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جذور اإلرهاب 
1 

 
 
 

كان في أفغانستان حيث قامت , أول تطبيق لإلرهاب في الحركات األسالموية في العالم إن 
فجندت أوالئك المقاتلين , ولمحاربة االتحاد السوفيتي بطريقة فنية , الواليات المتحدة األمريكية 

وتزعم التنظيم آنذاك أسامة بن الدن , لقتال الروس ومساعدتهم لوجستيا إلخراج السوفيت منها 
وكانت الحركات األخرى ال تظهر على الساحة كما   ,(طالبان )  في وقتها  وكان اسم الحركة, 

 .ولكنها أيضا فاعلة وترفض االحتالل , تظهر طالبان 
أال وهي تطبيق الشريعة , بدأوا بتنفيذ األجندة الموكلة إليهم , وبعد أن ألت إليهم األمور 

ثوا في األرض الفساد إضافة للجهات التي كانت تمولهم فعا, اإلسالمية المستوردة من إسرائيل 
فكانت , وتستجدي عطف المسلمين بان الشعب األفغاني يعاني من الحرمان والعوز والفقر , 

والجهات التي كانت تأخذ األموال تتصرف بها بغير ما كان يعلن ,األموال التي تصلهم كثيرة 
نها تذهب لشراء السالح وتمويل الجماعات والشعب األفغاني ال ينال منها شيء أل,عنها 

وكانوا يمنعوهم من التعلم والتقدم ليبقوا مسيطرين على الشعب , المسلحة ضد الشعب األفغاني
ومع انتشار األمية بشكل واسع , مع توفر األرضية الصالحة لنشر الفكر الوهابي القذر,األفغاني 

أو تذهب ,برها حراما واليمكن أن تعارضهم وتعت, ومحاربة التعليم من قبل الجماعات المسلحة
 .إلى حتفك رغما عن انفك 

وبحجة وأخرى وبقصد محاربة اإلرهاب , وبعد هذه الخطوة وسيطرتهم على األرض األفغانية 
ومن بعدها تم .بعد االعتداءات على برجي التجارة العالمي , قررت أمريكا شن الحرب عليها 

ا أرادت ولكن العراق ليس كأفغانستان فعند دخولهم للعراق وتم لها م,شن الحرب على العراق 
تم دعم تنظيم القاعدة في بالد الرافدين ليبدأو المسلسل الذي لم ينتهي إلى اآلن ليبقى ,واحتالله 

وبهذا تم استباحة الدم ,هذا التنظيم مسيطر على األرض في العراق ويملك عنصر المفاجأة 
ولكن , وبقى هذا األمر إلى يومنا هذا, ية من وراء الكواليسالعراقي بموافقة ومباركة أمريك

 !ماهو الحل 
ودينه القتل لكل من , أن اإلرهاب له دين , أن األمر يعود للعراقيين أنفسهم ,من وجه نظري 

ويقتل باسمها كون ,وهذا الدين يلبس العباءة اإلسالمية , يريد للعراق االزدهار والتقدم
فهذا الدين الجديد كان نائما واستطاعت , ولكن ليس التكفير,ون بها العراقيين اغلبهم يدين

إلشغال الدول العربية لتستريح من المدافعة , إسرائيل بجهود خبيثة أن تفعله ويعمل لصالحها 
, وهاهو يعيث في أرضنا كما يحلو له ,والذي تم بناءه على القتل والدم , عن كيانها المتهاوي 
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وبحماية من األمريكان من جانب , ين المشاركين بالعملية السياسية وبمساندة بعض السياسي
والدستور العراقي الذي يحميه من جانب آخر لبعض من الذين ارتضوا أن يكونوا أداة طيعة له 

لذا على الحكومة إذا أرادت أن تخرج من هذا المأزق عليها الكشف عن هؤالء الذين يعملون , 
حهم وعلى الفضائيات وان يكون باألدلة فوقت المحاصصة قد وفض,على األجندات الخارجية 

ليتصدى ,فهل يوجد من لديه الشجاعة الكاملة , والشعب العراقي يريد أن يعيش بسالم , انتهى 
وإذا لم ,وسيسجل له التاريخ هذا الموقف , ويكون فخرا ألهله وناسه وشعبه , لهؤالء الرعاع 

حينذاك اليوجد مكان لهؤالء الرعاع , ا ليقول كلمته يتوفر هذا الشخص فسينتفض الشعب يوم
وتوجيه ونظام يدعمه , وبهذا نعرف أن اإلرهاب له دين   ,الذين يعتاشون على الدماء العراقية

فهل ستعي الحكومة الموقرة وتقضي على حواضنه في داخل ,بالمال وله أيضا دول تدعمه 
  ....برمج أم تضل تتفرج عليه وهو يقتلنا بنظام م,العراق 
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الديمقراطية ومجزرة المجتمع عسكرة
2
 

 
 

 سادس( حمورابي) كان التي تلك ،(المجتمع عسكرة) هي التاريخ غياهب في غائرة نزعة 
 أن وحاول الناس على اإلجباري التجنيد فرض حينما شعلتها قدح من أول البابليين، الملوك
 حينما الممارسة تلك عن ببعيدة اليونانية( اسبارطة) تكن ولم. عسكريا لباسا المجتمع يلبس
 خلق تروم وزعامات أمم من تبعها لمن قدوة فكانت، العسكرية النزعة بلظى شعبها أشعلت
 في واإلمعان الحاكم سلطة تعظيم عند والتقت عادت لكنها تفرقت لذرائع المحارب الشعب

 .الديمقراطية شعار رفعت وان حتى، الشعب استركاع
 يسمى ما هاجس تعيش المتخلف العالم شعوب بعض تزل لم، كلها الحقب تلك وبعد واليوم

 .وحكامها حكمها وأنماط سلوكها أساليب وحتى وسلوكياتها ثقافتها في( المجتمع عسكرة)بـ
 وتحويل العسكر لباس المجتمع إلباس عملية" هي، والتوصيف التعريف حيث من والعسكرة
 بعبارة أو ؛" الغالب في العادي او المدني الطابع عن يختلف عسكري سلوك الى سلوكه وتنميط
 في اجتماعية كمؤسسة الجيش تأثير وتعاظم كآيديولوجية العسكرية الروح إشاعة" هي أخرى
 ". العادية الحياة وأنماط الدولة أنساق وفي، السياسي النظام
 وتدابير تعبوية إستراتيجية انها على وصفها مدى عن العسكرة التخرج ان اذن المفترض فمن

 لمواجهة باالستعداد ظاهرها في وتتلخص االستثنائية والظروف الضرورة اليها تدفع احترازية
 وفي، األمني الوضع في االختالل عن ينشا داخلي خطر او البلد يهدد خارجي عدوان خطر

 خضوعهم تحقيق بغية الطريقة بهذه وتنظيمهم المجتمع افراد على السيطرة احكام باطنها
 .البلدان في الحاكمة للطغمة انقيادهم وسهولة الكامل
 حتى االستخبارية ومنظومتها العسكرية اآللة لملكوت الجميع يخضع أن بالضرورة وليس
 من بالتهيب العريضة الجماهير لدى الشعور تنمية يكفي وإنما، التسمية وتسبغ الوصف ينطبق
 يمسى حتى الحياة، نواحي جميع في السافر وتدخلها( األمنية) القمعية وادواتها السلطة إكراه
 األجهزة من خوفه بقدر ورقابي قضائي جهاز أي من اليخاف الدول تلك مثل في العادي الفرد

 .القانوني ال القمعي بعنوانها واالستخبارية األمنية
 للشعوب النفسي الكبت من حالة المتخلفة او الشمولية الدول أكثر في العسكرة شكلت وهكذا

، التعسفي االعتقال وآخرها( الظلية) والمتابعة السري التنصت أولها متعددة بأسوار وطوقتها
 لمفهوم المنفذة األمنية األجهزة شعارات أما. يوميا معاشة وحالة مستشرية ثقافة بذلك لتكون
 اوسطي الشرق المواطن لدى أصبحت فهي، ألمنه وحفظها للمجتمع خدمتها من العسكري العمل
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 أنهم أساس على المهمين المسؤولين مشاعر لتغازل الجدران على توضع كلمات التتعدى
 .واإلدارة الحكم مثالية دولة يملكون
 عدة للناظر تشخص – تطبيقاتها تعددت وان – العسكرة هذه صورة على أكثر التركيز ومع

 :وهي والتاريخ العالم في العسكرة تجارب اغلب بها تشترك وقسمات مالمح
 القانوني والبناء الدستور حدود بعيد حد الى تتخطى األمنية لألجهزة واسعة صالحيات إعطاء -

 .الدولة في
 األجهزة تلك بها تقوم التي العامة والحريات للحقوق الصارخة االنتهاكات عن التغاضي -

 .األمنية
 وعدد ميزانية) .والعسكرية األمنية األغراض لخدمة واالقتصادية البشرية الموارد تسخير -

 .(المنتسبين من اكبر
 .السلطة ورقابة سيطرة عن خارجة بصورة المدنيين بين السالح انتشار -
 وأسلوب والتنازع الحروب مع تعايشهم جراء والقتل العنف بثقافة المجتمع أفراد تشبع -

 أمور تمشية في وأهميته القوة منطق بأولوية االعتقاد ترسخ مع واستعراضها القوة استخدام
 .. إيقاعه وضبط المجتمع
 الذي الكثير نجد اليوم العراقيون يعيشه الذي الواقع محراب في الصورة هذه امتحان وعند

، الزمن من كبير ردح منذ العسكرة طريق في سائر العراقي المجتمع بان لالستنتاج يوصلنا
 اقتحام بعد حتى ذلك العسكرة كابوس من القريب الخالص ترجي على يعين ما األفق في وليس
 في العسكرية اآللة استخدام من الطويل التاريخ مقدمتها في ألسباب ،الديمقراطي الحلم ارض
 وطأة تحت الشعب على األمنية القبضة وإحكام، الحكم على لالستحواذ والحديث القديم العراق
 منه عانى ما مهتم على خافيا ليس اذ ؛ والخارجية الداخلية والتهديدات المؤامرات من التخوف
 النزعة هذه إرهاصات من الطويل المرير تاريخه عبر وعيه في وترسخ العراقي الشعب

 التجنيد - العراق في االمويين والي – الثقفي يوسف بن الحجاج فرض أن منذ العسكرية
 بسلسلة مرورا باشا مدحت العثماني بغداد والي فعله ما عين وهو العراق، أبناء على اإلجباري
( صدقي بكر) الجنرال العراق دولة في االولى شرارتها أطلق التي والناجحة الفاشلة االنقالبات

 .1958 انقالب أعقاب في العراق في الحكم سدة على العسكر حل ان بعد وبخاصة. 1931 عام
 العسكرة مغامرة في انغرست حينما عاما الثالثين قرابة عجلته توقفت قد العراق تاريخ لكن 

 تحويل في األخير نجح ؛ فقد حسين صدام المقبور الطاغية بزعامة البعثيون قادها التي المقيتة
 المواطنين تجنيد الى السالح تكديس من بدءا الكلمة بمعنى عسكرية ثكنة الى العراقي المجتمع
 على تقوم إستراتيجية اعتماد عبر إخضاعهم وسهولة تطويعهم بغية عليهم القبضة وإحكام
 الفوقية السلطوية اإلجراءات من بسلسلة عنها واالستعاضة المدنية الحرية مظاهر كل إلغاء
 مايسمى إطار ضمن – وأمنية عسكرية – قمعية أجهزة تكرسها التي العسكرتارية الصبغة ذات
 .شعبها أبناء على( الدولة إرهاب)بـ

 دخل حتى، البعثي الحكم كابوس وانقشاع االمريكان الغزاة قدوم مع ينجلي العسكرة ليل يكد ولم

 التي الدموية والتجاذبات االستقرار وغياب العنف من دوامة في( 2113)عام بعد العراق

 :باالتي مظاهره تمثلت( المجتمع عسكرة) فصول من جديد فصل في مجددا الولوج عن أسفرت
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 مواجهة في النفس عن للدفاع ليس، الشعب فئات بين واسع بشكل المختلفة األسلحة انتشار -
 . سبيال لذلك وجدوا كلما والحبور بالفرح والتظاهر للتفاخر وانما فحسب المختلفة التهديدات

 الشباب فئات بين خصوصا واإلرهاب والميليشيات الجريمة لعصابات وكبير واسع انتشار -
 . الطائفي والتعصب الفكري التحجر حتى او البطالة او الفقر من أفرادها يعاني التي والسيما

 تسوية في القوة منهج الى وااللتجاء عموما المجتمع أفراد سلوك على العنف ثقافة سيادة -
 حتى والتسامح المنطق صوت وانزواء ضمور مقابل في اآلخر وإقصاء اإلرادة وفرض الخالفات

 (.2112)عام الطائفية الفتنة بعد السيما الدماء من بحر في العراقي المجتمع غرق
 لكشف سريعة مراجعة ذلك على لتدليل ويكفي العسكرية والخدمات التسلح على الكبير اإلنفاق -

 دوالر مليار( 13)قرابة تخصيص تضمنت التي( 2111)لعام للدولة العامة الموازنة حساب
 . والداخلية الدفاع لوزارتي

 لتبلغ طواقمها في دراماتيكية زيادة مع واألمني العسكري للجانب المطلقة األولوية إعطاء -
 الديمقراطية بلد في الناشئة والحريات الحقوق من الكثير سحقت التي ونشاطاتها فردا المليون
 .الصارخة االنتهاكات تلك عن المرعب الحكومية السلطات تغاضي مقابل في. الغضة

 منها، بالقرب او المدن مراكز في والسيطرات الجيش وثكنات العسكرية المواقع نشر -
 االجتماعية التركيبة من جزءا أصبحت بحيث المواطن بحياة القوات لتلك اليومي واالحتكاك
 .تقريبا العراقية المدن جميع في مألوف ومشهدا

 الوعي وغياب -الدمج عمليات بعد السيما – واألمنية العسكرية للكوادر العامة الثقافة تدني -
 اعتبارات على الديمقراطية التجربة بناء وأولوية اإلنسان حقوق بأهمية أفرادها بين الالزم
 . األمن حماية

 على األمنية الوصاية وفرض الحرة الكلمة ومؤسسات المدني المجتمع منظمات عمل تكبيل -
 .مبررة غير أمنية لدواعي نشاطها

 يمكن، الديمقراطية اللوحة على بصماتها واستشفاف للمجتمع العسكرة تلك تداعيات تقصي ومع
 اقتصادية سياسية مركبة، أزمة عن تعبيرا تمثل ومخرجاتها مظاهرها بكل العسكرة أن القول

 سلطة خلق في فشل أو المدنية السلطة في أزمة نتاج الواقع في هي مثلما ثقافية اجتماعية
 وبكل. سياسية لمشاكل والمرغوب المفضل الحل هو العسكرية القوة استخدام فيها يعتبر مدنية

 عليها تنبني التي القيمية للمنظومة وتاليا االجتماعي للنسيج تهديد على تنطوي فهي األحوال
 الرغبة وليس القهرية األسس على مبني العالقات من نمط النها، الواعدة الديمقراطية التجربة
 مواطنيه بين يميز فاشي دكتاتوري بنظام مرتبطة كانت ما إذا خاصة الوطنية والروح الطوعية

 ادامة في ذلك لمحصلة توظيفا والعشائرية والمناطقية والطائفي العرقية انتماءاتهم أسس على
 . السلطة في البقاء
 وإن ال كيف... األهلي السلم على داهم خطر هو مثلما االجتماعي لألمن تقويض ذلك وفي

 المبني التمرتب تعتمد لمعايير وفقا الحياة وتقولب االجتماعي والحراك التفكير تقنن العسكرة
 أساس على المبنية الزائفة االجتماعية العالقات من نوع وهي مرتبة أدنى ماهو استعباد على

 . والعاطفي الوجداني األساس على وليس الخوف
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 ألسس ونسفا الشمولية طريق على خطوة إال العسكرة تكون لن الوصف هذا مع واتساقا
 فكرية كمنظومة بشموليته، المفهوم أن الباحثين أكثر يرى إذ ؛ وجدت إن الديمقراطية
 تستنشقها التي الحريات ومصادرة القيود من المزيد الى بالضرورة سيفضي ومؤسساتية

 مجتمع تصور يمكن فال. عليها تجهز حتى وتخنقها بل، أجواءها فتلوث الديمقراطية التجربة
 تشكيالت وجود مع الديمقراطي التحول حول المزاعم تنسجم ال كما عسكرته، تجري فيما مستقر
 . سالح دون من كانت وان مختلفة، تسميات تحت عسكرية نزعة ذات
 إنها(: )القوانين روح) الشهير كتابه في قال حين( منتسكيو) الفرنسي الفيلسوف أحسن وقد

 حرية بين سجال األمر كان واذا(. فيها لإلفراط ينزع السلطة بيده من كل أن أبدية لتجربة
 لتوفير الحاجة وبين، االمن لتوفير ادعاءا او منها سعيا وأسلوبها منطقها فرض في السلطة
 العدل وزير يقول كما، األخيرة غير يكون لن الوحيد الخاسر فان للحرية مقبولة أرضية

 ،(حّرة السياسية السلطة كانت إذا والجماعات لألفراد حرية ال: )بادينتار روبار السابق الفرنسي
 الشروط من عدد بتوفر إال تكتمل وأن تزدهر وأن تتحقق أن العامة للحريات يمكن ال اذ

 الحريات تحقيق يمكن فال. مجموعتين في حصرها يمكن الشروط وهذه واالجتماعية السياسية
 حياة كل من الهدف وهو ذاته حد في كقيمة به يعترف وال الفرد ينبذ شمولي مجتمع في العامة

 .ديمقراطي غير سياسي نظام ظل في تسود أن يمكن ال العامة الحريات أن كما. جماعية
 نحو توجه أي أمام األبواب وإغالق الذرائع سد اال لنا يبق لن المخاطر تلك مواجهة وفي

 : يأتي بما التوصية عبر المجتمع عسكرة

 والحكومة عموما الدولة وضع هو المشكلة هذه لحل المقدمات اهم من انه جليا يبدو -1
 الوسائل بشتى إنجاحها تحاول التي وأهدافها اهتماماتها أولويات في الموضوع هذا خصوصا
 في تساهم طويلة لفترة تمتد إستراتيجية ووضع المؤسسات، دولة لبناء مهما مرتكزا وجعلها

 ..المدنية بالحالة وإبداله المجتمع من العسكري النفس نزع

 األخيرة وجعل العسكرية المنظومة قبال والقضائية التشريعية الدولة لمؤسسات حقيقي تفعيل -2

 . األخرى وامتداداتها المؤسسات لدولة واقعيا يترجم بدورة وهذا لسابقتيها، خاضعة

 األمن لحفظ الداخلية بقوات واالكتفاء المدنية المناطق من العسكري التواجد وإبعاد تقليل -3

 .عموما البالد مستوى على العسكري اإلعالم صوت وخفض فيها

 ،(تشريف ال كتكليف)المنصب مفهوم وترسيخ العسكري العمل وضوابط محددات إيجاد -3

 خدم من الناس أفضل وان للمسؤولية للمتصدي الحقيقي الهدف هو وخدمتهم اآلخرين فاحترام
 .ومنصبه رتبته عن النظر بغض الناس

 للدفاع البالد تحتاجه الذي الفعلي الحجم الى والمترهلة المنتفخة العسكرية المنظومة تقليص -5

 .األرزاق لكسب او للتشغيل مساحة جعلها وعدم وسيادتها أمنها عن

 وطبيعة ليتماشى أفرادها مستوى ورفع بذاتها العسكرية المنظومة ثقافة على التركيز -1

 .العسكري االنضباط في المتقدم للدول العسكرية الخبرات من واالستفادة الجديد الوضع

 مع وبالتعامل الداخلية هيكليتها في المستخدمة العسكرة طريقة عن عموما األحزاب ابتعاد -2

 .البالد شؤون ادارة في العالمية األحزاب طريقة من واالستفادة عموما، والمجتمع أفرادها
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 الخدمة قبال المدنية الخدمة ثقافة وإشاعة للوطن، الوالء بثوابت المواطنة مبدأ ترسيخ -8
 .والبناء االعمار مجاالت في العسكرية

 ممارسات بل وتقاليد قيم تأسيس باتجاه الحكم دفة توجيه العراق في المثقفة النخبة على -9
 المجتمع لمؤسسات المجال وإفساح التعليمية المؤسسات خالل من وتنميتها للديمقراطية فعلية
 هو لما كبير حد الى مغايرة أسس على تبنى التي القيم تلك. ذلك في كبيرا دورا تلعب الن المدني
 المجتمع وعسكرة الديكتاتورية ساهمت والتي اآلخر ومصادرة والتعسف العنف قيم من سائد
 شاملة مراجعة مطلوب وعليه. العراقي للمواطن الحياتية والممارسة الذهنية في ترسيخها في

 هنا الحلول وان العمق، في فيها التأثير ومحاولة ورصدها القيمية المنظومة لهذه وباستمرار
 .كبير حد الى المرجوة النتائج تكفل آليات هناك بل طوباوية ليست

 والتشريع العقلنة بلسان التحدث في عموما واإلعالم الدراسية المناهج على بالتركيز البدء -2

 نحو والتوجه بذلك المليء والتاريخ بالحروب التذكير شأنه من ما كل عن واالبتعاد القانوني
 مؤسسات وتطوير والالعنف، التسامح ثقافة إلفشاء كمقدمة البحتة، واإلنسانية العلمية المادة

 نشر في الطبيعي موقعها ألخذ وذلك السلطة، بيروقراطيـة مـن وتحريرهـا المدنـي، المجتمع
 .والقانون الدستور احترام على والقائم المنضبط التمدن ثقافة
 أن مطمئنة بروح التأكيد الى بنا تفضي وعضاته التاريخ سفر إن، منها البد الختام في وكلمة
 اال تولد لن الطمأنينة وان، بالخوف يأت ال فالوالء، مستطير وشرها قصير عمرها القوة دولة
 يستقر ولن، صاحبها اال تؤذ لن العباد، رؤوس على الغليظة والعصا. والتسامح الحب رحم من

 التوفيق ولي وهللا.. صوت كل فوق والقانون الحق صوت بإعالء اال األمر

 
 

 

 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

11 

عقد من الفرص الضائعة ودولة آيلة  :العراق

لالنهيار
3

 

  

 
 القسم االول 

ومع انه يؤشر عشرة سنوات منذ . ذكرى مؤلمة لمعظم العراقيين 2113تضمن ربيع سنة 
الحرب التي اسقطت صدام حسين من السلطة وانهت حكمه الدموي، فانها اشرت ايضا بداية 

فقد اطلق : وكان للحرب نفسها العديد من االسماء والتوصيفات. سنوات العنف وعدم االستقرار
. وكل يعتمد على ميوله اوقناعاته السياسية" يرالتحر"واخرون ب " الغزو " البعض عليها 

وكان عدد كبير من العراقيين يعتقد في البدء بانها كانت حرب تحرير حقيقة ولكنهم تحولوا 
بل حتى ان الجيش االميركي . حينما تدهور الوضع اكثر" احتالال"الحقا الى تسميتها بكونها 

فقد  2111ر العراق، ولكن وفي ايلول كانت مهمة تحري 2119 – 2113من : غير اسم الحرب 
لكي تعكس جهود بذلت من السياسيين االميركيين والعراقيين ( الفجر الجديد)اعيدت تسميتها بـ 

 .النهاء احدى المراحل الحرب للمضي الى انسحاب القوات االميركية

تصل الى كل فان تداعياتها الزلت  2113وبكونها معروفة للكثيرين بكل بساطة باعتبارها حرب 

وقد قيل وكتب الكثير حول حرب العراق، وهناك نقاش مستمر . مظاهر الوجود العراقي اليوم
بشأن التساؤل حول فيما اذا كانت المعاناة والفوضى التي اعقبت الحرب كانت محتمة او انها 

وسوف يستمر المؤرخون في دراسة ومناقشة . كانت نتيجة للتخطيط الخاطىءواالدارة السيئة
اسباب الحرب وتاثيراها محليا واقليميا ودوليا، ولكن ما هو واضح اليوم هو ان العراق قد شهد 

وكان اسقاط صدام حسين ونظامه بحد ذاته فرصة تاريخية العادة .عقدا من الفرص الضائعة
بلد بثروات كبيرة وشعب مثقف وموقع . خلق بلد عانى عقودا من الحروب والعقوبات

وبدال من ذلك، . ن، والزال ذلك ممكنا، ان يكون القائد في الشرق االوسطاستراتيجي كان يمك
وفي السنة الماضية كان العراق يحتل . فان العقد الذي مر بعد الحرب كان عقدا دمويا وكارثيا

كأسوا بلد من بين الدول المنهارة، ويزيد عليه في السوء دوال مثل الصومال والكونغو  9الرقم 
وفي حين يبدي السياسيون العراقيون استياءهم وانكارهم لتصنيف العراق . وافغانستان فقط

كدولة فاشلة، فان العراق يبدو اليوم كدولة آيلة لالنهيار مع تصاعد المشاكل السياسية 
وبعد عشرة سنوات من الحرب، فان العراق يمكن ان يتحول بسرعة . والقانونية واالجتماعية

يرات هيكلية في الطريقة التي يتم بها حكم البلد، ومن ضمنها الى دولة منهارة مالم تحدث تغي
وسوف يتطلب ذلك دعم الحلفاء االساسيين، .حكومة مركزية اكثر قوة واكثر عدالة واكثر توازنا

                                                             
 مينا العريبي 3

THE WASHINGTON QUARTERLY 
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واالكثر اهمية الواليات المتحدة، والتي تبقى البلد الذي يحوز النفوذ االكثر امكانية والتي تبدو 
 .هالى االن بانها تنفر من

 التحدي للقلق المتزايد: القيادة 

ففي بداية السنة، بقي الرئيس . الى بداية سيئة بالنسبة للقيادة العراقية 2113اتجهت سنة 
جالل طالباني في المستشفى في المانيا بعد ان عانى من الموت السريري في كانون االول 

ى احدهما الى التصويت بسحب وفي هذا الوقت، انقسم البرلمان بين مكونين اثنين، يسع. 2112
الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، ويبحث الثاني في امكانات التصويت بسحب الثقة من 

 –المعنيين بحماية الدولة  –وهؤالء الرموز الكبيرة الثالثة . رئيس البرلمان اسامة النجيفي
، فيما يطرح تزايد القلق (الحقيقية)يواجه كل منهم معركة من اجل حياته السياسية او باالحرى 

ووراء هذه االزمات الواضحة للقيادة العراقية هناك . االمني تهديدا للشعب العراقي ومستقبله
وعلى سبيل المثال، فان نائب الرئيس طارق الهاشمي هو هارب في . التطورات المربكة االخرى

جدية حول الطبيعة السياسية  تركيا وقد تم الحكم عليه باالعدام غيابيا، االمر الذي يطرح اسئلة

وليس للعراق وزير للدفاع . 2112ولم يعين احد في مكانه منذ الحكم عليه في اسلول . التهاماته

، بسبب التصارع بين المكونات السياسية حول ايا من 2111او الداخلية منذ انتخابات سنة 
وبعد ثالثة (. تي تقدمها لهوبالتالي يتمتع بالمزايا ال)االحزاب سيحتل تلك المناصب الحساسة 

وفي . سنوات على االنتخابات، فان الوزراء بالنيابة يستمرون في ملء تلك الحقائب الوزارية
حين تشهد كل الدول ازمات ومعارك سياسية، فان افتقاد مؤسسات حكومية قوية او افتقاد 

ة خدمة الحكومة الخدمات المدنية في العراق يعني بان تلك المعارك تؤثر مباشرة على كيفي
وكل ذلك واضح من المؤشرات االكثر اساسية الى المؤشرات االكثر . العراقية لشعبها

وعلى سبيل المثال يستمر الدينار العراقي في المعاناة من وضعه الضعيف بسبب ضعف .تعقيدا
نينات، فيما كان الدينار العراقي يساوي ثالثة دوالرات في الثما –الثقة بالبلد وادارة اقتصاده 

والمواقع الحكومية الخالية والتنافس اضافت فقط .دينارا عراقيا 1111فان الدوالر اليوم يساوي 
 .سوء ادارة البلد

واالمكانية في تطوير طبقة قيادية عراقية جديدة تالشت بسرعة كبيرة حتى قبل بدء حرب 

التسعينات فان  وفيما كان صدام حسين يحكم بقوة غاشمة وارهاب داخل العراق فمنذ. 2113

قادة المعارضة العراقية الذين نصبوا انفسهم بانفسهم قد اصبحوا االتصال االساسي للمسؤولين 

، فان السلطة االميركية المؤقتة 2113وبعد حرب .االميركيين المخططين السقاط النظام العراقي

ادة اختيروا بشكل التي قادت التحالف قد عينت مجلسا وطنيا انتقاليا في العراق والذي تضمن ق
وهؤالء الذين جلبوا . اساسي من هؤالء الذين عملوا بصورة وثيقة مع االميركيين قبل الحرب

للمساعدة في حكم العراق في المراحل االولى منحوا نفوذا مبالغا به والذي لم يتخلوا عنه، وهي 
لكاتب المؤلف وقد ابرز ا.امتيازات ربما لم تكن لتوجد قائمة على التصويت الشعبي لوحده

لو ان المكونات االكثر تسليحا واالقل تسامحا، هيمنت على :"جورج بيكر تلك الحقيقة بالقول 
والخطيئة التي . عراق ما بعد صدام، فانها من الصعب ان تعكس االرادة الحرة للشعب العراقي

يسلم احد  ومنذ لحظة سقوط النظام القديم، لم. التغتفر لالميركيين كانت بخلق ظروف للفوضى
في العراق من اكراه العنف، وكانت مسألة وقت فقط قبل ان تقوى الميليشيات والمتمردين 
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وقد قادت تلك الخطيئة التي التغتفر الى دولة الخوف وحكم العنف والذي غرس في العراق ".
ية وفي حين لم ترد الواليات المتحدة ان يتحول جنودها الى شرطة في الشوارع العراق.الى اليوم

بعد الكارثة االنية بعد الحرب، فان قرارها بحل الدولة العراقية، من جيشها وشرطتها الى 
هيكلها الحكومي، كان يعني بان الواليات المتحدة تتحمل مسؤولية عما نتج في المدن والشوارع 

وعلى سبيل المثال، ظهرت تنوعات من . غير المسيطر عليها خالل تواجد قواتها هناك
. ت، بعضها لحماية االحياء وبعضها كجزء من التشظي السياسي للدولة العراقيةالميليشيا

بعضها كان مكونا من عشرات االلوف مثل )ولغاية ظهور جهود جدية لتفكيك تلك الميليشيات 
، فان القادة الذين يملكون (جيش المهدي التابع لرجل الدين المثير لالوضاع مقتدى الصدر 

والتدفق االساسي .ن الذين يملكون القوة المادية والسالح على االرضالنفوذ في العراق هم م
والتي " الوحدة الوطنية"االخر للقيادة في العراق اليوم هو ان تشكيل الحكومة قائم على اساس 

تهدف الى خلق حكم قائم على اساس االجماع الوطني، والى االن فان ذلك االجماع لم 
لمتنافسة التي تختلف غايتها تماما في الطيف السياسي في وبالتسليم بعدد المكونات ا.يوجد

العراق، فان ذلك يعني بان هؤالء الذين يحكمون اليفتقدون لبرنامج متماسك فحسب، ولكن 
ووجود المعارضة في الحكومة بدون ان يكون .المجموعات الفرعية تقوض احداها االخرى

ا بان الخطاب السياسي لم يكن يملك فرصة لديها القدرة السياسية الفعالة لتحديها، يعني ايض

، فان كتلة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء االسبق اياد 2111وبعد انتخابات . للتطور

مقعدا عدد مقاعد البرلمان العراقي، فانها  325مقعدا من مجموع  91عالوي والتي حضيت ب 
غم من ذلك فان كتلة التحالف الوطني وبالر. كانت الكتلة االكبر التي كان يجب ان تشكل الحكومة

مقعدا وتحالفت تبعا لذلك مع منافسيها الذين اشتركوا معها في مصالح قصيرة  89التي فازت ب 

 .وهكذا فقد شكل مرشحها نوري المالكي الحكومة.االجل
والرضاء كتلة العراقية، فان رموزها الرئيسيين منحوا حقائب حكومية كبيرة ومنهم وزير 

والى االن فان كال الطرفين في غايات مختلفة في الطيف . الذي احتله رافع العيساويالمالية 
وحيث صعدت التوترات السياسية الى . السياسي وينتقد احدهم االخر بصراحة وبصورة متكررة

، فقد استقال العيساوي من منصبه، وبعد اسابيع احتل جنود تابعين 2113قمتها في شهر اذار 

والشعور بعدم الثقة المتبادلة والمصاحب بالمصالح وااليديولوجيات . مكتبهللمالكي منزله و
الشخصية كانت في تعارض تام احدهما مع االخر، وكان ذلك يعني بان حكومة الوحدة الوطنية 
في العراق لم تحقق مستوياتها االساسية في تحقيق االجماع وحس المسؤولية الجماعية لحكم 

 .البلد بصورة فعالة

صيفا طويال في "اصبح  2111سجل الصحفي الراحل انطوني شديد كيف ان صيف وقد 

االستبداد والغزل،واتباع سياسة حافة الهاوية في المساومة وكل ذلك بهدف خلق ائتالف 
واستندت معظم الحكومات .وهذا النمط من القيادة استمر جيدا وراء ذلك الصيف الحار".حكومي

التكتيكات، بدال من ان تمثل ارادة الشعب العراقي مسنودة من  ومعظم صناعة القرارات على تلك
. الموظفين والخبراء ممن يستطيعون تنفيذ المسارات االفضل التي تمضي بالبلد الى االمام

ولغاية تمكن الحكومات من الوالدة على اساس من اغلبية فعالة او ائتالف وظيفي قائم على 
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ان تجلب المسؤولين في الحكومة للمساءلة، فان  برنامج حزبي واضح، مع معارضة تستطيع
 .العراق سوف يصارع لتطوير قيادة قادرة على االخذ به الى وضع امن واكثر استقرارا

 وليس الكل... الدستور للبعض
وفرت كتابة الدستور العراقي فرصة نادرة الرساء مبادىء وامثلة للحكم المعاصر وتوازن 

والى االن فان الوثيقة الفعلية ربما تلعب الجزء االكبر .لياتالقوى وحقوق المواطنة والمسؤو
االساسية التي تستند عليها الدولة  دويعني الدستور تزويد القواع.في تقسيم العراقيين اليوم

والى .واليمكن ان يسمح لتفسيرات مختلفة او يتم الموافقة عليه على افتراض انه سيتم تعديله
وبتمريره باالستفتاء الشعبي في تشرين االول . يد في العراقاالن فان هذا مايحدث بكل تحد

من المصوتين العراقيين قد وافقوا % 28، فقد اعلنت مفوضية االنتخابات العراقية بان 2115

وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك حمالت قوية في بعض %.21على الدستور، في حين عارضه 

اء في عملية التسجيل او التصويت الفعلي الذي المحافظات العراقية لمقاطعة االستفتاء، سو
وقد دعا قادة السنة بشكل رئيسي الى المقاطعة، وابدوا قلقهم بان الدستور يعطي . حصل

سلطات وصالحيات كبيرة للمحافظات على حساب الحكومة المركزية التي يشعرون بانهم اقوى 
وى االعلى من العنف رفضت واثنتين من المحافظات التي شهدت المست. فيها واكثر حماية

وهذا االنقسام بين ما يعتبر االصوات .في صالح الدين% 81في االنبار و%  91الدستور، 
ويجب مع ذلك . السنية بشكل رئيسي اضافت الى النغمة الطائفية لالنقسام السياسي للعراق

سالمي، دعا مالحظة بان بقية قادة السنة مثل الهاشمي الذي كان ايضا زعيما بارزاللحزب اال
واحدى التحديات الكبيرة لبنود الدستور العراقي هو . الى مشاركة جميع العراقيين في االستفتاء

انه بالنتيجة قد تقوضت واحدة من مواده قد قوضت وانتهكت بدون اية جهود جدية لتعديلها 

الملقاة على المسؤولية   :ثانيا :" من الدستور العراقي  131وتنص المادة . لتحافظ على وحدته

من قانون ادارة ( 58)السلطة التنفيذية في الحكومة االنتقالية، والمنصوص عليها في المادة 
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا 

والمناطق  التطبيع، االحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك)الدستور، على أن تنجز كاملة  
في مدة  أقصاها الحادي والثالثون من شهر ( االخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها

 ."كانون االول سنة الفين وسبعة
وتأثير المشاكل السياسية .ولم ُيجرى االستفتاء لحد االن ولم يتم تحديد وقت محدد للقيام به

مر في التاثير على كل العراق، مع المواجهة واالمنية في كركوك والمناطق المتنازع عليها تست
السياسية بين قوات االمن العراقية والميليشيا الكردية المحلية البيشمركة وقد حدثت في العديد 

وهذا هو احد الموضوعات االساسية الذي يستمر في زيادة التوترات بين . من المناسبات
ومع ذلك فان النقطة المعنية هنا تتعلق . رديةالحكومة المركزية العراقية والحكومة االقليمية الك

 .فاذا كانت احدى المواد قد انتهكت، فعندها تتقوض مصداقية الوثيقة برمتها. بالدستور نفسه
وفي . وقد بذل البرلمان العراقي العديد من المحاوالت لتعديل الدستورواقترح تعديل بعض مواده

ضع للنقاش في البرلمان، والى االن لم يجر مادة تخ 133من مجموع  21احدى المراحل كانت 
ويحتاج العراق الى لجنة مستقلة من الخبراء الدستوريين والقانونيين .اي تصويت على تعديلها

. ويوصي بالمواد المطلوب تعديلها لكي يصادق البرلمان عليها 2115المعتبرين لتقييم دستور 
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الشعب العراقي بعد حملة البراز اهميتها  وبعدها فان الوثيقة الجديدة يجب التصويت عليها من
 .ودورها في اشاعة االستقرار في العراق

 التملص من سيادة القانون
في بلد عانى من عقود من الدكتاتورية، فان القمع السياسي والسجون سيئة السمعة،مر وقت 

من القانون  وفي حين ان الكثير. طويل على العراقيين ليعيشوا في بلد قائم على سيادة القانون
المعاصر بصورة ساخرة تستند على مدونة حمورابي وهي المدونة البابلية التي تعود بتاريخها 

. قبل الميالد، فان للعراق اليوم نظاما قانونيا وقضائيا ضعيف هيكليا وسياسيا 1222الى سنة 
المحاكم قد تم وليس الفساد لوحده احد التهديدات االكبر للعراق كبلد،فسجل المتابعة يظهر بان 

وعلى سبيل المثال، فان محاكمة ومعاقبة صدام حسين كان يمكن ان . تسييسها وتقويضها ايضا
والى االن فان ذلك لم يعرف كيف .تكون مثاال في كيفية خدمة العدالة ومأسسة سيادة القانون

فان وحتى مع ان جرائم صدام حسين ضد شعبه هي معروفة جيدا ويمكن اثباتها، . تمت تدبره
ادارية واجرائية   نواقص" اجراءات المحاكمة في بغداد قد وصفت بانها كانت تعاني من 

وحقيقة، كما ان الحكام العرب االخرين يواجهون المحاكمات اليوم مثل ".وقانونية فعلية جدية
الرئيس المصري السابق حسني مبارك، فان العراق يمثل نموذجا لما اليرجي عمله بدال من 

 .لمساءلةدرس في ا
واجراءات اجتثاث البعث ربما كانت واحدة من الممارسات المدمرة في مرحلة عراق ما بعد 

فقد خلقت المزيد من االنقسام في العراق حيث استخدمت الفرص للتخلص من المنافسين .صدام
. بدون ادارة صحيحة لمساءلة هؤالء العاملين في نظام صدام الذين يستحقون العقاب

وقدمت الوعود سنة بعد سنة .هي كلمة التي تم االفراط في استعمالها في العراق "والمصالحة"
والى االن فان .من اجل الحوار الوطني من اجل المصالحة الوطنية بين االطراف المتنافسة

المصالحة مثل المساءلة قد اصبحت كلمة طنانة تستعمل في التعابير الصحفية بدال من 
 .االجراءات الجدية

ومساءلتهم  2113اخرى فان الجهود اليقاف هؤالء الذين يحكمون العراق منذ سنة  ومن جهة
وحينما انكشفت المزاعم حول الفسادضد وزير . جراء اخطاؤهم قد فشلت ايضا بشكل كبير

الكهرباء السابق ايهم السامرائي، على سبيل المثال، فقد حوكم وحكم عليه بعقوبة سنتين في 

،مع ذلك فقد هرب من سجنه من 2111وفي كانون االول . 2111السجن في تشرين االول 
االميركية ينتظر االن عودته الى  –بغداد، والسامرائي الذي يحمل الجنسية المزدوجة العراقية 

 .العراق وقد شوهد في االردن
والسيناريو نفسه لعب مع وزير التجارة العراقي السابق عبد الفالح السوداني، والذي احتجز 

وفي حين ان السوداني من الحزب نفسه الذي يرأسه . لمواجهة تهم بالفساد 2119س في ماي

المالكي، فقد نظر العديد الى ذلك التحرك بكونه جهدا من المالكي للفوز وسط العراقيين الذين 
والى االن، ففي حيت تمت محاكمة . ابدوا المزيد من القلق فيما يتعلق بالفساد في العراق

بعقوبة سبعة سنوات في السجن، فقد جرت المحاكمة  2119م عليه في حزيران السوداني والحك
والحكم غيابيا حيث تم اطالق سراحه بعد ايام بكفالة مالية هرب على اثره الى خارج 

وفي كلتا القضيتين السامرائي والسوداني، فان محاكمتهم االولية افضت الى التفاؤل بان .العراق
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مل من اجل ارساء سيادة القانون على االقل اخيرا في بعض النواحي الحكومة العراقية كانت تع
والهروب المؤمن لكال المسؤولين، مع ذلك، اثبت فقط الضعف المتخلف للنظام . وليست جميعها

 .القضائي العراقي وافتقاد االلتزام الجدي لفرض سيادة القانون
حف اللوفر في باريس، اليمكن ان وشريعة حمورابي المنحوتة على الفوالذ وتقبع بامان في مت

ومن اجل احياء روح سيادة القانون في العراق، يجب ان . تكون بعيدة عن الواقع العراقي
يستقل القضاء عن من هم في السلطة ويناضل من اجل جعل سيادة القانون القاعدة العليا في 

 .االرض
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!ازمة نظام حكم يا دولة الرئيس
4

 

  
على القناة الفضائية العراقية بين السيد رئيس  2113تموز 23بث يوم كشف الحوار الذي 

الوزراء مع خمسة شخصيات مختصة بالشؤون السياسية واالقتصادية والثقافية، عن عمق 
االزمة التي تعصف بالعراق، وتداعياتها على جميع مفاصل الدولة، وانعكاساتها على حياة 

المعطيات التي جرى تناولها، لكن سياقها جاء هذه المواطن ومعيشته، صحيح ان ال جديد في 
المرة على لسان الشخصية التنفيذية األولى في العراق، فموقعها يؤهلها ادارة سلطات واسعة، 

كما نص الدستور، فرئاسة مجلس الوزراء مسؤولة بشكل مباشر عن التخطيط والتنفيذ 
 .رد بشرية وإمكانيات واسعةواإلشراف والمتابعة، وتحت تصرفها ميزانية كبيرة، وموا

 انطباعات واستنتاجات
- :خرج المشاهد الذي تابع الحوار بأربعة استنتاجات رئيسية يمكن ايجازها على النحو التالي

 .فشل اجهزة الدولة ومؤسساتها، التشريعية والتنفيذية ومنها األمنية -:اوال 
 .تعزيز حالة اإلحباط -:ثانيا 
 .وج من االزمةضياع االفق للخر -:ثالثا 
 .ضعف االرادة -:رابعا 

حيث االعتراف الصريح بفشل عدد من الوزارات منها التجارة والنفط والكهرباء، والتوقف عند 
مسؤولية نواب رئيس الوزراء واللقاء اللوم عليهم جراء تلكئهم في ادارة ملفات الطاقة 

مقابل اقالة من تدور حوله شبهات  والخدمات واالقتصاد والتلويح بعدم قبوله استقالة أحد منهم،
فساد او عدم كفاءة، فيما لم يسم الطرف المسؤول عن الملف األمني ومدى تحمله مسؤولية 

، حكومة "الشراكة الوطنية"التدهور الذي يشهده الوضع، واالعتراف بفشل حكومة 
فعالة، وازمة  المحاصصة الطائفية واالثنية، بمعناها الدقيق، التي ال يمكن لها انتاج حكومة

 .العالقة بين اطراف الحكم، ولم يتم استثناء قوى التحالف الوطني ذاته
ال جديد في المعطيات التي ذكرت في الحوار، يمكن لها ان تضيف الى ما تيسر منها عند 

المواطنين، ففي جانب الخدمات الزالت الذاكرة تحمل الصور المؤلمة لفيضانات عدد من احياء 
وشوارعها حال سقوط زخات مطر في نهاية العام الماضي، ما كشف الواقع  العاصمة بغداد

المزري للخدمات وترديها، اذ كشف المستور عن ادعاءات الجهود واالموال التي انفقت لبناء 
بنية تحتية للمجاري، تبين ان ال اثر لها، فيما كان االهمال هو حصيلة عدم ادامة البنية التحية 

 .القديمة
رباء وعدم توفرها فها هي المظاهرات اليومية المتواصلة في محافظات الجنوب التي امام الكه

تعيش حرمانات، كغيرها من محافظات العراق، جراء نقص الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء 

                                                             
 شبكة النبأ للمعلومات – جاسم الحلفي 4

 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

17 

والماء الصالح لشرب، لذا لم يحمل الخطاب في هذا الجانب أي وعد لحل قريب لمعاناة ابناء 
عد المصدر الرئيس إلنتاج النفط الذي يشكل المصدر االساسي لميزانية هذه المحافظات التي ت

 .العراق وثراء المتنفذين ونهب الجشعين والفاسدين
وال يحتاج المواطن من يذكره بفشل وزارة التجارة بتأمين البطاقة التموينية، فأصحاب الدخل 

ل مفردات البطاقة المحدود والمهمشين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، الذين تشك
التموينية المصدر الرئيسي لتغذيتهم، يعيشون في بؤس ال يوصف، ومنهم ولالسف يتحسر على 

وقت النظام الدكتاتوري السابق اذ يستلم مفردات البطاقة في اشد الفترات حراجه على النظام 
 !.وقت الحرب، واثناء الحصار

ليات اإلرهابية التي اقدمت قوى االرهاب وفيما يخص الملف االمني، ومن خالل المتابعة للعم
على تنفيذها ببشاعة، اتضح ان هناك تغييرا في استراتيجيتها كما يبدو فإلى جانب استهدافها 

المستمر للمدنيين، دون رادع، وكأن الساحة اصبحت خالية لهم لممارسة افعالهم الشنيعة، فانها 
يات نوعية، متعددة االهداف متزامنة اصبحت تخطط على مستوى عال من المهنية لتنفيذ عمل

التوقيت، عبر تخطيط شديد المركزية، تتوفر له كل مستلزمات العمل العسكري، من قيادة 
مركزية، وقدرة على المناورة، وتوظيف الموارد البشرية، وتنوع االسلحة، واستخبارات 

المعنوية الكبيرة التي ومعلومات دقيقة، وقدرة على رسم االهداف واالستطالع، الى جانب القوة 
يتمتع بها عناصر االرهاب، وجاءت عملية اقتحام واطالق سراح سجناء سجني ابو غريب 

والتاجي، كمثال على التحول النوعي في العمل العسكري الذي يتبعه االرهابيون، ويستهدفون 
ة ليست به من خالل استراتيجيتهم الجديدة، ليس تقويض اجهزة الدولة وشل نشاطها، هي عملي

ضرب مرفق للنظام من اجل شله، إنما هي تمرين عملي وبالذخيرة الحية لعمليات أخطر، هدفها 
 .الرئيس السيطرة على الدولة، ويأتي خبر توحد فصائل االرهاب هذه االيام، ليؤكد كل ذلك

انها محاوالت الوثوب الى السلطة واالستحواذ عليها، وهذا اخر ما يمكن ان يواجه العملية 
وضعف المعنويات، وانتشار الفساد، " الفضائيين"لسياسية، في وقت اتسعت ظاهر التحلل وا

وتعمق الطائفية، ونقص التدريب، وضعف الخبرات وعدم االعتماد على القيادات الميدانية 
الوطنية النزيهة والكفوءة سيما من القوى ناهضت النظام الدكتاتوري السابق وامتلكت تجربة 

كري والميداني، وترافق ذلك مع اعالن نشاط عدد غير قليل من المليشيات في العمل العس
 .المسلحة، في تحدي واضح للدولة، وتأكيد على ضعفها وعدم قدرتها على ضبط الوضع

ليس هناك من حاجة الى استعراض قوة مؤسسة الفساد والتي ضربت اسس الدولة، وتمترست 
، واصبح الفساد من القوة التي لو توقفت فجاءة في مفاصلها، وشاعت قيم التهتك في المجتمع

 .لتوقف جهاز الدولة من اداء وظائفه
ضمن هذه االجواء يصبح الحديث عن تنوع اقتصاديات العراق ضربا من االمنيات، كما ان 

البيئة التي يعشها العراق هي بيئة طاردة لالستثمار، وال يتسع المجال هنا للحديث عن انسداد 
البناء والتنمية، وتدهور اداء مؤسسات الدولة الثقافية، يكفي االشارة الى ما تم افق التعمير و

الحديث اليه من قبل المثقفين انفسهم حول الهدر والفساد الذي رافق فعالية بغداد عاصمة 
 .الثقافة العربية

 كل ذلك يترافق وتعطيل دور المواطن الذي يعيش حالة اغتراب عن الدولة، لذا فهو ال يقوم
بواجباته المطلوبة، فعالقة المواطن بالدولة تبنى على اساس منظومة الحقوق والواجبات، 
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فحين يضيق المجال في مشاركته السياسية، وال يتمتع بالضمانات االجتماعية والصحية، تجده 
ال يكترث بالواجبات، ويكون في النهاية مساهما سلبيا، ينتابه شعور االغتراب عن الدولة 

 .، ويشعر باالحباط وعدم الجدوىومؤسساتها
 :السبب الرئيسي لالزمة والبديل الممكن

لم يتم التطرق في اللقاء الى السبب الرئيس لالزمة، ال من بعيد وال من قريب، فهي ازمة نظام 
الحكم الذي بني على اساس المحاصصة الطائفية واالثنية، وعدم االعتراف بهذا السبب، ال يلغي 

على مجمل االوضاع، بل ان تحديد ذلك هو اول نقطة نحو اخراج العراق من هذا تأثيره الخطير 
الدهليز الخطير الذي ادخلته المحاصصة فيه، اذ ال مخرج لالزمة ضمن الحلول التي يطرحها 
المتنفذون، فجلها يعيد انتاج االزمة ذاتها، الحل هو اجراء اصالح جذري في اسس العملية 

ا على اساس المواطنة وقيمها وليس على اساس المحاصصة، التي السياسية، واعادة بنائه
انتجت هذه النظام المأزوم الذي ال يمكن ان ينتج نعم وخيرات، بل يبدد كل الثروات ويهدد االمن 

ويعرقل االصالح، ويضيع الحقوق، ويدفع بالعراق الى المجهول، وها هو الوضع ينحدر الى 
 .حافات خطيرة

 ممكنالمخرج الدستوري ال
ضيع المتنفذون فرصا عديدة لوقف التدهور، نتيجة صراعهم على السلطة والمال والنفوذ،  

بينما كان يمكن للصراع ان يدار على شكل ومحتوى الدولة وبطريقة ديمقراطية يشرك فيها 
المواطنين بشكل فعال، وان تتنافس القوى على اساس برامج تشريعات ديمقراطية وبناء 

وليس على اساس االنتماءات الطائفية واالثنية والمناطقية، وكان يمكن لهم  وتنمية وخدمات،
ان يستجيبوا للمبادرات التي طرحت من قبل القوى المدنية الديمقراطية، منها عقد مؤتمر وطني 
لمناقشة االزمة والخروج منها، لكن تم تسويف هذه الفكرة التي لو قدر لها ان تنفذ لما وصلت 

وصلت إليه، مع ذلك الزال هذا الحل يحتفظ بحيويته، كما هو امر االنتخابات  االوضاع الى ما
المبكرة والتي تم النظر لها بقصور في الفترة األولى وثم اصبحت مادة للمزايدات في الفترات 

 .الالحقة
ان هذه االفكار التي طرحت بهدف حل األزمة، انما هي حلول دستورية وممكنة، اما االفكار التي 

تمريرها هذه االيام كبالونات اختيار منها تشكيل حكومة طوارئ او اعالن حالة طوارئ  يتم
وإيقاف العمل بالدستور فأنها افكار خطرة، وتمثل االنقالب كامل، وارتداد عن الخطوات 

الصحيحة والمعدودة التي خطاها بلدنا نحو الحريات والمشاركة السياسية ثم اين هي االوضاع 
فرض على شعبنا حالة طوارئ اخرى غير هذه الحالة التي نعيشها، والتي تشكل الطبيعية كي ي

 .السمة البارزة في حياتنا اليومية؟
بالتأكيد ان ما تقدم من حلول سواء الحلول الدستورية التي طرحتها القوى والشخصيات ذات 

الدستورية االفق الواسع، والتي تنطلق من حرص على العراق ومستقبل شعبه، واالفكار غير 
كما مر ذكره، انما طرحت لمعالجة االزمة التي يعترف الجميع بوجودها، والن االوضاع اصبحت 

خطرة وال يمكن ان تستمر اداراتها على وفق الطريقة السابقة، لذا ارى ومن اجل وقف 
 .االنحدار، االسراع بتشكيل حكومة انتقالية على النحو االتي

يتسع المجال فيها واسعا لتمثيل القوى المدنية الديمقراطية ـ عناصرها من أصحاب القرار، 1

 .والكفاءات الوطنية والمهنية
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تحويل وتغيير اتجاه العملية السياسية من أساسها الطائفي الذي ثبت : ـ مهمتها الرئيسية2
 .فشله، إلى بناءه على اس المواطنة

دة الوطنية والشعبية، وتوفير التصدي لقوى الشر واإلرهاب، عبر االرا: ـ مهماتها العاجلة3
الخدمات الطارئة، تأمين اوسع مشاركة للمواطنين في االنتخابات، وتوفير مستلزمات االنتخابات 

قانون األحزاب، وقانون انتخابات عادل ومنصف، على وفق الدائرة : النزيهة بتقديم مشاريع
المقاعد وخفض سن الترشيح  االنتخابية والطريقة النسبية، واعتماد طريقة سانت ليغو لتوزيع

لمن بلغ الخامسة والعشرين، وبما ان الفترة ال تسمح باجراء احصاء سكاني، فيمكن فتح سجل 
 .الناخبين بوقت مبكر واعداده بدقة كي يضمن صوت واحد لناخب واحد

، واذ اركز على المهمة االمنية 2113لغاية االستحقاق االنتخابي في بداية نيسان : ـ مدتها3
ذا معروف نتيجة تمادي قوى الشر واإلرهاب في تنفيذ خططها اإلجرامية والتي شكلت فه

عمليات النوعية االخيرة تحديا كبيرة لالستقرار في العراق، والتي ال يمكن مواجهتها اال 
باإلرادة الوطنية والشعبية، اما المهمة االخرى وهي التحضير إلجراء انتخابات نزيهة تفسح 

وى جديدة، تكون معادل قوي لخلق توازن آخر يهدف لبناء الدولة المدنية المجال لدخول ق
 .الديمقراطية

ان فشل العملية السياسية على اساس الطائفية السياسية، وضياع األفق وتصاعد مشاعر 
االحباط اثر اداء الحكومة، والرفض الشعبي له والمتمثل بأشكال عديدة، من النشاطات السلمية 

نها الحمالت المتنوعة، واالعتصامات، ومزاج الرفض وعدم الرضا والدعوات والدستورية، بي
للتغيير، هي وسائل مشروعة بإمكانها لو اتسعت ورافقها نشاط للتيار الديمقراطي والقوى 

والشخصيات المدنية الديمقراطية، والتعاون والتنسيق في اوسع اطار ممكن للعمل المشترك، ان 
دولة المواطنة .. تغيير باتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطيةيسهم كل ذلك في احداث ال

 .والعدالة االجتماعية
السفينة في بحر متالطم، تهزها العواصف من كل صوب، الثغرات كثرت، الثقوب اتسعت، 

دور القوى المدنية الديمقراطية ! ويهددها الغرق، بمن فيها، والقبطان ال يقوى على ادارة الدفة
ع االرادة الشعبية المرتجى والمؤمل في أن يأخذها الى شاطئ األمان انه االمتحان وتالحمه م

 .الكبير
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شعب متراٍخ ال يبني وطناً ديمقراطياً  
5 

 
 

. للمجاملة حتى بأبسط صورهانعم العنوان مستفز، لكن زمن المذابح المستمرة ال يترك مجاال  
صحيح أن الذنب في هذا التراخي ليس كله ذنب هذا الشعب لكننا نمر بمرحلة مصيرية الخطأ 

فأما أن يعي الشعب حقيقته وما يجري حوله سريعا ، أو . فيها قاتل حتى لمن لم يكن الذنب ذنبه
 .أن يستمر الذبح حتى غايته التي يريدها الذباح

واستمرارها وعجز الحكومة المغرقة في الفساد واألسرار والملفات عن  بعد تكرار المذابح
في التعامل مع اإلرهاب، " الحزم"مواجهتها، بدأ البعض بالتململ والصحو وصار يطالبها بـ 

وهو ما لمسناه من بعض المقاالت حتى في المواقع المؤيدة للحكومة، وأكثر من ذلك من خالل 
تلك خطوة إلى األمام، لكنها ال ترتقي إلى . تلك المقاالت واألخبارردود الفعل والتعليقات على 

وأهم من . حجم التحدي، وال هي الحركة بالسرعة الالزمة لرد الفعل على التحديات المتسارعة
. ذلك أنها ال تكشف وعيا  كافيا  للناس بالنظام الديمقرايطي الذي يفترض أن بالدهم تقع ضمنه

. ن الشعب هو السلطة العليا، وليس رئيس الحكومة أو رئيس الدولةففي مثل هذا النظام يكو
وبالتالي فإن كان هناك من يجب أن يكون حازما  فهو صاحب السلطة األعلى، أي الشعب، وليس 

رئيس الوزراء او الحكومة فهؤالء ليسوا سوى ممثلين لسلطة الشعب، ويبقى  - من يقف تحته 
والحكم واآلمر الذي يجب على هؤالء الممثلون أن يطيعوه الشعب في موقفه المباشر المراقب 

 .أو يتخلوا عن تمثيله إن لم يكونوا مقتنعين بمواقفه
  

الشعب هو الزعيم، وأدواته عديدة، وابسطها وأوضحها هو صندوق اإلنتخاب، ورغم ذلك فال 
 .داةيبدو على ممثلي هذا الشعب ما يكشف قلقهم من استعمال هذا الزعيم حتى لتلك األ

مهام "ما لدينا هو منظومة ال يدرك حاكمها األعلى أنه الحاكم األعلى، وأنه يجب أن يمارس 
إن أراد لبالده أن تسير وفق ما يريد، لذلك فهو يطالب أو يطلب من، من هو تحته سد " حكمه

إنه يطلب من الحكومة الحزم الذي . النقص والخلل في ضعفه هو وكسله عن اتخاذ موقف حازم
 !ز عن اإلتيان بهعج

يجب أن يدرك الشعب أن رئيس الحكومة مجرد شخص وضعته اإلنتخابات بمحاسنها ومساوئها 
وهذا الشخص ليس . وضغوطها وملفاتها على رأس ممثليه الذي يفترض أن يرعون مصالحه

به أو بالضرورة بطال  ال يهاب الموت أو منزها  ال يقترب الفساد منه وال قديسا  ال يجوز التشكيك 
فإن كان له من هذه الصفات أحداها أو بعضها، فهذا خير على خير . معصوما  ال يأتيه الباطل

                                                             
 صحيفة المثقف – صائب خليل 5
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ولحسن حظ الشعب، لكن على الشعب أن ال يفترض ذلك، وأن يتعامل معه باعتباره إنسان 
 .أعتيادي يتفاعل مع كل الضغوط والمغريات كما يتفاعل أي انسان أعتيادي

، فليس كل الدكتاتوريين كانوا كذلك منذ بداية توليهم السلطة، أو "ةمفسد"يقولون أن السلطة 
فمع الزمن تنهار تدريجيا  لدى . على األقل لم يكونوا بقسوة ودكتاتورية ما ينتهون إليه عادة

معظم الحكام القدرة على مقاومة الضغوط والمغريات وتتجمع لديهم نقاط الضعف ولدى 
نهم بها، ومن النادر جدا  في التاريخ أن تجد من بقي مبدئيا  عليهم ليبتزو" المسكات"خصومهم 

لذلك فعلى الشعب أن يدرك إذن أنه يخوض في . بعد سنوات من استالم السلطة كما كان قبلها
مياه خطرة وعليه أن يفتح كل عيونه على هذا الذي كلفه بهذه المهمة غير المعتادة، فيحاسبه 

إن الفرق األساسي الوحيد بين . ييره إن تطلب األمرويدعمه ويكون مستعدا  دائما  لتغ
الديمقراطية والدكتاتورية هي قدرة الشعب في األولى أن يحاسب ويغير حكامه، ويفرض عليهم 

ولكن ما فائدة تلك . اإلستماع إلى رايه في قرارتهم السياسية، من خالل األدوات المتاحة له
النهاية بين حاكم دكتاتور وآخر جاء  األدوات من انتخابات وغيرها، وما الفرق في

بالديمقراطية، إن لم يكن للشعب إرادة بممارسة دوره في الرقابة والمحاسبة والتغيير وفرض 
 رأيه؟

لكل تلك الضغوط، فوضعت إجراءات ( الحاكم)لقد أدركت الشعوب صعوبة تحمل اإلنسان 
وقد بلغ خوف الشعوب . ت الحكمإجبارية لتغييره بعد فترة من الزمن متمثلة بتحديد عدد دورا

من ظاهرة إفساد السلطة على الحاكم درجة انهم منعوا تكرار انتخاب الحاكم في بعض 
. دساتيرهم لعدد أكبر من رقم محدد، حتى لو اراد الشعب انتخابه، وحتى لو فاز بأعلى األصوات

ها وتلزم حكامها وحتى في بعض الدساتير التي تجاهلت تلك النقطة، فأن بعض الشعوب تعمل ب
 .بها أو يلزمون أنفسهم بها حتى صارت تقليدا  ال يحيدون عنه

عندما نطالبه بالحزم، فعلينا أن نفهم أن الحاكم مثلنا، إنسان يجد أمامه مجموعة خيارات 
وأسباب متضاربة تبعث على التردد، ربما كان منها عدم وضوح الصورة، وقلة المعلومات 

ن بالتأكيد فأن أهم أسباب التردد عاطفية، تتمثل بالطمع والخوف و وانخفاض مصداقيتها، ولك
بعالقاته الشخصية ومجموعة أصدقاءه ومؤيديه الذين ال يعلم ما الذي قد يحدث له إن هو 

 .أي المصلحة الشخصية وما يؤمن له البقاء في السلطة، وحتى الحياة. أزاحهم
ال يعرف الحزم، ( هو الشعب)” متساهل“من قبل رئيس " الحزم"حين ُيطالب هذا الرجل بـ 

وهو يعلم أن شعبه ال يجرؤ على تغييره مثلما ال يجرؤ هو على تغيير من هم دونه، فعلينا أن ال 
هذا التراخي الشعبي في العراق دفع بكتلة رئيس الوزراء العراقي على المغامرة . نتوقع نتائجا  

ورغم أن مؤشرات ! يع في كل شيء تقريبا  بتقديم نفس الرئيس لحكومة ثالثة رغم الفشل الذر
رئيس الوزراء ! المستقبل ال تدل إال على المزيد من التراجع والهزائم التي تلوح عالئهما تباعا  

نفسه ال ينكر ذلك الفشل لكنه يجد من السهل أن يكرر مسرحية القاء اللوم على اآلخرين وتبرئة 
تى في األمور التي استلم األمر فيها وحصل نفسه من كل ذنب، ولعب دور الضحية المحاصرة ح

على السلطة الكاملة فيها كاألمن، وحتى في األمور التي ال دخل فيها ألعدائه أو لإلرهاب 
كالفساد الذي تشارك به كتلته التي تأتمر بأمره، دون وجل أو قلق من العقاب، واإلكتفاء 

 .اسد إن كان من جماعتهبالهجوم على فساد وزراء اآلخرين والدفاع عن كل وزير ف
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ولدى ! أن تمادي الحكومة يتناسب مع تساهل الشعب: قال البعض في الديمقراطيات العريقة
حكومتنا شعب متراخ يمثل حلم أية حكومة فاسدة ويدفع حتى بغير الفاسدة إلى الفساد والتمادي 

. وضوعه األساسيشعب يقنعه أي بياع كالم بعبارتين فارغتين وينسيه أي مراوغ م. في الفساد
شعب لم يفسد تراخيه الحكومة فقط، بل وكل ممثليه في البرلمان، فهو يسمح لنوابه أن 

بل هاهي نائبة في ! يتجادلوا ويصوتوا، دون أن يتساءل أو يريد أن يعرف من صوت على ماذا
البرلمان تقول وتتحمل المسؤولية عن قولها، بأن عد األصوات يجري بطريقة مشبوهة وأنها 

 !تحفظ سرا  يخص رئيس البرلمان فقط، دون أن يحرك ذلك الشعب وغضبه
ليس العجب في استمرار اإلرهاب وانتعاش الفساد وابتالعه لميزانية مهولة لم يعرف لها 

فكيف يمكن لمثل هذا النظام . التاريخ مثيال  لهذا البلد، بل العجب كل العجب لو حدث عكس ذلك
خ جاهل لدوره وسلطته هو الشعب، إال أن يكون ، عاجال  أو الذي يقف على رأسه قائد مترا

 آجال ، منخورا  حتى النخاع ويسقط مثخنا  بالدماء والفساد في نهاية األمر؟
يشغل الشعب العراقي اليوم عن حكم بالده ومراقبة ساسته، باإلرهاب المتعاظم والطائفية التي 

أخرى لتقسيمه إلى قسمين متحاربين والتخلص من  تربط به، صدقا  أحيانا ، وكذبا ومبالغة أحيانا  
اإلسرائيلي قسم  -لقد بين باحثون نشرنا تفاصيل مواقفهم أن اإلرهاب األمريكي ". إزعاجه"

، إشارة إلى المنظمة اإلسالمية في أفغانستان، والثاني "القاعدة"نفسه إلى قسمين، قسم أسموه 
 .راقية، وكانت فكرة شيطانيةوضع نفسه في أعلى قيادات القوات األمنية الع

فالرغبة التي يثيرها الخوف الطائفي، بإلقاء تهمة اإلرهاب على الجانب اآلخر، جعل السنة ال 
إنهم يقنعون ضميرهم بسهولة بأن تلك الحكومة   !تهتم بضحايا القاعدة، فهم غالبا  من الشيعة

نظر إلى تلك الجرائم ضمن من صنع اإلحتالل وأن قتل منتسبيها ليس مشكلة ، وأنه يمكن ال
 .إطار المقاومة والتحرير

وجعل الخوف الطائفي الحكومة والشيعة معا  ال تهتم بضحايا فرق الموت المؤسسة في أعلى 
المنظومة الحكومية األمنية نفسها، والتي كانت تعبر السيطرات الحكومية بال إعاقة، فهؤالء 

وإن اشتكوا ". حاضنة اإلرهاب"بنفسه، فهو فمن كان منهم غير إرهابي ! الضحايا من السنة
وال . في العقود الماضية" أدمنوا عليها"فهم يشتكون كذبا  ألنهم يريدون استعادة السلطة التي 

في هؤالء إلى جيناتهم التي تعود في أعماق التاريخ " الشر"يتردد الكثير منهم عن أن ينسب 
صحاب تلك الجينات هو خير حتى لو لم وبالتالي فكل تخلص من أحد أ". أشرار"إلى صحابة 
 !(.بعد)يرتكب ذنبا  

من الطبيعي أنهم ال يفكرون بهذا الوضوح في تلك الحجج، بل بشكل هالمي ضبابي، يكفي 
. لتهدئة ضمير المجموعتين عن ضحايا ومظالم المجموعة األخرى، وهذا هو كل المطلوب

وقلة إدراكهما، وكان واضحا  لكل ذي وهكذا انتعش اإلرهاب على ال أخالقية موقف الطرفين 
عين أن قسمي اإلرهاب اللذان يقتالن الشيعة والسنة، متعاونان ويمثالن جناحي نفس اإلرهاب 

الطريقة التي . وأن هناك جهة واحدة تديرهما وتنسق تعاونهما، كما كشفت أحداث جسام عديدة
أن منفذيها والقوات األمنية التي ت بها عملية كنيسة سيدة النجاة تكشف بما ال يقبل الشك ذنف

هاجتمهم والقوات األمريكية التي تابعت الموضوع وأشرفت عليه من الطائرات السمتية، هم 
ولكن أوضح دليل على اختراق الجهات األمريكية . فريق واحد، وقد كتبنا عن ذلك كثيرا  
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بدون تعاون أعلى القيادات اإلسرائيلية لألمن العراقي كان عملية أبو غريب التي يستحيل أن تتم 
 .األمنية في العراق على تنفيذها

لسنا هنا بصدد لوم الحكومة أو الصحافة أو األمن، وقد فعلنا ذلك في مقاالت عديدة سابقة، 
فالمالم األول في استمرار اإلرهاب هو القائد األعلى، هو الشعب العراقي الذي فشل حتى اليوم 

فشل في فرض . كقائد أعلى للمسيرة الديمقراطية كما يفترض في وعي دوره وفي القيام بمهمته
ممثليه وأتاح لألمريكان أن يزيحوهم ويضعوا من يقبلون به حين قبل بإزاحة الجعفري بقرار 
أمريكي واضح قامت كونداليزا رايس بتنفيذه بالتعاون مع عمالئهم من عصابة حكام كردستان 

يعرفون كما يبدو قدرتهم على الضغط عليه من خالل وآخرين، وترك الخيار أما للمالكي الذي 
حبه الذي ال يقاوم للسلطة، أو، وهو األفضل، عادل عبد المهدي الذي عبر في مناسبات سابقة 

 !، ال هو وال مجلسه األعلى المغرق في الفساد والثراء"أف"أنه لن يقول لهم 
واستبدالها بكلتة سياسية أخرى حين فشل الشعب العراقي ليس فقط في إسقاط كتلة الحكومة 

فشلت في الحكم بما يرضيه، وإنما أيضا  فشل حتى في الخيار األبسط واألفضل، وهو دفعها إلى 
تبديل رئيسها بنفسها، بآخر من نفس كتلتها، وهو ما تفعله الكتل السياسية عادة حتى في 

تلة رئيس الحكومة العراقية قبلت لكن ك! األزمات البسيطة التي تشعر أنها قد تهدد عدد مقاعدها
أن ترهن مصيرها السياسي، ليس فقط لإلنتخابات القادمة فقط، بل ربما إلى األبد، بشخص 
واحد لتبدو أمام ناخبيها وأمام اآلخرين عاجزة عن تغييره، مثلما فشلت في أن تعترض على 

لتوه من تجربة مريعة مع تركيز المزيد والمزيد من السلطة في يده، رغم أن بلدها كان قد خرج 
الدكتاتورية يفترض بها أن تجعل كل عراقي شديد الحذر من أية عالمة من عالماتها أو أية 

إن ". جرة الحبل"خطوة مهما كانت بسيطة باتجاهها، وأن يخافها كما يخاف الملسوع من 
الرئيس المراقب الخارجي يشعر بال شك أن تلك الكتلة ربما تكون قد فقدت إرادتها أمام 

 !وسلطاته المتعددة وملفاته السرية التي يعرف الجميع تعامله معها حتى بخالف القانون
كذلك سقط الشعب، أو نسبة كبيرة منه، في كل الخدع السياسية المعروفة حتى الواضحة 

المكشوفة منها، مثل قانون البنى التحتية الذي هو عبارة عن ورقة فارغة من أية مادة، تماما  
وقبل هذا الشعب . كشف المتفجرات من أية دوائر إلكترونية" أجهزة"العلب التي تسمى  كفراغ

في كردستان بعقود لصوصية في النفط بين حكومته المحلية والشركات األجنبية، لمجرد أن 
وقبل الشعب في بقية العراق بعقود ! حكومته أثارت حماسه للعقود الموقعة بتوقيع كردي

ئيس الحكومة واألردن، حتى أؤلئك الذين أساء لهم األردن طائفيا  خارجية مشبوهة بين ر
. وأهانهم على الحدود واستمر بإهانة رئيس حكومتهم حتى وهو يوقع التنازالت والهدايا لهم
وقبل الشعب باإلمتناع عن التعاون مع الجهات الصديقة أو المستقلة القادرة على أن تكون 

، مثل حكومة أحمدي نجاد، إال بالحد األدنى الذي سمح به صديقة مهمة وفي غاية الضرورة له
ومن ناحية أخرى قبل . األمريكان، وأضاع ما قد تكون فرصة ذهبية إلخراج العراق من كارثته

باإلتجاه الحكومي المشبوه إلى صداقات وعالقات قوية مع جهات عميلة إلسرائيل بشكل خاص، 
ا بدون منازع، مثل حكومة األردن في الجانب العربي فكانت أقوى العالقات العراقية تتجه إليه

 .وحكومة جيكيا في الجانب األوروبي، وكالهما األقرب إلى إسرائيل في مناطقهما
ولم يعترض الشعب على دفاع الحكومة عن متهمين عليهم عشرات األدلة التي تدينهم بالفساد 

ير التجارة الذي كان لصا  محترفا  مثل وزير الشباب الحالي، وقبل الغموض المريب في قضية وز
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، وفي نفس الوقت قبل بدون اعتراض إزاحة الحكومة لمسؤولين ألسباب "حي على الصالة"
غير مفهومة إطالقا  مثل إزاحة الناطق باسم الحكومة السابق، ولم يعلم الشعب إن كانت تلك 

الحكومة، ومثل ذلك اإلزاحة عن فساد تمت التغطية عليه أم صراع ملفات بينه وبين رئيس 
حدث لرئيس البنك المركزي العراقي الذي أثيرت حوله ضجة كبيرة لم تسفر عن نتيجة، تماما  
كما كان األمر مع ملف األسلحة الروسية التي مازال الناس ال يعلمون إن كان وراءها فساد أم 

إزاحة من لم وال كذلك اعترض الشعب على . ضغط امريكي لمنع العراق من التعامل مع غيرها
يدان بشيء كما حدث في وزارة الكهرباء ثم وزير اإلتصاالت، ولم تكلف الحكومة نفسها عناء 
توضيح الجرائم التي قاما بها، وعلى األغلب أنهما أزيحا ألمانتهما ورفضهما اإلنصياع للفساد، 

ها من تمنعه وهو وما يهدد بأن يحدث قريبا  في النفط ولجنة الطاقة الوزارية، ألن مازال في
كرامته من بيع شعبه ومصالحه تحت ضغط ذيول إسرائيل، لكن إلى متى سيصمد هؤالء، وهم ال 

يتلقون الدعم الحازم من الشعب الذي يدافعون عن مصالحه، كما يتلقى ذيول إسرائيل دعمها 
 الحازم لتحطيمهم؟

. تخلى عن دورهوهكذا، وبعد سنوات من تركه تحت سيف اإلرهاب، أذعن الشعب العراقي، و
وعندما تتخلى القمة عن دورها، فأن كل ما دون تلك القمة سيترك للرياح تتالعب به وسيعتمد 

وفي حالة العراق بالذات، ال توجد فرصة للحظ، فهناك مصالح قوية جدا  في . مصيره على الحظ
نه كلما فأما اإلقتصادي فتعرف الشركات ا. تخريب هذا البلد بعضها إقتصادي واآلخر سياسي

كان البلد تحت حكم الفاسدين والشعب مستسلما  كلما كانت مصالحها أكثر أمنا ، ولنا في 
فحيث فشلت الشركات في فرض عقود مشاركة اإلنتاج على الحكومة . كردستان مثاال  حسنا  

المركزية بفضل مجموعة من خبرائه ومثقفيه الذين نجحوا في أن يوصلوا الفكرة إلى الشعب 
ؤولين يشعرون بالمسؤولية والضمير، ليرفضوا تلك العقود، فإنها نجحت في وإلى مس

كردستان، حيث تسيطر فكرة القومية بشكل مرضي على كل شيء، وفرضوا عليها بتعاون 
العصابة التي تسيطر على الحكم فيها، عقودا  تقدم لهم أرباحا  مضاعفة أربعة أو خمسة مرات 

 .عن تلك المعتادة في العالم
من الناحية السياسية فأن األجندة األمريكية ألي بلد عربي ال يمكن أن تحيد عن األجندة  أما

اإلسرائيلية، والتي ال يمكن أن تسمح ألي بلد عربي أن ينتعش ولشعب عربي أن يسيطر على 
أميركا وإسرائيل عقودا ، " صداقة"مقدرات بلده، ولنا في تجربة مصر التي أذعنت لسيطرة 

فكل شعب عربي مدرك بأن إسرائيل هي العدو األكبر لمستقبله ومصيره، . لى ذلكدليل ناصع ع
وإسرائيل تدرك ذلك أيضا  وتعرف عدوها، فال يمكن ان . وأن خطرها ال يقتصر على فلسطين

وبالتالي فأن أميركا التابعة . تسمح لعدوها أن يسيطر على مقدرات اي بلد، حتى لو كان بلده
خاصة فيما يتعلق بالبلدان العربية، لن تسمح ألي شعب أن يسيطر حقا   لألجندة اإلسرائيلية،

إنها تريد حكما  له . على مقدرات بلده، مهما حاولت إثارة الغبار والضوضاء حول الديمقراطية
إن تجارب أميركا . شكل الديمقراطية اإلنتخابي، على أن يكون فاسدا  مخربا ، وتابعا  ألجندتها

بلدان العالم الثالث برهنت لها أن هذا الجمع ممكن وأنه األفضل لها، والعراق الطويلة المرة مع 
 .حتى اليوم مثال ممتاز على إمكانية هذا الجمع

ليس فقط في ردع . لقد فشل الشعب العراقي في مهمته الصعبة، في إدارة البالد التي يحكمها
سته الفاسدين من غضبه ، بل اإلحتالل وأجندته، لكنه فشل أيضا  بشكل مخيف في أن يخيف سا
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كانت الدكتاتوريات تعتمد على إخفاء الحقائق عن . حتى في أن يحد من جشعهم بأي درجة كانت
الشعب قدر اإلمكان، لكن في الديمقراطية وحرية النشر، الشعب يعلم الحقائق لكنها ال تؤثر فيه 

اللصوص ! وعي أو أرادةوال تؤثر في اتجاه أصواته، وكأنه زومبي يتنفس وينبض قلبه دون 
يحكمون ويسرقون ويعطون المقاوالت . يتصرفون وكأنهم ضامنين لبقائهم وعارفين لرد شعبهم

بأضعاف أضعاف أسعارها، وبدون إنجاز أية مشاريع تذكر، ثم يقدمون له ورقة لبنية تحتية له 
دد في التبرع أبناؤهم بال مدارس وبيوتهم من الطين والتنك وحاكمهم ال يتر!! تدفع باآلجل

يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، . بأموالهم لمن ليس له طفل بال مدرسة وال بيت من الطين
وبرلمانهم الذي انتخبوه ليرعى مصالحهم يبني لنفسه بناية جديدة ليس هناك أية حاجة لها، 

م ولكي يرضي هؤالء الوحوش الجيران المتنفذين، فإنهم يطلقون سراح إرهابييه!! بمليار دوالر
وهذا ! الذين امسكوا ودماء شعبهم على أيديهم، وال يخشون رد هذا الشعب الجريح أو غضبه

 ...ليس سوى القليل من الكثير
. ليست مهمة الشعب العراقي في تأمين الحياة الكريمة والمستقبل ألبناءه، مهمة سهلة بالتأكيد

ساح هي أن يدرك شعبه والخطوة األولى لكي يأمل العراق بالخروج من بين فكي هذا التم
أن يدرك دوره ومكانه . ويتجرأ على مواجهة الحقائق الكبيرة الصعبة والمؤامرات التي تحيط به

وواجبه في بالده، ويتوقف عن مطالبة سياسييه أو التوسل بهم إلنقاذه، وأن يريهم حزمه في 
ندة األمريكان الحصول على حكومة تمثل أجندته ويهمها رضاه وليس رضا السفارة وأتباع اج

 .اإلسرائيلية كما هو الحال مع حكومته وساسته الحاليين بشكل عام
ومن الجهة األخرى على مكونات الشعب أن تدرك أن الخطر ال يأتي من المكونات األخرى أبدا ، 

وما يحدث من تشويش وإرهاب إنما هو نتيجة لفتنة زرعها اإلحتالل خالل سنوات وجوده، 
ليس الخطر . رية في عقودها السابقة من أمتهان لإلنسان وقبوله بدونيتهوهيأت لها الدكتاتو

الحقيقي من الطائفة األخرى، رغم كل المؤشرات التي تثير المخاوف، بل من األمريكان 
فلو أتيح للطائفتين أن يتعايشا في جو طبيعي، الكتشفا . بأجندتهم الحالية وامتداداتهم الحالية

مذهل، وأن اإلعالم قد قام بتعويج الحقائق بعلمية مدروسة ليشوهها  أنهما كانا مخدوعين بشكل
 .فترى كل طائفة مفترسها كصديق، وترى الضحية األخرى عدوا  خطرا  

األمور تتحرك بسرعة كبيرة، وال أدري إن كان الشعب العراقي سوف يكون بالسرعة الالزمة 
 تبنى بسهولة، وال يجب أن يتم التخلي لكن من المؤكد أن األوطان ال. لإلدراك والحركة الالزمة

فمن أراد وطنا ، عليه أن يمتلك بنفسه الحزم الالزم لترميمه وللدفاع عنه، ال أن . عنها بسهولة
أما من فضل التراخي . يترجى اآلخرين بإبداء ذلك الحزم، حتى لو كانوا ممثليه المنتخبين

ه المسؤولية من جهة، ويرضي واللهو بما يختار من قصص ونظريات بما يزيح عن كاهل
 .غروره من الجهة األخرى، فله ما يريد بكل نتائجه

أن يختار حاكمه بنفسه : كيف تمكن الشعب الفنزويلي من تحقيق ما فشلت شعوب كثيرة فيه
ويحاسبه ويحافظ عليه، رغم أن الوحش األعظم يرقد عند بابه؟ باإلصرار واإلرادة والتظاهرات 

لتضحية من أجل الكرامة وحق حكم نفسه بنفسه، وحين تطلب األمر، والوعي واإلستعداد ل
هل . بالتدخل بالقوة إلنقاذ من اختاره لنفسه حاكما ، من براثن ذلك الوحش وضباعه المحليين

للشعب العراقي إرادة الشعب الفنزويلي ليكون حاكم بالده بنفسه؟ إنه لم يفعل ذلك مع الجعفري، 
ي وأذعن لفرض إعادة اإلنتخابات، وهو يتساهل اليوم مع المالكي وتساهل مع المحتل األمريك
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الذي تعلم كيف يروض شعبه، وراح يتمادى كل اسبوع بتسجيل هزيمة جديدة للشعب لحساب 
 .الوحش وضباعه

إنها ليست سوى نظام حكم مثل غيره من . الديمقراطية ليست منحة مجانية مطوبة للشعب 
وما لم تكن للحاكم . مثلما الدكتاتورية نظام حكم يحكمه الدكتاتوراألنظمة، لها حاكم هو الشعب، 

وما لم تكن للشعب إرادة للحكم وحرص عليه، . إرادة ليحكم، فسوف يزول ليحل غيره محله
تنافس في قوتها إرادة الدكتاتور للحكم وحرصه عليه، أو إرادة اإلحتالل للسيطرة على البالد 

كم الشعب طويال  حتى إن تم تسليمه مقاليد السلطة باليد، وحكمها من خالل عمالئه، فلن يح
إن الشعب المتراخي . وعليه أن ال يأمل باستقالل لوطنه وال بكرامة له، وال ألوالده بمستقبل

المتنازل عن حقوقه ودوره القيادي، والقليل الغيرة واإلصرار على حقه في الفهم والقرار 
لنفسه وأجياله التالية، وقدره أن تتقاذفه الدكتاتوريات والحكم ، لن يحصل على وطن ديمقراطي 

 .وعمالء اإلحتالل، حتى تجف أرضه من ثرواتها ويفنى كما فني غيره
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مكافحة الجوع والفقر استثمار في مستقبل العراق
6
 

 

 
فعدد . يتفشى الجوع في العالم بشكل اليتناسب مع مستوى التمدن والتقدم الذي انجزته البشرية

. من سكان االرض% 13مليون انسان اي ما نسبته ( 911)العالم يقدر بحوالي الجوعى في 

وبالرغم من ان البشرية تنتج اكثر من حاجتها من الغذاء بكثير، غير ان سوء التوزيع وارتفاع 
االسعار والمضاربات واالستحواذ على الموارد والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، تجعل هذا 

 .لبشر يقضون ايامهم ببطون خاويةالعدد الهائل من ا
من جانب آخر، وهو امر مقلق حقا، ان السمنة المفرطة في الكثير من بلدان العالم المتقدم 
تشكل ظاهرة اجتماعية خطيرة تعاني منها المجتمعات الغربية ومؤسساتها الصحية، حيث 

من %( 31)الي يتناول المواطن ما معدله ستة وجبات في اليوم، ويتلف في هذه الدول حو
الغذاء يوميا كضائعات، في الوقت الذي تنعدم لدى مئات الماليين من البشر في عشرات البلدان 

 .النامية امكانية الحصول على وجبة مغذية واحدة في اليوم
 :مكافحة الجوع في العراق 

امي لعبت ففي الكثير من بلدان العالم الن. العراق حالة خاصة بقدر تعلق االمر بالجوع والفقر
وتلعب الكوارث الطبيعة دورا رئيسيا في تفشي ظاهرة الجوع، اما في العراق فكانت بسبب 

قرارت شخصية ونفذتها جيوش بأحدث منجزات التكنولوجية، تحطمت اثرها   كوارث صنعتها
 .وسائل المعيشة الكريمة فضال عن فقدان فرص التنمية االقتصادية واالجتماعية لعدة عقود

، وهي النقص الحاد في تجهيزات الغذاء (famine)كد انه التوجد في العراق مجاعة فمن المؤ
على نطاق واسع، وحيث يتعذر على اعداد كبيرة من السكان الحصول على ما يكفيهم من 

حصول تلك الكارثة   واظن ان اللجوء الى برنامج البطاقة التموينية في التسعينيات منع. الغذاء
 .االنسانية

بمعنى ان ( malnutrition)او سوء تغذية ( hunger)آخر يوجد في العراق جوع  من جانب

فئات كبيرة من السكان، من ضحايا الحروب المتتالية، والعاطلين عن العمل والمهمشين 
واالرامل وااليتام وعوائل الشهداء ومزارعي االراضي الهامشية وغيرهم ممن   والمعوقين

ا ، وفي غالب االحيان تكون وجبات غير مغذية تفتقد اليحصلون على ثالث وجبات يومي
 .للبروتينات والفيتامينات الكافية

عن حالة انعدام ( فاو)مما يبعث على القلق ان تقرير منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة  

، قد اورد اسم العراق ضمن قائمة الدول ذات االزمات 2111األمن الغذائي في العالم لعام 

وهي قائمة ( Countries in Protracted Crisis)ية الممتدة او ما يسمى باالنجليزية الغذائ

 .دولة فقيرة تقع اغلبها في افريقيا باالضافة الى افغانستان وهايتي وكوريا الشمالية( 22)تضم 
                                                             

6
 الصباح – حسن الجنابي. د 

http://iraqieconomists.net/ar/2013/07/31/%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2013/07/31/%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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صنفت تلك البلدان ضمن القائمة الن نسبة كبيرة من سكانها عرضة النقطاع سبل المعيشة  
طويلة من الزمن فاصبحت هشة للغاية اقتصاديا، وضعيفة أمام االمراض واالوبئة، لفترات 
تتميز الدولة بضعف قدراتها في معالجة التهديدات التي يتعرض لها السكان او في  وحيث 

التخفيف من مخاطرها، وتنعدم لديها آليات الحوكمة في السوق الغذائي بما يؤمن حصول 
 .السكان على قوت يومهم

نعلم ان كان العراق يصنف اليوم بنفس الطريقة ام انه قد غادر القائمة وانطلق الى آفاق ال 

 Global Hunger)كما ان التقارير الحديثة لمؤشرات الجوع في العالم . تحقيق االمن الغذائي
Index ) ،تترك الحقول المختصة بالعراق فارغة بسبب عدم ورود معلومات جديدة عن االمر

ت التي يتيحها الجهاز المركزي لالحصاء فانها تشي بأن العراق قد حقق الهدف اما المؤشرا

عما كان عليه %( 51)االول من اهداف االلفية الثالثة وهو المعني بتقليل نسبة الفقر بمقدار 

 .، وهذا صحيح بالمعنى االحصائي، ولكن القضية شائكة باعتقادي1991الحال في عام 
لنهوض من خراب الحرب والحصار االقتصادي، وانفتاح السوق ان تحسن مداخيل البالد وا

وتحسن مقتنيات ومشتريات فئات كبيرة من السكان وارتفاع اسعار السلع والبضائع وغير ذلك، 
تجعل خط الفقر الذي يعتمده البنك الدولي والجهاز المركزي لالحصاء في وزارة التخطيط 

على سبيل المثال ان الحصول على . راجعةقضية مغرية للم  لتصنيف الفقراء في العراق
دوالرين باليوم قد ترفع مواطنا افريقيا الى ما فوق خط الفقر ولكني اجد صعوبة في تطبيق ذلك 

 .على الوضع العراقي
فان االحصائيات االخيرة واالنخفاض الطفيف في معدل الفقر في العراق  اضافة الى ما سبق، 

قاد باننا على منصة االنطالق في افاق التخلص من كماشة التبدو مشجعة لالعت%( 1889)الى 
الفقر، على الرغم من أن النسخة االصلية الستراتيجية التخفيف من الفقر ذكرت ان هدفها هو 

اي ان هناك متسع من الوقت لتحقيق هذه  2113بحلول %( 11)تخفيف نسبة الفقر الى 
سنوية ما تزال مرتفعة بالعراق وبالتالي فقد المشكلة االخرى ان الزيادة السكانية ال  .النسبة

يبقى عدد الجياع او الفقراء ثابتا حتى لو انخفضت النسبة قليال بسبب تلك الزيادة السكانية، 
 .ولذلك مازال حوالي سبعة ماليين مواطن يعانون من الجوع وسوء التغذية

زمات الممتدة تختلف عنها من الجدير تأكيده هو ان تأثيرات الجوع والفقر في البلدان ذات اال
في البلدان التي تعاني من حاالت الفقر والجوع بصورة مؤقتة نتيجة لحاالت كوارث طبيعية او 

ففي بلدان االزمات الممتدة يرث االطفال الفقر من آباءهم (. كالحروب مثال)من صنع االنسان 
غلقة التي اليمكن الخروج واجدادهم ويقعون ضحايا لدورة مستمرة من الفقر تصبح كالدائرة الم

 .منها اال ببرامج مركزة تستهدف كسر حلقة الفقر لدى تلك الفئات السكانية
فالتعرض للجوع وسوء التغذية في مراحل الطفولة ولفترات طويلة يؤدي الى تشوهات في 

النمو الجسدي والعقلي والعاطفي مثل التقزم والهشاشة والضعف، ويبعد فئات كبيرة من السكان 
ن االنتاج عند الكبر، بل وتضعهم ضمن الفئات التي تستحق رعاية اضافية، اي ان الخسارة ع

 .مضاعفة
لذلك فان مكافحة الجوع والفقر والقضاء عليهما، باالضافة ال انه عمل انساني عظيم وواجب 
وطني، فهو استثمار ذكي في مستقبل العراق، واذا ما حقق العراق الهدف االول من اهداف 
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فية فان هذا حافز آخر له لالنخراط في صياغة االهداف الجديدة لاللفية اي لفترة مابعد عام االل

2115. 
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خارطة طريق إلى سياسة اقتصاد واضحة
7

 

 
هناك مقولة شائعة لدى علماء االقتصاد وهي انك أذا جمعت أربعة منهم ليتجادلوا حول قضية 

اليوم أن هذه المقولة أصبحت مصداقا لما يحدث ونرى . اقتصادية لخرجوا بخمسة آراء مختلفة
في الواقع االقتصادي العراقي وأصبح اقتصاد البلد رهينة لحملة األفكار االقتصادية الحديثة 

 .والتي تناسب على األغلب بعض النظم السياسية واالجتماعية الغربية أو الشرقية
الخالف أو الجدال نجد قادة االقتصاد  وكما تعودنا من أصحاب الرأي الواحد األحد والذي ال يقبل

اليوم يتحاورون حوار الطرشان حول السياسات االقتصادية العراقية إن كانت سياسات مالية أو 
ولو كان هذا الحوار خلف الكواليس كما كان يحدث في العهود . نقدية أو استثمارية أو تنموية

ية نشر الغسيل الفكري واالقتصادي البائدة لهان األمر ولكن الفضائيات العديدة سهلت عمل
 .والذي تحملته عقولنا البريئة سياسيا والفقيرة اقتصاديا

وأي فرد من هذا الشعب المسكين اقتصاديا بدأ اليوم يدرك بوضوح أن جميع السياسات النقدية 
وأصبح هذا المواطن . التنمية االقتصادية ألي بلد( خدمة)والمالية وظيفتها األساسية هي دعم 

يدرك بأن السياسات النقدية التي يمارسها البنك المركزي يجب ال توضع لخدمة العاملين في 
هذه المؤسسة أو لتجربة أفكار قائدها الضرورة وإنما هذه السياسات يجب أن تجير لدعم 

القطاعات االقتصادية والبرامج االستثمارية والتنموية لبلد أكثر ما يعانيه اليوم فقدان البنى 
ية لالستثمار واالفتقار للمشاريع التنموية الكبيرة وما ينتج عن ذلك من ارتفاع نسب التحت

 .البطالة وازدياد طوابير العاطلين
وال يخفى أن من أهم وظائف البنك المركزي هي إصدار العملة والسيطرة على مستويات أسعار 

ضا مستشار الحكومة الفائدة والرقابة على المصارف ومحاولة الحد من نسب التضخم وهو أي
وهو يستخدم , والملجأ األخير لإلقراض ويضيف البعض إليها معالجة مشاكل التنمية االقتصادية

مجموعة من السياسات النجاز هذه الوظائف أهمها التحكم بمستوى االحتياط القانوني والتحكم 
لألوراق بأسعار الفائدة المخصومة على المصارف والدخول إلى السوق كبائع أو مشتري 

المالية المتنوعة أو العمالت األجنبية وهذه السياسات تساعد على استقرار مستوى عرض 
النقود في األسواق وبالتالي تحافظ على مستويات معقولة من التضخم وتعمل على حماية أسعار 

 .صرف العملة المحلية من التقلبات الكبيرة والمتكررة
ينفذ أغلب هذه الوظائف والسياسات بشكل صارم وشديد  ومن المؤكد أن البنك المركزي العراقي

والمشكلة هنا . ولكن من غير االلتفات إلى العناصر والمؤشرات االقتصادية األخرى داخل البلد
هي مشكلة األولوية أو أسبقيات األنشطة االقتصادية المناسبة ألوضاع بلد مثل العراق يحتاج 

ومن ( مستدامة)تنموية قصيرة وطويلة اآلجل  اليوم إلى برامج استثمارية هائلة وخطط
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المعروف إن زيادة االستثمارات في البلد تؤدي إلى االنتعاش االقتصادي وهذا االنتعاش البد إن 
يصاحبه زيادة في نسب التضخم وتغيير في مستوى أسعار صرف العملة المحلية وهذه النتائج 

ة حكيمة ومهما استخدم من مداخل وأساليب ال ينجو منها إي بلد مهما امتلك من عقول اقتصادي
اقتصادية متوازنة ولكن خبراء االقتصاد يمارسون بعض السياسات المساعدة وذلك للحفاظ على 

أي أن . أدنى حد ممكن من التضخم وأقل مستوى مطلوب من التذبذب في سعر صرف العملة
  .ةهذه المخرجات السيئة البد وأن ترافق عملية التنمية االستثماري

فهل أصبح اليوم منطقيا أن يمارس البنك المركزي سياسات ال تتناسب مع ظروف التنمية 
ليس لغاية سوى ممارسة وظائفه الجامدة والتي تنفذ بشكل , االقتصادية التي يحتاجها البلد

متشدد وصارم يعتمد على قوانين ال تمتاز بالمرونة المطلوبة لمثل األوضاع الشاذة التي يعاني 
فالجدال المحتدم اليوم بين علماء االقتصاد لدينا ليس حول المبادئ . اقتصاد العراق منها

االقتصادية وأساليب تطبيقها ولكن حول األولويات في ممارسة األنشطة وحول أيهما األكثر 
منفعة، هل هي الممارسة الناجحة لنشاطات مؤسسة حكومية مثل البنك المركزي أم تطوير 

 .العراقية بشكل عام البنية االقتصادية
فإدارة البنك المركزي وهم الخبراء االقتصاديون كما تشير شهاداتهم العلمية مؤيدة بتواريخهم 

العريقة يتصرفون وكأن البنك المركزي مستقل عن كل ما يحيط به من ظروف اقتصادية 
 وسياسية واجتماعية وبالتالي يمارس نشاطه من غير الرجوع أو التشاور مع إي محور

اقتصادي آخر في البلد وبالتالي هذه االنعزالية التي يمارسها البنك المركزي تؤدي إلى تشتت 
األفكار وعرقلة الخطط التنموية الشاملة التي تسعى لها ادارة الدولة إلرجاع العراق إلى سكة 

  .التنمية االقتصادية ودفع عجلة االستثمار نحو اإلمام
المركزي العراقي هي التي تحقق أهداف البنك الرئيسية  ولعل هذه السياسة التي يستخدمها

وهي التي تثبت استقالليته ولكن األسئلة التي تبقى ( حسب وجهة نظر منظري هذه السياسة)
تتردد في األذهان هي حول مدى استقاللية البنك المركزي وهل األهم خدمة األهداف العامة له 

وهل توضع أهداف كل مؤسسة اقتصادية أو مالية  أم األهم خدمة المسيرة الوطنية الشاملة ؟
بمعزل عن المؤسسات األخرى وبمعزل عن األهداف الستراتيجية الشاملة إلدارة الدولة؟ ومن 
المسؤول عن تطابق أهداف المؤسسات مع األهداف العامة؟ ولمن األولية إذا تعارضت أهداف 

من سلطة القرار النهائي أذا ظهرت مؤسسة اقتصادية ما مع األهداف االقتصادية للدولة؟ ول
خمسة آراء متباينة ألربع اقتصاديين على مستوى رفيع من السلطة بل هم األقرب لمتخذي 

 .القرار؟ وما هو دور الرقابة البرلمانية على الصراع الدائر في أروقة اقتصاد العراق ؟
ن شانه ازالة حيرته وهو بالتأكيد أن كل من هذه األسئلة تحتاج إلى جواب يقتنع به المواطن م

يصغي إلى آراء كبار االقتصاديين وليس الى تعميق هذه الحيرة لديه، ومن نافلة القول فانه ال 
 .يمكن اإلجابة عن هذه األسئلة قبل مناقشة المسألة األهم وهي درجة استقاللية البنك المركزي

ها في أواسط القرن السابع إن استقاللية المصارف المركزية مرت بمراحل عدة منذ أول ظهور ل
عشر في أوربا ولكن منذ بداية القرن العشرين قامت العديد من دول العالم بإنشاء البنوك 

وفي الفترة التي سبقت الحرب العالمية األولى كانت الرغبة , المركزية والتي كانت تجارية
تها بمعزل عن السائدة هي في منح ودعم االستقاللية للمصارف المركزية في اتخاذ قرارا

القرارات السياسية التي تتخذها الحكومات بسبب األنظمة االقتصادية الحرة السائدة في ذلك 
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أخذت العالقة بين الحكومات  1933-1929ولكن بعد فترة الكساد الكبير بين األعوام , الوقت
الحاد  فبعد انهيار عدد كبير من المصارف وإفالسها والهبوط, والمصارف المركزية شكال آخر

في أسعار األوراق المالية وأسعار صرف العمالت بدأت الحكومات باتخاذ إجراءات صارمة 
تمثلت بتحويل ملكية بعض هذه المصارف إلى الدولة وحتى المصارف التي بقيت ضمن القطاع 
الخاص مارست الحكومات عليها أنواعا من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة مثل التدخل في 

واستمر هذا التدخل إثناء الحرب العالمية الثانية , وإقالة محافظي المصارف المركزيةتعيين 
ومنذ ذلك الوقت استمر تداخل العالقات بين سياسات الحكومات , للمساعدة على تمويل المعارك

ونشاطات المصارف المركزية اعتمادا على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
 .السائدة
مدى استقاللية هذه المصارف يكون مرتبطا بالظروف التي تمر بها كل دولة، إذ تقل أي ان 

واليخفى . االستقاللية في أوقات االزمات المالية الكبيرة وأوقات الحروب الداخلية او الخارجية
على أحد أن الظروف الحالية للعراق تعاني من كل أنواع االزمات السياسية والمالية 

جتماعية لذلك يجب أن يراعي قادة البنك المركزي العراقي هذه الظروف واالقتصادية واال
 .االستثنائية عند ممارسة نشاطاتهم وصناعة قراراتهم

ولكن هذه االستقاللية , واليمكن االدعاء أن االستقاللية غير نافعة أو انها مضرة باقتصاد البلد
أن يعمل البنك المركزي في هذه يجب أن ال تضع العراقيل في مسيرة التنمية االقتصادية و

الظروف القاهرة ضمن خطة نقدية التتناقض مع السياسات المالية وتصب في مجرى التنمية 
االقتصادية المستدامة ولو لفترة محددة حتى تظهر في االفق بوادر لالنفراج السياسي 

 .واالقتصادي
ابة يجب إن تكون ضمن أما باقي االسئلة فهي متداخلة في كثير من جوانبها إي إن اإلج

إستراتيجية متكاملة يضعها ويشترك بتنفيذها كل قيادات المفاصل االقتصادية على ان يتركوا 
جانبا المصالح المؤسساتية الضيقة ويترفعوا عن الجدال المؤدي للصراع الجدلي الذي اليهدف 

االمد وغير المرتبطة اال الى الغلبة بغض النظر عن المصالح العامة التي تراعي االهداف طويلة 
 .بمرحلة سياسية معينة او بحزب او فكرة مؤقتة

 :ولعلنا نستطيع ايراد سائر ما تقدم من رؤى وافكار في شكل الخالصة التالية

اشتراك جميع قادة المفاصل االقتصادية في رسم الخطة العامة وتبادل األفكار واآلراء  -1
 .طار وتحيط بمشكلة البلد االقتصاديةبصورة متحضرة تضع المشاكل الشخصية خارج اال

االستعانة بالخبراء االقتصاديين في الداخل أو حتى الخارج إلى حد ما للوصول إلى أفضل  -2
الحلول المقدمة للمشاكل المتعددة والمتغيرة في الوضع الراهن واالستعانة بخبرات كل ممارسي 

  .السلطة االقتصادية السابقين والحاليين

مسؤوليات واألدوار وتوضيح الصالحيات ورسم الحدود لكل مؤسسة اقتصادية أو توزيع ال -3
 .مالية

تحديد األولويات في انجاز األهداف وحسب المرحلة االقتصادية التي يمر بها البلد ومنح  -3
 .المرونة الالزمة في تنفيذ هذه األهداف للتكيف مع كل التغيرات االقتصادية المتوالية

قدية ومالية قصيرة ومتوسطة األجل للحد من الزيادة المفرطة في نسب وضع سياسات ن -5
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التضخم والتي ترافق االنفتاح االقتصادي والتنمية االستثمارية على ان ال تكون هذه السياسات 
 .هدفا بحد ذاتها

نبذ كل المصالح الفردية او المؤسساتية او الحزبية والتمسك بالمصلحة العامة للوطن وجعل  -1

داف الخاصة بالمؤسسات المالية واالقتصادية والتخطيطية في خدمة تحقيق السياسة االه
 .االقتصادية الشاملة

محاصرة جميع مفاصل الفساد االداري والمالي وتنفيذ الخطط الرقابية الصارمة ومعاقبة كل  -2
 .المفسدين وتحويلهم للقضاء العادل

و مؤسسة او وزارة منفردة ورسم وتوزيع عدم التحكم بالقرار المالي من قبل أي شخص أ -8
الموازنات المالية بطريقة تساعد على تنشيط القطاعات االنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة 

 .والتي تقلل من نسب البطالة وتزيد من الناتج والدخل القومي

ف على تشكيل لجنة اقتصادية عليا مكونة من خبراء اقتصاديين لهم سلطة الرقابة واالشرا -9
الخطط االقتصادية المستقبلية ولهم سلطة وصالحية تصحيح االنحرافات واتخاذ القرارات 

المالئمة لذلك والضير من أن تكون هذه اللجنة برلمانية على ان التعتمد على نظام المحاصصة 
 .سيء الصيت

ن نصل ومع صدق النوايا وتكاتف جهود الجميع يمكن ان تدار االزمة بطريقة آمنة من اجل ا
 .الى بر االمان ونرى الضوء في نهاية النفق المظلم الذي نعيش فيه
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8(مشاهدات من العراق)دوافع وحاجات 
 

 
حاول علماء النفس دراسة العالقة بين الحاجات وسلوك االنسان باشكال عديدة، ومنها هرم 

الفسيولوجية  ففي اسفل الهرم الحاجات الفيزيائية متمثلة في. ماسلو يوضحها بشكل مبسط
تجنب الهجمات واالمراض الفتاكة وخسارة العمل )واالمن واالمان ( طعام وشراب وغيرها)

احترام )والكرامة ( الفرد جزء من مجموعة)، ثم الحاجات العاطفية في الحب واالنتماء (وغيرها
"(. فالجوائز والتكريم والتشري"واحترام االخرين له " السيطرة واالنجاز والمهارة"النفس 

واخيرا قمة الهرم في تحقيق الذات، ويصله االنسان بعد تخليه عن القسوة نهائيا وال يكون سببا 
في االالم االخرين، ويشجع المواهب لدى الغير، ويقوم باعمال تستحق العناء والتمتع بتحمل 

قلة ويؤكد ماسلو بان . المسؤوليات، ويفضل قناعة النفس ويبحث عن الحقيقة وان يكون عادال
الرئيس السادس عشر للواليات المتحدة )من الناس وصلوا لقمة الهرم ومنهم ابراهام لنكولن 

ثالث رئيس للواليات )وتوماس جيفرسون ( 1815االمريكية، وصاحب قرار الغاء الرق في 

تم )وفرانكلين روزفلت ( المتحدة االمريكية وكاتب الورقة التي حملت اعالن االستقالل االمريكي
ابه اربعة مرات متتالية وله انجازات اقتصادية مهمة عوضا عن دوره في النصر في انتخ

عالم الفيزياء )واينشتاين ( الزعيم الهندي المشهور)وغاندي ( الحرب العالمية الثانية
وال مصلحة شخصية لماسلو في االشارة الى الرؤوساء السابقين للواليات المتحدة (. المشهور

ار الى انجازات لم تكن لتكرس سلطة شخصية وقائد ضرورة او مال االمريكية، ولكنه اش
ومن المؤكد انها تختلف عن زج . مةناء مجد شخصي، ولكنها انجازات لأللشخصه وعائلته او ب

الشعوب في حروب ال ناقة لها فيها وال جمل، ولم تحقق انجازات بعيدة االمد، بل خلفت اسماء 
 .د مجاهد ومحرر القدس وهكذامثل بطل االمة وبطل التحرير وقائ

تعثر العراقي في تحقيق حاجاته، وفقد الجزء االكبر من قاعدة هرم ماسلو ابان الحصار 
ومن يراجع تقارير المنظمات العالمية والبحوث العلمية، يالحظ . وحروب المقبور الضرورة

وزن ناقص وكذلك تزايد وفيات االطفال الرضع وما دون الخامسة من العمر، وتزايد الوالدات ب
كما لم يستطع العراقي ان يطمئن على نفسه وعائلته وهو . الخدج وانتشار سوء التغذية

( اقلها اعدام)محاصر من االمن وازالم النظام والتقارير الحزبية وقوانيين تنص على االعدام 
 .وال زالت الروايات في مجتمعنا

حرب اهلية، ففقد العراقي االمن واالمان انتشر العنف، واندلعت  2113وفي السنوات التي تلت 
ومن لم يشبع الحاجات االدنى . مرة اخرى، اضافة الى اشكاليات الحاجات الفسيولوجية االخرى

وهكذا اصبح من السهل حمل السالح الشباع . جزئيا او كليا لن يفلح باشباع حاجاته االعلى
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السرقة، ووسيلتهم سالح مقاومة حاجة االمن واالمان، واسترزق الناس من الفدية والخطف و
  .فكانت عصابات مسلحة وجيوش باسماء تاريخية لتقديسها واعمالها

وتاثرت الحاجات العاطفية سلبا فكان االنتماء الديني والمذهبي االطار الواسع الذي يجمع 
ين االنتماء العشائري والحزبي، بل االنتماء والحب والتعاطف ضمن الطائفة الواحدة اكبر منه ب

ولم يشهد العراق احزابا . الطوائف، ولذلك جوامع محددة لهؤالء ورجال دين الولئك وهكذا
. وكان البعث مؤسسة امنية ال حزبا. عابرة للطوائف، اال في النصف االول من القرن الماضي

وتكاثر شيوخ العشائر فتحدد االنتماء باصغر الوحدات االجتماعية بعد العائلة، فحصل عدد اكبر 
. وهكذا يبحث العراقي عن االنتماء والحب باشكال عدة. ى المحبة واالحترام والتقديرعل

والنوادي في العراق محدودة العدد لم تستوعب طلبات االنتماء، ولم يتم تنظيم فتح نوادي 
جديدة، فاالتجاه العام بالضد من النوادي وهاجمتها القوات االمنية، ربما لتحقيق نجاح ما بعد 

 .ام االرهابفشلهم ام
شاعت الشهادات المزورة، ودافعوا عنها في االعالم، ولم يتخذ في ذلك اجراءات حاسمة، 

وربما ساهم بعض حملة ! وشغل اصحابها المناصب العليا، وباعتقادهم ان االدارة توقيع فقط
وضاعت فرص التنافس الصحيح في المدارس . الشهادات الحقيقية في ذلك لالسف الشديد

وتم تعديل شروط القبول في الدراسات . والدوائر ليتبعه ضياع االعتبارات االجتماعية والكليات
ومرة اخرى يفقد العراقي فرصة اشباع احترام النفس واحترام . العليا من اجل نائب او مسؤول

 .الغير لها
رة واالخي. ان العثرات في كل مراحل هرم ماسلو ال تبشر بامكانية العمل من اجل تحقيق الذات

تتحقق بالصدق وااللتزام باالصالة والطيبة والجمال واالنسجام والحيوية والتفرد باالنجاز 
واالتقان واالبداع واكتمال االعمال والعدل والتنظيم والبساطة والغنى، ويكون الشخص هادفا في 

 .الحياة
وفي السبعينات  .العمل من اجل االنجاز واالبداع ومنذ فترةطويلة( العراقيون)ربما اهمل العرب 

عاش العراق ببحبوحة اقتصادية حين تزايدت واردات النفط، تابعوا وانشغلوا بمالكم امريكي، 
 ياسف الجواهري معبرا. وساهم رجال الدين بالدعوات لنصرته في مبارياته

 يا سالبا بجماع راحته
 اغنى الغنى واعز مسلوب

  ما الشعر؟ ما االداب؟
 وب؟ما بدع للفكر؟ ما ومضات اسل

 شسع لنعلك كل قافية
 دوت بتشريق وتغريب
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.. حمى امتالك األجهزة الحديثة تحطم المعدالت

يتصدر المستخدمين" الجنس الخشن"و
9 

 
 

ال يقتصر مرض حمى امتالك التقنيات الحديثة على مجتمعاتنا فقط، بل انه منتشر في جميع 
الشركات عن موعد صدور أحد أجهزتها أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال عندما تعلن إحدى 

الحديثة نجد طوابير الزبائن المهووسين بهذه األجهزة تصطف طويال  قبل الموعد بيوم من أجل 

 .اللحاق بالحصول على جهاز جديد في أول يوم له
كما أن هذه الحمى ليست في مجال الهواتف النقالة فقط، ولكن في مجال الكمبيوتر، حيث يرغب 

أشهر مع ظهور  1بيع حواسيبهم القديمة وشراء الجديدة وغالبا  ما يكون ذلك كل كثيرون في 

 .موديالت وأجهزة جديدة
وقد أصبح الهاتف الجوال ومزاياه وأنواعه وآخر صيحاته هي الشغل الشاغل ألحاديث األصدقاء 

والتباهي وجلسات العائلة وطلبة المدارس والذين يستغلون أوقات فراغهم لتبادل أدوات الزينة 

 .فيها واستفزاز اآلخرين بأحدث صيحاته
وتكاد ال تخلو حقائب الطلبة من الهاتف المحمول، وأصبح بعض الناس يحملون جهازين أو 

أكثر حتى أطفال الرياض يطلبون النقال وآباؤهم وأمهاتهم كلهم أصبحوا يحملون الجهاز 

 .المحمول وتمتزج رناتهم عند ورود اتصال أو رسالة
د الهاتف النقال هو الوسيلة لالتصال فقط بل أصبح غاية للتباهي والتفاخر والتسلية ولم يع

 .فاغلب الطالبات يحملن أجهزة الجوال
وفي كثير من الحاالت تسببت أجهزة المحمول في مشاكل أسرية بسبب ورود اتصاالت معاكسة 

 .للفتيات أو رسائل غير الئقة أو بلوتوث
بي لالستخدام المفرط فيه؛ يؤثر في مستوى دراسة الطلبة وأصبح باإلضافة الى التأثير السل

هناك إدمان على األلعاب الموجودة فيه وهذا تؤثر في ميزانية األسرة ويؤثر في أخالق الشباب 

 .والشابات في بعض األحيان
كما أصبح الهاتف النقال أدمانا لدى بعض الشباب فالهاتف ال ينزل من على إذن بعضهم ومن 

حيل أن تجد في وقتنا الحاضر أي شخص ال يوجد لديه هاتف نقال حتى أن هناك أطفاال  المست

 .سنة أصبحت لديهم هواتف نقالة 13إلى  9أعمارهم تتراوح بين 
وهناك هوس كبير بالهاتف النقال فبمجرد أن يسمع شخص مفتون بالموبايل رنين الموسيقى 

ل فقط لمجرد أي كالم ويخصص له ميزانية فإن قلبه يخفق ويطير عقله فهو يستعمل الموباي

                                                             
9

 المدى 
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مكلفة ليحرص على توافره على جميع الكماليات من نغمات وإكسسوارات فقط ليقال عنه انه 

 .معاصر
وفي الوقت الذي يعزو فيه البعض الهوس بهذه األجهزة غير العادية إلى أسباب تتعلق بالتسلية 

البعض اآلخر أنها أصبحت ضرورة من  ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، يرى
ضروريات التواصل االجتماعي، وضرورة من ضروريات انجاز المهام الوظيفية، وذلك بما 

تسّخره من خواص وميزات قد ال تتوفر في الهواتف النقالة التقليدية، حيث بعض األجهزة لعبت 
عتماد عليها في أداء مهام حياتية دورا  بالغا  في تفاقم ظاهرة اإلدمان على األجهزة النقالة، واال

 .كثيرة وفقا  لمستخدمي الجهازين
وعلى الرغم مما قد يسببه التواصل االلكتروني مع اآلخرين من عزلة اجتماعية عمن حولهم 

من أسرهم وأصدقائهم الذين ال يملكون نفس الجهاز أكدت األغلبية انه قد يشغلهم لبعض الوقت 
رهم تكمن في تحقيق هذا التواصل وليس قطعه باآلخرين، فغالب ال أكثر وال أقل، فميزته بنظ

أصدقائهم أصبحوا يملكون الجهاز نفسه، وبالتالي فهم على تواصل مستمر ويعرفون أخبار 
على االنترنت، والكل « فيس بوك»بعضهم البعض أكثر من السابق، ففكرته قريبة جدا  من فكرة 

أن يدمنوا على هذه األجهزة الحديثة التي توفر  ، فطبيعي"فيسبوك"يعرف مدى حب الناس لـ 
نفس خصال فيسبوك، وبشكل فعال أكثر، ألن الجهاز النقال يكون بحوزتنا دائما  أكثر من جهاز 

 .الالب توب أو الكمبيوتر الذي يقتصر استخدامنا له على فترة وجودنا في البيت
أن يجاري هذه التقنية الحديثة التي  وقد تكون الحالة االقتصادية للفرد ضعيفة بحيث ال يستطيع

باتت تظهر كل يوم إال انه وعلى الرغم من ذلك فقد يقوم بتوفير حاجات أساسية يحتاجها وهي 
أهم بكثير له من اجل شراء موبايل حديث او أي باد جديد مما ينعكس على الحالة االقتصادية 

ن متطلبات أساسية لمجرد شراء لألسرة وقد يؤدي إلى قصور تحقيق ما تحتاج إليه األسرة م
هاتف جديد والذي سيطر على عقول الكثير من الشباب وتجدهم أمام محال المحمول للبحث عن 

كل ما هو جديد حتى إن هناك بعض األفراد يقومون بتبديل هاتفهم المحمول كل شهر على 

 .الرغم من الفروق البسيطة الموجودة في الهاتف الجديد
المحدد للهاتف المحمول إلى النكتة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو  امتد االستخدام غير

سياسية، وغالبية هذه النكات تحمل شعارات قد تعبر عن واقع مجتمعي، وتحولت النكتة في 
الدول العربية من الشفهي إلى المكتوب عبر الموبايل، الذي يؤكد أن الشباب لديه نضج في 

مع النكتة وصياغتها، وعموما  فان الهاتف المحمول وهستيريا التعامل مع الواقع الجديد و
استخدامه قلبا الحياة االجتماعية رأسا  على عقب حيث استخدم في ارسال الرسائل أو النكات أو 
المكالمات وساهم في إحداث عبارات ونمط معيشي جديد وأصبح ال غنى عنه على الرغم من ان 

يكون للضرورة القصوى وال يوجد طالب جامعات أو  أساس استخدامه في الدول األوروبية
تالميذ في المدارس يحملون هاتفا محموال  أو يستخدمونه كما يستخدم في أغلب الدول العربية 

 .على الرغم من فوائده ومقالبه ونكاته ونفقاته وإزعاجه الذي ال يتوقف لآلخرين
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البقيع وحقوق االنسان
10 

 
ومن أقرب األماكن  الرسول،البقيع هو المقبرة الرئيسة ألهل المدينة المنورة منذ عهد 

التاريخية إلى مبنى المسجد النبوي حاليا ، يقع في مواجهة القسم الجنوبي الشرقي من سوره، 
وتبلغ مساحته . وقد ضمت إليه أراض مجاورة وبني حوله سور جديد مرتفع مكسو بالرخام

ثمانين ألف متر مربع؛ ويضم البقيع أربعة من أئمة المسلمين من أهل بيت رسول الحالية مائة و

 :هللا وهم
 إلمام الحسن بن علي بن أبي طالبا .1

 .العابديناإلمام علي بن الحسين زين   .2
 .الباقراإلمام محمد بن علي  .3
 . اإلمام جعفر بن محمد الصادق .3

المؤمنين زوجات رسول هللا عدا خديجة ويروى أن عشرة آالف صحابي دفنوا فيه، منهم أمهات 
كما يضم رفات اآلالف . وميمونة، وابنه إبراهيم، وعمه العباس، وعمته صفية، وغيرهم كثير

المؤلفة من أهل المدينة ومن توفي فيها من المجاورين والزائرين أو نقل جثمانهم على مدى 
ة رسول هللا والدعاء لمن دفن وقد وردت أحاديث عدة في فضل البقيع، وزيار. العصور الماضية

السالم عليكم دار قوم »: أن رسول هللا كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: فيه، منها
مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا  مؤجلون، وإنا إن شاء هللا بكم الحقون، اللهم اغفر ألهل بقيع 

  . اتباعا  لسنة المصطفىلذا تستحب زيارة البقيع والدعاء لمن دفن فيه . «الغرقد
هـ امتدت بعض األيادي التكفيرية فهدمت قبور أبناء 1333إال أنه في اليوم الثامن من شوال 

رسول هللا وعترته الطاهرة في البقيع، وقبور شهداء أُحد وسيدهم حمزه سيد الشهداء وقبور 
ر المسلمين غيرهم من الصحابة الكرام، بمرأى من المسلمين ومسمع منتهكين حرمة خيا

بانتهاك حرمة قبورهم وتدنيسها فقد قال رسول هللا ُحرمة المسلم ميتا  كحرمته حيا ، ومنتهكين 
حقوق ماليين المسلمين بحقهم في الحفاظ على ما يعتبرونه أماكن دينية مقدسة عندهم وذلك 

ستدوم لهم بغلبة القهر والقوة في فترة تاريخية اعتقدت فئة محدودة من المسلمين أن الغلبة 
وإلى األبد ضاربين بمشاعر من خالفهم من المذاهب اإلسالمية األخرى عرض الحائط متخندقين 

حول رؤية أحادية ضيقة ومتناسين أن هذه البقعة المباركة يفد إليها كل المسلمين بمختلف 
 ومتناسين أن هذا المجتمع يتشكل من مجموع المذاهب اإلسالمية التي ال. ألوانهم وطوائفهم

يستطيع أي منها أن يدعي بأنه يشكل أغلبية السكان في هذه البالد، وغير مدركين أن سر 

 .تميزه وما يضمن له الحيوية هو هذا التعدد المذهبي
إن ذكرى تهديم قبور أئمة أهل البيت والصحابة في جنة البقيع وفي تجدد ذكراها السنوية تجدد 

                                                             
 مؤسسة السبطين العالمية –صادق جبران  10
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ا المجتمع من جهة وبالحرية الدينية والمذهبية من طرح األسئلة الحيوية المتعلقة بتعددية هذ
جهة أخرى التي ظلت فئة من أبناء هذا المجتمع تعده حكرا  عليها دون أن تعطي اآلخرين الحق 
في ممارسة شعائرهم ودينهم وكل ما تعلق بذلك بحرية تامة دون إكراه أو ضغط أو تعرض لهم 

بين مختلف المذاهب والتوجهات، هذا التسامح من اآلخرين في جو تسود فيه المحبة والتسامح 
الذي ال غنى لمجتمعنا عنه للنهوض مجددا  والوقوف بوجه التحديات الكبرى التي تتعرض لها 

 .المنطقة بصورة عامة وبالدنا بصورة خاصة
لقد أصبح جليا  لكل ذي لب أن التزمت الديني وعدم السماحة وما تبع ذلك من ممارسات تكفيرية 

ة هي التي جرت الويل والخراب على بالدنا بل حتى على أولئك الذين مارسوا لعبة وتبديعي

 .إنها نار تحرق كل من يحيط بها ثم تحرق مشعلها. التكفير البغيضة
إن هذه الذكرى تدعونا اليوم لنجدد الدعوة ألهمية قيم حقوق اإلنسان وبالذات المختلف معنا في 

حترام مشاعره وما يعتقد به وأن نقرر جميعا  بوضع حد الرؤية وضرورة االعتراف باآلخر وا
لمثل هذه الممارسات في حاضرنا ومستقبلنا لكي نعيش بسالم إلى ذلك اليوم الذي نرقد فيه 
بسالم وقد تكون ساعتها جنة البقيع مثوى كريما لنا ولن يتحقق ذلك إال باحترامنا لهذه القيم 

 .الدينية واإلنسانية فحقوق اإلنسان أوال  

 
 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

41 

األساس التربوي لتشريع العقوبات في اإلسالم
11 

 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
اإلسالمي عن غيره بأنه جاء بنظام كامل عن الجريمة والعقوبات ، ونظر  يختلف التشريع

وتأكيد  مترابط كامل ، يربط حياة االنسان واقعا  في كل ناحية في أوامره ونواهيه، وهوـ بكل ثقة

 .ال الموجود في اكثر التشريعات قديما  وحديثا  جـ خال من العفوية واالرت
 .وجانب ثان مهم ـ في نظرناـ وهو أن التشريع اإلسالمي

لذا فانه من مطلع خبير .. ليس في مستوى  واحد بين المشرع له، بل هو من األعلى إلى األسفل

 .ألحسن للحاضر والمستقبل ولكل األجياليعلم كيف يوجهها إلى ا… بدقائق النفس البشرية
فاذا بحثنا فيما يتعلق بالتربية االجتماعية اخالقيا  في التشريع نجد األساس التربوي للتشريع 

فاالصل اصالح المجتمع واختفاء الجريمة من حياة الناس، ال اقامة الحد … متوفر في العقوبات

 .وااليذاء فحسب
يمة ـ في التشريع اإلسالمي ـ الشهادة بالعدل أو االعتراف ، حيث انه من مستلزمات اثبات الجر

وبعد فهنالك ضمانات االتهام ـ ولها أهمية عظمى في هذا المجال ـ فيجب أن يأمن الناس االتهام 

 .الباطل ، أو األخذ بالشبهات ، أو اعتساف األدلة دون اليقين
قبن عقابا  ال يعجزه وحده عن اعادة ولكنه اذا وقع احدهم في بطشه وقامت البينة عليه ، فليعا

الجريمة ، بل يكون نكاال  أللوف من امثاله الذين يميلون إلى ارتكابها، حتى يرهبوه ويحجموا 

 .من الجرائم ، ال تعويد الناس اياها ومعاقبتهم عليها مرة بعد أخرى
دين عدلين لعامة وال تطبق النصوص الشرعية االّ بعد توفر الشهود الموجبة لتنفيذ الحكم ، شاه

 …شؤون الحياة، وأربعة شهداء على األقل في جريمة الزنا
 -:وقد نصَّ القرآن الكريم على هذه العقوبات الرادعة في قوله تعالى

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم فيهما رأفة في دين هللا  ) -1

 1(عذابهما طائفة من المؤمنين إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر وليشهد
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا ) -2

 2(لهم شهادة ابدا  واولئك هم الفاسقون
انما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا  أن يقتلوا أو يصلبوا ) -3

أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا  أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف

 3( ولهم في اآلخرة عذاب أليم
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 3( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء  بما كسبا نكاال  من هللا وهللا عزيز حكيم) -3
واكثر ما يعترض به على العقوبات هو )ويتحدث احد القانونيين مدافعا  عن هذه العقوبات فيكتب 

السارق، ورجم الزاني المحصن، وقد أوضح اإلسالم انه ال تقطع يد السارق اال اذا قطع يد 

 .استوفى حقه من التعليم والمسكن والملبس والصالح وسداد دينه إن كان مديونا  
لذلك لم يثبت في تاريخ اإلسالم أنه قطعت أيدي اكثر من ستة أشخاص ، ورهبة العقوبة مانعة 

 .من التحوي
ا فحسبنا أنه لم يثبت وال مّرة واحدة في شهادة الشهود وهم أربعة البد أن يرو وأّما حد الزن

 .رأي العين
فهذه العقوبات تهديدية ، لكن تبين للناس فداحة الجرم، إن هم قدموا عليه، وعادلة ألنها ال 
تطبق اال في مجتمع إسالمي متكامل ، توفرت فيه دعائم التربية السليمة واسباب االستقرار 

 .جتماعية المادية واالدبيةاال
وهكذا تكون الدولة أساسا  لتهيئة الحياة الطبيعية لالنسان السوي، ومن شذَّ فليكون العقاب 

 (.ولكم في القصاص حياة يا أولي االلباب)… رادعا  له ولمن تسّول له نفسه باالجرام
 2 :النور -1
 3: النور -2
 32: المائدة -3
 . 38:المائدة -3

 
 

            


