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 1والذفاعتسييس أالمن :  ألعراق 

  الخلط مابين االمن والذفاع في العراق

لٌتحول العنؾ فً العراق على شكل موجات   2003أرتفعت وتٌرة العنؾ فً العراق خالل عام 

توقٌتاتها التً تاتً مع " دولة العراق أالسالمٌة "وسلسة عملٌات ارهابٌة ، وٌختار تنظٌم 
مناطق واهداؾ رخوة تركزت فً المناطق  موجة االهاب االخٌرة استهدفت. االزمات السٌاسٌة

لٌصبح أالرهاب فً السكنٌة واالماكن العامة ودور العبادة والزوار الشٌعة واماكنهم المؽلقة ،
  . لحرب طابفٌة نذٌر و العراق جزء من حٌاة المواطن الٌومٌة
الحكومة  التً تتبعها هً رسم سٌاسة االمن القومًان استراٌجٌة االمن القومً العراقً 

الدستور العراقً ان  ، وقد نص لةالتهدٌدات المحتمومواجهة  لتحقٌق المصالح الوطنٌة و
دستورٌا تقدمه  تمثل مطلبا هًواجبات الحكومة االتحادٌة ، لذا ؾ سٌاسة االمن القومً هً من

ب الباحٌث نص .  كٌفٌة مواجهتها الحكومة لتبٌن رإٌتها للمصالح الوطنٌة وكذلك التهدٌدات و

تحافظ السلطات االتحادٌة على وحدة العراق وسالمته  106المادة ]من الدستور العراقً  الرابع

تختص السلطات و:  107المادة ]و  [ .وسٌادته ونظامه الدٌمقراطً االتحادي واستقالله

وضع سٌاسة  ثانٌاً  )..( (الخارجٌة  اوالً رسم السٌاسة، االتحادٌة باالختصاصات الحصرٌة اآلتٌة
لتؤمٌن حماٌة وضمان امن  مسلحة وادارتها المن الوطنً وتنفٌذها، بما فً ذلك انشاء قواتا

 [. حدود العراق، والدفاع عنه
 

واالجهزة االمنٌة من  من الدستور على أن تتكون القوات المسلحة العراقٌة ( 9)ونصت المادة 
لها فً تداول السلطة وتدافع  وال دور وتخضع لقٌادة السلطة المدنٌة.... مكونات الشعب العراقً

العراقً وال تتدخل فً الشإون السٌاسٌة وال دور لها  عن العراق وال تكون اداة لقمع الشعب
عسكرٌة خارج اطار القوات المسلحة وال ٌجوز للقوات المسلحة  وٌحظر تكوٌن مٌلٌشٌات

لصالح  ت انتخابٌةوال ٌجوز لهم القٌام بحمال.. وافرادها الترشٌح فً االنتخابات العراقٌة
 . مرشحٌن فٌها

اشارة الى اقرار  2004وبالنسبة لجهاز المخابرات الوطنً العراقً والذي تم تشكٌله فً نٌسان 

 2004/ آذار /  8االبتالؾ المإقتة فً  قانون ادارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لسلطة
ٌم التهدٌدات الموجهة لألمن الوطنً المعلومات وتقو فؤن تلك المادة عهدت لهذا الجهاز جمع

العراقٌة وٌكون تحت السٌطرة المدنٌة وٌخضع لرقابة السلطة  وتقدٌم المشورة للحكومة
ان عبارة ـ  أ المادة الثانً].   وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق االنسان التشرٌعٌة وٌعمل

                                                             
1

 الجديدة نيوز -محمد جاسم 
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حتى تشكٌل حكومة عراقٌة  2004حزٌران  30 تعنً المرحلة التً تبدأ من  المرحلة االنتقالٌة

كانون االول  31القانون وذلك فً موعد اقصاه  منتخبة بموجب دستور دابم كما ٌنص علٌه هذا

 [ 60من المادة  ج ، اال فً حالة تطبٌق الفقرة 2005
بحماٌة االمن  لتنسٌق العمل بٌن مختلؾ الوزارات المكلفة 2004لسنة  68وصدر القانون 

هذا القانون اللجنة  حٌث انشبت بموجب. اصة التصدي لخطر االرهابالقومً العراقً وخ
والداخلٌة والمالٌة والعدل وتم استحداث  الوزارٌة لألمن القومً المشكلة من وزارات الدفاع

 الباب الثالث ونص.  ادارة العمل فً هٌبة االمن القومً منصب مستشار االمن القومً ٌتولى

اوالً ٌنظم بقانوٍن، عمل االجهزة االمنٌة،   ](81)الماد ـ  ذٌةالسلطة التنفً، الفصل الثانً،

االنسان،  الوطنً، وتحدد واجباتها وصالحٌاتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق وجهاز المخابرات
 .[وتخضع لرقابة مجلس النواب

ٌقوم جهاز  من الدستور على ان (9 )وما ٌتعلق فً عمل جهاز المخابرات فقد نصت المادة 
الموجهة لألمن الوطنً، وتقدٌم  برات الوطنً العراقً بجمع المعلومات، وتقوٌم التهدٌداتالمخا

الســٌطرة المدنٌة، وٌخضع لرقابة السلطة  المشــــــورة للحكومة العراقٌة، وٌكون تحت
وفقا الى .وبموجب مبادئ حقوق اإلنسان المعترؾ بها التشرٌعٌة ، وٌعمل وفقا للقانون

 . 2010-2007لألعوام  ن القومًإستراتٌجٌة األم
المعلومات وإدارة  فقد نصت بان لجهاز المخابرات الوطنً العراقً صـالحٌة جمع 4اما المادة 

إنتاج أسلحة ,اإلرهاب والتمرد  النشاطات االستخبارٌة وكذلك تهدٌد األمن القومً للعراق و

 .ة الخطرةوالجرٌمة المنظم إنتاج المخدرات واالتجار بها,الدمار الشامل 
 

 اللجنة االمنٌة فً البرلمان
ٌختص مجلس النواب  ]( 58)المادة / السلطة التشرٌعٌة، الفصل االول، لقد نص الباب الثالث

التشرٌعٌة  تجري الرقابة أي أن [ ثانٌاً الرقابة على اداء السلطة التنفٌذٌة (..) .. ] بما ٌؤتً
المعتمدة فً السلطة التشرٌعٌة  لجنة الهٌبةعلى هٌبة المخابرات الوطنٌة العراقٌة من خالل 

احدى لجان الهٌبة المعتمدة فً السلطة التشرٌعٌة  وٌتم اجراء هذه الرقابة من خالل. الوطنٌة 

ومن اسمها فان هذه اللجنة تشرؾ على اداء االجهزة  . الدابم الوطنٌة بعد وضع الدستور
.  االمنٌة بتوفٌر االمن والحماٌةوتناقش نجاح او فشل االجهزة  االمنٌة واالستخبارٌة

 ألمخابرات العراقٌة
العراقً صـالحٌة  من الدستور التً نصت بان لجهاز المخابرات الوطنً 4أن ماجاء فً المادة 

 -:  والمتعلقة بـــ جمع المعلومات وإدارة النشاطات االستخبارٌة ذات الصلة
والتً ٌجب ان تكون  مكافحة االرهابان مكافحة االرهاب تقع مسإولٌتها مباشرة تحت مدٌرٌة 

واستراتٌجٌتها المختلفة ،وتكون لها ادارتها  دابرة منفصلة عن جهاز المخابرات ولها سٌاستها
لكن فً نفس . وتختلؾ عن طبٌعة عمل جهاز المخابرات ومهامه  وقٌاداتها وهٌكلٌتها المستقلة

 بجمع المعلومات االستخبارٌة حول من اٌجاد شعبة فً جهاز المخابرات تقوم الوقت الٌمنع ذلك
 .االرهاب فً الداخل مصادر وتموٌل االرهاب فً الخارج وتتبادل المعلومات مع مدٌرٌة مكافحة
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المنظمة الى جهاز  كذلك اسند الدستور مسإولٌة اسلحة الدمار الشامل والمخدرات والجرٌمة
تقً اهدافه ومهامه الى ارقى من تر الى فاعلٌة هذا الجهاز التً" لجم "المخابرات وذلك ٌعتبر 

ومكافحة التجسس التً اصبحت مفردة ؼاببة عن  ذلك مثل تهدٌدات االمن القومً والتجسس
والمإسسات االستخبارٌة بشكل عام ، رؼم التحدي التً ٌشهده  دٌباجٌة المخابرات العراقٌة

من التخصص فً المرحلة وما ٌمثله مكافحة االرهاب من تحدٌات ، الٌمنع  العراق فً هذه

 .المإسسات االستخبارٌة واالمنٌة فً العراق مهنٌة
 

 الخلط مابٌن الدفاع واالستخبارات
وعدم التقاطع  فً بلد مثل العراق ٌشهد موجات ارهابٌة متعددة ٌتطلب مهنٌة عالٌة والفصل

باالستخبار الدفاع باالمن او  مابٌن الدفاع واالمن واالستخبارات ، اي توزٌع المهام وعدم زج
لكن هنالك امكانٌة . وٌقلل من فاعلٌة االستخبار  الن ذلك ٌعتبر ارباك فً العملٌة االستخبارٌة

المخابرات والدفاع معا فً مواجهة االرهاب من خالل تشكٌل /االستخبار من اٌجاد تزاوج مابٌن
 رٌعالمحافظات الى المخابرات وكذلك تشكٌل فرق عسكرٌة ضاربة للتحرك الس فروع فً

فً المدن  منتشرة جؽرافٌا مع توزٌع محطات جهاز المخابرات او مع مدٌرٌة مكافحة االرهاب
عملٌات عسكرٌة سرٌعة قابمة  العراقٌة تمكن التنسٌق فٌما بٌنها دون الرجوع للمركز لتنفٌذ

المخابرات او محطات مدٌرٌة مكافحة  على المعلومات االستخبارٌة التً تحصل علٌها فروع
العملٌات تمكنها من تعقب التنظٌمات االرهابٌة واصطٌاد  ب فً المدن العراقٌة ، هذهاالرها

المداهمة العشوابٌة التً تقوم بها مجموعات الدفاع تعتبر استنزاؾ الى  اما عملٌات. قٌاداتها
ممارسات  المقاتلٌن وخلق خصوم جدد فً المجتمع العراقً لما ترافق هذه العملٌات من طاقات

ا فان المهام التً وضعها الدستور العراقً لالسؾ هً بعٌدة عن مهام المخابرات لذ.خاطبة

 .العراقٌة
 

 فشل أمنً
العراقٌة  خطؤ شابع ٌتداول بٌن االعالم والمسإولٌٌن بوجود خروقات فً االجهزة االمنٌة هنالك

ة نحن الحالة العراقً ، وفً الحقٌقة الخروقات ممكن ان تحصل مرة او بضعة مرات ، لكن فً
االمنٌة لوحدها ولكن ٌشترك فٌه  اما فشل االجهزة االمنٌة، هذا الفشل التتحمله االجهزة

اللجنة االمنٌة من نقص فً تعانً . والتنفٌذٌة ومإسساتها البرلمان ،الذي ٌراقب اداء الحكومة
 فً واالستخبار وتفتقد الى ابسط مقومات االشراؾ على اهم لجنة ٌحتاجها العراق مهنٌة االمن

وتدخل ضمن  اكثر ماتكون مهنٌة ،" مسٌسة "الوقت الحاضر، وممكن تفسٌر ذلك بانها لجنة 

 .باب المحاصصة على حساب االمن الوطنً العراقً
 مكافحة التجسس

المستخدمة لجمع  تعنً هً مجموعة األجهزة والتشكٌالت: أن االستخبارات أو المخابرات 
الى الجهات ذات العالقة  اي توزٌع المعلومات المعلومات المصنفة وتحلٌلها وتوظٌؾ ،

الوقت تكون المخابرات مسإولة عن مكافحة  لالستفادة منها بعد ان تم التحقق منها وفً نفس
نشاط السفارات والشركات والمإسسات االجنبٌة وكذلك  التجسس فً الداخل من خالل متابعة
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وهنا ٌجدر االشارة بان بعض الدول .ٌدخلون او ٌعملون فً العراق  االشخاص االجانب اللذٌن
مكافحة التجسس فً الخارج على شرط ان الٌتعارض مع نشاط الخدمة الخارجٌة  تقوم بنشاط

التً  التجسس ضمن داخل نفس المإسسة ، وتتخذ اجهزة المخابرا ت هذه الخطوة فً الدول اي
التجسس بالخارج  فحةتشهد وجودا متمٌزا او واسعا الى جالٌتها فً الخارج ، وقد تنشط مكا

المخابرات  .الؽطاء الدبلوماسً تحت جمعٌات الصداقة بٌن البلدٌن، شركات تجارٌة ، او تحت

االمن القومً وهً من تقوم  هً الحكومة الخفٌة التً تقوم بتنفٌذ سٌاسة الدولة فً مجال

 .البلد اي تهدٌد قابم او محتمل ضد باعداد تقارٌر الموقؾ واعطاء االنذار المبكر ازاء
 مكافحة االرهاب

 
والمفارز التً هً  االرهاب فً العراق ٌحارب بطرٌقة بدابٌة تقلٌدٌة قابمة على نشر الدورٌات

 ، ان محاربة وؼٌر قادرة على حماٌة نفسها ذاتها اصبحت اهداؾ للمجموعات االرهابٌة
الرد السرٌع  واتاالرهاب ٌنبؽً ان تكون بالمعلومات االستخبارٌة والمراقبة باالشتراك مع ق

كذلك ٌجب . لمعاقل االرهاب  العالٌة الكفاءة ولٌس بقوات مشاة اعتٌادٌة وبضربات استباقٌة
ٌستطٌعوا النهوض  ٌنوتاتً بقادة مهنً تؽٌر تشكٌالت القادة االمنٌن فً الجٌش والشرطة

مٌركٌة كانت القوات اال 2011ولؽاٌة نهاٌة عام  2003منذ عام ؾ.بمهارات االمن واالستخبار
االتفاقٌة  وقد وفرت. االمٌركٌة تمسك بالملؾ االمنً ومكافحة االرهاب فً العراق  واالدارة

والتكنلوجٌا فً تعقب االرهاب  االمنٌة مابٌن العراق والوالٌات المتحدة الكثٌر من فرص التدرٌب
كٌة العراقٌة لم تستثمر الخبرات االمٌر لالسؾ ٌبدو ان القوات. ومكافحته على االرض 

االستخبارٌة ومواجهة تحدي االرهاب فً العراق ، امام  والتكنلوجٌة فً جمع المعلومات
التً تتمتع بقدرات " تنظٌم دولة العراق االسالمٌة " وتنظٌم القاعدة و  المجموعات المسلحة

 .وفنٌة تتماشى مع تطور التكنلوجٌا وتقنٌة االرهاب تخطٌط
والتً ٌشترط  رة الخارجٌة فً مجلس االمن القومً ،ؼاب عن الدستور العراقً دور وزالقد 

التجسس الخارجٌة ، ناهٌك ان ـ  ة وجودها كونها المرادؾ الى نشاط جهاز المخابرات والخدم
 مستقل،جهاز استخباري تابع الى الخارجٌة  تجارب بعض الدول ومنها الوالٌات المتحدة تملك
االستخبارٌة وتقارٌر الموقؾ  اسات والبحوثمعنً بجمع المعلومات االستخبارٌة وتقدٌم الدر

اما ادارة وزارة الداخلٌة  .الوكاالت االستخبارٌة  واالنذار المبكر والتً تفوق احٌانا تقارٌر

عدم الثقة داخل الحكومة بٌن االطراؾ  والدفاع والمخابرات بالوكالة فهً تعكس صورة
عٌاتها السلبٌة واضحة بتدهور الوضع والتً اصبحت تدا السٌاسٌة المشتركة فً ادارة الحكومة

لم تتوفر  ان المإسسات االمنٌة العراقٌة لن ٌكتب لها النجاح فً مواجهة االرهاب ما  .االمنً
التقاطع بٌن مإسسات  لها قاعدة استخباراتٌة تقوم على اساس المعلومات االستخبارٌة وعدم

 .االمن والدفاع
 

 اتكاتب فً مكافحة االرهاب واالستخبار*
  

 ألمصادر
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لعراق يتأهل لمولع الصذارة في التصاداث الذول ا

ةالنامي
2 

 
 التحرر من أحكام الفصل السابع فً مٌزان الخبراء

 
تتجه انظار العراقٌٌن بفارغ الصبر الى الطاولة المستدٌرة لمجلس االمن الدولً كً ٌقضً  

بخروج العراق نهابٌا من احكام الفصل السابع الذي طال العراق ودمر بناه التحتٌة جراء 
وزرها الشعب الصابر الذي سٌنال بفضل حنكة  السٌاسات الرعناء للنظام السابق التً تحمل

فقد استؤثر قرب . سٌاسة مفاوضٌه الحكومٌٌن كامل استحقاقاته السٌادٌة لٌعٌد بناء نفسه 
موعد خروج العراق من الفصل السابع من مٌثاق االمم المتحدة باهتمام االقتصادٌٌن 

استؽالل الموارد االقتصادٌة للبلد والمختصٌن الذٌن دعوا الى التوجه الى اعمار البنى التحتٌة و
بالصورة المثلى، مإكدٌن اهمٌة اإللتفات الى معالجة الكثٌر من االختالالت التً ٌعانً منها 
االقتصاد الوطنً كون ان العراق انتهى من التزاماته الدولٌة ما سٌإدي بالتالً الى تطوٌر 

.  سابقاالقتصاد بعد أن أنهكته السٌاسة التً اعتمدها النظام ال
 

  رفع الوصاٌة
 

من جهتها أكدت االقتصادٌة الدكتورة سالم سمٌسم ان خروج العراق من الفصل السابع ٌعطً 
رسالة للعالم بؤن الوصاٌة رفعت عنه وبالتالً اصبح من الممكن له ان ٌتقلد مكانات اقتصادٌة 

. اعلى مما هو علٌه االن
كان الحكومة ابرام الكثٌر من االتفاقٌات سٌكون بام :(الصباح)سمٌسم فً تصرٌح لـ واضافت 

والدخول فً المزاٌدات لالستثمار فً االسواق  والعقود الكبٌرة مع الشركات العالمٌة الضخمة 
والبورصات العالمٌة ، بعد ان كان وجود العراق تحت الفصل السابع ٌمثل عابقا فً  الدولٌة 
. طرٌقها 

 
 تحرٌر االموال

 
موال العامة العراقٌة ستتحرر أٌضاً من هذا القٌد بعد ان كانت واشارت سمٌسم الى ان اال

خاضعة لوسٌط ٌدٌرها نٌابة عن العراق النه ٌؤخذ نسبة عن قٌامه بالتوسط لتورٌد او تنفٌذ 
االمم  كان العراق الٌستطٌع توقٌعها بسبب ذلك الفصل من مٌثاق  عقود اقتصادٌة كبٌرة 

من الممكن اختصار هذه الحلقات بصورة مباشرة بما ٌعتبر  المتحدة، الفتة الى انه االن سٌكون

                                                             
2

 الصباح  -مصطفى الهاشمً -حسٌن ثؽب التمٌمً    
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. مكسباً كبٌراً 
ودعت الى ضرورة الحفاظ على االموال العراقٌة من البعثرة والهدر الن البلد بحاجة الٌها للقٌام 

ما فاته منذ ان فرض هذا القٌد وحتى االن وبما ٌخدم مصلحة الشعب  بعملٌة التنمٌة لتعوٌض 
. ٌحقق نسبة اعلى لمستوى دخل الفرد  ٌق مردود اقتصادي عال بحٌث ٌمكن تحق

 
 البورصة ستنتعش

 
بسبب تحرر االموال  ولفتت الى ان البورصة ستشهد دخول اعداد لمستثمرٌن ؼٌر عراقٌٌن  

العراقٌة وبما سٌدعم القطاع الخاص والشركات المساهمة الن البلد سٌكون بٌبة ممتازة لجذب 
ة لشركات عمالقة وضخمة تنهض بواقع البنى التحتٌة، مإكدة ان سعر االستثمارات المتنوع

سٌشهد ارتفاعا اٌضا لوجود عدد كبٌر من االجانب ٌستثمرون فً العملة لقوة  الدٌنار 

المقبل كما اعلن محافظ البنك  ملٌار دوالر فً تموز  80االحتٌاطً الذي ٌؽطٌها والذي سٌبلػ 
. ي تصرٌحات صحفٌةالمركزي وكالة عبد الباسط تركً ؾ

 
  زوال عوابق الشركات

 
ان القرار ٌفتح افاقاً اوسع للعمل فً جمٌع   (الصباح )وقال الخبٌر المالً سٌؾ الحلفً لـ

امام الشركات العالمٌة المتخصصة والتً تعد الفصل السابع عابقا  القطاعات االقتصادٌة السٌما 
عمل فً مٌدان تنفٌذ المشارٌع، كما كبٌرا امام تواجدها فً ساحة العمل العراقٌة وال

الشركات الدولٌة الكبرى ستكون لها انسٌابٌة عالٌة فً حرٌة التواجد فً ساحة االقتصاد  ان 
اكبر  المحلً فً وقت تجد ان اؼلب تلك الشركات تتحٌن الفرص لوضع قدمها فً واحدة من 

اص المحلً فً بناء عالقات فً العالم مبٌنا ان هذا االمر ٌساعد القطاع الخ العمل  ساحات 
حٌث الحاجة الى تؤهٌل جمٌع القطاعات االقتصادٌة . وطٌدة مع الكتل االقتصادٌة الدولٌة

.  بمفاصلها االنتاجٌة والخدمٌة وهذا امر ٌحتاج الى جهود الشركات العالمٌة المتخصصة
 

  حرٌة فتح االعتمادات
 

فً قطاع المال الذي كبلت تعامالته لفترة  وبٌن ان فحوى الخروج من طابلة البند السابع ترتكز
طوٌلة من الزمن وانقطع عن االحداث العالمٌة والتطورات والحداثة التً شهدها قطاع 

المصارؾ والنقد العالمً، وان التحرر من قٌود الفصل السابع ٌمنح حرٌة اكبر فً عملٌة فتح 
. االموالاالعتمادات المستندات التً تساعد فً تفعٌل انسٌابٌة حركة 

 
  اعادة الثقة

 
واشار الى ان عالقات قطاع المال العراقً مع العالم ستؤخذ منحى مؽاٌرا لما كانت علٌه 
وسٌكون هناك تفاعل مع العراق الذي ٌملك اقتصادا واعدا تدركه نمور االقتصاد العالمً 
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مع العالم وهذا فً جمٌع االحوال ٌؽٌر من خارطة تعامل بنوكنا العامة والخاصة , السبعة
الخارجً وسٌكون عنصرا مهما فً ساحة التداول النقدي العالمً بعد ان كان مكبال بقرارات 

دولٌة كما ان الدول ستنظر الى العراق على انه اوفى بالتزاماته الدولٌة بالكامل مما ٌزٌد الثقة 
االقتصادٌة باالقتصاد العراقً وتوسع التعامل التجاري مع العراق وسٌحصل تحسن فً التنمٌة 

الفتا الى ان العراق سٌكون قبلة الشركات العالمٌة ورإوس . والوضع االقتصادي بشكل عام
. االموال التً تبحث عن استثمارات مضمونة فً اقتصادات تملك جمٌع مقومات النجاح

 
  اشكالٌة النظام االقتصادي

 
سابع من مٌثاق االمم وفً هذا الشؤن قال الخبٌر االقتصادي مظهر محمد صالح ان الفصل ال

المتحدة كبل العراق بقٌود أسست لنشاط اقتصادي هالمً وظٌفته ادامة العٌش عبر برنامج 

واضاؾ فً تصرٌح . 1996فً العام (النفط مقابل الؽذاء)تجهٌز إبان الحصار سمً ببرنامج 

ج اقتصادٌة نتائ 2003بعد العام  (استمرار سراب الفصل السابع)لقد ولد هذا األمر  (الصباح)لـ

هجٌنة، فً تركٌب نمط االقتصاد، وإشكالٌة النظام االقتصادي، وعالقاته الدولٌة التً ٌتعاطاها 
العراق، لكونه بلدا من بلدان المخاطر االستثمارٌة العالٌة، على الرؼم من تمتعه بفوابض 

.  اقتصادٌة نسبٌة، فعلٌة وممكنة
لً، تجاري ومالً، واسع، ؼٌر أنه لم ٌتعد، فً ولفت الى ان البالد لم تجِن سوى انفتاح لٌبرا

نطاقه، الوسط اإلقلٌمً المحٌط بالعراق، أو أجزاء من أسواق آسٌا االستهالكٌة، إلشباع نواقص 
االستهالك، والتعوٌض عن منتجات كان ٌعوضها االقتصاد المحلً فً ظروفه الطبٌعٌة قبل 

. الحصار 
 

  التكنولوجٌا محرمة
 

البنك المركزي السابق الى ان التكنولوجٌا المتقدمة ظلت شبه ممنوعة من وأشار نابب محافظ 
دخول البالد، ولم تبادر شركات المقاوالت الدولٌة، التً تنهض باالستثمارات المتعلقة بالبنٌة 
التحتٌة، بدخول العراق، ولم تستجب لمطالب العراق اإلنمابٌة، على الرؼم من مؽرٌات فرص 

إلى نشاط األعمال بعٌن الرٌبة وقوة المخاطر التً ٌفرضها الفصل العمل، لكونها تنظر 
.  المذكور

ونوه بؤن مذكرة النفط مقابل الؽذاء أمست المنفذ الوحٌد لشركات النفط األجنبٌة فً االندفاع 
نحو تطوٌر حقول النفط واالستثمار فٌها، ضمن جوالت التراخٌص، لسالمة الوضع القانونً فً 

ا والتحكٌم، فً وقت ُحرمت البالد من هذا االندفاع فً مجاالت ال تقل أهمٌة مجالً التكنولوجً
فً تقدم الحٌاة االقتصادٌة والتنمٌة، والسٌما، على سبٌل الحصر، قطاعات الكهرباء، 

 . والصناعة، والتكنولوجٌا، والترابطات ذات العالقة
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 حواجز الفصل السابع
 

ي العراق، وانحدر نحو حافات هشة، بسبب الحواجز واكد صالح لقد اسُتقطب حراك التنمٌة ؾ

 2003نٌسان  9التً وضعها الفصل السابع، بخفة ومرونة ؼٌر مربٌة، وبسراب عال، منذ 
وحتى الوقت الحاضر، األمر الذي جعل البالد ورشة عمل متعطلة، تنتظر الحصول على الطاقة 

لعملة األجنبٌة مالبمة، ربما ال تقل، الكهربابٌة، ومستلزمات نهضتها، فً وقت توافرت سٌولة با
. الٌوم، عن مبة ملٌار دوالر

 
 عابق دولً

 
ٌبقى هناك معوق ومانع دولً، ٌقؾ حابال أمام تقدم العراق، وهو سراب الفصل : وزاد قابال

السابع، فقد استمرت التنمٌُة تزحؾ خلؾ لٌبرالٌة السوق، التً ٌنبؽً أال تتعدى استٌراد 
توفره مذكرة التفاهم، وهً، هذه المرة، استٌرادات مؽلفة بالحلوى، ووسابل  مفرداتها، ما كانت

إنه نمط إنتاجً . المتعة، واالتصاالت، وهً كثٌفة االستهالك، قلٌلة اإلنتاج، والقٌمة المضافة
. خطٌر، ال ٌتطلع إلى االنتاج، بل ٌنكفا خلؾ قضبان الفصل السابع االستهالكٌة

 
 توقؾ الكهرباء

 
د أن تتحقق القدرة على استعادة الطاقة الكهربابٌة قبل ؼٌرها ، كً نلمس حقٌقة أن وشدد ال ب

توقؾ كهربة العراق كان سببه قٌود الفصل السابع، وقواه الخفٌة العمدٌة، التً حرمت البالد 
. من الحصول على تكنولوجٌا الطاقة وولوج التقدم والتنمٌة

 
  اكتمال السٌادة

 
ان خروج العراق من طابلة البند : صادي التطوٌري الدولً علً الحلفًوقال ربٌس المركز االقت

السابع خطوة مهمة الكتمال سٌادة العراق والسٌطرة على موارده وفتح افاق جدٌدة فً عالقاته 
. مع العالم الخارجً

وقال ان االجواء االٌجابٌة فً العالقات العراقٌة الكوٌتٌة تعد بوادر امل لخروج العراق نهاٌة 
الشهر الحالً من طابلة الفصل السابع التً تعتبر خطوة كبٌرة وحساسة فً العملٌة السٌاسٌة 

. كونها تسهم فً اكتمال السٌادة وسٌطرة العراق على موارده االقتصادٌة كافة
 

  قوة مإثرة
 

ولفت الى ان العراق اصبح فً الوقت الراهن قوة اقتصادٌة مإثرة فً ساحة االقتصاد العالمً، 
الحكومة العراقٌة تخطو خطوات واسعة فً تفعٌل الملؾ االقتصادي، السٌما ان هناك  وان

منظمات دولٌة بٌنت ان العراق ٌخطو خطوات واسعة وكبٌرة باالتجاه االقتصادي والتنموي 
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السابع استحقاق وطنً بعد  وزاد الى ان خروج البلد من طابلة الفصل .الصحٌح والمطلوب
ه، التً فرضتها علٌه قٌود الفصل السابع التً اهلكت االقتصاد العراقً اٌفابه بجمٌع التزامات

من الفصل السابع  كما ان خروج العراق . وعقدت مراحل التنمٌة واوقفتها لفترة طوٌلة
. سٌقترب به خطوة من استعادة مكانته الدولٌة التً فقدها بسبب سٌاسات النظام المقبور

 
  العراق لم ٌعد ٌهدد السلم

 
سفٌر المملكة المتحدة فً المنظمة الدولٌة مارك لٌال ؼرانت الذي تترأس بالده مجلس  وقال 

االمن حالٌا فً تصرٌح صحفً ان الفترة المقبلة ستناقش االمم المتحدة فٌها تحوٌل ملفات 
واننا نجد ذلك له اهمٌة  العقوبات المتبقٌة على العراق من الفصل السابع الى الفصل السادس، 

ا عدٌدة اهمها ان العراق لم ٌعد دولة تهدد السلم واالمن الدولً، وان العقوبات التً من زواي
فرضت على العراق تحت مواد الفصل السابع قد تم ابدال طبٌعتها بعد ان اوفى العراق بمعظم 

التزاماته الدولٌة بموجب القرارات التً اتخذت من قبل مجلس االمن باالخص سنتً 

حوٌل هذه الملفات الى الفصل السادس ٌعنً من جملة ما ٌعنٌه ان ، كما ان ت1991و1990

النزاع السابق كان بٌن ٌدي مجلس االمن قد اصبح االن بٌن ٌدي الدولتٌن العراق والكوٌت مع 
متابعة مجلس االمن للملفات المتبقٌة، اضافة الى ان جمٌع الملفات العالقة تحكمها مفاعٌل 

ٌذكر ان وفدا .ٌن وهً قابلة للتسوٌة وفق مبادئ الفصل السادسالحلول السلمٌة ما بٌن الدولت
كوٌتٌا برباسة ربٌس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح قد زار العراق االربعاء الماضً 

ووقع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم واعلن خالل مباحثات المسإولٌن العراقٌٌن والكوٌتٌٌن ان 
االمم المتحدة مقابلة بان كً مون وابالؼه باتفاق البلدٌن الحكومتٌن طلبتا من مندوبٌهما فً 

وان العراق قد نفذ كامل االلتزامات المفروضة علٌه بموجب الفصل السابع حسب قرارات 
مجلس االمن والطلب من االمٌن العام لالمم المتحدة ابالغ ذلك الى مجلس االمن لٌرفع شروط 

. الفصل السابع من العراق
 

 سٌاسٌةدعم العملٌة ال
 

الى ذلك قال الخبٌر االستشاري توفٌق المانع ال ٌوجد شك بؤن رفع الفصل السابع ٌعد خطوة 
مهمة وحساسة فً تحسٌن العملٌة السٌاسٌة كون هذه الخطوة ستسهم مساهمة فاعلة فً 

اكتمال السٌادة واالستقالل لبلد مثل العراق ٌمتلك موارد مادٌة وطاقات بشرٌة مهٌؤة اذا ما رفع 
ٌصاحبها وضع خطة , التقصٌر الواضح فً ادارتها واعنً الموارد المادٌة والموارد البشرٌة 

ألن  , لتطوٌر العالقات مع دول الجوار من خالل خلق مصالح مشتركة ٌستفٌد منها الجمٌع 
الجمٌع ٌنظر للعراق بؤنه لدٌه كل االمكانٌات لٌكون قوة اقتصادٌة مإثرة رؼم الظروؾ السلبٌة 

, الدولٌة االقتصادٌة ,ودة فً الساحة العراقٌة وهذا ما أكدته الكثٌر من المنظمات العالمٌة الموج
رؼم أن هناك , وبدأت تلمس أن العراق بدأ ٌخطو خطوات سرٌعة تجاه االقتصاد التنموي 

وهو أمر , ضبابٌة فً وضع ثوابت القتصاده فً التوجه الى اقتصاد المنافسة الحقٌقٌة والسوق 
مهم  
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 حركة االموال

 
وخصوصا بعد رفع  لذلك فان التحرر مهم وان جاء متؤخرا فهو سٌعطً الحرٌة لحركة امواله 

الوصاٌات والسٌطرة من بنوك فرضت علٌه وخصوصا فً حركة االموال فً مصارفه دون 
محدودة فرضتها علٌه الظرؾ وٌمكن االشارة الى امكانٌة مصارفه من  الرجوع الى مصارؾ 

التحوٌالت  ,  الكفاالت النقدٌة الضامنة , خطابات الضمان , عتمادات المستندٌة اصدار اال
النقدٌة جمٌعها كانت عقبة كبٌرة فً عملٌات التبادل التجاري وكانت تكلؾ مصارٌؾ كبٌرة 

اضافة الى زٌادة الدورة المستندٌة لالجراء وكانت القطاعات الثالثة فً العراق العام والمختلط 
ي منه وتكفً االشارة الى أن االمر كان محصورا فً المصرؾ العراقً للتجارة والخاص تعان

.   كوسٌلة لخالص االموال من العقوبات وتمشٌة التجارة العراقٌة" تً بً اي"
 

 التجارب العالمٌة
 

أنا شخصٌا ال اتفق مع من كان ٌدٌر السٌاسة المالٌة والنقدٌة والمصرفٌة فً العراق عندما كان 
و تكفً االشارة الى أن الفصل السابع . ل السابع كحجة لتحجٌم ادابه وتطوٌر قطاعه ٌضع الفص

فرض على المانٌا بعد خسارتها فً الحرب ولكن عند رصد اقتصادها ونشاطها التنموي وكذلك 

 2005النشاط المالً والسٌاسة النقدٌة تراها من االوابل ولم ٌرفع عنها الفصل السابع لؽاٌة 
اذن ٌجب ان ٌجد الجد لالستفادة من هذه الخطوة من القطاعات الثالثة , من ذلك  وٌمكن التحقق

وعلى السلطة التنفٌذٌة أن تضع ثوابت لالقتصاد , هناك عذر بعد  وبكل نشاطاتها فلم ٌعد  
العراقً وتوجٌهه توجٌها واضحا فعند رصد االمر لهذه اللحظة ٌتعذر معرفة فٌما اذا كان 

وعلى السلطتٌن اعادة النظر بالقوانٌن والتعلٌمات التً , و صناعٌا ام زراعٌا ا اقتصادنا تجارٌا 

 2003قانون التً تكرس النظام المركزي الذي زاد بدل ان ٌنقص بعد  22500ٌزٌد عددها على 
وبصورة واضحة فتخطى مرحلة المركزٌة بل وصلت الحالة الى االحتكار والبٌروقراطٌة العالٌة 

وتكفً االشارة الى ان بعض الوزارات اصبحت تعمل بالعمولة بدل االنتاج كما العام  فً االداء 
كذلك وزارة التجارة عند الرجوع الى االسلوب المتبع فً الشركة ,هو حال وزارة الصناعة 

ٌمر من خالل  العامة للسٌارات الفرق سمح للبعض من القطاع العام باالستٌراد ولكن الجمٌع 
وزارة التجارة 

 
  لى االمامخطوة ا

 
وختاما البد من القول ان اول المكتسبات هً خطوة فً الطرٌق الصحٌح الرجاع سٌادة العراق 
كاملة وؼٌر منقوصة وخطوة ستزٌل ان شاء هللا العوابق والمصدات فً طرٌق تطوٌر اقتصاد 

العراق وتسهٌل مهمته نحو خلق تنمٌة عقالنٌة متوازنة وسلٌمة فً العراق لٌستفٌد من 
.  وارد البشرٌة التً عانت االمرٌن من الرسوخ تحت الحصار والحرب التً سبقته الم
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الصحت  -تذهور البنيت التحتيت بعذ احتالل العراق 

إنمورجا
3 

تحقٌق وتوثٌق ونشر العدٌد من البحوث  ٌنشط زمالء عدٌدون من األطباء العراقٌٌن فً 
تحققت فً العراق الحدٌث أواخر الدولة والتراجم والصور التً توثق اإلنجازات الطبٌة التً 

العثمانٌة والحرب العالمٌة األولى امتدادا إلى تؤسٌس الدولة الحدٌثة والحكم الملكً والجمهوري 

وبالرؼم من تقلب أحوال النظم .  2003ولؽاٌة حدوث نكبة الؽزو واحتالل العراق فً نٌسان 
اضً ، استمرت مراحل بناء الصرح الطبً السٌاسٌة التً تعاقبت خالل فترة القرن المنصرم الم

العراقً المعاصر بالتكامل ولم تتوقؾ خطوات البناء والدٌمومة فً نهضته بالرؼم من ظروؾ 
الحروب والوبابٌات والفٌضانات والصراعات السٌاسٌة التً شهدها العراق ، كما ٌجد القارئ 

اتهم فً أعماق هذه المسٌرة ومذكر وهم ٌنشرون بحوثهم  والباحثٌن  أن معظم التوثٌقٌٌن 
الطبٌة فً العراق ٌعبرون بفخر واعتزاز خالل هذه الفترة عن بناء وتخطٌط وعزم متواصل 

ولكً نكون منصفٌن تؤرٌخٌا ٌجد القارئ أن بناء . ومتكامل لتحقٌق ما تم أنجازه خاللها 
ي األطباء مإسسات الطب والصحة فً العراق مهنٌا وأكادٌمٌا بالرؼم من أنه تم على أٌد

والمهارات التً جذبتها الصراعات العسكرٌة فً الساحة العراقٌة عثمانٌة وانكلٌزٌة ، لكنها 
جمٌعا ما كان لها أن تنجز لوال وجود اإلرادة العراقٌة والتصمٌم الوطنً للكفاءات العراقٌة التً 

ء والساسة صممت على العودة إبان تؤسٌس الدولة العراقٌة وتشجٌع وتبنً الملوك والرإسا
. ألفكار وطروحات االطباء والمهنٌٌن 

تؤسٌس المستشفٌات والمستوصفات والكلٌات الطبٌة والمراكز التخصصٌة والتعلٌمٌة والمهنٌة 
وإرسال البعثات وزماالت البحث والتدرٌب واستقبال الوفود والتدرٌسٌٌن قرارات كان لها 

ا تحسب جمٌعا قرارات سٌاسٌة للدولة لم اٌجابٌات كبٌرة فً بناء الصرح الطبً المعاصر لكنه
القادرة على إقناع الساسة وال ٌزال  تنجز من فراغ بل بتصمٌم وعزم من اإلدارات الطبٌة 

التارٌخ ٌوثق قرار تاسٌس الكلٌة الطبٌة الملكٌة العراقٌة ومن كان مصرا علٌه ومن وقؾ دون 
ور علً صادق مإخرا بحثا عن وعلى سبٌل المثال نشر األخ الدكت. انجازه وأخر إصداره 

الطبٌب اإلنكلٌزي سندرسن باشا ودوره اإلٌجابً والحثٌث للتؤسٌس والبناء لعملٌتً التعلٌم 
الطبً والطب المهنً فً العراق ولم ٌسجل لهذا الطبٌب األجنبً الذي جاء مع االحتالل 

علمً والطبً بكل البرٌطانً إال صفحات مضٌبة فً اإلسهام المثمر الرابع فً دعم التقدم ال
نواحٌه وبظمنها التمرٌض والصٌدله والتقنٌة وانتزاع االعتراؾ بشهادات الكلٌات الطبٌة من 

قبل الكلٌات والمعاهد العلمٌة البرٌطانٌة ، وكذا الحال لبقٌة األساتذة واألطباء الذٌن خدموا فً 
مٌة وإنسانٌة وعلمٌة كما أن هناك مإسسات حكو. الكلٌة الطبٌة والمعاهد والمإسسات الصحٌة 

                                                             
 كتابات  -عمر الكبٌسً 3

 

http://kitabat.com/ar/author/92/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A.html
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مثل كولبنكٌان والصحة الدولٌة  أجنبٌة وعراقٌة كان لها دوُر كبٌر فً مسٌرة التقدم الطبً 
والٌونسٌؾ والٌونسكو والموانا والنفط والجٌش والسكك وجمعٌات الهالل األحمر واألطفال 

. والتدرن 

برٌطانٌا ودول أخرى تعاونت والذي قادته أمٌركا و 2003الؽرٌب العجٌب أن احتالل العراق عام 
ًَّ بالمعارضة العراقٌة التً جاءت باالحتالل والتً كانت معظم  معهما وبالتوافق مع ما سم

بدال من أن ٌقدموا إنجازات  (مزدوجً الجنسٌة)قٌادتها من األطباء وهم عراقٌون مهجنون 
ن االحتالل لم ٌترك طبٌة وصحٌة ملموسة للعراقٌٌن وحالهم الصحٌة المهددة ، بدال من ذلك فا

إنجازا طبٌا وصحٌا على مرور عقود الزمن السالفة إال ودمره وعبث فٌه وهم لم ٌكونوا بذلك 
ولذلك فإن المقارنة بٌن ؼزو واحتالل . ؼافلٌن او مستؽفلٌن بل كانوا هادفٌن ومتقصدٌن 

 وؼزوات المحتلٌن األخرى وحتى تلك األشد منها تدمٌرا كالؽزو 2003العراق عام 

فٌما ٌخص تدمٌر البنٌة الطبٌة والصحٌة ؼٌر منصفة ، حٌث لم ٌسجل التارٌخ ان  المؽولً 
!.  هوالكو عند قدومه وحكمه قد استنزؾ وقتل وهجر األطباء بشكل خاص ومتعمد ومستهدؾ 

ولكً نستذكر ونستعرض ماذا فعل االحتالل بالمإسسة الطبٌة وتدمٌر الوضع الصحً فً 
ذكرى العاشرة للمحنة سؤورد بإٌجاز حصاد هذا الدمار وبإمكان الباحث العراق ونحن نعٌش ال

: التوسع بالعودة الى مقاالتً المنشورة تفصٌلٌا حولها 

عام أكبر جرٌمة انسانٌة بحق العراقٌٌن فقد  12كان فرض الحصار األثٌم على العراق لفترة . 1

طفال حدٌثً الوالدة ودون تسبب فً موت أكثر من ملٌون طفل عراقً وزٌادة نسب موت األ
الخامسة ومنع الشركات من تورٌد األدوٌة والمستلزمات والنشرٌات والمجالت الطبٌة وانقطاع 

.  البعثات واإلٌفادات والتواصل العلمً 

نهب وحرق وتدمٌر المستشفٌات الربٌسٌة والتخصصٌة منذ الساعات األولى لدخول قوات . 2
بار لكل ما تحظى به هذه المإسسات من حصانات ودالالت والمدن دون االعت الؽزو العاصمة 
. أثناء الحروب 

تشكٌل إدارة جدٌدة لوزارة الصحة أجنبٌة ومستوردة فرطت بكوادرها اإلدارٌة والمهنٌة . 3

 .والنزاهةوبقوانٌنها وهٌباتها ومإسساتها دون اعتبار للكفاءة والمهارة والعطاء 

ورٌة والكتلوٌة والعنقودٌة والٌورانٌوم المنضب وحتى ؼٌر استخدام األسلحة والقنابل الفسؾ. 4

المنضب والمعادن الثقٌلة وإشعال الحرابق فً البساتٌن والمدن وإثارة كتل الؽاز والؽبار الملوث 
. فً جمٌع المواجهات والتعرضات العسكرٌة برا وجوا 

فها وبهٌبة انتقاء الدواء العبث بالسٌاسة الدوابٌة الرصٌنة وبقوابم الدواء المعتمدة وتصنً. 5
ومعاهد ومختبرات التقٌٌم والفحص والتسجٌل وإؼراق السوق والمإسسات والصٌدلٌات 

والمذاخر واألرصفة واألسواق بؤدوٌة ؼٌر رصٌنة وؼٌر مقٌمه وال حصٌنة بل مزٌفه وملوثه 
. وضاره ونافذ ولؽاٌة الٌوم 

وزارة الصحة وكٌمادٌا ومن خالل فتح باب االستٌراد لكل من هب ودب وإلؽاء حصرٌته ب.6

.  شركات رصٌنة 

وبكوادر مدربه ومدعومة دولٌا  استهداؾ األطباء والكوادر الطبٌة والعلمٌة بمخطط إرهابً . 7

. ومالٌا وبحماٌة وإدارة قوات االحتالل 
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تخصٌص إدارة الوزارة لتٌار طابفً مجٌش أسهم فً تدمٌر بنٌة الوزارة وتصفٌات جسدٌة . 8
. ببدابل ؼٌر كفوءة ونزٌهة وتفشً الفساد اإلداري بشكل فاضح  ومهنٌة

استشراء الفساد المالً الفاضح فٌما ٌخص عقود التؤهٌل والبناء وعقود الدواء والتجهٌزات . 9
. الطبٌة 

منذ عشرة سنوات % 5اإلصرار على تخصٌص موازنة مالٌة لوزارة الصحة لم تتجاوز .10

كما هو معمول به فً % 10والتً ٌفترض ان تكون اكثر من وهو ال ٌفً بمتطلبات الوزارة 

. دول الجوار 

إهمال الرقابة الصحٌة لٌس فقط على المزاولة المهنٌة واألدوٌة والقطاع الطبً العام . 11

. والخاص ولكم فٌما ٌخص األمن الؽذابً والدوابً 

واإلحصابٌات والرقابة إهمال عناصر وركابز الطب الوقابً كالتلقٌحات والمسوح الكشفٌة . 12

. الحكومٌة على المٌاه والؽذاء والصرؾ الصحً والتعامل مع النفاٌات و وسابل التخلص منها 
. مما أدى إلى انتشار األوببة واألمراض المعدٌة والفتاكة وزٌادة خطورتها بشكل مفرط 

نتج عنه من  التقصد وعدم االهتمام والمتابعة فً ظاهرة التلوث اإلشعاعً والبٌبً وما. 13
انتشار وزٌادة كارثة السرطانات واألورام والتشوهات الخلقٌة وإهمال التقارٌر المثبتة حول 

. خطورة هذه الظاهرة بل وحتى تثبٌط دور المنظمات الدولٌة المختصة بدور فاعل 

اإلخالل بالعمل ببطاقة صرؾ األمراض المزمنة التً كانت تؽطً احتٌاجات المواطنٌن . 14
. التفعٌل أو بؤدوٌة ومفردات البطاقة سواء ب

فقدان المنهجٌة التخطٌطٌة والمتابعة ألسبقٌات العمل وتقٌٌم األداء فً وزارة الصحة . 15
وفقدان التكامل فً العمل الوقابً والعالجً بٌن وزارة الصحة والوزارات االخرى ذات العالقة 

االجتماعٌة والكهرباء والتجارة بخدمات البٌبة والبنٌة التحتٌة كوزارة العمل والشبون 
. والصناعة والبلدٌات وؼٌرها 

انتشار ظواهر صحٌة خطٌرة لم تكن معهودة كظاهرة اإلدمان على الكحول واألدوٌة . 16

المخدرة وأمراض نقص المناعة واألمراض الجنسٌة والنفسٌة واالنتحار واالتجار 
. وبٌع األطفال واألعضاء  بالنساء 

اإلدارٌة لهذا + لتفتٌش وؼلوها فً الفساد اإلداري والمالً وإضفاء الشرعٌةفساد دوابر ا. 17
. الفساد 

إهمال ظاهرة التهجٌر واالؼتراب للكفاءة الطبٌة وعدم وجود أي حلول الحتواء هذه . 18
الظاهرة من خالل احتضان العابدٌن والراؼبٌن فً العودة ولذلك تستفحل وتتزاٌد هذه الظاهرة 

. قصورة على الكفاءات وانما شملت الخرٌجٌن الجدد وطلبة الكلٌات الطبٌة بحٌث لم تعد م

الحالة المزرٌة فً جاهزٌة وكفاءة وإدارة المستشفٌات والمراكز والعٌادات الطبٌة . 19
الحكومٌة والشعبٌة أدى إلى توسع ؼٌر مدروس وؼٌر كفوء وبصٌػ تجارٌة ودوافع ربحٌة 

أسعار ؼٌر معهودة او موروثة فً الوسط الطبً العرٌق و للقطاع الطبً الخاص وبسلوكٌات 
. بالرصانة والثقة 

فؤمراض الحرمان  انتشار وتفاقم أمراض ومضاعفات سوء التؽذٌة نقصا أو ترهال . 20

من % 25دون خط الفقر و% 30والجوع والؽذاء الفاسد قد تفاقمت حٌث ٌعٌش أكثر من 
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الذي تزداد فٌه مضاعفات سوء التؽذٌة كالسمنة  بنفس الوقت العراقٌٌن فً حالة نقص الؽذاء 
. والسكري وأمراض القلب وؼٌرها 

تدهور التعلٌم الطبً والصحً كجزء من حقٌقة تدهور التعلٌم فً العراق بشكل ملحوظ . 21

ونقص كبٌر فً كوادر الرعاٌة المركزة والتمرٌض وكوادر الرعاٌة لألمومة والطفولة وطب 
والتؤهٌل الطبً واإلسعاؾ الفوري وطب الطوارئ والتخدٌر والحروق العابلة وتقنً األسنان 

. وهً اختصاصات تمرٌضٌة وتثقٌفٌة وطبٌة ال تحظى باهتمام الدولة 

عدم إنجاز أي زٌادة فً السعة السرٌرٌة لمستشفٌات الدولة وعلى العكس فقد تم تقلٌص : 22
. داخل المستشفٌات الحكومٌة  عدد األسرة المجانٌة فٌها على حساب توسع األجنحة الخاصة

بمشروع للتؤمٌن الصحً المجانً الشامل للنهوض بالطبقات  افتقاد التفكٌر والتخطٌط . 23
واطبة ومتوسطة الدخل ولموظفً الدولة وهو ما ٌحسب بؤنه ثلمة حقٌقٌة فً صلب النظام 

. الصحً العراقً مقارنة بما ٌحدث وٌسري فً األقطار المجاورة 

لصناعة الدوابٌة العراقٌة مع أنها كانت السباقة فً المنطقة مقارنة بما ٌحدث فً تدهور ا. 24

. الدول المجاورة 

انعدام برامج الثقافة الصحٌة الممنهجة المدروسة وتدهور االعالم الصحً والطبً . 25

ومحاولة االنسالخ من انجازات ومسٌرة وتراث مسٌرة الطب العراقً المعاصرة والتؤسٌس 
.  تفتٌت هذه المسٌرة وقطع صلتها بإرثها ورموزها لثقافة 

ؼٌاب الشفافٌة وعدم كشؾ الحقابق عن أحداث الحرابق فً طوابق الوزارة والمستودعات . 26
الطبٌة واختفاء األدوٌة منها واختفاء وكٌلً الوزارة المهداوي والصفار واستخدام سٌارات 

رٌر العالج وكشؾ عصابات اختطاؾ وقتل على س اإلسعاؾ لنقل المختطفٌن وتعذٌبهم وقتلهم 
. وتهجٌر األطباء مما أدى الى استمرار هذا المخطط لؽاٌة الٌوم 

اقه ومخططاتهم فً  هذه هً ابرز وسابل دمار االحتالل وعصاباته وحكوماته وأحزابه وسرِّ
 تحطٌم المسٌرة الطبٌة العراقٌة وتقوٌض ركابزها وإنجازاتها والتً بعد مرور عشرة سنوات

على االحتالل أصبح بسببها المرٌض العراقً ضحٌة جشع العٌادات والمستشفٌات الخاصة أو 
الهفاً أمام السفارات والسفر الى أقطار عدٌدة للعالج واالستشفاء من أمراض جمة ال تعد وال 

تحصى لم تكن تستوجب السفر والعناء ، كما فقد المرٌض العراقً ثقته بؤطبابه بسبب اختراق 
القٌم والسلوك المهنً الطبً الرفٌع فً ؼٌاب الرقابة والحساب من جهة وبسبب هجرة  منظومة

األطباء وخطفهم او مقاضاتهم بالفصل والتهدٌد العشابري كما أصبح العراق موبوءا باألدوٌة 
الفاسدة والمخدرات وتركت فٌه الحروب أكثر من ملٌونً معوق وعاجز وسرقت مخصصات 

اسدة ومشارٌع وهمٌة تحولت الى عمارات وقصور للسراق خارج الوزارة ونهبت بعقود ؾ
العراق فً حٌن تنتشر كفاءاته الطبٌة والعلمٌة فً كل مستشفٌات وجامعات العالم تبحث عن 

. عمل ٌإمن لها عٌشها وإقامتها بعد ما عانت من ضٌاع وتهجٌر 
وصحته وسالمته  أسالٌب ممنهجة ومتعمدة ومستمرة ومتواصلة، استهدفت اإلنسان العراقً

وقوضت معالم صرح طبً متٌن كوادراً ومإسسات وكفاءات ،وأنتجت وضعا صحٌا متهرباً 
. وسالمته  كارثٌاً ؼٌر قادر على رعاٌة وحفظ صحة االنسان العراقً 
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حول الرواتب التماعذيت الفاحشت للبرلمانيين
4 

 
فً توزٌع الثروة بٌن أبناء  العراق بلد الؽرابب والعجابب، ومن هذه الؽرابب ؼٌاب العدالة

شعبه، وأوضح مثال على ذلك هو التمٌٌز الجابر فً الرواتب التقاعدٌة بٌن أصحاب المناصب 
مجلس الرباسة، مجلس )فالسٌاسٌون على مختلؾ مواقعهم . السٌاسٌة وؼٌر السٌاسٌة

الٌة ، ٌتمتعون برواتب خً(الوزراء، أعضاء البرلمان، وأعضاء مجالس الحكومات المحلٌة
ضخمة إثناء الخدمة، تتراوح ما بٌن عشرة مالٌٌن وعشرٌن ملٌون دٌنار شهرٌاً، ال تتناسب 

إطالقاً مع ما ٌقدمونه من خدمات للشعب، مقارنة بفبات أخرى من العاملٌن فً مإسسات الدولة 
. من عمال وموظفٌن فً مختلؾ المجاالت والدرجات

من رواتبهم إثناء الخدمة، أي فً % 80ٌٌن ٌعادل وعند التقاعد ٌكون الراتب التقاعدي للسٌاس

ملٌون دٌنار شهرٌاً على األقل، بؽض النظر عن مدة خدمتهم حتى ولو كانت  16  -8حدود 

واألسوأ من ذلك، . وهذا النظام فرٌد من نوعه، ال مثٌل له فً جمٌع أنحاء العالم! أسبوعاً واحداً 
جلسات البرلمان أصالً، ومنهم على سبٌل المثال أن هناك عدد ؼٌر قلٌل من النواب لم ٌحضروا 

. السٌد إٌاد عالوي، ربٌس كتلة العراقٌة، الذي لم ٌحضر جلسات هذه الدورة أكثر من مرتٌن
كذلك هناك عدد ؼٌر قلٌل من النواب ٌتسكعون فً شوارع عمان، وٌتمتعون برواتب خٌالٌة 

ر على العراق، إذ هناك وزراء ونواب وامتٌازات ضخمة مقابل ال شًء، أو حتى التخرٌب والتآم
شاركوا فً اإلرهاب مثل رافع العٌساوي، وعدنان الدلٌمً، ومحمد الداٌنً، وطارق الهاشمً 

وقرٌبه أسعد الهاشمً، وؼٌرهم كثٌرون، تدفع لهم رواتب خٌالٌة لقاء ما ٌقومون به من 
! إرهاب

كل هذه االمتٌازات دون أي استحقاق، لذلك، فمن حق الناس أن ٌسؤلوا لماذا ٌتمتع البرلمانٌون ب
خاصة وقد تسببوا فً عرقلة المصادقة على الكثٌر من القوانٌن ومنها قانون الموازنة لهذا 

ملٌون دوالر  25الذي تؤخر لعدة أشهر، وهذا التؤخٌر كلؾ الشعب العراقً نحو  (2013)العام 

ب علٌهم واإلساءة إلى سمعتهم هذه التصرفات، واالمتٌازات أدت إلى جلب نقمة الشع. ٌومٌاً 
وسمعة السٌاسة، لٌس فً العراق فحسب، بل وصل سوء سمعتهم إلى القارات الخمس، حٌث 

السٌاسٌون العراقٌون ): البرٌطانٌة قبل عامٌن تقرٌراً بعنوان (الدٌلً مٌل)كتبت صحٌفة 
على ألؾ دوالر أن الساسة العراقٌٌن ٌحصلون : "جاء فٌه (ٌكلفون البلد ألؾ دوالر كل دقٌقة

قانونا واحدا ٌهم البلد، وٌسكنون مجانا فً أرقى فنادق  للدقٌقة الواحدة من دون أن ٌضعوا 

دوالر،  22500دوالر، وراتب شهري قدره  90000وحصلوا على رسوم بمقدار ... بؽداد

 فً المابة من رواتبهم الشهرٌة 80فنادق بؽداد، وبعد االستقالة ٌحصلون على  وسكنوا أرقى 
باالحتفاظ بجوازاتهم وجوازات عابالتهم الدبلوماسٌة، فً حٌن ٌفتقر  مدى الحٌاة، وٌسمح لهم 

وهذا ال ٌعنً أن جمٌع البرلمانٌٌن ." البسطاء إلى الخدمات األساسٌة مثل المٌاه والكهرباء
سٌبون، إذ ال بد وأن ٌكون من بٌنهم أعضاء شرفاء مخلصون للشعب، خاصة وإن استنكار 

                                                             
4

 المإتمر -عبد الخالق حسٌن 
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الفاحشة جاء من عضو برلمانً، وهً الناببة الشجاعة الدكتورة حنان الفتالوي التً  الرواتب
إذ أفادت األنباء . بإلؽاء الرواتب التقاعدٌة للبرلمانٌٌن (دولة القانون)قدمت اقتراحاً باسم كتلتها 

ضً ، انه قدم اقتراحا للبرلمان ٌق2013حزٌران  18أن ابتالؾ دولة القانون، أعلن الثالثاء، "

وقالت الناببة عن االبتالؾ " بإلؽاء الرواتب التقاعدٌة ألعضابه، وأعضاء مجالس المحافظات،
هذه الرواتب تكلؾ موازنة "حنان الفتالوي فً مإتمر صحافً عقد فً مبنى البرلمان ان 

التعامل مع المقترح "داعٌة هٌبة رباسة البرلمان إلى ". ملٌار دٌنار سنوٌا 100الدولة أكثر من 
". شكل جدي ألنه مطلب شعبً وال ٌخص نابباً أو كتلةب

والجدٌر بالذكر أن هذا االقتراح تلقى ترحٌباً شعبٌاً واسعاً، حٌث قامت جماعة من المثقفٌن 
وخالل ساعات قلٌلة من نشر نداء . بحملة تواقٌع لتؤٌٌد الحملة الوطنٌة إللؽاء تقاعد البرلمانٌٌن

وهذا دلٌل على مدى تذمر وسخط الشعب على . ثر من الفٌنالحملة بلػ عدد الموقعٌن علٌه أك
السٌاسٌٌن من االمتٌازات التً ٌتمتعون بها دون استحقاق، خاصة وهناك المالٌٌن من 

والعاطلٌن عن العمل والفقراء واألرامل واألٌتام والمعوقٌن بسبب الحروب العبثٌة التً شنها 
. النظام الساقط، وإرهاب أٌتامه بعد سقوطه

كن واقعٌٌن، اعتقد أن إلؽاء الراتب التقاعدي كلٌاُ ؼٌر ممكن، إذ ال بد للمتقاعد من راتب لن
تقاعدي ٌعٌش علٌه فً حالة تقاعده ألي سبب، لعجزه عن العمل بسبب العمر أو المرض، أو 
لعطل جسمً من أي نوع، إال إذا كان له مصدر آخر للرزق كؤن ٌكون صاحب تجارة أو حرفة 

مر وصحة ٌسمحان له بمزاولة العمل، مثل، األطباء والمهندسٌن وؼٌرهم من وما زال فً ع
. أصحاب المهن

ال أعرؾ شٌباً عن قانون تقاعد العمال والموظفٌن فً العراق، ولكنً أعرؾ أن هناك قانوناً 
، راتب تقاعدي (وزراء ونواب وأعضاء مجالس الحكومات المحلٌة)ظالماً ٌمنح السٌاسٌٌن، 

راتبهم إثناء الخدمة حتى ولو كانت مدة خدمتهم ال تتجاوز األسبوع الواحد كما  من% 80ٌعادل 

وهذا ظلم فاحش مقارنة بفبات العاملٌن اآلخرٌن فً مإسسات الدولة مثل . ذكرنا فً أعاله

 45وعلى سبٌل المثال ال الحصر، أعرؾ أستاذاً فً الطب، له من الخدمة . العمال والموظفٌن

سنة كؤستاذ فً الكلٌات الطبٌة العراقٌة، تخرج على ٌدٌه  30ي الجٌش، وسنة ؾ 15سنة، منها 
وبعد . آالؾ األطباء، اضطر أن ٌهاجر إلى برٌطانٌا فً التسعٌنات والعمل فٌها كطبٌب استشاري

سقوط حكم البعث قدم طلباً للدوابر المختصة فً العراق للتقاعد، فلم ٌستجاب لطلبه بحجج 
. تجاوز الثمانٌن، ٌعٌش على راتبه التقاعدي من عمله فً برٌطانٌا واهٌة وسخٌفة، وهو اآلن

كذلك أعرؾ أساتذة جامعٌٌن متقاعدٌن فً العراق خدموا عشرات السنٌن، راتبهم التقاعدي أقل 

من الراتب التقاعدي للنابب البرلمانً بؽض النظر عن مدة خدمته حتى ولو كانت % 10من 
. ألسابٌع

ترح تخفٌض الراتب التقاعدي لٌس للنواب فحسب، بل ولجمٌع الوزراء وبناًء على ما تقدم، اق
والمدراء العامٌن وأعضاء مجالس المحافظات واألقضٌة والنواحً وؼٌرهم، وفق قانون 
منصؾ ٌحدد رواتب السٌاسٌٌن بما ٌتناسب مع مدة الخدمة وؼالء المعٌشة أسوة ببقٌة 

ولتحقٌق ذلك، أقترح سن قانون عادل للتقاعد، . نالعاملٌن فً الدولة العراقٌة من ؼٌر السٌاسًٌ
واالستفادة من القوانٌن المعمول بها فً هذا الخصوص فً البلدان الدٌمقراطٌة المتحضرة، مثل 
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ففً برٌطانٌا، ٌحدد راتب . برٌطانٌا وؼٌرها بحٌث ٌتناسب الراتب التقاعدي مع مدة الخدمة
: المتقاعد وفق المعادلة التالٌة

، وٌضرب الناتج فً عدد سنوات 80تب للسنة األخٌرة من الخدمة، ٌقسم على مجموع الروا

مثالً إذا كان راتب الموظؾ للسنة األخٌرة من . الخدمة، ٌساوي الراتب التقاعدي السنوي

سنة، ٌحسب راتبه التقاعدي  30ألؾ جنٌه، ومدة الخدمة فً الدولة أو أٌة مإسسة  60الخدمة 

: كالتالً

60000  ÷80 =750 

. جنٌه الراتب التقاعدي السنوي 22500 = (عدد سنوات الخدمة 30×  750)

جنٌه الراتب الشهري  1875= 12÷  22500
وٌلحقه راتب تقاعدي آخر من الدولة عندما ٌبلػ المواطن الخامسة والستٌن من العمر، ٌسمى 

 National)ٌعتمد على ما دفعه للضمان االجتماعً الوطنً  (State pension)بـ 
Insurance)  جنٌهاً فً األسبوع 150إثناء الخدمة، ال ٌتجاوز هذا الراتب الـ .

أما معاملة . أعتقد أن هذا القانون عادل، وٌستحق االستفادة منه من قبل الدولة العراقٌة
العراقٌٌن بقوانٌن مختلفة، بمنح السٌاسٌٌن امتٌازات خاصة ال ٌستحقونها، فهذا نوع من 

ونحن نرٌد من . التمٌٌز العنصري والطابفً، ٌثٌر نقمة الشعب علٌهمالتمٌٌز ال ٌختلؾ عن 
السٌاسٌٌن أن ال ٌستؽلوا مناصبهم لمكاسب وامتٌازات شخصٌة، ففً األنظمة الدٌمقراطٌة 

. السٌاسٌون هم خدام الشعب ولٌسوا أسٌاده
وكل ما  إن العراق ٌحتاج إلى إعمار ما خربه البعث، وهو بلد ؼنً ٌطفو على بحر من النفط،

ٌحتاجه هو إلى سٌاسٌٌن مخلصٌن، ٌعملون على استثمار ثرواته المحدودة بعقالنٌة وعلم 
وحرص دون التفرٌط بها، ولٌس إلى تحوٌل هذه الثروات إلى رواتب خٌالٌة لجٌش عرمرم من 

. المتقاعدٌن السٌاسٌٌن، من وزراء ونواب وأعضاء مجالس المحافظات واألقضٌة والنواحً
امتٌازات خاصة ظلم فاحش ٌثٌر نقمة الشعب علٌهم، وله عواقب وخٌمة على  فمنح هإالء

 .الظلم لو دام دمر، ٌحرق الٌابس واألخضر: الجمٌع، إذ كما ٌقول المثل
 


