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دونت دٌممراطٍت وحكم ... مصر بعد مرسً 

عسكري
1 

  

ساعة الفرقاء السٌاسٌٌن  48المتمثل بوزٌر الدفاع عبد الفتاح السٌسً أمهل الجٌش المصري 
كً ٌحلوا مشاكلهم وأن ٌبعدوا البالد عن التوترات التً قد تزٌد من احتمال اندالع حرب أهلٌة 

 .طابفٌة 
وبعد انتهاء هذه المهلة من دون حل وفشل الربٌس المصري محمد مرسً من إقناع الجماهٌر 

ة تدخل الجٌش لٌخلع الربٌس المصري وٌضع بدله ربٌساًا مإقتاًا للمصرٌٌن هو المنتفضة الؽاضب
 .ربٌس المحكمة الدستورٌة فً مصر

وأفرحت هذه الخطوة مالٌٌن المصرٌٌن لسقوط ربٌس كثرت علٌه االنتقادات هو وحزبه 
تقدم ، فال على المستوى الخدمً حصل  (جماعة اإلخوان المسلمٌن)والجماعة التً ٌنتمً لها 

وال على المستوى السٌاسً وال على المستوى االقتصادي ، وإن كانت السنة التً قضاها 
مرسً فً الحكم فً ظل ظروؾ انتقالٌة من دولة دكتاتورٌة الى دولة دٌمقراطٌة لم تكن كافٌة 

 .لتحقٌق ما ٌصبو إلٌه المصرٌون 
ل على مقاس  وهذا  (اإلخوان والسلفٌٌن  )ولكن األدهى من كل ذلك هو إقرار دستور لمصر فُصِّ

ال ٌتناسب مع واقع مصر والدلٌل على هذا هذه االعتصامات واالحتجاجات التً لم تخبو ، 
 .فً إدارة أمور البالد  (اإلخوان والسلفٌٌن  )وكانت هذه النتٌجة متوقعة بسبب عدم حكمة 

على تدخل  وبؽض النظر عن مدى شرعٌة وأحقٌة مرسً واإلخوان فً الحكم فإن ما ٌإشر
الجٌش فً حل األمور كان فً ؼٌر محله ألن الدولة التً تدار بالعسكر سوؾ لن تعرؾ 

 .الدٌمقراطٌة إال بعد زمان بعٌد 
فؤي جٌش فً العالم إذا أعطً سلطة سهلت عملٌة االنقالبات ، ثم إن جٌشاًا ٌدار بؤمر وزٌر 

ٌُفترض أنه تحت سلطة ربٌس الوزراء وربٌس  الجمهورٌة فكٌؾ كان األمر بهذه الدفاع الذي 
 .السهولة وٌعطً مهلة لربٌسه ومسإوله وبعدها ٌخلعه كما ٌخلع الشعرة من العجٌنة 

هو ربٌس منتخب بانتخابات لم تثار علٌه شبهات، وحوالً ربع الشعب المصري  (مرسً)ثم إن 
 :-وهذا ٌعنً (مرسً)صوتوا لـ (الذٌن شاركوا فً االنتخابات)

 .جاءت من الشعب وضمن القانون (مرسً)حكم  أن شرعٌة   (1

سٌثور جزء كبٌر منه لٌعبر عن رأٌه الذي تمثل  (مرسً)أن هذا العدد الكبٌر الذي صوت لـ   (2

 .هو جزء من شخصٌة ناخبٌه (مرسً)ربٌساًا لمصر، فـ (مرسً)بانتخاب 
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افق توجهات إن تدخل الجٌش بهذه الطرٌقة ٌعنً أن كل ربٌس سٌؤتً لٌحكم مصر ال ٌو   (3
ٌُخلع حتى وإن كان ربٌساًا  قٌاداته والجهات التً تضؽط علٌه من الداخل والخارج ممكن أن 

 (مرسً)مستقٌماًا نزٌهاًا ، وهذا سٌعود بنا الى الحكم العسكري ولو بواجهة مدنٌة كما حصل مع 

ٌولٌو التً أطاحت  23، خاصة إذا استعرضنا تارٌخ الجٌوش والجٌش المصري فهذه ثورة 
 .بالملكٌة جاءت بحكم عسكري استمر لحوالً ستة عقود 

إن مرجعٌة الدولة ٌجب أن تكون للقانون الذي ٌجب أن ٌتفق علٌه المصرٌون ، والسلطة     (4
القضابٌة هً التً تشرؾ على تطبٌق القانون وعلى الجمٌع أن ٌحتكموا للقضاء وأن ال ٌثٌروا 

 .االحتقانات 

ٌة المدنٌة ربٌس الدولة أو ربٌس الوزراء هو القابد العام للقوات فً كل الدول الدٌمقراط   (5

ٌُشترط أن ٌكون الربٌس مدنٌاًا بل وحتى الوزراء األمنٌون ٌجب أن ٌكون سٌاسٌٌن  المسلحة و
 .ولٌسوا قادة عسكرٌٌن كً ٌمنعوا االنقالبات 

قد استسلم لألمر فهذه تركٌا المعروفة بسلطة الجٌش الذي ٌعتبر صمام أمان العلمانٌة فٌها 
ٌُدار من قبل السٌاسٌٌن على الرؼم من أن هإالء السٌاسٌٌن من اإلسالمٌٌن  الواقع وأصبح 

 .خطر على علمانٌة تركٌا  –حسب رأي الجٌش  –الذي ٌعتبرون 
فال ٌمكن أن ٌكون الجٌش هو من ٌحل المشاكل فً مصر وإال سٌستؽل لنشوء دولة عسكرٌة 

وسٌستؽله أطراؾ خارجٌة لتحقٌق مآربهم ألن القٌادة األمنٌة لٌست قمعٌة ربما بواجهة مدنٌة، 
 .كالقٌادة العسكرٌة، فاألمن له رجاله والسٌاسة لها رجالها
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انعرالٍىن ..سىرٌا وانعراق وجهت انمتال انطائفً 

 2ٌمتهىن بأنطائفٍت

 
 

ماٌكفً من ألعنؾ ألطابفً بات العراق متورطاًا فً االزمة السورٌة ، رؼم ماٌعانٌه هذا البلد 
لتظهر حالة االشتباك ألجهادي مابٌن العراق وسورٌا فً الحركات الجهادٌة السنٌة . واالرهاب 

. والشٌعٌة ،فهنالك تنقالت وتمدد للحركات مابٌن العراق وسورٌا
ألشٌعة أعٌنهم على دمشق و  ألجهادٌة ألتكفٌرٌة عٌنها على العراق مابعد سورٌا والجهادٌون 

الجهادٌون ٌفرضو أنفسهم على . ٌح السٌدة زٌنب ، لتصبح سورٌا صمام أمان بؽداد ضر
.   2013ألمشهد ألعراقً مع مظاهرات االنبار والمنطقة الؽربٌة التً اندلعت منذ مطلع فبراٌر 

و القابمة على فكرة  2020حتى عام   (الخالفة أالسالمٌة )لبناء  استراتٌجٌة  بنت القاعدة ت
مل الجهادي اإلسالمً كماًا ونوعاًا، وتوسٌعه واعتبرت العراق قاعدة لبناء جٌش تطوٌر الع

الى الحدود مع  االنفتاح  دول الجوار لذا كان اختٌار الشام من اجل  للمرحلة القادمة ضد 
هدؾ » الدولة » أن أعالن .  اسرابٌل ، لتنصب نفسها زعٌم الجهاد االسالمً 

ماٌجري . تعطٌها الحوكمة « الدولة»الن  عولمً االهداؾ  ٌم للقاعدة رؼم انها تنظ ستراتٌجً 
قراءة  كان ضمن  « دولة العراق االسالمٌة»االن فً سورٌا من تمدد للحركات الجهادٌة مع 

الجٌل االول فً / تنظٌم القاعدة المركزي ، عندما انشؤت تنظٌم جند الشام بزعامة الزرقاوي 
. افؽانستان رؼم فشله 

 
 جند الشام

 
 24برز اسم جند الشام التنظٌم الذى ظهر بقوة فى لبنان بعد اشتباكات مخٌم عٌن الحلوة فى 

وتعود تسمٌة جند الشام إلى المجموعة األولى التى تزعمها الزرقاوى فى  2005أكتوبر 
حٌث أطلق االسم على مخٌم للتدرٌب كان ٌضم متطوعٌن من بالد الشام  1999أفؽانستان عام 
ٌا واألردن وفلسطٌن وتولى شؤنه التنظٌمى عماد ٌاسٌن وقام الملقب أبوٌوسؾ أى لبنان وسور

باإلضافة الى الداعٌة  2000شرقٌة بإعالن تشكٌل جند الشام وتولى ـ إمارته ـ فى ماٌو 
السورى أبوالقعقاع محمود أؼاس ـ الذى كان أبرز الداعٌن للدخول للعراق والذي تم اؼتٌاله 

.  على ٌد عناصر عراقٌة  2007سبتمبر  28فٌما بعد فً 
ضمن أدبٌات القاعدة ومفهوم  ان توجه التنظٌمات الجهادٌة الى سورٌا تعكس هذه الستراتٌجٌة 
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الجهاد ، وهذا ما أكده المراقبون بان الخالٌا الجهادٌة فً سورٌا لم تؤِت فقط السقاط 
د على الحدود الؽربٌة االسد بقدر ما تإسس لدولة اسالمٌة، هذه الدولة تكون بالتمد نظام 

. للعراق 
 

 الخطاب الطابفً
 

الجهادٌٌن فً سورٌا باستمرار وتدعوهم الى العراق ، « دولة العراق االسالمٌة»تخاطب 
وصعدت من خطابها الطابفً ضد الشٌعة وضد الصحوات محاولة منها ان تفرض نفسها بدٌال 

الحزب / الخوان المسلمٌٌن للمكون السنً فً العراق ، فً الوقت نفسه هً تختلؾ مع ا
ومع القٌادات السٌاسٌة والعشابر فً ألمنطقة بسبب ستراتٌجٌة القٌادة  االسالمً فً العراق 

تطلب من التنظٌمات الجهادٌة  (دولة العراق أالسالمٌة )جعلت  هذه الستراتٌجٌة . والحكم 
اي تكون تحت عبابتها ضمن تنظٌم  ان تباٌعها  (المقاومة  )او المصنفة تحت باب  ألمحلٌة 

. التوحٌد والجهاد ومجلس شورى تفرض بها سٌطرتها على كل االطراؾ 
 

 القاعدة والفوضى
 

سلطة الدولة او الحكومة ، فاٌنما وجدت فوضى، هناك  ٌتناسب وجود القاعدة عكسٌاًا مع 
حة من التحرك بالتزامن مع مسا (دولة العراق االسالمٌة )القاعدة والجهادي، وقد وجدت 

رؼم أن التظاهرات كانت حرٌصة على عدم  2013انطالقة تظاهرات االنبار مطلع ٌناٌر 
أن احتماالت اختراق هذه التظاهرات من قبل تنظٌم . نفسها بالكتل واالحزاب السٌاسٌة  زج 

كان متوقعاًا بعد رفع البعض الراٌات (دولة العراق االسالمٌة )القاعدة و
من تجٌٌر هذه  تحرٌضٌة وراٌات جٌش سورٌا الحر ، وقد حذر المراقبون  وشعارات  السود 

من خالل رفع الشعارات والراٌات التً تحرض على  التظاهرات لصالح القاعدة والجهادٌون 
وظهرت عدد من الصور ومقاطع فٌدٌو على شبكة االنترنٌت تعرض . العنؾ والطابفٌة 

وهً ما تتعارض اصالًا مع ما جاء بالدستور العراقً  (راقً الحرالجٌش الع)القاعدة و أهازٌج 
على حظر كل كٌان او نهج ٌتبنى العنصرٌة أو أالرهاب  أوال ،التً تنص /  7وفقاًا للمادة المادة 

. أو التكفٌر
 
  «الجهادٌة الناعمة»
 

عسكرٌة ، لكن قابمة على الشراسة االمنٌة وال (تنظٌم دولة العراق االسالمٌة » أن أستراتٌجٌة 
،ان ظهور (د الناعم الجها )ظهرت فً قراءات القاعدة والمواقع الجهادٌة تعبٌر جدٌد وهو 

ٌعنً قراءة هذا  دون تنظٌم القاعدة المركزي  (دولة العراق االسالمٌة )دألمصطلح هذا عن
حاولة من وهً م (السٌاسة الناعمة  )ي السٌاسٌة الدولٌة القابمة على التنظٌم الى المتؽٌرات ؾ

التنظٌم الستعادت حواضنه اي محاولة للعودة الى المناطق التً ؼادرها بؤٌجاد اتصاالت جدٌدة 
. مع وجهاء العشابر فً المنطقة رؼم انه ٌتبع سٌاسة صلبة ضد ابناء العراق من الصحوات 
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العادة التظاهرات محاولة  فً مناطق  تعنً أحتماالت وجود التنظٌم  هذه الستراتٌجٌة الجدٌدة 
 )نظٌم تشكٌل جدٌد الثارة مزٌد من الخالفات مع الحكومة المركزٌة ، وان تبنً الت اتصاالته 

ٌم الى المنطقة ابناء العراق ٌدعم احتماالت عودة التنظ/ بدٌال الى صحوات  (الصحوة الجهادٌة 
ربٌة فً الدول الع (ثورات الشباب  )أالحزاب االسالمٌة قفزت على . (بالجهاد الناعم )

. ترجح ذلك  وستراتٌجٌة القاعدة 
 

 التكفٌري مابٌن العراق وسورٌا الجهاد 
 

ذكرت ألتقارٌر من الداخل السوري ، بؤن هناك مقاتلٌن من دول مختلفة ٌحاولون السٌطرة على 
مشهد القتال فً سورٌا وهم ٌقومون بمساعدة الجٌش السوري الحر بصنع القنابل والسٌارات 

عض العملٌات لخبرتهم الطوٌلة والتً إكتسبوها من القتال فً العراق وفً المفخخة وتنفٌذ ب
نحن ال نقاتل من ):المٌدانٌٌن  وٌقول أحد القادة  .بعض الدول التً ٌنشط فٌها تنظٌم القاعدة 

، وقال (ا الشرٌعة ونقٌم فٌها حدود هللاأجل سورٌا بل من أجل إقامة دولة إسالمٌة نطبق فٌه
كبٌرة من المقاتلٌن من تنظٌم القاعدة بدأو ٌنتقلون من العراق إلى سورٌا  أٌضا بؤن أعداداًا 
. العملٌات  وبالعكس لدعم 

فً المرتبة  ضد الشٌعة  ٌحاول الخطاب المتطرؾ للحركات الجهادٌة التكفٌرٌة ، تحوٌل القتال 
. ورٌا ،وعلى هذا األساس سٌكون العراق ألهدؾ مابعد س األولى كعدو أول ومن ثم إسرابٌل 

بعض المراقبون ذكروا أن نجاح مهمة الجهادٌٌن فً سورٌا ٌشجع المنطقة الؽربٌة فً العراق 
تقسٌم الشرق  على االنفصال عن بؽداد والتحالؾ مع سورٌا مستقبالًا وهً تؤكٌد على نظرٌة 

من أوضاع أمنٌة وسٌاسٌة هشة  ٌعانً العراق . االوسط الى شرق اوسط سنً واخر شٌعً 
األسد، قد تصبح أجزاء من مناطق  وإذا انهار نظام . تحمل مزٌداًا من الفوضى  طٌع وال ٌست
وسط وؼرب العراق ؼٌر مستقرة جداًا، حٌث ستشرع الفصابل الجهادٌة فً خوض حرب  -شمال

السنة والشٌعة العراقٌون  مواجهات جدٌدة لذا بات  تفتح . حكومة بؽداد طابفٌة ضد 
ٌهدد  الشٌعة تطوراًا سلبٌاًا ومخٌفاًا  ؛ إذ ٌراه ؼالبٌة  عالمة انذار  إلى االزمة السورٌة ٌنظرون 

. أمن بؽداد ووجودهم 
 

 جهاد عراقً شٌعً فً سورٌا
 

انه بعد توجه مقاتلٌن : تقرٌرا قالت فٌه  2012اكتوبر  30نشرت صحٌفة نٌوٌورك تاٌمز فً 
ر األسد، انضم اآلن مقاتلون بشا من الطابفة السنٌة العراقٌة منذ شهور الى سورٌا للقتال ضد 

عراقٌون شٌعة الى تلك المعركة باعداد متزاٌدة، انما هذه المرة الى جانب حكومة األسد، وهو 
ما قد ٌحول الفتنة الطابفٌة العراقٌة الى حرب أهلٌة تكون قابمة على أساس التناحر الطابفً، 

ن من لبنان واٌران، وهو ما ٌجعل هذا وٌنضم المقاتلون العراقٌون الشٌعة الى قوات تضم مقاتلً
. سورٌا أقرب ما تكون الى ساحة كبٌرة لحرب طابفٌة اقلٌمٌة
رؼم ما ٌكفٌه من العنؾ الطابفً  لقد بات العراق، متورطاًا بصورة متزاٌدة فً النزاع السوري 

ٌن ووفقا للمعلومات ، فؤن المتطوع واالرهاب و تلعب أٌران دوراًا حاسماًا فً تعببة العراقٌٌن 
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العراقٌٌن ٌحصلون على أسلحة وامدادات من الحكومتٌن السورٌة واالٌرانٌة، وتنظم إٌران 
وتضؽط اٌران على  رحالت الى العراقٌٌن الراؼبٌن فً القتال الى جانب الحكومة السورٌة 

. لتنظٌم لجان تجنٌد متطوعٌٌن  حلفابها من العراقٌٌن ألشٌعة 
 

 ال خٌر بحكومة ال تحمً مواطنٌها
 

وتواجدها بٌن  عودة القاعدة للمنطقة الؽربٌة  قادة عراقٌون من مخاطر  حذر 
إن معلومات توفرت لدٌنا بإعالن عدد من السٌاسٌٌن براءتهم من العملٌة ):بالقول  تظاهرٌن الم

السٌاسٌة، أمام قادة القاعدة فً محافظة األنبار، إضافة إلى بدء االستعدادات إلقامة استعراض 
اد امٌع اإلرهابٌة بمنطقة الجزٌرة خالل فترة قرٌبة، بعد تؤمٌن تلك المنطقة، وإبععسكري للمج

.  (ذراع الدولة وأجهزتها األمنٌة
من الدستور أعطت الفرد الحق فً أالمن والحرٌة فً ذات الوقت نصت المادة  15أن المادة 

أو االرهاب أو  على حظر كل كٌان او نهج ٌتبنى العنصرٌة أوال من الدستور العراقً /  7
على التزام الدولة بمكافحة االرهاب وتعمل على  التكفٌر أو التطهٌر كما نصت الفقرة ثانٌاًا أٌضا 

أن تفعٌل مواد .  حماٌة اراضٌها لكً التكون مقرا أو ممرا أو ساحة للنشاطات االرهابٌة 
فات مابٌن ألدستور على االرض من شانه ان ٌكون عامل حل للعدٌد من التساإالت والخال

! الحكومة والمتظاهرٌن ، فال خٌر بحكومة التحمً مواطنٌها 
 

 أزمة الرمز
 

أن هٌكلٌة تنظٌم دولة العراق االسالمٌة مازالت تعٌش أزمة ؼٌاب الرمز ، والذي اصبح عامالًا 
ابو بكر  (ٌة مدولة العراق االسال )لقد اختارت .وتنظٌماتها المحلٌة شبكة القاعدة  ربٌساًا فً 

فً اعقاب مقتل  2010عام  تم تعٌٌنه او مباٌعته من قبل ماٌسمى الهٌبة الشرعٌة  ؼدادي الب
محاولة  ومنحته لقب الحسنً والقرٌشً والبؽدادي معاًا وهً القاب تمنح . ابو عمر البؽدادي 

. الٌجاد أجماع حول اللقب والنسب
بؤنه كان مقاتالًا فً احدى ابو بكر البؽدادي شخصٌة ؼٌر معروفة وما متوفر عنها من معلومات 

أزمة الرمز التً تقوم علٌه التنظٌمات  التنظٌمات الجهادٌة العراقٌة المحلٌة وهذا ما ٌزٌد فً 
والزرقاوي فً العراق  ٌقوم على رمز بن الدن  الجهادٌة على سبٌل المثال ، كان تنظٌم القاعدة 

وعلى  ما تحصل على اجماع وعلى العولقً فً الٌمن ، هذه الشخصٌات كانت تتمتع بكارٌز
العالقات العامة للتنظٌم تساهم فً كسب مقاتلً جدد والحصول على مصادر تموٌل 

 الحالة النفسٌة للتنظٌم ، لكن فً ؼٌاب هذه الرموز خاصة الرموز الثالث وتعزٌز 
الحضور بٌن القبابل والعشابر  (دولة العراق االسالمٌة )أفقدت التنظٌمات ومنه  االخٌرة 

أي التوحٌد والجهاد فً وادي / أما زعٌم تنظٌم القاعدة فً العراق . عراقٌة مع نقص التموٌل ال
ألمنصور أبً سلٌمان فما عاد له اي تؤثٌر فً الموقع الجهادي المعتمد من قبل / الرافدٌن 

دولة العراق  )وهذا ٌرجح بؤن تنظٌم .ر لالعالم القاعدة ومنها الفرقان والسحاب ومإسسة الفج
بات مرفوضا من قبل القبابل والعشابر وبدا ٌعتمد على هٌكلٌة التنظٌم العسكرٌة  (السالمٌة ا
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االستخبارٌة وتصعٌد لؽة الخطاب الطابفً محاولة منه لفرض نفسه بدٌالًا للمكون السنً فً 
. العراق 

نفس راقٌة وفً ٌتعارض وجودهما داخل كٌان الدولة الع القاعدة فً العراق وتنظٌمها المحلً 
مع تنظٌم القاعدة المركزي اٌضاًا وهذا ما جاء  (دولة العراق االسالمٌة  )الوقت ٌتعارض أسم 

، ألن القاعدة تإمن بالخالفة (ابً زبٌدة  )ى لسان بعض قٌادات القاعدة ومنهمبشكل متحفظ عل
.  أالفتراضٌة  االسالمٌة التً التتحدد بحدود وانما فرض الخالفة أالسالمٌة 

 
 الكردي السنًالتحالؾ 

 
ثمة عامل آخر ٌحتمل أن ٌزعزع استقرار العراق هو العالقة المتنامٌة بٌن األكراد السنة 

فً أكتوبر  ربٌس حكومة اقلٌم كردستان مسعود بارزانً  فقد نجح  وحكومة إقلٌم كردستان 
ا هذ (المجلس الوطنً الكردستانً)لجماعات الكردٌة السورٌة لتشكٌل ، بجمع عدد من ا2011

وسواء سقط . التكتل سٌتحالؾ مع المعارضة التً ٌقودها العرب السنة فً المرحلة الالحقة 
مع سورٌا سوؾ تظل منطقة  فإن الحدود الخاضعة إلدارة حكومة إقلٌم كردستان  األسد أم ال، 

وبالنسبة لألكراد العراقٌٌن، فإن سورٌا ما بعد األسد قد ٌتعزز معها أحتمال إتاحة . جوهرٌة
أن . كوسٌلة وسطى لتنوٌع مسارات تصدٌر النفط والؽاز لـ حكومة أالقلٌم ٌق آخر إلى البحر طر

عالقات تركٌا مع أقلٌم كردستان ألتاتً بالنفع على حكومة بؽداد ،فً ضوء المشروع التركً 
أن تطرؾ حكومة االقلٌم بعالقاتها مع تركٌا تصب الزٌت على . القطري االخوانً فً العراق 

فً العالقات مابٌن االقلٌم والمركز ومنها زٌارة ربٌس االقلٌم البرزانً الى تركٌا نهاٌة النار 
.  2013شهر فبراٌر 

،وقد أدرك  القاعدة و تنظٌمها المحلً فً العراق ٌقومان أساساًا على الفوضى والفتنة  أن 
بٌن كافة ، فؤن خٌار التعاٌش السلمً ما 2003العراقٌون مخاطر الفتنة ألطابفٌة مابعد 

القومٌات والطوابؾ والمكونات العراقٌة واتباع القنوات السلمٌة والقانونٌة للمطالبة بالحقوق 
 .وحل النزاعات هً افضل من لؽة المٌلٌشٌات المسلحة والعنؾ 
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 3أمٍر انتمسٍم انىاعم: جى باٌدن 

 
 

بعَد عقد واحد فقط على اسقاط نظام صدام حسٌن وحزبه، حزب البعث اصبح بوسع الكثٌر من 
وهذا . المراقبٌن التحدث عن تقسٌم العراق الى عدة كٌانات باعتباره أمراًا ؼٌر مستهجن 

الدولة االنتقال من نموذج دولة البعث المركزٌة المتمسكة بخٌوط القرار الوطنً الى التخلً عن 
. العراقٌة الموحدة لصالح خٌارات التقسٌم الفٌدرالً وربما الكونفٌدرالً  الوطنٌة

البداٌة التً انطلقت منها هذه الدعوات جاءت من عقلٌة امٌركٌة تقلٌدٌة اي عقلٌة منسجمة مع 
تقال على استحٌاء فً " ناعمة " ولكنها كانت دعوات . القراءة التارٌخٌة للسٌاسات األمٌركٌة 

واول من عبر عن . ان فً جعبته مشارٌع حلول مقنعة " الٌانكً " ي ال ٌجد المنعطفات الت

وكان .  2009ٌناٌر   20ذ مناألمٌركً نعومة هذه الدعوة السٌناتور جو باٌدن نابب الربٌس 
مجلس خارجٌة فً وربٌساًا للجنة العالقات الالحزب الدٌمقراطً باٌدن قبل ذلك سٌناتوراًا عن 

 .. الشٌوخ
فمن المعروؾ ان الوالٌات المتحدة طالما اعتمدت طرٌقاًا سرٌعة للخروج من ازماتها فً الخارج 

. تورطة فً نزاعات عسكرٌة ، الى خٌار تقسٌم البلدان التً احتلتها ، وال سٌما عندما تكون م
العالم الى  هكذا حصل فً كورٌا التً تحولت الى كورٌتٌن وفً المانٌا بعد الحرب حٌث اضطر

التعاٌش مع المانٌا مقسمة بٌن شرقٌة وؼربٌة ، ومن ثم شهدنا ما حصل فً فٌتنام التً انتهت 
وكاد ان ٌحصل مع الصٌن اال ان القسمة . دولتٌن شمالٌة وجنوبٌة  عندما تركها األمٌركان الى

عن الصٌن " الوطنٌة " كانت ذات نكهة خاصة فقد انفصلت صٌن الجنرال تشان كاي تشٌك 
ومن ثم كان لدٌنا هونػ كونػ التً عادت فً . الشٌوعٌة ، الدولة العظمى التً نعرفها الٌوم 

. عد عقود من السٌطرة البرٌطانٌة علٌها اواخر القرن الماضً الى حضن األم ب
ومن بنات . أما فكرة التقسٌم فً العراق فإنها خرجت من رحم الحزب الدٌمقراطً األمٌركً

افكار قادته ومفكرٌه ولكن السبق كان لجو باٌدن انما من دون ان نتجاوز على الدور الكبٌر 
لتسوٌق " لوجستٌاًا " قٌقة لعب دوراًا وهو فً الح. الذي لعبه السفٌر بٌتر ؼالبرٌث بهذا الصدد 

فقد نجح ؼالبرٌث من خالل . الفكرة انما النتابج التً انطوت علٌها جهوده كانت حاسمة 
معاٌشته المطولة للقٌادات الكردٌة ان ٌطبع ؼالبٌة قرارات األكراد السٌاسٌة بنسػ التقسٌم او 

لعراق ـ لقبول او تبنً هذه الفكرة التحضٌر الفكري والمإسساتً ـ على مستوى اقلٌم كردستان ا
نهاٌة  )وٌمكن للقارئ الكرٌم ان ٌنظر الى تفاصٌل مشروعه المنشورة فً كتابه الشهٌر . 

 . (العراق 
وفً قلب  . ولكن السلم الذي ارتقت علٌه فكرة تقسٌم العراق الى ثالثة اقالٌم كان فً واشنطن

المنفردة او المراكز المتخصصة برسم  اي من قبل العقول السٌاسٌة. اإلدارة األمٌركٌة 
                                                             

3
 الجدٌد الصباح-زاٌر اسماعٌل  

http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
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للدراسات السٌاسٌة " بروكٌنؽز"السٌاسات العامة والمستقبلٌة وفً مقدمتها معهد 
فهذا المعهد تبنى فً الحقٌقة اطروحة باٌدن وكان ال ٌزال حتى فترة . واإلستراتٌجٌة بواشنطن 

ج لدراسة أعّدها خبراإه بعنوان ، حٌث وضعت " الناعم للعراق حالة التقسٌم"قرٌبة جداًا ، ٌروِّ
. تلك الدراسة إجابات عن أسبلة بشؤن إمكانٌة تطبٌق مشروع تقسٌم العراق 

والحقٌقة المزعجة التً واجهها مخططوا التقسٌم الناعم هً عدم قناعة الكتل السٌاسٌة 
لراهنة العراقٌة وعدم استعدادها باألحرى للدخول الى متاهة تبنً الفكرة فً الظروؾ اإلقلٌمٌة ا

وهذا لم ٌعِن ان الساسة العراقٌٌن كانوا متعففٌن عن التعاطً المنفتح لفكرة تقسٌم العراق . 
بقدر ما عنى ان الظروؾ الذاتٌة والموضوعٌة التً ٌحتاجها المشروع ؼٌر قادرة على دفعه 

. الى األمام وتؤمٌن اندفاعة ناجحة له فً المدى القرٌب او المعقول فً اقل التقدٌرات 
وٌمكننا هنا اإلشارة الى الظروؾ السٌاسٌة األمٌركٌة التً جعلت واشنطن ؼٌر قادرة على 

اجراء تؽٌٌرات منهجٌة وهٌكلٌة على سٌاستها تجاه العراق حتى لو كانت مقتنعة بعدم نجاعة 
فالعراقٌون الراؼبون او . النموذج السٌاسً العراقً الراهن وافتقاره الى امكانٌات النجاح 

ون للتقسٌم ال ٌستطٌعون اإلفصاح عن رؼبتهم تبنً تقسٌٍم للعراق على اساس انشاء المتلهؾ
انهم بحاجة الى بضعة مذابح حقٌقٌة وعملٌات . فٌدرالٌات طابفٌة وعرقٌة فً الوقت الراهن 

تهجٌر سكانً وتفرٌػ طابفً لبعض المناطق وهم فً الواقع ال ٌمتلكون األدوات الالزمة لتنفٌذ 
ولهذا فنحن اذ ننظر الى ما ٌجري من تطورات راهنة فً العراق عموماًا . الملحةهذه الحاجات 

وفً المناطق الؽربٌة حٌث تسود طوابؾ من المتظاهرٌن الذٌن ال ٌعرؾ على نحو دقٌق 
وانما هً كتل جماهٌرٌة . مرجعٌتهم السٌاسٌة وال مدى التزامهم بالشراكات السابدة حالٌاًا 

كبٌرة تقترح استحالة استمرار النظام الحالً وضرورة انهاء  تتحرك امٌبٌاًا تحت شعارات
ومع ان التظاهرات لم تحقق نسب النجاح . الصٌؽة التشاركٌة او التحاصصٌة المبنً علٌها 

المطلوبة اال انها كانت كافٌة لدفع انصار التقسٌم الفٌدرالً وعلى رأسهم جو باٌدن الى الطفو 
. على السطح مع مشارٌعهم المعروفة 

ولكن المالحظة المهمة التً ٌتعٌن تحدٌدها هً ان التردد الحاصل فً اإلفصاح عن فكرة 
التقسٌم او ربط الحدٌث عنها بجملة من االلتزامات الدستورٌة الواقعٌة ناجم عن الدستور 

اي اننا بحاجة الى . العراقً بصٌؽته الحالٌة ؼٌر مستوؾ لشروط االستجابة لعملٌة التقسٌم 
جوهري وله طبٌعة وطنٌة شاملة اي تعدٌل الدستور بشكل جوهري بعد تؤمٌن  شًء اضافً

قٌام حرب اهلٌة تفضً وتمهد للتقسٌم وتجعل  )الظروؾ االجتماعٌة المسبقة التً تحدثنا عنها 
 .  (الجمهور قابال للتعاطً مع التقسٌم كحل افضل من استمرار االقتتال الداخلً 

 
 :شروط التقسٌم الناعم 

  
وهم ال ٌتطابق مع أوضاع العراق " ان انصار التقسٌم ٌإمنون ان هذا االعتقاد ٌبدو وكؤنه ومع 

الذي تتحكم فٌه النعرات الطابفٌة ، حتى بات من السٌاسٌة واالجتماعٌة العراق المضطرب  
التقسٌم " ، اال انهم ٌصرون على القول ان " المتعذر تحقٌق االستقرار المنشود لهذا البلد

سٌنارٌو منطقً وأفضل الخٌارات المتاحة ، فالسٌاسٌون العراقٌون ٌتعاملون مع " الناعم 
كما " . المشروع بحدة ونبرة عصبٌة لكنهم ال ٌقّدمون وسابلهم للمقاومة وال ٌطرحون بدابل له
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ٌقول التقرٌر الذي اعد على ضوء زٌارات قام بها بعض اعضاء الكونؽرس الى بؽداد ، والذي 
، والذي عمل مع قوات حفظ "بروكٌنؽز"ٌؾ ادوار الباحث الزابر فً معهد صاؼه واعده جوز

وشاركه الباحث المتخصص فً شإون األمن القومً " البلقان"السالم التابعة لألمم المتحدة فً 
 . األمٌركً فً المعهد ماٌكل هان

 

  
راق والتً ال وعن الممهدات الالزمة للتقسٌم كما ٌرى المعهد، المشاكل التً تعصؾ اآلن بالع

ٌمكن حلها وتجاوزها، من دون عزل طابفً ٌكون فٌه لكل من السنة والشٌعة واألكراد وضع 
سٌاسً وجؽرافً ومعنوي فً ثالثة اقالٌم مستقلة تجعل هذه الطوابؾ اكثر انسجاما مع عراق 

 فٌدرالً، ٌوسع دابرة الخٌارات لكل طابفة،
ق األقالٌم الثالثة، قد تإدي الى تعثر هذا لكن التقرٌر ٌعترؾ بوجود مشاكل جمة فً تحقً

المشروع، منها التداخل المناطقً او ما ٌسمى بالمناطق المتنازع علٌها، وتقاسم الموارد 
وكٌفٌة إدارة العاصمة وؼٌرها من األمور التً تتطلب وضع دستور جدٌد ٌنسجم مع الواقع 

 .الجدٌد
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جدٌدة هم فً ظم سٍىارٌى امبرٌانً نساٌكس بٍكى 

ستشهد انمىطمت حرباً طائفٍت وتٍجت اصتطاف 

انمحاور
4 

 

 

 

الجمٌع ٌعلم أن منطقة الشرق األوسط قسمت بٌن فرنسا والمملكة المتحدة اذ حصلت فرنسا 
وأخذت برٌطانٌا ما وراء االردن وفلسطٌن والعراق فً ظل سكوت روسٌا  على سورٌا ولبنان

، هذا التقسٌم جاء فً اتفاقٌة ساٌكس بٌكو  ا اسطنبولالقٌصرٌة التً كانت قد وعدت بإعطابه
من اجل الحصول على دعم العرب فً  التً تعهدت فٌها برٌطانٌا لهذه الدول فضال عن تعهدها

حربها ضد األتراك العثمانٌٌن ومن خالل اتفاقٌة ماكماهون، بإعطاء االستقالل لتلك االراضً 

، اعلن اللورد بلفور، فً رسالة 1917من العام تحت حكم عربً ، بٌد أنه فً تشرٌن الثانً 
الى البارون روتشٌلد، ان حكومة جاللته تنظر بحماس الى اقامة وطن قومً للٌهود على هذه 

باتفاق سري  1916وبٌن هذٌن التعهدٌن المتصادمٌن حدثت ضربة فً العام .االراضً نفسها

االراضً ووضعت تحت الحكم  بٌن مارك ساٌكس البرٌطانً وجورج بٌكو الفرنسً قسمت هذه
 .البرٌطانً والفرنسً

فً ظل هذا التقسٌم تؤسس للكٌان الصهٌونً دولة فً قلب االمة العربٌة واالسالمٌة وتؽٌرت 
موازٌن القوى فبعد سٌطرت المملكة المتحدة وفرنسا الٌوم تشهد المنطقة سٌطرة امرٌكٌة 

وربٌبتها بهذا التحكم بعد فشلها فً قٌادة  اسرابلٌة على منطقة الشرق االوسط فلم تكتفً امرٌكا
الدٌكتاتورٌات العربٌة صنٌعة الؽرب واالمبرٌالٌة راحت ترسم سٌنارٌو جدٌد للمنطقة وساٌكس 

 .بٌكو فً ظل نظام عالمً جدٌد لتنبثق خرٌطة جدٌدة، ُترسم حدودها بالدم 
د نفسها ، العراق ٌعانً السإال المطروح الٌوم هل بدأت خرٌطة الشرق االوسط الطبٌعٌة بتؤكً

من صراعات وخالفات ال تبشر بخٌر ، صراعات مذهبٌة وطابفٌة ودٌنٌة وقومٌة فً دول 
تتفكك، بوجود علوٌٌن   الربٌع العربً ، السودان تقسمت ، مطالبات بتقسٌم الٌمن ، سورٌا

شٌعة ٌقاتلون سنة، ومسٌحٌٌن ٌصطفون مع دمشق، ودروز منقسمٌن، واكراد ٌسعون الى 
كردستانٌة متجذرة   وحلمهم دولة. االنطالق واالتحاد مع ابناء جلدتهم فً تركٌا والعراق واٌران

حزب هللا ٌدعم . ونظامه بهوٌة اثنٌة مشتركة ، وشٌعة اٌران ٌدعمون قٌادة جٌش بشار االسد 
الجٌش النظامً فً سورٌا الن المعركة القادمة فً لبنان ومن ثم فً العراق ، الجٌش الحر 

جبهة النصرة المدعومة من قطر والسعودٌة وتركٌا وامرٌكا واسرابٌل تحارب فً سورٌا و

                                                             
4

 االخبار -صادق طعمة خلؾ 
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بنفس طابفً مدعوم من االعالم العربً المعادي أٌدلوجٌا الشٌعة ٌعد النظام شٌعٌاًا فً الوقت ان 
النظام محسوب على االنظمة السنٌة ، وهكذا هناك خطاب سٌاسً واعالمً تحرٌضً لخلق فتن 

الشٌعة والسنة والمسلمٌن والمسٌحٌٌن ، فماهً اهداؾ ذلك فً ظل تشوٌه سمعة  طابفٌة بٌن
االحزاب االسالمٌة الشٌعٌة والسنٌة هل ٌراد من ذلك التسقٌط السٌاسً لهذه االحزاب وان كان 
هذا الهدؾ والؽاٌة لماذا سمحت الوالٌات المتحدة وصول هذه االحزاب الى السلطة ، هل ٌراد 

الشعوب العربٌة مفادها ان الوالٌات المتحدة التقؾ بوجه ارادة الشعوب فً  اٌصال رسالة الى
التؽٌٌر بعد خمسون عام من حكم االحزاب القومٌة والعلمانٌة التً لم تقدم لهذه الشعوب اي 

نهوض اقتصادي بحٌث بقٌت هذه الشعوب تعانً الفقر والحرمان والبطالة فضال عن االستبداد 
هذه الشعوب من قٌم الحرٌة والدٌمقراطٌة والتداول السلمً للسلطة  والطؽٌان فً ظل حرمان

وحرٌة التعبٌر والفكر ، وبذلك وقفت الوالٌات المتحدة مع الربٌع العربً بعد ان بدأت الشعوب 
العربٌة بهذا التؽٌٌر وكرد فعل امرٌكً ساندت االخٌرة هذه الشعوب وقطعت الدعم المالً 

العربٌة حتى ال تفقد فرصة جنً ثمار التؽٌٌر فً دول الربٌع والعسكري عن الدٌكتاتورٌات 
 .العربً 

هذا التؽٌٌر الذي ٌراد له ان ٌكون لصالح االمبرٌالٌة العالمٌة التً تقودها امرٌكا واسرابٌل فهم 
ٌرسمون خرٌطة المنطقة من جدٌد من خالل سٌنارٌو وتقسٌم لعله مشابه لمعاهدة ساٌكس بٌكو 

هذه المنطقة . منطقة الشام من دمشق الى حمص الى البحر المتوسط من خالل التحكم فً
، الؽرب وأمرٌكا وأوربا وبعض الدول العربٌة والخلٌجٌة   تحولت الى صراع بٌن المحاور

ٌقابله المحور الصٌنً الروسً اإلٌرانً فً منافسة شدٌدة حٌث ترؼب هذه الدول فً بقاء 
األخر ٌدفع باتجاه إنهاء حكم األسد فً سورٌا بؤي  بشار األسد فً السلطة فً الوقت المحور

ثمن حتى لو كان دماء مبات اآلالؾ من السورٌٌن ، ومن الطبٌعً ان لكل محور مصلحة وؼاٌة 
 .ألنه من ٌسٌطر على هذا الموقع سٌسٌطر على مصادر الطاقة بٌن أسٌا وأوربا 

المنطقة الحٌوٌة فروسٌا وإذا كانت أهداؾ الدول العظمى الدفاع على مصالحها فً هذه 
تحالؾ استراتٌجً مع النظام السوري فضال عن سعٌها بعدم سٌطرة الوالٌات المتحدة  لدٌها 

على خطوط نقل النفط والؽاز والتً تربط أوربا بآسٌا عن طرٌق مٌناء طرطوس الى البحر 
فً سورٌا المتوسط وهً بذلك تعطً مإشرات بعدم السماح للوالٌات المتحدة بتؽٌٌر النظام 

لٌكون البدٌل نظاما خاضعا للمحور الؽربً األمرٌكً اإلسرابٌلً العربً المعادي لنظام بشار 
 .األسد 

ومن هنا تؽٌرت إستراتٌجٌة هذا المحور فلٌس من الممكن التؽٌٌر الفوقً فالبد من خلق فتن 
المعادٌة لنظام داخلٌة فً هذه المناطق لٌكون الحل من داخل هذه الدول ، وفعال تمكنت الدول 

بشار األسد من التحشٌد الداخلً ضد هذا النظام وخلقت فتنة مذهبٌة وصراع طابفً بٌن ابناء 
المجتمع السوري ، وهنا الى اي مدى ٌراد لهذا الصراع التوسع واالمتداد هل فعال هناك مخطط 

دولة مسٌحٌة ، دولة علوٌة بقٌادة بشار االسد وتضم الدروز ،  )لتقسٌم سورٌا الى ثالثة دول 
واالخٌرة ربما ستكون فً شرق سورٌا وشمالها لتضم السنة وجبهة النصرة  (دولة سنٌة 

وحلفاء القاعدة هذه الدولة قد تكون امتداد لسنة االنبار فً الؽرب ، وهكذا ٌتم استقطاع جزء 
 وسورٌا ، والعراق والجمهورٌة (حزب هللا  )من الهالل الشٌعً الذي ٌربط جنوب لبنان 

االسالمٌة فً اٌران ، هذا المحور الذي ٌمثل الشٌعة ٌقابله المحور السنً قطر والسعودٌة 



 

 مركز أضىاء نهبحىث واندراساث اإلستراتٍجٍت 

 أحد مؤسساث انمجمىعت انعرالٍت نهتسىٌك وانتطىٌر

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

15 

ومصر وؼٌرها ، وهذا التقسٌم سٌكون بداٌة لحرب طابفٌة قد تكون بداٌتها ما ٌحصل فً 
سورٌا ، ولٌس مبالؽة هذا التحلٌل حٌث ان الوالٌات المتحدة تدعم المجامٌع المسلحة فً سورٌا 

هة النصرة ، المجامٌع االخرى المرتبطة بتنظٌم القاعدة الدولً والتً تمادت فً منها جب
استفزاز الشٌعة من خالل نبش قبور الصحابة مثل الصحابً حجر بن عدي ، فضال عن تهدٌم 
المراقد الشٌعٌة فً سورٌا ، والتهدٌد بتفجٌر قبر السٌدة زٌنب علٌها السالم ، هذه المواقؾ 

عالم العربً واالسالمً النها شعرت ان هناك مخطط الشعال حرب طابفٌة ، حركت الشٌعة فً ال
والؽرب ٌعرؾ من اٌن ٌبدأ وعلٌه هناك دعم من حزب هللا للجٌش السوري العربً فً معاركه 
األخٌرة فضال عن ان هناك مقاتلٌن من العراق والٌمن والبحرٌن لدعم هذا الجٌش لٌس الؽاٌة 

تى ال تقع الحرب الطابفٌة فً حالة استهداؾ الرموز الدٌنٌة المقدسة فً دعم النظام بل الؽاٌة ح
 .فً سورٌا 

الٌوم المعركة فً سورٌا معركة مصٌر وحتى ال نصل الى الحرب الطابفٌة ومن بعدها ساٌكس 
بٌكو جدٌدة هناك صراع محوري ، تحاول فٌه الجمهورٌة االسالمٌة فً اٌران وحزب هللا فً 

، والعراق ، ان ال ٌضٌع هذا الهالل الشٌعً الذي ٌتعرض لالعتداء لبنان، وسورٌا االسد
واحتمال خسارة النظام السٌاسً فً سورٌا الذي ٌمثل اقل سوءًا من اي نظام متطرؾ قد ٌؤتً 

الفكرٌة والمذهبٌة  بدٌالًا لنظام االسد السٌما وان هذا البدٌل اعطى مإشرات عن أٌدلوجٌته 
 .م السالم وعداوته لمذهب اهل البٌت علٌه

هذه المعطٌات والمإشرات دفعت الجمهورٌة االسالمٌة فً اٌران وحزب هللا فً لبنان خوض 
المخاطر التً قد تعرضهما الى عقوبات دولٌة جدٌدة ، واعالنهم صراحة دعم بشار االسد 

بالمقاتلٌن واالسلحة هذا فً ظل عدم إخفاء المحور المعادي السعودي والقطري والتركً دعمه 
معارضة السورٌة بالسالح والمال والمقاتلٌن من كل بقاع العالم ، وهنا هل ستتحقق مخططات ال

الوالٌات المتحدة واسرابٌل فً دفع المنطقة الى حرب طابفٌة ، هذا فً ظل ان هناك من 
السٌاسٌٌن فً االدارة االمرٌكٌة من ٌسؤل لماذا ٌنبؽً على االمٌركٌٌن ان ٌدعموا المعارضة 

فما الذي . عاما 40صر سنً فً سورٌا ، فامرٌكا تعاٌشت مع بشار وابٌه على مدى وٌحققون ن

تؽٌر االن هل فعال الوالٌات المتحدة تدعم الربٌع العربً ، فما الذي تحقق من هذا الربٌع وما 
انتجه تدخلها فً لٌبٌا لالطاحة بمعمر القذافً ؼٌر دولة تعانً من الصراع والخالؾ   الذي

ٌة بنؽازي، وانتشار القاعدة فً مالً والنٌجر؟ ؟ ففً افضل االحوال، سنؤتً ووحش  الفكري
وفً اسوأ االحوال، . الوالٌات المتحدة بنظام اخوان مسلمٌن جدٌد، كما الحال فً القاهرة

 .مالذا متمٌزا للمرتبطٌن بالقاعدة، جبهة النصرة  سٌكون
فً المنطقة ، هذا التؽٌٌر هل ستسمح وهنا سٌكون بداٌة مرحلة جدٌدة من تؽٌٌر موازٌن القوى 

ولكن ماذا لو اتفقت الدول العظمى على مصالحها فً هذه المنطقة   به روسٌا والصٌن واٌران ،
بٌكو جدٌدة وتفكٌك البلدان التً انشؤها  -هل سٌترك الخٌار المرٌكا فً رسم حدود ساٌكس 

المرة لن تكون بحرب عالمٌة ، ولكن هذه 1920ـ  1919صناع الخرابط فً بارٌس فً االعوام 
 .بل بحروب طابفٌة فً المنطقة العربٌة واالسالمٌة 

العراق بدوره هل سٌسمح لهذه المخططات النٌل من وحدته السٌما وان نذر الشر بدأت تقترب 
منه ، هل ما ٌحدث فً سورٌا ٌحتم على العراق أن ٌتخذ موقفا صارما وجادا ٌدرا عنه الخطر 
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رفع سٌاسة عدم التدخل فً األزمة السورٌة  ٌحدث خاصة هل ٌنفع العراق وٌجنبه وٌالت ما س
مع كل الضؽوط العربٌة والدولٌة والتً أرادت أن تجره لهذه المعركة والمحرقة من خالل 

االعتداء على المراقد المقدسة والتً تهم المسلمٌن عامة والشٌعة خاصة وان العراق ولبنان 
وهنا كان البد من جر العراق بالقوة فبدا الضرب على الوتر سٌؤتً دورهم من بعد سورٌا ، 

الدٌنً والطابفً وهو ما ال ٌستطٌع أن ٌتحمله إنسان مهما كان متعقال أو متؤدباًا او مسالما فان 
تهلك وتقتل وتظلم باسم الدٌن بسبب ما تعتقد وان تنتهك مقدساتك وال تحرك ساكنا معناه ان 

ؼٌانه واستهتاره ، هذا المشهد ٌحتاج من الشعب العراقً ان ٌتمادى الطرؾ االخر وٌزداد ط
ٌستبق االحداث وان ٌتعامل مع التحدي االرهابً بتجفٌؾ منابعه مبكرا فً سورٌا فالفرصة 

الذهبٌة هو تجمعهم وضربهم فً تلك المناطق ال انتظارهم ان ٌتحولوا الى امراء قتل وزعماء 
ٌر، فاالستكبار ومصالح الدول ال تعرؾ العاطفة ودماء فصابل ومفتٌن للتفخٌخ والتفجٌر والتهج

األبرٌاء ال تمّثل لها شٌبا إال الستخدامها بالدعاٌة التحرٌضٌة لكسب الرأي العام ولكسب معركة 
التارٌخ فهل سٌنجح هذا االستكبار فً تقسٌم المنطقة من جدٌد بعد ان ٌنجح فً تفتٌت الدول 

 .العربٌة بالحروب الطابفٌة 
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احصائية بخسائر العراق على مسؤوليه
5 

 

  

المنتخب الحالً من أكثر البرلمانات التً شهد أعضابها تؽٌباًا عن ربما ٌكون البرلمان العراقً 
حضور الجلسات وتسٌباًا فً مراعاة هٌبة الدولة وحقوق الشعب، فهو إذاَ لٌس البرلمان األعلى 

النص كما أوردته وكالة األسوشٌتد . من حٌث المنافع والرواتب بل ومن حٌث التؽٌب والتسٌب

ٌستحق نواب : )(برلمان العراق، عمل قلٌل وأجر مرتفع): انبعنو (Associated Press) برس

دوالر  (22,500)البرلمان العراقً الحالً لقب أقل الناس عمال وأؼالهم أجرا كونهم ٌتقاضون 
فً المقابل، ٌدفع البرلمانً العراقً ما . شهرٌا، ناهٌك عن المزاٌا األخرى التً ٌتمتعون بها

ضرابب، لكنه وفً نفس الوقت ٌحظى بامتٌازات خاصة، فقط من راتبه األساسً % 6نسبته 
منها إقامة مجانٌة فً فندق الرشٌد بالمنطقة الخضراء اآلمنة نسبٌا سواء أكان البرلمان فً 

دوالر ٌومٌاًا مقابل  (600)وعالوة على هذه االمتٌازات، ٌتقاضً البرلمانً , حالة انعقاد أم ال
عند خسارته المنصب البرلمانً ٌتقاضى النابب أي مهمة رسمٌة خارج أو داخل العراق، و

 (سنوات 8)من راتبه األساسً شهرٌا مدى الحٌاة، مع االحتفاظ لمدة  (%80 )(السابق)
بجوازات السفر الدبلوماسٌة الممنوحة له ولعابلته، وٌبرر البرلمانٌون هذه االمتٌازات المالٌة 

فً الحٌاة السٌاسٌة، وٌتعرضون الخاصة بقولهم إنهم ٌخاطرون بحٌاتهم عبر المشاركة 
لمحاوالت اؼتٌال أو تخرٌب، وٌضٌؾ هإالء أن التحرك واالنتقال اآلمن ٌكلؾ أمواال طابلة، كما 

لكن للشارع العراقً رأي . هو الحال بالنسبة لالستقباالت والحفالت الرسمٌة التً ٌقٌمها النواب
لجنً المال ال حبا فً خدمة  آخر ٌرى أن التهافت على عضوٌة البرلمان لٌس سوى وسٌلة

إنتهى األقتباس من األسوشٌتد )). (عتبرٌن أن الطمع ؼلب نداء الواجبالوطن والمواطن م
برلمان عراقً شرع بؤؼلبٌة مطلقة قانون رواتب وتقاعد خاص به لوحده وبسرعة ( (برس

أكثرها أقل من قٌاسٌة فً كتابته وإقراره لٌستلم من خالله راتب وتقاعد خٌالٌٌن لخدمة فعلٌة 
فهل تعلم كم ٌخسر العراق ثمناًا لساعة . سنتٌن من مجموع أربع سنوات هً خدمته المفترضة

: الجواب! دوام رسمً واحدة سواء حضرها أم لم ٌحضرها عضو فً البرلمان العراقً؟

ثالثة وتسعون دوالراًا أمرٌكٌاًا وخمس وسبعٌن سنت، ٌتقاضاها من خزٌنة الدولة  (93,75)
الشعب بكل ساعة دوام رسمً تمر علٌه وٌا لٌت أن لو كان ٌتقاضاها لعمل وجهد وأموال 

وفاعلٌة حٌث أكثر األوقات أما ؼابب أو مسافر أو متمتع بؤجازة وسفرة أو نابم داخل البرلمان 
ال ٌعً ما ٌدور حوله أو جالس متفرج ال ٌشارك بشًء ألنه ال ٌعرؾ شًء وال ٌساهم ال 

                                                             
 شمس العراق -حٌدر محمد الوابلً 5

  

 

http://iraqsunnews.net/index.php/component/content/article/9-2011-05-03-11-17-30/5108-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87.html
http://iraqsunnews.net/index.php/component/content/article/9-2011-05-03-11-17-30/5108-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87.html
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. قض أخرٌات وال بإٌصال صوت من إنتخبوه للبرلمان وال بؤي شًءبتشرٌع قوانٌن وال بن
ٌومٌاًا مع عطلتٌن فً األسبوع  (ثمان ساعات)الدوام الرسمً لموظفً الدولة فً العراق أكثره 

كل ساعة واحدة . ومناسبات وأعٌاد وعطل رسمٌة كثٌرة خالل السنة (الجمعة والسبت)ٌومً 

لٌوم  (متوسطة)دوالر وهً أكثر من أجرة  (93,75)عراق تمر على البرلمانً العراقً تكلؾ ال

دٌنار لسبعة عمال بناء، أي أن راتب  (15,000)دوالر ما ٌعادل  (12,5)عمل كامل بؤجر 

مثال اخر على ذلك فمعدل راتب ! عامل بناء (60)البرلمانً الٌومً ٌعادل أجرة ٌومٌة لـ

عضو البرمان فٌصبح راتب برلمانً  دوالر وعند مقارنته براتب (600)المدرس فً العراق 

دوالر،  (750)ٌتقاضى البرلمانً فً ٌوم عمل رسمً واحد ! مدرس (38)واحد مقابل راتب 

دوالر، وفً أربع سنوات مفترضة  (270,000)دوالر، وفً السنة  (22,500)وفً الشهر 

براتباًا تقاعدٌاًا ملٌون وثمانٌن الؾ دوالر ومن بعده سٌتمتع  (1,080,000)لخدمته فً البرلمان 

ٌصبح مجموع ما ! دوالراًا أمرٌكٌاًا شهرٌاًا  (18,000)من هذا الراتب ومقداره  (%80)بنسبة 

: بالشكل التالً (فقط)فً أربع سنوات  (فقط)لمجلس النواب  (فقط)ٌخسره العراق من رواتب 

ضاء عدد أع (325 )(ضرب)دوالر لكل برلمانً فً أربع سنوات عمر البرلمان  (1,080,000)

ولتحوٌلها للدٌنار ! ثالثمابة وواحد وخمسٌن ملٌون دوالر (351,000,000)= البرلمان الحالً

سعر صرؾ الدوالر الواحد  (متوسط)دٌنار  (1200)بـ (351,000,000)العراقً فنقوم بضرب 

 (421,200,000,000)فٌصبح الناتج بالدٌنار العراقً  (2014-2010)وألربع سنوات 
ولم ٌتم  (فقط)هذا الرقم للرواتب ! عشرٌن ملٌار ومبتً ملٌون دٌنار عراقًأربعمابة وواحد و

حساب المنافع اإلجتماعٌة المضافة وال السٌارات والوقود وال البٌوت واألثاث وال السفرات 
الداخلٌة والخارجٌة واإلٌفادات وتكالٌؾ السفر والطابرات والفنادق واألقامة وال كثرة الموظفٌن 

برلمانً من مرافقٌن وحماٌات وتابعٌن، ولم تتضمن الخسابر على الهٌبات الخاصٌٌن بكل 
والمإسسات المرافقة والتابعة للبرلمان وال المطاعم والكافترٌات والمؤكوالت والمشروبات 
واألثاث المكتبً والقرطاسٌة والهداٌا، فلو تضمنت األحصابٌة كل ذلك فزد على هذه األرقام 

ولم تتضمن األحصابٌة . ال ٌوجد ما ٌثبت نزاهة هذه الصرفٌاتأضعافاًا مضاعفة ما شبت ؾ
الرواتب التقاعدٌة الكبٌرة التً ال ٌزال ٌتقاضاها أعضاء برلمان سابقٌن وأعضاء مجالس 

! (فقط)أعضاء البرلمان  (رواتب)كانت تلك إحصابٌة بخسابر العراق على . محافظات سابقٌن
ضافة رباسة الجمهورٌة والمستشارٌن وهٌباتها ولك أن تتصور كم ستصبح الخسابر لو تمت إ

ومرفقاتها وصرفٌاتها ورباسة الوزراء والمستشارٌن ومجلسه وهٌباته ومرافقه والوزراء 
ومكاتبهم ومستشارٌهم وصرفٌات كل ذلك ولم تتضمن أٌضاَ رواتب أعضاء مجالس المحافظات 

ل ذلك فلك أن تتحّدث بؤضعاٍؾ الحالٌٌن وال المحافظٌن ومستشارٌهم، فلو تضمنت األحصابٌة ك
فٌا ترى كم سٌصبح مجموع خسابر العراق على مسإولٌه ! مضاعفة لتلك الخسابر المذكورة

ال توجد إحصابٌة رسمٌة )وهم بضع مبات من شعب ربما وصل تعداده ألربعٌن ملٌون نسمة 
ارٌع التً تخدم وذلك لتؤجٌل التعداد السكانً كما تم تؤجٌل وعرقلة الكثٌر من القوانٌن والمش

الشعب من قبل نفس الالعبٌن السٌاسٌٌن لمشاكل وصراعات فٌما بٌنهم وحدهم وكالعادة 
ألم تحن ساعة التؽٌٌر بؤنتخاب ؼٌر من تكررون إنتخابهم . (الخاسر العراق دولة وشعب فقط

كما حصل فً  2013والزال الشعب ٌكرر انتخابهم حتى سنة  2003على الدوام منذ سنة 
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ما الذي ! ألم ٌلد العراق كفاءات وعقول وسٌاسٌٌن ؼٌر هإالء؟! ت مجالس المحافظاتإنتخابا
هذا درس لً ولكم جمٌعاًا إلعادة ! جنٌتموه منهم لتعٌدوا إنتخابهم للمرة الثالثة على التوالً؟

من انتخبتموهم، فراجعوا فكركم فقد سلبوكم إٌاه، ودعوا المٌول الحزبٌة  (أكثر)النظر فً 
جانباًا وفكروا بالتؽٌٌر بجد هذه المرة لكً تلقنوهم درساًا ٌستحقوه ولٌؤتً ؼٌرهم من والدٌنٌة 

إن كل . ٌفهم لماذا الشعب صّوت لؽٌر اولبك الذٌن ٌفوزون كل مرة لٌعملوا على األصالح بجد
من ٌندد بهم الشعب وٌتظاهر ضده وٌطعن به وٌلعن الوضع المزري بسببهم وٌصفهم 

لتقاعس والالمهنٌة وال ٌثق بهم، هم جمٌعاًا أشخاص قد انتخبهم الشعب باألستهتار والفساد وا
فً انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، وبنسبة مشاركة شعبٌة  (األمس)فً 

سنة : واسعة وصلت نسبتها المعلنة عن المفوضٌة العراقٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات كما ٌلً

 (%62,4)بنسبة مشاركة  2010فً انتخابات البرلمان، وسنة  (%76)بنسبة مشاركة  2005

فً انتخابات  (%51)فقد بلؽت نسبة المشاركة  2013فً انتخابات البرلمان أٌضاًا، وأما سنة 

انتخبتم بعضهم أما عن إستعجال، أو وعود . مجالس المحافظات، وإنتخابات البرلمان قادمة
ض النظر عن كفاءة مرشحٌها، أو عن جهل، أو كره كاذبة، أو توجه دٌنً فبوي لجهة معٌنة بػ

بجهة معٌنة فؤنتخبتم من ٌضدها ال لكفاءة ومهنٌة بمرشحٌها ولكن ألنه ٌضدها فقط، أو لتوجٌه 
من قٌادة دٌنٌة بمباركة مجموعة وكتلة فصوت لها البعض كاألعمى، فهذا ما جلبتموه ألنفسكم 

. لؽبً إال نفسه وأؼباهم من ٌعثر بالحجر مرتٌنبانتخابكم إٌاهم، ولو كررتم ذلك فال ٌلومن ا
وهذا ال ٌعنً أن ال ٌوجد فً الحالٌٌن مهنٌٌن وجٌدٌن وحرٌصٌن على وطنهم ومن أصحاب 
وأما . الكفاءة والنزاهة ولكنهم أما مقٌدٌن أو معطلٌن أو ال ٌسمع لهم صوت، أو سبموا وسكتوا

األنتخابات فقد ساهم وبشكل ربٌسً المجامٌع الكبٌرة من الشعب ممن تقاعس ولم ٌشارك ب
باألبقاء على نفس المرشحٌن وتخاذل فً ٌوم ال ٌصح وال ٌعقل فٌه التخاذل، وأصابه الجهل فً 

إن الدٌمقراطٌة أنجح حل لإلصالح السٌاسً، ولكن بشرط أن . الوقت الذي إحتاج العراق لعقله
وا النزٌه الكؾء ممن تعرفوه من ٌعً الشعب وٌفهم خطورة وأهمٌة دوره فً االنتخابات، فؤنتخب

سكنى مناطقكم وممن تعرفوه أما شخصٌاًا أو ٌعرفه من تعرفونه وتثقون به من أنه مرشح من 
ذوي السمعة المهنٌة واإلدارٌة النزٌهة واألخالق الحمٌدة والعقلٌة المتمٌزة وضعوا ثقتكم فٌه، 

صب المذهبً أو بالتؤثر بالمظاهر وال تنتخبوا من تعرفوه بالدعاٌة أو بالتوجه الحزبً أو التع
الدٌنٌة نفاقاًا وتبختراًا ودعاٌة، أو من إنشؽل بالعراك السٌاسً والحزبً والطابفً والمهاترات 
على حساب الشعب وحقوقه، أو من أعضاء البرلمان الحالٌٌن الذي ٌتظاهرون نفاقاًا بخدمة 

لؽابه الٌوم بعدما قارب عمر الشعب وبعدم قبوله براتبه الخٌالً الحالً ومنهم من ٌطالب بإ

 .البرلمان الحالً على نهاٌته
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انفاسدون ومىذج انعراق .. اندونت كسىق سىداء

انجدٌد
6 

 
 

لست اعرؾ من اٌن طلع هإالء المجهولون لٌكونوا فً مقدمة الطبقة الحاكمة فً العراق 
؟ انا ال اكتب عن .العراقٌٌن منهاالجدٌد، ووجها ممثال لها وناطقا عنها ومبررا لشتمها واستٌاء 

االشخاص عادة ، خاصة النكرات والمجهولٌن، لكنً اكتب عن نماذج لعراق اردناه جدٌدا وبدٌال 
 عن عراق صدام حسٌن

اثار .. قبل عشرٌن سنة كتبت مقاال فً جرٌدة القدس العربً فً لندن بعنوان عراق نبٌل ٌاسٌن
ٌعتبر العراق ملك السٌاسٌٌن وملك من ٌحكمه منهم بعض المعارضٌن ممن اعتاد ان  (تندرات)

  :بدأت المقال بقصٌدة قصٌرة من ثمانٌنٌات القرن الماضً. ولٌس ملك مواطنٌه وشعرابه

 هذا العراق

  عراقً الشخصً

 ال ملك علٌه وال ربٌس سواي

وكانت  (عراق صدام حسٌن)ردا على ما بدأ ٌكتب عن  ٩٨ٖٔكانت القصٌدة التً كتبت عام 
أة ان تعارض صدام بهذه الطرٌقة واكثر جرأة ان تنشر المقال بذلك العنوان فً جرٌدة جر

لم ٌكن هناك شخص ٌدعى علً الدباغ، . ٌعتبرها النظام العراقً آنذاك قرٌبة منه وتدافع عنه
كما لم ٌكن هناك اشخاص كثٌرون ٌدعون المعارضة لنظام ٌهدد حٌاتهم وارزاقهم ومتعهم 

اشخاص مجهولون كانوا فً عالم الؽٌب والنسٌان، ولم ٌكونوا قد . هم اٌضاوامتٌازاتهم وجبن
للدٌمقراطٌة والدستور  (مفكرٌن)ولدوا بعد كسٌاسٌٌن ومحتالٌن وقادة وسراق ومزورٌن و

والعمل السٌاسً والمواطنة والحق والقانون والمصالحة والسالم االجتماعً والدولة والتعددٌة 
ة واالجتماعٌة والصالحٌات والفصل بٌن السلطات وؼٌر ذلك من والحقوق السٌاسٌة والمدنً

 .تؤسٌسا حقوقٌا وثقافٌا (تؤسٌسها)افكار وفلسفات لٌست من شؽلهم وال هم قادرون على 

من وساطات . صعدوا من المجهول. انهم نموذج لصعالٌك السٌاسة الجدد فً العراق الجدٌد
نفسهم فً عملٌات احتكارٌة وصلت الى الرٌاضة ثم ادخلوا ا.. الؽنم والسجاد الى وجه للدولة

وحٌن خرج بعضهم من الواجهة قام بانتهاك . واللجنة االولمبٌة والثقافة والصحافة والفساد
فقد قام بتهرٌب مقابالت مع سجناء محكوم . الدستور وخرق القانون بما ٌستوجب محاكمته علنا

ع القانون، ووفر لهم فرصا ممنوعة علٌهم ونشرها وعرضها وقبض ثمنها، وهو ما ٌتعارض م
فالسجٌن فً كل دول العالم الدٌمقراطٌة والدكتاتورٌة معا، ٌتجرد من حقوقه ولذلك هو . قانونٌا

                                                             
6

 المواطن نٌوز –نبٌل ٌاسٌن  
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سجٌن فال ٌحق له االنتخاب وال الترشٌح وال التصرٌح وال المقابالت الصحفٌة والتلفزٌونٌة، 
الذي حكم بالسجن بعد ان  (ٌرسوم)على لسان بطلها  (الؽرٌب)ولذلك ٌقول كامو فً رواٌة 

.. طلب قلما واخبره الحراس انه فقد حقوقه كمواطن ولذلك ال ٌحق له الحصول حتى على قلم
وقبل اٌام قرأت خبرا لم اتاكد من صحته هو انه عرض على االمرٌكٌٌن بٌعهم اسرار اجتماعات 

التً سقطت فً العراق  (الخٌانة العظمى)مجلس الوزراء وهو االمر الذي ٌجعله ٌواجه تهمة 
وكؤنها شراء اثاث وبٌعه  (طبٌعٌة)و (عادٌة)بسبب كثرة الخٌانات العظمى التً اصبحت 

 .مستعمال

 تكرٌس االنحطاط

استخدم منابر ووالءات عدٌدة للصعود السرٌع وتبوأ المناصب  (الشاطر)هذا النموذج 
لنماذج مع الدولة كسوق سوداء والصالحٌات المطلقة التً ال تخضع للقانون ، فقد تعاملت هذه ا

بعضهم استخدم اسم . ؼٌر خاضعة للقوانٌن والقٌم واالخالقاٌات واالمانة والشرؾ والنزاهة
المرجعٌة، وبعضهم االخر استخدم اسم الشهداء والسجناء، واخرون استعملوا وشراء ذمم لم 

فرٌق آخر التهدٌد تصمد امام المال مثلما استخدم آخرون الطابفٌة والعشٌرة فٌما استعمل 
والوعٌد والرشى المالٌة وشراء القصور والسفر بحٌث لم ٌعودوا مستورٌن فقد كشؾ الناس 

والوثابق المسربة وكثٌر منها صحٌح ورسمً فضابح تجعل من دولة العراق اكبر سوق 

 .سوداء

ثاله لم اكن اتصور ان العراق البدٌل لعراق صدام هو العراق الذي ٌصبح فٌه هذا الشخص وام
ممن جاءوا من المجهول ودخلوا بشطارة وبهلوانٌة عجٌبة لٌكونوا ساسة العراق الجدٌد، 
ممثلٌن لهذا العراق الجدٌد، الذي كانوا ٌرٌدون تفصٌله على مقٌاسهم فً الشطارة والكذب 
واالدعاء والفساد واالستحواذ وصناعة تارٌخ ؼٌر التارٌخ الحقٌقً، وصناعة شخصٌة ؼٌر 

قٌقٌة، وصناعة مجد كاذب وصورة تلبس عشرات االقنعة وتخلعها حسب اللون الشخصٌة الح
وقد كان االمرٌكان ٌبحثون عن امثال هذه الشطارات المستعدة للعب االدوار . والمقٌاس والحاجة

.. من سجادات الصالة ومن خمارات النشوة على حد سواء.. حسب الطلب من كل حدب وصوب
من دالالت اوروزدي باك الى بابعً الشاورمة والفالفل .. من اروقة موسكو الى اروقة قم

الى اعضاء وحدات الجٌش .. من عضوات اتحاد نساء العراق الماجدات .. والبٌبسً كوال
من مهربً االؼنام الى مقاولً عدي .. الشعبً التً كانت تسوق االؾ العراقٌٌن الى حتوفهم

ام وشباب عدي وفدابًٌ والده الى من صحفًٌ وشعراء صد.. ومهربً سجابره ومشروباته
تجاره فً الخارج وجامعً النقود باسم اطفال العراق ضد الحصار فً التسعٌنات لتصب فً 

لتنسجم مع بعضها فً المحتوى  (الخلطة)جمعوا كل هذه . جٌوب عدي كما تؤكدت آنذاك
لٌتشكل والمضمون وتختلؾ امام الشاشات وفً البرلمان وفً اللجان والحكومة والهٌبات 

 .العراق الجدٌد بهذه الصورة الكارثٌة التً تشبه كارثة هٌروشٌما

ما الذي نفعله نحن الذٌن كنا نرٌد للعراق ان ٌكون عراقا جدٌدا لجمٌع العراقٌٌن ولٌس لصدام 
وحده او لعابلته وحدها او المقربٌن والموالٌن له من حزبه ؟ كنا نرٌد ان ٌكون العراق جدٌدا 

جدٌدا فً نظامه السٌاسً فال ٌخالط هذا النظام قمع او ارهاب او تزوٌر او .. ةبكل معنى الكلم
جدٌدا فً قوانٌنه فال تكون القوانٌن حامٌة لفبة دون . تمٌٌز دٌنً او قومً او طابفً او سٌاسً
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جدٌدا فً فرصه فال تكون الفرص متماٌزة بل نقر مبدأ تكافإ . اخرى ولسٌاسً دون اخر
جدٌدا فً ثقافته . جمٌع الحصول على مكانة واعتبار وكرامة انسانٌةالفرص الذي ٌضمن لل

ذلك العهد  (مثقفو)التً ماٌزال  (مكرماته)بتخلصه من ثقافة عبادة الفرد وتؤلٌهه وانتظار 
مقاالت وشعارات  (دبجوا)جدٌدا فً صحافته فال نرى الذٌن . ٌنتظرونها من السٌاسٌٌن الجدد

الحرب واعتبار الرصاصة اجمل من الوردة والموت اجمل من الحٌاة الوالء للقابد الفرد وتمجٌد 
بورقة  (الثقافٌة)ٌدبجون مثلها لسٌاسٌٌن ٌشترونهم بمابة او مابتً دوالر ، او حسب تعبٌراتهم 

هذا المصطلح الذي تسرب من السوق السوداء الى ثقافة العراقٌٌن الجدٌدة على . او ورقتٌن 
فقد تحولت الصحافة من . ب الكلمات من المثقفٌن الى الشارعالعكس مما ٌحدث وهو ان تتسر

صحافة الحزب الواحد الى صحافة عشرات االحزاب التً حولت الصحافة المهنٌة الحٌادٌة 
والتً تعبر عن سلطة الرأي العام الى صحافة تدعم سلطة االحزاب ضد الشعب والى وسابل 

ته وتشرٌعه واعتباره الطرٌق الوحٌد للعمل ابتزاز وارتزاق ومشاركة فً تعزٌز الفساد وهٌمن
جدٌدا فً تعلٌمه حٌث ٌستبدل التعلٌم البعثً االٌدٌولوجً المناقض للعلم . والؽنى والتسلط

والحقابق بتعلٌم مدنً حدٌث وباسالٌب تعٌد التعلٌم الستقالله عن االٌدٌولوجٌا السٌاسٌة 
ٌة والتارٌخٌة والمذهبٌة والسٌاسٌة للحاكمٌن فاذا بنا نشهد تعلٌما ٌؽذي الصراعات الدٌن

وٌصبح منطلقا للخالؾ واالجتهاد باسم الدٌن او باسم العلم او باسم القبٌلة او باسم الطابفة او 
جدٌدا فً عالقاته بدول الجوار بدون استفزاز واعتداء وتهدٌد فاذا بالعراق على . باسم المنطقة

العراق فً جحٌم الخالفات االقلٌمٌة والدولٌة ٌد سٌاسٌٌه ونماذجه التً تشبه علً الدباغ تضع 
وتحوله الى مال ونسب مبوٌة فً التجارة والمقاوالت بحٌث انتهت الزراعة فً العراق وجفت 
ضروع االبقار فصار الخٌار ٌؤتً من سورٌا والطماطم من اٌران والباذنجان من تركٌا والماء 

الى خردة ثمنها ملٌارات الدوالرات،  من دول الصحراء والصناعات من الصٌن لٌتحول العراق
فلم ٌبق نجار وال حداد وال صانع وال بناء وال عامل الن تركٌا تصدر لنا ما هو جاهز وتبنً لنا 

واكثر من ذلك . فنادق وعمارات على طرٌقتها وذوقها ومقاٌٌس جوها ال لفابدتنا وحاجتنا
سها العثمانً ولٌس على مقٌاس صارت تفصل لنا السٌاسٌٌن الذٌن ٌقودون العراق على مقٌا
.. جدٌدا فً عالقاته الوطنٌة. الوطنٌة العراقٌة وتنبزنا بهم باعتبارها حامٌة الدٌن والمذهب

فرؼم انً من مإٌدي حظر االٌدٌولوجٌا البعثٌة الداعٌة الى العنؾ والتمٌٌز القومً والمكرسة 
الجتثاث البعث بالطرٌقة التً  اال اننً لست مإٌدا (كل عراقً بعثً وان لم ٌنتم )الطروحة 

. (جنانه)فصلها برٌمر وبعض العراقٌٌن ممن كان اول من ساوم البعثٌٌن وادخلهم فً 
فالجرٌمة لٌست مصنفة . فالبعثٌون مواطنون ٌنطبق علٌهم ما ٌنطبق على ؼٌرهم من قوانٌن

زٌٌن الى محاكم واذا كانت اوروبا قد جرمت النازٌة وساقت المجرمٌن النا. سٌاسٌا بل قانونٌا
االولى تجرٌم االفعال، والثانٌة منع انتشار االفكار النازٌة : نورنبٌرغ فان ذلك تم بطرٌقتٌن 

جدٌدا فً حقوق . لخطورتها على البشر ودعوتها الى التطهٌر العرقً والسٌاسً والفكري
ن خارج فقد كنا منذ الثمانٌنات اي على االقل منذ صارت بٌن اٌدٌنا فرصة ونح.. االنسان

العراق، ندعو الى احترام حقوق االنسان فقدنا حمالت ضد التعذٌب وضد تسمٌم المعارضٌن 
بالثالٌوم فً اقبٌة االمن واؼتصابهم وضد االختفاء القسري للدكتور صفاء الحافظ والدكتور 

صباح الدرة وضد اؼتٌال السٌد حسن الشٌرازي واؼتٌال ٌحً العراقً فً بٌروت، وضد اعدام 
ومثلما . هللا محمد باقر الصدر واخته نور الهدى على حد سواء النفرق بٌن ضحٌة واخرىاٌة 
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وهكذا . كنا نطالب باحترام حقوق االنسان لنا علٌنا ان نطالب انفسنا بها لضمانها لؽٌرنا اٌضا
تشمل حقوق االنسان جمٌع العراقٌٌن فهً قضٌة قانونٌة ولٌست حزبٌة او سٌاسٌة ولذلك 

اي تطبٌق . ٌق مصالحة وطنٌة تقوم عل اساس القانون ولٌس على اساس سٌاسًطالبنا بتحق
قانون الجرٌمة على مرتكبً الجرابم من خالل تحقٌقات قضابٌة ولٌست سٌاسٌة وبسقؾ زمنً 

محدد تسقط بعده جمٌع الدعاوى والشكاوى من اجل استقرار المجتمع وعودته الى حالة 
ٌا وطابفٌا لقانون اجتثاث البعث وتطبٌقا عشابرٌا وعابلٌا، طبٌعٌة، فاذا بنا نشهد تطبٌقا سٌاس

جرٌمة طالت اكثر من ثالثٌن قٌادٌا بعثٌا  ٩٧٩ٔوتطبٌقا دٌنٌا وحزبٌا فلم نعتبر مجزرة تموز 
اعدمهم صدام فً جرٌمة سٌاسٌة منهم عبد الخالق السامرابً ومحمد عاٌش ومحمد محجوب 

وبدال عن ذلك ظهر لنا شذاذ آفاق حتى . وؼٌرهم وؼانم عبد الجلٌل وعدنان حسٌن الحمدانً
عدا الذٌن تلطخت اٌدٌهم )من البعثٌٌن السابقٌن رجاال ونساء ٌصٌحون بجهل واصرار ملفق 

بٌنما تلطخت اٌدي بعض هإالء بدم الضحاٌا من بعٌد سواء عن طرٌق القسر واالكراه او  (بالدم
هوسوا وانشدوا وؼنوا بحضرة )و الذٌن عن طرٌق كتابة التقارٌر التً اودت بحٌاة ضحاٌا ا

 (القابد الضرورة
 

 العراق ٌقع بٌد النصابٌن وقاطعً الطرق

فقد خضع العراق . وجدنا انفسنا امام اكبر عملٌة احتٌال ونصب سٌاسً نفذت على العراقٌٌن
الكبر عملٌة فساد فً التارٌخ وتحالؾ الفاسدون فً اكبر جبهة تموٌهٌة مبتادلة االدوار 

فالعراق هو البلد االكبر حظا من فساد . ومتواطبة مع بعضها للتورط بالجرٌمة واخفاء معالمها
بٌع وشراء المناصب حٌث ٌستطٌع اي تاجر ٌدفع نصؾ ملٌون دوالر لشراء منصب مدٌر عام، 

او معاون مدٌر عام ،او مدٌر شرطة، او مدٌر نقطة تفتٌش ،او قابد عسكري او سفٌر الحد 
ي له مقاوالته او ٌخسر اي مدٌر عام منصبه امام الفساد اذا وقؾ فً طرٌق اتباعه لٌمض

الفساد ولم ٌشارك فٌه او شارك لجهة ضعٌفة تستطٌع جهة اقوى منه احالته الى التحقٌق او 
كان المطلوب من السٌاسٌٌن الجدد فً العراق الجدٌد ان . اتهامه بالفساد او تهدٌده بحٌاته

طٌة فاذا بهم ٌجهلون ماذا تعنً الدٌمقراطٌة رؼم انهم ٌثرثرون ٌومٌا ٌكرسوا مفاهٌم الدٌمقرا
فالدٌمقراطٌة اخالق وضمابر والتزامات وخدمة بٌنما . بما ٌخالفها من تصورات ومفاهٌم وقٌم

الذٌن ٌثرثون بها بدون اخالق ومٌتو الضمابر وفاقدو االلتزامات وٌرٌدون ان ٌخدمهم الشعب ال 
ن مطلربا منهم ان ٌكرسوا التعددٌة فاذا بهم حقودون ٌرفض احدهم ان ٌخدموا الشعب، وكا

هم ان نموكان مطلوبا . لمشاركة فً السلطةاالخر والٌطٌق رإٌتة او التحدث الٌه، فكٌؾ با
ٌكرسوا الدولة المدنٌة التً تمثل حقوق الجمٌع فاذا بهم انعزالٌون انتقامٌون ٌقصون القانون 

ستؤثرون بوسابل الدولة النفسهم بحجة تمثٌل الطوابؾ والقٌم والمواطنة والحقوق وي
وكان مطلوبا . والمكونات والدخول فً تحالفات انتهازٌة سرعان ما تمشفها المنافع والمؽانم

منهم ان ٌكرسوا دولة القانون فاذا بهم ٌصنعون قوانٌنهم الخاصة فوق الجمٌع فٌقطعون 
من اصحابها وٌصدرون قوانٌنهم الخاصة الشوارع واالحٌاء وٌصادرون البٌوت والممتلكات 

فالتمر اال عبر حاجز لحماٌة هذا السٌاسً او ذاك وكؤنهم الهة والمواطنون عبٌد وعباّد ٌجب ان 
ٌسبحوا بحمدهم، وكان مطلوبا منهم ان ٌبنوا البالد فاذا بهممثل المستؤجرٌن ٌزٌدونها تهدٌما 

 :وخرابا محققٌن قول الجواهري
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 ارهـــممستؤجرٌن ٌخربون دي

 وٌكافؤون على الخـراب رواتبـا

خالل  (الؾ كذبة وكذبة)وكنا نتتظر منهم ان ٌكونوا صادقٌن فاذا بهم كذابون ٌستطٌعون تؤلٌؾ 
كما كنا ننتظر منهم ان ٌكونوا امناء فاذا بهم ؼشاشون ٌزورون شهادات دراسٌة لم . ٌوم واحد

ٌدخلوها ولم ٌكتووا بنار تعذٌبها ، واذا ٌدخلوا جامعاتها ومعاهدها ،وٌزرون شهادات سجون لم 
بهم اشطر من ابلٌس وهم القادرون على اختراع وسابل واسالٌب الؽش والسرقة والكالم 

  .والتصرٌحات والشعور بالقوة الؽاشمة رؼم انوؾ االخرٌن من الضحاٌا والمعذبٌن

ونمطا من  ال اتحدث عن شخص بقدر ما اتحدث عن واقع ٌمثله اشخاص باعتبارهم نموذجا
انماط السٌاسٌٌن الذٌن صعدوا فجؤة الً السفٌنة التً قاومت االمواج والرٌاح والعواصؾ 

الٌهمنً هإالء .لترسوا فاذا بهم ٌقفزون الٌها وٌعلو صوتهم اكثر من صوت البحارة االصلٌٌن
ٌث اصبح النزٌه نقطة تحتاج الى التً هٌمنت بح (العٌنة)االشخاص بعٌنهم بقدر ما تهمنً 

كرسكوب لنراها فً زحمة هذا الحشد المتراص من النماذج الموحدة ، التً كلما صعد احد يم
ولكن هذه النماذج تدفعنا الى التساإل عما . منهم سرٌعا كلما انفجرت فقاعته بالسرعة نفسها

اذا كان التارٌخ هو هكذا وعما اذا كان القانون هو هكذا الشؤن له بما ٌحدث وال عالقة له 

 .االتهام على االقل بتدوٌن

 تزوٌر الوطن.. تزوٌر التارٌخ واالخالق

ٌتحدثون عن تقلبات المرأة، وتقلبات المرأة العراقٌة اجمل واسهل من تقلبات الرجال الذٌن 
ٌصنعون لهم تارٌخا ملفقا وٌزجون انفسهم فً تارٌخ لٌس لهم فٌخلطون الجؽرافٌا بالتارٌخ 

فقد قال لً احدهم انه لم ٌكن بعثٌا بل انه انه كان ٌعمل .. بطرٌقة تثٌر الضحك قبل الشك بالكذب
فً جرٌدة طرٌق الشعب الخاصة بالحزب الشٌوعً ولما سؤلته اٌن كان مقرها ؟قال انه كان ٌقع 

ولما قلت له لكنً كنت اعمل فٌها وكان . فً فرع صؽٌر وراء اوروزدي باك فً شارع الرشٌد
ذاكرتً وصحة ادعابه ، وهكذا ٌصنع كثٌر ممن مقرها فً شارع السعدون اصر على ضعؾ 

لٌس لهم تارٌخ مشرؾ محاوالت لربط تارٌخهم بنضال االخرٌن وسرقته وادعابه تماشٌا مع 
هذا الزمن الذي صنع له اخالقا جدٌدة تتناقض مع اخالق الدٌن واخالق السٌاسة  (قٌم واخالق )

انوا ٌكتبون على وصالتهم التجارٌة واخالق المجتمع واخالق تجار الشورجة القدماء الذٌن ك
فً تاكٌد على النزاهة التً ٌتشدق بها اللصوص واالمانة  (الخطؤ والسهو مرجوع للطرفٌن)

 .التً ٌتلبس بها الخابنون لالمانات

. لن اقول لكم اسم نموذج زاٌد فً الظهور والسٌطرة لٌكون ممثال لهذا الحشد، فانتم تعرفونه
سؤل صدٌقة عن حٌوان الٌؾ ٌعٌش فً المطبخ وله اذنان وذنب  فقصته تشبه قصة ذلك الذي

انه لٌس الدٌك هذا . انه الدٌك: واربع ارجل وٌقول مٌو مٌو فاجاب االخر تهربا من الجواب

 .الذي اتحدث عنه، وانما هو القط بعٌنه وذنبه

تولت على لٌس هذا النموذج الذي تعرفونه سوى النموذج االبرز لهذه الطبقة الجدٌدة التً اس
لكن المشكلة ال تكمن فً هذا النموذج . فهو ٌمثلها وٌنوب عنها فً السلوك (العراق الجدٌد)

فهً تدخل بدون قانون وتخرج بدون قانون، آخذة .. فقط، بل فً النهاٌات االخٌرة لهذه النماذج
 ٖٕٓٓم فمنذ عا. معها ما سرقت وما استولت علٌه وما فعلته وكؤنه ؼبار ٌتم نفضه بٌد ناعمة
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حتى الٌوم كانت هناك نماذج مماثلة، بهلوانٌة وشاطرة، وزٌر الكهرباء السابق ، وزٌر الدفاع 
السابق ، وزٌر التجارة السابق ، وؼٌرهم ،خرجت وكؤنها تلقً بمعطفها على االخرٌن الذٌن 
ماٌزالون ٌسرقون وٌنهبون وٌفسدون بدون ان ٌكون هناك رادع من قوانٌن للعقاب واسترداد 
االموال الضخمة التً سرقوها ولم ٌتم التحقٌق مع اي من تلك النماذج ولم ٌتم القاء القبض 

 علٌها فهل هناك من ٌقول ان القانون لٌس معطال فً العراق؟

تبدو هذه الطبقة، سواء الذٌن جاءوا منها من خارج العراق وهم قلة، والذٌن ظهروا منها من 
ة مستعمرة تتعامل مع العراق كبلد مستعمر تفرض علٌه داخل العراق وهم االكثرٌة، مثل طبق

االستعمار التقلٌدٌة من نهب للثروات وتخرٌب للعمران واستؽالل للموارد الطبٌعٌة وتؤخٌر  (قٌم)
الخارجً ارحم من هإالء  (االستعمار )وبالتاكٌد سٌتقدم من ٌعترض وٌقول ان . للتطور والتقدم

سكك حدٌد وقطارات،، وشوارع مبلطة وباصات، وتخطٌطا فقد ترك لنا االستعمار البرٌطانً 
. مدنٌا وجامعات، ومإسسات دولة ووزارات، وموانا ومطارات، وانظمة مرور وساحات

 ومدارس ومستشفٌات فماذا سٌترك هإالء؟

جنسٌتٌن فهم ال ٌتجاوزون عشرة بالمابة من الذٌن ٌستعمرون العراق بال تلوموا الذٌن جاءوا 
ن ٌملكون آلة دعابٌة ضخمة تربت على عقلٌة آلة البعث والمخابرات السابقة من داخله والذي

ال ابرر للفاسدٌن الذٌن جاءوا من . واعالمها والذٌن تبلػ نسبتهم تسعٌن بالمابة من الفاسدٌن
الخارج ولكنً اقول ان الضمٌر الٌوجد على ارض ولكنه فً نفوس وعقلٌات وقٌم الناس سواء 

الم ٌقل زعٌم النزٌهٌن واصحاب الضمابر علً بن ابً . او على ارضه كانوا فً خارج وطنهم
الؽنى فً الؽربة وطن، والفقر فً الوطن ؼربة؟ انه ؼنى النفوس والضمابر ولٌس ؼنى : طالب
انه ؼنى الحقوق التً تمنحك االنسانٌة والكرامة واالعتبار والسعادة ولٌس ؼنى النهب . المال

هو ؼربة فهو ؼربة الضمٌر فً وطن ٌفتقر الى الضمابر والقٌم اما الفقر الذي .. والسرقات

 .واالخالق والنزاهة

ولٌست القضٌة ان من ٌملك . لٌست القضٌة قضٌة ان من فً الداخل انزه ممن جاء من الخارج 

  .جنسٌة اشرؾ ممن ٌملك جنسٌتٌن وٌكون والإه لوطنه وشعبه

ن الٌملك اخالقا وطنٌة؟ وان من الٌملك من ٌملك اخالقا وطنٌة وم: بل ان القضٌة هً انها
اخالقا وطنٌة فً الخارج جاء بمن الٌملك اخالقا وطنٌة معه ، وان من الٌملك اخالقا وطنٌة فً 

فحٌن اراد معاوٌة تجوٌع الحسٌن وتروٌضه قطع . الداخل جاء بمن الٌملك اخالقا وطنٌة معه
ابن عمه عبد هللا بن جعفر فوزع  عنه حقه فً العطاء، وظل اٌاما دون مال حتى استدان من

لم ٌرضح الحسٌن .. نصؾ ما استدانه على اهل بٌته ووزرع النصؾ الباقً على الناس
ومن بعد هذه الحادثة .. المالءات السلطان والجاه والمال فلم ٌسرق ولم ٌتوسل ولم ٌخدع

ونوا به ٌجمعون لهم خمسهم حتى ٌص (الشٌعة)وحوادث اخرى تعرض لها ابناء الحسٌن صار 

 .كرامتهم ومواقفهم وتضحٌاتهم تجاه عسؾ خفاء بنً امٌة وبنً العباس

والقضٌة هً من ٌملك ضمٌرا ومسإولٌة ومن ال ٌملك ضمٌرا ومسإولٌة، والقضٌة هً من 

 . ٌحمل هموم شعبه وبالده ومن ٌحتقر شعبة وٌخون مصالح بالده

 :دعونً اختم بقصٌدة قصٌرة قدٌمة هً تماثل

 ايُّي نهرٌنِ 
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 مثل جرحٌنِ 

 فً َجسدْ 

 مثلما

 دجلٌة والفرات

19 / 8 / 1989 
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نمىاطك انحرة تزٌد حصٍهت اندونت مه انعمهت ا

 7االجىبٍت

 بىصفها محركا دٌىامٍكٍا اللتصاد انبالد                  

  
 
تعد المناطق الحرة عامال من العوامل التً تلجؤ إلٌها الدول لجذب وتشجٌع االستثمارات    

األجنبٌة والوطنٌة وذلك لما تقدمه تلك المناطق من تسهٌالت وامتٌازات كالحوافز الضرٌبٌة 
ا التنافسٌة ومن ثم تهوالكمركٌة وعمالة رخٌصة نسبٌا تمكن الشركات المستثمرة فً زٌادة قدر

  .تحقٌق عابد أكبر لها
السٌادة الكاملة،  والمناطق الحرة هً مناطق تقع ضمن إطار حدود الدولة الجؽرافٌة وفً ظل

وتسمح تلك المناطق بمرور الواردات بدون رسوم كمركٌة ،كما تسمح بإعادة التصدٌر بعد 
. إجراء بعض العملٌات للسلع شبة المصنعة

ومن المهم معرفة ان المناطق الحرة تختلؾ عن األسواق الحرة فً ان األخٌرة عبارة عن 
صنٌع لألفراد العابرٌن للمطارات والموانا فً الدول أماكن تباع فٌها السلع االستهالكٌة تامة الت

المختلفة سواء كانت سلعاًا محلٌة أو أجنبٌة دون إجراء أٌة عملٌات صناعٌة على هذه السلع فً 
تلك األسواق وٌتم البٌع فٌها فً حدود االستهالك الشخصً لالفراد المسافرٌن بهدؾ امتصاص 

ت المناطق الحرة بهذا االسم ألنها متحررة من قٌود وسمً. العمالت األجنبٌة ولتنشٌط السٌاحة
. الكمارك واالستٌراد والتصدٌر

 
  فوابد المناطق الحرة 
 
ان :(الصباح)وقال مدٌر عام الهٌبة العامة للمناطق الحرة صباح صالح القٌسً فً تصرٌح لـ 

لضرابب عالوة هذه المناطق تحقق للمشارٌع العاملة فوابد كبٌرة منها اإلعفاءات الكمركٌة وا
على تسوٌق إنتاج المشروعات فً أسواق الدول المجاورة واالستفادة من األٌدي العاملة 

ومستلزمات اإلنتاج الرخٌصة ، بما ٌحقق خفضاًا بتكالٌؾ وأسعار المنتجات وٌرفع من القدرة 
واضاؾ ان هذه المناطق تحقق زٌادة حصٌلة الدولة من النقد . التنافسٌة لهذه المشروعات

. ألجنبً من الرسوم واإلٌجارات التً تدفعها المشروعات داخل المنطقةا
 

                                                             
7

 الصباح 
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 قانون الهٌبة
 

واشار القٌسً الى انه بحسب قانون هٌبة المناطق الحرة فً العراق ، تعفى البضابع المستوردة 
موضحا ان القانون ٌنص على  . والمصدرة إلى المناطق الحرة من جمٌع الضرابب والرسوم

موال واألرباح والدخل الناجم عن االستثمار فً المشارٌع فً هذه المناطق من إعفاء رإوس األ
الفتا الى . جمٌع الضرابب والرسوم طٌلة حٌاة المشروع ، ومن ضمنها مراحل التؤسٌس والبناء

إن القانون العراقً ٌعامل الهٌبة العامة للمناطق الحرة باعتبارها هٌبة مستقلة إدارٌا ومالٌا، 
ٌر المالٌة ، وتدار من قبل مجلس إدارة ٌضم فً تشكٌلته ممثلٌن عن الوزارات وترتبط بوز

. والجهات ذات العالقة بعمل المناطق الحرة
 

 موقع ستراتٌجً
 

وٌحتل العراق ، موقعا ستراتٌجٌا وسٌطا بٌن دول العالم ، فهو قرٌب من األسواق العالمٌة 
ؼرافً لخطوط التجارة الدولٌة بٌن وٌطل على الخلٌج العربً ، ما جعل منه نقطة وصل ج

الشرق األدنى والعالم الؽربً ، كما ٌرتبط العراق بشبكة كثٌفة من الخطوط البرٌة والبحرٌة 
من جانبه دعا عضو اللجنة المالٌة البرلمانٌة النابب أمٌن هادي  . والجوٌة بما فٌها سكك الحدٌد

ز االقتصاد العراقً وتنوٌع إٌراداته الى إنشاء أكثر من منطقة حرة فً البالد لتعزي: عباس
المالٌة ، الفتاًا ان الكثٌر من الدول انتعشت اقتصادٌاًا وحصلت على مكاسب جٌدة نتٌجة إنشابها 

وأشار الى ان العراق بإمكانه بناء أكثر .مناطق حرة للتبادالت التجارٌة كإٌران وتركٌا واإلمارات
لى الخلٌج وكذلك مع تركٌا ومع اٌران واالردن من منطقة حرة السٌما فً البصرة كونها مطلة ع

مضٌفا ٌجب عرض المناطق الحرة . واالستفادة من الترانزٌت عن تبادل البضابع التجارٌة
الموجودة فً محافظات البصرة ونٌنوى واالنبار لالستثمار، من أجل تؤهٌلها كونها تعد من 

ث مناطق حرة تابعة إلى الهٌبة العامة وٌوجد فً العراق حالٌا ثال. المناطق المتمٌزة فً العراق
. (نٌنوى ، خور الزبٌر ، القابم )للمناطق الحرة هً 

 
  خور الزبٌر

 
وبٌن المدٌر العام للهٌبة ان المنطقة الحرة فً خور الزبٌر ،التً تقع فً الجنوب الؽربً من 

مٌز بموقعها قابلة للتوسع وتت (دونم 400)منها وبمساحة  (كم 40)مدٌنة البصرة وعلى بعد 

الستراتٌجً المطل على الخلٌج العربً مما ٌجعلها نقطة وصل جؽرافً مهم بخطوط التجارة 
الدولٌة بٌن الشرق والؽرب ، مضٌفا، كما انها تمتلك عمقا سوقٌا وتجارٌا نحو السوق العراقٌة 

الساسٌة والخلٌجٌة العالمٌة، كما انها قرٌبة من مٌناء خور الزبٌر ذي البنٌة االرتكازٌة ا
المتكاملة كاالرصفة وخدمات الموانًء اضافة لقربها من مواقع الخامات والمواد االولٌة 

. والسلع المصنعة
 

  فلٌفل
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وعن المنطقة الحرة فً محافظة نٌنوى قال القٌسً تقع هذه المنطقة فً شمال البلد على طرٌق 

ُ  160)شمال الموصل وبمساحة  (كم  20)زاخو وتبعد حوالً  –الموصل  قابلة للتوسع،  (دونما

تتمٌز هذه المنطقة بموقع جؽرافً وسٌط فهً تقع على مفترق الطرق البرٌة والسكك  موضحا 
الحدٌد فً اتجاهات مختلفة إلى تركٌا وسورٌا واالردن وموانا البصرة كما انها قرٌبة من 

المنطقة على اراض مصادر الطاقة والمواد االولٌة واالٌدي العاملة الماهرة واضاؾ تحتوي هذه 
مبلطة وؼٌر مبلطة والعدٌد من المخازن ذات البناء الكونكرٌتً ومخازن مسقفة ومكاتب اضافة 

. إلى مساحة اٌواء الشاحنات الدولٌة
 

  القابم
 

و بخصوص المنطقة الحرة فً القابم فانها تقع فً الشمال الؽربً من العراق فً محافظة 

 28)عن بؽداد وبمساحة  (كم 400)لسورٌة وتبعد بحدود ا –االنبار وعلى الحدود العراقٌة 

 270)بطول  (موصل –راوه )قابلة للتوسع وترتبط بمحافظة نٌنوى الى الطرٌق البري  (دونماًا 

 (كم 900)بطول (القابم ، بؽداد ،البصرة)وصوال بالحدود التركٌة وترتبط بالطرٌق البري  (كم

رٌق القابم عكاشات بالطرٌق الدولً الممتد من تقرٌبا وصوال إلى الخلٌج العربً وٌرتبط ط
. طرٌبٌل إلى الحدود االردنٌة –الرطبة 

 
 توسٌع االنتشار

 
من جانبها لفتت عضو لجنة الخدمات واالعمار النابب سهاد العبٌدي، الى ان محافظة البصرة 
ور وحدها ٌمكن أن تنشا أكثر من منطقة حرة سواء فً سفوان الحدودي مع الكوٌت او فً خ

واكدت العبٌدي أن استثمار تلك . الزبٌر أو فً الفاو، وستكون منطقة جاذبة للشركات العالمٌة
المناطق سٌحقق مردودات اٌجابٌة تفوق اإلٌرادات النفطٌة ألنها ستجذب جمٌع الشركات 

المصنعة والمصدرة فً العالم كونها ستختصر طرٌق قناة السوٌس التً تمر عبرها البضابع 
وشددت على ضرورة اإلسراع بإنشابها لتنوٌع . رق اسٌا الى اوروبا او بالعكسلتصل من ش

. االٌرادات المالٌة وتعزٌز االقتصاد الوطنً
وتشهد المناطق الحرة فً الوقت الحالً نشاطا متزاٌدا وذلك نتٌجة لإلقبال المتزاٌد من قبل 

 .كبرى الشركات العالمٌة والعربٌة والمحلٌة على االستثمار فٌها

 
  



 

 مركز أضىاء نهبحىث واندراساث اإلستراتٍجٍت 

 أحد مؤسساث انمجمىعت انعرالٍت نهتسىٌك وانتطىٌر

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

30 

 

اَثار انمترتبت عهى خروج انعراق مه طائهت 

 8انتزاماث انفصم انسابع

 
 

  

بعد جهود كبٌرة بذلها العراق فً المحافل الدولٌة منذ سقوط النظام الدكتاتوري وحتى الوقت 
الحاضر، استطاع اخٌراًا الخروج من طابلة العقوبات واإللتزامات المترتبة علٌه بموجب قرار 

بعد ؼزوه الكوٌت طبقا ألحكام الفصل السابع من  1990لسنة  (661)الدولً رقم مجلس األمن 
وتبرز هنا مجموعة من التساإالت حول هذا .مٌثاق االمم المتحدة، لٌنتقل الى الفصل السادس

ماذا ٌعنً الفصل السابع؟ وماهً الفوابد التً سٌجنٌها العراق من : الموضوع، من أهمها
ت هذا الفصل؟ وماذا ٌعنً االنتقال الى الفصل السادس؟ وهل هناك خروجه من طابلة التزاما

سلبٌات سترافق هذا االنتقال؟ وماهو أثر ذلك على االقتصاد العراقً؟بداٌةًا فان الفصل السابع 

، وملخص هذه (51)الى المادة  (39)مادة من المادة  (13)من مٌثاق األمم المتحدة ٌتكون من 
مكن أن ٌقرر ما ٌجب اتخاذه من التدابٌر التً ال تتطلب استخدام المواد هً ان مجلس األمن ي

القوات المسلحة لتنفٌذ قراراته ضد الدول التً تهدد السالم واألمن الدولً، وله أن ٌطلب إلى 
تطبٌق هذه التدابٌر، وٌجوز أن ٌكون من بٌنها وقؾ الصالت " األمم المتحدة"أعضاء 

والجوٌة والبرٌدٌة والبرقٌة والالسلكٌة وؼٌرها من  االقتصادٌة وطرق المواصالت البحرٌة
وإذا رأى مجلس األمن أن .وسابل المواصالت وقفاًا جزبٌاًا أو كلٌا وقطع العالقات الدبلوماسٌة

التدابٌر المنصوص علٌها فً أعاله ال تفً بالؽرض، جاز له أن ٌتخذ بطرٌق القوات الجوٌة 
ظ السلم واألمن الدولً أو إلعادته إلى نصابه، وٌجوز والبحرٌة والبرٌة من األعمال ما ٌلزم لحؾ

أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعملٌات األخرى بطرٌق القوات الجوٌة أو 
إذن ٌتٌح الفصل السابع استخدام القوة ".األمم المتحدة"البحرٌة أو البرٌة التابعة ألعضاء 

لدبلوماسٌة لثنً الدول عن تهدٌد السلم الدولً، العسكرٌة والعقوبات االقتصادٌة والسٌاسٌة وا
أما الفصل السادس فٌتكون . (الدول المارقة المكبلة السٌادة)وهذا ٌضع الدولة الهدؾ فً خانة 

وملخص هذه المواد أن مجلس االمن الدولً  (38)الى المادة  (33)من ستة مواد من المادة 
فٌق والتحكٌم والتسوٌة القضابٌة، أو أن ٌستخدم طرق المفاوضة والتحقٌق والوساطة والتو

ٌلجؤوا إلى الوكاالت والتنظٌمات اإلقلٌمٌة أو ؼٌرها من الوسابل السلمٌة التً ٌقع علٌها 
ٌّر . اختٌارها وبذلك ٌكون العراق، بؤنتقاله من التزامات الفصل السابع الى السادس، قد تؽ

                                                             
 مركز النور -جواد كاظم البكري.د  8

 



 

 مركز أضىاء نهبحىث واندراساث اإلستراتٍجٍت 

 أحد مؤسساث انمجمىعت انعرالٍت نهتسىٌك وانتطىٌر

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

31 

طبٌعٌة ذات سٌادة كاملة، وله الحق  مكبلة السٌادة الى دولة (مارقة)وضعه الدولً من دولة 

؟ البد من sovereignty فً ممارسة تلك السٌادة بحرٌة كاملة، ولكن ماذا تعنً السٌادة

الشعب، واإلقلٌم، والسلطة السٌاسٌة، : اإلشارة إلى أن قٌام الدولة المعاصرة بؤركانها الثالثة
ٌة القانونٌة االعتبارٌة، واألمر تمتعها بالشخص: ٌترتب علٌه تمٌزها بؤمرٌن أساسٌٌن؛ األول

كون السلطة السٌاسٌة فٌها ذات سٌادة، وألهمٌة السٌادة فً الدول فقد جعلها البعض : الثانً
وإن ظلتا  -الركن الثانً من أركان الدولة، وٌستخدم مصطلح السٌادة بصورتٌن مختلفتٌن 

ن تشٌر السٌادة الداخلٌة إلى وهما السٌادة الداخلٌة والسٌادة الخارجٌة، ففً حً -مترابطتٌن 
القوة أو السلطة العلٌا داخل الدولة ممثلة فً الهٌبة صانعة القرارات الملزمة لكافة المواطنٌن 

 السٌادة الشعبٌة"و" السٌادة البرلمانٌة "والجماعات والمإسسات داخل حدود الدولة مثل 
Popular Sovereigntyلة فً النظام الدولً ومدى ، فؤن السٌادة الخارجٌة ترتبط بوضع الدو

والدولة ذات السٌادة تستطٌع تنظٌم عالقاتها مع الدول . قدرتها على التصرؾ ككٌان مستقل
األخرى فً ضوء أنظمتها الداخلٌة، وحرٌتها فً إدارة شبونها الخارجٌة، وتحدٌد عالقاتها 

ام الحٌاد، فالسٌادة بؽٌرها من الدول وحرٌتها بالتعاقد معها، وحقها فً إعالن الحرب أو التز
الخارجٌة إذن مرادفة لالستقالل السٌاسً، ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السٌادة ألٌة 
دولة أجنبٌة، والمساواة بٌن جمٌع الدول أصحاب السٌادة، فتنظٌم العالقات الخارجٌة ٌكون على 

مها فً عالقات مع أساس من االستقالل، وهً تعطً الدولة الحق فً تمثٌل األمة والدخول باس
األمم األخرى، وتقؾ على قدم المساواة مع ؼٌرها من الدول االخرى، فعلى سبٌل المثال وبعد 

قرر مجلس االمن عد العراق مسإوال عن جمٌع الخسابر  (1991)حرب الخلٌج الثانٌة 

واالضرار الناجمة عن ؼزو النظام السابق لدولة الكوٌت، ولتحدٌد حجم الضرر ومقدار 

 United Nations لجنة التعوٌضات تم تشكٌل لجنة تابعة لالمم المتحدة، وهً, وٌضاتالتع
Compensation Commission  تاخذ على عاتقها قبول ودراسة واقرار دعاوي التعوٌض

بشكل مباشر او ؼٌر )المقدمة من الشركات واالفراد والحكومات، التً تدعً انها تضررت 
العراق ممثال فً هذه اللجنة، وكان ٌحق له االطالع فقط على  من هذا الؽزو، فلم ٌكن (مباشر

القرارات التً تتخذها دون ان ٌكون له حق االعتراض علٌها، وهذا االمر كان طبٌعٌاًا حٌنها 
إن انتقال العراق الى البند السادس ٌعنً .كون العراق ٌقع تحت طابلة التزامات الفصل السابع

 :وهً كاالتً 1990لسنة  (661)قرار االممً رقم ازالة العقبات المترتبة على ال
 .منع استٌراد أي من السلع والمنتجات التً ٌصدرها العراق•
منع أٌة أنشطة ٌقوم بها رعاٌاها أو تتم فً أقالٌمها وٌكون من شؤنها تعزٌز، أو ٌقصد بها •

ت ٌقوم بها تعزٌز، التصدٌر أو الشحن العابر ألٌة سلع أو منتجات من العراق، وأٌة تعامال
رعاٌاها أو السفن التً ترفع علمها أو تتم فً أقالٌمها بشؤن أٌة سلع أو منتجات ٌكون مصدرها 
العراق، بما فً ذلك على وجه الخصوص أي تحوٌل لألموال إلى العراق ألؼراض القٌام بهذه 

 .األنشطة أو التعامالت
أقالٌمها أو باستخدام السفن التً  منع أٌة عملٌات بٌع أو تورٌد ٌقوم بها رعاٌاها أو تتم من•

ترفع علمها ألٌة سلع أو منتجات، بما فً ذلك األسلحة أو أٌة معدات عسكرٌة أخرى، سواء 
كان منشإها فً أقالٌمها أو لم ٌكن، وال تشمل اإلمدادات المخصصة بالتحدٌد لألؼراض الطبٌة 
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ٌبة فً العراق أو إلى أي والمواد الؽذابٌة المقدمة فً ظروؾ إنسانٌة، إلى أي شخص أو ه
شخص أو هٌبة ألؼراض عملٌات تجارٌة ٌضطلع بها فً العراق أو منه، وأٌة أنشطة ٌقوم بها 
رعاٌاها أو تتم فً أقالٌمها وٌكون من شؤنها تعزٌز، أو ٌقصد بها تعزٌز، عملٌات بٌع أو تورٌد 

 .هذه السلع أو المنتجات
موال أو أٌة موارد مالٌة أو اقتصادٌة أخرى ٌقرر أن تمتنع جمٌع الدول عن توفٌر أٌة أ•

لحكومة العراق أو ألٌة مشارٌع تجارٌة أو صناعٌة أو ألٌة مشارٌع للمرافق العامة فً العراق، 
وأن تمنع رعاٌاها وأي أشخاص داخل أقالٌمها من إخراج أي أموال أو موارد من أقالٌمها أو 

ارد لتلك الحكومة، أو ألي من مشارٌعها، ومن القٌام، بؤٌة طرٌقة أخرى، بتوفٌر األموال والمو
تحوٌل أي أموال أخرى إلى أشخاص أو هٌبات داخل العراق فٌما عدا المدفوعات المخصصة 

مع . بالتحدٌد لألؼراض الطبٌة أو اإلنسانٌة والمواد الؽذابٌة المقدمة فً الظروؾ اإلنسانٌة

اًا بحق العراق جمٌعها ضمن الفصل قراراًا أممً (73)صدر  1990االشارة الى انه ومنذ عام 
السابع، وأن خروج العراق من التزامات الفصل السابع ٌكون بمثابة الؽاء طبٌعً لكل تلك 

القرارات، فاالن أضحت كل تلك القٌود ملؽٌة، فٌمكنه الٌوم على سبٌل المثال، استٌراد 
ة ترمٌم االقتصاد العراقً التكنولوجٌا المتطورة التً من الممكن أن تخدم عملٌات اإلعمار وإعاد

الذي عانى ما عاناه منذ عقود، وتحسٌن الخدمات وبخاصة قطاع الطاقة الكهربابٌة التً ٌعتمد 
بصورة كبٌرة على التكنولوجٌا المتطورة، بشرط توفر اإلرادة السٌاسٌة لذلك، مع كبح جماح 

تصادٌة والسٌاسٌة فً لقدت صبػ الفصل السابع طبٌعة الحٌاة االق. الفساد اإلداري والمالً
العراق حتى بعد سقوط النظام، إذ ظل العراق ؼٌر حراًا فً التصرؾ بعابدات النفط التً تشكل 

النفط مقابل ) 1995لعام  (986)من مجمل عابداته، امتداداًا للقرارٌن األممٌٌن % 95أكثر من 

، 1996لعام  ،(687)، وإنشاُء صندوق األمم المتحدة للتعوٌضات، بموجب القرار (الؽذاء

وهكذا، أتاحت هذه اآللٌُة لألمٌن العام لألمم المتحدة، حصراًا، التصرؾ بموارد حساب النفط 

، من كل برمٌل نفط عراقً %30العراقً المصدر بموجب المذكرة، بعد استقطاع ما ال ٌقل عن 

دوالر،  ملٌار 53ُمصدر، ٌستوفى تعوٌضاًا عن حرب الكوٌت، وقد ُحّدد مبلػ التعوٌضات بحوالً 

أخرى، لسد نفقات فرق التفتٌش الدولٌة، التً كانت تبحث عن أسلحة % 4فضال عن استقطاع 
الدمار الشامل فً العراق، فاستمرت هذه األلٌة حتى بعد سقوط النظام، مع بعض التؽٌرات 

، الذي أُنشا بموجبه صندوق تنمٌة 2003لعام  (1483)الطفٌفة، إذ أن قرار مجلس األمن رقم 

من % 5، تحت رقابة األمم المتحدة، انخفضت بموجبه نسب االستقطاع إلى (DFI)اقالعر

عابدات النفط، والمنتجات النفطٌة، والؽاز المصدر من العراق، الذي تودع أقٌامه فً هذا 
الصندوق، الذي هو عبارة عن حساب مصرفً لدى البنك االحتٌاطً الفٌدرالً فً نٌوٌورك، 

بقاٌا مبالػ مذكرة التفاهم، وأٌة أرصدة عراقٌة مجمدة بموجب بعد أن تم بموجبه تحوٌل 
الشًء الذي تبدل فً هذه المرحلة، .إجراءات الحصار، وجرى تحرٌرها من المصارؾ الدولٌة

مقارنة بمرحلة مذكرة التفاهم، أن عوابد النفط انتقلت من المصرؾ الفرنسً إلى المصرؾ 
مٌن العام لألمم المتحدة إلى المجلس الدولً للرقابة األمرٌكً، وان التصرؾ بها انتقل من ٌد األ

، وهو لجنة مإلفة من ممثلٌن من األمم المتحدة، والبنك الدولً، وصندوق ((IAMB واإلشراؾ
النقد الدولً، والمجلس االقتصادي واالجتماعً التابع للجامعة العربٌة، وممثل لوزارة المالٌة 
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وال العراق، من دعاوى الدابنٌن التجارٌٌن القضابٌة، ممن العراقٌة، وبذلك، فإن الحماٌة على أم
لم تجر تسوٌة مدٌونٌتهم مع العراق بموجب اتفاق نادي بارٌس، ال ٌمكن لهم إجراء الحجز 
القضابً على تلك األموال، بموجب هذه اآللٌة الحمابٌة، وهو أمر جاء امتداداًا لما كان علٌه 

، الذي (UNCC) كر أن لجنة األمم المتحدة للتعوٌضاتومن الجدٌر بالذ. حساب مذكرة التفاهم
تنظر بمطالبات التعوٌض عن األضرار ألولبك الذٌن تكبدوا خسابر بسبب ؼزو العراق للكوٌت 

ملٌون  1.5ملٌار دوالر ألكثر من  32.2أقرت منح مبلػ  2011نٌسان  29، ولؽاٌة 1990عام 
ركات والحكومات والمنظمات الدولٌة والدول مطالبة مقبولة من اللجنة المذكورة لألفراد والش

إن خروج العراق من الفصل .ملٌون مطالبة 3المتضررة بسبب الؽزو العراقً للكوٌت، من أصل 
السابع ٌعنً انتهاء الحماٌة االمٌركٌة على اموال العراق وكشفها للكم الهابل من تلك الدعاوى 

تحرك جدي الستباق كل تلك المطالبات والمطالبات، وعلى الحكومة العراقٌة هنا القٌام ب
والدعاوى المحتملة قبل انتهاء الحماٌة االمٌركٌة على األموال العراقٌــة فً منتصؾ العام 

 .المقبل
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 9هم اصبح انطالق ممبىل فً انمجتمع انعرالً؟

 
 

 ملحوظة وبنسب المتزوجٌن بٌن الطالق حاالت فً ارتفاع السابق فً العراقً المجتمع ٌشهد لم
 الى الرسمٌة االحصابٌات اخر اشارت حٌث السنوات، هذه فً مجتمعنا ٌشهده كما وتصاعدٌة

 .اخرى بعد سنة تصاعدي وبشكل الطالق حاالت ازدٌاد
 حاالت ازدٌاد الى تإدي التً االسباب من ان الى االجتماعً البحث مجال فً المختصون وٌشٌر
 فبعض والنفسٌة، والتعلٌمٌة والتربوٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة المشكالت الى تعود الطالق
 وتدخلهم االهل مع المشترك السكن الى اضافة مدروس، وؼٌر سرٌع بشكل تتم الزواج حاالت
 الطالق الى تإدي اسباب كلها العمل، وعدم للزوج المادٌة الحالة وتدنً الزوجٌة بالحٌاة

 برزت الظهور حدٌثة اسباب فهناك الحاضر الوقت فً اما السابق، منذ المجتمع فً وموجودة
 ما فحسب الطالق، حاالت ازدٌاد فً الواضح االثر لها كان والتً 2003 عام بعد مجتمعنا فً

 الفضابٌات ودور الشرعٌة ؼٌر والعالقات مجتمعنا فً الحاصل االنفتاح بان المختصون ٌذكره
 فً اثراًا  له كان والذي العراق الى (الخلوي) لالموباي جهاز دخول الى اضافة االنفتاح، هذا فً

 .الطالق ثم ومن المشاكل لحدوث وبالتالً المتزوجٌن بٌن الشكوك ازدٌاد
 الفرد عاشه الذي االقتصادي االنتعاش وهو ظاهرة ؼٌر تكون ربما اخرى عوامل هناك ان كما

 اصبحت العاملة فالمرأة الموظؾ، ٌتقاضاه الذي االجور مستوى تحسن خالل من وذلك العراقً
 من مكتفٌة اصبحت النها  معه الخالفات بوجود زوجها من الطالق لطلب استعداداًا َ  اكثر

 .للرجل بحاجة ولٌست المادٌة الناحٌة
 زواج فرص على وحصولهم المطلقٌن الى الراهن الوقت فً العراقً المجتمع نظرة ان كما

 الذٌن المطلقٌن جعل االول، الزواج من افضل ومإهالت صفات تمتلك ان الممكن من والتً
 .اخرى مرة والزواج بالطالق التفكٌر شركابهم مع مشاكل ٌعانون
 فً الطالق معدالت ارتفاع سٌستمر هل  ...نطرحها تسؤوالت.... الطالق لموضوع طرحنا بعد

 كانت ما بعد العراقً المجتمع فً مقبولة الطالق قضٌة ستصبح وهل المنوال، هذا على العراق
   السابق؟؟؟ فً مرؼوبة ؼٌر
 من نشاهده ما ضوء على.... برأٌك العراقً المجتمع فً مقبولة الطالق قضٌة اصبحت هل) 

 :كاآلتً االجابات فكانت (الرسمٌة االحصابٌات حسب الطالق حاالت ارتفاع
 وبال باتاًا  رفضاًا  الفكرة هذه ٌرفض وهو عشابري مجتمع العراقً المجتمع ان: س.م االنسة
 نسب فً واضحة زٌادة من نراه ما من الرؼم على المطلقة المراة ٌرفض المجتمع ألن نقاش،

                                                             
 االخبار العراقٌة  9

 



 

 مركز أضىاء نهبحىث واندراساث اإلستراتٍجٍت 

 أحد مؤسساث انمجمىعت انعرالٍت نهتسىٌك وانتطىٌر

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

35 

 تركها من بدل الفبة هذه احتضان اجل من المجتمع فً وعً هناك ٌكون ان ٌجب فلذلك الطالق،
   .المجتمع وابعاد رفض تالقً ان بعد الخاطا الطرٌق تسلك
 حاالت عدد ازداد فكلما بالطالق، الزواج تربط طردٌة عالقة ثمة:  الثانٌة االجابة كانت فٌما

 تكاد بل معٌنٌن، مكان او زمان على ٌقتصر ال وهذا الطالق، حاالت عدد معها ازداد الزٌجات
 .والطالق الزواج بٌن الطردي التناسب لعالقة حقٌقٌا مصداقا واالمكنة االزمنة كل تكون

 مقارنتها عند لكن ومخٌفة، مقلقة حالة وهً مستمر، بؤزدٌاد الطالق حاالت عدد ان عموما 
 او المخٌؾ القدر بذلك لٌست الطالق نسبة ان نكتشؾ الزواج، حاالت فً جدا كبٌر بؤزدٌاد
 .البعض ٌتصوره او ٌظنه كما المرعب

 الخمسٌنٌات فً العراقً المجتمع تحكم التً االجتماعٌة واالعراؾ والتقالٌد العادات كانت نعم،
 والتسعٌنٌات الثمانٌنٌات فترة عن جذرٌا اختالفا مختلفة السبعٌنٌات بداٌة وحتى والستٌنٌات

 حالة تجاه العراقً الشارع نظر وجهة اختلفت ولذلك،..للمٌالد الثالثة االلفٌة فً دخولنا وحتى
ٌّة) نحو المجتمع اتجه كلما انه القول اٌجاز وٌمكن جذرٌا، اختالفا والمطلقة الطالق  عازفا (المدن
 من بشًء المطلقة المرأة مع وتعامل تعاط كلما (البدوي او القبلً) المجتمع ترسبات عن بذلك

 تطلب ان تستطٌع ال المتزوجة المراة كانت الماضٌة العقود ففً مبالة، الال وربما االنصاؾ
 الحاضر الوقت فً اما تبعاتها، من الخالص تتمكن ال تكاد تهمة ذاته بحد طالقها الن الطالق
 جدٌدة مشاهد على وانفتاحه 2003 فً الحاصل التؽٌٌر وبفعل العراقً المجتمع ان القول ٌمكن
ٌّؾ بات الحٌاة، من  قبل، من حرٌة اكثر المطلقة المرأة وباتت افضل، بشكل الطالق مع ٌتك

 فؤن ولذلك تجاهها، القاصرة االجتماعٌة والرإٌة النظرة وترسبات تبعات من تحررا واكثر
 فٌها كانت التً الماضٌة العقود خالؾ على للزواج مطلوبات اصبحن المطلقات من الكثٌر

 ..مهول اجتماعً نفور موضع المطلقة
 الزواج، ذلك علٌها قام التً االسس عن النظر بؽض الحالل ابؽض انه ننكر ان ٌمكننا ال كما
 وخاصة للمطلقٌن خاصة نظرة ٌحمل سٌظل القبلٌة النزعة ذو العراقً المجتمع عادات وان

 .النزعة تلك ترسبات من تحررت مهما المراة
 هللا به حللّ  الذي الوجه الثانً، الوجه من  لموضوع ننظر ان ٌجب ذاته الوقت فً اننا اال

 .االسرة لمشاكل امثالًا  حالًا  الطالق اعتبر حٌث  الطالق
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10اندٌه واألسرة  

 
لدى اإلنسان المعاصر ، نظراًا للتؽٌرات السرٌعة   -األسس –ٌشكل الدٌن أحد أهم الركابز 

المستجدة فً حٌاة المجتمعات وبنابها السرٌع ، مقارنة مع ما كانت علٌه فً السنوات السابقة 

 . التً تمٌزت ببساطة الحٌاة

فالتؽٌرات السرٌعة فً ِسٌاق مناحً الحٌاة المتنوعة التً أحدثت انقالبات شبه جذرٌة فً تلك 
، والتً طالت خاللها القواعد والقوانٌن والقٌم االجتماعٌة ، وكل ما ٌتصل بتنظٌمها  المجتمعات

، مما ٌستدعً بشكل ملح العودة إلى الدٌن ، لتنظٌم حٌاة الناس وإضفاء حالة الطمؤنٌنة 

 . والهدوء علٌها بعد أن فقدوها

 

 : الدٌن والروابط األسرٌة

ال على سلوك أفراد مجتمعاتنا ، معظم الناس على دراٌة ومعرفة تامة بما  للدٌن من تؤثٌر فعَّ
وتكوٌن أفكارهم وأسلوبهم فً الحٌاة ، وتعامالتهم فً دقابق األمور الٌومٌة ، وأؼلب ما ٌصدر 
عنا من تصرفات إنما هو نتاج ٌتدخل فً معظمه عامل التشبع بالدٌن ، فهو شرٌعة تمأل الحٌاة 

 . ةفً عباداته ومعامالته وأحواله الشخصً

 والتعامل، التربٌة،وعلٌه فهو ٌنظم سلوك الزوجٌن داخل األسرة الواحدة على مستوى 

 .والمقربٌنوالعالقات بٌن األهل  األسرة،وإقامة العالقات والروابط داخل  القٌم،واكتساب 

 األبوٌن،ٌتعلمون فٌه من  أٌضاًا،بل عّشاًا نفسٌاًا  فقط،إذن فالعابلة لٌست عّشاًا جسدٌاًا لألوالد 
لذا وجب على الوالدٌن تحسٌن سلوكهما حتى ال ٌخرج األوالد  وسلوكهما،وٌتربون بؤخالقهما 

 .منحرفٌن

فالدٌن على ضوء ذلك هو القاسم المشترك للسلوك إزاء مواقؾ الحٌاة المختلفة فً التربٌة 
حتى  ،أوالدهوبٌنه وبٌن  حٌاته،وبٌنه وبٌن شرٌك  نفسه،وإقامة الروابط والعالقات داخل الفرد 

 .المجتمعوباقً أفراد  الجار،تمتد العالقات والروابط نحو 

ة منه ، مقومات بقابها  لذا فإن أسس تكوٌن الروابط الالشعورٌة المعتمدة على الدٌن والمستمدَّ
، فؤي اختالل فً تنظٌم العالقات والروابط داخل  -األب واألم  -تبدأ من داخل األسرة الصؽٌرة 

 . فً إحداث االضطرابات والمشكالت النفسٌة واالجتماعٌة الحقاًا الجهاز األسري ٌسهم 

د طبٌعة اتصال  بها،وأسلوباًا خاصاًا  قوٌاًا،فاألسرة تمتلك فعالًا  وكٌفٌة التعامل مع  أفرادها،ٌحدِّ
بعضهم البعض ، أو مع اآلخرٌن خارج نطاقها ، واإلسالم هو الدٌن الوحٌد الذي انفرد عن باقً 

 . خالل وضعه أسس هذه التعامالت والعالقات واألدواراألدٌان ، وذلك من 
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حتى تم  البنت،أو  األصؽر،أو االبن األكبر أو  المرأة،وبناءًا على ما ٌعطٌه من دور للرجل أو 

 .فٌهتنظٌم هذه األدوار بشكل ال شاببة 

وتحقق ذلك واقعٌاًا من خالل سلوك أفراد المجتمع ، فإن كبٌرهم ٌعطؾ على صؽٌرهم ، 

 . م ٌحترم كبٌرهموصؽٌره

فكان أن ظلَّ  األوسع،وامتدت إلى المجتمع  األسرة،ثم وضع الضوابط االجتماعٌة القٌمة داخل 

د  العاصفة،النسٌج االجتماعً محافظاًا على تكوٌنه رؼم التؽٌرات   .والتنافروموجات التمرُّي

 : األسرة واكتساب القٌم والعادات

المسإولٌة واحترام القٌم ، وتعوٌد األبناء على احترام إن األسرة هً المسإولة عن بثِّ روح 

 . األنظمة االجتماعٌة ، ومعاٌٌر السلوك

فضالًا عن المحافظة على حقوق اآلخرٌن ، واستمرارٌة التواصل ونبذ السلوكٌات الخاطبة لدى 

ه البعض اتجاهاًا نفسٌاًا جامداًا ، ومشحوناًا وانفعال: أبنابها ، مثل   . ٌاًا التعصب ، الذي ٌعدُّي

ٌُعد عدواناًا على حقوق الؽٌر ، فمن  ب منها  وكذلك ظواهر أخرى تعد محرمة دٌنٌاًا ، أو التقرُّي
أجل ذلك ٌنبؽً التعامل مع أُسس القٌم المرؼوبة على أنها سلوكٌات صحٌحة ، والتعامل معها 

خ قواعد هذا النظام ، وهذا ٌتطلب من الكبار الذٌن ٌتعاملون مع الطفل  أن ٌكونوا بثبات لتترسَّ

 . القدوة والمثال فً هذا الشؤن

فعالقة الوالدٌن أحدهما باآلخر لها األهمٌة الكبرى فً نسق اكتساب القٌم من خالل التربٌة ، 
وتوافقهما ٌحقِّق لألبناء تربٌة نفسٌة سلٌمة خالٌة من العقد والمشكالت التً ال تبدو واضحة 

 . ح مستقبالًا للعٌان آنٌاًا ، وإنما تظهر نتابجها بشكل واض

أما عن القٌم التً تعلمها األسرة ألبنابها فهً عبارة عن مفاهٌم تختص باتجاهات وؼاٌات 

 .بالرؼبةكاتجاهات وؼاٌات جدٌرة  إلٌها،تسعى 

ذلك المعٌار الذي ٌوجه تصرفات الفرد  الفرد،وتعد القٌم بمثابة المعٌار المثالً لسلوك 
 السلوك،والذي على ضوبه ٌرجح أحد بدابل  المختلفة،واهتماماته  ورؼباته،ومٌوله  وأحكامه،

 .الحٌاةوإن الفعل أو السلوك الذي ٌصدر عنه وسٌلة ٌحقق بها توجهاته القٌمة فً 

د ألبنابها ما ٌنبؽً أن ٌكون فً ظل  لذا ُتعّد األسرة من أهم المإسسات االجتماعٌة التً تحدِّ

 .السابدةالمعاٌٌر 

 باألخالق،السلوكٌات االجتماعٌة المتعلقة  ألبنابها،المسلمة  فمن القٌم التً تكسبها األسر
فقد قال أمٌر المإمنٌن  واإلخالص،وآداب المجالسة والوفاء  اآلخرٌن،والدٌن والتعامل مع 

 . ( ألِخٌَك َعلٌََك ِمْثلَ الَِّذي لََك َعلٌَهِ  ) :( علٌه السالم )اإلمام علً 

ُتهُ َمْن  ) : أٌضاًا  (علٌه السالم  )وقال   . ( الَنْت َكلَِمُتُه َوَجَبْت َمَحبَّ

 

 : أثر األسرة فً التنشبة االجتماعٌة

حٌث ٌلتحق معظم  العمر،إن آفاق التربٌة األسرٌة تمتدُّي عند بلوغ الطفل ِسنَّ السادسة من 
فتكون قٌم األسرة التً زرعتها فً أطفالها قد  المختلفة،األطفال بالمدارس أو مراكز التعلٌم 

 .المٌدانًلتجَد نفسها أمام َمحك التطبٌق العملً  أثمرت،
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،  -الفضابل والرذابل  -وعند التساإل عن العوامل األساسٌة المسإولة عن تكوٌن الصفات 
وسٌطرتها على شخصٌة الفرد فً التعامالت الٌومٌة ، نجدها تتحدد فً ثالث فبات أساسٌة ، 

 : وهً

 . ة ، وتشمل المالمح أو الصفات الجسمٌة كالطول والوزنالمحددات البٌولوجً : الفبة األولى

ن العدٌد من الجوانب كسمات ،  : الفبة الثانٌة المحددات السٌكولوجٌة النفسٌة ، وتتضمَّ

 . الشخصٌة ودورها فً تحدٌد التوجهات القٌمٌة لألفراد

دات  :الثالثةالفبة  ؾ بٌن األفراد فً ضوء حٌث ٌمكن تفسٌر أوجه التشابه واالختال البٌبٌة،المحدِّ

 .واالجتماعٌةاختالفات المإثرات البٌبٌة 

وهً  األسرٌة،حتى سمٌت بالتنشبة  البٌت،فالتنشبة االجتماعٌة هً امتداد لتربٌة األسرة فً 
ٌَّن أن هناك عالقة بٌن أسلوب التنشبة  االجتماعٌة،أولى مهام التنشبة  وما  االجتماعٌة،وقد تب

اه األبناء من   .مقًٌتبنَّ

وإنما ٌحكمها إطار الثقافة الفرعٌة التً ٌنتمً  فراغ،فاألسرة كمإسسة اجتماعٌة ال توجد فً 

 .المتؽٌراتوالدٌانة وؼٌر ذلك من  االجتماعً،كما ٌتمثل فً المستوى االقتصادي  إلٌها،

 .االجتماعٌةالدٌن وعوامل التنشبة 

َفق علٌه أن اإلنسان هو الكابن الحً الوحٌد  الذي ٌتؤثر وٌإثر اجتماعٌاًا ، فٌتؤثر بؤهله من المتَّ
وبمجتمعه وبتارٌخه ، وبكل ما ٌحٌط به ، لٌإثِّر أخٌراًا فً بناء شخصٌة أبنابه ، ومن ثم فً 

 . حٌاتهم ، فٌرسُم لهم األطر التً ضمنها ٌتحركون

اء بمرور وقد ثبت علمٌاًا بؤنَّ األسر التً ٌطؽى على تربٌتها عوامل التشتت والتفكك تإدي باألبن
ا تعلموه فً طفولتهم ، وهو التقٌد  الزمن إلى الالمباالة ، أو عدم االهتمام ، أو النقٌض التام ممَّ

 . والتمسك بالتقالٌد ، ودقَّة المواعٌد ، وإِْتقان الواجبات الحٌاتٌة بؤدقِّ الصور

ِظلِّ ظروؾ  وهناك بعض السمات التً تبدو واضحة على شخصٌة األبناء الذٌن تلقوا التربٌة فً

 .الكحولمثل األسر التً ٌتعاطى فٌها أحد األبوٌن  اعتٌادٌة،ؼٌر 

حٌث من المحتمل أن تعصؾ المشكالت الخطٌرة بكٌان األسرة ، وتهزُّي أركان تماسكها ، فهو 
 مرض اجتماعً خطٌر ، ٌإثر بشكل سلبً على نسٌج العالقات االجتماعٌة السابدة فً المجتمع

. 

ت الفردٌة التً ٌنشؤ علٌها األطفال أثناء تلقٌهم التربٌة بؤنواعها ، ومدى ولكن تبقى المكونا
تقبُّيلهم أو رفضهم لتلك العوامل المإثرة مباشرة ، فهً التً تحدد سلوكهم ، فضالًا عن التنشبة 
االجتماعٌة خارج األسرة التً تصقل الخبرات األولى التً تعلمها من األسرة ، وكذلك تؤثٌر 

 . ك الصقلاألقران فً ذل

نات الفردٌة والعوامل الخارجٌة المإثِّرة نجد أن األولى تسمى المكونات  وعند تحلٌل المكوِّ
فالشخصٌة فً تصرفها تسلك على وفق هذٌن  الموضوعٌة،والثانٌة العوامل الخارجٌة  الذاتٌة،

 .والموضوعًالمإثرٌن الذاتً 

الذي هو  -كبر فً التكوٌن فً مجتمعاتنا والذي ٌعد المإثر األ -ولكن ٌبقى العامل اآلخر األهم 

 .األكبرومنهج القرآن الدور  مهماًا،التً ٌلعب الدٌن فٌها دوراًا  األخالقٌة،توكٌد النزعة 
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ووصفه ٌنطبق على نفوس الناس فً كل  والجماعات،والقرآن دقٌق الوصؾ لنفوس األفراد 

 .والمكتسبةموروثة ألنَّه ٌتماشى مع وصؾ خصابص النفس وصفاتها ال ومكان،زمان 

ُروْا َما  ) :وجلحٌث قال عزَّ  النفس،تهذٌب فالقرآن ٌحض على  ٌِّ ٌَُؽ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى  ٌِّ ٌَُؽ إِنَّ هللاَ الَ 

 . 11 :الرعد ( بِؤَْنفُِسِهمْ 

اُس  ) :( علٌه السالم )وقال اإلمام علً  ٌِن أْو َنِظٌٌر لََك فًِ الَخْلقِ  :ِصْنَفانالنَّ ا أٌخ لََك فً الدِّ  . ( إمَّ
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 11انمىابر انحسٍىٍت واثرها انىفسً

 
 

من نتابج الحوزات العلمٌة الشٌعٌة منذ تؤسٌسها فً زمن الشٌخ الطوسً ولحد هذا الٌوم أنها 
قلوب محبٌهم من خالل خرٌجت لنا علماء ومشاٌخا ذاع صٌتهم وعال شؤنهم وحفرت كلماتهم 

ولم ٌنفصل خرٌجً الحوزات عن , المنابر الحسٌنٌة التً هً ولٌدة فكر وحصٌلة عطاء الحوزة 
بل ٌجتمعون سنوٌا فً محرم او فً ,المجتمع ومراجعهم خالل تخرجهم من المدارس الدٌنٌة 

شهر رمضان لتتالقح افكارهم وتتوحد جهودهم وتنصهر مبادبهم وٌضخون علومهم الى 
قواعدهم الشعبٌة مستذكرٌن الدروس والعبر والقٌم التً استلهمها رجل الدٌن من مدارسه 

الدٌنٌة فٌبقى مشدودا الٌها طالما فكر االمام الحسٌن متجذرا فً عقول وقلوب الجمٌع مع وجود 
مناهج الحوزة الموروثة من فكر اهل البٌت علٌهم السالم وزعامتها الدٌنٌة المتمثلة بالمرجعٌة 

على , لذلك تكون الحوزات والدة طبٌعٌة وٌنبوع لفكر ال محمد متجدد فً أذهان طالبها , لعلٌا ا
عكس المدارس المادٌة التً تعتبر المادة ومفهوم التؽٌرات االقتصادٌة اساسا التحكم فً 

المعطٌات من ربح وخسارة والتتعامل مع االنسان اال لمجرد انه مادة ٌخضع لمفهوم التقلبات 
فحٌن ٌتخرج طالب الحوزات ٌبدأون , حداث السٌاسٌة وبعٌدا عن الروح والجوانب العاطفٌة واال

وال ٌنفصلون عن المجتمع , فً معاٌشة الواقع والتعامل مع االفكار بعٌدا عن التعصب والتخلؾ
وماٌقوم به رجل الدٌن على المنابر , الموالً الى الحوزات والمطٌع الوامرها والتمسك بفتاواها 

لحسٌنٌة من مهمة اوال ان ٌكون عمله لوجه هللا تعالى قبل كل شٌىء ثم مهمته بعد ذلك نشر ا
رسالة النبً محمد صلى هللا علٌه واله ومظلومٌة ال محمد والثورة الحسٌنٌة التً هً عنفوان 

, ورسالة تحرر من الظلم الى كافة المجتمعات وعلى مختلؾ االزمنه وهً مسإولٌة عظٌمة 
ردد الناس الى سماع الخطٌب فً احدى المناسبات الدٌنٌة سٌسمع مختلؾ العلوم وحٌنما ٌت

وربما ٌعوضك عن قراءة مجموعة كبٌرة , والعبر وسٌقضً وقتاًا فٌه الكثٌر من االجر والفابدة 
وهذا اٌضا ٌتوقؾ على لباقة ولٌاقة الخطٌب وماٌملكه من خزٌن فً المعلومات ,من الكتب 

ان نبرات الخطٌب وصوته فً اٌصال المفردات الى المتلقً له تؤثٌر فً  كما,والسرد التارٌخً 
عملٌة اعالء الصوت وأنخفاضه فً مراحل القصة اي ان ٌعرؾ متى وكٌؾ ٌتالعب بنؽمته 

وان ٌتمتع الخطٌب بسمعه طٌبة وحسنة ومصداقٌة لدى معظم الناس كً ٌإثر فً , الصوتٌه 
وما نشاهده الٌوم من خطباء ٌرتقون الى المنابر  ,الوسط الجماهٌري وٌكتظ مجلسه بالناس 

بعضهم اثار النوح فقط وادمع العٌون واالخر ارشد الناس وهذبهم واستقطب افكارهم ومحبتهم 
مع ان المنابر الحسٌنٌة عكس كل المنابر فً العالم بانها تخلوا من الخطابات , لقضٌة الدٌن 
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 العراق تاٌمز األلكترونٌة 
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والذي , بل هذبت النفوس ودعت الى الوحدة  ,المتشنجة وابتعدت عن الفرقة واثارة الفتن 
ٌسمع الشٌخ جعفر االبراهٌمً سٌجد كالمه الٌقتصر فقط على استذكار واقعة الطؾ فهو 

ٌدعوى الى المحافظة على وحدة المسلمٌن ونصرة الحق وتهذٌب االخالق العامة ومحاربة 
ب عبر اجهزة اعالم وٌسمع الٌوم العالم مراق, والمحافظة على البٌبة , الرجعٌة والعشابرٌة 

المحاظرة كل من على االرض الن التطور جعل من بالد العالم قرٌة صؽٌرة ٌسمع وٌشاهد فٌها 
فالمنابر اٌضا معرضة للنقد والتجرٌح والمراقبة فهً اما ان تكون مإثرة وتستقطب , كل ماٌدور

بصورة جلٌا امام الحاقدٌن السامعٌن وتؽٌر االفكار المسمومه اتجاه الطوابؾ واٌضاح معتقداتنا 
, والمتربصٌن بمذهبنا من سوء وتشوٌه افكاره عبر جهالء الٌتصلون بفكر ومعتقدات المذهب 
ولم تكن المنابر فقط هً رسالة لنشر الدٌن واالهداؾ االسالمٌة بل هً مكتبة مفتوحة ومربٌة 

ث عنها فانها ٌستطٌع الحاضر أن ٌركز وٌستفٌد من معلومات سٌجد صعوبة فً حالة البح
دون العناء والبحث واستؽراق وقت طوٌل قد ٌستثمره , ستكون متوفر امام سمعه وبصره 

, المور اخرى وحسب علمً ان اكثر من مجلد ٌطرح فً المحاظرات وعلى مختلؾ العلوم 
وحٌنما تسمع عمٌد المنبر الحسنً الدكتور المرحوم الوابلً ستجد متعة فكرٌة ومعلومات كافٌة 

بك من علم الى اخر فمحاظراته كانت شاملة ولم ٌختلؾ اثنان علٌها من قوة البالؼة ٌؽوص 
ولم ٌتطرق الدكتور الوابلً ,والتؤثٌر والصوت الحنون الذي ٌجرك لالنتباه فً اي لحظة تسمعه 

فً جمٌع خطاباته الى فكرة التشهٌر وٌدعو الى ضرب المذاهب بل كانت كل ارابه تستند الى 
ماهو  )وٌقول الدكتور الوابلً رحمه هللا ,قاداته نابعة من تفسٌرات القرآن الكرٌم العلمٌة وانت

على صعٌد النفس كنت اتوجه الى صعود المنبر الٌقتصر همً على االجادة وارضاء السامع 
ثم بعد , بقدر ما ٌتجه همً الى أن ما اذكره هل هو بمستوى كرامة االسالم واهل البٌت أم ال 

أم بصورة خطٌب محترم , ٌرتزق  (نوحه خون  )ذي اإدٌه سٌصورنً بصورة ذلك هل هذا ال
فالمنابر لها تؤثٌر نفسً فً زرع االخالق االسالمٌة وصفات االٌمان فً قلوب  (له كرامته 

المسلمٌن وبناء الشخصٌة فمن اصدق بحضور المنابر بقلب وأذان صاؼٌة تلبس الٌقٌن 
من جلس مجلسا  )وٌقول االمام الرضا علٌه السالم  ,والصدق والشجاعة والمعرفة فً قلبه 

اللهم التمت قلوبنا واحٌها بذكر وحضور  . (ٌحًٌ فٌه أمرنا لم ٌمت قلبه ٌوم تموت القلوب 
 .المساجد االسالمٌة والمنابر الحسٌنٌة 

 
 


