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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 ILDk,=+ 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
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مفھوم الصحافة وتطورھا
الفصل األول/
ِ
المبحث االول /مفاھيم الصحافة :
ورد في المنجد في اللغة واالعالم  ..ان الصحافة عند المحدثين تعني كتابة الجرائد  ،عالم الصحافة  :كتبة الجرائد.
)(1
والصحفي :الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف بأشباه الحروف او الذي يأخذ العلم من الصحيفة العن استاذ او.
والصحافي :الذي اتخذ الصحافة مھنة له.
( ھو مفھوم اقرب مايكون الى مھنة الصحافة والمؤسسات الصحفية وھو يستخدم للداللة علىThe press:والصحافة )
 المطبوعات الدورية وغير الدورية ولكن غالبا ً الدورية.-

النشاط واالنتاج الصحفيان.

-

الصحف والمجالت الدورية وغالبا ً الصحف فقط ونشرات االخبار في االذاعة والتلفاز.

-

رجال الصحافة ومذيعوا نشرات االخبار في االذاعة والتلفاز.

والصحافة في معجم الوسيط ھي  :مھنة من يجمع االخبار واالراء وينشرھا في صحيفة او مجلة و النسبة اليھا صحافي.
( ھو مفھوم اقرب للداللة على الصحافة كعلم ودراسة وككتابة صحفية  ،وكنظرية ولذلك نراه يستخدم بمعان Juorrnalismوالصحافة )
متعددة منھا:
 النشاط – العمل الفكري -االدبي للصحفيين.-

مجموعات الصحف الدورية

-

جميع الصحف -ووكاالت االنباء ،والقسم التحريري في االذاعة والتلفاز.

-

فرع العلوم االجتماعية

( ھو استخدامه للداللة على الصحافة كنظرية وكعلم جديد  ..Juorrnalismومن الواضح ان المعنى االكثر حداثة لمفھوم الصحافة) -
( تاريخ واصدار وانتاج واخراج )الصحف والمجالت(The press.من العلوم االجتماعية  ،يدرس نظرية وممارسة الصحافة )
 ..ويدرس ايضا ً نظرية وممارسة االذاعة ) ما اصبح يعرف اليوم "باسم الصحافة االذاعية وكذلك نظرية وممارسة التلفاز"ما اصبح
يعرف اليوم باسم "الصحافة التلفازية" باالضافة الى مجمل الصحافة المصورة  ،وصحافة وكاالت االنباء ،وھكذا نجد ان مصطلح
( (The press(2).اوســع واعــم من ))Juorrnalism
كما تعرف الصحافة بانھا :ھي صناعة اصدار الصحف وذلك باستقصاء االنباء وكتابة المقاالت وجميع االعالنات والصور ونشرھا في
الصحف والمجالت وتولي ادارتھا كما تعرف بانھا صناعة الصحف :والصحف جمع صحيفة  ،وھي قرطاس مكتوب والصحفيون
)(3
ينتسبون اليھا ويشتغلون فيھا.
الصحافة  /ھي مھنة البحث عن الحقائق ونشرھا بطرق رشيدة تجعلھا تنفع المجتمع وتنميه وھي سباقة لمعظم وسائل االعالم التكنلوجية
)(4
كما انھا اخذت واعطت وتأثرت بدرجات متفاوته مع معظم الوسائل االعالمية االخرى
 -وھي رسالة سياسية واجتماعية وثقافية بالنسبة للمواطنين كذلك اشار العديد من الزعماء والكتاب الى اھميتھا.

) - (1المنجد اللغة االعالم  /دار الشروق ,بيروت -المطبعة الكاثوليكية ،الطبعة الثالثة والثالثون  ،ص.417
) - (2د .اديب خضور  ،مصدر سابق ص.9
) - (3د.شكرية كوكز السراج  /الصحافة المتخصصة بعد احداث  ، 2003/4/9مجلة الباحث االعالمي ،العدد الرابع -اذار2008-
مؤسسة المدى لالعالم ص.128
) - (4محمد جودت ناصر  /الدعاية واالعالن والعالقات العامة  ،دار المجرالوي للنشر  ،عمان /ص.89

-

وھي مرآة المجتمع وھي وسيلتة التي تعكس معتقداته وافكاره ووجھات نظره والمؤثرات السياسية واالقتصادية
)(5
والنفسية.

( ھو الشخص الذي يقوم بعمل مھني ذي طبيعة فكرية – ادبية -ابداعية في جھاز تحرير الصحف  ..The Journalistوالصحفي )
والمجالت ووكاالت االنباء واالذاعة والتلفاز والمكاتب الصحفية ،وتقوم بكتابة وتحرير المواد االعالمية ويشارك في اختيار المواد التي
تنشرھا ھذه الصحف والمجالت او تنقلھا وكاالت االنباء او تذيعھا االذاعات ومحطات التلفاز.
 ..وفي السابق كانت  ..المعاجم والموسوعات ،تعرف الصحفي بانه العامل في اجھزة تحرير الصحف والمجالت ،ولكن بعد تطور
وكاالت االنباء وظھور االذاعة والتلفاز ..اصبح ھذا المصطلح يشمل اولئك العاملين ايضا ً في اقسام التحرير في ھذه المؤسسة االعالمية
الجديدة.
 ..كما يعرف معجم الوسيط الصحفي :انه" من يزاول مھنة الصحافة كما يعرف المرسوم التشريعي رقم  58لعام  1975والنظام الداخلي
)(6
التحاد 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
تنسيقه او عن طريق التعليق بمختلف اشكاله والتحقيق " الريبورتاج المطبوع او المذاع او الصور او عن طريق الدراسة والترجمة
والمقارنة او اعداد او اخراج المادة الصحفية واالعالمية الخاصة بوسيلة نشر مقرورة او مسموعة او مرئية.
 ..وتعتبر الصحافة بشكلھا الحديث اقدم وسائل االتصال الجماھيري ،وبغض النظر عن اشكال النشر التي ظھرت في الحضارة القديمة
سواء على جدران المعابد او في الساحات العامة في بابل والصين وفي عھد الفراعنة ،ثم في روما في عھد يوليوس قيصر في القرن
االول قبل الميالد.
 ..اما بدايات الصحافة في العصر الحديث فقد ظھرت في القرن الرابع عشر في ايطاليا ثم في انجلترا والمانيا كلون في الصحف
( اول صحيفة عن Lorens jonsonالمخطوطة – كان يكتبھا تجار االخبار تلبية لرغبة بعض التجار ،وفي نھاية القرن المذكور طبع )
طريق نحت االحرف على لوح حشبي  ،وبعد القرن الخامس عشر اخترع االلماني "يوضا غوكنبرغ" الطباعة بالحروف المتفرقة حيث
شھدت بعض مدن آوربا تقارير مطبوعة ومن اشھرھا التقرير الذي بعث به الرحالة "كريستوف كولومبس" الى ملك اسبانيا والذي طبع
)(7
في برشلونه وشمل اخبار اكتشافاته.
واستمر ذلك التطور في اوربا.
الذي يتطابق وموضوعنا "تطور الصحافة في الوطن العربي" فقد ظھرت اول صحيفة في مصر وھي صحيفة " الوقائع المصرية"عام
 .. 1838كم ان ھناك بعض المصادر تشير الى ا ن اول صحيفة ظھرت في العراق في عھد الوالي "داود باشا الكرجي" وذلك خالل
العام  1816تحت اسم " جورنال بغداد" وتعتبر صحيفة الزوراء التي صدرت في بغداد بتاريخ  15حزيران /يونيو عام 1869
)(8
الصحيفة العراقية الرائدة ،ومنھا اتخذت نقابة الصحفيين العراقيين ذلك التاريخ عيداً وطنيا ً لھا.
 ..والصحافة بشكلھا العام  ..اصبحت اليوم واحدة من اضخم الصناعات في العالم كما انھا توظف مئات االالف من الناس من مدراء
ومراسلين ومندوبين ومصورين ومثلما حدث ذلك التطور الھائل في صناعة الصحافة  ،فأن دورھا قد تزايد بشكل مذھل حتى باتت قاسماً
حاسما ً في رسم السياسات الدولية ومحاولة التأثير في االطراف انا كان القصد.
 ..وللصحافة رسالة..
الأحد ينكر الرسالة الكبرى التي تؤديھا وسائل االعالم ومنھا الصحافة للبشرية بشكل عام  ،وان تلك الرسالة تتحدد اليوم في الوظائف
التي تقوم بھا ،ولكن ليس كل صحيفة تؤدي رسالة سامية بل ھناك صحافة تمارس دوراً ھاما ً في المجتمع.
 ..والواقع ان تقييم الرسالة التي تؤديھا الصحافة جرى الحديث عنه في وقت مبكر او نادراً ما قلت كتابات مفكري ومصلحي القرنين
الثامن والتاسع عشر والقرن العشرين من التأكيد على اھمية ھذه الرسالة حتى ان البعض اطلق على مھنة الصحافة ) المھنة المقدسة(.
 ..وقد لخص الكاتب الروسي ) ليون تولستوي( ھذه الرساله فقال "الصحف تغير السالم وصوت االمة وسيف الحق القاطع ومجبرة
المظلومين وشكيمة الظالم  ،فھي تھز عروش القياصرة وتدك معالم الظالمين".
 ..وقد تنامت رسالة الصحافة مع تنامي الحياة العصرية وانتشار التعليم وشيوع الصحف في جميع بلدان العالم تقريبا ً الى درجة التوجد
لغة اليوم التصدر بلسانھا صحف.
 ..أن ھذه الرسالة تتحدد اساسا ً في خدمة قضايا الشعب والوطن الذي تصدر فيه والقضايا االنسانية االخرى بشكل عام  ،وحتى تؤدي ھذه
)(9
الصحافة رسالتھا على الوجه المطلوب البد ان تعمل في ظل مناخ ديمقراطي ،وان تكون صحافة جريئة وملتزمة بقضايا الناس.
تعليم الصحافة:
ظل الجدل محتدما ً خالل القرن الماضي فيما اذا كانت الصحافة  :مھنة يمكن ان تدرس وتعلم للناشئين ام ھي موھبة يصقلھا االحتراف.
 ..واليزال البعض يتصور ان باالمكان ممارسة الصحافة دون تأھيل ،وان كان ھذا النمط من الناس في تضأول .
) - (5د.موسى علي الشھاب /اتجاھات معاصرة في كتابة المقال الصحفي ،دار اسامة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،2012ص.21
) - (6د.اديب خضور /مصدر سابق ص.12
)- (7مجموعة مؤلفين /الصحافة العالمية  ،وارشو ،1978 ،ص.13
ً
)- (8تحتفل نقابة الصحفيين العراقيين من كل عام بتاريخ  15حزيران /يونيو عام  1869باعتبارھا عيدا لھا وھو مايشير الى صدور اول
صحيفة عراقية بذلك التاريخ.
) - (9د.قيس الياسري ،د.سؤدد القادري /الفنون الصحفية ،بغداد ،دار الحكمة للطباعة والنشر  1991ص.18

يقول )جوزيف بولتزر(الذي ولد في المجر واصبح مديرا لصحيفة )نيويورك وورلد( ورئيسا لتحريرھا :ان االنسان يولد ابله،وليس له ان
يطمح الى لقب اخراال ا ذا اعد نفسه له.الن كل مھنة من المھن تحتاج الى اعداد..وعلى الرغم من ان بولتزر كون نفسه وتعلم عن طريق
ممارسة المھنة ،فأنه كان يقول بأعداد صحفي المستقبل اعدادا مرتكزا على االختصاص  ،وقد اوصى قبل وفاته بمليونين وخمسمائة الف
دوالر لتأسيس مدرسة للصحافة  ،ومنح جوائز سنوية الفضل المؤلفات في شتى حقول الصحافة واالدب  ،ولم يكن بولتزز اول من دعا
في الواليات المتحدة او في اوربا الى ضرورة اعداد الصحفيين مھنياً بل سبقه الى ذلك طائفة من الجامعات في بلدان كثيرة فأعارت
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الصحافة اھتمامھا فضالً عن المدارس التجارية التي كانت تلقن طالبھا ضمن ما تلقنه من مواد فن الكتابة.
..و لعل اقدم ھذه المؤسسات عمالً في ھذا الحقل ھي "واشنطن كولج" فمنذ عام  1869اوصى رئيس المؤسسة المذكورة بانشاء منح
دراسية لـ) (50شابا ً من الراغبين في ممارسة الصحافة).(11
وكذلك نظمت جامعة ميسوري في كولولمبيا – الواليات المتحدة في عام  1878محاضرات في تاريخ الصحافة ،وبتاريخ 1884
اضافت الى برامجھا دروسا ً في المواد الصحفية مكونة بذلك نواة الصحافة التي انشآت عام  1908والبديھي القول  :ان تلك التواريخ
التعني ان تدريب الصحافة لم يكن موجوداً قبل ھذا التاريخ.
اما في الوطن العربي فقد ظھرت الدعوات لتأسيس معاھد لتعليم الصحافة منذ وقت مبكر  ،ويشير الدكتور )خليل صابات( الى ان مجلة
الھالل المصرية كانت اول من دعت الى انشاء مدرسة للصحافة في مصر  ،فقد نشرت خبراً في عددھا الصادر بتاريخ  15تموز مؤداه
ان الجامعة الكاثوليكية بمدينة ليل شمال فرنسا انشأت كلية لتدريس الصحافة ،وعلقت المجلة على ھذا الخبر بقولھا "فما احوجنا الى مثل
ھذه المدرسة في مصر".
ثم بدأ الحديث يدور في الصحافة المصرية منتصف العشرينات حول امكانية فتح فرع في الجامعة المصرية -لتعليم الصحافة ،وقد تعزز
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ذلك باقتراح الدكتور" طه حسين" عام  1932وكان عميداً لكلية االداب بانشاء مدرسة لتعليم الصحافة.
..اما في العراق فقد وجدت اعالنا ً في صحيفة " الثبات" الصادرة بتاريخ /7شباط 1932/يشير الى ان فريقا ً من طلبة مدرسة االمريكان
في بغداد -يقوم باصدار صحيفة بأسم "التقرير" يتمرن الطلبة بواسطته على اصول الكتابة وفنون الصحافة.
 ..واذا صح ذلك تكون ھذه اول مدرسة في الوطن العربي تعلم الطلبة الصحافة االان معاھد الصحافة واالعالم بشكل عام ظھرت الول
مرة في مصر عندما انشئ قسم للصحافة في الجامعة االمريكية بالقاھرة عام  ،1935وتاله بعد ذلك بخمس سنوات معھد عالمي للتحرير
والترجمة والصحافة في جامعة القاھرة وفي عام  1964انشئ قسم الصحافة في جامعة بغداد ،وقد جرى تأسيس معھد التدريب االذاعي
والتلفازي في العراق عام  ،1973وقد كان لھذا المعھد دوراً مھما ً في االخذ بيد الشباب في التقويم وتعزيز االداء لديھم وبما ينسجم
والرسالة التي يؤديھا االعالم والصحافة منه على وجه الخصوص.
 ..ومما تجدر االشارة اليه ان قسم الصحافة الذي كان جزءاً من كلية االداب اليوم غدى كلية منفصلة تدرس االختصاصات التالية:
 -1الصحافة
 -2االذاعة والتلفزيون
 -3العالقات العامة
 -4الدعاية واالعالم
 -5الحرب النفسية
باالضافة الى ظھور العديد من الكليات االھلية العراقية التي فتحت ابوابھا لتدريس المواد اعاله من خالل فتح االقسام الخاصة بتدريس
تلك المواد  ،اضافة الى ظھور دعوات متعالية لتأسيس كليات اھلية خاصة باالعالم ،واخرى بتكنالوجيا االعالم  ،كل ھذا التطور
الحاصل من شأنه ان يفتح االفاق واسعة امام جيل جديد قادر على حمل الرسالة الصحفية بأمانة واخالص بھدف خدمة المجتمع واالشارة
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الى حاالت الخلل واالرباك التي تصيب الوضع السياسي وتأثيره على واقع تقديم الخدمات للجماھير.
كيف يتم التخطيط لتأسيس منظومة صحفية:
 ..البد ان يسبق الدراسات واالبحاث العديدة وضع وتحديد اية منظومة صحفية ،وھذه الدراسات البد ان تنتھي بوضع طريقة كاملة
للمجتمع والبلد تقابلھا قائمة كاملة باالھداف المطلوب تحقيقھا ،ويرافقھا تصور واضح للمجاالت التي سيتم االھتمام بھا  ،ومدى ھذا
االھتمام ومعھا ايضا ً توزيع فئوي للمجتمع ،يوضح الشرائح االجتماعية التي سيتم التركيز عليھا في ھذه المرحلة وماھي المناطق واالقاليم
التي ستعطى اھمية خاصة واخيراً ماھي االمكانيات المادية المتاحة والمتوفرة.

) - (10روبرت دبحوث /صناعة الصحافة /بحث في اعداد الصحفيين مھنيا ً  ،بيروت ،دار العلم للماليين  1963 ،ص.15
) - (11وھي اليوم جامعة ) (Washington andleeuniresityفي كلنفشون والية فرجينيا.
) - (12د.خليل صابات  /الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم ،القاھرة  ،دار المعارف ،ص322
) -(13معاھد الصحافة واالعالم في الوطن العربي /وقائع القدوة العلمية االولى لعمداء كليات ومعاھد ومدارس الصحافة في البالد
العربية ،القاھرة  ،دار الشعب ،ص.102

 ..على ضوء تلك المعطيات مجتمعه تقوم القيادة السياسية اوالسياسيةاالعالمية ،او الجھات االھلية من الجماھير التي تضطلع بمعلومات
مھمة حول االصدارات الصحفية الى اصدار منظومة صحفية مستقلة وذلك برسم المعالم الرئيسة للمنظومة على مستوى الوطن ككل او
االقليم او االختصاص او الشريحة االجتماعية.
 ..ان أي خلل او خطاء في نتائج ھذه الدراسات االساسية قد يترتب عليه خطأ فادح في بنية المنظومة الصحفية والقواعد االساسية المتبعة
في ھذا المجال يمكن تحديدھا على النحو التالي:
 -1عدم حرمان أي مجال او اختصاص او فئه او اقليم من الصحافة الخاصة بھا والموجھة اليه وفي نفس الوقت يجب الحرص على عدم
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اغراق ھذا االختصاص او ھذا االقليم او ھذه الشريحة االجتماعية بالصحافة الخاصة بھا والموجھة اليھا.
ً
شكالومضمونا ً موجھتان لفئه اجتماعية واحدة او لتغطية مجال اختصاص واحد او
 -2وكما انه اليجوز ان توجد صحيفتان متشابھتان
تصدران في محافظة واحدة ،ولتحقيق ھدف واحد كذلك اليجوز ان يبقى مجال او اختصاص او فئة او منطقة بدون تغطية صحفية
مناسبة.
 -3صحيح ان الشيء الموضوعي ھو الشيء االساس وان متطلبات المرحلة  ،ھي العامل الحاسم والمحدد ولكن الصحيح ايضا ً ان
للصحافة خصوصيتھا كنشاط ابداعي وبالتالي اليجوز اطالقا ً اھمال موقف ونفسية  ،ومزاج ومستوى الجمھور.
 -4اذ الشيء الثابت في الصحافة ھو حقيقة كونھا تعكس الواقع المتغير باستمرار ولذلك يجب االتعرف الصحافة الجمود والرقابة.
 ..وبالتالي فأن المنظومة الصحفية يجب ان تستجيب لديناميكية المجتمع ولمتطلبات التطور والتجاھات التغيير وان تواكب ذلك كله
وتعكسه وھذا يفرض ضرورة اعادة نظر جذرية في ھيكل وبنية ومفردات المنظومة الصحفية في البلد من مرحلة الى اخرى .
 -5وفي الوقت الذي تعكس فيه المنظومة الصحفية برامج عمل القيادة السياسية والحزبية وخططھا في جميع المجاالت واالوساط
والمناطق وفي الوقت الذي تضم فيه ھذه المنظومة الصحف والمجالت القادرة عل ايصال االفكار والتوجيھات والبرامج ومخططات
تلك القيادة في كل مجال اوفي كل اقليم وازاء كل فئة من فئات المجتمع  ،فأنھا يجب ان تعكس ايضا ً االھتمامات والحاجات
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واالستجابة لتلك الحاجيات.
 ..وعند ذاك توجد وتنمو المنظومة الصحفية وتتكامل بشكل واقعي مدروس وملموس  ،وذاك يختلف من بلد الى اخر ومن مرحلة الى
اخرى  ،ولكن ذلك التنوع واالختالف ال ينفيان بل يوكدان القواعد والقوانين العامة التي تتحكم بمجمل وجود نشاط وعمل المنظومة
الصحافية.
الفصل األول /ماھية الصحافة وتطورھا
 المبحث الثاني /تطور الصحافة العراقية تاريخيا ً ..ولغرض تسليط الضوء على دور الصحافة العراقية واتجاھاتھا إزاء فترات االحتالل التي تعاقبت على العراق نود اإلشارة إلى تاريخ
تلك الصحافة في عھد :
 -1االحتالل العثماني للعراق
 -2االحتالل البريطاني للعراق
 -3االحتالل األمريكي للعراق
 ..وعلى ذكر المادة األولى  ..فأن صدور صحيفة الزوراء بتاريخ  /15حزيران 1869 /على يد الوالي )مدحت باشا( الذي يعد من اول
من اصدر صحيفة في العراق وكان الغرض من انشائھا ھو نشر آرائه االصالحية والفرمانات السلطانية ورغم ان تلك الصحيفة لم تكن
نشأتھا لغرض ثقافي فأنھا نبھت الشعب الى ان ھناك صحافة واوامر  ،وھناك شكاوي فضالعن االخبار االخرى  ،وظلت )الزوراء(
الجريدة الرسمية لوالية بغداد الى ان احتل الجيش البريطاني بغداد عام  1917فاحتجبت عن الصدور).(16
 ..ومما ساعد الى حد ما على انتشار الصحف في العراق ھو تأسيس الخدمة البريدية عام  ،1878وفي عام  1885أصدر العثمانيون
صحيفة ) موصل( الرسمية في الموصل ،ثم اصدروا صحيفة )بصرة( الرسمية في البصرة والتي صدرت في كانون الثاني عام
)(17
.1889
) - (14د .اديب خضور /مدخل الى الصحافة نظرية وممارسة ،دمشق ،المكتبة االعالمية  ،2000ص.37-36
) - (15د.اديب خضور  /مصدر سابق ،ص.25

) -(16د .منير بكر التكريتي  ) /الصحافة العراقية واتجاھاتھا السياسية واالجتماعية والثقافية من عام )-1869
.(1931
) - (17عناد اسماعيل الكبيس /االدب في صحافة العراق ،النجف االشرف ،مطابع النعمان ،1972ص.58

 ..ثم اختفت كل من صحيفتي ) موصل و بصرة( عام (18) 1912وظل اصدار الصحف في العراق وقفا ً على العثمانين الى ان صدرت
مجلة )اكليل الورد( التي ظھرت مطلع سنة ) (1903في الموصل والتي تعد اول مجلة دينية تصدر في العراق وقد عاشت الى عام
) (1908وتعتبر لسان حال السريان الكاثوليك في الموصل) ، (19وقد اصدرھا االباء الدومنيكان ،واصدر االباء الكرمليون في بغداد مجلة
ادبية دينية سميت بـ)زھرة بغداد( بتاريخ  25اذار 1905/باللغة الفرنسية.
وفيما عدا ھذه المجلة لم تصدر اية صحف خاصة باالفراد ،وذلك الن الحكومة العثمانية لم تكن تسمح للصحف بالصدور وحتى الصحف
)(20
الرسمية كانت مراقبة
 ..ويعد عام ) (1908منعطفا ً تاريخيا ً في حياة الصحافة العراقية اذ صدر فيه الدستور العثماني الذي اتاح فرصة اصدار الصحف ،
فصدرت من عام ) (1933 -1908تسعون مجلة و ) (213صحيفة بين سياسية وادبية  ،وخالل ھذه الفترة سقط السلطان عبد الحميد لذا
كان التوق الى الحرية يموج في انحاء العراق السيما في المدن الرئيسية وكانت الصحف احدى السبل الرئيسية للتعبير عن تلك الحرية،
ولھذا كثر صدورھا في اعقاب تلك الفترة  ،اذ فاق حدود التصور) (21وصدرت تلك الصحف والمجالت باللغتين العربية والتركية على ان
نسبة منھا اقتصر على الحصول على االمتياز دون الصدور  ،غير ان تلك الكثرة العددية في االصدارات الصحفية لم يكن لھا وزنھا
والبعض االكبر منھا كانت تنتھج سياسة المراھنة والتملق ومصانعة الحكام االتحاديين  ،كما تولى الكتابة فيھا رجال ليسوا من حملة
االقالم ،أي صحفيون يشار اليھم بالبنان وقد وصف عالم االجتماع العراقي )علي الوردي( بأن ھذه الظاھرة )ھي فورة صحافية( النھا لم
تقم على اساس التخطيط السليم).(22
• اھمية الصحف العراقية ودورھا في تفويض الحكم العثماني.
امتازت الصحافة العراقية ومنذ نشوئھا بأنھا المحرك االساسي لما يختلج في الصدور رغم بساطتھا وقلتھا وحيث كان لھا من
االھمية البالغة في اثارة الرأي العام وتتجلى تلك االھمية من خالل ما عبر عنه عدد من الملوك والزعماء والكتاب في انحاء مختلفة
من العالم).(23
وعندما مست الصحافة عرش السلطان عبد الحميد جعلته يرى فيھا انھا التقوم باذاعة االخبار ونشرھا حسب  ،انما كانت تعمد على
تحريض الرأي العام من خالل الموضوعات التي تطرحھا ) (24لذلك نكث بعھده للصحافة) (25بعد ان شجعھا من قبل) (26بتأكيده على
الحريات الصحفية في اول عھده بالحكم )(27ويعود ذلك الى عالقة الترابط بين الصحافة والمجتمع من حيث تأثيرھا فيه وتستمد قوتھا
منه وقد كانت ھذه العالقة واضحة فأن محرر صحيفة )العرب( البغدادية يربط بين تأثير الكلمة المطبوعة والقوة التي تستمدھا
المطبوعات من جھود المطالعين لذا ازداد تأثيرھا زيادة واضحة في ظل ظروف الحكم التعسفي وتذمر المجتمع منه ونقمة الجماھير
عليه.
ويشتد االمر حينما يطالب المجتمع بالتحرر من الحكم والتسلط عليه  ،ويكون ذلك في المجتمعات التي لم تحظى سوى بقسط بسيط
من التعليم والمعرفة ،وحيث تسود االمية وبنسبة كبيرة في المجتمع  ،وھذا ما أتضح من خالل ماورد في صحيفة ) االوقات
البصرية( التي كانت تخاطب جماھير منتشررة في اماكن متفرقة اذ يستحيل على أي خطيب ان يسمع صوته ويوصل اراء وافكاره
على منبره).(28
 ..وقد بلغت تلك االھمية والتأثيربحيث عبر عنه العديد من الساسة والشخصيات البارزة  ،بل غدت تلك الصحف مطلع القرن
العشرين منبراً مميزا الثارة الرأي العام في اقطار الوطن العربي  ،ومن بينھا العراق وتحريضه على القيام بثورة على الحكم
التركي).(29عن طريق فضح أداء ذلك الحكم واساليب االضطھاد والعنصرية التي ينتھجھا ضد االقوام غير االتراك ،وكانت تلك
الصحف تكيل التھم ضد االتراك وبلھجة قاسية ومتمادية.
وكان ذلك يحدث على الرغم من اجراءات الرقابة على البريد ولما نصت عليه المادة )(9من قانون الصحافة الصادر في آب/
اغسطس 1865 /والذي يمنع بموجبه دخول وتوزيع اية صحيفة او منشور يعالج الموضوعات السياسية او االدارية الى البالد
العثمانية ،قد يكون طبع وصدر في الخارج بقصد معاداة الحكومة العثمانية) (30والتأليب عليھا.

) - (18فائق بطي /صحافة العراق/ج ،1بغداد ،المكتبة الوطنية  1985،ص.14
) - (19عبد الرزاق الحسين  /تاريخ الصحافة العراقية/ج ،1ط ،3صيدا ،لبنان ،مطبعة العرفان ،1971 ،ص58
) - (20)(20سنان سعيد  /حرية الصحافةحتى عام  ،1971دراسات في الصحافة العراقية.
) - (21علي الوردي /لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث /ج، 3ص ، 663وصحيفة العرب بتاريخ .1917/9/31
) - (22من صحيفة العرب ،الصادرة بتاريخ .1917/9/23
) - (23فيليب دي طرازي /تاريخ الصحافة العربية /ج /1بيروت ،المطبعة االدبية  ،1913 ،ص11-9
) - (24شمس الدين الرفاعي  /تاريخ الصحافة السورية ،مصدر سابق ص.114
) - (25شمس الدين الرفاعي /مصدر سابق ص78
) - (26فيليب دي طرازي /تاريخ الصحافة العربية  /مصدر سابق ص43
) - (27شمس الدين الرفاعي /مصدر سابق ص.111
) - (28صحيفة االوقات البصرية الصادرة بتاريخ .1918 /5/8
) - (29فيليب ايرلند /العراق ،دراسة في تطوره السياسي  ،ترجمة جعفر الخياط  ،بيروت ،دار الكشاف ،1949 ،ص.169
) - (30شمس الدين الرفاعي /تاريخ الصحافة السورية مصدر سابق ،ص.75

 ..ويبدو مما سجله شمس الدين الرفاعي :ان الحمالت الصحفية كانت تستطيع ان تؤدي الى اقصاء الوزراء  ،ولذلك ثارت حفيظة
الوالة 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 االجراءات االدارية كااليقاف المؤقت او الغاء الترخيص الخاص باالصدار ،حيث
استمرت تلك اإلجراءات التعسفية حتى لعام ) (1908عند حدث انقالب حزب االتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد  ،وفي العام
) (1909أعيد العمل بالصحافة بعد ان اضفى عليه الصبغة القانونية وذلك باصدار قانون جديد استنه لذلك الغرض استمر لغاية قيام
الحرب العالمية االولى  .وعندھا فرضت الرقابة على الصحافة حتى غدت وسائل دعائية لنشر البالغات الرسمية ليس اال  ،كما
عطلت العديد من الصحف التي كانت تصدر آنذاك ،مما ضيق الخناق على الصحفيين فاضطروا الى مغادرة البالد الواقعة تحت
الحكم العثماني لمواصلة كفاحھم وذلك من خالل اصدار صحف جديدة ھناك وارسالھا عبر البريد الى بالدھم) ،(31ولقد عنيت تلك
الصحف بمحاربة الحكم التركي التعسفي والنيل من رجاله وسياساته وادارته لشؤون البالد العربية ،وھذا ما اشعر )جمال باشا
السفاح( بالضيق من دور الصحافة العراقية والعربية التي صدرت خارج البالد والتي حظيت بتشجيع الدول االوربية ومن ھذه
الصحف )االستقالل العربي( التي اسسھا )نجيب عازوري( مع) المسيوجين يونغ( من اجل القضية العربية على نحو اوسع من أي
وقت مضى  ،وھيأت المناخ الفكري الصدار الصحف في تركيا والبالد العربية بواسطة تعميق الرغبة في التحرر من القيود والتسلط
والمطالبة بالمساواة بين القوميات المختلفة تحت حكم االمبراطورية العثمانية.
وارساء دعائم الحرية ويتعارض ذلك التقييد لحرية الصحافة والنشر مع الدستور تعارضا ً واضحا ً).(32
وقد احتج النائب في البرلمان العراقي الشاعر المعروف) جميل صدقي الزھاوي ( -مبعوث بغداد على اجراءات تقييد حرية
الصحافة وقال  ):كلما اشتد الخناق على اصحاب االقالم واالفكار،كان االنفجار عظيما ( ولقد كان لتحدي الزھاوي لذلك القانون اثره
البالغ في الصحف التركية والعربية انذاك الى جانب النائب االخر )سليمان فيض( -مبعوث البصرة الذي علق على اجراءات تقييد
الصحافة بأنھا قتالً لالقالم الحرة وسلبا ً لحرية الناس في التعبير عن الرأي في وقت يشاع فيه بوجود حياة دستورية في البالد.
 ..وقد اثرت تلك المدخالت للنائبين اعاله على ماتطرحة الصحافة التركية والعربية من موضوعات تنتقد االدارة التركية وھيمنتھا
على الصحافة وتكميم افواه الصحفين حتى بلغ االمر الى ان تتصاعد االصوات بغية تقويض دعائم الحكم العثماني.
 – 2الصحافة العراقية خالل االحتالل البريطاني-:
لم يكن عھداالحتالل البريطاني احسن للمجتمع من السيطرة العثمانية  ،والن سلك العثمانيون ابشع انواع االرھاب واالضطھاد وتكميم
االفوام وخنق الحريات  ،فالبريطانيون استخدموا اسوء االساليب وابشعھا الرھاب شعب باكمله -بواسطة التضييق وكبت الحريات وانعدام
الراي ومصادرته.
 ..وغداة فترة االحتالل البريطاني للعراق عام  ، 1914شرعت تلك السلطات  ،ممثلة بسلطتھا العسكرية فوراً الى اصدار نشرات يومية
باللغتين العربية والتركية تتضمن اخبار الحرب وانتصار الحلفاء)(33بل ان جميع الصحف التي صدرت في العراق خالل االحتالل
البريطاني)(34كانت تديرھا السلطات البريطانية المحتلة بقصد احتكار وسائل التأثير في الرأي العام.
 ..وكان في البصرة عند وقوع االحتالل البريطاني مطبعتان اھليتان ھما مطبعة )عبد الوھاب افندي طباطباني( ومطبعة )يونس افندي
ذياب( وثالثه حكومية – وھي )مطبعة الوالية ( ،وعند دخول الجيش البريطاني للبصرة بتاريخ /21تشرين الثاني  /نوفمبر1914 /
صادرت تلك القوات مطبعة الوالية)(35وفرضت سيطرتھا على المطبعتين االخرتين واتباعتھما فيما بعد نظراً لتزايد حاجتھا الى المطابع
لطبع نشراتھا ،ولتسعين بھا لتعزيز سلطان سياستھا ،ولنشر شؤون االحتالل االخرى)(36ثم اصدرت بعد ذلك صحيفة ناطقة باللغتين
العربية واالنكليزية لخدمة اغراض االحتالل وھي صحيفة ) بصرة تايمس() (37وقد عملت على نشر مجريات الحرب وھي مستقاة من
وكالة )رويتر( بالدرجة االولى اضافة الى القرارات واالجراءات ذات الصلة باالحتالل.
وذلك لتزويد الرأي العام عن طريق اقلية صغيره في المجتمع  ،تجيد القراءة بتلك االخبار مستمدة من مصادر اقل تأثيراً بدعابات
العدد) (38كانت ترتاد المقاھي – التي كانت بمثابة المنتد يات المعروفة في وقتنا الحاضر  ،حيث يلتقي الشعراء واالدباء والخطباء كل
ليلة.
 ..وقد اوكلت قوات االحتالل البريطاني االشراف على تحرير صحيفة )البصرة تايمس( الى الكابتن )برنس( وانيطت الترجمة من
االنكليزية الى العربية الى )الياس ايلو افندي ( ملحقة من الناحية االدارية بالقيادة العسكرية لقوات االحتالل وتخضع لرقابتھا  ،والحقت
فيما بعد باالدارة المدنية التي تشرف على الدائرة السياسية في الحملة  ،وتعاقب على تحريرھا عدد من المحررين البريطانيين الذين
) - (31فيليب دي طرازي /تاريخ الصحافة العربية ،مصدر سابق ،ص.367-347
) - (32رفائيل بطي /الصحافة في العراق ،مصدر سابق ،ص.141-140
) - (33فائق بطي  /صحافة العراق ،مصدر سابق ،ص.30-39
) - (34فيليب ايرلند /العراق:دراسة في تطوره السياسي  ،المصدر السابق ص.185
) - (35صحيفة االوقات البصرية /بتاريخ .1918/6/13
) - (36محمد طاھر العمري  /تاريخ مقدرات العراق السياسية/ج) 1بغداد ،المطبعة العصرية ،(1935/ص.45
) - (37عبد الرزاق الحسن  /تاريخ الصحافة العراقية /المصدر السابق ،ص ،74وكذلك رفائيل بطي ،المصدر سابق ،ص.43-43
)- (38صماييل  /فصول التاريخ العراق القريب  ،المصدر السابق،ص.63-61

يحظون بصلة مباشرة بالدائرة السياسية لالحتالل ومن ابرزھم )لوريمر وجون فلبي( ) (39الذي عرف بالجزيرة ) الحاج عبد  eفلبي(
الى جانب اصدار اخر تحت اسم )االوقات البصرية ( وكانت تطبع بالفارسية عام  1916غير انھا لم تكن بمستوى البصرة تايمس من
ناحية االھتمام وطيلة فترة صدورھا .
 ..وصدرت صحيفة ) العرب ( عن قوات االحتالل بعد اربعة اشھر من دخولھا العراق ،ثم اعقب صدور تلك الصحيفة صدور صحيفة
)العراق( التي اھتمت بالشؤون العراقية بخالف سابقتھا التي كانت تھتم بالشأن البريطاني واحتالل العراق  ،وعندما اراد البريطانيون
تعزيز سياستھم برزت للوجود صحيفة جديدة ھي ) صحيفة الشرق( وكان الھدف من وراء اصدار تلك الصحيفة ھو بث روح السلم بين
العراقيين وسلطات االحتالل وكان ذلك باالتفاق بين االنكليز وطالب النقيب – اھم الشخصيات البارزه) (40في ذلك الوقت.
)(41
وتصف )مس بيل( و)حسين افنان( صاحب الصحيفة – انه صديق عظيم من اصدقائھا وانه على اقصى ما يكون من البراعة.
ومنذ ان اخضع البريطانيون الحكم في العراق الرادتھم  ،وكبلوه تحت سيطرتھم  ،والسيما في معاھدة عام ) (1930اصبحت بريطانيا
ھي التي تدير االمور الداخلية والخارجية للعراق والنجاح ذلك عمل عمالء محليون لتنفيذ السياسة البريطانية في العراق بدقه مشوبه
بالعنف وتستفز المشاعر الوطنية التي اشتدت واصبحت المحرك االساسي للمعارضة .
 ..لذا فقد اصدرت وزارة )نوري السعيد( الرابعة من المراسيم بعد الحرب العالمية الثانية شملت باحكامھا الصحف والمجالت وحتى
النشرات ذات الصفة الدورية التابعة للحكومة رغم ان قانون المطبوعات رقم )(57لسنة ) (1933لم يشر الى نظام الرقابة على
المطبوعات ،في حين طبقت المادة ) (14من مرسوم االدارة العرفية رقم ) (18لسنة ) (1935والتي اجازت في فقرتھا الثالثة -لقائد
القوات العسكرية في المناطق التي اعلنت فيھا االحكام العرفية – فرض الرقابة على الصحف والنشرات الدورية قبل نشرھا وايقاف
نشرھا من غير اخطار سابق) (42وكانت االحكام العرفية معلقة انذاك وبذا اصبحت الرقابة سالحا بيد االحتالل لتنفيذ ماربه ضد
الصحافة).(43
 ..ولما كان الوضع الحربي يسير في مصلحة دول المحور في الحرب العالمية االولى كانت الصحف العراقية تنشر انباء تلك الحرب،
وتنقل الكثير من االخبار والقصص عنھا على الرغم من ھيمنة الحكومة العراقية انذاك فكان نقل االخبار ونشرھا في الصحف العراقية
يغيظان السفير البريطاني ويؤلمانه) (44وعشية ذلك اثار السفير المذكور تساؤالت حول منع الصحافة العراقية من انتقاد تصريح كانت
ان الحكومة البريطانية التثق بوازارة )كل من المانيا وايطاليا اعلنتا فيه عطف المحور على جھاد العرب في سبيل االســتقالل حيث قـال
يراسھا رشيد عالي  ،وعلى العراق ان يختار  :اما االحتفاظ برشيد عالي رئيسا ً لحكومته  ،واما االحتفاظ بصداقة بريطانيا العظمى( ھنا
)(45
بدأ الصراع على المكشوف بين العراق وبريطانيا.
ويشير التصريح الذي ادلى به طه الھاشمي عشيه تكليفه من قبل الوصي عبد االله للصحفيين بتاريخ  1941/2/6عن وضع الصحافة
ان الصحافة حرة  ،غير ان الظروف العصيبة التي تمر بالعالم والتي البد للعراق من ان )وفتح رجال السلطة لدور الصحافة بالقول
يجتازھا بسالمة تتطلب اليقظة( واستمراراً لسياسة خنق حرية الصحافة فقد اصدرت الحكومة عدة مراسيم عند نشوب الحرب العالمية
االولى تضمنت احكام للسيطرة على الصحافة بات بمقتضاھا واستناداً الى تلك المراسيم  ..ان توقف كل صحيفة اذا خرجت عن
التوجيھات المركزية.
وفي تصريح اخر للھاشمي حول نفس الموضوع قال  ) :اريد ا ن ابين ان ال لزوم يبرر لصحافتنا ان تتجه في نشر اخبار سياسة يفھم
منھا التخريب للفريق المخاصم لحليفتنا ولتعلم الصحافة اننا حلفاء ،ولتجنب نشر االخبار االستفرازية وال لزوم كذلك لنشر مايثير
التشويش واالرتباك الذي يؤثر على سياستنا واقتصادياتنا  ،كما اني الاريد ان تكون الصحافة اداة للطعن في الشخصيات والنيل من
كرامات رجال المملكة وان تبتعد دائما ً عن كل كلمة تشم منھا رائحة الذم والطعن الننا في اشد الحاجة الى تدعيم شخصيات رجال ھذه
المملكة ،ال الى الھدم والتحطيم وان تكون على وفاق وتعاون تام مع الحكومة  ،لتكون مساعدة لھا في تدوير شؤون الدولة والقيام
بمھامھا) (46واني الشكر رجال الصحافة على اتجاھھا في المدة االخيرة  ،منذ ان كانت لي صلة بھا بحكم المسؤولية اذ اثبتت انھا تقدر
خطورة الظروف الراھنة ومستعدة للتعاون الى اقصى الحدود). (47
لھذا كانت الصحف العراقية قبل ثورة  1941تعيش ضمن حالة من التوازن بين االحداث ،وكانت جزئة تلك الصحافة الوطنية تقتصر
على التلميحات  ،وتاكيد الشعور الوطني كي التثير السلطة والسفارة البريطانية ،ولكن نشر االخبار العالمية – اخبار الحرب العالمية
الثانية كان متميزاً الى جانب الحلفاء نتيجة سريان قانون المطبوعات المعزز بالحكم العراقي.
ولدى سيطرة حكومة الدفاع الوطني برئاسة)رشيد عالي الكيالني (انبرت الصحف العراقية قائلة)فخامة رشيد عالي الكيالني يتحمل
مسؤولية حكومة الدفاع الوطني العادة الحياة الدستورية() (48ثم وصفت تلك الصحافة حركة الكيالني بوصفھا )حركة مدھشة عظيمة(.
) - (39ارنولد ولسن /بالد مابين النھرين بين والءين ،المصدر السابق ،ص.139
) - (40علي الوردي/لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث  ،المصدر السابق،ج ،5القسم ،2ص23
) - (41حسن بيل  /العراق في رسائل  ،المصدر السابق،ص.164
) - (42عبد ﷲ اسماعيل البستاني /حرية الصحافة  ،القاھرة ،دار النيل للطباعة ،1950 ،ص.113-112
) - (43عبد ﷲ اسماعيل البستاني /مصدر السابق ،ص.116
) - (44عبد الرزاق الحسيني /االسرار الخفية في حركة السنة  1941التحررية،ط 3الموسعة ،لبنان معلق الفرقان 1970،ص.63
) - (45عبد الرزاق الحسين /االسرار الخفية في حركة السنة  1941التحررية ،المصدر السابق ،ص.67
) - (46عبد الرزاق الحسين /االسرار الخفية في حركة السنة  1941التحررية ،المصدر السابق ،ص.67
) - (47عبد الرزاق الحسين/تاريخ الوزارات العراقية،ج ،5لبنان،مطبعة الفرقان  ،1966ص.190-189
) - (48خالد حبيب الراوي /من تاريخ الصحافة العراقية ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،العراق دار الحرية للطباعة ،1978،ص-42
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 ..وازاء ذلك الوضع الجديد علقت صحف كل من )صوت الشعب ،والسجل ،والطيارة( واشادت بالوضع الجديد).(49
 ..وكانت مجلة )المجلة( من اوائل الصحف التي ھاجمت المعاھدة )العراقية -البريطانية( حيث نددت وبشكل صريح ومباشر بتلك
المعاھدة قائلة )وماھي ھذه المعاھده السوداء التي وصمنا بھا االستعمار ثم آباھا علينا وانكر حقنا الضئيل فيھا ؟ لقد ھب العراق عن بكرة
ابيه معارضا تلك المعاھده البريطانية التي املتھا علينا القوة الغاشمة والمطامع الظالمة لما فيھا من غبن للعراق وغنم االستعمار،ومع ذلك
فقد كانت المعاھدة عند التطبيق لمصلحة جانب واحد ھي مصلحة االستعمار().(50
 ..وبعد نشوب االشتباكات بين القوات العراقية واالنكليزية في االول من آيار اتجھت الصحافة العراقية اتجاھا ثوريا معاديا لالحتالل
حيث اشارت الى عھد المساومة والتستر قد انتھى وقد ذكرت بعض الصحف العراقية بعد ان تصاعدت الھجمات الصحفية بين الطرفين
بالقول ) نذكر انكليز سنة  1941بعراقي سنة .(51)(1930
 ..وبتاريخ  12آيار وزعت السفارة البريطانية منشوراً تحت عنوان من) كورنوا ليس (الى اھالي بغداد الكرام جاء فيه:
) ان رجال الشر والسوء ھوالء بعد ان اغتصبوا الحكم خنقوا صحافة العراق الحرة() (52وباالتجاه المعاكس من ذلك فأن الصورة ابان
الثورة تقترب وتزداد معالمھا وضوحا ً من خالل بعض االفتتاحيات وتعليقات الصحف العراقية الصادرة انذاك-:
)(53
))  3آيار  : 1941وثبة العراق الجبارة  ،الكل يلبي داعي الجھاد((
)(54
)العالم العربي ھائج على السياسة البريطانية الغاشمةالمعتدية على قلبه النابض(
)(55
))قضي االمر وزالت االمبراطورية((
ويذكر ان ھناك صحفا ً عديدة جديدة كانت قد صدرت ومنھا صحيفتي الجھاد واللواء وصحف االخبار والعراق وصوت الشعب خالل
العام  ،1941على ان ھناك اتھامات وجھت لصحافة الثورة وذلك لميلھا نحو دول المحور ولعدائھا للحلفاء ،فيا تأرجح موقف بعض
الصحف وخاصة صحيفتي )صوت الشعب والعالم العربي( بين فشل الثورة واالحتالل حيث انبرى بعض الصحفيين بتوجيه الشتم
واالھانات لعھد الثورة ولقادتھا ..وان الجيش العراقي ھو الحارس االمين للعرش) (56فيما زج كتاب صحف وطنيون في غياھب السجون
نظرا لمواقفھم من الثورة.
 ..وقد افرزت تلك الثورة مواقف انتھازية لبعض الكتاب والصحفيين وكذلك لبعض تلك الصحف ،سواء بمواقفھم من االحتالل او من
الثورة وانبائھا وقد لعبت صحيفة )االخبار( دوراً مروجا لالستعمار ونشرت مقاالً تحت عنوان )عالقتنا ببريطانيا():(57
قالت فيه) :اما االن فقد تحقق كل فرد عراقي من ان مصلحة بالده وسالمة كيانھا واستقاللھا مرتبطة ببريطانيا العظمى التي برھنت في
جميع االدوار وببراھين التقبل الشكل على انھا التريد للعراق اال كل خير ورفاه وسعادة العيش في جو مشبع بالحرية واالستقالل(.
 ..مانريد الوصول اليه ان موقف الصحافة العراقية خالل فترة االحتالل البريطاني وبعد الثورة  ،في االولى كان دور الصحافة العراقية
محصوراً وغير واضح لمحدودية الصادر منھا  ،والمرحلة الثانية  ،شكل موقف الصحافة العراقية بانقالبھا المفاجيء على الثورة دوراً
كبيراً في تأليب السلطات العميلة التي استلمت الحكم مجدداً على الثورة والقائمين بھا والمتعاونين معھا ،وكشف عن دورھا الھزيل
والمداھن للثورة وبما يعزز طبيعتھا االنتھازية.

/3الصحافة العراقية خالل االحتالل االمريكي للعراق
 ..بعد سقوط النظام السابق عام  2003ودخول القوات االمريكية العراق واعالن احتاللھا له ،شھدت الساحة العراقية فوضى سياسية
وحزبية لم تشھدھا من قبل  ،وادت قوات االحتالل االمريكي دوراً اساسيا ً وبارزاً في تكريس وتوسيع واقع تلك الفوضى  ،وياتي ھذا
االنحالل انسجاما ً مع حالة التيه في االجراءات والسياسيات االمنية والسياسية الخاطئة التي اتخذت لتدبير شؤون العراق  ،بدءاً من
تجاھلھا للفوضى االمنية وعدم اتخاذھا اية خطوات جديرة باالھتمام الستتباب االمن وصوالً الى سياسة العمد التي اتخذتھا سلطات
االحتالل وذلك بتفكيك وتسريح بعض مؤسسات الدولة واجھزتھا المھمة  ،ومنھا قرار بول بريمر رقم ) (2بتاريخ 2003/4/23
)،(58والقاضي بحل وزارة االعالم  ،والغاء وايقاف صدور جميع الصحف العراقية وتسريح كل العاملين في المؤسسات االعالمية ،وازاء
)(59
ذلك الوضع بات العراق يعاني من فوضى تعدد االصدارات والمطبوعات التي كانت نتاجا ً طبيعيا ً لظھور الكثير من االحزاب
والمنظمات الرسمية وشبه الرسمية والنقابات والحركات والتنظيمات ،بحيث قامت تلك الواجھات باصدار العديد من الصحف والمجالت
والنشريات وانشأت عديد المحطات التلفازية واالذاعات المحلية والفضائيات ،وفي ظل ذلك المناخ غير الملتزم انبثق عھد جديد لم تعھده
) - (49صحيفة العالم العربي  /العدد ) 6 (4722نيسان .1941
) - (50مجلة المجلة العدد ) (4،1ايار  ، 1941افتتاحية تعلم عبد الحق فاضل.
)- (51صحيفة البالد  /العدد ) (104ايار  ، 1964بعلم رفائيل بطي.
) - (52عبد الرزاق الحسين  /تاريخ الوزارات العراقية  ،ج ،5المصدر السابق ،ص.238
) - (53صحيفة العالم العربي /العدد .4744 ،
) - (54صحيفة العالم العربي  /العدد .4746،
) - (55صحيفة الزمان  /العدد  ،1109،تعلم ذنون ايوب.
) - (56صحيفة الزمان  /العدد ) 18-1165تموز .(1941
) - (57)(57صحيفة العراق5/ 5836 /تموز .1941
) - (58االمر رقم ) (3الصادر عن سلطة االئتالف بتاريخ . 2003/4/23
) - (59ازھار صبيح  ،الصحافة الحربية في العراق ،رسالة ماجستير مقدمة الى خلية االعالم جامعة بغداد ،2005،ص.86

وسائل االعالم العراقية من قبل في ظل غياب الجھات المسؤولة عن االصدار االعالمي لمحو وانحسار دور الرقابة على صدور
المطبوعات  ،واتساع رقعة المتاح من اجواء الحرية نسبيا ً واالنفالت من عقال القيود ومقص الرقيب الذي كان مفروضا ً عليھا .
 ..وحتى في ظل اجواء الحرية النسبية الممنوحة للصحافة ووسائل االعالم العراقية االخرى  ،وھي حرية محسوبة بدقة الظھار واجھة
لالحتالل تفرق بين عھد واخر  ،القصد منھا اعطاء فرمته لقبول االخر بأنھا تختلف بسياستھا ازاء االعالم كما سبق ..وھي صورة كانت
ترغب بجني المكاسب لالحتالل اللوسائل االعالم ،والدليل في ھذا  ..ان قوات االحتالل وفي اطار الحد من ظاھرة اتساع مديات
االعالم ..وفي ظل الممارسات الجديدة التي اتبعتھا فقد قامت بمداھمات عديدة لصحف عراقية خالل االعوام ) (2005-2003ومنھا
مداھمة مكاتب بعض الصحف واغالقھا ،واعتقال الصحفيين  ،وايقاف صدور المطبوع.
 ..وفي الوقت الذي اقدمت فيه قوى االحتالل على غلق مكاتب بعض الصحف المناوئة لالحتالل ،قامت ..بدعم صحف اخرى عن طريق
تقديم الدعم المالي والمعنوي وتوفير المستلزمات الخاصة بالطبع والتوزيع والتحضير الطباعي لصحف مثل )صحيفة العراق ،الرشيد ،
بغداد االن( وتأتي تلك االجراءات من باب كسب تلك الصحف الى جانبھا ولغرض الحد من حرية الرأي والتعبير ،وھذا الوضع يعطي
انطباعا ً بان قوات االحتالل لم تكن جادة في احالل الديمقراطية بدل االستبداد الذي كانت تدعيه زمن النظام السابق) (60ومع ذلك فأن ھناك
مالمح جديدة بدأت تظھر في بعض الصحف الرساء مصالح خاصة بھا حتى اصبحت الساحة االعالمية في العراق بمثابة ساحة لتشغيل
البطالة العارمة في العراق ممن لم تسعفه حركة السياسة في احتالل بعض المناصب ولمن يريدون او ينشدون الھيبة والسلطان والوصول
الى ابواب المسؤولين ،وبرغم ان اكثر ھؤالء تم يمتھنوا العمل الصحافي واالعالمي يوما ً ما  ،فأنھم وبسبب توفر المادة لديھم شرعوا
بتأسيس واصدار القنوات التلفازية والفضائيات واصدار الصحف والمجالت ،بحيث بات ھؤالء يشكلون ثقل االعالم العراقي رغم انھم
طارئون عليه ،غير انھم اليعطون الصحفيين العراقيين الذين عملوا بمعيتھم اية حقوق مادية ومعنوية تتناسب وقدراتھم  ،وفي ظل انعدام
قيمة العملة العراقية ھنا حلت الفوضى وساد االنفالت في وسائل االعالم ،وتعددت جھات االشراف على تلك الوسائل ،ويمكن حصر ھذه
الجھات التي اشرفت على وسائل االعالم في العراق بعد العام  2003بمايلي:
 -1سلطة االحتالل
بعد تولي بريمر -رئيس سلطة االئتالف المؤقته في العراق لمھامه اصدر االمر االداري رقم ) (14الذي حظر على المنظمات
االعالمية بث او نشر المواد االصلية او تلك المعاد طبعھا او بثھا او المعدة للنشر في اكثر من وسيلة اعالمية شأنھا ان): (61
 -1تحرض على العنف ضد أي فرد او مجموعة بما في ذلك المجموعات العراقية واالجنبية والنساء.
 -2تحرض على االخالل بالنظام المدني او اثارة الشغب او االضرار بالممتلكات.
 -3تدعوا الى تغيير الحدود العراقية بوسائل عنيفة.
 -4تدعوا الى عودة حزب البعث المنحل الى السلطة او تدلي ببيانات صادرة عنه.
 ..كما منح القرار رئيس سلطة االئتالف حرية تفتيش المنظمات االعالمية دون اخطار مسبق ،بھدف التأكد من التزامھا بذلك االمر،
ويحق له مصادرة أي مواد محظورة ،فضالً عن صالحية اغالق أي مبان تابعة للمنظمات االعالمية) (62وقد استخدمت سلطة
االحتالل ھذا القرار كغطاء لمداھمة مبنى نقابة الصحفيين العراقيين ،وصادرت بعض المعدات والحواسيب التي تضم كشوفات
بأسماء منتسبي النقابة وعناوين اقامتھم وقد استنكرت نقابة الصحفيين في بيان لھا اصدر بھذا الخصوص ھذا العمل وعدته محاولة
لتكميم االفواه.
 ..الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين اشارت في تقرير صادر عنھا الى ان اعتقاالت قوات االحتالل للصحفيين تتم خارج
االطار القانوني ودون الحصول على اية مذكرة قانونية وھي تتنافى مع ابسط القواعد االنسانية ،وان العديد من الصحفيين تم
اعتقالھم  ،واليسمح لھم بالطعن في قرار اعتقالھم امام الھيئات القضايا المستقلة).(63
 ..ويؤكد تقرير مرصد الحريات الصحفية السنوي اوضاع الصحفيين في العراق  ،وان قوات متعددة الجنسيات كثيراً ما كانت
تستھدف الصحفيين  ،مثاالً ذلك :قتل مصور وسائق وكالة )رويترز( لالنباء اللذين لقيا مصرعھما بقذيفة صاروخية اطلقت من
مروحية تابعة للجيش االمريكي حسب شھود عيان).(64
 ..وسجل مرصد الحريات الصحفية انتھاكات قامت بھا القوات البريطانية في البصرة ،حيث احتجزت عدداً من الصحفيين لساعات
 ..كما انھا استخدمت الرصاص المطاط بشكل مفرط ضد الصحفيين اثناء تغطيتھم لالحداث).(65
) - (60مؤيد الخفاف /الصحافة العراقية في عامين من  9نيسان  2003وحتى نيسان  2005يجب ثم نشره في مجلة الباحث االعالمي،
الصادرة عن كلية االعالم /جامعة بغداد ،العدد الثاني  /حزيران  ،2006،ص.44-43
) - (61يعني مصطلح المنظمة االعالمية ضمن مايعنيه االفراد والجماعات الكيانات الخاصة والشركات والكيانات العامة المحلية او
الدولية المنشأ بفرض نقل المصلحات بأية وسيلة كانت الوقائع العراقية العدد ) 17 (3979أب .2003
) - (62الوقائع العراقية /العدد )/17 (3979اب .2003/
) - (63تقريرمرصد الحريات الصحفية /العنكبوت )(hltp/www.hrinfo.netتمت الزيارة بتاريخ .2007/7/10
)- (64المصدر نفسه.
) - (65ازھار صبيح /مصدر سابق ،ص.90

 ..وقامت قوات االحتالل باصدار صحف تروج لسياستھا فقد اصدرت منذ االيام االولى لدخولھا العراق صحفا ً تمثل فرقھا
العسكرية واالدارة المدنية ،وقد عمل فيھا صحفيون ومترجمون عراقيون  ،وكانت ھذه الصحف توزع مجانا ً  ،فضالً عن اصدار
صحف اخرى بتمويل سري من قبل وزارة الدفاع االمريكية )البنتاغون( وقد اعترف بريمر في مقابلة صحفية اجريت معه بالدعم
الذي تقدمه الواليات المتحدة لبعض المؤسسات االعالمية).(66
مجلس الحكم
تشكل بتاريخ  12تموز/يوليو 2003/وفق قرار سلطة االئgتالف ،وامتgد لغايgة /1حزيgران/ينونيgو 2004/وعھgد اليgه االشgراف علgى
وسائل االعالم العراقية وھي قناة )العراقية( الفضائية  ،واذاعة )العراق( وصحيفة )الgصباح( اليوميgة ،وكgان اشgراف المجلgس اعgاله
على ھذه الوسائل شكليا ً فيمااالشراف الفعلgي فكgان مgن قبgل سgلطات االحgتالل االمريكgي وقgد عبgر بعgض اعgضاء مجلgس الحكgم عgن
استيائھم من االداء االعالمي وتوعدوا باللجوء الى قانون النشاط االعالمgي المحظgور رقgم ) (14الgصادر عgن سgلطة االئgتالف الgذي
ينص على معاقبة وسائل االعالم التي تحرض على العنف وتعمل على اشاعة الفتن).(67
 حكومة اياد عالويبلغ عدد الصحف الصادرة خالل النصف االول من االحتالل للعراق مابين ) (300-180صحيفة وبعد مضي عام اخر اصبح العدد
) (235صحيفة ،وبعد عامين بلغ عددھا ) (246صحيفة منھا اليومية او شبه يومية او تصدر بين يوم واخر اونصف اسبوعية او تصدر
ثالث مرات باالسبوع ،ويذكر البعض من المھتمين باالعالم ان العدد الكلي في سنوات االحتالل الالحقه وصل الى ) (700-550صحيفة
ھذا الكم الھائل من االصدار في الصحف مع ان بعضھا اليملك شعاراً وال كادر صحفي متخصص وال دور طباعة وغياب التخصص
الصحفي للعاملين فيھا يمثل فوضى الترقى اليھا سوى فترة االنفتاح التي عاشتھا الصحافة العراقية).(68
 حكومة الدكتور ابراھيم الجعفريبعد االنتخابات التي جرت بتاريخ  31كانون الثاني 2005 /صدرت بعض الصحف بعد ان فشل اصحابھا فيھا وكان اصحابھا يأملون
الفوز باالنتخابات  ،فاضطروا الى ايقاف صدورھا ،والبعض توقف بسبب عدم جدواھا االقتصادية وتحقيق االرباح السريعة كما كانوا
يتوقعون ،حيث بنوا امالھم على اصدار تلك الصحف لمشروع تجاري يجلب مردوداً ماديا ً كبيراً واالخر توقف بسبب التھديدات التي
تعرضوا لھا من اطراف متعددة.
ً
مؤھال علميا ً اومھنيا ً وليس لھم خبرة في مجال
ويذكر ان بعض الصحف كان قد اصدرھا عمال كسبة وبائعوا صحف ومنتفعون اليحملون
العمل الصحفي  ،وھم بذلك انما خولوا انفسھم اختيار وتوزيع المناصب واسناد المھم منھا على انفسھم وممن يقربون اليھم من االصدقاء
كرؤساء للتحرير اومدراء تحرير او رؤساء مجلس االدارة ولكن سرعان ماعجزوا عن اكمال مسيرتھم نظر للعياء الذي اصابھم ماديا ً
وافتقارھم للمؤھل العلمي والخبرة في مجال ادارة المؤسسات الصحفية.

 حكومة نوري كامل المالكي2006ھذه الحكومة ھي التي تشرف على شبكة االعالم العراقي) (69وادعت ان الشبكة ناطقة باسم الدولة وليس الحكومة  ،وھذا ما أكده المالكي
خالل زيارته لشبكة االعالم العراقي قائالً) :لقد منحت افاقا ً واسعة لعمل الشبكة مما اعطى مجاالً للخبرة العراقية في ان تثبيت قدرتھا في
االتجاه الصحيح  ،وانا سعيد بالتطور الذي تشھده شبكة االعالم العراقي والذي يعتبر خزينا ً( مؤكداً على ) بقاء الشبكة داعمة للمشروع
الوطني وان تعمل تحت عنوان الدولة العنوان حزب او طائفة معينة().(70
 ..احدى الدراسات اشارت الى ان المسؤولين في الدولة لم تكن صدورھم رحبة ازاء النقد الذي توجھه اليھم الصحف وقد اتخذوا من
مسألة وجود بعض المواد القانونية الخاصة بالقذف والتشھير ذريعة السكاتھا).(71

) - (66صحيفة الصباح /العدد 73م بتاريخ  24ايلول .2003
) - (67جھاد كاظم العكيلي /مؤشر ديمومة االعالم العراقي /مجلة الباحث االعالمي /بغداد العدد الثالث/حزيران، 2007/ص.70
) - (68صحيفة الشرق االوسط /طبعة بغداد  /مقابلة مع كريم صبري /صحفي عراقي امام معرضا ً للصحف العراقية التي صدرت في
الفترة من  9نيسان  2003ولغاية  2005نشرت بتاريخ .2005/5/18
) - (69شبكة الحريات االعالمية بتاريخ  2005/12/4انشأ سايمون ھاسلوك )شبكة االعالم العراقي( وتعاقد البنتاغون مع شركة
تطبيقات العلوم االمريكية لتأمين ھذه الشبكة واالشراف عليھا وتوفير المعدات الخاصة بھا  ،وعلى ان تعود ملكيتھا للدولة العراقية،
واصبحت تمتلك راديو ) (FM, AMالتي ادارتھا االعالمية العراقية )شميم رسام( مع محطة تلفازية  ،وبلغت ميزانية الشبكة حوالي
) (6ماليين دوالر سنوبا ً.
) - (70صحيفة الشرق االوسط  /العدد) (10843الصادر بتاريخ  5اب  /اغسطس .2008
) - (71وكالة اصوات العراق  ،في .2008/2/4

وفي ھذا الصدد فأن رئيس الجمھورية جالل طالباني كان قد رفع دعوى قضائية على رئيس تحرير صحيفة )ھاوالتي( الكردية على اثر
نشر الصحيفة خبراً يتعلق باموال كبيرة يملكھا قادة كورد ،وافرجت المحكمة عن رئيس التحرير المذكور بكفالة مالية قدرھا مليون دينار
)(72
عراقي
 ..واعتلقت قوات االمن في كردستان رئيس تحرير مجلة )الفين( لنشره مقاالً تناول فيه الشخصية التي ستخلف الرئيس جالل طالباني بعد
وفاته  ،وفي محافظة واسط تم اعتقال مصور وكالة اسيو شيتد بريس )بالل حسين( الكثر من عام ونصف واغالق صحيفة )النافذة(
وحبس رئيس تحريرھا ،وقد جاءت بعض المضايقات من قبل السلطة التشريعية التي يفترض بھا انھا الحامية للحريات الصحفية ،حيث
قرر مجلس النواب بتاريخ  12نيسان  2007منع الصحفيين من دخول قصر المؤتمرات االبعد الساعة الحادية عشرة ،وعدم السماح لھم
بدخول أروقة المجلس وتغطية وقائع الجلسات فيه وجاءت تلك االجراءات على خلفية قيام بعض الصحف بنشر موضوعات تتعلق
بمخصصات بدل الطعام العضاء مجلس النواب).(73
 ..وقد اثار قرار وزارة الداخلية منع الصحفيين من الوصول الى اماكن االحداث وتصويرھا وتغطيتھا ردود افعال غاضبة في االوساط
االعالمية كونه يعد انتھاكا ً صارخا لحق الصحافة ووسائل االعالم االخرى في الحصول على المعلومات).(74
ھذا ويعاني الصحفيون من مسألة عدم المساواة في الحصول على المعلومات ،حيث تمارس الحكومة ضغوطا ً على الصحافة عن طريق
اعطاء االفضلية لبعض الصحفيين لمرافقة الوفود الرسمية خالل زيارتھم لدول اخرى ،واستبعاد الصحفيين المخالفين لخط السلطة
السياسي ومنعھم من تغيير اتجاھاتھم السياسية.
يذكر ان السلطات الحكومية كثيراً ما تعتمد الى ايقاف عمل المندوبين والمراسلين الصحفيين حيث تقوم القطعات العسكرية بمنعھم من
الوصول الى اماكن المعلومات ،ناھيك ان الحكومة كانت عمدت ومنذ اعوام الى مصادرة مقر فضائية البغدادية  ،وعربات نقل االخبار
ولحد االن لم يسمح لھا باستعاة المقر الخاص فيھا ،ولم تسمح لكادرھا افتتاح المقر ثانية.
وفي ھذا الصدد ھناك مخالفات اخرى تتعلق ببعض المساومات االعالمية للمؤسسات الحكومية التي يشترط على الصحفيين عدم توجيه
)(75
انتقاداتھم لمؤسساتھا مقابل عملية ضخ المعلومات اليھم

الفصل األول /ماھية الصحافة وتطورھا
المبحث الثالث /التشريعات وقوانين حرية التعبير
تشترك الدساتير العربية التي تطرقت الى موضوع حرية التعبير مع بعضھا بثالث سمات رئيسية  ،اذا انھا تناولت موضوع حرية التعبير
بجمل مختصرة وبسيطة دون ايضاح  ،كما انھا تقيد النص الدستوري  ،ذلك ان الذي تعطيه من خالل النص الدستوري تأخذه القوانين
المتفرعة عنھا.
أي ان تلك الدساتير ال تقيد حرية التعبير صراحة  ،ولكن القوانين واللوائح والمذكرات واالوامر المكتوبة والشفاھية ،ھي التي يكون لھا
الكلمة الفصل في التعاطي مع الواقع االعالمي.
وقد اشار الدستور العراقي الصادر عام  1970في المادة ) (36منه " يكفل الدستور حرية الرأي واالجتماع والتظاھر وتأسيس االحزاب
السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير االسباب الالزمة لممارسة ھذه
الحريات).(76
اما مشروع الدستور العراقي لعام  1990فقد تضمن النص على حرية الفكر والرأي والتعبير في المادة ) (53منه اما المادة ) (54فقد
نصت على حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونه وينظم القانون ممارسة ھذه الحرية والتفرض الرقابة على الصحف اال بموجب
القانون وجاء في الدستور العراقي الدائم عام  2005وفي المادة ) (38منه اوال " حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل" ثانيا ً " :حرية
الصحافة والطباعة واالعالم والنشر " وكان يفترض بالدستور العراقي الجديد ان يؤسس لمرحلة متقدمة في مجال حماية حق التعبير وان
يقدم ضمانة جدية لھذا الحق الذي بدأ االلتزام به يتراجع).(77

) - (72تقريرالجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين /مصدر سابق.
) (73المصدر نفسه.
) - (74تقرير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين  /العنكبوت)  (. Netwww.hritohtt:تمت الزيارة في .2007/6/26
) - (75جھاد كاظم العكيلي /مصدر سابق ،ص.70
) - (76د .نبيل جاسم /سطور في تاريخ الصحافة العراقية بعد عام  ،2003بغداد ،بدون اسم مطبعة ، 2009،ص.26-25
) - (77د .نبيل جاسم /مصدر سابق  ،ص.26

اذ سرعان مانتھكت الحكومة في سلسلة من االجراءات والقرارات الحكومية مضامين حرية الصحافة واالعالم الواردة في ذلك الدستور
وقيدت حرية التعبير  ،حيث عرقلت السلطات العراقية عمل بعض الفضائيات واغلقت عدد منھا مثل قناة الشرقية التي اغلقت مكاتبھا في
بغداد وبقية المحافظات منذ عام  2006وكذلك مكاتب قناة البغدادية وذلك لعدم توافق خط القناتين مع الخط الحكومي باالضافة الى اغالق
تلفزيون صالح الدين واغلقت مكاتب فضائية العربية ليعاود عمله بعد شھر بعد مفاوضات عسيرة مع الحكومة.
وقد رافق الفوضى التي عصفت بالعراق بعد العام  2003واالنفجار الھائل في عملية اصدار الصحف عدد من القوانين التي اصدرتھا
سلطة االحتالل والتي قصدت من ورائھا تنظيم العمل الصحفي ،ولكن في حقيقة االمر وعلى وفق حرية التعبير كانت تلك القوانين تعد
قيوداً تفرض على حرية الصحافة اذ باتت تلك القوانين سيوفا ً مشرعة في محاولة منھا لغرض اغالق او ايقاف اية وسيلة اعالمية ومنھا
الصحف التي ال تتبنى مواقف سلطة االحتالل بدعوى التحريض على العنف ومن تلك القوانين قانون رقم ) (14الصادر عن السلطة
االئتالفية المؤقتة تحت عنوان "النشاط االعالمي المحظور" وھو في نصه يخالف االعراف والقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحرية
الصحافة وحرية التعبير.
فما الذي ورد في ھذا القرار على سبيل المثال ال الحصر:
" بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة االئتالفية المؤقته وعلى القوانين واالعراف المتبعة في الحرب وتمشيا ً مع قرارات
)(78
مجلس االمن الدولي ذات الصلة بما فيھا القرار ).(2003/14483
واشارة الى التفويض المفصل والواسع الممنوح للسلطة االئتالفية بموجب القوانين المتبعة في الحرب للسيطرة على جميع االجھزة
المستخدمة لنقل المعلومات سواء كانت قائمة على اليابسة او في البحر او في الجو وسواء كانت مملوكة للدولة او مملوكة ملكية خاصة
وادارتھا الھمية توفير المعلومات الدقيقة للشعب العراقي والتزاما بايجاد بيئة تحترم فيھا حرية التعبير ويمكن فيھا تبادل المعلومات بحرية
وعالنية.
وترحيبا بظھور االعالم الحر والمستقل في العراق واصراراً على منع اساءة استخدام االعالم لتشجيع العنف وتقويض االمن العام
بصورة عامة اعلن ھنا بموجب ھذا االمر مايلي:
الجزء )(1
يعني مصطلح)منظمة اعالمية( ضمن مايعنيه االفراد او المجموعات والكيانات الخاصة والشركات والكيانات العامة والمحلية او الدولية
بحظر نقل المعلومات بأية وسيله كانت.
الجزء )(2
يحظر على المنظمات االعالمية بث او نشر المواد االصلية او تلك التي يعاد بثھا او يعاد طبعھا او التي تعد للنشر في اكثر من وسيلة
اعالمية من شأنھا ان :
أ -تحرض على العنف ضد أي فرد او مجموعة بما في ذلك المجموعات العراقية او االثنية والنساء.
ب -تحرض على االخالل بالنظام المدني او اثارة الشعب او االضرار بالممتلكات.
ج -تحرض على العنف ضد قوات االئتالف او موظفي السلطة االئتالفية المؤقته.
د -تدعو الى تغيير الحدود العراقية بوسائل عنيفة.
ھـ -تدعو الى عودة حزب البعث العراقي الى السلطة او تدلي ببيانات يدعى فيھا انھا بيانات صادرة نيابة عن حزب البعث العراقي.
الجزء )(3
 -1يتمتع المدير االداري للسلطة االئتالفية المؤقته بسلطة استخدام جميع القدرات المتاحة للسلطة االئتالفية المؤقته الغراض اكتشاف
النشاط المحظوربموجب ھذا االمر.
 -2يجوز للمدير االداري للسلطة االئتالفية المؤقته ان يأذن باجراء عمليات تفتيش لالماكن التي تعمل فيھا المنظمات االعالمية العراقية
دون اخطار بغية التاكد من امتثالھا لالمر ويجوز له مصادرة اية مواد محظورة واية معدات انتاج محظورة ويجوز اغالق اية مبان
تعمل فيھا ھذه المنظمات ولن يسمح بوضع أي تعويض عن أي من المواد او المعدات الصادرة او المباني المغلقة.
الجزء )(4
 -1اذا ترتب على أي نشاط اعالمي نشوء خطر يھدد امن قوات االئتالف او موظفي السلطة االئتالفية المؤقته او يشكل تھديداً كبيراً
ومباشراً للنظام العام يجوز لقائد قوات االئتالف اتخاذ اجراءات مباشره لمنع وقوع ھذا الخطر او لدحره ويبلغ فوراً المدير االداري
للسلطة االئتالفية المؤقته باي اجراء يتخذ وفقا ً لذلك الجزء.
 -2التتضمن نصوص ھذا االمر أي نص يحد من سلطة قائد قوات االئتالف في تنفيذ العمليات العسكرية بموجب قواعد االشتباك
المنطبقه.
) -(78القرار رقم ) (14المتعلق بالنشاط االعالمي المحظور الذي اصدره مدير سلطة االئتالف المدنية في العراق بول بريمر عام 2003
والصادر بتاريخ /5حزيران /يونيو.2003/

الجزء )(5
 -1يجوز احتجاز والقاء القبض على مسؤولي أي منظمة اعالمية يتبين انھا تبث او تنشر او تحاول ان تبث او تنشر مواد مخطورة
اخالال بھذا االمر ويجوز محاكمتھم كذلك واذا ادينوا يجوز ان تحكم عليھم السلطات ذات الوالية بالسجن لمدة تصل الى عام واحد
وبدفع غرامة مالية تصل قيمتھا الى ) (1000دوالر امريكي.
 -2يجوز للمدير االداري للسلطة االئتالفية المؤقته سحب ترخيص أي منظمة اعالمية يرى انھا وفقا ً لتقديره ھو وقد خالفت ھذا االمر
كما يجوز له وقف عمليلتھا ومصادرة ممتلكاتھا واغالق مبانيھا.
الجزء )(6
يجوز الية منظمة اعالمية سحب ترخيصھا او صودرت ممتلكاتھا او اغلقت مبانيھا او اوقفت عملياتھاا ان تتقدم الى المدير االداري
للسلطة االئتالفية المؤقته بدليل مكتوب تطعن فيه باالجراءات المتخذه ضدھا وتبين فيه مبررات الغاءه.
الجزء )(7
يدخل ھذا االمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
التوقيع
آل.بول بريمر
المدير االداري للسلطة االئتالفيه المؤقته
ويالحظ في ھذا االمر الصادر عن الجھة المسؤولة عن تولي الشأن العراقي والوحيدة حينھا حجم المصادرة والتضييق وانتھاك حرية
التعبير وتقييد الحريات الصحفية اال ان ھذا االمر اليشمل وسائل االعالم االمريكية التي انفردت بعشرات القصص وتغطيه اھم االحداث
مستفيده من مساحة الحرية في عملھا على االرض العراقية).(79
وبمساعدة لوجستية من القوات العسكرية  ،وقد تم تطبيق ذلك القرار واالجراءات المتعلقة به على العديد من الصحف العراقية ،اذ تعرض
العديد منھا الى المداھمة واالغالق ومصادرة مقارھا والكثر من مرة ان وجود نص يعطي الحق في القاء القبض ومحاكمة من يبدي
برايه يعد خرقا ً واضحا ً لكل المواثيق واالعراف الدولية الخاصة بحرية التعبير
ان ھذا االمر الذي ينتھك حرية الصحافة ويقيدھا لم يلغ او يعدل من قبل البرلمانات العراقية المتعاقبة منذ  2003ولغاية  2007وذلك
عن طريق اصدار التشريعات الخاصة بحرية التعبير او تلك التي تلغي او تعدل مضمون القرار ) (14الذي اصدره بول بريمر ورغم
الحراك الذي اصاب المجتمع والدولة العراقية بقيت القوانين سارية المفعول حتى ذلك التاريخ وفي نظرة متخصصة لذلك القرار فأنه يعد
من اكثر الوثائق العراقية تقييداً لحرية الصحافة ومصادره لحريتھا وان الفقرات الواردة فيه يمكن ان تتيح للقائمين عليه قمع ومصادرة
وايقاف أي مطبوع اليتوافق مع توجھاتھا.
 ..وفي الجانب النظري ..فانه وبعد عام ) (2011فقد صدر قانون حماية الصحفيين العراقيين بعد مرحلة من كبيرة من التأخير في
ادراج البرلمان العراقي كان بانتظارالمصادقة عليه فقد صدر القانون رقم ) (31لسنة  2011والمتعلق بحماية الصحفيون رغم ان ھذا
القانون استند في الكثير من مواده الى الدستور العراقي الجديد ،وقد تضمن فقرات مضيئة للبيئة الصحفية والصحفيين مثل التاكيد على
الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي والتظاھر وتوفير الحماية للصحفيين بمواده التي بلغت ) (14مادة وعلى سبيل المثال :
 -1فقد ورد في المادة الثانية منه بانه يھدف الى توفير الحماية للصحفيين العراقيين.
 -2ودعت المادة ) (3من القانون الى تقديم التسھيالت للصحفيين العراقيين الداء مھام عملھم.
 -3واوضحت المادة ) (4حق الصحفي بالحصول على المعلومات والبيانات واالحصائيات من المصادر واالحتفاظ بسرية
المعلومات .
 -4واشارت المادة ) (5للصحفي االمتناع عن كتابة واعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وارائه واخالقيات العمل
الصحفي.
 -5ونوھت المادة ) (6منه الى انه اليجوز حجر او مصادرة او اتالف اوبيع ادوات عمل الصحفي الي سبب كان.

) - (79االعالم العراقي في يوم الصحافة العالمي /مجلة تواصل،بغداد ،ھيئة االعالم واالتصال ،العدد )/13ايار ، 2007 /ص.18
) - (80قانون حماية الصحفي العراقي الصادر رقم ) (31لسنة  2011والذي اقره مجلس النواب العراقي استناداً الى احكام البند )اوالً(
من المادة ) (61والبند )ثالثا( من المادة ) (73من الدستور.

)(80

 -6وحددت المادة ) (7من القانون بانه اليجوز مسائلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشر معلومات صحفية وان يكون ذلك
سببا لالضرار به.
 -7وجاء في المادة ) (8من القانون بانه يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مھنته او بسبب تأديتھا بالعقوبة
المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببھا.
 -8وتضمنت المادة ) (9منه بانه اليجوز للجھات الحكومية والرسمية من خالل ممثلھا او مسؤوليھا تحريك الشكوى
الجزائية بقضايا النشر واالعالم.
 -9ونوھت المادة)  (10منه الى ضرورة اخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد الصحفي عن جريمة مرتبطة بحماية
عمله الصحفي.
 -10ورفضت الفقرة )ثانيا ً( من المادة ) (10استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة
عمل الصحفي اال بعد موافقة نقابة الصحفيين.
 -11وفرضت الفقرة ثالثا ً من المادة ) (10لنقيب الصحفيين اومن يخولة حضور استجواب الصحفي او التحقيق معه او
محاكمته.
ولدى اية قراءة لواقع ھذه المواد ...فأنه يجد فيھا فرصة ومساحة موضوعية تتيح للصحفي حركة معقولة للوصول الى مصادر
المعلومات بحرية ويسر في سبيل تأدية مھام عمله  ،غير ان واقع الحال يشير الى ان ھناك الكثير من الصحفيين الذين تعرضوا
للمضايقات او الذين قتلوا او جرحوا او تمت دعوتھم للمحاكمة بعد ان قامت شخصيات رسمية وعلى مستوى المسؤولية بالدولة تقديم
)(81
قضايا ضدھم ،وتم ايقاف البعض منھم.
 ..وانه البد من االشارة الى حقيقة مھمة جرت والتصقت بواقع االعالم العراقي اذ ان جميع المؤسسات االعالمية والعاملين فيھا ان كانت
تلك المؤسسات والعاملين عراقيين او عرب او اجانب قد تعرضوا الى تجاذبات وصراع بين قوتين محركتين مھمتين ھما السياسة
واالرھاب  ،لذا فأن جميع االعالميين الذين تعرضوا لحوادث الخطف والقتل واالرھاب من الذين عملوا في العراق – ھم كانوا قد وقعوا
نتيجة اما سياسات منحرفة كما حصل في استھداف الصحفيين االجانب من قبل قوات االحتالل االمريكي والقوات البريطانية والمتحالفة
معھا في العراق آبان دخولھا العراق خصوصا ً ما جرى في مسألة استھداف فندق يقطن فيه صحفيين معروفين في العاصمة بغداد – حيث
شنت الطائرات االمريكية والبريطانية عدة غارات على فندق فلسطين ميرديان بتاريخ  2003/4/8االمر الذي اسفر عن مصرع مصور
تلفزيوني واصابة ثالثة صحفيين اخرين يعملون بوكالة )رويترز( لالنباء ومصور اسباني ،وتوالت االحداث الى االعوام االخيرة حيث
قامت قوات االمن العراقية باالعتراض على وصول المراسلين الصحفيين الى اماكن االحداث وقد منعت الكثير منھم من الوصول الى
تلك االماكن بحجة او بذريعة الخوف على حياتھم.
 ..ولعل أبلغ مايفسر اجراءات الدولة بالسوء ھو اصدار وزارة الداخلية العراقية امراً يوجب منع الصحفيين من الوصول الى اماكن
االحداث بقصد عدم تغطيتھا  ،وقد تعرض في ھذا الجانب عدد من الصحفيين الى الضرب المبرح او الحجز المؤقت في اماكن احتجاز
غير رسمية معاقبة لتلك الوسائل االعالمية النھا ارسلت مندوبا ً عنھا لتغطية االحداث.
وكان من ابلغ حاالت القتل للصحفيين العراقيين دموية تلك العملية التي تم بضوءھا اختطاف الصحفية )اطوار بھجت( والتي تشير
الحقائق الى انھا حصلت على فلم وثائقي يؤكد جھة تنفيذ عملية تفجير حصلت في قضاء سامراء شمال بغداد بتاريخ  23شباط عام
 ، 2006حيث تم قتلھا ورميھا مخافة ان تظھر من تسبب في عملية تفجير المراقد المقدسة في ذلك القضاء ).(82
وعلى الرغم من الكم الھائل من الصحافة العراقية الصادرة بعد عام  2003فأن القرارات والتوجيھات التي صدرت بعد ذلك التاريخ قد
حجمت ذلك الكم باالضافة الى عدم مقدرة البعض من تلك الصحف السباب منھا االغالق او االيقاف او بسبب عدم وجود او توفر الجانب
المادي فقد انحسر صدور العديد من الصحف  ،في ھذا الوقت عمدت سلطات االحتالل الى ايجاد مؤسسات صحافية تكون قادرة من
خاللھا على اسماع صوتھا للعالم  ،وھكذا انبثقت المؤسسة الوحيدة التي ھي )شبكة االعالم العراقي( التي تأسست بتاريخ  3أذار ،2003
وبمباركة ودعم مادي ومعنوي امريكي صرف بموجب القانون ) (66وعلى وفق معايير البث العام والمستقل ،وقد تولت امر ادارة ھذه
المؤسسة االعالمية بادء االمر شركة )ھارس االمريكية( على انھا ستكون امتداداً لتجربة ھيئة االذاعة البريطانية االيجابية ،وسرعان ما
تمخض عمل ھذه المؤسسة عن وليد جديد سمي )جريدة الصباح( وكان للصحيفة ثقلھا الواضح في سوق الصحافة العراقية لكنھا لم تكد
تكون الصحيفة التي تكرر تجربة الصحافة الحرة المستقلة السباب عديدة منھا  :مايتعلق برؤية رؤساء التحرير الذين تعاقبوا على رئاسة
تحريرھا ومنھا مايتعلق بالجو السياسي العام الذي لم يحتمل اية مالحظة توجھھا الصحيفة المذكورة وعلى سبيل المثال  :قامت الصحيفة
انفة الذكر باجراء استطالع حول تخصيص المبالغ الممنوحة شھريا ً العضاء مجلس النواب  ،القضية لم تكن غامضة او مقيدة  ،ولكن
) - (81صادق نعيم الصغير /دور االعالم في مواجھة االرھاب الواحة النموذجا /مكتب زاكي للطباعة ،بغداد ،2012 ،ص.132-131
) - (82صادق نعيم الصغير  /مصدر سابق ،ص .121-120

ردة الفعل البرلمانية بمن يفترض انھم يمثلون الشعب ويخافون سلطته كان عاصفا ً وعنيفا ً وكفيالً بأقصاء أي محاولة لبناء صحافة حرة ،
وبعد نشر نتائج االستطالع اعترض عدد من النواب  ،وطالبوا بمقاضاة الصحيفة ،وفرض رقابة مسبقة على الصحف العراقية ،نائب اخر
ذھب الى ابعد من ذلك على مالحظة عادية ،وقال":ان مانشرته الصحيفة اليأتي من فراغ ،بل ھو تنفيذ الجندة تحاول اسقاط مجلس
النواب" والذي قال ھذا الكالم ھو نائب من الكتلة المشكلة للحكومة) (83في حين طالب نائب آخرباخضاع الصحف العراقية الى الرقابة
وادانة رئيس التحرير على جرأته لنشر تقرير ھو حق كفله الدستور  ،اذن كيف سيكون شكل الصحافة في بلد يتم التعامل فيه معھا بھذا
الشكل  ،اذن الھوة كبيرة بين مفھوم حرية الصحافة وبين العقلية السياسية التي التتورع عن تشريد الصحفيين لمجرد ممارستھم لحقھم
وكل الجمھور في المعرفة.

الفصل الرابع /تحليل تقاريرالصحافة العراقية حول الغزواالمريكي للعراق وفترة االحتالل الفورية
المبحث االول /شھداء الصحافة العراقية بعد االحتالل
 ..في العراق كان والزال العمل في الصحافة يوصف بأنه )مھنة البحث عن المتاعب( ويأتي ذلك التوصيف من خالل استقراء واقع
العمل الصحفي واالعالمي في عالم اقل مايوصف عنه انه مضطرب ،فمن خالل الحروب التي شھدھا العالم منذ مطلع القرن الماضي
وحتى وقتنا الراھن دفع الكثير من الصحفيين واالعالميين من مراسلين ومخبرين ومصورين ومندوبين حياتھم ثمنا ً لعشقھم ھذه المھنة
الخطرة ،وقربانا ً لبحثھم عن الحقيقة ونقلھا للجماھير بصدق وشفافية ،اولئك الصحفيين واالعالمين الذين لقوا حتفھم خالل الحرب
العالميتين االولى والثانية والحروب الكورية وفي فيتنام والوس ) حروب الھند الصينية الفرنسية والحروب والصراعات االفريقية،
والحروب الذي اندلعت في الشرق العربي -الحروب العربية -االسرائيلية ) (1973 ، 1967، 1956، 1948 ،1947وحرب لبنان
عام  1991 -1975وحروب الھند وباكستان وافغانستان والشيشان وحروب البلقان )كوسوفو –البوسنة والھرسك( وصراعات امريكا
الالتينية وحروبھا الى اخر بؤر التوتر والعنف والنزاعات المسلحة التي حصدت ارواح الكثير من العاملين في )فيلق االعالم( من
العاملين في ھذا المساحة من صحفيين وصحافيات ومصورين ومراسلين ومندوبين والذين لقواحتفھم بينما كانوا يحثون الخطى لتقديم
)السبق الصحفي( بل ان الكثير من المصورين الصحفيين والتلفازيين ذھبوا ضحية )لقطة نادرة( او )مشھد مثير( يودون توثيقه او تسجيله
وھم يحملون كاميراتھم على اكتافھم ).(84
 ..وفي سياق التضحيات الجسام التي قدمھا صحافيوا العالم  ،فقد انبثقت العديد من المنظمات الدولية التي تعنى بحياة وحرية الصحفيين ،
ومنھا منظمة )صحفيون بال حدود( التي مقرھا باريس وجمعية )امنتسي انترناشنال( ومقرھا لندن  ،ومؤسسة )لجنة حماية الصحفيين(
ومقرھا نيويورك وكانت ھذه االخيرة قد اشارت في احصائية قامت باجراءھا عن الحرب في العراق عام  2003الى مقتل حوالي
) (400صحفي وھم يمارسون عملھم ومعظمھم قتل انتقاما او ردا على تحقيقات نشروھا وان من ال )(400ھؤالء ھناك ) (63قتلوا
اثناء المعارك فيما اغتيل ) (398منھم في الفترة الالحقة وتقول )لجنة حماية الصحفيين( ان الكثير من الصحفيين يعملون دون حماية
قانونية  ،وتلك ھي المأساة اذ ان طبيعة العمل الصحفي وسرعة تحرك الصحفي سواء كان مراسال او مصوراً يجعله )صيداً سھالً وثمينا ً(
سواء بالنسبة للقذائف او االنفجارات واالطالقات النارية اثناء اشتداد المعارك والعمليات العسكرية او بالنسبة العداء الصحفيين الذين
يجيدون استخدام المسدسات )كاتمة الصوت(.
 ..ولقد جاءت الحرب على العراق في اذار  2003والتي شنتھا الواليات المتحدة االمريكية بالتحالف مع عدد من الدول االخرى دون
غطاء من الشرعية الدولية او تفويض من االمم المتحدة.
 ..ھذه الحرب التي اسقطت الدولة العراقية في التاسع من نيسان  2003والتي اعلن الرئيس االمريكي )جورج بوش( انتھاء عملياتھا
الكبيرة في نفس العام  ،ولكن العراق دخل في دوامة من العنف لم يشھد لھا مثيالً من قبل ومنذ قرون ،دوامة عنف وعنف مضاد وضع
ً
الصحافة واالعالم في اصعب المواقف واشدھا ايالماً
وخطراعلى حياة الصحفيين من جھة وعلى حرية االعالم من جھة اخرى).(85
 ..وبتاريخ  3اذار من العام  2003قدمت الصحافة العالمية احد رجالھا ضحية لھذه الحرب فقد صدمت دبابة اميركية في الكويت
الصحفي الفرنسي )باتريك بورا( الذي كان يعمل بشبكة )تي -أف -ا( حيث توفي بعد يوم واحد من ذلك التاريخ ،وما ان بدأت الحرب
وراحت الصواريخ والقذائف تتساقط على بغداد حتى بدأ الكثير من الصحفيين االجانب يتساقطون في العراق نذكر منھم  :المصور
االسترالي )بول موران( الذي قتل اول ايام الحرب ،ولقي حتفه الصحفي )غابي رادو( من شبكة التلفاز البريطانية وقد عثر على جثته
( وبتاريخ B.B.Cبتاريخ  ، 2003/3/3وبعد اقل من ثالثة ايام قتل المصور الصحفي االيراني )كافي غولستان( من محطة الـ)
 2003/5/12نقلت وكالة )ا.ف.ب( لالنباء ان مراسلة صحفية تعمل في صحيفة )بوسطن غلوب( واسمھا )اليزابيث نوفير( وتبلغ من
العمر ) (46عاما ً كانت قد قتلت بتاريخ  2003/5/9وھذه المرة خالل حادث سير قرب مدينة سامراء العراقية ) (120كم شمال بغداد
) - (83د.نبيل جاسم /سطور تاريخ الصحافة العراقية بعد عام  ،2003مصدر سابق ،ص.7-6
) - (84سعد الدين خضر /صحف العراق بعد العاشر من نيسان  2003م  ،العراق ،الموصل  ،مكتبة زھرة نيوى  / 2006ص.151-146
) - (85سعد الدين خضير /صحف العراق بعد العاشر من نيسان  ، 2003مصدر سابق ،ص.149

بعد ان اجرت لقاءات عديدة في محافظة تكريت ) (160كم شمال بغداد  ،وقتل خالل الحادث مترجمھا العراقي )وليد خليفة الدليمي(
واعقب ذلك الحادث مقتل المصور االسباني )خوسيه كوسو( والمصور )تاراس بروتسايوك( الذي يعمل لوكالة رويترز.
 ..واعقب ذلك مقتل المصور الفلسطيني )مازن( الذي يعمل لوكالة رويترز بتاريخ  2003/8/17امام سجن ابو غريب غرب بغداد ،
وتوفي الصحفي االمريكي )مارك فينمان( اثر نوبه قلبية في بغداد بتاريخ  2003/9/26وھو يعمل لحساب صحيفة )لوس انجلس تايمز(
عن عمر يناھز ) (51عاما ً.
..وفي بيان اصدرته منظمة )صحفيون بال حدود( ومقرھا باريس بتاريخ  (86)2003 /11/19ونقلته وكالة رويترز لالنباء  ..اتھمت فيه
الواليات المتحدة االمريكية بالمسؤولية الكاملة عن مقتل ) (12صحفيا ً خالل الحرب التي شنتھا على العراق وذكر متحدث باسم المنظمة
المذكورة ان الجيش االمريكي كان مسؤوالً عن مقتل ) (5منھم فعالً ..كما اعلنت ذات المنظمة في ھذا البيان ..ان الواليات المتحدة
واسرائيل متھمتان باتباع سلوك غير مقبول ومن السخرية ان نشھد مواجھات يومية بين )الدبابات والمدرعات والبنادق( وبين )االقالم( و
)الكاميرات( وعدة العمل الخاصة بالصحفيين  ،فجميع الصحفيين تقريبا غير مسلحين ولكنھم يواجھون اسلحة جبارة ودون اية حماية
قانونية).(87
 ..وفي الرابع من نيسان ) ( 2003قتل الصحفي االمريكي )مايكل كيلي( من الواشنطن بوست كما توفى مواطنه الصحفي )ديفد بلوم(
( وبعد يوم واحد لقي الصحفي االلماني N.B.Cالسباب غامضة بتاريخ  2003/6/4من نفس العام وكان يعمل لحساب شبكة )
)كريستيان ليبسنغ( مصرعة بينما كان يراسل اسبوعية )فوكوس( االلمانية ،وكذلك كان مصيرالصحفي االسباني )خوليو انغينابارا( من
صحيفة )الموند( االسبانية  ،اما الصحفي العربي )طارق ايوب( مراسل قناة )الجزيرة( القطرية فله قصة مشھودة ومثيرة مع القوات
االمريكية بتاريخ .2003/4/8
 ..وفي ذات السياق دفع العديد من الصحفيين العراقيين حياتھم من اجل ديمومة تدفق الكلمة الصادقة حيث راح بعضھم ضحية جھل
اوتعصب وبعضھم قضي ضحية انتقام اھوج :فقد اغتيل في مدينة الحلة مركز محافظة بابل الصحفي العراقي ) عقيل محمد رشيد
الجنابي( وكان يشغل منصب مدير تحرير صحيفة )الفيحاء( االسبوعية وقد اغتاله مجھولون.
وفي الموصل شمال العراق تم اغتيال الصحفي )احمد شوكت( رئيس تحرير جريدة )بال اتجاه( بتاريخ  2003/10/28فيا كان يعمل في
مكتبه.
 ..ولعل متاعب الصحافة العراقية مع سلطات االحتالل كانت كبيرة ،فقد جرى ايقاف بعض الصحف عن الصدور وبعضھا االخر اغلقت
مكاتبھا ،وتم اعتقال العاملين فيھا،و بتاريخ  2003/6/14اغلقت سلطات االحتالل صحيفة )المستقلة( وداھمت مكاتبھا في منطقة
الوزيرية ببغداد العاصمة وعبثت بمحتوياتھا وموجودات المكاتب الخاصة بھا .
 ..وفي اواخر شھر ايلول من العام  2003اغلقت سلطة االحتالل في الموصل صحيفة )صدى تلعفر( وذلك بسبب مخالفتھا كما قيل
قوانين الصحافة:
 ..ومن متاعب الصحافة ايضا ً  ..قيام الشرطة العراقية والقوات االمريكية المحتلة باقتحام مبنى نقابة الصحفيين العراقيين في الثالثين من
ايلول عام  2003بعد تحطيم االبواب واعتقال الحارس وتفتيش المكاتب والتھديد باعتقال النائب االول لنقيب الصحفيين  ،كما جاء في
بيان للنقابة بھذا الخصوص والذي اعتبرت فيه ذلك العمل استفزازاً وانتھاكا ً للحرمات الصحفية برغم ان ا لعيارات نارية اطلقت من
المبنى المجاور للنقابة مع ان اطالق النار تشھده كل احياء بغداد يوميا ً وعلى مسمع ومرأى من قوات الشرطة وقوات االحتالل).(88
 ..ولم تسلم مكاتب الفضائيات والتلفزيونات االجنبية في بغداد من المداھمات والتجاوزات فلقد ندد التلفاز االيراني بتاريخ 2003/10/30
باقتحام الجنود االمريكان لمكاتبه في بغداد للمرة الخامسة خالل خمسة شھور  ،ونقلت وكالة )أ.ف.ب( بھذا الخصوص ان مسؤوالً في
الشبكة االعالمية االيرانية التي بدأت البث بالعربية عبر االقمار الصناعية موخراً افاد بأن ثالثين جنديا ً امريكيا ً تدعمھم الدبابات اقتحموا
مكاتب شبكة )العالم( بحثا ً عن مشاھد ھجوم بقذائف الھا ون على قاعدة امريكية.
 ..وثمة مغالطات واكاذيب تكاد تغطي حقائق المشھد االعالمي وسياقاته ،ولكن حقيقة مضايقات جنود االحتالل للصحفيين مسألة اليمكن
اغفالھا او التقليل من شأنھا  ،وفي ھذا االطار اثار )محمد فائق( رئيس )المنظمة العربية لحقوق االنسان( في تصريح نشرته صحيفة
الجريدة البغدادية بتاريخ  2003/8/14قال فيه )انه ال يمكن اقامة ديمقراطية على ظھر دبابة او مدفع().(89
 ..كما ان حرية الصحافة التتفق وحركة الھراوة بيد الشرطة والبندقية بيد الجندي  ،وان الحبال البالستيكة التي تقوم مقام )االصفاد(
واكياس البالستيك التي توضع في رؤوس الصحفيين من قبل جنود االحتالل التعكس صدق شعارات الحرية والديمقراطية وحرية التعبير
واحترام الرأي االخر.
 ..وفي ھذا السياق  ،فقد تعرض مصور صحيفة الجريدة )ياسين صبري( الى اعتداء من قبل الجنود االمريكان الذي كانوا موجودين في
مبنى مديرية التقاعد العامة ببغداد عندما كان يقوم بواجبه الصحفي  ،ويصور المتقاعدين  ،حيث قام الجنود االمريكان بضربه وتقييد يديه
ووضع الكيس البالستيكي في رأسه ومصادرة كامرته وھويته ولوازمة الشخصية وتھديده بالقتل كان ذلك في اواسط شھر ايلول  /سبتمبر
من العام  ، 2003وكانت معه الصحفية )رنا جعفر( المحررة في ذات الصحيفة.
 ..وتشير االرقام الى الحجم الحقيقي للمأساة التي عاشھا الصحفيون العراقيون في ظل االوضاع االمنية المتردية  ،وفي ظل التراجع
الملحوظ في مستوى الحماية التي يتوجب توفيرھا للعاملين في ھذا الحقل المھم ،الذي يسھم في الكشف عن التجاوزات والفساد المالي
) - (86صحفيون بال حدود  /مقرھا باريس اصدرت بتاريخ  2003/11/19ونقلته وكالة رويتر لالنباء بذات التاريخ.
) - (87سعد الدين خضر /مصدر سابق ،ص.151
) - (88تقرير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفين العنكبوت  /htt:www.hrifo.net/تحت الزيارة بتاريخ .2007/6/26
) - (89صحيفة الجريدة الصادرة بتاريخ .2003/8/14

واالداري والفضائح التي ترتكب بحق حرية التعبير ،ومما يلفت االنتباه ان االحصائية التي سنشير اليھا في ادناه لم تثبت ان ھناك جھة
بعينھا كانت المسؤولة الوحيدة عن قتل الصحفيين بل ان ھذه المسؤولية توزعت على جھات عدة وكاالتي:
 189 -1صحفيا ً قتلوا على ايدي مسلحين مجھولين او ميلشيات .
 32 -2صحفيا ً لقوا حتفھم اثناء وجودھم في اماكن حدثت فيھا انفجارات نفذھا مجھولون.
 20 -3صحفيا ً قتلوا بنيران قوات االحتالل.
 ..وھذه االحصائية تشير اشارة واضحة الى ان الصحفي العراقي كان عرضة لالستھداف من جميع االطراف الداخلة في النزاع دون
استثناء وان العمل الصحفي بات عرضه لالنتھاك اليومي دون أي اعتبار للدور المھني واالنساني الذي يمارسه وان ھذه المھنة التي قام
المنتمون اليھا بواجبھم في السنوات الماضية اليوم يواجھون انتقاما ً من يضيقون ذرعا ً من حرية التعبير).(90
 ..وقد تعرض الصحفيون والعاملون معھم في العراق لھجمات متتالية منذ الغزو االمريكي للعراق عام  2003حيث قتل ) (231صحفيا ً
عراقيا واجنبيا ً من العاملين في المجال االعالمي ،منھم ) (127صحفيا ً قتلوا بسبب عملھم الصحفي  ،وقتل ) (53فنيا ً ومساعداً اعالمياً
فيما لف الغموض العمليات االجرامية االخرى التي استھدفت بطريقة غير مباشره صحفيين وفنيين لم يأت استھدافھم بسبب العمل
الصحفي ،وتم اختطاف ) (63صحفيا ً ومساعداً اعالميا ً قتل اغلبھم ومازال ) (14منھم في عداد المفقودين حســب ) مرصد الحريات
الصحفية(  ...ويمكن اجمال الصورة السنوية لعدد القتلى من الصحفيين العراقيين وفق مايلي:
 -1العام  2003كان عدد الشھداء )(7
 -2العام  2004كان عدد الشھداء )(45
 -3العام  2005كان عدد الشھداء ).(42
 -4العام  2006كان عدد الشھداء ).(57
 -5العام  2007كان عدد الشھداء )(47
 -6العام  2008كان عدد الشھداء ).(13
فيما اشارت احصائية مرصد الحريات الصحفية الى مقتل ) (22صحفيا وممتھن لعمل الصحافة من الكادر المساعد للصحفيين في انجاز
اعمالھم).(91
 ..وازاء ھذا الكم الھائل من اعداد الصحفيين الذي قتلوا خالل فترة الحرب وعلى مسرح القتال يشير الى الحرب االمريكية البريطانية-
ضد العراق كانت من اكثر الحروب دموية بالنسبة الى الصحفيين فالمراسلون لم يقعوا فقط ضحية التضليل والتالعب والضغوط على
انواعھا  ،وانماھم وقعوا ايضا ً ضحية العنف واحيانا ً اخرى ضحية العنف المتعمد ضدھم لغرض ارھابھم واسكاتھم او محاولة ابعادھم.
 ..وحرب العراق الذي استمرت مشتعله لمدة ) (28يوما ً كان كل يوم منھا تفقد مھنة الصحافة مراسالً صحفيا ً او مصوراً  ،وان من بين
عشرة صحفيين قتلوا في المعارك  ،فأن سبعة منھم قتلوا برصاص القوات االمريكية ،ولھذا فقد كان كل يوم يمر على الصحفيين ھو
بمثابة يوم اسود يمر في تاريخھم المھني واالعالمي.
الفصل الرابع /تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو االمريكي للعراق وفترة االحتالل الفورية
المبحث الثاني /الصحافة العراقية واإلرھاب بعد العام : 2003
ان التجربة العراقية ھي اقسى تجربة في تاريخ االعالم وعلى الصعيد الدولي واالشد استھدافا ً للصحفيين واالعالميين  ،فمنذ بداية
االحتالل االمريكي للعراق في اذار  /مارس 2003/وما ينتج من مخلفات للحرب واالرھاب في العراق استھدفت فيه تاريخ وثقافة
العراق وھويته ،وبما يتناقض مع ماحددته االتفاقيات الدولية على حماية الصروح الثقافية والعلمية وحماية وسائل االعالم والعاملين فيھا
من صحفيين وموظفين وعمال ادارة العملية االعالمية  ،والذي اوضح زيف االعالم الغربي غير المھني -والذي امتاز بالعسكرة
والتسييس عندما كان يلجأ في حديثه الى التقليل من مخاطر ودمار القنابل الذكية والصواريخ الموجھة فائقة التدمير ،وثبت وبما اليقل
الشك ان تلك االدعاءات كانت محط اكاذيب دأبت الماكنة االعالمية االمريكية على طرحھا للتخفيف من ھول الدمار والقتل الذي مني به
العراق).(92
 ..ان القوات االمريكية وحلفاؤھا ممن احتلوا بغداد ومدن العراق االخرى كانوا قد امضوا وبشكل المثيل له قتال وسجنا ً وتعذيبا ً لجموع
الصحفيين واالعالميين العراقيين وقد طال ذلك االمر بعض االعالميين من جنسيات عربية واجنبية السبب سوى انھم كانوا العين التي
) -(90مرصد الحريات الصحفية العنكبوت /www.annabaa.orq/تحت الزيادة بتاريخ .2008/2/1
) - (91وكاالت االنباء يوم الثالثاء  2005/1/4من نيورك قالت )ان لجنة حماية الصحفيين ذكرت في تقريرھا الذي نشرته يوم االثنين
الثالث من كانون الثاني /يناير  2005ان ) (56صحفيا ً قتلوا خالل العام  2004اثناء ممارستھم لمھنتھم بتھم ) (23في العراق.
) - (92صادق نعيم الصغير /دور االعالم في موجھة االرھاب العراق نوذجاً /العراق ،مكتب زاكي للطباعة / 2012ص.41

تنقل الحقيقة من ارض الواقع كما ھي  ،وعلى وفق ما تمليه عليھم رسالتھم االعالمية ومھنيتھم ،وليس كما تريد قوات االحتالل االمريكي
التي ترى ضمن نقل ھذه الحقيقة كشفا َ الكاذيب وخداع العالم ،التريد ھذه القوات ان تكون في متناول الرأي العام  ،حيث ان نقل الحقيقة
واطالع الرأي العام على جرائم االحتالل امر غير مسموح به لسبب بسيط انه ھذه القوات التريد ان يطلع أحد على جرائمھا وافعالھا
المخالفة للقواعد والقوانين واالعراف الدولية التي ارتكبتھا في العراق )مثل تعذيب الصحفيين وسجنھم  ،وكذلك تعذيب السجناء في سجن
ابو غريب وبوكا وكروبر وسجن القاعدة مدينة بلد السري وجرائم المحمودية وحديثة والكوت وكالبو في الفرات االوسط وكذلك حادثة
اليوسفية وساحة النسور( ....الخ حيث وضع الصحفيون والمواطنون العراقيون حياتھم وحريتھم دفاعا ً عن حياديتھم ومصداقيتھم وما
تميزوا به من نقل حقيقة االحتالل )االمريكي -البريطاني( للعراق.
فكان القتل والسجن والتعذيب واالختطاف واالخفاء والتغييب ثمناً للحقيقة التي كانوا ينشدونھا.
 ..ان عملية قتل الصحفيين وانتھاك حمايتھم ..تعد وفق مبادئ القانون الدولي االنساني جريمة حرب كما ان مھاجمة مقار وسائل االعالم
واالھداف المدنية ،تعد وفق القانون الدولي جريمة حرب ايضا ً ويرتب على ارتكابھا مثول مرتكبيھا من العسكريين والمدنيين وبغض
النظر عن مواقعھم ومراتبھم امام المحاكم الجنائية الدولية كون تلك االفعال تشكل مادة ثرة لجرائم الحرب ،وان اليفلت مرتكبوھا من
العقاب ،واالمر في نھاية المطاف يتطلب تظافر جھود المنظمات الدولية والحكومات المعنية والمؤسسات والنقابات التي يعمل فيھا وينتمي
اليھا اولئك الصحافيون واالعالميون من اجل كشف الجناة والمسؤولين عن القتل والتدمير.
 ..ولقد شكل االرھاب الفكري  ..وخاصة في العراق أحد واخطر اشكال االرھاب المعاصر والذي تسبب في كارثة للصحافة والثقافة
والفكر  ،ومارست قوات االحتالل والتنظيمات االرھابية باشكالھا وصورھا كافة وذلك من خالل زج واقحام ثقافات دخيلة على المجتمع
العراقي وانتھاء بتصفية العقول المفكرة والمتبناة لنشر الحقيقة كما ھي ومن ھذه الثقافات ):(93
 -1محاولة ادخال االحتالل كثقافة مرغوب فيھا متجاھالً كل نداءات الشعب العراقي التي طالبت بانسحاب القوات االمريكية المحتلة من
العراق وتسليم السلطة الى العراقيين.
 -2أدخال ثقافة العنف بين افراد الشعب العراقي )المتعايش سلميا ً( منذ االف السنين.
 -3استمراء ثقافة التھجير القسري الطائفي والقومي  ،كما حصل في مناطق الشمالية وسيطرة الميلشيات الكردية على بعض المحافظات
والمدن مثل مدينة كركوك التي ھجر فيھا التركمان والعرب لتغيير الواقع الديمغرافي امالً بالمطالبة بضمھا الى اقليم كردستان.
 -4محاربة حرية الرأي  ،وعدم تقبل النقد.
 -5ادخال ثقافات غريبة من خالل التعدي على الرموز والمقدسات واالثار العراقية وممارسة طمس الھوية التاريخية للعراق.
 -6اشاعة الطائفية بين افراد المجتمع العراقي في محاولة الحداث حرب اھلية فيه.
 ..ولعل مايثير االھمية في كل تلك التوجيھات التي كان يقوم بھا االحتالل  ،كل تلك الخطوات والتكتيكات التي مارسھا االرھاب سبق وتم
التمھيد لھا بادارة الحرب النفسية واالرھاب الموجه الستھداف القيم والمبادئ التي شوھت الواقع العراقي  ،واستھداف االديان المتعايشه
في سالم ووئام في العراق وتعدى االمر الى ان تتعاون قوات االحتالل بمدھا بالسالح والمال في محاولة منھا لزرع الفتنه الطائفية
والتفرقة وتشويه اسس التعاون والمحبة بين افراد الشعب العراقي.
 ..وكان ضمن مسلسل االرھاب الفكري ،ماتعرض له االعالم ،من تحريض من قوى االحتالل االمريكي – البريطاني للتنظيمات
االرھابية للتصدي للمسؤولية التي يطلع بھا الصحفيون واالعالميون والمفكرون العراقيون وھم يكتبون للحقيقة في سبيل طمس الحقائق
ومحاولة االلتفاف على االثر المدمر لاللة العسكرية االمريكية وھي تسحق كل ما يقف امامھا.
 ..وبحسب االبحاث النفسية  :فأن االرھابيين قد يحجمون عن تنفيذ عملياتھم في حال علموا مسبقا ً انھا لن تترافق مع الدعاية االعالمية
التي من شأنھا كشف حجم الخسائر التي الحقوھا باعدائھم).(94
 ..وعلى ھذا االساس وصفت )ما كريت ثاتشر( رئيسة وزراء بريطانية السابقة ھذه الدعاية بانھا مجانية  ،وبأنھا كاالوكسجين الالزم
لالرھاب والذي اليستطيع االستغناء عنه ،الن تغطية الحدث االرھابي اعالميا ً يحقق مكاسب تكتيكية واستراتيجية للقائمين عليه.
 ..لذا فأن عملية عرض الصور واالفالم والمناظر والمشاھد المأسوية وتصوير االثار بشكل مستمر ومبالغ فيه  ،اضافة الى بث وجھات
نظر االرھابين التي يقصد منھا اثارةالخوف تشكل خطورة تنطوي على ردود فعل سلبية من شأنھا خدمة االرھابين وديمومة اعمالھم
االجرامية ،خاصة في ظل تنافس وسائل االعالم المختلفة على النقل الفوري لالحداث المتعلقة باالرھاب من اجل تحقيق سبق صحفي
الستقطاب اعداد متزايدة من جمھور القراء المشاھدين  ،والذي قد يكون على حساب القيم االخالقية واالنسانية التي ترفض المساعدة في
نشر العنف والتطرف.
لذلك نرى العراقيين رفضوا فكرة ان تلتقي الصحف والفضائيات والمذياع مع أي ارھابي او داعم له في العراق.

) - (93صادق نعيم الصغير  /مصدر سابق /ص.46-45
) - (94صادق نعيم الصغير /مصدر سابق ،ص.50

ومع بداية الحرب على العراق تواجد في بغداد اكثر من ) (200صحفي يعملون لوكاالت وشبكات اعالمية عربية واجنبية جاءوا جميعاً
لتغطية أخبار الحرب منذ بدايتھا  ،وفي  /8نيسان  2003أطلقت دبابة امريكية قذيفة على فندق فلسطين ميرديان الذي كان مقراً رئيسيا ً
القامة العشرات من اولئك الصحفيين  ،مما ادى الى مصرع المصور والصحفي االسباني )خوسيه توسو( الذي كان يعمل لحساب قناة
)ببلي تينلو( التلفازية الخاصة والمصور ) تاراس برويسبوك( الذي كان يعمل لحساب وكالة )رويترز( لالنباء واصابة ثالثة صحفيين
أخرين بجروح ،وخلص تحقيق اجرته لجنة حماية الصحفيين في ظروف ذلك االعتداء تحت عنوان )ترخيص بأطالق النار( الى ) ان
الھجوم على الفندق المستھدف لم يكن متعمداً اال انه باالمكان تفاديه().(95
 ..وفي صبيحة ذلك اليوم قصفت طائرات حربية امريكية مكتب قناة الجزيرة الفضائية وقتلت مراسلھا )طارق ايوب( وجرحت احد
المصورين وبعد دقائق تعرضت مكاتب فضائية ابو ظبي للنيران في ھجوم منفصل على الرغم من ان البنتاغون ونتيجة لتكرار عمليات
القتل العمد للصحفيين مع ارتفاع ملحوظ وصل حد ) (88حالة قتل في عام  2003اصدرت اللجنة تقريراً عد العراق في مقدمة الدول
التي تشكل خطراً على حياة الصحفيين مع االشارة الى انه ليس ھناك أي اجراءات قانونية تتخذ بحق مرتكبي تلك الجرائم ،وبدى ان ھناك
تفاعساً من قبل الجيش االمريكي في اجراء تحقيق كامل او تقديم سرد مالئم لحاالت قتل الصحفيين في العراق  ،وان المعلومات التي
عرفتھا وزارة الدفاع االمريكية عن التحقيق الذي اجرته مع الجنود االمريكين المتھمين بقتل صحفيين اثنين يعمالن مع قناة العربية قرب
نقطة تفتيش في بغداد برء ساحة الجنود.
 ..ولھذا فقد طالبت منظمة اليونسكو باتخاذ تدابير جديدة وصادقة لوقف عملية قتل الصحفيين واالعالميين الذين يعملون في العراق ،واكد
) كريشيوا مارسوا( على ضرورة استحداث تدابير جديدة لتوفير الحماية الالزمة للعاملين في وسائل االعالم في الساحة العراقية واضاف
) أن العراق والعالم بحاجة الى شجاعة كبيرة لضمان حرية التعبير وانني اطالب جميع االطراف المعنية بالبحث عن طرق جديدة اكثر
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
االمريكي والمسلحين المجھولين والمھاجمين االنتحاريين فانه برز اتجاه ثالث مثيرللقلق الشديد ،تمثل بحاالت االختطاف التي تؤدي الى
القتل  ،السيما انه تم اختطاف ثمانية صحفيين على االقل ومن ثم تمت عملية قتلھم خالل العام  2005مقارنة مع حالة اختطاف واحدة
خالل العام . 2004
 ..ويشير )جوبلسايمون() – (96المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين الى) (97ان )العمل الصحفي في العراق يظل اخطر االعمال في
العالم حيث يتعرضون لالختطاف تحت تھديد السالح ثم يظھرون الحقا ً وقد تم قتلھم بالرصاص في مكان االختطاف  ،وھوالء الذين
يتعرضون للقتل ھم دائما ً من العراقيين  -ويعمل العديد منھم مع وكاالت انباء عالمية -ويضحي ھؤالء الصحفيين بحياتھم كي يتمكن
العالم من معرفة مايحدث في العراق( .
 ..وجاء في تقرير اخر صادر عن اللجنة ذاتھا وتحت عنوان )) تعديات الصحافة عام  ((2005ان الحرب في العراق االكثر دموية
بالنسبة للصحفيين في تاريخ اللجنة منذ انشائھا قبل ) (24عاما ً اذ ان ) (%75من الصحفيين الذين قتلوا في عام  2005تعرضوا
لالغتيال  ،وان ) (%90من الحاالت لم يتم معاقبة الفاعلين.
 ..وأكدت منظمة )مراسلون بال حدود( في تقريرھا السنوي لعام )) (2007انه كان االسوء منذ عام  1994من ناحية عدد الصحفيين
الذين قتلوا حيث بلغ عددھم ) (87اكثر من نصفھم في العراق حيث قتل في العراق ) (47صحفيا ً كلھم عراقيون اال واحداً(.
 ..وقال )جويل كمبانيا( كبير منسقي الشرق االوسط وشمال افريقيا في لجنة حماية الصحفيين ان وضع الصحافة في العراق يمكن تصنيفه
على مستويين االول ھو االعتداءات البشرية ضد الصحفيين من خالل قتلھم  ،اما المستوى الثاني فھو يتعلق بوضع الحريات العامة
والقيود المفروضة على الصحفيين العراقيين مثل الرقابة الحكومية وضغط المسؤولين الحكوميين ومحاوالت قوات االمن منعھم من نقل
االحداث التي تجري في الشارع او اعاقة عملھم وكان التقرير الذي اعدته اللجنة قد ذكر )ان التھديدات التي يتعرض لھا الصحفيون
بالعراق قد اجبرت عدداً كبيراً منھم على العمل في الخفاء او الھجرة داخل العراق والھروب من البالد او ترك المھنة(.
 ..وبعد مقتل نقيب الصحفيين االسبق شھاب التميمي في شباط من عام  ، 2008ناشد االتحاد الدولي للصحفيين ھيئة االمم المتحدة اتخاذ
خطوات جادة للدفاع عن امن الصحفيين العراقيين وحقوقھم ،وقال االتحاد ) ان على االمم المتحدة دعم الصحفيين العراقيين ووضع
المزيد من الضغط على الحكومات لتعزيز جھود الحفاظ على االمن ومحاكمة االشخاص الذين يستھدفون العاملين في االعالم().(98
 ..وتعرض االعالميون والصحفيون في العراق للقتل العمد والتعذيب والمعاملة الالانسانية واحداث معاناة شديدة ،والحاق االذى
الخطيربالجسم والصحة والممتلكات واالستيالء عليھا وحرمان االعالميين الذين اعتقلوا من قبل قوات االحتالل من محاكمة عادلة
ونظامية وابعاد ونقل غير مشروع وحبس غير مبرر في اماكن معزولة ،وقد تعرض اعالميون وصحفيون في المعتقالت االمريكية الى
عمليات تعذيب والحاق االذى بامكان مختلفة في االجسام وتم ابعادھم الى كامبات واماكن احتجاز خاصة لم تتوفر فيھا كل وسائل

) - (95تقرير اصدرته لجنة حماية الصحفيين تحدث عن ظروف ومالبسات ذلك الحادث تحت عنوان ) ترخيص باطالق نار( بتاريخ
/8نيسان .2003
) - (96تصريح لـ)جوبلسا يمون( المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين حول مخاطر العمل الصحفي في العراق خالل االعوام .2004-2003
) - (97وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين تحت عنوان )تعديات الصحافة عام  (2005ورد فيه )ان الحرب على العراق الى اكثر
دموية على الصحفيين في تاريخ اللجنة منذ انشائھا قبل ) 124عاما ً(.
) - (98االتحاد الدولي للصحفيين يناشد االمم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات حادة للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين وذلك غداة
اغتيال نقيبال الصحفيين العراقيين السابق )شھاب التميمي( في شھر شباط من العام .2008

االتصال بالعالم الخارجي ،وتم انتھاك قواعد معاملة الصحفيين واالعالميين وحرمانھم من محاكمة عادلة واالستيالء على كاميراتھم
ومعداتھم االخرى.
دور الحكومة واالجھزة االعالمية في تنامي االرھاب
 ..لقد شكلت االجھزة االمنية الحكومية ووسائل االعالم الرسمية الحكومية حلقة مھمة في تنامي ظاھرة االرھاب او مايسمى ) االعالم
االرھابي( وذلك نتيجة عدم الدراسة الجدية لمدى حجم التأثير االعالمي في المؤسسة الحكومية ،وبسبب قلة الخبرة للحكومة العراقية
حديثة التكوين ،وقصيرة العمر السياسي وظھور التناحرات السياسية بين مختلف االطراف السياسية ،االمر الذي ساعد على تصاعد
حاالت التوتر االعالمي والسياسي ،وفي ظل تلك االجواء تمكن االرھابيون من ايصال رسائلھم االعالمية الى المجتمع بحرية في
المساحة والزمن المطلوبين مستغلين ما يمر به العراق من صراعات وتجاذبات سياسية وتھافت على المناصب ،وافتقاد للشعور
بالمسؤولية والمھنية السياسية والتي ادت الى تنامي ظاھرة العنف في جميع انحاء البالد  ،مامكن االرھابين من تحقيق طموحاتھم
واكسابھم دعاية مجانية  ،وساھم االعالم الرسمي بذلك من حيث اليشعرعبرنقل عمليات االرھابيين وتحريك وسائل االعالم الرسمية
والحكومية نحو التصريحات االعالمية ضيقة االفق والتي تعمل على الشد الطائفي والمذھبي بين افراد الشعب العراقي ،وما تمنحه من
دعاية مجانية لالرھاب وتھويل للعمليات التي يقومون بھا دون االلتفات الى خطورة نقل الحدث عبر مؤسسات اعالمية حكومية .
 ..لقد كانت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام ) 2003(99غير حريصة على متابعة مايجري من تصاعد النفوذ االعالمي الحيوي
للمجموعات االرھابية ،ومع ان تلك الحكومات كانت تضم في جنباتھا مستشارين اعالميين اال انھم لم يتبنوا غير حاالت الرد
والتصريحات االعالمية واالستشارات االعالمية دون ان يمارس اولئك المستشارين الرقابة على اداء االعالم الذي يمارسه االرھابيون
في العراق.
 ..في نفس الوقت كانت المواقع االلكترونية تبث سمومھا من العراق وتروج للعمليات االرھابية دون تلفت الحكومة الى حجم المأساة.
االنتاج االعالمي واالرھاب في الصحافة ووسائل االعالم العراقية
 -1انتجت التنظيمات المسلحة العديد من المنتخبات االعالمية بلغت نسبة التحريض فيھا على العنف والكراھية ).(%99
 -2من حيث جھة البث  ،فقد بثت الفضائيات العربية ) (400فيلما ً وبرنامجا ً وتقريراً او شريط من نوع يدعم ويوجه االرھاب لغاية عام
.2012
 -3بث االنترنيت ) (56فيلما ً وشريطا ً يدعم االرھاب والعنف في العالم.
 -4بثت االقراص )المدمجة( وبنسب عالية الدعوات لالرھاب كان معظمھا موجھا ً الى العراق وافغانستان.
 -5ومن حيث الفئات المستھدفة اقتصر الخطاب االعالمي الموجه من قبل التنظيمات المسلحة على الخطاب ذي التوجه الخاص ،وتم
تحديد فئة مستھدفة وذلك لتحريك النزعة الطائفية والقومية لدى الفئات العامة من الجماھير.
 -6من حيث انواع اللقطات المستخدمة ،كان العدد االكبر من اللقطات ھي البعيدة وسبب ذلك يعود الى حاجة القائمين بتنفيذ العمليات
المسلحة ومنھم القائمين بعمليات التصوير الى سرعة التنفيذ واالنسحاب من مكان الحدث  ،وكما ظھر في العمليات المستخدمة ضد
العراق.
 -7وقد اقتصر استخدام اللقطات القريبة على االفالم التي يجري تصويرھا داخل االماكن الثابتة مثل :مقرات التنظيمات المسلحة او
المقرات البديلة حيث االمان النسبي وحرية التصوير  ،واستخدمت فيھا تصوير عمليات تصنيع االسلحة والمتفجرات او في توديع
منفذي العمليات االنتحارية او عرض التدريبات او الزيارات المدنية وكما حصل في االشرطة الذي بثت من خاللھا تدريبات ابو
مصعب الزرقاوي لبعض الميادين في العراق.
وكان الھدف من استخدام تلك اللقطات يتلخص بمايلي-:
أ -ترغيب االخرين باالنضمام الى تلك التنظيمات والقيام بمثل ھذه العمليات .
ب -ارھاب الطرف االخر المستھدف من خالل اظھار القوة واالمكانيات القتالية والتخطيطية والتنفيذية.
 -8من حيث االستخدامات والتقنية الفنية المستخدمة في االنتاج االعالمي المحلي كانت غير مھنية وواطئة الكلفة واالنتاج لالسباب
التالية-:

) - (99الحكومات التي جرت على العراق بعد عام  2003ھي حكومة مجلس الحكم  ،وحكومة الدكتور اياد عالوي وحكومة الدكتور
ابراھيم الجعفري ،وحكومة المالكي االولى والثانية لغاية اليوم.

أ -االفتقار الى كوادر مدربة تستطيع استخدام الزوايا االخرى.
ب -الظروف التي تجري فيھا عمليات التصوير عادة ھي ظروف معركة لھا مواصفاتھا واستحقاقاتھا التي ال تشابه اية ظروف
اخرى.
ج -ان التصوير برؤيا اخرى يتطلب توفر معدات مساعدة وحتى ان توفرت فال يمكن استخدامھا في ساحات المعارك والميادين التي
شھدت تصاعداً حاداً في العمليات االرھابية).(100
 ..وفي خضم تلك المعركة بين االرھاب ومؤسسات الدولة العراقية واجھزتھا االمنية فقد تضخم عدد حاالت االختطاف للصحفيين
حتى اضحى اعداد من استشھد منھم اكثر من ) (368صحفيا ً عراقيا ً قتلوا وھم يؤدون رسالتھم االعالمية في ساحات القتال دون
توفر ادنى مستلزمات العمل الصحفي واالعالمي لھم ،ولعل من الغريب ان اولئك الصحفيين كانوا بمثابة القابض على النار يحاولون
ً
الوصول الى عيون االخبار لغرض ايصالھا الى وسائل االعالم العالمية ومحاولة نشرھا على انھا حققت سبقا ً
صحفيا ،فيما حقيقة
االمر ان تلك المؤسسات االعالمية العالمية لم تألواجھدا للوصول الى مصادر المعلومات اذ خولت الصحفيين العراقيين لكي يصلوا
الى تلك المعلومات ولربما كان الثمن في اكثر التغطيات االعالمية آنفة الذكر ا ن لقى الصحفيون حتفھم وھم يحاولون الوصول الى
بؤر التوتر وتسارع االحداث).(101
 ..ومقابل ذلك فأن الصحفي العراقي رغم خدماته الجليلة التي قدمھا لالعالم العربي والدولي كونه كان جزءاً منھا ويعمل في احايين
كثيرة في اجھزتھا االعالمية .اال ان تلك المؤسسات االعالمية لم تستوفي االعالمي والصحفي العراقي حقه ماديا ً  ،وحتى ما كان
يحصل عليه اليساوي واحد من مئة مما يحصل عليه الصحفي واالعالمي العربي واالجنبي  ،لذا نرى الموقف ان االعالمي
والصحفي العراقي جعل في أتون حرب مستمرة ،اما انه لن يخرج منھا حيا ً بعد واذا ماخرج فأنه سيعيش على فتات المبالغ المالية
الصغيرة المعطات له فيما زمالئه االخرين في العالم االخر يطالون كل التسھيالت والمبالغ المادية واالجھزة التي توصلھم الى اماكن
التوتر وسياقات االحداث ومع ذلك فانھم يحصلون على مبالغ مادية مجزية لخطورة اعمالھم في سوح القتال وھذه ھي بعض من
المفارقة بين االعالمي العراقي وسواه االجنبي.

الفصل الرابع /تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو االمريكي للعراق وفترة االحتالل الفورية
المبحث الثالث /كيف تعاملت الصحافة العراقية ممثلة) -بعينة مجتمع البحث التي ھي صحف )الصباح،
الزمان ،التآخي( مع الغزو االمريكي للعراق وفترة االحتالل الفورية
ال يمكن بأي حال من األحوال ..التطرق إلى العنوان الرئيسي أعاله ،ما لم يتم التوقف عند مرحلتين:
 -1مرحلة ما قبل االحتالل ،وكيف ھو واقع وسائل اإلعالم العراقية ،ومنھا الصحافة على وجgه التحديgد.
والتي تمثلت بوجود نظام يقوده حزب البعgث العربgي االشgتراكي منgذ  17تمgوز عgام ..1968ولغايgة
 ،2003/4/9وقggد تميggزت عمومggا ً بggـ)مركزيggة اإلعggالم( وقلggة عggدد الggصحف اليوميggة الرئيggسية التggي
انحصرت في صحف:
أ -الثورة  :وھي الصحيفة المركزية لحزب البعث والناطقة بأسمه .
ب -صحيفة الجمھورية  :وھي الصحيفة الناطقة باسم الحكومة.

) - (100صادق نعيم الصغير /مصدر سابق  /ص.104-103
) - (101احصائية اجرتھا نقابة الصحفيين العراقيين للصحفيين الذين قتلوا في العراق من العراقيين والعرب واالجانب منذ تاريخ
 2003/4/9ولغاية اليوم.

ج -صحيفة العراق  :وھي الصحيفة المستقلة باسم االكراد)).((102
د -صحيفة القادسية :وھي الصحيفة الناطقة باسم وزارة الدفاع العراقية.
ھـ -ثم صدور صحيفة بابل  :وھي لسان حال اللجنة األولمبية العراقية.
باإلضgافة إلggى عgدة إصggدارات أخggرى ..منھgا مجلggة ألgف بggاء -وھggي مجلgة مركزيggة للحكومgة العراقيggة ،وفggي
المجggال األدبggي كggان قggدم الggسبق يggشير إلggى مجلggة أقggالم وآفggاق عربيggة ومجggالت مھنيggة اخggرى تعggود لالتحggادات
والمنظمات الجماھيريgة كgصوت الطلبgة وغيرھgا وھنgاك عgدد مgن الgصحف العراقيgة الgصادرة باللغgة اإلنكليزيgة،
وھي محدودة التداول ناھيك ان ھناك صحفا ً أخرى تصدر عن المؤسسات واالتحادات والمنظمات ،غير أن شأنھا
متغير ولربما ضعيف من ناحية التأثير في الوسط اإلعالمي والثقافي على حد سواء.
ثم  ..ان ھناك ..وكالة لألنباء واحدة  ..تكاد تكون ھي مركgز األخبgار المركزيgة لجميgع الgصحف العراقيgة،
باإلضافة إلى ما يأتي به المراسلون من مؤسسات الدولة المختلفة وتقارير وريبورتاجات صحفية ،ولربما أحيانgا ً
مقاالت وكاريكاتيرات وفنون صحيفة أخرى في مجال األدب والفنون والثقافة والسياسة ،وھذه الوكالة ھي وكالة
األنباء العراقية )واع(.
ولھذا السبب  ..كان يشاع بين القراء لتلك الصحف والمثقفين ..ان قراءة صحيفة واحدة من تلgك المجموعgة
الصادرة تكفي العطاء القارئ لمحgة واضgحة عgن محتوياتھgا الخبريgة واإلعالميgة والثقافيgة جميعgا ً)) .((103وھgذا
دليل ملموس على مركزيتھا ووحدة مصادر أخبارھا فتخرج للقراء وكأنھا مستنسخة عن بعضھا ،لذا فgأن قgراءة
أحداھا تعني معرفة محتوى مثيالتھا من الصحف األخرى.
 -2مرحلggة مggا بعggد االحggتالل المggدة مggن  2003/4/9ولغايggة اآلن :حيggث تفككggت مفاصggل الدولggة العراقيggة،
وغابggت أجھggزة اإلعggالم المقggروءة والمggسموعة والمرئيggة ،نعنggي اختفggاء الggصحف اليوميggة واألسggبوعية
وصمتت اإلذاعة ،وتوقف البث التلفازي ،وقد كان البديل ھgو وسgائل اإلعgالم األميركيgة ،حيgث قامgت
ھذه الوسائل وعبر مراسgليھا -البحgث عgن مركزيgة األخبgار -وإيgصالھا إلgى الفgضائيات األمريكيgة الgـ
.CNN
لغرض الحصول على السبق الصحفي بgروح أميركيgة مgن سgاحات القتgال فgي العgراق ،لتبgرز مgا يعنgي
قواتھا ..وردود الفعل الخاصة بالشعب األميركي حولھا .األمر الذي وسع دائرة الفھgم المحلgي العراقgي ،والعربgي
ً
حgصريا ،حتgى
واإلقليمي والعالمي وحتى األميركي على أساس ما كان يبث من تلك الوسائل اإلعالمية األميركية
وان كان يمثل ذلك وجھة نظر لطرف من أطراف الحرب)) .((104مما يعني ان الرضا سgيكون مgن جانgب الgشعب
االميركgي .طالمgا كgان األداء العgسكري بھgذا الgشكل كمgا تظھgره وسgائل إعالمggه الخاصgة ،وھgذا مgا جعgل أكثريggة
الشعب االميركي يؤيدون الحرب على العراق .فضالً عما روجgوه بوسgائل إعالمھgم تلgك بgأن العgراق ھgو مgن لgه
عالقة بأحداث /11سبتمبر ، 2001وبأنه لديه أسلحة دمار شgامل ويمتلgك أسgلحة نوويgة ،ويgروج الحgتالل الgدول
العربية المحاذية له والتي ھي حليفة ألميركا ،مما يعني التأثير على مصالحھا في المنطقgة ،باإلضgافة إلgى أظھgار
الرئيس العراقي السابق ..بأنه كان على عالقة وثيقة بـ "ابن الدن" .وقد كشف الزمن زيف جميع تلك االدعاءات،
اذ المطلوب ھو السيطرة على النفط العراقي -ثاني أكبر احتياط عالمي ،وتأمين امداداته لفترة قادمة ليست بالقليلة
إلى اميركا ..وابعاد شبح العراق والجيش العراقي عن ضرب "إسرائيل".
لذا فالذي حصل ان قوات االحتالل االميركي سعت إلى تحطيم مؤسسات الدولة كافة ومنھا علgى وجgه
التحديد المؤسسات اإلعالمية -خوفا ً من أن تكgون الطgرف الgذي ينgاجز وسgائل اإلعgالم األميركيgة ،رغgم حgاالت
الضعف التي تعتريه ،لكنه أحيانا ً يصيب في موضع .وھذا الذي كانت تخافه اإلدارة االميركية مgن وجgود إعgالم
عراقي ناشط.
وما لحق بمؤسسات الدولة من تخريب ونھب وحرق وتدمير بعضه كان مبرمجا ً ومخططا ً له منذ زمgن..
وما أصاب بنية المجتمgع العراقgي –المعgروف بتماسgكه -مgن تفكgك وفوضgى جgراء سgقوط سgلطة الدولgة ووقgوع
العراق في قبضة ما سمي بـ )قوات التحالف( التgي أعلنgت عgن نفgسھا وحgسب قgرار األمgم المتحgدة بأنھgا )سgلطة
احتالل( بينما عجزت عن ضمان سالمة البلد المحتل ..كما فشلت في حماية األمن واالسgتقرار وحمايgة ممتلكgات
الدولة والمواطنين ،وربما كان ھذا الفشل أقرب إلى التمثيل واالدعاء منه إلى الحقيقة ،حيgث تبgين ان ھgذا الفgشل

))((102

ﺴــﻌد اﻝــدﻴن ﺨــﻀﻴر ،ﺼــﺤف اﻝﻌ ـراق ﺒﻌــد اﻝﻌﺎﺸــر ﻤــن ﻨﻴــﺴﺎن  ،2003ﺒﻐــداد ،اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ،

 ،2006ص.5-1
))((103

ﺴﻌد اﻝدﻴن ﺨﻀﻴر ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.20-5

))((104

د .أﻴﺎد ﺤﻠﻤﻲ اﻝﺠﺼﺎﻨﻲ ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.75-70

كان مقصوداً مع سبق التخطيط حسب االعتقاد السائد لدى كثير من المحللين الgسياسيين ،وھgو مgا يتنgاغم ومقولgة
وزير الخارجية االميركي األسبق )جيمس بيكر(" :بأننا سنرجع العراق إلى عصور ما قبل الحجرية")).((105
منذ ذلك التاريخ ..افتقد المواطن العراقي من بين ما افتقد من مقومgات الحيgاة ..أدوات اإلعgالم ووسgائله-
كمggصدر لألخبggار والمعلومggات ،افتقggد إلggى الggصحف والمجggالت واإلذاعggة وقنggوات التلفggاز العراقيggة ،وأصggبحت
اإلذاعggات األجنبيggة والفggضائيات مggصدر المعلومggات األول ،إذا تggوفرت الطاقggة الكھربائيggة التggي كانggت فggي حالggة
انقطاع دائم -بسبب قيام قgوات االحgتالل بتgدمير -أغلgب المحطgات الكھربائيgة التgي ظلgت تعمgل بأقgل مgن طاقتھgا
القصوى نتيجة العدوان األميركي على العراق بعد عام .1990
ان ذلك التاريخ ..وبعد العاشر من نيسان ) (2003شھدت أرصفة الثقافة العراقية ،واكgشاك ،وبgسطات ،
وتقاطعات الشوارع )الترفك اليت( بيع الgصحف فgي بغgداد ومgدن العgراق األخgرى ،ظھgور العديgد مgن الgصحف
الجديدة التي يعرفھا شارع الصحافة العراقية مgن قبgل ،فقgد راح فتيgان الgصحف مgن الباعgة المتجgولين يgرددون
أسماء صحف جديدة وغريبة على اذن القارئ العراقي ،كما لم تألفھا عيناه التي راحت تطالع بشغف الكثير منھgا
وألول مرة ،ولكن بعض الصحف ..كانت معروفة لدى المواطن العراقي منذ أكثر من ثالثة عقgود مثgل صgحف،
المنار ،التآخي ،طريق الشعب ،الحرية ،العرب ،بيد ان صحفا ً شكلت مفاجأة إعالمية ،وعكست حاالت فريدة من
حاالت )الحرية !!(..التي افتقدھا العراقيين  ،و"التعددية" السياسية والثقافية التي غابت لسنين طويلة عgن مgسرح
اإلعالم والمشھد الثقافي والسياسي واإلعالمي وحاالت "الديمقراطية" و "التعددية" لتتناسب حتمgا ً مgع الgشعارات
المطروحة ،والتي كان معظم العراقيين يأملون فgي أن تتحقgق بgصدق وموضgوعية!!؟ وان ال تgسحقھا )عجgالت(
المرحلة وضروراتھا ،ولكن لكل مرحلة ضرورات ،قد يفلسفھا البعض  ،فيقمع عنفوان )الحرية( ويطفئ وھجھgا
من يريد؟!
وإزاء  ..ذلك فأنه من المفيد القول :إن الصحف العراقيgة الgصادرة منgذ العاشgر مgن نيgسان  2003وإلgى
اآلن بلغ عددھا أكثر من ) (250صحيفة وھي داللة ناشطة وواعية لحجم اإلصدار.
وفي حقيقة األمر :ان عدد الصحف والمجالت التي صدرت عقب الفترة الزمنية المسماة "احتالل العراق
قريبgا◌ ،إذا أخgذنا بنظgر االعتبgار
لمدة ستة أشھر قد بلغ ضعف ذلك الرقم ،إذ بلغgت أكثgر مgن ) (500صgحيفة ت
ًَ
الصحف الرياضية والمجgالت الدينيgة واإلرشgادية وصgحف المنgاطق والمحافظgات واالقgاليم ..فمgثالً ھنgاك قرابgة
عشر صحف رياضية لم تدخل في الجدول المتقدم .نذكر منھا ) :الرياضي الجديد( )الرأي الرياضgي() ،الكgرة(،
)الوسط الرياضي() ،سgبورت تgودي() ،النجgف الرياضgي() ،المالعgب() ،النgوارس() ،القgبس الرياضgي( .علgى
الرغم من احتواء جميع الصحف والمجالت على صفحات رياضية حية أو مالحgق ،كمgا ان صgحف المحافظgات
الشمالية الكردية كثيرة في مجال الرياضة ..وھي ال تصل ..ويقال انھا بلغت ) (124صحيفة تgوزع فgي الحgدود
اإلدارية لمنطقة كردستان.
وفggي الموصggل )محافظggة نينggوى( بلggغ عggدد االصggدارات الggصحفية أكثggر مggن ) (40مطبggوع بggين جريggدة
ومجلة .وفي محافظات الحلة والنجف األشرف تجاوز عددھا الـ )(20صgحيفة ومجلgة ،فgضالً عمgا يgصدر عنھgا
في محافظة )البصرة( والناصرية ،وغيرھا من مدن العراق األخرى.
رغم ان الحرب على العراق قد جرى تسويقھا للرأي العام االميركي -البريطgاني ألسgباب)) ((106خادعgة
سبق اإلشارة إليھا ،فأن الصحف العراقية –الجديدة ووسائل اإلعالم األخرى دأبت على تناول موضوع االحتالل
األميركي وافرازاته في افتتاحياتھا وموضوعاتھا المختلفة .حيث تدين خطط وبرامج االحgتالل وممارسgاته ،ولقgد
انكggشف زيggف االدعggاءات االميركيggة القاضggية بنggشر الديمقراطيggة ،وحمايggة حقggوق اإلنggسان ،كمggا أكggدت معظggم
الصحف العراقية ،أما الديمقراطية فقgد كانgت )خدعgة كبيgرة( اتgضحت بإقامgة دكتاتوريgة جديgدة تمثلgت بgـ )نظgام
المحاصصة( المقيت واألثنية الذي فرضته سلطة االحتالل.
بينما جرى تھمgيش القgوى الوطنيgة والقوميgة اإلسgالمية وعزلھgا فgي مخطgط شgرير يgستھدف الغgاء ھويgة
العراق الوطنية والقومية ،وربما ستمضي سنوات طويلة من الزمن السياسي والتاريخي قبgل ان يgتم الكgشف عgن
اسرار وخفايا الحرب على العراق).(107
ذلgggك ان الحgggدث الgggذي أخgggرج بgggصيغة )التراجيgggديا( وشgggعارات )اليوتوبيgggا( إلقامgggة )المgggدن الفاضgggلة
العراقية(!!؟والتgي روجgت لھgا ماكنgة اإلعgالم االميركيgة الجبgارة ..شgعارات الحريgة والديمقراطيgة والتحgرر مgن
االستبداد واحترام حقوق اإلنسان ،وبغض النظر عن تطبيقاتھا العملية المتيسرة والشكلية التي اشرنا إليھgا سgابقا ً.
))((105
)(106
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ان ھذه الشعارات مثلت خدعة كبيرة الحتالل العراق وسgلبت اسgتقالله وسgيادته ،ولقgد كانgت الدعايgة االميركيgة-
وھي األساس من بين دعايات التحالف -تغفل موضوع استقالل العراق ،وال تقترب منه أو تالمسه ،حتgى القgرار
) (1483ليكggشف التعتggيم اإلعالمggي الggذي مارسggته اإلدارة االميركيggة علggى موضggوع )الggسيادة( جggاء ذلggك القggرار
ليكشف بكل وضوح وصراحة ..بأن العراق لم يعgد مgستقالً .وانمgا أصgبح إقليمgا ً محgتالً يخgضع لgسلطة االحgتالل
)سلطة التحالف االميركي -البريطاني( والذي تواطأت معھمgا األمgم المتحgدة ،بحيgث لgم تgدرج ذلgك العgدوان بأنgه
غggزو واحggتالل لدولggة أخggرى لتدين gه ،بggل تواطggأت مggع أميركggا ودول أخggرى لتعطggي االحggتالل صggفة المggشروعية
باالحتالل ،وھذا يحدث ألول مرة فgي تgاريخ األمgم المتحgدة ،ولتgدق أسgفينا بgنعش األمgم المتحgدة وقرارتھgا ،التgي
باتت تدين للقgوة الغاشgمة وشgريعة الغgاب ،وتنحgاز لھمgا ،وتظلgم الgدول الgصغيرة رغgم المظلوميgة الواقعgة عليھgا
حقا ً)).((108
ولھggذا  ..فggأن الggصحافة ..كمggشروع ثقggافي وإعالمggي واستggشاري وتجggاري فقggد اجتggذبت عديggد العناصggر
والشخصيات التي ليس لھا سابق صلة بالعمل الصحفي واإلعالمي ،وربما كان ذلgك بgسبب الرغبgة فgي الوجاھgة
األدبية وحب الظھور و)النجومية( والشھرة ،أو ربما لمجرد عرض حالة معينة ..كان يعاني منھgا الgبعض خgالل
فترة القمع الثقافي الgسابقة ،ھgذا فgضالً عgن توجgه الكثيgر مgن األدبgاء والكتgاب والفنgانين نحgو الgصحافة لممارسgة
حرياتھم في التعبير واإلبداع.
ناھيgك عgن جمھggرة مgن الggصحفيين المحتgرفين الggذين مارسgوا عملھggم فgي الggصحف الgسابقة كمحggررين أو
كتاب أو مندوبين أو مراسلين ،إضافة إلى مجموعة كبيرة من صحفيي الخارج العائدين للوطن ،وان ھنgاك عgدداً
من شيوخ العشائر العراقية أصدروا صحفا ً مولوھا ..وتلك نقلة ثقافية وإعالمية مشھودة.
ان تجاوز عدد الصحف السياسية والثقافية والفنيgة والرياضgية واالجتماعيgة الgصادرة خgالل الgستة أشgھر
األولى من االحتالل )ما بعد  ( 2003/4/9إلى ) (250صحيفة يؤشر ظgاھره جديgدة كبيgرة وفريgدة فgي مgسيرة
وتاريخ الصحافة العراقية.
كل ذلك رغم المعوقات والصعوبات التي اعترضت مسيرة العمل الصحفي ..مثل أزمgة عgدم تgوفر وقgود
النقل والورق ،وأسgعارھما العاليgة واالحبgار ومكgائن الطباعgة المدنيgة ،وزيgادة الطلgب علgى المgصممين والفنيgين
والمراسلين والمخبرين ،والمنضدين ،وقبgل كgل ذلgك صgعوبة الوصgول إلgى مطبعgة مناسgبة لطبgع الgصحيفة ،مgع
تداخل ظروف العمل -في ظل ممنوعات التجوال ،السيما بالنسبة للعناصر النسوية وفقدان األمgن والمواصgالت،
مما يعيق العمل اإلعالمي المھني ،ورغم ذلك خرجت صحف العراق الجديدة بأبھى الحلgل واغناھgا فgي اعgدادھا
اإلعالمية وھيكلياتھا في المجاالت الثقافية والسياسية ..الخ.
ويرجع ذلك إلى حمgاس الgصحفيين واصgرارھم علgى مواصgلة العطgاء ،وحمgل رسgالة الثقافgة والgصحافة
واالعتزاز بشرف المھنة ،وقدسية الكلمة.
الواقع القانوني للصحف العراقية:
للصحافة في أي بلد )قانون( يسمى )قانون المطبوعات( أو )قانون الصحافة( ينظم شgؤونھا ..بمgا يgضمن
انتظام طبعھا ونشرھا وصدورھا بمواعيد وفترات يسميھا القانون :يومية ،نصف أسبوعية ،أسgبوعية ،أو شgھرية
أو نصف شھرية ،فصلية  ،دورية ،سنوية ،وذلك قبل أن يgدخل العgالم عgصر المعلوماتيgة واإلعgالم اإللكترونgي،
وتشترك مع قانون المطبوعات قوانين أخرى) ،تجارية واقتصادية( في تحديgد مgسؤوليات العمgل الgصحفي لgدور
النشر والمؤسسات الصحفية أو الثقافية باعتبارھا )مشاريع استثمارية( تخضع لقوانين السوق :العرض والطلgب،
الكلفة والربح ،وقانون تنgاقص الغلgة واالنgدثار والجgدوى االقتgصادية ،وتحديgد القgوانين النافgذة مgسؤوليات العمgل
الصحفي في المشروع الفردي -إذا كان ذلك طابع الصحيفة -وفي الشركة الصحفية أو المؤسسة اإلعالمية فھgذا-
رئيس مجلس اإلدارة ،وذاك رئيس التحرير ،وآخر مدير التحرير ،وغيره سكرتير التحريgر ،فgضالً عgن أعgضاء
ھيئة التحرير وخلف ھذا وذاك يقف الكادر الطباعي والفني واإلخراجي من المنgضدين والمgصممين والخطgاطين
والمصورين والمنفذين وعمال المطبعة )) ، ((109وثمة بعض الجنود المجھولين العاملين وراء كواليس الصحافة،
ال ُتنggشر أسggماؤھم فggي عمggود بيانggات الggصحيفة )غالبggا ً( ومggن ھggؤالء مggن يعمggل ومggن معھggم الكتggاب والمحggررون
والمراسلون يمثلون )فريق عمل الصحيفة( وھم دائما ً في سباق مع أنفسھم ومع منافسيھم ومgع اآلخgرين ،بgل مgع
الggزمن ،أنھggم يمثلggون حالggة مggن الggصراع ال يھggدأ ،مggع الحggدث والخبggر والggصورة والمعلومggة .ويحggدد )تggراخيص(
المطبوعggة -أي إجggازة الggصحيفة طبعتھggا وھويتھggا ..كggأن تكggون سياسggية أو رياضggية أو قانونيggة أو اجتماعيggة أو
))((108
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اقتggصادية -تجاريggة أو إعالنيggة ..بيggد ان الطمggوح الggصحفي الggذي ال تحggده حggدود ،وسggنين التطggور والنمggو ال تggدع
الصحيفة على حالھا ،ال من حيث حجمھا وال من حيث طبيعتھا ،إذ غالبا ً ما تلجgأ الgصحيفة إلgى تجgاوز ذلgك إلgى
)التكييف( مع القانون بشكل يمكنھا من تلبية متطلبات التطور والتغير من جھة وارضاء أذواق وحاجات جمھgور
القراء من جھة أخرى ودون التقاطع مع القانون.
وان الصحفيين األذكياء ال ينوون أو يرغبون باالشتباك مgع اللgوائح والقgوانين ،والgصحيفة الحيgة ال تمgنح
القانون فرص التعطيل أو ايقاف الصدور ،أو سحب االمتياز ،بل أنھا تتماشى حد )اإلنذار( والمساءلة القانونية.
وخضعت الصحف العراقيgة إلgى عgد ٍد مgن القgوانين ..منgذ ان كgان العgراق واليgة عثمانيgة ،عنgدما أصgدر
الوالي العثماني داود باشا جريgدة )جورنgال العgراق( فgي بغgداد عgام  1816لgم يكgن ثمgة قgانون للمطبوعgات فgي
الدولة ،وانما كانت ھناك أھواء ونوايا السالطين والgوالة وھgي التgي تحgدد مgسار الgصحيفة ،وتقgول المgصادر ان
التاريخ العثماني لم يعرف أي نظام للمطبوعات – قبل ).((110))(1863
وكان قانون العقوبات العثماني )السلطاني الھمايوني( الصدر عام  1858قد تضمن بعض المواد المتعلق
بالصحافة والنشر ،منھا مثالً )يعاقب من يطبع أو ينشر في دور الطباعة المؤسسة بأمر وموافقة الدولة الكتgب أو
المطبوعات الضارة ضد السلطة والحكومة واألمم المنضوية تحgت لgواء اإلمبراطوريgة ،بمgصادرة مgا طبgع أوالً
ويجازي بعد غلق دار الطباعة وبغرامة تتراوح بين عشر ليرات وخمسين ليرة ذھبية مجيدية(.
وھكggذا يمكggن اإلشggارة إلggى ان صggحيفة "الggزوراء" التggي أصggدرھا الggوالي العثمggاني مggدحت باشggا -فggي
/15حزيgران ،1869/كانggت خاضggعة لقggانون سggنة  ،1863ثggم تعggددت نظggم وقggوانين المطبوعggات العثمانيggة ..ثggم
العراقية بعدئذ وكما يلي:
 -1قانون المطبوعات العثماني الصادر فgي  16تمgوز 1909عقgب االنقgالب العثمgاني ،وبقgي نافgذاً حتgى
قيام الدولة العراقية الحديثة 1921م.
 -2عنggد قيggام الدولggة العراقيggة فggي  1921صggدر القggانون رقggم ) (82لggسنة  ،1931وسggمي بggـ )قggانون
المطبوعات( ،وقد شرع في عھد وزارة )نوري السعيد( األولى عندما الغgت القgانون العثمgاني المgشار
إليه.
 -3عدل القانون المذكور بالقانون رقم ) (56لسنة .1932
 -4شرعت حكومة رشيد عالي الكيالني األولى قانون المطبوعات رقم ) (57لسنة  1933في عھد الملك
غازي ،والغت القانون السابق.
 -5عدل ھذا القانون بالقانون رقم ) (33لسنة  1934وبقي ساري المفعول حتى صدور المرسوم الملكgي
الخاص بالغاء امتيازات الصحف كافة أواخر عام 1954م في عھد الملك فيصل الثاني.
 -6قانون المطبوعات رقم ) (24لgسنة ) (1954حيgث اسgتمرت الgصحف العراقيgة تgصدر بموجبgه حتgى
بعد قيام ثورة  14تموز.1958
 -7بعد قيام ثورة  14تموز  1958أصدر قانون جديد للمطبوعات.
 -8قانون المطبوعات رقم ) (34لسنة 1963م صدر بعد الثامن من شباط 1963م حيث منحت بموجبgه
اجازات إصدار ) (192صحيفة ومجلة ،وبموجبه انتقلت الصحف من سلطة )الحاكم العسكري العام(
إلى سلطة وزارة اإلرشاد )اإلعالم()).((111
 -9قانون المطبوعات رقم ) (53لسنة ) (1964حيgث ُألغيgت بموجبgه امتيgازات جميgع الgصحف ومنحgت
اجازات جديدة لصحف اخرى.
 -10القانون رقم ) (155لسنة )) (1967قانون المؤسسة العامة للصحافة( وقد صدرت بموجبه صgحف
)الجمھورية( -رئيس تحريرھgا أحمgد فgوزي و)الثgورة( -رئgيس تحريرھgا حgازم مgشتاق و)المgواطن(-
رئggيس تحريرھggا عبggد  eالمggالح ،و)المggساء( -رئggيس تحريرھggا محمggد الحggديثي ،و)بغggداد اوبزيرفggر(-
العزمي ،وكذلك مجلة ألف باء.
رئيس تحريرھا خالص َ
ً
 -11قانون المطبوعات رقم ) (206في  26كانون األول  ،1968وبموجبه أصبح اإلعgالم مركزيgا وتgم
حصر صالحية إصدار الصحف بالجھات الرسمية والحزبية.
ً
 -12وبتggاريخ 1969/1/8م دخggل قggانون المطبوعggات المggذكور حيggز التنفيggذ ،وظggل سggاريا رغggم إجggراء
التعديالت عليه حتى تاريخ العاشر من نيسان.2003
قوانين أخرى تخضع لھا الصحافة:
))((110
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اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
))((111

ﻗﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋﺎت رﻗم  53ﻝﺴﻨﺔ  1964ﺤﻴث اﻝﻘﻴت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﺤف وﻤﻨﺤت اﺠﺎزات ﺠدﻴدة.

باإلضافة إلى القوانين المشار إليھا في أعاله ،فأن جميع الصحف العراقية قبل  2003/4/9كانت تصدر
على وفق أحكام قانون الشركات العامة )أي الحكومية( رقم ) (22لسنة  1997وتأخذ الصحيفة ودار النشر التي
تصدرھا صفة )شركة عامة( -وتتولى الوزارة التي تتبعھا الصحيفة إصدار النظام الخاص بھا مثgل) :مطبوعgات
ً
سابقا ،أما الصحف التي تgم تناولھgا والتgي صgدرت منgذ العاشgر مgن نيgسان
ومجالت دار الشؤون الثقافية العامة(
 ،2003وكذلك التي ستصدر فأنھا البد ان تتفق مع قانون الشركات غير الحكومية رقم  21لسنة  1997وتأخgذ
شخggصيتھا القانونيggة بموجبggه ،ومggن المناسggب اإلشggارة إلggى ان مجموعggة عمggل )عراقيggة -اميركيggة( ضggمت )(20
صحفيا ً عقدت مؤتمراً في )أثينا( )) ((112باليونان في األول من حزيgران  2003أعgدت خاللgه )مgشروع لقgانون
الصحافة فgي العgراق( كانgت تنgوي تقديمgه ألول برلمgان عراقgي منتخgب بغيgة إصgداره لgضمان األطgار القgانوني
للggصحافة العراقيggة ،ومggن جھggة أخggرى ..فأنggه بعggد حggل وزارة اإلعggالم والغggاء مؤسggساتھا واجggه العggراق الفggراغ
الرسgمي والقggانوني واإلداري -الggذي يحgول دون ضggبط وتوجيggه الggسياسة اإلعالميgة ومفرداتھggا اليوميggة ،باسggتثناء
( التي ُيجھل الكثير بشأنھا وطبيعتھا وتكويناتھا والجھة التي تخطط لھا وتوجيھھا )IMNشبكة اإلعالم العراقي
 ،حيث تبث برامج تلفازيgة وإذاعيgة وتgصدر بعgض الgصحف اليوميgة ،لgذلك أقgر )مجلgس الحكgم المؤقgت( مطلgع
أيلول  2003تشكيل )لجنة إعالمية( ضمت تسعة أعضاء -وتتولى إدارة شؤون اإلعالم في العgراق وتتgألف مgن
)عدنان الباجه جي ،عبد العزيgز الحكgيم ،إبgراھيم الجعفgري ،محمgود عثمgان ،موفgق الربيعgي يونgادم كنgه ،سgمير
الصميدعي ،عقيلة الھاشمي ،وصنكول جابوك( والبد من القول ان المطبوعات العراقية )جريgدة أم مجلgة( كانgت
تأخذ شكلھا وصفتھا القانونية في السابق من الضوابط اآلتية:
 -1الحصول على ترخيص بالصدور )أجازة( حسب قانون المطبوعات الذي كان نافذاً.
 -2الحصول على رقم إيداع من المكتبة الوطنية /دار الكتب والوثائق حاليا ً ببغداد.
 -3وكانت تسجل سابقا ً لدى دائرة )البريد والبرق والھاتف( تحت رقم معgين ..وتلgك الحالgة تمنحھgا صgفة
الرسمية من جھة وتحصل على تخفيض في األجور البريدية من جھة ثانية ،أما اليgوم فاالجgازة ورقgم
اإليداع ھما النھج السائد إلعطاء الصحيفة الصفة الرسمية بالصدور.
الصحف العراقية في المرحلة الثانية -مرحلة ما بعد االحتالل:
صدرت عديد الصحف والمجاالت العراقية خالل الفترة المؤشرة في أعاله وكما يلي:
 -1الصحف:
-1طريق الgشعب  -2االتحgاد  -3الزمgان  -4نgداء المgستقبل -5الgزوراء)) -6 ((113الgزوراء )صgحيفة
جديggدة بggذات االسggم(  -7صggوت الggشعب  -8فجggر بغggداد -9المggؤتمر-10الggدعوة-11الديقراطيggة-12النبggأ-13
-21
التجمgggع-14المجgggد-15الحريgggة-16الجريgggدة-17الgggساعة-18المنgggار-19العgggراق الجديgggد-20المgggستقلة
الجوار-22األيام-23كل جديد-24السالم-25األحرار-26حبزبوز في زمن العولمة-27الصباح-28الحقيقgة-29
الحقيقة )جريدة أخرى بذات األسم(-30الحدث -31الخيمة-32الخيمة )صحيفة أخرى بذات األسم(-33التgضامن
-34الgggوطن -35الطليعgggة-36اليgggوم اآلخgggر-37الgggصدى-38صgggدى الحgggل -39العدالgggة -40النgggور -41
النgggور)صgggحيفة أخgggرى بgggذات االسgggم(-42الملتقgggى-43اليقgggين-44اليقgggين )صgggحيفة أخgggرى بgggذات االسgggم(-45
االستقالل-46البالط-47المساء-48الجماھير-49السفير -50المساواة-51العھد الجديد-52التآخي-53النور-54
بھرا -55الجماعة -56األھgالي-57الحgدباء-58اليgوم-59االتجgاه اآلخgر-60طريgق كردسgتان-61البقيgع-62
المواجھة-63الحوادث -64دجلة-65دار السالم-66الھدف -67الgشعر الgشعبي-68الgشراع-69الgشراع)صgحيفة
أخggggرى بggggذات األسggggم(-70عيggggون الفggggن-71وادي الرافggggدين-72الموصggggل-73الggggشورى-74الوئggggام-75بggggالغ
الggشيوعية-76الggشمس-77البيggضا-78بلggدي-79الgggبالغ-80بغggداد أون اليggن-81بغggداد  -82صggدى االمgggة-83
البيان-84المدار9-85نيسان-86العمل اإلسالمي -87األسواق -88سgومر-89بgدرخان-90صgوت الطليعgة-91
األوقات-92احتواء -93الوسط-94الرحاب-95السياسة اليوم-96البركان-97الدستور-98االقتgصاد الجديgد-99
البورصgggة-100اللgggواء-101األسgggوار-102الراصgggد-103الgggشاھد -104القgggبس-105الھgggالل-106العgggالم بgggين
يديك-107الناطور-108العطاء -109اليقظة-110صوت االحgرار-111االنبgاء-112فتgى العgراق-113الحgدباء
 -114الرقيب -115العودة-116اليتار-117نون-118االنھار -119الديمقراطي-120الشعب-121نقطة ضgوء
صggغيرة-122الجھggات -123االتجggاه-124حيggاة الggشرق-125بggال اتجggاه-126كانياسggبي-127الggرأي العggام-128
ضggفاف واسggط-129الوسggيلة-130تلعفggر اليggوم-131الروافggد -132فواصggل -133األفggق-134الفاصggل-135
الgشرقية اليggوم-136بgالمقلوب -137الرايggة -138الرايgة باسggم أخgر ھggو الرايgة-139االنيggق-140شgمس الحريggة
 -141المggggدى-142أخبggggار األسggggبوع-143النھggggر-144صggggوت بخديggggدا-نيggggشا -146اإلصggggالح-147العggggراق
اليوم-148المنgارة-149االنبثgاق -150الجمھgور-151الفيgصل-152صgوت العgراق -153نينgوى الحgرة-154
ديggوان العggرب-155عكggاظ المggستقبل -156ابggن البلggد-157الggدليل-158كggل العggراق-159نggورا -160الggزمن
)(112
)
(ﻗﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋﺎت رﻗم  206اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﻜﺎﻨون اﻷول  1968وﺒﻤوﺠﺒﻪ أﺼﺒﺢ اﻹﻋﻼم ﻤرﻜزﻴﺎً

))((113ﺠرد ﺨﺎص ﺒﻨﻘﺎﺒﺔ اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ﺒﻌدد اﻝﺼﺤف اﻝﺘﻲ ﺘم إﺼدارﻫﺎ ﺒﻌد اﻝﻌﺎم  2003أﻜدت ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم.

اآلن-161الggggصحاف-162المggggستقبل-163البggggصائر-164األخبggggار -165األخبggggار)_صggggحيفة اخggggرى بggggذات
االسggم(-166األخبggار )صggحيفة أخggرى بggذات األسggم( -167المرايggا-168المرايggا )صggحيفة أخggرى بggذات االسggم(
 -169صgggدى تلعفgggر -170نھgggج الحريgggة-171نgggداء األمgggة-172المgggستقبل الحgggر -173نgggصف الgggدنيا -174
االنقgggاذ-175الgggصياد-176الgggسياسة والقgggرار-177ئاينgggده-178زمgggار-179الgggشيوعية العماليgggة -180صgggباح
الحgggب-181الggggوطن العراقيggggة-182الواقggggع  -183الggggرأي العgggام -184قويggggا مggggن-185روتانggggا-186عggggشتار
العراقيggggة -187صggggوت المعggggوقين-188صggggوت الرافggggدين-189البعggggد الرابggggع-190قggggرة قggggوش -191آخggggر
االحggداث -192المواجھggة  -193الggشاھد العراقggي-194القاسggم المggشترك -195صggبا  -196الggشبكة االخباريggة
 -197الفنون  -198البشير  -199كل شي -200السلطة الرابعة..
 -2المجالت:
لسنوات طويلة خلت كانت مجلة )الف باء( التي صدر عددھا األول بتاريخ /22مايس /أيار 1968تعتبر
مجلgة العggراق األولgى سggيما وأنھggا تgصدر عggن القطggاع العgام -قبggل ان تتحgول إلggى شggركة ،وقgد صggدرت أوالً عggن
المؤسسة العامة للصحافة)) .((114وفي شھر مايس  /أيار 2003صدرت مجلة )إن( على غرار مجلة )ألgف بgاء(
وبحجمھا وتبويبھا واخراجھا تقريبا ً وبعدد من المحررين الذي عملوا في مجلة )ألف باء( لgسنوات ..ولكgن )ألgف
باء( عاودت الصدور بكادر صحفي متميز يقوده الصحفي محgسن خgضير الزيgدي -رئgيس التحريgر الgذي اغتيgل
بتاريخ  2006/3/13وان المجلة المذكورة أخذت تسلسل أرقgام أعgدادھا الgسابقة التgي جgاوزت ) (1400بكثيgر
تعبيراً عن االمتداد والتواصل.
وقد شھد ميدان العمل الصحفي صدور العديد من المجالت الثقافية والسياسية والدينية ،بل ان بعgض ھgذه
االصggدارات تراوحggت بggين المجلggة والجريggدة فggي اخراجھggا وطبيعتھggا وموادھggا نggذكر منھggا  :الggشاھد ،الفنggون ،
حبزبوز ،نقطة ضوء ،والحدث .بينما أصدرت مجالت أعلنت عن نفسھا كمجالت مثgل )المرايgا( ) ،المgستقبل( ،
)نصف الدنيا() ،صبا() ،نورا() ،فواصل() ،عشتار العراق() ،الفنون() ،كل شيء(.
وما زال المشھد اإلعالمي والثقافي العراقي يستقبل أسبوعيا ً مطبوعgات جديgدة يوميgة ،أسgبوعية ،شgھرية
جرائد أو مجالت أو دوريات ثقافية ،وعلى سبيل المثال فقد صدرت مجلgة )األديgب( اإلبداعيgة عgن دار األديgب،
ومجلة )دجلة( الثقافيgة عgن وزارة الثقافgة ومجلgة )تgراث الموصgل( التراثيgة -اصgدار خgاص ،ومجgالت إسgالمية
مثggل) :الكggوثر( و)الربggاط( و)الفتggوى( وغيرھggا ..كمggا صggدرت مجلggة )موصggليات( عggن مرك gز دراسggات جامعggة
الموصggل ،فggضالً عggن عggودة صggدور المجggالت الثقافيggة العراقيggة المعروفggة مثggل ) :األقggالم( ) ،الثقافggة األجنبيggة(،
)التggراث الggشعبي() ،المggورد( وجميعھggا تggصدر عggن وزارة الثقافggة العراقيggة ،كمggا عggاودت سلggسلة )الموسggوعة
الصغيرة( اصداراتھا عن دار الشؤون الثقافية العامة.
تحليggل تقggارير الggصحافة العراقيggة خggالل فتggرة الغggزو االمريكggي الفوريggة للعggراق – ممثلggة بعينggة مجتمggع البحggث-
صحف ) الزمان ،الصباح  ،التآ خي ( .
كان من الضروري الخوض في معطيات وافرازات مرحلتي ما قبل االحتالل وما بعدھا ذلك تبعا ً للتغيير
الكبير الذي جرى على مسار العملية السياسية ،وما تكون حولھا من جديد فgي مجgال المgشھد اإلعالمgي والثقgافي
والسياسي العراقي ،وبخاصة ما يتعلق منھا باإلصدارات الجديدة واعدادھا ومناھلھا أو التي كانت تصدر مgا قبgل
ذلك التاريخ ،وقد تم التركيز في ھذه الدراسة على التوجه إلى أخذ عينة مgن الgصحف العراقيgة الgصادرة مgا بعgد
االحggتالل – تعبggر بggشكل أو بggآخر عggن مggضامين واتجاھggات وسggائل اإلعggالم ومنھggا الggصحافة العراقيggة ومقggدار
اھتمامھggا باألزمggة -أو لنقggل تحديggداً كggم كانggت ھggذه الggصحف قريبggة مggن الحggدث  -وكيggف تعاملggت مggع احggداث ذاك
الغزو.
لدى المتابعة والوقوف على مجموع مgا كgان يgصدر مgن صgحف قبgل أحgداث  2003ومgا بعgدھا احgتالل
العراق ،وجدنا خالل المرحلة األولى ان الصحف التي كانت تصدر سابقا ً قد حجبت عن الصدور ألسباب شgتى،
وظھرت إلى حيز الوجود صحف وأسماء جديدة في الساحة اإلعالمية .غير ان أكثرھا لم يواكب المرحلة الثانيgة
فgي الgصدور الھائggل مgن الggصحف مgا بعgد  ،2003لgذا تgم اسggتبعادھا والبحgث والتقggصي عgن صggحف لھgا وزنھggا

)) ((114ﺠرد اﺠرﺘﻪ دار اﻝﻜﺘب واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﻌـدد اﻝﻤﺠـﻼت اﻝﺘـﻲ ﺼـدرت ﺨـﻼل ﺘﻠـك اﻝﻤـدة ﻤـن
ﺨﻼل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ارﻗﺎم اﻻﻴداع ﻓﻴﻬﺎ.

وتعدديتھا واتجاھاتھgا اليgوم فgي العمليgة الgسياسية ،وضgمن ھgذه المواصgفات جgرى التوقgف عنgد الgصحف التاليgة
كعينة لمجتمع البحث باعتبارھا صحفا ً واكبت الحدث منذ البداية وحتى النھاية وكما يلي)):((115
 -1صحيفة الزمان /النسخة المطبوعة في العراق -تمثل الخط المستقل في الصحافة العراقية.
 -2صحيفة الصباح /الصحيفة الرسمية للحكومة العراقية -تسير بخطى وتوجھات الحكومة.
 -3صgggحيفة التgggآخي /وھgggي صgggحيفة الحgggزب الgggديمقراطي الكردسgggتاني -وتمثgggل االكgggراد فgggي اتجاھاتھgggا
وسياساتھا.
تggم اعتمggاد الموضggوعات ذات االختggصاصات التاليggة فggي حggصر الجggداول اإلحggصائية وھggي )الggسياسية،
االقتصادية ،االجتماعية ،العسكرية ،التربية والتعلgيم ،االعمgار ،الرياضgة( والتgي ظھgرت فgي األشgكال الgصحفية
التاليgggة ) :األخبgggار ،التقgggارير اإلعالميgggة ،المقgggابالت الgggصحفية ،التحقيقgggات الgggصحفية ،المقgggاالت ،االفتتاحيgggات،
الكاريكاتير( ،ألنھا تشكل المادة الصحفية واالعالمية االساسية ألية صحيفة.
وفي ضوء تلك االختصاصات ..كمgا حgددتھا الموضgوعات المنgشودة فgي تلgك الgصحف التgي تgم التعبيgر
عنھا أعاله ،فقد نظم جدول إحصائي لكل صحيفة آخذين بعين االعتبار المالحظات التالية:
 -1صحيفة الزمان )نبذة تعريفية(:
جريggدة عراقيggة دوليggة يوميggة مggستقلة تggصدرعن مؤسggسة الزمggان والنggشر والمعلومggات ،رئggيس تحريرھggا
ومؤسسھا سعد البزاز .صدر العدد األول منھا في لندن بتاريخ .1997/4/10
وصgدرت فيمgا بعgد بطبعgات دوليgة فgي أكثgر مgن دولgة وفgي  2003/4/8صgدرت أول مgرة فgي العggراق
بطبعة تحت اسم البصرة وزعت جنوب العراق ،وفي  2003/4/29صدرت جريدة الزمان بطبعة محلية ببغداد
وتولى رئاسة تحريرھا الدكتور )أحمد عبد المجيد( لتgستقر بعgدھا بالgصدور كجريgدة يوميgة بعgشرين صgفحة مgن
الحجم االعتيادي تطبع باللونين األسود واألبيض باستثناء األولى واألخيرة الملونين.
تتوسط رأس الgصفحة األولgى الفتgة الجريgدة بجانبھgا شgعار الجريgدة وھgو رسgم بgسيط يرمgز إلgى الطgائر
باللون األسود وإلى األسفل من الالفتة باتجاه اليمين تستقر عبارة " عربية دولية مستقلة".
وعلى جانبي الالفتة توجد األذنين -اليمين تحتوي رمز مؤسسة الزمgان المتمثgل بgصورة صgقر واليgسرى
تضم معلومات خاصة عن الجريدة باللغة اإلنكليزية وتحتوي الصفحات مgن األولgى وحتgى الثامنgة علgى األخبgار
والتقارير اإلخبارية ما عدا الصفحة السابعة )قضايا الناس( والتي تعنى بنشر قضايا تھم الناس.
والصفحات من التاسعة وحتى الصفحة الثانية عشرة مخصصة للملحgق الثقgافي )ألgف بgاء( والgذي يعنgى
بنشر النصوص القصصية والشعرية ،واألخبار الثقافية والدراسات واألعمال األدبية والنقدية.
أمggا الggصفحة الثالثggة عggشرة )أغلبيggة صggامتة( تggضم أعمggال القggراء ومggشاركتھم والggصفحة الرابعggة عggشرة
)وثائق وكتب( تحتوي على حلقات من أسرار أو وثائق تاريخية أو فصول من كتاب ،والgصفحة الخامgسة عgشرة
)آراء ومقاالت( تخصص للغرض نفسه.
تليھا الصفحة الgسادسة عgشرة مخصgصة للمقgابالت والتحقيقgات ،ومgن ثgم الgصفحة الgسابعة عgشرة )مgال
وأعمggال( تحتggوي علggى الموضggوعات والدراسggات االقتggصادية وحركggات أسggواق المggال ،فggي حggين تggضم الggصفحة
الثامنة عشرة )علوم وتكنولوجيا( الموضوعات واألخبار العلمية الحديثة ،والصفحة التاسعة عشرة تgضم األخبgار
والمقggابالت الفنيggة تليھggا الggصفحة العggشرون )األخيggرة( وتحتggوي موضggوعات منوعggة عggن أخبggار الفggن واالجتمggاع
والطب والفلك ومواضيع مسحوبة عبر االنترنيت وصور المشاھير ونجوم وصور عارضات األزياء.
فggضالً عggن األعمggدة الggصفحة اليوميggة التggي تتنggاول الggشأن العراقggي فggي ميادينggه وقطاعاتggه كافggة .وتتميggز
الصفحة األخيرة بأنھا تنشر يوميا ً عمgودين األول فgي أعلgى الgصفحة بعنgوان )زمgان جديgد( والgذي يتنgاوب علgى
كتابته ُكتاب عديدون أمثال) :محمgد الرطيgان ،نgصرت مgردان ،كgرم نعمgه ،عمgاد عبgود ،عgدنان أبgو زيgد ،عgواد
ناصر ،حمزة مصطفى(.
أما العمود الثاني فيحمل اسم )توقيع( ويكتبه رئيس تحرير مطبعة لندن فاتح عبد السالم.
وتعتمد جريدة الزمان في تصميم صفحاتھا على برنgامج الناشgر الgصحفي وقgد طوعgت تقنيgات الحاسgوب
ألنواع مختلفة من أشكال الحروف وقد وظفت جريدة الزمان فونت )األيام( في كتابة العناوين أمgا حgروف المgتن

)) ((115أﻋﺘﻤــد اﻝﺒﺎﺤــث ﻋﻠــﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤــﺎن اﻝــﺼﺎدرة ﻓــﻲ ﻨﻔــس ﻓﺘ ـرة اﻝﺒﺤــث  2004-2001وﻝﻜــل
اﻻﻋـ ــداد اﻝـ ــﺼﺎدرة ﻤـ ــن اﻝـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ أﻋـ ــﻼﻩ ،وﺒﺎﻻﺨﺘـ ــﺼﺎﺼﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ  ،اﻝﻌـ ــﺴﻜرﻴﺔ ،ﺘرﺒﻴـ ــﺔ وﺘﻌﻠـ ــﻴم،
اﻻﻋﻤﺎر ،اﻝرﻴﺎﻀﺔ ،وﺠرى ﻓرز أﺤﺎدﻴث ﺒرﻴﻤر ﻤﻨﻬﺎ.

فتكتب بفونت )دمشق( ويشكل اإلعالن مورداً من موارد الجريدة وغالبا ً ما يكون مصمما ً من قبgل الجھgة المعلنgة
ويتم معالجتھا داخل الجريدة ببرنامج فوتوشوب)).((116
 المسح اإلحصائي في )الجدول رقم  (1يتعلق بطبيعة أداء صحيفة )الزمان العراقية( المستقلة ،وتعاملھامع فترة احتالل العراق الفورية .
 تمت متابعة ) (341عدداً من الصحيفة المذكورة طيلة فترة الدراسgة المحgددة بعgد اقتطgاع العطgل التgيُحجبت عنھا الصحيفة عن الصدور.
 أتضح نتيجة الفرز ان ) (66موضوعا ً من مجموع الـ ) (341قد نشرت في الصفحة األولى وبعنgاوينرئيسيةحول االحتالل االمريكي للعراق ،وھو ما يعطي االنطباع األول على اھتمام الgصحيفة موضgوع
البحث بمديات الدراسة.
 يعكس الجدول أعاله ..اھتمام صحيفة الزمان التي تصدر في بغداد )نسخة بغgداد( ،باألحgداث  ،خاصgةوأنھا صحيفة مستقلة واصلت الصدور خgالل فتgرة األزمgة ومgا بعgدھا ،ولھgذا نجgد أن أيgة دراسgة لھgذه
الصحيفة – يعكس نتائج ومؤشرات موضوعية ،خاصة إذا ما وجgدنا ان المقارنgة بينھgا وبgين الgصحف
األخرى عينة البحث ستظھر لنا أية صحيفة كانت أقرب لمتابعة حدث احتالل العgراق وإدارتھgا وكيفيgة
معالجتھا له ،وأدناه جدول ) (1يوضح ما ورد أعاله وكما يلي:
جدول رقم ) ( 1
ت
1
2
3
4
5
6
7

-

-

الموضوعات
سياسة
المرتبة
اجتماعية
عسكرية
تربية وتعليم
اعمار
رياضة
المجموع

التكرار
115
المرتبة
28
33
6
10
0
220

النسبة المئوية
%52.28
المرتبة
%12.73
%15.00
%2.71
%4.55
صفر%
%100

المرتبة
األولى
المرتبة
الثالثة
الثانية
الخامسة
الرابعة
السادسة

وفي نظرة دقيقة جرت لمتابعة الجدول) (1اعاله يتوضح ما اآلتي :
ً
موضgوعا،
ان صحيفة الزمان في الجانب السياسي والذي تعلق بفترة احتالل العراق قد نشرت )(115
حيث قدرت نسبتھا المئويgة بgـ ) (%52.28وھgو مgا يعنgي ان االختgصاص الgسياسي جgاء فgي المرتبgة
األولى.
ً
ً
وحظى االختصاص االقتصادي بـ) (28نشاطا مختلفا حول االحتالل" أي ما يعادل نسبة )(%12.73
األمر الذي جعله في المرتبة الثالثة.
وحصل الجانب االجتماعي المعبر عنه بحgدث احgتالل العgراق" اجتماعيgا ً ليحgصل علgى ) (28نgشاطاً،
وھو ما يعادل نسبة ) (%12.73ليقع في المرتبة الثالثة ،وليتساوى مع النشاط االقتصادي.
وجاء النشاط العسكري ليحgصل علgى ) (33نgشاطا ً مختلفgا ً حgول االحgتالل وھgو مgا يgضاھي مgا نgسبته
) (%15.00وھو ما يضعه في المرتبة الثانية.
وحggل اختggصاص التربيggة والتعلggيم فggي المرتبggة الخامggسة ،حينمggا حggصل علggى ) (6نggشاطات ومggا نggسبته
).(%12.71
وحظggي جانggب االعمggار بggـ ) (10عggشرة نggشاطات  ..أي مggا يقابggل نggسبة ) (%4.55ليggأتي نggسبيا ً فggي
المرتبة الرابعة.
السادسة.
وحصل النشاط الرياضي على صفر ،لتكون نسبته صفراً أيضا ً في المرتبة
 -2صحيفة الصباح )نبذة تعريفية(:

)) ((116ﺸــﻴﻤﺎء ﺴــﻌدون ﻋزﻴــز ،اﺨ ـراج اﻝــﺼﻔﺤﺔ اﻷﺨﻴ ـرة ﻤــن اﻝﺠ ارﺌــد اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝﻴوﻤﻴــﺔ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝــﺸﻜل اﻝﻔﻨــﻲ
اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺠراﺌد اﻝﺼﺒﺎح واﻝزﻤﺎن واﻝﻌداﻝﺔ ﻝﻠﻤدة ﻤن  2007/1/1وﻝﻐﺎﻴﺔ .2007/3/31

بسبب حاجة العراق إلى منبgر إعالمgي سياسgي يغطgي األخبgار الداخليgة والعربيgة والدوليgة ،جgاء صgدور
جريدة الصباح ،وكان أساس صدورھا ھو مخاطبة الرأي العام فجريدة الصباح شبه ناطقة باسgم الحكومgة " شgبه
رسمية" وتعتمد على كادرھا ونظامھا الداخلي في توجيه سياستھا ،لذلك جاء صدور ھذه الجريgدة)) ..((117أي ان
سبب الصدور ھو:
 -1حاجة البلد لجريدة تخرج عن االطار المتعارف عليه في الصحافة سابقا ً.
 -2لتكون منبراً لتعدد اآلراء واالتجاھات المختلفة.
 -3حاجة العراق لقفزة اعالمية في ايصال الرأي من غير ضغوط تحد أو تقلل من قيمة ذلك الرأي فكانت
الجريدة مھيأة لھذه المھمة.
))((118
.
 -4توثيق مبادئ مرحلة جديدة يشھدھا العراق
صgدر العgدد صggفر مgن الجريgدة فggي /17أيgار ،2003/أي بعgد سggقوط نظgام صgدام بمggدة وجيgزة ،بثمggاني
صفحات من الحجم النصفي التابلويد وبـ ) (5أعمدة الصفحة الواحدة)).((119
ومنggذ بدايggة صggدورھا ولحggد اآلن فggان الجريggدة تطبggع فggي مطggابع جريggدة الggصباح ،وھggي مطبعggة خاصggة
بالجريدة حيث تضم ھذه المطبعgة كgادراً فنيgا ً مgؤھالً لھgذه المھمgة)*( يتناسgب مgع مكانgة ھgذه الجريgدة الفتيgة حيgث
خصص للجريدة مقر ثابت خاص بھا منذ التأسيس)).((120
وبعد مضي قرابة شھر واحد بدا االھتمام من قبل الكادر بأقسامھا الداخلية ،حيث خgصص مقgر لكgل قgسم
من أقسام الجريدة بعد ان كانت جميع األقسام في نفس المكان)).((121
وھذه المؤسسة الوليدة كان يحكمھا نظام داخلي متعارف عليه من قبل كادرھا وكان لgـ )إسgماعيل زايgر(
الggذي اسggندت إليggه رئاسggة تحريggر الجريggدة أثggر كبيggر فggي نھggوض الجريggدة وتطورھggا)) .((122فقggد كggان مggن كتggاب
وصحفيي العراق البارزين إذ سبق وان عمل كثيراً في المجال الصحفي واسندت إليه الكثير من المھام..
وتعاقدت الجريدة في بداياتھا األولى مع خيرة كتاب ومفكري العراق للكتابة للجريدة وتزويدھا بالمقgاالت
الھامة في شتى المجاالت ،وأصبحت في غضون أشھر قليلة الصحيفة رقم واحد في العراق.
وھذا يgدل علgى ان انطالقgة الجريgدة كانgت جيgدة نوعgا ً مgا ،واصgبحت بعgد ذلgك الgصحيفة اليوميgة األكثgر
ً)(123
ً
.
توزيعا ،واالنجح صحفيا
وھنا ينبغي اإلشارة إلى انه ليس الدعم المالي ھو من طور الجريدة وساعد على انتشارھا إلى الحgد الgذي
وصلت إليه ،بل كان ذلك لجھود العاملين فيھا وتفانيھم في العمل من أجل نھوض الجريدة).(124
ومنذ بداية تأسيس الجريدة كان ھناك )رئيس تحرير( ھgو إسgماعيل زايgر وھgو منgصب وجgد مgع تأسgيس
الجريدة ،وبقي في منصبه إلى عام  ،2004بعده جاء )محمد عبد الجبار الشبوط( ثم )جمعة الحلفgي( لمgدة ثgالث
أشھر ثم اعيد) محمد عبد الجبار الشبوط( بمنصب رئيس التحرير ثم ابدل بعدھا بـ )فالح المشعل( ثم أقصي مgن
منصبه)).((125
وضم كادر الجريدة األول األسماء اآلتية ) :إسماعيل زاير -فليح وادي مجgذاب -جھgاد زايgر -اكgرم علgي
َّ
حسين ،رياض شابا -كاظم الطائي -كرم الربيعي -رواء ھادي صالح -حسن العاني -عادل العتابي-راضي ھاشgم
وآخرين)).((126
ولكن بالمقابل تدخلت عوامل ذاتية كثيرة في األمر أبرزھا الظاھرتان اآلتيان:

))((117
))((118
))((119

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

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

أ -حصر مسألة تعيين مدراء التحرير في اطار معgين ،إذ ال يgتم تعيgين مgدراء التحريgر اال مgن قبgل مgدير
شبكة االعالم العراقي حصراً.
ب -ظgاھرة التعاقgد حيgث يعgين رئgيس التحريgر بعقgد أجلgه سgتة اشgھر قابgل للتجديgد وھgذا يعنgي ان رؤسggاء
التحرير يتغيرون باستمرار بعد انتھاء مدة العقد.
اما رؤسgاء التحريgر فتنgاط بھgم مھمgة تعيgين رؤسgاء األقgسام ومحgرري الجريgدة بعgد موافقgة رئgيس
التحرير).(127
الصباح:
أنظر الشكل التالي الذي يمثل الھيكل التنظيمي واإلداري لجريدة
الشكل )(1
الھيكل التنظيمي واإلداري

رﺌﻴس اﻝﺘﺤرﻴر

ﻤدﻴر اﻝﺘﺤرﻴر اﻷول

ﺴﻜرﺘﻴر اﻝﺘﺤرﻴر
-

-

)(127

ﻤدﻴر اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺜﺎﻨﻲ

ﻤدﻴر ﻗﺴم اﻷﺨﺒﺎر

اﻝﻤدﻴر اﻝﻔﻨﻲ واﻝﺘﻨﻔﻴذي

الجدول اإلحصائي رقم) (2يتعلق بطبيعة أداء وعمل صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية وتعاملھgا مgع
فترة االحتالل من أيار 2003/ولغاية حزيران .2004/
ً
تمت متابعة ) (314عgدد مgن الgصحيفة اعgاله ،والتgي صgدرت خgالل مgدة البحgث مطروحgا منھgا عgدد
العطل ،وھذا يعني أنه تم البحت بـ ) (5024صفحة من صفحات عينة البحث.
أتggضح نتيجggة الفggرز ..ان ) (72موضggوعا ً مggن مجمggوع ) (145قggد نggشرت وبعنggاوين رئيggسية علggى
الggصفحة األولggى ،وھggو مggا يقggارب نggصف الموضggوعات المنggشورة ،مggا يعطggي االنطبggاع علggى اھتمggام
الصحيفة موضوع البحث بموضوعة دراستنا.
تggggم تأشggggير ) (145موضggggوعا ً صggggحفيا ً )خبggggر ،تقريggggر اخبggggاري ،مقggggابالت ،تggggصريحات صggggحافية،
ريبورتاجات صحفية ،موضوعات منقولة عن الصحافة األجنبية)ترجمة(.
وأدناه جدول ) (2يبين الموضوعات التي تناولتنھا صحيفة )الصباح( خالل مدة البحث.
جدول )(2
المرتبة
النسبة المئوية
التكرار
الموضوعات
ت
األولى
%61.48
91
سياسة
1
الثالثة
%7.43
11
اقتصادية
2
الرابعة
%5.42
08
اجتماعية
3
الثانية
%13.51
20
عسكرية
4
الخامسة
%3.37
05
تربية وتعليم
5
الرابعة
%5.42
08
اعمار
6
الخامسة
%3.37
05
رياضة
7
%100
188
المجموع

ﻓﻠﻴﺢ وداي ﻤﺠذاب ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق.

-

ومن نظرة أولية للجدول أعاله يمكن حصر المالحظات التالية:
ً
نgشاطا ،وبمgا يعنgي نgسبة ) (%61.48حيgث
حصل الجانب السياسي في صحيفة الصباح ،على )(91
أوقعته في المرتبة األولى.
ً
نشاطا ،وبما نسبته ) (%7.43وحل بالمرتبة الثالثة.
وحظى الجانب االقتصادي بـ )(11
وحصل االختgصاص االجتمgاعي علgى ) (8نgشاطات وبمgا نgسبته ) (%5.48وبمgا يgضعه فgي المرتبgة
الرابعة.
وحصل االختصاص العسكري على ) (20نشاطا ً وبما نسبته ) (%13.51وبما يعادل المرتبة الثالثة.
وحصل اختصاص التربية والتعليم علgى ) (5أنgشطة ،وبمgا يعgادل نgسبة ) (%3.37حيgث أوقعتgه ھgذه
النسبة في المرتبة الخامسة.
وحظي اختصاص االعمار بـ ) (8نشاطات ،وبما نسبته ) (%5.42حيث وقع في المرتبة الرابعة.
وحصل جانب الرياضة على ) (5نشاطات وبمgا نgسبته ) (%3.37وبمgا يعgادل حgصوله علgى المرتبgة
الخامسة.
في ضوء المؤشرات أعاله ،فأن مجموع التكرارات لصحيفة الgصباح كgان ) (148نgشاطا ً حgول حgدث
احتالل العراق وھو ما نسبته ).(%100

 -3صحيفة التآخي )نبذة تعريفية(:
صدر العدد األول من جريدة التآخي في  1967/4/29عن الحgزب الgديمقراطي الكردسgتاني ،كgان عgدد
صفحاتھا ) (8صفحات تصدر بشكل يومي باللغة العربية فضالً عن ملحق باللغة الكردية تحgت اسgم )برايgه تgي(
ويعني )التآخي( وھو عبارة عgن ملخgص ألھgم األحgداث والمواضgيع المنgشورة فgي الجريgدة لمgدة أسgبوع ،وكgان
صggاحب االمتيggاز ورئggيس التحريggر صggالح اليوسggفي ،امggا ھيئggة التحريggر فتتمثggل بggـ المھنggدس شggوكت عقggراوي
واإلعالمي نجيب بابان ،ومحمد سعيد الجاف وعبد  eسعيد ،وبعد استقالة المھنgدس شgوكت عقgراوي حgل محلgه
حبيب محمد كريم)).((128
اسggتمرت بالggصدور حتggى  1969/11/11حيggث اغلقتھggا الggسلطات الحكوميggة نتيجggة لمواقفھggا المعارضggة
للسلطة وكانت الجريدة تعبر عن تطلعات القوى الوطنيgة فgي نgضالھا ضgد الgسلطة وإجراءاتھgا التعgسفية وعgادت
للصدور بعد ذلك بتاريخ  1970/5/4بعgد توقيgع اتفاقيgة /11آذار 1970/بgين الحgزبين الgديمقراطي االشgتراكي
وحزب البعث الذي كان في السلطة آنذاك استمرت بالصدور لمgدة أربgع سgنوات ،وكانgت ھgذه الgسنوات المقgررة
لتنفيذ اتفاقية /11آذار 1970/وكان صاحب االمتياز حبيب محمد كريم ورئيس التحريgر علgي عبgد (1970) e
ودارا توفيق ).((129)) (1974-1970
وبعggد ان سggاءت العالقggات بggين القيggادة الكرديggة والحكومggة العراقيggة وبعggد ان صggدر منھggا ) (1583عggددٍ،
توقفgggت التgggآخي عgggن الgggصدور فgggي /12آذار 1974إذ صgggادرت الgggسلطات الحكوميgggة الgggصحيفة والمطبعgggة،
والمستلزمات الطباعية كافة ،واصدرت محلھا صgحيفة العgراق ،وبعgد ھgذا التgاريخ وحتgى  2003/5/1صgدرت
في أثناء ھذه المدة أعداد التآخي باسم )برايه تي( في مدينة أربيل باللغة الكردية)).((130
ثم اسgتأنفت الgصدور فgي بغgداد مجgدداً منgذ تgاريخ  2003/5/10وحتgى اآلن كتgب فgي ترويgستھا عبgارة
)جريدة يومية تصدر عن دار التآخي للطباعgة والنgشر( بغgداد ،رئgيس تحريرھgا ) فلgك الgدين كاكgه بgي( وأصgبح
عدد صفحاتھا ) ( 12صفحة وفgي آذار  2005/أصgبح رئgيس تحريرھgا )بgدرخان الgسندي( ،ومنgذ عgام 2006
أصبح عدد صفحاتھا)  (16صفحة وتتضمن ھذه الصفحات ملحق ثقافي بتسلسل خاص به ،وتعتمد ھgذه الجريgدة
للحصول على األخبار على عدد من المراسلين في بغداد والمحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وعدد قليgل
من المراسلين خارج العراق.
 المسح اإلحصائي في الجدول رقم ) (3يتعلق بأداء وعمل صgحيفة )التgآخي( العراقيgة ،خاصgة المكgونالكردي في العملية السياسية مع مدة )مدة البحث(.
 تم متابعة ) (365عدداً من الصحيفة المذكورة ،والتي صدرت خgالل مgدة البحgث الgوارد ذكرھgا أعgالهطال ) (5840صفحة فيھا.
منقوصا ً منھا عدد العطل الخاصة بالصحيفة وھذا يعني ان البحث ٍ
)((128
)((129
)((130

ﺒدرﺨﺎن اﻝﺴﻨدي ،رﺌﻴس ﺘﺤرﻴر ﺠرﻴدة اﻝﺘﺂﺨﻲ.
ﺒدرﺨﺎن اﻝﺴﻨدي ،رﺌﻴس ﺘﺤرﻴر ﺠرﻴدة اﻝﺘﺂﺨﻲ.
أزﻫﺎر ﺼﺒﻴﺢ ﻋﻨﺘﺎب اﻝﻜﻌﺒﻲ ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق.103 ،

 تم تأشير ) (180موضوعا ً مختلفا ً وفي كافة االختصاصات المؤشرة في الجداول. واتggضح نتيجggة الفggرز ..ان ) (47موضggوعا ً مggن مجمggوع الموضggوعات نggشرت فggي الggصفحة األولggىوبعناوين بارزة )مانشيتات( ،وھذا يعكس اھتمامgا ً معينgا ً فgي الدراسgة خاصgة إذا علمنgا ان الgرقم الكلgي
لنشر الموضوعات ھو ).(180
وأدناه جgدول رقgم ) (3يبgين الموضgوعات التgي تناولتھgا صgحيفة )التgآخي( خgالل مgدة االحgتالل الفوريgة
للعراق وباالختصاصات المؤشرة في الجدول أعاله وكما يلي :

جدول رقم )(3
المرتبة
األولى
الرابعة
الثالثة
الثانية
السادسة
الخامسة
السابعة

النسبة المئوية
التكرار
الموضوعات
%49.44
89
سياسة
1
%7.26
13
اقتصادية
2
%16.66
30
اجتماعية
3
%17.77
32
عسكرية
4
%3.33
06
تربية وتعليم
5
%3.88
07
اعمار
6
%1.66
03
رياضة
7
%100
100
المجموع
من خالل متابعة الجدول أعاله يتضح ما يلي:
ً
نشاطا ،وبما نسبته ) (%49.99ووقع في المرتبة األولى.
 حصل الجانب السياسي على )(89 أما الجانب االقتصادي ،فقgد حgصل علgى ) (13نgشاطا ً وبمgا نgسبته ) (%7.26حيgث جgاء فgي المرتبgةالرابعة.
ً
نشاطا ،وبما يعادل نسبته ) (%16.66حيث جاء بالمرتبة الثالثة.
 وحظي الجانب االجتماعي بـ )(30 وحصل الجانب العسكري بعد حصوله على ) (32نشاطا ً ونسبة ) (%17.77بالمرتبة الثانية. وجاء اختصاص التربية والتعليم ليكون بالمرتبة السادسة بعد حصوله على ) (06نشاطات وبمgا يعgادلنسبة ).(%3.33
 وجاء االعمار ليحصل على ) (07نشاطات ،وبما يعادل نسبة ) (%3.88وليقع في المرتبة الخامسة. وحلت الرياضة بالمرتبة السابعة واألخيرة ،كونھا حصلت على ) (03نشاطات ونسبة ).(%1.66جدول رقم ) (4يبين النسبة المئوية التي تناولت فيھا كل من صحف )الزمgان ،الgصباح ،التgآخي( االختgصاصات
المؤشرة في أعاله وكما يلي:
الجدول رقم )(4
تربية
رياضة
اعمار
عسكرية
اجتماعية
اقتصادية
سياسية
الصحف
وتعليم
%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:
 الجانب السياسي في صحيفة )الزمان( احتgل نgسبة ) (%38.98فيمgا جgاءت صgحيفة )الgصباح( بنgسبة) ،(%30.38وحظيت صحيفة )التآخي( بنسبة ) (%30.16وھو ما يظھgر تقgدم صgحيفة الزمgان فgي
المواضيع السياسية تليھا الصباح وفي األخير التآخي.
 فggي الجانggب االقتggصادي ،كانggت نggسبة صggحيفة الزمggان ) (%53.84بينمggا جggاءت صggحيفة )الggصباح(لتحgggصل علgggى نgggسبة ) ،(%21.16والتgggآخي علgggى ) (%25وھgggذا يعنgggي تقgggدم صgggحيفة الزمgggان فgggي
المواضيع االقتصادية على قريناتھا التآخي والصباح.

 وفggي الجانggب االجتمggاعي ،حggصلت الزمggان علggى نggسبة ) (%42.42وحggصلت الggصباح علggى نggسبة) (%12.12والتآخي على نgسبة ) ،(%45.46وھgذا يعنgي ان صgحيفة التgآخي احتلgت النgسبة األولgى
تليھا الزمان ومن ثم الصباح.
 وفgggي الجانgggب العgggسكري ..احتلgggت صgggحيفة الزمgggان نgggسبة ) (%38.82فيمgggا الgggصباح حgggصلت علgggى) (%23.53والتggآخي علggى نggسبة ) (%37.65مggا يعنggي ان صggحيفة الزمggان تقggدمت علggى صggحيفتي
التآخي والصباح.
 وفي الجانgب التربgوي والتعليمgي احتلgت الزمgان نgسبة ) (%35.29والgصباح ) ،(%29.42والتgآخي) (%35.29مggا يعنggي تggساوي صggحيفتي الزمggان والتggآخي فggي نggسب االھتمggام بالتربيggة والتعلggيم تليھمggا
صحيفة الصباح.
 وفgي االعمggار ..احتلgت صggحيفة الزمggان مgا نggسبته ) (%40فيمgا الggصباح ) (%32والتggآخي )،(%28وھذا يعني ان صحيفة الزمان تقدمت على الصباح والتآخي.
 وفgggي جانgggب الرياضgggة ..احتلgggت الزمgggان )صgggفر (%مgggن االھتمgggام الرياضgggي والgggصباح علgggى نgggسبة) .(%62.5والتآخي ) (%37.5حيث احتلت الصباح النسبة األكبر تليھgا التgآخي والزمgان لgيس لgديھا
أي اھتمام يذكر وذلك بسبب عدم وجود صفحة رياضية فيھا .,
جدول رقم  (5يبين التكرارات والنسبة المئوية التي حظيت بھا الصحف )الزمان ،الصباح ،التgآخي( فgي الجانgب
السياسي وكما يلي:

الصحيفة
الزمان
الصباح
التآخي
المجموع

التكرار
115
91
89
295

الجدول رقم )(5
النسبة المئوية
%38.98
%30.86
%30.16
%100

المرتبة
األولى
الثانية
الثالثة

المالحظات

ومن متابعة الجدول أعاله يتضح ما يلي:
 ان صحيفة الزمان التي حصلت على تكرار ) (115نشاطا ً فgي الجانgب الgسياسي ،حيgث قgدرت نgسبتھاالمئوية بـ ) (%38.98وجاءت في المرتبة األولى.
ً
gشاطا ،والتggي حظيggت بنggسبة
 أمggا صggحيفة )الggصباح( ،فقggد جggاءت فggي المرتبggة الثانيggة بتكggرار ) (91نg) (%30.86في الجانب السياسي.
 وصحيفة )التآخي( ..حصلت على تكرار ) (89ونسبة ) (%30.16وكانت بالمرتبة الثالثة في النgشاطالسياسي.
جدول رقم ) (6يبين التكرارات والنسبة المئوية التي حظيت بھا الصحف المذكورة في المجال االقتgصادي وكمgا
يلي .

الصحيفة
الزمان
الصباح
التآخي
المجموع

التكرار
28
11
13
52

الجدول رقم )(6
النسبة المئوية
%53.84
%21.16
25.00
%100

المرتبة
األولى
الثالثة
الثانية

المالحظات

من الجدول أعاله يتضح ما يلي :
 صحيفة )الزمان( حظيgت بتكgرار ) (28نgشاطا ً فgي جانgب االقتgصاد ،والgذي أحتgل نgسبة )(%53.84وكانت بالمرتبة األولى.
ً
 أما صحيفة )الصباح( فكانت في المرتبة الثالثة ،حيث حظيت بـ ) (11نشاطا ونسبة ).(%21.16 -و)التآخي( جاءت بالمرتبة الثانية وبتكرار ) (13ونسبة ).(%25

جدول رقم ) (7يبين التكرارات والنسب المئوية التي حصلت عليھا الصحف في المجال االجتماعي وكما يلي:

الصحيفة
الزمان
الصباح
التآخي
المجموع

التكرار
28
08
30
66

جدول رقم )(7
النسبة المئوية
%42.42
%12.12
%45.46
%100

المرتبة
الثانية
الثالثة
األولى

المالحظات

من الجدول أعاله يتضح ما يلي:
 ان صggحيفة الزمggان حظيggت بggـ ) (28نggشاطا ً فggي الجانggب االجتمggاعي وبنggسبة ) (%42.42فيمggا يعنggيحصولنا على المركز الثاني.
 وصحيفة الصباح احتلت المركز الثالث وبنسبة ) (%12.12وبتكرار ) (8نشاطات اجتماعية وصحيفة التآخي احتلت المركز األول وبتكرار ) (30وبنسبة ) (%45.46اجتماعيا ً.جدول رقم ) (8يبين التكرارات والنسب المئوية التي حظيت بھا الصحف )الزمان ،الصباح ،التآخي( في الجانب
العسكري وكما يلي:

الصحيفة
الزمان
الصباح
التآخي
المجموع

التكرار
33
20
32
85

جدول رقم )(8
النسبة المئوية
%53.82
%23.53
%34.65
%100

المرتبة
األولى
الثالثة
الثانية

المالحظات

من الجدول أعاله يتضح ما يلي:
 في الجانب العسكري  ،احتلت صحيفة الزمان نسبة ) (%38.82وبتكرار ) (13والمرتبة األولى. وصggحيفة الggصباح ،حggصلت علggى ) (20تكggراراً ونggسبة ) (%23.53والمرتبggة الثالثggة فggي الجانgggبالعسكري.
ً
 وصحيفة التآخي ..جاءت بالمرتبgة الثانيgة وتكgرار ) (32نgشاطا ونgسبة ) (%37.65فgي االختgصاصاعاله.
جدول رقم ) (9يبين التكرارات والنسب المئوية التي حظيت بھا صgحف )الزمgان ،الgصباح ،التgآخي( فgي جانgب
التربية والتعليم وكما يلي:

الصحيفة
الزمان
الصباح
التآخي
المجموع

التكرار
6
5
6
17

جدول رقم )(9
النسبة المئوية
%35.29
%29.42
%35.29
%100

المرتبة
األولى
الثانية
الثالثة

المالحظات

من الجدول أعاله يتضح ما يلي:

 فggي جانggب التربيggة والتعلggيم ،احتلggت صggحيفة )الزمggان( المرتبggة األولggى بتكggرار) (6أنggشطة وبنggسبة).(%35.29
 اما صحيفة الصباح فحصلت على ) (5نشاطات وبنسبة ) (%29.42والمرتبة الثانية. وجاءت صحيفة التgآخي متgساوية مgع صgحيفة الزمgان بتكgرار ) (6نgشاطات ،ونgسبة ) (%35.29فgيالمركز األول أيضا ً.
جدول رقم ) (10يبين التكرارات والنسب المئوية التي حصلت عليھا الgصحف عينgة البحgث فgي جانgب االعمgار
وكما يلي:

الصحيفة
الزمان
الصباح
التآخي
المجموع

التكرار
10
8
7
25

جدول رقم )(10
النسبة المئوية
%40
%32
%28
%100

المرتبة
األولى
الثانية
الثالثة

المالحظات

يتضح من الجدول أعاله ما يلي:
 في جانب االعمار ..احتلت صحيفة )الزمان( المرتبة األولى وبتكرار ) (15نشاطا ً وبنسبة ).(%40 أما صحيفة الصباح ،فاحتلت المرتبة الثانية بنسبة ) (%32وبتكرار ) (8نشاطات. فيما جاءت التآخي في المرتبة الثالثة بتكرار ) (7نشاطات ونسبة ).(%28جggدول رقggم) (11يبggين التكggرارات والنggسب المئويggة والمراتggب التggي حggصلت عليھggا الggصحف )الزمggان ،الggصباح،
التآخي( في الحقل الرياض وكما يلي:

الصحيفة
الزمان
الصباح
التآخي
المجموع

التكرار
صفر
5
3
8

جدول رقم )(11
النسبة المئوية
صفر%
%62.5
%37.5
%100

المرتبة
الثالثة
األولى
الثانية

المالحظات

يتضح من الجدول أعاله ما يلي:
 ان صحيفة الزمان لم يكن لھgا أي اھتمgام يgذكر فgي حقgل الرياضgة حيgث جgاءت بالمرتبgة الثالثة،بgسببعدم وجود صفحة رياضية فيھا،ثم اصبح لھا ملحقآ رياضيآ بعد ذلك.
 اما صحيفة الgصباح فحgصلت علgى ) (5نgشاطات فgي جانgب الرياضgة وبنgسبة ) (%62.5وكانgت فgيالمرتبة األولى.
 وصحيفة التآخي احتلت المرتبة الثانية بتكرار ) (3نشاطات وبنسبة ).(%37.5وعلى اساس ھذه االحصائية ترشح لدينا االتي :
ان الصحف عينة مجتمع البحث والتي ھي صحف )الزمان  ،الصباح  ،التآخي (والتي اخذ ت كنموذج
عن الصحافة العراقية للسنة االولى وشھرين تقريبا من االحتالل الفوري للعراق للفترة من نيسان  2003ولغاية شھرحزيران من العام
 2004قد افرزت النتائج التالية :
 .1احتلت صحيفة ) الزمان (المركز االول في نشر اخبار االحتالل االمريكي للعراق بواقع ) (115خبرا وريبورتاجا ومقاالت وآراء
وفنون صحفية اخرى في المجال السياسي،وصحيفة )الصباح ( ثانيا  ،وصحيفة التآخي ثالثا .

.2وفي المال االقتصادي احتلت صحيفة )الزمان(المركز االول بواقع ) (28خبرا وموضوعا  ،فيما جاءت صحيفة )التآخي (في المركز
الثاني وبواقع )  (13خبرا وموضوعا  ،وحلت صحيفة )الصباح( بالمركزبواقع )  ( 11خبرا وموضوعا .
 .3قدر تعلق االمر بالموضوعت االجتماعية ،فقد احتلت صحيفة )التآخي (المركز االول بواقع ) ( 30خبرا وموضوعا ،وجاءت صحيفة
) الزمان (بالمركز الثاني بواقع )(28خبرا وموضوعا ،وحلت صحيفة ) الصباح ( في المركز الثالث بواقع ) (8خبرا وموضوعا.
.4وفي االختصاص العسكري حصلت صحيفة )الزمان( على ) ( 33خبرا وموضوعا  ،وحلت صحيفة )التآخي( بالمركز الثاني وبواقع
) (32خبرا وموضوعا ،وجاءت صحيفة )الصباح ( لتحتل المركز الثالث بواقع) ( 20نشاطا سياسيا مختلفا .
.5واحتلت صحيفتا ) الزمان والتآخي(المركز االول في اختصاص التربية والتعليم وبواقع ) ( 6نشاطات صحفية وحلت صحيفة )
الصباح ( ثانيا بواقع )  ( 5اخباروموضوعات.
 .6واحتلت صحيفة ) الزمان ( المركز االول في اختصاص البناء واالعمار وبواقع ) (10اخبار وموضوعات،وصحيفة ) الصباح ( في
المركز الثاني وبواقع ) (8تقارير وموضوعات  ،وجاءت صحيفة ) الصباح ( لتحتل المركز الثالث وبواقع نشر )  ( 7تقارير
وموضوعات .
 .7وحصلت صحيفة ) الصباح ( على المركز االول في النشاط الرياضي وبواقع )  ( 5تقارير وموضوعات  .وصحيفة ) التآخي ( ثانيا
وبواقع نشر )  ( 3تقارير وموضوعات  ،وصحيفة ) الزمان ( على ) صفر ( لعدم وجود صفحات رياضية فيھا .
 ..وھكذا يتضح ان صحيفة ) الزمان( كانت قد تعاملت مع تحاليل تقاريراحتالل العراق بنشاط واضح مع اغلبية االختصاصات الواردة
في البحث ،اذ جاءت بالمركز) االول ( في نشر التقارير والموضوعات التالية ) :السياسية ،العسكرية  ،التربية والتعليم  ،البناء واالعمار
( وھذا يعني ان تلك الصحيفة كانت االقرب الى نقل كارثة احتالل العراق من مثيالتھا الصحف الداخلة في عينة البحث وبنسبة تزيد
على النصف .
 ..وحصلت صحيفة ) التآخي ( على المركز )الثاني( عندما حلت بالمركز االول في نشر تقارير وموضوعات ) الجانب االجتماعي ،
وبذات المركز في نشر تقارير وموضوعات التربية والتعليم ( وھذا يعني انھا احتلت المركز الثاني من ناحية االھتمام بموضوعة احتالل
العراق .
 ..واحتلت صيحيفة ) الصباح ( المركز) الثالث( كونھا حازت على المركز االول في االختصاص الرياضي فقط وھي اقل نسبة اھتمام
مقارنة بالصحف االخرى الداخلة في عينة البحث في موضوعة احتالل العراق .

ھيكلية البحث الجديد
تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو االمريكي للعراق وفترة االحتالل الفورية
* الفصل االول  /مفھوم الصحافة وتطورھا
 -1المبحث االول  /مفاھيم الصحافة
 -2المبحث الثاني  /تطور الصحافة العراقية تاريخيا ً
 -3المبحث الثالث  /التشريعات وقوانين حرية التعبير في العراق
*الفصل الثاني  /القرار  2003 /1483والقانون الدولي
 -1المبحث االول  /أھم مضامين القرار  2003/1483بخصوص احتالل العراق
 -2المبحث الثاني /القرار  2003 /1483والقواعد االمرة للقانون الدولي وانتھاكات حقوق االنسان
 -3المبحث الثالث  /الحرب على العراق  ...والقانون الدولي االنساني
*الفصل الثالث  /اسس اختيار بريمر الدارة الدولة العراقية وفكرة اعتماد قانون ادارة الدولة ومجلس الحكم

 -1المبحث االول /اسس اختيار بريمر الدارة الدولة العراقية.
 -2المبحث الثاني /حل الكيانات والمؤسسات العراقية  ،الدوافع والمتطلبات.
 -3المبحث الثالث /فكرة قانون ادارة الدولة واعتماد مجلس الحكم.
*الفصل الرابع  /تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو االمريكي للعراق خالل فترة االحتالل الفورية
 -1المبحث االول  /شھداءالصحافةالعراقية بعد عام . 2003
 -2المبحث الثاني /الصحافة العراقية واالرھاب بعد العام .2003
 -3المبحث الثالث /تحليل تقارير الصحافة العراقية حول الغزو االمريكي للعراق وفترة االحتالل الفورية
الفورية ممثلة بعينة مجتمع البحث التي ھي صحف )الصباح ،التآخي ،الزمان ( .

جامعة سنت كليمنتس
St. Clements

ا ا ا ..
وإدارة از..
درا  ..دارة  
و ا ا ة 
/12أر 2003/و
 /28ان2004/
أطروﺤﺔ ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ اﻝطﺎﻝب
سعدون محسن جميل علي الجميلي
وﻫﻲ ﺠزء ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﻴل ﺸﻬﺎدة St. Clementsإﻝﻰ ﻤﺠﻠس ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ٕوادارة اﻷزﻤﺔ
اف

ا ذ ا
د  .ا  ا 
ﺒﻐداد – اﻝﻌراق
1431ﻫـ

2010م

إ ار اف
ﻨــﺸﻬد أن إﻋــداد ﻫــذﻩ اﻻطروﺤــﺔ اﻝﻤوﺴــوﻤﺔ ﺒ ـ)اــ اا ــ ..
وإدارة از  ..درا    ..دارة 
ـر 2003/و $ـ
ـ! /12أـ
 و ـ اا ـ ـ
&'/28ان (2004/واﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝطﺎﻝب )ﺴـﻌدون ﻤﺤـﺴن ﺠﻤﻴـل ﻋﻠـﻲ
اﻝﺠﻤﻴﻠﻲ( ﺠرى ﺘﺤت إﺸراﻓﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺎﻨت ﻜﻠﻤﻨﺘس ،وﻫـﻲ ﺠـزء ﻤـن ﻤﺘطﻠﺒـﺎت ﻨﻴـل
ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ٕوادارة اﻷزﻤﺔ.

اﻝﻤﺸرف :أ.م.د .ﻋﺒد اﻷﻤﻴر ﻤوﻴت اﻝﻔﻴﺼل
اﻝﺘﺎرﻴﺦ:

/

2009/
اﻝﺘوﻗﻴﻊ :

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

إ ار ا  +,ا*$ي
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 ااـــ..
أﺸــﻬد أن اﻷطروﺤــﺔ اﻝﻤوﺴــوﻤﺔ ﺒـ ـ)اـــ
وإدارة از ..درا   ..دارة ـ
ـ
ـ /12أ ـ ر 2003/و" ـ
ـ ـ
ـ ااـ
وـ
$%/28ــان (2004واﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻤــن اﻝطﺎﻝــب )سعدون محسن جميل علي
الجميلي( ﻗــد ﺠــرى ﺘــدﻗﻴﻘﻬﺎ وﻤراﺠﻌﺘﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻤــن ﻗﺒﻠــﻲ ،وأﺼــﺒﺤت ذات
أﺴﻠوب ﻋﻠﻤﻲ ﺴﻠﻴم ٍ
ﺨﺎل ﻤن اﻷﺨطﺎء اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻷﺠﻠﻪ وﻗﻌت.

اﻝﺘوﻗﻴﻊ :
اﻻﺴـم :
اﻝﺘﺎرﻴﺦ:

/

/

3

ا -

إ ار -.

ﻨﺸﻬد ﻨﺤن أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ أطﻠﻌﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻻطروﺤـﺔ اﻝﻤوﺴـوﻤﺔ ﺒ ـ ﺒ ـ)ا)ـ(م
وإدارة از ..درا  ـ ..ـة إدارة
ــ وــ ااــ ــ /12أــ ر2003/
و" ــــــ $%/28ــــــان (2004وﻗـ ـ ــد ﻨﺎﻗـ ـ ــﺸﻨﺎ اﻝطﺎﻝـ ـ ــب
)ﺴـــﻌدون ﻤﺤـــﺴن ﺠﻤﻴـــل( ﻓــﻲ ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬــﺎ وﻓﻴﻤــﺎ ﻝــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺒﻬــﺎ ،وﻨﻌﺘﻘــد ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﺠــدﻴرة
ﺒﺎﻝﻘﺒول ﻝﻨﻴل درﺠﺔ اﻝدﻜﺘوراﻩ ﺒﺘﻘدﻴر )

( ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ٕوادارة اﻷزﻤﺎت.

أ.د .ﻋﺒد اﷲ اﻝﺠوراﻨﻲ

أ.د .ﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺴﺒﺘﻲ

)رﺌﻴﺴﺎً(

)ﻋﻀواً(

/

/

2010/

2010/

أ.م.د .واﺌل ﻤﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﻴل

أ.م.د .ﻋﺒد اﻝﻨﺒﻲ ﺨزﻋل

)ﻋﻀواً(

)ﻋﻀواً(

/

/

2010/

2010/

أ.م.د .ﺤﺎﺘم ﻋﻠو اﻝطﺎﺌﻲ

أ.م.د .ﻋﺒد اﻷﻤﻴر ﻤوﻴت اﻝﻔﻴﺼل

)ﻋﻀواً(

)ﻋﻀواً وﻤﺸرﻓﺎً(

/

/

2010/

2010/

ﺼدق ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺎﻨت ﻜﻠﻤﻨﺘس

اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور
ﻋﻤﻴد اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
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اإلھداء

إلى..
م ن ألھمن ي الح رف والمعرف ة  .....ﷲ ج ل ف ي ع اله
فخ ر الكائن ات النب ي ُ
األم ي  .....محمد )ص(
م ن ان دمجت أنفاس ه بأنفاس ي  .....وطني العراق الحبيب
القل وب الممل وءة بال صفاء والمحب ة  .....والدتي والدي
رم ز الت ضحية وااليث ار الكبي ر  .....زوجتي الحبيبة
ش

موخ م

سيرتي  .....ونور حياتي ..أبنائي

سامر ،ثائر ،ميسم
ق رة عين ي ال ذي حفزن ي ب شھادته ...ان اكم ل جھ دي
المتواضع ھذا
ولدي الشھيد ياسر
تغمده ﷲ بواسع رحمته ،واسكنه فسيح جناته ،انه على كل شيء قدير
داد حقيقت
امت
ي  .....أخوتي  ..أخواتي
وإل ى ك ل م ن أس ھم ف ي أخ راج ھ ذا الجھ د إل ى حي ز الوج ود بأض عف
اإليمان  ،لھم منا كل الحب والعرفان.
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 01و /

اﻝﺸﻜر ..ﻓﻲ طﺎﻋﺔ اﷲ ﺠل ﻓـﻲ ﻋـﻼﻩ ،ﻓﻬـو اﻝﻐﻔـور اﻝﺒـر ،اﻝـرﺤﻴم رﺤﻤـن
اﻝدﻨﻴﺎ ورﺤﻴﻤﻬﺎ.
واﻝـ ــﺼﻼة واﻝـ ــﺴﻼم ﻋﻠـ ــﻰ أﺸـ ــرف ﺨﻠـ ــق اﷲ ..وﺨﻴـ ــر ﻤـ ــن ﻤـ ــﺸﻰ ﻋﻠـ ــﻰ
اﻷرض ،ﻓﺨر اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت وﺴﻴدﻫﺎ ﻤﺤﻤد اﻝﻨﺒﻲ اﻷﻤﻲ )ص(.
وأﻨـﺎ أﻀـﻊ اﻝﻠﻤـﺴﺎت اﻷﺨﻴـرة ﻤـن ﻜﺘﺎﺒـﺔ أطروﺤﺘـﻲ ﻫـذﻩ  ..آﺜـرت اﻝﺘوﻗـف
ﻋﻨد ﻤن طوﻗﻨﻲ ﻋرﻓﺎﻨﻬم ،ﻓﺄﺠزﻝوﻨﻲ ﺒﻌطﺎﺌﻬم ،ﻓوﺠب اﻝﺸﻜر ﻝﻬم..
ﻝـذا أﻗــول ..ان ﻏﺎﻴــﺔ ﻋرﻓـﺎﻨﻲ وﺸــﻜري وﺘﻘــدﻴري ﻴﻨـﺼب ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎﺘــﻪ ﻋﻨــد
ﻋﻠﻤﻴــﺔ وطﻴﺒــﺔ وﺘوﺠﻴﻬــﺎت  ..اﻝــدﻜﺘور ﻋﺒــد اﻷﻤﻴــر اﻝﻔﻴــﺼل ،اﻝﻤــﺸرف ﻋﻠــﻰ
أطروﺤﺘﻲ ﻫذﻩ ،ﻓﻘد ﻜﺎن ﺨﻴـر ﻋوﻨـﺎً ﻓـﻲ ﺘـذﻝﻴل اﻝـﺼﻌﺎب ،ﻓﺄﺼـﺎﺒﻨﻲ اﻝطرﻴـق،
ﻓﻠﻪ اﻝﺜﻨﺎء ﻤﺘﻤﻨﻴﺎً ﻝﻪ ﻜل اﻝﺘﻘدم واﻝﻨﺠﺎح ﺒﻌون اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ.
ﻜﻤ ــﺎ أﻀ ــﻊ ﺸ ــﻜري وﺘﻘ ــدﻴري ..ﻝﻤ ــن آزرﻨ ــﻲ ،ﻤ ــن دار اﻝﻜﺘ ــب واﻝوﺜ ــﺎﺌق
وﺒﺎﻝذات ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ ،واﻝﻔﻬرﺴﺔ ،وﻜذﻝك اﻝﻤﺨﺎزن ،واﻝﺘﺼوﻴر.
ﻝﻜــل ﻫــؤﻻء ..وﻝﻐﻴــرﻫم ..اﺘــوق إﻝــﻰ رﺤﻤــﺔ اﷲ ..ان ﺘــﺴﻌﻔﻬم إﻝــﻰ ﺤﻴــﺎة
ﻤﻠؤﻫ ــﺎ اﻝ ــﺴﻼم واﻝﺤ ــب وان ﻴﺤﻴ ــﺎ ﺒﻠ ــدﻨﺎ ﺤـ ـ اًر ﺘﻨﺘ ــﺼر ﻓﻴ ــﻪ أرادة اﻝﺨﻴ ــر ،أرادة
اﻝﺸﻌب واﷲ اﻝﻤوﻓق.
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ان ﻤﺠــﺎل رﺒــط اﻹﻋــﻼم ﺒـ ـ اﻝﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أدار ﺒﻬــﺎ ﺒرﻴﻤــر اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ
أزﻤــﺔ ..ﻴــﺄﺘﻲ ﻤــن ﺒــﺎب ﻝﻔــت اﻻﻨﺘﺒــﺎﻩ إﻝــﻰ أﻫــم ﺜﻨﺎﻴــﺎ -ﻫــذﻩ اﻹدارة ﻤــن ﻤوﻗــف اﺸــﻌﺎل
اﻝﺤرب ،وﺘدﻤﻴر اﻝﻌراق وﻗﺘـل اﺒﻨﺎﺌـﻪ ،وﻨﻬـب ﺜرواﺘـﻪ ،وﺤـل ﻤؤﺴـﺴﺎﺘﻪ اﻝوطﻨﻴـﺔ وﻤـﺎ ﺘرﺘـب
ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻤن ﺴﻠﺒﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋن ﺸرﻋﻴﺔ
اﻝﺤــرب ﻋﻠــﻰ اﻝﻌـراق ،وﻤوﻗــف اﻝﻤﺤﺘــل ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺎً ﺒﻤــﺎ ﻴﺠــب ان ﻴﻔﻌﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠــﺔ،
وأﺴــس إدارة ﺒرﻴﻤــر ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،واﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻘ ـ اررات اﻝﺘــﻲ أﺘﺨــذﻫﺎ ﺨــﻼل ﻓﺘ ـرة وﺠــودﻩ
ﻜﺤـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻜم ﻤـ ـ ـ ـ ـ ــدﻨﻲ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق ..وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻀﻤﻨت اﻝد ارﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ارﺒﻌـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺼول:
اﻝﺘﻤﻬﻴــــد :ﺘ ــﻀﻤن اﻹط ــﺎر اﻝﻤﻨﻬﺠ ــﻲ ﻝﻠد ارﺴ ــﺔ ﺠﻤﻠ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﻌﻨ ــﺎوﻴن اﻝﻔرﻋﻴ ــﺔ ﻤﺜ ــل:
اﻝﻤﻘدﻤﺔ وﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﺤث ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث ،وأﻫداف اﻝﺒﺤثٕ ،واﺠراءات اﻝﺒﺤث،وﺤـدود

اﻝﺒﺤــث اﻝﺘــﻲ ﺸــﻤﻠت اﻝﺤــدود اﻝﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ واﻝﺤــدود اﻝزﻤﺎﻨﻴــﺔ واﻝــﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘــﻲ واﺠﻬــت
اﻝﺒﺎﺤـ ــث أﺜﻨـ ــﺎء ﺸـ ــروﻋﻪ اﻝﻌﻤـ ــل واﻝﺒﺤـ ــث ،ﺒﺎﻹﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻝـ ــﻰ اﻝﺘطـ ــرق إﻝـ ــﻰ ﻋـ ــدد ﻤـ ــن

اﻝد ارﺴــﺎت اﻝ ــﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل اﻹﻋ ــﻼمٕ ..وادارة اﻷزﻤ ــﺔ ،وﻫ ــذﻩ اﻝﻌﻨ ــﺎوﻴن ﻴ ــﺄﺘﻲ أﻤ ــر
ﺘﻘــدﻤﺘﻬﺎ ﻤــن اﻝﺒــدﻴﻬﻴﺎت أو اﻝﻠـوازم اﻝﻤﺘﻌــﺎرف ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﻫــﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﺴــﺘﺒﺎق أو ﻤؤﺸــر
ﺒــﺄي ﻫــدى ﺴــﻴﻜون اﻝﺒﺤــث ﻻﻋطﺎﺌــﻪ ﺴــﻤﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻤــن ﺘﻘــﺼﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت وﺘﺒوﺒﻴﻬــﺎ،
وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ اﺨراﺠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﺤﻴــز اﻝوﺠــود ﺒﺎﻝــﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤــوم اﻝد ارﺴــﺎت
واﻝﺒﺤوث.
 -1اﻝﻔـــــــــﺼل اﻻول  :ﺠـ ـ ـ ــﺎء ﺘﺤـ ـ ـ ــت ﻋﻨ ـ ـ ـ ـوان  /اﻷزﻤـ ـ ـ ــﺎت اﻝـ ـ ـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،اﻝﻤﻔﻬـ ـ ـ ــوم
واﻝﺨـ ــﺼﺎﺌص ..وﺘﻔـ ــرع ﻋﻨـ ــﻪ ﺜﻼﺜـ ــﺔ ﻤﺒﺎﺤـ ــث اﻷول /إدارة اﻷزﻤـ ــﺎت ..اﻝﻤﻔﻬـ ــوم
واﻝﺨ ــﺼﺎﺌص ..واﻝﺜ ــﺎﻨﻲ :أﻨﻤ ــوذج ﻝﻸزﻤ ــﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ واﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،واﻝﻤﺒﺤ ــث
اﻝﺜﺎﻝــث :ﻤرﺘﻜ ـزات اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ واﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق ..ﺤﻴــث ﺘطــرق اﻝﺒﺎﺤــث
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ﻓ ــﻲ ﻫـ ــذا اﻝﻔـ ــﺼل إﻝـ ــﻰ أﻤﺜﻠـ ــﺔ ﻝﻸزﻤـ ــﺎت اﻝدوﻝﻴـ ــﺔ إﻋﻼﻤﻴـ ــﺔ وﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ،وطﺒﻴﻌـ ــﺔ
اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم واﻝﺨــﺼﺎﺌص اﻝﺘــﻲ أﻨطــوت ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻷزﻤــﺎت ﺒــﺸﻜل ﻋــﺎم ..ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ
إﻝﻰ اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﻤوﻀوع ﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻷزﻤﺔ..
 -2اﻝﻔـــــﺼل اﻝﺜـــــﺎﻨﻲ  :ﻜـ ــﺎن ﺘﺤـ ــت ﻋﻨ ـ ـوان  /اﻝﻘ ـ ـرار ) 2003 (1483واﻝﻘـ ــﺎﻨون
اﻝدوﻝﻲ ،ﺤﻴث ﺘطرق اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫـذا اﻝﻔـﺼل إﻝـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﺒﺎﺤـث اﻷول /ﺘﺤـت
ﻋﻨوان /أﻫم ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻘرار  2003/1483ﺒﺨﺼوص اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق ،وﻫـل
ﺘﻘــﺎطﻊ ﻫــذا اﻝﻘ ـرار ﻤــﻊ اﻝﻘ ـ اررات اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝــﺼﺎدرة ﻋــن اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة وﻤﺠﻠــس
اﻷﻤــن وﻗ ـواﻨﻴن ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ﺒــﺸﺄن ﺤــﺎﻻت اﻻﺤــﺘﻼل ..ﻓﻴﻤــﺎ ﺠــﺎء اﻝﻤﺒﺤــث
اﻝﺜﺎﻨﻲ /ﻝﻴﺘﺤدث ﻋن اﻝﻘرار أﻋﻼﻩ ،واﻝﻘواﻋد اﻵﻤرة اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ،
واﻨﺘﻬﺎﻜـﺎت ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ،ﻓﻴﻤـﺎ اﻨطــوى اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜﺎﻝـث /ﻋﻠــﻰ ﻤﻨﺎﻗــﺸﺔ أﻫﻤﻴــﺔ
اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ..واﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ،وﻫل ﺠﺎءت ﺘﻠـك اﻝﺤـرب ﻝﺘﺤـدث ﺨرﻗـﺎً
ﺒﻴﻨﺎً ﻓﻲ ﺜواﺒت اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ،أم أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ.
 -3اﻝﻔــــﺼل اﻝﺜﺎﻝــــث  :ﺠـ ــﺎء ﺘﺤ ــت ﻋﻨ ـ ـوان  /أﺴـ ــس اﺨﺘﻴ ــﺎر ﺒرﻴﻤـ ــر ﻹدارة اﻝدوﻝـ ــﺔ
اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،وﻓﻜـ ـرة ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم ..واﻋﺘﻤ ــﺎد ﻗ ــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝ ــﺔ ،ﺤﻴ ــث ﺘ ــﻀﻤن
ﺜﻼﺜــﺔ ﻤﺒﺎﺤــث ..اﻷول /ﻜــﺎن ﺘﺤــت ﻋﻨ ـوان أﺴــس اﺨﺘﻴــﺎر ﺒرﻴﻤــر ﻹدارة اﻝدوﻝــﺔ
اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،واﻝﺜ ــﺎﻨﻲ /ﺘ ــﻀﻤن ﻤوﻀ ــوﻋﺔ ..ﺤ ــل اﻝﻜﻴﺎﻨ ــﺎت واﻝﻤؤﺴ ــﺴﺎت اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ،
اﻝـ ــدواﻓﻊ واﻝﻤﺘطﻠﺒـ ــﺎت ،وﻜـ ــﺎن اﻝﻤﺒﺤـ ــث اﻝﺜﺎﻝـ ــث /ﺘﺤـ ــت ﻋﻨ ـ ـوان ..ﻓﻜ ـ ـرة ﻤﺠﻠـ ــس
اﻝﺤﻜـ ــم ..واﻋﺘﻤـ ــﺎد ﻗـ ــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ ،وأﺜ ـ ـرﻩ ﻓـ ــﻲ اﻝﺤﻴـ ــﺎة اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ،ﺤﻴــث ﺘـم اﻋﺘﺒــﺎر ﺘﻠـك اﻝﻔﺘـرة -ﻤرﺤﻠـﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠﺘﻬﻴـؤ ﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝدﺴــﺘور،
واﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ.
 -4اﻝﻔـــﺼل اﻝراﺒـــﻊ  :ﺘﺤ ــت ﻋﻨـ ـوان  /ﻤؤﺸـ ـرات إزاء إدارة ﺒرﻴﻤ ــر ﻝﻠدوﻝ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ،
وﺘــﻀﻤن ﻫــذا اﻝﻌﻨ ـوان ﻓــﻲ طﻴﺎﺘــﻪ ﺜﻼﺜــﺔ ﻤﺒﺎﺤــث ﺘــﺸﻜﻠت ﻋﻠــﻰ وﻓــق اﻝﻌﻨــﺎوﻴن
اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ،اﻝﻤﺒﺤــث اﻷول /ﻨﻤــط إدارة ﺒرﻴﻤ ـر ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،واﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜــﺎﻨﻲ/
ﺘﺤــت ﻋﻨ ـوان /أﺒــرز ﻗ ـ اررات ﺒرﻴﻤــر ﺨــﻼل إدارﺘــﻪ ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وﻤﻨﻬــﺎ ﺤــل
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ..وﻜﺎن اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث /أﺤﺎدﻴث ﺒرﻴﻤـر وﻜﻴـف
ﺘﻌﺎﻤﻠت ﻤﻌﻬﺎ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،ﺤﻴث ﺘم اﺴﺘﻘراء ﻋدداً ﻤـن اﻝـﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴـﺔ
8

اﻝﺘـ ـ ـ ــﻲ ﻋﺎﺼـ ـ ـ ــرت ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺼـ ـ ـ ــدروﻫﺎ ﺤـ ـ ـ ــدث اﻝﺘﻐﻴﻴـ ـ ـ ــر ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻌ ـ ـ ـ ـراق ،وﺒـ ـ ـ ــﺸﺘﻰ
اﻻﺨﺘــﺼﺎﺼﺎت ،وذﻝــك ﻹﻋطــﺎء ﻓﻜ ـرة ﻝﻠﺒﺎﺤــث ﺤــول اﻝﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠــت ﺒﻬــﺎ
ﺘﻠــك اﻝــﺼﺤف ﻤــﻊ ﺘــﺼرﻴﺤﺎت ﺒرﻴﻤــر وﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝﻤؤﺸ ـرات اﻝﺘــﻲ أﺨــذﺘﻬﺎ ﺒﻌــﻴن
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻜﻲ ﺘﺘـﺎﺒﻊ ﻨـﺸرﻫﺎ ،ﻜﻤـﺎ ﺘطـرق اﻝﺒﺤـث إﻝـﻰ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ واﻝﺘوﺼـﻴﺎت ،وﻤـن
ﺜم اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ.
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ا .اول
اﻝﻤﻼﺤظﺎت

ﻤوﻀوﻋﻪ

اﻝﺼﻔﺤﺔ

ﺤ ــول ﺘﻌﺎﻤ ــل ﺠرﻴ ــدة )اﻝزﻤ ــﺎن( ﻤ ــﻊ ﺘ ــﺴﺎوي اﻝﻤوﻀ ــوﻋﺎت
ﻓﺘ ـ ـرة إدارة ﺒرﻴﻤ ـ ــر ﻝﻠدوﻝ ـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ـ ــﺔ ،اﻻﻗﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺼﺎدﻴﺔ ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
ـﺼﺎدﻴﺎ ،اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ـ ـ ـ ًـﺎ ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ـﻴﺎ ،اﻗﺘ ـ ـ ـ ـ
ً
ﺴﻴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ً
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ﻋ ـ ـﺴﻜر ًﻴﺎ ،ﺘرﺒﻴـ ــﺔ وﺘﻌﻠـ ــﻴم ،اﻻﻋﻤـ ــﺎر
واﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ.
ﺤــول ﺘﻌﺎﻤــل ﺠرﻴــدة )اﻝــﺼﺒﺎح( ﻤــﻊ ﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺴﺎوي ﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴﺒﺔ
ﻓﺘ ـ ـرة إدارة ﺒرﻴﻤ ـ ــر ﻝﻠدوﻝ ـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ـ ــﺔ ،اﻝﻤوﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺎت
ـﺼﺎدﻴﺎ ،اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ـ ـ ـ ًـﺎ ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
ـﻴﺎ ،اﻗﺘ ـ ـ ـ ـ
ً
ﺴﻴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ً
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ﻋـ ـ ــﺴﻜر ًﻴﺎ ،ﺘرﺒوﻴـ ـ ــﺎً وﺘﻌﻠﻴﻤﻴـ ـ ـ ًـﺎ ،وﻓـ ـ ــﻲ اﻻﻋﻤﺎر
ﻤﺠﺎل اﻻﻋﻤﺎر واﻝرﻴﺎﻀﺔ.
ﺤول ﺘﻌﺎﻤل ﺠرﻴدة)اﻝﺘﺂﺨﻲ( ﻤﻊ ﻓﺘرة ﺘ ــﺴﺎوي ﻨ ــﺴﺒﺔ اﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ
إدارة ﺒرﻴﻤـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻝﻠدوﻝـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،واﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤﻊ اﻝرﻴﺎﻀﺔ
ـﺼﺎدﻴﺎ ،اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ـ ـ ـ ًـﺎ،
ـﻴﺎ ،اﻗﺘ ـ ـ ـ ـ
ً
ﺴﻴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ً
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ﻋﺴﻜر ًﻴﺎ ،ﺘرﺒﻴﺔ وﺘﻌﻠﻴم ورﻴﺎﻀﺔ.
ﻴﺒﻴن ﻨـﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﻤـل ﺼـﺤف )اﻝزﻤـﺎن،
اﻝﺼﺒﺎح ،اﻝﺘﺂﺨﻲ( ﻤـﻊ اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت
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اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻝﻤؤﺸرة ﻓﻲ أﻋﻼﻩ
ﻴوﻀ ــﺢ اﻝﺘﻜـ ـ اررات واﻝﻨ ــﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴ ــﺔ
اﻝﺘﻲ ﺤظﻴت ﺒﻬـﺎ اﻝـﺼﺤف اﻝﻤـذﻜورة
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أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻴﺒﻴن اﻝﺘﻜ اررات واﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﺘـﻲ
ﺤظﻴ ــت ﺒﻬ ــﺎ اﻝ ــﺼﺤف اﻝﺜﻼﺜ ــﺔ ﻓ ــﻲ
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اﻝﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻴوﻀ ــﺢ اﻝﺘﻜـ ـ اررات واﻝﻨ ــﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴ ــﺔ
اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺤ ـ ـ ــﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬ ـ ـ ــﺎ اﻝ ـ ـ ــﺼﺤف
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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
15

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
16

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

17

organizations. The thesis also dealt with results and
recommendations and lastly the sum up.
:  /
اﻻﻋ ـ ــﻼم/ﻫ ـ ــو ﻋﻤﻠﻴ ـ ــﺔ ﺘزوﻴ ـ ــد اﻝﻤﺘﻠﻘ ـ ــﻴن )ﻤﻤﺜﻠ ـ ــﻴن ﺒﺎﻝﺠﻤ ـ ــﺎﻫﻴر( ﺒﺎﻻﺨﺒ ـ ــﺎر اﻝدﻗﻴﻘ ـ ــﺔ
واﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝــﺴﻠﻴﻤﺔ واﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﺘــﻲ ﺘﺠــد ﻝﻬــﺎ رﺼــﻴدا ﻋﻠــﻰ اﻻرض ،واﻝﺘــﻲ ﺘــﺴﺎﻋدﻫم
ﻋﻠــﻰ ﺘﻜــوﻴن رأي واﻗﻌــﻲ ﺒﺄﻴــﺔ ﺤﺎدﺜــﺔ ﻤــن اﻝﺤ ـوادث او ﻤــﺸﻜﻠﺔ ﻤــن اﻝﻤــﺸﺎﻜل.ﺒﺤﻴــث ان
ذﻝــك اﻝـرأي ﻴﻌﺒــر ﺘﻌﺒﻴـ ار ﻤوﻀــوﻋﻴﺎ ﻓــﻲ ﻋﻘﻠﻴــﺔ اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬــﺎ وﻤﻴوﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة
واﻻﺨﺘﻴــﺎر،وﻤﻌﻨﻰ ذﻝــك:ان اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻻﺴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﻨطــوي ﻋﻠــﻰ ﺸــﻤوﻝﺒﺔ ﻓــﻲ اﻻﻋــﻼم
،ﻫﻲ اﻻﻓﺎدة ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﻨﺎع ﻋﺒـر ﺘﻘـدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت واﻝﺤﻘـﺎﺌق واﻻرﻗـﺎم واﻻﺤـﺼﺎءات
وﻤﺎﻴﺘـ ــﺼل ﺒﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻋﻤـ ــوم ﻤﺜﺎﺒـ ــﺎت اﻝﺤﻴـ ــﺎة.

..ﻝـ ــذا ﻓـ ــﺎن

اﻻﻋ ــﻼم اﺼ ــﺒﺢ ﻤرﺘﺒط ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت ارﺘﺒﺎط ــﺎ وﺜﻴﻘ ــﺎ ﻤ ــن ﻨﺎﺤﻴ ــﺔ اﻝﺘط ــورات
واﻻﻨﺠـ ــﺎزات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻤﺠـ ــﺎﻻت اﻴـ ــﺼﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤـ ــﺎت واﻻﺘـ ــﺼﺎﻻت واﻝﻌﻼﻗـ ــﺎت
اﻝﻌﺎﻤــﺔ،وﻓﻲ ذﻝــك ارﺴــﺎء رﻜــﺎﺌز ﻤﺤــددة ﻝﺘطــوﺒر ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻻﻋــﻼم اﻝﺤدﻴﺜﺔ،وﺒــﺸﻜل ﻴظﻬــر
اﻫﻤﻴﺔ اﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﺸﻌوب وﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ.....ﻜﻤـﺎ ان اﻻﻋـﻼم ﺒـﺎت ﺴـﻤﺔ
ﺒﺎرزة ﻝﻌﺼرﻨﺎ اﻝراﻫن ،ﻤﻤﺎ ﺤـدى ﺒﺎﻝـدول اﻝـﻰ ﺴـﺤﺒﻪ ﻜﻤـﺸروع ﻴﻠﺘـﺼق ﺒﺎﻝـدول واﺠﻬزﺘﻬـﺎ
وﻤؤﺴ ــﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ

)(131

.واﻝﺘ ــﻲ ﺘﻬ ــدف ﻓ ــﻲ ﺤرﻜﺘﻬ ــﺎ اﻝ ــﻰ ﻜ ــﺴب اﻝـ ـرأي اﻝﻌ ــﺎم ﻨﺤ ــو

اﻻﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻝدول ﻝﻠوﺼول اﻝﻴﻬـﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ:ان ﻤﻔﻬـوم اﻻﻋـﻼم ﺒﻬـذا اﻝوﺼـف
اﻝﺘﺤم ﺒﺄطﺎر اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋـن اﻝﺘوﺠـﻪ اﻝﻔﻜـري اﻝـذي
ﺘﻤﺎرﺴ ــﻪ اﻝدوﻝ ــﺔ وﻀ ــﻤن ﻤ ــﺴﺎﻗﺎت اوﺠ ــﻪ اﻝﻨ ــﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ .وﻴﺤظ ــﻰ اﻻﻋ ــﻼم اﻝﻴ ــوم
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒرى

)(132

ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ادارة اﻻزﻤـﺎت وﻫـو ﻤـﺎﻴﺘواﻓق وﻜـون ﻋﻠـم ادارة اﻻزﻤـﺎت

اﺤــد اﻝﻌﻠــوم اﻝﻤﻌﺎﺼ ـرة اﻝﺘــﻲ ﺘﺤظــﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤــﺎم اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن.اﻤــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻻزﻤــﺎت  :ﻓﻘــد
أﺼــﺒﺢ ﻋﻠــم إدارة اﻷزﻤــﺎت أﺤــد اﻝﻌﻠــوم اﻝﻤﻌﺎﺼ ـرة اﻝﺘــﻲ ﺘﺤظــﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤــﺎم اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻓــﻲ
)(131د .ﻋﺒ ــد اﻝﻠطﻴ ــف ﺤﻤـ ـزة ،اﻻﻋ ــﻼم واﻝدﻋﺎﻴ ــﺔ ،اﻝﻘ ــﺎﻫرة ،دار اﻝﻔﻜ ــر اﻝﻌرﺒ ــﻲ ،1978 ،طﺒﻌ ــﺔ،2
ص.19
)(132ﻤﻜـﻲ ﻤﺤﻤـود اﻝﻌــﺎﻨﻲ ،اﻻﻋـﻼم اﻝﻨﻔــﺴﻲ ﻝﻠـﺸﻌب ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬــﺔ اﻻﻋـﻼم اﻝﻤﻌــﺎدي ،ﺒﻐـداد ،ﺠﺎﻤﻌــﺔ
اﻝﺒﻜر،1996 ،ص 6وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ
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ﻋدﻴـد ﻤـن اﻝﺘﺨﺼـﺼﺎت ،وازدادت أﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﻌﻠـم ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝـراﻫن ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﺘطـورات
اﻝراﻫﻨﺔ واﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ اﻻﺘـﺼﺎﻻت واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ،ﻤﻤـﺎ ﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻗﺘـراب أﺠـزاء
اﻝﻌـ ــﺎﻝم ﺒﻌـ ــﻀﻬﺎ ﻤـ ــن اﻝـ ــﺒﻌض اﻵﺨـ ــر ،وﺘﺨطـ ــﻲ اﻝرﺴـ ــﺎﻝﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴـ ــﺔ ﻝﺤ ـ ـواﺠز اﻝزﻤـ ــﺎن
واﻝﻤﻜ ــﺎن ،واﻻﺘﺠﺎﻫ ــﺎت اﻝﻤﺘ ازﻴ ــدة ﻨﺤ ــو اﻝﺘﻌددﻴ ــﺔ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،واﻨﻔﺘ ــﺎح اﻷﺴـ ـواق اﻝوطﻨﻴ ــﺔ
واﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ،واﻨﺘــﺸﺎر ظــﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﺒﻤــﺎ ﺘﻨطــوي ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﺘــداﻋﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ
واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
وﻴﺤظــﻰ اﻝﻤﻨظــور اﻹﻋﻼﻤــﻲ ﻓــﻲ إدارة اﻷزﻤــﺎت واﻝﻜ ـوارث ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ ﻤﺘــﺼﺎﻋدة إذ
ُﻴﻌــد ﻤﻜوﻨــﺎً أﺴﺎﺴــﻴﺎً ﻤــن ﻤﻜوﻨــﺎت اﻝﻤـزﻴﺞ اﻝﺘﻜــﺎﻤﻠﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻌﻠــوم ﻓــﻲ د ارﺴــﺔ اﻷزﻤــﺎت،
وﻫــو اﻝﻤ ـزﻴﺞ اﻝــذي ﻴﻔﺘــرض أن ﻜــل أزﻤــﺔ ﺘﻨطــوي ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ ﻤﺘــﺸﻌﺒﺔ وﻤﺘداﺨﻠــﺔ ﻤــن
اﻷﻤور اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ).(133
وﻴرﻜــز اﻝﻤﻔﻬــوم اﻹﻋﻼﻤــﻲ ..ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻷزﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ أن اﻝﻤﻬــم "ﻝــﻴس ﻤــﺎ ﺤــدث"
وﻝﻜــن " ﻤ ــﺎ ﻴﺘ ــﺼور اﻝﻨ ــﺎس اﻨ ــﻪ ﺤ ــدث" ،ﻓﻤ ــن اﻷﻤ ــور اﻝﺤﻴوﻴ ــﺔ ﻋﻨ ــد د ارﺴ ــﺔ اﻷزﻤ ــﺔ ان
ﻨﻌ ــرف أن ﻤ ــﺎ ﻴدرﻜ ــﻪ اﻝﻨ ــﺎس ﻋﺒ ــر ﺨﺒـ ـراﺘﻬم اﻝﺸﺨ ــﺼﻴﺔ أو ﺘﻌرﻀ ــﻬم ﻝوﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم
ﻴﺘﺤـول ﻓــﻲ أذﻫـﺎﻨﻬم إﻝــﻰ واﻗـﻊ ﻻ ﻴﻘﺒــل اﻝـﺸك ،وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻻﺒـد أن ﻴﻌــرف اﻝﻘـﺎﺌم ﺒﺎﻻﺘــﺼﺎل
ﻜﻴــف ﻴﺨﺎطــب اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎت اﻝﻨــﺎس ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــدرﻜﺎﺘﻬم ﻝﻸﺸــﻴﺎء .ﻓﺤــﻴن ﻴﺘــﺼور اﻝﻨــﺎس
أﻨﻬم ﻓﻲ ﺴـﺎﻋﺎت اﻝﺨطـر ﻻﺒـد ان ﻨـﺸﻌرﻫم ﺒـﺄﻨﻬم ﻤوﻀـﻊ اﻻﻫﺘﻤـﺎم ،وﻻﺒـد أن ﻨﺘﺄﻜـد أﻨﻬـم
ﺴوف ﻴﺼدﻗون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺼﺎدرة ﻤن ﻤﺼﺎدر ﺨﺒﻴرة وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﻌد اﻹﻋﻼﻤـﻲ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝـدور اﻝـذي ﺘﻘـوم ﺒـﻪ أﺠﻬـزة اﻹﻋـﻼم ﻓـﻲ
اﻤداد اﻝﺠﻤﻬور ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺜﻨﺎء اﻷزﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘد ﻫـذا اﻝـدور ﻝﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻨﺘﻬـﺎء
اﻷزﻤــﺔ أو اﻨﺤــﺴﺎرﻫﺎ ﺒﻬــدف اﺤﺘ ـواء آﺜﺎرﻫــﺎ ،ﻤــﻊ وﻀــﻊ ﺘــﺼورات ﺒدﻴﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒل،
وﻫــو أﻤــر ﻴــﺴﺘدﻋﻲ وﺠــود اطــﺎر ﻨظــري واﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﺤــدد اﻝﻤﻌــﺎﻝم ﻝﻠﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ اﻷزﻤــﺔ
ٕوادارﺘﻬــﺎ ،ﻤــﻊ وﻀــﻊ ﺘــﺼورات ﺒدﻴﻠــﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬــﺎ وﻤــﻊ ﻤــﺎ ﻴط ـ أر ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن ﺘطــورات،

وذﻝك ﺒﺎﺨﺘﻼف طﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻤﺔ وﺤدودﻫﺎ).(134

)(133

د .ﺤ ـ ــﺴن ﻋﻤ ـ ــﺎد ﻤﻜ ـ ــﺎوي ،اﻹﻋ ـ ــﻼم ﻤﻌﺎﻝﺠ ـ ــﺔ اﻷزﻤﺎت،اﻝﻘ ـ ــﺎﻫرة ،اﻝ ـ ــدار اﻝﻤ ـ ــﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴ ـ ــﺔ،2005 ،

ص.18-17
)(134
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 ..ان اﻝﺘﻐطﻴــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ ﻝﻸزﻤــﺎت ﻝــﻪ أﻜﺒــر اﻷﺜــر ﻓــﻲ ﺘوﺠﻴــﻪ اﻫﺘﻤــﺎم اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ
اﻝــدوﻝﻲ ﺒــﺒﻌض اﻷزﻤــﺎت ﻻﺴــﻴﻤﺎ اﻝﺘﺤــول اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘــﺼﺎدي ﻓــﻀﻼً ﻋــن اﻷزﻤــﺎت
اﻝﻨﺎﺠﻤــﺔ ﻋــن اﻝــﺼراﻋﺎت واﻝﺤــروب واﻝﺘــﺼﻔﻴﺎت اﻝﻌرﻗﻴــﺔ ،وأﺒــرز دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ ذﻝــك اﻝــدور
اﻝﻔﺎﻋل اﻝذي ﻗﺎﻤت ﺒﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ أزﻤـﺔ ﻜوﺴـوﻓو ،ﻻﺴـﻴﻤﺎ اﻝـدور اﻝـذي
أدﺘــﻪ اﻝــﺼورة اﻝﺘﻠﻔﺎزﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻨﻤــو اﻝﺘﻌــﺎطف اﻝــدوﻝﻲ ،وﺘﺄﻴﻴــد اﻝ ـرأي اﻝﻌــﺎم اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻠــف
اﻝﻨﺎﺘو ،وﺘدﺨﻠﻪ اﻝﻌﺴﻜري ﻻﻨﻘﺎذ )أﻝﺒﺎن( ﻜوﺴوﻓو.
ﺤﻴث ﻨﺠﺢ اﻹﻋﻼم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﻓرض ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ،ووﻀـﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠـدول أﻋﻤـﺎل
اﻝ ـرأي اﻝﻌــﺎم اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ،ﺤﺘــﻰ ﻗﺒــل ان ﻴﺘﺨــذ اﻝﺤﻠــف ﻗ ـ اررﻩ ﺒﺎﻝﺘــدﺨل اﻝﻌــﺴﻜري ..ﻝــذا ﻓــﺄن
اﻹﻋ ــﻼم اﻝﻌ ــﺎﻝﻤﻲ ..ﻜ ــﺎن ﻗ ــد اﺴ ــﺘﺨدم اﺴ ــﺘﺨداﻤﺎً أﻤﺜ ــل ﻓ ــﻲ ﺘوﺠﻴ ــﻪ أﻨظ ــﺎر اﻝـ ـرأي اﻝﻌ ــﺎم
اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ إﻝــﻰ ﻗــﻀﻴﺔ اﻝﻌـراق ،ووظﻔــت ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻷﻜﺎذﻴــب واﻝﺘــﻀﻠﻴل اﻹﻋﻼﻤــﻲ ﻹﻴﺠــﺎد
أزﻤﺔ دوﻝﻴـﺔ ﻤـﻊ اﻝﻌـراق .وأدت أﺠﻬـزة اﻝدﻋﺎﻴـﺔ واﻹﻋـﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ دو اًر ﻜﺒﻴـ اًر وﻤﻨﺎﻫـﻀﺎً
ﻝﻠﻌ ـراق وﺸــﻌﺒﻪ وﺘﺠــﻴش اﻝﺠﻴــوش ..ﺤﻴــث اﺴــﺘﺨدﻤت ﻓــﻲ ﺤــرب ﻀــروس ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراق،
ﻤﺎﻜﻴﻨﺘﻬــﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ واﻝدﻋﺎﺌﻴــﺔ ،وﺴــﺨرﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝــﺴﻴطرة اﻝﻨوﻋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أرض اﻝﻤﻌرﻜــﺔ-
ﻋﺒر إرﺴﺎل اﻝﻌدﻴد ﻤـن اﻝﻤ ارﺴـﻠﻴن اﻷﻤﻴرﻜـﺎن اﻝـﻰ ﻫﻨـﺎك ﻝﻨﻘـل اﻝﺤـدث ﺤـﺼرﻴﺎً ﻷﺠﻬزﺘﻬـﺎ
اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ ،وﻤﻨﻬــﺎ ﻴﺤــﺼل اﻝﻌــﺎﻝم ﻋﻠــﻰ اﻷﺨﺒــﺎر واﻝﺘﻘــﺎرﻴر ﻋــن ﻤــﺎ ﻴــدور ﻓﻴﻬــﺎ ،وﺤﻘﻴﻘــﺔ
اﻷﻤ ــر ان ﻫ ــؤﻻء اﻝﻤ ارﺴ ــﻠﻴن ..ﻜ ــﺎﻨوا ﻗ ــد اﻋ ــدوا إﻋ ــداداً ﻨوﻋﻴ ــﺎً ﻝﻴﻜوﻨـ ـوا اﻝﻌدﺴ ــﺔ اﻝﻤرﺌﻴ ــﺔ
اﻝوﺤﻴــدة ﻓــﻲ أرض اﻝﻤﻌرﻜــﺔ ،ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﺼرف ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت وﻓﻘــﺎً ﻝﻤــﺎ ﻴﺨــدم
ذﻝك اﻝطرف وﻴﺤرم اﻝطرف اﻝذي ﺸﻨت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤرب ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ اظﻬﺎر ﻤواﻗﻔﻪ.و ﻝرﺒﻤﺎ وﻗﻊ
اﻨﺘـ ــﺼﺎراﺘﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺤﺘـ ــل) .(135ﻤ ـ ــن ﻫﻨـ ــﺎ وظ ـ ــف اﻹﻋـ ــﻼم اﻷﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ أﺒـ ــﺸﻊ ﺘوظﻴ ـ ــف
ﻝﻼﻨﻘ ــﻀﺎض ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻌـ ـراق ﻋﺒـ ــر ﻨﻘ ــل وﺠﻬـ ــﺔ ﻨظ ــر اﻻﺤـ ــﺘﻼل وﺠﻴ ــﺸﻪ ..ﺤﻴﻨﻤـ ــﺎ أﻫﻤـ ــل
ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل طرف اﻷزﻤﺔ اﻵﺨر ،وﻫو اﻝﻤطﻠوب ﻤن ﺠراء ﺘﻠك اﻝﺤرب ..ﻝﻠﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜـل
اﻝﺨروﻗﺎت ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ،واﻝﻘﺎﻨون اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف.

)(135

ﺸﻴﻠدون راﻤﺒﺘون وﺠون ﺴﺘوﺒر ،أﺴـﻠﺤﺔ اﻝﺨـداع اﻝـﺸﺎﻤل ،اﻝـدار اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻌﻠـوم ،ﺘرﺠﻤـﺔ ﻤرﻜـز اﻝﺘﻌرﻴـب

واﻝﺘرﺠﻤﺔ ،2004 ،ص.58-52
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 0ا: B+
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ او اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤـن اﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ  ،ﻓﺎﻝﺒﺤـث اﻝـذي ﻴﺒـدأ
ﻤــن ﻓـ ـراغ ﻻﻴﺜﻤ ــر اﻻ ﻓ ارﻏ ــﺎ ،وﻝﻬ ــذا ﻓ ــﺄن اﻝــﺴﻤﺔ اﻝرﺌﻴ ــﺴﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﻴ ــز اﻝﺒﺤ ــوث اﻝﻌﻠﻤﻴ ــﺔ
اﻵن،ﻫﻲ ان ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺸﻜﻠﺔ او ازﻤﺔ ﻤﺤددة وﻤﻬﻤﺔ  ،واﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﺤﺎﺠـﺔ اﻝـﻰ ﻤـن
ﻴﺘﺼدى ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝد ارﺴـﺔ واﻝﺒﺤـث واﻝﺘﻘـﺼﻲ ،واﻝﺘﺤﻠﻴـل ﻤـن ﺠواﻨﺒﻬـﺎ اﻝﻤﺘﻌـددة ﺤﺘـﻰ ﻴـﺴﺘطﻴﻊ
ان ﻴوﺠــد ﻝﻬــﺎ اﻝﺤﻠــول اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ), (136وﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﺤــث ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻝﻼﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــﺴﺎؤﻻت
اﻵﺘﻴﺔ :

-1
-2ﻤﺎﻫﻴـ ـ ــﺔ

ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎطﻲ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺤدث ادارة ﺒرﻴﻤر ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ،

اﻝﺒﺤ ـ ــث

اﻝﺼورة اﻻﻋﻼﻤﻴﺔ,وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻌض اﻝﺼﺤف )ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ

-3ﻤﺎﻤﻔﻬوم

(ﻤﻊ اﻻزﻤﺔ ﻤن ﺠواﻨﺒﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ؟.

-4ﻤﺎاﻝﺠﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت

اﻻزﻤﺔ ..اﻻﺴﺒﺎب اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وراء ﺤدوث اﻻزﻤﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ ادارﺘﻬﺎ ؟

اظﻬﺎرﻫ ـ ــﺎ ﺒﻬ ـ ــذا

اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻼزﻤﺔ ،اﻻﻏراض ،اﻝدواﻓﻊ ،اﻻﻫداف ﻤن وراء

-5ﻤﺎﻤـدى اﻗﺘـراب

اﻝﺸﻜل اﻝﻰ ﺤﻴز اﻝوﺠود ؟

اﻝﻌـ ـراق وﺸـ ــﻌﺒﻪ ﺨـ ــﻼل

اﻻدارة اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻻدارة اﻝﻌراق ﻤن اداﺌﻬﺎ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻝﺨدﻤﺔ
ﻤدة اﻻزﻤﺔ واﻝﺘﻲ داﻤت ﻻﻜﺜر ﻤن ﻋﺎم واﺤد؟

ا:B+
أه
ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺤـد أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﺤـدث )اﻷزﻤـﺔ( اﻝﺘـﻲ ﻜﺒﻠـت اﻝﻌـراق ﺒطـوق اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر
اﻝﺠدﻴــد اﻻﺤــﺘﻼل "اﻹﻤﻴرﻜــﻲ -اﻝﺒرﻴطــﺎﻨﻲ" ﻝﻠﻌ ـراق ﺨــﻼل اﻝﻌــﺎم 2003وﻤــﺎ ﺠــرى ﻤــن
ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻝﻸﺤداث ﻤﻨذ ذﻝك اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﻝﻶن).(137
ﻝ ــذا ..ﺘ ــﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴ ــﺔ اﻝﺒﺤ ــث ﺒﺎﻋﺘﻤ ــﺎد ﻫ ــذا اﻝﻤوﻀ ــوع اﻝ ــذي ﻤ ــﺎ زال ط ــور اﻝﺘﻜ ــون
واﻝــﺼﻴرورة رﻏــم أن أﺤــداﺜﻬﺎ اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻜﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺤــرب اﻨﻘــﻀت ﻤﻨــذ ﻤــدة ،إﻻ ان اﻝد ارﺴــﺔ

) (136د .ﻤﺤﻤد ﻤﻨﻴر ﺤﺠﺎب ،اﻻﺴس اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝرﺴـﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ،اﻝﻘـﺎﻫرة ،دار اﻝﻔﺠـر ﻝﻨـﺸر
واﻝﺘوزﻴﻊ،ط،2000 ،3ص25
)(137اﻨﺘ ــوﻨﻲ ﻜــورد ﺴ ــﻤﺎن ،و ﺒﺎﺴــﻴل ﻴوﺴ ــف ﺒﺠــك ،اﻻﺤ ــﺘﻼل اﻻﻤرﻴﻜــﻲ ﻝﻠﻌـ ـراق اﻝﻤــﺸﻬد اﻻﺨﻴ ــر،
ﺒﻴروت ،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،2007 ،ص .8-7
22

ﺘوﺴــﻌت ﺒﺤﻴــث ﺸــﻤﻠت اﻓ ـ ارزات وﻤﻌطﻴــﺎت ﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻝﺤــرب )اﻷزﻤــﺔ( وﻤــﺎ ﺠــرى ﻝﻠواﻗــﻊ
اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن ﺴﻴطرة ﻗـوات اﻻﺤـﺘﻼل ،وﺒـﺄي أﺘﺠـﺎﻩ ﺴـﺎرت ﺘﻠـك اﻷزﻤـﺔ ،وﻤـﺎ ﻫـﻲ اﻝﻌواﻤـل
اﻝﺘﻲ أﺜرت وﻤﺎ زاﻝت ﺘؤﺜر ﺒﺄﻓ ارزاﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻝﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ ،اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﻓﻴﻤـﺎ ﺴـﺒق
ﺴـ ــﻤﺔ ﻤـ ــن ﺴـ ــﻤﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ ،وﻫـ ــﺎ ﻫـ ــﻲ اﻝﻴـ ــوم ﺘﺘـ ــﺄرﺠﺢ ﺒـ ــﻨﻔس أﺜﻨـ ــﻲ طـ ــﺎﺌﻔﻲ ﻤـ ــذﻫﺒﻲ
ﻤﺤﺎﺼﺼﻲ وﺼل ﺠل ﻤﻔﺎﺼل )اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ(.
ﻤــن ﻫﻨــﺎ ..وﻝﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻝﺤظــﺔ اﺴــﺘﻘراء واﻗﻌﻴــﺔ وﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ واﻝﺨــروج ﺒﻨﺘــﺎﺌﺞ ﺠــﺎءت
أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
أه اف ا:B+
ﻝﻌل ﻤن أﻜﺜر اﻷﻤور ﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ..ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻔﻌـل
)ﻝﻼﺤــﺘﻼل اﻻﻤﻴرﻜــﻲ -اﻝﺒرﻴطــﺎﻨﻲ( ﻝﻠﻌ ـراق ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ أزﻤــﺔ ودواﻓﻌــﻪ ﻋﺒــر اﻝوﺼــول إﻝــﻰ
اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺒـﻪ إﻝﻴﻬـﺎ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن واﻝدارﺴـﻴن ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻت ﺘﺤﻠﻴـل اﻷزﻤـﺎت،
واﻻزﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺘﺤدﻴــد ،وﻜﻴــف أﻤﻜــن ﻝﻸﻋــﻼم اﻝﻌ ارﻗــﻲ -اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤــن
اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬــﺎ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﺒــﺼﺤف):اﻝزﻤﺎن،اﻝــﺼﺒﺎح،اﻝﺘﺂﺨﻲ( ،وﺒﺄﻴــﺔ ﻨﻤطﻴــﺔ ﻝﻼﻗﺘ ـراب ﻤــن
ﻤﻌطﻴﺎﺘﻬــﺎ ﺤﻴﻨـ ًـﺎ ،واﻻﺒﺘﻌــﺎد ﺤﻴﻨــﺎً آﺨــر ﻗــدر ﺘﻌﻠــق ﺘﻠــك اﻝــﺼﺤف ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻘــرب أو اﻝﺒﻌــد
ﻋن اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠدﻴد).(138
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت أﻫداف اﻝﺒﺤث ﺘﺘﻤﺤور ﺤـول إظﻬـﺎر اﻝﺒﻌـد اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﻝﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤـل
ﻤــﻊ ﻫــذﻩ اﻷزﻤــﺔ وﻋﻠــﻰ وﻓــق اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﻜﺜـرة ﺘﻘــﺼﻲ وﺘﺘــﺎﺒﻊ ﻋﻴﻨــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ وﻫــﻲ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ رﻜﻴزة ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻴﻀﻊ اﻝﻘـﺎرئ واﻝـدارس واﻝﺒﺎﺤـث ﻓـﻲ اﻷزﻤـﺔ ﻋﺒـر ﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻹﻋـﻼم
ودور اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ،ﻝﻜﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻗﻌﺎً ﻤوﻀوﻋﻴﺎً ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ.
.;-

)(138

ا: B+

رﻴﺘــﺸﺎرد روﺒــرت ﺜــورب ،ﻝــوﻴس دوﻨﻬﻴــو ،ﺘﺤﻠﻴــل ﻤــﻀﻤون اﻹﻋــﻼم ،اﻝﻤــﻨﻬﺞ واﻝﺘطﺒﻴــق ،ﺘرﺠﻤــﺔ :ﻤﺤﻤــد

ﻨﺎﺠﻲ اﻝﺠوﻫر  ،1992 ،ص.80-78
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ﺘــﺸﻴر أدﺒﻴــﺎت اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻲ إﻝــﻰ ﻋــدة أﺴــﺎﻝﻴب وﻤﻨــﺎﻫﺞ وطــرق ﺘﻌــﻴن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف دراﺴﺎﺘﻬم وﺒﺤوﺜﻬم ،وﻫذﻩ اﻷﺴـﺎﻝﻴب واﻝطـرق واﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ -ﻤـﺎ ﻫـﻲ إﻻ
أدوات ووﺴﺎﺌل ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺔ أو ﻫدف).(139
ﻝذا ﻓﺄن ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ اﺘﺒﻊ )اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ(،واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ،ﻷﻀـﻔﺎء ﻨـوع
ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺼداﻗﻴﺔ واﻝواﻗﻌﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺒﺤ ــث ،ورﻏ ــم ان ﻫ ــذﻩ اﻷﺴ ــﺎﻝﻴب ﻜﺎﻨ ــت ﻤﻬﻤ ــﺔ ،ﻓ ــﺄن
اﻝﺒﺎﺤــث اﻋﺘﻤــد ﻓــﻲ د ارﺴــﺘﻪ أﻴــﻀﺎً ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻹﺤــﺼﺎﺌﻲ ،وﻤﺒــدأ اﺴــﺘﺨراج اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت
ﻋﺒر ﻗراءة ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝـﺼﺤف)اﻝزﻤـﺎن ،اﻝـﺼﺒﺎح ،اﻝﺘـﺂﺨﻲ( ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻋﻴﻨـﺔ ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺒﺤـث
وﻫﻲ ﻤﺨﺘـﺎرة ﻝﻠد ارﺴـﺔ ﻝﻠوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ اﻝﺤـدث )اﻷزﻤـﺔ( وﻫـﻲ ﻤـدة إدارة
ﺒرﻴﻤر ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
' ود ا:B+
اﻝﺒﺤث ﺘﺤدد ﺒﺎﻝﺤدود اﻵﺘﻴﺔ:
 -1ا.ل ا::70
ﺘـ ــم اﺨﺘﻴـ ــﺎر ﺼـ ــﺤف )اﻝزﻤـ ــﺎن ،واﻝـ ــﺼﺒﺎح ،واﻝﺘـ ــﺂﺨﻲ( ﻷﺴـ ــﺒﺎب أﺒرزﻫـ ــﺎ :ان ﻫـ ــذﻩ
اﻝﺼﺤف ﺘﻤﺜل اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌراﻗﻲ اﻝراﻫن وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﻓﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن  :ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ وواﻜﺒـت اﻝﺤـدث اﻝﻌ ارﻗـﻲ
ﺨـ ــﻼل وﺒﻌـ ــد ﻋ ـ ــﺎم  .2003ﺤﻴـ ــث ﺘ ـ ــم ﻤﺘﺎﺒﻌـ ــﺔ ) (341ﻋ ـ ــدداً ﻤـ ــن اﻝ ـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻝﻤذﻜورة ﻋدا اﻻﻋداد اﻝﻤﺤﺘﺠﺒﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻌطل اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ.
ب -ﺼـــﺤﻴﻔﺔ اﻝـــﺼﺒﺎح  :ﻓﺠــرى اﺨﺘﻴﺎرﻫــﺎ ﻀــﻤن ﻋﻴﻨــﺔ اﻝﺒﺤــث ﻝﻜوﻨﻬــﺎ اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،وﺼدرت ﺨـﻼل اﻷزﻤـﺔ ﻋـﺎم .2003
وﺘــم ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ) (314ﻋــدداً ﻤﻨﻬــﺎ ﻜﻌﻴﻨــﺔ ﻝﻠﺒﺤــث واﻝﺘــﻲ ﻋﺎﺼــرت ﻤــدة إدارة ﺒرﻴﻤــر
ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻤطروﺤﺎً ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻋداد اﻝﺘﻲ ﺤﺠﺒت ﺨﻼل اﻝﻌطـل اﻝرﺴـﻤﻴﺔ وﻏﻴـر
اﻝرﺴﻤﻴﺔ.

) (139ﺸﺎﻓﺎ ﻓراﻨﻜﻔورت -ﻨﺎﺸﻴﻤﺎز -داﻓﻴد ﻨﺎﺸﻴﻤﺎز ،طراﺌق اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺘرﺠﻤﺔ د.
ﻝﻴﻠﻰ اﻝطوﻴل ،دﻤﺸق ،دار ﺒﺘ ار ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،2004 ،ص 13وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
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ج -ﺼـــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘـــﺂﺨﻲ  :ﺠــرى اﺨﺘﻴﺎرﻫــﺎ ﻝﻜوﻨﻬــﺎ ﺼــﺤﻴﻔﺔ ﺘﻤﺜــل اﻝﺤــزب اﻝــدﻴﻤﻘراطﻲ
اﻝﻜردﺴــﺘﺎﻨﻲ ،وظﻠــت ﻤــﺴﺘﻤرة اﻝــﺼدور ﺨــﻼل ﻓﺘـرة اﻝﺤــدث وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻩ ،وﻝﻬــذا ﻓﻘــد
ﺘﻤت ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ) (365ﻋدداً ﻤن اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻤذﻜورة ﻨﺎﻗﺼﺎً ﻤﺎ ﺤﺠـب ﻤﻨﻬـﺎ ﺨـﻼل
اﻝﻌطل اﻝرﺴﻤﻴﺔ .ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ ان اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻌـدد اﻝـﺼﺤف اﻝـﺜﻼث ﻜـﺎن ﺒـﺴﺒب
ﺤــﺎﻻت اﻝﻌطــل ﻏﻴــر اﻝرﺴــﻤﻴﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﻔرﻀــﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺎت اﻝدﻴﻨﻴــﺔ وﻏﻴرﻫﺎ،ﺤﻴــث
ﺘﺘﻌطــل ﺒﻌــض اﻝــﺼﺤف دون ﻏﻴرﻫﺎ،وﻫــذا ﻤــﺎ أﺤــدث اﻝﻔــرق ﺒﻤﺠﻤــوع اﻝــﺼﺤف
ﻋﻴﻨــﺔ ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺒﺤث،ﻜﻤــﺎ ﺘﺄﺸــر ﻝﻠﺒﺎﺤــث ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﻗﺎﻝــﻪ اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ ﺘﻠــك
اﻝﺼﺤف.
 -2ا.ل ا&::7
ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝد ارﺴـﺔ ﻋﻴﻨـﺔ ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺒﺤـث ،وﻫـﻲ ﻨﻔـس اﻝﻤـدة اﻝﺘـﻲ ﺤﻜـم
ﻓﻴﻬﺎ ﺒرﻴﻤر اﻝﻌراق واﻝﺘﻲ اﺒﺘدأت ﻤن /31أﻴﺎر 2003/وﻝﻐﺎﻴﺔ /28ﺤزﻴران.2004/
ا*ت ا :3وا K;Lا:B'+
ﻻ ﺸك ﻓﻲ ان ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ﺠدﻴد ،ﻨﺸﺄ ﻋﺒر ﻤدة ﻗﺼﻴرة ﻗﻴﺎﺴﺎً ﺒﺎﻷﺤـداث اﻝﺘـﻲ
ﺠــرت ﻗﺒﻠــﻪ ،وﻝﻬــذا ..ﻓــﺄن ﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﺤــدث اﻷزﻤــﺔ )ﻤــدة ادارة ﺒرﻴﻤــر-اﻝﺤــﺎﻜم اﻝﻤــدﻨﻲ
اﻝذي ﻋﻴﻨﻪ اﻻﺤﺘﻼل( ﻝم ﻴﺄﺨذ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘـﺄﻝﻴف ﻤـن ﻗﺒـل
اﻝدارﺴﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ،اﻻ ﻤـﺎ ﻨـدر ،وﻫـو اﻓـراز ﻗﻠﻴـل ﻻ ﺸـك ..وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﺠـﺎءت اﻝـﺼﻌوﺒﺔ
ﺒﺎﻝﺤــﺼول ﻋﻠــﻰ ﻤــﺼﺎدر ﻝﻠﺒﺤــث ﺘﺘﺠــﺎوب واﻝﺤــدث ،وﻜـﺎن ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﺎﺤــث أن ﻴﺒــدأ رﺤﻠــﺔ
ﻤ ــﻀﻨﻴﺔ ﻤ ــن اﻝﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ اﻝﺸﺨ ــﺼﻴﺔ إﻝ ــﻰ اﻝﻤﻜﺘﺒ ــﺎت اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ﻋﻤوﻤ ـ ًـﺎ ،واﻝﻤ ــﺴﺎﻓرﻴن ﺨ ــﺎرج
اﻝﻌراق ،ﻝﻐرض اﻝﺒﺤث واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر ﻝﻠﻤوﻀوع ﺘﻌﻴن اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﻝوﺼـول
إﻝــﻰ ﻤﺒﺘﻐــﺎﻩ وﻫــو اﻝﺒﺤــث اﻝﻤوﻀــوﻋﻲ اﻝرﺼــﻴن ،وﻤــﻊ ذﻝــك ﻓﻘــد ﻋﻤــل اﻝﺒﺎﺤــث إﻝــﻰ ﺴــﺒر
أﻏ ـوار وﺼ ــﻔﺤﺎت اﻝﻤؤﻝﻔــﺎت اﻝﺠدﻴ ــدة اﻝ ـواردة واﻝوﺜ ــﺎﺌق ﺒﻐﻴــﺔ اﻝﻌﺜ ــور ﺒــﻴن طﻴﺎﺘﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ
ـدا،
ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺘــؤﻤن ﻝﻠﺒﺎﺤــث ﻗــد اًر أو ﺤﻴ ـ اًز ﻤﻌﻴﻨــﺎً ﻴــﻀﻴف ﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘــﻪ أو ﺒﺤﺜــﻪ ﺸــﻴﺌﺎً ﺠدﻴـ ً
وﻗــد ﺘــذﻝﻠت ﺒﻬــذا اﻝــﻨﻬﺞ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝــﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻴﻌــﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﺒﺎﺤــث ﺒــﺴﺒب
ﺤداﺜ ــﺔ)اﻷزﻤ ــﺔ( ،وﻗ ــد أﻀ ــﺎف ﺒﻌ ــض اﻷﺼ ــدﻗﺎء ﻤ ــن اﻝﺒ ــﺎﺤﺜﻴن واﻝدارﺴ ــﻴن إﻝ ــﻰ رﺼ ــﻴد
اﻝﺒﺎﺤــث اﻝــﺸﻲء اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ..ﺤﺘــﻰ وﺼــل اﻝﺒﺤــث اﻝﻤوﺴــوم )دور اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ
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اﻝﻌراﻗﻴﺔٕ ..وادارة اﻷزﻤﺔ ،دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ..ﻝﻤدة إدارة ﺒرﻴﻤـر ﻝﻠدوﻝـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﻤـن 12أﻴـﺎر
/ﻤﺎﻴس 2003وﻝﻐﺎﻴﺔ 28ﺤزﻴران/ﻴوﻨﻴو (2004إﻝﻰ ﺼورﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن.
درات : /
ﻨدرج ﻓﻲ اﻵﺘﻲ ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﻼم وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1دراﺴﺔ (HERMANN"S MODEL OF CRISIS) HERMANN1972
ﻫــدﻓت اﻝد ارﺴــﺔ اﻝــﻰ إﺨﺘﺒــﺎر أﻨﻤــوذج اﻻزﻤــﺔ اﻝــذي اﻗﺘرﺤــﻪ اﻝﻜﺎﺘــب ﻨﻔــﺴﻪ واﻝــذي
ﻴﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺒﻌﺎد ﻫﻲ:
أوﻻً-اﻝﺘﻬدﻴد
ﺜﺎﻨﻴﺎً-ﻗﺼر اﻝوﻗت
ﺜﺎﻝﺜﺎً-اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة
ﻋﻴﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﺠﺘﻤ ـ ـ ـ ــﻊ اﻝﺒﺤ ـ ـ ـ ــث ﺼ ـ ـ ـ ــﻐﺎر ﻀ ـ ـ ـ ــﺒﺎط اﻝﺒﺤرﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ

وﻜﺎﻨت

اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ،أﻤﺎ أﺒــرز اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ:ﻓﻬــﻲ أن ﻫﻨــﺎك ﺘــﺄﺜﻴرآ ﻝﻠﺘﻬدﻴــد واﻝوﻗــت ﻋﻠــﻰ
اﻝﻘ ـ اررات اﻝﻤﺘﺨــذة ﺨــﻼل اﻷزﻤــﺔ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝــم ﻴظﻬــر أي ﺘــﺄﺜﻴر ﻝﻠﻤﻔﺎﺠﺌــﺔ ﻓــﻲ
ﻫذﻩ اﻝﻘ اررات.
 -2دراﺴــﺔ ﺸــﻜوري) 1977 ،اﻹﻋــﻼم اﻝﺨــﺎرﺠﻲ اﻝﻌ ارﻗــﻲ وﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺒﺎﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤن )1980/9/4وﻝﻐﺎﻴﺔ :(1988/8/8
ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ إﻝــﻰ ﺒﻴــﺎن واﻗــﻊ اﻹﻋــﻼم اﻝﻌ ارﻗــﻲ اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ،وﻋﻼﻗﺘــﻪ
ﺒﺎﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻝﻠﻔﺘـرة اﻝﻤؤﺸـرة أﻋــﻼﻩ ،وﺘﻜوﻨــت اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﻤــذﻜورة ﻤــن ﺜﻼﺜــﺔ
ﻓــﺼول أﻫــﺘم اﻷول ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﻤﻔﻬــوم اﻹﻋــﻼم وﻤﻬﻤﺎﺘــﻪ ،ﺒﻴﻨﻤــﺎ رﻜــز اﻝﻔــﺼل اﻝﺜــﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن أﺴس اﻹﻋﻼم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ،وﺘﺨـﺼص اﻝﺜﺎﻝـث ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎن ﺴـﻴرة اﻹﻋـﻼم
اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻝﺤرب.
وﻜﺎﻨت أﺒرز ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أوﻻً -ان اﻹﻋ ــﻼم اﻝﺨ ــﺎرﺠﻲ ..أﺼ ــﺒﺢ ﻋﻠ ــﻰ وﺠ ــﻪ ﻋ ــﺎم أدﺒ ــﺎً رﻓﻴﻌ ــﺎً ﻴ ــﺸﻜل ﻓ ــﻲ
أﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻨﻘﺎط ﻤﺤددة ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وﻤﻬﻤﺎﺘﻪ ووظﺎﺌﻔﻪ.
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ﺜﺎﻨﻴــﺎً -ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون داﺨــل ﻜــل رﺴــﺎﻝﺔ إﻋﻼﻤﻴــﺔ ﻀــﻤن اﻝﺒ ـراﻤﺞ اﻝﻤوﺠﻬــﺔ أو
اﻝﻤرﺴﻠﺔ أﺴﺴﺂ وﻗواﻋد وﺜواﺒت ﻝﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠون ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـول اﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ
ﻤن ﻀﺒط ﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻬﺎ وأﺼوﻝﻬﺎ.
ﺜﺎﻝﺜــــﺎً -ﻴﻨﺒﻐ ــﻲ أن ﺘوﺤ ــد اﻝﻠﻐ ــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴ ــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ ﺒ ــﻴن ﻤؤﺴ ــﺴﺎت
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻜﺎﻓﺔ.

 -3دراﺴــﺔ رﺒــﺎب ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎدر وﺼــﺒﺎح ﻨــوري اﻝﻤطــوق)1991 ،إدارة اﻷزﻤــﺎت ﺒــﻴن
اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق( ):(140
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻹدارة اﻷزﻤﺎت ﻓـﻲ
اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﻌراﻗﻴــﺔ وﺘــﺸﺨﻴص اﻝﻌواﻤــل واﻝﻤﻌوﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺠﺎﺒﻬﻬــﺎ ،وﻜــﺎن ﻤوﻗــﻊ إﺠ ـراء
اﻝدراﺴﺔ ) (15و ازرة ﻋراﻗﻴﺔ.
وﺨرﺠت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎن اﺒرزﻫﺎ اﻵﺘﻲ:
أوﻻً -ان ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺔ ﻝدى اﻝﻤﻨظﻤﺎت ،ﻫو ﺤدوث ﺤﺎﻝﺔ طﺎرﺌﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎً -ان اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻋﻨﺼر اﻝﺘﻨﺒؤ ﻓﻲ ﺘوﻗﻊ ﺤدوث
اﻷزﻤﺎت.
ﺜﺎﻝﺜﺎ -ﺘﺄﻜد ﻤن ان أﻏﻠب اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻻ ﺘﻤﺘﻠك ﺨطط ﺠﺎﻫزة ﻝﻤواﺠﻬﺔ
اﻷزﻤﺎت.
-4دراﺴــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺼــدام ﺠﺒــر)1993،اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻻدارﻴــﺔ ﻓــﻲ ادارة اﻷزﻤﺔ،دراﺴــﺔ
ﻤﻘﺎرﻨﺔ():(141
ﻫ ــدﻓت ﻫ ــذﻩ اﻝد ارﺴ ــﺔ اﻝ ــﻰ اﺠـ ـراء ﻤﻘﺎرﻨ ــﺔ ﻝ ــﺒﻌض اﻹﺘﺠﺎﻫ ــﺎت اﻹدارﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل إدارة
اﻷزﻤﺎت وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻴﺠﺎد ﺒﻌض اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻜﻔوءة واﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻻزﻤﺎت اﻹدارﻴﺔ.
وﻜﺎﻨت اﻝدراﺴﺔ:دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻷزﻤﺎت واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ.
)(140

رﺒــﺎب ﻋﺒ ــد اﻝﻘ ــﺎدر وﺼ ــﺒﺎح ﻨــوري اﻝﻤط ــوق ،ﺒﻐ ــداد ،إدارة اﻷزﻤ ــﺎت ﺒــﻴن اﻝﻨظرﻴ ــﺔ واﻝﺘطﺒﻴ ــق ،اﻝﻤرﻜ ــز

اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺘﺨطﻴط واﻝﺘطوﻴر اﻹداري .1991 ،

) (141ﻤﺤﻤــد ﺼــدام ﺠﺒــر ،اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻻدارﻴ ـﺔ ﻓــﻲ ادارة اﻻزﻤــﺎت د ارﺴــﺔ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ،ﺒﻐــداد ،اﻝﻤرﻜــز
اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺘﺨطﻴط واﻝﺘطوﻴر اﻻداري ،1993 ،ص.19-18
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وﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ:
أوﻻً-اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎورد ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝﺴﻨﺔ
ﻓﻠ ـ ـ ـ ـ ــم

اﻝﻨﺒوﻴﺔ وأﻓﻌﺎل اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ..اﻤﺎ اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ

ﺜﺎﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎً-
ﺒـ ــﻴن

ﻴﻜن ﻝﻠدﻴن إﻻ دور ﻫﺎﻤﺸﻲ ﻓﻴﻪ.
ﺘﺘﻀﺎرب وﺴﻴﻠﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار واﺘﺨﺎذﻩ ﻝﻐرض ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝذي ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺸورى ﻝﺤل اﻷزﻤﺎت
واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﺴﺘﺨدم اﻹﺴﺘﺸﺎرة ﻝﺤل اﻷزﻤﺎت.
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; ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :
..اﻷزﻤﺔ ﺼورة ﻤن ﺼور
اﻝــﺼراع اﻝــدوﻝﻲ ،ذات طﺒﻴﻌــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ،ﺘﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــرى اﻝﻌــﺎم ﻝﻨﻬــر اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ
وﺒﻴن ﺘﻴﺎراﺘﻪ اﻝﻤﺘﻘﺎطﻌﺔ )اﻝﺼراع اﻝـدوﻝﻲ( إﻻ اﻨﻬـﺎ اﺸـﺒﻪ ﻤـﺎ ﺘﻜـون ﺒﺎﻝدواﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻐل
ﺒﻘواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ ،ﻤن ﺤﻴث ﺴرﻋﺔ ﺤرﻜﺔ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ ﺤرﻜﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬـر وﻤـن ﺤﻴـث:
ان اﻻﻓــﻼت ﻤــن اﻝﻐــرق ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻴﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﺤرﻜ ــﺔ أﺴــرع وﺠﻬــد أﻜﺒ ــر ﻤــن ذﻝــك ..اﻝ ــذي
ﺘﺘطﻠﺒﻪ اﻝﺴﺒﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ أﺠزاء اﻝﻨﻬر.
وﻋﻠﻴـﻪ ،ﻓــﺄن اﻷزﻤــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،ﻫــﻲ ظــﺎﻫرة ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻋرﻓﺘﻬــﺎ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ان ﺘﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺸﻜل اﻝدول ،وﻤن ﺜـم ﻗﺒـل ان
ُﺘﻨﻌت اﻻزﻤﺎت اﻝﺘﻲ طـرأت ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ دوﻝﻴـﺔ .واﻷزﻤـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ ،ﺒﻬـذا اﻝﻤﻌﻨـﻰ،
ﻫ ــﻲ وﺼ ــف ﻝﺤﺎﻝ ــﺔ ﺘﺘﻤﻴ ــز ﺒ ــﺎﻝﺘوﺘر اﻝ ــﺸدﻴد) ،(142واﻝوﺼ ــول إﻝ ــﻰ ﻤرﺤﻠ ــﺔ ﺤرﺠ ــﺔ ﺘﻨ ــذر
ﺒﺎﻻﻨﻔﺠــﺎر ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝــدول وﻤــن ﺜــم ﺘــﺸﻜل ﺘطــو اًر ﻤﺘﻘــدﻤﺎً ﻤــن أطـوار
اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲ اﻝذي ﻴﺒدأ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺠﻼت اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ،وﻴﺘـدرج ﻓـﻲ ﺘـﺼﺎﻋدﻩ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺼل ﻓـﻲ
ذروﺘﻪ إﻝﻰ اﻻﺸﺘﺒﺎﻜﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.
وﺘﻘــﻊ اﻷزﻤــﺔ )اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ( ﻋﻠــﻰ ﺴــﻠم ﻫــذا اﻝﺘﻌﻘﻴــد ،ﻋﻨــد اﻝدرﺠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــﺴﺒق
اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة.
وﻴــﺴﺘﺨدم ﺘﻌرﻴــف اﻷزﻤــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،ﻓــﻀﻼً ﻋــن ﺠــدواﻩ اﻝﺘطرﻓﻴــﺔ واﻋﺘﺒﺎ ارﺘــﻪ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ
ﻤـن أﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻌﻴــﻴن اﻝﺤـدود اﻝﻔﺎﺼـﻠﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜـن ﻝﻠدوﻝـﺔ أن ﺘﻌﻤــل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ
وﻗ ــف ﺘ ــداﻋﻴﺎت اﻝﻤوﻗ ــف وﻜ ــﺒﺢ ﺠﻤ ــﺎح ﺘ ــدﻫورﻩ ﻗﺒ ــل أن ﻴ ــﺼل إﻝ ــﻰ ﻤرﺤﻠ ــﺔ )اﻝ ــﺼراع
اﻝﻤﺴﻠﺢ( ،وﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ أدواﺘﻬﺎ وﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ،واﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺈﺴـم ﺘﻘﻨﻴـﺎت وأدوات
إدارة اﻷزﻤﺔ ،وﺒﻴن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌذر ﻓﻴﻬﺎ ﺘـدارك اﻨﻔﺠـﺎر اﻷزﻤـﺔ وﺘطورﻫـﺎ إﻝـﻰ ﺼـدام
ﺴــﺎﻓر ،وﻫــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝــﺼراع اﻝﻤــﺴﻠﺢ ،وﻝﻬــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﺒــدورﻫﺎ أﻴــﻀﺎً أدواﺘﻬــﺎ وﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬــﺎ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ واﻝﻼزﻤﺔ ﻹدارة اﻝﺼراع ،وﻤـﻊ ذﻝـك ﻓـﺄن اﻝﺤـدود اﻝﻔﺎﺼـﻠﺔ ﺒـﻴن إدارة اﻷزﻤـﺔ
اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻬ ــدف إﻝ ــﻰ ﺘﺠﻨ ــب اﻝﺤ ــرب ﻤ ــﻊ ﻋ ــدم اﻝﺘ ــﻀﺤﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻝوﻗ ــت ذاﺘ ــﻪ ﺒﺄﺤ ــدى اﻝﻘ ــﻴم
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اﻝﺠوﻫرﻴ ــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ،وﺒ ــﻴن اﻝ ــﺼراع اﻝ ــذي ﻴ ــﺴﺘﻬدف ﺘطوﻴ ــﻊ إرادة اﻝﺨ ــﺼم واﺨ ــﻀﺎﻋﻬﺎ
ﻝﻴ ــﺴت ﺒﺎﻝﺤ ــدود اﻝﺠﺎﻤ ــدة ،واﻨﻤ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺤ ــدود ﻤرﻨ ــﺔ وﻤﺘﺤرﻜ ــﺔ ،ﺤﻴ ــث ﻴ ــﺘم اﻝﻠﺠ ــوء إﻝ ــﻰ
اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤدود ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻤﺎت ﻤﺜل ﻝﺠوء اﻝﺴوﻓﻴﺎت إﻝﻰ اﺴـﺘﺨدام
اﻝــدﺒﺎﺒﺎت ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ أزﻤــﺔ اﻝﻤﺠــر ﻋــﺎم  1956واﻷزﻤــﺔ اﻝﺘــﺸﻴﻜﻴﺔ ﻋــﺎم ،1968
وﻗﺒ ــل ﺘﻜﺜﻴ ــف اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﻝﻐﺎراﺘﻬ ــﺎ اﻝﺠوﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻨوي ﻋ ــﺸﻴﺔ ﻤﻔﺎوﻀ ــﺎﺘﻬﺎ ﻤ ــﻊ
اﻝــﺴوﻓﻴﺎت ﻋــﺎم  ،1972وﻓــﻲ اﻷﻤﺜﻠــﺔ اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘوﻗــف ﻫــدف اﺴــﺘﺨدام اﻝﻘ ـوات اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ
ﻋﻨــد ﺤــدود ﺘوﺠﻴ ــﻪ اﺸــﺎرات ﻗوﻴ ــﺔ ﻤــن اﻝــﺴوﻓﻴﺎت إﻝ ــﻰ اﻝــدوﻝﺘﻴنٕ .واﻝ ــﻰ ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤ ــن دول
)ﺤﻠــف وارﺸــو( ﺒــﺄﻨﻬم ﻝﻴــﺴوا ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﻌداد ﻝﻠــﺴﻤﺎح ﺒظﻬــور ﺘﻴــﺎرات ﻝﻴﺒراﻝﻴــﺔ ﻗوﻴــﺔ داﺨــل
ﻜﺘﻠــﺔ وارﺸــو ،وﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﻓﺈﻨﻬــﺎ اﺴــﺘﻬدﻓت ﻓــﻲ ﻏﺎراﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ )ﻫــﺎﻨوي(
إرﺴــﺎل إﺸــﺎرات ﻗوﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝــﺴوﻓﻴﺎت ﺘﺨطــرﻫم ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﺘﺘوﺠــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻤﻔﺎوﻀــﺎت ﻤــن
ﻤرﻜز اﻝﻘوة.
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﺒﺎرة اﻷﺨﻴرة ..ﻨﻘـول أﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻔﺘـرة ﻜـﺎن اﻝﻌـﺎﻝم ﻴرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻗـوﺘﻴن
ﻋظﻤــﻰ ﻫﻤــﺎ :اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة واﻻﺘﺤــﺎد اﻝــﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ،وﻴــﺴﺘﻌرض ﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻗوﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻵﺨر ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ اﻝظروف ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻴﺠـد أﻨـﻪ وﺒﻌـد اﻨﺘﻬـﺎء اﻝﺤـرب
اﻝﺒ ــﺎردة اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻠ ــت اﻨﻬﻴ ــﺎر اﻻﺘﺤ ــﺎد اﻝ ــﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ،ﻗ ــد ﺘ ــﺴﻠطت اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة -ﺤﻴ ــث
اﻨﻔردت ﺒﻘوﺘﻬﺎ واﺼﺒﺤت ﺘﻔرض إرادﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘـدﻓق ﻤـﺴﺘﻤر ﻝﻠـﻨﻔط ﻤـن ﻤﻨطﻘـﺔ
اﻝ ــﺸرق اﻷوﺴ ــط ،ﻓ ــﻀﻼً ﻋ ــن ﺤﻤﺎﻴ ــﺔ اﻝﻘﺎﻋ ــدة اﻝﻤﻘﺘرﺤ ــﺔ ﻝﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺘﻠ ــك اﻝﻤﻨطﻘ ــﺔ وﻫ ــﻲ
)إﺴراﺌﻴل(.
وﻤــن ﻫﻨــﺎ ﺤــﺼﻠت اﻷزﻤــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ..اﻝﺘــﻲ ﺴــﺨرت اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻝﻬــﺎ ﻤﺎﻜﻴﻨﺘﻬــﺎ
اﻝدﻋﺎﺌﻴــﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ اﻝــﻀﺨﻤﺔ ﻝﻐــرض ﺘﺒرﻴــر اﺤــﺘﻼل اﻝﻌـراق ،ﺤﺘــﻰ وان أظﻬــرت اﻷﻴــﺎم
ﻜذب ﻜل ﻤﺎ ﻗﻴل وﺘرﺘب ﻜﻤﺴوﻏﺎت ﻻﺤﺘﻼل اﻝﻌراق ..واﺤدث أزﻤﺔ دوﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺨطـر
ﻋﻠــﻰ اﻻطــﻼق ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﺘــدﻤﻴر ﻝﻜﺎﻓــﺔ ﻤؤﺴــﺴﺎت وﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﺘﺤــت ظــل
ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝذي ﻴدﻋو إﻝﻰ ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒﺎﻝطرق اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ.
إﻨﻬﺎ أزﻤﺔ دوﻝﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ زﻤن اﻝﺘﻔـرد اﻷﺒـدي ﺒﺎﻝﻌـﺎﻝم ،وﻫـﻲ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ارﺘـداد اﺨﻼﻗـﻲ
ﻝﻜــل اﻝﻘــﻴم واﻝﻤواﺜﻴــق واﻝﻤﻌﺎﻫــدات اﻝﺘــﻲ ﺤــددﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤــﺎت واﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠم واﻝﺴﻼم اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن.
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وﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺘﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻵﺘﻴﺔ:

ا+ــــ Bاول
ازــــــــــــــت
ا 4ـ ــ  ..ا?;ــ*م وا,ــ9ـ2
اﻷزﻤــــــﺔ :ﻤرﺤﻠ ــﺔ ﻤﺘﻘدﻤ ــﺔ ﻤ ــن ﻤ ارﺤ ــل اﻝ ــﺼراع ،واﻝ ــﺼراع ﻓ ــﻲ أي ﻤظﻬ ــر ﻤـ ـن
ـﺎء
ﻤظﺎﻫرﻩ ،وﻋﻠﻰ أي ﻨطﺎق ﻤن ﻨطﺎﻗﺎﺘﻪ ،ﺒدءاً ﻤن داﺨل اﻝﻨﻔس اﻝﺒـﺸرﻴﺔ اﻝواﺤـدة ،واﻨﺘﻬ ً
ﺒﺎﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻫو ﻏرﻴزة ﻤﺘﺠذرة ﻓﻲ أﻏوار اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ،ﻤﻨذ ﻗﺘل ﻗﺎﺒﻴل أﺨـﺎﻩ
ﻫﺎﺒﻴل ،وﻫو ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ).(143
أﻤﺎ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي ﻓﻬو ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 -1ﺘﻀﻤﻨت ﻤﻌﺎﺠم اﻝﻠﻐﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤدﻴداً ﻝﻠﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي ﻝﻸزﻤﺔ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﻓﻔــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ – ﻴــﺸﻴر ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ -ﻜﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ "ﻝــﺴﺎن اﻝﻌــرب" إﻝــﻰ
"اﻝ ـ ــﺸدة واﻝﻘﺤ ـ ــط"
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وﻴﺘﻔ ـ ــق ﻫ ـ ــذا اﻝﻤﻔﻬ ـ ــوم ﻤ ـ ــﻊ ﻤﺎﺠ ـ ــﺎء ﻓ ـ ــﻲ "ﻤﺨﺘ ـ ــﺎر

اﻝــﺼﺤﺎح" ﻤــن اﻨﻬــﺎ اﻝــﺸدة واﻝــﻀﻴق)ٕ (145وان أﺼــل ﻜﻠﻤــﺔ )أزﻤــﺔ( ﺤــﺴب
ﻤﺎﺠــﺎء ﻓــﻲ )اﻝﻤﻨﺠــد( ﻤــﺸﺘﻘﺔ ﻤــن )أزم( أزﻤــﺎً .زؤوﻤــﺎ ..أي ﺒﻤﻌﻨــﻰ ﻤــﺎت
ﺴرﻴﻌﺎً واﻝﻤوت اﻝﻤزؤوم – أي اﻝﻤوت اﻝﺴرﻴﻊ).(146
ب -أﻤ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﻠﻐ ـ ـ ــﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ – ﻓ ـ ـ ــﺄن ﺤﻜﻤ ـ ـ ــﺔ اﻷزﻤ ـ ـ ــﺔ ﺘﻌﻨ ـ ـ ــﻲ )اﻝﺘﻘرﻴ ـ ـ ــر(
" "Todecideﻜﻤــﺎ أﻨﻬــﺎ ﺘﻌﻨــﻲ اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن اﻷﺤــﺴن إﻝــﻰ اﻷﺴ ـوأ ﻓــﻲ
ﻤرض ﺤﺎد ،اﻝذي ﻴﻔﻀﻲ ﻋﺎدةً ﺒﺎﻝﻤوت اﻝﻤﺤﻘق أو اﻝﺸﻔﺎء اﻝﺘﺎم).(147
ج -وﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺄن اﻷزﻤﺔ – ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﻘطﻌﻴن-:
 اﻷول /ﻴﻌﺒ ــر ﻋ ــن اﻝﺨط ــر -اﻝﻤﺘﻤﺜ ــل ﺒﺘﻬدﻴ ــد اﻝﺤﺎﻝ ــﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔاﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ.
)(143

د .ﻋﺒﺎس رﺸﻴد اﻝﻌﻤﺎري ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق  ،ص.17-13

)(144

اﺒن ﻤﻨظور  ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،ﺒﻴروت ،اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ،1973 ،ص.182

)(145

ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝرازي،ﺒﻴروت ،ﻤﺨﺘﺎر اﻝﺼﺤﺎح ،دار اﻝرﺴﺎﻝﺔ ،1983 ،ص.15

)(146

اﻝﻤﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻵداب واﻝﻌﻠوم ،اﻝﻤﺒطﻌﺔ اﻝﻜﺎﺜوﻝﻴﻜﻴﺔ ،ﺒﻴروت ،ط ،1960 ،7ص.455
Websters, Third New International Dictionary 1976, P.378.
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)(147

 -اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ )اﻝﻔرﺼﺔ( اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ

)(148

.

 -1ﻝﻴس ﻤن اﻝﺴﻬوﻝﺔ ﺒﻤﻜﺎن أن ﻨﻌطﻲ ﻝﻸزﻤـﺔ ﻤﻔﻬوﻤـﺎً ﺸـﺎﻤﻼً ﺒـﺴﺒب ﺘﺒـﺎﻴن
وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ،ووﻓﻘﺎً ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت وأﻫداف اﻷطراف اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌـﺎﻴش
ﻤــﻊ اﻷزﻤــﺎت ،واﻨطﻼﻗــﺎً ﻤــن ذﻝــك ..وﺠــد ﻓــﻲ اﻷدﺒﻴــﺎت اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم
ﻝﻸزﻤﺔ:
أ -ﻴﻘــول )دﻴــن ﺘــوم( وزﻴــر اﻝــدﻓﺎع اﻝﻬوﻝﻨــدي ﺒﺄﻨﻬــﺎ )ﻤواﺠﻬــﺔ ﺒــﻴن طــرﻓﻴن
ﺘــﺸدﻫﻤﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻤﺘــوﺘرة ﺘــزداد ﺤــدة ﺒﻤــرور اﻝــزﻤن إﻝــﻰ اﻝدرﺠــﺔ اﻝﺘــﻲ
ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺼراع ،وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى :ﻫﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻨﺘﻬـﻲ إﻝﻴﻬـﺎ
اﻝﺼراع اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻜـﺎﻤن ﺒـﻴن اﻝـدول ،واﻝﺘـﻲ ﺘـزداد ﻓﻴﻬـﺎ اﺤﺘﻤـﺎﻻت
اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة(

)(149

.

( :ﻓﺎﻷزﻤـ ــﺔ ،ﻨﻘط ــﺔ ﺘﺤ ــول ﻓ ــﻲ BEEBERب -أﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﻨظ ــر )ﺒﻴﺒ ــر
أوﻀﺎع ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرة ،وﻴﻤﻜن أن ﺘﻘـود إﻝـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻏﻴـر ﻤرﻏوﺒـﺔ إذا
ﻜﺎﻨــت اﻷطـراف اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﻏﻴــر ﻤــﺴﺘﻌدة ،وﻏﻴــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﺤﺘواﺌﻬــﺎ
ودرء اﺨطﺎرﻫﺎ).(150
( :ﻓﺄﻨﻬــﺎ ﺘﻤﺜـل اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻤﻔــﺎﺠﺊ ذا GREENEج -وﻓـﻲ رأي )ﺠـرﻴن
اﻷﺜ ــر اﻝﺠ ــﺎد اﻝ ــذي ﻴﺤ ــدث ﺒ ــﺴﺒب اﻝﺘﻐﻴـ ـرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻘ ــوى
وﻴﻜون ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﻨﻬﻴﺎر اﻝﺘوازن ). (151
( :ﺒﺄﻨﻬ ــﺎ اﻝﻤوﻗ ــف اﻝ ــذي ﻴﻬ ــدد HEARMANNد -وﻴﻌﺘﻘ ــد )ﻫﻴرﻤ ــﺎن
اﻷﻫــداف ذات اﻷﺴــﺒﻘﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن ﻤﺤدودﻴــﺔ اﻝوﻗــت اﻝﻤﺨــﺼص

)(148

ﻜﺎظم ﻫﺎﺸم اﻝﻨﻌﻤﺔ ،اﻷزﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤﺤﺎﻀـرات اﻝﻘﻴـت ﻋﻠـﻰ طـﻼب دورة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤـرب ) (11ﺠﺎﻤﻌـﺔ

اﻝﺒﻜر ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﻤطﺒوع ﺒﺎﻝروﻨﻴو ،ص.5

)(149ﻀﻴﺎء ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ،ادارة اﻻزﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺨﺘﺎرات ﻋﺴﻜرﻴﺔ ،اﻝﻌدد ،1ص.7
) (150ﻓرج ﻝﻔﺘﺔ ﺤداد ،ادارة اﻻزﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠـﺴﺘﻴر ﻏﻴـر ﻤﻨـﺸورة ،ﻤﻘدﻤـﺔ
اﻝﻰ ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،1994 ،ص.7-6
) (151ﻜﺎظم ﻫﺎﺸم اﻝﻨﻌﻤﺔ ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق.10-9 ،
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ﻝﻼﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ  ،وﺘــوﻓر ﻋﻨــﺼر اﻝﻤﻔﺎﺠــﺄة  ،ﻓﻬــﻲ ﺘوﻝــد ﻤــﺴﺘوى ﻋﺎﻝﻴــﺎً
ﻤن اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨذي اﻝﻘرار ).(152
 -2وﻴﺨﺘﻠــف ﺘﻌرﻴــف اﻷزﻤــﺔ ..ﺒــﺎﺨﺘﻼف اﻝﺘوﺠﻬــﺎت اﻝﻔﻜرﻴــﺔ واﻝﺘﺨﺼــﺼﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ
وﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
أ -ﻓﻔﻲ اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ " "Websterأﻨﻬـﺎ وﻗـت ﺤﺎﺴـم أو ﺨطـر ﻜﺒﻴـر
ﺘﻌﺘﻤد ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻝﻌواﻗب اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻔر ﻋﻨﻪ).(153
ب -وﻴﻌرﻓﻬــﺎ ﻗــﺎﻤوس "ﻝوﻨﺠﻤــﺎن"  ..ﺒﺄﻨﻬــﺎ زﻤــن ﻴﺘــﺴم ﺒوﺠــود ﺨطــر ﻜﺒﻴــر أو
ﺼﻌوﺒﺔ ﺸدﻴدة أو ﻋدم ﻴﻘﻴن ﺴواء ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد).(154
وﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻝﻤﺼﺒﺎح اﻝﻤﻨﻴر..ﻓﺈن اﻷزﻤــﺔ ﺘﻌﻨـﻲ اﻝﻤـﺄزم ،وﻴﻌﻨـﻲ ﻀـﻴق ج-
اﻝﻤﺠﺎل وﻋﺴر اﻝﺨﻼص.
 وﻴﻜون ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎظﻴر ﻜﺎﻵﺘﻲ3 :أ -ﻓﻔــﻲ اﻝﻤﻨظــور اﻹﻋﻼﻤــﻲ ﻫــﻲ/ﻤوﻗــف ﻴﺘــﺴﺒب ﻓــﻲ ﺠﻌــل اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻤﺤــل
إﻫﺘﻤ ـ ــﺎم واﺴ ـ ــﻊ اﻝﻨط ـ ــﺎق ﻤ ـ ــن وﺴ ـ ــﺎﺌل اﻹﻋ ـ ــﻼم اﻝﻤﺤﻠﻴ ـ ــﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴ ـ ــﺔ،وﻓﻲ
ﺠﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت أﺨ ـ ـ ـ ــرى ﻜﺎﻝﻤ ـ ـ ـ ــﺴﺘﻬﻠﻜﻴن واﻝﻌ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻠﻴن اﻝ ـ ـ ـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﻴن واﻝﻨﻘ ـ ـ ـ ــﺎﺒﻴﻴن
واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﻴن) .(3ﻜﻤﺎ أن اﻷزﻤﺔ/ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺤﺎدث ﺨطﻴر ﻴؤﺜر
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻓﻲ أﻤن اﻝﻨﺎس واﻝﺒﻴﺌﺔ وﻴؤدي اﻝﻰ ﺘﻬدﻴد ﺴﻤﻌﺔ
اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻜﻠﻤﺎ اﺘﺴﻊ اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ). (155

) (152ﻀﻴﺎء ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.19-18
)(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.
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ب -وﻓــﻲ اﻝﻤﻨظــور اﻹﻋﻼﻤــﻲ..ﻓــﺈن اﻷزﻤـ ــﺔ:ﻫــﻲ ﻨــﺸر ﺴــﺊ ﻏﻴــر ﻤﺘوﻗــﻊ
(publictg unexpectedوﻋــﺎدة ﻤــﺎ ﻴﻜــون اﻝﻨــﺸر ﻫــو اﻝﻤﺘــﺴﺒب
ﻓــﻲ إﻝﺤــﺎق اﻝــﻀرر ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤــﺔ ،وﻝــﻴس اﻝﺤطــﺎم اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن

)bad

اﻷزﻤــﺔ) ،(156ﻜﻤــﺎ أﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ذات اﻝﻤﻨظــور أﻋــﻼﻩ ﺘﻌﻨــﻲ ازدﻴــﺎد ﻨطــﺎق
اﻷزﻤـ ــﺔ ﻜﻠﻤـ ــﺎ ﺤﺠﺒـ ــت اﻝﻤﻨظﻤـ ــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـ ــﺎت ﻋـ ــن اﻝﺠﻤـ ــﺎﻫﻴر .وﻴـ ــﺸﻴر
اﻝﻤﺨطط اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ادارة اﻷزﻤﺔ إﻋﻼﻤﻴﺎً.
ج -وﻓﻲ اﻝﻤﻨظور اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ.ﻓﺈن اﻷزﻤــﺔ/ﻫـﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ظـﺎﻫرة ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻋرﻓﺘﻬـﺎ
اﻝﻌﻼﻗﺎت ،ﺤﺘﻰ ﻗﺒل أن ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺸﻜل اﻝـدول ،وﻤـن ﺜـم ﻗﺒـل أن
ﺘﻨﻌت اﻷزﻤﺎت اﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ دوﻝﻴـﺔ..واﻷزﻤ ــﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ
ﺒﻬــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ :ﻫــﻲ وﺼــف ﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺘﺘﻤﻴــز ﺒــﺎﻝﺘوﺘر اﻝــﺸدﻴد واﻝوﺼــول إﻝــﻰ
ﻤرﺤﻠــﺔ ﺤرﺠــﺔ ﺘﻨــذر ﺒﺎﻹﻨﻔﺠــﺎر ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝــدول ،وﻤــن
ﺜـ ـ ــم ﺸـ ـ ــﻜل ﺘطـ ـ ــورآ ﻤﺘﻘـ ـ ــدﻤﺂ ﻤـ ـ ــن أط ـ ـ ـوار اﻝـ ـ ــﺼراع اﻝـ ـ ــدوﻝﻲ اﻝـ ـ ــذي ﻴﺒـ ـ ــدأ
ﺒﺎﻝﻤ ــﺴﺎﺠﻼت اﻝﻜﻼﻤﻴ ــﺔ وﻴﺘ ــدرج ﻓ ــﻲ ﺘ ــﺼﺎﻋدﻩ ﺤﺘ ــﻰ ﻴ ــﺼل ذروﺘ ــﻪ ﻤ ــن
اﻹﺸﺘﺒﺎﻜﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ). (157
د-وﻓـ ــﻲ اﻝﻤﻨظـ ــور اﻹﻗﺘـ ــﺼﺎدي.ﻓـ ــﺈن اﻷزﻤـ ـ ــﺔ/ﻤﺘﻌـ ــددة اﻷﺒﻌـ ــﺎد ﻝﻬـ ــﺎ ﺠواﻨـ ــب
إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ إﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو وارﺘﻔﺎع ﻤـﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺒطﺎﻝـﺔ
وﺘﻔ ــﺎﻗم ظـ ـواﻫر اﻝﻔﻘ ــر وﺘ ــدﻫور اﻝﻤ ــﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ وﺴ ــﻤت اﻝﻌﻘ ــود
اﻷرﺒﻌــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻠــت اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ..ﻜﻤــﺎ أن ﻝﻬــﺎ ﺠواﻨــب ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ
أﻨﺠﺒــت اﺴــﺘﻬﻼك ﻤــﺸروﻋﻴﺔ ﻨظــم اﻝﺤﻜــم ،وﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﺤــﺎﻻت إﻨﻬﻴﺎرﻫــﺎ
اﻨﻬﻴﺎرآ أدى ﺒدورﻩ إﻝﻰ ﺘﻔﻜك اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻔﻜﻜﺂ ﺨطﻴرآ.
ه-أﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻨظ ــور اﻹﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ..ﻓ ــﺈن اﻷزﻤ ـ ــﺔ/ﺘﺘطﻠ ــب ﺘوﻗ ــف اﻷﺤ ــداث
اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ واﻝﻤﺘوﻗﻔﺔ واﻀطراب اﻝﻌﺎدات واﻷﻋراف  ،ﻤﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﻠزم اﻝﺘﻐﻴﻴـر

(1) Regerter m. and j. larkin, 1997:resk issnes and crisis management,
London,kogan,p.131

)(157د .ﻋﺒﺎس رﺸدي اﻝﻌﻤﺎري ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.24
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اﻝﺴرﻴﻊ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘـوازن وﺘﻜـوﻴن ﻋـﺎدات ﺠدﻴـدة أﻜﺜـر ﻤﻼﺌﻤـﺔ ،ﻜـذﻝك ﻓـﺈن
اﻷزﻤــﺔ/ﻤوﻗف ﺘﺤد ﻝﻠﻌﺎدات واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﻤﻌﺘﺎدة

)(158

.

و-وﻓــﻲ اﻝﻤﻨظــور اﻝﻌﻠﻤــﻲ ..ﻓــﺈن اﻷزﻤـ ــﺔ/ﺘﺘﻤﺤــور ﺤــول ﻨﻘطــﺔ ﺤرﺠــﺔ ﺘواﺠــﻪ
اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺨﻠـل او ﺘوﻗـف ﺒﻌـض أو ﻜـل اﻝوظـﺎﺌف
اﻝﺤﻴوﻴ ــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ،وﺘ ــﺸﺘﻤل ﻋﻠ ــﻰ ﺘ ــدﻤﻴر ﻤ ــﺎدي أو ﻤﻌﻨ ــوي أو ﻜﻠﻴﻬﻤ ــﺎ،
ﻴــﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘــداع ﺴ ـرﻴﻊ ﻓــﻲ اﻷﺤــداث ﻤﻤــﺎ ﻴﻨــﺸط ﻋﻨﺎﺼــر ﻋــدم اﻹﺴــﺘﻘرار
ﻓ ــﻲ اﻝﻨظ ــﺎم ،وﻴ ــدﻓﻊ ﺴ ــﻠطﺔ إﺘﺨ ــﺎذ اﻝﻘـ ـرار إﻝ ــﻰ ﻀ ــرورة اﻝﺘ ــدﺨل اﻝ ــﺴرﻴﻊ
ﻝﻤواﺠﻬـ ــﺔ اﻝﻤوﻗـ ــفٕ ،واﻋـ ــﺎدة اﻝﺘ ـ ـوازن ﻝﻬـ ــذا اﻝﻨظـ ــﺎم وﻫـ ــذﻩ اﻝﺤﺎﻝـ ــﺔ ﺘﺘـ ــﺴم

ﺒﻌﻨﺎﺼر ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ:

أوﻵ-ﺘﻬدﻴــد ﻷﺒﻌــﺎد اﻝﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ )اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،اﻹﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ،
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ(.
ﺜﺎﻨﻴﺂ-اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎدﻴﺔ.
ﺜﺎﻝﺜﺂ-ﻀﻐط اﻝوﻗت وﺘﺴﺎرع اﻷﺤداث).(159
 -4أﻤﺎ ﺘﻌرﻴف اﻷزﻤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺂ ﻓﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴدﻩ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
اﻝ ـ ــﻰ اﻝﻜﻠﻤ ـ ــﺔ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴ ـ ــﺔ :(CRISIS
ﻝـ ــذﻝك ﻓـ ــﺈن DESIDE

أ-ﺘرﺠ ـ ــﻊ أﺼ ـ ــول ﻜﻠﻤ ـ ــﺔ أزﻤ ـ ـ ــﺔ

(TOوﻤﻌﻨﺎﻫـ ــﺎ أن ﺘﻘـ ــرر ))(KRINEIN

أي وﻗــت (DESISIVE MOMENTاﻷزﻤـ ــﺔ/ﺘﻌﻨــﻲ ﻝﺤظــﺔ ﻗ ـرار)
ﺼــﻌوﺒﺔ وﺸــدة ﻴﻬــدد ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــﺸﺨص أو اﻝﻤﻨظﻤــﺔ واﻝﺤﻜﻤــﺎء ﻤ ـن اﻝﻨــﺎس
ﻫم اﻝذﻴن ﻴرﺤﺒون ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼت وﻻ ﻴرﻫﺒوﻫﺎ).(160

(1) Longman dictionary 1995 england:Longman group,p:322.
) (159د .ﻤﺤﻤــد ﺼ ــﻼح ﺴ ــﺎﻝم ،ادارة اﻻزﻤ ــﺎت واﻝﻜـ ـوارث ﺒـ ـﻴن اﻝﻤﻔﻬ ــوم اﻝﻨظ ــري واﻝﺘطﺒﻴ ــق اﻝﻌﻤﻠ ــﻲ،
اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻋﻴن ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﻼ ﺴﻨﺔ ،ص.7
(3) Webster , 1997, New World Dictionary of American English , Legland ,
Ohsimon and Schnster , P.275.
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ب -وﻜﻠﻤــﺔ اﻷزﻤ ــﺔ/ﺘــﻀرب ﺒﺠــذورﻫﺎ ﻓــﻲ اﻷرض ﻋﻤﻴﻘــﺂ ،وﻗــد وﺠــدت ﻓــﻲ
ﻋﻠم اﻝطب اﻷﻏرﻴﻘﻲ اﻝﻘدﻴم وﻜﺎن ﻤرادﻓﻬﺎ ﻴـﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺠـود
ﻨﻘطﺔ ﺘﺤول ﻤﻬﻤﺔ أو ﻝﺤظﺎت ﻤﺼﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘطور اﻝﻤرض.
ج-وﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺴﺎدس ﻋﺸر ،ﺸﺎع اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﺠم
اﻝطﺒﻴﺔ.
د-وﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋـﺸر اﺴـﺘﻌﻤل ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ارﺘﻔـﺎع درﺠـﺔ اﻝﺘـوﺘر ﻓـﻲ
اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول واﻝﻜﻨﻴﺴﺔ)ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤول ﻤن اﻝﻤـﺼطﻠﺢ اﻝطﺒـﻲ اﻝـﻰ
اﻝﺘداول واﻝطرح اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ(.
ه-وﺨﻼل ﻋﺎم 1937ﻋرﻓت داﺌرة ﻤﻌﺎرف اﻝﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷزﻤــﺔ /ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤدوث ﺨﻠل ﺨطﻴر وﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن
اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ورؤوس اﻷﻤوال.
وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻘـراءات اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻔﻬـوم اﻷزﻤـﺔ ٕوادارﺘﻬـﺎ ﻤـﺎ
ﻴﺄﺘﻲ:
اﻷزﻤــﺔ/ﻫﻲ ﺨﻠل ﻴؤﺜر ﺘﺄﺜﻴرآ ﻤﺎدﻴـﺂ أو ﻤﻌﻨوﻴـﺂ ﻝﻴـﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ اﻝﻨظـﺎم ﻜﻠـﻪ،
ﻜﻤ ــﺎ أﻨ ــﻪ ﻴﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺘﺤدﻴ ــد اﻹﻓﺘ ارﻀ ــﺎت واﻝ ــرؤى اﻝرﺌﻴ ــﺴﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻘ ــوم
ﻋﻠﻴﻬــﺎ أي ﻨظــﺎمٕ ،واﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ إدارﺘﻬــﺎ ﺘﺘــﺄﺘﻰ ﻤــن ﺨــﻼل د ارﺴــﺔ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن
اﻹﻓ ـ ـ ارزات ﻝﻤﺤﺎوﻝـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﺼدي ﻝﻬـ ــﺎ واﻝﺘﺨﻔﻴـ ــف ﻤـ ــن أﻋﺒﺎﺌﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺸـ ــﺘﻰ
اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻴﻬﺎ.
ﺨﺼﺎﺌص وﺴﻤﺎت اﻷزﻤﺔ ﻫﻲ:
ﻝﻸزﻤﺔ ﺨﺼﺎﺌص وﺴﻤﺎت ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ وﻴﻤﻜن ﺘوﺜﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻵﺘﻲ:
أ -اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة).(161
ب -ﺘﻬدﻴد اﻝﻜﻴﺎن).(162
ج -ﻀﻴق اﻝوﻗت ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار).(163
) (161ﻝـ ـواء ﻤﺤﻤ ــد روح زﻴ ــدان ،ﺘﻘ ــﻴم اﻷداء وﻤواﺠﻬ ــﺔ اﻷزﻤﺎت،اﻝﻘ ــﺎﻫرة ،ﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ اﻝﻨﻴ ــل اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ،2003 ،
ص.11
) (162ﻤﺤــﺴن اﻝﺨــﻀﻴري ،إدارة اﻷزﻤــﺎت ﻤــﻨﻬﺞ اﻗﺘــﺼﺎدي ٕواداري ﻤﺘﻜﺎﻤل،اﻝﻘــﺎﻫرة ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﺒــدﻴوي ،1990 ،
ص.185
)(163

ﻤﺤﻤــد ﺴــﻠﻴم اﻝــﺴﻴد ،إدارة اﻝــﺼراع ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ،ﺒﻴروت ،ﻤﺠﻠــﺔ اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒــﻲ ،اﻝﻌــدد ،13

 ،1984ص.5
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د -ﻨﻘص اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت.
ﻫـ -ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد).(164
ﻓﻴﻤــﺎ ﺠــﺎءت ﺒﻌــض ﻫــذﻩ اﻝﺨــﺼﺎﺌص ﻤــﺸﺘرﻜﺔ ﻤــﻊ ﺴــﻤﺎت ﺘــم اﻝﺘطــرق اﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر وﻜﺎﻵﺘﻲ:
أ -ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﺤــدث ﻀــد طﺒﻴﻌــﺔ اﻷﺸــﻴﺎء

Unusual Scheme of

.Things
ب -ﺘﻔ ـ ــرض ﺘﺤـ ـ ــدﻴﺎت ﻻﺴـ ـ ــﺘﺨدام اﻝﻤـ ـ ـوارد اﻝﻤﺘﺎﺤـ ـ ــﺔ

Poses

It

.Challenges
ج -ﺘﺘطﻠب اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻝﺘﺼرف اﻝﻔوري It Demand Attention Late
.Action
د -ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤدث اﻀ ار اًر .It is Potentially Damaging
ﻫـ -ﺴﻴطرة اﻹدارة ﻤﺤدودة.
ـﺎءآ ﻋﻠ ــﻰ أﺤﻜ ــﺎﻤﻬم اﻝﺸﺨ ــﺼﻴﺔ ،وﻝ ــﻴس ﻋ ــن طرﻴ ــق
و -ﻴﺘ ــﺼرف اﻷﻓـ ـراد ﺒﻨ ـ ً
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻤﺤددة ﺴﻠﻔﺎً.
ز -ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺤﻠﻲ ٕواﻗﻠﻴﻤﻲ ودوﻝﻲ.

Unpredictable Progress Mayح -ﻴــﺼﻌب اﻝﺘﻨﺒــوء ﺒﺘطوراﺘﻬــﺎ
be Made .

( ﺘ ـ ــﺴﺘدﻋﻲ اﻫﺘﻤ ـ ــﺎم اﻝﻨ ـ ــﺎس ووﺴ ـ ــﺎﺌل Liableط -ﻝﻬ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــﺴؤوﻝﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴ ـ ــﺔ )
اﻹﻋﻼم.
( ﻴﻤﻜــن something at Stateي -ﺘﻨطــوي ﻋﻠــﻰ رﻫــﺎن ﻤــن ﻨــوع ﻤــﺎ )
ﻜﺴﺒﻪ ﺤﺴب ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷزﻤﺔ).(165
وﻤﺜﻠﻤﺎ ﻝﻸزﻤﺎت ﺨﺼﺎﺌص ﻓﺄن ﻝﻬﺎ أﺴﺒﺎﺒﺎً وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﻋدم ﺘﻨﺎﺴق اﻝﻘوى).(166
)(164

ﻫــﺎﻨﻲ اﻝﻴ ـﺎس اﻝﺤــدﻴﺜﻲ ،ﻤــن ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺼــﻨﻊ اﻝﻘ ـرار اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ،ﺒﻐــداد ،دار اﻝرﺸــﻴد ﻝﻠﻨــﺸر  ،رﻗــم

اﻝدراﺴﺔ  ،1982 ،319ص.89
)(165
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ب -ﺘﻨﺎﻓس اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت.
ج -اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺘﻜﺘﻼت اﻝﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ.
د -زﻴﺎدة ﻋدد اﻝدول اﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴرح اﻝدوﻝﻲ.
ﻫـ -اﻝﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻝﻘوى اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ واﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
و -ﺘﻌﺎظم ﻨﺸﺎط ﺤرﻜﺎت اﻝﺘﺤرر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
ز -ﺘﻌزﻴز ﻤﺤﺎوﻻت اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝوطﻨﻲ ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ.
ح -ﺴﻌﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝرأي اﻝﻌﺎم اﻝدوﻝﻲ.
ط -ﺸﺤﺔ اﻝﻤوارد واﻝﺘوزﻴﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﺘوازن ﻝﻠﺴﻜﺎن.
ي -اﻝﺘﻐﻴـ ـ ــر اﻝﺤـ ـ ــﺎد واﻝﻤﻔـ ـ ــﺎﺠﺊ ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﺠواﻨـ ـ ــب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـ ـ ــﺔ أو اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـ ـ ــﺔ أو
اﻹدارﻴﺔ.
ك -ﻓﻀﻼً ﻋن ذﻝـك ..ﻴﻤﻜـن اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ ﺴـﺒب آﺨـر ..ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻝﺨﺎﺼ ـ ــﺔ ﺒﺎﻝ ـ ــﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴ ـ ــﺔ ،واﻻﻨﻔـ ـ ـراد ﺒﺎﻝﻌ ـ ــﺎﻝم ..اﻝ ـ ــذي ﺘﻘ ـ ــودﻩ اﻝوﻻﻴ ـ ــﺎت
اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﻤﺜل رﺌﻴﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
اوط ا*.ه .-ح إدارة ازــت:
 -1وﺠـ ــود ﺘﻔـ ــﺎوت ﻜﺒﻴـ ــر ﻓـ ــﻲ ﻤﻴـ ــدان اﻝﻘـ ــوى ﻝـ ــﺼﺎﻝﺢ ﻤـ ــدﻴر اﻷزﻤـ ــﺔ ،ﻤﻤـ ــﺎ ﻴـ ــﻀطر
اﻝﻤ ــﺴﺘﻬدف ﺒﻬ ــﺎ إﻝ ــﻰ اﻝﺘ ــﺴﻠﻴم ﺒﻤطﺎﻝﺒ ــﻪ ﺘﺠﻨﺒ ــﺎً ﻝ ــﺼراع ﻴﻌ ــرف اﻷﺨﻴ ــر ﻨﺘﺎﺌﺠ ــﻪ
ﻤﺴﺒﻘﺎً.
 -2وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم وﺠود ﻓﺎرق ﺠوﻫري ﺒـﻴن ﻗـوة اﻝطـرﻓﻴن ،ﻓـﺄن ﻋﻠـﻰ ﻤـدﻴر اﻷزﻤ ــﺔ
أو ﻤﻔﺘﻌﻠﻬﺎ أن ﻴﻘﻨـﻊ اﻝطـرف اﻝﻤـﺴﺘﻬدف ﺒﻬـﺎ ﺒﻘدرﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﻜﺒﻴـدﻩ ﺨـﺴﺎﺌر ﻓﺎدﺤـﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم إذﻋﺎﻨﻪ ،واﻨﻪ ﻝﻤـن اﻝﺨطـورة ﺒﻤﻜـﺎن ان ﻴﻜﺘـﺸف اﻷﺨﻴـر أن اﻷول
ﻝــﻴس ﺠــﺎداً ﻓــﻲ ﺘﻬدﻴــدﻩ أو ﻝﻴــﺴت ﻝدﻴــﻪ اﻝﻘــوة اﻝﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴــذﻩ ،ﺤﻴﻨﺌــذ ﻴﻘــﻊ ﻤــدﻴر
اﻷزﻤﺔ ﻀﺤﻴﺔ ﻝﻬﺎ).(167
 -3وﻓــﻲ ﻜــل اﻷﺤ ـوال ..ﻴظــل اﻝﻬــدف اﻝﻨﻬــﺎﺌﻲ ﻹدارة اﻷزﻤــﺎت ..ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﺸــﺄﻨﻪ..
ﻋــدم ﺘــﺼﻌﻴد اﻷزﻤــﺔ إﻝــﻰ اﻝﺤــد اﻝــذي ﻴﺤوﻝﻬــﺎ إﻝــﻰ ﺼ ـراع ﺴــﺎﻓر ،وﻫــﻲ اﻝﺤﺎﻝــﺔ
) (166د .ﻤﺤﻤد ﺼﻼح ﺴﺎﻝم ، ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص .103-101
)(167
Chpry IA Rubenbery : Isrel and America National (Interest Acritical
Examination Urbana Chicag, University of Illinois Press, 1986, P.104.
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اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــرر ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻤــﺴﺘﻬدف ﺒﺎﻷزﻤــﺔ اﻨــﻪ ﻤطﺎﻝــب ﺒﺎﻝﺘــﻀﺤﻴﺔ ﺒﻤــﺼﻠﺤﺔ ﺠوﻫرﻴــﺔ
أو أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻤــن ﻤــﺼﺎﻝﺤﻪ ،ﻫﻨــﺎك ﺘــﺼﺒﺢ ﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻝــﺴﻼم ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝــﻪ أﻓــدح ﻤــن
ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺤرب.
 -4ان ﻹدارة اﻷزﻤــﺎت -وان ﻜﺎﻨــت -ﻫــﻲ ﻓﻌــل ﻤﺘﻌﻤــد -ﻴﻬــدف إﻝــﻰ ﺘﻐﻴﻴــر طﺒﻴﻌــﺔ
اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻝــﺼﺎﻝﺢ ﻤــدﺒر ﻫــذا اﻝﻔﻌــل .ﻓــﺄن ﻫــذا ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ ﺒﺎﻝــﻀرورة ﻗــدرة
ﻤــدﺒر ﻫــذا اﻝﻔﻌــل ﻋﻠــﻰ اﻝــﺴﻴطرة ﻋﻠــﻰ ﺘطــورات اﻷزﻤــﺔ .إذ ان اﻷزﻤــﺔ ﻗــد ﺘﻨﺤــو
ﻓ ــﻲ ط ــور ﻤﺘﻘ ــدم ﻤ ــن اطوارﻫ ــﺎ إﻝ ــﻰ اﻝﺘﻤ ــرد ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻝ ــﺴﻴطرة واﻻﻓ ــﻼت ﻤ ــن
ﻗﺒﻀﺘﻪ ،واﻜﺘﺴﺎب ﻗوة دﻓﻊ ذاﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻗد ﺘﻌﻤل ﻝﻐﻴر ﺼﺎﻝﺢ ﻤدﺒرﻫﺎ.
واﺨﻴـ ـ اًر ﻓ ــﺄن )ﻫﻨ ــري ﻜﻴ ــﺴﻨﺠر( "ﻴﻘ ــول ﻋ ــن إدارة اﻷزﻤ ــﺔ /ان اﻝﺘ ــﺎرﻴﺦ ﻫ ــو ذﻝ ــك
اﻝﻤﻨﺠم اﻝزاﺨر ﺒﺎﻝﺤﻜﻤـﺔ اﻝـذي ﻨﺠـد ﻓﻴـﻪ اﻝﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ ﻝﺤـل ﻤـﺸﺎﻜل ﻋـﺼرﻨﺎ ،ﺸـرﻴطﺔ
ان ﻨﻌرف اﻴن ﻨﻀرب ﻤﻌوﻝﻨﺎ.
UCب از :
ﻗﺒــل اﻝوﻝــوج ﻓــﻲ اﻝﺘﻔﺎﺼــﻴل اﻝﺘــﻲ ﺘﻨطــوي ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻷزﻤــﺔ ،ﻻﺒــد ﻤــن اﻹﺸــﺎرة ﻫﻨــﺎ إﻝــﻰ
اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝــدال ﻋﻠــﻰ ﻤــﺼطﻠﺢ )ﺨطــﺎب اﻷزﻤــﺔ( ،وان ﻤــن اﻝــﻀروري ﺘﻔﻜﻴــك اﻝﻤــﺼطﻠﺢ
ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﺒﻌد ذﻝك ﻓﻬﻤﻪ واﻻﺤﺎطﺔ ﺒﻪ.
وﻝﻬذا  ..ﻓﺄن ﺨطﺎب اﻷزﻤﺔ ﻴﺘﺄﻝف ﻤن ﻤﻘطﻌﻴن اﺜﻨﻴن ﻫﻤﺎ :اﻝﺨطﺎب واﻷزﻤــﺔ.
( :ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻝﻐﺔ ﻴـﺘم ﻋـن طرﻴﻘﻬـﺎ اﻻﺘـﺼﺎل ﺒـﺎﻵﺨرDiscourse ،ﻓـﺎﻝﺨطـﺎب )
وﻗـد ﻴﺘﺨـذ اﻻﺘـﺼﺎل اﻝﻠﻐــوي اﻝـﺼﻨﻴﻌﺔ اﻝﺘﺤرﻴرﻴـﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﻫــو اﻝﺤـﺎل ﻓـﻲ اﻝﻜﺘـﺎب واﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ
وﻴﺘﺨذ اﻝﺼﻨﻴﻌﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ ..ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺤـﺎدث ﺒـﻴن ﺸﺨـﺼﻴن أو أﻜﺜـر
أو ﺒ ــﻴن ﺸـ ــﺨص واﺤـ ــد أو ﺠﻤﺎﻋـ ــﺔ أو ﺒ ــﻴن اﻹذاﻋـ ــﺔ واﻝﻤﺴﺘـ ــﺼﺤﺒﻴن أو ﺒـ ــﻴن اﻝﻤرﺴـ ــل
اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻲ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤﺸﺎﻫد ).(168
وﻗد ﻴﻜـون اﻻﺘـﺼﺎل ﻏﻴـر ﻝﻐـوي أي  :ﻝـم ﺘﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻝﻐـﺔ ﻤﻨطوﻗـﺔ ،ﺒـل ﻫﻨـﺎك ﻝﻐـﺔ
ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷﺴﺎس ﻋﻠـﻰ اﻝـﺼورة ،أو اﻹﻴﻤـﺎءة أو اﻝﺤرﻜـﺔ أو اﻝـﺼوت اﻝـذي ﻴﻬـدف

(168) 168

)

(
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ﻤــن وراﺌﻬــﺎ اﻝﻤرﺴــل اﺨﺒــﺎر أو ﺘﺒﻠﻴــﻎ اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒل ﺒــﺸﻲء ﻤــﺎ أو ﺒﺤـ ٍ
ـدث ﻤــﺎ أو ﺒﺨﺒــر ﻤ ــﺎ،
وﻜذﻝك اﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒوﺠﻬﺔ ﻨظر ﻤﻌﻴﻨﺔ.
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــﺴﻴﺎق ..ﻓــﺄن اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝــذي ﻨﻨــﺸدﻩ ﻝﻤــﺼطﻠﺢ )ﺨط ــﺎب اﻷزﻤ ــﺔ( ﻴﻔـﺴــر
ﺒﺄﻨ ـ ــﻪ :ﺠﻤﻠ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻷﺴ ـ ــﺎﻝﻴب اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﻨط ـ ــوي ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﻨﻐ ـ ــﺼﺎت واﻵﻻم إذ ﺘﻌﻤ ـ ــد ﻫ ـ ــذﻩ
اﻝﻤﻨﻐـ ــﺼﺎت وﺘﻠـ ــك اﻵﻻم ﻋﻠـ ــﻰ ﺘ ـ ــﺸﻜﻴل ﺴـ ــﻠوك اﻷﻓ ـ ـراد ﺒطرﻴﻘ ـ ــﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴـ ــب ﻤـ ــﻊ ﺸ ـ ــدﺘﻬﺎ
وﻗﺴرﻴﺘﻬﺎ.
وﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻓــﺄن اﻝــدﺨول إﻝــﻰ )ﺨطــﺎب اﻷزﻤــﺔ( ﻜــﺎن ﻴﻌﻜــس ﻤﻘدﻤــﺔ ﻝﻠﺘﺤــدث ﻋــن
أﻫﻤﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم أﺜﻨﺎء اﻷزﻤﺎت).(169
وﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول :ان اﻝﻌﻘــد اﻷﺨﻴــر ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻌــﺸرﻴن ﺸــﻬد ﺘﺤــوﻻً ﻜﺒﻴـ اًر ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ ،ﺤﻴث ان ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤدن اﻝـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﺘﺒﻌـت اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝـدﻤﺞ ﻓـﻲ
ﻜﻴﺎﻨ ــﺎت اﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺔ ﺸ ــﺎﻤﻠﺔ وﻋﻤﻼﻗ ــﺔ ،وأدت ﻫ ــذﻩ اﻻﻨ ــدﻤﺎﺠﺎت إﻝ ــﻰ اﺴ ــﺘﺤداث أﺴ ــﺎﻝﻴب
اﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘواﻜب اﻨﻔﺘﺎح اﻝـﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ،وﺘﺘـﻴﺢ ﺘـدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت وﺘﺒﺎدﻝﻬـﺎ ﺒـﺸﻜل ﻓـوري،
وﻗــد ﺘﻌرﻀ ـت ﻤﻨظﻤــﺎت ﻜﺜﻴ ـرة إﻝــﻰ أزﻤــﺎت ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝرﻏﺒــﺔ اﻝﻤﻠﺤــﺔ ﻝوﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻋـن ﺘطـورات ﻫـذﻩ اﻷزﻤـﺎت ،وواﺠﻬـت ﺘﻠـك اﻝﻤﻨظﻤـﺎت ﻤـﺸﻜﻠﺔ
اﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻠﺒﻴــﺔ ﺤﺎﺠــﺔ وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم إﻝــﻰ ﻤزاوﻝــﺔ اﻷﻨــﺸطﺔ ﻓــﻲ ﻤ ارﻜــز ﻋدﻴــدة ،إذ ان
ﺤﺠ ــب اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت ﻴ ــؤدي إﻝ ــﻰ ﻓﻘ ــدان ﺜﻘ ــﺔ اﻝﻤ ــﺴﺘﺜﻤر ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻨ ــد
ﻤواﺠﻬــﺔ اﻷزﻤــﺎت ،ﻓﺄﻨــﻪ ﻗــد ﻴﺘــﺴﺒب ﻓــﻲ اﻨﻬﻴــﺎر أﺴــﻌﺎر اﻻﺴــﻬم ،ﻤﻤــﺎ ﻴــﻀﺎﻋف ﻤــن آﺜــﺎر
اﻷزﻤ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺔ ..وﻴﻘ ــوم اﻻﺘ ــﺼﺎل ..ﺒ ــدور ﻤ ــؤﺜر ،ﻋﻨ ــد ﻤواﺠﻬ ــﺔ
اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻝﻼزﻤــﺎت ،ﻓﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻴــﺴﺎﻋد ﻋﻠــﻰ إدارة اﻷزﻤــﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ وﻨﺠــﺎح .وﻤــن ﺠﻬــﺔ
أﺨ ـ ــرى ،ﻴﺤ ـ ــﺎول اﻝﺤﻔ ـ ــﺎظ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺼ ـ ــورة إﻴﺠﺎﺒﻴ ـ ــﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤ ـ ــﺔ ﺘﺠ ـ ــﺎﻩ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻫ ـ ــﺎ اﻝداﺨﻠﻴ ـ ــﺔ
واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ).(170
وﺘــﻨﻌﻜس ..أﻫﻤﻴــﺔ وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ﻋﻨــد ﻤواﺠﻬــﺔ اﻷزﻤــﺔ ﻋــن طرﻴــق زﻴــﺎدة اﻋﺘﻤــﺎد
اﻝﺠﻤﻬ ــور ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﻌرﻜ ــﺔ ﺘﻔﺎﺼ ــﻴل ﺘﻠ ــك اﻷزﻤ ــﺎت ،ﻓﻬ ــﻲ ﺘﻤﺜ ــل اﻝﻤ ــﺼدر اﻝرﺌﻴ ــﺴﻲ

)(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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ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋـن اﻷزﻤـﺔ ﻝـدى اﻝﺠﻤﻬـور وﺘـﺴﻬم ﻓـﻲ ﺘـﺸﻜﻴل اﺘﺠﺎﻫﺎﺘـﻪ ﻨﺤـو اﻷزﻤـﺔ وﻜﻴﻔﻴـﺔ
إدارﺘﻬﺎ:
وﻗ ــد أﻜ ــدت اﻝد ارﺴ ــﺎت  ..ان اﻝﺠﻤﻬ ــور ﺒﻜ ــل ﻓﺌﺎﺘ ــﻪ ﻴﻌﺘﻤ ــد ﻋﻠ ــﻰ وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم
ﺒ ــﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤ ــﺼﺎدر رﺌﻴ ــﺴﻴﺔ ﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ ﺘﻔﺎﺼ ــﻴل اﻷزﻤ ــﺎت ،وﺘظﻬ ــر أﻫﻤﻴ ــﺔ وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم
أﻴﻀﺎً ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝـﺴﻴطرة ﻋﻠـﻰ اﻝـﺸﺎﺌﻌﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺘـﺸر ﺒـﺴرﻋﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ وﻗـت اﻷزﻤـﺔ واﻝﺘـﻲ
ﺘﻜ ــون ﻝﻬ ــﺎ أﺤﻴﺎﻨ ــﺎً ﺘ ــداﻋﻴﺎت ﺴ ــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ إدارة اﻷزﻤ ــﺔ ،ﻓﻬ ــﻲ ﻏﺎﻤ ــﻀﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬ ــﺎ وﻤ ــن
اﻝﺼﻌب ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺼﺎدرﻫﺎ ﻝﻌدم ﺘوازن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋن اﻷزﻤﺔ).(171
وﻜـ ــذﻝك اﺸـ ــﺎرت د ارﺴـ ــﺎت ﻋدﻴـ ــدة إﻝـ ــﻰ أن اﻷزﻤـ ـ ــﺔ :ﻋﺒـ ــﺎرة ﻋـ ــن ﻤـ ــﺸﻜﻠﺔ إدارﻴـ ــﺔ
ﺒﺎﻷﺴﺎس ،إﻻ أﻨﻬﺎ ﺴرﻋﺎن ﻤـﺎ ﺘﺘﺤـول إﻝـﻰ ﺤـدث إﻋﻼﻤـﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻨﺘـﺸﺎرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘوى
") (172وﻫ ــذﻩ Usability

Publicﻋﺎﻤ ــﺔ اﻝﻨـ ـﺎس ،وﻫ ــو ﻤ ــﺎ ﻴﻌ ــرف ﺒﺎﻝﻜ ــﺸف اﻝﻌ ــﺎم "

اﻝﺨﺎﺼــﻴﺔ ﺘﺠﻌــل أي ﻤــﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤــدث ﻋﻠــﻰ ﻤــﺴﺘوى اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ أو اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻝــﺒﻌض
اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻤﻌروﻓﺔ وﺸﺎﺌﻌﺔ ﻝدى اﻝـرأي اﻝﻌـﺎم ،وﺘﻤﻜﻨـﻪ ﻤـن ﻤراﺠﻌﺘﻬـﺎ وﻤراﻗﺒﺘﻬـﺎ ٕوادارﺘﻬـﺎ،

ٕواﺼــدار اﻷﺤﻜــﺎم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﻫﻨــﺎ ﻴﻜــون ﻝﻸزﻤــﺔ ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬــﺎ اﻝواﻀــﺤﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ
وﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ أو ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺘـﻨﻌﻜس ﻋﻠـﻰ اﻝـﺼورة
اﻝذﻫﻨﻴ ــﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤ ــﺔ ،وﻴﺘطﻠ ــب ذﻝ ــك ﻤ ــن اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻻﻫﺘﻤ ــﺎم ﺒﺎﻝﺠواﻨ ــب اﻻﺘ ــﺼﺎﻝﻴﺔ إﻝ ــﻰ
ﺠﺎﻨب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻹدارﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ اﻷزﻤـﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗـد ﺘﺘﻌـرض
ﻝﻬﺎ ﺒﻬدف اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ إﻝﻰ أﻗل ﺤد ﻤﻤﻜن).(173
وﻴﺘوﻗ ــف اﻝﺘﻌﺎﻤ ــل إﻋﻼﻤﻴ ــﺎً ﻤ ــﻊ اﻷزﻤـ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ طﺒﻴﻌ ــﺔ اﻷزﻤـ ــﺔ ،وﻨوﻋﻴﺘﻬ ــﺎ وﺤﺠﻤﻬ ــﺎ
وطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻨظــﺎم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝ ــﺴﺎﺌد ،واﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر اﻝﻤــﺴﺘﻬدﻓﺔ ،ﺨﺎﺼ ــﺔ ﻋﻨــد ﻤواﺠﻬــﺔ أزﻤ ــﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺴﺘوى اﻝــوطﻨﻲ ،ذﻝــك ان اﻻﻋــﻼم -ﻴﻘــوم ﺒــدور رﺌﻴــﺴﻲ ﻓــﻲ ﺘﻔــﺎﻋﻼت اﻷزﻤــﺔ

)(171

Moss, D, (1990) : Public Relations in Practice A Case Study, 1st Ed,
London: Routledge, P.146.
) (172د .ﺴﻤﻴر أﻤﻴن ،ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ أزﻤﺔ ﻋﺼرﻨﺎ،اﻝﻘﺎﻫرة  ،دار اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﻌرﺒﻲ ،1997 ، ،ص.21-20
)(173

ﻤﻨـ ــﻰ ﺼـ ــﻼح اﻝـ ــدﻴن ﺸ ـ ـرﻴف ،إدارة اﻷزﻤـ ــﺎت اﻝوﺴـ ــﻴﻠﺔ ﻝﻠﻘﺎء،اﻝﻘـ ــﺎﻫرة  ،دار اﻝﺒﻴـ ــﺎن ﻝﻠﻨـ ــﺸر،1988 ، ،
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إﻴﺠﺎﺒـ ــﺎً أو ﺴـ ــﻠﺒﺎً) ،(174وﻗـ ــد ﺘﻨـ ــﺎﻤﻰ ﻫـ ــذا اﻝـ ــدور ﻤـ ــﻊ اﻝﺜـ ــورة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـ ــﺔ واﻨﺘـ ــﺸﺎر اﻝﺒـ ــث
اﻝﻔﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت اﻝﺴﺎﺴﺔ وﻤﺘﺨـذي اﻝﻘـ اررات ﻴﻌﺘﻤـدون ﻋﻠـﻰ وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم
ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم اﻷوﻀﺎع اﻝراﻫﻨﺔ وﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤواﻗف واﻝﺘﺤرﻜﺎت).(175
ٕواذا ﻜﺎﻨ ــت ﻜﻔ ــﺎءة إدارة اﻷزﻤ ـ ــﺔ  :ﺘﺘوﻗ ــف ﻓ ــﻲ ﺠﺎﻨ ــب أﺴ ــﺎس ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻜﻔ ــﺎءة
اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم ،ﻓـﺄن ﻫـذﻩ اﻝوﺴـﺎﺌل ﺘﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ أداء ﺨـﺎص
أﺜﻨﺎء اﻷزﻤﺎت.
إذ ﻴﺘطﻠــب دورﻫــﺎ ﺘــوﻓﻴر ﻗــدر ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻤــﺴﺘﻤرة ﻝﻴﻜــون اﻝ ـرأي اﻝﻌــﺎم
ﻋﻠ ــﻰ د ارﻴ ــﺔ ﻜﺎﻤﻠ ــﺔ ﺒﺄﺒﻌ ــﺎد اﻷزﻤ ـ ــﺔ ،ﺘﻘ ــوم ﻫ ــﻲ ﺒ ــدورﻫﺎ ﻓ ــﻲ ﺘﻨ ــﺸﻴط اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت ﻝﻤﺠﺎﺒﻬ ــﺔ
اﻷزﻤــﺔ ،وﺘﻜون ﺤﻠﻘﺔ اﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر ،وﺼـﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘـرار اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ
إدارة اﻷزﻤـ ــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ظــل ﻫــذا اﻝﻌــﺎﻝم اﻝــذي ﺘﺘــﺼﺎﻋد ﻓﻴــﻪ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓــﺴﻴﺔ واﻝﺘــﻲ
ﺘﺠﻌــل ﻤــن اﻷزﻤـ ــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻬــدد اﻝﻨظــﺎم ﺸــﻴﺌﺎً وارداً وﺘظﻬــر اﻝﺠﻬــود اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ ﻜﺄﺤــدى
اﻝدﻋﺎﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت).(176

)(174

ﻜرﻴﻤﺎن ﻓرﻴـد :ﺘﻘﻴـﻴم ﻜﻔـﺎءة اﻻﺘـﺼﺎﻻت ﻓـﻲ إدارة اﻷزﻤـﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻤﺠﻠـﺔ اﻝﻤـﺼرﻴﺔ ﻝﺒﺤـوث اﻹﻋـﻼم، ،

ص.217
)(175

ﻤﺤﻤـ ــد ﻤﺤﻤـ ــد اﻝـ ــﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﺴـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،إدارة اﻷزﻤـ ــﺎت واﻝﻜوارث،اﻝﻘـ ــﺎﻫرة ،ﻤرﻜـ ــز اﻝﻤﺤروﺴـ ــﺔ ﻝﻠﺒﺤـ ــوث

واﻝﺘدرﻴب واﻝﻨﺸر،ص13
)(176

ﻓﻬــد أﺤﻤــد اﻝــﺸﻌﻼن ،إدارة اﻷزﻤــﺎت  ،اﻷﺴــس ،اﻝﻤ ارﺤــل  ،اﻵﻝﻴــﺎت ،اﻝرﻴــﺎض ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﻓﻬــد اﻝوطﻨﻴــﺔ،

 ،1999ص.118
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أه اف اVل ' :
 -1ﺴرﻋﺔ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ واﻝﺤد ﻤن ﺨﺴﺎﺌرﻫﺎ.

ازـــ :

 -2طﻤﺄﻨﺔ اﻝﺠﻤﻬور اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ.
 -3اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ.
 -4اﻝﻘ ــﻀﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــﺸﺎﺌﻌﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻨﺘ ــﺸر ﻓ ــﻲ ﺤﺎﻝ ــﺔ ﻨﻘ ــص اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ
ﺒﺎﻷزﻤﺔ.
 -5ﺘزوﻴد وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝدﻗﻴﻘﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷزﻤﺔ.
 -6ﻜﺴب ﺘﺄﻴﻴد اﻝﺠﻤﻬور اﻝداﺨﻠﻲ ،وﺘﻌﺎطف اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ).(177
  Crisisاـل ا ـل أ ـء ازــــ "
"Communication Standards :

( :ﻫــو اﻝــﺸﻲء اﻝــذي ﻴﻤﻜــن اﻝﻘﻴــﺎس ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﺜــل :اﻝﻜﻤﻴــﺔStandard ،اﻝﻤﻌﻴـ ــﺎر)
اﻝوزن ،اﻝﻤدى ،اﻝﺠودة.
وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻔﻌﺎل أﺜﻨﺎء اﻷزﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ):(178
 -1ﺴرﻋﺔ اﻻﺴﺘﺠــﺎﺒﺔ ﻝﻠﺤدث ): (Aesponsiveness
ﺤﻴــث ﺘﻘــﻊ اﻝﻤــﺸﻜــﻠﺔ :ﻻﺒــد ان ﺘﻜــون اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻤــﺴﺘﻌدة ﻝﻼﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎً
ﻤن ﺨـﻼل طـرح اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت وﺘﻠﺒﻴـﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎت اﻝﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴن ﻤـﻊ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ،وﺴـرﻋﺔ
اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﻴﻬم ﺒﺤﻘﺎﺌق.
 -2اﻻﻨﻔﺘــﺎح ): (Openness
إذا ﻜــﺎن ﻻﺒــد أن ﻴﻌــرف اﻝﻨــﺎس ﻋــن اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــؤﺜر ﻓــﻴﻬم أو ﺘــؤﺜر ﻓــﻲ
ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ،ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﺘﻘدﻴم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺒﻘدر اﻝﻤﺴﺘطﺎع وﺨﺎﺼـﺔ
ﻝﻬؤﻻء اﻝذﻴن ﺘﺄﺜروا ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ،وﻴﺘﻀﻤن ﻋﻨﺼر اﻻﻨﻔﺘــﺎح:
أ -ﺴرﻋﺔ اﻝوﺼول ﻝﻠﺠﻤﺎﻫﻴر ).(Accessibility

) (177اﻝﺴﻴد ﺒﻬﻨـﺴﻲ ﺤـﺴن :ﻤـدى اﻋﺘﻤـﺎد اﻝﺠﻤﻬـور ﻋﻠـﻰ وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم اﻝﻤـﺼرﻴﺔ أﺜﻨـﺎء اﻷزﻤـﺎت ،د ارﺴـﺎت
ﻤﻴداﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ طــﻼب اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت ،اﻝﻤﺠﻠــﺔ اﻝﻤــﺼرﻴﺔ اﻝﺒﺤــوث اﻝـرأي اﻝﻌــﺎم ،ﻜﻠﻴــﺔ اﻹﻋــﻼم ،ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﻘــﺎﻫرة،
اﻝﻌدد اﻝراﺒﻊ ،أﻜﺘوﺒر /دﻴﺴﻤﺒر  ،2000 ،ص.148
) (178ﻗـدري ﻋﺒـد اﻝﻤﺠﻴــد ،دور وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم ﻓــﻲ إدارة اﻷزﻤـﺎت ،اﻝﻘـﺎﻫرة  ،ﻤﺠﻠــﺔ ﻜﻠﻴـﺔ اﻝد ارﺴـﺎت اﻝﻌﻠﻴــﺎ، ،
ﻜﻠﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺄﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎرك ﻝﻶﻤن ،اﻝﻌدد اﻝﺘﺎﺴﻊ ،ﻴﻨﺎﻴر ،2003 ،ص.143-99
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ب -إﺘﺎﺤـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـ ـ ـ ــﺎت دون ﺤﺠـ ـ ـ ــب أو ﺘ ـ ـ ـ ــﻀﺎرب )، (Availability
واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺠﻤﻬور.
 -3اﻝﺼــدق ): (Truthfullness
اﻝ ـﺼــدق ﻫــو :اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوﺤﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﺘﻜــﺴب اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﺒواﺴــطﺘﻪ ﺜﻘــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ
اﻷطـ ـ ـراف واﻝﻤﺘﻌ ـ ــﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌﻬ ـ ــﺎ ،واﻝ ـ ــﺼدق ﻴ ـ ــﺴﺘوﺠب ﻋ ـ ــدم ﺤﺠ ـ ــب اﻝﻤﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت
( ﺴـ ـ ـواء ﻓ ـ ــﻲ وﻀ ـ ــﻊ اﻷﻓﻜ ـ ــﺎر أواﻝﺨط ـ ــط أواﻻﺘﺠﺎﻫ ـ ــﺎت Secrets

) No

واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت.
 -4إظﻬﺎر اﻻﻫﺘﻤــﺎم ):(Concern
ﺤﻴث ﺘﻘﻊ اﻝﻤـﺸﻜﻼت ،ﻻﺒـد ﻤـن إظﻬـﺎر اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺎﻝﻤﺘـﺄﺜرﻴن ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝـداﺨل
واﻝﺨﺎرج ﺤﺘﻰ ﺘﺸرح ﺠواﻨب اﻷزﻤﺔ ،وﺤﺘﻰ ﺘﺤﺼر اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ

)(179

.

 -5اﻻﺤﺘــرام ):(Respect
وﻴﺄﺘﻲ ﻋـن طرﻴـق ﺘـوﻓﻴر اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋـن ﺠﻤﻴـﻊ اﻷﺴـﺌﻠﺔ ..ﻤـن أي ﺸـﺨص ﻤـن
اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ،واﻻﺴﺘﻤﺎع إﻝﻰ أﻴـﺔ اﻗﺘ ارﺤـﺎت أو ﻤواﺠﻬـﺔ أﻴـﺔ اﻨﺘﻘـﺎدات
ﺒﻘدر ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻻﺤﺘرام.
 -6اﻝﺘﻌــﺎون ):(Cooperation
اﻝﺘﻌـ ـ ــﺎون ﻤـ ــﻊ وﺴـ ــﺎﺌل اﻹﻋـ ــﻼم ﻋـ ــن طرﻴـ ــق ﻤﻨـ ــدوﺒﻬﺎ ،واﻤـ ــدادﻫم ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨـ ــﺎت
واﻹﺤ ــﺼﺎءات ﻜﺎﻓ ــﺔ ،وﺘ ــوﻓﻴر ﺴ ــﺒل اﺘ ــﺼﺎﻝﻬم ﺒﻤؤﺴ ــﺴﺎﺘﻬم اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ ،وﺘﻴ ــﺴﻴر
ﻜﺎﻓﺔ ﻤطﺎﻝﺒﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄداء اﻝﻤﻬﻨﺔ.
 -7اﻝﻤﺴؤوﻝــﻴﺔ ):(Responsibility
ﺘظﻬـ ــر ﻋـ ــن طرﻴـ ــق اﻝﺘـ ــﺼدي ﻝﻠﻤـ ــﺸﻜﻼت ،وﺘﺤﻤـ ــل ﻤـ ــﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘـ ــﺼرﻴﺤﺎت
واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻜﺎﻓﺔ ،ﺒﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻋﺘراف ﺒﺤدوث أﺨطﺎء.
 -8ﺘﺠﻨب اﻝﺤﺴــﺎﺴﻴــﺔ ):(Seritivity

(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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وذﻝـ ـك ﻋ ــن طرﻴ ــق إﻋ ــﺎدة اﻝﻨظ ــر ﻓ ــﻲ أﺴ ــﺒﺎب اﻷﺨط ــﺎء ،وﺘﻘﺒ ــل اﻝﻨﻘ ــد دون
ﺤﺴﺎﺴﻴﺎت ﻤﺴﺒﻘﺔ.
ا*ا> اWHة   +< D; :ازــت:
ﺘﻌد ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت ،إﺤدى اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻜﻔـﺎءة اﻻﺘـﺼﺎل ﻓـﻲ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت
ﺤﻴــث ﺘﻨطــوي اﻷزﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤﻔزﻋــﺔ وﺘﺘــﻀﺎرب ﻓــﻲ اﻝﺘــﺼرﻴﺤﺎت ،وﻋــدم دﻗــﺔ
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﻗﻠﺔ اﻝوﻗت اﻝﻼزم ،ﻝﻠﺘﺄﻜد وﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ،وﺘـﺴﺎﻋد ﺨﺒـرات اﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ
اﻻﺘــﺼﺎل ﻓــﻲ ﺘﻘﻠﻴــل اﻝﺨــﺴﺎﺌر اﻝﻨﺎﺠﻤــﺔ ﻋــن اﻷزﻤــﺔ إﻝــﻰ ﺤــدﻫﺎ اﻷدﻨــﻰ ،وأﺤﻴﺎﻨــﺎً ﺘــﺴﺎﻋد
ﻜﻔــﺎءة اﻻﺘــﺼﺎل ﻓــﻲ ﺘﻤوﻴــل ﺴــﻤﻌﺔ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن اﻷزﻤــﺔ إﻝــﻰ ﻓرﺼــﺔ ﻝﻼﺴــﺘﺜﻤﺎر،
واﻝﺨروج ﺒﻤﻜﺎﺴب ﻤﺎدﻴﺔ وﻤﻌﻨوﻴﺔ ).(180
ﻓﻌﻨ ــد ﻤواﺠﻬ ــﺔ اﻷزﻤ ــﺔ ﻻ ﻴوﺠ ــد ﻴﻘ ــﻴن ﻝﻤ ــﺎ ﻫ ــو أﺴ ــود واﺒ ــﻴض ،ﺼـ ـواب أو ﺨط ــﺄ،
ﻓــﺒﻌض اﻝﺘــﺼرﻓﺎت ﻏﻴ ــر اﻝﻤدروﺴــﺔ ﺘﻔ ــﺘﺢ ﻋــدداً ﻤ ــن اﻝﻤــﺸﻜﻼت وﺘ ــﺼرﻓﺎت أﺨــرى ﻗ ــد
ﺘؤدي إﻝﻰ ﻤﺸﻜﻼت أﺨرى.
وﺘﺘطﻠـ ــب ﻜﻔـ ــﺎءة اﻻﺘـ ــﺼﺎل ﻋﻨـ ــد ﻤواﺠﻬـ ــﺔ اﻷزﻤـ ــﺔ ،ﻓﻬـ ــم طﺒﻴﻌـ ــﺔ اﻷزﻤـ ــﺔ ،وﺘرﺸـ ــﻴد
اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﻤراﻋﺎة اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻵﺘﻴﺔ):(181
 -1اﺴــﺘﻴﻌﺎب دروس اﻷزﻤــــﺎت اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ )( Learning The Lessons
ﻝﻌل أﻓﻀل طرﻴﻘﺔ ﻝﻔﻬم طﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻤﺔ ،وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺘﺘم ﻋن طرﻴـق ﻓﺤـص
ودراﺴﺔ أزﻤﺎت اﻝﻨﺎس اﻵﺨرﻴن ،ﺒدﻻً ﻤن اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﻤﺠرد اﻝﺘﻌﺎطف ﻤﻌﻬﺎ ،وﻋﻨـد
دراﺴﺔ أزﻤﺎت اﻵﺨرﻴن ﻻﺒد ﻤن طرح اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 ﻤﺎذا ﺤدث؟ ﻝﻤﺎ ﺤظﻴت ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﺒﻘدر ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻨﺸر واﻝﺸﻬرة واﻝﺘداول؟ ﻜﻴف واﺠﻬت اﻹدارة ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ؟ ﻤﺎ اﻝذي ﺒدا ﺠﻴداً ﻋﻨد ﻤواﺠﻬﺔ اﻹدارة ﻝﺘﻠك اﻷزﻤﺔ؟)(180د .ﻤﺤﻤد ﺼﻼح ﺴﺎﻝم ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص .67
)(181

ﻋﺜﻤ ــﺎن ﻤﺤﻤ ــد اﻝﻌرﺒ ــﻲ ،اﺘ ــﺼﺎﻻت اﻷزﻤ ــﺔ وﻤ ــﺴﺢ وﺘﻘﻴ ــﻴم ﻝﻠﺘط ــورات اﻝﻨظرﻴ ــﺔ ﻓﻴﻬﺎ،اﻝﻘ ــﺎﻫرة  ،اﻝﻤﺠﻠ ــﺔ

اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﺒﺤوث اﻹﻋﻼم ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم ،1999 ، ،اﻝﻌدد  ،5ص.152-93
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وﻝﻌل ﻤن اﻝﻤﻔﻴد :ان ﺘﺘـدرب ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻌﺎﻤـل اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻊ اﻷزﻤـﺎت
اﻝﻤــﺸﺎﺒﻬﺔ واﻝﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻨوﻋﻴــﺔ اﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ،وﻤــﺎ اﻝﺨــﺼﺎﺌص اﻝﺘــﻲ ﻤﻴــزت
ﻜل ﻜﺎرﺜﺔ وﻜﻴف ﻜﺎن رد اﻝﻔﻌل ﺤﻴﺎﻝﻬﺎ).(182
وﻋﻨــد د ارﺴــﺔ اﻷزﻤــﺎت اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ :ﺴــوف ﻨــدرك أﻨﻬــﺎ ﺘــﺸﺒﻪ اﻝﻔﻠــم اﻝــﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ،ﺤﻴــث
ﻴواﺠــﻪ اﻝﺒطــل ﻤــﺸﻜﻠﺔ ﻤــﺎ وﻴــﺴﻌﻰ إﻝــﻰ ﺤﻠﻬــﺎ ،وﺘــﺼﺎدﻓﻪ ﺼــﻌوﺒﺎت وﻋﻘﺒــﺎت ﻴﺘﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ
ﺒﻌﻀﻬﺎ وﻴﻔﺸل ﻓﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ اﻝـﺒﻌض اﻵﺨـر ،وﺘظـل اﻷﺤـداث ﺘﺘـﺼﺎﻋد ﺤﺘـﻰ ﻴـﺼل إﻝـﻰ
ذروة اﻷزﻤــﺔ وﻴﺘوﻗــف ﻨﺠــﺎح أو ﻓــﺸل اﻝﺒطــل ﻋﻠــﻰ ﻤــدى ﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﺘﺤــدﻴﺎت
ورﺒﺎطﺔ ﺠﺄﺸﻪ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﺤداث ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ.
ﻝﻘد ﺸـﻬدت اﻝـﺴﻨوات اﻷﺨﻴـرة ﺒﻌـض اﻝﺘطـورات ﻓـﻲ إدارة اﻷزﻤـﺎت ،ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﻌواﻤـل
اﻵﺘﻴﺔ:
أ -ﺘﻐﻴــر اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ) : (Society is Changingأدى اﻝﺘطــور ﻓــﻲ
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ــﺎ اﻻﺘ ــﺼﺎل واﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت إﻝ ــﻰ اﻗﺘـ ـراب أﺠـ ـزاء اﻝﻌ ــﺎﻝم ﺒﻌ ــﻀﻬﺎ ﻤ ــن
اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ،وﺒرزت وﺴﺎﺌل اﺘـﺼﺎل ﺠدﻴـدة ﺘﺘـﻴﺢ ﻨـﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻋﻠـﻰ
ﻨطــﺎق واﺴــﻊ وﺒﺄﻗــﺼﻰ ﺴــرﻋﺔ ،وﺘ ازﻴــدت ﻗــدرات وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ اﻝﻨﻴــل
ﻤ ــن ﺸ ــﻬرة ﺒﻌ ــض اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻬﺎﺠﻤﻬ ــﺎ ﻤ ــن أﺠ ــل ﺠ ــذب اﻝﺠﻤ ــﺎﻫﻴر
ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬ ـ ـ ــﺎ وﺘﺤﻘﻴ ـ ـ ــق اﻝ ـ ـ ــﺴﺒق اﻹﻋﻼﻤ ـ ـ ــﻲ اﻝ ـ ـ ــذي ﻴ ـ ـ ــﻀﻤن ﻝﻬ ـ ـ ــﺎ اﻝ ـ ـ ــﺴﻴطرة
واﻝﺒﻘﺎء).(183
ب -ﺘطورات اﻝﻘﺎﻨون ) : (Legal Developmentﻴﺘ ازﻴـد دور اﻝﻘـﺎﻨون
واﻝﻤﺠــﺎﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺄﻴﻴــد ﺠﺎﻨــب اﻝــﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋﻨــد وﻗــوع اﻷزﻤــﺔ ،وﻫــذا ﻓــﻲ
ﺤد ذاﺘـﻪ ﻝـﻴس ﺸـﻴﺌﺎً ﻤﻬﻤ ًـﺎ ،وﻝﻜـن ﻤﻌﻨ ــﺎﻩ :ان اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝﻜﺒـرى ﻗـد ﺘﺤظـﻰ
ﺒﻌﻘوﺒ ــﺎت ﺸ ــدﻴدة ﺤ ــﻴن ﺘﻘ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻷﺨط ــﺎء ،ﻓﻤﻨ ــذ ﺴ ــﻨوات ﻜ ــﺎن اﻝ ــﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻴﺒﺤﺜ ــون ﻋ ــن ﻤﺤ ــﺎم ﻴﻘﺒ ــل اﻝ ــدﻓﺎع ﻋ ــﻨﻬم ﻤﻘﺎﺒ ــل أﺘﻌ ــﺎب ﻗﻠﻴﻠ ــﺔ ،وﻝﻜ ــن اﻵن
)(182

ﻗ ـدري ﻋﻠــﻲ ﻋﺒــد اﻝﻤﺠﻴــد :إدارة اﻷزﻤــﺎت واﻝﺠﻤﻬور،اﻝﻘــﺎﻫرة  ،اﻝﺘــﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒــﺎدل ،ﻤﺠﻠــﺔ ﻜﻠﻴــﺔ اﻝد ارﺴــﺎت

اﻝﻌﻠﻴﺎ ، ،اﻝﻌدد ،2004 ،10ص.172-127
)(183

اﻝ ـ ــﺴﻴد ﻋﻠﻴ ـ ــوﻩ ،إدارة اﻷزﻤــ ــﺎت واﻝﻜـ ـ ـوارث ،ﺤﻠــ ــول ﻋﻠﻤﻴ ـ ــﺔ ،أﺴ ـ ــﺎﻝﻴب وﻗﺎﺌﻴــ ــﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤرﻜ ـ ــز اﻝﻘـ ـ ـرار

ﻝﻼﺴﺘﺸﺎرات ،ﺴﻠﺴﻠﺔ دﻝﻴل ﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘرار ،ﻜﺘﺎب رﻗم ) ،1997 ، (2ص.54
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ﻴﺘطوع اﻝﻤﺤـﺎﻤون ﻋﺒـر وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم ﻻﺜﺒـﺎت ﺤﻘـوق اﻝـﻀﺤﺎﻴﺎ ،وﻴﻘوﻤـون
ﺒﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻨﺎس ﺒﻌدم اﻝﺘﻔرﻴط ﺒﺤﻘوﻗﻬم.
ج -ﺘــﺼﺎﻋد دور ﺠﻤــــﺎﻋﺎت اﻝــﻀـﻐط ) :(Pressure Groupsوﻫــﻲ
ﺘﻨظﻴﻤـ ــﺎت ﻏﻴـ ــر ﺤﻜوﻤﻴـ ــﺔ ،ﺘـ ــﺴﺘﻬدف اﻝﺘـ ــروﻴﺞ ﻝﻤـ ــﺼﺎﻝﺢ ﻓﺌـ ــﺔ ﻤـ ــن ﻓﺌـ ــﺎت
اﻝﻤﺠﺘﻤـ ــﻊ :اﻝﻌﻤـ ــﺎل ،اﻝﻔﻼﺤـ ــون ،اﻝﻤﻬﻨﻴـ ــون ،اﻻﻗﻠﻴـ ــﺎت واﻝطواﺌـ ــف ،اﻝﻤ ـ ـرأة،
اﻝطﻔــل ،ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن .وﻫــﻲ ﺠﻤﺎﻋــﺎت ﻨــﺸطﺔ ﺘــﺴﺘﻨﻔر ﺠﻬودﻫــﺎ أوﻗــﺎت
اﻷزﻤﺎت ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ وﺒﺎﺘـت اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر ﻝـم ﺘﻌـد ﺘـؤﻤن
ﺒﺎﻝ ــﺼدﻓﺔ ،ﺤﻴﻨﻤ ــﺎ ﺘﻘ ــﻊ اﻷزﻤ ــﺔ ،إذ ﻻﺒ ــد ﻤ ــن اﻝﺒﺤ ــث ﻋ ــن )ﻜ ــﺒش اﻝﻔ ــداء(
وﺠﻤﺎﻋــﺎت اﻝــﻀﻐط ﺴــوف ﺘﺜﻴــر اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر ووﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ﺒﻐﻴــر ﻫ ـوادة
ﺤﺘــﻰ ﻴــﺘم اﻝﻜــﺸف ﻋــن اﻝــﺸرﻴر ) (Villainاﻝــذي ﺘــﺴﺒب ﻓــﻲ وﻗــوع اﻷزﻤــﺔ،
أي ﻻﺒـ ـ ــد أن ﻴﻜـ ـ ــون ﻫﻨـ ـ ــﺎك ﻤـ ـ ــذﻨب ) ،(Guiltyوأﺼـ ـ ــﺒﺢ دور ﺠﻤﺎﻋـ ـ ــﺎت
اﻝﻀﻐط أﻜﺜر ﺘـﺄﺜﻴ اًر ﻓـﻲ اﻝـﺴﻨوات اﻷﺨﻴـرة ،وﻏﺎﻝﺒـﺎً ﻤـﺎ ﺘﻘـوم ﻫـذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت
ﺒﺄﻤــداد وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ﺒﺎﻝﻘــﺼص اﻻﺨﺒﺎرﻴــﺔ اﻝﻤﺜﻴـرة اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــرك اﻝﻌواطــف
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘﺤﻔز اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﻴن واﻝﻤﺤـﺎﻤﻴن ﻋﻠـﻰ اﺘﺨـﺎذ إﺠـراءات ﻤـﺸددة ﺘﺠـﺎﻩ
ﺒﻌض اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﺒﺎﻷزﻤﺎت).(1
د -وﻋــــﻲ اﻹدارة )Awareness

 :(Managementﻤ ــن اﻝﺠواﻨ ــب

اﻹﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ ،ﺘ ازﻴــد وﻋ ـﻲ اﻹدارات ﻓــﻲ اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت
اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘدرﻴب اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤواﺠﻬـﺔ اﻷزﻤـﺎت ،وﺘـﺸﻜﻴل ﻓرﻴـق أو إدارات
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷزﻤﺎت).(184
 -2اﻝﻤدرك )اﻝﻤﺘﺼــور( ﻫو اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ):(Perception is Reality
ﺘﻤـ ـ ــﺎرس وﺴـ ـ ــﺎﺌل اﻻﺘـ ـ ــﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴـ ـ ــﺔ دو اًر ﻤﻬﻤـ ـ ــﺎً ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـ ـ ــﺎت
اﻝﻤﻌﺎﺼ ـ ـرة ،ﻓﻬـ ــﻲ ﺘﻘـ ــدم ﺘﻔـ ــﺴﻴرات ﻝﻠواﻗـ ــﻊ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤـ ــﺔ واﻝـ ــﺼورة واﻝﺤرﻜـ ــﺔ واﻝﻠـ ــون،
وﺘ ــﻀﻔﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻤ ــن ﻴﺘﻠﻘ ــون اﻝرﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ ﺼ ــﺒﻐﺔ ذاﺘﻴ ــﺔ ..وﻴﺒﻨ ــﻲ اﻷﻓـ ـراد
ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻤــﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠواﻗــﻊ اﻝﻤـﺎدي واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋــن طرﻴـق ﻤــﺎ ﻴﻘرأوﻨــﻪ أو ﻴــﺴﻤﻌوﻨﻪ

)(184

ﻤﻬدي ﺤﺴن ،ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ وﺴﺎﺌل وأﺴﺎﻝﻴب اﻻﺘﺼﺎل،اﻝﻘﺎﻫرة  ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ،ص.165
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أو ﻴـﺸﺎﻫدوﻨﻪ ،وﻤـن ﺜــم ..ﻓـﺄن ﺴــﻠوﻜﻬم اﻝﺸﺨـﺼﻲ واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﺘﺤــدد
ﺠزﺌﻴ ــﺎً ﻋ ــن طرﻴ ــق اﻝﺘﻔ ــﺴﻴرات اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻘ ــدﻤﻬﺎ وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ﻝﻸﺤ ــداث اﻝﺠﺎرﻴ ــﺔ
واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘوﺠد ﻤﺼﺎدر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒدﻴﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ).(185
وﻏﺎﻝﺒ ــﺎً ﻤ ــﺎ ﻴﻨظ ــر اﻝﻨ ــﺎس إﻝ ــﻰ وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ..ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫ ــﺎ أدوات ﺘﻌﻜ ــس اﻝﻌ ــﺎﻝم
اﻝﻤﺤﻴط ﺒﻬم ﺤﻴث ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺒرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت،
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻜس اﻝدراﻤﺎ ﻗﻴم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺎداﺘﻪ وأﻨﻤﺎط ﺴﻠوﻜﻪ ،وﺘﻌد وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم وﻓـق ﻫـذا
اﻝﻤﻔﻬوم ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻨﺎﻓذة اﻝﺘﻲ ﺘطل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ).(186
وﻴﻨظ ــر ﺒﻌ ــض اﻝﻨ ــﺎس ﻝوﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ﺒ ــﺼورة ﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ،إذ ﻴ ــرون أﻨﻬ ــﺎ ﺘﺨﺘ ــﺎر
اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤوﻀوﻋﺎت واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ،ﻝﻴس ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜس اﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﺒـل
ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﺒﻌــض اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت واﻝﻤــﺼﺎﻝﺢ واﻷﻫــداف ﻝﻠﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝوﺴــﺎﺌل ،وﻴــرى
( Cultivateﻫؤﻻء أن وﺴﺎﺌل اﻹﻋـﻼم ﻻ ﺘﻌﻜـس ﻤـﺎ ﻴﺤـدث ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝمٕ ،واﻨﻤـﺎ ﺘﻨﻤـﻲ )

ﻋﺎﻝﻤﺎً ﻴﺒدو ﺤﻘﻴﻘﻴﺎً ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴن.

وﻗــد ﻴﺘﻘﺒــل اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ اﻹﻋﻼﻤــﻲ ،ﻝﻜوﻨــﻪ ﻏﻴــر ﻤــدرك ﻝﻠﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘــﺘم
ﻝﺨﻠــق ﻫــذا اﻝواﻗــﻊ وﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺘ ـراﻜم اﻝﺘــﺼرف ﻝوﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ،ﻴﺒــدو اﻝﻌــﺎﻝم اﻝــذي ﺼــﻨﻌﺘﻪ
ﺘﻠك اﻝوﺴﺎﺌل ﺤﻘﻴﻘﻴﺎً ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ،وﻗد ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻌض اﻝﻨﺎس أن ﻴﻤﻴز ﺒﻴن ﻫذا اﻝﻌـﺎﻝم
اﻝﻤﺼطﻨﻊ ﻋن طرﻴق وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻝﻌﺎﻝم اﻝواﻗﻌﻲ).(187
( What Has Happenedوﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷزﻤﺔ ،ﻓﺄﻨﻪ ﻝﻴس اﻝﻤﻬم ﻤﺎ ﺤدث )
What People Think Hasﺒـل اﻷﻜﺜــر أﻫﻤﻴــﺔ ﻤـﺎ ﻴﺘــﺼور اﻝﻨــﺎس أﻨـﻪ ﺤــدث )
(Happened .
وﻤ ــن اﻝﺤﻴوﻴ ــﺔ ﻋﻨ ــد د ارﺴ ــﺔ اﻷزﻤ ـ ــﺔ :ان ﺘﻌ ــرف ﻤ ــﺎ ﻴدرﻜ ــﻪ اﻝﻨ ــﺎس ﻋﺒ ــر ﺨﺒـ ـراﺘﻬم
اﻝﺸﺨـ ـ ـ ــﺼﻴﺔ أو ﺘﻌرﻀـ ـ ـ ــﻬم ﻝوﺴـ ـ ـ ــﺎﺌل اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم ..ﻴﺤـ ـ ـ ــول إﻝـ ـ ـ ــﻰ واﻗـ ـ ـ ــﻊ ﻻ ﻴﻘﺒـ ـ ـ ــل اﻝـ ـ ـ ــﺸك
( وﻤــن ﺜـ ـم ،ﻻﺒــد ان ﻴﻌــرف اﻝﻘــﺎﺌم ﺒﺎﻻﺘــﺼﺎل ﻜﻴــف )Perception is Reality
)(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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( وﻝـﻴس Concernsﻴﺨﺎطب اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎت اﻝﻨـﺎس وﻤـن اﻝﻤﻬـم ﻫـو ﻤﻌرﻓـﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎﻤـﺎت )
(  ،(Our Own Realityوذﻝــك ﻤــﺎ ﻴﻤﺜــل ﻝﻨــﺎ اﻝواﻗــﻊ اﻝﺨــﺎص )Factsاﻝﺤﻘــﺎﺌق )
( اﻝداﺨﻠﻲ أو اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋـن Meaning Structureﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ )
ﻤـ ـؤﺜرات ﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ ﺘ ــﻀﻊ ﺘ ــﺼوراﺘﻬﺎ ﻋ ــن اﻝواﻗ ــﻊ ،وﻴ ــﺸﻴر اﻝﺘ ــﺎرﻴﺦ إﻝ ــﻰ ان ﻜ ــل ﻤﻌ ــﺎرف
اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒــدءاً ﻤــن اﻝــﻨﻘش ﻋﻠــﻰ ﺠــدران اﻝﻜﻬــوف ﺤﺘــﻰ اﺠﺘﻴــﺎز اﻝﻔــﻀﺎء ،ﻻ ﺘﻌﺒــر ﻋــن
ﺤﻘــﺎﺌق ﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﺘﻌﺒــر ﻋــن ﺘــﺼورات ﺘــم ﺘــدوﻴﻨﻬﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﺒﻌــض اﻷﻓ ـراد
ﺒﺸﻜل ذاﺘﻲ).(188
( ﻤــدﻝوﻻً واﻀــﺤﺎً ﻋﻨــد Perception Realityوﻜــﺎن ﻝﻘــﻀﻴﺔ ﺘــﺼور اﻝواﻗــﻊ )
( ﻓــﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ ﻋــﺎم Mod Cow Diseaseاﻜﺘــﺸﺎف أزﻤــﺔ ﻤــرض ﺠﻨــون اﻝﺒﻘــر )
( ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻨﻘــص  1990Hysteriaﻓﻘــد أﺼــﻴب اﻝﻨــﺎس ﺒﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن اﻝﻬﻠــﻊ واﻝﻬــﺴﺘﻴرﻴﺎ )
اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝدﻗﻴﻘــﺔ اﻝﻤﺘــﺼﻠﺔ ﺒﻬــذا اﻝﻤــرض ،ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ ﺘــﺼﺎﻋد اﻷزﻤــﺔ ،وﻝــم ﺘــذﻜر
وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت ﺤﻘﻴﻘﺔ :ان اﻷﺒﻘﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎب ﺒﻬـذا اﻝﻤـرض ﻻ ﺘـﺼﺒﺢ
ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ ،وأدى ﺘداول وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻝﻜﻠﻤﺔ اﻷﺒﻘﺎر ))(Madﻤﺠﻨوﻨﺔ(
( وﻜﻠﻤ ــﺔ اﻝﺠﻨـ ــون إﻝ ــﻰ ﺠﻌـ ــل اﻝﻨـ ــﺎس ﻴﻌﺘﻘ ــدون أﻨﻬـ ــم ﺴ ــﻴﺘﺤوﻝون إﻝـ ــﻰ أﺒﻘـ ــﺎر )Cow
( وﻝــم BSEوﻴــﺼﺎﺒون ﺒـ ـ)اﻝﺠﻨــون( ﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن أن اﻻﺴــم اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻝﻠﻤــرض ﻫــو )
ﻴ ــدرك اﻝﻨ ــﺎس ﺘﻠ ــك اﻝﺤﻘ ــﺎﺌق إﻻ ﻋ ــﺎم  ..1996ﺤ ــﻴن ظﻬ ــرت اﻝﻤوﺠ ــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ ــﺔ ﻤ ــن ﻫ ــذا
اﻝﻤرض.
وﻓــﻲ ﻋــﺎم  1996ﻓﻘــط اﺴــﺘوﻋﺒت اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ ﻗــﻀﻴﺔ اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤــدرك ﻤــن
( ،ﻤــن ﺨــﻼل ﻋﻘــد ﻨــدوة ﻝﻠﺨﺒ ـراء اﻋﻠﻨ ـوا Perceived Realityوﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم )
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺤﻘﺎﺌق ،وﻤـن ﺜ ـم ﺘـم اﻨﺠـﺎز ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺠﻴـدة ﻝﺘﻠـك اﻷزﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ
ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ):(189
 -1ﺘﺤوﻴل ﺒﻌض ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝرﺴﺎﺌل اﻻﺨﺒﺎرﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺼﺎدر ﻤرﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
 -2ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤل اﻝﺠد ﺘﻬوﻴن أو ﺘﻬوﻴل.
 -3ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﺼرف ).(Acting Quickly
)(188

د .ﺤﺴن ﻋﻤﺎد ﻤﻜﺎوي ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.61

)(189

ﻋﻠﻲ ﻋﺠوة وآﺨرون ،ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل،اﻝرﻴﺎض ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺼﺒﺎح ،1989 ، ،ص.20-19
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 -4ﺠﻌـ ــل اﻝﺠﻤﻬـ ــور ﻴـ ــﺸﺎﻫدون ﻫـ ــذا اﻝـ ــﺴﻠوك ﺤﺘـ ــﻰ ﻴـ ــﺼل ﺒﺎﻝﺤﻘـ ــﺎﺌق إﻝـ ــﻰ
ﻤدرﻜﺎﺘﻪ.
ورﻏم ذﻝك ﻓﺄن ﺴوء ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ ﻷزﻤـﺔ ﻤـرض )ﺠﻨـون اﻝﺒﻘـر( ﻓـﻲ
اﻝﻤرﺤﻠ ــﺔ اﻷوﻝ ــﻰ ﻋ ــﺎم  1990أﻓﻘ ــدﻫﺎ ﻤ ــﺼداﻗﻴﺘﻬﺎ ﻝ ــدى اﻝﺠﻤﻬ ــور ﻋ ــﺎم  ،1996ﻝ ــﻴس
ﺒﺴﺒب اﻝﺤﻘﺎﺌق وأﻨﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﺼورات اﻝﻨﺎس ﻋن اﻝواﻗﻊ ،ﻓﺤـﻴن ﻴﺘـﺼور اﻝﻨـﺎس أﻨﻬـم ﻓـﻲ
ﺴــﺎﻋﺎت اﻝﺨطــر ،ﻻﺒــد أن ﺘــﺸﻌرﻫم ﺒــﺄﻨﻬم ﻤوﻀــﻊ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ،وﻻﺒــد أن ﻨﺘﺄﻜــد إﻨﻬــم ﺴــوف
ﻴﺼدﻗون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺨﺒﻴرة وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
 -3ﺨﺎطـب اﻝﻨـﺎس ﺒﻤـﺎ ﻴرﻴـدون ﺴـﻤﺎﻋﻪُ ) Telling People What They
:(Want to Hear
(  ،ﻓﻘـد ﻜـﺎن Persunsionﻴرﺘﺒط ﻤﺤﺘوى اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋـﺎدة ﺒﺎﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻻﻗﻨـﺎع )
أﻓﻼطــون ﻴﻌــرف اﻝﺒﻼﻏـ ــﺔ ﺒﺄﻨﻬــﺎ )ﻜــﺴب ﻋﻘــول اﻝﻨــﺎس ﺒﺎﻝﻜﻠﻤــﺎت( ..وﻜــﺎن أرﺴــطو ﻴــرى
اﻝﺒﻼﻏـ ـ ــﺔ أﻨﻬـ ــﺎ) :اﻝﻘـ ــدرة ﻋﻠـ ــﻰ ﻜـ ــﺸف ﺠﻤﻴـ ــﻊ اﻝـ ــﺴﺒل اﻝﻤﻤﻜﻨـ ــﺔ ﻝﻼﻗﻨـ ــﺎع ﻓـ ــﻲ ﻜـ ــل ﺤـ ــﺎل
ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ().(190
وﺤﻴن ﺘﺘﺤدث اﻝرﺴﺎﻝﺔ ،ﺴوف ﺘﻼﺤظ ان اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﺘﺨﺎذ ﻋدة ﻗ اررات
ﻤﺜل :ﺘﺤدﻴد اﻷدﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺴـوف ﻴـﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ،وﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺴـوف ﻴـﺴﺘﺒﻌدﻫﺎ ،واﻝﺤﺠـﺞ اﻝﺘـﻲ
ﻴــﺴﻬب ﻓ ـﻲ وﻀــﻌﻬﺎ ،وﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب أن ﻴﺨﺘــﺼرﻫﺎ ،وﻨوﻋﻴــﺔ اﻻﺴــﺘﻤﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب
ان ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ وﻤـدى ﻗوﺘﻬـﺎ ،ﻓﻜـل رﺴـﺎﻝﺔ اﻗﻨﺎﻋﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻨﺘـﺎج اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻘـ اررات ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ
ﻝﺸﻜﻠﻬﺎ وﻤﺤﺘواﻫﺎ ،وأﻏﻠب ﺘﻠك اﻝﻘ اررات ﻻ ﻴﻤﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻬـدف اﻻﻗﻨـﺎﻋﻲ ﻝﻠرﺴـﺎﻝﺔ ﻓﻘـط ،وﻝﻜـن
ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎً ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وﻤﻬﺎرات اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل.
 -4أﺠﻌل ﻤن اﻷزﻤﺔ ﻓرﺼﺔ:
ﻴﺘﻜ ـ ــون اﻝﻤﻔﻬ ـ ــوم اﻝ ـ ــﺼﻴﻨﻲ ﻝﻜﻠﻤ ـ ــﺔ اﻷزﻤ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن رﻤـ ـ ـزﻴن اﻷول  ،ﺒﻤﻌﻨ ـ ــﻲ ﺨطـ ـ ــر
( وﻴﺘﻤﺜـل اﻝﺨطـر ﻓـﻲ اﻝﺤـﺎدث  (Opportunityواﻝﺜﺎﻨﻲ ،ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻓرﺼـﺔ ))Danger
اﻝﺴﻠﺒﻲ اﻝذي ﻴﻬدد ﺴﻤﻌﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ.

)(190

ﺠﻬـ ــﺎن أﺤﻤـ ــد رﺸـ ــﺘﻲ :اﻷﺴـ ــس اﻝﻌﻠﻤﻴـ ــﺔ ﻝﻨظرﻴـ ــﺎت اﻻﺘـ ــﺼﺎل،اﻝﻘﺎﻫرة ،دار اﻝﻔﻜـ ــر اﻝﻌرﺒـ ــﻲ،1978 ، ،

ص.462-461
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وﻗد ﺘﻤﺜل اﻝﻔرﺼﺔ ﻓﻲ أن ﻫذا اﻝﺤﺎدث ﻴﺤظﻰ ﺒﺎﻝﻨﺸر اﻝواﺴﻊ اﻝﻨطﺎق ﻋﺒر وﺴـﺎﺌل
اﻹﻋــﻼم وﻤــن ﺜـ ـم ﻴﺘــردد أﺴــم اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﻝــﺴﻨﺔ ،وﻴﻌــد ﻫــذا إﻋﻼﻨــﺎً ﻤﺠﺎﻨﻴــﺎً
ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ.
( -5The Bigger They Are:اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻜﺒرى ﺘﺤظﻰ ﺒﺘﻐطﻴﺔ أوﺴﻊ )
ﻴ ــﺴﺘﺠﻴب اﻝﻨ ــﺎس ﻝﻸﺴ ــﻤﺎء أو اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻝﻜﺒﻴـ ـرة اﻝﻼﻤﻌ ــﺔ ،أﻜﺜ ــر ﻤ ــن اﺴ ــﺘﺠﺎﺒﺘﻬم
ﻝﻸﺴــﻤﺎء اﻝــﺼﻐﻴرة وﻤــن ﺸــﺄن ذﻝــك ﺘﺤﻘﻴــق ﻤ ازﻴــﺎ ﻋدﻴــدة ﻝﻠﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﻜﺒــرى ﻓــﻲ اﻷوﻗــﺎت
اﻝﻌﺎدﻴﺔ ،وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﻋﻴب ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻝﻌﺼﻴﺒﺔ.
 -6ﺘﺄﻴﻴد اﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ:
ﻗــد ﺘــؤﺜر اﻝظــروف اﻝﻤﺤﻴطــﺔ ﺒﺎﻷزﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ زﻴــﺎدة أو ﺘﻘﻠــﻴص آﺜﺎرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻬــود،
ﻓﻔ ــﻲ ﻋ ــﺎم ) (1991واﺠﻬ ــت ﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺎ ﺤﺎﻝ ــﺔ ﻤﺘﻘدﻤ ــﺔ ﻤ ــن اﻷزﻤ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺴ ــﺒﺒت اﻝﻔ ــزع
( ﻝــدى اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻜﺘــﺸﺎف ﻓــﺴﺎد أﻨ ـواع ﻋدﻴــدة ﻤــن اﻷطﻌﻤــﺔ ،ﺤﻴــث )Scares
( اﻝﺴﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴض ،ووﺠـود ﻤﻠوﺜـﺎت Salmonellaﻝوﺤظ زﻴﺎدة ﻤﺎدة "اﻝﺴﺎﻝﻤوﻨﻴﻼ" )
ﻓــﻲ ﺒﻌــض أﻨ ـواع اﻝﺨﺒــز واﻝﺠــﺒن واﻝﻤوﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻤــن ﻤــرض )ﺠﻨــون اﻝﺒﻘــر( ،وﻜﺎﻨــت
اﻷزﻤــﺎت أﻫ ــم اﻝﻘــﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘ ــﻲ ﺘــﺸﻐل ﻋﻤ ــوم اﻝﻨــﺎس ﻓ ــﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ ،وﻝ ــدى دﺨــول اﻝﻌـ ـراق
اﻝﻜوﻴــت ﻓﺠــﺄة ﺘﺤــول اﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻝﻬــﺴﺘﻴري ﻤــن اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر ﺒﺘــﺴﻤم اﻷﻏذﻴــﺔ ﺘﺠــﺎﻩ أﺤــداث
اﻝﻐزو ،واﻨﺼرف اﻫﺘﻤﺎم وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻋن ﺘﻐطﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻠوث اﻷطﻌﻤﺔ).(1
 -7ﺘﻜرار اﻷزﻤﺎت وﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻴﻀﺎﻋف ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ
( ٕواذا accidentﻫﻨﺎك ﻗول ﺸﺎﺌﻊ ﻝدى اﻹﻋﻼﻤﻴﻴن ،ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻤـرة ﻴﻌـد ﺤﺎدﺜـﺎً )
ـﺎء Trendﺘﻜـ ـ ــرر ﻤ ـ ـ ـرة أﺨـ ـ ــرى ﻴﻌـ ـ ــد اﺘﺠﺎﻫـ ـ ــﺎً )
(ٕ ،واذا ﺤـ ـ ــدث ﺜـ ـ ــﻼث ﻤ ـ ـ ـرات ﻴُﻌـ ـ ــد وﺒـ ـ ـ ً

( ،ﻓﻤﺜﻼً ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﻔزع ﻤن اﻝطﻌـﺎم ﻓـﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ أدى ﺘﻌـدد اﻝـﺸرﻜﺎت )Epidemic
اﻝﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺘﻠوث اﻝﻐذاء إﻝﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻷزﻤﺔ).(191
وﻓـﻲ ﻤــﺼر ..ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻜــررت ظــﺎﻫرة ﻫـروب رﺠــﺎل اﻷﻋﻤــﺎل ﺒﻌـد اﻗﺘـراض ﻤﻼﻴــﻴن
اﻝﺠﻨﻴﻬـﺎت ﻤـن اﻝﺒﻨـوك ،وﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻝﻠﺨـﺎرج ،ﺤـدﺜت أزﻤـﺎت ﻋدﻴـدة ﻝﻤـﺼداﻗﻴﺔ رﺠـﺎل اﻷﻋﻤــﺎل
)(191ﻜــﺎظم ﻫﺎﺸــم اﻝﻨﻌﻤــﺔ :اﻷزﻤــﺔ ،ﻤﺠﻤوﻋــﺎت ﻤﺤﺎﻀ ـرات اﻝﻘﻴــت ﻋﻠــﻰ طــﻼب دورة اﻝﺤــرب) ،(11ﺠﺎﻤﻌــﺔ
اﻝﺒﻜر ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﻝم ﺘﻨﺸر ،ص.29
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وﺼــورﺘﻬم أﻤــﺎم اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر ﺒــﺸﻜل ﺴــﻲء ،وﻜــذﻝك اﻝﻔــﺴﺎد اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن ﺘــﺼرﻓﺎت ﺒﻌ ــض
اﻝﻘﻴﺎدات .وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻏﻴر اﻝﻤﺒررة ﻝـﺒﻌض رﺠـﺎل اﻷﻋﻤـﺎل
وﺘﺸوﻴﻪ ﺴﻤﻌﺔ اﻝﺒﻨوك ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم

)(192د .ﺤﺴن ﻋﻤﺎد ﻤﻜﺎوي ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.67

53

)(192

.

ا+ـــ BاAــ:7
أ7ـــ*ذج ازـــت ا وـــ
ﻝــو دﻗــق ﺒﻌﻨﺎﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻨــﺎوﻴن ﻜﺜﻴ ـرة ،ﻓﺄﻨﻬــﺎ ﺒــﻼ ﺠــدال ﻤرﺸــﺤﺔ ﻓــﻲ أي وﻗــت ﻷن
ﺘﻜـون أزﻤــﺔ ﻨــﺸﺎﺒﺔ ﺘﻌــزز ﺒﻤﻌطﻴﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤــن اﻷﺴــﺎﻝﻴب واﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺎت واﻝﺒـراﻤﺞ ﻝﻐــرض
وﻗــف ﺘ ــداﻋﻴﺎت ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ اﻝــذي ﺤ ــدﺜت ﻓﻴ ــﻪ،وﺘراﻓق ﻫــذﻩ اﻝﻌﻨ ــﺎوﻴن اﻝﺤﻴ ــﺎة
اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺴ ـواء ﻝﻺﻨــﺴﺎن أو ﻝﻠﻤؤﺴــﺴﺎت أو اﻝــدول ،وﺒﺈﻤﻜــﺎن أي ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻌﻨــﺎوﻴن ﻋﻠــﻰ
ﺒـ ــﺴﺎطﺘﻬﺎ أن ﺘﺤـ ــدث ﺸـ ــرﺨﺎ ﻋﻤﻴﻘـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ إدارة اﻹﻨـ ــﺴﺎن أو اﻝﻤؤﺴـ ــﺴﺎت أو اﻝـ ــدول ﺘﻌﺒـ ــﺂ
ﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻤــﺎ ﻴﺤــدث ﻤــن ﺘطــورات ﻷي ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻌﻨــﺎوﻴن .ﻓﻤــﻶ ﺴــﻘوط طــﺎﺌرة ﻴﻤﻜــن أن
ﻴﻜــون ﺨﺒ ـ ار ﻋﺎدﻴــﺎ ،ﻝﻜﻨــﻪ ﻴﻤﻜ ـن أن ﻴﻜــون ﺨﺒــر إﺴــﻘﺎطﻬﺎ ﺒﻔﻌــل إرﻫــﺎﺒﻲ أو ﺒواﺴــطﺔ دول
أﺨــرى ،اﻵﻤــر اﻝــذي ﻴــؤدي اﻝــﻰ ﺘــوﺘر اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن ﻫــذﻩ اﻝدوﻝــﺔ واﻝدوﻝــﺔ اﻷﺨــرى اﻝﺘــﻲ
ﻗﺎﻤــت ﺒﻔﻌــل اﻹﺴــﻘﺎط وﻫﻜــذا ﻤــﻊ اﻝﻌﻨــﺎوﻴن اﻷﺨــرى.وأدﻨــﺎﻩ ﺸــﻜل ) (1ﻴﺒــﻴن ﻤﺎﻫﻴــﺔ ﺘﻠــك
اﻝﻌﻨﺎوﻴن:
ﻋﻨﺎوﻴن ﻷزﻤﺎت ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻝدﻴون

ﻤظﺎﻫرات

ﺘﺴﻤم ﻏذاﺌﻲ

ﺠودة ﻀﻌﻴﻔﺔ

ﺨﻔض إﻨﻔﺎق

ﺴﻘوط طﺎﺌرة

إﻀراب

ﻋدم ﺘطوﻴر

ﻨﻘص اﻹﻨﺘﺎج

ﺘﺴرب ﻤواد ﺨطﻴرة

إﻓﻼس اﻝﺸرﻜﺔ

اﻋﺘﺼﺎم

ﻀﻌف اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﺎﺌض إﻨﺘﺎج

ﺘﻠوث ﺒﻴوﻝوﺠﻲ

ﺘﻠوث ﺒﻴﺌﻲ

اﻝﻜذب

اﻨﻘطﺎع ﻜﻬرﺒﺎء

ﺨﻠل ﺘﻨظﻴﻤﻲ

ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ

ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺨطﺄ

ﻗﻀﺎﻴﺎ

اﻨﻘطﺎع ﻤﻴﺎﻩ

ﺘﺄﺨﻴر ﺘﺴﻠﻴم

اﻨﻬﻴﺎر ﻨﻔق

ﺘﺠﺴس ﻤﻨﺎﻓﺴﻴن

إﺸﺎﻋﺎت

ﺘراﻜم ﻨﻔﺎﻴﺎت

ﻀﻌف اﻝﺒﺤوث

اﻨﺸطﺔ ﻤﻌﺎدﻴﺔ

اﻝرﺸوة

ﺘﺨرﻴب

اﻨﻬﻴﺎر ﻤﺒﺎﻨﻲ

ﻫﺠرة اﻝﻌﻘول

ﻓﺸل ﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻻﺨﺘﻼس

إرﻫﺎب

اﻨﻬﻴﺎر ﻜوﺒري

ﻨﻘص ﻋﻤﺎﻝﺔ ﻤدرﺒﺔ

ﺘﺸوﻴﻪ ﺴﻤﻌﺔ

ﺘﻤﺎس ﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ

أﺤداث ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ اﻨﻬﻴﺎر ﺠﺴر

ﺴﻠوك ﺴﻲء

إﻓﻼس ﻋﻤﻼء

إﺼﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎل

ﻓﻀﺎﺌﺢ

اﻨﻬﻴﺎر ﺠﺒﻠﻲ

ﺤوادث ﻨﻘل

ﻓواﺌد اﻝﻘروض

ﻋطل ﻤﻌدات

ﺘﻬرﻴب

ﺘﻌﺎرض ﻤﺼﺎﻝﺢ

ﻋطل ﺴﻔﻴﻨﺔ

ﺤرب ﻨﻔﺴﻴﺔ

إﺒﺘزاز

اﺘﻬﺎﻤﺎت

ﻀﻌف اﻷﻤن

ﺘﻠوث ﻜﻴﻤﺎوي

ﺘﻐﻴر ﺴﻌر اﻝﻌﻤﻠﺔ

ﺘزوﻴر

ﺘدﺨل

اﺨﺘﻼف ﻗﻴم

ﺘﻠوث إﺸﻌﺎﻋﻲ

ﻓﻴﻀﺎن اﻨﻬﺎر

ﺤرﻴق

ﻏرق ﺴﻔﻴﻨﺔ

ﻏش ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ

ﻤﺸﺎﻜل ﻋﻤﺎل

اﻨﻬﻴﺎر ﺴدود

اﻨﻬﻴﺎر اﻝﺴﻤﻌﺔ

ﺴﻴول

ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ إﻋﻼﻤﻴﺔ

اﻨدﻤﺎج ﺸرﻜﺎت

اﻨﺘﺸﺎر وﺒﺎء
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وﺘﺒﻌﺎً ﻝذﻝك ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم اﻷزﻤﺎت إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن وﻜﺎﻵﺘﻲ:
-1ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄزﻤﺔ اﻹﻋﻼم واﻹﺘﺼﺎل.
-2ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷزﻤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
أﻤ ــﺎ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻴﺘﻌﻠ ــق ﺒﺎﻝﻤ ــﺎدة اﻷوﻝ ــﻰ ﻓ ــﻴﻤﻜن اﻹﺸ ــﺎرة اﻝ ــﻰ اﻷزﻤ ــﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ
اﻵﺘﻴﺔ:
أ -ﻤﺎ ازﻝت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻰ إﻗرار ﺘدﻓق )ﺤر وﻤﺘوازن ﻝﻺﻋﻼم(:
ٕوازاء ذﻝك ﻋﻤﻠت )اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت( واﻝﻤؤﻝﻔـﺔ
ﻤن ) (17ﻋـﻀواً ﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻨﻬم ﻋـرب إﻝـﻰ ﻨـﺸر ﺘﻘرﻴـر ﺨـﻼل ﻜـﺎﻨون اﻝﺜـﺎﻨﻲ
ﻋــﺎم  1985ﺘﺤــت ﻋﻨـوان /اﻝﺴﻠــﺴﻠﺔ اﻝﻔﺎﺤــﺼﺔ /ورد ﻓﻴــﻪ ان ) (%75ﻤــن
ﻤﺠﻤـ ــوع وﺴـ ــﺎﺌل اﻻﺘـ ــﺼﺎل اﻝﺘـ ــﻲ ﻋﻤﺎدﻫـ ــﺎ اﻝﻬـ ــﺎﺘف ﻤوﺠـ ــودة ﻓـ ــﻲ اﻝﺒﻠـ ــدان
اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ).(193
ﻜﻤــﺎ أوﻀــﺢ اﻝﺘﻘرﻴــر ﻨﻔــﺴﻪ :ان ﻤﺤــﺎوﻻت اﻝـرﺒط اﻝﻬــﺎﺘﻔﻲ ﻻ ﺘــﻨﺠﺢ إﻻ
ﺒﻨــﺴﺒﺔ ) (%30ﻓــﻲ اﻝﺒﻠ ــدان اﻝﻔﻘﻴ ـرة ،وﻴﺘــﺴم اﻹﻋــﻼم ﺒــﺎﺨﺘﻼﻻت أﺴﺎﺴــﻴﺔ
ﺘﻌﻜس اﻨﻌدام اﻝﺘوازن اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴﺴود اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ.
وﻋﻠﻴـﻪ ..ﻓـﺄن ﻤـﺎ ﻴﻘـرب ﻤـن ) (%80ﻤـن ﺘـدﻓق اﻷﻨﺒـﺎء اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﺘﺒﺜـﻪ
وﻜﺎﻻت اﻻﻨﺒﺎء اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ،ﻏﻴر ان ﻫذﻩ اﻝوﻜﺎﻻت ﻻ ﺘﻜـرس ﻝﻠﺒﻠـدان
اﻝﻨﺎﻤﻴــﺔ إﻻ ﻨــﺴﺒﺔ ﺘﺘـراوح ﺒــﻴن ) (%40-20ﻤــن ﺘﻐطﻴﺘﻬــﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع اﻝﺒﺸرﻴﺔ.
وﻋﻠـ ــﻰ اﻝـ ــرﻏم ﻤـ ــن أن ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤﻼﺤظـ ــﺎت واﻹﺤـ ــﺼﺎﺌﻴﺎت ،ﻓﻘـ ــد ﺸـ ــﻬد
اﻝ ــوطن اﻝﻌرﺒـ ــﻲ -ﺤرﻜـ ــﺔ داﺌﺒـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ إﻨﺘـ ــﺎج اﻝﻜﺘـ ــب واﻝـ ــﺼﺤف واﻝﻤﺠـ ــﻼت
واﻝﻨــﺸرات اﻝدورﻴــﺔ ،ﻜﻤــﺎ ان ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝطﺒﺎﻋــﺔ واﻝــورق واﻝﺘوزﻴــﻊ واﻝﺘــﺼوﻴر
ﺒــدأت ﺤرﻜﺘﻬــﺎ اﻹﻨــﺸﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘطورﻴــﺔ ،ﻓــﻀﻼً ﻋــن ﺘ ازﻴــد ﻤﺤطــﺎت اﻹرﺴــﺎل
اﻹذاﻋﻲ واﻝﺘﻠﻔﺎزي ﺒﺸﻜل ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﻐطﻴﺔ ﻜل أﻨﺤـﺎء اﻝـوطن ،ﻤـﻊ اﺤﺘـرام
اﻝﺘﻜﺎﻤ ــل واﻝﺘﻨ ــﺴﻴق ﻓ ــﻲ إط ــﺎر اﺘﺤ ــﺎد اﻹذاﻋ ــﺎت اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ واﺘﺤ ــﺎد وﻜ ــﺎﻻت
)(193
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اﻷﻨﺒــﺎء اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺸــﻌرت ﺒــﺎﻝﺨطر وﺘﺤرﻜــت ﺴ ـواء ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠــﻲ،
ﺒﺘﺤــﺴﻴن ﻋﻤﻠﻬــﺎ أو ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺴﺘوى اﻝﻘــوﻤﻲ ،ﺒﺎﻝﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ وﻜــﺎﻻت اﻷﻨﺒــﺎء
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى واﻝﺘﺤﺎور ﻤﻊ اﻝوﻜﺎﻻت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﺘﻌزﻴـز ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ
ﻤ ــﻊ ﻫ ــذﻩ اﻝوﻜ ــﺎﻻت واﻻﺘﺤ ــﺎدات ﻤ ــن أﺠ ــل إﻴ ــﺼﺎل اﻻﺨﺒ ــﺎر اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ إﻝ ــﻰ
ﻤﻌظم ﺒﻠدان اﻝﻌﺎﻝم ،وﻜﺴر طوق اﻻﺤﺘﻜﺎر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻸﺨﺒﺎر).(194
وﻫﻨﺎك ﻋدم ﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ )طﻴف اﻝذﺒذﺒﺎت( اﻹذاﻋﻴـﺔ ﺒـﻴن ﺒﻠـدان
اﻝ ــﺸﻤﺎل واﻝﺠﻨ ــوب ﻓﺒﻠ ــدان اﻝ ــﺸﻤﺎل ..ﺘ ــﺴﻴطر ﺤـ ـواﻝﻲ ﻋﻠ ــﻰ ) (%90ﻤ ــن
أﺼــل اﻝطﻴ ـف  ،ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻻ ﺘﻤﺘﻠــك ﺒﻠــدان اﻝﺠﻨــوب )اﻝــدول اﻝﻨﺎﻤﻴــﺔ( اﻝوﺴــﺎﺌل
اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻹذاﻋــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ ،وﻜﺜﻴ ـ اًر ﻤــﺎ ﻴــﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝوﻗــوف
أﻤﺎﻤﻬﺎ أو ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
أﻤﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﺘﻠﻔـﺎز ..ﻓـﻼ ﻴﻘﺘـﺼر اﻷﻤـر ﻋﻠـﻰ ان ) (%45ﻤـن
اﻝﻨــﺎس واﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر ﻓــﻲ اﻝﺒﻠــدان اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻻ ﺘﻤﻠــك ﺘﻠﻔــﺎ اًز ﺨﺎﺼ ـﺎً ﺒﻬــﺎ ،ﺒــل ان
ﻫذا اﻝﺘﻌﺎون ﻴزداد ﺤدة ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻼﺤـظ ان ﻫـذﻩ اﻝﺒﻠـدان ﻴـذاع وﻴﻌـرض ﻓﻴﻬـﺎ
ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ).(195
وﻝﻘد ﺒدأت ﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻹﻋـﻼم ..ﺘﻔـرض وﺠودﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲ ﻋـن
طرﻴـق اﻝـﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـددت ﻋﺒـر اﻷﻗﻤـﺎر اﻝـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴــث
ﺘﻜﺎد ﺘرﺼد اﻷﻨﻔﺎس وﺘﺤﺼﻲ اﻝﺤـﺼﻰ  ،وﻗـد ﺠـرى اﻝﻌﻤـل ﺒـﻪ ﻋـن طرﻴـق
ﺘوظﻴـ ــف ﻫـ ــذﻩ اﻷﻗﻤـ ــﺎر اﻻﺼـ ــطﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺨـ ــدﻤﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴـ ــﺔ ورﺒـ ــط ﺸـ ــﺒﻜﺎت
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت .وﻨﻘل اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻠﻔﺎزﻴﺔ واﻝﺒث اﻹذاﻋﻲ.
ﻝذا ..ﻓﺄن ﺴﻠﺒﻴﺎت وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ..ﻴﻤﻜـن أن ﺘﺤـﺴب ﻋﻠـﻰ
اﻝﺒﻠــدان اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ،وﺨﺎﺼــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﺄﺨطــﺎر اﻝــﺴﻴطرة اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ
اﻝﺘــﻲ ﺘﻔرﻀــﻬﺎ اﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﺘﺤــت ﺸــﻌﺎر/ﺤرﻴــﺔ اﻨــﺴﻴﺎب اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت/

)(194ﻤﺠﻠــس وزراء اﻹﻋــﻼم اﻝﻌــرب ،ﻓــﻲ دورﺘــﻪ ) (27اﻝﺘــﻲ ﻋﻘــدت ﻤــن ) (15-14ﺘﻤــوز /ﻴوﻝﻴــو ،1994
ﺒﻴروت ،ﺘﻤﻜن ﻤن اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴرﻴط وﻜﺎﻻت اﻷﻨﺒﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻤر اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ.
)(195
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ﻝ ــﻴس ﻋﻠ ــﻰ وﺴ ــﺎﺌل اﻻﺘ ــﺼﺎل ﻓﺤ ــﺴب ،ﺒ ــل ﻜ ــل ﻤ ــﺎ ﺘﻨﻘﻠ ــﻪ ﻤ ــن ﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت
وﻤﻌطﻴﺎت ،وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ﺒظﺎﻫرﺘﻴن ﻫﻤﺎ):(196
اﻷوﻝـــــﻰ /ﺘﺘﻤﺜـ ــل ﺒﻤـ ــﺸﻜﻼت اﻝﺘﻼﻋـ ــب ﺒﺎﻝﺤواﺴـ ــﻴب ﺒـ ــداﻓﻊ اﻝﺠﺎﺴوﺴـ ــﻴﺔ،
وﺴرﻗﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤس ﺒﺎﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ.
اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ /وﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝــﺸراء ﻝﻠﻤطــﺎﺒﻊ واﻷﺠﻬـزة اﻝطﺒﺎﻋﻴــﺔ وﺤﺒــر
وأﻗﻼم وﻤﺤطﺎت إرﺴﺎل ،وأﺠﻬزة ﺘﻠﻔﺎزﻴﺔ ورادﻴوات وآﻻت ﺘـﺴﺠﻴل
وﺤواﺴـ ــﻴب وأﻓـ ــﻼم و) (%75ﻤـ ــن ورق اﻝطﺒﺎﻋـ ــﺔ ،وﻜﺎﻤ ـ ــل ورق
اﻝﺼﺤف ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺴﺘوردة.
ب -أزﻤﺔ اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن اﻝﻌرب:
ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤن ﺸـك ﻓـﻲ ان اﻝﻤﺜﻘﻔـﻴن اﻝﻌـرب ..ﻜـﺎﻨوا طﻠﻴﻌـﺔ أُﻤـﺘﻬم
ﻤﻨــذ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻨﻬــﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺤﺘــﻰ اﻝﻴــوم ،وﻝﻘــد ﺒــدأ دورﻫــم اﻝﺘﻨــوﻴري ﺤــﻴن
واﺠﻬـ ـوا اﻝ ــﺴؤال اﻝـ ـرﺌﻴس ،ﻜﻴ ــف ﺘﻘ ــﻀﻲ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺒﺎب اﻝﺘﺨﻠ ــف اﻝﻌرﺒ ــﻲ؟
وﻜﻴف ﻨﻜﺘب أدوات اﻝﺘﻘدم اﻝﻐرﺒﻲ؟!
وﻜﺎﻨــت اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘﻠــك اﻝﺘــﺴﺎؤﻻت ﺘﻘﺘــﻀﻲ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻓﻜرﻴــﺔ
ﻤزدوﺠـ ـﺔ وﺘﻘ ــدﻴم ﺘﺤﻠﻴ ــل ﻨﻘ ــدي ﻝﺘﺠرﺒ ــﺔ اﻝﻐ ــرب ﻤ ــن ﻨﺎﺤﻴ ــﺔ ،وﺘ ــﺸﺨﻴص
أﺴﺒﺎب اﻝﺘﺨﻠف اﻝﻌرﺒﻲ ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ أﺨـرى ،وﻗـد ﻗـﺎم ﺒﻬـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻔﻜرﻴـﺔ
اﻝﻜﺒــرى ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻔﻜ ـرﻴن اﻝــرواد أﻤﺜــﺎل "رﻓﺎﻋــﺔ ارﻓــﻊ اﻝطﻬطــﺎوي،
وﺨﻴــر اﻝــدﻴن اﻝﺘوﻨــﺴﻲ" ﻏﻴــر ان ﻫــذا اﻝــدور اﻝﻔﻜــري اﻝﺒــﺎرز ..ﻜــﺎن ﻤﺠــرد
اﻝﻤﻘدﻤـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﻓـ ــﺴﺤت ﻤﻜﺎﻨـ ــﺎً أﺴﺎﺴـ ــﻴﺎً ﻝﻠﻤﺜﻘﻔـ ــﻴن اﻝﻌـ ــرب ﻜـ ــﻲ ﻴﺘـ ــﺼدروا
اﻝﺘــوﺘرات اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻫــدﻓت إﻝ ــﻰ ﺨــﻼص اﻝﻌروﺒــﺔ ﻤــن ﺒ ـراﺜن اﻝﺤﻜ ــم
اﻝﻌﺜﻤ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻲ وﺼـ ـ ـ ــوﺒت ﺴـ ـ ـ ــﻬﺎﻤﻬﺎ إﻝـ ـ ـ ــﻰ اﻻﺴـ ـ ـ ــﺘﻌﻤﺎر اﻝﻐرﺒـ ـ ـ ــﻲ واﻝﻬﻴﻤﻨـ ـ ـ ــﺔ
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ).(197
)(196

أﺤﻤــد ﺒــدر ،اﻹﻋ ــﻼم اﻝــدوﻝﻲ ،د ارﺴ ــﺎت ﻓــﻲ اﻻﺘــﺼﺎل واﻝدﻋﺎﻴ ــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،اﻝﻘ ــﺎﻫرة ،دار ﻗﺒــﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋ ــﺔ

واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،1998 ،4ص.94-93
)(197
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وﻝﻘد ﻗﺎﻤت اﺠﻴﺎل ﺘﻠو اﻷﺠﻴـﺎل ﻤـن اﻝﻤﺜﻘﻔـﻴن اﻝﻌـرب ﻓـﻲ ﻜـل أﻗـﺎﻝﻴم
اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ ﻤــن اﻝﻨــﻀﺎل ﺒــﺎﻝﻘﻠم واﻝﺒﻨدﻗﻴــﺔ ﻤﻌــﺎً ﺨــﻼل ﻤــﺴﻴرة ﻨــﻀﺎﻝﻴﺔ
طوﻴﻠﺔ ،ﻜﺎﻨوا ﻫـم طﻠﻴﻌـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ .ﻤﻨـﺎدﻴن ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﻼل واﻝﺤرﻴـﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ
واﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺼﺎﻝﺔ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ.
واﻝﻴ ــوم ..ﻓـ ــﺄن اﻝﻤﺜﻘﻔـ ــﻴن اﻝﻌـ ــرب ..ﻓ ــﻲ ﻏﻤـ ــﺎر أزﻤـ ــﺔ اﻝﺨﻠـ ــﻴﺞ ﺒﻜـ ــل
ﺘﻌﻘﻴداﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ .وﻤـﺎ ازﻝـوا ﻴواﺼـﻠون أداء دورﻫـم،
وﻝﻜن ﻓﻲ ﺴﻴﺎق أﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴداً ﻤن ذي ﻗﺒل ،ﺘﺨـﺘﻠط ﻓﻴـﻪ اﻝﻘوﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻘطرﻴـﺔ،
وﺘﺸﺎﺒك اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺜوري ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻤـﻊ اﻝﻨظـرة اﻹﺼـﻼﺤﻴﺔ وﻴﻌﻘـد اﻝـدور
اﻝﻨﻘــدي اﻝﺘﻘﻠﻴــدي ﻝﻠﻤﺜﻘــف اﻝﻌرﺒــﻲ ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻘﻬــر اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝــذي ﻴﺤــد ﻤــن
اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺜﻘف ،وﺒﺎﻷﻏراء اﻝﻤﺎدي ﻤن ﻗﺒل ﺒﻌض اﻷﻨظﻤـﺔ ،وﻗـد
أدت ﻜــل ﻫــذﻩ اﻝﻌواﻤــل إﻝــﻰ اﻨﻘــﺴﺎم اﻝﻌــرب اﻨﻘــﺴﺎﻤﺎً واﻀــﺤﺎً ﻓــﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻬــﺎ
أزﻤﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ،وﻓـﻲ اﺘﺠﺎﻫـﺎﺘﻬم اﻝﻤﻌﻠﻨـﺔ إزاء ﻤﺨﺘﻠـف اﻝـﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﻤواﻗـف
واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ أﺜﺎرﺘﻬﺎ).(198

ﻝﻘد ﻤر وﻗت ٍ
ﻜﺎف ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـك اﻷزﻤـﺔ ،ظﻬـر ﻓﻴﻬـﺎ وﺘﺒﻠـور ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن

ان ﻨطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ )ﺨطــﺎب اﻝﻤﺜﻘﻔــﻴن( إزاء اﻷزﻤــﺔ اﻝـذي ﻴــﺴﺘﺤق ان ﻨﺘﺄﻤﻠــﻪ
ﻋﻠــﻰ ﺤــدة ،وذﻝــك ﻓــﻀﻼً ﻋــن )ﺨطــﺎب اﻝــﺴﻠطﺔ( اﻝــذي ﻴﻜــﺸف اﻨﻘــﺴﺎﻤﺎً
واﻀــﺤﺎً ﺒــﻴن اﻻﻨظﻤــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬــﺎ وﺴــﻠوﻜﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷزﻤــﺔ ،واﻝــذي
ظﻬــر ﻓــﻲ ﻤواﻗــف ﺜﻼﺜــﺔ ﻤﺘﻤــﺎﻴزة اﻻﻨﺤﻴــﺎز اﻝﻜﺎﻤــل ﻝﻠﻌ ـراق أو اﻻﻨﺤﻴــﺎز
اﻝﻜﺎﻤ ـ ــل ﻝﻠﻜوﻴ ـ ــت ،واﻝﻤوﻗ ـ ــف اﻝوﺴ ـ ــطﻲ اﻝ ـ ــذي ﻴﺤ ـ ــﺎول اﻨ ـ ــﺼﺎرﻩ اﻝﺘـ ـ ـوازن
اﻝﻤﺘﺤرك ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻴﺴﻤﺢ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﺒﺄﻨﺼﺎف اﻝﺤﻠـول ،وﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول :ان
ﺨطﺎب اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن اﻝﻌرب ﻓـﻲ اﻷزﻤـﺔ ،ﻝـو ﻨظرﻨـﺎ إﻝﻴـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻨـﺼﺎً واﺤـداً
ﻝﻐرض اﻝﺘﺤﻠﻴل –ﻝوﺠدﻨﺎﻩ ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﺴﻤﺎت اﻵﺘﻴﺔ-:
أوﻵ-اﺘﺨــﺎذ ﺒﻌــض اﻝﻤﺜﻘﻔــﻴن ،ﺴ ـواء ﻤﻤــن أﻴــدوا اﻝﻌ ـراق أو ﻤﻤــن وﻗﻔ ـوا ﺒﺠﺎﻨــب
اﻝﻜوﻴت أﺴﻠوﺒﺎً ﻋﺎطﻔﻴﺎً ﺼﺎرﺨﺎً ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻤواﻗﻔﻬم ،ﻴﻔﺘﻘر إﻝـﻰ اﻝﺤـد

)(198

أﺤد ﺼدﻗﻲ اﻝدﺠﺎﻨﻲ ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ.50-49 ،
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اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ،وﻜﺎن ﺸﻌﺎر اﻝواﺤد ﻤﻨﻬم اﻝـذي رﻓﻌـﻪ طـول اﻝوﻗـت
))اﻨﺼر أﺨﺎك ظﺎﻝﻤﺎً أو ﻤظﻠوﻤﺎً((.
ﺜﺎﻨﻴــﺂ-ﺘطــور ﻤوﻗــف ﺒﻌــض اﻝﻤﺜﻘﻔ ــﻴن ﻤــن ﺘــﺼﺎﻋد اﻷزﻤــﺔ وﺒــروز ﺘﻌﻘﻴ ــداﺘﻬﺎ،
ودﺨول ﻋﻨﺎﺼر ﺠدﻴدة إﻝﻴﻬﺎ ،ﻓﺒﻌض اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن ﻤﻤن أداﻨـوا ﻏـزو اﻝﻜوﻴـت
ﻓــﻲ اﻝﺒداﻴــﺔ ﻋــﺎدوا إﻝــﻰ ﻤراﺠﻌــﺔ ﻤــوﻗﻔﻬم ﺒﻌــد دﺨــول اﻝﻘـوات اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ إﻝــﻰ
اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝــﺴﻌودﻴﺔ ،وأﺼــﺒﺤت اﻝﻘــﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ اﻝــﻴﻬم ﻫــﻲ اﻝﻜﻔــﺎح ﻀــد
اﻝوﺠود اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻠﺤﺔ).(199
ﺜﺎﻝﺜــﺂ-اﻨطﻠــق ﻤﻌظــم ﺨطــﺎب اﻝﻤﺜﻘﻔــﻴن اﻝﻌــرب ﺨــﻼل اﻷزﻤــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺴﻠﻤﺔ
ﻓﺤواﻫــﺎ اﻨــك أﻤــﺎ أن ﺘﻜــون ﻤــﻊ اﻝﻌـراق ﻋﻠــﻰ طــول اﻝﺨــط أو ﻤــﻊ اﻝﻜوﻴــت
ﻋﻠــﻰ ط ــول اﻝﺨــط ،وﻤﺜ ــل ذﻝــك ﺘﺒ ــﺴﻴطﺎً ﻝرؤﻴــﺔ اﻝواﻗ ــﻊ ،ذﻝــك ان اﻷزﻤ ــﺔ
أﺜـﺎرت ﻗـﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ وﻓﻜرﻴـﺔ واﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻘـدة ﻤـن اﻝـﺼﻌب ﺤــﺼرﻫﺎ
ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻷﺒﻴض أو ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻷﺴود.
راﺒﻌﺂ-ﻜﻤﺎ اﺘﺴم ﺨطـﺎب اﻝﻤﺜﻘﻔـﻴن اﻝﻌـرب ﺒﻜوﻨـﻪ ﺨﻠﻴطـﺎً ﻤـن ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺎت
ﻓ ـ ــﻲ اﻝ ـ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـ ــﺔ )اﻝوﺤ ـ ــدة اﻝﻌرﺒﻴ ـ ــﺔ( ﻤ ـ ــﺜﻼً :وﻜﻴ ـ ــف ﺘﺘﺤﻘ ـ ــق ﻫ ـ ــل
ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ــﺔ أم ﺒ ــﺎﻝﻘوة اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ وﻗ ــﻀﻴﺔ أوﻝوﻴ ــﺔ اﻝوﺤ ــدة ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــﻀﻴﺔ
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـ ــﺔ ،وﺘﺤﻠﻴـ ــل اﻵﺨـ ــر وﺴﻴﺎﺴـ ــﺎﺘﻪ وأﻫداﻓـ ــﻪ ،وﻨﻔـ ــﻲ ﻤوﻀـ ــوﻋﺎت
اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ،واﻝﺘدﺨل اﻷﺠﻨﺒﻲ ،وﻤزاﻋم اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺠدﻴد.
ﺨﺎﻤﺴﺂ-ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺒﻌـض اﻝﻤﺜﻘﻔـﻴن اﻝﻤطﻠـق ﻝﻤواﻗـف اﻝـﺴﻠطﺔ ﺴـواء أﻜﺎﻨـت
اﻝــﺴﻠطﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ أم اﻝــﺴﻠطﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴــﺔ أو اﻝــﺴﻌودﻴﺔ ،وﻴﻨطﺒــق ذﻝــك ﻋﻠــﻰ
ﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺒﻌض ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ أو اﻝﺴورﻴﺔ ..اﻝﺦ).(200
ﺴﺎدﺴــﺂ-وﻋﻼﻤﺎﺘــﻪ ﻴﺠــب ﺘــﺴﺠﻴل ﻤواﻗــف اﻝﻤﺜﻘﻔــﻴن اﻝﻌــرب اﻝــذﻴن ﻝــم ﻴﻨــﺴﺎﻗوا إﻝــﻰ
ﻤوﻗف اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ ،واﻨﻤﺎ ﺠروا ﺒـﺂراﺌﻬم ﻀـد اﺨﻴﺘـﺎرات اﻝـﺴﻠطﺔ ﻜﺘﺎﺒـﺔ
)(199

د .اﻝ ـﺴﻴد وﻝــد أﺒــﺎﻩ ،اﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ،إﺸــﻜﺎﻻت اﻷﻝﻔﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ،ﺒﻴــروت ،اﻝﻤرﻜــز اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒــﻲ،
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ـدﻴﺜﺎ ،وﻴﻤﻜ ــن اﻹﺸ ــﺎرة ﻫﻨ ــﺎ إﻝ ــﻰ ﺒﻌ ــض اﻝﻤﺜﻘﻔ ــﻴن اﻝﻤ ــﺼرﻴﻴن
وﺴ ــﻠوﻜﺎً وﺤ ـ ً
واﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ واﻝﺘوﻨﺴﻴﻴن وﺨﺼوﺼﻴﺎً أﺤزاب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ.
ﺴــﺎﺒﻌﺂ-وﻝــوﺤظ أﻴــﻀﺎً ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻷﻗطــﺎر اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ..أن ﻋﻤــق اﻝﺘﻴــﺎر اﻝــﺸﻌﺒﻲ
اﻝﻤؤﻴــد ﻝﻠﻌ ـراق ،ﺠــرف ﻓــﻲ طرﻴﻘــﻪ ﺒﻌــض اﻝﻤﺜﻘﻔــﻴن اﻝــذﻴن ﻝــم ﻴﺘﺠﺎﺴــروا
ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻘدي ﻝﻸزﻤﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻴﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ وﻨـﺸر
أﻓﻜﺎر ﻗد ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺸﻌﺒﻲ.
ج-دور اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻤﺎت:
ﺘواﺠــﻪ اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻴوﻤﻴــﺔ)اﻝرﺴــﻤﻴﺔ( ﻤﻨﻬــﺎ ﺨــﺼوﺼﺎً أزﻤــﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﺘــﻨﻌﻜس
ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻬﺎ اﻹﻋﻼﻤﻲ ،ﺘﺠدﻴد دورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻘـﺎرئ واﻝﻜﺎﺘـب واﻝﻤﺜﻘـف
ووﻗﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺨرﻴطــﺔ اﻹﻋﻼﻨﻴــﺔ ،وﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻤواﺠﻬﺘﻬــﺎ ﻝﻠﺘﺤــوﻻت واﻝﺘطــورات ،وﺒــدﻻً ﻤــن
اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﻷزﻤﺔ وﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ وﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ اﻝذاﺘﻴﺔ واﻝﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ،ﺘﻨـدﻓﻊ اﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻴوﻤﻴـﺔ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ وﺘﻐﻴــر أﻤـﺎﻜن اﻝــﺼدور ،وﺘﺒـدﻴل اﻝﻘﻴــﺎدات اﻝﻤــﺴؤوﻝﺔ،
رﻏــم ان اﻝواﻗــﻊ ﺴــرﻋﺎن ﻤــﺎ ﻴؤﻜــد ان ﻫــذﻩ اﻝﺘوﺠﻬــﺎت ﻝﻴــﺴت أﻜﺜــر ﻤــن ﻤﺠــرد ﻫــروب إﻝــﻰ
اﻻﻤﺎم وﻴﻌﻜس اﻝﻌﺠز ﺒﺎﻝﻤواﺠﻬﺔ).(201
إن أزﻤ ــﺔ اﻝ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ اﻝﻴوﻤﻴ ــﺔ ﻋﺒ ــﺎرة ﻋ ــن ظ ــﺎﻫرة ﻤﻌﻘ ــدة ،وﻝ ــم ﻴﻌ ــد ﻤﻤﻜﻨ ــﺎً
ﻤﻌﺎﻝﺠـ ــﺔ اﻝظ ـ ـواﻫر اﻝﻤﻌﻘـ ــدة ﻋـ ــن طرﻴـ ــق اﻻﻨطﺒﺎﻋـ ــﺎت واﻝﻜﺘﺎﺒـ ــﺎت اﻝـ ــﺴرﻴﻌﺔ وﻝـ ــﻴس ﻤـ ــن
اﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝ ــﺴﺒب واﻝﻨﺘﻴﺠ ــﺔ ،وﻻ ﻋ ــن طرﻴ ــق اﻝرؤﻴ ــﺔ اﻝﺠزﺌﻴ ــﺔ أو اﻝﻨظـ ـرة اﻝ ــﺴطﺤﻴﺔ،
ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻝﻠظﺎﻫرة وﺘﺤدﻴـد ﻋﻨﺎﺼـرﻫﺎ ،وﺘﺤدﻴـد ﻤواﻗـﻊ ﻗـوة ﻫـذﻩ
اﻝﻌﻨﺎﺼر ،وﺴﻠم ﺘراﺘﻴﺒﻬﺎ وطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﺄﺜر واﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،وذﻝـك ﻤـن
أﺠل ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺤﺎﺴم واﻝﻤﺤدد؟ وﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨوي؟ اﻝﺘﺎﺒﻊ ..ﻜﻤﺎ ان اﻝظـﺎﻫرة ﻻ ﺘوﺠـد
ﻓــﻲ ﻓ ـراغ ،ﺒــل ﻨــﺸﺄت وﺘطــورت ﻀــﻤن ﺴــﻴﺎق ﻤﻌــﻴن وﻝــذﻝك ﺘــﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ
وﻀﻊ اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ )اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ(.
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 ..وﺘﺄﺴﻴــﺴﺎً ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻴﻤﻜــن ﺘﺤدﻴــد أﻫــم ﻋﻨﺎﺼــر أو ﻋواﻤــل أزﻤــﺔ اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
أوﻵ -اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻠطﺔ:
ﺘـرﺘﺒط اﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻴوﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻷﻨظﻤــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝـﺴﺎﺌدة اﻝﻴـوم ،ﺒﻐــض
اﻝﻨظر ﻋن طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ذات ﻤـﺴﺎرات اﺸـﺘراﻜﻴﺔ أو
أرﺴ ــﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺤ ــدودة ﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ أو ﻤﻠﻜﻴ ــﺔ ﺤﻴ ــث ﺘﻜ ــون ﻫ ــذﻩ اﻝ ــﺼﺤف ذات
ارﺘﺒﺎط دﻗﻴـق ﺒﺎﻝـﺴﻠطﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝـدول وﻻ ﺘﻜـﺎد ﺘﻌﺒـر ﻋـن رؤﻴﺘﻬـﺎ اﻝﺨﺎﺼـﺔ
إﻻ ﻓـ ــﻲ ﺤـ ــدود ﻀـ ــﻴﻘﺔ ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼل اﻻﺴﺘـ ــﺸﺎرة ﻓـ ــﻲ ﺤـ ــﻴن ﺘﻌطـ ــﻰ اﻝرؤﻴـ ــﺔ
اﻝﻤرﻜزﻴ ـ ــﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴ ـ ــﺔ أﻫﻤﻴ ـ ــﺔ ﻜﺒ ـ ــرى وﺘﻜ ـ ــون اﻝﻌﺎﻤ ـ ــل اﻝﻤ ـ ــؤﺜر ﻓ ـ ــﻲ ﻤ ـ ــﺴﺎر
اﻷﺤداث ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋداﻫﺎ ﻤن ﺘﺼورات ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﺤداث ).(202

) (202ﺸ ـرام وﻝﺒــور ،اﺠﻬ ـزة اﻻﻋــﻼم واﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ دور اﻻﻋــﻼم ﻓــﻲ اﻝﺒﻠــدان اﻝﺘﻨﺎﻤﻴــﺔ ،ﺘرﺠﻤــﺔ،
ﻤﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻨﺸر ،1970 ،ص.94
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ﺜﺎﻨﻴﺂ -اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻤرآة ﻴوﻤﻬﺎ وﻋﺼرﻫﺎ وواﻗﻌﻬﺎ:
واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎط إﺒداﻋﻲ ﻤوﺼوف ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋـل
اﻝﻤﺒــدع ﻤــﻊ اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤوﻀــوﻋﻲ ﺒﻘــﺼد ﻓﻬﻤــﻪ واﺴــﺘﻴﻌﺎﺒﻪ واﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻓــﻲ ﻤــﺴﺎر
ﺘطو ارﺘ ــﻪ ،وﻫ ــﻲ ﺘﺘﻨ ــﺎﻗض ﻤ ــﻊ ﻤ ــﺼﺎﻝﺢ ﻤﻌظ ــم اﻷﻨظﻤ ــﺔ اﻝ ــﺴﺎﺌدة وﻤ ــﺼﺎﻝﺢ
أﺠﻬزﺘﻬﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ.
ﺜﺎﻝﺜﺂ -اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﻘﺎرئ:
اﻝ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻴوﻤﻴ ــﺔ ﺒﻤﻨظ ــور ﻤ ــﺎ ،ﻤﻠ ــك ﻗﺎرﺌﻬ ــﺎ ،وﻫﺎﺠ ــﺴﻬﺎ اﺸ ــﺒﺎع اﻝﺤﺎﺠ ــﺎت
اﻹﻋﻼﻤﻴـ ــﺔ اﻝﻤﺘ ازﻴـ ــدة واﻝﻤﺘﻨوﻋـ ــﺔ ﻝﻘ ـ ــﺎرئ ﻤﻌﺎﺼـ ــر ﻴرﺘﻔـ ــﻊ ﻤـ ــﺴﺘواﻩ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤ ـ ــﻲ
واﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ وﺘــزداد ﺨﺒرﺘــﻪ اﻻﺘــﺼﺎﻝﻴﺔ وﻴﺘــﺴﻊ اﻨﻔﺘﺎﺤــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم ﻋــن طرﻴــق
ﺘﻜوﻝوﺠﻴــﺎ اﻻﺘــﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ،اﻨﻌزﻝــت اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻴــوم ﻋــن اﻝﻘــﺎرئ،
واﻫﻤﻠ ــت واﻗﻌ ــﻪ وﻫﻤوﻤ ــﻪ واﻨ ــﺸﻐﺎﻻﺘﻪ وﺤﺎﺠﺎﺘ ــﻪ اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ ،وأﺼ ــﺒﺢ اﻝﻘ ــﺎرئ
اﻝوﺤﻴ ــد ﻝﻠ ــﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ اﻝﻴوﻤﻴ ــﺔ ﻫ ــو )اﻝﺤ ــﺎﻜم( ،وأﺼ ــﺒﺤت ﻤﻬﻤ ــﺔ رﺌ ــﻴس
اﻝﺘﺤرﻴــر ﺤــذف ﻜــل ﻤــﺎ ﻴــزﻋﺞ اﻝﺤــﺎﻜم ..ﻝــذا وﺼــل ﺘوزﻴــﻊ اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ
اﻝﻴوم إﻝﻰ اﻝﺤـﻀﻴض ،وﻗـد َﻗ ـل ﻋـدد اﻝـﺼﺤف اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻴـوم اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻠـن ﻋـن
أرﻗﺎم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ).(203

راﺒﻌﺂ -اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﻜﺎﺘب واﻝﻤﺜﻘف:
ﻻ ﻴوﺠـد ﺼــﺤﻴﻔﺔ ﻨوﻋﻴــﺔ ﺘﻌﺘﻤــد ﻓﻘــط ﻋﻠـﻰ ﻨﺘــﺎج ﻜﺎدرﻫــﺎ ،وﺘﻔﺘﺨــر اﻝــﺼﺤف
اﻝﻨوﻋﻴـ ــﺔ ﺒﺎﺘـ ــﺴﺎع داﺌ ـ ـرة اﻝﻜﺘـ ــﺎب واﻝﻤﺜﻘﻔـ ــﻴن اﻝـ ــذﻴن ﻴﻨـ ــﺸرون ﻨﺘـ ــﺎﺠﻬم ﻓﻴﻬـ ــﺎ،
وﺘﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﺨﺒراء واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴن ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ اﻷﺤـداث واﻝﻘـﻀﺎﻴﺎ واﻝﺘطـورات
ﺒﺸﻜل اﺸﻤل وأﻋﻤق ،اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺤﺎﻻت ﻻﻓﺘـﺔ ﻓـﻲ
ﺒﻌض اﻝﺼﺤف اﻝﻴوﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤـﺔ أو اﻝﻤﻬـﺎﺠرة اﻜﺘﻔـت ﺒﻜﺎدرﻫـﺎ أو ﺒﻌـدد ﻤـن
اﻝﻜﺘﺒــﺔ اﻝﺠــﺎﻫزﻴن ﻝﻼﺴــﻬﺎم ﻓــﻲ ﺠوﻗــﻪ اﻝــﺼﺤﻔﻲ ،اﻷﻨظﻤــﺔ ﺘﻔــﻀل اﻝﺘﻌﺎﻤــل
ﻤـﻊ اﻻﻨﺘﻬـﺎزﻴن وﺘﻨظـر ﺒﻌـﻴن اﻝرﻴﺒـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤﺜﻘﻔـﻴن ﻏﻴـر اﻝﻤـدﺠﻨﻴن ،وﺴــﻴرت
ﺼ ـ ــﺤﻔﻴﻴﻬﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺨطﺎﻫ ـ ــﺎ ،واﻤ ـ ــﺘﻸت أﻋﻤ ـ ــدة اﻝ ـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـ ــﺔ اﻝﻴوﻤﻴ ـ ــﺔ
)(203
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ﺒﺎﻻﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘب ﻴوﻤﻴﺎً أو دورﻴﺎً دون أن ﻴﻜون ﻝدﻴﻬﺎ أي ﺸـﻲء ﺘﻘوﻝـﻪ،
ﻜﻤﺎ اﻤﺘﻸت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻘوﻝﻪ ،وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻤﻠـك
ﻓرﺼﺔ ﻝﻨﺸر ﻤﺎ ﺘرﻴدﻩ.
ﺨﺎﻤﺴﺂ -اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻹذاﻋﺔ واﻝﺘﻠﻔﺎز:
ظﻬ ــرت وﺴ ــﺎﺌل اﻻﺘ ــﺼﺎل اﻝﺠﻤ ــﺎﻫﻴري اﻝﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ﺘﻠﺒﻴ ــﺔ ﻝﺤﺎﺠﻴ ــﺎت إﻋﻼﻤﻴ ــﺔ
ﻤﺘﻨﺎﻤﻴ ـ ــﺔ وﻤﺘ ـ ــﺼﺎﻋدة ،وﻴؤﻜ ـ ــد ﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ اﻻﺘ ـ ــﺼﺎل :ان ﻜ ـ ــل وﺴ ـ ــﻴﻠﺔ ﺘظﻬ ـ ــر
اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﻐﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ وﻻ ﺘـﺴﺘﺒﻌدﻫﺎ،
ﺒــل ﺘــدﻓﻌﻬﺎ إﻝــﻰ ﺘﻜﻴﻴــف ﻋﻤﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ وﻓــق اﻝــذي أﺤدﺜﺘــﻪ اﻝوﺴــﻴﻠﺔ اﻝﺠدﻴــدة.
)(204

ﺴﺎدﺴﺂ -ﺘطﺎﺒق اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ:
وﻜـ ــذﻝك ﺘـ ــﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺘوزﻴﻌﻬـ ــﺎ ﻝﻤوادﻫـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﺼـ ــﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﻤـ ــﻊ ﺒﻴﺌـ ــﺔ اﻝﻨظـ ــﺎم
وﺘﻨظﻴﻤﻪ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺎً  ،و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ – ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺼـﻔﺤﺔ اﻝـﺸؤون اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ،
اﻝﻤﺤﻠﻴ ــﺔ -ﺘﻘﺎﺒﻠﻬ ــﺎ ﺼ ــﻔﺤﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴ ــﺎت ،وو ازرة اﻻﻗﺘ ــﺼﺎد ﺘﻘﺎﺒﻠﻬ ــﺎ اﻝ ــﺼﻔﺤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،وﻫﻜذا ﺘﺘﻜرر اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻨظﻤﺘﻬﺎ وﺘﺴﺘﻨﺴﺨﻬﺎ.
ـــ
ــــآ و ـ
د -ا دارة اـــ
ازت إ:
ﺘــﻀطﻠﻊ وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻷزﻤــﺎت ﺒﻤــﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤزدوﺠــﺔ ،ﻓﻬــﻲ ﻓــﻲ ﺠﺎﻨــب ﻤــن
( وﻓـﻲ National Securityﻋﻤﻠﻬـﺎ ﺘـﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴـق أﻫـداف اﻷﻤـن اﻝﻘـوﻤﻲ )
اﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﺘﺴﻌﻰ ﻫـذﻩ اﻝوﺴـﺎﺌل إﻝـﻰ ﺘﺄﻜﻴـد اﻝﺤـرص ﻋﻠـﻰ اﻝﺤرﻴـﺎت اﻝﻤدﻨﻴـﺔ،
ﻝــذﻝك اﺴــﺘطﺎﻋت وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﻋﻠــﻰ اﺨــﺘﻼف اﻨواﻋﻬــﺎ ان ﺘﻤــﺎرس
دو اًر ﻤﻬﻤــﺎً ﻤــن اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻋﻠــﻰ اﻝ ـرأي اﻝﻌــﺎم اﻷﻤﻴرﻜــﻲ -ﻋﺒــر اﻝﻤ ارﺤــل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ،
وﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻹط ــﺎر ،ﻓ ــﺄن اﻹدارة اﻹﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،ﻗ ــد أﻓ ــﺎدت ﻤ ــن اﻝ ــدروس واﻝﻨﺘ ــﺎﺌﺞ
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﻔرت ﻋﻨﻬــﺎ اﻝﺠﻬــود اﻝﺘــﻲ ﺒــذﻝت ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺴﺘوى اﻹﻋﻼﻤــﻲ ﻓــﻲ
إدارة اﻷزﻤــﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ،واﻝﺘــﻲ ﺴــﻌت ﻤﻨﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻐــﺎء اﻝﺘﻌــﺎرض أو اﻻﺨــﺘﻼف
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ﺒـ ــﻴن اﻹدارة اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷدوات اﻹﻋﻼﻤﻴـ ــﺔ ،ﺒﻤـ ــﺎ ﻴﻤﻜـ ــن ﻤﻌـ ــﻪ اﻝﻤﺤﺎﻓظـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ
أﻤرﻴن):(205
اﻝﻬدف اﻝوطﻨﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ.اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ.وﻫ ــﻲ ﺨﺒـ ـرة اﻜﺘ ــﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ..ﻋ ــن طرﻴ ــق ﺘﻌﺎﻤﻠﻬ ــﺎ ﻤ ــﻊ ﺤ ــروب
وأزﻤﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ وﻫﻲ:
 -1ﺸـ ــﻬدت ﺤﻘﺒـ ــﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴـ ــﺎت ﺘطـ ــو اًر ﻤﻠﺤوظـ ــﺎً ﻝوﺴـ ــﺎﺌل اﻹﻋـ ــﻼم ﻤـ ــن ﺤﻴـ ــث ﺘﻨـ ــوع
ﻤ ـ ــﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ أو اﻝﺘط ـ ــور اﻝﻔﻨ ـ ــﻲ واﻻﻗﺘ ـ ــﺼﺎدي ﺒﻔ ـ ــﻀل اﻝﺘﻘ ـ ــدم اﻝﺘﻜﻨوﻝ ـ ــوﺠﻲ ﻓ ـ ــﻲ
ﻤﺠــﺎﻻت اﻻﻋــﻼم واﻻﺘــﺼﺎﻻت وزﻴــﺎدة اﻻﻗﺒــﺎل اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴري ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﺘﻨﺎﻗﻠﺘــﻪ
ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ..ﺤﺘـﻰ ﻗﺒـل ان ﻴﻜـون ﻝﻬـﺎ دور ﻓـﻲ ﺤرﻜـﺎت اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘـﻲ ﺸـﻬدﺘﻬﺎ
اﻝﻜﺘﻠــﺔ اﻝــﺸرﻗﻴﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﺘطــورات ﻋﻠــﻰ اﻝــﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﺴﻴﺎﺴــﻴﺎً واﻗﺘــﺼﺎدﻴﺎً
واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎً.
وﻤـ ــﻊ ﻨﻬﺎﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ) (1990طرﺤـ ــت ﻤﻤﺎرﺴـ ــﺎت ﻫـ ــذﻩ اﻝوﺴـ ــﺎﺌل ﺘـ ــﺴﺎؤﻻً
ﻴﺤوطــﻪ ﺒﻌــض اﻝﻘﻠــق ﺤــول ﻨﻘــﺎط اﻝــﻀﻌف ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻹﻋﻼﻤــﻲ ﻻﺴــﻴﻤﺎ ﺒﻌــد
دﺨول اﻝﻘوات اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ ،وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻨﻘﺎط ﺨﻀوع اﻝﺘﻐطﻴـﺔ
اﻹﻋﻼﻤﻴـ ــﺔ ﻝﻬـ ــذﻩ اﻷزﻤـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﺨﺘﻠـ ــف وﺴـ ــﺎﺌل اﻹﻋـ ــﻼم ،ﻻﺘﺠﺎﻫـ ــﺎت اﻹﻋـ ــﻼم
اﻻﻤﻴرﻜﻲ -ﻜﺄﺤد ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺤﺎﻝﻲ).(206
ﻓﺒﻌــد ﻋــدة ﺸــﻬور ﻤــن ﺘوﻗــف اﻝﻤﻌــﺎرك اﻝﺤرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺨﻠــﻴﺞ اﻝﻌرﺒــﻲ)ﺘــدﺨل
اﻝﻘـ ـ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ﻹﺨـ ـ ـراج اﻝﻘـ ـ ـوات اﻝﻌراﻗﻴ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻷ ارﻀ ـ ــﻲ اﻝﻜوﻴﺘﻴ ـ ــﺔ( ،ﺒ ـ ــدأ
اﻻﺤـﺴﺎس ﺒوﺠــود ﺒﻌـض اﻻﻨﺤ ارﻓــﺎت ،وظــﺎﻫر اﻝﻘـﺼور ﻓــﻲ اﻹﻋـﻼم ﺨــﻼل ﻫــذﻩ
اﻷزﻤﺔ ،إذ ﺘﻌرض ﻫـذا اﻝـدور ﻷوﺠـﻪ ﺘﻘـوﻴم ﻤﺘﻌـددة ﻝﻠوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻝﺘﻨـﺎول
اﻹﻋﻼﻤــﻲ ﻝﻬــﺎ ،ﻻﺴــﻴﻤﺎ ان ﻫــذﻩ اﻷزﻤــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻷزﻤــﺎت اﻝﻤﺘــﺸﺎﺒﻬﺔ ﻴﻤﻜــن
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ادﺨﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻤﻰ )ﺤروب اﻝﻜﻠﻤﺎت( وﻫﻲ ﺤـروب ﻝﻬـﺎ ﻋﻨﺎﺼـرﻫﺎ وﻤـﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ
وأدواﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌـد اﻹﻋـﻼم واﺤـداً ﻤﻨﻬـﺎ ،وﺘﻨﺒـﻊ ﻫـذﻩ اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻤـن اﻝـدور
اﻝذي ﻴﻀطﻠﻊ ﺒﻪ اﻹﻋﻼم ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ،وﺘﻜـوﻴن اﻝـرأي اﻝﻌـﺎم،
ﺒﻤﻌﻨـ ــﻰ آﺨـ ــر اﻝﺘـ ــﺄﺜﻴر ﻓ ـ ــﻲ ﻜﻴﻔﻴـ ــﺔ ﺘﻔﺎﻋ ـ ــل اﻝﺠﻤ ـ ــﺎﻫﻴر ﻤـ ــﻊ اﻷﺤـ ــداث اﻝ ـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﻝﻌـ ــﺴﻜرﻴﺔ وﺘطوراﺘﻬـ ــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـ ــﺔ ﻋـ ــن طرﻴـ ــق اﻝﺘﻐطﻴـ ــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴـ ــﺔ واﻝﺘـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ
ﻤﻘــدﻤﺘﻬﺎ اﻝﺘﻠﻔــﺎز ﻜﺄﺤــد اﻷدوات اﻝرﺌﻴــﺴﺔ ﻝﻬــذا اﻝﺘــﺄﺜﻴر ،ﺘــﺸﺎرﻜﻪ ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝوﺴــﺎﺌل
اﻷﺨرى اﻝﻤﻘروءة واﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ.
وﻤﻊ أﻫم ﻤظﺎﻫر اﻨﺤـﺴﺎر اﻝﻘـوة اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﻘطـب اﻝﺜﻨـﺎﺌﻲ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ اﻝﻘطﺒﻴـﺔ،
ﺒرز ﻨظـﺎم ﻴﺨﺘﻠـف ﻜﻠﻴـﺎً ﻋـن ذﻝـك اﻝـذي أﻗـرﻩ اﻝﻤـؤﺘﻤر اﻝﻌـﺎم ﻝﻠﻴوﻨـﺴﻜو ﻤطﻠـﻊ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎت،
ﻓﻬــذا اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠدﻴــد ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺴــﻴطرة ﻗطــب إﻋﻼﻤــﻲ واﺤــد ﻤــن اﻝﻨظــﺎم اﻝﻐرﺒــﻲ ،ﺒﻌــد
ﺴﻘوط اﻝﻨظﺎم اﻹﻋﻼﻤﻲ اﻝﺸرﻗﻲ).(207
وﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻤﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋـﻼم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴـﺔ ﻤـن طـﺎﺒﻊ
دوﻝــﻲ ﻴﺠﻌــل ﻤــن اﻝــﺼﻌوﺒﺔ ﺒﻤﻜــﺎن اﻝﺘﻔرﻗــﺔ ﺒــﻴن ﻤــﺎ ﻫــو إﻋــﻼم وطﻨــﻲ ،وﻤــﺎ ﻫــو إﻋــﻼم
دوﻝــﻲ ،ﻓ ـزادت اﻝﻔﺠــوة ﺒــﻴن اﻝــدول اﻝــﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤــﺔ -ﺒﻤــﺎ ﺘﻤﻠﻜــﻪ ﻤــن وﺴــﺎﺌل إﻋــﻼم
ﻤﺘطورة ..وﺒﻴن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ذات اﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت اﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴـﺔ اﻝﻤﺤـدودة ،وﻤـن ﺜ ـم ﻤﺤدودﻴـﺔ
اﻝﺘﻐطﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ،وﻫﻜذا أﺼﺒﺢ اﻝﻌﺎﻝم ﻴواﺠﻪ ظﺎﻫرﺘﻴن ﺘﺤدﺜﺎن ﻓﻲ آن واﺤد).(208
 اﻷوﻝــﻰ /ﺘطــور اﻝﻨظــﺎم اﻹﻋﻼﻤــﻲ اﻝــدوﻝﻲ ﻤــن طــﺎﺒﻊ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ إﻝــﻰ طــﺎﺒﻊ اﻝﻨظــﺎماﻝواﺤد.
 اﻝﺜﺎﻨﻴــــﺔ /ﺘﻨ ــﺎﻤﻲ ﻗ ــدرات اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ،وﺘﻌ ــﺎظم ﻨﻔوذﻫ ــﺎ اﻹﻋﻼﻤ ــﻲ ﺒﺤﻴ ــثأﺼـ ــﺒﺤت اﻝﻘطـ ــب اﻝواﺤـ ــد اﻝﻤﻬﻤـ ــﻴن ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻨظـ ــﺎم اﻝﻌـ ــﺎﻝﻤﻲ ،ﻤـ ــﻊ وﺠـ ــود ﻤ ارﻜـ ــز
إﻋﻼﻤﻴــﺔ دوﻝﻴــﺔ أﺨــرى أﻗــل ﻗــدرة واﻀــﻌف ﻨﻔــوذاً ﻤﺜــل ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ وﻓرﻨــﺴﺎ واﻝﻤﺎﻨﻴــﺎ
واﻝﻴﺎﺒﺎن.
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ﻋواطـــف ﻋﺒـ ــد اﻝـ ــرﺤﻤن ،ﺘﺠﻠﻴـ ــﺎت اﻝﺘﺒﻌﻴـــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺤـ ــرب اﻝﺨﻠـــﻴﺞ ،اﻝﻘـ ــﺎﻫرة ،اﻝﻤرﻜـ ــز اﻝﻌرﺒـ ــﻲ

ﻝﻠدراﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ،1994 ، ،ص.94-84
)(208

ﻓﺎروق أﺒو زﻴد :اﻨﻬﻴﺎر اﻝﻨظﺎم اﻹﻋﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﺨﺒﺎر ،1991 ،ص.65
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وﻗ ــد ﺠ ــﺎءت أزﻤ ــﺔ اﻝﺨﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﻲ اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ ﻤ ــن آب /أﻏ ــﺴطس ) (1990ﻝﺘ ــدﻋم ﻫ ــذا
اﻝﻨظﺎم ،ﻓﻘد اﺸﺎرت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر إﻝﻰ ان ﺴﻴﻨﺎرﻴو )ﺤرب اﻝﺨﻠـﻴﺞ( أﻋـد ﻤﻨـذ ﻋـﺎم
 ..1989ﻋﻨــدﻤﺎ ﻗــﺎم ﻓرﻴــق اﻝ ـرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﺒــوش وﻤﺴﺘــﺸﺎرﻴﻪ ﺒد ارﺴــﺔ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ
ﻋ ــﺴﻜرﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﺨﻠ ــﻴﺞ ﺘﻤﻬﻴ ــداً ﻝﻠﺘ ــدﺨل ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ،وﻜﺎﻨ ــت ﻫ ــذﻩ اﻝﺨط ــﺔ ﺘﺘ ــﻀﻤن ﻨ ــﺸر
) (100.000ﻋﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ).(209
وﻝــم ﺘﻜــن ﻗﻴــﺎدة اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻹﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻝﻘــوى اﻝﺘﺤــﺎﻝف ٕوادارﺘﻬــﺎ ﻝﻸزﻤــﺔ ﻫــو

اﻝﺠدﻴـد ﻓﻘـط ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔٕ ،واﻨﻤــﺎ ﺠـﺎءت ﻤـﺸﺎرﻜﺔ اﻻﺘﺤـﺎد اﻝـﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ واﻝــﺼﻴن ودول
اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث ﻤﻌﻬﺎ ﻝﺘؤﻜد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﻘطﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،وظﻬور اﻝﻘطب اﻝواﺤد.

واﻝ ـ ــدور اﻝﻤ ـ ــﺴﻴطر ﻝﻠﻘط ـ ــب اﻝـ ـ ـرﺌﻴس ﻝﻬ ـ ــذا اﻝﻨظ ـ ــﺎم ﺴ ـ ــﻴطرة ﻜﺎﻤﻠ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻤ ارﻜ ـ ــز
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ،وﻫو ﻤﺎ ﻜﺎﻨـت ﺘﻤﺎرﺴـﻪ وﺘﺨطـط ﻝـﻪ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة
اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ﻤﻨ ـ ــذ ﺤ ـ ــرب ﻓﻴﺘﻨ ـ ــﺎم  1972-1965ﻓ ـ ــﻲ ﺴ ـ ــﺎﻴﺠون ،ﻓ ـ ــﻲ ﻀ ـ ــوء اﺴ ـ ــﺘﺨدام
اﻝﻌﻨﺎﺼ ــر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ــﺔ ﻝﺨﻠ ــق ﺴـ ــﻴطرة ﻓﻜرﻴ ــﺔ ﻋ ــن طرﻴ ــق وﺴـ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ﺒﻌﻴ ــداً ﻋـ ــن
اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة).(210
وﻗد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺒوﻀـوح أﺜﻨـﺎء أزﻤـﺔ اﻝﺨﻠـﻴﺞ ،وأﺘـﻀﺢ ﻋـن طرﻴﻘﻬـﺎ أﺒﻌـﺎد
ﻫ ــذا اﻝﻨظ ــﺎم ،ﻻﺴ ــﻴﻤﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺠ ــﺎل اﻹﻋﻼﻤ ــﻲ ،ﻓﻤﻨ ــذ دﺨ ــول اﻝﻘـ ـوات اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ اﻻ ارﻀ ــﻲ
اﻝﻜوﻴﺘﻴــﺔ ،وﺨــﻼل اﻝﺤــرب اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ -اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺒــدأت ﻋــﺎم  1991أﺨــذت وﺴــﺎﺌل
( وﻫــو ﻤﻔﻬــوم ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ New World Orderاﻹﻋــﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺘــروج ﻝﺘﻌﺒﻴــر )
أﺴــﺎس رؤﻴــﺔ ﺠدﻴــدة ﺘﻘــود اﻝﻌــﺎﻝم ﻋــن طرﻴــق ﻗـ اررات ﺘﻤــﺎرس ﺒﺎﺘﻔﺎﻗــﺎت ﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ أو ﺤﺘــﻰ
ﺒﺈرادة ﻓردﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة.
وﻗد اﺘﺴﻤت اﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻷزﻤﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺒﺴﻤﺎت أﻫﻤﻬﺎ:
 اﻻﺨــﺘﻼف اﻝﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ ﻨوﻋﻴــﺔ اﻷط ـراف اﻝﻤﺘﻠﻘﻴــﺔ ﻝﻠﻌﺎﺌــد اﻹﻋﻼﻤــﻲ ،ﺤﻴــث ﻜﺎﻨــتﻫﻨ ــﺎك أطـ ـراف ﻏرﺒﻴ ــﺔ ﺘطﺒ ــق ﻓﻠ ــﺴﻔﺎت إﻋﻼﻤﻴ ــﺔ ﺘﺨﺘﻠ ــف ﻋ ــن ﺘﻠ ــك اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬ ــﺎ
اﻷط ـ ـراف اﻝﻌرﺒﻴ ـ ــﺔ اﻝﺘ ـ ــﻲ ﻜﺎﻨـ ــت اﻝﻌﻤﻠﻴ ـ ــﺎت ﺘ ـ ــدور ﻋﻠـ ــﻰ أ ارﻀ ـ ــﻴﻬﺎ ،ورﻏ ـ ــم ﻫ ـ ــذا
اﻻﺨﺘﻼف 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.
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اﻹﻋــﻼم اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺨــﺘﻼف اﻷﻨظﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺨــدﻤﻬﺎ .ﻫــو اﻝوﺼــول إﻝــﻰ
اﺘﻔ ــﺎق ﺠﻤ ــﺎﻋﻲ ﻓ ــﻲ اﻝـ ـرأي ﺘﺠـ ـﺎﻩ اﻷزﻤ ــﺔ ،وذﻝ ــك ﻋ ــن طرﻴ ــق اﺴ ــﺘﻐﻼل اﻷﺒﻌ ــﺎد
اﻝرﺌﻴ ــﺴﺔ ﻝﻬ ــذا اﻝ ــدور وﻤ ــن أﻫﻤﻬ ــﺎ اﻷﻤ ــداد ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت واﻻﻗﻨ ــﺎع ﻝﺘﺤﻘﻴ ــق ﻫ ــذا
اﻝﻬدف ،وﻗد ﻨﺠﺤت وﺴﺎﺌل اﻹﻋـﻼم اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ﻋـن طرﻴـق ﺘوﺤﻴـد ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ
اﻴﺠـ ــﺎد اﻝﺘﻔﺎﻋـ ــل اﻝـ ــﻼزم ﺒـ ــﻴن اﻝﺠﻤﻬـ ــور واﻝﻘـ ــﺎدة ﺤـ ــول ﻗـ ــﻀﻴﺔ )اﻝﺘـ ــدﺨل اﻝﻌ ارﻗـ ــﻲ
ﻝﻠﻜوﻴت( ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﻤﺎع اﻝﻤطﻠوب ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ.
( اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ واﺤــدة ﻤــن أﻜﺒــر آﻝﻴــﺎت

)(211

اﻝﻌﻤــل CNNوﻜﺎﻨــت ﺸــﺒﻜﺔ )

اﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻨدة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘوﺠﻴﻪ وﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻔﻜر ﻋن طرﻴـق ﻤـﺎ ﻨﻘﻠﺘـﻪ ﻫـذﻩ
اﻝـ ــﺸﺒﻜﺔ ﻤـ ــن ﺒﻴﺎﻨـ ــﺎت وﻤﻌﻠوﻤـ ــﺎت ،ﻓﻘـ ــد اﻋﺘﻤـ ــدت ﻤﻌظـ ــم اﻝـ ــﺼﺤف واﻹذاﻋـ ــﺎت
وﻤﺤط ــﺎت اﻝﺘﻠﻔ ــﺎز ﻓ ــﻲ دول اﻝ ــﺸرق اﻷوﺴ ــط ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻨﻘ ــل اﻝﻤﺒﺎﺸ ــر ﻤ ــن وﻜﺎﻝ ــﺔ
اﻷﻨﺒــﺎء اﻝﻐرﺒﻴــﺔ اﻝﻜﺒــرى وﻤــن ﻫــذﻩ اﻝــﺸﺒﻜﺔ وﻫــو اﻷﻤــر اﻝــذي ﺠﻌــل اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ
ﻫذﻩ اﻝدول ﻴﺘﺄﺜر ﺒﻤﻔﻬـوم ﻫـذﻩ اﻝوﺜـﺎﺌق ،وﻴﻨﻘـل وﺠﻬـﺔ ﻨظرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن أن
اﻝﻘﺘﺎل ﻓﻲ أرض ﻋرﺒﻴﺔ.
 ﺤرﺼت اﻝﺨطﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝدول اﻝﺘﺤـﺎﻝف ..ﻋﻠـﻰ ان ﻴـﺘم اﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻋـدة دواﺌـرﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻬــدف اﻹﻋﻼﻤــﻲ ﺤﻴــث ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎك داﺌـرة ﻝﺨدﻤــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻝﻐرﺒﻴــﺔ
اﻝﺘ ــﻲ ﻝﻬ ــﺎ ﻗـ ـوات ﺘﺤ ــﺎرب ﻓ ــﻲ ﻤ ــﺴرح اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت وداﺌـ ـرة ﺜﺎﻨﻴ ــﺔ ﺘﺨ ــدم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌ ــﺎت
اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴــدور ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻬﺎ اﻝﻘﺘــﺎل ..وأﺨﻴـ ار داﺌـرة ﻋﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻝﻤﻨــﻊ ﺤــدوث أي
رد ﻓﻌل ﻏﻴر ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ).(212
وﻗد اﻋﺘﻤدت اﻝداﺌرة اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:

)(211

Mediapotavois , No, Les Editions (C.F.I) PARIS, Vayars Pess Jamvier,
P.220.
ﺴــوﻻﻗﻪ ﻓــﺎروق ﻓــﺎﻝﺢ ،ﺼــورة اﻝﻌــرب ﻓــﻲ اﻹﻋــﻼم اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﺸــﺒﻜﺔ  CNNاﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،أطروﺤــﺔ
دﻜﺘوراﻩ ﺘﻘدﻤت ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس ﻜﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم /ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد.2004 ،

)(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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 اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝــﺴﺎﺌدة ،واﻝﺘــﻲ ﺘــﺘﻠﺨص ﻓــﻲ اﻝﻨــﺸر واﻝﺒــث اﻝــﺴرﻴﻊ ﻝﻸﺤــداث ،وﻀــﻤﺎنﺘـ ــدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤـ ــﺎت ﺒﺤرﻴـ ــﺔ ﻝﻠﺠﻤـ ــﺎﻫﻴر ،وﻫـ ــو أﻤـ ــر أﺴﺎﺴـ ــﻲ ﺘﻘـ ــوم ﻋﻠﻴـ ــﻪ اﻝﻔﻠـ ــﺴﻔﺔ
اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول.
أﻤﺎ اﻝداﺌرة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘد اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 ﻓﻘ ــد ﻜﺎﻨ ــت ﺘواﺠ ــﻪ اﻝﻌدﻴ ــد ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺸﺎﻜل وﻤﻨﻬ ــﺎ :اﻝﺘﺒ ــﺎﻴن واﻝﺘﻨ ــوع ﻓ ــﻲ اﻷﻨظﻤ ــﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﻜذﻝك اﻻﺨﺘﻼف اﻝﺸدﻴد ﻓﻲ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝدول.
أﻤﺎ اﻝﻌﻤل اﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝداﺌرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،ﻓﻘد أﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻝﺘﻔ ــﺎﻫم اﻝﻤ ــﺴﺒق ﺒ ــﻴن أورﺒ ــﺎ واﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،ﻜﻤ ــﺎ اﺴ ــﺘﻔﺎدت ﻤ ــن
ظ ــروف اﻝﻤوﻗ ــف ﻤ ــن اﻻﺘﺤ ــﺎد اﻝ ــﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ آﻨ ــذاك ﻓﺎﺴ ــﺘطﺎع اﻝﻌﻤ ــل اﻹﻋﻼﻤ ــﻲ
ﺘﺤﻘﻴ ــق ﻨﺠ ــﺎح ﻜﺒﻴـ ــر ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝـ ــداﺌرة وﻜ ــﺎن ﺘﺄﺜﻴرﻫ ــﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴـ ــﺎً ﻓ ــﻲ دﻓ ــﻊ اﻝﻌﻤـ ــل
اﻝﻌ ـ ـ ــﺴﻜري ﻀ ـ ـ ــد اﻝﻌـ ـ ـ ـراق ،وﺨﻠ ـ ـ ــق أرﻀ ـ ـ ــﻴﺔ ﺘﻤﻬ ـ ـ ــد ﻝﻘﺒ ـ ـ ــول اﻝﺒ ـ ـ ــدﻴل اﻝﻌ ـ ـ ــﺴﻜري
وﺘدﻋﻴﻤﻪ).(213
وﻗــد أﺜــﺎرت اﻝﺘﻐطﻴــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ ،وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴــد ﻋﻠــﻰ ﻤــﺴﺘوى اﻝﺘﻠﻔــﺎز ﻷزﻤــﺔ اﻝﺨﻠــﻴﺞ
طوال اﻝﻔﺘرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻌض اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﺘﻲ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ:
 ﻋدم اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼـدﻗﻴﺔ ودﻗـﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻝﻠﺤـرص ﻋﻠـﻰ اﻝﺒـث اﻝﻔـوري واﻝﻤﺘواﺼـلﻝﻸﺨﺒﺎر دون اﻝﺘﺤﻘق ﻤﻨﻬﺎ أو ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﺤدﻴداً دﻗﻴﻘـﺎً ﻤﺜـﺎل
ذﻝــك :اﻝــﻨﻘص اﻝواﻀــﺢ ﻓــﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺤﺠــم اﻝﺨــﺴﺎﺌر ،وﻋــدد اﻝــﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌراﻗﻲ -ﺨﺎﺼﺔ ..ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺒرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـرﺘﺒط ﺒﺄﻫـداف
ﻤدﻨﻴﺔ.
 وﻜــذﻝك ﻤــﺎ أﻋﻠــن اﻝﺘﻠﻔــﺎز اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ..ﻤــن ﻗﻴــﺎم اﻝﻌ ـراق ﺒــﺸن اﻝﻬﺠــوم اﻝﻜﻴﻤﻴــﺎويﻋﻠ ــﻰ )ﺘ ــل أﺒﻴ ــب( وﻫ ــو ﻤ ــﺎ ﺼ ــدق ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻝﺒﻨﺘ ــﺎﻏون ،وﺘﻨﺎﻗﻠﺘ ــﻪ ﻤﺤط ــﺎت اﻝﺘﻠﻔـ ـزة
اﻷورﺒﻴــﺔ ﻤﻼﺤﻘــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﻝﻤﺒــدأ اﻝــﺴﺒق اﻝــﺼﺤﻔﻲ ،ﻓﻘــد أذاﻋــت اﻝﻨﺒــﺄ دون اﻝﺘﺤﻘــق
ﻤﻨــﻪ ،ﻜﻤــﺎ ﺒﺜــت ﺘﻠﻔزﻴوﻨــﺎت اﻝﻌــﺎﻝم ﺼــورة ﻤ ارﺴــﻠﻲ) (CNNوﻫــو ﻴﻠﺒــﺴون ﻤﻼﺒــس
واﻗﻴـﺔ ﻜــدﻝﻴل ﻋﻠــﻰ ﺒــدء اﻝﺤــرب اﻝﻜﻴﻤﻴﺎوﻴــﺔ ،وﻗـد ﺸــﺒﻪ اﻝــﺒﻌض اﻝﺘــﺴرع ﻤــن ﺠﺎﻨــب
اﻝﺘﻠﻔ ــﺎز ووﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم اﻷﺨ ــرى ،ﺒﻤ ــﺎ ﺤ ــدث أﺜﻨ ــﺎء اﻝﺘﻐطﻴ ــﺔ اﻷﺨﺒﺎرﻴ ــﺔ ﻝﻠﺜ ــورة
Elio COMAA in. Op.cit., PP.170-171.
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)(213

اﻝروﻤﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أﻨــدﻝﻌت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ..1989ﻋﻨــدﻤﺎ أﻋﻠــن اﻝﺘﻠﻔــﺎز اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻋــن
أﻋــداد اﻝﻘﺘﻠــﻰ اﻝــذي ﺒﻠــﻎ ) (60أﻝــف ﻗﺘﻴــل ،ﺜــم ﻋــﺎدت ﻓــﻲ اﻝﻴــوم اﻝﺘــﺎﻝﻲ ،وﻜــذﺒت
ﻫذا اﻝﺨﺒر واﻹﻋﻼن ﻋن اﻝرﻗم اﻝﺼﺤﻴﺢ اﻝذي ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز أﻝف ﻗﺘﻴل).(214
أﻤ ــﺎ اﻻﻨﺘﻘـ ــﺎد اﻵﺨـ ــر  ..ﻓﻘـ ــد وﺠـ ــﻪ ﻝﻠﻤـ ــﺎدة اﻝﻤـ ــﺼورة اﻝﻤـ ــﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻸﺨﺒـ ــﺎر
اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺎﻷزﻤ ــﺔ ،إذ ﻝ ــم ﺘوظ ــف ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺎدة ﺒ ــﺸﻜل ﻤﻼﺌ ــم ،ﻓوﻗ ــف اﻝﺘﻌرﻴ ــف
( ﻝﻠﺼورة اﻝﺘﻠﻔﺎزﻴﺔ)Serfs DANEY .
ﺤﻴث ﻴﺠب اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﺼورة.
اﻝﻤﺴﺘوى اﻷول:
وﻫــو اﻝرﺼــد اﻝ ـواﻗﻌﻲ ﻝﻸﺤــداث ،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.
هـ -ا دارة ا  اآ ز اـــدا
:1983
ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــرﻏم ﻤ ــن أن ﻜ ــل دول اﻝﻌ ــﺎﻝم ﻝ ــم ﺘﻘ ــر ﺒ ــرﻓض ﻤﺒ ــدأ اﻝﺘ ــدﺨل ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺸؤون
اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻝﻠــدول اﻷﺨــرى ،ﺒﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل اﻝﻐــزو اﻝﻤــﺴﻠﺢ أﻤ ـ اًر ﻏﻴــر ﻤﻘﺒـ ٍ
ـول ،ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل إدارة

اﻝ ــﺼراع اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ،إﻻ ان ذﻝ ــك ﻝ ــم ﻴﻤﻨ ــﻊ اﺴ ــﺘﻤرار اﻝظ ــﺎﻫرة ﻤ ــﻊ اﻝﺤ ــرص ﻋﻠ ــﻰ إﻴﺠ ــﺎد
ﻤﺒــررات ﻝﻘﺒوﻝﻬــﺎ ﺴــﻴﻤﺎ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝ ـرأي اﻝﻌــﺎم ،وﻫــو ﻤﻔﻬــوم أﺒــرزت ﺤﺘﻤﻴﺘــﻪ اﻝﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ
ﺘﻌﺎﻤﻠــت ﺒﻬــﺎ اﻹدارة اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ واﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻤــﻊ ﺤــرب "ﻓﻴﺘﻨــﺎم" ،وﻝــذﻝك ﺴــﻌت
ﻫـ ــذﻩ اﻹدارة إﻝـ ــﻰ ﺘﺠﻨـ ــب ﺘﻜ ـ ـرار اﻝﻤوﻗـ ــف اﻝـ ــذي اﺘﺨذﺘـ ــﻪ وﺴـ ــﺎﺌل اﻹﻋـ ــﻼم إزاء اﻝﺤـ ــرب

Osacar PATERSON, Op.cit., PP.403-404.
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)(214

اﻝﻔﻴﺘﻨﺎﻤﻴﺔ وﻫو اﻝﻤوﻗف اﻝذي ﻜﺎن ﻤن أﻜﺜر اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ اﺴﻬﻤت ﻓﻲ اﻀـﻌﺎف اﻝﻤوﻗـف
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻝﻺدارة اﻹﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤرب).(215
وﻝﻘ ـ ــد أدرﻜ ـ ــت اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ..اﻫﻤﻴ ـ ــﺔ إﻴﺠ ـ ــﺎد أط ـ ــﺎر ﻤﺘﻜﺎﻤ ـ ــل وﻤﺘ ـ ــﺼل ﺒ ـ ــﻴن
اﻷﻫ ــداف واﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ وﺒ ــﻴن اﻷداء اﻹﻋﻼﻤ ــﻲ ،وذﻝ ــك ﻋ ــن طرﻴ ــق اﻻﻋ ــداد
دور
وﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝرأي اﻝﻌﺎم ﻝﺘﻘﺒل أي ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﺒﺤﻴث ﺘﻠﻌـب وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اً
أﺴﺎﺴــﻴﺎً ﻓــﻲ ﻗﺒــول ﺘﻠــك اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ،ﻝــذﻝك ﻝــم ﺘﻘــدم اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻏــزو
"ﻏ ارﻨــﺎدا" إﻻ ﺒﻌد ﻤرور ﺤواﻝﻲ ) (8ﺴﻨوات ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤـرب اﻝﻔﻴﺘﻨﺎﻤﻴـﺔ ،وذﻝـك
ﻝﻠﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻻﻋــداد وﺘﻬﻴﺌــﺔ اﻝـرأي اﻝﻌــﺎم ﻝﺘﻘﺒــل ﻫــذا اﻝﻌﻤــل اﻝﻌــﺴﻜري ﺤﺘــﻰ ﻻ ﺘــﺴﻔر
أﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻤــن ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻋــن أﺜــر ﻋﻜــﺴﻲ ﻴﻬــدم ﺜﻘــﺔ اﻷﻤﻴــرﻜﻴﻴن ﻓــﻲ ﻗـواﺘﻬم اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ،
وﻓــﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴــﺎﺘﻬم اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ..ﻜﻤــﺎ ﺤرﺼــت اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋﻠــﻰ اﻻ ﻴﺒــدأ دور وﺴــﺎﺌل
اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻷزﻤــﺔ إﻻ ﺒﻌــد اﻝﺘﺄﻜــد ﺘﻤﺎﻤــﺎً ﻤــن ﻨﺠــﺎح اﻝﻌﻤــل اﻝﻌــﺴﻜري ،وﻋــدم
وﺠــود أي ﺠواﻨــب ﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻜــون ﻫﻨــﺎك ﻤﺠــﺎل ﻝﻼﻨﺘﻘــﺎد اﻝﺤ ـﺎد واﻝﻤوﻀــوﻋﻲ ،ﻤــن ﻗﺒــل
ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ،وﻝم ﻴﻜن ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻠك اﻷﻤور ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻤﻜﻨ ًـﺎ ،إﻻ ﺒﻌـد اﻝﻤـرور ﺒﺘﺠرﺒـﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ
 ،ﺘﺘواﻓر ﻓﻴﻬﺎ ﺸروط ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴـق اﻝﻤﺒـﺎدئ اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ اﻝﺠدﻴـدة ﻓـﻲ ﺘﺒرﻴـر وﺼـﻴﺎﻏﺔ أي
ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري أﻤﻴرﻜﻲ ﻀد دوﻝﺔ أﺨرى ذات ﺴﻴﺎدة وﻗد اﻋﺘﻤدت اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻫـذا
ﺸرطﺎً ﺤﺘﻰ ﺘﺤظﻰ ﺒﺎﻝﺘﺄﻴﻴد اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ وﻜﺎﻵﺘﻲ):(216
 ان ﻴﻜون اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ﻝﻔﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴرة ﺒﻘدر اﻻﻤﻜﺎن. ان ﻴﻜون اﻝﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻌﺴﻜري ﻤن ﻫذا اﻝﺘدﺨل واﻀﺤﺎً وﻤﺤدداً. اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ اﻀــﻔﺎء ﺼــﻔﺔ )اﻝــﺸرﻋﻴﺔ -اﻝدوﻝﻴــﺔ( ﻤــن وﺠﻬــﺔ ﻨظــر اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲﻋﻠﻰ 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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 ان ﻴﻜون اﻝﺨﺼم اﻝـذي ﺴـوف ﻴـﺘم اﻝﺘـدﺨل ﻀـدﻩ ﺒـﺎﻝﻎ اﻝـﻀﻌف ﻤـﻊ اﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰﺘ ــﻀﺨﻴم إﻤﻜﺎﻨﻴ ــﺎت ﻫ ــذا اﻝﺨ ــﺼم إﻋﻼﻤﻴ ـ ًـﺎ ،ورﺒطﻬ ــﺎ ﺒﺎﻝﻤﺨ ــﺎوف اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ
ﻴﺨﺸﺎﻫﺎ اﻝﻤواطن اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم.
 ان ﺘﻜون ﻓرﺼﺔ اﻝﺨﺼم ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻘوة ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﺒرى ﻤﺤدودة).(217 ان ﻴرﺘﺒط اﻝﺨﺼم )اﻝﻤزﻤﻊ اﻝﺘـدﺨل اﻝﻌـﺴﻜري اﻝﻤـﺴﻠﺢ ﻀـدﻩ( ﺒﻤوﻗـف ﺘـﺎرﻴﺨﻲ ﻝـﻪﺘداﻋﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠود اﻷﻤﻴرﻜﻲ.
و -ا دارة ا  ز ـــ :1989
ﺘُﻌ ـ ـ ــد ﻋﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝﻐ ـ ـ ــزو اﻝﻌ ـ ـ ــﺴﻜري ﻝ ـ ـ ـ ـ )ﺒﻨﻤ ـ ـ ــﺎ( واﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﻋرﻓ ـ ـ ــت ﺒﺎﻻﺴ ـ ـ ــم اﻝﻜ ـ ـ ــودي

" ﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺴـﺒﻘت اﻝﺘـدﺨل اﻝﻌـﺴﻜري اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ﻓـﻲ "Just Cause
اﻝﺨﻠــﻴﺞ ،واﻝﺘــﻲ ﻋرﻓــت ﺒﺎﺴــم أزﻤــﺔ اﻝﺨﻠــﻴﺞ ) (1991-1990واﻝﺘــﻲ أﺨــذت اﺴــﻤﺎً ﻜودﻴــﺎ
أﻴــﻀﺎً وﻫــو )درع اﻝــﺼﺤراء( .ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﺘــدﺨل ،ﺜــم ﺘﺤوﻝــت إﻝــﻰ )ﻋﺎﺼــﻔﺔ اﻝــﺼﺤراء(
ﻋﻨــد ﺒداﻴــﺔ اﻝﻬﺠ ــوم اﻝﺒــري).(218وﺘﻤﺜ ــل ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻏــزو )ﺒﻨﻤ ـ ــﺎ( ﻨﻘطــﺔ ﺘﺤ ــول ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت
اﻝﺘــدﺨل اﻝﻌــﺴﻜري اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺨــﺎرج ﻤــن ﺤﻴــث اﻻﻋــداد واﻝﺘﺠﻬﻴــز واﻝﺘﻨﻔﻴــذ ،ﺤﻴــث
ﺤرﺼ ــت ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻷرﻜ ــﺎن اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ اﻝﻤ ــﺸﺘرﻜﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺘ ــﻼف اﻷﺨط ــﺎء ،وﻨﻘ ــﺎط اﻝ ــﻀﻌف
واﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن اﻝــدروس اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﻜﺘــﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻘـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘــدﺨل
ﺒﺎﻝﻘوة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺨـﺎرج ،ﻜﻤـﺎ ﺘُﻌـد ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ذروة اﻝـﺴﻴطرة ﻋﻠـﻰ اﻷداء اﻹﻋﻼﻤـﻲ ﻋﻠـﻰ
اﻝﻤﺴﺘوى اﻝداﺨﻠﻲ ،وﻜـذﻝك ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـﺴﺘوى اﻝـدوﻝﻲ ،وذﻝـك ﻝـﻀﻤﺎن ﻋـدم ﺘﻜـوﻴن رأي ﻋـﺎم
ﻤﻌﺎد ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ )ﺒﻨﻤــﺎ( واﻝﺘﻲ ﺒدأت ﻋﺎم .(219)1989
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدﺨل اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ )ﺒﻨﻤــﺎ( ﻗد ﺒـدت ﻏﻴـر ذات ﻫـدف
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ واﻀﺢ اﻝﻤﻌﺎﻝم ،إﻻ اﻨﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻤﻬﻴد ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻝﻌﻨـﺼرﻴن
أﺴﺎﺴﻴﻴن:

)(217

)(218

Jan SERVAES, Op.cit., PP.28.33.
ﻤﺤﻤد رﺸﻴد اﻝﺤﻤﻼوي ،إدارة اﻷزﻤﺎت  ،ﺘﺠﺎرب ﻤﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻝﻤﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس ،ص.37

)(219

ﻫوﻴدا ﺴﻴد ﻤﺼطﻔﻰ :دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻷزﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤرﻜـز اﻝﻤﺤروﺴـﺔ ﻝﻠﺒﺤـوث واﻝﺘـدرﻴب

واﻝﻨﺸر  ،2000 ،ص.79
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اﻷول /اﺴ ــﺘﺨدام وﺘوظﻴ ــف وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ وﺘ ــدرﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺘﺤﻘﻴ ــق اﻝﺘواﻓ ــق
اﻝﻤطﻠــوب ﻤــﻊ اﻷﻫــداف اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻤــﻊ اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻓــﻲ اﻝوﻗــت ذاﺘــﻪ
ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــﺼداﻗﻴﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻝوﺴـ ــﺎﺌل ﻓـ ــﻲ اﻤـ ــداد اﻝﺠﻤﻬـ ــور ﺒﺤﺎﺠﺎﺘـ ــﻪ اﻷﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻤـ ــن
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت).(220
اﻝﺜــﺎﻨﻲ /اﻴﺠــﺎد ﺘﻔﻬــم ﻜﺎﻤــل ﻤــن اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻌــﺴﻜري اﻝﻤﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﻫﻴﺌــﺔ اﻷرﻜــﺎن اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ
اﻝﻤــﺸﺘرﻜﺔ ،وﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻴﺘﺒﻌﻬــﺎ ﻤــن ﻗـوات ﻤــﺸﺘرﻜﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻐــزو ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ اﻝــدور
اﻹﻋﻼﻤﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن ﻀرورة ﺘوﻓﻴر ﻤﺒدأ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴـب
وﺒﻴن ان ﺘؤدي اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ ﺤدوث ردود ﻓﻌـل )أﻓﻌـﺎل ﺴـﻠﺒﻴﺔ( وذﻝـك ﻋـن طرﻴـق
اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺠرﻋﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘوﻗﻴت إﻋﻼﻨﻬﺎ ،وﻜذﻝك أﺴﻠوب إﻋﻼﻨﻬﺎ وﻨﺸرﻫﺎ.
وﻗ ــد أﺴ ــﻔرت ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ ﻏ ــزو )ﺒﻨﻤ ـ ــﺎ( ﻋ ــن ﻨﺠ ــﺎح ﻜﺒﻴ ــر ﻝ ــﻴس ﻓ ــﻲ ﺘﺤﻘﻴ ــق اﻝﻬ ــدف
اﻝﻌــﺴﻜري ﻓﺤــﺴب ،وﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻨﺠﺤــت أﻴــﻀﺎً ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻌﻤــل اﻝﻤــﺸﺘرك واﻝﻤﺘﻨــﺎﻏم
ﺒــﻴن ﻫﻴﺌــﺔ اﻷرﻜــﺎن اﻝﻤــﺸﺘرﻜﺔ )اﻝﻘﻴــﺎدة اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ( وﺒـﻴن اﻹدارة اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ )اﻝﺒﻴــت
اﻷﺒﻴض( وﺒﻴن اﻹدارة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺔ).(221
وﻤ ــن ﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﺘط ــورات ﻫ ــذﻩ اﻷزﻤ ــﺔ ،ﻴﺘ ــﻀﺢ ﻋ ــدم وﺠ ــود أزﻤ ــﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴ ــﺔ ..ﻜﻤ ــﺎ
ﺼورﺘﻬﺎ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ،ﺒل ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك أﻫداف أﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻏﻴـر ﻤﻌﻠﻨـﺔ
ﺘرﻴد ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤـن ﺨـﻼل اﺒـراز أزﻤـﺔ ﻓـﻲ )ﺒﻨﻤــﺎ( ﻤـﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒـذﻝك وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم
ﻝﺘﺠـ ــﺴﻴد ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤـ ــﺸﻜﻠﺔ وﺘـ ــﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ﻹﻴﺠـ ــﺎد ﻤﺒـ ــرر ﺤﺘﻤـ ــﻲ ﻝﻠﺘـ ــدﺨل اﻝﻌـ ــﺴﻜري
اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ،ﻓﻤــﺎ أطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ )اﻷزﻤ ــﺔ اﻝﺒﻨﻤﻴــﺔ( ﺒــدأ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،1989ﻋﻨــدﻤﺎ ﻗــﺎم
اﻝرﺌﻴس اﻝﺒﻨﻤﻲ "ﻤﺎﻨوﻴل ﻨورﻴﺠﺎ" ﺒﺈﺼدار أواﻤر ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﻨﻴـﺎﺒﻲ ﻫﻨـﺎك ﻴﻌﻠـن أَﻨـﻪ
( وﺒﻌد ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم Maximum Leaderﺼﺎﺤب اﻝﺤق اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ )
( ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن State of Warﻤن ذﻝك أﻋﻠن )ﻨورﻴﺠﺎ( ﻋن وﺠود ﺤﺎﻝﺔ ﺤرب )
اﻝوﻻﻴﺎت 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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..وﻤـﻊ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ﻜــﺎﻨون اﻷول /دﻴــﺴﻤﺒر ﻋــﺎم ) (1989ﺒــدأ اﻝــدور
اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻝوﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ،إذ ﺘــداوﻝت ﺘﻠــك اﻝوﺴــﺎﺌل ،وﺜﻴﻘــﺔ اﻷﺴــﺎﻨﻴد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ واﻝــﺸرﻋﻴﺔ
( ﺤﺘــﻰ ﻴﺘ ـواﻓر ﻝﻺﻋــﻼم اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻤ ــﺎدة Just Causeاﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ )
إﻋﻼﻤﻴـ ــﺔ ﻤﻨﺎﺴـ ــﺒﺔ ﻝﺘﺒرﻴـ ــر ﻋﻤﻠﻴـ ــﺔ اﻝﻘـ ــروض ﻓـ ــﻲ ﻤواﺠﻬـ ــﺔ اﻝطروﺤـ ــﺎت اﻝﻤـ ــﻀﺎدة  ،وﻗـ ــد
اﺸﺘﻤﻠت اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺎﻨﻴد اﻵﺘﻴﺔ):(222
 -1ان اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﻠﺘزﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدﻓﺎع ﻋن ﻗﻨﺎة )ﺒﻨﻤــﺎ(.
 -2ان اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﻤﻠﺘزﻤ ــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴ ــﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ــﺔ وﻤ ــﺴﺎﻋدة ﺤﻜوﻤ ــﺔ )ﺠ ــﺎﻝﻴر
ﻤواﻨــدار( اﻝــذي ﻨــﺼﺒﺘﻪ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﺤﺎﻜﻤــﺎً ﻋﻠــﻰ اﻝــﺒﻼد ﻗﺒــل ﺒداﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ
اﻝﻐ ــزو ﻤﺒﺎﺸـ ـرة وذﻝ ــك ﺒ ــﺄﺒراز ﻤ ــدى اﻝﺨ ــداع اﻝ ــذي ﺘﻌ ــرض ﻝ ــﻪ ﻫ ــذا اﻝﺤ ــﺎﻜم ﻓ ــﻲ
اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  1981ﻤن ﻗﺒل )ﻨورﻴﺠﺎ( وﺤﻜوﻤﺘﻪ.
 -3ان اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻤــن ﺤﻘﻬــﺎ ..ان ﺘــداﻓﻊ ﻋــن ﻨﻔــﺴﻬﺎ ﻀــد أي اﻋﺘــداء ﻤ ــن
اﺤــدى اﻝــدول اﻝﻤﺠــﺎورة ﻝﻬــﺎ ،واﻝﺘــﻲ اﻋﻠﻨــت اﻝﺤــرب ﻤــن ﺠﺎﻨــب واﺤــد وذﻝــك طﺒﻘــﺎً
ﻝﻠﻤﺎدة ) (15ﻤن دﺴﺘور اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة.
وﻤﻤــﺎ ﺴــﺒق ﻴﺘــﻀﺢ  ..ان ﻫــذﻩ اﻝوﺜﻴﻘــﺔ رﺘﺒــت ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﺤﻘوﻗــﺎً ﻤــﺸروﻋﺔ
ﻝﻐزو )ﺒﻨﻤـﺎ( ورﻜزت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺴﺎﺌل اﻹﻋـﻼم ،وﺒـذﻝك اﺜﺒﺘـت ﻫـذﻩ اﻷزﻤـﺔ ان ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻜـﺴب
اﻝرأي اﻝﻌﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤرﻫوﻨﺔ ﺒﻤدى وﺠود أﺴﺒﺎب ﺘﺒرر اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ وان ﺘﻜـون ﻫـذﻩ
اﻷﺴــﺒﺎب ﻤﺘﺎﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻝوﻗــت اﻝﻤطﻠــوب ﻻﻤﺘــﺼﺎص أي رد ﻓﻌــل ﻏﻴــر ﻤرﻏــوب ﻓﻴــﻪ ،وان
اﻹﻋﻼم ﻫو اﻷداة اﻷﻜﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝدور).(223
وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﺘم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﻨﺠﺎح ﺨﻼل ﺤـرب اﻝﻜوﻴـت أو
اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن ﻤ ارﺤــل اﻝﺘــدﺨل اﻝﻌــﺴﻜري اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﺒــﺎﻝﻘوة اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ ﺨــﺎرج اﻝﺤــدود
اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ.

The World Almanac, Op.cit., P.192.
Barbic ZELIZER, Op.cit., PP.69-72.
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)(222
)(223

وﻤﻤ ـ ــﺎ ﺴ ـ ــﺒق  ..ﻴﺘ ـ ــﻀﺢ وﺠ ـ ــود ﺘ ـ ــﺸﺎﺒﻪ ﺒ ـ ــﻴن اﻝﺘﻐطﻴ ـ ــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴ ـ ــﺔ ﻝﻐ ـ ــزو )ﺒﻨﻤ ـ ــﺎ(
و)ﺠ ارﻨـ ــﺎدا( ،وﻤ ــﺎ ﺘﺒ ــﻊ ﻤ ــن أزﻤ ــﺎت وﺤ ــروب أﺨ ــرى ،ﻤﺜ ــل ﺤ ــرب اﻝ ـ ـ )ﻓوﻝﻜـ ــﻼﻨد()..(224
وﺤﺎوﻝت ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ..اﻝﺨـروج ﻤـن اﺤﻜـﺎم اﻝـﺴﻴطرة اﻝﻤﺒﺎﺸـرة اﻝﺘـﻲ ﻓرﻀـﺘﻬﺎ
اﻹدارة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺔ .وذﻝـك ﻜﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻝﻼﻝﺘـزام ﺒﻘـدر ﻤﻌـﻴن ﻤـن اﻝﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻨﻘـل
(ﻗد دﺨﻠت ﻤﻴدان اﻝﻤﻌرﻜـﺔ ﻜﺠـزء ﻤـن BBCاﻻﺨﺒﺎر واﻝﺤﻘﺎﺌق ،ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ان اﻝـ )
اﻝﺨطﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ.

ا !  "#$%  :ــ" ا '&ــ:
أ -ازـــــ ا *)ر%ـــــ )-1950
:(1953
ﻝـم ﺘﻜــن ﻜورﻴــﺎ ﻗﺒـل اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﺤظـﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤــﺎم ﻤــن اﻝوﻻﻴــﺎت
اﻝﻤﺘﺤــدة ،وﻝــذﻝك ﻝــم ﺘﻌﺒــﺎ ﺒﻬــﺎ ،وﻋﻨــدﻤﺎ ﻗﺎﻤــت اﻝﻴﺎﺒــﺎن ﺒــﻀﻤﻬﺎ إﻝﻴﻬــﺎ ﺒﻌــد
اﻨﺘ ــﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺘﺤ ــﺎد اﻝ ــﺴوﻓﻴﺘﻲ واﻝ ــﺼﻴن ﻋ ــﺎم )(1910وﻋﻨ ــدﻤﺎ ﺒ ــدا
اﻨﺘﺼﺎر اﻝﺤﻠﻔﺎء وﺸﻴﻜﺎ ﻓﻲ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،وﻀﻌت ﻜورﻴﺎ ﺘﺤـت
اﻝوﺼ ـ ــﺎﻴﺔ اﻝرﺒﺎﻋﻴ ـ ــﺔ اﻝﻤ ـ ــﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻜ ـ ــل ﻤ ـ ــن اﻝوﻻﻴ ـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ـ ــدة واﻻﺘﺤ ـ ــﺎد
اﻝ ــﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ،ﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺎ ،واﻝ ــﺼﻴن ﻋﻠ ــﻰ ان ﺘﻤ ــﻨﺢ اﺴ ــﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻓ ــﻲ اﻝوﻗ ــت
اﻝﻤﻨﺎﺴب).(225
وﻝﻜ ـ ــن ﺒ ـ ــﺴﺒب ﻤوﻗ ـ ــﻊ ﻜورﻴ ـ ــﺎ اﻻﺴ ـ ــﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺘراﺠﻌ ـ ــت اﻝوﻻﻴ ـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ـ ــدة،
واﻻﺘﺤ ـ ــﺎد اﻝ ـ ــﺴوﻓﻴﺘﻲ ﻋ ـ ــن ﻤوﻗﻔﻬ ـ ــﺎ ﺤ ـ ــول اﺴ ـ ــﺘﻐﻼل ﻜورﻴ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻝوﻗ ـ ــت
اﻝﻤﻨﺎﺴب ،وﻋﻨدﻤﺎ وﺼل )ﻫودﻨﺞ( إﻝﻰ )ﺴول( ﻜﺎﻨـت اﻷزﻤـﺔ اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ
ﻋﻠـ ــﻰ أﺸـ ــدﻫﺎ ﻓـ ــﻲ ﻜورﻴـ ــﺎ واﻝﺜـ ــورة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ واﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌـ ــﺼف ﺒﻬـ ــﺎ،
)(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 ﻤﻬﻴﺌـﺎً ﻨﻔـﺴﻴﺎً ﻝﻘﺒـول اﺤـﺘﻼل أﻤﻴرﻜـﻲ
وﺴ ـ ــوﻓﻴﺎﺘﻲ ﺠدﻴ ـ ــد ﺒﻌ ـ ــد ﻤﻌﺎﻨﺎﺘ ـ ــﻪ ) (35ﻋﺎﻤ ـ ــﺎً ﻤ ـ ــن اﻻﺤ ـ ــﺘﻼل اﻝﻴﺎﺒ ـ ــﺎﻨﻲ
اﻝﺒﻐﻴض.
وﻓــﻲ اﻝوﻗــت ﻨﻔــﺴﻪ اﺴــﻬم اﻝــﺴوﻓﻴﺎت ﺒــدورﻫم ﻓــﻲ زﻴــﺎدة ﺘــردي اﻷوﻀــﺎع
اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻓــﻲ ﻜورﻴــﺎ ،ﻋﻨ ــدﻤﺎ ﺤظــروا ﻗﻴــﺎم ﺘﺒــﺎدل ﺘﺠــﺎري ﺒــﻴن ﺸ ــﻤﺎل
ﻜورﻴــﺎ وﺠﻨوﺒﻬــﺎ ،وﻤــﻊ اﺴــﺘﻔﺤﺎل ﺨطــر اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﻴــﺴﺎرﻴﺔ ﻓــﻲ ﻜورﻴــﺎ،
وﺘـ ـ ــﺼﺎﻋد ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬـ ـ ــﺎ رداً ﻋﻠـ ـ ــﻰ إﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﻘﻤـ ـ ــﻊ اﻝﺘـ ـ ــﻲ ﻤﺎرﺴـ ـ ــﻬﺎ ﺠﻨـ ـ ــد
)ﻫــودﻨﺞ( ،وادراك اﻷﺨﻴــر ﺒﺎﻨــﻪ اوﺸــك ﻋﻠــﻰ ﻓﻘــدان زﻤــﺎم اﻝــﺴﻴطرة ﻋﻠــﻰ
اﻷﻤور ،اﺴﺘدﻋت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ اﻝزﻋﻴم اﻝﻜوري )ﺴـﻨﺠﻤﺎن ري( ﻤـن
ﻤﻨﻔﺎﻩ اﻻﺨﺘﻴﺎري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ،وﻋﻬـدت إﻝﻴـﻪ ﺘﻜـوﻴن اﺌﺘﻼﻓﻴـﻪ ﻓـﻲ
ﻜورﻴﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﻋﺎم ).(226)(1945
وﻤــﻊ ﺘــﺼﺎﻋد اﻀــطراﺒﺎت اﻝــﺸﻴوﻋﻴﻴن ﻓــﻲ ﻜورﻴــﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴــﺔ ،ﺨرﻴــف ﻋــﺎم
) (1946اﻗﺘ ـ ـ ــرح )روﺒ ـ ـ ــرت ﺒﺎﺘرﺴ ـ ـ ــون( – وزﻴ ـ ـ ــر اﻝ ـ ـ ــدﻓﺎع اﻷﻤﻴرﻜ ـ ـ ــﻲ-
اﻨ ـ ــﺴﺤﺎب اﻝﻘـ ـ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن ﻜورﻴ ـ ــﺎ ،إﻻ ان اﻝﺨﺎرﺠﻴ ـ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ
اﻋﺘرﻀت ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻻﻗﺘـراح ﺨـﺸﻴﺔ ﻗﻴـﺎم اﻝـﺸﻴوﻋﻴﻴن ﻓـﻲ ﻜورﻴـﺎ اﻝـﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺒﺎﺴــﺘﻴﻼء ﻋﻠــﻰ ﻜورﻴــﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴــﺔ ،ﻓــور اﻨــﺴﺤﺎب اﻝﻘـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وﻫﻜــذا
اﺘﻔق ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﻝﺨط ) (38ﻫـو اﻝﺤـد اﻝﻔﺎﺼـل ﺒـﻴن ﻜورﻴـﺎ اﻝـﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
واﻝﺠﻨوﺒﻴــﺔ ،اﻝــذي ﻋﺒرﺘــﻪ اﻝﻘ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠــﺔ ،وﻤــن ﺜــم اﻨــﺴﺤﺎﺒﻬﺎ
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺒﻘت ﻗواﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜورﻴﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﻝـﻶن .ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﻘرﺒـت ﻜورﻴـﺎ اﻝـﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻤن اﻝﻤﻌﺴﻜر اﻻﺸﺘراﻜﻲ وﻤﺎ زاﻝت ﻫﻨﺎك ﻤﺤﺎوﻻت ﻝﺘوﺤﻴـد ﺸـطري ﻜورﻴـﺎ
ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠداً.
ب -أز ا )/ار .%ا *)ــ ):(1962
ﻜﺎﻨ ــت أزﻤ ــﺔ اﻝ ــﺼوارﻴﺦ اﻝﻜوﺒﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم ) ،(1962ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫ ــﺎ اﻝﻨﻤوذﺠﻴ ــﺔ
اﻝﻨﺎﺠﺤـ ــﺔ ﻹدارة اﻷزﻤـ ــﺎت ،وﻫـ ــﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـ ــﺔ إﺸـ ــﺎرة ﻝﻠﺒـ ــدء ﺒـ ــﺎﻨطﻼق اﻝﺠﻬـ ــد
)(226

Coral Bell: Convrntion of crisis , Adtndy in Diplomtic University Press,
1971, P.20.
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اﻷﻜـﺎدﻴﻤﻲ ﻨﺤــو ﺘﺄﺼـﻴل ﻤﺒــﺎدئ إدارة اﻷزﻤـﺎت ،وﺒﻬــﺎ ﻴـؤرخ ﺘــﺎرﻴﺦ دﺨــول
ﻫ ــذا اﻝﻤـ ــﺼطﻠﺢ إﻝـ ــﻰ ﻗ ــﺎﻤوس اﻝﻌﻼﻗـ ــﺎت اﻝدوﻝﻴـ ــﺔ ،وذﻝ ــك ﻋﻨـ ــدﻤﺎ أطﻠـ ــق
)روﺒــرت -ﻤﺎﻜﻨﻤ ــﺎ ار( وزﻴــر اﻝــدﻓﺎع اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻓــﻲ إدارة اﻝ ـرﺌﻴس ﻜﻴﻨﻴــدي
ﺠﻤﻠﺘ ـ ــﻪ اﻝ ـ ــﺸﻬﻴرة )ﻝ ـ ــم ﻴﻌ ـ ــد ﻫﻨ ـ ــﺎك –ﺒﻌ ـ ــد اﻵن -ﻤﺠ ـ ــﺎل ﻝﻠﺤ ـ ــدﻴث ﻋ ـ ــن
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔٕ ،واﻨﻤﺎ ﻋن إدارة اﻷزﻤﺎت ﻓﻘط(.
وﻗــد ﺠــﺎء ﺘﻌﻘﻴــب )ﻤﺎﻜﻨﻤ ــﺎ ار( ﻫــذا ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺤﻤﺎﺴــﻪ اﻝﻤﻔــرط ﻝﻨﺠــﺎح اﻝوﻻﻴــﺎت
اﻝﻤﺘﺤــدة اﻹﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ إدارة ﻫــذﻩ اﻷزﻤــﺔ ،وﻝﻴﺒــرر أﻫﻤﻴــﺔ أﻴــﻼء ))إدارة
اﻷزﻤﺎت(( ﻗد اًر أﻜﺒـر ﻤـن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺤـﺴﺒﺎن ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻴﻤﻜـن ﻝﻼﺨﻔـﺎق ﻓـﻲ
إدارة ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻤـن اﻝﺘـﺴﺒب ﻓـﻲ دﻓـﻊ اﻝﻌـﺎﻝم إﻝـﻰ اﻝـدﻤﺎر اﻝﻨـووي ،ﺤﻴـث
ﻗدرت اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ وﺒـﺎﻷرواح ﻓﻘـط ﻤـﺎ ﺒـﻴن )-33
 (%50ﻤــن ﺘﻌــداد ﺴــﻜﺎن اﻝﻤﻌــﺴﻜرﻴن اﻝﻤﺘﻨــﺎزﻋﻴن ..ﻜﻤــﺎ ﺘراوﺤــت ﻓــرص
اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ إدارة ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﺒﻴن ).(227)(%50-27
ج1 -ب %31ان ))% -م ):(1967
اﺴ ــﺘﻌدت "إﺴـ ـراﺌﻴل" ﺠﻴ ــداً ﻝﻬ ــذﻩ اﻝﺤ ــرب – ﻝﺘﻜ ــون ﺤرﺒ ــﺎً ﺨﺎطﻔ ــﺔ وﺤﺎﺴ ــﻤﺔ
ﻝﺘﻨﻬــﻲ ﺒﻬــﺎ اﻝﺘــﻀﺎﻤن اﻝﻌرﺒــﻲ ،وﻋﻘــدت اﻝﻌــزم ﺘﻤﺎﻤــﺎً ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻓــﻲ أﻋﻘــﺎب
اﻝﻌـدوان اﻝﺜﻼﺜــﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤــﺼر ﻋـﺎم ) ،(1956وﻤــن أﺴـﺒﺎب دﻋــم ﻗﻴـﺎم ﺘﻠــك
اﻝﺤــرب

)(228

ﻤــن وﺠﻬــﺔ ﻨظــر إﺴ ـراﺌﻴﻠﻴﺔ :ﻫــو اﻗــدام ﺴــورﻴﺎ ﻋﻠــﻰ ﺘﺤوﻴــل

ﻤﻨــﺎﺒﻊ ﻨﻬــر )ﺒﺎﻨﻴــﺎس( ٕواﻨــﺸﺎء ﺴــد )اﻝﻤﺨﻴﺒــﺔ( ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﺘــﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤــل
اﻝﻔــداﺌﻲ اﻝﻔﻠــﺴطﻴﻨﻲ ﻀــد )إﺴ ـراﺌﻴل( ﻓــﻀﻼً ﻋــن اﻨــﺸﻐﺎل اﻝﻘ ـوات اﻝﻤــﺼرﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺤــرب اﻝــﻴﻤن ،وﺘــردي اﻝﻤوﻗــف اﻻﻗﺘــﺼﺎدي اﻝــداﺨﻠﻲ ﻓــﻲ إﺴـراﺌﻴل ،ﻓﻘــد
ﺒﻠﻐــت اﻝﺒطﺎﻝ ــﺔ أﻜﺒــر ﻤﻌ ــدﻻﺘﻬﺎ ﻓ ــﻲ ذﻝــك اﻝوﻗ ــت ووﺼ ــﻠت إﻝــﻰ أﻜﺜ ــر ﻤ ــن
إن )إﺴ ـ ـراﺌﻴل( ﻗـ ــد ﻨﺠﺤـ ــت ﻓـ ــﻲ اﺴـ ــﺘﺜﻤﺎر
) (%13وﺒﻬـ ــذا ﻴﻤﻜـ ــن اﻝﻘـ ــولّ :

)(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 19631967, New York. Holt, Rinehort and Winston , 1971, P.291.
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اﻝظـ ــروف اﻝﻤﺤﻴطـ ــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـ ــﺔ واﻝدوﻝﻴـ ــﺔ ﺒ ـ ـﺸﻜل ﻤﻤﺘـ ــﺎز ووظﻔﺘﻬـ ــﺎ ﻝـ ــﺼﺎﻝﺢ
اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎً.
وﻗــد ﻨﺠﺤــت)إﺴـراﺌﻴل( ﻓــﻲ اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﺨطــوط اﻝﻤــﺼرﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝــﻀﻔﺔ
اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻝﻘﻨﺎة اﻝﺴوﻴس

)(229

وﺨطوط ﺴـورﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬـﺎ ﻝ ـ )ﻫـﻀﺒﺔ اﻝﺠـوﻻن(

ﺒﺎﻝﻜﺎﻤــل ،وﻜــذﻝك ﺨطــوط أردﻨﻴــﺔ ﺒﺎﺴــﺘﻴﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝــﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻝــﻸردن
ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر )إﺴراﺌﻴل( اﻨﻬﺎ ﺘوﻓر ﻝﻬﺎ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻓﻘط ﻤـن اﻷﻤـن
اﻝﻘوﻤﻲ اﻷﺴراﺌﻴﻠﻲ.
د1 -ــب 7ــ!ــ 6%اول -أآ$ــــ) ــم
):(1973
وﻗﻌــت ﺤــرب أﻜﺘــوﺒر ﻋــﺎم  1973ﺒــﻴن اﻝﻌــرب ﻤــن ﺠﻬــﺔ و)إﺴ ـراﺌﻴل( ﻤــن
ﺠﻬــﺔ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻤﺒــﺎدأة ﻋرﺒﻴــﺔ ،وﺠــﺎءت ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﺤــرب اﻝﺘــﻲ ﺨﺎﻀــﺘﻬﺎ إﺴـراﺌﻴل
ﻀد اﻝﻌرب ﻋﺎم  1967واﻝﺘـﻲ اﺤﺘﻠـت ﻓﻴﻬـﺎ )إﺴـراﺌﻴل( اﻷ ارﻀـﻲ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،
ـرب ﺸــرﻋﻴﺔ ﻤــن وﺠﻬــﺔ ﻨظــر اﻝﻌــرب ﺘﻤﺎﻤـ ًـﺎ ،وﻗــد اﻨﻌﻜــس
وﻤــن ﺜــم ﻓﺄﻨﻬــﺎ ﺤـ ٌ
ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺘـﺼﻤﻴم اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝـﺼدد ،وﺘﻤﻜﻨـت ﻤـﺼر ﻤـن اﺴـﺘرداد
ﺴ ــﻴﻨﺎء ﻜﺎﻤﻠ ــﺔ ،وﻗ ــد ﺘﺠ ــﺴد اﻝ ــدﻋم اﻝﻌرﺒ ــﻲ اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدي ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝﺤ ــرب
ﻝﻼﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ ،واﻝـذي ﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﺒﺘـرول ﻜـﺴﻼح ﻋرﺒـﻲ
ﺠدﻴـ ــد ﻀـ ــد اﻝﺘﺠﻤـ ــﻊ اﻝﻐرﺒـ ــﻲ ﻝﻠﺘـ ــﺄﺜﻴر ﻋﻠـ ــﻰ )إﺴ ـ ـراﺌﻴل( وﺤﻤﺎﻴـ ــﺔ ﻝﻠﺤﻘـ ــوق
اﻝﻌرﺒﻴﺔ).(230
هـ -أزـــ ا ه8ـــ 6اـآ-1979) 6
:(1981
ﻓـ ــﻲ اﻝﻌـ ــﺎم ) .. (1978ﻜﺎﻨـ ــت ﻜـ ــل اﻝﻤؤﺸ ـ ـرات ﺘـ ــدل ﻋﻠـ ــﻰ ان اﺴ ـ ـرة )آل
ﺒﻬﻠـ ــوي( ﻓـ ــﻲ إﻴ ـ ـران ﺘﻌـ ــﻴش أﻴﺎﻤﻬـ ــﺎ اﻷﺨﻴ ـ ـرة ،ﺒﻌـ ــد ﺘ ـ ـواﺘر واﺘـ ــﺴﺎع ﻤظـ ــﺎﻫر
اﻝﺴﺨط اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﻋﻤت اﻝﺒﻼد ﻤن اﻗﺼﺎﻫﺎ إﻝﻰ أدﻨﺎﻫﺎ ،ﻤﻤﺎ ﺴـﺒب ﻗﻠﻘـﺎً
ﺸدﻴداً ﻝﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘرار اﻷﻤﻴرﻜﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻨظﺎم اﻝﺸﺎﻩ -أﺤد اﻝدﻋﺎﺌم اﻝﻘوﻴـﺔ
)(229

J.B. Kelly , Arabia, The Gulf and the west (New York): Bask Books,
1980, P.103.
) (230ﺤﺎﻴﻴم ﻫرزوج :اﻝﺤـروب اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻴﺔ  ،1982-1948ﺘرﺠﻤـﺔ ﺒـدر دروﻴـش اﻝرﻓـﺎﻋﻲ ،ﺒﻴـروت،
دار اﻝﺠﻠﻴل  ،19931 ،ص.371
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اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻝﺸرق -أوﺴطﻴﺔ :وﻓـﻀﻼً ﻋـن
ذﻝ ـ ــك -ﻋﻤ ـ ــﺎ ﺘ ـ ــزود ﺒ ـ ــﻪ إﻴـ ـ ـران اﻝﻐ ـ ــرب اﻝ ـ ــﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤ ـ ــن ﺒﺘ ـ ــرول اﻝ ـ ــﺴﻠﻌﺔ
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ).(231
وﻝـ ــم ﺘـ ــﺄل اﻹدارة اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ -ﺠﻬـ ــداً ﻝﺘﻘـ ــدﻴم اﻝﻨـ ــﺼﺢ ﻝﻠـ ــﺸﺎﻩ )ﻤﺤﻤـ ــد رﻀـ ــﺎ
ﺒﻬﻠــوي( وﺤﺜــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺈﺼــﻼﺤﺎت ﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ،وﺴ ـرﻴﻌﺔ وﺘﻜــوﻴن ﺤﻜوﻤــﺔ
أﺌﺘﻼﻓﻴــﺔ ﻝــﻀم ﺒﻌــض ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ اﻝﻤﻌﺘدﻝــﺔ ﻓــﻲ إﻴ ـران ﻗﺒــل ﻓ ـوات
اﻷوان ،ﺒﻴـد ان اﻝـﺸﺎﻩ ظــل ﻤﺘـﺸﺒﺜﺎً ﺒﺄﻤــل ازﺌـف ﺒـﺄن ﺘﻬــب اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة
ﻝﻨﺠدﺘﻪ دون إﺠراء اﻹﺼﻼح اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺤﻴث وﻗف ﺒﻌﻨﺎد ﻏرﻴـب ﻓـﻲ وﺠـﻪ
اﺸـ ـراك اﻝﻌﻨﺎﺼ ــر اﻝﻤﻌﺘدﻝ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﻤﻌﺎرﻀ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﺤﻜ ــم ،ﻤﻤ ــﺎ زاد اﻝﺘﻔ ــﺎف
اﻝﺸﻌب اﻹﻴراﻨﻲ ﺤول )اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ( أﻝـد ﺨـﺼوم اﻝـﺸﺎﻩ ،وﻝﻤـﺎ أﻴﻘـن اﻝـﺸﺎﻩ دﻨـو
أﺠﻠـ ــﻪ وان اﻝزﻤـ ــﺎم أﻓﻠـ ــت ﻤـ ــن ﻴـ ــدﻩ ﻗـ ــرر ﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  1979اﻝﻬـ ــروب إﻝـ ــﻰ
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة.
وﻫﻜـذا ﺘﻘــدم اﻝــﺸﺎﻩ ﻓــﻲ ﺸــﺒﺎط ﻋــﺎم ) (1979ﺒطﻠﺒــﻪ اﻝرﺴــﻤﻲ إﻝــﻰ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ
اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻜــﺎن اﻝ ـرﺌﻴس اﻻﻤﻴرﻜــﻲ -ووزﻴــر ﺨﺎرﺠﻴﺘــﻪ ﻴﻤــﻴﻼن إﻝــﻰ رﻓ ــض
اﻝطﻠب ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻵﺘﻴﺔ:
أوﻻ -ان ﻋودة اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ إﻝﻰ إﻴران وﻤظﺎﻫرات اﻝﺤﻔﺎوة اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻘﺒل ﺒﻬﺎ ﻴؤﻜدان ﺘﻤﺘﻌـﻪ ﺒـﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴـرة ،وﻤـن ﺜـم ﺴـﻴطرﺘﻪ ﻤـن
اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ إﻴران.
ﺜﺎﻨﻴـ ـ ــﺎ -ان اﻝﺤﻜوﻤـ ـ ــﺔ اﻝﺠدﻴـ ـ ــدة ﺘﻤﻠـ ـ ــك ﻤﻘوﻤـ ـ ــﺎت اﻝـ ـ ــﺴﻴر ﻓـ ـ ــﻲ اﻻﺘﺠـ ـ ــﺎﻩ
اﻻﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝ ــﺼﺤﻴﺢ واﻝﻤﻨﺎﺴ ــب ﺒﻤ ــﺎ ﺘ ــﻀﻤﻪ ﻤ ــن ﻋﻨﺎﺼ ــر ﻤؤﻫﻠ ــﺔ
ﻝﻠﺤﻜم ﻤﺜل :ﻤﻬدي ﺒﺎزرﻜﺎن.
ﺜﺎﻝﺜﺎ -إن اﻝﺜورة اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﺠﺎدة ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝـﺒﻼد
ﻋـ ـ ــن طرﻴـ ـ ــق اﻝﻠﺠﻨـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ــﻲ أﻨـ ـ ــﺸﺎﻫﺎ ﻝد ارﺴـ ـ ــﺔ وﺘﻨظـ ـ ــﻴم اﻝﺠﻤﻬورﻴـ ـ ــﺔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
)(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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راﺒﻌﺎ -ﻜﻤﺎ أن )اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ(..ﻜﺎن ﻗد أﻋﻠن ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺤﺎت ﻋدﻴدة ﻝـﻪ زﻫـدﻩ
ﻓــﻲ اﻝــﺴﻠطﺔ واﻨــﻪ ﻓــور أن ﻴــﺘم رﺴــﺎﻝﺘﻪ ﺒﺈﻗﺎﻤــﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ،
ﺴوف ﻴﻌﺘزل وﻴﻌﺘﻜف ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ )ﻗم( ﻤﺘﻔرﻏﺎ ﻝﻠﻌﺒﺎدة.
ﺨﺎﻤﺴﺎ -ﻜﺎن )ﺴﺎﻴروس ﻓﺎﻨس(ﻴﻌﺘﻘد..ﺒﺄﻨـﻪ ﻤـﺎزال أﻤـﺎم اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة
اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﺒﺎرﻗـﺔ أﻤـل ﻓـﻲ اﺤﺘـواء اﻝﻤـﺸﺎﻜل اﻝﻌدﻴـدة اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻜـر ﺼـﻔو
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ -اﻹﻴراﻨﻴﺔ.
ﺴﺎدﺴــﺎ -وﻜــﺎن ﻤــن رأي اﻝـرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ووزﻴــر ﺨﺎرﺠﻴﺘــﻪ :اﻨــﻪ ﻝطﺎﻝﻤــﺎ
وﺠدت دول أﺨـرى )إﺸـﺎرة إﻝـﻰ ﻤـﺼر( ﺘﻘﺒـل اﺴﺘـﻀﺎﻓﺔ اﻝـﺸﺎﻩ ،ﻓﻠـﻴس
ﻤن اﻝﻤﻨطق ﻓﻲ ﺸﺊ إن ﺘواﻓق اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻋﻠـﻰ طﻠﺒـﻪ ﻝﺘﻘـﻀﻲ
ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ أﻴـﺔ اﺤﺘﻤـﺎﻻت ﻤﻬﻤـﺎ ﻀـﻌﻔت ﻓـﻲ ﺘﺤـﺴﻴن ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺒـﺈﻴران
)(232

.

إﻻ أﻨــﻪ ﻓــﻲ 19أﻜﺘــوﺒر/ﺘــﺸرﻴن اﻷول 1979طـرأت ﺘطــورات ﺠدﻴــدة ﻓــﻲ
اﻝﻤوﻗــف ،ﺤﻴــث ﺘﻘــدم اﻝــﺸﺎﻩ ﺒطﻠــب اﻝﻠﺠــوء ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﺒــﺴﺒب
إﺼ ــﺎﺒﺘﻪ ﺒﻤ ــرض ﺴ ــرطﺎن اﻝطﺤ ــﺎل.اﻝ ــذي ﻻﻴوﺠ ــد ﻝ ــﻪ ﻋ ــﻼج ﺨ ــﺎرج
اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة وﻫﻜ ــذا اﻀ ــطرت إدارة ﻜ ــﺎرﺘر إﻝ ــﻰ اﻝﺘ ارﺠ ــﻊ ﻋ ــن
ﻤوﻗﻔﻬﺎ وﻝﻜن ﺒﺸروط وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺴوء ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻩ اﻝﺼﺤﻴﺔ.
 -2ﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻝﺴﻔﺎرة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ طﻬران ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ
ﺘﻘرﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝرد ﻓﻌل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻹﻴراﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ
اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﺸﺎﻩ.
 -3اﻝﺘﺄﻜـد ﻤـن أن ﻗﺒــول طﻠـب اﻝــﺸﺎﻩ ﻝـن ﻴﻌــرض ﺴـﻼﻤﺔ أﻋــﻀﺎء
اﻝﺴﻔﺎرة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ طﻬران ﻝﻠﺨطر.
وﺠ ــﺎء رد اﻝ ــﺴﻔﺎرة اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﻤﺘ ــﻀﻤﻨﺎ:إن )ﻤﻬ ــدي ﺒﺎزرﻜ ــﺎن(-
رﺌ ــﻴس اﻝ ــوزراء و)إﺒـ ـراﻫﻴم ﻴ ــﺎزدي(-وزﻴ ــر اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ ﻴﻌﺎرﻀ ــﺎن
(1) jonathan M.Roperts:- Decision making during international Crisis,
London, Macmillan Press Ltd, 1988, P.1.
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طﻠـ ـ ــب اﻝـ ـ ــﺸﺎﻩ إﻻ أﻨﻬﻤـ ـ ــﺎ ﻴﻌـ ـ ــدان ﺒﺤﻤﺎﻴـ ـ ــﺔ اﻝـ ـ ــﺴﻔﺎرة اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ـ ــﺔ
)(233

.وأﻋــﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓ ــﻲ طﻬـ ـران ﻓ ــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﻌرﻀ ــﻬﺎ إﻝ ــﻰ ﻫﺠ ــوم

وﺨ ــﻼل ﺘ ــﺸﻴﻴﻊ ﺠﺜﻤ ــﺎن اﻝـ ـرﺌﻴس)ﻫـ ـواري ﺒ ــو ﻤ ــدﻴن(ﻓ ــﻲ ﺸ ــﺒﺎط
،1979ﻻﺤـ ــظ اﻝطﻠﺒـ ــﺔ ﻤـ ــن ﺤـ ــرس اﻝﺜـ ــورة اﻹﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ)ﻤﻬـ ــدي
ﺒﺎزرﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن( و )إﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراﻫﻴم ﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزدي(ﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺼﺎﻓﺤﺎن)زﺒﺠﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ﺒرﻴﺠﻨــﺴﻜﻲ(ﻤﺴﺘــﺸﺎر اﻝـرﺌﻴس ﻜــﺎرﺘر ﻝﻸﻤــن اﻝﻘــوﻤﻲ ،وﻴﺘﺒــﺎدﻻن
ﻤﻌ ــﻪ اﻝﺤ ــدﻴث ،ﻝﻬ ــذا وﻝﻠﻤواﻓﻘ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ طﻠ ــب اﻝ ــﺸﺎﻩ ﻝﻠﺠ ــوء إﻝ ــﻰ
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺴﺎورت اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺸﻜوك ﺤول ﻨواﻴﺎ اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن
ﻤ ــن اﻝﻌﻼﻗ ــﺎت ﻤ ــﻊ أﻤﻴرﻜ ــﺎ ،ﺤﻴ ــث اﺘﻔﻘـ ـوا أﺨﻴـ ـ ار ﻋﻠ ــﻰ ﻤﻬﺎﺠﻤ ــﺔ
اﻝﺴﻔﺎرة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ طﻬران ،وﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻨﺌﺔ ﺨﻤﻴﻨـﻲ ﻝﻬـم
ﻓــﻲ اﻝﻴــوم اﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻻﺤﺘﺠــﺎز اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻴﻴن اﻻﻤﻴرﻜــﺎن ،واﺴــﺘﻤرت
اﻷزﻤــﺔ ﺤﺘــﻰ  1981وﻗــد ﺘﺨﻠﻠﺘﻬــﺎ ﻤﺤــﺎوﻻت أﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻝﻺﻏــﺎرة
ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻝ ـ ـ ــﺴﻔﺎرة وﺘﺨﻠ ـ ـ ــﻴص اﻝﻤﺤﺘﺠـ ـ ـ ـزﻴن ﻤﻨﻬ ـ ـ ــﺎ ﻤ ـ ـ ــن أﻋ ـ ـ ــﻀﺎء
اﻝﺴﻔﺎرة،إﻻ أن ﻤﺤﺎوﻻﺘﻬم ﺒﺎءت ﺒﺎﻝﻔﺸل اﻝذرﻴﻊ.
و -أز ا :ب ا ا - 9ا %اـ )-1980
:(1988
ﻫــذﻩ اﻝﺤــرب ﻨــﺸﺄت ﻝﻌــدة أﺴــﺒﺎب ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻗدﻴﻤ ـﺔ ﺒــﻴن اﻝطــرﻓﻴن -وﻤﻨﻬــﺎ
اﻝﻤﺴﺎﻨدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻹﻴراﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺤرﻜـﺔ اﻝﻜردﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻤﺎل اﻝﻌـراق
)(234

 ،ﻓ ــﻀﻼً ﻋ ــن ﻨـ ـزاع اﻝ ــدوﻝﺘﻴن ﻋﻠ ــﻰ أﺤﻘﻴ ــﺔ ﺸ ــط اﻝﻌ ــرب ،واﻝﺘﻘ ــﺎرب

اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ –اﻝﻌراﻗﻲ اﻝذي ﺘﻌﺎظم ﻗﺒﻴل ﺒـدء اﻝﺤـرب ،وﻋﻠـﻰ أﺜـر ﻗﻴـﺎم اﻝﺜـورة
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒزﻋﺎﻤﺔ اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ إﻴران ،ﺸرع اﻝﻌراق ﻓـﻲ اﺴـﺘﻐﻼل اﻝﻤوﻗـف،
وأﻋﻠ ـ ــن ﻤ ـ ــن ﺠﺎﻨﺒ ـ ــﻪ اﻝﻐ ـ ــﺎء اﺘﻔﺎﻗﻴ ـ ــﺔ اﻝﺠ ازﺌ ـ ــر اﻝﻤوﻗﻌ ـ ــﺔ ﺒ ـ ــﻴن اﻝﺒﻠ ـ ــدﻴن ﻋ ـ ــﺎم
) (233ﻋﺒد اﷲ ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﺸﺎﻴﺠﻲ ،ﻋواﻤل ﺒﻨﺎء اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ٕواﻴران ،ورﻗﺔ ﻗدﻤت إﻝﻰ
ﻨدوة آﻓـﺎق ﻨﺤـو آﻓـﺎق ﺠدﻴـدة ﻝﻠﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن اﻝطـرﻓﻴن ،اﻝﻤـﺴﺘﺠدات اﻻﻗﻠﻴﻠﻤﻴـﺔ واﻝدوﻝﻴـﺔ وﻤﺘطﻠﺒـﺎت
اﻝﺘﻐﻴﻴر 17-15 ،ﻤﺎﻴو -اﻴﺎر ،ج ،1ص.101
)(234د .ﻤﺤﻤد ﺼﻼح ﺴﺎﻝم :ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.176
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) (1975ﻤ ــدﻋﻴﺎً ﺒﺄﻨ ــﻪ) ،أي اﻝﻌـ ـراق( وﻗ ــﻊ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ ﻤﺘﻨ ــﺎزﻻً ﻋ ــن ﺤﻘوﻗ ــﻪ
ﺘﺤــت ﻀــﻐوط دوﻝﻴــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝوﻗــت ،وﺸــﻨت اﻝﺤــرب ،واﺴــﺘﻤرت
ﻝﻤــدة ﺜﻤــﺎﻨﻲ ﺴــﻨوات إﻝــﻰ أن اﻨﺘﻬــت ﺘﻠــك اﻝﺤــرب ﺒﺎﻨﺘــﺼﺎر اﻝﻌـ ارق ،واﻝــذي
ﻨﺎل ﺘﺄﻴﻴداً ﻋرﺒﻴﺎً ﻜﺒﻴ اًر وﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻜﺎﻓﺔ ).(235
ـدي وأﻜﺜــر ﻋﻨﻔــﺎً ..ﻋﻨــدﻤﺎ أﻋﻠــن اﻝﻌـراق
ﺜــم أﻀــﻴف إﻝﻴﻬــﺎ ﻓـ ٌ
ـﺼل آﺨــر ﺘراﺠﻴـ ٌ
ﻤــن ﺠﺎﻨﺒــﻪ اﻝﺘﻨــﺎزل ﻋــن ﺤﻘوﻗــﻪ ﻤ ـرة أﺨــرى ﻓــﻲ ﺸــط اﻝﻌــرب ،واﻝﻌــودة ﻤ ـرة
ﺜﺎﻨﻴ ـ ــﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ـ ــﺔ اﻝﺠ ازﺌ ـ ــر ،واﺴ ـ ــﺘﻌدادﻩ ﻝﻠﺘ ـ ــﺴﻠﻴم ﺒﻜ ـ ــل ﻤطﺎﻝﻴ ـ ــب إﻴـ ـ ـران ﻤ ـ ــن
ﺘﻌوﻴـ ــﻀﺎت واﺴـ ــرى ﺒـ ــﺸﻜل أﻋـ ــﺎد ﻝﻠﻤوﻗـ ــف اﻹﻴ ارﻨـ ــﻲ ﻤـ ــﺼداﻗﻴﺘﻪ وﻫﻴﻤﻨﺘـ ــﻪ
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أﻤﺎم اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻠﻪ ،وﻤن ﺜم اﺤﻴﺎء ﺨطورﺘﻪ ﻤن ﺠدﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.

)(235

زﻴن اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﻤﻘـﺼود ﻏﻨﻴﻤـﻲ ]وآﺨـرون[ ﻤﻨﺎﻓـذ اﻝﻌـراق اﻝﺒﺤرﻴـﺔ،اﻝﻜوﻴت ،ﻤرﻜـز اﻝﺒﺤـوث واﻝد ارﺴـﺎت
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ا+ــ BاAــB
&0ات ا 4ــ ا آ ــ  ..وا'3ــMل
ااق
 -1دﺴﺘور اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻫو اﻷداة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜم اﻷﻤﻴرﻜﻲ ،وﻫـو اﻝﻘـﺎﻨون
اﻷﻋﻠـ ــﻰ ﻝﻠـ ــﺒﻼد ..وﻤﻨـ ــذ أﻜﺜـ ــر ﻤـ ــن ﻗ ـ ـرﻨﻴن ،ﻴوﺠـ ــﻪ ﻫـ ــذا اﻝدﺴـ ــﺘور ،ﺘطـ ــور اﻝﻤؤﺴـ ــﺴﺎت
اﻝﺤﻜوﻤﻴـ ــﺔ وﻴـ ــوﻓر اﻷﺴـ ــﺎس ﻝﻼﺴـ ــﺘﻘرار اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﺤرﻴـ ــﺔ اﻝﻔردﻴـ ــﺔ واﻝﻨﻤـ ــو اﻻﻗﺘـ ــﺼﺎدي
واﻝﺘﻘدم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ.
واﻝدﺴــﺘور اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ،ﻫــو أﻗــدم دﺴــﺘور –ﻤﻜﺘــوب -ﻨﺎﻓــذ اﻝﻤﻔﻌــول ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم ،ﻜﻤــﺎ
أﻨــﻪ ﻴــﺸﻜل أﻨﻤوذﺠــﺎ ﻴﺤﺘــذي ﺒــﻪ ﻋــدد ﻤــن اﻝدﺴــﺎﺘﻴر ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﻠــف أﻨﺤــﺎء اﻝﻌــﺎﻝم ،وﺘﻌــود
أﺴــﺒﺎب دﻴﻤوﻤــﺔ ﻫــذا اﻝدﺴــﺘور إﻝــﻰ ﺒــﺴﺎطﺘﻪ وﻤروﻨﺘــﻪ ،وﻤــﻊ أن ﻤــﺎ ﻗــﺼد ﺒــﻪ أﺼــﻼً ﻜــﺎن
ﺘــوﻓﻴر أطــﺎر اﻝﺤﻜــم ﻷرﺒﻌــﺔ ﻤﻼﻴــﻴن ﻨــﺴﻤﺔ ﻓــﻲ ﺜــﻼث ﻋــﺸرة ﻤــﺴﺘﻌﻤرة ﺸــدﻴدة اﻻﺨــﺘﻼف
واﻝﺘﺒــﺎﻴن ﺘﻘــﻊ ﻜﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺴــﺎﺤل اﻝﻤﺤــﻴط اﻷطﻠــﺴﻲ ،ﻓــﺎن أﺤﻜﺎﻤــﻪ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻜﺎﻨــت ﻋﻠــﻰ
ﻗــدر ﻜﺒﻴــر ﻤــن ﺴــﻼﻤﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴــر ،ﺒﺤﻴــث ﺘﻠﺒــﻲ اﻵن ،وﻝــم ﻴــدﺨل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺴــوى) (26ﺘﻌــدﻴﻼً
وﻴﻠﺒــﻲ ﺤﺎﺠــﺎت أﻜﺜــر ﻤــن ) (240ﻤﻠﻴــون ﺸــﺨص ﻤــن ﺨﻤــﺴﻴن وﻻﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻵن أﻜﺜــر
ﺘﺒﺎﻴﻨــﺎً واﺨﺘﻼﻓــﺎً ﻤــن اﻝﻤــﺴﺘﻌﻤرات اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ ،وﺘﻤﺘــد ﻤــن اﻝﻤﺤــﻴط اﻷطﻠــﺴﻲ إﻝــﻰ اﻝﻤﺤــﻴط
اﻝﻬﺎدي).(236
ـﻬﻼ ،ﺼــﺤﻴﺢ اﻨــﻪ
وﻝــم ﻴﻜــن اﻝــﺴﺒﻴل اﻝﻤﻔــﻀﻲ إﻝــﻰ اﻝدﺴــﺘور ﺨﺎﻝﻴــﺎً ﻤــن اﻝﻌﻘﺒــﺎت وﺴـ ً
ﺘﻤــت ﺼــﻴﺎﻏﺔ أول ﻤــﺴودة ﻝــﻪ ﻋــﺎم )1787م( ﻝﻜــن ذﻝــك ﻝــم ﻴﺤــﺼل إﻻ ﺒﻌــد ﻤﻨﺎﻗــﺸﺎت
وﻤــداوﻻت ﻤﻜﺜﻔــﺔ وﺒﻌــد ﺘﺠرﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤﻜــم اﻝﻔﻴــدراﻝﻲ ،اﺴــﺘﻤرت ﺴــت ﺴــﻨوات ،ﻓﻘــد ﻜﺎﻨــت
اﻝﻤـﺴﺘﻌﻤرات اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ اﻝــﺜﻼث ﻋــﺸرة اﻝﻤﻨﺘــﺸرة ﻋﻠـﻰ طــول اﻝــﺴﺎﺤل اﻝــﺸرﻗﻲ ﻝﻤــﺎ ﻴﻌــرف
اﻝﻴوم ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺘﻲ أﻋﻠﻨت اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻋن اﻨﻜﻠﺘ ار ﻋﺎم ) (1776وﻗﺒل ﻋﺎم ﻤـن
ذﻝك اﻨدﻝﻌت اﻝﺤـرب ﺒـﻴن اﻝﻤـﺴﺘﻌﻤرات -وﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ اﻝﻌظﻤـﻰ ،وﺴـﻤﻴت ﺒﺤـرب اﻻﺴـﺘﻘﻼل
اﻝﺘ ــﻲ داﻤ ــت ﺴ ــﺘﺔ أﻋـ ـوام ﻤرﻴـ ـرة ،وأﺜﻨ ــﺎء ﺘﻠ ــك اﻝﺤ ــرب وﻀ ــﻌت ﻫ ــذﻩ اﻝﻤ ــﺴﺘﻌﻤرات اﻝﺘ ــﻲ
أﺼــﺒﺤت ﺘطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻨﻔــﺴﻬﺎ اﺴــم "اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ" ﻤﻴﺜﺎﻗــﺎً ﺠﻤﻌﻬــﺎ ﻜﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ
دوﻝﺔ واﺤدة ،وﻗـد ﺘﺒﻨـﻰ ﻤـؤﺘﻤر ﻝﻠوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻋﻘـد ﻋـﺎم ) (1777ﻫـذا اﻝﻤﻴﺜـﺎق اﻝـذي
)(236

ﻨظﺎم اﻝﺤﻜم اﻷﻤﻴرﻜﻲ ،ﻤﻊ ﺼداﻗﺔ ﺸﻌب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ )ﺒدون أي دﻻﺌل(.
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ﺴــﻤﻲ "ﺒوﺜﻴﻘــﺔ اﻻﺘﺤــﺎد واﻝوﺤــدة اﻝداﺌﻤــﺔ" ،وﺘــم اﻝﺘوﻗﻴــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ رﺴــﻤﻴﺎً ﻓــﻲ ﺘﻤــوز )،(1778
وأﺼــﺒﺢ اﻝﻤﻴﺜــﺎق ﻤﻠزﻤــﺎً ﻋﻨــدﻤﺎ ﺼــﺎدﻗت ﻋﻠﻴــﻪ آﺨــر ﺘﻠــك اﻝوﻻﻴــﺎت ،وﻫــﻲ وﻻﻴــﺔ ﻤﺎرﻴ ــﻼﻨد
ﻓﻲ آذار/ﻤﺎرس 1781م).(237
أﻗﺎﻤــت اﻝوﺜﻴﻘــﺔ أﻋــﻼﻩ راﺒطــﺔ ﻏﻴــر وﺜﻴﻘــﺔ اﻝﻌــرى ﺒــﻴن اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،واﻨــﺸﺄت
ـدا ،وﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺤﺎﺴــﻤﺔ أﻤﺜــﺎل :ﺸــؤون
ﺤﻜوﻤــﺔ ﻓﻴدراﻝﻴــﺔ ذات ﺴــﻠطﺎت ﻤﺤــدودة ﺠـ ً
اﻝـ ــدﻓﺎع واﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ ،واﻝﺘﺠـ ــﺎرة اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ،ﻜﺎﻨـ ــت اﻝﺤﻜوﻤـ ــﺔ اﻝﻔﻴدراﻝﻴـ ــﺔ ﺘﺤـ ــت رﺤﻤـ ــﺔ اﻝﻬﻴﺌـ ــﺎت
اﻝﺘــﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،وﻝــم ﻴﻜــن ﻫــذا اﻝﺘرﺘﻴــب ﻴﻔــﻀﻲ إﻝــﻰ اﻻﺴــﺘﻘرار واﻝﻘــوة،
وﻓــﻲ ﻏــﻀون ﺴــت ﺴــﻨوات أﻴــﻀﺎً ﺒــدأ ﻀــﻌف اﻻﺘﺤــﺎد ﺠﻠﻴــﺎً ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ ،ﻓﻤــن اﻝﻨ ــﺎﺤﻴﺘﻴن
اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻨــت اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﺘﻘــﺎرب ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻔوﻀــﻰ ،ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل "ﺠــورج
واﺸ ــﻨطن" ،ﻓ ــﺄن اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة اﻝ ــﺜﻼث ﻋ ــﺸرة ﻝ ــم ﻴﻜ ــن ﻴرﺒطﻬ ــﺎ ﺴ ــوى ))ﺠﺒ ــل ﻤ ــن
رﻤﺎل(().(238
وﻓــﻲ ظــل ﺘﻠــك اﻷوﻀــﺎع اﻝــﺴﻴﺌﺔ ،ﺘﻤــت ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝدﺴــﺘور ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﻓﻔــﻲ
ﺸﺒﺎط /ﻓﺒراﻴر 1787/وﺠﻪ اﻝﻜوﻨﻐرس اﻝﻘﺎري ،وﻫو اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴـﺔ آﻨـذاك،
دﻋوة إﻝـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝوﻻﻴـﺎت ﻜـﻲ ﺘوﻓـد ﻤﻨـدوﺒﻴن ﻋﻨﻬـﺎ إﻝـﻰ ﻤدﻴﻨـﺔ "ﻓﻼدﻝﻴﻔﻴـﺎ" ﻹﻋـﺎدة اﻝﻨظـر
ﻓ ــﻲ أﺤﻜ ــﺎم "وﺜﻴﻘ ــﺔ اﻻﺘﺤ ــﺎد" ،واﻝﺘ ــﺄم اﻝﻤ ــؤﺘﻤر اﻝدﺴ ــﺘوري أو اﻝﻔﻴ ــدراﻝﻲ ﻓ ــﻲ ) (25أﻴ ــﺎر/
ﻤﺎرس  1787ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل ،وﻤﻊ أن ﺘﻔوﻴض اﻝﻤﻨدوﺒﻴن ﻜﺎن ﻤﺤـﺼو اًر ﺒﺘﻌـدﻴل
)وﺜﻴﻘﺔ اﻻﺘﺤﺎد( ،ﻗرر ﻫـؤﻻء اﻏﻔـﺎل ﺘﻠـك اﻝوﺜﻴﻘـﺔ ،وﺸـرﻋوا ﻓـﻲ وﻀـﻊ ﻤﻴﺜـﺎق ﻝﻨظـﺎم ﺤﻜـم
ﺠدﻴ ــد ﻜﻠﻴ ــﺎً وأﻜﺜ ــر ﻤرﻜزﻴ ــﺔ ،واﻨﺠ ــزت اﻝوﺜﻴﻘ ــﺔ اﻝﺠدﻴ ــدة وﻫ ــﻲ اﻝدﺴ ــﺘور ﻓ ــﻲ  17أﻴﻠ ــول/
ﺴﺒﺘﻤر ﻋﺎم  ،1787وﺘم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ رﺴﻤﻴﺎً ﻓﻲ اﻝراﺒﻊ ﻤن آذار /ﻤﺎرس.1789
وﻜــﺎن ﻤــن ﻋــداد اﻝﻤﻨــدوﺒﻴن "اﻝﺨﻤــﺴﺔ واﻝﺨﻤــﺴﻴن" اﻝــذﻴن ﺼــﺎﻏوا اﻝدﺴــﺘور ﻏﺎﻝﺒﻴــﺔ
اﻝزﻋﻤــﺎء اﻝﺒــﺎرزﻴن أو " اﻵﺒــﺎء اﻝﻤؤﺴــﺴﻴن" ﻓــﻲ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ،وﻜـﺎن اﻝﻤﻨــدوﺒون ﻴﻤﺜﻠــون
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ واﺴ ــﻌﺔ اﻝﻤ ــﺼﺎﻝﺢ واﻻﻫﺘﻤﺎﻤــﺎت واﻝﺨﻠﻔﻴ ــﺎت واﻝﻤواﻗ ــﻊ اﻝﻘﻴﺎدﻴــﺔ ،اﻻ اﻨﻬ ــم اﺘﻔﻘـ ـوا
ﻜﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻫدف أﺴﺎس واﺤد ﻋﺒر ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدﺴﺘور وﻫو ﻜﺎﻵﺘﻲ:

)(237

ﺠون ﻤﺎرﺸﺎل ،ﻤﺎﻜﻠوش ﻀد ﻤﻴﻼﻨد.1819 ،

)(238

ﺠورج واﺸﻨطن" ،ﻓﻲ أﺼل اﻻﺘﺤﺎد" ﻋﺎم .1987

83

ﻜﻤﺎﻻ ،وﻓﻲ ﺘوطﻴـد
"ﻨﺤن ﺸﻌب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،رﻏﺒﺔ ﻤﻨﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ اﺘﺤﺎد أﻜﺜر
ً
اﻝﻌداﻝــﺔ ،وﻀــﻤﺎن اﻻﺴــﺘﻘرار اﻝــداﺨﻠﻲ ،وﺘوطﻴــد ﺴــﺒل اﻝــدﻓﺎع اﻝﻤــﺸﺘرك .وﻨــﺸر اﻻزدﻫــﺎر
وﺘــﺄﻤﻴن ﻨﻌــم اﻝﺤرﻴــﺔ ﻝﻨــﺎ وﻻﺠﻴﺎﻝﻨــﺎ اﻝﻘﺎدﻤــﺔ ،ﻨــﻀﻊ وﻨرﺴــم ﻫــذا اﻝدﺴــﺘور ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة
اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ).(239
وﻜـﺎن اﻝﻬـدف ﻤـن اﻝدﺴـﺘور اﻷﺴـﺎس إﻴﺠـﺎد ﺤﻜوﻤـﺔ ﻗوﻴـﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒـﺔ ﺘـﺴﺘﺠﻴب ﻤﺒﺎﺸـرة
ﻹرادة اﻝﺸﻌب ،وﻝم ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻔﻬوم اﻝﺤﻜم اﻝذاﺘﻲ ﻝدى اﻷﻤﻴرﻜﻴﻴن آﻨـذاك ،وﻴﺨﺘﻠـف اﻝدﺴـﺘور
اﺨﺘﻼﻓـﺎً ﺸـدﻴداً ﻋــن "وﺜﻴﻘـﺔ اﻻﺘﺤــﺎد" ﻓـﻲ ﻜوﻨــﻪ أﻨـﺸﺄ ﺤﻜﻤــﺎً ﻤرﻜزﻴـﺎً أو ﻓﻴــدراﻝﻴﺎً ﻗوﻴـﺎً ﻴﺘﻤﺘــﻊ
ﺒــﺴﻠطﺎت واﺴــﻌﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﺘﻨظــﻴم اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن اﻝوﻻﻴــﺎت ،وأﻤﺜــﺎل اﻝــﺸؤون اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ
واﻝدﻓﺎع.
وﻤ ــن اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝ ــﺜﻼث ﻋ ــﺸرة اﻝواﻗﻌ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺴ ــﺎﺤل اﻷطﻠ ــﺴﻲ ،اﻤﺘ ــدت اﻝوﻻﻴ ــﺎت
اﻝﻤﺘﺤــدة ﻏرﺒــﺎً ﻋﺒــر اﻝﻘــﺎرة ﺒﺄﻜﻤﻠﻬــﺎ ،وﻫــﻲ ﺘﺘﻜــون اﻝﻴــوم ﻤــن ) (50وﻻﻴــﺔ ،ﻜﺎﻨــت وﻻﻴــﺔ
آﻻﺴﻜﺎ ،وﻫﺎواي آﺨر وﻻﻴﺘﻴن اﻨﻀﻤﺘﺎ اﻝﻴﻬﺎ وذﻝك ﻓﻲ ﻋﺎم .1909
+-2دئ اؤــء ا آــ !:
ﺘﻤﺜ ــل اﻻﺘﺠ ــﺎﻩ اﻝﻌ ــﺎم ﻝﻠ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺘ ــﺄﺘﻲ اﻝﻤرﺘﻜـ ـزات ،وﻫ ــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴ ــر
اﻝﺤﻘﻴــق ﻝﻤــﺎ ﺘواﺠﻬــﻪ وﺘرﻴــدﻩ واﻝﺘﻜﻴــف اﻝﻔﻌﻠــﻲ ﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻵراء واﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻜــم
اﻝذﻫﻨﻴـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻝـ ــﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘ ـ ـرار اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻜﻤـ ــﺎ أﻨﻬـ ــﺎ اﻝـ ــﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝرﺴـ ــﻤﻴﺔ ﻝﻤﺤـ ــددات
اﻝﻤوﻗف اﻷﻤﻴرﻜﻲ وﻝﻴس ﺤﺎﻝﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺠردة ﺘﻌﻜس آراء اﻝرﺌﻴس.
وﻋﻠﻴﻪ ..ﻓﺎن دراﺴﺔ ﻤﺒﺎدئ ))اﻝرؤﺴﺎء اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن(( ﺘﻌطـﻲ ﺘـﺼو اًر ﺸـﻤوﻝﻴﺎً ﻷﺴـس
اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ ﻤــﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــدوﻝﻲ ،وﻷن اﻝﻤوﻗــف اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻝــﻴس
ﺤدﺜﺎً ﻋﺎدﻴﺎً ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻜﻘوة ﻋظﻤﻰ ،ﻓﺄن ﻤﺒدأ اﻝـرﺌﻴس ﻴـﺴﻬم إﻝـﻰ ﺤـد ﻜﺒﻴـر
ﻓﻲ اﻝﺘـﺄﺜﻴر ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎرات اﻝـﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ ،ﺤﺘـﻰ وان اﻗﺘـﻀت ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘـﻪ ﺒـداﺌرة ﺠﻐراﻓﻴـﺔ
ﻤﺤــددة ﻗﻴﻤــﺔ ﺘ ـ ارﺒط وﺜﻴــق ﻴﺤﻜــم آﻝﻴــﺎت اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ ﺒﺤﻴــث ﻴﻘــود ﻓــﻲ ﻤﺤــﺼﻼﺘﻪ
اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ).(240

)(239

ﻤﻘدﻤﺔ دﺴﺘور اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة .1989

)(240

ﺴﻠﻴم اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ :ﻤﺒﺎدئ اﻝرؤﺴﺎء اﻻﻤﻴرﻜﺎن ،ﻝﻨدن ،دار اﻹﺴﻼم ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر1993،ص.15-1
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وﻓـ ــﻲ ﻀـ ــوء ذﻝـ ــك ،ﻴﻤﻜـ ــن اﻜﺘـ ــﺸﺎف اﻝﺘﻘـ ــﺎرب ﺒـ ــﻴن )ﻤﺒـ ــﺎدئ اﻝرؤﺴـ ــﺎء( ))ﻤـ ــوﻨرو،
ﺘروﻤــﺎن ،اﻴزﻨﻬــﺎور ،ﻨﻜــﺴون ،ﻜــﺎرﺘر(( ،ﻓﻬــﻲ اﻨطﻠﻘــت ﻤــن ﻗﺎﻋــدة واﺤــدة ﻫــﻲ اﻝﻤــﺼﺎﻝﺢ
اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ،وﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺒدأ )ﻤوﻨرو( اﻝذي ﻴﻨﺘﺴب إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ،ﻓﺄن ﻤﺒـﺎدئ
اﻝرؤﺴــﺎء ﺴــﺎرت ﻋﻠــﻰ ﺨــط واﺤــد ..اﻨــﻪ "اﻝﻘــوة اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ" واﺴــﺘﺨداﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻨوﻋــﺔ ،وﻋﻠــﻰ
ﻫــذا ﻓــﺄن د ارﺴــﺔ ﻤﺒــﺎدئ اﻝرؤﺴــﺎء اﻷﻤ ـرﻴﻜﻴﻴن ،ﻴﻤﺜــل إﺤﺎطــﺔ ﺒﺄﺴــس اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ
وﺒﻤﺤــددات اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــدﻫﺎ ،واﻝﺘــﻲ ﺘﻔــرض اﻻﻨﺘﻘ ـﺎل ﻤــن ﻤﺒــدأ إﻝــﻰ آﺨــر ﺒﺤﻴــث
ﻴﻤﻜ ــن اﻝﻘ ــول ان ﺘ ــﺎرﻴﺦ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻓﺘرﺘﻬ ــﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼـ ـرة ﻴﻨﻘ ــﺴم ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس
اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﺒﺼورة أﻜﺜر ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻤن اﻋﺘﻤﺎد ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻝـﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ
وﺘﺤوﻻت اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ،وأدﻨﺎﻩ اﻻﻨطﺒﺎﻋﺎت ﻋن ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺨﻤﺴﺔ:
(  -كانون James Monroeأ+ -ـــ أ *7ـــــو )
األول:1823
ﻤ ــﻊ ﺒداﻴ ــﺔ اﻝﻘ ــرن اﻝﺘﺎﺴ ــﻊ ﻋ ــﺸر ..ﺒ ــدأت
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ أول

اﺴـ ـ ـ ــﺘﺨدام ﻋـ ـ ـ ــﺴﻜري ﻝﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻀـ ـ ـ ــد اﻝﻌـ ـ ـ ــﺎﻝم

ﺘﺠرﺒ ــﺔ ﻝﻠﺒﺤرﻴ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﺨ ــﺎرج اﻹﺴﻼﻤﻲ ،وﻫو ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻤﺜل :أول
ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻜﺎﻨت دواﻓﻊ اﻝﺤﻤﻠﺔ

)اﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﺼــرﻓﺔ ،ﻓﻔــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺎت
اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ ﺒـ ــﻀﻐط ﻤـ ــن رﺠـ ــﺎل اﻷﻋﻤـ ــﺎل

اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻗررت اﻝﺤﻜوﻤﺔ

اﻝﺤﻤ ـ ــﻼت اﻝﺘﺒـ ـ ــﺸﻴرﻴﺔ أن ﺘﻘ ـ ــﺘﺤم أﺴ ـ ـ ـواق

واﻝﺘﺠﺎرة ،وﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤن رﺠﺎﻻت

اﻝﺒﻠ ـ ــدان اﻹﺴ ـ ــﻼﻤﻴﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــوض
ﻤ ـ ـ ـ ــﻊ طـ ـ ـ ـ ـراﺒﻠس وﺘ ـ ـ ـ ــوﻨس

اﻝﺸرق) ،(241وان ﺘﻘﻴم ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻊ
اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ،وﻗد دﺨﻠت ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﺴرﻴﻌﺔ

اﻗﺘـ ـ ــﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺒﻴ ـ ـ ـرة ﺘﺠﻌـ ـ ــل واﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻝﻐرﺒﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ..ﻏﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ان

اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴواﻫﺎ ﻤن اﻝدول

اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺨذ

اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻝم ﺘﺴﻔر ﻋن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤرﻀﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ

وﻗﺒ ـ ـ ــل أن ﻴﻨﺘﻬ ـ ـ ــﻲ اﻝﻘ ـ ـ ــرن

ﻗ ار اًر ﺴرﻴﻌﺎً ﺒدﻋم اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ،

أﺴــطوﻝﻬﺎ اﻝﺤرﺒــﻲ ﻝﻠﺘــدﺨل

اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر ،ﻜﺎﻨت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻗد ﻫﻴﺄت

اﻝطوﻴﻠـ ـ ـ ــﺔ ﻝـ ـ ـ ــﻺدارات اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ـ ـ ــﺔ ،اﻝﻌﺴﻜري اﻝﺒﻌﻴد ،وﺒذﻝك ﺒدأت ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘوﺴﻊ

) (241ﺴﻠﻴم اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.27
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ﻋﻠﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻝـ ـ ـ ـ ـ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ-

وﺘﺤوﻝت ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ إﻝﻰ ﺨط ﺜﺎﺒت ﺴﺎرت

اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺤﺘﻰ اﻵن.
ﻓﻔــﻲ أواﺌــل اﻝﻌﻘــد اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋــﺸر اﻨــدﻝﻌت "اﻝﺜــورة اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴــﺔ" ﻀــد اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴــﺔ،
وطﻠﺒــت اﻝﻴوﻨــﺎن ﻤــن اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺘﻘــدﻴم ﻤــﺴﺎﻋداﺘﻬﺎ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴــﺔ
ﻝدﻋم اﻝﺜورة ،وﻗد ﻻﻗـت ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌـﺎطف اﻷوﺴـﺎط اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ،ﺤﻴـث طﻠـب
اﻝﻌدﻴـ ــد ﻤـ ــن اﻝﻤـ ــﺴﺌوﻝﻴن اﻷﻤ ـ ـرﻴﻜﻴﻴن أن ﺘﺘﺨـ ــذ اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ار اًر ﻋـ ــﺎﺠﻼً
ﺒ ــدﻋم اﻝﻴوﻨ ــﺎن ﻀ ــد اﻝدوﻝ ــﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴ ــﺔ واﻝﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺴ ــﻠﺨﻬﺎ ﻋ ــن اﻹﻤﺒراطورﻴ ــﺔ
اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ).(242
وﻝﻜ ــن اﻝﺤﻜوﻤ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﺒرﺌﺎﺴ ــﺔ )ﺠ ــﻴﻤس ﻤ ــوﻨرو( ﻨظ ــرت إﻝ ــﻰ اﻝﻘ ــﻀﻴﺔ ﻤ ــن
زاوﻴــﺔ أﺨــرى ،ﻓﻘــد وﺠــدت ان ﻤــﺴﺎﻋدة اﻝﻴوﻨــﺎن ﺒــﺼورة رﺴــﻤﻴﺔ ﻤﻌﻠﻨــﺔ ﺴﻴﺘــﺴﺒب
ﻤن ﻓﻲ ﺤدوث أزﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،وﺴﻴﻜون
وﻓﻲ

أول ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷزﻤﺔ ،ﻗطﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن،

ذﻝــك ﺨــﺴﺎرة ﺠــﺴﻴﻤﺔ ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،وﺴــط ﺘﻠــك اﻷﺠ ـواء اطﻠــق اﻝ ـرﺌﻴس ﻤﺒــدأﻩ
اﻝــذي ﻴﻘــﻀﻲ ﺒــﺄن اﻝوﻻﻴــﺎت ﻻ ﺘﺘــدﺨل ﻓــﻲ اﻝــﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻝﻠــدول اﻷﺨــرى ..ﻜﻤــﺎ
اﻨﻪ ﻻ ﻴﺤق ﻷي دوﻝﺔ أن ﺘﺘدﺨل ﻓﻲ ﺸؤون اﻝﻌﺎﻝم اﻷﻤﻴرﻜﻲ.
ﻝﻘــد ﻤﺜــل اﻝﻤﺒــدأ اﻝﻤــذﻜور واﻝــذي ﺼــدر رﺴــﻤﻴﺎً ﻓــﻲ ﻜــﺎﻨون اﻷول ) (1823ﺤﻴـ اًز
ﻤﻬﻤــﺎً ﻓــﻲ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﺤﻴــث أﺼــﺒﺢ ﻤرﺘﻜ ـ اًز ﺜﺎﺒﺘــﺎً ﻓــﻲ اﻝﺘﺒرﻴ ـرات اﻝﺘــﻲ
ﺘﺤﺘﺎﺠﻬ ــﺎ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴ ــﻴﺔ ﻋﻨ ــدﻤﺎ ﺘرﻴ ــد أن ﺘ ــرﻓض طﻠﺒ ــﺎت اﻝﻤ ــﺴﺎﻋدة اﻝﻘﺎدﻤ ــﺔ ﻤ ــن
اﻝﺨﺎرج وﻋﻨدﻤﺎ ﺘرﻴد اﻝﺘدﺨل ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻷﻀواء)!(243
ان اﻝﻤﻼﺤظ ــﺔ اﻝﻤﻬﻤ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ )ﻤﺒ ــدأ ﻤ ــوﻨرو( ان ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘ ــﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ ــﺔ ﺘﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ
ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻝرﺴﻤﻲ ،أﻤﺎ اﻝﺴﻠوك اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة -اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ -ﻴﺨرج
درﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
)(242

ﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﺤﺘراﻤﻬﺎ
داﺌرة اﻝﻤﺒدأ ،وﻤﻊ ذﻝك ﺘظل اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ُ ُ

ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻠﻤﻲ رﺠب ،أﻤن اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓـﻲ ﻀـوء اﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ،اﻝﻘـﺎﻫرة ،ط ،3ج،2

ﻤرﻜز اﻝﻤﺤروﺴﺔ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﻨﺸر ،1997 ،ص.77
)(243

ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﺠرﺘﻬﺎ ﻗﻨﺎة اﻝﺠزﻴرة ﻤﻊ ﺴﻌد اﻝدﻴن اﻝﺸﺎذﻝﻲ )رﺌﻴس أرﻜﺎن ﺤرب اﻝﻘـوات اﻝﻤـﺼرﻴﺔ اﻷﺴـﺒق( ﻓـﻲ

ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺼر" ﺒﺜت ﺒﺘﺎرﻴﺦ  13آذار  /ﻤﺎرس.1999
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اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ـ ــﺔ

اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘراف اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ .ﻝم ﺘﺘﺨذ اﻹدارة

ﺘرﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ﻗ ار اًر رﺴﻤﻴﺎً ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻴوﻨﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻋدة واﻝدﻋم ،ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت

اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ،اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻘوات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺘﺤت ﺴﺘﺎر ﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺸﻌب
واﻝﻤﺘطوﻋﻴن اﻷﻤﻴرﻜﻴﻴن ،وﻗد ﺴﺎﻫﻤت ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻓﻲ ﻨﺠﺎح

اﻝﺜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة

اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وﺘﺤوﻴل اﻝﻴوﻨﺎن إﻝﻰ دوﻝﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋن اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ.
ب-
 +(Franklin D. Roosevelt) :أ روزــK
ﺒﻌ ــد ﻨﻬﺎﻴـ ــﺔ اﻝﺤـ ــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـ ــﺔ اﻷوﻝـ ــﻰ ،وﻤ ــﺎ اﻓرزﺘـ ــﻪ ﻤـ ــن ﺘﺤـ ــوﻻت أﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻓـ ــﻲ
اﻝﺨﺎرط ـ ــﺔ اﻝدوﻝﻴ ـ ــﺔ ،وﺠ ـ ــدت اﻷوﺴ ـ ــﺎط اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ..ان اﻝﺘط ـ ــورات اﻝﺠدﻴ ـ ــدة ﻻ
ﺘﻨــﺴﺠم ﻤــﻊ اﻝﺘﻤــﺴك اﻝظــﺎﻫري ﺒﻤﺒــدأ ﻤــوﻨرو ،واﻨــﻪ ﻻﺒــد ﻤــن ﺘﺤدﻴــد ﺨــط ﺠدﻴــد
ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ،وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ﺒرز اﺘﺠﺎﻫﺎن ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ:
أوﻻ -ﻴﻨـ ــﺎدي ﺒـ ــﻀرورة اﻻﺒﺘﻌـ ــﺎد ﻋـ ــن اﻝﺤـ ــرب ،ورﻓـ ــض ﻓﻜ ـ ـرة )اﻝﺤـ ــرب ﻹﻨﻬـ ــﺎء
اﻝﺤــرب( وﻴــدﻋو اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻷن ﺘﻤــﺎرس دورﻫــﺎ اﻝﻘﻴــﺎدي دوﻝﻴــﺎً ﻋﻠــﻰ
أﺴﺎس ﻗﺎﻨون دوﻝﻲ ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار اﻝدوﻝﻴﻴن.
ﺜﺎﻨﻴﺎ-ﻴرى أن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤـن أﺠـل ان ﺘﻤـﺎرس دورﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎدة اﻝﻌـﺎﻝم ،ﻻﺒـد
ان ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺨطﺎً ﻋـﺴﻜرﻴﺎً ﻤـؤﺜ اًر ﻋﻠـﻰ اﻻﺤـداث اﻝدوﻝﻴـﺔ ،ﺒﺎﻝـﺸﻜل اﻝـذي ﻴؤﻫﻠﻬـﺎ
ﻝﻤواﺠﻬـ ــﺔ ﻤـ ــﺸﻜﻠﺔ ﺘﻬـ ــدد اﻷﻤـ ــن اﻝﻘـ ــوﻤﻲ وﺘﻘـ ــف ﺒوﺠـ ــﻪ اﻝﻤـ ــﺼﺎﻝﺢ اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ
اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة).(244
وﻗــد ﺤــﺴم اﻝ ـرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜــﻲ وﻴﻠــﺴون اﻝﺠــدل ﺒــﻴن اﻻﺘﺠــﺎﻫﻴن ﺤــﻴن ﺘﺒﻨــﻰ
اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ ،أي اﺘﺠ ــﺎﻩ اﻝ ــدﻋوى إﻝ ــﻰ اﻝﺤ ــرب واﺴ ــﺘﺨدام اﻝﻘ ــوة اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ ،ﻏﻴ ــر ان
روزﻓﻠت اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،وﻏزو اﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻷورﺒﺎ ،وﻤـﺎ ﺘرﺘـب ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﻤـن
آﺜﺎر ﺨطﻴرة ،ﺠﻌل روزﻓﻠت ﻴﺒﺘﻌد ﻋن ﻨظرﺘﻪ اﻝظﺎﻫرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴـﺎد ،وﻴﺘﺒﻨـﻰ ﻓﻜـرة
ان اﻝﺤرب ﻀرورﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎء اﻝﺤرب.
..وﻝﻘ ــد ﺤ ــﺎول روزﻓﻠ ــت ﻤ ــن ﺨ ــﻼل اﻝﻘ ــوة اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ ..ان ﻴطﺒ ــق ﺴﻴﺎﺴ ــﺘﻪ
اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄن ﻋﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،ان ﺘﻤﺎرس دو اًر ﺒوﻝﻴـﺴﻴﺎً ﻝﺤﻔـظ
)(244

دوﻏ ــﻼس ﺴ ــﺘﻴﻔﻨس ،اﻝﺤﻴ ــﺎة واﻝﻤؤﺴ ــﺴﺎت اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ،ﻋﻤﺎن ،اﻝ ــدار اﻷﻫﻠﻴ ــﺔ ﻝﻠﻨ ــﺸر واﻝﺘوزﻴ ــﻊ،2001 ،

ص.57-45
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اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻗوة ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ان ﺘـوﻓر ﻤـﺴﺘﻠزﻤﺎت ﻫـذا اﻝـدور،
ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻗد وﺠد روزﻓﻠت :ان دﺨول اﻤﻴرﻜﺎ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺤﻘق
اﻋﺘﺒ ــﺎر ان دﺨ ــول اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﺴ ــﻴﺤدد ﻨﺘ ــﺎﺌﺞ اﻝﺤ ــرب وﻴﺤ ــﺴﻤﻬﺎ ﻝ ــﺼﺎﻝﺢ
دور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظـﺎم اﻝـدوﻝﻲ ،إﻻ
اﻝﺤﻠﻔﺎء ،وﺒذﻝك ﺴﻴﻜون ﻻﻤﻴرﻜﺎ ٌ
ان روزﻓﻠت واﺠﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻫدﻓﻪ).(245
اﻷول /ﻓ ــﻲ ﻓﺘـ ـرة ﻤ ــﺎ ﺒﻌ ــد اﻝﺤ ــرب ،اﻗﺘ ــرح ﻋﻠ ــﻰ ﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺎ إﻨ ــﺸﺎء ﻗ ــوة
ﺒوﻝﻴــﺴﻴﺔ اﻝﺤــرب ﻝــم ﺘﻌــط ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ ﻓرﺼــﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴــر ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ ﻤــﺎ ﺒﻌــد
اﻝﺤرب.
اﻝﺜﺎﻨﻲ/اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻷن ﺘﻜون ﻫﻲ اﻝﻘوة اﻝﺒوﻝﻴﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ،ﻝﻜن
ﻫذا اﻷﻤـل ﻜـﺎن ﺒﻌﻴـداً ﻋـن اﻝواﻗﻌﻴـﺔ ،ﺤﻴـث ﻋـﺎرض اﻻﺘﺤـﺎد اﻝـﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ
ﺒﺸدة ﻓﻜرة روزﻓﻠت.
وﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝــذﻝك ﻝــم ﺘﺘﺤﻘــق أﻫــداف ﺴﻴﺎﺴــﺔ روزﻓﻠــت ،إﻻ ان أﺴــس
اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘـوة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ،ﺘﺤوﻝــت اﻝﻔﻜرة ﻫذﻩ
إﻝــﻰ ﻤرﺘﻜــز ﺜﺎﺒــت ﻓــﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴــر اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ،ﻓﻘــد ﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬــﺎ اﻝرؤﺴــﺎء
اﻝــذﻴن ﺨﻠﻔــوﻩ ﻋﻠــﻰ أن ﻫــدف ﺘﻠــك اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻴﻤﻜــن ﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ ﻋــن طرﻴــق
اﻝﺒﺤــث ﻋ ــن ﺨﻴ ــﺎرات واﻗﻌﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،وﺘﺤدﻴ ــدات دﻗﻴﻘ ــﺔ
ﻻﻨﺤراف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ).(246
( 5ذار Harry S. Trumanج+ -ـ أ وـــن )
:1947
ﺘـﺸﻜل ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝـرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜـﻲ)ﻫـﺎري ﺘروﻤـﺎن( اﻝﺒداﻴـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻝـﺴﻴﺎﺴﺔ
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،وﻨﻘطﺔ اﻻﻨطﻼق ﻓﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻔﺘـرة ﻤـﺎ
ﺒﻌـد اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ،واﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜـل ﻤرﺤﻠــﺔ ﺠدﻴــدة ﻓـﻲ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ،
وﻗــد ﻨظــرت اﻝﻴﻬــﺎ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋﻠــﻰ اﻨﻬــﺎ ﺒداﻴــﺔ ﺼ ـراع اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤــﻊ
)(245

ﻫﻨــري روﺒﻴــرت ،اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺒرﻝﻤــﺎﻨﻲ اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ، ،ﺘرﺠﻤــﺔ زﻜــﻲ ﺸــﻨودة ،اﻝﻘــﺎﻫرة ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﻨﻬــﻀﺔ  ،ﺒــﻼ

ﺘﺎرﻴﺦ ،ص.270
)(246

دﻴﻔﻴـد ﻜﻴــﻪ ،ﻨﻴﻜــوﻝز ،أﺴــطورة اﻝرﺌﺎﺴــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﺘرﺠﻤــﺔ ﺼــﺎدق إﺒـراﻫﻴم ﻋــودة ،اﻝــدار

اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ  ،1997 ،ص.129
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اﻝـ ــﺴوﻓﻴﺎت ..ﻓﻴﻤـ ــﺎ ﻋـ ــرف ﺒـ ـ ـ )اﻝﺤـ ــرب اﻝﺒـ ــﺎردة( ﺤﻴـ ــث ﻜﺎﻨـ ــت أﻫـ ــم ﻤـ ــﺎ ﻴـ ــﺸﻐل
ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘرار اﻷﻤﻴرﻜﻲ 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 اﻷدوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤــﺎول
اﻀ ــﻔﺎءﻫﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺴﻴﺎﺴ ــﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ ،واﺴ ــﺘطﺎﻋت ان ﺘﻘﻨ ــﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ اﻝ ــدوﻝﻲ
ﺒذﻝك إﻝﻰ ﺤد ﺒﻌﻴد).(247
وﻓ ــﻲ ﻋﻬ ــد ﺘروﻤ ــﺎن ﺒ ــدأ اﻝﺘ ــدﺨل اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺸؤون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ــﺔ ﻋ ــن
طرﻴق اﻝﻬدف اﻝﻌرﻴض اﻝذي ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ،وﻗـد ﻗـﺎدت
ﺘــدﺨﻼت اﻤﻴرﻜــﺎ إﻝــﻰ إﻋــﻼن ﻤﺒــدأ ﺘروﻤــﺎن اﻝــذي ﺸــﻜل ﻨﻘطــﺔ ﺘﺤــول ﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ
اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴـ ـﺔ ،ﺒﺤﻴ ــث ﻴﻤﻜ ــن اﻝﻘ ــول ان آذار /ﻤ ــﺎرس  1942ﻜ ــﺎن ﻤوﻋ ــد
اﻹﻋﻼن اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺒدأ ،اﻤﺎ ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻜﺎﻨت ﻗﺒل ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ.
وﻴﺘﻠﺨص اﻝﻤﺒدأ ﻋﻠﻰ اﻷﺴس اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
أوﻻ-ﺘﺤﺠــﻴم اﻝــدور اﻝــﺴوﻓﻴﺘﻲ ،وﺤــﺼر ﺘﺤرﻜــﻪ ﻓــﻲ ﻨطــﺎق اﻝــداﺌرة اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ
ﻝﻠﻜﺘﻠﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ.
ﻓﻲ

ﺜﺎﻨﻴﺎ-رﺒط اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ واﺸﻨطن ،واﺤﺘواء اﻝﻘرار اﻷورﺒﻲ

ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

ﻋﻼﻗﺔ أﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﺄﻴﻴد ﺒﺤﻴث ﻴﻜون اﻝرأي اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻫو ﻤﺼدر
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ.

ﺜﺎﻝﺜﺎ-ﻓرض اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم ﺒواﺴطﺔ اﺴﺘﻐﻼل
اﻝﻔﺠوات اﻝﺘﻲ أﺤدﺜﺘﻬﺎ ظروف اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ.
(Richard nixson: 1969د + -أ *407ن )
ﻗﺒل أن ﻴطرح ﻨﻜﺴون ﻤﺒدأﻩ ..ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك ﺒواﻋـث ﺠدﻴـدة وﻋدﻴـدة ﻝطرﺤـﻪ ،ﻨﺎﺸـﺌﺔ
ﻤ ــن ﺘ ــورط اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻓﻴﺘﻨ ــﺎم ،واﻝﻨﺘ ــﺎﺌﺞ اﻝ ــﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘرﺘﺒ ــت ﻋﻠ ــﻰ ذﻝ ــك
اﻝﺘدﺨل ،ﻏﻴـر ﻫـذﻩ اﻝـﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺴـﺎرت ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻤرﻴﻜـﺎ ﻜﺎﻨـت ﺨﺎطﺌـﺔ ،إذ ان أﺴـﻠوب
)(247

روﺴﻜو ﺒﺎورز ،ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺤرﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝدﺴـﺘور اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ،اﻝﻘـﺎﻫرة ،ﺘرﺠﻤـﺔ ﻝﺒﻴـب ﺸـﻨب ،اﻝﻜرﻨـك ﻝﻠﻨـﺸر

واﻝطﺒﻊ واﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،1ﺒﻼ ﺴﻨﺔ ، ،ص.83-79
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اﻻﺴــﺘﻨزاف اﻝــذي اﻋﺘﻤدﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻨــﺎم واﻝﻤﺘﻤﺜــل ﺒﺤــرب اﻝﻌــﺼﺎﺒﺎت ،اﻓــﺸل اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق أﻏ ارﻀــﻬﺎ .وﻋﻨــدﻤﺎ ﺠــﺎء ﻨﻜــﺴون إﻝــﻰ اﻝﺤﻜــم ،ﻜــﺎن اﻝﻤوﻗــف ﻓــﻲ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻴزداد ﺴوءاً ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ،ﻓﺨﺴﺎرﺘﻬﺎ اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﺨطـر ﻤـن ﺨـﺴﺎﺌرﻫﺎ
اﻝﻤﺎدﻴــﺔ ،إذ ﺘﻌــرض اﻝﻤوﻗــف اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻨــﺎم إﻝــﻰ اﻨﺘﻘــﺎدات ﺸــدﻴدة ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻌدﻴــد
ﻤ ــن اﻷوﺴ ــﺎط اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴ ــﺔ ،ﻜﻤ ــﺎ ان اﻝـ ـرأي اﻝﻌ ــﺎم اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻜ ــﺎن ﻴ ــﺸﺠب ﺒﻌﻨ ــف
ﺴﻴﺎﺴﺔ أﻤﻴرﻜﺎ وورطﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم).(248
ﻝﻘد اﻗﺘﻨﻌت إدارة ﻨﻴﻜﺴون ..ان اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻫذا اﻝطرﻴق ﻏﻴـر ﻤﺠـد ﺒـﺎﻝﻤرة ﻝـذﻝك
ﻋﻤــدت إﻝــﻰ ﺤــل اﻷزﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻨــﺎم ﻋــن طرﻴــق اﻝﻤﻔﺎوﻀــﺎت ﻝﺘــﺘﺨﻠص ﻤــن ورطــﺔ ﻜﺒﻴـرة
ارﺘﻜﺒﺘﻬــﺎ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﺜــم ﺘﺤوﻝــت إﻝــﻰ ﻋﻘــدة ﻀــﺨﻤﺔ أﻝﻘــت ﺒﺜﻘﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻴــت
اﻷﺒﻴض.
ان ﺘﻠك اﻝﺘﺠرﺒﺔ وﻀﻌت إدارة ﻨﻴﻜﺴون أﻤﺎم اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻵﺘﻴﺔ:
أوﻻ-ﻻ ﻴﻤﻜــن ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ..ان ﺘــزج ﻨﻔــﺴﻬﺎ ﺒــﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸــر ﻓــﻲ ﻜــل اﻝــﺼراﻋﺎت
واﻷزﻤــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ ﺤﺘــﻰ وﻝــو ﻜﺎﻨــت ﺘﻤــس ﻤــﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ،ﻷن اﻝﺘــدﺨل اﻝﻌــﺴﻜري
اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻗد ﻴﻌرﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺨﺴﺎرة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وان رﺒﺤت ﻋﺴﻜرﻴﺎً.
ﺜﺎﻨﻴــﺎ-أن ﻫزﻴﻤــﺔ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻨــﺎم ﻴﺠ ــب ان ﻻ ﺘﻨﺤــﺴب ﻋﻠــﻰ وﻀ ــﻌﻬﺎ
اﻝﻌــﺎم ﻜﻘــوة ﻋظﻤــﻰ ،أي إﺜﺒــﺎت ﻗوﺘﻬــﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺤــﺴم اﻷوﻀــﺎع اﻝدوﻝﻴــﺔ
اﻝﻤﺘﺄزﻤﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺒرﻫن ﻋﻠﻴﻪ ﻋن طرﻴق ﻤواﻗﻔﻬﺎ اﻝﻘﺎدﻤﺔ).(249
ﺜﺎﻝﺜﺎ-أن اﻨﺴﺤﺎب أﻤﻴرﻜﺎ اﻝﻌـﺴﻜري ﻤـن ﻓﻴﺘﻨـﺎم ﻴﺠـب ان ﻻ ﻴﻔﻬﻤـﻪ ﺤﻠﻔﺎؤﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻨـﻪ
ﺘﺨل ﻋﻨﻬم ﻓﻲ ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝظـروف اﻝﺤرﺠـﺔ ،وﻤـن ﺜ ـم :ان ﺘﺤـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺒﺘﻬـﺎ
أﻤﺎم اﻝﻌﺎﻝم.
راﺒﻌﺎ-ان وﺠود ﻗوات ﻋﺴﻜرﻴﺔ اﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺤﻠﻴﻔﺔ واﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨوﻀﻬﺎ أﻤﻴرﻜﺎ.
)(248

ﻤﺎﻴﻜــل آ ﺒــﺎﻝﻤر ،ﺤ ـراس اﻝﺨﻠــﻴﺞ  :ﺘــﺎرﻴﺦ ﺘوﺴــﻴﻊ اﻝــدور اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺨﻠــﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻘــﺎﻫرة ،ﻤرﻜــز

اﻻﻫرام ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر ،1992-1935 ،ﺘرﺠﻤﺔ :ﻨﺒﻴل زﻜﻲ  ،ص.88
)(249

Randy B. Bell "Expansion of American Persian Gulf Policy" (CSC, 1990),
P.10.

90

ﺨﺎﻤﺴﺎ-ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ان ﺘﺴﺘﻌﻴض ﻋن ﺘدﺨﻠﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻤﺒﺎﺸر
ﺒزﻴﺎدة اﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ وزﻴﺎدة دﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻀرورﻴﺔ.
ﺘﻠــك اﻝﺤﻘــﺎﺌق ﺸــﻜﻠت اﻷرﻀــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ اﻨطﻠــق ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺒــدأ ﻨﻴﻜــﺴون واﻝــذي ﺤــدد
اﻷﺴس اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺤداث اﻝدوﻝﻴﺔ.
(Jimmy Carterهـ + -أ آرــ )
ﻝﻘد دﺨﻠت إدارة ﻜﺎرﺘر ﺒﻘوة إﻝﻰ ﺤﻠﻘﺔ اﻝﺼراع "اﻝﻌرﺒﻲ -اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻲ" وﺘﻤﻜﻨـت ﺒﻌـد
ﻤﺜــﺎﺒرة ﻤــﺴﺘﻤرة ﻓــﻲ اﺘﺠ ــﺎﻩ اﺤــﻼل اﻝــﺴﻼم :ان ﺘﺘــوج ﺠﻬودﻫ ــﺎ ﺒﻌﻘــد اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺒــﻴن ﻤ ــﺼر
ٕواﺴ ـ ـراﺌﻴل ﻋـ ــﺎم  1977واﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻤﺨـ ــﻀت ﻋﻨﻬـ ــﺎ ﺘوﻗﻴـ ــﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴـ ــﺎت ﻜﺎﻤـ ــب دﻴﻔﻴـ ــد ﻓـ ــﻲ 6
أﻴﻠــول/ﻤــﺎﻴس  .1979ﻋﻜــس ﻫــذا اﻝﻨــﺼر اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝــذي ﺤﻘﻘــﻪ ﻜــﺎرﺘر اﻝــذي ﺼــﻔق ﻝــﻪ

ﺴﺎﺴــﺔ اﻝﺒﻴــت اﻷﺒــﻴض ﺒﺤـ اررة ،وﺘوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ أﺜـرﻩ اﻝﻤراﻗﺒــون دورة اﻨﺘﺨﺎﺒﻴــﺔ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻜــﺎرﺘر..
طوﻴﻼ ،ﻓﻠﻘد راﻓﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝطـرف اﻵﺨـر اﻝﻤﻘﺎﺒـل
ﻫذا اﻝﻨﺼر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝم ﺘﺴﺘﻤر ﻓرﺼﺘﻪ
ً
ﺘﺤ ــول ﺴﻴﺎﺴ ــﻲ ﻜﺒﻴ ــر ﻓ ــﻲ إﻴـ ـران ،ﺤﻴ ــث ﺴ ــﻘط ﻨظ ــﺎم اﻝ ــﺸﺎﻩ وﺤﻠ ــت اﻝ ــﺸﻌﺎرات اﻝﻤ ــﻀﺎدة
ﻷﻤﻴرﻜﺎ ﻜﺨـط ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻋـﺎم ،وﻜﺎﻨـت أﺒـرز ﺼـور اﻝﺘـﺼﺎدم ﺒـﻴن إﻴـران واﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة
أزﻤﺔ اﻝرﻫﺎﺌن ﻓﻲ طﻬران).(250
وﻗ ــد أﻋﻘ ــب ﻫ ــذا اﻝﺘﺤ ــول اﻝﺨطﻴ ــر ،اﻻﺠﺘﻴ ــﺎح اﻝ ــﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻻﻓﻐﺎﻨ ــﺴﺘﺎن ﻓ ــﻲ ﻜ ــﺎﻨون
اﻷول  1979واﻝ ـ ــذي ﻜ ـ ــﺎن ﻴﻤﺜ ـ ــل إﻀ ـ ــﺎﻓﺔ وﻤﺄزﻗ ـ ــﺎً ﺠدﻴ ـ ــداً ﺘواﺠﻬ ـ ــﻪ اﻝ ـ ــﺴﻴﺎﺴﺔ واﻹدارة
اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ وﻝﻘ ــد وﻀ ــﻌت ﻫ ــذﻩ اﻝﺘط ــورات )إدارة ﻜ ــﺎرﺘر( أﻤ ــﺎم وﻀ ــﻊ ﺤ ــرج  ،وﻓرﻀ ــت
ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻋــﺎدة ﺘﻘــﻴم ﻤرﺘﻜ ـزات اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،واﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﻤــﺎ ﺘ ـزال ﺘﻌﺘﻤــد
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ﻨﻴﻜﺴون.
..وﻓــﻲ ﻀــوء اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤﻔــروض ﺤــدد ﻜــﺎرﺘر اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﺴﺘــﺴﻴر ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﺤﻜوﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻋرف )ﺒﻤﺒدأ ﻜﺎرﺘر( اﻝذي ارﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر:
ﻤن -1زﻴﺎدة اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ،ورﻓﻊ ﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ
اﻷوﻀــﺎع
ﻜﺜﻔـ ـ ــت اﻝوﻻﻴـ ـ ــﺎت

ﺤﻴث اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝﻘوة اﻝﺒﺸرﻴﺔ ،ﻝﻜﻲ ﺘﻜون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺤﺴم
اﻝطﺎرﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝوﺠود اﻷﻤﻴرﻜﻲ ،وﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ
)(250

)Saliman E.Al Hassoon, " Why Saudi Arabia Needs the Awacs" (CSC
Command and Staff College, 1987.p 45-46
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ﻋ ـ ـ ـ ــن طرﻴ ـ ـ ـ ــق اﻝﻘواﻋ ـ ـ ـ ــد اﻝﻤﺘﺤدة وﺠودﻫﺎ اﻝﻌﺴﻜري ﻓﻲ ﻋدﻴد ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ
و)ﺒرﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻩ( ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺼوﻤﺎل

اﻝﻌﺴﻜري ﻤﺜل :ﻗﺎﻋدة )ﻤﺼﻴرة( ﻓﻲ ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن

اﻝﻬﻨ ـ ـ ـ ــدي و)راس ﺒﻨ ـ ـ ـ ــﺎس( ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ و)ﻤﺒوﻤﺒﺎﺴﺎ( ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ و)دﻴﻴﻐوﻏﺎرﺴﻴﺎ( ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط
اﻝﻤﻨﺘــﺸرة ﻓــﻲ اﻝــﺴﻌودﻴﺔ واﻝﺒﺤ ـرﻴن

ﻤﺼر ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﺨرى
واﻝﺴودان وﻗطر وﺘرﻜﻴﺎ).(251إﻨﺸﺎء ﻗوات

اﻝﺘــدﺨل اﻝــﺴرﻴﻊ ،وزﻴــﺎدة ﻜﻔﺎءﺘﻬــﺎ اﻝﻘﺘﺎﻝﻴــﺔ

اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﻓــﻲ أﻴــﺔ أزﻤــﺔ ﺘﻨــﺸب ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎطق اﻝﻨﻔــوذ

ﻝﻠدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘدﺨل
اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ وﺤﺴﻤﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ.

-2إﻨﺸﺎء ﻗوات اﻝﺘدﺨل اﻝﺴرﻴﻊ ،وزﻴﺎدة ﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ اﻝﻘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن
اﻝﺘدﺨل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ أﻴﺔ أزﻤﺔ ﺘﻨﺸب ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻝﻨﻔوذ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ وﺤﺴﻤﻬﺎ
ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ.
-3اﺴـ ــﺘﻌداد اﻝوﻻﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤـ ــدة ﻝﻠﺘـ ــدﺨل ﺒﻜـ ــل ﺜﻘﻠﻬـ ــﺎ ﻝﻤواﺠﻬـ ــﺔ أي ﺘﻬدﻴـ ــد ﻴﺘﻌـ ــرض
ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ وﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ داﺌرة اﻝﺨطر ،واﻋﺘﺒﺎر ان ﻫذا اﻝﺘﻬدﻴد :ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون
ﻨﺎﺸﺌﺎً ﻤن دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ أو ﻗﺎدﻤﺎً ﻤن اﻝﻤﻌﺴﻜر اﻝﺸﻴوﻋﻲ.
 + *Uأ آرــ:
ﺒﺎﺸــر رﻴﻐــن ﻋﻨــد اﻨﺘﺨﺎﺒــﻪ رﺌﻴــﺴﺎً ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋــﺎم  1980ﻓــﻲ ﺘوﺠﻴــﻪ ﻨﻘــدﻩ
ﻝﺴﻨوات ﻜﺎرﺘر ،وﻗد ﻓﻬم ﻫذا اﻝﻨﻘد ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠدﻴـد ،ﻝﻜـن اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ
ﻜﺎﻨــت ﻏﻴــر ذﻝــك .ﻓﺎﻝﻨﻘــد ﻜــﺎن ﻴﻤــس أﺴــﻠوب إدارة ﻜــﺎرﺘر ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤــل اﻝﺨــﺎرﺠﻲ أﺜﻨــﺎء
ﺴﻨوات ﺤﻜﻤﻪ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت طرﺤﻪ ﻝﻤﺒدﺌﻪ ،اﻤﺎ اﻝﻤﺒدأ ،ﻓﻘد ﻜﺎن ﻤوﻀﻊ ﺘﺒﻨﻲ رﻴﻐـن ،وﻫـذا
ﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻋن طرﻴق اﻝﻤظﻬرﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن ،وﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎً):(252
 /1زﻴــﺎدة اﻝــدﻋم اﻝﻌــﺴﻜري ﻝﻠــدول اﻝﺤﻠﻴﻔــﺔ واﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،وزﻴــﺎدة اﻝﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ
اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻘـوات اﻝﺘــدﺨل اﻝــﺴرﻴﻊ ،ﻤــﻊ اﻝﺒﺤــث ﻻﻨــﺸﺎء 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
) (252ﻤﺤﻤ ــد ﻏ ــﺎﻨم اﻝرﻤﻴﺤ ــﻲ :اﻝﺒﺘ ــرول واﻝﺘﻐﻴ ــر اﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻓ ــﻲ اﻝﺨﻠ ــﻴﺞ اﻝﻌرﺒ ــﻲ ،اﻝﻜوﻴ ــت ،اﻝوﺤ ــدة ﻝﻠﻨ ــﺸر،
 ،1975ص.18
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 /2إﻴﺠـ ــﺎد ﻤ ارﻜ ــز داﺌﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﻨطﻘ ــﺔ اﻝ ــﺸرق اﻷوﺴ ــط ﻝﻬ ــﺎ اﻝﻘﺎﺒﻠﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘ ــﺄﺜﻴر ﻓـ ــﻲ
أوﻀ ــﺎﻋﻬﺎ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ ،وﻤ ــن وراﺌﻬ ــﺎ ﺘ ــﺘﻤﻜن اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﻀ ــﻤﺎن
ﺴــﻴطرﺘﻬﺎ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝــﺸرق اﻷوﺴــط واﻝﺤﻠﻴــف اﻝــذي ﻴﻨــﺴﺠم ﻤــﻊ ﻫــذا اﻝﺘوﺠــﻪ
اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻫو )إﺴراﺌﻴل(.

+ D /ــدئ اؤـء ا 0ن:
 -1ان ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﺒــﺎدئ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫــﺎ رؤﺴــﺎء أﻤﻴرﻜــﺎ ،ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ ﻤﻌظــم ﺠواﻨﺒﻬــﺎ ردة
ﻓﻌــل ﻝﻤوﻗــف ﺤــرج ﺘﺘﻌــرض ﻝــﻪ اﻝﻤــﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﺜــم ﺤﺎوﻝــت ﻤــن وراء ﺘﻠــك
اﻝﻤﺒﺎدئ ﺨدﻤﺔ اﻏراﻀﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻤﺜل إﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم ﺒوﻝﻴس ﻋﺎﻝﻤﻲ.
 -2ﺒﻌـ ــض ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤﺒـ ــﺎدئ ﻝـ ــم ﺘﻜـ ــن ﻝﺘﻨـ ــﺴﺠم ﻤـ ــﻊ اﻝﻤﻨطﻘـ ــﺔ اﻝﻤوﺠـ ــﻪ ﻨﺤوﻫـ ــﺎ اﻝﻤﺒـ ــدأ،
ﻓﺂﻴزﻨﻬﺎور ﻤﺜﻼً أراد ادﺨﺎل اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺤﻼف ﻋﺴﻜرﻴﺔ ورﻓﻀت.
 -3ﻜﻤــﺎ ان اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻋــدم أﺨــذﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒــﺎر اﻷوﻀــﺎع اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـ ــﺔ اﺼـ ــطدﻤت ﺒﺎﻝﻌدﻴـ ــد ﻤـ ــن اﻝﻤﻌوﻗـ ــﺎت اﻝﺘـ ــﻲ ﻓرﻀـ ــﺘﻬﺎ اﻷوﻀـ ــﺎع،
ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ أرادت أن ﺘطﺒق اﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝـﺸرق اﻷوﺴـط ﻜﻠﻬـﺎ،
وﻫذا ﻻ ﻴﺘم ﻓﻲ ظل اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم واﻗﻌﻬﺎ اﻝﻌﺎم).(253
 -4ﺴﻌﻰ ﻜﺎرﺘر إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق أﺤد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدﺨل اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ إﻴران ﺒﻌد ﺘﻌرﻀﻪ ﻓـﻲ
اﻝﺤﻜم إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎدات ﺸدﻴدة ﻋﻠﻰ أﺜر ﻫزﻴﻤﺔ أﻤﻴرﻜﺎ ﻓﻲ إﻴران واﻝﺨﻠﻴﺞ.
 -5ان ﻤﺒﺎدئ اﻝرؤﺴﺎء اﻷﻤﻴرﻜﺎن اﻋﺘﻤدت اﻝﺘدﺨل اﻝﻌـﺴﻜري واﻝﻘـوة واﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ ﻤﻨـذ
اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ،واﻨﻬــﺎ ﺠــﺎءت ﻜــردة ﻓﻌــل ﻝﻔــﺸل ﻋــﺴﻜري ﻜﺒﻴــر
ﻝﺤﻘﻪ ﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﻲ أﻤﻴرﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ.
 -6ﺘــﺄﺜرت ﺘﻠــك اﻝﻤﺒــﺎدئ إﻝــﻰ ﺤــد ﻜﺒﻴــر ﺘﺤــﺴﺒﺎ ﻤــن اﻝﺘوﺴــﻊ اﻝــﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ أو اﻝــﺼﻴن
ﻻﺤﻘﺎً.
)(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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 -3اآ& ا رات وا*+ث ا3ا .
دورﻫﺎ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻔﻜـر واﻝـﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝﻘـرار اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ..اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻝﺠدﻝﻴـﺔ

:

ﺒ ــﻴن اﻝﻤﻌرﻓـ ــﺔ واﻝ ــﺴﻠطﺔ ﺘﺘﺠﻠـ ــﻰ ﻓ ــﻲ أوﻀـ ــﺢ أﺸ ــﻜﺎﻝﻬﺎ وﺼـ ــورﻫﺎ ﺒ ــﻴن اﻝﻨﺨﺒـ ــﺔ اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﺤﺎﻜﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،وﻤرﻜ ــز اﻝﺒﺤ ــوث واﻝد ارﺴ ــﺎت اﻻﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
(Think Tanks .واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴطﻠﻘون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ )
ﻓﻔﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻫﻨﺎك أﻜﺜر ﻤن ) (1000أﻝف ﻤرﻜز ﺒﺤﺜﻲ ،ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﻴﻘـﺎرب
) (102ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺸﻨطن).(254
وﺘؤﻜــد ﻤﻌطﻴــﺎت ﻜﺜﻴ ـرة :ان اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن اﻝﻴﻬــود ﻻ ﻴﻘﻠــون ﻋــن ﺜﻠــث اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن وﻜﺒــﺎر
اﻝﻤﻨظ ـرﻴن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤ ارﻜــز اﻝﻤــؤﺜرة واﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ان اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻝﻌﺒــت ﻓــﻲ أﻋﻘــﺎب
اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ دو اًر ﻤﺤورﻴــﺎً ﻓــﻲ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،وﻗــد ازداد ﻫــذا اﻝــدور ﺒﻌــد
اﻨﻬﻴــﺎر اﻻﺘﺤــﺎد اﻝــﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ،وﺘﺘــﻀﻤن ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺼــﻨﻊ اﻝﻘ ـرار ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ،ﻋــدداً
ﻜﺒﻴ اًر ﻤن اﻷطراف اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻊ ﺘﻨوع طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻷطـراف ﻓـﻲ ﻜـل ﺤﺎﻝـﺔ ،ﻓﻔـﻲ ﺤـﺎﻻت
ﻤﻌﻴﻨ ـ ــﺔ ﺘﺘﻜ ـ ــون اﻝﻤؤﺴ ـ ــﺴﺎت ﻤ ـ ــن اﻝﻜ ـ ــوﻨﻐرس واﻷﺠﻬـ ـ ـزة اﻝﺘ ـ ــﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴ ـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ـ ــدة
واﻝﻤﺤــﺎﻜم ،وﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت أﺨــرى ﺘﺘﻜــون ﻤــن اﻝ ـرﺌﻴس وو ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ واﻝــدﻓﺎع واﻝﻬﻴﺌــﺎت
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ واﻝﻜـوﻨﻐرس ،وﻓـﻲ ﺤـﺎﻻت ﺜﺎﻝﺜـﺔ /ﺘﻘﺘـﺼر أطـراف ﺼـﻨﻊ اﻝﻘـرار ﻋﻠـﻰ
اﻝﺘﻴﺎرات اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺜﻼث ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺜل ،اﻝﻜوﻨﻐرس واﻝﻤﺤـﺎﻜم واﻝـرﺌﻴس

)(255

وﺘﻠﻌـب اﻝﻠﺠـﺎن

اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ داﺨــل اﻝﻜــوﻨﺠرس دو اًر ﻫﺎﻤــﺎً ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘــﺸرﻴﻌﻴﺔ ،ﺤﻴــث ﺘﻘــوم ﻫــذﻩ
اﻝﻠﺠـﺎن ﺒﺎﻝوظﻴﻔـﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺼــﻨﻊ اﻝﻘـرار ﻋﻠــﻰ اﻝﻤـﺴﺘوى اﻝﺘــﺸرﻴﻌﻲ ،وﻜﻠﻤـﺎ ﻜﺎﻨــت
ﻝﺠ ــﺎن اﻝﻜ ــوﻨﻐرس ﺘﻌﺒ ــر ﻋ ــن ﻤ ــﺼﺎﻝﺢ وأﻨ ــﺸطﺔ ﺠﻤﺎﻋ ــﺎت ﻤﻌﻨﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ﺘ ازﻴ ــدت
أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓــﻀﻼً ﻋــن ﻤﻬــﺎم اﻝﻜــوﻨﺠرس ﻝﺘﻘﻴﻴــد ﺴــﻠطﺎت اﻝ ـرﺌﻴس ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــد

)(254

ﺠﻴﻤس آﻻن ﺴﻤﻴث ،ﺴﻤﺎﺴرة اﻷﻓﻜﺎر،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﺘرﺠﻤﺔ ،ﻤﺠدي ﻋﺒد اﻝﻜـرﻴم ،ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻤـدﺒوﻝﻲ ، 1994 ،

ص.39
)(255

ﻨــﺎﻨﻴس ﻤــﺼطﻔﻰ ﺨﻠﻴــل ،اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ﻜﻤؤﺴــﺴﺔ ﻝــﺼﻨﻊ اﻝﻘ ـرار واﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ

اﻝدوﻝﻴ ـ ــﺔ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠــ ــﺔ ،ﻤرﻜــ ــز اﻻﻫـ ـ ـرام ﻝﻠد ارﺴــ ــﺎت اﻝ ـ ــﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﺴــ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،اﻝﻌــ ــدد /127ﻜــ ــﺎﻨون اﻝﺜــ ــﺎﻨﻲ
،1997ص.38
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ﺤرب )ﻓﻴﺘﻨﺎم( وﻓﻀﻴﺤﺔ )ووﺘرﻏﻴت( ،وﺴﻌﻰ اﻝﻜوﻨﻐرس إﻝﻰ اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠطﺎﺘﻪ اﻝﺘـﻲ
ﻤﻨﺤﻬﺎ إﻴﺎﻩ اﻝدﺴﺘور وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺨوض اﻝﺤروب.
4H -4ــ ا9ـــ :
ﻴــﺄﺘﻲ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﻤــﺔ اﻝﻬــرم اﻝﺘﻨﻔﻴــذي ،وﻴﺘﻤﺘــﻊ ﺒــﺴﻠطﺎت واﺴــﻌﺔ ﻤﺜــل
ﺘﻠـ ــك اﻝﺘـ ــﻲ ﻤﻨﺤﻬـ ــﺎ إﻴـ ــﺎﻩ اﻝدﺴـ ــﺘور ،واﻝﺘـ ــﻲ ﺼـ ــﻴﻐت ﺒﻠﻐـ ــﺔ ﺘﺘـ ــﺴم ﺒﺎﻝﻌﻤوﻤﻴـ ــﺔ واﻝﺒﻌـ ــد ﻋـ ــن
اﻝﺘﻔﺎﺼــﻴل ،ﻓﻬــو ﻴﺘــوﻝﻰ ﻤﻬــﺎم اﻝــﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ،وﻝــﻪ ﺴــﻠطﺔ ﺘﻌــﻴن ﻜﺒــﺎر ﻤــوظﻔﻲ اﻝدوﻝــﺔ
ﺒﻌ ــد ﻤواﻓﻘ ــﺔ ﻤﺠﻠ ــس اﻝ ــﺸﻴوخ ..ﻜﻤ ــﺎ أﻨ ــﻪ ﻤ ــﺴؤول ﻋ ــن ﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﺘﻨﻔﻴ ــذ اﻝﻘـ ـواﻨﻴن ،ودﻋ ــوة
اﻝﻜ ــوﻨﻐرس إﻝ ــﻰ اﺠﺘﻤ ــﺎع ﺨ ــﺎص ،وان ﻴﻌﻘ ــد اﻝﻤﻌﺎﻫ ــدات ﺒ ــﺸرط ﻤواﻓﻘ ــﺔ ﺜﻠﺜ ــﻲ أﻋ ــﻀﺎء
ﻤﺠﻠــس اﻝ ــﺸﻴوخ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗ ــل ،ﻜﻤــﺎ أﻨ ــﻪ اﻝﻘﺎﺌ ــد اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﻘـ ـوات اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ ،وﻝ ــﻪ أن ﻴ ــﺄﻤر
ﺒﺎﻝﻌﻔو ﻋن اﻝﺠراﺌم.
وﻝﻘد اﺨﺘﻠﻔت داﺌرة اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ
ـﺴﺎﻋﺎ ،ووﻓﻘــﺎً ﻝﺸﺨــﺼﻴﺔ ﻜــل رﺌــﻴس،ﻤن ﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝﻘــوة اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻤﻴــز ﺒﻬــﺎ وﻝﻜــن
ﻀــﻴﻘﺎً أو اﺘـ ً
ﻋﻠﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن اﺘـﺴﺎع اﺨﺘـﺼﺎﺼﺎت اﻝـرﺌﻴس ،ﻓـﺄن ﻫﻨـﺎك اﺘﺠﺎﻫـﺎً ﻤﺘ ازﻴـداً) .(256ﻻﻀـﻔﺎء
اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﻤؤﺴــﺴﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ،وﺘوﺴــﻴﻊ ﺼــﻼﺤﻴﺎت اﻷﺠﻬـزة اﻝﻤﺤﻴطــﺔ ﺒــﺎﻝرﺌﻴس اﻝﺘــﻲ
ﺘ ــﺴﺘطﻴﻊ اﻝ ــﺘﺤﻜم ﻓ ــﻲ اﺨﺘﻴﺎ ارﺘ ــﻪ وﺘﻔ ــﻀﻴﻼﺘﻪ :ﻤﺜ ــل ﺴ ــﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﺒﻴ ــت اﻷﺒ ــﻴض وﻤﻜﺘ ــب
اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ،وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ،وﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن اﻝﻘـوﻤﻲ واﻝﻤﺠﻠـس اﻝﻘـوﻤﻲ
ﻝﺸؤون اﻝﻘﻀﺎء ،وﻤﻜﺘب اﻝﺸؤون اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ.
وﺘﺘ ــﺄﺜر اﻝرﺌﺎﺴ ــﺔ ودورﻫ ــﺎ ﺒﻌدﻴ ــد اﻝﻌواﻤ ــل اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ )طﺒﻴﻌ ــﺔ اﻝﻨظ ــﺎم اﻝ ــدوﻝﻲ اﻝﻘ ــﺎﺌم
واﻹطﺎر اﻝﻌﺎم اﻝذي ﺘﺘﺤرك ﻓﻲ اطﺎرﻩ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻜﺒرى ﻤﻨﻬـﺎ(،
واﻝداﺨﻠﻴــﺔ وﺘﺘﻤﺜــل ﺒﺎﻝدرﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻓــﻲ ﺘــﺄﺜﻴرات اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﺒﻴروﻗ ارطــﻲ ﺒوﺼــﻔﻪ ﻤؤﺴــﺴﺔ
ﺘــؤﺜر ﻓــﻲ ﺼــﻨﻊ اﻝﻘ ـرار ﻓــﻲ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،واﻝــذي ﻴﺘﻜــون ﻤــن اﻝﻤــﺼﺎﻝﺢ
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ واﻝﺠﻬـﺎز اﻝﺒﻴروﻗ ارطـﻲ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﻜﺘـب اﻝـرﺌﻴس ،وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻴﻤﻜـن
اﻝﻘــول :ان ﻤؤﺴــﺴﺔ اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ﺘﻜﺘــﺴب اﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ ﻤــن أﻫﻤﻴــﺔ اﻝ ـرﺌﻴس وﻨظ ـرة اﻝدﺴــﺘور إﻝﻴــﻪ
)(256

أﻜ ـرام ﺒــدر اﻝــدﻴن ،اﻝــﻨظم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﻨﻬــﻀﺔ اﻝــﺸرق  ،1990 ،ص-267
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واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻌدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻝﺘـﻲ رﺴـﺨت ﺒﻤـرور اﻝـﺴﻨﻴن ﺒﻔﻌـل اﻝﻤﺘﻐﻴـرات
اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ ﺠرت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم وﻋﻠﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻨﻔﺴﻬﺎ).(257
وﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــرﻏم ﻤ ــن ان اﻝﻜ ــوﻨﻐرس ﻫ ــو اﻝ ــذي ﻴﻤﻠ ــك ﺴ ــﻠطﺔ إﻋ ــﻼن اﻝﺤ ــرب ﺤ ــﺴب
اﻝدﺴﺘور اﻷﻤﻴرﻜﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤـن ﺼـدور ﻗـﺎﻨون ﺴـﻠطﺎت اﻝﺤـرب ﻋـﺎم  1973اﻝـذي
ﻴﺸﺘرط ﻋﻠﻰ اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻝﻜوﻨﻐرس ﻗﺒل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈرﺴﺎل ﻗوات ﻝﻠﺨﺎرج ،أو إﻋﻼن
ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ دﻋﺘﻪ إﻝﻰ إرﺴﺎل اﻝﻘوات ﻝﻠﺨﺎرج ﺒﻌد ) (48ﺴﺎﻋﺔ ﻤـن اﻹرﺴـﺎل اﻝﻔﻌﻠـﻲ،
وﺴﺤب ﺘﻠك اﻝﻘوات ﺒﻌد ) (60ﻴوﻤﺎً إذاً أﺼر اﻝﻜوﻨﺠرس ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤﻊ أﻋطـﺎء اﻝـرﺌﻴس
) (30ﻴوﻤﺎً إﻀﺎﻓﺔ ﻻرﺠﺎع اﻝﻘوات إﻝﻰ اﻝﺒﻼد.
وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد ﺘﺠﺎﻫل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝرؤﺴﺎء اﻝﻜوﻨﻐرس ،وﻗﺎﻨون ﺴـﻠطﺎت اﻝﺤـرب ،وﻝـم
ﻴﻘم اﻝﻜوﻨﻐرس ﺒﺈﺼدار ﻗرار اﻝﺤرب ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،إﻻ ﻓﻲ ﺨﻤـﺴﺔ ﺤـروب
ﻤــن أﺼــل أﻜﺜــر ﻤــن ) (130ﺤرﺒـ ًـﺎ ،وأﺼــدر اﻝرؤﺴــﺎء وﺤــدﻫم ﻗ ـ ارراﺘﻬم ،ﺒــل اﻨــﻪ وﻤﻨــذ
اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻝـم ﺘﻘـف أي ﻤؤﺴـﺴﺔ ﻓـﻲ وﺠـﻪ اﻝرؤوﺴـﺎء ،وﺨـﺼوﺼﺎً ان
أﻏﻠــب ﻗـ ارراﺘﻬم ﻜﺎﻨــت ﺘﺘﺨــذ ﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ اﻝـرأي اﻝﻌــﺎم اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻤﻌﺒــﺄ ﺒــﺸﻌور
اﻝﺨــوف ﻋﻠــﻰ أﻤﻨــﻪ ،ﺒــﺴﺒب ﻤــﺎ ﻴــﺴﺎق ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﺘﻬدﻴــدات ﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻤــن أﻋــداء ﻤﻌﻴﻨــﻴن
ﺘﺘطﻠب ﻀرورة اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ).(258
وﻝﻘد ﺴﻤﺢ اﻝﻜـوﻨﺠرس ﻀـﻤﻨﻴﺎً ﻝﻠـرﺌﻴس ﺒـﺈدارة ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝـﺒﻼد اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ،دون ﺘـدﺨل
ﻤﻨـﻪ اﻋﺘﻤـﺎداً ﻋﻠـﻰ أن ﺤـول اﻝـرﺌﻴس ﻤــن اﻷﺠﻬـزة واﻝوﻜـﺎﻻت ﻤـﺎ ﺘﻌﻴﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ أداء اﻝﻤﻬــﺎم
ﺒ ــﺸﻜل ﺼ ــﺤﻴﺢ ﺨﺎﺼ ــﺔ ان اﻷﻤﻴ ــرﻜﻴﻴن ﻗ ــد اﻋﺘ ــﺎدوا ﻋﻠ ــﻰ ان اﻝـ ـرﺌﻴس ﻫ ــو اﻝرﻤ ــز اﻝ ــذي
ﻴﻠﺘﻔــون ﺤوﻝــﻪ وﻴوﺠﻬــون أﺒــﺼﺎرﻫم إﻝﻴــﻪ وﻗــت اﻷزﻤــﺎت ،وﻝــﻴس اﻝﻜــوﻨﻐرس أو ﻏﻴ ـرﻩ ﻤــن
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝرﺌﻴس ﻋﻨﺼ اًر ﻤﺤورﻴﺎً ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار.
^F-
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ﻫﺎروﻝ ــد ﻻﺴ ــﻜﻲ :اﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﻗﺘ ــﺼﺎد،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﺘرﺠﻤ ــﺔ د .ارﺸ ــد اﻝﺒـ ـراوي،

ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ  ،1960 ،ص.160
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ﺘﻌ ــود ﺠ ــذور اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻝ ــﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ إﻝ ــﻰ ﻋ ــﺎم ) (1951ﺤﻴﻨﻤ ــﺎ ﻗ ــرر ))اﺸ ــﻌﻴﺎء
ﻜﻔ ـ ــن(( ﻋـ ـ ــﻀو اﻝﻤﺠﻠـ ـ ــس اﻝ ـ ــﺼﻬﻴوﻨﻲ اﻷﻤﻴرﻜـ ـ ــﻲ

)(259

ﺒﻌـ ـ ــد اﻝﺘ ـ ــﺸﺎور ﻤـ ـ ــﻊ ))اﻝزﻋﻤـ ـ ــﺎء

اﻹﺴ ـراﺌﻴﻠﻴﻴن(( ﻤﺜــل)آﺒــﺎ اﻴﺒــﺎن وﻤوﺸــﻴﻪ ﺸــﺎرﻴت وﺘﻴــدي ﻜوﻝــك( ،ﺘﻜــوﻴن ﻝــوﺒﻲ ﺼــﻬﻴوﻨﻲ
ﻫدﻓﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸر آﻨذاك زﻴﺎدة اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻝـ)إﺴراﺌﻴل(.
وﻓــﻲ ﻋــﺎم ) (1954ﺘﻜوﻨــت اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝــﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ – اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻝﻠــﺸؤون اﻝﻌﺎﻤــﺔ ،ﺜــم
ﺘﻐﻴـر أﺴـﻤﻬﺎ ﻋـﺎم  1959إﻝـﻰ اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ -اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻴﺔ ،ﻝﻠـﺸؤون

)(260

ﻝﻜـﻲ ﺘﻌﻤــل

ﻤ ــن أﺠ ــل ﺴﻴﺎﺴ ــﺎت أﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ أﻜﺜ ــر ﺘ ــﺄﺜﻴ اًر ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺸرق اﻷوﺴ ــط ﻝﺘﺤﻘﻴ ــق ﺘ ــﺴوﻴﺔ ﺴ ــﻠﻤﻴﺔ
ﻝﻠــﺼراع اﻝﻌرﺒــﻲ -اﻹﺴ ـراﺌﻴﻠﻲ ،وﻗــد ﺴــﺠﻠت ﻫــذﻩ اﻝﻠﺠﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻜــوﻨﺠرس اﻷﻤﻴرﻜــﻲ وﻓﻘــﺎً
ﻝﻘ ـ ـواﻨﻴن ﺠﻤﺎﻋـ ــﺎت اﻝـ ــﻀﻐط اﻝﻠـ ــوﺒﻲ ،اﻝﻤﺤﻠﻴـ ــﺔ وﻫـ ــﻲ اﻝﻘ ـ ـواﻨﻴن اﻝﺘـ ــﻲ ﺘـ ــﺴﻤﺢ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋـ ــﺎت
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﻝﻬــﺎ وﺠﻬــﺔ ﻨظــر أو ﻤــﺼﺎﻝﺢ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ان ﺘﻌــرض وﺠﻬــﺔ ﻨظرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ
أﻋ ــﻀﺎء اﻝﻜ ــوﻨﺠرس وﺘﻘ ــود اﻝﻠﺠﻨ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ -اﻹﺴـ ـراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠ ــﺸؤون اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ ،ﺤﻤ ــﻼت
اﻝﻀﻐط ﻤن أﺠل دﻋم ﻤوﻗف اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ.
وﺘﻌﻤــل ﻜــذﻝك ﻋﻠــﻰ ﺘﻘوﻴــﺔ اﻝﺘﺤــﺎﻝف اﻹﺴ ـراﺌﻴﻠﻲ -اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ،وﻤﻨــﻊ ﻗﻴــﺎم ﺘﺤﺎﻝﻔــﺎت
ﺒــﻴن اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ ،ﻴﻤﻜــن أن ﺘــﻀر )ﺒﺈﺴ ـراﺌﻴل( ،وﻫــﻲ ﺘﻌﻤــل أﻴــﻀﺎً
ﻋﻠــﻰ ﺘﻘوﻴــﺔ وﺘﺄﻜﻴــد أﻫﻤﻴــﺔ )إﺴ ـراﺌﻴل( اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝﻐــرب،
وﻋرﻀت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ اﻝﻠوﺒﻲ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ )اﻻﻴﺒﺎك( ،وﻗد ازداد ﺘﺄﺜﻴرﻫـﺎ
ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘرار اﻷﻤﻴرﻜﻲ).(261
وﺘﻘوم اﻹﻴﺒﺎك ،ﺒﺈﻋﻼم أﻋﻀﺎء اﻝﻘطﺎع اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ )اﻝﻨـﺸﻴط( ﻓـﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ اﻝﻴﻬودﻴـﺔ
ﻋــن اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﻤطروﺤــﺔ اﻤــﺎم اﻝﻜــوﻨﻐرس ،وذﻝــك ﻝﻜــﻲ ﻴﻘــوم ﻜــل ﻤــﻨﻬم ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ إﻝــﻰ
ﻫــذا اﻝﻌــﻀو واﻝﺘﺒــرع ﻓــﻲ ﺤﻤﻠﺘــﻪ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴــﺔ إذا اﺜﺒﺘــت ﺴــﻠوﻜﺎً ﻤواﻝﻴــﺎً ﻝ ـ )إﺴـراﺌﻴل( وﺘﻨــﺴق
)اﻻﻴﺒـ ــﺎك( ﺤﻤـ ــﻼت اﻝـ ــﻀﻐط ﻤـ ــﻊ )اﻝﻠﺠﻨـ ــﺔ اﻝﻴﻬودﻴـ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ( و)وﻋـ ــﺼﺒﺔ ﻤﻨﺎﻫـ ــﻀﺔ

) (259ﻨﺎﻨﻴس ﻤﺼطﻔﻰ ﺨﻠﻴل  ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.83
)(260

د .ﻋﺒ ـ ــد اﻝوﻫ ـ ــﺎب اﻝﻤـ ـ ـﺴﻴري ،ﻤوﺴ ـ ــوﻋﺔ اﻝﻴﻬ ـ ــود واﻝﻴﻬودﻴ ـ ــﺔ واﻝ ـ ــﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻝﻤﺠﻠ ـ ــد ، 8-1دار

اﻝﺸروق ،ط ،1999 ،5ص.45-37
)(261

ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻤﺎك ،اﻝدﻴن ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻷﻤﻴرﻜﻲ،ﺒﻴروت ،دار اﻝﻨﻔﺎﻴس  ،2003 ،ص.70-59
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اﻻﻓﺘـ ـراء( و)اﻝﻤ ــؤﺘﻤر اﻝﻴﻬ ــودي -اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ( إﻀ ــﺎﻓﺔ إﻝ ــﻰ اﻝﻤ ــؤﺘﻤر اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻝرؤﺴ ــﺎء
اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻴﻬودﻴﺔ اﻝﻜﺒرى.
 -6ا ــ 7ــ DاـWMAــ :
وﻋﻠــﻰ أﻴــﺔ ﺤــﺎل ،ﻝــﻴس ﻤﻬﻤــﺎً ﻜﻴــف ﺘﺤﻜــم أﻤﻴرﻜــﺎ ،ﻓﻬــذﻩ اﻝﻤــﺴﺄﻝﺔ إﺠراﺌﻴــﺔ ﻤــﺎ داﻤــت
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أﻫم ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ،إذ اﻝﻤﻬم ﻤـﺎ ﻫـﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﻜوﻨـﺔ ﻝﻠﺤﻜـم ﻓـﻲ أﻤﻴرﻜـﺎ،
وﻤﺎ ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻘـوة اﻝﺘـﻲ ﺠﻌﻠـت ﻤـن أﻤﻴرﻜـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺌﺘـﻲ ﻋـﺎم أﻜﺒـر إﻤﺒراطورﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم،
وﺘﻘــوم أﻤﻴرﻜــﺎ ﻜﻤــﺎ ﻫــو واﻀــﺢ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻷﻝﻔﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ اﻗــﺎﻨﻴم أﺴﺎﺴــﻴﺔ :
))اﻝﺴﻠطﺔ ،اﻝﻤﺎل ،واﻹﻋﻼم(( وﻜل ﻤﺎ ﻋدا ذﻝك ﻴﺘﻔرع ﻋن ﺘﻠك اﻷﻗﺎﻨﻴم اﻝﺜﻼﺜﺔ.
أ -ا4ـــ: U
اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﺒﻴت اﻷﺒﻴض واﻝﻜوﻨﺠرس ،ﻴﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻘـوة
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗوة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،وﻫذﻩ ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬـﺎ ))اﻝﺒﻨﺘـﺎﻏون(( و ازرة
اﻝــدﻓﺎع وﻗﻴــﺎدة اﻝﻘـوات اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ ..ﻜﻤــﺎ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝﻌﻘــل اﻷﻤﻨــﻲ -اﻝﻤﻔﻜــر -واﻝــذي ﺘﻌﺒــر
( وﻤﻜﺘب اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﻔﻴدراﻝﻲ )أف .ﺒﻲ .آي( C.I.Aﻋﻨﻪ وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤﺨﺎﺒرات اﻝﻤرﻜزﻴﺔ )
واﻝﻤﻼﺤــظ ان ﻜــل ﻫــذﻩ اﻝﻘــوى اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﺒﻜﻠﻤــﺔ ﺴــﻠطﺔ )ﺘﺘﻤرﻜــز ﻓــﻲ واﺸــﻨطن
وﺤوﻝﻬﺎ(.
ب -اــل:
وﻫو ﺤـﺼﻴﻠﺔ ﺠﻤـﻊ اﻝﺜـروة اﻝﻬﺎﺌﻠـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘﻌﻨﻴـﻪ ﻤـن ﻤـوارد ﺘﻐطﻴـﺔ ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ وزراﻋﻴـﺔ
وﻤﻌرﻓﻴــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ،وﺘﺘــﺼل ﻓــروع ﻫــذﻩ اﻝﺜــروة -اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــوزع ﻋﻠــﻰ ﻜــل اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة
ﺒﺠــذع -ﻴﺘــوﻝﻰ إداراﺘﻬــﺎ وﺘﻐــذﻴﺘﻬﺎ ،وﻫــو ))وول ﺴــﺘرﻴت(( ))ﺸــﺎرع اﻝﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻨﻴوﻴــورك((
ﺤﻴث أﻫم ﺒورﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  ،ﺘﺘﺤرك اﻷﺴﻌﺎر واﻻﺴﻬم وﺘﺘﺤﻜم ﺒﻬﺎ.
ج -اEـــMم:
ﻤن ﺼﺤﺎﻓﺔ ٕواذاﻋﺔ وﺘﻠﻔﺎز وﺴﻴﻨﻤﺎ ،وﻝﻌـل اﻷﺨﻴـرة ﻫـﻲ ﻤـن أﻫـم اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤـؤﺜرة
ﻓـﻲ ﺘـﺼدﻴر وﺘـﺴوﻴق اﻝﻌﻘـل اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ﻓــﻲ اﻝـداﺨل واﻝﺨـﺎرج

)(262

ﻤـن دون اﺴـﻘﺎط أﻫﻤﻴــﺔ

اﻝﺘﻠﻔ ــﺎز اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ،وﺘﻌﺘﺒ ــر )ﻫوﻝﻴ ــوود( ﻓـ ــﻲ )ﻝ ــوس اﻨﺠﻠ ــس( ﺒوﻻﻴ ــﺔ ﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴ ــﺎ ،ﻤرﻜـ ــز
اﻝﺴﻴﻨﻤﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،ورﻤز اﻝﻔن اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻗﺒل ) (100ﻋﺎم.
)(262واﺼف ﻋواﻀﺔ ،أﻤﻴرﻜﺎ ،اﻤﻴرﻜﺎ واﻵﺨرون اﻝﻘوة واﻝﺜروة واﻹﻋﻼم،اﻝﻤﻐرب اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ، ،
 ،2000ص.56-54
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 ?Cـــت ا'M3ل اـــاق:
إذا ﻤﺎ رﺠﻌﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺘطﺒﻴـق اﻝﻌﻤﻠـﻲ ،ﻓـﺄن ﻤوﻀـوع ﻏـزو اﻝﻌـراق ﻤـن ﻗﺒـل اﻝوﻻﻴـﺎت
اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﻗ ــد اﺴ ــﺘﻨد إﻝ ــﻰ ﻤﺒ ــدأ ﻜ ــﺎرﺘر ﻓ ــﻲ اﻝﺘ ــدﺨل اﻝ ــﺴرﻴﻊ ،وﻝﻌﻠﻬ ــﺎ أﻓ ــﻀل ﺘﺠرﺒ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺒدأ).(263
وﻋﻠﻴــﻪ ..ﻓــﺄن ﻤــن اﻝــﻀروري اﻝﻘــول ان ))ﺠــورج ﺒــوش(( ﻝــم ﻴﻜــن ﻤﺠــرد ﺼــﺎﺤب
ﻗـرار اﻝﺘﻨﻔﻴــذ إﻨﻤــﺎ اﺴــﺘطﺎع أن ﻴــوﻓر ﻤــﺴﺘﻠزﻤﺎت ﻨﺠــﺎح اﻝﺘﻨﻔﻴــذ ،وﻫــﻲ ﻤــﺴﺄﻝﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ
ﻤﺜ ــل ﻫ ــذﻩ اﻝﺤ ــﺎﻻت ،وﺠ ــﺎء اﻝﻨﺠ ــﺎح ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺠ ــﺎل اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺒ ــوش ﻤﺘواﻓﻘ ــﺎً ﻤ ــﻊ اﻝﻨﺠ ــﺎح
اﻝﻌﺴﻜري ،واﻷﻜﺜـر ﻤـن ذﻝـك ﻓﺄﻨـﻪ ﻤـﻨﺢ اﻝﻨﺠـﺎح إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﻻﻤﺘـداد اﻝﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻲ دون ﺤـدوث
ردود ﻓﻌل ﻤﻌﻴﻨﺔ ،وان ﻨﻘطﺔ اﻝﻘوة اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﺒـوش ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺨـﺼوص ﻫـﻲ ادﺨﺎﻝـﻪ
اﻝﺠﺎﻨــب اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻌﺎﻤــل أﺴــﺎس ﻓــﻲ ﻤــﺸروع اﻝﺘــدﺨل اﻝﻌــﺴﻜري ،ﺒﺤﻴــث ﺠﻌــل اﺴــﺘﺨدام
اﻝﻘــوة ﻴﺒــدو وﻜﺎﻨــﻪ اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻝﻠﻤــﺸروع اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ .وأن اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ﻓرﻀــﺘﻬﺎ
اﻝﺨطـوات اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وان أي اﺴــﺘﺨدام ﻝﻠﻘــوة ﻻﺒــد ان ﻴﻨطﻠــق ﻤــن ﻤﺒــررات ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ،وان
ﺒوش ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠـﻪ ﻤـﻊ اﺤـﺘﻼل اﻝﻌـراق وﻓـﻲ ﺘﺨطﻴطـﻪ ﻝﻠﺘـدﺨل اﻝﻌـﺴﻜري ،ﺠﻌـل اﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ
اﻝﻘوﻤﻴــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺠــزء ﻤــن ﻤــﺼﺎدر اﻝﻤ ــﺼﻠﺤﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻌــددة ،ﺜــم أﻋطــﻰ اﻝﺘــدﺨل
ﺼﻔﺔ دوﻝﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻷﻤن).(264
ﻜﻤﺎ ان اﻝﺘﻌﻘﻴد ﻝم ﻴﻜن اﻤﻴرﻜﻴﺎً ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ ،وان ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ ،ﻝﻜﻨـﻪ ﺠـﺎء
ﺒــﺼورة اﻝﺘﺤــﺎﻝف اﻝــدوﻝﻲ واﻝواﺴــﻊ ،وﻋﻠــﻰ ﻫــذا ..ﻓــﺄن ﺒــوش أﺤــدث ﺘطــوﻴ اًر أﺴﺎﺴــﻴﺎً ﻓــﻲ
ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺒدأ ﻜﺎرﺘر ..ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻗدم ﺘﺠرﺒﺔ ﺠدﻴدة ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ.
ان اﻝ ـ ــدﺨول اﻝﻌ ارﻗ ـ ــﻲ ﻝﻠﻜوﻴ ـ ــت ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺜ ـ ــﺎﻨﻲ ﻤ ـ ــن آب /أﻏ ـ ــﺴطس  1990ﺠﻌ ـ ــل
اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﺘﻨظــر إﻝــﻰ ﺼــورة ﺨﺎرطــﺔ ﻤﻤﻜﻨــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴــﺔ ﺠدﻴــدة،
ﺘﺘﻌ ــﺎرض ﻤ ــﻊ أﻨﻤ ــﺎط ﺴﻴﺎﺴ ــﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ وﺘﺤﺘ ــوي اﺤﺘﻤ ــﺎﻻت ﺘﻘ ــدم ﺴ ــوﻓﻴﺎﺘﻲ ،ﺒﺎﺘﺠ ــﺎﻩ
اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺤﻜم اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝودﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻌـراق واﻝـﺴوﻓﻴﺎتٕ ،وازاء ﺘﻠـك اﻝـﺼورة ﻝـم ﺘﺠـد
إدارة ﺒوش ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻝﻤوﻗف ﻤﻤﺎ اﺴﺘوﺠب ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤرﻜﺎً ﺴرﻴﻌﺎً وﻨـﺸطﺎً ﻤـﺴﺘﻔﻴدة
ﻤن اﻝﺨﻠل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝدﺨول اﻝﻌراق ﺒوﺼﻔﻪ ﻋدواﻨﺎً ﻤﺴﻠﺤﺎً ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،
Regan OP.Cit, P.18.
)(264
Bell "Expansion of American Persian Gulf Policy", P.24.
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وﻗد ﺴﺎرﻋت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝـﻰ اﺘﺨـﺎذ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤﻜﺜﻔـﺔ ﻤـن اﻝﻤواﻗـف اﻝـﺸدﻴدة ،ﺒﺤﻴـث
اﺴﺘطﺎﻋت ان ﺘﻨﻘل اﻷزﻤﺔ ﻤن داﺌرﺘﻬﺎ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴـﺔ واﻝﻌرﺒﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝـداﺌرة اﻝدوﻝﻴـﺔ -ﻤـﺴﺘﻔﻴدة
ﻤــن ﺘ ارﺨــﻲ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ إزاء اﻝﺤــدث) ،(265وﻤــﺴﺎرﻋﺔ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴــﺔ إﻝــﻰ طﻠــب
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺴﻴﺎق ذﻝك ﺒدأت اﻷزﻤﺔ وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤواﺠﻬـﺔ –ﻋراﻗﻴـﺔ -أﻤﻴرﻜﻴـﺔ ،وﻜﺎﻨـت اﻷﺨﻴـرة
ﺘﺤﺎول اﻋطﺎءﻫﺎ ﻝذاﺘﻬﺎ اﻝﺼﻔﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،وﻀﻤن إطﺎر ﻤﻬﺎم اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ،وﻓـﻲ ﻤﻘدﻤـﺔ
ـداءا ﻤـن
ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ،ﺘﻤﻜﻨت أﻤﻴرﻜﺎ ﻤن ﻓرض ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﻠـس اﺒﺘ ً
ﻓرض اﻝﺤظر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـراق ،وﺤﺘـﻰ اﺴﺘﺤـﺼﺎل ﻤواﻓﻘـﺔ ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن ﻋﻠـﻰ
اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ،وﻫو اﻝﻘرار اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻤﺜل ﻫدف اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷﻤﻴرﻜﻲ.
ﻫـذا اﻝﻨـﺸﺎط اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ﻓـﻲ اﻷزﻤـﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴـﺔ ،وﺴـرﻋﺘﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺤـدث ،ﺠﻌــل
اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝــﺴوﻓﻴﺎﺘﻴﺔ ﻀ ــﻌﻴﻔﺔ اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻋﻠــﻰ ﻤﺠرﻴ ــﺎت اﻝﺤــدث ،وﻜﺎﻨــت أﻗ ــرب ﻤﻨﻬــﺎ إﻝ ــﻰ
اﻝﻬﺎﻤش ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻘﻠب.
وﻗـد ﺒـدا واﻀـﺤﺎً ﺒﻤــﺎ ﻻ ﻴﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ ﺘﺤﻠﻴـل ان اﻻﺘﺤــﺎد اﻝـﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻜﻘطـب ﺜ ٍ
ـﺎن ﻓــﻲ
ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺼراع اﻝدوﻝﻲ ﻴﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻼﺸﻲ واﻻﻨﻬﻴﺎر ،وان أﻓـﻀل دور ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻘـوم
ﺒﻪ ﻫو اﻝوﺴﺎطﺔ واﻝﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝﺤﻤﻴدة).(266
وﺒﻌــد أﺤــداث  11أﻴﻠــول /ﺴــﺒﺘﻤﺒر  ..2001اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻝﺘوﻗﻴــت اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ
ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﺒﺼﻔﺤﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒ ـ ﻋﻤﻠﻴـﺔ )ﻋﺎﺼـﻔﺔ اﻝـﺼﺤراء( ﺤﻴـث
أﺘﻬم اﻝﻌراق ﺒﺄﻨﻪ وراء ذﻝك اﻝﺤدث اﻝذي ﻜﺜف اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ وﺴواﻫﺎ ﻤن اﻝدول ﻋﻠﻰ
ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹرﻫــﺎب ..ﺤﻴــث ﺘــم ﺘﺄﺸــﻴر ﺜــﻼث دول ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻤﺤــور ﻝﻠــﺸر وﻫــﻲ) :اﻝﻌـراق،
إﻴران ،ﻜورﻴﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ(.
وﺘﺄﺴﻴــﺴﺎً ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﺴــﻴﻘت ﺘﻬــم وأﻜﺎذﻴــب ﻝﻠﻌ ـراق وﺒﺄﻨــﻪ ﺨﻠــف ﻫﺠﻤــﺎت اﻝﺤــﺎدي
ﻋــﺸر ﻤــن أﻴﻠــول 2001ﻋﻠــﻰ ﺒــرج اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻋــن طرﻴــق ارﺘﺒﺎطــﻪ اﻝــذي ﺒــدا أﻨــﻪ
ﻤﻠﻔــق ﺘﻤﺎﻤــﺎً ﺒﺎرﺘﺒﺎط ــﻪ ﺒﺘﻨظــﻴم اﻝﻘﺎﻋ ــدة واﺴــﺎﻤﺔ ﺒ ــن ﻻدن وﻴــﺼف ﻜﺘ ــﺎب ﻜــذﺒﺎت ﺒ ــوش
)(265

ﺘﻴــري ﻤﻴــﺴﺎن/11 ،أﻴﻠــول  2001اﻝﺨدﻴﻌــﺔ اﻝﻤرﻋﺒﺔ،دﻤــﺸق  ،ﺘرﺠﻤــﺔ  :ﺴــوزان ﻤــﺎزاز ،وﻤﺎﻴــﺎ ﺴــﻠﻴﻤﺎن،

دار ﻜﻨﻌﺎن ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر ،2002 ، ،ص.20-11
)(266

ﺘﻴري ﻤﻴﺴﺎن :ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻝﺒﻨﺘﺎﻏون ،دﻤﺸق  ،اﻝﺘﻜوﻴن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،2002 ،ص.15-5
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اﻝﻜﺒﻴـرة ﺒــﺎﻝﻘول )) ﻴــﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻜــذب ،ﺒــﺸﻜل ﻤﺠــﺎزي اﻝــﺴﻔر ﺤــول ﻨــﺼف اﻝﻌــﺎﻝم ،ﻗﺒــل ان
ﺘﺄﺨــذ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻨﻔــﺴﺎً(( وﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﺴــﺎﻗت اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻜــذﺒﺎﺘﻬﺎ إزاء اﻝﻌ ـراق
ﻝﺘــﺴوﻴﻎ اﻝﻬﺠــوم اﻝﻌــﺴﻜري ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻜــذﺒﺎت ،اﻤــﺘﻼك اﻝﻌ ـراق ﻷﺴــﻠﺤﺔ اﻝــدﻤﺎر
اﻝﺸﺎﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻘﺎﻋدة) واﺴﻠﺤﺔ اﻝﻌراق اﻝﻜﻴﻤﻴﺎوﻴـﺔ واﻝﻨووﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ أﺜﺒﺘـت
اﻝوﻗــﺎﺌﻊ وﻓــرق اﻝﺘﻔﺘ ـﻴش اﻝﺘــﻲ اﻨﺘــدﺒت ﻝﻬــذا اﻝﻐــرض ﻋــدة ﺴــﻨوات وﻝــم ﺘﺠــد ﻤــﺎ ﻴــدﻋو أو
ﻴؤﻜد ﻜذﺒﺎت اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺤول اﻤﺘﻼك ﻝﺘﻠك اﻷﺴﻠﺤﺔ ،وﻝم ﻴﻘدر اﻷﻤﻴرﻜﺎن ﺘﺄﻜﻴـدﻫﺎ
ﺒﻌ ــد اﺤ ــﺘﻼﻝﻬم اﻝﻌـ ـراق ،ﻜﻤ ــﺎ اﻨﻬ ــم ﻝ ــم ﻴ ــﺴﺘطﻴﻌوا ﺠﻌ ــل اﻝﻌـ ـراق أﻨﻤوذﺠ ــﺎً دﻴﻤﻘراطﻴ ـ ًـﺎ ،وﻻ
ﺤرﺒﻬم اﻝﺘﻲ ﺤﺴﺒوﻫﺎ ﻨزﻫﺔ واﻝﺘﻲ ﺸﺒﻬوﻫﺎ )ﺒﺎﻝرﻗﺼﺔ اﻝزﻨﺠﻴﺔ( ).(267
وﻝﻘــد ﺒــرزت ﻓــﻲ اﻝﻔﺘـرة اﻝﻘرﻴﺒــﺔ ﻗﺒــل اﻨــدﻻع اﻝﺤــرب ﻓــﻲ اﻝﻌــﺸرﻴن ﻤــن آذار /ﻤــﺎرس
 2003ﺒﻌ ــض اﻝﻤؤﺸـ ـرات واﻝﻤظ ــﺎﻫرات اﻝﺘ ــﻲ اﻋﺘﺒ ــرت ﺒﻤﺜﺎﺒ ــﺔ ﻤﻘ ــدﻤﺎت ﻝﺤﺘﻤﻴ ــﺔ وﻗ ــوع
اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺒﻴن اﻝﻌراق واﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ،ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﻜـل اﻝﺠﻬـود واﻝﻤﺤـﺎوﻻت ﻝﻤﻨـﻊ
وﻗوﻋﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝدول واﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﻘوى اﻝﻤﺤﺒﺔ ﻝﻠﺴﻼم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،وﻤـن أﺒـرز
ﺘﻠــك اﻝﻤؤﺸ ـرات ﺘــﺼﺎﻋد ﻨــﺸﺎطﺎت وﺘﺤرﻜــﺎت ﻓــرق اﻝﺘﻔﺘــﻴش ﻋــن أﺴــﻠﺤﺔ اﻝــدﻤﺎر اﻝــﺸﺎﻤل
ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق واﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ ﺒﻤوﺠــب ﻗ ـ اررات ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن اﻝــدوﻝﻲ ﺒﻌــد ﺤــرب  1991ﻋﻘــب
دﺨول اﻝﻌراق اﻝﻜوﻴت.
ﺤﻴــث ازداد ﻨــﺸﺎط ﺘﻠــك اﻝﻔــرق ،وﺘﻨوﻋــت ﻤﺠﺎﻻﺘﻬــﺎ ﺒــﺸﻜل ﻜﺒﻴــر ،وﻨﺠﺤــت اﻤﻴرﻜــﺎ
ﺒـ ــﺴﺒب ﻀـ ــﻌف ﻤوﻗـ ــف اﻝﻌ ـ ـراق وﺘـ ــرددﻩ وﺘﻘﻠﺒـ ــﻪ وأﺼـ ــﺒﺤت ﺘﺒـ ــدو وﻜﺄﻨﻬـ ــﺎ ﺘﺘﻌﻤـ ــد إﺜـ ــﺎرة
اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻝﻠﻌراﻗﻴﻴن ،ﻋﺒر اﻻﺴﺘﻔزاز واﻹذﻻل ،واﻨﺘﻬﺎك اﻝﺴﻴﺎدة ،ﻜﻤﺎ زادت ﻤن ﻨـﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ
ﻗﺒل ﺤرب  2003ﺒﺼورة ﻤﻠﺤوظﺔ ،وﺨﺎﺼـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺈﺼـرارﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـدﻤﻴر ﺒﻌـض
أﻨ ـ ـواع اﻷﺠﻬ ـ ـزة واﻝﻤﻌ ـ ـدات :ﻤﺜـ ــل ﺼ ـ ـوارﻴﺦ )أرض-أرض( ﻻ ﻴزﻴـ ــد ﻤـ ــداﻫﺎ ﻋﻠـ ــﻰ أﻜﺜـ ــر
) (150ﻜم ﻤﻊ ﻗواﻋدﻫﺎ ﺒﻌد أزﻤﺔ رﻓض اﻝﻌراق -ﺘدﻤﻴرﻫﺎ ﻜوﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻀﻤن اﻷﺴـﻠﺤﺔ
اﻝﻤﻤﻨوﻋــﺔ ﺒﻤوﺠــب ﻗ ـ اررات ﻤﺠﻠ ــس اﻷﻤــن) ..(268ﺜــم ﻤواﻓﻘﺘــﻪ ﻻﺤﻘ ــﺎً ﻋﻠــﻰ ﺘــدﻤﻴرﻫﺎ ﺒﻌ ــد
ﺼدور ﺘﻬدﻴدات ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺎﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻀد اﻝﻌ ارق.
)(267ﻜرﺴــﺘوﻓر ﺸــﻴر -روﺒــرت ﺸــﻴر -ﻻﻜــﺸﻤﻲ -ﺸــﺎوذري ،ﻜــذﺒﺎت ﺒــوش اﻝﺨﻤــس اﻝﻜﺒﻴ ـرة ،دﻤــﺸق،
دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،2004 ،ص.11-10
)(268
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ﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن ان اﻝﻌ ـراق ﻤــر ﻓــﻲ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴــﺎت واﻝﺘــﺴﻌﻴﻨﺎت ﺒــﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤــن ﻤظــﺎﻫر
اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻝﺸﻌﺒﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﻊ إﻴران ﻝﻤدة ﺜﻤﺎن ﺴﻨوات.
UU,ـــت ا;*.م  _Eاــــاق :9/11 >+
ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺢ ﻝﻪ ﺼدر ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ آذار /ﻤﺎرس ﻤن اﻝﻌﺎم  ،2002وﺒﻌد اﻋ ارﺒـﻪ ﻋـن
ﻗﻠﻘــﻪ اﻝﺒــﺎﻝﻎ ﺒﺨــﺼوص أﺴــﺎﻤﺔ ﺒــن ﻻدن ،ﻗــﺎل اﻝ ـرﺌﻴس ﺒــوش ))أﻨــﺎ ﺸــدﻴد اﻝﻘﻠــق((

)(269

وﻴﻌﺘﻘــد ﺜوﻤﺒــﺴون ..ﺒــﺄن ذﻝــك اﻝﻘﻠــق ﻝــم ﻴﻜــن ﺤــدﻴث اﻝﻌﻬــد ،إذ ان اﻝﺤــرب ﻋﻠــﻰ اﻝﻌـراق،
ﻜــﺎﻝﺤرب ﻋﻠــﻰ اﻓﻐﺎﻨــﺴﺘﺎن ،ﺨطــط ﻝﻬــﺎ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻤــﺴؤوﻝﻴن اﻷﻤﻴــرﻜﻴﻴن ﻗﺒــل ان ﺘﺤــدث
ﻫﺠﻤﺎت .9/11
وﺠــزء ﻤــن اﻝﺒرﻫــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻻدﻋــﺎء ..ﻤوﺠــود ﻓـﻲ وﺜﻴﻘــﺔ إﻋــﺎدة دﻓﺎﻋــﺎت اﻤﻴرﻜــﺎ
اﻝﻘوات اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝﻤوارد )ﻝﻘرن أﻤﻴرﻜﻲ ﺠدﻴـد( ،وﻗـد ﻨـﺸرت ﻫـذﻩ اﻝوﺜﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ أﻴﻠـول/
( ،وﻫــﻲ ﻤﻨظﻤــﺔ PNACﺴــﺒﺘﻤﺒر 2000/ﻓــﻲ ﻤــﺸروع ﻤــن أﺠــل ﻗــرن أﻤﻴرﻜــﻲ ﺠدﻴــد )
اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺘﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن اﻝﺠدد ،ﺘـﺸﻜﻠت ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻷﺸـﺨﺎص اﻝـذﻴن
أﺼــﺒﺤوا ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد ﻤــن اﻝﻤﺘﻨﻔــذﻴن ﻓــﻲ إدارة ﺒــوش ،ﺒﻤــن ﻓــﻴﻬم )دﻴــك ﺘــﺸﻴﻨﻲ( و )دوﻨﺎﻝــد
ارﻤــﺴﻔﻴﻠد( وزﻴــر اﻝــدﻓﺎع

)(270

وﻝــوﻴس ﺴــﻜووﺘر ﻝﻴﺒــﻲ)رﺌــﻴس ﻤــوظﻔﻲ ﺘــﺸﻴﻨﻲ ،وﻓﻴﻤــﺎ إذا

ﻜﺎﻨت ﺤرب اﻝﻌﺎم  2003ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـراق ﻤدﻓوﻋـﺔ ﺤﻘـﺎً ﻤـن اﻝﺤﺎﺠـﺔ ﻝﻠـﺘﺨﻠص ﻤـن ﺼـدام،
ﻜﻤﺎ ﻴدﻋﻲ ﻫؤﻻء اﻝرﺠﺎل ﻓﻬذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻤﺄﺨوذ ﻤن وﺜﻴﻘﺔ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء دﻓﺎﻋﺎت أﻤﻴرﻜﺎ:
" ﻤﻨذ ﻋدة ﻋﻘود ﺴﻌت اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ ﻝﻌب دور أﻜﺜر
ﺜﺒﺎﺘﺎً ﻓﻲ اﻝوﻀﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ،ورﻏـم ان اﻝـﺼراع
ﻏﻴر اﻝﻤﺤﻠول ﻤﻊ اﻝﻌـراق ﻴـؤﻤن ﻤـن اﻝﺘﺒرﻴـر اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﻝﻠﺘـدﺨل
اﻻ ان اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝوﺠود ﻗوة ﻋﺴﻜرﻴﺔ أﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ اﻝﺨﻠـﻴﺞ
ﺘﻔوق ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨظﺎم ﺼدام ﺤﺴﻴن أﻫﻴﻤﺔ").(271

)(269

Whit House , Harch 13 , Quoted in "Timeline" March 13/2002.
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
)(270
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إذاً ﻓﺎﻷﻤر اﻝﺠوﻫري ﻫو ))وﺠود ﻗوة ﻋﺴﻜرﻴﺔ أﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤـﻊ ا ازﺤـﺔ
ﻨظﺎم ﺼدام ﻜﺘﺒرﻴر ﻤﺒﺎﺸر ،وﻴـﺸﻴر )أدوارد ﻫﻴرﻤـﺎن( أﻴـﻀﺎً إﻝـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذﻩ اﻝوﺜﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ
ﺘﻘـدﻴر ﺼــدق اﻷﺴــﺒﺎب اﻝﻤﻌﻠﻨــﺔ ﻝﻠﺤــرب :ﺤﻴــث ﻜـﺎن ﻗــد أﻋﻠــن أﻋــﻀﺎء ﻤﻬﻤــون ﻤــن إدارة
ﺒــوش ﻋــن ﻫــدف اﺴــﻘﺎط ﺼــدام ﺤــﺴﻴن ﻤﻨــذ اﻝﻌــﺎم  2000ﻋﻨــد ﻨــﺸر ﻤــﺸروع ﻤــن أﺠــل
ﻗرن أﻤﻴرﻜﻲ ﺠدﻴد).(272
وﻗد ﺤرﺼت ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻝﻬـدف ﻗﺒـل ذﻝـك اﻝوﻗـت ﻓـﻲ رﺴـﺎﻝﺔ ﻤوﻗﻌـﺔ
ﻤــن دوﻨﺎﻝــد ارﻤــﺴﻔﻴﻠد وﺒــول ووﻝﻔــوﺘﻴر ورﻴﺘــﺸﺎرد ﺒﻴــرل ،وآﺨ ـرﻴن إﻝــﻰ اﻝ ـرﺌﻴس ﻜﻠﻨﺘــون ﻓــﻲ
ﻜﺎﻨون اﻝﺜـﺎﻨﻲ /ﻴﻨـﺎﻴر  1998ﻴﺤﺜوﻨـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﺒﻨـﻲ ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻬـدف إﻝـﻰ إ ازﻝـﺔ ﻨظـﺎم
ﺼــدام ﺤــﺴﻴن ﻤــن اﻝــﺴﻠطﺔ ،واﺘﺨــﺎذ اﻹﺠـراءات اﻝﻼزﻤــﺔ ،ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻹﺠـراءات اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ
ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤــﺼﺎﻝﺤﻨﺎ اﻝﺤﻴوﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻝﺨﻠـﻴﺞ ،ﺜــم اﻀـﺎﻓوا " ﻴﻤﻜــن ﻝﻠـﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ان ﺘﺒﻘــﻰ
ﻤﻌطﻠﺔ -ﺒواﺴطﺔ اﻻﺼرار ﻋﻠﻰ اﻻﺠﻤﺎع ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝدوﻝﻲ).(273
ﺘﺄﻴﻴــداً ﻝﻠ ـرأي اﻝ ـذي ﻴﻘــول  ..ﺒــﺄن ﻫﺠﻤــﺎت  9/11ﻜﺎﻨــت ذرﻴﻌــﺔ أﻜﺜــر ﻤﻨﻬــﺎ ﺴــﺒﺒﺎً
ﻝﻠﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌـراق ،وﻴﻘﺘـﺒس )ﺜوﻤﺒـﺴون( ﺘﻘرﻴـ اًر ﻴـروي :ان وزﻴـر اﻝـدﻓﺎع ارﻤـﺴﻔﻴﻠد ،ﺒﻌـد
ﺒــﻀﻊ ﺴــﺎﻋﺎت ﻓﻘــط ﻤــن اﺴــﺘﻬداف اﻝﺒﻨﺘــﺎﻏون ﻜﺘــب ﻤــذﻜرة ﻗــﺎل ﻓﻴﻬــﺎ :اﻨــﻪ ﻴرﻴــد أﻓــﻀل
( S.Hاﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت وﺒﺄﺴــرع وﻗــت ﻤﻤﻜــن ،أﻨظــروا إذا ﻜــﺎن ﻤــن اﻝﻤﻨﺎﺴــب ان ﻨــﻀرب )
( أﺴـﺎﻤﺔ اﺒـن ﻻدن ،اﺒﺤﺜـوا ﻓـﻲ ﻜـل UPLﺼدام ﺤﺴﻴن ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ،وﻝﻴس ﻓﻘـط )
ﺸﻲء ،اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ واﻝﺘﻲ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ).(274
وﻴـ ــﺄﺘﻲ ))ﺠـ ــون ﺒﻴﻠﺠـ ــر(( ..ﻝﻴـ ــدﻋم ﻫـ ــذا اﻝ ـ ـرأي  ،ﺤﻴـ ــث ﻴﺴﺘـ ــﺸﻬد ﺒﺘﻘرﻴـ ــر )ﻝﺒـ ــوب
وودوارد( ﻴذﻜر ﻓﻴـﻪ  :ان ارﻤـﺴﻔﻴﻠد ﻓـﻲ اﺠﺘﻤـﺎع ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن اﻝﻘـوﻤﻲ ﻓـﻲ اﻝﻴـوم اﻝﺘـﺎﻝﻲ:
ﻗــﺎل  :ان ﻋ ـراق ﺼــدام ﺤــﺴﻴن ﻴﻨﺒﻐــﻲ ان ﻴــﺴﺘﻬدف ﻓــﻲ أول ﺠوﻝــﺔ ﻤــن اﻝﺤــرب ﻋﻠ ــﻰ
اﻹرﻫﺎب).(275
)(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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وﻴؤﻜــد اﻝﻨﻘــﺎد  :أن اﻻﺤــداث اﻝﻤﻌﻠﻨــﺔ ﻝﻠﺤــرب ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراق ..ﻜﺎﻨــت ﻤﺠــرد ﺘﻐطﻴــﺔ
ﻝﻸﻫداف اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻝـﺴﻴطرة ﻋﻠـﻰ اﻝـﻨﻔط وﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬـﺎ ،ﻓﻌﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن
ادﻋــﺎء إدارﺘــﻲ ﺒــوش وﺒﻠﻴــر ﺒــﺄن اﻝﺤــرب ﻜﺎﻨــت ﻤــن أﺠــل إ ازﻝــﺔ أﺴــﻠﺤﺔ اﻝــدﻤﺎر اﻝــﺸﺎﻤل
ﺒﺤﺠــﺔ أن ﺼــدام ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﻜــﺎن ﻴــﺸﻜل ﺨط ـ اًر ﻴﻬــدد ﺠﻴ ارﻨــﻪ ،وﺤﺘــﻰ اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة
واﻝوﻻﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤـ ــدة .إﻻ ان اﻝﻤﻌﻠوﻤـ ــﺎت اﻝﺘـ ــﻲ ﻜـ ــﺎﻨوا ﻴـ ــﺴﺘﻨدون اﻝﻴﻬـ ــﺎ ،ﻜﺎﻨـ ــت ﻜﻤـ ــﺎ ﻫـ ــو
ﻤﻌروف ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻤﺤرﻓﺔ ورﺒﻤـﺎ ﻤﺨﺘﻠﻘـﺔ ،ﻓﻘـد ﺼـرح اﻝـﺴﻴد ))ﺠوﻨﺎﺜـﺎن ﺒورﻴـت((
رﺌــﻴس ))ﻝﺠﻨــﺔ اﻝﺘطــور واﻝﻤﺤــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘ ـوازن اﻝﺒﻴﺌــﻲ(( اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــدم اﻻﺴﺘــﺸﺎرات اﻝﺒﻴﺌﻴــﺔ
ﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻠﻴر ..ان "ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻨﻔط اﻝﻌراق ﻜﺎن ﻋﺎﻤﻼً ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ" ﻓـﻲ ﻗـرار
اﻝﺤﻠﻔــﺎء ﺒــﺎﻝﻬﺠوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻌـراق ﻓــﻲ آذار /ﻤــﺎرس ..ﻤــﻀﻴﻔﺎً ))ﻻ اﻋﺘﻘــد ان اﻝﺤــرب ﻜﺎﻨــت
ﺴــﺘﻘﻊ ﻝــو ﻝـم ﺘﻜــن اﻝﻌـراق -ﺘﻤﺘﻠــك ﺜــﺎﻨﻲ أﻜﺒــر اﺤﺘﻴــﺎطﻲ ﻝﻠــﻨﻔط ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم(( إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ
ذﻝــك ،ﻗــﺎل ))ﺒــول أوﻨﻴــل(( وزﻴــر اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝــﺴﺎﺒق ﻹدارة ﺒــوش ،ﻜﺎﻨــت ﻗــد ﺨططــت ﻤﻨــذ
اﻝﺒداﻴ ــﺔ ﻝﻠﻬﺠ ــوم ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻌـ ـراق ،واﻝ ــﺴﺒب اﻷﻜﺒ ــر ﻓ ــﻲ ذﻝ ــك ﻫ ــو ﻨﻔط ــﻪ ،وﻫ ــذا ﻤ ــﺎ ﻴؤﻜ ــدﻩ
))ﺴﺘﻴﻔن ﻏواﺘر(( أﻴﻀﺎً ﺒﻘوﻝﻪ):(276
" ﻜـ ــﺎن اﻝﺒﻨـ ــد اﻷول ﻋﻠـ ــﻰ ﺠـ ــدول اﻷﻋﻤـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ اﻝﺒﻨﺘـ ــﺎﻏون،
ﺤﺎﻝﻤــﺎ أﻋطــﻲ اﻷﻤــر ﻝﻘواﺘــﻪ ﺒــﺎﻝزﺤف ﻋﻠــﻰ ﺒﻐــداد ﻫــو ﺘــﺄﻤﻴن
ﺤﻘول اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﻌراق ﻤﻨذ ﺘﻔﺠرت اﻻﻀطراﺒﺎت ﻓـﻲ
ﺒﻐــداد ،ﺴــﻤﺤت اﻝﻘ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻝﻌــﺼﺎﺒﺎت ﻤــن اﻝﻠــﺼوص
وﻤﻔﺘﻌﻠـ ـ ــﻲ اﻝﺤ ارﺌـ ـ ــق ﺒﺎﻝﻌﺒـ ـ ــث ﻓـ ـ ــﻲ )و ازرة اﻝﺘﺨطـ ـ ــﻴط( و)و ازرة
اﻝﺘﻌﻠ ـ ــﻴم وو ازرة اﻝﺜﻘﺎﻓ ـ ــﺔ ،وو ازرة اﻝﻤﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت( ﻝﻜ ـ ــن ﻓ ـ ــﻲ و ازرة
اﻝ ـ ــﻨﻔط ،ﺤﻴ ـ ــث ﻜ ـ ــل اﻝ ـ ــﺴﺠﻼت واﻝﻤﻠﻔ ـ ــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ـ ــﺔ ﺒ ـ ــﺎﻝﺜروة
اﻝﻨﻔطﻴــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨ ــت واﺸ ــﻨطن ﻤﺘﻠﻬﻔــﺔ ﻝوﻀ ــﻊ ﻴ ــدﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ ،ﻜـ ــﺎن ﻜـ ــل ﺸـ ــﻲء ﻫﺎدﺌـ ـ ًـﺎ ،وذﻝـ ــك ﻷن ﻜﺘﻴﺒـ ــﺔ ﻤﻨظﻤـ ــﺔ

)(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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اﻝ ـ ـ ـ ــدﺒﺎﺒﺎت وﺤ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻼت اﻝﺠﻨ ـ ـ ـ ــد اﻝﻤ ـ ـ ـ ــﺼﻔﺤﺔ ﻜﺎﻨ ـ ـ ـ ــت ﺘﺤ ـ ـ ـ ــﻴط
ﺒﺎﻝﻤﺒﻨﻰ").(277
وﺜﻤــﺔ دﻻﺌــل إﻀــﺎﻓﻴﺔ ..ﺘــدﻋم وﺠﻬــﺔ اﻝﻨظــر اﻝﻘﺎﺌﻠــﺔ ..ﺒــﺄن اﻝﻌـراق ﻝــم ﻴﻬــﺎﺠم ﺒــﺸﻜل
رﺌﻴس ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ وﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن إدارة ﺒوش ﻜﺎﻨـت ﺘﺨطـط ﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺤرﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
اﻹرﻫﺎب ﻜذرﻴﻌﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺒﻠدان أﺨرى.
إذ ﻴــذﻜر ﺘﻘرﻴــر ﻜﺘــب ﻓــﻲ ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ ))ﻨﻴوزوﻴــك(( ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝﻤﺜــﺎل ،أن ﺒﻌ ــض
ﻤﺴﺘ ــﺸﺎري اﻝـ ـرﺌﻴس ﺒ ــوش ﻨ ــﺼﺤوا أﻴ ــﻀﺎً ﺒﻤﻬﺎﺠﻤ ــﺔ اﻝ ــﺴﻌودﻴﺔ ٕواﻴـ ـران وﻜورﻴ ــﺎ اﻝ ــﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
وﺴورﻴﺎ وﻤﺼر ،ﺤﺘﻰ ان اﺤد ﻜﺒﺎر اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﻴن ﻨﻘل ﻋﻨﻪ ﻗوﻝﻪ:
" اﻝﺠﻤﻴــﻊ ﻴرﻴــدون اﻝــذﻫﺎب إﻝــﻰ ﺒﻐــداد ..وﻝﻜــن اﻝرﺠــﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﻴن ﻴرﻴــدون اﻝــذﻫﺎب
إﻝﻰ طﻬران").(278
وأﺤــد ﻫــؤﻻء اﻝرﺠــﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﻴن ﻫــو ))رﻴﺘــﺸﺎرد ﺒﻴــرل(( وﻫــو ﻋﻨــﺼر ﻤؤﺴــس ﻓ ـﻲ
ﻤــﺸروع ﻤــن أﺠــل ))ﻗــرن أﻤﻴرﻜــﻲ ﺠدﻴــد(( اﻝــذي وﺼــف ﺤــرب اﻤﻴرﻜــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹرﻫــﺎب
ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
" إﻨﻬﺎ ﺤرب ﺸـﺎﻤﻠﺔ ،ﻨﺤـن ﻨﻌﺎﻤـل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﻤـن اﻷﻋـداء ﺜﻤـﺔ اﻋـداد ﻜﺒﻴـرة
ﻤﻨﻬم ﻫﻨﺎك ﻜل ﻫذا اﻝﻜـﻼم ﺤـول ذﻫﺎﺒﻨـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺒداﻴـﺔ ﻝﻼﻫﺘﻤـﺎم ﺒـﺄﻤر اﻓﻐﺎﻨـﺴﺘﺎن ،وﻤـن ﺜـم
اﻝﻌـراق ،اﻨﻬــﺎ اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺨﺎطﺌــﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻷﻤــر ،ﻝــو أﻨﻨــﺎ ﻨﻌطــﻲ رؤﻴﺘﻨــﺎ ﻝﻠﻌــﺎﻝم اﻷوﻝوﻴــﺔ،
وﻨﺸن ﺤرﺒﺎً ﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﺴﻴﻨﺸد اطﻔﺎﻝﻨﺎ اﻨﺸودة ﻋظﻴﻤﺔ ﻋﻨﺎ ﺒﻌد ﺴﻨوات".
ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝرؤﻴﺎ ﺴﺘﻤﻨﺢ اﻝﺘﻌﺼب أﻜﺜر ﺸﻨﺎﻋﺔ.
وﻤﻨ ــذ ﺒ ــدأت اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﺤرﺒﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻹرﻫ ــﺎب ،ﻴﺘ ازﻴ ــد إدراك اﻝﻨ ــﺎس ﺒ ــﺄن
ﻤﺼطﻠﺢ ))اﻹرﻫﺎب(( ﻴﻌرف اﻵن ﺒطرﻴﻘﺔ اﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ وﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺒـوش
ﻴﻘــول :ﻤﻴــﺴﺎن" :ﻴﺒــدو ان اﻹرﻫــﺎب ﻴﻌــرف ﺒﺄﻨــﻪ أي ﺸــﻜل ﻤــن أﺸــﻜﺎل اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ اﻝﻌﻨﻴﻔــﺔ
ﻀــد اﻝﻘﻴــﺎدة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وﺒــﺸﻜل ﻤــﺸﺎﺒﻪ ﻴﻘــول ))رﻴﺘــﺸﺎرد ﻓﺎﻝــك(( ﺒﺎﻨــﻪ ﺴــرﻋﺎن ﻤــﺎ اﺼــﺒﺢ
واﻀﺤﺎً ان اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ُ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 اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﺒﻜﻠﻤــﺎت أُﺨــرى أن ﻤــﺎ ﻴﺠــري اﻵن ﺤﻘــﺎً ﻫــو:
ﻤﺸروع ﺘوﺴﻌﻲ ﻴﺘم اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن وراء ﺴﺘﺎر اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ).(279
وﻴواﻓــق " ﻓﻴﻠــﻴس ﺒﻴﻨــﻴس" ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻗــﺎﺌﻼً :أن ]اﻝﺤــرب ﻋﻠــﻰ اﻹرﻫــﺎب[ ﻻ ﻋﻼﻗــﺔ
ﻝﻬﺎ ﺒﺘﻘدﻴم أي ﺸﺨص ﻝﻠﻌداﻝـﺔ ،أﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﻐزو ،وﺘﻨﺎﺴـﻲ اﻝﻨﻔـوذ اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ،ﻜـل ذﻝـك
ﺒـدﻋوى اﻻﻨﺘﻘـﺎم اﻝﻤﺒـرر وﻗـد أوﻀـﺢ " ﺘﺸوﺴودوﻓـﺴﻜﻲ" وﻤﺎﻫﺎﺠـﺎن وﻋـدد ﻻ ﻴﺤـﺼﻰ ﻤــن
اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻨﻘطﺔ ذاﺘﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ..اﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨطـﺎق واﺴـﻊ ..اﻵن ان إدارة ﺒـوش
"ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﺤﻜوﻤــﺔ ﺒﻠﻴــر" ﻜــذﺒت ﺒــﺸﺄن أﺴــﺒﺎب اﻝﻬﺠــوم ﻓــﻲ  9/11واﻝــذي اﺴــﺘﺨدم
ﻤﺴوﻏﺎً رﺌﻴﺴﺎً ﻝﻠﺤرﺒﻴن اﻝﻠﺘﻴن ﺸﻨﺘﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن واﻝﻌراق.
وأدﻨـ ــﺎﻩ اﻝوﻗـ ــﺎﺌﻊ واﻝوﺜـ ــﺎﺌق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺘﺤـ ــدث ﻋـ ــن ) (55ﻋﻤﻠﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺴﻜرﻴﺔ
ﺨﺎﻀﺘﻬﺎ أﻤﻴرﻜﺎ ﺨﺎرج أرﻀﻬﺎ ﻤﻨذ اﻝﻌـﺎم  1950ﺤﺘـﻰ اﻵن أي ﺒﻤﻌـدل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻋـﺴﻜرﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝواﺤدة وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ) :(280أﻨظر اﻝﺸﻜل )(3
 1950 -1ﺘدﺨل أﻤﻴرﻜﻲ ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﺒورﺘرﻴﻜو ﻝﺴﺤق ﺜورة اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻫﻨﺎك.
 1952 -2ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ إﻴران ﻝﻌودة اﻝﺸﺎﻩ إﻝﻰ إﻴران واﻝﻌرش.
 1954 -3ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻏواﺘﻴﻤﺎﻻ وﺴط ﺘﻬدﻴد ﻨووي.
 1958 -4ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﺒﻨﻤﺎ ﻝﻘﻤﻊ اﺤﺘﺠﺎج ﻤدﻨﻲ.
 1975 1960 -5ﺤرب ﻓﻴﺘﻨﺎم وﺴط ﺘﻬدﻴدات ﻨووﻴﺔ.
 1962 -6ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﻜوﺒﺎ أﺜﻨﺎء أزﻤﺔ اﻝﺼوارﻴﺦ.
 1962 -7ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﻻوس ﻝﻘﻤﻊ ﺜورة ﻤدﻨﻴﺔ.
 1962 -8ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﺒﻨﻤﺎ.
 1965 -9ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ اﻨدوﻨﺴﻴﺎ ﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﻤﻘﺘل ﻤﻠﻴوﻨﻲ ﺸﺨص.
 1965 -10ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ اﻝدوﻤﻴﻨﻜﺎن ﻷﺴﺒﺎب اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ.
)(279

Richard Falk , Terrer War (Northamptom Mass: olive Branch Press 2002),
P.103.
) (280ﻨﺒﺎل ﺨﻤﺎش ،إﻤﺒراطورﻴﺔ اﻷﻜﺎذﻴـب،ﺒﻴروت  ،اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠد ارﺴـﺎت واﻝﻨـﺸر ،ﺒﻴـروت،2004 ، ،
ص.162-161
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 1966 -11ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﻏواﺘﻴﻤﺎﻻ ﻀد اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻔورﻴﺔ.
 1973 -12ﺘ ــدﺨل أﻤﻴرﻜ ــﻲ راﻓﻘ ــﻪ ﺘﻬدﻴ ــد ﻨ ــووي ﻓ ــﻲ ﺤ ــرب ﺘ ــﺸرﻴن  /أﻜﺘ ــوﺒر ﻓ ــﻲ
ﻤﺼر.
 1973 -13ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻠﻲ.
 1975 -14ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﻜﻤﺒودﻴﺎ.
 1976 -15ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ أﻨﺠوﻻ.
 1980 -16ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ إﻴران وﺴط ﺘﻬدﻴد ﻨووي.
 1981 -17ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻔﺎدور وﻨﻴﻜﺎراﻏوا.
 1982 -18ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن.
 1983 -19ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﻬﻨدوراس وﻏرﻴﻨﺎدا.
 1986 -20اﻝﻘوات اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺘﻘﺼف ﻝﻴﺒﻴﺎ.
 1990 -21ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ ﺒﻨﻤﺎ.
 -22ﻤﻨ ــذ  1990وﺤﺘ ــﻰ  2003اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﺘﻔ ــرض ﺤ ــﺼﺎ اًر ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻌـ ـراق
وﺘﻘوم ﺒﻐﺎرات ﻤﺴﺘﻤرة ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻪ.
 1992 -23ﺘدﺨل ﻋﺴﻜري ﻓﻲ اﻝﺼوﻤﺎل.
 1993 -24ﻗﺼف ﺠوي ﻨزاع اﻝﺒوﺴﻨﺔ.
 1997 -25ﻗﺼف ﺠوي ﻝﻠﺴودان وأﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن.
 1998 -26ﻗﺼف ﺠوي ﻝﻠﻌراق اﺴﺘﻤر أرﺒﻌﺔ اﻴﺎم.
 1999 -27ﻗﺼف ﺠوي ﻝﻴوﻏﺴﻼﻓﻴﺎ.
 2001 -28اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن.
 2003 -29اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق وﻤن ﺜم اﺤﺘﻼﻝﻪ.
وﺒﻌد ﻫذا اﻻﺤـﺘﻼل ﻋـن طرﻴـق اﺸـﻌﺎل أوار اﻝﺤـرب ،ﺘﻌﺎﻝـت اﻝﺘﻬدﻴـدات اﻻﻤرﻴﻜﻴـﺔ
ﻝﻐزو إﻴران وﺴورﻴﺎ وﻜورﻴﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ.
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;
إذا ﻜﺎن اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق ﻝﻠﻜوﻴت ﻋﻤﻼً ﻏﻴر ﻤﺸروع ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ ..ﻜﻤـﺎ ورد

:

ﻓـ ــﻲ ﻗ ـ ـرار ﻤﺠﻠـ ــس اﻷﻤـ ــن  ،1990/660ﻓﻘـ ــد اﻋﺘﻤـ ــد اﻝﻤﺠﻠـ ــس اﻝﻘ ـ ـرار 1990/661
ﺒﻔـ ــرض ﺠ ـ ـزاءات دوﻝﻴـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻌ ـ ـراق ﺒﻤوﺠـ ــب اﻝﻘ ـ ـرار  1990/661ﻹﻜ ارﻫـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ
اﻻﻨ ــﺴﺤﺎب ﻤ ــن اﻝﻜوﻴ ــت ﺘﻨﻔﻴ ــذاً ﻝﻠﻘـ ـرار  ،1990/660وﺜ ــم ﺠ ــﺎء اﻝﻘـ ـرار 1990/678
اﻝذي أﺠﺎز اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة ﻀد اﻝﻌراق ﻹﻨﻬﺎء اﺤﺘﻼل اﻝﻜوﻴت ،وﺘم ذﻝك ﻓﻌﻼً ﻤن ﺨـﻼل
ﺒــدء اﻝﻌ ــدوان ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻌ ـراق ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ ، 1991/17-16وﻜ ــﺎن ﻴﻔﺘــرض إﻨﻬ ــﺎء اﻝﺠـ ـزاءات
اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﺒﻌد اﻨﺴﺤﺎب اﻝﻘوات اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻤـن اﻷ ارﻀـﻲ اﻝﻜوﻴﺘﻴـﺔ ،وﻝﻜـن ﻤﺠﻠـس
اﻷﻤــن رﺴــﺦ ﺘﻠــك اﻝﺠ ـزاءات وأداﻤﻬــﺎ ﻷﺠــل ﻏﻴــر ﻤﺤــدد ﻝﻴرﺒطﻬــﺎ ﺒﺂﻝﻴــﺎت اﻝﻘــﻀﺎء ﻋﻠــﻰ
أﺴــﻠﺤﺔ اﻝــدﻤﺎر اﻝــﺸﺎﻤل ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻤرت ﺜﻼﺜــﺔ ﻋــﺸر ﻋﺎﻤـ ًـﺎ ،واﻨﺘﻬــت ﺒــﺎﺤﺘﻼل
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻌراق ﺘﺤت زﻋم ﻋدم ﺘﻌﺎوﻨﻪ ﻤﻊ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻝﻠﻘـﻀﺎء ﻋﻠـﻰ أﺴـﻠﺤﺔ
اﻝدﻤﺎر اﻝﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو.
ﻜــﺎن اﻝ ـرﺒط ﺒــﻴن اﻝﺠ ـزاءات ،وﻨــزع أﺴــﻠﺤﺔ اﻝــدﻤﺎر اﻝــﺸﺎﻤل ،وﻓــرض اﻝﺘﻌوﻴ ــﻀﺎت
ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﻻﺴﺘﻨزاف ﻤواردﻩ ،اﻹطﺎر اﻝذي ﺘﻤﺎرس ﻋﺒرﻩ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﺒﺎﺴـم اﻷﻤـم
اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق واﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ظروف اﻻﺤﺘﻼل.
وﺒﻘول آﺨر ﻴﻤﻜن ﺘوﺼﻴف ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﺒﻔرض اﻝﺠزاءات أو ﻨزع أﺴـﻠﺤﺔ
اﻝــدﻤﺎر اﻝــﺸﺎﻤل ،وﻤــﺎ ﺘﻔرﻋــت ﻋﻨﻬــﺎ ﻤــن ﺒ ـراﻤﺞ وﺒﺨﺎﺼــﺔ "ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝــﻨﻔط ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﻐــذاء"
ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﻝﻴــﺴت ﺘــداﺒﻴر ﻝﺘــﺼﺤﻴﺢ ﻤــﺴﺎر ﺴــﻠوك اﻝﻨظــﺎم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق وﻓﻘــﺎً ﻝﻠﻘــﺎﻨون
اﻝدوﻝﻲٕ ،واﻨﻤـﺎ ﻝﺘﻬﻴﺌـﺔ اﻝظـروف ﻻﺤـﺘﻼل اﻝﻌـراق ،ﺜـم ﺘﺒـﻴن ﺒﻌـد اﻻﺤـﺘﻼل ﻋـدم ﺼـﺤﺔ ﻤـﺎ
طرﺤﺘـﻪ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻤـن وﺠـود أﺴــﻠﺤﺔ دﻤـﺎر ﺸـﺎﻤل ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ،وأﺼـﺒﺢ اﻻﺤــﺘﻼل
ﻓﺎﻗداً اﻝﺤﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺴﻜت ﺒﻬﺎ اﻝﻘـوة اﻝﺘـﻲ اﺤﺘﻠـت اﻝﻌـراق .ﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن ﻋـدم وﺠﺎﻫﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ
اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ.
وﻜﺘ ــب اﻝ ــدﻜﺘور ))ﻫ ــﺎﻨزﻓون ﺴ ــﺒوﻨﻴك(( ﺤ ــول ﻤ ــﺎ أطﻠ ــق ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺒﻴ ــت اﻝﻌﻘوﺒ ــﺎت ﻤ ــﺎ
ﻴﺄﺘﻲ):(1
)(1

اﻝﻐزة،ﺒﻴــروت ،
ﻫــﺎﻨز ﻜرﻴــﺴﺘوف ﻓــون ﺴ ـﺒوﻨﻴك ،ﺘــﺸرﻴﺢ اﻝﻌ ـراق ،ﻋﻘوﺒــﺎت اﻝﺘــدﻤﻴر اﻝــﺸﺎﻤل اﻝﺘــﻲ ﺴــﺒﻘت ا
ﺘرﺠﻤﺔ  :ﺤﺴن ﺤﺴن وﻋﻤر اﻷﻴوﺒﻲ ، ،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ص.330-319
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ﺒﻨــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ﺒﻴﺘــﺎً ﻜﺒﻴ ـ اًر ﻝـ ـ )ﻝﻌﻘوﺒــﺎت اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة( ﺒﺎﺴــﺘﺨدام ﻤﺨططﺎﺘــﻪ
ﺒﺼورة ﺤﺼرﻴﺔ ،وﻗد أﻋﻠن ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺎﻝك ،وﺤﻤل اﻝﻌراق ﻤﻌظـم اﻝﻔـواﺘﻴر ،وﻗـرر اﻝﻤﺠﻠـس
ان ذﻝــك ﻤﺒــرر ﻷن اﻝﻌ ـراق اﻨﺘﻬــك اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ﺒﻐــزو اﻝﻜوﻴــت ،ﻜﻤــﺎ اﻨــﻪ ﻫــدد اﻝــﺴﻠم
واﻷﻤ ــن اﻝ ــدوﻝﻴﻴن ﻝ ــﺴﺒب آﻝﻴ ــﺔ أﺴ ــﻠﺤﺔ اﻝ ــدﻤﺎر اﻝ ــﺸﺎﻤل وﺴ ــﺠﻠﻪ اﻝﻤﻘﻠ ــق ﻝﺤﻘ ــوق اﻹﻨ ــﺴﺎن
داﺨــل اﻝﺒﻠــد .ﻜــﺎن اﻝــﺸﺎﻏﻠون اﻝرﺌﻴــﺴﻴون )ﺒﻴــت اﻝﻌﻘوﺒــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﺎﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤــدة( ﻫــم
اﻝﻤﻌﻨﻴــون ﺒﻨــزع اﻷﺴــﻠﺤﺔ واﻝﺨطــر اﻝﻌــﺴﻜري واﻝﻤﻔوﻀــﻴن ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝــﺴﻜﺎن اﻝﻤــدﻨﻴن ﻤــن
اﻝﻌﻘوﺒــﺎت اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ،ورﻏــم ﺘﻌــﺎون اﻝﻌ ـراق ﻤﻨــذ ﺒداﻴــﺔ ﺘــﺸرﻴن اﻝﺜــﺎﻨﻲ /ﻨــوﻓﻤﺒر 2002
ﺒدا اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌراﻗﻲ ﻤﻊ "اﻻﻨﻤوﻓﻴـك" واﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻠطﺎﻗـﺔ اﻝذرﻴـﺔ ﻜﺎﻓﻴ ًـﺎ ،وﺘﺒـﻴن ﻝﻠﻌـراق
أن اﻹﺜﺒﺎت ﺒﺸﻜل ﻤﺒرر ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤرﺘﺎب ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠك ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎً ﻷﺴـﻠﺤﺔ اﻝـدﻤﺎر
اﻝــﺸﺎﻤل ﻤﻬﻤــﺔ ﻤــﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،ﻓﻐﻴــﺎب اﻝــدﻝﻴل ﻝــم ﻴﻜــن ﻤﻘﺒــوﻻً ﺒﻘــدر دﻝﻴــل اﻝﻐﻴــﺎب ،واﺴــﺘﺨداﻤﻪ
ﺒدﻻً ﻤن ذﻝك ﻤﺒر اًر ﻝﻠذﻫﺎب إﻝﻰ اﻝﺤرب.
وﻋﺒــرت إدارة ﺒــوش ﻋــن ﻨﻴﺎﺘﻬــﺎ اﻝواﻀــﺤﺔ ﺒﺈ ازﺤــﺔ ﺤﻜوﻤــﺔ "ﺼــدام ﺤــﺴﻴن" ،وﻜــﺎن
أﻋﻀﺎء ﻓـﻲ إدارﺘـﻲ ﻜﻠﻴﻨﺘـون وﺒـوش ﺒـﺸﻜل ﻻ ﻝـﺒس ﻓﻴـﻪ ﻗـد أﻜـدوا أن اﻝﻌﻘوﺒـﺎت ﻝـن ﺘرﻓـﻊ
ﻤــﺎ ﺒﻘــﻰ ﺼــدام ﺤــﺴﻴن ﻓــﻲ اﻝــﺴﻠطﺔ ،وأﻀــﻔﻰ ﻗ ـرار ﺘﺤرﻴــر اﻝﻌ ـراق ﻋــﺎم 1997اﻝــﺼﻔﺔ
اﻝرﺴ ــﻤﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻘ ــﻀﻲ ﺒﺘﻐﻴ ــر اﻝﻨظ ــﺎم ،وأﻜ ــد ﻜﻠﻴﻨﺘ ــون ﻤ ــﺎ ورد
أﻋﻼﻩ ﺒﺄﻨﻪ ))ﻴوﺠد ﺸﻲء ﻴﻤﻜن ان ﺘﻔﻌﻠﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق رﻓﻊ اﻝﺨطر((.
وﻫــذا ﻴؤﻜــد أن اﻝﺠﻬــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺼــﻨﻌت اﻝﻘ ـ اررات ﻀــد اﻝﻌ ـراق ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ،ﻝــم
ﺘﻜــن ﺘــﺴﺘﻬدف ﺘــﺼﺤﻴﺢ ﻤــﺴﺎر اﻝــﺴﻠوك اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨظــﺎم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراقٕ ،واﻨﻤــﺎ

اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق واﻝﻘــﻀﺎء ﻋﻠــﻰ ﻨظﺎﻤــﻪ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ .وﻤــﺎ أﻓــرزﻩ اﻻﺤــﺘﻼل ﻤــن آﺜــﺎر ﻋﻠــﻰ

وﺤــدة ﺸــﻌب اﻝﻌـراق ووﺤــدة أ ارﻀــﻴﻪ ،إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ آﺜــﺎر اﺤــﺘﻼل اﻝﻌـراق اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ
دول اﻝﻤﻨطﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺸرق اﻝﻌرﺒ ــﻲ ،وﻝ ــﻴس أدل ﻋﻠ ــﻰ ذﻝ ــك ﻤ ــن ﻋ ــدم اﻨﻬ ــﺎء اﻝﺠـ ـزاءات
اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﺒداﻋﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺴـﻠﺤﺔ اﻝـدﻤﺎر اﻝـﺸﺎﻤل،ﺤﺘﻰ ﻤـﻊ
ﻋدم وﺠودﻫﺎ او اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق ؟!.
ﺜــم ..أﺘــت ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن وﻝﺠﻨــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ﻋــن ﺤﺎﻝــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ﻓــﻲ
اﻝﻌراق اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻔﺎﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎً ﺒـﺎﻻﺤﺘﻼل ،إذ ﺘﺄﻜـد ..أن ﻫـذﻩ اﻝﻘـ اررات ﻝـم ﺘﻜـن
ﺘــﺴﺘﻬدف ﺘﺤــﺴﻴن ﺤﺎﻝــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن أو ﺘﻌــدﻴل ﺴــﻠوك اﻝﻨظــﺎم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺤــﺎﻜم ،ﺒــل
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اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ،واﺤﺘﻼل اﻝﻌراق ،ﺒﺤﻴـث ﺘطـرح أﻜﺜـر ﻤـن ﺘـﺴﺎؤل ﻋـن ﺼـدﻗﻴﻪ
اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة اﻝﺘــﻲ أﺼــﺒﺤت طرﻓــﺎً ﻋــﺎﺠ اًز إزاء اﻻﻨﺘﻬﺎﻜــﺎت اﻝــﺼﺎرﺨﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن
واﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻲ ﻤ ــن دون أن ﺘ ــﺘﻤﻜن ﻤ ــن اﺘﺨ ــﺎذ أي ﺘ ــداﺒﻴر ﺴ ــوى إﺼ ــدار
اﻝﺘﻘــﺎرﻴر اﻝــﺼﺎدرة ﻋــن ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن وﻝﺠﻨــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ﻤﻨــذ وﻗــوع اﻝﺤــرب ..وﻋﻠﻴــﻪ
ﻨﺴﺘﻌرض اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻵﺘﻴﺔ:

اﻝﻤﺒﺤــث اﻷول /أﻫــم اﻝﻤــﻀﺎﻤﻴن ﻝﻠﻘ ـرار  2003/1483ﺒﺨــﺼوص اﺤــﺘﻼل
اﻝﻌراق.
اﻝﻤﺒﺤـــث اﻝﺜـــﺎﻨﻲ /اﻝﻘـــرار2003/1438واﻝﻘواﻋـــد اﻵﻤـــرة اﻝﻨﺎﻫﻴـــﺔ ﻝﻠﻘـــﺎﻨون
اﻝدوﻝﻲ واﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن .
اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث /اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق واﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.
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أه ! ` Dا/ار *, 1483ص ا'M3ل اــاق
ﻋﻘد ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻴـوم  2003/5/22إذ ﺸـﻜﻠت ﻫـذﻩ اﻝﺠﻠـﺴﺔ
ﻤﻨﻌطﻔــﺎً ﻤﻬﻤــﺎً ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺠﻠــس وﺨــﻀوﻋﻪ ﻝﻠﻘــوة اﻝﻌظﻤــﻰ ،وﻤــﺎ ﻴﻠﻔــت اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ
اﻝﺠﻠﺴﺔ ﺤدﺜﺎن ﻤﻬﻤﺎن:
اﻷول :إﺠراﺌــﻲ ..وﻴﺘﻤﺜــل  ..ﻓــﻲ ان اﻝﻤﺠﻠــس ﺘــﺎﺒﻊ اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﻤوﻀــوع اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق
واﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺘراﻓﻘت ﻤﻌﻪ وﻝﻜﻨﻪ ﻀﻤن اﻝﺒﻨد ﻨﻔﺴﻪ اﻝـذي ﺒـدأ اﻝﻨظـر ﻓﻴـﻪ ﻤـﺴﺎء
 1990/8/2أي اﻝﺒﻨ ـ ــد اﻝ ـ ــذي ﻜ ـ ــﺎن ﺒﻌﻨـ ـ ـوان )اﻝﺤﺎﻝ ـ ــﺔ ﺒ ـ ــﻴن اﻝﻌـ ـ ـراق واﻝﻜوﻴ ـ ــت(
واﺴﺘﻤرار اﻝﺒﻨد ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان ﻨﻔﺴﻪ ،ﻴﻜﺸف ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ،وﻫـﻲ ان اﺤـﺘﻼل اﻝﻌـراق
ﻴدﺨل ﻀﻤن اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤن إدراج اﻝﺒﻨد ﻓﻲ ﺠـدول أﻋﻤـﺎل ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن
ﻤﻨذ .(281)1990/8/2
اﻝﺜــــﺎﻨﻲ :ﻤوﻀــــوﻋﻲ ..وﺘﻤﺜ ــل :ﻓ ــﻲ ان اﻝﻤﺠﻠ ــس وﻷول ﻤـ ـرة ﻓ ــﻲ ﺘﺎرﻴﺨ ــﻪ ﻴ ــﺼدر ﻗـ ـ ار اًر
ﻝﻤﻌﺎﻝﺠ ــﺔ واﻗﻌ ــﺔ اﺤ ــﺘﻼل ﻤﺨﺎﻝﻔـ ــﺔ ﻝﻠﻘ ــﺎﻨون واﻝﻤﻴﺜ ــﺎق ..دون أن ﻴ ــدﻴﻨﻬﺎ أو ﺤﺘـ ــﻰ
ﻴﺴﺘﻨﻜرﻫﺎ أو ﻴـﺸﻴر إﻝـﻰ ﻤﺒـﺎدئ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻤﻴـز اﺴـﺘﺨدام اﻝﻘـوة ﻓـﻲ
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﺴواء ﻜـﺎن ذﻝـك ﻓـﻲ ﻤﻴﺜـﺎق اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة أم اﻝـﺼﻜوك اﻝدوﻝﻴـﺔ
اﻝ ــﺼﺎدرة ﻋﻨﻬ ــﺎ ،وﻝﻜﻨـ ــﻪ ﺒﺘوﺼ ــﻴف اﻝ ــدول اﻝﺘـ ــﻲ ﻗﺎﻤ ــت ﺒ ــﺎﻻﺤﺘﻼل وﻤـ ــﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ
ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.
وﻻ ﺸــك ﻓــﻲ أن اﻝﻤــﺸﺎورات اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــت ﺒ ـﻴن اﻝــدول اﻝﺨﻤــس اﻝﻜﺒــرى ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﻠــس
واﻝـﻀﻐوط اﻝﺘـﻲ ﻤﺎرﺴـﺘﻬﺎ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻗـد أﻨﺘﺠـت اﻻﺘﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـد ﺠﻠـﺴﺔ ﺒﻌـد ان
وﺠﻬ ــت اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة واﻝﻤﻤﻠﻜ ــﺔ اﻝﻤﺘﺤ ــدة رﺴ ــﺎﻝﺔ إﻝ ــﻰ رﺌ ــﻴس ﻤﺠﻠ ــس اﻷﻤ ــن ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ
 2003/5/8أي ﺒﻌــد إﻋــﻼن اﻝـرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻋــن اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ،وﻗﺒــل
ﻋﻘد ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﺒﺄﺴﺒوﻋﻴن ﻤﺎ أﺴﻬم ﻓﻲ إﻨـﻀﺎج ﻋﻘـد اﻝﺠﻠـﺴﺔ ﺒﺎﻻﺘـﺼﺎﻻت ﻤـﻊ
ﻋواﺼم اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس
)(281

ﻤﺤﻀر ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﺒﺎﻝوﺜﻴﻘﺔ رﻗم  S/PV.4732ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2003/3/28

)(282

ﻤﺤﻤود ﻨﺠﻴب ﺤﺴﻴن ،ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت،اﻝﻘﺎﻫرة  ،طﺒﻌﺔ ﻨﺎدي اﻝﻘﻀﺎة ،1979 ، ،ص.3
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ر ا*Vت ا 3ة و 7Uـ إـ_ .ـ6
ا! وا*` _E ;07ن ار ا:6.
وﺠﻪ ﻤﻨـدوب اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة واﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﻤﺘﺤـدة رﺴـﺎﻝﺔ إﻝـﻰ رﺌـﻴس ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن
ﺒﺘﺎرﻴﺦ  2003/5/8ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺤرﻓﻴﺎً:
" ﺘواﺼــل اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ واﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝــﺸرﻜﺎء ﻓــﻲ اﻝﺘﺤــﺎﻝف،
اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﻀــﻤﺎن ﺘﺠرﻴــد اﻝﻌـراق ﺒﺎﻝﻜﺎﻤــل ﻤــن أﺴــﻠﺤﺔ اﻝــدﻤﺎر اﻝــﺸﺎﻤل ووﺴــﺎﺌل ﻨﻘﻠﻬــﺎ،
وذﻝــك وﻓﻘــﺎً ﻝﻘ ـ اررات ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ،وﺴــوف ﺘﻨﻔــذ اﻝــدول اﻝﻤــﺸﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﺤــﺎﻝف ﺒــﺸﻜل
ﺼ ــﺎرم اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬ ــﺎ ﺒﻤوﺠ ــب اﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ ،ﺒﻤ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠ ــﺎت اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻴﺔ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ ،وﺴوف ﺘﻌﻤل ﻤن أﺠل ﻀـﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝـﻨﻔط واﺴـﺘﺨداﻤﻪ ﻤـن
أﺠــل ﻤــﺼﻠﺤﺔ اﻝــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ،وﻝﺒﻠــوغ ﻫــذﻩ اﻷﻫــداف واﻝوﻓ ــﺎء ﺒﺎﻻﻝﺘ ازﻤــﺎت ﻓــﻲ اﻝﻔﺘـ ـرة
اﻝﻼﺤﻘـ ــﺔ ﻻﻨﺘﻬـ ــﺎء اﻝـ ــﺼراع ﻓـ ــﻲ اﻝﻌ ـ ـراق ،ﻋﻤﻠـ ــت اﻝوﻻﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤـ ــدة واﻝﻤﻤﻠﻜـ ــﺔ اﻝﻤﺘﺤـ ــدة
وﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺤﺎﻝف ،وﻫم ﻴﺘﺼرﻓون ﻓﻲ أطﺎر ﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﻘﻴﺎدة واﻝﺴﻴطرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن طرﻴق
ﻗﺎﺌــد ﻗ ـوات اﻝﺘﺤــﺎﻝف ،ﻋﻠــﻰ إﻨــﺸﺎء ﺴــﻠطﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ ﻝﺘﺤــﺎﻝف ﺘــﺸﻤل ﻤﻜﺘــب اﻝﺘﻌﻤﻴــر وﺘﻘــدﻴم
اﻝﻤــﺴﺎﻋدات اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝــﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴــﺔ ﻤؤﻗﺘــﺎً وﺤــﺴب اﻻﻗﺘــﻀﺎء ،وﻻﺴــﻴﻤﺎ
ﺒﺘوﻓﻴر اﻷﻤن واﻝﺴﻤﺎح ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌوﻨﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺴﻠﺤﺔ اﻝدﻤﺎر اﻝﺸﺎﻤل".
وﻝﻸﻤ ـ ــم اﻝﻤﺘﺤ ـ ــدة ..دور ﺤﻴ ـ ــوي ﻓ ـ ــﻲ ﺘﻘ ـ ــدﻴم اﻹﻏﺎﺜ ـ ــﺔ اﻹﻨ ـ ــﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘﻌﻤﻴ ـ ــر اﻝﻌـ ـ ـراق
واﻝﻤ ــﺴﺎﻋدة ﻓ ــﻲ ﺘ ــﺸﻜﻴل ﺴ ــﻠطﺔ ﻋراﻗﻴ ــﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴ ــﺔ

)(283

واﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة واﻝ ــﺸرﻜﺎء ﻓ ــﻲ

اﻝﺘﺤــﺎﻝف ﻤــﺴﺘﻌدون ﻝﻠﻌﻤــل ﻋــن ﻜﺜــب ﻤــﻊ ﻤﻤﺜﻠــﻲ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ووﻜﺎﻻﺘﻬــﺎ اﻝﻤﺘﺨﺼــﺼﺔ
وﻫــم ﻴﺘطﻠﻌــون إﻝــﻰ ﺘﻌﻴــﻴن ﻤﻨــﺴق ﺨــﺎص ﻤــن ﺠﺎﻨــب اﻷﻤــﻴن اﻝﻌــﺎم ،وﺘرﺤــب أﻴــﻀﺎً ﺒــدﻋم
وﻤــﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝــدول اﻷﻋــﻀﺎء واﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻷﺨــرى ﻓــﻲ أطــﺎر
ﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﻼءﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻝﻠﺘﺤﺎﻝف.
وﻴﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ..ان اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻗـد اﺠﺘﺎﺤﺘـﺎ اﻝﻌـراق
ﺒﻬدف أﺴﺎﺴﻲ ،وﻫو ﺘﺠرﻴد اﻝﻌراق ﻤـن أﺴـﻠﺤﺔ اﻝـدﻤﺎر اﻝـﺸﺎﻤلٕ ،واﻨﻬﻤـﺎ ﺴـﺘﻌﻤﻼن اﻝﺘ ازﻤـﺎً

ﻤﻨﻬﻤ ــﺎ ﺒﺎﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ ﺒ ــﻀﻤﺎن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠ ــﺎت اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻴﺔٕ ،واﻨﻬﻤ ــﺎ ﺴ ــوف ﺘﻌﻤ ــﻼن ﻋﻠ ــﻰ
)(283
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ﻀــﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝــﻨﻔط اﻝﻌ ارﻗــﻲ واﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻤــﺼﻠﺤﺔ اﻝــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗ ـﻲ ،وﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل ذﻝــك
أُﻨﺸﺌت ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﺎﻝف.
وﻓــﻲ ﻀــوء ﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻴﺘﻌــﻴن ﺘــﺸﺨﻴص اﻝﻤــﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻝﻠوﻻﻴــﺎت
اﻝﻤﺘﺤــدة وﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ ،وﻤــﺎ إذا ﻜــﺎن اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق ﻗــد ﺘــم ﻓﻌــﻼً ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻫــذا اﻝﻬــدف أم
اﻷﻫداف اﻷﺨرى).(284
وﻋﻨدﻤﺎ ﻋﻘد اﻝﻤﺠﻠس ﺠﻠـﺴﺘﻪ ﺒﻌـد اﻝﺘـﺸﺎورات ،ﻋـرض ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﻠـس ﻤـﺸروع ﻗـرار
ﻤﻘــدم ﻤــن أﺴــﺒﺎﻨﻴﺎ واﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،وﺘــم اﻝﺘــﺼوﻴت ﻋﻠــﻰ ﻤــﺸروع
اﻝﻘرار ،وﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺼوﻴت:
*3ــــت ا/ار :2003/1483
ﺘﻀﻤن اﻝﻘرار ) (18ﻓﻘرة ﻓﻲ اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ و ) (26ﻓﻘرة ﻜﺎﻤﻠﺔ ،وﻨﻌرض أﻫم اﻝﻔﻘـرات
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺒﺎﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ ،ﺒﻬ ــدف اﺴ ــﺘﺨﻼص اﻝﻨﺘ ــﺎﺌﺞ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ ﻤ ــن ﻋرﻀ ــﻬﺎ وﺘﺄﺸ ــﻴر
أﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
أه Dا?/ات  :ا +ـــ: L
ورد ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة ) (2ﻤ ــن اﻝدﻴﺒﺎﺠ ــﺔ :ان اﻝﻤﺠﻠ ــس ﻴؤﻜ ــد ﻤ ــن ﺠدﻴ ــد ﺴ ــﻴﺎدة اﻝﻌـ ـراق
وﺴﻼﻤﺘﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﺠ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة ) .. (3أﻨ ــﻪ ﻴؤﻜ ــد ﻤ ــن ﺠدﻴ ــد أﻴ ــﻀﺎً أﻫﻤﻴ ــﺔ ﻨ ــزع أﺴ ــﻠﺤﺔ اﻝ ــدﻤﺎر
اﻝﺸﺎﻤل اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،وﺘﺄﻜﻴد ﻨزع ﺴﻼح اﻝﻌراق ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف.
وورد ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـرة) .. (4ﺒــﺄن اﻝﻤﺠﻠــس ﻴــﺸدد ﻋﻠــﻰ ﺤــق اﻝــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺤرﻴﺔ واﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤواردﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻴرﺤب ﺒﺎﻝﺘزام ﺠﻤﻴﻊ اﻷطـراف
اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ دﻋــم ﺘﻬﻴﺌــﺔ ﺒﻴﺌــﺔ ﺘﻤﻜــن ﻤــن اﻝﻘﻴــﺎم ﺒــذﻝك ﻓــﻲ أﻗــرب وﻗــت ﻤﻤﻜــن ،ﻴﻌــرب ﻋــن
ﺘــﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة :ان ﻴﺤــل اﻝﻴــوم اﻝــذي ﻴﺤﻜــم ﻓﻴــﻪ اﻝﻌراﻗﻴــون أﻨﻔــﺴﻬم ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ
اﻝﺴرﻋﺔ).(285
وﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة ) ..(5أﻨــﻪ ﻴــﺸﺠﻊ اﻝﺠﻬــود اﻝﺘــﻲ ﻴﺒــذﻝﻬﺎ ﺸــﻌب اﻝﻌ ـراق ﻤــن أﺠــل
ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻤﺜﻠﻪ اﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ ﻤﺒدأ ﺴـﻴﺎدة اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـذي ﻴﻜﻔـل اﻝﻤـﺴﺎواة ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق،
)(284

ﺼدر ﻤﺤﻀر اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﺒﺎﻝوﺜﻴﻘﺔ  PV.461ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2003/5/22
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وﺘــﺄﻤﻴن اﻝﻌداﻝــﺔ ﻝﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤ ـواطﻨﻴن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ،دوﻨﻤــﺎ اﻋﺘﺒــﺎر ﻝﻸﺼــل أو اﻝــدﻴن أو ﻨــوع
اﻝﺠ ــﻨسٕ .واذ ﻴ ــذﻜر ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻝ ــﺼدد ﺒ ــﺎﻝﻘرار  ،1325واﻝﻤ ــؤرخ ﻓ ــﻲ 2000/10/31
)ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤرأة واﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ(.
وﻨ ــﺼت اﻝﻔﻘرﺘـ ــﺎن ) (10-9ﻤـ ــن اﻝدﻴﺒﺎﺠـ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أن ﻴرﺤـ ــب اﻝﻤﺠﻠـ ــس ﺒﺎﺴـ ــﺘﺌﻨﺎف
اﻝﻤــﺴﺎﻋدات اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ،وﻤواﺼــﻠﺔ ﺠﻬــود اﻷﻤــﻴن اﻝﻌــﺎم واﻝوﻜــﺎﻻت اﻝﻤﺘﺨﺼــﺼﺔ اﻝراﻤﻴــﺔ
إﻝ ــﻰ ﺘ ــوﻓﻴر اﻝﻐ ــذاء واﻝ ــدواء ﻝﻠ ــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ،وﺒﻤوﺠﺒ ــﻪ ُﻴﻌ ــﻴن اﻷﻤ ــﻴن اﻝﻌ ــﺎم ﻤﺴﺘ ــﺸﺎرﻩ
اﻝﺨﺎص ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﺒﺸﺄن اﻝﻌراق).(286
`*ن أه Dا?/ات ا  :ا/ار :1483
ﻻﺒ ــد ﻤ ــن اﻹﺸ ــﺎرة أوﻻً إﻝ ــﻰ أن اﻝﻔﻘـ ـرات اﻝﻌﺎﻤﻠ ــﺔ ﺨﺎﻝﻴ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﺘط ــرق إﻝ ــﻰ ﻤ ــﺴﺄﻝﺔ
اﻻﺤــﺘﻼل ﺤﻴــث اﻜﺘﻔــﻰ اﻝﻘـرار ،ﺒــذﻜر ذﻝــك ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة ) (13ﻤــن اﻝدﻴﺒﺎﺠــﺔ ،ﻜﻤــﺎ ﻴﻜــﺸف
اﻝﻔﻘرات اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌراق ﻤﻨذ .1990/8/2
وﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻷﻤن وأﻫﻤﻬﺎ اﻝﻘرار  1990/661ﺒﻔرض اﻝﺤﺼﺎر ﻋﻠـﻰ
اﻝﻌ ـ ـراق ورﺒـ ــط وﻀـ ــﻌﻪ ﺒﻤ ـ ــﺴﺄﻝﺔ ﻨـ ــزع أﺴـ ــﻠﺤﺔ اﻝـ ــدﻤﺎر اﻝ ـ ــﺸﺎﻤل ﺒﻤوﺠـ ــب آﻝﻴـ ــﺎت اﻝﻘـ ـ ـرار
 1991/678وﻤﺎ ﺘﻼﻩ وﺼوﻻً إﻝﻰ اﻝﻘرار  ،2002/1441وأﻫم اﻝﻔﻘـرات اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ
ﺘﻜﺸف اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﺒﻌﺎد اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻲ:
 -1اﻝﻔﻘــرة اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ  :اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺎﺸــد اﻝــدول اﻷﻋــﻀﺎء ،ﻋــدم ﻤــﻨﺢ ﻤــﻼذ آﻤــن
ﻷﻋ ــﻀﺎء اﻝﻨظ ــﺎم اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ اﻝ ــﺴﺎﺒق اﻝ ــذﻴن ﻗﻴ ــل أﻨﻬ ــم ﻴﺘﺤﻤﻠ ــون اﻝﻤ ــﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋ ــن
ارﺘﻜﺎب ﺠراﺌم وﻓظﺎﺌﻊ ودﻋم اﻹﺠراءات اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻘدﻴﻤﻬم ﻝﻠﻌداﻝﺔ.
 -2طﻠﺒــت اﻝﻔﻘــرة اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ  :ﻤــن اﻝــﺴﻠطﺔ أن ﺘﻌﻤــل ﺒﻤــﺎ ﻴﺘــﺴق ﻤــﻊ ﻤﻴﺜــﺎق
اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة واﻝﻘـ ـواﻨﻴن اﻷوﻝﻴ ــﺔ اﻷﺨ ــرى ذات اﻝ ــﺼﻠﺔ ،ﺒﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻝ ــك ﺒ ــﺼﻔﺔ
ﺨﺎﺼ ــﺔ اﻝﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ اﺴ ــﺘﻌﺎدة اﻷﺤـ ـوال اﻝﺘ ــﻲ ﻴﺘـ ـواﻓر ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻷﻤ ــن واﻻﺴ ــﺘﻘرار
وﺘﻬﻴﺌ ــﺔ اﻝظ ــروف اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻤﻜ ــن ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻝﻠ ــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ان ﻴﻘ ــرر ﻤ ــﺼﻴرﻩ ﺒﺤرﻴ ــﺔ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ.

)(286
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 -3طﻠﺒت اﻝﻔﻘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  :ﻤن ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤﻌﻨﻴـﻴن ان ﻴﺘﻘﻴـدوا ﺘﻘﻴـداً ﺘﺎﻤـﺎً ﺒﺎﻝﺘ ازﻤـﺎﺘﻬم
ﺒﻤوﺠــب اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ،ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك وﺒــﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼــﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺠﻨﻴــف ﻝﻌــﺎم
 1949وﻗواﻋد ﻻﻫﺎي ﻝﻌﺎم .(287)1967
 -4وطﻠﺒـــت اﻝﻔﻘـــرة اﻝﻌﺎﻤﻠـــﺔ اﻝـــﺴﺎدﺴﺔ :إﻝ ــﻰ اﻝ ــﺴﻠطﺔ واﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت واﻷﻓـ ـراد )ذوي
اﻝــﺼﻠﺔ ﻤواﺼــﻠﺔ ﺒــذل اﻝﺠﻬــود ﻤــن أﺠــل اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻤــﺎ ﻝــم ﻴﻘــم ﺒــﻪ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻌ ارﻗــﻲ
اﻝــﺴﺎﺒق ﻤ ــن ﺘﺤدﻴ ــد ﻻﻤ ــﺎﻜن ﺠﻤﻴ ــﻊ اﻝرﻋﺎﻴ ــﺎ اﻝﻜ ــوﻴﺘﻴﻴن واﻝرﻋﺎﻴ ــﺎ اﻝﺘ ــﺎﺒﻌﻴن ﻝدوﻝ ــﺔ
ﺜﺎﻝﺜﺔ .اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا ﻤوﺠودﻴن ﻓﻲ اﻝﻌ ارق ﻓﻲ  9آب.1990/
 -5وﻗرر اﻝﻤﺠﻠس ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـرة اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻝـﺴﺎﺒﻌﺔ :ان ﺘﺘﺨـذ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝـدول اﻷﻋـﻀﺎء
اﻝﺨطـ ـوات اﻝﻤﻨﺎﺴ ــﺒﺔ ﻝﺘﻴ ــﺴﻴر ان ﺘﻌ ــود ﺒ ــﺴﻼم إﻝ ــﻰ اﻝﻤؤﺴ ــﺴﺎت اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،ﺘﻠ ــك
اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ،واﻷﺸـﻴﺎء اﻷﺨـرى ذات اﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻷﺜرﻴـﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ
واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ أﺨ ــذت ﺒ ــﺼورة ﻏﻴ ــر ﻗﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﻤﺘﺤ ــف اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ واﻝﻤﻜﺘﺒ ــﺔ
اﻝوطﻨﻴﺔ.
 -6وطﻠﺒت اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ :إﻝﻰ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ،ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻤﺜـل ﺨـﺎص ﻝﻠﻌـراق،
ﺘــﺸﻤل ﻤــﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤــﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘــدﻴم ﺘﻘــﺎرﻴر ﻤﻨﺘظﻤــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس ﻋــن أﻨــﺸطﺘﻪ
ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻝﻘرار ،وﺘﻨﺴﻴق أﻨﺸطﺔ اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻨﺘﻬـﺎء
اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﻌراق واﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﺎ ﺒﻴن وﻜﺎﻻت اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة واﻝوﻜـﺎﻻت اﻝدوﻝﻴـﺔ
ﻝﻠﻤــﺸﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ أﻨــﺸطﺔ اﻝﻤــﺴﺎﻋدة اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ،وأﻨــﺸطﺔ إﻋــﺎدة اﻝﺒﻨــﺎء ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق،
وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﺴﻠطﺔ ﻋن طرﻴق اﻵﺘﻲ :
أ -ﺘﻨــﺴﻴق اﻝﻤــﺴﺎﻋدات اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻝﻸﻏ ـراض اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ،وأﻏ ـراض إﻋــﺎدة اﻝﺒﻨ ـﺎء
ﻤـ ـ ــن ﺠﺎﻨـ ـ ــب وﻜـ ـ ــﺎﻻت اﻷﻤـ ـ ــم اﻝﻤﺘﺤـ ـ ــدة ،وﺒـ ـ ــﻴن وﻜـ ـ ــﺎﻻت اﻷﻤـ ـ ــم اﻝﻤﺘﺤـ ـ ــدة
واﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ.
ب -ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻌودة اﻵﻤﻨﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺔ واﻝطوﻋﻴﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴن واﻝﻤﺸردﻴن.
ج -اﻝﻌﻤ ــل ﺒ ــﺼورة ﻤﻜﺜﻔ ــﺔ ﻤ ــﻊ اﻝ ــﺴﻠطﺔ وﻤ ــﻊ ﺸ ــﻌب اﻝﻌـ ـراق ﻝﺘﻌزﻴ ــز اﻝﺠﻬ ــود
اﻝﻤﺒذوﻝــﺔ ﻻﺴــﺘﻌﺎدةٕ ،واﻨــﺸﺎء اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت اﻝوطﻨﻴــﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻝﻼزﻤ ـﺔ ﻝﻠﺤﻜــم
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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 دوﻝﻴﺎً.
د -ﺘﻴ ــﺴﻴر إﻋ ــﺎدة ﺒﻨ ــﺎء اﻝﻌﻨﺎﺼ ــر اﻝرﺌﻴ ــﺴﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺎﻜ ــل اﻷﺴﺎﺴ ــﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌ ــﺎون ﻤ ــﻊ
اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻷﺨرى).(288
ﻫـ -ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺠﻬود اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻬﺎم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺدارة
اﻝﻤدﻨﻴﺔ.
ز -ﺘﻌزﻴز ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ط -ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺠﻬود اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز اﻹﺼﻼح اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﻘﻀﺎﺌﻲ.
 -7ﺘؤﻜـــد اﻝﻔﻘـــرة اﻝﻌﺎﻤﻠـــﺔ اﻝﺘﺎﺴـــﻌﺔ  :ﻋﻠــﻰ ان ﻴؤﻴــد اﻝﻤﺠﻠــس ﻗﻴــﺎم ﺸــﻌب اﻝﻌ ـراق
ﺒﻤ ــﺴﺎﻋدة اﻝ ــﺴﻠطﺔ ،ﺒﺎﻝﻌﻤ ــل ﻤ ــﻊ اﻝﻤﻤﺜ ــل اﻝﺨ ــﺎص ﺒﺘﻜ ــوﻴن إدارة ﻋراﻗﻴ ــﺔ ﻤؤﻗﺘ ــﺔ
ﺒوﺼﻔﻬﺎ إدارة اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻴﺴﻴرﻫﺎ اﻝﻌراﻗﻴـون إﻝـﻰ ان ﻴﻨـﺸﺊ ﺸـﻌب اﻝﻌـراق ..ﺤﻜوﻤـﺔ
دوﻝﻴﺎ ،وﺘﺘوﻝﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ.
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻪ ﻤﻌﺘرﻓﺎً ﺒﻬﺎ
ً
 -8ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻝﻌﺎﺸـرة :ﺒـﺄن ﺘـﺴري ﺒﻌـد اﻵن ﺠﻤﻴـﻊ ﺘـداﺒﻴر اﻝﺨطـر
اﻝﻤﺘ ــﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠ ــﺎرة ﻤ ــﻊ اﻝﻌـ ـراق ،وﺒﺘﻘ ــدﻴم اﻝﻤـ ـوارد اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ واﻻﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻌـ ـراق
واﻝﻤﻔروﻀــﺔ ﺒﻤوﺠــب اﻝﻘ ـرار .1990/661واﻝﻘ ـ اررات اﻝﻼﺤﻘــﺔ ذات اﻝــﺼﻠﺔ ﺒﻤــﺎ
ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ اﻝﻘـ ـ ـرار  1992/778وذﻝ ـ ــك ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﺜﻨﺎء ﺘ ـ ــداﺒﻴر اﻝﺤظ ـ ــر اﻝﻤﺘ ـ ــﺼﻠﺔ ﺒﺒﻴ ـ ــﻊ
اﻷﺴــﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﻋــدا اﻷﺴــﻠﺤﺔ واﻷﻋﺘــدة ذات اﻝــﺼﻠﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬــﺎ اﻝــﺴﻠطﺔ
ﻝﺨدﻤﺔ أﻏراض ﻫذا اﻝﻘرار ،وﻗـرر اﻝﻤﺠﻠـس ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـرة ) (19ﻤـن اﻝﻘـرار ،إﻨﻬـﺎء
اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘرار) 1990/661ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻘوﺒﺎت().(289
 -9أﻜدت اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة :ﻤن ﺠدﻴد ان ﻴﻠﺒﻲ اﻝﻌـراق اﻝﺘزاﻤﺎﺘـﻪ ﺒـﺸﺄن
ﻨــزع اﻝــﺴﻼح وﻴــﺸﺠﻊ اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋﻠــﻰ إﺒﻘــﺎء
اﻝﻤﺠﻠـس ﻋﻠـﻰ ﻋﻠــم ﺒﺄﻨـﺸطﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻴــدان ،وﻴـﺸدد اﻝﻤﺠﻠــس ﻋﻠـﻰ اﻋﺘ ازﻤــﻪ
اﻝﻌ ــودة إﻝ ــﻰ اﻝﻨظ ــر ﻓ ــﻲ وﻻﻴ ــﺎت ﻝﺠﻨ ــﺔ )اﻻﻨﻤوﻓﻴ ــك( و)اﻝوﻜﺎﻝ ــﺔ اﻝدوﻝﻴ ــﺔ ﻝﻠطﺎﻗ ــﺔ
)(288

ﻨص اﻝﻘرار اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن رﻗم .1990/661

)(289

ﻤﺠﻤوﻋ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ـ اررات اﻝ ـ ــﺼﺎدرة ﻋ ـ ــن ﻤﺠﻠ ـ ــس اﻷﻤ ـ ــن  1991/687و 1999/1284و 2002/1441

اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن.
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اﻝذرﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ( ﻜﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اررات  1991/687و 1999/1284
و.2002/1441
 -10وﻨــﺼت اﻝﻔﻘــرة اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻋــﺸرة :ﻋﻠــﻰ إﻨــﺸﺎء ﺼــﻨدوق ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻌ ـراق،
ﻴوﻀ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻋﻬ ــدة اﻝﻤ ــﺼرف اﻝﻤرﻜ ــزي ،وﻴﻘ ــوم ﺒﻤراﺠﻌ ــﺔ ﺤ ــﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﻤﺤﺎﺴ ــﺒون
ﻋﻤوﻤﻴــون ﻤــﺴﺘﻘﻠون ﻴﻘــرﻫم اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــدوﻝﻲ ﻝﻠﻤــﺸورة واﻝﻤراﻗﺒــﺔ ﻝــﺼﻨدوق ﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻝﻌـراق ،وأﺸــﺎرت اﻝﻔﻘـرة إﻝــﻰ ان أﻤـوال ﺼــﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻝﻠﻌـراق ﺴــوف ﺘــﺼرف
ﺒﺘوﺠﻴــﻪ ﻤــن اﻝــﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻝﺘــﺸﺎور ﻤــﻊ اﻹدارة اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻝﻸﻏـراض اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـرة
اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ).(14
 -11وﻨﺼت اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة  :ﻋﻠﻰ وﺠـوب اﺴـﺘﺨدام ﺼـﻨدوق اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﻝﻠﻌ ـراق ﻋﻠــﻰ ﻨﺤــو ﺸــﻔﺎف ﻝﺘﻠﺒﻴــﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗــﻲ وﻤــن
أﺠل إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدٕ ،واﺼﻼح اﻝﻬﻴﺎﻜـل اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻌـراق ،وﻤواﺼـﻠﺔ ﻨـزع
ﺴــﻼح اﻝﻌ ـراق وﺘﻐطﻴ ــﺔ ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻹدارة اﻝﻤدﻨﻴــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وﻝﻸﻏ ـراض اﻷﺨــرى
اﻝﺘﻲ ﺘﻌود ﺒﺎﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ ﺸﻌب اﻝﻌراق.
 -12وطﻠﺒـــت اﻝﻔﻘـــرة اﻝﺨﺎﻤـــﺴﺔ ﻋـــﺸرة  :ﻤــن اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻤــﺴﺎﻋدة
ﺸــﻌب اﻝﻌ ـراق ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺒﻨــﺎء اﻗﺘــﺼﺎدﻩ وﺘﻨﻤﻴﺘــﻪ ،وﺘﻴــﺴﻴر ﺘﻘــدﻴم اﻝﻤــﺴﺎﻋدة ﻤــن
ﺠﺎﻨب ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤـﺎﻨﺤﻴن ،ورﺤﺒـت اﻝﻔﻘـرة ﺒﺎﺴـﺘﻌداد اﻝـداﺌﻨﻴن ،ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ذﻝـك ﻨـﺎدي
ﺒﺎرﻴس اﻝﺘﻤﺎس اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺤل ﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝدﻴون اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻌراق.
 -13اﻝﻔﻘــــرة اﻝﻌﺎﻤﻠــــﺔ اﻝــــﺴﺎدﺴﺔ ﻋــــﺸرة  :طﻠﺒ ــت ﻤ ــن اﻷﻤ ــﻴن اﻝﻌ ــﺎم :أن ﻴواﺼ ــل
ﺒﺎﻝﺘﻨــﺴﻴق ﻤــﻊ اﻝــﺴﻠطﺔ ﻤﺒﺎﺸـرة اﻝﻤــﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎطــﺔ ﺒــﻪ ﺒﻤوﺠــب ﻗـ اررات ﻤﺠﻠــس
اﻷﻤن ذات اﻝﺼﻠﺔ ﻝﻔﺘرة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ،وان ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﻀون ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴـﺔ
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻨﻔط ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻐذاء ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻤﻘر وﻓﻲ اﻝﻤﻴـدان،
ﻤﻊ ﻨﻘل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن إدارة أي ﻨﺸﺎط ﻤﺘﺒق ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ.
 -14اﻝﻔﻘرﺘــﺎن ) (21-20ﺤﻴــث ﺘﻘــرر اﻝﻔﻘ ـرة ) .. (20أن ﺘﻜــون ﺠﻤﻴــﻊ ﺼــﺎدرات
اﻝﻌراق ﻤن ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻨﻔط واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ أﻓـﻀل
ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺴوق اﻝدوﻝﻴﺔ ،وأن ﺘودع اﻝﻌﺎﺌدات ﻤـن ﺘﻠـك اﻝﻤﺒﻴﻌـﺎت ﻓـﻲ ﺼـﻨدوق
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌراق.
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وﻨﺼت اﻝﻔﻘرة ) :(21ان ﺘـودع ﺒﻨـﺴﺒﺔ ) (%5ﻤـن ﻋﺎﺌـدات اﻝـﻨﻔط ﻓـﻲ ﺼـﻨدوق
اﻝﺘﻌوﻴــﻀﺎت وان ﻴﻜــون ﻫــذا اﻝطﻠــب ﻤﻠزﻤــﺎً ﻝﻠﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻝﻠــﺸﻌب
اﻝﻤﻌﺘـرف ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴــﺎً ﺤــﺴب اﻷﺼــول ،وأي ﺨﻠــف ﻝﻬـﺎ ﻤــﺎ ﻝـم ﺘﻘــرر ﺒﺨــﻼف ذﻝــك
ﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﻌ ـراق اﻝﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻝﻠــﺸﻌب اﻝﻤﻌﺘــرف ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴـ ًـﺎ ،وﻤﺠﻠــس إدارة ﺼــﻨدوق
اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻌوﻴﻀﺎت.
 !E ^MCو . 4L F9ـ 6اـ! -Eـ ا3Eـد
ا/ار :2003/1483
اﺘـ ــﺴﻤت وﻗـ ــﺎﺌﻊ ﺠﻠـ ــﺴﺔ ﻤﺠﻠـ ــس اﻷﻤـ ــن رﻗـ ــم ) (4761ﻴـ ــوم  2003/5/22ﻋﻨـ ــد
اﻋﺘﻤـ ــﺎد اﻝﻘ ـ ـرار  1483ﻓـ ــﻲ اﻝﻘ ـ ـرار ) (1483ﻓـ ــﻲ  2003ﺒﺄﻫﻤﻴـ ــﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـ ــﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴـ ــﺔ
ودوﻝﻴﺔ ﻝﺴﺒﺒﻴن:
اﻷول  :ان ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن أول ﻤ ـرة ﻓــﻲ ﺘﺎرﻴﺨــﻪ وﺒﺈﺠﻤــﺎع أﻋــﻀﺎﺌﻪ ﻴــﻀﻔﻲ ﻤ ــﺸروﻋﻴﺔ
ﻋﻠ ــﻰ واﻗﻌ ــﺔ اﺤـ ــﺘﻼل ﻤ ــن دون ان ﻴ ــدﻴﻨﻬﺎ أو ﻴـ ــﺴﺘﻨﻜرﻫﺎ أو ﻴ ــﺸﻴر إﻝ ــﻰ اﻨﺘﻬـ ــﺎك
ﻝﻘواﻋد وﻤﺒﺎدئ ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة).(290
اﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﻝم ﻴﺘطرق أي وﻓد ﻤـن اﻝـدول اﻷﻋـﻀﺎء إﻝـﻰ أي ﺘﺤﻔـظ ﺒـﺼدد إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﻋﺘﺒـﺎر
اﻝﻘ ـ ـرار إﻀـ ــﻔﺎءاً ﻝﻠﻤـ ــﺸروﻋﻴﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺤـ ــﺘﻼل ﺒﺨـ ــﻼف ﻤـ ــﺎ ﺘـ ــم ﻓـ ــﻲ ﺠﻠـ ــﺴﺔ ﻴـ ــوم
 2003/3/26ﻋﻨــد اﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻘ ـرار) 2003 (1472ﺤﻴــث ﺘﺤﻔظــت ﻋــدة دول
ﻋن ﺘﻔـﺴﻴر ﻨـﺼﻪ ﺨـﺸﻴﺔ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻤواﻓﻘـﺔ ﺸـرﻋﻴﺔ ﻝﻼﺤـﺘﻼل ،وﻴﻤﻜـن ﺘـﺸﺒﻴﻪ ﺠﻠـﺴﺔ
 2003/5/22ﺒﺎﻝﻘول اﻝﺴﺎﺌد )ﻋﻠـﻰ رؤوﺴـﻬم اﻝطﻴـر( وﻻ ﻴﻤﻜـن ﺘﻔـﺴﻴر ذﻝـك إﻻ
ﺒﺎﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ وﻫﻴﻤﻨــﺔ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋﻠــﻰ ﺼــﻨﻊ اﻝﻘـرار ﺒﺤﻴــث ﻻ
ﺘﺠــرؤ أي دوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺒــداء ﻤﺠــرد اﻝــﺘﺤﻔظ ،ﺤﺘــﻰ اﻝــدول اﻝﻜﺒــرى اﻝﺘــﻲ ﻋﺎرﻀــت
اﻝﺤـ ــرب ﻜﻔرﻨـ ــﺴﺎ ،روﺴـ ــﻴﺎ اﻻﺘﺤﺎدﻴـ ــﺔ وﻜـ ــﺎن اﻝﻤﺘﺤـ ــدث اﻝﺘـ ــﺎﻝﻲ اﻝـ ــﺴﻴد )ﺠﻴرﺠـ ــﻲ
ﻏرﻴﻨﺴﺘوك( ﻤﻨدوب اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻝذي ﻗﺎل :ﻤﺎ ﺨﻼﺼﺘﻪ " ﺘواﺼل اﻝوﻻﻴـﺎت
اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،واﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝــﺸرﻜﺎء ﻓــﻲ اﻝﺘﺤــﺎﻝف اﻝﻌﻤــل ﻝــﻀﻤﺎن
ﺘﺠرﻴ ــد اﻝﻌـ ـراق ﺒﺎﻝﻜﺎﻤ ــل ﻤ ــن أﺴ ــﻠﺤﺔ اﻝ ــدﻤﺎر اﻝ ــﺸﺎﻤل ووﺴ ــﺎﺌل ﻨﻘﻠﻬ ــﺎ وذﻝ ــك وﻓﻘ ــﺎً
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اﻝﻘرار  4791اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  2003/5/22ﻋن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝدوﻝﻲ ﺒﺤق اﻝﻌراق.
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ﻝﻘ اررات ﻤﺠﻠس اﻷﻤن وﺴوف ﺘﺘﻘﻴد اﻝـدول اﻝﻤـﺸﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺤـﺎﻝف ﺒـﺸﻜل ﺼـﺎرم
ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬــﺎ ﺒﻤوﺠــب اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ،ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺘﻠــك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ"
 Lاب  _Eاــاق :
اﻝﺤ ــرب ﺘ ــﺼﻴب ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻜ ــﺎن اﻷول )ﺤﻴ ــﺎة اﻹﻨ ــﺴﺎن( وﻝﻘ ــد ﺒ ــدأ اﻻﻫﺘﻤ ــﺎم ﺒﺠـ ـراﺌم
اﻻﻋﺘداء ﺒﺼورة ﺠدﻴﺔ ﺒﻌـد اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ،ﺤﻴـث أﺒرﻤـت ﻋـدة اﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت دوﻝﻴـﺔ ﺤﺎوﻝـت
ﺘﺤدﻴـ ــد اﻷﻓﻌـ ــﺎل اﻝﺘـ ــﻲ ﻴﺘﻜـ ــون ﻤﻨﻬـ ــﺎ اﻻﻋﺘـ ــداء ،ﻤﺜـ ــل إﻋـ ــﻼن اﻝﺤـ ــرب واﻝﻐـ ــزو واﻝﻬﺠـ ــوم
واﻝﺤــﺼﺎر اﻝﺒﺤــري اﻝﻤــدﻋوم ﺒوﺤــدات ﻤــﺴﻠﺤﺔ ..ﻜﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ
أﺒرﻤﺘﻬﺎ روﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻴوﻝﻴو/ﺘﻤوز  1933ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝدول اﻷﺨرى).(291
وﻗد اﻫﺘﻤت ﻋـﺼﺒﺔ اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﺒﻬـذﻩ اﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ،وذﻝـك ﻋﻨـدﻤﺎ أﺼـدرت ﺠﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ
ﻗ ـ ار اًر ﻓــﻲ  1937ﻴــﺼف ﺤــرب اﻻﻋﺘــداء ﺒﺄﻨﻬــﺎ )ﺠرﻴﻤــﺔ دوﻝﻴــﺔ( وﻤﻨــذ اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ
اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ اﻫﺘﻤــت ﻫــذﻩ اﻝــدول ﺒﻬــذﻩ اﻝﻤــﺴﺄﻝﺔ ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻫــدات اﻝﺘﺤــﺎﻝف ،وﻤــن ذﻝــك ﻤﻌﺎﻫــدة
ﺒروﻜـ ــﺴل ﻋـ ــﺎم  1948اﻝﻤﻌدﻝـ ــﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴـ ــﺎت ﺒـ ــﺎرﻴس 1954وﻤﻌﺎﻫـ ــدة ﺒروﻜـ ــﺴل ﺸـ ــﻤﺎل
اﻷطﻠﺴﻲ ﻋﺎم  1949اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت ﺘﻌرﻴف اﻝﻌدوان.
وﻝﻘـ ــد ﺒـ ــذﻝت اﻝﻤﺤـ ــﺎوﻻت  ..ﻓـ ــﻲ ﻨطـ ــﺎق اﻷﻤـ ــم اﻝﻤﺘﺤـ ــدة ..ﻝوﻀـ ــﻊ ﺘﻌرﻴـ ــف ﺸـ ــﺎﻤل
ﻝﻠﻌدوان وذﻝك ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤـﺴﺄﻝﺔ ﺒﺘطﺒﻴـق اﻝﻤـﺎدة ) (3ﻤـن ﻤﻴﺜـﺎق اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ،وﻝﻘـد
ﻋﻬــدت اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﺒﻬــذﻩ اﻝﻤﻬﻤــﺔ إﻝــﻰ ﻝﺠﻨــﺔ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ،اﻝﺘــﻲ
ﺒ ـ ــدأت د ارﺴ ـ ــﺘﻬﺎ ﻝﻔﻜـ ـ ـرة اﻻﻋﺘ ـ ــداء وﻋﻨﺎﺼ ـ ــرﻫﺎ ،وﻤﺤﺎوﻝ ـ ــﺔ ﺘﻌرﻴﻔﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ دورﺘﻬ ـ ــﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜ ـ ــﺔ
ﻋﺎم ،1950واﺘﺨذت اﻝﻠﺠﻨﺔ أﺴﺎﺴﺎً ﻝدراﺴﺘﻬﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺎﻋدة ﻻ ﺠرﻴﻤﺔ ﺒدون ﻨص.
وﻝﻘد أُﺼﻴﺒت أﻋﻤﺎل )ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ( ﺒﺠﻤود ﻨظ اًر ﻻﺨﺘﻼف وﺠﻬﺎت اﻝﻨظـر
ﺒﺨﺼوص ﺘﻌرﻴف ﺠرﻴﻤﺔ اﻻﻋﺘداء ،ﺤﻴث وﺠد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﺒﻴل اﺘﺠﺎﻫﺎن:
اﻷول  :اﻻﻋﺘـداء ﻫــو ﻜــل ﺠرﻴﻤــﺔ ﻀــد اﻹﻨــﺴﺎن أو اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫــذﻩ اﻝﺠرﻴﻤــﺔ ﺘﺘﻜــون ﻤــن
ﻜ ــل اﻝﺘﺠ ــﺎء إﻝ ــﻰ اﻝﻘ ــوة ﻤﻨﺎﻫ ــﻀﺎً ﻷﺤﻜ ــﺎم ﻤﻴﺜ ــﺎق اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ،ﺘﻬ ــدف إﻝ ــﻰ
ﺘﻌ ــدﻴل اﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ اﻝوﻀ ــﻌﻲ اﻝ ــﺴﺎري ،أو ﻴ ــؤدي إﻝ ــﻰ اﻹﺨ ــﻼل ﺒﺎﻝﻨظ ــﺎم
اﻝﻌﺎم.
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ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﺎم .1948
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اﻝﺜــﺎﻨﻲ :وﻗــد واﻓﻘــت اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺒﻌــد ﺠﻬــود ﻤــﻀﻨﻴﺔ ﻓــﻲ) (14دﻴــﺴﻤﺒر ﻋــﺎم1974
ﺨﻼل دورﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ واﻝﻌﺸرﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺼـﻴﺔ رﻗـم 3314اﻝﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﺘﻌرﻴـف
اﻝﻌدوان ،ﻓﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ:اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻀد ﺴـﻴﺎدة

ووﺤــدة إﻗﻠــﻴم وﺴــﻴﺎدة أﺤــدى اﻝــدول ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻻ ﺘﺘﻔ ـق ﻤــﻊ ﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة،
وﺘﻌرﻴــف اﻝﻌــدوان اﻝـوارد ﻓــﻲ اﻝﺘوﺠﻴــﻪ ..ﻜﻤــﺎ ﺤددﺘــﻪ اﻝﻤــﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ ﻤــن اﻝﺘوﺠﻴــﻪ
ﺘﺴﺠل اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺘﻴﺔ:
 -1اﻝﻐزو واﻝﻬﺠـوم ﺒواﺴـطﺔ اﻝﻘـوات اﻝﻤـﺴﻠﺤﺔ ،ﻤـن ﺠﺎﻨـب إﺤـدى دول اﻹﻗﻠـﻴم ﻝدوﻝـﺔ
أﺨــرى ،واﻻﺤــﺘﻼل اﻝﻌــﺴﻜري ﺤﺘــﻰ وﻝــو ﻜــﺎن ﻤؤﻗﺘـ ًـﺎ ،وﻤــﺎ ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺴــﺒق
ﻤن ﻀم ﻜل أو ﺒﻌض أﻗﺎﻝﻴم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻌﺘدى ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -2اﻝﻘ ــﺼف ﺒواﺴ ــطﺔ اﻝﻘـ ـوات اﻝﻤ ــﺴﻠﺤﺔ ،ﻹﻗﻠ ــﻴم دوﻝ ــﺔ أﺨ ــرى أﻴ ــﺎً ﻜﺎﻨ ــت اﻷﺴ ــﻠﺤﺔ
اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
 -3ﻓرض اﻝﺤﺼﺎر ﻋل اﻝﻤواﻨﺊ واﻝﺴواﺤل ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.
 -4اﺴ ــﺘﺨدام اﻝﻘـ ـوات اﻝﻤ ــﺴﻠﺤﺔ ﻷﺤ ــدى اﻝ ــدول ﻀ ــد اﻝﻘـ ـوات اﻝﺒﺤرﻴ ــﺔ أو اﻝﺒرﻴ ــﺔ أو
اﻝﺠوﻴﺔ ﻝدول أﺨرى.
 -5اﺴ ــﺘﺨدام اﻝﻘـ ـوات اﻝﻤ ــﺴﻠﺤﺔ ﻷﺤ ــدى اﻝ ــدول اﻝﻤوﺠ ــودة ﻋﻠ ــﻰ إﻗﻠ ــﻴم دوﻝ ــﺔ أﺨ ــرى
ﻴﺘﻨ ــﺎﻓﻰ ﻤـ ـﻊ اﻝ ــﺸروط اﻝﻤﻨظﻤ ــﺔ ﻝوﺠودﻫ ــﺎ أو اﺴ ــﺘﻤرار ﻫ ــذا اﻝوﺠ ــود ﺒﻌ ــد إﻝﻐ ــﺎء
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻪ ﺒﻴن ﻫﺎﺘﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن.
 -6اﻝــﺴﻤﺎح ﻤــن ﺠﺎﻨــب اﻝدوﻝــﺔ ﻝدوﻝــﺔ أﺨــرى ..ﺒــﺄن ﺘــﺴﺘﺨدم إﻗﻠﻴﻤﻬــﺎ ﻝﻠﻌــدوان ﻋﻠــﻰ
دوﻝﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ دور ودول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺤـرب اﻷﺨﻴـرة
ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ،وﻜذﻝك اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻘوات اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻝوﺠودﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷرض
اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻝﻺﻏــﺎرة واﻝﻌــدوان ﻋﻠــﻰ ﻗرﻴــﺔ )اﻝﺒــو ﻜﻤــﺎل( اﻝــﺴورﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎذﻴــﺔ ﻝﻠﺤــدود
اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم .2008
وﺘﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼـﻴﺔ  ..ﻋﻠـﻰ ﺤـق ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن ﻓـﻲ ان ﻴﻌﺘﺒـر أي
ﺘﺼرف ﻋدواﻨﺎً ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة .ﻓـﻲ ﻏﻴـر اﻝﺤـﺎﻻت اﻝﺘـﻲ ذﻜـرت ﺼـراﺤﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺔ.
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وﺤـ ـ ــذرت اﻝﻤـ ـ ــﺎدة اﻝﺨﺎﻤـ ـ ــﺴﺔ ﻤـ ـ ــن اﻝﺘوﺼـ ـ ــﻴﺔ اﻻﺴـ ـ ــﺘﻨﺎد إﻝـ ـ ــﻰ اﻝﻌواﻤـ ـ ــل اﻝـ ـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻝﺘﺒرﻴر اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻌدواﻨﻴﺔ.
واﻋﺘﺒرت اﻝﺤـرب اﻝﻌدواﻨﻴـﺔ ،ﺠرﻴﻤـﺔ ﻀـد اﻝـﺴﻼم اﻝـدوﻝﻲ ،ﺘﺘرﺘـب ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻤـﺴؤوﻝﻴﺔ
اﻝدوﻝﻴ ــﺔ وﻋ ــدم ﻤ ــﺸروﻋﻴﺔ اﻜﺘ ــﺴﺎب اﻷﻗ ــﺎﻝﻴم أو اﻝﺤ ــﺼول ﻋﻠ ــﻰ وﻀ ــﻊ ﺨ ــﺎص ،إذا ﻨ ــﺸﺄ
أﻴﻬﻤﺎ ﺒﺴﺒب اﻝﻌدوان.
وﻗـﻀت اﻝﻤـﺎدة اﻝـﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤـن اﻝﺘوﺼـﻴﺔ ،ﺒـﺄن ﺘﻌرﻴـف اﻝﻌـدوان ﻓـﻲ اﻝﻤـﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ ،ﻻ
ﻴﻨﺘﻘص ﻤن ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻝﻤـﺼﻴر أو اﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝـوارد ﻓـﻲ ﻤﻴﺜـﺎق اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة
واﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺼداﻗﺔ واﻝﺘﻌﺎون ﺒـﻴن اﻝـدول ،وﺤـق
اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ اﻝﻜﻔﺎح ﻤن أﺠـل اﺴـﺘﻘﻼﻝﻬﺎ وﺘﺤررﻫـﺎ ﻤـن اﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ،وﻏﻴـر ذﻝـك ﻤـن
ﺼـ ــور ﻤﺒﺎﺸ ـ ـرة ﺤـ ــق اﻝـ ــدﻓﺎع اﻝـ ــﺸرﻋﻲ ،وﻫـ ــو ﻤـ ــﺎ ﻴﻨطﺒـ ــق ﻋﻠـ ــﻰ اﻝـ ــﺸﻌﺒﻴن اﻝﻔﻠـ ــﺴطﻴﻨﻲ
واﻝﻌراﻗﻲ).(292
ﻴــرﻓض اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻝﻌــﺎم ..أي وﻀــﻊ ﻤــن أوﻀــﺎع اﻻﺤــﺘﻼل ،وﻝــم ﻴﻌﺘــرف
ﺒﻬذا اﻝﺘﺼرف وﻫـل ﻴﻨطﺒـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻻﺤـﺘﻼل ﻗـﺎﻨون اﻝﺤـرب أو ﻻ ،ﻓﻤـﺴﺄﻝﺔ اﻻﺤـﺘﻼل
اﻝﺤرﺒﻲ ،ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻘـب اﻝﻐـزو اﻝﻤـﺴﻠﺢ ،ﺤﺘـﻰ اﻨﺘﻬـﺎء اﻝﺤـرب ،وﺘﻌﺘﺒـر ﻤـن
اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﻓﺘ ـرة ﻫــدوء ﻨــﺴﺒﻲ ﺨﻠــف ﺨطــوط اﻝﻘﺘــﺎل ،ﺤﻴــث ﺘطﺒــق اﻝﻘواﻋــد
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ ﻝﻼﺤ ــﺘﻼل اﻝﺤرﺒ ــﻲ ،أﻤ ــﺎ ﺤﺎﻝ ــﺔ اﻝﺤ ــرب ،ﻓﻬ ــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ ﺴ ــﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺤ ــﺘﻼل
اﻝﺤرﺒﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻤن ﺼور اﻝﻌدوان ،أو اﻝﻐزو اﻝﻤـﺴﻠﺢ ﻤـن ﻗﺒـل دوﻝـﺔ ﻷ ارﻀـﻲ
دوﻝﺔ أﺨرى ﻓﻲ أﺒﺴط ﺼورة ،وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴـﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ أرض اﻝﻤﻌرﻜـﺔ ،ﺤـﻴن ﺘطﺒـق اﻝﻘواﻋـد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺤـرب ﺒﻤﻌﻨـﺎﻩ
اﻝدﻗﻴق).(293
ﻴﻘ ــول  :د .ﻋ ــز اﻝ ــدﻴن ﻓ ــودﻩ "ﻓﻤ ــن اﻝﻤﺴﺘﺤ ــﺴن إذا ﻝ ــم ﻨﻔ ــرق ﻓ ــﻲ ﺼ ــدور ﻫ ــﺎﺘﻴن
اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﺒﻴن ﺘطﺒﻴق ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات:
)(292

ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز ﻤﺤﻤــد ﺴــرﺤﺎن ،اﻹطــﺎر اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ﻓــﻲ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ،اﻝﻘﺎﻫرة  ،د ارﺴــﺔ

ﻤﻘﺎرﻨﺔ ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،1987 ،ص 280وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
)(293

ﻋز اﻝدﻴن ﻓودﻩ ،اﻝﻤرﻜز اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻼﺤـﺘﻼل اﻝﺤرﺒﻲ،اﻝﻘـﺎﻫرة  ،اﻝﻤﺠﻠـﺔ اﻝﻤـﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ ،اﻝﻌـدد
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أوﻻً :ﺒﺤداﺜــﺔ ﻨــﺸﺄة وﺘطــور ﻗواﻋــد اﻻﺤــﺘﻼل اﻝﺤرﺒــﻲ ،ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘﻨــﺸﺄ إﻻ ﻓــﻲ أﻋﻘــﺎب
اﻝﺤــروب اﻝﻨﺎﺒﻠﻴوﻨﻴــﺔ ،ﺒﺨــﻼف ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻘواﻋــد اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺤــرب ﺒــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ
اﻝدﻗﻴق ،واﻝﺘﻲ ﻨـﺸﺄت وﺘطـورت ﻓـﻲ ﻜﻨـف اﻝﻌـرف اﻝـدوﻝﻲ ﻤﻨـذ أﺤﻘـﺎب ﻋدﻴـدة ﻋﻠـﻰ
أول اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻝﺤرب ﺴﻨﺔ.1864
ﺜﺎﻨﻴـــﺎً  :ﺘﺘﻌﻠــق أﺴﺎﺴــﺎً ﺒﺎﻝوظﻴﻔــﺔ ﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻗواﻋــد ﻗــﺎﻨون اﻻﺤــﺘﻼل ﻜﻤــﺎ دوﻨﺘﻬــﺎ أﻋﻤ ـﺎل
ﻤــؤﺘﻤر ﺒروﻜــﺴل ﺴــﻨﺔ  1874واﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﻻﻫــﺎي  1899ﺴــﻨﺔ  ،1907واﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت
 1949ﻓـﻲ ﺼــدد ﺘرﺘﻴــب أوﻀــﺎع ﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﺎﻹﻗﻠﻴم اﻝﻤﺤﺘــل وﺴــﻜﺎﻨﻪ واﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻪ ﻤــن
ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد اﻝﺤـرب ،ﻜﻤـﺎ ﺘطﺒـق ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻘﺘـﺎل ،وذﻝـك ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴـؤدي اﻷﻤـر
ﺒــﺴﻠطﺎت اﻻﺤــﺘﻼل إﻝــﻰ ﺘﻐطﻴــﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻀــد اﻹﻗﻠــﻴم اﻝﻤﺤﺘــل ،وﺴــﻜﺎﻨﻪ
ﺒﺈﺴم اﻝﻀرورات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ وﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺤرب).(294
< ا 'ــــدة:
ان اﻝﺴﻴ ــﺎدة ..ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻌﺒﻴ اًر ﻋن اﻹرادة اﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻫﻲ إﺤدى اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝدول وﺘﺸﻜل ﻋﻨﺼ اًر ﻝـﺼﻴﻘﺎً ﺒﻬـذﻩ اﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ اﻝﺘـﺼﺎﻗﺎً ﻻ ﻴﻘﺒـل اﻻﻨﻔـﺼﺎم،
وﻴﻌﻨـﻲ ذﻝـك ان أﻴــﺔ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻝﻼﻋﺘـداء ﻋﻠـﻰ اﻝـﺴﻴﺎدة ﻫــﻲ اﻋﺘـداء ﻋﻠــﻰ ﺸﺨـﺼﻴﺔ اﻝدوﻝــﺔ،
ﻓﻔﻜرة اﻝﺴﻴﺎدة ﻫذﻩ ﺤدﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎً ﺤﺘﻰ ان ﻫذا اﻝﻤـﺼطﻠﺢ ﻤﻨـذ دﺨوﻝـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ
اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻝــم ﻴﻜــن ﻤــن زﻤــن ﺒﻌﻴــد ،وﻝﻬــذا ﻤـ ـر ﻤﻔﻬــوم اﻝــﺴﻴﺎدة ﺒﺘطــور ﻤــﺴﺘﻤر ،وﻝــذﻝك
ﻴ ــﺸﻴر ﺒﻌ ــض ﻋﻠﻤ ــﺎء اﻝﻔﻘ ــﻪ إﻝ ــﻰ ظﻬورﻫ ــﺎ ﻋﻨ ــدﻤﺎ ﺒ ــدأت اﻝﺠﻤﺎﻋ ــﺔ اﻷورﺒﻴ ــﺔ اﻝﻐرﺒﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺼورة اﻝﺠﻤوع اﻝﻤﺘﺤـررة ﻤـن اﻝـﺴﻠطﺘﻴن اﻹﻤﺒراطورﻴـﺔ واﻝﺒﺎﺒوﻴـﺔ)،(295
وذﻝــك ﺘﺘﻤــﺔ ﻝﻘﻴــﺎم اﻝﻤﻠــوك اﻝﻤــﺴﺘﻘﻠﻴن ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻝﺘﻘــﺴﻴم اﻹﻤﺒراطورﻴــﺔ اﻝﺠرﻤﺎﻨﻴــﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴــﺔ
ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ وﻗﻴﺎم ﺤرﻜﺔ اﻹﺼﻼح اﻝدﻴﻨﻲ ﻤـن ﺠﻬـﺔ ﺜﺎﻝﺜـﺔ ،وﻗـد اﺴـﺘﻘرت ﻫـذﻩ اﻝـﺼور
اﻝﺘﺤررﻴﺔ اﺴﺘﻘ ار اًر ﺜﺎﺒﺘﺎً ﺒﻘﻀﻴﺔ )ﻤﻌﺎﻫدة وﺴﺘﻔﺎﻝﻴﺎ( ﻋﺎم  1648وﻫـﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫـدة اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـد
ﻨﻘطﺔ اﻝﺒداﻴﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝﺤدﻴث).(296

)(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.
Baker , P.J. The Dactrine of Legal Equality B.Y.I.L. 1993-1924, P.10.
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)(296

وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻝذي ﺠرى اﻝﺘﻘدﻴم ﻝﻪ ﺤول اﻝـﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺤـدد اﻝﻘـﺎﻨون
داﺌرﺘﻬﺎ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﻋﻤﺎﻝﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨطـﺎق ﻗـﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻜـﺴﺒﻬﺎ اﻝـﺸرﻋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﻤﺎدﻴـﺔ
واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤــد ﺴ ـواء ،ﻓــﺈذا ﺘــم اﻝﻨظــر إﻝــﻰ اﻝــﺴﻴﺎدة ﺒﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ اﻝﻤطﻠــق ﻓﺄﻨــﻪ ﻴﺘزﻋﻤﻬــﺎ
ﻋﺎﻤﻼن رﺌﻴﺴﻴﺎن وﻫﻤﺎ:
اﻷول  :اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺸﺨﺼﻲ :أي ان اﻝﺘﻌرﻴـف ﻴﺨـﻀﻊ ﻝﻤﻘـﺎﻴﻴس وﻤﻌـﺎﻴﻴر ﺸﺨـﺼﻴﺔ وﻫـذﻩ
ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﻋﺎﻤل ﻤوﻀوﻋﻲ :ﻝﺠﻌل ﺘﻌرﻴـف اﻝـﺴﻴﺎدة ﻋـﺎﻤﻼً ﻤرﻨـﺎً ﺘﺨﺘﻠـف ﺼـورﻩ ﺒـﺎﺨﺘﻼف
اﻝﻌﺼور وﻤدﻝول اﻻﺤﺘﻼل.
ﻋﻨﺼر رﺌﻴﺴﻲ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ،ﻓﺎﻝـﺴﻴﺎدة أﺴـﻠوب ﻤـن أﺴـﺎﻝﻴب
ﻓﺎﻝﺴﻴﺎدة
ٌ
اﻝﺴﻠطﺔ ،وﻫذﻩ ﺘﻤت إﻝﻰ اﻝﻌﻠم اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘـﺔ ،واﻝـﺴﻴﺎدة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﺠـوﻫر ﺘﻠـك
اﻝـ ــﺴﻠطﺔ ،ﻓﺄﻨﻬـ ــﺎ ﺘﺨـ ــﻀﻊ إﻝـ ــﻰ أﺴـ ــس اﻝﻔﻠـ ــﺴﻔﺔ وﻗواﻋـ ــدﻫﺎ ،ﺒـ ــذﻝك ﻓﺎﻝـ ــﺴﻴﺎدة ﻝﻬـ ــﺎ ﺜـ ــﻼث
ﺨﺼﺎﺌص ﻫﻲ:
أوﻻً َ◌ :اﻝ ـ ــﺴﻴﺎدة ﺠ ـ ــزء ﻻ ﻴﺘﺠـ ـ ـ أز ﻤ ـ ــن اﻝﺸﺨ ـ ــﺼﻴﺔ ،ﻜ ـ ــﺎن ﻝﻬ ـ ــﺎ أن ﺘﻜﺘ ـ ــﺴب ﺨﺼﺎﺌ ـ ــﺼﻬﺎ
وﺤﻠﻔﺎءﻫــﺎ ،وان ﺘﺘﻘﺒــل ﻜــل اﻵﺜــﺎر اﻝﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن ﻫــذا اﻻرﺘﺒــﺎط اﻝﻌــﻀوي ،وان ﺘــؤﺜر
ﺒﺎﻝﺘـ ــﺎﻝﻲ وﺠـ ــوداً وﻋـ ــدﻤﺎً ﻓـ ــﻲ وﺠـ ــود اﻝﺸﺨـ ــﺼﻴﺔ ،ﻷن ﺸﺨـ ــﺼﻴﺔ اﻝدوﻝـ ــﺔ ﻤظﻬرﻫـ ــﺎ
اﻷﺴﺎﺴــﻲ ٕوارادﺘﻬــﺎ اﻝﺤـرة ذات اﻝــﺴﻴﺎدة ،وﻴﺘرﺘــب ﻋﻠــﻰ ﻗﻴــﺎم اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﻌــﻀوﻴﺔ :ان

أي ﺘﻔـ ـرﻴط ﺒ ــﺴﻴﺎدة اﻝدوﻝ ــﺔ ﺘﺠ ــر وراءﻫ ــﺎ زوال

)(297

اﻝدوﻝ ــﺔ ﻨﻔ ــﺴﻬﺎ ،واﻨﻌ ــدام اﻹرادة

اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤظﻬر ﺘﻌﺒﻴري ﻝﺴﻴﺎدة اﻝدوﻝﺔ وﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ.
ﺜﺎﻨﻴﺎً  :اﻝﺴﻴﺎدة ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺠردة ﻋن ﺸـﺨص ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ،ﻓـذﻝك ﻴـؤدي إﻝـﻰ إﻴﺠـﺎد ﻓـﺼل ﺒـﻴن
ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻨﻬــﺎ ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ﻤﺠــردة ﻋــن اﻝزﻤــﺎن واﻝﻤﻜــﺎن وﻋﻤــن ﺘــﺴﺘﻨد
إﻝﻴــﻪ ،وطرﻴﻘــﺔ ﻫــذا اﻹﺴــﻨﺎد واﻝــذي ﻴﺨﺘﻠــف ﻤــﻊ اﺨــﺘﻼف اﻷﻨظﻤــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﻬــﻲ
ﻤــﺜﻼً ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻝــدﻴﻤﻘراطﻲ ،ﻏﻴرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻤﻠﻜــﻲ ،ﻓــﺈذا ﺘــم ﺘﻐﻴﻴــر اﻷﻨظﻤــﺔ
اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻝﻬــذﻩ اﻝدوﻝــﺔ ﻤــﺎ ﻴــؤدي ﺒﺎﻝﻔﻌــل إﻝــﻰ ﺘﻐﻴــر ﻓــﻲ ﻤــﻀﻤون اﻝــﺴﻴﺎدة
وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ،ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺼل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺠردة ﻋن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜم ﻝﻬذﻩ اﻝدوﻝﺔ.
1

)(297

ﻋدﻨﺎن ﻨﻌﻤﺔ ،اﻝﺴﻴﺎدة ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺘﻨظﻴم اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼـر،اﻝﻘﺎﻫرة  ،أطروﺤـﺔ دﻜﺘـوراﻩ ،ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق

 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،1978 ،ص.87-83
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آﺜﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻫﻲ:
وﺒذﻝك ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺎﺌق ٌ
ﻓﺎﻝــﺴﻴﺎدة ﻜﻤــﺎ ذﻜــر رﻜـ ٌـن ﻤــن أرﻜــﺎن اﻝدوﻝــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ،وﻋﻨــﺼر ﻤﻨــﺸﺄ ﻝﺸﺨــﺼﻴﺘﻬﺎ
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ أو ﺼــورة ﻝــﻺرادة اﻝﺤ ـرة ،وﻴﻤﻜــن اﻹﺸــﺎرة ﻫﻨــﺎ إﻝــﻰ وﺤداﻨﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎدة ،واﻝــﺴﻴﺎدة
واﻝﺤرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
أو=ً /و?1ا ا 'ـــدة:
اﻹرادة اﻝواﺤدة ﻓﻲ اﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ ،ﺘـﺴﻤﺢ ﺒـﺈدراك وﺠـود ﺴـﻴﺎدة وﺤﻴـدة
ﻝﻬــﺎ ،ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﺒﻌــض اﻻﻝﺘﺒــﺎس ﺤــول اﻝوﺤداﻨﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎدة ﺒــﺼورة ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﺤﻘوﻗﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻝﻨطﺎﻗﻴن اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ ،ﻓوﺤداﻨﻴـﺔ اﻝـﺴﻴﺎدة ﻴﺘرﺘـب ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـدة ﺨـﺼﺎﺌص) (298وﻫـﻲ
:
 -1ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎدة ﻝﻠﺘﺠزﺌﺔ:
وان ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ..ﻗد أﺜﻴر ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻠـف ﺒﻬـﺎ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت
اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻻﺘﺨــﺎذ ﻗ ـر ٍار ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﻤــﺴﺎﺌل اﻝﺘــﻲ ﺘــدﺨل أﺴﺎﺴــﺎً ﻓــﻲ ﻤﻌﺘــرك اﻝــﺴﻠطﺔ
اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ،ﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻤــﺎ إذا ﻜــﺎن ﻫــذا اﻝﺘــدﺨل ﻴﻤــس وﺤداﻨﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎدة اﻝﻘوﻤﻴــﺔ،
وﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﻔﺼﺎﻝﻬﺎ ،وﻝﻘد ذﻫب ﻤﻌظم اﻝﺸراح إﻝﻰ ان اﻝﺴﻴﺎدة ﻻ ﺘﺘﺠـزأ ،وان ﻤﺒـدأ
ﻋــدم اﻝﺘﺠزﺌــﺔ ﻴﻨﺒــﻊ ﻤــن ﺠوﻫرﻫــﺎ ﺒﺎﻝــذات ،وﻴﺘﺠــﺎوب ﻤــﻊ طﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻤﺘﻼزﻤــﺔ
ﻤـﻊ ﺸﺨـﺼﻴﺔ اﻝدوﻝـﺔ ،وان اﻷﻤـر ﻻﺒـد أن ﻴﻜـون ﺘوزﻴـﻊ اﺨﺘـﺼﺎﺼﺎت ﺘﻤـﺎرس ﺘطﺒﻴﻘـﺎً
ﻝﻠﺴﻴﺎدة).(299
 -2ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎدة ﻝﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ:
أوﻻً :اﻝ ــﺴﻴﺎدة ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬ ــﺎ ﺤ ــﺎﻜم اﻝدوﻝ ــﺔ ،أي اﻷﻨظﻤ ــﺔ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴـ ـواء ﻜ ــﺎن ﻫ ــذا
ﺤﺎﻜﻤــﺎً ﻤﻠﻜﻴــﺎً أو دﻴﻤﻘراطﻴــﺎً أو ﺠﻤﻬورﻴـ ًـﺎ ،ﻓــﺄن ﻫــذﻩ اﻷﻨظﻤــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ
ﺘﻤﺘﻠك اﻝﺤق ﺒﺎﻝﺘﻨﺎزل ﻋـن اﻝـﺴﻴﺎدة ﻷﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ اﻷﺴـﺎس ﻓـﻲ وﺠـود ﺸﺨـﺼﻴﺔ
ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ.
اﻝدوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدوﻝﺔ ،وأن اﻝﺘﻨﺎزل ﻴﻌﺘﺒر
ً
) (298ﻋدﻨﺎن ﻨﻌﻬﻤﺔ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.91
)(299

د .ﺴ ــﻴد إﺒـ ـراﻫﻴم اﻝدﺴ ــوﻗﻲ ،اﻻﺤ ــﺘﻼل اﻹﻤﻴرﻜ ــﻲ -اﻝﺒرﻴط ــﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌراق،اﻝﻘ ــﺎﻫرة  ،دار اﻝﻨﻬ ــﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ،

 ،2005-2004ص.68
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وﻝذﻝك ﻓﺄن ﻤن اﻝﻤـﺴﺘﺤﻴل أن ﻴﺘﻨـﺎزل اﻝـﺸﻌب ﻋـن إرادﺘـﻪ اﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ،
ﻜﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠــﻰ اﻷﻓـراد ،ذﻝـك ﻷن ﻫــذا اﻝﺘﻨـﺎزل ﻴـؤدي ﺒــﺸﻜل ﻗﻬـري إﻝــﻰ
زوال اﻹرادة.
وﺤﻴ ـ ــث ﺘ ـ ــزول اﻹرادة ﺘﻨﻌ ـ ــدم اﻝﺸﺨ ـ ــﺼﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ـ ــﺔ ،وﺘﻨﻌ ـ ــدم ﻤﻌﻬ ـ ــﺎ
اﻝـ ــﺴﻴﺎدة ،وﻝﻘـ ــد أﺒـ ــدى اﻝﻘـ ــﻀﺎء اﻝـ ــدوﻝﻲ ﻓﻜ ـ ـرة ﻋـ ــدم إﻤﻜﺎﻨﻴـ ــﺔ اﻝﺘﻨـ ــﺎزل ﻋـ ــن
اﻝﺴﻴﺎدة ،وﻝﻘد رأت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﻋﻘد أﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫدة ﺘﻠﺘزم ﺒﻬـﺎ ﻴﻌـد دﻝـﻴﻼً ﻋﻠـﻰ
ﺘرﻜﻬــﺎ ﻝــﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ ،وﻫــذا اﻝﺘﺄﻴﻴــد ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻘــﻀﺎء ﻝﻬــو ﺨﻴــر دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ ﻋــدم
اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎدة.
 -3ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻔوﻴض ﻓﻴﻬﺎ:
ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻹداري -ﻴﻔﻴد اﻝﺘوﻜـل ،ﺒﻤﻌﻨـﻰ ان اﻝﻤﻔـوض -ﻴﻔـوض آﺨـر وﻴﺒﻘـﻰ
ﻝﻠﻤﻔــوض اﻝــﺼﻼﺤﻴﺎت ﻓــﻲ ﻜــل وﻗــت ﺤــق اﻝرﺠــوع ﻋــن ﻗـ اررﻩ وﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝــﺼﻼﺤﻴﺎت
اﻝﻤﻔوﻀﺔ ،ﻓﺎﻝﺘﻔوﻴض ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺘﻨﺎزل ،ﻓﻠـذﻝك ﻻ ﻴﺠـوز ﻝـﺼﺎﺤب اﻝـﺴﻠطﺔ طﺎﻝﻤـﺎ
أن ﻫذا اﻝﺤق ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝـﺴﻴﺎدة ﻋـن ان ﻴﻔـوض ﻏﻴـرﻩ ﻓﻴـﻪ ،وﺒـذﻝك وﺒﻨـﺎءاً ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ
ﺘﻘــدم ..ﻓــﺄن اﻝﺘﻔــوﻴض ﻤــﺴﺘﺤﻴل أو ﻏﻴــر ﺠــﺎﺌز ﻨﻬﺎﺌﻴــﺎً ﻷن اﻝﻤﻔــوض ﻻ ﻴﻤﻠــك ﻫــذا
ﻓطﺎﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ،ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠك أﻴﻀﺎً أن ﻴﻔوض ﻏﻴرﻩ ﻓﻴﻪ ،وﻫذﻩ اﻷﻤـور اﻝﻤـﺴﺘﺤﻴﻠﺔ
اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺘﻔوﻴض ﻓﻴﻬﺎ وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ اﻝﺘﻨﺎزل ). (300

 -4اﻝﺴﻴﺎدة ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺘﻘﺎدم )اﻝﻤﻜﺴب أو اﻝﻤﺴﻘط(:
ﻓﺎﻝــﺴﻴﺎدة ﻻ ﺘﻜﺘــﺴب ﺒﻤﺠــرد ﻤــرور اﻝوﻗــت ،وﻻ ﺘــﺴﻘط ﺒﺎﻝﻤــدة اﻝطوﻴﻠــﺔ ،وذﻝــك
ﻷن اﻝﺘﻘــﺎدم ..ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ دﺨــول إﻗﻠــﻴم اﻝدوﻝــﺔ إﻝــﻰ دوﻝــﺔ اﺤــﺘﻼل ،ﻤــﺜﻼً ﺒﻤــﻀﻲ اﻝﻤــدة،
وﻝﻘد اﺴـﺘﻤر اﺤـﺘﻼل اﻹﻨﻜﻠﻴـز ﻝﻤـﺼر ﻗ ارﺒـﺔ ﻤﺎﺌـﺔ ﻋـﺎم ،وﻝـم ﺘﺘﻘـﺎدم أو ﺘـﺴﻘط اﻝـﺴﻴﺎدة
ﻋــن اﻹﻗﻠــﻴم اﻝﻤــﺼري إﻝــﻰ ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝوﻗــت ،رﻏــم أﻨــﻪ ..إذا ﻨظرﻨ ـﺎ

) (300ﺤﺎﻤد ﺴﻠطﺎن ،اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌﺎم ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﺒﻼ ﻤطﺒﻌﺔ ،1992 ،ص21وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
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إﻝﻰ اﻝﻘـﻀﺎء اﻝـداﺨﻠﻲ ،ﻓﺄﻨـﻪ ﻴﺄﺨـذ ﺒﻤـﻀﻲ اﻝﻤـدة وﻴـﺴﻘط ﺒـﻪ اﻝﺤﻘـوق ،أﻤـﺎ ﻓـﻲ وﻀـﻊ
اﻝﺴﻴﺎدة ،ﻓﺄن ﻫذا اﻷﻤر ﻏﻴر ﺠﺎﺌز ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒر ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻰ دوﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ).(301
 +أ ا 4دة  :ا D c-3ا و::
ﻜﺎﻨــت ﻓﻜ ـرة اﻝــﺴﻴﺎدة ﺘﺤﺘــل ﻤﻜﺎﻨــﺎً ﻤرﻤوﻗ ــﺎً ﻝﻘﻴﺎﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــدأ اﺴــﺘﻘﻼل ﻜــل دوﻝ ــﺔ
ﺒﺘﻨظﻴم أﻤورﻫـﺎ وﺴـد ﺤﺎﺠﺎﺘﻬـﺎ ،ﻤـن ﻏﻴـر أن ﻴـرد ﻋﻠـﻰ ﺤرﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘـﺼرف ﻓﻴـﻪ ﻗﻴـد ذو
أﻫﻤﻴـ ــﺔ أو أﺜـ ــر  ..أﻤـ ــﺎ اﻝﻴـ ــوم ،ﻓـ ــﻼ ﺘﺠـ ــد ﻤـ ــﺴﺄﻝﺔ ﻝﻬـ ــﺎ أﻫﻤﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻝﻨطـ ــﺎق اﻻﺠﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘ ــﺼﺎدي ﻴﻤﻜ ــن ان ﺘﺠ ــد ﻝﻬ ــﺎ ﺤ ــﻼً ﺴ ــﻠﺒﺎً ﻓ ــﻲ ﺨ ــﺎرج اﻝﻨط ــﺎق اﻝ ــدوﻝﻲ ،ﻷن اﻝﺘـ ـراﺒط
واﻝﺘﻜﺎﻤــل ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺼــﺎر ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻻ ﻴﻨﻜــر وﺠودﻫــﺎ إﻻ اﻝﻤﻜــﺎﺒرون ،ﻓوﺤــدة اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ
اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ﺼــﺎرت ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻤﻠﻤوﺴــﺔ وﺤﻴــﺔ وﺤﺘﻤﻴــﺔ ،وﺤﺘــﻰ ذﻝــك اﻻﻨﻔــﺼﺎل اﻝــذي ﻗــﺎم ﻓــﻲ
ﻋــﺼور اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﺒــﻴن اﻝﻌــﺎﻝم اﻷورﺒــﻲ اﻝﻤــﺴﻴﺤﻲ ﻤــن ﺠﻬــﺔ ،واﻝﻌــﺎﻝم ﻏﻴــر اﻝﻤــﺴﻴﺤﻲ وﻏﻴــر
اﻷورﺒــﻲ ﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى ﺒــدأ ﻴﺘﺒــدد ،وﺤــدث ذﻝــك ﺒﺎﻝﻔﻌــل وظﻬــرت )ﻨظرﻴــﺔ اﻝﻌوﻝﻤــﺔ(،
وظﻬــر دور )اﻝﺘﻨظــﻴم اﻝــدوﻝﻲ( ﻓــﻲ ﺸــﺘﻰ اﻝﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ اﻝﻨــﺼف اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن
اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن وأﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ دو اٌر ..أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘـرن اﻝواﺤـد واﻝﻌـﺸرﻴن أﺼـﺒﺤت ﻜـل اﻷﻤـور
ﻤرﺘﺒطﺔ ارﺘﺒﺎطﺎً وﺜﻴﻘﺎً ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻷن اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻝﻴﺴت ﻫﻴﻤﻨﺔ).(302
وﻫــذا ﻴــدل ﻋﻠــﻰ ﺘﻔﻜــك اﻝﻌــﺎﻝم اﻷورﺒــﻲ اﻝﻤــﺴﻴﺤﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺼور اﻝﻐــﺎﺒرة ،أﻤــﺎ اﻵن
ﻓ ــﻨﻼﺤظ ان دول أوروﺒ ــﺎ رﻏ ــم اﺨ ــﺘﻼف اﻝ ــدﻴﺎﻨﺎت ﻓﺈﻨﻬ ــﺎ اﺘﺤ ــدت ﺠﻤﻴﻌ ــﺎً وﻗ ــﺎم ﺒﻴﻨﻬ ــﺎ ﻤ ــﺎ
ﻴ ــﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺘﺤ ــﺎد اﻷورﺒ ــﻲ -ﺤﺘ ــﻰ أﻨﻬ ــم وﺤ ــدوا اﻝﻌﻤﻠ ــﺔ )ﻴ ــورو( ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺒﻴ ــﻨﻬم ،وأﺼ ــﺒﺤت
اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﻻ ﺘﻘــف ﻋﻨــد ﺴــﻴﺎدة أي دوﻝــﺔٕ ،واﻨﻤــﺎ أﺼــﺒﺤت ﺘﺘﺨطــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﻝــﻪ
ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎدة.
وﻜذﻝك اﻷوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻤﺎ ﻴـدور ﺨـﺎرج اﻝدوﻝـﺔ ،وﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺴ ــﺒﻴل اﻝﻤﺜ ــﺎل )اﻹﻋ ــﻼن اﻝﻌ ــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘ ــوق اﻹﻨ ــﺴﺎن( ،وﻫ ــذا ﻝ ــﻴس ﻤﻌﻨ ــﺎﻩ ..أن اﻝدوﻝ ــﺔ ﻻ
ﺘﺨدم ﺴـﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ،ﻓﻠﻜـل دوﻝـﺔ ﺴـﻴﺎدﺘﻬﺎ ﺘﺤـت ﺘـﺼرﻓﻬﺎ ﻜﻤـﺎ ﺸـﺎءت ،إﻻ

) (301د .ﻋﺒــد اﻝواﺤــد ﻤﺤﻤــد اﻝﻐــﺎر ،ﻗــﺎﻨون ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝوﻀــﻌﻲ ،اﻝﻘــﺎﻫرة  ،دار اﻝﻨﻬــﻀﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،1991 ،ص 9وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
)(302

ﻤﺤﻤد ﺤﺎﻓظ ﻏﺎﻨم ،اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌﺎم،اﻝﻘﺎﻫرة  ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،1979 ، ،ص.343
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ﻤـ ــﺎ ﺤـ ــدث ﻓـ ــﻲ اﻝﻌ ـ ـراق ﻓـ ــﻲ ﻨﻬﺎﻴـ ــﺔ اﻝﻘـ ــرن اﻝﻌـ ــﺸرﻴن ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼل اﻻﺤـ ــﺘﻼل اﻷﻤﻴرﻜـ ــﻲ-
اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﻝﻪ ﻝﻐرض اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﺎﻝرﺌﻴس ﺼدام ﺤﺴﻴن ..وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.
ا و :
ا9-.
اH4و
ﻝﻘــد ﻝﻘﻴــت اﻝﻤــﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ..دﻋﻤــﺎً ﻗوﻴــﺎً ﺒﻌــد ان ﻋــﺎش اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــدوﻝﻲ ﻓﺘ ـرة
ﻋ ــﺼﻴﺒﺔ ﺸ ــﻬدت ﺠـ ـراﺌم ﻀ ــد اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻴﺔٕ ،واﺒ ــﺎدة اﻝﺠ ــﻨس اﻝﺒ ــﺸري ﻓ ــﻲ أﺠـ ـزاء ﻜﺜﻴـ ـرة ﻤ ــن
اﻝﻌﺎﻝم ،ﻜﺎن ﺤظ ﺒﻌﻀﻬﺎ أﻓﻀل ﻤن اﻵﺨر ،ﻋﻨدﻤﺎ ﺼـﺎﺤب اﻝﻔﺌـﺔ اﻷوﻝـﻰ إﻨـﺸﺎء ﻤﺤـﺎﻜم
دوﻝﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن ﻋن اﻝﺠراﺌم ﺒﻘ اررات ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن).(303
ﻜﻤ ــﺎ ﺴ ــﺎرت اﻷﻤ ــور ﺒﺎﻝﻨ ــﺴﺒﺔ ﻝﺠـ ـراﺌم ﺤ ــرب اﻝﺤ ــرب ﻓ ــﻲ )ﻜوﺴ ــوﻓو ورواﻨ ــدا( ،أﻤ ــﺎ
اﻝــﺒﻌض اﻵﺨــر واﻷﺸــد وطــﺄة ﺠــرى اﻝﺘﻌﺘــﻴم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﻤﺤﺎوﻝــﺔ طﻤــﺴﻬﺎ ﺒﻤــﺴﺎﻋدة اﻝوﻻﻴــﺎت
اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ..ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺸﺄن اﻝﺠراﺌم اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ارﺘﻜﺒﺘﻬﺎ )إﺴراﺌﻴل( ﻤﻨـذ
ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ -وﻤﺎ زاﻝت ﺘرﺘﻜﺒﻪ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﻏـزة ﻤـن ﺠـراﺌم ﻗﺘـل وﺘـﺸرﻴد وﻫـدم ﻤﻨـﺎزل وﺘﺠرﻴـف
ﻝﻸراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ

)(304

وﻫو ﻤﺎ ﻴزﻋﺞ أﺼﺤﺎب اﻝﻀﻤﺎﺌر اﻝﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم.

وﻝﻜــن ﻻ ﻴــﺴﺘطﻴﻌون ﻓﻌــل ﺸــﻲء ﺒــﺴﺒب ﻤــﺴﺎﻋدة اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة "ﻹﺴ ـراﺌﻴل" إذ
إﻨﻬــﺎ ﺼــﺎﺤﺒﺔ اﻝﻘ ـرار ﻓــﻲ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝوﻗــت ﺒﺎﻝــذات ،وﻴــﺸﺎر ﺒﻌــد ذﻝــك إﻝــﻰ
اﻝﺤﻘوق اﻝﻀﺎﺌﻌﺔ ﻤن اﻝﻌراق اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ.
وﻓــﻲ إطــﺎر اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻜــﺸﻔت اﻷوﻀــﺎع ﻤﻨــذ أن ﺒــدأت اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﻋن ﺨﻠل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻋﻤل ﻫـذﻩ اﻵﻝﻴـﺎت واﻝـﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﻤـﺎ أدى إﻝـﻰ اﻝﺤـد ﻤـن
ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻬــﺎ ﺒــل ﺘﻌطﻴﻠﻬــﺎ ﻜﻠﻴــﺎً ﺤﺘــﻰ اﻵن ،واﻝــدﻝﻴل ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻐــزو ذاﺘﻬــﺎ ﺘﻌــد
ﺤرﺒﺎً ﻋدواﻨﻴﺔ ،وﺘﺸﻜل ﺠرﻴﻤﺔ ﻤن ﺠراﺌم اﻝﺤرب اﻝﺘﻲ ﺤرﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ.

وﻜﺎن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ..أﺤداث دﻤـﺎر ﺸـﺎﻤل ﻝﻠدوﻝـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻘـدراﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ

وﻗـ ــدراﺘﻬﺎ اﻝﻌـ ــﺴﻜرﻴﺔ ،وﺘﺤطـ ــﻴم ﻝﻠﺒﻨﻴـ ــﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴـ ــﺔ ،وﺘﻌـ ــرض اﻝـ ــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـ ــﻲ ﻝﻠﻌدﻴـ ــد ﻤـ ــن
اﻻﻨﺘﻬﺎﻜــﺎت اﻝﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ﻝﻜﺎﻓــﺔ ﻗواﻋــد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ واﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺠﻨﻴــف -ﺨﺎﺼــﺔ
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ ﺒــﺸﺄن ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﺸــﺨﺎص اﻝﻤــدﻨﻴﻴن ﻓــﻲ وﻗــت اﻝﺤــرب ،وﻜــذﻝك ﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ
اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ وردت ﻓـﻲ اﻝﺒروﺘوﻜـول اﻷول اﻹﻀـﺎﻓﻲ ﺤﻴـث ﻋﻤـدت ﻗـوات اﻻﺤـﺘﻼل إﻝـﻰ
) (303ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴرﺤﺎن ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص .157
)(304

ﻋﻤــرو أﺒــو اﻝﻔــﻀل ،اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻝﻠﻤــدﻨﻴﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،اﻝﻌــدد /157ﻴوﻝﻴــو/ﺘﻤــوز

.2005
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اﺴـ ــﺘﺨدام اﻝﻌﻨـ ــف اﻝﻤﻔـ ــرط واﻝﺘـ ــدﻤﻴر اﻝﻌـ ــﺸواﺌﻲ ﻤﻤـ ــﺎ أدى إﻝـ ــﻰ ﺘﺨرﻴـ ــب وﺘـ ــدﻤﻴر اﻝﺒﻨﻴـ ــﺔ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق.
ﻤﻤــﺎ ﻴﻘــﻀﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺼﺎدر اﻝﻤﻌﻴــﺸﻴﺔ اﻝرﺌﻴــﺴﻴﺔ ﻝﻠــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗــﻲ ،وﻴﻌــرض ﺤﻴــﺎة
اﻝﺸﻌب ﻜﻠﻪ ﻝﻠﺨطر )ﻤﺼﺎدر :اﻝﻜﻬرﺒﺎء ،اﻝﻤﻴﺎﻩ ،اﻻﺘﺼﺎﻻت ،وﻜﺎﻓﺔ اﻝﺨـدﻤﺎت اﻷﺨـرى(
وﻜ ــذﻝك اﻝﻬﺠ ــوم ﺒﺎﻝ ــﺼوارﻴﺦ واﻝط ــﺎﺌرات ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻫ ــداف اﻝﻤدﻨﻴ ــﺔ واﻝﻤﻨ ــﺎزل واﻝ ــﻀواﺤﻲ
ـﺎﻤﻼ ،ﻜﻤــﺎ ﺤــدث ﻓــﻲ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﻓــﻲ
اﻝــﺴﻜﻨﻴﺔ واﻝﻤﺒــﺎﻨﻲ ﻏﻴــر اﻝﺤﻜوﻤﻴــﺔ وﺘــدﻤﻴرﻫﺎ ﺘــدﻤﻴ اًر ﺸـ ً
ﺘــﺸرﻴن اﻷول 2004ﺤﻴــث ﺘــم ﻗﺘــل اﻝﻤــدﻨﻴﻴن وﻀــرب اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺒﻤــﺎدة اﻻﺴــﻴد اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴــﺔ،
وﻤــﺼﺎدر أﺨــرى ﻤــﺎدة اﻝﻔــﺴﻔور اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــﻀﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت اﻝﺒــﺸرﻴﺔ ،وﻫــذا ﻤــﺎ ُﻴﻌــد ﻤــن
ﺠراﺌم إﺒﺎدة ﻝﻠﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﺒﺎﻝﻌراق.
وﻗــدرت ﻤﻨظﻤــﺎت ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ﻋــدد اﻝﻘﺘﻠــﻰ ﻤــن اﻝﻤــدﻨﻴﻴن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ﺒــﺄﻜﺜر ﻤــن
) (12أﻝــف ﻗﺘﻴــل ﻤــن ﺸــﻬر ﻨﻴــﺴﺎن/أﺒرﻴــل – 2003/أي ﺨــﻼل أﻜﺜــر ﻤــن ) (17ﺸــﻬ اًر
ﻓﻘ ــط ،وأوﻀ ــﺤت اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت ان ﻗـ ـوات اﻝﺘﺤ ــﺎﻝف ﻻ ﺘﻜﺘﻔ ــﻲ ﻓﻘ ــط ﺒﻌ ــدم إﺤ ــﺼﺎء اﻝﻘﺘﻠ ــﻰ
اﻝﻤدﻨﻴﻴن وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌرﻗل ﻤﺤﺎوﻻت اﻹﺤﺼﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻘـوم ﺒﻬـﺎ أطـراف أﺨـرى ،ﺒـل وأﺼـدرت
)ﺴ ــﻠطﺎت اﻝﺘﺤ ــﺎﻝف( أواﻤ ــر ﻤ ــﺸددة إﻝ ــﻰ و ازرة اﻝ ــﺼﺤﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ﺒ ــﺎﻝﺘوﻗف ﻋ ــن إﺤ ــﺼﺎء
أﻋداد اﻝﻘﺘﻠﻰ اﻝﻤدﻨﻴﻴن).(305
وأﻜ ــدت ﻤﻨظﻤ ــﺎت ﺤﻘ ــوق اﻹﻨ ــﺴﺎن اﻷورﺒﻴ ــﺔ ..أن اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق
ﺘﻘــدر ﻋــدد اﻝﻘﺘﻠــﻰ اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ﻴوﻤﻴــﺎً ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﺒواﻗــﻊ ) (5أﺸــﺨﺎص أرﺒﻌــﺔ رﺠــﺎل ﻤﻘﺎﺒــل
اﻤ ـرأة واﺤــدة ،وان ﻤــﺎ أﺤــﺼﺘﻪ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻝــﻴس ﻫــو اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻷن ﻤــﺎ ﺘظﻬ ـرﻩ ﻴوﻤﻴــﺎت
ﺸﺎﺸﺎت اﻝﺘﻠﻔﺎز ﻤن واﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻴﻔوق اﻝﺨﻴﺎل وﻤـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻫـدم اﻝﻤﻨـﺎزل واﻝﻤـداﻫﻤﺎت
وأﺴــﺎﻝﻴب اﻝﻘﺘــل واﻝــدﻫس ﻝﻠﻤ ـواطﻨﻴن ،وﻤﺤﺎوﻝــﺔ إﺠﺒــﺎرﻫم ﻋﻠــﻰ ﺘــرك ﻤﻨــﺎزﻝﻬم ﻓــﻲ ﺒﻌــض
اﻝﻤـدن اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﻹﺤــﻼل آﺨـرﻴن ﺒـدﻝﻬمٕ ،واﻋطــﺎء أ ارﻀـﻴﻬم اﻝزراﻋﻴـﺔ ﻝﻤــن ﻻ ﺤـق ﻝـﻪ ﺒﻬــﺎ،

واﻓﺘﻌﺎل اﻷزﻤﺎت ﻫﻨـﺎ أو ﻫﻨـﺎك ،وﺘﻔﺠﻴـر ﻤـﺴﺠد اﻹﻤـﺎﻤﻴن اﻝﻌـﺴﻜرﻴﻴن ﻓـﻲ ﻤدﻴﻨـﺔ ﺴـﺎﻤراء
وﺘدﻤﻴر ﻤﺼﻨﻊ اﻷدوﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ،وﻤـﺎ ﺤـدث ﻓـﻲ اﻝﻤـدن واﻝﻤﺤﺎﻓظـﺎت اﻝﻌراﻗﻴـﺔ اﻷﺨـرى دﻝﻴـل
واﻗﻌﻲ ﻴزﻴد ﻤن ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻘﺘﻠﻰ ﺒﻴن ﺼﻔوف اﻝﻌراﻗﻴﻴن).(306
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وﻜﺎﻝﺔ اﺴﺘوﺸﻴﺘد ﺒرس  12أﺒرﻴل /ﻨﻴﺴﺎن .2004

)(306

ﻤﺤﻤد ﺴﻴد أﺤﻤد ،ﻫوﻝوﻜوﺴت أﻤﻴرﻜﻴﺔ ،اﻷﻫرام  20 ،ﻤﺎﻴو /ﺤزﻴران.2004 ،
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ﻜﻤ ــﺎ ﻗ ــﺼﻔت ﻫ ــذﻩ اﻝﻘـ ـوات اﻝﻤﻨ ــﺎطق اﻝ ــﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﺘﻜرﻴ ــت ﺒﺎﻝط ــﺎﺌرات واﻝ ــدﺒﺎﺒﺎت
ودﻤــرت اﻝﻤــﺼﺎﻨﻊ واﻝﻤﺒــﺎﻨﻲ واﻝﻤ ـزارع اﻝﻘرﻴﺒــﺔ ﻤــن ﻤرﻜــز ﻗﻴــﺎدات اﻻﺤــﺘﻼل ،ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ
ﺠﻨ ــوب ﺒﻐ ــداد ،وﻓ ــﻲ ﻤدﻴﻨ ــﺔ ﻜرﻜ ــوك ،اﺴ ــﺘﺨدﻤت ﻗـ ـوات اﻻﺤ ــﺘﻼل اﻝط ــﺎﺌرات واﻝﻤدﻓﻌﻴ ــﺔ
اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ واﻝﻘذاﺌف اﻝﺼﺎروﺨﻴﺔ ،وأطﻠﻘت اﻝﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﺤـواﺠز اﻝﺘﻔﺘـﻴش ﺒﻤـداﺨل
اﻝﻤ ــدن )إط ــﻼق اﻝﻨ ــﺎر ﻋﻠ ــﻰ ﻤﻬﻨ ــد ﻏ ــﺎزي – رﺌ ــﻴس اﻝﻤﺠﻠ ــس اﻝﺒﻠ ــدي ﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ اﻝ ــﺼدر(
ٕواطﻼق اﻝرﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﻝﻤظﺎﻫرات اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘـوم ﺒﻬـﺎ ﻤـدﻨﻴون ﻋراﻗﻴـون ﻓـﻲ ﺒﻐـداد
واﻝﻔﻠوﺠﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻤﻘﺘل ٕواﺼﺎﺒﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌراﻗﻴﻴن.

وﻗﺼﻔت اﻝﻘواﻓل اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼوارﻴﺦ واﻝطﺎﺌرات ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻤﻘﺘـل ) (41ﻋراﻗﻴـﺎً

ﻓــﻲ ﺤﻔــل ﻋــرس ﺒﻘرﻴــﺔ )ﻤﻜــر اﻝــدﻴن( ﻗــرب اﻝﺤــدود اﻝﻌراﻗﻴــﺔ – اﻝــﺴورﻴﺔ ،ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﺨدﻤت
أﺴﻠوب اﻝﻌﻘﺎب اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ واﻝﺤﺼﺎر وﻤﻨﻊ إﻤدادات اﻹﻏﺎﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝـواردة ﻓـﻲ
اﻝﺒروﺘوﻜ ـ ــول اﻷول ﺨﺎﺼ ـ ــﺔ اﻝﻤـ ـ ـواد ) (57 ،54 ،53 ،52ﻤﺜﻠﻤ ـ ــﺎ ﺤ ـ ــدﺜت ﻓ ـ ــﻲ ﻤدﻴﻨ ـ ــﺔ
اﻝﻔﻠوﺠﺔ ﻋﻘب ﺤﺎدث ﻤﻘﺘل اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن اﻷرﺒﻌﺔ ٕواﺤراﻗﻬم ﻓﻲ ﺴﻴﺎراﺘﻬم واﻝﺘﻤﺜﻴـل ﺒﺠﺜـﺜﻬم ،
ﺤﻴــث ﻝﺠــﺄت ﻗـوات اﻻﺤــﺘﻼل إﻝــﻰ ﺘﺤــذﻴر ﺴــﻜﺎن اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ٕواﻨــذارﻫم ..أﻤــﺎ ﺒﺘــﺴﻠﻴم اﻝﺠﻨــﺎة-
رﺠﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ أو ﻋﻘﺎب اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎ وﺘدﻤﻴر ﻤن ﻓﻴﻬﺎ).(307

وﻝﻘ ــد ﻓ ــرض ﺠﻨ ــود ﻤ ــﺸﺎة اﻝﺒﺤرﻴ ــﺔ ﺤ ــﺼﺎ اًر ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ وﻤﻨﻌـ ـوا وﺼ ــول اﻝﻤـ ـواد
اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻹﻋﺎﺸــﺔ اﻝــﺴﻜﺎن ،وﻗــﺼﻔوا اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺒﺎﻝطــﺎﺌرات )أف  (16ﺒﻘﻨﺎﺒــل زﻨــﺔ
) (1000رطــل وطــﺎﺌرات اﻝﻬﻠﻴﻜــوﺒﺘر اﻝﻘﺘﺎﻝﻴــﺔ ،وطــﺎﺌرات اﻝﻨﻘــل )إﻴــرس  (130اﻝﻤﺠﻬ ـزة
ﺒوﺤــدات ﻤدﻓﻌﻴــﺔ ﻤﻴــدان ،ﻤﻤــﺎ أﺠﺒــر ﻤﺌــﺎت اﻝﻌــﺎﺌﻼت ﻋﻠــﻰ اﻝﻨــزوح ﻤــن اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺒــﺴﺒب
اﻝﻘﺼف اﻝﻜﺜﻴف ﻝﻠﻤﻨﺎزل اﻝذي ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻬدﻤﻬﺎ.
وﻝﻘـ ــد أﻜـ ــد اﻝﻤ ارﺴـ ــﻠون اﻷﺠﺎﻨـ ــب :ان أﻜﺜـ ــر ﻤـ ــن ) (%90ﻤـ ــن ﻀـ ــﺤﺎﻴﺎ اﻝﻘـ ــﺼف
اﻷﻤﻴرﻜـ ــﻲ ﻝﻤدﻴﻨـ ــﺔ اﻝﻔﻠوﺠـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻷطﻔ ـ ـﺎل واﻝﻨـ ــﺴﺎء واﻝـ ــﺸﻴوخ ،وذﻜـ ــرت وﻜـ ــﺎﻻت اﻷﻨﺒـ ــﺎء
ﺤـﺼﻴﻠﺔ اﻝﻘﺘﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ وﺤــدﻫﺎ ﺘﺠــﺎوزت اﻝ ـ ) (1600ﺸـﺨص ﻓــﻲ ﻨــوﻓﻤﺒر  /ﻜــﺎﻨون
اﻷول .2003

)(307
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ﺒدأت ﺘﻌود ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺒﻌد ﺤواﻝﻲ ﺴﻨﺔ ﻤـن اﻻﺤـﺘﻼل إﻝـﻰ ﺘﻠـك اﻝﻤدﻴﻨـﺔ اﻝﻤﻨﻜوﺒـﺔ
ﻝﻐ ــرض اﻝﺤ ــﺼﺎر واﻝﻘ ــﺼف اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ اﻝﻴ ــوﻤﻲ ﻝﻬ ــﺎ ،ﺤﺘ ــﻰ ﻴ ــوم  ،2004/10/8وﻤﻤ ــﺎ
أﺴﺎء اﻷﻤور أﻜﺜر ﻫﻨﺎك ،ﻋدم وﺠود اﻝﻤﺎء واﻝﻜﻬرﺒﺎء ،وﺴﺒل اﻝﻌﻴش واﻝﻐـذاء ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ
إﻝ ــﻰ ﺘ ــدﻤﻴر اﻝﻤﻨ ــﺎزل ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــرؤوس  ،وﻗﺎﻤ ــت اﻝﻘـ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﺒ ــﺈﻏﻼق اﻝﻤﺴﺘ ــﺸﻔﻴﺎت
اﻝﻤوﺠ ــودة ﻓـ ــﻲ اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼ ـ ـرة ،وﻤﻨﻌ ــت وﺼـ ــول اﻹﻤ ــدادات اﻝطﺒﻴـ ــﺔ ﻝﻬ ــﺎ ،وﺒـ ــﻨﻔس
اﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠت اﻝﻘـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻤـﻊ اﻝﻤـدﻨﻴﻴن ﻓـﻲ ﻤـدن )ﻜـرﺒﻼء ،اﻝﻨﺠـف ،اﻝﻨﺎﺼـرﻴﺔ،
ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺼدر ،اﻝدﻴواﻨﻴﺔ( وﻤـدن أﺨـرى ﺤﻴـث ﻋﻤـدت إﻝـﻰ ﺤـﺼﺎر ﻫـذﻩ اﻝﻤـدن ﺒﺎﻝـدﺒﺎﺒﺎت
وﻗﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝطﺎﺌرات واﻝﺼوارﻴﺦٕ ،واﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷرض اﻝﻤﺤروﻗـﺔ ﻝﺘرﻫﻴـب اﻝﻨـﺎس ،ودﻓـﻊ
اﻝﺴﻜﺎن إﻝﻰ اﻝﺨروج ﻤﻨﻬﺎ وﻫدم ﻤﻨﺎزﻝﻬم وﻤﻨﻊ اﻹﻤدادات واﻝﻤواد اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤـن اﻝوﺼـول
إﻝــﻴﻬم ﺒــداﻓﻊ اﻻﻨﺘﻘــﺎم ﻝــﺴﻤﺎﺤﻬم ﺒوﺠــود اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ،وﺠــﻴش اﻝﻤﻬــدي وﻗــﺼف ﻤرﻗــد اﻹﻤــﺎم
"ﻋﻠــﻲ" ﺒﻤدﻴﻨــﺔ اﻝﻨﺠــف اﻷﺸــرف وأﻝﺤﻘــت ﺒــﻪ ﺨــﺴﺎﺌر ﺠــﺴﻴﻤﺔ دون ﻤ ارﻋــﺎة ﻝﻘداﺴــﺔ ﻫــذا
اﻝﻤﻜــﺎن ﻝــدى اﻝﻤــﺴﻠﻤﻴن ،ﻓــﻀﻼً ﻋــن ﺤــﺼﺎر اﻝﻤﺴﺘــﺸﻔﻴﺎت واﻻﺴــﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،واﻝﻬﺠــوم
ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎرات اﻹﺴﻌﺎف ،وﻗد ﺘـﺴﺒﺒت ﻫـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻓـﻲ ﻤﻘﺘـل أﻜﺜـر ﻤـن ) (280ﻋراﻗﻴـﺎً
ﺒﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻨﺠف ﻓﻲ ﺸﻬر ﻨﻴﺴﺎن .(308)2004
واﻝواﻗـ ــﻊ ان ﻫـ ــذﻩ اﻹﺠ ـ ـراءات ﺘﻤﺜـ ــل إﺠ ـ ـراءات ﻋﻘﺎﺒﻴـ ــﺔ ﻀـ ــد اﻝﻤـ ــدﻨﻴﻴن اﻝﻌ ـ ـراﻗﻴﻴن
اﻷﺒرﻴــﺎء ..ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﺨدﻤت اﻝﻘ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻴوراﻨﻴــوم اﻝﻤــﺴﺘﻨﻔذ ،ﺨــﻼل ﻓﺘ ـرة اﻝﺤــرب،
واﺴﺘﺨدﻤوا ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت ﻝﻠﻌﻠﻤـﺎء اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ﻤﺜـل :ﻤﺤﻤـد اﻝـراوي واﻝﺘﻌﺘـﻴم اﻹﻋﻼﻤـﻲ
ﻋﻠــﻰ ﻤــﺼﻴر ﻨﺤــو ) (120أﻝــف ﻋــﺎﻝم ﻋ ارﻗــﻲ ،وﻜــذﻝك ﻤﻬﺎﺠﻤــﺔ وﻗــذف وﺘــدﻤﻴر ﻤﻘــﺎر
وﻜــﺎﻻت اﻹﻋــﻼم واﻷﻨﺒــﺎء ،واﻝﻤﻜﺎﺘــب اﻝــﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤواﻗــﻊ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺘــﺴﺒب ﻓــﻲ ﻗﺘــل
أﻜﺜر ﻤن ) (350ﺼﺤﻔﻴﺎً ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ).(309
ﻜــذﻝك ﻓــﺴﺤت ﻗ ـوات اﻻﺤــﺘﻼل اﻝﻤﺠــﺎل ﻝﻺﻀ ـرار ﺒﺎﻝﻤﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل
ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻝﻠﺘراث اﻝﺤﻀﺎري واﻵﺜـﺎر اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ،وﻫـﻲ
ﺒــذﻝك ﻓﺈﻨﻤــﺎ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺎدة ) (53ﻤــن اﻝﺒروﺘوﻜــول اﻹﻀــﺎﻓﻲ اﻷول – اﻝــذي ﻫــو
)(308

ﻋﺒ ــد اﻝﻌزﻴ ــز ﺴ ــرﺤﺎن ،ﻤ ــﺎ ﺘﺤﻘ ــق ﺒﺈﻨ ــﺸﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤ ــﺔ اﻝدوﻝﻴ ــﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴ ــﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة  ،دار اﻝﻨﻬ ــﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ،

 ،2006ص ،168وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
)(309

ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴرﺤﺎن ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.184
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ﻤــﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻤﺤﺘﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻠــد اﻝﻤﺤﺘــل .ﻓــﻲ ظــل ﻤــﺎ أُﺸــﻴﻊ ﻋــن
وﺠ ــود دﻻﺌ ــل ﻋﻠ ــﻰ اﺤﺘﻤ ــﺎل ﺘ ــورط )رﻴﺘ ــﺸﺎرد ﺒﻴ ــل -ﻤﺴﺘ ــﺸﺎر اﻝﺒﻨﺘ ــﺎﻏون اﻝﻤ ــﺴﺘﻘﻴل ﻤ ــﻊ
ﻋــﺼﺎﺒﺎت اﻝﻤﺎﻓﻴــﺎ اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت ﺒﺘﻨظــﻴم ﺴــرﻗﺔ اﻵﺜــﺎر اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــت ﺘﺤــت ﻏطــﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴﻠب واﻝﻨﻬب اﻝﻐوﻏﺎﺌﻴﺔ.
وﺠ ــﺎءت ﻓ ــﻀﻴﺤﺔ )أﺒ ــو ﻏرﻴ ــب( ﻝﺘؤﻜ ــد ﺒ ــﺸﺎﻋﺔ اﻝﺠرﻴﻤ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ارﺘﻜﺒﺘﻬ ــﺎ اﻝوﻻﻴ ــﺎت
اﻝﻤﺘﺤ ــدة اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ -وﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق واﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــﺴﺘوﺠب اﻝﻤ ــﺴﺎﺌﻠﺔ أﻤ ــﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤ ــﺔ
اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻜوﻨﻬم ﻤﺠرﻤﻲ ﺤرب.

ا+ــ Bا7Aـــ:
ا/ار  2003/1483وا*/ا Eاbــة *7/ن
ا و:
ان اﻝﻌـدوان واﻻﺤــﺘﻼل ﺒﺤــد ذاﺘﻬــﺎ ﻴــﺸﻜﻼن اﻨﺘﻬﺎﻜــﺎً ﻝﻘﺎﻋــدة دوﻝﻴــﺔ آﻤـرة ،وﻫــﻲ ﻋــدم
اﺴــﺘﺨدام اﻝﻘــوة ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﻤﻨــﺼوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـرة ) (4ﻤــن اﻝﻤــﺎدة )(2
ﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة).(310
وﻗد أﺸﺎرت اﻝﻨدوات اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﻋﻘدت ﺒﻌد اﻝﺤـرب اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـراق إﻝـﻰ
اﻨﺘﻬﺎك ﻫذﻩ اﻝﺤرب ﻗﺎﻋدة آﻤرة ﻓﻲ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ ،وﺒﻴﻨﻬـﺎ اﻝﻨـدوة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺤـرب ﻀـد
اﻝﻌراق ﺒﺘﺎرﻴﺦ /20آذار/ﻤﺎرس.(311)2003
وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ..ﻓــﺄن ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن واﻝﺘ ازﻤــﺎً ﻤﻨــﻪ ﺒﺎﻝﺘﻘﻴــد ﺒﻤﺒــﺎدئ وﻗواﻋــد اﻝﻤﻴﺜــﺎق ﻋﻤــﻼً
ﺒﺎﻝﻤﺎدة ) (24ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﻋدم ﺠـواز أن ﺘﺤﺘـوي ﻗ ار ارﺘـﻪ ﻤـﺎ ﻴﻤـس اﻝﻘواﻋـد

)(310

ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺼﺎدر ﻋﺎم  ،1948اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ.
)(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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اﻵﻤرة ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲٕ ،واﻨﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺼدي ﻷي ﻓﻌل ﻴﻨﺘﻬك ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋـد ،وﺒﺨﺎﺼـﺔ
وﻗف اﻝﻌدوان.
وﻝﻜـن ﻋـدم وﺠـود طـرق ﻤراﺠﻌـﺔ ﻗــﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻘـ اررات ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن َﺠ َﻌ َـل اﻝﺒﺤـث ﻓــﻲ
ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻨوﻋﺎً ﻤن اﻝﺴﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﺒﺤت ،ﻷن ﻗـ اررات اﻝﻤﺠﻠـس ﺘﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤـوازﻴن
اﻝﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ.
ﻝذﻝك ﻓﺄن ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘوﺼﻴف ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻓﻲ ﻀـوء اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ ﺘـدﺨل
ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬـﻲ اﻝـذي ﻴـﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻔﻘـﻪ واﻻﺠﺘﻬـﺎد اﻝـدوﻝﻴﺎن ﺒﺘـﺸﺨﻴص ﻤـدى
ﺘواﻓــق ﻗـ ـ اررات ﻤﺠﻠــس اﻷﻤ ــن ﻤــﻊ اﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ واﻵﺜــﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤــﺔ ﻋ ــن ﻫ ــذا
اﻝﺘوﺼﻴف ﻝﻴس إﻻ.
ا/ــار  ..2003/1483وا,ــ`*ع *ا ــ Fا;37ــك
5ة:
 Eة دو
ان ﻤ ــﺎ ورد ﻓ ــﻲ ﻗـ ـ ارر ﻤﺠﻠ ــس اﻷﻤ ــن  2003/1483ﺒدﻴﺒﺎﺠﺘ ــﻪ وﻓﻘ ارﺘ ــﻪ اﻝﻌﺎﻤﻠ ــﺔ
( اﻝﻤﺘﻤﺜ ـ ــل ﺒ ـ ــﺎﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤﻴرﻜ ـ ــﻲDefect) -ﻴﻨط ـ ــوي ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺨ ـ ــﻀوع ﻝﻸﻤ ـ ــر اﻝواﻗ ـ ــﻊ
Occupyingواﻝﺒرﻴطـ ـ ــﺎﻨﻲ ﺒﺘوﺼـ ـ ــﻴف ﻫـ ـ ــﺎﺘﻴن اﻝـ ـ ــدوﻝﺘﻴن اﻝﻘـ ـ ــﺎﺌﻤﺘﻴن ﺒـ ـ ـ ـ )اﻻﺤـ ـ ــﺘﻼل( )
( ﻜﻤــﺎ ورد  (Authorityووﻀــﻊ إطــﺎر ﻤؤﺴــﺴﻲ ﻝﻼﺤــﺘﻼل ﻴﺘﻤﺜــل ﺒﺎﻝــﺴﻠطﺔ )Power
ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة – وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ.
وﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒ ــﺎﻝﻘ اررات اﻝ ــﺴﺎﺒﻘﺔ – اﻝــﺼﺎدرة ﻋ ــن ﻤﺠﻠ ــس اﻷﻤــن ﻤ ــن ﺤ ــﺎﻻت اﺤ ــﺘﻼل
ﻋﺎﻝﺠﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻤﺜـﺎل :اﺤـﺘﻼل )إﺴـراﺌﻴل( اﻝﺠـوﻻن ﻤـن اﻷ ارﻀـﻲ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝـﺴورﻴﺔ
)اﻝﻘ ـ ـرار ،(1981/497-واﺤـ ــﺘﻼل ﺠﻨـ ــوب ﻝﺒﻨـ ــﺎن اﻝﻘ ـ ـرار ) (1982/501اﻝـ ــذي أﻜـ ــدﻩ
اﻝﻘ ارر  1978/425وﻤﺎ ﺘﻼﻩ ﻤن ﻗ اررات.
إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ذﻝــك ،واﻷﻫــم ان ﻗ ـرار ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن  2003/1483ﺘﺠــﺎوز ﻗواﻋــد
اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺈطﻼق ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼرة ﻋﻠﻰ )ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل( اﻝـواردة ﻓـﻲ
اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺠﻨﻴــف وﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺒﻜﻠﻤــﺔ واﺤــدة )اﻝــﺴﻠطﺔ( وﻫــذﻩ اﻝﺘــﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘــﺼرة ﻝــم ﺘوﻀــﻊ
اﻋﺘﺒﺎطﺎٕ ،واﻨﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺎﻴل واﻨﺘﻬﺎك ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﻌﺎن ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻤﺎ ﻝـو
ً
وﻀﻌت ﻜﺎﻤﻠﺔ )أي ﺴﻠطﺔ اﻻﺤـﺘﻼل( وﻝـم ﻴﻜﺘـف اﻝﻘـرار ﺒﻬـذإ .واﻨﻤـﺎ واﻓـق ﻋﻠـﻰ اﻝـﺴﻤﺎح
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ﻝــدول أﺨــرى  ..ان ﺘﻌﻤــل ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ﺘﺤــت ﻤظﻠــﺔ )اﻝــﺴﻠطﺔ ﺒــدﻻً ﻤــن ﺘﺤـرﻴم ذﻝــك ﻜوﻨــﻪ
ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﺤﺘﻼل).(312
ﻝـذﻝك ﻓــﺄن اﻝﻘـرار  2003/1483ﻴـﺸﻜل ﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﺨطﻴـرة ﻓــﻲ اﻨﺘﻬــﺎك ﻗﺎﻋــدة
دوﻝﻴــﺔ آﻤ ـرة ﺒﺎﻝرﻀــوخ ﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ﻜــﺂﻤر واﻗــﻊ ،وﺒﻨــﺎءاً ﻋﻠــﻰ ﺨطــورة وأﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذﻩ
اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﺠــدول أﻋﻤــﺎل ﻨــدوة ﺒــﺎرﻴس اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻴﺘﻜــون ﻤــن ﺜﻼﺜــﺔ أﻗــﺴﺎم رﺌﻴــﺴﻴﺔ
وﻫﻲ:
اﻷول :ﺒﻌﻨوان اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ وﻗﺎﻨون اﻝﺤرب
)(Lepers Dent Irakein et Le Just ad bellhm
اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ وﻗواﻋد اﻝﺤرب أي اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ:
( precedent irnkian et le just bellow) le
)(313
اﻝﺜﺎﻝـ ـ ـ ــث :ﻋـ ـ ـ ــن ﻓﺘ ـ ـ ـ ـرة ﻤـ ـ ـ ــﺎ ﺒﻌـ ـ ـ ــد اﻝﺤـ ـ ـ ــرب :ﻤﺘﺎﺤـ ـ ـ ــﺔ ﻷﻋـ ـ ـ ــﻀﺎء ﻤﺠﻠـ ـ ـ ــس اﻷﻤـ ـ ـ ــن
)(Aper"s la garere
ﺤﻴــث ﻋﺎﻝﺠــت ﻫــذﻩ اﻝ ـﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨطﻴ ـرة ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝﺨــرق اﻝواﻀــﺢ
ﺒﺎﻝﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق واﺤﺘﻼﻝﻪ واﻨﺘﻬﺎك اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ.
اﻝﺠواﻨب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤﻴرﻜﻲ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌراق:
ﺒﻌـ ــد أن ﺘ ـ ــم اﻝﺘﻌ ـ ــرض ﻝﻨـ ــﺼوص اﻝﻘـ ـ ـرار 2003/1483واﻵراء اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ـ ــﺔ ﺤ ـ ــول
اﻨﺘﻬﺎﻜــﻪ ﻗﺎﻋــدة آﻤ ـرة ﻓــﻲ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ﺤﻴــث أﺼــﺒﺢ اﻝﻌ ـراق ﺒﻠــدا ﻤﺤــﺘﻼ ﺒﻤوﺠــب ﻫــذا
اﻝﻘرار ،وﻝﻜن اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق ﻤن ﻗﺒل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة وﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ ﻴﺨﺘﻠـف ﻋـن ﻏﻴـرﻩ ﻤـن
ﺤــﺎﻻت اﻻﺤــﺘﻼل اﻝﺘــﻲ ﻋﺎﻝﺠﻬــﺎ ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ﺴــﺎﺒﻘﺎ..إذ ﻴﺘــﺴم اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق ﺒــﺴﻤﺎت
ﺨﺎﺼﺔ ﺘرﺘﺒت ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺜﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ وﻫﻲ:

)(312

)(314

ﻤﺤﻤــد اﻝــدوري ،اﻝﺒﻴــﺎن اﻻﻤﺎراﺘﻴــﺔ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  ، 2003/7/2وأﻋﻴــد ﻨــﺸر اﻝﻤﻘــﺎل ﻓــﻲ ﻤﺤﻠــق ﻜﺘــﺎب ﻤﺤﻤــد

ﻤﺤﺘﻼ،اﺒـــو ظﺒـــﻲ ،اﻝﻤرﻜـــز اﻝﻌرﺒـ ــﻲ،2004 ،
اﻝـــدوري ،اﻝﻠﻌﺒـــﺔ اﻨﺘﻬـــت ﻤـــن اﻷﻤـــم اﻝﻤﺘﺤـ ــدة إﻝـــﻰ اﻝﻌـ ـراق
ً
ص.246
)(313

ﺒﺎﺴ ــﻴل ﻴوﺴ ــف ﺒﺠ ــك ،اﻝﻌـ ـراق وﺘطﺒﻴﻘ ــﺎت اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﻝﻠﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ ) (2009-1991ﺒﻴ ــروت،

 ،2006ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ص.467-466

(2) Peppier present- I International Lionen Irak et Le droit- International
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 -1ﺴــﻘوط اﻝﻨظــﺎم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘــﺎﺌم ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﺒﻔﻌــل اﻻﺤــﺘﻼل :ﺘ ارﻓــق اﺤــﺘﻼل
اﻝﻌراق ﺒﺴﻘوط اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻤوﺠب اﻝدﺴـﺘور اﻝﻤؤﻗـت اﻝﻨﺎﻓـذ ﻤـن ﻋـﺎم
) ،(1970ﺒﺤﻴث أﺼﺒﺤت اﻝدوﻝﺔ ﻤن دون ﺠﻬﺎز ﺴﻴﺎﺴﻲ ،وﻝـم ﻴﻘﺘـﺼر اﻷﻤـر
ﻋﻨ ــد ﻫ ــذا اﻝﺤ ــدٕ ،واﻨﻤ ــﺎ اﻜﺘﻤ ــل اﻝﻔـ ـراغ اﻝدﺴ ــﺘوري واﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌ ــدم وﺠ ــود ﻨظ ــﺎم
ﻋراﻗﻲ ﺒدﻴل ،ﻴﺘـوﻝﻰ اﻝـﺴﻠطﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ،ﻜﻤـﺎ ﻴـﺘم ﻓـﻲ اﻻﻨﻘﻼﺒـﺎت اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ أو
اﻝﺜورات ،وﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك زوال اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ -اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﻌـراق
ﻋﻠــﻰ اﻝــﺼﻌﻴد اﻝــدوﻝﻲ ،أو ﻋﻠــﻰ ﺼــﻌﻴد اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﻤــﻊ ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل  -ﻋﺒــر
اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة -ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻤﺜﻼً ﻓﻲ اﺤﺘﻼل ))إﺴراﺌﻴل(( ﻝﻸراﻀﻲ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ
ﻋـﺎم  1967ﺤﻴـث ﺘوﻝـت أﺠﻬـزة اﻝدوﻝـﺔ ﻓـﻲ ﻤــﺼر وﺴـورﻴﺎ واﻷردن ﺘﻤﺜﻴـل ﻫــذﻩ
اﻝــدول ﻓــﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﻓــﺼل اﻝﻘـوات ﻋﺒــر اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ..وﻝﻜــن اﺤــﺘﻼل اﻝﻌـراق
ﺘ ــم ﺒﻐ ــزو ﻜ ــل اﻷ ارﻀ ــﻲ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ وزوال اﻝ ــﺴﻠطﺔ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤ ــﺎ أﺤ ــدث ﻓ ارﻏ ــﺎً
ﺴﻴﺎﺴــﻴﺎً وﻋــﺴﻜرﻴﺎً ودﺴــﺘور ًﻴﺎ ،ﺤــﺎول اﻝﻘـرار ) (2003/1983ﻤــلء ﻫــذا اﻝﻔـراغ
ﺒﺤل اﻷﺠﻬزة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺴﻴرد ﻻﺤﻘﺎً .
 -2ﺘﻔــوﻴض ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ﺼــﻼﺤﻴﺎت ﻤطﻠﻘــﺔ ﻹدارة اﻝدوﻝــﺔ واﻝﺘــﺼرف ﺒﻬــﺎ :
وﻜﻤــﺎ ورد  ..ﻓــﺄن ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ﻗــد ﻓــوض ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ﺒــﺎﻹدارة اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ
ﻝﻺﻗﻠـﻴم )) ((Effective Administration of The Territoryﺒﻤـﺎ
ﻓﻲ ذﻝك ،وﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﺎدة اﻷﺤوال اﻝﺘﻲ ﻴﺘواﻓر ﻓﻴﻬـﺎ اﻷﻤـن
واﻻﺴﺘﻘرار ،وﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ ،ان ﻴﻘـرر ﺒﺤرﻴـﺔ
ﻤــﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ )) ((Calls Upon The Authorityوﻝﻜــن ﻫــذا
اﻝﺘﻔوﻴض ،ﻗد ﺠﺎء ﺒﺼﻴﻐﺔ طﻠب ﻤﺠﻠس اﻷﻤـن ﻤـن اﻝـﺴﻠطﺔ ،وﺒـﺄن ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ
ﺘﺤﻘﻴق رﻓﺎﻩ اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ.
(( أي ))To Promote The Welfare of The Iraqi People
ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل أﺼــﺒﺤت ﻤﻜﻠﻔــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ﺒــﺈدارة اﻝﻌ ـراق ﻜوﻨــﻪ
إﻗﻠﻴﻤﺎ ﻤﺤﺘﻼً.
واﻝﻼﻓت ﻝﻠﻨظر ..أن ﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﻼل  ،ﻗد ﺒﺎﺸرت ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺼـدرت
ﺒ ــﺎﻝﻘرار  ،2003/1483ﻗﺒ ــل ﺼ ــدور اﻝﻘـ ـرار اﻝﻤ ــذﻜور ﺒ ــﺄﻜﺜر ﻤ ــن ﺸ ــﻬر ﻓﻘ ــد
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ﺤﻠ ــت ﺴ ــﻠطﺎت اﻻﺤ ــﺘﻼل ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ ) (16ﻨﻴ ــﺴﺎن /اﺒرﻴ ــل  2003ﺤ ــزب اﻝﺒﻌ ــث
اﻝﻌرﺒﻲ اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق.
( ﺒﺘــﺎرﻴﺦ CPAﺜــم أﺼــدر اﻝﻤــدﻴر اﻹداري ﻝﻠــﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴــﺔ اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ )
 16أﻴ ــﺎر /ﻤ ــﺎﻴو  ، 2003أﻤـ ـ اًر ﻴﻘ ــﻀﻲ ﺒﺘطﻬﻴ ــر اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ﻤ ــن ذﻝ ــك
اﻝﺤــزب ،ﺜــم أﺼــدر اﻝﻤــدﻴر ﻨﻔــﺴﻪ اﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ رﻗــم ) (1ﻤــن دون وﻀــﻊ
ﺘﺎرﻴﺦ ﺤﻴن ﺘوﻗﻌﻴﻬﺎ ،وﻝم ﺘﻨﺸر ﻫذﻩ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ،إﻻ ﺒﻌد ان أﻀﻴﻔت إﻝﻴﻬﺎ
إﺸﺎرة ﻓﻲ اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻗـرار ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن  2003/1483ﻻظﻬﺎرﻫـﺎ ،وﻜﺄﻨﻬـﺎ
ﺼﺎدرة ﺘﻨﻔﻴذاً ﻝﻠﻘرار اﻝﻤذﻜور.
أي أن اﻝﻔﻘـ ـ ـرة اﻝراﺒﻌ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــن اﻝﻘ ـ ــرار  2003/1483ﻝﻴ ـ ــﺴت إﻻ
ﺘﻨﻔﻴـ ــذاً ﻝﻠـ ــﺼﻼﺤﻴﺎت واﻝﻤﻬـ ــﺎم اﻝﺘـ ــﻲ وﻀـ ــﻌﺘﻬﺎ ﺴـ ــﻠطﺎت اﻻﺤـ ــﺘﻼل ﻝﻨﻔـ ــﺴﻬﺎ وﻝـ ــم
ﺘ ــﻀﻌﻬﺎ اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ،واﻝ ــدﻝﻴل ﻋﻠ ــﻰ ذﻝ ــك ..ان اﻝ ــﺴﻠطﺎت اﻝﺘ ــﻲ وردت ﻓ ــﻲ
اﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ ﻤطﻠﻘــﺔ ،وﺘــﺸﻤل ﻜــل ﺴــﻠطﺎت اﻝدوﻝــﺔ ،واﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻌــﺎرض ﻤــﻊ
ﻗ ـواﻨﻴن ،وأﻋ ـراف اﻝﺤــرب واﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺠﻨﻴــف ﻝﻠﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ واﻝﻘــﺎﻨون
اﻝدوﻝﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﻓﻘ ـ ــد ورد ﻓ ـ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـ ـرة ) (2ﻤ ـ ــن اﻝﺠ ـ ــزء اﻷول ﻤ ـ ــن اﻝﻼﺌﺤ ـ ــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ـ ــﺔ
رﻗ ــم ) (1ﻤ ــﺎ ﻴﻠـ ــﻲ )) :ﻴﻌﻬ ــد إﻝـ ــﻰ ﺴ ــﻠطﺔ اﻻﺌ ــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘـ ــﺔ ،ﻤﻤﺎرﺴ ــﺔ ﻜـ ــل
اﻝـ ــﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴـ ــﺔ واﻝﺘـ ــﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﻘـ ــﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻼزﻤـ ــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـ ــق أﻫـ ــداﻓﻬﺎ ،وذﻝـ ــك
ﺒﻤوﺠــب ﻗـ ار ارت ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ذات اﻝــﺼﻠﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻘـرار )(2003/1483
واﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻋراف اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤرب ،وﻴﺘـوﻝﻰ اﻝﻤـدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴـذي ﻝﻠـﺴﻠطﺔ
اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻠك اﻝﺴﻠطﺎت(().(315
وﻗــد اﻨﻌﻜــﺴت ﻫــذﻩ اﻝــﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤ ارﻓــق اﻝدوﻝــﺔ ،وﺤﺘــﻰ
ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء ٕواﺼدار ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.
 -3زوال اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ ﺒﺤﻠﻬــﺎ ﻤــن ﻗﺒـل ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل :ﻜـﺎن اﻷﻤــر
اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي أﺼدرﻩ ﻤدﻴر اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻫـو اﻷﻤـر رﻗـم ) ،(2وﻤـن
)(315

ﻤﻀﻤون اﻝﻘرار ،2003/1483اﻝـﺼﺎدر ﻋـن ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن ﺒـﺸﺄن ﺘﻔـوﻴض اﻝـﺴﻠطﺎت ﻝﻘـوات اﻻﺤـﺘﻼل

ﺒﺈدارة اﻝﻌراق.
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دون أن ﻴﻘﺘ ــرن ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ ﺼ ــدورﻩ ،وﻝ ــم ﻴﻨ ــﺸر ﻓ ــﻲ اﻝﺠرﻴ ــدة اﻝرﺴ ــﻤﻴﺔ ،إﻻ ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ
17ﺤزﻴ ـران/ﻴوﻨﻴــو ، 2003ﺒﻌــد ان أﻀــﻴﻔت إﻝــﻰ دﻴﺒﺎﺠﺘــﻪ ﻝﻺﺸــﺎرة إﻝــﻰ ﻗ ـرار
ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ) (2003/1483وﺘــﺄﺘﻲ ﺨطــورة ﻫــذا اﻷﻤــر ،ان ﺤــل اﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت
اﻝ ــﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،وﺘﺠرﻴ ــد اﻝدوﻝ ــﺔ ﻤ ــن أي ﻜﻴ ــﺎن ﻤؤﺴ ــﺴﻲ ﻴﻌﺒ ــر ﻋ ــن
ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ ،ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻷول ﻤن اﻷﻤر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1ﺘﺤــل ﺒﻤوﺠــب ﻫــذا اﻷﻤــر اﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝ ـوارد ذﻜرﻫ ـﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﺤــق اﻝﻤرﻓــق
)اﻝﻜﻴﺎﻨـ ــﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠـ ــﺔ( وﻗـ ــد ﺘـ ــﻀﺎف إﻝﻴﻬـ ــﺎ اﺴـ ــﻤﺎء ﻜﻴﺎﻨـ ــﺎت أﺨـ ــرى ﻓـ ــﻲ
اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل).(316
وﻗد ورد ﻓﻲ ﻤﻠﺤق اﻷﻤر ﺘﻌداد اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠﺔ* وﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠﺔ ﺒﻤوﺠب اﻷﻤر ﻫﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ -و ازرة اﻝدﻓﺎع
ب -و ازرة اﻹﻋﻼم
ج -و ازرة اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﺸؤون اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
د -ﺠﻬﺎز اﻝﻤﺨﺎﺒرات اﻝﻌراﻗﻴﺔ
ﻫـ -ﻤﻜﺘب اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ
و -ﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻌﺎﻤﺔ
ز -ﺠﻬﺎز اﻷﻤن اﻝﺨﺎص
 اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ -اﻝﺠﻴش
ب -اﻝﺴﻼح اﻝﺠوي
ج -اﻝﺒﺤرﻴﺔ
د -ﻗوة اﻝدﻓﺎع اﻝﺠوي واﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻷﺨرى
)(316

اﻷﻤر رﻗم ) (2اﻝﺼﺎدر ﻤن ﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘﺔ واﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺤل اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠﺔ.

*ﻫـﻲ ﺒﻌـض اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺎﻝﻨظــﺎم اﻝـﺴﺎﺒق ﻜﻤـﺎ وﺼـﻔﻬﺎ اﻝﻤـﺸرﻋون ﻓــﻲ زﻤـن ﺒرﻴﻤـر اﻝﺤـﺎﻜم اﻝﻤــدﻨﻲ
ﻝﻠﻌ ـراق واﻝــذي ﻗــﺎم ﺒﺤﻠﻬــﺎ وﺘــﺴرﻴﺢ اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻤــﺎ أوﺠــد ﺼــﻌوﺒﺎت ﻤﻌﻴــﺸﻴﺔ ﻝﻠﻤ ـواطن اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﺠ ـراء
ﺤﺠب ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬم اﻝﻤﺎدﻴﺔ.
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ﻫـ -اﻝﺤرس اﻝﺠﻤﻬوري
و -اﻝﺤرس اﻝﺠﻤﻬوري اﻝﺨﺎص
ز-ﻤدﻴرﻴﺔ اﻻﺴﺘﺨﺒﺎرات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
ح -ﺠﻴش اﻝﻘدس
ط -ﻗوات اﻝطوارئ
 اﻝﻘوات ﺸﺒﻪ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ:
أ -ﻓداﺌﻴو ﺼدام
ب -ﻤﻘﺎﺘﻠﻲ ﺤزب اﻝﺒﻌث
ج -أﺼدﻗﺎء ﺼدام
د -أﺸﺒﺎل ﺼدام
 اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻷﺨرى:
أ -دﻴوان اﻝرﺌﺎﺴﺔ
ب -ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ
ج-ﻤﺠﻠس ﻗﻴﺎدة اﻝﺜورة
د -اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ
ﻫـ -ﺘﻨظﻴم اﻝﻔﺘوة
و -اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸﻝﻌﺎب اﻷوﻝﻤﺒﻴﺔ
ز -اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺜورة واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺨﺎﺼﺔ
ح -ﻤﺤﺎﻜم اﻷﻤن اﻝوطﻨﻲ

)(317

ط -ﺘﺤــل ﻜــذﻝك ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻠﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠــﺔ،
وﻗ ـ ــد ﺘ ـ ــﻀﺎف إﻝ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻼﺌﺤ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻝﻤ ـ ــﺴﺘﻘﺒل أﺴ ـ ــﻤﺎء
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 اﻻﺤــﺘﻼل ،ﻗــد ﺤﻠــت اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ
اﻝﺘ ــﻲ ﺘـ ـﺸﻜل اﻝﻌﻤ ــود اﻝﻔﻘ ــري ﻝﻜﻴﺎﻨﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــﺼﻌﻴدﻴن اﻝ ــوطﻨﻲ
واﻝــدوﻝﻲ ،ﻓــﺈذا ﻜــﺎن ﻤﻔﻬوﻤــﺎً ﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت وﻗــوع اﻨﻘــﻼب ﻋــﺴﻜري
ﺘﺒدﻴل ﻗﻴﺎدات اﻝﺠـﻴش واﻝﻘـوات اﻝﻤـﺴﻠﺤﺔ ،ﻓـﺄن ذﻝـك ﻻ ﻴـؤدي إﻝـﻰ
ﺤل اﻝﺠﻴش ﺒﻜﻴﺎﻨﻪ ﻜﻤؤﺴﺴﺔ وطﻨﻴﺔ.
ﻜﻤـ ـ ــﺎ ان ﺤـ ـ ــﺎﻻت اﻻﺤـ ـ ــﺘﻼل ﻻ ﺘـ ـ ــؤدي إﻝـ ـ ــﻰ ﺤـ ـ ــل ٕواﻝﻐـ ـ ــﺎء

اﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤؤﺴــﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ﺒﺤﻴــث ﺘﺠــرد اﻝدوﻝــﺔ ﻤــن أداﺘﻬــﺎ ،وﻗــد

أطﻠ ــق أﺤ ــد اﻝﺒ ــﺎﺤﺜﻴن ﻓ ــﻲ ﻨ ــدوة ﺒ ــﺎرﻴس اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ ،ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻌـ ـراق
ﺼﻔﺔ دوﻝﺔ ذات ﺴﻴﺎدة دون ﺠﻬﺎز دوﻝﺔ.
 د أ*ب اM3'Vل و1ـو<،g
ا*/ا ! 7ا و
وم ا;37ك ا*/ق ا: 747
ﻫل ﻤن ﺤق اﻝﻤﺤﺘل ..ان ﻴﻔﻌل ﻤﺎ ﻴرﻴد ﻓﻲ اﻷ ارﻀـﻲ واﻝـﺸﻌب واﻝﻤـوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ
اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻘـ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻝـ ــﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻘـ ــوم ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬ ــﺎ ﺒﻘ ـ ـوات ﻋ ــﺴﻜرﻴﺔ؟! أم ان ﻫﻨـ ــﺎك ﻗ ـ ـواﻨﻴن
وﻤﻌــﺎﻴﻴر واﺴــﻌﺔ ﺤــددﻫﺎ اﻝﻌــﺎﻝم وﺘﺤﻤﻴﻬــﺎ اﻝﻘ ـواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴــﺔ ،وﻴﺠــب إﺘﺒﺎﻋﻬــﺎ ﻤــﻊ اﻝــﺸﻌب
واﻷرض واﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻻﺤﺘﻼل).(318
اﻷﺴ ــﻴر ،وﻜﻴ ــف ﻴ ــﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤ ــل ﻤﻌ ــﻪ؟ وﻤ ــﺎ ﺤﻘ ــوق اﻝﻤ ــدﻨﻴﻴن ،وﻤ ــﺎ ﻤ ــﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدوﻝ ــﺔ
اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋن ﺘﺼرﻓﺎت ﺠﻨودﻫﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬك اﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ؟
أﺴــﺌﻠﺔ ﻜﺜﻴ ـرة وﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻝﻬــﺎ إﺠﺎﺒــﺎت ﺸــدﻴدة اﻝوﻀــوح ﻓــﻲ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ،وﺤﺘﻤــﺎً
ﺴــوف ﻴــدﻓﻊ ﻤﺠــرم اﻝﺤــرب اﻝــﺜﻤن ،ﻷن ﺠراﺌﻤــﻪ ﻤﻬﻤــﺎ طــﺎل اﻝــزﻤن ﻻ ﺘــﺴﻘط) ،ﺒﺎﻝﺘﻘــﺎدم(
ٕواﻨﻤــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ وﺼــﻤﺔ ﻋــﺎر ﻋﻠــﻰ ﺠﺒــﻴن ﻤــن ارﺘﻜﺒﻬــﺎ ،وﻤــن أﻤ ـر ﺒﻬــﺎ وﻤــن ﺤــﺎول طﻤــس
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤول اﻝﺠرﻴﻤﺔ.
ا*/ق  >h :اM3'Vل:
ﻴﺤ ــدد اﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ ﺒوﻀ ــوح ﺴ ــﻠطﺎت اﻻﺤ ــﺘﻼل وﻜﻴﻔﻴ ــﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤ ــل ﻤﻌﻬ ــﺎ ،وﻤ ــن
ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﻼل إﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻗﺎﻨوﻨﻴـﺔ  ،ﻓﺎﻝﻤـﺎدة ) (64ﻤـن اﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـف
)(318

ﻤﺤﻤ ــد ﺒ ــﺴﻴوﻨﻲ ،اﻝﻌ ــﺎر اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻤ ــن ﻏواﻨﺘﺎﻤوا،دﻤ ــﺸق-اﻝﻘ ــﺎﻫرة  ،دار اﻝﻜﺘ ــﺎب اﻝﻌرﺒ ــﻲ ،دﻤ ــﺸق، -
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اﻝراﺒﻌــﺔ ،ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ ان ﺘﺒﻘــﻰ اﻝﺘــﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺠزاﺌﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻷ ارﻀــﻲ اﻝﻤﺤﺘﻠــﺔ ،ﻤــﺎ ﻝــم
ﺘﻠﻐﻬﺎ دوﻝﺔ اﻻﺤﺘﻼل أو ﺘﻌطﻠﻬﺎ).(319
إذا ﻜــﺎن ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻴﻬــدد أﻤﻨﻬــﺎ أو ﻴﻤﺜــل ﻋﻘﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺘطﺒﻴــق اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ،وﻴــﺸدد اﻝﺘﻌﻠﻴــق
ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ،ﻋﻠــﻰ اﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻤﺒــﺎدئ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻘــﺎﻨون اﻻﺤــﺘﻼل ﻓﻜ ـرة اﺴــﺘﻤ اررﻴﺔ
اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸراﻀﻲ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ،واﻝﺘﻲ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺄﻜﻤﻠـﻪ ))اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﻤـدﻨﻲ
واﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠزاﺌﻲ(( وﻴوﻀﺢ ﺴﺒب اﻹﺸﺎرة اﻝﺴرﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف اﻝراﺒﻌﺔ إﻝﻰ اﺤﺘرام
اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺠ ازﺌــﻲ ،ﻷﻨــﻪ ﻝــم ﺘــﺘم ﻤراﻋﺎﺘــﻪ ﺒــﺸﻜل ﻜــﺎف ﺨــﻼل اﻝﻨ ازﻋــﺎت اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ ،وﻝــﻴس
ﻫﻨﺎك ﺴﺒب ﻻﺴﺘدﻻل اﻝﻌﻜس وﻫو ))ان ﺴـﻠطﺎت اﻻﺤـﺘﻼل ﻝﻴـﺴت ﻤﻠزﻤـﺔ أﻴـﻀﺎً ﺒـﺎﺤﺘ ارم
اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻠﺒﻼد أو ﺤﺘﻰ دﺴﺘورﻫﺎ((.
وﻫﻨـ ــﺎك اﺴـ ــﺘﺜﻨﺎءان ﻓﻘـ ــط ﻝﻘﺎﻋـ ــدة اﻝﺤﻔـ ــﺎظ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻘ ـ ـواﻨﻴن اﻝﺠزاﺌﻴـ ــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـ ــﺔ ﺘﺘﻌﻠـ ــق
اﻷوﻝﻰ :ﺒﺄﻤن دوﻝﺔ اﻻﺤﺘﻼل.
واﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ  :ﻝﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻤــﺼﻠﺤﺔ اﻝــﺴﻜﺎن اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــﻴﺢ ﻝﻬــﺎ ﻤــﺜﻼً اﻝﻐــﺎء اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻝﺘﻤﻴﻴ ــز ،ﺒﻴﻨﻤ ــﺎ ﻻ ﺘ ــﺴﺘطﻴﻊ دوﻝ ــﺔ اﻻﺤ ــﺘﻼل اﻝﻐ ــﺎء اﻝﻘـ ـواﻨﻴن اﻝﺠزاﺌﻴ ــﺔ ،أو وﻗ ــف
اﻝﻌﻤــل ﺒﻬــﺎ ﻷي ﺴــﺒب آﺨــر وﺒــﺸﻜل ﺨــﺎص ﻝﻤﺠــرد ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸــﻰ ﻤــﻊ اﻝﻘـواﻨﻴن
اﻝﺨﺎﺼﺔ).(320
وﻴﻘﻴــد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ..ﻜــذﻝك ﺼــﻼﺤﻴﺔ ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ﻓــﻲ ﻨــﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ
ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻬــﺎ ﻓﺎﻝﻤــﺎدة ) (64ﻤــن اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺠﻨﻴــف اﻝراﺒﻌــﺔ ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ))ﻻ ﻴﺠــوز ﻝدوﻝــﺔ
اﻻﺤ ــﺘﻼل اﺨ ــﻀﺎع ﺴ ــﻜﺎن اﻷ ارﻀ ــﻲ اﻝﻤﺤﺘﻠ ــﺔ ﻝﻠﻘـ ـواﻨﻴن اﻝﺘ ــﻲ ﺘ ارﻫ ــﺎ ﻻزﻤ ــﺔ ﻝﺘﻤﻜﻨﻬ ــﺎ ﻤ ــن
اﻝوﻓــﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬــﺎ ﺒﻤﻘﺘــﻀﻰ ﻫــذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ،وﺘــﺄﻤﻴن اﻹدارة اﻝﻤﻨﺘظﻤــﺔ ﻝﻺﻗﻠــﻴم ،وﻀــﻤﺎن
أﻤن دوﻝﺔ اﻻﺤـﺘﻼل وأﻤـن اﻷﻓـراد وﻤﻤﺘﻠﻜـﺎت ﻗـوات او إدارة اﻻﺤـﺘﻼل ،وﻜـذﻝك اﻝﻤﻨـﺸﺂت
وﺨطوط اﻝﻤواﺼﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ((.
وﻴﺤدد اﻝﺨﺒراء اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴن ،اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻓﻴﻬﺎ ﻝدوﻝﺔ اﻻﺤﺘﻼل ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﺴـﻠطﺔ
ﺘــﺸرﻴﻌﻴﺔ ،وﻫــﻲ ﺘﻘﺘــﺼر ﻋﻠــﻰ )اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺘطﺒﻴــق اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ( ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻻت ﻤﺜــل:
رﻋﺎﻴ ـ ــﺔ اﻷطﻔ ـ ــﺎل واﻝ ـ ــﺼﺤﺎﻓﺔ ،واﻝﻐ ـ ــذاء واﻝﻨظﺎﻓ ـ ــﺔ واﻝ ـ ــﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤ ـ ــﺔ واﻷﺤﻜ ـ ــﺎم اﻷﺨ ـ ــرى
)(319

ﻤﺤﻤد ﺒﺴﻴوﻨﻲ ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.39

)(320

ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺼﺎدرة ﻋﺎم.1948
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اﻝـ ــﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺤـ ــﺎﻓظ ﻋﻠـ ــﻰ )اﻹدارة اﻝﻤﻨظﻤـ ــﺔ ﻝﻸ ارﻀـ ــﻲ( و)اﻷﺤﻜـ ــﺎم اﻝﺠزاﺌﻴـ ــﺔ( اﻝﻼزﻤـ ــﺔ
ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ:

)(321

وﺒﻤوﺠــب اﻝﻤــﺎدة ) (65ﻻ ﺘــﺼﺒﺢ اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺠزاﺌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻔرﻀــﻬﺎ دوﻝــﺔ اﻻﺤــﺘﻼل
ﻨﺎﻓــذة إﻻ ﺒﻨــﺸرﻫﺎ ٕواﺒﻼﻏﻬــﺎ ﻝﻠ ــﺴﻜﺎن ﺒﻠﻐــﺘﻬم ،وﻻ ﻴﻜــون ﻝﻬــذﻩ اﻷﺤﻜ ــﺎم أﺜــر رﺠﻌــﻲ ﻓﻬ ــل

ﻗﺎﻤت ﺴﻠطﺎت اﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤﻴرﻜﻲ -اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌراق ﺒذﻝك؟!.

وﻋﻠ ــﻰ ارض اﻝوﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ..ﻝ ــم ﺘﻔ ــﺼﺢ ﺴ ــﻠطﺎت اﻻﺤ ــﺘﻼل اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﻋ ــن
ﻨواﻴﺎﻫﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﻴﺔ إﻗرار اﻝﻌداﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ﺒوﺼـﻔﻬﺎ ﻫـدﻓﺎً دوﻝﻴـﺎً ﻴؤﻜـد ﻋﻠـﻰ
ﻀ ـ ــرورة ﻤﺤﺎﻜﻤ ـ ــﺔ اﻝ ـ ــذﻴن ارﺘﻜﺒـ ـ ـوا ﺠـ ـ ـراﺌم ﻻ إﻨ ـ ــﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻬ ـ ــد اﻝﻨظ ـ ــﺎم اﻝ ـ ــﺴﺎﺒق ﻀ ـ ــد
اﻝﻤواطﻨﻴن.
وﻗــد اﻨﺘﻬﻜــت أﻤﻴرﻜــﺎ اﻝﻌــرف اﻻول ﻓــﻲ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﻌداﻝــﺔ ،ﻋﻨــدﻤﺎ أﺼــدرت ﻻﺌﺤــﺔ
ﻋﻠ ــﻰ ورق اﻝﻠﻌ ــب )اﻝﻜودﺸ ــﻴﻨﺔ( ﺒﺄﺴ ــﻤﺎء ) (55ﻤ ــن ﻗﻴ ــﺎدات اﻝﻨظ ــﺎم اﻝ ــﺴﺎﺒق ،واﻋﺘﻘﻠ ــت
) (45ﻓﻌﻼً ﻤﻨﻬم ،ﻜﻤـﺎ ذﻜـرت ﻤـﺼﺎدر ..اﻨـﻪ ﺠـرت اﻋﺘﻘـﺎﻻت وﻓـق ﻻﺌﺤـﺔ أوﺴـﻊ ﻨطﺎﻗـﺎً
ﺘﻀم ) (200ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻴـﺔ ﻏﻴـر ﻤﻌروﻓـﺔ ،ﺤﺘـﻰ اﻵن ،واﺼـدرت ﺴـﻠطﺎت اﻻﺤـﺘﻼل
أواﻤــر ﻝﻌﻨﺎﺼــر ﺤــزب اﻝﺒﻌــث ،ﺤﺘــﻰ اﻝﻤــﺴﺘوى اﻝ ارﺒــﻊ ﺒﺘــﺴﻠﻴم أﻨﻔــﺴﻬم ﻝــﺴﻠطﺎت اﻻﺤــﺘﻼل
ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل اﻋﺘﻘﺎل ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ) (16000أﻝف ﻤﻌﺘﻘل).(322
وﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﻓﻘد ﺘﻀﻤﻨت أواﻤر اﻋﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر ﻻﺌﺤـﺔ اﻝ ـ ) (55دﻋـوة
اﺘﺎ ،وﺸﻔﻌﺘﻬﺎ ﺒﺠواﺌز ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻺرﺸﺎد ،وﻝم ﺘﻔﺼﺢ ﻋـن أﻤـﺎﻜن
ﻝﻠﻘﺒض ﻋﻠﻴﻬم أﺤﻴﺎءاً أو اﻤو ً
اﺤﺘﺠﺎز اﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴن وﻻ اﻻﺘﻬﺎﻤـﺎت اﻝﻤوﺠﻬـﺔ إﻝـﻴﻬم ،وﻻ اﻝﺘﻜﻴﻴـف اﻝﻘـﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻬـذا اﻻﺤﺘﺠـﺎز،
وﻻ اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﻴﺘم اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﺒﻬــﺎ ﻤﻌﻬــم ،وﻫــذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴــﺎت ﺸــﺒﻴﻬﺔ ﺒﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ اﺘﺒﻌﻬــﺎ
اﻝﻤﺤﺘﺠزون ﻓﻲ ﻏواﻨﺘﻨﺎﻤوا ،وﺠﻤﻌﻴﻬﺎ إﺠـراءات ﻏﻴـر ﻗﺎﻨوﻨﻴـﺔ ،وﻫـو ﻤـﺎ ﻴؤﻜـد ﺨـرق ﻗـوات
اﻻﺤﺘﻼل ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝﺨﺎص ﺒواﺠﺒﺎت اﻝﻤﺤﺘل؟!
'*/ق اى وا  ! 7أ-Wء اب:

)(321

اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻝﻌﺎم.1949

)(322

اﻝﻘ ـرار أو اﻷﻤــر رﻗــم ) (1اﻝــﺼﺎدر ﻋــن ﺴــﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف ،وﻫــو ﺤــل ﺤــزب اﻝﺒﻌــث وﻤﻼﺤﻘــﺔ ﻜ ـوادرﻩ

اﻝـ) (55وﻗﺎﺌﻤﺔ أﺨرى ﺒـ ) (200ﺸﺨص ﻗﻴﺎدي ﻏﻴر ﻤﻌروف.
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ﻴــﺴﺘﻤد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ ﻤــﺼﺎدرﻩ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻤــن اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺠﻨﻴــف اﻷرﺒــﻊ
اﻝﺘﻲ أﻗرﻫﺎ ﻤؤﺘﻤر ﺠﻨﻴف اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ ﻝوﻀﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻝﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀـﺤﺎﻴﺎ اﻝﺤـرب ﻓـﻲ
/12آذار/ﻤﺎرس  1949وﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻫﻲ):(323
 اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺠﻨﻴــف )اﻷوﻝــﻰ( اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘﺤــﺴﻴن ﺤــﺎل اﻝﺠرﺤــﻰ واﻝﻤرﻀــﻰ ﻤــن أﻓ ـراداﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان.
 اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺠﻨﻴــف )اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ( اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘﺤــﺴﻴن ﺤــﺎل اﻝﺠرﺤــﻰ واﻝﻤرﻀــﻰ ﻤــن أﻓ ـراداﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﺎر.
 اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف )اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ( اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺴرى اﻝﺤرب. اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف )اﻝراﺒﻌﺔ( اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤدﻨﻴﻴن وﻗت اﻝﺤرب. وﺒﺘــﺎرﻴﺦ  15ﻴوﻝﻴــو /ﺘﻤــوز  1977أﻗــر ﻤــؤﺘﻤر ﺠﻨﻴــف اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻲ ﻝﻠﻌﻤــل ﻋﻠــﻰاﻨﻤــﺎء وﺘطــوﻴر اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ )اﻝﺒروﺘوﻜــوﻝﻴن اﻝﻤﻠﺤﻘــﻴن( اﻹﻀــﺎﻓﻴﻴن
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف اﻷرﺒﻊ ﻝﻌﺎم .(324)1949
وطﺒﻘ ـ ــﺎً ﻝﺘﻠ ـ ــك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ـ ــﺎت واﻝﺒروﺘوﻜ ـ ــوﻻت اﻹﻀ ـ ــﺎﻓﻴﺔ ..ﻨﺠ ـ ــد ان اﻝﻘ ـ ــﺎﻨون اﻝ ـ ــدوﻝﻲ
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 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.

'*/ق ا 7

! أ-Wء اوب:

)(323

اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ  12آذار /ﻤﺎرس 1949واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻝﺤرب.

)(324

ﻗرار ﻤؤﺘﻤر ﺠﻨﻴف ﺒﺘﺎرﻴﺦ ) (15ﺘﻤوز  /ﻴوﻝﻴو  1977ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف.
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ﺘــﻨص اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ )ﺠﻨﻴــف( اﻝراﺒﻌــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﺸــﺨﺎص اﻝﻤــدﻨﻴﻴن ﻓــﻲ وﻗــت
اﻝﺤرب اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻓﻲ /2آب/أﻏﺴطس  1949ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨود اﻵﺘﻴﺔ:
 ﺠرﺤﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف اﻝراﺒﻌﺔ ﺘﺤث ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﺘداﺒﻴر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ انﺘــﺴﺒب ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻨــﺎة أو إﺒــﺎدة ﻝﻸﺸــﺨﺎص اﻝﻤــدﻨﻴﻴن اﻝﻤوﺠــودﻴن ﺘﺤــت ﺴــﻠطﺔ أﺤــد
طرﻓــﻲ اﻝﻨ ـزاع وﻻ ﻴﻘﺘــﺼر ﻫــذا اﻝﺨطــر ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﺘــل واﻝﺘﻌــذﻴب واﻝﻌﻘوﺒــﺎت اﻝﺒدﻨﻴــﺔ
واﻝﺘــﺸوﻴﻪ واﻝﺘﺠــﺎرب اﻝطﺒﻴــﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘﺘــﻀﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻝطﺒﻴــﺔ ﻝﻠــﺸﺨص
اﻝﻤﺤﻤــﻲ ،وﻝﻜﻨــﻪ ﻴــﺸﻤل أﻴــﻀﺎً أي أﻋﻤــﺎل )وﺤــﺸﻴﺔ أﺨــرى وﺴـواء ﻗــﺎم ﺒﻬــﺎ وﻜــﻼء
ﻤدﻨﻴون أو وﻜﻼء ﻋﺴﻜرﻴون اﻝﻤﺎدة ).(132
 ﺤظـرت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻻﻜـراﻩ اﻝﻤـدﻨﻲ أو اﻝﻤﻌﻨـوي ﻀـد اﻷﺸـﺨﺎص اﻝﻤـدﻨﻴﻴنﺨ ــﺼوﺼﺎً ﺒ ــدون اﻝﺤ ــﺼول ﻋﻠ ــﻰ ﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت ﻤ ــﻨﻬم )اﻝﻤ ــﺎدة  (31ﻜﻤ ــﺎ ﻻ ﻴﺠ ــوز
ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ أي ﺸﺨص ﻤدﻨﻲ ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝم ﻴﻘﺘرﻓﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎً.
 وﺘﺤظ ـ ــر اﻝﻌﻘوﺒ ـ ــﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴ ـ ــﺔ واﻝ ـ ــﺴﻠب وأﺴ ـ ــﺎﻝﻴب اﻝﻘ ـ ــﺼﺎص ﻤ ـ ــن اﻷﺸ ـ ــﺨﺎصاﻝﻤدﻨﻴﻴن وﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم اﻝﻤﺎدة ).(33
ﻜﻤﺎ ﻴﺤظر أﺨذ اﻝرﻫﺎﺌن)اﻝﻤﺎدة .(34
 وﻴﺘﻤﺘﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤدﻨﻴﻴن ﺒﺤق اﻻﺤﺘرام ﻷﺸﺨﺎﺼـﻬم وﺸـرﻓﻬم وﻋﻘﺎﺌـدﻫماﻝدﻴﻨﻴ ــﺔ ،وﻋ ــﺎداﺘﻬم وﺘﻘﺎﻝﻴ ــدﻫم وﺤﻘ ــوﻗﻬم اﻝﻌﺎﺌﻠﻴ ــﺔ ،وﻴﺠ ــب ﻤﻌ ــﺎﻤﻠﺘﻬم ﻓ ــﻲ )ﺠﻤﻴ ــﻊ
اﻷﺤوال( ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺎدة ).(325)(27
 ﻜﻤــﺎ اﺸــﺘﻤﻠت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺤﻜــﺎم ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻷﺠﺎﻨــب ﻤــن رﻋﺎﻴــﺎ اﻝــدولاﻝﻌــدوة أو اﻝﻤﺤﺎﻴــدة اﻝــذﻴن ﻴﺘواﺠــدون ﻓــﻲ اﻻﻗــﺎﻝﻴم اﻝﻤﺘﺤﺎرﺒــﺔ أو ﻓــﻲ اﻻﻗــﺎﻝﻴم اﻝﺘــﻲ
ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻼﺤﺘﻼل.
 ﻜﻤﺎ ﻨظﻤت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ -اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺄﻤوﻨـﺔ اﻝﺘـﻲﺘﺘﻌ ــرض ﻵﺜ ــﺎر اﻝﺤ ــرب )اﻝﺠرﺤ ــﻰ ،اﻝﻤرﻀ ــﻰ ،اﻝﻤ ــﺴﻨون ،اﻷطﻔ ــﺎل( اﻝ ــذﻴن ﺘﻘ ــل
أﻋﻤـ ــﺎرﻫم ﻋـ ــن ﺨﻤـ ــﺴﺔ أﻋ ـ ـوام واﻝﻨـ ــﺴﺎء اﻝﺤواﻤـ ــل واﻤﻬـ ــﺎت اﻷطﻔـ ــﺎل اﻝـ ــذﻴن ﺘﻘـ ــل
أﻋﻤﺎرﻫم ﻋن ﺴﺒﻊ ﺴﻨوات.

)(325

اﻝﻤﺎدة ) (34ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول )اﻝﻤﻠﺤق اﻷول( ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﻴﺔ أو أﺨذ اﻝرﻫﺎﺌن.
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 وﻜـذﻝك وﻀــﻌت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻀــﻤﺎﻨﺎت ﻝﺤرﻴــﺔ ﻤـرور ﺸــﺤﻨﺎت ﺠﻤﻴــﻊ اﻷدوﻴــﺔ وﻝـوازماﻝﻤﺴﺘــﺸﻔﻴﺎت واﻝﻤﻬﻤــﺎت اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﻠﻌﺒــﺎدة اﻝدﻴﻨﻴــﺔ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤــدﻨﻴن ﻓﻘــط ﺤﺘــﻰ
ﻝو ﻜﺎﻨوا ﻴﻨﺘﻤون ﻝﻠﻌدو.
 وﻗــد ﺘــﻀﻤﻨت اﻝﻤــﺎدة ) (48ﻤــن اﻝﺒروﺘوﻜــول اﻝﻤﻠﺤــق ﻗﺎﻋــدة أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﺒﺘﻘرﻴرﻫــﺎ انﺘﻌﻤـ ــل أط ـ ـراف اﻝﻨ ـ ـزاع ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴـ ــز ﺒـ ــﻴن اﻝـ ــﺴﻜﺎن اﻝﻤـ ــدﻨﻴﻴن واﻝﻤﻘـ ــﺎﺘﻠﻴن وﺒـ ــﻴن
اﻷﻫــداف اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻷﻫــداف اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ،وﻤــن ﺜــم ﺘوﺠــﻪ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺘﻬم ﻀــد اﻷﻫــداف
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ ،وذﻝك ﻤن أﺠـل اﻝﻘواﻋـد اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝـﺴﻜﺎن
اﻝﻤدﻨﻴن ،وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ):(326
 -1ﻴﺘﻤﺘـ ــﻊ اﻝـ ــﺴﻜﺎن اﻝﻤـ ــدﻨﻴون واﻷﺸـ ــﺨﺎص اﻝﻤـ ــدﻨﻴون ﺒﺤﻤﺎﻴـ ــﺔ ﻋﺎﻤـ ــﺔ ﻀـ ــد
اﻷﺨطﺎر اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ وﻴﺠـب ﻻﻀـﻔﺎء ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ،ﻤ ارﻋـﺎة اﻝﻘواﻋـد دوﻤ ًـﺎ ،ﻓـﻀﻼً ﻋـن اﻝﻘواﻋـد اﻷﺨـرى اﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ
ﻝﻠﺘطﺒﻴق.
 -2ﻻ ﻴﺠــوز ان ﻴﻜــون اﻝــﺴﻜﺎن اﻝﻤــدﻨﻴون ﺒوﺼــﻔﻬم ﻫــذا ،وﻜــذﻝك اﻷﺸــﺨﺎص
اﻝﻤدﻨﻴون ﻤﺤﻼً ﻝﻠﻬﺠوم ،وﻴﺤظر أﻋﻤـﺎل اﻝﻌﻨـف أو اﻝﺘـردد أو اﻝﺘﻬدﻴـد ﺒـﻪ
اﻝراﻤﻴﺔ أﺴﺎﺴﺎً إﻝﻰ ﻨﺸر اﻝذﻋر ﺒﻴن اﻝﺴﻜﺎن اﻝﻤدﻨﻴﻴن.
 -3ﻴﺘﻤﺘ ــﻊ اﻷﺸ ــﺨﺎص اﻝﻤ ــدﻨﻴون ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻴوﻓرﻫ ــﺎ ﻫ ــذا اﻝﻘ ــﺴم ﻤ ــﺎ ﻝ ــم
ﻴﻘوﻤ ـوا ﺒــدور ﻤﺒﺎﺸــر ﻓــﻲ اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻌداﺌﻴــﺔ ،وﻋﻠــﻰ ﻤــدى اﻝوﻗــت اﻝــذي
ﻴﻘوﻤون ﺨﻼﻝﻪ ﺒﻬذا اﻝدور.
 -4ﺘﺤظر اﻝﻬﺠﻤﺎت اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ :وﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻫدف ﻋـﺴﻜري
ﻤﺤــدد أو ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﺘــﺴﺘﺨدم طرﻴﻘــﺔ أو وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠﻘﺘــﺎل ﻻ ﻴﻤﻜــن أن ﺘوﺠــﻪ
إﻝـ ــﻰ ﻫـ ــدف ﻋـ ــﺴﻜري ﻤﺤـ ــدد أو ﺘﻠـ ــك اﻝﺘـ ــﻲ ﺘـ ــﺴﺘﺨدم طرﻴﻘـ ــﺔ أو وﺴـ ــﻴﻠﺔ
ﻝﻠﻘﺘــﺎل ،ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺤــﺼر آﺜﺎرﻫــﺎ وﻤـن ﺜــم ﻓــﺄن ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘــﺼﻴب ﻓــﻲ
ﻜ ــل ﺤﺎﻝ ــﺔ اﻷﻫ ــداف اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ واﻷﺸ ــﺨﺎص اﻝﻤ ــدﻨﻴﻴن أو اﻷﻋﻴ ــﺎن دون
ﺘﻤﻴز.
و cا;.ت ا*ا9
)(326

اﻝﻤﺎدة ) (34ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول )اﻝﻤﻠﺤق اﻷول( ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﻴﺔ أو أﺨذ اﻝرﻫﺎﺌن.
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اb

:

أ -اﻝﻬﺠــوم ﻗــﺼﻔﺎً ﺒﺎﻝﻘﻨﺎﺒــل ،أﻴــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝطــرق أو اﻝوﺴــﺎﺌل ،اﻝــذي ﺘــﺴﺘﻬدف ﻋــدداً ﻤــن
اﻷﻫـداف اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ اﻝواﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻤدﻴﻨـﺔ أو ﺒﻠـدة أو ﻗـرب ﻤﻨطﻘـﺔ أﺨـرى ﺘـﻀم ﺘرﻜﻴـ اًز
ﻤن اﻝﻤدﻨﻴن أو اﻷﻋﻴﺎن اﻝﻤدﻨﻴﺔ

)(327

.

ب -اﻝﻬﺠ ــوم اﻝ ــذي ﻴﻤﻜ ــن أن ﻴﺘوﻗ ــﻊ ﻤﻨ ــﻪ أن ﻴ ــﺴﺒب ﺨ ــﺴﺎرة ﻓ ــﻲ أرواح اﻝﻤ ــدﻨﻴﻴن أو
إﺼـ ــﺎﺒﺎت ﺒﻬـ ــم واﻀ ـ ـ ار اًر ﺒﺎﻷﻋﻴـ ــﺎن اﻝﻤدﻨﻴـ ــﺔ أو ﻴﺤـ ــدث ﺨطـ ــﺄ ﻤـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻝﺨـ ــﺴﺎﺌر
واﻷﻀـ ـرار ،ﻴﻔ ــرط ﻓ ــﻲ ﺘﺠ ــﺎوز ﻤ ــﺎ ﻴﻨﺘظ ــر أن ﻴ ــﺴﻔر ﻋﻨ ــﻪ ذﻝ ــك اﻝﻬﺠ ــوم ﻤ ــن ﻤﻴـ ـزة
ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ وﻤﺒﺎﺸرة).(328
ج -ﺤظر ﻫﺠﻤﺎت اﻝردع ﻀد اﻝﺴﻜﺎن واﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤدﻨﻴﻴن.
د -ﻻ ﻴﺠــوز اﻝﺘوﺴــل ﺒوﺠــود اﻝــﺴﻜﺎن واﻷﺸــﺨﺎص اﻝﻤــدﻨﻴﻴن أو ﺘﺤرﻜــﺎﺘﻬم ﻓــﻲ ﺤﻤﺎﻴــﺔ
ﻨﻘ ــﺎط أو ﻤﻨ ــﺎطق ﻤﻌﻴﻨ ــﺔ ﻀ ــد اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ ،وﻻﺴ ــﻴﻤﺎ ﻤﺤﺎوﻝ ــﺔ درء اﻝﻬﺠ ــوم
ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ أو ﺘﻐطﻴﺔ أو ﺘﻤﻴز أو اﻋﺎﻗﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ.
ﻫ ـ ـ -ﻻ ﻴﻌﻔ ــﻲ ﺨ ــرق ﻫ ــذﻩ اﻝﻤﺤ ــذورات أطـ ـراف اﻝﻨـ ـزاع ﻤ ــن اﻝﺘ ازﻤ ــﺎﺘﻬم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ ﺤﻴ ــﺎل
اﻝــﺴﻜﺎن ،واﻷﺸــﺨﺎص اﻝﻤــدﻨﻴﻴن ،ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك اﻻﻝﺘـزام ﺒﺎﺘﺨــﺎذ اﻹﺠـراءات اﻝوﻗﺎﺌﻴــﺔ
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ )اﻝﻤﺎدة .(57
وﻝﻐـرض وﻀـﻊ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻷﻝﺘـزام أﻤﻴرﻜـﺎ وﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ أوﻗـﺎت اﻝﺤـرب ﻤـﻊ اﻝﻌـراق
ﺒﺘﻠك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤـﻲ اﻝﻤـدﻨﻴﻴن واﻷﺴـرى وﺒـﻴن ﻤـﺎ ﺠـرى
ﻓﻲ ﺴﺠن )أﺒو ﻏرﻴب( ﻨﺴﺘدل ﺒﺴرﻋﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ اﺸﺎرت إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝواﺸــﻨطن ﺒوﺴــت( ﺘﺤﻤــل ﻋــﺎدة ﺘوﺠﻬــﺎت اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وﺘــداﻓﻊﻋ ــن اﻝﺤﻜوﻤ ــﺔ واﻝـ ـرﺌﻴس وﻝﻜﻨﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺘﻘرﻴرﻫ ــﺎ اﻝ ــﺼﺎدر ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ 12ﻤ ــﺎﻴو /آﻴـ ــﺎر
 2004ﻜﺎﻨــت ﺸــدﻴدة اﻝوﻀــوح ﻓــﻲ ﺘوﺠﻴـ ٍـﻪ اﻻﺘﻬﺎﻤــﺎت اﻝواﻀــﺤﺔ إﻝــﻰ اﻝﻘﻴــﺎدات
اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬم ﺒوش).(329
)(327ﻗــﺎﻨون ﺤﻘــوق اﻻﻨــﺴﺎن وﻨــﺼوﺼﻪ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻤــﻲ اﻻﻨ ـﺴﺎن ﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت اﻝﺤــروب اﻝــﺼﺎدر ﺨــﻼل
اﻝﻌﺎم .1949
)(328

اﻝﻤﺎدة ) (57ﻤن اﻝﺒرﺘوﻜول اﻹﻀﺎﻓﻲ ،اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﺤظر اﻝﻬﺠﻤﺎت اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻨﻴن.

)(329

ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝواﺸــﻨطن ﺒوﺴــت اﻝــﺼﺎدرة ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  /12ﻤــﺎﻴو /أﻴــﺎر  2004ﻨــﺸرت اﺘﻬﺎﻤــﺎت واﻀــﺤﺔ ﻝﻠﻘﻴــﺎدة

اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬم ﺒوش ﻋﻠﻰ ﺼور اﻝﺘﻌذﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺠﻨﺎء اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﻓﻲ أﺒو ﻏرﻴب.
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 وﻗد ﻨـﺸرت اﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼـورة ﻤﻘﺘـل ﻋ ارﻗـﻲ -ﺠﺜـﺔ ﻫﺎﻤـدة ﻋﻠـﻰ اﻷرض ،وﻝطﺨـتاﻝ ــدﻤﺎء ﺜﻴﺎﺒ ــﻪ ووﺠﻬ ــﻪ وذ ارﻋ ــﻪ اﻝﻴ ــﺴرى ،أﻤ ــﺎ اﻝ ــذراع اﻝﻴﻤﻨ ــﻰ ﻓﻘ ــد ﺒﺘ ــرت ،وﻜ ــذﻝك
ـﺴﻤﺎ ،وﻜــذﻝك
ﺼــورة ﻝﺠﻨــدي أﻤﻴرﻜــﻲ ﻴﻨــﺎم ﻓــوق ﻫــرم أﺠــﺴﺎد اﻝرﺠــﺎل اﻝﻌﺎرﻴــﺔ ﻤﺒﺘـ ً
ﺼورة ﻝﺸﺎﺒﻪ ﺴﺠﻴﻨﺔ ،وﻗد رﻓﻊ ﻗﻤﻴﺼﻬﺎ ﻤن ﺠـﺴدﻫﺎ ﻝﺘﻘـف ﻋﺎرﻴـﺔ اﻝـﺼدر ،ﺒﻴﻨﻤـﺎ
اﻝﺠﻨــود اﻻﻤﻴرﻜــﺎن ﻴﻨظــرون ﻤﺒﺘــﺴﻤﻴن ﻓــﻲ ﺴــﻌﺎدة ،وﻜــذﻝك ﺼ ـورة أﺨــرى ﻝﺠﻨــود
اﻤ ـرﻴﻜﻴﻴن)رﺠ ــﺎل وﻨ ــﺴﺎء( ﻴﻤﺎرﺴــون اﻝﺠ ــﻨس أﻤ ــﺎم ﻋﺘﺒــﺎت اﻝﻤ ــﺴﺎﺠد دون اﺤﺘـ ـرام
ﻻﻤــﺎﻜن اﻝﻌﺒــﺎدة ،،وﺼــورة أﺨــرى ﻝﻤﺠﻨــدة أﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺘــدﻋﻰ )ﻝﻴﻨــدي اﻨﺠﻼﻨــد( وﻫــﻲ
ﺘﻨظــر ﺒ ــﺸﻐف إﻝ ــﻰ ﺴ ــﺠﻴن ﻋ ارﻗ ــﻲ ﻋ ــﺎر ﻤ ــن ﻤﻼﺒ ــﺴﻪ ﺘﻤﺎﻤ ـ ًـﺎ ،وﻫ ــو ﻤﻤ ــدد ﻋﻠ ــﻰ
اﻷرض ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺠرﻩ ﻫﻲ ﻤن رﻗﺒﺘﻪ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻝرﺒط اﻝﻜﻼب.
 وﺘــﺸﻴر اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ إﻝــﻰ اﻨﻬــﺎ أﺨطــرت ﻝﺤــذف ﻨــﺼف اﻝــﺼورة ﺤﺘــﻰ ﻴﻤﻜــن ﻨــﺸرﻫﺎ،ﻜﻤــﺎ ﻨــﺸرت اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼــورة أﺨــرى ﻻﺴــﻴر ﻋ ارﻗــﻲ ﺘــم ﺘﺠرﻴــدﻩ ﻤــن ﺜﻴﺎﺒــﻪ وﺘﻘﻴﻴــدﻩ
ﻓــﻲ ﺴ ـرﻴر ،وﻗــد وﻀــﻊ اﻷﻤﻴرﻜﻴــون ﻤﻼﺒــس ﻨــﺴﺎء داﺨﻠﻴــﺔ ﻓــوق أرﺴــﻪ ووﺠﻬــﻪ،
وأﻀـ ــﺎﻓت 
إن اﻝﻤﺠﻤوﻋـ ــﺔ اﻝﺠدﻴـ ــدة ﻤـ ــن اﻝـ ــﺼور ﻴظﻬـ ــر ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﻝـ ــﻀﺒﺎط واﻝﺠﻨـ ــود
اﻷﻤﻴرﻜـ ــﺎن وﻫـ ــم ﻴـ ــﻀﺤﻜون ﺒـ ــﺼورة ﻫـ ــﺴﺘﻴرﻴﺔ ﺘﻌﻜـ ــس ﻤـ ــدى ﺴـ ــﺎدﻴﺘﻬم وﺘﻠـ ــذذﻫم
ﺒﺘﻌذﻴب اﻝﺴﺠﻨﺎء ،ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝـﺼورة ﺒطﺎﻗـﺎت ﻫـؤﻻء اﻝـﻀﺒﺎط واﻝﺠﻨـود اﻝﺘـﻲ
ﺘﺤــدد ﻫــوﻴﺘﻬم اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ورﺘــﺒﻬم ،ﻤﻤــﺎ ﻴؤﻜــد اﻨﻬــﺎ ﻝﻴــﺴت ﺼــو اًر ﻤﻔﺒرﻜــﺔ ،إذ ﺘــم
اﻝﺘﻘﺎطﻬﺎ ﺒﻌدة ﻜﺎﻤﻴرات رﻗﻤﻴﺔ ،وﺘم ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗـراص ﻤدﻤﺠـﺔ ﺘـم ﺘﻨﺎﻗﻠﻬـﺎ ﺒـﻴن
اﻝﺠﻨ ــود ﻓ ــﻲ ﺴـ ـرﻴﺔ اﻝ ــﺸرطﺔ اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ رﻗ ــم ) (372وﻫ ــﻲ وﺤ ــدة ﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﻝﻘـ ـوات
اﻻﺤﺘﻴﺎط ﺘﺘﻤرﻜز ﻓﻲ )ﻜرﻴﺴﺒﺎﺘون( ﺒوﻻﻴﺔ ﻤﺎرﻴﻼﻨد اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ.
وﻗد اﻋﺘﺎد اﻻﻤﻴرﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﺠﺒﺎر ﺴـﺠﻨﺎﺌﻬم ﻋﻠـﻰ ﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﻠـواط واﻝﻌـﺎدات اﻝـﺴرﻴﺔ
ﻝﺘﺼوﻴرﻫم ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻫﻤﺠﻴون ،ﺜم ﻴرﺴﻠون ﺘﻠك اﻝﺼور ﻝذوﻴﻬم واﺼدﻗﺎﺌﻬم ﻓـﻲ اﻝوﻻﻴـﺎت
اﻝﻤﺘﺤدة).(330
وﻨﻘﻠــت اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋــن ﻤﺤــﺎﻤﻲ اﻝﻤﺘﻬﻤــﻴن ﺒﺎرﺘﻜــﺎب اﻻﻋﺘــداءات اﻝﺠﻨــﺴﻴﺔ وﺘﻌــذﻴب
اﻝﺴﺠﻨﺎء ﻗـوﻝﻬم ان ﻤـن ﻴـﺘم اﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻤﻌﻬـم اﻵن ﻤـن اﻝﺠﻨـود اﻻﻤﻴرﻜـﺎن -ﻫـم ﻜـﺒش ﻓـداء
)(330

ﺘﻘرﻴر ﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤول ﺴﺠن أﺒو ﻏرﻴب ﺒﺘﺎرﻴﺦ /22ﻤﺎﻴو/أﻴـﺎر 2004ﺤـول ﺤـﺎل
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ﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻜﺒﺎر ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﺒرات اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ،ﻓﻬؤﻻء اﻝﺠﻨود ﻜـﺎﻨوا ﻴﻨﻔـذون أواﻤـر ﻫـؤﻻء اﻝﻘـﺎدة،
واﻝ ـ ــذﻴن أرادوا ﺘ ـ ــﺼوﻴر ﻋﻤﻠﻴ ـ ــﺎت اﻝﺘﻌ ـ ــذﻴب ﻹذﻻل اﻝﻤﻌﺘﻘﻠ ـ ــﻴنٕ ،واﺠﺒ ـ ــﺎرﻫم ﻋﻠ ـ ــﻰ إﻓ ـ ــﺸﺎء
ﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت ﺘﺘﻌﻠ ــق ﺒﺎﻝﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ ،وأﻀ ــﺎﻓت اﻝ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻨﻬ ــﺎ ﺤﺎوﻝ ــت اﻝﺤ ــﺼول ﻋﻠ ــﻰ ﺘﻌﻠﻴ ــق
اﻝﻤﺘﺤدث ﺒﺎﺴم اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻗطـر ،وﻗـﺎدة ﺒﻌـض اﻝوﺤـدات اﻝﺘـﻲ ﻤﺎرﺴـت ﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ
داﺨ ــل ﺴ ــﺠن أﺒ ــو ﻏرﻴ ــب ،ﻝﻜ ــن اﻝﺠﻤﻴ ــﻊ رﻓ ــﻀوا اﻝﺘﻌﻠﻴ ــق وﺘﺠ ــﺎﻫﻠوا طﻠﺒ ــﺎت اﻝ ــﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻝﻤذﻜورة.
أﻤ ــﺎ اﻋﺘﻘ ــﺎل اﻝﻨ ــﺴﺎء ﻓﺄﻨ ــﻪ ﻴ ــﺘم ﺒ ــدون أي ﺘ ــدﻗﻴق أو ﺘﺤرﻴ ــﺎت أو ﺘﻠ ــﺒس ﺒﺠرﻴﻤ ــﺔ أو
وﺠــود ﻓــﻲ ﻤــﺴرح ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وﻤﻌظــم اﻝﻤﻌــﺘﻘﻼت ﻓــﻲ ﺴــﺠن أﺒــو ﻏرﻴــب
ﻤن اﻝﻼﺘﻲ اﻝﻘﻲ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻬن ﺠزاﻓﺎً ﺨﻼل ﺘﻔﺘﻴش اﻝﺒﻴوت ﻝـﺴرﻗﺘﻬﺎ أو ﻹذﻻل أﻫﻠﻬـﺎ أو
ﺒﺤﺜﺎً ﻋن اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ،وأﺨرﻴـﺎت ﺘـم ﺴـﺤﺒﻬن ﻤـن اﻝـﺸﺎرع ﺒـﻼ ﺠرﻴﻤـﺔ واﻝـﺒﻌض ﻤـن
اﻝﻨـ ــﺴﺎء ﻗﺎﻤـ ــت ﻗ ـ ـوات اﻻﺤـ ــﺘﻼل ﺒﺎﺼـ ــطﻴﺎدﻫن ﺒﺎﻝـ ــﺸﺒﺎك ﻤـ ــن اﻝطـ ــﺎﺌرات ،وﻜـ ــل اﻝﻔﺘﻴـ ــﺎت
واﻝــﺴﻴدات اﻝﻘــﻲ ﺒﻬــن ﻓــﻲ ﻤﻌﺘﻘــل أﺒــو ﻏرﻴــب ﺒــﻼ ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ،ﻤــﺎ ﻴزﻴــد ﻋﻠــﻰ أرﺒﻌــﺔ آﻻف
ﻤﻌﺘﻘــل وﻤﻌﺘﻘﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﺠن اﻝﻌــﺎر اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ ،اﻝــذي ﻝــن ﺘــﺘﺨﻠص ﻤﻨــﻪ أﺒــداً ﺴــﻤﻌﺔ أﻤﻴرﻜــﺎ
وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ).(331
وﻓ ــﻲ ﺘﻘرﻴ ــر ﻨ ــﺸرﺘﻪ ﻋ ــدة وﻜ ــﺎﻻت ﻝﻸﻨﺒ ــﺎء وﻤﻨﻬ ــﺎ )أ ،ش ،أ( وﻜﺎﻝ ــﺔ أﻨﺒ ــﺎء اﻝ ــﺸرق
اﻷوﺴ ـ ــط اﻝﻤ ـ ــﺼرﻴﺔ ،وﻨ ـ ــﺸر ﻴ ـ ــوم /22ﻤ ـ ــﺎﻴو/أﻴ ـ ــﺎر ،2004ﻴ ـ ــﺼف اﻝ ـ ــﺼﺤﻔﻴون ﺤﺎﻝ ـ ــﺔ
اﻝــﺴﺠﻴﻨﺎت ﻓــﻲ ﺴــﺠن أﺒــو ﻏرﻴــب ﺒﻌــد ﺘــﺼﻔﻴﺘﻪ ﻤــن اﻝﻤﻌﺘﻘﻠــﻴن أﺨﻔــﺎء ﻜــل ﻤﻌــﺎﻝم اﻝﺠ ـراﺌم
اﻝﺒﺸﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻘول اﻝﺘﻘرﻴر:
ﻨﺠﺤت ﺴﺠﻴﻨﺔ ﻋراﻗﻴﺔ ﻤن ﻨـزﻴﻼت أﺒـو ﻏرﻴـب ﻓـﻲ ﺘـﺴرﻴب رﺴـﺎﻝﺔ ﺨطﻴـﺔ ﺘـﺴﺘﻐﻴث
ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻏﺘــﺼﺎب ﺤـراس اﻝــﺴﺠن اﻻﻤـرﻴﻜﻴﻴن ﻝﻬــن ﻤــن ﺒــﻴن ﺨﻤــس ﺴــﺠﻴﻨﺎت أﺨرﻴــﺎت،
وﻗﺎﻝــت اﻝرﺴــﺎﻝﺔ :ان اﻜﺜــر ﻤــن ﺴــﺠﻴﻨﺔ أﺼــﺒﺤن ﺤواﻤــل وﻴﻌــﺸن ﺘﺤــت ظــروف ﻗﺎﺴــﻴﺔ،
وﻜﺎﻨت اﻝﺴﺠﻴﻨﺔ ﻗد ﺴﻠﻤت اﻝرﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﺘﻘل اﻓرﺠت ﻋﻨﻪ اﻝﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ.
وذﻜــر ﻤ ارﺴــل )وﻜﺎﻝــﺔ أﻨﺒــﺎء اﻝــﺸرق اﻷوﺴــط( اﻨــﻪ ﻋﻨــد زﻴﺎرﺘــﻪ ﻝــﺴﺠن أو ﻏرﻴــب
ﺒـ ــﺼﺤﺒﺔ ﻤﺠﻤوﻋـ ــﺔ ﺼـ ــﺤﻔﻴﻴن ﻋ ـ ـراﻗﻴﻴن ،وأﺠﺎﻨـ ــب ﺨـ ــﻼل اﻷﺴـ ــﺒوع اﻝﺜﺎﻝـ ــث ﻤـ ــن ﻤـ ــﺎﻴو/
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 ،2004ﻻﺤــظ وﺠــود ﺨﻤــس ﺴــﺠﻴﻨﺎت ﻓــﻲ زﻨ ازﻨــﺎت اﻨﻔرادﻴــﺔ ﺒﺎﻝطــﺎﺒق اﻝﺜــﺎﻨﻲ ،وﻗــﺎل ان
اﻝﻨـ ـزﻴﻼت ﻜ ــن ﻴ ــﺼرﺨن ﻤ ــن ﺸ ــﺒﺎﺒﻴك اﻝزﻨ ازﻨ ــﺎت وﻴؤﻜ ــدن ﺘﻌرﻀ ــﻬن ﻻﻨﺘﻬﺎﻜ ــﺎت ﺠﻨ ــﺴﻴﺔ
أﺒﺴطﻬﺎ إﺠﺒﺎرﻫن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌري اﻝﻜﺎﻤل.
ﻝﻘــد ﻓﺠــرت وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺤــدﻴث ﺤــول اﻝﺠ ـراﺌم اﻝﺒــﺸﻌﺔ
اﻝﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺒﻬــﺎ ﺠﻨــود اﻤﻴرﻜﻴــون وﺒرﻴطــﺎﻨﻴون ﻀــد اﻷﺴــرى واﻝــﺴﺠﻨﺎء اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ﻓــﻲ ﺴــﺠن
أﺒو ﻏرﻴب ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ أﻴﺎر /ﻤـﺎﻴو 2004/ﺒﻌـد ﻋـﺎم ﺘﻘرﻴﺒـﺎً ﻤـن اﺠﺘﻴـﺎح ﺒﻐـداد ﻓـﻲ اﻝﺘﺎﺴـﻊ
ﻤن ﺸﻬر ﻨﻴﺴﺎن /أﺒرﻴل .(332)2003
وﺴﺄل اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋن ﻜﺸف ﻫذﻩ اﻝﻤﺂﺴـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺤـدﺜت ﻓـﻲ ﺒﻐـداد ﺒﻌـد اﻻﺤـﺘﻼل –وﻻ
ﺘ ـزال -ﺘرﺼــدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔــﺼﻴل ﻝﺠﻨــﺔ اﻤﻴرﻴﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻜــﺎﻨون اﻝﺜــﺎﻨﻲ /ﻴﻨــﺎﻴر ،2004وأﺒﻠﻐﺘﻬــﺎ
ﻝﻠﻜوﻨﺠرس وﻝوزﻴر اﻝـدﻓﺎع اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ارﻤـﺴﻔﻴﻠد )اﻝﻤﻠـف ﻋﻠـﻰ ﻤﻜﺘﺒـﻪ وﻝـم ﻴﻔﺘﺤـﻪ ورﺒﻤـﺎ ﻝـن
ﻴﻔﺘﺤﻪ!؟(
وﻜﺎن اﻝﻬدف اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻤن وراء ﻜﺸف ﻫذﻩ اﻝﻔﻀﺎﺌﺢ اﻝﺒﺸﻌﺔ ﻫو ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 -1ﺘﺨوﻴ ــف اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن واﻝﻌ ــرب ﻓ ــﻲ ﻜ ــل اﻝﻌواﺼ ــم اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ ﺘﺒﻌ ــﺎً ﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ )اﻀ ــرب
اﻝﻤرﺒ ــوط ﻴﺨـ ــﺎف اﻝـ ــﺴﺎﻴب( ،وﻤ ــﻊ ﺤﺎﻝـ ــﺔ اﻝرﻋـ ــب واﻝﻬﻠ ــﻊ ﺴـ ــوف ﺘﻘـ ــل اﻝﻤﻘﺎوﻤـ ــﺔ
اﻝﺸرﺴﺔ ﻀد اﻝﻤﺤﺘل ﻓﻲ اﻝﻌراق.
 -2ﻜــﺸف ﻫ ــذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت اﻝﺘ ــﻲ وﻗﻔ ــت اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ -واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺔ طـ ـوال
ﺨﻤﺴﺔ أﺸﻬر ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﺴم ﻀـد اذاﻋﺘﻬـﺎ وﻫـﻲ ﺘﻘـدم ﺼـورة ﻝﻸﻤﻴرﻜـﻲ ﻴﺒـدو ﻓﻴﻬـﺎ
ﻗوﻴﺎً وﻋﻨﻴﻔﺎً ﻴﻨﺘﻬك ﺸرف اﻋداﺌﻪ ،ﺒﻌد ان ﺘﻨﺎﻗﻠت وﺴـﺎﺌل اﻹﻋـﻼم ﺨـﻼل ﺸـﻬري
ﻤﺎرس وأﺒرﻴـل 2004 /ﺼـورة ﻝﻠﺠﻨـدي اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ،ﻜـﺎن ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻤﻬـزوم واﻝﻤﻘﺘـول
واﻝــذي ﺘﻤﺜــل اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺘــﺼرة ﻓــﻲ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﺒﺠﺜﺘــﻪ ،وﻴﺒــدو اﻝﺠﻨــدي
اﻝﻐرﺒﻲ ﺨﺎﺌﻔﺎً ﻤذﻋو اًر ﻤدﺤو اًر داﺌﻤﺎً).(333
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ﻤﺤﻤد ﺒﺴﻴوﻨﻲ ،اﻝﻌﺎر اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻤـن ﻏواﺘﻨـﺎﻤوا إﻝـﻰ أﺒـو ﻏرﻴـب ،دار اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﻌرﺒـﻲ ،دﻤـﺸق-اﻝﻘـﺎﻫرة،

ط ،2005 ،1ص.95-28
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وﻜـ ــﺸﻔت ﻤﺠﻠـ ــﺔ ﻻﻨـ ــﺴﻴت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ /17آب/أﻏـ ــﺴطس ،2004ان أطﺒـ ــﺎء
اﻝﺠﻴش اﻷﻤﻴرﻜﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺸﺎرﻜوا ﻤﻊ اﻝﻤﺤﻘﻘﻴن ﻓﻲ اﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻝـﺴﺠﻨﺎء،
واوﻀــﺤت اﻝﻤﺠﻠــﺔ ان ﻫﻨــﺎك أدﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض اﻷطﺒــﺎء ،ﻗــﺎﻤوا ﺒﺘزوﻴــر ﺸــﻬﺎدات وﻓــﺎة
ﻝﻠﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤوادث اﻝﻘﺘل اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﺘﻌذﻴب ..ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤوا ﺒﺄﺨﻔﺎء اﻷدﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌـرض
اﻝﺴﺠﻨﺎء ﻝﻠﻀرب اﻝﻤﺒرح.
وأﻜد اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﻨﺸرﺘﻪ ﻤﺠﻠﺔ "ﻻﻨﺴﻴت" اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ :ان أطﺒـﺎء اﻝﺠـﻴش اﻻﻤﻴرﻜـﻲ
ﺸــﺎرﻜوا ﻓــﻲ ﺘــﺼﻤﻴم أﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌــذﻴب اﻝﻨﻔــﺴﻴﺔ واﻝﺠــﺴدﻴﺔ اﻝﺘــﻲ اﺘﺒﻌﻬــﺎ اﻝﻤﺤﻘﻘــون ﺨــﻼل
اﺴﺘﺠواﺒﻬم).(334
واﻜــد د) .ﺴــﺘﻴﻔن ﻤــﺎﻴﻠز( اﻻﺴــﺘﺎذ ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ )ﻤﻴﻨــﺴوﺘﺎ( اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝــذي اﻋــد اﻝد ارﺴــﺔ
)ﻝﻤﺠﻠﺔ ﻻﻨﺴﻴت( ان طﺒﻴﺒﺎً وﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺎً ﻜﺎﻨﺎ ﻴﺴﺎﻋدان ﻓﻲ وﻀﻊ اﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﺤﻘﻴـق واﻝﻤواﻓﻘـﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺸــﻜﻠﻬﺎ اﻝﻨﻬــﺎﺌﻲ اﺘﻬﻤﻬــم ﻤــﺎﻴﻠز ...ﺒــﺄن ﻫــؤﻻء اﻷطﺒــﺎء وﻜــوﻨﻬم ﻓــﻲ اﻝﺠــﻴش أﺨﻠ ـوا
ﺒﺸرف اﻝﻤﻬﻨﺔ وﻗﺴم ﺒﻘراط.
ورﻏم ﻤﺤﺎوﻻت )اﻝواﺸﻨطن ﺒوﺴت( اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺤﺠم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻴﻌﻠﻤﻬـﺎ
اﻝرﺌﻴس ﺒوش ﻋن ﻤذاﺒﺢ واﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺴـﺠن أﺒـو ﻏرﻴـب ،وﻏﻴـرﻩ ﻤـن اﻝـﺴﺠون اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴــل وﺠﻬــﻪ إﻻ اﻨﻬــﺎ ﻜــﺸﻔت اﻝﻨﻘــﺎب ﻋــن ﺨﻼﻓــﺎت ﺸــدﻴدة ﻨــﺸﺒت ﺒــﻴن ﻜــوﻝن
ﺒـﺎول وزﻴــر اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ودوﻨﺎﻝــد ارﻤـﺴﻔﻠﻴد -وزﻴــر اﻝــدﻓﺎع ﺒـﺸﺄن ﺘﻠــك اﻻﻨﺘﻬﺎﻜــﺎت
أﺜﻨﺎء اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻘدت ﺒﺎﻝﺒﻴت اﻷﺒﻴض.
واﻀــﺎﻓت اﻝﻤﺠﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻝــﺴﺎن ﻤــن وﺼــﻔﺘﻬم ﺒﻤــﺴؤوﻝﻴن ﻜﺒــﺎر ﺒــﺎﻹدارة اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ :
ان ﺒــﺎول طﺎﻝــب راﻤﻔــﺴﻴﻠد ﻓــﻲ ﺤــﻀور ﺒــوش ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤــل ﺠــدﻴﺎً ﻤــﻊ اﻝــﺸﻜﺎوي اﻝﻤﻜــررة اﻝﺘــﻲ
ﻗــدﻤﻬﺎ اﻝــﺼﻠﻴب اﻷﺤﻤــر ﺒﺨــﺼوص اﻻﻨﺘﻬﺎﻜــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻌــرض ﻝﻬــﺎ اﻝﻤﻌﺘﻘﻠــون اﻝﻌراﻗﻴــون
ﻋﻠ ــﻰ أﻴ ــدي اﻝﺠﻨ ــود واﻝ ــﻀﺒﺎط اﻷﻤـ ـرﻴﻜﻴﻴن ،واﻨ ــﻪ ﻋ ــرض ﺘﻔﺎﺼ ــﻴل ﺘﻠ ــك اﻝ ــﺸﻜﺎوي ﻓ ــﻲ
ﺤــﻀور ﺒــوش ،ﻝﻜــن أﺤــداً ﻝــم ﻴــﺴﺘﺠب وﻫــو ﻨﻔــس ﻤــﺎ أﺸــﺎرت إﻝﻴــﻪ )اﻝﻨﻴوﻴــورك ﺘــﺎﻴﻤز(
واﻝﺘﻲ ﻨﻘﻠت ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن )ﻜﺎرل روف( ﻜﺒﻴر اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻝﻠرﺌﻴس ﺒوش ﻗوﻝﻪ:
)(334

ﻤﺠﻠــﺔ "ﻻﻨــﺴﻴت" اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ ﻨــﺸرت ﺒﺘــﺎرﻴﺦ 17آب/أﻏــﺴطس 2004ﻨــﺸرت ﻤوﻀــوﻋﺎً ﻝﻜﺎﺘﺒــﻪ اﻝــدﻜﺘور

)ﺴﺘﻴﻔن ﻨﺎﻴك( اﻷﺴـﺘﺎذ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﻨﻴـﺴوﺘﺎ اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ أﻜـد ﻓﻴـﻪ ان ﻋـدد ﻤـن اﻷطﺒـﺎء ﺴـﺎﻫﻤوا ﻓـﻲ ﺘـﺼﻤﻴم
أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌذﻴب اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﻤﺤﻘﻘون ﺨﻼل اﺴﺘﺠواﺒﻬم ﻝﻠﺴﺠﻨﺎء اﻝﻌراﻗﻴﻴن.
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))اﻨــﻪ ﻴﻌﺘﻘــد ان إﺨﻤــﺎد أﺜــر اﻝﻔــﻀﻴﺤﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ ﺴﻴــﺴﺘﻐرق ﻤــن اﻝوﻻﻴــﺎت
اﻝﻤﺘﺤدة ﺠﻴﻼً ﻜﺎﻤﻼً ..وان ﺨروج اﻷﺤداث ﻋن ﻨطﺎق اﻝﺴﻴطرة ﻫـو أﺤـد اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﺘـﻲ
ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﺒوش((.
وﻫ ـ ــذا ﻤ ـ ــﺎ ﻴﻔ ـ ــﺴد ﻜ ـ ــل ﻤﺤ ـ ــﺎوﻻت ﺒ ـ ــوش ﻝﺘﺠﻤﻴ ـ ــل ﺼ ـ ــورﺘﻪ اﻝﻘﺒﻴﺤ ـ ــﺔ أﻤ ـ ــﺎم اﻝﻌ ـ ــﺎﻝم،
ﻓﺎﻻﺒﺘــﺴﺎﻤﺎت اﻝــﺼﻔراء ودﻤــوع اﻝﺘﻤﺎﺴــﺢ وﻋﺒــﺎرات اﻝــﺸﺠب واﻹداﻨــﺔ واﻻﺴــﺘﻨﻜﺎر ﻝــم ﺘﻌــد
ﺘﺨدع أﺤداً.
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ا B+اBA
اب  _Eااق ..وا*7/ن ا و :ا:747
ﺸــﻨت اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وﺤﻠﻔﺎؤﻫــﺎ ..وﻤــﻊ رﻓــض دوﻝــﻲ واﺴــﻊ ﺤرﺒﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌـراق،
وﻝﺘﺒرﻴــر اﻝﺤــرب اﻝﻤرﻓوﻀــﺔ دوﻝﻴـ ًـﺎ ،ﻓﻘــد ﺼــرح -وزﻴــر اﻝﻌــدل اﻝﺒرﻴطــﺎﻨﻲ 
أن اﻝﺤــرب ﺘﺠــد
ﺴﻨد ﻓﻲ اﻝﻘـ اررات اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ ،وﻜـﺎن ﻴﻌﻨـﻲ ﺒـذﻝك اﻝﻘـ اررات اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺼـدرت
ﻝﻬﺎ ٌ
ﻋﻘ ــب اﻝﺘ ــدﺨل اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻝﻜوﻴ ــت ،وﻝﻌ ــل ﻤ ــن ﻨﺎﻓﻠ ــﺔ اﻝﻘ ــول :
إن ﺘﻠ ــك اﻝﻘـ ـ اررات ﻜﺎﻨ ــت
ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ )اﻝﻌدوان اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻜوﻴـت( ،وﻗـد ﻨﻔـذت واﻨﻘـﻀت ،وﻝﻜـن ﻤـن اﻝﻤﻔﻴـد
واﻝــﻀروري اﺴــﺘﻌراض ﺒﻌــض ﻤﺒــﺎدئ أﺤﻜــﺎم ﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﺒﻤــﺎ ﻴﻜــﺸف زﻴــف
اﻻدﻋﺎء ﺤول وﺠود اﻝﻐطﺎء اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺤرب).(335
ﺘﻨص دﻴﺒﺎﺠﺔ )ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ان ﺸﻌوب اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻗـد آﻝـت ﻋﻠـﻰ
ﻨﻔ ــﺴﻬﺎ ان ﺘﻨﻘ ـ َـذ اﻷﺠﻴ ــﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠ ــﺔ ﻤ ــن وﻴ ــﻼت اﻝﺤ ــرب ،واﻝﺘﺄﻜﻴ ــد ﻋﻠ ــﻰ إﻴﻤﺎﻨﻬ ــﺎ ﺒ ــﺎﻝﺤﻘوق

اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن وﻝﻸﻤم ﻜﺒﻴرﻫﺎ وﺼﻐﻴرﻫﺎ ،ﻤن ﺤﻘوق ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ.

وأﻋﻠﻨ ــت ﺸ ــﻌوب اﻷرض ،اﻋﺘزاﻤﻬ ــﺎ ﻀ ــم ﻗواﻫ ــﺎ ﻝﺤﻔ ــظ اﻝ ــﺴﻼم واﻷﻤ ــن اﻝ ــدوﻝﻴﻴن
وﻜﻔﺎﻝﺘﻬﺎ ﺒﻘﺒول ﻤﺒﺎدئ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ورﺴم اﻝﺨطط اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻻ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻘوة اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓـﻲ
ﻏﻴر اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ.
وﺒﻬــذا اﻝوﺼــف :ﺘﻜــون اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ وﺤﻠﻴﻔﺘﻬــﺎ ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ ﻗــد ﺨرﺠﺘــﺎ
ﻋــن ﻋﻬــد اﻷﻤــم ﺒﺘﺠﻨــب وﻴــﻼت اﻝﺤــرب ﻓﺨﺎﻀــﺘﺎ ﺤرﺒــﺎً ﺘﻤﺜﻠــت ﻓﻴﻬــﺎ ﻜــل اﻝــوﻴﻼت اﻝﺘــﻲ
آﻝ ــت ﺸ ــﻌوب اﻷرض ﻋﻠ ــﻰ ﻨﻔ ــﺴﻬﺎ ان ﺘﻨﻔ ــذ اﻷﺠﻴ ــﺎل ﻤﻨﻬ ــﺎ ،واﺴ ــﺘﻬﺎﻨﺘﺎ ﺒ ــﺼﻠب دﻴﺒﺎﺠ ــﺔ
اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤﻤﻲ ،ﺤﻴن ﺨﺎﻀـﺘﺎ ﺤرﺒـﺎً اﻨﺘﻬﻜـت ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﺤﻘـوق اﻹﻨـﺴﺎن اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﻓـﻲ ﺘﻘرﻴـر
ﻤﺼﻴرﻩ وﺤﻘوق اﻝﻌـراق ﻜدوﻝـﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴـﻴﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن اﻹرادة اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ
أﺠﻤﻌ ــت ﺴـ ـواء ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻴﺜ ــﺎق أو ﻓ ــﻲ اﻝﻤواﻗ ــف اﻝﻤﻌﻠﻨ ــﺔ ﻝ ــﺴﺎﺌر اﻝ ــدول ﻋﻠ ــﻰ رﻓ ــض وﻨﺒ ــذ
اﻝﺤرب ﻜﺤل ﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻌراق.
ﻜﻤــﺎ ان اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وﺤﻠﻴﻔﺘﻬــﺎ ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ ﻗــد اﺴــﺘﻬﺎﻨﺘﺎ )ﺒــﺎﻝﻌزم اﻷﻤﻤــﻲ( ﻋﻠــﻰ
ﻀــم اﻝﻘــوى وﺘوﺤﻴــدﻫﺎ ،وﻋــدم اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒــﺸﻜل ﻤــﺴﻠﺢ ﻓــﻲ ﻏﻴــر اﻝﻤــﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤــﺸﺘرﻜﺔ،
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ﻓﺨﺎﻀــﺘﺎ اﻝﺤــرب اﻝﻤــدﻤرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراق ﺒﻬــدف ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤــﺼﺎﻝﺢ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻝﻠــدوﻝﺘﻴن دون
اﻋﺘﺒﺎر أو اﺤﺘرام ﻝﻤﺒدأ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻤﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ.
وﻨــﺼت اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ﻤــن ﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﺘﺤــت ﻋﻨ ـوان )ﻤﻘﺎﺼــد اﻝﻬﻴﺌــﺔ
وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ان أوﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻫﻲ )ﺤﻔظ اﻝﺴﻠم واﻷﻤن اﻝدوﻝﻲ( ﻤن ﺨـﻼل ﻤﻨـﻊ
اﻷﺴ ــﺒﺎب اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻬ ــدد اﻝ ــﺴﻠم ٕوازاﻝﺘﻬ ــﺎ ،واﻝﺘ ــذرع ﺒﺎﻝوﺴ ــﺎﺌل اﻝ ــﺴﻠﻤﻴﺔ وﻓﻘ ــﺎً ﻝﻤﺒ ــﺎدئ اﻝﻌ ــدل
واﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻝﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ اﻻﺨﻼل ﺒﺎﻝـﺴﻠم أو ﻝﺘـﺴوﻴﻘﻬﺎ،

وﻋﻠــﻰ اﺤﺘ ـرام ﻤﺒــدأ اﻝﺘــﺴوﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤﻘــوق ﺒــﻴن اﻝــﺸﻌوب ،وﺒــﺄن ﻴﻜــون ﻝﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﺘﻘرﻴــر
ﻤــﺼﻴرﻫﺎ ،ﻜﻤــﺎ ﻨــﺼت ﻋﻠــﻰ ﺠﻌــل )ﻫﻴﺌــﺔ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة( ﻫــﻲ اﻝﻤرﺠــﻊ ﻝﺘﻨــﺴﻴق أﻋﻤــﺎل
اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤو ادراك اﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ):(336
ﻜﻤــﺎ ﻨــﺼت اﻝﻤــﺎدة ) (2ﻤــن ﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤﺒــﺎدئ ﺘﻠﺘــزم ﺒﻬــﺎ
اﻝﻬﻴﺌﺔ واﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﻤﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ،ﻓﻤﺎ اﻨطوت ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻤـﺎدة
اﻷوﻝﻰ ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر .وﻤن ﺒﻴن أﺒرز ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدئ:
 ﻗﻴﺎم اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎدة ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء.
 ﻓض ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ.
 اﻤﺘﻨـ ــﺎع اﻷﻋـ ــﻀﺎء ﺠﻤﻴﻌـ ــﺎً ﻋـ ــن اﻝﺘﻬدﻴـ ــد ﺒﺎﺴـ ــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘـ ــوة أو اﺴـ ــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻀـ ــد
ﺴﻼﻤﺔ اﻷراﻀﻲ واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷي دوﻝﺔ.
 ﻝــﻴس ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻴﺜــﺎق ﻤــﺎ ﻴــﺴوغ ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ..ان ﺘﺘــدﺨل ﻓــﻲ اﻝــﺸؤون اﻝﺘــﻲ
ﺘﻜون ﻤن ﺼﻤﻴم اﻝﺴﻠطﺎن اﻝداﺨﻠﻲ ﻝدوﻝﺔ ﻤﺎ.
 ﻝــﻴس ﻓــﻲ اﻝﻤﻴﺜــﺎق ﻤــﺎ ﻴﻘﺘــﻀﻲ اﻷﻋــﻀﺎء ..ان ﻴﻌرﻀـوا ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺴﺎﺌل ﻷن
ﺘﺤﻜم أو ﺘﺤل ﺨﻼﻓﺎً ﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤﻨﻪ.
ﻤﻼﺤظ ــﺔ" :اﻝﻔ ــﺼل اﻝ ــﺴﺎﺒﻊ ﻤ ــن اﻝﻤﻴﺜ ــﺎق ﻋﻨ ــﻲ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠ ــﺔ ﺤ ــﺎﻻت ﺘﻬدﻴ ــد اﻝ ــﺴﻠم واﻷﻤ ــن
واﻹﺠراءات اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ  ،وﻫو ﻤﺎ ﺴﻴرد اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻪ ﻻﺤﻘﺎً".
وﻋﻠﻴـ ــﻪ  ..ﻓـ ــﺄن اﻝﺘﺄﻤـ ــل ﻓـ ــﻲ اﺤﻜـ ــﺎم اﻝﻤـ ــﺎدﺘﻴن اﻷوﻝـ ــﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴـ ــﺔ وﺒﺘﺨـ ــﺼﻴص أدق
ﺒﻤﻘﺎﺼــد اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤ ـدة -ﻜﻬﻴﺌــﺔ أﻤﻤﻴــﺔ ﻴﻔﺘــرض ﺒﻬــﺎ أﻨﻬــﺎ ﺘﺤﻜــم اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن اﻷﻤــم-
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واﻝﻤﺒــﺎدئ اﻝﺘــﻲ اﻋﻠﻨــت اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة اﻻﻝﺘ ـزام ﺒﻬــﺎ ،ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴــق ﺘﻠــك اﻝﻤﻘﺎﺼــد،
ﻴﻜــﺸف ﺒوﻀــوح وﻴؤﻜــد ان اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ وﻤــن ﺤﺎﻝﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺤــرب ﻋﻠــﻰ
اﻝﻌـراق ،ﻗـد ﺨرﺠـوا ﺒــﺸﻜل ﻓﺎﻀـﺢ وواﻀـﺢ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠــك اﻝﻤﺒـﺎدئ وأداروا ظﻬـورﻫم ﻝﻠﻤﻘﺎﺼــد
اﻝــﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،ﻓﺎﻝــﺴﻠم ﻝــم ﻴﻌــد ﻗﺎﺌﻤــﺎً واﻷﻤــن ﺘﺒــدد ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق وﻓــﻲ ﻤﺤﻴطــﻪ،
واﻝﻌراﻗﻴــون ﺠــرى ﻓــرض اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻴﻬم ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴــر ﻤــﺼﻴرﻫم رﻏﻤــﺎً ﻋــﻨﻬم ،وﻋــن اﻹرادة
اﻝدوﻝﻴــﺔ ،ودون اﺤﺘ ـرام ﻝﻠﻤــﺴﺎواة ﺒــﻴن اﻷﻤــم واﻝﻤﺒــﺎدئ اﻷﻤﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻠﺘزﻤــﺔ ﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل
ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﻘﺎﺼــد اﻝﻤــذﻜورة ،ﻗــد ﺠــرى اﻋــداﻤﻬﺎ وﻻ ﻨﻘــول ﺨرﻗﻬــﺎ ،ﻷن ﻤــﺎ وﻗــﻊ ﻜــﺎن اﻓظــﻊ
ﻤن ﻤﺠرد ﺤﺎﻝﺔ ﺨرق).(337
ﺤدث ﻜـﺎن اﺴـﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒـﺎﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة وﺒﻤﻴﺜﺎﻗﻬـﺎ وﺒﻤﺒﺎدﺌﻬـﺎ ﻝـم ﺘـﺴﺘﻨد ﺴـوى ﻋﻠـﻰ
وﻤﺎ
َ
ﻤﻨطق اﻝﻘوة اﻝﻐﺎﺸﻤﺔ )ﻓﺎﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎدة( ﻝم ﻴﻜن ﻤﺤل اﻋﺘﺒﺎر ﻴذﻜر ﺴﻠوك اﻝوﺴـﺎﺌل
اﻝــﺴﻠﻤﻴﺔ ﻝــم ﻴـراع ،ﺒـل ﻝــم ﻴﺨــدم ،ﺤــﻴن اﻤﺘﻨﻌــت اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن
اﻝ ــدوﻝﻲ اﻝﻤﺨ ــﺘص ﺒﻬﻜ ــذا أﺤـ ـوال ﻋ ــن إﻗـ ـرار ﻤ ــﺸروع اﻝﺤ ــرب اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ -اﻝﺒرﻴط ــﺎﻨﻲ-
اﻷﺴﺒﺎﻨﻲ ،ﻓﻤﻀت اﻝدول اﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ إﻝﻰ اﻝﺤرب رﻏﻤﺎً ﻋـن اﻹرادة اﻝدوﻝﻴـﺔ ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻌﻨﻴـﻪ
ذﻝــك ﻤــن اﺤﺘﻘــﺎر ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ وﺘﻐﻠﻴــب ﻝﻠﻐﺎﻴــﺎت اﻝﻔردﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻐﺎﻴــﺎت اﻝﻤــﺸﺘرﻜﺔ
ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ،ودﻝﻴــل ﺼــﺎرخ ﻋﻠــﻰ اﻨﻌــدام اﻹﻴﻤــﺎن ﻝــدى أوﻝﺌــك اﻝﺤﻠﻔــﺎء اﻝــذﻴن روﺠ ـوا
ﻝﻠﺤــرب وﻤــﻀوا ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴﻠﻬﺎ ﺒــﺎﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴزﻋﻤــون أﻨﻬــم ﻴﺘﺒﻨوﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤــﻨﻬﺞ
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ.
ٕواذا ﻜـﺎن ﻤـن ﻤﺒـﺎدئ اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة وﻤــﺎ ﺘﻌﺎﻫـدت ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـو اﻻﻤﺘﻨـﺎع ﻋـن اﻝﺘﻬدﻴــد
ﺒﺎﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘــوة أو اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻀــد ﺴــﻼﻤﺔ اﻷ ارﻀــﻲ واﻻﺴــﺘﻘﻼل اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻴــﺔ دوﻝــﺔ
ﻓﺄن أﻤﻴرﻜﺎ وﺤﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻗد ﻫددوا اﻝﻌـراق دوﻝـﺔ وﺤﻜوﻤـﺔ وﺸـﻌﺒﺎً -ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن طﺒﻴﻌـﺔ
اﻝﻨظﺎم ،ﻷن ﻫـذا ﺸـﺄن وطﻨـﻲ ﻻ ﻴﺠـوز ﻝدوﻝـﺔ أﺨـرى ان ﺘﺘـدﺨل ﻓﻴـﻪ واﻤﻌﻨـوا ﻓـﻲ اﻝﺘﻬدﻴـد
وﺘوﺠﻴﻪ اﻻﻨذارات ،وﻋرﻗﻠوا ﻏﻴر ﻤرة أﻋﻤﺎل ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤل اﻝﻤـﺸﺎﻜل
اﻝﻨﺎﺸﺒﺔ ﻋن اﺘﻬﺎم دوﻝﺔ اﻝﻌراق ﺒﺎﻤﺘﻼك أﺴـﻠﺤﺔ ﺘدﻤﻴرﻴـﺔ ﺨﻼﻓـﺎً ﻝﻠﻘـ اررات اﻝدوﻝﻴـﺔ ،وﺘوﺠـوا
ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬم ﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة وﻝﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﺘزﻤوا ﺒﻬﺎ ﻜﺴﺎﺌر أﻤم اﻷرض ﺒﺤـرب
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أودت ﺒ ــﺴﻼﻤﺔ اﻷ ارﻀـ ــﻲ ،وﻗـ ــﻀت ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺴ ــﺘﻘﻼل اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝدوﻝـ ــﺔ ﻤـ ــﺴﺘﻘﻠﺔ – ذات
ﺴــﻴﺎدة -دون أي ﻤــﺴوغ أو ﻫــدف ﻏﻴــر اﻝﻤــﺼﺎﻝﺢ اﻝذاﺘﻴــﺔ ﻝﻠﻤﻌﺘــدﻴن ،ﻤﻤــﺎ ﺠﻌــل ﻤــﻨﻬم-
أﻤﻴرﻜــﺎ وﺤﻠﻔﺎؤﻫــﺎ -دوﻻً ﻤﻌﺘدﻴــﺔ وﺨﺎرﺠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون ،وﺨﺎرﻗــﺔ ﺤــد اﻝﺒــﺸﺎﻋﺔ واﻝوﻗﺎﺤــﺔ
ﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ).(338
ٕواذا ﻜــﺎن ﻤــن اﻝﻤﺒــﺎدئ..ﻤوﻀــوع اﻻﻝﺘ ـزام اﻷﻤﻤ ـﻲ ،ﻓــﺎن اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻻ ﺘــﺴوغ
ﻝﻨﻔــﺴﻬﺎ أي ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة اﻝﻤﻠﺘزﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺜــﺎق ،ان ﺘﺘــدﺨل ﺒﺎﻝــﺸؤون اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜــل ﺼــﻤﻴم
اﻝــﺴﻠطﺎن اﻝــداﺨﻠﻲ ﻝدوﻝــﺔ ﻤــﺎ ..ﻓــﺄن اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وﺤﻠﻔﺎءﻫــﺎ ﻗــد أﻋﻠﻨ ـوا ﻗﺒــل اﻝﺤــرب
ﻀد اﻝﻌراق وأﺜﻨﺎءﻫﺎ وﺒﻌدﻫﺎ.
أﻨﻬــم ﻤﺎﻀــون ﻓــﻲ طرﻴــق اﻝﻘــﻀﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝــﺴﻠطﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق و)ﺘﺤرﻴ ـرﻩ(..
وﻫــو اﻨﺘﻬــﺎك ﺼــﺎرخ وﻻ ﻴﻘــوم ﺴــوى ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــﺎدئ اﻝﻐطرﺴــﺔ واﻝﻘــوة واﻻﺴــﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝــﺸرﻋﻴﺔ
اﻝدوﻝﻴﺔ ،واﻝﺨروج اﻝﺴﺎﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ.
ان اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﺸــﻌوﺒﺎً وﺤﻜوﻤــﺎت  ،وﻗــد أﺼــﺒﺤت ﺒﻤــﺎ ﺸــﺎءت إﺤــدى اﻝــدول
اﻝﻌظﻤﻰ -اﻝﻤﺘرﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻝﻘطـب اﻝواﺤـد -وﻤـن ﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺘﺤـت ﻋﻨـوان )اﻝﺤﻠﻔـﺎء( ان
وﻗﻴم ﺠدﻴـدة ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﺘﻤﺎﻤ ًـﺎ ،ﺒـل وﻤﺘﻨﺎﻗـﻀﺔ ﻤـﻊ ﻤﻘﺎﺼـد اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة
ﺘﻔرﻀﻪ ﻤن ً
أﺴس ً
واﻝﻤﺒــﺎدئ اﻝﻤﺘﻌﺎﻫــد ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺘ ازﻤــﺎً أﻤﻤﻴــﺎً ﻻ ﻴــﺴوغ ﺨرﻗــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ ﺴــﻌﻲ ﺘﻠــك اﻝدوﻝــﺔ-
اﻝﺨﺎرﺠ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻘ ــﺎﻨون واﻝﻤﺎرﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺴ ــﻠوﻜﻬﺎ إﻝ ــﻰ اﺤ ــﻼل ﻗ ــﻴم وﻤﺒ ــﺎدئ ﺠدﻴ ــدة ﺘﺘﻨ ــﺎﻓﻰ
وﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﻸﻤم.
ﻓﺄﻤــﺎ اﻝــدﻋوة إﻝــﻰ ﺘطﺒﻴﻘــﻪ واﻻﻝﺘ ـزام ﺒــﻀرورات أﺤﻜــﺎم اﻝﻔــﺼل اﻝ ارﺒــﻊ ﻤــن اﻝﻤﻴﺜــﺎق
واﻝذي أوردت اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻤﻨﻪ ﻨﺼﺎً ﻴﺠﻴـز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻸﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ..ان
ﺘوﺼﻲ ﺒﺎﺘﺨـﺎذ اﻝﺘـداﺒﻴر ﻝﺘـﺴوﻴﺔ أي ﻤوﻗـف ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤﻨـﺸؤﻩ ،وﺘـﺴوﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﺘـﻰ رأت،
أن ﻫذا اﻝﻤوﻗف ﻗد ﻴﻀر ﺒﺎﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ أو ﻴﻌﻜـر ﺼـﻔو اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝودﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻷﻤـم،
وﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝـك اﻝﻤواﻗـف اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـن اﻨﺘﻬـﺎك أﺤﻜـﺎم اﻝﻤﻴﺜـﺎق اﻝﻤوﻀـﺤﺔ ﻝﻤﻘﺎﺼـد اﻷﻤـم
اﻝﻤﺘﺤدة وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ.

)(338

اﻝﻘﺎﻀــﻲ ﻨﺒﻴــل ﻋﺒــد اﻝــرﺤﻤن ﺤﻴــﺎوي ،ﺒﻐــداد ﺘﺘــﺎﻝم،ﺒﻴروت ،دار اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨــﺸر واﻝﺘوزﻴــﻊ ،ﺒــﻼ

ﺘﺎرﻴﺦ ، ،ص.34
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ﻓﻬل ﺜﻤﺔ اﻨﺘﻬﺎك أﺒﺸﻊ ﻤﻤﺎ ﺠرى ،وﻫل ﺘﻨﺘظر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة دورﻫﺎ ﻓﻲ )اﻝﺘﺤرﻴـر(
وﻫـ ــل ﺘـ ــﺴود اﻝﻤﺒـ ــﺎدئ وﺘﺤﺘ ـ ـرم أم ﺘﺘﻨـ ــﺎزل اﻷﻤـ ــم ﻋـ ــن ﻤﺒﺎدﺌﻬـ ــﺎ وﺘـ ــﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋـ ــن اﺤﺘ ـ ـرام
اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ،ﺒل ﻫل ﺘﻜون أم ﺘﺘﻘﺒل أﻻ ﺘﻜون؟.
وﻻﻝﻘـﺎء ﻨظـرة ﻓـﻲ أﺤﻜــﺎم اﻝﻔـﺼول اﻝﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻤـن اﻝﻤﻴﺜــﺎق ﻝﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن اﻝــدوﻝﻲ
ﻤﻬﺎﻤﻪ وﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒوﺼﻔﻪ اﻝﻨﺎﺌب ﻋن اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻓـﻲ ﻗـﻀﺎﻴﺎ اﻝـﺴﻠم واﻷﻤـن وﻤﺎﻫﻴـﺔ
وطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﺎم )ﻝﺠﻨﺔ أرﻜﺎن اﻝﺤرب( ﻓﻴﻪ).(339
اﻝﻔــﺼل اﻝﺨــﺎﻤس ﻤــن )اﻝﻤﻴﺜــﺎق( ﻤﺨــﺼص ﻝﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ،وﺘــﻨص اﻝﻤــﺎدة اﻝراﺒﻌــﺔ
واﻝﻌ ــﺸرون ﻤﻨ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ أن أﻋ ــﻀﺎء اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﻗ ــد )ﻋﻬ ــدوا إﻝ ــﻰ اﻝﻤﺠﻠ ــس ﺒﺎﻝﺘﺒﻌ ــﺎت
اﻝرﺌﻴــﺴﺔ ﻤــن أﻤــر اﻝــﺴﻠم واﻷﻤــن اﻝــدوﻝﻲ ﺒوﺼــﻔﻪ ﻨﺎﺌﺒــﺎً ﻋــﻨﻬم( ،وان ﻴﻌﻤــل اﻝﻤﺠﻠــس ﻓــﻲ
أداﺌﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝواﺠﺒﺎت )وﻓﻘﺎً ﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة(.
وﻨـﺼت اﻝﻤـﺎدة )اﻝراﺒﻌـﺔ واﻝﺜﻼﺜـون( ..ﻋﻠـﻰ ان ﻝﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن ﻓﺤـص أي ﻨـزاع أو
أي ﻤوﻗف ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ اﺤﺘﻜﺎك دوﻝﻲ أو ﻗد ﻴﺜﻴر ﻨزاﻋﺎً ﻝﻜﻲ ﻴﻘرر ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﺴـﺘﻤرار
ﻫذا اﻝﻨزاع أو اﻝﻤوﻗف ﻤن ﺸﺎﻨﻪ أن ﻴﻌرض ﻝﻠﺨطر ﺤﻔظ اﻝﺴﻠم واﻷﻤن اﻝدوﻝﻲ.
وأﻋطت اﻝﻤﺎدة )اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﺜﻼﺜون( ﻝﻜل ﻋﻀو ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺌﺔ ))ﺤـق ﺘﻨﺒﻴـﻪ(( ﻤﺠﻠـس
اﻷﻤــن أو اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ إﻝــﻰ أي ﻨ ـزاع أو ﻤوﻗــف ﻤــن اﻝﻨــوع اﻝﻤــﺸﺎر إﻝﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة
اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺜﻼﺜون.
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺨـﺼص اﻝﻔـﺼل اﻝــﺴﺎﺒﻊ ﻝـﺸؤون اﻝﺤـرب ..ﻋﻠـﻰ اﻨﻬــﺎ آﺨـر اﻷدوﻴـﺔ ،ﻓﻘــررت
اﻝﻤﺎدﺘـﺎن ) (47 ،46ﻤــن اﻝﻤﻴﺜــﺎق أن اﻝﺨطــط اﻝﻼزﻤــﺔ ﻻﺴــﺘﺨدام اﻝﻘــوة اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ ﻴﺤﻘﻘﻬــﺎ
ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ﺒﻤــﺴﺎﻋدة )ﻝﺠﻨــﺔ أرﻜــﺎن اﻝﺤــرب( ..وﻨــﺼت اﻝﻤــﺎدة ) (47ﻋﻠــﻰ ﺘــﺸﻜﻴل
اﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻝﻤـذﻜورة وﻤـﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ -ﺘﺤـت إﺸـراف اﻝﻤﺠﻠـس -ﻋـن اﻝﺘوﺠﻴـﻪ اﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻷﻴـﺔ
ﻗوات ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺘوﻀﻊ ﺘﺤـت ﺘـﺼرف اﻝﻤﺠﻠـس ﻝﻸﻏـراض اﻝﺤرﺒﻴـﺔ ،وﻨـﺼت اﻝﻤـﺎدة )(48
ﻋﻠــﻰ ان اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴــذ ﻗ ـ اررات ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن )ﻝﺤﻔــظ اﻝــﺴﻠم واﻷﻤــن اﻝــدوﻝﻲ(
ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ))ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة أو ﺒﻌﻀﻬم ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻘررﻩ اﻝﻤﺠﻠس).(340

)(339

اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ اﻝﺨﺎص ﺒﺸؤون اﻝﺤرب ،ﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﺼﺎدر ﻋﺎم .1948

)(340

اﻝﻤﺎدة) (48ﻤن اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ ،ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة.1948
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وﻤﻤـ ــﺎ ﺘﻘـ ــدم اﻹﺸـ ــﺎرة إﻝﻴـ ــﻪ ﻤـ ــن أﺤﻜـ ــﺎم ﻴﺘوﻀـ ــﺢ ﺒﺠـ ــﻼء ،ان اﻝوﻻﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤـ ــدة،
وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ،وﻫﻤﺎ اﻝﻌﻀوان اﻝداﺌﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ،ﻗد ﺨرﻗﺎ ﻗواﻨﻴن اﻝﺤـرب اﻷﻤﻤﻴـﺔ،
ﻜﻤــﺎ ﺨرﻗــﺎ أﺴــس اﻝــﺴﻼم واﻷﻤــن اﻝــدوﻝﻲ وﻤﺒــﺎدئ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﺒــﺸﺄﻨﻬﺎ واﺴــﺘﻬﺎﻨﺎ ﺤــد
)اﻝﺘﺠﺎﻫــل واﻻﺤﺘﻘــﺎر( ﺒﻤﺠﻠــس اﻋﺘﺒرﺘــﻪ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة اﻝﻤﺘﻌﺎﻫــدة ﻨﺎﺌﺒــﺎً ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺸــؤون
اﻝﺤرب واﻝﺴﻼم.
وﻴذﻜر  ..أن أﻤﻴرﻜـﺎ ،وﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ ﻗـد ﺴـﻌوا ﻝﻠﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ ﻗـرار ﻤـن ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن
ﻴﺴوغ اﻝﻌﻤل اﻝﻌﺴﻜري ﻀد اﻝﻌـراق ،وﻝﻜـن ﻤـﺸروع اﻝﻘـرار واﺠـﻪ ﺒﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﺼـﻠﺒﺔ ﺸـدﻴدة
ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ،وﻤــن ﻏﺎﻝﺒﻴــﺔ اﻷﻋــﻀﺎء ﻓﻴــﻪ ،ﻤﻤــﺎ ﻴﻌــد وﻓــق اﻝــﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ رﻓــﻀﺎً
أﻤﻤﻴــﺎً ﻝﻠﺤــرب ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴــد ،ﻤﻤــﺎ ﺠﻌــل اﻝــدول اﻝــﺜﻼث ان ﺘﺒــﺎدر إﻝــﻰ ﺴــﺤب ﻤــﺸروع اﻝﻘ ـرار،
وﻤن ﺜم ﺸرﻋوا ﺒﺎﻝﺤرب.
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ..أن ﺴﺤب ﻤﺸروع اﻝﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﺼـرف اﻝﻨظـر
ﻋن اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ أﺠراء ﻋـﺴﻜري ،وﻴﻤﻜـن أﻋطـﺎء ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻗﻴﺎﺴـﺎً ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝـﺔ
ﻋرض ﻨزاع ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤدﻨﻴـﺔ ،ﻓﺄﻨـﺎ أﺨﺎﺼـﻤك ﻓـﻲ ﺤـق ،أطﺎﻝﺒـك ﺒـﻪ ﻓـﻼ ﺘـﺴﺘﺠﻴب
ﻤــدﻋﻴﺎً ان اﻝﺤــق ﻝــك ،ﻓﺄﺘوﺠــﻪ ﺒــﺎﻝﻨزاع إﻝــﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﻤﻘﻴﻤــﺎً اﻝــدﻋوة وﺘــﺼرﻴﻔﻬﺎ اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ
ﻫو ))طﻠب ﺸﺨص ﺤﻘـﻪ ﻤـن آﺨـر أﻤـﺎم اﻝﻘـﻀﺎء(( وﺘﺒـدأ اﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﻨظـر اﻝﻨـزاع ،وﺤـﻴن
أﺠد ﻤن ﺨـﻼل اﻝﻤراﻓﻌـﺔ ..أن اﻝﺤﻜـم ﻝـن ﻴﻜـون ﻓـﻲ ﺼـﺎﻝﺤﻲ ،أﻋﻤـد إﻝـﻰ اﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘـﻲ
اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ،ﺒﺄﺒطــﺎل اﻝــدﻋوى ،ﻴﻌﻨــﻲ ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻜــﺄن ﻝــم ﺘﻜــن ،وﺘﻘــرر اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ذﻝــك ﻷﻨــﻪ ﻤــن
ﺤﻘﻲ أن أطﻠب اﻻﺒطﺎل.
ﻓــﺈذا ﺨرﺠــت ﻤــن ﻤــﺴﺎﺤﺔ اﻝﻘــﻀﺎء وﺘــﺼدﻴت ﻝﺨــﺼﻤﻲ ﻤﺤــﺎوﻻً ﺴـواءاً ﻨﺠﺤــت ﻓــﻲ
ـدﻴﺎ ،ﻤﺠرﻤـﺎً ﻤـﺴﺘﻬﻴﻨﺎً ﺒﺎﻝﻘــﻀﺎء
ذﻝـك أو ﻻ  ،أﺨـذ اﻝﺤــق اﻝـذي أدﻋﻴـﻪ ﻋﻨــوة ،ﻓﺄﻨـﺎ أﻋـد ﻤﻌﺘـ ً
ووﻻﻴﺘﻪ وﺴﻠطﺎﻨﻪ ،وﺨﺎرﻗﺎً ﻝﻠﻨظﺎم ﻤﻬدداً اﺴﺘﻘرار اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻤــن ذﻝــك ﻴﺘوﻀــﺢ ﻤــﺎ اﻝــذي أﻗــدﻤت ﻋﻠﻴــﻪ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ وﻤــن ﺴــﺎر
ﻓﻲ رﻜﺎﺒﻬﺎ ،ﻓﻠﻘد ﻋﺎدوا ﺒﺎﻝﺒﺸرﻴﺔ إﻝﻰ ﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻐﺎب.
وﻝــم ﻴﺤﺘرﻤـوا اﻝﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤﻤــﻲ اﻝــذي وﻗﻌــوﻩ ،وﻝــم ﻴﺤﺘرﻤـوا إرادة اﻷﻤــم اﻝﻤﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ
ﺒﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ،وارﺘﻜﺒ ـوا ﻋــدواﻨﺎً اﻨﺘﻬــك ﺠــل ﻤﺒــﺎدئ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة اﻝﻤرﺼــودة

156

ﻝﻴﺘﺤﻘــق ﻤﻘﺎﺼــدﻩ ﺒوﺤــﺸﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﻴــق ﺒــﺎﻷﻤم اﻝﺘــﻲ ﻴــدﻴرون ﺸــؤوﻨﻬﺎ وﻻ ﻴــﺄﺘﻠف واﻝﺤــﻀﺎرة
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸد اﻷﻤم ﻝﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ورﻓد ﻤﺴﻴرﺘﻬﺎ.
أه اف اب  _Eااق:
ﻤن ﻨظرة أوﻝﻰ إﻝﻰ ﻤﺴﺎر اﻷﺤداث ،ﻓﺄن أﻫداف اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﺘﺒدو ﺴـﺎﻤﻴﺔ
ﻨﺒﻴﻠﺔ وﻤﺸروﻋﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﻴﺒـدو ﻤﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻌﻠـن ،ﻓـﺎﻝﻌراق ﻴﻤﺘﻠـك أﺴـﻠﺤﺔ ﻝﻠـدﻤﺎر اﻝـﺸﺎﻤل ﺘﻬـدد
أﻤن اﻝﻌﺎﻝم ،وﻴﻤﻠك ))ﺼـدام ﺤـﺴﻴن(( أن ﻴـﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﺨـﻼل ) (45دﻗﻴﻘـﺔ ﻓﻘـط ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـول
)ﺘــوﻨﻲ ﺒﻠﻴــر( – رﺌــﻴس وزراء ﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺎ ،واﻝﻌ ـراق اﺨﻔــﻰ وﻤــﺎ ﻴ ـزال ﻴﺨﻔــﻲ ﺒ ـراﻤﺞ ﻤﺨﻴﻔــﺔ
ﻝــﺼﻨﻊ أﺴــﻠﺤﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻬدﻴــد اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وﻀــرب ﺸــﻌﺒﻬﺎ) ،(341وﺘــﺸﻜل ﺨطـ اًر
ﻋﻠــﻰ أﻤــن أﻤﻴرﻜــﺎ واﻝﻌــﺎﻝم ،وان اﻝﺠﻬــود اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻝﺜﻨــﻲ اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ﻋــن ﻤــﺴﺎﻋﻴﻬم ﻓــﻲ ﻫــذا
اﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﻗد ﻓﺸﻠت ﻝﺤد اﻵن ،ﺒدﻝﻴل ان اﻝﻌراق اﺸﺘرى ﻤؤﺨ اًر ﻤـواداً ﺘـدﺨل ﻓـﻲ اﻝـﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻝﻨووﻴ ــﺔ ﻤ ــن دوﻝ ــﺔ أﻓرﻴﻘﻴ ــﺔ ،ﻜﻤ ــﺎ ﺼ ــرح اﻝﻤ ــﺴؤوﻝون اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــون ﻓ ــﻀﻼً ﻋ ــن ان وﻀ ــﻊ
اﻝﻌ ـراق ﻀــﻤن ﻤﺤــﻴط ﻤﺤــور اﻝــﺸر اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ )إﻴ ـران ،اﻝﻌ ـراق ،ﻜورﻴــﺎ اﻝــﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﺴــورﻴﺎ(
واﺘﻬ ــﺎم اﻝﻌـ ـراق ﺒﺄﻨ ــﻪ ﻤ ــﺴﺎﻨد ﻝﻺرﻫ ــﺎب ﻓ ــﻲ اﻝﻌ ــﺎﻝم ،ﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﻌ ــد أﺤ ــداث  11ﺴ ــﺒﺘﻤﺒر /
أﻴﻠ ــول 2001ﻓ ــﻲ أﻤﻴرﻜ ــﺎ ،وﺒﻬ ــذﻩ اﻝﻤﺒ ــررات ﺸ ــرﻋت اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﺒﺒ ــدء
اﻝﺤـرب ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـراق ﺒـدون ﺒــﻼ أي واﻋـز ﻤـن ﻀــﻤﻴر أو ﺘـدﺨل ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻤﻨﻌﻬﻤـﺎ واﻝــدول
ﻤﻌﻬﻤﺎ.
ا?> ا /F3ا?kل ارات ا Dا 3ة j
ا lاا / : :و اM3'Vل:
ان ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻷﻤن رﻗـم  2003/1483اﻝـذي وﺼـف اﻝﺤـرب اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻝﻌ ـ ـ ـراق )اﺤـ ـ ــﺘﻼﻻً( ﻝﻜـ ـ ــون اﻝوﻻﻴـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤـ ـ ــدة واﻝﻤﻤﻠﻜـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺘﺤـ ـ ــدة دوﻝﺘـ ـ ــﻴن ﻗـ ـ ــﺎﺌﻤﺘﻴن-
ـﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ دوﻝﻴ ــﺔ ﻤﻬﻤ ــﺔ وأوﻝﻬ ــﺎ ﺤ ــق اﻝ ــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ
ﺒ ــﺎﻻﺤﺘﻼل ..ﻝ ــﻪ آﺜ ـ ٌ
اﻻﺤــﺘﻼل ،ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﻘرت ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻗ ـ اررات اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة).(342ﻝﻜــن ﻫــذا اﻝﺤــق أﻏﻔــل
)(341

اﻝﻔــﺼل اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻤــن ﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ،اﻝــذي ﻴــﻀﻔﻲ ﻋﻠــﻰ ﻨــﻀﺎل اﻝــﺸﻌوب ﻀــد اﻻﺤــﺘﻼل ﺤــق

اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ.
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.

)(342
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ﻋﻤداً واﺴﺘﺒدل اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻋﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫـﻀﺔ اﻹرﻫـﺎب ،وﺘوﺼـﻴف أﻋﻤـﺎل
اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻝﻼﺤﺘﻼل ﺒﺄﻨﻬﺎ )إرﻫﺎب(.
وﻨظ ـ اًر ﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوع ﻤــن ﻤﻨظــور اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ﻓﻘــد
ﺘﻀﻤن ﻤﺎﻴﻠﻲ:
ا و ـ ـوE
ا7*7/
اول :اL
' jا lا/ >3و اM3'Vل:
A  -1ق ا Dا 3ة وا?0ـح اـm4
*ب ا34ة:
ﻻﺒــد ﻤــن اﻝﺘﺄﻜﻴــد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــﺼدد ،ﻤــن أن ﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﻗــد ﺼــﻴﻎ أﺼــﻼً
ﻜوﻨﻪ وﺜﻴﻘﺔ دوﻝﻴـﺔ ﻝـﺼﺎﻝﺢ ﺸـﻌوب اﻝﻌـﺎﻝم ،وﻝـﻴس أدل ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﻤـن أن دﻴﺒﺎﺠـﺔ اﻝﻤﻴﺜـﺎق
ﻗــد ﺘوﺠ ــت ﺒﺘﻌﺒﻴ ــر )ﻨﺤ ــن ﺸ ــﻌوب اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة( وﺠ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة اﻝﺜﺎﻨﻴ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺎدة
اﻷوﻝــﻰ ﻤــن اﻝﻤﻴﺜــﺎق ﻝﺘــﻀﻊ ﺒــﻴن أﻫداﻓــﻪ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ )إﻨﻤــﺎء اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝودﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻷﻤــم
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﺤﺘرام اﻝﻤﺒدأ اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘـوق ﺒـﻴن اﻝـﺸﻌوب ،وﺒـﺄن ﻴﻜـون
ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر( وﺘﺄﻜﻴد ذﻝك ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة ) (55ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق
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ٕواذا ﻜﺎﻨت اﻝﻔﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـن اﻝﻤﻴﺜـﺎق ،ﻗـد ﻨـﺼت ﻋﻠـﻰ ان ﻴﻤﺘﻨـﻊ
أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋـن اﻝﺘﻬدﻴـد ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘـوة أو اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ.
ﻓﺄن اﻝﻤﺎدة رﻗم ) (5ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻗد ﻤﻨﺤت اﻝدول ﺤـق اﻝـدﻓﺎع ﻋـن ﻨﻔـﺴﻬﺎ ،ﺤﻴـث ﻨـﺼت
ﻋﻠـﻰ اﻨـﻪ ﻝـﻴس ﻓـﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻴﺜـﺎق ﻤـﺎ ﻴـﻀﻌف أو ُﻴــﻨﻘص اﻝﺤـق اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻝﻠـدول ﻓـرادى أو
ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن أﻨﻔﺴﻬم.
واﻨطﻼﻗــﺎً ﻤــن ﺤــق اﻝــﺸﻌوب ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴــر ﻤــﺼﻴرﻫﺎ ﻴــﺸﻜل ﻗﺎﻋــدة آﻤ ـرة ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون
اﻝــدوﻝﻲ ،وان اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ﺠــرم دوﻝــﻲ ..إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻜوﻨــﻪ اﻨﺘﻬﺎﻜــﺎً ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ،ﻓﻘــد
أُﺠﻴـ ــز ﻝﻠـ ــﺸﻌوب اﻝﻤـ ــﺴﺘﻌﻤرة -ﻤﻤﺎرﺴـ ــﺔ ﺤـ ــق اﻝـ ــدﻓﺎع ﻋـ ــن ﺤﻘﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺘﻘرﻴـ ــر اﻝﻤـ ــﺼﻴر
واﻝﺤــﺼول ﻋﻠــﻰ اﻻﺴــﺘﻘﻼل ﺒﻤﺨﺘﻠــف اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻤﻨــﺼوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻴﺜــﺎق ،وﻤﻨﻬــﺎ
اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة ) (51ﻤن اﻝﻤﻴﺜـﺎق ،وﻫـذﻩ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝـﺸﻌوب
اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻝﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻜﻔـﺎح اﻝﻤـﺴﻠﺢ ،ﻗـد أﻜـدت ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻝﻌـدل اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ رأﻴﻬـﺎ
)(343

Michel Sicart, Rozec, Les Juges dutievs ala cour international de justice
(Paris): Economica , 1989, P060.

158

اﻻﺴﺘــﺸﺎري ﺤــول ﺘواﺠــد ﺠﻨــوب أﻓرﻴﻘﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻨﺎﻤﻴﺒﻴــﺎ ،وﻋززﺘﻬــﺎ ﺒــﺎﻵراء اﻻﻨﻔرادﻴــﺔ ﻝﻘــﻀﺎء
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ

)(344

ﻓﻀﻼً ﻋن دراﺴﺎت أﺠرﻴت ﻓﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺤول ﺤـق
ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر ﻝﻠﺸﻌوب).(345

ﺤﻴ ـ ــث أﻜ ـ ــدت ان اﺴ ـ ــﺘﺨدام اﻝﻘ ـ ــوة ﻤ ـ ــن ﻗﺒ ـ ــل اﻝ ـ ــﺸﻌوب اﻝرازﺤ ـ ــﺔ ﺘﺤـ ـ ـت اﻝ ـ ــﺴﻴطرة
اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ،ﻝــﻴس ﺨروﺠــﺎً ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــدأ ﺘﺤ ـرﻴم اﺴــﺘﺨدام اﻝﻘــوة اﻝ ـوارد ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة)(4ﻤــن
اﻝﻤﺎدة) (2ﻤن اﻝﻤﻴﺜـﺎق .ﻷن ﺤـق اﻝـﺸﻌوب اﻝﻤـﺴﺘﻌﻤرة ﻓـﻲ اﻝـدﻓﺎع ﻋـن ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻫـو ﺼـﻨوا
ﺤق اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻀـد أﻋﻤـﺎل اﻝﻘـوة أو اﻝﻘﻬـر اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘـرك
ﻝﻬم ﺒدﻴﻼً ﻋن ﻫذا اﻝﺤق

)(346

وان ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﻗـ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺴـﺘرد ﺘؤﻜـد ﻫـذا

اﻝﻤﻨﺤﻰ ﻓﻲ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﻔﺎح اﻝﻤﺴﻠﺢ ﺒﻤوﺠب ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة.
ا?0ح ا m4ـ*ب اـ34ة
 -2وE
 :ارات ا .ـ اـ nـ Dا3ـ ة
وا7MEــت اــدرة ;-ــ ،وأWــ اo +ــ
 _Eا.ه;:
ا و
ﺼــدر أول ﺼــك دوﻝــﻲ ﺤــول ﺤــق اﻝــﺸﻌوب ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴــر اﻝﻤــﺼﻴر ﺒــﺈﻋﻼن اﻷﻤــم
اﻝﻤﺘﺤـ ــدة ﺒﻤـ ــﻨﺢ اﻻﺴـ ــﺘﻘﻼل ﻝﻠﺒﻠـ ــدان واﻝـ ــﺸﻌوب اﻝﻤـ ــﺴﺘﻌﻤرة ﺒﻘ ـ ـرار اﻝﺠﻤﻌﻴـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ رﻗـ ــم
) (1514ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ،1960/12/14وﺠـ ـ ــﺎء ﻓﻴـ ـ ــﻪ :أن اﺨـ ـ ــﻀﺎع اﻝـ ـ ــﺸﻌوب ﻝﻼﺴـ ـ ــﺘﻌﺒﺎد
اﻷﺠﻨﺒــﻲ وﺴــﻴطرﺘﻪ واﺴــﺘﻐﻼﻝﻪ ﻴــﺸﻜل إﻨﻜــﺎ اًر ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ،وﻴﻨــﺎﻗض ﻤﻴﺜــﺎق
اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ،وان ﻝﺠﻤﻴــﻊ اﻝ ــﺸﻌوب اﻝﺤــق ﻓ ــﻲ ﺘﻘرﻴــر ﻤ ــﺼﻴرﻫﺎ ،وﻝﻬــﺎ ﺒﻤﻘﺘ ــﻀﻰ ﻫ ــذا
اﻝﺤق ان ﺘﺤدد ﺒﺤرﻴﺔ ﻤرﻜزﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ).(347
وﻋﻨـ ـ ـ ـ ــدﻤﺎ اﻋﺘﻤـ ـ ـ ـ ــدت اﻝﺠﻤﻌﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﻬـ ـ ـ ـ ــدﻴن اﻝـ ـ ـ ـ ــدوﻝﻴﻴن ﻝﺤﻘـ ـ ـ ـ ــوق اﻹﻨـ ـ ـ ـ ــﺴﺎن ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ
 ..1966/12/16ورد ﻓﻲ اﻝﻤـﺎدة اﻷوﻝـﻰ ﻤـن ﻜـﻼ اﻝﻌﻬـدﻴن ،ﻨـص ﺤـول ﺤـق اﻝـﺸﻌوب
ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴــر ﻤــﺼﻴرﻫﺎ ،واﻋﺘﻤــدت اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺒﻘرارﻫــﺎ رﻗــم ) (2621واﻝــﺼﺎدر ﺒﺘــﺎرﻴﺦ
)(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).
) (346اورﻴﻠﻴوس ﻜرﻝﺴﺘﻴﻜو ،ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر ،ﺘطورﻩ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝﺒراﻫن ﻤن ﺨﻼل ﺼـﻜوك اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة
 ،1981ص.26
)(347

اﻝﻌﻬدﻴن اﻝدوﻝﻴﻴن ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻘرار  1621اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ.1970/10/12
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 1970/10/12ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤــل ﻤــن أﺠــل اﻝﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﺘــﺎم ﻹﻋــﻼن ﻤــﻨﺢ اﻻﺴــﺘﻘﻼل ﻝﻠﺒﻠــدان
واﻝــﺸﻌوب اﻝﻤــﺴﺘﻌﻤرة وﺤﻘﻬــﺎ اﻷﺼــﻴل ﻓــﻲ اﻝﻜﻔــﺎح ﺒﺠﻤﻴــﻊ اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝــﻀرورﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻓــﻲ
ﻤﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻀد اﻝدول اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ.
ﺜم أدرﺠت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨداً ﻓﻲ ﺠدول أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺘﺤت ﻋﻨوان ))أﻫﻤﻴـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل
اﻝﻌـ ــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤـ ــق اﻝـ ــﺸﻌوب ﻓـ ــﻲ ﺘﻘرﻴـ ــر اﻝﻤـ ــﺼﻴر واﻹﺴ ـ ـراع ﻓـ ــﻲ ﻤـ ــﻨﺢ اﻻﺴـ ــﺘﻘﻼل ﻝﻠﺒﻠـ ــدان
واﻝﺸﻌوب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻀﻤﺎن وﻤراﻋﺎة ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻓﻌﺎل((.
وﻫﻨﺎ ﻨورد ﻋﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘ اررات اﻝﺼﺎدرة ﺤول ﻫذا اﻝﺒﻨد ﻝﺘﺄﺸـﻴر اﺘﺠﺎﻫـﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ
اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺤــول ﻤــﺸروﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝــﺸﻌوب اﻝﻤــﺴﺘﻌﻤرة ﻝﻠﻜﻔــﺎح اﻝﻤــﺴﻠﺢ ﻓــﻲ ﻨــﻀﺎﻝﻬﺎ ﻓــﻲ
ﺴﺒﻴل ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر.
( 3070ﻓﻘــد ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ )اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ( ﻤــن ﻗ ـرار اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ رﻗــم )
اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  :1973/11/30ان اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘؤﻜد ﻤن ﺠدﻴد ﺸرﻋﻴﺔ )(28-S
ﻜﻔﺎح اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺤرر ﻤن اﻝﺴﻴطرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌﺒﺎد اﻷﺠﻨﺒـﻲ
ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول ﻴدﻫﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻜﻔﺎح اﻝﻤﺴﻠﺢ.
وداﻨــت اﻝﻔﻘ ـرة اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ )اﻝــﺴﺎدﺴﺔ( ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﺤﻜوﻤــﺎت –اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻌﺘــرف ﺒــﺎﻝﺤق ﻓــﻲ
ﺘﻘرﻴــر اﻝﻤــﺼﻴر واﻻﺴــﺘﻘﻼل وﻝﻠــﺸﻌب ،وﻻﺴــﻴﻤﺎ ﺸــﻌوب أﻓرﻴﻘﻴــﺎ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘـزال ﺘــرزح ﺘﺤــت
اﻝﺴﻴطرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ).(348
' m- -3آت ا3ر اـ*<^ :-ـ? ا ـ lـ:
ا Dا 3ة:
ﺘﺄﻜﻴــداً ﻝﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝــﺸﻌوب ﻝﺤﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴــر اﻝﻤــﺼﻴر ﺒﻤﺨﺘﻠــف اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤــﺔ،
وﻤﻨﻬ ــﺎ اﻝﻜﻔ ــﺎح اﻝﻤ ــﺴﻠﺢ ،ﻓﻘ ــد اﻋﺘﻤ ــدت اﻝﺠﻤﻌﻴ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ ﻗـ ـ اررات ﺒﻤ ــﻨﺢ ﺤرﻜ ــﺎت اﻝﺘﺤ ــرر
اﻝــوطﻨﻲ ﺼــﻔﺔ ﻤ ارﻗــب ﻓــﻲ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﻜوﻨﻬــﺎ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻝﻠــﺸﻌب اﻝﻤﻨﺎﻀــل ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل
اﻻﺴﺘﻘﻼل واﻝﻨﻤوذﺠﺎن اﻝﺸﺎﺨﺼﺎن ﻝذﻝك ﻫﻤﺎ.
أ -اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ ﻝﺠﻨوب اﻓرﻴﻘﻴﺎ ،ﻤﻤﺜﻼً ﻋن ﺸﻌب ﺠﻨوب أﻓرﻴﻘﻴﺎ.
ب -ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ.

)(348

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ رﻗم  (28-S) 3070اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ .1973/11/30
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وﻗد أﺼـدرت اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﻘـرار رﻗـم  3210ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  1974/10/13ﺒـدﻋوة
ﻤﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﺤرﻴــر اﻝﻔﻠــﺴطﻴﻨﻴﺔ إﻝــﻰ اﻻﺸــﺘراك ﻓــﻲ ﻤــداوﻻت اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺤــول ﻗــﻀﻴﺔ
ﻓﻠـﺴطﻴن ،ﺜــم أﺼــدرت اﻝﻘـرار ) (3237ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  1974/11/22ﺒﻤــﻨﺢ ﻤﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﺤرﻴــر
ﻤرﻜ ــز ﻤ ارﻗـ ــب ﻓـ ــﻲ دورات وأﻋﻤـ ــﺎل ﻜـ ــل اﻝﻤ ــؤﺘﻤرات اﻝدوﻝﻴـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻌﻘـ ــد ﺒرﻋﺎﻴـ ــﺔ اﻷﻤـ ــم
اﻝﻤﺘﺤدة ،وﻗد أﺸﺎر اﻝﻘرار إﻝﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺤرﻴر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻝﻤﻌﻴن
ﺒﺈﻋــﺎدة ﺘوﻜﻴــد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ ،وﻤــؤﺘﻤر اﻝــﺴﻜﺎن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ واﻝﻤــؤﺘﻤر اﻝﻐــذاﺌﻲ
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ).(349
ان ﻤﻨﺢ ﺤرﻜﺎت اﻝﺘﺤرر اﻝوطﻨﻲ -ﺼﻔﺔ ﻤراﻗب ﻓﻲ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة -ﻴﻨطـوي ﻋﻠـﻰ
أﺒﻌﺎد ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘﻤﺜﻴل ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺎت ﻝﺸﻌوﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻨـﻀﺎﻝﻬﺎ ﻤـن أﺠـل ﺤﻘﻬـﺎ
ﻓ ــﻲ ﺘﻘرﻴ ــر اﻝﻤ ــﺼﻴر ،ﺒﺠﻤﻴ ــﻊ اﻝوﺴ ــﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤ ــﺔ ،وﻤﻨﻬ ــﺎ اﻝﻜﻔ ــﺎح اﻝﻤ ــﺴﻠﺢ ،ﺤﻴ ــث ﻴﻌﺘﺒ ــر
أﻓرادﻫﺎ ﻤﻘﺎﺘﻠﻴن ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺤﻘوق اﻝﺠﻨود اﻝﻨظﺎﻤﻴﻴن.
وﻗ ــد أﺜ ــر ﺘﺒ ــدل اﻝﺒﻴﺌ ــﺔ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﺘﺠﺎﻫ ــﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ ﺤ ــول
ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﻜﻔﺎح اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻝﻠﺸﻌوب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة.
وﻝﻘ ــد ﺘﻜ ــررت اﻹﺸ ــﺎرة إﻝ ــﻰ ﻤ ــﺸروﻋﻴﺔ اﻝﻜﻔ ــﺎح اﻝﻤ ــﺴﻠﺢ ﻝﻠ ــﺸﻌوب اﻝﻤ ــﺴﺘﻌﻤرة ﻓ ــﻲ
ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻘ ـ اررات اﻝــﺼﺎدرة ﻋــن اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻀــﻤن اﻝﺒﻨــد ﻨﻔــﺴﻪ ﻤﻨــذ ﻋــﺎم 1973
( اﻝ ــﺼﺎدر ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ 30-Sوﺤﺘ ــﻰ ﻋ ــﺎم  ،1990وﻋﻠ ــﻰ ﺴ ــﺒﻴل اﻝﻤﺜ ــﺎل اﻝﻘـ ـرار ) 2382
 1975/11/10واﻝﻘ ـ ـ ـرار رﻗـ ـ ــم  34/31اﻝـ ـ ــﺼﺎدر ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ،1976/11/30واﻝﻘ ـ ـ ـرار
 24/33اﻝ ـ ـ ـ ــﺼﺎدر ﺒﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ،1978/11/29واﻝﻘـ ـ ـ ـ ـرار  ،43/37اﻝ ـ ـ ـ ــﺼﺎدر ﺒﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ
.(350)1982/12/13
ﺜ ــم ﺼ ــدر اﻝﻘـ ـرار  130/45ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  ،1990/12/16ﻝﻴؤﻜ ــد ﻤ ــﺸروﻋﻴﺔ اﻝﻜﻔ ــﺎح
اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻝﻠﺸﻌوب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘرار.
ا?0ح ا m4ـ*ب اـ34ة
 -4وE
* lLا*7/ن اـ و :ا7ـ :74وا/ـ:7*7
*/ق ا47ن:
)(349

اﻝﻘرار رﻗم  3210اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1974/10/13ﻋن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة.

)(350

ﻗ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻸﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة 34/33 ،34/31 :ﻓـﻲ اﻝﺘـوارﻴﺦ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ ،1976/11/30

.1982/12/13 ،1978/11/29
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( اﻝ ـ ـ ــﺼﺎدر ﺒﺘ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ 28-Sاﺼ ـ ـ ــدرت اﻝﺠﻤﻌﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘـ ـ ـ ـرار رﻗ ـ ـ ــم ) 3103
 1973/12/12اﻝﻤﻌﻨــون )) اﻝﻤﺒــﺎدئ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺎﻝﻤرﻜز اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻤﻘــﺎﺘﻠﻴن
اﻝذﻴن ﻴﻜﺎﻓﺤون اﻝﺴﻴطرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻝﻨظم اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ((.
وﺠ ـ ــﺎء ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذا اﻝﻘـ ـ ـرار :ان ﻜﻔ ـ ــﺎح اﻝ ـ ــﺸﻌوب اﻝﺨﺎﻀ ـ ــﻌﺔ ﻝﻠ ـ ــﺴﻴطرة اﻻﺴ ـ ــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ
واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻝـﻨظم اﻝﻌﻨـﺼرﻴﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل اﻗـرار ﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘرﻴـر اﻝﻤـﺼﻴر واﻻﺴـﺘﻘﻼل ،ﻫـو
ﻜﻔــﺎح ﻤــﺸروع ﻝﻴﺘﻔــق ﻜــل اﻻﺘﻔــﺎق ﻤــﻊ ﻤﺒــﺎدئ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ،وان اﻝﻤﻨﺎزﻋــﺎت اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ
اﻝﻤﻨطوﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻜﻔــﺎح اﻝــﺸﻌوب ﻀــد اﻝــﺴﻴطرة اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ

)(351

ﺘﻌــد ﻤﻨﺎزﻋــﺎت ﻤــﺴﻠﺤﺔ

دوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوارد ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻝﺴﻨﺔ .1949
وﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﻤﻘﺎﺘﻠون ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت
وﻋﻨ ــدﻤﺎ ﻋﻘ ــد ﺒ ــﻴن ﻋ ــﺎم ) (1974وﻋ ــﺎم ) (1977اﻝﻤ ــؤﺘﻤر اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴ ــﻲ ﻹﻋ ــﺎدة ﺘﺄﻜﻴ ــد
اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ ،اﻋﺘﻤــد اﻝﺒروﺘوﻜــول اﻷول ﻓــﻲ  1977/6/8اﻝــذي ورد ﻓ ــﻲ
اﻝﻔﻘ ـرة اﻝراﺒﻌــﺔ ﻤــن اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ﻤﻨــﻪ ﺒــﺎن ﺘﺘــﻀﻤن اﻷوﻀــﺎع اﻝﻤــﺸﺎر إﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة
اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ ﺤــول ﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻀــﺤﺎﻴﺎ اﻝﺤــرب ،اﻝﻤﻨﺎزﻋــﺎت اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺎﻀــل ﺒﻬــﺎ اﻝــﺸﻌوب
ﻀد اﻝﺘﺴﻠط اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري واﻻﺤﺘﻼل اﻷﺠﻨﺒﻲ وﻀد اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ.
 -5ا3آ ــ& اMEــ :واــE : 4ــ_ -هــ`
ارهــب ،و*^ــ  pأEــل ا/وــ آ*;7ــ
ً:
إره
ﻻﺒــد ﻗﺒ ــل ﻋ ــرض اﻝﺠواﻨــب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ – ﻤ ــن اﻝﺘرﻜﻴــز اﻹﻋﻼﻤ ــﻲ واﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠ ــﻰ
أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ،وﺘوﺼﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ إرﻫﺎب ،ﻤن ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺘﻴن
ٕواداﻨ ــﺔ أﻋﻤ ــﺎل اﻹرﻫ ــﺎب اﻝﺘ ــﻲ اﺴ ــﺘﻬدﻓت اﻝﻤ ــدﻨﻴﻴن وأﻤ ــﺎﻜن اﻝﻌﺒ ــﺎدة ﺒﻬ ــدف إﺜ ــﺎرة اﻝﻨﻌـ ـرة
اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ).(352

وﻤن اﻝواﻀﺢ ..أن اﻝﻬدف ﻤن ﻫـذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺎت اﻝﻤداﻨـﺔ :ﻫـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺨﻠـط ﻤﺘﻌﻤـد
ﺒ ــﻴن اﻝﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ واﻹرﻫ ــﺎب ،وﺘوﺼ ــﻴف أﻋﻤ ــﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ :ﺒﺄﻨﻬ ــﺎ إرﻫﺎﺒﻴ ــﺔ واﺴ ــﺎءة ﺴ ــﻤﻌﺔ
اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ..وان ﻫذﻩ اﻝﺨﻠط ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺒدأ ﺒﻌد ظﻬور اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ
)(351

ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة  3103اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ .1973/12/12

)(352

اﻨﺘــوﻨﻲ ﻜــورد ﺴــﻤﺎن ،اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﻤﺘطــورة ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒــﻲ ،اﻝــﺴﻨﺔ ،28اﻝﻌــدد 328آب،

 ،2005ص.79-34
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اﻝﺘ ــﺴﻌﻴﻨﺎت ﻤ ــن اﻝﻘ ــرن اﻝﻤﺎﻀ ــﻲ ﺒﻌ ــد ﻤﺒﺎﺸـ ـرة اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﻤﻌﺎﻝﺠ ــﺔ ﻤ ــﺴﺄﻝﺔ اﻹرﻫ ــﺎب
اﻝدوﻝﻲ.
ان ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻹرﻫﺎب اﻝدوﻝﻲ واﺨﺘﻼطﻪ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻤـﺸروﻋﺔ
ﻝﻼﺤﺘﻼل ،وأﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،وأﺤـداث أﻴﻠـول /ﺴـﺒﺘﻤﺒر 2001 /ﻋﻠـﻰ ﺘﻐﻠﻴـب
اﻹرﻫ ــﺎب ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ ،اﺴ ــﻬﻤت ﻓ ــﻲ ﺘﻌزﻴ ــز اﻝﻤ ــﻨﻬﺞ اﻝ ــذي ﺘﻘ ــودﻩ اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة
ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﻤن دون ﻤ ارﻋـﺎة اﻷﺴـﺒﺎب اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ وراءﻩ وﺒﺨﺎﺼـﺔ
ﺤﺎﻻت اﻻﺤﺘﻼل واﻻﺴﺘﻌﻤﺎر).(353
ﻓﻘ ــد أﺼ ــدر ﻤﺠﻠ ــس اﻷﻤ ــن اﻝﻘـ ـرار  2001/1368ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  2001/9/12اﻝ ــذي
ﻨص ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻲ:
ان ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن إذ ﻋﻘــد اﻝﻌ ــزم ﻋﻠــﻰ ان ﻴﻜــﺎﻓﺢ ﺒﻜ ــل اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﺘﻬدﻴــدات اﻝﺘ ــﻲ
ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﺴﻠم واﻷﻤن اﻝدوﻝﻴﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸﻋﻤـﺎل اﻹرﻫﺎﺒﻴـﺔٕ ،واذ ﻴـﺴﻠم ﺒـﺎﻝﺤق اﻷﺼـﻴل
اﻝﻔردي أو اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻨﻔس وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﻴﺜﺎق وﻋﻠﻰ وﻓق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﻴ ــدﻴن ﺒ ــﺼورة ﻗﺎطﻌ ــﺔ وﺒ ــﺄﻗوى اﻝﻌﺒ ــﺎرات اﻝﻬﺠﻤ ــﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴ ــﺔ اﻝﻤروﻋ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ
وﻗﻌــت ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  11ﺴــﺒﺘﻤﺒر /أﻴﻠــول  2001ﻓــﻲ ﻨﻴوﻴــورك وواﺸــﻨطن اﻝﻌﺎﺼــﻤﺔ
وﺒﻨــﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ،وﻴﻌﺘﺒــر ﻫــذﻩ اﻷﻋﻤــﺎل ﺘﻬدﻴــداً ﻝﻠــﺴﻠم واﻷﻤــن اﻝــدوﻝﻴﻴن ،ﺸــﺄﻨﻬﺎ ﺸــﺄن
أي ﻋﻤل إرﻫﺎﺒﻲ دوﻝﻲ.
بُ -ﻴﻌـ ــرب ﻋـ ــن ﺘﻌﺎطﻔـ ــﻪ اﻝﻌﻤﻴـ ــق وﺒـ ــﺎﻝﻎ ﺘﻌﺎزﻴـ ــﻪ ﻝﻠـ ــﻀﺤﺎﻴﺎ وأﺴـ ــرﻫم واﻝـ ــﺸﻌب
وﺤﻜوﻤﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ.
ج-

ﻴدﻋو ﺠﻤﻴﻊ اﻝـدول إﻝـﻰ اﻝﻌﻤـل ﻤﻌـﺎً ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﺠﻠـﺔ ﻤـن أﺠـل ﺘﻘـدﻴم ﻤرﺘﻜﺒـﻲ
ﻫذﻩ اﻝﺠراﺌم واﻝﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ وﻤﻨظﻤﻴﻬﺎ ورﻋﺎﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻌداﻝﺔ.

وﻤـ ــن اﻝواﻀـ ــﺢ :ان اﻝﻘ ـ ـرار اﻝﻤـ ــذﻜور ،ﻗـ ــد ﻤـ ــﻨﺢ اﻝوﻻﻴـ ــﺎت وﺤﻠﻔﺎءﻫـ ــﺎ ﺤـ ــق اﻝـ ــدﻓﺎع
اﻝﺸرﻋﻲ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤـﺎدة ) (51ﻤـن ﻤﻴﺜـﺎق اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ،إﻻ ان اﻝﻘـرار ﻝـم ﻴﺘـﻀﻤن أﻴـﺔ
إﺸــﺎرة إﻝــﻰ اﻝﺠﻬــﺔ أو اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ارﺘﻜﺒــت اﻷﻋﻤــﺎل اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻗﻌــت ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت
اﻝﻤﺘﺤــدة ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﺠــز ﻝﻠوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﺴــﺘﺨدام اﻝﻘــوة -ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻝﻠــدﻓﺎع اﻝــﺸرﻋﻲ،
)(353

اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق وﺘداﻋﻴﺎﺘــﻪ ﻋرﺒﻴــﺎً ٕواﻗﻠﻴﻤﻴــﺎً ودوﻝﻴـ ًـﺎ ،ﺒﺤــوث ﻤﻨﺎﻗــﺸﺎت اﻝﻨــدوة اﻝﻔﻜرﻴــﺔ ،ﺒﻴــروت  ،ﻤرﻜــز

دراﺴﺎت اﻝوﺤدة ، ،اﻝﻤرﻜز ،2004 ،اﻝﻘﺴم  ،4اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،اﻝﺼﻔﺤﺎت.855-747
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ﻴ ــﻀﺎف إﻝ ــﻰ ذﻝ ــك :ان اﻝﻘـ ـرار ﻝ ــم ﻴ ــﺼدر ﺒﻤوﺠ ــب اﻝﻔ ــﺼل اﻝ ــﺴﺎﺒﻊ ﻤ ــن ﻤﻴﺜ ــﺎق اﻷﻤ ــم
اﻝﻤﺘﺤدة).(354
وﻤﻤﺎ ﻴذﻜر :ان اﻝﻘرار  2001/1373ﻗد اﻋﺘﻤـد ﻓـﻲ ﺠﻠـﺴﺔ ﻋﻘـدت ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘوى
وزاري ،ﻜﻤﺎ أﻋﺘﻤد إﻋﻼﻨﺎً ﺒﺸﺄن اﻝﺠﻬود اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن ..ﺘﻔﺎدﻴﻪ ..اﻹﺸﺎرة اﻝﺘـﻲ وردت ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻗـ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ
اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ،ﺒﻀرورة دراﺴﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وراء اﻹرﻫﺎب اﻝـدوﻝﻲ،
وأﻫﻤﻴـ ــﺔ اﻝﻘـ ــﻀﺎء ﻋﻠـ ــﻰ ﺤـ ــﺎﻻت اﻻﺴـ ــﺘﻌﻤﺎر واﻻﺤـ ــﺘﻼل اﻝﺘـ ــﻲ ﺘـ ــﺴﺒب وﺘﻨﻤـ ــﻲ اﻹرﻫـ ــﺎب
اﻝــدوﻝﻲ ،ﻓﻘــد ﺠــﺎء ﻓــﻲ دﻴﺒﺎﺠــﺔ اﻹﻋــﻼن :ان ﻤواﺼــﻠﺔ اﻝﺠﻬــود اﻝراﻤﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺘوﺴــﻴﻊ ﻨطــﺎق
اﻝﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن اﻝﺤﻀﺎرات وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝـﺼراﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ وﻜﺎﻫـل ﻨطـﺎق اﻝﻘـﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ،
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ان اﻝﻤﺠﻠس إﻋﺘﺒر ﺼراع اﻝﺤﻀﺎرات ﻫو اﻝﺴﺒب).(355
واﺼﺒﺤت ﺒﺎﻹﺸﺎرة اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ إﻝـﻰ ﻗـرار ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن رﻗـم  2001/1373ﻤـﺴﺤﺎً
داﺌﻤــﺎً ﻝﻤﻌظــم ﻗ ـ اررات ،ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﻤﺠــﺎﻻت ﻴﻤﻜــن ان ﺘــﺸﻜل ﺘﻬدﻴــداً ﻝﻠــﺴﻠم
واﻷﻤـن اﻝــدوﻝﻴن ﺒﻤﻨظـور اﻝﻤﺠﻠــس ،ﻜﻤـﺎ ﺘﻌــﺎظم ﻋـدد اﻝﺠﻠــﺴﺎت ﻋﻘـدﻫﺎ اﻝﻤﺠﻠــس ﻝﻤﻨﺎﻗــﺸﺔ
ﺒﻨد ﺒﻌﻨوان اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻬدد اﻝﺴﻼم واﻷﻤن اﻝدوﻝﻴﻴن ﻤن ﺠراء اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ.
وﻗد ﺼـدر ﻋـن ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن ﻀـﻤن ﻫـذا اﻝﺒﻨـد ﺨـﻼل ﻋـﺎم  2005أرﺒﻌـﺔ ﻗـ اررات
وﻫــﻲ اﻝﻘ ـرار رﻗــم  2005/1611ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  7ﺘﻤــوز/ﻴوﻝﻴــو -واﻝﻘ ـرار رﻗــم 2005/1917
ﺒﺘــﺎرﻴﺦ 29ﺘﻤــوز /ﻴوﻝﻴــو واﻝﻘ ـرار رﻗــم  2005/6118ﻓــﻲ آب /أﻏــﺴطس ،واﻝﻘ ـ ارر رﻗــم
 13 2005/1624أﻴﻠول /ﺴﺒﺘﻤﺒر.2005

)(354

دﻴﺒﺎﺠﺔ اﻝﻘرار  1373اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻋﺎم .2001

)(355

ﻤﺠﻤوﻋـ ـ ــﺔ اﻝﻘ ـ ـ ـ اررات  1624 ،118 ،1917 ،1611ﻓـ ـ ــﻲ اﻝـ ـ ــﺴﻨوات ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﺘ ـ ـ ـواﻝﻲ ،2005 ،2005

.2005 ،2005
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ا/ار ا,ص  6.ا!  2005/1618وارهـب*
 :ااق:
ﻋﻘد ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﺠﻠﺴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  4آب /أﻏﺴطس  2005وﻜـﺎن ﺠـدول اﻷﻋﻤـﺎل
ﻝﻠﺠﻠ ــﺴﺔ ))اﻝﺘﻬدﻴ ــدات اﻝﺘ ــﻲ ﻴﺘﻌ ــرض ﻝﻬ ــﺎ اﻝ ــﺴﻼم واﻷﻤ ــن اﻝ ــدوﻝﻴﻴن ﻤ ــن ﺠـ ـراء اﻷﻋﻤ ــﺎل
اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ(( وﻝﻜــن اﻝﺠﻠــﺴﺔ ﺨﺼــﺼت ﻝﻤﻨﺎﻗــﺸﺔ واﻋﺘﻤــﺎد ﻤــﺸروع ﻗ ـرار ﻗــدم ﻤــن روﻤﺎﻨﻴــﺎ
واﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ،وﻴﺘﻨـﺎول ﻤـﺎ أطﻠـق ﻋﻠﻴـﻪ اﻹرﻫـﺎب ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ،وﻗـد
اﻋﺘﻤد اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺎﻻﺠﻤﺎع اﻝﻘرار  ،2005/1618اﻝذي ﺘﻀﻤن دﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤن ﺴـت ﻓﻘـرات
وﺘــﺴﻊ ﻓﻘـرات ﻋﺎﻤﻠــﺔ ،واﻝﻤﻠﻔــت ﻝﻠﻨظــر :ان ﻫــذا اﻝﻘـرار ﻝــم ﻴــﺼدر ﻀــﻤن اﻝﻔــﺼل اﻝــﺴﺎﺒﻊ
ﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة

)(356

وﺠـ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻔﻘ ـ ـ ـ ـرة اﻝﺜﺎﻝﺜـ ـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ـ ــن اﻝدﻴﺒﺎﺠـ ـ ـ ــﺔ ،ﺘﺄﻜﻴـ ـ ـ ــد ﻝﻘ ـ ـ ـ ـ اررات اﻝﻤﺠﻠـ ـ ـ ــس رﻗـ ـ ـ ــم
2001/1373و  2004/1566و  ، 1999/1217وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ:
 -1ﻴــدﻴن ﺘﺤﻔــظ وﺒــﺄﻗوى اﻝﻌﺒــﺎرات ﻤــﺎ ﻴﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ﻤــن ﻫﺠﻤــﺎت إرﻫﺎﺒﻴــﺔ وﻴﻌﺘﺒــر
أي ﻋﻤل إرﻫﺎﺒﻲ ﺘﻬدﻴداً ﻝﻠﺴﻼم واﻷﻤن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن.
 -2ﻴﺤﻴط ﻋﻠﻤﺎً ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻬﺠﻤﺎت اﻝﻤروﻋﺔ اﻝـﺸﺎﺌﻨﺔ اﻝﺘـﻲ وﻗﻌـت ﻓـﻲ اﻷﺴـﺎﺒﻴﻊ
اﻷﺨﻴ ـرة واودت ﺒﺤﻴــﺎة أﻜﺜــر ﻤــن ) (100ﺸــﺨص ،ﺒﻴــﻨﻬم أﺜﻨــﺎن وﺜﻼﺜــون طﻔــﻼً
وﻤواطﻨون ﻓﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻠﻌراق ،وﻋﻀو وﺨﺒﻴـر اﺴﺘـﺸﺎري ﻓـﻲ
اﻝﻠﺠﻨ ــﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔ ــﺔ ﺒ ــﺼﻴﺎﻏﺔ دﺴ ــﺘور داﺌ ــم ﻝﻌـ ـراق دﻴﻤﻘ ارط ــﻲ ﺠدﻴ ــد ،ﻫﻤ ــﺎ اﻝ ــﺸﻴﺦ
)ﻤﺠﺒل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ،وﻀﺎﻤن ﻤﺤﺴن اﻝﻌﺒﻴدي().(357
 -3ﻴﻼﺤظ ﻜذﻝك ﺒﻘﻠـق ﺒـﺎﻝﻎ :ان اﻝﻬﺠﻤـﺎت ﻀـد اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴـﻴﻴن اﻻﺠﺎﻨـب ﻓـﻲ اﻝﻌـراق
ﻗد ﺘزاﻴد ﻋددﻫﺎ ،واﺴﻔرت ﻋن ﻤﻘﺘل  ،واﺨﺘطﺎف أوﻝﺌك اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﻴن.
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ﻨص اﻝﻘرار اﻝﻤرﻗم  1618اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻋﺎم .2005

*ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ اﻝﺒﺎﺤث ان اﻻرﻫﺎب/ﻫو اﺴﻠوب ﻝﻠﺤﻴﺎة ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺒﻌض اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺎت ﻴﻘﺘـﻀﻲ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴـﺎت
اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــﻴش اﻻﻀــطراﺒﺎت ،وﺘﻜــون ﻤﻬﻤﺘﻬــﺎ ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﻤــﺴؤوﻝﻴن اﻝــذﻴن ﻴــﺸﻌرون اﻨﻬــم
ﻤﻬــددون ﻝﻘــﺎء اﺠــور ﻤرﺘﻔﻌــﺔ وﻴــﺴﺘﺨدم ﻫــؤﻻء اﻝﻘــوة اﻝﻐﺎﺸــﻤﺔ ﻀــد اﻝــﺸﻌوب اﻝﺘــﻲ ﻴطــﺄون أرﻀــﻬﺎ ﺒﻐﻴــﺔ
اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻨﻬب ﺜرواﺘﻬﺎ وﻗﻤﻊ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺤرﻴﺔ.
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 -4ﻴﻌرب ﻋن ﻋﻤﻴق أﺴﺎﻩ ﻝﻤﺎ ﺤﺎق ﺒﻀﺤﺎﻴﺎ ﻫذﻩ اﻝﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ وﻋن ﺨـﺎﻝص
ﺘﻌﺎزﻴﻪ ﻻﺴرﻫم وﻝﺸﻌب وﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراق.
 -5ﻴؤﻜد وﺠوب ﻋدم اﻝـﺴﻤﺎح ﻝﻸﻋﻤـﺎل اﻹرﻫﺎﺒﻴـﺔ ﺒﺘﻌطﻴـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﺤـول اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ
واﻻﻗﺘــﺼﺎدي اﻝﺠﺎرﻴــﺔ ﺤﺎﻝﻴــﺎً ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝدﺴــﺘور
واﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻘرار .2004/1546
 -6ﻴﻌﻴـ ـ ـ ــد ﺘﺄﻜﻴـ ـ ـ ــد اﻻﻝﺘ ازﻤـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﻨوطـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺎﻝـ ـ ـ ــدول اﻷﻋـ ـ ـ ــﻀﺎء ﺒﻤوﺠـ ـ ـ ــب اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ اررات
 2001/1373و  1999/1267و 2000/1333و  2002/1390و
 2003/1355و  2004/1526و 2005/1617وﻏﻴرﻫ ــﺎ ﻤ ــن اﻻﻝﺘ ازﻤ ــﺎت
اﻝدوﻝﻴــﺔ ذات اﻝــﺼﻠﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ أﻤــور ﺒﺎﻷﻨــﺸطﺔ اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق
واﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻤﻨــﻪ أو اﻝﻤوﺠﻬــﺔ ﻀــد ﻤواطﻨﻴــﻪ وﻴﺤــث ﺒﻘــوة ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺘﺤدﻴــد اﻝــدول
اﻷﻋــﻀﺎء إﻝــﻰ أن ﺘﻤﻨــﻊ ﻋﺒــور اﻹرﻫــﺎﺒﻴﻴن إﻝــﻰ اﻝﻌ ـراق أو ﻤﻨــﻪ ،وﻨﻘــل اﻷﺴــﻠﺤﺔ
إﻝــﻰ اﻹرﻫــﺎﺒﻴﻴن واﻤــدادﻫم ﺒﺎﻝﺘﻤوﻴــل اﻝــذي ﻴﻤﻜــن ان ﻴــدﻋﻤﻬم وﻴؤﻴــد ﻤــن ﺠدﻴــد
أﻫﻤﻴﺔ ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﺒﻠدان اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺠﺎورة ﻝﻠﻌراق.
 -7ﻴﺤ ــث ﺠﻤﻴ ــﻊ اﻝ ــدول ان ﺘﺒ ــدي ،وﻓﻘ ــﺎً ﻝﻼﻝﺘ ازﻤ ــﺎت اﻝﻤﻨوط ــﺔ ﺒﻬ ــﺎ ﺒﻤوﺠ ــب اﻝﻘـ ـرار
 2001/1373ﺘﻌﺎوﻨ ـ ــﺎً ﻓ ـ ــﺎﻋﻼً ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺠﻬ ـ ــود اﻝﻤﺒذوﻝ ـ ــﺔ ﻝ ـ ــﻀﺒط ﻤرﺘﻜﺒ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذﻩ
اﻷﻋﻤﺎل اﻝوﺤﺸﻴﺔ وﻤﻨظﻤﻴﻬﺎ وﻤن ﻴرﻋﺎﻫﺎ وﺘﻘدﻴﻤﻬم ﻝﻠﻌداﻝﺔ.
 -8ﻴﻌــرب ﻋــن ﺘــﺼﻤﻴﻤﻪ اﻝﻤطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹرﻫــﺎب وﻓﻘــﺎً ﻝﻤــﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤوﺠــب
ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة).(358
 -9ﻴطﻠــب إﻝــﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــدوﻝﻲ  :ان ﻴﻘـدم دﻋﻤــﻪ اﻝﻜﺎﻤــل إﻝــﻰ ﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﻌـراق ﻓــﻲ
ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ وﻝﻤـوظﻔﻲ
اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤدﻨﻴﻴن اﻷﺠﺎﻨب اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ اﻝﻌراق.
وأﻨﻪ ﻝﻤن اﻝواﻀﺢ :ان ﻫذا اﻝﻘرار ﻝم ﻴﻐﻔـل ﻓﻘـط اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ ﺤـق اﻝـﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻻﺤﺘﻼلٕ ،واﻨﻤﺎ رﺒط اﻷﺤداث ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ﺒﺎﻹرﻫـﺎب اﻝـدوﻝﻲ -ﺒـدﻝﻴل ﻤـﺎ ورد
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ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﻤوﺠب ﻗ اررات اﻝﻤﺠﻠـس
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻝدوﻝﻲ ،وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘرار .(359)2001/1373
وﻴﻼﺤظ ان ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة رﻗـم ) 43/ (60اﻝـﺼﺎدر ﺒﺘـﺎرﻴﺦ
 2005/12/8ﻓﻲ اﻝدورة اﻝﺴﺘﻴن ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌﻨـوان ))اﻝﺘـداﺒﻴر اﻝراﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻘـﻀﺎء ﻋﻠـﻰ
اﻹرﻫ ــﺎب اﻝ ــدوﻝﻲ(( اﺸ ــﺎر إﻝ ــﻰ اﻝﻔﻘـ ـرة ) (10ﻤ ــن اﻝدﻴﺒﺎﺠ ــﺔ إﻝ ــﻰ اﻹداﻨ ــﺔ اﻝﻘوﻴ ــﺔ ﻝﻠﻬﺠ ــوم
اﻝﻤﺘﻌﻤد ﻓﻲ ﺒﻐداد ﻓﻲ 9آب /أﻏﺴطس  2003ﻋﻠﻰ ﻤﻘر ﺒﻌﺜﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة.
وأﺸــﺎرت اﻝﻔﻘ ـرة ) (18ﻤــن اﻝدﻴﺒﺎﺠــﺔ ..اﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺘﺒرﻴــر أي ﻋﻤــل إرﻫــﺎﺒﻲ ﺒــﺄي
ﻤن اﻷﺤوال.
وﻨﺼت اﻝﻔﻘرة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤن اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
))ﺘﻜــرر ﺘﺄﻜﻴــد ان اﻷﻋﻤــﺎل اﻹﺠراﻤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــﺼد أو ﻴ ـراد ﺒﻬــﺎ إﺸــﺎﻋﺔ ﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن
اﻝرﻋب ﺒﻴن ﻋﺎﻤﺔ اﻝﺠﻤﻬور أو ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن أﺸـﺨﺎص ﻤﻌﻴﻨـﻴن ﻷﻏـراض ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ،أﻋﻤـﺎل
ﻻ ﻴﻤﻜ ــن ﺘﺒرﻴرﻫ ــﺎ ﺒ ــﺎي ﺤ ــﺎل ﻤ ــن اﻷﺤـ ـوال ،أﻴ ــﺎً ﻜ ــﺎن اﻝط ــﺎﺒﻊ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻝﻔﻠ ــﺴﻔﻲ أو
اﻝﻌﻘﺎﺌــدي أو اﻝﻌﻨ ــﺼري أو اﻝﻌرﻗــﻲ أو اﻝ ــدﻴﻨﻲ أو أي طــﺎﺒﻊ آﺨ ــر ﻝﻼﻋﺘﺒــﺎرات اﻝﺘ ــﻲ ﻗ ــد
ﺘﺘﺒﺠﺢ ﺒﻬﺎ ﻝﺘﺒرﻴر ﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل.
وﻤــن اﻝﻤﻼﺤــظ :أن ﻗ ـرار اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺸــﺄﻨﻪ ﺸــﺄن ﻗ ـ اررات ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن .ﻗــد
أﻏﻔــل أﻴــﻀﺎً ﻀــرورة اﻝﺘﻤﻴﻴــز ﺒــﻴن ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝــﺸﻌوب اﻝﻤــﺴﺘﻌﻤرة ﻝﺤﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻨــﻀﺎل ﻤــن
أﺠل ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر وﺒﻴن اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘﻪ.
وﻓــﻲ ﻀــوء اﻝﻘﺎﺴــم اﻝﻤــﺸﺘرك ﺒــﻴن ﻓﻌــل اﻹرﻫــﺎب ،وﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﻤــﺸروﻋﺔ
ﻝﻼﺤﺘﻼل اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﺒـﺎﻝﻌﻨف واﻝﻘـوة ،واﻨطﻼﻗـﺎً ﻤـن ﻜـون ﺤـق اﻝـﺸﻌوب ﻓـﻲ ﺘﻘرﻴـر اﻝﻤـﺼﻴر
ﻗﺎﻋــدة آﻤ ـرة ﻓــﻲ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ،وﺘﻌﻠــو ﻋﻠــﻰ ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﻘواﻋــد ،ﻴﻤﻜــن وﻀــﻊ ﺒﻌــض
اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻠﺘﻔرﻴق ﺒـﻴن ﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻤـﺸروﻋﺔ ﻝﻼﺤـﺘﻼل واﻹرﻫـﺎب ﻤـﻊ اﻝﺘـراﺒط ﺒـﻴن
ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘراﺒطﺎً ﺠدﻝﻴﺎً.
اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷول /ﺘـﺸﺨﻴص اﻝﻤرﻜـز اﻝﻘـﺎﻨوﻨﻲ اﻝـدوﻝﻲ ﻝﻠﺒﻘﻌـﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـت ﻓﻴﻬـﺎ
أﻋﻤﺎل اﻝﻌﻨف.
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ُﻴﺸﺎر إﻝﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺒﻘﻌﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﻝﻌﻨـف ،وﻫـل
ﻫ ــﻲ ﻤﺤﺘﻠ ــﺔ أو ﺨﺎﻀ ــﻌﺔ ﻝﻠ ــﺴﻴطرة اﻷﺠﻨﺒﻴ ــﺔ؟ وﻴ ــﺸﻜل ﻫ ــذا ﻤ ــدﺨﻼً ﻤﻬﻤ ــﺎً ﻓ ــﻲ اﻝﺘﻜﻴﻴ ــف
اﻝﻘ ــﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻤﻤﺎرﺴ ــﺎت اﻝﻌﻨ ــف ،إذ اﻻﺤ ــﺘﻼل ،ﺒﺤ ــد ذاﺘ ــﻪ ﻴ ــﺸﻜل اﻨﺘﻬﺎﻜ ــﺎً ﻝﻠﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ
وﻝﺤ ــق اﻝ ــﺸﻌوب ﻓ ــﻲ ﺘﻘرﻴ ــر ﻤ ــﺼﻴرﻫﺎ ،وﻴﺠﻴ ــز ﻝﻠـ ـﺸﻌب اﻝﻤﺤﺘ ــل ﻤﻤﺎرﺴ ــﺔ ﺠﻤﻴ ــﻊ أﺸ ــﻜﺎل
اﻝﻜﻔــﺎح اﻝﻤــﺴﻠﺢ ،وﻏﻴــر اﻝﻤــﺴﻠﺢ ﻝﺘﺤرﻴــر أرﻀــﻪ ﻤــن اﻻﺤــﺘﻼل ،وﺒــذﻝك ﻴﻜــون أﻤــﺎم ﻨ ـزاع
ﻤــﺴﻠﺢ ﺘﺤﻜﻤــﻪ ﻗواﻋــد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ ﺒﻤوﺠــب اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺠﻨﻴــف ﻝــﺴﻨﺔ 1949
واﻝﺒروﺘوﻜول اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻝﺴﻨﺔ 1977

)(360

.

اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ /ﺘﺤدﻴد اﻝﻤرﻜز اﻝﻘـﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸﺸـﺨﺎص أو اﻝـدول اﻝﻤـﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻤـن أﻋﻤـﺎل
اﻝﻌﻨف:
ﻴﻨ ـ ــﺼرف ﻫ ـ ــذا اﻝﻤﻌﻴ ـ ــﺎر إﻝ ـ ــﻰ ﻤﻌرﻓ ـ ــﺔ اﻝﻤرﻜ ـ ــز اﻝﻘ ـ ــﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸﺸ ـ ــﺨﺎص أو اﻝدوﻝ ـ ــﺔ
اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝﻌﻨف ،إذ ﻜﺎن اﻷﺸﺨﺎص أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أو اﻝـدول ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺠﻬـﺔ
اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ وﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﺘﺤﻴط ﺒﻪ ﻋدة اﺸﻜﺎﻻت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻓﺌﺘﻴن:
اﻷوﻝﻰ /وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤدﻨﻴﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎوﻨﻴﻴن ﻤﻊ ﻗوات اﻻﺤﺘﻼل اﻝﺘـﻲ
ﻴﻌﻤﻠون ﻝدﻴﻬﺎ.
اﻝﺜﺎﻨﻴـ ــﺔ /وﺘـ ــﺸﻤل اﻝﺠﻬـ ــﺎت أو اﻝﻤؤﺴـ ــﺴﺎت اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺘـ ــﺄﺜر ﺒـ ــﺄواﻤر ﻗ ـ ـوات اﻻﺤـ ــﺘﻼل،
وﺒﺨﺎﺼــﺔ رﺠــﺎل اﻝــﺸرطﺔ واﻷﻤــن واﻝﺠــﻴش اﻝــذﻴن ﻴﻌﻤﻠــون ﺘﺤــت ﺴــﻠطﺔ
اﻻﺤـ ـ ــﺘﻼل أو اﻝﻤؤﺴـ ـ ــﺴﺎت اﻝﺘـ ـ ــﻲ ﺘﻤـ ـ ــول ﻗ ـ ـ ـوات اﻻﺤـ ـ ــﺘﻼل أو ﺘزودﻫـ ـ ــﺎ
ﺒﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﺒﻘﺎء).(361
اﻝﻤﻌﻴــﺎر اﻝﺜﺎﻝــث /ﻤــدى ﻗــوة اﻻﻝﺘ ـزام ﺒﻘواﻋــد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ ﻓــﻲ اﺴــﺘﺨدام
اﻝﻌﻨف أو اﻝﻘوة:
ﻴﻔﺘــرض ﻓــﻲ اﻷﺸــﺨﺎص اﻝــذﻴن ﻴــﺴﺘﺨدﻤون اﻝﻌﻨــف واﻝﻘــوة اﻻﻝﺘـزام ﺒﺎﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ
اﻹﻨ ـ ــﺴﺎﻨﻲ ﺴـ ـ ـواء أﻜ ـ ــﺎﻨوا آﻤـ ـ ـرﻴن أو ﻤﻨﻔ ـ ــذﻴن ﺒﻤوﺠ ـ ــب اﺘﻔﺎﻗﻴ ـ ــﺎت ﺠﻨﻴ ـ ــف ﻝ ـ ــﺴﻨﺔ 1949
واﻝﺒروﺘوﻜول اﻹﻀﺎﻓﻲ اﻷول ﻝﺴﻨﺔ  1977وﻗواﻋد ﻻﻫﺎي.(362)1907
)(360اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻝﻠﻌﺎم  1949واﻝﺒرﺘوﻜول اﻻﻀﺎﻓﻲ ﻝﺴﻨﺔ.1977
)(361

اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻝﺴﻨﺔ .1949

)(362

اﻝﺒروﺘوﻜول اﻹﻀﺎﻓﻲ اﻷول ﻝﺴﻨﺔ  1977وﻗواﻋد ﻻﻫﺎي.
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واذا ﻤــﺎ ﺘــم ﺘطﺒﻴــق اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﺜﻼﺜــﺔ ﺒــﺎﻝﺘراﺒط ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﺨدام اﻝﻤ ـواطﻨﻴن اﻝﻘ ــوة أو
اﻝﻌﻨــف ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ..ﻴﺒــدو واﻀــﺤﺎً أن اﻝﻤﻌﻴــﺎر اﻷول /ﻴﻨطﺒــق ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراق ﻜوﻨــﻪ ﺒﻠــداً
ﻤﺤﺘﻼً ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﺴﻴﺎدة إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ وﻀﺢ ﺴﺎﺒﻘﺎً.
اﻤﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ  /ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﻬﺎت واﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﻴن ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت،
ﻓـ ــﺄن اﺴـ ــﺘﻬداف ﻗ ـ ـوات اﻻﺤـ ــﺘﻼل وآﻝﻴﺎﺘـ ــﻪ وﻤﻨـ ــﺸﺂﺘﻪ ﻻ ﻴﺜﻴـ ــر أي أﺸـ ــﻜﺎل ،وﻓﻴﻤـ ــﺎ ﻴﺘﻌﻠـ ــق
ﺒﺎﻝﻔﺌﺘﻴن اﻝﻤـﺸﺎر إﻝﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻴـﺎر اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن اﻝﻤـدﻨﻴﻴن اﻝﻤﺘﻌـﺎوﻨﻴن ﻤـﻊ اﻝﻤﺤﺘـل أو أﻓـراد
اﻝﺠﻴش واﻝﺸرطﺔ واﻷﻤن اﻝذﻴن ﻴﺄﺘﻤرون ﺒﺄﻤر ﻗوات اﻻﺤﺘﻼل أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤـول
ﻤ ــن ﻗﺒ ــل ﻗـ ـوات اﻻﺤ ــﺘﻼل ﻓ ــﺎن اﻝﻤوﻗ ــف ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻴﺘﺤ ــدد ﻓ ــﻲ ﻀ ــوء ﻤ ــﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻤ ــﻊ ﻗـ ـوات
اﻻﺤﺘﻼل.
وﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﻤﻌﻴــﺎر -اﻝﺜﺎﻝــث ،ﺤــول ﺘطﺒﻴــق ﻗواﻋــد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ،
ﻓﻴﺘــﺴم ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،وﺒﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘطﺒﻴــق ﻤﺒــدأ ﻋــدم اﻝﺘﻤﻴﻴــز اﻝﻤﺒﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻌــرق أو اﻝــدﻴن أو اﻝﻤــذﻫب ،وان اﺴــﺘﻬداف اﻷﺸــﺨﺎص أو اﻝﺘﻨظﻴﻤــﺎت ﻝﺨﻠﻔﻴــﺔ دﻴﻨﻴــﺔ أو
ﻋرﻗﻴﺔ أو طﺎﺌﻔﻴﺔ ،ﻴﻨﺘﻬك ﻤﺒﺎدئ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،وﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠـك اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﺘـﻲ
ﺘ ــﺴﺘﻬدف ﻤواﻗ ــﻊ اﻝﻤ ــﺴﺎﺠد واﻝﺤ ــﺴﻴﻨﻴﺎت واﻝﻜﻨ ــﺎﺌس ،ﻷﻨﻬ ــﺎ ﺘ ــﺴﺎﻫم ﻓ ــﻲ ﺘﻔﺘﻴ ــت اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ
اﻝﻌراﻗﻲ وﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﺤﺘل).(363

)(363

اﻝﺒروﺘوﻜول اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻝﺴﻨﺔ ..1977
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;
ﻝــم ﻴﻜــن اﺨﺘﻴــﺎر ))ﺒرﻴﻤــر(( ﻤــن ﻗﺒــل اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻹدارة اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،إﻻ

:

ﺒﻨــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻤﻌطﻴــﺎت وﻤرﺘﻜ ـزات ﻜﺜﻴ ـرة ..ﻜــﺎن ﻤــن أﺒرزﻫــﺎ ﻤــﺎ ﻴــﺸﺎع ﺤــول ﺨﺒرﺘــﻪ ﻓــﻲ
ﺘوﺼــﻴف وﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ))اﻹرﻫــﺎب(( ،وﻫــو ﺼ ـﺎﺤب اﻝــﺴﺠل اﻝﺤﺎﻓــل ﺒﺎﻝد ارﺴــﺎت اﻝﺠدﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل ،وﺨﺎﺼـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒـﺈﻴران ﻝﻔﺘـرة واﻻﻨﺘﻘـﺎل إﻝـﻰ اﻝﻌـراق أﺨﻴـ ًرا ،ﻫـذﻩ اﻝﺨﺒـرة
وﻤﻌطﻴــﺎت اﺨــرى ﻜﺎﻨــت ﻤــدﻋﺎة ﻷن ﺘﻤﻜﻨــﻪ ﻤــن أن ﻴﻘﺘــرب ﻤــن اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وان
ﻴﺼﺒﺢ أﺤد أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻤـد ﺒـوش ٕوادارﺘـﻪ ﺒﺎﻝد ارﺴـﺎت واﻝﻨظرﻴـﺎت

واﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻋن اﺸﺘداد اﻷزﻤﺎت ،ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻪ-ﺒوزﻴر اﻝـدﻓﺎع
))دوﻨﺎﻝد راﻤﺴﻔﻴﻠد(( اﻷﻤر اﻝذي أﻋطﻰ ﺒرﻴﻤر دﻓﻘﺎً ﻗوﻴﺎً ﻹدارة ﺒوش ﻝدى ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻬﺎ ﺘﻠـك
اﻝﻤواﺼــﻔﺎت ﻓــﻲ ﺸﺨــﺼﻴﺘﻪ ﻝﻜــﻲ ﻴﻜــون ﺒــدﻴﻼً ﻋــن )ﻏــﺎرﻨر( ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،وﻫﻜــذا وﺤــﺴب
اﻝﻤؤﺸـ ـرات ..ﻓـ ــﺄن اﺨﺘﻴـ ــﺎر ))ﺒ ــول ﺒرﻴﻤـ ــر(( ﺠـ ــﺎء ﻨﺘﻴﺠ ــﺔ اﺠﺘﻤـ ــﺎع ﺤـ ــﻀرﻩ ) (50أﺴـ ــﻤﺎً
ﻤرﺸﺤﺎً ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺨطﻴرة ..ﻜﺎن ﺤظ ﺒرﻴﻤر ﻫو اﻷوﻓر ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ).(364
وﻜﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻌـد ان ﺘـﺴﻠم ﻤﻬـﺎم اﻹدارة -اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق أن ﻴـﺴﻌﻰ ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ
ﺒﻘﺎ ،ان ﻴﻌﻤد
ﻻﺤﻘﺔ وﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻝدﺴﺘور واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻤر ﺒﺤﻠﻬﺎ ﺴﺎ ً
إﻝـﻰ د ارﺴـﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ وﻀـﻊ ﻗـﺎﻨون ﻹدارة اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ ،ﻜـﺎن اﻝﻐـرض ﻤﻨـﻪ اﻻﻨﺘﻘـﺎل إﻝــﻰ
ﻤرﺤﻠــﺔ أﻜﺜــر ﺘﻘــدﻤﺎً ﺒﺎﺘﺠــﺎﻩ ﺘﻌزﻴــز ﻤــﺴﻴرة اﻻﺤــﺘﻼل ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،وﻝﻜــﻲ ﻻ ﻴظــل أﺴــﻴر
اﻝــﺴﻴطرة ﻓﺠــﺄة ﻋﻠــﻰ اﻝﻌـراق ،ﻋﻤــل ﻋﻠــﻰ إﻴﺠــﺎد ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﺘﺨﺼــﺼﺔ وﻓــﻲ ﺸــﺘﻰ اﻝﻤﺠــﺎﻻت
ﻝوﻀﻊ ذﻝك اﻝﻘﺎﻨون اﻝذي رأى اﻝﻨور ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ،وﻫـو ﻜـﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻨﻘﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝﻼﺤــﺘﻼل ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ،ﺨﺎﺼــﺔ إذا ﻤــﺎ ﻋــرف ان اﻻﺤــﺘﻼل ﻝــم ﻴــدرس اﻝﺨﻴــﺎرات
ﻓﻲ ﻋراق ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺤﺘﻼل.
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــﺴﻴﺎق ﺴــﻌﻰ اﻝﺤــﺎﻜم )اﻝﻤطﻠــق( ﻝﻠﻌـراق )ﺒــول ﺒرﻴﻤــر( إﻝــﻰ ﺘﻌزﻴــز ﺨطــوة
ﻗــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝــذي ﻫ ـو ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ دﺴــﺘور ﻤؤﻗــت ..إﻝــﻰ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺘﺤــرك ﺠدﻴــد
ﻴﻬ ــدف إﻝ ــﻰ إﻴﺠ ــﺎد ﻤﺠﻠ ــس اﺴﺘ ــﺸﺎري ﻤ ــن اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن – ﻤﺨﺘﻠﻔ ــﻲ اﻻﻨﺘﻤ ــﺎءات -اﻝﻌرﻗﻴ ــﺔ

)(364

اﻝ ــدﻜﺘور ﺨﻠ ــف اﻝﺠـ ـراد ،أﺒﻌ ــﺎد اﻻﺴ ــﺘﻬداف اﻷﻤﻴرﻜﻲ،دﻤ ــﺸق ،دار اﻝﻔﻜ ــر  ،2005 ،ط ،2ص-217
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واﻝﻤذﻫﺒﻴ ــﺔ واﻝطﺎﺌﻔﻴ ــﺔ ﻤﻬﻤﺘ ــﻪ ﺘﻘ ــدﻴم اﻹرﺸ ــﺎد واﻝﻨ ــﺼﺢ ﻝﻘـ ـوات اﻻﺤ ــﺘﻼل ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺎت
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻻﺤﺘﻼل.
وﻝﻜـ ــن اﻝﻤﺠﻠـ ــس ﺒﻌـ ــد ﺘﻜوﻴﻨـ ــﻪ رﻓـ ــض اﻝـ ــﺼﻔﺔ اﻻﺴﺘـ ــﺸﺎرﻴﺔ ،وطـ ــﺎﻝﺒوا ﺒـ ــﺄن ﻴﺘﻜـ ــون
اﻝﻤﺠﻠــس)(365ﻤــن ) (25ﺸﺨــﺼﺎً ﻤــن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن اﻝﻤﻌــروﻓﻴن ﺒﻤﻬﻤــﺔ اﻹﺸ ـراف ﻋﻠــﻰ ﻗﻴــﺎم
اﻝدوﻝــﺔ -ذات اﻝ ــﺴﻴﺎدة وﻤﻨﺎﻗــﺸﺔ اﻝ ــوزراء ،وواﻗــﻊ و ازراﺘﻬ ــم وﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ اﻝﻤﻘ ــﺼرﻴن ٕواﻋ ــداد

اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ ،واﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻜﺎﻓﺔ.

وﻝﻘــد آﺜــﺎر ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻻﻨﺘﻘــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق اﻝﻤؤﺴــس ﻤــن ﻗﺒــل )ﺒــول ﺒرﻴﻤــر-
ﻤ ــدﻴر اﻹدارة ﻓ ــﻲ ﺴ ــﻠطﺔ اﻻﺌ ــﺘﻼف -واﻝﺤ ــﺎﻜم اﻝﻤ ــدﻨﻲ اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻝﻠﻌـ ـراق ..اﻝﻜﺜﻴ ــر ﻤ ــن
اﻻﺴــﺌﻠﺔ ،ﻓﻤــﻨﻬم ﻤــن ﻴﻘــول :ان اﻝﻤﺠﻠــس ﺒوﻀــﻌﻪ اﻝﺤــﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﺜــل اﻝــﺸﻌب ،وﻤــﻨﻬم ﻤــن
ﻴﻘول ..اﻨﻪ ﻴﺘﻜون ﻤن ﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻤﻌظﻤﻬم ﻴﺤﻤﻠون اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ ،ﺴـﺒق
وان ﻏــﺎدروا اﻝﻌ ـراق ﻤﻨــذ ﻓﺘ ـرة ،وﻤــﻨﻬم ﻤــن ﻴﻘــول  :ﺒــﺄن اﻝــﺴﺎدة أﻋــﻀﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم
اﻻﻨﺘﻘــﺎﻝﻲ ،وﺨﺎﺼــﺔ اﻝــذﻴن ﻤــﺎ ازﻝ ـوا ﻴﺤﻤﻠــون ﺠﻨــﺴﻴﺘﻬم اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،ﻤﺜــل :زﻤــﻼء ﻝﻬــم ﻝــم
ﻴـﺸﺎرﻜوا اﻝــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﻫﻤوﻤــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺤـروب اﻝﺘــﻲ ﺨﺎﻀــﻬﺎ ﻗـﺴ اًر أو ﺒﻘﻨﺎﻋــﺔ ،واﺴﺘــﺸﻬد
ﻤـ ــن أﺠﻠﻬـ ــﺎ ﻤﺌـ ــﺎت اﻵﻻف ﻤـ ــن اﺒﻨﺎﺌـ ــﻪ ﻤﻨـ ــذ ﻋـ ــﺎم  1980وﺤﺘـ ــﻰ ﺘـ ــﺎرﻴﺦ 2003/4/9
اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق ،وﻴﻘــول آﺨــرون ،أﻨﻬــم ﻜــﺎن ﻴﻌﻴــﺸون ﻤــرﻓﻬﻴن وﻤــﺴﺘﻘرﻴن ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎﻝﻬم
اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ،وﻴﺤظون ﺒرﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻝﺤﻜـوﻤﺘﻴن اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ -واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ ..ﻓـﻲ اﻝوﻗـت
اﻝ ــذي ﻜ ــﺎن ﻴﻌ ــﺎﻨﻲ ﻓﻴ ــﻪ اﻝﻌراﻗﻴ ــون ﺸ ــﻴوﺨﺎً واطﻔ ــﺎﻻً وﻨ ــﺴﺎءاً وﻤرﻀ ــﻰ -ﻴﻤوﺘ ــون ﺒ ــﺴﺒب
اﻝﺤﺼﺎر اﻝذي ﻓرﻀﺘﻪ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻨﻘص ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻝﻐـذاء واﻝـدواء،
ﻻ ﺒــل ان اﻝــﺒﻌض ﻤــﻨﻬم ،ﻜــﺎن ﻴﻌﻤــل ﺒﻜــل ﺼ ـراﺤﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــدم رﻓــﻊ اﻝﺤــﺼﺎر اﻝــذي دام
ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎً ..ﻏﻴر آﺒﻬﻴن أﻨﻬم ﻴؤذون اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ ﻻ اﻝﻨظﺎم.
ﻓﻲ ﻤﺤﻴط ﺘﻠك اﻹﻴﻘﺎﻋـﺎت واﻝﻤﻌطﻴـﺎت ،وﻓـﻲ ظـل ﻏﻴـﺎب اﻝرؤﻴـﺔ اﻝواﻀـﺤﺔ ﻝـﻺدارة
اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ إدارة ﺸ ـ ــؤون اﻝﻌـ ـ ـراق ،ﺠ ـ ــرى اﻻﻨﺘﻘ ـ ــﺎل ﻤ ـ ــن واﻗ ـ ــﻊ اﻝ ـ ــﺴﻴطرة )اﻝﻤدﻨﻴ ـ ــﺔ-
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ( ﻻﻤﻴرﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﻗﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝﺔ اﻝدﺴﺘور اﻝﻤؤﻗت ،وﻤن ﺜـم
اﻝﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺘﻜ ــوﻴن )ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم( ،وﻜ ــل ﺘﻠ ــك اﻝﻤﺤط ــﺎت ﻜﺎﻨ ــت ﺒﻤﺜﺎﺒ ــﺔ اﻨﺘﻘ ــﺎل أو
)(365

أﺴــﻌد ﻜــﺎظم ،ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم ،واﻝﺤﻜوﻤــﺎت اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ ،ﺒﻐــداد ،ﻤﻨــﺸورات دار اﻝﺒﻴﻨــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨــﺸر، ،

 ،2008ص 22وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
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ﺨﺎرطــﺔ طرﻴــق اﻤﻴرﻜﻴــﺔ أوﺠــدﺘﻬﺎ اﻝــﻀرورات واﻝــﻀﻐوط ﻓــﻲ اﺤــﺎﻴﻴن ﻜﺜﻴ ـرة ﻹدارة اﻝدوﻝــﺔ
اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﻏﻴـﺎب اﻷﻓـق اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ﻹدارة اﻝﻌـراق ﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻻﺤـﺘﻼل):(366
وﻗد ﺘﻀﻤن اﻝﻔﺼل :

اﻝﻤﺒﺤث اﻷول /أﺴس اﺨﺘﻴﺎر ﺒرﻴﻤر ﻹدارة اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
اﻝﻤﺒﺤــــث اﻝﺜــــﺎﻨﻲ /ﺤــــل اﻝﻜﻴﺎﻨــــﺎت واﻝﻤؤﺴــــﺴﺎت اﻝﻌراﻗﻴــــﺔ -اﻝــــدواﻓﻊ..
واﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت.
اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث /ﻗﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝﺔ ،وﻓﻜرة اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم.

ا B+اول
أ 6ا 3Cر  دارة ا و اا
ﻝــم ﺘﻌــرف أﻤرﻴﻜ ــﺎ ﺤــﻴن اﺤﺘﻼﻝﻬــﺎ اﻝﻌـ ـراق ﺒﺄﻴــﺔ طرﻴﻘــﻪ ﺘ ــدﻴرﻩ ،اﻷﻤــر اﻝــذي اﺘ ــﺎح
ﻝﻨـ ـوازع اﻝ ــﺸر واﻝﺠرﻴﻤ ــﺔ إﻝ ــﻰ أن ﺘ ــﺴﺘﻔﺤل ﻝ ــدى ﺠﻤﺎﻋ ــﺎت ﻤﻌﻴﻨ ــﺔ ﺒﻘ ــﺼد اﻝﻘﺘ ــل واﻝﻨﻬ ــب
واﻝــﺴﻠب واﻝﺘــدﻤﻴر واﻝﺤــرق .وﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻗــﺎل ﺒرﻴﻤــر ﺘﻌرﻓــون ﺤﺠــم اﻝﺘﺤــدي ،أﻓــﻀل ﻤﻤــﺎ
أﻋرﻓــﻪ ،ﻓﺎﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وﺤﻠﻔﺎؤﻫــﺎ ﻝــم ﻴــؤدوا ﻋﻤــﻼً ﺒﻬــذا اﻝﺤﺠــم ﻤﻨــذ اﺤــﺘﻼل أﻝﻤﺎﻨﻴــﺎ
)(366

د .أﻴﺎد ﺤﻠﻤﻲ اﻝﺠﺼﺎﻨﻲ ،اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق وﻤﺸروع اﻹﺼﻼح اﻝـدﻴﻤﻘراطﻲ ،ﺤﻘـﺎﺌق وأوﻫﺎم،ﺒﻐـداد ،ﺒـدون
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واﻝﻴﺎﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ) ،(1945وان إﻗـ ـرار اﻝﻘ ــﺎﻨون واﻝﻨظ ــﺎم ﺴ ــﻴﻜون أوﻝ ــﻰ أوﻝوﻴﺎﺘﻨ ــﺎ ﻓﺘﻐطﻴ ــﺔ
وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ﻷﻋﻤـ ــﺎل اﻝﻨﻬ ــب ﺘﺠـ ــري دون رادع ﺘﺠﻌﻠﻨ ــﺎ ﻨﺒـ ــدو ﻋ ــﺎﺠزﻴن ..وأﻀـ ــﺎف
))ﻋﻨ ــدﻤﺎ اﺤﺘﻠ ــت اﻝﻘـ ـوات اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻘودﻫ ــﺎ اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة "ﻫ ــﺎﻴﺘﻲ" ﻋ ــﺎم  ،1994ﻗﺘﻠ ــت
ﻗواﺘﻨﺎ ﺴﺘﺔ ﻨﻬﺎﺒﻴن ﺨرﻗوا ﻤﻨﻊ اﻝﺘﺠوال ،ﻓﺘوﻗف اﻝﻨﻬب(().(367
وﻴدل ﻫذا اﻝﺘﺼرﻴﺢ اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝ ـ "ﺒـول ﺒـ ار ﻴﻤـر -ﻤـدﻴر اﻹدارة اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق
ﻓــﻲ ﻤذﻜ ارﺘــﻪ" ﻋــﺎم ﻗــﻀﻴﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق" اﻝﻨــﻀﺎل ﻝﺒﻨــﺎء ﻏﻴــر ﻤرﺠــو ..ﻴﺘﻨــﺎﻗض واﻝــﺴﺠل
اﻝﺤﺎﻓل ﻓﺎﻝﻤﻨﺠزات ﻝذﻝك اﻝرﺠل ﻜﻤﺎ ﺼور اﻝذي ﺒﺼم ﻋﻠـﻰ ) (30ﻋﺎﻤـﺎً ﻤـن اﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ
اﻝدواﺌر واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﺎﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻤـن ﺴـﺎﻋدت
اﻝﻨﻬــﺎب واﻝــﺴراق واﻝﻘﺘﻠــﺔ ﻤــن اﻝــدﺨول إﻝــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت واﻝــدواﺌر واﻷﻤــﺎﻜن اﻝﻌﺎﻤــﺔ
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ،وﺘﺤــت ﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻗواﺘﻬــﺎ ﺴــﻤﺤت ﻝﺘﻠــك اﻝﻔﺌــﺎت اﻝــﻀﺎﻝﺔ ان ﺘــﺴرق وﺘﻨﻬــب وﺘــدﻤر
وﺘﺤــرق ﻤــﺎ ﻴــﺼﺎدﻓﻬﺎ ،وﺒــدون أن ﺘﺘﺨــذ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻗ ـ ار اًر ﻴﺤظــر اﻝﺘﺠــول وﻴــﺴﺎﻋد
ﺒﺎﻝــﺴﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻷوﻀ ـﺎع ،وﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﺒرﻴﻤــر ﺒﻔــرض ﺒــﻼدﻩ ﺤظــر اﻝﺘﺠــول ﻋﻨــد اﺤــﺘﻼل
ﻫﺎﻴﺘﻲ.
ان إدارة
وﻴﺒــدو ان ﺒرﻴﻤــر وﺨﺒرﺘــﻪ ﻗــد اﺼــطدﻤﺘﺎ ﺒﻤﺘﺎﻫــﺎت  ،أﺨــرى ..ﺤﻴــث ﻗــﺎلّ :
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﻌراق ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓوﻀﻰ ﻤﻨـذ ﺒـدء اﻻﺤـﺘﻼل ﻓـﻲ )(2003/4/9
وﻝم ﻴﻜن ﺒرﻴﻤر ﻴﻌرف اﻝﻌراق ﻗﺒل اﻝﺴﻔر إﻝﻴﻪ).(368
وﻝﻌل ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻻ ﻴﻨﺴﺠم واﻗﻌﺎً ﻤﻊ طﺎﺒﻊ اﻝﺨﺒرة اﻝﺘﻲ ﻴﺒدو اﻨﻬﺎ وﻀـﻌت ﻜﻐطـﺎء
أو ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺘوﻓﻴر ﺤظ أوﻓر ﻝـ )ﺒرﻴﻤر( ﻹدارة اﻝﻌراق ،ﻓـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻌـرف) ،(369رﻏـم ﺘـوﻓرﻩ
ﻋﻠــﻰ ﺨﺒ ـرة ) (30ﻋﺎﻤــﺎً ﻓــﻲ اﻝــﺴﻠك اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻲ اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ،وان ﺒــﻼدﻩ ﻤﻨــذ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻘــرن
اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺘﻀﻊ ﻨـﺼب أﻋﻴﻨﻬـﺎ اﻝﺜـروات اﻝﻨﻔطﻴـﺔ اﻝﻬﺎﺌﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺤظـﻰ ﺒﻬـﺎ اﻝﻌـراق .ﻻ
ﻴﻜون ﺨﺒﻴـ اًر ﻤطﻠﻘـﺎً ذﻝـك ان اﻝﺨﺒـرة ﺘﻌطـﻲ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻴـداﻨﺎً ﻜـﺎﻤﻼً ﻤـن اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ أﻜﺜـر
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺴﺨوﻨﺔ ﻜﻘﻀﻴﺔ اﻝﻌراق.
:
أ 6ا 3Cر  دارة ا و اا
)(367

اﻝﺴﻔﻴر ﺒول ﺒرﻴﻤر ،ﻋﺎم ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌراق ،ﺒﻴروت ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻲ ، ،ص ،2006ص.27

)(368

اﻝﺴﻔﻴر ﺒول ﺒرﻴﻤر  ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.28

)(369

اﻝدﻜﺘور طﻪ اﻝﺠرو  ،أﺒﻌﺎد اﻻﺴﺘﻬداف اﻷﻤﻴرﻜﻲ ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.217
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أن اﺨﺘﻴـﺎر  :اﻝــﺴﻔﻴر ﺒـول ﺒرﻴﻤــر ..ﻜـﺎن ﻀــﻤن )ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻤﺤــﺎﻓظﻴن اﻝﺠـدد( ﻓــﻲ
إدارة ﺒوش .واﻝذﻴن ﻫم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒ ار ﻴﻤر وﻫم):(370
 ﺒــول ووﻝﻨــوﻓﻴﺘز  :اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴــﺸﻐل – ﻤﻨــﺼب ﻨﺎﺌــب وزﻴــر اﻝــدﻓﺎع ﻤﻨــذ آذار/ﻤﺎرس 2001 /وﻫو ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻬﻨدس اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق وﻴﺘﻤﻴز -ﺒﺎﻝـذﻜﺎء اﻝﺤـﺎد
ﻻﻗﻨ ـ ـ ــﺎع ﺨ ـ ـ ــﺼوﻤﻪ ﺒ ـ ـ ــﻀرورة أن ﺘ ـ ـ ــﺴﺘﻌد اﻝوﻻﻴ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ـ ـ ــدة داﺌﻤ ـ ـ ــﺎً ﻝ ـ ـ ــﺴﻴﻨﺎرﻴو
اﻷﺴوأ).(371
 رﺘــﺸﺎرد ﺒﻴــرل :وﻫــو ﻤــن أﻜﺜــر اﻝﻤﺤــﺎﻓظﻴن اﻝﺠــدد ظﻬــو اًر ﻋﻠــﻰ ﻤــﺴﺘوى اﻹﻋــﻼمﻤﻠﺘزم اﻝﺘزاﻤﺎً ﻜﺎﻤﻼً ﺒـ "إﺴراﺌﻴل".
وأﻨﺸطﻬم وأوﻀﺤﻬم وﻫو
ٌ
 أﻴﻠﻴــون أﺒراﻤــز  :ﻴــﺸﻐل أﺒ ارﻤــز ﻤﻨــﺼب ﻤــﺴﺎﻋد ﺨــﺎص ﻝﻠـرﺌﻴس ﺒــوش – وﻤــدﻴرﺸؤون اﻝﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل ﺸرق أﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ.
 ﺠـــﺎي ﻏـــﺎرﻨر  :ﺒﺨروﺠــﻪ ﻤــن أﺠ ـواء اﻝﻘﻴــﺎدة ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق -ﻗﻠــل ﻤــن أﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذاـﻀو ﻓﺎﻋ ـ ــل ﺒ ـ ــﻴن اﻝﻤﺤ ـ ــﺎﻓظﻴن اﻝﺠ ـ ــدد ،وﻤؤﻴ ـ ــد ﻤﺒﺘ ـ ــذل
اﻝرﺠ ـ ــل ،ﻋﻠﻤ ـ ــﺎً ﺒﺄﻨ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـ ٌ
"ﻹﺴراﺌﻴل").(372
 وﻝﻴﺎم ﺒﻴﻨت  :ﻴﻌد ﻫذا اﻝرﺠل ﻤن أرﻜـﺎن اﻝﻤﺤـﺎﻓظﻴن اﻝﺠـدد ،وﻗـد ﻋﻤـل ﻓـﻲ إدارةرﻴﻐﺎن رﺌﻴﺴﺎً ﻝﻠوﻗف ]ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﺒرع[ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺎت).(373
 ﻝوﻴس ﻝﻴﺒﻲ  :ﻴﺸﻐل ﻫذا اﻝـﺼﻬﻴوﻨﻲ اﻝﻤﺘطـرف –ﻤﻨـﺼب ﻜﺒﻴـر -ﻤـوظﻔﻲ ﻨﺎﺌـباﻝرﺌﻴس دﻴك ﺘﺸﻴﻨﻲ وﻜﺎن ﻴﻌﻤل ﻓﻲ و ازرة اﻝدﻓﺎع -ﺨﻼل ﻓﺘـرة إدارة ﺒـوش اﻷب،
وﻫو ﺼدﻴق ﺒول ووﻝﻔوﻓﻴﺘز.
 ﻨورﻤﺎن ﺒودﻫـورﺘز  :وﻫـو ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻤﺨـﻀرﻤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺤـﺎﻓظﻴن اﻝﺠـدد ،وﻴﻤـﺎرسﻨﻔوذاً ﺒﺎﻝﻐﺎً ﻓﻲ أوﺴﺎطﻬم وﻫو ﺸـرﻴك وﻝﻴـﺎم ﻜرﻴـﺴﺘول ﻓـﻲ ﺘﺄﺴـﻴس "ﻤـﺸروع اﻝﻘـرن
اﻷﻤﻴرﻜﻲ" ،وﻫو ﻋﻀو ﺒﺎرز ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ )ﻜﺎرﻨﻐﻲ ﻝﻠﺴﻼم اﻝدوﻝﻲ(.
)(370

ﻫــﺎﻴﺘر ﻻﻴﻨــدﻴﻜر ،أﻜﺎذﻴــب اﻝﺒﻴــت اﻷﺒــﻴض ،دار روﻓﻠــت ﺒﻬــﺎﻤﺒورغ ،أﻝﻤﺎﻨﻴــﺎ ،2004 ،ط ،1ص42-15

وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.
)(371

اﻝﺴﻔﻴر ﺒرﻴﻤر ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.28

)(372

اﻝدﻜﺘور ﺨﻠف اﻝﺠراد ،أﺒﻌﺎد اﻻﺴﺘﻬداف اﻷﻤﻴرﻜﻲ ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.217

)(373

د .ﺨﻠف اﻝﺠراد ، ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.39
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 دوﻏــﻼس ﻓﺎﻴــت  :ﻜــﺎن ﻴﻤﻜــن ان ﻴﺤﺘــل ﻓﺎﻴــت – ﻤرﻜ ـ اًز ﻤرﻤوﻗـ ًـﺎ ،ﻏﻴــر أﻨــﻪ ﻤــناﻝﻤؤﻴ ــدﻴن اﻝﻤﺘط ــرﻓﻴن ﻹﺴـ ـراﺌﻴل وﻫ ــو وﻜﻴ ــل و ازرة اﻝ ــدﻓﺎع )اﻝﺒﻨﺘ ــﺎﻏون( ﻝﻠ ــﺸؤون
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
 إرﻓﻨــﻎ ﻜرﻴــﺴﺘول  :وﻫــو ﻤــن اﻵﺒــﺎء اﻝﻤﺤـﺎﻓظﻴن اﻝﺠــدد ،وﻋــﻀو ﺒــﺎرز ﻓــﻲ ﻤﻌﻬــد)أﻤﻴرﻜﺎن اﻨﺘرﺒراﻴز( وﻫو ﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻤﺘطرف.
 ﻓراﻨك ﻏﺎﻓﻨﻲ  :ﻴﺘرأس )ﻤرﻜز ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤن( وﻫـو أﺤـد أﺒـرز ﻤﻌﺎﻗـل اﻝﻤﺤـﺎﻓظﻴناﻝﺠدد.
 ﻤﻴـــراف وورﻤـــﺴر :ﻫ ــﻲ زوﺠ ــﺔ دﻴﻔﻴ ــد وورﻤ ــﺴر ،وﻜﺎﻨ ــت ﻗ ــد أﺴ ــﺴت ﻤ ــﻊ رﺠ ــلاﻻﺴﺘﺨﺒﺎرات اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ )اﻴﻐﺎل ﻜﺎرﻤون( ﻤﻌﻬد )أﺒﺤﺎث اﻝﺸرق اﻷوﺴط(.
 اﻝــﺴﻔﻴر ﺠﻴــري ﺒــول ﺒرﻴﻤــر)*( :وﻜــﺎن ﻫــذا اﻷﺨﻴــر ﻤــن ﺒــﻴن أﻋــﻀﺎء اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔاﻝﺘــﻲ اطﻠــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ )اﻝﻤﺤــﺎﻓظون اﻝﺠــدد( وﻜﻠــف ﺒــﺎﻹدارة اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ
ﻝﻺﺸراف ﻋﻠﻰ )ﺘﺤول اﻝﻌراق ﻨﺤو اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ( .ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻤؤﻫﻼﺘﻪ.
)*(

وﻝد ال ﺠﻴري ﺒرﻴﻤر ﻓﻲ أﻴﻠول ).(1941

• ﻴﺤﻤل ﺸﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴل وﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ودﻜﺘوراﻩ .ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎرﻓرد
• ﻤﺘزوج وﻝﻪ طﻔﻼن  ،وﻫو ﻤﺘزوج ﻤن ﻓرﻨﺴﻴس وﻝدﻴﻬﻤﺎ أﺜﻨﺎن ﻤن اﻷﺒﻨﺎء واﺜﻨﺘﺎن ﻤن اﻷﺤﻔﺎد.
• وﻴﺘﺤــدث ﺒرﻴﻤــر اﻝﻠﻐــﺎت )اﻝﻔرﻨــﺴﻴﺔ ،اﻝﻬوﻝﻨدﻴــﺔ ،اﻝﻨروﻴﺠﻴــﺔ( .واﻨــﻀم ﻝﻠــﺴك اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻲ ﻋــﺎم
).(1966
• ﻋﺎم  2003ﺘﺒوأ ﻤﻨﺼب اﻝرﺌﻴس -واﻝﻤدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻤؤﺴﺴﺔ )ﻤﺎرش( ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر.
• وﻜﺎن ﻤدﻴ اًر ﻋﺎﻤﺎً ﻝـ )ﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﻴﺴﻨﺠر أﺴوﺴﻴﺒﺘﻴس(.
• وﻓﻲ ﻋﺎم ) (1988ﻜﺎن ﺴﻔﻴ اًر ﻓوق اﻝﻌﺎدة ﻤﺘﺨﺼﺼﺎً ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
• وﺸﻐل ﻤﻨﺼب ﺴﻔﻴر ﻝدى ﻜل ﻤن ﻤﺎﻻوي واﻝﻨروﻴﺞ وأﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن وﻫوﻝﻨدا ،إﻻ اﻨﻪ ﻝم ﻴـﺸﻐل أي
ﻤﻨﺼب ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط).(374
• وﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﺒﻴن ) (193-1974ﻜﺎن ﻤﺴﺎﻋداً ﻝـ ) (6وزراء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ أﻤﻴرﻜﻴﻴن.
• وﻴﺸﺘﻬر ﺒرﻴﻤر ﺒﺎﻝﺼراﺤﺔ واﻝﺤدة واﺴﺘﻌدادﻩ اﻝداﺌم ﻻﺘﺨﺎذ ﻤوﻗف ﺤﺎﺴم.
• وﻜــﺎن ﺒرﻴﻤــر – ﻴــﺸﻐل ﻤﻨ ــﺼب -ﻤــدﻴر إدارة ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹرﻫ ــﺎب ﻓــﻲ و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ،وﻋﻴﻨ ــﻪ
اﻝرﺌﻴس اﻷﺴﺒق )روﻨﺎﻝد رﻴﻐﺎن( ﺴﻔﻴ اُر ﻤﺘﺠوﻻً ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﺎم .1986
• وﺘوﻝﻰ ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻋدداً ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻤـن ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻤـﺴﺎﻋد وزراء ﺨﺎرﺠﻴـﺔ
ﻗﺒل ﺘﻘﺎﻋدﻩ ﻋﺎم .1989
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أ 6ا 3Cر  ; اآD
اداري ا Vآ :اق:
ﻤﻨذ ان اﺤﺘﻠت اﻝﻘوات اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ اﻝﻐﺎزﻴﺔ اﻝﻌراق ،ودﺨﻠت اﻝﻌﺎﺼـﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﺒﻐـداد
ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  2003/4/9واﺴــﻘطت ﻨظــﺎم اﻝﺤﻜــم ،ﻝــم ﻴﻌﻤــر اﻝﺤــﺎﻜم اﻹداري اﻷﻤﻴرﻜــﻲ اﻷول
ـوﻴﻼ ،ﻋﻨــدﻤﺎ ﻏﺎدرﻫــﺎ ﺒﻌــد ﻓﺘـرة ﻗــﺼﻴرة -وﺤــل ﻤﺤﻠــﻪ اﻝﺤــﺎﻜم
))ج ﻏــﺎرﻨر(( ﻓــﻲ ﺒﻐــداد طـ ً
اﻝﺠدﻴــد اﻝــﺴﻔﻴر ﺠﻴــري ﺒــول ﺒرﻴﻤــر – اﻝﺨﺒﻴــر ﻓــﻲ ﺸــؤون اﻹرﻫــﺎب ﺤﺘــﻰ ﻴوﻝﻴــو /ﺤزﻴ ـران
 ،2004وﻜ ــﺎن ﻤ ــﺎ ﺼ ــدر ﻤ ــن ﻗـ ـواﻨﻴن وﻤ ــﺎ ﺤ ــل ﻤ ــن ﻤ ـ ٍ
ـﺂس وﻓ ــﻀﺎﺌﺢ وﺠـ ـراﺌم واﺸ ــﺘداد
ﻤوﺠــﺎت اﻹرﻫــﺎب ﻓــﻲ ﻋﻬــدﻩ ،ﻜﺎﻨــت ﻜﻠﻬــﺎ ﺘــﺼب ﻓــﻲ ﻤــﺼﻠﺤﺔ اﻝــدول اﻝﻐﺎزﻴــﺔ ﻗﺒــل ﻜــل
ﺸﻲء ،وان ﺴﻠطﺔ ﺒول ﺒرﻴﻤر ،ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺜل رﺴﺎﻝﺔ ﻗدﻤﺘﻬﺎ أﻤﻴرﻜﺎ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﻤﻔﺎدﻫـﺎ
))ان ﻜل ﻤﺎ ﻴرﻴدون ﻗوﻝﻪ وﻝم ﻴﻌﺠﺒﻨﺎ ،ﻓﺄﻨﻨﺎ ﻨﻐﻠق أﻓواﻫﻜم(().(375

• ﻤن اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﻴن اﻝﻤﺨﻀرﻤﻴن ،ورأس ﺒرﻴﻤر -طرﻴﻘﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤول إﻝـﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ
ﻓﻲ اﻝﻌراق  ،وﻜذﻝك ﺠﻬود إﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻌراق.
• ﺘﻘﺎﻋد ﺒرﻴﻤر ﺒﻌد ﺜﻼث ﺴﻨوات ،اﻻ اﻨﻪ ﻋﺎد إﻝﻰ اﻝظﻬور ﻤرة أﺨرى ﻋـﺎم ) (1999ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘـم
ﺘﻌﻴﻨـﻪ رﺌﻴــﺴﺎً ﻤــﺸﺎرﻜﺎً ﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻺرﻫــﺎب ،وﻫــﻲ اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ أﺼــدرت ﺘﻘرﻴـ اًر ﺼــﻴف ﻋــﺎم
 2000ﻝﻤراﺠﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
• دﺒﻠوﻤﺎﺴــﻲ ﻷﻜﺜــر ﻤــن ) (30ﻋﺎﻤــﺎً وﻫــو ﻤــن اﻝﻤﺨــﻀرﻤﻴن ..ﺒﻘــﻰ اﻝــﺴﻔﻴر ﺒرﻴﻤــر ﻋﻠــﻰ ﺨــط
اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻝرﺌﻴس ﺒوش ،وﻤؤﻴداً داﺌﻤﺎً ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻤداﻓﻌﺎً ﻋن اﻹدارة.
• وﻋﻨ ــدﻤﺎ أﺼ ــدرت اﻝﻠﺠﻨ ــﺔ اﻝوطﻨﻴ ــﺔ ﻝﻺرﻫ ــﺎب -اﻝﺘ ــﻲ ﻴﺘ أرﺴ ــﻬﺎ ﺒرﻴﻤ ــر ..دﻋ ــﺎ و ازرة اﻝ ــدﻓﺎع إﻝ ــﻰ
وﻀــﻊ ﺨطــط ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻹرﻫــﺎب واﻝﻬﺠﻤــﺎت اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ .داﺨــل اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﻗــد ﺘــؤدي=
=إﻝﻰ ﻤﻘﺘل اﻝوف اﻝﻨﺎس ،وطﻠب اﻝﺘﻘرﻴر اﺒﻘﺎء ﻜل ﻤن )ﺴورﻴﺎ ،إﻴران( ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻹرﻫﺎب.
• وﻗــد ﺤــذر ﺒرﻴﻤــر ﻤــن ﺨطــر )اﻹرﻫــﺎب اﻹﺴــﻼﻤﻲ( ﻋﻠــﻰ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،وﻜﺘــب ﻤﻘــﺎﻻً ﻋــن
اﻹرﻫــﺎب اﻝ ــدﻴﻨﻲ-دون ﻗﻴ ــﺎدة ﻤرﻜزﻴــﺔ -داﻓﻌ ــﻪُ ﻜـ ـرﻩ اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،ورﻏﺒﺘ ــﻪ ﺘ ــدﻤﻴرﻫﺎ ﻋﺒ ــر

)ﺤرب ﻤﻘدﺴﺔ(.

• ورﻜــز ﺒرﻴﻤــر ﻋﻠــﻰ إﻴ ـران ﻓــﻲ ﺘﺤــذﻴرﻩ ﻤــن اﻹرﻫــﺎب  ،وﻫــﺎﺠم ))إدارة ﻜﻠﻨﺘــون(( ﻝﻌــدم ﻀ ـﻐطﻬﺎ
اﻝﺨﺒــر(( ﻋــﺎم  ،1996وﻨﻘــل ﺒراﻴﻤــر ﺘرﻜﻴـزﻩ
ﻋﻠــﻰ إﻴـران ﻝﻠﻤــﺴﺎﻋدة ﻓــﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻤــن اﻨﻔﺠــﺎر )) ُ
ﻨﺤو اﻝﻌراق ﺒﻌد أﺤداث /11أﻴﻠـول/ﺴـﺒﺘﻤﺒر 2001/وﻜـﺎن ﻴﻘـول))إﻨﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺤـرب ﻤﻌـﻪ ﺒطرﻴﻘـﺔ
أو ﺒﺄﺨرى((.
)(375

ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻬﻴراﻝد ﺘرﺒﻴون -اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ -اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘراﻴﺦ /24ﻓﺒراﻴر/ﺸﺒﺎط.2006/
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ﻓﻔــﻲ اﻝﻔﺘ ـرة اﻝﺘــﻲ ﺤﻜــم ﻓﻴﻬــﺎ ﺒرﻴﻤــر اﻝﻌ ـراق ،ﺒﻌــد أن اﺘﺨــذ أﺤــد اﻝﻘــﺼور اﻝﺨﺎﺼــﺔ
ﺒﺼدام ﻤﻘ اًر ﻝﻪ -ﺠﺎء ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻜﺎن ﺘﺤﻘﻴـق اﻷﻤـن ﺸـﻐﻠﻪ اﻝـﺸﺎﻏل واﻷول ،وﻨﻔـﻰ ان ﺘﻜـون
اﻝﻘوات اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻗد ﻓﺸﻠت ﻓﻲ ﻤﻬﺎم ﺤﻔظ اﻷﻤـن ..ﺒﻌـد اﻨﺘـﺼﺎرﻫﺎ ﻋـﺴﻜر ًﻴﺎ ،ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺘـردد
ﻓــﻲ اﻷوﺴــﺎط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ وداﺨــل اﻝﻌ ـراق ،ﺤﻴ ــث ﺒــدأ ﻴﺘــﺼﺎﻋد اﻝﻠــوم ﻹدارﺘــﻪ ،ﻤــن ﺨــﻼل
ازدﻴﺎد اﻝﻤﺸﺎﻜل ،وﻋدم اﻝﻘدرة ﻓﻲ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗف ،أﻤﺎم ﻤوﺠﺎت اﻝﻌﻨف "وﺤﻤﻼت
اﻹرﻫﺎﺒﻴﻴن" اﻝﺘﻲ ﺒدت ﻤـﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤواﺼـﻠﺔ أﻋﻤـﺎل اﻝﺘﺨرﻴـب ،وﺘـدﻤﻴر اﻝﺒﻨـﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴـﺔ،
وﻗﺘـ ــل اﻷﺒرﻴـ ــﺎء .إﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻝـ ــﻰ ذﻝـ ــك ﺴـ ــوء اﻹدارة ﻓـ ــﻲ اﻝـ ــو ازرات ،واﺘﻬـ ــﺎم اﻝﻌـ ــﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬـ ــﺎ
ﺒﺎﻝﺴرﻗﺎت واﻝرﺸﺎ ،ﻤﻤﺎ أدى ذﻝك إﻝﻰ ﺤرﻤﺎن اﻝﺴﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻷوﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﻴش
اﻷﻤــن ﻜﺎﻝ ـ ـ )اﻝﻤــﺎء ،اﻝﻜﻬرﺒ ــﺎء ،اﻝوﻗــود( ٕواﻝ ــﻰ ازدﻴــﺎد اﻝﺠـ ـراﺌم وأﻋﻤــﺎل اﻝﻌﻨ ــف واﻝﺨط ــف
واﻝﺘﻬﺠﻴر واﻻرﺘﺒﺎك اﻝﺸدﻴد ﺤﺘﻰ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻷطﺒﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
وﻝــم ﺘــﺴﺘطﻊ ﻗـوات اﻝﺠــﻴش اﻝﻌ ارﻗــﻲ -اﻝﻤدرﺒــﺔ ﺤــدﻴﺜﺎً -ﻋﻠــﻰ ﺤﻔــظ اﻷﻤــن واﻝﻘــﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺼﺎﺒﺎت ووﻗف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺨﻼل ﺒﺎﻷﻤن ،ﺒل أﺼـﺒﺤت ﻫـﻲ ﺒﺎﻝـذات ﻫـدﻓﺎً ﺴـﻬﻼً
ﻝﺠﻤﻴــﻊ أﻋﻤــﺎل اﻝﻌﻨــف وﻫﺠﻤــﺎت اﻝــﺴﻴﺎرات وﺤــﺎﻤﻠﻲ اﻷﺤزﻤــﺔ اﻝﻤﻔﺨﺨــﺔ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤﻜــﺎن..
وأﺼ ــﺒﺢ ﻤﻘ ــر ﻋﻤ ــل )ﺒ ــول ﺒرﻴﻤ ــر( ﻤﺜ ــل ﺨﻠﻴ ــﺔ ﻝﻠﻨﺤ ــل ،ﺤﻴ ــث أﺨ ــذ ﻴﺘ ــردد ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻝﻘ ــﺎدة
اﻝﻌــﺴﻜرﻴون واﻝﻤــدﻨﻴون – وأﺼــﺤﺎب اﻷﻋﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒــﺔ ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ
ﻤــوظﻔﻲ ﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﺤــﺎﻝف اﻝــذﻴن ﺒﻠــﻎ ﻋــددﻫم أﻜﺜــر ﻤــن ) (3آﻻف ﻤوظــف ﻓــﻲ اﻝوﻗــت
اﻝذي ازداد ﻓﻴﻪ اﻝوﻀﻊ ﺴوءاً ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌراق.
ﻜﻤ ــﺎ ازداد ﺘـ ـذﻤر اﻝﻨ ــﺎس ،وﻜ ــذﻝك اﻝﻤ ــﺴؤوﻝﻴن اﻝﻤ ــﺴﺘﻬدﻓﻴن اﻝ ــﺴﺎﻫرﻴن ﻋﻠـ ــﻰ إدارة
ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺒﻼد ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﺒرﻴﻤر ﻫدﻓﺎً ﻝﺘﻠﻘﻲ ﺘﻠك اﻻﻨﺘﻘـﺎدات ﻋﻠﻨـﺎً ..ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺼـرح "ﺤﺎﻤـد
اﻝﺒﻴــﺎﺘﻲ" -ﻤﻤﺜ ــل اﻝﻤﺠﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﺜــورة اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺒــﺎﻝﻌراق –ﺴــﺎﺒﻘﺎً -واﻝوﻜﻴــل ﺒ ــو ازرة
اﻝﺨﺎرﺠﻴـ ــﺔ ﺒﺒﻐـ ــداد ﺤﺎﻝﻴـ ــﺎً ﻗـ ــﺎل)) :ان ﺒرﻴﻤـ ــر ﻓـ ــﺸل ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤـ ــﺴﺘوى اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ،وﻜـ ــذﻝك
اﻷﻤﻨ ــﻲ ..وأﻨ ــﻪ ﻴﻌﻤ ــل ﻜﻤ ــﺎ ﻝ ــو أﻨ ــﻪ اﻝـ ـرﺌﻴس ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق أو ﻨﺎﺌ ــب ﺠﻼﻝ ــﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻤﺴﺘﻌﻤراﺘﻬﺎ أو ﻜﻨﺎﺌب ﻝﻠرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜﻲ(().(376

)(376
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وﻋﻠـﻰ ﻫــذا اﻝﻨﺤـو ..أﺼــﺒﺢ ﻤـﺼﻴر اﻝﻌـراق ﺒـﻴن ﻴــدي -دﺒﻠوﻤﺎﺴـﻲ أﻤﻴرﻜــﻲ -ﺨﺒﻴــر
ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب ..ﻗﻠﻴل اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝدوﻝﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ،ورﻏـم ﻗـﻀﺎﺌﻪ أﻜﺜـر ﻤـن ) (23ﺴـﻨﺔ
ﻓ ــﻲ ﺨدﻤ ــﺔ و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،ﻗﺒ ــل ان ﻴﺘﻘﻠ ــد -ﻤﻨ ــﺼب اﻝ ــﺴﻔﻴر اﻝﻤﻔ ــوض ﻓ ــﻲ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻹرﻫﺎب -ﻤن ﻗﺒل اﻝرﺌﻴس اﻷﺴﺒق رﻴﻐﺎن ،وﺒﻌد ان ﺘرك و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،ﻋﻤـل
ﺒرﻴﻤر إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻋراب اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻤرﻴﻜﻴـﺔ –وزﻴـر اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻷﺴـﺒق )ﻫﻨـري ﻜﻴـﺴﻨﺠر(
ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺘﻪ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻋﺎم.1989
وﺒﻤﺎ ان )ﺒرﻴﻤـر( –اﻝﺨﺒﻴـر اﻝﻤﻌـروف ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻹرﻫـﺎب -ﻓﻘـد ﺴـﺒق ﻝـﻪ ان ﺤـذر
ﻜﺜﻴـ اًر ﻤــن اﻝﺘطــرف اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﻝﻘــﺎدم ،ﻤﻤــﺎ ﺠﻌﻠــﻪ ﻴﺤظــﻰ ﺒﺜﻘــﺔ واﻋﺠــﺎب اﻝـرﺌﻴس ﺒــوش-
اﻝــذي اﺨﺘــﺎرﻩ ﻝﻠﻌﻤــل ﻜﻤﺴﺘــﺸﺎر ﺒﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن اﻝﻘــوﻤﻲ ﻓــﻲ إدارﺘــﻪ اﻷوﻝــﻰ ،وان ﻴﺘﻘﻠــد-
رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق -وﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺨﻔﻴـف ﻤـن ﺤـدة اﻝﺘـوﺘر اﻝﻘـﺎﺌم ﺒـﻴن
اﻝﺒﻨﺘــﺎﻏون -و ازرة اﻝــدﻓﺎع اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ -وو ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أﺼــﺒﺢ ﻤﺤــﺴوﺒﺎً
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺘﻠك اﻝو ازرة اﻝﺘﻲ ﻋﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺒرﻴﻤر طوﻴﻼً .وﻤن ﻫﻨﺎ أﺼﺒﺢ ﺒرﻴﻤر ﻴواﺠﻪ أﺼـﻌب
ﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ ﺤﻴﺎﺘــﻪ ،واﻝﺘــﻲ ﺘﻘــﺎرن ﺒﻤﻬﻤــﺔ )ﺠــون ﻤﻜــﺎرﺜر( اﻝﻤﻨــدوب اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻓــﻲ
اﻝﻴﺎﺒــﺎن ﺒﻌــد اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ اﻝــذي ﻋﻤــل ) (7ﺴــﻨوات ﻓﻴﻬــﺎ ،أﺸــﺒﻪ ﺒــﺎﻹﻤﺒراطور
اﻻﻤﻴرﻜــﻲ -ﻹﻋــﺎدة اﻻﻋﻤــﺎر أو ﺤﺘــﻰ ﺒﻤﻬﻤــﺔ )ﺠــون ﻤــﺎﻜﻠوس( -اﻝﻤﻨــدوب اﻷﻤﻴرﻜــﻲ-
ﻹﻋ ـ ــﺎدة اﻋﻤ ـ ــﺎر اﻝﻤﺎﻨﻴ ـ ــﺎ ﺒﻌ ـ ــد اﻝﺤ ـ ــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴ ـ ــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ ـ ــﺔ اﻝ ـ ــذي ﻤﻜ ـ ــث ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ﻝﻤ ـ ــدة )(3
ﺴﻨوات).(377
وﻤﻨــذ ﺘــﺴﻠم ﻤﻬﺎﻤــﻪ ﻜﺤــﺎﻜم إداري ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،واﺠــﻪ ﺒرﻴﻤــر ﺼــﻌوﺒﺎت ﻜﺒﻴ ـرة ﻓــﻲ
إدارة اﻝﻌﻤــل ﻹﻋــﺎدة اﻻﻋﻤــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻴﺎﺒــﺎﻨﻲ أو اﻷﻝﻤــﺎﻨﻲ -ﻓــﻲ ﺒﻠــد اﺴــﺘﻤر ﻓﻴــﻪ
اﻻﺴﺘﺒداد ﻝﻤـدة ) (35ﻋﺎﻤ ًـﺎ ،وﻗـد ﺘطﻠـﻊ ﺒرﻴﻤـر ﻤﻨـذ اﻷﻴـﺎم اﻷوﻝـﻰ إﻝـﻰ اﻹﺴـراع ،ﺒﺎﻝﻌﻤـل
ﻋﻠــﻰ اﺘﺨــﺎذ ﻗـ اررات ﺴـرﻴﻌﺔ دون اﻝﻨظــر إﻝــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴـ ًـﺎ ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن
اﻝﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝﻤﺘﻨﺎﻗـﻀﺔ ..ﻜﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋـن رﻏﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤوﻴـل اﻝﻌـراق إﻝـﻰ اﻗﺘـﺼﺎد اﻝـﺴوق
اﻝﺤــر ﻤــﻊ اﻝﺒــدء ﻓــﻲ ﺒﻴــﻊ ﻤﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻝدوﻝــﺔ ،ورﻏــم ان ﻜــل ذﻝــك ﻴﺘواﻓــق وﺘطﻠﻌــﺎت اﻹدارة
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اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺸ ــؤون اﻝﻌ ـ ـراق ،إﻻ ان اﺘﺨ ــﺎذ ﻤﺜ ــل ﻫ ــذﻩ اﻝﻘـ ـ اررات اﻝﺨطﻴـ ـرة
واﻝﻤﺼﻴرﻴﺔ ﻜﺎن ﻴﺠب ان ﺘﻘررﻫﺎ ﺤﻜوﻤﺔ ﻋراﻗﻴﺔ وطﻨﻴﺔ.
وان ﻗﻴــﺎم ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻝﻤؤﻗــت اﻝــذي ﺘــﺸﻜل ﻤــن ﺘﻌﻴــﻴن ) (25ﻤــن اﻝﺸﺨــﺼﻴﺎت
اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ وﺘﺤـ ــت )إﻤ ـ ـرة( ﺒرﻴﻤـ ــر اﻝﻜﺎﻤﻠـ ــﺔ ،أﺼـ ــﺒﺢ ﻤﺠﻠـ ــﺴﺎً ﻴـ ــﺴﻴر ﺒﺈرﺸـ ــﺎداﺘﻪ وﻗ ار ارﺘـ ــﻪ،
ﺒﺎﻹﻀ ــﺎﻓﺔ إﻝ ــﻰ اﻹﻋ ــﻼن ﻋ ــن ﺨطﺘ ــﻪ ﻝﻜﺘﺎﺒ ــﺔ اﻝدﺴ ــﺘور  ،وﻗﻴ ــﺎم اﻝﺤﻜوﻤ ــﺔ اﻝﻤؤﻗﺘ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ
واﺠﻬ ـ ــت ،ﻤﻌﺎرﻀ ـ ــﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴ ـ ــﺔ اﻝ ـ ــﺸﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘ ـ ــﻲ ﻴﺤظ ـ ــﻰ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ اﻝﻤرﺠ ـ ــﻊ اﻷﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝ ـ ــﺴﻴد
اﻝﺴﻴﺴﺘﺎﻨﻲ ﺒﺘﻘدﻴر واﺤﺘرام أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺤظﻰ )ﺒول ﺒرﻴﻤر( ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺒﺎﻝﻌراق).(378
ﻝﻘ ــد أﺨ ــذ ﺒراﻴﻤ ــر ﻴ ــردد ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن ،ﺘطﺒﻴ ــق ﻗ ار ارﺘ ــﻪ ﻤ ــن أﺠ ــل ﻜ ــﺒﺢ )ﻤوﺠ ــﺎت
اﻹرﻫــﺎب( ﻓــﻲ اﻝﻌـراق اﻝﺘــﻲ وﺼــﻠت ﺤﺘــﻰ ﻤــﺴﺠد اﻹﻤــﺎم ﻋﻠــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﻝــﺴﻼم ﻓــﻲ اﻝﻨﺠــف
اﻷﺸــرف ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘــم ﺘﻔﺠﻴــر ﺴــﻴﺎرة ﻤﻔﺨﺨــﺔ اﺴﺘــﺸﻬد ﻓﻴﻬــﺎ -رﺌــﻴس اﻝﻤﺠﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﺜــورة
ـﺼﺎ ،ﻜﻤــﺎ ﺠــرح أﻜﺜــر ﻤــن ﻤــﺎﺌﺘﻴن ﺸﺨــﺼﺎً
اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،وأﻜﺜــر ﻤــن ) (70ﺸﺨـ ً
آﺨرﻴن أﻤﺎم ﺒـﺎب اﻝﻤـﺴﺠد اﻝـﺸرﻴف ﺒﻌـد ﺼـﻼة اﻝﺠﻤﻌـﺔ ﻓـﻲ /29آب/أﻏـﺴطس.2003/
وﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫز ﺘﻔﺠﻴر آﺨر ﻤرﻗدي اﻹﻤﺎﻤﻴن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن ﻓﻲ ﺴﺎﻤراء ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد.
وﺒﻌـ ــد ﻫﺎﺘﻴﻨـ ــك اﻝﻬﺠـ ــوﻤﻴن اﻝﻐـ ــﺎدرﻴن -ﺘﻌـ ــرض أﻋـ ــﻀﺎء ﻤﺠﻠـ ــس اﻝﺤﻜـ ــم ﻝﻠـ ــﻀﻐط
ﻻﻨﺠﺎز )اﻝدﺴﺘور( اﻝﻤؤﻗت رﻏم اﻝﺘﺤﻔظﺎت ﻤن ﻗﺒﻠﻬم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻨﻪ ﻨص ﻋﻠـﻰ أن اﻝﻘـواﻨﻴن
واﻷﻨظﻤــﺔ واﻷواﻤــر واﻝﺘوﺠﻴﻬــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺼ ــدرت ﻋــن اﻝــﺴﻠطﺔ اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ ﻝﻠﺘﺤــﺎﻝف ،ﺴ ــوف
ﺘﺒﻘــﻰ ﺠﺎرﻴــﺔ وﺴــﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌــول ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗـرار ﺒرﻴﻤــر رﻗــم ) (39اﻝــذي ﻏﻴــر ﻤــن اﻝدﺴــﺘور
اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻘدﻴم -ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺘﺢ اﻝﺒﺎب أﻤﺎم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﺒـﺎﻝﻌراق
ﻝﺘﻤﺘﻠــك ) (%100ﻤــن ﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،ﻤــﺎ ﻋــدا اﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع
اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ )أي اﻝﻨﻔط().(379
وﻜ ــذﻝك ﻤﻌﺎﻤﻠ ــﺔ اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴ ــﺔ ،ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــدم اﻝﻤ ــﺴﺎواة ﻤ ــﻊ اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ
اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ،واﻋطﺎﺌﻬﺎ اﻝﺤق ﺒﺄﺨراج أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﺨﺎرج اﻝﻌراق ﻤﻊ اﻝـﺴﻤﺎح ﻝﻠﻤـﺼﺎرف اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ
ﺒــدﺨول اﻝﻌ ـراق ،واﻤﺘﻼﻜﻬــﺎ ﻝﻤــﺼﺎرف ﻤﺤﻠﻴــﺔ ﺒﻨــﺴﺒﺔ)(%100أﻴــﻀﺎً ﻝﻔــﺘﺢ اﻝطرﻴــق أﻤــﺎم
ﺨﺼﺨﺼﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌراﻗﻲ ،وﺒﻌد ان ﺘم اﺘﺨﺎذ ﻫذﻩ اﻝﻘ اررات ﻤن ﻗﺒـل ﺒرﻴﻤـر إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب
)(378

ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻔﺎﻴﻨﺎﻨﺸﺎل ﺘﺎﻴﻤﻴز – اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ /6ﺤزﻴران /ﻴوﻨﻴو .2003

)(379

د .أﻴﺎد ﺤﻠﻤﻲ اﻝﺠﺼﺎﻨﻲ ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.110
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ﺸﺨﺼﻴﺎ،ﻤن دون
ﻗ اررات أﺨرى ﻤﺘﻌددة،ﺴﻠم ﺒرﻴﻤر اﻝﺴﻠطﺔ إﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻋراﻗﻴﻴن اﺨﺘﺎرﻫم
ً
أن ﻴﻜ ــون ﻝﻬ ــم ﺤ ــق اﻝﻨظ ــر ﻓ ــﻲ ﺘﻐﻴ ــر ﻫ ــذﻩ اﻝﻘـ ـ اررات ،إﻻ ﺒﺎﻝﺤ ــﺼول ﻋﻠ ــﻰ ﺜﻼﺜ ــﺔ أرﺒ ــﺎع

اﻷﺼوات ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺤـﺴب ﻤـﺎ ﻨـص ﻋﻠﻴـﻪ اﻝدﺴـﺘور اﻝﻤؤﻗـت ،وﻋﻠـﻰ
ﻫذا اﻝﻨﺤو ﺘﻤت ﺘـﺼﻔﻴﺔ اﻝﻘطـﺎع اﻝﻌـﺎم ،وﺘـم ﺘﻐﻴـر اﻝﻨظـﺎم اﻻﻗﺘـﺼﺎدي ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ،اﻝـذي
ﻜﺎن ﻤﻠﻜﺎً ﻝﻠدوﻝﺔ إﻝﻰ ﻨظﺎم رأﺴﻤﺎﻝﻲ ٕواﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق).(380
وﻓـ ــﻲ ﻤﻘﺎﻝـ ــﺔ ﻜﺘﺒﻬـ ــﺎ )ﻋـ ــﺎطف اﻝﻐﻤـ ــري() (381ﺘﻠﻘـ ــﻲ اﻝـ ــﻀوء ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﺴـ ــﺒﺎب اﻝﺘـ ــﻲ
ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ أﺘﺨذ ﺒول ﺒرﻴﻤر ﻗ ارراﺘﻪ ﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻻﻗﺘـﺼﺎد اﻝﻌ ارﻗـﻲ .ﺠـﺎء ﻓﻴﻬـﺎ )) :ان اﻻورﺒﻴـﻴن
ﺨرﺠـ ـ ـوا ﺒﻌ ـ ــد ﺤ ـ ــرب اﻝﺜﻼﺜ ـ ــﻴن ﻋﺎﻤ ـ ــﺎً ﻝﺘرﺘﻴ ـ ــب اﻝﻌﻼﻗ ـ ــﺎت  ..ﻓﻴﻤ ـ ــﺎ ﺒﻴ ـ ــﻨﻬم ﻓ ـ ــﻲ ﻤﻌﺎﻫ ـ ــدة
)وﻴﺴﺘﻴﻔﺎﻝﻴﺎ( ﻋﺎم ) (1948اﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏت أطﺎر اﻝدوﻝﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝذي اﺴـﺘﻘر ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻌـﺎﻝم
ﻓـ ــﻲ ﺘﻌرﻴﻔـ ــﻪ ﻝﻠدوﻝـ ــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـ ــﺔ -اﻝﻤوﺠـ ــودة اﻝﻴـ ــوم ،واﻝﺘـ ــﻲ ﻝـ ــم ﺘﻜـ ــن ﻤﻌروﻓـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻝﻘـ ــرون
اﻝوﺴطﻰ.
ﻓﺎﻝدوﻝــﺔ اﻝﻘوﻤﻴــﺔ :ﻫــﻲ اﻝدوﻝــﺔ ذات اﻝــﺴﻴﺎدة اﻝﻤطﻠﻘــﺔ وﻏﻴــر اﻝﻤﺤــددة ﻋﻠــﻰ رﻋﺎﻴﺎﻫــﺎ
وﻋﻠ ــﻰ ﺠﻤﻴ ــﻊ اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻝﻤوﺠ ــودة ﻋﻠ ــﻰ أ ارﻀ ــﻴﻬﺎ .إﻻ ان ﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤ ــن اﻝﻘ ــوﻤﻲ
اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ اﻝﺠدﻴ ــدة اﻝﺘ ــﻲ أﻋﻠﻨﻬ ــﺎ اﻝﺒﻴ ــت اﻷﺒ ــﻴض ﻓ ــﻲ ﺴ ــﺒﺘﻤﺒر /أﻴﻠ ــول ) (2002واﻝﺘ ــﻲ
ﻋرﻓــت ﺒﻤﺒــدأ ﺒــوش ﻨظﻤــت ﻤﺒــﺎدئ ﺘﺘﺠــﺎوز ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴ ـﺎً ﺤــدود ﺴــﻴﺎدة اﻝدوﻝــﺔ ﻤــن
ﺨــﻼل اﻝــدﻋوة إﻝــﻰ )ﺘﻐﻴﻴ ــر اﻷﻨظﻤــﺔ( وﻤﺒــدأ ﻨظرﻴــﺔ اﻝ ــﺴﻴﺎدة وان ﺨطــﺔ ﻋﻤــل )ﻤ ــﺸروع
اﻝــﺸرق اﻷوﺴــط اﻝﻜﺒﻴــر( اﻝﻤﻌﻠﻨــﺔ ﻋــن ﻗﻤــﺔ ﺠورﺠﻴــﺎ ﻋــﺎم  2004ﺘــﻀﻤﻨت ﻜــذﻝك وﺴــﺎﺌل
وآﻝﻴــﺎت ﻹﻗﺎﻤــﺔ ﻋﻼﻗ ــﺎت ﻤﻨﺘظﻤــﺔ ﻤ ــﻊ أط ـراف داﺨ ــل دول اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ ﺒﻌﻴــداً ﻋ ــن
ﺤﻜوﻤﺎﺘﻬﺎ.
وان اﻝﺤﻜوﻤ ـ ـﺎت ﻝـ ــم ﺘﻌـ ــد ﺘﻤﻠـ ــك اﻝـ ــﺴﻴطرة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أ ارﻀـ ــﻴﻬﺎ ﺒـ ــﺴﺒب )ﺜـ ــورة
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت( واﺠﺘﻴﺎز اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺤدود ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻻﺘـﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ..ﻜﻤـﺎ ان اﻝدوﻝـﺔ ﻻ
ﺘﻠﺘ ـ ــزم ﺒﺎﻝﻤﻌ ـ ــﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـ ــﺔ ﻝﺤﻘ ـ ــوق اﻹﻨـ ــﺴﺎن واﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ـ ــﺔ ﺘﻔـ ــﺴﺢ اﻝﻤﺠ ـ ــﺎل ﺒﺘ ـ ــﺼرﻓﺎﺘﻬﺎ
ﻝﻼﻨﺘﻘﺎص ﻤن اﻝﺴﻴﺎدة ،وﻴﻀﻴف اﻝﻐﻤري ﻗـﺎﺌﻼً :وﻫـذا ﻴﻔـﺴر ﻤـﺎ ذﻫـب إﻝﻴـﻪ اﻝﻤﺤـﺎﻓظون
اﻝﺠـ ــدد ﻓـ ــﻲ اﺴـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬم اﻝﺠدﻴـ ــدة .ﻋﻨـ ــدﻤﺎ ﺼـ ــرح )رﻴﺠـ ــﺎرد ﻫـ ــﺎس( -ﻤـ ــدﻴر اﻝﻤﺠﻠـ ــس
)(380
)(381

ﻨﻌوﻤﻲ ﻜﻼﻴن ،ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻐﺎردﻴﺎن اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ،اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ /24ﻤﺎرس/آذار.2004/
ﻤﻘﺎل ،ﻋﺎطف اﻝﻐﻤري ،ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻻﻫرام -اﻝدوﻝﻲ اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ 2006/4/14
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اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼً" :ان اﻝﻤطﻠوب اﻵن إﻋﺎدة ﺼـﻴﺎﻏﺔ ..ﻤﻌﻨـﻰ اﻝـﺴﻴﺎدة
ﻝﺘﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ".
وﻤن أﺒرز اﻝذﻴن روﺠوا ﻝﻬـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻫـو"ﻓﻴﻠﻴـب ﺒوﺒﻴـت" – ﻤـن اﻝﻤﺤـﺎﻓظﻴن اﻝﺠـدد
( ﺴــوق ﺘ ارﺠــﻊ ﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻘــرن Nation Stateاﻝــذي ﻗــﺎل " :ان اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻘوﻤﻴــﺔ )
( ،اﻝﺘﻲ ﻴﻘول Market Stateاﻝواﺤد واﻝﻌﺸرﻴن ﻝﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻤﺎ اﺴﻤﺎﻩ ﺒدوﻝﺔ اﻝﺴوق )
ﻋﻨﻬﺎ ،أﻨﻬﺎ دوﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﺤدود وﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤﺜﻠﻬـﺎ ﻤﺜـل اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻘوﻤﻴـﺔ .ﻝﻜـن ﺴـوف ﺘﻨﺘﻘـل
ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﺴؤوﻝﻴﺎت ﺠوﻫرﻴــﺔ ﻤــن اﻝﺤﻜوﻤــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻘطــﺎع اﻝﺨــﺎص ،وان اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت ﻤﺘﻌــددة
اﻝﺠﻨــﺴﻴﺎت ،ﺴــﺘﻜون وﻜــﻴﻼً ﻋــن اﻝﺤﻜوﻤــﺔ وﺘﻌﻠــب أدوا اًر ﻝــم ﺘﻌــد اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﺘــﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘﻴــﺎم
ﺒﻬـ ـ ــﺎ ..ﻜﻤـ ـ ــﺎ اﻨﻬـ ـ ــﺎ ﺴـ ـ ــﺘﻌﻤل ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻨﻜﻤـ ـ ــﺎش اﻝﺤـ ـ ــدود ﺒـ ـ ــﻴن اﻝﻘﻴـ ـ ــﺎدة اﻝـ ـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﻴـ ـ ــﺎدة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ..
وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻤـﺎ ﺴـﻤﻲ ﺒ ـ )ﻤـﺸروع اﻝﻘـرن اﻻﻤﻴرﻜـﻲ اﻝﺠدﻴـد( ﺒـدأ اﻝﻤﺤـﺎﻓظون اﻝﺠـدد
ﺤﻤﻠــﺘﻬم اﻝــﻀﺎﻏظﺔ واﻝداﻋﻴــﺔ ﻝﻠﺤــرب ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراق واﺴــﻘﺎط اﻝﻨظــﺎم ﻓﻴــﻪ .ﻫــذا اﻝﻤــﺸروع
اﻝــذي أﺼــﺒﺤت ﻤﺒــﺎدؤﻩ اﻝرﺌﻴــﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜــل اﻻﺴــﺎس ﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤــن اﻝﻘــوﻤﻲ -واﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ اﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ رﺴﻤﻴﺎً ﻤﻨذ أرﺒﻊ ﺴﻨوات.
وﻓــﻲ إطــﺎر ذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﺘــدور اﻝﻤﻨﺎﻗــﺸﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘــروج ﻝﺘﻘﻠــﻴص ﻤﻔﻬــوم ﺴــﻴﺎدة اﻝدوﻝــﺔ،
وﺘراﺠﻊ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻬدﻴداً ﺨطﻴ اًر ﻝﻼﺴﺘﻘﻼل اﻝوطﻨﻲ).(382
ﻓﻬــل ﻤــن ﻤﺒــﺎدئ اﻗﺘــﺼﺎد اﻝــﺴوق ﺘﺘﺤﻘــق اﻝﻤﻨﻔﻌــﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻝﻠــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗــﻲ؟ ،وﻫــل
ﺴ ــﻴﻜون ﻝﻠﺤﻜوﻤ ــﺎت اﻝوطﻨﻴ ــﺔ اﻝﻘﺎدﻤ ــﺔ -اﻝﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘ ــﺼرف ﺒﺨﻴـ ـرات اﻝﺒﻠ ــد ،أم اﻨﻬ ــﺎ
ﺴـ ــﺘﺘرك اﻝـ ــﺸرﻜﺎت واﻝﻤﻨظﻤـ ــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴـ ــﺔ ﺤرﻴـ ــﺔ اﻝﻌﻤـ ــل ﺒﺜـ ــروة اﻝﻌ ـ ـراق دون ان ﺘـ ــﺴﻤﺢ
ﻝﻠﺤﻜوﻤـﺎت اﻝوطﻨﻴــﺔ ،ﺘوﺠﻴـﻪ اﻝﺜــروة ﻝﺘــدﻋم اﻝـﺼﻨﺎﻋﺔ ٕواﻋــﺎدة اﻝﺒﻨــﺎء وﻤـﺴﺎﻋدة اﻝﻔﻘـراء ﺒﻌــد
ان ﺒ ــدأت و ازرة اﻝ ــﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻬ ــد و ازرة "إﺒـ ـراﻫﻴم اﻝﺠﻌﻔ ــري" ﻓ ــﻲ أﻋﻤ ــﺎل ﺨﺼﺨ ــﺼﺔ
ﺜﻤــﺎﻨﻲ ﺸــرﻜﺎت ﻤــن ﺸــرﻜﺎت اﻝﻘطــﺎع اﻝﻌــﺎم وﺒﻴﻌﻬــﺎ .ﻗــﺎل وزﻴــر اﻝــﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌ ارﻗــﻲ  :ان
اﻝــﺒﻼد ﺒﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ ﺒﻨــﺎء دوﻝــﺔ ﺠدﻴــدة ﻴطــﺎل ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻜــل ﻤﻔﺎﺼــل اﻝﺤﻴــﺎة ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ

)(382

د .ظﺎﻓر ﻤﺤﻤد اﻝﻌﺠﻤـﻲ ،أﻤـن اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ ،ﻤرﻜـز اﻝد ارﺴـﺎت اﻝوﺤـدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ،ﺒﻴـروت،2006 ، ،
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اﻻﻗﺘــﺼﺎد ،ﻤؤﻜــداً ﻀــرورة اﻴﺠــﺎد ﻤــﺼﺎدر ﺘﻤوﻴــل ﺠدﻴــدة إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب اﻝــﻨﻔط اﻝــذي ﻴــﺸﻜل
) (%95ﻤن إﻴرادات اﻝﻌراق.
وﻝــن ﻴﺨﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎﺘذة اﻻﻗﺘــﺼﺎد ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،وﻻ ﺤﺘــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺜﻘﻔــﻴن ﻓﻴــﻪ .ﻤــﺎ
ﻗﺎﻤ ــت وﺘﻘ ــوم ﺒ ــﻪ اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــﺴﻴطر ﻋﻠ ــﻰ اﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺒﻠ ــدان اﻝﻨﺎﻤﻴ ــﺔ
اﻝﻤطﺒﻘـ ــﺔ ﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘـ ــﺼﺎد اﻝـ ــﺴوق .وﻤـ ــﺎ ﺘﺠﻠﺒـ ــﻪ ﻫـ ــذﻩ اﻝـ ــﺸرﻜﺎت ﻤـ ــن وﻴـ ــﻼت وﻤﺂﺴـ ــﻲ
واﻨﻘﻼﺒﺎت وﺘدﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ ،وﻓﻘـر وﺘـﺄﺨر ﻋﻠـﻰ ﺸـﻌوﺒﻬﺎ ،وﻫﻨـﺎك أﻤﺜﻠـﺔ ﻜﺜﻴـرة ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ
اﻷﻋﻤــﺎل ،ﻜــﺎن ﻤﻨﻬــﺎ إﻝــﻰ وﻗــت ﻗرﻴــب ﻤــﺎ ﻗﺎﻤــت ﺒــﻪ ﺸــرﻜﺘﺎ )ﺸــل اﻝﻬوﻝﻨدﻴــﺔ وﺸــﻴﻔرون
اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ( ﻓ ــﻲ ﻨﻴﺠرﻴ ــﺎ ﻤ ــن أﻋﻤ ــﺎل ﻤﺨﻠ ــﺔ ﺒﺤﻘ ــوق اﻹﻨ ــﺴﺎن ،وﻀ ــد اﻝﺒﻴﺌ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ أﺤ ــﺘﺞ
اﻝــﺸﻌب اﻝﻨﻴﺠــري ﻀــدﻫﺎ .إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ان ﻜﺜﻴ ـ اًر ﻤــن اﻝــﺸﻌوب -ﺘﻌــﺎﻨﻲ وﺘﺤــﺘﺞ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ
ﺘﺴﺒﺒﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻝدى ﺘﻠك اﻝﺸﻌوب).(383
وﻴــذﻜر ﻫ ـذا اﻝطــرح -أﻴ ــﻀﺎً ﺒــردود اﻝﻔﻌــل اﻝﻌﻨﻴﻔــﺔ -ﻤ ــن ﻗﺒــل اﻝــﺸﻌب اﻝﻤﻜ ــﺴﻴﻜﻲ
ورﺌﻴ ــﺴﻪ )ﻓوﻜ ــﺴت( .ﻋﻨ ــدﻤﺎ ارادت واﺸ ــﻨطن اﻝ ــﺴﻤﺎح ﻝﻠ ــﺸرﻜﺎت اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــدﺨل ﻓ ــﻲ
اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎرات ،وان ﺘــﻀﻊ ﻴــدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﺸــرﻜﺔ اﻝــﻨﻔط اﻝوطﻨﻴــﺔ " ﺒــﻴﻤﻜس" ﻓــﻲ اﻝﻤﻜــﺴﻴك )ﻤــﺎ
ذﻜرﺘــﻪ ﺼــﺤﻴﻔﺔ ﺴﺎﻝــﺴﺒرﻏر اﻝﻨﻤــﺴﺎوﻴﺔ ﺒﻬــذا اﻝﺨــﺼوص( و)ﻤﻘﺎﻝــﺔ اﻝﻜﺎﺘــب "ﻓرﻴــد زﻜرﻴــﺎ"
ﺤــول ﺴــﻌﻲ واﺸــﻨطن اﻝﻤﺤﻤــوم اﻝــذي دﻓﻌﻬــﺎ ﻝﻠﺤــرب ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراق -ﻤــن ﺸــروط أﻓــﻀل
ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻨﻔط اﻝﻌراﻗﻲ(.
أﻤـ ــﺎ ﻤظـ ــﺎﻫرات اﻻﺤﺘﺠـ ــﺎج ﻓـ ــﻲ اﻝﻌﺎﺼـ ــﻤﺔ ﺘﺎﻴﺒﻴـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎﻴوان – ﻤـ ــن ﻗﺒـ ــل آﻻف
اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــوك ،ﻓﻘــد ﺠــﺎءت اﺤﺘﺠﺎﺠــﺎً ﻋﻠــﻰ ﻨﻴــﺔ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﺒــدء ﺒﺨﺼﺨــﺼﺔ ﺒﻨــك
ﺘﺎﻴوان.
وﻴــذﻜر  ..أن اﻝﺤــﺎﻜم اﻹداري اﻻﻤﻴرﻜــﻲ -ﺒرﻴﻤــر رﻜــز ﻋﻠــﻰ اﻝــدﻋوة إﻝــﻰ د ارﺴ ــﺔ
ﺨﺼﺨ ــﺼﺔ ﺼ ــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌـ ـراق اﻝﻨﻔطﻴ ــﺔ اﻝﻤﻤﻠوﻜ ــﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤ ــﺔ ،وﻓﺘﺤﻬ ــﺎ أﻤ ــﺎم اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎرات
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -ﻗﺒل ان ﺘﺘوﻝﻰ ﺤﻜوﻤـﺔ ﻋراﻗﻴـﺔ داﺌﻤﻴـﺔ ﺤﻜـم اﻝـﺒﻼد) ..(384ﻋﻨـدﻤﺎ أﻜـد ﻋﻠـﻰ ان
ﻫذا اﻝطرﻴق اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ان ﻴﺴﻠﻜﻪ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝواﺤـد واﻝﻌـﺸرﻴن ،وﻗـد ﻋﻠـق
)(383

ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻻﻫرام ،اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ  3ﺴﺒﺘﻤﺒر .2005 ،

)(384

ﻤﺤﻤــد ﺼــﻔوت ﻗﺎﺒــل ،ﻤــﺎذا ﻴﻔﻌــل اﻻﻤﻴرﻜــﺎن ﺒﺎﻻﻗﺘــﺼﺎد اﻝﻌ ارﻗــﻲ ،ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻻﻫ ـرام ،اﻝــدوﻝﻲ ،اﻝــﺼﺎدرة
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أﺤ ــد اﺴ ــﺎﺘذة اﻻﻗﺘ ــﺼﺎد اﻝﻤ ــﺼرﻴﻴن ﻤ ــن ﺠﺎﻤﻌ ــﺔ اﻝﻤﻨوﻓﻴ ــﺔ ﻗ ــﺎﺌﻼً " :ان ﺴ ــﻠطﺔ اﻻﺤ ــﺘﻼل
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴـر ﺠﻤﻴـﻊ أوﺠـﻪ اﻝﺤﻴـﺎة ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ،ﺒداﻴـﺔ ﻤـن ﺘﻐﻴﻴـر ﻨظـﺎم اﻝﺤﻜـم ،إﻝـﻰ
أﺴس ﺘﻐﻴﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ووﺼوﻻً إﻝﻰ ﺘﻐﻴر اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻘﻴﻤﻲ واﻝﻔﻜـري ﻷﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺤﻴـث
ﻴــﺼﺒﺢ اﻷﻓ ـراد واﻝﻤؤﺴــﺴﺎت طــوع اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻻﺸــﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻝﻘــﻴم اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ
ﻓﻴﻬم ﻝﻠﻌﻤل وﻓق اﻝﻨﻤوذج اﻻﻤﻴرﻜﻲ ،ﻤن أﺠل إﺜﺎرة ﺤﻠم اﻝرﺨﺎء اﻝﺴرﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬم ﻤـن ﺨـﻼل
اﻝواﻗــﻊ اﻝﺠدﻴــد اﻝﻤﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﺤــﻼل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ،ﻤــﻊ ﺒﻨــﺎء طﺒﻘــﺔ ﺠدﻴــدة
ﻤن اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﺘرﺘﺒط ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﻤﻴرﻜﺎن ﺤﺘﻰ ﺘﻤـﺴك زﻤـﺎم اﻷﻤـور واﻻﻗﺘـﺼﺎد
).(385
ﻜﻤــﺎ ﻻ ﻴﻨــﺴﻰ اﻝﻌراﻗﻴــون واﻝﻌــﺎﻝم أﺠﻤــﻊ ﺘﻠــك اﻝﻘـ اررات اﻝﺨطﻴـرة اﻝﺘــﻲ اﺘﺨــذﻫﺎ ﺒرﻴﻤــر
ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ ﻋﻤﻠــﻪ ﻋﻨــدﻤﺎ ﺤــل اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ واﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﻬــﺎ ،وﻏﻴرﻫــﺎ وطــرد
ﻤن ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻀﺒﺎط وﺠﻨود دون ان ﻴدﻓﻊ ﻝﻬم أﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت أو رواﺘب ﺘﻘﺎﻋدﻴﺔ.
اﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝﻤﻼﻴــﻴن اﻝــدوﻻرات اﻝﺘــﻲ ﺨﺼــﺼﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ "ﻹﻋــﺎدة اﻋﻤــﺎر
اﻝﻌراق" ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺤﺴب ﻗرار ﺒرﻴﻤر  :ﺴوف ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ إدارﺘﻬﺎ اﻝـﺴﻔﺎرة اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺒﻐداد ،ﻷن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋدات -ﻫﻲ ﻫدﻴﺔ ﻤن اﻝﺸﻌب اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻝﻠـﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ ..ﻤﺜﻠﻤـﺎ
ﺼــرح ﺒــذﻝك اﻻدﻤﻴ ـرال اﻝﻤﺘﻘﺎﻋــد "دﻴﻔﻴــد ﻨــﺎش" اﻝــذي ﻴ ـرأس ﻤﻜﺘــب إدارة ﻤــﺸروع اﻋــﺎدة
اﻋﻤــﺎر اﻝﻌ ـراق ،ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝوﻗــت اﻝــذي ﺒــدأ اﻝﻌﻤــل ﻓﻴــﻪ ﺒﺈﻨــﺸﺎء ) (14ﻗﺎﻋــدة ﻋــﺴﻜرﻴﺔ
اﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،ﺘ ــﺼﺒﺢ ﺠ ــﺎﻫزة ﻹﻴـ ـواء ) (110أﻝ ــف ﺠﻨ ــدي ﻝﻺﻗﺎﻤ ــﺔ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻝﻤ ــدة ﺴ ــﻨﺘﻴن ﻋﻠ ــﻰ
اﻷﻗ ــل ،ﺘﻠ ــك اﻝﻘواﻋ ــد اﻝﺘ ــﻲ ﻴ ــﺼﻔﻬﺎ اﻝﺠﻨـ ـرال اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ "ﻤ ــﺎرك ﻜﻴﻤﻴ ــت" – ﻨﺎﺌ ــب ﻗﺎﺌـ ــد
اﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺴـﺘﻌﻤل
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق زﻤن ﺒرﻴﻤر" .ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻨﻘطﺔ اﻻﻨطـﻼق ُ

ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝــﺸرق اﻷوﺴــط ،ﺒﻌــد ان ﻴــﺘم اﺤﻜــﺎم اﻝــﺴﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺠــﻴش اﻝﻌ ارﻗــﻲ اﻝﺠدﻴــد
اﻝــذي ﺴــﻴﻨﺎط اﻹﺸـراف ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﻗﺒــل ﻤﺴﺘــﺸﺎر اﻷﻤــن اﻝﻘــوﻤﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق واﻝــذي ﺘﻌﻴﻨــﻪ
اﻹدارة اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،وﺴﻴ ــﺴﺘﻤر ﻋﻤ ــل ﻫ ــذا اﻝﻤﺴﺘ ــﺸﺎر ﻝﻤ ــدة ﺨﻤ ــس ﺴ ــﻨوات -ﺤﺘ ــﻰ ﻗﻴ ــﺎم
ﺤﻜوﻤﺔ ﻋراﻗﻴﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺎً.

)(385ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻴوزوﻴك اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ  ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/3/9
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ان اﻝﻌﻤل اﻝـذي ﻗـﺎم ﺒـﻪ ﺒرﻴﻤـر ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ..ﻜـﺎن ﻓـﻲ ظـروف ﻏﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝـﺼﻌوﺒﺔ
واﻝﻤﺨـ ــﺎطر ،ﺒﺎﻹﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻝـ ــﻰ ﻋـ ــدم ﺘﻤﺘﻌـ ــﻪ ﺒﺎﻝـ ــﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻼزﻤـ ــﺔ ﻜﺤـ ــﺎﻜم ﻝﻘ ـ ـوات اﻻﺤـ ــﺘﻼل
اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﻝﻘــد ﻜــﺎن ﻤﻘ ـرﻩ ﻤﺤﺎط ـﺎً ﺒﺎﻷﺴــﻼك اﻝــﺸﺎﺌﻜﺔ واﻝﺠــدران واﻝﻜﺘــل اﻝﻜوﻨﻜرﻴﺘﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻤــﺴﻤﺎة )ﺒﺎﻝﺨــﻀراء( اﻝﻤﺤﺎطــﺔ ﺒــﺎﻝﻘوات اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ واﻝﻤﻌــدات اﻝﻤــﺼﻔﺤﺔ ،ﻝﻤﻨــﻊ
ﻫﺠﻤ ــﺎت اﻝﻤﺘﻤ ــردﻴن واﻹرﻫ ــﺎﺒﻴﻴن ،وﻏﻴ ــرﻫم اﻝﻤﺘوﻗﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻜ ــل ﻝﺤظ ــﺔ وﻤ ــن داﺨ ــل ﻤﻘ ــر
ﻋﻤﻠﻪ ،وﻴﻼزم ﺒراﻴﻤر ) (4ﺤراس ﻤدﺠﺠﻴن ﺒﺎﻝﺴﻼح ﻴراﻓﻘوﻨﻪ ﺤﺘﻰ إﻝﻰ ﻏرﻓـﺔ اﻻﺴـﺘراﺤﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻌد ) (20ﻗدﻤﺎً ﻤن ﻤﻜﺘﺒﻪ ..ان ﻜل ذﻝك ﻝم ﻴﻜن ﺒﺎﻝﺤـﺴﺒﺎن .ﺤﻴﻨﻤـﺎ أﻋﻠـن اﻝـرﺌﻴس
ﺠورج ﺒوش ﺤرﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ،ﺒل اﻨﻪ ﺘوﻗﻊ اﺴﺘﻘﺒﺎﻻً ﺤﺎﻓﻼً ﺒﺎﻝورود ﻤن اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ،ﻜـرد
ﻝﻠﺠﻤﻴل ﻋﻠﻰ )ﺘﺤرﻴرﻫم( ﻤن دون أن ﻴواﺠﻪ اﻝﻨﻘد ﻓـﻲ ﺘﺨـﺼﻴص اﻝﺒﻼﻴـﻴن ﻤـن اﻝـدوﻻرات
ﻹﻋﺎدة اﻋﻤﺎر اﻝﻌراق ،ﻤن داﻓﻌﻲ اﻝﻀراﺌب اﻻﻤﻴرﻜﺎن).(386
ً  :ااق:
ً /U
 'آ
ﻝﻘــد ﻜــﺎن اﻝﺤــﺎﻜم اﻹداري اﻻﻤﻴرﻜــﻲ "ﺒــول ﺒرﻴﻤــر" ﺤﺎﻜﻤــﺎً ﻤطﻠﻘــﺎً ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﻤﺜﻠﻤــﺎ
ﻜ ــﺎن ﻨظ ــﺎم اﻝﺤﻜ ــم اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ﻗﺒ ــل ﺘﻐﻴ ــر اﻝﻨظ ــﺎم ﻓ ــﻲ  ، 2003/4/9ﻓﻠﻘ ــد وﺼ ــل ﻋـ ــدد
ار ﻗﺒل أﺴـﺎﺒﻴﻊ ﻤـن ﻤﻐﺎدرﺘـﻪ ﻤﻬـﺎم ﻋﻤﻠـﻪ ﻓـﻲ
اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ "ﺒرﻴﻤر" إﻝﻰ ) (98ﻗر اً
اﻝﻌ ـراق ﻜــﺎن ﻤﻨﻬــﺎ ،اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺨــﺎص ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺠــرت ﻓــﻲ ) (30ﻴﻨــﺎﻴر /ﻜــﺎﻨون
اﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ  2005وﻜـ ــذﻝك اﻝﻘـ ــﺎﻨون اﻝﺨـ ــﺎص ﺒﺎﻝﺤـ ــﺼﺎﻨﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﻴﺘﻤﺘـ ــﻊ ﺒﻬـ ــﺎ أﻓ ـ ـراد اﻝﻘ ـ ـوات
اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ واﻝﻤــدﻨﻴون اﻻﻤﻴرﻜﻴــون وﻏﻴــرﻫم ﻤــن ﻗـوات اﻝﺘﺤــﺎﻝف أﻤــﺎم اﻝﻘــﻀﺎء اﻝﻌ ارﻗــﻲ ،أو
ﻋﻨــد اﻝﻘــﺎء اﻝﻘــﺒض ﻋﻠــﻴﻬم ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻘ ـوات اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وﻜــذﻝك اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺨــﺎص ﺒﺘﻌﻴ ــﻴن
ﻤﻨ ــﺼب اﻝﻤﻔ ــﺘش اﻝﻌ ــﺎم ﻝﻜ ــل وزﻴ ــر ﻓ ــﻲ اﻝ ــو ازرة اﻝﻤؤﻗﺘ ــﺔ ،ﻝﻠﻌﻤ ــل ﺤﺘ ــﻰ ﻤﻨﺘ ــﺼف ﻋ ــﺎم
 ،2009ﺤﻴــث أﺼــﺒﺢ ﻤﻜﺘــب اﻝﻤﻔــﺘش اﻝﻌــﺎم ﻤــﺴؤوﻻً ﻋــن أﻋﻤــﺎل و ازرات اﻝدوﻝــﺔ ..ﻜﻤــﺎ
ﻋــﻴن ﺒرﻴﻤــر ﻤﻔﺘــﺸﺎً ﻓــﻲ ﻜــل و ازرة -ﻝﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻝﻔــﺴﺎد وﻝﻤــدة ) (5ﺴــﻨوات ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ
ﻗﻴــﺎم داﺌ ـرة رﻗﺎﺒــﺔ اﻝﻤــدﻗق اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﺘﻜــون ﻤــﺴؤوﻝﺔ ﻋــن ﻋﻘــود اﻝدوﻝــﺔ واﻷﻤ ـوال اﻝﻌﺎﻤــﺔ..

)(386ﻤﺜ ـ ــﺎل  /ﻨﻌ ـ ــوﻤﻲ ﻜﻼﻴ ـ ــن :ﺒرﻴﻤ ـ ــر دﻤ ـ ــر اﻝﻌـ ـ ـراق ،ﺼ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﻐﺎردﻴ ـ ــﺎن اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴ ـ ــﺔ ،اﻝ ـ ــﺼﺎدرة ﺒﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ
.2004/4/4

185

وﻋ ــﻴن ﺒرﻴﻤ ــر ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝ ــداﺌرة أﻴ ــﻀﺎً ﻤ ــﺴﺎﻋدﻴن اﺜﻨ ــﻴن وﺠﻤ ــﻴﻌﻬم ﻤ ــن اﻻﻤﻴرﻜ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ
اﻷﻏﻠب).(387
اﻤﺎ ﺒﺨﺼوص أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻴش اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺴﺎﺒق ..ﻓﻘـد أﺼـدر "ﺒرﻴﻤـر" ﻗﺎﻨوﻨـﺎً ﻴﻤﻨـﻊ
ﻫــؤﻻء ﻤــن ﺤﻘﻬــم ﻓــﻲ اﻝﺤــﺼول ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻨﺎﺼــب اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ،إﻻ ﺒﻌــد ) (18ﺸــﻬ اًر ﻤــن ﺒــدء
ـﻨس "ﺒرﻴﻤــر" اﻝــﻀراﺌب ..ﺤﻴــث أﺼــدر ﻗﺎﻨوﻨــﺎً ﻴﺤــدد ﻓﻴــﻪ
ﺘــﺴرﻴﺤﻬم ﻤــن اﻝﺠــﻴش ،وﻝــم ﻴـ َ
ﻨﺴﺒﺔ ) (15ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﺤـداً أﻋﻠـﻰ ﻝﻠـﻀرﻴﺒﺔ ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ وﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺨﺼﺨـﺼﺔ اﻻﻗﺘـﺼﺎد اﻝﻌ ارﻗـﻲ
اﻝ ــذي ﺘﺤ ــول ﺒﻤوﺠﺒ ــﻪ أﻜﺜ ــر ﻤ ــن ) (500ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻤﻠوﻜ ــﺔ ﻝﻠدوﻝ ــﺔ إﻝ ــﻰ اﻝﻘط ــﺎع
اﻝﺨﺎص.
وﻋن طرﻴق ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن واﻹﺠراءات  ..اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ اﻝﺤـﺎﻜم اﻹداري "ﺒـول
ﺒرﻴﻤ ــر" ﻓﻘ ــد ﺜﺒ ــت ﻓ ــﺸﻠﻪ ﻓ ــﻲ اﻝﺘﺨط ــﻴط ..ﻝرﺴ ــم ﻋﻠ ــم وطﻨ ــﻲ ﻋ ارﻗ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻏـ ـرار اﻝﻌﻠ ــم
"اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ" ،ﻝﻜﻲ ﻴﻤﻬد ﺒﻔﺘﺢ اﻝطرﻴق أﻤﺎم ﻗﻴﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤوﻋودة ﻓﻲ اﻝﻌـراق .اﻨﻬـﻰ
ﺒرﻴﻤــر ﻤﻬﻤﺘــﻪ وﺘــرك اﻝﻌـراق ﻋﻠــﻰ ﻨﺤــو ﻤﻔــﺎﺠﺊ ﺒﻌــد ان ﻨﻘــل اﻝــﺴﻠطﺔ إﻝــﻰ ﺤﻜوﻤــﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ
ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق -ﺒرﺌﺎﺴــﺔ "أﻴــﺎد ﻋــﻼوي" ،وﻗﺒــل ﻴــوﻤﻴن ﻤــن اﻝﻤوﻋــد اﻝﻤﻘــرر ﻓــﻲ  30ﻴوﻨﻴــو/
ﺤزﻴـ ـ ـران 2004ودون أﻴ ـ ــﺔ اﺤﺘﻔ ـ ــﺎﻻت رﺴ ـ ــﻤﻴﺔ أو ﺸ ـ ــﻌﺒﻴﺔ ،ﻝﻴﺘﻔ ـ ــﺎدى اﻝوﻀ ـ ــﻊ اﻝﻤﺘﻔﺠ ـ ــر
واﻝﻔوﻀﻰ وﻤوﺠﺎت اﻹرﻫﺎب اﻝﺘﻲ زادت ﻋﻠﻰ ﻋﻬد ﺨﺒﻴر اﻹرﻫﺎب اﻝذي ﻫرب إﻝـﻰ ﻏﻴـر
رﺠﻌﺔ).(388
وﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻝﺤــﺎﻜم اﻹداري ﺒرﻴﻤ ــر ..أي ﺒﻌــد ﻓﺘ ـرة أﺸــﻬر ﻗﻠﻴﻠ ــﺔ ﻤــن وﺠــود ﻗـ ـوات
( ﻫﺠوﻤﺎً ﻤن ﻨوع B.M.Sاﻻﺤﺘﻼل ﺸﻜل ﻏزو اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺴﻤﺎة )
آﺨ ــر ﻻ ﻴﻘ ــل ﺨطـ ـ اًر ﻋ ــن ﻫﺠ ــوم اﻝﻘـ ـوات اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،ﺤﻴ ــث ﺒﺎﺘ ــت ﺘ ــﺸﻜل ﻤ ــﻊ
ﺠﻨودﻫ ــﺎ ﻗـ ـوات اﺤ ــﺘﻼل ﺜﺎﻨﻴ ــﺔ) ،(389ﻋﻨ ــدﻤﺎ وﺼـ ــل ﺘﻌ ــدادﻫﺎ إﻝ ــﻰ ﺨﻤ ــس ﻋ ــدد اﻝﻘ ـ ـوات
اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق وﻋﻨــد ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻌــﺎم  2007وﺒداﻴــﺔ اﻝﻌــﺎم  2008وﺼــل ﺘﻌــدادﻫﺎ
إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻴف اﻝـ )(190اﻝف ﻤﻘﺎﺘﻼً ﻤرﺘزﻗﺎً.

)(387

ﺼﺤﻴﻔﺔ "اﻝﻠوﻤوﻨد" اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ -29ﻴوﻨﻴو/ﺤزﻴران.2004/

)(388

ﺼﺤﻴﻔﺔ"دي ﺴﺎﻴت" اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1ﻴوﻝﻴو/ﺘﻤوز.2004/

)(389

ﺠوﻜﻼﻴن "ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﺎﻴم" اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2005/3/7
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 :ارهب؟!
ﻝﻘــد ﻜــﺎن ﻴــوم اﻝﺨﻤــﻴس اﻝﺜــﺎﻤن ﻤــن أﺒرﻴــل /ﻨﻴــﺴﺎن 2004/ﻴوﻤــﺎً ﻤــﺸﻬوداً ﻤــن أﻴــﺎم
اﻝﻌ ـراق ،ﻓﻔ ــﻲ ﻫ ــذا اﻝﻴــوم ..وﺤ ــدت اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ )اﻫــل اﻝﻌـ ـراق( وﻜ ــل أطﻴــﺎف اﻝﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻝﻌراق ،وﻗد ﺘﻤﻜن اﻝﻤﻘـﺎﺘﻠون ﻓـﻲ اﻝﻔﻠوﺠـﺔ ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝﻴـوم ﻤـن اﺴـﻘﺎط ﻋـدد ﻤـن اﻝطـﺎﺌرات
اﻝﻤروﺤﻴــﺔ ،ﻤﻨــذ ﺒــدء اﻝﺤــﺼﺎر ﻝﻠﻤدﻴﻨــﺔ ،وﻫــﻲ ﺘﺤﺘــرق ﻓــﻲ ﺒــﺴﺘﺎن ﻗــرب اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﺒــدأ
رﺠﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨـﺎم ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨدام ﺴـﻼح )اﻝﻘـﻨص( ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﻨـود اﻻﻤﻴرﻜـﺎن ،ﺤﻴـث
أﻋﻠ ــن ﻤﺘﺤ ــدث ﺒﺎﺴ ــم اﻝﻘـ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ :ﻋ ــن ﻤﻘﺘ ــل ﻋﻨ ــﺼرﻴن ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺎرﻴﻨز ﻗ ــﺘﻼ ﻓ ــﻲ
اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﺒﻨﻴـران اﻝﻘﻨﺎﺼــﺔ ،وﻝﻌــل ﻫــذا ﻤــﺎ دﻓــﻊ اﻝﻘـوات اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺒــدء اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ
ط ــﺎﺌرات )أف  (16اﻝﻤﻘﺎﺘﻠ ــﺔ ﺒ ــﺸﻜل أﺴﺎﺴ ــﻲ ﺒﻌ ــدﻤﺎ ﻨﺠ ــﺢ ﻤﻘ ــﺎﺘﻠو اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ ﺒﺈﺴ ــﻘﺎط رﻗ ــم
ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝطﺎﺌرات اﻝﻤروﺤﻴﺔ ﺨﻼل أﻴﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ).(390
ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔـﺴﻪ ﻜـﺎن"ﺠـﻴش اﻝﻤﻬـدي" ﻴـﺼﻌد اﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﻀـد اﻝﻘـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﻜﺎﻓــﺔ ﻤــدن اﻝﺠﻨــوب ) :ﻜ ـرﺒﻼء ،اﻝﻨﺠــف ،اﻝﻜوﻓــﺔ ،اﻝﻜــوت ،ﻤدﻴﻨــﺔ اﻝــﺼدر( ﻓــﻲ ﺒﻐــداد..
ﻝﻜن اﻝﻜﺎرﺜﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ واﺠﻬﺘﻬﺎ اﻝﻘـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼـرة ﻝﻠﻔﻠوﺠـﺔ ﻗﺎﻤـت ﻓـﻲ ﻗطـﻊ
طرﻴــق اﻻﻤــداد ﻋﻨﻬــﺎ ،وﻀــرب ﺤــﺼﺎر ﺤوﻝﻬــﺎ ﻤــن ﻜﺎﻓــﺔ اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘــؤدي إﻝــﻰ
اﻝﻤدﻴﻨــﺔ .ﻓــﺎﻝطرﻴق اﻝ ـرﺌﻴس ﻻﻤــداد اﻝﻘ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼ ـرة ﻝﻠﻔﻠوﺠــﺔ ..ﻜــﺎن طرﻴــق
ﺒﻐ ــداد -اﻝﻔﻠوﺠـ ــﺔ ،ﻋﺒـ ــر أﺒـ ــو ﻏرﻴـ ــب ،وﻗـ ــد ﺘ ــداﻋت ﻓـ ــﺼﺎﺌل اﻝﻤﻘﺎوﻤـ ــﺔ ﻤـ ــن ﻜـ ــل اﻨﺤـ ــﺎء
اﻝﻌراق،وﻗﺎﻤت ﺒﺘﻨﺴﻴق ﺤﺼﺎرﻫﺎ ﻝﻠﻘوات اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼرة ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ ،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝـك
ﻗُــﺼﻔت اﻝﻘ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻬــﺎون واﻝــﺼوارﻴﺦ وﻨــﺼب اﻝﻜﻤــﺎﺌن ﻝﻬــﺎ طــول اﻝﻠﻴــل ،ﻜﻤــﺎ
ﻗﺎﻤ ــت اﻝﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ ﺒﻘط ــﻊ اﻝطرﻴ ــق اﻝﺨ ــﺎص ﺒﺎﻻﻤ ــدادات ﻋﻨﻬ ــﺎ ﺼ ــﺒﺎح ﻴ ــوم اﻝﺨﻤ ــﻴس )(8
اﺒرﻴــل /ﻨﻴــﺴﺎن ،واﺤرﻗــت أﻜﺜــر ﻤــن ﻋــﺸر ﺸــﺎﺤﻨﺎت ﻜﺎﻨــت ﺘﺤﻤــل ﻤ ـواد ﺘﻤوﻴﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻘ ـوات
اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وﻗﺎﻤــت ﻗﻨــﺎة اﻝﺠزﻴ ـرة ﻤــﻊ ﻤﻌظــم وﻜــﺎﻻت اﻷﻨﺒــﺎء ﺒﺘــﺼوﻴر اﻝــﺸﺎﺤﻨﺎت وﻫــﻲ
ﺘﺤﺘرق).(391

)(390

أﺤﻤــد ﻤﻨــﺼور ،ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ،ﻫزﻴﻤــﺔ أﻤﻴرﻜــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌــراق ،ﺒﻴــروت دار اﻝﻜﺘــﺎب اﻝﻌرﺒ ــﻲ،2008 ،

ص.158
)(391

ﻋﺎدل اﻝﺠوﻫري ،أﺴرار وﺨﻔﺎﻴﺎ اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ،دﻤﺸق دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ .45-39 ،2005 ،
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وﻗد ﺘﺼﺎﻋد اﻝﻬﺠوم ﻋﻠﻰ ﻗواﻓل اﻻﻤدادات ﻓـﻲ اﻝﻴـوم اﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺤﺘـﻰ ﺘﺤـول )اﻝطرﻴـق
ﺒــﻴن ﺒﻐــداد وﻤــدﺨل اﻝﻔﻠوﺠــﺔ إﻝــﻰ ﻤﺤرﻗــﺔ ﻝﻘواﻓــل اﻻﻤــداد اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﻤﻤــﺎ أرﻋــب اﻝــﺴﺎﺌﻘﻴن
اﻝ ـ ــذﻴن ﻴﻌﻤﻠ ـ ــون ﻤ ـ ــﻊ اﻝﻘـ ـ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ،وﺠﻌﻠﻬ ـ ــم ﻴرﻓ ـ ــﻀون ﻨﻘ ـ ــل اﻝﻤ ـ ــؤن ،واﻀ ـ ــطر
اﻻﻤﻴرﻜﻴون 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
اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻝﻜرﻤﺔ-ذراع دﺠﻠﺔ ،وﺒﻌد ذﻝك أﺤﻜم رﺠﺎل اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ

)(392

ﺴ ــﻴطرﺘﻬم ﺘﻤﺎﻤ ــﺎً ﻋﻠ ــﻰ اﻝطرﻴ ــق اﻝ ــذي ﻴزﻴ ــد ﻋ ــن ) (150ﻜ ــم ،وﻝ ــم ﻴﻜ ــن ﻫﻨ ــﺎك ﺠﻨ ــدي
أﻤﻴرﻜﻲ واﺤد ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴق ،رﻏم اﻨﻪ ﻜـﺎن أﺤـد طـرق اﻻﻤـداد اﻝرﺌﻴـﺴﺔ ﻝﻠﻘـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ
ﻝﻠﺤﻤﺎﻴــﺔ ،وﻜــﺎن ﻫــو اﻝطرﻴــق اﻝوﺤﻴــد اﻝﺒــدﻴل ﻝﻠطرﻴــق اﻝــﺴرﻴﻊ -اﻝــذي ﻴ ـرﺒط اﻝﻌ ـراق ﻤــﻊ
ﺴورﻴﺎ واﻷردن واﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﻘطﻌﻪ اﻝﻘوات اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺒﻌد ﺤﺼﺎرﻫﺎ ﻝﻠﻔﻠوﺠﺔ.
وﻗ ــد ﻜﺘ ــب ﻜﺜﻴ ــر ﻤ ــن اﻝﻤﻌﻠﻘ ــﻴن ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺼﺤف اﻝﻐرﺒﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ) (8أﺒرﻴ ــل /ﻨﻴ ــﺴﺎن/
 2004ﻓــﻲ اﻝــﺼﺤف اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ﻻﺴــﻴﻤﺎ -اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ واﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺘﻌﻠﻘﻴــﺎت ﺤــول اﻝورطــﺔ
اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻬﺠـوم اﻝـذي ﺸـﻨﻪ اﻝﻤﺤﻠـل اﻝﺒرﻴطـﺎﻨﻲ )ﺸـﻤوس ﻤـﺎﻴﻠن( ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ
اﻝﻐﺎدرﻴﺎن اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن ﺒوش وﺒﻠﻴـر وﺒرﻴﻤـر ،وﻗـﺎل ﻓﻴﻬـﺎ " :أﻨﻬـم أﺸـﻌﻠوا ﺤرﺒـﺎً
ﺠدﻴدة وﺴوف ﻴﺤﺘرﻗون ﻓﻴﻬﺎ"

)(393

واﺸﺎرت ﺼـﺤﻴﻔﺔ "ﻨﻴوﻴـورك ﺘـﺎﻴﻤز" اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ إﻝـﻰ ان

اﻝﻘـ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﺘواﺠ ــﻪ اﻨﺘﻔﺎﻀ ــﺔ واﺴ ــﻌﺔ ﻓ ــﻲ ﻜ ــل أﻨﺤ ــﺎء اﻝﻌـ ـراق ،وﻝ ــﻴس ﻤ ــﻊ ﺠ ــﻴش
اﻝﻤﻬ ــدي ﻓﻘ ــط ..ﻜﻤ ــﺎ ﺤﺎوﻝ ــت اﻝﻘﻴ ــﺎدات اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ :ان ﺘوﺼ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺘ ــﺼرﻴﺤﺎﺘﻬﺎ ﺨ ــﻼل
اﻷﻴﺎم اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ.
وﻗــد ﺘــﺼﺎدﻓت ﻫــذﻩ اﻻﻨﺘﻜﺎﺴــﺔ -ﻝﻠﻘـوات اﻝﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻤــﻊ اﺴــﺘﻘﺎﻝﺔ "رﻴﺘــﺸﺎرد ﺒﻴــرل" أﺤــد
ﻗﻴــﺎدات اﻝﻤﺤــﺎﻓظﻴن اﻝﺠــدد ،وﻤﻬﻨدﺴــﻲ اﻝﺤــرب ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراق .ﻓﻴﻤــﺎ اﻋﺘﺒــر ﺒداﻴــﺔ ﻝﻬزﻴﻤــﺔ
ﻫذا اﻝﻔرﻴق وﻫزﻴﻤﺔ اﻤﻴرﻜـﺎ ،وﻗـد طﺎﻝـب ﺒﻴـرل آﻨـذاك ﺒﺎﺴـﺘﻘﺎﻝﺔ ﻤـدﻴر اﻝﻤﺨـﺎﺒرات اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ
اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ "ﺠـ ــورج ﺘﻴﻨـ ــت" اﻝـ ــذي اﺴـ ــﺘﻘﺎل ﺒﻌـ ــد ذﻝـ ــك ﻓـ ــﻲ ﻴوﻝﻴـ ــو /ﺘﻤـ ــوز  ،2004وﺴـ ــط
)(392

أﺤﻤد ﻤﻨﺼور ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص ،2005 ،159ص.145-39

)(393

ﺼــﺤﻴﻔﺔ "ﻨﻴوﻴــورك ﺘــﺎﻴﻤز" ،ﻤﻘــﺎل ﺤــول اﻝورطــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،ﻜﺘﺒــﻪ اﻝﻤﺤﻠــل ﺸــﻤوش ﻤــﺎﻴﻠن

اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  8أﺒرﻴل /ﻨﻴﺴﺎن.2004 /
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اﻨﺘﻘــﺎدات واﺴــﻌﺔ اﻝﻨطــﺎق ﻷداء اﻝﻤﺨــﺎﺒرات ﺸــﻤﻠت أﻴــﻀﺎً اﻝﻬﺠﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻌرﻀــت ﻝﻬــﺎ
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ /11ﺴﺒﺘﻤﺒر/أﻴﻠول .2001
واﺘﻬــم ﺘﻴﻨــت ﺒﻌــد ﺜــﻼث ﺴــﻨوات ﻤــن اﺴــﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻓــﻲ ﺤﻠﻘــﺔ ﻤــن ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ) (60دﻗﻴﻘــﺔ
اﻝــذي ﺘﺒﺜــﻪ ﻤﺤطــﺔ )ﺴــﻲ .ﺒــﻲ .ﺴــﻲ(

)(394

اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔﺒﺜﻬﺎ ﺒﺜﻬــﺎ ﻓــﻲ  2007/4/26اﺘﻬــم

ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺒ ــوش ٕوادارﺘ ــﻪ وﺨﺎﺼ ــﺔ ﺘ ــﺸﻴﻨﻲ وﻜوﻨ ــدوﻝﻴ از ارﻴ ــس ﺒ ــﺄﻨﻬم ﻴرﻴ ــدون ﺘﻠوﻴ ــث ﺴ ــﻤﻌﺘﻪ

اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﺤﻤﻴﻠﻪ اﻝﺴﺒب وراء ﺨوض ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻔﺎﺸﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق.

وﻜﺎن "ﺘﻴﻨت"  ..ﻫو أول ﻤن ﻀﺤﻰ ﺒﻬم ﺒـوش -ﺒﻌـد اﻝﻬزﻴﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺒـدت واﻀـﺤﺔ
ﺨــﻼل ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﺨــﻼل ﺸــﻬر أﺒرﻴــل /ﻨﻴــﺴﺎن ،2004 /وﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝوﻗــت
اﻋﺘــرف "وﻝﻴــﺎم ﻜرﻴــﺴﺘول" – أﺤــد أﺒــرز اﻝﻤﺤــﺎﻓظﻴن اﻝﺠــدد وﺼــﺎﺤب اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻴﻤﻴﻨــﺔ
"وﻴﻜﻠــن اﺴــﺘﺎﻨدر" ﻓــﻲ ﻤﻘــﺎل ﻜﺘﺒــﻪ ﻓــﻲ ﺼــﺤﻴﻔﺘﻪ ﺒﻌــد ﺤــﺼﺎر اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﺒﺄﻨــﻪ "ﺤــدث ﺘﺤــول
ﺠذري ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴرﻨﺎ وأﺨطﺄت ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺸﻴﺎء".
أﻤــﺎ روﺒــرت ﻜﺎﺠــﺎن ،ﻓﻘــد ﻜﺘــب ﻤﻘــﺎﻻً ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــﺔ "ﻓــورﻴن أﻓﻴــرز" اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝــﺸﻬﻴرة
أﻜد ﻓﻴﻪ ان أﺤداث اﻝﻌراق ﺠﻌﻠﺘﻬم – ﻜﻤﺤـﺎﻓظﻴن ﺠـدد -ﻴﻌﻴـدون اﻝﺘﻔﻜﻴـر ﻓـﻲ أوﻝوﻴـﺎﺘﻬم.
أﻤــﺎ "ﺒــول ﺒرﻴﻤــر" – اﻝﺤــﺎﻜم اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﻠﻌـراق ..ﻓﻘــد ﻋﺒــر ﻋــن ﻋﻤــق اﻝﻬزﻴﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن
ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻤﻊ ﻗواﺘﻪ ٕوادارﺘﻪ -ﻓﻲ ﻫـذا اﻝﻴـوم ﺤـﻴن ﻴﻘـول ﻓـﻲ اﻝـﺼﻔﺤﺔ ) (417ﻤـن ﻤذﻜ ارﺘـﻪ

ﻋــﺎم ﻗــﻀﻴﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق "ﻓــﻲ ﺼــﺒﺎح ﻴــوم ) (8أﺒرﻴــل /ﻨﻴــﺴﺎن  2004أﺜــﺎرت اﻻزﻤﺘــﺎن
اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺘﺎن اﻝﻔﻠوﺠــﺔ وﺠــﻴش اﻝﻤﻬــدي -أزﻤــﺔ ﺴﻴﺎﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻨطــﺎق واﺴــﻊ -أوﻻً/ﻗــدم وزﻴــر
اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻨــوري اﻝﺒــدران -آﻤــر ﺠﻬــﺎز اﻝــﺸرطﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﺴــﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ،وﻤــﻊ اﻨــﻪ ﺒــرر ﺨطوﺘــﻪ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌدة "ﻷﺴﺒﺎب ﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺄﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﺜﻴر ﻝﻠﻘﻠق ﺘﺨﻠﻴـﻪ ﻋـن اﻝﺤﻜوﻤـﺔ أﺜﻨـﺎء اﻷزﻤـﺔ
اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ ،ﺜﺎﻨﻴﺎً /ﻋﻤـد أﺒـو ﺤـﺎﺘم اﻝﻤﺤـﺎرب اﻝـﺸﻴﻌﻲ -ﻤـن اﻝﺠﻨـوب "أﻤﻴـر اﻷﻫـوار" اﻝـذي
ﻴﻤﻠك اﻝﺴﻠطﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺒﺎﺌـل ﻤﻬﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ طـول اﻝﺤـدود ﻤـﻊ إﻴـران إﻝـﻰ ﺘﻌﻠﻴـق ﻋـﻀوﻴﺘﻪ ﻓـﻲ
ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم ،وﻗ ــد اﺘ ــﺼل ﺒ ــﻪ ﺒرﻴﻤ ــر ﺒﻌ ــد ﻗـ ـ اررﻩ ﻓﻘ ــﺎل ﻝ ــﻪ " :دﻋﻨ ــﻲ أﻓﻜ ــر أﻨﻬ ــﺎ ﻓﺘـ ـرة
ﻋﺼﻴﺒﺔ").(395
)(394

ﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻝـ ـ ﺘﻴﻨــت رﺌــﻴس اﻝﻤﺨــﺎﺒرات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ) (60دﻗﻴﻘــﺔ اﻝــذي ﺘﺒﺜــﻪ اﻝـ ـ :ﺴــﻲ .ﺒــﻲ .ﺴــﻲ"

ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/4/26
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وﺨـ ــﻼل دﻗـ ــﺎﺌق ..أﻋﻠـ ــن -وزﻴـ ــر ﺤﻘـ ــوق اﻹﻨـ ــﺴﺎن – "ﻋﺒـ ــد اﻝﺒﺎﺴـ ــط ﺘرﻜـ ــﻲ" ﻋـ ــن
اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ،وﻫو رﺠل ﻤﻌﺘدل ،وﻝدﻴﻪ رواﺒـط ﻋﺎﺌﻠﻴـﺔ وﻋـﺸﺎﺌرﻴﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻓظـﺔ اﻻﻨﺒـﺎر،
وﺒﻌـد ذﻝـك ﺴـﻤﻊ " ﺒرﻴﻤـر" ان "اﻝﺒﺎﺠــﻪ ﺠـﻲ" اﻝﻌـﻀو اﻝﻜﺒﻴــر ﻓـﻲ ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜـم ،ﻏﺎﻀــب
ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﻠوﺠﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﻤﺎﻫﺎ ﻋﻠﻨﺎً "ﻋﻘﺎﺒﺎً ﺠﻤﺎﻋﻴـﺎً وﻜـﺎن أﻴـﻀﺎً ﻋﻠـﻰ ﻋﺘﺒـﺔ اﻻﺴـﺘﻘﺎﻝﺔ،
وﺒﻌد أﻗل ﻤن ﺴﺎﻋﺔ ﺠﺎء "ﺤﺎﺠم اﻝﺤﺴﻨﻲ" ﻴﻤﺜل اﻝﺤزب اﻹﺴـﻼﻤﻲ اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﻝﻴﺒﻠﻐﻨـﻲ ﺒـﺄن
– اﻝﻤﻜﺘـب اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺤزﺒـﻪ ﺼـوت ﻋﻠـﻰ اﻻﻨـﺴﺤﺎب ﻤـن ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜـم ،اﺤﺘﺠﺎﺠـﺎً ﻋﻠــﻰ
اﻝﻬﺠوم اﻝذي ﻴﺸﻨﻪ اﻝﻤﺎرﻴﻨز -ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻠوﺠﺔ ،واﻀﺎف ﺤـﺎﺠم ﺒـﺄن "ﻏـﺎزي اﻝﻴـﺎور" – أﺤـد
أﻋــﻀﺎء اﻝــﺴﻨﺔ اﻝﺒــﺎرزﻴن ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم ﻴﻌﺘــزم ﺘــرك ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم ﺒﻌــد ظﻬــر اﻝﻴــوم،
وأﺼر ﺤﺎﺠم ﻗﺎﺌﻼً" :ﻋﻠﻴﻜم اﻝدﻋوة ﻝوﻗف أطﻼق اﻝﻨﺎر اﻝﻔوري ﻓـﻲ اﻝﻔﻠوﺠـﺔ" ،وﻋﺒـر ﻋـن
رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴـﺎدة -وﻓـد ﻤـن ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜـم ،إﻝـﻰ اﻝﻔﻠوﺠـﺔ ﻝﻠﺘﺤـدث ﻤـﻊ ﻗـﺎدة اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﺒـﺸﺄن
اﻷزﻤﺔ.
وﻗــد أوﺠــز "ﺒرﻴﻤــر" – ﻫــذﻩ اﻝــﺼورة -اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻤــل ﻜــل ﻤﻌــﺎﻝم اﻝﻬزﻴﻤــﺔ اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ
اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﻗــﺎﺌﻼً" :ﻜﻨــﺎ أﻤــﺎم أﻜﺜــر أزﻤــﺎت اﻻﺤــﺘﻼل ﺤرﺠــﺎً
ﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون اﻝﻤﺨﺎطر أﻜﺒر" ﺜم ﻴﺘﺤدث ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫزﻴﻤﺔ اﻝوﺠود اﻻﻤﻴرﻜـﻲ
ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﺒــﺴﺒب ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﻗــﺎﺌﻼً

)(396

ﻓــﻲ اﻝــﺼﻔﺤﺔ ) (419ﺘﺒــﻴن ان اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت

اﻝﻤﺘواﺼــﻠﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﺴــﺘؤدي إﻝــﻰ اﻨﻬﻴــﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬــﺎ وﺘﺠﺒرﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ
ﺘﺄﺠﻴل ﻨﻘل اﻝﺴﻴﺎدة إﻝﻰ اﻝﻌراﻗﻴﻴن ،وﻜﻨت واﺜﻘـﺎً ﻤـن ان ذﻝـك ﺴـﻴؤدي إﻝـﻰ ﺘـﺼﺎﻋد اﻝﺘﻤـرد
وﻤﻘﺘــل ﻤزﻴــد ﻤــن اﻷﻤﻴــرﻜﻴن ،وﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝوﻗــت ،ﺸــﻌرت أن ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻤواﺼــﻠﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻘوﻴﺔ ﻀد ﻤﻘﺘدى.
ﻫﻜــذا ﻴﻌﺘــرف "ﺒرﻴﻤــر"  ..ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤــﺔ اﻝﻤﺒﻜ ـرة اﻝﺘــﻲ ﺼــﻨﻌﺘﻬﺎ ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ
ﻝﻸﻤﻴــرﻜﻴﻴن .وان ﻜــل ﻫــؤﻻء اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن اﻝــذﻴن ﺸــﺎرﻜوا ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤــن اﻝﺒداﻴــﺔ
أدوا اﻝــدور اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻝــﺘﻤﻜن ﻝﻘ ـوات اﻻﺤــﺘﻼل ،وﻝــو أﻨﻬــم ﺘﺨﻠــو ﻋــن ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم
ﻤــن اﻝﺒداﻴــﺔ ﻻﻨﻬــﺎء اﻻﺤــﺘﻼل اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﻠﻌ ـراق ،ﻜﻤــﺎ ﻝﻌــب ﻫــؤﻻء دو اًر ﻜﺒﻴ ـ اًر ﻓــﻲ اﻨﻘــﺎذ
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اﻝﻘوات اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ -اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻜﻤﺎ ﻗﺎل "ﺒرﻴﻤر" ﺘﻨﻬﺎر ﻓﻲ اﻝﻔﻠوﺠﺔ وﻫﻲ ﺘﺘﻌـرض
ﻴوﻤﻴﺎً ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻘﺘﻠﻰ.
ﻫذا ﻋﻠـﻰ اﻝـﺼﻌﻴد اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝـدوﻝﻲ ..أﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝـﺼﻌﻴد اﻝﻤﺤﻠـﻲ-اﻝـداﺨﻠﻲ ،ﻓﺄﻨـﻪ
ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ دﻋــوة ﻫﻴﺌــﺔ ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻤــﺴﻠﻤﻴن ﺨــرج آﻻف اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ﻤــن "اﻝــﺴﻨﺔ واﻝــﺸﻴﻌﺔ" ﻤــن
ﺒﻐداد إﻝﻰ اﻝﻔﻠوﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة ﺤﺎﺸدة ﻴرددون ﻓﻴﻬﺎ "ﻻ ﺴﻨﺔ وﻻ ﺸﻴﻌﺔ واﻝﻌـراق ﻤـﺎ ﻨﺒﻴﻌـﻪ"،
و"وﺤدة وﺤـدة إﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺴـﻨﻴﺔ وﻻ ﺸـﻴﻌﻴﺔ" ،وﻗـﺎم اﻝﻬـﻼل اﻷﺤﻤـر اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﺒﺈﻋـداد ﻗﺎﻓﻠـﺔ
ﻀ ــﺨﻤﺔ ﻤ ــن اﻝ ــﺸﺎﺤﻨﺎت اﻝﻤﺤﻤﻠ ــﺔ ﺒ ــﺎﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴ ــﺔ واﻝﻤ ــﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝطﺒﻴ ــﺔ واﻝﺨ ــﻀروات
واﻝﻔواﻜ ــﻪ اﻝطﺎزﺠ ــﺔ واﺘﺠﻬـ ـوا إﻝ ــﻰ اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ ،وﻗ ــرر اﻝﺠﻤﻴ ــﻊ ﻜ ــﺴر اﻝﺤ ــﺼﺎر ﻋ ــن اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ
واﻝدﺨول إﻝﻴﻬﺎ ،وﺘﺤرك ﻜﺜﻴر ﻤن أﻫل اﻝﻌراق ﺒﻘواﻓل أﺨرى ﻤن ﻤﻌظم ﻤدن اﻝﻌراق.
و

ا?3وض ه> أ u/7ا آ

!  :ا?*:) L

ﻝـم ﻴﺨـل ﻤـﺴﺠد ﻤـن اﻝﻤـﺴﺎﺠد ﻤـن ﺨطﺒـﺔ ﺸـﺒﻴﻬﻪ  ،ﻝـذﻝك ﻜـﺎن إﻋـﻼن "ﺒرﻴﻤـر" ﻋــن
وﻗــف أطــﻼق اﻝﻨــﺎر ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻹﻨﻘــﺎذ اﻝﻘ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وﻝــﻴس ﻜﻤــﺎ ﻗــﺎل ﻓــﻲ ﺒﻴﺎﻨــﻪ اﻝــذي
ﺘﻨﺎﻗﻠﺘــﻪ وﻜــﺎﻻت اﻷﻨﺒــﺎء ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝﻴــوم :ﺘﻌﻠﻴــق اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق
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ﺒﻬدف إﺘﺎﺤﺔ ﻋﻘد ﻝﻘﺎء ﺒﻴن أﻋﻀﺎء ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم اﻻﻨﺘﻘـﺎﻝﻲ اﻝﻌ ارﻗـﻲ وﻤـﺴؤوﻝﻴن ﻤـن
اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻊ "ﻗﺎدة ﻗوات اﻝﺘﺤﺎﻝف".
وﻗــﺎل "ﺒرﻴﻤــر" ﺨــﻼل ﻓﺘـرة اﻝﺘﻌﻠﻴــق ﻫــذﻩ ،ﺘﺤــﺘﻔظ ﻗـوات اﻝﺘﺤــﺎﻝف ﺒــﺎﻝﺤق ﻓــﻲ اﻝــدﻓﺎع
ﻋــن ﻨﻔــﺴﻬﺎ ،وﺴــﺘﺒﻘﻰ ﻤــﺴﺘﻌدة ﺘﻤﺎﻤــﺎً ﻻﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻬﺠوﻤﻴــﺔ ﻤــﺎ ﻝــم ﻴﺤــدث ﺘﻘــدم
ﻫﻴﺄ ﻝﻠو ازرات اﻝﻌراﻗﻴـﺔ
ﻤﻠﻤوس ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ،واﻀﺎف " :ان ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ َّ
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدات واﻻﻤدادات اﻷﺨرى واﻝﺴﻤﺎح ﻝﺴﻜﺎن اﻝﻔﻠوﺠـﺔ ﺒﺘﻔﻘـد ﻗـﺘﻼﻫم
وﺠرﺤﺎﻫم".
وﻝﻜن "ﺒرﻴﻤر" ذﻜر ﺒﻌد ذﻝـك ﻓـﻲ ﻤذﻜ ارﺘـﻪ ﻋـﺎم ﻗـﻀﻴﺘﻪ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ص 421ﻗـﺎل:
"ﻗﺒـل اﺠﺘﻤــﺎع ﻤﺠﻠــس اﻷﻤـن اﻝﻘــوﻤﻲ ﻓــﻲ وﻗـت ﻤﺘــﺄﺨر أﺘــﺼﻠت ﺒـراﻴس ﻝﺘﺤــﻀﻴر اﻝـرﺌﻴس
ـدا ،وﻨﺤــن ﻨﺤــﺎول اﻻﻗــدام ﻋﻠــﻰ
ﻝﻸﺨﺒــﺎر اﻝــﺴﻴﺌﺔ ﻗﻠــت " :اﻝوﻀــﻊ ﻓــﻲ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﻝــﻴس ﺠﻴـ ً
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ـدا ،وﻗـد ﻨواﺠـﻪ ﻤوﺠـﺔ
ﺨطوة ﻤن ﺠﺎﻨب واﺤد ،وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻗـد ﻻ ﺘـﻨﺠﺢ ،اﻝـﺴﻨﺔ ﻤـﻀطرﺒون ﺠ ً
ﻤن اﻻﺴﺘﻘﺎﻻت ﻤن اﻝﻤﺠﻠس ،ووﻀﻊ اﻝﺸﻴﻌﺔ ﺴﻲء أﻴﻀﺎً".
اذن اﻝوﻀــﻊ اﻝــﺴﻲء اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴﻌﻴــﺸﻪ اﻻﻤﻴرﻜﻴــون ،وﻝــﻴس أﻫــل اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ،وﻤــن
ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻜﺎﺘب ﻷوﻀﺎع اﻝﻔﻠوﺠﺔ وﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺄن اﻝوﻓد اﻝذي ﺘﺤـرك ﻤـن ﻗﺒـل
ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم ﻝﻠﺘﻔــﺎوض ﻤــﻊ وﺠﻬــﺎء اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ،واﻝــذي أﻋﻠــن ﺘــﺸﻜﻴﻠﻪ ﺤﻘــق ﻤــﺼﺎﻝﺢ ﻗـوات
اﻻﺤﺘﻼل اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻤر ﺒﻤوﻗف ﻋﺼﻴب ،أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﺤﻘق ﻤﺼﺎﻝﺢ أﻫـل اﻝﻔﻠوﺠـﺔ اﻝـذﻴن
ﻜــﺎن ﻤﻌظﻤﻬ ــم أﻤــﺎ ﺨرﺠـ ـوا ﻤــن اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ ﺘﺤــت اﻝﻘ ــﺼف أو ﻴﻠﻤﻠﻤــون ﺠ ارﺤ ــﺎﻫم واﻵﻤﻬ ــم
داﺨل اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
ﻝﻜــن اﻝﻌ ـراق ﻜﻠــﻪ اﻨ ــﺘﻔض ﻤﻌﻬــم ووﻀــﻌت اﻝﻘـ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼ ـرة ﻝﻠﻤدﻴﻨ ــﺔ
واﻝﻘـﺼف واﻝﺤـﺼﺎر ،وﻝـم ﻴﻜـن أﻤـﺎم اﻻﻤﻴـرﻜﻴﻴن ...ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل"ﺒرﻴﻤـر" ﺴـوى "اﻻﻗـدام ﻋﻠــﻰ
ﺨطــوة ﻤــن ﺠﺎﻨــب واﺤــد" وﻫــﻲ اﻹﻋــﻼن ﻋــن وﻗــف إطــﻼق اﻝﻨــﺎر ﻝﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻤﺘــﺼﺎص
اﻝﻐــﻀب ٕوارﺴــﺎل اﻝوﻓــد ﻝﻠﺘﻔــﺎوض ﻤــن أﺠــل ﻜــﺴب ﻤزﻴــد ﻤــن اﻝوﻗــت ،وﺘﺨﻔﻴــف اﻝــﻀﻐط
ﻋﻠﻰ ﻗواﺘﻪ.

واﺼ ــدر اﻝﺤـ ــزب اﻹﺴـ ــﻼﻤﻲ ﺒﻴﺎﻨـ ــﺎً ﻗـ ــﺎل ﻓﻴ ــﻪ ﻨﺘﻴﺠـ ــﺔ ﻝﻠﺠﻬـ ــود اﻝﺤﺜﻴﺜـ ــﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺒـ ــذﻝﻬﺎ
اﻝﺤــزب ،وﺒﻌــد اﻻﺘــﺼﺎﻻت واﻝﻤﻔﺎوﻀــﺎت ﻤــﻊ اﻝﺠﻬــﺎت اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ..ﺘــم اﻻﺘﻔــﺎق
ﻋﻠــﻰ اﻴﻘــﺎف اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ وﻤــﺎ ﺤوﻝﻬــﺎ اﻋﺘﺒــﺎ اًر ﻤــن اﻝــﺴﺎﻋﺔ
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة وﻝﻤدة ) (24ﺴﺎﻋﺔ.
ﻝﻜن – ﻨﺎﺌب ﻗﺎﺌد اﻝﻘوات اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق اﻝﺠﻨرال "ﻤﺎرك ﻜﻴﻤﻴـت" ﺨـرج ﻋﻠـﻰ
وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻨﺎﻓﻴﺎً ذﻝك وﻗﺎل  " :ﻻ ﻴوﺠد اﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗف اطﻼق اﻝﻨﺎر".
ﻋن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻜﺘب )ﻴﺎﺴر اﻝزﻋﺎﺘرة( ﺘﺤﻠﻴﻼً ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ اﻝﺤﻴـﺎة ،ﺤﻴـث ﻗـﺎل:
ـﻌﺒﺎ ،ﻝﻜ ــن اﻷﻜﺜ ــر ﺘﺄﻜﻴ ــداً ﻫ ــو ﻤ ــﺄزق
"ﻤ ــن اﻝﻤؤﻜ ــد ان اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ ﻜﺎﻨ ــت ﺘﻌ ــﻴش ﻤﺄزﻗ ــﺎً ﺼ ـ ً
اﻻﺤــﺘﻼل ﻜــﺎن أﻜﺒــر ﺒﻜﺜﻴــر ،ﻓﻘــد ﺘﺤوﻝــت ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ إﻝــﻰ ﻤﻨﻌطــف ﺠدﻴــد ﻝﻼﺤــﺘﻼل
اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻴﺨﺘﻠ ــف ﻋ ــن اﻝ ــﺴﺎﺒق .ﺤﻴ ــث ﻝ ــم ﺘﻜ ــن ﻤﻌرﻜ ــﺔ اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ ﻓﺎﺸ ــﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨ ــﺴﺒﺔ إﻝ ــﻰ
اﻝﻌـراﻗﻴﻴن وان ﺒــدت ﻜــذﻝك ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻷﻋــﻀﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻝــذﻴن ﻏــﺎﺒوا ﻷﻴــﺎم ﻋــدة ﻋــن
اﻝﺸﺎﺸﺎت ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن ﺒﺎع ﻨﻔـﺴﻪ ﺘﻤﺎﻤـﺎً ﻝﻼﺤـﺘﻼل ،ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘزاﻤﻨـت ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن
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وﺼــﻔﻪ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﻀــﺔ "اﻝﺘﻴــﺎر اﻝــﺼدري" ،ﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻜﺎﻨــت وﺴــﺎطﺔ اﻝﺤــزب اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ
ﺴﻔﻴﻨﺔ اﻨﻘﺎذ ﻝﻼﻤﻴرﻜﺎن ،وﻝﻴس ﻝﻠﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺒﺎﺴﻠﺔ وﻤﺠﺎﻫدﻴﻬﺎ" ).(398
أWــ آــ ا?*Lــ Eــ_ اEــMم ا آــ:
وا::
ﻝﻘــد أدت ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻗﺘــل ﻀــﺒﺎط اﻷﻤــن اﻷﻤﻴــرﻜﻴﻴن اﻷرﺒﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺸ ـوارع اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﻓــﻲ
ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻤــﺎرس /آذار 2004 /إﻝــﻰ ﻨﻘﻠــﺔ ﻨوﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ "اﻻﺤــﺘﻼل اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻝﻠﻌ ـراق"،
وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﺘﻐطﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ ..ﻝﻤﺎ ﺘﻘـوم ﺒـﻪ اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق،
وﻤــن ﻨﻘــل وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻷﺨﺒــﺎر اﻝﻘﺘﻠــﻰ واﻝﺠرﺤــﻰ ﻤــن اﻝﺠــﻴش اﻷﻤﻴرﻜــﻲ-
ﺤﻴث ﻜﺎن ﻫﻨـﺎك ﺸـﺒﻪ ﺘﻌﺘـﻴم ﻋﻠـﻰ أﺨﺒـﺎر اﻝﺨـﺴﺎﺌر اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ طـوال ﻋـﺎم ﻤـن اﻻﺤـﺘﻼل،
ﻝﻜﻨ ــﻪ أﺼ ــﺒﺢ ﻋﺎدﻴ ــﺎً ﺒﻌ ــد ذﻝـ ـك أن ﺘ ــرى ﺼ ــور اﻝﺠﻨ ــود اﻷﻤﻴ ــرﻜﻴﻴن ﻓ ــﻲ ﺒﻌ ــض وﺴ ــﺎﺌل
اﻹﻋ ــﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،وﻋﻠ ــﻰ ﺼ ــدر ﺼ ــﻔﺤﺎت ﺼ ــﺤف اﻝ ــﺼﺒﺎح ،وﻫ ــم أﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ أﻜﻴ ــﺎس
اﻝﺒﻼﺴ ــﺘﻴك اﻝ ــﺴوداء اﻝﺘ ــﻲ ﺘوﻀ ــﻊ ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻝﺠﺜ ــث أو ﺠرﺤ ــﻰ ﻴﺘﻠﻘ ــون اﻝﻌ ــﻼج ﻋﻠ ــﻰ أﻴ ــدي
زﻤﻼﺌﻬم إﻝﻰ ان ﺘم اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﻴم ﻨﺸر اﻝﺼور ﻤن اﻝﺒﻨﺘﺎﻏون ﺒﻌد ذﻝك.
ﻜﻤﺎ ان ﺼور اﻻﻤـرﻴﻜﻴﻴن اﻷرﺒﻌـﺔ اﻝـذﻴن ﺴـﺤﻠوا ﻓـﻲ اﻝﻔﻠوﺠـﺔ واﻝـذﻴن ﻜـﺎﻨوا ﻴﻌﻤﻠـون
ﻀ ــﺒﺎط أﻤ ــن ﻝﻜﺒ ــﺎر اﻝﺸﺨ ــﺼﻴﺎت ﻓ ــﻲ ﺸ ــرﻜﺔ "ﺒ ــﻼك ووﺘ ــر" اﻝﺘ ــﻲ ﻜﺎﻨ ــت ﺘ ــوﻓر اﻝﺤﻤﺎﻴ ــﺔ
ﻝﻠﺤـ ــﺎﻜم اﻝﻤـ ــدﻨﻲ اﻷﻤﻴرﻜـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻝﻌ ـ ـراق )ﺒـ ــول ﺒرﻴﻤـ ــر( وﻜﺒـ ــﺎر اﻝﺸﺨـ ــﺼﻴﺎت اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ
اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻌـراق ،ﻗـد ظﻬـرت ﻓـﻲ ﻤﻌظـم اﻝـﺼﺤف اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ ،وﻋﻠﻘـت ﺼـﺤف ﻏرﺒﻴـﺔ
ﻜﺜﻴـ ـ ـرة ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺘﻠ ـ ــك اﻝ ـ ــﺼور ورﺒطﺘﻬ ـ ــﺎ ﺒﻤ ـ ــﺎ ﺤ ـ ــدث ﻝﻠﺠﻨ ـ ــود اﻻﻤﻴ ـ ــرﻜﻴن ﻓ ـ ــﻲ اﻝ ـ ــﺼوﻤﺎل
) ..(1993ﺤﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ﻗﺎﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

)(399

ﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ " اﻝﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻴﻤز اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ" ﺒﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ

/1أﺒرﻴل/ﻨﻴﺴﺎن " 2004/ان ﻤﺸﺎﻫد اﻝﻔﻠوﺠﺔ ﺘذﻜر ﺒﻤـﺎ ﺤـدث ﻓـﻲ اﻝـﺼوﻤﺎل ﻋـﺎم ﺜﻼﺜـﺔ
وﺘــﺴﻌﻴن ..ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘــم ﺠــر ﺠﻨــدي أﻤﻴرﻜــﻲ ﻓــﻲ ﺸ ـوارع ﻤﻘﺎدﻴــﺸو وﺴــط ﺼــﻴﺤﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ
واﻝﻐوﻏـ ــﺎء ،وأدت إﻝـ ــﻰ اﻨـ ــﺴﺤﺎب ﺴ ـ ـرﻴﻊ ﻝﻠﻘ ـ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ ﻤـ ــن اﻝـ ــﺼوﻤﺎل ،وﺘـ ــروﻴض
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت".
)(398ﻤﻘـ ـ ــﺎل رؤﻴـ ـ ــﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـ ـ ــﺔ ﻝﻤـ ـ ــﺎ ﺤـ ـ ــدث ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﻔﻠوﺠـ ـ ــﺔ ،ﻴﺎﺴـ ـ ــر اﻝزﻋـ ـ ــﺎﺘرة ،ﺼـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺤﻴـ ـ ــﺎة ،ﻨـ ـ ــﺸر ﻓـ ـ ــﻲ
4ﻤﺎﻴو/أﻴﺎر.2004/
)(399

ﺼـﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘــﺎﻴﻤز اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ ،ﻤــﺎ ﺤـدث ﻝﻠﺠﻨــود اﻷﻤﻴرﻜـﺎن ﻓــﻲ اﻝـﺼوﻤﺎل ﻋــﺎم  ،1993اﻝـﺼﺎدرة ﺒﺘـﺎرﻴﺦ

/1أﺒرﻴل/ﻨﻴﺴﺎن.2004 /
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وﻗـ ـ ــد ﻨـ ـ ــﺸرت ﻤﺠﻠـ ـ ــﺔ

)(400

"ﻨﻴوزوﻴـ ـ ــك" اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــددﻫﺎ اﻝـ ـ ــﺼﺎدر ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ

 2004/4/13ﺼو اًر واﻀﺤﺔ ﻝﻸطﻔﺎل واﻝﻌﺎﻤﺔ ..وﻫم ﻴﺠرون ﺠﺜث اﻻﻤﻴرﻜﻴن اﻷرﺒﻌـﺔ
ﻓـﻲ ﺸـوارع اﻝﻔﻠوﺠـﺔ وﻴﻌﻠﻘوﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠــﺴور .ﺘﻤﺎﻤـﺎً ﻜﻤـﺎ ﻓﻌﻠـت ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎم ) (1993ﻓــﻲ
اﻝ ــﺼوﻤﺎل – ﺤﻴﻨﻤ ــﺎ وﻀ ــﻌت ﺼ ــور اﻝطﻴ ــﺎرﻴن اﻻﻤﻴ ــرﻜﻴن -وﻫ ــم ﻴ ــﺴﺤﻠون ﻓ ــﻲ ﺸ ــوراع
ﻤﻘدﻴــﺸو ﻋﻠــﻰ ﻏﻼﻓﻬــﺎ ،وﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻷﺤــداث ﻜﺜﻴ ـ اًر ﻤــﺎ ﻏﻴــرت ﻤــﺴﺎر ﺤــروب أو ﻏﻴــرت
ﺨططﺎً اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻘوى ﻋظﻤﻰ ،ﺤﻴث ﺴﺎدت ﺒﻌدﻫﺎ روح اﻻﻨﺘﻘﺎم ﻤن اﻻﻤﻴرﻜﻴن.
آ ا?* Lا: 7A
دﺨﻠ ــت اﻝﻬدﻨ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ أﻋﻠﻨ ــت ﺒ ــﻴن اﻝﻤﻘ ــﺎﺘﻠﻴن اﻝﻤ ــداﻓﻌﻴن ﻋ ــن ﻤدﻴﻨ ــﺔ اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ وﺒ ــﻴن
اﻝﻘـ ـ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ﺒﻌ ـ ــد وﺴ ـ ــﺎطﺔ أﻋ ـ ــﻀﺎء ﻤﺠﻠ ـ ــس اﻝﺤﻜ ـ ــم ﺤﻴ ـ ــز اﻝﺘﻨﻔﻴ ـ ــذ ﺼ ـ ــﺒﺎح ﻴ ـ ــوم
 2004/4/11إﻻ ان اﻝﻬدﻨــﺔ ﺒﻘــت ﻫــﺸﺔ ،وﻗــد أﻋﺘﺒــر اﻝﻤﻘــﺎﺘﻠون أﻨﻬــم اﻨﺘــﺼروا ..ﻜﻤــﺎ
ﻨﺸرت وﻜﺎﻝﺔ اﻷﻨﺒـﺎء اﻝﻔرﻨـﺴﻴﺔ

)(401

ﺘﻘرﻴـ اًر ﻓـﻲ /11ﻨﻴـﺴﺎن/أﺒرﻴـل 2004/ﻗﺎﻝـت ﻓﻴـﻪ" :ان

ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ أﻓﻘــدت اﻷﻤﻴــرﻜﻴن ﻤﻨزﻝــﺔ اﻝﻤﻘــﺎﺘﻠﻴن اﻝــذﻴن ﻻ ﻴﻘﻬــرون ،ﺤﻴــث ﻋﺠــز أﻗــوى
ﺠﻴش ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋن ﺘﺤﻘﻴق اﻨﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺘﻠﻴن ﻴﻘﺎوﻤون ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺨﻔﻴﻔـﺔ ﻤﺜـل ﻤﻘـﺎﺘﻠﻴن
اﻝﻔﻠوﺠﺔ".
وﻗﺎﻝــت اﻝوﻜﺎﻝــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴرﻫــﺎ " ارﺠــت دﻋﺎﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻐــداد ﺘﻘــول  :اﻨــﻪ " ان أردت ان
ﺘﺨﻴف ﺠﻨدﻴﺎً أﻤرﻴﻜﻴﺎً ﻴﻜﻔﻲ ان ﻴﻨﻘل ﻝﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ )اﻝﻔﻠوﺠﺔ( ،ﻓﻘد ﺘراﺠﻊ اﻝﺠﻨـود اﻷﻤﻴرﻜﻴـون
ﻓــﻲ ﻏــﻀون ﻋــﺎم ﻤــن ﻤﻨزﻝــﺔ اﻝﻤﻘــﺎﺘﻠﻴن اﻝــذﻴن ﻻ ﻴﻘﻬــرون إﻝــﻰ ﻤرﺘﺒــﺔ اﻝﺠﻨــود اﻝﻤﻌرﻀــﻴن
ﻤﺜــل ﺴ ـواﻫم ﻝﻠﺨطــر ﺒﻌــد أن رآﻫــم اﻝﻌراﻗﻴــون ﻴــﺴﻘطون ﺘﺤــت ﻨﻴ ـران وﻗﺎذﻓــﺎت ﺼ ـوارﻴﺦ
ﻗدﻴﻤﺔ.
وﻨﺸرت ﻤﺠﻠﺔ "اﻝوﺴط" ﺘﻘرﻴ اًر ﻓﻲ ﻋـددﻫﺎ اﻝـﺼﺎدر ﻓـﻲ  12أﺒرﻴـل /ﻨﻴـﺴﺎن2004/
ﻗ ــﺎل ﻓﻴ ــﻪ ﺼ ــﺎﺤﺒﻪ "ﺴ ــﻌد ﻤﺤﻴ ــو" ان ﻤﻌرﻜ ــﺔ اﺴ ــﻘﺎط اﻝـ ـرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت
اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒدأت ﻤن اﻝﻔﻠوﺠﺔ.
وﻤــﺎ ﻴظﻬــر ان اﻻﻤﻴــرﻜﻴن ﻫــم اﻝــذﻴن ..ﻜــﺎﻨوا ﻴــﺴﻌون ﻝوﻗــف اطــﻼق اﻝﻨــﺎر ﻻﻨﻘــﺎذ
أﻨﻔـ ــﺴﻬم ﻤـ ــن ﻫزﻴﻤـ ــﺔ ﻜﺒﻴ ـ ـرة ﻝﺤﻘـ ــت ﺒﻬـ ــم ..ﻤـ ــﺎ أﻋﻠﻨـ ــﻪ اﻝﺤـ ــﺎﻜم اﻻﻤﻴرﻜـ ــﻲ اﻝﻤـ ــدﻨﻲ "ﺒـ ــول
)(400

ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻴوزوﻴك اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/4/13

)(401

وﻜﺎﻝﺔ اﻷﻨﺒﺎء اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ،ﺘﻘرﻴر ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ /11ﻨﻴﺴﺎن/أﺒرﻴل.2004/
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ﺒرﻴﻤر"

)(402

ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺤﺎت أدﻝﻰ ﺒﻬـﺎ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  11أﺒرﻴـل /ﻨﻴـﺴﺎن  2004إﻝـﻰ ﺸـﺒﻜﺔ 11

"أي  .ﺒﻲ .ﺴﻲ" اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ وﻨﻘﻠﺘﻬـﺎ وﻜﺎﻝـﺔ روﻴﺘـرز ﻗـﺎل :ﻝـم ﻨـﻀﻊ أي ﺸـروط إﻝـﻰ اﻵن،
أﻨﻨــﺎ ﻨــﺴﻌﻰ إﻝــﻰ وﻗــف اطــﻼق اﻝﻨــﺎر ﻓﺤــﺴب وطﻠﺒﻨــﺎ ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎﺘﻠﻴن اﻝﺘوﻗــف ﻋــن اطــﻼق
اﻝﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎة اﻝﺒﺤرﻴﺔ" ،وﺴط ﻫذﻩ اﻝﻤ اررة واﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ.
ﻋﺒر اﻝرﺌﻴس اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻋن ﻋﻤق ﻫذا اﻷﻝـم ﻓـﻲ ﺨطﺎﺒـﻪ اﻷﺴـﺒوﻋﻲ اﻹذاﻋـﻲ
ﻓــﻲ  2004/4/11ﻓﻘــﺎل  ":ﻫــذا اﻻﺴــﺒوع واﺠﻬــت ﻗ ـوات اﻝﺘﺤــﺎﻝف ﺘﺤــدﻴﺎً وﻨﻘﻠــت اﻝﻘﺘــﺎل
إﻝﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻌدو ،وأﻀﺎف  ،وان ارادﺘﻨﺎ اﻝدﻓﺎﻋﻴﺔ ﺴوف ﺘـﺴﺘﻤر ﺨـﻼل اﻷﺴـﺎﺒﻴﻊ اﻝﻤﻘﺒﻠـﺔ
واﻝﻤﻼﺤظ ﺒوﻀوح اﻨﻪ ﻴﺘﺤدث ﻫﻨﺎ ﻋن اﻹرادة اﻝدﻓﺎﻋﻴﺔ وﻝﻴس اﻝﻬﺠوﻤﻴﺔ".
وﻜﺘــب " ﺘوﻤــﺎس ﻓرﻴــدﻤﺎن" أﺸــﻬر ﻜﺘــﺎب اﻷﻋﻤــدة ﻓــﻲ ﺼــﺤﻴﻔﺔ "ﻨﻴوﻴــورك ﺘــﺎﻴﻤز"
اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺠــورج ﺒــوش ﺜــﻼث رﺴــﺎﺌل ،ﻴﻘــول ﻝــﻪ ﻓــﻲ اﻷوﻝــﻰ :ان أول رﺴــﺎﻝﺔ ﻝــﻪ ﻤــن
اﻝﻔﻠوﺠﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ان ﻴﻌود ﻤن اﻝﻔﻠوﺠﺔ إﻝﻰ أﺒﻴﻪ ﺒوش اﻷب ﻴطﻠـب ﻤﻨـﻪ اﻝﺤﻜﻤـﺔ
وﺘــدﺒر ﻋواﻗــب ﻤــﺎ ﻴﻘــوم ﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق .وﻤــﻊ ﻫــﺸﺎﺸﺔ اﻝﻬدﻨــﺔ ﻓــﻲ "اﻝﻔﻠوﺠــﺔ" ..أُﺠﺒــرت
اﻝﻤﺎرﻴﻨز ﻋﻠﻰ ان ﺘﻨﻔذ اﻨﺴﺤﺎﺒﺎً ﺠرﺌﻴﺎً ﻤﻨﻬﺎ ﻴوم اﻻﺜﻨﻴن  12اﺒرﻴل/ﻨﻴـﺴﺎن ،2004/ﺒﻴﻨﻤـﺎ
أﻋﻠــن "ﺠــون أﺒــﻲ زﻴــد" ﻗﺎﺌــد اﻝﻘﻴــﺎدة اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝوﺴــطﻰ :اﻨــﻪ طﻠــب ﻤــن وزﻴــر اﻝــدﻓﺎع
اﻻﻤﻴرﻜﻲ إرﺴﺎل ﻝواءﻴن إﻀﺎﻓﻴﻴن إﻝﻰ اﻝﻌراق ﻝزﻴﺎدة اﻝﻘدرة اﻝﻘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻘواﺘﻪ.
وﻓــﻲ ﺤـوار ﻤــﻊ ﻤﺤطــﺔ )ﻓــوﻜس ﻨﻴــوز(

)(403

اﻻﺨﺒﺎرﻴــﺔ ..أﻜــد اﻝﺤــﺎﻜم اﻝﻤــدﻨﻲ "ﺒــول

ﺒرﻴﻤــر" أن اﻝﻘـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺘواﺠــﻪ أزﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق وﻗــﺎل" :ﻜﻨــﺎ ﻨﻌــرف أﻨﻨــﺎ
ـﻌﺒﺎ ،ﻝﻜـن ﻋﻨـدﻤﺎ
ﺴﻨواﺠﻪ أﻴﺎﻤﺎً ﺼﻌﺒﺔ ﺨﻼل ﻫذا اﻻﺤﺘﻼل ،وواﺠﻬﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴـد اﺴـﺒوﻋﺎً ﺼ ً
ﻨــﺘﻤﻜن ﻤــن ﺘﺠــﺎوز ﻜــل ذﻝــك ﺴــﻴﻜون اﻝﻌـراق أﻗــوى ،ﻝــذﻝك ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻝﻌﻤــل ﻝﻠﺨــروج ﻤــن ﻫــذﻩ
اﻷزﻤﺔ".
وﻜـ ــﺎن ﻤـ ــن أﺒـ ــرز ﻤـ ــﺎ ﻜﺘـ ــب ﻓـ ــﻲ ﻋـ ــدد ) (13اﺒرﻴـ ــل /ﻨﻴـ ــﺴﺎن 2004/ﻤـ ــن ﻤﺠﻠـ ــﺔ
"ﻨﻴوزوﻴــك" اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺒﻌﻨ ـوان ﻜﺒﻴــر ﻋــن " ﺘﻠطــﺦ اﻝــﺸرف اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ" وﻜﺘــب
"روﺒ ــرت ﻓﻴ ــﺴك" ﻓ ــﻲ ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ "اﻻﻨدﺒﻨ ــدﻨت" اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺔ ان :اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ ﺴﺘرﺴ ــم اﻝﻤ ــﺴﺘﻘﺒل

)(402

ﺘﺼرﻴﺢ أدﻝﻰ ﺒﻪ ﺒوش ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﺔ اﻹذاﻋﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ /11ﻨﻴﺴﺎن/أﺒرﻴل.2004 ،

)(403

ﻤﺤطﺔ )ﻓوﻜس ﻨﻴوز( اﻷﺨﺒﺎرﻴﺔ  ،ﻝﻘﺎء ﻤﻊ ﺒرﻴﻤر /7ﻨوﻓﻤﺒر /ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ .2004
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اﻝﻌ ارﻗــﻲ" ..وﻴؤﻜــد ﺒراﻴﻤــر ﺒﻤذاﻜ ارﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻝــﺼﻔﺤﺔ ) (428اﻨــﻪ "أﺘــﺼل ﺒــﺄﺒﻲ زﻴــد ﺤﻴــث
ﻗﺎل :أﻋﺘﻘد ان ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺠﺎﻻً ﻝﻠﺘﻨﻔس ﻓﻲ اﻝﻔﻠوﺠﺔ.
ﺼـ ــﺒﺎح اﻝـ ــﺴﺎﺒﻊ ﻤـ ــن ﻨـ ــوﻓﻤﺒر  /ﺘـ ــﺸرﻴن اﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ ﻤـ ــن اﻝﻌـ ــﺎم

)(404

 2004اﻝﻤواﻓـ ــق

اﻝﺨــﺎﻤس واﻝﻌــﺸرﻴن ﻤــن ﺸــﻬر رﻤــﻀﺎن اﻝﻤﻌظــم ﻝــدى اﻝﻤــﺴﻠﻤﻴن ..أﻋﻠــن أﻴــﺎد ﻋــﻼوي –
رﺌﻴس اﻝوزراء اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻤؤﻗت اﻝﻤﻌـﻴن ﻤـن ﻗﺒـل ﺴـﻠطﺎت اﻻﺤـﺘﻼل )ﺤﺎﻝـﺔ اﻝطـوارئ( ﻓـﻲ
ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌراق ﻝﻤدة ) (60ﻴوﻤـﺎً ٕواﻏـﻼق ﻤطـﺎر ﺒﻐـداد واﻝﺤـدود ﻤـﻊ ﻜـل ﻤـن ﺴـورﻴﺎ
واﻷردن ..ﻤﻌﻠﻨــﺎً ﻋــن ﺒــدء اﺠﺘﻴــﺎح اﻝﻔﻠوﺠــﺔ واﺴــﺘﺒﺎﺤﺘﻬﺎ ،وﻗــد أﺸــﺎر ﻋدﻴــد اﻝﻤـراﻗﺒﻴن ﺒﻤــن
ﻓﻴﻬم ﻏرﺒﻴون إﻝﻰ ان إﻋﻼن ﻋﻼوي ﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝطـوارئ ..ﻜـﺎن ﻤﻘدﻤـﺔ ﻝﻠﺘﻐطﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠـراﺌم
اﻝﺤــرب اﻝﺘــﻲ ارﺘﻜﺒﺘﻬــﺎ اﻝﻘ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ واﻝﻌراﻗﻴــﺔ وﻗ ـوات اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ اﻝﻤــﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻝﻔﻠوﺠﺔ.
وﻓــﻲ ﻋــددﻫﺎ اﻝــﺼﺎدر ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  7ﻨ ــوﻓﻤﺒر /ﺘــﺸرﻴن اﻝﺜــﺎﻨﻲ  2004ﻗﺎﻝــت ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ
ﺘ ــﺎﻴﻤز إن اﻝـ ـرﺌﻴس ﺠ ــورج ﺒ ــوش اﺠﺘﻤ ــﻊ ﻤ ــﻊ ﻤﺴﺘ ــﺸﺎرﻴﻪ ﻝﻸﻤ ــن اﻝﻘ ــوﻤﻲ وﻨ ــﺎﻗش ﻤﻌﻬ ــم
ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺨطﺔ اﻝﻬﺠوم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻠوﺠﺔ .وﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ )/19ﻨوﻓﻤﺒر /ﺘـﺸرﻴن
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻗﺎﻝـت "ﻨﻴوﻴـورك ﺘـﺎﻴﻤز" أﻴـﻀﺎً ان وزﻴـر اﻝـدﻓﺎع دوﻨﺎﻝـد ارﻤـﺴﻔﻴﻠد واﻝﺠﻨـرال رﻴﺘـﺸﺎرد
ﻤــﺎﻴﻠز رﺌــﻴس ﻫﻴﺌــﺔ اﻷرﻜــﺎن اﻝﻤــﺸﺘرﻜﺔ ﻜﺎﻨــﺎ ﻴراﻗﺒــﺎن اﻻﺴــﺘﻌدادات وﻴﺘﻠﻘﻴــﺎن آﺨــر اﻝﺘﻘــﺎرﻴر
ﻋ ــن اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت اﻝﻘﺘﺎﻝﻴ ــﺔ وأﻋﻠ ــن ارﻤ ــﺴﻔﻴﻠد :أﻨ ــﻪ رﻏ ــم اﻻﺴ ــﺘﻌدادات اﻝﻬﺎﺌﻠ ــﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻜ ــﺔ ،ان
ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﻔﻠوﺠﺔ ﺴﺘﻜون ﺼﻌﺒﺔ

)(405

.

ﻋﻨــدﻫﺎ ﻗﺎﻤــت اﻝﻘ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺒـ ـ ))ﺒﻘطــﻊ اﻝﺘﻴــﺎر اﻝﻜﻬرﺒــﺎﺌﻲ  ،اﻝﻤــﺎء ،اﻝﻬواﺘــف((
ﻋن اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻓﺄﻏرﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظﻼم داﻤس وﻗطﻌت أوﺼﺎﻝﻬﺎ ،ﺜم ﺒـدأت ﺘـﺼب اﻝﺤﻤـم ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻤــن اﻝﺠــو واﻷرض ﻤــﺴﺘﺒﻴﺤﺔ ﻜــل ﺸــﻲء ﻓــﻲ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ،ﻝﻜﻨﻬــﺎ واﺠﻬــت ﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﺸرﺴــﺔ ﻤــن
اﻝﻤ ــداﻓﻌﻴن ﻋﻨﻬ ــﺎ ،وﺒﻌ ــد ﻴ ــوﻤﻴن ﻤ ــن اﻝﻘﺘ ــﺎل أﻋﻠ ــن ﻀ ــﺎﺒط رﻓﻴ ــﻊ اﻝﻤ ــﺴﺘوى ﻤ ــن اﻝﻘـ ـوات
اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬم ﺒﺎﺘوا ﻴﺴﻴطرون ﻋﻠﻰ ﺜﻠث اﻝﻤدﻴﻨﺔ.

)(404

) (7ﻨوﻓﻤﻤﺒر /ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﺎم  ، 2004ﻤوﻋد ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻬﺠوم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻠوﺠﺔ.

) (405ﻗﻨــﺎة راي اﻹﻴطﺎﻝﻴــﺔ ،ﻓــﻴﻠم ﺒــث ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ﻓــﻲ  8ﻤــن ﻨــوﻓﻤﺒر /ﺘــﺸرﻴن اﻝﺜــﺎﻨﻲ 2005 /ﺒﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ اﻝــذﻜرى
اﻷوﻝﻰ ﻝﺠرﻴﻤﺔ اﺠﺘﻴﺎح اﻝﻔﻠوﺠﺔ واﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ارﺘﻜﺒت ﻓﻴﻬﺎ.
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واﻜ ــد ﻤ ارﺴ ــل ﻝوﻜﺎﻝ ــﺔ اﻷﻨﺒ ــﺎء اﻝﻔرﻨ ــﺴﻴﺔ ﻴ ارﻓ ــق اﻝﻘـ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ان ) (%10ﻤ ــن
ﻤﻨﺎزل ﺤـﻲ اﻝﺠـوﻻن ﺘـم ﺘـدﻤﻴرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻝﻴـوم اﻷول ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎرك ،وان أرﺒـﻊ ﻗﻨﺎﺒـل ﻤـن زﻨـﺔ
) (900ﻜﻐم أُﻝﻘﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻲ ﻴوم اﻝﺜﻼﺜﺎء اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر /ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ.
ﻜﺎﻨــت اﻝﻘ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺘــﺼب ﺤﻤﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻓــﺔ أﺤﻴــﺎء ﻤدﻴﻨــﺔ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ..ﺤﻴــث
ﻋﻤـ ــدت اﻝﻘ ـ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ واﻝـ ــﺴﻠطﺎت اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ إﻝـ ــﻰ ﻗطـ ــﻊ اﻝﺘﻴـ ــﺎر اﻝﻜﻬرﺒـ ــﺎﺌﻲ ووﺴـ ــﺎﺌل
اﻻﺘــﺼﺎل اﻝــﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴــﻠﻜﻴﺔ ﻋــن اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ،وﺒــدأت اﻝطــﺎﺌرات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ واﻝﻤدﻓﻌﻴــﺔ ﺘﻠﻘــﻲ
ﺒﺤﻤﻤﻬــﺎ وﻨﺎرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺒــﻼ اﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻷي ﺤــﻲ أو ﻤﻜــﺎن ،ﺒــل ﻨﻘــول أﻨﻨــﺎ ﻝــم ﻨــﺸﻬد
ﻗــﺼﻔﺎً ﻤﺜــل ﻫــذا ﺤﺘــﻰ ﻓــﻲ اﻷﻓــﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ أو ﻓــﻲ اﻷﻓــﻼم واﻝﺒـراﻤﺞ اﻝوﺜﺎﺌﻘﻴــﺔ واﻝوﻗــﺎﺌﻊ
ﺘﻌﺠز ﻋن ﺘﺼوﻴر ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤن ﺠراﺌم ﻓﻌﻼً.
ﻜﺎن ﻴوم اﻝﺴﺒت اﻷول ﻤن ﺸﻬر ﺸوال ) (1425اﻝﻤواﻓق اﻝﺜﺎﻝـث ﻋـﺸر ﻤـن ﺸـﻬر
ﻨوﻓﻤﺒر ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﺎم ) (2004أول أﻴﺎم ﻋﻴد اﻝﻔطر اﻝﻤﺒـﺎرك ،ﻝﻜﻨـﻪ ﻜـﺎن أول
ﻴوم ﻴﺘﻜـﺸف ﻓﻴـﻪ أﻴـﻀﺎً ﺤﺠـم اﻝﺠرﻴﻤـﺔ اﻝﺒـﺸﻌﺔ اﻝﺘـﻲ ارﺘﻜﺒـت ﺒﺤـق ﻤدﻴﻨـﺔ اﻝﻔﻠوﺠـﺔ وأﻫﻠﻬـﺎ
ﺤﻴ ــث أﻋﻠﻨ ــت اﻝﻘـ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ اﻨﺘﻬ ــﺎء اﺠﺘﻴﺎﺤﻬ ــﺎ ،وﺒ ــدأت ﻋ ــﺸرات اﻝ ــﺼور واﻝﺘﻘ ــﺎرﻴر
ﺘﺨــرج ﻤــن اﻝﻤدﻴﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺸ ـوارﻋﻬﺎ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن )ﻤﻘﺒ ـرة ﻤﻔﺘوﺤــﺔ( ﻋــﺸرات اﻝﺠﺜــث
ﻝﻨــﺴﺎء وأطﻔــﺎل وﻜﺒــﺎر اﻝــﺴن وﻤــن ﻜــل اﻷﻋﻤــﺎر ﻤﻠﻘــﺎة ﻋﻠــﻰ اﻷرض ﻓــﻲ اﻝــﺸوارع وراﺌﺤــﺔ
اﻝﻤوت ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن.
' Lق "ا?**?*? " Lر ا :x
ﻜﺎن ﻜﺜﻴر ﻤن أﻫل اﻝﻔﻠوﺠﺔ اﻝذﻴن ﻨﺠو ﻤن اﻝﻤوت ﻗد ﺘﺤدﺜوا ﻋن اﺴﺘﺨدام اﻝﻘـوات
اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻐــﺎز اﻝ ــﺴﺎم ،وأﺴــﻠﺤﺔ ﻜﻴﻤﺎوﻴــﺔ ﻤﺤرﻤ ــﺔ دوﻝﻴــﺎً ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ اﺠﺘﻴــﺎح "اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ"
ٕواﺨــﻀﺎﻋﻬﺎ ﻓــﻲ ﻨــوﻓﻤﺒر /ﺘــﺸرﻴن اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻝﻌــﺎم ،2004ﻝﻜــن اﻝﻘـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻨﻔــت
ذﻝــك ﺒــﺸدة واﻋﺘﺒرﺘــﻪ )ﺨ ارﻓــﺎت( ﻏﻴــر ان ﺼــﺤﻔﻴﻴن ﻤــن ﻗﻨــﺎة ﺘﻠﻔــﺎز )راي( اﻹﻴطﺎﻝﻴــﺔ ﺒﺜـوا
ﻓﻠﻴﻤﺎً وﺜﺎﺌﻘﻴﺎً ﻓـﻲ اﻝﺜـﺎﻤن ﻤـن ﺘـﺸرﻴن اﻝﺜـﺎﻨﻲ /ﻨـوﻓﻤﺒر  2005ﻓـﻲ اﻝـذﻜرى اﻷوﻝـﻰ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ
اﺠﺘﻴﺎح اﻝﻔﻠوﺠﺔ اﻝﺘﻲ أﺒﻘﺘﻬﺎ اﻝﻘوات اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺘﺤت اﻝﺤﺼﺎر ﺒﻌد ﺘدﻤﻴرﻫﺎ.
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اﻋﺘﺒر ﻫذا اﻝﻔﻴﻠم وﺜﻴﻘﺔ إداﻨﺔ وﺘﺠرﻴم ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ،وﻗـد ﻗـدم أدﻝـﺔ داﻤﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ
ان اﻝﻘوات اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ اﺴﺘطﺎﻋت ﺤﺴم اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻋﺒر اﺴﺘﺨدام أﺴـﻠﺤﺔ ﻤﺤرﻤـﺔ دوﻝﻴـﺎً ﻤﻨﻬـﺎ
اﻝﻔوﺴﻔور اﻷﺒﻴض اﻝذي ُﺤرﻗت ﺒﻪ أﺤﻴﺎء ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤدﻴﻨﺔ
وﺤﻴﻨﻤ ــﺎ ﺴ ــﺌل اﻝﺠﻨ ــدي " ﺠﻴ ــف اﻨﺠﻠﻬ ــﺎرت" ﻋﻤ ــﺎ إذا ﻜ ــﺎن ..ﻗ ــد اﺴ ــﺘﺨدم أﺴ ــﻠﺤﺔ

)(406

.

ﻜﻴﻤﺎوﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫﺠﻤ ــﺎت اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ وﻗﻌ ــت ﻓ ــﻲ ﺘ ــﺸرﻴن اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ  2004ﻗ ــﺎل ﺒ ــﺎﻝطﺒﻊ
" وﻗ ــد ﺘﺄﻜ ــدت ﻤ ــن ذﻝ ــك واﻝﻘ ــول MK77اﻝﻔ ــﺴﻔور اﻷﺒ ــﻴض ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴ ــد ،ورﺒﻤ ــﺎ اﻝﻨﺎﺒ ــﺎﻝم "
ﻝﻠﺠﻨـ ــدي ..ﺤﻴﻨﻤـ ــﺎ ﺴـ ــﻤﻌت ذﻝـ ــك ﻤـ ــن اﻹذاﻋـ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒـ ــﺎﻝﺠﻴش -أن ﺘﺄﺨـ ــذ اﻝﺤﻴطـ ــﺔ
واﻝﺤــذر ..ﻷن اﻝﻔــﺴﻔور اﻷﺒــﻴض اﺴــﺘﺨدم ،وﻫــو ﻤــﺎ ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﺎﻻﺼــطﻼح اﻝﻌــﺴﻜري
)وﻴﻠــﻲ ﺒــت( ،وأﻀــﺎف ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﻨﻔﺠــر اﻝﻔــﺴﻔور اﻷﺒــﻴض ﻴﻨﺘــﺸرٕ ،واذا ﻤــﺎ أﺼــﺎب إﻨــﺴﺎﻨﺎً
ﻴذﻴﺒــﻪ ﺤﺘــﻰ اﻝﻌظــم ﻝﻜﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤــس اﻷﻝﺒــﺴﺔ ﻷﻨــﻪ ﺘــﺄﺜﻴرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻝﺨﻠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﺎء ،ﻓﻬــو
ﻴﺤـرق اﻷوﻜــﺴﺠﻴن وﻴــؤدي اﺴﺘﻨــﺸﺎﻗﻪ إﻝــﻰ اﻝﻤــوت ،وﻗــﺎل :ﻝﻘــد أرﻴــت اﻷﺠــﺴﺎد اﻝﻤﺤﺘرﻗــﺔ،
وﻗــد ﻋــرض أﺤــد اﻷﻓــﻼم ﺼــو اًر ﻻﻨــﺎس ﻗﺘﻠـوا ﻤــن آﺜــﺎر اﻝﻔوﺴــﻔور اﻷﺒــﻴض ..أﺜﻨــﺎء اﻝﻨــوم
وآﺨرون ﻜﺎﻨوا ﻴﻌدون اﻝطﻌﺎم ،وﺜﻠﺔ أﺨرى ﻜﺎﻨت ﺘﺼﻠﻲ.
وﻝﻌــل اﻝﺨ ـواﺘم ..ﺘــﺄﺘﻲ ﻤﻨــﺴﺠﻤﺔ ﻤــﻊ اﻝﻤﻘــدﻤﺎت ..ﻓﺎﻹرﻫــﺎب وﺨﺒ ـرة اﻹرﻫــﺎب اﻝﺘــﻲ
ﻜــﺎن ﻴﺤﻤﻠﻬــﺎ ﺒرﻴﻤــر ردﻴﺌــﺔ ،ﻓﺤﺘــﻰ إذاً ﻤــﺎ ﻋﺠــز اﻝﻤﺤﺘﻠــون ﺒﺎﻝــﺴﻴطرة اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ وﺒــدت
ﺼــﻌﺒﺔ اﻝﻤﻨــﺎل ..اﻤطــروا اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺒﻜــل اﻷﺴــﻠﺤﺔ ﺤﺘــﻰ اﻝﻤﺤرﻤــﺔ دوﻝﻴــﺎً وان ﻫــذا ﻻ ﻴــﺸﻜل
ﺸﻲء ﻋﻨدﻫم طﺎﻝﻤﺎ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﺒرر اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻬدف.

)(406أﺤﻤد ﻤﻨﺼور ،ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﻔﻠوﺠﺔ ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.342
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ا B+ا:7A
 ،ا وا ..Fوا+U3ت
'> ا4Hت اا
وﻝــد ﻋﺠــز اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻋــن ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻨﺘﻬﺎﻜــﺎت ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن واﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺒﻌد اﻻﺤﺘﻼل إﻝـﻰ ﻗﻴـﺎم اﻝـﺴﻠطﺎت اﻝﺠدﻴـدة ﻝﻠﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ زوال اﻝﺒﻨﻴـﺔ
اﻝﻤؤﺴــﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ﺒﺤﻠﻬــﺎ ﻤــن ﻗﺒــل ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ،ان اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق أﺘــﺴم ﺒــﺴﻤﺎت
ﺨﺎﺼﺔ ﺘرﺘﺒت ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺜﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ وﻫﻲ:
 -1ا/ط اc-م ا : 4ا/ـ D9ـ :اـاق
?> اM3'Vل:
ﺘ ارﻓــق اﺤــﺘﻼل اﻝﻌـراق ،ﺒــﺴﻘوط اﻝﻨظــﺎم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘــﺎﺌم ،ﺒﻤوﺠــب اﻝدﺴــﺘور اﻝﻤؤﻗــت
اﻝﻨﺎﻓــذ ﻤــن ﻋــﺎم  ،1970ﺒﺤﻴــث أﺼــﺒﺤت اﻝدوﻝــﺔ ﻤــن دون ﺠﻬــﺎز ﺴﻴﺎﺴــﻲ ،وﻝــم ﻴﻘﺘــﺼر
اﻷﻤر ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤد ،واﻨﻤﺎ اﻜﺘﻤل اﻝﻔراغ اﻝدﺴﺘوري ،واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌدم وﺠود ﻨظﺎم ﻋ ارﻗـﻲ
ﺒدﻴل ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝﻌـراق .ﻜﻤـﺎ ﻴـﺘم ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻت اﻻﻨﻘﻼﺒـﺎت اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ أو اﻝﺜـورات،
وﺘرﺘ ــب ﻋﻠ ــﻰ ذﻝ ــك زوال اﻝﺸﺨ ــﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴ ــﺔ اﻝدوﻝﻴ ــﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠ ــﺔ ﻝﻠﻌـ ـراق ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــﺼﻌﻴد
اﻝدوﻝﻲ أو ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ ﺴـﻠطﺎت اﻻﺤـﺘﻼل ﻋﺒـر اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة) ..(407ﻜﻤـﺎ
ﻫــو اﻝﺤــﺎل ﻤــﺜﻼً :ﻓــﻲ اﺤــﺘﻼل "إﺴـراﺌﻴل" ﻝﻸ ارﻀــﻲ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻋــﺎم )(1967؛ ﺤﻴــث ﺘوﻝــت
أﺠﻬ ـزة اﻝدوﻝــﺔ ﻓــﻲ ﻤــﺼر وﺴــورﻴﺎ واﻷردن ﺘﻤﺜﻴــل اﻝﻌ ـراق ﻓــﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﻓــﺼل اﻝﻘ ـوات-
ﻋﺒ ــر اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ،وﻝﻜ ــن اﺤ ــﺘﻼل اﻝﻌـ ـراق ﺘ ــم ﺒﻐ ــزو ﻜ ــل اﻷ ارﻀ ــﻲ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،وزوال
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ أﺤـدث ﻓ ارﻏـﺎً ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎً ودﺴـﺘور ًﻴﺎ ،ﺤـﺎول اﻝﻘـرار ) (1483ﻤـلء ﻫـذا
اﻝﻔـراغ ﺒﺘﻔــوﻴض ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ﻜﻤــﺎ ﺴــﻴرد ﻓـﻲ اﻝــﺴﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ..وﻝﻜــن ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل
 x*? -2ـU

أﻜﻤﻠت وﻋﻤﻘت ﻫذا اﻝﻔراغ ﺒﺤل اﻷﺠﻬزة اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ.
ا'VـM3ل ^ـ 'Mت /Uـ دارة
ا و وا3ف ;:

)(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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ﻜﻤــﺎ وردت ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة اﻝراﺒﻌــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻤــن ﻗ ـرار ﻤﺠﻠــس اﻻﻤــن )2003 (1483
ﻓـ ـ ــﺄن ﺴـ ـ ــﻠطﺔ اﻻﺤـ ـ ــﺘﻼل ..ﻗـ ـ ــد ﻓوﻀـ ـ ــت ﻤـ ـ ــن ﻤﺠﻠـ ـ ــس اﻷﻤـ ـ ــن اﻹدارة اﻝﻔﻌﺎﻝـ ـ ــﺔ ﻝﻺﻗﻠـ ـ ــﻴم
ٍ
ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ)Administration The Territory Effective ،
( ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك،
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﺎدة اﻷﺤوال اﻝﺘـﻲ ﻴﺘـواﻓر ﻓﻴﻬـﺎ اﻷﻤـن واﻻﺴـﺘﻘرار وﺘﻬﻴﺌـﺔ اﻝظـروف اﻝﺘـﻲ
ﻴﻤﻜن ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ أن ﻴﻘرر ﺒﺤرﻴـﺔ ﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ ،وﻝﻜـن اﻝﺘﻔـوﻴض ﻗـد ﺠـﺎء
" Calls Upon The Authorityﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝطﻠب ﻤـن ﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن ﻤـن اﻝـﺴﻠطﺔ "
To Promote The Welfare ofﺒﺄن ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق رﻓـﺎﻩ اﻝـﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ "
" أي ان ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل أﺼــﺒﺤت ﻤﻜﻠﻔــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل ﻤﺠﻠــس The Iraqi People
اﻷﻤن ﺒﺈدارة اﻝﻌراق ﻜوﻨﻪ إﻗﻠﻴﻤﺎً ﻤﺤﺘﻼً.
واﻝﻼﻓــت ﻝﻠﻨظــر :ان ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل :ﻗــد ﺒﺎﺸــرت ﻤﻬﺎﻤﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺼــدرت ﺒــﺎﻝﻘرار
 1483ﻗﺒل ﺼدور اﻝﻘرار اﻝﻤذﻜور ﺒﺄﻜﺜر ﻤن ﺸﻬر ،ﻓﻘد ﺤﻠـت ﺴـﻠطﺔ اﻻﺤـﺘﻼل ﺒﺘـﺎرﻴﺦ
 16ﻨﻴ ــﺴﺎن /أﺒرﻴ ــل  2003ﺤ ــزب اﻝﺒﻌ ــث اﻝﻌرﺒ ــﻲ اﻻﺸ ــﺘراﻜﻲ ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ،ﺜ ــم أﺼ ــدر
( ﺒﺘـﺎرﻴﺦ /6أﻴـﺎر/ﻤـﺎﻴو 2003/أﻤـ اًر CPAاﻝﻤدﻴر اﻹداري ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴـﺔ اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ )
ﺒﺘطﻬﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن ﺤزب اﻝﺒﻌث ،ﺜم أﺼـدر اﻝﻤـدﻴر اﻝﻼﺌﺤـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﻨﻔـﺴﻬﺎ
رﻗم ) (1ﻤن دون وﻀﻊ ﺘـﺎرﻴﺦ ﺤـﻴن ﺘوﻗﻴﻌﻬـﺎ ،وﻝـم ﺘﻨـﺸر ﻓـﻲ اﻝﺠرﻴـدة اﻝرﺴـﻤﻴﺔ إﻻ ﺒﻌـد
أﻀــﻴﻔت إﻝﻴﻬــﺎ إﺸ ـﺎرة ﻓــﻲ اﻝدﻴﺒﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ ﻗ ـرار ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن  2003/1483ﻹظﻬﺎرﻫــﺎ
وﻜﺄﻨﻬﺎ ﺼﺎدرة ﺘﻨﻔﻴذاً ﻝﻠﻘرار اﻝﻤذﻜور).(408
أي ان اﻝﻔﻘ ـ ـ ـرة اﻝراﺒﻌـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـرار  2003/1483ﻝﻴـ ـ ــﺴت إﻻ ﺘﻨﻔﻴـ ـ ــذاً
ﻝﻠ ــﺼﻼﺤﻴﺎت واﻝﻤﻬ ــﺎم اﻝﺘ ــﻲ وﻀ ــﻌﺘﻬﺎ ﺴ ــﻠطﺎت اﻻﺤ ــﺘﻼل ﻝﻨﻔ ــﺴﻬﺎ ،وﻝ ــم ﺘ ــﻀﻌﻬﺎ اﻷﻤ ــم
اﻝﻤﺘﺤــدة ،واﻝــدﻝﻴل ﻋﻠــﻰ ذﻝــك :ان اﻝــﺴﻠطﺎت اوردت اﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ ﻤطﻠﻘــﺔ ،وﺘــﺸﻤل
ﻜل ﺴﻠطﺎت اﻝدوﻝﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻗـواﻨﻴن وأﻋـراف اﻝﺤـرب واﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت ﺠﻨﻴـف ﻝﻠﻘـﺎﻨون
اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝدوﻝﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﻓﻘد ورد ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) (2ﻤن اﻝﺠزء اﻷول ﻤن اﻝﻼﺌﺤـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ رﻗـم ) (1ﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ:
" ﻴﻌﻬــد إﻝــﻰ اﻝــﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴــﺔ اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ ،وﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻜــل اﻝــﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ واﻝﺘــﺸرﻴﻌﻴﺔ

)(408

اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ 17 ،ﺤزﻴران/ﻴوﻨﻴو.2003/
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واﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻫـداﻓﻬﺎ ،وذﻝــك ﺒﻤوﺠــب ﻗـ اررات ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ذات اﻝــﺼﻠﺔ،
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻘـرار  2003/1483واﻝﻘـواﻨﻴن واﻷﻋـراف اﻝﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺤـرب ،وﻴﺘـوﻝﻰ
اﻝﻤدﻴر اﻹداري ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻠك اﻝﺴﻠطﺎت".
وﻗد اﻨﻌﻜﺴت ﻫذﻩ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤراﻓق اﻝدوﻝﺔ ،وﺤﺘـﻰ ﻓـﻲ اﻝﻘـﻀﺎء
واﺼدار ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.
 و ; ! >+
ا4H
 -3زوال ا-+
 UاM3'Vل:
ﻜ ــﺎن اﻷﻤ ــر اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ اﻝ ــذي أﺼ ــدرﻩ -ﻤ ــدﻴر ﺴ ــﻠطﺔ اﻻﺌ ــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘ ــﺔ ﻫ ــو :اﻷﻤ ــر
رﻗــم ) (2وﻤــن دون ان ﻴﻘﺘــرن ذﻝــك ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ﺼــدورﻩ ،وﻝــم ﻴﻨــﺸر ﻓــﻲ اﻝﺠرﻴــدة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ اﻻ
ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  17ﺤزﻴـ ـران /ﻴوﻨﻴ ــو  2003ﺒﻌ ــد ان اﻀ ــﻴﻔت إﻝ ــﻰ دﻴﺒﺎﺠﺘ ــﻪ اﻹﺸ ــﺎرة إﻝ ــﻰ ﻗـ ـرار
ﻤﺠﻠس اﻷﻤن  ،2003/1483وﺨطورة ﻫـذا اﻷﻤـر :أﻨـﻪ ﺤـل اﻝﻜﻴﺎﻨـﺎت اﻝـﺴﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ
اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وﺠــرد اﻝدوﻝــﺔ ﻤــن أي ﻜﻴــﺎن ﻤؤﺴــﺴﻲ ﻴﻌﺒــر ﻋــن ﺴــﻴﺎدﺘﻬﺎ ،ﻓﻘــد ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝﺠــزء
اﻷول ﻤن اﻷﻤر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ):(409
أ -ﺘﺤل ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻷﻤر اﻝﻜﻴﺎﻨـﺎت اﻝـوارد ذﻜرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﺤـق ))اﻝﻜﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠـﺔ((
وﻗد ﺘﻀﺎف ﻝﻬﺎ أﺴﻤﺎء ﻜﻴﺎﻨﺎت أﺨرى ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.
وﻗد ورد ﻓﻲ ﻤﻠﺤق اﻷﻤر ﺘﻌداد ﻝﻠﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠﺔ وﻫﻲ:
 اﻝﻤؤﺴ ـ ــﺴﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠ ـ ــﺔ ﺒﻤوﺠ ـ ــب اﻷﻤ ـ ــر ﻫ ـ ــﻲ اﻝﻤؤﺴ ـ ــﺴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴ ـ ــﺔ) :و ازرةاﻝـ ـ ـ ــدﻓﺎع ،و ازرة اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم ،و ازرة اﻝدوﻝـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻠـ ـ ـ ــﺸؤون اﻝﻌـ ـ ـ ــﺴﻜرﻴﺔ ،ﻤﻜﺘـ ـ ـ ــب
اﻝﻤﺨـ ـ ــﺎﺒرات ،اﻷﻤـ ـ ــن اﻝﻘـ ـ ــوﻤﻲ ،ﻤدﻴرﻴـ ـ ــﺔ اﻷﻤـ ـ ــن اﻝﻌﺎﻤـ ـ ــﺔ ،ﺠﻬـ ـ ــﺎز اﻷﻤـ ـ ــن
اﻝﺨﺎص(.
 اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ) :اﻝﺠــﻴش ،اﻝــﺴﻼح اﻝﺠــوي ،اﻝﺒﺤرﻴــﺔ ،ﻗــوةاﻝـ ـ ــدﻓﺎع اﻝﺠـ ـ ــوي واﻝﺘﻨظﻴﻤـ ـ ــﺎت اﻝﻌـ ـ ــﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴـ ـ ــﺔ اﻷﺨـ ـ ــرى ،اﻝﺤـ ـ ــرس
اﻝﺠﻤﻬـ ــوري اﻝﺨـ ــﺎص ،ﻤدﻴرﻴـ ــﺔ اﻻﺴـ ــﺘﺨﺒﺎرات اﻝﻌـ ــﺴﻜرﻴﺔ ،ﺠـ ــﻴش اﻝﻘـ ــدس،
ﻗوات اﻝطوارئ(.
)(409

أﺤﻤــد اﻝﺤــﺎج ﻫﺎﺸــم اﻝــدﻓﺎﻋﻲ ،ﻤﺤﺎﻀــر ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻻﻨﺘﻘــﺎﻝﻲ  ،2004/5/5-2004/1/4ﺒﻴــروت،

دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ  ،2005 ،ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ،ص.43-42
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 اﻝﻘوات ﺸﺒﻪ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ) :ﻓـداﺌﻴو ﺼـدام ، ،اﺼـدﻗﺎء ﺼـدام ،اﺸـﺒﺎلﺼدام ،اﻝﺠﻴش اﻝﺸﻌﺒﻲ(
 اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻷﺨــرى اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ) :دﻴـوان اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ،ﺴــﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ،ﻤﺠﻠــسﻗﻴــﺎدة اﻝﺜ ـورة ،اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــوطﻨﻲ ،ﺘﻨظــﻴم اﻝﻔﺘــوة ،اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻸﻝﻌــﺎب
اﻷوﻝﻤﺒﻴﺔ ،اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺜورﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺨﺎﺼﺔ ،وﻤﺤﺎﻜم اﻷﻤن اﻝوطﻨﻲ(.
ب -ﺘﺤــل ﻜــذﻝك ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻠﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠــﺔ -ﻗــد ﺘــﻀﺎف إﻝــﻰ ﻫــذﻩ
اﻝﻼﺌﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﺴﻤﺎء ﺘﻨظﻴﻤﺎت أﺨرى.
وﻤـ ــن اﺴـ ــﺘﻌراض ﻤﻔـ ــردات اﻝﻜﻴﺎﻨـ ــﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠـ ــﺔ ﻴﺘﺒـ ــﻴن ﺒـ ــﺼورة واﻀـ ــﺤﺔ ان ﺴـ ــﻠطﺔ
اﻻﺤــﺘﻼل :ﻗــد ﺤﻠــت اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــﺸﻜل اﻝﻌﻤــود اﻝﻔﻘــري ﻝﻜﻴﺎﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻝــﺼﻌﻴدﻴن اﻝــوطﻨﻲ واﻝــدوﻝﻲ .ﻓــﺈذا ﻜــﺎن ﻤﻔﻬوﻤـ ًـﺎ ،ﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت وﻗــوع اﻨﻘﻼﺒــﺎت ﻋــﺴﻜرﻴﺔ
ﺘﺒ ــدﻴل ﻗﻴ ــﺎدات اﻝﺠ ــﻴش واﻝﻘـ ـوات اﻝﻤ ــﺴﻠﺤﺔ ،ﻓ ــﺄن ذﻝ ــك ﻴ ــؤدي إﻝ ــﻰ ﺤ ــل اﻝﺠ ــﻴش ﺒﻜﻴﺎﻨ ــﻪ
ﻜﻤؤﺴﺴﺔ وطﻨﻴﺔ.
ﻜﻤــﺎ ان ﺤــﺎﻻت اﻻﺤــﺘﻼل ﻻ ﺘــؤدي..إﻝــﻰ ﺤــل واﻝﻐــﺎء اﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤؤﺴــﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ
ﺒﺤﻴث ﺘﺠرد اﻝدوﻝﺔ ﻤن إدارﺘﻬﺎ ،وﻗد أطﻠق ﺒﺤق أﺤد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻨـدوة ﺒـﺎرﻴس اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ
(

)(410

ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ان ﺤل ﻜﻴﺎﻨـﺎت )Etatsauverain sans apparel etatqne
اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ ،وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠﻴش ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺨطﻴرة.

ﻤــن ﻜ ــل ﻤــﺎ ﺘﻤ ــت اﻹﺸــﺎرة إﻝﻴ ــﻪ ..ﻓــﺄن ﺤ ــل اﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤؤﺴ ــﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ
أﻨطوى ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ اﻋﺘﺒﺎرات ﺴﻠﺒﻴﺔ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ):(411
 -1ﻓرط اﻝﻘرار ﺒﺂﻻف اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن واﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝدواﺌر.
 -2ﺤ ــرﻤﻬم ﺠﻤﻴﻌ ــﺎً أو ﻗ ــﺴﻤﺎً ﻤ ــﻨﻬم ﻤ ــن اﻻﺴ ــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝ ــﺸﻬرﻴﺔ )اﻝرواﺘ ــب( ﺒﺤﻴ ــث
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.
) (411ﻨﺸر اﻷﻤر ﻓﻲ :اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺘﺤت رﻗم ) (3ﻓﻲ  17ﺤزﻴران/ﻴوﻨﻴو ،2003ص.2
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 -3ﺠﻌﻠﻬـ ــم ﻝﻘﻤـ ــﺔ ﺴـ ــﺎﺌﻐﺔ ﺒﻴـ ــد اﻝﻤﺠﻤوﻋـ ــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـ ــﺔ -وﺤﺘـ ــﻰ ﻓـ ــﺼﺎﺌل "اﻝﻤﻘﺎوﻤـ ــﺔ
اﻝﻤﺸروﻋﺔ" ﻤﺤﻠﻴﺎً ٕواﻗﻠﻴﻤﺎً ودوﻝﻴﺎً وﺒﻤوﺠب ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة واﻝﻌﻬـدﻴن اﻷول
واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﺎم.1966

 -4زاد ﻓــﻲ ﺤﺠــم اﻝﺒطﺎﻝــﺔ ،وﻤــن ﺜــم ﺤﺠــم اﻝﻤــﺸﺎﻜل اﻝﺘــﻲ ﻴﻌــﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻌ ـراق ﻓــﻲ
ﺨﻼل ﻓﺘرة اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق.
 -5ﻜ ــﺎن ﻴﻤﻜ ــن اﻻﺴ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ــن ﺘﻠ ــك اﻝطﺎﻗ ــﺎت ..ﻋ ــن طرﻴ ــق اﻝﺘﺄﻜ ــد ﻤ ــن اﻝﻌﻨﺎﺼ ــر
اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘ ـرﺘﺒط إﻻ ﺒــﺎﻝوطن ،ﺘــﺴﻬر ﻋﻠــﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻹداﻤــﺔ رﺤــﻰ اﻝﺤﻴــﺎة
ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺒﻌد اﻻﺤﺘﻼل.
 -6ﺠﻌ ــل ذﻝ ــك اﻝﻘ ـ ـرار ﺒﻌ ــض ﻋﻨﺎﺼـ ــر أو ﻤـ ــوظﻔﻲ اﻝﻜﻴﺎﻨ ــﺎت اﻝﻤؤﺴ ــﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﺤﻠـ ــﺔ
ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﻘﺘل أو اﻻﺒﺘزاز وﻤن ﺜم اﻝﻬروب إﻝﻰ ﺨﺎرج اﻝـوطن ،اﻷﻤـر اﻝـذي ﺤـرم
اﻝﻌراق وﺸﻌﺒﻪ ﻤن ﺨدﻤﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت.
 -7ﺘﻌطﻴل اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻨـﻰ اﻝﻤؤﺴـﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ ،ﻝﺤـﻴن إﻴﺠـﺎد اﻝﺒـداﺌل ﻤـن
اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن واﻝﻤوظﻔﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن اﻵﺨرﻴن ﻹدارة ﺸؤوﻨﻬﺎ ﻤﺠدداً.
 -8ﺘﻌﻤﻴق اﻝﻬوة ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﺠﻤوع ﻤن )اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن( ﻋـﺴﻜرﻴن  ،ﻤـوظﻔﻴن وﻋـﺎﻤﻠﻴن ﻤـﻊ
اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﻜــﺎن ﺒﺎﻻﻤﻜــﺎن اﻗﺤــﺎﻤﻬم ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﺨﻠــق أﺠ ـواء
اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝﺜﻘﺔ ،وﻤد ﺠﺴور اﻝﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴن أطﻴﺎف اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﺄﺠﻤﻌﻪ.
اﻝﻤﻬـ ـ ــم ان اﻝـ ـ ــﺴﻔﻴر "ﺒـ ـ ــول ﺒرﻴﻤـ ـ ــر" ﻨـ ـ ــﺼب ﻨﻔـ ـ ــﺴﻪ ﺤﺎﻜﻤـ ـ ــﺎً ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﻌ ـ ـ ـراق ﻴﺘﻤﺘـ ـ ــﻊ
ﺒﺎﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻜﺎﻓﺔ وﻝم ﺘﺸر ﺘﻘﺎرﻴر اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻫﺎ:
 -1أﺼــدر اﻝﻤــدﻴر اﻹداري ﻝــﺴﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ أﻤـ اًر ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  16أﻴــﺎر/ﻨﻴــﺴﺎن
 2003أي ﻗﺒــل ﺼــدر ﻗـرار ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن  ،2003/1483ﻴــﺘم ﺒﻤوﺠــب ﻫــذا
اﻷﻤر إﻗﺼﺎء ﻜﺒﺎر أﻋﻀﺎء اﻝﺒﻌث اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن ﻤ ارﻜـزﻫم ،وﻫـم ﻴﺘﻤﺘﻌـون ﺒﺎﻝرﺘـب
اﻝﺘﺎﻝﻴ ــﺔ :ﻋ ــﻀو اﻝﻘﻴ ــﺎدة اﻝﻘطرﻴ ــﺔ ،ﻋ ــﻀو ﻓ ــرع ،وﻋ ــﻀو ﺸ ــﻌﺒﺔ ،وﻋ ــﻀو ﻓرﻗ ــﺔ،
وﻴﺸﺎر "إﻝﻴﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎً ﺒﻌﺒﺎرة ﻜﺒﺎر أﻋﻀﺎء اﻝﺤزب" وﻴﺤظـر ﻋﻠـﻴﻬم ﻓـﻲ اﻝﻤـﺴﺘﻘﺒل
اﻝﻌﻤــل ﻓــﻲ أي وظﻴﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘطــﺎع اﻝﻌــﺎم ،وﺴــوف ﻴﺘﻌرﻀــون ﻝﻠﺘﺤرﻴــﺎت وﻝﺘﻘﻴــﻴم
ﻤــدى ﻤــﺎ ارﺘﻜﺒــوﻩ ﻤــن ﻤﻤﺎرﺴــﺎت إﺠراﻤﻴــﺔ أو ﻤــﺎ ﻴــﺸﻜﻠوﻨﻪ ﻤــن ﺨطــر ﻋﻠــﻰ أﻤــن
اﻻﺌ ـ ــﺘﻼف ،وﺴ ـ ــوف ﻴﺘﻌ ـ ــرض ﻤ ـ ــن ﻴ ـ ــﺸﺘﺒﻪ ﻓ ـ ــﻲ ارﺘﻜ ـ ــﺎﺒﻬم ﻤﻤﺎرﺴ ـ ــﺎت إﺠراﻤﻴ ـ ــﺔ
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ﻝﻠﺘﺤرﻴﺎت واﻝﺘﺤﻘﻴق ،وﺴوف ﻴﺘم اﻋﺘﻘﺎل أو ﺘﺤدﻴد إﻗﺎﻤﺔ ﻤن ﻴﺤﺘﻤـل ﻫـروﺒﻬم أو
ﻤن ﺘدل اﻝﺘﺤرﻴﺎت واﻝﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻴﺸﻜﻠون ﺨط اًر ﻋﻠﻰ اﻷﻤن).(412
ﻜﻤــﺎ أﺼــدر اﻝﻤــدﻴر اﻹداري ﻝــﺴﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ اﻷﻤــر رﻗــم ) (5ﺒﺘﺄﺴــﻴس
اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﺘطﻬﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن ﺤزب اﻝﺒﻌث).(413
ان ﻫذا اﻷﻤر وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻴﺘﻌﺎرض ﻤـﻊ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨـﺴﺎن
واﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴن ﻫﻤﺎ:
اﻷول :ﺘﻌﺎرﻀﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﺎدة ) (2ﻤن اﻹﻋﻼن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨـﺴﺎن واﻝﻤـﺎدة ) (2ﻤـن
اﻝﻌﻬد اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -اﻝﺘـﻲ ﺘـﻨص ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﻝﺘﻤﻴـز ﺒـﺴﺒب
"اﻝﻌ ــرق ،أو اﻝﻠ ــون أو اﻝﺠ ــﻨس أو اﻝﻠﻐ ــﺔ أو اﻝ ــدﻴن أو اﻝـ ـرأي اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻲ" ان ﻫ ــذا
اﻝﺘــﺼرف ﻴﻤﺎﺜــل وﻴ ـوازي ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻴﻌﺘﻤــدﻩ اﻝﻨظــﺎم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝــﺴﺎﺒق ﻤــن ﺘــداﺒﻴر
ﺘﻤﻴزﻴﺔ ﻀد ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘﻤـﻴن إﻝـﻰ ﺤـزب اﻝﺒﻌـث أو اﻝﻤﻨﺘﻤـﻴن إﻝـﻰ أﺤـزاب ﻤﻌﺎرﻀـﺔ
ﻜﺤـ ــزب اﻝـ ــدﻋوة ،وﻜﺎﻨـ ــت ﻫـ ــذﻩ اﻝﺘـ ــداﺒﻴر ﻤوﻀـ ــﻊ أداﻨـ ــﻪ ﻝﺠـ ــﺎن ﺤﻘـ ــوق اﻹﻨـ ــﺴﺎن
اﻝﺘﻌﺎﻫدﻴــﺔ ،وﺒﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻝﺠﻨــﺔ
اﻝﻘـﻀﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴــز اﻝﻌﻨـﺼري ،ﻓــﺄن أﻤــر ﺘطﻬﻴــر اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﻤــن ﺤــزب
اﻝﺒﻌــث أو ﻤــﺎ ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ "اﺠﺘﺜــﺎث اﻝﺒﻌــث" ﻴﻨطــوي ﻋﻠــﻰ ﺘﻤﻴــز -ﻤﺒﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ
اﻝ أري اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﺤظور ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
وﻤن اﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر ان اﻝﺘﺒدﻴل اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻜﺒﻴـر اﻝـذي ﺘـم ﻓـﻲ اﻻﺘﺤـﺎد
اﻝـ ــﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ،واﻝـ ــذي ﻗـ ــﻀﻰ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻨظـ ــﺎم اﻝـ ــﺸﻴوﻋﻲ ﻋـ ــﺎم ) (1989ﻝـ ــم ﻴﺤظـ ــر
اﻝﺤــزب اﻝــﺸﻴوﻋﻲ ﻤــن اﻝﻌﻤــلٕ ،واﻨﻤ ــﺎ اﻨﺘﺨــب ﺒﻌــض اﻷﻋــﻀﺎء اﻝــﺸﻴوﻋﻴﻴن ﻓ ــﻲ

ﻤﺠﻠـ ــس "اﻝـ ــدوﻤﺎ اﻝروﺴـ ــﻲ"  ،وﻝﻜـ ــن ﺴـ ــﻠطﺔ اﻻﺤـ ــﺘﻼل ﺘـ ــﺴﺘﻬدف اﻝﻘـ ــﻀﺎء ﻋﻠـ ــﻰ
اﻝﻔﻜــر -اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴﺘﺒﻨــﺎﻩ ﺤــزب اﻝﺒﻌــث ﻤــﺴﺘﻬدﻴﺔ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﻔﻜــر اﻝﻨــﺎزي
ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺎﻨﻴ ــﺎ -ﺒﻌ ــد اﺤﺘﻼﻝﻬ ــﺎ اﻝ ــذي ﺘ ــم ﻗﺒ ــل ﺼ ــدور اﻹﻋ ــﻼن اﻝﻌ ــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘ ــوق
اﻹﻨﺴﺎن واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن).(414
)(412

ﻨﺸر اﻷﻤر ﻓﻲ :اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ  17ﺤزﻴران /ﻴوﻨﻴو ،2003ص.2

)(413

اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ،ص.17

)(414

اﻝﻤذﻜرة ﻨﺸرت ﻓﻲ  :اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ) 17آب /أﻏﺴطس  ، 2003ص.89-88
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اﻝﺜﺎﻨﻲ :إن ﻤﻼﺤﻘـﺔ -ﻤﻨﺘﻤـﻲ ﺤـزب اﻝﺒﻌـث ﺒﺘﻬﻤـﺔ ارﺘﻜـﺎﺒﻬم ﻤﻤﺎرﺴـﺎت إﺠراﻤﻴـﺔ ٕواﺤـﺎﻝﺘﻬم
إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬم ،ﻻ ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨوﻨ ًـﺎ ،ﺸـرﻴطﺔ ان ﺘ ارﻋـﻰ اﻝﻤـﺎدة )(10

ﻤــن اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺠﻨﻴــف اﻝراﺒﻌــﺔ ﻝــﺴﻨﺔ ) (1949اﻝﺘــﻲ ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴﻠــﻲ :ﻻ ﻴﺠــوز
ﻝدوﻝــﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ان ﺘﻘــﻀﻲ ﻋﻠــﻰ اﻷﺸــﺨﺎص اﻝﻤﺤﻤﻴــﻴن أو ﺘﺤــﺎﻜﻤﻬم أو ﺘــدﻴﻨﻬم
ﺒ ــﺴﺒب أﻓﻌ ــﺎل أﻗﺘرﻓوﻫ ــﺎ أو آراء أﻋرﺒـ ـوا ﻋﻨﻬ ــﺎ ﻗﺒ ــل اﻻﺤ ــﺘﻼل أو أﺜﻨ ــﺎء اﻨﻘط ــﺎع
ﻤؤﻗت ﻝﻼﺤﺘﻼل ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻗواﻨﻴن وﻋﺎدات اﻝﺤرب.
أي ان اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ ﻴﺤظــر ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ اﻷﺸــﺨﺎص ﻋــن أﻓﻌــﺎل أو آراء
أﻋرﺒـوا ﻋﻨﻬــﺎ ﻗﺒــل اﻻﺤــﺘﻼل ،وذﻝــك ﻋﻤــﻼً ﺒﺎﻝﻘﺎﻋــدة اﻝﻌﺎﻤــﺔ اﻝﻤﻨــﺼوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔﻘـرة
) (2ﻤـن اﻝﻤــﺎدة ) (11ﻤــن اﻹﻋــﻼن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن واﻝﻤــﺎدة ) (15ﻤــن اﻝﻌﻬــد
اﻝــدوﻝﻲ ﻝﻠﺤﻘــوق اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ ﻋــدم إداﻨــﺔ أي ﻓــرد ﺒﺄﻴــﺔ ﺠرﻴﻤــﺔ
ﺒﺴﺒب ﻓﻌـل أو اﻤﺘﻨـﺎع ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـل ﻝـم ﻴﻜـن وﻗـت ارﺘﻜﺎﺒـﻪ ﻴـﺸﻜل ﺠرﻴﻤـﺔ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ اﻝﻘـﺎﻨون
اﻝوطﻨﻲ أو اﻝدوﻝﻲ.
وﻫــذا ﻴﻨطﺒــق ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﺘﻘﻠــﻴن ﻤــن ﻤــﺴؤوﻝﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻝــﺴﺎﺒق ،واﻝﺤ ـزﺒﻴﻴن اﻝــذﻴن ﻝــم
ﺘوﺠــﻪ اﻝــﻴﻬم ﺒﻌــد اﻨﻘــﻀﺎء ﺤ ـواﻝﻲ ) (3ﺴــﻨوات ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﻘــﺎﻝﻬم أﻴــﺔ ﺘﻬﻤــﺔ  ،واﻝــذﻴن وردت
أﺴـ ــﻤﺎؤﻫم ﻓـ ــﻲ ﻗﺎﺌﻤـ ــﺔ ﺘـ ــﻀم ) (55ﺸﺨـ ــﺼﺎً وﻋﻤﻤـ ــت ﻋﻠـ ــﻰ اﻝ ـ ـرأي اﻝﻌـ ــﺎم ﺒـ ــﺸﻜل أوراق
اﻝﻠﻌب).(415
ٕوازاء ﻜل ﺘﻠـك اﻝﻘـ اررات اﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻤﻴﺜـﺎق اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة واﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ اﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ
ﻓﻘـ ــد أﺼـ ــدر ﻤـ ــدﻴر ﺴـ ــﻠطﺔ اﻻﺌـ ــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘـ ــﺔ اﻝﻤـ ــذﻜرة رﻗـ ــم ) (3ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ  18ﺤزﻴ ـ ـران/
ﻴوﻨﻴو 2003وﻨﺼت اﻝﻔﻘرة ) (3ﻤن اﻝﻘﺴم ) (2ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻲ :
أي ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋراﻗﻴــﺔ ﺒــﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝﺠﻨﺎﻴــﺎت اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ وﻓﻘــﺎً ﻝﻸﻤــر رﻗــم
) (18ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ  13ﺤزﻴ ـ ـران  /ﻴوﻨﻴـ ــو  ، 2003ﻝـ ــﻴس ﻝﻬـ ــﺎ ﺴـ ــﻠطﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أي ﻓـ ــرد ﻤـ ــن
اﻝﺘﺤﺎﻝف ﻓﻲ أي ﻤوﻀوع ﺴواء أﻜﺎن ﻤدﻨﻴﺎً أم ﺠزاﺌﻴﺎً.
ﻜﻤــﺎ أﺼــدر اﻝﻤــدﻴر اﻹداري ﻝــﺴﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ اﻷﻤــر رﻗــم ) (17ﺒﺘــﺎرﻴﺦ
) (27ﺤزﻴران /ﻴوﻨﻴو  ،2003وﻨص ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة ) (1ﻤن اﻝﻘﺴم ) (2ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻲ :
)(415

ﻤﺤﻤد ﺒﺴوﻨﻲ ،اﻝﻌﺎر اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻤن ﻏواﻨﺘﺎﻨﺎﻤو إﻝﻰ أﺒو ﻏرﻴب ،اﻝﻘﺎﻫرة-دﻤﺸق  ،دار اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﻌرﺒـﻲ،
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"ﺘﺘﻤﺘـ ــﻊ ﺴـ ــﻠطﺔ اﻻﺌـ ــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘـ ــﺔ ،وﻗ ـ ـوات اﻻﺌـ ــﺘﻼف وﻗ ـ ـوات اﻻرﺘﺒـ ــﺎط اﻷﺠﻨﺒﻴـ ــﺔ
وﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ وأﻤواﻝﻬﺎ وأﺼوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤن اﻹﺠراءات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ".
ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻹط ــﺎر ..ﻴﻘ ــول ﺒرﻴﻤ ــر) ..(416ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺼﺒﺎح اﻝﺒ ــﺎﻜر ﻤ ــن ﻴ ــوم اﻝﺠﻤﻌ ــﺔ
16آﻴــﺎر /ﻤــﺎﻴو 2003وﻗﻌــت ﻓــﻲ ﻤﻜﺘﺒــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻷﻤــر رﻗــم ) (1اﻝــﺼﺎدر ﻋــن ﺴــﻠطﺔ
اﻻﺤــﺘﻼل أو اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ ﺒﺤــﻀور ارﻴـﺎن وﺴــﻜوت وﻤﻴﻐﻬــﺎن وﻤــﺎرﺘﻴﻨﻴز ،وأﻀــﺎف،
وﻗﺒل اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺒﺎﻝوﻓد اﻝﻌراﻗﻲ ﺒﻌد ظﻬـر ذﻝـك اﻝﻴـوم ﺒﺤﺜـت ﻤرﺴـوم "اﺠﺘﺜـﺎث اﻝﺒﻌـث" ﻤـﻊ
اﻝ ــﺼﺤﺎﻓﺔ ،وأﻋﻠﻨ ــت ان  :اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺔ ﺴﺘ ــﺴﺘرﺸد ﺒﺜﻼﺜ ــﺔ ﻤﺒ ــﺎدئ ﺴ ــﺘﻜون ﻋﺎدﻝ ــﺔ ،وﺸ ــﻔﺎﻓﺔ،
وﻤﺘــﺴﻘﺔ ،وﺴــﻨﺤرص ﻋﻠــﻰ ﻀــﻤﺎن اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن ﻤواﻫــب اﻝــذﻴن اﻨــﻀﻤوا إﻝــﻰ اﻝﺤــزب
ﺘﺤت اﻹﻜراﻩ ﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻝـﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ ،وﻋﻠـﻰ أﻨﻨـﺎ ﻤـﺴﺘﻌدون ﻝﺘﻘﺒـل ﻫـذﻩ اﻝـﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘـﻲ
ﺴﺘؤدي إﻝﻰ ﺤدوث ﺒﻌض اﻝﻘﺼور ﻓﻲ إدارة اﻝﺤﻜوﻤﺔ.
وﻴــﻀﻴف ﺒرﻴﻤــر :ﻜــﺎن ﻫــذا اﻹﻋــﻼن :ﻴﻬــدف إﻝــﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ اﻝﺘــذﻤر ﻓــﻲ أوﺴــﺎط
اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ ﻤﻜﺘــب إﻋــﺎدة اﻻﻋﻤــﺎر واﻝﻤــﺴﺎﻋدة اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ اﻝﺘــذﻤر
ﻓــﻲ أوﺴــﺎط اﻝﺘﻜﻨــوﻗراطﻴﻴن اﻝﺒﻌﺜﻴــﻴن اﻝــذﻴن ﻴﻘــﺼون ﻋــن أﻋﻤــﺎﻝﻬم ،وﺒﻌــد ذﻝــك ﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك
ـدا ،وﻗ ــد
ﺒﺤــر ﻤ ــن اﻝ ــﺸﻜﺎوى واﻝﺘ ــذﻤر ،وﻗ ــﺎل اﻝﻌدﻴ ــدون ..ﺒ ــﺄن اﻷﻤ ــر ﺴ ــﻴﻜون ﺼ ــﻌﺒﺎً ﺠ ـ ً
ذﻜ ـرﺘﻬم واﻝﻘــول ﻝـ ـ ﺒرﻴﻤــر ﺒــﺄن ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝ ـرﺌﻴس وﻴﻘــﺼد ﺒــوش ..واﻀــﺢ  :ﺴــﻴﻨﻔذ "اﺠﺘﺜــﺎث
اﻝﺒﻌ ــث" ﺤﺘ ــﻰ إذاﺠ ــرى ذﻝ ــك ﻋﻠ ــﻰ ﺤ ــﺴﺎب اﻝﻜﻔ ــﺎءة اﻹدارﻴ ــﺔ ،وﻗ ــد واﺠ ــﻪ اﻝﺠﻤﻴ ــﻊ وﻗﺘ ــﺎً
ـﺼﻴﺒﺎ ،وﻋﻨــد ذاك وﺼــف ﺒرﻴﻤــر ان ﺒﻌــض اﻝﻤﺴﺘــﺸﺎرﻴن اﻷﻤﻴرﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻝــوزرات ﻋﻨــد
ﻋـ ً
إرﺴﺎﻝﻬم إﻝﻰ اﻝو ازرات اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻴﻬﺎ ﻹطﻼع اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ﻋﻠـﻰ ﻤـﻀﻤون اﻝﻘـرار ..أﺒﻠـﻎ
أﺤدﻫم ﺼﺤﻴﻔﺔ "اﻝﻨﻴوﻴورك ﺘﺎﻴﻤز" ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ﺒﺄن اﻤري وﻴﻘﺼد ﺒرﻴﻤر "ﻓﺎﺸﻲ".
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﻴش اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻘدﻴم ،ﻓﻘد ذﻜر ﺒرﻴﻤـر

)(417

ﻓـﻲ اﻝﻠﻴﻠـﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ

أﻋﻘﺎب وﺼوﻝﻨﺎ اﻝﻌراق .ﺘﺎﺒﻌﻨﺎ اﻝﻤﺒﺎﺤﺜﺎت ﻤﻊ ﻤﺴؤوﻝﻲ اﻝﺒﻨﺘـﺎﻏون ﺒﻤـن ﻓـﻴﻬم وﻜﻴـل و ازرة
اﻝــدﻓﺎع "دوﻏــﻼس ﻓﻴــث"  ،وﻗــد ﺤــﺎن اﻝوﻗــت اﻵن ﻝﻠﺨــروج ﺒــﺒﻌض اﻻﺴــﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺒﺤﻴــث
أﺘﻤﻜن ﻤن وﻀﻊ ﺘوﺼﻴﺔ إﻝﻰ وزﻴر اﻝدﻓﺎع.

)(416

ﺒول ﺒرﻴﻤر ،ﻋﺎم ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌراق -ﺒﻴروت ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ  ،ﺒﻴروت ،2006 ،ص.74
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ﻴ ــﻀﻴف ﺒرﻴﻤ ــر " دﻋوﻨ ــﺎ ﻨﺤ ــدد ﻤ ــﺎ ﻫ ــﻲ أﻫ ــداﻓﻨﺎ ﺒوﻀ ــوح ،ﻤ ــن اﻝ ــﻀروري اﻗﻨ ــﺎع
اﻝﻌ ـ ـراﻗﻴﻴن ﺒﺄﻨﻨـ ــﺎ ﻝـ ــن ﻨـ ــﺴﻤﺢ ﺒﻌـ ــودة أدوات ﺼـ ــدام اﻝﻘﻤﻌﻴـ ــﺔ -ﺤـ ــزب اﻝﺒﻌـ ــث ،أو أﺠﻬ ـ ـزة
اﻝﻤﺨﺎﺒرات أو ﺠﻴش ﺼدام ﻓﻨﺤن ﻝم ﻨرﺴل ﻗواﺘﻨﺎ إﻝﻰ ﻨﺼف اﻝﻌﺎﻝم اﻵﺨر ..ﻝﻜﻲ ﻨطـﻴﺢ
ﺒﺼدام ،وﻨﻀﻊ دﻜﺘﺎﺘو اًر آﺨر ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨـﻪ وأن ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻨﺄﺨـذ ﻓـﻲ اﻝﺤـﺴﺒﺎن اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻻﺜﻨﻴـﺔ
ـﻬﻼ ،ﻓﻴﺠــب ان ﻴﻤﺜــل
ﻝﻠﺒﻠــد وﺘﺎرﻴﺤــﻪ ،ﻓــﺄن ﺘﺠﻤﻴــﻊ اﻝﺠــﻴش اﻝﻌ ارﻗــﻲ اﻝﺠدﻴــد ﻝــن ﻴﻜــون ﺴـ ً
اﻝدﻗــﺔ ﺒﺎﻜﻤﻠﻬــﺎ ،اﻝــﺸﻴﻌﻴﺔ واﻻﻜ ـراد واﻝﻌــرب واﻝــﺴﻨﺔ ،وﻝــم ﺘﻜــن ﻫــذﻩ ﺤــﺎل ﺼــدام ،ﻓﻐﺎﻝﺒﻴــﺔ
ﻀﺒﺎطﻪ ﻜﺎﻨت ﻤن اﻝﻌرب اﻝﺴﻨﺔ ،واﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺼـب اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﺸـﻐﻠﻬﺎ ﻤواﻝـون ﻝـﺼدام،
وﻜﺎﻨت ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺠﻴش ﺘﺘﺸﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﻨدﻴن وﻤﻌظﻤﻬم ﻤن اﻝﺸﻴﻌﺔ.
وأﻀــﺎف ﺒــﺄن ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﺴــﺘدﻋﺎء اﻝﺠــﻴش اﻝﻘــدﻴم ﺴــﺘﻌﻨﻲ ﻓــﻲ أﺤــﺴن اﻷﺤـوال ﻤﺤﺎوﻝــﺔ
إﻨــﺸﺎء وﺤــدات ﺠدﻴــدة ﻴﻘودﻫــﺎ ﻀــﺒﺎط ﺴــﻨﺔ ،وﻴﻬــﻴﻤن ﻋﻠــﻰ اﻝرﺘــب اﻝﻤﺘدﻨﻴــﺔ أﻴــﻀﺎً ﺴــﻨﺔ
ـﺼﻴﺎ ،وﺤﺘــﻰ ﻝــو وﺠــدﻨﺎ ﺒﻌــض اﻝــﻀﺒﺎط اﻝــﺴﻨﺔ اﻝــذﻴن ﻨﺤــن ﻋﻠــﻰ ﻗﻨﺎﻋـﺔ
ﻤواﻝــون ﻝﻬــم ﺸﺨـ ً
ﻤن ﻋدم وﺠود أي ﺸﺒﻬﺔ ﻋﻠﻴﻬم ﻝﻘﻴﺎدة ﻫذﻩ اﻝﻘوة .ﻓـﺄن ﻤﻌظـم اﻝـﺸﻴﻌﺔ واﻻﻜـراد ..ﺴـﻴرون
ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻻﺌﺘﻼف ﻹﻋﺎدة اﻝﺼداﻤﻴﺔ ﺒدون ﺼدام).(418
ٕوازاء ﻜــل ذﻝــك اﻝﻤؤﺸ ـرات ﻓﻘــد وﻗﻌــت اﻷﻤــر ) (2اﻝــﺼﺎدر ﻋــن ﺴــﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف
اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ  23أﻴﺎر /ﻤﺎﻴو ،2003وﺸﻤﻠت ﻫذﻩ اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻌدﻴد ﻤـن اﻝﻜﻴﺎﻨـﺎت
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت.
وﻤﺎ ان واﻓﻘت واﺸﻨطن ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻝﺨطـﺔ ..ﺤﺘـﻰ رﻜـزت ﺴـﻠطﺔ اﻻﺌـﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ
واﻝﻘﻴــﺎدة اﻝوﺴــطﻰ ﻋﻠــﻰ ﻨﻬــﺞ ﻤــن ﻤــرﺤﻠﺘﻴن ﻹﻋــﺎدة دﻤــﺞ اﻝﺠﻨــود اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن اﻝﻤــﺴرﺤﻴن:
اﻝﺘﻤــﺴﻨﺎ اﻝﻤﺠﻨــدﻴن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن اﻝــﺴﺎﺒﻘﻴن  ،ﻻﺴــﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﻗﻠــب اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝــﺸﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤــل ﻓــﻲ
ﺒـراﻤﺞ اﻻﺸــﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺜــم أﻋﻠــن )ﺴــﻠوﻜوﻤب( :ﺒﺄﻨﻨــﺎ ﻨﻌﺘــزم إﻨــﺸﺎء "ﺠــﻴش ﻋ ارﻗــﻲ ﺠدﻴــد"
ﻗواﻤﻪ ﻓرﻗﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻨﺤو ) (12.000ﺠﻨدي ﻤدرب ﺨﻼل ﻋﺎم واﺤد ،وﺜـﻼث
ﻓــرق ﺒﻌــد ذﻝــك ﺒﻌــﺎم وﺴــﻨﺠد اﻝــﻀﺒﺎط ،وﻀــﺒﺎط اﻝــﺼف ﻤــن اﻝﺠــﻴش اﻝﻘــدﻴم ،ﻓــﻀﻼً ﻋــن
ﻤﺠﻤوﻋـ ــﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻤـ ــﺔ اﻝﻜردﻴـ ــﺔ واﻝـ ــﺸﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻫ ـ ــﻀﺔ ﻝـ ــﺼدام  ،ﻝﻘﻴـ ــﺎدة ﻫـ ــذﻩ اﻝوﺤ ـ ــدات
اﻝﺠدﻴدة.

)(418
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وﻓــﻲ ﻏــﻀون أﺴــﺒوع ﻴﻘــول "ﺒرﻴﻤــر" أﻋﻠﻨــﺎ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ دﻓﻌــﺎت ﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠﺠﻨــود
اﻝــﺴﺎﺒﻘﻴن ﺒــدأﻨﺎ ﺒــدﻓﻊ ارﺘــب ﺸــﻬري ﻝﻜــل اﻝﻌــﺴﻜرﻴﻴن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن اﻝــﺴﺎﺒﻘﻴن ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻜﺒــﺎر
اﻝــﻀﺒﺎط اﻝﺒﻌﺜــﻴن اﻝــﺴﺎﺒﻘﻴن ﻨﺤــو ) (8000ﻤــن ﺒــﻴن ﻤﺌــﺎت اﻵﻻف ﻤــن اﻝــﻀﺒﺎط اﻝـواردة
أﺴﻤﺎؤﻫم ﻓﻲ اﻝﻜﺸوف.
وﻓــﻲ اطــﺎر اﻷﻤــر رﻗــم ) (2ﺘــم ﺘــﺴرﻴﺢ أﻜﺜــر ﻤــن ) (450ﻤوظﻔــﺎً وﻤوظﻔــﺔ ﻜــﺎن
ﻴﻌﻤﻠــون ﻀــﻤن إطــﺎر و ازرة اﻹﻋــﻼم واﻝــذي ﺠــﺎء اﻝﻘـرار رﻗــم ) (2ﻝــﻴﻌﻠن ﺤﻠﻬــﺎ ،ﻝﻴــﻀﻴف
أﻋﺒ ــﺎء ﺠدﻴ ــدة ﻋﻠ ــﻰ ﻜﺎﻫ ــل اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن اﻝ ــذﻴن ﻜ ــﺎن ذوﻴﻬ ــم ﻴﻌﻤﻠ ــون ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝﻤؤﺴ ــﺴﺎت
واﻝﻜﻴﺎﻨﺎت ،واﻷﺼل ﻓﺄن أﻜﺜر ﻤـن ) (1000ﺸـﺨص ﻜـﺎن ﻤـﺴﺘﻔﻴداً ﻤـن رواﺘـب ﻤـوظﻔﻲ
اﻹﻋــﻼم ،ﻫــم وﻋ ـواﺌﻠﻬم اﻝﺘــﻲ ﺒﻘﻴــت ﻝﻔﺘ ـرة طوﻴﻠــﺔ ﺘﻌــﻴش ﻋﻠــﻰ دﻓﻌــﺎت اﻝط ـوارئ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ
واﻝﺘﻲ ﺘﺤددت ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺜﻼﺜﺔ أرﻗـﺎم اﻝ ـ ) (300 ،200 ،100وﺒﻌـد ذﻝـك أﻋﻠـن ﻨﻬﺎﻴـﺔ
اﻝــدﻓﻌﺎت ﻋﻠــﻰ أﻤــل ﺘــﺴرﻴﺢ ﻤــوظﻔﻲ اﻹﻋــﻼم ،أو ﺘــوزﻴﻌﻬم إﻝــﻰ ﺒــﺎﻗﻲ اﻝــو ازرات اﻝﻌراﻗﻴــﺔ،
وﻜﺎن ﻜـل ذﻝـك ﺒـدواﻓﻊ طﺎﺌﻔﻴـﺔ وﺤزﺒﻴـﺔ ﻀـﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬـﺎ :ان ﻫـؤﻻء اﻹﻋﻼﻤﻴـﻴن ﻜـﺎﻨوا "طﺒـول
اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺒق" وﻻ ﻴؤﺘﻤن ﺠﺎﻨﺒﻬم.
وﺘﺤدث ﺒرﻴﻤر

)(419

ﻗﺎﺌﻼً :ﻤن ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻨـﺎ ﻤـﻊ اﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻷﻤﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜـم

وﺨ ـ ــﻼل اﻷﺸ ـ ــﻬر اﻝﺜﻼﺜ ـ ــﺔ اﻝﻤﺎﻀ ـ ــﻴﺔ ﻜ ـ ــﺎن ﻫﻨ ـ ــﺎك اﻝﻜﺜﻴ ـ ــر ﻤ ـ ــن اﻝﺘﻔﻜﻴ ـ ــر ﺤ ـ ــول اﻝﻬﻴﺎﻜ ـ ــل
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ..ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨــﺎﺒرات ﺴــﺘرون ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﻤﻴﺜــﺎق أﻋطﻴﻨــﺎ ﻀــﻤﺎﻨﺎً ﻝﻌــدم اﻝﻌــودة
ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺤﻴث ﻝن ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺨﺎﺒرات ﺤق اﻋﺘﻘﺎل أي أﺤد ﺘﺤت أي ظروف.
وﺘﺤدث ﺴﺎﻤﻲ اﻝﻌﺴﻜري ﻗـﺎﺌﻼً "ﻤوﻀـوع اﻝﺠـﻴش واﻝـدﻓﺎع واﻝﻤﺨـﺎﺒرات ،ﻤـن أﺨطـر
اﻝﻤواﻀـ ــﻴﻊ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺜﻴـ ــر ﺨـ ــوف اﻝﻨـ ــﺎس وﺨـ ــﺸﻴﺘﻬم ﻷن ﻫـ ــﺎﺘﻴن اﻝﻤؤﺴـ ــﺴﺘﻴن ﻜﺎﻨﺘـ ــﺎ أدوات
أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﺒﻴــد اﻝﻨظــﺎم اﻝــﺴﺎﺒق ﻝﻘﻤــﻊ اﻝــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗــﻲ ،واﻝﻨــﺎس ﺘرﻴــد ﺘطﻤﻴﻨــﺎت ﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻝﻌــدم
إﻋ ــﺎدة اﻝﻜـ ـرة ،واﻝﺠ ــﻴش ﻜ ــﺎن طﺎﺌﻔﻴ ــﺎً ﺒﻜ ــل ﻤﻌﻨ ــﻰ اﻝﻜﻠﻤ ــﺔ ،وﻜ ــﺎن أداة ﻝ ــﺴﺤق اﻝ ــﺸﻌب،
وﺤروب اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺘﻔوق ﺤروﺒﻪ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،وﻤن ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ اﻝداﺨل ﻜـﺎن أﻜﺒـر ﻤـرات

)(419

ﻜﻠﻤ ــﺔ ﺒرﻴﻤ ــر ﻓ ــﻲ اﻝﺠﻠ ــﺴﺔ ) (9اﻻﺴ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  2004/3/20ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم ﺒﺨ ــﺼوص اﻝﺠ ــﻴش
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ﻤﻤـ ــن ﻗﺘـ ــل ﻓـ ــﻲ اﻝﺨـ ــﺎرج .ﻨرﻴـ ــد أن ﻨـ ــﺸﻌر اﻝﻨـ ــﺎس أن ﻫـ ــذا اﻝﺠـ ــﻴش ﻴﻤـ ــﺜﻠﻬم وان ﻤﻬﺎﻤـ ــﻪ
ﻤﺤدودة).(420
وﻗــﺎل ﺤﻤﻴــد ﻤﺠﻴــد :اﻝﻬ ـواﺠس واﻝﻘﻠــق ﻤــن اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ،اﻝﻘ ـوات اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ،
واﻝﺠــﻴش ،اﻝــﺸرطﺔ ،اﻝﻤﺨــﺎﺒرات ،ﻗﻠــق ﻤــﺸروع ،ﻓــﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌ ارﻗــﻲ طﺎﻝﻤــﺎ ﻋــﺎﻨﻰ ﻤــن ﻫــذﻩ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻴس ﺒﺴﺒب اﻓرادﻫﺎ وﻻ ﺘوﺠﻬﻬم اﻝوطﻨﻲ) ..(421وﻝﻜن ﺒـﺴﺒب ﺘوظﻴﻔﻬـﺎ ﻤـن ﻗﺒـل
اﻝﺤﻜوﻤ ـ ــﺎت اﻻﺴ ـ ــﺘﺒدادﻴﺔ واﻷﻨظﻤ ـ ــﺔ اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺈذا ﻜ ـ ــﺎن اﻝﻤطﻠ ـ ــوب إﺼ ـ ــﻼح ﻫ ـ ــذﻩ
اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ أو إﻋــﺎدة ﺒﻨﺎءﻫــﺎ ﺠــذرﻴﺎً .ﻓﻴﺠــب ان ﻻ ﻴﻜــون ذﻝــك ﺒﺎﻻﻜﺘﻔــﺎء ﺒﺎداﻨــﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺒل وﻀﻊ أﺴس وﻤﺒﺎدئ ﺠدﻴدة ،واﺨﺘﻴﺎر أﺸﺨﺎص ﻤﻨﺎﺴﺒﻴن).(422
ا وا Fوراء '> ا4Hت وا7 0ت ا1Hـة
 :ا ر  (1) Dادر 3رy
ﺒﺎﻻﻤﻜــﺎن ﺘﺤدﻴــد اطــﺎرﻴن أو اﺘﺠــﺎﻫﻴن ﻝــدواﻓﻊ ﺤــل اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت واﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻌراﻗﻴــﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘرار أﻋﻼﻫوﻜﺎﻻﺘﻲ :
ا و::
ا
 -1ﻜــﺎن اﻝﺠــﻴش اﻝﻌ ارﻗــﻲ وأﺠﻬزﺘــﻪ واﻝﻘــوى ﺸــﺒﻪ اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤــﺴﺎﻨدة ﻝــﻪ ﺒﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻤــن
اﻝﻘوة ﺒﺤﻴث أﺨذت ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ -واﻝـﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ،
وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓـﻲ ﺨـوف اﻝﻜﻴـﺎن اﻝـﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻤـن ﻗـوة اﻝﺠـﻴش اﻝﻌ ارﻗـﻲ اﻝـﺴﺎﺒق
ﻜﻘوة ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ.
 -2ﻜـ ــﺎن اﻝﺠـ ــﻴش اﻝﻌ ارﻗـ ــﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـ ــﺔ ﺼـ ــﻤﺎم اﻷﻤـ ــﺎن ﻝـ ــﺒﻌض دول اﻝﻤواﺠﻬـ ــﺔ ﻝﻠﻌـ ــدو
اﻝــﺼﻬﻴوﻨﻲ ،ﺤﻴــث ﺸــﺎرك ﻫــذا اﻝﺠــﻴش ﻓــﻲ أﻜﺜــر اﻝﺤــروب اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤــﻊ اﻝﻌــدو
اﻝــﺼﻬﻴوﻨﻲ ،وأﻜــد ﺤــﻀورﻩ ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻤﻌــﺎرك ﺒﺄﺸــﻜﺎل وأﻓﻌــﺎل ﻤــﺎ ازﻝــت ﺘــذﻜر
ﻜﺘﺎرﻴﺦ ﻝدى أﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺼر ،وﺴورﻴﺎ ،اﻷردن وﻓﻠﺴطﻴن.

)(420

ﻜﻠﻤــﺔ ﺴــﺎﻤﻲ اﻝﻌــﺴﻜري ﻓــﻲ اﻝﺠﻠــﺴﺔ ) (9اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  ،2004/3/20ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم ﺒﺨــﺼوص

اﻝﺠﻴش اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺠدﻴد ،ص.160
)(421ﻜﻠﻤ ــﺔ ﺤﻤﻴ ــد ﻤﺠ ــﺴد ﻓ ــﻲ اﻝﺠﻠ ــﺴﺔ ) (9اﻻﺴ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  ،2003/3/20ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم ﺒﺨ ــﺼوص
اﻝﺠﻴش اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺠدﻴد ،ص.161
)(422

ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻤﻴد ﻤﺠﻴد ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ ) (9اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻔﺴﻪ ،ص.161

209

 -3ﻜـ ــﺎن اﻝﻌ ـ ـراق ﺴـ ــداً ﻤﻨﻴﻌـ ــﺎً ﻻ ﻴﻤﻜـ ــن ان ﺘﺠﺘـ ــﺎزﻩ اﻝﻌدواﻨﻴـ ــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ ،واﻝﻜﻴـ ــﺎن
اﻝـ ـ ــﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻻ ﻋـ ـ ــﺴﻜرﻴﺎً وﻻ أﻤﻨﻴـ ـ ــﺎً ،ﻝـ ـ ــذا ﻓـ ـ ــﺄن ﻫـ ـ ــذﻩ اﻝﺤـ ـ ــرب اﻓرﺤـ ـ ــت اﻝﻜﻴـ ـ ــﺎن
اﻝــﺼﻬﻴوﻨﻲ .أﻜﺜــر ﻤﻤــﺎ اﻓرﺤــت أﻤﻴرﻜــﺎ ،ﻻ ﺒــل ان اﻤﻴرﻜــﺎ ﻨﻔــذت اﻝﺤــرب ﻀــد
اﻝﻌراق ﺒﺎﻗﺘراﺤﺎت ﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ.
 -4واﻝﻤﻬــم ان ﻫــذﻩ اﻝﻘــوة اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﺘــدور ﻓــﻲ ﻤــدار أﻴــﺔ ﻗــوى إﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ
أﺨرى ﺴوى إرادة اﻝﻌراق واﺴﺘﻘﻼﻝﻪ.
ا ا::C
ا
 -1ﻤوﻀوع اﻝﺠﻴش واﻝـدﻓﺎع واﻝﻤﺨـﺎﺒرات ..ﻤـن أﺨطـر اﻝﻤواﻀـﻴﻊ اﻝﺘـﻲ ﺘﺜﻴـر ﺨـوف
اﻝﻨـ ــﺎس وﺨـ ــﺸﻴﺘﻬم ،ﻷن ﻫـ ــﺎﺘﻴن اﻝﻤؤﺴـ ــﺴﺘﻴن ﻜﺎﻨﺘـ ــﺎ أدوات أﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﺒﻴـ ــد اﻝﻨظـ ــﺎم
اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻘﻤﻊ اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ.
 -2ﻜﺎﻨت ﺘﻠك اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت أداة ﻝﺴﺤق اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ.
 -3اﻝﻘﻠــق ﻤــن اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ،اﻝﺠــﻴش ،اﻝــﺸرطﺔ ،اﻝﻤﺨــﺎﺒرات ،ﻗﻠــق ﻤــﺸروع،
ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌراﻗﻲ طﺎﻝﻤﺎ ﻋﺎﻨﻰ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت.
 -4ﻝﻘد ﻋﺎﻨﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ،ﻝﻴس ﺒـﺴﺒب أﻓرادﻫـﺎ
وﻻ ﺘــوﺠﻬﻬم اﻝــوطﻨﻲ ،وﻝﻜــن ﺒــﺴﺒب ﺘوظﻴﻔﻬــﺎ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﺤﻜوﻤــﺎت اﻻﺴــﺘﺒدادﻴﺔ
واﻷﻨظﻤﺔ اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ.
اﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻓﻨورد اﻻﺘﻲ :
 -1ان ﻻ ﺘﻌود ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ﻝﻠﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ -ﺤﻴث ﻝن ﻴﻜون ﻝﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ﺤـق
اﻋﺘﻘﺎل أي ﺸﺨص ﺘﺤت أي ظرف ﻤن اﻝظروف.
 -2ان ﻻ ﺘﻌﺘ ــدي ﺘﻠ ــك اﻷﺠﻬـ ـزة وﺨﺎﺼ ــﺔ اﻝﺠ ــﻴش ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــدول اﻝﻤﺠ ــﺎورة ﻝﻠﻌـ ـراق،
وﺘﻜرار ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺤروب اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.
 -3اﻝﻤطﻠــوب ﺠــﻴش وأﺠﻬ ـزة أﻤﻨﻴــﺔ "ﻗــﺼﻴرة اﻷﺠﻨﺤــﺔ" ﻻ ﺘطﻴــر ﻋﺎﻝﻴــﺎً ،وﺒﻤــﺎ ﻴﻐﻠــب
اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ.
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 -4ﻴرﻴـ ــد ان ﻴـ ــﺸﻌر اﻝﻨـ ــﺎس ان ﺘﻠـ ــك اﻷﺠﻬ ـ ـزة ﺠـ ــزء ﻤـ ــﻨﻬم ،واﻨﻬـ ــﺎ ﺘﻤـ ــﺜﻠﻬم ﻓـ ــﻲ ﻜـ ــل
ﺘﺤرﻜﺎﺘﻬﺎ.

)(423

 -5ﻋدم ﺘوظﻴف ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﺤﻜﺎم اﻝﻤﺴﺘﺒدﻴن واﻷﻨظﻤﺔ اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ.
 -6إﺼــﻼح ﺘﻠــك اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت واﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت ٕواﻋــﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ ﺠــذرﻴﺎً ﺒﻤــﺎ ﻴــﺘﻼءم وطﻤــوح
اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ.
 -7وﻀﻊ ﻀواﺒط وأﺴس وﻤﺒﺎدئ ﺠدﻴدة واﺨﺘﻴﺎر أﺸﺨﺎص ﻤﻨﺎﺴﺒﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﻜﻴﺎﻨـﺎت
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت.
 -8ﺘرﻴد اﻝﻘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ،ﻷﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـت
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ٍ
ﺠدار أﻤﺎم طﻤوﺤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝوﺼول إل

)(423ﻜﻠﻤــﺎت ﻜــل ﻤــن ﺒرﻴﻤــر وﺴــﺎﻤﻲ اﻝﻌــﺴﻜري ،وﻤﺤــﺴن ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﻓــﻲ ﺠﻠــﺴﺔ ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن رﻗــم )(9
اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ،2004/3/20ص.158
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ا B+اBA
 6.إدارة ا .. D0وا3Eد 0ة
إدارة ا و

*7ن

ﻤــﺴودة "ﻗــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻝﻠﻔﺘ ـرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ" اﻝﺘــﻲ اﻋــدﻫﺎ ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم
اﻻﻨﺘﻘـﺎﻝﻲ ،وذﻝـك ﻓـﻲ أطــﺎر اﻝﺨطـوات ..اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﻤـل اﻝﻤﺠﻠــس ﻋﻠـﻰ اﻨﺠﺎزﻫـﺎ ﺘﻤﻬﻴـداً ﻝﻨﻘــل
ﺴـﻠطﺔ إدارة ﺸــؤون اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻤــن ﺴـﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف )اﻷﻤﻴرﻜـﻲ -اﻝﺒرﻴطــﺎﻨﻲ(
إﻝﻰ اﻝﻌراﻗﻴﻴن اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴوﻨﻴو/ﺤزﻴران.2004
وﻴﻨﺘﻬـ ــﻲ ﺴ ـ ـرﻴﺎن ﻤﻔﻌـ ــول "ﻗـ ــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝـ ــﺔ" ﻝﻠﻔﺘ ـ ـرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـ ــﺔ ..ﻋﻨـ ــد إﺼـ ــدار
"اﻝدﺴــﺘور اﻝــداﺌم ،أي ﺒﻌــد أﺠ ـراء اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻋﺎﻤــﺔ وﻤﺒﺎﺸ ـرة ﻝﻬﻴﺌــﺔ ﺘــﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــﻴن
ﺒ ــدورﻫﺎ ﺤﻜوﻤ ــﺔ ﺘﺘ ــوﻝﻰ اﻝ ــﺴﻠطﺔ وﻜﺘﺎﺒ ــﺔ اﻝدﺴ ــﺘور

)(424

اﻝ ــداﺌم وذﻝ ــك ﻓ ــﻲ ﻤوﻋ ــد أﻗ ــﺼﺎﻩ

دﻴــﺴﻤﺒر /ﻜــﺎﻨون اﻷول  ،2005وﻗﺒــل ﻫــذﻩ اﻝﻔﺘ ـرة ﻴــﺴﺘﻤر اﻝﻌﻤــل ﺒﺎﻻﺘﻔــﺎق اﻝﻤوﻗــﻊ ﺒــﻴن
ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم وﺴــﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف ﻓــﻲ ﻨــوﻓﻤﺒر /ﺘــﺸرﻴن اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﺨط ـوات ﻨﻘــل
اﻝ ــﺴﻠطﺔ وﺘﻌ ــﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴ ــﺔ اﻝوطﻨﻴ ــﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺴ ــﺘﻜﻠف ﺒ ــﺈﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت وﺘ ــﺸﻜﻴل
ﻤــؤﺘﻤر دﺴــﺘوري ﻴﻜﻠــف ﺒﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻤــﺴودة اﻝدﺴــﺘور اﻝــداﺌم ،ﻋﻠــﻰ ان ذﻝــك ﺴــﻴﺘم ﻓــﻲ ﻤوﻋــد
أﻗــﺼﺎﻩ ) (15ﻤــﺎرس /آذار ، 2005وﺠــﺎءت اﻝﻤــﺴودة ﻓــﻲ ) (46ﻤــﺎدة ﻤﻨوﻋــﺔ ﻤوزﻋــﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺴــﺘﺔ أﺒـواب ،وﺘرﻜــز ﻋﻠــﻰ أن اﻝﻌـراق -دوﻝــﺔ ﻤــﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴــﻴﺎدة ﺘﺎﻤــﺔ ،وﻋﺎﺼــﻤﺘﻪ
ﺒﻐ ــداد ،وﻨظﺎﻤ ــﻪ دﻴﻤﻘ ارط ــﻲ -ﺒرﻝﻤ ــﺎﻨﻲ -ﺘﻌ ــددي ﻓﻴ ــدراﻝﻲ ﻴ ــﻨظم ﻋﻼﻗ ــﺔ إﻗﻠ ــﻴم ﻜردﺴ ــﺘﺎن
)اﻝذي ﻴﺒﻘﻰ ﺒوﻀﻌﻪ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ( ﻤـﻊ اﻝﺤﻜوﻤـﺔ اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﺘﻤر
ﻓ ــﻲ ﺒﻐ ــداد ،وﻴ ــﺸﻴر اﻝدﺴ ــﺘور اﻝﻤؤﻗ ــت إﻝ ــﻰ ﻓ ــﺼل اﻝ ــﺴﻠطﺎت اﻝ ــﺜﻼث .وﻴﺤ ــدد اﻝ ــﺴﻠطﺔ
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫﻴﺌ ــﺔ رﺌﺎﺴ ــﺔ اﻝدوﻝ ــﺔ وﻤﺠﻠـ ــس اﻝ ــوزراء ،وﻴﻨ ــﺎط ﺒﻬ ــﺎ وﺒﺎﻝﺠﻤﻌﻴ ــﺔ اﻝوطﻨﻴـ ــﺔ

)(424

ﺤﻤــدان ،ﺤﻤــدان ،ﺤــرب ﺒــوش اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ،ﻤــﺼدر ﺴــﺒق ذﻜ ـرﻩ ،ص ،57ﻴﺠﻤــﻊ ﺴﻴﺎﺴــﻴون وﻤﺜﻘﻔــون

ﻋراﻗﻴــون ،ﻋﻠــﻰ ان ﻤــﺴودة اﻝدﺴ ــﺘور اﻝﻤؤﻗــت ،ﻜﺎﻨــت ﻗ ــد وﻀــﻌت ﺒــﺼﻴﺎﻏﺔ إﻨﻜﻠﻴزﻴ ــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻴــدي أﺤﻤ ــد
اﻝﺠﻠﺒــﻲ ،وﻜﻨﻌــﺎن ،ﻤﻜﻴــﺔ وﻨــوح ﻓﻴﻠــدﻤﺎن اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻤــن أﺼــل ﻴﻬــودي  ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝــدﻜﺘور ﻤﺤﻤــود
وﻜﺘــﺎب ﻤﺜــل اﻝــدﻜﺘور ﻋﺒــد اﻝﺤــﺴﻴن ﺸــﻌﺒﺎن
ﻋﺜﻤــﺎن ،وﻫﻨــﺎك ﻤ ارﻜــز دوﻝﻴــﺔ )اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﻼزﻤــﺎت( ُ
ﻴؤﻜدون واﻗﻌﺔ اﻷﺼل اﻹﻨﻜﻠﻴزي ﻝﻠدﺴﺘور.
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اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ ﻗﻴــﺎم ﺤﻜوﻤــﺔ ﻋراﻗﻴــﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ -ذات ﺴــﻴﺎدة ﻜﺎﻤﻠــﺔ وﻤؤﻫﻠــﺔ ﻝﻼﻋﺘـراف ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴـ ًـﺎ،
وذﻝك ﻓﻲ ﻤوﻋد أﻗﺼﺎﻩ ) (30ﻴوﻨﻴو /ﺤزﻴران ) 2004اﻝﻤﺎدة .(31
ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻤن دﺴﺘور اﻝﻔﺘرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ،ﺤﻘـوق اﻝﻤـرأة ﻓـﻲ اﻝﻤـﺸﺎرﻜﺔ اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻏﻴرﻫـﺎ
ﺒ ــﺸﻜل ﻤﺘـ ــﺴﺎو ﻤ ــﻊ ﺤﻘـ ــوق اﻝرﺠ ــل اﻝﻤـ ــﺎدة ) ،(42وﻴﺤظ ــر ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﺠ ــﻴش اﻝﺘـ ــدﺨل ﻓـ ــﻲ
اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤ ــﺎدة ) .(15ﻜﻤ ــﺎ ﻴﺤظ ــر ﺤرﻤ ــﺎن أي ﻤـ ـواطن ﻋ ارﻗ ــﻲ ﻤ ــن ﺠﻨ ــﺴﻴﺘﻪ ،وﻴﺤ ــرم
اﻝﺘﻌذﻴب اﻝﺠﺴدي واﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ أي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال اﻝﻤﺎدة ) ،(18وﻴؤﻜـد ان ﻻ ﻋﻘوﺒـﺔ
ﺘﻤﺎرس ﺒﺤق ﻤواطن اﻻ ﺒﻘﺎﻨون اﻝﻤﺎدة ) ،(17ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻔل اﻝدﺴﺘور اﻝﻤؤﻗت ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـر
واﻝﺘﻨظﻴم واﻻﺠﺘﻤﺎع واﻝﺘظﺎﻫر واﻷﺤزاب واﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ )اﻝﻤﺎدة.(425)(10
0ة  6.ا:D0
ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝث ﻋﺸر ﻤن ﻴوﻝﻴو /ﺘﻤـوز 2003أﻋﻠﻨـت ﺴـﻠطﺔ "اﻝﺘﺤـﺎﻝف اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ رﺴـﻤﻴﺎ
ﻋــن ﻗﻴــﺎم ﻤﺠﻠــس ﺤﻜــم ﻋ ارﻗــﻲ ﻴــﻀم ) (25ﻋــﻀواً ﻤــن اﻝﻌـراﻗﻴﻴن اﻝﺒــﺎرزﻴن ﻤــن ﻤﺨﺘﻠــف
اﻝﻤــذاﻫب اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴــﺔ ،وﺴــﻴﻜون ﻤــن ﺤــق ﻫــذا اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺠدﻴــد وﻀــﻊ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺎت
واﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات "ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺘﺤﺎﻝف" ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك
اﻹﺼﻼح اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻌﻠﻴم وﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝﺼﺤﺔ).(426
وﺘﻌــد اﻝــﺴﻠطﺔ اﻝﺘــﻲ أﻋطﻴــت ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم واﺴــﻌﺔ اﻝﻨطــﺎق  ،وﻫــﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﻋــدول
ﻏﻴــر ﻋــﺎدي ﻋــن ﺴﻴﺎﺴــﺔ ﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﺤــﺎﻝف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ ،ﺤﻴــث ﻜــﺎن رﺌــﻴس ﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﺤــﺎﻝف
اﻝﻤؤﻗﺘﺔ "ﺒرﻴﻤر" ﻴﺘﺼور ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم اﻝﻌراﻗﻲ ﻓﻲ ﺒﺎدئ اﻷﻤر "ﻜﻬﻴﺌﺔ اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ".
وﺒﻌد ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻤﻜﺜﻔﺔ وﺘﻨﺎزﻻت ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ،
ﺴــﻴﻨﺘظر ﻤــن اﻝــﺴﻠطﺔ اﻵن اﻝﺘــﺸﺎور ﻤــﻊ ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻝﻌ ارﻗــﻲ اﻝﺠدﻴــد ﺒــﺸﺄن اﻝﻘ ـ اررات
واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق.
وﻓـ ــﻲ أول ﺒﻴـ ــﺎن ﻋﻠﻨـ ــﻲ ﻝـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻝﺜﺎﻝـ ــث ﻋـ ــﺸر ﻤـ ــن ﻴوﻝﻴـ ــو /ﺘﻤـ ــوز  2003أﻋﻠـ ــن
اﻝﻤﺠﻠس ان اﻷوﻝوﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ إﻝﻴـﻪ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺘوﺠﻴـﻪ ﻤﺨﺘﻠـف ﺠﻬـودﻩ ﻨﺤـو ﺘﺤﻘﻴـق اﻷﻤـن
)(425

اﺴـﻌد ﻜــﺎظم ،ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم ..واﻝﺤﻜوﻤــﺎت اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ ،ﻤﻨــﺸورات دار اﻝﺒﻴﻨــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨــﺸر،2008 ،

ﺒﻐداد ،ص.84-83
)(426

وﺜﻴﻘــﺔ ﺼــدرت ﻋــن ﺴــﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ ﺒــرﻗم ) (13وﻜﺎﻝــﺔ أﻨﺒــﺎء اﺴوﺘــﺸﻴﺘدﺒرﻴس ،ﻤﻬــﺎم ﻤﺠﻠــس

اﻝﺤﻜم اﻝﻌراﻗﻲ  /31ﻴوﻝﻴو /ﺘﻤوز .2003
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واﻻﺴ ــﺘﻘرار ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺒﻼد واﻨﻌ ــﺎش اﻻﻗﺘ ــﺼﺎد اﻝ ــوطﻨﻲ وﺘ ــوﻓﻴر اﻝﺨ ــدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ ،وﺴ ــوف
ﻴﺘﺤﻘــق ﻜــل ذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل إﻗﺎﻤــﺔ ﺤﻜوﻤــﺔ ﺘﺘﻜﻔــل ﺒﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻬــﺎم وﻤــن ﺨــﻼل ﺘــﺸﺠﻴﻊ
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ).(427
أو 0ة ]7ة  6.ا D0اا ::
?C
ﺒﻤﺠرد ﺘوﻝﻲ ﺒرﻴﻤر ﻤﻨﺼﺒﻪ – ﻜرﺌﻴس ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ،ﺘﺨﻠـﻰ
ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــور ﻋــن ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌﻘــد ﻤــؤﺘﻤر وطﻨــﻲ ﻋ ارﻗــﻲ ﻹﻗﺎﻤــﺔ
ﺤﻜوﻤ ــﺔ ﻤؤﻗﺘ ــﺔ وﺒ ــدﻻً ﻤ ــن ذﻝ ــك اﻗﺘ ــرح ﺒرﻴﻤ ــر ﺘ ــﺸﻜﻴل "ﻤﺠﻠ ــس ﺴﻴﺎﺴ ــﻲ" اﺴﺘ ــﺸﺎري ﻤ ــن
اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ﻝﺘﻘــدﻴم اﻝﻤــﺸورة ﻝﻤــﺴؤوﻝﻲ اﻝﺘﺤــﺎﻝف .وﻗــد اﺜــﺎر ﺒرﻴﻤــر ﺒﻤﻬﻤــﺔ اﻹﺸـراف اﻝﻌ ارﻗــﻲ
ﻋﻠ ــﻰ اﺨﺘﻴ ــﺎر أﻋ ــﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠ ــس ﻗﻠ ــق اﻝﻔ ــﺼﺎﺌل اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ اﻝ ــﺴﺒﻌﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻤ ــن اﻝﻤﺘوﻗ ــﻊ ان
ﺘﺘــوﻝﻰ ﻗﻴــﺎدة اﻝﻤﺠﻠــس اﻻﺴﺘــﺸﺎري وﺴــﺎد ﻗﻠــق ﺒــﺎﻝﻎ ﻤــن اﺤﺘﻤــﺎل ان ﺘﻘــﺎطﻊ ﺘﻤﺎﻤــﺎً ﺒﻌــض
اﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت ،وﻻﺴــﻴﻤﺎ اﻝــﺸﻴﻌﺔ ﻤــن اﻝﻤﺠﻠــس ﻤﻤــﺎ ﻴﻔــﺴﺢ اﻝﻤﺠــﺎل أﻤــﺎم ﻨـزاع ﻤﺤﺘﻤــل .وﻓــﻲ
ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻤطــﺎف ﻋــرض )ﺒرﻴﻤــر( ﺘﻨــﺎزﻻت ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن وﺘ ازﻴــد ﺸــﻜوك وﻗﻠــق اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن
ﻝــﺘﺤﻜم ﺒﻼدﻫــم ﺒﺄﻨﻔــﺴﻬم ،وﺘــﺸﻤل ﻫــذﻩ اﻝﺘﻨــﺎزﻻت اﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻤﺠﻠــس -ﻤﺠﻠــس ﺤﻜــم ،وﻝــﻴس
ـﻴﺎ ،وﻴﻌﻨــﻲ ذﻝــك أﻨـﻪ ﺴــﻴﺘم ﻤــﻨﺢ اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ﺴــﻠطﺔ أﻜﺒــر ،وأﻨــﻪ ﺴــﺘﻘوم ﺒــﺼورة
ﻤﺠﻠــﺴﺎً ﺴﻴﺎﺴـ ً
أﺴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻗﻴ ــﺎدات ﻋراﻗﻴ ــﺔ ﻤ ــن ﺒ ــﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋ ــﺎت اﻝ ــﺴﺒﻊ ،وﻝ ــﻴس ﺒرﻴﻤ ــر ﺒﺘﻌﻴ ــﻴن أﻋ ــﻀﺎء
اﻝﻤﺠﻠس اﻝذﻴن اﺴﺘﻨﻜر ﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬم ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻨﻲ اﻝوﺠود اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق.
ﻓــﻲ اﻝﺜﺎﻝــث ﻋــﺸر ﻤــن ﻴوﻝﻴــو /ﺘﻤــوز  ، 2003واﻓــق ﺒرﻴﻤــر رﺴــﻤﻴﺎً ﻋﻠــﻰ اﻝﻤطﺎﻝــب
اﻝﻌ ارﻗﻴــﺔ ﺒــﺄن ﺘﻜــون ﻫﻨــﺎك ﺴــﻠطﺔ ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ،وﺒــﺄن ﻴﻜــون اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﻤﺠﻠــس
اﻝﺤﻜــم اﻷﺴﺎﺴــﻲ ،وﺒــﺄن ﻴــﺘم إﻋــﻼن اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذي ﺴــوف ﻴﻤــﺎرس ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــور ﺴــﻠطﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ،وﺴـﻴﻘوم ﺒﺘﻌـﻴن اﻝـوزراء اﻝﻤـؤﻗﺘﻴن واﻝﺘﻌـﺎون ﻤـﻊ اﻝﺘﺤـﺎﻝف ﺒـﺸﺄن اﻝـﺴﻴﺎﺴﺔ
واﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت.
آ  6. +ا D0اا ::
أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس -ﻤن اﻝـﺸﻴﻌﺔ اﻝـذﻴن ﻴﻤﺜﻠـون اﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝـﺴﻜﺎن ،وﺘﺒﻠـﻎ
ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺸﻴﻌﺔ ) (%60ﻤن اﻝﺴﻜﺎن اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫم ) (28ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ.
)(427

وﺜﻴﻘﺔ ﺼدرت ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻓﻲ ) (13وﻜﺎﻝﺔ أﻨﺒﺎء أﺴوﻴﺘد ﺒرﻴس ،ﻤﻬﺎم ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜـم
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وﻗــد ﺘﻘــررت ﺘرﻜﻴﺒــﺔ اﻝﻤﺠﻠــس ﺒﻌــد أﻜﺜــر ﻤــن ﺸــﻬرﻴن ﻤــن اﻝﻤــداوﻻت ﻝﻠﺘوﺼــل إﻝــﻰ
ﺘوازن ﺒﻴن اﻝﻔﺼﺎﺌل اﻝﻌراﻗﻴﺔ .وﻴﺘﻜون اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر ﻤـن اﻝـﺸﻴﻌﺔ وﺨﻤـﺴﺔ ﻤـن
أﻜراد وﺨﻤﺴﺔ ﻤن اﻝﺴﻨﺔ ،وﻤﺴﻴﺤﻲ وﺘرﻜﻤﺎﻨﻲ وﺜﻼث ﻨﺴﺎء.
وﻤن ﻤﻬﺎﻤﻪ:
 ﻴﻌﻴن ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم وزﻴ اًر ﻤؤﻗﺘﺎً ﻝﻜل و ازرة. ﻴﻜون ﻜل وزﻴـر ﻤـﺴؤوﻻً أﻤـﺎم ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜـم ،وﻴﻘـدم ﺘﻘـﺎرﻴرﻩ إﻝﻴـﻪ ﺒﺎﻨﺘظـﺎم ،وﺘﻜـونﻝﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم ﺴﻠطﺔ ﻋزل اﻝوزراء ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﻘداﻨﻬم ﻝﺜﻘﺔ اﻝﻤﺠﻠس.
 ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ ﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﺤــﺎﻝف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ اﻝﺘــﺸﺎور ﻤــﻊ ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم -ﺒــﺸﺄن ﺠﻤﻴــﻊاﻝﻘ اررات واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎت.
 ﻴﻘرر ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴرﻏـب ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﺘﻨظـﻴم ﻨﻔـﺴﻪ ﺒﻔـرض اﻋـداداﻝ ـ ــﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺠدﻴ ـ ــدة وﻴﺠ ـ ــوز ﻝ ـ ــﻪ اﺨﺘﻴ ـ ــﺎر ﺘ ـ ــﺸﻜﻴل ﻝﺠ ـ ــﺎن ﻤﺘﺨﺼ ـ ــﺼﺔ ﻝوﻀ ـ ــﻊ
اﻝﻤﻘﺘرﺤ ــﺎت ،ﻜﻤ ــﺎ ﻴﻤﻜ ــن أن ﻴ ــﻀم ﺨﺒـ ـراء ﻤ ــن اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ،أو اﻝﺘﺤ ــﺎﻝف أو
ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺠﻬزة ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن).(428
 ﺒﺎﻹﻀـ ــﺎﻓﺔ إﻝـ ــﻰ ﻗﻴـ ــﺎم ﻤﺠﻠـ ــس اﻝﺤﻜـ ــم ﺘﻌﻴـ ــﻴن اﻝـ ــوزﻴر اﻝﻌ ارﻗـ ــﻲ اﻝﻤؤﻗـ ــت ﻝﻠـ ــﺸؤوناﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ وﻤراﻗﺒ ــﺔ ﻋﻤﻠ ــﻪ أو ﻋﻤﻠﻬ ــﺎ ،ﻴﺘ ــوﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠ ــس وﻀ ــﻊ اﻝﺘرﺘﻴﺒ ــﺎت اﻝﻼزﻤ ــﺔ
ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝﻤؤﻗﺘﺔ.
 ﻴﻌ ــﻴن اﻝﻤﺠﻠ ــس ﺒﺎﻝﺘ ــﺸﺎور ﻤ ــﻊ اﻝﺘﺤ ــﺎﻝف اﻝﻤـ ـواطﻨﻴن اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن اﻝ ــذﻴن ﺴ ــﻴﻌﻤﻠونﻜﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝدى اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝدوﻝﻴﺔ.
 ﺘﻜون ﻝﻠﻤﺠﻠس أﻴﻀﺎً ﺴﻠطﺔ ﺘﻌﻴﻴن رؤﺴﺎء اﻝﺒﻌﺜﺎت اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨـﺎرج واﺴـﺘﻘﺒﺎلﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝدول اﻷﺨرى.
 ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻴن ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم وزﻴ اًر ﻤؤﻗﺘﺎً ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ وﻴراﻗب أﻨﺸطﺘﻪ. ﻴﻘــوم ﻤﺠﻠ ـس اﻝﺤﻜــم ﺒﺎﻝﺘﻌــﺎون وﺒﻤــﺸﺎرﻜﺔ ﺼــﻨدوق اﻝﻨﻘــد اﻝــدوﻝﻲ واﻝﺒﻨــك اﻝــدوﻝﻲواﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻻﻨﻤــﺎﺌﻲ ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺤﺘــدة )وﻓﻘــﺎً ﻝﻤــﺎ ﺘﺤــددﻩ ﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﺤــﺎﻝف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ(
) (428ﻤﻜﺘــب اﻹﻋ ــﻼم اﻝﺨ ــﺎرﺠﻲ اﻝﺘ ــﺎﺒﻊ ﻝــو ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ اﻝ ــﻨص :ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜ ــم اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ اﻝﺠدﻴ ــد
ﻴﺘﺤــدث إﻝــﻰ اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ) (13ﻴوﻝﻴــو /ﺘﻤــوز  2003ﻤــؤﺘﻤر ﺼــﺤﻔﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗﻨــﺎة اﻝﺠزﻴـرة ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  13ﻴوﻝﻴــو/
ﺘﻤوز ﻗﻨﺎة اﻝﺠزﻴرة ،اﻝدوﺤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﺔ ).(1300
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ﺒدور ﻜﺎﻤل ﻓﻲ وﻀـﻊ اﻝﻤﻴزاﻨﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻌـﺎم  2004ﻜﻤـﺎ ﺴـﻴﻜون ﻝـﻪ اﻝﺤـق ﻓـﻲ
وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤور اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
 ﺘﺨﻀﻊ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻋﺎم  2004ﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم  ،وﻴﺤق ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲادﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝطوارئ ﻝﻌﺎم .2003
وﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﻤن:
 ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻝﺤــق ﻓــﻲ اﻋــداد اﻝــﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﺎﻷﻤور اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺎﻷﻤناﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﻌراق .ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك إﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر ٕواﺼﻼح اﻝﻘوات اﻝﻤـﺴﻠﺤﺔ واﻝـﺸرطﺔ
وﻗطﺎع اﻝﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻌراق.
 ﻴﻜون ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم ﻤﺴؤوﻻً ﻋن اﻝﺘﺄﻜد ﻤـن ﻨـزع اﻝـﺼﺒﻐﺔ اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋـن اﻝـﺸرطﺔواﻝﻘ ـوات اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،وﺘرﺴــﻴﺦ ﻤﺒــدأ اﻹﺸ ـراف واﻝﻤراﻗﺒــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.
 ﻴظل اﻝﺘﺤﺎﻝف ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴؤوﻻً ﻋن اﻷﻤور اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ.ا *3ر :
ا
 ﻴﺒﺤ ــث ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم ﺘﻌﻴ ــﻴن ﻝﺠﻨ ــﺔ دﺴ ــﺘورﻴﺔ ﺘﺤ ــﻀﻴرﻴﺔ ﺘﻜ ــون ﻤﻬﻤﺘﻬ ــﺎ اﻗﺘـ ـراحﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘم ﺒواﺴطﺘﻬﺎ إﻋداد دﺴﺘور ﺠدﻴد ﻝﻠﻌراق واﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻪ.
 ﺘﻘــدم اﻝﻠﺠﻨــﺔ ﺘﻘرﻴرﻫــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس ،وﻴــؤدي اﻹﺠ ـراء اﻝﺠدﻴــد اﻝﻤﻘﺘــرح إﻝــﻰ وﻀــﻊدﺴــﺘور ﺠدﻴــد ﻋﻠــﻰ اﺴــﺎس اﻝﻤﺒــﺎدئ اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﺘﺒﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤــؤﺘﻤري ﺼــﻼح اﻝــدﻴن
واﻝﻨﺎﺼرﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن.
 ﻴﻤﻬــد اﻝدﺴــﺘور ﺒﻤﺠــرد اﻝﺘــﺼدﻴق ﻋﻠﻴــﻪ -اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻹﺠـراء اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻋﺎﻤــﺔ ﺘــؤديإﻝــﻰ ﺘــﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤــﺔ ﻋراﻗﻴــﺔ ﺠدﻴــدة ﻜﺎﻤﻠــﺔ اﻝــﺴﻴﺎدة -ﺘﺘــوﻝﻰ ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــور ﺴــﻠطﺎت
وﻤـ ــﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺘﺤـ ــﺎﻝف وﻓﻘـ ــﺎً ﻝﻘ ـ ـرار ﻤﺠﻠـ ــس اﻷﻤـ ــن اﻝﺘـ ــﺎﺒﻊ ﻝﻸﻤـ ــم اﻝﻤﺘﺤـ ــدة رﻗـ ــم
).(1483
اا +
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ا p3ا: 3 H

 ﻴﺘﻤﺘ ــﻊ رﺌ ــﻴس ﺴ ــﻠطﺔ اﻝﺘﺤ ــﺎﻝف اﻝﻤؤﻗﺘ ــﺔ "ﺒ ــول ﺒرﻴﻤ ــر" ﺒﺤ ــق اﻻﻋﺘـ ـراض اﻝﻨﻬ ــﺎﺌﻲ"اﻝﻔﻴﺘو" ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻗـ اررات ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜـم اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝـﺴﻴﺎﺴﺎت  ،ﻝﻜـن ﺘـردد أﻨـﻪ
وﻋد ﺒﻌدم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ " اﻝظروف اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ" ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ).(429
 وﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺠﻠس ﻴوﻤﻴـﺎً ﻤﻨـذ إﻋـﻼن ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﻓـﻲ ) (13ﻤـن ﻴوﻝﻴـو/ﺘﻤـوز  ،وﺤـﻀرﺒرﻴﻤر ﺤﺘﻰ اﻵن ﻜل ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ.
 ﻓــﻲ أول ﻗـرار ﻝﻠﻤﺠﻠــس ،أﻋﻠــن اﻋﺘﺒــﺎر ﻴــوم اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻤــﻊ أﺒرﻴــل ﻋﻴــداً وطﻨﻴـ ًـﺎ ،وﻫــوﻴ ــوم ﺴ ــﻘوط ﺼ ــدام ﻤ ــن اﻝ ــﺴﻠطﺔ ،واﻝﻐﻴ ــت ﻜ ــل اﻷﻋﻴ ــﺎد اﻝﻘدﻴﻤ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻜ ــﺎن ﻴ ــﺘم
اﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﺤﻜم اﻝﺒﻌﺜﻲ.
 ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر ﻤن ﻴوﻝﻴو /ﺘﻤوز – ﺒﻌث اﻝﻤﺠﻠس ﺒطﻠب إﻝﻰ ﻤﻔوض ﺸـرطﺔﻨﻴوﻴــورك اﻝــﺴﺎﺒق "ﺒرﻨــﺎرد ﻜﻴرﻴــك" اﻝﻤــﺴؤول ﻋــن إﻋــﺎدة ﺒﻨــﺎء اﻝــﺸرطﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ،
وﻗﺎﺌـ ــد اﻝﻘ ـ ـوات اﻝﺒرﻴـ ــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ اﻝﺠﻨ ـ ـرال "رﻴﻜﺎردوﺴﺎﻨـ ــﺸﻴز" طﺎﻝﺒـ ــﺎً ﻓﻴـ ــﻪ اطـ ــﻼع
اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺼﻔﺔ دورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد.
 ﻓ ــﻲ اﻝﺨ ــﺎﻤس ﻋ ــﺸر ﻤ ــن ﻴوﻝﻴ ــو /ﺘﻤ ــوز أﻴ ــﻀﺎً أوﺼ ــﻰ اﻝﻤﺠﻠ ــس ﺒﺘ ــﺸرﻴﻊ ﺠدﻴ ــدﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻜم ﻋراﻗﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻝﻨظﺎم اﻝـﺴﺎﺒق ،ﻋﻤـﺎ ارﺘﻜﺒـوﻩ ﻤـن ﺠـراﺌم
ﺤ ــرب ،وﺠـ ـراﺌم ﻀ ــد اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻴﺔ ،واﻋﺘرﻀ ــت "ﻤؤﺴ ــﺴﺔ" ﻫﻴوﻤ ــﺎن ارﺘ ــﻴس ووﺘ ــش"
ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﻗﺘ ـ ـراح ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس أﻨـ ــﻪ ﻏﻴـ ــر ﻤﻼﺌـ ــم ﻗﻴـ ــﺎم ﻀـ ــﺤﺎﻴﺎ ﺼـ ــدام اﻝـ ــﺴﺎﺒﻘﻴن
ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺠﻼدﻴﻬم.
 ﻴﻘــول "ﻓــوزي اﻝﺤرﻴــري" وﻫــو ﻤﺘﺤــدث ﺒﺎﺴــم أﺤــد أﻋــﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠــس :ان ﻤﺠﻠــساﻝﺤﻜـ ــم ﺴـ ــﻴﺒدأ ﻓـ ــﻲ ﺸـ ــﻐل ﻤﻨﺎﺼـ ــب اﻝﺤﻜوﻤـ ــﺔ اﺒﺘـ ــداءاً ﻤـ ــن ) (21ﻴوﻝﻴـ ــو /ﺘﻤـ ــوز
 2003ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺘدرﻴﺠﻴﺔ.
 وأن اﻝﻘ ــﺼد ﻤ ــن وراء ﺘ ــﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم ﺒ ــﺸﻜل ﻋ ــﺎم ..ﻫ ــو أن ﻴﻤﻬ ــد ﻝﻘﻴ ــﺎمﺠﻤﻌﻴ ــﺔ دﺴ ــﺘورﻴﺔ أوﺴ ــﻊ ﻨطﺎﻗ ــﺎً ﺘﺘ ــوﻝﻰ ﺒ ــدورﻫﺎ ﺨ ــﻼل ﻓﺘـ ـرة ﻋ ــﺎم ﺘﻘرﻴﺒ ــﺎً ﺼ ــﻴﺎﻏﺔ

)(429

ﺠــون داﻨﻴزﻴوﺴــﻜﻲ ،اﻝﻌراﻗﻴــون ﻴواﻓﻘــون ﻋﻠــﻰ ﺨطــﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻝﻤؤﻗــت ،ﻝــوس اﻝﺤﻠﺒــﻲ  ،ﺘــﺎﻴﻤز8 ،
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دﺴﺘور ﺠدﻴد .وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺘﻌﻴن ﻝﺠﻨﺔ ﻗﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤؤﻗت ﻓﻲ أواﺌل آب
 أﻏﺴطس.(430)2003 / وﻤــن اﻝﻤؤﻤــل ان ﻴــﺴﺘﻐرق اﻝﻤــؤﺘﻤر ﻓﺘ ـرة ﺘﺘـراوح ﺒــﻴن ﺘــﺴﻌﺔ أﺸــﻬر ،وﻋــﺎم ﻝوﻀــﻊﻤ ــﺸروع ﻗ ــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝ ــﺔ اﻝﻤؤﻗـ ـت  ،ﻴﺠ ــري اﻝﻌراﻗﻴ ــون ﺒﻌ ــد إﻋﻼﻨ ــﻪ اﺴ ــﺘﻔﺘﺎء
ﻝﻠﺘــﺼوﻴت ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻤــن اﻝﻤﺘوﻗــﻊ ان ﻴﻌﻘــب ذﻝــك أﺠ ـراء اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﺤ ـرة ﻻﺨﺘﻴــﺎر
ﺤﻜوﻤﺘﻪ.
ـ*7ن إدارة ا وـ
ـ 2ـ
7ـ

اا ـ ' ـ
ا: /37V
ا : L+
"ان اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺴﺎﻋﻲ إﻝﻰ اﺴﺘرداد ﺤرﻴﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺼﺎدرﻫﺎ اﻝﻨظﺎم اﻻﺴﺘﺒدادي
اﻝـ ــﺴﺎﺒق ﻫـ ــذا اﻝـ ــﺸﻌب اﻝ ـ ـراﻓض ﻝﻠﻌﻨـ ــف واﻻﻜ ـ ـراﻩ ﺒﻜـ ــل أﺸـ ــﻜﺎﻝﻬﻤﺎ ،وﺒوﺠـ ــﻪ ﺨـ ــﺎص ﻋﻨـ ــد
اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻜﺄﺴﻠوب ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤﻜم ،ﻗد ﺼﻤم ﻋﻠﻰ أن ﻴظل ﺸﻌﺒﺎً ﺤ اًر ﻴﺴوﺴﻪ ﺤﻜـم
اﻝﻘﺎﻨون".
وﻫ ــو ﻴؤﻜ ــد اﻝﻴ ــوم اﺤﺘ ارﻤ ــﻪ ﻝﻠﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ ،وﻻﺴ ــﻴﻤﺎ ،وﻫ ــو ﻤ ــن ﻤؤﺴ ــﺴﻲ اﻷﻤ ــم
اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻋﺎﻤﻼً ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﺎدة ﻤﻜﺎﻨﻪ اﻝﺸرﻋﻲ ﺒـﻴن اﻷﻤـم ،وﺴـﺎﻋﻴﺎً ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔـﺴﻪ إﻝـﻰ
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺤدﻩ وطﻨﻪ ﺒروح اﻷﺨوة واﻝﺘﺂزر ،وﻝﻐـرض رﺴـم اﻝﻤﻼﻤـﺢ ﻝﻤـﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌـراق
اﻝﺠدﻴد ،ووﻀﻊ آﻝﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ إ ازﻝـﺔ آﺜـﺎر اﻝـﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﻤﻤﺎرﺴـﺎت اﻝﻌﻨـﺼرﻴﺔ واﻝطﺎﺌﻔﻴـﺔ
وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤرﺤﻠﻴﺔ).(431
ﻓﻘد أﻗر ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻹدارة ﺸـؤون اﻝﻌـراق ﺨـﻼل اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺤـﻴن ﻗﻴـﺎم
ﺤﻜوﻤﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ظل دﺴﺘور ﺸرﻋﻲ داﺌم ﺴﻌﻴﺎً ﻝﺘﺤﻘﻴق دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.
وﻗد ورد ﻓﻲ اﻝﺒﺎب اﻷول -اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻀﻤﻨت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤﻨﻪ:
أ -ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون " /ﻗﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ" وﺘﻌﻨـﻲ ﻋﺒـﺎرة
ﻫـ ـ ــذا اﻝﻘـ ـ ــﺎﻨون اﻴﻨﻤـ ـ ــﺎ وردت ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــذا اﻝﺘـ ـ ــﺸرﻴﻊ ))ﻗـ ـ ــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝـ ـ ــﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠـ ـ ــﺔ
اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ((.
ب -ان اﻹﺸﺎرة ﻝﻠﻤذﻜر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺸﻤل اﻝﻤؤﻨث أﻴﻀﺎً.
)(430

ﺒول ﻫﺎﻓﻴن ،اﻹﻋﻼن ﻋن ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم وﻜﺎﻝﺔ اﺴوﻨﻴد ﺒرش 12 ،ﻴوﻝﻴو /ﺘﻤوز.2003

)(431

أﺴﻌد ﻜﺎظم ،ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.18
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ج -ﺘﻌﺘﺒر دﻴﺒﺎﺠﺔ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺠزءاً ﻻ ﻴﺘﺠزء ﻤﻨﻪ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤدﺜت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ وﻜﺎﻻﺘﻲ:
أ -ان "ﻋﺒــﺎرة اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ -ﺘﻌﻨــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــدأ ﻤــن  30ﻴوﻨﻴــو /ﺤزﻴ ـران
 2004ﺤﺘــﻰ ﺘــﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤــﺔ ﻋراﻗﻴــﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒــﺔ ﺒﻤوﺠــب دﺴــﺘور داﺌــم ..ﻜﻤــﺎ ﻴــﻨص
ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻘــﺎﻨون وذﻝــك ﻓــﻲ ﻤوﻋــد أﻗــﺼﺎﻩ  31ﻴﻨــﺎﻴر /ﻜــﺎﻨون اﻝﺜــﺎﻨﻲ 2005إﻻ ﻓــﻲ
ﺤﺎﻝﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺎدة ) (61ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون.
ب -ان اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻓﺘرﺘﻴن:
أوﻻً -ﺘﺒــدأ ﺒﺘــﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤــﺔ ﻋراﻗﻴــﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ ذات ﺴــﻴﺎدة ﻜﺎﻤﻠــﺔ ﺘﺘــوﻝﻰ اﻝــﺴﻠطﺔ ﻓــﻲ
30ﺤزﻴـ ـران /ﻴوﻨﻴ ــو ،وﺴ ــﺘﺘﺄﻝف ﻫ ــذﻩ اﻝﺤﻜوﻤ ــﺔ وﻓ ــق ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ ﺘ ــداول واﺴ ــﻌﺔ
اﻝﻨط ـ ـ ــﺎق ﺒﺘ ـ ـ ــﺸﺎور ﺸـ ـ ـ ـراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤ ـ ـ ــﻊ اﻝﻌ ارﻗ ـ ـ ــﻲ وﻤﺠﻠ ـ ـ ــس اﻝﺤﻜ ـ ـ ــم واﻷﻤ ـ ـ ــم
اﻝﻤﺘﺤدة).(432
ﺜﺎﻨﻴﺎً -ﺘﺒـدأ اﻝﻔﺘـرة اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ،ﺒﻌـد ﺘـﺄﻝﻴف اﻝﺤﻜوﻤـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘـﺘم ﺒﻌـد
إﺠ ـراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻝﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ،ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤﻨــﺼوص ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا
اﻝﻘــﺎﻨون ،ﻋﻠــﻰ ان ﻻ ﺘﺘــﺄﺨر ﻫــذﻩ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ان أﻤﻜــن ﻋــن ) (31ﻜــﺎﻨون
اﻷول 2004وﻋﻠ ــﻰ ﻜ ــل ﺤ ــﺎل ﻗﺒ ــل ) (31ﻜ ــﺎﻨون اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ  2005ﺘﻨﺘﻬ ــﻲ
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﺄﻝﻴف ﺤﻜوﻤﺔ ﻋراﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻝدﺴﺘور داﺌم.
وﺘـ ــﺸﻴر ﺒﻌـ ــض اﻝﻤـ ــﺼﺎدر إﻝـ ــﻰ "ان ﻗـ ــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝـ ــﺔ" ﺘﻤﺨـ ــض ﻋﻨـ ــﻪ اﻝدﺴـ ــﺘور
اﻝﻤؤﻗت -اﻝﺼﺎدر ﺒﺘوﻗﻴﻊ ﺒرﻴﻤر ﻓﻲ اﻷﺴﺒوع اﻷول ﻤـن آذار  .2004إﻨﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤﺠﻠﺒـﺔ
ﻝﻠﻨزاع اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻻ ﺘﻬدﺌﺔ اﻝﻨﻔوس اﻝﻤﻀطرﺒﺔ.
وﻝـﺌن اﻨﺘﻬـﻰ اﻝوﻀـﻊ إﻝـﻰ ﺘـﺴوﻴﺎت ﺒــﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﻴن ﻤـن أﺤـزاب وﻜﺘـل وﺸﺨــﺼﻴﺎت،
ﻓﺎﻨﻬ ــﺎ ،ﺘ ــﺴوﻴﺎت ﻤ ــن ﻨ ــوع ﺘﺒ ــﺎدل اﻝﻤ ــﺼﺎﻝﺢ اﻝﻔﺌوﻴ ــﺔ ،وآﺨ ــر ﻤ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻤ ــﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌـ ـراق،
ﻓﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻝــذي ﺘﺄﺴــس ﺒﻘﻠــم ﺒرﻴﻤــر ﻋﻠــﻰ ﺠــﺎدة اﻝطﺎﺌﻔﻴــﺔ واﻝﻤﺤﺎﺼــﺼﺔ واﻝﺘﻘﺎﺴــم
اﻨطوى ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘواﻓق ﻤﺨﺎدع ﺒﻌﺼﺎ ﺒرﻴﻤـر اﻝـﺴﺤرﻴﺔ ..ﻝﻘـد اﻨﺘﻬـﻰ اﻷﻤـر ﺒﻘﺒـول
"ﻗ ــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝ ــﺔ" اﻝ ــذي ﺴ ــﻴﻜون اﻝﻤرﺠﻌﻴ ــﺔ ﻝﻠدﺴ ــﺘور اﻝ ــداﺌم ﻤ ــن ﺤﻴ ــث ﻫ ــو دﻴﺒﺎﺠ ــﺔ

)(432

ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘﺂﺨﻲ ،ﻗﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝﺔ ،اﻝﻌراق ،اﻝﻌدد  4181اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ،2004/3/1ص.4

219

وﺘ ـ ــﺴﻌﺔ أﺒـ ـ ـواب واﺜﻨﺘ ـ ــﻴن وﺴ ـ ــﺘﻴن ﻤ ـ ــﺎدة ،وﻜﻠﻬ ـ ــﺎ ﺘﻨﺎﻀ ـ ــل ﻤ ـ ــن أﺠ ـ ــل ﺨﻠ ـ ــﻊ اﻝﻌـ ـ ـراق ﻤ ـ ــن
ﺠذورﻩ).(433
ﻓﺎﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل :ﻻ ﺘـذﻜر ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻜـل اﻝدﺴـﺎﺘﻴر اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﺒـﺄن اﻝﻌـراق
ﻋرﺒﻲ وأﻨﻪ ﺠزء ﻤن اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﺸﻌب اﻝﻌرﺒﻲ.
وﻴﻨص اﻝﺒﺎب اﻷول اﻝﻤﻜون ﻤن ﺘﺴﻌﺔ ﻤواد )ﻤن اﻝﻤﺎدة  1إﻝـﻰ اﻝﻤـﺎدة  (9إﻀـﺎﻓﺔ
إﻝــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر اﻝدﻴﺒﺎﺠــﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﺠــزء ﻻ ﻴﺘﺠــزء ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون ﻋﻠــﻰ ﺨرﻴطــﺔ طرﻴــق ﻀــﺎﻤﻨﺔ
ﻝﻤراﻫﻨﺔ اﻝﻌراق وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ!
ﻓﺎﻝﻤﺎدﺘـ ــﺎن اﻷوﻝـ ــﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴـ ــﺔ ﺘﻤرﺤـ ــل اﻝﺨط ـ ـوات اﺒﺘـ ــداء ﻤـ ــن إﻋـ ــﻼن اﻝدﺴـ ــﺘور ﻓـ ــﻲ
آذار ،2004ﻤ ــرو اًر ﺒﺘ ــﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤ ــﺔ ﻤؤﻗﺘ ــﺔ ﻤﻌﻴﻨ ــﺔ ﻤ ــن ﻗﺒ ــل ﻗﻴ ــﺎدة اﻻﺤ ــﺘﻼل وﻤﺠﻠ ــس
اﻝﺤﻜم اﻻﻨﺘﻘـﺎﻝﻲ .ﺤﻴـث ﺘﻨﺘﻬـﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ إﻝـﻰ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ ﺘﺒـدأ ﻤـن رد اﻝـﺴﻴﺎدة
ﻓ ــﻲ /30ﺤزﻴـ ـران ،2004/ﺤﻴ ــث ﻴﻜ ــون ﺒرﻴﻤ ــر ﺨﻼﻝﻬ ــﺎ ﻗ ــد ﻏ ــﺎدر اﻝﻌـ ـراق -ﻗﺒ ــل ﺜﻼﺜ ــﺔ
أﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤن ﺒدء اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻴﺤـل ﻤﺤـل ﺤـﺎﻜم اﻝﻌـراق اﻝﺠدﻴـد ..ﺴـﻔﻴر أﻤﻴرﻜـﺎ ﻓـﻲ
ﺒﻐداد اﻝﺤﺎﻜم ﻨﻐروﺒوﻨﺘﻲ

)(434

وﻤﺎ ﺒﻴن "اﻝﻤؤﻗت" و"اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ" و"اﻝداﺌم" ﻫﻨﺎك ﻤﺴﻴرة ﻨﺤـو ﻗﻴـﺎم اﻨﺘﺨﺎﺒـﺎت وﺠﻤﻌﻴـﺔ
وطﻨﻴ ــﺔ ودﺴ ــﺘور داﺌ ــم وﺤﻜوﻤ ــﺔ داﺌﻤ ــﺔ وﻋـ ـراق ﺠدﻴ ــد ،وﻜ ــﺎن اﻷﺨط ــر ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻨون إدارة
اﻝدوﻝﺔ ..اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻷﻋﻠﻰ واﻝﻤﻠزم ﻷﻨﺤﺎء اﻝﻌراق ﻜﺎﻓﺔ.
ﻓﻘد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨـﻪ ..ﻋﻠـﻰ اﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺘﻌدﻴﻠـﻪ إﻻ ﺒﺄﻜﺜرﻴـﺔ ﺜﻼﺜـﺔ أرﺒـﺎع
أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﺠﻤﺎع ﻤﺠﻠس اﻝرﺌﺎﺴﺔ.
اﻤﺎ اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻓﺘﻘرر ان )أي ﻨص آﺨر ﻴﺨـﺎﻝف ﻫـذا اﻝﻘـﺎﻨون ُﻴﻌـد

ﺒﺎطﻼً( ﻓرﻏم اﻨﻪ ﻗـﺎﻨون ﻤؤﻗـت وﻝﻔﺘـرة اﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ ﻤؤﻗﺘـﺔ ،ﻓﺄﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺘﻌـدﻴل أو اﻝﻐـﺎء أي
ﻨص ﻤن ﻨﺼوﺼﻪ إﻻ ﺒﺸروط ﻓوق ﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ!..

)(433
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اﻤـ ــﺎ اﻝﻤـ ــﺎدة اﻝراﺒﻌـ ــﺔ  ،ﻓﺘﻘـ ــول " ان ﻨظـ ــﺎم اﻝﺤﻜـ ــم ﻓـ ــﻲ اﻝﻌ ـ ـراق ﺠﻤﻬ ـ ـوري اﺘﺤـ ــﺎدي
ﻓﻴــدراﻝﻲ -دﻴﻤﻘ ارطــﻲ -ﺘﻌــددي ،ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ،وﻝــﻴس
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻷﺼل أو اﻝﻌرق أو اﻷﺜﻨﻴﺔ أو اﻝﻘوﻤﻴﺔ أو اﻝﻤذﻫب..
وﻓﻲ اﻝﻤواد ) (53 ،9 ،7ﻨﺠـد اﻝﻘـﺎﻨون وﻗـد أﺴـﺒﻎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻜﻴـﺎن اﻝﻜـردي ﺘﻤﻴـ اًز إﻝـﻰ
ﺤد دوﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

)(435

ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻋرﻗﻲ واﺜﻨﻲ وﻗوﻤﻲ ﻤن ﺤﻴث ﻫـﻲ )ﺒرﻝﻤـﺎن ،ﺤﻜوﻤـﺔ
وﺠﻴش وﻋﻠم(.

أﻤـ ــﺎ اﻝﻤـ ــﺎدة اﻝﺨﺎﻤـ ــﺴﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘـ ــﻨص ﻋﻠـ ــﻰ ان اﻝﻘ ـ ـوات اﻝﻤـ ــﺴﻠﺤﺔ اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ ﺘﺨـ ــﻀﻊ
ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ.
ﻓــﺄن اﻝﻤــﺎدة ) (59ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون أﻴــﺎﻩ ﺠــﺎءت ﻝﺘــﻨﻘض ﻫــذا اﻻدﻋــﺎء ،ﺤﻴــث ﻨــﺼت
ﺼ ـ ـراﺤﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ان اﻝﻘ ـ ـوات اﻝﻤـ ــﺴﻠﺤﺔ اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ -ﺘﻜـ ــون ﺘﺤـ ــت ﺴـ ــﻴطرة ﻗ ـ ـوات اﻝﺘﺤـ ــﺎﻝف
اﻝﻤوﺤدة).(436
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ – اﻝﻔﻘرة )أ(  ..ﻓﺄن دﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻝرﺴـﻤﻲ ﻫـو اﻹﺴـﻼم
وﻫــو ﻤــﺼدر ﻤــن ﻤــﺼﺎدر اﻝﺘــﺸرﻴﻊ ..ﻝﻜﻨــﻪ ﻝــﻴس اﻝﻤــﺼدر اﻝوﺤﻴــد ،وﻓــﻲ اﻝدﺴــﺘور اﻝــداﺌم
ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة ) (2ﻤﻨــﻪ )ﻻ ﻴﺠــوز ﺴــن ﻗــﺎﻨون ﻴﺘﻌــﺎرض ﻤــن ﺜواﺒــت اﻹﺴــﻼم( ،وﻤــن ذات
اﻝﻤﺎدة ))ﻻ ﻴﺠوز ﺴن ﻗﺎﻨون ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ((.
أﻤﺎ اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤن ذات اﻝﻤﺎدة اﻝـﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤـن اﻝدﺴـﺘور اﻝﻤؤﻗـت ،ﻓﺘﻨﻔـﻲ ﻋـن اﻝﻌـراق
ﻜوﻨــﻪ )ﺠــزء ﻻ ﻴﺘﺠــزء ﻤــن اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ واﻷﻤــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ( وﻫــذا ﺒدﻻﻝــﺔ اﻋﺘﻤــﺎد اﻝدﺴــﺘور
اﻝــداﺌم ﻤــﺎدة ﺘﻘــول )اﻝﻤــﺎدة  (31ﻤــن اﻝدﺴــﺘور اﻝــداﺌم :ان اﻝﻌ ـراق ﺒﻠــد ﻤﺘﻌــدد اﻝﻘوﻤﻴ ــﺎت
واﻷدﻴــﺎن واﻝﻤــذاﻫب ،واﻝــﺸﻌب اﻝﻤــﺴﻠم ﺠــزء ﻤــن اﻝﻌــﺎﻝم اﻹﺴــﻼﻤﻲ واﻝــﺸﻌب اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓﻴــﻪ
ﺠزء ﻤن اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ )وﻨﻼﺤظ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸﻌب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻴﻪ(.
اﻤــﺎ اﻝﻤــﺎدة اﻝﺘﺎﺴــﻌﺔ ﻤــن اﻝدﺴــﺘور اﻝﻤؤﻗــت ﻓﺘﻠــزم اﻝﻌ ـراق ﺒﻠﻐﺘــﻴن رﺴــﻤﻴﺘﻴن ﻋرﺒﻴــﺔ
وﻜردﻴﺔ ..ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت و اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻨﻘد وﺠوازات اﻝﺴﻔر.

)(435

ﺜﻤﺔ ﺘﻨـﺎﻗض ﻓﺎﻀـﺢ ﺒـﻴن ﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺜواﺒـت اﻹﺴـﻼم وﻤﺒـﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﻤـن

ﺘﻌﺎﻤﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ،إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
)(436
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ﻓــﻲ اﻝﺒــﺎب اﻝــﺴﺎﺒﻊ ﻤــن اﻝدﺴــﺘور اﻝﻤؤﻗــت ،ﻨــﺼت اﻝﻤ ـواد ﻤــن ]) (48إﻝــﻰ )[(51
ﻋﻠ ــﻰ ان )ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻤﺤﻜﻤ ــﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴ ــﺔ اﻝﻤﺨﺘ ــﺼﺔ اﻝ ــﺼﺎدر ﻓ ــﻲ  2003/12/10ﻴﻌﺘﺒ ــر
ﻤـ ــﺼدﻗﺎً ﻋﻠﻴـ ــﻪ ..وﻫـ ــو ﻴﺤـ ــدد اﺨﺘـ ــﺼﺎﺼﺎت ﻫـ ــذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤـ ــﺔ ،وﻜـ ــذﻝك اﻝﻬﻴﺌـ ــﺎت اﻝوطﻨﻴـ ــﺔ
اﻷﺨــرى ،ﻤﺜــل ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﻨ ازﻫــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ،وﻫﻴﺌــﺔ اﻝﻨ ازﻋــﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴــﺔ ،وﻫﻴﺌــﺔ اﺠﺘﺜــﺎث اﻝﺒﻌــث،
ﺤﻴث ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺼدﻗﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون.
وﻤــﺎ ان ﻤــر اﻝدﺴــﺘور اﻝــداﺌم -اﻝﻤﺘﻜــﺊ ﺒــﺄﺨطر ﻤـوادﻩ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺎﻨون ﺒرﻴﻤــر اﻝﻤؤﻗــت،
اءﻩُ ﻤﻴ ارﺜـﺎً ﺜﻘـﻴﻼً
ﺒﻤوﺠب اﺴـﺘﻔﺘﺎء أواﺴـط ﺘـﺸرﻴن اﻷول ﻤـن اﻝﻌـﺎم  -2005ﺤﺘـﻰ ﺘـرك ور َ
ﻝم ﻴﻌﺘد ﺸﻌب اﻝﻌراق اﻝرﻜون إﻝﻴﻪ وﻻ اﻝﺘﻌﺎﻴش ﻤﻌﻪ ،واﻷﻫم اﻨﻪ ﻜﺎن اﻝرﺠـل اﻷول اﻝـذي

ﻴﻤﺜــل ﺼــﻼﺤﻴﺎت ﺜــﻼث ﻗــوى ﻓــﻲ ﻗــوة اﻻﺤــﺘﻼل ،اﻝﺒﻴــت اﻷﺒــﻴض ،وﺼــﻼﺤﻴﺎت اﻝ ـرﺌﻴس
اﻷﻤﻴرﻜﻲ).(437
"وﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝﻘ ـ اررات ﺒرﻴﻤــر وﻗواﻨﻴﻨــﻪ ..ﻝــم ﻴﻜــن ﺜﻤــﺔ ﻤــﺎ ُﻴﺠﻤــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒــﻴن اﻷط ـراف
واﻷطﻴـﺎف واﻷوﺼــﺎف" اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜــم اﻝﻤؤﻗـت ،ﻓﻘــد ﺘﺄﺠـل إﻋــﻼن اﻝدﺴــﺘور
اﻝﻤؤﻗــت )ﻗــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝــﺔ( ﺜــﻼث ﻤ ـرات ﻋــن ﻤواﻋﻴــد إﻋﻼﻨــﻪ اﻝﻤﻘــرر ،واﻤﺘﻨــﻊ ﻤﻜــون
أﺴﺎﺴﻲ وﻫو ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘواﻓق ﻋن اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻗﺒل ﺴﺎﻋﺎت اﻹﻋـﻼن ،وﻓـﻲ أﻴـﺎم اﻝـﺴﺒت واﻷﺤـد
اﻝﻤــﺼﺎدف ) (7 ،6آذار  2004ﺠــرت اﺘــﺼﺎﻻت ﺤﺜﻴﺜــﺔ ﻤــﻊ اﻝﻤ ارﺠــﻊ اﻝدﻴﻨﻴــﺔ ،ﺒﻌــدﻫﺎ
ﺨــرج اﻝدﺴــﺘور اﻝﻤؤﻗــت إﻝ ـﻰ اﻹﻋــﻼن ﻴــوم اﻝﺜــﺎﻤن ﻤــن آذار ، 2004ﺜــم ﻨــﺸرﺘﻪ وﺴــﺎﺌل
اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤن ذات اﻝﺸﻬر.
ورﻏم ﻤﺎ ﺠرى ﻓﻲ أﻋﻼﻩ ..ﻓﺄن اﻝﻘرار اﻝﺼﺎدر ﻋـن ﻫﻴﺌـﺔ اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة -ﻤﺠﻠـس
اﻷﻤن ﺘﺤت رﻗم ) (1546واﻝذي أﻋﻠن ﻋﻨﻪ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  8ﺤزﻴـران /ﻴوﻨﻴـو 2004واﻝﻤﺘﻌﻠـق
ﺒﻨﻘل اﻝﺴﻠطﺔ إﻝﻰ اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﻝم ﻴﺸر إﻝﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒﻘﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ )اﻝدﺴﺘور
اﻝﻤؤﻗــت اﻝــذي اﺘﻜــﺄت ﻋﻠﻴــﻪ ﺴــﻠطﺔ اﻻﺤــﺘﻼل ،ﻤــن ﺤﻴــث ﻫــو رﻜﻴ ـزة اﻝﻌ ـراق اﻝﺘــﺸرﻴﻌﻴﺔ،
واﻝذي ﻤﻨﻪ ﺘﻨﺒﺜق أواﻤر ﺒرﻴﻤـر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ،ﻓﻔـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ  2004/5/4أﺼـدر ﺒرﻴﻤـر اﻷﻤـر
رﻗم ) (92اﻝذي ﻴﺘﻀﻤن إﺼدار ﻗﺎﻨون ﺨﺎص )ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ(

)(437

وﻫــﻲ ﺼــﻼﺤﻴﺎت ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺎﻨﻌــﺔ ﺒﻤوﺠــب اﻝدﺴــﺘور اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ،وﻗــد وﺼــﻔﻬﺎ ﻫﻴﻜــل ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﻜﺎﻝــﺼﻼﺤﻴﺎت

ﻝﻨﺎﺒﻠﻴون وﻗﻴﺼر.
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وﻗﺎم ﺒرﻴﻤر ﺒﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻔوﻀـﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤـﺎً ﻋﻠـﻰ ﺸـﺎﻜﻠﺔ ﺘﻌﻴـﻴن أﻋـﻀﺎء ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜـم
اﻝﻤؤﻗت ،واﻝو ازرة اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ورﺌﻴس اﻝوزراء واﻝوزراء ورﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ).(438
وﺒﺘﺎرﻴﺦ  2004/6/4ﻗﺒل رﺤﻴﻠﻪ ﺒﺄﻴﺎم ﻤﻌدوات ،ﻨـﺸر ﺒرﻴﻤـر أﻤـرﻩ ذا اﻝـرﻗم )(96
واﻝﻤﺘــﻀﻤن ﻗــﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻝﻌ ارﻗﻴــﺔ اﻝﻤــﺴﺘﻨد أﺴﺎﺴــﺎً ﺤــﺴب ﺘﺄوﻴــل ﺒرﻴﻤــر إﻝــﻰ ﻗ ـراري
ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن  1483ﺒﺘــﺎرﻴﺦ 22أﻴــﺎر 2003واﻝﻘ ـرار ) (1511ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ) (16ﺘــﺸرﻴن
اﻷول ﻤــن اﻝﻌــﺎم ﻨﻔــﺴﻪ ،وﻓــﻲ ﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻷﻤــر ﻓﺄﻨــﻪ ﻝــﻴس ﻓــﻲ ﺤﻴﺜﻴــﺎت ﻫــذﻴن اﻝﻘ ـ اررﻴن ﻤــﺎ
ﻴﺨوﻝﻪ إﺼدار ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون.
وﻴﻘــول ﺨﻴــر اﻝــدﻴن ﺤــﺴﻴب) -(439ﻤــدﻴر ﻤرﻜــز اﻝد ارﺴــﺎت اﻝوﺤــدة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ -ﺒﻴــروت
ورﺌــﻴس اﻝﻤــؤﺘﻤر اﻝﻘــوﻤﻲ اﻝﻌرﺒــﻲ) ..ﻝﻘــد ذﻜــر اﻷﻤــﻴن اﻝﻌــﺎم ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة اﻝــﺴﻴد ﻜــوﻓﻲ
ﻋﻨﺎن ﻓﻲ ﻤـذﻜرة ﻗـدﻤﻬﺎ ﻝﻤﺠﻠـس اﻷﻤـن ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  2004/10/22ﺘﻘـول ﻓﻘرﺘﻬـﺎ اﻷوﻝـﻰ..
ان اﻝﺘ ــﺸرﻴﻊ اﻝﺨ ــﺎص ﻝﻺﺸـ ـراف ﻋﻠ ــﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬ ــﺎ وﺴ ــﻴرﻫﺎ ،ﻤﻨ ــوط
ﺒﺎﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒـﺎت ﺒﺤـﺴب ﻗـ اررات ﺴـﻠطﺔ اﻻﺤـﺘﻼل ،ﻓـﺎﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻏﻴـر
ﻤ ــﺴؤوﻝﺔ ﻋ ــن اﻹﺸـ ـراف ﻋﻠ ــﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت اﻨﻤ ــﺎ ﻫ ــﻲ ﺘﻘ ــدم اﻝ ــدﻋم ﻋﺒ ــر اﻝﻨ ــﺼﺢ ﻝﺘ ــوﻓﻴر
اﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت ﺠ ــدﻴرة ﺒﺎﻝﺜﻘ ــﺔ ..وﻫﻨ ــﺎ ﻴﻤﻜ ــن أﺒ ــداء ﻋ ــدد ﻤ ــن اﻻﺴ ــﺘﻨﺘﺎﺠﺎت :ﺤ ــول اﻝدﺴ ــﺘور
اﻝﻤؤﻗــت ﻝﻠﻤرﺤﻠــﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ اﻝــذي ﻫــو آﺨــر ﻨــص ﻋ ارﻗــﻲ ﺒﻌــد وﺼــول ﺒرﻴﻤــر إﻝــﻰ اﻝﻌـراق
ﺒﺄرﺒﻌﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ ﻏﺎدر ﺒرﻴﻤر واﺸﻨطن ﻤﺘوﺠﻬـﺎً إﻝـﻰ اﻝﻌـراق ﻗﺒـل ﻤﻨﺘـﺼف اﻝـﺸﻬر اﻝﺨـﺎﻤس
ﻤـن ﻋـﺎم  ،2003ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺼـدر اﻝدﺴــﺘور اﻻﻨﺘﻘـﺎﻝﻲ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  ،2004/6/13وﻋﻠـﻰ اﻝــرﻏم
ﻤن اﻝﻨواﻗص اﻝﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤوﻀﻊ ،إﻻ ان اﻝﻨص ﻤﻜﺘوب ﺒﺄﻴد ﻋراﻗﻴﺔ.
وﺒﻬــذا اﻝــﺼدد ﻴﻘــول اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻌ ارﻗــﻲ )ﺨــﺎﻝص ﻋزﻤــﻲ( ﻝﻘــد اﻨﻜــب ﻤﻌــدو اﻝﻘــﺎﻨون
ﻋﻠـﻰ اﻝﻤــﺼﺎدر اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ واﻝﻨــﺼوص اﻝﺠــﺎﻫزة ﻝﻴﻨﻘﻠـوا ﻤﻨﻬــﺎ اﻝــﻨص ﺤرﻓﻴـ ًـﺎ ،دون اﻻﻋﺘﻤــﺎد
اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ أرﺸﻴف اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﺎﻀـر
اﻝﻤﻨﺎﻗــﺸﺎت واﻝﺘﻌﻠﻴﻘــﺎت اﻝﺘــﻲ أﺒــداﻫﺎ أﻓــذاذ رﺠــﺎل اﻝﻘــﺎﻨون ﻋــن ﺘــﺼدﻴﻬم ﻝﻠﻤــﺸﺎرﻴﻊ ،ﺘــدوﻴﻨﺎً
وﺘﻘﻨﻴ ــﺎً ﻤ ــن ﺨ ــﻼل ﻤدرﺴ ــﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ ﻋرﻴﻘ ــﺔ ﻫ ــﻲ )دﻴـ ـوان اﻝﺘ ــدوﻴن اﻝﻘ ــﺎﻨوﻨﻲ( اﻝ ــذي أوﺠ ــد
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ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻻﻤﻴرﻜﻴون ﻓﻲ ﻜل و ازرة  ،ﻫم اﻝوزراء اﻝﺤﻘﻴﻘﻴون ﻤن وراء اﻝﺴﺘﺎر.

)(439

ﺨﻴر اﻝدﻴن ﺤﺴﻴب،ﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻌدد ،313ص.9
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ﻻﻋـ ــداد اﻝﻘ ـ ـواﻨﻴن واﻷﻨظﻤـ ــﺔ ٕواﺒـ ــداء اﻝﻔﻘﻬﻴـ ــﺔ ﻤﻨـ ــذ ﺒـ ــداﻴﺎت ﺘﺄﺴـ ــﻴس اﻝدوﻝـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
اﻝﻌﺸرﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ،وﺤﺘﻰ اﻝﻐﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن ذاﺘﻪ.
وﻓــﻲ ﺸــﻬر أﺒرﻴــل  /ﻨﻴــﺴﺎن  ، 2003وﺼــل ﻜﻨﻌ ــﺎن ﻤﻜﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺒﻐــداد وﻜــﺎن ﻗ ــد
اﻨﺘﻬــﻰ ﻝﺘــوﻩ ﻤــن اﻝﻤــﺸﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻤــﺸروع دﺴــﺘور ﻋ ارﻗــﻲ ﺠدﻴــد ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺸروع
ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌراق اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة ،وﻗـد أﻜـد ﻤـﺸروع اﻝدﺴـﺘور ﻋﻠـﻰ )اﺴﺘﺌـﺼﺎل ﺤـزب
اﻝﺒﻌث(.
وﻴﺸﻴر ﻜﻨﻌﺎن ﻤﻜﻴـﺔ إﻝـﻰ أﻨـﻪ أﻋـد وﺜﻴﻘـﺔ ﻗـدﻤﻬﺎ إﻝـﻰ و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻗﺒـل
اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق ،ﺤﻴث رأى ﻤﻜﻴﺔ ..أﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻹﻓـﺎدة ﻤـن اﻝﺠواﻨـب اﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ دﺴـﺘور
ﻋﺎم  ،1925ﻋﻨد إﻋداد اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴد ..ﻝﻜن وﺜﻴﻘﺘﻪ وﻀﻌت ﺠﺎﻨﺒﺎً وﻝم ﻴؤﺨذ ﺒﻬﺎ..
وﻗ ــد ﺤ ــوت وﺜﻴﻘ ــﺔ اﻝ ــﺴﻔﺎرة اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﺘﻌﺎرﻀ ــﺎت واﻀ ــﺤﺔ ﻤ ــﻊ اﻝﻨ ــﺴﺨﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤ ــدة
ﺤﻜوﻤﻴــﺎً )ﻝﻘــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝــﺔ( وﻤــﻊ ﻨــﺼوص اﻝدﺴــﺘور ﻓــﻲ ﻋــدد ﻤــن اﻝﻤــﺴﺎﺌل .أﻫﻤﻬــﺎ
ﺘﻐﻴ ــر ﻜﻠﻤ ــﺔ )ﻓرﻗ ــﺔ( إﻝ ــﻰ ﻜﻠﻤ ــﺔ )ﺸ ــﻌﺒﺔ( وﻫﻤ ــﺎ ﻤرﺘﺒﺘ ــﺎن ﺤزﺒﻴﺘ ــﺎن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻝﻬﻴﻜ ــل
اﻝﻬرﻤﻲ ﻝﺘﺴﻠﺴل ﻋﻀوﻴﺔ ﺤزب اﻝﺒﻌث.
ﻜﻤــﺎ ﺤﻠــت ﻜﻤﻠــﺔ )اﻝﻔــﺴق( ﻤﺤــل )اﻻﺨــﻼل ﺒﺎﻝــﺸرف( ﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن اﻻﺨــﺘﻼف
اﻝﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ دﻻﻝــﺔ وﻤﺤﺘــوى اﻝﻜﻠﻤﺘــﻴن ،ﻓــﺎﻷوﻝﻰ ﻀــﻴﻘﺔ اﻝدﻻﻝــﺔ -ذات طﺒﻴﻌــﺔ أﺨﻼﻗﻴــﺔ،
ﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ أﺤوال ﻜﺜﻴرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘوى اﻝدﻴﻨﻴﺔ ،أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ واﺴـﻌﺔ ﺘـﺸﻤل
ﻜل ﺠراﺌم اﻻﺨﻼل ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
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اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼﺎدم ﻤﻊ اﻝﻤـﺼﺎﻝﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ

اﻝﻤﻘـ ـرة ﻗﺎﻨوﻨﻴ ـ ًـﺎ ،ورﺒﻤ ــﺎ ﻴﻔ ــﺴر اﻝ ــﺒﻌض ﻫ ــذا اﻝﺘﻌ ــﺎرض ﺒ ــﺴﺒب ﺴ ــوء اﻝﺘرﺠﻤ ــﺔ ،وﻫ ــو أﻤ ــر
ﻤ ـرﺠﺢ ،وﻝﻜــن ﻗ ــﺼور اﻝﺘرﺠﻤــﺔ ﻫــذا ﻓ ــﻲ وﺜــﺎﺌق ﻋﻠ ــﻰ ﻫــذا اﻝﻘــدر ﻤ ــن اﻝﺨطــورة ﺘﺘﻌﻠ ــق
ﺒﻘــﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻤــﺴﺘوى ﻤــن اﻝﺠــﺴﺎﻤﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻨــﻲ ﺠﻬــﻼً
واﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝـﺸﺄن اﻝـوطﻨﻲ .ﻓﻤـن ﻏﻴـر اﻝﻤﻨطﻘـﻲ واﻝﻤﻬﻨـﻲ ان ﻴﻜـون ﻤﺘرﺠﻤـوا و ازرة
اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺠﻬــل ﺒــﺎﻝﻨص اﻝﻌرﺒ ـﻲ ﻝـ ـ )ﻗــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝــﺔ( اﻝــذي ﺴــﻤﻲ ﺒـ ـ
)اﻝﻘﺎﻨون اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺒﻼد( ﻓﺎﻝﻔرق اﻝﻌددي ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻔرق وأﻋﻀﺎء اﻝﺸﻌب ﻴـﺼل إﻝـﻰ
) ،(100.000واﻝﻔ ــرق ﺒ ــﻴن اﻝﻔ ــﺴق واﻻﺨ ــﻼل ﺒﺎﻝ ــﺸرف ،ﻴﻠﻐ ــﻲ ﺠـ ـراﺌم اﻝرﺸ ــوة واﻝ ــﺴرﻗﺔ
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واﻝﻨﻬــب ﻏﻴــر اﻝــﺸرﻋﻲ واﻻﺒﺘ ـزاز وﺴــوء اﺴــﺘﺨدام اﻝــﺴﻠطﺔ ،وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن ﻗــﻀﺎﻴﺎ اﻝــﻀﻤﻴر
واﻝﻤ ــﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴ ــﺔ .واﻷﻤـ ـران ﻜﻴﻔﻤ ــﺎ ﻓ ــﺴرا ،ﻝ ــن ﻴﺨرﺠ ــﺎ ﻤ ــن ﺤ ــدود ﻓﻘ ــدان اﻝﻤﻌ ــﺎﻴﻴر
اﻝوطﻨﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻝﺘرﺠﻤـ ــﺔ واﻝرﻗﺎﺒـ ــﺔ وﺴـ ــوء اﻝﻌﻼﻗـ ــﺔ ﺒـ ــﻴن ﻗﻨ ـ ـوات اﻝـ ــﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴـ ــﺔ وﺴـ ــﻠطﺔ
اﻻﺤــﺘﻼل ،وﻻﺒ ــد ﻤ ــن اﻹﺸ ــﺎرة إﻝ ــﻰ ان اﻝ ــﺴﻔﺎرة اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ﺘﻤﺜ ــل ﺸ ــﻜﻼً ﻤ ــن
أﺸـ ــﻜﺎل ﺘطـ ــور ﺴـ ــﻠطﺔ اﻻﺤـ ــﺘﻼل وﻝﻴـ ــﺴت ﻤﺠـ ــرد ﻫﻴﺌـ ــﺔ دﺒﻠوﻤﺎﺴـ ــﻴﺔ أﺠﻨﺒﻴـ ــﺔ ،ﻓﺎﻝـ ــﺴﻠطﺔ
اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻤرت ﺒﻤراﺤل أرﺒﻊ ﻫﻲ):(441
اﻷوﻝــﻰ -ﻗﻴــﺎدة ﻋــﺴﻜرﻴﺔ ﺼــرﻓﺔ ﺒﻴــد اﻝﺠﻨـ ـرال )ﺘــوﻤﻲ ﻓ ـراﻨﻜس( ﻤــﺴؤوﻝﺔ ﻋــن اﻷﻋﻤ ــﺎل
اﻝﻤﻴداﻨﻴ ــﺔ ﻜﺎﻓـ ــﺔ ،ﺘوﻝـ ــت ﺒدرﺠـ ــﺔ أﺴﺎﺴ ــﻴﺔ ،إدارة ﺘرﺘﻴﺒـ ــﺎت اﻝﻤﻌرﻜـ ــﺔ واﻻﺴـ ــﺘﻌداد
ﻝﻠﻬﺠوم اﻝﺒري ﻓﻲ /19آذار.2003/
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -ﻨﻘﻠـت اﻝﻤـﺴؤوﻝﻴﺔ ﻗﺒـل ﺸـن اﻝﻬﺠـوم اﻝﺒـري ،وأﻋطﻴـت ﻤـﺴؤوﻝﻴﺎت ﻤـﺎ ﺒﻌـد اﻝﻬﺠـوم
إﻝ ــﻰ "ﻤﻜﺘ ــب إﻋ ــﺎدة اﻻﻋﻤ ــﺎر واﻝﻤ ــﺴﺎﻋدة اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻴﺔ" اﻝﺘ ــﺎﺒﻊ ﻝﻠﺒﻨﺘ ــﺎﻏون ،ﻓﻔ ــﻲ
ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ 2003ﻋـﻴن ارﻤـﺴﻔﻴﻠد اﻝﺠﻨـرال اﻝﻤﺘﻘﺎﻋـد ﻏـﺎي ﻏـﺎرﻨر ﻋﻠـﻰ رأس
ﻫذا اﻝﻤﻜﺘب ،وﻜﺎن اﻝﻤﺒرر اﻷﺼـﻠﻲ ﻝوﺠـود ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ ذﻝـك
أﺴ ــﻤﻬﺎ ،ﻤراﻗﺒ ــﺔ وﺘ ــرﻤﻴم اﻝﺒﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴ ــﺔ اﻝﺤﻴوﻴ ــﺔ اﻝﻤﺘ ــﻀررة ﻤ ــن اﻝﺤ ــرب ﻓ ــﻲ
اﻝﻌ ـ ـ ـراق .ﺒﻤـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ذﻝـ ـ ــك ﺤﻘـ ـ ــول اﻝـ ـ ــﻨﻔط واﻝﻤﺴﺘـ ـ ــﺸﻔﻴﺎت واﻝطـ ـ ــرق و"ﺸـ ـ ــﺒﻜﺎت
اﻻﺘﺼﺎﻻت".
اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ -ﺒﻌــد /13أﻴــﺎر 2003/ﺘــﺴﻠم ﺒــول ﺒرﻴﻤــر إدارة اﻝــﺴﻠطﺔ ﺒــﺼﻔﺔ اﻝﺤــﺎﻜم اﻝﻤــدﻨﻲ
ﻝﻠﻌراق.
اﻝراﺒﻌﺔ -ﺤﻠول اﻝﺴﻔراء ﻨﻐروﺒوﻨﺘﻲ ،ﺜم زﻝﻤﺎي ﺨﻠﻴل زاد ﻜﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻴﺎ.
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ا اا
()$ات إزاء إدارة  
"و اا 
اB+
اB+
ــ
اا
اB+

اول z7 /إدارة ـ*ل ـ  وـ
.
اا
ا /:7Aأز ا/ـارات ا3ـ :ا,ـuه
CــMل ــ ة إدارــ  gوــ
ـــ ـــ :ا7.ـــ lاMEـــ:
وا:/A
اAـ/Bأ'دـ Bـ وآ ـ pـK
;
ا اا
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;
ﻤﺜﻠﻤــﺎ ﺘــم اﻝﺤــدﻴث ﻋــن إدارة ﺒرﻴﻤــر ﻝﻠﻌ ـراق ..ﻓــﺄن ﻫﻨــﺎك ﺠﻤﻠــﺔ ﻤؤﺸ ـرات طﺒﻌــت

:

إدارﺘﻪ ﺒﻬﺎ وﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﺤدﻴد اﻝطﺎﺒﻊ " اﻝﻌﺴﻜري ،أﻻﺴﺘﺨﺒﺎراﺘﻲ ،اﻹرﻫـﺎﺒﻲ" ﻜﺎﻨـت
ﻤــن ﺒــﻴن أﻫــم ﺴــﻤﺎت إدارﺘــﻪ ،ﻻ اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﻤــدﻨﻲ ﻜﻤــﺎ روج ﻝــﻪ ﻓــﻲ إدارة ﺸــؤون اﻝدوﻝــﺔ
اﻝﻌراﻗﻴﺔ .ﻓﻬو ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﻴش أﻤﻴرﻜـﻲ ﻗواﻤـﻪ أﻜﺜـر ﻤـن ) (150أﻝـف
ﺠﻨ ــدي ﻤﺤﺘ ــرف ،ﻝﻠﻘﺘ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ،واﺤﺘﻼﻝ ــﻪ وﺴ ــن اﻝﻘـ ـواﻨﻴن اﻝﺘ ــﻲ ﻫ ــﻲ ﺨ ــﺎرج أط ــﺎر
اﻝــﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﺒﺈﻋطــﺎء اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ )اﻝﻤﻘــﺎﺘﻠﻴن اﻝــدﻤوﻴﻴن( ﻤــن ﻜــل ﺒﻘــﺎع اﻝﻌــﺎﻝم اﻝــﺼﻔﺔ
اﻝــﺸرﻋﻴﺔ دون ﻤﻘﺎﻀــﺎة أو ﻤــﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﻌ ارﻗــﻲ ،ﺤﺘــﻰ أﺼــﺒﺢ ﻋــدد
ﻫــؤﻻء اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ أﻜﺜــر ﻤــن )(160000

)(442

أﻝــف ﻤﻘــﺎﺘﻼً ﻤﺤﺘرﻓــﺎً وﻤﺘــدرﺒﺎً ﻋﻠــﻰ ﻓﻨــون

اﻝﻘﺘــﺎل وﺒ ــدءوا ﻗﺘــﺎﻝﻬم ﻤ ــﻊ اﻝﻘـ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴ ــﺔ ﻻﺤ ــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق وﺤﻤﺎﻴ ــﺔ رﻤ ــوز
اﻻﺤــﺘﻼل وﻤــن ﻋﻤــل ﻤﻌﻬــم ،وﻝــذﻝك ﻓــﺄن ﺒرﻴﻤــر ﻝــم ﻴـ ِ
ـﺄت ﺒــﺈدارة ﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻌـراق ،ﺒــل ﺠــﺎء
ﺒﺠـﻴش ﻜﺒﻴـر ﻤــن ﺨﻼﻝـﻪ أراد إﺤـداث اﻝﺘﻐﻴــر ﻓـﻲ ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻌ ارﻗـﻲ ،وأﺼـدر ﻗ ار ارﺘــﻪ
اﻝﺘــﻲ ﻗطﻌــت أوﺼــﺎل اﻝــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗــﻲ وﺒﺎﻋــدت ﺒــﻴن ﻓﺌﺎﺘــﻪ أﺼــﻼً ﺒﺎﻝــﺴﻴطرة ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن
ﺨـ ــﻼل اﻝـ ــﺴﻴطرة ﻋﻠـ ــﻰ اﻝـ ــﺴﻠطﺎت اﻝﻘـ ــﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴـ ــﺔ واﻝﺘـ ــﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒـ ــﺎﻷﻤن واﻝـ ــﺴﻠطﺎت
اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﺘﻲ أﻋطﺎﻫﺎ ﻝﻨﻔﺴﻪ).(443
وﻤــن اﻝﻤﻼﺤــظ ..ان اﻝﻘـ اررات اﻝﺘــﻲ أﺼــدرﺘﻬﺎ اﻝــﺴﻠطﺔ اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴــﺔ ﻝ ـ ﺒرﻴﻤــر -ﻜﻤــﺎ
ﻋﺒر ﻋدد ﻏﻴر ﻗﻠﻴل ﻤن اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺠـﺎءت ﻤﻨـﺴﺠﻤﺔ ﻹﻓـﺴﺎح اﻝﻤﺠـﺎل ﻝﻘـوى اﻻﺤـﺘﻼل
اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﺒﺎﻝ ــﺴﻴطرة ﻋﻠ ــﻰ ﻤﻘ ــدرات اﻝ ــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ وﺜرواﺘ ــﻪ ،وﻤ ــﺎ ﻜ ــﺎن ﺒﻤﻘ ــدرة ﺒرﻴﻤ ــر
وﻤــﺴﺎﻋدﻴﻪ اﻝﻤ ــدﻨﻴﻴن اﻝ ــذﻴن ﻫــم ﺒﻌ ــدد أﺼ ــﺎﺒﻊ اﻝﻴــد ﻤ ــن أن ﻴﻔﻌﻠـ ـوا ﺸــﻴﺌﺎً ﺤﻴ ــﺎل ﺘ ــﺼﺎﻋد
اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك.
ﻝــذا ان ﻤﺤﺎوﻝــﺔ إﻏ ـراق اﻝواﻗــﻊ اﻝﻌ ارﻗــﻲ اﻝــذي ﻴــﺸﻴر إﻝــﻰ اﻝﺤــرب ﺒﻠﺒــوس اﻝﻤدﻨﻴــﺔ..
ﺠــﺎءت ﻜﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻗﺎﺼ ـرة وﻤﺒﺘــﺴرة ،ذﻝــك ان اﻝﻤﻌطﻴــﺎت وﻜﺎﻓــﺔ اﻝﻤؤﺸ ـرات اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠــت
)(442ﻤﺠدي ﻜﺎﻤل ،ﺒﻼك ووﺘر ،ﺠﻴوش اﻝظﻼم ،دﻤﺸق-اﻝﻘﺎﻫرة ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ،2008 ،ص.250
)(443وﻫـ ــﻲ ﺼـ ــﻼﺤﻴﺎت ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ ﻤﺎﻨﻌـ ــﺔ ﺒﻤوﺠـ ــب اﻝدﺴـ ــﺘور اﻷﻤرﻴﻜـ ــﻲ ،وﻗـ ــد وﺼـ ــﻔﻬﺎ ﻫﻴﻜـ ــل ،ﺒﺎﻨﻬـ ــﺎ ﻤﺠﻤـ ــوع
ﺼﻼﺤﻴﺎت رﺠﺎل ﺘﺎرﻴﺨﻴﻴن ﻤﺜل ﻴوﻝﻴدس ﻗﻴﺼر ،وﻨﺎﺒﻠﻴون وﺠوزﻴف ﺴـﺘﺎﻝﻴن وﻫـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻴـد رﺠـل ﻫـو
رﺌﻴس اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة  ،ﺤﻤـدان ﺤﻤـدان ،ﺤـرب ﺒـوش اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ،دار اﻝﺨﻴـﺎل ،ط ،2007 ،1ﺒﻴـروت،
ص.60
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ﺒواﺴــطﺘﻬﺎ ﻗــوى اﻻﺤــﺘﻼل ﻝــم ﺘﻜــن إﻻ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻝوﻀــﻊ اﻝﻌرﺒــﺔ أﻤــﺎم اﻝﺤــﺼﺎن أو ﻝوﻀــﻊ
اﻝﺤﻤل واﻝذﺌب ﻓﻲ ﻤﻜﺎن واﺤد؟!
وﻫﻜ ــذا ﻓ ــﺄن ﺘ ــﺼرﻴﺤﺎت "ﺒرﻴﻤ ــر" اﻝﺘ ــﻲ اﺘﺨ ــذﻫﺎ ﻜﺎﻨ ــت ﻤ ــﺴﺘﻨدة إﻝ ــﻰ ﻤﺒ ــدأ ﻓ ــرض
اﻝﻘــﺎﻨون ﺒــﺎﻝﻘوة ،وﻻ اﻋﺘ ـراض ﻷﺤــد ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴﺘﺨــذﻩ ﻤــن ﻗ ـ اررات ظﺎﻝﻤــﺔ أﻀــرت ﺒﺎﻝﻜﻴــﺎن
اﻝﻌ ارﻗــﻲ أﻴﻤــﺎ ﻀــرر ،وأﻝﺤﻘــت اﻹﺠﺤــﺎف ﺒــﺄﻜﺜر ﻓﺌــﺎت اﻝــﺸﻌب ،ﻷن ﻗ ار ارﺘــﻪ ﻗــد طﺎﻝﺘﻬــﺎ
ووﻀﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻝطرﻴق ﺒدون ﻤﻌﻴن ﻴﺴﻨد ﻋﻴﺸﻬﺎ وﻴﻘوم ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ،وذﻝك ﺒﻨﺎءاً ﻋﻠـﻰ
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺨﺎطﺌـﺔ ،وﻝرﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴـر ﻤوﻀـﻌﻬﺎ ..ﻤﺜﻠﻤـﺎ أﻗـدم اﻝﻐـﺎزي ﻋﻠـﻰ اﻻﺤﺘﻴـﺎل ﻋﻠـﻰ
اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة وﻤﻨظﻤﺎﺘﻬﺎ واﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ  ..وأﻗﻨﻌﻬﺎ ﺒﺄن اﻝﻌراق ﻴﻤﻠك أﺴﻠﺤﺔ ﺠرﺜوﻤﻴـﺔ
وﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ وﻨووﻴﺔ وﺜﺒت ﺒطﻼن ﺘﻠك اﻻدﻋﺎءات ،وﺠرى اﻻﺤـﺘﻼل ﺒـﺎﻝﻘوة ،اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎءت ﺒ ـ
"ﺒرﻴﻤر" ﺤﺎﻜﻤﺎً )ﻤدﻨﻴﺎً( ﻝﻠﻌراق!؟
وﻗد ﺘﻀﻤن اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻵﺘﻴﺔ:

اﻝﻤﺒﺤث اﻷول /ﻨﻤط إدارة ﺒول ﺒرﻴﻤر ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜـﺎﻨﻲ /أﺒـرز اﻝﻘـ اررات اﻝﺘـﻲ اﺘﺨـذﻫﺎ ﺒرﻴﻤـر ﺨـﻼل ﻤـدة إدارﺘـﻪ
ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ .
اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث/أﺤﺎدﻴث ﺒرﻴﻤر وﻜﻴف ﺘﻌﺎﻤﻠت اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ
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اﻝﻤظﻬــر اﻝﻌــﺎم ﻝﻠــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،ﻫــﻲ أﻨﻬــﺎ رﺸــﺤت ﺠﻨ ـراﻻً ﻋــﺴﻜرﻴﺎً
ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠ ــﺔ اﻷوﻝ ــﻰ ﻝﻺﺸـ ـراف ﻋﻠ ــﻰ اﻋﻤ ــﺎر اﻝﻌـ ـراق ،واﺨﻠﻔﺘ ــﻪ ﺒ ـ ـ "ﺒ ــول ﺒرﻴﻤ ــر" اﻝﺨﺒﻴ ــر
اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺸؤون اﻹرﻫﺎب .وﻫـذا ﻴﻌﻨـﻲ ان اﻝﻜﻔـﺔ اﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ ﻝـﻺدارة اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ
اﻝﻌراق ﺘﺄﺨذ ﻤﺴﺎﺤﺎت أﻜﺒر ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘـﻲ ﺘﺄﺨـذﻫﺎ اﻝـﺼﻔﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝـﻺدارة ،إذا ﻤـﺎ أﺨـذﻨﺎ
ﺒﻌــﻴن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ان ) (150أﻝــف ﺠﻨــدي أﻤﻴرﻜــﻲ اﺴــﻬم ﺒــﺎﺤﺘﻼل اﻝﻌ ـراق ازﺌــداً ان ﻫﻨــﺎك
ﺘﻘدﻴرات ﺘﻘـول ان ﻋدﻴـد ﻗـوات اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ﺘﺠـﺎوز اﻝﻌـدد اﻝرﺴـﻤﻲ ﻝﻌدﻴـد
اﻝﻘوات اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق.
ﻫــذا اﻝﻤﺒﺤــث ..ﻫــو ﺨــوض ﻓــﻲ اﻝﻤﻌطﻴــﺎت ﻻﻴﺠــﺎد ﺼــﻔﺔ ﻝــﻺدارة اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ
ﻗﺎدت اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝـﺴﺎﺒﻘﺔ أﻜﺎﻨـت ﻤدﻨﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ دﻝـت اﻝﺘـﺴﻤﻴﺎت واﻝﻤظـﺎﻫر ..أم ان
اﻷﻓﻌــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻷرض ﺠــﺴدت ﻤﻔﻬوﻤــﺎً ﻤﺨﺘﻠﻔــﺎً ﺤــول ﺘﻠــك اﻹدارة وﻨﻤطﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤــل
اﻝﻴوﻤﻲ ﻤﻊ ﻋﻤوم اﻝﺸﻌب اﻝﻌراﻗﻲ).(444
ﻓﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻫﻲ اﺴﺘﻌراض ﻝﻠﺠواﻨب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝوﺠود وﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺸرﻜﺎت
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻤﻨذ اﻻﺤﺘﻼل اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻝﻠﻌراق ﻋـﺎم ) (2003ﻜوﻨﻬـﺎ ﺘـﺸﻜل ﺘﺠﻤﻌـﺎً
ﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ ﻴﺤ ــرم اﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ ﻝﺤﻘ ــوق اﻹﻨ ــﺴﺎن اﺴ ــﺘﺨداﻤﻬم ﻜوﺴ ــﻴﻠﺔ ﻻﻨﺘﻬ ــﺎك ﺤﻘ ــوق
اﻹﻨﺴﺎن ﻋﺎﻤﺔ وﺤق اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر.
إن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻋرﻀﺎً ﻝوﺠود اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق واﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ
وﻀﻌﺘﻬﺎ ﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﻼل ﺒﺤﻴث أﺼﺒﺤت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻔﺘت أﻨظﺎر اﻝﺠﻬﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ
ﺒﺎﻝﻤرﺘزﻗــﺔ وﺘطﺒﻴــق اﻝﻘــﺎﻨون اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ اﻝــدوﻝﻲ .ﻜﻤــﺎ ان ﻫﻨــﺎك ﻫﺎﻤــﺸﺎً ﻤــن اﻝﺘــﺼور ﺤــول
اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘـﺼف اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ ﺒﻤوﺠـب اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ ،وﺤظـر اﺴـﺘﺨداﻤﻬم ﻓـﻲ
اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ وﻜﺎﻵﺘﻲ):(445
أو -ًVا*/ا Eا 7*7/ـ ا3ـ :و{ـ ;3ـU
 _Eاآت ا -ـ
اM3'Vل ?{Vء اE
ا : ^,ااق:
ﻜــﺎن اﻝﻤــدﻴر اﻹداري ﻝــﺴﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ اﻝــﺴﻔﻴر "ﺒــول ﺒرﻴﻤــر" ﻗــد أﺼــدر
اﻷﻤــر رﻗــم ) (17ﺒﺘــﺎرﻴﺦ /7ﺤزﻴ ـران/ﻴوﻨﻴــو 2003/اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒوﻀــﻊ اﻻﺌــﺘﻼف وﺒﻌﺜــﺎت
)(444أﻤر ﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘﺔ اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻌدد.79-69 ،3984
)(445ﻤﺠدي ﻜﺎﻤل  ،ص .40-19
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اﻻرﺘﺒﺎط اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻤوظﻔﻴﻬﺎ واﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن ﻤﻌﻬﺎ) ،(446وﻨـﺼت اﻝﻔﻘـرة ) (5ﻤـن اﻝﻘـﺴم اﻷول
ﻤــن اﻷﻤــر ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــف ﻤــﺼطﻠﺢ ))ﻤﻘــﺎوﻝﻲ اﻻﺌــﺘﻼف(( ﺒﺄﻨــﻪ اﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﻏﻴــر
اﻝﻌراﻗﻴﺔ أو رﺠـﺎل اﻷﻋﻤـﺎل ﻏﻴـر اﻝﻌـراﻗﻴﻴن اﻝـذﻴن ﻻ ﻴﻘﻴﻤـون ﻋـﺎدة ﻓـﻲ اﻝﻌـراق .وﻴﻘوﻤـون
ﺒﺘورﻴد اﻝـﺴﻠﻊ أو اﻝﺨـدﻤﺎت ﻝﻘـوات اﻻﺌـﺘﻼف أو ﻝـﺴﻠطﺔ اﻻﺌـﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ أو ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻨﻬم
ﺒﻤوﺠب ﺘرﺘﻴﺒﺎت ﺘﻌﺎﻗدﻴﺔ.
وﻨـ ــﺼت اﻝﻔﻘ ـ ـرة ) (2ﻤـ ــن اﻝﻘـ ــﺴم ) (3ﻤـ ــن اﻷﻤـ ــر ﻋﻠـ ــﻰ ﻤـ ــﻨﺢ ﻤﻘـ ــﺎوﻝﻲ اﻻﺌـ ــﺘﻼف
اﻝﺤــﺼﺎﻨﺔ ﻤــن اﻹﺠ ـراءات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝﻸﻋﻤــﺎل اﻝﺘــﻲ ﻴؤدوﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ أطــﺎر
أﻨﺸطﺘﻬم اﻝرﺴﻤﻴﺔ وﻓﻘـﺎً ﻻﺤﻜـﺎم وﺸـروط ﻋﻘـد ﻤﺒـرم ﺒـﻴن أﺤـد اﻝﻤﻘـﺎوﻝﻴن وﻗـوات اﻻﺌـﺘﻼف
أو ﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼف اﻝﻤوﻗﻌﺔ أو وﻓﻘﺎً ﻝﺸروط ﻋﻘد ﻤن اﻝﺒﺎطن.
ﺜم أﺼدر اﻝﺴﻔﻴر ﺒـول ﺒرﻴﻤـر أﻤـر ﺴـﻠطﺔ اﻻﺌـﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ اﻝﻘـرار رﻗـم ) (91ﻓـﻲ
 7ﺤزﻴـ ـران /ﻴوﻨﻴ ــو وﺘ ــﻀﻤن اﻝﻘ ــﺴم اﻷول ﻤ ــن اﻷﻤ ــر اﻝﻤ ــذﻜور ﺘﻌ ــﺎرﻴف ﻝﻠﻤ ــﺼطﻠﺤﺎت
اﻝواردة ﻓﻲ اﻷﻤر وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻔﻘرة ) (4اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
ﺸـ ــرﻜﺔ أﻤﻨﻴـ ــﺔ ﺨﺎﺼـ ــﺔ ،وﺘﻌﻨـ ــﻲ ﻋﻤـ ــل ﺨـ ــﺎص ﻤـ ــﺴﺠﻠﺔ ﺒـ ــﺸﻜل ﺼـ ــﺤﻴﺢ ﻓـ ــﻲ و ازرة
اﻝداﺨﻠﻴﺔ وو ازرة اﻝﺘﺠﺎرة وﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻓواﺌـد ﺘﺠﺎرﻴـﺔ وﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻋـن طرﻴـق-
ﺘوﻓﻴر اﻝﺨدﻤﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻸﻓـراد واﻷﻋﻤـﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ واﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ أو اﻝﻤﻨظﻤـﺎت
اﻷﺨــرى .وﺘﺨــﻀﻊ ﻫــذﻩ اﻝــﺸرﻜﺎت وﺘﻌﻤــل ﺒﻤوﺠــب اﻝﻘـواﻨﻴن واﻷﻨظﻤــﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ واﻹدارﻴــﺔ
واﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ واﻝﻤدﻨﻴــﺔ اﻝﻨﺎﻓــذة ﻤــﺎ ﻝــم ﺘــﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻤوﺠــب أﻤــر ﺴــﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ رﻗ ــم
) (17وﻀﻊ اﻝﺘﺤﺎﻝف وﺒﻌﺜﺎت اﻻرﺘﺒﺎط اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻤﻼﻜﻬم وﻤﺘﻌﻬدﻴﻬم.
وﻨــص اﻝﻘــﺴم اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤــن اﻷﻤــر  ..ﻋﻠــﻰ أن ﺘﻤﻨــﻊ اﻝﻘ ـوات اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ واﻝﻤﻴﻠﻴــﺸﻴﺎت
واﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤن اﻝﻌﻤل داﺨل اﻝﻌراق ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻤر.
وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث ..ﺒﺄن اﻝﺨطر اﻝﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻘـﺴم اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺴـوف ﻻ ﻴﻨطﺒـق
ﻋﻠــﻰ ) (6واﻀــﺎف ﻤــن اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺎت اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ وﺒﻴﻨﻬــﺎ اﻝﻔﻘ ـرﺘﻴن )ﻫـ ـ( و )واو( .وﺘﺘﻌﻠــق
)واو( ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﻬدﻴن اﻝﻤﺸﻤوﻝﻴن ﺒﺄﻤر ﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘﺔ رﻗم ) ..(17أﻤـﺎ اﻝﻔﻘـرة )ﻫ ـ(
ﻓﺘﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴث ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ):(447
)(446
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ﺸــرﻜﺔ أﻤﻨﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ أو إدارﻴــﻴن وﻤــوظﻔﻴن ﻝﻬﻜــذا ﺸــرﻜﺔ ،ﺒــﺸرط ان ﻫــذﻩ اﻝــﺸرﻜﺔ
اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻝﻀواﺒط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -1ان اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﺠـﺎزة وﻤﻨظﻤـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻤـن ﻗﺒـل و ازرة اﻝداﺨﻠﻴـﺔ
وو ازرة اﻝﺘﺠﺎرة.
 -2اﻷﺴ ــﻠﺤﺔ اﻝﻨﺎرﻴ ــﺔ اﻝﻤ ــﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤ ــن ﻗﺒ ــل اﻝ ــﺸرﻜﺔ اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻜﺎﻓ ــﺔ ﻤﺠ ــﺎزة
ﺒﻤوﺠ ـ ــب اﻷواﻤ ـ ــر اﻝﻨﺎﻓ ـ ــذة اﻝ ـ ــﺼﺎدرة ﻋ ـ ــن ﺴ ـ ــﻠطﺔ اﻻﺌ ـ ــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘ ـ ــﺔ واﻝﻠـ ـ ـواﺌﺢ
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤذﻜرات ،وﻜذﻝك اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
 -3ﻤوظﻔ ـوا اﻝــﺸرﻜﺔ واﻷﻓ ـراد اﻝﻤــﺴﻠﺤون واﻝﻤــﺸرﻓون ﻋﻠــﻰ إدارة اﻷﻋــﻀﺎء ﻝﻠــﺸرﻜﺔ
اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻜﺎﻓ ــﺔ ﻴﺠ ــب ان ﻴﺨـ ــﻀﻌوا ﻝﻤراﺠﻌ ــﺔ ﺨﻠﻔﻴ ــﺘﻬم ﻤ ــن ﻗﺒـ ــل و ازرة
اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜوا ﺘراﺨﻴص اﻝﺴﻼح اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن و ازرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ.
ﺒﻤوﺠ ــب ﻫ ــذا اﻝ ــﻨص ..ﻓ ــﺄن اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ واﻝﻤﺘﻌﻬ ــدﻴن اﻝﻤ ــﺸﻤوﻝﻴن
ﺒﺎﻷﻤر رﻗم ) (17ﻤﺠﺎزون ﺒﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.
ﺜـ ــم أﺼـ ــدر اﻝـ ــﺴﻔﻴر ﺒرﻴﻤـ ــر اﻝﻤـ ــذﻜرة رﻗـ ــم ) (17ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ ) (24ﺤزﻴ ـ ـران /ﻴوﻨﻴـ ــو/
 2004ﻋــن ﻤﺘطﻠﺒــﺎت ﺘــﺴﺠﻴل اﻝــﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻀــﻤن ﻋــﺸرة أﻗــﺴﺎم وﺜﻼﺜــﺔ
ﻤﻼﺤق.
وﺘﻀﻤن اﻝﻘﺴم اﻷول اﻝﻐﺎﻴﺔ واﻝﺘﻌرﻴف ،ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﺸــرﻜﺔ أﻤﻨﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ /ﺘﻌﻨــﻲ ﻋﻤــﻼً ﺨﺎﺼــﺎً ﻤــﺴﺠﻼً ﺒــﺼورة ﺼــﺤﻴﺤﺔ ﻤــن ﻗﺒــل و ازرة
اﻝداﺨﻠﻴــﺔ وو ازرة اﻝﺘﺠــﺎرة ،وﻴــﺴﻌﻰ إﻝــﻰ اﻝﺤــﺼول ﻋﻠــﻰ ﻓواﺌــد ﺘﺠﺎرﻴــﺔ وارﺒــﺎح ﻤﺎدﻴــﺔ
ﻋ ـ ــن طرﻴ ـ ــق ﺘﻘ ـ ــدﻴم ﺨ ـ ــدﻤﺎت أﻤﻨﻴ ـ ــﺔ إﻝ ـ ــﻰ اﻷﻓـ ـ ـراد أو اﻝ ـ ــﺸرﻜﺎت أو اﻷﻋﻤ ـ ــﺎل أو
اﻝﻤﻨظﻤﺎت أو اﻝﺤﻜوﻤﺎت أو ﻏﻴرﻫﺎ.
ب -ﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺴﻼح /ﺘﻌﻨﻲ ﺒطﺎﻗﺔ ﺼﺎدرة ﻤن و ازرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ).(448
ج -رﺨﺼﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﺔ /وﺘﻌﻨﻲ وﺜﻴﻘﺔ ﻴﺘم إﺼدارﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل و ازرة اﻝﺘﺠﺎرة.
وﻨــﺼت اﻝﻔﻘ ـرة اﻷوﻝــﻰ ﻤــن اﻝﻘــﺴم اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻋﻠــﻰ ان ﺘﻘــدم اﻝــﺸرﻜﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ
ﻜﻔﺎﻝــﺔ ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻼﺴــﺘرﺠﺎع وﺒﺤــد أدﻨــﻰ ) (25أﻝــف دوﻻر أﻤﻴرﻜــﻲ أو ﻤــﺎ ﻴﻌﺎدﻝــﻪ ﺒﺎﻝــدﻴﻨﺎر
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اﻝﻌ ارﻗــﻲ إﻝــﻰ و ازرة اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻗﺒــل ﺒــدء ﻤزاوﻝــﺔ اﻝﻌﻤــل ،وﺘــﺘم زﻴــﺎدة اﻝﻜﻔﺎﻝــﺔ ﻜﻠﻤــﺎ زاد ﻋــدد
اﻝﻤوظﻔﻴن ،وﺒﻤوﺠب ﺠدول وﻤﻘﻴﺎس دوﻝﻲ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴدﻩ ﻤن ﻗﺒل و ازرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ.
وﺘﻨــﺎول اﻝﻘــﺴم اﻝﺨــﺎﻤس ،ﻤوﻀــوع ﻓﺤــص ﺤــﺴﺎﺒﺎت اﻝــﺸرﻜﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻤــن
ﻗﺒــل و ازرة اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ..أﻤــﺎ اﻝﻘــﺴم اﻝــﺴﺎدس ،ﻓﻘــد أﺠ ـﺎز ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرة اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝــﺸرﻜﺎت
اﻷﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﺴــﺘﻴراد اﻷﺴــﻠﺤﺔ ﻤــن ﺨــﺎرج اﻝﻌ ـراق ﺒﻤوﺠــب وﺜﻴﻘــﺔ ﻤــﺼدﻗﺔ ﻤــن و ازرة
اﻝداﺨﻠﻴـ ــﺔ ،وﻴﺠـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻝـ ــﺸرﻜﺔ ان ﺘﺒﻠـ ــﻎ و ازرة اﻝداﺨﻠﻴـ ــﺔ ﺒﺘﻔﺎﺼـ ــﻴل اﻷﺴـ ــﻠﺤﺔ وارﻗﺎﻤﻬـ ــﺎ
اﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ.
وﺘﻀﻤﻨت اﻝﻤذﻜرة ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻼﺤق وﻫﻲ :
اﻝﻤﻠﺤق أ  :اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة.
اﻝﻤﻠﺤق ب :ﻗﺎﻨون اﻝﺴﻠوك ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق.
اﻝﻤﻠﺤق ج :اﻝﻤ ارﺠـﻊ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ،وﻫـﻲ أﻤـر ﺴـﻠطﺔ اﻻﺌـﺘﻼف رﻗـم ) (3ﻋـن اﻝـﺴﻴطرة
ﻋﻠــﻰ اﻷﺴــﻠﺤﺔ ،واﻷﻤــر ) (27ﻋــن ﺘﺄﺴــﻴس ﺨدﻤــﺔ ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﻤ ارﻓــق،
واﻷﻤــر رﻗــم ) (54ﻋــن ﺴﻴﺎﺴــﺔ ﺘﺤرﻴــر اﻝﺘﺠــﺎرة ،واﻷﻤــر ) (64ﻋــن
ﺘﻌــدﻴﻼت ﻗــﺎﻨون اﻝــﺸرﻜﺎت رﻗــم ) (21ﻝــﺴﻨﺔ  ..1997وأﺨﻴ ـ اًر اﻷﻤــر
رﻗم ) (91ﻋن ﺘﻨظﻴم اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ واﻝﻤﻴﻠﺸﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻌراق.
" ﻴﺘﺒﻴن ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﺒﺄن ﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﻼل ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ،ﻗـد ﺨﺼﺨـﺼت اﻷﻤـن وﺠﻌﻠﺘـﻪ
ﺒــﻴن ﻴــدي اﻝــﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ،وأﺠــﺎزت ﻝﻬــﺎ اﺴــﺘﻴراد اﻝــﺴﻼح ،وان ﻤﻌظــم ﻫــذﻩ
اﻝﺸرﻜﺎت أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻀم ﻤرﺘزﻗﺔ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف ﺒﻘﺎع اﻝﻌﺎﻝم".
ً -ا*ا  Fااه! آت ا ^,ا -ـ
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ﺒﻌد ﺼدور اﻝﻤذﻜرة اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ واﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ  24ﺤزﻴـران/ﻴوﻨﻴـو 2004ﺒﺎﺸـرت
اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ﺘﺘﺨ ــذ طﺎﺒﻌ ــﺎً ﻤؤﺴ ــﺴﻴﺎً وﺒﺈﺠ ــﺎزات رﺴ ــﻤﻴﺔ ﻤ ــن
و ازرﺘـ ــﻲ اﻝداﺨﻠﻴـ ــﺔ واﻝﺘﺠ ـ ـﺎرة وﺘﺄﺴـ ــﺴت ﺒـ ــدءاً ﻤـ ــن ﺸـ ــﻬر ﺘﻤـ ــوز /ﻴوﻝﻴـ ــو 2004/ﺠﻤﻌﻴـ ــﺔ
Association of Private Securityﻝﻠـﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق )
(Com Panes in Iraq.
( وﻨظـ ــﺎم داﺨﻠـ ــﻲ وﻫﻴﻜﻠﻴـ ــﺔ ﻤؤﺴـ ــﺴﻴﺔ ٕوادارة Charterوﻗـ ــد وﻀـ ــﻊ ﻝﻬـ ــﺎ ﻤﻴﺜـ ــﺎق )
( ﺘــﻀم أﺤــد ﻋــﺸر ﻋــﻀواً ﺒﻴــﻨﻬم Boardوﺴــﻜرﺘﺎرﻴﺔ ،وﺘــدار اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل ﻫﻴﺌــﺔ )
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رﺌـ ــﻴس وﻤـ ــدﻴر وﺨـ ــﺎزن ،ﻋﻠـ ــﻰ أن ﺠﻤﻴـ ــﻊ أﻋـ ــﻀﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴـ ــﺔ أو اﻝﻬﻴﺌـ ــﺔ ﻫـ ــم ﻤـ ــن ﻏﻴـ ــر
اﻝﻌراﻗﻴﻴن ،وﻴﺤﺘل ﻜل ﻤﻨﻬم ﺸرﻜﺔ أﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم

)(449

.

أﻤﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌـراق ﻓﺘـﻀم ،طﺒﻘـﺎً ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻤﺘـوﻓرة
ﻝ ــدﻴﻬﺎ ) (177ﺸ ــرﻜﺔ وزع ﺘ ــﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒ ــﻴن و ازرة اﻝداﺨﻠﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺒﻐ ــداد ..ﺤﻴ ــث ﺒﻠ ــﻎ ﻋ ــدد
اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻝﻤ ــﺴﺠﻠﺔ ﻝ ــدﻴﻬﺎ ﺤﺘ ــﻰ ) (25ﺘ ــﺸرﻴن اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ  2006ﺒﺤ ــدود ) (126ﺸ ــرﻜﺔ،
وﺴ ــﺠﻠت ﻝ ــدى و ازرة اﻝداﺨﻠﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ إﻗﻠـ ــﻴم ﻜردﺴ ــﺘﺎن ) (37ﺸ ــرﻜﺔ وﻫﻨ ــﺎك ) (14ﺸـ ــرﻜﺔ
ﺴﺠﻠت ﻝدى اﻝﺠﻬﺘﻴن.
وﻤ ــن اﻝﺠ ــدﻴر ﺒﺎﻝ ــذﻜر ..ان ﻤوﻗ ــﻊ اﻝﺠﻤﻌﻴ ــﺔ

)(450

ﻨ ــﺸر ﻗﺎﺌﻤ ــﺔ ﺒﺄﺴ ــﻤﺎء اﻝﻤ ــﺴﺌوﻝﻴن

اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن اﻝﻌراﻗﻴﻴن اﻝذﻴن ﻜﻠﻔت اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬم .وﻗد أﺸر ﺒﺠﺎﻨب اﺴـم ﻜـل
ﻤ ــﺴﺌول ﺒ ــدءاً ﺒـ ـرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ واﻨﺘﻬ ــﺎء ﺒ ــﺎﻝوزراء .اﻨﺘﻤ ــﺎؤﻩ اﻝط ــﺎﺌﻔﻲ واﻝﻘ ــوﻤﻲ ،ﺴ ــﻨﻲ،
ﺸﻴﻌﻲ ،ﻋرﺒﻲ ،ﻜـردي ..ﻤـﺎ ﻴﺜﻴـر أﻜﺜـر ﻤـن ﺘـﺴﺎؤل ﻋـن ﻤﺒـرر وﻀـﻊ اﻻﻨﺘﻤـﺎء اﻝطـﺎﺌﻔﻲ،
ﻫل ﻫو ﻝﺘﻜﻠﻴف اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن ﻝﻠطﺎﺌﻔﺔ أو اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ؟
وﺒــﺸﺄن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﻤرﺘزﻗــﺔ واﻝــﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،ﻓﻘــد ﻨــﺸرت
ﻋدﻴد اﻝﻤﻘﺎﻻت ﻋن اﻝﻤرﺘزﻗﺔ واﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق وﻨورد ﺒﻌﻀﺎً ﻤﻨﻬﺎ:
( اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ ﻤﻘــﺎﻻً ﺒﺘــﺎرﻴﺦ )Independent (29ﻨــﺸرت ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻻﻨدﺒﻨــدﻨت )
آذار /ﻤﺎرس 2004 /ﻜﺘﺒـﻪ اﻝـﺼﺤﻔﻴﺎن )روﺒـرت ﻓﻴـﺴك ،وﺴـﻴﻔرﻴن ﻜﺎرﻴـل( ﺘﺤـت ﻋﻨـوان
))ﺘﺤﺎﻝف اﻝﻤرﺘزﻗﺔ((

)(451

أﺒرز ﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ " ان ﺠﻴﺸﺎ ﻤن آﻻف اﻝﻤرﺘزﻗﺔ ﻴظﻬرون ﻓـﻲ

ﻤﻌظ ــم ﻤ ــدن اﻝﻌـ ـراق ،وﻜﺜﻴ ــر ﻤ ــﻨﻬم ﺠﻨ ــود أﻤﻴرﻜﻴ ــون وﺒرﻴط ــﺎﻨﻴون ﺴ ــﺎﺒﻘون اﺴ ــﺘﺄﺠرﺘﻬم
اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ -اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨـﺸﻰ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎة ﻤـﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ،وﻜﺜﻴـر
ﻤــن ﻫــؤﻻء ﺨــدﻤوا ﻓــﻲ ﺠﻨــوﺒﻲ أﻓرﻴﻘﻴــﺎ ،وﻫﻨــﺎك ﺸــﻜوك ﺤــول اﺨﺘﻴــﺎر ﻗــوة اﻻﺤــﺘﻼل ﻤــن
اﻝﻘﺎرة اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻤرﺘزﻗﺔ اﻝﺘﺸﻴﻠﻴن اﻝذﻴن ﺘدرﺒوا اﺒﺎن ﻋﻬد اﻝرﺌﻴس ﺒـوش.ﻜـﻲ ﻴﺤرﺴـوا

)(449ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌراق اﻷول ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺸﻬر ﺘﻤوز  /ﻴوﻝﻴو.2004 /
)(450
http:www.pscai.org>.
) (451روﺒـرت ﻓﻴــﺴك ،وﺴــﻴﻔرﻴن ﻜﺎرﻴـل ،ﺘﺤــﺎﻝف اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ،ﻤﻘـﺎل ﻓــﻲ ﺼــﺤﻴﻔﺔ ) (Independentﺒﺘــﺎرﻴﺦ 29
آذار /ﻤﺎرس.2004 /
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ﻤطــﺎر ﺒﻐــداد ،وﺒﻌــﻀﻬم ﻤوﺠــود ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ﺒــﺼورة ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻷن ﺤﻜوﻤــﺔ ﺠﻨــوﺒﻲ أﻓرﻴﻘﻴــﺎ
أﺼدرت ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻝﻤراﻗﺒﺔ ﺘﺼدﻴر اﻝﻤرﺘزﻗﺔ.
ان اﻝﺨ ــﺴﺎﺌر اﻝﺒ ــﺸرﻴﺔ ﺒ ــﻴن اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ ﻻ ﺘ ــدﺨل ﻀ ــﻤن إﺤ ــﺼﺎء ﺨ ــﺴﺎﺌر ﺴ ــﻠطﺎت
اﻻﺤ ــﺘﻼل ،وﻴ ــﺸك ﺒﻌ ــض اﻝﺨﺒـ ـراء ﺒ ــﺄن ﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺎ ﻫ ــﻲ أﻜﺒ ــر ﻤ ــﺼدر ﻝﻠﻤرﺘزﻗ ــﺔ ﻝﻠﻌـ ـراق.
وﺘﻌﻤل اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝـﺸرﻜﺎت ﺒﺎﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻓـﻴﻼت ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﺴﻜﻨﻬﺎ اﻝطﺒﻘـﺔ
اﻝوﺴطﻰ ﻓﻲ ﺒﻐداد ..دون ان ﺘﻀﻊ أي اﺴـم ﻋﻠـﻰ أﺒـواب اﻝﻤﻨـﺎزل ،وﻴـذﻜر ﺒﻌـض رﺠـﺎل
اﻷﻤــن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝــﺸرﻜﺎت أﻨﻬــم ﻜــﺎﻨوا ﻴﺘﻘﺎﻀــون ) (80أﻝــف ﺠﻨﻴــﻪ اﺴــﺘرﻝﻴﻨﻲ ﻓــﻲ اﻝــﺴﻨﺔ
ﻀﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻜﺒﻴرة.
وأن ﻤن ﻋﻤل ﻓﻲ اﻝﻔﻠوﺠـﺔ ﺴـﺒﻌﺔ أﻴـﺎم ﻜـﺎن ﻴﺘﻘﺎﻀـﻰ أﻝـف دوﻻر ﻓـﻲ اﻝﻴـوم اﻝواﺤـد.
وﻫ ــم ﺠﻤﻴﻌ ــﺎً ﻻ ﻴرﺘ ــدون ﻝﺒﺎﺴ ــﺎً ﻤوﺤ ــداً وﻻ ﻴظﻬ ــرون اﺴ ــﻠﺤﺘﻬم ،وذﻜ ــر "داﻓﻴ ــد ﻜﻼرﻴ ــدج
(  (Janusionﻤـدﻴر اﺤـدى اﻝـﺸرﻜﺎت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ وﻫـﻲ ﺸـرﻜﺔ ))David Clardje
ﺒــﺄن اﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ ﻗــد ﺤــﺼﻠت ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴزﻴــد ﻋــن  800ﻤﻠﻴــون ﺠﻨﻴــﻪ اﺴــﺘرﻝﻴﻨﻲ
ﻋــن ﻋﻘــود ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ﺨــﻼل ﺴــﻨﺔ ﻤــن اﺤــﺘﻼل اﻝﻌـراق .وان واﺤــدة ﻤــن اﻝــﺸرﻜﺎت وﻫــﻲ
( ﺘﺴﺘﺨدم ) (14أﻝف ﻋراﻗﻲ ﻓﻲ ﺤراﺴﺔ ﺤﻘول اﻝﻨﻔط))Erin's.(452
( ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  13ﺤزﻴـران /ﻴوﻨﻴـو 2006ﻝﻤ ارﺴـﻠﻬﺎ )روﺒرﺘـﺴون( CNNوﺒﺜت ﺸـﺒﻜﺔ )
ﺘﻘرﻴـ اًر ﺘﺤـت ﻋﻨـوان اﻝﻤﺘﻌﺎﻗـدون ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ﻴـﻀﻌون اﻝﻤﻼﻴـﻴن )(Nic Robertson
ﻋﻠﻰ ﺨط اﻝﻤواﺠﻬﺔ

)(453

وورد ﻓﻴﻪ:

" ان اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﻴن ﺠﻨﻲ اﻷرﺒﺎح ﻤن ﺤﻜوﻤـﺔ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ﻤـدﻋوون
ﻝﺘﻘــدﻴم اﻷﻤــن ﻝﻠﻤــﺸروﻋﺎت واﻷﻓ ـراد ﻓــﻲ اﻝﻨ ازﻋــﺎت اﻝﺘــﻲ أﺸــﻌﻠﻬﺎ اﻝﻌــﺴﻜرﻴون .وان ﻋﻘــداً
ﻤﻨﺢ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ:
Management

Risk

Special

AEGISﻤ ــن ﻗﺒ ــل اﻝﺒﻨﺘ ــﺎﻏون "

" ﺒﻤﺒﻠــﻎ ) (293ﻤﻠﻴــون دوﻻر ،ﻓــﻲ اﻝوﻗــت اﻝــذي أﻋﻠﻨــت اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﺒﺄﻨﻬــﺎ Company

)(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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ﺘــﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘــدﻓﻊ ﻜﺎﻤــل اﻝﻤﺒﻠــﻎ ﻝﻠﻌﻘــود اﻝﺘــﻲ ﻴﺘــﺴم اﻝﻜﺜﻴــر ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﺎﻝــﺴرﻴﺔ ،وﻴﻘــدر ﺨﺒ ـراء
اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄن اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻜﻠف ﻋﺸرات ﺒﻼﻴﻴن اﻝدوﻻرات.
وان ﻫﻨـ ـ ــﺎك اﻝﻜﺜﻴـ ـ ــر ﻤـ ـ ــن اﻝﻨﻘـ ـ ــود ،وﻜﺜﻴـ ـ ــر ﻤـ ـ ــن اﻝﻌﻤـ ـ ــل ،وﺤـ ـ ــﺼﻠت ﻤﻨﻬـ ـ ــﺎ ﺸـ ـ ــرﻜﺔ
( أﺤـ ــدى أﻜﺒـ ــر اﻝـ ــﺸرﻜﺎت وأﺸـ ــﻬرﻫﺎ إذ أﻨﻬـ ــﺎ ﻓﻘـ ــدت أرﺒﻌـ ــﺔ ﻤـ ــن Water

)Black

ﻤــﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ) (31آذار/ﻤــﺎرس 2004 /ﺤﻴــث ﻗﺘﻠ ـوا وﻋﻠﻘــت ﺠﺜــث
اﺜﻨﻴن ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ أﺤد اﻝﺠﺴور ﻓـﻲ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ،وﻗـد ﺘﺄﺴـﺴت اﻝـﺸرﻜﺔ اﻝﻤـذﻜورة ﻋـﺎم 1997
وﺘوﺴ ــﻌت أﻋﻤﺎﻝﻬـ ــﺎ ﺒﻌـ ــد أﺤ ــداث  11أﻴﻠـ ــول /ﺴـ ــﺒﺘﻤﺒر .2001 /ﻨﺎﺌ ــب رﺌـ ــﻴس اﻝـ ــﺸرﻜﺔ
( – رﺌــﻴس ﺴــﺎﺒق ﻝﻤرﻜــز اﻝﻤﺨــﺎﺒرات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻝﻤﻨﺎﻫــﻀﺔ اﻹرﻫــﺎب )Cofer black
( ﻗﺎل ﺒﺎن ﺸرﻜﺘﻪ ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﺘﻘدﻴم ﻗوة ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝوﻀﻌﻬﺎ )CIA Counterterrorism
ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﻘﺎدة أو أي ﺴﻠطﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ.
( ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ )Post (5

Washingtonوﻨ ــﺸرت ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝواﺸ ــﻨطن ﺒوﺴ ــت )

ﺘﺤــت )(Renae Merleﻜــﺎﻨون اﻷول /ﺴــﺒﺘﻤﺒر 2006ﻤﻘﺎﻝــﺔ ﺒﻘﻠــم )رﻴﻨــﺎي ﻤﻴــرل(
ﻋﻨوان " إﺤﺼﺎء ﻋددي "100" :أﻝف ﻤﺘﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻝﻌراق).(454
"ﻫﻨــﺎك ﺤـواﻝﻲ ) (100أﻝــف ﻤﺘﻌﺎﻗــد ﺤﻜــوﻤﻲ ﻴﻌﻤﻠــون ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،وﻻ ﻴــﺸﻤل ذﻝــك
اﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻴﻴن وﻫــذا ﻴﻘــﺎرب ﻋــدد اﻝﻘ ـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻫﻨــﺎك ،طﺒﻘــﺎً ﻝﻺﺤــﺼﺎءات
اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ ﻋــن ﻋــدد اﻝﻤــدﻨﻴن اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ ﻤواﻗــﻊ اﻝﻘﺘــﺎل وﻴوﺠــد ﺒــﻴن ﻫــؤﻻء أﻤﻴرﻜﻴــون
وﻋراﻗﻴون وأطراف ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﺴﺘﺄﺠرون -ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤت ﺴـﻠطﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗـدﻴن ﻤـﻊ
اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وﻫــو رﻗــم ﻴزﻴــد ﻋــن ﺘﻘــدﻴرات اﻝﺒﻨﺘــﺎﻏون اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﺒﺤــدود )(25
أﻝﻔــﺎً ﻤــن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن اﻷﻤﻨﻴــﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،وﻫــو ﻴــﺸﻜل أﻴــﻀﺎً أﻀــﻌﺎف ﻋــدد اﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن
اﻝ ـ ــذي اﺴ ـ ــﺘﺨدﻤوا ﻓ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــرب اﻝﺨﻠ ـ ــﻴﺞ اﻷوﻝ ـ ــﻰ ﻋ ـ ــﺎم  ،1991وﻴﻌﻜ ـ ــس ﻜﺘ ـ ــﺎب اﻋﺘﻤ ـ ــﺎد
اﻝﺒﻨﺘــﺎﻏون ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن ﺒﻌــد اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﺤــرب اﻝﺒــﺎردة ،ﻝﺘﻜﻠــﻴﻔﻬم ﺒﺄﻋﻤــﺎل ﻝﺘﻘــدﻴم اﻷﻤــن

)(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
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن").(455
( ﻤؤﻝﻔـﺔ ﻜﺘـﺎب ﺼـدر Deporan D. Avantوﺘﻘـول  ) :دﻴﺒـو ار .د .أﻓﺎﻨـت( )
ﻋﺎم ) (2005ﺒﻌﻨوان ﺴوق اﻝﻘـوة -آﺜـﺎر ﺨﺼﺨـﺼﺔ اﻷﻤـن وأﻀـﺎﻓت أﻨـﻪ ﻝﻤـن اﻝـﺼﻌب
اﻴﺠﺎد اﻷرﻗﺎم اﻝرﺴﻤﻴﺔ ،وﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﺘﻘدﻴرات ﺒـﺄن ) (9200ﻤﺘﻌﺎﻗـد اﺴـﺘﺨدﻤوا ﻓـﻲ ﺤـرب
اﻝﺨﻠــﻴﺞ ،وﻓــﻲ ﻨ ـزاع ﻗــﺼﻴر اﻷﺠــل وﻤــن دون إﻋــﺎدة ﺒﻨــﺎء اﻝﻤــﺸﺎرﻴﻊ ،وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒــل ..ﻓــﺄن
) (140أﻝـف ﻋــﺴﻜري أﻤﻴرﻜــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ﻤﻌﻬـم أﻋــداد ﻜﺒﻴـرة ﻤــن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن  ،ﻓــﺸرﻜﺔ
( ﻝــدﻴﻬﺎ ﺤ ـواﻝﻲ )"Corpinternational Dyn (1500دﻴﻨﻜــورب اﻨﺘرﻨﺎﺸــﻴوﻨﺎل" )
Blackﻤــﺴﺘﺨدم ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﺒﻴــﻨﻬم ) (700ﻴــﺴﺎﻋدون اﻝــﺸرطﺔ ،وﺸــرﻜﺔ ﺒــﻼك وﺘــر) -
( ﻝــدﻴﻬﺎ أﻜﺜــر ﻤــن أﻝــف ﻤــﺴﺘﺨدم ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ﻤﻌظﻤﻬــم ﻴﻘــدﻤون ﺨــدﻤﺎت اﻷﻤــن Water
اﻝﺨﺎص.
( Kellogg Brown and Rootوﺘﻘـول ﺸـرﻜﺔ )ﻜﻠﻴـوغ ﺒـروان اﻨـد روت( )
وﺘﻌــد ﻤــن أﻜﺒــر اﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــدم اﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ..ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﺤــﺼر ﻗوﺘﻬــﺎ
اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻠــد ﻤﻌــﻴن ..ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻝــدﻴﻬﺎ أﻜﺜــر ﻤــن ) (50أﻝــف ﻤــﺴﺘﺨدم وﻤﺘﻌﺎﻗــد ﺜــﺎﻨوي ﻓــﻲ
اﻝﻌ ـراق ،وﻝــدﻴﻬﺎ وﺤــدات ﻓ ــﻲ أﻓﻐﺎﻨــﺴﺘﺎن واﻝﻜوﻴــت ،ﻜﻤــﺎ اﻨﻬ ــﺎ ﻤﺘﻌﺎﻗــدة ﻤــﻊ و ازرة اﻝ ــدﻓﺎع
اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﺤــول اﻝﺘﺨط ــﻴط اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻲ ٕواﻗﺎﻤــﺔ ﻤﻜﺘــب ﻝﻠــﺸؤون اﻝﻌﺎﻤــﺔ ..ﻜﻤــﺎ ان ﺸ ــرﻜﺔ

( ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ) (6500ﻤﺴﺘﺨدمTitan.ﺘﻴﺘﺎن )

( ﻤﻘﺎﻝــﺔ ﺒﻘﻠــم Los Angles Timesوﻨــﺸرت ﺠرﻴــدة ﻝــوس اﻨﺠﻠــوس ﺘــﺎﻴﻤز )
( ﺒﺘـﺎرﻴﺦ ) (25ﻜـﺎﻨون اﻝﺜـﺎﻨﻲ /ﻴﻨـﺎﻴر)Jeremy Scahill 2007ﺠﻴرﻤـﻲ ﺴـﻜﺎﻫل( )
ﺘﺤت ﻋﻨوان "ﻤرﺘزﻗﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق

)(456

ﺠﺎء ﻓﻴﻪ:

"ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎن اﻝرﺌﻴس ﺒـوش ﻴﻌﺘﻠـﻲ ﻤﻨـﺼﺔ اﻝﺨطﺎﺒـﺔ ﻝﻴﻘـدر ﺤﺎﻝـﺔ اﻻﺘﺤـﺎد ﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك
ﺨﻤــس ﻋــﺎﺌﻼت أﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﺘﺘﻠﻘــﻰ اﺨﺒــﺎ اًر ﻋــن وﻓــﺎة أﺤﺒﺎﺌﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق .إﻻ ان ﻫــؤﻻء ﻝــم
ﻴﻜوﻨوا ﻤدﻨﻴﻴن أو ﻋﺴﻜرﻴﻴن أﻤرﻴﻜﻴﻴن ،وﻝﻜﻨﻬم ﻜﺎن ﻗد ﺘدرﺒوا ﻝﻴﻜوﻨوا ﻤرﺘزﻗـﺔ أرﺴـﻠوا إﻝـﻰ
)(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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اﻝﻌ ـراق ﻤــن ﻗﺒــل ﺸــرﻜﺔ أﻤﻨﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻜﺎروﻝﻴﻨــﺎ اﻝــﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ،وﻫــﻲ ﺸــرﻜﺔ ﺒــﻼك ووﺘــر
( وﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝــﺸرﻜﺔ ﻗــد ظﻬــرت ﻓــﻲ اﻷﻨﺒــﺎء Black Water USAاﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ )
ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘــوﻓﻰ أرﺒﻌــﺔ ﻤــن ﻤــﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ﺒــﺎﻝﻌراق ﻋــﺎم  ،2004وﻋــﺎدت ﻫــذﻩ
اﻝــﺸرﻜﺔ ﻨﻔــﺴﻬﺎ إﻝــﻰ واﺠﻬــﺔ اﻷﻨﺒــﺎء ﻝﺘــذﻜر ﻜﻴـف أﺼــﺒﺤت ﺨﺼﺨــﺼت اﻝﺤــرب ،وﺒﻌــدﻫﺎ
ﺒﻔﺘرة ﺴﻘطت أﺤدى اﻝطﺎﺌرات اﻝﺴﻤﺘﻴﺔ ﻷﺤـدى اﻝـﺸرﻜﺎت ﻓـوق ﻤﻨطﻘـﺔ ﺤرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻐـداد،
وان اﻷﺸ ــﺨﺎص اﻝ ــذﻴن ﻗﺘﻠـ ـوا ﻓﻴﻬ ــﺎ – ﻜ ــﺎﻨوا ﻴﻘ ــدﻤون اﻷﻤ ــن اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴ ــﻲ -ﺒﻘﻴ ــﺎدة ﺸ ــرﻜﺔ
ﺒــﻼك ووﺘــر ﻝﻘــﺎء ﻋﻘــد ﺒﻘﻴﻤــﺔ ) (300ﻤﻠﻴــون دوﻻر ﻤﺒــرم ﻤــﻊ و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻤﻨــذ ﻋــﺎم
 2003ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺘﻘدم اﻝﺤراﺴﺎت ﻝـ )ﺒول ﺒرﻴﻤـر( – اﻝﻤـدﻴر اﻹداري ﻝـﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤـﺎﻝف
واﻝﺴﻔﻴر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ ﺒﻐداد )زﻝﻤﺎي ﺨﻠﻴل زادة(
( اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺔ ﻤﻘ ــﺎﻻً ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ )Scotsman (25وﻨ ــﺸرت ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ ﺴﻜوﺘ ــﺴﻤﺎن )
( ﺘﺤــت ﻋﻨـوان "ﻤرﺘزﻗــﺔ Brian Bradyﺸــﺒﺎط /ﻓﺒ ارﻴــر 2007ﺒﻘﻠــم " ﺒرﻴــﺎن ﺒرﻴــدي" )
ﻝﺘﻌوﻴض ﻨﻘص اﻝﻘوات

)(457

ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘرﻜﻴزﻫﺎ اﻵﺘﻲ:

"ﻴﺘﻔﺎوض اﻝـوزراء ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـود ﺒﻤﻼﻴـﻴن اﻝﺠﻨﻴﻬـﺎت ﻤـﻊ اﻝـﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ
ﻝﺘﻐطﻴــﺔ ﺒﻌــض اﻝــﻨﻘص اﻝﻨــﺎﺠم ﻋــن اﻨــﺴﺤﺎب اﻝﻘ ـوات اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ ،وذﻝــك ﺒﻌــد أﻴــﺎم ﻤــن
إﻋــﻼن )ﺘــوﻨﻲ ﺒﻠﻴــر( ﻋــن ﻨﻴﺘــﻪ ﺴــﺤب ) (1600ﺠﻨــدي ﻤــن اﻝﺒــﺼرة ،وﺴــﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻤﺜﻠــون
ﻋ ــن و ازرﺘ ــﻲ اﻝ ــدﻓﺎع واﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ ﻤ ــﻊ ﻤﻤﺜﻠ ــﻲ ﻋ ــن اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﺨ ــﻼل
اﻝ ــﺸﻬور اﻝﻘﺎدﻤ ــﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗ ــﺸﺔ اﻝﺨﻴ ــﺎرات ﻻﻗﺤ ــﺎم أﻋﻤ ــﺎل ﻫ ــذﻩ اﻝ ــﺸرﻜﺎت ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ﺨ ــﻼل
اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ.
ـ ,3ام
ـ! اـ
ـ*7ن اـ و :ـ
ـ pا/ـ
ً * -ـ
ـ
AWـ
 :اE&-ت ا: 4
ا&
ﻝــم ﺘﺘﻨــﺎول اﻝــﺼﻜوك اﻝدوﻝﻴــﺔ ..ﺘﻌرﻴﻔــﺎً ﻝﻠﻤرﺘزﻗــﺔ إﻻ ﻓــﻲ وﻗــت ﻤﺘــﺄﺨر ﻋﻨــدﻤﺎ وﻀــﻊ
ﻋﺎم  1977اﻝﺒروﺘوﻜوﻻن اﻹﻀﺎﻓﻴﺎن ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف .(458)1949
وﻫﻨــﺎ ﻻﺒــد ﻤــن ﺘﻌرﻴــف اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻜﻤــﺎ وﺼــﻔﻬم اﻝﻘــﺎﻨون اﻹﻨــﺴﺎﻨﻲ اﻝــدوﻝﻲ وﺤﻘــوق
اﻹﻨﺴﺎن:
)(457

Brian Bradys "Mercenaries to Fill Iraq Troop", Scotts Scotsman ,
25/2/2007.
) (458اﻝﺒرﺘوﻜوﻻن اﻹﻀﺎﻓﻴﺎن ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻋﺎم  1949ﺒﺸﺄن اﻝﻤرﺘزﻗﺔ.
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 -1ﺠـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ اﻝﻤـ ــﺎدة ) (47ﻤـ ــن اﻝﺒروﺘوﻜـ ــول اﻹﻀـ ــﺎﻓﻲ اﻷول ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـ ــﺎت ﺠﻨﻴـ ــف
اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  1977ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﻻ ﻴﺤق ﻝﻠﻤرﺘزﻗﺔ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒوﻀﻊ اﻝﻤﻘﺎﺘل أو أﺴﻴر اﻝﺤرب.
ب -اﻝﻤرﺘزق ﻫو أي ﺸﺨص:
) (1ﻴﺠري ﺘﺠﻨﻴدﻩ ﻤﺤﻠﻴﺎً أو ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻝﻴﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﻨزاع ﻤﺴﻠﺢ.
) (2ﻴﺸﺎرك ﻓﻌﻼً وﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻌداﺌﻴﺔ.
) (3ﻴﺤﻔ ـزﻩ أﺴﺎﺴــﺎً إﻝــﻰ اﻻﺸــﺘراك ﻓــﻲ اﻻﻋﻤــﺎل اﻝﻌداﺌﻴــﺔ ،اﻝرﻏﺒــﺔ
ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﻐــﻨم ﺸﺨــﺼﻲ ،وﻴﺒــذل ﻝــﻪ ﻓﻌــﻼً وﻤــن ﻗﺒــل طــرف
ﻓ ــﻲ اﻝﻨ ـ ـزاع أو ﻨﻴﺎﺒـ ــﺔ ﻋﻨـ ــﻪ وﻴوﻋ ــد ﺒﺘﻌـ ــوﻴض ﻤـ ــﺎدي ﻴﺘﺠـ ــﺎوز
ﺒﺈﻓراط ﻤـﺎ ﻴوﻋـد ﺒـﻪ اﻝﻤﻘـﺎﺘﻠون ذوو اﻝرﺘـب واﻝوظـﺎﺌف اﻝﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ
ﻓﻲ اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻝذﻝك اﻝطرف أو ﻤﻤن ﻴدﻓﻊ ﻝﻬم.
) (4ﻝﻴس ﻤن رﻋﺎﻴﺎ طرف ﻓﻲ اﻝﻨزاع ،وﻻ ﻤﺴﺘوطﻨﺎً ﺒﺈﻗﻠﻴم ﻴـﺴﻴطر
ﻋﻠﻴﻪ أﺤد أطراف اﻝﻨزاع.
) (5ﻝﻴس ﻋﻀواً ﻓﻲ اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻷﺤد أطراف اﻝﻨزاع.
) (6ﻝﻴس ﻤرﺴﻼً ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل دوﻝـﺔ ﻝﻴـﺴت طرﻓـﺎً ﻓـﻲ
اﻝﻨزاع ﺒوﺼﻔﻪ ﻋﻀواً ﻓﻲ ﻗواﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.
 -2ﺜم اﻋﺘﻤدت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة ﺒﻘرارﻫـﺎ رﻗـم  34/44اﻝﻤـؤرخ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ
 1989/12/4اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـ ـ ــﺔ اﻝدوﻝﻴ ـ ـ ــﺔ ﻝﻤﻨﺎﻫ ـ ـ ــﻀﺔ ﺘﺠﻨﻴ ـ ـ ــد اﻝﻤرﺘزﻗ ـ ـ ــﺔ واﺴ ـ ـ ــﺘﺨداﻤﻬم
وﺘﻤوﻴﻠﻬم وﺘدرﻴﺒﻬم وﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺘﻲ):(459
أ -اﻝﻤرﺘزق ﻫو أي ﺸﺨص:
)ُ (1ﻴﺠﻨد ﺨﺼﻴﺼﺎً ﻤﺤﻠﻴﺎً أو ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻝﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻨزاع ﻤﺴﻠﺢ.
) (2ﻴﻜون داﻓﻌﻪ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻼﺸﺘراك ﻓـﻲ اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﻌدواﻨﻴـﺔ ﻫـو اﻝرﻏﺒـﺔ
ﻓ ــﻲ ﺘﺤﻘﻴ ــق ﻤﻐ ــﻨم ﺸﺨ ــﺼﻲ ،وﺒ ــذل ﻝ ــﻪ ﻓﻌ ــﻼً ﻤ ــن ﻗﺒ ــل ط ــرف ﻓ ــﻲ
اﻝﻨزاع أو ﺒﺎﺴم ﻫذا اﻝطرف وﻋد ﺒﻤﻜﺎﻓﺄة ﻤﺎدﻴﺔ ﺘزﻴـد ﻜﺜﻴـ اًر ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ
)(459

اﻋﺘﻤ ــدت اﻝﺠﻤﻌﻴ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ ﻝﻸﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﺒﻘرارﻫ ــﺎ  34/44اﻝ ــﺼﺎدر ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  1989/12/4اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ
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ﻴوﻋـد ﺒـﻪ اﻝﻤﻘـﺎﺘﻠون ذوو اﻝرﺘـب اﻝﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘـوات اﻝﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻝــذﻝك
اﻝطرف أو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﻝﻬم.
) (3ﻻ ﻴﻜــون ﻤــن رﻋﺎﻴــﺎ طــرف ﻓــﻲ اﻝﻨ ـزاع وﻻ ﻤــن اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن ﻓــﻲ إﻗﻠــﻴم
ﺨﺎﻀﻊ ﻝﺴﻴطرة طرف ﻓﻲ اﻝﻨزاع.
) (4ﻝﻴس ﻤن أﻓراد اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻝطرف ﻓﻲ اﻝﻨزاع.
) (5ﻝم ﺘوﻓدﻩ دوﻝﺔ طرﻓﺎً ﻓـﻲ اﻝﻨـزاع ﻓـﻲ ﻤﻬﻤـﺔ رﺴـﻤﻴﺔ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻤـن أﻓـراد
ﻗواﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ.
ب -ﻓﻲ أي ﺤﺎﻝﺔ أﺨرى ..ﻴﻜون اﻝﻤرﺘزق أﻴﻀﺎً أي ﺸﺨص:
)ُ (1ﻴﺠﻨــد ﺨﺼﻴــﺼﺎً  ،ﻤﺤﻠﻴــﺎً أو ﻓــﻲ اﻝﺨــﺎرج ﻝﻼﺸــﺘراك ﻓــﻲ ﻋﻤــل ﻤــدﻴر
ﻤن أﻋﻤﺎل اﻝﻌﻨف ﻴرﻤﻲ إﻝﻰ):(460
 اﻹﺤﺎطــﺔ ﺒﺤﻜوﻤــﺔ ﻤــﺎ أو ﺘﻔــوﻴض اﻝﻨظــﺎم اﻝدﺴــﺘوري ﻝدوﻝــﺔﻤﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ أو ﺒﺄﺨرى.
 ﺘﻘوﻴض اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﻤﺎ.) (2وﻴﻜــون داﻓﻌــﻪ اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻝﻼﺸــﺘراك ﻓــﻲ ذﻝــك ﻫــو اﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق
ﻤﻐــﻨم ﺸﺨــﺼﻲ ذي ﺸــﺄن وﻴﺤﻔ ـزﻩ ﻋﻠــﻰ ذك وﻋــد ﺒﻤﻜﺎﻓــﺄة ﻤﺎدﻴــﺔ أو
دﻓﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﻜﺎﻓﺄة.
) (3وﻻ ﻴﻜــون ﻤــن رﻋﺎﻴــﺎ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴوﺠــﻪ ﻀــدﻫﺎ ﻫــذا اﻝﻌﻤــل وﻻ ﻤــن
اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﻓﻴﻬﺎ.
) (4وﻝم ﺘوﻓدﻩ دوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ.
) (5وﻝﻴس ﻤن أﻓراد اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔذ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً.

)(460

اﻝﺒرﺘوﻜوﻻن اﻹﻀﺎﻓﻴﺎن ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻋﺎم  1949ﺒﺸﺄن اﻝﻤرﺘزﻗﺔ.
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ً * -ـ pاـ ول ـ! ا ?Vـ و?7ذهـ،
را
وا&3ات ا ول ا<اف *:;+L
ﻝم ﺘـﺴﺘﺄﺜر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤـﺎم ﺠـدي ﻤـن اﻝـدول اﻝﻤـؤﺜرة ﻓـﻲ ﻤﻨـﻊ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ:
ﻓﻘــد ﺒﻠــﻎ ﻋــدد اﻝــدول اﻝﺘــﻲ ﺼــﺎدﻗت ﻋﻠــﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ) (28دوﻝــﺔ ﻓﻘــط ﺤﺘــﻰ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻋــﺎم
 2006وﻗــد دﺨﻠــت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺤﻴــز اﻝﺘﻨﻔﻴــذ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  20ﺘــﺸرﻴن اﻝﺜــﺎﻨﻲ /أﻜﺘــوﺒر2001 /
ﺒﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﻌﺸرﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة  19ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻝــم ﺘﻨــﻀم إﻝــﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ أي ﻤــن اﻝــدول اﻝداﺌﻤــﺔ اﻝﻌــﻀوﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــس اﻷﻤــن ،ﻓﻴﻤــﺎ
دﺨﻠت اﻝﻴﻬـﺎ ﻋـددا ﻤـن اﻝـدول اﻷورﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ):اﻴطﺎﻝﻴـﺎ ،ﺒﻠﺠﻴﻜـﺎ ،ﺒﻴﻼروﺴـﻴﺎ ،ﻜرواﺘﻴـﺎ(
وﻤ ــن اﻝ ــدول اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ اﻨ ــﻀﻤت اﻝ ــﻰ ﺒﻨ ــود ﻫ ــذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ ﻜ ــل ﻤ ــن) :ﻝﻴﺒﻴ ــﺎ ،ﻗط ــر،
اﻝﺴﻌودﻴﺔ(.
:
ا&3ات ا ول ا<اف  :ا?V
ﺘﻠﺘــزم اﻝــدول اﻷط ـراف ﺒﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻻﻝﺘ ازﻤــﺎت ،واﻻﻝﺘ ـزام اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ
اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠدول اﻷطراف ﺘﺠﻨﻴـد اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ أو اﺴـﺘﺨداﻤﻬم أو ﺘﻤـوﻴﻠﻬم أو ﺘـدرﻴﺒﻬم
وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﻘوم وﻓﻘﺎً ﻻﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﺒﺤظر ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ.
 -2ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻝﻠ ــدول اﻷطـ ـراف ﺘﺠﻨﻴ ــد اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ أو اﺴ ــﺘﺨداﻤﻬم أو ﺘ ــدرﻴﺒﻬم ﻝﻐ ــرض
ﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴ ــﺔ اﻝ ــﺸرﻋﻴﺔ ﻝﺤ ــق اﻝ ــﺸﻌوب ﻏﻴ ــر اﻝﻘﺎﺒ ــل ﻝﻠﺘ ــﺼرف ﻓ ــﻲ ﺘﻘرﻴ ــر
اﻝﻤ ــﺼﻴر ،ﺤ ــﺴﺒﻤﺎ ﻴﻌﺘ ــرف ﺒ ــﻪ اﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝ ــدوﻝﻲ ،وﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ان ﺘﺘﺨ ــذ اﻹﺠـ ـراءات
اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ،وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﻘــﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ ﻝﻤﻨــﻊ ﺘﺠﻨﻴـد اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ أو اﺴـﺘﺨداﻤﻬم أو ﺘﻤــوﻴﻠﻬم
أو ﺘدرﻴﺒﻬم ﻝذﻝك اﻝﻐرض).(461
 -3ﺘﻌﺎﻗب اﻝـدول اﻷطـراف ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـراﺌم اﻝﻤﻨـﺼوص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﻌﻘوﺒـﺎت
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺨطﻴر ﻝﻬذﻩ اﻝﺠراﺌم.
Eـ_ 'cـ
 3ر ا?V
ا$Aة ا7*7/
دون اآت؟!
ا ,3ام ا&
ﻤ ــن اﻝﻤﻼﺤ ــظ ..ان اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺔ -ﺘﻨ ــﺼرف أﺤﻜﺎﻤﻬ ــﺎ إﻝ ــﻰ اﻷﻓـ ـراد اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ وﺨط ــر
اﺴــﺘﺨداﻤﻬم أو ﺘــدرﻴﺒﻬم أو ﺘﻤــوﻴﻠﻬم ،وﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﻌــﺎﻝﺞ اﻷﺸــﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ،وﺨﺎﺼــﺔ
)(461
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اﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺘــوﻝﻰ اﻻرﺘـزاق اﻝﻤؤﺴــﺴﻲ اﻝــذي ﺒــرز ﺒــﺼورة ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق -ﻋﺒــر
اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ،وﻗد اﺴﺘﺄﺜر ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب اﻝذي ﺸﻜل ﻤﻨﻔذاً ﻝﻠﺘﻬـرب ﻤـن ﺘﻨﻔﻴـذ
اﻝﺘوﺠ ــﻪ اﻝ ــدوﻝﻲ ﻝﺤظ ــر اﺴ ــﺘﺨدام اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ ،ﺒﺎﻫﺘﻤ ــﺎم اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت واﻝﺤﻜوﻤ ــﺎت واﻝﺠﻬ ــﺎت
اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻻرﺘ ـزاق ﻓــﻲ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ ،وﺒﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــد ﺘﻨــﺎﻤﻲ اﻋــداد وﻨوﻋﻴــﺎت
اﻝــﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﻤﻨــذ اﺤﺘﻼﻝــﻪ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وﻝﺤــد
اﻵن.
 *?h* -1اآت ا 04ا: -
ﺘطــورت اﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻤوﻜﻠــﺔ ﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ﺒــﺸﻜل ﻻ ﺴــﺎﺒق ﻝــﻪ
ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺨﻬم أو ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺠــﻴش اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ،ﺤﻴــث أوﻜﻠــت ﻝﻬــم ﻤﻬــﺎم ﺤ ارﺴــﺔ ﻤــﺸﺎرﻴﻊ ﻤــﺎ
ﻴــﺴﻤﻰ "ﺒﺈﻋــﺎدة اﻋﻤــﺎر اﻝﻌ ـراق" وﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺸﺨــﺼﻴﺎت اﻝﻤﻬﻤــﺔ ﻤﺜــل اﻝﺤــﺎﻜم اﻝﻤــدﻨﻲ ﺒــول
ﺒرﻴﻤ ــر وﻤ ــﺴؤوﻝﻴن أﻤﻴ ــرﻜﻴﻴن آﺨـ ـرﻴن وﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﻗواﻓ ــل اﻹﻤ ــدادات اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤ ــر ﻓ ــﻲ ﻤﻨ ــﺎطق
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤت ﺴﻴطرة اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ وﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ
اﻝﺤــﺴﺎﺴﺔ ،إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻤﻘــر اﻝﺤﻜوﻤــﺔ وﻤﻘـرات ﻗـوات اﻻﺤــﺘﻼل اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــرف ﺒ ـ "اﻝﻤﻨطﻘــﺔ
اﻝﺨــﻀراء" ﻝــﻴس ﺒﺎﻝــﻀرورة ..ان ﺠﻤﻴــﻊ ﻫــؤﻻء اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻫــم ﻤــن اﻷﻤﻴــرﻜﻴﻴن أو ﺘــﺎﺒﻌﻴن
ﻝــﺸرﻜﺎت ﺤﻤﺎﻴــﺔ أﻤﻨﻴــﺔ أﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﺒــل أن ﺒﻴــﻨﻬم ﻤــن ﻫــم ﻤــن ﺠﻨــوب أﻓرﻴﻘﻴــﺎ وﻤ ـن اﻝﻨﻴﺒــﺎل
وﺘﺸﻴﻠﻲ وﻜوﻝوﻤﺒﻴﺎ واﻝﺴﻠﻔﺎدور ،وﻫﻨدوراس وأﻴرﻝﻨدا وأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ وﺒوﻝﻨدا واﻝﺒ ارزﻴل و"إﺴـراﺌﻴل"،
وأﺨﻴ اًر اﻨﻀﻤت روﺴﻴﺎ وﻝﺒﻨﺎن إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝدول ).(462
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــﺴﻴﺎق  ..ذﻜــرت ﺘﻘــﺎرﻴر ﻓــﻲ ﻤوﺴــﻜو  ...ﻨﻘــﻼً ﻋــن ﻀــﺎﺒط ﺴــﺎﺒق ﻓــﻲ
ﻗوات اﻝﻤظﻠﻴﻴن اﻝروس .ان أﺤد اﻝﻤﻜﺎﺘب ﺘﻘدم إﻝﻴﻪ ﺒﻌـرض ﻝﻠـذﻫﺎب إﻝـﻰ اﻝﻌـراق ﻝﻤراﻓﻘـﺔ
ﻗواﻓــل ﻤــﺴﺎﻋدات إﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ وﺤ ارﺴــﺔ ﺒﻌﺜــﺎت ﻤﻨظﻤــﺎت دوﻝﻴــﺔ أو ﻤﻨــﺸﺂت ﻨﻔطﻴــﺔ ﻝﻠــﺸرﻜﺎت
اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ووﺼ ــف اﻝــﻀﺎﺒط ﻫ ــذﻩ اﻝﻌــروض ﺒﺎﻨﻬ ــﺎ ﻏطــﺎء ﻝﻤﻬﻤ ــﺎت أﺨــرى ﻴ ــﺘم اﺠﺒ ــﺎر
اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ ،ﻤﺜــل ﺘﻤــﺸﻴط اﻷﺤﻴــﺎء اﻝــﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤــدن ﺒﺤﺜــﺎً ﻋــن اﻝﻤﻘــﺎﺘﻠﻴن،
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وأﻋﻤﺎل اﻻﺴﺘطﻼع واﻝﺘﻔﺘﻴش ﻋﻠﻰ اﻝﺤواﺠز ،وان اﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻨـد ﺘﺠﻨﻴـد اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ ﺘﻌطـﻰ
ﻝﻠروس اﻝذﻴن اﻜﺘﺴﺒوا ﺨﺒرة ﻗﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن واﻝﺸﻴﺸﺎن).(463
وان ﻤن ﺒﻴن ﺼﻔوف ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺤﻤﺎﻴﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺎرﺴون أﻗـذر وأﺒـﺸﻊ اﻝﺠـراﺌم
ﻀــد اﻝﻤــدﻨﻴﻴن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ،ﻤرﺘزﻗــﺔ ﻴﺤﻤﻠــون ﺠﻨــﺴﻴﺎت ﻋرﺒﻴــﺔ ﻴــﺸﺎرﻜون ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺠ ـراﺌم
ﺒﺄﻗل اﻷﺠور ﻗﻴﺎﺴﺎً إﻝﻰ أﻗراﻨﻬم ﻤـن ﺠﻨـﺴﻴﺎت أﺨـرى ،وﺒﺤـﺴب ﺼـﺤﻴﻔﺔ اﻝﻨﻬـﺎر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـﺔ،
ﻓــﺄن اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻠﺒﻨــﺎﻨﻴﻴن ﻴﻨــﻀﻤون إﻝــﻰ ﺼــﻔوف اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،ﺒرواﺘــب ﺸــﻬرﻴﺔ
ﺘﺘ ـ ـراوح ﺒـ ــﻴن أﻝـ ــف وأرﺒﻌـ ــﺔ آﻻف دوﻻر ﺸـ ــﻬرﻴﺎً  ،وﻫـ ــﻲ رواﺘـ ــب ﻤﺘدﻨﻴـ ــﺔ ﻗﻴﺎﺴـ ــﺎً ﺒرواﺘـ ــب
اﻝﻔرﻨـ ـ ــﺴﻴﻴن واﻷﻤﻴـ ـ ــرﻜﻴﻴن ،وﺤﺘـ ـ ــﻰ اﻝﻜـ ـ ــرواﺘﻴﻴن اﻝـ ـ ــذﻴن ﺘﺘ ـ ـ ـراوح رواﺘـ ـ ــب ﺒﻌـ ـ ــض اﻝﺨﺒ ـ ـ ـراء
واﻝﻤﺘﻤرﺴﻴن ﻤﻨﻬم ﺒﻴن أﻝـف وﻋـﺸرة آﻻف دوﻻر ﻓـﻲ اﻝﻴـوم اﻝواﺤـد) .(464وﻜـﺎن اﻝﻌـراق ﻗـد
ﺸـ ـ ـ ـ ــﻬد ﻋﻤﻠﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺨطـ ـ ـ ـ ــف ﺜﻼﺜـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻝﺒﻨـ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻴﻴن ﺘـ ـ ـ ـ ــم اﻻﻓ ـ ـ ـ ـ ـراج ﻋـ ـ ـ ـ ــن أﺤـ ـ ـ ـ ــدﻫم ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ )(3
ﺤزﻴران/ﻴوﻝﻴو 2004/ﻓﻴﻤﺎ ﺘم ﻗﺘل ﻤرﺘزق راﺒﻊ ﻋﺜر ﻋﻠﻰ ﺠﺜﺘﻪ ﻻﺤﻘﺎً.
ذراع ا | .ا Vآ::
 -2ا&
ﺘﺤﺎول اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ..ان ﺘﺼور ﻝﻠﻌﺎﻝم ﻫؤﻻء اﻝﻤﻘﺎﺘﻠﻴن ﻤﻘـﺎوﻝﻴن أو ﻤﺘﻌﺎﻗـدﻴن
ﺘﻘﺘــﺼر ﻤﻬــﺎﻤﻬم ﻋﻠــﻰ أﻋﻤــﺎل اﻝﺤ ارﺴــﺔ وﺘــﺄﻤﻴن ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﻤﻨــﺸﺂت ،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴــﺸﻴر اﻝواﻗــﻊ
إﻝﻰ أن ﻫؤﻻء ﻴﻤﺎرﺴون ﻤﻬﺎم ﻗﺘﺎﻝﻴﺔ ﻀد اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ،إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ارﺘﻜـﺎﺒﻬم ﺠـراﺌم
ﻀد اﻝﻤدﻨﻴن اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎً ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠراﺌم ﻀد اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ).(465
ان اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق ﻤ ــن ﻗﺒــل ﺠﻴــوش ﻨظﺎﻤﻴ ــﺔ ﺨــﺎرج أطــﺎر اﻝ ــﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻴﻌ ــد
ﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻜل اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ان اﺴﺘﻘدام ﻋﺸرات اﻵﻻف ﻤن اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ
اﻝــذﻴن ﻴﻤﺘﻬﻨــون اﻹﺠ ـرام ﺴــﺒﻴﻼً ﻝﻠﻜــﺴب اﻝﻤــﺎدي ﻴﻌــد اﻨﺘﻬﺎﻜــﺎً ﺼــﺎرﺨﺎً ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن،
وﺠرﻴﻤﺔ ﻀد اﻝﻤـواطن اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﺒﻜـل اﻝﻤﻘـﺎﻴﻴس ،ﻓوﺠـود ﻫـذا اﻝﻌـدد اﻝﻬﺎﺌـل ﻤـن اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ-

)(463

) (45أﻝف ﻤرﺘزق ﻤن أﻤﻴرﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ واورﺒﺎ ﻜﺎﻨوا ﻓﻲ ﺼﻔوف ﻗوات اﻻﺤﺘﻼل ﻓـﻲ اﻝﻌـراق واﻷﻓـﻀﻠﻴﺔ

ﻝﻠروس .2005/11/18
)(464

اﻝﻤرﺘزﻗـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﻌ ـ ـ ـراق ،ﺘرﺠﻤـ ـ ــﺔ ﻤﺤﻤـ ـ ــد ﻋﻠـ ـ ــﻲ ﺤرﻴـ ـ ــﺼﻲ ،اﻝـ ـ ــﺴﻔﻴر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴـ ـ ــﺔ  2006/11/8 ،ﻋـ ـ ــن

اﻻﻴﻜوﻨوﻤﺴت.
)(465

ﻨﺒﻴل ﺨﻤﺎش ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.197
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ﺤول ﺒﻐداد إﻝﻰ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ وﻋﺎﺼﻤﺔ ﻝﻠﻘﺘـل ،وﻴـﺸﻴر ﻋـدد
ﻤن اﻝﺨﺒراء إﻝﻰ وﺠود آﻻف اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر اﻝﻤرﺘزﻗﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ،ﻴوﺠـد ﻓـﻲ اﻝﻌـ ارق
ﻤﻨﻬ ـ ــﺎ أﻜﺜ ـ ــر ﻤ ـ ــن ﺨﻤ ـ ــﺴﻴن ﺸ ـ ــرﻜﺔ أﻏﻠﺒﻬ ـ ــﺎ أﻤﻴرﻜﻴ ـ ــﺔ ،إﻀ ـ ــﺎﻓﺔ إﻝ ـ ــﻰ ﺸ ـ ــرﻜﺎت ﺒرﻴطﺎﻨﻴ ـ ــﺔ
و"إﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ" وﻤن ﺠﻨوب أﻓرﻴﻘﻴﺎ.
وﻻ ﻴﻘﺘــﺼر وﺠــود ﻫــذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼــر ﻋﻠــﻰ ﺸــرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ ،ﺒــل ان اﻝﺠــﻴش
اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ﻴــﻀم أﻜﺜــر ﻤ ــن ) (35أﻝــف ﺠﻨــدي ﻻ ﻴﺤﻤﻠ ــون اﻝﺠﻨــﺴﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﻴﺤﻤ ــل
ﺒﻌـﻀﻬم ﺒطﺎﻗـﺔ اﻹﻗﺎﻤـﺔ اﻝداﺌﻤــﺔ ﻓـﻲ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة ،ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺤـﺎول اﻵﺨـرون ﺒﺎﻝﺤــﺼول
ﻋﻠﻴﻬـﺎ أو ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻨـﺴﻴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓﻴﻤـﺎ إذا ﻤــﺎ ﻜﺘـب ﻝﻬــم اﻝﻌـودة ﻤــن اﻝﻌـراق ﺒﻌــد اﻨﺘﻬــﺎء
ﺨــدﻤﺘﻬم ﺴــﺎﻝﻤﻴن إﻝــﻰ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ،وأﻏﻠــب ﻫــؤﻻء ﻤــن اﻝــدول اﻝﻨﺎطﻘــﺔ ﺒﺎﻷﺴــﺒﺎﻨﻴﺔ،
(ان اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ Philadelphia Inquirerوذﻜرت ﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻓﻴﻼدﻝﻔﻴﺎ اﻨﻜوﻴرر" )
اﻝﺠﻨـ ـ ــﺴﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ـ ــﺔ ﻻ ﻴـ ـ ــﺄﺘﻲ ﺒـ ـ ــﺸﻜل ﺘﻠﻘـ ـ ــﺎﺌﻲ ﺤﺘـ ـ ــﻰ ﺒﻌـ ـ ــد ﺨدﻤـ ـ ــﺔ اﻝﺠﻨدﻴـ ـ ــﺔ ،إذ ﺘﻘـ ـ ــدم
) (13500ﺠﻨ ــدي ﻋ ــﺎم  2002ﻤ ــن اﻝ ــذﻴن ﻻ ﻴﺤﻤﻠ ــون اﻝﺠﻨ ــﺴﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﻝﻠﺤ ــﺼول
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إﻻ ان ) (8000آﻻف ﻤﻨﻬم ﻓﻘط ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻴﻬﺎ).(466
وﻫﻨ ــﺎك ﻗﻠ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن ﻤﺘﺄﻜ ــدون ﻤ ــن وﺠ ــود ﻗـ ـوات ﻤ ــن ﺸـ ـﺘﻰ أﺼ ــﻘﺎع اﻝﻌ ــﺎﻝم
ﻴﻌﻤﻠون ﺒﻴن ظﻬراﻨﻴﻬم ﺒﺤﺠـﺞ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﻤـﺴؤوﻝﻴن أو اﻝﻤﻨـﺸﺂت اﻝﺤﻴوﻴـﺔ أو ﺘـﺄﻤﻴن ﺨطـوط
إﻤدادات ﻗوات اﻻﺤﺘﻼل أو ﻏﻴرﻫـﺎ ،وذﻝـك ﻝﻠـﺸﺒﻪ اﻝﻜﺒﻴـر ﺒـﻴن ﺘـﺴﻠﻴﺤﻬم وآﻝﻴـﺎﺘﻬم وأزﻴـﺎﺌﻬم
وﺒﻴن اﻝﻘوات اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ ،وﻝﻌـدم ﺘـوﻓر اﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت ﻓـﻲ اﻝﺘﻐطﻴـﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻝﻠﻜـﺸف
ﻋن ﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﻬدﻓت اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ ،إﻻ ان ﻫـذﻩ اﻝﻨـﺴﺒﺔ ﺘﻘـل أﻜﺜـر
ﺒﻴن اﻝﻌراﻗﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﻠﻤون ﺒﺎن أﻏﻠب اﻝﻤرﺘزﻗﺔ ﻤﺠرﻤون ﺴﺎﺒﻘون أو ﻤطﻠوﺒون ﻝﻠـﺸرطﺔ
اﻝدوﻝﻴــﺔ وﻴــﺸﻜﻠون اﻝﻌﻤــود اﻝﻔﻘــري ﻝﻠﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻌــﺼﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﺠرﻴﻤــﺔ اﻝﻤﻨﺘظﻤــﺔ
اﻝﺘــﻲ ﺘــﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻗ ـوات اﻻﺤــﺘﻼل أو اﻝﻤﺨ ـﺎﺒرات اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ أو ﻗــوى ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻋراﻗﻴــﺔ ﻝﻬــﺎ
ﻤـ ــﺼﻠﺤﺔ ﻓـ ــﻲ اﺸـ ــﺎﻋﺔ اﻝﻘﺘـ ــل وﺘـ ــﺼﻔﻴﺔ اﻝﺤـ ــﺴﺎﺒﺎت وﺼـ ــوﻻً ﻷﻫـ ــداﻓﻬﺎ اﻝذاﺘﻴـ ــﺔ أو ﺘﻨﻔﻴـ ــذ
ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺨﺎﺒراﺘﻴﺔ ﻝدول ﻴﻌﻤﻠون ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ.

)(466

ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻤﺘرﺠﻤﺔ ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﻴوﻴورك ﺘﺎﻴﻤز ﻨﺸرت ﺒﺘﺎرﻴﺦ  2003/5/21ﺤول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺠﻨﻴد اﻝﻤرﺘزﻗﺔ.
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ﻜﻤــﺎ ﻴــﺼﻌب اﻝﺘﻤﻴــز ﺒــﻴن اﻝﻘـوات اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴــﺔ واﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻤــن ﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝﺘــﺴﻠﺢ
إذ ان ﻫ ــذﻩ اﻝ ــﺸرﻜﺎت ﺘﻤﺘﻠ ــك اﺴ ــطوﻻً ﻤ ــن ط ــﺎﺌرات اﻝﻬﻴﻠﻜ ــوﺒﺘر  ..ﻜﻤ ــﺎ ﺘ ــذﻜر ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ
ﻨﻴوﻴـ ــورك ﺘـ ــﺎﻴﻤز ﻓـ ــﻲ  ،2004/4/20ﻜﻤـ ــﺎ ان ﻝﻬـ ــذﻩ اﻝـ ــﺸرﻜﺎت ﺘﺤﺎﻝﻔـ ــﺎت ﻤـ ــﻊ ﺒﻌـ ــض
اﻝﻌــﺸﺎﺌر اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ ،وﺘــﺸﻴر اﻹﺤــﺼﺎءات إﻝــﻰ وﺠــود أﻜﺜــر ﻤــن ) (20أﻝــف ﻤرﺘــزق ﻓــﻲ
ان

اﻝﻌـ ـ ـراق ﻋ ـ ــﺎم ٕ 2004واﻝ ـ ــﻰ ) (120أﻝﻔ ـ ــﺎً ﻋ ـ ــﺎم  ،2006وﺘ ـ ــﻀﻴف اﻝ ـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ
وﺠــودﻫم اﻵن أﺼــﺒﺢ واﻀــﺤﺎً ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،ﺤﻴــث ﻴﺘﺠوﻝــون ﻓــﻲ ﻋرﺒــﺎت ﻤدرﻋــﺔ ،وﻜﺜﻴــر
)(467

ﻤــﻨﻬم ﻤــدﺠﺞ ﺒﺄﺴــﻠﺤﺔ ﻗﺘﺎﻝﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻐــﺔ اﻝﺘﻘــدم .وﻗــد ﺸــﻜﻠت ﺒﻌــض ﺸــرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ
ﻗـ ـ ـوات ﻝﻠ ـ ــرد اﻝ ـ ــﺴرﻴﻊ ،ﺒ ـ ــل ووﺤ ـ ــدات ﻤﺨﺎﺒراﺘﻴ ـ ــﺔ ﺨﺎﺼ ـ ــﺔ ﺒﻬ ـ ــﺎ ﺘ ـ ــﺼدر ﻴوﻤﻴ ـ ــﺎً ﺘﻘﺎرﻴرﻫ ـ ــﺎ
اﻻﺴــﺘﺨﺒﺎرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺨرﻴطــﺔ وﺠــودﻩ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝــﺴﺎﺨﻨﺔ ،وﻫــذﻩ ﻓــﻲ
ﺤﻘﻴﻘﺘﻬــﺎ ﻤﻬــﺎم ﺘﻨــﺎط ﺒــﺎﻝﺠﻴوش اﻝﻨظﺎﻤﻴــﺔ ،وﻝــﻴس ﺒــﺸرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ وﻋﻨﺎﺼــرﻫﺎ
اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ،اﻷﻤــر اﻝــذي ﻴزﻴــل اﻝﺤــدود ﺒــﻴن ﻤــﺎ ﻫــو ﻤــدﻨﻲ وﻤــﺎ ﻫــو ﺤرﺒــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻤــل ﻫــذﻩ
اﻝﺸرﻜﺎت.
ات  *Cل   kا::E
 -3ا ود ا
ﻤﻨ ــذ اﻝ ــﺴﺎﻋﺎت اﻷوﻝ ــﻰ ﻻﺤ ــﺘﻼل اﻝﻌـ ـراق ،وﺴ ــﻴطرة ﻗـ ـوات اﻻﺤ ــﺘﻼل اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ-
اﻝﺒرﻴطــﺎﻨﻲ ﻋﻠــﻰ ﺒﻐــداد ،ﻏﺎﺒــت ﺴــﻠطﺔ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،ﻋــن ﻤﻨﺎﻓــذ اﻝﺒﻠــد اﻝﺤدودﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ
ﺸ ــﻬدت دﺨ ــول ﺒ ــﻀﻌﺔ آﻻف ﻤ ــن اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ وﻏﻴ ــرﻫم ﻤ ــن ﻋﻨﺎﺼ ــر اﻝﺘﺨرﻴ ــب ﻤ ــن دون
رﻗﻴــب ،وﺒــﺎﻷﺨص ﻋﺒــر اﻝﻜوﻴ ــت ٕواﻴ ـران ،وﻤ ــن أﻫــم اﻝﻤﺠ ــﺎﻤﻴﻊ اﻝﺘــﻲ دﺨﻠــت ﺘﻠــك اﻝﺘ ــﻲ
ﺘدرﺒت ﻓﻲ اﻝﻤﺠر واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫﺎ ﻨﺤـو أﻝـف ﻋﻨـﺼر ،وﻫـم ﻤـن اﻝﺠﻨـود
واﻝــﻀﺒﺎط ﻓــﻲ اﻝﺠــﻴش اﻝــﺴﺎﺒق اﻝــذﻴن ﺘــم أﺴــرﻫم ﺨــﻼل ﺤــرب اﻝﻜوﻴــت ) (1991أو ﻓــروا
ﻤﻨﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﻌــﺴﻜر )رﻓﺤــﺔ( ﻝﻸﺴــرى اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ﻓــﻲ اﻝــﺴﻌودﻴﺔ ،ﻴــﻀﺎف إﻝــﻴﻬم ﻋﻨﺎﺼــر
اﻝﺠرﻴﻤ ــﺔ اﻝﻤﻨظﻤ ــﺔ ،وﺒﻌ ــض ﻀ ــﻌﺎف اﻝﻨﻔ ــوس ﻤ ــن اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن أو اﻝﻤﺠ ــرﻤﻴن اﻝﻤﺤﺘ ــرﻓﻴن
اﻝ ــذﻴن أطﻠ ــق ﺴ ــراﺤﻬم ﻗﺒ ــل )ﺤ ــرب  (2003ﺒ ــﺸﻬور ،ﻜﻤ ــﺎ دﺨﻠ ــت ﺒ ــﻀﻌﺔ آﻻف ﻤ ــن
اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤن إﻴران.

)(467

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﻴوﻴورك ﺘﺎﻴﻤز  ،اﻝﺒﻨﺘﺎﻏون ﺠﻨد ) (20أﻝﻔﺎً ﻤن اﻝﻤرﺘزﻗﺔ ﻝﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻝﻌراق.2007/4/20 ،
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وﺒﺘواطــؤ ﻤﻜــﺸوف وﺘــﺴﻬﻴﻼت ﺒﻴﻨــﺔ ﻤــن اﻝﻘ ـوات اﻝﻤﺤﺘﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘﻘــم اﻻ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ
و ازرة اﻝــﻨﻘط ،ﺘﻤــت أﻜﺒــر ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘــدﻤﻴر ﻓــﻲ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻌﺎﺼــر ،ﺤﻴــث ﺘــم ﺘــدﻤﻴر وأﺤ ـراق
ـﻠﻔﺎ ،وطﺎﻝـت ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺘـدﻤﻴر
ﻤﺘﻌﻤد ﻝدواﺌر اﻝدوﻝـﺔ وﻤؤﺴـﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒـﺸﻜل ﻤﻤـﻨﻬﺞ أُﻋـد ﻝـﻪ ﺴ ً
اﻝﻤﻜﺘﺒــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﻤﺘــﺎﺤف واﻝﺒﻨــﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴــﺔ ،وﻝــم ﺘﻜﺘــف ﻗـوات اﻻﺤــﺘﻼل ﺒﺘــﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤــﺔ
اﻝﻘﺎدﻤﻴن ﻤﻌﻬﺎ ﻻﺤداث اﻝﺘﺨرﻴب ،ﺒل ﻋﻤدت إﻝﻰ ﺤـل اﻝﺠـﻴش اﻝﻌ ارﻗـﻲ ،وﺘرﻜـت ﻤﺨـﺎزن
أﺴــﻠﺤﺘﻪ ﻨﻬﺒــﺎً ﻝﻌــﺼﺎﺒﺎت اﻝﺠرﻴﻤــﺔ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ وﺒﻌــض ذوي اﻷﻏ ـراض اﻝﻤﺎدﻴــﺔ ،وﺴــﻤﺤت
ﺒﺘﻔﻜﻴك ﻤﻨﺸﺂت اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝﻌﺴﻜري ،وﻤن ﺜم ﺒﻴﻌﻬﺎ إﻝﻰ دول أﺨرى.
ﻝ ــم ﻴﻤ ــض أﻜﺜ ــر ﻤ ــن ﻋ ــﺎم ﺤﺘ ــﻰ أدرﻜ ــت اﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ﺤﻘﻴﻘ ــﺔ ﺴ ــﻘوطﻬﺎ ﻓ ــﻲ
اﻝﻤﺴﺘﻨﻘﻊ اﻝﻌراﻗﻲ ،ﻓﺸرﻋت ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺨﺎرج ﻝﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒ ـ )ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻨﻘـل
اﻝــﺴﻴﺎدة ﻝﻠﻌـراﻗﻴﻴن( وﺘــﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤــﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ ﺒرﺌﺎﺴــﺔ أﻴــﺎد ﻋــﻼوي ﺘﻬﻴــﺊ ﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ،
وزﻴ ــﺎدة اﻻﻋﺘﻤ ــﺎد ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ ﻝﺘﻘﻠﻴ ــل ﻋ ــدد اﻝﺠﻨ ــود اﻝﻨظ ــﺎﻤﻴن ﻗ ــدر اﻹﻤﻜ ــﺎن ﻝ ــﻀﻤﺎن
ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﻤــﺴؤوﻝﻴن واﻝﻤؤﺴــﺴﺎت ذات اﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺤــﺴﺎﺴﺔ ،وﻜــذﻝك ﺸــرﻜﺎت اﻝﻨﻬــب اﻝﻤــﻨظم
اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺨﻠف ﺸﻌﺎر إﻋﺎدة اﻋﻤﺎر اﻝﻌراق.
ان ﻋﻤــل اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻤــﻊ ﻗـوات اﻻﺤــﺘﻼل ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ..ﻴــوﻓر ﻝﻬــﺎ اﻝﻤزﻴــد ﻤـن اﻝﺘﻌﺘــﻴم
اﻹﻋﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺨﺴﺎﺌرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق ،ﺤﻴث ان اﻝﻤرﺘزﻗﺔ ﻻ ﻴرﺘدون اﻝـزي
اﻝﻌﺴﻜري ،ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم ﺨﺎرج اﻹﺤﺼﺎءات اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﺒﻨﺘﺎﻏون اﻹﻋـﻼن ﻋﻨﻬـﺎ
واﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــﺸﻴر إﻝ ــﻰ أﻜﺜ ــر ﻤ ــن ) (4000آﻻف ﻗﺘﻴ ــل ﺤﺘ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻝﻠﺤظ ــﺔ ،وﻫ ــذا اﻝ ــرﻗم ﻻ
ٍ
ﺒﺴﻴط ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋدد اﻝﻘﺘﻠﻰ ﻤن ﻋﻤوم اﻷﻤﻴرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﻌراق).(468
ﻴﻌﻜس ﺴوى ﺠزٍء
وﻴﻨﻘــل اﻝﻜﺎﺘــب "ﺼــﺒﺎح اﻝﺒﻐــدادي" ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــﺔ اﻝـ ـ اﻴﻜوﻨوﻤــﺴت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ ﻤﻘﺘطﻔــﺎت
ﻤ ــن ﻤﻘ ــﺎل ﻨ ــﺸرﺘﻪ اﻝﻤﺠﻠ ــﺔ ﺒﻌﻨـ ـوان " ﺸ ــﺠرة ﺒﻐ ــداد" ﻴﻘ ــول ﻓﻴﻬ ــﺎ" ان اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ
اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﺘﺤﺘ ــل اﻵن اﻝﻤرﺘﺒ ــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺨﺎﻨ ــﺔ اﻝﻤ ــﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﻜﺒ ــﺎر ﻓ ــﻲ دﻋـ ـم اﻝﺠﻬ ــود
اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ واﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،وﺘﻨﻘــل اﻝﻤﺠﻠــﺔ ﻋــن أﺤــد اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ اﻝﻌــرب،
وﻫــو ﻗﻨــﺎص ﻤﺤﺘــرف ﻤــن ﻤرﺘزﻗــﺔ )اﻝﻨــﺴور اﻝﺒﻴــﻀﺎء( ذات اﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻹﺠ ارﻤــﻲ اﻝﻤﻌــروف
ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻹﺒــﺎدة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻀــد ﻤــﺴﻠﻤﻲ اﻝﺒوﺴــﻨﺔ واﻝﻬرﺴــك ،ﻗوﻝــﻪ" :ﻴﻤﻜــن ان ﻴﺒﻠــﻎ

)(468

ﺼﺒﺎح اﻝﺒﻐدادي ،ﻤﻘﺎل ﺘﺤت ﻋﻨوان )ﺸﺠرة ﺒﻐداد( اﻻﻴﻜوﻨوﻤﺴت -اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ.2005/7/16 ،
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اﻷﺠــر اﻝﻴــوﻤﻲ اﻝــذي ﻴﺘﻠﻘــﺎﻩ اﻝﻤﺤﺘــرف ﻤﻨــﺎ ) (1500دوﻻر ﻴوﻤﻴـ ًـﺎ ،وﺒﻌــد اﻨﺘﻬــﺎء اﻝواﺠــب
أﺼﻌد ﺴﻴﺎرة اﻝﺒورش اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ اﻤﺘﻠﻜﻬﺎ واﺘﺠول ﻓﻲ ﺸوارع ﺒﻐداد).(469
أﻤﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝـ واﺸﻨطن ﺒوﺴت  ،ﻓﻘد ذﻜرت ﻋـن دور ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝـﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴـﺔ
ﻓــﻲ اﻝﻌـراق وﺨــﺼوﺼﺎً ﺸــرﻜﺔ )ﺒــﻼك ووﺘــر( اﻝﻤــﺴؤوﻝﺔ ﻋــن ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺤــﺎﻜم اﻝﻤــدﻨﻲ "ﺒــول
ﺒرﻴﻤر" ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺨﻼء ﺠﻨود اﻤﻴرﻜـﺎن ﻤﺤﺎﺼـرﻴن ﺨـﻼل اﻻﺸـﺘﺒﺎﻜﺎت اﻝﺘـﻲ دارت ﻓـﻲ
اﻝﻨﺠف ،ان ﻗوات اﻝـﺸرﻜﺔ اطﻠﻘـت آﻻف اﻝﻘـذاﺌف وﻤﺌـﺎت اﻝﻘﻨﺎﺒـل ﻋﻴـﺎر )(40ﻤﻠـم  ،وان
ﻋــدد ﻏﻴــر ﻤﺤــدد ﻤــن اﻝﻤــدﻨﻴن ﻗــد ﺴــﻘطوا ﻓــﻲ ﺼــﻔوف اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ،وﺘــﺸﻴر اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ إﻝــﻰ
ان اﻝﻤرﺘزﻗﺔ اﻷرﺒﻌﺔ اﻝذﻴن ﻗﺘﻠوا ﻓﻲ اﻝﻔﻠوﺠﺔ ،وﺘم اﻝﺘﻤﺜﻴل ﺒﺠﺜﺜﻬم ،ﻜﺎﻨوا ﻤن ﺸرﻜﺔ ﺒـﻼك
ووﺘر ،ﺤﻴـث ﺴـﺒق ﻝﻬـم ان ﺨـدﻤوا ﻓـﻲ وﺤـدات اﻝﻤـﺎرﻴﻨز اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ ،وﺘـﺸﻴر ﺘﻘـﺎرﻴر ﻤﻌﻬـد
)ﺒروﻏﻴﻨز( ﻝدراﺴﺎت واﺒﺤﺎث اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ إﻝﻰ ان ﻫذﻩ اﻝـﺸرﻜﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺤﺔ
ﺴــﺘﺔ آﻻف ﻫﻜﺘــﺎر ﻴــﺘم ﻓﻴﻬــﺎ ﺘــدرﻴب اﻝﻌــﺸرات ﻤــن اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ وﻀــﺒﺎط
اﻝﺸرطﺔ اﻝﻤﺴرﺤﻴن).(470
ـدد ﻜـ ٍ
وﻴــﻀﻴف اﻝﺘﻘرﻴــر إﻝــﻰ ان ﻫــذﻩ اﻝــﺸرﻜﺔ ﻝــم ﺘﻌــد ﺘﻜﺘﻔــﻲ ﺒﻌـ ٍ
ـﺎف ﻤــن اﻻﻤﻴرﻜــﺎن.
ﻓﻠﺠﺄت إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ ﻋﺴﻜرﻴﻴن ﺘﺸﻴﻠﻴﻴن ﺴﺎﺒﻘﻴن ﺨدﻤوا ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝـدﻜﺘﺎﺘور ﺒﻴﻨوﺸـﻴﻪ،
وان ﻫــذﻩ اﻝــﺸرﻜﺎت أرﺴــﻠت أول ﻓرﻗــﺔ ﻋــﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻬــﺎ وﺘﻌــدادﻫﺎ ) (60ﻤﺠﻨــداً ﻤــن ﺘــﺸﻴﻠﻲ
ﻴﺘﻘﺎﻀ ـ ـون أﺠـ ــو اًر ﺘـ ــﺼل إﻝـ ــﻰ أﻝـ ــف دوﻻر ﻴوﻤﻴـ ـ ًـﺎ ،وان ﺘﻜـ ــﺎﻝﻴف اﻝﺘﻌﺎﻗـ ــد ﻤـ ــﻊ اﻝـ ــﺸرﻜﺎت
اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﻠﻐ ــت ﺤـ ـواﻝﻲ ) (5ﻤﻠﻴ ــﺎرات دوﻻر أي ﻨﺤ ــو ) (%25ﻤ ــن
أﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝـ ) (18ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر اﻝﺘﻲ أﻗرﻫﺎ اﻝﻜوﻨﻐرس اﻷﻤﻴرﻜﻲ.
وأﻜــدت ﻤﻨظﻤــﺎت اﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ..أن اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻗﺎﻤــت
ﻓــﻲ اﻝﻔﺘ ـرة اﻻﺨﻴ ـرة ﺒﺘﻔﻌﻴــل ﺒﻌــض اﻝوﺤــدات اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻜﺜــر ﺸــﻬرة ﺨــﻼل اﻝﺤــرب ﻓــﻲ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤرب ﻀد اﻝﻌراق ،وﺘﺸﻴر اﻝﺘﻘﺎرﻴر إﻝﻰ اﻨﻬﺎ ﻤـن ﺒـﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺎت
اﻝﻤــﺴﺘﻘرة ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ) (300ﻤﻴــل ﻤــن ﺨطــوط اﻻﻨﺎﺒﻴــب اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﻘــل اﻝــﻨﻔط ﻤــن ﻜرﻜــوك ﻓــﻲ
ﺸــﻤﺎل اﻝﻌ ـراق إﻝــﻰ اﻝﺤــدود اﻝﺘرﻜﻴــﺔ ،وﻤﺠﻤوﻋــﺔ )ﺘــﺎﻴﻐر ﻓــورس( اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻠﻔرﻗــﺔ )(101
اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺤﻤوﻝــﺔ ﺠـواً واﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﺨدﻤت ﺨــﻼل ﺤــرب ﻓﻴﺘﻨــﺎم ﻓــﻲ ﺘــﺼﻔﻴﺔ رﺠــﺎل ﺤــرب
)(469

ﻋز اﻝدﻴن أﺤﻤد ،ﻴﺴﺘﻨﻔذون اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ،ﻋﻤﺎن ،ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺴﺒﻴل.2005/12/14 ،

)(470

ﻋز اﻝدﻴن أﺤﻤد ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ذﻜرﻩ .2005/12/14،
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اﻝﻌﺼﺎﺒﺎت واﻝﻤﺘﻌﺎطﻔﻴن ﻤﻌﻬم ﻤن اﻝﻤدﻨﻴن ،وﻜﺎﻨت اﻝـﺼﺤف اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻗـد ﺘﺤـدﺜت ﻋـن
اﻝﻤﺠﺎزر اﻝﺘﻲ ارﺘﻜﺒﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم.
 -4ا&  3 :و:! *3/
ﻴﻤﻜن ان ﻴﻜون ﻋـﺎم  2004ﻋﺎﻤـﺎً ﺤـﺎﻓﻼً ﺒﺤـوادث اﺨﺘطـﺎف طﺎﻝـت اﻝﻌـﺸرات ﻤـن
اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ اﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ،وﻗ ــد ﺤ ــﺎول اﻹﻋ ــﻼم اﻝﻐرﺒ ــﻲ ،اﻹﺴ ــﺎءة إﻝ ــﻰ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت
اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬــﺎ ﺒﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ،وﻜــذﻝك ﻓﻌﻠــت ﺒﻌــض وﺴــﺎﺌل
اﻹﻋﻼم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻬدف اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼوﻴر ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت وﺒﺜﻬـﺎ ﻋﺒـر
ﻤواﻗﻌﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﻨﺘرﻨ ــت إﻝ ــﻰ ﻓ ــﻀﺢ ﻗـ ـوات اﻻﺤ ــﺘﻼل وﺠـ ـراﺌم اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ اﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌﻬ ــﺎ
واﻝ ــذﻴن أﺠﻤ ــﻊ اﻝﻌ ــﺎﻝم ﻋﻠ ــﻰ اﻓﺘﻘ ــﺎرﻫم ،ﺒ ــل واﻨﻌ ــدام أي ﺼ ــﻠﺔ ﺒ ــﻴن أﻋﻤ ــﺎﻝﻬم وﺒ ــﻴن اﻝﻘ ــﻴم
اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻴﺔ وﻗ ــد ﺤ ــذرت أﻏﻠ ــب ﻓ ــﺼﺎﺌل اﻝﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ دول اﻝﻌ ــﺎﻝم ﻤ ــن ﻤﻐﺒ ــﺔ ﻗ ــدوم
ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻌـراق ﻜوﻨــﻪ ﺴــﺎﺤﺔ ﺤــرب ﻤﻔﺘوﺤــﺔ ﻴــﺼﻌب اﻝﺘﻤﻴــز ﻓﻴﻬــﺎ ﺒــﻴن ذوي اﻝﻨواﻴــﺎ
اﻝﺤﺴﻨﺔ واﻷﺠﺎﻨب اﻝذﻴن ﻴﻤﺎرﺴون أﻋﻤﺎﻻً ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﻤﺸروع اﻻﺤﺘﻼل ). (471
ٕواذ ان اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ واﻻﺤﺘﻼل ﻤﺴﺘﻤر ،وان ﻤﺎ ﻴﺠـري ﻤـن ﻜـﻼ اﻝطـرﻓﻴن
ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺒدء ﻓﻲ اﻋﻤﺎر ﻤﺎ دﻤرﻩ اﻻﺤﺘﻼل ﻓـﻲ ﻋدواﻨـﻪ اﻝﻌـﺴﻜري ،واﺴـﺘﻤ اررﻩ ﻓـﻲ
ﺘدﻤﻴر ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻀد اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻝـﻪ.
ﻓــﺄن واﻗﻌــﺎً ﻜﻬــذا ﻴﻨﻔــﻲ أي ﻤﺒــرر ﻝوﺠــود اﻷﺠﺎﻨــب ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ﻤــﺎ ﻝــم ﻴﻜــن وﺠــوداً ﻤــﺴﺎﻨداً
ﻝﻼﺤ ــﺘﻼل  ،ﺒﺎﺴ ــﺘﺜﻨﺎء ﺒﻌ ــض اﻝﻤﻨظﻤ ــﺎت اﻝدوﻝﻴ ــﺔ اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻴﺔ ،وﻫ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻗﻠﺘﻬ ــﺎ ﻤﻌروﻓ ــﺔ
ﻝطرﻓــﻲ اﻝــﺼراع ،وﻝــم ﻴﺜﺒــت اﺴــﺘﻬداﻓﻬﺎ ﻤــن اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ،ﺒــل اﺴــﺘﻬدﻓت ﻋﻤــداً ﻤــن ﻗ ـوات
اﻻﺤﺘﻼل وﻋﻤﻼﺌﻪ ﻝﺘﺸوﻴﻪ ﺼورة اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ.
ﻋﻠــﻰ أﺜــر ﺤﺎدﺜــﺔ ﺴــﺤل واﺤ ـراق ﺠﺜ ــث اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ اﻷرﺒﻌــﺔ ﻤــن ﺸــرﻜﺔ

)(472

)ﺒ ــﻼك

ووﺘـ ــر( ﻓـ ــﻲ  2004/3/31ﻓـ ــﻲ ﻤدﻴﻨـ ــﺔ اﻝﻔﻠوﺠـ ــﺔ ﺒﻌـ ــد ﺘـ ــدﻤﻴر ﻤـ ــرﻜﺒﺘﻬم رﺒﺎﻋﻴـ ــﺔ اﻝـ ــدﻓﻊ،
ﺘﺤــدﺜت ﻗ ـوات اﻻﺤــﺘﻼل ﻤــن ان ﻫــؤﻻء ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎوﻝﻴن اﻝــذﻴن ﻴﻌﻤﻠــون ﻓــﻲ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ إﻋــﺎدة
اﻋﻤــﺎر اﻝﻌ ـراق .ﺘﺒــﻴن ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد أﻨﻬــم ﻜــﺎﻨوا ﻓــﻲ ﻤﻬﻤــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ،وأﻨﻬــم اﻝﻤــﺴؤوﻝون ﻋــن
) (471وﺴﺎم اﻻﺴدي واﻝﻤرﺘزﻗﺔ ﻤﻘﺎوﻝوا ﻗﺘل ،ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ.2004/5/27 ،
)(472

وﻝﻴم اوﻝﺘﻤﺎن ،ﻗﺼﺔ اﻝﻤرﺘزﻗﺔ اﻷرﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻠوﺠﺔ اﻝﺒﺎﺴﻠﺔ ،ﺘرﺠﻤﺔ  :ﻨدﻴم ﻋﻼوي ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/4/5
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ﺠرﻴﻤـﺔ ﻗﺘــل ) (26ﻤواطﻨــﺎً ﻤــن ﻋﺎﺌﻠـﺔ واﺤــدة ،و ارﻓــق ﺘﻠــك اﻝﺤﺎدﺜـﺔ ﺤﻤﻠــﺔ إﻋﻼﻤﻴــﺔ ﻤﻜﺜﻔــﺔ
ﺘــﺼدت ﻝﻬــﺎ وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻷﻤﻴرﻜــﻲ واﻝﻐرﺒــﻲ .إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﺸــﺒﻜﺔ اﻹﻋــﻼم اﻝﻌ ارﻗــﻲ
ﻤﻨددة ﺒﻤﺎ اﻋﺘﺒرﺘﻪ ﺠرﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺒـﺸﻌﺔ .ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝـذي ﻜﺎﻨـت ﻓﻴـﻪ ﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎت اﻝﻔﻠوﺠـﺔ
ﻗد أﻋﻠﻨت ﻋن ﻤﻘﺘل أﻜﺜر ﻤـن ) (600ﻤـواطن ٕواﺼـﺎﺒﺔ ) (1400آﺨـرﻴن ﻤﻌظﻤﻬـم ﻤـن
اﻝــﺸﻴوخ واﻝﻨــﺴﺎء واﻷطﻔــﺎل ﻤــن دون ﺘﻨدﻴــد ،وﻝــم ﻴﻜــن ﻫــؤﻻء اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ اﻷرﺒﻌــﺔ ﻤﻘــﺎوﻝﻴن
ﺠﺎءوا ﻻﻋﻤﺎر اﻝﻌراق ،ﺒـل اﻨﻬـم ﻤرﺘزﻗـﺔ ﺒـوش وﻗﺘﻠﺘـﻪ اﻝﻤـﺄﺠورون ﻤـن ﻤﺠﻤـوع ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎرب
ﺨﻤــﺴﺔ ﻋــﺸر أﻝــف ﻋﻨــﺼر ﻤــن ﻫــؤﻻء اﻝﻤﺘوﺤــﺸﻴن ﻤوﺠــدﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،وﻏــﺎﻝﺒﻴﺘﻬم ﻤــن
اﻝﻔﺎﺸﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻤﻤن ﺨدﻤوا ﻓﻲ اﻝﺠﻴش وراق ﻝـﻪ طﻌـم اﻝﻔـﺸل ﻓﺎﺴﺘـﺴﺎﻏﻪ ،وﻤـن
ﺠﻨوب أﻓرﻴﻘﻴـﺎ – ﻋﻠـﻲ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـﺎل ﻴـﺘم ﺘـﺄﺠﻴر ﻋﻨﺎﺼـر ﻤﺠرﻤـﺔ ﺒﻜـل ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻤـن
ﺒﻘﺎﻴــﺎ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻌﻨــﺼري .ﻋــن طرﻴــق ﺸــرﻜﺎت

أﻤﻨﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ٕوارﺴــﺎﻝﻬم إﻝــﻰ اﻝﻌـراق

ﻹﻋﺎدة اﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار ﻜﻤﺎ ﻴدﻋون -وﺨﻼل وﺠودي ﻓـﻲ ﻜﻴـب ﺘـﺎون ﻗﺒـل ﻓﺘـرة ﻗـﺼﻴرة
ﺸﺎﻫدت ﺒﻨﻔﺴﻲ إﻋﻼﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت.
ﻋﻘــب ﻤﻘﺘــل ﻫــؤﻻء اﻷرﺒﻌــﺔ ﻗﺎﻤــت ﻗ ـوات اﻻﺤــﺘﻼل ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻨﺘﻘﺎﻤﻴــﺔ راح ﻀــﺤﻴﺘﻬﺎ
ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻤواطن ﻓﻲ اﻝﻔﻠوﺠﺔ ﻓﻲ ﻴوم واﺤد ﺒﻘﺼف ﺒري وﺠوي ﻋﺸواﺌﻲ.
وﻗد اﺘﺨذت أﻋﻤﺎل ﺸرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤﻨﻴﺔ طﺎﺒﻌﺎً ﻗﺘﺎﻝﻴـﺎً أﺴـوةً ﺒـﺎﻝﺠﻴوش اﻝﻨظﺎﻤﻴـﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن أﺼ ـرار ﻗ ـوات اﻻﺤــﺘﻼل ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﻤــﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻋــن اﻷﻋﻤــﺎل
اﻹﺠراﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻤﺎ ﻤرﺘزﻗﺘﻬﺎ ،وان ﻜﺎن ﺜﻤﺔ ﻤﺤـﺎﻜم ﻴﻔﺘـرض ان ﻴﻘـدﻤوا إﻝﻴﻬـﺎ ،ﻴﺠـب
ان ﺘﻜون ﻤن ﻤواطﻨﻬم اﻷﺼﻠﻲ ،وﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻤﻜﺎن ارﺘﻜﺎﺒﻬم اﻝﺠراﺌم.
وﻋﻨــدﻤﺎ ﺘوﻗﻔــت ﻗﺎﻓﻠــﺔ اﻤــداد ﻤﻜوﻨــﺔ ﻤــن ) (23ﺸــﺎﺤﻨﺔ ﻨﻘــل ﺜﻘﻴﻠــﺔ وﺴــت ﻤرﻜﺒــﺎت
أﻤﻨﻴﺔ رﺒﺎﻋﻴـﺔ اﻝـدﻓﻊ ﻗﺎدﻤـﺔ ﻤـن اﻝﻜوﻴـت ،ﻋﻨـد ﻨﻘطـﺔ ﺘﻔﺘـﻴش وﻫﻤﻴـﺔ وﻜﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻌـود ﻝﻠـﺸرطﺔ
اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴق اﻝﺴرﻴﻊ ﺒـﺎﻝﻘرب ﻤـن ﻤدﻴﻨـﺔ ﺼـﻔوان اﻝﻌراﻗﻴـﺔ اﻝﺤدودﻴـﺔ ،ﺜـم اﺴـﺘوﻝﻰ
اﻝﺨ ــﺎطﻔون اﻝ ــذﻴن ﻜ ــﺎﻨوا ﻴرﺘ ــدون زي رﺠ ــﺎل اﻝ ــﺸرطﺔ ﻋﻠ ــﻰ ) (19ﺸ ــﺎﺤﻨﺔ وﻤرﻜﺒ ــﺔ أﻤ ــن
واﺤــدة ،ﺒﻌــدﻫﺎ أﻗﺘﻴــد ) (14ﻤــن طــﺎﻗم ﻗﺎﻓﻠــﺔ اﻻﻤــداد ،اطﻠــق ﺴ ـراح ﺘــﺴﻌﺔ ﻤــﻨﻬم ﻻﺤﻘــﺎً
وﺠﻤﻴﻌﻬم ﻤن اﻝﺴﺎﺌﻘﻴن اﻵﺴﻴوﻴﻴن).(473
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وﻝﻘد ﺒﺎت ﻤؤﻜداً ﺼﻠﺔ اﻝﻤرﺘزﻗﺔ ﺒﻔرق اﻝﻤوت وﺒـﺎﻝﺘﻔﺠﻴرات ﻀـد اﻝﻤـدﻨﻴن ،ﻓﻘـد ﻨـﺸر
ﻤوﻗــﻊ اﻝﺒــﺼرة ﻓــﻲ  2004/9/2ﺨﺒ ـ اًر ﻋــن ﺘﻤﻜــن اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻤــن ﻗﺘــل ﻋــدد ﻤــن
ﺠﻨـود اﻻﺤــﺘﻼل وﺒﻴـﻨﻬم اﺜﻨــﺎن ﻤـن اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ أﻋﻠـن ﻋــن اﺴـﻤﻴﻬﻤﺎ  ،وﻨــﺸرت ﺼـورﻫﻤﺎ ﻓــﻲ
وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻐرﺒﻴﺔ ،وﻫﻤﺎ "ﻤراﺘﺴوا ﺴﺘرﻴدوم ودﻴون ﺠﻴوس" وﺘﺒﻴن ﻓﻲ ﻤـﺎ ﺒﻌـد أﻨﻬﻤـﺎ
ﻤــن اﻝﻤطﻠــوﺒﻴن ﻝﻠﻌداﻝــﺔ ﻻرﺘﻜﺎﺒﻬﻤــﺎ أﻋﻤــﺎل ﻗﺘــل ﻤﻨظﻤــﺔ ﺨــﻼل اﻝﻌــﺸرﻴن ﻋﺎﻤــﺎً اﻝﻤﺎﻀــﻴﺔ.
ﻜﻤــﺎ أوﻀــﺢ اﻝﻘﺎﻀــﻲ )رﻴﺘــﺸﺎرد ﺠوﻝــد ﺴــﺘون( اﻝــذي ﻋﻤــل رﺌﻴــﺴﺎً ﺴــﺎﺒﻘﺎً ﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺠ ـراﺌم
اﻝﺤــرب اﻝﺘــﻲ ﺸــﻜﻠﺘﻬﺎ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻓــﻲ ﻴوﻏــﺴﻼﻓﻴﺎ ورواﻨــدا اﻝــذي ﺸــﻌر ﺒــﺎﻝﻔزع ﻋﻨــدﻤﺎ
ﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﺼــورة ﻫــؤﻻء اﻝــرﺠﻠﻴن ،وﻨﻘــل ﻋﻨــﻪ ﻗوﻝــﻪ" :ان اﻷﻤــر ﻤﻔــزع أن ﻴﻌﻤــل ﻤﺜــل
ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق".
وق *ت و  ت
& -4
ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻨـﺎول ﻤوﻀـوع اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ ،وﻓـرق اﻝﻤـوت ﻤـن دون اﻝﺘوﻗـف ﻗﻠـﻴﻼً ﻋﻨـد أﻫـم
ﻤﻬﻨدﺴــﻲ ﻫــؤﻻء ﻓﻔــﻲ ﻨﻴــﺴﺎن /أﺒرﻴــل 2004ﻋﻴﻨــت اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ "ﺠــون
ﻨﻴﻐروﺒوﻨﺘﻲ" ﺴـﻔﻴ اًر ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻐـداد ﺘﻤﻬﻴـداً ﻝﻨﻘـل اﻝـﺴﻠطﺔ ﻝﻠﻌـراﻗﻴﻴن ﻓـﻲ  28ﺤزﻴـران/ﻴوﻨﻴـو
 ،2004/وﻤﻌروف ﻋﻨﻪ ﺘﺎرﻴﺨﻪ اﻝدﻤوي ﻓـﻲ ﻓﻴﺘﻨـﺎم ،ﺤﻴـث اﺸـرف ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻠﻴﺢ وﺘـدرﻴب
وﺘﻤوﻴــل ﻓــرق اﻝﻤــوت اﻝﻤﺘﺨﺼــﺼﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌــذﻴب واﻝﺘﺤﻘﻴــق واﻻﻏﺘﻴــﺎل واﻝﻘﺘــل ﻷﻜﺜــر ﻤــن
) (40أﻝف ﻤن اﻝﻤﻘﺎوﻤﻴن اﻝﻔﻴﺘﻨﺎﻤﻴﻴن  ،ﺜم ﻋﻤل ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺒـﻴن واﻝﻤﻜـﺴﻴك ﻗﺒـل اﻨﺘداﺒـﻪ إﻝـﻰ
اﻝﻌراق.
وﻜﺎﻨــت ﻓﺘـرة ﻋﻤــل ﻨﻴﻐروﺒــوﻨﺘﻲ -ﺴــﻔﻴ اًر ﻓــﻲ ﻫﻨــدوراس ﻋــﺎم  1980ﻤﺤطــﺔ ﻻ ﺘﻘــل
أﻫﻤﻴــﺔ ﻋــن ﻋﻤﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻨــﺎم واﻝــﺴﻠﻔﺎدور )ﺤﻴــث ﻋﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘــﺸﻜﻴل ﻓــرق اﻝﻤــوت أﻫﻤﻬــﺎ
وأﺸــﻬرﻫﺎ اﻝﻔرﻗــﺔ ) -(316ﻝﻠﻤــﺴﺎﻋدة ﻋﻠــﻰ ﻗﻤــﻊ اﻨﺘﻔﺎﻀــﺔ ﺸــﻌب ﻫﻨــدوراس ﻀــد اﻝﺠﻨـرال
ﻤﺎرﺘﻴﻨز ،وﻗد ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻫذا إﻝﻰ اﻝﺤد اﻝذي ﺘﻤﻜن ﻓﻴـﻪ ﻤـن ﺘﺤوﻴـل اﻝﺒﻠـد إﻝـﻰ ﻗﺎﻋـدة ﻝﻔـرق
)اﻝﻜــوﻨﺘ ار( اﻝﻤﻌروﻓــﺔ ﺒﻌﻠﻤﻴﺎﺘﻬــﺎ اﻹرﻫﺎﺒﻴــﺔ ﻀــد اﻝﻤــدﻨﻴن ﻓــﻲ ﻨﻴﻜــﺎراﻏوا ﻝزﻋزﻋــﺔ اﻻﺴــﺘﻘرار
اﻝــداﺨﻠﻲ وﻗﻠــب ﻨظــﺎم اﻝﺤﻜــم ﻓﻴﻬــﺎ ،وأﺴــس ﻓرﻗــﺎً ﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﺴﻠﻔﺎدور -ﻗﺎﻤــت ﺒﻌﻤﻠﻴــﺎت
ذﺒﺢ وﺤﺸﻴﺔ ﻝﻠﻤﺌﺎت ﻤن اﻝﻤزارﻋﻴن اﻝﻤدﻨﻴن( ). (474
)(474ﺒﺎﺴﻴل ﻴوﺴف ﺒﺠك ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.56
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ﻤ ــن أﺸ ــﻬر ﺤـ ـوادث اﺨﺘط ــﺎف اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ اﺨﺘط ــﺎف أرﺒﻌ ــﺔ ﻤ ــن اﻹﻴط ــﺎﻝﻴﻴن

:

ﻴﻌﻤﻠون ﻝﺤﺴﺎب ﺸرﻜﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻤﻨﻴﺔ أﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓـﻲ  2004/4/12أﻓـرج ﻋـن ﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻨﻬم،
ﻓﻴﻤــﺎ ﻗﺘــل "ﻓــﺎﺒرﻴزﻴو ﻜواﺘروﺘــﺸﻲ" اﻝــذي ﻴﻌﻤــل ﺒــﺼﻔﺘﻪ ﻤﺴﺘــﺸﺎ اًر أﻤﻨﻴــﺎً ﻋﻠــﻰ ﻴــد ﺨﺎطﻔﻴــﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﺠﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻌـرض ﻝﻬـﺎ اﻝﻤرﺘزﻗـﺔ اﻝﻌـﺎﻤﻠون ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ،إﻻ
ان اﻷﺠــور اﻝﻤرﺘﻔﻌــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀــوﻨﻬﺎ ﺘﻐـرﻴﻬم ﻓــﻲ ﻤواﺼــﻠﺔ اﻝﻌﻤــل) ،(475وﻗــد ﻗﺘــل ﻤــﻨﻬم
) (240ﻤرﺘزﻗ ــﺎً ﺤﺘ ــﻰ  2004/4/21آﺨ ــرﻫم ﺴ ــﺘﺔ ﻤ ــن اﻝﻤرﺘزﻗـ ـﺔ اﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻓ ــﻲ ﺸ ــرﻜﺔ
ﺒﻼك ووﺘر ،ﻗﻀوا ﻓﻲ ﺤﺎدث ﺘﺤطم اﻝﻤروﺤﻴﺔ اﻝﺒﻠﻐﺎرﻴﺔ.
ان اﻷرﻗـ ــﺎم اﻝرﺴـ ــﻤﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ ﻻﻋـ ــداد اﻝﻘﺘﻠـ ــﻰ ﻻ ﺘـ ــﺸﻤل اﻝﻤـ ــوظﻔﻴن اﻷﻤﻴـ ــرﻜﻴن
اﻝﺘ ـ ــﺎﺒﻌﻴن ﻝ ـ ــو ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴ ـ ــﺔ واﻝﺒ ـ ــﺎﻝﻎ ﻋ ـ ــددﻫم أﻜﺜ ـ ــر ﻤ ـ ــن ) (3000آﻻف ﻓ ـ ــﻲ اﻝ ـ ــﺴﻔﺎرة
اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻐــداد ﻓﻘــط ،وﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻤﺨــﺎﺒرات واﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن اﻷﻤﻨــﻴن )اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ( وﺤﺘــﻰ
اﻝﺠﻨــود ﻏﻴــر اﻝﺤﺎﺼــﻠﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻨــﺴﻴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وﻴﻘــدر ﺘﻘرﻴــر ﻨــﺸرﺘﻪ وﻜﺎﻝــﺔ روﻴﺘــرز
ﻋـ ــدد اﻝﻤﺘﻌﺎﻗـ ــدﻴن اﻷﻤﻨـ ــﻴن ﻓـ ــﻲ اﻝﻌ ـ ـراق ﺒـ ـ ـ ) (100أﻝـ ــف ﻤﺘﻌﺎﻗـ ــد ﺒﻤـ ــﺎ ﻓـ ــﻴﻬم اﻝـ ــﺴﺎﺌﻘون
واﻝﻤﺘرﺠﻤون واﺨﺼﺎﺌﻴو اﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝطﻬﺎة واﻝﻤﻨظﻔـون وﻏﻴـرﻫم ،ﻤـن اﻝـذﻴن ﻴﻌﻤﻠـون ﺒـﺸﻜل
ﺸﺨــﺼﻲ ﻤﻨﻔــﺼل ﻋــن اﻝــﺸرﻜﺎت ووﻓﻘــﺎً ﻝــو ازرة اﻝﻌﻤــل اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﺒﻠــﻎ ﻋــدد اﻝﻘﺘﻠــﻰ ﻤــن
ﻫؤﻻء ﺤﺘﻰ ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ /ﻨوﻓﻤﺒر 2005ﻨﺤو ) (428ﻗﺘﻴﻼً و) (3936ﺠرﻴﺤﺎً ).(476
ﺒ ــذﻝك ﻴرﺘﻔ ــﻊ ﻋ ــدد اﻝﻘﺘﻠ ــﻰ إﻝ ــﻰ ) (647ﻗﺘ ــﻴﻼً اﺴ ــﺘﻨﺎداً إﻝ ــﻰ ﺘﻘرﻴ ــر ﺴ ــﺎﺒق ﻝوﻜﺎﻝ ــﺔ
روﻴﺘرز ،وﻫؤﻻء اﻝﻘﺘﻠﺔ ﻻ ﻴدﺨﻠون ﻀﻤن اﻻﻋداد اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻨون.
ﻓــﻲ اﻝوﻗــت اﻝــذي ﻗﺘــل ﻓﻴــﻪ اﻝﻤﺌــﺎت ﻤــن اﻝﻤــدﻨﻴن اﻝﻌـراﻗﻴﻴن ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﻴوﺼــف ﺒﺘــداﺒﻴر
وأﻋﻤ ــﺎل دﻓﺎﻋﻴ ــﺔ ﻤ ــن ﻗﺒ ــل ﻋﻨﺎﺼ ــر ﺸ ــرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴ ــﺔ اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﺄن ﻓ ــﺼﺎﺌل اﻝﻤﻘﺎوﻤ ــﺔ
اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ﺘﻤﻜﻨ ــت ﻤ ــن اﻻﻗﺘ ــﺼﺎص ﻤ ــﻨﻬم ﻓ ــﻲ أﻜﺜ ــر ﻤ ــن ﻤوﻗ ــﻊ ،ﻓﺈﻀ ــﺎﻓﺔ إﻝ ــﻰ اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ
اﻷرﺒﻌﺔ اﻝذﻴن ﺴﺤﻠوا ﻓﻲ اﻝﻔﻠوﺠـﺔ ،ﻓﻘـد ﺘﻌـرض رﺘـل ﻤـن اﻝﻤرﻜﺒـﺎت رﺒﺎﻋﻴـﺔ اﻝـدﻓﻊ ﺼـﺒﺎح
 2005/11/14إﻝﻰ اﻨﻔﺠﺎر ﻋﺒوة ﻨﺎﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﺎﻝﺤﻴﺔ ﻗرب اﻝـﺴﻔﺎرة اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ
أدت ﻜﻤﺎ أﻓﺎد ﻀﺎﺒط ﻓﻲ اﻝﺸرطﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ إﻝﻰ ﺘدﻤﻴر ﻤرﻜﺒـﺔ رﺒﺎﻋﻴـﺔ اﻝـدﻓﻊ وﻤﻘﺘـل ﺜﻼﺜـﺔ
) (475ﺘﻘرﻴر ﺨﺎص ﺤول ﺠﻴوش اﻝﻤرﺘزﻗﺔ ،وﻜﺎﻝﺔ روﻴﺘر.2006/10/10 ،
)(476

اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﻸﻨﺒﺎء )ﻨﻴﻨﺎ( .2005/11/14
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وﺠــرح أﺜﻨــﻴن ﻤــن اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ ﺸــرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ ،وﻴﻌﺘﻘــد أﻨﻬــم ﻤــن اﻻﻤﻴرﻜــﺎن
ﺤﻴـث ﺘــم اﺨﻼؤﻫــم ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻘـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺨــﻀراء اﻝﻘرﻴﺒــﺔ ﻤــن ﻤﻜــﺎن
اﻝﺤﺎدث واﻻﻨﻔﺠﺎر.
وأﻋﻠن اﻝﺠﻴش اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻋـن ﻤﻘﺘـل ﻤﺘﻌﺎﻗـد أﻤﻨـﻲ ﻴﺤﻤـل اﻝﺠﻨـﺴﻴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻴﻌﻤـل
ﻝﺤــﺴﺎب و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻫﺠــوم ﺼــﺎروﺨﻲ ﻓــﻲ ﻤدﻴﻨــﺔ اﻝﺒــﺼرة ﻤــن دون أن ﻴﻌﻠــن
ﻋن اﺴﻤﻪ).(477
وﺘــوﻝﻰ ﺴــﻠطﺎت اﻻﺤــﺘﻼل اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎً ﺒﺎﻝﻐــﺎً ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺎﻗــدﻴن اﻷﻤﻨﻴــﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،ﺤﻴــث
واﺼﻠت ﻫذﻩ اﻝﻘوات ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻗوات ﻋراﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺒﺤـث واﺴـﻌﺔ ﻋـن ﺨﻤـﺴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗـدﻴن
اﺨﺘطﻔوا ﻴوم .2006/11/18
وﻓــرق اﻝﻤ ــوت ،ﺘﺒﻘ ــﻰ اﻝﻠﻐ ــز اﻷﻜﺒ ــر ﻓ ــﻲ واﻗ ــﻊ ﻋـ ـراق ﻤ ــﺎ ﺒﻌ ــد اﻻﺤ ــﺘﻼل إﻝ ــﻰ ﻤ ــن
ﺘﻨﺘﻤ ــﻲ؟ ﻤ ــن ﻴﻘ ــف وراءﻫ ــﺎ ﻤ ــن ﻫ ــم ﻋﻨﺎﺼ ــرﻫﺎ؟ ﻤ ــﺎ ﻫ ــﻲ أﻫ ــداﻓﻬﺎ؟ واﺴ ــﺌﻠﺔ أﺨ ــرى ﺘﺒ ــدو
اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ ﻤﻘﻨﻌــﺔ ﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻤــن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ﻓﻘــط .إﻻ ان اﻝﺨطــر اﻝــذي ﻴــﺸﻜﻠﻪ وﺠودﻫــﺎ
ﻋﻠ ــﻰ ﻨ ــﺴﻴﺞ اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ اﻝ ــذي ظ ــل ﻤﺘﻤﺎﺴ ــﻜﺎً ﻝﻌ ــﺸرات اﻝﻘ ــرون دﻓ ــﻊ اﻝﻜﺜﻴ ــر ﻤ ــن
اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝﻰ اﻝﺘﺼدي ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ ،وﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ان ﺒـدأت ﺒﻌـض اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻝـم
ﺘــﺴﺘطﻊ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺴ ـرﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘــﺴرب إﻝــﻰ وﺴــﺎﺌل
اﻹﻋـ ــﻼم ﻝـ ــﻀﺨﺎﻤﺔ اﻝﻤﻬـ ــﺎم اﻝﻤوﻜﻠـ ــﺔ إﻝـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻝﻔـ ــرق وﻜﺜ ـ ـرة ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬـ ــﺎ ،وﻜـ ــذﻝك ﺜﺒـ ــوت
ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﺒﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋراﻗﻴﺔ ﻤﻌروﻓﺔ ﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎت أﺨرى.
وﻗد ﻋرف اﻝﻌراق أول ﻓرﻗﺔ ﻤن ﻓرق اﻝﻤوت ﺒﻌد اﻻﺤﺘﻼل ،وﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺸـﻜﻠﻬﺎ
زﻋــﻴم ﺤــزب اﻝﻤــؤﺘﻤر اﻝــوطﻨﻲ اﻝﻌ ارﻗــﻲ "أﺤﻤــد اﻝﭽﻠﺒــﻲ" ﺘﺤــت أﺴــم

)(478

"أﺤ ـرار اﻝﻌ ـراق"

وﻫ ــﻲ ﺘ ــﻀم ﻨﺤ ــو ) (1000ﻋﻨ ــﺼر ﺘ ــدرﺒوا ﻓ ــﻲ ﻫﻨﻜﺎرﻴ ــﺎ واﻝوﻻﻴ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤ ــدة ،وأﻏﻠ ــﺒﻬم
ﻀﺒﺎط وﺠﻨود ﻋراﻗﻴـون ﻤـن اﻝﺠـﻴش اﻝـﺴﺎﺒق أﺴـروا ﺨـﻼل ﺤـرب اﻝﻜوﻴـت ﻋـﺎم )(1991
أو ﻓروا ﻤﻨﻬﺎ ،وﻜﺎﻨت اﻝﺒداﻴﺔ ﻤن ﻤﻌﺴﻜر رﻓﺤﺔ ﻝﻸﺴرى اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻌودﻴﺔ.

)(477

ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2006/9/24

)(478
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وﻫذﻩ اﻝﻔرﻗﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻨﻬب اﻝﻤﺘﺎﺤف اﻝﻌراﻗﻴـﺔ واﻵﺜـﺎر ،واﻝـﺴطو
ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻨــك اﻝﻤرﻜــزي اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﺒﻤــﺴﺎﻋدة وﺤــدة ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠــﻴش اﻷﻤﻴرﻜــﻲ -ﻴــدﻴرﻫﺎ
ﻀﺎﺒط ﻤن أﺼل ﻴﻬودي.
 -7إا l : > 9ا ث:
ﻜــﺸﻔت ﻤــﺼﺎدر ﻋراﻗﻴــﺔ ﻋــن وﺠــود ﻝ ـواءﻴن ﻤــن اﻝﻘ ـوات اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻹﺴ ـراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ
اﻝﻌراق ﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل واﻝﺨطـف واﻝﺘﻔﺠﻴـرات ﻀـد ﻤـن ﺘﻌﺘﺒـرﻫم إﺴـراﺌﻴل
أﻫداﻓﺎً ﻝﻬﺎ ،وأﻓﺎدت ﺒﺄن ﻋدد أﻓراد اﻝﻠواءﻴن ﻴرﺒو ﻋﻠﻰ ) (2400ﻋﻨـﺼر ﻤـن ﻗـوة ﻴطﻠـق
ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺴـرﻴﺔ ﻤﻘﺘـل" ﺘﺘﺨـذ ﻤـن ﻨـﺎدي اﻝﻔـﺎرس ﻗـرب ﻤطـﺎر ﺒﻐـداد اﻝـدوﻝﻲ ﻤﻘـ اًر ﻝﻬـﺎ ،وﻴﺒـدو
ان ﻤن ﺒﻴن أﻫداف ﻫذﻩ اﻝﻘوة اﻏﺘﻴﺎل اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ ،واﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺸوﻴﻪ
ﺼــورة اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺴﻠــﺴﻠﺔ ﺘﻔﺠﻴ ـرات ﻓــﻲ ﻤواﻗــﻊ ﻋراﻗﻴــﺔ ﻴــذﻫب
ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋراﻗﻴون أﺒرﻴﺎء ﻷﻝﺼﺎق ﺼـﻔﺔ اﻹرﻫـﺎب ﺒﻬـﺎ وﺘـﺼﻌﻴد ﺤـدة اﻝﺘـوﺘرات اﻝطﺎﺌﻔﻴـﺔ،
وﻗد رﺼد أﺤد ﻤواﻗﻊ اﻻﻨﺘرﻨت ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝـداﺨل ﺴـﺘﺔ ﻤواﻗـﻊ ﺘﺘواﺠـد ﻓﻴﻬـﺎ
اﻝﻘ ـوات اﻹﺴ ـراﺌﻴﻠﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ،وﻫــﻲ ﻨــﺎدي اﻝﻔــﺎرس وﻓﻨــدق اﻝرﺸــﻴد وﻤــدن أرﺒﻴــل وﺴــﺎﻤراء
وﺒﻌﻘوﺒﺔ وﻜرﻜوك ).(479
وظﻠــت اﻝﻌﻘــول واﻝﻜﻔــﺎءات اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻫــدﻓﺎً ﻝﻠﻤﺨــﺎﺒرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻝدوﻝﻴــﺔ وﻝﻠﻤرﺘزﻗــﺔ
اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ ﺸــرﻜﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ واﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﻌــﺴﻜرﻴﺔ اﻷﻤﻨﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ،ﻓﺨــﻼل
اﻷﺸــﻬر اﻝــﺴﺒﻌﺔ اﻷوﻝــﻰ ﺒﻌــد اﻻﺤــﺘﻼل ﺘــم اﻏﺘﻴــﺎل ﺴــﺒﻌﺔ ﻤــن ﻜﺒــﺎر ﻀــﺒﺎط اﻝﻤﺨــﺎﺒرات
اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ﻓــﻲ اﻝــﺴﺎﺒق وﻤــن اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓــﻲ اﻷﺴــﻠﺤﺔ واﻝــﺼوارﻴﺦ وﻤــن اﻝﻜﻔــﺎءات
اﻝطﺒﻴــﺔ ،وان اﻝﻤوﺴــﺎد اﻹﺴ ـراﺌﻴﻠﻲ ﻴﻘــف وراء ﻫــذﻩ اﻝﺠـراﺌم ﺒﺎﻝﺘﻨــﺴﻴق ﻤــﻊ ﻗ ـوات اﻻﺤــﺘﻼل
وﺒﺘ ــﺸﺠﻴﻊ ﻤ ــﻨﻬم ،وﺒﺎﻝﺘﻌ ــﺎون ﻤ ــﻊ ﻓرﻴ ــق )اﻝﺜﻌﺎﻝ ــب اﻝرﻤﺎدﻴ ــﺔ اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ( ﺤﻴ ــث اﺴ ــﺘﻬدف
ﻀــﺒﺎط ﻤﺨــﺎﺒرات ﻜــﺎﻨوا ﻴﻌﻤﻠــون ﻓــﻲ ﺸــﻌﺒﺔ إﺴ ـراﺌﻴل ،وان أﺤــدﻫم ﻫــو )ﻤﺜﻨــﻰ اﻵﻝوﺴــﻲ(
ﻤﺴؤول ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺸؤون اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻴﺔ

)(480

ﻓـﻲ اﻝﻤﺨـﺎﺒرات اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ،وﻗـد اﻏﺘﻴـل ﺒﻤـﺴدس

) (479ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝوطن ،اﻝﻜوﻴت ،ﻨﻘﻼ ﻋن ﺘﻘرﻴر ﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻗدس ﺒرﻴس.2003/9/3 ،
) (480ﻤﺠدي ﻜﺎﻤل ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق ،ص.391
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ﻜﺎﺘم ﻝﻠﺼوت ﻓﻲ ﺴوق ﺘﺠﺎري ﻤزدﺤم .ﻜﻤﺎ ﺠرى اﻏﺘﻴـﺎل اﻝـدﻜﺘور "ﻤﺤﻤـد اﻝـراوي" -ﻫـو
اﻜﺜر اﻝﻜﻔﺎءات اﻝطﺒﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺸﻬرة ﺒﺴﻼح ﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﻋﻴﺎدﺘﻪ اﻝطﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻐداد).(481
وﺘﺤــﺎول ﻗ ـوات اﻻﺤــﺘﻼل واﻝﺤﻜوﻤــﺎت اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒــﺔ -ﻨﻔــﻲ ﻜــل اﻝﺘﻘــﺎرﻴر اﻝﺘــﻲ
ﺘﺸﻴر إﻝﻰ وﺠود "إﺴراﺌﻴﻠﻲ" ﺒﺸﻜل ﻤﺎ ﻓـﻲ اﻝﻌـراق .ﻤـﻊ ان ﻫﻨـﺎك اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷدﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ
ﺘؤﻜ ــد ﻫ ــذا اﻝوﺠ ــود  ..ﻜﻤ ــﺎ أن اﻷﺴ ــﺎﻝﻴب اﻝﻤﺘﻘﻨ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺘﻨﻔﻴ ــذ ﻋﻠﻤﻴ ــﺎت اﻻﻏﺘﻴ ــﺎل ﺘ ــﺸﻴر
ﺒﺎﺼﺎﺒﻊ اﻻﺘﻬﺎم إﻝﻰ إﺴـراﺌﻴل ﻓـﻲ أطـﺎر اﻝﻤـﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝـﺔ ﺘﺒـدو اﻝﺤﺎﺠـﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ إﻝـﻰ
ﺨﺒ ـ ـرات اﻝﺠﻨ ـ ـراﻻت "اﻹﺴ ـ ـراﺌﻴﻠﻴﻴن" ﻓـ ــﻲ ﻤﺠـ ــﺎﻻت ﺤﻴوﻴـ ــﺔ ﺘـ ــﺴﻬل ﻤﻬﻤـ ــﺔ اﻝﻘـ ــﻀﺎء ﻋﻠـ ــﻰ
اﻝﻤﻘﺎوﻤ ـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺴﺘﻔﻴدة ﻤ ـ ــن ﺨﺒـ ـ ـراﺘﻬم ﻓ ـ ــﻲ ﻤواﺠﻬ ـ ــﺔ اﻝﻔﻠ ـ ــﺴطﻴﻨﻴﻴن  ،وﻓ ـ ــﻲ اﻨﺘـ ـ ـزاع
اﻻﻋﺘ ارﻓ ــﺎت ﻤ ــن اﻝﻤﻌﺘﻘﻠ ــﻴن ﺒﺄﺴ ــﺎﻝﻴب ﺘﻌ ــذﻴب وﺤ ــﺸﻴﺔ ،وﻴﻤﻜ ــن ﻤﻼﺤظ ــﺔ أوﺠ ــﻪ اﻝﺘ ــﺸﺎﺒﻪ
اﻝﻜﺒﻴــر ﺒــﻴن اﻷﺴــﻠوﺒﻴن اﻻﻤﻴرﻜــﻲ واﻹﺴ ـراﺌﻴﻠﻲ وﺘﻔﺘــﻴش اﻝﻤﻨــﺎزل ﻤــن دون اﺴــﺘﺜﻨﺎء أﺜﻨــﺎء
ﻓــرض اﻝﺤــﺼﺎر اﻝﻜﺎﻤــل ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــدن واﻷﺤﻴــﺎء ،وﻜــذﻝك اﺴــﺘﺨدام اﻝطــﺎﺌرات اﻝﺤرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻗﺼف اﻝﻤﻨﺎزل اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﺈﻴواﺌﻬﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎوﻤﻴن وﻤﻼﺤﻘﺘﻬم ورﺼـدﻫم ﻋﺒـر اﻝطـﺎﺌرات اﻝﻤـﺴﻴرة
اﻝﻤوﺠﻬــﺔ ﻋــن طرﻴــق اﻻﻗﻤــﺎر اﻝــﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،واﺴــﺘﺨدام طــﺎﺌرات اﻻﺒﺎﺘــﺸﻲ ﻋﻠــﻰ ﻏ ـرار ﻤــﺎ
ﻴﺤ ــدث ﻓ ــﻲ ﻓﻠ ــﺴطﻴن ،ﺤﻴ ــث ﺘ ــﺘم ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت اﻏﺘﻴ ــﺎل ﻗﻴ ــﺎدات ﺤﻤ ــﺎس واﻝﺠﻬ ــﺎد اﻹﺴـ ـﻼﻤﻲ
وﺸــﻬداء اﻷﻗــﺼﻰ ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎزﻝﻬم أو أﺜﻨــﺎء ﺘﺠ ـواﻝﻬم ﺒــﺴﻴﺎرﺘﻬم ،وﻜﺜﻴ ـ اًر ﻤــﺎ ﺘــم اﺴــﻘﺎط ﻗﻨﺎﺒــل
ﻤ ــن اﻝ ــوزن اﻝﺜﻘﻴ ــل أو ﺼـ ـوارﻴﺦ ﻤ ــدﻤرة ﻴ ــروح ﻀ ــﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋ ــﺸرات اﻝﻤ ــدﻨﻴن اﻷﺒرﻴ ــﺎء ﻓ ــﻲ
ﻓﻠﺴطﻴن واﻝﻌراق).(482

)(481

ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺒﻴدي ،ﺼﻔﺤﺎت اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق،ﺒﻴروت ،اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ،ﻨﺎﺸرون  ،2008 ،ص.91

)(482

ﻤﺠدي ﻜﺎﻤل ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.48-1
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ا

:

أه Dاآت ا 04وا-
ااق
ﻫﻨ ــﺎك ﻋ ــﺸرات اﻝ ــﺸرﻜﺎت اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ اﻝﻤﺨﺘ ــﺼﺔ ﻓ ــﻲ ﺸ ــؤون ﺘﻘ ــدﻴم اﻝﻤ ــﺸورة اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ

وﺘﻘدﻴم اﻝﺤراﺴﺎت ﻝﻠﻤﻨﺸﺂت واﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ واﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـد ﺴـواء ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ
إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘواءم وأﻋﻤﺎل ﺘﺒدﻴﻬﺎ دول وﺸرﻜﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت
ﻋﺎﻝﻴﺔ.وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
-1دﻴﻨﻲ ﻜـروب:ﻤرﻜزﻫـﺎ وﻻﻴـﺔ ﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴـﺎ ،ﺘﻌﺎﻗـدت ﻝﺘـدرﻴب ﺸـرطﺔ اﻝﺒوﺴـﻨﺔ ،واﺘﻬـم
ﻤوظﻔوﻫــﺎ ﺒﺎرﺘﻜــﺎب ﺠـراﺌم اﻏﺘــﺼﺎب وﻤﺘــﺎﺠرة ﺒﻔﺘﻴــﺎت ﻗﺎﺼـرات ﻓــﻲ اﻝﺒوﺴــﻨﺔ،وﻝم ﻴﺨــﻀﻊ
أي ﻤـ ــﻨﻬم ﻝﻠﻌﻘـ ــﺎب ،وﺘﻘـ ــوم اﻵن ﺒﺘـ ــدرﻴب اﻝـ ــﺸرطﺔ اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ،وﻫﻲ اﻝﻤـ ــﺴؤوﻝﺔ ﻋـ ــن ﻨـ ــﺸر
اﻝﺒ ــﻀﺎﺌﻊ)اﻻﺴـ ـراﺌﻴﻠﻴﺔ( ﻓ ــﻲ اﻻﺴـ ـواق اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﻤﻌروﻓ ــﺔ ﺒﺘوﻓﻴرﻫ ــﺎ اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ ﻝﻠﻜﻴ ــﺎن
اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻝﻘﺘل أطﻔﺎل ﻓﻠﺴطﻴن ،وﻫﻲ اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺤﻤﺎﻴـﺔ أﻏﻠـب اﻝـﺴﻔﺎرات اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ
ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
-2ﻜﻴﻠوج ﺒراون ورت:ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺼـﻴﺎﻨﺔ اﻝﺜﻜﻨـﺎت واﻋـداد اﻝطﻌـﺎم
وﻨﻘل اﻝﺘﺠﻬﻴزات وﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎء واﻝﻜﻬرﺒﺎء.
-3آرﻨــﻴس ﻝﻠﺨــدﻤﺎت اﻷﻤﻨﻴــﺔ:اﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻝﻬ ــﺎ)(6500ﻤرﺘــزق ﻜــﺎﻨوا ﻴؤﻤﻨــون ﺤﻤﺎﻴ ــﺔ
اﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻲ اﻝﺴﺎﺒق وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻨﺎﺒﻴب اﻝﻨﻔط.
-4ﺴ ـ ـ ــﺎﻨدﻻﻴن اﻨﺘرﻨﺎﺸ ـ ـ ــﻴوﻨﺎل:ﺒرﻴطﺎﻨﻴ ـ ـ ــﺔ ﻝﺨ ـ ـ ــدﻤﺎت اﻝﺘﻨ ـ ـ ــﺴﻴق اﻻﻤﻨ ـ ـ ــﻲ ،ﺘﻌﺎﻗ ـ ـ ــدت
ﺒﻤﺒﻠﻎ)(293ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻓﻲ ﺤزﻴران/ﻴوﻨﻴو.2004
-5ﺒ ــﻼك ووﺘ ــر:ﻜﻠﻔ ــت ﺒﺤﻤﺎﻴ ــﺔ اﻝﺤ ــﺎﻜم اﻝﻤ ــدﻨﻲ)ﺒ ــول ﺒراﻴﻤ ــر(واﻝ ــﺴﻔﻴر اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ
اﻀﺎﻓﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻤﻴرﻜﻴﺔ اﺨرى.
-6ﻓﻴﻨﻴل ﻜورب:اﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻤرﻜزﻫﺎ وﻻﻴﺔ ﻓرﺠﻴﻨﻴﺎ،ﺘﻘوم ﺒﺘدرﻴب اﻝﺠـﻴش اﻝﺠدﻴـد وﻝـدﻴﻬﺎ
ﻤﺴرح ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻻوﺴط واﻝﻌراق ،ﻜﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘدرﻴب اﻝﺤـرس
اﻝوطﻨﻲ اﻝﺴﻌودي.
:7ﻜوﺴ ــﺘر ﺒ ــﺎﺘﻠز ﻝﻠﺨ ــدﻤﺎت اﻷﻤﻨﻴ ــﺔ:اﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﺘﻘ ــوم ﺒﺘ ــﺄﻤﻴن ﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﻤط ــﺎر ﺒﻐ ــداد
اﻝ ــدوﻝﻲ وﺘ ــﺎﻤﻴن اﻝﺘﻤ ــوﻴن وﻤﻬ ــﺎم اﻝﻨﻘ ــل ،وﻫ ــﻲ ﻤﺘﻬﻤ ــﺔ ﺒﻘ ــﻀﺎﻴﺎ ﺘﺤﺎﻴ ــل وﺴ ــرﻗﺔ ﻤﻠﻴ ــﺎرات
اﻝدوﻻرات ﻤن ﺜروات اﻝﻌراق.
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-8ﻜﻠوﺒـ ــﺎل رﻴـ ــﺴﻜس اﺴـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴز:ﺒرﻴطﺎﻨﻴـ ــﺔ ﺘﻘـ ــوم ﺒﺤﻤﺎﻴـ ــﺔ ﻤطـ ــﺎر ﺒﻐـ ــداد اﻝـ ــدوﻝﻲ
وﻝدﻴﻬﺎ)(500ﻤرﺘزق ﻤن اﻝﻨﻴﺒﺎل و)(500آﺨرﻴن ﻤن ﺠزر ﻓﻴﺠﻲ.
-9آرﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب اﻨﺘرﻨﺎﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴوﻨﺎل ﻝﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻷﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻓﺎﻋﻲ
واﻝﺘ ـ ـ ـ ــدرﻴب:ﻝ ـ ـ ـ ــدﻴﻬﺎ)(90ﻤرﺘزﻗ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺒداﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺤ ـ ـ ـ ــرب ﺒﻠ ـ ـ ـ ــﻎ ﻋـ ـ ـ ـ ـددﻫم)(1500ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ
ﺘﻤــوز/ﻴوﻨﻴــو 2004وﺒﻠﻐــت ارﺒﺎﺤﻬــﺎ)(89ﻤﻠﻴــون دوﻻر ﻋــﺎم،2003و)(51ﻤﻠﻴــون دوﻻر
ﻋﺎم.2004
-10ﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﻴل ﻤﺎوﻨـ ـ ـ ـ ــدﻴش:ﻝـ ـ ـ ـ ــدﻴﻬﺎ)(50ﻤرﺘزﻗـ ـ ـ ـ ــﺂ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺒدﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺤـ ـ ـ ـ ــرب وأﺼـ ـ ـ ـ ــﺒﺢ
ﻋددﻫم)(500ﻓﻲ ﺘﻤوز/ﻴوﻨﻴو.2004
-11اﻴﺠﻴ ــزدﻴﻔﻨس ﺴﻴرﻓﻴ ــﺴﻴز:ﺒرﻴطﺎﻨﻴ ــﺔ ﻝ ــدﻴﻬﺎ)(200ﻤرﺘ ــزق ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ،ﺤﻘﻘ ــت
أرﺒ ــﺎح ﺒﻠﻐ ــت)(6ﻤﻠﻴ ــون ﺠﻨﻴ ــﻪ اﺴ ــﺘرﻝﻴﻨﻲ ﻋ ــﺎم 2004و)(15ﻤﻠﻴ ــون ﺠﻨﻴ ــﻪ ﻋ ــﺎم2004
وﺘﻘ ــوم ﺒﻤﻬ ــﺎم اﻝﺘﻨ ــﺴﻴق اﻝﻌ ــﺴﻜري واﻝﻤ ــدﻨﻲ وﺤﻤﺎﻴ ــﺔ اﻝﻘـ ـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ وﺘ ــدرﻴب اﻝﻘـ ـوات
اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
-12اﻴرﻓﻴز:ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺤراﺴﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﺼـل وﻝـدﻴﻬﺎ)(400ﻤوظـف
ﻤﻌظﻤﻬم ﻤن ﺠﻨوب أﻓرﻴﻘﻴﺎ وﻝﻬﺎ ﺤﺼﺔ اﻷﺴد ﻓﻲ ﻋﻘود اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻌراق.
-13ﻝــوﻨﺘرول رﻴﻜــس ﻜــروب:ﺘﻘــوم ﺒﺘﻘــدﻴم اﻻﺴﺘــﺸﺎرات اﻻﻤﻨﻴــﺔ وﺨــدﻤﺎت ﺤ ارﺴــﺔ
ﻤدﻨﻴــﺔ ﺤﻘﻘــت ارﺒﺎﺤــﺂ ﺒﻠﻐــت)(47ﻤﻠﻴــون ﺠﻨﻴــﻪ اﺴــﺘرﻝﻴﻨﻲ ﻋــﺎم 2003و)(80ﻤﻠﻴــون ﺠﻨﻴــﻪ
ﻋﺎم.2006
وازاء ﻜ ــل ﺘﻠ ــك اﻝﻤﻌطﻴ ــﺎت ..ﻓ ــﺄن ﺘ ــﺴﻤﻴﺔ إدارة ﺒرﻴﻤ ــر ﺒ ــﺎﻹدارة اﻝﻤدﻨﻴ ــﺔ ﻻ ﻴﺘﻌ ــدى
ﻜوﻨ ــﻪ ﻏط ــﺎءاً ﻷﺼ ــل اﻝﻘﻴ ــﺎدة اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﻓـ ـﻲ اﻝﻌـ ـراق اﻝﺘ ــﻲ اﻨط ــوت ﻋﻠ ــﻰ اﺒﻌ ــﺎد ﻗﻴﺎدﻴ ــﺔ
)ﻋ ــﺴﻜرﻴﺔ ،اﺴ ــﺘﺨﺒﺎراﺘﻴﺔ ،إرﻫﺎﺒﻴ ــﺔ ﻝﺘطوﻴ ــﻊ ﻤﻘ ــدرات اﻝﻌـ ـراق واﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن ووﻀ ــﻌﻬﺎ ﺘﺤ ــت
ﺘﺼرف اﻹدارة اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ،وﻫذا ﻫو اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﻠﻌﺒﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراق(.
ﻝﻘـد ﻏـﺎدر ﺒرﻴﻤـر اﻝﻌـراق ..ﺘﺎرﻜـﺎً وراءﻩ ﻤﻴ ارﺜـﺎً ﺜﻘـﻴﻼً ﻝـم ﻴﻌﺘـد ﺸـﻌب اﻝﻌـراق اﻝرﻜـون
إﻝﻴﻪ وﻻ اﻝﺘﻌﺎﻴش ﻤﻌﻪ ،واﻷﻫم اﻨـﻪ ﻜـﺎن اﻝرﺠـل اﻷول اﻝـذي ﻴﻤﺜـل ﺼـﻼﺤﻴﺎت

)(483

ﺜـﻼث

ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ــوة اﻻﺤ ـ ــﺘﻼل -اﻝﺒﻴ ـ ــت اﻷﺒ ـ ــﻴض وﺼ ـ ــﻼﺤﻴﺎت اﻝـ ـ ـرﺌﻴس اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ ،واﻝﺒﻨﺘ ـ ــﺎﻏون

)(483
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ﺒـ ــﺼﻼﺤﻴﺔ وزﻴـ ــر اﻝـ ــدﻓﺎع وﻤﺠﻠـ ــس اﻷﻤـ ــن اﻝﻘـ ــوﻤﻲ ﺒـ ــﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤـ ــﺎ ﻝﻠﻘ ـ ـوات اﻝﻤـ ــﺴﻠﺤﺔ
واﻻﺴــﺘﺨﺒﺎرات ،أﻤــﺎ و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﺒﺤﻜــم ﺘــﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝــﺴﻔﻴر ،ﻓﻜﺎﻨــت ﻏطــﺎء ﻹ ازﻝــﺔ ﺼــﻔﺔ
اﻝﺤــﺎﻜم اﻝﻌــﺴﻜري ﻝﻠﻌ ـراق ،ورﻏــم ان ﺒرﻴﻤــر ﻜــﺎن ﻴﺤــﺴن اﻝﺘﻌــﺎطﻲ ﻤــﻊ ﻤ ارﻜــز اﻝﻘــوى ﻓــﻲ
واﺸــﻨطن .إﻻ ان وﻻءﻩ ﻝﻠـ ـرﺌﻴس ﺒﺎﻝ ــذات ﻜــﺎن ظ ــﺎﻫ اًر ﻤﺜ ــل ﺤﻜوﻤــﺔ ﻋﻤ ــوم اﻝﻬﻨ ــد  ،اﻝﺘ ــﻲ
ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﺤﻜوﻤﺔ )ﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك( ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝدﻓﺎع.
واﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن ﺒﺎب اﻝﺼدﻓﺔ  ..أن ﺘﻜون اﻝـﺴﻔﺎرة اﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺨـﻀراء
ﻤن أﻀﺨم اﻝﺴﻔﺎرات اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ..ﻜﻤـﺎ اﻨـﻪ ﻝـﻴس ﻤـﺎ ﺒـﺎب اﻝـﺼدﻓﺔ أﻴـﻀﺎً -ان
ﻴﺘ ـواﻝﻰ ﺴــﻔراء ﻤــن أوزان اﺨﺘــﺼﺎﺼﻴﺔ )ﺒرﻴﻤــر ،ﻨﻐروﺒــوﻨﺘﻲ( وﻫــم ﺨﺒ ـراء ﺘــﺎرﻴﺨﻴون ﻓــﻲ
ﻤﺠﺎﻻت ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺒل وﻤﻌﻠﻤون ﻜﺒـﺎر ﻓـﻲ اطـﺎر اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴـﻴﺔ اﻝـﺴرﻴﺔ وﻤﻘـﺎﺒﻼت
ﻤﺎ ﺨﻠف اﻝﻜﺎﻤﻴ ار واﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺨﻠف اﻝﻜواﻝﻴس.

ا B+ا:7A
أز ا/ارات ا :3أu,ه  MCل  ة
إدار  gو اا
ﻝﻘــد وﺼــل ﻋــدد اﻝﻘ ـ اررات اﻝﺘــﻲ اﺘﺨــذﻫﺎ ﺒرﻴﻤــر ﺨــﻼل ﻤــدة إدارﺘــﻪ ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ
ﻝﻠﻔﺘ ـرة ﻤــن 12أﻴــﺎر/ﻤــﺎﻴس  2003وﻝﻐﺎﻴــﺔ  28ﺤزﻴ ـران/ﻴوﻨﻴــو 2004إﻝــﻰ ) (98ﻗ ـ ار اًر
256

إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﻗﺒــل ﻤﻐﺎدرﺘــﻪ اﻝﻌ ـراق واﻨﻬــﺎء ﻤﻬــﺎم ﻋﻤﻠــﻪ ﻓﻴــﻪ ،وﻗــد ﺘﻨوﻋــت ﻫــذﻩ اﻝﻘ ـ اررات ﺤــول
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨـﺎص ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺠـرت ﻓـﻲ  30ﻜـﺎﻨون اﻝﺜـﺎﻨﻲ /ﻴﻨـﺎﻴر ،2005وﻜـذﻝك
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ أﻓـراد اﻝﻘـوات اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ واﻝﻤـدﻨﻴﻴن اﻻﻤﻴرﻜـﺎن
وﻏﻴرﻫم ﻤن ﻗوى اﻝﺘﺤﺎﻝف واﻝﻤرﺘزﻗـﺔ أﻤـﺎم اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﻌ ارﻗـﻲ ،أو ﻋﻨـد اﻝﻘـﺎء اﻝﻘـﺒض ﻋﻠـﻴﻬم
ﻤـن ﻗﺒــل اﻝﻘـوات اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وﻜــذﻝك اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺨــﺎص ﺒﺘﻌﻴــﻴن اﻝﻤﻔــﺘش اﻝﻌــﺎم ﻝﻜــل وزﻴــر ﻓــﻲ
اﻝــو ازرة اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ ﻝﻠﻌﻤــل ﺤﺘــﻰ ﻤﻨﺘــﺼف ﻋــﺎم  2009ﺤﻴــث أﺼــﺒﺢ ﻤﻜﺘــب اﻝﻤﻔــﺘش اﻝﻌــﺎم
ﻤ ــﺴؤوﻻً ﻋ ــن أﻋﻤ ــﺎل و ازرات اﻝدوﻝ ــﺔ ..ﻜﻤ ــﺎ ﻋ ــﻴن ﺒرﻴﻤ ــر ﻤﻔﺘ ــﺸﺎً ﻓ ــﻲ ﻜ ــل و ازرة ﻝﻤ ــدة 5
ﺴﻨوات ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد ،ﻓﻀﻼً ﻋن ﻗﻴﺎم داﺌرة رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤدﻗق اﻷﻋﻠﻰ ﻝﺘﻜون ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن
ﻋﻘود اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ واﻷﻤـوال اﻝﻌﺎﻤـﺔ ،وﻋـﻴن ﺒرﻴﻤـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝـداﺌرة أﻴـﻀﺎً ﻤـﺴﺎﻋدﻴن
اﺜﻨـ ــﻴن وﺠﻤـ ــﻴﻌﻬم ﻤـ ــن اﻻﻤﻴرﻜـ ــﺎن ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻷﻏﻠـ ــب ،ﺒﻴﻨﻤـ ــﺎ اﻝﻤﻔﺘـ ــﺸون ﺒﺎﻝﻬﻴﺌـ ــﺎت اﻷﺨـ ــرى
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫم ﻤن اﻝﻌراﻗﻴﻴن).(484
أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص أﻋﻀﺎء اﻝﺠـﻴش اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﻓﻘـد ﺘـم ﺤﻠـﻪ ﺒﻤوﺠـب اﻝﻘـرار رﻗـم ) (2ﺤـل
اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت وﻀﻤن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝو ازرات اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ وﺸﺒﻪ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ.
إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻗــﺎﻨون رﻗــم ) (1اﻝــذي ﺤــل ﺒﻤوﺠﺒــﻪ ﺤــزب اﻝﺒﻌــث اﻝﻌرﺒــﻲ اﻻﺸــﺘراﻜﻲ
وﻤﺼﺎدرة أﻤواﻝﻪ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ.
وظﻬــرت ﻗـ اررات أﺨــرى ﻓــﻲ اﻝﻘــﻀﺎء واﻝﻤﺤــﺎﻜم وﻤﺤــﺎﻜم اﻝﺘﻤﻴــز واﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ
اﻝﻜﺒرى .إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻹﻋﻼﻤﻲ.
وﻤــن ﺨــﻼل ﺠﻤﻴــﻊ ﺘﻠــك اﻝﻘـواﻨﻴن واﻹﺠـراءات اﻝﺘــﻲ اﺘﺨــذﻫﺎ اﻝﺤــﺎﻜم اﻹداري ،وﺒﻌــد
ﻓــﺸﻠﻪ ﻓــﻲ اﻝﺘﺨطــﻴط ﻝرﺴــم ﻋﻠــم وطﻨــﻲ ﻝﻠﻌـراق ﻋﻠــﻰ ﻏـرار اﻝﻌﻠــم اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻲ ،ﻝﻜــﻲ ﻴﻤﻬــد
اﻝطرﻴــق أﻤــﺎم ﻗﻴــﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ اﻝﻤوﻋــودة ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،اﻨﻬــﻰ ﻤﻬﻤﺘــﻪ وﺘــرك اﻝﻌ ـراق ﻋﻠــﻰ
ﻨﺤــو ﻤﻔــﺎﺠﺊ ﺒﻌــد ان ﻨﻘــل اﻝــﺴﻠطﺔ إﻝــﻰ ﺤﻜوﻤــﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﺒرﺌﺎﺴــﺔ أﻴــﺎد ﻋــﻼوي
وﻗﺒل ﻴوﻤﻴن ﻤن اﻝﻤوﻋد اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ 30ﺤزﻴران 2004/وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻗﺎﻝـت ﺼـﺤﻴﻔﺔ
اﻝزﻤــﺎن ﻓــﻲ اﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺼــدر اﻝــﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻝــﻰ ﺒﻌــددﻫﺎ  1848اﻝــﺼﺎدر ﺒﺘــﺎرﻴﺦ
29ﺤزﻴـ ـران  2004ﺘﺤ ــت ﻋﻨـ ـوان " ﺒرﻴﻤ ــر -رﺤﻴ ــل ﻏﻴ ــر ﻤﺄﺴ ــوف ﻋﻠﻴ ــﻪ( ﺠ ــﺎء ﻓﻴ ــﻪ..

)(484
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)أﺠﻤل ﻤﺎ ﻓـﻲ ﻴـوم اﺴـﺘﻌﺎدة اﻝـﺴﻴﺎدة ان ﺒـول ﺒرﻴﻤـر اﻝﺤـﺎﻜم اﻝﻤـدﻨﻲ اﻻﻤﻴرﻜـﻲ رﺤـل ﻋـن
اﻝﻌـراق ﻤــن دون ان ﻴﺠــد ﻤــن ﻴودﻋــﻪ ﻤــن اﻝــﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﺒﻤــودة أو اﻤﺘﻨــﺎن( ﻓﻬــو اﻝــذي
ارﺘﺒط وﺠودﻩ ﺒﺎﺤﻠك اﻷﻴﺎم اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺤﺘﻰ اﺴﺘﺤق وﺼف اﻝدﻜﺘﺎﺘور؟!).(485
وأدﻨﺎﻩ أﺒرز اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ ﺼدرت ﻋن اﻝﺤﺎﻜم اﻝﻤدﻨﻲ ﻝﻠﻌراق )ﺒـول ﺒرﻴﻤـر( ﺨـﻼل
ﻓﺘرة إدارﺘﻪ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﻼم وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1اﻷﻤــر رﻗــم ) (14اﻝﺨــﺎص ﺒﺎﻝﻨــﺸﺎط اﻹﻋﻼﻤــﻲ اﻝﻤﺤظــور ..واﻝــذي ﺘﻜــون ﻤ ــن
) (7أﻗﺴﺎم وﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ):(486
أ -اﻝﺘﻌرﻴف
ب -اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺤظورة
ج -اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﺤظور
د -اﻝرد اﻷﻤﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝطوارئ
ﻫـ -اﻝﻌﻘوﺒﺎت
و -طﻌن اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺨذة ﻀدﻫﺎ.
ي -اﻝﻨﻔﺎذ
 -2اﻷﻤر رﻗم ) (17واﻝﺨﺎص ﺒﺘرﺘﻴﺒﺎت اطﻴﺎف اﻝﺘردد اﻝرادﻴوي :وﻴﺘﻜون ﻤن أرﺒﻌـﺔ
ﻤواد .(.
 -3اﻷﻤر رﻗم ) (65واﻝﺨﺎص ﺒـ اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت واﻹﻋﻼم).(487
 -4اﻷﻤـ ـ ــر رﻗـ ـ ــم ) (66واﻝﺨـ ـ ــﺎص ﺒـ ـ ـ ـ )اﻝﻬﻴﺌـ ـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ـ ــﺔ ﻝﺨـ ـ ــدﻤﺎت اﻝﺒـ ـ ــث
واﻹرﺴﺎل().(488
 -5اﻷﻤر رﻗم ) (83واﻝﺨﺎص ﺒـ )ﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻝﻤؤﻝف().(489
أز ا/ارات ا :3أu,ه :

)(485

ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ،رﺤﻴل ﻏﻴر ﻤﺄﺴوف ﻋﻠﻴﻪ ،اﻝﻌدد  ،1848اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ /29ﺤزﻴران 2004ص.1

)(486

اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ رﻗم ) (14اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ /5ﺤزﻴران.2003/

)(487

اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ اﻷﻤر رﻗم ) (17اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  27ﺤزﻴران .2004

)(488

اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ اﻷﻤر رﻗم ) (65اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺎرس /آذار .2004

)(489

اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ اﻷﻤر رﻗم ) (66اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  20ﻤﺎرس  /آذار .2004
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أﺼ ــدر ﺒرﻴﻤ ــر ﺨ ــﻼل ﻋ ــﺎم ﻤ ــن ﺤﻜﻤ ــﻪ ﻝﻠﻌـ ـراق ،ﻤ ــﺎ ﻴرﺒ ــو ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺌ ــﺔ ﻗـ ـرار وأﻤ ــر
وﻤرﺴوم ﻨﺎﻫﻴـك ﻋـن )ﺘـﺸرﻴﻌﺎت( ﻓرﻋﻴـﺔ ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﻐـﺎء أﻴـﺎم اﻝﻌطـل زﻤـن اﻝﻨظـﺎم اﻝـﺴﺎﺒق،
واﻝﻨﻘد واﻝطواﺒﻊ ﺒﺤﻴث ﻴـﺼل اﻝﻤﺠﻤـوع ﺒـﺼﻔﺘﻪ )ﻤـدﻴ اًر إدارﻴـﺎً ﻝﻠـﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴـﺔ اﻝﻤؤﻗﺘـﺔ(
إﻝﻰ ﻤﺌﺘﻲ ﺘﻨظﻴم ﺒﺤﺴب اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ،أي ﺒﻤﻌدل ﻗرار ﻝﻜـل ﻴـوﻤﻴن أو ﻓـﻲ ﻏـﻀون
ﺴت وﺜﻼﺜﻴن ﺴﺎﻋﺔ ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻌﻜس ﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤن ﺤوﻝﻪ.
وﻤـ ــن أﺠـ ــل أﻋطـ ــﺎء ﻓﻜ ـ ـرة ﻤـ ــﺎ ،ﻓﺄﻨﻨـ ــﺎ ﺴﻨـ ــﺴﺘﻌرض ﺠﻤﻠـ ــﺔ ﻋـ ــﺸواﺌﻴﺔ ﻤـ ــن اﻷواﻤـ ــر
واﻝﻘ اررات "اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ دون ﺘﺴﻠﺴل".
 -1اﻝﻼﺌﺤﺔ رﻗم ) (1وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺴﻠطﺔ اﺌﺘﻼﻓﻴﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﺘﻤﺎرس ﺴـﻠطﺎت
ﺤﻜوﻤﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن أﺠل إدارة ﺸؤون اﻝﻌراق ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻬد إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝـﺴﻠطﺎت
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ واﻝﺘــﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﻘــﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻫــداﻓﻬﺎ ،وﻴــﺸﻤل ﻫــذا اﻷﻤــر
ﺨﻤﺴﺔ أﺠزاء ،وﻗد ﺼدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  16أﻴﺎر .2003
اﻷﻤــر رﻗــم ) (2وﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺤــل اﻝﻜﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وﻴــﺸﺘﻤل ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻌﺔ أﺠ ـزاء
وﻤﻠﺤــق ﺘﻔــﺼﻴﻠﻲ ﻴﺘــﻀﻤن :و ازرة اﻝــدﻓﺎع واﻹﻋــﻼم وﺠﻬــﺎز اﻝﻤﺨــﺎﺒرات اﻝﻌﺎﻤــﺔ،
ودواﺌــر أﺨــرى ﺘﻤــت اﻹﺸــﺎرة إﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﺒﺤــث .وﻗــد ﺼــدر ﻫــذا اﻷﻤــر
ﺒﺘﺎرﻴﺦ /23أﻴﺎر.2003/
 -2اﻷﻤــر رﻗــم ) (5وﻴﺘﻌﻠــق )ﺒﺘﺄﺴــﻴس اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﻝﺘطﻬﻴــر اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻌ ارﻗـﻲ
ﻤن ﺤزب اﻝﺒﻌث وﻫو ﻴﺴﺘﻨد ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻤر رﻗم ) (1اﻝـﺼﺎدر ﺒﺘـﺎرﻴﺦ
 16أﻴ ــﺎر  ،2003وﻫﻨ ــﺎك ﺴ ــﻠطﺎت وﻤﻬ ــﺎم ﻝﻬ ــذا اﻝﻤﺠﻠ ــس ﺘﺘﻌﻠ ــق ﺒﻤﻤﺘﻠﻜ ــﺎت
وأﻤوال ﺤزب اﻝﺒﻌث.
 -3اﻷﻤــر رﻗــم ) (6وﻴﺘﻌﻠــق ﺒــﺄﺨﻼء اﻝﻤﻤﺘﻠﻜــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴــﺸﻐﻠﻬﺎ أﻋــﻀﺎء اﻝﺤــزب ﻓــﻲ
اﻝدوﻝﺔ ﺒﺼورة ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ وﺼدر ﻫذا اﻝﻘرار ﺒﺘﺎرﻴﺦ  8ﺤزﻴران .2003
 -4اﻷﻤر رﻗم ) (7وﻴﺘﻌﻠق ))ﺒﺎﺤﻜـﺎم ﻗـﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒـﺎت اﻝﻌ ارﻗـﻲ اﻝـﺴﺎﺒق(( ﺤﻴـث ﺘـم
ﺘﻌﻠﻴـ ــق اﻝﻌﻤـ ــل ﺒـ ــﺒﻌض أﺤﻜـ ــﺎم اﻝﻘـ ــﺎﻨون اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ،وﺼـ ــدر اﻝﻘ ـ ـرار ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ )(9
ﺤزﻴران .(490)2003
)(490

ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻷﻤر ،وﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺨـﺎص ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒـﺎت  ،اﻝﺠـزء رﻗـم ) (3ﻓﻘـد وﻗـف اﻷﻤـر ﺒﺎﻝﻌﻤـل ﺒﻌﻘوﺒـﺔ

اﻹﻋدام.

259

 -5اﺨطﺎر ﻋـﺎم ﺒﺨـﺼوص ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘﺤرﻴـر اﻝﺘﺠـﺎرة -ﺼـﺎدر ﻋـن اﻝﻤـدﻴر اﻝﺘﻨﻔﻴـذي
ﻝﻠــﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴــﺔ اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ ،وﻴﻘــﻀﻲ ﺒﺘﻌﻠﻴــق ﺘــﺎم ﻝﻠرﺴــوم واﻝﺘﻌرﻴﻔــﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴــﺔ،
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻘﻴود ﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ.
 -6اﻷﻤــر رﻗــم ) (13وﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺈﻨــﺸﺎء ﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻤرﻜزﻴــﺔ ﻝﻠﻌـراق ،وﻤﻘرﻫــﺎ ﻓــﻲ
ﺒﻐ ــداد وﺘﻤﺘ ــد وﻻﻴ ــﺔ ﻫ ــذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤ ــﺔ إﻝ ــﻰ ﺠﻤﻴ ــﻊ اﻷﻤ ــور اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺨ ــﻀﻊ ﻝوﻻﻴ ــﺔ
اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻬﻤﺔ ،ﻜﺎﻹرﻫﺎب واﻝﺠرﻴﻤـﺔ
اﻝﻤﻨظﻤ ــﺔ اﻝواﻗﻌ ــﺔ ﻀ ــد اﻷﻓـ ـراد واﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺎت ﺘﻤﻬﻴ ــداً ﻝﻤﺤﺎﻜﻤ ــﺔ رﺠ ــﺎل اﻝﻨظ ــﺎم
اﻝﺴﺎﺒق.
 -7اﻷﻤــر رﻗــم ) ،(20وﻴﺘــﺼل ﺒﺈﻨــﺸﺎء ﺒﻨــك ﺘﺠــﺎري ﻋ ارﻗــﻲ ،ﻴــﺴﻤﻰ ﺒﻨــك "اﻝﺘﺠــﺎرة
اﻝﻌراﻗﻴــﺔ" ﺒ أرﺴــﻤﺎل ﻤﺌــﺔ ﻤﻠﻴــون دوﻻر ُﻴــﺴﻬم ﻓﻴــﻪ ﺼــﻨدوق ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻌ ـراق ﺒـ ـ )(5
ﻤﻼﻴﻴن دوﻻر وﺼدر ﻫذا اﻝﻘرار ﺒﺘﺎرﻴﺦ  17ﺘﻤوز .(491)2003
 -8اﻷﻤــر ) (23 ،22وﻴﺘﻌﻠﻘــﺎن ﺒﺈﻨــﺸﺎء ﺠــﻴش ﻋ ارﻗــﻲ ﺠدﻴــد وﺼــد ار ﺒﺘــﺎرﻴﺦ 23
آب .2003
وﻴﻼﺤ ــظ ان ﺒرﻴﻤ ــر ﻓ ــﻲ ﺤﻴﺜﻴ ــﺎت ﻗ ار ارﺘ ــﻪ وأواﻤـ ـرﻩ اﻨﻤ ــﺎ ﻴ ــﺴﺘﻨد داﺌﻤ ــﺎً إﻝ ــﻰ اﻝﻘـ ـرار
اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ذي اﻝرﻗم ) (1483ﺒﺘﺎرﻴﺦ  22أﻴـﺎر  ،2003وذﻝـك ﺒﻘـﺼد
اﻀﻔﺎء اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺼدرﻩ ﻤن ﻗ اررات ﺒﺤق اﻝﻌراق.
وﻗﺒــل ﻤﻨﺎﻗــﺸﺔ ﻤﺎﻫﻴــﺔ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ اﻷﻫــم ﻓــﻲ ﻨــص اﻝﻘـرار اﻝﻤــذﻜور ،ﻓﺄﻨﻨــﺎ ﺴــوف ﻨرﻜــز
ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻴﺢ ﻜوﻓﻲ ﻋﻨﺎن ..اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻗﺒل اﻨﺘﻬـﺎء وﻻﻴﺘـﻪ ﺒﻘﻠﻴـل)) :ﻤـن
ﺠﻤﻴـ ــﻊ اﻝﻨ ـ ـواﺤﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـ ــﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴـ ــﺔ ،ﻓـ ــﺄن ﻏـ ــزو اﻝوﻻﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺘﺤـ ــدة ﻝﻠﻌـ ــراق ﻝـ ــم ﻴﻜـ ــن
ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎً((.
أﻤـ ــﺎ اﻝﻘ ـ ـرار اﻝﻤـ ــذﻜور ،ﻓﻴـ ــﺸﻤل ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﻘطﻌـ ــﻴن ﻤﻬﻤـ ــﻴن ﻫﻤـ ــﺎ اﻷول)) :ان رﺌـ ــﻴس
ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ادراﻜﺎً ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺴﻠطﺎت واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت واﻻﻝﺘ ازﻤـﺎت اﻝﻤﺤـددة ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ اﻝﻘـﺎﻨون
اﻝ ــدوﻝﻲ اﻝﻤطﺒ ــق ﻝﻬ ــﺎﺘﻴن اﻝ ــدوﻝﺘﻴن ﻜ ــدوﻝﺘﻲ اﺤ ــﺘﻼل ﺘﺤ ــت ﻗﻴ ــﺎدة ﻤوﺤ ــدة ﻫ ــﻲ اﻝ ــﺴﻠطﺔ
اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ(( ﻫـو إﻋـﻼن ﻗـﺎﻨوﻨﻲ ﻻ ﻴـﺸﻴر إﻝـﻰ ﺸـرﻋﻴﺔ اﻻﺤـﺘﻼل ،ﺒـل ﺒﺘﻌرﻴﻔـﻪ ﻜـﺄﻤر واﻗـﻊ

)(491

اﻷﻤر اﻹداري رﻗم ) (20اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  17ﺘﻤوز  2003ﻓﻲ ﺠرﻴدة اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
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ﺒــﺎت ﻴﺨــﻀﻊ ﻝﻘــﺎﻨون دوﻝــﻲ ﻤطﺒــق ،وﺒﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤواﺜﻴــق واﻝﻤﻌﺎﻫــدات واﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﺠﺴم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺸرﻋﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ.
واﻝﻤﻘط ــﻊ اﻝﺜ ــﺎﻨﻲ /وﻫ ــو ﻴ ــﺸﻴر ﺼـ ـراﺤﺔ إﻝ ــﻰ ﻤ ــﺎ ﺘ ــم اﺴ ــﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﻘط ــﻊ اﻷول
)ﻴــدﻋو اﻝﻤﺠﻠــس ﻜﺎﻓ ـﺔ اﻝﻤﻌﻨــﻴن ﺒﺎﻝﺘﻘﻴــد اﻝﻜﺎﻤــل ﺒﺎﻝﺘ ازﻤــﺎﺘﻬم ،ﻜﻤــﺎ ﻫــﻲ ﺒﻤﻘﺘــﻀﻰ اﻝﻘــﺎﻨون
اﻝــدوﻝﻲ ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺒــﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻌﺎﻫــدات ﺠﻨﻴــف ﻝﻌــﺎم  ،1949واﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت ﻻﻫــﺎي
ﻝﻌــﺎم  ، 1907وﻴﻜﻔــﻲ اﻝﺘطــرق إﻝــﻰ ﻤــﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ واﺤــدة ،ﺘﺘــﺼل ﺒﻤــﺎ ﺴــﻤﻲ ﺒدﺴــﺘور
اﻝﻌراق ،واﻝذي ﻴﻘﺎل ان ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراق اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻗـد ﺼـﺎﻏت ﻤـﺴودﺘﻪ ﺘﺤـت دﻓـﻊ اﻝوﻻﻴـﺎت
اﻝﻤﺘﺤ ــدة ،ﻓ ــﺄن اﻝﻤ ــﺎدة ) (43ﻤ ــن اﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺎت ﻻﻫ ــﺎي  1907ﺘﺤظ ــر ﻗطﻌﻴ ــﺎً اﻝﻤ ــﺴﺎس أو
اﻝﺘﻐﻴــر ﻓــﻲ ﻗــﺎﻨون أﺴﺎﺴــﻲ ﻤﺜــل دﺴــﺘور دوﻝــﺔ أﺜﻨــﺎء ﻤــﺴﺎر اﺤــﺘﻼل ﻤﺤــﺎرب ،ﺜــم ﻜﺎﻨــت
اﻝﺨطوات اﻝﻼﺤﻘﺔ ،ﺒﻌد اﻹﻋﻼن ﻋن ﺘـﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠـس اﻝﺤﻜـم اﻻﻨﺘﻘـﺎﻝﻲ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  13ﺘﻤـوز
 ، 2003ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﻤــﺴﺎرات ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ اطﻠــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﻫــﻲ ﺒ ــﺎﻝطﺒﻊ
ﺘﺒﺘدئ ﻤن اﻝﻤرﺒﻊ ﺼﻔر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝواﻗﻊ اﻝﻌراق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،وﻴﻜﻔﻲ اﻝﺘذﻜر ..ﺒـﺄن
أوﻝﻰ اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم اﻝﻤذﻜور ﻜﺎﻨت ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻴوم اﺤـﺘﻼل
ﺒﻐــداد )اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻤــن ﻨﻴــﺴﺎن( ﻋﻴــداً وطﻨﻴــﺎً) .(492إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻗ ـرارات ﻤــﺸﻔوﻋﺔ ﺒﻤواﻓﻘــﺎت
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
ﺒ ـ)ﻗــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝــﺔ( ﺤﻴــث ﺴــﻴﻜون اﻝﻤرﺠــﻊ اﻷﺼــل ﻝﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻠﻴــﻪ ﻤــن ﺨطـوات ،وﻫــﻲ
اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝدﺴﺘور.
ورﻏم ان ﻗرار ﺤل اﻝﺠﻴش اﻝﻌ ارﻗـﻲ  ،واﻝﻐـﺎء اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﺤـﺴب وﺜـﺎﺌق ﺘﺘـواﺘر،
ﻜﺎن ﻤن ﺒﻨﺎت أﻓﻜﺎر اﻝﻨﺎﻓذﻴن ﻓﻲ اﻝﻘـرار اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ،ﻗﺒـل ﻤﺠـﻲء ﺒرﻴﻤـر إﻝـﻰ اﻝﻌـراق ،إﻻ
اﻨــﻪ ﻜــﺎن ﻓــﻲ ﻋﺠﻠــﺔ ﻤــن أﻤـرﻩ ﻹﺼــدار أول أﻤـرﻴن ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘــﻪ اﻝﺠدﻴــدة ،وﻴؤﻜــد اﻝﻜﺎﺘﺒــﺎن
اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺎن )رﻴﺘــﺸﺎرد دوﻝــﻲ وﺠــﻴﻤس ﻤﺎﻜﻼﻫــﺎن( ،ﺤــﺴب ﻤﺤــرك اﻝﺒﺤــث ﻏوﻏــل ﺘﺤــت
ﻋﻨـوان  :دول وﻤﻨظﻤــﺎت دوﻝﻴــﺔ ،ﻜــﺎﻨون اﻝﺜــﺎﻨﻲ)) 2006ﺒــﺄن ﻗـرار ﺤــل اﻝﺠــﻴش واﻝدوﻝــﺔ
اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،ﻜﺎن ﻴﺴﺎوي ﻤن ﺤﻴث اﻝﺤﺎق اﻝﻀرر ،ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ أﺼدرﻫﺎ ﺒرﻴﻤر ﻓﻲ

)(492

ﺤﻤدان ﺤﻤدان ،ﺤرب ﺒوش اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.58-54
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ﺴــﻨﺘﻪ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ(( ،ورﺒﻤــﺎ ﻻ ﻴﻌــدﻝﻬﺎ إﻻ اﻨــﺸراﺤﻪ ﻓــﻲ واﻗﻌــﺔ اﻋﺘﻘــﺎل اﻝ ـرﺌﻴس  13ﻜــﺎﻨون
اﻷول ﻤن اﻝﻌﺎم .(493) 2007
وﻴﺘﺎﺒﻊ اﻝﻜﺎﺘﺒﺎن اﻷﻤﻴرﻜﻴﺎن ﺒﺤﺴب اﻝﻤﺼدر اﻝﻤذﻜور ..ﺒﺄن اﻝﺤﺎﻜم ﺒرﻴﻤر ﻜﺎن ﻗـد
اﺼدر ﻗواﻨﻴن وﻗ اررات ﻤﻠزﻤﺔ ﻴزﻴد ﻋددﻫﺎ ﻋﻠﻰ ) (200ﻗﺎﻨون وﻗرار وﺘـﺸرﻴﻊ ،وﻜﻠﻬـﺎ ﻻ
ﺘﺨﻠو ﻤن ﺘـرﺠﻴﺢ اﻝﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺴﺎب اﻝﻌـراق وﻤـﺼﺎﻝﺤﻪ اﻝوطﻨﻴـﺔ ،وﻴﻌﺘﻤـد
اﻝﻜﺎﺘـ ــب دوﻝـ ــﻲ ﻝـ ــﺼﻔﺘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـ ــﺔ ﻜﻤﺴﺘـ ــﺸﺎر ﺴـ ــﺎﺒق ،ﺒـ ــﺄﻤر ﻗـ ــﺎﻨون اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎر وﻗـ ــﺎﻨون
اﻝ ــﺸرﻜﺎت ﻓﺘﺤ ــﺎً ﻝﻠﻤ ــﺴﺎﻝك اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻜ ــل رؤوس اﻷﻤـ ـوال اﻷﺠﻨﺒﻴ ــﺔ ﺒ ــﺸﻜل ﻋ ــﺸواﺌﻲ
وﻤﻔﺘ ــوح ،ﻓ ــﺎﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝ ــﻴس ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺴ ــوى أن ﻴﻘ ــدم طﻠﺒ ــﺎً إﻝ ــﻰ ﻤ ــﺴﺠل اﻝ ــﺸرﻜﺎت ﻓ ــﻲ و ازرة
اﻝﺘﺠﺎرة ،وﻝﻴس ﻋﻠﻴـﻪ إﻻ ان ﻴﻘـدم دﻝـﻴﻼً ﻋﻠـﻰ ﻤ ارﻋـﺎة ﻗـﺎﻨون اﻝﻤﻘﺎطﻌـﺔ ﻤـﻊ "إﺴـراﺌﻴل" ،ﺜـم
ان اﻝﻘواﻨﻴن اﻋﻔت اﻝﺸرﻜﺎت ﻤن ﺘﻘدﻴم رأس اﻝﻤﺎل ﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق.
ﻓﻴﻤــﺎ رأس اﻝﻤــﺎل ﻫــذا ،ﻴﻌــزز اﻻﻗﺘــﺼﺎد اﻝــوطﻨﻲ واﻝــدﺨل اﻝﻘــوﻤﻲ ،وﺜﻤــﺔ اﻋﻔــﺎءات
أﺨـرى ﻻ ﺴــﺒﻴل ﻝﺤــﺼرﻫﺎ ،ﻤﺜــل ﻋــدم ﺘﻘــدﻴم ﺸــﻬﺎدة ﺨﺒـرة ﻋــن أﻋﻤــﺎل ﺴــﺒق اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻬــﺎ أو
ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻓــﺘﺢ ﻤﻜﺘــب رﺴــﻤﻲ ﻝﻔــرع اﻝــﺸرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،وﻏﻴرﻫﻤــﺎ ﻤﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﺘــﻨص ﻋﻠﻴــﻪ
اﻝﻘواﻨﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻗﺒل اﻻﺤﺘﻼل.
وﻴﺘﻔــﺎدى ﺒرﻴﻤــر ﻜﺜـرة اﻝﺤــدﻴث ﻋــن إﻋــﺎدة اﻋﻤــﺎر اﻝﻌـراق ..ﻜــذﻝك ﺼــﻨدوق اﻋﻤــﺎر
اﻝﻌراق ،ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻪ ) (64ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺘﺤت ﺘﺼرﻓﻪ ،أي اﻨـﻪ ﻴﺘﻔـﺎدى اﻝﺤـدﻴث
ﻋـ ــن )ﻓـ ــﺴﺎد اﻻﻗﺘـ ــﺼﺎد( ﻝﻜﻨـ ــﻪ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒـ ــل ،ﻴـ ــﺴﻬب ﻓـ ــﻲ أﻓﺎﻀـ ــﺔ اﻝﺤـ ــدﻴث ﻋـ ــن طﻬراﻨﻴـ ــﺔ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ

)(494

وﻤﺎ ﻴظن أﻫل اﻝﺸرق ان اﻝﻔﺴﺎد واﻝطﻬراﻨﻴﺔ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻲ أﺼل واﺤد.

وﺜﻤــﺔ ﻤــﺎ ﻴﻘــﺎل ان وراء ﻤﺠــﻲء اﻝﺤــﺎﻜم ﺒرﻴﻤــر ﻓــﻲ  12أﻴــﺎر  2003ﻨظرﻴــﺔ ﻜﺎﻨــت
ﺘ ــﺴﻤﻰ ﺒﻨظرﻴ ــﺔ )اﻝﻤرﺒ ــﻊ ﺼ ــﻔر( ﺤﻴ ــث ﺠ ــﺎء اﻝرﺠ ــل ﻜ ــﻲ ﻴﺠ ــﺴد ﻫ ــذﻩ اﻝﻨظرﻴ ــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـ ـﺔ
ﺒوﺠوب ﺘﻔﻜﻴك اﻝﻌراق ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة اﻝﺒﻨوﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ واﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌـﺴﻜرﻴﺔ ،ﺘـم
إﻋــﺎدة ﺒﻨﺎﺌــﻪ اﻤﻴرﻜﻴـ ًـﺎ ،ﺒــدءاً ﻤــن ﻤرﺒــﻊ اﻝــﺼﻔر ،وﺘﺤــددت ﻨظرﻴــﺔ اﻝــﺼﻔر ﻫــذﻩ ﺒــﺄول ﻋﻤــل
)(493

ﺤﻤدان ﺤﻤدان ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.62-59

)(494

ﻤﺜل ﺨطوات ﻓﻲ ﻋـراق ﺠدﻴـد ﻴـﺴﺘﻠﻬم اﻝـﺼﻼح ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـس ﺤﻜـم واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒـﺎت ،واﻝﻌداﻝـﺔ

ﻓــﻲ ﻤﺤــﺎﻜم وﻋـراق ﺒﻌﻴــد ﻋــن إﺴـراﺌﻴل ،وﺠوﻗــﻪ ﺘــﺴﺒﺢ ﻓــﻲ اﻗﺘــﺼﺎد ﻤﻔﺘــوح وﺜــروات ﻻ ﻴﺤــق ﻷﻫﻠﻬــﺎ اﻝــﺴؤال
ﻋن ﻤﺼﻴرﻫﺎ.
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ﻗﺎم ﺒﻪ ﺒرﻴﻤر ﺒﻌد ﺘوﻝﻴـﻪ وظﻴﻔﺘـﻪ أﻻ وﻫـو ﻓـﺼل ) (500أﻝـف ﻋﺎﻤـل ﺤﻜـوﻤﻲ ﻤـن ﺠﻨـود
واطﺒﺎء وﻤﻤرﻀﻴن وﻤدرﺴﻴن وﻨﺎﺸرﻴن وﻤوظﻔﻴن .ﺜم اﻻﻴﻌﺎز ﺒﻔـﺘﺢ اﻝﺒﻠـد ﻋﻠـﻰ ﻤـﺼراﻋﻴﻪ
ﻝﻠـ ـواردات ﺒ ــﻼ ﻗﻴ ــود وﻻ رﺴ ــوم وﻻ ﺘﻔﺘ ــﻴش أو ﻀـ ـراﺌب .وﺒﻌ ــد أﻗ ــل ﻤ ــن أﺴ ــﺒوﻋﻴن أﻋﻠ ــن
ﺒرﻴﻤــر  ،ﺒ ــﺄن اﻝﻌ ـراق ﻤﻔﺘــوح ﻝﻸﻋﻤــﺎل اﻝﺤ ـرة ،وﺤــول ) (200ﺸــرﻜﺔ ﻋراﻗﻴــﺔ ﺘﻨــﺘﺞ ﻜــل
ﺸــﻲء )ﻤــن اﻻﺴــﻤﻨت إﻝــﻰ اﻝــورق اﻝﻬواﺘــف واﻝﻐــﺴﺎﻻت واﻝﺒ ـرادات واﻝﻤﻜﻴﻔــﺎت واﻝﺠ ـ اررات
ﻤن ﺸرﻜﺎت ﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ إﻝﻰ ﻗطﺎع ﺨﺎص( ،وﻓـﻲ ﻗﻤـﺔ اﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻤـﺎن ﺨـﻼل ﺸـﻬر
)) وﻀ ــﻊ ﻤؤﺴ ــﺴﺎت اﻝدوﻝ ــﺔ ﻓ ــﻲ

ﺤزﻴـ ـران .أﻋﻠ ــن ﻤﻤﺜ ــل اﻝﻌـ ـراق ﺒ ــﺄن

أﻴدي اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص أﻤر ﺠوﻫري ﻹﺤﻴﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌراﻗﻲ((
وﻓﻲ ﺼﻴف واﺤد دﻓﻊ ﺒرﻴﻤر ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻐﻴرات ﺒﻨﻴوﻴﺔ أﻜﺜر ﻀراوة ﻤن ﻜـل ﻤـﺎ ﺘﻤﻜـن
ﺼــﻨدوق اﻝﻨﻘــد اﻝــدوﻝﻲ ﻤــن اﺤداﺜــﺔ ﺨــﻼل رﺒــﻊ ﻗــرن ﻓــﻲ اﻤﻴرﻜــﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴــﺔ ،وﻜﺎﻨــت ﻓﻠــﺴﻔﺔ
ﺒرﻴﻤــر اﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ،أﻗــرب ﻤــﺎ ﺘﻜــون إﻝــﻰ ﻓﻠــﺴﻔﺔ اﻝــﻀرﺒﺔ "اﻝــﺼدﻤﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺤــرب"
ﻓﻔ ـ ــﻲ ﺜﻼﺜ ـ ــﺔ أواﻤ ـ ــر ﺼ ـ ــﺎدرة ﻋﻨ ـ ــﻪ ﺘﺤﻤ ـ ــل اﻷرﻗ ـ ــﺎم ) (39 ،37 ،30ﺒﻌ ـ ــد أواﻤ ـ ــر ﺤ ـ ــل
اﻝﺠ ــﻴش
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وﻗـ ـوات اﻷﻤ ــن واﻝدوﻝ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،ﺼ ــﺎر اﻝﻌـ ـراق ﻤ ــﺸﺎﻋﺎً ﻤﻔﺘوﺤ ــﺎً ﻝ ــﺸرﻜﺎت

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﻤﻴرﻜﻲ ،وﻜذﻝك اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺒﺄﻗـل ﻀـﻤﺎﻨﺎت ﻤؤﻤﻨـﺔ
ﻤ ــن ﻋﺎﺌ ــدات اﻝ ــﻨﻔط اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ،وﻗ ــد رﺤ ــب اﻷﻤ ــر ﺘﺤ ــت رﻗ ــم ) (30ﺒﻤﺠ ــﻲء اﻝﻤ ــﺼﺎرف
اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻌ ـراق ﺒــﺸروط ﻋوﻝﻤــﺔ ﻤواﺘﻴــﺔ ﺘﻤﺎﻤـ ًـﺎ ،واﺴــﺘﻌدت ﻤؤﺴــﺴﺔ )ﻫوﻨــﻎ ﻜوﻨــﻎ،
وﺸــﻨﻐﻬﺎي( اﻝﻤــﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻝﻔــﺘﺢ ﻓــروع ﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،ﺜــم ﺤــذت ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺴــﻴﺘﻲ
ﺠروب اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ )اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ( اﻝﺤذو ﻨﻔﺴﻪ ،ﺤﻴن أﻋﻠﻨت ﻋن اﺴﺘﻌدادﻫﺎ ﻝﺘﻘـدﻴم
ﻗروض ﻜﺒﻴرة ﺒﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻨﻔط.
ووﺼــﻔت ﻤﺠﻠــﺔ )اﻴﻜوﻨوﻤــﺴت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ( ،اﻝﻌ ـراق ﻓــﻲ ظــل أواﻤــر ﺒرﻴﻤــر ،ﺒﺄﻨــﻪ
اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻷﻤﺜل ﻻزدﻫﺎر )ﺤﻠم رأﺴﻤﺎﻝﻲ( ﻜﺒﻴر.
ﻓﻘد أﻗﺎﻤت أواﻤر ﺒرﻴﻤر ﻓﻲ ﺴﺨﺎﺌﻬﺎ اﻝﻨﺎدر ﻝـﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤﺴـﺴﺎت ﻤﺘﻌـددة اﻝﺠﻨـﺴﻴﺎت
ﻤﺎ ﺘطﺎﻝب ﻫﻲ ﺒﻪ ،ﺒل وﺘﻌﻤل ﻤن اﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔ .وﻝﻜـن ﻫـذﻩ
اﻝﻤرة ،ﺒدون ﺼﺨب ﺴﻴﺎﺘل ،أو ﻤظﺎﻫرات ﻜﻴوﺘو ﻫﻴﺠﺎﻨﺎت أﻴﻔﻴﺎن وذﻝك ﻤن أﺠل ﻨظﺎﻓـﺔ

)(495

اﻝﻘ اررات ) (39 ،37 ،30اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ.
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اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ،وﻤﺤﺎرﺒــﺔ ظــﺎﻫرة اﻻﺤﺘﺒــﺎس اﻝﺤ ـراري اﻝــذي ﻴﻘﻠــب ﻤﻨﺎﺨــﺎت اﻝﻌــﺎﻝم أرﺴــﺎً
ﻋﻠﻰ ﻋﻘـب ،ذﻝـك ان اﻝـﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ ..ﻜـﺎن أﻜﺜـر اﻨـﺸﻐﺎﻻً ﺒﻤـﺎ ﻴﺠـري وﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻻﺴـﺘدارة
ﻝﻠرد ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد آﺨر).(496
وﻓــﻲ ﻏﻤ ـرة اﻝﻌــﻼج ﺒﺎﻝــﺼدﻤﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴﻜــﺔ ..ﻜﺎﻨــت ﺘﻨطﻠــق ﻤوﺠــﺎت ﻤــن اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت
اﻻﺴﺘ ــﺸﺎرﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ ﻝﻤ ــلء اﻝﻔـ ـراغ ،ﻓﻘ ــد ازدﺤﻤ ــت اﻝ ــﺴﺎﺤﺔ ﺒ ــﺎﻝﺠﻤﻬورﻴﻴن ﻤ ــن رﺠ ــﺎل
اﻷﻋﻤـ ــﺎل ،وأﺼـ ــﺤﺎب اﻝﺒ ـ ـزات اﻝداﻜﻨـ ــﺔ ،وﻜﺎﻨـ ــت اﻝـ ــﺸرﻜﺔ اﻷﺴـ ــﺒق واﻷﺒـ ــرز ﻫـ ــﻲ ﺸـ ــرﻜﺔ
)اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إﺸــﺎدة اﻝﺠ ــﺴور( اﻝﺘــﻲ أﻗﻠ ــﻊ ﺒﻬــﺎ ﺠ ـواً أﻝﺒ ــﺎو ))أَﺤــد ﻤ ــدراء ﺤﻤﻠــﺔ ﺒ ــوش-
ﺘ ــﺸﻴﻨﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺤ ــﻴن أﻋﻠ ــن أﺤ ــد أﻋ ــﻀﺎء ﻤﺠﻠ ــس اﻹدارة ،ﺒ ــﺄن ﺤﻘ ــوق ﺘوزﻴ ــﻊ
ﻤﻨﺘﺠــﺎت ﺸــرﻜﺔ )ﺒروﻜــﺴﺘر وﻏﺎﻤﺒــل اﻝﻌﻤﻼﻗــﺔ( ،ﻴﻤﻜــن ان ﺘــﺸﻜل ﻤــﻨﺠم اﻝــذﻫب ﻝﻠــﺸرﻜﺔ،
وان ﺒﺎﺴــﺘطﺎﻋﺔ ﺴﻠــﺴﻠﺔ وول ﻤــﺎرت اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،وﻫــﻲ ﺴﻠــﺴﻠﺔ ﺴــوﺒرﻤﺎرﻜﻴﺘﺎت ﻋﻤﻼﻗــﺔ ان
ﺘـﺴﺘوﻝﻲ ﻋﻠـﻰ أﺴـواق اﻝﻌـراق ﺒﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ(( ،وﻜﺎﻨـت أﻋﻨـﺎق اﻝﺒﺎروﻨـﺎت ﻤـن زوﺠـﺎت أﻋـﻀﺎء
ﻤﺠ ـ ــﺎﻝس اﻹدارة ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺎﻝﻴﺒورﺘن وﺒﻴﻜﺘﻴ ـ ــل )ﺘ ـ ــﺸﻴﻨﻲ وطﺎﻗﻤ ـ ــﻪ اﻝﻤﻤﺎﺜ ـ ــل( ﺘ ـ ــﺴﺘﻌد ﻝﻠﺘـ ـ ـزﻴن
ﺒﺄﺤﺠﺎرﻫﺎ اﻝﻨﺎدرة.
وﻜﻤــﺎ أﺸــﺎر اﻝﻜﺎﺘــب اﻝﺒرﻴطــﺎﻨﻲ )دﻴﻠــب ﻫﻴــورﻓﻲ( ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ أﺴ ـرار وأﻜﺎذﻴــب ﻋــن
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺤرﻴــﺔ اﻝﻌـراق وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﺎ ،ﻓــﺄن اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻝﻨظــﺎم ﺼــدام ﺤــﺴﻴن ))ﻜﺎﻨــت
ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐزو -وﻫﻲ اﻝﻨﻘطﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﻓﺼﺎﺌل ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ((.
وﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ..ﻓﺄن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـو واﺴـﻊ ..ﻀـﻤن ﺠﻬـﺔ
))ﻜﺎن اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴون ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ -ﻴؤﻴدون اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﺼـدام وﻤـن ﺤﺎﺸـﻴﺘﻪ
اﻝﻤﻘرﺒﺔ ،وﺘﺄﻤﻴن اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ،ﻤﻊ ادﺨﺎل إﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴوق اﻝﺤـرة
ﺒــﺸﻜل ُﻤﺘــدرج وﺒطــﺊ(( ..وﻜــﺎن ﻫــؤﻻء ﺠــزءاً ﻤــن ﻤــﺸروع ﻤــﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌ ـراق ﺒﻨظــر و ازرة

اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ وﻜ ــﺎن ))اﻝداﻋﻴ ــﺔ اﻝـ ـرﺌﻴس ﻝﻨظرﻴ ــﺔ اﻝﻤﻘﺎرﺒ ــﺔ اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴ ــﺔ ﻫ ــو أﻴ ــﺎد

ﻋ ــﻼوي(( ﻫﻴ ــرو ،ﺒط ــل وأﻜﺎذﻴ ــب ﻜﻤ ــﺎ أﻜدﺘ ــﻪ اﻝﻜﺎﺘﺒ ــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ )ﻨﻌ ــوﻤﻲ ﻜﻼﻴ ــن( ﻓ ــﻲ
ﻤﻘﺎﻝﺘﻬـ ــﺎ ﺒﻐـ ــداد) :اﻝـ ــﺴﻨﺔ ﺼـ ــﻔر( وﻗـ ــد ﻨـ ــﺸرت اﻝﻤﻘﺎﻝـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺸـ ــﻬرﻴﺔ )ﻫـ ــﺎرﺒر ﻤﺎﻏـ ــﺎزﻴن(
ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
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وﻴﺘــﺎﺒﻊ ﻫﻴروﻓ ــﻲ ﺒﺤــﺴب اﻝﻤ ــﺼﺎدر اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ اﻤ ــﺎ اﻝداﻋﻴــﺔ اﻝـ ـرﺌﻴس ﻝﻨظرﻴــﺔ )اﻝ ــﺴﻨﺔ
ﺼﻔر( ﻓﻜﺎن أﺤﻤد اﻝﺠﻠﺒﻲ

)(497

اﻝذي ﻜﺎﻨت ﻜراﻫﻴﺘـﻪ ﻝﻠدوﻝـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﺘﺘﻐﻠﻐـل ﻓـﻲ اﻋﻤﺎﻗـﻪ

إﻝﻰ ﺤد اﻨـﻪ ﻴﺘـوق ﻷن ﻴـرى اﻝﻌـراق ﻜﻠـﻪ وﻗـد اﺤﺘـرق ﺘﻤﺎﻤـﺎً وﺴـوي ﺒـﺎﻷرض .ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻜـل
ﺸــﻲء ﻤــﺎ ﻋــدا و ازرة اﻝــﻨﻔط اﻝﺘــﻲ ﺴﺘــﺼﺒﺢ ﻫــﻲ ﻨـواة اﻝﻌـراق اﻝﺠدﻴــد .ﻋﻨﻘــود اﻝﺨﻼﻴــﺎ اﻝﺘــﻲ
ﺘﺘﻜــﺎﺜر ﻋﺒرﻫــﺎ أﻤــﺔ ﺒﺤﺎﻝﻬــﺎ ،وﻗــد ﺘﻼﻗــت ﻤــﺸﺎﻋرﻩ ﻤــﻊ ﺘﻔﻜﻴ ـرﻩ ..ﺤــﻴن ﻜــﺎن اﻝرﺠــل اﻷول
اﻝذي أطﻠق اﻝﻌﻨﺎن ﻝﻨظرﻴﺔ )اﺠﺘﺜﺎث اﻝﺒﻌث ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل(.
وﻝﻘد ﺘﺄﻜد اﻨﺘﺼﺎرﺨط اﻝﻌـﻼج ﺒﺎﻝـﺼدﻤﺔ ﻤـﻊ اﻝﻬﺒـوط اﻝﻤـﺴرﺤﻲ ﻝﻠـرﺌﻴس ﺒـوش ﻋﻠـﻰ
ظﻬر اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻴﻨﻜوﻝن ﻤﻊ إﻋﻼﻨﻪ اﻝﺴوﺒرﻤﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺘﻀب )اﻝﻤﻬﻤﺔ أُﻨﺠزت(.
ﺜ ــم اﻋﻠ ــن اﻨﺘﻬ ــﺎء اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت اﻝﻘﺘﺎﻝﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ..ﺒﻌ ــد ﺜﻼﺜ ــﺔ أﻴ ــﺎم ﻤ ــن ﺨط ــﺎب
اﻻﻨﺘــﺼﺎر أي ﻓــﻲ اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻋــﺸر ﻤــن أﻴــﺎر ، 2003ﺴــﻴﻘﺘرح ﺒــوش إﻗﺎﻤــﺔ ﻤﻨطﻘــﺔ ﺘﺠﺎرﻴــﺔ
ﺤـرة اﻤﻴرﻜﻴــﺔ -ﺸــرق أوﺴــطﻴﺔ ﺨــﻼل ﻋــﺸر ﺴــﻨوات وﻤــن اﻵن ﻓــﺼﺎﻋداً ﺴــﻴﻨﺘﻤﻲ اﻝﻌـراق
إﻝﻰ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﻤن ﻤﺤور اﻝﺨﻴر ،ﺤﻴث رﺴوﻝﻪ اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺒرﻴﻤر.
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ا B+اBA
أ'د  Bوآ  K pا
;

اا

ﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال ..اﻝﺘطرق إﻝﻰ اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴـﺴﻲ أﻋـﻼﻩ ،ﻤـﺎ ﻝـم ﻴـﺘم
اﻝﺘوﻗف ﻋﻨد ﻤرﺤﻠﺘﻴن:
 -3ﻤرﺤﻠ ــﺔ ﻤ ــﺎ ﻗﺒ ــل اﻻﺤ ــﺘﻼل ،وﻜﻴ ــف ﻫ ــو واﻗ ــﻊ وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،وﻤﻨﻬ ــﺎ
اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺘﺤدﻴــد .واﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜﻠــت ﺒوﺠــود ﻨظــﺎم ﻴﻘــودﻩ ﺤــزب اﻝﺒﻌــث
اﻝﻌرﺒ ــﻲ اﻻﺸ ــﺘراﻜﻲ ﻤﻨ ــذ  17ﺘﻤ ــوز ﻋ ــﺎم ..1968وﻝﻐﺎﻴ ــﺔ  ،2003/4/9وﻗ ــد
ﺘﻤﻴــزت ﻋﻤوﻤــﺎً ﺒ ـ)ﻤرﻜزﻴــﺔ اﻹﻋــﻼم( وﻗﻠــﺔ ﻋــدد اﻝــﺼﺤف اﻝﻴوﻤﻴــﺔ اﻝرﺌﻴــﺴﻴﺔ اﻝﺘــﻲ
اﻨﺤﺼرت ﻓﻲ ﺼﺤف:
أ -اﻝﺜورة  :وﻫﻲ اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﺤزب اﻝﺒﻌث واﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺄﺴﻤﻪ .
ب -ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  :وﻫﻲ اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺤﻜوﻤﺔ.
ج-ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌراق  :وﻫﻲ اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﺴم اﻻﻜراد).(498
د -ﺼ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﻘﺎدﺴ ـ ــﻴﺔ :وﻫ ـ ــﻲ اﻝ ـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻨﺎطﻘ ـ ــﺔ ﺒﺎﺴ ـ ــم و ازرة اﻝ ـ ــدﻓﺎع
اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
ﻫـ -ﺜم ﺼدور ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﺎﺒل  :وﻫﻲ ﻝﺴﺎن ﺤﺎل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻝﻤﺒﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻋــدة إﺼــدارات أﺨــرى ..ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﺠﻠــﺔ أﻝــف ﺒــﺎء -وﻫــﻲ ﻤﺠﻠــﺔ
ﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻷدﺒﻲ ﻜﺎن ﻗدم اﻝﺴﺒق ﻴﺸﻴر إﻝـﻰ ﻤﺠﻠـﺔ
أﻗ ـ ــﻼم وآﻓ ـ ــﺎق ﻋرﺒﻴ ـ ــﺔ وﻤﺠ ـ ــﻼت ﻤﻬﻨﻴ ـ ــﺔ اﺨ ـ ــرى ﺘﻌ ـ ــود ﻝﻼﺘﺤ ـ ــﺎدات واﻝﻤﻨظﻤ ـ ــﺎت
اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻜﺼوت اﻝطﻠﺒﺔ وﻏﻴرﻫﺎ وﻫﻨـﺎك ﻋـدد ﻤـن اﻝـﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴـﺔ اﻝـﺼﺎدرة
ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ اﻹﻨﻜﻠﻴزﻴـﺔ ،وﻫـﻲ ﻤﺤـدودة اﻝﺘــداول ﻨﺎﻫﻴـك ان ﻫﻨـﺎك ﺼـﺤﻔﺎً أﺨـرى ﺘــﺼدر
ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻻﺘﺤﺎدات واﻝﻤﻨظﻤﺎت ،ﻏﻴر أن ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴـر وﻝرﺒﻤـﺎ ﻀـﻌﻴف
ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻹﻋﻼﻤﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء.
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ﺜــم  ..ان ﻫﻨــﺎك ..وﻜﺎﻝــﺔ ﻝﻸﻨﺒــﺎء واﺤــدة  ..ﺘﻜــﺎد ﺘﻜــون ﻫــﻲ ﻤرﻜــز اﻷﺨﺒــﺎر
اﻝﻤرﻜزﻴــﺔ ﻝﺠﻤﻴــﻊ اﻝــﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻤــﺎ ﻴــﺄﺘﻲ ﺒــﻪ اﻝﻤ ارﺴــﻠون ﻤــن
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﻘﺎرﻴر ورﻴﺒورﺘﺎﺠﺎت ﺼﺤﻔﻴﺔ ،وﻝرﺒﻤـﺎ أﺤﻴﺎﻨـﺎً ﻤﻘـﺎﻻت
وﻜﺎرﻴﻜـ ـ ــﺎﺘﻴرات وﻓﻨـ ـ ــون ﺼـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ أﺨـ ـ ــرى ﻓـ ـ ــﻲ ﻤﺠـ ـ ــﺎل اﻷدب واﻝﻔﻨـ ـ ــون واﻝﺜﻘﺎﻓـ ـ ــﺔ
واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ،وﻫذﻩ اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻫﻲ وﻜﺎﻝﺔ اﻷﻨﺒﺎء اﻝﻌراﻗﻴﺔ )واع(.
وﻝﻬذا اﻝﺴﺒب  ..ﻜﺎن ﻴـﺸﺎع ﺒـﻴن اﻝﻘـراء ﻝﺘﻠـك اﻝـﺼﺤف واﻝﻤﺜﻘﻔـﻴن ..ان ﻗـراءة
ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ واﺤـ ــدة ﻤـ ــن ﺘﻠـ ــك اﻝﻤﺠﻤوﻋـ ــﺔ اﻝـ ــﺼﺎدرة ﺘﻜﻔـ ــﻲ ﻻﻋطـ ــﺎء اﻝﻘـ ــﺎرئ ﻝﻤﺤـ ــﺔ
واﻀــﺤﺔ ﻋــن ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬــﺎ اﻝﺨﺒرﻴــﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺠﻤﻴﻌــﺎً) .(499وﻫــذا دﻝﻴــل
ﻤﻠﻤوس ﻋﻠﻰ ﻤرﻜزﻴﺘﻬﺎ ووﺤـدة ﻤـﺼﺎدر أﺨﺒﺎرﻫـﺎ ﻓﺘﺨـرج ﻝﻠﻘـراء وﻜﺄﻨﻬـﺎ ﻤﺴﺘﻨـﺴﺨﺔ
ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻝذا ﻓﺄن ﻗراءة أﺤداﻫﺎ ﺘﻌﻨـﻲ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﺤﺘـوى ﻤﺜﻴﻼﺘﻬـﺎ ﻤـن اﻝـﺼﺤف
اﻷﺨرى.
 -4ﻤرﺤﻠــﺔ ﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻻﺤــﺘﻼل اﻝﻤــدة ﻤــن  2003/4/9وﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻵن :ﺤﻴــث ﺘﻔﻜﻜــت
ﻤﻔﺎﺼل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،وﻏﻴﺎب أﺠﻬـزة اﻹﻋـﻼم اﻝﻤﻘـروءة واﻝﻤـﺴﻤوﻋﺔ واﻝﻤرﺌﻴـﺔ،
ﻨﻌﻨــﻲ اﺨﺘﻔ ــﺎء اﻝ ــﺼﺤف اﻝﻴوﻤﻴــﺔ واﻷﺴ ــﺒوﻋﻴﺔ وﺼ ــﻤت اﻹذاﻋــﺔ ،وﺘوﻗ ــف اﻝﺒ ــث
اﻝﺘﻠﻔــﺎزي ،وﻗــد ﻜــﺎن اﻝﺒــدﻴل ﻫــو وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﺤﻴــث ﻗﺎﻤــت ﻫــذﻩ
اﻝوﺴـ ــﺎﺌل وﻋﺒـ ــر ﻤ ارﺴـ ــﻠﻴﻬﺎ -اﻝﺒﺤـ ــث ﻋ ـ ــن ﻤرﻜزﻴـ ــﺔ اﻷﺨﺒـ ــﺎرٕ -واﻴـ ــﺼﺎﻝﻬﺎ إﻝ ـ ــﻰ
اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝـ .CNN
ﻝﻐ ــرض اﻝﺤ ــﺼول ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــﺴﺒق اﻝ ــﺼﺤﻔﻲ ﺒ ــروح أﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﻤ ــن ﺴ ــﺎﺤﺎت
اﻝﻘﺘ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق ،ﻝﺘﺒ ــرز ﻤ ــﺎ ﻴﻌﻨ ــﻲ ﻗواﺘﻬ ــﺎ ..وردود اﻝﻔﻌ ــل اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺎﻝ ــﺸﻌب
اﻷﻤﻴرﻜ ــﻲ ﺤوﻝﻬ ــﺎ .اﻷﻤ ــر اﻝ ــذي وﺴ ــﻊ داﺌـ ـرة اﻝﻔﻬ ــم اﻝﻤﺤﻠ ــﻲ اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ،واﻝﻌرﺒ ــﻲ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﺤﺘﻰ اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺒث ﻤـن ﺘﻠـك اﻝوﺴـﺎﺌل
اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﺤﺼر ًﻴﺎ ،ﺤﺘﻰ وان ﻜﺎن ﻴﻤﺜل ذﻝـك وﺠﻬـﺔ ﻨظـر ﻝطـرف ﻤـن
أطـ ـ ـراف اﻝﺤ ـ ــرب) .(500ﻤﻤ ـ ــﺎ ﻴﻌﻨ ـ ــﻲ ان اﻝرﻀ ـ ــﺎ ﺴ ـ ــﻴﻜون ﻤ ـ ــن ﺠﺎﻨ ـ ــب اﻝ ـ ــﺸﻌب
اﻻﻤﻴرﻜﻲ .طﺎﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن اﻷداء اﻝﻌـﺴﻜري ﺒﻬـذا اﻝـﺸﻜل ﻜﻤـﺎ ﺘظﻬـرﻩ وﺴـﺎﺌل إﻋﻼﻤـﻪ
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اﻝﺨﺎﺼﺔ ،وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل أﻜﺜرﻴﺔ اﻝـﺸﻌب اﻻﻤﻴرﻜـﻲ ﻴؤﻴـدون اﻝﺤـرب ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـراق.
ﻓ ــﻀﻼً ﻋﻤ ــﺎ روﺠ ــوﻩ ﺒوﺴ ــﺎﺌل إﻋﻼﻤﻬ ــم ﺘﻠ ــك ﺒ ــﺄن اﻝﻌـ ـراق ،ﻫ ــو ﻤ ــن ﻝ ــﻪ ﻋﻼﻗ ــﺔ
ﺒﺄﺤــداث /11ﺴــﺒﺘﻤﺒر ، 2001وﺒﺄﻨــﻪ ﻝدﻴــﻪ أﺴــﻠﺤﺔ دﻤــﺎر ﺸــﺎﻤل وﻴﻤﺘﻠــك أﺴــﻠﺤﺔ
ﻨووﻴــﺔ ،وﻴــروج ﻻﺤــﺘﻼل اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺎذﻴــﺔ ﻝــﻪ واﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﺤﻠﻴﻔــﺔ ﻷﻤﻴرﻜــﺎ،
ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻋﻠــﻰ ﻤــﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ أظﻬــﺎر اﻝـرﺌﻴس
اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺴﺎﺒق ..ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـﺔ وﺜﻴﻘـﺔ ﺒ ـ "اﺒـن ﻻدن" .وﻗـد ﻜـﺸف اﻝـزﻤن
زﻴــف ﺠﻤﻴــﻊ ﺘﻠــك اﻻدﻋــﺎءات ،وﻓــﻀﺢ ان اﻝﻤطﻠــوب ﻫــو اﻝــﺴﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨﻔط
اﻝﻌراﻗﻲ -ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر اﺤﺘﻴﺎط ﻋﺎﻝﻤﻲ ،وﺘﺄﻤﻴن اﻤداداﺘﻪ ﻝﻔﺘرة ﻗﺎدﻤﺔ ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻘﻠﻴﻠـﺔ
إﻝﻰ اﻤﻴرﻜﺎ ..واﺒﻌﺎد ﺸﺒﺢ اﻝﻌراق واﻝﺠﻴش اﻝﻌراﻗﻲ ﻋن ﻀرب "إﺴراﺌﻴل".
ﻝـ ــذا ﻓﺎﻝـ ــذي ﺤـ ــﺼل ان ﻗ ـ ـوات اﻻﺤـ ــﺘﻼل اﻻﻤﻴرﻜـ ــﻲ ﺴـ ــﻌت إﻝـ ــﻰ ﺘﺤطـ ــﻴم
ﻤؤﺴــﺴﺎت اﻝدوﻝــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ وﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺘﺤدﻴــد اﻝﻤؤﺴــﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ -ﺨوﻓــﺎً
ﻤ ــن أن ﺘﻜ ــون اﻝط ــرف اﻝ ــذي ﻴﻨ ــﺎﺠز وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم اﻷﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،رﻏ ــم ﺤ ــﺎﻻت
اﻝﻀﻌف اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻴﻪ ،ﻝﻜﻨﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻴﺼﻴب ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ .وﻫـذا اﻝـذي ﻜﺎﻨـت ﺘﺨﺎﻓـﻪ
اﻹدارة اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻤن وﺠود إﻋﻼم ﻋراﻗﻲ ﻨﺎﺸط.
وﻤﺎ ﻝﺤق ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺘﺨرﻴب وﻨﻬب وﺤرق وﺘدﻤﻴر ﺒﻌﻀﻪ ﻜـﺎن ﻤﺒرﻤﺠـﺎً
وﻤﺨططﺎً ﻝﻪ ﻤﻨـذ زﻤـن ..وﻤـﺎ أﺼـﺎب ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻌ ارﻗـﻲ –اﻝﻤﻌـروف ﺒﺘﻤﺎﺴـﻜﻪ -ﻤـن
ﺘﻔﻜــك وﻓوﻀــﻰ ﺠـراء ﺴــﻘوط ﺴــﻠطﺔ اﻝدوﻝــﺔ ووﻗــوع اﻝﻌـراق ﻓــﻲ ﻗﺒــﻀﺔ ﻤــﺎ ﺴــﻤﻲ ﺒ ـ )ﻗـوات
اﻝﺘﺤــﺎﻝف( اﻝﺘــﻲ أﻋﻠﻨــت ﻋــن ﻨﻔــﺴﻬﺎ وﺤــﺴب ﻗ ـرار اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﺒﺄﻨﻬــﺎ )ﺴــﻠطﺔ اﺤــﺘﻼل(
ﺒﻴﻨﻤـ ــﺎ ﻋﺠـ ــزت ﻋـ ــن ﻀـ ــﻤﺎن ﺴـ ــﻼﻤﺔ اﻝﺒﻠـ ــد اﻝﻤﺤﺘـ ــل ..ﻜﻤـ ــﺎ ﻓـ ــﺸﻠت ﻓـ ــﻲ ﺤﻤﺎﻴـ ــﺔ اﻷﻤـ ــن
واﻻﺴ ــﺘﻘرار وﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜ ــﺎت اﻝدوﻝ ــﺔ واﻝﻤـ ـواطﻨﻴن ،ورﺒﻤ ــﺎ ﻜ ــﺎن ﻫ ــذا اﻝﻔ ــﺸل أﻗ ــرب إﻝ ــﻰ
اﻝﺘﻤﺜﻴــل واﻻدﻋــﺎء ﻤﻨــﻪ إﻝــﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ،ﺤﻴــث ﺘﺒــﻴن ان ﻫــذا اﻝﻔــﺸل ﻜــﺎن ﻤﻘــﺼوداً ﻤــﻊ ﺴــﺒق
اﻝﺘﺨطــﻴط ﺤــﺴب اﻻﻋﺘﻘــﺎد اﻝــﺴﺎﺌد ﻝــدى ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤﺤﻠﻠــﻴن اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ،وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺘﻨــﺎﻏم
وﻤﻘوﻝــﺔ وزﻴــر اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻻﻤﻴرﻜــﻲ اﻷﺴــﺒق )ﺠــﻴﻤس ﺒﻴﻜــر(" :ﺒﺄﻨﻨــﺎ ﺴــﻨرﺠﻊ اﻝﻌ ـراق إﻝــﻰ
ﻋﺼور ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺤﺠرﻴﺔ").(501

)(501
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ﻤﻨذ ذﻝك اﻝﺘﺎرﻴﺦ ..اﻓﺘﻘد اﻝﻤواطن اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن ﺒﻴن ﻤـﺎ اﻓﺘﻘـد ﻤـن ﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﺤﻴـﺎة..
أدوات اﻹﻋﻼم ووﺴﺎﺌﻠﻪ -ﻜﻤﺼدر ﻝﻸﺨﺒﺎر واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ،اﻓﺘﻘد إﻝﻰ اﻝﺼﺤف واﻝﻤﺠﻼت
واﻹذاﻋــﺔ وﻗﻨ ـوات اﻝﺘﻠﻔــﺎز اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وأﺼــﺒﺤت اﻹذاﻋــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ واﻝﻔــﻀﺎﺌﻴﺎت ﻤــﺼدر
اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻷول ،إذا ﺘــوﻓرت اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻨﻘط ـﺎع داﺌــم-
ﺒﺴﺒب ﻗﻴﺎم ﻗوات اﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘدﻤﻴر -أﻏﻠب اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ظﻠـت ﺘﻌﻤـل ﺒﺄﻗـل
ﻤن طﺎﻗﺘﻬﺎ اﻝﻘﺼوى ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌدوان اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﺒﻌد ﻋﺎم .1990
ان ذﻝ ــك اﻝﺘ ــﺎرﻴﺦ ..وﺒﻌ ــد اﻝﻌﺎﺸ ــر ﻤ ــن ﻨﻴ ــﺴﺎن ) (2003ﺸ ــﻬدت أرﺼ ــﻔﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓ ــﺔ
اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،واﻜــﺸﺎك ،وﺒــﺴطﺎت  ،وﺘﻘﺎطﻌــﺎت اﻝــﺸوارع )اﻝﺘرﻓــك ﻻﻴــت( ﺒﻴــﻊ اﻝــﺼﺤف ﻓــﻲ
ﺒﻐــداد وﻤــدن اﻝﻌ ـراق اﻷﺨــرى ،ظﻬــور اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝــﺼﺤف اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﻴﻌرﻓﻬــﺎ ﺸــﺎرع
اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻤــن ﻗﺒــل ،ﻓﻘــد راح ﻓﺘﻴــﺎن اﻝــﺼﺤف ﻤــن اﻝﺒﺎﻋــﺔ اﻝﻤﺘﺠــوﻝﻴن ﻴــرددون
أﺴــﻤﺎء ﺼــﺤف ﺠدﻴــدة وﻏرﻴﺒ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اذن اﻝﻘــﺎرئ اﻝﻌ ارﻗــﻲ ،ﻜﻤ ــﺎ ﻝــم ﺘﺄﻝﻔﻬــﺎ ﻋﻴﻨــﺎﻩ اﻝﺘ ــﻲ
ارﺤــت ﺘطــﺎﻝﻊ ﺒــﺸﻐف اﻝﻜﺜﻴــر ﻤﻨﻬــﺎ وﻷول ﻤ ـرة ،وﻝﻜــن ﺒﻌــض اﻝــﺼﺤف ..ﻜﺎﻨــت ﻤﻌروﻓــﺔ
ﻝدى اﻝﻤواطن اﻝﻌراﻗﻲ ﻤﻨذ أﻜﺜر ﻤـن ﺜﻼﺜـﺔ ﻋﻘـود ﻤﺜـل ﺼـﺤف ،اﻝﻤﻨـﺎر ،اﻝﺘـﺂﺨﻲ ،طرﻴـق
اﻝ ــﺸﻌب ،اﻝﺤرﻴ ــﺔ ،اﻝﻌ ــرب ،ﺒﻴ ــد ان ﺼ ــﺤﻔﺎً ﺸ ــﻜﻠت ﻤﻔﺎﺠ ــﺄة إﻋﻼﻤﻴ ــﺔ ،وﻋﻜ ــﺴت ﺤ ــﺎﻻت
ﻓرﻴدة ﻤن ﺤﺎﻻت )اﻝﺤرﻴﺔ !!(..اﻝﺘـﻲ اﻓﺘﻘـدﻫﺎ اﻝﻌـراﻗﻴﻴن  ،و"اﻝﺘﻌددﻴـﺔ" اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
اﻝﺘــﻲ ﻏﺎﺒــت ﻝــﺴﻨﻴن طوﻴﻠــﺔ ﻋــن ﻤــﺴرح اﻹﻋــﻼم واﻝﻤــﺸﻬد اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ واﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻋﻼﻤــﻲ
وﺤﺎﻻت "اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ" و "اﻝﺘﻌددﻴﺔ" ﻝﺘﺘﻨﺎﺴب ﺤﺘﻤﺎً ﻤﻊ اﻝﺸﻌﺎرات اﻝﻤطروﺤﺔ ،واﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن
ﻤﻌظـ ـ ــم اﻝﻌ ـ ـ ـراﻗﻴﻴن ﻴـ ـ ــﺄﻤﻠون ﻓـ ـ ــﻲ أن ﺘﺘﺤﻘـ ـ ــق ﺒـ ـ ــﺼدق وﻤوﻀـ ـ ــوﻋﻴﺔ!!؟ وان ﻻ ﺘـ ـ ــﺴﺤﻘﻬﺎ
)ﻋﺠــﻼت( اﻝﻤرﺤﻠــﺔ وﻀــروراﺘﻬﺎ ،وﻝﻜــن ﻝﻜــل ﻤرﺤﻠــﺔ ﻀــرورات ،ﻗــد ﻴﻔﻠــﺴﻔﻬﺎ اﻝــﺒﻌض ،
ﻓﻴﻘﻤﻊ ﻋﻨﻔوان )اﻝﺤرﻴﺔ( وﻴطﻔﺊ وﻫﺠﻬﺎ ﻤن ﻴرﻴد؟!
ٕوازاء  ..ذﻝــك ﻓﺄﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻤﻔﻴــد اﻝﻘــول :إن اﻝــﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝــﺼﺎدرة ﻤﻨــذ اﻝﻌﺎﺸــر
ﻤن ﻨﻴﺴﺎن ٕ 2003واﻝﻰ اﻵن ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ أﻜﺜر ﻤن ) (250ﺼﺤﻴﻔﺔ وﻫﻲ دﻻﻝﺔ ﻨﺎﺸـطﺔ
وواﻋﻴﺔ ﻝﺤﺠم اﻹﺼدار.

وﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر :ان ﻋدد اﻝﺼﺤف واﻝﻤﺠﻼت اﻝﺘﻲ ﺼدرت ﻋﻘب اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ
اﻝﻤﺴﻤﺎة "اﺤﺘﻼل اﻝﻌراق ﻝﻤدة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻗد ﺒﻠـﻎ ﻀـﻌف ذﻝـك اﻝـرﻗم ،إذ ﺒﻠﻐـت أﻜﺜـر ﻤـن
ـﺎ◌ ،إذا أﺨ ــذﻨﺎ ﺒﻨظ ــر اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر اﻝ ــﺼﺤف اﻝرﻴﺎﻀ ــﻴﺔ واﻝﻤﺠ ــﻼت
) (500ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ ﺘﻘرﻴﺒ ـ ً َ
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اﻝدﻴﻨﻴـﺔ واﻹرﺸــﺎدﻴﺔ وﺼــﺤف اﻝﻤﻨــﺎطق واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺎت واﻻﻗــﺎﻝﻴم ..ﻓﻤــﺜﻼً ﻫﻨــﺎك ﻗ ارﺒــﺔ ﻋــﺸر
ﺼﺤف رﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝم ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﻤﺘﻘدم .ﻨذﻜر ﻤﻨﻬـﺎ ) :اﻝرﻴﺎﻀـﻲ اﻝﺠدﻴـد( )اﻝـرأي
اﻝرﻴﺎﻀ ـ ــﻲ() ،اﻝﻜـ ـ ـرة() ،اﻝوﺴ ـ ــط اﻝرﻴﺎﻀ ـ ــﻲ() ،ﺴ ـ ــﺒورت ﺘ ـ ــودي() ،اﻝﻨﺠ ـ ــف اﻝرﻴﺎﻀ ـ ــﻲ(،
)اﻝﻤﻼﻋــب() ،اﻝﻨ ـوارس() ،اﻝﻘــﺒس اﻝرﻴﺎﻀــﻲ( .ﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن اﺤﺘ ـواء ﺠﻤﻴــﻊ اﻝــﺼﺤف
واﻝﻤﺠـ ــﻼت ﻋﻠـ ــﻰ ﺼـ ــﻔﺤﺎت رﻴﺎﻀـ ــﻴﺔ ﺤﻴـ ــﺔ أو ﻤﻼﺤـ ــق ،ﻜﻤـ ــﺎ ان ﺼـ ــﺤف اﻝﻤﺤﺎﻓظـ ــﺎت
اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜردﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻴﺎﻀﺔ ..وﻫﻲ ﻻ ﺘﺼل ..وﻴﻘﺎل اﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐـت )(124
ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘوزع ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻹدارﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻜردﺴﺘﺎن.
وﻓﻲ اﻝﻤوﺼـل )ﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻨﻴﻨـوى( ﺒﻠـﻎ ﻋـدد اﻻﺼـدارات اﻝـﺼﺤﻔﻴﺔ أﻜﺜـر ﻤـن )(40
ﻤطﺒوﻋﺔ ﺒﻴن ﺠرﻴـدة وﻤﺠﻠـﺔ .وﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻓظـﺎت اﻝﺤﻠـﺔ واﻝﻨﺠـف اﻷﺸـرف ﺘﺠـﺎوز ﻋـددﻫﺎ اﻝ ـ
)(20ﺼــﺤﻴﻔﺔ وﻤﺠﻠــﺔ ،ﻓــﻀﻼً ﻋﻤــﺎ ﻴــﺼدر ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﻓظــﺔ )اﻝﺒــﺼرة( واﻝﻨﺎﺼ ـرﻴﺔ،
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻤدن اﻝﻌراق اﻷﺨرى.
رﻏم ان اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ﻗـد ﺠـرى ﺘـﺴوﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠـرأي اﻝﻌـﺎم اﻻﻤﻴرﻜـﻲ -اﻝﺒرﻴطـﺎﻨﻲ
ﻷﺴــﺒﺎب

)(502

ﺨﺎدﻋــﺔ ﺴــﺒق اﻹﺸــﺎرة إﻝﻴﻬــﺎ ،ﻓــﺄن اﻝــﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴــﺔ –اﻝﺠدﻴــدة ووﺴــﺎﺌل

اﻹﻋﻼم اﻷﺨرى دأﺒت ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع اﻻﺤﺘﻼل اﻷﻤﻴرﻜﻲ واﻓ ار ازﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ
وﻤوﻀـوﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ .ﺤﻴــث ﺘـدﻴن ﺨطــط وﺒـراﻤﺞ اﻻﺤـﺘﻼل وﻤﻤﺎرﺴــﺎﺘﻪ ،وﻝﻘــد اﻨﻜــﺸف
زﻴــف اﻻدﻋــﺎءات اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻘﺎﻀــﻴﺔ ﺒﻨــﺸر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ،وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ،ﻜﻤــﺎ
أﻜــدت ﻤﻌظــم اﻝــﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،أﻤــﺎ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ﻓﻘــد ﻜﺎﻨــت )ﺨدﻋــﺔ ﻜﺒﻴ ـرة( اﺘــﻀﺤت
ﺒﺈﻗﺎﻤــﺔ دﻜﺘﺎﺘورﻴــﺔ ﺠدﻴــدة ﺘﻤﺜﻠــت ﺒـ ـ )ﻨظــﺎم اﻝﻤﺤﺎﺼــﺼﺔ( اﻝﻤﻘﻴــت واﻷﺜﻨﻴــﺔ اﻝــذي ﻓرﻀــﺘﻪ
ﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﻼل.
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠـرى ﺘﻬﻤـﻴش اﻝﻘـوى اﻝوطﻨﻴـﺔ واﻝﻘوﻤﻴـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ وﻋزﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺨطـط ﺸـرﻴر
ﻴ ــﺴﺘﻬدف اﻝﻐ ــﺎء ﻫوﻴ ــﺔ اﻝﻌـ ـراق اﻝوطﻨﻴ ــﺔ واﻝﻘوﻤﻴ ــﺔ ،ورﺒﻤ ــﺎ ﺴﺘﻤ ــﻀﻲ ﺴ ــﻨوات طوﻴﻠ ــﺔ ﻤ ــن
اﻝـ ــزﻤن اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﺘـ ــﺎرﻴﺨﻲ ﻗﺒـ ــل ان ﻴـ ــﺘم اﻝﻜـ ــﺸف ﻋـ ــن اﺴ ـ ـرار وﺨﻔﺎﻴـ ــﺎ اﻝﺤـ ــرب ﻋﻠـ ــﻰ
اﻝﻌراق).(503
)(502

دوﻏـﻼس ﻜﻴﻠــز ،ﺤـرب اﻝﺨﻠــﻴﺞ اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ،ﺒﻐـداد دار اﻝــﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ،1998 ، ،ص 38وﻤــﺎ

ﺒﻌدﻫﺎ.
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ذﻝ ــك ان اﻝﺤ ــدث اﻝ ــذي أﺨ ــرج ﺒ ــﺼﻴﻐﺔ )اﻝﺘراﺠﻴ ــدﻴﺎ( وﺸ ــﻌﺎرات )اﻝﻴوﺘوﺒﻴ ــﺎ( ﻹﻗﺎﻤ ــﺔ
)اﻝﻤ ــدن اﻝﻔﺎﻀ ــﻠﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ(!!؟واﻝﺘ ــﻲ روﺠ ــت ﻝﻬ ــﺎ ﻤﺎﻜﻨ ــﺔ اﻹﻋ ــﻼم اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ اﻝﺠﺒ ــﺎرة..
ﺸــﻌﺎرات اﻝﺤرﻴــﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ واﻝﺘﺤــرر ﻤــن اﻻﺴــﺘﺒداد واﺤﺘـرام ﺤﻘــوق اﻹﻨــﺴﺎن ،وﺒﻐــض
اﻝﻨظ ــر ﻋ ــن ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬ ــﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺔ اﻝﻤﺘﻴـ ــﺴرة واﻝ ــﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘ ــﻲ اﺸـ ـرﻨﺎ إﻝﻴﻬ ــﺎ ﺴ ــﺎﺒﻘﺎً .ان ﻫ ــذﻩ
اﻝــﺸﻌﺎرات ﻤﺜﻠــت ﺨدﻋــﺔ ﻜﺒﻴ ـرة ﻻﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق وﺴــﻠب اﺴــﺘﻘﻼﻝﻪ وﺴــﻴﺎدﺘﻪ ،وﻝﻘــد ﻜﺎﻨــت
اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ -وﻫﻲ اﻷﺴـﺎس ﻤـن ﺒـﻴن دﻋﺎﻴـﺎت اﻝﺘﺤـﺎﻝف -ﺘﻐﻔـل ﻤوﻀـوع اﺴـﺘﻘﻼل
اﻝﻌ ـراق ،وﻻ ﺘﻘﺘــرب ﻤﻨــﻪ أو ﺘﻼﻤــﺴﻪ ،ﺤﺘــﻰ اﻝﻘ ـرار ) (1483ﻝﻴﻜــﺸف اﻝﺘﻌﺘــﻴم اﻹﻋﻼﻤــﻲ
اﻝــذي ﻤﺎرﺴــﺘﻪ اﻹدارة اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤوﻀــوع )اﻝــﺴﻴﺎدة( ﺠــﺎء ذﻝــك اﻝﻘـرار ﻝﻴﻜــﺸف ﺒﻜــل
وﻀ ــوح وﺼـ ـراﺤﺔ ..ﺒ ــﺄن اﻝﻌـ ـراق ﻝ ــم ﻴﻌ ــد ﻤ ــﺴﺘﻘﻼً .واﻨﻤ ــﺎ أﺼ ــﺒﺢ إﻗﻠﻴﻤ ــﺎً ﻤﺤ ــﺘﻼً ﻴﺨ ــﻀﻊ
ﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﻼل )ﺴـﻠطﺔ اﻝﺘﺤـﺎﻝف اﻻﻤﻴرﻜـﻲ -اﻝﺒرﻴطـﺎﻨﻲ( واﻝـذي ﺘواطـﺄت ﻤﻌﻬﻤـﺎ اﻷﻤـم
اﻝﻤﺘﺤــدة ،ﺒﺤﻴــث ﻝــم ﺘــدرج ذﻝــك اﻝﻌــدوان ﺒﺄﻨــﻪ ﻏــزو واﺤــﺘﻼل ﻝدوﻝــﺔ أﺨــرى ﻝﺘدﻴﻨــﻪ ،ﺒــل
ﺘواطــﺄت ﻤــﻊ أﻤﻴرﻜــﺎ ودول أﺨــرى ﻝﺘﻌطــﻲ اﻻﺤــﺘﻼل ﺼــﻔﺔ اﻝﻤــﺸروﻋﻴﺔ ﺒــﺎﻻﺤﺘﻼل ،وﻫــذا
ﻴﺤدث ﻷول ﻤرة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ،وﻝﺘدق أﺴﻔﻴﻨﺎ ﺒﻨﻌش اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة وﻗ اررﺘﻬـﺎ،
اﻝﺘــﻲ ﺒﺎﺘــت ﺘــدﻴن ﻝﻠﻘــوة اﻝﻐﺎﺸــﻤﺔ وﺸ ـرﻴﻌﺔ اﻝﻐــﺎب ،وﺘﻨﺤــﺎز ﻝﻬﻤــﺎ ،وﺘظﻠــم اﻝــدول اﻝــﺼﻐﻴرة
رﻏم اﻝﻤظﻠوﻤﻴﺔ اﻝواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻘﺎً).(504
وﻝﻬـ ــذا  ..ﻓـ ــﺄن اﻝـ ــﺼﺤﺎﻓﺔ ..ﻜﻤـ ــﺸروع ﺜﻘـ ــﺎﻓﻲ ٕواﻋﻼﻤـ ــﻲ واﺴﺘـ ــﺸﺎري وﺘﺠـ ــﺎري ﻓﻘـ ــد

اﺠﺘــذﺒت ﻋدﻴــد اﻝﻌﻨﺎﺼــر واﻝﺸﺨــﺼﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﻝــﻴس ﻝﻬــﺎ ﺴــﺎﺒق ﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤــل اﻝــﺼﺤﻔﻲ
واﻹﻋﻼﻤـ ــﻲ ،ورﺒﻤـ ــﺎ ﻜـ ــﺎن ذﻝـ ــك ﺒـ ــﺴﺒب اﻝرﻏﺒـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻝوﺠﺎﻫـ ــﺔ اﻷدﺒﻴـ ــﺔ وﺤـ ــب اﻝظﻬـ ــور
و)اﻝﻨﺠوﻤﻴــﺔ( واﻝــﺸﻬرة ،أو رﺒﻤــﺎ ﻝﻤﺠــرد ﻋــرض ﺤﺎﻝــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ..ﻜــﺎن ﻴﻌــﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝــﺒﻌض
ﺨــﻼل ﻓﺘ ـرة اﻝﻘﻤــﻊ اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻫــذا ﻓــﻀﻼً ﻋــن ﺘوﺠــﻪ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻷدﺒــﺎء واﻝﻜﺘــﺎب
واﻝﻔﻨﺎﻨﻴن ﻨﺤو اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤرﻴﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻹﺒداع.
ﻨﺎﻫﻴــك ﻤــن ﺠﻤﻬـرة ﻤــن اﻝــﺼﺤﻔﻴﻴن اﻝﻤﺤﺘــرﻓﻴن اﻝــذﻴن ﻤﺎرﺴـوا ﻋﻤﻠﻬــم ﻓــﻲ اﻝــﺼﺤف
اﻝــﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺤــررﻴن أو ﻜﺘــﺎب أو ﻤﻨــدوﺒﻴن أو ﻤ ارﺴــﻠﻴن ،إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻜﺒﻴ ـرة ﻤــن

)(504
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ﺼﺤﻔﻴﻲ اﻝﺨﺎرج اﻝﻌﺎﺌدﻴن ﻝﻠوطن ،وان ﻫﻨﺎك ﻋدداً ﻤن ﺸـﻴوخ اﻝﻌـﺸﺎﺌر اﻝﻌراﻗﻴـﺔ أﺼـدروا
ﺼﺤﻔﺎً ﻤوﻝوﻫﺎ ..وﺘﻠك ﻨﻘﻠﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ٕواﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺸﻬودة.
ان ﺘﺠـ ــﺎوز ﻋـ ــدد اﻝـ ــﺼﺤف اﻝـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـ ــﺔ واﻝﻔﻨﻴـ ــﺔ واﻝرﻴﺎﻀـ ــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ
اﻝﺼﺎدرة ﺨﻼل اﻝﺴﺘﺔ أﺸﻬر اﻷوﻝﻰ ﻤـن اﻻﺤـﺘﻼل )ﻤـﺎ ﺒﻌـد  2003/4/9إﻝـﻰ )(250
ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴؤﺸر ظﺎﻫرﻩ ﺠدﻴدة ﻜﺒﻴرة وﻓرﻴدة ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
ﻜــل ذﻝــك رﻏــم اﻝﻤﻌوﻗــﺎت واﻝــﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘــﻲ اﻋﺘرﻀــت ﻤــﺴﻴرة اﻝﻌﻤــل اﻝــﺼﺤﻔﻲ..
ﻤﺜل أزﻤﺔ ﺘوﻓر وﻗود اﻝﻨﻘل واﻝورق ،وأﺴﻌﺎرﻩ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻻﺤﺒـﺎر وﻤﻜـﺎﺌن اﻝطﺒﺎﻋـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ،
وزﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤـﺼﻤﻤﻴن واﻝﻔﻨﻴـﻴن واﻝﻤ ارﺴـﻠﻴن واﻝﻤﺨﺒـرﻴن ،واﻝﻤﻨـﻀدﻴن ،وﻗﺒـل ﻜـل
ذﻝك ﺼﻌوﺒﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤطﺒﻌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝطﺒﻊ اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻤﻊ ﺘداﺨل ظـروف اﻝﻌﻤـل-
ﻓ ـ ــﻲ ظ ـ ــل ﻤﻤﻨوﻋ ـ ــﺎت اﻝﺘﺠـ ـ ـوال ،ﻻﺴ ـ ــﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨ ـ ــﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼ ـ ــر اﻝﻨ ـ ــﺴوﻴﺔ وﻓﻘ ـ ــدان اﻷﻤ ـ ــن
واﻝﻤواﺼـﻼت ،ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻴـق اﻝﻌﻤـل اﻹﻋﻼﻤـﻲ اﻝﻤﻬﻨـﻲ ،ورﻏـم ذﻝـك ﺨرﺠـت ﺼـﺤف اﻝﻌـراق
اﻝﺠدﻴدة ﺒﺄﺒﻬﻰ اﻝﺤﻠل واﻏﻨﺎﻫﺎ ﻓـﻲ اﻋـدادﻫﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ..اﻝﺦ.
وﻴرﺠ ــﻊ ذﻝ ــك إﻝ ــﻰ ﺤﻤ ــﺎس اﻝ ــﺼﺤﻔﻴﻴن واﺼـ ـرارﻫم ﻋﻠ ــﻰ ﻤواﺼ ــﻠﺔ اﻝﻌط ــﺎء ،وﺤﻤ ــل
رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻﻋﺘزاز ﺒﺸرف اﻝﻤﻬﻨﺔ ،وﻗدﺴﻴﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ.
:
ا*ا  Fا p :7*7/اا
ﻝﻠــﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓــﻲ أي ﺒﻠــد )ﻗــﺎﻨون( ﻴــﺴﻤﻰ )ﻗــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت( أو )ﻗــﺎﻨون اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ(
ﻴــﻨظم ﺸــؤوﻨﻬﺎ ..ﺒﻤــﺎ ﻴــﻀﻤن اﻨﺘظــﺎم طﺒﻌﻬــﺎ وﻨــﺸرﻫﺎ وﺼــدورﻫﺎ ﺒﻤواﻋﻴــد وﻓﺘـرات ﻴــﺴﻤﻴﻬﺎ
اﻝﻘــﺎﻨون :ﻴوﻤﻴــﺔ ،ﻨــﺼف أﺴــﺒوﻋﻴﺔ ،أﺴــﺒوﻋﻴﺔ ،أو ﺸــﻬرﻴﺔ أو ﻨــﺼف ﺸــﻬرﻴﺔ ،ﻓــﺼﻠﻴﺔ ،
دورﻴــﺔ ،ﺴــﻨوﻴﺔ ،وذﻝــك ﻗﺒــل أن ﻴــدﺨل اﻝﻌــﺎﻝم ﻋــﺼر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴــﺔ واﻹﻋــﻼم اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ،
وﺘ ـ ــﺸﺘرك ﻤ ـ ــﻊ ﻗ ـ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋ ـ ــﺎت ﻗـ ـ ـواﻨﻴن أﺨ ـ ــرى) ،ﺘﺠﺎرﻴ ـ ــﺔ واﻗﺘ ـ ــﺼﺎدﻴﺔ( ﻓ ـ ــﻲ ﺘﺤدﻴ ـ ــد
ﻤــﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻌﻤــل اﻝــﺼﺤﻔﻲ ﻝــدور اﻝﻨــﺸر واﻝﻤؤﺴــﺴﺎت اﻝــﺼﺤﻔﻴﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ
)ﻤــﺸﺎرﻴﻊ اﺴــﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ( ﺘﺨــﻀﻊ ﻝﻘـواﻨﻴن اﻝــﺴوق :اﻝﻌــرض واﻝطﻠــب ،اﻝﻜﻠﻔــﺔ واﻝـرﺒﺢ ،وﻗــﺎﻨون
ﺘﻨﺎﻗص اﻝﻐﻠﺔ واﻻﻨدﺜﺎر واﻝﺠدوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،وﺘﺤدﻴد اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﻨﺎﻓـذة ﻤـﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻌﻤـل
اﻝﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع اﻝﻔردي -إذا ﻜﺎن ذﻝك طـﺎﺒﻊ اﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ -وﻓـﻲ اﻝـﺸرﻜﺔ اﻝـﺼﺤﻔﻴﺔ
أو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻬذا -رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة ،وذاك رﺌﻴس اﻝﺘﺤرﻴـر ،وآﺨـر ﻤـدﻴر
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اﻝﺘﺤرﻴـر ،وﻏﻴـرﻩ ﺴـﻜرﺘﻴر اﻝﺘﺤرﻴـر ،ﻓـﻀﻼً ﻋـن أﻋـﻀﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺘﺤرﻴـر وﺨﻠـف ﻫـذا وذاك
ﻴﻘ ــف اﻝﻜ ــﺎدر اﻝطﺒـ ـﺎﻋﻲ واﻝﻔﻨ ــﻲ واﻹﺨ ارﺠ ــﻲ ﻤ ــن اﻝﻤﻨ ــﻀدﻴن واﻝﻤ ــﺼﻤﻤﻴن واﻝﺨط ــﺎطﻴن
واﻝﻤﺼورﻴن واﻝﻤﻨﻔذﻴن وﻋﻤﺎل اﻝﻤطﺒﻌـﺔ ) ، (505وﺜﻤـﺔ ﺒﻌـض اﻝﺠﻨـود اﻝﻤﺠﻬـوﻝﻴن اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن
وراء ﻜ ـواﻝﻴس اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻻ ﺘُﻨــﺸر أﺴــﻤﺎؤﻫم ﻓــﻲ ﻋﻤــود ﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ )ﻏﺎﻝﺒــﺎً( وﻤــن
ﻫ ــؤﻻء ﻤ ــن ﻴﻌﻤ ــل وﻤ ــن ﻤﻌﻬ ــم اﻝﻜﺘ ــﺎب واﻝﻤﺤ ــررون واﻝﻤ ارﺴ ــﻠون ﻴﻤﺜﻠ ــون )ﻓرﻴ ــق ﻋﻤ ــل
اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ( وﻫــم داﺌﻤ ــﺎً ﻓــﻲ ﺴــﺒﺎق ﻤ ــﻊ أﻨﻔــﺴﻬم وﻤ ــﻊ ﻤﻨﺎﻓــﺴﻴﻬم وﻤــﻊ اﻵﺨـ ـرﻴن ،ﺒــل ﻤ ــﻊ
اﻝزﻤن ،أﻨﻬم ﻴﻤﺜﻠون ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺼراع ﻻ ﻴﻬدأ ،ﻤﻊ اﻝﺤدث واﻝﺨﺒر واﻝـﺼورة واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺔ.
وﻴﺤـ ــدد )ﺘ ـ ـراﺨﻴص( اﻝﻤطﺒوﻋـ ــﺔ -أي إﺠـ ــﺎزة اﻝـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ طﺒﻌﺘﻬـ ــﺎ وﻫوﻴﺘﻬـ ــﺎ ..ﻜـ ــﺄن ﺘﻜـ ــون
ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ أو رﻴﺎﻀــﻴﺔ أو ﻗﺎﻨوﻨﻴ ـﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو اﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ -ﺘﺠﺎرﻴــﺔ أو إﻋﻼﻨﻴــﺔ ..ﺒﻴــد
ان اﻝطﻤــوح اﻝــﺼﺤﻔﻲ اﻝــذي ﻻ ﺘﺤــدﻩ ﺤــدود ،وﺴــﻨﻴن اﻝﺘطــور واﻝﻨﻤــو ﻻ ﺘــدع اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺤﺎﻝﻬــﺎ ،ﻻ ﻤــن ﺤﻴــث ﺤﺠﻤﻬــﺎ وﻻ ﻤــن ﺤﻴــث طﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ ،إذ ﻏﺎﻝﺒــﺎً ﻤــﺎ ﺘﻠﺠــﺄ اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ
إﻝـﻰ ﺘﺠــﺎوز ذﻝــك إﻝــﻰ )اﻝﺘﻜﻴﻴـف( ﻤــﻊ اﻝﻘــﺎﻨون ﺒــﺸﻜل ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤــن ﺘﻠﺒﻴــﺔ ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻝﺘطــور
واﻝﺘﻐﻴر ﻤن ﺠﻬﺔ وارﻀﺎء أذواق وﺤﺎﺠﺎت ﺠﻤﻬور اﻝﻘراء ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨـرى ودون اﻝﺘﻘـﺎطﻊ
ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻨون.
وان اﻝــﺼﺤﻔﻴﻴن اﻷذﻜﻴــﺎء ﻻ ﻴﻨــوون أو ﻴرﻏﺒــون ﺒﺎﻻﺸــﺘﺒﺎك ﻤــﻊ اﻝﻠ ـواﺌﺢ واﻝﻘ ـواﻨﻴن،
واﻝـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺤﻴـ ــﺔ ﻻ ﺘﻤـ ــﻨﺢ اﻝﻘـ ــﺎﻨون ﻓـ ــرص اﻝﺘﻌطﻴـ ــل أو اﻴﻘـ ــﺎف اﻝـ ــﺼدور ،أو ﺴـ ــﺤب
اﻻﻤﺘﻴﺎز ،ﺒل أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺤد )اﻹﻨذار( واﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ.
وﺨــﻀﻌت اﻝــﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴــﺔ إﻝــﻰ ﻋـ ٍ
ـدد ﻤــن اﻝﻘ ـواﻨﻴن ..ﻤﻨــذ ان ﻜــﺎن اﻝﻌ ـراق وﻻﻴــﺔ
ﻋﺜﻤﺎﻨﻴــﺔ ،ﻋﻨــدﻤﺎ أﺼــدر اﻝـواﻝﻲ اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻲ داود ﺒﺎﺸــﺎ ﺠرﻴــدة )ﺠورﻨــﺎل اﻝﻌـراق( ﻓــﻲ ﺒﻐــداد
ﻋﺎم  1816ﻝم ﻴﻜن ﺜﻤﺔ ﻗﺎﻨون ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ،واﻨﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻫﻨـﺎك أﻫـواء وﻨواﻴـﺎ
اﻝـ ــﺴﻼطﻴن واﻝـ ــوﻻة وﻫـ ــﻲ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺤـ ــدد ﻤـ ــﺴﺎر اﻝـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ ،وﺘﻘـ ــول اﻝﻤـ ــﺼﺎدر ان اﻝﺘـ ــﺎرﻴﺦ
اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻝم ﻴﻌرف أي ﻨظﺎم ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت – ﻗﺒل ).(506)(1863
) (505د .ﺴــﻨﺎن ﺴــﻌﻴد ،د ارﺴــﺎت ﻓــﻲ اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،ﺒﻐــداد ،و ازرة اﻻﻋــﻼم ،1972 ،ص 8وﻤــﺎ
ﺒﻌدﻫﺎ.
)(506

ﻗــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻲ اﻝــﺼﺎدر ﻓــﻲ  16ﺘﻤــوز  1959وﺒﻘــﻲ ﻨﺎﻓــذاً ﺤﺘــﻰ ﻗﻴــﺎم اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ

اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
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وﻜــﺎن ﻗــﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒــﺎت اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻲ )اﻝــﺴﻠطﺎﻨﻲ اﻝﻬﻤــﺎﻴوﻨﻲ( اﻝــﺼدر ﻋــﺎم  1858ﻗــد
ﺘــﻀﻤن ﺒﻌــض اﻝﻤ ـواد اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ واﻝﻨــﺸر ،ﻤﻨﻬــﺎ ﻤﻤــﺜﻼً )ﻴﻌﺎﻗــب ﻤــن ﻴطﺒــﻊ أو
ﻴﻨــﺸر ﻓــﻲ دور اﻝطﺒﺎﻋــﺔ اﻝﻤؤﺴــﺴﺔ ﺒــﺄﻤر وﻤواﻓﻘــﺔ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻜﺘــب أو اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت اﻝــﻀﺎرة
ﻀــد اﻝــﺴﻠطﺔ واﻝﺤﻜوﻤــﺔ واﻷﻤــم اﻝﻤﻨــﻀوﻴﺔ ﺘﺤــت ﻝـواء اﻹﻤﺒراطورﻴــﺔ ،ﺒﻤــﺼﺎدرة ﻤــﺎ طﺒــﻊ
أوﻻً وﻴﺠــﺎزي ﺒﻌــد ﻏﻠــق دار اﻝطﺒﺎﻋــﺔ وﺒﻐ ارﻤــﺔ ﺘﺘ ـراوح ﺒــﻴن ﻋــﺸر ﻝﻴ ـرات وﺨﻤــﺴﻴن ﻝﻴ ـرة
ذﻫﺒﻴﺔ ﻤﺠﻴدﻴﺔ(.
وﻫﻜــذا ﻴﻤﻜــن اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ ان ﺼــﺤﻴﻔﺔ "اﻝــزوراء" اﻝﺘــﻲ أﺼــدرﻫﺎ اﻝ ـواﻝﻲ اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻲ
ﻤـ ــدﺤت ﺒﺎﺸـ ــﺎ -ﻓـ ــﻲ /15ﺤزﻴ ـ ـران ،1869/ﻜﺎﻨـ ــت ﺨﺎﻀـ ــﻌﺔ ﻝﻘـ ــﺎﻨون ﺴـ ــﻨﺔ  ،1863ﺜـ ــم
ﺘﻌددت ﻨظم وﻗواﻨﻴن اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ..ﺜم اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺒﻌدﺌذ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-13

ﻗ ـ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋ ـ ــﺎت اﻝﻌﺜﻤ ـ ــﺎﻨﻲ اﻝ ـ ــﺼﺎدر ﻓ ـ ــﻲ  16ﺘﻤ ـ ــوز 1909ﻋﻘ ـ ــب

اﻻﻨﻘﻼب اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ،وﺒﻘﻲ ﻨﺎﻓذاً ﺤﺘﻰ ﻗﻴﺎم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ 1921م.
-14

ﻋﻨــد ﻗﻴــﺎم اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻓــﻲ  1921ﺼــدر اﻝﻘــﺎﻨون رﻗــم ) (82ﻝــﺴﻨﺔ

 ،1931وﺴـ ــﻤﻲ ﺒـ ـ ـ )ﻗـ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋـ ــﺎت( ،وﻗـ ــد ﺸـ ــرع ﻓـ ــﻲ ﻋﻬـ ــد و ازرة )ﻨـ ــوري
اﻝﺴﻌﻴد( اﻷوﻝﻰ ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻐت اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ.
-15

ﻋدل اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤذﻜور ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم ) (56ﻝﺴﻨﺔ .1932

-16

ﺸ ــرﻋت ﺤﻜوﻤ ــﺔ رﺸ ــﻴد ﻋ ــﺎﻝﻲ اﻝﻜﻴﻼﻨ ــﻲ اﻷوﻝ ــﻰ ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋ ــﺎت رﻗ ــم

) (57ﻝﺴﻨﺔ  1933ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤﻠك ﻏﺎزي ،واﻝﻐت اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺴﺎﺒق.
-17

ﻋ ـ ــدل ﻫ ـ ــذا اﻝﻘ ـ ــﺎﻨون ﺒﺎﻝﻘ ـ ــﺎﻨون رﻗ ـ ــم ) (33ﻝ ـ ــﺴﻨﺔ  1934وﺒﻘ ـ ــﻲ ﺴ ـ ــﺎري

اﻝﻤﻔﻌول ﺤﺘﻰ ﺼدور اﻝﻤرﺴوم اﻝﻤﻠﻜﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻐـﺎء اﻤﺘﻴـﺎزات اﻝـﺼﺤف ﻜﺎﻓـﺔ
أواﺨر ﻋﺎم 1954م ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ.
-18

ﻗــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت رﻗــم ) (24ﻝــﺴﻨﺔ ) (1954ﺤﻴــث اﺴــﺘﻤرت اﻝــﺼﺤف

اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺘﺼدر ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد ﻗﻴﺎم ﺜورة  14ﺘﻤوز.1958
-19

ﺒﻌد ﻗﻴﺎم ﺜورة  14ﺘﻤوز  1958أﺼدر ﻗﺎﻨون ﺠدﻴد ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت.

-20

ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋ ــﺎت رﻗ ــم ) (34ﻝ ــﺴﻨﺔ 1963م ﺼ ــدر ﺒﻌ ــد اﻝﺜ ــﺎﻤن ﻤـ ـن

ﺸﺒﺎط 1963م ﺤﻴث ﻤﻨﺤت ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﺠﺎزات إﺼدار ) (192ﺼـﺤﻴﻔﺔ وﻤﺠﻠـﺔ،
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وﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻨﺘﻘﻠت اﻝﺼﺤف ﻤن ﺴﻠطﺔ )اﻝﺤﺎﻜم اﻝﻌﺴﻜري اﻝﻌـﺎم( إﻝـﻰ ﺴـﻠطﺔ و ازرة
اﻹرﺸﺎد )اﻹﻋﻼم().(507
-21

ﻗـ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋـ ــﺎت رﻗـ ــم ) (53ﻝـ ــﺴﻨﺔ ) (1964ﺤﻴـ ــث أُﻝﻐﻴـ ــت ﺒﻤوﺠﺒـ ــﻪ

اﻤﺘﻴﺎزات ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﺤف وﻤﻨﺤت اﺠﺎزات ﺠدﻴدة ﻝﺼﺤف اﺨرى.
 -22اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ) (155ﻝـﺴﻨﺔ )) (1967ﻗـﺎﻨون اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠـﺼﺤﺎﻓﺔ( وﻗـد
ﺼدرت ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﺼﺤف )اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ( -رﺌـﻴس ﺘﺤرﻴرﻫـﺎ أﺤﻤـد ﻓـوزي و)اﻝﺜـورة(-
رﺌــﻴس ﺘﺤرﻴرﻫــﺎ ﺤــﺎزم ﻤــﺸﺘﺎق و)اﻝﻤ ـواطن( -رﺌــﻴس ﺘﺤرﻴرﻫــﺎ ﻋﺒــد اﷲ اﻝﻤــﻼح،
و)اﻝﻤـ ــﺴﺎء( -رﺌـ ــﻴس ﺘﺤرﻴرﻫـ ــﺎ ﻤﺤﻤـ ــد اﻝﺤـ ــدﻴﺜﻲ ،و)ﺒﻐـ ــداد اوﺒزﻴرﻓـ ــر( -رﺌـ ــﻴس
اﻝﻌزﻤﻲ ،وﻜذﻝك ﻤﺠﻠﺔ أﻝف ﺒﺎء.
ﺘﺤرﻴرﻫﺎ ﺨﺎﻝص َ
 -23ﻗـ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋـ ــﺎت رﻗـ ــم ) (206ﻓـ ــﻲ  26ﻜـ ــﺎﻨون اﻷول  ،1968وﺒﻤوﺠﺒـ ــﻪ
أﺼـ ــﺒﺢ اﻹﻋـ ــﻼم ﻤرﻜزﻴـ ــﺎً وﺘـ ــم ﺤـ ــﺼر ﺼـ ــﻼﺤﻴﺔ إﺼـ ــدار اﻝـ ــﺼﺤف ﺒﺎﻝﺠﻬـ ــﺎت
اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ.
 -24وﺒﺘــﺎرﻴﺦ 1969/1/8م دﺨــل ﻗــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت اﻝﻤــذﻜور ﺤﻴــز اﻝﺘﻨﻔﻴــذ ،وظــل
ﺴﺎرﻴﺎً رﻏم إﺠراء اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﺎﺸر ﻤن ﻨﻴﺴﺎن.2003
*ا ! 7أCى  ; F`,ا :
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻼﻩ ،ﻓﺄن ﺠﻤﻴـﻊ اﻝـﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﻗﺒـل
 2003/4/9ﻜﺎﻨــت ﺘــﺼدر ﻋﻠــﻰ وﻓــق أﺤﻜــﺎم ﻗــﺎﻨون اﻝــﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ )أي اﻝﺤﻜوﻤﻴــﺔ(
رﻗــم ) (22ﻝــﺴﻨﺔ  1997وﺘﺄﺨــذ اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ ودار اﻝﻨــﺸر اﻝﺘــﻲ ﺘــﺼدرﻫﺎ )ﺸــرﻜﺔ ﻋﺎﻤــﺔ(-
وﺘﺘــوﻝﻰ اﻝــو ازرة اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬــﺎ اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ إﺼــدار اﻝﻨظــﺎم اﻝﺨــﺎص ﺒﻬــﺎ ﻤﺜــل) :ﻤطﺒوﻋــﺎت
ـﺎﺒﻘﺎ ،أﻤ ــﺎ اﻝ ــﺼﺤف اﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــم ﺘﻨﺎوﻝﻬ ــﺎ واﻝﺘ ــﻲ
وﻤﺠ ــﻼت دار اﻝ ــﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ( ﺴ ـ ً
ﺼدرت ﻤﻨذ اﻝﻌﺎﺸر ﻤن ﻨﻴﺴﺎن  ،2003وﻜذﻝك اﻝﺘـﻲ ﺴﺘـﺼدر ﻓﺄﻨﻬـﺎ ﻻﺒـد ان ﺘﺘﻔـق ﻤـﻊ
ﻗ ــﺎﻨون اﻝ ــﺸرﻜﺎت ﻏﻴ ــر اﻝﺤﻜوﻤﻴ ــﺔ رﻗ ــم  21ﻝ ــﺴﻨﺔ  1997وﺘﺄﺨ ــذ ﺸﺨ ــﺼﻴﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ
ﺒﻤوﺠﺒ ــﻪ ،وﻤ ــن اﻝﻤﻨﺎﺴ ــب اﻹﺸ ــﺎرة إﻝ ــﻰ ان ﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ ﻋﻤ ــل )ﻋراﻗﻴ ــﺔ -اﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ( ﻀ ــﻤت
) (20ﺼﺤﻔﻴﺎً ﻋﻘدت ﻤؤﺘﻤ اًر ﻓﻲ )أﺜﻴﻨﺎ(
)(507

)(508

ﺒﺎﻝﻴوﻨـﺎن ﻓـﻲ اﻷول ﻤـن ﺤزﻴـران 2003

ﻗﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋﺎت رﻗم  53ﻝﺴﻨﺔ  1964ﺤﻴث اﻝﻘﻴت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﺤف وﻤﻨﺤت اﺠﺎزات ﺠدﻴدة.

508
) (ﻗﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋﺎت رﻗم  206اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﻜﺎﻨون اﻷول  1968وﺒﻤوﺠﺒﻪ أﺼﺒﺢ اﻹﻋﻼم ﻤرﻜزﻴﺎً
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أﻋــدت ﺨﻼﻝــﻪ )ﻤــﺸروع ﻝﻘــﺎﻨون اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق( ﻜﺎﻨــت ﺘﻨــوي ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻷول ﺒرﻝﻤــﺎن
ﻋ ارﻗــﻲ ﻤﻨﺘﺨــب ﺒﻐﻴــﺔ إﺼــدارﻩ ﻝــﻀﻤﺎن اﻷطــﺎر اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠــﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،وﻤــن ﺠﻬــﺔ
أﺨــرى ..ﻓﺄﻨــﻪ ﺒﻌــد ﺤــل و ازرة اﻹﻋــﻼم واﻝﻐــﺎء ﻤؤﺴــﺴﺎﺘﻬﺎ واﺠــﻪ اﻝﻌ ـراق اﻝﻔ ـراغ اﻝرﺴــﻤﻲ
واﻝﻘ ــﺎﻨوﻨﻲ واﻹداري -اﻝ ــذي ﻴﺤ ــول دون ﻀ ــﺒط وﺘوﺠﻴ ــﻪ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ وﻤﻔرداﺘﻬ ــﺎ
( اﻝﺘﻲ ُﻴﺠﻬل اﻝﻜﺜﻴر ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ وطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ IMNاﻝﻴوﻤﻴﺔ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء )ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻋﻼم اﻝﻌراﻗﻲ
وﺘﻜوﻴﻨﺎﺘﻬ ــﺎ واﻝﺠﻬ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺨط ــط ﻝﻬ ــﺎ وﺘوﺠﻴﻬﻬ ــﺎ  ،ﺤﻴ ــث ﺘﺒ ــث ﺒـ ـراﻤﺞ ﺘﻠﻔﺎزﻴ ــﺔ ٕواذاﻋﻴ ــﺔ
وﺘ ــﺼدر ﺒﻌ ــض اﻝ ــﺼﺤف اﻝﻴوﻤﻴ ــﺔ ،ﻝ ــذﻝك أﻗ ــر )ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم اﻝﻤؤﻗ ــت( ﻤطﻠ ــﻊ أﻴﻠ ــول

 2003ﺘــﺸﻜﻴل )ﻝﺠﻨــﺔ إﻋﻼﻤﻴــﺔ( ﻀــﻤت ﺘــﺴﻌﺔ أﻋــﻀﺎء -وﺘﺘــوﻝﻰ إدارة ﺸــؤون اﻹﻋــﻼم
ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق وﺘﺘــﺄﻝف ﻤــن )ﻋــدﻨﺎن اﻝﺒﺎﺠــﻪ ﺠــﻲ ،ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز اﻝﺤﻜــﻴم ،إﺒ ـراﻫﻴم اﻝﺠﻌﻔــري،
ﻤﺤﻤ ــود ﻋﺜﻤ ــﺎن ،ﻤوﻓ ــق اﻝرﺒﻴﻌ ــﻲ ﻴوﻨ ــﺎدم ﻜﻨ ــﻪ ،ﺴ ــﻤﻴر اﻝ ــﺼﻤﻴدﻋﻲ ،ﻋﻘﻴﻠ ــﺔ اﻝﻬﺎﺸ ــﻤﻲ،
وﺼــﻨﻜول ﺠــﺎﺒوك( وﻻﺒــد ﻤــن اﻝﻘــول ان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت اﻝﻌراﻗﻴــﺔ )ﺠرﻴــدة أم ﻤﺠﻠــﺔ( ﻜﺎﻨــت
ﺘﺄﺨذ ﺸﻜﻠﻬﺎ وﺼﻔﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻤن اﻝﻀواﺒط اﻵﺘﻴﺔ:
 -4اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘرﺨﻴص ﺒﺎﻝﺼدور )أﺠﺎزة( ﺤﺴب ﻗﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝذي ﻜـﺎن
ﻨﺎﻓذاً.
 -5اﻝﺤ ــﺼول ﻋﻠ ــﻰ رﻗ ــم إﻴ ــداع ﻤ ــن اﻝﻤﻜﺘﺒ ــﺔ اﻝوطﻨﻴ ــﺔ /دار اﻝﻜﺘ ــب واﻝوﺜ ــﺎﺌق ﺤﺎﻝﻴ ــﺎً
ﺒﺒﻐداد.
 -6وﻜﺎﻨــت ﺘــﺴﺠل ﺴــﺎﺒﻘﺎً ﻝــدى داﺌ ـرة )اﻝﺒرﻴــد واﻝﺒــرق واﻝﻬــﺎﺘف( ﺘﺤــت رﻗــم ﻤﻌــﻴن..
وﺘﻠ ــك اﻝﺤﺎﻝ ــﺔ ﺘﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﺼ ــﻔﺔ اﻝرﺴ ــﻤﻴﺔ ﻤ ــن ﺠﻬ ــﺔ وﺘﺤ ــﺼل ﻋﻠ ــﻰ ﺘﺨﻔ ــﻴض ﻓ ــﻲ
اﻷﺠــور اﻝﺒرﻴدﻴــﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ،أﻤــﺎ اﻝﻴــوم ﻓﺎﻻﺠــﺎزة ورﻗــم اﻹﻴــداع ﻫﻤــﺎ اﻝــﻨﻬﺞ
اﻝﺴﺎﺌد ﻹﻋطﺎء اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺼﻔﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼدور.
ا  .ة:
اUCر ا :3وا K;Lا اا
دﻓــﻊ ﻋدﻴــد اﻝــﺼﺤﻔﻴﻴن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ﺤﻴــﺎﺘﻬم ﻤــن أﺠــل دﻴﻤوﻤــﺔ واﻨﺘــﺼﺎر اﻝﻜﻠﻤــﺔ اﻝــﺼﺎدﻗﺔ
ﺒﻌﻀﻬم راح ﻀﺤﻴﺔ ﺠﻬل أو ﺘﻌﺼب وﺒﻌﻀﻬم ﻗﻀﻰ ﻀﺤﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎم أﻫوج

)(509

.

ﻓﻔـ ــﻲ ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  2003/5/24اﻏﺘﻴـ ــل ﻓـ ــﻲ ﻤدﻴﻨـ ــﺔ اﻝﺤﻠـ ــﺔ )ﻤرﻜـ ــز ﻤﺤﺎﻓظـ ــﺔ ﺒﺎﺒـ ــل(
اﻝ ــﺼﺤﻔﻲ اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ /ﻋﻘﻴ ــل ﻤﺤﻤ ــد رﺸـ ــﻴد اﻝﺠﻨ ــﺎﺒﻲ ..ﻤ ــدﻴر ﺘﺤرﻴ ــر ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ )اﻝﻔﻴﺤـ ــﺎء(
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اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ ﺒﻌـد ﺼـدور ﻋـددﻫﺎ اﻷول ،اﻏﺘﺎﻝـﻪ ﻤﺠﻬوﻝـون وﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ اﻝﻌـﺎدة ﻓـﻲ ﻤﺜـل ﻫـذﻩ
اﻝﺠراﺌم ﺘﺴﺠل ﻀد ﻤﺠﻬول.
وﻓﻲ اﻝﻤوﺼل اﻏﺘﻴل اﻝﺼﺤﻔﻲ )أﺤﻤد ﺸوﻜت( -رﺌﻴس ﺘﺤرﻴر ﺠرﻴـدة )ﺒـﻼ اﺘﺠـﺎﻩ(
ﺒﺘﺎرﻴﺦ  2003/10/28ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ.
وﻝﻌل ﻤﺘﺎﻋب اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﻼل ﺘـﺴﺘﺤق وﻗﻔـﺔ وﻤراﺠﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻝرﻏم ﻤن ﻫﺎﻤش اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻻﺤﺘﻼل ،ﺸرﻴطﺔ ﻋدم ﺘﺠـﺎوز اﻝﺨطـوط
اﻝﺤﻤ ـراء ،ﺤﻴــث ﺠــرى إﻴﻘــﺎف ﺒﻌــض اﻝــﺼﺤف وﻏﻠــق ﻤﻜﺎﺘﺒﻬــﺎ واﻋﺘﻘــﺎل اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬــﺎ،
وﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻠﺔ:
ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ  2003/6/1ﺘـ ــم إﻴﻘـ ــﺎف ﺼـ ــدور ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ )ﺼـ ــدى اﻷﻤـ ــﺔ( ﻓـ ــﻲ اﻝﻨﺠـ ــف
واﻋﺘﻘــﺎل اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠﻤــﺎً ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﺘﺤرﻴــر اﻝﻌـراق ،وﻓـﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ
 2003/7/20أﻏﻠﻘــت ﺴــﻠطﺎت اﻻﺤــﺘﻼل ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝﻤــﺴﺘﻘﻠﺔ( أو دوﻫﻤــت ﻤﻜﺎﺘﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﻤﻨطﻘﺔ اﻝوزﻴرﻴـﺔ ﺒﺒﻐـداد وﻋﺒﺜـت ﺒﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬـﺎ وﻤوﺠوداﺘﻬـﺎ ،وﻜـﺎن ذﻝـك ﺒﻌـد ﺼـدور ﻋـددﻫﺎ
)اﻝـﺴﺎﺒﻊ( وﻓــﻲ أواﺌـل ﺸــﻬر أﻴﻠـول /ﺴــﺒﺘﻤﺒر ﻤــن ﻨﻔـس اﻝــﺴﻨﺔ ﻋـﺎدت )اﻝﻤــﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻝﻠــﺼدور
ﺒﻌددﻫﺎ )اﻝﺜﺎﻤن( ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن رﺌﻴس ﺘﺤرﻴرﻫﺎ اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻀﺎري ﻤﺤﻤد.
وﻓـ ــﻲ أواﺨـ ــر أﻴﻠـ ــول /ﺴـ ــﺒﺘﻤﺒر 2003 /أﻏﻠﻘـ ــت ﺴـ ــﻠطﺔ اﻻﺤـ ــﺘﻼل ﻓـ ــﻲ اﻝﻤوﺼـ ــل
ﺼﺤﻴﻔﺔ)ﺼدى ﺘﻠﻌﻔر( اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺘﻠﻌﻔر -ﺒﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻨﻴﻨـوى ﺒﻌـد ﺼـدور ﻋـددﻫﺎ
اﻝﺜــﺎﻨﻲ ،وذﻝــك ﺒــﺴﺒب ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬــﺎ ﻗ ـواﻨﻴن اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ )أﻴــﺔ ﻗ ـواﻨﻴن( إذا ﻜﺎﻨــت اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗــد
ﻨـﺸرت ﻤوﻀــوﻋﺎً طﺎﻝﺒـت ﻓﻴــﻪ ﺒﺈرﺴـﺎل ﻗـوات ﺘرﻜﻴـﺔ إﻝــﻰ اﻝﻌـراق ،وان ﻝﺘرﻜﻴــﺎ اﻝﺤـق ﺒوﻻﻴــﺔ
اﻝﻤوﺼل.
وﻤ ـ ــن ﻤﺘﺎﻋ ـ ــب اﻝ ـ ــﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤ ـ ــﺜﻼً ..ﻗﻴ ـ ــﺎم اﻝ ـ ــﺸرطﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ـ ــﺔ ﺒﺎﻗﺘﺤ ـ ــﺎم ﻤﺒﻨ ـ ــﻰ ﻨﻘﺎﺒ ـ ــﺔ
اﻝــﺼﺤﻔﻴﻴن اﻝﻌ ـراﻗﻴﻴن ﻓــﻲ 30أﻴﻠــول/ﺴــﺒﺘﻤﺒر  2003ﺒﻌــد ان ﻜــﺴرت اﻷﺒ ـواب واﻋﺘﻘــﺎل
اﻝﺤﺎرس وﺘﻔﺘﻴش اﻝﻤﻜﺎﺘب ،واﻝﺘﻬدﻴد واﻋﺘﻘﺎل اﻝﻨﺎﺌـب اﻷول ﻝﻨﻘﻴـب اﻝـﺼﺤﻔﻴﻴن ..ﻜﻤـﺎ ورد
ﺒﺒﻴــﺎن اﻝﻨﻘﺎﺒــﺔ

)(510

اﻝﺘــﻲ اﻋﺘﺒــرت اﻝﻌﻤــل اﺴــﺘﻔ از اًز أو اﻨﺘﻬﺎﻜــﺎً ﻝﻠﺤرﻤــﺎت اﻝــﺼﺤﻔﻴﺔ -ﺒــزﻋم

ان ﻋﻴﺎرات ﻨﺎرﻴـﺔ أطﻠﻘـت ﻤـن اﻝﻤﺒﻨـﻰ اﻝﻤﺠـﺎور ﻝﻠﻨﻘﺎﺒـﺔ واﻝﺠﻤﻴـﻊ ﻴﻌﻠـم ان ﺒﻐـداد وﻤﺨﺘﻠـف

)(510
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اﻝﻤــدن اﻝﻜﺒــرى ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﺘــﺸﻬد ﻜــل ﺴــﺎﻋﺔ ﻴوﻤﻴــﺎً اطــﻼق آﻻف ﻤــن اﻝﻌﻴــﺎرات اﻝﻨﺎرﻴــﺔ
وﻋﻠ ــﻰ ﻤ ــﺴﻤﻊ وﻤـ ـرأى ﻤ ــن اﻝ ــﺸرطﺔ وﻗـ ـوات اﻻﺤ ــﺘﻼل ،وﻝ ــم ﺘ ــﺴﻠم ﻤﻜﺎﺘ ــب اﻝﻔ ــﻀﺎﺌﻴﺎت
واﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻐــداد ﻤــن اﻝﻤــداﻫﻤﺎت واﻝﺘﺠــﺎوزات .ﻓﻘــد ﻨــدد اﻝﺘﻠﻔــﺎز اﻹﻴ ارﻨــﻲ
ﻴوم  2003/10/20ﺒﺎﻗﺘﺤﺎم اﻝﺠﻨود اﻷﻤﻴرﻜﺎن ﻝﻤﻜﺎﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻐداد ﻝﻠﻤرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺨـﻼل
ﺨﻤــﺴﺔ أﺸــﻬر ،وﻝﻘــد ﻨﻘﻠــت وﻜﺎﻝــﺔ )أ.ف.ب( ان ﻤــﺴؤوﻻً ﻓــﻲ اﻝــﺸﺒﻜﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ اﻹﻴراﻨﻴــﺔ
اﻝﺘــﻲ ﺒــدأت اﻝﺒــث ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻋﺒــر اﻷﻗﻤ ــﺎر اﻝــﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ..أﻓــﺎد ﺒــﺄن ﺜﻼﺜــﻴن ﺠﻨــدﻴﺎً أﻤﻴرﻜ ــﺎ
ﺘدﻋﻤﻬم اﻝدﺒﺎﺒﺎت ،اﻗﺘﺤﻤوا ﻤﻜﺎﺘـب ﺸـﺒﻜﺔ )اﻝﻌـﺎﻝم(

)(511

ﺒﺤﺜـﺎً ﻋـن ﻤـﺸﺎﻫد ﻫﺠـوم ﺒﻘـذاﺌف

اﻝﻬﺎون ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـدة أﻤﻴرﻜﻴـﺔ ،واﻫـﺎﻨوا ﺼـﺤﺎﻓﻴﻲ ﺘﻠﻔـﺎز )اﻝﻌـﺎﻝم( ،وﻜـﺎن ذﻝـك ﻴﻨـدرج ﺘﺤـت
وﻫم اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤزﻋوﻤﺔ.
وﺜﻤــﺔ ﻤﻐﺎﻝطــﺎت وأﻜﺎذﻴــب ﺘﻜــﺎد ﺘﻐطــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــﺎﺌق اﻝ ـراﻫن اﻹﻋﻼﻤــﻲ وﺴــﻴﺎﻗﺎﺘﻪ،
وﻝﻜــن ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻤــﻀﺎﻴﻘﺎت ﺠﻨــود اﻻﺤــﺘﻼل ﻝﻠــﺼﺤﻔﻴﻴن ﻤــﺴﺄﻝﺔ ﻻ ﻴﻤﻜــن اﻏﻔﺎﻝﻬــﺎ أو اﻝﺘﻘﻠﻴــل
ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ .وﻜﻤﺎ أﺸر اﻝـﺴﻴد )ﻤﺤﻤـد ﻓـﺎﺌق( -رﺌـﻴس )اﻝﻤﻨظﻤـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨـﺴﺎن(
ﻓــﻲ ﺘــﺼرﻴﺢ ﻨــﺸرﺘﻪ ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺠرﻴــدة( اﻝﺒﻐدادﻴــﺔ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  ،2003/8/14أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜــن
إﻗﺎﻤــﺔ دﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ظﻬــر دﺒﺎﺒــﺔ أو ﻤــدﻓﻊ ،وﻨﻘــول واﻝﻜــﻼم ﻝﻠــﺴﻴد ﻤﺤﻤــد ..ان ﺤرﻴــﺔ
اﻝ ــﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻ ﺘﺘﻔ ــق وﺤرﻜ ــﺔ اﻝﻬـ ـراوة ﺒﻴ ــد ﺸ ــرطﻲ أو اﻝﺒﻨدﻗﻴ ــﺔ ﺒﻴ ــد اﻝﺠﻨ ــدي ،وان )اﻝﺤﺒ ــﺎل
اﻝﺒﻼﺴــﻴﺘﻜﻴﺔ( اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﻤﻘــﺎم )اﻻﺼــﻔﺎد( وأﻜﻴــﺎس اﻝﺒﻼﺴــﺘﻴك اﻝﺒﺎﺌــﺴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘوﻀــﻊ ﻓــﻲ
رؤوس اﻝـ ـ ــﺼﺤﻔﻴﻴن ﻤـ ـ ــن ﻗﺒـ ـ ــل ﺠﻨـ ـ ــد اﻻﺤـ ـ ــﺘﻼل ﻻ ﺘﻌﻜـ ـ ــس ﺼـ ـ ــدق ﺸـ ـ ــﻌﺎرات اﻝﺤرﻴـ ـ ــﺔ
واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ وﺤرﻴـﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴــر واﺤﺘـرام اﻝـرأي اﻵﺨـر ،ﺘﻠـك اﻝﻘــﻴم اﻝﺘـﻲ طﺎﻝﻤــﺎ ﺘﺤـدﺜت ﻋﻨﻬــﺎ
ﻤﺎﻜﻨ ــﺔ اﻝدﻋﺎﻴ ــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ،ﻫ ــل ﻨﺤ ــن أﻤ ــﺎم طوﻓ ــﺎن ﻤ ــن اﻝزﻴ ــف..ﻝﻘ ــد ﺘﻌ ــرض ﻤ ــﺼور
ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺠرﻴــدة( ﻴﺎﺴــﻴن ﺼــﺒري إﻝــﻰ اﻋﺘــداء ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﺠﻨــود اﻻﻤﻴرﻜــﺎن اﻝــذي ﻜــﺎﻨوا
ﻤوﺠـودﻴن ﻓـﻲ ﻤﺒﻨـﻰ ﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﺘﻘﺎﻋـد اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺒﻐـداد ،ﻋﻨـدﻤﺎ ﻜـﺎن ﻴﻘـوم ﺒواﺠﺒـﻪ اﻝـﺼﺤﻔﻲ،
وﻴـ ــﺼور اﻝﻤﺘﻘﺎﻋـ ــدﻴن ،وﻗـ ــﺎم اﻝﺠﻨـ ــود اﻷﻤﻴرﻜـ ــﺎن ﺒـ ــﻀرﺒﻪ وﺘﻘﻴﻴـ ــد ﻴدﻴـ ــﻪ ووﻀـ ــﻊ اﻝﻜـ ــﻴس
اﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻲ ﻓﻲ رأﺴﻪ وﻤﺼﺎدرة ﻜﺎﻤرﺘﻪ وﻫوﻴﺘﻪ وﻝوازﻤﻪ اﻝﺸﺨـﺼﻴﺔ وﺘﻬدﻴـدﻩ ﺒﺎﻝﻘﺘـل ،ﻜـﺎن

)(511ﺴﻌد اﻝدﻴن ﺨﻀﻴر ، ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص.154
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ذﻝ ــك أواﺴ ــط أﻴﻠ ــول ﺴ ــﺒﺘﻤﺒر  ، 2003وﻜﺎﻨ ــت ﻤﻌ ــﻪ اﻝ ــﺼﺤﻔﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨدﺴ ــﺔ )رﻨ ــﺎ ﺠﻌﻔ ــر
ﻴﺎﺴﻴن( اﻝﻤﺤررة ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺠرﻴدة(.
وﻓــﻲ اﻝﺜــﺎﻤن ﻤــن أﻴﻠــول ﺠــرى اﻋﺘﻘــﺎل اﻝــﺸﻬﻴدة أط ـوار ﺒﻬﺠــت -وﻤﻌﻬــﺎ اﻝﻤــﺼور
وذﻝــك ﻋﻨــد ﻗﻴﺎﻤﻬــﺎ ﺒﺘﻐطﻴــﺔ اﻨﻔﺠــﺎر ﻋﺒــوﺘﻴن ﻨﺎﺴــﻔﺘﻴن ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻐزاﻝﻴــﺔ ﺒﺒﻐــداد ،وﺠــرى
اﻗﺘﻴﺎدﻫﻤــﺎ إﻝــﻰ ﺴــﺠن اﻝﻤطــﺎر ﺤﻴــث ﺘــم اﻋﺘﻘﺎﻝﻬﻤــﺎ ،وﻜــﺎن ﻤــن ﺒــﻴن أﺴــﺒﺎب ذﻝــك اﻝﺘﻌﺎﻤــل
اﻻﻤﻴرﻜﻲ اﻝﻔظ )ﺘروﻴﻊ( اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ٕوارﻫﺎﺒﻬم ﻝﻤﻨﻌﻬم ﻤن ﻨﻘل اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻜﻤﺎ ﻫﻲ:
وﻗ ــد ﻨﻘﻠ ــت وﻜ ــﺎﻻت اﻷﻨﺒ ــﺎء ﻴ ــوم اﻝﺜﻼﺜ ــﺎء  2005/1/4ﻤ ــن ﻨﻴوﻴ ــورك ان )ﻝﺠﻨ ــﺔ
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝـﺼﺤﻔﻴﻴن ذﻜـرت ﻓـﻲ ﺘﻘرﻴرﻫـﺎ اﻝـذي ﻨـﺸرﺘﻪ ﻴـوم اﻻﺜﻨـﻴن اﻝﺜﺎﻝـث ﻤـن ﺸـﻬر ﻜـﺎﻨون
اﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ /ﻴﻨـ ــﺎﻴر 2005ان ) (56ﺼـ ــﺤﻔﻴﺎً ﻗﺘﻠ ـ ـوا ﺨـ ــﻼل اﻝﻌـ ــﺎم  2004أﺜﻨـ ــﺎء ﻤﻤﺎرﺴـ ــﺘﻬم
ﻤﻬﻨــﺘﻬم ﺒﻴــﻨﻬم ) (23ﺼــﺤﻔﻴﺎً ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،وان ) (9ﻤــن ﻫــؤﻻء اﻝـ ـ ) (23ﻗﺘﻠ ـوا ﺒــﺼورة
ﻤﺘﻌﻤدة).(512
وﻗـ ـ ـ ـ ــد ﺠـ ـ ـ ـ ــرى اﻏﺘﻴـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻝـ ـ ـ ـ ــﺼﺤﻔﻴﺔ اط ـ ـ ـ ـ ـوار ﺒﻬﺠـ ـ ـ ـ ــت اﻝـ ـ ـ ـ ــﺴﺎﻤراﺌﻲ ﻴـ ـ ـ ـ ــوم )(22
ﺸﺒﺎط/ﻓﺒراﻴر 2006/ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرف ﺴـﺎﻤراء ﻋﻘـب ﺤـﺎدث ﺘﻔﺠﻴـر ﻤرﻗـدي اﻹﻤـﺎﻤﻴن ﻋﻠـﻲ
اﻝﻬﺎدي واﻝﺤﺴن اﻝﻌﺴﻜري ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻝﺴﻼم.
ٕواﻝــﻰ اﻝﻴــوم ﻓــﺄن ﺤــﺼﻴﻠﺔ اﻝــﺸﻬداء ﻤــن اﻝــﺼﺤﻔﻴﻴن ﺘﺠــﺎوزت اﻝـ ـ ) (300ﺼــﺤﻔﻲ
وﻋﺎﻤ ــل ﻓ ــﻲ ﺤﻘ ــل اﻹﻋ ــﻼم واﻝ ــﺼﺤﺎﻓﺔ ،وﻫ ــو رﻗ ــم ﺒ ــﻼ ﺸ ــك ﻴ ــﺼور ﻋظ ــم اﻝ ــﺼﻌوﺒﺎت
اﻝﻌرﻗــﻲ ،وﻴﻔــﻀﺢ ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻜــل اﻝــﺸﻌﺎرات اﻝﺘــﻲ
واﻝﻤﻌوﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﻤــل ﺒظﻠﻬــﺎ اﻹﻋﻼﻤــﻲ ا
ﺘﺘﺤـدث ﻋـن اﻝﺤرﻴـﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ واﻝـرأي واﻝـرأي اﻵﺨـر ،اﻝــذي ﻨﺤـر ﺒـدون أي ﺘـردد ﻤــن
ﻗﺒل ﻗوات اﻻﺤﺘﻼل اﻻﻤﻴرﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق.
ا pاا

)(512

 :ا' ا7A
 اM3'Vل:
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وﻜﺎﻻت اﻷﻨﺒـﺎء ﻴـوم اﻝﺜﻼﺜـﺎء  2005/1/4ﻤـن ﻨﻴوﻴـورك ﻗﺎﻝـت )ان ﻝﺠﻨـﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝـﺼﺤﻔﻴﻴن ذﻜـرت ﻓـﻲ

ﺘﻘرﻴرﻫﺎ اﻝذي ﻨﺸرﺘﻪ ﻴوم اﻻﺜﻨﻴن اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻜﺎﻨون اﻝﺜـﺎﻨﻲ /ﻴﻨـﺎﻴر  2005ان  56ﺼـﺤﻔﻴﺎً ﻗﺘﻠـوا ﺨـﻼل ﻋـﺎم
 2004أﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻝﻤﻬﻨﺘﻬم ﺒﻴﻨﻬم  23ﻓﻲ اﻝﻌراق.
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ﺼدرت ﻋدﻴد اﻝﺼﺤف واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘـرة اﻝﻤؤﺸـرة ﻓـﻲ أﻋـﻼﻩ وﻜﻤـﺎ
ﻴﻠﻲ:
 -1ا:p
)(513
-1طرﻴــق اﻝــﺸﻌب  -2اﻻﺘﺤــﺎد  -3اﻝزﻤــﺎن  -4ﻨــداء اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒل -5اﻝــزوراء
 -6اﻝ ــزوراء )ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ ﺠدﻴ ــدة ﺒ ــذات اﻻﺴ ــم(  -7ﺼ ــوت اﻝ ــﺸﻌب  -8ﻓﺠ ــر ﺒﻐ ــداد
-9اﻝﻤـ ـ ـ ــؤﺘﻤر-10اﻝـ ـ ـ ــدﻋوة-11اﻝدﻴﻘراطﻴـ ـ ـ ــﺔ-12اﻝﻨﺒـ ـ ـ ــﺄ-13اﻝﺘﺠﻤـ ـ ـ ــﻊ-14اﻝﻤﺠـ ـ ـ ــد-15
اﻝﺤرﻴ ـ ـ ــﺔ-16اﻝﺠرﻴ ـ ـ ــدة-17اﻝ ـ ـ ــﺴﺎﻋﺔ-18اﻝﻤﻨ ـ ـ ــﺎر-19اﻝﻌـ ـ ـ ـراق اﻝﺠدﻴ ـ ـ ــد-20اﻝﻤ ـ ـ ــﺴﺘﻘﻠﺔ
-21اﻝﺠ ـوار-22اﻷﻴــﺎم-23ﻜــل ﺠدﻴــد-24اﻝــﺴﻼم-25اﻷﺤ ـرار-26ﺤﺒزﺒــوز ﻓــﻲ زﻤــن
اﻝﻌوﻝﻤﺔ-27اﻝﺼﺒﺎح-28اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ-29اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ )ﺠرﻴـدة أﺨـرى ﺒـذات اﻷﺴـم(-30اﻝﺤـدث
-31اﻝﺨﻴﻤ ــﺔ-32اﻝﺨﻴﻤ ــﺔ )ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ أﺨ ــرى ﺒ ــذات اﻷﺴ ــم(-33اﻝﺘ ــﻀﺎﻤن -34اﻝ ــوطن
-35اﻝطﻠﻴﻌﺔ-36اﻝﻴوم اﻵﺨر-37اﻝﺼدى-38ﺼـدى اﻝﺤـل -39اﻝﻌداﻝـﺔ -40اﻝﻨـور
 -41اﻝﻨور)ﺼﺤﻴﻔﺔ أﺨرى ﺒذات اﻻﺴـم(-42اﻝﻤﻠﺘﻘـﻰ-43اﻝﻴﻘـﻴن-44اﻝﻴﻘـﻴن )ﺼـﺤﻴﻔﺔ
أﺨــرى ﺒــذات اﻻﺴــم(-45اﻻﺴــﺘﻘﻼل-46اﻝــﺒﻼط-47اﻝﻤــﺴﺎء-48اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر-49اﻝــﺴﻔﻴر
-50اﻝﻤـ ـ ــﺴﺎواة-51اﻝﻌﻬـ ـ ــد اﻝﺠدﻴـ ـ ــد-52اﻝﺘـ ـ ــﺂﺨﻲ-53اﻝﻨـ ـ ــور-54ﺒﻬ ـ ـ ـ ار -55اﻝﺠﻤﺎﻋـ ـ ــﺔ
-56اﻷﻫـ ــﺎﻝﻲ-57اﻝﺤـ ــدﺒﺎء-58اﻝﻴـ ــوم-59اﻻﺘﺠـ ــﺎﻩ اﻵﺨـ ــر-60طرﻴـ ــق ﻜردﺴـ ــﺘﺎن-61
اﻝﺒﻘﻴﻊ-62اﻝﻤواﺠﻬﺔ-63اﻝﺤـوادث -64دﺠﻠـﺔ-65دار اﻝـﺴﻼم-66اﻝﻬـدف -67اﻝـﺸﻌر
اﻝﺸﻌﺒﻲ-68اﻝﺸراع-69اﻝﺸراع)ﺼﺤﻴﻔﺔ أﺨرى ﺒذات اﻷﺴم(-70ﻋﻴـون اﻝﻔـن-71وادي
اﻝ ارﻓــدﻴن-72اﻝﻤوﺼــل-73اﻝــﺸورى-74اﻝوﺌــﺎم-75ﺒــﻼغ اﻝــﺸﻴوﻋﻴﺔ-76اﻝــﺸﻤس-77
اﻝﺒﻴــﻀﺎ-78ﺒﻠــدي-79اﻝــﺒﻼغ-80ﺒﻐــداد أون ﻻﻴــن-81ﺒﻐــداد  -82ﺼــدى اﻻﻤــﺔ-83
اﻝﺒﻴــﺎن-84اﻝﻤــدار9-85ﻨﻴــﺴﺎن-86اﻝﻌﻤــل اﻹﺴــﻼﻤﻲ -87اﻷﺴـواق -88ﺴــوﻤر-89
ﺒــدرﺨﺎن-90ﺼــوت اﻝطﻠﻴﻌــﺔ-91اﻷوﻗــﺎت-92اﺤﺘ ـواء -93اﻝوﺴــط-94اﻝرﺤــﺎب-95
اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻴ ــوم-96اﻝﺒرﻜ ــﺎن-97اﻝدﺴ ــﺘور-98اﻻﻗﺘ ــﺼﺎد اﻝﺠدﻴ ــد-99اﻝﺒورﺼ ــﺔ-100
اﻝﻠ ـواء-101اﻷﺴـ ـوار-102اﻝ ارﺼ ــد-103اﻝ ــﺸﺎﻫد -104اﻝﻘ ــﺒس-105اﻝﻬ ــﻼل-106
اﻝﻌ ـ ـ ـ ــﺎﻝم ﺒ ـ ـ ـ ــﻴن ﻴ ـ ـ ـ ــدﻴك-107اﻝﻨ ـ ـ ـ ــﺎطور-108اﻝﻌط ـ ـ ـ ــﺎء -109اﻝﻴﻘظ ـ ـ ـ ــﺔ-110ﺼ ـ ـ ـ ــوت
اﻻﺤـ ـ ـ ـرار-111اﻻﻨﺒـ ـ ـ ــﺎء-112ﻓﺘـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻌـ ـ ـ ـراق-113اﻝﺤـ ـ ـ ــدﺒﺎء  -114اﻝرﻗﻴـ ـ ـ ــب -115
اﻝﻌــودة-116اﻝﻴﺘــﺎر-117ﻨــون-118اﻻﻨﻬــﺎر -119اﻝــدﻴﻤﻘراطﻲ-120اﻝــﺸﻌب-121
)(513ﺠرد ﺨﺎص ﺒﻨﻘﺎﺒﺔ اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ﺒﻌدد اﻝﺼﺤف اﻝﺘﻲ ﺘم إﺼدارﻫﺎ ﺒﻌد اﻝﻌﺎم  2003أﻜدت ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم.
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ﻨﻘط ـ ــﺔ ﻀ ـ ــوء ﺼ ـ ــﻐﻴرة-122اﻝﺠﻬ ـ ــﺎت -123اﻻﺘﺠ ـ ــﺎﻩ-124ﺤﻴ ـ ــﺎة اﻝ ـ ــﺸرق-125ﺒ ـ ــﻼ
اﺘﺠ ــﺎﻩ-126ﻜﺎﻨﻴﺎﺴ ــﺒﻲ-127اﻝـ ـرأي اﻝﻌ ــﺎم-128ﻀ ــﻔﺎف واﺴ ــط-129اﻝوﺴ ــﻴﻠﺔ-130
ﺘﻠﻌﻔــر اﻝﻴــوم-131اﻝرواﻓــد -132ﻓواﺼــل -133اﻷﻓــق-134اﻝﻔﺎﺼــل-135اﻝــﺸرﻗﻴﺔ
اﻝﻴـ ـ ــوم-136ﺒـ ـ ــﺎﻝﻤﻘﻠوب -137اﻝ ارﻴـ ـ ــﺔ -138اﻝ ارﻴـ ـ ــﺔ ﺒﺎﺴـ ـ ــم أﺨـ ـ ــر ﻫـ ـ ــو اﻝ ارﻴـ ـ ــﺔ-139
اﻻﻨﻴــق-140ﺸــﻤس اﻝﺤرﻴــﺔ  -141اﻝﻤــدى-142أﺨﺒــﺎر اﻷﺴــﺒوع-143اﻝﻨﻬــر-144
ﺼـ ـ ــوت ﺒﺨدﻴـ ـ ــدا-ﻨﻴـ ـ ــﺸﺎ -146اﻹﺼـ ـ ــﻼح-147اﻝﻌ ـ ـ ـراق اﻝﻴـ ـ ــوم-148اﻝﻤﻨـ ـ ــﺎرة-149
اﻻﻨﺒﺜ ـ ـ ـ ــﺎق -150اﻝﺠﻤﻬ ـ ـ ـ ــور-151اﻝﻔﻴ ـ ـ ـ ــﺼل-152ﺼ ـ ـ ـ ــوت اﻝﻌـ ـ ـ ـ ـراق -153ﻨﻴﻨ ـ ـ ـ ــوى
اﻝﺤـرة-154دﻴـوان اﻝﻌــرب-155ﻋﻜــﺎظ اﻝﻤــﺴﺘﻘﺒل -156اﺒــن اﻝﺒﻠــد-157اﻝــدﻝﻴل-158
ﻜـ ــل اﻝﻌ ـ ـراق-159ﻨـ ــو ار -160اﻝـ ــزﻤن اﻵن-161اﻝـ ــﺼﺤﺎف-162اﻝﻤـ ــﺴﺘﻘﺒل-163
اﻝﺒــﺼﺎﺌر-164اﻷﺨﺒــﺎر -165اﻷﺨﺒــﺎر)_ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﺨــرى ﺒــذات اﻻﺴــم(-166اﻷﺨﺒــﺎر
)ﺼﺤﻴﻔﺔ أﺨرى ﺒذات اﻷﺴم( -167اﻝﻤراﻴﺎ-168اﻝﻤراﻴﺎ )ﺼـﺤﻴﻔﺔ أﺨـرى ﺒـذات اﻻﺴـم(
 -169ﺼـ ــدى ﺘﻠﻌﻔـ ــر -170ﻨﻬـ ــﺞ اﻝﺤرﻴـ ــﺔ-171ﻨـ ــداء اﻷﻤـ ــﺔ-172اﻝﻤـ ــﺴﺘﻘﺒل اﻝﺤـ ــر
-173ﻨـ ـ ــﺼف اﻝـ ـ ــدﻨﻴﺎ -174اﻻﻨﻘـ ـ ــﺎذ-175اﻝـ ـ ــﺼﻴﺎد-176اﻝـ ـ ــﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝﻘـ ـ ــرار-177
ﺌﺎﻴﻨـ ـ ــدﻩ-178زﻤـ ـ ــﺎر-179اﻝـ ـ ــﺸﻴوﻋﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎﻝﻴـ ـ ــﺔ -180ﺼـ ـ ــﺒﺎح اﻝﺤـ ـ ــب-181اﻝـ ـ ــوطن
اﻝﻌراﻗﻴــﺔ-182اﻝواﻗــﻊ  -183اﻝ ـرأي اﻝﻌــﺎم -184ﻗوﻴــﺎ ﻤــن-185روﺘﺎﻨــﺎ-186ﻋــﺸﺘﺎر
اﻝﻌراﻗﻴــﺔ -187ﺼ ــوت اﻝﻤﻌــوﻗﻴن-188ﺼ ــوت اﻝ ارﻓ ــدﻴن-189اﻝﺒﻌــد اﻝ ارﺒ ــﻊ-190ﻗـ ـرة
ﻗ ــوش -191آﺨ ــر اﻻﺤ ــداث -192اﻝﻤواﺠﻬ ــﺔ  -193اﻝ ــﺸﺎﻫد اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ-194اﻝﻘﺎﺴ ــم
اﻝﻤـ ـ ــﺸﺘرك -195ﺼـ ـ ــﺒﺎ  -196اﻝـ ـ ــﺸﺒﻜﺔ اﻻﺨﺒﺎرﻴـ ـ ــﺔ  -197اﻝﻔﻨـ ـ ــون  -198اﻝﺒـ ـ ــﺸﻴر
 -199ﻜل ﺸﻲ -200اﻝﺴﻠطﺔ اﻝراﺒﻌﺔ..
 -2اM.ت:
ﻝــﺴﻨوات طوﻴﻠــﺔ ﺨﻠــت ﻜﺎﻨــت ﻤﺠﻠــﺔ )اﻝــف ﺒــﺎء( اﻝﺘــﻲ ﺼــدر ﻋــددﻫﺎ اﻷول ﺒﺘــﺎرﻴﺦ
/22ﻤــﺎﻴس /أﻴــﺎر 1968ﺘﻌﺘﺒــر ﻤﺠﻠــﺔ اﻝﻌ ـراق اﻷوﻝــﻰ ﺴــﻴﻤﺎ وأﻨﻬــﺎ ﺘــﺼدر ﻋــن اﻝﻘطــﺎع
اﻝﻌ ـ ـ ــﺎم -ﻗﺒ ـ ـ ــل ان ﺘﺘﺤ ـ ـ ــول إﻝ ـ ـ ــﻰ ﺸ ـ ـ ــرﻜﺔ ،وﻗ ـ ـ ــد ﺼ ـ ـ ــدرت أوﻻً ﻋ ـ ـ ــن اﻝﻤؤﺴ ـ ـ ــﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤ ـ ـ ــﺔ
ﻝﻠـﺼﺤﺎﻓﺔ) .(514وﻓـﻲ ﺸـﻬر ﻤـﺎﻴس  /أﻴـﺎر 2003ﺼـدرت ﻤﺠﻠـﺔ )إن( ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﻤﺠﻠــﺔ
) (514ﺠــرد اﺠرﺘــﻪ دار اﻝﻜﺘــب واﻝوﺜــﺎﺌق اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻝﻌــدد اﻝﻤﺠــﻼت اﻝﺘــﻲ ﺼــدرت ﺨــﻼل ﺘﻠــك اﻝﻤــدة ﻤــن
ﺨﻼل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ارﻗﺎم اﻻﻴداع ﻓﻴﻬﺎ.
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)أﻝــف ﺒــﺎء( وﺒﺤﺠﻤﻬــﺎ وﺘﺒوﻴﺒﻬــﺎ واﺨراﺠﻬــﺎ ﺘﻘرﻴﺒــﺎً وﺒﻌــدد ﻤــن اﻝﻤﺤــررﻴن اﻝــذي ﻋﻤﻠ ـوا ﻓــﻲ
ﻤﺠﻠــﺔ )أﻝــف ﺒــﺎء( ﻝــﺴﻨوات ..وﻝﻜــن )أﻝــف ﺒــﺎء( ﻋــﺎودت اﻝــﺼدور ﺒﻜــﺎدر ﺼــﺤﻔﻲ ﻤﺘﻤﻴــز
ﻴﻘ ـ ــودﻩ اﻝ ـ ــﺼﺤﻔﻲ ﻤﺤ ـ ــﺴن ﺨ ـ ــﻀﻴر اﻝزﻴـ ـ ــدي -رﺌ ـ ــﻴس اﻝﺘﺤرﻴ ـ ــر اﻝ ـ ــذي اﻏﺘﻴ ـ ــل ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ
 2006/3/13وان اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤذﻜورة أﺨذت ﺘﺴﻠﺴل أرﻗﺎم أﻋدادﻫﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎوزت
) (1400ﺒﻜﺜﻴر ﺘﻌﺒﻴ اًر ﻋن اﻻﻤﺘداد واﻝﺘواﺼل.
وﻗد ﺸﻬد ﻤﻴدان اﻝﻌﻤـل اﻝـﺼﺤﻔﻲ ﺼـدور اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻤﺠـﻼت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﻝدﻴﻨﻴــﺔ ،ﺒــل ان ﺒﻌــض ﻫــذﻩ اﻻﺼــدارات ﺘراوﺤــت ﺒــﻴن اﻝﻤﺠﻠــﺔ واﻝﺠرﻴــدة ﻓــﻲ اﺨراﺠﻬــﺎ
وطﺒﻴﻌﺘﻬ ــﺎ وﻤوادﻫ ــﺎ ﻨ ــذﻜر ﻤﻨﻬ ــﺎ  :اﻝ ــﺸﺎﻫد ،اﻝﻔﻨ ــون  ،ﺤﺒزﺒ ــوز ،ﻨﻘط ــﺔ ﻀ ــوء ،واﻝﺤ ــدث.
ﺒﻴﻨﻤ ــﺎ أﺼ ــدرت ﻤﺠ ــﻼت أﻋﻠﻨ ــت ﻋ ــن ﻨﻔ ــﺴﻬﺎ ﻜﻤﺠ ــﻼت ﻤﺜ ــل )اﻝﻤ ارﻴ ــﺎ( ) ،اﻝﻤ ــﺴﺘﻘﺒل( ،
)ﻨﺼف اﻝدﻨﻴﺎ() ،ﺼﺒﺎ() ،ﻨو ار() ،ﻓواﺼل() ،ﻋﺸﺘﺎر اﻝﻌراق() ،اﻝﻔﻨون() ،ﻜل ﺸﻲء(.
وﻤــﺎ زال اﻝﻤــﺸﻬد اﻹﻋﻼﻤــﻲ واﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﻴــﺴﺘﻘﺒل أﺴــﺒوﻋﻴﺎً ﻤطﺒوﻋــﺎت ﺠدﻴــدة
ﻴوﻤﻴﺔ ،أﺴـﺒوﻋﻴﺔ ،ﺸـﻬرﻴﺔ ﺠ ارﺌـد أو ﻤﺠـﻼت أو دورﻴـﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ،وﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـﺎل ﻓﻘـد
ﺼدرت ﻤﺠﻠـﺔ )اﻷدﻴـب( اﻹﺒداﻋﻴـﺔ ﻋـن دار اﻷدﻴـب ،وﻤﺠﻠـﺔ )دﺠﻠـﺔ( اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻋـن و ازرة
اﻝﺜﻘﺎﻓ ــﺔ وﻤﺠﻠ ــﺔ )ﺘـ ـراث اﻝﻤوﺼ ــل( اﻝﺘراﺜﻴ ــﺔ -اﺼ ــدار ﺨ ــﺎص ،وﻤﺠ ــﻼت إﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜ ــل:
)اﻝﻜــوﺜر( و)اﻝرﺒــﺎط( و)اﻝﻔﺘــوى( وﻏﻴرﻫــﺎ ..ﻜﻤــﺎ ﺼــدرت ﻤﺠﻠــﺔ )ﻤوﺼــﻠﻴﺎت( ﻋــن ﻤرﻜــز
دراﺴﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل ،ﻓﻀﻼً ﻋن ﻋودة ﺼدور اﻝﻤﺠﻼت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻓـﺔ
ﻤﺜل ) :اﻷﻗﻼم( ) ،اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ() ،اﻝﺘراث اﻝﺸﻌﺒﻲ() ،اﻝﻤورد( وﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﺘـﺼدر ﻋـن
و ازرة اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،ﻜﻤــﺎ ﻋــﺎودت ﺴﻠــﺴﻠﺔ )اﻝﻤوﺴــوﻋﺔ اﻝــﺼﻐﻴرة( اﺼــداراﺘﻬﺎ ﻋــن دار
اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ.
أ'د .. Bوآ ـ pـ; Kـ اـ
:
MCل 3ة إدار  gو اا
اا
ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري اﻝﺨوض ﻓﻲ ﻤﻌطﻴﺎت واﻓ ارزات ﻤرﺤﻠﺘﻲ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻻﺤﺘﻼل وﻤـﺎ
ﺒﻌــدﻫﺎ ذﻝــك ﺘﺒﻌــﺎً ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر اﻝﻜﺒﻴــر اﻝــذي ﺠــرى ﻋﻠــﻰ ﻤــﺴﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﻤــﺎ ﺘﻜــون
ﺤوﻝﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﺸﻬد اﻹﻋﻼﻤﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻌ ارﻗـﻲ ،وﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ
ﻴﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻹﺼدارات اﻝﺠدﻴدة واﻋدادﻫﺎ وﻤﻨﺎﻫﻠﻬﺎ أو اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘـﺼدر ﻤـﺎ ﻗﺒـل ذﻝـك
اﻝﺘ ــﺎرﻴﺦ ،وﻗ ــد ﺘ ــم اﻝﺘرﻜﻴ ــز ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝد ارﺴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘوﺠ ــﻪ إﻝ ــﻰ أﺨ ــذ ﻋﻴﻨ ــﺔ ﻜﺒﻴـ ـرة ﻤ ــن
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اﻝــﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝــﺼﺎدرة ﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻻﺤــﺘﻼل – ﺘﻌﺒــر ﺒــﺸﻜل أو ﺒــﺂﺨر ﻋــن ﻤــﻀﺎﻤﻴن
واﺘﺠﺎﻫﺎت وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ وﻤﻘـدار اﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻷزﻤـﺔ -أو ﻝﻨﻘـل
ﺘﺤدﻴداً ﻜم ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺼﺤف ﻗرﻴﺒـﺔ ﻤـن اﻝﺤـدث اﻷزﻤـﺔ -وﻜﻴـف ﺘﻌﺎﻤﻠـت ﻤـﻊ أﺤﺎدﻴـث
ﺒرﻴﻤر – ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺤﺎﻜم اﻝﻤدﻨﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
ﻝــدى اﻝﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ واﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻤــوع ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻴــﺼدر ﻤــن ﺼــﺤف ﻗﺒــل أﺤــداث
 2003وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﺎ اﺤــﺘﻼل اﻝﻌ ـراق ،وﺠــدﻨﺎ ﺨــﻼل اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻷوﻝــﻰ ان اﻝــﺼﺤف اﻝﺘــﻲ
ﻜﺎﻨت ﺘﺼدر ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻗد ﺤﺠﺒـت ﻋـن اﻝـﺼدور ﻷﺴـﺒﺎب ﺸـﺘﻰ ،وظﻬـرت إﻝـﻰ ﺤﻴـز اﻝوﺠـود
ﺼ ــﺤف وأﺴ ــﻤﺎء ﺠدﻴ ــدة ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺴﺎﺤﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ .ﻏﻴ ــر ان أﻜﺜرﻫ ــﺎ ﻝ ــم ﻴواﻜ ــب اﻝﻤرﺤﻠ ــﺔ
اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﺼدور اﻝﻬﺎﺌــل ﻤــن اﻝــﺼﺤف ﻤــﺎ ﺒﻌــد  ،2003ﻝــذا ﺘــم اﺴــﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ واﻝﺒﺤــث
واﻝﺘﻘــﺼﻲ ﻋــن ﺼــﺤف ﻝﻬــﺎ وزﻨﻬــﺎ وﺘﻌــددﻴﺘﻬﺎ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻴــوم ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
وﻀــﻤن ﻫــذﻩ اﻝﻤواﺼــﻔﺎت ﺠــرى اﻝﺘوﻗــف ﻋﻨــد اﻝــﺼﺤف اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻜﻌﻴﻨــﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺒﺤــث
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺼﺤﻔﺎً واﻜﺒت اﻝﺤدث ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ وﺤﺘﻰ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ):(515
 -4ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤ ــﺎن /اﻝﻨ ــﺴﺨﺔ اﻝﻤطﺒوﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻌـ ـراق -ﺘﻤﺜ ــل اﻝﺨ ــط اﻝﻤ ــﺴﺘﻘل ﻓ ــﻲ
اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
 -5ﺼ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝ ـ ــﺼﺒﺎح /اﻝ ـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝرﺴ ـ ــﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤ ـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ـ ــﺔ -ﺘ ـ ــﺴﻴر ﺒﺨط ـ ــﻰ
وﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ.
 -6ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘﺂﺨﻲ /وﻫﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻜردﺴﺘﺎﻨﻲ -وﺘﻤﺜل اﻻﻜـراد
ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ.
ﺘ ـ ــم اﻋﺘﻤ ـ ــﺎد اﻝﻤوﻀـ ـ ــوﻋﺎت ذات اﻻﺨﺘ ـ ــﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــﺼر اﻝﺠـ ـ ــداول
اﻹﺤ ــﺼﺎﺌﻴﺔ وﻫ ــﻲ )اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺔ ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ،اﻝﻌ ــﺴﻜرﻴﺔ ،اﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ واﻝﺘﻌﻠ ــﻴم،
اﻻﻋﻤــﺎر ،اﻝرﻴﺎﻀـﺔ( واﻝﺘــﻲ ظﻬــرت ﻓــﻲ اﻷﺸــﻜﺎل اﻝــﺼﺤﻔﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ) :اﻷﺨﺒــﺎر ،اﻝﺘﻘــﺎرﻴر
اﻹﻋﻼﻤﻴ ـ ــﺔ ،اﻝﻤﻘ ـ ــﺎﺒﻼت اﻝ ـ ــﺼﺤﻔﻴﺔ ،اﻝﺘﺤﻘﻴﻘ ـ ــﺎت اﻝ ـ ــﺼﺤﻔﻴﺔ ،اﻝﻤﻘ ـ ــﺎﻻت ،اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴ ـ ــﺎت،
اﻝﻜﺎرﻴﻜﺎﺘﻴر( ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل اﻝﻤﺎدة اﻝﺼﺤﻔﻴﺔ واﻻﻋﻼﻤﻴﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺼﺤﻴﻔﺔ.
) (515أﻋﺘﻤــد اﻝﺒﺎﺤــث ﻋﻠــﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤــﺎن اﻝــﺼﺎدرة ﻓــﻲ ﻨﻔــس ﻓﺘ ـرة اﻝﺒﺤــث  2004-2001وﻝﻜــل
اﻻﻋـ ــداد اﻝـ ــﺼﺎدرة ﻤـ ــن اﻝـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ أﻋـ ــﻼﻩ ،وﺒﺎﻻﺨﺘـ ــﺼﺎﺼﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ  ،اﻝﻌـ ــﺴﻜرﻴﺔ ،ﺘرﺒﻴـ ــﺔ وﺘﻌﻠـ ــﻴم،
اﻻﻋﻤﺎر ،اﻝرﻴﺎﻀﺔ ،وﺠرى ﻓرز أﺤﺎدﻴث ﺒرﻴﻤر ﻤﻨﻬﺎ.
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وﻓــﻲ ﻀــوء ﺘﻠــك اﻻﺨﺘــﺼﺎﺼﺎت ..ﻜﻤــﺎ ﺤــددﺘﻬﺎ اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﻤﻨ ـﺸودة ﻓــﻲ ﺘﻠــك
اﻝﺼﺤف اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،ﻓﻘـد ﻨظـم ﺠـدول إﺤـﺼﺎﺌﻲ ﻝﻜـل ﺼـﺤﻴﻔﺔ آﺨـذﻴن
ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 ? ^ -1ا&ن )u+7ة ? (:
ﺠرﻴ ــدة ﻋراﻗﻴ ــﺔ دوﻝﻴ ــﺔ ﻴوﻤﻴ ــﺔ ﻤ ــﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ــن ﻤؤﺴ ــﺴﺔ اﻝزﻤ ــﺎن واﻝﻨ ــﺸر واﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت،
رﺌـ ــﻴس ﺘﺤرﻴرﻫـ ــﺎ وﻤؤﺴـ ــﺴﻬﺎ ﺴـ ــﻌد اﻝﺒ ـ ـزاز .ﺼـ ــدر اﻝﻌ ـ ـدد اﻷول ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻝﻨـ ــدن ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ
.1997/4/10
وﺼدرت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒطﺒﻌﺎت دوﻝﻴﺔ ﻓﻲ أﻜﺜـر ﻤـن دوﻝـﺔ وﻓـﻲ  2003/4/8ﺼـدرت
أول ﻤ ـرة ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ﺒطﺒﻌــﺔ اﺴــم اﻝﺒــﺼرة وزﻋــت ﺠﻨــوب اﻝﻌ ـراق ،وﻓــﻲ 2003/4/29
ﺼدرت ﺠرﻴدة اﻝزﻤﺎن ﺒطﺒﻌﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺒﺒﻐـداد وﺘـوﻝﻰ رﺌﺎﺴـﺔ ﺘﺤرﻴرﻫـﺎ اﻝـدﻜﺘور )أﺤﻤـد ﻋﺒـد
اﻝﻤﺠﻴد( ﻝﺘﺴﺘﻘر ﺒﻌـدﻫﺎ ﺒﺎﻝـﺼدور ﻜﺠرﻴـدة ﻴوﻤﻴـﺔ ﺒﻌـﺸرﻴن ﺼـﻔﺤﺔ ﻤـن اﻝﺤﺠـم اﻻﻋﺘﻴـﺎدي
ﺘطﺒﻊ ﺒﺎﻝﻠوﻨﻴن اﻷﺴود واﻷﺒﻴض ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷوﻝﻰ واﻷﺨﻴرة اﻝﻤﻠوﻨﻴن.
ﺘﺘوﺴــط رأس اﻝ ــﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻝ ــﻰ ﻻﻓﺘ ــﺔ اﻝﺠرﻴ ــدة ﺒﺠﺎﻨﺒﻬــﺎ ﺸ ــﻌﺎر اﻝﺠرﻴ ــدة وﻫ ــو رﺴ ــم
ﺒـﺴﻴط ﻴرﻤــز إﻝــﻰ اﻝطــﺎﺌر ﺒـﺎﻝﻠون اﻷﺴــود ٕواﻝــﻰ اﻷﺴــﻔل ﻤـن اﻝﻼﻓﺘــﺔ ﺒﺎﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻴﻤــﻴن ﺘــﺴﺘﻘر
ﻋﺒﺎرة " ﻋرﺒﻴﺔ دوﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ".
وﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻝﻼﻓﺘﺔ ﺘوﺠد اﻷذﻨـﻴن -اﻝﻴﻤـﻴن ﺘﺤﺘـوي رﻤـز ﻤؤﺴـﺴﺔ اﻝزﻤـﺎن اﻝﻤﺘﻤﺜـل
ﺒــﺼورة ﺼــﻘر واﻝﻴــﺴرى ﺘــﻀم ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺨﺎﺼــﺔ ﻋــن اﻝﺠرﻴــدة ﺒﺎﻝﻠﻐــﺔ اﻹﻨﻜﻠﻴزﻴــﺔ وﺘﺤﺘــوي
اﻝﺼﻔﺤﺎت ﻤن اﻷوﻝﻰ وﺤﺘﻰ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺨﺒﺎر واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻹﺨﺒﺎرﻴـﺔ ﻤـﺎ ﻋـدا اﻝـﺼﻔﺤﺔ
اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ )ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﺎس( واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻨﺸر ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻬم اﻝﻨﺎس.
واﻝﺼﻔﺤﺎت ﻤن اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ وﺤﺘﻰ اﻝـﺼﻔﺤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋـﺸرة ﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻝﻠﻤﻠﺤـق اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ
)أﻝ ــف ﺒ ــﺎء( واﻝ ــذي ﻴﻌﻨ ــﻰ ﺒﻨ ــﺸر اﻝﻨ ــﺼوص اﻝﻘﺼ ــﺼﻴﺔ واﻝ ــﺸﻌرﻴﺔ ،واﻷﺨﺒ ــﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ
واﻝدراﺴﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ واﻝﻨﻘدﻴﺔ.
أﻤ ــﺎ اﻝ ــﺼﻔﺤﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜ ــﺔ ﻋ ــﺸرة )أﻏﻠﺒﻴ ــﺔ ﺼ ــﺎﻤﺘﺔ( ﺘ ــﻀم أﻋﻤ ــﺎل اﻝﻘـ ـراء وﻤ ــﺸﺎرﻜﺘﻬم
واﻝ ــﺼﻔﺤﺔ اﻝراﺒﻌ ــﺔ ﻋ ــﺸرة )وﺜ ــﺎﺌق وﻜﺘ ــب( ﺘﺤﺘ ــوي ﻋﻠ ــﻰ ﺤﻠﻘ ــﺎت ﻤ ــن أﺴـ ـرار أو وﺜ ــﺎﺌق
ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ أو ﻓــﺼول ﻤــن ﻜﺘــﺎب ،واﻝــﺼﻔﺤﺔ اﻝﺨﺎﻤــﺴﺔ ﻋــﺸرة )آراء وﻤﻘــﺎﻻت( ﺘﺨ ــﺼص
ﻝﻠﻐرض ﻨﻔﺴﻪ.
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ﺘﻠﻴﻬـ ــﺎ اﻝـ ــﺼﻔﺤﺔ اﻝ ـ ــﺴﺎدﺴﺔ ﻋـ ــﺸرة ﻤﺨﺼ ـ ــﺼﺔ ﻝﻠﻤﻘـ ــﺎﺒﻼت واﻝﺘﺤﻘﻴﻘ ـ ــﺎت ،وﻤـ ــن ﺜ ـ ــم
اﻝـ ـ ــﺼﻔﺤﺔ اﻝـ ـ ــﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋـ ـ ــﺸرة )ﻤـ ـ ــﺎل وأﻋﻤـ ـ ــﺎل( ﺘﺤﺘـ ـ ــوي ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﻤوﻀـ ـ ــوﻋﺎت واﻝد ارﺴـ ـ ــﺎت
اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺔ وﺤرﻜ ــﺎت أﺴـ ـواق اﻝﻤ ــﺎل ،ﻓ ــﻲ ﺤ ــﻴن ﺘ ــﻀم اﻝ ــﺼﻔﺤﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨ ــﺔ ﻋ ــﺸرة )ﻋﻠ ــوم
وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ( ﻋﻠــﻰ اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت واﻷﺨﺒــﺎر اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ،واﻝــﺼﻔﺤﺔ اﻝﺘﺎﺴــﻌﺔ ﻋــﺸرة
ﺘﻀم اﻷﺨﺒﺎر واﻝﻤﻘﺎﺒﻼت اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝﻌﺸرون )اﻷﺨﻴرة( وﺘﺤﺘـوي ﻤوﻀـوﻋﺎت
ﻤﻨوﻋــﺔ ﻋــن أﺨﺒــﺎر اﻝﻔــن واﻻﺠﺘﻤــﺎع واﻝطــب واﻝﻔﻠــك وﻤواﻀــﻴﻊ ﻤــﺴﺤوﺒﺔ ﻋﺒــر اﻻﻨﺘرﻨﻴــت
وﺼور اﻝﻤﺸﺎﻫﻴر وﻨﺠوم وﺼور ﻋﺎرﻀﺎت اﻷزﻴﺎء.
ﻓــﻀﻼً ﻋــن اﻷﻋﻤــدة اﻝــﺼﻔﺤﺔ اﻝﻴوﻤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻨــﺎول اﻝــﺸﺄن اﻝﻌ ارﻗــﻲ ﻓــﻲ ﻤﻴﺎدﻴﻨــﻪ
وﻗطﺎﻋﺎﺘــﻪ ﻜﺎﻓــﺔ .وﺘﺘﻤﻴــز اﻝــﺼﻔﺤﺔ اﻷﺨﻴـرة ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﺘﻨــﺸر ﻴوﻤﻴــﺎً ﻋﻤــودﻴن اﻷول ﻓــﻲ أﻋﻠــﻰ
اﻝﺼﻔﺤﺔ ﺒﻌﻨوان )زﻤﺎن ﺠدﻴد( واﻝذي ﻴﺘﻨﺎوب ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ُﻜﺘﺎب ﻋدﻴدون أﻤﺜـﺎل) :ﻤﺤﻤـد
اﻝرطﻴﺎن ،ﻨﺼرت ﻤردان ،ﻜرم ﻨﻌﻤﻪ ،ﻋﻤﺎد ﻋﺒود ،ﻋـدﻨﺎن أﺒـو زﻴـد ،ﻋـواد ﻨﺎﺼـر ،ﺤﻤـزة
ﻤﺼطﻔﻰ(.
أﻤــﺎ اﻝﻌﻤــود اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓﻴﺤﻤــل اﺴــم )ﺘوﻗﻴــﻊ( وﻴﻜﺘﺒــﻪ رﺌــﻴس ﺘﺤرﻴــر ﻤطﺒﻌــﺔ ﻝﻨــدن ﻓــﺎﺘﺢ
ﻋﺒد اﻝﺴﻼم.
وﺘﻌﺘﻤــد ﺠرﻴــدة اﻝزﻤــﺎن ﻓــﻲ ﺘــﺼﻤﻴم ﺼــﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﻨﺎﺸــر اﻝــﺼﺤﻔﻲ وﻗــد
طوﻋت ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺤﺎﺴوب ﻷﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺤروف وﻗد وظﻔت ﺠرﻴدة اﻝزﻤـﺎن
ﻓوﻨــت )اﻷﻴــﺎم( ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝﻌﻨــﺎوﻴن أﻤــﺎ ﺤــروف اﻝﻤــﺘن ﻓﺘﻜﺘــب ﺒﻔوﻨــت )دﻤــﺸق( وﻴــﺸﻜل
اﻹﻋﻼن ﻤورداً ﻤن ﻤوارد اﻝﺠرﻴدة وﻏﺎﻝﺒﺎً ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺼﻤﻤﺎً ﻤن ﻗﺒـل اﻝﺠﻬـﺔ اﻝﻤﻌﻠﻨـﺔ وﻴـﺘم
ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ داﺨل اﻝﺠرﻴدة ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓوﺘوﺸوب).(516
 اﻝﻤــﺴﺢ اﻹﺤــﺼﺎﺌﻲ ﻓــﻲ )اﻝﺠــدول رﻗــم  (1ﻴﺘﻌﻠــق ﺒطﺒﻴﻌــﺔ أداء ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝزﻤــﺎناﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ( اﻝﻤـ ــﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺘﻌﺎﻤﻠﻬـ ــﺎ ﻤـ ــﻊ ﻓﺘ ـ ـرة إدارة ﺒرﻴﻤـ ــر ﻝﻠدوﻝـ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ ﻤـ ــن 12
أﻴﺎر/ﻤﺎﻴس  28 -2003ﺤزﻴران/ﻴوﻨﻴو.2004/
 ﺘﻤــت ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ) (341ﻋــدداً ﻤــن اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻤــذﻜورة طﻴﻠــﺔ ﻓﺘـرة اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﻤﺤــددةﺒﻌد اﻗﺘطﺎع اﻝﻌطل اﻝﺘﻲ ُﺤﺠﺒت ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋن اﻝﺼدور.
) (516ﺸــﻴﻤﺎء ﺴــﻌدون ﻋزﻴــز ،اﺨــراج اﻝ ــﺼﻔﺤﺔ اﻷﺨﻴــرة ﻤــن اﻝﺠ ارﺌــد اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ اﻝﻴوﻤﻴــﺔ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝــﺸﻜل اﻝﻔﻨ ــﻲ
اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺠراﺌد اﻝﺼﺒﺎح واﻝزﻤﺎن واﻝﻌداﻝﺔ ﻝﻠﻤدة ﻤن  2007/1/1وﻝﻐﺎﻴﺔ .2007/3/31
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 أﺘــﻀﺢ ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻔــرز ان ) (66ﻤوﻀــوﻋﺎً ﻤــن ﻤﺠﻤــوع اﻝ ـ ) (341ﻗــد ﻨــﺸرت ﻓــﻲاﻝﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻝﻰ وﺒﻌﻨﺎوﻴن رﺌﻴﺴﻴﺔ ،وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻌطـﻲ اﻻﻨطﺒـﺎع اﻷول ﻋﻠـﻰ اﻫﺘﻤـﺎم
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ﺒﻤدﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ.
 ﻴﻌﻜس اﻻﻨطﺒﺎع أﻋﻼﻩ ..اﻫﺘﻤﺎم ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن اﻝﺘـﻲ ﺘـﺼدر ﻓـﻲ ﺒﻐـداد )ﻨـﺴﺨﺔﺒﻐداد( ،ﺒﺎﻷﺤداث  ،ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ واﺼـﻠت اﻝـﺼدور ﺨـﻼل ﻓﺘـرة
اﻷزﻤــﺔ وﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﺎ ،وﻝﻬــذا ﻨﺠــد أن أﻴــﺔ د ارﺴــﺔ ﻝﻬــذﻩ اﻝــﺼﺤﻴﻔﺔ – ﻴﻌﻜــس ﻨﺘــﺎﺌﺞ
وﻤؤﺸ ـرات ﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ،ﺨﺎﺼــﺔ إذا ﻤــﺎ وﺠــدﻨﺎ ان اﻝﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﻴﻨﻬــﺎ وﺒــﻴن اﻝــﺼﺤف
اﻷﺨ ــرى ﻋﻴﻨ ــﺔ اﻝﺒﺤ ــث ﺴ ــﺘظﻬر ﻝﻨ ــﺎ أﻴ ــﺔ ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ ﻜﺎﻨ ــت أﻗ ــرب ﻝﻸزﻤ ــﺔ ٕوادارﺘﻬ ــﺎ
وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﻬﺎ ،وأدﻨﺎﻩ ﺠدول ) (1ﻴوﻀﺢ ﻤﺎ ورد أﻋﻼﻩ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺠدول )(1

ت

اﻝﻤوﻀوﻋﺎت

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

1

ﺴﻴﺎﺴﺔ

115

%52.28

اﻷوﻝﻰ

2

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

3

اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

28

%12.73

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

4

ﻋﺴﻜرﻴﺔ

33

%15.00

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

5

ﺘرﺒﻴﺔ وﺘﻌﻠﻴم

6

%2.71

اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ

6

اﻋﻤﺎر

10

%4.55

اﻝراﺒﻌﺔ

7

رﻴﺎﻀﺔ

0

ﺼﻔر%

اﻝﺴﺎدﺴﺔ

اﻝﻤﺠﻤوع

220

%100

وﻓﻲ ﻨظرة دﻗﻴﻘﺔ ﺠرت ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠدول) (1اﻋﻼﻩ ﻴﺘوﻀﺢ ﻤﺎ اﻵﺘﻲ :
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 ان ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤــﺎن ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝــذي ﺘﻌﻠــق ﺒﻤــدة إدارة ﺒرﻴﻤــر ﻝﻠدوﻝــﺔـوﻋﺎ ،ﺤﻴـ ـ ــث ﻗـ ـ ــدرت ﻨـ ـ ــﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴـ ـ ــﺔ ﺒـ ـ ـ ـ
اﻝﻌراﻗﻴـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ــد ﻨـ ـ ــﺸرت ) (115ﻤوﻀـ ـ ـ ً
) (%52.28وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ان اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ.
 وﺤظﻰ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒـ) (28ﻨﺸﺎطﺎً ﻤﺨﺘﻠﻔﺎً ﻝـ "ﺒرﻴﻤـر" أي ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎدلﻨﺴﺒﺔ ) (%12.73اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.
 وﺤﺼل اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﻨﺸﺎط "ﺒرﻴﻤـر" اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎً ﻝﻴﺤـﺼل ﻋﻠـﻰـﺸﺎطﺎ ،وﻫ ــو ﻤ ــﺎ ﻴﻌ ــﺎدل ﻨ ــﺴﺒﺔ ) (%12.73ﻝﻴﻘ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻝﻤرﺘﺒ ــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜ ــﺔ،
) (28ﻨ ـ ً
وﻝﻴﺘﺴﺎوى ﻤﻊ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 وﺠــﺎء اﻝﻨــﺸﺎط اﻝﻌــﺴﻜري ﻝﻴﺤــﺼل ﻋﻠــﻰ ) (33ﻨــﺸﺎطﺎً ﻤﺨﺘﻠﻔــﺎً ﻝ ـ "ﺒرﻴﻤــر" وﻫــو ﻤــﺎﻴﻀﺎﻫﻲ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (%15.00وﻫو ﻤﺎ ﻴﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
 وﺤل اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻓـﻲ اﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺨﺎﻤـﺴﺔ ،ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ )(6ﻨﺸﺎطﺎت وﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ).(%12.71
 وﺤظ ـ ــﻲ ﺠﺎﻨ ـ ــب اﻻﻋﻤ ـ ــﺎر ﺒ ـ ـ ـ ) (10ﻋ ـ ــﺸرة ﻨ ـ ــﺸﺎطﺎت  ..أي ﻤ ـ ــﺎ ﻴﻘﺎﺒ ـ ــل ﻨ ـ ــﺴﺒﺔ) (%4.55ﻝﻴﺄﺘﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔ.
وﺤــﺼل اﻝﻨــﺸﺎط اﻝرﻴﺎﻀــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔر ،ﻝﺘﻜــون ﻨــﺴﺒﺘﻪ ﺼــﻔ اًر أﻴــﻀﺎً ﻓــﻲ اﻝﻤرﺘﺒــﺔ
اﻝﺴﺎدﺴﺔ.
 ? ^ -2ا+ح )u+7ة ? (:
ﺒﺴﺒب ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻌراق إﻝﻰ ﻤﻨﺒر إﻋﻼﻤـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻴﻐطـﻲ اﻷﺨﺒـﺎر اﻝداﺨﻠﻴـﺔ واﻝﻌرﺒﻴـﺔ
واﻝدوﻝﻴﺔ ،ﺠﺎء ﺼدور ﺠرﻴدة اﻝـﺼﺒﺎح ،وﻜـﺎن أﺴـﺎس ﺼـدورﻫﺎ ﻫـو ﻤﺨﺎطﺒـﺔ اﻝـرأي اﻝﻌـﺎم
ﻓﺠرﻴدة اﻝﺼﺒﺎح ﺸﺒﻪ ﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺤﻜوﻤﺔ " ﺸﺒﻪ رﺴﻤﻴﺔ" وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠـﻰ ﻜﺎدرﻫـﺎ وﻨظﺎﻤﻬـﺎ
اﻝ ــداﺨﻠﻲ ﻓ ــﻲ ﺘوﺠﻴ ــﻪ ﺴﻴﺎﺴ ــﺘﻬﺎ ،ﻝ ــذﻝك ﺠ ــﺎء ﺼ ــدور ﻫ ــذﻩ اﻝﺠرﻴ ــدة) ..(517أي ان ﺴ ــﺒب
اﻝﺼدور ﻫو:
 -5ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺒﻠد ﻝﺠرﻴدة ﺘﺨرج ﻋن اﻻطﺎر اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎً.
 -6ﻝﺘﻜون ﻤﻨﺒ اًر ﻝﺘﻌدد اﻵراء واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

)(517

إﺴﻤﺎﻋﻴل زاﻴر ،رﺌﻴس ﺘﺤرﻴر ﺴﺎﺒق ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.2006/5/20 ،
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 -7ﺤﺎﺠــﺔ اﻝﻌـراق ﻝﻘﻔـزة اﻋﻼﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻴــﺼﺎل اﻝـرأي ﻤــن ﻏﻴــر ﻀــﻐوط ﺘﺤــد أو ﺘﻘﻠــل
ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ذﻝك اﻝرأي ﻓﻜﺎﻨت اﻝﺠرﻴدة ﻤﻬﻴﺄة ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ.
 -8ﺘوﺜﻴق ﻤﺒﺎدئ ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻴﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻌراق).(518
ﺼ ــدر اﻝﻌ ــدد ﺼ ــﻔر ﻤ ــن اﻝﺠرﻴ ــدة ﻓ ــﻲ /17أﻴ ــﺎر ،2003/أي ﺒﻌ ــد ﺴ ــﻘوط ﻨظ ــﺎم
ﺼ ــدام ﺒﻤ ــدة وﺠﻴـ ـزة ،ﺒﺜﻤ ــﺎﻨﻲ ﺼ ــﻔﺤﺎت ﻤ ــن اﻝﺤﺠ ــم اﻝﻨ ــﺼﻔﻲ اﻝﺘﺎﺒﻠوﻴ ــد وﺒ ـ ـ ) (5أﻋﻤ ــدة
اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝواﺤدة).(519
وﻤﻨــذ ﺒداﻴــﺔ ﺼــدورﻫﺎ وﻝﺤــد اﻵن ﻓــﺎن اﻝﺠرﻴــدة ﺘطﺒــﻊ ﻓــﻲ ﻤطــﺎﺒﻊ ﺠرﻴــدة اﻝــﺼﺒﺎح،
وﻫﻲ ﻤطﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠرﻴدة ﺤﻴث ﺘﻀم ﻫذﻩ اﻝﻤطﺒﻌﺔ ﻜﺎد اًر ﻓﻨﻴﺎً ﻤؤﻫﻼً ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤـﺔ

)*(

ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠرﻴدة اﻝﻔﺘﻴﺔ ﺤﻴث ﺨﺼص ﻝﻠﺠرﻴدة ﻤﻘر ﺜﺎﺒت ﺨﺎص ﺒﻬـﺎ ﻤﻨـذ
اﻝﺘﺄﺴﻴس).(520
وﺒﻌــد ﻤــﻀﻲ ﻗ ارﺒــﺔ ﺸــﻬر واﺤــد ﺒــدا اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻜــﺎدر ﺒﺄﻗــﺴﺎﻤﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ،
ﺤﻴث ﺨﺼص ﻤﻘر ﻝﻜل ﻗﺴم ﻤن أﻗﺴﺎم اﻝﺠرﻴدة ﺒﻌـد ان ﻜﺎﻨـت ﺠﻤﻴـﻊ اﻷﻗـﺴﺎم ﻓـﻲ ﻨﻔـس
اﻝﻤﻜﺎن).(521
وﻫـذﻩ اﻝﻤؤﺴـﺴﺔ اﻝوﻝﻴـدة ﻜـﺎن ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻨظـﺎم داﺨﻠـﻲ ﻤﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـن ﻗﺒـل ﻜﺎدرﻫــﺎ
وﻜ ــﺎن ﻝ ـ ـ )إﺴ ــﻤﺎﻋﻴل ازﻴ ــر( اﻝ ــذي اﺴ ــﻨدت إﻝﻴ ــﻪ رﺌﺎﺴ ــﺔ ﺘﺤرﻴ ــر اﻝﺠرﻴ ــدة أﺜ ــر ﻜﺒﻴ ــر ﻓ ــﻲ
ﻨﻬوض اﻝﺠرﻴدة وﺘطورﻫـﺎ) .(522ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤـن ﻜﺘـﺎب وﺼـﺤﻔﻴﻲ اﻝﻌـراق اﻝﺒـﺎرزﻴن إذ ﺴـﺒق
وان ﻋﻤل ﻜﺜﻴ اًر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺼﺤﻔﻲ واﺴﻨدت إﻝﻴﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻬﺎم..
وﺘﻌﺎﻗــدت اﻝﺠرﻴــدة ﻓــﻲ ﺒــداﻴﺎﺘﻬﺎ اﻷوﻝــﻰ ﻤــﻊ ﺨﻴ ـرة ﻜﺘــﺎب وﻤﻔﻜــري اﻝﻌ ـراق ﻝﻠﻜﺘﺎﺒــﺔ
ﻝﻠﺠرﻴدة وﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻻت اﻝﻬﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﺘﻰ اﻝﻤﺠـﺎﻻت ،وأﺼـﺒﺤت ﻓـﻲ ﻏـﻀون أﺸـﻬر
ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ رﻗم واﺤد ﻓﻲ اﻝﻌراق.

)(518
)(519

ﻓﻠﻴﺢ وداي ﻤﺠذاب ،ﻤدﻴر ﺘﺤرﻴر أول ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.2006/5/25 ،
اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.

)*( أﺼﺒﺢ ﻜﺎدر اﻝﺠرﻴدة اﻵن ﺒﺤدود  130ﺸﺨﺼﺎً )اﻝﺼﺤﻔﻴون ،اﻹدارﻴون ،اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت(.
) (520ﺠﻬﺎد زاﻴر ،ﻤدﻴر اﻝﺘﺤرﻴر ﺜﺎﻨﻲ ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.2006/5/26
) (521ﻜرﻴم اﻝرﺒﻴﻌﻲ ،ﺴﻜرﺘﻴر اﻝﻔﻨﻲ واﻝﺘﻨﻔﻴذي ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.2006/5/25
) (522ﻓﻠﻴﺢ وادي ﻤﺠذاب ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق.
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وﻫــذا ﻴــدل ﻋﻠــﻰ ان اﻨطﻼﻗــﺔ اﻝﺠرﻴــدة ﻜﺎﻨــت ﺠﻴــدة ﻨوﻋــﺎً ﻤــﺎ ،واﺼــﺒﺤت ﺒﻌــد ذﻝــك
ﻴﻌﺎ ،واﻻﻨﺠﺢ ﺼﺤﻔﻴﺎً
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﺘوز ً

)(523

.

وﻫﻨــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ اﻨــﻪ ﻝــﻴس اﻝــدﻋم اﻝﻤــﺎﻝﻲ ﻫــو ﻤــن طــور اﻝﺠرﻴــدة وﺴــﺎﻋد
ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﺤد اﻝذي وﺼﻠت إﻝﻴﻪ ،ﺒل ﻜﺎن ذﻝك ﻝﺠﻬـود اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬـﺎ وﺘﻔـﺎﻨﻴﻬم
ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻤن أﺠل ﻨﻬوض اﻝﺠرﻴدة).(524
وﻤﻨــذ ﺒداﻴــﺔ ﺘﺄﺴــﻴس اﻝﺠرﻴــدة ﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك )رﺌــﻴس ﺘﺤرﻴــر( ﻫــو إﺴــﻤﺎﻋﻴل ازﻴــر وﻫــو
ﻤﻨــﺼب وﺠ ــد ﻤــﻊ ﺘﺄﺴ ــﻴس اﻝﺠرﻴــدة ،وﺒﻘ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻤﻨــﺼﺒﻪ إﻝ ــﻰ ﻋــﺎم  ،2004ﺒﻌ ــدﻩ ﺠ ــﺎء
)ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر اﻝﺸﺒوط( ﺜم )ﺠﻤﻌﺔ اﻝﺤﻠﻔﻲ( ﻝﻤدة ﺜﻼث أﺸﻬر ﺜم )أﻋﻴـد ﻤﺤﻤـد ﻋﺒـد
اﻝﺠﺒـﺎر اﻝــﺸﺒوط( ﺒﻤﻨــﺼب رﺌـﻴس اﻝﺘﺤرﻴــر ﺜــم اﺒـدل ﺒﻌــدﻫﺎ ﺒ ـ )ﻓـﻼح اﻝﻤــﺸﻌل( ﺜــم أﻗــﺼﻲ
ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ).(525
وﻀ ـ ـ ـم ﻜ ـ ــﺎدر اﻝﺠرﻴ ـ ــدة اﻷول اﻷﺴ ـ ــﻤﺎء اﻵﺘﻴ ـ ــﺔ ) :إﺴ ـ ــﻤﺎﻋﻴل ازﻴ ـ ــر -ﻓﻠ ـ ــﻴﺢ وادي
ﻤﺠذاب -ﺠﻬﺎد زاﻴر -اﻜرم ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴن ،رﻴﺎض ﺸـﺎﺒﺎ -ﻜـﺎظم اﻝطـﺎﺌﻲ -ﻜـرم اﻝرﺒﻴﻌـﻲ-
رواء ﻫﺎدي ﺼﺎﻝﺢ -ﺤﺴن اﻝﻌﺎﻨﻲ -ﻋﺎدل اﻝﻌﺘﺎﺒﻲ-راﻀﻲ ﻫﺎﺸم وآﺨرﻴن).(526
وﻝﻜن ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘدﺨﻠت ﻋواﻤل ذاﺘﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ اﻷﻤر أﺒرزﻫﺎ اﻝظﺎﻫرﺘﺎن اﻵﺘﻴﺎن:
ج -ﺤــﺼر ﻤــﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﻴــﻴن ﻤــدراء اﻝﺘﺤرﻴــر ﻓــﻲ اطــﺎر ﻤﻌــﻴن ،إذ ﻻ ﻴــﺘم ﺘﻌﻴــﻴن ﻤــدراء
اﻝﺘﺤرﻴر اﻻ ﻤن ﻗﺒل ﻤدﻴر ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻋﻼم اﻝﻌراﻗﻲ ﺤﺼ اًر.
د -ظــﺎﻫرة اﻝﺘﻌﺎﻗــد ﺤﻴــث ﻴﻌــﻴن رﺌــﻴس اﻝﺘﺤرﻴــر ﺒﻌﻘــد أﺠﻠــﻪ ﺴــﺘﺔ اﺸــﻬر ﻗﺎﺒــل ﻝﻠﺘﺠدﻴــد
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ان رؤﺴﺎء اﻝﺘﺤرﻴر ﻴﺘﻐﻴرون ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻝﻌﻘد.
اﻤﺎ رؤﺴﺎء اﻝﺘﺤرﻴر ﻓﺘﻨﺎط ﺒﻬم ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴن رؤﺴﺎء اﻷﻗـﺴﺎم وﻤﺤـرري اﻝﺠرﻴـدة ﺒﻌـد
ﻤواﻓﻘﺔ رﺌﻴس اﻝﺘﺤرﻴر).(527
أﻨظ ـ ـ ـ ــر اﻝ ـ ـ ـ ــﺸﻜل اﻝﺘ ـ ـ ـ ــﺎﻝﻲ اﻝ ـ ـ ـ ــذي ﻴﻤﺜ ـ ـ ـ ــل اﻝﻬﻴﻜ ـ ـ ـ ــل اﻝﺘﻨظﻴﻤ ـ ـ ـ ــﻲ واﻹداري ﻝﺠرﻴ ـ ـ ـ ــدة
اﻝﺼﺒﺎح:
)(523
)(524
)(525
)(526
)(527

اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.
طﺎﻝب ﺤﻨوﻴت ،ﺴﻜرﺘﻴر اﻝﺘﺤرﻴر ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.2006/6/6 ،
أﻜرم ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴن ،ﻨﺎﺌب ﻤدﻴر اﻝﺘﺤرﻴر ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.2006/6/6 ،
طﺎﻝب ﺤﻨوﻴت ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق.
ﻓﻠﻴﺢ وداي ﻤﺠذاب ،ﻤﺼدر ﺴﺎﺒق.
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اﻝﺸﻜل )(4
اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻹداري
رﺌﻴس اﻝﺘﺤرﻴر

ﻤدﻴر اﻝﺘﺤرﻴر اﻷول

ﺴﻜرﺘﻴر اﻝﺘﺤرﻴر

ﻤدﻴر اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺜﺎﻨﻲ

ﻤدﻴر ﻗﺴم اﻷﺨﺒﺎر

اﻝﻤدﻴر اﻝﻔﻨﻲ واﻝﺘﻨﻔﻴذي

 اﻝﺠ ـ ــدول اﻹﺤ ـ ــﺼﺎﺌﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺠ ـ ــدول ) (2ﻴﺘﻌﻠ ـ ــق ﺒطﺒﻴﻌ ـ ــﺔ أداء وﻋﻤ ـ ــل ﺼـ ـ ـﺤﻴﻔﺔ"اﻝــﺼﺒﺎح" اﻝﻌراﻗﻴــﺔ اﻝرﺴــﻤﻴﺔ وﺘﻌﺎﻤﻠﻬــﺎ ﻤــﻊ ﻤــدة إدارة ﺒرﻴﻤــر ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻤــن
أﻴﺎر 2003/وﻝﻐﺎﻴﺔ ﺤزﻴران .2004/
 ﺘﻤ ــت ﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ) (314ﻋ ــدد ﻤ ــن اﻝ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻋ ــﻼﻩ ،واﻝﺘ ــﻲ ﺼ ــدرت ﺨ ــﻼل ﻤ ــدةاﻝﺒﺤ ــث ﻤطروﺤ ــﺎً ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻋ ــدد اﻝﻌط ــل ،وﻫ ــذا ﻴﻌﻨ ــﻲ أﻨ ــﻪ ﺘ ــم اﻝﺒﺤ ــت ﺒ ـ ـ )(5024
ﺼﻔﺤﺔ ﻤن ﺼﻔﺤﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث.
 أﺘـ ــﻀﺢ ﻨﺘﻴﺠـ ــﺔ اﻝﻔـ ــرز ..ان ) (72ﻤوﻀـ ــوﻋﺎً ﻤـ ــن ﻤﺠﻤـ ــوع ) (145ﻗـ ــد ﻨـ ــﺸرتوﺒﻌﻨــﺎوﻴن رﺌﻴــﺴﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝــﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻝــﻰ ،وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻘــﺎرب ﻨــﺼف اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت
اﻝﻤﻨ ـ ــﺸورة ،ﻤـ ـ ــﺎ ﻴﻌطـ ـ ــﻲ اﻻﻨطﺒـ ـ ــﺎع ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻫﺘﻤـ ـ ــﺎم اﻝـ ـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤوﻀـ ـ ــوع اﻝﺒﺤـ ـ ــث
ﺒﻤوﻀوﻋﺔ دراﺴﺘﻨﺎ.
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 ﺘـ ـ ــم ﺘﺄﺸـ ـ ــﻴر ) (145ﻤوﻀـ ـ ــوﻋﺎً ﺼـ ـ ــﺤﻔﻴﺎً )ﺨﺒـ ـ ــر ،ﺘﻘرﻴـ ـ ــر اﺨﺒـ ـ ــﺎري ،ﻤﻘـ ـ ــﺎﺒﻼت،ﺘــﺼرﻴﺤﺎت ﺼــﺤﺎﻓﻴﺔ ،رﻴﺒورﺘﺎﺠــﺎت ﺼــﺤﻔﻴﺔ ،ﻤوﻀــوﻋﺎت ﻤﻨﻘوﻝــﺔ ﻋــن اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ)ﺘرﺠﻤﺔ(.

وأدﻨﺎﻩ ﺠدول ) (2ﻴﺒﻴن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝﺘﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺼﺒﺎح( ﺨﻼل ﻤـدة
إدارة ﺒرﻴﻤر ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺠدول )(2
ت

اﻝﻤوﻀوﻋﺎت

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

1

ﺴﻴﺎﺴﺔ

91

%61.48

اﻷوﻝﻰ

2

اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ

11

%7.43

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

3

اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

08

%5.42

اﻝراﺒﻌﺔ

4

ﻋﺴﻜرﻴﺔ

20

%13.51

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

5

ﺘرﺒﻴﺔ وﺘﻌﻠﻴم

05

%3.37

اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ

6

اﻋﻤﺎر

08

%5.42

اﻝراﺒﻌﺔ

7

رﻴﺎﻀﺔ

05

%3.37

اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ

188

%100

اﻝﻤﺠﻤوع

وﻤن ﻨظرة أوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﻤﻜن ﺤﺼر اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ـﺸﺎطﺎ ،وﺒﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ
 ﺤﺼل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ اﻝـﺼﺒﺎح ،ﻋﻠـﻰ ) (91ﻨ ًﻨﺴﺒﺔ ) (%61.48ﺤﻴث أوﻗﻌﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ.
ـﺸﺎطﺎ ،وﺒﻤ ــﺎ ﻨ ــﺴﺒﺘﻪ ) (%7.43وﺤ ــل
 وﺤظ ــﻰ اﻝﺠﺎﻨ ــب اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدي ﺒ ـ ـ ) (11ﻨ ـ ًﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.
 وﺤــﺼل اﻻﺨﺘــﺼﺎص اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ) (8ﻨــﺸﺎطﺎت وﺒﻤــﺎ ﻨــﺴﺒﺘﻪ )(%5.48وﺒﻤﺎ ﻴﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔ.
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 وﺤــﺼل اﻻﺨﺘــﺼﺎص اﻝﻌــﺴﻜري ﻋﻠــﻰ ) (20ﻨــﺸﺎطﺎً وﺒﻤــﺎ ﻨــﺴﺒﺘﻪ )(%13.51وﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.
 وﺤـ ــﺼل اﺨﺘـ ــﺼﺎص اﻝﺘرﺒﻴـ ــﺔ واﻝﺘﻌﻠـ ــﻴم ﻋﻠـ ــﻰ ) (5أﻨـ ــﺸطﺔ ،وﺒﻤـ ــﺎ ﻴﻌـ ــﺎدل ﻨـ ــﺴﺒﺔ) (%3.37ﺤﻴث أوﻗﻌﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ.
 وﺤظــﻲ اﺨﺘــﺼﺎص اﻻﻋﻤــﺎر ﺒـ ـ ) (8ﻨــﺸﺎطﺎت ،وﺒﻤــﺎ ﻨــﺴﺒﺘﻪ ) (%5.42ﺤﻴ ــثوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔ.
 وﺤـ ــﺼل ﺠﺎﻨـ ــب اﻝرﻴﺎﻀـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ) (5ﻨـ ــﺸﺎطﺎت وﺒﻤـ ــﺎ ﻨـ ــﺴﺒﺘﻪ ) (%3.37وﺒﻤـ ــﺎﻴﻌﺎدل ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ.
 ﻓ ــﻲ ﻀ ــوء اﻝﻤؤﺸـ ـرات أﻋ ــﻼﻩ ،ﻓ ــﺄن ﻤﺠﻤ ــوع اﻝﺘﻜـ ـ اررات ﻝ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝ ــﺼﺒﺎح ﻜ ــﺎن) (148ﻨ ــﺸﺎطﺎً ﻝ ـ ـ ﻝﺒرﻴﻤ ــر ﺨ ــﻼل ﻤ ــدة إدارﺘ ــﻪ ﻝﻠدوﻝ ــﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ وﻫ ــو ﻤ ــﺎ ﻨ ــﺴﺒﺘﻪ
).(%100
 ? ^ -3اu+7) :C}3ة ?
ﺼ ـ ـ ــدر اﻝﻌ ـ ـ ــدد اﻷول ﻤ ـ ـ ــن ﺠرﻴ ـ ـ ــدة اﻝﺘ ـ ـ ــﺂﺨﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ  1967/4/29ﻋ ـ ـ ــن اﻝﺤ ـ ـ ــزب

(:

اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻜردﺴﺘﺎﻨﻲ ،ﻜﺎن ﻋدد ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ) (8ﺼﻔﺤﺎت ﺘـﺼدر ﺒـﺸﻜل ﻴـوﻤﻲ ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ
اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻀﻼً ﻋــن ﻤﻠﺤــق ﺒﺎﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻜردﻴــﺔ ﺘﺤــت اﺴــم )ﺒ ارﻴــﻪ ﺘــﻲ( وﻴﻌﻨــﻲ )اﻝﺘــﺂﺨﻲ( وﻫــو
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻠﺨص ﻷﻫم اﻷﺤداث واﻝﻤواﻀـﻴﻊ اﻝﻤﻨـﺸورة ﻓـﻲ اﻝﺠرﻴـدة ﻝﻤـدة أﺴـﺒوع ،وﻜـﺎن
ﺼ ــﺎﺤب اﻻﻤﺘﻴ ــﺎز ورﺌ ــﻴس اﻝﺘﺤرﻴ ــر ﺼ ــﺎﻝﺢ اﻝﻴوﺴ ــﻔﻲ ،اﻤ ــﺎ ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻝﺘﺤرﻴ ــر ﻓﺘﺘﻤﺜ ــل ﺒـ ـ ـ
اﻝﻤﻬﻨ ــدس ﺸ ــوﻜت ﻋﻘـ ـراوي واﻹﻋﻼﻤ ــﻲ ﻨﺠﻴ ــب ﺒﺎﺒ ــﺎن ،وﻤﺤﻤ ــد ﺴ ــﻌﻴد اﻝﺠ ــﺎف وﻋﺒ ــد اﷲ
ﺴﻌﻴد ،وﺒﻌد اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﻤﻬﻨدس ﺸوﻜت ﻋﻘراوي ﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺤﺒﻴب ﻤﺤﻤد ﻜرﻴم).(528
اﺴـ ــﺘﻤرت ﺒﺎﻝـ ــﺼدور ﺤﺘـ ــﻰ  1969/11/11ﺤﻴـ ــث اﻏﻠﻘﺘﻬـ ــﺎ اﻝـ ــﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴـ ــﺔ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤواﻗﻔﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ وﻜﺎﻨت اﻝﺠرﻴدة ﺘﻌﺒر ﻋن ﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻘوى اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓـﻲ
ﻨـ ـ ــﻀﺎﻝﻬﺎ ﻀـ ـ ــد اﻝـ ـ ــﺴﻠطﺔ ٕواﺠراءاﺘﻬـ ـ ــﺎ اﻝﺘﻌـ ـ ــﺴﻔﻴﺔ وﻋـ ـ ــﺎدت ﻝﻠـ ـ ــﺼدور ﺒﻌـ ـ ــد ذﻝـ ـ ــك ﺒﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ

 1970/5/4ﺒﻌد ﺘوﻗﻴـﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ /11آذار 1970/ﺒـﻴن اﻝﺤـزﺒﻴن اﻝـدﻴﻤﻘراطﻲ اﻻﺸـﺘراﻜﻲ
وﺤــزب اﻝﺒﻌــث اﻝــذي ﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻝــﺴﻠطﺔ آﻨــذاك اﺴــﺘﻤرت ﺒﺎﻝــﺼدور ﻝﻤــدة أرﺒــﻊ ﺴــﻨوات،
وﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝــﺴﻨوات اﻝﻤﻘــررة ﻝﺘﻨﻔﻴــذ اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ /11آذار 1970/وﻜــﺎن ﺼــﺎﺤب اﻻﻤﺘﻴــﺎز
)(528
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ﺤﺒﻴ ــب ﻤﺤﻤ ــد ﻜـ ـرﻴم ورﺌ ــﻴس اﻝﺘﺤرﻴ ــر ﻋﻠ ــﻲ ﻋﺒ ــد اﷲ ) (1970ودا ار ﺘوﻓﻴ ــق )-1970
.(529) (1974
وﺒﻌد ان ﺴـﺎءت اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن اﻝﻘﻴـﺎدة اﻝﻜردﻴـﺔ واﻝﺤﻜوﻤـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ وﺒﻌـد ان ﺼـدر
ﻤﻨﻬــﺎ ) (1583ﻋـ ٍ
ـدد ،ﺘوﻗﻔــت اﻝﺘــﺂﺨﻲ ﻋــن اﻝــﺼدور ﻓــﻲ /12آذار 1974إذ ﺼــﺎدرت
اﻝـ ــﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴـ ــﺔ اﻝـ ــﺼﺤﻴﻔﺔ واﻝﻤطﺒﻌـ ــﺔ ،واﻝﻤـ ــﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝطﺒﺎﻋﻴـ ــﺔ ﻜﺎﻓـ ــﺔ ،واﺼـ ــدرت
ﻤﺤﻠﻬــﺎ ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝﻌـراق ،وﺒﻌــد ﻫــذا اﻝﺘــﺎرﻴﺦ وﺤﺘــﻰ  2003/5/1ﺼــدرت ﻓــﻲ أﺜﻨــﺎء ﻫــذﻩ
اﻝﻤدة أﻋداد اﻝﺘﺂﺨﻲ ﺒﺎﺴم )ﺒراﻴﻪ ﺘﻲ( ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ أرﺒﻴل ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻜردﻴﺔ).(530
ﺜــم اﺴــﺘﺄﻨﻔت اﻝــﺼدور ﻓــﻲ ﺒﻐــداد ﻤﺠــدداً ﻤﻨــذ ﺘــﺎرﻴﺦ  2003/5/10وﺤﺘــﻰ اﻵن
ﻜﺘــب ﻓــﻲ ﺘروﻴــﺴﺘﻬﺎ ﻋﺒــﺎرة )ﺠرﻴــدة ﻴوﻤﻴــﺔ ﺘــﺼدر ﻋــن دار اﻝﺘــﺂﺨﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨــﺸر-
ﺒﻐداد ،رﺌﻴس ﺘﺤرﻴرﻫﺎ ) ﻓﻠك اﻝدﻴن ﻜﺎﻜﻪ ﺒﻲ( وأﺼـﺒﺢ ﻋـدد ﺼـﻔﺤﺎﺘﻬﺎ  12ﺼـﻔﺤﺔ وﻓـﻲ
آذار  2005/أﺼ ــﺒﺢ رﺌ ــﻴس ﺘﺤرﻴرﻫ ــﺎ )ﺒ ــدرﺨﺎن اﻝ ــﺴﻨدي( ،وﻤﻨ ــذ ﻋ ــﺎم  2006أﺼ ــﺒﺢ
ﻋدد ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ  16ﺼﻔﺤﺔ وﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝـﺼﻔﺤﺎت ﻤﻠﺤـق ﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺒﺘﺴﻠـﺴل ﺨـﺎص ﺒـﻪ،
وﺘﻌﺘﻤ ــد ﻫ ــذﻩ اﻝﺠرﻴ ــدة ﻝﻠﺤ ــﺼول ﻋﻠ ــﻰ اﻷﺨﺒ ــﺎر ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــدد ﻤ ــن اﻝﻤ ارﺴ ــﻠﻴن ﻓ ــﻲ ﺒﻐ ــداد
واﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ وﻋدد ﻗﻠﻴل ﻤن اﻝﻤراﺴﻠﻴن ﺨﺎرج اﻝﻌراق.
 اﻝﻤـﺴﺢ اﻹﺤــﺼﺎﺌﻲ ﻓــﻲ اﻝﺠــدول رﻗــم ) (3ﻴﺘﻌﻠـق ﺒــﺄداء وﻋﻤــل ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺘــﺂﺨﻲ(اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻤﻜــون اﻝﻜــردي ﻓ ــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤــﻊ ﻤــدة إدارة ﺒرﻴﻤ ــر
ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ )ﻤدة اﻝﺒﺤث(
 ﺘ ــم ﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ) (365ﻋ ــدداً ﻤ ــن اﻝ ــﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻤ ــذﻜورة ،واﻝﺘ ــﻲ ﺼ ــدرت ﺨ ــﻼل ﻤ ــدةاﻝﺒﺤث اﻝوارد ذﻜرﻫﺎ أﻋﻼﻩ ﻤﻨﻘوﺼـﺎً ﻤﻨﻬـﺎ ﻋـدد اﻝﻌطـل اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝـﺼﺤﻴﻔﺔ وﻫـذا
ﻴﻌﻨﻲ ان اﻝﺒﺤث ٍ
طﺎل ) (5840ﺼﻔﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
 ﺘ ــم ﺘﺄﺸ ــﻴر ) (180ﻤوﻀ ــوﻋﺎً ﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺎً وﻓ ــﻲ ﻜﺎﻓ ــﺔ اﻻﺨﺘ ــﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤؤﺸـ ـرة ﻓ ــﻲاﻝﺠداول.

)(529
)(530
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 واﺘﻀﺢ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻔرز ..ان ) (47ﻤوﻀوﻋﺎً ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻨـﺸرت ﻓـﻲاﻝــﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻝــﻰ وﺒﻌﻨــﺎوﻴن ﺒــﺎرزة )ﻤﺎﻨــﺸﻴﺘﺎت( ،وﻫــذا ﻴﻌﻜــس اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎً ﻤﻌﻴﻨــﺎً ﻓــﻲ
اﻝدراﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ ان اﻝرﻗم اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻨﺸر اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻫو ).(180

وأدﻨـﺎﻩ ﺠـدول رﻗــم ) (3ﻴﺒـﻴن اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺎوﻝﺘﻬـﺎ ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺘـﺂﺨﻲ( ﺨــﻼل
ﻤدة إدارة ﺒرﻴﻤر ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ وﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤؤﺸرة ﻓـﻲ اﻝﺠـدول أﻋـﻼﻩ وﻜﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ
ﺠدول )(3

:
-

اﻝﻤوﻀوﻋﺎت

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

1

ﺴﻴﺎﺴﺔ

89

%49.44

اﻷوﻝﻰ

2

اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ

13

%7.26

اﻝراﺒﻌﺔ

3

اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

30

%16.66

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

4

ﻋﺴﻜرﻴﺔ

32

%17.77

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

5

ﺘرﺒﻴﺔ وﺘﻌﻠﻴم

06

%3.33

اﻝﺴﺎدﺴﺔ

6

اﻋﻤﺎر

07

%3.88

اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ

7

رﻴﺎﻀﺔ

03

%1.66

اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ

اﻝﻤﺠﻤوع

100

%100

ﻤن ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ـﺸﺎطﺎ ،وﺒﻤــﺎ ﻨــﺴﺒﺘﻪ ) (%49.99ووﻗــﻊ
 ﺤــﺼل اﻝﺠﺎﻨــب اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠــﻰ ) (89ﻨـ ًﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ.
 أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻘد ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ) (13ﻨﺸﺎطﺎً وﺒﻤـﺎ ﻨـﺴﺒﺘﻪ )(%7.26ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔ.
ـﺸﺎطﺎ ،وﺒﻤــﺎ ﻴﻌــﺎدل ﻨــﺴﺒﺘﻪ )(%16.66
 وﺤظــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺒـ ـ ) (30ﻨـ ًﺤﻴث ﺠﺎء ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.
 وﺤﺼل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﺴﻜري ﺒﻌد ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ) (32ﻨﺸﺎطﺎً وﻨـﺴﺒﺔ )(%17.77ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
 وﺠــﺎء اﺨﺘــﺼﺎص اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻝﻴﻜــون ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻝــﺴﺎدﺴﺔ ﺒﻌــد ﺤــﺼوﻝﻪ ﻋﻠــﻰ) (06ﻨﺸﺎطﺎت وﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻨﺴﺒﺔ ).(%3.33
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 وﺠــﺎء اﻻﻋﻤــﺎر ﻝﻴﺤــﺼل ﻋﻠــﻰ ) (07ﻨــﺸﺎطﺎت ،وﺒﻤــﺎ ﻴﻌــﺎدل ﻨــﺴﺒﺔ )(%3.88وﻝﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ.
 وﺤﻠت اﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ واﻷﺨﻴرة ،ﻜوﻨﻬﺎ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ ) (03ﻨـﺸﺎطﺎتوﻨﺴﺒﺔ ).(%1.66
ﺠ ــدول رﻗ ــم ) (4ﻴﺒ ــﻴن اﻝﻨ ــﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻨﺎوﻝ ــت ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻜ ــل ﻤ ــن ﺼ ــﺤف )اﻝزﻤ ــﺎن،
اﻝﺼﺒﺎح ،اﻝﺘﺂﺨﻲ( اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤؤﺸرة ﻓﻲ أﻋﻼﻩ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻝﺠدول )(4
ﺘرﺒﻴﺔ

اﻝﺼﺤف

ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ

اﻝزﻤﺎن

%35.29 %38.82 %42.42 %53.84 %38.98

%40

اﻝﺼﺒﺎح

%29.42 %23.53 %12.12 %21.16 %30.86

%32

%62.5

اﻝﺘﺂﺨﻲ

%35.29 %37.65 %45.46 %25.00 %30.16

%28

%37.5

اﻝﻤﺠﻤوع

%100

%100

%100

%100

وﺘﻌﻠﻴم

%100

اﻋﻤﺎر

رﻴﺎﻀﺔ
%0

%100 %100

وﻤن ﻤطﺎﻝﻌﺔ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ اﻵﺘﻲ:
 اﻝﺠﺎﻨــب اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓــﻲ ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝزﻤــﺎن( اﺤﺘــل ﻨــﺴﺒﺔ ) (%38.98ﻓﻴﻤــﺎ ﺠــﺎءتﺼ ــﺤﻴﻔﺔ )اﻝ ــﺼﺒﺎح( ﺒﻨ ــﺴﺒﺔ ) ،(%30.38وﺤظﻴ ــت ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺘ ــﺂﺨﻲ( ﺒﻨ ــﺴﺒﺔ
) (%30.16وﻫو ﻤﺎ ﻴظﻬر ﺘﻘدم ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻤواﻀـﻴﻊ اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻠﻴﻬـﺎ
اﻝﺼﺒﺎح وﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﺘﺂﺨﻲ.
 ﻓـ ــﻲ اﻝﺠﺎﻨـ ــب اﻻﻗﺘـ ــﺼﺎدي ،ﻜﺎﻨـ ــت ﻨـ ــﺴﺒﺔ ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤـ ــﺎن ) (%53.84ﺒﻴﻨﻤـ ــﺎﺠــﺎءت ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝــﺼﺒﺎح( ﻝﺘﺤــﺼل ﻋﻠــﻰ ﻨــﺴﺒﺔ ) ،(%21.16واﻝﺘــﺂﺨﻲ ﻋﻠــﻰ
) (%25وﻫ ــذا ﻴﻌﻨ ــﻲ ﺘﻘ ــدم ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻝﻤواﻀ ــﻴﻊ اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ
ﻗرﻴﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺂﺨﻲ واﻝﺼﺒﺎح.
 وﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﺤــﺼﻠت اﻝزﻤــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻨــﺴﺒﺔ ) (%42.42وﺤــﺼﻠتاﻝـ ــﺼﺒﺎح ﻋﻠـ ــﻰ ﻨـ ــﺴﺒﺔ ) (%12.12واﻝﺘـ ــﺂﺨﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﻨـ ــﺴﺒﺔ ) ،(%45.46وﻫـ ــذا
ﻴﻌﻨﻲ ان ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘﺂﺨﻲ اﺤﺘﻠت اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝزﻤﺎن وﻤن ﺜم اﻝﺼﺒﺎح.
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 وﻓـ ــﻲ اﻝﺠﺎﻨـ ــب اﻝﻌـ ــﺴﻜري ..اﺤﺘﻠـ ــت ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤـ ــﺎن ﻨـ ــﺴﺒﺔ ) (%38.82ﻓﻴﻤـ ــﺎاﻝـ ــﺼﺒﺎح ﺤـ ــﺼﻠت ﻋﻠـ ــﻰ ) (%23.53واﻝﺘـ ــﺂﺨﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﻨـ ــﺴﺒﺔ ) (%37.65ﻤـ ــﺎ
ﻴﻌﻨﻲ ان ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ﺘﻘدﻤت ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺘﻲ اﻝﺘﺂﺨﻲ واﻝﺼﺒﺎح.
 وﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺘرﺒــوي واﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﺤﺘﻠــت اﻝزﻤــﺎن ﻨــﺴﺒﺔ ) (%35.29واﻝــﺼﺒﺎح) ،(%29.42واﻝﺘـ ـ ــﺂﺨﻲ ) (%35.29ﻤـ ـ ــﺎ ﻴﻌﻨـ ـ ــﻲ ﺘـ ـ ــﺴﺎوي ﺼـ ـ ــﺤﻴﻔﺘﻲ اﻝزﻤـ ـ ــﺎن
واﻝﺘﺂﺨﻲ ﻓﻲ ﻨﺴب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم ﺘﻠﻴﻬﻤﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺼﺒﺎح.
 وﻓـ ــﻲ اﻻﻋﻤـ ــﺎر ..اﺤﺘﻠـ ــت ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤـ ــﺎن ﻤـ ــﺎ ﻨـ ــﺴﺒﺘﻪ ) (%40ﻓﻴﻤـ ــﺎ اﻝـ ــﺼﺒﺎح) (%32واﻝﺘ ـ ــﺂﺨﻲ ) ،(%28وﻫ ـ ــذا ﻴﻌﻨ ـ ــﻲ ان ﺼ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤ ـ ــﺎن ﺘﻘ ـ ــدﻤت ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻝﺼﺒﺎح واﻝﺘﺂﺨﻲ.
 وﻓـ ــﻲ ﺠﺎﻨـ ــب اﻝرﻴﺎﻀـ ــﺔ ..اﺤﺘﻠـ ــت اﻝزﻤـ ــﺎن )ﺼـ ــﻔر (%ﻤـ ــن اﻻﻫﺘﻤـ ــﺎم اﻝرﻴﺎﻀـ ــﻲواﻝــﺼﺒﺎح ﻋﻠــﻰ ﻨــﺴﺒﺔ ) .(%62.5واﻝﺘــﺂﺨﻲ ) (%37.5ﺤﻴــث اﺤﺘﻠــت اﻝــﺼﺒﺎح
اﻝﻨــﺴﺒﺔ اﻷﻜﺒــر ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺘــﺂﺨﻲ واﻝزﻤــﺎن ﻝــﻴس ﻝــدﻴﻬﺎ أي اﻫﺘﻤــﺎم ﻴــذﻜر وذﻝــك ﺒــﺴﺒب
ﻋدم وﺠود ﺼﻔﺤﺔ رﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .,
ﺠــدول رﻗــم  (5ﻴﺒــﻴن اﻝﺘﻜ ـ اررات واﻝﻨــﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤظﻴــت ﺒﻬــﺎ اﻝــﺼﺤف )اﻝزﻤــﺎن،
اﻝﺼﺒﺎح ،اﻝﺘﺂﺨﻲ( ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻝﺠدول )(5
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ

اﻝﺘﻜرار
115

اﻝﺼﺒﺎح

91

%30.86

اﻝﺘﺂﺨﻲ

89

%30.16

اﻝﻤﺠﻤوع
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%100

اﻝزﻤﺎن

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

%38.98

اﻷوﻝﻰ
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﻤﻼﺤظﺎت

وﻤن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ان ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤـ ــﺎن اﻝﺘـ ــﻲ ﺤـ ــﺼﻠت ﻋﻠـ ــﻰ ﺘﻜ ـ ـرار ) (115ﻨـ ــﺸﺎطﺎً ﻓـ ــﻲ اﻝﺠﺎﻨـ ــباﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺤﻴ ــث ﻗ ــدرت ﻨ ــﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴ ــﺔ ﺒ ـ ـ ) (%38.98وﺠ ــﺎءت ﻓ ــﻲ اﻝﻤرﺘﺒ ــﺔ
اﻷوﻝﻰ.
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ـﺸﺎطﺎ،
 أﻤــﺎ ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝــﺼﺒﺎح( ،ﻓﻘــد ﺠــﺎءت ﻓــﻲ اﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﺘﻜ ـرار ) (91ﻨـ ًواﻝﺘﻲ ﺤظﻴت ﺒﻨﺴﺒﺔ ) (%30.86ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ.
 وﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺘــﺂﺨﻲ( ..ﺤــﺼﻠت ﻋﻠــﻰ ﺘﻜ ـرار ) (89وﻨــﺴﺒﺔ ) (%30.16وﻜﺎﻨــتﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ.
ﺠدول رﻗم ) (6ﻴﺒﻴن اﻝﺘﻜ اررات واﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤظﻴت ﺒﻬـﺎ اﻝـﺼﺤف اﻝﻤـذﻜورة ﻓـﻲ
اﻝﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ .
اﻝﺠدول )(6
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝزﻤﺎن

28

%53.84

اﻷوﻝﻰ

اﻝﺼﺒﺎح

11

%21.16

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﺘﺂﺨﻲ

13

25.00

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

اﻝﻤﺠﻤوع

52

%100

اﻝﻤﻼﺤظﺎت

ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
 ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝزﻤــﺎن( ﺤظﻴــت ﺒﺘﻜ ـرار ) (28ﻨــﺸﺎطﺎً ﻓــﻲ ﺠﺎﻨــب اﻻﻗﺘــﺼﺎد ،واﻝــذيأﺤﺘل ﻨﺴﺒﺔ ) (%53.84وﻜﺎﻨت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ.
 أﻤﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ )اﻝﺼﺒﺎح( ﻓﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،ﺤﻴث ﺤظﻴت ﺒ ـ ) (11ﻨـﺸﺎطﺎًوﻨﺴﺒﺔ ).(%21.16
 و)اﻝﺘﺂﺨﻲ( ﺠﺎءت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺒﺘﻜرار ) (13وﻨﺴﺒﺔ ).(%25ﺠ ــدول رﻗ ــم ) (7ﻴﺒ ــﻴن اﻝﺘﻜـ ـ اررات واﻝﻨ ــﺴب اﻝﻤﺌوﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺤ ــﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ اﻝ ــﺼﺤف ﻓ ــﻲ
اﻝﻤﺠﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺠدول )(7
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝزﻤﺎن

28

%42.42

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

اﻝﺼﺒﺎح

08

%12.12

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﺘﺂﺨﻲ

30

%45.46

اﻷوﻝﻰ
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اﻝﻤﻼﺤظﺎت

اﻝﻤﺠﻤوع

66

%100
ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 ان ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤ ــﺎن ﺤظﻴ ــت ﺒ ـ ـ ) (28ﻨ ــﺸﺎطﺎً ﻓ ــﻲ اﻝﺠﺎﻨ ــب اﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ وﺒﻨ ــﺴﺒﺔ) (%42.42ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺼوﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﺎﻨﻲ.
 وﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝ ــﺼﺒﺎح اﺤﺘﻠ ــت اﻝﻤرﻜ ــز اﻝﺜﺎﻝ ــث وﺒﻨ ــﺴﺒﺔ ) (%12.12وﺒﺘﻜـ ـرار )(8ﻨﺸﺎطﺎت.
 وﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘ ــﺂﺨﻲ اﺤﺘﻠ ــت اﻝﻤرﻜ ــز اﻷول وﺒﺘﻜـ ـرار ) (30وﺒﻨ ــﺴﺒﺔ )(%45.46اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎً.
ﺠــدول رﻗــم ) (8ﻴﺒــﻴن اﻝﺘﻜ ـ اررات واﻝﻨــﺴب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤظﻴــت ﺒﻬــﺎ اﻝــﺼﺤف )اﻝزﻤــﺎن،
اﻝﺼﺒﺎح ،اﻝﺘﺂﺨﻲ( ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﺴﻜري وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺠدول )(8
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝزﻤﺎن

33

%53.82

اﻷوﻝﻰ

اﻝﺼﺒﺎح

20

%23.53

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﺘﺂﺨﻲ

32

%34.65

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

اﻝﻤﺠﻤوع

85

%100

اﻝﻤﻼﺤظﺎت

ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﻓ ــﻲ اﻝﺠﺎﻨ ــب اﻝﻌ ــﺴﻜري  ،اﺤﺘﻠ ــت ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤ ــﺎن ﻨ ــﺴﺒﺔ ) (%38.82وﺒﺘﻜـ ـرار) (13واﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ.
 وﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝــﺼﺒﺎح ،ﺤــﺼﻠت ﻋﻠــﻰ ) (20ﺘﻜ ـ ار اًر وﻨــﺴﺒﺔ ) (%23.53واﻝﻤرﺘﺒــﺔاﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.
 وﺼ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘ ـ ــﺂﺨﻲ ..ﺠ ـ ــﺎءت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒ ـ ــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ ـ ــﺔ وﺘﻜـ ـ ـرار ) (32ﻨ ـ ــﺸﺎطﺎً وﻨ ـ ــﺴﺒﺔ).(%37.65
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ﺠــدول رﻗــم ) (9ﻴﺒــﻴن اﻝﺘﻜ ـ اررات واﻝﻨــﺴب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤظﻴــت ﺒﻬــﺎ ﺼــﺤف )اﻝزﻤــﺎن،
اﻝﺼﺒﺎح ،اﻝﺘﺂﺨﻲ( ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺠدول )(9
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝزﻤﺎن

6

%35.29

اﻷوﻝﻰ

اﻝﺼﺒﺎح

5

%29.42

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

اﻝﺘﺂﺨﻲ

6

%35.29

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﻤﺠﻤوع

17

%100

اﻝﻤﻼﺤظﺎت

ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠـﻴم ،اﺤﺘﻠـت ﺼـﺤﻴﻔﺔ )اﻝزﻤـﺎن( اﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﺒﺘﻜـرار)(6أﻨﺸطﺔ وﺒﻨﺴﺒﺔ ).(%35.29
 اﻤ ـ ــﺎ ﺼ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝ ـ ــﺼﺒﺎح ﻓﺤ ـ ــﺼﻠت ﻋﻠ ـ ــﻰ ) (5ﻨ ـ ــﺸﺎطﺎت وﺒﻨ ـ ــﺴﺒﺔ )(%29.42واﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
 وﺠــﺎءت ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘــﺂﺨﻲ ﻤﺘــﺴﺎوﻴﺔ ﻤــﻊ ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤــﺎن ﺒﺘﻜ ـرار ) (6ﻨــﺸﺎطﺎت،وﻨﺴﺒﺔ ) (%35.29ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز اﻷول أﻴﻀﺎً.
ﺠــدول رﻗــم ) (10ﻴﺒــﻴن اﻝﺘﻜـ اررات واﻝﻨــﺴب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤــﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝــﺼﺤف ﻋﻴﻨــﺔ
اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻻﻋﻤﺎر وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺠدول )(10
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝزﻤﺎن

10

%40

اﻷوﻝﻰ

اﻝﺼﺒﺎح

8

%32

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

اﻝﺘﺂﺨﻲ

7

%28

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﻤﺠﻤوع

25

%100
299

اﻝﻤﻼﺤظﺎت

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﻓــﻲ ﺠﺎﻨــب اﻻﻋﻤــﺎر ..اﺤﺘﻠــت ﺼــﺤﻴﻔﺔ )اﻝزﻤــﺎن( اﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻷوﻝــﻰ وﺒﺘﻜـرار )(15ﻨﺸﺎطﺎً وﺒﻨﺴﺒﺔ ).(%40
 أﻤ ــﺎ ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝ ــﺼﺒﺎح ،ﻓﺎﺤﺘﻠ ــت اﻝﻤرﺘﺒ ــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ ــﺔ ﺒﻨ ــﺴﺒﺔ ) (%32وﺒﺘﻜـ ـرار )(8ﻨﺸﺎطﺎت.
 ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺎءت اﻝﺘﺂﺨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺘﻜرار ) (7ﻨﺸﺎطﺎت وﻨﺴﺒﺔ ).(%28ﺠدول رﻗم) (11ﻴﺒﻴن اﻝﺘﻜ اررات واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﻤراﺘب اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝـﺼﺤف
)اﻝزﻤﺎن ،اﻝﺼﺒﺎح ،اﻝﺘﺂﺨﻲ( ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝرﻴﺎض وﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺠدول )(11
اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ

اﻝﺘﻜرار

اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ

اﻝﻤرﺘﺒﺔ

اﻝزﻤﺎن

ﺼﻔر

ﺼﻔر%

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﺼﺒﺎح

5

%62.5

اﻷوﻝﻰ

اﻝﺘﺂﺨﻲ

3

%37.5

اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

اﻝﻤﺠﻤوع

8

%100

اﻝﻤﻼﺤظﺎت

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ان ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ أي اﻫﺘﻤﺎم ﻴذﻜر ﻓﻲ ﺤﻘل اﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺤﻴث ﺠـﺎءتﺒﺎﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،ﺒــﺴﺒب ﻋــدم وﺠــود ﺼــﻔﺤﺔ رﻴﺎﻀــﻴﺔ ﻓﻴﻬــﺎ،ﺜم اﺼــﺒﺢ ﻝﻬــﺎ ﻤﻠﺤﻘــﺂ
رﻴﺎﻀﻴﺂ ﺒﻌد ذﻝك.
 اﻤﺎ ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝـﺼﺒﺎح ﻓﺤـﺼﻠت ﻋﻠـﻰ ) (5ﻨـﺸﺎطﺎت ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـب اﻝرﻴﺎﻀـﺔ وﺒﻨـﺴﺒﺔ) (%62.5وﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ.
 وﺼـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘـ ـ ــﺂﺨﻲ اﺤﺘﻠـ ـ ــت اﻝﻤرﺘﺒـ ـ ــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـ ـ ــﺔ ﺒﺘﻜ ـ ـ ـرار ) (3ﻨـ ـ ــﺸﺎطﺎت وﺒﻨـ ـ ــﺴﺒﺔ).(%37.5
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اL3-3Vت:
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدم ,,,اﺴﺘﺨرج اﻝﺒﺎﺤث اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻵﺘﻴﺔ :
 -1إن ﺼــﺤف اﻝﺒﺤــث )اﻝزﻤــﺎن ،اﻝــﺼﺒﺎح ،اﻝﺘــﺂﺨﻲ(ﻫــﻲ ﺼــﺤف ﻤﺜﻠــت ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺒﺤــث
اﻝﻜﻠــﻲ اﻝﻤﺘﻜــون ﻤــن اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻀ ـﻤن ﻤــدة اﻝﺒﺤــث ،واﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻤــدة إدارة
ﺒرﻴﻤر ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ .
 -2ﻫﻨﺎك ﺘﺒﺎﻴن واﻀﺢ ﻓﻲ طرح اﻝﻨـﺸﺎطﺎت او اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﺤـﺎﻜم اﻝﻤـدﻨﻲ
ﻝﻠﻌراق ﻓﻲ اﻝﺼﺤف ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث .
 -3اﺨﺘﻠ ــف ﻨ ــﺸر اﻷﺨﺒ ــﺎر اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﺘﻠ ــك اﻝ ــﺼﺤف ﻓﻘ ــد ﺠ ــﺎءت ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤ ــﺎن
ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒـ ــﺔ اﻷوﻝـ ــﻰ وﺒواﻗـ ــﻊ )(115ﺨﺒ ـ ـ ار وﻤوﻀـ ــوﻋﺎ ،وﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝـ ــﺼﺒﺎح ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒـ ــﺔ
اﻝﺜﺎﻨﻴـ ـ ــﺔ وﺒواﻗـ ـ ــﻊ )(91ﺨﺒ ـ ـ ـ ار وﻤوﻀـ ـ ــوﻋﺎ ،وﺼـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘـ ـ ــﺂﺨﻲ ﺒواﻗـ ـ ــﻊ )(89ﺨﺒ ـ ـ ـ ار
وﻤوﻀوﻋﺎ ,
 -4وﻓ ــﻲ اﻝﺤﻘ ــل اﻻﻗﺘ ــﺼﺎدي ﺠ ــﺎءت ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤ ــﺎن ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒ ــﺔ اﻷوﻝ ــﻰ وﺒواﻗ ــﻊ)(28
ﻨـ ـ ـ ــﺸﺎطﺎً ﻤﺨﺘﻠﻔـ ـ ـ ــﺎً .وﺠـ ـ ـ ــﺎءت ﺼـ ـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ــﺂﺨﻲ ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـ ـ ـ ــﺔ ﺒواﻗـ ـ ـ ــﻊ)(13
ﻨﺸﺎطﺎ،وﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺼﺒﺎح ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺒواﻗﻊ) (11ﻨﺸﺎطﺎً.
ً
 -5أﻤ ــﺎ اﻝﻨ ــﺸﺎط اﻝﻌ ــﺴﻜري ﻓ ــﻲ ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤ ــﺎن ﻓﻘ ــد ﺠ ــﺎء أوﻻً ﺒرﺼ ــﻴد ) (33ﻨ ــﺸﺎطﺎ،
واﻝﺘ ــﺂﺨﻲ ﺤﻠ ــت ﺜﺎﻨﻴ ــﺎ وﺒواﻗ ــﻊ ﺒرﺼ ــﻴد )(32ﻨ ــﺸﺎطﺎ  ،وﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝ ــﺼﺒﺎح ﺒرﺼ ــﻴد
) (30ﻨﺸﺎطﺎ وﺤﻠت ﺜﺎﻝﺜﺎ .
 -6وﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻌﻠــﻴم ،ﺤﻠــت ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝــﺼﺒﺎح واﻝﺘــﺂﺨﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻷوﻝــﻰ
،واﺤﺘﻠت ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒرﺼﻴد )(5ﻨﺸﺎطﺎت .
-7وﺤﻠ ــت ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒ ــﺔ اﻷوﻝ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل ﻨ ــﺸﺎطﺎت اﻷﻋﻤ ــﺎر ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝ ــﺼﺒﺎح وﺒواﻗ ــﻊ
)(10ﻨﺸﺎطﺎت ،وﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ﺤﻠت ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺒواﻗﻊ)(8ﻨﺸﺎطﺎت ،وﺼـﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘـﺂﺨﻲ
ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ ) (7ﻨﺸﺎطﺎت ,
 -8وﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻴﺎﻀﺔ اﺤﺘﻠت ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺼﺒﺎح ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝـﻰ وﺒواﻗـﻊ )(5ﻨـﺸﺎطﺎت
،وﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺼﺒﺎح ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ ) (3ﻨﺸﺎطﺎت ،وﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ﺼﻔر واﻝﻤرﺘﺒـﺔ
اﻷﺨﻴرة.
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 -9وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻝﻌراﻗﻴــﺔ وﺨﺎﺼــﺔ اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ ﺘﺠﺎوﺒــت ﻤــﻊ اﻝﺤــدث )اﺤــﺘﻼل اﻝﻌـراق(
وادارﺘﻪ ﻤن ﻗﺒل )ﺒرﻴﻤر (ﻜﺤﺎﻜم ﻤطﻠق ﻝﻠﻌراق ،وﻓﻘﺎ ﻷﻫواﺌﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﺘل ﺴـﻠﺒﺎ او
إﻴﺠﺎﺒﺎً .
-10ان ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ  :ﻫو أزﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻘﻪ أوﺠدﺘﻬﺎ أﻤﻴرﻜﺎ ﺒدواﻓﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻬدف
اﻝوﺼول اﻝﻰ ﻏﺎﻴﺎت ﻤرﺴوﻤﺔ ،واﻷزﻤﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻝم ﺘﻜـن ﻓﻌـﻼ ﻋرﻀـﻴﺎ ،إﻨﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت
ﻗـ ار ار ﻤﺘﺨــذا وﺒﺎﻨﺘظــﺎر ﻝﺤظــﺔ اﻹﻋـﻼن ﻋﻨﻬــﺎ ﻓﻜــﺎن ﺘــﺎرﻴﺦ ,2003/4/9وان واﻗﻌــﺔ
اﺤــﺘﻼل اﻝﻌـراق ﻜﺎﻨــت ﻝﻬــﺎ اﺘﺠﺎﻫــﺎت ﻤﺒﻴﺘــﺔ ﻋــن طرﻴــق اﻝﺤــﺼﺎر اﻝــذي ﺠــرى ﻋﻠــﻰ
اﻝﻌراق ،ﻝﻤدة )(13ﻋﺎﻤﺎ ,
-11ان ﻤ ــﺎ ﺼ ــدر ﻤ ــن ﻗـ ـ اررات ﺒ ــﺸﺎن اﻝﻌـ ـراق وﻤﻨﻬ ــﺎ اﻝﻘـ ـرار 2003/1487ﻗ ــد ﺴ ــوغ
اﻻﺤ ــﺘﻼل وأﻋط ــﻰ اﻻﺤ ــﺘﻼل اﻝﺤ ــق ﺒ ــﺎﻝﻐزو وﻷول ﻤـ ـرة ﻓ ــﻲ اﻝﺘ ــﺎرﻴﺦ ،وان ﻤ ــﺴﺎﻝﺔ
إﺴـ ــﺒﺎغ اﻝـ ــﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺤـ ــﺘﻼل اﻀـ ــﻌف ﻤـ ــﺼداﻗﻴﺔ اﻷﻤـ ــم اﻝﻤﺘﺤـ ــدة ،وان ﻜـ ــل
اﻝﻘـ ـ اررات أﺜﺒﺘ ــت ان ﻗـ ـرار اﺤ ــﺘﻼل اﻝﻌـ ـراق واﻝﺤ ــرب ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻜ ــﺎن ﻗـ ـ ار ار ﻤﺘﺨ ــذا ﻗﺒﻴ ــل
أﺤ ــداث /11اﻴﻠ ــول/ﺴ ــﺒﺘﻤﺒر ،2001/اﻨﻤ ــﺎ ﺠ ــﺎءت ﺘﻠ ــك اﻷﺤ ــداث ﻝﺘﺒرﻴ ــر اﻝﺤ ــرب
ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق ,
-12وﺠد اﻝﺒﺎﺤث ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ان اﻤﻴرﻜـﺎ ﺴـرﻗت ﻤـن ﻨﻔـط اﻝﻌـراق ﻤـﺎ ﻗﻴﻤﺘـﻪ
اﻜﺜر ﻤن ) (150ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر ..وان ﻤـﺎ ﻀـﺎع ﻤـن اﻤـوال اﻝـﺸﻌب اﻝﻌ ارﻗـﻲ ﺨـﻼل
ﺴﻨوات اﻻﺤﺘﻼل ﻗدر ﺒﺎﻜﺜر ﻤن )(250ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر .
-13ﻝم ﺘراع اﻤﻴرﻜﺎ وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻴﺔ ﻗواﻨﻴن وﻤواﺜﻴق دوﻝﻴﺔ ﺒﻌد اﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﻌراق.
 -14ﻝــم ﺘــك ادارة )ﺒرﻴﻤــر( ادارة ﻤدﻨﻴــﺔ ..ﻜﻤــﺎ روج ﻝﻬــﺎ وﺴــﺠﻠت ﺒــذﻝك اﻝوﺼــف ،اﻨﻤــﺎ
ﻜﺎﻨــت ادارة )ﻋــﺴﻜرﻴﺔ -ارﻫﺎﺒﻴــﺔ ( ﺼــرﻓﺔ ،ﺤﻴــث ان ﺒرﻴﻤــر ﻜــﺎن ﺨﺒﻴ ـ ار ﻝﻼرﻫــﺎب
،وﻜــﺎن ﺤوﻝــﻪ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺴﺘــﺸﺎرﻴن اﻷﻤﻨﻴــﻴن واﻝﻌــﺴﻜرﻴﻴن ،ﻴﻘــدﻤون ﻝــﻪ اﻝﻨــﺼﺎﺌﺢ
واﻻرﺸــﺎدات ،ﺒﺎﻻﻀــﺎﻓﺔ اﻝــﻰ ﺘواﺠــدﻩ ﺒــﻴن وﺤــدات ﺠــﻴش اﻤﻴرﻜــﻲ ﻗواﻤــﻪ اﻜﺜــر ﻤــن
)(150اﻝف ﺠﻨدي اﻤﻴرﻜﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋن وﺠود ﻤﺎ ﻴزﻴـد ﻋﻠـﻰ )(150ﺸـرﻜﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ
اﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒزﻴد اﻋدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ )(160اﻝف ارﻫﺎﺒﻲ دوﻝـﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﺸﺨـﺼﻴﺎت اﻝﻤﻬﻤـﺔ
ﻓﻲ اﻝﻌراق ،وﻜﺎن ﺒرﻴﻤر ﻴﺤﻴط ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻋداد ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻨﻬم .
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-15ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻘـ اررات اﻝﺘــﻲ اﺘﺨــذﻫﺎ ﺒرﻴﻤــر واﻝﺘــﻲ وﺼــﻠت ﻗ ارﺒــﺔ )(100ﻗـرار واﻝﺘﻌــدﻴﻼت
اﻝﺘــﻲ اﺠرﻴــت ﻋﻠــﻰ ﺒﻌــض اﻝﻘ ـ اررات واﻝﻘ ـواﻨﻴن اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ،ﻓﻘــد اﺜــرت ﺘطﺒﻴﻘــﺎت ﺘﻠــك
اﻝﻘ ـ اررات ﻋﻠــﻰ ﻤﻔﺎﺼــل اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ ،ﻓﻘــد اﻗــﺼت ﺘﻠــك اﻝﻘ ـ اررات اﻋــدادا
ﻫﺎﺌﻠ ــﺔ ﻤ ــن اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن اﻝ ــذﻴن ﻴﻤﺘﻠﻜ ــون ﻤﻬ ــﺎرات ﻋﺎﻝﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎﻻت اﻝﻌﻤ ــل وادارة
ﻤؤﺴــﺴﺎت اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﻓــﻀﻼ ﻋــن زﻴــﺎدة اﻝﺒطﺎﻝــﺔ وﺤرﻤــﺎن اﻋــداد ﻜﺒﻴ ـرة ﻤــن
اﻻﺴر ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤردود اﻝﻤﺎدي )اﻝرواﺘب( ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـﻨﻬم ﻓـﻲ
ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺤرﻤﺎن واﻝﻌوز اﻝﻤﺎدي .

ا ^*3ت :
ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌد اﺴﺘﻘراء اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺒﺎﻻﺘﻲ :
 -1ان اﻝ ــﺼﺤف اﻝﻌراﻗﻴـ ــﺔ اذا ﻤـ ــﺎ ارادت اﻝﺘﻤﻴﻴـ ــز ﻓـ ــﻲ ﻋﻤﻠﻬـ ــﺎ اﻝﻤﻬﻨـ ــﻲ ،ﻓـ ــﺎن ﻋﻠـ ــﻰ
اﻝﻘ ــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ اﻝ ــﺘﺨﻠص ﻤ ــن ﺤ ــﺎﻻت اﻝ ــﻀﻌف اﻝﻤﺘﺎﺘﻴ ــﺔ ﻤ ــن :ﻀ ــﻌف اﻻدارة
اﻝﺼﺤﻔﻴﺔ ،وﻀﻌف اﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻜذﻝك ﻀـﻌف اﻝﺨﺒـرات اﻝﻤﺘراﻜﻤـﺔ ﻝـدى
اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬــﺎ ،اﻻﻤــر اﻝــذي ﻴﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘواﻜــب اﻝﺤــدث اوﻻ ﺒــﺎول  ،وﺘﻘدﻤــﻪ ﺒــﺸﻜل
ﻴﻠﺒﻲ طﻤوﺤﺎت ﺠﻤﻬور اﻝﻘراء.
 -2ﻜــﺎن ﻤــن اﻝﻤﻔــروض ان ﺘﻘــوم اﻝــﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ وﻤﻨﻬــﺎ ﺼــﺤف ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺒﺤــث
ﺒﺘﻌرﻴــﺔ اﻻﺤــﻨﻼل واﺴــﺎﻝﻴﺒﻪ اﻝﻘﻬرﻴــﺔ ﻓــﻲ ادارة اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،ﻻ اﻻﻨﻐﻤــﺎس ﻤﻌــﻪ
وﻜﺄﻨ ــﻪ ﺠ ــﺎء ﻝﻴ ــﺴﺎﻋد اﻝﻌـ ـراق ﻻ ﻝﺘ ــدﻤﻴرﻩ واﻝﻌﺒ ــث ﺒﻤﻘد ارﺘ ــﻪ وﺨﻴ ارﺘ ــﻪ ،وﻗ ــد ﻗﺎﻤ ــت
ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ﺒﺒﻌض ذﻝك اﻝـدور ﻴـوم ﻜﺘﺒـت ﻓـﻲ ﺼـﻔﺤﺘﻬﺎ اﻷوﻝـﻰ ﻤﻘـﺎﻻ ﻷﺤـد
ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺘﺤت ﻋﻨوان )رﺤل ﺒرﻴﻤر ﻏﻴر ﻤﺄﺴوﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
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 -3ﻜ ــﺎن ﻴﻨﺒﻐ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻝ ــﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،وﺨﺎﺼ ــﺔ ﺤدﻴﺜ ــﺔ اﻝ ــﺼدور ﻤﻨﻬ ــﺎ ان ﻻ
ﺘﻨ ــﺴﺎق وﻓﻘـ ــﺎ ﻝرﻏﺒﺎﺘﻬـ ــﺎ وأﻫواﺌﻬـ ــﺎ ،وﺒﻤـ ــﺎ ﻴﻘرﺒﻬ ــﺎ إﻴﺠﺎﺒـ ــﺎ ﻤـ ــن ﺴـ ــﻠطﺎت اﻻﺤـ ــﺘﻼل
ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﻨم ﻤﻌﻨوﻴﺔ او ﻤﻜﺎﺴب ﻤﺎدﻴﺔ.
 -4اﻝﻤﺤﺘــل :ﻗﺎﺘــل وﺴــﺎرق وﻨﺎﻫــب ﻝﺨﻴ ـرات اﻝﺒﻠــد ،وﻗــد اﻀــﺎع ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ ـراق ﻓرﺼــﺔ
اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻜﺜـرﻤن )(500ﻤﻠﻴـﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺒﻨﺎﺌـﻪ  ،وﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻝﻠﻌـراﻗﻴﻴن ان
ﻴﺴﻬﻤوا ﻓـﻲ اﻫـدار ﻫـذﻩ اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝـﻀﺨﻤﺔ ﻤـﻊ ﻫـوى اﻝﻤﺤﺘـل ،ﺤﻴـث ﻜـﺎن
ﺒﺎﻻﻤﻜﺎن ان ﻴﻌﻴدوا ﺒﻨﺎء ﺒﻠدﻫم ﻋﻠﻰ اﻓﻀل ﻤﺎﻴﻤﻜن ان ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﻨﺎء.
-5اذا ﻝ ـ ــم ﺘـ ـ ـراع اﻤﻴرﻜ ـ ــﺎ اﻴ ـ ــﺔ ﺤرﻤ ـ ــﺎت وﻗـ ـ ـواﻨﻴن وﻤواﺜﻴ ـ ــق ﻝﺘوﺤﻴ ـ ــد اﻝ ـ ــﺼف وﻨﺒ ـ ــذ
اﻝﻜراﻫﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﻓﺎﻨ ـ ـ ــﻪ ﻜ ـ ـ ــﺎن ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻤﻔ ـ ـ ــروض ان ﺘﻌﻤ ـ ـ ــد وﺴ ـ ـ ــﺎﺌل اﻻﻋ ـ ـ ــﻼم وﻤﻨﻬ ـ ـ ــﺎ
اﻝ ــﺼﺤﺎﻓﺔاﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝ ــﻰ ﺘﻨﺒﻴ ــﻪ اﻝﻌـ ـراﻗﻴﻴن اﻝ ــﻰ ﺨط ــورة ﺘﻠ ــك اﻝﺘ ــﺼرﻓﺎ ت وﺘ ــدﻋوا
ﻝﻠوﺤدة ﻤﺎ أﻤﻜن اﻝﻰ ذﻝك ﺴﺒﻴﻼ.
 -6ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ..ان ارادت اﻝﺒﻨـﺎء ،وﻤـﺸﺎرﻜﺔ اﺒﻨـﺎء اﻝﻌـراق ﻓـﻲ ﺘﻠـك
اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ  :ان ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺴﻴﺎﺴــﺔ )ﻋﻔــﺎ اﷲ ﻋﻤــﺎ ﺴــﻠف (اﻝﺘــﻲ آﺘــت ﺜﻤﺎرﻫــﺎ ﻓــﻲ
اﻜﺜر ﻤن ﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،ﻻن ذﻝك ﻫو اﻻﺴﻠوب اﻻﻤﺜل ﻻﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﻌراق .
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ادر
ا l30ا
 -1إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒري ﻤﻘﻠد ،ﻨظرﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ )د ارﺴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ( ،ﻤطﺒﻌـﺔ
ذات اﻝﺴﻼﺴل ،اﻝﻜوﻴت.1987 ،
 -2إﺴ ــﻤﺎﻋﻴل ﻏ ــﺎﻨم ،ﻓ ــﻲ اﻝﻨظرﻴ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ ﻝﻼﻝﺘـ ـزام ،ﻤ ــﺼﺎدر اﻻﻝﺘـ ـزام اﻝﻌﻘ ــد واﻹدارة
اﻝﻤﻨﻔردة ،ﺒدون ﻤطﺒﻌﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة.1966 ،
 -3أﺴـﻌد ﻜــﺎظم ،ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم واﻝﺤﻜوﻤـﺎت اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ ،ﻤﻨــﺸورات دار اﻝﺒﻨﻴــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ
واﻝﻨﺸر ،ط ،2008 ،1ﺒﻐداد.
 -4اﺴﻌد اﻝدﻴن ﺨﻀﻴر ،ﺼﺤف اﻝﻌراق ﺒﻌد اﻝﻌﺎﺸر ﻤن ﻨﻴـﺴﺎن ،3003 ،اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ط.2006 ،1
 -5د .أدﻴــب ﺨــﻀور ،أزﻤــﺔ اﻹﻋــﻼم ..أم أزﻤــﺔ أﻨظﻤــﺔ ،اﻝﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ ،دﻤــﺸق،
ط.2003 ،1
 -6أورﻴﻠﻴــوس ﻜرﻴــﺴﺘﻴﻜو ،ﺤــق ﺘﻘرﻴــر اﻝﻤــﺼﻴر ،ﺘطــورﻩ اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ واﻝ ـراﻫن ﻤــن ﺨــﻼل
ﺼﻜوك اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة.1981 ،
 -7د .إﺒـ ـ ـراﻫﻴم اﻝدﺴ ـ ــوﻗﻲ ،اﻻﺤ ـ ــﺘﻼل اﻷﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ -اﻝﺒرﻴط ـ ــﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌـ ـ ـراق ،دا ار ﻝﻨﻬ ـ ــﻀﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة.(2005-2004) ،
 -8أﺤﻤــد ﻤﻨــﺼور ،ﻤﻌرﻜــﺔ اﻝﻔﻠوﺠــﺔ ،ﻫزﻴﻤــﺔ أﻤﻴرﻜــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌـراق ،دار اﻝﻜﺘــﺎب اﻝﻌرﺒــﻲ،
ط.2005 ،1
 -9أﺤﻤ ــد اﻝﺤ ــﺎج ﻫﺎﺸ ــم اﻝ ــدﻓﺎﻋﻲ ،ﻤﺤﺎﻀ ــر ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم اﻻﻨﺘﻘ ــﺎﻝﻲ ،دار اﻝطﻠﻴﻌ ــﺔ
ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ،ﺒﻴروت ،ط.2005 ،1
 -10أﺤـ ــﺴﺎن اﻝﺒﻴـ ــﺎﺘﻲ-اﻝﻤﺤـ ــﺎﻤﻲ ،ﻋـ ــرض ﻝﻠﻘـ ــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝـ ــﺔ وﺘﺤﻠﻴـ ــل ﺒﻘﻴـ ــﺔ ﻤ ـ ـوادﻩ،
اﻝﻌراق ،دار ﺒﺎﺒل ﻝﻠدراﺴﺎت واﻹﻋﻼم ،ﻤﺨﺘﺎرات ،ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ.2005 ،
 -11أﺤﻤـد ﻋﻠــﻲ اﻝــﺼﺎﻝﺢ ،إدارة اﻷزﻤــﺔ واﻹدارة ﺒﺎﻷزﻤــﺔ ﻻﺨــﺘﻼل اﻝﻤﻔﻬــوم واﻝﻤــﻀﻤون،
ﻤﺤﺎﻀرات أﻝﻘﻴت ﻋﻠﻰ اﻝدورة اﻝﻘﻴﺎدات اﻹدارﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝم ﺘﻨﺸر.
 -12أﺤﻤــد ﺒــدر ،اﻹﻋــﻼم اﻝــدوﻝﻲ ،د ارﺴــﺎت ﻓــﻲ اﻻﺘــﺼﺎل واﻝدﻋﺎﻴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،دار ﻗﺒــﺎء
ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،4اﻝﻘﺎﻫرة.1998 ،
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 -13أﺤﻤــد ﺼــدﻗﻲ اﻝــدﺠﺎﻨﻲ وآﺨــرون ،أزﻤــﺔ اﻝﺨﻠــﻴﺞ وﺘــداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ،
ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ط ،1ﺒﻴروت.
 -14أﻜــرم ﺒــدر اﻝــدﻴن ،اﻝــﻨظم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﻨﻬــﻀﺔ اﻝــﺸرق ،اﻝﻘــﺎﻫرة،
ط.1990 ،1
 -15ﺒﺎﺴـﻴل ﻴوﺴـف ﺒﺠـك ،اﻝﻌـراق وﺘطﺒﻴﻘــﺎت اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻝﻠﻘـﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ )-1990
 ،(2005ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﺒﻴروت ،ط.2006 ،1
 -16ﺒـ ـ ـ ـ ـ ــول ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻴن ،اﻹﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻼن ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻤﺠﻠـ ـ ـ ـ ـ ــس اﻝﺤﻜـ ـ ـ ـ ـ ــم ،وﻜﺎﻝـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﺴـ ـ ـ ـ ـ ــوﺘﻴدﺒرس
/12ﻴوﻝﻴو/ﺘﻤوز.2003
 -17اﻝــﺴﻴد ﺒﻬﻨــﺴﻲ ﺤــﺴن ،ﻤــدى اﻋﺘﻤــﺎد اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻝﻤــﺼرﻴﺔ أﺜﻨــﺎء
اﻷزﻤــﺎت ،د ارﺴــﺔ ﻤﻴداﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ طــﻼب اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت اﻝﻤــﺼرﻴﺔ ﻝﺒﺤــوث اﻝـرأي اﻝﻌــﺎم-
ﻜﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم -ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻝﻌدد ) (4أﻜﺘوﺒر /دﻴﺴﻤﺒر.2000 ،
 -18ﺒرﻴﻤــر وﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن أﻋــﻀﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم ﻴﺘﺤــدﺜون ﻓــﻲ اﻝﺠﻠــﺴﺔ اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/3/30
 -19ﺒول ﺒرﻴﻤر ﻋﺎم ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌراق ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻲ ،ﺒﻴروت ،ط.2006 ،1
 -20ﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ﺘﺄﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻴس اﻝ ـ ـ ـ ـ ــﺸرﻜﺎت اﻝﺨﺎﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﻌـ ـ ـ ـ ـ ـراق وﻷول ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﺒﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ
ﺘﻤوز/ﻴوﻝﻴو.2004
 -21ﺘﻴـ ــري ﻤﻴـ ــﺴﺎن 2001/9/11 :اﻝﺨدﻴﻌـ ــﺔ اﻝﻤرﻋﺒـ ــﺔ ،ﺘرﺠﻤـ ــﺔ ﺴـ ــوزان ﻗـ ــﺎزان وﻤﺎﻴـ ــﺎ
ﺴﻠﻴﻤﺎن ،دار ﻜﻨﻌﺎن ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر ،ط ،2دﻤﺸق.2002 ،
 -22ﺘﻴ ــري ﻤﻴـ ـﺴﺎن :ﻓ ــﻀﻴﺤﺔ اﻝﺒﻨﺘ ــﺎﻏون :اﻝﺘﻜ ــوﻴن ﻝﻠطﺒﺎﻋ ــﺔ واﻝﻨ ــﺸر واﻝﺘوزﻴ ــﻊ ،ﺴ ــورﻴﺎ،
.2002
 -23ﺠ ــون ﻤﺎرﺸ ــﺎل ،ﻜﺒﻴ ــر اﻝﻘ ــﻀﺎة ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤ ــﺔ اﻝﻌﻠﻴ ــﺎ ،ﻤ ــﺎﻜﻠوش ﻀ ــد ﻤﻴرﻨ ــد ،1819
ﺒدون دﻻﺌل أﺨرى.
 -24ﺠﻬ ــﺎد أﺤﻤ ــد رﺸ ــﺘﻲ ،اﻷﺴ ــس اﻝﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ﻝﻨظرﻴ ــﺎت اﻻﺘ ــﺼﺎل ،دار اﻝﻔﻜ ــر اﻝﻌرﺒ ــﻲ،
اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1928 ،1
 -25د .ﺠﺒ ــﺎرة ﻋطﻴ ــﺔ ﺠﺒ ــﺎرة ،ﻤﺤﺎﻀـ ـرات ﻓ ــﻲ ﻋﻠ ــم اﻻﺠﺘﻤ ــﺎع اﻹﻋ ــﻼم ،ﻝ ــم ﺘﻨـ ــﺸر ،
.2008
308

 -26ﺠــون داﻨﻴدﻴوﺴــﻜﻲ ،اﻝﻌراﻗﻴــون ﻴواﻓﻘــون ﻋﻠــﻰ ﺨطــﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم اﻝﻤؤﻗــت ،ﻝــوس
أﻨﺠﻠس ،ﺘﺎﻴﻤز 8 ،ﻴوﻝﻴو /ﺘﻤوز.2003 ،
 -27ﺠورج واﺸﻨطن )ﻓﻲ أﺼل اﻻﺘﺤﺎد( ،ﻋﺎم.1987
 -28ﺠ ـ ــﻴﻤس اﻵن ﺴ ـ ــﻤﻴث :ﺴﻤﺎﺴـ ـ ـرة اﻷﻓﻜ ـ ــﺎر ،ﺘرﺠﻤ ـ ــﺔ ﻤﺠ ـ ــدي ﻋﺒ ـ ــد اﻝﻜـ ـ ـرﻴم ،ﻤﻜﺘﺒ ـ ــﺔ
ﻤدﺒوﻝﻲ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1994 ،1
 -29د .ﺤ ـ ـ ــﺴن ﻋﻤ ـ ـ ــﺎد ﻤﻜ ـ ـ ــﺎوي ،اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم وﻤﻌﺎﻝﺠ ـ ـ ــﺔ اﻷزﻤ ـ ـ ــﺎت ،اﻝ ـ ـ ــدار اﻝﻤ ـ ـ ــﺼرﻴﺔ-
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ط ،1ﺒﻴروت.2005 ،
 -30ﺤﻤــدي ﺤــﺴن ،ﻤﻘدﻤــﺔ ﻓــﻲ د ارﺴــﺔ وﺴــﺎﺌل وأﺴــﺎﻝﻴب اﻻﺘــﺼﺎل ،دار اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ،
اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1987 ،1
 -31ﺤــﺴن ﻋﻤــﺎد ﻤﻜــﺎوي وﻝﻴﻠــﻰ ﺤــﺴن اﻝــﺴﻴد ،اﻻﺘــﺼﺎل وﻨظرﻴﺎﺘــﻪ اﻝﻤﻌﺎﺼ ـرة ،اﻝــدار
اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ -اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.2001 ،1
 -32ﺤﺎﻤد ﺴﻠطﺎن ،اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌﺎم ،ط.1962 ،1
 -33ﺤﻤدان ﺤﻤـدان ،ﺤـرب ﺒـوش اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ،دار اﻝﺨﻴـﺎل ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨـﺸر واﻝﺘوزﻴـﻊ،
ﺒﻴروت.2007 ،
 -34ﺤﻤﻴــد ﻤﺠﻴــد ﻓــﻲ اﻝﺠﻠــﺴﺔ ) (9اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ ،2003/3/10ﻤﺠﻠــس اﻝﺤﻜــم
ﺒﺨﺼوص اﻝﺠﻴش اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺠدﻴد.
 -35ﺤ ـ ـﺎﻴﻴم ﻫـ ــرزوج :اﻝﺤـ ــرب اﻝﻌرﺒﻴـ ــﺔ – اﻹﺴ ـ ـراﺌﻴﻠﻴﺔ  ،1982-1948ﺘرﺠﻤـ ــﺔ :ﺒـ ــدر
دروﻴش اﻝرﻓﺎﻋﻲ ،دار اﻝﺠﻠﻴل ،ﺒﻴروت.1993 ،
 -36ﺨﺎﻝد رﺸﻴد ﻋﻠﻲ اﻝﺸﻴﺨﻠﻲ ،اﻹﻋﻼم اﻝﻌرﺒـﻲ ،واﻗﻌـﻪ ،أﺒﻌـﺎدﻩ وﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ،ﺒﻐـداد ،دار
اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ،ط.1981 ،1
 -37د .ﺨﻠــف اﻝﺠـراد ،أﺒﻌــﺎد اﻻﺴــﺘﻬداف اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ،دار اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ ،دﻤــﺸق ،ط،2
.2005
 -38دوﻏــﻼس ﻜﻠﻴــز ،ﺤــرب اﻝﺨﻠــﻴﺞ اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴــﺔ ،دار اﻝــﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ،ﺒﻐــداد،
ط.1998 ،1
 -39دوﻏﻼس ﺴﺘﻴﻔﻨﺴن ،اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ،اﻝدار اﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻝﻠﻨـﺸر واﻝﺘوزﻴـﻊ،
ﻋﻤﺎن ،ط.2001 ،1
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 -40روﺒـ ـ ـ ـ ــرت ﻓﻴـ ـ ـ ـ ــﺴك وﺴـ ـ ـ ـ ــﻴﻔرﻴن ﻜﺎرﻴـ ـ ـ ـ ــل ،ﺘﺤـ ـ ـ ـ ــﺎﻝف اﻝﻤرﺘزﻗـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻤﻘـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺼـ ـ ـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ
" "Indepndentﺒﺘﺎرﻴﺦ و2آذار/ﻤﺎرس.2004
 -41اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻤن ﺸـﺎﻩ إﻴـران إﻝـﻰ اﻝـرﺌﻴس ﺠوﻨـﺴون  ،طﻬـران ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  7ﻜـﺎﻨون
اﻝﺜﺎﻨﻲ /ﻴﻨﺎﻴر.1948 ،
 -42زﻴـ ــن اﻝ ـ ــدﻴن ﻋﺒ ـ ــد اﻝﻤﻘ ـ ــﺼود ﻏﻨﻴﻤ ـ ــﻲ وآﺨـ ــرون ،ﻤﻨﺎﻓ ـ ــذ اﻝﻌـ ـ ـراق اﻝﺒﺤرﻴ ـ ــﺔ ،ﻤرﻜ ـ ــز
واﻝدراﺴﺎت ،اﻝﻜوﻴت ،ط.2004 ،1
 -43ﺴﻠﻴم اﻝﺤﺴﻨﻲ ،ﻤﺒﺎدئ اﻝرؤﺴـﺎء اﻷﻤﻴرﻜـﺎن ،دار اﻹﺴـﻼم ﻝﻠد ارﺴـﺎت واﻝـﺸر ،ﻝﻨـدن،
ط.1993 ،1
 -44د .ﺴﻤﻴر أﻤﻴن ،ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ أزﻤﺔ ﻋﺼرﻨﺎ ،ﺴﻨﺎ ﻝﻠﻨﺸر ،ط ،1اﻝﻘﺎﻫرة.1997،
 -45ﺴــﻼم ﻋﺒــود ،ﻤــن ﻴــﺼﻨﻊ اﻝــدﻜﺘﺎﺘور ،ﺼــدام ﻨﻤوذﺠـ ًـﺎ ،ﻤﻨــﺸورات اﻝﺠﻤــل ،ﻜوﻝوﻨﻴــﺎ،
اﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ،ط.2008 ،1
 -46د .ﺴ ــﻨﺎن ﺴ ــﻌﻴد ،د ارﺴ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴ ــﺔ ،و ازرة اﻹﻋ ــﻼم ،ط ،1ﺒﻐ ــداد،
.1972
 -47ﺴــوﻻﻓﺔ ﻓ ــﺎروق ﻓ ــﺎﻝﺢ اﻝزﻋﺒ ــﻲ ،ﺼ ــورة اﻝﻌ ــرب ﻓ ــﻲ اﻹﻋ ــﻼم اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ ﻤ ــن ﺨ ــﻼل
اﺨﺒﺎر ﺸـﺒﻜﺔ أﺨﺒـﺎر  CNNاﻷﻤﻴرﻜﻴـﺔ ،اطروﺤـﺔ دﻜﺘـوراﻩ ،ﺘﻘـدﻤت ﺒﻬـﺎ إﻝـﻰ ﻤﺠﻠـس
ﻜﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ﻝم ﺘﻨﺸر .2004 ،
 -48ﺴــﺎﻤﻲ اﻝﻌــﺴﻜري ﻴﺘﺤــدث ﻓــﻲ اﻝﺠﻠــﺴﺔ اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) (9ﺒﺘــﺎرﻴﺦ 2003/3/10ﻓــﻲ
ﻤﺠﻠس اﻝﺤﻜم ﺒﺨﺼوص اﻝﺠﻴش اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺠدﻴد.
 -49اﻝ ــﺴﻴد ﻋﻠﻴ ــوﻩ ،إدارة اﻷ ازﻤ ــﺎت واﻝﻜـ ـوارث -ﺤﻠ ــول ﻋﻠﻤﻴ ــﺔ ،أﺴ ــﺎﻝﻴب وﻗﺎﺌﻴ ــﺔ ،ﻤرﻜ ــز
اﻝﻘـرار ﻝﻼﺴﺘــﺸﺎرات ،ﺴﻠــﺴﻠﺔ دﻝﻴــل ﺼــﺎﻨﻊ اﻝﻘـرار ،ﻜﺘــﺎب رﻗــم ) ،(21اﻝﻘــﺎﻫرة ،ط،1
.1997
 -50د .اﻝﺴﻴد وﻝد أﺒﺎﻩ ،اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ،اﺸـﻜﺎﻻت اﻷﻝﻔﻴـﺔ اﻝﺠدﻴـدة ،اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ،
ﺒﻴروت ،ط ،1997 ،31ص.48
 -51ﻀﻴﺎء ﻋﺒـد اﻝﺨـﺎﻝق ،إدارة اﻷزﻤـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ،ﻤﺠﻠـﺔ ﻤﺨﺘـﺎرات ﻋـﺴﻜرﻴﺔ ،اﻝﻌـدد)،(1
.1995
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 -52ظ ــﺎﻓر ﻤﺤﻤ ــد اﻝﻌﺠﻤ ــﻲ ،أﻤ ــن اﻝﺨﻠ ــﻴﺞ اﻝﻌرﺒ ــﻲ ،ﻤرﻜ ــز د ارﺴ ــﺎت اﻝوﺤ ــدة اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ،
ﺒﻴروت ،ط.2006 ،1
 -53د.ﻋﻠﻲ ﻋﺠوة وآﺨـرون ،ﻤﻘدﻤـﺔ ﻓـﻲ وﺴـﺎﺌل اﻻﺘـﺼﺎل ،ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻤـﺼﺒﺎح ،اﻝـﺴﻌودﻴﺔ،
ط.1989 ،1
 -54د .ﻋﺒد اﻝواﺤد ﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎر ،ﻗﺎﻨون ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر اﻝوﻀـﻌﻲ واﻝـﺸرﻴﻌﺔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة.1991 ،
 -55ﻋدﻨﺎن ﻨﻌﻤﺔ ،اﻝﺴﻴﺎدة ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺘﻨظﻴم اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ،اطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ-ﻜﻠﻴـﺔ
اﻝﺤﻘوق ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة.1978 ،
 -56ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻤﺤﻤد ﺴرﺤﺎن ،اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨـﺴﺎن ﻓـﻲ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ،
د ارﺴ ــﺔ ﻤﻘﺎرﻨ ــﺔ ﺒﺎﻝ ــﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ واﻝدﺴ ــﺎﺘﻴر اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ واﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ــﺎت اﻝدوﻝﻴ ــﺔ ،دار
اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1987 ،1
-57

د .ﻋﺒــﺎس رﺸــدي اﻝﻌﻤــﺎري ،ﻝــﻴس ﺒﺎﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴــﻴﺔ وﺤــدﻫﺎ ﺘﻨﺠــو ﻤــن اﻷﻋــﺼﺎر

اﻝﻨــووي ،ﻤﺠﻠــﺔ اﻻﻫ ـرام اﻻﻗﺘــﺼﺎدي ،اﻝﻌــدد ) 9764دﻴــﺴﻤﺒر( ،اﻝﻘــﺎﻫرة ،ﻤؤﺴــﺴﺔ
اﻻﻫرام.
 -58د .ﻋﺒــد اﻝوﻫــﺎب اﻝﻤــﺴﻴري ،ﻤوﺴــوﻋﺔ اﻝﻴﻬــود واﻝﻴﻬودﻴــﺔ واﻝــﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﺠﻠــد -1
 ،8دار اﻝﺸروق ،ط ،15اﻝﻘﺎﻫرة.1999 ،
 -59ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝﺤﺴﻨﻲ ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،ج ،1ط ،3ﻝﺒﻨﺎن.1971 ،
 -60د .ﻋﺒـ ــﺎس رﺸـ ــدي اﻝﻌﻤـ ــﺎري ،إدارة اﻷزﻤـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺎﻝم ﻤﺘﻐﻴـ ــر ،ﻤرﻜـ ــز اﻻﻫ ـ ـرام
ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر ،ط ،1اﻝﻘﺎﻫرة.1993 ،
 -61ﻋواط ــف ﻋﺒ ــد اﻝ ــرﺤﻤن ،ﺘﺠﻠﻴ ــﺎت اﻝﺘﺒﻌﻴ ــﺔ اﻻﻋﻼﻤﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺤ ــرب اﻝﺨﻠ ــﻴﺞ ،اﻝﻤرﻜ ــز
اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1994 ،1
 -62ﻋﺒد اﷲ ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﺸﺎﻴﺠﻲ ،ﻋواﻤل ﺒﻨﺎء اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌـﺎون ٕواﻴـرام ،ورﻗـﺔ
ﻋﻤــل إﻝــﻰ ﻨــدوة ﻨﺤــو آﻓــﺎق ﺠدﻴــدة ﻝﻠﻌﻼﻗــﺎت ﺒ ـﻴن اﻝطــرﻓﻴن واﻝﻤــﺴﺘﺠدات اﻻﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ
واﻝدوﻝﻴﺔ ،وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻐﻴر  ،ط،1ج.1999 ،1
 -63د .ﻋﺒــد اﻝوﻫــﺎب اﻝﻤــﺴﻴري ،ﻤوﺴــوﻋﺔ اﻝﻴﻬــود واﻝﻴﻬودﻴــﺔ واﻝــﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﺠﻠــد،8-1
دار اﻝﺸروق ،ط ،5اﻝﻘﺎﻫرة.1999 ،
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 -64ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴرﺤﺎن ،ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
 -65ﻋﺜﻤــﺎن ﻤﺤﻤــد اﻝﻌرﺒــﻲ ،اﺘــﺼﺎﻻت اﻷزﻤــﺔ ،ﻤــﺴﺢ وﺘﻘﻴــﻴم ﻝﻠﺘطــورات اﻝﻨظرﻴــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ،
اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﺒﺤوث اﻹﻋﻼم ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم ،اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻝﻌدد) ، (5ط.1،1999
 -66ﻋـز اﻝــدﻴن ﻓـودة ،اﻝﻤرﻜــز اﻝﻘـﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻼﺤــﺘﻼل اﻝﺤرﺒـﻲ ،اﻝﻤﺠﻠــﺔ اﻝﻤـﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻘــﺎﻨون
اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌدد) (25ﻝﺴﻨﺔ .1969
 -67ﻓﻬ ــد أﺤﻤ ــد اﻝ ــﺸﻌﻼن ،إدارة اﻷزﻤ ــﺎت ،اﻷﺴ ــس ،اﻝﻤ ارﺤ ــل ،اﻵﻝﻴ ــﺎت ،ﻤﻜﺘﺒ ــﺔ ﻓﻬ ــد
اﻝوطﻨﻴﺔ ،ط ،1اﻝرﻴﺎض ،ﺒدون ﺴﻨﺔ.
 -68ﻓﺎروق أﺒو زﻴد ،أﺨﺒﺎر اﻝﻌﺎﻝم اﻝدوﻝﻲ ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﺨﺒﺎر ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1991 ،1
 -69ﻓـرج ﻝﻔﺘـﺔ اﻝﺤـداد ،إدارة اﻷزﻤــﺎت ﻓـﻲ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ،رﺴـﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠـﺴﺘﻴر ﻤﻘدﻤــﺔ
إﻝﻰ ﻜﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ﻝم ﺘﻨﺸر.1994 ،
 -70ﻗ ــدري ﻋﺒ ــد اﻝﻤﺠﻴ ــد ،دور وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ﻓ ــﻲ إدارة اﻷزﻤ ــﺎت ،ﻤﺠﻠ ــﺔ اﻝد ارﺴ ــﺎت
اﻝﻌﻠﻴ ـ ـ ــﺎ ،ﻜﻠﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝد ارﺴ ـ ـ ــﺎت اﻝﻌﻠﻴ ـ ـ ــﺎ ﺒﺄﻜﺎدﻴﻤﻴ ـ ـ ــﺔ ﻤﺒ ـ ـ ــﺎرك ﻝﻸﻤ ـ ـ ــن ،اﻝﻌ ـ ـ ــدد اﻝﺘﺎﺴ ـ ـ ــﻊ،
ﻴﻨﺎﻴر.2003/
 -71ﻗـ ــدري ﻋﺒـ ــد اﻝﻤﺠﻴـ ــد ،إدارة اﻷزﻤـ ــﺎت واﻝﺠﻤﻬـ ــور ،اﻝﺘـ ــﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒـ ــﺎدل ،ﻤﺠﻠـ ــﺔ ﻜﻠﻴـ ــﺔ
اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،اﻝﻌدد ).2004 ،(10
 -72ﻜرﻴﻤﺎت ﻓرﻴد ،ﺘﻘﻴﻴم ﻜﻔﺎءة اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻓﻲ إدارة اﻷزﻤﺔ ،اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤـﺼرﻴﺔ ﻝﺒﺤـوث
اﻹﻋﻼم ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻜﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم اﻝﻌدد) ،(6أﻜﺘوﺒر /دﻴﺴﻤﺒر .1999
 -73ﻜـ ــﺎظم ﻫﺎﺸـ ــم اﻝﻨﻌﻤـ ــﺔ ،اﻷزﻤـ ــﺔ ،ﻤﺠﻤوﻋـ ــﺔ ﻤﺤﺎﻀ ـ ـرات اﻝﻘﻴـ ــت ﻋﻠـ ــﻰ طـ ــﻼب دورة
اﻝﺤرب ) (11ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺒﻜر ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤطﺒوع ﺒﺎﻝروﻴﻨو.
 -74ﻜرﺴـ ــﺘوﻓر ﺸـ ــﻴر -روﺒـ ــرت ﺸـ ــﻴر -ﻻﻜـ ــﺸﻲ ﺸـ ــﺎوذري ،ﻨﻴﻨـ ــوى ﻝﻠد ارﺴـ ــﺎت واﻝﻨـ ــﺸر
واﻝﺘوزﻴﻊ ،ط.2004 ،1
 -75ﻝﺠﻨ ــﺔ اﻤﻴرﻜﻴ ــﺔ ﺘرﺼ ــد اﻝﺨروﻗ ــﺎت اﻹﻨ ــﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎل ﺤﻘ ــوق اﻹﻨ ــﺴﺎن اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ
ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻨﺎﻴر /ﻜﺎﻨون اﻷول.2004 ،
 -76ﻤ ـ ــﺼطﻔﻰ ﻋﻠ ـ ــﻲ اﻝﻌﺒﻴ ـ ــدي ،ﺼ ـ ــﻔﺤﺎت اﺤ ـ ــﺘﻼل اﻝﻌـ ـ ـراق ،اﻝ ـ ــدار اﻝﻌرﺒﻴ ـ ــﺔ ﻝﻠﻌﻠ ـ ــوم،
ﻨﺎﺸرون ،ط ،1ﻝﺒﻨﺎن.2008 ،
 -77ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻤﺎك ،اﻝدﻴن ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻷﻤﻴرﻜﻲ ،دار اﻝﻨﻔﺎﺌس ،ﺒﻴروت ،ط.2003 ،1
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 -78ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻷﻝﻔﻲ ،أﻤﻴرﻜﺎ واﻝﺠﻴﻨز واﻝﺴﻜﻴن ،اﻻﻫرام ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1989 ،1
 -79ﻝ ـ ـواء د .ﻤﺤﻤـ ــد ﺼـ ــﻼح ﺴـ ــﺎﻝم ،إدارة اﻷزﻤـ ــﺎت واﻝﻜ ـ ـوارث ﺒـ ــﻴن اﻝﻤﻔﻬـ ــوم اﻝﻨظـ ــري
واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ ،ﻋﻴن ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺒﺤـوث اﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،اﻝﻘـﺎﻫرة ،ط،1
.2005
 -80ﻤﺤــﺴن أﺤﻤــد اﻝﺨــﻀري ،إدارة اﻷزﻤــﺎت ،ﻤــﻨﻬﺞ إداري واﻗﺘــﺼﺎدي ﻤﺘﻜﺎﻤــل ﻝﺤــل
اﻷزﻤﺎت ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﻜﺘب ﻋﻴن ﺸﻤس.1990 ،
 -81ﻤﺤﻤـ ــد رﺸـ ــﻴد اﻝﺤﻤـ ــﻼوي ،إدارة اﻷزﻤـ ــﺎت ،ﺴﻠـ ــﺴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻀ ـ ـرات اﻷزﻤـ ــﺎت ،ﻤرﻜـ ــز
اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث ،ط ،1أﺒو ظﺒﻲ.
 -82ﻝواء ﻤﻤدوح زﻴدان ،ﺘﻘﻴﻴم اﻷداء وﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت ،ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﻴـل اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ،ط،1
.2003
 -83د .ﻤﺤﻤــود ﺸــﻤﺎل ﺤــﺴن ،ﺨطــﺎب اﻷزﻤــﺔ وﻤﺤﻨﺘــﻪ اﻵﺨــر ،دار اﻵﻓــﺎق اﻝﻌرﺒﻴــﺔ،
اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.2006 ،1
 -84ﻤﻨــﻰ ﺼــﻼح اﻝــدﻴن ﺸـرﻴف ،إدارة اﻷزﻤــﺎت -اﻝوﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠﻘــﺎء ،دار اﻝﺒﻴــﺎن ﻝﻠﻨــﺸر،
اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1998 ،1
 -85ﻤﺤﻤ ــد ﻤﺤﻤ ــد اﻝ ــﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﺴ ــﺘ ارﺘﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻷزﻤ ــﺎت واﻝﻜـ ـوارث ،ﻤرﻜ ــز اﻝﺒﺤ ــوث
واﻝﺘدرﻴب واﻝﻨﺸر ،ط ،1اﻝﻘﺎﻫرة.2001 ،
 -86ﻤﺤﻤــد ﺒــﺴﻴوﻨﻲ ،اﻝﻌــﺎر اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ﻤــن ﻏواﻨﺘﻨــﺎﻤوا إﻝــﻰ أﺒــو ﻏرﻴــب ،دار اﻝﻜﺘــﺎب
اﻝﻌرﺒﻲ ،دﻤﺸق -اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.2005 ،1
 -87ﻤﺤﻤــد ﺤــﺎﻓظ ﻏــﺎﻨم ،اﻝﻘــﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻝﻌــﺎم ،دار اﻝﻨﻬــﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ،اﻝﻘــﺎﻫرة ،ط،1
ﺒدون ﺴﻨﺔ.
 -88ﻤﺤﻤ ــود ﻨﺠﻴ ــب ﺤ ــﺴن ،ﺸ ــرح ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒ ــﺎت ،اﻝﻘ ــﺴم اﻝﻌ ــﺎم ،اﻝﻨظرﻴ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ
ﻝﻠﻌﻘوﺒﺔ واﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﺘدﺒﻴر واﻻﻗﺘدار ،طﺒﻌﺔ ﻨﺎدي اﻝﻘﻀﺎة ،اﻝﻘﺎﻫرة.1979 ،
 -89ﻤﺠ ــدي ﻜﺎﻤ ــل ،ﺒ ــﻼك ووﺘ ــر ،ﺠﻴ ــوش اﻝظ ــﻼم ،دار اﻝﻜﺘ ــﺎب اﻝﻌرﺒ ــﻲ ،دﻤ ــﺸق-
اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.2008 ،1
 -90ﻤـ ــﺼطﻔﻰ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻌﺒﻴـ ــدي ،ﺼـ ــﻔﺤﺎت اﺤـ ــﺘﻼل اﻝﻌ ـ ـراق ،اﻝـ ــدار اﻝﻌرﺒﻴـ ــﺔ ﻝﻠﻌﻠـ ــوم
ﻨﺎﺸرون ،ﺒﻴروت ،ط.2008 ،1
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 -91د .ﻤﺤﻤد ﺼﻼح ﺴﺎﻝم ،إدارة اﻷزﻤﺎت واﻝﻜـوارث ﺒـﻴن اﻝﻤﻔﻬـوم اﻝﻨظـري واﻝﺘطﺒﻴـق
اﻝﻌﻤﻠــﻲ ،ﻋــﻴن ﻝﻠد ارﺴــﺎت واﻝﺒﺤــوث اﻹﻨــﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،اﻝﻘــﺎﻫرة ،ﺒــﻼ طﺒﻌــﺔ
وﺴﻨﺔ.
 -92ﻤﻤـ ــدوح زﻴـ ــدان ،ﺘﻘﻴـ ــﻴم اﻷداء وﻤواﺠﻬـ ــﺔ اﻷزﻤـ ــﺎت ،ﺴﻠـ ــﺴﻠﺔ اﻝﺤـ ــروب اﻝﻌﻠﻤﻴـ ــﺔ،
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﻴب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ط.2003 ،1
 -93ﻤﻬدي ﺤﺴن ،ﻤﻘدﻤﺔ ﻓـﻲ د ارﺴـﺔ وﺴـﺎﺌل وأﺴـﺎﻝﻴب اﻻﺘـﺼﺎل ،دار اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ،
اﻝﻘﺎﻫرة ،ط ،1ﺒدون ﺴﻨﺔ.
 -94ﻤﻘدﻤﺔ دﺴﺘور اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة.1989 ،
 -95ﻤﺤﻤد ﻏﺎﻨم اﻝرﻤﻴﺤﻲ ،اﻝﺒﺘرول واﻝﺘﻐﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﻜوﻴـت،
اﻝوﺤدة ﻝﻠﻨﺸر ،ط.1975 ،1
 -96ﻤﺤﻤ ـ ـد ﺴـ ــﻠﻴم اﻝـ ــﺴﻌﻴد ،إدارة اﻝـ ــﺼراع ﻓـ ــﻲ اﻝﻌﻼﻗـ ــﺎت اﻝدوﻝﻴـ ــﺔ ،ﻤﺠﻠـ ــﺔ اﻝﻤـ ــﺴﺘﻘﺒل
اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻌدد) ،(13ﺒﻴروت.1984 ،
 -97ﻤﺤﻤد اﻝدوري ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن اﻹﻤﺎراﺘﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ،2003/7/2وأﻋﻴد ﻨﺸر اﻝﻤﻘـﺎل ﻓـﻲ
ﻤﻠﺤ ــق ﻜﺘ ــﺎب ﻤﺤﻤ ــد اﻝ ــدوري )اﻝﻠﻌﺒ ــﺔ اﻨﺘﻬ ــت( ﻤ ــن اﻷﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة إﻝ ــﻰ اﻝﻌـ ـراق
ﻤﺤﺘﻼ ،اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء.2004 ،
ً
 -98ﻤﺤﻤــد ﺼ ــدام ﺠﺒ ــر ،اﻻﺘﺠﺎﻫ ــﺎت اﻹدارﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة اﻷزﻤ ــﺎت )د ارﺴ ــﺔ ﻤﻘﺎرﻨ ــﺔ(،
اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺘﺨطﻴط واﻝﺘطوﻴر اﻹداري ،ﺒﻐداد.1993 ،
 -99ﻨــﺎﻨﻴس ﻤــﺼطﻔﻰ ﺨﻠﻴ ــل ،اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ﻜﻤؤﺴ ــﺴﺔ ﻝــدﻓﻊ اﻝﻘـ ـرار واﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ
اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝـ ـ ـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴـ ـ ـ ــﺔ ،ﻤرﻜـ ـ ـ ــز اﻻﻫ ـ ـ ـ ـرام ﻝﻠد ارﺴـ ـ ـ ــﺎت اﻝـ ـ ـ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،اﻝﻌدد  ،127ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ.1997 ،
 -100ﻨظــﺎم اﻝﺤﻜــم اﻷﻤﻴرﻜــﻲ ،ﻤــﻊ ﺼــداﻗﺔ ﺸــﻌب اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة اﻻﻤﻴرﻜﻴــﺔ )ﺒــدون
دﻻﺌل(.
 -101ﻨوري ﻨﺠم اﻝﻤرﺴوﻤﻲ ،ﺤول إدارة اﻷزﻤﺔ ،دار اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ،ط.1986 ،1
 -102اﻝﻘﺎﻀــﻲ ﻨﺒﻴــل ﻋﺒــد اﻝــرﺤﻤن ﺤﻴــﺎوي ،ﺒﻐــداد ﺘﺘــﺄﻝم ،دار اﻝﻌﻠــم ﻝﻠطﺒﺎﻋ ـﺔ واﻝﻨــﺸر
واﻝﺘوزﻴﻊ  ،ﺒﻼ ﺘﺎرﻴﺦ ،ﺒﻴروت ،ط.1
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 -103ﻨﺒﻴـ ــل ﺨﻤـ ــﺎس ،إﻤﺒراطورﻴـ ــﺔ اﻷﻜﺎذﻴـ ــب  ،اﻝﻤؤﺴـ ــﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـ ــﺔ ﻝﻠد ارﺴـ ــﺎت واﻝﻨـ ــﺸر،
ﺒﻴروت ،ط.2004 ،1
 -104ﻫـﺎﻨﻲ اﻝﻴـﺎس اﻝﺤــدﻴﺜﻲ ،ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺼـﻨﻊ اﻝﻘـرار اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ،د ارﺴـﺔ رﻗــم
) (319ﺒﻐداد ،دار اﻝرﺸﻴد ﻝﻠﻨﺸر.1982 ،
 -105ﻫـ ـ ــﺎﻴﺘر ﻻﻴﻨـ ـ ــدﻴﻜر ،اداوﻴـ ـ ــت اﻝﺒﻴ ـ ـ ـت اﻷﺒـ ـ ــﻴض ،دار روزﻓﻠـ ـ ــت ،ﻫـ ـ ــﺎﻤﺒوغ ،ط،1
.2004
 -106ﻫ ـ ــﺎدي اﻝﻌ ـ ــﺎﻤري ،ﻋ ـ ــﻀو ﻤﺠﻠ ـ ــس اﻝﻨـ ـ ـواب ،ﺸ ـ ــرح اﺴ ـ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤ ـ ــﺔ أﻤ ـ ــﺎم
اﻝﻜوﻨﻐرس اﻷﻤﻴرﻜﻲ ﺤول اﺴﺘﻼم اﻝﻤﻠف اﻻﻤﻨﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2006/11/11
 -107ﻫوﻴ ــدا ﺴ ــﻴد ﻤ ــﺼطﻔﻰ ،دور اﻹﻋ ــﻼم ﻓ ــﻲ اﻷزﻤ ــﺎت اﻝدوﻝﻴ ــﺔ ،ﻤرﻜ ــز اﻝﻤﺤروﺴ ــﺔ
ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﻨﺸر ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.2000 ،1
ا l30ا: L3
 -1داﻨــﻲ ﻜــوﻜس ،ﺠــوﻫر ﻫــوﻓر :اﻝﻘﻴــﺎدة ﻓــﻲ اﻷزﻤــﺎت ،ﺘرﺠﻤــﺔ  :ﻫــﺎﻨﻲ ﺨﻠﺠــﺔ ،ورﻴــم
ﺴرطﺎوي ،ﺒﻴت اﻷﻓﻜﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ ،ط.1998 ،1
 -2دوﻏــﻼس ﺴﺘﻴﻔﻨــﺴن ،اﻝﺤﻴــﺎة واﻝﻤؤﺴــﺴﺎت اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ ،ﺘرﺠﻤــﺔ أﻤــل اﻝــﺴﻌﻴد ،اﻝــدار
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،1ﻋﻤﺎن.2001 ،
 -3دﻴﻔﻴــد ﻜﻴــﻪ-ﻨﻴﻜــوﻝز :أﺴــطورة اﻝرﺌﺎﺴــﺔ اﻷﻤﻴرﻜﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ،ﺘرﺠﻤــﺔ ﺼــﺎدق إﺒ ـراﻫﻴم
ﻋودة ،اﻝدار اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1997 ،1
 -4روﺴ ــﻜو ﺒﺎوﻨ ــد :ﻀ ــﻤﺎﻨﺎت اﻝﺤرﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝدﺴ ــﺘور اﻻﻤﻴرﻜ ــﻲ ،ﺘرﺠﻤ ــﺔ ﻤﺤﻤ ــد ﻝﺒﻴ ــب
ﺸﺘﻲ ،اﻝﻜرﻨك ﻝﻠﻨﺸر واﻝطﺒﻊ واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط ،1ﺒﻼ ﺴﻨﺔ.
 -5ﺴ ــﺘﺎد ﻨﻴﺠﻨﻜ ــو :اﻷزﻤ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻨظـ ـﺎم اﻝ أرﺴ ــﻤﺎﻝﻲ أﺼ ــﻠﻬﺎ وﺘطورﻫ ــﺎ ،ﻤطﺒﻌ ــﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد ،ﺘرﺠﻤﺔ :د .ﻤﺤﻤد ﻋزﻴز ،ﺒﻐداد.1979 ،
 -6ﺸـرام وﻝﻴــور :أﺠﻬـزة اﻹﻋــﻼم واﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ،دور اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ اﻝﺒﻠــدان اﻝﻨﺎﻤﻴــﺔ،
ﺘرﺠﻤــﺔ :ﻤﺤﻤــد ﻓﺘﺤــﻲ ،اﻝﻘــﺎﻫرة ،اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻝﻤــﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﺘــﺄﻝﻴف واﻝﻨــﺸر ،ط،1
.1970
 -7ﻓﻨـ ــدﻻي ﺠـ ــﺎك ﻝﻴـ ــت .ﻝـ ــﻲ ﻤـ ــور ﺘﻴﻤـ ــور :أﻤﻴرﻜـ ــﺎ دوﻝـ ــﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬـ ــﺎ اﻝﻌـ ــﺼﺎﺒﺎت ،دار
اﻝﻤﻼﻴﻴن ،ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﺒﻴب اﻝﺨوﻝﻲ ،ط ،1آب .1967
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 -8ﻤﺎ ﻴﻜـل .آ : .ﺤـراس اﻝﺨﻠـﻴﺞ :ﺘـﺎرﻴﺦ ﺘوﺴـﻴﻊ اﻝـدور اﻷﻤﻴرﻜـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ،
ﻤرﻜ ــز اﻻﻫـ ـرام ﻝﻠﺘرﺠﻤ ــﺔ واﻝﻨ ــﺸر ،ﺘرﺠﻤ ــﺔ :ﻨﺒﻴ ــل زﻜ ــﻲ ،اﻝﻘ ــﺎﻫرة ،ط-1935 ،1
.1992
 -9ﻫﺎروﻝــد ﻻﺴــﻜﻲ :اﻝــدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓــﻲ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﻗﺘــﺼﺎد ،ﺘرﺠﻤــﺔ د .ارﺸــد اﻝ ـراوي،
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ط.1960 ،1
 -10ﻫ ــﺎﻨز ﻜرﻴ ــﺴﺘوف ﻓ ــون ﺴ ــﺒوﺘﻴك :ﺘ ــﺴرﻴﺢ اﻝﻌـ ـراق /ﻋﻘوﺒ ــﺎت اﻝﺘ ــدﻤﻴر اﻝ ــﺸﺎﻤل
ﺴﺒﻘت اﻝﻐزو ،ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﺴن ﺤﺴن وﻋﻤر اﻷﻴوﺒﻲ ،ﺒﻴروت ،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤـدة
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﺒدون ﺴﻨﺔ.
 -11ﻫﻨــري روﺒﻴــرت ،اﻝﻘــﺎﻨون اﻝرﻝﻤــﺎﻨﻲ اﻻﻤﻴرﻜــﻲ ،ﺘرﺠﻤــﺔ  :زﻜــﻲ ﺸــﻨودة ،ﻤﻜﺘﺒ ــﺔ
اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ،ط ،1ﺒﻼ ﺘﺎرﻴﺦ.
 -12وﻝ ــﻴم أوﻝﺜﻤ ــﺎن :ﻗ ــﺼﺔ اﻝﻤرﺘزﻗ ــﺔ اﻷرﺒﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ اﻝﺒﺎﺴ ــﻠﺔ ،ﺘرﺠﻤ ــﺔ :ﻨ ــدﻴم
ﻋﻼوي ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/4/5
 -13اﻝﻤﺎدة ) (1و) (2ﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﺎم .1948
ا*/ا :6
 -1اﺒن ﻤﻨظور ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ،اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ،ﺒﻴروت.1973 ،
 -2ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝرازي ،ﻤﺨﺘﺎر اﻝﺼﺤﺎح ،دار اﻝرﺴﺎﻝﺔ ،اﻝﻜوﻴت.1983 ،
 -3اﻝﻤﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻵداب واﻝﻌﻠوم ،اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜﺎﺜوﻝﻴﻜﻴﺔ ،ﺒﻴروت.1960 ،
4- Webster , Third New International Dictionary, 1976.
 -5ﻤﺤﻤــد ﺒــن أﺒــﻲ ﺒﻜــر اﻝ ـرازي ،ﻤﺨﺘــﺎر اﻝــﺼﺤﺎح ،ﺘﺤﻘﻴــق داﺌ ـرة اﻝﻤﻌــﺎﺠم ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ
ﻝﺒﻨﺎن -ﺒﻴروت.1989 ،
ا ورت:
ا:p
 -1اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة  17ﺤزﻴران ،ﻴوﻴﻨو.2003 /
 -2ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘﺂﺨﻲ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،اﻝﻌدد  3962اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2003/5/10
 -3ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘﺂﺨﻲ ،اﻝﻌدد  3982ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2003/5/10
 -4ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘـ ــﺎﻴﻤز -اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـ ــﺔ ،ﻤـ ــﺎ ﺤـ ــدث ﻝﻠﺠﻨـ ــود اﻻﻤﻴرﻜـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﻝـ ــﺼوﻤﺎل
ﻋﺎم ،1993اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1أﺒرﻴل/ﻨﻴﺴﺎن.2004/
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 -5ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ،اﻝﻌدد  1541اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2003/6/26
 -6ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ،اﻝﻌدد  1543اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  29ﺤزﻴران.
 -7ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝزﻤﺎن ،اﻝﻌدد  1595اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2003/8/28
 -8ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺼﺒﺎح ،اﻻﻋداد اﻝﺼﺎدرة ﺨﻼل ﻓﺘرة إدارة ﺒرﻴﻤر ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ.
 -9ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝﻘﺎﻀــﻲ ،ﻗــﺎﻨون إدارة اﻝدوﻝــﺔ ،اﻝﻌـراق ،اﻝﻌــدد  4181اﻝــﺼﺎدرة ﺒﺘــﺎرﻴﺦ
.2004 /3/1
 -10ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻻﻫرام اﻝدوﻝﻲ اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  3أﻴﻠول /ﺴﺒﺘﻤﺒر .2005
 -11ﺼ ـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻻﻫـ ـ ـ ـرام اﻝ ـ ـ ــدوﻝﻲ ﻤﻘ ـ ـ ــﺎل ﻝ ـ ـ ـ ـ ﻋ ـ ـ ــﺎطف اﻝﻐﻤ ـ ـ ــري اﻝ ـ ـ ــﺼﺎدرة ﺒﺘ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ
.2006/4/14
 -12ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻻﻫ ـ ـرام اﻝـ ــدوﻝﻲ ،ﻤﺤﻤـ ــد )ﺼـ ــﻔوت ﻗﺎﺒـ ــل( ،ﻤـ ــﺎذا ﻴﻔﻌـ ــل اﻷﻤﻴرﻜـ ــﺎن
ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ، 2004/4/3ﻤﻘﺎل.
 -13ﺼ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺤﻴ ــﺎة ،ﻤﻘ ــﺎل ﺤ ــول رؤﻴ ــﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ــﺔ ﻝﻤ ــﺎ ﺤ ــدث ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻠوﺠ ــﺔ) ،ﻴﺎﺴ ــر
اﻝزﻋﺎﺘرة( ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  4ﻤﺎﻴو/أﻴﺎر.2004/
 -14ﺼ ـ ـ ـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺨﻠ ـ ـ ـ ــﻴﺞ اﻷﻤ ـ ـ ـ ــﺎرات ﺘﻨ ـ ـ ـ ــﺸر ﻤوﻀ ـ ـ ـ ــوﻋﺎً ﻋ ـ ـ ـ ــن اﻝﻤرﺘزﻗ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ
.2006/9/24
 -15ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝﺨﻠــﻴﺞ ،ﻤﻘــﺎل )وﺴــﺎم اﻻﺴــدي( ﺘﺤــت ﻋﻨـوان )اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻤﻘــﺎوﻝوا ﻗﺘــل(
ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/5/27
 -16ﺼــﺤﻴﻔﺔ اﻝــﺴﺒﻴل ،ﻤﻘــﺎل ﻝـ ـ ﻋــز اﻝــدﻴن أﺤﻤــد ﺘﺤــت ﻋﻨ ـوان )ﻴــﺴﺘﻨزﻓون اﻝﻤوازﻨــﺔ
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ( ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2005/12/14
 -17ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط  8أﺒرﻴل /ﻨﻴﺴﺎن ،اﻝﻌدد .9263
 -18ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻐﺎردﻴﺎن اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻘﺎل ﻨﻌوﻤﻲ ﻜﻼﻴن ﺒﺘﺎرﻴﺦ 24ﻤﺎرس.2004
 -19ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻔﺎﻨﻴﺎﺸﺎل ﺘﺎﻴﻤز-اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  9ﺤزﻴران .2003
 -20ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻘﺒس-اﻝﻜوﻴت  2006/11/19ﻨﻘﻼً ﻋن .CNN
 -21ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻠوﻤوﻨد-اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  29ﺤزﻴران /ﻴوﻨﻴو.2004/
 -22ﺼـ ــﺤﻴﻔﺔ اﻝﻨﻴوﻴـ ــورك ﺘـ ــﺎﻴﻤز اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ ،ﻤﻘـ ــﺎل ﺤـ ــول اﻝورطـ ــﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
اﻝﻌراق ،اﻝﻤﺠﻠد )ﺸﻤوش ﻤﺎﻴﻠن( ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  8ﻨﻴﺴﺎن/أﺒرﻴل.2004/
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 -23ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﻬﻴراﻝد ﺘرﺒﻴون ،اﻤﻴرﻜﺎ ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ،24ﺸﺒﺎط .2006
 -24ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝواﺸﻨطن ﺒوﺴت اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ 2ﻤﺎﻴو/أﻴﺎر.2004
 -25اﻻﻴﻜوﻨوﻤــﺴت ،اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌ ـراق ،ﺘرﺠﻤــﺔ :ﻤﺤﻤــد ﻋﻠــﻲ ﺤ ـرﻴص ﻨﻘــﻼً ﻋــن
اﻝﺴﻔﻴر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2006/11/8
 -26اﻻﻴﻜوﻨوﻤــﺴت-اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ ،ﻤﻘــﺎل ﻜﺘﺒــﻪ ﺼــﺒﺎح اﻝﺒﻐــدادي ﺘﺤــت ﻋﻨ ـوان )ﺸــﺠرة
ﺒﻐداد( ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2005/7/16
 -27ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝوطن ،اﻝﻜوﻴت ﺘﻨﻘل ﺘﻘرﻴ اًر ﻨﻘﻼً ﻋن وﻜﺎﻝﺔ ﻗدس ﺒرﻴس
 -28ﺼﺤﻴﻔﺔ دي ﺴﺎﺘﻴن اﻻﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1ﻴوﻝﻴو/ﺘﻤوز.2004/
 -29ﺼــﺤﻴﻔﺔ ﻨﻴوﻴــورك ﺘــﺎﻴﻤز  ،اﻝﺒﻨﺘــﺎﻏون ﺠﻨــد ) (20اﻝﻔــﺎً ﻤــن اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﻝﻠﻘﺘــﺎل ﻓــﻲ
اﻝﻌراق.2007/4/20 ،
 -30ﺼــﺤﻴﻔﺔ ﻨﻴوﻴــورك ﺘــﺎﻴﻤز ﻨــﺸرت ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  2003/5/21ﻤﻘﺎﻝــﺔ ﻤﺘرﺠﻤــﺔ ﺤــول
ﻤوﻀوع اﻝﻤرﺘزﻗﺔ.
اM.ت:
 -1ﻤﺠﻠﺔ ﻻﻨﺴﻴت اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ/أطﺒـﺎء اﻝﺠـﻴش اﻻﻤﻴرﻜـﻲ اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن ﻓـﻲ اﻝﻌـراق ﺸـﺎرﻜوا
ﺒﺎﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌراق ﺒﺘﺎرﻴﺦ ) (17آب/أﻏﺴطس.2004/
 -2ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﺎﻴم اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  9ﺸﺒﺎط.2004/
 -3ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ )ﺨﻴر اﻝدﻴن ﺤﺴﻴب( اﻝﻌدد .314
 -4ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻴوزوﻴك اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ ،اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ،اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/3/9
 -5ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻴوزوﻴك-اﻷﻤﻴرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2004/4/13
 -6ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﺎﻴم اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ اﻻﻤﻴرﻜﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .2005/5/7
*7ن اE*+Uت:
 -1ﻗ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋ ــﺎت اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ اﻝ ــﺼﺎدر ﺒﺘ ــﺎرﻴﺦ  16ﺘﻤ ــوز  1909/وﺒﻘ ــﻲ ﻨﺎﻓ ــذاً
ﺤﺘﻰ ﻗﻴﺎم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
 -2ﻗـ ــﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋـ ــﺎت رﻗـ ــم ) (53ﻝـ ــﺴﻨﺔ  1964ﺤﻴـ ــث اﻝﻐﻴـ ــت ﺠﻤﻴـ ــﻊ اﻝـ ــﺼﺤف
وأﻋطﻴت أﺠﺎزات ﺠدﻴدة.
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 -3ﻗﺎﻨون اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت رﻗـم  206اﻝـﺼﺎدر ﻓـﻲ  26ﻜـﺎﻨون اﻷول  1968وﺒﻤوﺠﺒـﻪ
أﺼﺒﺢ اﻹﻋﻼم ﻤرﻜزي.
وآVت ا+7ء:
 -1اﻝوﻜﺎﻝــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ ﻝﻸﻨﺒــﺎء )ﻨﻴﻨــﺎ( ﻨــﺸرت ﻤوﻀــوع ﻋــن اﻝﻤرﺘزﻗــﺔ ﺒﺘــﺎرﻴﺦ
.2005/11/4
 -2وﻜﺎﻝﺔ اﺴﺘوﺸﻴﺘد ﺒرﻴس 12 ،أﺒرﻴل /ﻨﻴﺴﺎن .2004
 -3وﻜﺎﻝﺔ اﻻﻨﺒﺎء اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ،ﺘﻘرﻴر ﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  11ﻨﻴﺴﺎن/أﺒرﻴل .2004
 -4وﻜﺎﻝ ــﺔ أﻨﺒ ــﺎء اﺴ ــوﺘﻴد ﺒـ ـرﻴس ،ﻤﻬ ــﺎم ﻤﺠﻠ ــس اﻝﺤﻜ ــم اﻝﻌ ارﻗ ــﻲ ) (3ﻴوﻝﻴ ــو /ﺘﻤ ــوز
.2003
 -5وﻜﺎﻝـ ــﺔ أﻨﺒـ ــﺎء اﻝـ ــﺸرق اﻷوﺴـ ــط اﻝﻤـ ــﺼرﻴﺔ ﺘﻨـ ــﺸر ﺘﻘرﻴـ ــر ﻋـ ــن ﺤـ ــﺎل اﻝـ ــﺴﺠﻴﻨﺎت
اﻝﻌراﻗﻴﺎت ﻓﻲ ﺴﺠن أﺒو ﻏرﻴب ﺒﺘﺎرﻴﺦ /22ﻤﺎﻴو/أﻴﺎر.2004/
Uت ا+Cر :
 -1ﻤﺤط ـ ـ ــﺔ )ﻓ ـ ـ ــوﻜس ﻨﻴ ـ ـ ــوز( اﻷﺨﺒﺎرﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﻝﻘ ـ ـ ــﺎء ﻤ ـ ـ ــﻊ ﺒرﻴﻤ ـ ـ ــر ﺒﺘ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  3ﺘ ـ ـ ــﺸرﻴن
اﻝﺜﺎﻨﻲ.2004
 -2ﻗﻨــﺎة راي اﻹﻴطﺎﻝﻴــﺔ ،ﺘﺒــث ﻓــﻴﻠم ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  8ﻤــن ﻨــوﻓﻤﺒر  /ﺘــﺸرﻴن اﻝﺜــﺎﻨﻲ 2005
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝذﻜرى اﻷوﻝﻰ ﻝﺠرﻴﻤﺔ اﺠﺘﻴﺎح اﻝﻔﻠوﺠﺔ واﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ارﺘﻜﺒت ﻓﻴﻬﺎ.
 -3ﺸـﺒﻜﺔ ﺴــﻲ ،ﺒــﻲ ،ﺴـﻲ ) ( SBSﺒرﻨــﺎﻤﺞ ) (60دﻗﻴﻘــﺔ ﺤـول ﻤوﻀــوع اﻻﺤــﺘﻼل
ﻓﻲ اﻝﻌراق.
 -4ﺤدﻴث إذاﻋﻲ ،أدﻝﻰ ﺒﻪ ﺒوش ﺒﺘﺎرﻴﺦ 11ﻨﻴﺴﺎن /أﺒرﻴل.2004 /
 -5ﻤـؤﺘﻤر ﺼــﺤﻔﻲ ﻋﻠـﻰ ﻗﻨــﺎة اﻝﺠزﻴـرة ﺒﺘــﺎرﻴﺦ  /13ﻴوﻝﻴـو /ﺘﻤــوز ،اﻝدوﺤـﺔ ،اﻝــﺴﺎﻋﺔ
.1300
أوا  UاM39Vف:
 -1أﻤــر ﺴــﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ اﻝــﺼﺎدرة ﻓــﻲ اﻝﺠرﻴــدة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ اﻝوﻗــﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ
اﻝﻌدد  ،3979ص.6-1
 -2أﻤــر ﺴــﻠطﺔ اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﻤؤﻗﺘــﺔ اﻝــﺼﺎدرة ﻓــﻲ اﻝﺠرﻴــدة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ اﻝوﻗــﺎﺌﻊ اﻝﻌراﻗﻴــﺔ
اﻝﻌدد ،3984ص.79-19
 -3أﻤر ﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼف رﻗم ) (2ﺒﺸﺄن اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨﺤﻠﺔ.
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 -4اﻷﻤـ ــر اﻝـ ــﺼﺎدر ﻋـ ــن ﺴـ ــﻠطﺔ اﻻﺌـ ــﺘﻼف اﻝﻤـ ــرﻗم) (2اﻝﻘﺎﻀـ ــﻲ ﺒﺤـ ــل اﻝﻜﻴﺎﻨـ ــﺎت
اﻝﻤﻨﺤﻠﺔ.
 -5اﻝـ ــﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴـ ــﺔ اﻝﻤؤﻗﺘـ ــﺔ ﻗ ـ ـرار رﻗـ ــم ) (14اﻝـ ــﺼﺎدر ﺒﺘـ ــﺎرﻴﺦ  15ﺤزﻴ ـ ـران-
.2003
 -6اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻗرار رﻗم ) (17اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ 27ﺤزﻴران.2004/
 -7اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻗرار رﻗم ) (65اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ آذار.2004/
 -8اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻗرار رﻗم ) (66اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  20آذار.2004/
 -9اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻗرار رﻗم ) (83اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  1آﻴﺎر.2004/
ا/ارات وا ?Vت و*آ*Vت و{ـ اـD
ا 3ة:
 -1اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻝﺴﻨﺔ .1949
 -2اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻝﻠﻌﺎم  1949واﻝﺒرﺘوﻜوﻻت اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ .1977
 -3اﻝﻘرار  1618اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ﻋﺎم  2005وﻓﻘراﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ.
 -4اﻝﻤـ ـ ـ ـ ــﺎدة ) (2ﻤـ ـ ـ ـ ــن ﻗ ـ ـ ـ ـ ـرار اﻝﺠﻤﻌﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ـ ـ ـ ــﺔ رﻗـ ـ ـ ـ ــم  (28-S) 3070ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ
.1973/11/30
 -5اﻝﻌﻬـ ـ ـ ـ ــدﻴن اﻝـ ـ ـ ـ ــدوﻝﻴن ﻝﺤﻘـ ـ ـ ـ ــوق اﻹﻨـ ـ ـ ـ ــﺴﺎن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـرار  1921اﻝـ ـ ـ ـ ــﺼﺎدر ﺒﺘـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ
.1970/10/12
 -6اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة.
 -7اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة.
 -8اﻝﻤﺎدة ) (48ﻤن اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ -ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة .1948
 -9اﻝﻘ ـ ـ ـ ـرار اﻝـ ـ ـ ــﺼﺎدر ﻋـ ـ ـ ــن اﻷﻤـ ـ ـ ــم اﻝﻤﺘﺤـ ـ ـ ــدة ﺒـ ـ ـ ــﺸﺄن اﺤـ ـ ـ ــﺘﻼل اﻝﻌ ـ ـ ـ ـراق اﻝﻤـ ـ ـ ــرﻗم
.2003/1483
 -10اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻝﺤرب اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  12آذار /ﻤﺎرس ﻋﺎم .1948
 -11إﻗرار ﻤؤﺘﻤر ﺠﻨﻴف ﺒﺘﺎرﻴﺦ /10ﺘﻤوز/ﻴوﻝﻴو اﻝﺼﺎدر ﻋﺎم  1977واﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت
ﺠﻨﻴف.
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 -12اﺘﻔﺎﻗﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺠﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف اﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) (4وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اﻝﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب اﻝﻤوﻗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ
/12آب/أﻏﺴطس.1949
 -13اﻝﻤﺎدة ) (48ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول) (1اﻝﻤﻠﺤق اﻷول.
 -14اﻝﺒرﺘوﻜوﻻن اﻹﻀﺎﻓﻴﺎن ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ﻋﺎم  1949ﺒﺸﺄن اﻝﻤرﺘزﻗﺔ.
 -15اﻝﺒرﺘوﻜول اﻹﻀﺎﻓﻲ اﻷول ﻝﺴﻨﺔ  ،1977وﻗواﻋد ﻻﻫﺎي.1907 ،
 -16دﻴﺒﺎﺠﺔ ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻷﻤن  1473اﻝﺼﺎدر ﻋﺎم .2001
 -17دﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة.
 -18اﻝﻘرار رﻗم  3210اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ .1974/10/13
 -19ﻗـ ـ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ ﻝﻸﻤ ــم اﻝﻤﺘﺤ ــدة  43/27 ،34/33 ،34/31ﻋﻠ ــﻰ
اﻝﺘواﻝﻲ ﻓﻲ .1982/12/13 ،1978/11/9 ،1976/11/30
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