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دروس إلعادة بناء ": من الهزيمة إلى النصر"

قوات األمن العراقية استناداً إلى قصص نجاح 

جيوش عربية معاصرة
1

 

 
 المشكلة

الدولة اإلسالمية »على يد قوات تنظيم " قوات األمن العراقية"تعود هزيمة تشكيالت كبيرة من 

 1011يونيو /الصغيرة نسبياً في حزيران« الدولة اإلسالمية»(/ «داعش»)« في العراق والشام

 :إلى مشاكل متأصلة قائمة منذ فترة طويلة
 التسييس       •
 المحسوبية والفساد وسوء القيادة       •
 التدريب غير الكافي       •
 ممارسات صيانة سيئة       •
 اإلرادة للقتال/االفتقار إلى الدافع        •

وتبذل الواليات المتحدة وحلفاؤها حالياً جهداً كبيراً في التدريب والتجهيز من أجل إعادة بناء 
لبيشمركة وإعادة تدريبها، وذلك لتوفير الظروف المواتية لها وقوات ا" قوات األمن العراقية"

 .«داعش»لتنفيذ عمليات هجومية الستعادة المناطق التي استولت عليها 

تسعة ألوية من قوات األمن العراقية، وثالثة ألوية من قوات البيشمركة، ولواء واحد من  •

 قوات أمن جيش العشائر
نظرة ثاقبة للعوامل األكثر أهمية التي أدت إلى تغيير حالة وتوّفر تجارب جيوش عربية معاصرة 

أو التي حققت على األقل درجًة  -الجيوش المهزومة نحو األفضل وتحويل الهزيمة إلى نصر 
          .من النجاح في هذا اإلطار

 قيود ثقافية على األداء العسكري العربي
كراراً في تجربتها للقتال القائم على مناورات فشلت الجيوش العربية التقليدية الكبيرة مراراً وت

حربية حديثة بسبب سوء قيادتها التكتيكية وضعف قيادتها وسيطرتها العسكرية وعدم قدرتها 
 .على الجمع بين األسلحة

انعدام المبادرة وعدم القدرة على االرتجال وعدم المرونة وعدم : أوجه القصور الرئيسية   •

 عي على نحو جيد؛القدرة على العمل الجما

                                                           

 مركز صقر للدراسات -آيزنشتاتمايكل  1



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

4 

يبدو أّن هذه التعميمات تنطبق على الجيوش العربية الكبيرة الشعبية؛ غير أّن بعض : تحّفط   •

قد « الدولة اإلسالمية»و تنظيم « حماس»وحركة « حزب هللا»األطراف الفاعلة الهجينة أمثال 
صغيرة بشكل أظهرت في المقابل مبادرة ومرونة أكبر ولو كان ذلك على مستوى الوحدات ال

 .رئيسي

 :هذه المشاكل متأصلة في الثقافة العربية 
ُيثبط التشديد على االمتثال لألعراف الجماعية واحترام السلطة حس المبادرة ويؤدي إلى    •

 التقاعس عن العمل في غياب األوامر الواضحة؛

مهارات التحليل الناقد يسفر نظام التعليم الذي يرّكز على التلقين واالستظهار بدالً من تنمية    •

بدالً من التفكير والعمل واالبتكار بشكل " الحلول الملقنة في المدرسة"عن ميٍل للتمسك بـ
 مستقل؛

حفظ ماء الوجه إلى قمع الحقائق غير السارة ورفع تقارير غير دقيقة /يؤدي هاجس الشرف   •

 .والتردد في قبول المسؤولية
     المكيفة ثقافياً األداء التكتيكي للجيوش العربيةلقد أعاقت هذه األنماط من السلوك 

يظهر صغار الضباط القليل من المبادرة أو اإلبداع أو المرونة أو القدرة على العمل    •

 المستقل؛

 سلبية وتقّيد بحرفية األوامر وعدم القدرة على االرتجال وتباطؤ في العمليات؛   •

ستناد التخطيط والعمليات في أغلب األحيان إلى معلومات يعني إعداد التقارير غير الدقيقة ا   •

 .غير دقيقة
نجحت الجيوش العربية بصورة أفضل عندما كّيفت المبادئ والممارسات األجنبية لكي تتوافق 

 .مع نزعاتها الثقافية وتفضيالتها التنظيمية واحتياجاتها التشغيلية الخاصة

بل تعكس السمات الثقافية السائدة في " عالمية" ويعود ذلك ألّن المبادئ العسكرية ليست   •

 .لظروف بلٍد آخر" تكون صالحة"المجتمع الذي تنبثق منه، وبالتالي قد ال 

 1193مصر في حرب : 1دراسة الحالة رقم 

رأى الرئيس المصري محمد أنور السادات أّن استمرار احتالل إسرائيل لشبه جزيرة سيناء لم 
 .مراراً بتحريرهايعد يطاق، وكان قد تعّهد 

ر التخطيط األولي المصري  السوفيتي للحرب عبور الحدود واالختراق واالستغالل  -تصوَّ
الحرب "وهي العقيدة العسكرية السوفيتية لـ  -"( جرانيت"خطة )لالستيالء على سيناء بأكملها 

 ".اإلسرائيلية العربية

 .وميزان القوى العسكرية العامكان ذلك غير واقعي نظراً للقدرات والقيود المصرية    •

( 1191أكتوبر /في تشرين األول)عّين السادات الفريق أول أحمد اسماعيل علي وزيراً للحرب 

خطة )أكثر تواضعاً وواقعيًة " مصرية"لتفعيل جهود التخطيط وإعداد استراتيجية قتالية 

 :"الحرب اإلسرائيلية العربية"مبدأ السادات لـ "( المآذن العالية"

لم تحتاج مصر سوى لالحتفاظ بموطئ قدم في الضفة الشرقية من القناة إلضعاف الثقة    •

 .بفرضيات األمن اإلسرائيلية وإحياء العملية الدبلوماسية من موقع قوة
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ُوضعت خطة حرب من دون مساهمة سوفيتية، وانحرفت عن العقيدة العسكرية السوفيتية، 
 .وجسدت نهج حرب مصري محدود وفريد

هجوم يستند بشدة على المخطط ويهدف إلى االستيالء على رأس جسر في الجانب اآلخر    •

من القناة، ثم االنتقال إلى الدفاع وهزيمة الهجمات المضادة اإلسرائيلية عبر االستنزاف بدالً من 
 .المناورة

درة أو إّن التخطيط الموّسع لعبور الحدود على جميع المستويات أزال الحاجة إلى أخذ المبا 
 .االرتجال أو التنسيق بين عمليات تشمل الجمع بين أسلحة مختلفة

 كان لكل جندي مهمة واحدة فقط تعلم أداءها عن ظهر قلب؛   •

تم التدريب على العمليات باستمرار إلى أن أصبح كل عضو في كل وحدة يعرف بالضبط ما    •

 عليه فعله في كل مرحلة؛

 .مرًة قبل الحرب 35بور بأكملها تم التدريب على عملية الع   •

المستمدة من االتصاالت اإلسرائيلية لتقييم دقة تقارير  االعتماد على استخبارات اإلشارات
 (.المصرية( )التعقب باستخدام نظام التموضع العالمي)المعتمدة على القوة الزرقاء  الحالة

على شهادات تعليم ثانوي وتجنيد ، تم بذل جهود لزيادة نسبة المجندين الحائزين 1169بعد عام 

 .طالب الجامعات للمرة األولى لرفع جودة القيادة على مستوى صغار الضباط

 .كما تم بذل جهود لتقليص الهوة في الفئة االجتماعية بين المجندين والضباط   •

 - 9، وأس أيه 3، وأيه تي 9آر بي جي )تم استخدام أنظمة الدفاع الجوية ومقاومة الدبابات 
بطريقة مبتكرة ومبدعة لتعطيل مفعول ( - 6سام  - 6، وأس أيه 13/1، وزي أس يو  - 9سام 

 .المدرعات والقوة الجوية: موطني قوة اسرائيل الرئيسيْين
أهدافها الحربية، مهيئًة بذلك األجواء ( بمساعدة دبلوماسية الحرب األمريكية)حققت مصر 

 .السترداد بقية سيناء عن طريق المفاوضات

 العراقية -العراق في الحرب اإليرانية : 1دراسة الحالة رقم 

سرعان ما تحول الغزو العراقي إليران إلى حرب استنزاف دموية؛ وقد بدت إيران التي يفوق  
أكثر مالءمة لهذا " الجهاد والشهادة"عدد سكانها بكثير عدد سكان العراق والتي تسودها ثقافة 

 .النوع من الحرب

وفي وجه احتمال تكبد الهزيمة، ( 1196فبراير /شباط)لعراق لشبه جزيرة الفاو بعد خسارة ا 

وافق الرئيس العراقي صدام حسين على التخلي عن دفاع العراق الثابت القائم على االستنزاف 
 .وسمح لقادة جيوشه بتنفيذ عمليات هجومية محدودة

على العمليات لقادة جيوشه، وافق صدام أيضاً على التنازل عن قدر أكبر من السيطرة    •

ويقضي بعدم تسييس الجيش وترقية الضباط  1191مسرعاً بذلك تطبيق اتجاه كان قد بدأه عام 

 .على أساس االستحقاق وإعطاء هامش حرية أكبر لقادة جيوشه
أطلق حملة حشد جديدة تضمنت تجنيد طالب الجامعات وذلك لتحسين جودة القيادة على مستوى 

 ".قوات الحرس الجمهوري"لتوسيع عدد صغار الضباط و

إلى قوة ضاربة هجومية كبيرة ذات قدرة عالية، بحيث توّسع " الحرس الجمهوري"تحول    •

 .لواءً  19ألوية إلى  9من 
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فريد يتضمن التخطيط المفّصل لعمليات " عراقي"خرجت هيئة األركان العامة العراقية بنهج  
ل تفادي الحاجة إلى أخذ المبادرة أو االرتجال أو هجومية تستند بشدة على المخطط من أج

 .تنسيق عمليات تجمع بين عمليات تستخدم أسلحة مشتركة

 كان لكل جندي مهمة واحدة فقط تعلم أداءها عن ظهر قلب؛   •

تم التدريب على العمليات بال انقطاع، إلى أن أصبح كل عضو في كل وحدة يعرف بالضبط    •

 لب؛ما عليه فعله عن ظهر ق

تم التخطيط لعمليات تمتد على عدة أيام للحد من احتمال وقوع تطورات غير متوقعة قد تثير    •

 اضطرابات في الخطة؛

[ بمصدرها]تم الخروج عن الخطط العسكرية االنتقائية ولكن، المتأثرة إلى حد كبير    •

 به؟ البريطاني؛ هل هناك احتمال بتلقي المشورة من الجانب المصري أو التأثر
إّن التخطيط الرائع والتحسينات المتواضعة التي تم إدخالها على األداء التكتيكي ونيران مدفعية 

التقليدية الهائلة والتقدم الساحق في عدد المشاركين خالل هجمات عام /الحرب الكيمياوية

 .جميعها عوامل ساعدت العراق على استعادة األراضي التي كان قد خسرها 1199

إلى جانب الحملة الجوية التي شنها العراق ضد أهداف اقتصادية وتجديد حرب المدن، هذا،    •

هدد إيران بانهيار جهودها الحربية، مما مّكن العراق تحقيق أخيراً وقف إطالق النار الذي كان 

 .1191يسعى إليه منذ عام 
 1011في حرب قطاع غزة عام « حماس»حركة : 3دراسة الحالة رقم 

من جماعة كانت تقوم بعمليات إرهابية على وجه الحصر إلى منظمة « حماس»تطورت حركة 
 .هجينة ُتعنى بكال اإلرهاب والقتال التقليدي

 .1011و  1001-1009وأسفر ذلك عن أداء ضعيف في حربيها مع إسرائيل في الفترة  

رية ؛ وبقيت القوات الب1001-1009تجنبت االنخراط الحاسم في الحرب خالل الفترة    •

 .1011االسرائيلية خارج قطاع غزة في حرب عام 

 .واجهت تحديات كبيرة من حيث قدرتها على إيقاع خسائر على إسرائيل وتجنب خسائر مؤلمة

بفضل )بعد أن نجحت إسرائيل في إبطال قدرة الحركة على تنفيذ تفجيرات انتحارية    •

، طورت (تيش والحاجز األمنيالمعلومات االستخبارية والغارات المستهدفة ونقاط التف
 صواريخ محلية الصنع؛« حماس»

تشكل مصدر إزعاج قادر على تعطيل الحياة في إسرائيل بشدة، « حماس»ال تزال صواريخ  -  
 وال تزال قذائف الهاون تشكل خطراً على المجتمعات المحلية على الحدود اإلسرائيلية؛

 .والسياسية لالغتياالت المستهدفةالعسكرية « حماس»ظهرت قابلية تعرض قيادة    •

استراتيجية قلبت طريقة العمل المفضلة لدى اسرائيل ضد هذه « حماس»رداً على ذلك، طّورت 

 :األخيرة
؛ األمر (مجموعة أنفاق متشابكة ونقاط محصنة في المدن" )حاجزاً قنفذي حضري"أنشأت    •

 بالمخاطر إلى حد غير مقبول؛الذي جعل التوغالت البرية اإلسرائيلية الكبيرة محفوفة 

بنت أنفاقاً هجوميًة وقوات كبيرة إلطالق قذائف الهاون والصواريخ لتوجيه المعركة ضد    •

 الجيش اإلسرائيلي وسكان البالد المدنيين؛
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أرغمت إسرائيل على االعتماد بشكل أكبر على قوة نارية معادلة لقوتها، والتي ُيتوقع أن    •

 كبير من الخسائر في صفوف المدنيين؛ تسفر بالتالي عن عدد

ولكن، كلما اعتمدت اسرائيل بصورة أكثر على قوة نارية معادلة، كلما ألحقت المزيد من    •

على األقل في  -الضرر بمكانتها الدولية، وكلما ولّدت المزيد من التعاطف مع الفلسطينيين 
 .أماكن مثل أوروبا

يل من حيث االستخبارات والمراقبة واالستطالع والقوة أضعفت األنفاق بشكل كبير تفوق اسرائ 
 .النارية والمناورة

 وقواتها المقاتلة؛« حماس»وّفر ذلك الحماية لقيادة    •

 .مخفية/مغطاة/بمحاربة العدو واالشتباك معه من مواقع محمية« حماس»سمح لمقاتلي    •

قُسموا إلى فرق مكافحة الدبابات وفرق )تم إعطاء المقاتلين مهّمة واحدة يتقنونها ويؤدونها 
 (.دفاع حضري وفرق شن االعتداءات في األنفاق وفرق صواريخ

الجديد أداًء تكتيكياً أفضل، رغم أّن النتائج االستراتيجية ال تزال غير « حماس»حقق نهج 
 .واضحة

-1009العامين  في 13: عدد الضحايا اإلسرائيليين الذين قُتلوا في المعركة كقياس للفعالية   •

  . 1011في العام  91و 1011في العام  1و 1001

رسمت الساحة بشكٍل يهدف إلى توليد نظرة لدى « حماس»رّبما أهم ما في األمر، هو أّن 
 .لها أمام جمهورها المحلي" صورة نصر"الخارج حول إجحاف اسرائيل فيما حاولت أن تولّد 

لذا اقتصرت صور الحرب على القصف اإلسرائيلي  تجّنبت أن يتم التقاط صور للمقاتلين،   •

 .لقطاع غزة وسقوط الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين

 1015: الدروس الموجهة للعراق 

نجحت الجيوش العربية األكثر عندما كّيفت المبادئ والمفاهيم األجنبية بما يتماشى مع 
طورت نهوجها الفريدة المصممة وفقاً احتياجاتها الثقافية والتنظيمية والتشغيلية الخاصة و

 .للتحديات التي واجهتها
يعتمد النجاح على الفهم الوثيق للعدو ونقاط قوته وضعفه وطريقة محاربته ومن ثم إعداد 

 (.راجع الملحق)استراتيجية مطورة محلياً قابلة للتطبيق إللحاق الهزيمة به 
إذا لم تتقن الجانب السياسي، لن تتمكن من  :العسكرية عامالً رئيساً  -تشكل العالقات المدنية 
 .إتقان الجانب العسكري

على الجيش أن يبقى بمعزل عن التدخل السياسي لكي ينجح؛ وتبرز أهمية ذلك بشكل خاص    •

العراقية ووجود تصور عن انحيازها  نظراً إلى طبيعة القتال الذي تشارك فيه قوات األمن
 األمن العراقية في الماضي؛أعاقت قوات  دالطائفي وهي نظرة ق

وهذا من األسباب الرئيسة التي تضع قوات األمن العراقية في الوضع الحرج الذي هي فيه  -   
 حالياً؛

سيكون ذلك صعباً بسبب السياسة العراقية والدور األمريكي المحدود والتأثير اإليراني على    •

 .قوات االمن العراقية والميليشيات الشيعية
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محاولة تحويل قوات األمن العراقية إلى نسخة عن الجيش األمريكي ال بل يجب يجب عدم 
القتال بطريقة تتماشى مع ثقافته واحتياجاته التشغيلية والتركيز على /مساعدته على التدرب

 .«داعش»الكفاءات المحصورة الالزمة إللحاق الهزيمة بـ 

ة إلى إنشاء عدد صغير من الوحدات ولكن، ينبغي أال يحول ذلك دون بذل الجهود الرامي   •

ففي النهاية، بعض وحدات قوات األمن ... الشاملة القادرة على العمل مثل الجيش األمريكي
الدولة »، في حين يبدو أن تنظيم (ومنها قوات العمليات الخاصة العراقية)العراقية كفؤة جداً 

 .يتقن أسلوبها الفريد من المناورات الحربية« اإلسالمية
القتال بأساليب /مساعدة قوات األمن العراقية في التعويض عن نقاط ضعفها وفي التدّرب 

 :تراعي تأثير الثقافة

 عمليات مخططة ومعّدة بإتقان تستند بشدة إلى التخطيط؛   •

تدريبات شاملة على نماذج مفّصلة تجّسد أهدافاً حقيقية مع التركيز على التوصل إلى إتمام    •

 :ية عن ظهر قلب، بما في ذلكالمهام األساس
الهجوم على النقاط المحصنة والمناطق الحضرية، يليها تعزيز سريع للمواقع التي تمت  -   

 السيطرة عليها؛
التخلّص من العبوات الناسفة ومناورات مكافحة السيارات المفخخة من أجل تسهيل تعزيز  -   

 ؛«داعش»الهدف والتصّدي للهجمات المضادة من 
تخطيط مسبق على نيران الحماية عند محاور تقدم العدّو المحتملة من أجل فض /تدريب -   

 المحتملة المضادة؛« الدولة اإلسالمية»هجمات تنظيم 
تخطيط مسبق على إعادة تموين وحدات قوات األمن العراقية في الخطوط األمامية /تدريب -   

 لقة بالتخلّي اللوجستي عن الوحدات؛بعد السيطرة على األهداف بغية إخماد المخاوف المتع
« داعش»تخطيط مسبق على التزام وحدات االحتياط المتنقلة لفض هجمات /تدريب -   

 المضادة ومنع وصول التعزيزات لها؛
المتصلة من أجل الحفاظ /مناورات تنقل وأخرى مضادة للتنقل لوحدات الهندسة العضوية -   

 .على زخم هجمات قوات األمن العراقية
القتال بأساليب تراعي /مساعدة قوات األمن العراقية في التعويض عن نقاط ضعفها وفي التدّرب

 : تأثير الثقافة 

تخطيط مفّصل يحّد من فرص أخذ المبادرة لدى القادة الصغار وال يترك الكثير من الحاجة    •

 لالرتجال؛

 لضخمة من أجل هزيمة العدّو؛االعتماد بشكل كبير على الكّم والعدد والقّوة النارية ا   •

« الدولة اإلسالمية»استكشاف فعالية استخبارات اإلشارات المستمدة من اتصاالت تنظيم    •

كمصدر بديل للمعلومات في ما يتعّلق باستعداد ومقدرات القّوة الزرقاء التابعة لقوات األمن 
 العراقية؛

 .إلبطال مفعول نقاط قّوة العدوّ غير تقليدية /استخدام األسلحة بطرق غير اعتيادية   •
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سيكون بروز تشكيالت تابعة لقوات األمن العراقية قادرة على القيام بمناورات حربية عمليًة 
طويلة األمد، لذا فمن األكثر ترجيحاً للنهج المذكور أعاله أن يسفر عن نتائج أفضل على المدى 

 .القصير بالنسبة إلى معظم وحدات قوات األمن العراقية

ال يمنع هذا نشوء عدد صغير من الوحدات المختارة القادرة على تنفيذ أوامر شبيهة بالمهام    •

 .والعمل على مستوى عاٍل نسبياً 
إعادة الثقة بالنفس لقوات األمن العراقية من خالل تحقيق سلسلة من االنتصارات الصغيرة،  

 .تمهيداً لتنفيذ عمليات أكثر طموحاً 

سياسية العراقية على األرجح باتجاه تنفيذ عمليات أكبر قبل أن تصبح ستضغط القيادة ال   •

 .قوات األمن العراقية جاهزة؛ يتعين هنا على المستشارين األمريكيين أن يُصّدوا ذلك
: تشّكل العمليات المخطط لها والمعّدة بإتقان التي تستند بشدة إلى المخطط نقطة ضعف الجيوش

يش على االنحراف عن عملياته المعّدة بدّقة، غالباً ما يعجز عن فحين تجبر نشاطات العدّو الج
 .االرتجال واستعادة زمام المبادرة

 .ودائماً ما يكون للعدّو كلمة في هذا األمر   •

جعل الجيش أكثر احترافاً من خالل حشد المزيد من خريجي مرحلة التعليم الثانوي والجامعات  
ستوى الضباط الصغار وضمان حصول الترقيات على من أجل تحسين نوعية القيادة على م

 .أساس الكفاءة بدالً من الوالءات

التوازن "على الواليات المتحدة أن تشدد على أهمية الكفاءة والمؤهالت المهنية بدالً من    •

 .، بما أنه من شأن األولى أن تضمن حصول الثانية إلى حد ما"الطائفي
 في العراق« داعش»لمكافحة نحو استراتيجية ناجحة : ملحق

نقاط قّوة ونقاط ضعف كثيرة، إال أن الواليات المتحدة تفتقر حالياً « الدولة اإلسالمية»لتنظيم 

 ...إلى القدرة على استغالل الكثير منها

 :نقاط القوة 

 قيادة محّنكة وتنظيم عسكري فّعال؛   •

 ؛(إعادة إحياء الخليفة)قضية ذات أصداء مدّوية    •

 ؛("يوتيوب"وسائل التواصل االجتماعي وموقع )آلية دعائية قوية    •
 هالة توحي بأنها قوة ال ُتقهر بفضل سلسلة من االنتصارات الملفتة التي حققتها؛   •

 قوات مجهزة جيداً نسبياً؛   •

 قدرة على التأقلم؛   •

 .خطوط تواصل داخلية   •

 :نقاط الضعف 

ال يمكنها أن تدافع بشكل كاٍف عن كل المناطق التي  –قوات مرهقة من شدة االنتشار    •

 تسيطر عليها؛

 اعتماد غير فعال على اإلرهاب للحفاظ على السيطرة؛/حكم   •

فرض تطبيق نسخة متشددة جداً من  –ميل إلى المبالغة في األهداف المراد تحقيقها    •

 الشريعة؛
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 حلفاءها ال يشاركونها كلهم منهاجها؛بما أّن  –إمكانية أن تكون تحالفاتها هشة    •

 ضعيفة أمام الغارات الجوية في حال تجمعت للهجوم؛   •

 ماليين نسمة؟ 9إلى  6ال تملك ما يكفي من الموارد المالية لحكم    •

 .خطوط االتصال عرضة للهجمات –معزولة وحبيسة    •

 .عفيكمن التحّدي في إبطال مفعول نقاط القّوة واستغالل نقاط الض 

التي توحي بأنها قّوة ال تقهر بعد أن منيت بسلسلة من الهزائم « داعش»تّم التعّرض لهالة    •

 الصغيرة في العراق؟ ويتعّين القيام بالمزيد في هذا اإلطار إلحداث تغيير في البيئة النفسية؛

بشكل  بمصدر خارجي كبير يمّده بالسالح، ويعتمد« الدولة اإلسالمية»ال يتمتع تنظيم    •

 حصري على األسلحة الثقيلة التي يستحوذ عليها في أراضي المعارك التي ينتصر فيها؛

 :بتنفير الكثير من داعميها السابقين« داعش»بدأت    •
 لقد بدأت تحصل انتفاضات محلية والكثير من السكان غاضبون من حكمها؛ -   
ا إذا لم يكونوا واثقين أّنهم لكّن معظمهم غير مستعدين للمخاطرة بالوقوف في وجهه -   

 .«الدولة اإلسالمية»سينجحون وسيحصلون على بديل أفضل من تنظيم 
 «داعش»آلية هزيمة  

من خالل استنزاف قواه وشّن هجمات على أكثر من « الدولة اإلسالمية»إجهاد تنظيم    •

 جبهة، ما يجعله أكثر عرضًة لالنتفاضات الداخلية والهجمات الخارجية؛

من خالل الحّد من الموارد « داعش»إحداث اضطرابات في المناطقة الخاضعة لسيطرة    •

 ؛(علماً أّن ذلك ليس من أولوياتها بأي حال)المالية المتوفرة للحكم ومن تأمين الخدمات 
الدولة »ستشكل إزالة حاجز الخوف الذي يمنع العراقيين من الوقوف في وجه تنظيم  -     

 كبيراً؛تحدياً « اإلسالمية

أمر محّتم، ما سيؤدي « داعش»تغيير البيئة النفسية من خالل خلق تصّور عام بأن هزيمة    •

ويردع مقاتلين أجانب محتملين من االنضمام إليه « الدولة اإلسالمية»إلى انشقاق حلفاء تنظيم 
 .ويشجع الخاضعين لحكمه على االنتفاض

بدالً من االعتماد بشكل كبير على القتال بين « داعش»التركيز على إثارة االنتفاضات ضّد 
 .الجيشين

أي أن ما " )المجموع الصفري"هل ستحول الثقافة السياسية العراقية القائمة على مبدأ    •

دون إبرام الصفقات السياسية التي يمكن أن ( يكسبه الفريق األول يخسره حتماً الفريق الثاني
 تحقق هذه الغاية؟

السوري من االستراتيجية مسألًة غير محلولة، وال يمكن ضمان تحقيق النجاح ال يزال الجزء 
 .بسوريا كمالٍذ آمن له« الدولة اإلسالمية»في العراق إذا احتفظ تنظيم 
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هل للتحالف الدولي ستراتيجية ؟
2 

 

 
 
 

توجيه والواليات المتحدة تقود تحالفاً دولياً لمحاربة تنظيم داعش من خالل  1011منذ صيف 

الضربات الجوية المركزة على تجمعاته في العراق بعد قيام األخير باحتالل المحافظات العراقية 
بعد تقديم الدعم الكامل للتنظيم سواء كان إقليمياً أودوليا ( صالح الدين –الموصل  –األنبار ) 

من الدول التي أوداخلياً، أي الداخل العراقي، وعلى اعتبار أن هذا التحالف مكون من مجموعة 
تمتلك الخبرة الكافية لمحاربة هذه التنظيمات، علماً أن هذه الدول هي من دول حلف شمال 
االطلسي التي لها باع طويل في مثل هذه العمليات وهكذا حروب، بالمقابل لديها من الخطط 

حاول والستراتيجيات الكافية للقضاء على داعش وأخواتها، وبكل تأكيد للتحالف ستراتيجية ي
هي  -كما يؤكد قادة التحالف -تطبيقها على االرض مستمدة من خبرة دوله ، وهذه الستراتيجية

موجهة أوالً ضد تنظيمات داعش المتواجدين في المدن العراقية المحتلة بسبب ممارساته 
الوحشية وغير اإلنسانية، والعمليات الحربية التي يقوم بها التحالف الدولي هي من بديهات 

، لكن الغريب أن الطلعات الجوية التي يقوم بها هذا التحالف تكاد تكون بائسة إذا ما عمله

وليبيا  1001وأفغانستان  1111حاولنا مقارنتها بطلعات حلف شمال االطلسي على كوسوفو 

، وفي كل االحوال تم تغيير أنظمة هذه الدول بفعل الضربات الجوية المركزة للحلف، في 1011

ف الدولي في العراق عاجز عن تركيز ضرباته على الرغم من التطور حين أن التحال
التكنولوجي الحاصل خصوصاً في سالح الجو للواليات المتحدة وحليفاتها بعيداً عن سرد 

خصائص الحرب الجوية واالمكانات العالية التي يتمتع بها هذا السالح أو هذا الصنف 
ائج المرجوة لها، وكل المناطق التي تم تحريرها العسكري، حتى أن هذه الطلعات لم تحقق النت

هي بجهود عراقية برية إلى جانب طلعات جوية عراقية بالرغم من االمكانات المحدودة لهذا 
السالح بالفترة الحالية بسبب عدم التزام الواليات المتحدة بصفقات التسلح التي من المفترض 

غريب أن التنسيق العسكري بين القطعات تسلم للعراق مع بعض المساعدات االقليمية، وال
العسكرية البرية العراقية وسالح الجو للتحالف لم يمنع من حدوث أخطاء متكررة بقيام طائرات 

التحالف بتوجيه ضربات جوية إلى قواتنا المتواجدة في الجبهات عن طريق الخطأ كما هي 
تحالف تعلم بمناطق تواجد هذه تصريحات القادة العسكريين، والتي من المفترض أن طائرات ال

القطعات سواء من خالل التنسيق العسكري أو من خالل عمليات الرصد والمراقبة التي تقوم بها 
االقمار الصناعية، وهذه االقمار هي التي حددت مكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في 

وبعد هذه السنوات من تطور  أفغانستان أو في باكستان ليس من المنطق هي نفسها هذه االقمار

                                                           

 المدى -  أثير ناظم الجاسور. د 2
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التكنولوجيا ال تستطيع تحديد أماكن وتحركات عناصر داعش ،هذا إذا اردنا تحليل الموقف من 
الناحية السطحية أو أكثر دقة من ناحية عدم الدراية الكافية بما يحدث في ساحات القتال، أما اذا 

ف الدولي والواليات المتحدة، سلطنا الضوء على عمل التحالف علينا العودة إلى عمل التحال
وماهي النتائج التي حققها التحالف في العراق؟ مع دخول داعش إلى يومنا هذا سجلت يونامي 

نازح في العراق وهم نزحوا من المناطق التي تم احتاللها من قبل  1150000أن في العراق 

يلة من محافظة داعش وغالبيتهم من محافظتي صالح الدين واالنبار مع نسبة ليست بالقل
الموصل ،وهذا يعني أن هذه المدن شبه فارغة ، اذا حاولنا دراسة النسبة السكانية في تلك 

المدن وتواجدهم في مناطق سكناهم، ايضاً هذه التنظيمات وبعد أن استمكنت من مسك االرض 
ووجود بعض الحواضن التي سهلت عليهم استمكانهم هذا أنشأت معسكرات للتدريب ومراكز 

دارة شؤون والياتهم االسالمية كما يدعون، وبهذا فإن تجمعات الدواعش مكشوفة بنسبة إل

على اقل تقدير إلى جانب المقاتلين الذين يجوبون الصحراء أو يسكنوها وهم بالعرف % 90

العسكري رصدهم أو كشفهم ال يستغرق وقتا طويال بالنسبة لسالح جو متطور مثل التحالف 
و تم استهداف هذه التجمعات كل يوم بطلعات جوية أقل من تلك التي الدولي، هذا يعني ل

استخدمت ضد الدول اآلنفة الذكر فإن تحرير هذه المناطق سوف يصبح سهالً، إلى جانب 
استخدام عوامل التطور التكنولوجي، ومن غير المنطقي أيضاً أن تنظيم داعش يصنع سالحه 

يفة االخرى والقاذفات ،ألنها تحتاج إلى أماكن معينة بيده وأقصد الكالشينكوف أو االسلحة الخف
وإلى تقنيات عالية الدقة، بالتالي لو أفترضنا وهذا مؤكد أن السالح والعتاد وباالخص في 
جبهتي الموصل واألنبار يأتي من الجبهة السورية فهي بكل تأكيد تصبح مكشوفة لالقمار 

ح والمال على سبيل الفرض تأتي عن طريق الصناعية أيضاً ،على اعتبار أن عملية نقل السال
البر وهذا الطريق مكشوف ايضاً بكل تفاصيله سواء باالقمار الصناعية أو بطائرات التحالف 

الدولي ، إال اذا افترضنا أن السالح والمال يأتيان لداعش عن طريق الجو وايضاً تعتبر الجهة 
طائرات التي تلقي السالح والغذاء لداعش الناقلة مجهولة للتحالف، األمر الغريب اآلخر هو ال

! وهل هي طائرات التحالف الدولي او هي طائرات أمريكية أو هي تابعة لدول جوار إقليمية؟
وفي كل االحوال فهي تساعد تنظيم داعش وتساعد على استمراره في مناطق تواجده، وهذا ما 

تنظيم داخل العراق وطول المدة تؤكده تصريحات القادة العسكريين االمريكان على طول عمر ال
التي سوف يتم فيها القضاء عليه، وهذا شيء واضح بما أن داعش اليوم يمتلك طيراناً يساعده 

على االستمرار في القتال ، هذا يعني أن عمر داعش سيطول ،ألن واحداً من اسباب استمرار 
ساعده على فتح المعركة هو الدعم اللوجستي وداعش في العراق يحصل على دعم كاٍف ي

جبهات متعددة وإطالة أمد المعركة، المسألة االخرى التي يركز عليها قادة التحلف وباالخص 
الواليات المتحدة على االخطاء التي تحصل في المناطق المحررة التي تعكس حالة طائفية أو 

أكيد هذه قومية هنا وهناك ويبدون تخوفهم وقلقهم من تفاقم هذه االحداث في العراق، وبكل ت
إشارات واضحة لمنفذي المشروع االمريكي في العراق بالترويج وتسليط الضوء على هذه 

الحاالت التي تساعد على سرقة النصر المحرز من قبل قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي 
وأبناء العشائر، بالتالي على الحكومة العراقية ان تعي أن الواليات المتحدة ماضية بتنفيذ 

يعها في العراق من خالل إعادة التواجد بشقيه السلبي واإليجابي على الرغم من عدم مشار
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وجود اي إيجابية في ما يخص الواليات المتحدة وتحالفها، والموقف العراقي يجب أن يكون 
حازماً في ما يخص عمل التحالف خصوصاً وقد تمادى التحالف في استهداف قطعاتنا المقاتلة 

ؤن، والخيارات المطروحة أمام الحكومة العراقية كثيرة، فإما أن يغير وأمداد داعش بالم
التحالف الدولي من ستراتيجيته لتكون ستراتيجية جادة وحقيقية في محاربة تنظيمات داعش 

االرهابية ويكون ضمن عمليات مكافحة االرهاب التي ترعاها الواليات المتحدة منذ احداث 
الحكومة العراقية بطلب أيقاف عمليات التحالف وتغير وجه  الحادي عشر من سبتمبر، أو قيام

التحالفات الدولية التي قد تعيد للمنطقة التوازن بعد الخلل الذي أصابها بعد فقدان أغلب الدول 
حليفها السوفيتي، إلى جانب تسليح القوة الجوية العراقية مما يسهل عملها في تأمين الجو 

لبرية، وعلى أثر ذلك فإن التحالف الدولي لم يشكل من أجل أثناء تقدم القطعات العسكرية ا
الحفاظ على وحدة العراق أو لحماية اراضيه من خطر داعش إنما الستراتيجية الكبرى للتحالف 
بقيادة الواليات المتحدة، هي السيطرة على منطقة مهمة ضمن المفهوم والتفكير الستراتيجيين 

 .على المصالح االمريكية وحلفائها حيث اصبحت من أصعب المناطق وأخطرها
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زيادة انتاج النفط ، خيار استراتيجي
3

 

 
 

في عمليات البحث والتطوير وزيادة االنتاج وحفر المزيد من  يقول البعض ان صرف االموال 
االبار في مجالي النفط والغاز، هو جهد في غير مكانه، بسبب الظروف المادية الصعبة والقتال 

 ".داعش"ضد 
وعليه كان .. لكن العراق ليس بالبلد الفقير.. صحيح ان انهيار اسعار النفط قاد الى ازمة مالية

وحذفت مليارات الدوالرات من .. وبالفعل قلصت الموازنة. يجب تبني سياسة الترشيد
اد المصاريف، اما غير الضرورية او التي يمكن تأجيلها، ويتم التفكير المتزايد بتنشيط االقتص

 .وهو ما قد يفتح افاقاً جديدة نحو عمليات اصالح عملية وجدية.. االهلي والخاص
فالنفط سيبقى . يعلم الجميع مدى اعتماد االقتصاد العراقي على النفط، االن والمد ليس بالقريب

عامالً اساسياً لتوفير االموال الالزمة، من خالل زيادة االنتاج والصادرات، ليتمكن من استكمال 
وكذلك لتعظيم مكانته في االسواق .. ناه التحتية وبث الحيوية في القطاعات الحقيقية االخرىب

القيام بهذه المهمة مستثمراً حقيقة اساسية نعرفها ويعرفها   والعراق قادر على.. الدولية
المستثمرون، وهي ضخامة موجوداته او مخزوناته الهائلة التي توفر ضمانة الي استثمار 

مليار برميل  516.991اذ تشير آخر التقارير ان مخزوننا النفطي االصلي هو . لبالدجدي في ا

مليار برميل قياسي، واالحتياط المتبقي لغاية  191.100واالحتياط النفطي االصلي .. قياسي

وان االحتياط الغازي الحر والمصاحب المتبقي .. مليار برميل قياسي 111.100هو  1/1/1015

.. ترليون قدم للغاز الحر 31.615ترليون قدم مكعب منها  130.166هو  1/1/1015لغاية 

ترليون قدم مكعب للغاز المصاحب، كل ذلك دون حساب حقول كردستان وما اظهرته  19.191و

فمن . هذه الكميات تجعل من العراق بلداً نفطياً متصدراً لقرون قادمة..االستكشافات مؤخراً 
.. يفكر بجد بكيفية استثمارها لمصلحة البالد واالجيال القادمة يمتلك هذه االحتياطات، عليه ان

قبلة للمستثمرين كما  -رغم كل الظروف التي يعيشها او يعاني منها–وهو ما جعل العراق 
وان احدى اكبر مشاكلنا في العراق هي ليست صعوبة توفير االموال . شهدنا ونشهد حالياً 

على ذلك حجم ما يقدم من مشاريع لالستثمار، والتي  لالستثمار في المجال النفطي، كما يشير
فقوانينا وتشريعاتنا والبيئة .. اكثر من استعداداتنا وقدرتنا الستيعابها -لالسف الشديد-هي 

االستثمارية التي ما زالت مترددة، وعدوانية احياناً، وسلوكياتنا الطاردة هي السبب االساس، 
 .وليس نقص االموال والقدرات والفرص

انخفاض االسعار، وبالتالي انخفاض الكلف في المجال النفطي، وخروج بعض المنتجين 
المرتفعي الكلف، هو على العكس، الفرصة المناسبة لالستثمار في النفط والغاز العراقيين 

                                                           

 جريدة المواطن -عادل عبد المهدي 3
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وهذه كلفة لم تعد .. دوالر لبرميل النفط 9المنخفضي الكلفة، والتي هي في العراق اقل من 

وهذه قد تكون فرصة تاريخية ليستعيد العراق . من الحقول حول العالم موجودة في الكثير
مكانته في السوق العالمية، ويطور من قدراته ويقلص من نفقاته غير الضرورية، ويطور من 

 .اقتصادياته التي استهلكتها الحروب والسياسات الطائشة
  

 ام مواطنة تسحق الهويات.. مواطنة تعترف بالهويات
وان يتخلى كل منا عن .. علينا الذهاب الى دستور نتفق عليه.. ض لماذا التعقيديقول البع 

هويته او عصبيته او جماعته لنأتى مجردين عراة عن قومياتنا ومذاهبنا ال نحمل سوى 
 .مواطنتنا فنحسن التعامل بيننا

-وهذا .. ويقول غيرهم ان الطائفية واالنقسامات المطروحة اليوم لم تكن معروفة ونمت الحقاً 
فقبل اطمئنان المكونات والهويات لحقوقها االساسية ومصالحها كما . تبسيط وتهرب -في رأينا

وان عدم االعتراف بما .. تراها، فان االنقسام سيبقى حقيقة قائمة تهدد وحدة البالد وفاعليتها
.. م حاضراً حصل ماضياً واثاره ومخلفاته، عامل مهم لعدم االعتراف بمعاناة وضنك كثيرين اليو

وسببت .. والفارق انها كانت تحت السطح بسبب قطع االلسن وسياسات القمع واالستبداد
اصبحت   ولوال هذه الحقيقة، لما.. انتفاضات وتمردات على مدى القرن الماضي على االقل

اليوم عناوين اساسية للحراك السياسي واالجتماعي، ليس في العراق فقط، بل في معظم البلدان 
فاجواء الحريات وانتشار وسائل التعبير والتواصل االجتماعي، جعلت .. ربية وغير العربيةالع

فعندما تعلق قضية الهويات، وال تحل الحل الصحيح على . كبح القضايا واخفائها امراً مستحيالً 
ارض الواقع وليس بالكلمات المنمقة، فان النسيج االجتماعي والسياسي سيبدو متصادماً 

 .فهي االرضية او النسيج الذي يشاد عليها كل شيء، او يحاك عبره كل شيء.. ومتوتراً 
وبقيت البالد وسط هجين من ممارسات . لم يفّعل الدستور بالتعديالت المطلوبة كقانون اسمى

يقابلها استخدامات مجتزأة وتفسيرات خاصة تتكلم .. الماضي وتشريعاته وتفسيراته وعقلياته
وصار االرتباك والعطل والتخاصم سمة اساسية للوضع، تتجاذبه حقيقتان .. كلها باسم الدستور

اساسيتان على مستوى التأسيس بين المكونات، دون الكالم عن التعقيدات االخرى التي تعيشها 
 .الدولة او المجتمع في واقعهما االقتصادي والثقافي واالداري واالجتماعي، الخ

والسنة .... فالكرد يرونها عبر االستحقاق القومي.. لدولةاستمرار االختالف حول مفهوم ا -   1

والشيعة عبر استحقاق االغلبية، ناهيك عن الهويات .. يرونها عبر االستحقاق التاريخي
والمكونات االخرى، الذين ستتعقد اوضاعهم اكثر ما لم تحل منظومة العالقات بين المكونات 

 .الكبرى

عدة او المعرقلة لكل من الجماعات الثالث اساساً مما يجعل االمتدادات االقليمية المسا -   1

 .مصادر القوة والضعف مصادر خارجية ايضاً وليس داخلية فقط

واحرقت .. فقاتلتهم الدولة الكثر من قرن.. 1111فلقد وعد الكرد بدولة حسب اتفاقات سيفر 

باحتماالت لمزيد من وهم يفكرون اليوم .. قراهم وهجرتهم عند قوتها، وفاوضتهم عند ضعفها
 .االستقاللية في ظل ظروف وطنية واقليمية تزداد تعقيداً 
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فلعبوا دور غيرهم . مؤامرة وتهميشاً  1003تغيير  -الذين ُحكم باسمهم لقرون-ويرى السنة 

مما جعلهم بين سندان .. السابق، المصيب او الخاطىء، في المقاطعة والمعارضة ورفع السالح
 .ومطرقة التطرف المضادجماعاتهم المتطرفة، 

واستهدافهم المبكر خصوصاً، من بقايا النظام السابق او .. اما الشيعة فنمو احساسهم باغلبيتهم
االرهاب، عززت شعورهم بالمظلومية التاريخية وصورها المختلفة في وعيهم العام، فاندفعوا 

ضاد المشروع للمسك بمصادر قوة الدولة بوسائل مبررة وممجوجة، وباسلوب العنف الم
 .والالمشروع

فالمسألة ليست مجرد صراع شخصيات ومصالح حزبية، رغم االدوار الشخصية الستغالل 
فاالهم قدرة الجماعات لقبول العقد الجماعي، بشروطه والتزاماته وتوازناته . االحداث او حلها

ومحاربة " ومةالمقا"اما استخدام القوة بعناوين . وما لهذا الطرف او ذاك، بدون لف ودوران
الصفوية ونتائجها الكارثية، او استغالل قدرات الدولة لضرب االخر، او استغالل االخير قوة 

والتغطي بالشعارات التعميمية والكلمات الرنانة، فانه تحايل تاريخي، .. السالح والضغط خارجها
 .ومع النفس والوطن ضار لكل منا، وضار للبالد ايضاً 

 
 ير من مشاكل دون اتفاقاتخ.. اتفاقات مع مشاكل

ان الخالفات الوطنية عندما تتسع وتبدأ بتمزيق المشتركات، فان الخسارة " داعش"علمتنا  
 فاحترام مصالح االخرين وهوياتهم ليس تنازالً يمنحه طرف لالطراف االخرى،. ستعم الجميع

شاكل التوازن فاذا كانت م. بل هو المسار الحقيقي واالكثر جدية لحماية مصالحه الخاصة 
والمشاركة والمناطق المتنازع عليها والخالفات النفطية والعالقات الخارجية مشاكل جدية 

واذا كانت .. فانها قد تتطور لمشاكل اخطر واعنف مع حلول انفرادية مستقبلية غداً .. اليوم
ا زال في واذا م(.. به او بتعديالته)حلول المستقبل اكثر ايالماً من حلول الحاضرالدستورية 

الحاضر شيء من االغراء والمنفعة، اليجاد القواسم ومقومات العيش المشترك، فان االصالح 
فال .. او االنقاذ يتطلب خطوات، قد تبدو مستحيلة، لكنها تاريخية العادة بناء الثقة المطلوبة

ق وان توافق الثالثة هو اساس التفا. يطالب طرف بشيء ويمتنع عن فهم متطلبات االخرين
 .بقية االطراف والمكونات 

ان ال يلجأ الشيعة العتبار االغلبية السكانية وسيلة لفرض الهيمنة والسيطرة على حساب 
وان منح الثقة .. فالديمقراطية ضمانة لحقوق االغلبيات واالقليات على حد سواء.. االخرين

اول من يمنع استغالل وان يكونوا .. لالخرين، ستعزز مصالحهم وال تعني اطالقاً تخليهم عنها
وان ال يفهموا تعبير االخرين عن مطامحهم وذواتهم مؤامرة .. السلطة النفسهم دون غيرهم

 .تتطلب التصعيد والحمالت االعالمية
فيروا .. ان ال تبقى الجغرافيا موضوعة احادية للكرد، بل واجبهم تفعيل مفهوم المصالح ايضاً 

ليرى العراقيون كافة ان لهم ايضاً مصالح .. ان فقطمصلحتهم في العراق كله وليس في كردست
فللكرد وجهة نظرهم في .. وان يتحركوا في الحقوق القومية في االتجاهين.. في كردستان

.. لكن لالخرين وجهات نظر ايضاً .. موضوعة المناطق المتنازعة والنفط وتوزيع الموارد، الخ
العناد امام حقائق يقر بها اي منطق غير واالختالف هنا ليس مؤامرة او شوفينية، اال عند 

 .وان ال حل عسكري او قسري او فرض امر واقع، ال من هذا الطرف وال من ذاك.. متعصب
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فالعراق المركزي .. ان يتجاوز السنة الطروحات التاريخية بانهم فقط الحكام واالخرون رعايا
داداتهم االقليمية ودورهم الكبير وان ينظروا للمستقبل ويستثمروا امت. بات ضرراً عليهم ايضاً 

وان ال يسمحوا لالرهاب ان يخترق . في تاريخ العراق، بما يحقق المصالح العليا لهم ولغيرهم
 .مناطقهم واهاليهم، فهم المتضررون االساس من نجاحاته، ال سمح هللا

لعمل والعيش ان العقائد القومية والدينية والمذهبية يجب ان تحرك مفاهيم التواصل والوحدة وا
فالهوية الخاصة ستبقى متوترة مع ذاتها، .. المشترك، فهي انسانية بالضرورة، واال فهي باطلة

بل النها دفعت فهمها لهويتها في طريق مسدود، انكفائي، .. ليس الن لالخرين هوياتهم ايضاً 
، لبناء فالعقائد يجب ان تستثمر التاريخ، كلما امكن. دمر او يدمر مشتركاته مع االخرين

وعليها االستنجاد بالمستقبل وافاقه الصالح وتقويم .. الحاضر والمستقبل، وليس الثارة االحقاد
فللعقائد مساحات يجب ان .. ما خربه التاريخ،ولبناء مشتركات جديدة يرى فيها الجميع مصالحه

ه المواطن تلتقي ال ان تتصادم، لتكون حلقات ترفد بعضها بعضاً، لتاسيس دولة كريمة، يجد في
 .بغض النظر عن هويته العدل والمساواة والحقوق الخاصة والعامة

 بضمان الحقوق والمصالح، وليس بالنوايا فقط.. وحدة العراق
اذا ما اردنا السير في طريق وحدة البالد، واذا ما وضعت االسس الواقعية والعملية لضمان 

 ..مصالح المكونات الثالثة الرئيسية
وبين المكونات االخرى المسيحية والتركمانية والفيلية / ايضاً على االتفاق معوالتي ستساعد   

واذا ما اتفق الجميع ان الدولة ليست مشروعاً اللغاء االخر، او .. والشبك والصابئة واالزديين
وان الدولة ال يمكنها ان تستبطن دولة اخرى، .. قمعه وتهميشه، او تعطيل طموحاته المشروعة

( المركزية فيدرالية او اي شكل من اشكال االتحاد الطوعي)قراطية اتحادية موحدة بل دولة ديم
وفي اطار السلطات .. تتوزع فيها السلطات واالختصاصات بين الحكومات المحلية واالتحادية

االتحادية المشتركة بمعايير وقواعد يشعر الجميع انها تحقق العدالة واالنصاف، عندها سيتشكل 
قاسم مشترك لمفهوم الدولة، يحقق المطالب االساسية  -فات الطبيعية والضروريةرغم االختال–

 .لكل طرف، وال يهدد االخرين

فاالغلبية السكانية للشيعة ستجد مصلحة وضمانة راسخة في االنتخابات والديمقراطية  -   1

اطنهم، او والنظام االتحادي الذي يجمع الجميع في المركز ويحفظ حقوقهم في اقاليمهم او مو
 ..سمها ما شئت

وسيحصل الكرد على استحقاق تاريخي متقدم لعراق اتحادي يقوى به االقليم، او الحكم  -   1

 .الذاتي، او سمه ما شئت، ويقوى ويتحد به العراق

وستضمن الشراكة والوزن واالمتدادات للسنة، دورهم التاريخي واالساس، كقاعدة  -   3

وان يتمتعوا كغيرهم في كافة الحقوق في . الصف االول لقادة البالدجماهيرية وكقيادات تقف في 
 .الحكومة االتحادية او في الحكومات المحلية، يحفظ حقوقهم ومصالحهم

في اطار فضاء .. وان تجد كل هذه االطراف امتداداتها واشكال وحدتها مع اقليمها االكبر -   1

وتقسيم العراق سيقود الى .. وحدة المنطقة فوحدة العراق من.. مشترك على الصعيد االقليمي
هذا .. وان حقوق العراقيين ترتبط ارتباطاً مباشراً بحقوق جميع ابناء المنطقة.. تقسيم المنطقة

اما تغافل ذلك كله .. هو السقف الذي يمكن فوقه ان تبنى الخصوصيات واالختالفات والتالوين
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ر للحقوق المختلفة، كما حصل سابقاً، ومحاولة قسر وحدة شكلية بقمع حقيقي وهضم مستم
 .فهو طريق تفكيك البلدان والمنطقة على حد سواء

ان تحقق ذلك، او بدأنا بجعل هذه االفكار مشاريعنا الحقيقية، ليس بالبقاء عند النوايا فقط، بل 
بتشابك المصالح والمنافع المتبادلة وافضل الخيارات لكل االطراف، واحترمنا طبيعة ارتباطات 

ويجد العراق .. فقد يعاد بناء قوى الوسط المعتدلة  مكونات البالد مع االمتدادات االقليمية،
والذي تملؤه الفوضى وشتى التصورات .. مجدداً قوى ثقله المطلوبة لسد الفراغ القائم حالياً 

عندها قد تتغير المعطيات .. المتطرفة او غير المحسوبة، او المحاصصات المربكة والمعطلة
وستموضع كل المكونات والذاتيات والهويات المختلفة مكانها .. .لعالقات، ايجاباً ونوعاً وا

 .الطبيعي في مواطنة عراقية، يعتز بها الجميع، بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية
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والعبرة لمن يستثمر االرتفاع.. أسعار النفط ترتفع
4
 

 

 
 

 
حيث بلغ سعر (  1015) أعلى مستوياتها هذا العام ( أمس الخميس) سجلت أسعار خام برنت 

عن % 5دوالرا أثناء التعامالت المبكرة في آسيا، بعد مكاسب بلغت أكثر من  63يرميل النفط 

وأفادت تقارير دولية بأنه من المرجح أن تواصل األسعار الصعود على الرغم , الجلسة السابقة 

دوالر للبرميل  56.31د الخام األمريكي عند واستقرت عقو, من وفرة المعروض في األسواق 

ورجح خبراء اقتصاد أن تواصل , دوالر  56.61بعد أن سجلت أعلى مستوى لها هذا العام عند 

وكما هو معلوم فان , أسعار النفط في الصعود على الرغم من وفرة المعروض في األسواق 
يعاني من مشكلة الكثافة التي تقلل رغم انه ( برنت ) النفط العراقي يصنف ضمن النفوط الجيدة 

األمر الذي دعا وزارة النفط إلى فصل النفوط العراقية إلى الخفيفة وغير الخفيفة , من أسعاره 
وهو موضوع لم يتم انجازه لحد اآلن ونأمل أن ينجز قريبا , لالستفادة من مزايا األسعار 

إلى إن معدل المبيعات لألشهر  ونشير بهذا الخصوص, مادامت أسعار النفط في حالة ارتفاع 

دوالر لشهر شباط و  194131دوالر لشهر كانون الثاني و  114150الثالثة األخيرة قد بلغت 

 .دوالر لشهر آذار  194111
فمن المفترض أن تقوم الجهات المعنية بصادرات , ونظرا لتأثر االقتصاد العراقي بأسعار النفط 

ولكن , في األسعار كونها فرص مهمة يجب عدم إهدارها  باستثمار أية زيادة( سومو ) النفط 
واقع الحال يشير بان األرقام المخططة لصادرات النفط بموجب قانون الموازنة االتحادية لسنة 

فقد كان المعدل اليومي , , فهذا الرقم لم يتم بلوغه قط منذ بداية العام الحالي لحد اآلن  1015

مليون برميل لشهر شباط  14519يا لشهر كانون الثاني و مليون برميل يوم 14531للصادرات 

) بمعنى إنها لم تصل قط إلى الرقم المستهدف , مليون برميل يوميا لشهر آذار  14190و 

وتعود أسباب انخفاض الصادرات إلى المشكالت التي عانت منها , ( مليون برميل يوميا 343

فالخطأ , ية وغيرها من العوامل الفنية الصادرات من الحقول الجنوبية بسبب الظروف الجو

يوما في السنة وهي حالة مثالية ال يمكن  365الشائع هو احتساب الصادرات على أساس 

كما إن الصادرات من خطوط جيهان لم تصل إلى أرقامها , بلوغها إن لم تحسب التوقفات 
 .المخططة سواء ما يتعلق بنفط كركوك أو نفط اقليم كردستان 

                                                           
4

 صوت العراق -باسل عباس خضير. د 
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أولها الخالفات بين اإلقليم و , باب انخفاض الصادرات الشمالية إلى جملة من األسباب وتعود أس
والتي يفترض بأنها قد تم حلها أثناء زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى , المركز أو العكس 

والسبب الثاني هي األعمال العسكرية التي شهدتها محافظة , إقليم كردستان في األيام الماضية 
حيث تسببت بتعثر بعض الصادرات نظرا لتعرض بعض الخطوط في كركوك إلى , ح الدين صال

أما السبب اآلخر والمهم فهو إن الصادرات من اإلقليم وكركوك تم , مخاطر من تلك المعارك 

وحسب مصادر مطلعة فان خطوط , ألف برميل يوميا  550احتسابها على أساس تصدير 

وفي , ألف برميل  550ألف برميل يوميا وليس  100غ طاقتها كردستان تعمل بطاقات ضخ تبل

وان هناك أعمال , ألف برميل يوميا  115الوقت الحالي فإنها تعمل بأعلى طاقة ممكنة وتبلغ 

ألف برميل وستنتهي في نهاية  500لتوسيع الطاقات التصديرية من هذا األنبوب لتصل إلى 

وبانتهاء , ويرية أخرى ستنجز في نهاية تموز القادم كما إن هناك أعمال تط, شهر أيار القادم 

ليس , ألف برميل  550أعمال التوسعات والتطوير فان الطاقات التصديرية سوف تتجاوز ال

ومن وجهة نظر الجهات المعنية في اإلقليم فإنها ملتزمة , اآلن ولكن في األشهر القادمة 

السنة حتى وان لم تتحقق خالل هذه  نهاية 1015بتصدير كامل الكميات المخططة في لعام 

 .الشهور 
وإذا استمر العراق بهذا المستوى من اإليرادات النفطية المنخفضة عن مستوياتها المحددة 

تريليون دينار بدال  51فان مجموع إيرادات النفط ستكون , بالموازنة حتى نهاية السنة الحالية 

تريليون دينار  16أي بنقص مقداره , دينار  تريليون 994619من اإليرادات المخططة والبالغة 

فان إجمالي العجز من إيرادات النفط فقط , تريليون دينار  15وبما إن العجز المخطط هو 

ومن المتوقع جدا أن يزداد العجز لسبب آخر يتعلق بزيادة , تريليون دينار  51سيكون بحدود 

سيما بعد تحرير محافظة صالح , حادية اإلنفاقات إلى أكثر لما هو مخطط له في الموازنة االت
ويترتب على ذلك الحاجة , الدين ورغبة وضغط السكان النازحين في العودة إلى مناطق سكناهم 

كما إن اإلعالن عن المباشرة بتحرير االنبار , الملحة إلعادة األعمار والخدمات ودعم النازحين 
تسديد نفقات المتطوعين من العشائر والموصل يتطلب نفقات إضافية في التسليح والتجهيز و

الذي أصبح احد التشكيالت , وغيرهم ورعاية النازحين وصرف استحقاقات الحشد الشعبي 
 .الرسمية التي ترتبط برئيس مجلس الوزراء 

تتطلب العودة إلى أرقام الصادرات المخططة وااللتزام بها بدقة ( المخيفة ) وان هذه األرقام 
في االستفادة من زيادة أسعار النفط في األسواق العالمية لغرض تعويض  والسعي الجاد, أوال 

ولتعويض العجز المخطط في الموازنة , النقص في اإليرادات خالل الربع األول من العام الحالي 
وهذا ال يأتي من خالل األمنيات وإنما من خالل العمل بشكل جدي لغرض االلتزام بالصادرات , 

مقصرين وعدم القبول بالتبريرات واستبعاد الفاشلين وغير القادرين على المخططة ومحاسبة ال
كون العراق يواجه عدوا شرسا ويسعى لتحرير أراضيه , األداء الفعال في الوقت الحالي 

وكما هو معروف فان الحروب تتطلب األموال وال يمكن أن تكون , المحتلة من الدواعش األنذال 
في وقت يمكن استخدام الموارد الوطنية , عول عليه في التمويل المديونية هي المصدر الذي ي

قد عقدت اجتماعا لها في , ونشير بهذا الخصوص إلى إن لجنة األزمة المالية , لهذا الغرض 
إليجاد السبل الكفيلة لاللتزام باألرقام المخططة , األسبوع الماضي برئاسة الدكتور حيد ألعبادي 
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االجتماعات إن لم تجسد نتائجها فورا في ارض الواقع بهيئة تطبيقات ولكن ما فائدة , للتصدير 
يجب عدم هدر أية فرصة لزيادة أسعار النفط الن االنخفاض في , ولمن يعنيه األمر نقول , ؟ 

كما إن أية زيادة من , األسعار لم يعد لعوامل اقتصادية فحسب بمعنى يمكن أن تحدث بأي وقت 
وطنية من النفط وتقليل العجز وعدم الضغط على الفقراء تحت شعار شانها إنعاش اإليرادات ال
 .التقشف وزيادة اإليرادات 
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إلغاء وزارة الكهرباء وتحويلها لشركات استثمار
5 

 

  

الذين تسرق أموالهم كل يوم ويزفون شهدائهم ويبتلون بجرحاهم ( المساكين ) تفاجأ العراقيون 

بقيام وزارة الكهرباء بإصدار , معيشتهم اليومية بصعوبات بالغة ومرضاهم واغلبهم يتدبر أمور 

والمشكلة إن هذه التسعيرة لم تعرض على الناس , تسعيرة جديدة لخدماتها المتعثرة منذ سنوات 

وإنما عرضت على مجلس الوزراء ليسارع األخير , إلبداء الرأي بخصوصها أو االستفتاء عليها 

والغريب في األمر إن وزير الكهرباء والناطق اإلعالمي لوزارته  ,للمصادقة عليها على الفور 

عندما ذكروا بان من يتقشف في استخدام , اعتبروا هذه التسعيرة انجازا كبيرا لصالح الفقراء 

ألف دينار شهريا لوزارة  55امبيرات يوميا سيدفع  5الكهرباء ويستخدم بما ال يزيد عن 

دون % 03داوي بان التسعيرة الجديدة ستخفض االستهالك إلى كما قال الوزير الفه, الكهرباء 

أن يذكر األسس والمعطيات التي استند إليها وكأن العراقيين ليست لديهم معرفة في التحليل 

وأعلنت وزارة الكهرباء، أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها مؤخراً قد  .ودراسة المعطيات 

ومن حق المواطن أن يسأل إذا كانت , % 28صل إلى تضمنت الدعم الحكومي لقليلي الدخل لي

فما هي كلفة إنتاج األمبير , % 28ألف دينار بنسبة دعم  55الخمسة امبيرات تكلف المواطن 

ألف دينار على األقل بموجب  51والجواب إن األمبير الواحد يكلف , الواحد عن استبعاد الدعم 

والسبب يعود , ما تمت مقارنتها مع الدول األخرى ونعتقد إنها كلفة عالية إذا , هذه الحسابات 

وليس هذا اكتشاف جديد , إلى عدم إتباع أساليب الكفاءة ووجود البطالة في اغلب الفعاليات 

وإنما مسالة يمكن معرفتها ببساطة من خالل التعرف على نسبة المهندسين والفنيين إلى 

فتها من خالل الرواتب العالية التي تدفع كما يمكن معر, العاملين في وزارة الكهرباء  مجموع

والتي تعد الرواتب األعلى في الدولة , %833لموظفي الكهرباء التي تصل فيها المخصصات إلى 

ويالحظ إن التسعيرة التي وضعتها ,   بعد العاملين في المنطقة الخضراء والرئاسات الثالثة

ألف  053وحدة تكلف  5333استهالك  حيث إن, الوزارة لم تستند إلى أسس موضوعية بالكامل 

ألف دينار للنوع الحكومي  053مليون دينار للنوع التجاري و 5,323دينار للنوع المنزلي و

وتدل هذه التباينات على إن , ألف دينار للنوع الصناعي  103ألف دينار للنوع الزراعي و 533و

وربما الغرض هو زيادة , الهدف ليس ترشيد االستهالك وإنما أغراض أخرى غير معروفة 

فهل , ولو كان الهدف هو الترشيد , إيرادات وزارة الكهرباء والتغطية على نفقاتها العالية جدا 

إن الوزارة ودوائر التوزيع فيها لديها القدرات الحقيقية على حماية خطوطها من التجاوزات أوال 

انب آخر فهل إن العمل بهذه وجباية اإليرادات وتنفيذ أوامر القطع بحق المخالفين ؟ ومن ج
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التسعيرة سوف يجعل المواطن ال يلجا إلى استخدام المولدات اإلنتاجية والمنزلية ؟ إذ ال يجوز أن 

نفرض أجورا عالية والوزارة لم تستكمل إجراءاتها في توفير كامل االحتياجات للمواطنين لحد 

ة ترشيد االستهالك بشرط االستغناء فالمواطن من الممكن أن يتفاعل مع الوزارة في مسال, اآلن 

كي يكون هناك , عن البدائل األخرى التي يضطر الستخدامها في توفير احتياجاته من الكهرباء 

مصدرا واحدا لدفع أجور الكهرباء وليس تخصيص جزءا مهما من المدخوالت العائلية للكهرباء 

السيد قاسم الفهداوي بالموافقة على  وبصراحة نقول بأننا لم نتوقع قيام, الوطنية وغير الوطنية 

الن خطته في بداية تسنمه المسؤولية في وزارة الكهرباء كانت تركز على , هذه التسعيرة 

والمواطن ال يمكن أن يتحمل , االستثمار وليس تحميل المواطن مسؤولية الفشل في الكهرباء 

ل والتي هي من أموال وثروات هذا العبء الن ما انفق من مبالغ كبيرة في االستثمار والتشغي

ال يمكن أن تتحول إلى غرامات بهيئة زيادة في , مليار دوالر  03الشعب والتي يقال إنها تجاوزت 

فانه من , ولكي تستقيم مسيرة الكهرباء وتؤدى المهام بالشكل المطلوب , أجور الكهرباء 

لشركات تعمل إلى جانب  الضروري إعادة هيكلة وزارة الكهرباء تمهيدا إللغائها وتحويلها

ألنها تحولت إلى بيروقراطية إدارية تستنفذ الكثير من أموال العراقيين بدون , الشركات العالمية 

فالوزارة بوضعها الحالي لم تعد تنفع بل أصبحت تعاني الترهل وعدم القدرة على ولوج , حلول 

, ترى النور من الناحية العملية  وليس هذا انفعاال على التسعيرة الجديدة التي سوف ال, الحلول 

 .وإنما من باب تحقيق الكفاءة والفاعلية بالشكل االقتصادي الصحيح 
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استقالل المؤسسة النقدية واالستقرار النقدي في 

العراق
6 

  
 

قد تكون أكثر القضايا إثارة للجدل وتعددا في اآلراء االقتصادية في مختلف بلدان العالم ومنها 
مسالة االستقاللية التي تحظى بها السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي عن العراق هي 

لقد جعلت . إبعاد التأثيرات أو التدخالت الحكومية عن قرارات السياسة النقدية: بمعنى. الحكومة
الطبيعة الريعية لالقتصاد العراقي، وبشكل خاص من خالل اإلنتاج النفطي واإليرادات النفطية، 

 .د ونموه مرتبطين تلقائيا بالمركز المالي للحكومة وبسياساتها اإلنفاقيةعرض النق
كما أدى ذلك ألن تكون السياسة النقدية مسايرة للسياسة المالية التوسعية، فأصبحت تضخمية 

تماما، وهو ما ضاعف الضغوط التضخمية، وخاصة في عقد التسعينات من القرن الماضي، 
ضراراً كبيرة بالسياسة النقدية، وعمل على تعميق مسايرتها حيث ألحق الحصار االقتصادي أ

في ظل . للسياسة المالية التي باتت تعتمد على التمويل بالعجز من خالل اإلصدار النقدي الجديد

، صدر قانون البنك المركزي العراقي رقم 1003هذه الظروف المتأزمة، وبعد غزو العراق عام 

وقد اتخذت السياسة . مركزي درجة عالية من االستقاللية، مانحا البنك ال1001لعام ( 56)

النقدية بموجب القانون المذكور إطارا نقديا جرى تصميمه على وفق األهداف التي تم اعتمادها 
والحفاظ على نظام مالي ثابت يعزز ( أي خفض التضخم)لتحقيق االستقرار في األسعار المحلية 

تثبيت مبدأ استقاللية البنك المركزي العراقي في القانون  كما شكل. النمو واالستقرار االقتصادي
. المذكور نقلة نوعية في النظام االقتصادي للبالد وظاهرة جديدة غير مألوفة في المنطقة أيضا

وجاء ذلك بعد تجارب مريرة كان التضخم الجامح وانهيار الدينار العراقي وضياع ثروات أجيال 
 .بكاملها أبرز عناوينها

، وقد تمثلت هذه المشاكل 1001شاكل البنك المركزي العراقي مع الحكومة منذ العام بدأت م

وقد بين البنك . تحديدا في طلب الحكومة أمواال من احتياطي البنك، وهو ما رفضه البنك
للحكومة أن وجود هذا االحتياطي أو ما يعرف بغطاء العملة هو شيء أساس في الحفاظ على 

وتفاقمت أزمة البنك المركزي مع الحكومة حين أصدرت المحكمة . بذبهقيمة الدينار وعدم تذ

يقضي بارتباط الهيئات المستقلة  1011كانون الثاني من العام  19االتحادية العليا قرارا في 

المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، 

كانون  1مه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة االتحادية في وجاء القرار بناء على طلب قد
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ويعود جوهر الخالف في قضية البنك المركزي . ، لتبيان جهة االرتباط1010األول من العام 

/ 110)العراقي من وجهة نظر عدد من المختصين إلى الخلل في الدستور العراقي، ففي المادة 

رسم السياسة المالية والكمركية، "المركزية أصبح من ضمن اختصاصات الحكومة ( ثالثا
وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود األقاليم والمحافظات في العراق، ووضع 

في حين تؤكد ". الموازنة العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وأدارته

ستقاللية البنك المركزي، وأن األخير يسائل من الدستور على ا( 103)من المادة ( 1)الفقرة 

 .من المادة نفسها( 1)فقط أمام مجلس النواب كما نصت على ذلك الفقرة 

البنك حرية واستقاللية في  1001لعام ( 56)من جانب آخر، منح قانون البنك المركزي رقم 

من ( 1)ء في الفقرة إدارة السياسة النقدية في إطار السياسة االقتصادية العامة للبلد، كما جا

تمتع البنك المركزي العراقي باالستقالل فيما يقوم "المادة الثانية في القانون، والتي تنص على 
به من مساٍع بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، وال يتلقى البنك المركزي العراقي أي تعليمات 

كما هو الحال في  -ي فالبنك المركز". من أي شخص أو جهة، بما في ذلك الجهات الحكومية
وقد تعقد الموقف بين البنك المركزي . مرتبط بالبرلمان وليس الحكومة -أغلب دول العالم 

، مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان 1011والحكومة حين صدرت أواخر العام 

سحب يده  الشبيبي، المتواجد حينها خارج البلد لحضور مؤتمر اقتصادي دولي في اليابان، ليتم
من إدارة البنك المركزي بقرار من مجلس الوزراء وتناط مهمة إدارته برئيس ديوان الرقابة 

 .المالية عبد الباسط تركي

، جاء ليعيد النقاش حول مدى استقاللية البنك المركزي 1015قانون الموازنة العامة لعام 

( 50)ي العراقي، في فقرته الـالعراقي عن الحكومة، فقد ألزم القانون المذكور البنك المركز

مليون  95في المزاد اليومي بسقف ال يتجاوز ( الدوالر)بتحديد مبيعاته من العملة األجنبية 

دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال 

يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ،  30البضائع وبيانات التحاسب الضريبي واالدخار الكمركي خالل 

وخالفه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة 
 .منه، واستخدام األدوات المصرفية األخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدوالر

من نافذة  1011ن عام في هذا السياق، يشار إلى أن مبيعات العملة األجنبية في النصف األول م

مليار دوالر، حسب البيانات المنشورة في موقع البنك،  15البنك المركزي قد بلغت تقريبا 

مليار دوالر وقد حدد قانون الموازنة  50وللعام بأكمله قياسا على نصفه األول تقدر المبيعات 

آخذين باالعتبار أيام مليون دوالر في اليوم، وعند تنفيذ هذه المادة حرفيا،  95سقف المبيعات 

يوم في السنة، فإن سقف المبيعات السنوية بموجب القانون، قد ال  150العمل وهي دون 

 . 1015مليار دوالر، وبذلك تكون مبيعات النافذة أقل من نصف الطلب المقدر لعام 19يتجاوز 

العرض من إن تقليص مبيعات النافذة ال يعني خفض الطلب على العملة األجنبية، بل تقييد 
وسوف نواجه تناقضا واضحاً بين سعر الصرف المحدد رسميا ومقدار . المصدر الحكومي

كما إن تحديد سقف لمبيعات الدوالر في مزاد العملة . المبيعات الذي قرره قانون الموازنة سلفا

 مع التزام البنك( 1011مليون دوالر يومياً، والذي يساوي حوالي ثلث المعدل اليومي في  95)
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المركزي بهذا السقف، يطلق إشارة سيفسرها أغلب المتعاملين في السوق إلى أن السياستين 
المالية والنقدية غير ملتزمتين جدياً بالحفاظ على مستوى مستقر لألسعار وعن تأمين مستوى 
مستقر لسعر صرف الدينار تجاه الدوالر، وسيؤثر ذلك سلباً في توقعاتهم ويدفعهم إلى اللجوء 

ط من خالل زيادة الطلب على الدوالر بأكثر من الحاجات التي يبررها مستوى الدخل للتحو
 (.الطلب االعتيادي)واإلنتاج 

لقد أثبت . إلى المضاربة وقلقلة التوازن في سوق الصرف -من بين نتائج أخرى  -ويقود ذلك 
يرا في التطورات أن للتوقعات أثرا كب -كما في غيره من الدول-التاريخ االقتصادي في العراق 

وسيقود تفاعل الطلب االعتيادي والطلب الناتج . االقتصادية والمالية والنقدية، سلباً أو إيجاباً 
للدوالر إلى توسع السوق الموازية في ( بسقف)المضاربة في ظل عرض ُمَقَيد /عن التوقع

، وسيقود ذلك 1003العملة والعودة فعلياً إلى أسلوب إدارة للصرف مقارب لذلك الذي ساد قبل 

بالنتيجة إلى توسع متزايد للفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا ما 

، وكان هذا الفارق %1حدث فعال، فقد كان الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق بحدود الـ 

ير وهو فرق كب% 10ضمن المعايير المقبولة عالميا، في حين إن الفارق الحالي هو بحدود الـ 

لقد ارتفع سعر . وسعر السوق السوداء( 1166)يعني إننا أصبحنا إزاء سعرين، السعر الرسمي 

دينار، في أعلى  1300دينار ليصل إلى قرابة  1100صرف الدوالر مؤخرا بصورة تدريجية من 

ومن المتوقع أن يستمر التقلب في أسعار الصرف، خصوصا مع استمرار . معدل له منذ سنوات
 .ار النفط عالميا وتحديد سقف لمبيعات البنك المركزي العراقيتدهور أسع

وللحد من التدهور المستمر لسعر صرف الدينار العراقي، ال بد من تجنب فرض سقف على 
مبيعات الدوالر في مزاد العملة للحد من نشاط المضاربين وطمأنة األسواق المحلية وتقليص 

الموازي، مع إعالن استعداد البنك المركزي إلشباع الفارق بين السعر الرسمي للدوالر وسعره 
الطلب على الدوالر بقدر التزام الطلب بحاجات أساسية يجري تحديدها ابتداًء بمهنية عالية 

على أن يراعى في تقرير الكمية المعروضة من الدوالر للبيع . وبشكل دوري، وحسب الحاجة
كما ينبغي تشديد . ألجنبية، صعوداً ونزوالً في كل يوم مستوى رصيد االحتياطيات من العمالت ا

المراقبة على المصارف المستلمة للدوالر من مزاد العملة لتأمين التزامها بتمويل االستيرادات 
 .المبينة في الوثائق التي تقدمها

 

 

 


