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اآلثار االقخصاديت واالجخًاعيت نعًهياث غسيم 

لاأليىا
1

 

  
 واألفكار التحدٌات من الكثٌر المتؽٌرات،وظهرت من الكثٌر الحالً العصر شهد     

 األسواق وتدوٌل وتحرٌر المفتوحة كالحدود اإلقتصادٌة، ومظاهرها العولمة كفكرة المستحدثة،
 بٌن والخدمات للسلع ضخم تدفق الى أدت والتً التجارٌة النشاطات حجم فً الكبٌر والنمو
 فقد واإلتصاالت، المعلومات تقنٌة مجال فً الهائل والتطور التقنً للتقدم ونظرا ، الدول مختلؾ
(( األموال تبٌٌض)) أو(( األموال ؼسٌل))  كظاهرة قبل من معروفة تكن لم ظواهر عدة ظهرت
 الشرعٌة ؼٌر األموال حجم حٌث من األخٌرة، الفترة فً للعالم هائبل قلقا تسبب صارت التً

 تفكٌرا ٌستدعً الذي األمر علٌها، والقضاء الظاهرة عن الكشؾ صعوبة حٌث ومن المؽسولة،

 .لمواجهتها جٌدا
إن لعملٌات ؼسٌل األموال آثار إقتصادٌة وإجتماعٌة سلبٌة تؤثر على اإلقتصاد الوطنً       

والدولً،فإذا مادخلت هذه العملٌات فً إقتصاد بلد ما فإنها ستؤثر على كثٌر من المجاالت 
روعة،ومن المعلوم أن الموجودة فً هذا المجتمع إلحتواء هذه العملٌات على األموال ؼٌر المش

. المال ؼٌر المشروع ٌبقى وضعه ؼٌر مستقر ألنه مطارد فً كل مكان فٌنتقل من بلد الى اخر
فهذه العملٌات وإن كان لها آثار ؼقتصادٌة وإجتماعٌة سلٌبة على المجتمعات فهناك نظرة 

لتً تتم بها مثل إن األموال المؽسولة لها آثار إٌجابٌة على إقتصادٌات الدول ا)) تقول  وضعٌة
سنتناول فٌما ٌلً اآلثار اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لهذه العملٌات من عدة وجوه ((.هذه العملٌات

 :هً
مجموع ))نقصد بالدخل القومً : أثر ؼسٌل األموال على الدخل القومً: الوجه األول           

صد باألفراد جمٌع ونق( فً الؽالب سنة)دخول أفراد المجتمع خبلل فترة معٌنة من الزمن
األشخاص طبٌعٌٌن ومعنوٌٌن بما فٌهم المواطنٌن المقٌمٌن فً الخارج ، ماعدا األفراد األجانب 

باإلمكان مبلحظة آثار عملٌات ؼسٌل األموال على الدخل القومً من ((. المقٌمٌن داخل البلد

 :خبلل
هذه  زٌادة دخول بعض الفئات على حساب فئات منتجة فً المجتمع بسبب حصول .1

الفئات على األموال المؽسولة األمر الذي سٌؤدي الى زٌادة الفجوة بٌن طبقات 

 .المجتمع وبالتالً سٌؤدي الى مشاكل إجتماعٌة واسعة
ٌنتج عن األنشطة ؼٌر المشروعة سؤ توزٌع العبء الضرٌبً،وإختبلؾ توزٌع الدخل  .2

ان فئة اخرى  القومً، فنبلحظ أن فئة من الناس تتهرب من دفع الضرائب فً حٌن

                                                             
1

 براثا لالنباء -المحسن ضياء  
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ٌلقى على عاتقها العبء الضرٌبً مما ٌجعل الدولة عند حدوث عجز فً مٌزان 
المدفوعات تقوم برفع األسعار أو تفرض أنواع أخرى من الضرائب لتعوٌض هذا 

 .العجز، األمر الذي ٌنعكس سلبا على المجتمع
قٌاس  تسرب األموال المؽسولة الى خارج البلد ٌؤدي الى عدم قدرة البلد على .3

الناتج المحلً ، ) المؤشرات اإلقتصادٌة وعدم دقة المعلومات وبالتالً الٌمكن قٌاس 
والسبب فً ذلك تسربات األموال ؼٌر ( نسب البطالة، مٌزان المدفوعات،وؼٌرها

 .المشروعة خارج البلد
إن ؼسٌل األموال وما ٌتبعه من التهرب الضرٌبً وقلة الموارد المالٌة ٌؤدي بالدول  .4

البحث عن مصادر تموٌل من أجل اإلٌفاء بإلتزاماتها فً تقدٌم الخدمات الى 
وبالتالً تضطر الى اللجوء لئلقتراض من البنوك ( كالتعلٌم والصحة)لمواطنٌها 

بفوائد كبٌرة ، األمر الذي ٌترك أثراً على إقتصادٌات الدولة والهٌئات الدولٌة  

 .ٌها بفعل القروضفٌجعلها مشؽولة فً سداد الفوائد المتراكمة عل
إن عودة األموال المؽسولة داخل البلد بصورة جدٌدة تؤدي الى زٌادة القوة الشرائٌة  .5

لفئات معٌنة من الناس تتصؾ بعدم الرشد فً اإلنفاق واإلستهبلك، األمر الذي 
سٌؤدي ال التضخم وإرتفاع المستوى العام لؤلسعار ٌصاحبه إنخفاض القوة الشرائٌة 

ثره على طبقة العاملٌن وذوي الدخل المحدود وشبكة الرعاٌة للنقود، ٌنسحب أ
اإلجتماعٌة بصورة كبٌرة كون دخولهم تقل عن ؼٌرهم فً المجتمع فٌكونوا ضحاٌا 
للتضخم وإرتفاع األسعار الذي ساهمت عملٌة ؼسٌل األموال فً حدوثه، فً المقابل 

وإرتفاع األسعار  نرى أن طبقة أصحاب األموال ؼٌر المشروعة لم تتأثر بالتضخم

 .لوجود ماٌكفٌهم من األموال وٌسد حاجاتهم
ٌتبٌن لنا مما ذكر أنفا إن عملٌات ؼسٌل األموال تؤثر على الدخل القومً وتقسم      

فئة األثرٌاء وهم أصحاب األموال ؼٌر المشروعة، والفئة األخرى وهم ذوو : المجتمع الى فئتٌن
م الضرائب وٌتأثرون برفع األسعار وؼٌرها من اآلثار الدخل المحدود الذٌن ٌلقى على عاتقه

 .التً ٌمكن أن تتركها عملٌات ؼسٌل األموال
إن تسرب األموال المؽسولة الى : أثر ؼسٌل األموال على معدل اإلدخار: الوجه الثانً        

سولة خارج البلد ٌؤدي الى إنخفاض معدل اإلدخار داخل البلد األصٌل، كون رؤوس األموال المػ
عادة ما ٌتم ؼسلها خارج البلد ومن ثم ٌتم إٌداعها فً البنوك الخارجٌة فٌؤدي ذلك الى عدم 
إتجاهها الى قنوات اإلستثمار داخل البلد فتكون النتٌجة إنخفاض نسبة اإلدخار فً البنوك 
الى  والمؤسسات المالٌة الداخلٌة، كما أن إتجاه األموال المؽسولة نحو اإلستهبلك الترفً ٌؤدي

 .قلة اإلدخار كون هذه األموال جاءت دون تعب أو جهد
إن عملٌات ؼسٌل األموال وما ٌنتج : اثر ؼسٌل األموال على اإلستثمار: الوجه الثاث       

 :عنها من اموال لها تأثٌر كبٌر على اإلقتصاد الوطنً ٌتمثل بما ٌلً
عزوؾ المستثمر عن تؤثر على مبالػ اإلستثمار والبٌئة اإلستثمارٌة من حٌث  .1

 .إستثمار امواله فً بلد تحوم حوله إشاعات عن وجود عملٌات ؼسٌل األموال
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ضعؾ التوجه نحو اإلستثمار بسبب قلة الموارد والناجم عن تسرب األموال الى  .2
فالمستثمر قبل أن ٌبدأ بوضع أمواله فً اإلستثمار ٌبحث قبل كل شًء . خارج البلد

سارة أمواله، وعملٌات ؼسٌل األموال تعمل على عن بٌئة مستقرة لضمان عدم خ
إعاقة اإلستثمار بسبب أفعالها اإلجرامٌة، وبالتالً ٌفقد القانون هٌبته األمر الذي 

 .تضطر الحكومات معه الى التشدد فً قوانٌنها مما ٌجعل الجو العام ؼٌر مستقر
الوفاء وجود عجز فً مٌزان المدفوعات الناجم عن عجز المدخرات المحلٌة عن  .3

 .بإحتٌاجات اإلستثمار بسبب هروب األموال المؽسولة الى الخارج
إتجاه األموال المؽسولة نحو اإلستهبلك وذلك عن طرٌق شراء المجوهرات والتحؾ  .4

 . الثمٌنة بدال من اإلستثمار وذلك للتؽطٌة على عملٌات ؼسٌل األموال
لنقد الدولً بسبب تسرب ضعؾ هٌبة الدولة أمام أمام الهٌئات الدولٌة وصندوق ا :5 .5

األموال الى الخارج بقصد الؽسٌل وكبر حجمها األمر الذي ٌؤدي الى إمتناع الدول 
. المانحة للقروض والمساعدات الى اإلمتناع عن فتح باب القروض لمثل هذه الدول

ؼسٌل األموال ٌمكن ان ٌؤدي الى زٌادة )) ومع كل ما تقدم هناك من ٌقول بأن
وجذب اإلستثمارات، فنرى أن اصحاب األموال ؼٌر المشروعة  عملٌات اإلستثمار

ٌقومون بجانب إٌجابً ٌتمثل ببناء المصانع والمشارٌع التً تخلق فرص عمل 
لكن (( . وتخفض حجم البطالة، وتنتج بعض السلع والخدمات التً ٌحتاجها المجتمع

 :وجهة النظر هذه ال تصمد طوٌبل أمام الحقائق التالٌة
 إلتزامات من وتهربا وإرهابٌة إجرامٌة أنشطة عن نتجت المؽسولة األموال إن 

 مستقرة ؼٌر ستبقى وبالتالً عنها، الشبهة إبعاد هو ورائها من فالدافع قانونٌة،

 .المرجوة الثمرة تعطً وال للبلد اإلقتصادي البناء فً تساهم وال

 على مقتصرا إستثمارها سٌكون األصلً للبلد عادت وإن حتى المؽسولة األموال أن 
 تلك فً حقٌقٌا إستثمارا ٌمثل ال والذي الشخصٌة والنواحً الفارهة المنازل شراء

 .البلدان

 قطاع فً وإستثمارها البلد الى المؽسولة األموال عودة هو كله ذلك فً ما وأخطر 
 أٌدي فً رهٌنة القطاع هذا سٌكون ثم ومن المالٌة، والمؤسسات المصارؾ
 صؽار بٌن والذعر الهلع من حالة عنه ٌنتج الذي األمر اإلجرامٌة، العصابات

 والمؤسسات المصارؾ هذه تدٌر العصابات هذه كون والمدخرٌن المستثمرٌن

 .لحسابها المالٌة
عندما إتفق أصحاب رؤوس األموال  1994وخٌر مثال على ذلك ما حدث فً المكسٌك عام 

الى إنهٌار العملة واإلقتصاد المكسٌكً وإنهٌار سوق على الهجرة الجماعٌة، األمر الذي أدى 
األوراق المالٌة فٌها لوال تدخل الوالٌات المتحدة التً ضخت عشرات الملٌارات من الدوالرات 

 .لتخرج القطاع المصرفً من المأزق
تترك : أثر ؼسٌل األموال على الجهاز المصرفً والمؤسسات المالٌة: الوجه الرابع       
سٌل األموال آثارا سلبٌة على الجهاز المصرفً والمؤسسات المالٌة من جهة وعلى عملٌات غ
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اإلقتصاد الوطنً من جهة اخرى والسبب فً ذلك ألن عملٌات ؼسٌل األموال ؼالبا ما تتم داخل 

 :البنوك والمؤسسات المالٌة، وٌمكن إجمال هذه اآلثار باألتً

 والمؤسسات البنوك إضعاؾ الى ٌؤدي الذي المالً النظام أجزاء فً الفساد نشر 
 على وٌنسحب العملٌات هذه بمثل تتعامل التً البنوك سمعة ستتأثر وبالتالً المالٌة

 .المالً السوق فً أدائها
 أو إكتشافها بعد لئلنهٌار األموال ؼسٌل عملٌات فهٌا تجري التً المصارؾ تعرض 

 .والمصرفً المالً النظام وإستقرار سبلمة تهدٌد الى ٌؤدي ما وهو فٌها اإلشتباه

 على ٌحتوي أن ٌمكن الجهاز أن لعلمهم المصرفً بالجهاز الجمهور ثقة إنعدام 
 فً أموالهم إٌداع عن ٌعزفون تراهم الحٌطة باب فمن مشروعة، ؼٌر أموال

 ؼٌر باألموال المشروعة أموالهم إختبلط من خوفا المالٌة والمؤسسات المصارؾ

 .(بالحرام الحبلل إختبلط) المشروعة
 األموال ؼسٌل لؽرض المالٌة األصول وبٌع شراء فً المنطقً ؼٌر التعامل نتٌجة 

 .المالٌة واألسواق البورصات عمل إرباك الى سٌؤدي
تؤثر عملٌات ؼسٌل األموال على : أثر ؼسٌل األموال على التضخم: الوجه الخامس        

 :التضخم من خبلل ما ٌلً

 المباشرة الضرائب سداد من التهرب من بها ٌرتبط وما األموال ؼسٌل عملٌات إن 
 مزٌد فرض الى أدى العامة النفقات من العامة اإلٌرادات نقص من الدول ومعاناة

 لؤلسعار العام المستوى زٌادة فً أثر لها كان التً المباشرة ؼٌر الضرائب من
 مقومة ألصول حائز أي ٌتحملها تكلفة تفرض التً التضخم معدالت وإرتفاع المحلٌة
 معدل حول األفراد توقعات فإن اإلرتفاع الى التضخم ٌمٌل وعندما المحلٌة، بالعملة
 النقدٌة األرصدة من بها اإلحتفاظ فً األفراد ٌرؼب التً الكمٌة على تؤثر التضخم
 أو أجنبٌة بعمبلت المحلٌة العملة تقوٌم الى معه ٌضطر الذي األمر المحلٌة، بالعملة

 .األجنبٌة بالعمبلت مقومة اصول
 تعمل( الرشٌد ؼٌر اإلستهبلك) األموال ؼسٌل لعملٌات المرافقة اإلستهبلك زٌادة إن 

 المستوى زٌادة عنه ٌنجم الذي األمر السلعً، المعروض على الطلب زٌادة على

 .التضخم حدوث وبالتالً للسعار العام
 الضرر أشد وٌلحق لؤلفراد المعٌشً المستوى تدهور على التضخم سٌعمل 

 .المستقبلٌة النفقات إحتساب لصعوبة باإلستثمار
تؤدي عملٌة ؼسٌل األموال الى : اثر ؼسٌل األموال على العملة الوطنٌة: الوجه السادس

تخفٌض قٌمة العملة المحلٌة وتدهورها، لكون تهرٌب األموال الى الخارج ٌعنً زٌادة عرض 
العمبلت األجنبٌة، لؽرض إٌداعها فً البنوك العملة المحلٌة ٌصاحبه زٌادة فً الطلب على 

الخارجٌة أو إستثمارها فً الخارج، األمر الذي ٌنجم عنه إنخفاض قٌمة العملة المحلٌة فتضطر 
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الدولة الى معالجة ذلك بتخفٌض قٌمة عملتها أمام العمبلت األجنبٌة بقصد جلب رؤوس األموال 

 .من قٌمة عملتها المحلٌة عن طرٌق اإلستثمارات وزٌادة الصادرات حتى ترفع
بما أن األموال الناتجة عن عملٌات : أثر ؼسٌل األموال على اإلستهبلك: الوجه السابع        

ؼسٌل األموال هً أموال ؼٌر مشروعة، فقد تم الحصول علٌها دون عناء أو تعب أو جهد 
فاقها تارة على وعلٌه ستكون النتٌجة أن ٌقوم أصحابها بإنفاقها بشكل ؼٌر رشٌد، فٌتم إن

األوجه المشروعة واإلهتمام بالنواحً الشخصٌة، وتارة ٌتم إنفاقها على األوجه ؼٌر 
المشروعة كاإلنفاق على الخمور والقمار وكذلك شراء حاجات لٌست ضرورٌة، باإلضافة الى 

مجالس المحافظات )أنهم ٌقومون بتموٌل الحمبلت الدعائٌة لبعض المرشحٌن لئلنتخابات 

 . لشراء أصواتهم للدفاع عنهم( النوابومجلس 
إن تسرب األموال التً تم الحصول : إثر ؼسٌل األموال على البطالة: الوجه الثامن       

علٌها بطرق ؼٌر مشروعة الى خارج البلد ٌعد إستنزافا للناتج المحلً لذلك البلد، األمر الذي 
رٌع المقامة فً البلد وبالتالً عدم ٌؤدي الى ضعؾ الدخل القومً وهو ما ٌنتج عنه قلة المشا

توفر فرص العمل، األمر الذي ٌدفع بالعاطلٌن عن العمل الى التورط فً الجرائم المختلفة 
واإلنخراط فً عصابات المافٌا التً تجندهم لئلضرار بالمجتمع، وال ننسى أن هناك جانب من 

اد سٌاسً ٌؤدي الى تسرب األموال التً ٌتم ؼسلها فً الخارج إنما هً دخول ناتجة عن فس
جزء كبٌر من المنح والمساعدات والمعونات األجنبٌة والقروض الخارجٌة الى جٌوب بعض 

المتنفذٌن بدال من أن توجه نحو اإلستثمار المنتج الذي ٌساعد فً زٌادة التوظٌؾ والتقلٌل من 

 .معدالت البطالة
ٌظهر أثر ؼسٌل : روابط اإلجتماعٌةأثر ؼسٌل األموال على القٌم وال: الوجه التاسع        

 :األموال على النواحً اإلجتماعٌة للفرد من خبلل
 من الفقٌرة الطبقات حرمان الى ٌؤدي ما وهو: الدخول وإستنزاؾ الموارد قلة 

 الى تحتاج الخدمات هذه لكون( واإلسكان والتعلٌم الصحة)الضرورٌة الخدمات
 شراء تستطٌع األخرى الطبقات أن نبلحظ األخر الجانب وعلى الدولة، من تموٌل
 األؼنٌاء بٌن الفجوة تظهر هنا ومن عالٌة دخول من لدٌها بما الخدمات هذه

 القٌم وتنعدم البد وٌضعؾ المجتمع فً الجرائم كثرة  عنه ٌنتج الذي األمر والفقراء،

 .األفراد بٌن اإلجتماعٌة والروابط واألخبلق
 بسبب علٌه وتمرد للقانون تحدي والفقراء األؼنٌاء طبقة بٌن الفجوة عن أٌضا ٌنتج 

 بٌن الثقة وتضعؾ الفساد فٌنتشر واإلقتصادي، اإلجتماعً التوازن بعدم اإلحساس

 .البلد على وخٌمة عواقب لها كلها وهذه اإلجتماعً، المال رأس وٌضعؾ الناس
 وتدنً الموارد توزٌع فً التفاوت بسبب الفقر حدة وتزاٌد اإلجتماعً الهٌكل إختبلل 

 تقدر كبٌرة نسبة أن فنبلحظ المجتمع، من العظمى للؽالبٌة المعٌشة مستوٌات
 المٌاه ونقص الجوع من مستمرة بصورة ٌعانون العالم سكان من بالمبلٌٌن
 بالملٌارات األموال ؼسٌل عملٌات فٌه تتم الذي الوقت ذات فً الصحٌة والخدمات

 .الدوالرات من
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 الجرائم وإرتكاب اإلرهابٌة العملٌات تموٌل فً المشروعة ؼٌر األموال إستخدام 

 .وإستقراره البلد بأمن تمس أمور وهً الفساد ونشر الخطٌرة
 إنجاز فً سلبٌة نتائج الى اإلداري الفساد عن الناتجة األموال ؼسٌل عملٌات تؤدي 

 ٌنعكس ما وهو صحٌحة بصورة المشارٌع هذه تنفٌذ عدم خبلل من وذلك المشارٌع،

 .للمواطنٌن المقدمة الخدمات على سلبا

  مما تقدم ٌتبٌن لنا أن المال المؽسول له آثار سلبٌة خطٌرة على المجتمع فً جانبٌه

 :األخبلقً واإلقتصادي وٌمكن إجمال هذه اآلثار السلبٌة باألتً
ـ إنقطاع المعروؾ و اإلحسان بٌن الناس والقضاء على روح التسامح والتعاون ألن المال 1

الحرام ٌمنع الناس من اإلشتؽال بالمكاسب فتنقطع المواساة والمعروؾ والتعاون على البر 

 .والتقوى
ـ إنتشار األنانٌة وحب الذات لطؽٌان الحرام على تفكٌره وخلقه وسلوكه، األمر الذي ٌتنافى 2

 مع مبادئ اإلسبلم التً تدعو الى تحري الحبلل والحرص على إكتساب المال بطرق مشروعة،

 .فهو وسٌلة لتحقٌق المصالح وتحصٌل المنافع المشروعة
ألن اكل الحرام ٌؤدي بصاحبه إلى إنكار ٌوم : ـ طؽٌان قٌم المادة وظلمتها على الروح3

كبل بل ))، إذ ٌقول سبحانه وتعالى 14الحساب وهو األمر الذي أكدته سورة المطففٌن فً اآلٌة 
ثم إنهم لصالوا ☼ م عن ربهم ٌومئذ لمحجوبون كبل إنه☼ ران على قلوبهم ما كانوا ٌكسبون

 .((الجحٌم
ـ إنتشار المعامبلت ؼٌر المشروعة على حساب المعامبلت المشروعة، ألن المعامبلت ؼٌر 4

 .المشروعة هً طرٌق الكسب السرٌع وجنً المال الكثٌر
تولٌد فعملٌات ؼسٌل األموال تساهم فً : ـ زوال البركة من األموال واألعمال واألشٌاء5

التضخم، وهو ما ٌعنً إنخفاض القوة الشرائٌة للنقود، األمر الذي ٌعنً إرتفاع البركة من 

 .األموال والتً هً مفاتٌح وأسباب ومن أسبابها اإلٌمان والتقوى
ـ فساد الحٌاة كلها بإعتبار إختبلط األموال ؼٌر المشروعة باألموال المشروعة، فإذا ما 6

عن كسبها ومأكلها ومشربها،فستجدها تتعاطى الحرام وتستأنس  وجد فساد فً األسرة فاسأل

 .به
   



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يزكز أضىاء نهبحىد وانذراساث اإلسخزاحيجيت 

 أحذ يؤسساث انًجًىعت انعزاقيت نهخسىيق وانخطىيز

www.adhwaa.org 
 واالقتباس محفوظة لمركز أضواءحقوق النسخ 

9 

 2؟ حابعت أو رابعت سهطت

 
 

مع صعود الطبقات االجتماعٌة الجدٌدة والتً افرزها نمط االنتاج الرأسمالً وقوانٌن تراكم 
الثروة التً تستند الى آلٌات ومؤسسات انتاج للخٌرات المادٌة والروحٌة لم ٌعرفها التارٌخ 
البشري من قبل، وعبر عملٌات واسعة لتفكٌك النظام السٌاسً واالجتماعً القدٌم، ولدت 

ت التً وضعت اساساً راسخاً لمواجهة نظم االستبداد عبر فصل واستقبللٌة السلطات التشرٌعا
، ومع تنامً الحاجات المادٌة والمعنوٌة (التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة)عن بعضها البعض 

فً المجتمعات الحدٌثة، برزت الى الوجود سلطة اخرى اضٌفت الى السلطات الثبلث هً سلطة 
نظراً للدور الكبٌر الذي نهضت به من ( صاحبة الجبللة)طلق علٌها الحقاً بـ الصحافة أو ما ا

وبالرؼم من ان دورها هذا قد شحب الٌوم بمواجهة . أجل ارتقاء المجتمعات البشرٌة وازدهارها
وسائل وتقنٌات االعبلم الحدٌثة وشبكات التواصل االجتماعً، اال انها تبقى تمثل االساس 

نا القسم االعظم من االشكال الجدٌدة لنقل وصنع المعلومة والمعرفة وتطوٌر والرحم الذي انتج ل
. وسائل التواصل بٌن سبلالت بنً آدم

تعرفت شعوب وقبائل هذه االوطان القدٌمة مع وصول كتائب ( السلطة الرابعة)على هذه 
نسٌج المؽفور له نابلٌون الى مصر، ومع ظهور والة اصبلحٌٌن زمن الحقبة العثمانٌة من 

مدحت باشا، وانتشرت المطابع والصحؾ مع سقوط االمبراطورٌة العجوز وتحول ؼٌر القلٌل 
التً اسست انظمة ( برٌطانٌا وفرنسا)من الوالٌات السابقة الى عهدة قوى االستعمار الجدٌد 

حكم محلٌة تابعة لها مع مؤسسات وادارات ذات طابع حدٌث ومستوى جٌد من فصل السلطات 
هذه الشروط المناسبة مهدت . عرؾ من قبل فً مجال الحرٌات السٌاسٌة والفردٌةوهامش لم ي

الطرٌق أمام السلطة الرابعة الفتٌة كً تلعب دورها المنشود فً تنوٌر وتحدٌث المجتمع والحٌاة 
لقد ساعدت المناخات اللٌبرالٌة . بعد ذلك السبات الذي عاشته تلك المضارب الكثر من الؾ عام

ن بلدان المنطقة ومنها العراق على تعزز دور الصحؾ والمطبوعات فً نشر فً العدٌد م
. الوعً والمعرفة والدفاع عن منظومة الحقوق والحرٌات وعلى رأسها حق التعبٌر عن الرأي
ؼٌر ان هذه االمكانٌة والمناخات االٌجابٌة رافقتها مٌول اخرى متنافرة امتشقت ثوب العقائد 

الحدٌثة، تمكنت من اجهاض ذلك التطور التدرٌجً والطبٌعً لتظهر الثورٌة واآلٌدٌولوجٌات 
الى الوجود انظمة شمولٌة خلؾ تلك الٌافطات الشعبوٌة ومثل رأس رمحها ما حدث فً مصر 

حركات )ومن ثم فً العراق وسورٌا لتشمل ؼٌر القلٌل من بلدان المنطقة تحت االسم الفضفاؾ 
العداء لبلمبرٌالٌة والصهٌونٌة واالستعمار ومن ثم وخلؾ شعارات ( التحرر الوطنً والقومً

الحقاً الشٌطان باحجامه المختلفة، تم االجهاز على تلك البداٌات الواعدة لصاحبة الجبللة التً 
لتدخل ضمن اصطببلت الحزب الواحد والقائد ( صاحبة الجبلل)تحولت عند الفرسان الجدد الى 

                                                             
2

 الصباح الجدٌد  *جمال جصانً   
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د والولً الفقٌه وفق انواع اللجام التً تقتضٌها الضرورة ومن ثم الجماعة الناجٌة والمرش
اما االشد فتكاً بهذه السلطة فهو ما حصل لها بعد ظهور ممالك ووالٌات النفط والؽاز . المرحلة

والتً انشأت اضخم حضائر الستقبال مواهب ومبلكات الصحافة واالعبلم المطبوع 
لقد جرت : )ض نجٌب الرٌسوعن هذه المحنة ٌقول الصحافً المعروؾ رٌا. والسمعبصري

السٌطرة على االعبلم المكتوب فً االرض، وعلى االعبلم المرئً فً الفضاء واصبح النفط 
رئٌس تحرٌر كل هذه المؤسسات، وبسبب تخلؾ اآلخرٌن وعدم ادراكهم بنى السعودٌون خبلل 

دٌل والقادر عشرٌن سنة مؤسسات اعبلمٌة، الؼٌن امكانٌة المنافسة ألنه ال وجود للرأسمال الب
مثل هذه التأثٌرات الضارة تورمت أكثر مع المنافس الجدٌد للهٌمنة على وسائل ( على المواجهة

( قناة الجزٌرة)الذي امتلك اشهر واخطر واكثر الفضائٌات نفوذاً ( الؽاز)االعبلم الحدٌثة اي 
ل هذه مث. والتً استقطبت الى امارة قطر حشد واسع من المبلكات االعبلمٌة المتخصصة

الشروط والمناخات تختلؾ تماماً وتلك التً شكلت مبلمح السلطة الرابعة عند االمم والمجتمعات 
. التً عرفت قوانٌن السوق الحدٌثة ومراحل تراكم الثروة عبر االنتاج واالبتكار واالنجاز

 
 حرٌة التعبٌر بعد التؽٌٌر

 
صدور قرارات بحل تلك و( جمهورٌة الخوؾ)على الرؼم من مرور عقد على زوال حقبة 

االجهزة والمؤسسات المسؤولة عن قمع وقهر ارادة سكان هذا الوطن القدٌم، اال ان تلك الحقبة 
لقد . قد تركت خلفها تقالٌد ومخلوقات ٌصعب ان تترك وظائفها واالدوار التً ادمنت علٌها بٌسر

مختلؾ اشكال ومستوٌات انعكس حجم الدمار الهائل الذي الحقته تلك الحقبة الزٌتونٌة على 
الحٌاة، وكان ذلك واضحاً فً المجاالت الروحٌة والقٌمٌة، وهذا ما نضح عنه اناء السنوات 

وفً مجال الصحافة واالعبلم ال أحد بمقدوره ان ٌنكر حقٌقة الفوضى التً . العشر المنصرمة
لحرٌة التعبٌر  عصفت فً هذا الحقل الحٌوي، رؼم التشرٌعات والقوانٌن الجدٌدة التً انتصرت

ومنظومة الحقوق االخرى، والتً تحتاج كً تتحول الى واقع الى قوى وتقالٌد جدٌدة بمقدورها 
ان تطور االحداث والمنحى الذي تسلكه القوى . حسم الصراع لصالح منظومة القٌم الجدٌدة

 المتنفذة الٌوم فً هذا الحقل الحٌوي، تؤكد وجود مخاطر جدٌة على مشروع تأسٌس سلطة
وكل . رابعة حقٌقٌة تنهض بمهمات بناء العراق الدٌمقراطً الجدٌد مع سائر السلطات االخرى

من ٌلقً نظرة سرٌعة على المشهد االعبلمً الٌوم لن ٌجد صعوبة فً اكتشاؾ ذلك الؽٌاب 
طبعاً هذا ال ٌنفً وجود الحاالت الفردٌة ( االعبلم الحر والمستقل)المفجع لما ٌطلق علٌه بـ 

والت الشخصٌة المحدودة الٌجاد مثل ذلك االعبلم لكنها عاجزة عن منافسة تلك الحٌتان والمحا
المستندة الى احتٌاطٌات ال تنضب من المعونات وسٌول التموٌل المحلً والعابر للحدود 

..! الوطنٌة
من المعروؾ ان موضوع حرٌة التعبٌر وحق الحصول على المعلومة وؼٌر ذلك من الحقوق 

تشكل جزء من منظومة تكاملت  1948ها االعبلن العالمً لحقوق االنسان عام التً نص علً
وفق حزمة من الشروط الموضوعٌة والذاتٌة، والتً اساسها كما اشرنا الى ذلك قاعدة االنتاج 
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المادي والطبقات االجتماعٌة واالحزاب والتٌارات السٌاسٌة التً تعبر عن خارطة المصالح 
مثل هذه التراكمات لم تحدث عندنا السباب . مختلؾ شرائح المجتمعاالقتصادٌة والحٌاتٌة ل

عدٌدة خاصة بعد اكتشاؾ بركات الرزق الرٌعً والذي تطرقنا الى آثاره الوخٌمة على المشهد 
السلطة )ومن اجل تجنب المصٌر والدور الذي انخرطت فٌه . االعبلمً الراهن محلٌاً واقلٌمٌاً 

وبلدان التجارب الثورٌة والشعبوٌة والشمولٌة، ال بد من امتبلك  فً دول الرزق الرٌعً( الرابعة
رؤٌة اخرى وبرنامج مؽاٌر ٌعٌد لصاحبة الجبللة مبلمحها وٌصونها من المزالق الخطرة التً 
انجرفت الٌها برفقة تلك المٌول المتنافرة ووظٌفتها االساسٌة فً تقدٌم المعلومة الصحٌحة 

. واالحداث واالنتصار للتعددٌة والحداثة وحقوق االنسان والتؽطٌات المتوازنة للتطورات
والذي ( بستان قرٌش)ان حدة وشراسة الصراع الذي احتدم عند اطراؾ الولٌمة االزلٌة 

امتشق هذه المرة دشادٌش الطائفٌة واألثنٌة اتاح الفرصة مجدداً لمشارٌع االستحواذ على هذا 
عبلمً وبما ٌنسجم وبرامجها الضٌقة التً ال الحقل الحٌوي كً تعٌد انتاج ذلك الحطام اال

ذلك الحطام ( تأهٌل)ان برامج اعادة . تنسجم والؽاٌة التً وجدت من اجلها السلطة الرابعة
لن تفضً كما برهنت تجربة السنوات العشر ( الفتح المبٌن)االعبلمً التً انطلقت بعد 

جانات التً عرفتها شعوب المنصرمة سوى الى اعادة مشاهد الهوسات واالهازٌج والمهر
ومن االهمٌة بمكان االشارة . وقبائل هذا الوطن القدٌم زمن النظام المباد وبشكل بائس ومعاد

الى ان الواقع الموضوعً لحالة مجتمع استنزفت قواه الحٌة طٌلة أكثر من اربعة عقود من 
كٌبة االجتماعٌة القهر والقمع والحروب، أوجد اوضاعاً ؼٌر طبٌعٌة ومشوهة من ناحٌة التر

والسٌاسٌة للبلد مما ترك آثاراً وخٌمة على قدرته فً النهوض مجدداً بعد زوال تلك الحقبة 
. المرٌرة
 

 الحاجة الى اعادة التأسٌس
 

من نافل القول التطرق الى العبلقة العضوٌة بٌن حٌوٌة السلطة الرابعة وفاعلٌة السلطات 
واهتمامات المجتمع، لكن التجربة برهنت بما ال  الثبلث والتً تعتمد جمٌعها على نوع هموم

خاصة عندما . ٌقبل الشك على الدور الرٌادي الذي ٌمكن ان تلعبه وسائل االعبلم فً هذا العصر
ٌفرض االعبلم الحر والمستقل نفسه على فروع ومؤسسات هذا الحقل الحٌوي، وعندما ٌنهض 

، فاالعبلم الحر والمستقل والمستند الى بمهمة حراسة المصالح االساسٌة للنظام الدٌمقراطً
المبلكات االعبلمٌة الشجاعة والمهنٌة وحده بوسعه ان ٌقدم الضمانات على تقدم المجتمع 

صوب الدٌمقراطٌة والتقدم واالزدهار االقتصادي والسٌاسً، ال ذلك التابع والمدجن الذي أدمن 
وفً هذا األمر لٌس هناك . عابرةعلى تحوٌل عدته من كتؾ الى كتؾ وفق مقاسات القوافل ال

ادنى شك من ان المواجهات فً هذا المٌدان ستكون االقسى واالشد، وهذا ما أشارت الٌه 
المعطٌات التً نضحت عن التضحٌات الكبٌرة التً قدمتها االسرة الصحفٌة واالعبلمٌة فً 

م وجود معتقل رأي صحٌح ان العراق الجدٌد بمقدوره ان ٌفخر بعد. العراق خبلل العقد األخٌر
واحد فً سجونه، لكن هناك ؼٌر القلٌل من االنتهاكات والتجاوزات والممارسات التً تعرضت 
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لها مؤسسات الصحافة واالعبلم وظلت من دون اي اهتمام جدي من الجهات المسؤولة، 
األخٌرة نهاٌة المطاؾ لهذه السلسلة من االعتداءات ( ؼزوة المطبوعات)وبالتأكٌد لن تكون 

! ؟..والتً انضمت كسابقاتها الى كثبان األضابٌر البطرانة وفق معاٌٌر اولً األمر الجدد
كما ال بد من االشارة الى دور الحشود الواسعة من الدخبلء على هذه المهنة السامٌة، الذٌن 

سمعة ومكانة ( صاحبة الجبللة)صدعوا بسلوكهم وممارساتهم الوصولٌة والبعٌدة عن قٌم 
كل هذه الشروط والتحدٌات . بٌن مختلؾ شرائح المجتمع افراداً وجماعات( الرابعةالسلطة )

تضعنا جمٌعاً بمواجهة مهمة اعادة بناء المؤسسات االعبلمٌة على اسس مهنٌة وعلمٌة 
ومسؤولة تضع نصب عٌنٌها المصالح العلٌا والمشروعة لسكان هذا الوطن فً العٌش بكرامة 

قد . عالم التً سبقتنا على طرٌق الحداثة والحرٌة وحقوق االنسانوحرٌة كما باقً امم هذا ال
تبدو مثل هذه الدعوات طوباوٌة ضمن مناخات المشهد الراهن ولعنة الشراهة التً انتابت 
ؼالبٌة الكتل والقبائل اآلٌدٌولوجٌة النافذة فٌه، اال انها تبقى خشبة الخبلص التً سٌستلقً 

 ..الخائبة عند نهاٌة الماراثونعلٌها الناجون من تلك الفزعات 
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انذونت بعذ االنهيار
3 

 
 

 االنتماءات أو الثقافات المتعددة الدول من العدٌد تفكك بفرح وأحٌانا بحزن العالم ٌستذكر
 واالتجاهات

-جٌكسلوفاكٌا,السابق السوفٌتً االتحاد, العثمانٌة اإلمبراطورٌة,السابقة ٌوؼسبلفٌا تٌتو)
 تأرٌخها حمل الذي,األوربً االتحاد دول إلى وعجب بؽرابة روٌنظ ,.(الخ,السودان,الصومال
 برؤٌة  عموما والمسلمٌن العرب وٌرؼب,الحدٌثة العصور فً مدمرتٌن عالمٌتٌن حربٌن أسوء
! البعٌد المستقبل فً األقل على النور ٌرى حقٌقً إسبلمً أو عربً اتحاد
 سٌاسٌة انهٌارات أو ومتؽٌرات وأحداث أمور عدة ٌسبقها االنهٌار مراحل بأن الجمٌع ٌتفق

 والموضوعة, الفوضى إلى تقود التً المباشرة األسباب جملة ومن,عسكرٌة وحتى واقتصادٌة
 على وجذري جوهري بشكل تمر,دولة الي المختلفة السٌاسٌة للمراحل البناء نقد طاولة على

 ثقافة وانتشار, واالنجازات التوجهات وإشكالٌة,المتعاقبة للحكومات السٌاسً األداء طرٌقة
, الواحد الحزب أو الفرد أو الرأي سلطة وسٌادة
 واآلخرٌن,االنهٌار من وحماٌتها وهٌبتها الدولة على للحفاظ مقبوال سببا ٌجعلها البعض لكن

 الشخصٌة أو االثنٌة أو الفئوٌة والمنافع المصالح عن للدفاع رخٌصة وذرٌعة حجة ٌعدونها
, ذاك أو النظام لهذا الداعمة للجهات مفتوحة كانت التً,

 حٌرة فً وأدخلته,الرسمً وحتى العربً العام الرأي صؾ بشق تسببت التً األنظمة تلك وأكثر
 فً وحملت,البعٌد المدى على مقلقة طائفٌة و اخبلقٌة وإبعاد وأثار بصمات وتركت, أمرها من

 له المطلق الرفض أو بالتأٌٌد القرار اتخاذ صعوبة حول بوضوح أشرت,  متذبذبة مواقؾ طٌاتها
, ولمعارضته

 ومبلذ,الرسمً القومً العربً للفكر األخٌر الموطن سورٌا تعتبر جهة من:السوري النظام هو
 ومنبع,اإلسرائٌلً العربً للتطبٌع والمعارضة واألحزاب والجماعات واألفكار للحركات امن

 القومٌة العربٌة األحزاب اؼلب انبثاق فً والرٌادة ثٌروالتأ الفضل لها,العربٌة القومٌة الثقافة
, لها العمٌلة الحكومات أو االستعماري الوجود ضد ناضلت التً

 عام اإلٌرانٌة العراقٌة الحرب من األب األسد الرئٌس موقع إن واإلحداث الوقائع وأثبتت
 أو دعم االبن االسد الرئٌس ورفض,1991 عام الكوٌت تحرٌر حرب إلى وانضمامه,1980
 عملتها واستقرار,السوري االقتصادي واالنتعاش,2003 العراقً النظام إسقاط حرب تأٌٌد

, الطائفٌة الحرب قبل وأسواقها
 وحزب)اللبنانٌة المقاومة لحركات والعسكري والنفسً المادي اللوجستً الدعم عن فضبل هذا

                                                             
  كتابات -الصافً مهدي  3
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 العربً اإلطار خارج تكن لم الحاكمة األسرة أو العائلة هذه إن على دلٌل,(الكردستانً العمل
 مع العربٌة األنظمة بقٌة به تعاملت التً, واالستسبلم والرضوخ الخنوع للؽة الرافض الشعبً
, (سورٌا, األردن, فلسطٌن, مصر)بعدها وما األربع الجبهات حروب إبان الصهٌونً الكٌان
 عدا)طبٌعٌة وؼٌر أخبلقٌة ال مسألة كان سبب ألي الشمولٌة األنظمة تأٌٌد مسألة تبقى ولكن
, (المحظورات تبٌح الضرورات قاعدة تحت ماٌقع
 والفوضى االنهٌار ضرٌبة ٌتحمل ان, األنظمة هذه قٌود من االنعتاق أراد إن الجمٌع وعلى

 بعد الصومال جمهورٌة انهٌار مراحل وٌرى,منه القرٌبة والتجارب األمثلة ٌستذكر األقل وعلى,
 فً الحكومً االستقرار عملٌة وتعثر,الحكم عن بري سٌاد محمد الرئٌس وإزاحة 1991 عام
, (أٌضا الثمن تدفع العربً الربٌع دول وبقٌة مصر والٌوم)لبنان

 النظام األحوال من حال بأي تشبه شمولٌة أنظمة فٌها التوجد التً الدول تلك شعوب وباألخص
, للتؽٌٌر السلمٌة والطرق بالمنهج التمسك علٌهم,ولٌبٌا العراق فً السابق واإلرهابً الدموي

 الكرٌمة القرآنٌة لآلٌة وفقا, السٌاسٌة ألنظمتهم والمرحلً التدرٌجً التؽٌٌر على واالعتماد
. 11 اٌة: الرعد سورة(بأنفسهم ما ٌؽٌروا حتى بقوم ما ٌؽٌر ال هللا إن)القائلة
 فً السنٌة االعتصمات ساحات فً رفعت التً المفتوحة األربعة الخٌارات جمعة بخصوص اما

 ألكل خٌارات" علٌها ٌطلق ان ٌستحق األسؾ مع خٌارات فهً,العراق من الؽربٌة المناطق
 ألنها) األرٌاؾ فً البٌوت بناء فً الطٌن مع ٌخلط,األمثلة فٌه تضرب معروؾ والتبن"التبن
, (األسٌاد أوامر على المعترضٌن او المشاكسٌن الفبلحٌن ضد اإلقطاعٌٌن عقوبة كانت ٌبدوا
 وؼٌر ومؽلوط كاذب ادعاء وهو,(الحكم فً السنة تهمٌش) التهمٌش انتفاضة شعار تحت
 وللمناطق,(والمحافظ المحافظة مجلس)المحلٌة اإلدارات قبل من تحكم السنٌة المناطق,واقعً
 والعسكرٌة األمنٌة واألجهزة العامة والمدٌرٌات, االتحادٌة والحكومة النواب مجلس فً ممثلٌن
, كافة
 مقومات أهم من واحدة هً فهذه,شٌعً الحكومة رئٌس ان بالتهمٌش المقصود كان اذا اما

 العالمً النظام نظرٌة هً هذه وكذلك,والحدٌثة القدٌمة الدٌمقراطٌة اللعبة وأسس ومبادئ
 وهناك)األقلٌة بحكم ماٌسمى او الشمولٌة األنظمة بوجود ٌسمح لن أخر بمعنى أي,الجدٌد
 والبحرٌن سورٌا فٌها بما, الجدٌد العالمً النهج تقاوم الزالت, األصابع على تعد دول تقرٌبا
 االمبرٌالً الرأسمالً النظام مع تتعارض النها,(األمٌرٌة او الملكٌة الخلٌجٌة األنظمة وبعض
 العالمً

 إنقاذ ومنها(الطائفٌة)االعتصامات ساحات فً المرفوعة الشعارات بقٌة بخصوص  اما
 األمنٌة واألجهزة الشرطة أفراد افسد ان نقول فللعلم,(باإلرهاب المتهمات الحرائر او)السجٌنات
 البائد النظام أجهزة وبقاٌا مخلفات من األؼلب األعم فً هم الحالٌة

 سكران الضابط ٌأتً قال:  الجنوبٌة المحافظات سجون احدى فً الشرطة أفراد احد  عن نقل)
, (معها اللٌل وٌقضً, الدعارة بقضاٌا المتهمات السجٌنات احدى على وٌبعث, اللٌل أخر فً

 األحزاب من هً, الحكومة فً المشاركة الكتل وبقٌة الوزراء رئٌس السٌد ان نقول ونحن
 عن والورقٌة االلكترونٌة والصحؾ اإلعبلم وسائل كثٌرا علقت والتً, اإلسبلمٌة والحركات
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 بؽٌة المسفرات الموظفات ضد األحزاب تلك قبل من والموجهة المباشرة الضؽوط ممارسة
 القذرة العملٌات تلك بممارسة تقوم لهم تابعة ملٌشٌات بأن اتهامهم ٌتم فكٌؾ,الحجاب ارتداء

, ودٌنٌا أخبلقٌا والمحرمة
 ان نتمنى كنا,العراقً القضاء بعمل سافر تدخل فهذا,اإلعدام عملٌات إلٌقاؾ للدعوة وبالنسبة
 المالً الفساد محاربة مسألة تخص,للتنفٌذ قابلة وواقعٌة وطنٌة شعارات عن نسمع

 المناطق فً األمنٌة اإلجراءات تشدٌد,الجدد للخرٌجٌن التعٌٌن فرص إعطاء,واإلداري
 لقضاٌا االحتجاج ٌكون او, والتعلٌم والتربٌة والصحة الخدمات بقطاع االهتمام,الساخنة
 بتوكٌل لسجٌن طلب رفض او,باإلعدام حكم برٌئا شخصا ان المثال سبٌل على ٌكون كأن,مهمة
! السنٌة العربٌة الطائفة من هم اإلرهابٌون كان إذا المالكً ٌفعل ماذا,عنه بالدفاع ٌتكفل محام
 توسٌع منها ٌراد,الثمن مدفوعة خارجٌة دعوات هً المحافظات وفدرلة التقسٌم دعوات إن

 روسٌا قبل من المدعوم العراقً السوري اإلٌرانً الشٌعً المحور بٌن)الطائفً الصراع دائرة
 أوربٌا والمدعوم, الخلٌج دول وبعض قطر تركٌا العثمانً السنً المحور وبٌن,والصٌن
, (وأمرٌكٌا
 الوضع الن,وسٌاسٌا واجتماعٌا واقتصادٌا جؽرافٌا الخاسرٌن أول السنً العربً المكون ٌكون
 األقلٌة ضد(السنٌة الطائفة)المفترضة األؼلبٌة انتفاضة هناك, تماما مختلؾ سورٌا فً

 األقلٌات انتفاضات ان شاهدنا او طالعنا او سمعنا قلما ولكن,(العلوٌة الطائفة)أٌضا المفترضة
 األؼلبٌة قبل من مرفوضة البائد البعثً النظام بقاٌا احتجاجات كانت إذا فكٌؾ,مهما نصرا حققت
 الوطن بحب المتشبعة,(العراقً المجتمع مكونات بقٌة من مرفوضة وبالطبع)  العربٌة السنٌة
 .....الوحدوي القومً والفكر
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إنخهج ونى حبذأ.. إنخخاباث انًجانس 
4

 

 

 

 

رفت قد دوالر ملٌون 100 أن عن تتحدثُم  متواضعة ارقامُم   متعددة إنتخابٌة دعاٌة شكل على صُم
التلفزٌونً والرادٌوي مدفوعة الثمن  ساعات من البث.. األخٌرة المحلٌة اإلنتخابات فً األوجه

وطبعات خاصة من الصحؾ وماراثون هائل من الصور والجدارٌات المُمستفزة والساذجة فً 
احٌان كثٌرة، أطنان من الورق قد تم استهبلكها فً الحمبلت الدعائٌة فقط كً تشرع المجالس 

 .بعملها

ٌُمدر صبلحٌته القانونٌة فانجرؾ البعض  كون حدودهذا العمل الذي تبٌن أن معظم المرشحٌن ال
منهم مع تقلٌعة قصؾ الناخبٌن بالوعود بٌنما ذهب اآلخرون ابعد من ذلك حٌن اقرانه حٌن 

 .بالباقً” فوتوشوب”جربوا ورافة الظل عند رئٌس القائمة وتكفل البرنامج التارٌخً

الخطة المُمفترضة من لكن، لئلنصاؾ، لم نسمع الكثٌر من المطالبات الشعبٌة تبلحق المُمنجز او 
المرشحٌن أو الذٌن فازوا، باألصل لم ٌطالبهم الناس بأداء معٌن، كانت وعود المرشحٌن تشبه 

 .مطالب الناخبٌن لكنها أبعد ما تكون عن المتاح بٌد أعضاء المجالس

وهو أحد أعضاء بعثة مؤقتة أرسلها اإلتحاد ” كارلو أكامً”كان هذا محور نقاش دار مع السٌد 
األوروبً لتقصً وتقٌٌم أداء اإلنتخابات العراقٌة، لم ٌتفاجأ حٌن قلت له أننً كصحفً رصّدتُم 
القلٌل جداً من اللقاءآت الحوارٌة بٌن المرشحٌن والناخبٌن وإن حدثت هذه اللقاءآت فستكون 

عبارة عن دعوة لعدم انتخاب جهة أخرى أكثر من كونها ساحة لٌتعرؾ أصحاب األصابع 
وحٌن ٌكون الناخب الذي جاء باألصل من . على الذٌن ؼمسوا اصابعهم من أجلهم البنفسجٌة

، هو اآلخر ؼٌر مكترث (بدلٌل نسبة المشاركة المتدنٌة)مجموعة ؼٌر مكترثة باإلنتخابات 
بتشخٌص معاٌٌر المفاضلة بٌن المرشحٌن فإن العملٌة اإلنتخابٌة كلها بحاجة الى إعادة تقٌٌم 

 .تمام الشعبً بالدٌمقراطٌة وممارستهاعبر فحص موانع اإله

لماذا تطبع مفوضٌة :كان السٌد كارلو متفاجئاً مثبلً ببذخ االنتخابات العراقٌة وسأل ببراءة
 ملونة ومُمكلفة من أجل ورقة ستهمل بالنهاٌة؟( بالوت)االنتخابات أوراق اقتراع 

لخارج فٌعود نصفهم وهم ال لكن االمر ٌكون منساباً ومتناسباً مع حكومة توفد موظفٌها الى ا
آالؾ  10ٌعرفون باألصل لماذا تم إٌفادهم فً حٌن ٌبلػ متوسط تكالٌؾ اإلٌفاد الحكومً بحدود 

 .دوالر للموظؾ الواحد
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 األتحاد -العجرش قاسم قٌس  
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ملٌون دوالر دون احتساب تكالٌؾ  90اإلنتخابات النٌابٌة السابقة تكلفت مبلؽاً مباشراً فاق 
حسب كارلو وهو إٌطالً )بات البرلمانٌة فً إٌطالٌا اإلجراءآت األمنٌة، بٌنما تكلفت اإلنتخا

ملٌون ناخب فٌها، لكن األمور هكذا تجري  25ملٌون دوالر رؼم اشتراك 40مبلػ ( الجنسٌة
الٌوم تـُمكلفنا إنتخابات .كلُم شًء مُمكلؾ بالّضعؾ والّضعفٌن أو حتى عشرة أضعاؾ.. بالعراق

على دفعه حتى، إنها تكلفنا عدم إهتمام العاّمة مجالس المحافظات المنتهٌة للتو ثمناً ال نقوى 
هً تكّرس بوضوح خطاب اللقاء العابر الذي ٌرٌده السٌاسٌون لمّرة واحدة كل ..بالشأن العام
على أن ٌحتفظ هذا المواطن بصبره ووالئه لمن انتخبهم .. من الناخب المواطن أربع سنوات

 .دٌمقراطٌة لمّرة واحدة ا، ألنهوأن ٌسكت بالحسنى ألربع سنوات قادمة على اختٌاره

كً تتبلكم وتتزاٌد على منصب ( بل إنها أعلنت ذلكَك فعبلً )ستجتمع الكتل السٌاسٌة الفائزة 
المحافظ أوالً ثم تضع تسعٌرة كما فعلت سابقاً لكل منصب تفصٌلً فً المحافظة وتتباٌع فٌما 

 .بٌنها فننتهً الى قِسمِة رضائٌٍة على مَكضض

ومع هذا السٌنارٌو، أٌضاً لن نستطٌع تحدٌد اللحظة الحاسمة التً ستبدأ بها مجالس المحافظات 
وأٌن بالضبط تتبلقى هذه البرامج وأٌن تتخالؾ بٌن الكتل ” برامجها اإلنتخابٌة“المنتخبة تنفٌذ 

 .التً كانت تتنافس بشّدة لنٌل لمقاعد

الً فً أن التؽٌٌر أو تحسٌن األداء ٌأتً من علو هذه ٌعرفها الناخب ومع ذلك ذهبَك لئلنتخابات أم
” طبٌعٌة”ٌد فئة سٌاسٌة على أخرى، وألنه أٌضاً مازال ٌظن أن إعاقة حلمِه فً رؤٌة مدٌنة 

إنما هً بسبب من المُمخالؾ السٌاسً والمُمعارض لهم، ولو كانت األؼلبٌة للحزبالذي منحه 
 .اً وطائفٌةالصوت لمؤل الدنٌا مشارٌع وخدمات كما مؤلت فساد

ربما تكون هذه وسٌلة ناجحة ٌقنع بها السٌاسً ناخبه عن أسباب نكوصه العامة لكن النتٌجة 
 .واحدة، مجالس معتلّة باعتبلل كـُمتلها

سدة حكم ”ٌأمل ناخبنا أن إحدى الفئات التً انتخبها ستؤدي الؽرض من وجودها فً 
عجٌب وصمتها اإلعبلمً الذي استمر ومع ذلك هو واقؾ اآلن ٌتفرج على سكونها ال” المحافظة

 .وسٌستمر الى ؼاٌة اإلنتخابات القادمة

صحٌح أن الدٌمقراطٌة ٌكون التعّود علٌها بالِمران وبمّرات من الخطأ وتصحٌح الخطأ، لكن 
راخاً  الصمت فً مقام الببلغ قد ٌكون فضٌحة وهو اآلن فضٌحة ألن الذٌن مؤلوا األجواء صُم

وإذا استمر هذا التخاذل .. هل سٌستمر هذا الصمت؟..ي اآلن صامتونومشارٌع اإلنشاء الكبلم
 .عن األداء فالنستبشر بنسخة مماثلة منه فً إنتخابات مجلس النواب القادمة
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اجهزة انكشف عن انًخفجزاث جزيًت بشعت حزحقي 

 5انى جزيًت ابادة جًاعيت

 

ٌظلم نفسه فكٌؾ بظلم االنسان الالؾ من المعروؾ ان هللا سبحانه وتعالى ٌعاقب االنسان الذي 
؟ وكٌؾ ببٌوت تطفأ بسبب استشهاد راعٌها ؟ وكٌؾ بأبناء ٌسرق القوت من افواههم ..الناس 

 بسبب جشع االخرٌن االجرامً الذي ٌصل لحد االتجار بسبلمة الناس وامنها ؟

االمان وسبلمة االمن و.. فتلك هً القضٌة االولى على سلم االهمٌات فً وطننا الٌوم .. نعم 
فبل سقؾ بٌت ٌرفع وال مائدة طعام تفرش وال مدرسة .. وبعدها ٌستتب كل شًء .. الناس 

 .. تعمر وال مصنع ٌنتج وال حٌاة تتفتح من دون امن وامان وسبلمة

وللحق نقول ان كل عملٌات الفساد التً شهدتها الدولة العراقٌة والتً لم تخلوا منها وزارة 
فساد فً وزارة التجارة الى الفساد فً امانة بؽداد ولٌس انتهاءا بملؾ فساد بدءاً من ملفات ال

كل هذا الفساد , صفقة االسلحة الروسٌة التً ال نعرؾ الى هذه اللحظة كٌؾ تم تشٌٌع نعشها 
فً كفة والفساد فً اجهزة كشؾ المتفجرات فً كفة اخرى ألنها لم تهدر اموال العراقٌٌن فقط 

 .لذا اعتبرها ابشع صفقة فساد فً تأرٌخ العراق, ؤهم بل تسببت بسفك دما

بدأت القضٌة قبل عامٌن من ادانة وحكم رجل األعمال البرٌطانً الذي باع العراق اجهزة 
وإن كانت ,فقد حكم الرجل بخمس سنوات سجن وخمسة اخرى تحت المراقبة  -مؽشوشة 

اما نحن  -رٌطانً وال دخل لنا فٌه العقوبة ال تتناسب مع جرمه ولكن ذاك القضاء والقانون الب
فقد تم القاء القبض على احد احد المشاركٌن فً الصفقة الفاسدة وتم اٌداعه فً السجن قبل .. 

 . سنتٌن

وتلك .. ولكن للقضٌة تداعٌاتها وتشعباتها وافرعها وذنوبها التً لم ٌأخذها احد بعٌن االعتبار 
ي العراق والى ٌومنا هذا باستخدامها لهذه فقد استمرت الجهات الرسمٌة ؾ.. هً القضٌة 

األجهزة على حواجز التفتٌش والمعابر الحدودٌة وفً المطارات والمبانً الحكومٌة الحساسة 
ال تعمل واالنكى من ذلك ان البعض من المسؤولٌن .. على الرؼم من انها ببساطة شدٌدة 
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 بؽداداأللكترونٌة جرٌدة -شروان كامل الوائلً  
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رح سؤال مهم وهو لماذا هذا الدفاع مما ٌط, مازالوا ٌدافعون عن هذه االجهزة بأستماته شدٌدة 
 ؟

اال ان  2012والثانٌة فً عام  2010المرة االولى عام : لقد اثرنا ملؾ هذه األجهزة مرتٌن 

أجهزتنا المختصة لم تتحرك لكشؾ هذه الصفقة ولم تنبس ببنت شفة اال بعدما بادرت المحاكم 
قام ببٌع االجهزة التً اخذ فكرتها  البرٌطانٌة بمتابعة ومحاكمة رئٌس الشركة البرٌطانٌة الذي

الى دول عدة ومن ..من جهاز الطبلق كرات لعبة الؽولؾ ال ٌتجاوز ثمنه العشرٌن دوالرا 

 .. ضمنها واكبرها العراق

الٌس من المصٌبة والوضع المؤسؾ والمحزن فً آن ان تقوم السلطات البرٌطانٌة : واسأل 
فً حٌن مازالت , ي او اراقة دماء برٌطانٌة بمحاكمة تاجر برٌطانً لم ٌتسبب بفساد مال

مؤسساتنا المختلفة المعنٌة باالمن والقضاء والسبلمة تستخدم األجهزة الفاسدة التً ال طائل من 
 وتقؾ مكتوفة االٌدي تتفرج وكأن االمر ال ٌعنٌها؟ ا.. ورائها 

بعمئة شخص قُمتلوا ان اكثر من س" ٌونامً"تقول تقارٌر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 
وأُمصٌب أكثر من الؾ وستمائة آخرٌن فً شهر نٌسان بسبب االرهاب وقد شارك المفسدون 

قتلوا بسبب االستمرار فً استخدام هذه (النٌسان )كم من الناس قبل هذا .. ونسأل .. بهذا القتل 
 قٌقٌة؟وعدم استبدالها بأجهزة فعالة وح.. االجهزة الفاسدة فً حواجز التفتٌش وؼٌرها 

 ما المطلوب الٌوم ؟؟

االستعانة بالمراكز العالمٌة المعروفة فً مجال مكافحة المتفجرات للوصول الى . .تامةببساطة 
والبحث عن كل .. واٌقاؾ استخدام هذه األجهزة نهائٌا ,االجهزة الفعالة فً هذا المجال 

 . ؤولٌنالمتورطٌن باستٌرادها من مسؤولٌن وشركات مزٌفة جاءت بعباءة المس

ومع احترامً لكافة المسوؤلٌن العراقٌٌن الذٌن ٌطالبون الحكومة البرٌطانٌة بتشدٌد العقوبة 
اال انً اجد ذلك نوعا من تبرئة الجانب العراقً الذي تعاقد على شراء , على التاجر البرٌطانً 

لندع . .هذه االجهزة بأسعار خٌالٌة وهم ٌدركون تماما فشلها وعجزها عن كشؾ المتفجرات 
فلدٌهم قوانٌن ولدٌنا شرٌعة عجٌبة تكاد من وراء عدم الملتزمٌن بشًء .. امر البرٌطانً الهله 

 ..اسمه الشرؾ واالنصاؾ والعدالة ان تفلت زمام االمور الى ال رجعة
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فجىاث انًنافذ انحذوديت حهذد األين انغذائي انعزاقي 

!!ين انًسؤول ؟... 
6 

 

 كانت وهً ، الحدٌثة العراقٌة الدولة تأسٌس منذ العراقٌة والمكوس الكمارك دائرة تأسست
 جعل مما ، المؤسسات أفسد الحكومات فساد أن إالّ  ، الحدودٌة المنافذ مسك عن األول المسؤول
 على السهل من فكان ، آنذاك العراقٌة الدولة فً مألوفة عادة الحدود شرطة إرشاء ظاهرة

 العاملون ؛ آنذاك أصبح حتى ،(البطانٌات) الـ أو( الروثمن) الـ أو بالدنانٌر ٌؽدقوا أنْ ( القجاقه)
جون الكمارك شرطة سلك فً   . العابقة الفرجٌنٌة السكائر تدخٌن بنكهة متعتهم ٌتوِّ

 ثقافات إدخال خبلل من ، السلك هذا طّورت التً ، البلحقة الحكومات مجًء حتى ؛ هذه والحالة
 لشروط مفتقدة كانت التجربة تلك أنَّن  المتقدمة،إالّ  الدول تجارب على المنفتح التثقٌؾ التحّزب،أو
 الحاجة تلبٌة إلى  ِ  ترتق لم ضعٌفة،رواتب كانت السلك ذلك فً العاملٌن رواتب لكون نجاحها،
 الفساد ٌدبُّب  المراقبة ؼٌاب  َك  لحظة ، علٌها هً ما على الحالة فبقٌت ، والعائلٌة الشخصٌة
 فساد حالة إلى ، مستشري فساد حالة من الفاسدة الحالة وتحّولت الفور، على وٌستشري
 . مقتنص
ٌّة بعطاٌاه ٌؽدق والعراق ؛ الٌوم  من كثٌراً  أفضل بشكل الجدٌدة الدولة موظفً على السخ

 العامل الجسد أطراؾ بعض فً مستشرٌة تزل لّما المرض آثار أنَّن  إالّ  ، سبقت التً الحكومات
 كانت مما كثٌراً  أخطر..  جداً  خطٌر بأسلوب لكن ، الحالٌة العراقٌة للدولة الحدودٌة المنافذ على
 ـ:  التالٌة لؤلسباب وذلك ، السابقة العهود فً والمكوس الكمارك شرطة علٌه

  العراقٌة الحدودٌة المنافذ على األمنٌة اإلمكانات ضعؾ  .1
  السرٌع الكسب على التّجار تنافس .2
  الحكومٌة الحدودٌة المنافذ دوائر بٌن التنسٌق ضعؾ .3
 العراقٌٌن المواطنٌن لدى الشرائٌة القدرة حجم زٌادة .4

  العالمٌة  للشركات التجاري اإلعبلم .5

 : العراقٌة الحدودٌة المنافذ على األمنٌة اإلمكانات ضعؾ:  أوالً 
 عند ، الحدودي المشكل إسعاؾ على قادرة أمنٌة قّوة إلى العراقٌة الحدودٌة المنافذ تحتاج
 لطبٌعة واإلستخباري األمنً الموقؾ استقصاء خبلل من األمنً، الخلل ٌستوجبها التً اللحظة
 للتجربة والعدائٌة اإلرهابٌة االختراقات مخاطر من هذا ٌتبع وما والمؽادرة، الوافدة البضائع
 . الشعب وأمن وحٌاة ، العراقٌة الدولة فً الجدٌدة السٌاسٌة

                                                             
 كتابات - الدخٌلً رعد  6
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 : السرٌع الكسب على التّجار تنافس:  ثانٌاً 
 أو الوافدة البضاعة تمرٌر خبلل من السرٌع، الكسب على العازمة العراقً التاجر حالة تؤدي إذ

 المنافذ فً العاملٌن الموظفٌن إرشاء أسلوب إلى ـ الؽذائً األمن شرط بتعلٌق ـ المؽادرة
 ٌتحكم ضمٌر أو وازع هنالك ٌكون أن ،دون والفاسدة الصالحة البضاعة عبور ألجل ، الحدودٌة

 . العراقٌٌن والبٌئة اإلنسان صحة الخطٌرعلى اإلتجاه هذا فً
 : الحكومٌة الحدودٌة المنافذ دوائر بٌن التنسٌق ضعؾ:  ثالثاً 
 ، المالٌة بوزارة ٌرتبط هو ما منها ، العراقٌة الحدودٌة المنافذ فً عاملة عدٌدة دوائر هنالك
 تفتقر الدوائر هذه الجٌش، أو بالداخلٌة ٌرتبط هو ما ومنها ، النقل بوزارة ٌرتبط هو ما ومنها
 ومدٌرٌة ، التنسٌق مكتب ؼٌر الكمارك فدائرة ، بٌنها فٌما المتوائم الوظٌفً التنسٌق إلى

 حدود فً تعمل دول عدة حدود فً  نفسه ٌرى الوافد وكأنَّن  ، الجوازات مدٌرٌة ؼٌر الشرطة
 ! حسب إٌراداتها زٌادة تحاول  ٍ  دائرة كلَّن  وكأنَّن  ، العراقٌة الدولة

 : العراقٌٌن المواطنٌن لدى الشرائٌة القدرة حجم زٌادة:  رابعاً 
 التبّضع على إمكانٌاته فً كبرى  ً  طفرة العراقً الفرد لدخل الشرائٌة القدرة تنامً أحدث لقد

 هذه على لبلنقضاض السانحة فرصتهم ٌجدوا أن إلى العراقٌٌن بالتّجار دعا ما وهذا التجاري،
 السلع استٌراد أجل من ٌتسابقون  ،فراحوا العراقٌٌن جٌوب فً الجدٌدة المادٌة اإلمكانٌات
 المستهلك لدى جداً  رائجةً  سوقاً  لها تجد وهً وؼٌرها، الجوار دول من واألؼذٌة والبضائع
 مباالة عدم ثم ومن ، العراقٌة الحدودٌة المنافذ عبر المرور حركة نّشط الذي األمر ، العراقً
 التأخٌر، مشكلة من بضائعهم ٌُمخلـِّص من إلى ثمن أيَّن  ٌدفعوا أن من وؼٌرهم العراقٌٌن التّجار
 ! رٌب ال رابحة وهً
 : العالمٌة  للشركات التجاري اإلعبلم:  خامساً     
 السلع تروٌج فً مهماً  دوراً  واألجنبٌة العربٌة الفضائٌات عبر المنبث التجاري اإلعبلم ٌلعب  

 على الموطنٌن طلب ازداد فلقد ، سواء حدٍّد  على والصؽار الكبار لدى..  واألؼذٌة والبضائع
 الذي األمر ، واإلنترنت كالستبلٌت الفضائً، اإلعبلم بسبب كثٌراً، المستوردة والحاجات السلع
 . المحافظات لمختلؾ العراقٌة السوق طلب تلبٌة إلى التّجار دعا

 الحكومة مشروع) لفكرة الجّدي التفعٌل  ّ  إال العراقٌة الحكومة أمام فلٌس ؛ هذه والحالة
/  العلمً والبحث العالً التعلٌم لوزارة العلمً المؤتمر فً ببحثه شاركت الذي( اللوجستٌة

( 2012 آذار 15 ـ 14) للفترة بؽداد جامعة فً المنعقد المستهلك وحماٌة السوق بحوث مركز

 فً العراقٌة الحكومة بقٌام ٌتلخص مهماً، بحثاً  قّدمنا حٌث..  العراقٌة النقل وزارة مع بالتنسٌق
 حكومٌة سـٌطرة استحداث خبلل من ، العراق فً النقل عملٌات على وطنٌة سلطة تكوٌن
 المترابطة والجهات النقل وزارة بٌن بالتنسٌق والخارج، الداخل فً النقل عملٌات على متكاملة
 العكسٌة والتؽذٌة التؽذٌة بأسلوب ، والبحري والجوي البري النقل عملٌات فً معها

((FEEDING  &FEEDING BACK ))البضائع نقل عملٌات على اللوجستٌة المعلومات بنقل 

 .واألشخاص والسلع
 فً النقل بعملٌات المتناسقة والوزارات الحكومة مؤسسات كافة على مشروع هكذا عمم ما إذا
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 الؽذائً األمن لمتطلبات ومحققاً  ناجحاً  التنسٌق ٌجعل الذي بالشكل ، وخارجه العراق داخل
 المعروفة( اإللكترونٌة الحكومة) مشروع توظٌؾ خبلل من الحدودٌة، المنافذ فً والسلعً
 المذكور، المؤتمر فً بحثنا علٌها اصطلح التً..  المبتكرة( اللوجستٌة الحكومة) لخدمة التداول
 . الحدودٌة منافذنا على مؤّكدٍ  ٍ عراقً بأمن ٌلّوحُم  األملَك  فإنَّن 


