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صالح الدين؟هل أصاب العبادي الهدف في 
1 

 
تخرج « الدواعش»مألوا أجواء العراق بأحاديثهم عن خطط التحرير في العراق، وكلما انكفأ 

وعلى مدار األيام، كانت أصوات محددة . وجوه سياسية من مخابئها للحديث عن فلسفة الحرب
وبقي وصفنا ألهمية . تتحدث عن تحرير الموصل، من دون وجود لمعطيات على األرض

صالح الدين ثابتا، رغم كل المعترضين من المناطقيين وممن لم يستطيعوا الخروج من  محافظة
وكان هامش الخشية واردا من أن . على وحدة العراق بدفع من أطراف معلومة« التآمر»دائرة 

يصدق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تفسيرات من يّدعون المعرفة وقراءة تقدير 
غير أن العبادي أثبت قدرة . يقة يستندون إلى أوهام استغفال اآلخرينالموقف، وهم في الحق

 .عالية في قراءة النيات وتبني أفضلها في مجال تحديد األسبقيات
محافظة صالح الدين تحتل موقعا استراتيجيا، فلها حدود مع محافظات نينوى وكركوك وديالى 

القادرة على ضرب مشاريع األقلمة  -ن من حيث الموقع والتكوي -واألنبار وبغداد، وهي وحدها 
التفكيكية، وقد نجح الوطنيون في إحباط تسرب الفكر المناطقي الذي تبناه أشخاص من قليلي 

لذلك، فإن هذه المحافظة تستحق أن تأخذ . التجربة أو المفسدين والطائفيين والمدفوعين
وقد تبنى . «الدواعش»يرها من األسبقية األولى في التحرير بعد أطراف بغداد، التي تكامل تطه

العبادي تقديرا صائبا للموقف، واتخذ قرارا حاسما بتطهير المحافظة ومركزها تكريت رغم 
حصول تقاطعات سلبية بين الدور األميركي وقيادات الحشد الشعبي، التي كان لها الدور األكبر 

 .في تحرير مناطق شرق دجلة وإحكام الحصار على تكريت من جهة الشرق
ومع أن األغلبية الساحقة من أهلها تركوا بيوتهم نازحين . الحسابات في تكريت معقدة للغاية

إلى محافظات أخرى، فإن صلة المدينة بالنظام السابق جعلت الهواجس والدعايات في تصاعد 
مستمر، من حاالت ترتقي إلى مستوى الشك حول نيات القسوة من قبل القوات المهاجمة، وهذا 

مزيد من القرارات الضبطية للمحافظة على من تبقى من المدنيين األبرياء وممتلكاتهم تطلب ال
والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، ال سيما أن الوضع المالي يمر بصعوبات نتيجة تدني أسعار 

 .النفط
ة في المناطق المبني« الدواعش»الضوابط الصارمة في تقليل الضرر أثناء القتال قابلها انتشار 

وزرع العبوات الناسفة وتفخيخ البيوت، وهو ما أضاف تعقيدات إلى آليات المجابهة وقواعد 
االشتباك، كما أن تجهيزات القوات العراقية ال تزال متواضعة في مجال االستطالع الجوي 
وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات الهجوم األرضي، وهو ما يجعل قدرة التأثير أقل 

وفي مدينة . ف المناطق المفتوحة التي يقل فيها هامش الحذر في استخدام األسلحةإيقاعا، خال
قبول المجابهة، ليس ألنهم قد حوصروا وقطعت طرق هروبهم « الدواعش»تكريت قرر 
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فحسب، بل ألن هزيمتهم في تكريت تترتب عليها تداعيات خطيرة في كل مناطق العمليات، 
اتخاذ القرارات الحاسمة دون تردد، وتشير تقارير خاصة إلى  فتزداد قدرة القيادة العراقية على

 .السابقين« القاعدة»الذين حوصروا في تكريت هم من عتاة مجرمي « الدواعش»أن كثيرا من 
عمليات صالح الدين في أسبوعها الخامس، وستأخذ بعض الوقت ضمن الحسابات المنطقية، 

بعد النصر العظيم بتحرير تكريت، الذي  وستكون محصلتها كبيرة على سير الصراع، خصوصا
تحقق في وقت قياسي، خالف كل التوقعات والحرب النفسية، وال بد من التأكيد على أن قرار 

 .القائد العام العبادي باقتحام المدينة يحسب له تاريخيا وقد أصاب الهدف تماما
وهو ما جرى االستدالل إليه وبعد عمليات صالح الدين يرجح أن تأخذ األنبار األسبقية التالية، 

وإذا . من بين سطور القائد العام المعلنة، إن لم تحدث متغيرات استراتيجية قاهرة يصعب توقعها
ما تحقق هذا، فسيكون الهدف قد أصيب مرة أخرى في مرحلة بالغة األهمية على كل 

 .المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية، رغم رغبات سياسيين محليين
اع ال يزال مستمرا بسبب النقص في التجهيزات القتالية العراقية، والمقاتل العراقي يقاتل الصر

في ظروف صعبة، واالنتصارات التي يحققها تعكس درجة عالية من اإليمان، مع أن الخسائر ال 
وأيا تكن الظروف والمعطيات، فاالنتصارات ال يمكن تحققها في الحروب الصعبة . يستهان بها

تخاذ قرارات حاسمة مبنية على حسابات دقيقة، وتشير الدالئل إلى وجود آليات صحيحة إال با
وواقعية وعلمية تؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة، وتشترك في هذا خبرات عراقية وإقليمية 
ودولية، مما يجعل فرص االختالف قائمة بحكم الثقافات والنيات، ويبقى اختيار األصح فنا من 

 .والمشورة تطلب وتقدم بال طلبفنون القيادة، 
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تحرير الموصل لماذا يتاخر؟
2 

 
 

كثر الحديث في الفترة االخيرة عن ساعة الصفر التي سوف تبدا بها عملية تحرير نينوى من 
 .سيطرة تنظيم داعش االرهابي ولم يتم تحديد اي وقت للبدء بهذه العملية الى االن

بين ليلة وضحاها فال بد من االستعداد المعنوي عملية تحرير الموصل ال يمكن ان تتم 
والعسكري والتنسيق مع كافة االطراف لهذه العملية كون محافظة نينوى محافظة ستراتيجية 
فهي مدينة تقع على عدة محاور فمن جهة الغرب تحدها سوريا وهي امتداد ستراتيجي لدعم 

التي تحد المحافظة مع تركيا تمثل  ارهابي داعش في العراق كما ان الحدود الجغرافية الصعبة
 .خط دفاعي طبيعي لهم

وقبل البدء باي عملية عسكرية لتحرير الموصل البد من تحرير المناطق المحيطة بالمحافظة 
كما صرح بذلك وزير الدفاع في رده على سؤال حول تاخر   كمحافظة االنبار وصالح الدين

عملية الموصل البد ان يسبقها تحرير االنبار ان التاخر الحاصل في "عملية تحرير الموصل 
 ".حتى ال تكون نقطة انطالق للمسلحين في شن هجوم مضاد ضد القوات المهاجمة

كما اكدر رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين في وقت سابق بان عملية تحرير 
ان هذه الموصل سوف تتاخر النها بحاجة الى مجموعة مستلزمات عسكرية ولوجستية و

المعركة معركة معقدة جدا وتحتاج النجاحها الى تكاتف القوى العسكرية والمدنية وعلى مختلف 
االصعدة المحلية واالقليمية والدولية، والن المساعدات العسكرية من التحالف الدولي ليست 

 .بالمستوى المطلوب
الى ضعف الجانب كما اوعز احمد الجربا نائب محافظ نينوى اسباب تاخر تحرير الموصل 

العسكري وفقدات الدعم الحكومي وقال انه في حال استمر هذا التاخر فان المحافظة ستبقى 
 .تعاني من االستنزاف البشري واالضطهاد اضافة الى تدمير مروع للبنى التحتية

 :االمريكية" الواشنطن بوست"ومن االسباب المعيقة لتحرير الموصل كما وردت في صحيفة 

     ر القوات التي يتم تدريبها في معسكرات التدريب الى الطعام والشراب بسبب افتقا
 .ضعف الدعم المقدم من الحكومة المركزية في بغداد

 التناحر السياسي العراقي الذي اعاق احداث تقدم في بناء معسكر تحرير نينوى. 

 زويد هذه القوات ردائة االسلحة المقدمة للقوات التي يتم اعدادها لهذه العملية حيث يتم ت
 .باسحلة بلغارية الصنع وهي اسلحة غير مالئمة وتعاني من ارتفاع في درجة حرارتها

 عدم استجابة الجيش االمريكي لمطالب قادة معسكر نينوى لتزويدهم بالسالح االمريكي 
ء انعدام الدعم من حكومة بغداد بسبب فقدان الثقة من الحكومة الشيعية اتجاه انشا    

 .ة كبيرةقوى سني
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وهو احد اسباب التاخير   كما ان عدم التوافق السني الشيعي الذي يفرض نفسه بقوة
 .بتحرير الموصل

اضافة الى الصراع السني السني الذي لم يحسم الى االن حيث التزال الكثير من القيادات 
السنية غير متفقة على راي موحد ازاء مجمل االوضاع السياسية في البلد والموصل 

 هامن
كل ذلك يليقي بظالله على تاجيل اعالن ساعة الصفر للقضاء على داعش وتحرير المحافظة 

 .منهم
كذلك لتخوف الشيعي من تسليح العشائر السنية وما ترددهم من اقرار قانون الحرس الوطني اال 

دليل واضح على ذلك والخوف من التدخل البري االمريكي والتركي والذي من المفترض 
 .في هذه العمليةمشاركته 

والذي يعتقد الشيعة بانه سوف يقلب الطاولة عليهم خاصة بعد التدخل الدولي لحسم معركة 
 .تكريت

 ..كلها حسابات ساهمت بصورة مباشرة او غير مباشرة في تاخير عملية تحرير نينوى
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صناعة الحروب وأوهام اإلرهاب
3 

 
 

االسالمي مفتوحة، وال حدود لسردياتها ولمغامريها باتت صناعة الحروب في الشرق العربي 
وحتى مستشرقيها الجدد، فوسائل اإلعالم وتقانات التواصل االجتماعي تصطنع متخيال يؤكد 

طبيعة هذه الحروب من خالل أقنعتها الطائفية والدينية والجماعاتية، مثلما يؤكد بالمقابل فشل 
نموذج نوعي للدولة الحقوقية الجامعة، دول هذا الشرق العربي بشكل خاص في صناعة أ

والذي فقد توصيفه األخالقي والسياسي، وكشف ( الربيع العربي)السيما بعد أحداث ما سمي بـ
بالمقابل عن هشاشة البنى الثقافية والهوياتية لتلك الدول، فضال عن التباسه المفهومي 

في صعود موجات غير مسبوقة وخطورة ما تبدت فيه من مظاهر تثير الريبة، تلك التي أسهمت 
ذي المرجعيات التكفيرية والعنفية، والتي كانت تغذيها دول بعينها من ( اإلسالم السياسي)من 

 .ذات الشرق العربي االسالمي
هذه الدول الممولة والداعمة وضعت لهذا الربيع اإلشكالي ميزانيات ضخمة، وسياسات إعالمية 

القتال واالنتحار، ودفعت المليارات ( جهادية)بـ وثقافية، وحتى فتاوى لتيسير ما يسمى
الستقطاب الجماعات التي تقاتل تحت يافطة التكفير والثأر وإلغاء اآلخر، وتهيئة كل لوجستيات 

الحرب المقبلة، حرب تدمير الوجود والهويات والتعايش، والتي تشرعن صناعة عدو افتراضي، 
ا دعاة مصممون لهذا الغرض، وقنوات إعالمية عدو طائفي، وتغذيته بمشروعية فقهية يقوم به

ال هّم لها سوى تغذية الصراع الطائفي المذهبي، ولعل بروز جماعات الغلو والتكفير في العديد 
لهذه الحرب ولمشاريعها، ( االصطناعية)من بلدان الشرق العربي بشكل خاص يؤكد الطبيعة 

 .ولتوجهاتها وألوهامها
 
 والعقيدة المموهة (داعش)
دون الحديث عن الدول والجماعات التي تقف وراءها، " داعش" يمكن الحديث عن ظاهرة ال

والتغويل العقائدي الذي يضع هذه الظاهرة في سياق تاريخي وفقهي وليس في سياق سياسي، 
الجهاد "وحتى التمويه العقائدي يتقنع بلبوسات إسالموية تسندها مؤسسات فقهية تشرعن 

، وهو مايعني أن هذا العمل منّظم، ووراءه جهات تقوم "كراهية والتكفيرجهاد ال"و" االنتحاري
على تسويق صورة إرهابية لعنفها ولمرجعيتها التاريخية والعقائدية، والتي ُتقصي أي توصيف 

مدني وحقوقي للدولة، ولمفهوم العقد االجتماعي، مقابل التأكيد على دولة والية األمر التي 
ى حساب مفهوم المواطنة، أي أنها تعمل على تكريس قيم اإلخضاع تغذي مفهوم الرعوية عل

التي تحدد هوية الفرد والجماعة، ( الراشدة)والتابعية، وإعادة إنتاج الحاكمية بوصفها القوة 

 .وتنظم عالقة الفرد بالحكم والجماعة
                                                           

 الصباح - علي حسن الفواز 3
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ليست تعبيرا عن تضخم ظاهرة االسالموية السياسية فحسب، بقدر ما هي " داعش"ظاهرة 
تعبير أيضا عن فشل الدول والجماعات والنخب السياسية والثقافية في صناعة قيم صيانية في 

مجتمعاتها، وانتاج أطر حقوقية لضمان قيم التعايش، فضال عن الضعف الخطير في بناء 
المؤسسات وفي تشريع القوانين، وفي إيجاد البيئات اإلشباعية على مستوى التنمية والتعليم 

تمكين والحماية الصحية واألمنية، وبما يمنح قوى المجتمع األهلي حضورا فاعال، والتأهيل وال

 .للدفاع عن وجوده وحقوقه وبرامجه
وغيرها من ظواهر " داعش"كما أن من أخطر الحلقات التي أسهمت في صناعة ظاهرة  

الى  جماعات العنف والتكفير وجود العديد من الدول الثيوقراطية في المنطقة، والتي عمدت
وتمويله، وتهيئة كل " الجهاد"، وشرعنة فقهيات هذا "الجهاد العنفي واالرهابي"تغذية ثقافات 

مصادر تغذيته في هذا المكان أو ذاك بالمال والقوة واإلعالم، ولعل المشهدين السوري واليمني، 
 يعكسان خطورة وجود مثل هذه الثقافات والمعسكرات الداعمة لالرهاب، وحتى مايحدث في
لبنان والعراق يكشف عن وجه آخر لإلرهاب السياسي، ذلك الذي يعمد للتدخل في الشؤون 

الداخلية وفي التأثير على صياغة القرارات السياسية السيادية، وأحسب ان تأجيل انتخاب رئيس 

 ..للجدل  جمهورية في لبنان منذ أكثر من سنة يمثل أبرز مفارقات هذا التدخل المثير
 

 وإرهاب الصورة إرهاب الفقه
تمظهرات الصورة اإلعالمية التي تضج بها قنواتنا الفضائية تثير حولها لغطا كبيرا، سواء على 

المستوى المهني، او على المستوى السياسي، فالهوية المهنية لهذه الصورة بدت شاحبة، 
السياسي والمعطى .. وفاقدة لموضوعيتها ولمصداقيتها، ولتعاطيها التوصيفي مع أحداث بعينها

لهذه الصورة يكشف انحيازها وخطورة تشويهها للوقائع، وبالتالي يغيب عنها المعنى مقابل 

 .حضور الرسالة القصدية المرسلة الى جمهور مستهدف
كل هذا يؤكد أن مايجري هو أيضا نوع من اإلرهاب اإلعالمي، والذي يسّوق للجمهور صورة 

ف، فضال عن تقديم صور شوهاء عن مجرياتها بشعة ومريبة عن الصراعات األحداث والمواق
  كما يحدث في نقل -وتغييب الكثير من حقائقها وجوانبها اإلنسانية 

وهو ما يعني إفقاد الخطاب اإلعالمي مهنيته، ووضع مصداقيته  -أحداث الحرب على اليمن 

 .وموضوعيته على المحك
اإلعالمي وشروطه وقيمه، فأن  وإذا كّنا قد تعلمنا في دراستنا المهنية عن ضوابط العمل

لألسف، وما نقرأه !! مانشاهده اليوم في العديد من فضائياتنا العربية وبعض الفضائيات العراقية
في العديد من الصحف العربية من صياغات لألخبار، ومن مقاربات وتحليالت يكشف عن الكثير 

  إذ يؤكد الدرس األول في العملمن المفارقات المخّلة في شروط االلتزام بالمعايير المهنية، 
اإلعالمي بأن كل المدارس والمناهج المتعددة، وإن اختلفت في التناول والمعالجة، اال انها تتفق 
على أهمية حضور الموضوعية والمهنية والمصداقية والوضوح والدقة واألمانة كشروط للعمل 

 .اإلعالمي
اص اليعدو ان يكون وجها من وجوه مايحصل اليوم في الواقع اإلعالمي العربي بشكل خ

صناعة هذا اإلرهاب، وتغييب الرأي اآلخر واتهامه بالخيانة، مقابل تهويل أحداث بعينها على 
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حساب احداث أخرى، وهذا يدخل في سياق الحروب النفسية، وليس في سياقات الصناعة 
جانب آخر عن طبيعة  والتلقيني يكشف من( الترويجي)المهنية لالعالم، مثلما أن هذا اإلعالم 

الجهات التي تقف وراء خطابه، وعن خطورة ما يسعى اليه من أهداف تقوم على تأجيج 
الصراعات األهلية والمذهبية، وعلى تدمير العناصر البنيوية للبيئة الثقافية والحقوقية 
ن الفقه والتعليمية في المجتمعات، فبعض القنوات تبدو وكأنها تقّدم نوعا من الدعاية، ونوعا م

الحربي وفوبيا القوة، وأن صياغتها لألخبار والتقارير والمواقف والتحليالت منحازة وغير 
مهنية، وحتى نقلها لألحداث الميدانية يفتقد لما هو مهني في نقل الرسالة والصورة بطريقة 
موضوعية، السيما في سياق مواقفها من الصراعات السياسية والتعقيدات األمنية في دول 

ينة، وطريقة اختيار اللقطات، والصور الخادعة، وهو مايعني الترويج لصناعة رأي عام مع

 .عدائي يعمد الى بث روح الكراهية والحقد والتكفير والفرقة بين المجتمعات والجماعات
قد ال يوجد توصيف قياسي للخطاب اإلعالمي، لكن المهنية والمسؤولية األخالقية تتطلب حيازة 

في هذا المعطى، واعتماد التلفيقات واألكاذيب في تبني خطاب ما، ولعل ما الشرط المهني 
نشاهده اليوم في االعالم الغربي من تغطية ألحداث معينة، بما فيها الجرائم التي يقوم بها 

  يكشف عن أن تعاطيها مع -ورغم وجود بعض الحرفية العالية  -االرهابيون 
ية، بعيدا عن المشاعر الخاصة، تلك التي تضع األحداث يعتمد على الواقعية والموضوع

اإلعالمي محررا أو مراسال جزءا من الحدث وليس هو العين التي ترى األحداث وتعكس مهنية 

 .النظر اليها
أحداث العراق وسوريا ولبنان واليمن هي االكثر تشوها في نقل وقائعها، وفي التعاطي مع 

يار التسميات، وفي استضافة المحللين السياسيين يومياتها على مستوى اختيار الصورة، واخت
واالمنيين، وبالتالي فان مايجري هو تشكيل موقف ورأي عام ورسالة إعالمية تبث مضمونها 

الى جمهور مستهدف، لكي يكّون وجهة نظر، أو حتى للتعّرف على ما يحدث في المناطق 
االرض، ومنع التأثير الذي  الساخنة، من اجل منع الكشف الحقيقي عن معطيات مايحدث على

 .يفضي الى اتخاد مواقف مناقضة للسياسات والتوجهات التي تبثها مؤسسات اإلعالم اإلرهابي
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الديمقراطية ومعضلة األكثرية واألقلية في العراق
4 

 
 

 معرض في توفلر، آلفين المستقبل، دراسات مجال في الخبير االميركي والمفكر الكاتب يقول
 ربطها التي الثالثة، بالموجة يعرف فيما البشري، المجتمع يعيشها التي الجديدة للسمات تناوله

 لم األكثرية قاعدة" إن االعالم، وسائل وثورة الهائل التكنولوجي بالتطور منها رئيس جانب في
 الماضية المجتمعات في ديمقراطية أو إنسانية حتما   وليست المتوازنة، للمشروعية معيارا   تعد
 مرّ  على تهافتا   يتزايد الصناعي العهد في أساسي نظام األكثرية .. الثالثة الموجة حضارة لىإ

 السياسية الحكم نظم وعلى المهم، الشيء هي األقلية بل المهم، باألمر األكثرية وليست األيام،
 ـ وناتالمك ولنقل ـ الفئات تعني االقليات ان يوضح تحليله خالل من وهو "الواقع هذا تترجم أن

 وفي الحديثة، المجتمعات يميز ما ابرز يكون ان يجب مشكالتها حل ان على ويشدد االجتماعية؛
 بالنسبة لالنتصار، مرادفة شبه الثانية، الموجة عهد في كانت األكثرية، قاعدة" ان يقول هذا

 أن ذلك .الصحيح، هو العكس فإن اليوم، أما األكثرية، يشكلون كانوا هؤالء ألن للفقراء،
 األمم، من به بأس ال عدد في أصبحوا وقد بالضرورة، األكثرية يشكلون يعودوا لم حقا   الفقراء
 ".األقليات بين أقلية الناس، كبقية تماما  

  
 ويدفعها، األقليات يثير الذي هو المناسبة السياسية المؤسسات غياب" أن من توفلر، ويحذر
 بدال   الفروق كشف إلى تهدف أساليب وإلى جديدة تمقاربا إلى حاجة بنا إننا العنف، إلى حتى
 أن االنتخابية؛ الحقوق على القائمة المزيفة األكثريات أو القيادة، أكثريات ثقل تحت سحقها، من

 ".األولى بالدرجة وكميا   سخيفا   معيارا   كان جماهيري، مجتمع إطار في حتى %50 الـ حاجز

 بموضوعة المفاخرة الى المباد، النظام انقاض على برزوا الذين العراقيون، السياسيون ينزع
 انهم بحجة المخالفة اآلراء جميع مهاجمين دونها، من او مناسبة في بها يلهجون فهم االكثرية،

 الى اعتيادية، بصورة العيش يستحق ال بها يحظ لم ممن اآلخرين وان باألكثرية، يحظى من هم
 المفكرين احد على ماضية سنة في حاكم متنفذ بحز في المسؤولين كبار احد عاب الذي الحد
 رئيس طلب حين في االنتخابات؛ في مقاعد ينل لم تياره ان بحجة آراءه، تلفازية مناظرة في

 على الحصول مسارعة له، معروف كالم في العلمانيين من السابقة الحكومة في الوزراء مجلس
 في انتخابي رصيد على يحصلوا لم ألنهم اخرى؛ بلدان في للعيش والذهاب سفر جوازات
 !العراق

 الوقت مرور مع للتزايد آيلة وهي %31 الـ تتجاوز العراق في الفقر نسبة ان افتراض وعلى

 الثالثة الموجة سياسة وفق على انهم اعتبار وعلى عدة، جهات من الصادرة البيانات بحسب
 لتحسين ناجعة عالجات الى لالتوص عدم فان قطعا ، كبيرة اقلية وهم االقليات احدى يعّدون
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 او االنتخابية االكثرية ليست وهي ـ االكثرية في دمجهم و المعيشي مستواهم برفع احوالهم
 تجسد المسحوقة؛ االقليات وضع تحسين في الحاصل االخفاق مع شيئا   تعني ال التي ـ النيابية

 اكوام في يبحثون منهم ركثي وترك الفقراء، بمعيشة المتعلقة القضايا مناقشة عن اإلعراض في
 ان يفترض كان كبيرة بأموال السياسيين معظم يتمتع حين في لعيشهم، مصدر عن القمامة
 متطلبات تشترطه ما وهو بالفقراء، الالئقة الحياة اسباب وتوفير الفقر مشكلة لحل تذهب
 منه يحذر مثلما بأشكاله، العنف الى فيلجؤون امامهم المنافذ تسد ال كي الثالثة؛ الموجة سياسة
 .السياسة تلك منظرو

 الثالثة، الموجة سياسة نظريات واضعو يطرحها ما بحسب المشكالت حلول ان هنا، والمفارقة
 المرحلة من الناجم الوضع عن المتولد التراكم على تعتمد توفلر، اليه، اشار ما وبحسب
 واالخالق االنساني التعاطف سياسة حول يتمحور الذي الثانية الموجة من انبثق الذي السابقة،
 رحماء يكونون افراد إلى المجتمع يحتاج" يقول اذ البشر، ببني تهتم التي الوضعية والقوانين

 ال التي والمعارف المهارات أنواع جميع إلى المجتمع يحتاج ..بعضهم مع وصادقين بينهم فيما
 يتمتعون والفنيات راتالمها هذه حاملو يكون ان بل غير؛ ال فنية مهارات بكونها تكتفي

 دائمة، بصورة سياسيينا السنة على يتردد هذا يشبه كثيرا   كالما   ان نجد ،"ووجدان بعواطف
 اما الواقع، في بخالفه منهم كثير يعمل حين في والفضيلة، الرحمة عن الحديث يجزلون حين
 فعلية، بصورة ميا  يو يطبقونه حين في منظريهم، السنة على اال به يتحدثون ال فانهم الغرب في

 من ترفع التي الحقيقية؛ الفضائل وتكريس والعدالة، الرحمة بتحقيق الكفيلة القوانين ويضعون
 .عليا قيمة بصفته االنسان شأن
 تراكمات من جزءا   اصبحت النيابية، أو السياسية االكثرية امثولة على التعويل ان نرى، اننا

 ولكن امثل؛ مجتمع إلنجاز والسعي الحياة، شكاالتإل الحلول لوضع وحدها تكفي ولن الماضي،
 ان خوف الدخل، ومحدودي الفقراء وبضمنهم االقليات مطالب بتلبية اآلن يتعلق اصبح المقياس

 %01 كانت العراق في الفقر نسبة ان الى التخطيط وزارة بيانات تشير ـ اكثرية الى يتحولوا

 منها المخاطر تزاد امور وتلك فيه، يسهموا او العنف الى يلجؤون أو ـ%31 الى تصل ان قبل

 عن بنفسها تنأى حين في والشفقة، االخالق عن ونهارا   ليال   تتحدث التي مجتمعاتنا في بالذات
 في المتعاقبة لالنهيارات مالئمة بيئة يوفر ما تحقيقه؛ على تعمل او ذلك تلبي التي االمور تطبيق
 بتواجده يقر الذي األمر وهو واالمنية، والسياسية عيةواالجتما االقتصادية الحياة مناحي جميع
 تراكم الى ادى ما معالجته؛ او فهمه في عجزهم عن يعربون ما كثيرا   الذين السياسيون حتى

 من متزايدة اعدادا   دفع الذي الحد الى أخرى، سنة بعد وسنة يوم بعد يوما   وكوارثه مخاطره
 الممارسات في لإلسهام الذهاب عن بنفسها لتنأى المجتمع نصف من اكثر جاوزت الناس

 ينفع ولن شيئا، يعني يعد لم السياسية، او النيابية االكثرية مفهوم ان ادركت أن بعد االنتخابية،
 االكثرية بين الفوارق الغاء و احوالهم وتحسين مطالبهم تلبية في المتواصل االخفاق ازاء

 .واالقلية

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

12 

الدولةأخطر صور الفساد السياسي في 
5 

 
 

 ال مما :واقول قمتها، أعلى في الدولة ويمثل السياسي القرار يمتلك لمن مقالتي مضمون أوجه
 وقد السياسية النخبة فساد او السياسي الفساد هو ومظاهره الفساد انماط أخطر أحد ان فيه شك

 هم من مومةدي عوامل فأحد األخرى، الفساد انماط بين الهرم قمة على الدراسات كافة اعتبرته
 والعفة النزاهة مفاهيم حساب على الفساد ثقافة انتشار هو الفاسدين من السلطة على

 .واالخالق
  
 الفساد ويعرف أشكاله، تتنوع التي السياسي للفساد معرضة السياسية األنظمة أنواع كل

 مشروعة غير ألهداف (الحكومية)العامة السلطة استخدام إساءة بأنه األوسع بمعناه السياسي
 .شخصية مكاسب لتحقيق سرية تكون ما وعادة
 في النيابي التمثيل ويشوه المساءلة من يقلل التشريعية والهيئات االنتخابات في مثال فالفساد
 والمشروعية القانون سيادة يعرض فإنه القضائي الفساد أما السياسي، القرار صنع عملية
 االنسان وحقوق الديمقراطية مفاهيم انعدام عنه، وينتج الحكومية شرعية ويقوض للخطر
 اندماج الى يؤدي وبالتالي(القضائية التشريعية، التنفيذية،) الثالث السلطات مفهوم وانعدام
 في والمنفذة والقاضية المشرعة هي تكون حيث التنفيذية السلطة وهي اال واحدة بقوة الثالوث

 .المواطنة الية وفق دولته شؤون دارةا في الشعب دور ينعدم سوف وبالنتيجة الوقت، ذات
 مجلس ورئيس وتنفيذية، وسياسية دستورية مكانة من له بما العراق دولة رئيس أُكاتب  

 وقبلتم الثقيل مسؤوليتها َوزن َتحمل أردتم القضائية، للسلطة الدستوري الرئيس وأنتم النواب،
 أن علم على ألنكم قانون كرجل وأكاتبكم ممثليه، وأنتم الشعب باسم قضاتها قرارات تصدر أن

 أو هيبتها في تصاب لما العدالة في حبا ينتفضون بالعراق، كثر القانون رجال من الصادقين
 .واطفالها ورجالها نساءها وحريات حقوق تنتهك أو حرماتها تنتهك
 (:القضائية السلطة ورئيس النواب مجلس ورئيس والحكومة الدولة رئيس) الكرام سادتي

 جاثما الوطن على خطرا أن قبلي، أحد يبلغكم لم إن علمكم، إلى أنقل عالمين، غير ربما كنتم إن
 سير في تدخالت من لها نهائي حد وضع من البد ترتكب وجريمة يتوقف، أن يجب وُمهِددا
 والجريمة والخطر ممارستها، استمرار ينبغي ال متتالية وانتهاكات قراراتها، تنفيذ وعدم العدالة
 وعدد الدولة مفاصل من قسم ترتكبها والخاص، العام من مرأى على يوميا ترتكب اكاتواالنته

 .المواطنين قبل الوطن وضحيتها معها، المسؤولين من
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 الدولة وتعسف شطط استفحال من قياسيا، رقما المشروعية انتهاك ووصل الزبى السيل بلغ لقد
 وتجاوزات المواطنين رياتوح حقوق على عناصرها بعض واعتداءات السلطة وتجاوزات

 .للموظفين اإلدارية والوضعية الخاصة الملكية على واخطرها، واهمها اإلدارة
 المتعاقبة والحكومات الدولة ألن بالقضاء، لهم حاجة ال بان، يؤمنون باتوا العراقيين ان

 يا،ويوم بقوة الحزام تحت الضربات يوجهون الحكوميين القادة وكبار والمؤسسات واإلدارات
 بكل التأكيد، من يخجلون وال وخيال، حلم القانون دولة تأسيس على إصراركم إن لكم ليقولوا
 القانون إن لكم وليقولوا القانون، واحترام التقيد الدولة على يفرض أن يمكنه أحد ال أن وسيلة،

 إن لكم وليقولوا سيادته، في ويثقون يحترمونه الذين النية، وحسني الطيبين على إال يطبق ال
 ألنه أسف، دون فليرحل يهاجر، أو يلتجئ أو يحترق أو ينتحر أن المواطنين من أراد من

 .األبد إلى سيريحنا
 انتهاك خالل من بتعسف المواطن يعاملون الدولة (ومنتسبين قيادات) عناصر بعض أن :أخبركم
 القضائية حكاماأل تنفيذ برفض يوميا الدستور وقواعد المشروعية ويخرقون وحرياته، حقوقه

 ألنها يوميا القضائية القرارات تحقير جريمة ترتكب بذلك والدولة القضائية، المؤسسة وتسييس
 المعتقلين سراح إطالق كقرارات) نهائية تصبح أن بعد حتى تنفيذها تؤخر او تنفيذها عن تمتنع
 بها والتي حكاملأل التنفيذية الصيغة في المحددة والتعليمات بالقوانين عبث وهناك ،(مثال

 .األحكام تنفيذ على بالسهر الدولة وأعوان السلطات تطالبون
 األحكام وسيادة القانون احترام عدم في مثال أسوأ يوميا تعطي الممارسات بتلك الدولة

 تزج والدولة وتقاومها، تنفيذها برفض القضائية األحكام مقاومة على يوميا وتشجع وتعطيلها،
 كان إذا فكيف تنفيذها، ترفض عندما إداراتها وتنتشي لألحكام يمتثل ال الم السجن في بالمواطن
 .تطبيقها في المعنيين من هم الممتنعين
 احترام فرض عن عاجزة أطرها، ومهنية كفاءة رغم العراق، لدولة القضائية والمؤسسة

 ارساتمم من بالمعتقالت يجري بما العلم لها فهي عملها، سير في التدخالت ووقف األحكام
 في طويلة فترات المعتقلين تأخير ألجل يمارس بما العلم ولها باإلكراه االعترافات انتزاع

 التحقيقات خاصة التحقيقات بشفافية تخل ممارسات هناك بان وتعلم مختلفة، ألغراض السجون
 أحيانا والشرعية المدنية القضايا ببعض وتسير السلطة، أحزاب عناصر بحق تجري التي

 القرارات قيمة في الطعن في بذلك وتساهم وبالتعسف، بالشطط علمها رغم المحاكم مامأ سنوات
 .الناس حقوق على بااللتفاف الدولة واخطاء شطط وتغطية واألحكام
 الممتلكات بنزع يوميا الملكية حق على باالعتداء الدستور تنتهك المؤسسات، من وعدد والدولة
 العامة، المنفعة بدعوى أصحابها من تنتزع او بخس بثمن السلطة أحزاب لرجاالت وبيعها

 وهناك شركات، أو أشخاصا الخواص، إلى غالبا بتحويلها تقوم ألنها فقط الصورية وتستعمالن
 كمن يجعلها ما المربع، للمتر الدنانير بعض هزيال ثمنا لهم تقدم لما والدولة بالمالكين استهزاء
 .بالدستور المصان يةالملك حق على ويعتدي حقوقهم منهم يسرق
 عندما القضائية، للسلطة موكلة وواجبات حقوق وتسقط العراقيين عوائل بعض تهين الدولة
 حواضن)جديدة بفرية اإلرهابي داعش من تحريرها بعد ديارها الى العوائل هذه عودة تمنع

 عندما ءالقضا دور واسقطت ،(عائلية وإدانة اتهامات) مصطلح اوجدت الدولة ان أي ،(لإلرهاب
  .وتنفذ تدين من وهي تنتهك من وهي تتهم من هي تكون
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 الممتنعة الدولة مرافق صدارة تتقلد ودينية وسياسية حكومية وزعامات كبيرة وزارات
 .المحاكم أحكام واحترام تنفيذ في والمتماطلة

 التي الوضعية هذه ضد بمشاعركم ستنتفضون ،(النواب ومجلس الدولة رئيس) أنكم أعتقد
 ولقضائه للعراق مشرفة غير شك ال وضعية، وهي اسمكم، تحمل التي األحكام إلى يءتس

 في تنفيذها، وعدم األحكام واحتقار القضائية المؤسسة تسييس ألن للعراقيين، القضائي ولألمن
 .فساد أكبر إنه بل الدولة في السياسي الفساد صور من صورة النهاية،

 من األول كانون شهر في (57) الديواني امره اصدر لذيا) الوزراء رئيس ومعكم أنكم أعتبر

 خلق على مصرون انكم (المعتقلين قضايا في البت في التأخير مشكلة شخص قد  1104 سنة

 إلصالح الوطني الحوار مسار يطلق والعراق والمواطنين المتقاضين نفوس في وتعزيزها الثقة
 وعدم القضائية المؤسسة لحماية لكبرىا والعملية والعدالة، والقضاء السياسية العملية

 الدولة صراع عهد نهاية وإعالن التو، على بتنفيذها وذلك القضائية القرارات واحترام تسييسها
 المحاكم فقرارات وتنفيذها، باحترامها معها والمصالحة أحكامه على الحرب ووقف القضاء مع

 تفعيل إلى تحتاج بل قرارات، أو مراسيم إلى وال نصوص إلى تحتاج لن بأنواعها، العراقية
 وأجنبيا عراقيا المواطن لفائدة صرامة إلى منكم وتحتاج المخالف، ومعاقبة وتطبيقها المسطرة
 .وحليفا ومراقبا ومستثمرا

 .سياسي فساد فهو دينية او سياسية إرادة عمله في القاضي يمثل عندما
 .سياسي فساد هوف السياسي التسقيط ألغراض االتهامات فبركة يتم عندما
 .سياسي فساد فهو وسارق وقاعدي مزور نائب يبرئ عندما
 .سياسي فساد فهو السلطة أحزاب لرغبات تنفيذا النتخابات مرشحين استبعاد يتم عندما
 .سياسي فساد فهو قانوني سند بدون قضائية واحكام قرارات تنفيذ تأخير يتم عندما
 اجندة او حزبية لرغبات تنفيذا قضية حسم او شخص تبرئة ألجل القضاء تسخير يتم عندما

 .سياسي فساد فهو حكومية
 فهو بالمعتقالت األبرياء زج ألجل سرية مصادر تهيئة او تحقيقية بأوراق التالعب يتم عندما
 .سياسي فساد

 .بمجملها االتيان نريد وال والتصرفات الممارسات لتك عديدة والصور
 كل على وأن السياسي، الفساد لمحاربة جوهري امر حكامواأل القانون إلى الهيبة اعادة ان

 األحكام كل وتنفذ القضائية المؤسسة بعمل التدخل عن تبتعد أن الحكومة رأسها وعلى السلطات
 وال ابتزاز ودون وبشفافية استثناء دون الوطني التراب عبر المحاكم رفوف في العالقة

 .تنفيذ دون سنوات منذ ترقد التي الملفات حسم يتم وان محسوبية،
 تأت لم التي بالحلول الوعود وسئمنا والمتعسف، والعنيف العنيد الوضع هذا كمواطنين سئمنا
 األحكام بعض جمع وسئمنا والمتقاضين، المعتقلين من كبير قسم بكرامة التعسف طول رغم
 وبكينا ،رابحة غير أوراق ألنها صدورها بعد تمزق اليانصيب أوراق وكـأنها قيمة دون لتبقى
 إلحقاق تصدو هم ان بحقهم، تعسفية ممارسات واتخاذ تهديدهم يتم الذين القضاة بعض على

 وال مخجلة، عمل بأدوات القضايا من المئات يحاربون وهم القضاة لبعض باالسى نشعر الحق،
 إلى خرجوا أنهم ولو الوسائل، وبؤس المهام ثقل من صرخوا أو تظلموا هم إن عليهم شفقة
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 وهو وحيدا، واحدا إال ذلك في سبب لهم يكون فلن ما، يوما إضرابا أعلنوا أو العام عالشار
 وإداراتها الدولة قبل من فيها والتدخل  وقراراتهم أحكامهم وإهانة مجهوداتهم إهدار

 .ومؤسساتها
 القضاء، احتقار يعني تنفيذها وعدم األحكام واحتقار القضائية المؤسسة بأعمال التدخل إن

 اإلنسان، حقوق قيم واحتقار المتقاضي، واحتقار القضاء، منتسبي واحتقار القضاة، قارواحت
 تدفع فهل العصيان، يعني واحتقارها احكامها تنفيذ وعدم القضائية المؤسسة تسييس وإن

 القضاة؟؟ ومن المتقاضين من المدني العصيان إعالن نحو الدولة
 واالستيالء المليارات نهب إلى وأدى العراقي بالمجتمع أضر السياسي الفساد هذا أن والشك
 الفساد صور مالحقة عن العادية القوانين أحكام وتعجز مشروعة، غير بطرق الدولة أموال على

 تقارير من وغيرها المالية الرقابة جهاز وتقارير دولية تقارير عنها كشفت التي السياسي
 .وحكوميين وسياسيين لبرلمانين وتصريحات

 االعتراف على الدولية والمؤسسات المتحدة واألمم العراق ومنها الدول لتشجيع رةضرو وهناك
 وهي برّمته البشري المجتمع ضد وجرائمَ  االنسانية ضد جرائم هي السياسي الفساد جرائم بأن

 .الدولي والقانون اآلِمرة القواعد تنتهك
 :اباه طفل سأل السياسي، الفساد يكشف طفل عن طرفة لكم انقل وأخيرا

 دعني لكن السن، هذا في عليك صعب ألنه بني يا أخبرك لن :فأجابه السياسي الفساد معنى ما
 تنظم وامك...الرأسمالية اسم علي فلنطلق لذلك البيت على اصرف انا الموضوع لك أقرب
 اسم عليك فسنطلق لذلك تصرفها تحت وانت...الحكومة اسم عليها سنطلق لذلك البيت شؤون
 فهي عندنا التي الخادمة اما...المستقبل اسم عليه فسنطلق املنا هو الصغير خوكوا...الشعب
 الى تصل عساك وفكر بني يا اذهب الكادحة القوى اسم عليها فسنطلق ورائنا من تعيش
 أخيه صوت وسمع قلقآ نومه من فنهض .. ينام ان الطفل يستطع لم الليل وفي.....نتيجة

 ولم عميق نوم في غارقة فوجدها امه ليخبر ذهب حفاضته بل فوجده اليه فذهب يبكي الصغير
 الى الباب ثقب من فنظر أبيه عن باحثآ فذهب ..بجوارها نائما ليس والده أن وتعجب تستيقظ،
 الفساد معنى أبي يا عرفت لقد !:ألبيه الولد قال التالي اليوم وفي معها أبوه فوجد الخادمة غرفة

 وتكون الكادحة بالقوى الرأسمالية تلهو عندما : الولد قال.. فتعر وماذا :األب فقال .السياسي
 غارقا المستقبل ويصبح تماما   مهمال   تائها قلقا الشعب فيصبح عميق سبات في نائمة الحكومة

 .القذارة في
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وحقوٌق ..متأصلينالطائفية في العراق حقٌد وكرهٌ 

مصادرة
6
 

 
المذاهب والمدارس االسالمية المختلفة موجود منذ  اليختلف اثنان في ان الخالف الديني بين

لكن استغالل هذا ..وهذه حقيقة اليمكن انكارها وتؤكدها كل كتب التاريخ..الف واربعمئة سنة 
الخالف له جذور هواالخر بدأت منذ وصول االمويين للحكم حيث استغلوعامل العصبية القبلية 

معارضتهم لهم خصوصا  بعد انحرافهم عن  في اثارة وديمومة الخالفات ألشغال الناس عن
وفي التاريخ الحديث استغل العثمانيون هذا الشيء استغالال  بشعا  تجسد في !!.. مسيرة االسالم 

فاستغلت الدول ..التعامل بعنصرية وتفرقة واضحتين مع الناس على اساس انتماءهم المذهبي
نية،من خالل اظهار التعاطف مع الطوائف االستعمارية هذا الشيء في القضاء على الدولة العثما

ونجحو في ذلك حتى سيطروعلى تركتهم المتمثلة ..المهمشة والمحاربة من قبل العثمانيين 
وبعد ان تم لهم ما ارادو،اتبع اإلنكليز في تعاملهم مع الشعوب ...بالدول العربية واالسالمية

ن على األقلية في أي بلد تحت وكانوا  يعتمدو(. فرق تسد)المستعمرة سياستهم المشهورة 
فمن جهة، تؤدي . سيطرتهم، وذلك من أجل خلق فجوة عميقة بين هذه األقلية وبقية الشعب

هذه السياسة الى تفتيت الوحدة الوطنية وتجعل الشعب مفككا  وضعيفا  واليقوى على المطالبة 
 .بحقوقه او النضال من اجلها

لبية، ومن أجل استمرارها في السلطة، تضطر أن تعتمد كذلك تجعل هذه األقلية ضعيفة إزاء األغ
وبذلك تسهل سيطرة المستعمر . واضطهاد األغلبية في الداخل( المستعمر)على الدعم الخارجي 

وما زاد في اصرار .. على ذلك الشعب بربط ديمومة حكم النخبة مع مصالح المستعمرين
ى ايدي االكثرية الشيعية التي ثارت عليهم بريطانيا على هذا التوجه في العراق ، هوماالقته عل

فكانت ثورة العشرين التي انطلقت شرارتها من الجنوب ..بتوجيه من المرجعية في ذلك الوقت
حيث لقنتهم درسا  قاسيا  واذلت كبريائهم بل ودقت لديهم ناقوس الخطر من الشيعة كفكر وقوة ..

خالل استغالل جهل وعدم معرفة اكثرية  فبدأ تخطيطهم بمحاربة هذا الفكر من.. ُيخشى منها 
اهل المحافظات السنية الغربية بالتاريخ ، من خالل تكريس مبدأ العروبة واعتباره اهم من 

وظهرت اول مقولة بحقهم مع والدة ..وهكذا جاءت فكرة اعتبار كل شيعي غير عربي!! االسالم
الشيعة )في كتابه (ن العلويحس)، حيث ينقل الكاتب (!!الشيعة عجم)الدولة العراقية وهي 

هذا القانون العام الذي استحدث ألول مرة ( .. كل شيعي هو إيراني)مقولة( والدولة القومية
الذي تقلد عدة مناصب في العهد الملكي ابرزها رئاسة ) على لسان السيد مزاحم الباججي

ودع فيه الكولونيل  ، في خطابه الذي( الوزراء ، ووالد وزير الخارجية االسبق عدنان الباججي
                                                           

 الراية - يوسف ثامر الربيعي 6



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

17 

بعد أن أجهز عسكريا  على ثورة العشرين ، رغم ان  -وكيل المندوب السامي البريطاني-ولسن 
 ..اي غير عربي !! الباججي من جذور تركية 

وقد بقيت تهمة التبعية اإليرانية سيفا  مسلطا  على رقاب األغلبية العربية في نزع العروبة 
يرهم إلى إيران في أية لحظة ومتى ما شاءت السلطة، ابتداء  والمواطنة العراقية عنهم وتهج

أحد (مهدي الخالصي)في العشرينيات ،التي نفت الشيخ ( عبد المحسن السعدون)من حكومة 
قادة الجهاد ضد اإلحتالل اإلنكليزي وثورة العشرين إلى إيران بتهمة التبعية اإليرانية بالرغم من 

وانتهاء  بحكومة البعث التي نفت مئات األلوف من العراقيين  كونه من عشيرة بني أسد العربية،
الشيعة العرب والكرد الفيليين إلى إيران في السبعينات والثمانينات تكملة لذلك النهج الطائفي 

كانت الطائفية ( عبد الرحمن النقيب)ومنذ تاسيس اول حكومة وطنية برئاسة .. المتعسف
كومته وال وزير شيعي بينما ضمت وزيرا مسيحيا موجودة وبشكل واضح ، حيث لم تضم ح

مع العلم ان ! عن ذلك ، قال ان الشيعة ليسو مسلمين ( النقيب)، وحينما ُسئِل ! واخر يهوديا 
ولذلك نستحضر هنا !!.. الفارسي االصل( عبد القادر الكيالني)اصوله ترجع الى الشيخ الصوفي 
فدائما  مايكون المتعصب في قضية (!!.. اال دخيلماتعصب ( )ع)مقولة االمام علي بن ابي طالب 

وفي قضيتنا هذه ترى كل دعاة الطائفية وخصوصا  ممن ...ما دخيال  عليها وليس له عالقة بها 
الذي رفض تعيين الشاعر ( ساطع الحصري)يتعصبون ضد الشيعة من اصول غير عربية بدأَ ب

في عهد ( التربية)اونا  لوزير المعارفعلى مالك وزارته ، عندما كان مع( الجواهري)الكبير 
!! رغم ان الملك قد اوصى به اال انه لم ينفذ االمر !!! ألنه شيعي..الملك فيصل االول والسبب 

اللذان ماكانا يجيدا اللغة العربية بشكل جيد، وكانت لغتهم االصلية ( عبد المحسن السعدون)و
ذواالصول القوقازية ( طه الهاشمي)تركية، وذو الجذور ال(مزاحم الباججي)التركية ، ومرورا  ب

تموز عام  04وبعد ثورة !!!!.. ، وانتهاء  بميشيل عفلق ذو االصول اليهودية من البلقان 

، كان موقف الضباط القوميين والذين ينتمي غالبيتهم الى المحافظات الغربية معاديا   0151

اي انه ينحدر من عائلة )ى اهل الغربية ، رغم انه يعود في اصله ال( عبد الكريم قاسم)للزعيم 
سنية ، رغم حرصه على عدم رؤيته اثناء اداء فروضه الدينية، ومات ولم يره احد اثناء 

وبناءه المساكن لهم في مدينة ( الشيعة)لكنه بسبب تعاطفه مع اهل الجنوب( ..اداءالصالة
عوته ألجراء انتخابات الثورة ،وحرصه على اعطاءهم حقوقهم المشروعة كأكثرية من خالل د

وكان هذا هو السبب الرئيسي ، ( !!..الشيعية)ديمقراطية ، اتهم بأنه تشيع بسبب والدته 
.. ،الذي دعاهم للتحرك ضده ، مستترين بغطاءالشعارت القومية لخداع الشارع ( الجريمة)او

لكي ..دفنها  فدفع الرجل حياته ثمنا  لتعاطفه مع الشيعة ، الى درجة رمي جثته بالنهر وعدم
الذي عرف بطائفيته ( عبد السالم عارف)يكون عبرة لكل من يفكر باعادة الحق الى اهله اما 

وجعل مبدأ النقاء العرقي والطائفي أساسا  ! المقيتة ، فكان هو اآلخر يسمي الشيعة عجما  
مذهبي حيث كان عارف رائد الحق العرقي والعزل ال..للتقرب إلى السلطة والمناصب الحكومية

بل اشتهر في ...وألول مرة يجري العمل بالهوية العرقية والطائفية علنا  .. في العمل السياسي
وهي الحروف االولى لكلمات ( )الشينات الثالثة)عهده التقسيم الطائفي الهل الجنوب المسمى 

أي ف..ا  ضلتمييزهم في التعيينات في الدوائر،وفي االمور االخرى اي( شيعي ،شيوعي ،شروَكي
 شخص يحمل هذه الشينات الثالثة ، فهومغضوب عليه



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

18 

، ابتعد عن التوجه القومي واعتمد 0161وحتى حزب البعث عندما فكر بالوصول لسلطة عام

فؤاد )حيث اعاد هيكلته بالتخلص من كل شيعي فيه ، فكان التخلص من .. الطائفية في عمله 
وغيرهم ( ي ومحسن الشيخ راضيالركابي وعلي صالح السعدي وحازم جواد وهاني الفكيك

الذي كان وزير ( ناصر الحاني)، وهو 0161ومن خالل شهادة احد المشاركين في انقالب ..

الوهم والحقيقة في إنقالب –مذكرات ناصر الحاني )حيث يذكر في كتابه ..الخارجية بعد االنقالب

( حد الضباط االحرارا()رجب عبد المجيد)قام باإلتصال ب( احمد حسن البكر)، أن ( تموز 07

واإلثنان من مدينة عانة ، حيث عرض عليه ( وزير الصحة االسبق)عن طريق عزت مصطفى 
احد الضباط ()ناجي طالب)إشترط مشاركة زميله ( رجب)المشاركة معهم في االنقالب ، إال أن 

 .!لبكرمعه على أن يكون نائبا  لرئيس الجمهورية ، أي نائبا  ل( االحرار ورئيس وزراء سابق
بأنه ال يعترض على دخول ناجي ( رجب)الذي رد على ( البكر)وقد أثار هذا اإلقتراح حفيظة 

طالب ضمن المجموعة الوزارية إال أنه يرفض إقتراح تعيينه نائبا  للرئيس،ألن هذا 
( جواد هاشم)كما أشار !!... في أن يكون نائب الرئيس شيعيا  وهذاغير مقبول( سابقة)سيشكل

إلى الكثير ( مذكرات وزير في عهد البكر وصدام)، في كتابه 0161خطيط بعد انقالب وزير الت

من الممارسات الطائفية في قيادة حزب البعث فيقول أنه كان يعتقد بأن ال وجود ألية ممارسة 
كنت مخطئا  ، بعد ان اكتشفت ان النعرة : طائفية في العراق، سرية كانت أم علنية ويستنتج قائال  

ية موجودة، متخفّية أحيانا  وجلية أحيانا  أخرى، تنمو وتترعرع متسترة بمختلف البراقع الطائف
 .واألساليب، لتأخذ مجراها في الحياة العملية

منها ، أنه دعيِ مرة للقاء الرئيس البكر، فدخل أوال  مكتب ..ولديه الكثير من الشواهد على ذلك
احمد )جمهورية، فوجد وزيرين آخرين هما ، وزير الدولة لشؤون رئاسة ال(حامد الجبوري)

، وزير الدفاع وعضو (الفريق حماد شهاب التكريتي)وزير التربية ،و( عبدالستار الجواري
( حماد شهاب)حيث قال ..مجلس قيادة الثورة ويبدو أنهما كانا في حديث عن محافظات العراق

، وال (!!عجم)نوب العراق هم أن جميع سكان المنطقة التي تقع بين المحمودية وج( الجواري)ل
من هذا الكالم فوجه كالمه ( جواد)واستغرب !. بد من التخلص منهم لتنقية الدم العربي العراقي

حامد )، و(كربالء)التابعة ل( عين التمر)فريق حماد، أنا من مدينة : قائال  ( حماد شهاب)الى 
في ( شهاب)د شيئا  آخر؟ فتردد ، أم أنك تقص!، فهل يعني أننا عجميان؟(الحلة)من ( الجبوري

ه به شهاب ولكن ( الجواري)اإلجابة،وتدخل  انزعج إلى حد ( جواد هاشم)محاوال  تصحيح ما تفوَّ
، رآه منزعجا  فسأله عن سبب (البكر)أنه التقط ورقة وكتب استقالته ولما قابل الرئيس

قرأها الرئيس البكر ثم ، وقدم ورقة االستقالة، ف(حماد شهاب)انزعاجه، فأخبره بما حصل مع 
. كما يذكر د.. ، ثم مزق ورقة االستقالة !!(حماد حمار: )ابتسم، محاوال  تهدئته وقال ضاحكا  

كان أقلهم طائفية، وربما بسبب والدته ( صالح مهدي عماش)في مذكراته ، أن ( جواد هاشم)
والذي ( عماش)أن  فيذكر المؤلف.. التي كانت من الطائفة الشيعية، وتربى في منطقة شيعية 

األضابير القديمة ذات الخيط األخضر المتوارثة )كان وزيرا  للداخلية آنذاك ، أراد إعادة تصنيف 
.. ، وهي ملفات كبار موظفي الدولة المحفوظة لدى مديرية األمن العامة( من العهد العثماني

أو ( س)عقبه الحرف والغريب هو طريقة ترقيم هذه الملفات، فبعد رقم الملف يوجد خط مائل ي
 (.م)أو ( ص)أو ( ش)
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فعرفت ان هذه الرموز هي لتقسيم الناس على اساس طائفي ، حيث أن هذه الحروف ماهي اال 
والثالث " شيعيا  "والثاني " سنيا  "الحرف األول من الكلمة التي تدل على الطائفة يعني 

وحتى عندما "!!.. مسيحي"لى فيشير إلى أن الملف يعود إ( م)، أما الحرف األخير " صابئيا  "
اجهزالبعثيون على الشيوعيين في نهاية السبعينيات ، تعاملومعهم اثناء تعقبهم لهم على اساس 

اما الشيوعيون من ..فكان اكثر الضحايا الذين تعرضوللتعذيب من اهالي الجنوب .. طائفي 
مل في محافظة االنبار واتذكر جيدا  عندما كنت اع..المحافظات الغربية فلم يعانو كأقرانهم

ذهبت بنفسي الى بعض االقضية ، مثل هيت وعانة وراوة ، التي كان بها نسبة من ..
، ومنهم !!الشيوعيين لكنهم لم يصابو بأي اذى ، ويكفي ان اسماءهم هي الدليل على براءتهم
ون الى قادة الحزب الشيوعي في ذلك الوقت الذين كان جميعم اما من الغربية او اكرادا  ينتم

مكرم الطالباني ، وعزيز ..امثال عامر عبدهللا الراوي ، وثابت حبيب العاني ، واالكراد !!)السنة 
لذا خرجوسالمين من العراق وبعلم ( محمد ، وبهاءالدين نوري ، وفخري كريم ، وغيرهم

المي وبالمناسبة فأن االع!!.. النه ببساطة لم يكن بينهم شيعي..السلطات ولم يتعرض لهم احد 
وهو من اهالي الناصرية ، كان ( ابوكاطع)الشيوعي الراحل شمران الياسري ، المعروف بأسم

( طريق الشعب)قد تنبأ وتوقع ماسيحدث من قبل البعثيين بحقهم من خالل مقاالته في صحيفة
، وتم !! في منتصف السبعينيات وحذر الشيوعيين من هذا المخطط ، لكنه حورب من قبلهم

!! ثم قتله والتخلص منه بحادث سيارة فيما بعد ( جيكوسلفاكيا السابقة)الى ( نفيهاو )ارساله 
واتذكر احد االصدقاء من الشيوعيين ، وهومن .. بعد ان تحقق كل ماتوقعه وانكشف كل شيء

في منتصف السبعينيات كدرع وقاية ، وكأنه كان يعرف ( ابوعمر)اهل الجنوب ، كنى نفسه 
، فانقذته هذه الكنية من كالب االمن والمخابرات ولم يلقى القبض عليه ماسيحصل لهم فيما بعد 

وبالمناسبة ، فأن !!.. ولم يالحق ابدا  ، ليتمكن بعد ذلك من السفر الى خارج العراق بسهولة 
قال ، ان عدد من معتنقي الفكر ( الشيعة والدولة القومية)في كتابه( حسن العلوي)الكاتب 

ابناءهم بأسماء رموز اهل السنة ليس حبا  او عن قناعة ، بل أتقاء  الشيعي سعو الى تسمية 
وكدليل اخر على طائفية البعثيين ، ينقل الكاتب !!!.. لشر الحاكم السني المتسلط على رقابهم 

، الذي كان في ( هادي العلوي)وهو بعثي سابق عن أخيه الباحث المرحوم( حسن العلوي)
 ..انينات ، الحادثة التالية في الثم( بكين)العاصمة الصينية

اخبره ، انه سأل ( الطيب عبد الرحيم أحمد)في حديث له مع مندوب منظمة التحرير الفلسطينية 
السنة أم الشيعة .. من هم األكثر في العراق( عيسى سلمان التكريتي( )بكين)السفير العراقي في 

 !.ان العجم أكثر من العرب في العراق(: عيسى)؟ فأجاب 
فسأله هل يعني ان الشيعة في . إذا اجتمع األكراد والعرب، فسيكونون أكثر من العجملكن 

لكنهم موجودون في الحزب : قائال  ( الطيب عبد الرحيم)نعم ، فسأله: العراق عجم؟ قال السفير
عيسى )وانتم في حرب مع اإليرانيين، فكيف ينسجم هذا مع ذاك ؟ اجابه .. بكثرة على ما أعلم

ن القيادة تأخذ اإلحتياطات الالزمة وتعرف كيف تتصرف مع الشيعة في الحزب ا(: سلمان
وهو من ( عيسى سلمان)إن ما يقوله: على ذلك قائال  ( حسن العلوي)ويعلق ..والدولة فال تقلق

المثقفين المختصين باآلثار والمعروفين باإلعتدال، ليس وجهة نظر شخصية، بل هو تعبير عن 
القومي الرسمي يتكرر على لسان المتحدثين في المجالس الخاصة ،  تيار عام في المشروع

 ..ويصدر إلى الصحفيين والدبلوماسيين العرب في اللقاءات الثنائية
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من محاوالت لتغييرالبناء الديموغرافي للمجتمع من خالل عملية ( صدام)كما الننسى ماقام به 

،  0111نية ، ثم قيامه بالحرب مع ايران عام تسفير العوائل الفيلية الشيعية بحجة تبعيتها االيرا

ولكنه عندما اكتشف بعد نهاية الحرب انها ..بهدف ارسال الشيعة من اهل الجنوب الى محرقتها 
لم تأخذ كثيرا  منهم رغم ان الضحايا كانواكثر من مليون قرر خوض حرٍب اخرى من خالل 

، كان الجنوب العراقي يريد 0110عام وفي االنتفاضة الشعبانية ..،0111اجتياحه للكويت عام 

إنقاذ العراق من دكتاتورية البعث، ولوال الموقف األميركي والعربي النهار النظام منذ ذلك 
التاريخ، لكن السعودية وغيرها من الحكومات الطائفية العربية أقنعت الرئيس األميركي بوش 

راق وهو أمر مرفوض بشدة ، كما األب بأن سقوط صدام بهذه االنتفاضة يعني حكم الشيعة للع
مام لالنتفاضة بتحرك بعض اقضيتها ونواحيها ، ولكنهم ضان المحافظات الغربية فكرت في االن

وقررو ( صديقي..عدوعدوي )تراجعوعن ذلك بعدماعلمو بانتفاضة اهل الجنوب ، فرفعوشعار 
يث اقتحمتها دبابات وبدأت عملية القمع الوحشي لمناطق الشيعة، ح!!!.. الوقوف مع النظام 

، وكان هذا الشعار يعبر عن التوجه العام (ال شيعة بعد اليوم)الجيش وقد كتب عليها عبارة 
وبعد ...للنظام البعثي مدعوما  بتوجه باهل المحافظات الغربية ، وكذلك توجهات الدول العربية

في العراق تعني ، ان الديمقراطية (حسني مبارك)االنتفاضة اعلن الرئيس المصري المعزول 
تاله بعد فترة وجيزة ملك األردن،محذرا  من ..حكم الشيعة،وعليه ال بد ان تمنع امريكا ذلك

ولكي نعرف مدى الحقد االسود !!..فيما يقبع هو تحت نجمة داوود االسرائيلية..الهالل الشيعي
في  ضد الشيعة ، اروي هذه حكاية التي سمعتها من شخص تكريتي كان في يوم ما ضابطا  

ولكن بعد ذلك أصبح من المغضوب عليهم ، لكون بن عمه اتهم بالتآمر . جهاز االمن الخاص 
حيث يقول انهم بعد ان انهو دورة ..ضد صدام حسين لالطاحة به فهرب الى خارج العراق 

 .التدريب ،استلمو مهامهم بتعذيب السجناء السياسيين أثناء إالستجواب
والذين ال يتعاونون مع التحقيق ، وكان اغلبهم من الشيعة ، وخصوصا  اولئك االصالب منهم 

حيث كانو يفهموهم ان هؤالء الشيعة فئة غير صالحة ، ويريدون تحطيم الدين اإلسالمي 
ويريدون القضاء على اهل السنة من خالل سعيهم السقاط الرمز وهو الرئيس صدام حسين ، 

وقد دربوهم .. ستحقون التعذيب واكثر من ذلكوهؤالء لقطاء وملحدون الايمان لهم، لذا فهم ي
وبعد ذلك كان الضباط يأخذوهم كل ليلة إلى .. على كيفية تعذيبهم في السجن بأقسى الطرق 

بعض المالهي الليليه في بغداد ، ويجلسوهم للتفرج على النساء اللواتي يُكَن في حالة سكر 
ويقولوا لهم بأن اولئك . نس معهن ويسمحو لهم بممارس الج. وشبه عاريات ويرقصن ويغنين 

 .المومسات هن زوجات رجال الشيعة المسجونين
وان ازواجهم ال يبالون في ان زوجاتهم يرقصن في المالهي الن ذلك عند الشيعة حالل ، فهم ال 

فأي حقارة ونذالة !!!..يخجلون ان تعمل نساؤهم راقصات، ويجب علينا االنتقام منهم جميعا

، وخالل اسابيع قليلة برزت في العراق منطقة 1113وبعد سقوط النظام عام  !!..اسوء من هذه

حيث كان الشيعة يقتلون على الهوية على يد جماعات من السنة الطائفيين، ( مثلث الموت)
ويومذاك لم تكن الجماعات اإلرهابية قد تشكلت على النحو المنظم المدعوم إقليميا  كما حدث في 

بدأت التفجيرات تظهر في مناطق الشيعة، وصار الشيعة هدفا  لبندقية و.. السنوات التالية 
القناص، وتحولت حسينياتهم ومساجدهم وتجمعاتهم الى مقصد لسيارات التكفيريين واحزمتهم 
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وطوال تلك السنوات لم يكن قادة الكتل السنية، يدينون هذا اإلجرام الطائفي ..الناسفة 
وهي العبارة التي تعني . ائيات شكوى من التهميش واالقصاءوالتكفيري، بل كانوا يمألون الفض

فالتهميش في قاموس تلك الكتل يعني وجود .. في حقيقتها عدم توليهم حكم العراق حكما  مطلقا  
وبالوقت الذي تزداد فيه التفجيرات ضد الشيعة ، اصدر رجال الدين من !!.. الشيعة في الحكم 

لشيعة، وانهم أسوأ من اليهود، ومع ذلك لم يكلف اي رجل وهابيين وسلفيين، فتاوى بتكفير ا
ثم جاء .. دين سني نفسه بشجب هذه الفتاوى واستنكارها، ألنها كانت تلقى هوى في نفوسهم

الى المشهد السياسي والعسكري في سوريا والعراق، وكان الهدف قتل الشيعة ( داعش)تنظيم 
زاء من العراق، وانضمت اليه عشائر من فسيطر على اجزاء من سوريا، ثم اج.. بال رحمة

فحدثت المجازر والمذابح . السنة، فيما كان الدعم الخليجي والتركي يزداد يوما  بعد يوم
( التي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير)ثم كانت فاجعة قاعدة سبايكر...وعمليات التهجير

د افراد من عشائر سنية في شاب شيعي تم قتلهم على ي 0711مثلما يقولون ، حيث أكثر من 

 .تكريت وما حولها، وكانت المشاهد من البشاعة بحيث ال يمكن تصورها
لذا،فليس !!... وال يزال مئات من الشباب الشيعة رهائن في تلك المناطق ال يعرف مصيرهم

، من يؤكد النظرة الطائفية ألهل 1104غريبا  والشاذا  ان يظهر في زماننا هذا ، ونحن في عام 

فقد ... المحافظات الغربية السنية ، ويكمل مابدأه اسالفه من سلوك بحق اهل الجنوب الشيعة 
شقيق رئيس البرلمان السابق ( اثيل النجيفي)ذكر محافظ نينوى ، والقيادي في ائتالف متحدون

في رده على سؤال بخصوص اهل الجنوب قائال  ( اسامة النجيفي)ونائب رئيس الجمهورية حاليا  
فهم فرس وهنود ونحن !!.. شي يربطنا مع الجنوب ال لغة وال دينا والثقافة وال جنسا  ال: 

!! انتماءنا االول هو للسنة وليس للعراق : في لقاء متلفز قائال  ( النجيفي)وأضاف !!.. عرب 
مناشدا  السعودية وقطر !!ويجب ان ننفصل بكل معاني الكلمة لكن نأخذ مواردنا من الجنوب 

اذن ، لنواجه الواقع بكل شجاعة ونبتعد عن طريقة النعامة في !! تقديم الدعم اليه وتركيا ب
والسنة في العراق وبعد ان ..غرس الرأس بالتراب ، فالطائفية حقيقة ملموسة وموجودة 

كذبوعلى انفسهم وصدقو كذبتهم في انهم العرب الوحيدون في العراق ، يرون ان الوطن 
حول اولوية انتماءهم ( اثيل النجيفي)ط ، والشيء غيره ، وماكالم بالنسبة لهم هو وجودهم فق

وعلى مدى قرن تقريبا  من تاريخنا الحديث كان ..اال واحدا  من عشرات االدلة التي تؤكد كالمنا 
الشيعة هم الخاسر،والمتضرر االكبر دوما َ، رغم انهم لم يطمعو في سلطة ، بل كل ما كان 

والمشكلة تكمن في ان الطرف االخر ..هذا البلد كمواطنين وكأكثريةيسعون اليه هو حقوقهم في 
فاالمور اضحت واضحة وعلى المحك ، وماذكرته من امثلة يؤكد .. اليريدهم واليستسيغهم 

كالمي ، وكل ماحصل على مدار التاريخ الحديث يؤكد ان التعايش بين الطرفين لم يعد ممكنا  ، 
ناجعة لهذه المشكلة االزلية المستعصية التي ازهقت ويجب على الجميع البحث عن حلول 

ارواح االالف من االبرياء ، والتي ستستمر وستلطخ مستقبلنا بالمزيد من الدماء ان لم تحل 
فماذا انتم فاعلون يااهل الوسط ..فلسنا بحاجة الى وطٌن يبنى على اشالء ودماء االبرياء ..

كم في الوطن اليريدوكم ويتحينون الفرص للقضاء والجنوب ؟؟ ومتى تنتهي مأساتكم ؟؟ فشركاء
 ..فهل ستبقون ملكيين اكثر من الملك؟؟!!..عليكم 
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مستقبل إدارة السلطة في العراق مابين الفيدرالية 

والالمركزية
7

 

 
  

الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية لدولة ما هي التي تحدد طبيعة النظام السياسي 
لسياسية والقانونية وحتى الدساتير والقوانين إذا لم تكن تعبيرا  عن حاجة فيها، فالنظريات ا

 .فعلية لمجتمع الدولة فأنه من الصعوبة أن تحقق نجاحا أثناء التطبيق العملي

جمهورية العراق دولة )، نّص في مادته األولى على ان 1115دستور العراق الدائم لسنة 

ديمقراطي ( برلماني)ة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كامل
، إال إن الواقع العملي يؤشر وجود تباين واضح مابين (وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق

التوصيف الدستوري والقانوني لنظام الحكم وشكل الدولة في العراق وبين ما استقرت عليه 
 .ألطراف الفاعلة في المشهد السياسي العراقيالعادات واألعراف السياسية والتوافقات مابين ا

يعطي مؤشرا  واضحا  على عدم تطبيق  1113التأمل في نظام الحكم السياسي في العراق بعد 

النظام البرلماني وال النظام الفيدرالي بشكل كامل وخالص، بل لجأت الكتل السياسية إلى 
لي واألخذ بصيغ تعتقد الكتل السياسية إنها االلتفاف على ثوابت النظام البرلماني والنظام الفيدرا

تتناسب مع الظروف الداخلية للعراق، مما أخلّ بمتطلبات وأسس وثوابت النظامين البرلماني 
والفيدرالي وهذا انعكس سلبا  على آلية تطبيقهما، ولهذا اختلف فقهاء القانون والسياسة في 

أنه نظام مختلط في حين وصفه آخرون تحديد طبيعة النظام السياسي للعراق فوصفه البعض ب
بأنه نظام برلماني تهيمن عليه السلطة التشريعية بينما يصفه فريق ثالث بأنه قائم على فكرة 
التوافقية والمشاركة بين كل األطراف، ونورد هنا بعض المالحظات التي تؤكد غياب أسس 

 :النظام البرلماني والفيدرالي في العراق كما يأتي

النظام البرلماني يفترض وجود أغلبية برلمانية تقوم بتشكيل الحكومة ووجود أقلية إن . 0

 .برلمانية معارضة تراقب وتحاسب أداء الحكومة وهذا غير موجود في البرلمان العراقي

إن مهمة البرلمان مراقبة أداء الحكومة وضبط انحرافاتها ومنعها من االستبداد، لكن ما . 1

إن البرلمان عاجز عن أداء هذه المهمة الن جميع الكتل البرلمانية ممثلة يحصل في العراق هو 
 .في الحكومة وبالتالي ال مصلحة لها في محاسبة الحكومة

                                                           
7

 مركز المستقبل للدراسات والبحوث - قحطان حسين طاهر. د 
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ال تستند العالقة بين إقليم كردستان والحكومة االتحادية إلى أسس النظام الفيدرالي، الن . 3

صفه البعض بأنه فوق اإلقليم واقل من صالحيات إقليم كردستان تفوق صالحيات األقاليم حتى و
 .الدولة

ورغم إن المادة األولى من الدستور قد أكدت النظام الفيدرالي إلى إن تعقيدات الدولة العراقية 
وطبيعة سلطاتها تؤكد وجود واقع مختلف تماما  عما رسمه الدستور فالعراق ليس دولة 

حافظات غير المنتظمة في إقليم خاضعة فيدرالية ألنه يضم إقليما واحدا  وعدد آخر من الم
للسلطة المركزية بشكل كامل، وال هو دولة موحدة الن وجود إقليم كردستان وتمتعه باستقالل 

 .شبه تام ينفي عن العراق صفة الدولة الموحدة
إن هذه الحقيقة تجعل من النظام السياسي العراقي نظاما نادرا قلَ إن نجد له مثيال في دول 

ل ما يزيد من تعقيدات القضية إن عملية تحديد طبيعة النظام السياسي العراقي أخرى، ولع
وصياغة دستوره لم تكن محلية ووطنية خالصة بل أنها تأثرت بإمالءات وإرادات خارجية 

 .إقليمية ودولية
هل تلوح في األفق إمكانية : مستقبل النظام السياسي العراقي يطرح أمامنا تساؤالت عدة منها

نظام الحكم السياسي وشكل الدولة في العراق من خالل تعديل دستوري؟ وكيف سيكون  تغيير
 نظام الحكم الجديد؟

وفي حالة عدم القدرة على إجراء تعديل دستوري يغير النظام السياسي في العراق، فما هي 
 اإلجراءات الممكن تطبيقها لتلبية مطالب المحافظات بالمزيد من الصالحيات؟

إلجابة عن هذه األسئلة تضعنا أمام عدة تصورات مستقبلية عما يمكن أن تؤول إليه إن محاولة ا

سنة من عملية التحول الديمقراطي وما يمكن أن يتغير من آليات  00األوضاع في العراق بعد 

اإلدارة والحكم لضمان تحقيق االستقرار في العراق وتوفير الخدمات ألبناء المجتمع العراقي، 
 :التصورات ومن أبرز هذه

إن إمكانية تعديل نظام الحكم من برلماني إلى نظام آخر كأن يكون رئاسي أو مختلط من . 0

خالل تعديل دستوري هي مستبعدة تماما ألسباب عديدة أهمها غياب التوافق الوطني على هذا 
 .التغيير

ولى من دستور رغم أن تشكيل األقاليم في العراق مكفول دستوريا وقانونيا وفقا للمادة األ. 1

، ومع إمكانية أن تكون الفيدرالية حال  1111لسنة  03وقانون تكوين األقاليم رقم  1115

للمشاكل السياسية واإلدارية التي يعاني منها العراق، ولكن احتمال السماح بتشكيل أقاليم جديدة 
خوف من التقسيم في العراق يبدو ضعيفا في المستقبل المنظور العتبارات عديدة في مقدمتها الت

 .وعدم توافق األطراف السياسية العراقية ووجود إرادات دولية معارضة للفيدرالية في العراق

في ظل صعوبة التوسع في تشكيل األقاليم في العراق يتم طرح بديل أكثر واقعية وأكثر . 3

وني له في استجابة لحاجات المحافظات وهو نظام الالمركزية اإلدارية الذي نجد األساس القان

الذي نص في أحد مواده على إن  1111لسنة  10قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة اإلدارية وفق مبدأ الالمركزية )
 (.اإلدارية
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لنظام ينطوي على ونحن نعتقد إن العراق مقبل على تطبيق نظام اإلدارة الالمركزية كون هذا ا
الكثير من المزايا وااليجابيات، إذ تتمتع الحكومات المحلية فيه بقدر من االستقالل في ممارسة 

اختصاصاتها بإدارة المؤسسات المحلية في الوقت الذي تحتفظ الحكومة المركزية بإدارة 
 .المؤسسات الوطنية العامة

 ايجابيات نظام اإلدارة الالمركزية
 :اإلدارة الالمركزية على عدة حسنات منهاينطوي نظام 

يجسد هذا النظام مبادئ الديمقراطية في اإلدارة من خالل اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات . 0

 .وإدارة المؤسسات والمرافق العامة المحلية

التخفيف من عبء البيروقراطية والروتين اإلداري المسبب لتأخير انجاز المشاريع وتوفير . 1

 .ات بسبب كثرة المخاطبات مابين الحكومات المحلية والحكومة المركزيةالخدم

يتيح للحكومة المركزية التفرغ للقيام بمسؤولياتها األكثر أهمية في رسم السياسة العامة . 3

 .للبلد وحفظ مصالحه االقتصادية والسياسية واألمنية

مابين المحافظات بما يتناسب مع  تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية وتوفير الخدمات. 4

 .النسب السكانية للمحافظة

تؤدي الالمركزية اإلدارية إلى قيام المجالس المحلية المنتخبة بمهامها بشكل أكثر سرعة . 5

وإتقان، بسبب حرص أعضائها على كسب ود مواطني محافظاتهم والحصول على تأييدهم في 
 .االنتخابات الالحقة

لوظيفي واإلداري من خالل إلغاء الوزارات التي يتم نقل مهامها الى الحد من الترهل ا. 6

 ..المحافظات
 التحديات المحتملة لنظام اإلدارة الالمركزية

 :يمكن أن يواجه نظام اإلدارة الالمركزية أثناء التطبيق مشكالت تتمثل في

ات المحلية احتمال نشوء صراع بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية الن الحكوم. 0

 .غالبا ما تقدم المصالح المحلية على المصالح الوطنية

نقص الخبرة والكفاءة لدى الهيئات الالمركزية مقارنة بهيئات الحكومة المركزية وبالتالي قد . 1

 .تواجه الهيئات الالمركزية صعوبة في انجاز مهامها

الالمركزية بسبب تدخل الخوف من تحول مجالس المحافظات إلى معرقل ألداء الهيئات . 3

 .أعضاء هذه المجالس في عمل هذه الهيئات لدواعي المصلحة الشخصية والحزبية

غياب المعايير التي تتسم بالوضوح والشفافية في اختيار القيادات اإلدارية في المحافظات، . 4

والخشية من اختيار هذه القيادات على أسس حزبية ومحاصصاتية بعيدا عن عوامل التخصص 
 .والكفاءة

نقص القوانين والتشريعات وعدم صالحية الكثير من القوانين القديمة التي مازال العمل . 5

مستمرا بها، إذ أن تطبيق نظام اإلدارة الالمركزية يحتاج إلى مجموعة من القوانين التي توضح 
 .األسس الكفيلة بنجاح هذا النظام
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 متطلبات التطبيق
مركزية يستلزم اتخاذ خطوات مسبقة تمهد له وتضمن نجاحه ومن إن تطبيق نظام اإلدارة الال

 :هذه الخطوات

رسم خارطة طريق واضحة ومفصلة تحدد الصالحيات والمهام والخدمات المطلوب إدارتها . 0

 .من قبل الحكومات المحلية

توفير البنى التحتية من أبنية ومستلزمات وكوادر وظيفية مؤهلة لغرض االستعداد الجيد . 1

 .لتولي المهام المطلوبة

قيام الحكومة المركزية بالتنسيق مع الحكومات المحلية للقيام بنقل المهام والصالحيات . 3

 .بشكل تتابعي ال دفعه واحدة مع استمرار الحكومة المركزية بمراقبة أداء الحكومات المحلية

 

 


