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 المقدمة

تعد المصالحة الوطنٌة من المشارٌع الضرورٌة للعراق ال سٌما فً الوقت الراهن 

كونها تشمل على عاملٌن مهمٌن االول المحافظة على النسٌج االجتماعً والثانً 

اٌجاد سبل تعاٌش السلمً ثقافة وسلوكا ومن هنا وقع اختٌاري لهذا الموضوع العام 

تمس الواقع االمنً بالدرجة االولى والواقع السٌاسً والحساس كونه ٌعالج اشكالٌة 

االجتماعً فالعراق لٌس بلدا صؽٌرا وهامشٌا وال تاثٌر له بل هو للعرب الحارس 

لبوابتهم الشرقٌة وعمقهم االستراتٌجً والمدافع عن حقوقهم على االرض فً 

 بناءه اثماناالمحافل الدولٌة والمسلمٌن هو المدافع عن حقوقهم ومقدساتهم وقد دفع ا

التكالٌؾ فً سبٌل الدفاع عن العروبة وان عملٌة المصالحة الوطنٌة باهضة وؼالٌة 

فً العراق هً من اهم المشارٌع الرائدة والمفٌدة التً تجعل من العراق بلدا امنا 

ومستقرا وتقوم باٌقاؾ نزٌؾ الدماء من اجل الوطن وتفادي الخسائر الفادحة من 

لم ٌعد احتالل دولة الى دولة اخرى حدثا عادٌا مع دخول االموال والممتلكات و

العالم االلفٌة الثالثة بعد التخلص من االستعمار وبناء دولة حدٌثة وطنٌة وعندما 

( تحت ذرائع تلتقً هنا 2003احتلت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة العراق عام )

الال الؼطاء شرعٌا وتفترق هناك ولكن االمر وقدر تعلقه بالعراق كان عدونا واحت

وقانونٌا له فلم تكن لدى العراقٌٌن او العراق اسلحة الدمار الشامل وال صله له 

بتنظٌم القاعدة وكان احتالل الوالٌات المتحدة حدثا خطٌرا فً حٌاة العراق واالمتٌن 

 العربٌة واالسالمة والمنطقة والعالم .
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 اهمٌة البحث 

فهناك العدٌد من الدول تعانً من االخالق  تنبع اهمٌة البحث من اهمٌة الموضوع

وعدم االنسجام الذي كلفها فرصا وهدرا لالمكانٌات وعدم القدرة على تاطٌر بناء 

مؤسسً سلٌم ٌمكنها من االستؽالل لمواردها فً البناء والتطور كما ان هناك دول 

ٌوم الى مهددة باالنقسام والتجزئة وانفراط عقدها فً الوقت الذي ٌسر فٌه عالم ال

 التكتل السٌاسً واالقتصادي وبناء عالقته المواطنة الحقٌقٌة .

 اما اشكالٌة البحث 

لما كانت المصالحة الوطنٌة بمفهومها الوئام الوطنً والسلم االهلً او الوحدة 

الوطنٌة او االندماج االجتماعً وؼٌرها وتنطوي على معانً الصفح والعدل 

تً عانت اشكاال من النزاع او الصراع او التوتر والسماح ونقوصا فً المجتمعات ال

اما عن االسئلة التً طرقت فً هذا البحث  2003والحروب كما فً العراق بعد 

 لمعالجة المشكلة هً :

 / ماهً المفاهٌم التً توضح معنى المصالحة الوطنٌة ؟1س

 / ماهً مقومات واهداؾ المصالحة الوطنٌة ؟2س

 نٌة ؟/ ماهً شروط المصالحة الوط3س

 / ماهً االبعاد االساسٌة لعملٌة المصالحة ؟4س

/ ماهً التحدٌات التً تواجه عملٌة المصالحة على الصعٌدٌن الوطنً الداخلً 5س

 والخارجً ؟
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 اما فرضٌة البحث 

ان المصالحة الوطنٌة لها دور فً ارساء دعائم التعاٌش السلمً وٌتطلب هذا 

الموضوع فرضٌة مفادها ان المصالحة الوطنٌة هً الحجر االساس الذي ٌمكن ان 

تقوم علٌه سٌاسة ناجحة فً العراق وبدونها لم ٌكتب النجاح الي عملٌة سٌاسٌة 

 صالحة وطنٌة حقٌقٌة .لن ٌتم التؽلب علٌه من  دون مفضال عن ان العنؾ 

 منهجٌة البحث 

هو احد المواضٌع الواسعة الذي ٌسمح  ان موضوع المصالحة الوطنٌة فً العراق

منهج وهً الباستخدام اكثر من منهج وقد استخدم فً موضوع بحثً ثالث مناهج 

  الوصفً ومنهج التحلٌل النظمً

 هٌكلٌة البحث 

الثة مباحث وٌقسم كل مبحث مطلبٌن تناولت فً هذا البحث المقدمة والخاتمة وث

وتناولت فً المبحث االول المطلب االول مفهوم المصالحة الوطنٌة والمطلب الثانً 

مقومات واهداؾ المصالحة الوطنٌة اما المبحث الثانً اٌضا ٌقسم الى مطلبٌن 

المطلب االول ٌتناول شروط المصالحة الوطنٌة والمطلب الثانً االبعاد االساسٌة 

تواجه المصالحة الوطنٌة والمبحث الثالث الذي تناولت فٌه التحدٌات او التً 

المعوقات التً تواجه عملٌة المصالحة وٌقسم الى مطلبٌن االول التحدٌات على 

مستوى الداخل والمطلب الثانً التحدٌات على مستوى الخارج واخٌرا االستنتاجات 

 والخاتمة 
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 المبحث االول

 ومقوماتها واهدافهامفهوم المصالحة 

ان المصالحة الوطنٌة هً مشروع ذات اهمٌة كبٌرة لدى العراقٌٌن لذلك ٌجب ان 

نفهم ما المقصود بمفهوم المصالحة الوطنٌة وما هً المقومات التً تقوم علٌها 

عملٌة المصالحة الوطنٌة ترى ان موضوع المصالحة الوطنٌة قد طرح من قبل 

ٌق االمن واالستقرار للشارع العراقً لذا تناولنا من العدٌد من الجهات من اجل تحق

 هذا المبحث الى مطلبٌن : خالل

 المطلب االول

 مفهوم المصالحة الوطنٌة

تعددت وتنوعت المصالحة الوطنٌة فالبعض عرفها بكونها مفهوم حضاري ٌؤسس 

لعالقة سلمٌة داخل االطار الواحد وٌسهم فً بناء الدولة وتطورها وٌتضح ان 

المصالحة لٌست تعبٌر لمرحلة معٌنة بل هً مشروع طوٌل االمد وجد مرتكزاته 

 . (1)ومبادئه فً التعالٌم الدٌنٌة 

بانها عملٌة لبناء عالقات جدٌدة بٌن االطراؾ تمزقها  -نٌة :المصالحة الوط -1

جراء نزاع عنٌؾ على اساس من الحوار والتسامح والعفو والتعوٌض والمحاكمة 

واحترام حقوق الضحاٌا والمتهمٌن على حد سواء وعدم تكرار اخطاء الماضً بما 

زاع بما ي الى النٌؤدي الى تحقٌق التعاٌش السلمً ونزع االسباب الجذرٌة التً تؤد

   (2)فٌه عدم تكراره مرة اخرى

د. طالل حامد خلٌل , المصالحة بٌن ضرورات الدٌن وبناء الدولة  –د. حسن تركً  (1)

 . 2011 دٌالى  , 51الحدٌثة , مجلة دٌالى , العدد 

 . 2014, العراق  –دهوك خانً فهٌل جبار الجلبً , المصالحة الوطنٌة فً العراق ,  (2)
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وهً اٌضا لٌست فعال معزوال عن التارٌخ وال مستقال بذاته بل هً نتاج 

 . (1)تطورات ومخاض سٌاسً حاسم ومتجدد 

والعنؾ نوع من التفاهم والتوافق للخروج من االزمة  -المصالحة الوطنٌة :

الحاصل بالطرٌقة التً تعتمدها اكثر الدول فً الفترة ما بعد النزاع بهدؾ اٌجاد 

ناجحة ٌقبلها الناس وٌستجٌب لها الواقع عن طرٌق تسعى فٌه الى  الٌات وحلول

الخٌر والسلم االجتماعً وتامل دائما باٌجاد حلول ٌقبلها الناس وٌتفاعل معها 

المحٌط وٌستجٌب لها الواقع عن طرٌق االنصاؾ وتحقٌق العدالة بالصٌؽة التً 

 ( 2)تجعل من المصالحة اتفاق جماعً وطنً مصٌري وحتمً 

وهً مصالحة سٌاسٌة بحقٌقتها وجوهرها وتطرح نفسها  -لمصالحة الوطنٌة :فا

كضرورة ملحة لالتفاق على مشروع وطنً النهاء االحتالل ودوام العنؾ 

واالتجاه نحو بناء الدولة على اسس وطنٌة سلٌمة تنطلق من انتماء العراق الى 

ب مع امكانٌاته محٌطه العربً واالسالمً وان ٌكون للعراق الدور الذي ٌتناس

 .( 3)الحقٌقٌة واهمٌته الجٌوستراتٌجٌة 

كما تعد المصالحة الوطنٌة : مشروع للسالم الوطنً بما ٌحقق العدالة 

واالستقرار ونزع فتٌل التوتر وتحكٌم سٌادة القانون فً المجتمع وهً من 

 (  4)بناء

تحول ازمة انور نصر الدٌن هدام , المصالحة الوطنٌة فً الجزائر خطوة حضارٌة  (1)

 . 16, ص  2007 دارالنهضة , معهد الهوقار , 1اختٌار السلطة السٌاسٌة , ط 

د . خمٌس دهام حمٌد , دور العشائر العراقٌة فً المصالحة الوطنٌة , العراق , بؽداد   (2)

 . 100, ص  2009, 

عٌسى عطٌة اسماعٌل , دور المصالحة الوطنٌة , مركز الدراسات الدولٌة , جامعة  (3)

 . 44, ص بؽداد 

بؽداد  –( ب م DNIحوار من اجل المصالحة , منشورات المعهد الدٌمقراطً الوطنً )  (4)

 . 2, ص  2009
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قاعدة الحوار السلمً الدٌمقراطً بٌن المجتمع كاساس لتقدم المجتمع وهً من 

االركان االساسٌة فً عملٌة التحول لنقل الشعب فً حالة الفوضى او الضبابٌة 

ر والوضوح فً الرؤٌا المستقبلٌة والتعاي السلمً بٌن كافة الى حالة االستقرا

  (1)اطٌاؾ المجتمع 

تقوم المصالحة الوطنٌة على الرضا بٌن الشرائح وفئات المجتمع الواحد سواء 

كان هذا المجتمع قائم على التنوع او التجانس فالرضا انما هو داله العٌش 

 .( 2) المجتمع الواحد المشترك والرؼبة فً التعاٌش وتضامن بٌن ابناء

ان مساعً القوى السٌاسٌة للحوار والمصالحة لٌست مسالة جدٌدة فً الواقع 

وهً لٌست فقط نتاج حكومً الرئٌس السابق نوري المالكً رئٌس الوزراء واذا 

اسلمنا بان اؼلب القوى السٌاسٌة ال نفرض المصالحة الوطٌة بحد ذاتها فانه 

كونها تقتضً منهم االعتراؾ باالخر والتسلٌم ٌرفضونها او ٌترددون حٌالها 

 . (3)باحترام قواعد العمل الدٌمقراطً الذي ٌنبؽً التوافق علٌه 

ان المصالحة بٌن مكونات الشعب العراقً محالة ولٌس فٌها مشكلة حقٌقٌة 

والمرجعٌات االجتماعٌة قادرة على حل الكثٌر من المعضالت التً 

تبدوعصٌة على الحل ولكن ٌبقى على المكونات السٌاسٌة ان تنجح فً كل 

 . (4)مشاكلها فً ما ٌنهما 

( , المصدر NDIقراطً الوطنً )حوار من اجل المصالحة منشورات المعهد الدٌم (1)

 . 2السابق , ص 

عبد السالم البؽدادي , التسامح والصفح دراسة مقارنة بٌن الفكر االسالمً والؽربً ,  (2)

 , 13, ص  2012بؽداد ,  –بٌت الحكمة 

صالحة الوطنٌة واثارها فً الم –ستار جبار الجابري وخٌري عبد الرزاق جاسم  (3)

,  2012دراسات الدولٌة , العراق , جامعة بؽداد , تحجٌم ., العنؾ فً العراق , ال

 60ص 

 مصدر سبق ذكره  (4)
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تشكل المصالحة الوطنٌة احد اساسٌات عملٌة اعادة البناء فً المجتمع الناهضة 

من االزمات والكوارث الوطنٌة وهً مهمة لكً تصل الى نتٌجة ناجحة ٌنبؽً 

ان مفهوم المصالحة .(1) ان تجري على المستوٌٌن الوطنً العام والمحلً

الوطنٌة نجده ٌتالؾ من عنصري الوحدة والوطنٌة وان اندماج هذٌن العنصرٌن 

ٌشكل هذا المفهوم فالوحدة تعنً تجمع االشٌاء المتفرقة فً كل وحدة مطردة , 

اما مفهوم الوطنٌة فقد اختلؾ فٌه الباحثون فحسب راي البعض ان الوطنٌة هً 

.ان المصالحة  (2)ة ٌحمل حنٌنها وٌدٌن بالوالء لها انتماء االنسان الى دولة معٌن

ضمن االطار السٌاسً تشكل مدخال مناسبا للحوار الذي ٌرسم معالم طرٌق 

ٌوصلنا الى المصالحة الوطنٌة الشاملة التً ال ٌمكن ان تكون ترفا فكرٌا او 

سٌاسٌا انما هً ضرورة وطنٌة لتحقٌق االمن واالستقرار للمحافظة على الوحدة 

الوطنٌة , ان االحتكام الى لؽة السالح سٌؤدي الى نمو الكراهٌة والعنؾ 

 (3)المتبادل

المصالحة الوطنٌة : وهً تعنً البحث عن الحقٌقة التً ٌتفق علٌها االطراؾ 

المصالحة ( 4)ومن ثم االتفاق على تطبٌق العدالة والقضاٌا التً ٌتم الصفح فٌها 

ات فً المجتمع وتوفٌر االرضٌة المالئمة الوطنٌة: بانها عملٌة احٌاء المقوم

 (5)واللوازم الكفٌلة بازالة حالة التزئٌق 

صالح النصراوي قضاٌا السٌاسة الدولٌة والمصالحة والوفاق الوطنً فً العراق  (1)

 . 2009, سة الدولٌة , دار النشر العراق , مجلة السٌا

لعامة للكتب مصرٌة اسلٌمان محمد الطعاوي , الوحدة الوطنٌة , مطابع الهئٌة ال  (2)

 .  17, ص  1973القاهرة ام التارٌخ 

 د . ندٌم الجابري , جامعة بؽداد .( 3)      

 . 13/9/2006, وفشلها طنٌة واسباب نجاحها زهٌر كاظم عبود , المصالحة الو( 4)     

 الموقع االلكترونً 2014صباح عبدو , عراب المصالحة الوطنٌة العراقٌة , ( 5)     

www.akhbaar.org, home 2014 /12/10 

http://www.akhbaar.org/
http://www.akhbaar.org/
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 المطلب الثانً

 مقومات المصالحة الوطنٌة واهدافها

ان مقومات المصالحة الوطنٌة فً العراق التقوم المصالحة او الوحدة الوطنٌة اال 

معرفة اذا على عناصر او محددات او مقومات ٌستطٌع من خاللها الباحث السٌاسً 

 كان ثمة وحدة وطنٌة فً هذا البلد ام ال .

المصالحة الوطنٌة تتجسد بها اهم المقومات التً تشكل دعائم مهمة فً عملٌة 

 المصالحة وهً :

شكل ومضمون النظام السٌاسً اذ تقع على النظام السٌاسً وبدرجة اساسٌة  -1

ظام السٌاسً مسؤولٌة تحقٌق التعاٌش السلمً والوحدة الوطنٌة فطبٌعة الن

وخٌاراته وسٌاساته تلعب ادوارا اساسٌة اٌجابا وسلبا فً توفٌر المناخ 

الوقائً والتعاٌش السلمً او تفكٌكه او تمزٌقه فالنظام السٌاسً الذي ٌمثل قٌم 

ومصالح وهوٌة الجمٌع وٌلبً حاجاتهم وٌشبع رؼباتهم وٌحقق اعلى درجة 

د خطى خطوات متقدمة فً طرٌق من العدالة والمساواة فٌما بٌنهم وسٌكون ق

 . (1)تعمٌق مشاعر الوالء واالنتماء للوطن 

الشعب بمكوناته وشرائحه المختلفة : النظام السٌاسً وحده ال ٌمكن ان ٌخلق كل 

شروط ومتطلبات الوحدة الوطنٌة وانما هو بحاجة الى جهد الشعب بكافة 

الدٌنٌة والشعبٌة  باحتسابه المكون االساسً للدولة فالشعب بموزهمكوناته 

  ( 2)وفعالٌاته السٌاسٌة والفئوٌة ٌمثل ركن اساسً وعامود فقري فً تعزٌز

 ,جمال  الدٌن ابو عامر , الوحدة الوطنٌة مفاهٌم والٌات  (1)

www.adoulis.com/details,pupirau .  

الوطنٌة فً الفكر السٌاسً الحدٌث عزو محمد عبد القادر ناجً , محددات الوحدة  (2)

 . 2009/  4/  7( 2609, الحوار المتمدن ) 1, ج 

www.ahewar.org/ar/show/artasp,aid=169057  

http://www.adoulis.com/
http://www.adoulis.com/
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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التماسك الداخلً وتعمٌق خٌار التوافق االهلً وفق عدد من االلتزامات منها 

ان تهٌئ مكونات الشعب المختلفة الى قبول بعضها البعض نفسٌا وعقلٌا 

وسلوكٌا فالقبول ٌعنً بالضرورة االعتراؾ باالخر وجودا وفكرا ومشاركة 

ن ومن ثم واحترام ما ٌحمله من توجه وما ٌتخذه من موقؾ فً اي مجال كا

تاتً خطوات هامة تتمثل فً تفعٌل وتنشٌط صٌػ التفاعل والتضامن 

 (1)اجتماعٌا وسٌاسٌا وثقافٌا ووطنٌا بدون انفتاح وتواصل وتفاعل 

مدى تحقٌق الحرٌة فً الدولة : ترتبط الحرٌة بالعدالة فالعدل ٌولد الحرٌة  -3

تحقٌق حرٌة والتسامح لكن لن تكون هناك حرٌة بدون وجود دٌمقراطٌة 

 الفكر للفرد داخل الدولة واهم ضمانات حرٌة الفكر هً :

 مجانٌة التعلٌم . –أ 

 تثبٌت مبدأ المشروعٌة من خالل سٌادة القانون فً كل ارجاء الدولة . –ب 

 مكاشفة الشعب بالحقائق . –ج 

احترام الثقافة الوطنٌة للدولة والبناء الوطن تعد الثقافة الوطنٌة مفهوما  -4

كبا ٌحتوي على المعرفة والمعتقدات والفن واالختالؾ والقانون مر

واالعراؾ والقدرات والعادات التً حصل علٌها االنسان كعضو فً المجتمع 

ومن الجدٌر بالذكر ان كل جماعة وطنٌة ال ٌمكن ان تتطابق مع ؼٌرها فً 

ت سماتها االساسٌة الروحٌة والمادٌة والفكرٌة والعاطفٌة كما توجد ثقافا

عدٌدة داخل المجتمع اذا نشاء ذلك االختالؾ والتباٌن بٌن هذه الثقافات ٌسبب 

 (2)عوامل كثٌرة منها اللؽة والدٌن والعرق وؼٌر ذلك او بسبب عوامل 

 

 عزو محمد عبد القادر ناجً , المصدر السابق , االنترنٌت . (1)

  10جمال الدٌن ابو عامر , المصدر السابق , ص  (2)
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اجتماعٌة مثل الطبٌعة االجتماعٌة الذي ٌنتمً الٌها الفرد وعالقة ذلك 

بالمستوى االقتصادي والحالة التعلٌمٌة اضافة الى العوامل االجتماعٌة مثل 

 ( 1)وضع اي جماعة فرعٌة داخل الدولة ٌحكم االقلٌم الذي ٌنتمً الٌه 

نتماء للوطن تكرٌس مفهوم المواطنة : ان الوحدة الوطنٌة والشعور باال -5

تاتً دوما كنتٌجة واثر لشروط والتزامات ؼاٌة فً االهمٌة المواطنة الكاملة 

ٌصون الوحدة الوطنٌة وٌحمً المتساوٌة فً الحقوق والواجبات وال شً 

 ( 2)مكاسبها كتكرٌس مفهوم المواطنة الكاملة 

 -اهداؾ المصالحة الوطنٌة : -ثانٌا :

الجدوى من موضوع او عنوان بدون البد ان لكل موضوع هدؾ معٌن الن 

هدؾ النه من خالل الهدؾ نعرؾ اذا كان الموضوع ناجحا او ال وانمشروع 

  -المعالجة ٌجب ان تكون له عدة اهداؾ منها :

تكرٌس مفهوم الوحدة الوطنٌة والعمل على دٌمومتها والحفاظ على  -1

طٌد مكاسبها من خالل تطبٌق العالقات السٌاسٌة واالمنٌة من جهة وتو

 العالقات االجتماعٌة من جهة اخرى .

دعوة كافة اطٌاؾ المجتمع الى المساهمة الفاعلة والمشاركة الحقٌقٌة فً  -2

 التحوالت الجدٌدة لبناء المجتمع الدٌمقراطً .

العمل على اقرار مفهوم المساواة والعدالة بٌن اطٌاؾ المجتمع بؽض  -3

 . (3)النظر عن العرق او الدٌن او المذهب او الجنس 

  10جمال الدٌن ابو عامر , المصدر السابق , ص  (1)

عبٌر سهام مهدي , مفهوم الوحدة الوطنٌة وطرق تعزٌزها فً العراق , العراق  (2)

 www,bibliotdroit.comبؽداد ,  –

طارق العادلً , الدراسات والبحوث المصالحة الوطنٌة , المركز االعالمً  (3)

  7/3/2017, تارٌخ الدخول لمنظمات المجتمع المدنً فً العراق 

www.iraqingos.org.publish.peace.  

http://www.iraqingos.org.publish.peace/
http://www.iraqingos.org.publish.peace/
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اقرار حقوق الذٌن اصابهم الحٌؾ من ضرراو تهمٌش والوقوؾ على  -4

المسببات والدوافع التً الت ) لهدر او خرق ( لتلك الحقوق لؽرض 

حقونه والعمل على عدم تكرارها لضمان معالجتها وتعوٌضهم بما ٌست

 الحقوق التً نص علٌها الدستور واللوائح واالعراؾ الدولٌة .

تسعى المصالحة الوطنٌة الى تكرٌس اجواء تبادل الثقة بٌن المواطنٌن  -5

وبالتالً فانها تساهم بشٌوع روح المحبة والتسامح وااللفة والود وتقضً 

 على االحتقان الطائفً والعرقً .

رز المصالحة الوطنٌة انعكاساتها على سلوكٌة المواطن باحترام تف -6

  (1)القوانٌن والتشرٌعات وتطبٌقها وفقا لمبدأ المواطنة ومستحقاتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طارق العادلً , المصدر السابق , االنترنٌت . (1)
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 المبحث الثانً

 شروط المصالحة وابعادها

ٌكون له شروط وابعاد وذلك ان مشروع المصالحة او اي مشروع ٌقوم ٌجب ان 

 لتحقٌق االهداؾ المرجوة الذي ٌسعى الى تحقٌقها .

 

 المطلب االول

 شروط المصالحة الوطنٌة

  -: (1)هناك عدة شروط لعملٌة المصالحة الوطنٌة ومن تلك الشروط هً 

 استعداد االطراؾ المتصارعة الجراءات المصالحة . -1

 المتخندق قبالته .ثقة كل طرؾ بنفسه وبالتالً ثقته بالطرؾ  -2

 التزام االطراؾ المتصارعة ببرنامجها ونتائجه . -3

ٌشترط فً برنامج المصالحة ان ٌكون منبثقا فً تقٌٌمه الصل المشكلة بعد  -4

 دراستها فً جمٌع جوانبها الموضوعٌة ومرجعٌاتها .

  -ٌشترط بان تكون النتائج : -5

شفافة , متوازنة , حٌادٌة , عادلة وفقا للمصالح العلٌا وهً ) السٌادة ,  –أ 

 . (2)وحدة البالد , توزٌع الثروات ( 

طارق العادلً , المصالحة الوطنٌة , المركز االعالمً لمنظمات المجتمع المدنً  (1)

 فً العراق .

(2) Simou Fisher , Dekha , Brahin Abdi,jowed Ludin(eds) worklny  

Conflicr Skills and Stratgies , for Action,first Edition Zed Book 

     Press, London , UK , 2000 , pp, 132 – 137 . 
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 التزامها بالثوابت العامة ) الروحٌة , االجتماعٌة , االخالقٌة (  –ب 

وهناك اربع شروط رئٌسٌة الزمة لتحقٌق المصالحة الوطنٌة فً المجتمعات 

 -: (1)النزاعات ذات الطابع العنٌؾ وهً التً شهدت 

 الحقٌقة  -1

 الرحمة   -2

 العدل    -3

 السالم  -4

  -الحقٌقة : -:أوال

تعنً الحقٌقة من جانب الضحاٌا المواجهة والدفاع عن مخاوفهم وتعنً من 

جانب الجناة معرفة وفهم افعالهم ومن جانب جمٌع اعضاء المجتمع الحذر 

ودراسة االسباب والنتائج العمٌقة للعنؾ وتفسٌر ما حدث فالهدؾ من وراء 

التً تقع الحقٌقة هو اتاحة الفرص للمجتمع لمعرفة االحداث والمسؤولٌات 

على عاتقه كل من كان له دور فٌها والبد من معرفة الحقٌقة للتقدم صوب 

, والحقٌقة كوسٌلة او شرط للمصالحة الوطنٌة الشاملة تتطلب  (2)المصالحة 

قبل كل شً التقصً والتحري من قبل لجان خاصة والتً تسمى ) بلجان 

قوة اجتماعٌة الحقٌقة ( والتً عادة ما تكون على هٌئة محاكمات وهً ك

تختص برواٌة خطة ما مر اخرى او بشكل اخر فً مٌدان عام ٌشكل 

  (3)بكامل

          (1 )Simou Fisher , Dekha , Brahin Abdi,jowed Ludin(eds) worklny  

Conflicr Skills and Stratgies , for Action,first Edition Zed Book 

     Press, London , UK , 2000 , pp, 132 – 137 . 

 للعدالة االنتقالٌة مارك فرٌمان , برٌسٌالب هاٌنز , المصارحة , المركز الدولً  (3)

 . 16, ص 2000 دهوك  –السلٌمانٌة 

        (3 ) John poul Leaderach,op,cit. p39  
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تفاصٌلها بحٌث تستطٌع جمٌع االعٌن واالذان ان تسمع وترى , من وجهة نظر 

عنٌؾ على وجه ومشاعر اؤلئك الذٌن عانوا وفقدوا اسرهم وحٌاتهم خالل النزاع 

الخصوص تمثل الحقٌقة وسٌلة لتحقٌق التخمٌنات التً ال تنسى والتً ال تبدو لها 

رفة ما حدث ولماذا ؟ وان الدافع نهاٌة وتخفٌؾ ؼموض التكهنات فالناس ٌرٌدون مع

السٌاسً للحقٌقة هو كشؾ واٌضاح ماكان محاطا بسرٌة ومخفٌا وهناك فرق شاسع 

من حٌث المعنى ولٌس من حٌث االشتقاق بٌن المعرفة واالقرار , بٌنما ٌكون الدافع 

المبدي للحقٌة وهو ان تكون معروفة فان الطاقة االكبر التً ٌنطوي علٌها ربما 

لحاجة لالعالن واقرار ما هو معروؾ واالعتراؾ به وان االقرار المطلوب تكون ا

ال ٌكون كامال اال اذا كان االعتراؾ بما حدث ٌدل بصورة مباشرة لٌس على مجرد 

معرفته واالعتراؾ به عالنٌة فحسب بل انه كان خطا ال تقبله المعاٌٌر االنسانٌة 

الجرٌمة ٌعنً انه ٌقر بوجود االخر  الالئقة وان االعتراؾ بما حدث من قبل مرتكبً

)الضحٌة( لٌس كمجرد شً انما كشخص تعرض لالذى واذا لم ٌكن للحقٌة صوتا 

وجسدا ٌرمز الى وجودها فان تجربة عملٌة للمصالحة ستكون سطحٌة وزائفة 

 .( 1)وتخفً حجم الظلم والمعاناة 

 -الرحمة : -ثانٌا :

تحتوي فً طٌاتها معنى العفو ولكنها اكثر من ذلك انها قدرة االفراد الذٌن تاذوا 

جراء العنؾ فً ابداء االحترام من خالل الروح االنسانٌة لدٌهم والموافقة على 

 (2)العٌش بشكل سلمً مع الجناة 

 

(1)  John poul Leaderach,op,cit. p39 

 . 2014دهوك  الوطنٌة فً العراق , خانً  فهٌل جبارالجبلً , المصالحة (2)
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فمثال كٌؾ تمتع فقد جبل من االطفال الذٌن ٌعانون من صدمة نفسٌة وكٌؾ ٌمكن  

اعادة الدمج الجندي الطفل فً مجتمع ارتكبت به االعمال الوحشٌة والجرائم كما فٌه 

لى سٌرالون ( ان هذا السؤال هو صوت الرحمة حٌن علٌنا النظر ا –) لٌبرٌا 

 : (1)المستقبل وذلك من خالل دافعٌن 

هو اكتشاؾ كٌفٌة القٌام بذلك التنظٌم فً المكان اجتماعٌا لما ٌسمح ببداٌة  -1

 جدٌدة .

هو اكتشاؾ كٌفٌة القٌام بذلك بسٌاق عالقات تكاملٌة ؼالبا ما تكون مباشرة  -2

والتً ٌجب فٌها على ضحٌة العنؾ ان ٌجد طرٌقه للعٌش مع مرتكبً اعمال 

ؾ فً نفس النطاق الجؽرافً فدوافع الرحمة تهدؾ الى التفكٌر المستقبلً العن

مما ٌوفر مجاال العادة بناء االفراد والمجتمعات المتأثرة بالنزاع . اال ان اهم 

تحدٌدات الرحمة فً المستوى االول هً كٌفٌة تقابل االعداء السابقٌن 

انً واالهم انها التعاٌش معا فً بٌئة اجتماعٌة واحدة وفً المستوى الث

تعرض لنا عملٌة اتجاه االفراد والمجتمع بالكامل نحو تؽٌٌر انماط السلوك 

والعالقات وان جهود تنظٌم الرحمة تتضمن مبادرات منظمة بحٌث ان العفو 

عن االفعال السابقة بشكل او باخر ٌوفر اعادة اندماج االفراد والجماعات 

الذٌن شاركوا فً فترات العنؾ ثم  المسلمة فً الحٌاة المدنٌة واطالق سراح

القبض علٌهم خاللها لٌعودوا الى المجتمع ومع ذلك فبمجرد تسٌس الرحمة 

وتحوٌلها الى برنامج تستبدل بذلك اهم ممٌزاتها بالضؽط البرؼماتً على 

 المجتمع الخفاء وجه الماضً او التخلص منه 

 

 

 ( فهٌل جبار الجبلً , المصدر السابق .1) 
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 -العدل : -ثالثا :

المساوة حٌث ان لكل فرد حدود متنوعة والتً ال ٌمكن الؽائها فً  ان العدالة تفٌد

متسقة مع نظام منظومة من الحرٌات االساسٌة المتساوٌة الكافٌة وهذه التسمٌة 

الحرٌات للجمٌع بحٌث تلؽً اشكال اال مساواة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة 

معناه العام هو مزٌج من القٌم الدٌنٌة واالخالقٌة  والعدل فً (1)والسٌاسٌة 

وان الطرٌق الى  (2)واالجتماعٌة وهو بقٌد االنصاؾ واالقتدار واالستقامة 

المصالحة ٌتطلب اكثر من ذاكرة جماعٌة للصفح عن الماضً بل انه ٌتطلب اضافة 

قضٌة اخفاق الى العدالة عند االفراد عدالة المجتمع  فالنسبة للكثٌر من الناس فان 

رٌدون محاكمة الجانً ومعاقبته واذا كانت العدالة تستهدؾ ٌالعدالة هً االهم و

اصالح الجانً وانصاؾ الضحٌة فانه ٌمكن تحقٌق هذه االهداؾ من خالل جلسات 

  (3)االستماع العلنٌة 

  -السالم : -رابعا : 

 (4) :ان السالم ٌتحقق من خالل عنصرٌن هما 

االنماط العنٌفة التً جرى من خاللها النزاع وهذا ما انه ٌتحرك لوقؾ  -1

ٌسمى بعملٌة السالم او الدعوة من اجل وقؾ القتال وؼالبا ما ٌربط ذلك 

بالنشاط االضٌقلمحادثات السالم ومفاوضات االنتقال من االسلحة الى 

 ل والبعد الى المالقاة والحوار  .الكلمات ومن االنفصا

تصاؾ اعادة صٌاؼة ترجمة د. حٌدر حاج اسماعٌل , جون رولز , العدالة كأ( 1)

 منقول من جبارفهٌل 48, ص  2009, مركز دراسات الوحدة العربٌة بٌروت 1ط 

 . 15-13ص 2007, دار الحارث دمشق  1( عبد الهادي عباس , ازمة العدالة , ط 2)

, االهلً للنشر  1هٌثم مناع , مستقبل حقوق االنسان القانون الدولً وؼٌاب المحاسبة , ط( 3)

 . 205, ص  2005والطباعة المؤسسة العربٌة االوربٌة بارٌس 

(4 )simon Fisher Dekhalbrohim Abdi, Jawed Cudiu(edc) op,cit p.36      
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اما العنصر الثانً : فٌتمثل فً خلق مجال ٌمكن فٌه للناس ان ٌكونوا معا للبدء  -2

حٌث ان السالم داخل المجتمع هو من  (1)بالعملٌة الطوٌلة وبناء المجتمع من جدٌد 

الشروط المهمة لتحقٌق المصالحة وٌتطلب احترام الدولة لحٌاة مواطنٌها وان 

تماع هذه الشروط االربعة معا واذا كان المصالحة فً الشكل ادناه ٌتحقق عند اج

لدٌنا الرحمة على حساب الحق تسقط فرٌسة للتالعب واالفالت من العقاب واالفتقار 

للمحاسبة كذلك فان السالم دون العدل هو مظهر زائؾ وخداع اما عند اجتماع هذه 

العناصر معا تتحقق المصالحة الوطنٌة وهً بدورها تؤدي الى تعزٌز السالم 

 اٌة حقوق االنسان وحم

 

 المطلب الثانً

 د االساسٌة فً المصالحة الوطنٌة االبعا

هناك عدة ابعاد اساسٌة تؤثر فً عملٌة المصالحة او مشروع المصالحة الوطنٌة فً 

 (2) العراق ومن تلك االبعاد هً :

 البعد االجتماعً . -1

 البعد االقتصادي . -2

 البعد السٌاسً . -3

 البعد الدستوري فً المصالحة الوطنٌة  -4

 

(1) simon Fisher Dekhalbrohim Abdi, Jawed Cudiu(edc) op,cit p.36      

د. طالل حامد , حسن تركً , المصالحة بٌن ضرورات الدٌن وبناء الدولة الحدٌثة , ( 2)

 ( .51, دٌالى , مجلة دٌالى )2011
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 -الفرع االول : البعد االجتماعً :

ٌحتل البعد االجتماعً الثقل االكبر والحٌز المهم لتحقٌق المصالحة فً اي دولة 

وتعنً البعد االجتماعً هو ما ٌتعلق بالمجتمع ومكوناته وتاثٌرها بالنشاط 

االجتماعً وانعكاساتها اجتماعٌا ونفسٌا واخالقٌا وسلوكٌا للفرد والمجتمع وعلى 

رها وتترك بصماتها على نفسٌة الفرد نحو شامل فالنشاطات االجتماعٌة تعكس اثا

وعلى سلوكه بشكل تلقائً وٌزداد تاثٌرها وٌتعمق كل ما كانت هذه النشاطات 

واضحة ومتجذرة عند المجتمع وكلما كان درجة مسامها بمكونات المجتمع وثٌقا 

ومن بٌن النشاطات االجتماعٌة الهامة هً المصالحة اذ تسهم فً تشكٌل رونٌة 

ة مفاهٌمه عن الحٌاة فً المجتمع ومن ثم تنعكس على نمط علالقاته االنسان وصٌاؼ

واسلوب تبادله لحقوق وادائه لواجباته كونها احدى المواجهات المهمة للعالقة 

والى جانب الدور الذي تلعبه المصالحة الوطنٌة هناك عوامل ومؤثرات االجتماعٌة 

جتماعٌة والثقافٌة والتً ال تخلو اخرى وتتبادل التاثٌر والتاثٌر كالتربٌة والنشئة اال

 ( 1)هً االخرى فً تاثٌر المصالحة علٌها 

 -البعد االقتصادي : -الفرع الثانً :

تفٌد النظرٌات السٌاسٌة االصل تنشأة الدولة بان االقتصاد كان له الدور او االثر 

ٌعود  الكبٌر فً قٌام الدولة ففً كتاب ) الجمهورٌة ( ٌرى افالطون بان قوام الدولة

الى الحاجة والمجتمعات ظهرت نتٌجة الحاجات البشرٌة المتعددة التً ال ٌمكن 

 ( 2)اشباعها اال حٌن تتحقق فكرة اجتماع الناس لٌكمل بعضهم بعض 

 وقد قدم استنادا الى النظرٌة التنبؤٌة عدد من االقتصادٌٌن مراحل بناء الدولة 

حوكمة د . ماجد عبد المحًٌ الفتالوي , البعد الدستوري فً المصالحة الوطنٌة مركز  (1)

 . 2014 –بؽداد  –, العراق العامة للسٌاسات 

نقال عن د . طالل  1986افالطون الجمهورٌة ترجمة حتاخباز دار النهضة بؽداد  (2)

  www.iraqur.com,homeحامد . د. حسن تركً   

http://www.iraqur.com,home/
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ووحدتها من خالل مراحل ٌلعب فٌها االنسجام دورا فاعال فً حٌاتها وحٌاة 

مجتمعاتها ومنهم االقتصادي االلمانً شمولٌر الذي وضع اربع مراحل لبناء االمة 

ووحدتها او كما ٌسمٌها تماسكها البنوي ووضع شروط التصالح بٌن مكونات 

 -ا وهذه المراحل هً :المجتمع كاساس لتقدمها ونموه

 مرحلة االقتصاد المؽلق ) لٌس هناك عالقة تبادل ( . -1

مرحلة االقتصاد الوطنً ) ارتباط االقلٌم بعضها ببعض لخلق كٌان ٌمتاز  -2

 باالنسجام والتوافق لتسهٌل عملٌة التبادل واالنتقال والتواصل( .

 وتاسس المدن ( . مرحلة ااالقتصاد الحضري ) مٌالد االسواق واستقرارها -3

مرحلة االقتصاد العالمً ) تدخل الدولة بعد وحدتها وتماسكها الداخلً فً  -4

مبادالت مستمرة مع وحدات سٌاسٌة ) دول( اخرى ان كثٌر من الدول تقسم الى 

اقالٌم اقتصادٌة متنوعة فاقلٌم مختص بالزراعة واخر بالصناعة واخر بالمواد 

لة التجاري وان التكامل فٌما بٌن هذه االقالٌم لدفع االولٌة واخر ٌمثل شرٌان الدو

العملٌة االقتصادٌة فً جمعتها الى االمم ٌتطلب عنصرا حٌوٌا وهو االتفاق 

واالنسجام فٌما بٌنها وٌعكسها فً حالة الصراع واالختالؾ فان هدر االمكانات 

ما على وعدم االستفادة من االنتاج سوؾ ٌعود وابله لٌس على االقلٌم فحسب وان

الدولة وكافة مكوناتها ولذلك ٌاتً واضحا ان المصالحة على دور فً خلق حٌاة  

 (1)حرة كرٌمة 

 -البعد السٌاسً : -الفرع الثالث :

 (2)اذا كان البعد االجتماعً كاحد شروط المصالحة ٌوفر االرضٌة الشعبٌة ومدى 

الدولة الحدٌثة ,  رات الدٌن وبناءصالل حامد , المصالحة بٌن ضرو –د. حسن تركً  (1)

 .2011, مجلة دٌالى ,  51العدد 

 صالل حامد , المصدر نفسه . –د .حسن تركً  (2)
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قبولها فضال عن ضرورة توافر ثقافة المصالحة واذا كان البعد االقتصادي ٌوضح 

المردودات المادٌة للمجتمع على خلفٌة المساواة والعدالة والتنمٌة الشاملة فان البعد 

حة هو ركن هام ان لم ٌقل اهمها ذلك الن ادارة عملٌة المصالحة السٌاسً للمصال

ذات شكلٌن راسً ٌبدء من هرم السلطة نزوال الى القاعدة الشعبٌة ومكونات 

لجهة او طرؾ او مكون وفً المجتمع واخر افقً فً شمولٌته وعدم استثنائه 

  (1)الشكلٌن العمودي واالفقً ٌكون دور السلطة السٌاسٌة هاما ومحورٌا 

ولعلنا ال نبالػ بان من اهم متطلبات المصالحة الوطنٌة تكمن فً قدرة النظام 

السٌاسً على تحقٌق التفاعل واالندماج بٌن مكونات المجتمع وتاسٌس روئ 

مشتركة قائمة على اساس المشاركة والشرعٌة والعدالة فً التوزٌع وؼٌرها وهذا 

 -ٌاخذ باعتباره حقٌقتٌن اساسٌتٌن هما :بدوره ٌقودنا الى القول بان البعد السٌاسً 

 االهمٌة المحورٌة للنظام السٌاسً بوصفه احد مكونات البنٌة الفوقٌة للمجتمع . -1

 ( 2)الترابط بٌن النظام السٌاسً والقوى االقتصادٌة واالجتماعٌة المكونة للشعب  -2

 -الفرع الرابع : البعد الدستوري :

المشاكل الذي بابهن النظام السٌاسً فً العراق  تعد عملٌة المصالحة الوطنٌة من

وذلك لكونها الركٌزة االساس لالستقرار ضمن اي عملٌة تحوٌل  2003بعد عام 

دٌمقراطً لالنتقال من نظام شمولً تسلطً الى نظام تعددي دٌمقراطً وان عدم 

التوجه الجاد الجراء مصالحة وطنٌة حقٌقٌة وفاعلة اسهم فً تردي الواقع 

 (3)سًالسٌا

 صالل حامد , المصدر السابق . –د .حسن تركً  (1)

(2 )Melvin .J. Dbindk.Thinking About National.Nuwyork Join 

               Wiley and sous.1986 .p113                       د. حسن  –منقول من د . طالل 
                                     

, بدون صفحة ,  الفتالوي , البعد الدستوري فً المصالحة الوطنٌة  حًٌأ . د ماجد عبد الم( 3)
     www.iraqnr.com.home2017/3/7تارٌخ الدخول   

http://www.iraqnr.com.home/
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بشكل واضح كما ان استمرار اؼفالها ٌفاقم من حالة التردي واالمنً فً العراق  

 جوانب االخرى .وٌعقد عملٌة حل المشاكل فً ال

وٌعد التوجه الجراء المصالحة الوطنٌة مطلبا دستورٌا صرٌحا وواضحا وذلك 

 2005الشتمال العدٌد من المواد والقرارات والفقرت من الدستور العراقً لعام 

راث والقٌم الروحٌة والمعتقدات الدٌنٌة الراسخة لى ذلك كما انها تمثل تجسٌدا للتوع

التً تؤكد على التسامح والتصالح والصفح وتجاوز الضؽائن باالضافة الى ما 

جاءت به المواثٌق واالعراق االنسانٌة واالتفاقٌات الدولٌة المسائلة وتجارب االمم 

 ( 1)والشعوب التً سبقت العرق فً مجال التحول الدٌمقراطً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي , المصدر السابق .ماجد عبد المحٌحً الفتال ( أ . د3) 
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 المبحث الثالث

 التحدٌات التً تواجه المصالحة

هناك عدة تحدٌات تواجه او تجابة مشروع المصالحة الوطنٌة وتعوق حركتها وعلى 

الدولة العراقٌة مواجة هذه التحدٌات الجتٌاز هذه التحدٌات سواء كانت على 

ل او على المستوى الخارج وعلى الدولة العراقٌة الوقوؾ وبكل قوة المستوى الداخ

 على مستوى الداخل والخارج .وصمود بوجه هذه التحدٌات 

 

 المطلب االول

 التحدٌات على مستوى الداخل

هناك عدة تحدٌات تواجه او تعوق حركة المصالحة الوطنٌة فً العراق فهناك 

ت الشؤون الداخلٌة للبالد وهناك تحدٌاتتحدٌات تعوق مشروع المصالحة تدخل فً 

تاتً من اجندات خارجٌة لها مصلحة فً الوضع المتردي فً العراق واذا استقر 

 : العراق سوؾ ٌهدد مصالحتها ومنها

 التحدٌات على مستوى الداخل  -اوال :

وان التحدٌات على مستوى الداخل تشكل عامال خطرا على امن وسالمة الشعب 

العراقً بجمٌع مكوناته ومنها ان المصالحة على الصعٌد الوطنً كان العراق 

تجربة تعد من التجارب الناضجة والتً ٌمكن االفادة منها لو تفرت الرؼبة الصادقة 

  (1)اقلٌم كردستان فً الوصول الى مصالحة وطنٌة حقٌقٌة وهً تجربة 

 

 .116, ص  2011السلمً فً العراق , السلٌمانٌة , رشٌد عمارة الزٌدي , الٌات التعاٌش ( 1)
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وبفعل تداعٌات انهٌار النظام السابق فضال عن تداعٌات التً خلقتها الفتنة الطائفٌة 

( واضحى الشعب العراقً  2007 – 2006فً العراق وبالتحدٌد فً السنوات ) 

الى الحوار والمكاشفة والمصالحة والمصارحة الحقٌقٌة  كوناته بحاجة ماسةبكل م

بٌن ابنائه وهذا هو السبٌل االمثل للحد من االثار السلبٌة لتلك التداعٌات وتصحٌح 

ساط المجتمع العراقً ومن ثم تنسق المفاهٌم الخاطئة الذي كادت ان تتكسر فً او

 ( 1)كلما اعتاد علٌه هذا المجتمع من قٌم االنسجام والتعاٌش 

وتمٌز المشهد العراقً خالل االعوام المنصرمة بوجود ثالث مستوٌات للحوار 

والمصالحة الوطنٌة متخلفة فً درجة االقبال علٌها من القوى السٌاسٌة الفاعلة فً 

ومن التدهور الذي بلؽها بها بالرؼم من الدرجة القصوى  تحقٌقها او حتى الشروع

  (2)( وتتمثل هذه المستوٌات  2007 – 2006الوضع العراقً خالل عامٌن )

الحوار والمصالحة بٌن االطراؾ الفاعلة فً العملٌة السٌاسٌة ) الحكومة ,  -1

ن المعارضة ( من جهة واالطراؾ المعارضة االخرى خارج العملٌة السٌاسٌة م

 جهة اخرى .

) الحكومة , المعارضة ( من الحوار والمصالحة بٌن اطراؾ العملٌة السٌاسٌة  -2

 جهة االطراؾ المعارضة االخرى خارج العملٌة السٌاسٌة من جهة اخرى .

الحوار بٌن القوى السٌاسٌة والمجتمع او ما ٌمكن تسمٌته بالحوار الوطنً وان  -3

التطورات الذي شهدها العراق خالل االعوام المنصرمة باثارها السلبٌة وال سٌما 

استعمال لؽة العنؾ بدال من الحوار والصراع الطائفً الذي ادى الى مزٌد من 

  (3)اي كل وقت مضً الحاجة الى اقامة  اعمال القتل الطائفً والتهجٌر تتطلب الٌوم

 .16,ص2011طه حمٌد العنبكً , سبل تحدٌد التعاٌش السلمً فً العراق , السلٌمانٌة  (1)

ستار جبار الجابري وخٌري عبد الرزاق , المصالحة الوطنٌة فً العراق فً العراق ,  (2)

 . 5, ص  2009, بٌت الحكمة ,  14مجلة الدراسات السٌاسٌة , العدد

  20, ص بار الجابري , المصدر نفسه تار جس (3)
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حوار بٌن القوى السٌاسٌة وان مساعً القوى السٌاسٌة للحوار والمصالحة لٌست 

مسالة جدٌدة فً الواقع وهً لٌست فقط نتاج حكومة رئٌس الوزراء السابق الدكتور 

نوري المالكً واذا اسلمنا بان اؼلب القوى السٌاسٌة ال ترفض المصالحة الوطنٌة 

ذاتها فانهم ٌرفضونها او ٌترددون حٌالها كونها تقتضً منهم اوال وقبل كل شً  بحد

التوافق االعتراؾ باالخر والتسلٌم باحترام قواعد العمل الدٌمقراطً التً ٌنبؽً 

 ( 4)م وحدة العراق واستقراره وسٌادتهعلٌها والتسلٌم باحترام القواعد فً اطار احترا

رٌة كتلك المتعلقة بالتنمٌة واالمن القومً ٌقتضً تماسك ٌان مواجهة التحدٌات المص

المجتمع وتكتله لٌصبح بطبقاته الحاكمة والمحكومة قبضة واحدة فً مواجهة تلك 

التحدٌات ولكن من الظواهر الشائعة فً كثٌر من بلدان العالم الثالث وجود فجوة 

التاثٌر على القادة وال كبٌرة بٌن القادة والجماهٌر فالجماهٌر ال تمتلك القدرة على 

تحترم ارادة الجماهٌر وال تستجٌب لمطالبها ومن هنا ٌصبح الشعب فً كثٌر من 

البلدان مجرد رعاٌا ال تشارك حقٌقٌة فً العملٌة السٌاسٌة ومن خالل المقارنة فً 

فً تشكٌل ) العراق الجدٌد ( جاء وفق قوانٌن المحتل ذلك نجد الموضوع العراقً 

ك وعدم رضا فن اؼلب العراقٌٌن خصوصا عندما بدلت االدارة التً هً محل ش

االمرٌكٌة قانون تحرٌر العراق بقانون اخر ٌجٌز لها وللدول الحلٌفة معها احتالله 

ولكن سرعان ما القى هذا الموضوع معارضة القوى السٌاسٌة التً تحالفت مع 

بته فً الحكم االدارة االمرٌكٌة السقاط النظام السٌاسً فً العراق لعدم رؼ

العسكري االمرٌكً المباشر للعراق النه سوؾ ٌعطً دورا لهذه القوى السٌاسٌة 

فكرة الحكم تهمش سٌاسٌا ولذلك ابدلت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  وانها سوؾ

  (2)عسكري بفكرة الحاكمال

 

 . 20ستار جبار الجابري وخٌري عبد الرزاق , المصدر السابق , ص ( 1)

,بؽداد , وقفه من المصالحة الوطنٌة , النظام السٌاسً العراقً وم خمٌس دهام حمٌد .د.أ.م( 2)
 ., ص بال  2009العراق 
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المدنً ) بول برٌمر ( الذي حكم العراق لمدة سنة تقرٌبا دمر فٌها كل مرتكزات 

العلم والحضارة والؼٌا كل القوانٌن والقرارات السابقة تحت ذرائع شتى ومعرفة 

لنواٌا مسبقا ومنها حل الجٌش العراقً وقد عمل برٌمر من خالل حكمه المقاصد وا

المباشر للعراق وعن طرٌق قراراته على زرع بذور الفرقة بٌن ابناء الشعب 

 ( 1)العراقً 

وعلى الرؼم من الظروؾ بٌن الحكومات التً تتولى الحكم وتلك التً سبقتها ؼالبا 

ً نحو الدٌمقراطٌة وفً فترة ما بعد ما تواجه الحكومة اثناء التحول االنتقال

الصراعات عددا من التحدٌات االخالقٌة والتحدٌات القانونٌة والتحدٌات السٌاسٌة 

المتشابهة واهم تلك التحدٌات هً االجابة عن السؤال ) ماذا تفعل حٌال الماضً ( 

ي من البدٌهً ان الدول التً خرجت توا من فترة الصراع المسلح والحكم االستبداد

وكانت تعانً بشكل منتظم من االنتهاكات الجسٌمة لحقوق االنسان والمعاٌٌر 

نتقالٌة للتعامل مع المازق وتهدؾ االنسانٌة وازاء هذا الوضع برز مفهوم العدالة اال

العدالة االنتقالٌة الى مواجهه ذلك المٌراث من االنتهاكات من االنتهاكات باسلوب 

ئٌة والتعوٌض والعدالة االجتماعٌة والعدالة كلً وشامل ٌتضمن العدالة الجنا

االقتصادٌة وٌقر مفهوم العدالة االنتقالٌة الضرورة ان تشمل السٌاسة الحكٌمة الرادة 

وٌقر اٌضا بان مطلب تحقٌق العدالة لٌس مطلبا مطلقا وانما ٌجب ان ٌتوازن مع 

  (2)مطلب السالم والدٌمقراطٌة والتنمٌة والعدالة وحكم القانون 

وتعثر عملٌة الحل السٌاسً الشامل ووجود رفض ومقاومة باشكال ومستوٌات 

  (3)مختلفة للحالة الراهنة المتمثلة فً تقلٌص الشكل الدٌمقراطً المعبر عنه بالعملٌة 

 

 , المصدر السابق . أ.م.د. خمٌس دهام حمٌد( 1)

 . 16د مارك فرٌمان , المصدر السابق , ص السٌ( 2)

ٌة وانهاء االزمة العراقٌة , مجلة ي , معوقات تحقٌق المصالحة الوطن( صالح النصراو3)
 ,  ص بال . 2009,  176السٌاسة الدولٌة , العراق , العدد 
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بٌن احزاب االنتخابٌة الى مجرد نظام احتكاري للمحاصصة واالقتسام الوضٌفً 

ة ونخب سٌاسٌة تصدر برؼم من االحتالل لتمثٌل الجماعات القومٌة والمذهبٌ

والدٌنٌة والعجز عن بناء مؤسسات الجٌش والقوات المسلحة على اسس وطنٌة 

  (1)ومهنٌة 

والتحري االهم اذا ٌمكن الشروع بعملٌة المصالحة من دون ارضٌة مشتركة بٌن 

االطراؾ المتنازعة تقوم عملٌة بناء الثقة على الجدٌة والشعور بالمسؤولٌة اتجاه ما 

ٌجري فً العراق من تحدٌات طاءفٌة سٌاسٌة وتفشً الفساد والمحسوبٌة الجزبٌة 

 (2)والمناطقٌة 

الوطنٌة وتعمٌقها على مدى طوٌل سبب تلك العوامل  ان استمرار هذه االزمة

والسٌاسات التً تتبعها الجماعات المتصارعة وفً ظل ؼاب مشروع وطنً جامع 

ستؤدي بالنتٌجة الى وصول العملٌة السٌاسٌة المتعثرة الى طرٌق مسدود والى 

 ( 3)ازنالق العراق الى مهاوي الحرب االهلٌة والى التقسٌم والتجزئة 

ان التحدٌات التً تواجه عملٌة المصالحة الوطنٌة وخاصة ان العراق الزال ٌعانً 

من تاثٌرات العنؾ االرهابً هً ضرورة كسر حلقة العنؾ والقضاء علٌه بؽٌة فتح 

الباب امام الحلول التفاوضٌة وهً مهمات تتطلب كمقدمة العمل على مسارٌن هما 

  (4)بداء االستعداد لتقبل المسؤولٌة االول السعً لتضمٌد جراح االم الماضً وا

 

 صالح النصراوي , المصدر السابق .( 1)

 2012صالحة فً العراق تحدٌات بناء الثقة , تارٌخ , عالء العوادي , ملؾ الم( 2)
https/telegram.me/nabaa.news  

, دار  1طعبد الجبار احمد عبد هللا , العالم الثالث بٌن الوحدة الوطنٌة والدٌمقراطٌة , (3)
 . 202, ص  2011الشؤون النقابٌة العامة , بؽداد 

وطرق تعزٌزها فً العراق , تارٌخ , ( م. د. عبٌر سهام مهدي , مفهوم الوحدة الوطنٌة 4)
 www.copolicy.uoboghdad.edupbadsالموقع االلكترونً :  
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المشتركة من اعمال العنؾ , والثانً هو البدء فً اظهار بعض اجراءات بناء الثقة 

التً تواجه المهمة تمهٌدا لعملٌة الحوار الوطنً ومن ثم المصالحة , ومن المعوقات 

 المصالحة الوطنٌة او الوحدة الوطنٌة فً الداخل هً :

 العوامل العشائرٌة والطائفٌة والمذهبٌة والعرقٌة . -1

مشكلة كركوك تعد مشكلة كركوك االخطر التً تواجه العملٌة السٌاسٌة برمتها  -2

قبل دول  تواجه البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورٌة ولهذه المشكلة هواجس من

 الجوار وخاصة تركٌا .

ضعؾ واضعاؾ المواطنة العراقٌة على حساب الهوٌات المصؽرة والتجزئة وقد  -3

راقٌة خطأ وخطة استراتٌجٌة دفع المواطن لالحتماء بهوٌات كان الحل فً الدولة الع

 .(1)طائفٌة واثنٌة وعشائرٌة او مناطقٌة على حساب الهوٌة العراقٌة الوطنٌة الجامعة

 

 المطلب الثانً

 التحدٌات على مستوى الخارج

الحد من التاثٌر الخارجً ) االقلٌمً والدولً ( على الوضع الداخلً فً العراق 

 -وتعزٌز مبدأ المواطنة فٌه وهذا ٌتطلب :لتحصٌن 

اقامة حكومة قوٌة مستقرة تحضى بالقبول والدعم الشعبً العام على وفق اسس 

  دٌمقراطٌة سلمٌة وسلٌمة .

السلطوي , المركز الثقافً العربً , تنمٌة فً المجتمع العربً محمد عباس نورالدٌن , ( 1)
 . 92, ص  2000, المؽرب الدار البٌضاء 

عٌسى اسماعٌل عطٌة , دور المصالحة الوطنٌة فً تفعٌل السٌاسة الخارجٌة , دراسات  (2)

 . 44دولٌة , العدد 
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تاسٌس وبناء قوات وطنٌة مسلحة تسلٌحا جٌدا ٌتناسب مع حجم التهدٌدات  -1

التً ٌواجهها العراق فً بٌئة اقلٌمٌة مضطربة وقوى امنٌة ومخابراتٌة قوٌة 

مكوناته بعٌدا عن الطائفٌة واستثمار كافة الطاقات تنظم افراد المجتمع بكل 

البشرٌة والمادٌة المتاحة لتحقٌق هذا الؽرض على اساس نعتمد الكفاءة 

والنزاهة واالنتماء والوالء واالخالص للعراق الواحد وتحصٌن الحدود 

 وحماٌتها من االختراق الخارجً .

الوطنً بما ٌكفل عدم  انهاء االحتالل وتحصٌن الفرد العراقً وتعزٌز والئه -2

انخراطه فً تنظٌمات مسلحة تستهدؾ الشعب مدعومة من اطراؾ خارجٌة 

 تربوٌة وثقافٌة واقتصادٌة واعالمٌة .اقلٌمٌة ودولٌة بالوسائل كافة 

تعزٌز عالقات العراق الخارجٌة على الجانبٌن ) االقلٌمً والدولً ( على  -3

التدخل بالشؤون الداخلٌة  اساس المصالح المشتركة واحترام السٌادة وعدم

وعدم السماح الن ٌكون العراق ساحة لتصفٌة الحسابات والصراعات بٌن 

 هذه القوى .

 ضمان سٌادة حكم القانون وحل المٌلٌشٌات وخطرها ومكافحة االرهاب . -4

وهناك عدة مؤشرات سٌاسٌة وامنٌة على استمرار هذه االزمة وتفاقمها فً      

 -فٌة عدة احداث :الفترات االخٌرة على خل

اقراب موعد انسحاب القوات االمرٌكٌة اوال من المدن فً شهر ٌونٌو القادم ومن ثم 

والفراغ االمنً الذي سٌسبب به ذلك االنسحاب  2011من كامل العراق نهاٌة عام 

فً ظل انعدام وجود جٌش وقوات امن وطنٌة جامعة ان عدم اكتمال التوافق الوطنً 

  (1)لق بطرٌقة اقتسام السلطة على جملة قضاٌا تتع

 

 عٌسى اسماعٌل عطٌة , المصدر السابق .( 1)
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والثروة ومستقبل العراق ووحدته وهوٌته وتعطل بناء الدولة الوطنٌة 

واجهزتها العسكرٌة واالمنٌة سٌؤدي الى تعمق حالة الفراغ االمنً فً ظل 

 الداخلٌة والخارجٌة .وجود القوى المسلحة فتعدد االنتمائات واالرتباطات 

االنتخابات العامة المتوقعة نهاٌة العام والتً ستجري على ضوء نتائج  -1

مجالس المحافظات التً جرت فً ٌناٌر الماضً والتً كشفت بدورها عن 

تحوالت هامة فً الخارطة السٌاسٌة القائمة على من االحتالل قادت الى 

المشاركة بالذات داخل عملٌة تفكٌك واسعة النطاق للكٌانات السٌاسٌة 

الجماعتٌن ) الشٌعٌة والسنٌة ( والتً من المتوقع ان تؤدي الى مزٌد من 

 االصطفاؾ جدٌدة داخل كل من الجماعتٌن .

استمرار حالة القلق االقلٌمً من تداعٌات الواقع العراقً وما ٌرتبط بذلك من  -2

لة الصراعٌة تدخالت من دول الجوار والتً من المتوقع ان تزداد وتفاقم الحا

الناشئة بسبب تفاعل الدور االٌرانً فً ملؾ المنطقة والسٌنارٌوهات المتعلقة 

 بالحوار االمرٌكً االٌرانً .

لقد تباٌنت تجارب السنوات السابقة ان احد اسباب استمرار االزمة العراقٌة هو 

تدخل من قبل دول الجوار بسبب االمتداد االقلٌمً للوضع العراقً سواء بسبب 

وقع الذي ٌحتله العراق داخل االقلٌم او بسبب مالبعاد االستراتٌجٌة المتمثلة بالا

هبٌة والقومٌة العابرة للحدود مع دول الجوار بسبب ذاالرتباطات الدٌنٌة والم

المنافسة بٌن القوى االقلٌمٌة على الهٌمنة على المنطقة وبقدر ما ٌتعلق االمر بعملٌة 

فان هذه التدخالت تشكل عقبة كاداة رئٌسٌة فً طرٌق المصالحة الوطنٌة فً العراق 

الوفاق الوطنً النها تجري بهدؾ التاثٌر او حتى تؽٌٌر نتائح عملٌة اي عملٌة 

  (1)انها ضد مصالحها او انهاال تخدم مصالحة وقد تعتقد دولة معٌنة او مجموعة دول

 صالح النصراوي , المصدر السابق .( 1)
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كما هو علٌه االمر فً االنتهاكات الموجهة الى اٌران مصالح طرؾ اقلٌمً اخر 

الشٌعٌة تسعى لمد نفوذها داخل العراق على حساب الجوار العربً السنً 

واالتهامات الموجهة الى بعض دول الجوار العربٌة بانها تاوي وتساعد الجماعات 

  (1) المسلحة وانها تؽض النظر عن تسلل الجماعات االرهابٌة الى العراق

تقوم السٌاسة بمهمتها الداة خارج التفاوض المتواصل بٌن مكونات مجتمع لها حتى و

رؤى ومصالح مختلفة واحٌانا على طرفً النقٌض اما اهم ركن فً هذا التفاوض 

فهو االصالح بما هو تدارك التناقضات قبل ان تصل خط الالرجعة ٌعرؾ كل من 

هً كثرة الصراعات الشخصٌة خبر احوال او حال السٌاسة ان القاعدة الطبعٌة 

عارك السلمٌة الى المعارك القاتلة ومن ثم موالحزبٌة التً ٌمكن ان تنتقل من ال

ومنعهم ضرورة الركون للمصالحة الدورٌة بٌن الفاعلٌن السٌاسٌن لنزع فتٌل العنؾ 

 . (2) من تصوٌره لبقٌة المجتمع

العراق ٌمثل خط التماس االول والجبهة االولى لمن ال ٌدافع عن نفسه  -الجعفري :

فقط وانما ٌدافع عن كل الدول وسٌادات العالم وٌقول الجعفري ان العراق ٌواجه 

ثالث تحدٌات هً التحدي االمنً المتمثل ب ) االرهاب ( والتحدي ) االقتصادي ( 

ال ٌتجزء وهو بمرور االٌام ٌحاول ان ٌمتد  والتحدي ) االداري ( فان االرهاب كلً

الى مساحات جدٌدة لذا ٌنبؽً الوقوؾ الى جانب العراق كما ان النجاحات التً 

 ( 3)حققها العراق عبرت عن نجاح لٌس فقط للشعب العراقً بل لشعوب العالم اجمع 

حٌن  ان النزاعات الالوطنٌة تبدأ فً الظهور كلما ارتفعنا فً سلم الهرم السٌاسً

  (4)تتسٌد طبقة من متعاطً السٌاسة تفتقر الى روح الوطنٌة ثم الى ثقافة المواطنة 

 صالح النصراوي , المصدر السابق .( 1)

 www.anhri.net( د. منصؾ المرزوقً , من اجل االصالح والمصالحة والصلح , 2)

 wwww.al-jaffary.net, , استراتٌجٌة الجعفري (د. ابراهٌم 3)

بعد عام  , فرضٌة المصالحة الوطنٌة والسلم االهلً فً العراق( انوار سعٌد الحٌدري 4)

  www.haydavya.com  9:22الساعة   , 2003

http://www.haydavya.com/
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وعنها الخطاب الوطنً وتلك الطبقة التً ؼٌبت المبادئ الوطنٌة كلمواطنة 

ا من متالزمات الدٌمقراطٌة تحت مسمٌات والمساواة والتكافؤ الفرص وؼٌره

الالوطنٌة كالمكونات واالستحقاقات والتوافقات والمحاصصة وؼٌرها من المسمٌات 

لة دأه بل وحتى الشكل الدستوري للدوالتً تتعارض مع شكل نظام الحكم ومب

 ( 1)العراقٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انوار سعٌد الحٌدري , المصدر السابق .( 1)
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 الخاتمة

لقد تجلى لنا من خالل البحث ان المصالحة الوطنٌة لٌست مطلبا انٌا ونوعٌا 

بل هً ضرورة من ضرورٌات التعاٌش المجتمعً اكدت علٌها االدٌان 

السماوٌة وهً مطلبا محال لبناء الدولة فبٌن ضرورٌات الدٌن ومتطلبات بناء 

ا مطلبا انسانٌا الدولة تظهر القٌمة الحقٌقٌة للمصالحة الوطنٌة فضال عن كونه

وحضارٌا بعكس قٌم المجتمع فً بناء المحبة واالخاء والمساواة وان وضع 

العراق الٌوم هو اشد ما ٌكون لتحقٌق مصالحة وطنٌة شاملة اذا ال ٌمكن 

لوضع البلد ان ٌستقر وتستقٌم فٌه االمور من دون تلك المصالحة على 

راقة كما هو االمر شروط ان تكون مصالحة حقٌقٌة ال مصالحة شعارات ب

مع ما جرى خالل السنوات الذي سبق ان االوضاع االمنٌة المتردٌة فً 

العراق خالل السنوات االخٌرة وتزاٌد نفوذ الجماعات االرهابٌة وال سٌما 

تنظٌم الدولة االسالمٌة فً العراق والشام ) داعش ( عظم من حاجة العراق 

سٌاسٌة والمجتمعٌة وان تحقٌق لرص الصفوؾ ونبذ الخالفات بٌن مكوناته ال

مصالحة وطنٌة بناءه ستكون كابحا حقٌقٌا لدوامة العنؾ فً العراق وال سٌما 

انها ستسحب اعدادا كبٌرة من معارضً العملٌة السٌاسٌة ممن سٌجدون 

مكانا لهم فً بناء الوطن وستخسر الجماعات االرهابٌة نفوذها فً العدٌد من 

 مالذات امنه لها .المناطق من خالل عدم توفٌر 
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 االستنتاجات

زٌادة البرامج والمشارٌع والمبادرات التً تقدم انموذجا جدٌا لهذا الهدؾ  -1

حتى لو ادى ان ٌكون االمر ملحا مع تسلٌط االضواء االعالمٌة على 

 المتحقق للتروٌج لالنموذج 

مواصلة الحوار الدائم مع كل الفصائل حتى لمن حمل السالح وحارب  -2

 المحتل تحدٌدا واشعار الجمٌع باهمٌتهم لبناء عراق جدٌد .

االبتعاد عن اللهجة الطائفٌة والعنصرٌة فً الخطاب االعالمً حتى اذا كان  -3

قة الطرؾ المقابل ٌستخدم تلك التوصٌفات فالمطلوب ان ترتفع بالذائ

 االعالمٌة لخطابنا السٌاسً .

هدؾ االستراتٌجً اي ان على المصالحة ان تتم فً اطار وفً خدمة ال -4

 االصالح الفعلً والفعال للنظام السٌاسً ال بمعزل عنه او تتناقض معه .

تثبٌت السالم اصعب من تحقٌق االنتصار العسكري فمن ٌضع السالم بشكل  -5

حقٌقً هم اصل المناطق المحررة وخاصة النساء ومشاركتهم فً لجان البناء 

 واالعادة .

لعراقٌة ولٌست فقط المكون الذي ٌمسك ان تعطً المصالحة كل مكونات ا -6

 التعاون والتنوع بٌن العراقٌٌن. بزمام السلطة الن المشاركة للجمٌع تعزز قٌم

تحرٌم الدم العراقً وادانة القتل على الهوٌة والمداهمات العشوائٌة واختطاؾ  -7

 االبرٌاء من العراقٌٌن وتروٌعهم والقصاص العادل من الجناة .

ة وعلنٌة وشفافة للحكومة الوطنٌة فً دول ما بعد النزاع توفٌر مٌزانٌة شامل -8

حٌث ان الشفافٌة والمساواة امران اساسٌان فً بدء هذه العملٌة بؽٌة اعادة 

البناء السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً مما ٌضمن حقوق االفراد وعدم 

 دفعهم الى انتهاج العنؾ وسبب اوضاعهم المادٌة السٌئة مثال .
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المصالحة الوطنٌة احدى الخطوات المهمة التً تستخدمها المجتمعات تمثل  -9

فً الفترة الذي تلً الحروب والنزاعات بؽٌة اصالح اثار الماضً والعودة 

 الى الحالة التً كانت قبل النزاع رؼم صعوبة تحقٌق ذلك.

ٌمكن ان ٌكون هناك اي شكل من اشكال العدالة او السٌادة فً القانون او  -10

ن فً الفترة االنتقالٌة التً مرت بها مجتمعات ما بعد النزاع دون احترام االم

 حقوق االنسان واجراء المصالحة .

اجراء المصالحة عمل مضنً وطوٌل شاق وخصوصا بٌن الفئات التً  -11

 لدٌها تارٌخ حافل من الحروب والعداء فٌما بٌنها .

ٌكون من االمور البالؽة ان بناء المجتمع فً الفترة التً تعقب النزاع  -12

لهذا البناء من شانه االهمٌة حٌث ان النجاح فً اختٌار االسس المالئمة البالؽة 

 ان تؤدي الى ارساء السالم على المدى البعٌد وعدم نشوب النزاعات .

 

 التوصٌات 

التوعٌة العامة ٌجب ان تبذل الحكومة العراقٌة والجمعة الوطنٌة والمجتمع  -1

 ممكن لتوعٌة الشعب العراقً . الدولً اقصى جهد

الوساطة الدولٌة ٌجب على الوالٌات المتحدة واالمم المتحدة والمجتمع الدولً  -2

مساندة المبادرات الرامٌة الى تحقٌق المصالحة وفهم المجتمعات المحلٌة 

 العراقٌة للقضاٌا الدستورٌة .

ان ٌعدوا ٌجب على الحكومة العراقٌة والجمعٌة الوطنٌة والمجتمع الدولً  -3

استراتٌجٌة لتطبٌق الدستور وتركز على العالقة بٌن الحكومة وامكانٌات قٌام 

 المواطنٌن العراقٌٌن بانقاذ حقوقهم الدستورٌة .
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عدم التحٌز وهو بصدد مساعدة الجكومة العراقٌة فً تطبٌق الدستور ان  -4

ٌنخرط فً اختٌار المحسوبٌات السٌاسٌة بحٌث ٌعترؾ بان اٌة مبادرة ٌحب 

 ان تلتقً تاٌٌدا سٌاسٌا واسعا .

التمثٌل المتساوي ٌجب ان تتضمن اداوات تطبٌق الدستور المؤسٌسه بما فً  -5

ذلك المحاكم واللجان ونقل وجهات نظر الجمهور تحتاج الى مساندة فً 

اعداد تقرٌر نهائً فً وجهات نظر العراقٌٌن بشان الدستور لٌصبح جزاءا 

 من السجل العام .

حوار الدستوري واالبحاث الدستورٌة ٌجب ان تحول الحكومة مركز دائم لل -6

العراقٌة بمساعدة المجتمع الدولً وحده االتصال والحوار الجماهٌري بلجنة 

كتابة الدستور الى مركز مستقل للحوار الدستوري واالبحاث الدستورٌة وان 

ٌؤسس المركز بتشرٌع وطن وعالمة الطرٌق ٌجب ان تتبنى القٌادات 

للفترة االنتقالٌة تضم على راس ة والوالٌات المتحدة استراتٌجٌة العراقٌ

اولوٌاتها سٌادة القانون والعالمة الهادٌة لبناء الدٌمقراطٌة بال من التمسك 

 بالقانون االداري االنتقالً او جداول زمنٌة معٌنة اخرى .

 المصادر والمراجع

 القران الكرٌم 
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