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العراق ينتقل إلى مرحلة الهجوم في مواجهة 

(الدولة اإلسالمية)
1 

 
شهدت القوات العراقية مابعد انهيار مدينة الموصل واستيالء تنظيم الدولة االسالمية على 

المدن العراقية، الكثير من اعادة التنظيم من الداخل، والتي تزامنت مع تشكيل حكومة جديدة في 

ظيم انعكس ايجابيا على قدرة هذه القوات على االرض وكانت نتائجها اعادة التن. 1024سبتمير 

بتحرير بلدة جرف الصخر، التي كانت تسمى مثلث الموت جنوب بغداد، والتي كانت بوابة لتقدم 
القوات العراقية باتجاه عامرية الفلوجه والصعود بأتجاه تحرير مدينة هيت التي تقع تحت 

بأنها باشرت في قاطع  1024نوفمبر  27يوم   مليات بغدادوقالت قيادة ع. سيطرة التنظيم

الكربولية، والنحاالت، والبوعساف، ضمن حدود قيادة : التقدم لتطهير مناطق( 22)الفرقة 

 .عمليات األنبار

المحور االخر المهم في تغير معادلة المواجهة مع التنظيم هواستعادة بلدة ومصفى بيجي شمال 
مابين مدينة الموصل ” الدولة االسالمية“بموقعها الذي يربط خارطة  بغداد وتكمن اهمية بيجي

ومدينة االنبار ومعبر الى مدينة صالح الدين وحوض جبال حمرين، ديالى شرق بغداد، وهذا ما 
ان السيطرة على بلدة بيجي . اكده خبير الدفاع واالستخبارات الفريق الركن وفيق السامرائي

ح الدين وفرض الخناق على التنظيم بقطع االمدادات عنه، ق على مدينة صالويعني ضرب ط

 .وهذا يعني ان استعادة محافظة صالح الدين سيكون مجرد وقت

  

 العمليات في محافظة االنبار

إن إستراتيجية مهاجمة التنظيم التي تتبعها القوات العراقية هذه المرة، تختلف عن سابقاتها،  

العشائر وسكان المنطقة قبل تنفيذ العمليات العسكرية، هذه فهي تقوم على اساس التحالفات مع 
السياسة الجديدة، كسرت حاجز الخوف وعدم الثقة مابين القوات العراقية ومابين عشائر االنبار 

وانعكس ذلك بمشاركة الحشد الشعبي، الذي يضم متطوعين شيعة . والمنطقة الغربية من العراق
إن . ة، ميليشيات اخرى مشتركة بالعملية السياسيةمستقليين ومن مجموعات مسلحة شيعي

مشاركة الحشد الشعبي الى جانب القوات العراقية النظامية، جائت هذه المرة بمباركة بعض 
زعماء عشائر االنبار ابرزها عشيرة ال بو نمر ووصفت هذه الجماعات بالثبات واالنضباط 

يستنسخ تجربة القوات السورية  المشهد هذه المرة في العراق. بدعم ألقوات العراقية
قى بومشاركتها مع مقاتلي حزب هللا في سوريا باستعادة القصير والقلمون ومدن اخرى وت

                                                           
1
 محمدرؤية ـ جاسم  
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لقد . ايران ذلك الرقم الموجود في معادلة سوريا والعراق، من خالل الدعم بالخبرات والتسلح
رزها قاسم سليماني كشفت التقارير والتحقيقات عن وجود مستشارين كبار من فيلق القدس اب

 .الى جانب القوات العراقية في ساحات المواجهة

  

 ”الدولة االسالمية“العشائر تخترق 

أعترف التنظيم بخسارته امام القوات العراقية في اعقاب استعادة بلدة جرف الصخر في شهر 

الى ، وهذا ما جاء على لسان متحدثه ابو محمد العدناني، فقد تعرض التنظيم 1024اكتوبر 

انشقاقات داخل قياداته الميدانية ونجحت القوات العراقية والتحالف الدولي من تحقيق اختراق 
يشار ان هذه الخروقات التي حققتها القوات العراقية، ربما تجير الى . داخل صفوف التنظيم

دفاع صالح العشائر العراقية في االنبار والموصل اكثر من الجهد االستخباري لمنظومة االمن وال
العراقية، في اعقاب جرائم التنظيم ضد العشائر العراقية، هذه الجرائم ربما كانت وراء إعادة 

لكن رغم ذلك فأن . بعض ابناء العشائر الذين يحتلون مرتبة قيادية داخل التنظيم  حسابات
جماعة البغدادي مازالت تسيطر على اراضي واسعة في العراق ماعدا سوريا، البعض يقدرها 

في محافظة االنبار رسالة يريدها ” ال بونمر“ممكن اعتبار مجزرة . ساحة دولة هولندابم
ال “التنظيم ارسالها الى باقي العشائر ويحذر بان مصيرمن يخالف تنظيمه يكون نفس مصير 

هة االرهاب عبر جعرفت بمواقفها الشجاعة في موا” ال بو نمر“يشار ان عشيرة . ”بونمر
ك انتقادات موجهة للحكومة العراقية، بتأخر تسليح عشائر االنبار لمواجة رغم ذلك هنال. سنوات
وربما تعود الى مخاوف الحكومة من ان يمرر السالح الى ” الدولة االسالمية“تنظيم 

المجموعات المسلحة ضمن تجاربها السابقة بتسليح ابناء العشائر، وربما يستخدم بالنزاعات 
. احد مشايخ عشيرة ال بو نمر وشيوخ االنبار الشيخ نعيم الكعودالعشائرية هناك، وهذا ما اكده 

لكن ممكن يكون التأخير مرتبطا بأتمام االستعدادات من التدريب والتسلح البناء العشائر المقرر 
ان تنظلق من قاعدة عين االسد في االنبار وفي المصادقة على قانون الحرس الوطني 

 .ات اداريةءواجرا

  

 ة واالنتقال الى مرحلة الهجومالقوات العراقي

إن انتقال القوات العراقية الى حالة الهجوم ومغادرتها الحالة النمطية التقليدية التي عرفت عنها 

، بان قوات التحالف الدولي انتقلت 1024سابقا، تصاعدت مع اعالن اوباما خالل شهر نوفمبر 

الف الدولي ونوعية الضربات في الى مرحلة الهجوم في العراق مع تغير أهداف واغراض التح
رئيس اركان القوات االميركية الى العراق منتصف شهر ” ديمبسي“كانت زيارة . سوريا

، تعزيز الى إستراتيجية اوباما وتأكيد استمرارية الدعم اللوجستي وتأمين الغطاء 1024نوفمبر 

زيارة . عه في العراقالجوي للقوات العراقية، والتي ساهم كثير بايقاف تقدم التنظيم وتراج
هي تقييم الى نتائج العمليات العسكرية على االرض في العراق واالنتقال الى مرحلة ” ديمبسي“

الف ( 80)جديدة تقوم على تسليح ابناء العشائر واعداد قوة عراقية محلية ربما تصل الى 

ة الموصل مبكرا لكن يبقى الحديث عن معركة مدين. مقاتال استعدادا الى تحرير مدينة الموصل
وتعتبرالموصل . بسبب نوعية هذه المعركة ونوعية الهدف التي تعتبر معقل التنظيم في العراق
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المعركة الفاصلة وتحتاج الى الكثير من التحضيرات، تقديرات االدارة االميركية تقول بانها 
المرحلة . ”الدولة االسالمية“تحتاج الى ثالث سنوات وربما اكثر لتطهير العراق من تنظيم 

الحالية تتمحور حول تحرير بلدات في محافظة االنبار وصالح الدين وديالى، وفي محافظة 
االنبار، اصبحت قاعدة عين االسد القريبة من مدينة هيت، مركز النطالق عمليات اركان للقوات 

العراقية بمشاركة مستشاريين اميركيين، التقارير كشفت وجود خمسون مستشارا في الوقت 

مستشارا في العراق، ومن المقرر ان يصل  2500الحاضر في عين االسد ووجود مايقارب 

يشار ان ماتم من انجازات على االرض هو بجهد عراقي . مستشارا( 3000) العدد الى اكثر من

 .وطني ودخول ودعم الواليات المتحدة للعراق جوا او عبر المستشاريين جاء متأخرا

  

 اقيةتشكيل قوة المشاة العر

أن الجيش العراقي فقد  1024في عددها الصادر في اوغست ” جينز دفنس ويكلي“نقلت مجلة 

الدولة “، خالل صداماته مع مقاتلي تنظيم 1024من قدراته القتالية في شهري يونيو % 30

وأن اربع فرق من إجمالي الفرق االربعة عشر التي يتألف منها الجيش العراقي لم . ”اإلسالمية
ا وجود، أو أصبحت غير فعالة في القتال حيث تم انهيار الفرقة الثانية والثالثة في يعد له

جندي  1100أن ألوية الجيش العراقي مصممة بحيث يتألف اللواء الواحد من   .الموصل ـ تلعفر

أما . يندرجون في ثالث كتائب ومقر قيادة بدعم من وحدات يتم توجيهها على مستوى الفرقة
سبق لها ان تكبدت خسائر كبيرة في القتال في محافظة األنبار منذ ديسمبر   فقد  الفرقة األولى

. وكان اللواءان األول والثاني فيها قد تدنت قدراتهما القتالية في سلسلة من المعارك  .1023

وتتوزع . الف مقاتل حسب اخر االحصائيات( 170)يشار ان الجيش العراقي يصل تعداده الى 

الفرقة االولى والسابعة في االنبار ـ منطقة البغدادي، والرابعة في : ات المشاة اهم تشكيالت قو
صالح الدين والخامسة في ديالى والسادسة والتاسعة والحادية عشر والسابعة عشر في بغداد 

 .واطرافها

  

 الحشد الشعبي

أعلنت لجان  1024وتلبية لفتوى المرجعية الشيعية العليا، الجهاد الكفائي منتصف شهر يونيو 

المحافظات، والتي ترتبط في مديرية الحشد الشعبي في كل محافظة في   الحشد الشعبي في
مديريات الشرطة، يشار بان تعداد الحشد الشعبي في العراق وصل الى مايقارب ثالث ماليين 

 تقريبا، يتمتعون بأمتيازات الجنود في الدفاع، وتكون مهماتهم ساندة للقوات العراقية بعد
توزيعهم على التشكيالت العسكرية وتأتمر بأمرتها، وباتت فاعلة وتتمتع بالثبات وقوة 

المواجهة، ربما يأتي ذلك يعود بسبب العقيدة الدينية والوطنية التي دفعته للتطوع اكثر من اي 

بإعداد مشروع  1024يشار أن مجلس الوزراء أوعز في اوغست . مردودات ومصالح مادية

 .قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبيقانون لتأسيس 
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 أستراتيجية اوباما

إن إستراتيجية اوباما هذه المرة تقوم على عدم التدخل مباشرة واالرتكاز على التحالفات مع  

المجموعات المسلحة وابناء العشائر الى جانب القوات العراقية لمحاربة التنظيم، ومهما كانت 
والتقديرات، فأن الواليات المتحدة اليصل جهدها الى نشر القوات على االرض في  التصريحات

الفترة الحالية في العراق، وكذلك في سوريا التي تقوم على اعادة بناء فصائل جديدة على غرار 
وهذا يعني ان القوات العراقية والقوات االميركية تتجه الى تشكيل الوية . الجيش السوري الحر

العشائر لمقاتلة التنظيم،هذه الخطوة تتزامن مع قرار الحكومة والبرلمان العراقي  من ابناء

 .بتشكيل الحرس الوطني، رغم ان التشكيالت الجديدة في االنبار تقع خارج ذلك

  

 خطة وزير الدفاع االميركي

، أن وزارة الدفاع ستكثف 1024نوفمبر  26أعلن وزير الدفاع األميركي، تشاك هيغل يوم 

، مستخدمة القوات الموجودة بالفعل في ”داعش“متها لتدريب القوات العراقية لمحاربة مه
وقال خالل زيارته للمركز . العراق لبدء المهمة إلى حين توفير التمويل لمبادرة أوسع نطاقا  

بكاليفورنيا، إن قوات العمليات الخاصة تحركت إلى ” فورت أروين“الوطني للتدريب في 
قائد ” لويد أوستن“هيغل أن الجنرال “  ذكر. لبدء العمل في برامج التدريب  محافظة األنبار

فرد ( 2600)القوات األميركية في المنطقة، أوصى بأن تبدأ القوات األميركية التدريب مع نحو 

وكان أوباما طلب أيضا  من . موجودين بالفعل في العراق لتقديم المشورة للجيش العراقي

مليار دوالر لتدريب وتسليح القوات  2.6ليار دوالر للمبادرة، منها م 5.6الكونغرس مبلغ 

 .العراقية

  

 فاعلية الضربات الجوية

الضربات الجوية ربما كانت في البداية اكثر فاعلية ضد مقرات التنظيم، لكن في الفترة االخيرة 
ضربات ضعف تأثيرها ربما بعد ان غير التنظيم الكثير من سياسته على االرض لتجنب ال

من التحرك بارتال او مجموعات ” الدولة االسالمية”الجوية، التقارير كشفت تجنب جماعة
كبيرة واالنتقال الى خاليا صغيرة تتحرك على االرض وتندفع داخل المناطق السكانية من اجل 

فلم يعد يعتمد التنظيم على اسلوب زج االرتال والعجالت الثقيلة . وتأمين الحماية  التخفي
تحرك مابين المدن، ماعدا ماتشهده مدينة كوباني في سوريا، والتي تتشابك هي االخرى مع وال

إن استمرار القتال بهذه . القوات الكوردية، مما يضعف ايضا تأثير الضربات الجوية هناك
الطريقة في كوباني، يعني نجاح المقاتلين الكورد في مواجهة التنظيم، وهم مقاتليين متمرسين 

لقد تحولت كوباني الى فخ . خلوا في معارك حاسمة وطردو التنظيم من اراضيهمسبق ان د
ومركز استنزاف الى جماعة ابو بكر البغدادي، اضعفت التنظيم في مواقع قتالية اخرى ومن 

 .المرجح ان تكون النتائج العسكرية على االرض لصالح المقاتليين الكورد بالنهاية
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  تغيرات سياسية

التطورات الميدانية والسياسية غيرت المعادلة وازالت الكثير من المخاوف والقلق في هذه 
. ل السابقثيعد يسمع تهديد باجتياح بغداد م  احتماالت تهديد مدينة بغداد من قبل التنظيم، فلم

االستخبارية من داخل بغداد كشفت عن اتخاذ بغداد اجرائات احترازية في حزام   المعلومات
شدها غرب بغداد في مدينة ابو غريب التي ال تبعد سوى عشرة كيلومترات من المنطقة بغداد ا

كشفت التقارير االستخبارية ان التنظيم فقد رهانه على . الخضراء داخل العاصمة العراقية بغداد
بغداد، بعد ان تمكنت وزارة الداخلية من كشف عدد من الخاليا، لكن رغم ذلك  خالياها داخل

عاصمة تشهد عمليات تفجير بسيارات مفخخة او عبوات، لكنها تستهدف اهدافا رخوة مازالت ال
إن اعتماد التنظيم اسلوب استهداف اطراف مدينة . اكثرها مناطق سكنية شيعية واسواق عامة

بغداد من حزام المدينة ابرزها منطقة الطارمية ـ التاجي بضرب الهاونات او راجمات وتنفيذ 
ند نقاط السيطرة والحواجز، يعني فشل التنظيم استخباريا بمرور الحواجز عمليات انتحارية ع

وضعف الخاليا من الداخل، وهذا يغير من معادلة المواجهة العسكرية واالستخبارية مابين 
المرحلة الحالية من النتوقع ان تشهد تغير نوعي بتقلص .التنظيم والقوات العراقية على االرض

 .“ ةالدولة االسالمي“خارطة 

على حاجات ومشاكل المنطقة الغربية في العراق، لم ” الدولة االسالمية“إن صعود تنظيم 
يستطع ان يستمر طويال ، فقد ظهرت بوادر رفض الى هذا التنظيم من جديد من داخل عشائر 

إن التحالفات . االنبار، لتتحول االنبار الى بيئة طاردة لألرهاب من جديد للجماعات المسلحة
التنظيم والزعامات العشائرية والجماعات المسلحة تبقى خاضعة الى االعراف العشائرية،  مابين

وربما الخروج منها ليست بالعملية الصعبة، وهي تعيد لألذهان تجربة القاعدة في افغانستان مع 
طالبان اصحاب االرض، وكيف استطاعت طالبان انتزاع اراضيها من القاعدة ورفضها عولمة 

قاعدية من اجل مصلحة افغانستان، باعتبارها صاحبة االرض، وهذا السيناريو من الجهاد ال

 .المرجح ان يتكرر وللمرة الثانية في محافظة االنبار

  

 باحث في قضايا اإلرهاب واالستخبار*
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هل التزمت األدارة االميركية بما الزمت به نفسها 

تجاه العراق؟
2 

 

 
 
 

االخيرة التي قام بها قائد الجيوش االميركية ديمبسي الى العراق بمناسبة الزيارة االخيرة 
وتصريحه بخصوص حاجة الجيش العراقي الى مزيد من التدريب والتسليح ، وتلميحه الى ان 

ما الذي تهدف اليه هذه التصريحات المتكررة من قبل !. المعركة مع االرهاب قد تطول سنينا 
المستويات غير نقل اوحصر صراعاتها ونزاعاتها في  قادة وسياسيين اميركيين على مختلف

 !.لتحقيق اهداف بعيدة المديات ؟ الساحة العراقية عبورا
كان للنزاعات االقليمية والدولية، والتهديدات والتوترات التي طبعت عالقاتها أثرا سلبيا على 

النظام الديمقراطي واتضح هذا األثر بعد سقوط السلطة السابقة وقيام . األوضاع في العراق
الجديد حيث أسهمت تلك الصراعات في زعزعة األوضاع األمنية بعدما تحول العراق الى ساحة 

وهذا ما بدا جليا في الخالفات . لتصفية الحسابات وفض النزاعات بعيدا عن ساحة المتخاصمين
بينها وبين التي تأزمت بين الواليات المتحدة وبعض دول المحيط االقليمي للعراق من جهة و

ناهيك عن صراعات تلك الدول مع بعض قوى . قوى االرهاب الدولي المنظم من جهة اخرى
االرهاب التي أسهمت في احتضانه وتمويله وتدريبه في فترات سابقة قبل ان ينقلب السحر على 

 .حرالسا
هاب وليت األمر توقف عند حدود نزاعات الواليات المتحدة مع بعض دول الجوار أو مع االر

فقد أصبح للصراعات السياسية داخل الدولة االميركية تأثير مباشر على األوضاع في . العالمي
والنزاعات . العراق بشكل عام، ال بل حتى اإلنشقاقات الفرعية داخل مؤسسات الواليات المتحدة

ها العراق لتزيدالمستمرة بين األحزاب فيها صارت تلقي بتبعاتها على األوضاع المتأزمة في 
 .تعقيدا واضطرابا

وبطبيعة حال فإن مرد ذلك يأتي من مساهمة الواليات المتحدة في إسقاط السلطة السابقة، 
وقيادتها لتحالف دولي واسع إلتمام تلك العملية كما انها تحتفظ بعشرات اآلالف من الجنود 

لف بعض الذين يمثلون قوات متعددة الصنوف تشرف على قيادتها وادارتها مؤسسات قد تخت
مع أهداف الـ " البنتاغون"أجندتها على الساحة العراقية الملتهبة، فكثيرا ما تقاطعت قرارات 

"C.I.A  " كما ان نشاطات وكالة المخابرات الفيدرالية قد ال تتفق تماما مع السياسة الخارجية
                                                           

2
 عراق القانون -حميد الموسوي 
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 .للواليات المتحدة االميركية
الجمهوري والديمقراطي فانعكاسات : دةأما على صعيد الحزبين الرئيسين في الواليات المتح

نزاعهما على ساحة األحداث العراقية أو ضح من ان توصف فقد تم التركيز على الحالة 
الحسابات بين الحزبين العراقية بحيث استغلت أبسط الثغرات ووظفت أصغر األخطاء لتصفية 

 .المذكورين
االميركي حتى بدأت التحركات " الكونجرس"فما ان فاز الحزب الديمقراطي باألغلبية في 

وكنا نترقب بحذر نتائج تلك . السياسية لكال الحزبين وباتجاه الساحة العراقية المضطربة تحديدا
ولعلمنا المسبق بخالفات الحزبين األزلية، وترصد أحدهما ألخطاء اآلخر . الزيارات المكوكية

برغم كثافتها وتنوع  -ك الزياراتوتسقط عثراته إللحاق أكبر وأسرع هزيمة به فلم نتوقع من تل
انها ستعجل باعادة اعمار العراق، والعمل على  -شخوص القائمين بها ومراكز مسؤولياتهم

 -أعقبت فوز الحزب الديمقراطي -فخالل الفترة المنصرمة!. استتباب األمن واالستقرار فيه
ين أمثال وزير الدفاع توافد على العراق عدد كبير من المسؤولين االميركيين ومن كال الحزب

الجديد روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندليزا رايس وهما جمهوريان كما هو معروف، ومن 
 .جلسالحزب الديمقراطي هيالري كلنتون عضو مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي رئيسة الم

كان . وخالل الفترة ذاتها تعاقب على زيارة العراق أعضاء بارزون في مجلسي النواب والشيوخ
المفروض ان يكون اولئك المسؤولون صورة عن كثب للشأن العراقي وتداعيات سقوط السلطة 
الدكتاتورية حيث كان معظمهم يجهل التفاصيل الدقيقة لمجريات األمور في العراق، وال يمتلك 
القدر الكافي من المعلومات عن حجم الهجمة االرهابية واختالط األوراق ألجندات خارجية على 

لكن الذي حصل ان بعض اولئك المسؤولين كانوا يبدون تعاطفا كبيرا مع الشأن . تهساح
العراقي، ويتعهدون بتنفيذ التزامات ومقترحات لمعالجة األوضاع األمنية واالقتصادية على وجه 
الخصوص لكنهم ما ان يعودوا حتى تطغى نبرة الخطاب الحزبي المتحيز لتحقيق مكاسب حزبية 

لطرف أو ذلك والساحة العراقية ارض خصبة ما دامت تشهد اضطرابا أشد على حساب هذا ا
والالفت ان العرف االميركي قد تغير هذه المرة فالمعروف عن السياسة االميركية انها !. سخونة

مبنية على ثوابت ال تتغير وال تتأثر بتعاقب الجمهوريين والديمقراطيين خاصة في معالجة 
لتي يشترك الجيش االميركي في خوض معاركها، حيث تتوحد جميع القضايا العالمية وخاصة ا

األصوات وتتفق كل األحزاب وفي مقدمتها الحزب الحاكم والحزب المعارض على دعم السياسة 
 .ةالخارجية ودعم الجيش في تلك المرحل

ومع ان الجيش االميركي قد دخل معركة مصيرية متداخلة هذه المرة هدفها الرئيس القضاء 
االرهاب الذي ضرب الواليات المتحدة في عقر دارها، ومحاولة ابعاده عن الساحة  على

االميركية وهدفها اآلخر بناء شرق أوسط جديد، وهذا الهدف تصب نتائج مردوداته في صالح 
فمع ما درجت عليه السياسة الخارجية للواليات المتحدة ومع . السياسة االميركية حال تحققه

الواضحة نرى ان بعض السياسيين االميركيين يصرون على كسر كل تحقق هذه األهداف 
القواعد في سبيل تحقيق هدف حزبي ضيق وهو إلحاق الهزيمة بالحزب المنافس لتحقيق 

قد يتصور البعض ان تلك التغيرات أو الخروج عن المألوف واألعراف . مكاسب انتخابية
فإن مثل هذا التصور صحيح، لكن السياسية شأن يخص االميركيين أنفسهم، والى حد ما 

انعكاسات ذلك التغير على الممارسات والمراوغات السياسية والميدانية في الساحة العراقية هو 
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ما يجعلنا نتوجس حصول شرخ في العمل المشترك الذي تم االتفاق عليه بين الحكومة الوطنية 
األمني بشكل خاص وحالة  والواليات المتحدة وما يحمله هذا الهاجس من مخاطر على الوضع

التغيير بصورة عامة والتي ما تزال في خطواتها االولى تعترضها المفخخات والعبوات 
ومن فوقها واألسالك الشائكة وتحدق بها المخاطر والمؤامرات من بين يديها ومن خلفها 

 !.وتحتها
لعراقي والتي ان الستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس باراك اوباما بخصوص الشأن ا

تزامنت مع الخطة األمنية الجديدة التي قررت الحكومة العراقية العمل بها تتطلب توحيد الخطاب 
والقرار في كال االدارتين العراقية واالميركية طالما ان الهدف هو مواجهة االرهاب التكفيري 

المنحى يصب  وانجاح مشروع الشرق األوسط الجديد وعليه فإن أي تصريح أو عمل يخالف هذا
في صالح قوى االرهاب العالمي ويؤدي الى إفشال كل الجهود المبذولة في سبيل استقرار 

ومع ان الرؤساء االميركين كلنتون وبوش واوباما قد . المنطقة وقيام مشاريع التنمية فيها
مرارا ان خيارهم الوحيد هو النصر على االرهاب مؤمنين بانه  -خالل فترات حكمهم -أكدوا

صر لإلنسانية وتصب نتائجه في صالح البشرية وليس في صالح العراق أو الواليات المتحدة ن
اال ان ما يردده بعض المسؤولين االميركيين و الديمقراطيين منهم بشكل خاص يهدم كل . فقط

ومثال ذلك التصريحات المتناقضة التي . مقومات ذلك النصر وال يصب اال في مصلحة االرهاب
في بغداد مقيمين اداء الحكومة الوطنية وكيف تغير ذلك التقييم حال وصولهم واشنطن أدلوا بها 

وال يخفى ماللتسريبات من األثر السيء . وتحت تأثيرات معينة تصب في احراج االدارة الحالية
 .رطة الستراتيجية الجديدةعلى خا

الملف األمني وتنفيذ  ال شك ان القرار السياسي العراقي له استقالليته، وما تحقق من تسلم
األحكام التي أصدرها القضاء المستقل، وتطور العالقات العراقية مع أنظمة تتقاطع مع السياسة 

االميركية وكثير من األمثلة االخرى دليل واضح على تلك االستقاللية لكن الشراكة العراقية 
وإبعاد الساحة . زمت به نفسهااالميركية في بناء عملية التغيير تحتم التزام جميع األطراف بما أل

العراقية المضطربة عن كل النزاعات الحزبية االميركية وتداعياتها، ففي ذلك تحقيق األهداف 
المشتركة وعلى رأسها القضاء على االرهاب المنظم، واعادة االستقرار واألمن ليس للعراق 

لمعنية باضطراب المنطقة وبخالف ذلك تكون الواليات المتحدة هي ا. وحده بل للمنطقة بأسرها
والمسؤولة عن فشل المشاريع المطروحة ويتحمل قادتها الجدد كل ما يترتب على ذلك الفشل 

اننا نتطلع الى مواقف وافعال جادة من قبل االدارة االميركية تجاه العراق . من تداعيات وأزمات
االرهاب واعادة االن سياسيا واقتصاديا وعسكريا وخاصة بما يتعلق بملف القضاء التام على 

مواقف وافعال تؤكد التزام الجانب االميركي بما الزم به نفسه لقيام ..واالستقرار الى العراق 
 .عالقة صداقة وتعاون مشترك مبنية على االحترام المتبادل والمنافع المشتركة
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التوصيف الظالم للحشد الشعبي
3
 

 
 
 
 

القوى الوطنية منصة قاعة المؤتمرات الصحفية في قبل عدة ايام اعتلى عدد من اعضاء كتلة 
مجلس النواب وطالب زعيمهم بإيقاف تجاوزات الميليشيات على بيوت الناس واعراضهم 

ويقصد بالميليشيات هي قوات الحشد الشعبي التي . وممتلكاتهم أثناء دخولهم للمناطق المحررة 
) نا تاريخ الحروب بما فيها من ولو قرأ. لّبت نداء الوطن والمرجعية للتصدي لألرهاب 

جميعا بال استثناء  –الحروب  –الفروسية المزعومة في ذلك الزمان لرأينا انها ( جنجلوتيات 
تخترق أحيانا  وتقسو على القواعد االنسانية ، فالحرب هي الحرب في كل زمان ومكان بطش 

ان نفترض ان يكون هناك  وفي كل االحوال والحاالت اليمكن. وقتل ودماء وتدمير للممتلكات 
ومع ان الناطق بلسان كتلته يدرك جيدا بأن العراق كان على كف . جيشا او مقاتلين من المالئكة

عفريت في االيام االولى لتنفيذ صفقة بيع الموصل ويدرك ايضا من َوَقَف للتصّدي للمد الداعشي 
تيقظ ابنائها من صدمتهم المتخلف الذي اراد ان يلتهم االرض ومن عليها بسرعة قبل ان يس

لكنه بتلك التصريحات يحاول ان يقلل من شأن بطوالت العراقيين الذين ادركوا بأنهم سيصبحون 
دين وال اعراف لهم، في وقت يتبين من خفايا هذا الخطاب السياسي  عبيد وسبايا بيد من ال

ين تحت حن الرازاحباط الروح المعنوية للمقاتلين وزرع الخوف والّرعب في نفوس المواطني
نير االحتالل الظالمي وتخويفهم من وجود مقاتلي الحشد الشعبي اللذين اصبحوا رسميا جزءا 
من المنظومة االمنية ، او انها دعوة ألبقاء الحال كما هو واتهام الدولة بأنها اضعف من ان 

ررة لمواجهة واخيرا هي دعوة ألبناء المناطق المح. تحرر ارضها المدنسة من قبل قوى الغدر 
الحشد الشعبي واالعتداء عليهم وبذلك خلق فتنة جديدة واحتراب طائفي جديد يرقص له دعاة 

ومع ذلك فقد شّكلت لجان للتحقيق في التجاوزات . الفتنة بعد ان فشلت محاوالتهم االولى 
 كما صّرح بذلك رئيس. المزعومة التي ارتكبها البعض وحوسب من ثبتت عليه تهمة التجاوز 

ان الناطق بلسان كتلته يغّض الطرف عن البيوت التي تصدر منها النيران . لجنة االمن النيابية 
ضد القوات االمنية وظهيرها الحشد الشعبي اثناء التقدم لتحرير المناطق المغتصبة في كل مكان 

ومة ويبدي امنياته في بقاء هذه المناطق على حالها من اجل ان تظل موضوعا للتشكيك في الحك
كما ان هذا الحشد الذي قّدم الكثير من . الجديدة وضعفها تجاه االرهابيين وبابا للشماتة 

التضحيات قد حّفز الكثير من ابناء المناطق التي تعرضت ألعتداءات داعش من االنتفاض ضد 
ون ايها النائب الفاضل لو كان االمر متروك لكم لكان األرهابي. هذا االخطبوط التكفيري اللعين 
انه الوطن هو من دفع هؤالء المقاتلين الى تقديم ارواحهم .. اليوم يعيثون في ارضنا فسادا 

                                                           

 النهار - جواد البياتي 3
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ومن الكبائر الوطنية والدينية واالخالقية والتاريخية زرع روح االحباط . نذورا من اجل بقاءه 

  .في نفوسهم
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الجيل الرابع من الحروب ومهمات الطابور الخامس 

فيه
4

 

 
الى تكتيك جديد في حروبها عما سارت عليه في العهود الماضية   االمبريالية العالميةاتجهت 

،للعدوان على الدول، والسيطرة على خيرات وموارد البلدان، والهيمنة على الشعوب، وذلك عن 
طريق الجيل الرابع من الحروب، وهي كما اوضحنا سابقا ، تتم بإثارة الصراعات الداخلية 

 تالفات العرقية أو الطائفية بين شعوب الوطن الواحد،،مستغلة االخ
فيقتل بعضهم بعضا  ويدمروا البنية التحتية للبلد من عمران وتراث ومظاهر حضارة ،ويحيلوها 
الى خرائب ،ويوقفوا عجلة التطور والتقدم، ويعّطلوا حركة الحياة اليومية ومصالح المواطنين، 

الهيمنة   ه الى درجة كبيرة، تسهل بعذئٍذ لالمبريالية،وينهكوا اقتصاد البلد ويضعفوا قدرات

 .وتحقيق جميع اهدافها
هذا ما مارسته وما زالت تمارسه في البلدان العربية اليوم،فقد ابتدأت بتونس بذريعة الثورة 

على النظام المستبد، ثم اتجهت الى ليبيا فاليمن والسودان فمصر فسورية ثم العراق الذي سبق 
النظر عن   تُه احتالال  مباشرا ، وقضي على نظامه الذي كان سائدا  فيه، بغضلها أن احتل

وجاهته ورأينا فيه، حيث فشلت في تدميره تدميرا  شامال ، وتحطيم معنوياته عند احتالله،فقد 
المقاومة ضده إثر حلّ جيشه وترك الماليين من منتسبيه دون مورد رزق، نتيجة   احتدمت

 .لخونة على تصفيتهاالعوان من ا  تحريض
قوى االحتالل بكل صرامة حتى ارغمته على االنسحاب كي يجرب   بدأت تلك المقاومة في ضرب
في الجيل الرابع من الحروب، حيث قام بنشر الفوضى التي اطلق   البديل عن احتالله المباشر

تكاب ابشع عليها بالخالقة، وزرع اآلالف من عمالئه في الداخل،الشعال الفتن، والقيام بار
الجرائم بقتل الماليين من العراقيين، والتمثيل بجثثهم واحداث التفجيرات في كل مكان، وقد نجح 

لألسف عن طريق هذه الحرب الخفية ، أن يدّمر العراق، ويشعل الفتن الطائفية والعرقية، 
فيها،غير  في سوريا كذلك وهي مستمرة  مستغال  التنوع البشري فيه،وهو ما فعلته االمبريالية

انها قد تعثرت في مسعاها في مصر، فقد فوجئت بوحدة الشعب المصري وصحوته وتصديه 
بماليينه لها وألعوانها الذين نّصبتهم لحكم البالد، ممن طرحتهم بأسم الدين فصدمت بموقٍف 
غير متوقع، اذهلها وافقدها صوابها،رغم المليارات التي انفقتها لشراء ذمم الشعب المصري، 

سوى مع قلة من المتخلفين واالنتهازيين،و خرج بماليينه الى شوارع مصر   نها لم تستطعلك
في جميع محافظاتها، منددا  بخططها الخبيثة، فوقف الجيش المصري القوي الى جانب شعبه، 

على عرش   التي اجلستهم  داعما  انتفاضته ضد اعوان االمبريالية من الجماعات المتطرفة
                                                           

 جريدة العراق – يوسف علي خان 4
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في الجيل الرابع من   صدين لهذا االسلوب الجديد الذي اعتمدته االمبرياليةمصر، متحدين مت
الحروب الذي تجنبت فيه الدخول المباشر في الحرب عن طريق جيوشها ،تحاشيا  من 

شاملة ،تستخدم بها   االعتراض الدولي وما قد يتبعه من مواقف قد تدفعها الى شفير حربٍ 
ا تعمل على تحاشيه، واستبدال تعرضها بالدول عن طريق االسلحة النووية كما ذكرنا، وهي م

هذه الحرب الخفية التي تعمل فيها من وراء حجاب، بتسخير سكان البلد الواحد نفسه، للتصارع 
والتصادم فيما بينهم،وتدمير انفسهم بأنفسهم، فال تستطيع أّية جهة دولية االعتراض على 

ير واضحة المعالم، مرتدية طاقية االخفاء وليست الدولة المحرضة أو تتهمها بالتدخل، فهي غ

 !! مشتركة بجيوشها فيها
إذ أنها هي تدير هذه الحرب عن بعد، وهو االسلوب الذي نجحت به في معظم الدول التي كانت 

لها اليد الطولى في خرابها، دون ان تخسر جنديا  واحدا  من مواطنيها أو دفعت أي مال من 
لمقتول هم مواطنو تلك الدول المثارة فيها تلك الحروب، ونفقاتها مما في مواردها ، بل القاتل وا

تلك البلدان من موارد مثل ما يحدث مثال  في معظم الدول العربية، فاالمبريالية لم تخسر شيئا  
طيلة هذه الحروب التي امتدت الكثر من ثالث سنوات، خسرت فيها البلدان الكثير من مواطنيها 

دها ، ودّمرت بنيتها التحتية، وتراجعت في مضمار الحضارة مئات السنين خالل واموالها وموار

 .هذه الحروب العبثية التي زجت بها بذرائع ملفقة، وهي مستمرة حتى يومنا هذا
حروب أهلية داخلية، وكل ما تفعله االمبريالية فيها، دعم كافة االطراف ببيعهم ما يتكدس لديها 

لحروب، اسواقا  رائجة، فهي اسلحة تقليدية، تكون كافية لقتل من سالح، يجد له في هذه ا
بعضهم البعض، وتخريب البالد وإثارة الفوضى، وتعطيل التطور ومنعه، ونشر الجهل والتخلف 

ومحو الثقافة إلزالة الوعي ونشر األّمية، وتغييب االدراك، فتبقى هذه البلدان بحاجة الى ما 
ت حربية الدامة زخم هذه الحروب، وتسليح مليشياتها تنتجه المصانع الغربية من منتجا

تستعيد   المتحاربة، ثم تعمل االمبريالية على إيجاد فترة هدنة مؤقتة لبعض الوقت،
الدول التي توقفت فيها الحرب االهلية ، بناء ما خّربته تلك الحروب بما تستورده من   خاللها

بعد فترة الهدنة   الدول االمبريالية،  ي تلكالغرب، ثم تنه  الغرب من مواد ، فينتعش اقتصاد
األولى، فتعود   األهلية  بناء ما خّربته الحرب  التي قد تستغرق بضع سنوات، حيث تمّ 

  االمبريالية
إل ثارة الصراعات من جديد، ويبدأ التخريب والتدمير مرة ثانية وثالثة، وهكذا تفعل مع هذه 

ذه الحروب، لتعرض االقتصاد الغربي الى نكسات وركود الدول المتصارعة بشكٍل دائم ،فلوال ه
االوتوماتيكية، إذ تستطيع هذه  مدمر، نتيجة الكم الهائل من االنتاج الذي تنتجه مصانعها

الحروب امتصاص كل ما ينتجه الغرب، مقابل ما يحصل عليه من أموال وموارد من تلك البلدان 

 .المتصارعة
من حروب الجيل   لرابع، وبدأت بتطبيق الفصول األولىلقد نجحت في تطبيق حروب الجيل ا

الخامس التي تعتمد على الطابور الخامس، والتدخل الجزئي بحجج القضاء على بؤر االشتعال 
متخذة من بعض منظمات المجتمع المدني الغطاء   ،حماية لحقوق اإلنسان وفرض األمن

ما ابتدأت التحرك اليه في تونس وما  الشرعي لها من أجل انهاء واخماد بؤر النزاع هذه، وهو
تعتمد عليه كليا  في مصر، فهي تحاول التدخل بما يجري فيها، والضغط على اطراف 
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لفرض التهدئة واحالل السالم، فتعمل على تحطيم القوى، وتدمير ما تبقى من امكانيات،   النزاع
االموال والمستثمرين وقد يكون عادة الطابور الخامس من النخبة المثقفة، واصحاب رؤوس 

واساتذة الجامعات والشخصيات المتنفذة في البلد، خاصة ممن درسوا وعاشوا فترات 
في العالم الغربي، واعتادوا تلك الحياة االوروبية واندمجوا في اجوائها، وتثقفوا   طويلة

تصورهم بثقافتها المتحررة وتأثروا تأثرا  كبيرا  بمفاهيمها، وباالخص من الذين تروج لهم و
اكثر استعدادا  للتجند   بكونهم أقليات، حيث يثيرون فيهم مشاعر االضطهاد، كي يجعلونهم

من موارد،   انتزاع ما تمتلكه بلدانهم  والعمل كطابور خامس،والتعاون مع الغرب من أجل
والسيطرة على منابع النفط فيها، أو أي مصدر طبيعي آخر مع أّنُه في الحقيقة ال توجد أقلية 

بين مواطني البلد الواحد،فهو مفهوم مختلق، فكل مواطن مولود في البلد ويحمل جنسيتها، له 
نفس الحقوق مع اآلخرين بغض النظر عن دينه وعرقه وحجم مكونه، والتي تحاول االمبريالية 

 .ان تجعلها مقياس لثقل تواجده في ذلك البلد
المستعمرة التي تريد ان تخلق الفتن بإثارة مثل مفهوم االقلية ال يوجد إاّل في ذهنية االمبريالية 

هذه التعابير، وال يجوز أن تكون معرض تداول بين ابناء البلد الواحد، وعدم االنجرار الى ما 
تحاول ان تتبعه في مختلف الدول ،فالغرب واالمبريالية بشكٍل عام، يحاول خلق النزاعات بشتى 

إلدامة الصراع، وال يفسح المجال اللتقاط   تهاالصور، بما يحقق لها المصالح باعلى درجا
االنفاس لشعوب تلك الدول، فهي ال تقف عند خطة واحدة ثابتة، فمراكز بحوثه مستمرة في 

إيجاد االساليب واجراء الدراسات والبحث عن البدائل، فنجد الغرب اليوم يعتمد على العديد من 
بين صفوف المجتمعات العربية  المنظمات التي ساعد هو نفسه على انشائها وزرعها

منظمات   واإلسالمية، والدول المتخلفة ذات الموارد الطبيعية المهمة، وحشرها تحت أسم
المجتمع المدني، وتحت العديد من الشعارات واالهداف البراقة األخرى للتمويه وخلط االوراق، 

ة، وهي نفسها ما يطلق عليها مع احترامنا للعديد من هذه المنظمات التي تعمل فعال  الهداف نبيل
الوطنيون بالطابور الخامس الذي تشكل أول مرة خالل الحرب العالمية األولى للتصدي كمقاومة 
وطنية داخلية، نشطت لمقاومة المحتل، والعمل على إعاقة جيوشه الغازية وتدميرها أو تخريب 

تي تبيع نفسها للمحتل وتخضع الفئات ال  منشآتها، أّما اليوم فقد انعكست اآلية، فقد غدت بعض
الغراءاته ، وهي فصائل خائنة، ترضى لنفسها العمالة ضد ابناء وطنها، مقابل بعض االموال 

التي تضخها لها حكومات الدول االستعمارية المحتلة،تقوم بمهمات الطابور الخامس ضد 
ب الكونية الثانية، و اكثر نشاطا  خالل الحر  بلدانها، وقد شاهدنا مثل هذه التنظيمات العميلة

اعتمادا  قويا  على بعض الشرائح المتواجدة في تلك الدول المتعرضة   تعتمد الدول االستعمارية
أو من   من سكان ذلك البلد  للغزو، والتي تكون في حالة تذمر وخوف من الشرائح األخرى

الغازي المحتل المنقذ لها قد تشعر بالتهديد الدائم في بلدها،فقد تجد في   الطوائف المتنوعة التي
فتكون اكثر استعدادا  للتعاون معه، و قد اتخذ   من تسلط الشرائح المتنفذة من ابناء الوطن

الطابور الخامس في الوقت الحاضر منحى واسعا  جدا ، وتحت مسميات وعناوين إنسانية مغرية 
حاول فرض النظام ، مثل منظمات حقوق اإلنسان التي تقف حائال  ضد أّية حكومة وطنية ، ت

بمالحقة المسيئين والمجرمين لمعاقبتهم، فتثير   وتطبيق القانون إلشاعة األمن ونشر االستقرار
بذريعة الدفاع عن حقوق   الزوابع في وجه الحكومات الوطنية،  مثل هذه المنظمات المدسوسة

ى مستمرة في البلد لكي تجعل الفوض  اإلنسان ، كي تمنعها من اتخاذ االجراءات ضد المجرمين،
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، وتفعل نفس الشيء مع منظمات الدفاع عن الديموقراطية أو منظمات اإلغاثة الدولية، وغيرها 
مما تخلقه من اآلف التسميات والعناوين الملفقة، بقدر مجموع ما تستطيع ان تنشئه من هذه 

اآلف منظمة،  المنظمات التي بلغ اعداد البعض منها في بعض البلدان العربية اكثر من خمسة
وهي ال تعدو في معظمها اللهم إال القليل منها ذات االهداف النبيلة حقا ، أّما البقية 

تعمل لحساب االمبريالية ، لتقديم التقارير والمعلومات عن بلدانها   منظمات استخباراتية  فهي
لدول الى االستعمار، كما تعمل كحاضنات للعديد من الدخالء االجانب، وبعض العمالء ل

االمبريالية،حيث يتواجدون بينها كخبراء في االختصاص الذي تتبناه تلك المنظمات، فيسهلوا 
لهؤالء الجواسيس، التنقل والحركة بحرية كاملة داخل الدول المعتدى عليها، وقد تتغلغل داخل 
الثورات الوطنية لتعمل على تدمير وتخريب بعض المرافق الحيوية في البلد، لتشويه صورة 

حركات اجرامية تخريبية، وليست ثورات وطنية   الثورة كي تعطي انطباعا  عن الثورات بكونها
كي يسهل ضربها وال تلقى دعما  دوليا  أو شعبيا  من احد، وقد تم اكتشاف العديد منهم في مصر، 

وثورة   يناير 15يعملون مع بعض المنظمات المتنوعة حتى من االسرائيليين، خالل ثورة 

ثين من يونيو ،حيث قاموا بحرق مكتبة الوثائق المصرية، واعتدوا على المتاحف والمرافق الثال
فيها والتي تعتمد عليها السياحة في مصر، وهو نفس ما   ودمروا العديد من اآلثار  السياحية

جرى مع الوثائق العراقية التي نقلت الى خارج العراق، وسلّمت لالجنبي، وما زال لألسف 
ويستقبل المزيد من   لخامس يعمل بحرية ونشاط ويحتضن العديد من هؤالء العمالء،الطابور ا

المنخدعين، وقد نرى ان العديد من الفصائل المسلحة التي تخّرب داخل الدول العربية هم 
اعضاء في منظمات مجتع مدني أو كانوا يعملون معها قبل انضمامهم الى التشكيالت المسلحة 

من البلدان العربية، وغيرها من دول العالم الثالث، أو اضحى العديد منهم  التي تعيث في العديد
سياسيا ، يعمل في هذا الحقل ويخترق الصفوف، فهي بال شك احدى اذرع االمبريالية في حروب 
الجيل الرابع التي تعتمدها في الوقت الحاضر، والتي تساعدها على السيطرة على البلدان ونهب 

 ..مواردها
وما  1003يعطي انطباعا  راسخا  بأن العملية السياسية التي تّمت بعد احتالل العراق في هذا قد 

رافقها من اعمال تخريبية، هو دليل واضح، اريد منه تحطيم ما تبقى من العراق، فُهّجر اآلالف 
تحت وابل   وقُتل الكثير من المواطنين، بمختلف العمليات التفجيرية، واإلبادة الجماعية أو

قصف المستمر من قبل الطائرات المختلفة المجهولة الهوية، وهو نفس ما جرى للعديد من ال
فاشلة، وهو ما ُطّبق تماما ، وفق ما تقتضيه حروب الجيل الرابع   الدول العربية ، فاضحت دوال  

ء التي تعتمد على الصراعات الداخلية الطائفية والعرقية، إذ المراد ان يغدو ذلك البلد مجرد اشال
يعيش من تبقى من سكانه في فقٍر مدقع مع إّنُه لربما يمتلك اعظم الموارد الطبيعية التي تجعله 

من اغنى بلدان العالم لو ُسّخرت هذه الموارد لصالحه، غير أّنُه وقع بين براثن االعداء، 

 .فاضحى لقمة سائغة تتقاذفه االهواء، لجهل سكانه، وانعدام الثقافة لدى اكثريتهم
االمبريالية ، وتعمل جاهدة على   افة أيضا ، قد تكون هي المحور األساسي الذي ترتعب منهالثق

والمبدعين، بالضغط   افراغ البلدان من منابعها، وانتزاع المثقفين واصحاب المهارات والعلماء
عليهم، الرغامهم على الهجرة الى البلدان االوربية، والتخلي عن بلدانهم ، ومن يمتنع فال 

اص من القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة، إذ يبدأون بترغيبه وتشجيعه على الهجرة أو من
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.. واالغتيال   غير التصفية  باألموال المغرية والرواتب العالية ،وعند الرفض فال مجال  شرائه
 فالثقافة والعلم هما العدوان اللدودان للغرب، فال يسمحان بتواجدهما في البلدان النامية وذات

فهي خطر محقق على ..الموارد الطبيعية التي تمّكنهم من صنع المعجزات لو تركوا يعملون
إعادة توازنها ولملمة   الغرب يجب ان يتصدون له، ولن تستطيع الدول المستضعفة النامية

كما فعلت   جراحها إال بوحدتها والتمسك بوطنيتها وهو أمر بعيد المنال، والعراق واحد منها
على محو األّمية ونشر الثقافة التي كان يتمتع بها منذ تأسيس   ل الشعب العراقيمصر، فيعم

، حتى سيطر االستبداد على الحكم، إذ ضرب أول  2212الحكم الوطني واستقالل البالد سنة 

معول في هدم العراق وإعادته الى الوراء وانتزاع كل مكتسباته التي حصل عليها في تلك الفترة 
ك الحكم، ومازال مستقبل هذه الدول في طي المجهول مع كل بوادر االنهيار ذل  التي سبقت

 !البادي للعيان، فاألمل أيضا  مازال موجودا  على أّية حال
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االختالس واهدار المال العام جرائم تهدد كيان 

الدولة
5

 

  

 

 
  

سلبي أو إيجابي أي عمل الجريمة سلوك إنساني، ويتجسد هذا السلوك بتوجيه االرادة الى فعل 
أو إمتناع عن عمل، وأن تتجه األرادة للقيام بعمل جرمه القانون، او األمتناع عن القيام بعمل 

أي أن يتزامن هذا الفعل أو األمتناع عن الفعل . أمر به القانون مع توفر األرادة بهذا األمتناع
ألحداث النتيجة الجرمية لهذا بوجود نص قانوني يجّرم هذا الفعل، وان تكون األسباب كافية 

ومن هنا تكون الجريمة هي فعل أنساني بأرتكاب عمل مخالف . الفعل أو األمتناع عن القيام به
                        .للقانون، وأن تكون النتيجة كافية ألحداث أثر لهذا الفعل

معنوي والركن الثالث وللجريمة ثالثة اركان اساسية، األول الركن المادي، والثاني الركن ال
فالركن المادي تشترك فيه جميع الجرائم من جرائم االختالس الى جرائم . وهو الركن الشرعي

االستيالء، وهو صفة الجاني بمعنى ان جريمة االختالس تفترض ان من يقوم بها تتوفر فيه 
كن وتجدر االشارة ان هذه الصفة تختلف حسب رؤية كل تشريع، ول". موظف عمومي"صفة 

االكيد ان العتبار الجريمة يجب ان تكون هذه الصفة متوفرة في الجاني قبل اقدامه على الفعل 
اما الركن . واالّ عّد الفعل جريمة اخرى في حالة انتفائها قبل الفعل او اكتسابها بعد الفعل

 المعنوي، وقد اختلفت التشريعات في الركن المعنوي لجريمة اختالس المال العام، اذ يرى
البعض ان الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما لقيامها أي يكفي ان يتوفر لدى الجاني عنصري 

اما البعض االخر فيرى ان القصد الجنائي الخاص هو . العلم و االرادة العتبار الركن مكتمال
الواجب توفره لقيام الجريمة، بمعنى ان عنصري العلم و االرادة ال يكفيان لوحدهما بل يجب 

ر نية تملك المال او الحصول على منفعة او ربح جراء القيام ببعض االفعال المكونة تواف
وفي رأينا ان القصد العام يكفي، أي علم الموظف بأن ما يقوم به منافيا لوظيفته . للجريمة

وتعديا على نصوص القانون وان ارادته غير المشوبة بأي تأثير متجهة الى ارتكاب الفعل يكفي 
اما محل الجريمة، وهو المال العام، فيجب التنويه الى انه لكي . وليته عن الجريمةلترتيب مسؤ

من المقرر أنه يشترط فى الضرر كركن . تكتمل اركان الجريمة يجب ان يكون محلها ماال عاما
الزم لقيام جريمة اإلضرار العمدي المنصوص عليها في قانون العقوبات أن يكون محققا ، أي 

والضرر الحال هو الضرر . ألن الجريمة ال تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها حاال  ومؤكدا  
يتعين أن . الحقيقى سواء كان حاضرا  أو مستقال ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين

                                                           

 تايمز العراق -الزاملي احمد ماجد 5
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يعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بكل األركان والعناصر الالزمة لقيام الجريمة، ولذلك يجب أن 
فإذا كان الجاني يجهل ذلك أو يعتقد خالفه اواعتقد أنه قد . ن المال مملوك لغيرهيعلم الجاني أ

االختالس هو كل فعل من شأنه . تصرف فى مال مملوك له فإن القصد ال يعد متوافرا  لديه
      .التعبير عن إرادة األمين فى تغيير الحيازة من ناقصة إلى كاملة

مملوك للدولة بأي صفة كانت الملكية ملكية عامة تمارس كل مال "وقد عّرف المال العام بأنه 
عليه الدولة سلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة او تمتلكه ملكية خاصة ويخضع لقواعد 

جميع األموال التي تعود للسلطة "كما عّرفه البعض بشكل مبسط بأنه ". القانون الخاص
ا للبالد، وعليه تتوقف الخدمات األساسية المال العام هو عصب حياة المصالح العلي". العامة

والحيوية للمجتمع والمواطنين عامة، وكل هدر فيه هو بالتالي تقويض لركائز األمن الوطني 
بكل مدلوالته، وانهيار لكل بنى المجتمع، وتعطيل كل قدرات وطاقات البنى االجتماعية 

نة أساسية من لبنات مشاريع خلق واالقتصادية والعلمية والثقافية، واغتيال مادي ومعنوي للب
وهو ما يطرح بصدده عدة أسئلة بدرجة أهميته القصوى في حياة الوطن . الثروات بكل أشكالها

والمجتمع والدولة، حول كيفية تحصيله وطرق صرفه، وبأية أشكال وصور يتم توزيعه وفق 
المتطلبات األساسية سلم األولويات والمشاريع المزمع تنفيذها والعمل عليها، وغير ذلك من 

بالطبع، في الدول الديمقراطية الحديثة . والثانوية والعرضية، مع مصاحبتها آلليات المراقبة
استوفت مؤسسة المال العام كل شروط منظومتها، وحيثيات وجودها في إطار خدمة المصالح 

يقها، الزال الغموض أما في الدول الغير ديمقراطية، والمتعثرة الخطوات نحو تحق. العليا لبلدانها
واللبس يكتنفها في كل مساراتها، ولم تطرح بعد األسئلة حولها بالشكل المطلوب من بدايتها إلى 

وهو ما يجعل . نهايتها، بحكم جهل مواطنيها وجماهيرها بمعرفة مفهوم المال العام ومؤسساته
عون على كراسي في يد من يترب" ثروات سائبة"كل الثروات الوطنية ذات الطابع العمومي 

الحكم ومؤسساته العمومية، وحكرا في يد المسؤولين، ووسيلة لالغتناء واإلثراء من دون وجه 
وهكذا في غياب الوعي الجماهيري بالثروات العمومية المتحصل عليها من خالل . حق وال شرع

ها الضرائب ومؤسسات اإلنتاج، تبقى الفرص سانحة للمسؤولين والقيمين عليها للتصرف في
كيف يشاءون، وكأنها أمالك شخصية وليست عمومية واألكل من موائدها ما لذ وطاب منها كما 

إن الفساد وإهدار المال العام أو االعتداء عليه . يحلو لهم، وفق أهوائهم ونزواتهم الخاصة
يشمل أمورا  وجوانب عديدة بداية من الموظف غير الملتزم والمعّطل لمعامالت المراجعين، إلى 

احتكار الشركات والوكاالت للبضائع وقطع الغيار، إلى التالعب باألسعار أو االعتداء على 
أرصفة المشاة التي رصدت لها الدولة ميزانيات ويتم تدميرها، أو االعتداء على أراضي الدولة 
وضمها، أو العبث بالبيئة أو رصف وإعادة حفر الشوارع أو هبوطها بعد فترة قصيرة أو عدم 

از في الوقت المحدد وخلق األعذار والتغاضي عن المخالفات والغرامات، أو استخدام مواد اإلنج
مخالفة للمواصفات وقبولها من المشرفين، أو المدّرس في مدرسته وعدم اإلخالص، أو الطالب 
الذي يعبث ويشوه مدرسته، أو عدم احترام قوانين الطريق والمرور والغلو في استخدام الماء 

ء وعدم العناية بالنظافة ورمي المخلفات في الشوارع وتشويه المنظر العام وتخريب والكهربا
 . "المرافق العامة وغيرها الكثير الذي يمكن أن يأتي تحت بند إهدار المال العام

تقتضي المصلحة االجتماعية بالضرورة الكشف عن أية جريمة أو مخالفة إدارية تكون قد 
شك في أن الفرد الذي يبلغ عما علم به من جرائم ومخالفات وال . وقعت ومحاكمة مرتكبها
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إدارية إنما يساعد السلطات المختصة في الكشف عن تلك الجرائم والمخالفات، والقبض على 
وقد رأى المشرع ترجيح مصلحة . مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن ثم فهو يؤدي خدمة للمجتمع

ة، على مصلحة الفرد المبلغ ضده في حماية المجتمع في اكتشاف الجرائم والمخالفات اإلداري
ومعنى هذا الشرط أنه . وأن يقدم البالغ ألحد الحكام القضائيين أو اإلداريين. شرفه واعتباره

يجب أن يحصل التبليغ أمام السلطات المختصة بتلقي البالغات عن الجرائم والمخالفات 
إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري  اإلدارية، فإذا كان البالغ يتضمن جريمة، ينبغي أن يقدم

وإن كان ينطوي على مخالفة إدارية يتعين أن يقدم إلى المصلحة أو الجهة . الضبط القضائي
وإذا كان موضوع البالغ يشكل جريمة جنائية وإدارية في وقت واحد، يجوز . اإلدارية المختصة

                .تقديم البالغ إلى أي من الجهات المختصة
اخيرا ال بد من االشارة الى ان التشريعات قد اولت حماية جزائية متشددة للمال العام وافردت 

وقد اختلفت التشريعات . للجرائم الواقعة عليه عقوبات متناسبة مع خطورة االضرار بالمال العام
رغم  .في عقوباتها على جرائم المال العام، اال ان العنصر المشترك بينها هو التشديد فيها

تطبيق العقوبات والتدابير فاننا نجد الجريمة التزال موجودة بل تزداد كثرة، وخاصة جريمة 
ومعنى ذلك ان اسباب الجريمة موجودة وان العقاب . نهب وهدر المال العام واالعتداء عليه

ليس شديدا وليس فعاال، وان االجهزة الرقابية ال تقوم بدورها على اكمل وجه، وان السلطة 
وإذا كانت الوقاية . قضائية يجب ان تفعل عملها في مجال قمع جريمة نهب وهدر المال العامال

خير من العالج فالبد من الضبط والرقابة والحماية الكاملة وتحصين المال العام ضد جميع تلك 
التعديات والمخالفات من خالل ُحسن االختيار والتحري عن أولئك الذين يشغلون الوظائف 

ة والتي تقع تحت إمرتهم القرارات والصالحيات، مع المراقبة الدائمة للوظائف األخرى الرئيسي
من الناحية السلوكية والمالية والتأكد من ذمتهم المالية بعدم الثراء على حساب الوظيفة 

والرقابة المالية واإلدارية، والكشف عن الفجوات والعيوب التي يمكن أن تعرقل العمل، أو تلك 
كن للبعض استغاللها بااللتفاف حولها، مع وضع أنظمة صارمة للكشف عن أية مخالفات التي يم

تقع وحظر ممارسة المسؤولين عن التجارة أو إنشاء شركات بأسماء مقربين والكشف عن 
ذممهم المالية، وتوفير آلية لإلبالغ عن الفساد والمفسدين واالختالس والمختلسين، مع وجود 

اخنة سرية الستقبال أية مخالفات في المال العام من جرائم الرشوة قنوات اتصال وخطوط س
واالختالس وغيرها، وحماية المبلّغين عن تلك المخالفات، وتشديد الرقابة والعقوبات على 

مرتكبي جرائم االعتداء على المال العام بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، 
لحماية المال العام في الكشف عن الفساد اإلداري والمالي، والقضاء على التي هي السد المنيع 

الواسطة والمحاباة في التعّينات الوظيفية التي يجب أن تأتي حسب المؤهل والكفاءة والمساواة 
                 .في منح الفرص للجميع

جدية تماما، حيث نسمع ان المعاملة العقابية في السجون واثناء تنفيذ العقوبة بالمجرم ليست 
بأن أحد السجناء يدخل ويخرج ويستقبل النساء ويشتري االغنياء واالثرياء، ولسارقي المال 
العام امتيازات داخل السجون ويبيعون المخدرات ويشربون الكحول وغير ذلك من القصص 

لك ال التي نسمعها والتي نتمنى ان تكون كاذبة وغير صحيحة وغير دقيقة، ألن من يسمع بذ
يخاف من السجن وال يخاف من العقاب ويتشجع لنهب وسرقة المال العام والخاص وارتكاب 

وما نرجوه ان تكون . الجرائم، وبالتالي تفقد العقوبة هدفها وهو الردع العام والردع الخاص
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العقوبات قاسية بحق سارقي المال العام وان نعيد كل المال المسروق الى الدولة والى الخزينة 
 .والى اصحابه الشرعيين والحقيقيين وهم المواطنون
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"الدولة العراقية مثاال " المناصب مكاسب 
6 

 

 
 
 

حتى تكرست " المناصب مكاسب" لم يتح للدولة العراقية منذ التأسيس أن تتخلص من ثقافة 
التسعينات وعندما أعلن الحصار أالقتصادي على العراق في , في مرحلة السبعينات والثمانينات 

وهذا الخلل هو المدخل الرئيسي , سقطت الصفة القانونية للدولة ولم تسترجعها حتى اليوم 
فالحصار أآلقتصادي مخطط لئيم لكسر شوكة الدولة وتفتيت منظومة أآلجتماع , لصناعة الفساد 

 نسوا 1003والذين دخلوا مسؤولين في الدولة بعد , وتخريب قيم الفرد وأآلسرة والمجتمع 

أنفسهم موظفين عند طاقم أآلحتالل أآلمريكي الذي تعمد أن يجعل من موظف أمريكي مغمور 
بمجلس الحكم طبخة غير   وهذا بدوره جعل مما يسمى,   حاكما مدنيا للعراق هو بول بريمر

متجانسة لمعدة غير سياسية فظلت أآلضطرابات الهضمية تعكر أآلجواء السياسية التي أختلطت 
مثلما لم تعد , والخريف من الربيع , فلم يعد يعرف الشتاء من الصيف , لمناخ فيها فصول ا

ولم يعد ,   ولم تعد تعرف المحاصصة من المقاصصة, تعرف الديمقراطية من الثيوقراطية 
وفي أختالط من هذا النوع تظل العشيرة , والعشيرة من الطائفية , يعرف الحزب من العائلة 

كما تظل العائلة تتحكم بالعشيرة كعرف تاريخي خاطئ في , بالجميع  كوالء نسبي وجودي تتحكم
كثير من الحاالت نتيجة شهوة السلطة التي تتغلب على كل الشهوات آلن شهوة المال وشهوة 

ورئاسة العشيرة سلطة في رمزيتها , وآلن رئاسة العائلة سلطة , الجنس تبايعها وتستسلم لها 
وآلن السلطة في بالدنا فقدت هويتها , الحكومة سلطة  ورئاسة, ورئاسة الحزب سلطة , 

والمنصب تحول الى , لذلك تحولت الى منصب يعبد , وشرعيتها من كثرة التجاوزات عليها 
ولم تعد المسؤولية خدمة وأنما شرف وأبهة , ولم تعد المناصب مسؤولية , أمتيازات ومكاسب 

وأنما خلق للعمل والخدمة , والتفاخر وتفاخر بحيث ينسى صاحبها بأنه لم يخلق لآلبهة 
المجردة للناس وهم أبناء البشرية بعيدا عن اللون والجنس والدين قال خاتم أآلنبياء والمرسلين 

, وجعلت لي أآلرض مسجدا وترابها طهورا , وأآلبيض , بعثت لآلسود وأآلحمر "   " :ص"
وأنما , لخوف وأآلضطهاد والرعب هنا ليس معناه ا" ونصرت بالرعب , وأعطيت الشفاعة 

وهذه قضية , وخصومه بدون حق   أدخال الهيبة والرهبة في نفوس معانديه وأعدائه: معناه 
 .معروفة لدى علماء وخبراء علم النفس وعلم أشارات الجسد 

وتركت لهم , لقد دأبت السماء على ترويض وتربية الناس وفصلت لهم كل الحوادث والعناوين 
هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن " للعمل الصالح قال تعالى فرصة المبادرة 

هي أطروحة السماء , وحق الجهاد , وحق التقوى , وأحسن القول , فأحسن العمل .." عمال 
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وأآلصفر , وأالبيض , فالناس هم أآلسود , للمسلمين فقط أو للمؤمنين : للناس جميعا ولم يقل 
" قال تعالى , واليهودي والصابئي والبوذي والهندوسي والمجوسي  وهم المسلم والمسيحي, 

 "ولقد صرفنا في هذا القرأن للناس من كل مثل وكان أآلنسان أكثر شيئ جدال 
  "الناس سواسية كأسنان المشط " : ص"وقال النبي 

الب قال أآلمام علي بن أبي ط, والصالحون من الناس هم الذين اليحولون المناصب الى مكاسب 
 "أن دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة " : ع"

, فكان الزوج والزوجة وأالبن والبنت , ونظام المنظومة البشرية يحتاج الى عناوين تنظيمية 
ظهر , وعندما ظهرت الدولة , وشيخ العشيرة , وكبير أآلسرة , وربة أآلسرة , ورب أآلسرة 

كضرورة تنظيمية ضوابطها الورع   ,وقائد الجيش  أسم رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزير
وال أحد يخاف هللا حقا أآل من عرف هللا حق , والتقوى التي تبدأ من مخافة هللا ثم خشية هللا 

وعندما التكتمل هذه , وهذه ليست ثيوقراطية وأنما هي معرفة حقيقية بالكون والحياة , معرفته 
, ن عندئذ تتحول المناصب الى مكاسب شخصية المعرفة في نفوس الناس ومنهم المسؤولو

ولذلك رأينا البعض عمل المستحيل عندما فقد عنوانا من عناوين السلطة حتى حصل على 
ونتيجة السعي للحصول على المنصب ومكاسبه , عنوان تعويضي هو نائب رئيس الجمهورية 

عالم حتى المتخلفة منها أصبح عندنا ثالثة نواب لرئيس الجمهورية وهو مما اليوجد في دول ال
أما الحصول على منصب , وأصبح منصب الوزير يباع ويشترى والروايات حول ذلك كثيرة , 

يتساوى في ذلك المتدين ولو , النائب فقد رأينا كم من المليارات تبذل في الدعاية أآلنتخابية 
, ان الصالح بالسماء وقد يقول أحد القراء لماذا ربطت أآلنس, ظاهريا والعلماني ولو أنتسابا 

ولكنه , أقول هذا صحيح , وهذه حكومات لبعض الدول التربط أنظمتها بالسماء ولكنها ناجحة 
فهناك ثغرات سلوكية وعقائدية لدى تلك , ليس النجاح الذي تسعد به كل البشرية 

تصادر حقوق الطفولة وحقوق   تنتج حروبا مدمرة وتصطنع أزمات خطيرة  الزالت  الدول
وتجعل من العنف أسلوبا لبلوغ أهدافها وهي تتحدث في أعالمها عن حقوق , رأة والرجل الم

وتتحدث عن تحريم العنف ضد المرأة وهي تقهر   أآلطفال وأحترام أالقليات وهي تبيدها
وتضطهد المرأة في أشعالها فتنة الحروب الطائفية لتسميها حروبا أهلية لتعطي لنفسها فرصة 

ى مصالحها كما يحدث في أوكرانيا وسورية ومالي وليبيا واليمن والعراق التدخل للحفاظ عل
ويظل أضطهاد وقهر وقتل الفلسطينيين من قبل أآلحتالل أالسرائيلي , وأفغانستان والصومال 

شاهدا على عدم مصداقية شعارات الدول الكبرى ومجلس أآلمن ومن يحلو له تنصيب نفسه 
أآلمثلة الصارخة على التكالب على المناصب من أجل خادما للحرمين الشريفين وهو من 

فلو أن , ولكن المثال العراقي يظل أآلكثر حضورا منفرا في ذاكرة أآلجيال القادمة , المكاسب 
المناصب في الدولة العراقية رفعت منها أآلمتيازات ومنعت عنها المكاسب لما وجدنا هذا 

ولكن وجود المكاسب , ا رقما سياسيا أو أجتماعيا التكالب عليها السيما عند من لم يكونوا يوم
وأآلمتيازات المفتعلة جعلت هذا الهوس في أآلدعاء وأستخدام المال السياسي وسيلة للوصول 

وخسرت الدولة , فخسر الشعب دولته وحكومته , للمكاسب الشخصية والحزبية والفئوية 
تسترجع هذه المعادلة فلن نصل بدولتنا وأذا لم , والحكومة الرجل المناسب في المكان المناسب 

 .وحكومتنا وشعبنا الى شاطئ أآلمان
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اإلصالح اإلقتصادي والتخطيط الستراتيجي
7 

 
 
 

تحوال  نحو اقتصاد السوق وهي المهمة االولى التي عمل عليها  1003لقد شهد العراق منذ عام 

ر وشرعت لها قوانين عديدة اال ان النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب ، وسارت اصحاب التغيي
العملية بشكل عشوائي بدون تخطيط ولم يعالج الخلل الحاصل بالبناء البنيوي لالقتصاد العراقي 

وهمشت ( النفط)مما ادى الى تعطيل التنمية وزاد اعتماد الموازنات على دخل الثروة الوطنية 
ولم يعد لها اي تائير في (الصناعة والزراعة واالتصاالت والسياحة والنقل)خرى القطاعات اال

تكوين الناتج المحلي واالجمالي ، اضافة الى الفوضى في االستيرادات والتي كان اغلبها 
لالغراض االستهالكية والكمالية مما تسببت في تعطيل وايقاف العديد من المعامل والورش 

وتحولت القوى العاملة الى طوابير البطالة ، انظر كيف (مواد الغذائيةلاللبسة وال)الصناعية 
يعيش العراق في ظالم عميق ليس على صعيد الطاقة الكهربائية الشحيحة وانما على صعيد 

هذا الوضع االقتصادي الخطير يحتم ان يكون هنالك اطار . التخطيط الستراتيجي الوطني 
من صنع ريادة وطنية لالرتقاء من خالل وضع ستراتيجي في مشروع اصالحي اقتصادي 

الخطط التنموية التي تلبي حاجة العراق لخمس عقود مقبلة ، فالعراق كبلد يحتاج كل شيء من 
 . . .االبرة حتى مصانع الغذاء وااللبسة والمصانع العمالقة االخرى 

يين لعقد او فهو بلد مقهور بالنكبات والحروب ولم نسمع هنالك مشروعا  يلبي حاجة المال
( النفط)عقدين حكومات تعاقبت ليس امامها سوى المطالبة بموازنات من دخل الثروة الوطنية 

واستيراد الغراض استهالكية وكمالية بدون ضوابط ، ثروة العراق ستظل مهدورة مالم توضع 
تتعدى البرامج والخطط لتحقيق التنمية المستدامة ستظل الثروة مهدورة مازالت هناك حكومة ال

 .اعمالها من صرف الرواتب والتعيينات 
التخطيط والصناعة والكهرباء والتكنولوجيا والعمل والزراعة والموارد المالية ) فالوزارات 

والرياضة والشباب والثقافة والبيئة   والنقل والتعليم العالي والتربية والصحة والعدل والسياحة
هيئة االستثمار ، غرفة التجارة ، ) ة االخرى مع الهيئات االقتصادي( ومجالس المحافظات 

المصارف الزراعية والصناعية ومؤسسات البحث العلمي والكوادر المتخصصة في الجامعات 
مطلوب منهم اليوم وضع الدراسات والمقترحات للبناء االقتصادي وفق تخطيط ( العراقية 

لعقل الذي يؤسس مصنع يجب فا. ستراتيجي وطني باشراف مجلس الوزراء والبرلمان العراقي 
اذن التخطيط . ان يضع بالحسبان كيف يحقق اعتمادا  ذاتيا  لتلبية المادة التي ينتجها المعمل 

كذلك . االقتصادي يشمل تنمية الفعاليات االقتصادية المتنوعة زراعية ، صناعية وسواها 
فالعراق . وات الطبييعية تحتسب فرص العمل اي تحقيق االستثمار االمثل للموارد البشرية والثر
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وهي المصدر االساسي لموارد ( النفط الخام ) يمتلك مردودات مالية عالية من عوائد تصدير 

بالمئة لو  40الموازنة وبرامج االستثمار ، وان نسبة عوائد النفط في الناتج االجمالي تجاوزت 

افضل الخطط  احسن استثمارها وتوضيفها ضمن برنامج االصالح االقتصادي ومن خالل
والمعايير في استحداث مشاريع زراعية وصناعية وتطوير الصناعة النفطية ، لكون عملية 

كذلك   .تصدير النفط الخام تعتبر عملية غير اقتصادية مقارنة باسعار المشتقات النفطية االخرى
ة تتطلب الحالة االقتصادية سياسة التنوع وتطوير القطاعات االنتاجية االخرى كالزراع

واالتصاالت والسياحة لتكون قطاعات منتجة وتساهم اسهاما  فاعال  في الناتج المحلي واالجمالي 
، ولما كان القطاع العام هو االخر يشكل نسبة عالية من الناتج المحلي واالجمالي بدون النفط 

ة والعديد من شركات القطاع العام الزالت تعتمد على تخصصات الدولة وهذه الحالة السلبي
باالمكان معالجتها من خالل تحقيق الشراكة بين القطاع العام للدولة والقطاع الخاص واصدار 

وان تحقيق االصالح االقتصادي يتطلب اتخاذ حزمة من القوانين . تشريعات تشجع االستثمار
 :واالجراءات تتضمن مايلي

والقطاع العام من خالل تشريع قانون االستثمار وتشجيع المنافسة بين القطاع الخاص  - 2

اطالق تنمية مستدامة مبنية على افضل الخطط الواقعية ، ومن خالل تحقيق الشراكة بين 
القطاع العام للدولة والقطاع الخاص وخلق فرص استثمارية واصدار تشريعات تشجع المنافسة 

 .العادلة واالستثمار 

 1003اد االقتصاد في العراق بعد تطوير القطاع الخاص وتطوير الطبقة الوسطى لكون اعتم -1

على اقتصاد السوق الذي يعتمد اساس جعل القطاع الخاص قائدا  رياديا  في الحياة االقتصادية 
 ويهتم بتطوير رجال االعمال والمصرفيين والمنتجين

االهتمام بمعالجة الحالة المالية والنقدية واعتبرها من اولويات االصالح وهيكلة القطاع  -3

االهتمام بتطوير  -        4ي واعطاء اهتمام خاص لتطوير المصارف االهلية والخاصة المصرف

التجارة محليا  وخارجيا  والتجاوب مع متطلبات التفاعل مع العالم الخارجي ووضع ضوابط دقيقة 
لالستيرادات كالسيطرة النوعية لغرض حماية المستهلك وحماية المنتوج المحلي وتشجيعه ، 

 مالت الصعبة واستخدامها الغراض التنمية واالستثمار والتطوير االقتصاديوتأمين الع

ادارة االقتصاد الوطني وتوفير الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وجعل االقتصاد الوطني  -4

 .منزها من عيوب االستغالل والتالعب بمصالح المواطنين 

.. ت االولوية الكبيرة لمستقبل العراق اطالق التنمية المستدامة باعتبارها من المهمات ذا -5

ان   فاالستثمار وتطوير القطاع الخاص هما مهمتان اساسيتان على الطريق االقتصادي الجديد
تحقيق ذلك سيكون مسبوقا  بتحسين الدخول وتوزيع الثروة الوطنية وفق منظور حضاري 

الكهرباء ) تطوير الخدمات واقتصادي ومعالجة قضايا التقاعد واالختالل في رواتب الموظفين و
ان هذه الخطوات االصالحية والتطويرية في مجال االقتصاد والتنمية ( ، الماء ونقص المجاري

ستنعكس على االقتصاد وتحقق الرفاه االجتماعي ، فالمشاريع الجديدة ستخلق فرص عمل 
ياة الفرد منتجة تقلص البطالة تدريجيا  مع تطور نمو االقتصاد وتخلق نقلة نوعية في ح

والمجتمع وتقضي على حاالت الفقر والعوز التي سببت الكثير من حاالت العنف والجريمة 
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اذن هذه الحالة االقتصادية الجديدة ستجفف منافذ االرهاب وتساهم . واستغلت من قبل االرهاب
 .في القضاء عليه 

 

 
 


