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داعص ذرَعت نتغُُر انُظاو فٍ انعراق
1
 

 
إن خلع ربٌس الوزراء العراقً نوري المالكً هو جزء من خطة أمرٌكٌة أوسع للعراق 

 / ISIS ، سابقاIS)(داعش)اإلسبلمٌة فعلى خلفٌة الحرب ضد الدولة . والشرق األوسط ككل
ISIL)العملٌة حققت  فبهذه. ، تمكنت واشنطن من ضرب عصفورٌن بحجر واحد، كما ٌقول المثل

الوالٌات المتحدة لٌس فقط إزاحة زعٌم سٌاسً كان قد أثبت أنه مشكلة بسبب معارضته للوجود 
العسكري األمرٌكً فً العراق، فضبل عن دعمه القوي للربٌس السوري بشار األسد، فإن هذه 

 .ولةقد خلقت أٌضا الظروؾ لتقطٌع أوصال العراق كد[ خلق داعش وشن الحرب علٌها]العملٌة 
كردستان فً شمال الببلد، ― إستقبلل‖فالوالٌات المتحدة وحلفابها تدعم، بحكم األمر الواقع، 

وبطبٌعة . وذلك باستخدام داعش ذرٌعة مناسبة لتسلٌح وتدرٌب ودعم القوات الكردٌة علنا
فهذه . الحال، ال ٌنبؽً لنا أن نبحث عن اإلٌثار واألعمال الخٌرٌة فً دوافع واشنطن

تٌجٌة هً لفابدة شركات النفط الؽربٌة مع وجود عبلمات الدوالر فً عٌونهم، ولعق االسترا
. شفاههم تحسبا ألن تكون قادرة على التعامل مباشرة مع بارزانً ربٌس اقلٌم كردستان مباشرة

باإلضافة إلى ذلك، فباستقالة المالكً ٌحرم الربٌس السوري بشار األسد من حلٌؾ ربٌسً، مما 
الذٌن ٌشنون الحرب ضد سورٌا، فإنه ٌوفر المزٌد من  وؼٌرهم من المسلحٌن شجع الدواعش

األدلة، إذا كانت هناك حاجة أكثر من ذلك، أن المستقبل السٌاسً قاتم ألي زعٌم عراقً ٌجرإ 
وربما األهم من ذلك، أنه ٌسمح للوالٌات . على الخروج عن النص المكتوب له فً واشنطن

لقوة الرابدة سٌاسٌا فً الحرب ضد داعش، وهً منظمة أنشؤتها المتحدة وحلفابها لتكون ا

 .سٌاسة الوالٌات المتحدة والعملٌات السرٌة فً المنطقة
حٌث ٌقوم مندوب التسوٌق بخلق ―البٌع الحل‘ففً قطاع المبٌعات والتسوٌق، هناك مصطلح 

فً . ٌقدر بثمن المشكلة و المبالؽة فٌها، ثم ٌقدم بضاعته باعتبارها الحل األنسب الذي ال
الواقع، هذا النوع من استراتٌجٌة التسوٌق هو بالضبط النهج الذي اتخذته واشنطن فً 

 .المنطقة، وتحدٌدا فً العراق
أصبح داعش فً اآلونة األخٌرة فقط، وباًء معترفاً به دولٌا، من التطرؾ اإلسبلمً المتشدد 

االعتراؾ الدولً فقط عندما بدأت  جاء هذا. الذي ال بد من استبصاله ومهما كانت التكالٌؾ
فلما كانت . المنظمة بالسٌطرة على أراض عراقٌة، مما ٌهدد المصالح النفطٌة والؽازٌة الؽربٌة

تشن حربا وحشٌة وشرسة ضد الشعب السوري والحكومة، كانت داعش مجرد فكرة طاربة، 

 .د، األس―دٌكتاتور متوحش‖ببساطة مجموعة من المتطرفٌن الذٌن ٌقاتلون 
. وبعد ذلك فقط أصبح القضاء على خطر داعش ضرورة مبلزمة لمصالح الوالٌات المتحدة

وبعبارة أخرى، فإن داعش هو أداة مفٌدة فً سورٌا وجنوب لبنان ألنه ٌخلق حالة من الفوضى 
                                                           

 موقع الدكتور عبد الخالق حسٌن –حسٌن  عبد الخالق.د 1
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على حساب األسد وحزب هللا على التوالً، فً حٌن فً العراق، داعش أمر خطٌر حٌث ٌهدد 
ولكن بطبٌعة . للوالٌات المتحدة فً كردستان والمصالح النفطٌة الؽربٌة فٌهالنظام الموالً 

الحال، فإن التفاصٌل تقدم فً التحلٌل النهابً أن مشكلة داعش أنها خلقت من قبل المخابرات 

 .االمرٌكٌة لشن الحرب السرٌة على سورٌا
فً برنامج معقد  (CIA) ، شاركت وكالة المخابرات المركزٌة االمرٌكٌة2011فً بداٌة عام 

وواسع النطاق لتسلٌح المتطرفٌن المتشددٌن سراً فً سورٌا من أجل إسقاط حكومة الربٌس 

، أن وكالة 2012كما وذكرت نٌوٌورك تاٌمز ووسابل اعبلم اخرى فً عام . بشار األسد

االستخبارات المركزٌة كانت تعمل مع جماعة اإلخوان المسلمٌن وؼٌرها من الجماعات على 
ل الحدود التركٌة السورٌة لنقل أسلحة، ومعدات االتصاالت وؼٌرها من العتاد العسكري إلى طو

وعلى الرؼم من إدعاءات واشنطن أنها . الجماعات اإلرهابٌة التً فً حالة حرب مع دمشق
الكثٌر من تلك اإلمدادات انتهت فً ٌد  فقط، إال إنه لم ٌعد سرا أن― المتمردٌن المعتدلٌن‖تدعم 

كان بداٌة لترسٌخ نفسها كقوة مقاتلة ومهٌمنة فً الحرب  2012، والتً بحلول عام داعش

على المدٌنة العراقٌة ― المفاجا‖ومن هنا ٌتضح لماذا أطلقت داعش هجومها  .السورٌة

، ألنها كانت مسلحة بشكل جٌد ومجهزة بكل ما ٌمكن لشاحنات 2014الموصل فً شهر ٌونٌو 

بابات وقذابؾ اآلر بً جً، ومجموعة من المعدات األخرى التً صؽٌرة نقل أسلحة مضادة للد
وبطبٌعة الحال، فً األٌام واألسابٌع التً تلت الهجوم، صادرت . قدمتها الوالٌات المتحدة لهم

لذلك من . داعش المعدات العسكرٌة العراقٌة التً قدمتها الوالٌات المتحدة للجٌش العراقً
أن الوالٌات المتحدة ساعدت على إنشاء وإطبلق العنان االنصاؾ القول، بوعً أو بدونه، 

 .لداعش التً نعرفها الٌوم
فداعش لم تعد مجرد منظمة مسلحة اخرى بٌن كثٌرٌن، بل نمت وتوسعت بفضل رعاٌة 

الوالٌات المتحدة، إلى قوة قتالٌة إرهابٌة ربٌسٌة فً المنطقة، قادرة على االنخراط فً حروب 
، وجماعات مسلحة أخرى منظمة بشكل جٌد مثل حزب (راق، سورٌاالع)مع الجٌوش الوطنٌة 

فً الواقع، أصبحت داعش هً المنفذة للسٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة، وهً القوة التً . هللا
تحارب بالوكالة لتنفٌذ أجندات الوالٌات المتحدة من دون الحاجة إلى أي وجود عسكري أمرٌكً 

وسابل اإلعبلم داعش بوصفها أكبر تهدٌد فً الشرق وحتى اآلن، أظهرت . كبٌر فً المنطقة
على اإلطبلق فً سورٌا، ولكن فجؤة  لماذا؟ لماذا لم تكن داعش تشكل أي تهدٌد. األوسط

 أصبحت خطرا كبٌرا فً العراق؟
لقد شنت الوالٌات المتحدة الحرب على العراق واحتبلله منذ ما ٌقرب من عقد من الزمان لعدة 

. حكومة دمٌة عمٌلة تخدم المصالح االقتصادٌة والجٌوسٌاسٌة الؽربٌة إقامة: أؼراض، منها
وفً نواح كثٌرة، فشل هذا المشروع عندما ظهر ربٌس الوزراء نوري المالكً كزعٌم وطنً 

 .قوي رفض تلبٌة مطالب المحتلٌن
، فقد أرادت واشنطن أن تبنً بشكل دابم قواعد عسكرٌة أمٌركٌة فً الببلد، ورفض المالكً ذلك

كما وقام المالكً . 2011مطالباً بانسحاب دابم لجمٌع القوات االمرٌكٌة بحلول نهاٌة عام 

التً ترعاها الوالٌات المتحدة، والتً ( مجاهدي خلق)بتطهٌر العراق من المنظمة اإلرهابٌة 
فقام المالكً بإؼبلق معسكر أشرؾ، وهً . كانت تشن لعقود طوٌلة حمبلت إرهابٌة ضد إٌران
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كما أقال المالكً اثنٌن من الشخصٌات . ة التً تنطلق منها منظمة مجاهدي خلق اإلرهابٌةالقاعد
الربٌسٌة فً المإسسات المصرفٌة فً العراق، من المقربٌن المعززٌن إلى المحافظٌن الجدد، 

أحمد الجلبً، مما اكسبه حفٌظة واشنطن التً كانت تسعى  وفشل المرشح الرباسً العراقً

 .على الثروة العراقٌة إلحكام قبضتها
إذ تحدى . المالكً الوحٌدة فً نظر الوالٌات المتحدة― جرابم‖ولكن بطبٌعة الحال، لم تكن هذه 

المالكً الشركات النفطٌة الؽربٌة الساعٌة لتحقٌق أرباح ضخمة من ثروات العراق النفطٌة 

ت شركة اكسون موبٌل فً. الهابلة صفقة  2012عام  ربما المثال األكثر شهرة عندما وقعَّ

وطعن المالكً . للتنقٌب عن النفط مع حكومة إقلٌم كردستان شبه المستقلة فً شمال العراق
، مشٌرا إلى أن [المترجم –لكونها مخالفة للدستور العراقً ]بشرعٌة هذه الصفقة ورفضها 

ي فً عقود النفط ٌجب التفاوض علٌها مع الحكومة المركزٌة فً بؽداد بدال من حكومة بارزان

 .اربٌل، المدعومة من الوالٌات المتحدة
 :وأشار المتحدث باسم المالكً فً ذلك الوقت

إن المالكً ٌعتبر هذه الصفقات تمثل مبادرة فً ؼاٌة الخطورة قد تإدي إلى اندالع الحروب “

والمالكً على استعداد للذهاب إلى أبعد ما ٌمكن من أجل الحفاظ … وتفتٌت وحدة العراق … 
وقال … روة الوطنٌة، وضرورة الشفافٌة فً استثمار ثروة العراقٌٌن، وخصوصا النفط على الث

أن المالكً بعث برسالة إلى الربٌس األمرٌكً باراك أوباما ٌحثه على التدخل لمنع إكسون 

 .“ موبٌل من الذهاب فً هذا االتجاه
مهدداً الحكومة المركزٌة أن نتذكر فً وقتها تصرٌحات ربٌس اإلقلٌم، السٌد مسعود بارزانً، ) 

 .(المترجم -فرق عسكرٌة 10وجود إكسون موبٌل فً كردستان ٌعادل 
ولٌس سرا أن الصمود القوي الذي وقفه المالكً فً مقاومة الصفقة، باإلضافة إلى رفضه لدفع 

ملٌون دوالر إضافً إلكسون موبٌل لتحسٌن اإلنتاج فً حقول النفط الجنوبٌة، مما أدى إلى  50

 . المربح 1نسحاب الشركة من حقل ؼرب القرنة ا
ومن هنا نرى بوضوح تماما لماذا كانت الوالٌات المتحدة حرٌصة جدا على حماٌة الحكومة 

الكردٌة الموالٌة ألمرٌكا، والتً تركزت السلطة فً ٌد الربٌس بارزانً والربٌس السابق للعراق 

، سعت شركات النفط الؽربٌة إلى 2011عام فمنذ بداٌة . طالبانً، وعشابرهم، والمقربٌن منهم

هذه الشركات . عقد صفقات مستقلة مع األكراد وتجاوز المالكً والحكومة الشرعٌة فً بؽداد
لٌس فقط ال ترٌد أن تدفع الضرابب التً ستستخدم لتموٌل إعادة إعمار العراق الذي تعرض 

ات العراقٌة والكردٌة فً صراع للحروب ألكثر من عقد من الزمن، وأنها حاولت أن تدفع السلط
أكثر فعالٌة وكفاءة، واستؽبلل الفساد والتنافس و هما البعض و خدعهما على نحضد بعض

 .المستشرٌٌن فً الجانبٌن
و تجدر اإلشارة إلى أن الوالٌات المتحدة وإسرابٌل، وقوى ؼربٌة أخرى، حافظت لفترة طوٌلة 

وٌمكن تقدٌم حجة صحٌحة بؤن كردستان تمثل . على عبلقات وثٌقة جدا مع البرزانً واألكراد
. قاعدة متقدمة للوالٌات المتحدة فً استعراض القوة العسكرٌة فً العراق، وخاصة ضد إٌران

باإلضافة إلى ذلك، فقد حافظت اسرابٌل منذ فترة طوٌلة على عبلقات وثٌقة مع السلطات 
خبارٌة السرٌة، واألنشطة الكردٌة، من حٌث الدعم السٌاسً، فضبل عن العملٌات االست
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، مإخرا بحثاً فً فصلٌة (Ofra Bengio) إذ نشر الباحث اإلسرابٌلً عوفرا بنؽٌو. التجسسٌة

 الشرق األوسط الموالٌة للوالٌات المتحدة،
 : وإلسرابٌل جاء فٌه

منذ التسعٌنات من القرن الماضً فصاعداً، قامت لجنة الشإون العامة األمٌركٌة اإلسرابٌلٌة “

النشطاء الٌهود المإٌدون ‘بحفظ العبلقات مع المسإولٌن األكراد حٌث رأى   AIPAC باكإي)

إلسرابٌل بضرورة تقدٌم الدعم لؤلكراد، وهً دولة صؽٌرة تكافح من أجل تقرٌر المصٌر، 
محاطة بجٌران من العرب المعادٌن، وأن هذا الدعم للكرد ٌساعد إسرابٌل للوصول إلى حلٌؾ 

 .”طبٌعً
قال أن أصدقابنا اإلسرابٌلٌٌن ― الٌباك 1980-1974ورٌس أمٌتاي، المدٌر التنفٌذي ووفقا لم

ابن أمٌتاي، ماٌك أمٌتاي، خدم أٌضا بمنصب المدٌر ‖. دابما موضع تقدٌر صداقتنا مع األكراد

 ”.2005إلى عام  1996من عام  (WKI) األمرٌكً فً واشنطن–التنفٌذي للمعهد الكردي 
االتصال اإلسرابٌلً مع الكرد لٌس من أجل الخٌر، فمصالح المخابرات وبطبٌعة الحال، فإن 

اإلسرابٌلٌة والقوات الخاصة تتشابك بعمق مع مصالح نظرابهم الكرد بقدر ما ٌعود إلى عام 

ومن المحتمل أن تعود هذه العبلقة لعقود قبل )، وبدء الحرب األمٌركٌة الثانٌة فً العراق 2003

 :، قاببلً 2004فً عام ( الحابز على جابزة بولٌتزر الصحفٌة)ٌرش فقد أشار سٌمور ه(. ذلك
لقد كان لئلسرابٌلٌٌن عبلقات طوٌلة مع الطالبانً والبارزانً، وأسرهما فً كردستان، وهناك “

ولكن . العدٌد من الٌهود األكراد هاجروا إلى إسرابٌل وال ٌزال هناك الكثٌر من االتصاالت بٌنهم
السنة، وأنا لست متؤكداً بالضبط متى، قبل ستة أو ثمانٌة أشهر، بدأت فً وقت ما قبل نهاٌة 

بعض  –إسرابٌل للعمل مع بعض الفدابٌٌن الكرد المدربٌن، وكانت الفكرة فً الظاهر إسرابٌلٌة 
الوحدات من النخبة اإلسرابٌلٌة، ووحدات مكافحة اإلرهاب أو اإلرهاب، بدأت بتدرٌب األكراد 

 .“ بسرعة
 :خبلصة القول

لقد بات واضحاً، أن قرار واشنطن الستخدام القوة العسكرٌة ضد داعش هو خدعة لحماٌة 
االستخبارات، والمصالح االقتصادٌة، وإنشاء دولة كردٌة مستقلة اسمٌا، والتً ستندمج فً 

ولتحقٌق هذه األهداؾ االستراتٌجٌة، أوال . فضاء الوالٌات المتحدة وإسرابٌل للنفوذ فً المنطقة

 .كل شًء، كان ٌجب التخلص من المالكًوقبل 
وهكذا، حان مرة أخرى تؽٌٌر النظام فً العراق، وهذه المرة من خبلل الباب الخلفً وذلك 
بتسلٌح داعش فً سورٌا، وبعملها هذا أطلقت الوالٌات المتحدة العنان لوحش رهٌب فً 

ومع . فعلً للعراقالعراق، والذي تستخدمه اآلن كذرٌعة لتحقٌق هدؾ طوٌل األمد لتقسٌم 
استقبلل الكرد ستتم سرقة الموارد النفطٌة الحٌوٌة من العراق، فمن ؼٌر المرجح أن أي ابتبلؾ 
حاكم ٌتكون من السنة والشٌعة سوؾ ٌحكم الببلد فعلٌا، بؽض النظر عن الشخص الذي ٌرأس 

عراق اآلن ولؤلسؾ، ومن أجل مصالح الؽرب، على ال. وهذا بالتحدٌد هو بٌت القصٌد. السلطة
وسوؾ ال تكون هناك تنمٌة اقتصادٌة، . والٌؤس أن ٌواجه حرباً أهلٌة أخرى، وفترة من البإس

 .وهذا بالضبط ما ترٌده واشنطن. أو أي تقدم سٌاسً وال سبلم
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انًىصم بعد سُت يٍ سُطرة اندونت  والَت

اإلساليُت
2
 

 
كان بداٌة  2014التاسع من ٌونٌو لمدٌنة الموصل ٌوم ― ألدولة اإلسبلمٌة‖إن اجتٌاح تنظٌم 

لتقسٌم العراق ونشوب حرب طابفٌة ؼٌر معلنة، وال ٌمكن إؼفال الدور الذي ٌمكن أن تضطلع 
اجتاح مدٌنة ― داعش‖لقد استطاع تنظٌم . به اطراؾ أقلٌمٌة ودولٌة فً هذه المرحلة خاصة 

ٌنة صبلح الدٌن ـ كم شمال بؽداد واستولى كذلك على مد 375الموصل مركز محافظة نٌنوى

تكرٌت ما أدى إلى نزوج مبات اآلالؾ من أسر المدٌنة إلى المناطق المجاورة الى إقلٌم 
إلى مدٌنة دٌالى، ٌشار ان التنظٌم كان ٌتخذ من مدٌنة ― داعش‖كردستان، كما امتد نشاط 

 كلم ؼرب العاصمة بؽداد، مقرا له100االنبارـ الفلوجة 
ربما لم ٌكن متوقعا، بقدر ― دولة خبلفة البؽدادي‖صل وأعبلن أجتٌاح المو. 2014هناك مطلع 

على انقاض  2006ان التنظٌم كان ٌراهن على معقله فً محافظة االنبار منذ نشؤة التنظٌم عام 

والذي قتل على ٌد القوات العراقٌة عام ― التوحٌد والجهاد‖تنظٌم ابو مصعب الزرقاوي، 

2004. 
 محافظة نٌنوى ـ الموصل

لم تكن من الخارج، بقدر ماكان ― دولة خبلفة البؽدادي‖ٌاح الموصل من قبل تتنظٌم إن اجت
أنهٌار الى القوات العراقٌة من الداخل، جاء ذلك بجهد إستخباراتً قام به التنظٌم باالتصال 

ذكرت تقدٌرات االستخبارات بؤن . مباشرة بقٌادات عسكرٌة مٌدانٌة ، ربما تصل الى قٌادات فرق

. مقاتبل امام اربع فرق انهارت بالكامل 400ألتنظٌم التً دخلت الموصل لم تصل مقاتلًٌ 

ألتحقٌقات واعترافات مسإولٌٌن عسكرٌٌن عراقٌٌن ومقاتلٌٌن كشفت، بان هناك مإامرة من 
داخل مدٌنة الموصل، تضمنت اصدار القٌادات العسكرٌة هناك االوامر الى مقاتلٌها بترك 

 .رٌحهمالمواقع وعدم القتال وتس
خبللها حصل تنظٌم داعش على ترسانة اسلحة عراقٌة من اربع فرق توازي ترسانة دولة 
بالكامل، فقام استعراضات بؤرتال مكشوفة وهو ٌحمل صوراٌخ بعٌدة المدى ومعدات ثقٌلة 

السإال؟ لماذا لم تقوم الوالٌات المتحدة ― والٌة الرقة―ودبابات ومدرعات مابٌن الموصل و
سإال ٌثٌر الكثٌر من التكهنات، ! رتال التً كانت تستعرض على مدى عدة اٌامبضرب هذه اال

هذا الدور ربما تكشؾ اكثر فً . حول الدور االمٌركً فً حفظ االمن واالستقرار فً المنطقة

، هذا التحالؾ 2014اعقاب سنة من اجتٌاح الموصل وانطبلق التحالؾ الؽربً فً سبتمبر 

                                                           

 موقع قناة الفٌحاء الفضابٌة –جاسم محمد  2
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 . عٌونوصؾ بؤنه ذر الرماد فً ال
 تتمدد وتفتح جبهات متعددة― الدولة اإلسبلمٌة“

بعد سنة من اجتٌاح الموصل، هذا التنظٌم أخذ ٌتمدد اكثر مابٌن العراق وسورٌا ولبنان وكذلك 
. فً لٌبٌا ودول وحصل على بٌعات فً افؽانستان والهند والباكستان وناٌجٌرٌا وشمال افرٌقٌا

ابٌن سورٌا والعراق، وصفت بانها تعادل مساحة المساحة التً ٌقؾ علٌها االن داعش م
التنظٌم بعد توسعه فً تدمر ٌكون قد سٌطر على اكثر من ثلث مساحة اراضً . اراضً برٌطانٌا

. من مساحة سورٌا% 50سورٌا، رؼم ان تقدٌرات وكاالت االستخبار قدرته بانه ٌسٌطر على 

او مدنٌة ماعد الرقة وتدمر، فؤنها  المناطق التً ٌسٌطر علٌها، رؼم انه لٌست مراكز حضرٌة
الطاقة، وهً تمثل فً الؽالب حوض نهر الفرات مابٌن  تعتبر سلة سورٌا الؽذابٌة ومصادر

% 20اما مساحة االراضً التً ٌسٌطر علٌها التنظٌم فً العراق فقدرت ب . العراق وسورٌا

من % 90العراق وٌحتل  من االراضً العراقٌة، ابرزها محافظة االنبار التً تمثل ثلث مساحة

 .2015اراضٌها فً اعقاب اجتٌاحه الى محافظة االنبار مطلع ماٌو 
التنظٌم ٌتمدد مابٌن العراق وسورٌا، وربما ٌحصل على اراضً أوسع فً سورٌا، فما خسره 

، عوضه فً مدٌنة تدمر وتوسعه فً سورٌا اكثر 2015فً العراق فً محافظة تكرٌت ابرٌل 

لقد . الحدودٌة السورٌة فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة عند محافظة الحسكةلٌصل عند المعابر 
فؤلتوسع كان عبارة عن رسم نقاط على . ―خبلفته‖نجح ألتنظٌم بالتمدد وتنفٌذ خارطته واعبلن 

. االرض وربطها ما بٌنها بموجب عملٌات عسكرٌة وتحالفات داخلٌة مع العشابر احٌانا اخرى
روسة جٌدا وتتركز فً المناطق الشمالٌة الشرقٌة من سورٌا عند الخارطة تظهر بؤنها مد

االراضً العراقٌة لتصل الى الموصل ومدٌنة  الحدود التركٌة وتستمر مع نهر الفرات داخل
سٌطر التنظٌم اٌضا على محافظة دٌالى . تلعفر شمال بؽداد لتشكل حزاما امنٌا حول تركٌا

التً تعتبر معقبل الى الموالٌن لمنتسبً الجٌش كلم شمال شرق بؽداد، و 100وحوض حمرٌن 

والذي ― جٌش المجلس العسكري لثوارالعشابر‖، ومعقل ماٌسمى 2003العراقً السابق ماقبل 

تبقى محافظة دٌالى تمثل حاضنة . وجٌش الطرٌقة النقشبندٌة. ٌقوده ضباط عراقٌٌن سابقٌن
ابو مصعب الزرقاوي فً دٌالى منطقة الى هذا التنظٌم وماٌدعم هذه الفكرة، انها شهدت مقتل 

، وشهدت اٌضا مقتل ابو اٌوب المصري، وزٌر حرب تنظٌم القاعدة فً العراق 2004― هبهب‖

وشهدت المحافظة مقتل عزت . انذاك― الدولة االسبلمٌة‖البؽدادي زعٌم تنظٌم  وابو بكر
رابد الجبوري، ٌوم ، فقد أعلن محافظ صبلح الدٌن ―جٌش الطرٌقة النقشبندٌة― الدوري زعٌم 

، عن مقتل نابب ربٌس النظام السابق عزت ابراهٌم الدوري بعملٌة استباقٌة 2015ابرٌل  17

 .فً منطقة حمرٌن
 ”والٌة الموصل‖أدارة 

التنظٌم فً البدء كان ٌعتمد سٌاسة مرنة داخل مدٌنة الموصل وكانت تعلٌقات اهالً الموصل 
العبلم تركز على تخلصهم من الحواجز االمنٌة التً عبر وسابل التواصل االجتماعً ووسابل ا

بعد . كان ٌقٌمها الجٌش العراقً داخل وعند اطراؾ المدٌنة، وان حٌاتهم الٌومٌة كانت طبٌعٌة
سنة من سٌطرة التنظٌم اختلفت تعلٌقات العراقٌٌن فً الموصل، وفً حدٌث خاص مع بعض 

 .أفً الموصل بعد سنة وٌتجه نحو االسو الناشطٌن داخل الموصل ذكر بؤن المشهد تؽٌر تماما
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واضاؾ بان التنظٌم فرض سٌاسته على اهالً الموصل بالكامل، وتبنى التنظٌم مناهج تربوي 
التنظٌم وتفسٌر النصوص القرانٌة واالحادٌث الشرٌفة  جدٌدة تقوم على اساس دعم اٌدلوجٌة

علٌمٌة واسعة منها الفٌزٌاء حذؾ التنظٌم مناهج ت. ―الجهاد‖بماٌخدم التنظٌم وتتركز على 
التعلٌم، ― دعشنة‖ومادة االحٌاء ومواد اخرى واستبدلها بمطاوي اسبلموٌة، ماٌحدث هو 

 .”المدارس―اولٌاء االمور اوقفوا ارسال ابنابهم الى
التنظٌم ٌركز على كسب مقاتلٌٌن جدد بعد سنة لٌؽطً مساحة االراضً الواسعة التً ٌسٌطر 

المدارس فً الموصل تعتبر واحدة من اهم مصادر . خسارة مقتل عناصرهعلٌها ولٌعوض حجم 
التنظٌم للحصول على المقاتلٌٌن، فلم ٌكن خٌار امام طلبة المدارس ؼٌر االلتحاق بمعسكرات 

أما من . تدرٌبٌة، ومن ٌمتنع ٌعاقب االب او اولٌاء االمور بالضرب وربما ٌصل الى حد القتل
ل من االهالً، فٌحتاج الى اجرابات معقدة وتحقٌقات وربما تنتهً ٌرٌد ان ٌؽادر مدٌنة الموص

بالرفض، رؼم بانه ٌطلب من ٌرٌد المؽادرة لؽرض العبلج او اكمال معامبلت تقاعد وؼٌرها، ان 
وٌفرض التنظٌم سٌاسة شدٌدة فً مراقبة . او بنك او سٌارة ٌترك اوراق ممتلكاته من عقارات

و ٌقطع كافة االتصاالت وخاصة اتصاالت الهاتؾ المحمول، االتصاالت ووسابل االعبلم، فه
أما االنترنٌت فهنالك ادارة محلٌة لتوفٌر .وتشؽٌل بعض الخطوط االرضٌة التً ٌخضعها للمراقبة

أما التنقل داخل المدٌنة فبات صعبا بعد ان . االنترنٌت بشكل ضعٌؾ ومتقطع وبؤسعار مرتفعة
بل العراقٌة من مدٌنة الموصل تقول انه ال ٌستطٌع فرض حواجز جدٌدة، شهادات بعض العوا

اهل الموصل . افراد العابلة الواحدة تبادل الزٌارات عندما ٌسكن بعضهم جانب اخر من المدٌنة

 .اصبحوا رهابن داعش ومصدر قوته العسكرٌة بالترهٌب
وتركٌا إن بذرة داعش بدبت تؤتً ثمارها فً العراق وسورٌا امام تجاهل الوالٌات المتحدة 

واطراؾ اقلٌمٌة اخرى لهذا التنظٌم، وهذا ماٌثٌر التسابوالت حول رؼبة واشنطن بمواجهة هذه 
الجماعة وربما ٌدعم فكرة، ان التنظٌم لدٌه ارتباطات باطراؾ دولٌة وأقلٌمٌة من اجل زعزعة 

 .امن وأستقرار المنطقة وتقسٌمها مذهبٌا، لٌعلن انتهاء الدولة الوطنٌة
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َع اندونت إَعاش سعر صرف اندَُار هم تستط

 3!!انعراقٍ ؟

 
 

 :العوامل المإثرة فً سعر الصرؾ
 السلع أسعار ترتفع عندما الشرابٌة، القوة تعادل نظرٌة حسب :النسبٌة األسعار مستوٌات

 االنخفاض نحــــــــــو الوطنٌة العملة سعر وٌتجه المحلٌة السلع على الطلب ٌنخفض المحلٌة

 .صحٌح والعكس جٌدة، بطرٌقة المحلٌة السلع بٌع فً االستمرار ٌمكن بحٌث

 الضرابب) الجمركٌة التعرٌفات من كل الصرؾ سعر فً تإثر :والحصص الجمركٌة التعرٌفات

 ألن ،(استٌرادها ٌمكن التً السلع كمٌة على القٌود) والحصص (مثبل المستوردة السلع على

 .المحلٌة السلعة على الطلب من ٌزٌد ذلك

 فً ٌتسبب ما دولة صادرات على الطلب زٌادة :المحلٌة السلع على األجنبٌة السلع تفضٌل

 العملة قٌمة انخفاض فً تسبب الواردات على الطلب وزٌادة الطوٌل، المدى على عملتها إرتفاع

 .الوطنٌة

 لسلعا أسعار تخفض أن ٌمكن الدول، من ؼٌرها من إنتاجٌة أكثر الدولة كانت حال فً :اإلنتاجٌة

 على الطلب زٌادة هً والنتٌجة أرباحاً، تحقق وتظل األجنبٌة السلع ألسعار بالنسبة المحلٌة

 .االرتفاع إلى المحلٌة العملة سعر ومٌل المحلٌة السلع

 :الصرؾ سعر أنواع

 بلد عملة بقٌمة تبادلها ٌمكن التً البلدان إحدى عملة مقٌاس هو: اإلسمً الصرؾ سعر

 ٌمكن ولهذا ما، زمنٌة لحظة فً الصرؾ سوق فً علٌها والعرض للطلب عاً تب تحدٌده وٌتم .آخر

 السعر) الرسمً الصرؾ سعر إلى وٌنقسم .والعرض الطلب لتؽٌر تبعا الصرؾ سعر ٌتؽٌر أن
 به المعمول السعر) الموازي الصرؾ وسعر (الرسمٌة التجارٌة التبادالت ٌخص فً به المعمول

 (الموازٌة األسواق فً

 السلع من واحدة وحدة لشراء البلزمة األجنبٌة السلع من الوحدات عدد : الحقٌقً الصرؾ سعر 

 .المنافسة على القدرة ٌقٌس وبالتالً المحلٌة،

 فً التؽٌر متوسط ٌقٌس الذي المإشر عن الفعلً الصرؾ سعر ٌعبر :  الفعلً الصرؾ سعر

 سعر مإشر وبالتالً ما زمنٌة فترة فً أخرى عمبلت لعدة بالنسبة ما عملة صرؾ سعر
 تطور أو تحسن مدى على ٌدل وهو ثنابٌة صرؾ أسعار عدة متوسط ٌساوي الفعلً الصرؾ

 .األخرى العمبلت من لمجموعة بالنسبة ما بلد عملة
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 صرؾ أسعار لعدة متوسط عن عبارة ألنه إسمً، سعر هو :  الحقٌقً الفعلً الصرؾ سعر

 أن البد الخارج تجاه البلد تنافسٌة على مبلبمة داللة ذا المإشر هذا ٌكون أن أجل ومن ثنابٌة،

 .النسبٌة األسعار تؽٌرات بإزالة التصحٌح إلى االسمً المعدل هذا ٌخضع

  
  

 : الصرؾ سعر أهداؾ
 وتحسن المستورد التضخم مستوى انخفاض إلى الصرؾ سعر تحسن ٌإدي :التضخم مقاومة

 تكـــــــالٌؾ فً االنخفاض ٌكون القصٌر المدى وعلى .المإسسات تنافسٌة مستوى فً

 .المستورد التضخم مستوى انخفاض على إٌجابً أثر االسـتٌراد

 الدولٌة السلع قطاع إلى المـــــوارد تحوٌل إلى الحقٌقً الصرؾ سعر ٌإدي :الموارد تخصٌص

 كبٌر عدد ٌصبح بحٌث الدولٌة، السلع قاعدة توسٌع على ٌعمل ما وهذا التصدٌر، إلى الموجهة

 .للتصدٌر قابل السلع من

 المحلٌة، القطاعات أو الفبات بٌن الدخل توزٌع فً هاماً  دوراً  الصرؾ سعر ٌإدي :الدخل توزٌع

 انخفاض نتٌجة (زراعٌة أو أولٌة مواد) التقلٌدي التصدٌر لقطاع التنافسٌة القدرة ارتفاع فعند
 األمــوال رإوس أصحاب على لربحا وٌعود ربحٌة، أكثر ٌجعله ذلك فإن الحقٌقً، الصرؾ سعر

 ذلك فإنَّ  اإلسمً، الصرؾ سعر انخفاض عند والعكس للعمال، الشرابٌة القدرة تخفض ،بٌنما

 .لؤلجور الشرابٌة القدرة ارتفاع إلـى ٌإدي

 تشـــــجٌع أجل من الصرؾ سعر تخفٌض المركزي للبنك ٌمكن :المحلٌة الصناعات تنمٌة

 ٌحمً المركزي البنك قبل من العملة تخفٌض أنَّ  كما .الصادرات ٌشجع مما الوطنٌة، الصناعة

 .الصادرات وتشجٌع الخارجٌة المنافسة من المحلً السوق

 انطبلقاً  تتحدد العمبلت صرؾ أسعار كانت حٌث (بالذهب العملة تقوٌم) الذهبً النظام ظل فً  

 أسـعار كانت الوقت ذلك وفً ،األخرى العمبلت مع مقارنة للعملة الذهبً المقابل بٌن العبلقة من
 دخول حدود وهً ضٌقة حدود ضمن تنحصر وتقلباتها الثبات، من كبٌر بقدر تتمتع الصرؾ
 للعملة الذهبً للمحتوى ٌعد لم والذهب الورقٌة النقود بٌن العبلقة انقطاع بعد ، الذهب وخروج

 .صرفها سعر فً دور أي

 التشرٌعٌة االقتصادٌة وبرامجها المالٌة وزارة فً بسٌاستها  ًممثلة فالدولة ؛ هذه والحالة

 : التالٌة المحددات أمام الٌوم هً ، العراقً المركزي البنك وتوجهات والتنفٌذٌة

 الوطنً الزراعً االقتصاد إنعاش : أوالً 

 الوطنً التصنٌعً االقتصاد إنعاش : ثانٌاً 

 الوطنً النظٌر ذات المستوردة السلع استٌراد تخفٌض : ثالثاً 

 نقدي كؽطاء (بترول ـ الذهب) قٌمة أساس على العراقً للدٌنار الصرؾ سعر إعتماد : ابعاً ر

 ((معتمدة مصادر)).الدوالر قٌمة أساس على ولٌس المتداولة، الورقٌة العملة إلصدار   معتمد

 أنَّ  ٌربح،كما مما أكثر وٌنفق ، ٌنتج مما أكثر وٌستهلك ٌنتج، مما أكثر ٌستورد ؛ الٌوم العراق
 العملة وهذه الدوالر، أساس وعلى الدوالر بقٌمة محدد المستوردٌن كافة بٌن السابد االستٌراد
 خاصة، قًالعرا واالقتصاد عام بشكل العالمً باالقتصاد تتحكم أصبحت التً (الورقٌة) األمرٌكٌة
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 قٌمة أساس على لعملته النقدي الؽطاء ٌعتمد العالم كان إذ؛ االقتصاد، علم فً تفسٌرٌر  لها ٌُرى ال
 هٌمنة من تخلصاً  الٌورو بعملة أوروبا استقلت وقد الدوالر، قٌمة أساس على ولٌس الذهب

 . موحدة بعملة أوروباً  وتصالحت فتشاركت ، المحلٌة عمبلتها على الدوالر

 األمرٌكً، االقتصاد علٌها ٌشكرهم أدواراً  ٌإدون العالم دول من وؼٌره ، وأمس الٌوم العراق
 ترتهن التً االقتصادات أنَّ  كٌؾ ، إٌران ومنها ، العالم دول فً االقتصادٌة األحداث أثبتت وقد

 ةالوطنً العمبلت كانت فلو االقتصادي، لبلنهٌار عرضة تكون األمرٌكٌة الورقٌة بالعملة عملتها

 .الٌوم علٌه هً مما كثٌراً  أفضل حالها لكان الذهب بقٌمة قٌمتها ترتهن للدول

 بمنظمة خاصة عملة ٌستحدثوا أنْ  النفطٌة،مطالبون العالم دول من النفطً،وؼٌره البلد العراق
 تقع ال لكً (نفطٌة ـ ذهبٌة) عملة بمعنى؛ ، البرمٌل سعر مقابل (النفط ـ الذهب) تعتمد األوبك،
 الذهب سوق بتبلعبات أٌضاً  تقع ال لكً كذلك األمرٌكً، الدوالر مع المقاربة أو المقارنة بمؤساة

 الذهب قٌمة اعتمدت لو ، العالمٌة األسواق فً الصهٌونً اللوبً علٌها ٌسٌطر التً العالم، فً

 ..! حسب

 ناشام ذات لوجدناها ، العراقٌة األسواق فً المستوردة السلع طبٌعة فً النظر أمعنا ولو
 سلع وهً وؼٌرها، كالصٌن .. السابق العراقً النظام سٌاسة من آلٌتها استمدت ، مزمنة
 ذات الرأسمالٌة الدول تنتجها التً بالسلع مقارنة الواطبة باألسعار تؤنقها مع بالرداءة تتصؾ

 هذه استمرت وؼٌرها،حٌث وفرنسا وبرٌطانٌا وأمرٌكا وألمانٌا كالٌابان العالمٌة المواصفات
 التً مخلفاته ومن السابق للنظام االقتصادٌة السٌاسة مخلفات من وتعتبر االستٌرادٌة السٌاسة
 عن الثانوٌة المواصفات عن العراقٌٌن،ناهٌك التّجار لدى ومستؤنسة متوارثة الزالت

 صٌنً : متداول سوقً بمصطلح شهٌرة العراقٌة السوق أصبحت حتى ، الربٌسٌة المواصفات
 ؟!!! ثانٌة درجة يوصٌن أولى درجة

 شعبه ٌنعم ال العظٌم، التارٌخً بإرثه .. العرٌقة بحضاراته .. العظٌم النفطً البلد هذا العراق
 تؽمر السلع أفضل الخلٌج ففً الخلٌج، بدول أسوة األصلٌة العالمٌة المناشا ذات بالسلع

 التّجار ٌقوم الذي الوقت فً العراقٌة، األسواق تمؤل السلع أردأ العراق وفً التجارٌة المحبلت
 حساب على لكْن؛ ، العراق خارج إلى الوطنٌة الصعبة العملة من هاببلً  كّماً  بتحوٌل العراقٌون

 فرضت التً الظروؾ بسبب ، االقتصادٌة السابق النظام سٌاسة حرمته الذي العراقً الشعب
 ذات على ٌستمر وهو ؛ الٌوم العراق بالُ  فما النفط، تصدٌر وحظر الحصار بسبب العراق على

 ..!!!؟ ومضى أؼراضه استنفد الذي النهج

 ٌتحكم الذي األمرٌكً الورقً بالدوالر الممثلة الصعبة العملة إلى العراقٌٌن التّجار حاجة إنَّ 

 الدوالر من 1/1200 الٌوم أصبح الذي العراقً بالدٌنار الممثلة الوطنٌة العملة صرؾ بسعر

 هذه ومع السابقة، السنوات فً عراقً الدٌنار من 1/3 األمرٌكً الدوالر كان بعدما األمرٌكً

 العراقٌٌن على الحبٌب الدٌنار هذا أصبح ، عتٌداً  كان الذي العراقً الدٌنار ٌعٌشها التً الظلٌمة
 أهدى لكان ، الذهب أمام هكذا هو ولٌته األمرٌكً، الورقً الدوالر وسلطان هٌمنة تحت ٌترنح
 البلد وتؽادر تنفق وهً العراقٌة، العملة عمر من عقدٌن من أكثر منذ مستمرة حاجة وهً !!!..

 الؽذابٌة السلع فهً ، النافعة بالسلع أتت وإذا ، المواطنٌن إلى النافعة بالسلع تإتِ  لم لكنها ،
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 حاجة لتلبٌة الوطنٌة األسواق فً طرحها وظروؾ أسباب نمتلك العراق فً هنا نحن التً

 .األزمان مدى حاجتهما اعوإشب والحٌوان اإلنسان
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انًُهج االقتصادٌ انًُشىد وانتجربه انعراقُه
4 

 
 
 

فً ظل الظروؾ السٌاسٌه واالمنٌه واالقتصادٌه التً ٌعٌشها بلدنا حالٌا وبشكل خاص ماٌعانٌه 
الواقع االقتصادي المضطرب واالزمه المالٌه التً بدات تإثر تاثٌرا واضحا على عرقلة تنفٌذ 

الحكومه والقطاع الخاص فً المساهمه بالتنمٌه االقتصادٌه حٌث ان لهذه االزمه اسبابها خطط 
وتداعٌاتها الحالٌه والمستقبلٌه بسبب الهبوط المفاجا السعار النفط فً السوق العالمٌه وهو 

من الناتج المحلً االجمالً % 60المورد االساسً للعراق اقتصادٌا والذي ٌشكل بحدود 

ٌرادات السنوٌة فً الموازنة العامة والفشل الواضح فً خلق موارد اقتصادٌه من اال% 95و

جدٌدة وضعؾ التخطٌط االقتصادي وعدم التنسٌق بٌن السٌاسٌتٌن المالٌه والنقدٌه واستمرار 
العجز من سنه الى اخرى فً الموازنات العامه بسبب عدم االحتفاظ باالحتٌاطات النقدٌه الفتقار 

 .ي اسوة بالدول النفطٌة االخرى وجود صندوق سٌاد
بالخلفٌات وبواقع االقتصاد العراقً ٌضاؾ الى ذلك ارتباك الرإٌة االقتصادٌة المعمقه  

وهجرة رإوس االموال الوطنٌه الى الخارج بسبب الظروؾ الذاتٌة والموضوعٌة الرٌعً  
. اعبله  

هً درجات التطور والتخلؾ فً  ما ان الذي ٌهمنا هنا هو االقتصاد العراقً وماهو الجدٌد فٌه 
حلقاته االساسٌة وما هً انعكاساتها على التنمٌة المستدامة ؟ وما هً ابرز مإشرات االقتصاد 

طٌلة السنوات االثنى عشر الماضٌه ؟ 
وما هً االفاق للسنوات المقبلة على مستوى البناء الهٌكلً لبلقتصاد وعلى مستوى الفكر 

اتجاه االنظمة االقتصادٌة التً تنسجم مع الواقع السٌاسً االقتصادي الذي ٌإطر الخطى ب
هل نحن نعمل وفق آلٌات النظام االقتصادي , واالجتماعً فً العراق فً الظرؾ الراهن 

هل اقتصادنا من حٌث االهداؾ وااللٌات والنتابج , المركزي ام وفق آلٌات اقتصاد السوق
هل االسس والرإى هجٌنٌة ام واضحة , اشتراكً ام رأسمالً هل هو خلٌط من هذا وذاك؟؟ 

المعالم ؟؟ وما هو دور القطاع الخاص فً االقتصاد وفً كل ذلك ؟ 

وحتى الوقت الحاضر ( 2003) تساإالت عدٌدة ٌطرحها الواقع االقتصادي خبلل الفترة ما بعد

باحثٌن جعل الخبراء وال االمر الذي ادى بالنتٌجة الى اختبلالت بنٌوٌة وهٌكلٌة فً االقتصاد 
والمعنٌٌن بالشؤن االقتصادي امام حٌرة فً تحدٌد مسارات االقتصاد العراقً والى أي افق هو 

بالرؼم من ان جمٌع هذه ,ٌسٌر واالهم من ذلك التخبط الواضح فً جمٌع القطاعات االقتصادٌة
القطاعات الزراعٌه والصناعٌه والنفط والمال والتشٌٌد واالعمار والخدمات رسمت لها 

رتٌجٌات ومبادرات لكن واقع الحال ٌإكد لم ٌحصل شٌىء مهم طٌلة تلك السنوات واخرها است
                                                           

 شبكة األقتصادٌٌن العراقٌٌن –سمٌر النصٌري  4
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بالرؼم من الجهود التً بذلت ( 2030ـــ 2014)اطبلق استراتٌجٌة القطاع الخاص للسنوات 

وٌاتً السبب فً ذلك العتبارات كثٌرة وتعقٌدات تخطٌطٌه وتشرٌعٌه وتنفٌذٌه مما كان له اثره 
. حتٌه والفنٌه والهٌكلٌه لبلقتصادفً البنى الت

كل ذلك ادى الى ضبابٌة الرإٌه والرإئ واالفكار المطروحه الدارة االقتصاد العراقً ، فــهل ما 

منه ٌكفً الن نقول ان منهجنا االقتصادي ٌسٌر باتجاه  25مثبت فً الدستور العراقً فً المادة 

اقٌه فً البٌانات والمعلومات الصادرة سلٌم نحو الٌات اقتصاد السوق هل هناك شفافٌه ومصد
وتحقٌق ما تخطط له عن الجهات ذات العبلقه بالبناء االقتصادي فً القطاعٌن العام والخاص  

الببلد هل هل ان هذا المنهج هو فعبل ٌنسجم مع الظروؾ التً تعٌشها  . الحكومات المتعاقبه 
دم اعادة بناء االقتصاد وفق نظرة نحن بحاجه الى وضع االسس والسٌاقات والقوانٌن التً تخ

تعتمد تعببة امكانات الدوله والقطاع الخاص بمختلؾ نشاطاته فً رسم خارطه  . ثاقبه جدٌدة
تٌجٌه لبناء مقدمات االنتقال الى اقتصاد السوق بحٌث ٌاخذ القطاع اطرٌق مرحلٌه واستر

م القانونً الخاص دوره االساسً فً عدم تلقً الدعم من الحكومه االبمقدارالدع
وٌتولى القطاع الخاص دوره فً دعم البرامج الحكومٌه باالموال والخبرات لكً ٌاخذ والرقابً  

. دوره فً قٌادة السوق 
اذن ماهوالمنهج االقتصادي الذي ٌجب ان نإسس له وما هً المفاهٌم والمبادئ واالسس 

اصل والتعاون بٌن الحكومه ومتطلبات البناء لهذا المنهج وما هً الخطط والبرامج وخطوط التو
المبلمح لجمٌع الجهات والقطاع الخاص فً تطبٌق فلسفة استراتٌجٌه مبرمجه زمنٌا وواضحة  

ومن الذي ٌبنً  كٌؾ نبدأ وكٌؾ نبنً اقتصادنا الوطنً )وتنطلق من هدؾ مركزي محدد اٌضا 
قطاع الخاص وكٌؾ وكٌؾ تبنى مرتكزاته ومن الذي فً النهاٌه ٌقوده هل هوالقطاع العام ام ال

( الوصول الى رإٌه مشتركه بٌنهما الدارته 
: ولكـــً ٌتحقق ذلك البد ان نسٌر بالخطوات التالٌه 

 هٌبة اقتصادٌة مستقلة عـــلٌا

%  50من خبراء الحكومه و%  50مستقلة علٌا مشتركه تضم تشكٌل هٌبة اقتصادٌه  -    1

:- تتولىمن القطاع الخاص  
ٌق على المستوى المرحلً واالستراتٌجً العادة صٌاؼة المنهج رسم خارطة الطر –أ 

االقتصادي الجدٌد للعراق والذي ٌعتمد آلٌات االنتقال الى اقتصاد السوق 
لجان مشتركه لكل قطاع من القطاعات االقتصادٌه تتولى تطبٌق خارطة الطرٌق لكل تشكل   -ب

. والتقٌٌم مــن قبل الهٌبة المستقلـــــة قطاع اقتصادي وتخضع هذه اللجان للمتابعه والمراقبه 
تخدم تطبٌق تشكٌل لجنه قانونٌه مشتركه العادة صٌاؼة وتعدٌل واصدار قوانٌن جدٌدة   -ج

خارطة الطرٌق التً ٌتم اقرارها وهً جمٌع قوانٌن البٌبه التشرٌعٌه التً تنظم وتدٌر االقتصاد 
. العراقً بمنهجه الجدٌد  
 العراقً  من ٌمثل القطاع الخاص 

نرى ان ٌتم اعادة النظر بجمٌع االتحادات والجمعٌات والمنظمات المشكله بقانون او تدار  
داخلٌه وتاسٌس منتدى اوملتقى ٌجمعها وٌوحد رإاها واهدافها الخاصه والعامه بما بؤنظمه  

ادي ٌخدم قٌادة القطاع الخاص للسوق مستقببل وٌمكن ان ٌلعب هذا الدور منتدى بؽداد االقتص
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وهو ولٌد جدٌد ٌحمل هموم القطاع الخاص وٌعمل وفق فكر جدٌد بالمشاركه مع البرامج 
الحكومٌه االقتصادٌه من اجل ان ٌبلور دور واضح واساسً للقطاع الخاص فً ادارة االقتصاد 

 2025كمرحلة اولى والى عام  2020خبلل ا لعشرة سنوات المقبله وعلى مرحلتٌن حتى عام  

.  كمرحلة ثانٌة
 التجربه العراقٌه وتجارب الدول فً بناء المنهج االقتصادي

ان العدٌد من الدول قد مرت بنفس تجربتنا وتجاوزت المرحلة االنتقالٌة فً االقتصاد بهدوء 
وبشكل سلس وبآلٌات تنفٌذٌة معتمدة و اشراك الجمٌع فٌها القطاعٌن العام والخاص والخبراء 

تقال الى االقتصاد المستقر والحر واعتماد الٌات وسبل المختصٌن ضمن هدؾ مركزي هو االن
واجراءات واضحة للجمٌع مع اعطاء دور خاص وقٌادي للقطاع الخاص فً ادارة العجله 

. االقتصادٌه 
وان هناك نماذج من الدول التً سبقتنا فً االنتقال الى اقتصاد السوق وبناء فلسفة اقتصادها 

لقطاع الخاص الدارة االقتصاد كالمانٌا والٌابان وكورٌا وفق نظرة جدٌدة تنطلق من قٌادة ا
كا الجنوبٌة وحققت قصة نجاح ٌقتدى يٌزٌا والهند والكثٌر من دول امرالالجنوبٌة والصٌن وم

. بها
ولكن مع احترامنا الشدٌد لقٌادات هذه الدول السٌاسٌة واالقتصادٌة ولشعوبها والنتابج التً 

هً الى واقعنا العراقً كقوالب جاهزة من االخطاء الجسٌمة  حققتها ، فان نقل تجاربها كما
حٌث ان ثقافه الشعوب والوعً والتارٌخ والمشاكل والحروب التً مرت بهذه الدول وواقعها 
االجتماعً ٌختلؾ كلٌا عن مانعٌشه نحن من ظروؾ سٌاسٌه وامنٌه واقتصادٌه ومراكز قوى 

تسٌر االقتصاد بما ٌخدم اهدافه ومنهجه وفكره واحداث اقتصادٌه وسٌاسٌه مختلفه كبل ٌحاول 
فً بناء وادارة االقتصاد ( تجربه عراقٌه خالصه)السٌاسً االقتصادي لذلك فنحن بحاجه الى 

وفق آلٌات اقتصاد السوق تنسجم مع كل شً عراقً صمٌمً فً الوعً والثقافه والعمل 
نختلؾ فً السٌاسه )نعمل وفق مبدأ بعٌون متفابله ٌعنً ان والتارٌخ والؽد المشرق الذي نراه  

الن الشعوب التتحقق رفاهٌتها وسعادتها ومستقبلها السعٌد بدون اقتصاد ( وٌوحدنا االقتصاد
. وطنً متٌن ٌساهم فً بناءه الجمٌع
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األَفاداث انحكىيُّت بىابت نهفساد وهدر انًال انعاو
5 

 

 
 

 / أُدونٌس/ مشلولَ الُخطى قُربً ٌا وطناً ُمضّمخاً َمكسوراً ، ٌسٌُر // المقدمة
دوالر ودخولها الحرب ضد داعش ،  50أّن أنخفاض أسعار النفط العراقً إلى // العرض 

لخرافٌة والؽٌر مسبوقة منذ واألنفاق الملٌاري الؽٌر مبرر فً الرواتب الرباسٌة ومخصصاتها ا

 21رات الحكومٌة التً تقدر بالدولة العراقٌة ، واألنفاق الؽٌر منضبط لؤلٌفادات والزٌا تؤسٌس

ملٌار دوالر مما ٌضطرها إلى  79ملٌار دٌنار سنوٌاً ، خصوصاً أذا علمنا أّن مبلػ الدٌن بلػ 

األستدانة من صندوق النقد الدولً وبفوابد ثقٌلة ٌقول مراقبون أّن العراق ٌنفق سنوٌاً مبلٌٌن 
ن فً الحكومة تستنزؾ خزٌنة ؼٌر مبررة لموظفٌن ومسإولً( مخصصات أٌفاد ) الدوالرات ك

الدولة بؤصطحاب أكبر عدد من حاشٌتهم فً سفرات خارجٌة لم تعد بالنفع والفابدة لمإسساتهم 
وللببلد ، فهً لؤٍلسؾ سفرات سٌاحٌة بالمجان فً بلدان العالم ، والكارثة هنا ٌمكن للمسإول 

ات الدولة للموظفٌن فهً تخضع تمدٌد أٌفادِه لمدة أطول حٌن ٌطٌب لُه الجو ، أما ما ٌخص أٌفاد
ولؤلسؾ إلى مافٌات مفسدة ووسطاء وداللٌن خارج الوزارة وبداخلها ٌعملون ضمن شبكة 

عنكبوتٌة لترشٌح من ٌدفع أكثر ومن تعطً أكثر ، أنها حالة فساد أداري وأخبلقً ، وأّن شر 
د األذنٌن لعدم البلٌة ما ٌضحك ؼض نظرالحكومة عن األزمة األقتصادٌة ، فؤّنها ؼارقة لح

: المباالة لؤلنفاق والمصروفات الؽٌر مبررة لؤلٌفادات الؽٌر منضبطة والعشوابٌة فمثبلً تصوروا 
فً بلد العجابب والؽرابب أن ٌذهب ستة مسإولٌن بشكٍل كٌفً متجاوزٌن الحكومة وربٌسها 

لشقٌقة الشرٌرة الذي ُعقَِد فً منتجع البحر المٌت فً ا( دافوس ) لحضور المإتمر األقتصادي 
هم مسعود برزانً ، أٌاد عبلوي ، بهاء ( للكشر ) األردن ، والمسإولون الستة العراقٌون 

األعرجً ، روز نوري شاوٌس ، صالح المطلك ، سلٌم الجبوري ، بؽٌاب ربٌس الوزراء ، 
كلٌر  أ ٍن ٌحضر هوإالء!!! ٌاللعٌب  —وطبقاً للمحاصصة المذهبٌة الطابفٌة واألثنٌة العنصرٌة 

عن أنفراد بتجاوز ضرورات بروتوكولٌة واعراؾ دبلوماٌبة ناسٌن أّن هناك أستحقاقاقات شعبٌر 
ٌذبح ودماءٌر تنزؾ ، والنتٌجة لم ٌنل العراق من هإالء الستة أٌة فابدة تذكر ، المهم أّنها سفرة 

ْت فً عواصم علماً أّن مثل هذِه المإتمرات التً ُعقِدَ !!!سٌاحٌة للتروٌح عن نفوسهم المتعبة 
السوء عمان وأسطنبول هدفها تسقٌط المشروع الدٌمقراطً فً العراق وأرباك العملٌة 

 . السٌاسٌة فٌه
 21على الحكومة الطعن فً بعض فقرات األنفاق الحكومً منها مخصصات -1// بعض الحلول 

المكتبٌة تقلٌل مخصصات الضٌافة والقرطاسٌة واألمور  -2. ملٌاردٌنار لؤلٌفادات والزٌارات

                                                           

 عروس االهوار -عبد الجبار نوري 5
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أخضاع  -3. وتؤثٌث الباذخ لصاالت الرباسات الثبلثة والوزارات مادمنا نعانً العجز المالً 

وسابل  -4. جمٌع األٌفادات للجان متخصصة نزٌهة لتصفٌة ما ٌشوبها من تبذٌر وأسراؾ مالً 

سلوب األعبلم التً هً السلطة الرابعة التً تتمكن من أٌقاؾ هذِه المهزلة بفضح خفاٌاها بؤ

تبنً  -5. { سرقة مشرعنة } مهنً بعٌداً عن التسقٌط السٌاسً ، باألعبلن عنها بؤنها 

الحكومة األتحادٌة رباسة األٌفادت الحكومٌة حصراً بنفسها فقط للمحافظة على هٌبتها بؤصدار 

نبذ المحاصصة وأبعاد جمٌع  -6. قانون وتمرٌرِه على مجلس النواب لٌكتسب الشرعٌة 

والزٌارات عنها ، الُبّد أْن ٌكون األٌفاد فٌه شًء من الوطنٌة لهذا البلد المتعب ، األٌفادات 

 .والؽاء اقتصارها على الرإساء الكبار وأصحاب الحظوظ العالٌة لدى الحكومة
 دروس بلٌؽة فً التواضع والحرص على المال العام

اتب العابلة المالكة هذه وثٌقة محفوظة فً المركز الوطنً لحفظ الوثابق من أضبارة رو**

فً وزارة ناجً السوٌدي ، وزارة المالٌة ٌومبٍذ رفضت الصرؾ على ولً العهد ؼازي  1929

أصرؾ من جٌبك أذا أردت العبلج فً الخارج ، وتقول : وهو ٌدرس فً لندن وردت على الملك 

 -—الوثٌقة أّن الملك فٌصل ٌطلب سلفة عندما ٌسافر إلى الخارج ، وٌسددها بؤقساط
لدٌك زٌادة مبة فلس فً  )الرقابة المالٌة فً وزارة المالٌة تخاطب الباشا نوري السعٌد **

 .( أٌفادك األخٌر إلى لندن نرجو أرجاع المبلػ المذكور بمذكرة صرؾ رسمٌة
طلب من أخٌه حامد زولٌة مستعملة بمناسبة العٌد، لكن شقٌقُه أّصرعلى / عبد الكرٌم قاسم **

عند أعدامِه ُوِجَد فً جٌبِه دٌنار وربع وقصاصة ورق . عندها رفض األستعارة أْن تكون جدٌدة 

ًّ دٌن لصاحب المطعم المقابل لوزارة الدفاع )مكتوبٌر علٌها  . (فلس 750عل
ٌهودي عراقً االصل وزٌر المالٌة لخمسة مرات فً العهد الملكً / حسقٌل ساسون **

دٌنار لترمٌم  300عندما رصدت الحكومة مبلػ : ألخبلصِه ونزاهتِه ، من الشواهد على نزاهتهِ 

القشلة بؤشراؾ ناجً السوٌدي ، تدخل ساسون كوزٌر مالٌة ذهب ٌستطلع الموقع 

إلى ناجً } دٌنار وكتب مذكرة ٌرد على المشرؾ على الترمٌم  45  وخصم من المبلػ.بنفسهِ 

هدار فً المال العام ، والمال دٌنار أ 45دٌنار ٌكفً ألنجاز الترمٌم ، وأّن  255أفندي أّن مبلػ 

أّنك ٌا ساسون أفندي حرٌص على المال : السابب ٌعلّْم على السرقة عندها قال الملك فً حقِه 

 . تهج بكبالعام ، وصلب فً المواقؾ الوطنٌة العقبلنٌة التً تخدم دولة العراق فؤنا م
الوزراء  2014بر الٌساري الٌونانً فً أنتخابات دٌسٌم( سٌرٌزا ) عند فوز حكومة **

الٌسارٌون تخلوا عن سٌارات الحكومة لتوفٌر مستحقاتها فً دعم الخزٌنة ، وأستعملوا 

 . الدراجات الهوابٌة
مٌزانٌة الطواريء  2015عرضت الحكومة األبتبلفٌة البرٌطانٌة الجدٌدة فً أنتخابات ماٌس **

نها تجمٌد الزٌادة فً مرتبات أمام مجلس العموم البرٌطانً ، ومن بٌن األجراءات التً أعلن ع

 . % 80القطاع العام ، وتخفٌؾ النفقات بنسبة 
الوطنٌة } أّن األؼلبٌة من قادتنا وأصحاب القراربعد السقوط مصابٌن بنقص فٌتامٌن/ الخاتمة

بل بوصلتهم تشٌر إلى طوابفهم وأعراقهم وعشابرهم ومناطقهم { والوالء واألنتماء للعراق 
ونشروا ثقافة الفرهود فً المال العام واألستحواذ على أكبر حصة أرث من وأحزابهم وكتلهم ، 
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العراق المجروح الذي ٌحتضر بسبب خٌانات رجالِه عندما وقعْت ورقة التوت عنهم وأنكشؾ 
 (الشجار الذي جرى بٌن أعضاء البرلمان باألٌدي )المستور من أسقاطاتهم ومساوبهم فً 

ك بسبب النازحٌن الملٌونً ؟ أم بسبب أحتبلل داعش لترابنا أتساءل بؤلم وحسرة هل كان العرا

سنة ؟ أم من أجل الكوٌت جارة  12المقدس ؟ أم من أجل أزمة الكهرباء المستعصٌة ألكثر من 

السوء وهً تتمدد ٌومٌا لتسرق آبارنا النفطٌة الحدودٌة ؟ أم من أجل الحصة التموٌنٌة الضابعة 
أذاً لهذا وال ذاك بل من أجل توزٌع } بٌن الشباب العراقً ؟ ؟ أم من أجل البطالة المستشرٌة 

 . وسوؾ ٌبلحقهم لعنة التؤرٌخ والذكر السًء{ المناصب والكراسً 
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 انًثقفىٌ انعراقُىٌ 

يتاهت انًبدعٍُ واعاقت انطفهٍُُ
6 

 

 
 

ٌّة ، وجعلها مجّرد ٌّة أو دٌن سلّة ٌحملها  عندما تخضع ثقافة الناس فً أّي بلد إلى معاٌٌر سٌاس
ٌّة ، وتصبح أداة لهذه .. ساسة او رجال دٌن  فً أروقة أحزابهم وخنادق أٌدٌولوجٌاتهم السٌاس

ًّ تابها فً متاهة ؼرٌبة .. األجندة أو تلك  فستضٌع ثقافة البلد ، وسٌؽدو كلّ مثّقؾ مبدع حقٌق

فٌصبح .. الجمٌل  وسٌكثر عدد المعاقٌن والطفٌلٌٌن والطاربٌن على هذا العالم .. عنه تماما

أو على اقلّ تقدٌر ٌجعلونه مثل حدٌقة حٌوانات ال تجد فٌها إال .. مشّوها وبلٌدا وقمٌبا ومهتربا 
ٌّة تجلس وراء أسبلكها كابنات كسٌحة أو مرٌضة أو متوحشة ضارٌة تنظر  بعض أقفاص حدٌد

  !!! إلٌك
ثّقفٌن العرب ، فلقد اجتاحت لٌست أوضاع المثّقفٌن العراقٌٌن بؤسوأ من أحوال ؼٌرهم من الم

الجمٌع أسوأ األوببة واألمراض الفّتاكة ، فضبل عن كونهم جمٌعا عاشوا نفس الظروؾ الصعبة 
.. فلٌس هناك األجود واألفضل على حساب السٌا واألسوأ .. والقاسٌة منذ اكثر من نصؾ قرن 

ٌّة المثّقؾ ة ، أو هكذا تعد نفسها كما ودعونً أقول بؤنّنً لست هنا أمارس جلداً للذات العراق
ٌّة سابقا ، ولكن ٌنبؽً نقد . وجدتها  ولكنّنً أحاول ان اعٌد ما كنت قد طرحته من معالجات نقد

كلّ الظواهر التً نجدها ؼرٌبة ألّي مشهد ٌبدو متراخٌا أو متراجعا أو كسٌحا ، وذلك بتفكٌكه 
ٌّة بالمزٌد من األؾ كار الجدٌدة عسى فٌها المنقذ من واكتشاؾ أسباب ما حدث فٌه وإعادة الرإ

  . الضبلل ، أو االتّقاء من األدران
وما عانوه فً .. أعتقد ان ما جرى للعراق وما مّر بالعراقٌٌن من أهوال ومكابدات ومآس 

وطنهم من قمع وذلّ واضطهاد ومبلحقات وما عاشوه من خوؾ وكبت وهواجس ، وما جاٌلوه 
هم من احتبلالت وفظابع وتدمٌر ، وما لحقهم من وما أصاب.. من حروب وقسوة وحرمان 

كلّها كانت أسبابا .. تهجٌر وانقسام وتشّتت، وما حلّ بهم من ابتزاز وتفخٌخ وخطؾ وقتل 
ٌّة كً ٌجد المثّقؾ أّي منفذ للهجرة وٌؽدو عابر حدود  وقد اعتبر ذلك سّبة وطنٌة فوصؾ ) حقٌق

ٌّة واالط( ! بالهارب والشارد  مبنان ، فالمبدع الحقٌقً ٌثق بنفسه وال تسمح له وهو ٌحلم بالحر
ًّ ضحل  خصوصا ) لذا بدأ ٌتحّمل الكثٌر .. أخبلقٌاته بالبحث عن مال وسلطة وقّوة وجاه سٌاس

  .(اذا كان قوي اللسان وال ٌقبل بالمداهنات المزٌفة والمجامبلت الكاذبة
ي ومعاناة االؼتراب حّتى لتصدر بدأ ٌهاجر وٌهرب منذ زمن بعٌد ، ودخل دوامة التشّرد الحقٌق
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ٌّة رصٌنة باسم  ٌّة ترزق لسنوات طوال " االؼتراب األدبً " مجلة أدبٌة عراق كان ! تبقى ح
ٌّة السابقة ، ذلك ألّن " أزمة وطن"المثّقفون العراقٌون ٌعٌشون  فً كلّ عهد من العهود السٌاس

ٌّة ٌّة ، أو انه حّر فً إبداء رأٌه  اؼلبهم له تفكٌره السٌاسً أو قد ٌكون ملتزما بؤٌدٌولوج سٌاس

 ًّ فكان ذلك عامبل قد ٌجعله من المعارضٌن لٌتّم تهمٌشه وإقصاإه ان لم ٌتم محق  .. السٌاس

اسمه وإعدامه أو سحق عظامه ، أو لٌصبح من المقّربٌن والمهّرجٌن لٌتم تكرٌمه وإعبلء شؤنه 

من هو انعدام تبلقٌهم على مبادئ مّوحدة ، ولعلّ داء العراقٌٌن المز .. فً المجتمع زٌفا وبهتانا

ٌّة االمم ، وقد وجدنا فً العراق انعدام تبلقً العثمانٌٌن  وأخبلقٌات متكافبة كما هو الحال عند بق
مع العروبٌٌن ، وال اللٌبرالٌٌن مع المحافظٌن ، وال الشٌوعٌٌن والماركسٌٌن مع القومٌٌن 

الخ ولعلّ تجارب  .. ٌن مع اإلسبلمٌٌن والمتدٌنٌنوالبعثٌٌن ، وال تبلقً األحرار والعلمانً

المثّقفٌن العراقٌٌن القدماء من المخضرمٌن بٌن القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ، أو الملكٌٌن 
ٌّة ، فلقد نجحوا تماما فً ان ٌعمل  ٌّة وواقع فً فترة ما بٌن الحربٌن العظمٌٌن كانوا اكثر عقبلن

مع المسٌحٌٌن والٌهود ، والشٌعة مع السنة ، والعرب مع  القدماء مع المحدثٌن ، والمسلمون

ونتج عن ذلك  .. وٌلتقً كل اإلصبلحٌٌن الوطنٌٌن مع التقدمٌٌن الٌسارٌٌن.. الكرد والتركمان 

ٌّة إبان  ٌّة وتشكٌل ٌّة وفن ٌّة حسب ، بل ثقاف جمعٌات وتشكٌبلت وأحزاب وتنظٌمات لٌست سٌاس

  .. خمسٌنٌات القرن العشرٌن
ٌّن كان من أّولها التّزمت لقد ل ٌّة فً خلق االنقسامات لدى المثّقفٌن العراقٌ عبت عوامل أساس

ٌّة وأحقاد وصلت إلى حّد إباحة الدماء  علٌنا ان .. والتشّدد والتعّصب وقد نتجت عنها كراه
علٌنا ان نتذّكر أبٌات .. بالقتل والسحل  ( محكمة الشعب)نتّذكر قصابد شاعرة كانت تطالب 

علٌنا ان نتذكر من تّؽنى بوطن تشٌده .. مشهور جّدا وهو ٌحّرض على اإلعدامات  شاعر
د علٌها مثقفون ٌحلمون بجز .. الجماجم والدّم  ٌّ علٌنا ان نتّذكر مقاالت صحؾ جابرة ٌتس

علٌنا ان نتذّكر ما كٌل من مدابح مذلّة .. الرإوس ، أو بجلد المجتمع وتوصٌفه بؤسوأ األوصاؾ 
علٌنا ان نتذّكر كٌؾ كان ولم ٌزل ٌتم قمع مبدعٌن عراقٌٌن من قبل .. تافهٌن  بحّق جبّلدٌن

ٌّة واالحقاد قلوب هإالء ، او تقتل اولبك نرجسٌتهم .. مثّقفً سلطات جابرة  او تعمً الكراه

وتجد هناك جملة عرٌضة من المثقفٌن والفنانٌن العراقٌٌن الطٌبٌن الذٌن ال ٌعرفون  .. السقٌمة

  .. السماحة والقلوب الكبٌرةاال الحب و
علٌنا ان نقارن بٌن زمنٌن متباٌّنٌن بٌن زمن مكتبة مكانزي فً قلب بؽداد ، وبٌن زمن 

علٌنا ان نتذّكر  ..المحرمات وتحرٌم الفكر العالمً وؼلق لٌس األفواه فقط ، بل ؼلق العقول 

ٌّة كً تؽزوها البدابل المتخلّؾ ٌّؾ كٌؾ بدأت مشروعات سحق القٌم الحضر ة وزحؾ التر
فً ( األكادٌمٌٌن)علٌنا ان نتذّكر مساهمة بعض .. والتخلّؾ والتعّصب على المدن المستنٌرة 

علٌنا ان نتذّكر محاصرة .. الجامعات فً اضطهادهم بعض المختصٌن والمثقفٌن المبدعٌن 
راء ذمم علٌنا ان نتذّكر ش.. مثّقفٌن مستقلٌّن وتشوٌه سمعتهم وإقصابهم وتحطٌم معنوٌاتهم 

ٌّة   ..بعضهم لٌكونوا مجّرد أدوات إعبلمٌٌن أو مجّرد جواسٌس ومخبرٌن وكتبة تقارٌر سر
علٌنا ان نتذكر ان  .. إّمعات ٌنشطون فً التظاهرات والتجمّعات وٌجتمعون معا فً ؼرؾ مؽلقة

.. مثّقفٌن عراقٌٌن كبارا ماتوا من جوعهم وهم على حافات الطرٌق فً ظروؾ صعبة قاتلة 
ٌنا ان ندرك ان أناسا حملوا شهادات تخصّصٌة علٌا ، وحسبوا على المثّقفٌن ظلما وعدوانا ، عل
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  ! وهم ال ٌفّرقون بٌن الضاد والظاء
علٌنا ان نتذّكر ان هناك مثّقفٌن عراقٌٌن مناضلٌن بقوا ملتزمٌن بؤفكارهم ومبادبهم واخبلقٌاتهم 

ا ، ومنهم من تراخى ..  ٌّ نتاجه بتعّرضه لظروؾ صعبة قاهرة ، فمنهم من بقً عطاإه سخ
ٌّة  أما .. ومنهم من سكت سكوتا أبدٌا ، ومنهم من انتحر أو هرب من العراق ولم ٌعد إلٌه ثان

من لحقه بإس أو مرض أو انسحاق أو شّدة فتجده من بقاٌا زمن الحروب القاتلة فهو باق 
ل مظلوما مقهورا ، أو برفقة عاهة مستدٌمة ، أو ٌحمل ذاكرة أسٌر حرب عاش لسنوات طوا

  .. أصابه الجنون
الٌوم ، ٌتشّدقون بزمن الحّرٌات والدٌمقراطٌة ، ولكن تجد المثّقؾ الحقٌقً لٌس مكروها أو 

مؽضوبا علٌه حسب ، بل مسحوقا ومهّشما ومهمشا ومشتوما كونه ٌخالؾ شٌوع فقه األحزاب 
ة البابس وٌعارض بشّدة فكر التّوحش لدى كلّ األحز ٌّ اب والتنظٌمات الدٌنٌة ونظابرها الدٌن

ٌّة وأشباهها من االتجاهات المنؽلقة  بل ووصل بإس المجتمع ان ٌقمع وٌسّب وٌشتم . الطابف
مثقؾ عراقً قبل اٌام ، وكان قد عّبر عن رأٌه بحّرٌة فً مسؤلة حّساسة وهو ٌعٌش وراء 

ٌّن الذٌن حسبوا انفسهم ب! البحار  مثّقفٌن فً هذا الزمن الخلٌع قد بل ونجد أّن التافهٌن والطفٌلٌ
دوا الموقؾ ، فمنهم من صار وزٌر ثقافة ، ومنهم من صار ناببا فً برلمان ، ومنهم من  ٌّ تس

ٌّة ، ومنهم من اّدعى نفسه خبٌرا كً ٌروج لبلنقسام  احتل منصبا لٌتكلم باسم الثقافة العراق
ٌّة أو جه ٌّة والكراهٌة ، وهو ٌرٌد صبػ تلك الثقافة بمسحة طابف ٌّة أو عشابر وؼدا الرجل .. و

ٌّة ، وٌرشد المبدعٌن إلى ما " مفكّرا " المعّمم ٌطلق على نفسه  وهو ٌنّظر فً الثقافة المدن
ٌستوجب عمله ، فهو ٌعلن على الناس ازدواجٌته الماكرة ، إذ ٌلعب دورا دٌنٌا محّرضا ، ولكنه 

  ! ٌتقّمص الدور المدنً لٌلعب لعبته فٌه أٌضا
فاّن المثّقفٌن العراقٌٌن المبدعٌن هم أول ضحاٌا المجتمع ، إذ ٌقفون فً صدارة مشاهد  وعلٌه ،

ٌّة ٌّة واسعة بٌن . العنؾ الوحشً الذي تسود فٌه المنظّمات والعصابات اإلرهاب وثّمة فجوة معرف
ٌّات بابسة ٌجري العمل بها الٌوم وخصوصا صناعة ما ٌسمى بـ  " ما ٌمارس من تربو

فهل ثّمة أّي مجال لتكوٌن المبدعٌن .. سٌكونون وباال على األجٌال القادمة " شلٌن اكادٌمٌٌن فا
مستقببل فً زمننا الٌوم الذي تحكمه أجندات فاسدة مع تفاقم وتراكم االهتراء الثقافً واللؽوي ، 

ٌّة  ومع استمرارٌة المناورة واالزدواجٌات وثنابٌة الدٌنً والمدنً، وممارسة األقنعة اللفظ
هام الناس ، ومع انقطاع المثّقفٌن العراقٌٌن عن مبدعً العالم الٌوم ، وال اجد من ٌقرأ إلي

أّمهات كتب ومقاالت النشؽال الجمٌع فً عالمهم االفتراضً وما ٌنشر فٌه من تفاهات أو 
نعٌش فً ظل ثورة رقمٌة تزلزل بعض مكونات العالم الحدٌث وحداثته " تعلٌقات ، ونحن 

ٌّة أمام المثّقفٌن  -ما قاله هابرماسوفق  " -العلٌا، وكنت أتمنى ان تتّوفر الفرص التارٌخ
فكٌؾ السبٌل إلى . العراقٌٌن المعاصرٌن لٌكون لهم مجدهم العالً فً القرن الحادي والعشرٌن 

 .ذلك ؟ دعونً أعالج ذلك فً مقال قادم
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ابتالء انًسهى وانصبر عهً انبهىي
7 

 

 

الّذٌن ٌتحّملون الجهد، وٌصبرون على عظٌم الببلء، وٌفوزون فً عسٌر القلّة من الناس هم 
ًّ بكلّ طمؤنٌنة وثبات، من دون  ًّ والقابد الرّبان االختبار، وٌسلمون وٌنقادون إلى الحكم اإلله

ًّ المقّدس التالً  :أدنى تزلزل أو ارتٌاب، هذه السمات تّتضح من المقطع القرآن
   
ا َفَصلَ َطالُوتُ   ْطَعْمُه  َفلَمَّ ٌَ َس ِمنًِّ َوَمن لَّْم  ٌْ بِاْلُجُنوِد َقالَ إِنَّ هللّاَ ُمْبَتلٌُِكم بَِنَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه َفلَ

ا َجاَوَزهُ ُهوَ  ْنُهْم َفلَمَّ ِدِه َفَشِرُبوْا ِمْنُه إاِلَّ َقلٌِبلً مِّ ٌَ ُه ِمنًِّ إاِلَّ َمِن اْؼَتَرَؾ ُؼْرَفًة بِ وْا َمَعُه َوالَِّذٌَن آَمنُ  َفإِنَّ
ن فِاَ  بلَقُو هللّاِ َكم مِّ ُهم مُّن ُظنُّنوَن أَنَّ ٌَ ْوَم بَِجالُوَت َوُجنوِدِه َقالَ الَِّذٌَن  ٌَ ٍة َقلٌِلٍَة َؼلََبْت َقالُوْا الَ َطاَقَة لََنا اْل

ابِِرٌَن  ا َبَرُزوْا لَِجالُوَت َوُجنُ *فَِبًة َكثٌَِرًة بِإِْذِن هللّاِ َوهللّاُ َمَع الصَّ َنا َصْبًرا َولَمَّ ٌْ َنا أَْفِرْغ َعلَ وِدِه َقالُوْا َربَّ
ْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِرٌن  (.َوَثبِّ

ًّ من كبلم هللا تعالى فً رواٌة عن اإلمام الرضا علٌه السبلم : فً تفسٌر هذا المقطع النوران
ٌّهم نهر فً هذه المفازة، فمن شرب منه فلٌس من إّن هللا مبتلٌكم ب: ٌا بنً إسرابٌل: وقال لهم نب

حزب هللا، ومن لم ٌشرب فهو من حزب هللا إاّل من اؼترؾ ؼرفة بٌده، فلّما وردوا النهر أطلق 
هللا لهم أن ٌؽرؾ كلّ واحد منهم ؼرفة بٌده، فشربوا منه إاّل قلٌبلً منهم، فالّذٌن شربوا منه كانوا 

: وروي عن أبً عبد هللا علٌه السبلم أّنه قال. ا قال هللاستٌن ألؾ، وهذا امتحان امتحنوا به كم
القلٌل الّذٌن لم ٌشربوا ولم ٌؽترفوا ثبلث مابة وثبلثة عشر رجل، فلّما جاوزوا النهر ونظروا 

: وقال الّذٌن لم ٌشربوا»ال طاقة لنا الٌوم بجالوت وجنوده »: إلى جنود جالوت قال الّذٌن شربوا
َنا أَْفِرْغ َعلَ  ْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرنَ  َربَّ َنا َصْبًرا َوَثبِّ   (ا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِرٌنٌْ

وٌستفاد من اآلٌتٌن الكرٌمتٌن وما ورد فً تفسٌرهما عن أبّمة أهل البٌت علٌهم السبلم عّدة 
ًّ وهً كالتالً  :خصال مهّمة، ٌمتاز المإمنون بالنظر القرآن

ًّ أّنه ال بّد من االمتحان  -1 واالختبار للمإمنٌن  إِنَّ هللّاَ ُمْبَتلٌُِكم﴾، فهو قانون االفتتان اإلله

ٌُْفَتُنوَن  ا َوُهْم اَل  قُولُوا آَمنَّ ٌَ ٌُْتَرُكوا أَن  اُس أَن  ُ * أََحِسَب النَّ ْعلََمنَّ هللاَّ ٌَ ا الَِّذٌَن ِمن َقْبلِِهْم َفلَ َولََقْد َفَتنَّ
ْعلََمنَّ  ٌَ فمن االشتباه الكبٌر أن ٌظّن المإمن بؤّنه فً الحٌاة الدنٌا ٌمّر . اْلَكاِذبٌَِن﴾ الَِّذٌَن َصَدقُوا َولَ

ببل امتحان وببل اختبار، وطبعاً االختبارات متعّددة ومتنّوعة، وقد تشتّد وقد تضعؾ، إاّل أّنه ال بّد 
ا َكانَ : منها لٌعلم هللا الّذٌن صدقوا وٌعلم الكاذبٌن، ولٌمٌز الخبٌث من الطٌب َذَر   مَّ ٌَ هللّاُ لِ

ِب﴾ ٌِّ ِمٌَز اْلَخبٌَِث ِمَن الطَّ ٌَ َى  ِه َحتَّ ٌْ  .اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َمآ أَنُتْم َعلَ

إّنه قد ٌشتّد الببلء فٌكون تحّمله شاّقاً ٌحتاج إلى اإلٌمان القوّي والٌقٌن العظٌم لكً ٌجتازه  -2

فً تفسٌره لآلٌة، فإّنهم ٌصبرون المإمن بسبلم ونجاح، كما مّر عن إمامنا الرضا علٌه السبلم 
ٌّه الكرٌم، مع أّن  نها على لسان نب ٌّ على العطش الشدٌد دون أن ٌتعّدوا حدود هللا الّتً رسمها وب
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الماء ٌترقرق أمامهم، ٌرونه بؤعٌنهم، وٌتحّسسون برودته بؤٌدٌهم وأقدامهم، إاّل أّنهم 
 َفَمن َشِرَب ِمْنُه ! واالمتحان واالختبارممنوعون عن تذّوقه والشرب منه، ال لشًء عدا االبتبلء 

ُه ِمنًِّ﴾ ْطَعْمُه َفإِنَّ ٌَ َس ِمنًِّ َوَمن لَّْم  ٌْ وهو اختبار شدٌد ولكن بمعونة هللا تعالى وتسدٌده .َفلَ
انتصروا على أنفسهم، وخرجوا مفلحٌن منجحٌن من الببلء المبٌن، وارتفعوا إلى مقامات 

ٌن وأولٌاء المإمنٌنشامخة عند رّب العالمٌن، ونالوا  وهذا الفوز . وسام حزب هللا عند أبّمة الدِّ
كان على صعٌد الجهاد األكبر ومحاربة النفس والشٌطان، وكان مقّدمة للفوز فً معركة الجهاد 

األصؽر، وحربهم ضّد أعداء هللا، وبالمقابل من أخفق فً االختبار وانهزم فً مٌدان جهاد 
ْوَم بَِجالُوَت :ان القتال ومجالدة األعداء، وقالالنفس، فإّنه جبن ووهن فً مٌد ٌَ  الَ َطاَقَة لََنا اْل

 .َوُجنوِدِه﴾، فتؤّمل فً ذلك جٌداً فإّن فٌه درساً بلٌؽاً 

ِده﴾  -3 ٌَ ؼرفة )االلتزام الدقٌق بالحكم والتكلٌؾ بحٌثٌاته التفصٌلٌة  إاِلَّ َمِن اْؼَتَرَؾ ُؼْرَفًة بِ

ٌّة الحّقة هلل إّن الدقّ .. نعم( واحدة فحسب ًّ لهً أدلّ دلٌل على العبود ة فً امتثال التكلٌؾ اإلله
 . تعالى، الناتجة عن تعظٌم المولى وتوقٌره واحترام إرادته

ًّ بؤّنه ؼٌر مقنع مثبلً، أو  -4 الجانب التعّبدّي حٌث االلتزام من دون اعتراض على الحكم اإلله

، أو بؤّنه مجحؾ وٌو ًّ ٌّة لهم، والعذاب واأللم والضعؾ عن قتال بافتقاده الجانب المنطق جب األذ
فهكذا المإمن فً التعّبدٌات الثابتة من دون ظهور عللها . إلخ.. األعداء من دون فابدة مرجّوة

 .وحكمه، ٌمتثلها منقاد، وقلبه مطمبّن باإلٌمان مسلِّم تسلٌماً 

ٌّة، دون حصول ترّدد أو تشكٌك أو ارتٌاب، -5 مع أّن المقام شدٌد واالمتحان  الثقة بالقٌادة اإلله

 . عسٌر

الطمؤنٌنة والثبات، واألمل بالنصر والفوز، بمعونة هللا تعالى وتسدٌده، دون ان ٌكون  -6

، -وإن كانوا قد اعّدوا ما استطاعوا منها  -التعوٌل على العدد والعتاد واألسباب الماّدٌة فحسب 
اإه، فالنصر والؽلبة من عنده، وهذا سُموٌّ فً فنظرهم كان إلى مسّبب األسباب عّز شؤنه وجلّ ثن

 ًّ ن فَِبٍة َقلٌِلٍَة َؼلََبْت فَِبًة َكثٌَِرًة بِإِْذِن هللّاِ . التوحٌد األفعال بلَقُو هللّاِ َكم مِّ ُهم مُّن ُظنُّنوَن أَنَّ ٌَ  َقالَ الَِّذٌَن 
ابِِرٌن﴾  .َوهللّاُ َمَع الصَّ

 تعالى، فهم ٌعلمون أّن بصبرهم ٌكون هللا معهم، التعوٌل على الصبر الّذي ٌستمّدونه من هللا -7

ابِِرٌَن﴾  .وٌمّدهم بؤلطافه الخفٌة ونصره العزٌز  َوهللّاُ َمَع الصَّ

ًّ الّذي ٌمّحص هللا به عباده هم القلّة القلٌلة -8  َفَشِرُبوْا ِمْنُه إاِلَّ : إّن الفابزٌن فً االختبار اإلله

ْنُهْم﴾، واألكثر ٌضعؾ ون وٌتهاوون تحت وطؤة الضؽوط المتوالٌة، بل صرٌح اآلٌة َقلٌِبلً مِّ
الشرٌفة أّن األصل كان فٌهم هو مخالفة التكلٌؾ، واإلخفاق فً االختبار، وكان الفوز هو 

ْنُهْم﴾ فالفرق شاسع والبون بعٌد، بٌن السّتٌن ألؾ، وهم الّذٌن . االستثناء  َفَشِرُبوْا ِمْنُه إاِلَّ َقلٌِبلً مِّ
فبل . فقوا، ولم ٌثبتوا، وبٌن الثبلثمابة وثبلثة عشر وهم الّذٌن صدقوا وثبتوا وفازواسقطوا، وأخ

ال تستوحشوا فً طرٌق الهدى لقلّة »تبتبس إذا كنت فً القلّة القلٌلة مع كونك على الحّق، 
 .، فالحّق ثقٌل وال ٌطٌق حمل الثقٌل إاّل األقوٌاء، واألقوٌاء قلّة«أهله

تزام بالتكلٌؾ هً الوهن والشعور بالعجز والضعؾ فً مقابلة األعداء  الَ إّن عاقبة عدم االل -9

ٌّة ٌستمّدها المرء من الطاعة، وبالمقابل ال تجنً  ْوَم بَِجالُوَت َوُجنوِده﴾، فالقّوة الروح ٌَ َطاَقَة لََنا اْل
ة إاّل الخزي والمذلّة، والخوؾ، والوهن، ٌقول اإلمام الّسجاد ٌّ علٌه السبلم  مخالفة األوامر اإلله



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

25 

إلهً ألبستنً الخطاٌا ثوب مذلّتً، وجلّلنً التباعد منك لباس مسكنتً، وأمات «:فً الدعاء
فإّن الشرٌؾ من شّرفته طاعتك »: وٌقول علٌه السبلم فً مورد آخر. «قلبً عظٌم جناٌتً

 .«والعزٌز من أعّزته عبادتك
ح خابفاً من الخلق، فعن إمامنا أبً نعم هذه عاقبة المعصٌة أن ٌفقد اإلنسان ثقته برّبه، وٌصب

من أخرجه هللا من ذلّ المعاصً إلى عّز التقوى، أؼناه هللا ببل مال، »: عبد هللا علٌه السبلم قال
وأعّزه ببل عشٌرة، وآنسه ببل بشر، ومن خاؾ هللا، أخاؾ هللا منه كلّ شًء، ومن لم ٌخؾ هللا، 

ْخُرُجوَن َمَعُهْم َولَبِن قُوتِلُوا اَل   لَبِنْ : وٌقول تعالى« أخافه هللا من كلّ شًء ٌَ أُْخِرُجوا اَل 
ٌُنَصُروَن  ٌَُولُّننَّ اأْلَْدَباَر ُثمَّ اَل  َصُروُهْم لَ نُصُروَنُهْم َولَبِن نَّ ٌَ * ِ َن هللاَّ أَلَنُتْم أََشدُّن َرْهَبًة فًِ ُصُدوِرِهم مِّ

ْفَقُهوَن﴾ ٌَ ُهْم َقْومٌر الَّ   .َذلَِك بِؤَنَّ
ٌَُولُّنوُكُم األَُدَباَر : ب علٌه الذلّة والمسكنة وٌبوء بؽضب من هللا تعالىوكذلك ُتضرَ  ٌَُقاتِلُوُكْم   َوإِن 

ٌُنَصُرونَ  فعاقبة معصٌة أوامر هللا، واالعتداء على حرمات هللا إذاً هً الذلّة والمسكنة . ﴾...ُثمَّ الَ 
 .والؽضب من هللا

الدعاء فً نجاح الطلبات واإلمداد بالصبر والتثبٌت االعتماد على هللا والتوّجه إلٌه دابماً ب -10

َنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسلِِمٌن﴾ ٌْ َنا أَْفِرْغ َعلَ : فمن صفات المإمن الحقٌقً. والنصر على األعداء  َربَّ
« ًّ  .«التسلٌم والصبر على عظٌم الببلء، والثقة باهلّل واالطمبنان إلى النصر اإلله

 
 


