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 -االستخببراث والفسبد وغيبة االستراتيجيبث 

 1هحبور خلل دائن في األجهزة األهنيت العراليت

 
بعد نحو عشر سنوات على التؽٌٌر فً العراق وعلى رؼم تجربة مّرة شهدتها البالد فً حرب 

القاعدة إلسقاط العملٌة السٌاسٌة  طائفٌة استمرت ثالث سنوات واستهدافات مستمرة من تنظٌم
وفرض دولة اسالمٌة كنظام بدٌل، إال ان قضٌة تطوٌر الجهد االستخباراتً وبناء منظومته التً 

تعد شرٌاناً حٌوٌاً للجٌش والقوات االمنٌة االخرى، ما زالت تثٌر لؽطاً كبٌراً داخل االوساط 
استخدام االنتحارٌٌن والحدٌث المتواصل ومع استمرار الهجمات الدموٌة ب..السٌاسٌة والعسكرٌة

عن وجود القاعدة وعدم استئصالها، ٌرى اعضاء فً لجنة االمن والدفاع النٌابٌة، ضرورة 
التركٌز على الجهد االستخباراتً المضاد الختراق الشبكات االرهابٌة، مشٌراً الى ان الحكومة لم 

مٌة فً تفكٌك الخالٌا المسلحة، وأن الخلل توِل هذا الجانب االهتمام الذي ٌستحقه لما له من اه
الرئٌسً فً االجهزة االمنٌة هو المنهج والخطط المتبعة، معتبرٌن مواجهة التحدٌات االمنٌة 
حرب معلومات ٌعتمد على جمعها من مصادر مدنٌة من خالل تجنٌد اكبر عدد من المتعاونٌن 

جانب آخر ..طة فً مراكز المدن فقطولٌس االعتماد على الجهد التعبوي وانتشار الجٌش والشر
من هذه الرإٌة ٌشدد على ضرورة انتهاج استراتٌجٌة استخبارٌة تعتمد على عناصر من خارج 

المنظومة االمنٌة لمساندتها فً جمع المعلومات وتمكٌنها من اختراق الشبكات االرهابٌة من 
ر سرٌة عالٌة وارتباط هذه كما ٌتطلب هذا االم..خالل رصد اوكار االرهابٌٌن وكشفها بسهولة

الخالٌا بالقٌادة العامة، وٌنفذ من جانب ضباط محترفٌن مهنٌٌن معروفٌن فً تارٌخهم الوطنً 
وأُثٌر هذا اللؽط بعد سلسلة تفجٌرات استهدفت أسواقاً ..لتشكٌل خلٌة العمل االستخباراتً المضاد

حاٌا ؼالبٌتهم من شعبٌة فً بؽداد ومناطق اخرى من البالد اوقعت اآلالؾ من الض
فقد عزا النائب حسٌن . وتعددت االسباب التً ٌسوقها السٌاسٌون وفق رإٌة كل جهة..المدنٌٌن

ؼٌالن، عن كتلة االحرار التابعة للتٌار الصدري تكرار الخروقات االمنٌة الى وجود عناصر من 
هزة هم من أعضاء حزب البعث فً االجهزة االمنٌة وكون ؼالبٌة القادة الموجودٌن فً هذه االج

وسبق ان اعلنت هٌئة المساءلة والعدالة فً ..الفرق والشعب السابقٌن فً الحزب المنحل
قرارات عدة لها اجتثاث المئات من ضباط الجٌش والشرطة واالستخبارات المدنٌة والعسكرٌة 

الفرٌق ضابطاً رفٌعاً، بٌنهم  376عن القرار الذي شمل  2010بٌنها ما نشرته الحٌاة فً شباط 

األول الركن عبود قنبر المالكً معاون رئٌس اركان الجٌش للعملٌات، والفرٌق الركن عبدهللا 
محمد خمٌس الدفاعً، معاون قائد القوات البرٌة، وقادة عملٌات نٌنوى والفرات االوسط 

اة والمفتش العسكري العام، اضافة الى قادة كبار، بٌنهم قادة فرقة المشاة الثانٌة عشرة والمش
وعزا نواب من كتلة ..اآللٌة التاسعة ومدٌر االستخبارات العسكرٌة ومعاون قائد عملٌات األنبار
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  دار الدستور - عبدالواحد طعمة 
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المواطن التابعة ل المجلس االعلى االسالمً العراقً بزعامة عمار الحكٌم فً اكثر من مناسبة، 
ي تراجع أداء اجهزة االمن من الجٌش والشرطة الى عنصر آخر ٌتمثل فً استشراء الفساد ؾ

وأكد النائب محمد اللكاش اخٌراً، على خلفٌة هجمات طاولت عدداً من . وزارتً الداخلٌة والدفاع
أحٌاء بؽداد نهاٌة شباط الماضً ان الفساد المستشري فً الداخلٌة والدفاع سبب فً إرباك 

  ..الوضع األمنً وعدم قدرة القوات األمنٌة على الحفاظ على األمن فً البالد
 ةاتهامات مبرر

االتهامات تستند الى مجموعة حقائق واقعٌة تعٌشها المإسسة االمنٌة على مستوًٌ القوة 
والمعلومات، وما ٌدعم ذلك على سبٌل المثال ان المعلومات االمنٌة ُتسرب الى االعالم قبل 

ساعات من وقوعها، نشر مدّون على صفحات  10فمثالً، قبل . وقوع الحوادث بؤٌام او بساعات
واصل االجتماعً الفاٌسبوك ان عدداً من العجالت الملؽمة والجاهزة للتفجٌر تتجول موقع الت

اآلن فً بؽداد، وبعد ساعات هزت العاصمة انفجارات ناجمة عن هجمات بسبع سٌارات 

اخرى فً أحٌاء سكنٌة واسواق  8وأعلنت وزارة الداخلٌة انها تمكنت من تفكٌك . مفخخة
زراء توفر دائرته معلومات استخباراتٌة امنٌة وسٌاسٌة من مسإول رفٌع فً مجلس الو.شعبٌة

كل انحاء البالد، اعتبر فً تصرٌح الى الحٌاة ان تسرٌب المعلومات ٌدخل فً صنفٌن، االول رد 
فعل من عناصر تعمل داخل االجهزة االستخباراتٌة على جمع المعلومات او تحلٌلها ترى ان 

ها بجدٌة من جانب القائمٌن على االجهزة االمنٌة فتضطر االجراءات المتخذة ال ٌتم التعامل مع
اما النوع اآلخر ... الى إحراجهم عبر النشر عبر وسائل االعالم او مواقع التواصل االجتماعً

من المعلومات المسربة فهو جزء من الخرق الكبٌر للجهاز االستخباراتً وعملٌات التخرٌب 
وحول طبٌعة .لمطلوبٌن عن تحركات الحكومة تجاههمالتً تطاوله من الداخل وتتمثل بإبالغ ا

هذه االختراقات والتحدٌات التً تواجه مإسسة االستخبارات العراقٌة من الداخل، لفت المصدر 
الى ان آلٌة بناء التشكٌل االمنً لم تكن صحٌحة منذ البداٌة ومنها جهاز جمع المعلومات وهو 

داخل هذه التشكٌالت بٌن أزالم النظام السابق  هناك صراع كبٌر. العصب الرئٌس ألمن البالد
فالضباط الموالون للعملٌة السٌاسٌة والتابعون ألحزاب دٌنٌة وؼالبٌتهم ال . وأنصار العهد الجدٌد

ٌمتلكون خبرة كافٌة إلدارة العمل مهنٌاً وتم تعٌٌن جلّهم من طرٌق المحسوبٌة والمنسوبٌة من 
زالوا ٌتعاملون بعدم ثقة مع زمالئهم من الخندق  دون زجهم فً دورات تؤهٌل وإعداد، ما

لكن الخطر االكبر هو ان عدم مهنٌة الموالٌن فتحت امام البعثٌٌن الباب على : وتابع. اآلخر
مصراعٌه لعملٌات تخرٌب منظمة لهذا الجهاز المهم على المستوٌٌن العسكري والمدنً، 

وفً أروقة السٌاسة على انهم ما زالوا  وهإالء ما زالوا ٌنظرون الى االسالمٌٌن فً دوائرهم
وكانت الحكومة العراقٌة اقالت العام الفائت احد كبار ضباط وزارة الداخلٌة من .عمالء إلٌران

منصبه وأحالته الى القضاء بتهمة تسرٌب وثائق محدودة التداول الى شخصٌة سٌاسٌة رفٌعة 
لمصدر تصرٌحات عدد كبٌر من ورفض ا..متهمة باالرهاب لٌست لها عالقة بالعمل االمنً

مسإولً االمن فً البالد عن نقص فً المعلومات وأن هناك مشكلة تواجه االستخبارات، 
معتبراً ان المشكلة لٌست فً جمع المعلومات، المشكلة لدٌنا اآلن هً فً ضعؾ قدرة الموالٌن 

رى ترك جمع للعملٌة السٌاسٌة فً االستخبارات فً ادارة موارد المعلومات، ومن جهة اخ
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وكشؾ . وتحلٌل وتقوٌم المعلومات لعناصر ال ترٌد االستقرار االمنً وهً تعمل اصالً لتقوٌضه

ألؾ مصدر للمعلومات من خارج وزارتً الداخلٌة والدفاع  80اآلن ومنذ سنوات هناك اكثر من 

ننا محافظات تشهد عدم استقرار ٌزودو 7وجهاز االستخبارات الوطنً، ومحصورة تقرٌباً فً 
باستخبارات جارٌة على مدار الساعة تؽطً كل متر مربع من هذه الرقعة وتؤتً من خاللهم 

معلومات خطٌرة جداً، وفً حال تعامل معها المسإولون االمنٌون على االرض فً شكل جدي، 
وعن مدى اختراق مصادر المعلومات لتنظٌم القاعدة، . لكان العراق اكثر دول المنطقة استقراراً 

نحن نخترق القاعدة طوالً وعرضاً وال تخفى علٌنا صؽٌرة او كبٌرة ال نعرفها من : لمصدرقال ا
خطط او إعداد لعملٌات او تحرٌك موارد بشرٌة او اسلحة على ارض العراق ودول اخرى 

داعمة بؤي شكل من األشكال، وأوكار قٌاداتهم الثابتة والمتنقلة وأرقام لوحات العجالت التً 
 لكن فً المقابل هم اٌضاً ٌخترقوننا طوالً وعرضاً : واستدرك .ٌتنقلون فٌها
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التلىث البيئي في العراق وضرورة هعبلجته
2 

 :مقدمة 

قبل التطرق إلى ملوثات البٌئة وأنواعها ال بد من إعطاء تعرٌؾ مختصر للتلوث البٌئً، الذي 
البٌئً، والذي ٌنتج ُكأل أو ٌُعرؾ بؤنه ذلك التؽٌر السلبً الذي ٌطرأ على أحد مكونات الوسط 

جزءأ عن النشاط اإلنسانً الحٌوي والصناعً، وذلك بالمقارنة مع الوضع الطبٌعً الذي كان 
و ٌتبدى ذلك فً حدوث تؽٌرات الطاقة، والمستوٌات اإلشعاعٌة . سائدأ قبل تدخل اإلنسان

ا، التً تحدث فً المختلفة، والتؽٌرات الحٌوٌة والفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة ؼٌر المرؼوب فٌه

 .المحٌط الحٌوي الذي ٌحٌط بنا، والذي تعٌش فٌه جمٌع المخلوقات الحٌة األخرى

وٌمكن لهذه التؽٌرات أن تإثر مباشرة ً أو بشكل ؼٌر مباشر على التوازن البٌئً عن طرٌق 
دٌدة و بهذا المعنى تكون ملوثات البٌئة ع. الطعام والهواء والماء والمنتجات الزراعٌة المختلفة

 .ومتنوعة المصادر ومختلفة المعانً والتؤثٌرات

البٌئة الهوائٌة، والتً تشكل جزءأ من الؽالؾ : ٌتكون المحٌط الحٌوي من ثالثة أجزاءهً
وإذا . الجوي، والبٌئة المائٌة وجزء من سطح التربة وٌسمى البٌئة األرضٌة أو بٌئة التربة

جراء سٌاسات النظام المقبور المختلفة، فإن  كانت البٌئة العراقٌة قد تضررت بكل مكوناتها
الضرر األكبر قد أصاب التربة العراقٌة بالذات، لذلك سوؾ ٌكون تركٌزنا منصبؤ علٌها بالذات 

 .مع أن المقصود هو كامل البٌئة العراقٌة

تحتوي التربة على الكثٌر من الكائنات الحٌة بؤنواعها المختلفة والمنتشرة بؤعماق مختلفة منها 
، باإلضافة إلى المركبات العضوٌة وؼٌر العضوٌة مما ٌجعل التربة وسطؤ حٌوٌؤ معقدأ ٌإهلها 

ألن تكون مركزأ لدورات بعض العناصر فً الطبٌعة، لذلك تكمن أهمٌة التربة بصورة عامة 
كونها تمثل الوسط الهام والرئٌسً لمختلؾ الكائنات الحٌة من نباتات وأحٌاء دقٌقة وكثٌر من 

انات، كما تمثل العنصر األول والرئٌسً فً إنتاج الؽذاء الضروري لحٌاة اإلنسان أٌنما الحٌو
ُوجد، لذلك فإن أي تؤثٌر سلبً أو تلوث أي ٍ كان نوعه ٌطرأ على التربة ٌإثر بشكل مباشر على 

 .كافة الكائنات الحٌة التً ترتبط بها وعلى اإلنسان الذي ٌعٌش علٌها

وما ظاهرة الملوحة التً اكتسحت . تلوث واإلهمال منذ عشرات السنٌنتعانً تربة العراق من ال
مالٌٌن الدونمات من أراضً المنطقتٌن الوسطى والجنوبٌة من العراق وتحولها إلى أراض ٍ 

جرداء ؼٌر صالحة للزراعة إال دلٌأل واضحؤ على ذلك اإلهمال الذي القته التربة العراقٌة منذ 

                                                             
  براثا لألنباء  –سلمان شمسة. د    2
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إال أن التلوث اشتد واإلضرار بالتربة العراقٌة تعاظم . ولحد اآلن الخمسٌنات من القرن الماضً 

الخطط  )وسٌاستها الزراعٌة والصناعٌة  1968مع وصول سلطة البعث البائدة إلى السلطة عام 

واشتد التلوث أكثر خصوصؤ بعد حربً الخلٌج . الخاطئة والؽبٌة (اإلنفجارٌة عدٌمة القٌمة

وتفاقم عوامل عدٌدة نتجت عن هزٌمة الجٌش العراقً  (1991)والثانٌة (1988-1980)األولى 
وسقوط آالؾ األطنان من القنابل التً ٌحتوي بعضها على الٌورانٌوم المستنفذ وكذلك تجفٌؾ 
األهوار وتحوٌلها إلى أراض ٍ ؼٌر صالحة للزراعة، وقطع األشجار وتدمٌر الؽابات سواء فً 

ضافة للحصار الذي امتد ألكثر من إثنً عشر عامؤ وسط وجنوب العراق أو فً كردستان ، باإل
مفاقمؤ من التلوث الذي بلػ مدًى هدد وٌهدد بصورة مباشرة حٌاة اإلنسان بسبب المخاطر 

المروعة التً أحدثتها الحروب وتوقؾ خدمات الدولة األساسٌة المتعلقة بالنظافة وسالمة البٌئة 
نسان العراقً وظهور أمراض كثٌرة وأعراض واإلنسان مما أدى إلى تدهور الحالة الصحٌة لإل

لحاالت لم ٌشاهدها المواطن العراقً فً تارٌخه ، لذلك ٌتوجب على الحكومة العراقٌة القادمة 
ووزارة البٌئة أن تهتم بقضٌة معالجة الكارثة البٌئٌة والعمل على وضع خطة وطنٌة ألصالحها 

 .وبؤسرع وقت ممكن

إلى أنواع عدٌدة سوؾ نتناول نوعٌن رئٌسٌٌن منها والتً تنقسم ملوثات التربة العراقٌة 
وهً حسب أهمٌتها . تختلؾ عن بعضها البعض سواء فً طرٌقة التلوث أو طرق المعالجة منه

 -:كما ٌلً

1. Radiation Pollution  ًالتلوث اإلشعاع 

التربة فقط، وهو ٌشمل لٌس  .العالمًٌعتبر التلوث اإلشعاعً أحد صور التلوث ذات التؤثٌر 
وإنما الماء والهواء أٌضؤ، لذا فإن خطر تلوث البٌئة بؤنواعها الثالث وارد نتٌجة ً لتزاٌد 

وهذه األخٌرة هً األخطر بكثٌر الرتفاع . استعمال اإلنسان للمواد المشعة الطبٌعٌة أو الصناعٌة
ساقط الؽبار وٌحصل تعرض اإلنسان للمواد المشعة صناعٌاً كنتٌجة لت. نسبة اإلشعاع فٌها

الذري من القنابل النووٌة أواإلنبعاثات فً اإلستعمال الصناعً والعسكري للطاقة النووٌة 
 . وؼٌرها من المواد المشعة مثل الٌورانٌوم

 1991وقد أدى التلوث الذي سببه القصؾ بالصوارٌخ والقذائؾ خالل حرب الخلٌج الثانٌة عام 
ابل المضادة للدروع والمؽلفة بطبقة من الٌورانٌوم المستنفذ نتٌجة ً إلستخدام قوات الحلفاء للقن

وكذلك نتٌجة لحرق الدبابات والمركبات التً تؽلؾ جدرانها الخارجٌة بالٌورانٌوم المستنفذ، 
الذي حل َ محل التٌتانٌوم المستعمل سابقؤ فً تؽلٌؾ القنابل والدبابات والمصفحات لحماٌتها 

ث عالٌة جدأ تتطلب اإلهتمام الكبٌر والسرعة فً البدء بمكافحة والذي أدى إلى درجات من التلو
وكانت البنى . هذا النوع من التلوث الذي ٌنطوي على أخطارأ إشعاعٌة وكٌمٌائٌة بالؽة الخطورة

التحتٌة للدولة العراقٌة الهدؾ الرئٌسً من العملٌات العسكرٌة للحلفاء، مما أدى ذلك القصؾ 
التحتٌة من منظومة تصفٌة المٌاه ومعالجة المٌاه الثقٌلة وتصرٌفها الى انهٌار كافة المنشآت 
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واصبح ضخها مباشرة فً نهر دجلة والمٌاه الجوفٌة وعجز البلدٌات عن القٌام بواجباتها فً 

 .انتشال الفضالت الصلبة من مراكز المدن ألجل معالجتها وتصرٌفها

 الٌورانٌوم المستنفذ واستخداماته

فذ هو مادة الٌورانٌوم المتبقٌة بعد استنفاد نظائره المشعة والمنشطرة فً الٌورانٌوم المستن
. المفاعالت النووٌة، أو من نواتج معامالت التخصٌب حٌث ٌعامل الٌورانٌوم بنظائر منشطرة

مجازٌة التعبٌر عن استنفاده للعناصر المنشطرة ذات النشاط اإلشعاعً، " مستنفد" وتسمٌته 
بقى محتفظؤ بنشاط إشعاعً وخواص الٌورانٌوم الطبٌعً الكٌمٌائٌة، فٌما لكن الحقٌقة هً أنه ي

وتقل نسبة اإلشعاع فٌه إلى النصؾ . 235و  234عدا انخفاض فً نسب تواجد النظٌرٌن 

، وهو ٌتوفر (فً الٌورانٌوم المستنفذ 0,389مٌللٌكٌوري فً الٌورانٌوم و 0,681 )تقرٌبؤ 

فة كالتنؽستون والتٌتانٌوم، مما أوجد له تطبٌقات تجارٌة بؤسعار منافسة للمواد عالٌة الكثا

 .وعسكرٌة كثٌرة

إن مادة الٌورانٌوم المستنفذ تستعمل فً صناعة القذائؾ المضادة للدروع و كذلك فً صناعة 
صفائح الدبابات والمدرعات لمقاومته القذائؾ المضادة للدروع وٌستعمل أٌضا لحفظ توازن 

له ألنه أثقل من معظم المعادن، فكثافته تبلػ حوالً ضعؾ كثافة السفن والطائرات بسبب ثق

 .الحدٌد

ملٌون  4,2فً الشظاٌا المتطاٌرة من األسلحة كالدبابات وؼٌرها نحو " أشعة ألفا" تبلػ طاقة

الكتروفولت، وهً أشعة قوٌة كفٌلة بإحداث تؤٌنات وتدمٌر مسامً فً جلد اإلنسان الذي ٌمسك 

 .مللٌرٌم فً الساعة 300هذه الشظاٌا أشعة بجرعة مكافئة مقدارها  وتبعث. بها أو ٌلمسها

وقد أظهرت اإلستطالعات المٌدانٌة والقٌاسات التً أجراها فرٌق من مركز أبحاث الٌورانٌوم 
األمرٌكً بالتعاون مع جهات علمٌة دولٌة أخرى، وأجرى مسحؤ موقعٌؤ لبعض مسارح العملٌات 

ها أن ارتفاع مستوى التلوث اإلشعاعً فً مناطق شاسعة من العسكرٌة فً وسط البالد وجنوب
. أجواء بؽداد ومناطق جنوب العراق كان واضحؤ حٌث بلػ عشرة أضعاؾ المستوى الطبٌعً 

والؽرٌب أن القراءات اإلشعاعٌة كانت أعلى فً الهواء أكثر من التربة ، ولعل هذا مإشر على 
هواء من النوع الدقٌق الذي ٌسهل استنشاقه وترسبه أن الدقائق المشعة التً ٌحملها الؽبار وال

 .وبقاإه فً حوٌصالت الرئة

ٌُذكر فإن   1من أكاسٌد الٌورانٌوم المتحررة تحتوي على دقائق بؤحجام تقل عن % 44ومما 
وقد أفادت دراسة . ماٌكرون، مما ٌجعلها سرٌعة الدخول فً الحوٌصالت الرئوٌة والبقاء فٌها

من مخلفات ؼٌمة أكاسٌد الٌورانٌوم الناتجة عن % 33الثانٌة أن  حدٌثة عن حرب الخلٌج

وقد لوحظ أن الشظاٌا التً تخلفها . تفجٌر دبابة أو مدرعة حدٌثة تدخل الرئة وال تخرج منها
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بعض اإلطالقات المنفجرة تنتشر على رقعة واسعة، ال سٌما فً مناطق الحقول والمزارع، مما 
لدورات الزراعٌة والؽذائٌة باإلضافة إلى المٌاه الجوفٌة مع تقادم ٌهدد بتلوث المٌاه السطحٌة وا

وفً منطقة قرب البصرة وجد فرٌق العمل المذكور إحدى القذائؾ وقد اخترقت جسم . الوقت
دبابة ودخلت فً حائط معمل إلنتاج الثلج واستقرت بعض الشظاٌا فً حوض الماء الرئٌسً 

وهذا مثال على التؤثٌر . ألشخاص فً فصل الصٌؾالذي ٌنتج الثلج منه وٌستخدمه آالؾ ا
 . المباشر على صحة السكان

مرة أكثر من  14فً البصرة  1996لقد وصلت مستوٌات اإلشعاع فً النبات والحٌوان عام 

 1992و فً مطلع عام . الكمٌة المحددة للسالمة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمٌة
ق من إرتفاع نسبة الوالدات الشاذة ، حٌث أن بعضها كان بشعؤ إستؽرب األطباء فً العرا

وؼرٌبؤ وؼٌر مؤلوؾ، ولم ٌتوقعوا رإٌته إال فً مصادر الكتب أو ربما مرة أو مرتٌن فً 
وقد ازدادت اإلصابات بالسرطان وخصوصؤ بٌن الصؽار الذٌن هم أكثر حساسٌة لإلشعاع . الحٌاة

مرض السرطان أخذت عٌنة من الجنود العراقٌٌن وفً دراسة حول اإلصابات ب. من الكبار

جندي من الذٌن كانوا فً أماكن ُقصفت بشدة قرب مدٌنة البصرة ، فظهرت  1400تتكون من 

فمثأل مقابل عشر حاالت إصابة بمرض إبٌضاض .  1996و 1991زٌادات مطردة بٌن عامً 

اإلصابة بسرطان الدماغ أما . 1996حاالت عام 106كانت هناك  1991فً عام  (لوكٌمٌا)الدم 

وقد عثر فرٌق مركز  .1996حالة فً عام  40إلى 1991فقد ارتفعت من حالة واحدة عام 
أبحاث الٌورانٌوم األمرٌكً المشار إلٌه أعاله خالل جولته على حاالت من آالم المفاصل 
 والرعاؾ والتهابات عصبٌة وآالم فً الظهر واضطرابات فً النظر وحرقة فً البول لدى

. السكان القرٌبٌن من موقع الدروع المصابة، وهً أعراض تشابه أعراض التعرض اإلشعاعً
 .وقد اخضعوا لفحص أولً وأخذت عٌنات من بولهم للتحلٌل والدراسة

وبسبب تعقد هذا النوع من التلوث ولخطورته الكبٌرة المباشرة على حٌاة الناس ال بد من 
بالعمل والتنسٌق مع الكادر العلمً األكادٌمً العراقً ، وذلك اإلتفاق مع شركات عالمٌة للبدء 

لصعوبة مكافحة مثل هذا النوع من التلوث باإلمكانٌات الخاصة و الحاجة إلى الوسائل و 
كما البد من التحقق من دور . المعدات الكاشفة المعقدة والمتوفرة لدى الشركات المتطورة فقط

 238ربة وتحدٌد خارطة جٌولوجٌة لتواجد الٌورانٌوم الٌورانٌوم المستنفذ فً تلوٌث الت

وذلك ٌساعدنا على رسم . المتحلل من عائلة الٌورانٌوم فً التربة 226وارتفاع تراكٌز الرادون 
خارطة مسح اشعاعً للعراق والعمل على اٌجاد خطة عمل ألزالة اآللٌات والمدرعات الملوثة 

وهذه القضٌة تحتاج الى بحث معمق . تربة الملوثةمن المناطق السكانٌة والعمل على تنظٌؾ ال
لمعرفة حقٌقة اآلثار لمادة الٌورانٌوم المستنفذ على الكائنات الحٌة وبٌئة التربة على وجه 

 .الخصوص
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وكخطوة أولى ٌتطلب األمر جمع كل مخلفات الحرب بطرق علمٌة سلٌمة وتحت اإلشراؾ 
شعة والمدمرة، كما حدث سواء منذ فترة قصٌرة أو المباشر لتجنب إصابة المواطنٌن بالمواد الم

على األهالً بضرورة جمع تلك البقاٌا بدون إرشادات  1992عندما عممت السلطة بعد عام 

 .صحٌة عن كٌفٌة القٌام بذلك

وٌتحمل مسإولٌة تلك المستوٌات العالٌة من التلوث بالدرجة األولى النظام المقبورإلهماله 
ومع ذلك فإن . طوات الضرورٌة لسالمة البٌئة والمواطنٌن فً آن واحدوابتعاده عن اتخاذ الخ

اإلهتمام بهذا الجانب ولو متؤخرأ ٌقلل من الخسائر التً تكبدها وسوؾ ٌتكبدها شعبنا بكافة 
قومٌاته وانتمائاته المختلفة والمرشحة للزٌادة خصوصؤ إذا لم تتخذ اإلجراءات المباشرة للبدء 

لذلك ال بد من القٌام بحملة وطنٌة ألجراء مسح اشعاعً . التلوث الخطٌر بمكافحة هذا النوع من

 -:شامل للعراق بالطرق التالٌة

إجراء مسح أشعاعً بواسطة الطائرات للعراق من شماله الى جنوبه ألجل تحدٌد خارطة  -1
وهذه العملٌة تحتاج لتعاون . مسح اشعاعً أولٌة بؤتجاه توضٌح المناطق األكثر تضرراً 

 .والٌات المتحدة األمرٌكٌةال
 )توزٌع مجموعات صؽٌرة إلجراء المسح اإلشعاعً بواسطة العربات المزودة بكشافات  -2

وهذه العملٌة تتطلب مسح مٌدانً تتم . لقراءة المستوٌات األشعاعٌة المرتفعة (كٌكر
 حسب الخرائط الجؽرافٌة للمدن واألرٌاؾ وتتطلب الجهد والوقت ألنجاز المهمة بؤخذ

عٌنات من التربة والمٌاه وكذلك أخذ ُجرع من بول السكان فً تلك المناطق وارسالها 
الى مختبرات التحلٌل واألشعاع ألعداد الدراسات واألبحاث المطلوبة وطنٌا من أجل 

التؤكد من قضٌة الٌورانٌوم المستنفذ وأمكانٌة التطهٌر الشامل للتربة منه وهً عملٌة 

 .معقدة ومكلفة جدأ
شكٌل فرٌق علمً من الخبراء والباحثٌن فً التحلٌل الكٌمٌاوي والمهندسٌن ت -3

المتخصصٌن فً البٌئة ألجل القٌام بمسح كٌمٌاوي للتربة العراقٌة والمٌاه األنهر والمٌاه 
الجوفٌة والبحٌرات وكذلك فحص سالمة الهواء فً منطقة بؽداد والمناطق التً تعرضت 

والبد من التفكٌر مستقبال فً أنشاء شبكة منظمة . اق الى حرائق النفط فً جنوب العر
لمراقبة نوعٌة الهواء وسالمته من التلوث الكٌمٌاوي تنتشر من شمال العراق الى 

 .جنوبه ومن ؼربه الى شرقه تفصل كل مركزٌن بمسافة ُتحدد علمٌؤ
ص فرٌق علمً بٌولوجً ٌتشكل من المتخصصٌن والباحثٌن فً علوم الحٌاة مهمته فح -4

األنسجة الداخلٌة للحٌوانات والنباتات فً التربة والمٌاه للتؤكد من عدم تسرب العوامل 
الكٌمٌاوٌة السامة والمواد المشعة الخطٌرة إلٌها ومدى سالمة الدورة الطبٌعٌة للحٌاة 

والبد أن ٌتم تجهٌزه بؤحدث معدات . وٌتم ذلك بؤنشاء مختبر للتحلٌل البٌولوجً. فٌها
عدنا على معرفة األضرار التً لحقت باألنسان والكائنات الحٌة كاألسماك التحلٌل لٌسا

 .والطٌوروالبكترٌا جراء كل ما حدث فً العراق
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 :التلوث بالنفاٌات الصناعٌة والمنزلٌة- 2

ٌمتلك هذا النوع من التلوث تؤثٌرأ كبٌرأ لٌس على التربة فقط وإنما على المٌاه و الصحة العامة 
النفاٌات سواء الناتجة من المصانع المختلفة مثل الحدٌد واأللمنٌوم والخشب  أٌضؤ بسبب كثرة

والمواد البالستٌكٌة أو النفاٌات المنزلٌة، التً أصبحت تمثل مشكلة حقٌقة لما ٌسببه بقاءها من 
أضرار للصحة العامة لوجود مواد عضوٌة قابلة للتعفن والتلؾ، حٌث تتصاعد منها الروائح 

ٌساعد على التكاثر السرٌع للبكترٌا والفطرٌات والحشرات الضارة ، كما تشوه الكرٌهة، مما 
المكان بشكل ملحوظ، وذلك ناتج عن عدم اإلهتمام بمعالجتها واألسالٌب المتخلفة المتبعة 

من ناحٌة أخرى فإن اإلزدٌاد المطرد للنفاٌات المنزلٌة نتٌجة زٌادة األستهالك . للتخلص منها
شكلة خصوصؤ إذا علمنا أن المدن الصؽٌرة والمتوسطة تنتج من هذه ٌفاقم من هذه الم

الفضالت ٌومٌؤ آالؾ األطنان، حٌث ٌعتبر التخلص من هذه الفضالت المنزلٌة مسؤلة شدٌدة 
األهمٌة على المستوى الرسمً والصحً فً جمٌع البلدان، وذلك نظرأ لطبٌعة هذه الفضالت 

ب تنوع محتواها من مواد ؼذائٌة مختلفة ومعلبات التً تتطلب اإلسراع بالتخلص منها بسب
وألبسة مستعملة ومواد بالستٌكٌة وزجاج ومعادن مختلفة، هذا عدا المواد السامة والضارة 

إن التطور الصناعً ؼٌر المبرمج والخالً من إجراءات األمان ومراعاة البٌئة من . األخرى
اإلستهالكٌة المتزاٌدة التً تإدي لزٌادة  جهة والتطور العمرانً والسكانً العشوائً والمطالب

 .الفضالت الصلبة فاقم من هذه المشكلة وزاد من أضرارها

ٌكمن الحل األمثل والضروري لمثل هذا النوع من التلوث باتخاذ إجراءات محددة ومتابعتها 

 -: بجدٌة عالٌة، وأهمها ما ٌلً

والنفاٌات أو سحقها إنشاء مصانع متطورة فً جمٌع المحافظات لحرق الفضالت  -
وتعمل هذه . بعد تخلٌصها من المواد الصلبة الزجاجٌة والمعدنٌة المختلفة (تفتٌتها)

الطرٌقة لٌس فقط على التخلص من النفاٌات والفضالت، وإنما ٌتم تحوٌلها إلى مواد 
ذات فائدة اقتصادٌة ملموسة وذلك بإعادة تدوٌر تلك المواد كما فً البلدان المتطورة 

وٌمكن اإلستفادة من الحرارة الناتجة من عملٌة الحرق فً . ال تسبب تلوثؤ للهواء  بحٌث
و تمتلك الٌابان . تولٌد الطاقة الكهربائٌة التً تزداد الحاجة دومؤ لزٌادة مصادرها

 .وألمانٌا خبرة عظٌمة فً هذا المجال ٌمكن اإلستفادة منها
تحمل التكلفة كاملة ً فً جمع ونقل ٌجب سْن قوانٌن بٌئٌة تجبر كل شركة أو مصنع ب -

ومعالجة النفاٌات، األمر الذي ٌشجع هذه الشركات على إعادة اإلستفادة من النفاٌات 
وتتضاعؾ أهمٌة سن مثل هذه القوانٌن أمام حملة اإلعمار الشاملة . والحد من كمٌاتها

 .القادمة التً ٌحتاجها البلد خالل السنٌن القادمة
افة البٌئة الى الحٌاة السٌاسٌة والحٌاة العامة فً برامج تعلٌمٌة ال بد من أدخال ثق -

وثقافٌة موجهة من خالل توعٌة المواطن بضرورة التقٌد بتعلٌمات دوائر ومإسسات 
الحفاظ على البٌئة، فما تركه النظام المقبور من مخلفات سلبٌة على كافة األصعدة ال 
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بدون وعً عال ٍ ومسإول من قبل لٌس  ٌُعالج خالل فترة قصٌرة مهما تظافرت الجهود

 .المعنٌٌن والمختصٌن فقط ، وإنما كل أبناء الشعب
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الخيبراث الوفتىحت.. العراق
3 

 والوصبلحتأم عىدة العمل .. أم التمسين.. الحرة الطبئفيت

 

 

مثل كرة ثلج كبرت أزمات العراق، إلى حد أن وصفتها األمم المتحدة بالخطٌرة، محذرة من 
فً أعقاب موجة من التفجٌرات بالسٌارات المفخخة، لم تسلم منها .. انزالق البالد نحو المجهول

 1000من الماضً وحده أكثر  (أٌار)المدن الرئٌسة فً البالد، راح ضحٌتها فً شهر ماٌو 

ٌضاؾ إلى ذلك األزمة السٌاسٌة الخانقة التً . 2008قتٌل، ما ٌجعله األكثر دموٌة منذ سنة 
تواجهها حكومة نوري المالكً، فالمعتصمون فً المحافظات الؽربٌة من طائفة السنة، ٌلوحون 

و بالسالح بعد أن فشلت جهود المصالحة، فٌما ٌنادي بعضهم اآلخر بإنشاء إقلٌم خاص بهم وه
 .ما كان مرفوضا بٌنهم فً السابق

بعد أن بدا أن األزمة فً العراق، ربما .. باتت نوعا من الحل اآلن« المربع األول»العودة إلى 
حٌث تولت الوالٌات المتحدة بعد الؽزو، إجراء ترتٌبات .. فً طرٌقها إلى أن تتعقد أكثر فؤكثر

سٌاسٌة الحالٌة الحكم، ووصفها تولت بموجبها الطبقة ال« المحاصصة»سٌاسٌة من خالل 
. سٌاسٌون وقتها بؤنها منقوصة ألسباب كثٌرة

وانتشى المنتصرون الكبار من التؽٌٌر الدراماتً وهما الشٌعة واألكراد اللذان كانا ٌشعران 

 (2003وسقطت عام  1921تؤسست سنة )سنة من تؤسٌس الدولة العراقٌة الحدٌثة  80طوال 
وبعد نحو سنتٌن ونصؾ من هدوء . م فً إطاره العام سنًبالتهمٌش واإلقصاء تحت حك

سٌاسً نسبً بدأت أزمة المحاصصة السٌاسٌة تؤخذ بعدا آخر عندما ظهرت فكرة المقاومة التً 
 (شباط)اختلطت مع قضٌة اإلرهاب فاختلط المفهومان معا حتى تفجرت األوضاع فً فبراٌر 

مام العراقٌٌن خٌار واحد آنذاك هو خٌار عندما تم تدمٌر مرقد سامراء فانفتح أ 2006سنة 

. (2008  -2006)الحرب األهلٌة 

. الٌوم ٌبدو المشهد مختلفا ولعل أهم سمة فٌه هو أنه مفتوح على عدة خٌارات ال خٌار واحد
مثلما ٌجري تداوله ربما بهدؾ « دوٌالت»فهناك خٌار التقسٌم من خالل تشكٌل ثالث دول أو 

المكفولة « الفٌدرالٌة»وهناك خٌار األقالٌم . إن لم نقل المصٌبة تبسٌط األزمة أو المشكلة
وهناك خٌار الحرب األهلٌة التً ذاق العراقٌون وٌالتها . دستورٌا والمرفوضة واقعٌا وعملٌا

فعلى . لكن الحرب الطائفٌة انتهت مع أنه لم ٌجر االعتراؾ بها كلٌا. خالل السنوات الماضٌة
ل على الهوٌة طال عشرات آالؾ العراقٌٌن فً مختلؾ مناطق الرؼم من كل ما حصل من قت

والذي  1991العراق ما عدا إقلٌم كردستان الذي ٌتمتع بالحكم الذاتً وشبه انفصال منذ عام 
تحول إلى مالذ آمن للعراقٌٌن الهاربٌن من العنؾ الطائفً فً باقً مناطق البالد ال سٌما 

. مة بؽدادالمختلطة منها وفً المقدمة منها العاص

                                                             
3

 الشرق األوسط –حمزة مصطفى   
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. وحٌن نقول المربع األول الذي كان ٌخشاه الجمٌع فإن المقصود به كان الحرب الطائفٌة فقط
وربما . أما الٌوم فإن هناك باإلضافة إلى هذا الخٌار خٌارٌن آخرٌن وهما التقسٌم واألقالٌم
صر بترجٌح ٌتساءل الكثٌرون أي من هذه الخٌارات هو األكثر ترجٌحا؟ ولعل اإلجابة هنا ال تنح

أي واحد من هذه الخٌارات بناء على المعطٌات التً ٌفرضها الواقع بل إن األخطر من ذلك هو 
أن اختالط األزمة بٌن ما هو سٌاسً ومجتمعً، داخلً وخارجً، ٌجعل من إمكانٌة أن تتحقق 

ضً فالتقسٌم ال ٌمكن أن ٌتم فً ظل الوضع الحالً فً العراق بالترا.. كل هذه الخٌارات معا
تم )وحتى األقالٌم التً ٌكفلها الدستور العراقً . وبالتالً فإنه قد ٌؤتً من خالل حرب أهلٌة

ال تبدو الٌوم وفً ظل اشتداد األزمة السٌاسٌة خٌارا متفقا علٌه حتى بٌن  (2005إقراره عام 

مرة وما زالت مست 2012المتظاهرٌن فً المحافظات الؽربٌة من العراق والتً بدأت أواخر عام 
« خٌار من فً المٌدان خٌارنا»وحتى آخر جمعة مظاهرات التً أطلق علٌها جمعة . حتى الٌوم

 (إحدى أكبر المدن المقاومة فً العراق)فإن معارك باألٌدي والعصً حدثت فً مدٌنة الفلوجة 
. بٌن مإٌدي اإلقلٌم السنً ومعارضٌه

لعراقً حسن العلوي ٌطلق فً إطار المفكر العراقً المعروؾ والنائب المستقل فً البرلمان ا
العراق ٌمر الٌوم فً »أن « الشرق األوسط»رإٌته لما ٌجري فً العراق اآلن فً حدٌثه لـ

مرحلة الدولة الفارؼة وداخل هذه الدولة الفارؼة عدة مشتركات مشترك روحً ومشترك وطنً 
لة فراغ وهو ما حتى داخل المشترك المذهبً توجد حا»وٌضٌؾ العلوي أنه . «ومشترك دٌنً

ترك المإسسات »، معتبرا أن «ٌإدي إلى ازدهار االنقسامات وذلك فً ؼٌاب سلطة مركزٌة

مإسسة دولة فارؼة وتدار بالوكالة بمن فٌها وزارة األمن  50فارؼة وذلك من قبٌل وجود نحو 

بة فً لٌس هناك رغ»وٌرى العلوي أنه . «الوطنً فً بلد أخطر ما ٌعانٌه الٌوم هو ؼٌاب األمن
وبذهب العلوي بعٌدا فً . «ملء الفراؼات بما فً ذلك وزارات الداخلٌة والدفاع واألمن الوطنً

رئٌس الوزراء نوري المالكً وعلى الرؼم من تولٌه والٌتٌن »تشخٌص األزمة حٌث ٌقول إن 
فإنه ال ٌزال فً مرحلة التؤسٌس ولم ٌدخل بعد فً مرحلة الحكم وال أحد ٌعرؾ حتى اآلن متى 

وألننا ما زلنا فً مرحلة التؤسٌس فإنه وطبقا للعلوي فإن . «تنتهً مرحلة التؤسٌس هذه
وٌعٌد العلوي األزمة . «الحكم سائب حٌث ال ٌوجد من ٌتابع الفساد والقتلة واللصوص»

هذه الطبٌعة التوافقٌة ال »العراقٌة بكل تجلٌاتها إلى الطبٌعة التوافقٌة للبرلمان العراقً حٌث إن 
لرئٌس الوزراء حرٌة العمل فالبرلمان العراقً هو لٌس بٌد أعضائه بل بٌد زعامات الكتل  تترك

وكل القوانٌن والقرارات فٌه تطبخ فً مطبخهم وتتم المصادقة علٌها داخل البرلمان ولعل 
. «مرتٌن أو ثالث أنجز فٌها البرلمان قوانٌن ؼٌر متفق علٌها مسبقا

عاصر النورٌٌن  (وهو أكبر أعضاء البرلمان العراقً سنا 1936موالٌد )العلوي وبحكم سنه 

ونوري المالكً  (1958  -1921)نوري السعٌد رئٌس الوزراء المزمن فً العهد الملكً .. معا

المالكً ٌمر الٌوم بهاجس نوري السعٌد حٌث لم ٌكن »ٌقول إن . 2006الذي ٌحكم منذ عام 

. «المالكً الذي ٌواجه الٌوم خصوما أقوٌاءأمام السعٌد خصم قوي بٌنما األمر مختلؾ أمام 
عدم وجود تناظر »وفً بلد لم تترسخ مإسساته الدٌمقراطٌة فإن الحاكم ٌجد صعوبة فً ظل 

األزمة مركبة حٌث إن المالكً »وبشؤن رإٌة المستقبل ٌرى العلوي أن . «نوعً داخل البرلمان
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تى داخل الشٌعة بٌنما ٌتنامى الٌؤس ال ٌزال ٌراهن على حكومة أؼلبٌة فً ظل احتدام الصراع ح
عند السنة بسبب أنهم ٌرون أن الحكومة لم تقدم لهم شٌئا وهو ما بات ٌدفع قسما منهم إلى 

البحث عن إقلٌم ٌرٌدون له أن ٌناظر اإلقلٌم الكردي وهو خطؤ فادح ألن اإلقلٌم الكردي هو نتاج 
. «ة مفقودةحلم طوٌل بٌنما اإلقلٌم السنً هو تعبٌر عن كابوس سلط

ال تختلؾ رإٌة عمٌد كلٌة النهرٌن فً جامعة بؽداد الدكتور عامر حسن فٌاض كثٌرا عن رإٌة 
ٌرى أن « الشرق األوسط»فٌاض وفً حدٌثه لـ. «الدولة الفارؼة»العلوي بشؤن مفهوم 

فهناك والكالم « المشهد العراقً ٌنفتح اآلن على أربعة مفردات هً عوق وعوز وعبث وعجز»
« عوق سٌاسً وعوز تشرٌعً وعبث بالمال العام وعجز باألداء الحكومً»ر فٌاض للدكتو

بقٌت هذه العالمات الفارقة السلبٌة على حالها فإنه كفٌل بؤن ٌجعل من »معتبرا أنه فً حال 
ببقاء الحال على ما هو »مإكدا أنه « شًء اسمه العراق عبارة عن كٌان سٌاسً ولٌس دولة

ات ٌمكن أن ٌكون التقسٌم أو التفتٌت أو التجزئة أو الحرب األهلٌة علٌه طبقا لهذه الخٌار
مشكالت العراق »وٌضٌؾ الدكتور فٌاض قائال إن . «مطروحة وال ٌمكننا استبعاد أي منها

أساسها داخلً وإن كان مظهرها خارجٌا وإن كل من ٌتصور أن مسببات مشكالتنا خارجٌة فإنه 
ارجٌة ولكن فً حال تمت معالجة النقاط األربع فإن واهم مع عدم استبعاد وجود أجندة خ

التؤثٌرات الخارجٌة سوؾ تتقزم بٌنما فً حال لم تتم معالجتها فإن هذه التؤثٌرات الخارجٌة 
مع ذلك فإن مجموع األوضاع التً . «ستتؽول وتصبح هً األساس فً رسم مستقبل العراق

المحافظات الؽربٌة وعدم حسم األزمات  ٌمر بها العراق حالٌا من حٌث استمرار المظاهرات فً
السٌاسٌة المختلفة بٌن البرلمان والحكومة وعدم تحقٌق مفهوم محدد ومتفق علٌه للشراكة فً 

الحكم وصناعة القرار فإنه وطبقا لما ٌراه الدكتور رائد فهمً عضو المكتب السٌاسً للحزب 
فإن « الشرق األوسط»دٌثه لـالشٌوعً العراقً ووزٌر العلوم والتكنولوجٌا السابق فً ح

الخٌارات المطروحة وهً التقسٌم أو األقالٌم أو الحرب الطائفٌة لٌست مفروضة بوصفها »
خٌارات مسبقة حٌث إنه لم ٌعلن أحد أنه ٌرٌد حربا طائفٌة أو ٌرٌد تقسٌم العراق باستثناء ربما 

التدمٌر أٌا كانت بعض القوى اإلرهابٌة التً لٌس لدٌها سوى خٌار واحد هو التخرٌب و
الصراعات الحالٌة بٌن القوى والكتل »والخطورة بالنسبة لما ٌراه الدكتور فهمً أن . «النتٌجة

السٌاسٌة وما بات ٌترتب علٌها من أجندات داخلٌة وخارجٌة ٌمكن أن تإدي اآلن أو فً مرحلة 
حشٌد بكل أنواعه الحقة إلى نتٌجة من هذا النوع ال سٌما مع ؼلق قنوات الحوار فضال عن الت

كل المإشرات تظهر أننا وصلنا إلى مفترق طرق »وٌضٌؾ فهمً قائال إن . «لدى كل األطراؾ
إلى الحد الذي بدأت فٌه جهات أممٌة ودولٌة تقلق على ما ٌجري فً العراق مثل األمم المتحدة 

داعً فإنه ٌصعب وكذلك الوالٌات المتحدة األمٌركٌة وبرٌطانٌا وبالتالً فإنه ما لم ٌتم وقؾ الت
. «السٌطرة على ما ٌمكن أن ٌحصل فً المستقبل

لم ٌعد الدٌن أو المذهب ضامنا لوحدة العراق بل فً ظل التعددٌة الدٌنٌة والمذهبٌة والعرقٌة فً 
سنة )ولو كان قد دخل األكراد لعبة المذاهب . العراق فإن المذاهب تحولت إلى مشكلة بحد ذاتها

حٌث »ا تمكنوا من بناء تجربة تعتبر مثالٌة فً إقلٌم كردستان من لم (فً ؼالبٌتهم العظمى
مثلما ٌرى « االستقرار واألمان واالستثمار الذي حول قرٌة قبل سنوات مثل أربٌل إلى مدٌنة
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تحولت مدٌنة مثل بؽداد فً الماضً إلى قرٌة اآلن بسبب »حسن العلوي فً مداخلته بٌنما 
وطالما أن الدٌن أو المذهب لم ٌعد فً ظل . «السنةالصراعات والنزاعات بٌن الشٌعة و

األوضاع الحالٌة التً ٌمر بها العراق ضامنا لوحدة البالد أو على األقل سدا أمام محاوالت 
تمزٌقها والذهاب بها إلى خٌارات مختلفة ومفتوحة على كل االحتماالت فإن األنظار تتجه اآلن 

وفً هذا اإلطار ٌرى . را محورٌا فً تارٌخ العراقإلى العشٌرة التً لعبت وال تزال تلعب دو
الشٌخ جمال البطٌخ رئٌس الكتلة البٌضاء فً البرلمان العراقً ووزٌر الدولة لشإون العشائر 

التصعٌد الحالً بٌن أقطاب العملٌة السٌاسٌة وكل »أن « الشرق األوسط»السابق فً حدٌثه لـ
إنما هو ناتج عن التؽٌٌر الذي حصل عام ما ترتب علٌه من تهٌٌج وشحن للشارع العراقً 

وهنا ٌجب أن نقر بالعامل الخارجً ولٌس الداخلً لجهة أن االحتالل األمٌركً للعراق  2003
هو الذي بذر الفتنة الطائفٌة بسبب أن التؽٌٌر الذي حصل كان تؽٌٌرا قاسٌا بكل المعاٌٌر أدى 

على هذا التدمٌر ؼٌر أن تماسك المجتمع  إلى تدمٌر الدولة العراقٌة وكان قد علق آماال كبٌرة
وٌضٌؾ . «العراقً ببعده العشائري وشكل وال ٌزال ٌشكل عامال أساسٌا باتجاه وحدة هذا البلد

القبٌلة فً العراق هً الوحدة األساسٌة فً العراق وهً دائما منقسمة إلى »البطٌخ قائال إن 
ل توحٌد مجتمعً وهو أمر أدى وسوؾ قسمٌن شٌعً وسنً وقد أصبح هذا االنقسام القبلً عام

ٌإدي إلى إفشال كل المحاوالت الهادفة إلى تقسٌم العراق أو تجزئته طبقا لعامل االحتراب 
وٌإكد . «الطائفً على الرؼم من كل الضخ والتحشٌد وشراء الذمم وؼٌرها من المحاوالت

عٌة والدلٌل على ذلك األزمة فً العراق اآلن هً أزمة سٌاسٌة ولٌست أزمة مجتم»البطٌخ أن 
أن الكثٌر من السٌاسٌٌن على الرؼم من أنهم جزء من العملٌة السٌاسٌة ولدٌهم مواقع 

وامتٌازات فإنهم ما زالوا ٌحنون للماضً وٌحاولون ركوب شتى الموجات من أجل تحقٌق 
 أهداؾ باتت مرفوضة حتى فً حواضنهم االجتماعٌة مثل حكاٌة اإلقلٌم السنً الذي ٌطالب به

بعض السٌاسٌٌن على الرؼم من أنه مرفوض من قبل كبار مراجع السنة مثل الشٌخ عبد الملك 
الوعً االجتماعً للشعب العراقً حٌث إن الناس »وٌراهن البطٌخ على ما ٌسمٌه . «السعدي

من . «اكتشفوا حقٌقة الكثٌر من السٌاسٌٌن من أصحاب المشارٌع الهادفة إلى تمزٌق العراق
ٌادي فً دولة القانون ورئٌس المركز العراقً للتنمٌة اإلعالمٌة الدكتور عدنان جهته ٌرى الق

الحدٌث عن الخٌارات المفتوحة بالنسبة للوضع »أن « الشرق األوسط»السراج فً مداخلته لـ
العراقً ومن بٌنها التقسٌم لٌس أمرا جدٌدا حٌث إن الالفت فً تارٌخ العراق ومنذ عقود أن 

وسٌاسٌا ملخصه هو تقسٌم العراق وكؤن هذا األمر هو أحد ثوابت السٌاسة هناك ضخا إعالمٌا 
العالمٌة أو االستراتٌجٌة الدولٌة وقد أصبح هذا األمر وكؤنه قدر ال ٌمكن الفكاك منه وأنه ٌمكن 

لكن واقع الحال هو بخالؾ ذلك فالعراق لم »وٌمضً السراج قائال . «أن ٌتحقق فً قابل األٌام
ذم على الرؼم من كل ما مر به على الرؼم مما ٌبدو أنه ٌمر الٌوم فً ظرؾ ٌتقسم ولم ٌتشر

مختلؾ إال أن النتٌجة النهائٌة أن العراقٌٌن سوؾ ٌتخطون مثل هذه المخاوؾ على الرؼم من 
أن تارٌخ العراق الحدٌث لم ٌخل أٌضا من صراعات بٌن الشٌعة والسنة وبٌن العرب واألكراد 

طبقا لرإٌة البعض فإن »وٌرى السراج أنه . «تذهب أدراج الرٌاحولكنها سرعان ما تزول و
التقسٌم أو األقالٌم هو الحل وإنه ٌمكن أن ٌحل المشكالت ولكن فً حال حصل ذلك فإن الدوٌلة 
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الشٌعٌة التً تتشكل والدوٌلة السنٌة سوؾ تبحث كل واحدة منهما عن حلٌؾ إقلٌمً وهو أمر 
الحل لدعاة المٌلٌشٌات كان شٌعٌا عندما قاد »معتبرا أن ، «سوؾ ٌفاقم المشكالت ال ٌحلها

المالكً صولة الفرسان فً البصرة والعمارة وبؽداد والحل لدعاة األقالٌم ومطاردة القاعدة كان 
سنٌا عندما شكلوا الصحوات والٌوم ٌطردون من داخل ساحات االعتصام كل من ٌدعو إلى 

 .«التقسٌم
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االلتصبد العرالي ينوى، لكن كن عذد الوستفيذين؟
4 

ارتبطت التنمٌة فً العراق تارٌخٌا بقدرته على بٌع النفط وانتاجه وباسعار النفط العالمٌة، لكن 
تدابٌر تحقٌق النمو االقتصادي المرتبطة بالنفط قد تخفً بعض المصاعب االقتصادٌة التً 

. تواجه العراقٌٌن العادٌٌن

القرن الماضً إلى ارتفاع  ، بعد أن أدت األزمة النفطٌة فً منتصؾ سبعٌنٌات1980ففً العام 
أسعار النفط، كان نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً فً العراق أعلى من أي بلد آخر فً 

. دوالراً، وفقاً لبٌانات البنك الدولً 3,453حٌث بلػ  (باستثناء إسرائٌل ودول الخلٌج)المنطقة 
إٌران والعراق وسنوات لكن هذا الرقم انخفض بشدة فً التسعٌنٌات، خالل الحرب بٌن 

وبعد ارتفاع طفٌؾ فً . ، وهو ادنى مستوٌاته1997دوالرا فً عام  455العقوبات، لٌصل الى 

، عاد 2011وبحلول العام . 2000دوالرا فً عام  742، تراجع مرة اخرى، الى 2000العام 

. دوالرا، رؼم أن هذه االرقام لٌست معدلة لمراعاة معدالت التضخم 3,501الى 
بؽً االشارة الى ان العراق هو ثانً أكبر منتج للنفط الخام اآلن وٌمتلك خامس أكبر وٌن

وفً الوقت الذي ٌتوقع فٌه وصول معدل النمو . احتٌاطً مإكد من النفط الخام فً العالم

، ٌعتبر االقتصاد العراقً االسرع نموا فً المنطقة، 2016بالمائة حتى العام  9.4السنوي إلى 

. العراقٌة وفقا للحكومة

، ومن المتوقع أن 2012ملٌار دوالر فً عام  94وقد جلب ارتفاع اسعار النفط إٌرادات تبلػ 

، وفقاً لمجلة المسح االقتصادي للشرق 2013ملٌار دوالر فً عام  100ترتفع إلى أكثر من 

 9وٌتوقع صندوق النقد الدولً أن ٌنمو الناتج المحلً اإلجمالً فً العراق بنسبة . األوسط
. 2013بالمائة فً العام 

 
نمو القطاع العام 

ونتٌجة لزٌادة قدرة العراق على بٌع النفط بعد رفع العقوبات، توسع القطاع العام، وزادت 
. رواتب العاملٌن فٌه بشكل كبٌر، مما أدى إلى ظهور طبقة وسطى قوٌة

. ل مكان، كان حزب البعث فً ك2003قبل عام »وقال الموظؾ الحكومً سعد الشمري ان 
كنت أخشى أن ٌكتبوا تقارٌر ضدي، كما كانوا . وكان من الصعب العمل فً مثل هذه البٌئة

كنت أخشى أن أذهب . ٌفعلون طوال الوقت، إذا حاولنا أن ننتقد عملهم ألي سبب من األسباب
« .إلى العمل ذات مرة وال أعود إلى داري

قت إلى العمل لساعات إضافٌة كسائق أنه اضطر فً ذلك الو (إٌرٌن)وأضاؾ فً تصرٌح لشبكة 
. اآلن راتبً ٌكفٌنً أنا وأسرتً، وال أشعر بؤي خوؾ فً الوزارة»وأضاؾ قائالً . سٌارة أجرة

« .لقد تؽٌرت حٌاتً لألفضل؛ لدي المزٌد من المال ولدي سٌارة جدٌدة

                                                             
4

 (ايرين)األنباء األنسانيةشبكة  
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ي اإلجمالً الناتج المحل»)وكان معدل النمو االقتصادي السنوي فً اآلونة األخٌرة فً العراق 
أكثر تواضعاً من نمو الناتج المحلً اإلجمالً اإلسمً، وإن  (المعدل لمراعاة التضخم« الحقٌقً

، وفقاً لنشرة بٌزنس 2003بالمائة فً العام  28.3وقد تراجع االقتصاد بنسبة . كان ال ٌزال جٌداً 

وخالل المدة من . بالمائة فً العام الالحق 39.6مونٌتور انترناشونال، لكنه انتعش بنسبة 

. بالمائة سنوٌاً، حتى خالل أسوأ سنوات العنؾ 6.5، نما االقتصاد بمعدل 2011إلى  2005
مع ذلك، ٌصؾ بسام ٌوسؾ، أستاذ االقتصاد فً جامعة والٌة إندٌانا، النمو االقتصادي فً 

فهو اقتصاد أصٌب  -نظراً لضعؾ نقطة انطالقه « ضعٌؾ»العراق فً العقد الماضً بؤنه 
 –لركود بسبب العقوبات وحكومة تجارتها مقٌدة، وؼٌر قادرة على إنفاق أي أموال محلٌاً با

. والتدفق المفاجئ للنقد عندما تمكن من استئناؾ صادرات النفط

سنوات  10ما كنا نعتقد أن العراق قادر على فعله بهذه األموال المفاجئة قبل »وأضاؾ أن 
« .ٌختلؾ تماماً عّما حدث بالفعل

 
تظار الفوائد بان

وأفاد اقتصادٌون وعمال إؼاثة أن جزءاً كبٌراً من الثروة المكتشفة حدٌثاً لم ٌصل إلى 
المواطنٌن البسطاء، وٌرجع ذلك إلى حد كبٌر إلى اعتماد االقتصاد العراقً على النفط، والفساد 

. الحكومً، وعدم القدرة على تنفٌذ المٌزانٌات والفشل فً تطوٌر القطاع الخاص
على الرؼم من أن الناتج المحلً اإلجمالً آخذ فً الصعود، إال أن »وضح ٌوسؾ ان وي

« .المواطن العراقً العادي ال ٌشعر بذلك ألن القدرة على إنفاق هذه األموال مقٌدة

، صنفت منظمة الشفافٌة الدولٌة الفساد فً القطاع العام العراقً على أنه من 2012وفً العام 

دولة فً مإشر  176من أصل  169ي العالم، حٌث جاء فً المرتبة بٌن أعلى المعدالت ؾ
. مدركات الفساد

، قال سودٌبتو موخرجً، الذي ٌقود فرٌق االنتعاش االقتصادي (إٌرٌن)وفً تصرٌح لشبكة 
النمو االقتصادي »والتخفٌؾ من حدة الفقر فً برنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً العراق، ان 

« .تحسٌنات متناسبة فً رفاه الشعبالكلً لم ٌترجم إلى 
 –الصؽٌرة بالفعل  -وكان العراق ٌعتمد دائماً على الواردات، والقطاعات الزراعٌة والصناعٌة 

التً أصٌبت بالركود تحت وطؤة الضؽط األمرٌكً لتحرٌر الواردات، ما جلب طوفاناً من السلع 
فقد مثل هذا القطاع نحو . العمل كما فشل قطاع النفط فً خلق العدٌد من فرص. األرخص ثمناً 

نصؾ الناتج المحلً اإلجمالً العراقً فً العقد األول من القرن الحادي والعشرٌن، لكنه وظؾ 
. أقل من واحد بالمائة من العمال الناشطٌن اقتصادٌاً 

، وفقاً لإلحصاءات 2004إلى  1990وبعد قفزة هائلة فً معدالت البطالة فً المدة من 

بالمائة فً العام  11.7إلى  2003بالمائة فً العام  28.1فض معدل البطالة من الحكومٌة، انخ

. 2008بالمائة فً العام  15.3، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 2007

، الذي ٌستند إلى (IKN)بالمائة، وفقاً لمسح شبكة معرفة العراق  8وٌبلػ معدل البطالة الٌوم 

وا أي عمل على اإلطالق خالل األٌام السبعة األشخاص الذٌن لم ٌشؽل)أضٌق تعرٌؾ للبطالة 
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 11، و(التً سبقت المقابلة وكانوا متاحٌن للعمل وٌبحثون بنشاط عن وظٌفة هذا األسبوع
، «مفٌد»أو « مثمر»األشخاص الذٌن ال ٌعملون بشكل )بالمائة باستخدام تعرٌؾ أكثر شمولٌة 

ا تحسنت الظروؾ فً سوق وال ٌسعون بنشاط للحصول على عمل، لكنهم سٌفعلون ذلك إذ
وٌعانً النساء . أما اإلحصاءات الحكومٌة، التً تستخدم تعرٌفاً أوسع، فهً األعلى. (العمل

. والشباب واألشخاص الذٌن ٌعٌشون فً المناطق الرٌفٌة من معدالت بطالة أعلى من المتوسط
الماضً أن أكثر من  وقد وجد االستطالع الذي أجراه المعهد الدٌمقراطً الوطنً فً أواخر العام

ذكروا البطالة باعتبارها واحدة من أهم مصدرٌن للقلق ٌنبؽً  -بالمائة  55 -نصؾ العراقٌٌن 
. على الحكومة التصدي لهما

فإن تقاضً رواتب أكبر  -ومعظمهم فً القطاع العام  -أما بالنسبة ألولئك الذٌن لدٌهم وظائؾ 
فقد تجاوز تضخم . بسبب ارتفاع معدالت التضخم ال ٌعنً بالضرورة المزٌد من القوة الشرائٌة

قدرته بعض المصادر )بالمائة فً أوج التضخم خالل العقد الماضً،  50األسعار االستهالكٌة الـ 

، انخفض 2013ولكن اعتباراً من كانون الثانً . 2006فً العام  (بالمائة 76.5بما ٌصل إلى 

. ركزي العراقًبالمائة، وفقاً للبنك الم 2.2هذا المعدل إلى 
ٌشكو مصطفى أحمد، وهو أب لطفلٌن من بؽداد، من أن كل شًء أصبح أؼلى اآلن، وٌقول 

وكنت أمأل . دٌنار 5,000دٌنار عراقً، أما اآلن فهً تكلؾ  500كنت أشتري الشطٌرة بـ »

« .دٌنار للقٌام بذلك 30,000دٌنار، أما اآلن فؤدفع  6,000السٌارة بالبنزٌن مقابل 
 

فقر قٌاس ال
مع ذلك، فإن الصورة قد تحسنت بشكل كبٌر منذ انقضاء السنوات التً قضاها العراق تحت 

ومن بٌن جمٌع األهداؾ اإلنمائٌة لأللفٌة، حقق العراق أكبر قدر من التقدم فً . وطؤة العقوبات
الهدؾ األول، بل وحقق بالفعل الهدؾ المتمثل فً خفض نسبة السكان الذٌن ٌعٌشون فً فقر 

فقد انخفضت نسبة السكان الذٌن ٌعٌشون على أقل من . 2011إلى النصؾ بحلول العام  مدقع

بالمائة  13.9إلى  1990بالمائة فً  28من  (معدلة لتعادل القوة الشرائٌة)دوالر أمرٌكً  2.50

. 2011فً العام  11.5، ثم إلى 2007فً عام 

بعد انتهاء فترة »ت، ان وحسب ما ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء فً توضٌحه لإلحصاءا

طرأ تحسن  2007وزٌادة األجور والرواتب فً العام  2003الحصار االقتصادي فً العام 
مستوٌات الدخول فً القطاع الحكومً »وأضاؾ أن « ملحوظ فً المستوى المعٌشً لألسر،

 بالمائة من إجمالً الدخل العائلً قد ارتفع، وأدى ذلك الى 45الذي تشكل نسبة مساهمته 
انخفاض نسبة السكان الذٌن ٌقل دخلهم الٌومً عن دوالر واحد فً الٌوم بشكل كبٌر عما كانت 

« .1990علٌه فً العام 

هو  -دٌنار عراقً فً الشهر  76,896 -مع ذلك، فإن البنك الدولً ٌرى أن خط الفقر الوطنً 

بالمائة من السكان  23وبهذا المقٌاس، كان . من الرفاه االقتصادي« مفٌد أكثر بكثٌر»مقٌاس 

. ، وفقاً لدراسة استقصائٌة أجرتها الحكومة والبنك الدول2007ًٌعٌشون فً فقر فً العام 
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على الرؼم من انخفاض معدالت البطالة بشكل كبٌر، إال أن معدالت »وقال بسام ٌوسؾ ان 

« .2004الفقر ظلت مرتفعة بعناد منذ العام 

ن هذا العام عن قبل الحكومة واألمم المتحدة على وتركز البحوث التً ستصدر فً وقت الحق م
التً  -أي ؼٌاب فرص الوصول إلى احتٌاجات أساسٌة معٌنة  –مستوٌات الفقر متعدد األبعاد 

. ٌمكن أن تكشؾ عن مستوٌات أعلى من الحرمان
فً بلد متوسطة الدخل شهد نمواً اقتصادٌاً كبٌراً، هل ٌجب أن تستمر »وقال موخرجً ان 

« ة من كل هذه البطالة؟ وهل ٌنبؽً أن ٌظل هذا العدد الكبٌر من الناس تحت خط الفقر؟المعانا
كما ٌسارع هو وآخرون إلى اإلشارة إلى أن المعدالت الوطنٌة تستند إلى التقدم األسرع نسبٌاً 

فً اإلقلٌم الكردي األكثر هدوءاً واستقراراً الذي ٌتمتع بالحكم الذاتً فً الشمال، وتخفً 
. ان الذي تعانً منه المحافظات األخرى مثل القادسٌة والمثنى ودٌالىالحرم

فقد انخفض مإشر . وربما ٌكون الجانب المشرق هو أن الفقر فً العراق لٌس شدٌد العمق
فجوة الفقر، الذي ٌقٌس متوسط الفجوة بٌن ما ٌنفقه الفقراء كنسبة مئوٌة من خط الفقر، من 

 -، وفقاً لإلحصاءات الحكومٌة 2011بالمائة فً العام  2.6إلى  2006بالمائة فً العام  5.0

وتوضح هذه األرقام أنه فً حٌن أن الكثٌر من الناس . وهو أقل بكثٌر من معظم البلدان األخرى
ٌقفون على حافة عتبة الفقر وٌمكن أن ٌقعوا بسهولة فً براثنه، فإن هناك أٌضاً العدٌد من 

 .سهولة بقلٌل من الدعمالفقراء الذٌن ٌمكن إخراجهم منه ب
 

 
 


