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 1دولح الماوىن والمىلف الىطىٍ المطلىب

 
 
 
 

 العطل موضوع فٌها نوقش التً 2013/ 4/  3 فً( 17) العراقً النواب مجلس جلسة فً
 العطل بتقلٌص مطالبا القانون دولة ٌمثل وهو العسكري سامً النابب تحدث الرسمٌة الوطنٌة

 .ذكر كما( العطل دٌن ولٌس العمل دٌن هو اإلسبلم) ألن
 ذكرى ( حزٌران 30) الٌوم ذلك ٌكون وان وطنٌا عٌدا( تموز 14) ٌوم عدّد  بإلؽاء طالب ثم

 تأرٌخ فً أسود ٌوم قاسم، الكرٌم عبد للزعٌم احترامً مع تموز: )ذلك معلبل العشرٌن ثورة
 وبسحل بالدكتاتورٌة؟ نحتفل هل الدكتاتورٌة، وٌوم العسكري االنقبلب وٌوم السحل ٌوم العراق،

 وصمة فٌه حدثت بٌوم نحتفل أن مخز شًء أنه أعتقد أنا السعٌد؟ ونوري والوصً الملك جثة
 حزٌران( 30) ٌوم الوطنً، العٌد ٌوم هو هذا أن أعتقد ال أنا العراق استقبلل موضوع عار،
 االستعمار أن لو أعتقد( وحقٌقته هوٌته للعراق أعادت التً هً الوطنٌة العشرٌن ثورة

 العسكري، سامً النابب قاله عما زاد لما تموز ثورة على حقده عن ٌعبر أن أراد البرٌطانً
 الكرٌم عبد ٌحترم إنه قال لما الزعٌم لعابلة الوزراء ربٌس دولة تكرٌم بحسبانه وضع أنه ولوال
 على ٌنم العسكري سامً النابب كبلم إن . أكثر ال الوزراء لربٌس مجاملة كلمة فهً قاسم

 ٌمالا موقؾ على وٌنم الزعٌم وجه فً وقفت التً الرجعٌة القوى بعض عن معروؾ موقؾ
 الهوى برٌطانً أنه ٌؤكد العسكري سامً األستاذ فكبلم. والقدٌم الجدٌد االستعمار وٌساٌر

 االستعمار أعمدة( سحلت) التً تموز ثورة على ٌحقد أن منه نتوقع ال فكٌؾ والجنسٌة،
 عانى الذي الشعب حٌاة تارٌخ فً ال هو حٌاته تارٌخ فً أسود ٌوما وٌعدها البرٌطانً،
. اآلن إلى منه االنتقام ٌمارس زال وما كرامته وأذل خٌراته ونهب أبناءه قتل الذي االستعمار

 قمعها ومن.. العشرٌن ثورة قامت من ضد: العشرٌن بثورة تموز استبدال ٌرٌد كان إذا ونسأله
 من البطل وزعٌمها تموز 14 ثورة اقتلعته الذي االستعمار هو ألٌس أبطالها؟ ونفى قتل ومن

 على انتصرت العشرٌن ثورة إن.. ولثوارها العشرٌن لثورة وانتقمت العراق أرض من جذوره
 العشرٌن، ثورة كانت كما كله الشعب ثورة كان الذي تموز 14 فً انتصرت وتموز، الزعٌم ٌد

 ابن الكرٌم وعبد. البطولٌة وقفتها ثمار وقطفت أكلها أتت وقد العشرٌن ثورة هو تموز 14
 سامً كلمة تهمظأؼا حٌن فً قبورهم فً األبطال ثوارها أرواح أراح الذي البار العشرٌن ثورة

 من باسمهم ٌتكلم فكٌؾ.. العراق مصٌر على بالقلق وأثقلتهم نومهم هدأة وقلقلت العسكري
 ال تموز ثورة ٌنكر من أن ٌعرفون أنهم وأحسب.. االستعمار؟ ورجال االستعمار مدة عن ٌدافع

                                                             

  الجدٌدة البٌنة جرٌدة -اصرن قاسم بتول. د1   
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. نقٌض طرفً على العشرٌن وثورة فهو وإال موقفه تزكٌة سبٌل على إال العشرٌن بثورة ٌعترؾ
 وعمبلبه، االستعمار أذناب عٌون فً أسود ٌوم تموز 14 إن: العسكري سامً لؤلستاذ أقول
 وٌوم السحل ٌم إنه. )العراق أعداء من العداء ٌناصبه لمن عار ووصمة ألعدابه مخز وٌوم

 والعظٌمة المفصلٌة سٌما ال الثورات من أي تارٌخ فً: وأسألك تقول كما( العسكري االنقبلب
 فٌه عشنا وما  ...وقتل؟ عنؾ أعمال تحدث لم  -االستعمار أزاحت التً  -تموز ثورة بحجم التً
 فً العصً وٌضعون ٌقاومون ظلوا الملكً النظام فأعوان ذلك، على دلٌل صدام نظام سقوط بعد

 الذٌن االستعمار رموز سحل أما  ...صدام لنظام امتداد هم من الٌوم ٌفعل كما الثورة عجلة
 وال الزعٌم بقرار ال الشعب بقرار كان فهذا( والوصً السعٌد نوري) وأخص لهم تأسى

 تعتقد أال.. به؟ ٌفعل تراه ما الشعب بأٌدي وقع قد صدام كان لو كذلك وأسألك. تموز بمقررات
 المحتلٌن أسٌاده بٌد وقع ولكنه أعوانه، وحق بحقه الشعب فٌه ٌفكر أن ٌمكن ما أقل السحل أن

 ٌعرؾ فبل الشعب، ذاكرة تنساه وال الزعٌم عن تتناساه بأمر وأذكرك. المصٌر هذا من فأنقذ
 عمن حتى عفا فقد الربانٌٌن، واألولٌاء األنبٌاء إال أعدابه معاملة فً منه وأنبل أرحم التارٌخ

 وٌصدر بٌوتهم الى بنفسه بهم وٌذهب السجون من ٌخرجهم وكان اإلرادة، تلك ونفذ قتله أراد
 السبلح ومنع عهده، فً والفتن االضطرابات وأثار له تصدى من ٌقمع ولم. عنهم العفو قرارات

 أبناء ٌتقاتل وال هو ٌقتل أن أمامه ٌضع وكان لهؤالء، لٌتصدى به ٌطالبه كان الذي الشعب عن
 أخٌه الى ٌده ٌمد لم الذي آدم أبنً احد بموقؾ ٌذكرك موقؾ وهو.. كان الذي وهذا شعبه،
 فً الخٌر اإللهً للفعل امتداد فهو قتلة، أبشع ٌقتله أن له أخٌه نفس طوعت حٌن فً لٌقتله

 المالكة العابلة مقتل عن ٌرض لم الزعٌم أن لتبٌنت التارٌخٌة الشهادات راجعت ولو. اإلنسان
 أن لعرفت ثاقبة بعٌن التارٌخ كذلك درست ولو. حدث ما على بكى أنه الرواٌات بعض وتذكر
 أمام محاكمتهم تتم ال أن فً مصلحة لها التً الجهة هً العهد ذلك رموز بتصفٌة قام الذي

 لما عادلة محاكمة تموز ثورة أقامت لقد. تظهر ال أن ٌجب التً باألسرار ٌبوحوا ال لكً الشعب
 ٌحاكم أن ٌراد وكان. العادلة المحاكم مقومات كل تمتلك وكانت الملكً العهد رموز من تبقى

 إرادة هنالك كانت ولكن  -لهما تأسؾ اللذان  -والوصً السعٌد نوري فٌهم بمن فٌها الجمٌع
 المرحلة كانت ما فهذا تقول كما عسكرٌا انقبلبا تموز ثورة كون أما. العادلة الثورة إرادة سبقت

 نظاما هناك إن ٌقول من وأما ذلك، بؽٌر ٌزال أن ٌمكن ال فاالستعمار. تتطلبه التارٌخٌة
 شعر ببٌت بتذكٌرك اإلجابة لك اختصر فإنً الشعب أهداؾ ٌحقق بأن كفٌل وهو دٌمقراطٌا
 عن كل ـــــــــ أمة ومجلس ودستور علم) بأنها االحتبلل عهد فً دولتنا عن فٌه ٌقول للرصافً

 دٌمقراطٌة كانت أنها لنا تثبت ولٌتك بالدٌمقراطٌة ٌؤمن ال فاالستعمار( محرؾ الصحٌح المعنى
 االستعماري المشروع راٌة حاملة  –أمرٌكا تعٌنكم ال لماذا هنا وأسألك.. زابفة ولٌست حقٌقٌة

 أقٌم الذي الدٌمقراطً النظام استقرار وعلى صحٌحة دٌمقراطٌة انشاء على  -اآلن
 وتزٌحه جذوره من االستعمار تقتلع الشعب أبناء بٌد عسكرٌة ثورة من بد ال إذن .. برعاٌتها؟

 تحررت أخرى دول علٌه عملت ما وهذا. وأنجزه تموز قابد به فكر ما وهذا الشعب صدر عن
 الدكتاتورٌة أما. االستعمار من والتحرر الثورات زمن كان فقد الوقت ذلك فً االستعمار من

 الدكتاتورٌة ترفض أن مفارقة وهذه تحترمه إنك تقول الذي الزعٌم شخص بها تصؾ التً
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 دكتاتورٌا شخصا تحترم وأن الدكتاتورٌة بسبب وطنٌا عٌدا تموز بثورة االعتراؾ وترفض
 التً الدكتاتورٌة هً لٌست الزعٌم شخص بها تصؾ التً الدكتاتورٌة إن أقول.. وصفك حسب
 شخص عنها بعٌد المنهجٌات فهذه مشاركته، وإلؽاء وقمعه وإرؼامه الشعب على التسلط تعنً

 قوي حضور) بأنه دكتاتورٌة بأنه ؼٌرك وٌعتقد تعتقد ما أفسر أن وأستطٌع تماما، الزعٌم
 موهبة وهذه شخصٌات، من ٌصاحبها ما ضوء ٌخفت حتى( للشخصٌة سطوع) أو( للشخصٌة

 وهو إلؽاء أو تفرد وكأنه ٌبدو تمٌز أو كارٌزما أو قوي حضور فللزعٌم التارٌخ، فً العظماء
 جمٌع أن ٌجد الثورة وأحداث الزعٌم سٌرة ٌراجع فمن فارؼا دفاعا لٌس وهذا. كذلك لٌس

 الحكومة فً ممثلة العراقً الشعب مكونات كل وكانت الحكم فً مشتركة كانت الوطنٌة القوى
 من بل اآلن، بها المعمول والعرقٌة الطابفٌة المحاصصة بصورة ال الوطنٌة القوى هذه خبلل من

 ٌعنون قد. االستعمار ضد الوطنً االتحاد جبهة جمعتها التً السٌاسٌة األحزاب خبلل
 الدولة مركزٌة تعنً ال والدكتاتورٌة الحكم، فً المركزٌة هً الزعٌم عهد فً كذلك بالدكتاتورٌة

 سلطة وتشتت البلمركزٌة خطورة اآلن بها نمر التً السٌاسٌة التجربة أثبتت ولقد.. والحكم
 الشعب حال بلسان وكأنً. مكوناتها وتفكك وحدتها عقد بانفراط الدولة ٌهدد بات مما القرار

 أمرٌكا تقٌمها التً الدٌمقراطٌات من أفضل الحاكم عدالة مع الحكم مركزٌة إن: ٌقول اآلن
 كانت لو: أخٌرا وأسأل. وشعوبها الدول تفكٌك والؽاٌة البلمركزٌة تركٌز الى خبللها من وتسعى

 أحبه الذي وهو الدٌمقراطٌة، ٌخشى الزعٌم كان فهل الحكم عدالة لقٌاس ضرورة الدٌمقراطٌة
 لفدابه مستعدا وكان أعزل، وهو الثورة وعن عنه للدفاع هب وقد جنونٌة محبة الشعب

 الفرنسٌة لوموند صحٌفة تذكرها معلومة هناك أن ثم. الزاكٌات؟ باألرواح فداه وقد باألرواح
 شباط 5) فً األولى الصفحة على ونشرتها األسود شباط انقبلب من أٌام قبل الزعٌم قابلت التً

 الوطنٌة الجمعٌة والدة 1963 عام ٌشهد بأن العراقً للشعب علنا الزعٌم فٌها ٌتعهد( 1963
 وقانون دابم دستور بوضع شباط شهر نهاٌة فً الخبراء من لجنة الى ٌعهد وبأن العراقٌة
 تؤمن وألنك.. الوطنٌة الثورة أحبلم اؼتٌال فً منه أسرع كان االستعمار ولكن. جدٌد انتخابً
 ٌوصل كان فالرجل وتموز،  الزعٌم إنصاؾ منك ٌتطلب فهذا  اإلسبلم علٌه ٌحث الذي بالعمل
 المكتظة القصٌرة حكمه مدة الى بالنسبة الكثٌرة وانجازاته.. الوطن بناء أجل من باللٌل النهار

 فً الفقراء شرٌحة ٌضع وكان .. اإلعجاز قبٌل من تعد العراقٌل وضع ومحاوالت بالمؤامرات
 من اآلن هنالك فهل الفقراء، أبا سموه حتى انجازاته وحصة اهتمامه نصٌب من األولى الدرجة

 الوطن لخدمة نفسه جند لقد. اللقب؟ هذا حاز من الدٌنٌة األحزاب الى ٌنتمون ممن المسؤولٌن
 إال الدنٌا متع من نفسه حارما لآلخرٌن، كلها حٌاته لحظات لٌمنح ٌتزوج لم أنه حتى والشعب

 فً األرض ٌفترش كان .. الظالمٌن ومحاربة الفقراء خدمة وهً بها شؽوفا كان واحدة متعة
 وٌتبرع أخٌه، بٌت من الٌه ٌحمل الرمق ٌسد ما فٌه( سفرطاس) من وٌأكل القلٌلة نومه ساعات
 هللا كرم الذي هذا قدٌس فأي.. احتاج إذا التاجر أخٌه من ٌستدٌن وقد للمحتاجٌن براتبه

 علٌه علً المؤمنٌن أمٌر قال كما( قال وعدو ؼال محب) بٌن فكنا به امتحننا والذي العراق  به
 وعداوته، الزعٌم محبة وكذلك كعداوته، لٌست علً ومحبة به، هللا امتحنهم من حق فً السبلم

    .مطامعهاو الدنٌا الى تقرب والثانٌة هللا الى تقرب فاألولى
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 ٌكون أال ونرجو الموضوع هذا إزاء الواضح الوطنً الموقؾ هو القانون دولة من المطلوب
 المطالبة خٌارها ٌكون وان القانون، لدولة العام الموقؾ هو العسكري سامً األستاذ موقؾ

 ٌوما ٌراه ومن تارٌخه، وؼرة الكبٌر وعٌده الشعب خٌار هو فهذا وطنٌا عٌدا( تموز 14)بـ
 . (فً برٌطانٌا صنع) نظارات خبلل من ٌنظر فهو أسود
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2!مرج أخري.. العراق علً حافح الهاوَح
 

 
 

 األٌام فً وقعت التً األحداث ُتذكرنا ٌثح.جدا خطٌرا منعطفا العراق فً األوضاع اتخذت
 القوات اعداد فً زٌادة إلى وادت 2006 عام فً األهلٌة الحرب إلى أدت التً األخٌرة

 فٌها اندلعت التً األماكن ان الواقع، فً.جدا عنٌؾ وقتال جدٌدة استراتٌجٌة ووضع االمرٌكٌة،
 فً العراق فً القاعدة لتنظٌم معقبل كانت حٌث مخٌفا، خطرا تشكل بانهـا معروفة العنؾ أعمال
 السنة العرب بٌن المصالحة على شجعت التً الصحوة قوات انتشار قبل االمرٌكً الحشد بداٌة

 .بؽداد فً الشٌعة ٌقودها التً والحكومة
 فً القاعدة تنظٌم من المروعة الهجمات حوادث تزاٌد  مع متزامنة جاءت األخٌرة األحداث
 وأنها الماضٌة، السنوات الى قٌاسا الخسابر أكبر الماضً الشهر العراق شهد حٌث العراق،

 االهتمام بوضوح تتطلب التطورات هذه الخطٌر، السٌاسً النزاع ازدٌاد خلفٌة على حدثت

 .المتحدة الوالٌات بقٌادة الدولً، المجتمع من والدعم
 و 2007 عامً حٌنها فً السٌاسٌة والتعددٌة التوافق الى بالتوصل التقدم جاء البداٌة فً

 والسنة الشٌعة زعماء اختار االمرٌكً، الحشد فترة خبلل االمنٌة تطوراالوضاع ومع ،2008
 تمخضت التً الصعبة النتابج انقذت التزاماتهم. العنؾ من بدال التسوٌة  خبلل من خبلفاتهم لحل
. االنتخابات هذه فً جلٌة بصورة واحد حزب ٌفز لم حٌث ،2010 عام البرلمانٌة االنتخابات بعد
 ربٌس نابب حماٌة لعناصر االخٌر االعتقال عن تمخضت التً التداعٌات انقذت انها كما

 باالعدام حكم واصدار ؼٌابٌا محاكمته عن فضبل باالرهاب، التهامهم الهاشمً طارق الجمهورٌة

 .ضده
 على الببلد فً السنٌة المناطق ؼلٌان الى ادت المحلٌة السٌاسٌة القضاٌا أن من الرؼم وعلى
 ضبط ٌمارسون والمتظاهرٌن العراقٌة األمن قوات من كبل فإن الماضٌة، األربعة األشهر مدى

 التظاهرات سلمٌة على للحفاظ ملموسة خطوات السنة زعماء اتخذ كما. كبٌرة بصورة النفس
 فً الفلوجة فً سنة متظاهرٌن ثمانٌة مقتل بعد حتى. المتظاهرٌن اسلحة عن البحث خبلل من

 .التهدبة من الجانبٌن كبل تمكن الثانً، كانون
 العراقٌة االمن قوات قالت حٌث كركوك، قرب الحوٌجة بلدة فً ذلك وبدأ. مؤخرا تؽٌر ذلك كل
 للجٌش التابعة السٌطرات احد عند الجنود قتلوا الذٌن المسلحٌن ٌأوون السنة المتظاهرٌن ان

 فً .منهم  واحد أي تسلٌم ورفضوا معسكرهم فً مسلحٌن أي وجود نفوا المحتجون. العراقً
 عنٌؾ، اشتباك ذلك وأعقب المتظاهرٌن، مخٌمات الى بالدخول األمن قوات بدات نٌسان، 23

                                                             
2

 الجدٌدة البٌنة جرٌدة-الجاؾ خانً حسٌن: ترجمة -كروكر رٌان بوست، واشنطن  
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 باتوا النفس ضبط على حثوا الذٌن السنة العرب شٌوخ اآلن. العشرات وجرح مقتل عن أسفر
 ٌقومون السابقٌن المتمردٌن من وجمعا القبابل أن التقارٌر بعض وتقول. الحرب الى ٌدعون

 فً واحد ٌوم فً قتلوا شخصا 40 من أكثر العنؾ حوادث حصدت وقد. للقتال باالستعداد

 .وحدها الموصل
 فً القاعدة تنظٌم وبدأ. العراق فً واالستقرار االمن على خطٌرة اثار لها كانت االحداث هذه

 خسابر تطهٌرها والعراقٌة االمرٌكٌة القوات كلفت التً المناطق فً نفسه تاسٌس باعادة العراق
 ما تنظٌم وهو” النصرة جبهة“ تحاول جانبها من. الماضٌة الخمس السنوات مدى على هابلة
 بشار السوري للربٌس العلمانٌة المقاومة خطؾ والشام العراق فً االسبلمٌة الدولة ٌسمى
 ، فقط 2007 عام منذ تحققت التً الهشة المكاسب تهدٌد الى التطورات هذه تؤدي وال ، االسد

 .بالفعل سورٌا وحرق العربً العالم قلب فً العنٌؾ التطرؾ قوى تنشٌط الى اٌضا تؤدي  ولكن
 هذه وأحد. بالظلم ٌشعرون الذٌن أولبك مخاوؾ ومعالجة األزمة فتٌل لنزع الببلد قادة ٌحتاج

 ونٌنوى، األنبار فً المحافظات مجالس انتخابات تأخٌر الخصوص، وجه على الجدٌدة المظالم
ت وقد. بسرعة تعالج أن ٌجب التً  ولكن نٌسان، 20 فً المحافظات لقادة العراقٌٌن معظم صوّد

رت األمنٌة االسباب  تموز، 4 حتى اجلت ثم ومن آٌار، 18 حتى ونٌنوى األنبار فً التصوٌت أخّد
 هو كما قدما االنتخابات تلك تمضً أن المهم من. الطابفً بالتهمٌش الشعور تفاقم إلى أدى ما

 .مقرر
 مهمة بإصبلحات أٌضا المحتجون طالب فقد فقط، االنتخابات بتاخٌر تتعلق االحتجاجات تكن لم

 أن نبلحظ ونحن. البعث اجتثاث قوانٌن فٌها تنفذ التً والطرٌقة العراق فً االعتقال لسٌاسات
 من دعم إلى نتطلع ونحن ، القضاٌا هذه بشأن تنازالت قدم المالكً نوري الوزراء ربٌس

 وقادته العراقً للشعب بد ال شًء كل وقبل. الشٌعٌة المؤسسات مع األخرى السٌاسٌة األحزاب
 عراق لبناء قدما والمضً الطابفً العنؾ لنبذ 2007 عام الٌه توصلوا الذي االلتزام ٌتذكروا أن

 .العراقٌٌن لجمٌع أفضل
 قوى شجعت عندما جاء العراق فً فالتقدم. العراق أصدقاء عاتق على أٌضا ٌقع الجهد هذا

 شجعت التً الروح. الثقة إلى تفتقر تزال ال التً الحكومة مع للعمل السنٌة المجتمعات التحالؾ
 مؤشرات هناك كانت وبالتالً. جدا حٌوي وهذا اآلن تنشط ان ٌجب االستقرار نحو التقدم على
 تجسد المتحدة االمم وبعثة بؽداد فً المتحدة الوالٌات سفٌر جانب من األخٌرة األٌام فً جٌدة

 وهو ٌفقدوه أن ٌمكن بما وتذكٌرهم األطراؾ، جمٌع مع واالنخراط التهدبة الى دعواتهم فً
 (.لبنابه الكثٌر المتحدة والوالٌات العراقٌون له دفع الذي الجدٌد العراق)

. فٌه كبٌر بنفوذ تحتفظ فإنها العراق، من قواتها سحبت قد المتحدة الوالٌات أن من الرؼم وعلى
. مساعدتنا وتتوقع تحتاج الببلد وقادة األمٌركٌٌن، من العراقٌة القوات وتدرٌب تجهٌز تم وقد

 إلى له زٌارة أول من جزءا العراق جعل فً عظٌمة مبادرة كٌري جون الخارجٌة وزٌر وأظهر
 الى بالنسبة الطوٌل المدى على العراق أهمٌة إلى لئلشارة لوضعه ٌعود أن ٌجب وأنه الخارج،
 االخرى الخطوة. العراق قادة جمٌع إشراك علٌه وٌنبؽً ولبلستقراراإلقلٌمً، المتحدة الوالٌات
 اتفاقٌة بموجب تاسست التً المشتركة للجنة الوزراء مستوى على اجتماع عقد فً ستكون
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 .االستراتٌجً اإلطار
 على وٌجب  الهاوٌة حافة من ٌنجو ان ٌمكن العراق فان للعراقٌٌن وبالنسبة اوضح بصورة

 بنجاح ذلك فعلنا وقد. عال مستوى وعلى مستمرة دبلوماسٌة جهودا تقود ان المتحدة الوالٌات
 بالنسبة المخاطر ان. اخرى مرة ذلك نفعل ان وٌجب ،2007 عام من ابتداء ، الماضً فً

  مستوٌاتها اعلى بلؽت والمنطقة للعراق
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اللرصادٌ فٍ العراق الرخرَة ا
3 

 اقتصادي تخرٌب فهناك مختلفة، واسالٌب بل متعددة ومدالٌل مفاهٌم له االقتصادي التخرٌب
 تسعى وهً بذلك تعلم التخرٌب بعملٌة القابمة الجهة ان اي به، القابمة الجهة قبل من ُمستهدؾ

 عرضا، ٌاتً اي مستهدؾ ؼٌر اقتصادي تخرٌب وهناك هذا، تخرٌبها من معٌنة اهداؾ الى
ٌّدته، المقصودة اهدافها ضمن ٌكن لم التخرٌب بهذا تتسبب التً الجهة فان ادق وبصورة  والمب

 البلد بمصلحة والتخرٌب االضرار الى ٌؤدي االعمال هذه بعض على المترتبة األضرار ان اال
 مثبل، عالٌة ربح نسب ٌستهدفون الذٌن والمقاولٌن الشركات بعض مع الحال هو كما والمجتمع

 فٌما النظر ؼض اجل من المشرفة الحكومٌة للجهات الرشاوي اعطاء الى هؤالء مثل فٌلجأ
 االطراؾ فان وبالتالً المطلوبة، المواصفات مع ومقاوالتهم مشارٌعهم مطابقة عدم ٌخص

 بالتخرٌب ستساهم العمل على المشرفة الحكومٌة والجهة مقاول من عمل هكذا بمثل المشتركة

 .ٌعلموا لم ام بذلك علموا سواء للبلد االقتصادي

التخرٌب االقتصادي ٌاخذ اشكاال وابعادا مختلفة ومتعددة، فالخبٌر االقتصادي االمرٌكً جون 
بركٌنز فً كتابه اعترافات قاتل اقتصادي ٌذكر انه ُجند من قبل المخابرات االمرٌكٌة من اجل ان 

وأراه " قاتل اقتصادي"ٌمارس دور المخرب االقتصادي، وقد اطلق على دوره هذا مصطلح 
فً اطبلقه لمثل هكذا مصطلح على مثل هذا الدور الذي ٌقوم به، فاالدوار التً ٌقوم بها محقا 

مثل هكذا خبٌر اقتصادي اذا مارس وقصد التخرٌب االقتصادي ٌرقى الى مستوى القتل والتقتٌل 

 .لٌس لفرد واحد وال لمجتمع بل للدول والشعوب

من اسالٌب ووسابل فً المجال  ان الدور الذي تمارسه االمبراطورٌات والدول الكبرى
االقتصادي ٌنبؽً االنتباه له واخذ الحٌطة والحذر، وفوق هذا فان هناك من المنظمات الدولٌة 

التً تمارس هذا الدور التخرٌبً، فهذه المنظمات والمؤسسات تحاول ضمان مصالح الدول 
ح هذه الدول، الكبرى، ألن هذه المؤسسات والمنظمات اُنشأت اصبل من اجل تحقٌق مصال

فمؤسسة صندوق النقد الدولً مثبل اُنشات اصبل من قبل الدول المنتصرة فً الحرب العالمٌة 
بٌن الدول المنتصرة نفسها، ففً ذلك الوقت دار تنافس وصراع   الثانٌة، وفً حٌنها دار صراع

خفً بٌن مقترحات مندوب برٌطانٌا االقتصادي المعروؾ جون ماٌنارد كٌنز ومقترحات 
االقتصادي االمرٌكً هاري دٌكستر واٌت، واخٌرا ونتٌجة قوة امرٌكا االقتصادٌة فً حٌنها 

وتفوقها العسكري رجحت كفة امرٌكا على برٌطانٌا وبقٌة الدول المجتمعة، واُخذ بمقترحات 
مندوب امرٌكا، والحقٌقة ان مقترحات امرٌكا حققت مصالحها ومصالح البلدان المنتصرة فً 

 .حٌنها

                                                             
 ألنباء براثا  -البصري علي عبد سلمان  3
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ح ان اهداؾ صندوق النقد الدولً هً مراقبة التطورات والسٌاسات االقتصادٌة والمالٌة صحً 
فً البلدان االعضاء وتقدٌم المشورة واقراض البلدان االعضاء التً ٌمر مٌزان مدفوعاتها 
بمشاكل، او من اجل دعم سٌاسات التصحٌح واالصبلح الرامٌة الى حل المشاكل االقتصادٌة 

بعض البلدان سٌما البلدان النامٌة، اال ان بعض الشروط التً ٌملٌها الصندوق  التً تعانً منها
تحقق مصالح الدول المقتدرة والمتفوقة وبالمقابل تزٌد من ضعؾ وفقر البلدان الفقٌرة، فهناك 

من النصابح التً ٌقدمها الصندوق التحقق مصالح الشعوب والمجتمعات المحرومة بقدر 
ت بعض البلدان والتً هً اقتصادٌات قوٌة ومقتدرة، وبالتالً فان هذا ماتحقق مصالح اقتصادٌا

االمر ٌدعو حكومات البلدان النامٌة سٌما العراق ان تسعى الى تحقٌق مصالح ابناءها وشعبها 
قبل االخذ باي نصٌحة او مشورة ٌقدمها صندوق النقد الدولً والتً ربما ٌعتقد البعض ان 

ٌنبؽً . ق مصلحة العراق وٌدفع باالقتصاد العراقً الى االماماالخذ بمثل هذه النصابح ٌحق
دراسة كل مقترح ومشورة تقدمها المؤسسات الدولٌة ومن ثم االخذ بالنصابح والمشورة التً 

ٌُسمً هو  –تتفق مع مصلحة البلد والمجتمع العراقً، فالقاتل االقتصادي جون بركٌنز  كما 
ونصابح لبعض البلدان ال اساس لها من الصحة من الناحٌة ٌقول اننا كنا نقدم دراسات  –نفسه 

الواقعٌة واالقتصادٌة بل هً دراسات مفبركة لمجرد خداع االطراؾ الُمقدمة لها المشورة، اي 
من اجل دفع الدول النامٌة ورؤسابها للموافقة على المشارٌع المقترحة وبالتالً تحقٌق 

لدانها، لذا فلٌست كل دراسة او مشورة او نصٌحة المصالح الخاصة لشركات الدول المتقدمة وب
ُمقدمة من قبل الشركات الكبرى او من قبل المؤسسات الدولٌة وحتى من قبل الدول المتقدمة 

حذار حذار من التسلٌم بالنصابح والدراسات الُمقدمة من اي جهة كانت . هً صحٌحة وحقٌقٌة
بؽً التحقق من هذه الدراسات والمشورات حتى وان كانت من قبل دول او منظمات دولٌة، بل ٌن

 .  ومن ثم اتخاذ قرار سلٌم وبما ٌتبلبم مع مصلحة بلداننا وشعوبنا

 :لو القٌنا نظرة سرٌعة على الساحة العراقٌة واالقتصاد العراقً التضح لنا االتً

 التخرٌب هذا كان سواء البلد، مؤسسات اؼلب فً واضح اقتصادي تخرٌب هناك .1
 تقٌٌم او بدراسة البحثٌة العراقٌة المؤسسات احد قامت ولو مقصود، ؼٌر او مقصودا

 وجود رؼم انه له ماٌؤسؾ لكن العجاب، العجب لراٌنا العراقٌة والدوابر المؤسسات
 من تعانً نفسها الرقابٌة المؤسسات هذه ان اال البلد فً المتعددة الرقابٌة المؤسسات

 نتابج من الرقابٌة المؤسسات هذه عن ٌتمخض ما وبالتالً االصعدة جمٌع على الفساد
 التوجد العراق فً. كبٌرة موارد من تستنزفه وما المؤسسات هذه كبر مع الٌتناسب

 تحصل بما قٌاسا الحكومٌة والمنضمات الدوابر او المؤسسات لمخرجات تقٌٌم عملٌة
 المؤسسات هذه اداء سٌكون وبالتالً مدخبلت، او موارد من المؤسسات هذه علٌه

 .والمتابعة والرقابة والتقٌٌم التخطٌط لؽٌاب متدنٌا
ض تخرٌب حالة اكبر ٌمثل وهو كبٌر العراق فً والمالً االداري الفساد .2  البلد، لها ٌتعرّد

 .ومستقبله البلد تهدد المشكلة فان واال الجمٌع من حازمة وقفة الى بحاجة وهً
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 او العالمٌة والمواصفات التتطابق العراق فً الُمقامة المشارٌع من كبٌرة نسبة هناك .3
 المشارٌع هذه تطابق عدم فان الحال وبطبٌعة اجلها، من اُنشات التً والمواصفات
 واالضرار البلد تاخٌر وبالتالً منها المرجوة االستفادة عدم ٌعنً الدولٌة والمواصفات

 .التخرٌب هذا من اكبر تخرٌب هناك فهل به،
 فً التاخٌر ألن وبامتٌاز، اقتصادي تخرٌب ٌعنٌه فٌما ٌعنً المشارٌع انجاز فً التاخٌر .4

 .البلد تطور تاخٌر هو اهمها عدٌدة، تكالٌؾ علٌه ٌترتب المشارٌع انجاز
 هو ٌعنٌه فٌما ٌعنً مكانه ؼٌر مكان فً الكفوء او المختص ؼٌر الموظؾ وضع .5

 رورةضبالَل  سٌقود قاصر انسان ٌقودها التً المؤسسة ألن االقتصادي، التخرٌب

 .جاهل من نتوقع عسانا فماذا والقصور، الفشل الى المؤسسة
 على ٌعمل سٌاسٌة اهداؾ له قدٌم لوبً قبل من ُتحكم الزالت ووزارات دوابر هناك .6

 الذي هو اللوبً فهذا وبالتالً الجدٌدة، التجربة افشال فً تتمثل االهداؾ وهذه تحقٌقها
 سعى الذي هو اللوبً وهذا المهمة، المشارٌع او القوانٌن من الكثٌر تعطٌل فً ساهم

  –منهم الخفٌؾ سٌما  –منهم الجدد سٌما الدولة موظفً من الكثٌر افساد الى وٌسعى

 .الفاضحة الصورة وبهذه واالداري المالً الفساد انتشار من وماٌبلحظ
 للبلد، العابدة العراقٌة والكفاءات الخبراء معامبلت انجاز فً ومتعمد واضح تاخٌر هناك .7

 والذي الوقت هذا كل تستؽرق علٌها المصادقة او شهادة معادلة ان المعقول من فهل واال
وفوق هذا توجد اسالٌب !!! ذلك من اكثر او اشهر العشرة التقادٌر اقل فً ٌتجاوز

مختلفة من قتل وخطؾ لكفاءات البلد، والهدؾ من هذه الحمبلت هو افراغ البلد من 

ٌُعد قمة التخرٌب االقتصاديكفاء  .اته، وهذا االمر 
 زٌادة اجل ومن الناس، نفوس فً الٌاس بعث اجل من البلد مشاكل عبلج فً التاخٌر .8

 على السٌطرة اجل من للبلد بٌانات قاعدة انجاز الصعب من فهل واال البلد، موارد سرقة
 السلٌم التخطٌط فً سٌساهم ومؤسساته للبلد بٌانات قاعدة واعداد والتزوٌر، الفساد

 اعداد فً التاخٌر هذا. وقت باسرع وازماته البلد مشاكل حل فً المساهمة ثم ومن للبلد

 .بعٌنه االقتصادي التخرٌب هو ومؤسساته للبلد بٌانات وقاعدة الكترونٌة وثابق وانجاز
 ساهم الذي هو جدٌدا مسؤوال جاء كلما البلد ومؤسسات وزارات خطط فً التؽٌٌر .9

 .بعٌنه االقتصادي التخرٌب هو االمر هذا ولعل البلد، تطور تاخٌر فً وٌساهم

خبلصة االمر نود القول ان على حكومة العراق المباشرة بتاسٌس وانشاء مراكز دراسات 
ومؤسسة مستشارٌن على معرفة ودراٌة، ودون ان تدخل مثل هذه المؤسسات والمراكز 

 .ضمن المحاصصات السٌاسٌة والحزبٌة

تأسٌس مثل هذه المؤسسات العلمٌة والمراكز البحثٌة ٌمكن الرجوع لها واالسترشاد بعد 
باراءها، واال فان البلد سوؾ لن تقوم له قابمة، وخٌر دلٌل على القصور والتخبط الذي 
عانى وٌعانً منه العراق خبلل العشر سنوات الماضٌة هو هذه الموازنات الضخمة التً 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضىاء للثحىز والذراساخ اإلسرراذُجُح 

 أحذ مؤسساخ المجمىعح العرالُح للرسىَك والرطىَر

www.adhwaa.org 
 واالقتباس محفوظة لمركز أضواءحقوق النسخ 

13 

خض وٌتمخض عن هذه الموازنات من مخرجات الٌمكن ترصد كل سنة، اال ان ماتم
مقارنته بالمدخبلت اي بالمبالػ الكبٌرة المصروفة، وخٌر دلٌل اٌضا هو هذا القصور 
الحاصل فً انجاز المشارٌع كالكهرباء والماء والنظافة والصحة والمدارس وسواها 

 .الكثٌر الكثٌر
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 4الىمىرجان المخرلفان فٍ العراق

 

اٌؼ١ٍّح اٌذاسجح ٚاٌّرؼاسف ػ١ٍٙا ِٕز إٌشأج األٌٚٝ ٌإلٔساْ ذمٛي أْ اٌّجرّؼاخ األدٔٝ اٌماػذج 

ثمافح ٚفىشا ٚحعاسج ذشٔٛ إٌٝ اٌّجرّؼاخ األػٍٝ ثمافح ٚحعاسج، اٌش٠ف ٠رطٍغ إٌٝ اٌّذْ، 

ٚاٌّذْ اٌصغ١شج اٌضساػ١ح األلً اصد٘اسا ٚذطٛسا ذرطٍغ إٌٝ اٌّذْ اٌىث١شج اٌصٕاػ١ح اٌّرطٛسج، 

را األِش تإٌسثح ٌٍذٚي أ٠عا، اٌذٚي إٌا١ِح ذمرذٞ تاٌذٚي اٌّرمذِح إْ وأد ذش٠ذ أْ ذرؼصشْ ٚ٘ه

ٚذٛاوة اٌحذاثح، ال ٠ّىٓ أْ ٠حذز ذطٛس ِٓ دْٚ اٌسؼٟ إ١ٌٗ، وث١شا ِا أش١ش إٌٝ أْ اٌّجرّغ 

اٌىشدٞ ٌٗ اسرؼذاد ٌٍرطٛس ٚاٌرحعش ٚذخطٟ حاٌح اٌرخٍف اٌمائّح فٟ اٌؼشاق أوثش ِٓ 

ٚل١اَ إٌظاَ  2003ػاخ اٌؼشال١ح األخشٜ، ٚلذ ظٙش رٌه ػمة سمٛغ إٌظاَ اٌثؼثٟ ػاَ اٌّجرُ

ِٓ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٌٗ، اسرطاع % 17اٌجذ٠ذ ترخص١ص جضء ِٓ ػائذاخ إٌفػ « اٌذ٠ّمشاغٟ»

أْ ٠سرف١ذ ِٓ ٘زٖ إٌسثح فٟ ذط٠ٛش ِؤسساذٗ اٌؼّشا١ٔح ٚاالسرثّاس٠ح ٚاأل١ِٕح ٚٚظغ آ١ٌح 

إٌّشٛد تصٛسج ٌفرد أٔظاس اٌؼاٌُ إ١ٌٗ، فرماغشخ وثش٠اخ اٌششواخ اٌرجاس٠ح  إلحذاز اٌرغ١١ش

ٚاالسرثّاس٠ح اٌؼا١ٌّح إٌٝ إل١ٍُ وشدسراْ، ٚلاِد ترٛظ١ف سأسّاٌٙا فٟ ِشاس٠غ ػّاللح، ٚواْ 

ٚٚافك ػ١ٍٗ اٌثشٌّاْ اٌىشدسرأٟ،  2006اٌزٞ أصذسذٗ حىِٛح اإلل١ٍُ ػاَ « لأْٛ االسرثّاس»ٌـ

فٟ ذٛجٗ اإلل١ٍُ ٔحٛ الرصاد اٌسٛق ٚفرح أتٛاتٗ ػٍٝ ِصشاػ١ٙا تٛجٗ اٌرجاسج  األثش اٌثاٌغ

دٚالس، فئرا واْ اإلل١ٍُ لذ شٙذ « ١ٍِاس 22»اٌحشج حرٝ ٚصً حجُ ذثادٌٗ اٌرجاسٞ ِغ اٌذٚي إٌٝ 

اصد٘اسا ػّشا١ٔا ٚحعاس٠ا ػثش حصرٗ اٌّا١ٌح ِٓ ا١ٌّضا١ٔح اٌؼاِح ٌٍثالد ٚاٌرٟ ال ذض٠ذ ػٓ 

جضخ اٌحىِٛح اٌؼشل١ح ػٓ ذحم١ك جضء ِٓ ٘زا االصد٘اس ٌٍّحافظاخ اٌٛسطٝ ت١ّٕا ع% 17

ِٓ ِجّٛع اٌّٛاصٔح اٌعخّح %( 83)ٚاٌجٕٛت١ح ِٓ خالي إٌسثح اٌثال١ح ِٓ ا١ٌّضا١ٔح ٟٚ٘ 

١ٍِاس دٚالس ٌٙزا اٌؼاَ، فئٕٔا ٔذسن حجُ اٌفساد اٌّٛجٛد فٟ اٌّؤسساخ اٌحى١ِٛح  118اٌثاٌغح 

ٌرحاٌف اٌٛغٕٟ اٌش١ؼٟ ٚاٌفشً اإلداسٞ اٌزس٠غ اٌزٞ ِٕٟ تٗ ِسؤٌٚٛ ٘زٖ اٌؼشال١ح اٌرٟ ٠ذ٠ش٘ا ا

تشم١ٗ اٌسٕٟ « اٌىشدٞ ٚاٌؼشتٟ»اٌحىِٛح، ٚوزٌه ٍٔحع اٌفشق اٌشاسغ ت١ٓ اٌّجرّؼ١ٓ 

ٚتذي أْ ذمَٛ اٌحىِٛح اٌؼشال١ح تشدَ اٌٙٛج اٌحعاس٠ح اٌرٟ ذفصٍٙا ػٓ اٌّجرّغ .. ٚاٌش١ؼٟ

ج ِٚحاٌٚح االسرفادج ِٓ جٛأثٙا اٌّششلح ٚذؼ١ّّٙا ػٍٝ اٌىشدٞ ٚاالحرزاء ترجشترٗ إٌاجح

اٌثالد، ٔشا٘ا ذعغ اٌؼشال١ً أِاِٙا ٚذحاٚي ذم٠ٛعٙا تىً اٌٛسائً حرٝ اٌؼسىش٠ح ِٕٙا، فاٌصشاع 
                                                             

4
  موقع الجدٌدة االلكترونً – محمد وانً   
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ت١ٓ اٌّجرّؼ١ٓ ٚاٌشؼث١ٓ اٌّحصٛس٠ٓ تمٛج فٟ إغاس دٌٚح ِصطٕؼح صشاع حعاسٞ ٚثمافٟ لثً 

شٟء آخش، فال ذٛجذ ِشرشواخ وث١شج ت١ّٕٙا، ٚحرٝ  أْ ٠ىْٛ صشاػا س١اس١ا أٚ ػسىش٠ا أٚ أٞ

ِفَٙٛ اٌذ٠ٓ ٚاٌٛغ١ٕح ٚاٌٛالء ٌٍذٌٚح ٠خرٍف ت١ّٕٙا، ٚأٞ ِحاٌٚح ٌفشض اإلسادج تاٌمٛج اٌمّؼ١ح 

ذحد أٞ ِس١ّاخ أٚ شؼاساخ ذثٛء تاٌفشً، ٚلذ حاٌٚد اٌحىِٛاخ اٌؼشال١ح اٌّرؼالثح ػثثا أْ 

اٌؼشتٟ ٌٚىٕٙا فشٍد ٚخاتد تؼذ أْ ٘ذسخ اٌطالاخ  ذجثش اٌّجرّغ اٌىشدٞ أْ ٠ٕصٙش فٟ اٌؼشاق

اٌثشش٠ح ٌٍثالد، ٚاٌؼج١ة إٔٙا ِاصاٌد ذحاٚي أْ ذحمك ِا ػجضخ ػٕٗ ساتما ٚذخعغ األوشاد 

إلسادذٙا ٌٚىٓ تطش٠مح جذ٠ذج ٚذحد غطاء اٌذ٠ّمشاغ١ح ٚاالٔرخاتاخ ٚاألغٍث١ح اٌس١اس١ح 

ِٚغ ادػائٙا تحّا٠رٙا ٌرٍه .. اَ اٌثائذٚاٌرٛافماخ ِٚفا١ُ٘ أخشٜ جذ٠ذج جاءخ تؼذ سمٛغ إٌع

اٌّفا١ُ٘ ٚاٌرّسه تأ٘ذاتٙا ٌصٕغ ػشاق د٠ّمشاغٟ ذؼذدٞ دسرٛسٞ، فئٔٙا ِا أفىد ذٕا٘ط 

اٌرٟ ٠رثٕا٘ا األوشاد ٚذشفط اػرّاد٘ا فٟ تالٟ أجضاء اٌؼشاق، تً ٚذؼرثش إلاِح « اٌفذسا١ٌح»فىشج 

ٚذّض٠ما ٌٍثالد ٚذ١ّٙذا ٌالٔفصاي ٚاٌرمس١ُ، األلا١ٌُ ٚاٌفذسا١ٌاخ ِشٚلا ػٓ ٚحذج اٌصف اٌٛغٕٟ 

ِغ أْ ٔظاَ اٌحىُ اٌجذ٠ذ تٕٟ ػٍٝ أساط اٌفذسا١ٌح ٚفك اٌّادج اٌشاتؼح ِٓ اٌذسرٛس اٌؼشالٟ، 

ٚاٌزٞ ٠معٟ تأْ اٌؼشاق جّٙٛس٠ح اذحاد٠ح فذسا١ٌح، ٌٚىٓ حىِٛح اٌّاٌىٟ ذصش ػٍٝ إػالْ 

سٛاء فٟ غشب اٌثالد أٚ شّاٌٙا، تٙذف  ِٛلفٙا اٌشافط ٌٙا ٚاٌٛلٛف تشذج تٛجٗ اٌذاػ١ٓ ٌٙا،

« اٌّاٌىٟ»تسػ سٍطرٙا ػٍٝ واًِ األساظٟ اٌؼشال١ح، ٚ٘زا ٠ظٙش اٌسش فٟ ِحاستح حىِٛح 

اٌمائُ فٟ وشدسراْ ٚػذَ اٌرٛصً ِؼٗ ػٍٝ أٞ اذفاق إلٔٙاء األصِح اٌمائّح « اٌفذساٌٟ»ٌإلل١ٍُ 

ٌشائذج فٟ األ٠اَ اٌمادِح، تٙذف إجٙاظٙا ت١ّٕٙا ٌحذ ا٢ْ، ٚس١ضداد ٘زا اٌؼذاء ٌٍرجشتح اٌىشد٠ح ا

أٚ ػٍٝ األلً ِٕغ ذجشتح ِّاثٍح ِٓ اٌظٙٛس فٟ أٞ ِىاْ آخش ِٓ اٌؼشاق، ألٔٙا ذّثً ػمثح وأداء 

تٛجٗ ِششٚػٙا اٌرٛسؼٟ ٚذحذ٠ا ٌٙا ٚذزوش٘ا دائّا تفشٍٙا فٟ إداسج اٌثالد ٚذمذ٠ُ اٌخذِاخ 

.ٌشؼٛتٙا  
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 5العراق تعذ أحذاز الحىَجح

أسأل نفسً عن أي وجوه . رة أكتب مقاال عن العراق، أجد نفسً فً معاناة ؼرٌبةفً كل م
، وجه ٌفٌض بالسعادة واآلخر «6ٌانوس»العراق سأكتب؟ فللعراق وجهان مختلفان، كوجهً 

 .بالمعاناة

كان العراق رمز الحضارة والثقافة والعلوم فً تارٌخ اإلسبلم، وكانت بؽداد واحدة من أهم 
الثقافٌة فً العالم، ورأٌنا كٌؾ كانت تٌارات العلوم والفلسفة واألدب والترجمة تتبلقى الحواضر 

. مع بعضها فً بٌت الحكمة

. كانت بؽداد مرفأ عظٌما للعلوم، ومكانا لصٌاؼة األفكار واآلراء ثم انتقالها إلى أماكن أخرى
ٌضا استمرار هجرة ومن المدهش أ. وبرأًٌ كان نقل الكلمات أكثر أهمٌة من نقل البضابع

. األفكار والكلمات من حضارة وثقافة إلى أخرى

كان بٌت الحكمة والمدرسة النظامٌة، وكبلهما فً بؽداد، من دون شك أهم مراكز أكادٌمٌة فً 
العالم، وهو ما ٌؤكد الدور الذي لعبته بؽداد كأهم مركز للعلوم والمعرفة فً العالم أجمع، ال فً 

. الدول اإلسبلمٌة فقط

على الجانب اآلخر، أظهرت الخمسون عاما الماضٌة، والعقد الماضً على وجه التحدٌد، عراقا 
. وبدال من الثقافة واإلنسانٌة والتسامح، ارتبط العراق الجدٌد بكارثة. جدٌدا

، باؼتٌال عبد 1963أعتقد أن هذه الفترة المأساوٌة من العنؾ والكراهٌة والقتل بدأت فً عام 
لسٌاسً المتمٌز والشخصٌة العظٌمة، ومنذ ذلك الحٌن تنامى القتل والعنؾ فً الكرٌم قاسم، ا

. العراق، وكان صدام نتاجا ورمزا لهذه الثقافة

فً الوقت الراهن ٌواجه العراق كارثة متوقعة ربما تكون أسوأ من أي كارثة أخرى فً تارٌخه، 
على ( الشٌعة والسنة واألكراد)فقد ٌنقسم العراق إلى ثبلثة أجزاء، فتصر المجموعات الثبلث 

العراق : شٌعٌة وسنٌة وكردٌة كل منهم، وؼاب عن بال الطابفٌة عنصران فً ؼاٌة األهمٌة
قل كل ٌعمل على »: وركز الجمٌع على مصلحته، وصدق فٌهم قول المولى عز وجل. واإلسبلم
(. 84: اإلسراء)« شاكلته
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 الشرق االوسط -عطاء هللا مهاجرانً  
6

 احدهما ضاحك وسعٌد واخر عابس وحزٌن الرومان كان له وجهان من الهة  
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واألنصار للتخلص من القٌم القبلٌة والتركٌز لقد وضع رسولنا الكرٌم مصطلحً المهاجرٌن 
لكن فً الدولة األموٌة انتهجت استراتٌجٌة أخرى، عندما ُنسب كل شخص . على القٌم المشتركة

. إلى قبٌلته أو قبٌلتها األصلٌة، وألؽً لقبا المهاجرٌن واألنصار الشابعان

ستراتٌجٌة ناجحة نشرها بدا واضحا أن التركٌز على أرضٌات مشتركة بٌن الدول واألدٌان ا
ففً القرآن على سبٌل المثال، لدٌنا دعوة عظٌمة، تقترب إلى الناس بالوصؾ كالٌهودٌة . نبٌنا

. والمسٌحٌة والزرادشتٌة والصاببة

قل ٌا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بٌننا وبٌنكم أال نعبد إال اللـه وال نشرك به شٌبا وال »
: آل عمران)« ن دون اللـه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونٌتخذ بعضنا بعضا أربابا م

64 .)

وعندما حضر نفر للقابه، سأل عن نسبهم، . وٌروى عن معاوٌة أنه أراد أن ٌحًٌ القٌم القبلٌة
فقال له حاجبه إنهم من المهاجرٌن، وهو ما رد علٌه معاوٌة بضرورة تسمٌة األفراد بقبابلهم 

. كانت عامل تؽٌٌر مهما فً تارٌخ اإلسبلم فً القرن األول الهجريهذه الخطوة . وأنسابهم

وعلى الرؼم من حلم جورج بوش، لم ٌتحول العراق إلى رمز للدٌمقراطٌة فً الشرق األوسط، 
لماذا ٌقؾ : اآلن ٌثور سؤال مهم. واألسوأ من ذلك أنه ؼٌر قادر على حل مشكبلته الخاصة

 ة األمٌركٌة بشكل كلً؟العراق على شفٌر كارثة، وفشلت الخط

دعونا نركز على قضٌة الطابفٌة فً العراق التً تزداد بقوة بٌن الشٌعة والسنة واألكراد، وفً 
: مقال متمٌز، كتب رشٌد الخٌون

السواد إلى مخازن للسبلح الثقٌل، ومكامن للقادمٌن من أفؽانستان، فعلى  7فتحولت فبللٌج»
ب اإلخوة العرب القادمون من هناك عبارات لم ٌكتبها وكت. إحدى المنابر كتب اسم أفؽانستان

من الفلوجة )، و(ارفع رأسك أنت من الفلوجة)الفلوجٌون طوال عمر بلدتهم الؽارق بالقدم، مثل 
. «وؼٌرها( تحرر القدس

أستطٌع القول إن تطور الفلوجة مثال واضح على تطور العراق، الذي ٌقؾ على شفا حرب 
. رثة قد ال ٌمكن تجاوزها بسبلم، ونهاٌة دابمة للعراق كدولة موحدةأهلٌة ال نهاٌة لها، وكا

وستجعل العراق ٌمر بما عانته ٌوؼوسبلفٌا السابقة التً انقسمت إلى ست دوٌبلت صؽٌرة، 
. وٌنقسم إلى ثبلث مناطق

. هذه هً النتٌجة الحتمٌة للطابفٌة ونهاٌة العراق
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 جمع فلوجة وهي مدينة عراقية  
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. لكن وفق شروط معٌنة هل هناك أي ضوء فً نهاٌة النفق؟ بالطبع هناك،

ٌنبؽً أن ٌدرك كل العراقٌٌن، بؽض النظر عن العرق أو الدٌن، أن حجر البناء الربٌس هو : أوال
. فقد قال الخمٌنً ذات مرة إن حماٌة النظام أكثر أهمٌة من حماٌة اإلسبلم. العراق الموحد

ود القول إن حماٌة العراق وبعبارة أخرى، فهو ٌعتقد أن الحقٌقة أكثر أهمٌة من النظرٌة، وأنا أ
. أكثر أهمٌة من اإلسبلم السٌاسً ومن الطابفٌة السنٌة أو الشٌعٌة

ال إكراه فً »: ٌنبؽً علٌنا أن ندرك أن جوهر اإلسبلم هو العدل والتسامح، فٌقول ربنا: ثانٌا
(. 257: البقرة)« الدٌن

، وٌقول «ٌا أٌها الناس»جل إن الخطاب القرآنً جاء إلى الناس كافة، فٌقول هللا عز و: ثالثا
. «ٌا أٌها الذٌن آمنوا»: أٌضا

وعلى الرؼم من حدٌث . فمنذ أول آٌة وحتى آخر آٌة، ال ٌوجد خطاب خاص بالعرب والمسلمٌن
ٌا »أو « ٌا أٌها العرب»القرآن عن حوادث مختلفة بشأن العرب والمسلمٌن، فإنه لم ٌخاطبهم بـ

من ٌعرؾ . العظٌم كأداة سٌاسٌة لتشوٌه القرآن واإلسبلمكٌؾ استؽل قرآننا . «أٌها المسلمون
. عدد المسلمٌن الذٌن قتلوا على ٌد مسلمٌن؟ وأحٌانا كانوا ٌقتلون بعضهم بعضا أثناء الصبلة

. فً نهاٌة هذا الطرٌق الملًء بالكراهٌة والقتل الذي ال نهاٌة له، ال ٌوجد سوى الدمار

: وفً دٌوان مجنون لٌلى قال قٌس

 فما لك ال تضنى وأنت صدٌق** لٌلى بالعراق مرٌضة  ٌقولون

 على كل مرضى بالعراق شفٌق** سقى هللا مرضى بالعراق فإننً 

فهل . اآلن العراق سقٌم وٌعانً اآلالم، والحوٌجة هً نقطة التحول فً تارٌخ العراق المعاصر
 ستكون نهاٌة الطابفٌة أم نهاٌة العراقٌة؟
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علً الرف؟  اإلطارلمارا ركىد واشىطه اذفالُح 
8

 

 
الدولة العراقٌة الجدٌدة، هو تنظٌمها العبلقة بٌن عراق ما بعد  أنجزتهما  أهممن  أنربما، 

 اإلطارما ٌعرؾ باتفاقٌة  أطار، فً األمٌركٌةالطاؼٌة الذلٌل صدام حسٌن، والوالٌات المتحدة 
بٌن بؽداد وواشنطن  األمدوالشراكة طوٌلة  اإلستراتٌجٌة، والتً نظمت العبلقة اإلستراتٌجٌة

واضحة وثابتة تعتمد مبد  االحترام المتبادل بٌن البلدٌن، بما ٌحقق مصالحهما  أسسعلى 
ٌلمسوا نتابج  أنمن دون  أالنولقد انتظر العراقٌون كثٌرا لحد . المشتركة  كدولتٌن صدٌقتٌن

، التعلٌمٌة األصعدةولة ذات سٌادة على مختلؾ هذا االتفاق الذي نص على دعم العراق كد
والعسكرٌة والنفط واالقتصاد والتجارة والطاقة وفً كل  واألمنٌة والتكنولوجٌةوالبٌبٌة 

 أالالمجاالت، لٌتبٌن لهم فٌما بعد، بان واشنطن ركنت االتفاقٌة على الرؾ ولم تعد تعمل بها 
اتفاقٌة  موقعة بالفعل ربما ال ٌسمح  إزاء( الواجب إسقاط) مبدأبالنزر الٌسٌر، بما ٌحقق 

تجمٌدها بالكامل، فلماذا ركنت واشنطن هذه االتفاقٌة الحٌوٌة  أو بإلؽابها األمٌركًالقانون 
بالنسبة  للعراق على الرؾ؟ لماذا لم ٌتم تفعٌلها على الرؼم من الزٌارات  المتكررة التً قام 

واشنطن والبحث فً  إلىالتً مثلته شخصٌا بها ربٌس الحكومة العراقٌة وعدد من الوفود 
 .آلٌات تفعٌل االتفاقٌة؟

لذلك، والذي تسبب فً خسارة العراق  الكثٌر من فرص االستثمار  أسبابهناك عدة  أنال شك  
العراق الجدٌد تكمن فً تفعٌل االتفاقٌة  مصلحة أنالبناء والتنمٌة والتطور، على اعتبار  وإعادة

المجهول على صعٌد  التنمٌة، لما لتجارب  إلىتنفٌذها سٌدفع بالعراق خلل فً  أيحصرا،  وان 
من  األمٌركٌةالدول والشعوب مع مثل هذه االتفاقٌات التً وقعتها مع الوالٌات المتحدة 

وكورٌا وعدد من دول  األسٌوٌةوعدد من الدول  وألمانٌامصداقٌة عالٌة، كما هو  حال الٌابان 
 .ن دول الخلٌج وؼٌرها الكثٌرالعالم الثالث، منها عدد م

التً دعت الوالٌات المتحدة  األسبابعلى العراقٌٌن التفكٌر جدٌا فً  أنمن هذا المنطلق اعتقد 
تنشٌطها وتفعٌلها مصلحة  وإعادة أحٌابهاركن  االتفاقٌة على الرؾ، الن فً  إلىتبادر  أن إلى

احصرها فً  أن سأحاول، ألمٌركًاكثٌرة لهذا الموقؾ  أسباب، فان هناك وبرأًٌ. كبٌرة لهم
 أصحاب وباألخصعلى كل العراقٌٌن،  أتمنىعدة نقاط على سبٌل خلق نوع من االثارات التً 

تحفزهم للتفكٌر الجدي بالموضوع من اجل  أنومصادر القرار والمعنٌٌن بشكل مباشر،  الشأن
جلة البناء والتنمٌة فً العقبات التً تقؾ حاببل دون تنفٌذ االتفاقٌة، وتالٌا تحرٌك ع إزالة

 .العراق الجدٌد
علٌنا كعراقٌٌن تحدٌدا ان نتذكر بان الوالٌات المتحدة لٌست مؤسسة خٌرٌة وال  يءقبل كل ش

 ألنها أونظام الطاؼٌة فقط من اجل سواد عٌون العراقٌٌن،  إسقاطهً منظمة حقوقٌة لتقرر 
 وإنما، أبدافً ببلده،  اإلنساناكتشفت فجأة بان نظام الطاؼٌة ٌنتهك وبشكل صارخ حقوق 
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 (الحرة) قناة -حٌدر نــــزار   
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شرٌك  أوستحصل على نظام سٌاسً جدٌد حلٌؾ لها  أنهاعلى ذلك الفعل وفً حساباتها  أقدمت
القواسم  إلٌجادصدٌق ٌنسجم مع سٌاساتها العامة فً المنطقة تحدٌدا، وٌسعى  األقلعلى  أو

 .فً المنطقة اإلستراتٌجٌةالمشتركة بٌنه وبٌنها بما ٌحفظ مصالحها 
 أموالبعد مرور عشر سنوات على التؽٌٌر، وبالرؼم من كل ما ضحت به الوالٌات المتحدة من 

عظٌمة وتدمٌر للبنى  أرواح، وكذلك على الرؼم من كل ما ضحى به العراقٌون من وأرواح
والهجمة  واإلرهابالتحتٌة وما تعرضت له الببلد من ؼزو عسكري وحرب جماعات العنؾ 

ها العراق على ٌد الجماعات التكفٌرٌة التً ٌحرضها نظام القبٌلة الفاسد الشرسة  التً تعرض ل
الطابفً والعنصري التحرٌضً،  باإلعبلمالحاكم فً دول الخلٌج بفتاوى فقهاء التكفٌر المدعومة 

نظام فً العراق ال هو بمستوى الحلٌؾ  أقامةفشلت فً  بأنهابواشنطن تكتشؾ  إذابعد كل ذلك 
النظر  إعادة إلىالذي دعاها  األمررٌك وال هو حتى بمستوى الصدٌق، وال هو بمستوى الش

تتخذ  أن، فلٌس من عادتها أبداردود فعل ؼٌر محسوبة  أوبعبلقتها مع بؽداد من دون استعجال 
فً العالم الثالث، والذي ٌعتبر فٌه الحاكم  األنظمةباستعجال كما هو حال  أومواقفها بانفعالٌة 

سكت سكتت الببلد وسكت  وإذاقال قالت  البلد وقال الشعب  أذاي الببلد ؾ األعلىهو السلطة 
 .الشعب

هً التً  األهمٌةلبلن لم ٌتعلموا حقٌقة فً ؼاٌة  أنهمان مشكلة العراقٌٌن بشكل عام تكمن فً 
المصالح المشتركة  أساسالسٌاسة تقوم على  أنالتً تقول  تحكم العبلقات بٌن الدول، الحقٌقة

وبلدهم فان  أنفسهمٌخدموا  أنالعراقٌون  أراد فإذاالقٌم والمبادئ، ولذلك  أساسولٌس على 
ٌستذكروا هذه الحقٌقة دابما، فالمصالح هً التً تحكم العبلقة بٌن الدول ولٌست القٌم أن علٌهم 

 أنالثٌوقراطٌة فً المنطقة،  األنظمةوالمبادئ، فلماذا ٌحق لكل دول العالم، بما فٌها الدول ذات 
متى ٌبٌع  إلىالمصالح المشتركة وال ٌحق ذلك للعراقٌٌن؟  أساسقٌم عبلقاتها مع بعضها على ت

الم ٌتعلم الكرد هذه الحقٌقة لٌنجحوا فً بناء . العراقٌون قٌم ومبادئ فً عبلقاتهم الدولٌة؟
 إلى؟ اآلخرونوتنمٌته بشكل ٌتحسر علٌه بقٌة العراقٌٌن؟ لماذا تعلموا ذلك ولم ٌتعلم   اإلقلٌم

ومبادئ فً عبلقاتهم  وأخبلقمتى ٌظل العراقٌون ، خاصة فً الجنوب والوسط، ٌبٌعون  قٌم 
المصالح المشتركة مع بقٌة دول  أساسالدولٌة؟ لماذا ال ٌفكرون بطرٌقة جدٌدة تقوم على 

 األجٌالالوالٌات المتحدة، فٌضمنون مصالح بلدهم ومصالحهم ومصالح  رأسهاالعالم، وعلى 
 .القادمة؟

النظر  بإعادة، والتً تحول دون تفكٌر المجتمع الدولً أربعمشكلة العراق الحالٌة تكمن فً  أن
 :فً عبلقاته االٌجابٌة معه، من اجل مساعدته على النهوض والتنمٌة، وهً

بٌن الكتل السٌاسٌة، من جانب،  اإلستراتٌجٌةمن االنسجام فً المواقؾ  األدنىانعدام الحد : أوال
الدولة من جانب آخر، فالعالم بات ٌستؽرب من حاالت التسقٌط التً ٌتعرض   وبٌن مؤسسات

لها الزعماء على ٌد زمبلبهم حصرا، وبمتابعة سرٌعة لتصرٌحات نواب  البرلمان مثبل، وهو 
وبشكل مخجل  األخرمؤسسة تشرٌعٌة فً الببلد، للمسنا هذه السٌاسة ضد بعضهم البعض  أعلى

ما تتبعنا بعض تصرٌحات  أذاالحكومة  إلىال سنكتشفه بالنسبة وكذا الح. خاصة ضد ربٌسهم
وزٌرا ٌنتقد بل  أنهل سمعتم . وخاصة ضد ربٌسهم كذلك األخرالوزراء ضد بعضهم البعض 
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ناببا فً البرلمان ٌتهجم  أنٌتهجم وٌسب ربٌسه فً اعتى الدول الدٌمقراطٌة؟ وهل سمعتم 
 .فً العراق الجدٌد؟ وٌسب وٌسقط  وٌؽتال ربٌسه سٌاسٌا كما ٌحدث

 أن إلىصورة سٌبة جدا لحال السٌاسة فً العراق ما ٌدفع بالمجتمع الدولً  أعطىكل ذلك  أن
كل الفرص  أضاعالذي  األمرٌتعامل مع العراق الجدٌد،  أنقبل  للمابةٌفكر بصوت عال وٌعد 

. العراقٌٌن أمام
ٌتنفس العراقٌون الصعداء  أنالسٌاسٌة المتتالٌة، فما  واألزماتاالضطراب السٌاسً : ثانٌا

 .اآلن، وهكذا منذ عقد كامل من الزمن ولحد أختهاحتى تتفجر  أزمةمستبشرٌن بنهاٌة 
 إلىالذي طرد كل فرص االستثمار، وقتل كل المساعدات الدولٌة الرامٌة  األمنًاالنفبلت : ثالثا 

 أذاالمال جبان، فما بالك  رأس أنلبناء، وقدٌما قٌل ا وإعادةبٌد العراق صوب التنمٌة   األخذ
 .؟أجنبٌاكان 
. المستشري بشكل ؼرٌب فً كل مفاصل الدولة العراقٌة واإلداري، الفساد المالً وأخٌرا: رابعا

عنصرٌن استراتٌجٌٌن تقوم علٌهما كل دول العالم التً  أهم إلىلقد بات العراق الٌوم ٌفتقد 
، أسرار، فالعراق الٌوم دولة ببل هٌبة كما انه دولة ببل واإلسرارٌبة تحترم نفسها، وهما، اله

 .؟إسراردولة هذه التً لٌس لها هٌبة ولٌس فٌها  أٌةتتصور  أنولك 
 
 


