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 ردع اإلرهاب إستخباريا
1 

 
حتلت إجرائات مكافحة اإلرهاب إهتماما واسعا على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية أ

لقد . وأهم أنواع اإلرهاب كان إرهاب القنابل البشرية الموقوته والسيارات المفخخة. واالعالم

، لتتحول 1002سبتمبر  22في اعقاب احداث " الجهادي"أنتشرت ثقافة التطرف األسالمي 

 القاعدة الى شبكة عمل واسعة وايدلوحية يمكن للشباب ركوبها في اي وقت،
يعتبر األنترنيت والمواقع . يتحرك من خالل وسائل التأثير الخارجيةليكون اإلرهاب كامنا، 

 .الجهادية أولى العوامل ألمؤثرة لتحويل االرهاب من الحالة الكامنة ليتحرك على االرض
تمنح الفرص الى معرفة التفخيخ وصنع المتفجرات ووسائل " ألجهادية " االنترنيت والمواقع 

مسؤولية على المجتمع الدولي والحكومات وكذلك االسرة وتقع هذه ال. االتصاالت السرية
المشكل ان الكثير من الدول تنظر الى . والمدرسة وتشترك جميعها بتحمل هذه المسؤولية

. االرهاب بصورته المتحركة على االرض، اي بعد وقوع الحدث وهذا مايمثل تهديدا اخطر لالمن
وإتخاذ األجراءات   و معرفة أسبابه ومسبباتهوال تنظر الحكومات له، على انه ارهابا كامنا 

 .الوقائية، أي إحباط اإلرهاب في مكامنه
 معالجة االرهاب

معالجة االرهاب او مواجهة االرهاب تمتد بين المعالجات السريعة المتمثلة بالعمل العسكري، 
التطرف العمليات العسكرية الواسعة سواء كانت ضربات إستباقية او مسح لجغرافية االرهاب و

لكن يبقى المعنيون في مكافحة االرهاب ينظرون الى المستقبل البعيد . وهدم معسكرات التدريب
التي توصي باعتماد مجموعة سياسات متكاملة ضمن االمن القومي، تقع في داخلها سيطرة 
الحكومة والدولة على أمنها ومواردها الطبيعية والبشرية، باعتماد خطط التنمية االقتصادية 

 .االجتماعية والقضاء على البطالة، هي حزمة إجرائات اليمكن الفصل مابينها ابداو
. إن العمل اإلستخباري في مواجهة االرهاب يحتل األولية اكثرمن العمل العسكري والتسلح
فألبحث والتحري عن التنظيمات اإلرهابية يعتبر اول الخطوات، وتعتبر المصادر البشرية 

نظريات اإلستخبار تؤكد، . علومات اكثر اهمية إلى جانب المصادر الفنيةالتقليدية في جمع الم
فرغم التطور التكنلوجي . بأن ما تعجز عنه المصادر الفنية تستطيع تحقيقه المصادر البشرية

لكن مع ذلك فأن أكثر الدول تقدما في   الفني في تقنيات التجسس ومكافحة التجسس واإلرهاب،
واليات المتحدة وروسيا ال تستطيع التخلي عن مصادرها البشرية، رغم تقنية أالستخبار مثل ال

ووكالة ناسا وسباق تسلح وحرب النجوم وغيرها من وسائل التجسس   وجود برامج تقنية

 .الفني، فكانت هنالك صفقات تبادل الجواسيس لتعيد الحرب الباردة من جديد
 

                                                           

 رؤية -باحث في قضايا اإلرهاب واإلستخبارجاسم محمد،  1
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 :ابرز األجراءات اإلستخبارية الواجب اتخاذها
اي ايجاد معلومات حول االشخاص والتنظيم، والبيانات، التي تعتبر : قاعدة المعلومات    •

وهي ابجدية . معلومات اساسية واجب جمعها قبل البدء بوضع اي خطط مع ضرورة تحديثها

 .العمل االستخباري
  مصادر التمويل    •
  مصادر التطوع    •
 معسكرات التدريب    •
 مصادر التسلح    •
 مرجعياتها السياسية والدينية    •
 طرق االتصاالت    •
 قياداتها وخلفياتهم األجتماعية والسياسية    •

بعد ذلك يتم وضع دراسة او الخطة لمتابعة التنظيم، بضمنها التهديدات المحتملة والنوايا لذلك 

 .التنظيم
الهدف، اي ان يكون إن العمل االستخباري يبدأ في الخبر ثم المعلومة وجمع المعلومات عن 

منشأة او شخصية او معلومات ـ المعلومة ذاتها ممكن ان تكون هدف ـ وفي كل هدف هنالك 
نقاط قوة ونقاط ضعف يمكن للمؤسسات األستخبارية األستفادة منها، ومن بين الجهود هو 

 فالعمل اإلستخباري. إيجاد مصادر معلومات قريبة من الهدف، اشخاص او منشات او معلومات

 . يقوم على استثمار نقاط الضعف واحياتا التوريط
 إعتراض مراسالت التنظيمات

إن ابرز وسائل جمع المعلومات واخطرها عن التنظيمات االرهابية هي اعتراض المكالمات 
واالتصاالت الفنية والمراسالت التحريرية بين التنظيم وقياداته وكذلك ماتحصل عليه االجهزة 

فالضربات األستباقية التي . ات تعرضية الى معسكرات ومقرات التنظيماتاالستخبارية من عملي
تحمل عنصر المفاجأة تمكن االستخبارات من الحصول على وثائق ومراسالت داخل تلك 

التي حصل عليها الجيش االميركي في " وثائق سنجار السوداء" المقرات وهذا ماحصل في 

وكذلك ماحصلت عليها الواليات المتحدة من  1005العراق عند اشتداد المواجهة مع القاعدة 

وفي مقر مقتل ابو ايوب المصري والبغدادي في  1022اسرار في مقر سكن بن الدن مايس 

مثل هذه الوثائق ممكن تصنيفها بأنها تحمل درجة عالية من الصحة يمكن العمل . 1020بغداد 

 .عليها بشكل مضاد في مكافحة االرهاب
 إختراق التنظيم

المتعاقد مع وكالة ناسا ـ وكالة اإلمن القومي األميركية من وسائل " سنودن"ماكشف عنه  رغم
تجسس عبر االنترنيت ووكالة ناسا، يبقى المصدر البشري، عنصر هاما في الحصول على 

المعلومات وابرزها هو تحقيق األختراق داخل تلك التنظيمات، وغالبا مايكونوا من المعتقليين 

 .األستخبارية او المتورطين باعمال ارهابية يحاسب عليها القانونلدى االجهزة 
في سوريا شهدت الكثير من االختراقات على سبيل المثال من قبل نظام بشار " الساحة الجهادية

النظام السوري كان يمسك بالعديد من قيادات التنظيم . االسد باتجاه تنظيم القاعدة وجند الشام
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ت نفسه كان يصدر العمليات االرهابية الى العراق خاصة مابين عام داخل معتقالته وفي الوق

فأول عمل قام . السورية" الثورة " ، تاريخ اندالع1022وما بعدها حتى عام  3006ـ  1003

به النظام هو إطالق سراح بعض قيادات القاعدة في سوريا، من اجل ايجاد وتحقيق إنحراف في 
لذا استطاع النظام السوري من . ول على المعلوماتمسار تلك التنظيمات اكثر من الحص

الحصول على كم من المعلومات حول التنظيمات الجهادية وخاصة المقاتليين األجانب ساعدته 
" بالتفاوض سرا مع الواليات المتحدة واوربا ودول اخرى مستغال هاجس الغرب من عودة 

ول التنظيمات الجهادية والمقاتلين وتلويح النظام بالمعلومات التي يمتلكها ح" الجهاديين

. 1023االجانب للتوصل الى االتفاق االميركي الروسي حول الترسانة الكيميائية في سبتمبر 

لتؤكد بأن األختراق البشري يعتبر احد العوامل المهمة ان لم يكن إستراتيجية وربما هي الورقة 

 .التي انقذت االسد
 

 تحليل المعلومات
علومات وكم من االخبار لوحدها تكون عديمة الفائدة إن لم تخضع للتدقيق إن الحصول على الم

، لتعطي صورة روالتحليل ثم التوظيف، اي تحويلها الى الدوائر العليا المعنية في صنع القرا
واضحة عن التنظيمات االرهابية وان كانت سلبية، من اجل وضع الخطط لتلك التهديدات 

 .والنوايا
 التقييم

جمع المعلومات ووضع الخطط يجب ان تخضع للتقييم والمراجعة على االقل كل ستة  إن عمليات
اشهر في الحاالت المستقرة، لمعرفة النتائج المتحققة من هذه العمليات بالتوازي مع الكلف، اي 

وبدون شك اي اخفاق يجب ان . الكلف المادية والبشرية وان كانت فعال تستحق تلك الخسائر
ؤوليين عن تنفيذ تلك الخطط لتالفي المزيد من الخسائر، بشرط ان يتجاوز البديل يتم تبديل المس

 .األخفاقات السابقة
 تجفيف مصادر التمويل

إنعدام التمويل يعني "يعتبر التمويل اساس عمل الجماعات المسلحة، بعض النظريات تقول
البنوك والمصارف وهذا يعني مراقبة الى عمليات غسيل االموال من خالل " إيقاف اإلرهاب

أما اذا . وشركات الصيرفة وبعض شركات االسيتيراد والتصدير لغسيل االموال بطريق المقايضة
كانت مصادر التمويل حكومة دول اقليمية او دولية، فيجدر متابعة البيانات وتوثيق حركة 

، أو  االموال لماجهة تلك الدول، على مستوى فرق عمل فنية او عبر القنوات الدبلوماسية

 . التدويل
 ألتوصيات

ألتوصيات اإلستخبارية توصي بضرورة شد القبضة على التنظيمات االرهابية وعدم التفاوض 
. والتراخي معها النها تعطي فرصة الى تلك التنظيمات لألستقواء على سلطة الدولة والحكومة

بها تلك لكن في نفس الوقت توصي بضرورة عدم استخدام العنف ضد الحاضن التي توجد 
التنظيمات اي السكان والمجتمعات الن ذلك يخلق خصوم جديدة، مثل إعتقال االبرياء او النساء 
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لذا يتطلب من رجال االمن واألستخبارات االعتدال . او كبار السن او عمليات المداهمة العشوائية

 .بالسلوك عند تواجدهم في حواضن األرهاب
بدل المواجهة العسكرية " ألجهادية "مسار التنظيمات  التوصيات تشير أحيانا إلى خيار تغيير

المباشرة، وهذا ما تعمله الواليات المتحدة مع بعض التنظيمات المتطرفة في أماكن النزاع 
ابرزها حركة طالبان، التي تحاول الواليات المتحدة من تحويلها من حركة ارهابية الى تنظيم 

ل بين الكتل داخل تلك التنظيمات، اي اتباع سياسة والخيار األخر للحكومات ،هو الفص. سياسي
التحييد والعزل، وهذا ماقامت به وكالة اإلستخبارات األميركية بالفصل مابين طالبان والقاعدة 

هذه السياسات أي التحييد والعزل وتغيير المسارات اليمكن القيام بها بدون . في أفغانستان
فتح قنوات مع الكتل او االشخاص األقل تطرفا من قاعدة معلومات عن تلك التنظيمات وبدون 

واليمكن للحكومات القيام . اجل خلق حاالت إنشقاق داخل تلك التنظيمات او الجماعات المسلحة

 .بذلك دون سياسة قبضة األمن الشديدة والرد الفوري وعدم إظهار اي ضعف او تراخي
 المواجهة الفكرية

اواأليدلوجية في كسب المقاتليين " العقيدة ألجهادية"لى إن التنظيمات ألجهادية تقوم أساسا ع
وتبرير عملياتها التي تقوم في الغالب على أستثمار الصور المروعة في أماكن النزاع من خالل 
اعالميات جهادية مرئية ومسموعة،لذا يتطلب مواجهاها فكريا ايضا، بالحجة، من خالل التعاون 

معنيين في الشريعة والفقه، تقوم بزيارة بعض المعتقليين مع مشايخ الوسطية، واعداد وتأهيل 
المتورطين في عمليات إرهابية، وعرضها على الجمهور، كذلك اتباع الطرق اإلستخبارية في 
إخضاع من تم اطالق سراحه من المعتقالت للمراقبة مع توفير المساعدة له في إعادة التاهيل 

تأتي بنتائج إيجابية أكثر من المواجهة العسكرية مع  مهنيا واجتماعيا، ألمواجهة الفكرية ربما
 .تقليل نسبة خلق الخصوم المحتملة في أعقاب اي عملية في المجتمعات الحاضنة لألرهاب
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مالمح المخطط العام ألمريكا في المنطقة
2
 

 
التركيز يتزايد التواجد العسكري األمريكي الخشن لكنه المبرقع بالتواجد الناعم وهو الذي يجري 

" المستشارين"ُتضخ بين آونة وأخرى أعداد من . عليه في العراق خصوصاً والمنطقة عموماً 
إضافة الى هذا ُتحشد تجهيزات لوجستية . العسكريين خاصة في كردستان والغرب العراقي

أرضية تنفع القطعات البرية التي يصر االمريكيون على عزمهم بعدم ارسال أي منها الى 

 .ألف عربة مصفحة من أفغانستان الى الكويت( 32)ل أيام شحنت أمريكا قب. العراق
يقتضي األمر مراجعة سلسلة األحداث وتبّين مخطط التحرك العام ألمريكا في المنطقة وتفّحص 

 .أم غير ذلك" إحتالالً ناعماً "إن كان هو في واقع الحال 

راطي وتماسك الجيش واعالن بسبب إنحياز أغلبية الشعب العراقي نحو النظام الديمق-  2

فشلَ هجوم داعش  -المالكي تشكيل الجيش الرديف وإعالن المرجعية الدعوة للجهاد الكفائي 

األصلي الذي خطط له حكام تركيا والسعودية وقطر والطغمويون
(2)

بموافقة أمريكا 
(1)

والمتمثل  

العراقية إلحداث تغيير بتوقع انهيار النظام العراقي بأكمله واحتالل داعش لكامل االراضي 
ديموغرافي بحمالت واسعة من االبادة والتهجير الجماعيين وإعادة البعثيين للسلطة بمسمى 

السيد . آخر والعودة الى الصيغة التقليدية في الحكم وهي تبادل المصالح بين السيد والتابع
القواعد العسكرية يحمي التابع من الشعب والمخاطر الخارجية مقابل حصول السيد على النفط و

وتبديل العقيدة العسكرية للتابع باتجاه محاولة تدمير أية قوة إقليمية أو عالمية تقف بوجه 
  .مشاريع سيده االمبريالية

 .لذا لجأ األمريكيون الى الخطة البديلة

من الخطأ التصور بأن داعش احتلت الموصل فجاء األمريكيون لحماية العراق منها بطلب - 1

الصحيح أنهم، وبواسطة عمالئهم المذكورين، أرسلوا داعش ليعودوا . مة العراقيةمن الحكو
الى العراق بذريعة حمايته ومالحقة داعش وكانت الحكومة العراقية مضطرة لإلستعانة 

مدفوعة  26 -كعدم تسليم الطائرات نوع ف  باألمريكيين ألنهم لم يوفوا بالتزاماتهم التعاقدية

حراسة الحدود، وكعدم تجهيز العراق بأسلحة نوعية ومعلومات الثمن والقادرة على 

استخباراتية
(3)

بل على العكس فانهم زرعوا لنا داعش داخل  وعلى رأسها تحركات داعش

" نضج"حيث جمعوا قواها وسلحوها ودربوها هناك بانتظار ضوء أخضر بـ قرب حدودنا سوريا
 .وتنفيذها على األرض الوضع العراقي بحساباتهم المرتكزة على تخطيطاتهم

الخطة البديلة ألمريكا تمثلت باحتالل الموصل وتكريت والفلوجة وبعض كل من األنبار - 3

شيعي على مستوى الشارع  -وديالى والضغط باتجاه تغيير الحكومة على أمل تأجيج قتال شيعي 
تزاز باستخدام وإضعاف حكومة الدكتور العبادي عن طريق الدفع باتجاه التصعيد الطائفي واالب

                                                           

 مركز النور – محمد ضياء عيسى العقابي 2
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التلكؤ في تجهيز السالح والنشاط المتمايز لضرباتهم الجوية ضد داعش حيث ال يقدمون دعماً 
مؤثراً للجيش العراقي وما يقع تحت أمرته من قوات أمنية وشرطة ومتطوعي الحشد الشعبي 

 :وأبناء العشائر، ليصب كل ذلك في مجرى تشكيل ثالثة جيوش على الوجه التالي

يش الوطني وهو ضعيف ومخترقالج  -أ
(4)

وسيء التجهيز بتعمد أمريكي مخطط وبتنفيذ  

شد الحشد الشعبي من عزيمته لذا تصدى األمريكيون. طغموي
(5)

وعمالؤهم في المنطقة  

 .والطغمويون لهذا الحشد
قالت  .البيشمركة وهو جيش منضبط وتم وسيتم تدريبه وتسليحه من قبل امريكا وحلفائها -ب

قال الخبير . ن بغداد مهددة ولكنها كانت تدعو حلفائها الى مساعدة البيشمركة بالسالحأمريكا إ

قبل أن : 21/21/1024األمني والعسكري اللواء عبد الكريم خلف في فضائية الميادين بتأريخ 

تصل قوات داعش وتشتبك مع البيشمركة يقوم الطيران االمريكي بضربها إلضعافها قبل حصول 
ذا ما أرادت قوات البيشمركة الهجوم على داعش، يقوم الطيران األمريكي بالتمهيد وإ. االشتباك

بينما كانت مساهمة طيران أمريكا . بضرب الهدف قبل اشتباك البيشمركة مع قوات داعش
مع هذا ادعى وزير الخارجية جون كيري بان طيران . ضعيفة جداً بالنسبة للجيش العراقي

بينما يصر العراقيون ومنهم النائب السابق فوزي أكرم ( مرليآ)التحالف اشترك في تحرير 
ترزي، الذي كان مشتركاً في معركة التحرير، على غياب الطيران األمريكي تماماً إذ أرادوه 

 .جلب المعونة الغذائية ال أكثر ولم يظهر بتاتاً على عكس الطيران العراقي الذي شارك في القتال
 الغربية والموصل وتسعى أمريكا لتمرير قانونه في البرلمانالحرس الوطني للمناطق    -ج

والصحوات الوطنية  ليحل، بتآمر أمريكي طغموي، محل عشائر الجبور في ديالى وصالح الدين
الشريفة المؤازرة للدستور والديمقراطية والحكومة بقيادة الشيخ وسام الحردان، ومجالس أهل 

حشد من عشائر البو نمر والعشائر المتحالفة معها بقيادة العراق بقيادة الشيخ حميد الهايس وال
الشيخ نعيم الكعود، وعشائر نينوى، وذلك ليشكل األمريكيون جيشاً ثالثاً من العشائر المرتزقة 
المشبعة بالروح الطائفية وسيتم تسليحه وتدريبه بشكل جيد وانضباط عاٍل وتضم اليه العناصر 

  .متهم رسمياً وتبديل زيهم الى زي الحرس الوطني بهدوءالعراقية من داعش بعد اعالن هزي
 

من الجدير بالذكر أن هذه العشائر المتخاذلة والسياسيين المتخاذلين كرئيس مجلس محافظة 
األنبار صباح الكرحوت والقيادات السياسية التي ورطت جماهير المناطق الغربية والشمالية 

 -ت التي ترتع في الفنادق الفخمة في أربيل وعمان وتسببت في تهجيرها وبهذلتها وهي القيادا
غير أن األمريكيين أعادوا لهم اإلعتبار بتشجيعهم على عقد . قد لفظتهم الجماهير المنكوبة

 .الطغموي الطائفي الصرف مؤتمر أربيل

 :النتائج المتوخاة من جانب أمريكا- 4

 (.عين العرب/ كوباني)إقامة دولة كردية تمتد من ديالى حتى الداخل السوري   -أ
ستواجه هذه القوات الكردية قوات الحرس الوطني على امتداد الف كيلومتر وهي المناطق  -ب

 .المتنازع عليها
سيهدد االمريكيون هذين الجيشين احدهما باآلخر إذا تمردا عليهم وسيدفعونهما قسراً الى   -ج

 :التعاون لتحقيق ما يلي



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

9 

 i. المعارضة المعتدلة"لسوري بعد أن تكون أمريكا قد دربت التعاون في اطاحة النظام ا "

وبما أن تقديرات (. بعد اعالن هزيمة تنظيم الدولة االسالمية رسمياً )ودمجت بعض داعش معها 
سيتطلب " المعتدلة"وزارة الدفاع األمريكية تشير الى أن عملية تدريب المعارضة السورية 

وهي خطة التحالف )س الوزراء الدكتور العبادي ثالثة سنين، لذا فإنهم عارضوا خطة رئي

بينما يريدها األمريكيون بعد ثالث  1025القاضية بتحرير الموصل في ربيع عام ( الوطني

إلطاحة " المعتدلة"سنوات لتتطابق مع موعد االنتهاء من تدريب المعارضة السورية 

النظام
(6)

القذرة المتمثلة بتدمير الدولة  أي إنهم يريدون استخدام العراقيين للقيام بأعمالهم 

وقد بان تحّرق اليمين االمريكي لهذا . والجيش السوري لخدمة المخطط اإلمبريالي الصهيوني
الهدف في أقوال السناتور الجمهوري جون ماكين التي أطلقها في المقابلة التي أجرتها معه 

أعتقد أن األمريكيين . دوكان في زيارة لبغدا 12/21/1024بتأريخ ( عراق -الحرة )فضائية 

سيحاولون إبعاد الجيش العراقي عن تحرير الموصل ومنح ذلكالشرف للبيشمركة والحرس 
سيكون الهدف واضحاً من وراء ذلك إذا علمنا أن . الوطني بقيادة أثيل النجيفي، محافظ الموصل

بعد عشرة  سيكونون في الموصل" المجاهدين"السيد النجيفي أعلَم مجلس محافظة نينوى بأن 

وبالفعل، دخلت داعش الموصلَ بعد عشرة أيام. أيام
(7)

!! 

ii. تركيا الطامحة . سيكون لكال الجيشين عمق استراتيجي في تركيا والسعودية وقطر واالردن

االمبراطورية " مجد"الى استعادة هيمنتها السياسية واالقتصادية على المنطقة واعادة 
ناجز فأطلقت   من آفاق ديمقراطية عراقية ناضجة وربيع عربيالعثمانية؛ والسعودية المرتعبة 

مشروعها الرامي الى اثارة الصراع الطائفي في المنطقة وتغذية االرهاب بالمال والسالح في 

العراق وسوريا
(1)

واجهاض الثورات األخرى؛ وقطر الداعمة لإلرهابيين ومشروع االخوان  

 .لى أمرهالمسلمين في المنطقة؛ واألردن المغلوب ع

iii.  سيوظف جهد الجيشين الختراق الداخل اإليراني وتأجيج الكرد والعرب والقوميات األخرى

التي اعتبرها  إلثارة الفتن واإلرهاب هناك ومحاولة اسقاط نظام الجمهورية االسالمية اإليرانية
ه آنفة السناتور جون ماكين، بحقد مصلحي واضح، رأس االرهاب في المنطقة وذلك في مقابلت

 .الذكر

 iv . عندئذ ستحاصر وتسقط بغداد على يد الجيشين ربما بفرض استفتاء او انتخابات مزورة

تعيد البعث للسلطة بمسمى آخر وذلك لوضع يد الشركات االحتكارية، ومنها شركة أكسون 

موبيل
(2)

 .، على نفط الوسط والجنوب

  v .دول العربية األخرى وضخ اإلرهابيين ستتم تصفية القضية الفلسطينية ومن ثم إختراق ال

إليها لمحاولة تفتيتها جغرافياً وبشرياً وتدمير البنى التحتية بدءاً بمصر، مركز ثقل األمة 
 .العربية، ثم الجزائر واليمن وليبيا وغيرها

 vi . الهدف ضخ عناصر . البريكسوهكذا سيتم حصار روسيا والصين ومن بعدهما دول

بروسيا ليصبح االقتصاد غير قادر على تحمل اعباء  ب االقتصاد بدءاً اسالمية متطرفة لتخري
للقدرات العسكرية الروسية ومن ثم الصينية مما يجعل امريكا والغرب األقوى  التطوير المستمر

وهكذا فستتم السيطرة االقتصادية التامة على العالم وتتم معالجة االزمة . والوحيدين في العالم 
زيد من الحدة مع تقدم الزمن للنظام الرأسمالي المأزوم بطبيعته والذي بلغت الحادة واالخذة بم
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وهذا هو العنصر الحاكم في صياغة االستراتيجية العالمية  .ازمته مستوى رهيباً ينذر بسقوطه
 .للرأسمالية والتي تفضي الى إعادة فرض المشروع االمبريالي بأبشع صوره

عنية وشعوب العالم عموماً ستحبط هذا المخطط الرهيب الذي أكاد أكون واثقاً أن الشعوب الم- 5

 .بانت مالمحه تظهر للعيان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
و " يسهالنظم الطغموية حكمْت العراق منذ تأس: "بمفرداته" مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي"لإلطالع على (: 2) 

راجع أحد الروابط التالية " الوطنية"و " الطائفية"

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995 :رجاءً 

http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181 

إنتشرت في العالم تحليالت سياسية مفادها أن أمريكا تريد االنسحاب من منطقة الشرق االوسط للتركيز على شرق آسيا (: 1)

أمريكا المحليين " حلفاء"الى  أما الشرق االوسط فأشارت التحليالت الى ايالء مهمة ادارته. حيث توجد فيها كتلة مالية ضخمة
 .على أن يتصرفوا تحت سقف المصالح االمريكية

ألن "العراق من داعش وتصمم على تدمير داعش " انقاذ"تحتل داعش مساحات غير قليلة من العراق وتهرع أمريكا لـ" فجأة"
 !!شرق االوسطعادت امريكا بقوة الى ال: قال المحللون". الجميع حول العالم اصبح يرتعب من خطرها

أي أن أمريكا أرادت أن تتم في الشرق االوسط، بدءاً بسوريا . اعتقد أن هذه التحركات االمريكية تفسرها بيسر نظرية المؤامرة
ثم العراق، أعمالٌ في أعلى درجات التدمير والقذارة واإلجرام واالنتهاك للقوانين الدولية ولكن ليس على أيديها المباشرة 

لذا أوكلت تلك المهمة الى تركيا والسعودية وقطر لتساعد داعش والنصرة على القيام بالمهمات القذرة، وهذه  .لخطورة األمر
حكومات أضعف من أن تقف بوجه أمريكا أي التمرد عليها عندما يحين موعد قبض االستحقاقات كما يحصل اآلن بالنسبة 

نت أن داعش وأخواتها في االرهاب ستدفع بهذه الدول الى الحضن لمواقف هذه الدول الثالث من سوريا، وذلك ألن أمريكا ضم
لداعش والذي  والمحكم" الذكي"اآلمريكي لعدم قدرتها على صد داعش عن نفسها وهذا نتاج التصميم المختبري األمريكي 

ن االلتفات الى واقع وضعته تلك الدول الثالث موضع التطبيق العملي األعمى دون التحسب الرتداداته المستقبلية عليها ودو
الشعبين العراقي والسوري وواقع الشعوب العربية عموماً وواقع المنطقة والعالم وكلها ترفض هذه التحركات التآمرية 

 .االجرامية
النتيجة حصلت امريكا واسرائيل على تدمير البنية التحتية لسوريا وعلى بعض األمل في العراق وهذا أقصى ما تستطيعان 

وحقد واحتقار جماهير  عليه في ظل ظروف المنطقة والعالم؛ ولم يحصل حكام تركيا والسعودية وقطر إال على الخيبةالحصول 
المنطقة بضمنها جماهيرهم وسيظهر المردود العملي في قادم االيام، إذ ربما سُتستبعد السعودية وقطر وغيرهما من جامعة 

   . عربية للدول الديمقراطية فقط
المتخّصص بقضايا الشرق االوسط وصاحب العالقة الوثيقة " غريغوريغوس"االميركية " بروكينغز"في مؤّسسة  يقول الباحث

أّن اإلدارة االميركية لن ُتقدم على وساطة جدّية أو تدّخل فاعل في حروب الشرق االوسط كونها : "بدوائر القرار االميركية 
من العالم ال تزال غير مهّددة ، وهي ال تمانع فكرَة ترك االمور تأخذ مداها  تعتبر أّن مصالحها االستراتيجية في هذه المنطقة

أكثر في اطار لعبة عض االصابع الجارية طالما أّن ال خطر مباشراً على هذه المصالح ، الستنفاذ الطرفين كلّ قوتهما واالقتناع 
هو من خالل التفاوض السياسي وإنجاز التسوية وفق في نهاية المطاف بأّن ال حلولَ سحرية او عسكرية ، وأّن الحل الوحيد 

 ""نظرة واقعية"
 .والحليم تكفيه اشارات هذا المقتبس

قال الدكتور مايكل نايت، الخبير في أحد معاهد البحوث األمنية بأن أمريكا سلمت العراق لإلرهاب عند خروجها بسبب (: 3)

راتية عن الحكومة العراقية إذ كانت أمريكا تراقب جميع شوارع االمنية وحجبت المعلومات االستخبا  سحب جميع معداتها
 "(.الطبعة االخيرة"برنامج / عراق  -فضائية الحرة . )العراق عبر مناطيد المراقبة والتجسس

 :27/22/1023في مقابلة مع فضائية الميادين بتاريخ ( بريمر بول)قال الحاكم المدني (: 4)

 ."ق الى الخدمة من رتبة عقيد فما دونمن ضباط الجيش الساب% 10أعدنا "

بمناسبة يوم ) 6/2/1006عراق بتأريخ  -مستشار رئيس الجمهورية في فضائية الحرة / وقال الفريق وفيق السامرائي 

 :ما يلي( الجيش
تراك في جميع الضباط السابقين اليوم يعملون في وزارة الدفاع والباب مفتوح لجميع الضباط من ذوي الرتب الصغيرة االش 

 .الجيش
وقال الخبير األمني علي الحيدري بأن الحكومة وثقت بالضباط السابقين بضمنهم البعثيون وأعادتهم للخدمة على إفتراض توفر 

 .الحس الوطني لديهم، وإذا بهم يخونون األمانة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181
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حشد الشعبي وذلك في مؤتمر كان الجنرال مارتن ديمبسي قائد هيئة األركان األمريكية، أول من أبدى انزعاجه من ال(: 5)

لإلنطالق  أمريكا في المنطقة" حلفاء"ولـ كان هذا بمثابة الضوء األخضر للطغمويين. صحفي بمعية وزير الدفاع تشاك هيغل
 .لمهاجمة الحشد الشعبي لفاعليته حيث أدرجت االمارات العربية فصائل الحشد الشعبي ضمن المنظمات االرهابية

بهذه ( هيومان رايتسووج)و ( آمنستيانترناشنال)ات عالمية متخصصة بالدفاع عن حقوق االنسان كـ والغريب أن تشترك منظم
الحملة الظالمة التي تتهم الحشد الشعبي باالنتهاكات لحقوق االنسان وذلك باستخدام االسلوب التقليدي عندما تقصدان التمويه 

حقائق موثقة ودامغة إذ تستندان الى اقوال وادعاءات غير موثقة  وتمرير أفكار هي اقرب الى الدعاية السياسية مما هي الى
وبات واضحاً وجود غرف عمليات طغموية متعددة ومتخصصة بالفبركات . هنا وهناك يراد منها التشويه ألغراض سياسية

لها عنهم البعض والتشويه لتنشر في كل االتجاهات ويحملونها الى تلك المنظمات االنسانية التي تدعي الحياد، كما يحم
 . المستثقف الى الداخل العراقي

بتأريخ  تايمز النيويورك صحيفة حسب األمريكيون يعارضها 1025خطة العبادي بتحرير الموصل في بداية ربيع عام (: 6)

أريك )غامض من جانب الكاتب  كالم وهذا. سوريا في قواعدها الى العودة الى داعش سيدفع ذلك أن بحجة 1/21/1024

 فضائية نقلت إذ .اإلعتراض وراء من المقصود داعش،أوضح األمريكية لمحاربة القوات ،قائد(جيمستيري)الجنرال لكن ؛(سميث
 البنتاغون في صحفي مؤتمر في قوله عنه( لتضليل الجمهور العراقي بتقديري وذلك عراق–الحرة  وليست) العالمية الحرة

 قوات تدريب من األثناء هذه في لتتمكن أمريكا وذلك لتحريرالموصل سنوات ثالثةل يحتاج العراق بأن 21/21/1024 بتأريخ

قوله، علماً أنه قد اعترف وأشاد باإلنجازات التي حققتها القوات العراقية والحشد  مفاد حسب سوريا، في المعتدلة المعارضة
 . الشعبي

ن في تصريح للمركز الخبري لشبكة االعالم قال أحد شيوخ عشائر نينوى الشيخ عادل الفتيا 26/6/1024في  (:7)

أبلغنا قبل أسبوع من الغزو اإلرهابي "، إن أهالي المحافظة سيرفعون دعوى قضائية ضد أثيل النجيفي، ألنه  (IMN) العراقي

 ".بأن داعش ستحكم المحافظة
لس المحافظة إذ أعلمهم بقرب بها محافظ نينوى أثيل النجيفي أعضاَء مج" بّشر"عملية تسليم الموصل الى داعش كما إن

 27/21/1024بتأريخ ( عراق -الحرة )حسب تصريحات الشيخ فواز الجربة الذي تحدث في فضائية " المجاهدين"وصول 

وأعلن أن أحد أعضاء مجلس المحافظة أعلمه بذلك وأن ذلك العضو سيقدم شهادته الى اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في 
 .سقوط الموصل

كشف المخطط السعودي حيال العراق بوقت مبكر السيد نواف عبيد المستشار األمني لسفير السعودية في واشنطن األمير  (:1)

نشر السيد نواف عبيد . تركي بن عبد العزيز الذي كان، بدوره، يشغل منصب مدير المخابرات السعودية قبل أن يصبح سفيراً 

السعودية : "أوضح فيه خالصة تلك الخطة إذ كتب بالحرف الواحد 12/22/1006مقاالً في صحيفة الواشنطن بوست بتأريخ 

وبرر المستشار موقف بالده هذا ". ستتدخل في العراق لصالح السنة بالمال والسالح وغيرهما في حال انسحب األمريكيون منه
لتداعيات المترتبة على عدم تحرك التداعيات التي هي اسوء بكثير من ا"بضرورة كبح التداعيات بعد اإلنسحاب التي وصفها ب

 ".السعودية

 !!!!صرح السيد مسعود البرزاني بأن شركة أكسون موبيل تعادل عشرة فرق عسكرية وأنها إذا دخلت بلداً فال تغادره (:2)

بعد الفائز وأُ  30/4/1024للحق تحقق بعض هذا التهديد المبطن للبرزاني إذ تم االلتفاف على نتائج االنتخابات البرلمانية في 

األول فيها الرئيس نوري المالكي؛ ونشأ صراع خفي بين أمريكا وبين رئيس الوزراء الجديد الدكتور حيدر العبادي الملتزم لحد 
 .اآلن بثوابت إئتالف دولة القانون وسلفه بالنسبة للسيادة واالستقالل والمحافظة على الثروات النفطية الوطنية

يون العودة الحقيقية من الشباك بعد أن أُخرجوا من الباب لفرض هيمنتهم وتنصيب الطغمويين هل سيستطيع األمريك: السؤال
 وعلى رأسهم البعثيون في سدة الحكم بصورة أو أخرى؟
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الصالح خلل المنطلقات وفوضى .. الموازنة

التوزيع
3
 

 

 

  
  

خصوصاً ونحن نناقش كتبت االفتتاحية بالنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها،  26/1/1022في 

 في هذه االيام، 1025موازنة 
بعد ان ارغمنا انخفاض اسعار النفط على القيام بما كان يجب ان نقوم به بارادتنا لتخفيض  

 :النفقات غير الضرورية

فاالمر خطير وعليه يعتمد تطور البالد واتجاهاتها (. 1022)يناقش البرلمان حالياً موازنة "سـ

 .كيةاالنمائية واالستهال
. فهي تكرار ُمَعَدل للسابق. انها مجرد مصفوفة ارقام. تفتقد الموازنة حالياً الخلفيات المطلوبة 

وبعد التشغيلية يخصص المتبقي . تقدير الصادرات مضروباً بالسعر المتوقع  اذ تعتمد على
اقات تعتور وهذه سي.. فيناقشها ويقرها الوزراء والنواب. لالستثمارية، بعد السيادية والحاكمة

 .مراحلها ومبانيها خلل كبير، مما يتطلب اعادة االستعدادات والمفاهيم

قبل اعداد الموازنة القادمة، البد للسلطات التشريعية والتنفيذية ومراكز الدراسات والرأي  -   2

ما هي قدراتنا ومؤشراتنا فعالً؟ هل نتجه لمعالجة البطالة ام . من مناقشة االتجاهات الضرورية
التضخم او مستويات المعيشة؟ لتوسيع القطاع الخاص ام العام؟ الستكمال البنى التحتية 

وعلى اي القطاعات نركز؟ النفطية او غيرها ؟ على القوات .. واالرتكازية ام التنمية البشرية؟
القطاعات الحقيقية؟ وما هي االولويات بين القطاعات واالنفاق االتحادي وفي   المسلحة ام

.. ظات واالقليم؟ وما هي النفقات التي تولد اثاراً مضاعفة او مسرعة اكثر من غيرهاالمحاف
وتلك التي تولد ميوالً حدية لالستهالك او لالدخار واالستثمار او لالستيراد والتصدير والمفاضلة 

. للسلطات التنفيذية والتشريعية لتضع النقاط على الحروف -بعد االطار واالهداف –لنعود . بينها
لنكون امام موازنة مدروسة، فال يأتي النقاش متأخراً بعد اكتمال الهيكل وتصلب البناء وتعذر 

 .التعديالت

. البد من الخروج من الحلقة المفرغة للنفقات االستهالكية ودفع المزيد للخدمات والتنمية -   1

" سعر ثابت:"ميل كـدوالراً للبر 60-40لذلك نقترح . تتأتى من مبيعات النفط  فمعظم الموارد

، "السعر المتحرك"اما فوق ذلك، ولنسمه بـ . فنضع سقفاً لالنفاق االستهالكي. للتشغيلية
على ان نربط ذلك بتطور حقيقي اخر وهو ان تكون الموازنة . فيخصص لالهداف التنموية

                                                           

 وكالة الصحافة المستقلة – عادل عبد المهدي 3
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رية ومفتوحة بعمر المشاريع االستثما(.. كبريطانيا)والحسابات الختامية سنوية للتشغيلية 
 (.كفرنسا)

. البد االنتقال من الدولة الريعية الى دولة الجبايات، ان كان الهدف بناء الدولة، كما ندعي -   3

فقد . فالشعب يملك النفط والغاز، واالصح ان تتوزع عليه هذه الثروة قبل مرورها بخزانة الدولة
قبل –ثم تفرض  او توزع الواردات للشعب او جله،.. تؤسس شركة لكل مواطن سهم محدد

وتتحرك االسواق .. فيبقى للمواطنين فوق خط الفقر. ضريبة متحركة تحدد معدالتها -التوزيع
.. وتفعل النظم الضريبية والمصرفية الضعيفة وغيرها والتي ال انطالق بدونها. وعوامل االنتاج

سات وسنحصل على ادوات افضل لتشجيع او محاصرة ما تقتضيه المصلحة، وسنتحرر من سيا
كما سنشجع . الدعم المرهقة، ونقلص دوائر الفساد، دون ان نمنع قيام صناديق رعاية ودعم

االستثمارات النفطية والغازية ومشتقاتها الرتباط المصالح بها، وهو امر سنحتاجه خصوصاً في 
 ."السنوات القادمة

 تضخيم ارقام التشغيلية مآالته الفساد والهدر.. الموازنة

كتبت االفتتاحية بالنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشره، خصوصاً ونحن نناقش  7/21/1021في 

في هذه االيام، بعد ان ارغمنا انخفاض اسعار النفط على القيام بما كان يجب ان  1025موازنة 

 :نقوم به بارادتنا لتخفيض النفقات غير الضرورية
لذلك سيأخذ الموضوع .. ة العاموبما اننا نعيش نهاي.. يناقش البرلمان الموازنة العامة"سـ

فاينما ذهبت في الوزارات والدوائر، ستجد الوزير والمحافظين والسفراء . اهمية مزدوجة
والمسؤولين منشغلين يحاولون صرف ما تبقى لديهم من فوائض كبيرة خصوصاً المتبقي من 

وان .. نتصف العامان الموازنة لم تصلهم اال بعد م -عن حق-وسيقولون .. النفقات االستثمارية
وان االحاالت باتت مشكلة كبرى .. المالية والتخطيط لم تصادقا على الخطط اال في فترة متأخرة

الذي ال يتعلق بتخلف اجراءات الدولة والبنية التشريعية .. الموظفين خوفاً من تهم الفساد  بين
قتصاد والشركات، وضوابط ومفاهيم هيئة النزاهة والمفتشية وديوان الرقابة فقط، بل ببنية اال

. والتي.. المملوءة مفخخات وكيديات ومصائد سياسية ومالية وغيرها.. التعاقد والمناقصات
  يلبس فيها ثوب الشاة غالة الذئاب، دفاعاً عن سحتهم ومصالحهم، او احساسهم بالخطر عليها

والسبب بسيط، .. ضاً لكن النتائج ستكون هزيلة اي.. ستكون الموازنة مرتفعة كاالعوام الماضية
ولقد اقترحنا . وهو ان البالد ال تنقصها االموال بقدر نقصان المفاهيم واالجراءات السليمة

مفاهيم جديدة للموازنة لمعالجة العراقيل ( 1005-1004)رسمياً عندما تولينا حقيبة المالية 

اسمينا االول .. فط ًومن المقترحات بناء الموازنة على سعرين لصادرات الن. والنواقص الحالية

دوالراً ( 60-50)والذي يخصص للنفقات التشغيلية، فيكون عادة منخفضاً كـ " الثابت"بالسعر 

والذي يمثل الفارق بين االسعار المتحققة فعالً في االسواق " المتحرك"والثاني .. للبرميل مثالً 
نة الى قسمين، كالمتبع ثم تقسم المواز.... ويخصص للنفقات االستثمارية".. الثابت"والسعر 

ويمكن .. تغلق في نهاية كل عام( المدرسة االنكليزية)تشغيلية تكون مدتها سنة واحدة .. حالياً 
فال تغلق نهاية العام بل ( المدرسة الفرنسية)واستثمارية .. بسهولة تقديم حساباتها الختامية

وهكذا سنتجاوز .. لعامحسب الفترة الزمنية لطبيعة المشاريع، والتي قد تتجاوز بعضها ا
ونضع لها اجراءاً عملياً صحيحاً، يسمح باكتمال عملية المراقبة .. تعقيدات الحسابات الختامية
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كما لن ندفع الوزارات والمؤسسات للتراكض قبل نهاية . والتقويم فال نواجه التعقيدات الحالية
او لتدوير .. هلية والكفاءةالعام، اما الحالة المشاريع على من هب ودب من شركات معدومة اال

وصعوبات اعداد وتقديم .. وتأخير اقرار الموازنة.. وتكرار تجربة السنوات الماضية.. االموال
وتأخر موافقات المالية والتخطيط ووصول .... الموازنة التكميلية والحسابات الختامية

لنصل .. المشاريعوتحليل واحالة .. واعالن المناقصات.. التخصيصات لدوائر الصرف المالي
لنهاية العام وسط فوضى وارتباك شديدين، وهدر وفساد ال نحسد عليهما، دون تحقيق النتائج 

 .المطلوبة
  انصاف للمواطنين.. توزيع االرض للسكن والفالحة

اراض كانت تابعة . وهي في جلها مساحات جرداء ال نفع فيها.. معظم اراضي البالد بيد الدولة"
لكيات عامة او خاصة كالمشاع والموات والفيء والخراج واالوقاف الى جماعات او م

والصوافي واالنفال استطاعت الدولة منذ الفترة العثمانية اخضاع اكثرها لمنطق االراضي 
 .االميرية ليتحول المواطن والجماعة المالكة الى مجرد مستأجرين او مشردين

% 20و .. يملكون بيتاً عامراً او خرباً  من العراقيين% 10تشير االحصاءات الرسمية الى ان 

بينما تشير . هي المستأجرين% 20وان .. يسكنون مجاناً في ممتلكات عامة قانوناً او تجاوزاً 

 .وحدة لحل االزمة المباشرة( مليوني)احصاءات اخرى اننا بحاجة ماسة الى اكثر من 

 ..او اكثر 1م100-200 ال نرى صعوبة جدية في منح المواطنين مجاناً قطع ارض مساحتها

فالمجانية ليست فقط تسهيالً الزمة السكن بل كتعويض وتصحيح تاريخي للعالقة بين الدولة 
وهذا جزء من اصالح اقتصادي واجتماعي واداري ولرابطة المواطنة، دون تكليف ... والشعب

ناطق في م( دونم 200او  1الف م150)يمكن قيام المحافظات بتخصيص قطع ارض . الموازنة

مليون م1مختارة، ويكون مجموعها مثالً 
1

وتقوم بتخطيط كل وحدة حسب (. دونم1000)

لتوزع بالقرعة العلنية واولويات . المواصفات الحديثة والخصوصيات العمرانية والتراثية
هذه المساحة .. المحرومية والعائلة الكبيرة والراغبين بالزواج ولمن يرغب بالبناء

الف عائلة، اي اكثر من نصف مليون نسمة في كل  250-200لحوالي ستكفي " االفتراضية"

 .وطنياً ( مليونين)محافظة، التي ستكون اقل او اكثر حسب المحافظات، ليصبح المجموع 
ويؤسس صندوق من الدولة والشركات الخاصة والمصارف لتمويل سلف البناء حسب 

الدور، او العمارات العامودية، ويمكن لشركات بناء ان تبني مجموعة من . مواصفات محددة
كما يمكن ان يقوم المالك ببناء الدار بالتعاقد مع مهندسين وشركات يختارها، حسب الشروط 

عام او )ويسلم الطابو، بعد اكتمال البناء، فان فشل خالل المدة المحددة . والخرائط المعتمدة
 ..ينزع الحق ليعطى لمرشح جديد  (عامين مثالً 

 300وبتبسيط شديد، فمن دخله . السلف، على ان ال تتعدى ثلث الدخل العائليتستقطع مبالغ 

عاماً، هو  15مليون دينار لمدة  30الف دينار شهرياً يستطيع ان يحصل على قرض قدره 

 .هذه احدى االساليب، وقس على ذلك. المبلغ الالزم لبناء دار الئق
ادية والسكانية فمنها توزيع افضل للسكان وكذلك االقتص.. االثار االجتماعية والنفسية عظيمة

وتنشيط االقتصاد والمصارف وانخفاض قيم االرض واسعار .. ولبناء مدن جديدة الئقة
 ."االيجارات، والكثير غير ذلك
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 حلول ام ازمات؟.. الالمركزية والفيدرالية.. المركزية
حطمت المركزية البالد وقادت بعد ان .. لم يخطيء الدستور عندما اقر الالمركزية والفيدرالية"

وجلب اجانب من خارج البالد لتغيير المعادالت .. الى تغيير واقع المحافظات سكانياً وجغرافياً 
اذ البد من .. ويخطيء من يعتقد ان القرار كان اجنبيا. على اسس طائفية واثنية واستبدادية

.. اداريات 7-5مانينات مقترحاً استذكار الكثير من االعمال ومنها للشهيد مهدي الحكيم في الث

او قرارات مؤتمر صالح الدين لعام .. ومحاوالت الشهيد عز الدين سليم في اواسط التسعينات

بل فرضت الالمركزية والفيدرالية نفسها على صدام حسين المستبد المتفرد باقراره . 2221

  (.2274-2272)منطقة الحكم الذاتي 

الطمئنان بالشرح والخطوات العملية بان المشروع سيحمل في سيتطلب االمر ابتداءا توفير ا 
لن يكون المشروع على حساب احد او تضحية باحد او بضغط من . النهاية مصلحة الجميع

فجميع الفرقاء قد يخسرون شيئاً في البداية، كما يخسر المريض السرطان المستأصل من .. احد
  .النهاية مما يوفر الزخم المطلوب للمشروع لكن الجميع سيربحون الكثير الكثير في.. جسده

الخطوة االولى تبدأ باعطاء المحافظات كافة صالحياتها وعدم التدخل في كل ما هو من 
ووصوال الى وجود الموازنات المستقلة واالستقالل االداري الحقيقي .. اختصاصاتها الدستورية

وقانونياً، فان اي نقاش اخر سيصبح فان لم تتحقق هذه الخطوة المنجزة دستورياً . المتكامل
وسندفع بالبالد الى قرارات االمر الواقع شئنا ام ابينا سواء نحو المزيد من .. عديم الجدوى

فالمحافظات اليوم هي النسيج االساس الذي تحاك عليه .. المركزية او المزيد من التصادم
سيقف   ت فما اهمية البحث مافاذا لم توفر االساسا. اساسات النظام الالمركزي والفيدرالي

 .عليها

اقليمان  - 1.. تحول كل محافظة القليم -2.. الخطوة الثانية تقويم الخيارات الممكنة واهمها

اربعة او خمسة اقاليم  -4.. ثالثة اقاليم تراعي الخلفيات المذهبية والقومية -3.. كوردي/ عربي

بطن حلوالً لالبعاد السياسية والمذهبية تنطلق من المبادىء االدارية والجغرافية لكنها تست

 .بقاء الوضع كما هو -5.. والقومية

واخرى فيها .. فهناك امور واقعية او دستورية ستحجز بعضها.. لن تكون الخيارات سهلة
وهو ما يستوجب اعلى درجات المسؤولية .. حساسيات وطنية ومذهبية وقومية وسياسية

 -الذي ان لم نقدم تصاميم واعية له-ام الالمركزي والفيدرالي والوعي، ان اردنا فعالً تطبيق النظ
 ."فقد تفرض نفسها مجدداً نظم االستبداد او التصادم واالزمات

 الالمركزية والفيدرالية.. المركزية
فصوتها المفرقع ودخانها . بدت السيارة اول ظهورها متخلفة عن الحيوان كواسطة للنقل"

ولكن مع ظهور منافعها .. ضلون الحصان والحمار عليهاوبطؤها وكلفتها جعل الناس يف
كذلك . فوجود نِظامي نقل بات امراً ضاراً ومعرقالً .. واالعتياد عليها اُغلق النقاش وحسم االمر

 .في النظم السياسية، فالبد ان يحسم االمر، واال الفوضى والعطل واالتهامات المتبادلة
فيتهمون االكراد . لنسبة لكثيرين التقسيم واضعاف المركزلكن ثقافة الالمركزية ما زالت تعني با

.. والتركمان بنعوت اخرى، وهكذا.. والشيعة بالتنافس.. والسنة بالتآمر.. بالسعي لالنفصال
  .ويطالبون بتقوية المركزية، وكأن االخيرة لم تكن هي المسؤولة عن هذه االنقسامات والمآسي
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صدام وانفاله واسلحته الكيماوية، بل حققها تمسك الكرد  فوحدة الكرد بوطنهم لم تحققها جيوش
الديمقراطية للعراق والحكم "يعكس ذلك شعارهم حينذاك .. بعراقيتهم وتضامن االخرين معهم

حققتها فتاوى المرجع االعلى االمام الحكيم والشهيدين الصدر والبدري ".. الذاتي لكردستان

لدفعهم العالن االستقالل وتأليب ( 2222)ه في فصدام هو الذي سحب ادارت. بحرمة القتال

وما سُيبقي العراق موحداً ليس المركزية والتهديد والقوة، بل التمسك . الدول االقليمية عليهم
فال يتجاوز طرف حدوده بسياسات خاصة به، وال يعلق االخر الدستور او يفسره .. بالدستور

 .حسب فهمه
ته، ورغم ما اثارته المناطق الغربية والوسطى التي دستور يمكننا االتحاد حوله رغم ثغرا

.. انتشرت فيها افكار المركزية، بسبب وجود الكثير من ابنائها في قيادات الحكومات السابقة
.. وشعروا بالتهميش والضرر.. فقاطعوا الدستور واالنتخابات.. فاقلقتهم الدعوات الجديدة

وتلمسوا فوائد .. في االنتخابات والعملية السياسيةفوقفوا اوالً ضد القاعدة ثم انخرطوا بحماس 
وهذا تطور كبير يجب تشجيعه، .. الالمركزية والفيدرالية الضامنة للحضور في الموقع والقرار

 .رغم كل المالبسات وامكانيات االستغالل ومن مختلف االطراف
. زن ومستقربل لالغلبية السكانية لتأسيس نظام جديد متوا.. فهذه فرصة عظيمة للعراق

.. فتستطيع استثمارها لتنظيم مناطقها ومناطق غيرها بما يحقق مصالح العراقيين كافة
بالشؤون اليومية للشعب، وترفع  -االقرب للمتابعة والمساءلة-فتتخصص الحكومات المحلية 

. لتتفرغ لبناء البالد والشؤون المنوطة بها.. الحكومة عن كاهلها الجزء االعظم من االعباء
بل يحميها الشعب والمؤسسات والمواقف الدستورية  -رغم اهميتهم-السلطة ال يحميها الرجال ف

وان مؤسسات قوية في بغداد، ومثلها في المحافظات .. وروح القناعة والرضا بين الشركاء
واالقاليم ستوزع المسؤوليات وتحمي البالد اكثر مما تحميه اذاعة، طالما اذيع منها بيان رقم 

 ."او مقرات اذا سقطت نتعرض جميعاً للخطر ..واحد
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إصالح اإلدارة الحكومية : أيهما أولوية للعراق

وتطوير السياسات االقتصادية أم انتظار أسعار 

مجزية للنفط؟
4
 

 
في خضم التدهور الملحوظ ألسعار النفط العالمية يكون الحديث عن ارتفاع أسعاره وموعدها 

وفي هذا الشأن سأروي قصة حقيقية معي إبان . المهنية وإفراطاً في التفاؤلضرباً من المغامرة 

وكانت  2221، إذ كنت في زيارة عمل إلى أبو ظبي في  عملي مستشاراً دولياً لألمم المتحدة 

دوالراً للبرميل بعد االنهيارات في أسواق المال التي  21أسعار النفط قد انهارت آنذاك إلى قرابة 

في دائرة التخطيط . الحاد للبورصات اآلسيوية الكبرى وباألخص البورصة الكورية تلت التدهور
لإلمارة التقيت بوكيل رئيسها الذي كان جغرافياً في تخصصه األكاديمي فسألني وقد بان القنوط 
على مالمحة فيما إذا كانت األسعار ستنخفض أكثر أم ال؟ أجبته آنئذ بأن قوانين العرض والطلب 

 .أن أسعار النفط سترتفع مستقبال تشير إلى
  

عندما بانت عليه مالمح الحيرة مع التشكك بما قلته، أوضحت أكثر بأن انخفاض األسعار 
سيقلص حوافز اإلنتاج لبعض المنتجين ذوي الكلف المرتفعة مما سيخفض الكميات المعروضة 

غارق في تشككه وعدت  ودعته بعد ذاك وهو. في السوق ليدفع باتجاه ارتفاع األسعار مستقبال
إلى مقر عملي في نيويورك ألرجع إلى أبو ظبي بعد عام وكانت األسعار قد ارتفعت إلى قرابة 

 !بالمئة واستقبلني ذات المسؤول هذه المرة بكل تقدير ،ألن ما قلته كان قد تحقق 40

نبؤية االقتصاديون بالطبع ال يملكون عصا سحرية للتنبؤ رغم ادعاء البعض بالقدرات الت
للنماذج الرياضية واالقتصاد القياسي ،ولكن البعض منا يستطيع أحياناً ان يستشرف االتجاهات 
األساسية في حركة المتغيرات االقتصادية على ضوء التحليالت المستندة إلى قوانين االقتصاد 
 السياسي من جهة وعلى ضوء معارفنا المهنية ببعض القطاعات والصناعات وأسواقها، ومنها

وفي ظل هذه المعرفة بصناعة النفط، كان عدد منا يتوقع . سوق النفط وذلك من الجهة األخرى

دوالر للبرميل في حين انهمك  200منذ سنوات تدهور األسعار في عز حقبة صعودها ألكثر من 

آخرون بالتهليل لمخططات التوسع باإلنتاج ،ومنها جوالت التراخيص وبالبرامج الطموحة 
آنذاك، كانت الوزارتان الفيدرالية واإلقليم تتسابقان . نتاج النفط في إقليم كردستانالستكشاف وإ

للتوسع باإلنتاج واالستكشاف وهما رازحتان في ظل أوهام االزدهار الخليجي الذي أرادوا 

                                                           

 المدى - فاضل عباس مهدي. د 4
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متفائلين جداً بتلك البرامج ( الخبراء النفطيين)استنساخه، وكان هناك رهط من االقتصاديين و

 21لتي كانوا يأملون منها ان تجعل بلدنا الحبيب منافساً جدياً للسعودية في إنتاج الطموحة ا

 !!(.أي بعد عامين من اآلن 1027نعم ) 1027مليون برميل يومياً عام 

أما السياسيون، فقد كان اغلب من تسلم المسؤولية منهم قليل المعارف االقتصادية إن لم يكن 
 !معدومها باعترافه شخصياً 

ّم هؤالء األول زيادة االيرادات بسرعة والتي آملوا ان توفر لهم ما يكفي من الموارد لحل كان ه
 .مشاكل التشغيل من جهة ومشاكل كسب الشعبية السياسية السريعة وذلك من الجهة األخرى

أما اليوم وبعد انهيار البنى السياسية والعسكرية واألمنية الركيكة التي قامت على أساس 
يع وشراء األنصار والموالين، فقد بانت نتائج التسرع وفقدان المهنية في العمل الكسب السر

االجتماعي للبالد ، فوفرة إيرادات النفط  –ناهيك عن العجز عن استشراف المستقبل االقتصادي 
حققت بوقت قصير امتصاصاً ملحوظاً لبعض العاطلين عن العمل كما حققت خفضاً متواضعاً 

وجاءت األحداث المأساوية . بالمئة من السكان قبل قرابة السنتين 22قرابة لمعدات الفقر إلى 

لهذا العام بنزوح أكثر من مليوني مواطن لترفع من معدالت البطالة حتى قاربت معدالت الفقر 

 .بالمئة من السكان حسب تصريحات مسؤول في وزارة التخطيط 30

رواجاً  1023النسبي فيه حتى نهاية  أما في إقليم كردستان فقد حقق االستقرار السياسي

اقتصادياً واضحاً أساسا عبر التمويل الملحوظ من خزينة الحكومة الفيدرالية إضافة إلى 
االستثمار المتدفق من مناطق قلقة في العراق ناهيك عن االستثمار األجنبي الذي تدفق عبر 

نمو في اإلقليم اصطدم في ولكن هذا ال. التعاقد مع شركات كثيرة التنقيب عن النفط وغيره

بواقع االعتماد على تمويل الموازنة الفيدرالية إبان التوترات السياسية مع حكومة  1024

المركز، تلك التوترات التي تسببت بانقطاع حصة اإلقليم من الموازنة وبأزمة مالية حادة فاقم 
من محافظة  من حدتها تعرضه هو اآلخر لهجمات داعش ناهيك عن نزوح أغلب النازحين

 .نينوى باتجاهه
بالمقابل، أدى فتح أبواب االستيراد على مصراعيها وفساد األجهزة الحكومية إلى نمو طبقة 

تجارية وأخرى وسيطة مع الدولة وأركانها وادت قوانين التطور الرأسمالي غير الموجه في ظل 
بيروقراطية الحكومية هذه السياسات االنفتاحية على الخارج إلى إثراء سريع لبعض شرائح ال

العليا مقترناً بتفاقم الفروقات الطبقية الذي اقترن مع تزايد الفساد الذي وصل إلى الحد الذي 
تداعت فيه القدرات اإلدارية للدولة ومن ضمنها قدراتها في حفظ أراضي الوطن من تقلقل قوى 

 .الجريمة واإلرهاب
سة أعوام الماضيات أعمق من انهيار قدرة دون شك، لم تواجه العراق كارثة األربعة أو الخم

الدولة على حفظ األمن وضعف قدرات مؤسساتها العامة في البناء واإلعمار بعد عقود الحرب 
لقد أنفقت الدولة حصة كبيرة ومتزايدة من أموال النفط المتصاعدة . والتدمير التي لم تنته بعد

الحكومي المتوسع دون طائل، كما  سريعاً آنذاك على الجيش والشرطة كما على االستخدام
يتضح من فقدان مساحات واسعة من البالد قابلة الزدياد أعداد النازحين والمشردين والعمليات 

وكان رئيس الوزراء الجديد الدكتور العبادي قد أكد . اإلرهابية التي تفاقمت في أجواء الفساد
في الجيش، ذلك الجيش الذي كان ( الفضائيين)أخيراً بعض ماكان يعرفه العراقيون عن مشكلة 
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احد مسببات ضعفه في مكافحة اإلرهاب المستشري عدم وجود ما يفترض وجوده من جنود في 
ويعلم العراقيون ان مشكلة الفضائيين في الجيش هي قمة جبل الجليد يقابلها . المناطق الساخنة

ظات والحدود ناهيك عن أيضاً فضائيون في قوى األمن الداخلي كما في أجهزة إدارة المحاف
الدوائر الحكومية الفيدرالية كما في اإلقليم أيضاً إذ صار الحصول على دخل من موازنة الدولة 
إحدى الوسائل ضمان عيش شبه مضمون حتى وإن اقتضى ذلك تحايل الكثيرين على القانون 

 (.دولة القانون)في عهد 
ستشريا في مفاصل المؤسسات الرسمية كانا ملّخص القول، إن التسيب اإلداري والفساد اللذين ا

من اهم أسباب االنهيار في الموصل واألنبار وغيرهما، وما يقوله بعض المسؤولين آنذاك بأن 
 .األمر كان مجرد مؤامرة أمر يجانب المنطق والواقع الملموس

تص قد فشل ببناء االقتصاد اإلنتاجي والخدمي الذي ينتج فعالً ويم 1003ألن عراق مابعد 

الباحثين عن أعمال منتجة، وخصوصاً فئة الشباب منهم، فقد توجه البعض نحو العمل الحكومي 
. بشتى الوسائل لتتفاقم ظاهرة البطالة المقنعة من جهة وظاهرة الفضائيين من الجهة األخرى

 informal( غير الرسمي)أما آخرون، فقد بحثوا عن أرزاقهم وأرزاق أسرهم ضمن القطاع 
sector  عماده الجريمة ( اقتصاد خفي)من االقتصاد ،إما كوسطاء أو كباعة متجولين أو ضمن

وألن السياسة االقتصادية الحكومية في األعوام األحد عشر . المنظمة واإلرهاب وماشابه
الماضية كانت متوجهة أساساً إلى االنفتاح على الخارج استيراداً غير منضبط، فقد قادت هذه 

ر القطاع الصناعي الخاص كما أبقت مادمرته الحروب من قطاع الدولة السياسة إلى ضمو
 .أسيراً للمنافسة األجنبية ودون حماية لكليهما

وظل قطاع النفط هو الذي يرفد الموازنة العامة واالقتصاد بما يحتاجان من تمويل سهل في ظل 
ضريبية وسياسات األسعار ارتفاع أسعاره عالمياً ،األمر الذي يّسر إهمال الحكومة للسياسات ال

مقابل الخدمات العامة على جميع المستويات اإلدارية كما يّسر للوزارات المنكوبة بالمحاصصة 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن ذلك . ان تتوسع باإلنفاق الحكومي دون ترشيد وبالكثير من الفساد

ر التداخالت والصفقات يّسر الحصول على المال العام وتخصيصات الموازنة، الذي كان يتم عب
كما . السياسية، قد حجم أصوات الداعين إلى تطوير األجهزة الضريبية وأجهزة اإلدارة العامة
ان القبول بالضريبة وبترشيد اإلدارة بغرض زيادة كفاءته وتقليل كلف إيصال الخدمات 

ود من للمواطنين صارت تبدو وكأنها أمور لم يعتدها رهط واسع من العراقيين في ظل عق
االعتماد المتزايد على إيرادات النفط وفي ظل إمكانية الحصول على خدمات مجانية أو شبه 

والشك فإن حال األمم األكثر تطوراً من األمم المبتالة باالقتصاد الريعي يشير . مجانية من الدولة
زنة العامة إلى أهمية تطوير نظم اإلدارة االقتصادية وإدارة الموازنات المالية، ومنها الموا

والضرائب والرسوم الكمركية ناهيك عن تطوير كفاءة العمل وتوفير الخدمات عبر تقليل الكلف 
. النسبية لتقديمها في الصحة والتعليم والكهرباء والماء والمجاري وتنظيف المدن وغيرها

مات وتتسابق بعض األمم المتقدمة لتقليص معدالت نمو كلف تقديم الخدمات هذه، ناهيك عن خد
األمن وغيرها عبر التحسين المتواصل والمستمر في نظم اإلدارة والمعلوماتية وهي أمور 

أهملت في بالدنا العزيزة مع تفشي الفساد والمحسوبية والعشائرية والطائفية ومع سياسة إبعاد 
السياسية  –وكانت محفزات هذا األعمال متشابكة مع القوى االجتماعية . الكفاءات المتمرسة
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تي لها مصالح في تكريس هذه السياسات حتى وصلنا إلى احاديث رسمية تتكلم عن وجود ال
 .بين ظهرانينا( حيتان للفساد)

هذه األيام تسعى الحكومة الجديدة لمراجعة الكثير من السياسات التي ثبت فشلها ويشجعها في 
لن . ل ملحوظ بل خطرهذا المسعى الحميد انهيار أسعار النفط الذي قلص إيرادات الموازنة بشك

أقول للحكومة هنا ما أعتقده حول مستقبل أسعار النفط كما فعلت سابقاً مع دائرة التخطيط في 
أبو ظبي فأوضاع السوق العالمية للنفط هذه األيام لها اختالفات بينة عما كانت عليه في أواخر 

الحفر والتنقيب عن النفط  القرن الفائت وذلك أننا كنا إلى وقت قريب نشهد صعوداً لنجم تقانات
هذه التقانات الحديثة وّسعت إنتاج الواليات . الحجري والنفط الرملي في الواليات المتحدة وكندا

المتحدة وكندا من النفوط غير التقليدية وبشكل ملحوظ أسهم في تزايد المعروض العالمي من 
وكانت هذه التقانات . السعرإمدادات الطاقة كما اثر في توقعات المضاربين في األسواق حول 

المطورة منذ بضع سنوات في الحفر ستنتشر إلى أصقاع أخرى من العالم ليزداد إنتاج النفط 
الصخري والنفط الرملي بشكل أكبر لوال انهيار أسعار النفط الذي شهدناه وعلى األخص منذ 

 .عدم خفض اإلنتاج 1024تشرين الثاني  17قرار أوبك في 

عليه هنا هو اإلشارة إلى متخذي القرار السياسي الوطني بأن األكل األكثر وعداً  ما أردت التأكيد

هو في بذل المساعي الممكنة والعاجلة لتطوير ( سنوات 20إلى  7)للعراق على األمد المتوسط 

اإلدارة العامة للدولة عبر ترشيق أعداد العاملين فيها على الورق أوالً والضغط على النفقات 
لتي نعرف ان الكثير منها كان مسيساً وتبذيرياً في الموازنة التشغيلية إرضاء لألطراف الجارية ا

ونؤكد على وجه الخصوص على . السياسية المختلفة أو لقوى الضغط والشبكات المؤثرة
الذين بتقديري يكلفون الموازنات ( الفضائيين)ضرورة االستمرار بتقلص ما ينفق حالياً على 

عدة مليارات من الدوالرات لمرتباتهم دون عمل يذكر وإعادة تخصيص هذه العامة والمحلية 
أو لتقليص العجز / األموال المهدورة أوالً لإلنفاق على تحرير ما احتل من ارض الوطن و 

وبالطبع، . ترليون دينار 15والذي تشير أرقامه األولية إلى  1025المرتقب في موازنة عام 

تبطة بنفقات الموازنة هي احد األشياء األساسية المطلوبة بشكل فان المراجعة اإلدارية المر
عاجل لتقليص العجز المرتقب ولكن االقتصار عليها لن يكون كافياً النتشال االقتصاد والدولة 
من األزمة العميقة التي أصابتهما عبر سنوات االفتقار إلى الرؤى االستشرافية للمستقبل من 

ومن هنا فسيكون ضرورياً للموازنات للعام . قد من الجهة األخرىجهة والواقع االجتماعي المع

وما بعده ان تصمم ببعد اجتماعي واضح حسب أولويات كل سنة والتي يجب لها ان تأخذ  1025

بنظر االعتبار التأكيد على اإلنفاق الحكومي الفاعل لتخفيف مشاكل الفقر والترمل واليتم 
. ايدت عبر عقود الحروب والتفجيرات والمآسي المتكررةواإلعاقة الجسدية والنفسية التي تز

من ناحية أخرى، ال مناص للعراق هنا من إيجاد برامج حكومية وخاصة لمعالجة مشاكل بطالة 
الشباب والفقر والعنوسة واإلحباط الذي يصيب أعداداً كبيرة منهم فيدفع بعضهم باتجاهات غير 

 .حميدة بعضها مدمر
خرى، أؤكد أيضاً على ضرورة إجراء مراجعات أساسية لسياسات البالد وفي شأن السياسات األ
  :االقتصادية، ومن أهمها
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أوال، سياسات وأجهزة تنظيم االستيراد والتعرفة الكمركية والضرائب عبر مراجعة عاجلة 
لسياسة التجارة الخارجية المنفتحة دون ضوابط على االستيراد على ان يتم ذلك أساساً من 

دة التعرفة الكمركية على معظم فقرات االستيراد للحد من أعبائه على ميزان خالل زيا
ان فرض متوسط . المدفوعات من جهة وتنشيط اإلنتاجين الصناعي والزراعي من جهة أخرى

 1بالمئة على االستيراد السلعي سيحقق لموازنة الدولة إيراداً قدره بـ  10رسوم كمركية قدره 
 1023مليار دوالر عام  52فتراض تراجع حجم االستيراد من قرابة با 1025مليار دوالر في 

وبالطبع، فمن الممكن صياغة هذه الرسوم الكمركية بصيغ . 1025مليار دوالر عام  40إلى 

تقلل من معدالت الرسوم على الضروريات األساسية، كالغذاء أو الدواء في حين ترفع من 

والبد من اإلشارة هنا . ر على الكماليات والسلع الترفيةبالمئة بكثي 10معدالتها لما هو اكثر من 

تشير إلى مدى ضآلة حصيلتها الكلية من كل الضرائب  1023إلى ان أرقام الموازنة العامة لعام 

ترليوناً لمجمل اإليرادات، أي  712ترليون دينار مقارنة بـ  24والتي بلغت ماهي اكثر بقليل من 

بالمئة من مجموع  2921هة بكل المعايير الدولية بنسبة ان الحصيلة الضريبية كانت تاف

 (.العراقي محتسبة من أرقام البنك المركزي. )اإليرادات للموازنة
ثانياً، مراجعة سياسات الحوافز والتطوير الصناعيين التحويليين بغية تشجيع المستثمرين 

خل واإلنتاج ضمن مناطق على توطين استثماراتهم المولدة للد( إن وجدوا)المحليين واألجانب 
ان فرض . صناعية مؤهلة على وزارة الصناعة القيام بإنشائها في المناطق اآلمنة من البالد

رسوم كمركية فاعلة كما اقترحنا سيكون ايضاً احد محفزات التحول إلى اإلنتاج المحلي بدل 
 .المستورد

إلنتاج الزراعي والحيواني ثالثا، تعزيز مساعي التوسع باإلنتاج الصناعي التحويلي كما با
والسمكي عبر تحفيز القطاع الخاص الصغير والمتوسط للتوسع باإلنتاج ودعم المزارعين كما 

الصناعيين بقروض مالية ميسرة من جهة مع التأكيد على تحسين الغلة الزراعية أيضا عبر 
عن هذا الدعم  وال تقل أهمية. خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي والحيواني من الجهة األخرى

قيام المحافظات بالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة بمساع حثيثة للحفاظ على التربة من أخطار 
من ناحية أخرى، سينبغي أيضا . التملح وهي المشكلة األزلية للكثير من األراضي الزراعية

ضر، السعي للحد من التجاوزات على األراضي الزراعية الواعدة في اطراف المدن والحوا
وخصوصاً البساتين منها والتي صارت تباع ألغراض سكنية دون ضوابط وذلك بتفعيل ضرائب 

على األرض وعبر مكافحة الفساد والرشوة بدوائر  capital gains taxاألرباح الرأسمالية 

 .التسجيل العقاري والضريبة
ين، أقترح تحويل رابعاً، ولغرض تخفيف األعباء الضريبة اإلضافية على الفقراء والمستضعف

لصالح ( ترليون دينار 296)مليارات دوالر  1المقدرة بـ  1025نصف الحصيلة الكمركية لعام 

األطفال األيتام واألرامل ومعاقي الحروب وأسر شهداء تحرير األراضي المحتلة حالياً من 
 .أما النصف اآلخر فيخصص لتمويل العجز المرتقب. الوطن

يمكن اقتراحه على الحكومة وفي العديد من القطاعات، وعلى األخص هناك دون شك الكثير مما 
وسيستلزم هذا التوسع . في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وفي شؤون المرأة والطفولة

إسهاماً واسعاً لفرق االختصاصيين رفيعي المستويات المهنية ،ولكن األمر المطلوب أوالً سيبقى 
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لة ومقارعة الفساد فيها، فمتى ماتمت هذه المراجعات مراجعة أداء وكفاءة أجهزة الدو
واإلصالحات المطلوبة بشكل ناجز فإننا نتوقع حينذاك انخفاض كلف اإلدارة الحكومية عبر الحد 
من الهدر الفاضح في بعض أركانها، فسيتعزز بعدها مناخ الثقة من المواطنين بالدولة وبدورها 

ود العامة والخاصة للتنمية والتعمير ولتعيد ما اقتطع كما باألداء الحكومي لكي تتضافر الجه
 .عنوة من أرض الوطن

 .أشكر الدكتور زيد حبة والدكتور كامل مهدي على مالحظاتهما القيمة# 
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منظمات المجتمع المدني و دورهم في العراق
5
 

 
كان مجيئها و ، و 2222تعٌرفت كوردستان على منظمات المجتمع المدني بعد انتفاضة اذار عام 

و كما هو . دورها هذا غريبا على المجتمع، و لم يتم ما يهم المجتمع من قبل هذه المنظمات 
اسمها انها منظمات مدنية تؤدي دورا مدنيا هاما من النواحي التي تتخص فيها، وفق برامج و 

نها ان مشاريع، و هي عوامل مساعدة لنشر و ترسيخ الديموقراطية في المجتمع واسسها و يمك
تمهد الطريق امام الملمين بالمجتمع مدنيا و ان كانت مستقال سوف تساعد االحزاب التقدمية 

فتعٌرف العراق من جانبه على هذا االمر بعد سقوط الدكتاتورية . على تحقيق اهدافهم المدنية 
م تدريجيا، و برزت منظمات و الزالت منها مستمرة في عملها، و منها فشلت، و منها لم تد

السباب مادية، و لكن من المعلوم ان وراء كل منظمة قوى اما خارجية سرا كان ام علنا، ام 
داخلية جهة تستغلها الهداف و مصالح حزبية، او تريد منها تنصيع الوجوه في الجانب المدني 

ان المنظمات المدنية التي استقدمت و هي . و ليس الهدف ذاته و تستغلها الهداف حزبية قحة 
د الدول الديموقراطية دون اي اعتبار لخصوصية للمجتمع العراقي او الكوردستاني، الزالت تقل

نظرية التاثير دون ان تخطو بشكل عملي، و لم تصنع او تخلف اي تاثير ايجابي وفق اهدافها 

 . المعلنة على المجتمع
تخص الشباب من المالحظ ان هذه المنظمات المنتشرة في اقليم كوردستان و العراق، منها 

بشكل خاص و منها ذات اهداف سياسية بحتة و ما وراءها ، و منها تعتبر نفسها سلطة مراقبة 
عامة و تريد بتسيسها ان تكون ورقة ضغط على السلطات او االحزاب، ومنها ثقافية بحتة، و 

ما  منها ارتبطت باالحزاب و لم تنتج شيئا للصالح العام و انها تكسب موردا من اجل مجموعة

 . و كلما خفضت نسبة مساعدة السلطة الي منهم انقرض و لم يبق لها اثر ُيذكر. بطرق شتى 
وفق المعروف عنهم و اهدافهم، انها منظمات مدنية ذات اهداف خاصة ثقافية كانت ام 

اجتماعية او رياضية او فنية، و ليست بمراكز و ال منظمات سياسية، اال ان استغاللها من قبل 
لت الى تنظيمات حزبية من جهة و منفذة لمتطلبات من لها الفضل عليها من جهة جهات تحو

 . اخرى
حاولت امريكا منذ اسقاطها للدكتاتور العراقي ان تفرض ما تفكر به و تريد تقليد نظامها في 
العراق دون ان تعتبر للخصوصية الثقافية االجتماعية السياسية في العراق، و تريد تطبيق 

ة التي تتشدق بها نصا و روحا كما توجد لديها في كوردستان و العراق على حد الديموقراطي
و ان كانت تقدر على ما تهدف البقت على حزبين ليتنافسا على السلطة في العراق و . سواء 

 . ابرزت منظمات تابعة لها لذاك الهدف
ب و الجيل الجديد ان الهدف الرئيسي من الغرب في اظهار المنظمات المدنية، هو تشغيل الشبا
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بامور تخص النظام الديموقراطي الغربي نصا و تقليدا اكثر من تركهم و حريتهم في تاسيس 
منظمات من صلب تفكيرهم و كيفية نجاحهم في التاثير على الراي العام و المجتمع و الثقافة 

ن العقلية العامة، لذلك اختلط على الشباب ما هم بصدده من حصرهم بين ما هم موجودون فيه م
و االرضية و ما يتطلب منهم و ما يمكن ان يكون هدف الغرب منه و هو من رسم الخيال 
السياسي الغربي، و مصالحه و تفكيره و اعتماده على فسلفته و اسسه الثقافية الفلسفية 

السياسية، و ما يؤمن به من صراع الحضارات و ما يمكنه من التغلب على الشرق و حضارته، 
انه يضمن مستقبله و يحقق هدفه االهم و ينجح في استراتيجيته بفرض ما يؤمن به و يفكر ب

 . من هذه النواحي و ما يعتبره انتصارا في التغلب على الحضارات الشرقية و موروثاتها
و على هذا، اننا لم نجد منظمة مستقلة نابعة من الظروف الذاتية و الثقافة و الفلسفة الشرقية، 

ة بشكل مطلق للغرب، او مقلدة لما موجود في الغرب و العالم الليبرالي فاما تكون تابع
و . انها بعيدة عن تطلعات و امنيات الشارع العراقي و خصوصياته . الديموقراطي الغربي 

يمكن ان نقول بانها لم تنجح في مهماتها، و اصبحت بينها و بين المجتمع مسافات ال يمكن 
اي غريبة . لة و لم تلد من الرحم الموجود عراقيا و كوردستانيا ردمها بسهولة النها ليست اصي

ة و جائت مع العملية العسكرية التي نفذتها امريكا و الغرب أعن الواقع الموجود و انفلقت فج
 و لم تؤد دورا معينا. في العراق، و ما اصدره الغرب قبل السقوط بعد االنتفاضة الى كوردستان 

. 
منظمة مدنية عراقية بما موجودة في مصر او تونس مثال النها انبثقت  و ال يمكن مقارنة اية

من الداخل و ان كانت والدتها قيصرية ولم تكن طبيعية ايضا و لكنها اختلطت مع االماني و 
. الشعارات العام لبلدانهم، و شاهدنا دورهم المهم في ثورات الربيع الشرق االوسطي او العربي 

في العراق و كوردستان ليست من الحيمن و ال البيضة و ال الجنين  اال ان ما موجودة منها
العراقي الطبيعي ، و انما هي من نتاج حيمن و بيضة اصطناعية و جنين نامي في االنبوب 

لذلك لم تفد الوضع العراقي و لم تنتج المنتظر منها . الزجاجي الغربي الصنع و باشراف غربي 

  . ماليا من اشرف عليها او الحلقة العليا االدارية لها فقطلحد اليوم، و ان اسفادت بعضها 
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6!!الهجرة وتفكيك العائلة العراقية
 

 
 
 
يبدو ان المجتمع الدولي لم يشف غليله بعد من العراق وآهلة، فبعد سكوته على تدمير و احتالل 

تهجيره بعد تخريب البالد و تشريد آهلها و زرع العداوة و البغضاء بين شرائح المجتمع الى 
يواصل مهمة تدمير آواصر العائلة العراقية " المتحضر جدا" الدولة المدنية، نقول ان هذا العالم

لكي ال " غير متوازن" ألعتبارت تدخل في استراتيجية اعادة توزيع الخارطة السكانية بشكل 

 ..توظف العددية في رسم موازين القوى بالمنطقة
قة بالجهد المنظم اليذاء العراق عبر داعش و أخواتها ذات العمق هذه المقدمة لها ايضا عال

المتجذر مع مفاهيم االحتالل، فهي تتعلق بقضية خطيرة تجري فصولها بعيدا عن األنظار و 
تتعلق بتفكيك العائلة العراقية وفق سياقات جديدة تعتمدها المؤسسات الدولية المختصة، حيث 

ائلة و يتم استعجال تسفيرهم، حسب الحاجة و جهة األختصاص، يتم فصل األبناء الكبار عن الع
بينما تترك ملفات عوائلهم على رف النسيان، ما يعني أن جهة ما تقف وراء سيناريو مستقبلي 

 .خطير يهدد أواصر البيت العراقي
يحدث هذا في العديد من العواصم االقليمية حيث ذهب الشباب الى مدن أمريكا وظلت عوائلهم 

تظار النتيجة ليبدأ مشوار حزن اضافي ال تخفف من وطأته خدمات االتصال المجانية، بان
فالقضية تتعلق بتحويل مسار الحياة الى خط مائل بال نهايات، فقد يتم استخدام هؤالء الشباب 

بعد فترة تأهيل و قد يتم استغاللهم بأعمال شاقة و األخطر أن " المضاربات األمنية" في 
ائلي بات مجهوال، ما يستدعي التفاتة عراقية عاجلة لمنع تفكيك البيت من الداخل مستقبلهم الع

 .بسبب الضغوط النفسية و األمنية في البالد و االهمال الحكومي لكل شخص خارجها
ان السكوت على هكذا ممارسات يؤسس لفتنة كبيرة اشد وطأة من االرهاب ألن البالد التي 

ون لها نصيب من المستقبل، وهو ما يتحقق تباعا في العراق، تخسر شبابها و علمائها لن يك
في عدد األطباء بمختلف " النقص الحاد" حيث ترتفع األصوات عاليا للتحذير من خطورة 

االختصاصات، بعد ان تحول األمن الى بديل مؤلم عن االبداع و التطور و الخدمات، ألن البعض 

 .والدةيريد تفصيل العراق على مقاسات مشوهة بال
ان االنشغال بالحرب على االرهاب واجب مقدس لحماية البالد و العباد،بالمقابل فان السكوت 

يمثل خرقا للحقوق و " المعيل الحكومي" على ظلم الغريب للعراقيين بسبب الحاجة و غياب 
الواجبات التي كفلها الدستور العراقي، ما يضع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة جدا في 

ابعة أوضاع الالجئين العراقيين و عدم السماح باستخدامهم كقنابل موقوتة ربما تصيب مت
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يبدا من توظيف الحاجة في قهر االرادة، وهو ما ال " المرتزقة" العراق يوما بالصميم، فطريق 
نتمناه ألبناء شعب رضعوا حليب الوطنية وتربوا على االخالص و الوفاء لوطنهم، الذي أدار 

 .بسبب مزايدات سياسية كفحيح األفاعيلهم ظهره 
نطالب العراقيين في الداخل و المهجر الى فضح هذه الممارسات و اسماع صوتهم للمجتمع 

من وضع خطوة على طريق تدمير النسيج العراقي " مافيات الفتن و التخريب " الدولي لمنع 
برضا أصدقاء في الغرب و  مثلما نحذر المنظمات الدولية من استغالل معاناة العراقيين للفوز

ننتظر موقفا حكوميا و برلمانيا عراقيا يليق بهذا .. الشرق يهمهم ايذاء العراق عن طيب خاطر

 !!الخطر الذي ال يحتمل تبريرات أو مجامالت ساهمت في ذبح العراقيين
 

 
 
 


