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  1الجھد االستخباري وطریق الوصول إلیھ

  
من واقع أمني متردي بشع أودت بحیاة عشرات اآلالف من 

األبریاء وأضعافھم من الجرحى وتلوعت بمصابھم المالیین من األمھات واآلباء واإلخوان 
، وكانت من أھم األسباب المباشرة لتلك الجرائم 

شف الجریمة قبل وقوعھا ویجنب الدولة والشعب 
الدعم المفترض من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة 

باعتبارھا راعیة التحول في العراق ، وعلى الرغم من أن الشعب أخذ بزمام الحكم من خالل 

فمتى یعود الجھد االستخباري الى سابق عھده ویخلص الشعب من ھذه المحن المتوالیة 
وحتى نجیب على جزء من ھذا السؤال نأخذ تجارب الدول في العمل االستخباري 

ار بتماس مع حیاة المواطن 

  -:إن الدول التي تتمتع بجھاز استخبارات فعال تنقسم أنظمتھا السیاسیة الى قسمین 

فالنظام الدكتاتوري یحكمھ حزب واحد وشخص واحد وأي معارض یلقى في السجن أو ُیعدم ، 
تالي فھذا النظام یسمح لرئیس الدولة أن یضع كل تفاصیل دوائر الدولة الرسمیة من رأسھ 

مثل التعیینات ونھج تلك الدوائر التي یجب أن تكون في خدمة النظام ال 
غیر ، وبالتالي فاالستخبارات أولى باالھتمام من قبل راس الھرم في الدولة باعتبارھا من أھم 

خصومھ في الداخل وعلى أساس تقاریره ُتحرك 
قواتھ األمنیة القمعیة للقضاء على أي تمرد بل أي تحرك یفكر أن یؤثر على النظام من قریب أو 

م من لذا نجد رئیس الدولة یشرف بنفسھ على جھاز االستخبارات ویعّین أقرباءه والكادر المتقد
حزبھ حتى یضمن الوالء لھ ، وبالنتیجة فإن حفظ النظام یكون من أولویات ھذا الجھاز ، لذلك ال 

أمني یصیب تلك الدول إال أن یكون من تخطیط رأس الدولة ورئیسھا ، وھذا ما 
كوریا لمسناه جلیاً أثناء حكم المقبور صدام وما نجده في أكثر من نظام سیاسي في العالم مثل 

أما القسم الثاني وھو النظام الدیمقراطي العریق الذي أصبحت الدیمقراطیة فیھ ثقافة متجذرة 
لدى الشعب الذي یحكمھ ، وأصبح استقرار الدولة أمنیاً وسیاسیاً واقتصادیاً مسؤولیة الجمیع ، 
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الجھد االستخباري وطریق الوصول إلیھ

من واقع أمني متردي بشع أودت بحیاة عشرات اآلالف من  2003تعاني الدولة العراقیة بعد 
األبریاء وأضعافھم من الجرحى وتلوعت بمصابھم المالیین من األمھات واآلباء واإلخوان 

، وكانت من أھم األسباب المباشرة لتلك الجرائم ..... واألعمام واألخوال و 
شف الجریمة قبل وقوعھا ویجنب الدولة والشعب ھو ضعف الجانب االستخباري الذي یك

الدعم المفترض من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة   العراقي تلك المصائب العظیمة ، ھذا رغم
باعتبارھا راعیة التحول في العراق ، وعلى الرغم من أن الشعب أخذ بزمام الحكم من خالل 

   انتخابیةممثلیھ الذین صّوت لھم في أكثر من عشر ممارسات 
  .بین تشریعیة ومحلیة واستفتاءات 

فمتى یعود الجھد االستخباري الى سابق عھده ویخلص الشعب من ھذه المحن المتوالیة 
وحتى نجیب على جزء من ھذا السؤال نأخذ تجارب الدول في العمل االستخباري 

ار بتماس مع حیاة المواطن ینقصنا إلتمام ھذا الجھد الحیوي الذي ص

إن الدول التي تتمتع بجھاز استخبارات فعال تنقسم أنظمتھا السیاسیة الى قسمین 
  النظام الدكتاتوري

  النظام الدیمقراطي العریق
فالنظام الدكتاتوري یحكمھ حزب واحد وشخص واحد وأي معارض یلقى في السجن أو ُیعدم ، 
تالي فھذا النظام یسمح لرئیس الدولة أن یضع كل تفاصیل دوائر الدولة الرسمیة من رأسھ 

مثل التعیینات ونھج تلك الدوائر التي یجب أن تكون في خدمة النظام ال 
غیر ، وبالتالي فاالستخبارات أولى باالھتمام من قبل راس الھرم في الدولة باعتبارھا من أھم 

خصومھ في الداخل وعلى أساس تقاریره ُتحرك   الدوائر التي تحفظ النظام وھیمنتھ ومعرفة
قواتھ األمنیة القمعیة للقضاء على أي تمرد بل أي تحرك یفكر أن یؤثر على النظام من قریب أو 

لذا نجد رئیس الدولة یشرف بنفسھ على جھاز االستخبارات ویعّین أقرباءه والكادر المتقد
حزبھ حتى یضمن الوالء لھ ، وبالنتیجة فإن حفظ النظام یكون من أولویات ھذا الجھاز ، لذلك ال 

أمني یصیب تلك الدول إال أن یكون من تخطیط رأس الدولة ورئیسھا ، وھذا ما 
لمسناه جلیاً أثناء حكم المقبور صدام وما نجده في أكثر من نظام سیاسي في العالم مثل 

  .الشمالیة وكوبا وغیرھما 
أما القسم الثاني وھو النظام الدیمقراطي العریق الذي أصبحت الدیمقراطیة فیھ ثقافة متجذرة 

لدى الشعب الذي یحكمھ ، وأصبح استقرار الدولة أمنیاً وسیاسیاً واقتصادیاً مسؤولیة الجمیع ، 
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تعاني الدولة العراقیة بعد 
األبریاء وأضعافھم من الجرحى وتلوعت بمصابھم المالیین من األمھات واآلباء واإلخوان 

واألعمام واألخوال و  واألخوات واألبناء
ھو ضعف الجانب االستخباري الذي یك

العراقي تلك المصائب العظیمة ، ھذا رغم
باعتبارھا راعیة التحول في العراق ، وعلى الرغم من أن الشعب أخذ بزمام الحكم من خالل 

ممثلیھ الذین صّوت لھم في أكثر من عشر ممارسات 
بین تشریعیة ومحلیة واستفتاءات  

فمتى یعود الجھد االستخباري الى سابق عھده ویخلص الشعب من ھذه المحن المتوالیة 
وحتى نجیب على جزء من ھذا السؤال نأخذ تجارب الدول في العمل االستخباري ! والمتتالیة ؟

ینقصنا إلتمام ھذا الجھد الحیوي الذي ص حتى نعرف ما الذي
  .العراقي 

إن الدول التي تتمتع بجھاز استخبارات فعال تنقسم أنظمتھا السیاسیة الى قسمین 
النظام الدكتاتوري/ األول 
النظام الدیمقراطي العریق/ الثاني 

فالنظام الدكتاتوري یحكمھ حزب واحد وشخص واحد وأي معارض یلقى في السجن أو ُیعدم ،  
تالي فھذا النظام یسمح لرئیس الدولة أن یضع كل تفاصیل دوائر الدولة الرسمیة من رأسھ وبال

مثل التعیینات ونھج تلك الدوائر التي یجب أن تكون في خدمة النظام ال   حتى أخمص قدمیھ
غیر ، وبالتالي فاالستخبارات أولى باالھتمام من قبل راس الھرم في الدولة باعتبارھا من أھم 

الدوائر التي تحفظ النظام وھیمنتھ ومعرفة
قواتھ األمنیة القمعیة للقضاء على أي تمرد بل أي تحرك یفكر أن یؤثر على النظام من قریب أو 

  .بعید 
لذا نجد رئیس الدولة یشرف بنفسھ على جھاز االستخبارات ویعّین أقرباءه والكادر المتقد

حزبھ حتى یضمن الوالء لھ ، وبالنتیجة فإن حفظ النظام یكون من أولویات ھذا الجھاز ، لذلك ال 
أمني یصیب تلك الدول إال أن یكون من تخطیط رأس الدولة ورئیسھا ، وھذا ما   نجد أي خلل

لمسناه جلیاً أثناء حكم المقبور صدام وما نجده في أكثر من نظام سیاسي في العالم مثل 
الشمالیة وكوبا وغیرھما 

أما القسم الثاني وھو النظام الدیمقراطي العریق الذي أصبحت الدیمقراطیة فیھ ثقافة متجذرة  
لدى الشعب الذي یحكمھ ، وأصبح استقرار الدولة أمنیاً وسیاسیاً واقتصادیاً مسؤولیة الجمیع ، 
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كس سلبیاً على حیاة المواطن أوالً ، وھذه أن اإلخالل بھذا النظام سینع  ألن الجمیع یعلم جیداً 
الثقافة انعكست على سیاسة األحزاب الحاكمة التي بأصوات مواطنیھم وصلوا الى المناصب 

إلخالل النظام سیكون ) علنیة(علم أن أي محاولة   التشریعیة والتنفیذیة ، وھذه األحزاب على
  .مصیره الى السقوط نھائیاً من الحیاة السیاسیة 

الثقافة التي تجذرت في مواطني تلك الشعوب جاءت بعد سنین من التجارب العملیة التي  وھذه
ولّدت نتائج كارثیة وحروب أھلیة بسبب ضیاع الھویة الوطینة مثل ما حدث في الوالیات 

من االحتالل البریطاني ، فنظام سیاسي یعتمد على الشعب في حكمھ   المتحدة بعد االستقالل
مئات السنین بالتأكید سیوّلد ھذه الثقافة التي انتقلت من جیل الى جیل ، وعمره عشرات بل 

محاولة لالبتعاد عن الھویة الوطنیة سیكون   وأصبح ابن ھذا الشعب یحكم ویعلم جیداً أن أي
ھو أول الخاسرین ، لذا سوف لن یكون أمام السیاسیین في تلك األنظمة سوى المحافظة على 

السیاسي عندھم   ولیس من السھل أن یكون  سیاسیاً واقتصادیاً ،أمن الدولة واستقرارھا 
عمیالً یوماً ما ، ألنھ یدرك أن العمالة خیانة لنفسھ ، فرب البیت ال یمكن أن یساعد اللص على 

سرقة بیتھ ، وسیاسیو تلك األنظمة أصبحوا أرباب البیوت بسبب تلك الثقافة التي تأصلت 
  .شعوبھا   لدى

توقع أن تكون دوائر الدولة عموماً وجھاز االستخبارات خصوصاً في تلك األنظمة بعد ھذا كلھ أن
وھل یمكن أن یعمل عضو االستخبارات لصالح حزبھ على ! السیاسیة في غیر خدمة الشعب ؟

أو أن ! أو أن یساعد رجل األمن العصابات اإلرھابیة في اختراق مدنھ ؟! ؟  حساب أمن بلده
! ر صفقة خاسرة ألجھزة كشف المتفجرات فاشلة الى شوارع بلده ؟یقوم موظف الدولة بتمری

  .الحوادث المخزیة في تلك األنظمة العریقة  بالتأكید لن نتوقع حصول مثل ھذه
لیس نظاماً دكتاتوریاً وال نرید لھ الرجوع الى تلك الحقبة المظلمة  -بحمد هللا  -أما العراق فھو 

لسیاسي الذي سیرثھ أبناؤنا وأحفادنا باستقرار أمني شكلي فلیس من الحكمة أن نستبدل النظام ا
ولیس أمن الدولة ، ولكن لألسف العراق أیضاً لیس نظاماً دیمقراطیاً حقیقیاً  غایتھ أمن النظام

متكامالً ، فھو ما زال یحبو ویحاول أن یكون ضمن األنظمة الدیمقراطیة األصیلة ، فدیمقراطیتھ 
بطیئة متعثرة ، وأنا أسمیھا عوراء ألنھا تنظر لألمور بعین  نھاعرجاء كما یسمیھا البعض أل

واحدة ، فالمسؤول ینظر للمنصب على أنھ مكسب وال ینظر على أنھ تكلیف لخدمة الناس ، 
أن  -بل تناسى  -مسؤولیتھ علیھ ونسى  والمواطن یرى أن كل المسؤولیة على السیاسي وال

  . المسؤول یصعد الى كرسي الحكم بفضل صوتھ
في النتیجة فالجھد االستخباري متأثر بشكل أساسي بالنظام السیاسي ، وكما بینا فإن أقوى 
األجھزة االستخباریة نجدھا في الدول الدكتاوتوریة والدول ذات الدیمقراطیة العریقة ، أما 

ة وال تلك وبالتالي فإن الخالفات السیاسیة تعكس بظاللھا على كفاء العراق فلیس من ھذه الدول
جھاز االستخبارات وحتى على نزاھتھ ، ألننا نعلم أن جھاز االستخبارات یعتمد السّرّیة في عملھ 

سریاً بین أطراف متنازعة ومتصارعة ، فأزمة الثقة  كبیرة ، وال یمكن أن یكون األمربدرجة 
تحقق بین السیاسیین تؤثر تأثیراً مباشراً على أداء ھذا الجھاز الحیوي ، وربما نرى العكس ی

االستخبارات أن یعرف كیف یتحرك الطرف  یحاول من خالل جھاز في العراق فكل طرف سیاسي
اآلخر لیوقعھ ، وجھاز استخبارات یمیل لجھة على حساب الوطن ال یمكن أن ینجح ، وال یمكن 
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 ییر الوطنیة في عملھ إذا لم یكنلجھاز استخبارات أن یضع المعا

  

  

مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة 

لجھاز استخبارات أن یضع المعا
 .ییر المعا
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2یتجھ نحو األقلمة والتقسیم
 

  

تمكنت القوات العراقیة من إستعادة مدینة صالح الدین وأجزاء من محافطة كركوك مطلع شھر 
وأعلنت الحكومة بأن . انتھاء العملیات العسكریة في صالح الدین

ھو الھدف القادم قبل استعادة 
 :األسباب التالیة

كلم تقریبا وھذا من  450بعد المسافة مابین مدینة بغداد ومدینة الموصل والتي تقدر ب 
اداتھ، خاصة ان المناطق شمال غرب بغداد 

، رغم تطھیر محافظة دیالى وصالح 

جدا من بغداد، وبعض اقضیتھا تلتصق 
. ة بابل عبر جرف الصخر وعامریة الفلوجة

كانت منطقة جرف الصخر القریبة من قضاء 
المحمودیة وسط الطریق السریع مابین بغداد وكربالء والمحافظات الجنوبیة تسمى بمثلث 

  .الموت بسبب حوادث قطع الطریق من قبل تنظیم داعش والجماعات المسلحة
أبریل  28ھذا السیاق طمئن العبادي اعضاء مجلس النواب الحاضرین في جلسة یوم 

 32وكانت الجلسة الـ. بالقول ان بغداد وكربالء بعیدتان عن تھدیدات داعش عسكریا
یذكر ان . من الفصل التشریعي الثاني لمناقشة الوضع االمني في البالد وخاصة محافظة االنبار

وزیر الداخلیة الغبان والدفاع خالد العبیدي وقائد العملیات المشتركة 

إن السجال الدائر . تكمن اھمیة محافظة االنبار عسكریا، بأنھا خاصرة بغداد ومحافظة كربالء
اصرار زعامات الجماعات  مابین رئیس الحكومة العراقیة وزعماء الحشد الشعبي یتمحور حول

الشیعیة المسلحة ـ الحشد الشعبي ـ االشتراك بعملیات القتال وتطھیر محافظة االنبار، رغم 
أما رئیس الحكومة العراقیة، فقد كان ملتزما بمبدأ عدم زج الحشد 

ھذا . مة والبرلمانالشعبي في معارك تطھیر االنبار، ضمن مبدا التوافقات السیاسیة داخل الحكو
وكشفت بعض التقاریر بأن رئیس الحكومة العبادي 

انھ قدم وعود بعدم اشراك الحشد 
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یتجھ نحو األقلمة والتقسیم  العراق

تمكنت القوات العراقیة من إستعادة مدینة صالح الدین وأجزاء من محافطة كركوك مطلع شھر 
انتھاء العملیات العسكریة في صالح الدین  ، لتعلن الحكومة

ھو الھدف القادم قبل استعادة " الدولة االسالمیة"داعشتطھیر مدینة االنبار من سیطرة 
األسباب التالیة وجائت اھمیة االنبار قبل مدینة الموصل وفق

بعد المسافة مابین مدینة بغداد ومدینة الموصل والتي تقدر ب 
اداتھ، خاصة ان المناطق شمال غرب بغداد شأنھ أن یستنزف القوات العراقیة ویقطع خطوط امد

، رغم تطھیر محافظة دیالى وصالح "الدولة االسالمیة"تعتبر واحدة من مالذات تنظیم داعش

جدا من بغداد، وبعض اقضیتھا تلتصق   ثانیا ـ إن أھمیة محافظة االنبار تاتي، كونھا قریبة
ة بابل عبر جرف الصخر وعامریة الفلوجةبمدینة بغداد من الغرب ابرزھا الكرمة، ومع محافظ

كانت منطقة جرف الصخر القریبة من قضاء  2015حتى مطلع عام 
المحمودیة وسط الطریق السریع مابین بغداد وكربالء والمحافظات الجنوبیة تسمى بمثلث 

الموت بسبب حوادث قطع الطریق من قبل تنظیم داعش والجماعات المسلحة
ھذا السیاق طمئن العبادي اعضاء مجلس النواب الحاضرین في جلسة یوم 

بالقول ان بغداد وكربالء بعیدتان عن تھدیدات داعش عسكریا
من الفصل التشریعي الثاني لمناقشة الوضع االمني في البالد وخاصة محافظة االنبار

وزیر الداخلیة الغبان والدفاع خالد العبیدي وقائد العملیات المشتركة  حضر یصحبة
 

 أھمیة مدینة االنبار عسكریا

تكمن اھمیة محافظة االنبار عسكریا، بأنھا خاصرة بغداد ومحافظة كربالء
مابین رئیس الحكومة العراقیة وزعماء الحشد الشعبي یتمحور حول

الشیعیة المسلحة ـ الحشد الشعبي ـ االشتراك بعملیات القتال وتطھیر محافظة االنبار، رغم 
أما رئیس الحكومة العراقیة، فقد كان ملتزما بمبدأ عدم زج الحشد . 

الشعبي في معارك تطھیر االنبار، ضمن مبدا التوافقات السیاسیة داخل الحكو
وكشفت بعض التقاریر بأن رئیس الحكومة العبادي . ھو لب الخالف مابین الحشد والعبادي

انھ قدم وعود بعدم اشراك الحشد  2015خالل زیارتھ الى واشنطن منتصف شھر ابریل 
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العراق

تمكنت القوات العراقیة من إستعادة مدینة صالح الدین وأجزاء من محافطة كركوك مطلع شھر 
، لتعلن الحكومة2015ابریل

تطھیر مدینة االنبار من سیطرة 
وجائت اھمیة االنبار قبل مدینة الموصل وفق. محافظة نینوى

بعد المسافة مابین مدینة بغداد ومدینة الموصل والتي تقدر ب   ـ أوال
شأنھ أن یستنزف القوات العراقیة ویقطع خطوط امد

تعتبر واحدة من مالذات تنظیم داعش
 .الدین

ثانیا ـ إن أھمیة محافظة االنبار تاتي، كونھا قریبة
بمدینة بغداد من الغرب ابرزھا الكرمة، ومع محافظ

حتى مطلع عام  2003ومنذ عام 
المحمودیة وسط الطریق السریع مابین بغداد وكربالء والمحافظات الجنوبیة تسمى بمثلث 

الموت بسبب حوادث قطع الطریق من قبل تنظیم داعش والجماعات المسلحة
ھذا السیاق طمئن العبادي اعضاء مجلس النواب الحاضرین في جلسة یوم وفي 

بالقول ان بغداد وكربالء بعیدتان عن تھدیدات داعش عسكریا 2015
من الفصل التشریعي الثاني لمناقشة الوضع االمني في البالد وخاصة محافظة االنبار

حضر یصحبة  العبادي
 .الفریق طالب شغاتي

أھمیة مدینة االنبار عسكریا

تكمن اھمیة محافظة االنبار عسكریا، بأنھا خاصرة بغداد ومحافظة كربالء
مابین رئیس الحكومة العراقیة وزعماء الحشد الشعبي یتمحور حول

الشیعیة المسلحة ـ الحشد الشعبي ـ االشتراك بعملیات القتال وتطھیر محافظة االنبار، رغم 
. رفض عشائر االنبار

الشعبي في معارك تطھیر االنبار، ضمن مبدا التوافقات السیاسیة داخل الحكو
ھو لب الخالف مابین الحشد والعبادي

خالل زیارتھ الى واشنطن منتصف شھر ابریل 
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الشعبي في االنبار مقابل الحصول على الغطاء الجوي من قبل التحالف الغربي والوالیات 
ألزیارة كانت بدعوة من اوباما لوضع النقاط على الكثیر من الحروف بشأن الوضع . دةالمتح

وربما مناقشة وجود قیادات ایرانیة " الدولة االسالمیة"االمني في العراق ومحاربة داعش
 عسكریة في العراق

 :تحدیات عشائر االنبار

فقدان الثقة مابین الحكومة واھل ـ عدم تسلیح ابناء العشائر، وھذا یعود ربما الى عامل  أوال
 .االنبار

زعامات االنبار السیاسیة والعشائریة مازالت تراھن على الدعم االقلیمي والدولي   ـ أن ثانیا
 .ضد بغداد

ـ الزعامات السیاسیة المقیمة في اربیل وعمان، تستثمر قضایا النازحین وازمة االنبار  ثالثا
لى زعامات اھل االنبار وھو عدم تواجدھم في مناطقھم لتحقیق منافع شخصیة، وھنالك مأخذ ع

 .مع ابناء اھل االنبار
الحشد "ـ انقسام زعامات االنبار العشائریة على نفسھا بمقاتلة داعش او أشراك  رابعا

 .ـ المیلیشیات الشیعیة الى جانب القوات العراقیة لتطھیر االنبار من داعش"الشعبي

 تحدیات الحكومة العراقیة

ـ تصاعدت الخالفات مابین رئیس الحكومة وزعامات الحشد الشعبي في اعقاب حادثة  أوال
شمال غرب " الثرثار"تقسیم بحیرة   2015ابریل  25الثرثار التي تمثلت بأقتحام داعش یوم 

ورغم تضارب التقاریر . جندي 50مقاتال من القوات العراقیة في الموقع واسر  90بغداد وقتل 
فقد استثمرت زعامات الحرس القدیم ، الحكومة العراقیة السابقة حول صحة الروایة، 

. والمیلیشیات المتحالفة معھا ابرزھا عصائب الحق لشن حملة اعالمیة ضد الحكومة واسقاطھا
لیس من حق أحد تنصیب نفسھ زعیماً "، مؤكداً أنھ "عصائب أھل الحق"فقد ھاجم زعیم 

تصریحات . وت على منع الحشد من دخول األنبار، مھدداً بعدم السك"للجیش والحشد الشعبي
 .زعیم عصائب الحق جائت متقاربة مع تصریحات زعیم جماعة بدر بھذا الشأن

في عملیات تطھیر " الحشد الشعبي"تواجھ الحكومة العراقیة ضغوط امیركیة بعدم زج   ـ ثانیا
  .االنبار، مقابل الحصول على التسلح والدعم السیاسي

الحكومة المالیة، مازالت الحكومة تعاني من عجز في الموازنة نتیجة انخفاض ـ ازمة  ثالثا
اسعار النفط والصادرات، والحكومة العراقیة لم تدفع رواتب موظفیھا الكثر من ثالث اشھر وفق 

 .شھادات من داخل بغداد
س ـ إن الحكومة العراقیة ال تملك السیطرة على قیادات الحشد الشعبي رغم ان مجل رابعا

ھیئة رسمیة ترتبط برئیس الوزراء، وتقع مسؤولیتھ " الحشد الشعبي" الوزراء العراقي اعتبر
ھو ایران " الحشد الشعبي"ومایزید المشھد تعقیدا، كون مصادر تمویل وتسلیح . تحت العبادي

 .وبأشراف الحرس الثوري ، فیلق القدس ـ قاسم سلیماني
اضعاف حكومة بغداد، ویأتي التوافق االمریكي أجتمعت ھذه العوامل جمیعھا لتصب بأتجاه 

االیراني ھنا مرة اخرى حول ھذا الموضوع، فایران تسیطر على الجماعات المسلحة الشیعیة 
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وتسلحھا خارج سیطرة بغداد و تتعامل واشنطن مع اقلیم كوردستان والزعامات السیاسیة 
أما الكورد فأتخذوا خطوات . بغداد

أما . إستباقیة بقطع بعض االقضیة والقرى من محافظة الموصل لتضمھا الى سلطة االقلیم
زعامات المنطقة الغربیة، فقد لجأت ھي االخرى الى المملكة االردنیة الھاشمیة التي تمتد 

اوضاعھا مابعد  حدودھا مع محافظة االنبار، للحصول على التسلح والدعم وربما ترتیب
وھذا یعني ان االیام القادمة سوف تشھد حراكا نشطا من قبل كافة اطراف النزاع 

وفي ھذا السیاق، صدر . باجراء لقائات اقلیمیة ودولیة لتعزیز سیناریو اقلمة وتقسیم العراق
أن یبرھن  "بیتر جالیبیرث"ویحاول فیھ كاتبھ 

ذھب إلى غیر رجعة، بعد أن كتب األمریكیون 
شھادة وفاتھ، ویبقى علیھم اآلن االعتراف بخطیئتھم الكبرى واستخراج شھادات المیالد 
ویضیف الكاتب بأن الجریمة الكاملة ارتكبتھا واشنطن ونفذھا 

ذكرت بعض التقاریر ان الكونغرس االمریكي سیجتمع قریبا ألصدار قرار 
مایجري . ینص تعاملھ مع اقلیم كوردستان والسنة في العراق خارج صالحیات حكومة بغداد

، المتضمن 2015االن ھو سیناریو متوقع مابعد تحریر محافظة صالح الدین مطلع شھر ابریل 
اقلیم كودستان والعرب السنة والشیعة في نفس الوقت 
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وتسلحھا خارج سیطرة بغداد و تتعامل واشنطن مع اقلیم كوردستان والزعامات السیاسیة 
بغدادوالعشائریة في االنبار والمنطقة الغربیة خارج اطار حكومة 

إستباقیة بقطع بعض االقضیة والقرى من محافظة الموصل لتضمھا الى سلطة االقلیم
زعامات المنطقة الغربیة، فقد لجأت ھي االخرى الى المملكة االردنیة الھاشمیة التي تمتد 

حدودھا مع محافظة االنبار، للحصول على التسلح والدعم وربما ترتیب
وھذا یعني ان االیام القادمة سوف تشھد حراكا نشطا من قبل كافة اطراف النزاع 

باجراء لقائات اقلیمیة ودولیة لتعزیز سیناریو اقلمة وتقسیم العراق
ویحاول فیھ كاتبھ  2006عام   خالل" نھایة العراق

ذھب إلى غیر رجعة، بعد أن كتب األمریكیون  - كما یقول -على وجھة نظره بأن العراق الموحد 
شھادة وفاتھ، ویبقى علیھم اآلن االعتراف بخطیئتھم الكبرى واستخراج شھادات المیالد 

ویضیف الكاتب بأن الجریمة الكاملة ارتكبتھا واشنطن ونفذھا . الخاصة بدویالتھ الثالث
ذكرت بعض التقاریر ان الكونغرس االمریكي سیجتمع قریبا ألصدار قرار 

ینص تعاملھ مع اقلیم كوردستان والسنة في العراق خارج صالحیات حكومة بغداد
االن ھو سیناریو متوقع مابعد تحریر محافظة صالح الدین مطلع شھر ابریل 

اقلیم كودستان والعرب السنة والشیعة في نفس الوقت : الى ثالث اقالیم 
 .ھو انقالب الحرس القدیم، على رئیس الحكومة الحالیة العبادي

 باحث في قضایا اإلرھاب واإلستخبار
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وتسلحھا خارج سیطرة بغداد و تتعامل واشنطن مع اقلیم كوردستان والزعامات السیاسیة 
والعشائریة في االنبار والمنطقة الغربیة خارج اطار حكومة 

إستباقیة بقطع بعض االقضیة والقرى من محافظة الموصل لتضمھا الى سلطة االقلیم
زعامات المنطقة الغربیة، فقد لجأت ھي االخرى الى المملكة االردنیة الھاشمیة التي تمتد 

حدودھا مع محافظة االنبار، للحصول على التسلح والدعم وربما ترتیب
وھذا یعني ان االیام القادمة سوف تشھد حراكا نشطا من قبل كافة اطراف النزاع . التقسیم

باجراء لقائات اقلیمیة ودولیة لتعزیز سیناریو اقلمة وتقسیم العراق
نھایة العراق"كتاب بعنوان 

على وجھة نظره بأن العراق الموحد 
شھادة وفاتھ، ویبقى علیھم اآلن االعتراف بخطیئتھم الكبرى واستخراج شھادات المیالد 

الخاصة بدویالتھ الثالث
ذكرت بعض التقاریر ان الكونغرس االمریكي سیجتمع قریبا ألصدار قرار . سیون فاسدونسیا

ینص تعاملھ مع اقلیم كوردستان والسنة في العراق خارج صالحیات حكومة بغداد
االن ھو سیناریو متوقع مابعد تحریر محافظة صالح الدین مطلع شھر ابریل 

الى ثالث اقالیم  اقلمة وتقسیم العراق
ھو انقالب الحرس القدیم، على رئیس الحكومة الحالیة العبادي

باحث في قضایا اإلرھاب واإلستخبار *
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3في المؤسسات الحكومیة
 

 

انواعھ یعتبر عامل مدمر للبلد والمجتمع ویعیق عملیات البناء والتطور 
والتقدم الحضاري والفكري والخدمي، ومن منطلق الحرص على تفعیل دور الرقابة والتقییم 

والتقویم والجودة في المدخالت والمخرجات المؤسساتیة البد ان یكون ھناك خطة معدة محددة 
لفساد المؤسساتي حقیقیا وملموسا لدى الجمیع بل ویلبي طموح 

ندوة او حلقة علمیة او دورة تطویریة میدانیة في نشر 
المفاھیم االساسیة في محاربة الفساد والحد منھ عبر القاء محاضرات تطبیقیة واقعیة تنفذ 

العمل على فصل وحدات وشعب واقسام التفتیش التابعة الى المؤسسات الحكومیة من خالل 
مفاتحة الوزارات وجعل المسؤولین فیھا یتقاضون رواتبھم بشكل منفصل ومنعزل عن وزاراتھم 

  .ویربطون بمجالس المحافظات محلیا كون لدینا مشروع تحویل الصالحیات قریبا
ختیار مدراء اقسام التفتیش وفق المعاییر ویقوم مجلس المحافظة بوضع تلك المعاییر 

توفیر اعالم مھني داخل المؤسسات وربطھ فنیا باقسام التفتیش والرقابة والمتابعة والتقییم 

توفیر مشرفین من مجلس المحافظة على وحدات المتابعة في المؤسسات واختیار عناصرھا 
  .وفق الھیكلیة والجودة ، وتحریك دور المتابعة لمخرجاتھم للسنوات السابقة

تفعیل وحدات وشعب الجودة واالعتمادیة في المؤسسات كونھا العمود الفقري الذي من 
شرات التقدم واالنحراف في الخطط والبرامج المرسومة سنویا 

  .ومعرفة اولیة عن حركة الدوران المؤسساتي الداخلي حسب مفاھیم االدارة والقییم
اعطاء االعالم المؤسساتي دورا في متابعة تقییم مخرجات االدارات العلیا كمدیر عام او 

ل اجراء استبیانات تقیمیة داخلیة وخارجیة 
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مشروع القضاء والحد من الفساد اإلداري والمالي 

في المؤسسات الحكومیة

انواعھ یعتبر عامل مدمر للبلد والمجتمع ویعیق عملیات البناء والتطور 
والتقدم الحضاري والفكري والخدمي، ومن منطلق الحرص على تفعیل دور الرقابة والتقییم 

والتقویم والجودة في المدخالت والمخرجات المؤسساتیة البد ان یكون ھناك خطة معدة محددة 
لفساد المؤسساتي حقیقیا وملموسا لدى الجمیع بل ویلبي طموح بزمن لكي یكون دور الحد من ا

 :الجماھیر وعامة الناس، وكما یلي
ندوة او حلقة علمیة او دورة تطویریة میدانیة في نشر ) 20(السعي الجدي الى اقامة 

المفاھیم االساسیة في محاربة الفساد والحد منھ عبر القاء محاضرات تطبیقیة واقعیة تنفذ 
  

العمل على فصل وحدات وشعب واقسام التفتیش التابعة الى المؤسسات الحكومیة من خالل 
مفاتحة الوزارات وجعل المسؤولین فیھا یتقاضون رواتبھم بشكل منفصل ومنعزل عن وزاراتھم 

ویربطون بمجالس المحافظات محلیا كون لدینا مشروع تحویل الصالحیات قریبا
ختیار مدراء اقسام التفتیش وفق المعاییر ویقوم مجلس المحافظة بوضع تلك المعاییر 

  .محلیا وارسالھا الى الوزارات مركزیا لیتم العمل بموجبھا
توفیر اعالم مھني داخل المؤسسات وربطھ فنیا باقسام التفتیش والرقابة والمتابعة والتقییم 

  .اوالتقویم لینقل الحقائق میدانیا وفوری
توفیر مشرفین من مجلس المحافظة على وحدات المتابعة في المؤسسات واختیار عناصرھا 

وفق الھیكلیة والجودة ، وتحریك دور المتابعة لمخرجاتھم للسنوات السابقة
تفعیل وحدات وشعب الجودة واالعتمادیة في المؤسسات كونھا العمود الفقري الذي من 

شرات التقدم واالنحراف في الخطط والبرامج المرسومة سنویا خاللھ یتم االطالع على مؤ
ومعرفة اولیة عن حركة الدوران المؤسساتي الداخلي حسب مفاھیم االدارة والقییم

اعطاء االعالم المؤسساتي دورا في متابعة تقییم مخرجات االدارات العلیا كمدیر عام او 
ل اجراء استبیانات تقیمیة داخلیة وخارجیة معاون مدیر عام او مدراء واقسام مھمة من خال

  .لغرض تفعیل دور الحد من الفساد

                                         

  وكالة نون الخبریة
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مشروع القضاء والحد من الفساد اإلداري والمالي 

انواعھ یعتبر عامل مدمر للبلد والمجتمع ویعیق عملیات البناء والتطور الفساد بكل  الشك ان
والتقدم الحضاري والفكري والخدمي، ومن منطلق الحرص على تفعیل دور الرقابة والتقییم 

والتقویم والجودة في المدخالت والمخرجات المؤسساتیة البد ان یكون ھناك خطة معدة محددة 
بزمن لكي یكون دور الحد من ا

الجماھیر وعامة الناس، وكما یلي
السعي الجدي الى اقامة . 1

المفاھیم االساسیة في محاربة الفساد والحد منھ عبر القاء محاضرات تطبیقیة واقعیة تنفذ 
  .توصیاتھا من قبلكم

العمل على فصل وحدات وشعب واقسام التفتیش التابعة الى المؤسسات الحكومیة من خالل . 2
مفاتحة الوزارات وجعل المسؤولین فیھا یتقاضون رواتبھم بشكل منفصل ومنعزل عن وزاراتھم 

ویربطون بمجالس المحافظات محلیا كون لدینا مشروع تحویل الصالحیات قریبا
ختیار مدراء اقسام التفتیش وفق المعاییر ویقوم مجلس المحافظة بوضع تلك المعاییر ا. 3

محلیا وارسالھا الى الوزارات مركزیا لیتم العمل بموجبھا
توفیر اعالم مھني داخل المؤسسات وربطھ فنیا باقسام التفتیش والرقابة والمتابعة والتقییم . 4

والتقویم لینقل الحقائق میدانیا وفوری
توفیر مشرفین من مجلس المحافظة على وحدات المتابعة في المؤسسات واختیار عناصرھا . 5

وفق الھیكلیة والجودة ، وتحریك دور المتابعة لمخرجاتھم للسنوات السابقة
تفعیل وحدات وشعب الجودة واالعتمادیة في المؤسسات كونھا العمود الفقري الذي من . 6

خاللھ یتم االطالع على مؤ
ومعرفة اولیة عن حركة الدوران المؤسساتي الداخلي حسب مفاھیم االدارة والقییم

اعطاء االعالم المؤسساتي دورا في متابعة تقییم مخرجات االدارات العلیا كمدیر عام او . 7
معاون مدیر عام او مدراء واقسام مھمة من خال

لغرض تفعیل دور الحد من الفساد
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العمل بسیاسة التدویر االداري المؤسساتي بمعنى یتم االستغناء عن خدمات من مضوا اكثر . 8
من ثالث او اربع سنوات في موقعھم دون انجازات ملموسة او حقیقیة وتدویرھم عبر 

  .اخلیة لدیھا خبرة وقدرة ومھارةاالستعانة بمالكات وكفاءات د
القیادة : تمكین المدراء العامون والمعاونین قبل تسلیمھم مھامھم في دورات تطویریة منھا. 9

واالتصال، التخطیط االستراتیجي، العقود والمناقصات، ادارة القیمة واالھداف والوقت، التمثیل 
لعامة واالعالم المؤسساتي، البرمجة الدبلوماسي وفن االلقاء والحوار والتخاطب، العالقات ا

  .اللغویة العصبیة، تطویر مھارات الذات، وفن القیادة
توفیر اعضاء ارتباط بین المجلس والدوائر لیكون ھناك اطالعا معرفیا وحرفیا على . 10

  .مجریات العملیات داخلیا بغیىة التدخل حال حصول انحراف
الحساسة جدا ویكون ارتباطھم بمكتب رئیس  العمل على تفعیل رجال الظل في االماكن. 11

  .المجلس فنیا ومكتب المحافظ اداریا
تبني سیاسة الرد السریع في االدارة الحدیثة والقیادة المیدانیة بحیث یتم توفیر وسائل . 12

  .اتصال سھلة للوصول الى المعلومات واالجراءات غیر القانونیة
لمحاربة الفساد والحد منھ عبر عامل االعالم  القیام بعقد ملتقى االصالح المؤسساتي. 13

المؤسساتي والرقابة المیدانیة والموقعیة المھنیة، ویكون بدعم مباشر منكم ویحضروه المعنیین 
من مدراء اقسام وشعب مھمة في كل دوائر المحافظة بحیث یقدم فیھ دراسات وبحوث علمیة 

  .للحد من ظاھرة الفساد المؤسساتي
لفقرات اعاله على اعضاء مجلس المحافظة لالخذ بھا وتفعیلھا ولدینا الیات نتمنى عرض ا. 14

  :اخرى یمكنھا ان تساھم في الحد من الفساد االداري والمالي، منھا
  .العمل على تطبیق التوصیف الوظیفي في المؤسسات المحلیة - أ

یة عن ارتباطھا السعي الجدي الى عزل وحدات وشعب االعالم والعالقات العامة المؤسسات - ب
  .بالمدیر العام وربطھا بمجلس المحافظة فنیا

  .اعاله) أ(تبني خطة عمل یكون فیھا سقف زمني لتطبیق الفقرة  - ت
  .القیام بزیارات میدانیة للحد من ظاھرة البطالة المقنعة - ث
  .العمل على متابعة لجان التعینات في الدوائر ولجان المشتریات واالعتدال - ج
  .یل وحدات وشعب ادارة الجودة الشاملةتفع - ح
تحدید یوم من كل شھر لعقد جلسة داخل مجلس المحافظة للقاء مدراء التدقیق والمالیة في  - خ

المؤسسات ومناقشة تقاریر الرقابة المالیة السنویة لیكون ھناك تصحیحا سلیما لمسار 
  .المؤسسات وفق التقاریر الرسمیة لھیئة الرقابة المالیة

تبني نھج جدید في التوعیة والتثقیف من خالل اشراك المواطن في عملیة االبالع والتحري  - د
  .والتقصي وابعاد عامل الخوف والتردد والتراخي عند مالحظتھ لحالة سلبیة ما

اتباع سیاسة التنویر المعرفي بمضار الفساد وانواعھ وطرق انتشاره عبر اللقاءات العامة  - ذ
  .امة المجتمع لیعي ویدرك ان ھناك تحرك جدي یستھدف بناء البلد مھنیافي اماكن عامة مع ع
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تشكیل لجان حرفیة وذات خبرة كبیرة مھنیة ومیدانیة لتقییم المشاریع المحلیة خصوصا في 
مجال االعمال والعمل على زیارات میدانیة القسام الھندسي والفنیة في الدوائر لمتابعة اعمالھم 

  .ر رؤیة مھنیة حول موضوع التنفیذ المباشر في المؤسسات
وضع معاییر الختیار اعضاء لجان الساعات االضافیة ولجان المشتریات ولجان العقود 
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تشكیل لجان حرفیة وذات خبرة كبیرة مھنیة ومیدانیة لتقییم المشاریع المحلیة خصوصا في 
مجال االعمال والعمل على زیارات میدانیة القسام الھندسي والفنیة في الدوائر لمتابعة اعمالھم 

ر رؤیة مھنیة حول موضوع التنفیذ المباشر في المؤسسات
وضع معاییر الختیار اعضاء لجان الساعات االضافیة ولجان المشتریات ولجان العقود 

  .والمناقصات ولجان االعتدال والجودة من قبل مجلس المحافظة

مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة 

تشكیل لجان حرفیة وذات خبرة كبیرة مھنیة ومیدانیة لتقییم المشاریع المحلیة خصوصا في  - ر
مجال االعمال والعمل على زیارات میدانیة القسام الھندسي والفنیة في الدوائر لمتابعة اعمالھم 

  .میدانیا
ر رؤیة مھنیة حول موضوع التنفیذ المباشر في المؤسساتتوفی - ز

وضع معاییر الختیار اعضاء لجان الساعات االضافیة ولجان المشتریات ولجان العقود  - س
والمناقصات ولجان االعتدال والجودة من قبل مجلس المحافظة
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  4مشیمة الجیوش

  

التخطیط االستراتیجي في كل مراحل بناء الجیوش وفي مرحلة 
  .او في معارك التحریر 

: اولھما , ولعل من اخطر الجوانب الواجب توافرھا للتھیئة الیة معركة ھما جانبان حیویان 
كات وسكنات العدو ونقاط 

فتصبح العملیات االستخباریة بمثابة عیون القائد المخطط والمیداني للمعركة 
ستفكر بالتالي بشكل سلیم 

فھو الجانب اللوجستي الذي یشمل التموین والنقل 
واالمداد واالخالء اي انھ یعني باختصار المشیمة التي تربط القوة المھاجمة والتي تمدھا 

بالطعام والماء والسالح والعتاد وتخلي جرحاھا وتوفر لھا كافة المستلزمات فالقیمة لقوة اي 
فحینھا سیتساقط الجنود , دوه عنھ االرزاق والماء

وھنا , جیاعا وعطشى دون ادنى قدرة على المقاومة ایا ً كان نوع السالح الذي یستخدمونھ 
تمیز األلمان بسرعھ النقل 
ا تمیز األمریكان باألخالء السریع للجرحى 

   . ومثل تلك المیزات لھا ادوار خطیرة في تحقیق النصر في المعارك

فھناك حرب شاملھ وحرب , تختلف استراتیجیات المعارك وفق طبیعة المعركة ونوعھا وادواتھا 
یھ وحرب نوویة وحرب الكترونیھ وحرب 

وفي اغلب االحیان تكون ھنالك عدة انواع من تلكم المعارك في 

وھي اصطالح عسكري صرف استخدم 
وھي على ثالثة مستویات , ره الحرب 

االستراتیجیة العلیا او الشاملة وھي استراتیجیة الدولة في مواجھة تحدیات او في تحقیق 

  .التخطیط االستراتیجي لحرب محددة بعینھا في منظورھا الكلي
  .تخطیط تعبوي لمعركة محددة كالتخطیط لمعركة تحریر مدینة ما
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مشیمة الجیوش...الجھد اللوجستي 

التخطیط االستراتیجي في كل مراحل بناء الجیوش وفي مرحلة الیختلف اثنان في اھمیة 
او في معارك التحریر , استخدام تلك الجیوش لتحقیق اھداف سیاسیة 

ولعل من اخطر الجوانب الواجب توافرھا للتھیئة الیة معركة ھما جانبان حیویان 
كات وسكنات العدو ونقاط الجانب االستخباري الذي یجعل المخطط لمعركة ما یدرك كل حر

فتصبح العملیات االستخباریة بمثابة عیون القائد المخطط والمیداني للمعركة 
ستفكر بالتالي بشكل سلیم ,فحین تنظر بشكل صحیح خلف خطوط العدو 

  .وتخطط بشكل واضح وتقود بالتالي معركة ناجحة 
فھو الجانب اللوجستي الذي یشمل التموین والنقل )النا وھو موضوع مق

واالمداد واالخالء اي انھ یعني باختصار المشیمة التي تربط القوة المھاجمة والتي تمدھا 
بالطعام والماء والسالح والعتاد وتخلي جرحاھا وتوفر لھا كافة المستلزمات فالقیمة لقوة اي 

دوه عنھ االرزاق والماءجیش مھما كان مدججا بالسالح اذا قطع ع
جیاعا وعطشى دون ادنى قدرة على المقاومة ایا ً كان نوع السالح الذي یستخدمونھ 

تمیز األلمان بسرعھ النقل , ففي الحرب العالمیة الثانیة, تكمن اھمیة التموین في الجیوش 
ا تمیز األمریكان باألخالء السریع للجرحى فیم, والبریطانیون بالتموین السریع والمتنوع 

ومثل تلك المیزات لھا ادوار خطیرة في تحقیق النصر في المعارك
  مبادي التخطیط العسكري الیة معركة

تختلف استراتیجیات المعارك وفق طبیعة المعركة ونوعھا وادواتھا 
یھ وحرب نوویة وحرب الكترونیھ وحرب استنزاف وحرب مدن وحرب عصابات وحرب نفس

وفي اغلب االحیان تكون ھنالك عدة انواع من تلكم المعارك في ,جویة وأخرى بحریھ وووووالخ

وھي اصطالح عسكري صرف استخدم (فان االستراتیجیة , ومما الیخفى على القاريء اللبیب 
ره الحرب ھي علم التخطیط وفن ادا) الحقا في السیاسة واالقتصاد

االستراتیجیة العلیا او الشاملة وھي استراتیجیة الدولة في مواجھة تحدیات او في تحقیق 

التخطیط االستراتیجي لحرب محددة بعینھا في منظورھا الكلي
تخطیط تعبوي لمعركة محددة كالتخطیط لمعركة تحریر مدینة ما
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الجھد اللوجستي 

   مدخل
الیختلف اثنان في اھمیة 

استخدام تلك الجیوش لتحقیق اھداف سیاسیة 
ولعل من اخطر الجوانب الواجب توافرھا للتھیئة الیة معركة ھما جانبان حیویان 

الجانب االستخباري الذي یجعل المخطط لمعركة ما یدرك كل حر
فتصبح العملیات االستخباریة بمثابة عیون القائد المخطط والمیداني للمعركة , ضعفھ وقوتھ 

فحین تنظر بشكل صحیح خلف خطوط العدو , على حد سواء 
وتخطط بشكل واضح وتقود بالتالي معركة ناجحة 

وھو موضوع مق( اما الجانب الثاني
واالمداد واالخالء اي انھ یعني باختصار المشیمة التي تربط القوة المھاجمة والتي تمدھا 

بالطعام والماء والسالح والعتاد وتخلي جرحاھا وتوفر لھا كافة المستلزمات فالقیمة لقوة اي 
جیش مھما كان مدججا بالسالح اذا قطع ع

جیاعا وعطشى دون ادنى قدرة على المقاومة ایا ً كان نوع السالح الذي یستخدمونھ 
تكمن اھمیة التموین في الجیوش 

والبریطانیون بالتموین السریع والمتنوع ,
ومثل تلك المیزات لھا ادوار خطیرة في تحقیق النصر في المعارك.

مبادي التخطیط العسكري الیة معركة
تختلف استراتیجیات المعارك وفق طبیعة المعركة ونوعھا وادواتھا 

استنزاف وحرب مدن وحرب عصابات وحرب نفس
جویة وأخرى بحریھ وووووالخ

  .آن واحد 
ومما الیخفى على القاريء اللبیب 

الحقا في السیاسة واالقتصاد
االستراتیجیة العلیا او الشاملة وھي استراتیجیة الدولة في مواجھة تحدیات او في تحقیق  -1

  .طموحات مستقبلیة
التخطیط االستراتیجي لحرب محددة بعینھا في منظورھا الكلي -2
تخطیط تعبوي لمعركة محددة كالتخطیط لمعركة تحریر مدینة ما -3
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   :ن ابرز مباديء التخطیط العسكري للحرب مجموعة خطوط اساسیة اھمھا وم
وھو امر في منتھى الخطورة النھ یعني ببساطة منع : مطابقة الھدف مع اإلمكانیات المتاحة  -أ

اي قائد عسكري من القیام بمغامرات غیر محسوبة والتضحیة غیر المبررة بدماء جنوده من 
وھي احد االسباب التي الزلنا نعاني منھا في معركة العراق (اجل نصر زائف او تھور طائش

  )ضد االرھاب والتي نرى انھا اسالت دماءاً بالمبررات كافیة احیاناً 
  .متابعھ الجھد وعدم أضاعة الھدف  -ب
  .اختیار الخط األسھل للھجوم او للدفاع -ج
  .استثمار الخط األضعف للعدو  -د
  المدونھ في التخطیط مع المتغیرات اختیار خط األھداف المتناوبھ - ه
, عدم زج كل الطاقة المتوفرة للقائد المیداني مما یوفر لھ الزخم المستمر في المعركة  - و

  .وتشمل الطاقة ھنا كل شيء ابتداءا بالدماء وانتھاءا بالطعام والعتاد
  !!!مجلس ادارة الدماء ..ھیئة الركن 
تخاذ اإلجراءات العملیة المناسبة للوسائل الموضوعة وواجبھا ا,وھنا یاتي دور ھیئھ األركان  

تحت تصرف القائد للوصول إلى االھداف الحربیة وتحقیق النصر باقل الخسائر في االرواح الن 
معادلة النصر وتضحیات الدماء ھي معادلة دقیقة تتطلب تخطیطاً وتھیئة على اعلى مستوى 

عتم من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو واعدوا لھم مااستط(وھي مصداق لالیة القرانیة 
الن عمل االركان ھو في دقة االعداد لكل تفصیلة في المعركة وھو اعداد یتطلب )هللا وعدوكم 

وتشمل ھیئھ الركن , الن ثمن اي خطأ فیھا ھو سیل من الدماء الطاھرة , اعلى المھارات 
یل وتقدیر الموقف والمتغیرات مجموعة اختصاصات تخدم التخطیط وتنظیم الموارد والتفاص

  واالحتماالت ووضع عالجات لھا
   ,وتقسم الجیوش أركانھا إلى اربعة او خمسة جوانب رئیسیة 

االول فیھا ھو ركن العملیات او الحركات ویتفرع منھ التخطیط واالشراف على نوع التسلیح 
االشراف على التطویر والتجھیز و إصدار أوامر الحركات وإعداد كراس التدریب والمناورات و

  القتالي ومواقف العملیات والبیانات وتحدید االولویات
والتحقیق مع االسرى وأمن القطعات وكل ما , الركن الثاني ھو االستخبارات ویعني بأخبار العدو

    .وتشكل الحرب النفسیة احد جوانبھ المھمة) العدو(یكون بین جیوشنا والھدف
بكافة تفرعاتھا الفردیة والعامة مثل الرواتب واألموال والمیزانیة الركن الثالث وھو االداره 

  .والموقف اإلداري للمقاتلین
وتضیف بعض  ,وھو أحد أھم أركان ھیئھ الركن,الركن الرابع التموین والنقل وھو أصل مبحثنا 

    اال ان الشائع ھي االركان االربع اآلنفة, الجیوش التدریب والحالة المعنویة كركن خامس 
  المشیمة.. االمداد

ونقصد باالمداد ھنا بانھ , ھو اإلمداد في الوقت والمكان المناسبین, ان االسناد الفعال للمعركة 
و التخطیط العسكري العام الذي یشمل , عملیھ التكامل بین النقل والتموین والتخزین والصیانة 

, متطلبات المعركة والتجھیز ابواب التطویر وتحدید المتطلبات والتعاقد على السالح وكافة 
ویشمل كذلك التخزین المركزي والحركة والتوزیع المركزي والصیانة واالخالء بخطوطھم 

   العریضة



  مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة 
  أحد مؤسسات المجموعة العراقیة للتسویق والتطویر

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

  :ویشمل االسناد العسكري اربعة مراحل 
  إسناد تنظیمي للمجامیع الصغیره من مقرات األفواج والكتائب -1
  إسناد مباشر ویكون من مقر اللواء إلى االفواج -2
  إسناد عام ویكون من مقر الفرق إلى االلویھ -3
  .من مقر الجیوش إلى الفیالق والفرق.... إسناد مركزي  -4
   مبادي التموین 

ویخضع دوما , ان تموین الجیوش وتوفیر امداداتھا في احلك الظروف ھو ھاجس جیوش العالم 
فلم یعد ممكنا , المستمر الى دراسات وتطویر االمكانات وتحدید الطرق المبتكرة في االمداد 

الركون الى اخبار ھنا وھناك عن افواج او قوات عسكریة حوصرت ونفد منھا الطعام والماء 
وھو امر تكرر , الن مثل ھكذا موقف یعد سّبة على ایة ھیئة اركان في الجیوش , والعتاد 

نینوى بید لالسف لمرات عدیدة في معاركنا ضد داعش منذ معارك الفلوجة التي سبقت سقوط 
وتتلخص مباديء التموین بمجموعة اعتبارات تدار في جیوش العالم بحنكة متناھیة . االرھاب 

والتكامل الذي نعني بھ توفیر جمیع , التنبوء بمعنى تقدیرات الموقف : ومرونة عالیة ومنھا 
ت والمكان وكذا في االستجابة السریعة في اإلمداد بالوق, المستلزمات للوحدة العسكریة وللجندي

المناسبین بعیدا عن التعقیدات وبمرونة عالیة مع ضرورة االقتصاد في الضخ اللوجستي 
وضمان توفیر الحد االدنى واھمیة االرتجال ونعني بھ ذكاء وحنكة ضابط المیرة والتموین 

  .والنقل في إیصال المطلوب بشكل انسیابي ومستدام وفق تطورات الموقف
   دروس من الجزیرة 

ھو ماكان یفعلھ المجاھدون , من ابرز دروس الحذق والحنكة في مجال التموین والنقل ولعل 
  .في االھوار والجزیرة ضد نظام الطاغیة صدام 

الى  15فنقالً عن یومیات مجاھدي االھوار وذكریاتھم فان مجامیعھم القتالیة كانت تتألف من 
وبرغم صغر المجامیع , مقاتالً  40ى وفي احوال محددة قلیلة كان العدد یصل ال, مقاتالً  20

القتالیة اال انھم كانوا یتمیزون بقدرة فائقة على التحضیر للعملیات التي تستغرق ایاماً رغم ان 
  .الھدف المراد مھاجمتھ الیستغرق تنفیذه الال اقل من ساعة او بضع دقائق احیاناً 

واحدة منھا كانت محملة , ل قمارة كان موكب اركابھم یتكون غالباً من ثالثة سیارات بیك آب دب
واخرى محملة بسالح , بادوات مطبخ وتموین وتنور وطحین ورز وسكر وشاي وبنزین وماء 

وعتاد بكمیات كافیة تعادل ذخائر سریة كاملة باالضافة الى حقیبتین مملوئتین بادوات االسعاف 
عدا عن ,مات المقاتلین وسیارة ثالثة محملة ببطانیات ومالبس ومستلز, والضماد واالدویة 

وعدا عن , اسلحة و اعتدة وصواریخ مدفونة في محیط المنطقة التي یناور فیھا المقاتلون 
وتجلب منھا عند الحاجة , قطیع صغیر من الخراف المسلمة لرعاة في الجزیرة مقابل اجور 

حتى ان احد , وعدا عن اتفاقات سریة مع متسّوقین للخضار كل ثالثة ایام ,ذبائح للمقاتلین 
لم نعاني من ایة معضلة في التموین والسالح واالرزاق اال في مسألة : المقاتلین یعلق قائالً 

  !!!.واحدة صعبت علینا وھي تھیئة قوالب الثلج للمقاتلین 
لم یحصل ان حوصر المؤون او  2003حتى سقوط نظام صدام عام  1991من , وبالفعل 

, رغم انھم في صحارى وصراعھم مع النظام ومع الطبیعة , السالح واالرزاق لھؤالء المقاتلین 
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, فال اسیر في معارك المعارضة
   . عدا عن قتل عائلتك حتى الدرجة الثالثة 

مشاكل وتعقیدات , معركة الفلوجة وماتالھا من تداعیات 
من خالل ثغرات البد من ان 

ذلك اننا اعتمدنا ,واول ھذه المشكالت مشكلة الضیفیات وتاثیرھا على التموین واالمداد والنقل

وھنا تبرز معضلة ,ومشكلة قیادة ایة عملیات انھا بركنین فقط ھما ركنا الحركات واالستخبارات 
فمثال لدینا فرقة عسكریة او من الشرطة االتحادیة مقرھا 

تلك الفرقة البصریة الى قیادة عملیات االنبار 
لكنھ حین یدخل المعركة فان 

والدخل , !!!!!!تموینھ ونقلھ وعتاده وماءه ونقل جرحاه كلھا تقع على عاتق فرقتھ في البصرة 
سببت الكثیر من االرباك اللوجستي بسبب 

وھو ذات االمر في انتشار الفرق وااللویة على مساحات شاسعة مما 

مما یتطلب وجود , ناھیك عن ان التموین واالمداد ھما من الجوانب المغریة للفساد المالي 

وقد ادى تھور بعض القادة المیدانیین في اندفاعات غیر محسوبة لتحقیق انتصارات ومجد 
الى معضالت لوجستیة استغلتھا المجامیع االرھابیة في حصار مجامیع من 

  .ضباط المیدانیین وضباط الركن
فالقائد , والمجال ھنا لتنصل بعض القادة المیدانیین من مصائر من ھم بامرتھم من المراتب

المیداني لیس مسؤوالً فقط عن دماء الجنود واعدادھم وطعامھم لكنھ مسؤول ایضاً على الحفاظ 
  . سحاب على معنویاتھم وعدم تخاذلھم وابعادھم عن االسر ومنعھم من االن

فاذا كان االستخبار یكشف لنا 
فان االمداد اللوجستي لقواتنا ھو تعزیز لقوتنا في مواجھة العدو 

  !!!!في شحذ فأسي 
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فال اسیر في معارك المعارضة, و كانت الحكمة الذھبیة لدیھم تتلخص في القتال حتى الموت 
عدا عن قتل عائلتك حتى الدرجة الثالثة  ,وانما ھو تعذیب حتى الموت او اعدام

معركة الفلوجة وماتالھا من تداعیات ابرزت معركتنا مع االرھاب خالل 
من خالل ثغرات البد من ان , لوجستیة في االمداد والتموین كلفتنا سیالً من الدماء الطاھرة 

واول ھذه المشكالت مشكلة الضیفیات وتاثیرھا على التموین واالمداد والنقل
  .ال على المقرات المتكاملة , لیات على تقسیمات قیادات العم

ومشكلة قیادة ایة عملیات انھا بركنین فقط ھما ركنا الحركات واالستخبارات 
فمثال لدینا فرقة عسكریة او من الشرطة االتحادیة مقرھا , التموین والنقل واالمداد واالخالء 

تلك الفرقة البصریة الى قیادة عملیات االنبار تقوم القیادة العامة بارسال لواء من 
لكنھ حین یدخل المعركة فان , حینھا یتبع اللواء البصري عسكریا قیادة عملیات االنبار 

تموینھ ونقلھ وعتاده وماءه ونقل جرحاه كلھا تقع على عاتق فرقتھ في البصرة 
سببت الكثیر من االرباك اللوجستي بسبب , كارثةلقیادة عملیات االنبار في تموین اللواء وھذه 

وھو ذات االمر في انتشار الفرق وااللویة على مساحات شاسعة مما , 
  .یؤثر سلباً على دعم افواج والویة الفرقة لوجستیا 

ناھیك عن ان التموین واالمداد ھما من الجوانب المغریة للفساد المالي 
  .رقابة تفتیشیة على مخازن االمداد والتموین 

وقد ادى تھور بعض القادة المیدانیین في اندفاعات غیر محسوبة لتحقیق انتصارات ومجد 
الى معضالت لوجستیة استغلتھا المجامیع االرھابیة في حصار مجامیع من 

ضباط المیدانیین وضباط الركنناھیك عن نقص الكفاءة بال, قواتنا وتجویعھم وابادتھم 
والمجال ھنا لتنصل بعض القادة المیدانیین من مصائر من ھم بامرتھم من المراتب

المیداني لیس مسؤوالً فقط عن دماء الجنود واعدادھم وطعامھم لكنھ مسؤول ایضاً على الحفاظ 
على معنویاتھم وعدم تخاذلھم وابعادھم عن االسر ومنعھم من االن

فاذا كان االستخبار یكشف لنا , للتموین والنقل اھمیة قصوى التقل عن اھمیة االستخبارات 
فان االمداد اللوجستي لقواتنا ھو تعزیز لقوتنا في مواجھة العدو , نقاط ضعف العدو بغیة خرقھ 

في شحذ فأسي  فسأقضي سبعاً منھا, إذا اُعطیُت ثمانیة ساعات القتطاع شجرة 
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و كانت الحكمة الذھبیة لدیھم تتلخص في القتال حتى الموت 
وانما ھو تعذیب حتى الموت او اعدام

  !!این الخلل؟؟
ابرزت معركتنا مع االرھاب خالل 

لوجستیة في االمداد والتموین كلفتنا سیالً من الدماء الطاھرة 
  .نردمھا 

واول ھذه المشكالت مشكلة الضیفیات وتاثیرھا على التموین واالمداد والنقل
على تقسیمات قیادات العم

ومشكلة قیادة ایة عملیات انھا بركنین فقط ھما ركنا الحركات واالستخبارات 
التموین والنقل واالمداد واالخالء 

تقوم القیادة العامة بارسال لواء من , في البصرة 
حینھا یتبع اللواء البصري عسكریا قیادة عملیات االنبار , 

تموینھ ونقلھ وعتاده وماءه ونقل جرحاه كلھا تقع على عاتق فرقتھ في البصرة 
لقیادة عملیات االنبار في تموین اللواء وھذه 

الضیفیات المضطربة 
یؤثر سلباً على دعم افواج والویة الفرقة لوجستیا 

ناھیك عن ان التموین واالمداد ھما من الجوانب المغریة للفساد المالي 
رقابة تفتیشیة على مخازن االمداد والتموین 

وقد ادى تھور بعض القادة المیدانیین في اندفاعات غیر محسوبة لتحقیق انتصارات ومجد 
الى معضالت لوجستیة استغلتھا المجامیع االرھابیة في حصار مجامیع من , شخصي كما اسلفنا 

قواتنا وتجویعھم وابادتھم 
والمجال ھنا لتنصل بعض القادة المیدانیین من مصائر من ھم بامرتھم من المراتب

المیداني لیس مسؤوالً فقط عن دماء الجنود واعدادھم وطعامھم لكنھ مسؤول ایضاً على الحفاظ 
على معنویاتھم وعدم تخاذلھم وابعادھم عن االسر ومنعھم من االن

  خالصة
للتموین والنقل اھمیة قصوى التقل عن اھمیة االستخبارات 

نقاط ضعف العدو بغیة خرقھ 
  :وقدیما قالوا

إذا اُعطیُت ثمانیة ساعات القتطاع شجرة 
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 5حرب داعش في العالم االفتراضي أیضاً 

  
لم تقتصر الحرب مع تنظیم داعش المتشدد على أرض الواقع، بل وصل مداھا إلى العالم 

 .االفتراضي في شبكة االنترنیت وخصوصاً على مواقع التواصل االجتماعي

 صفحات من ممكن حیز أكبر على
 .اآلخر الطرف لمقاتلي المعنویة

 شھر في ھجومھ وأثناء قبل االجتماعي
 تحت ووقعت العراق ةمساح ثلث

 الفیسبوك وناشطي الحكومیة
 الخبرة امتالك استطاعوا الوقت

 عقب االجتماعي التواصل
 بكامل باالنفراد لھ سمح مما

 بتعظیم وقام ةالتكفیری التنظیم 

 وكوكل، والفیسبوك تویتر مواقع
 دراسة ذكرت المثال سبیل وعلى
 حساب 1000 عن یقل ال ما إقفال
 .الدراسة 

 بھا قام مّضادة حملة انتج االجتماعي
 تأسیس وإعالن داعش عناصر

 والتویتر والیوتوب كالفیسبوك
 استغاللھا لمنع ذلك وبررت الماضي،

 المواقع تلك بفتح تقوم تطبیقات
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حرب داعش في العالم االفتراضي أیضاً 

لم تقتصر الحرب مع تنظیم داعش المتشدد على أرض الواقع، بل وصل مداھا إلى العالم 
االفتراضي في شبكة االنترنیت وخصوصاً على مواقع التواصل االجتماعي

على لالستحواذ لھ والمناھضون داعش لتنظیم
المعنویة الروح على توثر معلومات ونشر وتویتر،

االجتماعي التواصل مواقع على كبیرة إعالمیة
ثلث على السیطرة لھ سھل مما الماضي، العام

 . العراقیة المدن أكبر ثاني الموصل

الحكومیة الجھات" إن "نقاش"لـ قال الزركاني تحسین
الوقت مع ولكنھم ذلك، أزاء یفعلون ماذا یعرفون

 ."اإلعالمیة داعش جماتھ أمام

التواصل مواقع بحجبھا أخطأت السابقة العراقیة الحكومة
مما العراق من شاسعة مساحات على المتشدد

 أفكار فیھا ونشر وتویتر الفیسبوك مواقع في
 .جنوده صورة

مواقع قبل من الحظر أو الحجب تواجھ بداعش
وعلى جدیدة، بأخرى الحسابات تلك یعوضون 
إقفال مت ،2014 من األخیر الفصل في إنھ "بروكینغ
 بحسب بكثیر أكبر یكون قد الحقیقي الرقم لكن

االجتماعي التواصل مواقع على داعش سیطرة
عناصر دخول بدایة في فاتھم ما تعویض حاولوا

 . الموصل سقوط

كالفیسبوك االجتماعي التواصل مواقع من عددا العراقیة
الماضي، )یونیو( حزیران منذ مرة من ألكثر 

تطبیقات استخدام إلى الناشطون اضطر حیث التنظیم،
 .حظرھا
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حرب داعش في العالم االفتراضي أیضاً 

لم تقتصر الحرب مع تنظیم داعش المتشدد على أرض الواقع، بل وصل مداھا إلى العالم 
االفتراضي في شبكة االنترنیت وخصوصاً على مواقع التواصل االجتماعي

 

لتنظیم  المؤیدون ویسعى
وتویتر، الفیسبوك مواقع

 

إعالمیة حملة أطلق التنظیم
العام من )یونیو( حزیران
الموصل مدینة قبضتھ

 

تحسین والناشط المّدون
یعرفون وال عاجزین ووقفوا

أمام للوقوف واإلمكانیة
 

الحكومة إن إلى وأشار
المتشدد داعش تنظیم سیطرة
في األلكتروني الفضاء

صورة وتضخیم انتصاراتھ
 

بداعش المرتبطة الحسابات
 داعش عناصر إن إالّ 

بروكینغ" معھد أعدھا
لكن ،"تویتر" قبل من

 

سیطرة إن الزركاني ویرى
حاولوا عراقیون ناشطون

سقوط بعد الخالفة ولةد
العراقیة الحكومة وحجبت

 والفایبر آب والواتس
التنظیم، عناصر قبل من

حظرھا رغم طبیعي بشكل
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 تواجد معظم إن الھاشمي ھشام الجھادیة الفصائل شؤون في المتخصص الباحث یقول 
 إن حین في بوك الفیس على یقتصر االجتماعي التواصل مواقع على العراقیین الناشطین
 .تویتر موقع على جداً  محدود تواجدھم

 األولى مراتب، ثالث إلى االجتماعي التواصل مواقع على العراقیین شطینالنا الھاشمي وصّنف 
 حیث التدوین على القدرة ولدیھم إعالمیاً  مثقفة حسابات ویمتلكون المثقفین الناشطین تضم

 تنظیم سیطرة تحت تخضع التي المدن لیومیات واضحة بصمة ترك من الكّتاب بعض استطاع
 وأمنیة عسكریة سلوكیات من داعش تنظیم بھا یقوم يالت والحوادث الوقائع وعرض داعش

 عین"و "موریس" حسابي یعمل كما الموصل مدینة مثل أخرى وأشیاء وحیاتیة واقتصادیة
 .تویتر على "الموصل

 في وتكثر وقومیة، وطائفیة حزبیة ارتباطات لدیھم الذین المدونین من فھم الثانیة الطبقة  أما
 .المّضاد الدولة بإعالم یكون ما أشبھ ویشكلون الكاذبة األخبار تدویناتھم

 األمنیة القوات أنصار من مدونین الھاشمي تصنیف من الثالثة الطبقة تضم حین في
 إال لیس الجاریة لالوضاع المتابعین المتعاونین من ھي الطبقة وھذه واألعتدال والدیمقراطیة

 ."المروجین طبقة" ماعتبارھ یمكن لذلك األخبار نشر بإعادة أحیاناً  ویقومون

 العراقیة  اإلعالم وسائل تغطیة طرق ورصد بمتابعة المتخصصة "العراقي اإلعالم بیت" منظمة
 لتنظیم التابعة والمنتدیات مواقع خاللھ من درس أجزاء ثالثة من دراسة بعمل قامت لألحداث
 .اإلعالمیة ترویجھ وطریقة داعش

 مختلف في لھ أذرع بناء استطاع داعش تنظیم" إن "نقاش"لـ قال عباس مشرق المنظمة مدیر 
 بتنفیذ خاللھا من وقام االجتماعي، التواصل ومواقع األنترنیت شبكة مواقع باستثمار العالم دولة

 ."العالم حول اإلرھابیین من ھائلة لشبكة المعلومات ونقل التجنید عملیات

 

 بدایة منذ اإلعالم طبیعة فھم مستوى على انتقالة أحدثت االجتماعي التواصل مواقع إن وأوضح 
 .مخططاتھ تنفیذ في بنجاح تسخیرھا داعش تنظیم واستطاع العربي، بالربیع ُیعرف ما

 

 یبثون المناصرین اإلعالمیین من جیش تمتلك كداعش المتّطرفة التنظیمات فإن عباس وبحسب
 تم الذي یترتو وخصوصاً  االجتماعي التواصل مواقع على ویسیطرون ساعة 24 مدار على
 .بالتنظیم ترتبط أو مؤیدة لصفحات متابع الملیون یقارب ما رصد

 

 وجمیع اإلرھاب، بین ومتزایدة وثیقة صلة ثمة ھناك إن تقریره في العراقي االعالم بیت وذكر
 . العموم وجھ على )میدیا السوشیال( المجتمعي اإلعالم وسائل وبین العنف، أشكال

 جمیع تشمل العنكبوتیة الشبكة في اإلعالمیة "داعش" تنظیم ةترسان إن التقریر في وجاء
 من العدید التنظیم یمتلك كما تقلیدیة، إلكترونیة ومواقع ومنتدیات مدونات من المنافذ أشكال

 باستمرار روابطھا تتبدل وثابتة متغیرة  مواقع ولدیھ والصوري، المرئي االنتاج مؤسسات
 .واإلغالق المالحقة لتالفي

 

 والتركیة والفرنسیة االنكلیزیة مثل العربیة جانب إلى عدة بلغات خدمات الترسانة ھذه وتوفر
 في "البیان" إذاعة أبرزھا محلیة وإذاعات وإصدارات مجالت یمتلك كما والكردیة، والشیشانیة
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 بیاناتھ بعرض خاللھا من 

 لعام االجتماعي اإلعالم لوسائل
 قضایا لمناقشة حساب ألف

 حتى النشر نشاط فعارت الماضي
 .المدینة شوارع

 اإلسالمیة الدولة تنظیم عناصر
 االنترنیت على صفحات وإنشاء

 ھذه لمراقبة المتابعین قبل
 على الحفاظ بحجة الشكاوي ھذه
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 یقوم "إعالمیة نقاط" علیھا ُیطلق كابینات 
 .للجمھور 

لوسائل رصد عملیات حصیلة العراقي اإلعالم
ألف 700 مجموعھ ما مع تفاعل خلق في نجح
. 

الماضي )یونیو( حزیران شھر في الموصل مدینة
شوارع من ُتطلق واحد یوم في تغریدة 40000 من

عناصر بإمكان ان ،"العراقي اإلعالم ببیت" في المعلوماتیة
وإنشاء االجتماعي التواصل مواقع على حسابات
 . بھا خاصة اإللكترونیة النطاقات

قبل من الشكاوي تلقي على تعتمد الشركات 
ھذه ترفض الشركات من المائة في 90 ولكن 
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 وأیضاً  الموصل مدینة
 مباشر بشكل وأفالمھ

 

اإلعالم بیت تقریر بّین كما
نجح داعش إن ٢٠١٤

.اإلرھابیة المجموعات
 

مدینة على الھجوم ومع
من یقرب ما إلى وصل

 

المعلوماتیة خبیر یقول
حسابات فتح بسھولة داعش
النطاقات وشراء میمھاوتص
ھذه إن إلى أشار لكنھ

 ، إغالقھا أو الخدمات
  .الشخصیة الحریة
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المنظور في الموانئ 

  6والمطارات والمنافذ الحدودیة العراقیة

 

من خالل اجتماعات مجلس الوزراء قد نبھت الى ضرورة تفعیل دور 
الموارد االقتصادیة غیر النفطیة ومنھا تفعیل دور الناقل الوطني للقطاعین العام والخاص دعماً 

دمنا دراسة لتطویر القطاع الصناعي العام والخاص 
توفیر مائة الف فرصة عمل دون تعیینات حكومیة اال ان 
سیاسیة تعمل لتعطیل عجلة االقتصاد الوطني حتى اصبحت موازنة البلد تعتمد 

بإنخفاض سعر النفط   لرأس كما یقولون
دون الخمسین دوالر للبرمیل الواحد واصبحت موازنتنا حرجة بما فیھا من عجز كبیر یكاد 

في ایجاد الحلول المناسبة اذ   وعلیھ شھدنا تخبطاً 
غیر معتبرة ولكن ھنالك ھدر 

اقتصادي كبیر غیر منظور لم نجد احدا یفكر بالتصدي الى مثل ھذه الملفات المھمة والتي لھا 

الھدر االقتصادي غیر المنظور في الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة العراقیة ونظرا لتعدد 
والتابعة الى عدة وزارات    الجھات الرسمیة في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودیة البریة

لیة الجمارك التابعة الى وزارة الما
واالمن العام والجوازات التابعة الى وزارة الداخلیة ودائرة الحجر الصحي التابعة الى وزارة 
الصحة والحجر الزراعي التابعة الى وزارة الزراعة والتقییس والسیطرة النوعیة التابعة الى 

ب اخرى والمطارات التابعة الى وزارة النقل مع مكات
وبما أن الخروقات الحاصلة في ھذه المواقع تنعكس سلبا على امن وسیادة 
العراق اضافة الى اثرھا السلبي على االقتصاد الوطني ونظرا للظروف االقتصادیة الحرجة 

بسبب انخفاض سعر النفط عالمیا حیث ان العراق یمر بسیاسة تقشفیة واذا ما اردنا تطبیق 
عرفة الجمركیة ألنھ ینعكس ایجابا على اقتصاد البلد ولكن ربما تحدث ردود افعال 

ارتفاع اسعار البضائع المستوردة في السوق العراقیة وعلیھ ولتقلیل ھذا الضرر نقترح تفعیل 
دور المشرف العام على الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة للتنسیق بین الجھات العاملة في 

لواردة اعاله لتقلیل الروتین وعدم تأخیر البضائع في الحرم الجمركي والذي یؤدي 
بدوره الى زیادة الكلف على التاجر بسبب الروتین المقیت والتأخیر الرتباط كل جھة في المنفذ 
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المنظور في الموانئ الھدر االقتصادي غیر 

والمطارات والمنافذ الحدودیة العراقیة

من خالل اجتماعات مجلس الوزراء قد نبھت الى ضرورة تفعیل دور  
الموارد االقتصادیة غیر النفطیة ومنھا تفعیل دور الناقل الوطني للقطاعین العام والخاص دعماً 

دمنا دراسة لتطویر القطاع الصناعي العام والخاص ق 2010لالقتصاد الوطني وفي عام 
توفیر مائة الف فرصة عمل دون تعیینات حكومیة اال ان   والدراسة حیث تضمن ھذه الدراسة

سیاسیة تعمل لتعطیل عجلة االقتصاد الوطني حتى اصبحت موازنة البلد تعتمد 
لرأس كما یقولونعلى الموارد النفطیة وعندما وقع الفأس على ا

دون الخمسین دوالر للبرمیل الواحد واصبحت موازنتنا حرجة بما فیھا من عجز كبیر یكاد 
وعلیھ شھدنا تخبطاً   یتعذر على الحكومة سد الموازنة التشغیلیة

غیر معتبرة ولكن ھنالك ھدر قامت الحكومة بإصدار قرارات ترشید المصروفات حول امور 
اقتصادي كبیر غیر منظور لم نجد احدا یفكر بالتصدي الى مثل ھذه الملفات المھمة والتي لھا 

 :قیمة معتبرة ومؤثرة اقتصادیا ومنھا
الھدر االقتصادي غیر المنظور في الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة العراقیة ونظرا لتعدد 

الجھات الرسمیة في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودیة البریة
الجمارك التابعة الى وزارة الما(اتحادیة وممثلة اداریا بمدراء اقسام كحد اعلى كدوائر 

واالمن العام والجوازات التابعة الى وزارة الداخلیة ودائرة الحجر الصحي التابعة الى وزارة 
الصحة والحجر الزراعي التابعة الى وزارة الزراعة والتقییس والسیطرة النوعیة التابعة الى 

والمطارات التابعة الى وزارة النقل مع مكات  وزارة التخطیط اضافة الى دوائر الموانئ
وبما أن الخروقات الحاصلة في ھذه المواقع تنعكس سلبا على امن وسیادة 
العراق اضافة الى اثرھا السلبي على االقتصاد الوطني ونظرا للظروف االقتصادیة الحرجة 

بسبب انخفاض سعر النفط عالمیا حیث ان العراق یمر بسیاسة تقشفیة واذا ما اردنا تطبیق 
عرفة الجمركیة ألنھ ینعكس ایجابا على اقتصاد البلد ولكن ربما تحدث ردود افعال 

ارتفاع اسعار البضائع المستوردة في السوق العراقیة وعلیھ ولتقلیل ھذا الضرر نقترح تفعیل 
دور المشرف العام على الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة للتنسیق بین الجھات العاملة في 

لواردة اعاله لتقلیل الروتین وعدم تأخیر البضائع في الحرم الجمركي والذي یؤدي 
بدوره الى زیادة الكلف على التاجر بسبب الروتین المقیت والتأخیر الرتباط كل جھة في المنفذ 
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مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة 

الھدر االقتصادي غیر 

والمطارات والمنافذ الحدودیة العراقیة

  
 2009كنت ومنذ عام 

الموارد االقتصادیة غیر النفطیة ومنھا تفعیل دور الناقل الوطني للقطاعین العام والخاص دعماً 
لالقتصاد الوطني وفي عام 

والدراسة حیث تضمن ھذه الدراسة
سیاسیة تعمل لتعطیل عجلة االقتصاد الوطني حتى اصبحت موازنة البلد تعتمد   ھنالك اجندات

على الموارد النفطیة وعندما وقع الفأس على ا% 95
دون الخمسین دوالر للبرمیل الواحد واصبحت موازنتنا حرجة بما فیھا من عجز كبیر یكاد 

یتعذر على الحكومة سد الموازنة التشغیلیة
قامت الحكومة بإصدار قرارات ترشید المصروفات حول امور 

اقتصادي كبیر غیر منظور لم نجد احدا یفكر بالتصدي الى مثل ھذه الملفات المھمة والتي لھا 
قیمة معتبرة ومؤثرة اقتصادیا ومنھا

الھدر االقتصادي غیر المنظور في الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة العراقیة ونظرا لتعدد 
الجھات الرسمیة في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودیة البریة

اتحادیة وممثلة اداریا بمدراء اقسام كحد اعلى كدوائر 
واالمن العام والجوازات التابعة الى وزارة الداخلیة ودائرة الحجر الصحي التابعة الى وزارة 
الصحة والحجر الزراعي التابعة الى وزارة الزراعة والتقییس والسیطرة النوعیة التابعة الى 

وزارة التخطیط اضافة الى دوائر الموانئ
وبما أن الخروقات الحاصلة في ھذه المواقع تنعكس سلبا على امن وسیادة ) غیر رسمیة 

العراق اضافة الى اثرھا السلبي على االقتصاد الوطني ونظرا للظروف االقتصادیة الحرجة 
بسبب انخفاض سعر النفط عالمیا حیث ان العراق یمر بسیاسة تقشفیة واذا ما اردنا تطبیق 

عرفة الجمركیة ألنھ ینعكس ایجابا على اقتصاد البلد ولكن ربما تحدث ردود افعال قانون الت
ارتفاع اسعار البضائع المستوردة في السوق العراقیة وعلیھ ولتقلیل ھذا الضرر نقترح تفعیل 

دور المشرف العام على الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة للتنسیق بین الجھات العاملة في 
لواردة اعاله لتقلیل الروتین وعدم تأخیر البضائع في الحرم الجمركي والذي یؤدي المنافذ ا

بدوره الى زیادة الكلف على التاجر بسبب الروتین المقیت والتأخیر الرتباط كل جھة في المنفذ 
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والسیما بأن التمثیل االداري لھذه الجھات تارة یكون بمستوى قسم وتارة بمستوى   بوزارة
تعمل بصالحیات محدودة جدا مما یترتب علیھا استحصال الموافقات ألبسط  شعبة أي انھا

االمور عبر سلسلة مراجع روتینیة مع غیاب المنسق العام فیما بینھا ضمن دائرة النافذة 
الواحدة وعلى الرغم من تأكیدات االمانة العامة لمجلس الوزراء على الجھات العاملة في 

تأخیر البضائع وتقدیم كافة التسھیالت اال ان العمل الزال روتیني  الموانئ والمنافذ االخرى لعدم
 .! وكل جھة تعمل حسب سلسلة مراجعھا

بوزاراتھا بل یبقى ارتباطھا   ان مقترح تفعیل دور المشرف العام ال یلغي ارتباط ھذه الدوائر
االمر بتسھیل  اإلداري بوزاراتھا اال ان ارتباطھا الفني والتشغیلي بالمشرف العام قدر تعلق

االجراءات في المنافذ إلخراج البضائع بأسرع وقت ممكن وتقلیل الھدر االقتصادي غیر المنظور 
في المنافذ علما بأن جمیع الجھات العاملة في ھذه المنافذ تابعة للوزارات االتحادیة حصرا وال 

شرف العام على یوجد أي تداخل مع عمل االدارات المحلیة للمحافظات كما نقترح تكلیف الم
الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة بالمتابعة والتنسیق بین جمیع الجھات ذات العالقة الوارد 

ذكرھا اعاله لغرض تذلیل الصعاب وتجاوز االجراءات الروتینیة المقیتة مع تعدیل التعلیمات 
البضائع المستوردة  المعمول بھا حالیا من اجل تحقیق الصالح العام من خالل االسراع في إدخال

الى العراق مع الحفاظ على امن وسالمة البضائع والسفن والمرافق المینائیة والسیما بأن 
موانئنا ومطاراتنا ومنافذنا الحدودیة تشھد تأخیراً كبیراً في تخلیص و ادخال بضائع التجار بل 

یة تنعكس سلبا على احیانا تعرقلھا دون مبررات ألغراض الفساد وبذلك یترتب علیھا كلف اضاف
المواطن بشكل مباشر وعلى الدولة بشكل غیر مباشر بسبب فقدان التنسیق بین الجھات اعاله 
ضمن النافذة الواحدة للمشرف العام علماً ان ھذا التأخیر یتسبب بقیام الكثیر من التجار بتغییر 

وعلى سبیل المثال فان   مسار النقل لبضائعھم عبر الموانئ االیرانیة بدال عن الموانئ العراقیة
قدم من االمارات الى بغداد عبر موانئنا مع التخلیص الجمركي  40الكلفة االجمالیة لنقل حاویة 

واجور وعوائد الموانئ لتأخیر البضاعة في المیناء وغیرھا من االجور غیر الرسمیة تبلغ 
لصالح الموانئ اكثر دوالر واحیانا تتأخر البضاعة عدة اشھر حتى تصبح االجور  5000حوالي 

ولذلك قام !! دون استالمھا   من قیمة البضاعة مما یضطر التجار الى ترك البضاعة في الموانئ
العدید من التجار بتغییر مسار نقل بضائعھم عبر الموانئ االیرانیة ومن ثم تنقل بشاحنات 

االجمالیة لنقل حاویة  ایرانیة الى كردستان وبعدھا تنقل الى بغداد والمحافظات علما بأن الكلفة
من االمارات الى میناء بندر عباس االیراني ومن ثم بشاحنة ایرانیة الى كردستان وبعدھا 

 4000بشاحنة عراقیة الى بغداد مع كافة االجور الرسمیة وغیر الرسمیة تبلغ حوالي 
 :وعلیھ فان العراق خسر في ظل ھذه العملیة ما یلي  دوالر
 ذھبت للموانئ االیرانیةاجور وعوائد السفن حیث  .1

 اجور وعوائد الوكاالت البحریة ذھبت للجانب االیراني .2
 كلف الخدمات البحریة ذھبت للجانب االیراني .3
 فرص عمل لعمال الشحن والتفریغ ذھبت للجانب االیراني .4
 فرص عمل للشاحنات ذھبت للجانب االیراني .5
 رسوم الكمارك ذھبت الى حكومة االقلیم .6
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لوصول البضاعة عبر ایران وكردستان الى بغداد اقل بكثیر من مرورھا عبر 
بسب الروتین المقیت للجھات المتعددة العاملة في موانئنا ومطاراتنا ومنافذنا 

الحدودیة وغیاب التنسیق فیما بینھا لتعدد مرجعیاتھا والمثال اعاله ال یشمل الموانئ فحسب بل 
دیة والمطارات ایضا حیث تشھد تأخیر وعرقلة إلدخال البضائع وسوء 

 2007على الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة كان عام 
شخص غیر متخصص بھذا المجال 

ل دوره مغیبا بل انعكس سلبا على اقتصادیات النقل في العراق ولحد االن وعلیھ 
اقترح تفعیل دوره والسیما بأن ھنالك مھام عدیدة اخرى لھ لیس ھدفھ تقلیل الروتین وتسھیل 

االجراءات فحسب بل تنال حفظ السیادة الوطنیة وامن واستقرار الموانئ وفقا لمتطلبات 
 والمطارات وفقا لمتطلبات المنظمة الطیران المدني الدولیة

ومن مھام المشرف العام متابعة اصدار تشریع لقانون السلطة البحریة وقانون سلطة الطیران 
واتخاذ االجراءات الالزمة الستحداث السلطین لتوفیر االدارة البحریة االمنة وھیئة السالمة 

علما بأن المنظمة ارسلت لجنة مختصة 
وحددت خروقات كبیرة في موانئنا واذا لم یتداركھا العراق ربما تكون موانئنا في القائمة 

الن المنظمة حالیا حددت ضوابط جدیدة بشكل اختیاري وستكون ھذه 
ى جمیع الموانئ وفقا لمخطط المراجعة الطوعي للدول االعضاء في 

بالنسبة الى المطارات المدنیة واصدار قانون سلطة الطیران المدني حیث توجد 
من اجل ضمان سالمة المالحة 

الجویة وحمایة المسافرین وطاقم الطائرة وسالمة وامن الطائرة والمطار وفقا لضوابط المنظمة 

ام المشرف العام ایضا االشراف على تنظیم دخول وخروج الشاحنات امنیا ولوجستیا 
واعتماد الیة حدیثة الكترونیة لتسھیل االجراءات والتنسیق بین الجھات ذات العالقة اعاله 

 وتنظیم عمل ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودیة بشكل امن وسریع
لقائد العام للقوات المسلحة االستفادة من المقترحات اعاله 
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لوصول البضاعة عبر ایران وكردستان الى بغداد اقل بكثیر من مرورھا عبر 
بسب الروتین المقیت للجھات المتعددة العاملة في موانئنا ومطاراتنا ومنافذنا 

الحدودیة وغیاب التنسیق فیما بینھا لتعدد مرجعیاتھا والمثال اعاله ال یشمل الموانئ فحسب بل 
دیة والمطارات ایضا حیث تشھد تأخیر وعرقلة إلدخال البضائع وسوء 

 .معاملة للتجار والمستوردین
على الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودیة كان عام   ان استحداث منصب المشرف العام

شخص غیر متخصص بھذا المجال   جاء لھذا الغرض بالدرجة االولى ولكن نظرا لتعیین
ل دوره مغیبا بل انعكس سلبا على اقتصادیات النقل في العراق ولحد االن وعلیھ 
اقترح تفعیل دوره والسیما بأن ھنالك مھام عدیدة اخرى لھ لیس ھدفھ تقلیل الروتین وتسھیل 

االجراءات فحسب بل تنال حفظ السیادة الوطنیة وامن واستقرار الموانئ وفقا لمتطلبات 
والمطارات وفقا لمتطلبات المنظمة الطیران المدني الدولیة (IMO) لیة

ومن مھام المشرف العام متابعة اصدار تشریع لقانون السلطة البحریة وقانون سلطة الطیران 
واتخاذ االجراءات الالزمة الستحداث السلطین لتوفیر االدارة البحریة االمنة وھیئة السالمة 

علما بأن المنظمة ارسلت لجنة مختصة  (IMO) تطلبات المنظمة البحریة الدولیة
وحددت خروقات كبیرة في موانئنا واذا لم یتداركھا العراق ربما تكون موانئنا في القائمة 

الن المنظمة حالیا حددت ضوابط جدیدة بشكل اختیاري وستكون ھذه  2016
ى جمیع الموانئ وفقا لمخطط المراجعة الطوعي للدول االعضاء في الضوابط ملزمة حتما عل

 : المنظمة البحریة الدولیة من اجل ما یلي
 ضمان سالمة المالحة البحریة

 . حمایة البیئة من التلوث الناجم عن السفن
 . حمایة البحارة العاملین على متن السفن

 (ISPS) حمایة السفن والمرافق المینائیة
بالنسبة الى المطارات المدنیة واصدار قانون سلطة الطیران المدني حیث توجد 

من اجل ضمان سالمة المالحة  (ICAO) خروقات عدیدة لضوابط المنظمة الدولیة للطیران
الجویة وحمایة المسافرین وطاقم الطائرة وسالمة وامن الطائرة والمطار وفقا لضوابط المنظمة 

ام المشرف العام ایضا االشراف على تنظیم دخول وخروج الشاحنات امنیا ولوجستیا 
واعتماد الیة حدیثة الكترونیة لتسھیل االجراءات والتنسیق بین الجھات ذات العالقة اعاله 

وتنظیم عمل ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودیة بشكل امن وسریع
لقائد العام للقوات المسلحة االستفادة من المقترحات اعاله ارجوا من السید رئیس الوزراء وا

  لما یخدم امن وسیادة واقتصاد بلدنا الحبیب

مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة 

لوصول البضاعة عبر ایران وكردستان الى بغداد اقل بكثیر من مرورھا عبر ان الفترة الزمنیة 
بسب الروتین المقیت للجھات المتعددة العاملة في موانئنا ومطاراتنا ومنافذنا !! موانئنا

الحدودیة وغیاب التنسیق فیما بینھا لتعدد مرجعیاتھا والمثال اعاله ال یشمل الموانئ فحسب بل 
دیة والمطارات ایضا حیث تشھد تأخیر وعرقلة إلدخال البضائع وسوء جمیع المنافذ الحدو

معاملة للتجار والمستوردین
ان استحداث منصب المشرف العام

جاء لھذا الغرض بالدرجة االولى ولكن نظرا لتعیین
ل دوره مغیبا بل انعكس سلبا على اقتصادیات النقل في العراق ولحد االن وعلیھ كمشرف عام ظ

اقترح تفعیل دوره والسیما بأن ھنالك مھام عدیدة اخرى لھ لیس ھدفھ تقلیل الروتین وتسھیل 
االجراءات فحسب بل تنال حفظ السیادة الوطنیة وامن واستقرار الموانئ وفقا لمتطلبات 

لیةالمنظمة البحریة الدو
(ICAO) 

ومن مھام المشرف العام متابعة اصدار تشریع لقانون السلطة البحریة وقانون سلطة الطیران 
واتخاذ االجراءات الالزمة الستحداث السلطین لتوفیر االدارة البحریة االمنة وھیئة السالمة 

تطلبات المنظمة البحریة الدولیةالبحریة وفقا لم
وحددت خروقات كبیرة في موانئنا واذا لم یتداركھا العراق ربما تكون موانئنا في القائمة 

2016السوداء خالل عام 
الضوابط ملزمة حتما عل

المنظمة البحریة الدولیة من اجل ما یلي
ضمان سالمة المالحة البحریة .1
حمایة البیئة من التلوث الناجم عن السفن .2
حمایة البحارة العاملین على متن السفن .3
حمایة السفن والمرافق المینائیة .4

بالنسبة الى المطارات المدنیة واصدار قانون سلطة الطیران المدني حیث توجد وكذلك الحال 
خروقات عدیدة لضوابط المنظمة الدولیة للطیران

الجویة وحمایة المسافرین وطاقم الطائرة وسالمة وامن الطائرة والمطار وفقا لضوابط المنظمة 
 الدولیة للطیران

ام المشرف العام ایضا االشراف على تنظیم دخول وخروج الشاحنات امنیا ولوجستیا ومن مھ
واعتماد الیة حدیثة الكترونیة لتسھیل االجراءات والتنسیق بین الجھات ذات العالقة اعاله 

وتنظیم عمل ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودیة بشكل امن وسریع
ارجوا من السید رئیس الوزراء وا

لما یخدم امن وسیادة واقتصاد بلدنا الحبیب

  



  مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة 
  أحد مؤسسات المجموعة العراقیة للتسویق والتطویر

 7قرار الكونغرس وأزدواجیة التسلیح في العراق

  
فوضى رأي عام وسجال سیاسي، أحدثھ قانون أمریكي بخصوص العراق، یتعامل مع الوضع 

الكتلة واحدة وحكومة تمثلھا؛ حیث مررت لجنة 
القوات المسلحة في مجلس النواب األمیركي مشروع قانون یفرض شروطا لتخصیص 

. 2016ملیون دوالر من میزانیة الدفاع لعام 
تنظیم داعش، على  القرار ینص على تخصیص المبلغ المذكور للقوات المشاركة في القتال ضد

واشترط القرار . في المئة منھ مباشرة إلى قوات البیشمركة والقوات السنیة
في المئة المتبقیة بعد أن تقدم وزارتا الدفاع والخارجیة ما یثبت التزام الحكومة 

في المئة من  60العراقیة بعملیة المصالحة الوطنیة، وفي حال فشلتا في إثبات ذلك، یذھب 
تكمن خطورة القرار األمریكي في أنھ یؤسس لفكرة 
، وھذا قرار قد یبنى علیھ قرارات الحقة من 

یشجع المكونات الوالیات المتحدة ذاتھا وبلدان اخرى غیرھا مثل األتحاد األوربي، كما إن القرار 
العراقیة على اللجوء للخارج على ان یتعاملوا مع الحكومة األتحادیة ویعزز فكرة األنقسام 

ملیون دوالر،  715ورد في نص القرار ان العراق سیستفید من معونة عسكریة اجمالیة قدرھا 
في ان الحكومة العراقیة تعاني من 
عجز نقدي یعیق مساعیھا لشراء سالح وذخیرة حتى ان رئیس الوزراء العراقي طلب عند 

كما اخبرنا وزیر الدفاع العراقي عدة 
ة من قوات الحشد الشعبي مرات ان قوات الجیش العراقي تقوم احیاناً بأقتراض سالح وذخیر

كما . والبیشمركة بالنظر للنقص الموجود في الوزارة ومع تزاید عدد المتطوعین والعسكریین
إن العراق قد خسر معدات عسكریة تقدر بمئات المالیین من الدوالرات بل ان البعض قال 

للجیش ملیارات بسبب سیطرة داعش على عدة محافظات عراقیة واألستخواذ على مستودعات 
العراقي، مما احدث نقص في إمكانیات وزارة الدفاع التي وفرتھا عبر صفقات تسلیح في 

بعیداً عن فكرة التقسیم ونزوالً للواقع، فأن فكرة الرفض وردود الفعل العراقیة اتجاه القانون 
لیس األكراد  تكمن في عدة اسباب اخرى، فالمقصود بمعارضة التسلیح خارج الحكومة العراقیة

فاألكراد یتسلحون منذ اول یوم دخلت فیھ داعش الموصل ومن عدة بلدان 
بینھا المانیا وایطالیا وفرنسا وبعیداً عن الحكومة العراقیة والتي تبرر ذلك بأنھ یمرعبرھا 

تمتلكھا والشيء في الواقع یؤید التبریر الحكومي، حتى ان األكراد یمتلكون اسلحة ومعدات ال

مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة 
أحد مؤسسات المجموعة العراقیة للتسویق والتطویر

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

قرار الكونغرس وأزدواجیة التسلیح في العراق

فوضى رأي عام وسجال سیاسي، أحدثھ قانون أمریكي بخصوص العراق، یتعامل مع الوضع 
الكتلة واحدة وحكومة تمثلھا؛ حیث مررت لجنة العراقي على اساس مكونات بشكل مباشر 

القوات المسلحة في مجلس النواب األمیركي مشروع قانون یفرض شروطا لتخصیص 
ملیون دوالر من میزانیة الدفاع لعام  715مساعدات عسكریة أمیركیة للعراق بقیمة 

القرار ینص على تخصیص المبلغ المذكور للقوات المشاركة في القتال ضد
في المئة منھ مباشرة إلى قوات البیشمركة والقوات السنیة

في المئة المتبقیة بعد أن تقدم وزارتا الدفاع والخارجیة ما یثبت التزام الحكومة 
العراقیة بعملیة المصالحة الوطنیة، وفي حال فشلتا في إثبات ذلك، یذھب 

تكمن خطورة القرار األمریكي في أنھ یؤسس لفكرة . المبلغ المتبقي للقوات الكردیة والسنیة
، وھذا قرار قد یبنى علیھ قرارات الحقة من االتعامل مع مكونات الشعب العراقي كلً على حد

الوالیات المتحدة ذاتھا وبلدان اخرى غیرھا مثل األتحاد األوربي، كما إن القرار 
العراقیة على اللجوء للخارج على ان یتعاملوا مع الحكومة األتحادیة ویعزز فكرة األنقسام 

 .المجتمعي والسیاسي أكثر
ورد في نص القرار ان العراق سیستفید من معونة عسكریة اجمالیة قدرھا 

في ان الحكومة العراقیة تعاني من  تكمن إستفادة العراق. وھذه نقطة إیجابیة اغفلھا الجمیع
عجز نقدي یعیق مساعیھا لشراء سالح وذخیرة حتى ان رئیس الوزراء العراقي طلب عند 

كما اخبرنا وزیر الدفاع العراقي عدة . زیارتھ للوالیات المتحدة مؤخراً، ان یشتري سالح بالدین
مرات ان قوات الجیش العراقي تقوم احیاناً بأقتراض سالح وذخیر

والبیشمركة بالنظر للنقص الموجود في الوزارة ومع تزاید عدد المتطوعین والعسكریین
إن العراق قد خسر معدات عسكریة تقدر بمئات المالیین من الدوالرات بل ان البعض قال 

ملیارات بسبب سیطرة داعش على عدة محافظات عراقیة واألستخواذ على مستودعات 
العراقي، مما احدث نقص في إمكانیات وزارة الدفاع التي وفرتھا عبر صفقات تسلیح في 

بعیداً عن فكرة التقسیم ونزوالً للواقع، فأن فكرة الرفض وردود الفعل العراقیة اتجاه القانون 
تكمن في عدة اسباب اخرى، فالمقصود بمعارضة التسلیح خارج الحكومة العراقیة

فاألكراد یتسلحون منذ اول یوم دخلت فیھ داعش الموصل ومن عدة بلدان 
بینھا المانیا وایطالیا وفرنسا وبعیداً عن الحكومة العراقیة والتي تبرر ذلك بأنھ یمرعبرھا 

والشيء في الواقع یؤید التبریر الحكومي، حتى ان األكراد یمتلكون اسلحة ومعدات ال
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قرار الكونغرس وأزدواجیة التسلیح في العراق

فوضى رأي عام وسجال سیاسي، أحدثھ قانون أمریكي بخصوص العراق، یتعامل مع الوضع 
العراقي على اساس مكونات بشكل مباشر 

القوات المسلحة في مجلس النواب األمیركي مشروع قانون یفرض شروطا لتخصیص 
مساعدات عسكریة أمیركیة للعراق بقیمة 

القرار ینص على تخصیص المبلغ المذكور للقوات المشاركة في القتال ضد
في المئة منھ مباشرة إلى قوات البیشمركة والقوات السنیة 25أن یذھب 
في المئة المتبقیة بعد أن تقدم وزارتا الدفاع والخارجیة ما یثبت التزام الحكومة    75صرف الـ

العراقیة بعملیة المصالحة الوطنیة، وفي حال فشلتا في إثبات ذلك، یذھب 
المبلغ المتبقي للقوات الكردیة والسنیة

التعامل مع مكونات الشعب العراقي كلً على حد
الوالیات المتحدة ذاتھا وبلدان اخرى غیرھا مثل األتحاد األوربي، كما إن القرار 

العراقیة على اللجوء للخارج على ان یتعاملوا مع الحكومة األتحادیة ویعزز فكرة األنقسام 
المجتمعي والسیاسي أكثر

ورد في نص القرار ان العراق سیستفید من معونة عسكریة اجمالیة قدرھا 
وھذه نقطة إیجابیة اغفلھا الجمیع

عجز نقدي یعیق مساعیھا لشراء سالح وذخیرة حتى ان رئیس الوزراء العراقي طلب عند 
زیارتھ للوالیات المتحدة مؤخراً، ان یشتري سالح بالدین

مرات ان قوات الجیش العراقي تقوم احیاناً بأقتراض سالح وذخیر
والبیشمركة بالنظر للنقص الموجود في الوزارة ومع تزاید عدد المتطوعین والعسكریین

إن العراق قد خسر معدات عسكریة تقدر بمئات المالیین من الدوالرات بل ان البعض قال 
ملیارات بسبب سیطرة داعش على عدة محافظات عراقیة واألستخواذ على مستودعات 

العراقي، مما احدث نقص في إمكانیات وزارة الدفاع التي وفرتھا عبر صفقات تسلیح في 
  .سنوات سابقة

بعیداً عن فكرة التقسیم ونزوالً للواقع، فأن فكرة الرفض وردود الفعل العراقیة اتجاه القانون 
تكمن في عدة اسباب اخرى، فالمقصود بمعارضة التسلیح خارج الحكومة العراقیة

فاألكراد یتسلحون منذ اول یوم دخلت فیھ داعش الموصل ومن عدة بلدان . بل العرب السنة
بینھا المانیا وایطالیا وفرنسا وبعیداً عن الحكومة العراقیة والتي تبرر ذلك بأنھ یمرعبرھا 

والشيء في الواقع یؤید التبریر الحكومي، حتى ان األكراد یمتلكون اسلحة ومعدات ال
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الیوم الحكومة العراقیة وال حتى الحشد الشعبي وتأكید لذلك فأن النائب ھیثم الجبوري كشف 
طناً من االسلحة المتنوعة الى اقلیم كردستان من المانیا دون علم  70یوم االثنین عن وصول 

ما كما ان الحشد الشعبي وبعض الفصائل فیھ قد تسلحوا بشكل مباشر من ایران وك. الحكومة
البیشمركة فأن بعض معداتھم التمتلكھا الحكومة العراقیة وبالتأكید لم یتسلحوا عبرھا ومن 

اما سبب رفض الحكومة العراقیة والتحالف الوطني تحدیداً فأنھم یخشون من مصیر . خاللھا
كما ان الحكومة سبق . وماذا بعد داعش؟!. ھذا السالح وھل ھو فعالً سیكون لمقاتلة داعش؟

لیح بعض الصحوات السنیة المقربة منھا في سنوات سابقة لكن السالح قد إختفى بعد لھا تس
حین كما تقول، كما ھناك قلق من امكانیة تشجیع السالح للعرب السنة على اقامة اقلیمھم او 

استخدامھ في نزاع مع الدولة او حتى تركھ لداعش كما تركھ الجیش العراقي عند األنسحاب من 
الحكومة في ھذا الجانب اكثر واقعیة وھي تعترف رسمیاً من خالل الفكرة بأن . الموصل وغیرھا

ھناك مشكلة في العراق بین العرب السنة والدولة لم یتم حلھا لألن مما یتسبب في عدم وجود 
حتى األكراد لو لم تكن لھم مصلحة في التسلیح بنفس القانون لرفضوه وشنوا . ثقة متبادلة

مناطق العرب السنة ھي المجاورة لھم والخالف على حدود المحافظات حملة ضده، ذلك ألن 
كما ان . والمناطق المتنازع علیھا ھو بینھم؛ مما یدعوھم لعدم تأیید ایجاد قوة قریبة منھم

الحشد الشعبي الیرید منافس على األرض بعد ان استطاع ان یكون الكیان الوحید في الساحة 
ومثلما یتخوف . عسكریة كبیرة وتأیید شعبي واسع لھ وحدهبجانب القوات الحكومیة وبقوة 

  .الشیعة واألكراد من القوة السنیة، یتخوف السنة من القوة الشیعیة والقوة الكردیة
كل حجج معارضة تسلیح العرب السنة تبدو واھیة، ذلك ألن عدة عشائر سنیة تقاتل داعش منذ 

ازر كبیرة من تنظیم داعش مثل ماحصل مع أشھر بأمكانیات أقل من البسیطة ووقعت علیھا مج
. البونمر في األنبار وغیرھم كما حصل في صالح الدین، ولم تسعفھم الحكومة في اسناد او دعم

. الحقاً ھذا أدى وسیؤدي لعزوف عن القتال فال أحد یدخل معركة بال سالح وھو أمر منطقي
ار ینتظرون تسلیح حتى یباشرون الیوم ھنالك ماالیقل عن عشرة االف متطوع من عشائر األنب

المعركة وفق تصریحات لرئیس مجلس اسناد العراق حمید الھایس المقرب من احزاب 
وھؤالء یریدون تحریر محافظاتھم بأنفسھم دون . الحكومة، وغیرھم في محافظات اخرى

ھو معارضة في اسناد من قوات اخرى مثل الحشد الشعبي او البیشمركة، لكن ماتریده األحزاب 
تھمیش ھؤالء وزج مقاتلیھا بدالً عنھم في المعارك كطرف أساسي وھذا لن یؤدي إال لمشكلة 

مثل تلك التي حدثت في تكریت وقد أكبر بكثیر ألن تكریت كانت خالیة من السكان تقریباً اما 
بقیة المحافظات فیھا سكان مدنیون الیمكن التعامل معھم وتمییز المتورط من المدني إال من 

  .ناء المحافظة ذاتھااب
قطعاً ان رئیس الوزراء العراقي في مأزق، فھو الیمتلك فعل شيء في قضیة تسلیح العرب 

السنة تحدیداً بالنظر للواقع السیاسي والعسكري على األرض والمعارضة الشدیدة التي تحظى 
ي من جھة واألكید ان ھذه األزدواجیة في التعامل مع البیشمركة والحشد الشعب. بھا الفكرة

والتشدد اتجاه العشائر قد احدثت تصدع سیاسي قابل للتطور أكثر كما تطور األن لیصل لقرار 
  .من الكونغرس األمریكي

التقدم في المعارك ھو ماكون ھذا الرأي المعارض، فأوالً لم تكن المعارضة بھذا الشكل الحاد 
كلة داعش بأنھا معركة نخوضھا العراقیون یتعاملون مع مش. لكن مروراً بالوقت باتت موجودة
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وإنتھینا والداعي ان نسلح احد او نخلق قوة تنافس وتتفاوض وتفرض شروط، لكن نظرة العالم 
تختلف فاألمر ان داعش في النھایة قوة محسوبة على السنة ومقاتلتھا من السنة نفسھم لیس 

ا وحتى التذھب داعش بھدف ھزیمتھا عسكریاً في األساس بل كي یتم القضاء على الفكرة ذاتھ
وتعود اخرى كما حصل وذھبت القاعدة ثم عادت داعش وكان السبب ان غرور األنتصار 

العسكري والذي احدثھ السنة نفسھم بطرد القاعدة، قد انعكس على السیاسة مما وفر بیئة 
ول فالحلول العسكریة وقتیة ال دائمیة والحل

  .الصحیحة ھي بألغاء اسباب وجود ھكذا تنظیمات وتدمیر البیئة التي تتغذى علیھا
الیبدو ان ھناك حل غیر قانون الحرس الوطني والذي یفترض األتفاق علیھ األن أو حتى كما 

في " الحرس الوطني"رأى القیادي في التیار الصدري أمیر الكناني؛ حیث دعى لتشكیل 
الحشد "قل، كخطوة استباقیة حتى من دون تشریع نیابي أسوة بـ

البرلمان العراقي صوت على رفض القرار 
األمریكي لكن بتصویتھ عزز رؤیة الوالیات المتحدة حیث ان السنة واألكراد انسحبوا من 

لیصوت الجمیع حتى یكون قرار رفض عراقي 
كما ان مجلس محافظة كركوك قد صوت 
على مباركة القرار األمریكي وھنالك الكثیر مما یؤكد األنقسام العراقي الحاد والذي یوجب ان 

 .مة وشكلھا تجنباً للمشاكل
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وإنتھینا والداعي ان نسلح احد او نخلق قوة تنافس وتتفاوض وتفرض شروط، لكن نظرة العالم 
تختلف فاألمر ان داعش في النھایة قوة محسوبة على السنة ومقاتلتھا من السنة نفسھم لیس 

بھدف ھزیمتھا عسكریاً في األساس بل كي یتم القضاء على الفكرة ذاتھ
وتعود اخرى كما حصل وذھبت القاعدة ثم عادت داعش وكان السبب ان غرور األنتصار 

العسكري والذي احدثھ السنة نفسھم بطرد القاعدة، قد انعكس على السیاسة مما وفر بیئة 
فالحلول العسكریة وقتیة ال دائمیة والحل. جدیدة في مناطق السنة لتنظیم اشرس من القاعدة

الصحیحة ھي بألغاء اسباب وجود ھكذا تنظیمات وتدمیر البیئة التي تتغذى علیھا
الیبدو ان ھناك حل غیر قانون الحرس الوطني والذي یفترض األتفاق علیھ األن أو حتى كما 

رأى القیادي في التیار الصدري أمیر الكناني؛ حیث دعى لتشكیل 
قل، كخطوة استباقیة حتى من دون تشریع نیابي أسوة بـالمناطق السنیة على األ

البرلمان العراقي صوت على رفض القرار . لتفویت الفرصة على القرار األمریكي
األمریكي لكن بتصویتھ عزز رؤیة الوالیات المتحدة حیث ان السنة واألكراد انسحبوا من 

لیصوت الجمیع حتى یكون قرار رفض عراقي التصویت، بینما انبغى ان یكون ھناك اتفاق 
كما ان مجلس محافظة كركوك قد صوت . متكامل یحقق شيء، اما بصیغة ماحدث فأنھ بالقیمة

على مباركة القرار األمریكي وھنالك الكثیر مما یؤكد األنقسام العراقي الحاد والذي یوجب ان 
مة وشكلھا تجنباً للمشاكلیكون ھنالك صیغة حوار داخلي واألتفاق على المرحلة القاد
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وإنتھینا والداعي ان نسلح احد او نخلق قوة تنافس وتتفاوض وتفرض شروط، لكن نظرة العالم 
تختلف فاألمر ان داعش في النھایة قوة محسوبة على السنة ومقاتلتھا من السنة نفسھم لیس 

بھدف ھزیمتھا عسكریاً في األساس بل كي یتم القضاء على الفكرة ذاتھ
وتعود اخرى كما حصل وذھبت القاعدة ثم عادت داعش وكان السبب ان غرور األنتصار 

العسكري والذي احدثھ السنة نفسھم بطرد القاعدة، قد انعكس على السیاسة مما وفر بیئة 
جدیدة في مناطق السنة لتنظیم اشرس من القاعدة

الصحیحة ھي بألغاء اسباب وجود ھكذا تنظیمات وتدمیر البیئة التي تتغذى علیھا
الیبدو ان ھناك حل غیر قانون الحرس الوطني والذي یفترض األتفاق علیھ األن أو حتى كما 

رأى القیادي في التیار الصدري أمیر الكناني؛ حیث دعى لتشكیل 
المناطق السنیة على األ

لتفویت الفرصة على القرار األمریكي" الشعبي
األمریكي لكن بتصویتھ عزز رؤیة الوالیات المتحدة حیث ان السنة واألكراد انسحبوا من 

التصویت، بینما انبغى ان یكون ھناك اتفاق 
متكامل یحقق شيء، اما بصیغة ماحدث فأنھ بالقیمة

على مباركة القرار األمریكي وھنالك الكثیر مما یؤكد األنقسام العراقي الحاد والذي یوجب ان 
یكون ھنالك صیغة حوار داخلي واألتفاق على المرحلة القاد

 




