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ماذا بعد داعش؟ سيناريوهات الواقع السياسي 

العراقي
1

 

 
ولغاية يومنا ما أن تضمحل قوة أصبح من بديهيات الجماعات المتطرفة منذ بدايات التأسيس  

جماعة متطرفة حتى بعد فترة من الزمن يخرج من رحمها تنظيم أكثر تطرفاً يحمل أفكاراً أكثر 
يعجز العقل البشري عن إيجاد تفسيرات منطقية لها، تنظيمات ما  تعقيداً ومركبة في آٍن واحد 

نينها وتنفذ شريعتها ال أن تسيطر على رقعة جغرافية مهما كانت مساحتها حتى تفرض قوا
بوسائل العقل والمنطق بل بترويع الناس وإرهابهم واستخدام آليات عنفية للوصول لمبتغاهم 

إضافة للمشاريع  تعكس الحالة النفسية المريضة التي يتمتع بها قادة ومقاتلو هذه التنظيمات
مية واحد من هذه التوسعية التي تعتبر محاولة منهم إلثبات الذات، ومشروع الدولة اإلسال

المشاريع مستهدفين من خالله كل من يعاديهم في النظرية أو التطبيق، واألحداث األخيرة في 
العراق عكست بشكل اليدع مجاالً للشك توجهات هذه الجماعات التي تقف بالضد من أي دين أو 

جماعة طائفة أو قومية، داعش وعلى الرغم من اآلراء المطروحة حول تشكيل ودعم هذه ال
واإلسناد المقدم لها يبقى فهم حقيقتها نابع من التصرفات واألفعال التي تقوم بها تجاه الناس في 

كل المناطق التي فرضت عليها سيطرتها في ثلث العراق المأزوم، كل األديان والقوميات 
خر والطوائف تضررت من ستراتيجيتهم العنفية على اإلطالق، ولم يبق أمام العراقيين حديث آ

 .وكل دين ومذهب نال حصته من مجزرة تدخل ضمن بند اإلبادة الجماعية وهذا ال خالف عليه
قبل أشهر كان الخطر قريباً من العاصمة بغداد في مناطق تعتبر بالنسبة لهذه الجماعات 

ستراتيجية لما تحمله من أهمية كبيرة وحساسة ليس فقط بغداد وإنما باقي المحافظات والمدن 
ها فايروس هذه الجماعات، وساند هذا التمركز الداعشي وسائل اإلعالم التي ساندت التي يصل

تقدمه وحملت شعاراته منذ بداية سقوط الموصل ولغاية اليوم، لكن معطيات الواقع السياسي 
والعسكري تحديداً ساحات القتال وعلى الرغم من البطء في التقدم لكنها تشير إلى أن قواتنا 

مة بمقاتلي الحشد الشعبي استطاعت استرجاع والسيطرة الكاملة على مناطق المسلحة المدعو
مهمة جداً بالنسبة للستراتيجية الداعشية واستطاعت قواتنا قطع الطريق عن مصادر التمويل 

في تلك المناطق مما قتلت العامل األساسي في ديمومة الحرب هو العامل اللوجستي لهذه 
 .....ذاء إلى الخالجماعات من مد بالسالح والغ

لقد لمسنا االختالف في ساحات المعركة على الرغم من ضراوة المعارك التي تشن في مناطق 
كثيرة ، لكن االنتصارات التي تحققت على األرض تعطي انطباعاً بأن القادم أفضل من الناحية 

جني ثمارها العسكرية، الذي يسير في خط مستقيم واحد مع التحركات السياسية التي نأمل أن ن
حكومة ) في القريب العاجل، ولكن األكثر أهمية في هذه المرحلة من ُعمر الحكومة الجديدة 
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، ووفق المنظور العسكري هناك تقدم لقواتنا المسلحة مدعومة بالحشد الشعبي وإسناد (العبادي
نحن  مقاتلي العشائر والبيشمركة في مناطق مختلفة، وغير متجاهلين في كل حال من األحوال

نحارب عدوا شرسا ال يكل وال يتعب مدرب ممول مسلح يحمل أيديولوجية مكتسبة عن قناعات 
يحاول من خاللها تحقيق حلمه مهما حمل من العنف والتقتيل والتشريد، أيديولوجية بعيدة كل 
البعد عن معاني اإلنسانية والرحمة فاقت قوانين الغاب حتى األساطير لم تذكر لنا ولو بدرجات 

 .متفاوته عن هكذا عشٌق للدم
في الحقيقة قد نستفيد من التعاون الدولي على الرغم من دوره الذي يكاد ال يذكر خصوصاً وأن 
طائرات هذا التحالف استهدفت ألكثر من مرة قطعات قواتنا بحجة التهديف الخطأ وبالون داعش 

، لكن الفائدة التي أحاول كان مؤشراً على عدم جدية هذا التحالف بقيادة الواليات المتحدة
التركيز عليها تكمن في تطوير العالقات مع دول العالم وكسب ثقة المجتمع الدولي، إلى جانب 

نصر قريب على هذه الجماعات المتطرفة وطي صفحات  –وهذا أمل الجميع  -آخر فنحن أمام
ار داعش في خبر من العنف والترهيب، ولكن لو افترضنا أن هذه األحداث المأساوية انتهت وص

السؤال هنا ماذا بعد داعش؟ سنضع سيناريوهات أول مجموعة رؤى تناقش الجانب . كان 
إصالح ما صعب إصالحه في  -على األقل -اإليجابي وعمية نهوض الدولة من جديد وتساهم في 

الماضي والثاني يعتبر سيناريو تشاؤمياً يعكس واقع الصراع الحاد الحاصل في العراق على 
 :نحو اآلتيال

  :السيناريو األول

إصالح مؤسسات الدولة والعمل بشكل حقيقي على محاربة الفساد ووضع مناهج علمية  -2

داعمة لعملية بناء الدولة وفق معايير صحيحة تساهم في خلق بدائل توفر مناخات صحية، من 
لمن يتسنم خالل اتخاذ القرارات الصائبة وتكون هذه المؤسسات بعيدة عن العمل الحزبي 

منصب القيادة فيها، وإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية واألمنية وفق معايير علمية وإدخال 
التطور التكنولوجي واالعتماد على ذوي الخبرة والكفاءة، ودراسة مكامن الخطأ التي ساعدت 

يط على التدهور األمني وسبب ما آلت إليه األوضاع األمنية في العراق، والعمل على التخط
الصحيح الذي يساعد في تعزيز األمن واالستقرار في البالد، إنهاء المظاهر المسلحة وحصر 

  .السالح بيد الدولة

العمل على نسيان الماضي ورفض أي فكر تقسيمي قد يهدد وحدة العراق، ومساعدة  -1

الداعشي المناطق المنكوبة للنهوض بواقعها المادي والمعنوي الذي تضرر من جراء الغزو 
وإعطاء الضمانات لمواطني هذه المناطق على اعتبارهم جزءاً من هذا الوطن، والسعي لكسب 

  .ثقة أبناء هذه المناطق التي قد تعتبر حاضنة وأرضية خصبة للمتطرفين العابرين للحدود

العمل على ردم الفجوة بين الجماهير والحكومة وإعطاء شعور باالرتياح للمواطنين من  -3

ل الحكومي على اعتبارهم جزءاً من هذا العمل، وخلق الثقة بين المواطنين والطبقات العم
 .السياسية

العمل على إيجاد حلول جذرية للمناطقية والقومية وإنهاء حالة التفرقة وإشراك الجماهير  -4

 .من خالل منظماتهم أو تجمعاتهم بالقرار المتخذ الذي يصب في مصلحة الجميع
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ن تكون للسلطة القضائية العراقية استقاللية كاملة بعيدة عن التجاذبات العمل على أ -5

 .واالختالفات السياسية، والعمل وفق مواد وفقرات الدستور

 .ضمان الحقوق والحريات األساسية لجميع المواطنين بعيدة عن الدين والمذهب والقومية -1

ن خالل تعاون الرئاسات الثالثة، إنهاء حالة الفوضى السياسية وتوحيد الخطاب السياسي م -7

 .وتعزيز روح العمل الجماعي من أجل بناء الدولة

دعم االقتصاد وتطوير آليات العمل باالستعانة بالخبراء االقتصاديين ودعم القطاعين الخاص  -8

والعام، وإيجاد بدائل عن النفط لتقوية االقتصاد وتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة 
 .مجال الطاقةوتطوير 

اتباع سياسة خارجية متوازنة تجاه دول الجوار اإلقليمي ودول العالم وجعل العراق نقطة  -9

انطالق لمفهومي السالم والتعايش، وأن ال يكون العراق منطلقاً ألي عمل عدواني على أي دولة 
الداخلية  وال حتى مؤيد، وعدم السماح ألي دولة بالمساس بأمن العراق أو التدخل في شؤونه

 .في شتى المجاالت
 :السيناريو الثاني

 :الذي ال نأمل تحقيقه لما يحمله من تبعات خطرة على مستقبل العراق بكل تفاصيله وهو كاآلتي

مع انتهاء العمليات العسكرية وعودة النازحين لمناطقهم ومنازلهم تبدأ االنشقاقات داخل  -2

ديث عن توزيع الحصص والمكاسب، وإلقاء التهم مجالس المحافظات لهذه المحافظات ويبدأ الح
بين الشخصيات التي تحاول أن تتصدر المشهد السياسي في تلك المناطق مما تثير الخالفات 

الحادة التي تعرقل عمل المحافظة والتنسيق مع المركز، إلى جانب الخالفات العشائرية التي قد 
طرفة وبين من وقف بالضد منها، والتي تطفو على الساحة بين من كان مؤيدا للجماعات المت

تساعد على إشعال االقتتال األهلي أو اللجوء للعقاب وفق األعراف العشائرية، التي ال تسمح 
للدولة بالتدخل في حلها مما يضعف عمل الدولة في تلك المناطق، مما تؤثر على مواطني تلك 

 .المناطق لتزيدهم معاناة فوق معاناتهم

األقاليم على اعتباره الضامن الحقيقي ألمن المحافظات والمدن في العراق  إثارة موضوعات -1

بعد تراجع الثقة بين المدن العراقية والمركز، والتي تؤدي إلى نسف أي مشروع وطني يدعو 
لوحدة العراق، مما يعزز مطالب مذهبية وقومية من دعم هذه المطالب التي تنتهي بالنتيجة إلى 

 .التقسيم الحقيقي

مع العمل على تشكيل الحرس الوطني لكل محافظة فنحن أمام الحديث عن جيش كامل بكل  -3

تجهيزاته وعدته حتى إن كان تسليحه خفيفا أو متوسطا، سوف يكون نواة لكارثة تحت أي بند 
من البنود فيما إذا حصل خطأ بسيط ساء تفسيره، وهنا تحديداً يراود الجميع تساؤل حول ما 

مع داعش ولم يقع في قبضة القوات األمنية العراقية؟، وهل سينخرط من مصير من تعاون 
 تعاونوا مع داعش في هذا الحرس المزمع تشكيله؟

ما مدى التعاون بين المركز واإلقليم بعد أن سيطرت قوات البيشمركة على مناطق بعد  -4

ياسي تحريرها من داعش وتعاملت حكومة اإلقليم مع هذه المناطق وفق المنظور الس
والستراتيجي لإلقليم، إلى جانب البقاء على جزء من المشاكل العالقة بين الطرفين ما يعرقل 
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سير العملية السياسية على النهج الصحيح، وقد تتعامل القوات الكردية مع المناطق المحررة 
 .على اعتبارها مناطق متنازع عليها ومن حق هذه القوات مسك األرض فيها

ل بالشأن العراقي من قبل دول الجوار العراقي بعد السماح لها من قبل استمرار التدخ -5

السياسيين سواء في البرلمان أو من ضمن الكابينة الحكومية، وما تسببه في ضعف القرار 
  .الخارجي الصادر تجاه أي قضية مهما كانت بسيطة

يه يعتبر من استمرار الفساد المالي واإلداري وتوغله في جسد الدولة والقضاء عل -1

المحرمات أو خطاً أحمر على شاكلة الخطوط السابقة، مما يعرقل أي عمل تنموي، وتؤدي إلى 
التالعب بمقدرات الدولة إلى جانب استمرار اإلخفاقات األمنية التي تعكس الفساد داخل 

المؤسستين العسكرية واألمنية، وعجزها عن مسك الحدود والسيطرة على المتسللين من 
بيين، وعجزهم ايضاً على التعامل مع المناطق التي حررت من الجماعات الداعشية، اإلرها

ورفض األهالي التعاون مع الجيش العتبارات طائفية مما يسبب عودة االحتقان في تلك المناطق 
 .وبروز قادة جدد أكثر تطرفاً 

السياسيين  استمرار الجداالت والسجاالت السياسية والحزبية والرؤية الضيقة من قبل -7

لمصلحة العراق واختزالها بالشخص أو الملهم، مما تؤثر سلباً على انسيابية العمل الحكومي، 
وتفضيل المصلحة الحزبية والمناطقية على المصلحة الوطنية، وتسييس القضاء من خالل 

 .األحكام الصادرة عنه، مع انعدام تام الحترام القانون مما يكون سبباً في الفوضى

يخ فكرة الطائفية والقومية وتعزيزها من خالل الخطابات الداعية لالنفصال والمطالبة ترس -8

 .بالحقوق المغتصبة والحديث عن التهميش واآلخر كعدو يوجه سهامه ضد اآلخرين

ضعف االقتصاد العراقي وعدم اتباع سياسة متوازنة في إدارة السياسة االقتصادية  -9

سي، مع توقف باقي القطاعات المساعدة على دعم االقتصاد واالعتماد على النفط كمورد أسا
  .واتباع سياسة تقشفية تضر بمصلحة المواطن

تتباين التوقعات بالنسبة لمرحلة ما بعد داعش وتجلياتها على الواقع السياسي العراقي وتنقسم 
معطيات  اآلراء تبعاً للفريق الذي يمثله، ففريق متفائل واآلخر متشائم والثالث محبط بسبب

الحالة الراهنة وكل فريق يقرأ الواقع من زاوية اهتماماته وما تشكله المرحلة من خطورة على 
رؤياه وتصوراته، وعلى الرغم من أن هناك قضايا كثيرة غابت عن الرصد والمتابعة لمرحلة ما 

في  بعد داعش، يبقى المسار الحكومي هو الفيصل وشعور المواطنين بالمسؤولية أيضاً يساهم
اإلصالح والتجديد وعدم السماح لسياسيي الصدفة والنعرات الطائفية والجهوية من تصدر أي 

مشهد وموقف، والعمل على تفكيك األزمات سواء كانت الداخلية أو الخارجية والعمل بسحن نية 
 .من خالل اإلدارة الرشيدة لشؤون الدولة
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وتخلف  تالمعوقا, العراقيالنظام الضريبي 

التشريعات عن الدول المتقدمة
2
 

 
وينتج عنها  -وفق تشريع برلماني-النظام الضريبي عامل قوة يزيد من كفاءة األقتصاد الوطني 

أو قطاعات أخرى كالتعليم والصحة ,تقاضي الدولة مبالغ مالية بهدف تمويل نفقات الدولة 
الموارد الثابته األخرى مثل البترول  حيث تشكل الضرائب مورداً مهما للدولة أضافة الى. الخ..

أن الضرائب والرسومات الخاضعة للقياس مثل أرباح الشركات , أو الصناعه أو الزراعه
ورسوم الضمان األجتماعي ورسوم التقاعد واألموال المستحصلة بنسبة معينه من رواتب 

بنسب -تحضر الموظفين والجيش والشرطة كما معمول به حتى في دول العالم األوربي الم
أضافه ,وضريبة األمالك و نقل الملكية والبناء وضرائب ورسوم الكمارك والمكوس  -معقوله 

وال يستثنى أي بلد من ضرائب دخول السلع , الى رسوم الطوابع في المعامالت الحكومية 
, ورسوم اعمال الشركات االجنبية .. والخدمات والمكائن والمعامل في المداخل الحدودية 

ائب تحددها اغلب الدول الستخدام المركبات بانواعها للطرق ورسوم على الزراعه والري وضر
يجب ان يشمل النظام الضريبي كل , و حتى على المطاعم والمحالت التجاريه كونها ذات ربحيه 

بدأ من رأس السلطه الى أبسط مواطن و يستثنى من الضرائب من ليس  -الزامياً -افراد الدوله

  .العجزه والمعوقين و المرضى بعاهات ثابتهلديه عمل و
اعتقد ان النظام الضريبي رغم أهميته لرفد االقتصاد الوطني وحاجة الدولة له في الوقت 

من الصعوبة تطبيقه بشكل عادل و منصف كما هو في الدول المتحضرة الراسخة -لكن , الحالي
المشاكل التي تواجه تطبيق جباية أن أهم , بأحترام القانون وتطبيق مبادئه بثقة وطاعة 
تغلغل الفساد و عدم الثقة بين المؤسسات , وأستحصال الضرائب في العراق بدقه وأمان 

مع وجود أكثر من خلل أداري كبير في , الضريبيه المخوله من الدوله وبين المواطنين المكلفين 
منة الروتين الحكومي وهي, بنية مؤسسات الدوله يصاحبه ضعف األداء المحاسبي والرقابي 

ان هذا النوع من النظام يحتاج لرؤية حديثة متحضرة , وفساد معظم الجهازاألداري والمالي 
وبرامج شاملة ويحتاج لوقت كافي للتثقيف والتوعيه وتفعيل جهازمحاسبي دقيق لتنفيذ خطة 

ثل للبرمجة وطنيه تبدأ من تدريب القائمين على المؤسسات الضريبية وكيفية األستخدام األم
واليمكن لهذه الفعاليات كلها أن تتم بهذه الدقة واألمانة ,االلكترونية وطرق األحصاء الشفاف 

بدون تطبيق البطاقه الموحدة لجميع مواطني البلد أذ بدون ذلك اليمكن السيطره بشكل دقيق 
ار بشكل فعال ويحتاج حتماً لبضع سنوات خاصة وأن القر,على تنفيذ البرامج الضريبيه

السياسي له دور في تهيئة الظروف المالئمة لتشجيع المبادرات والتنميه األقتصاديه والتحصيل 
                                                           

 صوت العراق  – صادق الصافي 2
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  .الضريبي
  التجربة المزدهرة لألقتصاد والضريبة في النرويج

 -2رقم -فهي الدولة األولى, يعتبر األقتصاد النرويجي نموذجاً مزدهراً مزداناً بالتقدم والرفاه 
في مستوى الرفاهية و  -للسنة الخامسة على التوالي-لألمم المتحدة  حسب التقييم العالمي

 .العيش الكريم والحريات والحقوق والتعليم والصحه و غيرها
تسيطر عليه الدولة من خالل مؤسساتها الغنية  -غالباً -األقتصاد في مملكة النرويج رأسمالي حر

مائيه واالسماك والغابات والزراعة بالموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والطاقة الكهرو
والثروة الحيوانية و المعادن والصناعات الملحقه بها و موارد صناعة السفن والنقل التجاري 

 وصناعة الورق وتجهيز األغذيه
أن . فيما يترك الباقي لنشاط السوق الحرة ورجال االعمال مع شراكة الدولة في أحيان كثيرة 

زينة الدولة ألزاميا من رواتب الموظفين وكل العاملين و الشركات هدف الضريبة كمبلغ يدفع لخ
للحصول على خدمات من الدولة , والمعامل وغيرها بموجب نظام وقانون خاص بالضرائب 

ألشباع الحاجات العامة وتحقيق أهداف مخطط لها في الدوله منها االعمار و مجاالت تهُم 
له دور مهم وفعال في أرساء , هو في النرويجأن وجود نظام سياسي مستقر كما , المجتمع

القوانين والتعليمات ودعم سياسات األبتكار و دعم الخطط االقتصاديه وتجارب التنوع 
االقتصادي والمبادرات المعرفيه لتحقيق تنوع اقتصادي يرفد األقتصاد بشكل أضافي حتى اليبقى 

 االقتصاد مرتكزاً على موارد البترول
لسد نفقات الدولة , ة االقتصاد في الدولة فانها تتبنى مفهوم الطابع االلزامي ولكي تمول الضريب

, ضمن الحياة األجتماعية و األقتصاديه  -المواطنين-فتكون وسيلة لمساعدة المجتمع 
وبذلك فأن جميع ,وتستحصل الضرائب بشكل جاٍد ودقيق على قاعدة من المساواة والعدالة 

الدولة وحتى المقيمين العاملين ضمن قطاعات الدوله المختلفة المواطنين الساكنين في هذه 
وأن , مشمولين بأداء الضرائب بصوره تتناسب مع مقدرتهم الماليه وتوفرسالمتهم البدنية 

التشريعات القانونية قد حددت مسبقاً كيفية األستحصال للضريبة دون غموض أو تحكم من أي 
وكل االجراءات الالزمة لتسهيلها , جبايتها وأسلوب,ووضوح في موعد دفعها ,جهه أخرى

 وجدولة مالية عن كلفة التحصيل
 و يجب أن تكون مالئمة,أن أحكام قاعدة التحصيل للضريبه تتعلق بمواعيد وأساليب الجبايه

 خاصة وأنها واضحة ومحدده مسبقا, للمكلف بدفعها للتخفيف عنه
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ي ظل التحوالت الستراتيجية الكبرى في عالم الغد ف

الصعود النفطي االميركي
3
 

 
الجديدة في اميركا نهضة الطاقة " نهضة الطاقة " من ضمن مشاركاتنا في محاضرات عن 

فارتفاع انتاج النفط الصخري االميركي حّول ...الجديدة في اميركا لها ابعاد جيوبوليتيكية كبرى 
ونقله بأمان الى اميركا اميركا من دولة مستوردة للنفط تسعى الى تامين مصادر انتاجه 

وازاحة روسيا والسعودية من ...وحلفائها الغربيين الى دولة مكتفية ذاتيا وحتى مصدرة للنفط 
وينعكس ذلك على السياسة الكونية ...المشهد العالمي كاول وثاني منتجين على التوالي 

وبالتالي تبدل ....ركية حيث لم يعد النفط محور السياسة الخارجية االمي...االميركية بكل ابعادها
وفي رأيي ان ذلك سنعكس على الستراتيجية االميركية في ....االولويات الستراتيجية االميركية 

  :النواحي االتية
تحول مناطق االهتمام الستراتيجي من غرب اسيا او الشرق االوسط حيث كانت ستراتيجية - 

ا اولوية في السياسة االميركية الكثر من الحفاظ على مناطق االنتاج النفطي وتامين انظمة دوله
ولم ..فلم تعد الهذه الدول اهمية ستراتيجية كبرى وان بقي االهتمام بها كحليفة ..خمسة عقود 

يمنع ذلك بروز اشارات اميركية قوية بان التغيير اصبح ضروريا في بلدان الخليج خاصة التي 
واصبحت ...اميركا من ثيم ديمقراطية لم تعد انظمتها الثيوقراطية متناسبة مع ماتدعيه 

االتقادات الدولية لسياسة المعايير المزدوجة الموجهة الى اميركا في تعاملها مع قضايا العالم 

  ..تثير حساسية جدية في دوائر القرار االميركية
حر ب: نقل الثقل الستراتيجي الى منطقتين تمثالن التحديات الجديدة للقدرة االميركية مستقبال - 

عقود فقط من تخطي مرحلة كلفت  3الصين وشرق اسيا حيث المارد الصيني الذي استطاع في 

والناتج القومي الصيني لبلد سكانه مليار وربع مليار نسمة ال ...سنة 250الغرب اكثر من 

لكن ذلك يمثل انتقالة كبرى من ...مليون نسمة  315يتعدى اليوم نصف ناتج اميركا ذات ال 

ونزيد الى ذلك تقشف ...لم يكن انتاجها يزيد عن دولة اوريية وسطى قبل عدة عقود  دولة نامية

سيكون ( اسرع نمو في العالم ) بالمئة  9الى  7الصين ومواصلة اقتصادها في النمو بنسبة 

المنافس االول الميركا على المستوى العالمي في ظل ارتفاع تكاليف االنتاج واالنفاق الحكومي 

  . مترفاالميركي ال

                                                           

 كتابات -ماد صادق العلوانع 3
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وبالرغم من ان الصين تتبع سياسة حكيمة في عدم المواجهة المباشرة مع اميركا بالرغم من 
النها تعرف ان هذه االستفزازات هدفها ...استفزازات االخيرة لها في بحر الصين وجوار الصين 

لذا يغيض الصبر ....جر الصين الى مواجهة خاسرة قد توقف مسيرة ازدهارها المضطرد 
ني الثور االميركي الهائج الذي يحاول استغالل فائض القوة المتوفرة له اليوم قبل ان الصي

  ...تصبح الصين ماردا اقتصاديا ثم عسكريا ال يمكن احتوائه
لحد االن اثبتت الصين انها عصية على االستفزاز ولن تنجر الى صراع مكشوف النها تسعى 

ى البناء الداخلي فقط وتجنب الصدام المباشر وترّكز اليوم ولخمس او عشر سنوات قادمة عل
وتستمر في تمددها الهادئ في افريقيا واسيا وحتى في اوربا ...مع اميركا على الساحة الدولية 

لكنها مع ذلك وتحسبا لتعقيدات مستقبلية .... ...مركزة على االقتصاد واالستثمارات فيه فقط
ترى فيه ...وطاقوي كبير مع روسيا بدات خطة بناء عسكري كبيرة وتحالف عسكري ...

  ...ضرورة لردع اميركا مستقبال عن اية محاولة لالضرار بالمصالح الصينية
وذلك بغية ردع واسقاط محاوالت البروز ...المنطقة الثانية لالهتمام االميركي هي شرق اوربا - 

ميركي لكن بنفوس فروسيا اليوم دخلها القومي هو سدس الدخل القومي اال...الروسي من جديد 

وان دائرة النفوذ الروسي تمتد من تركستان الى اوزبكستان ...مليون نسمة  240ال تزيد عن 

حيث ( ...حدود االتحاد السوفييتي السابق ) وبييالروسيا واوكراينا ومولدافيا ودول البلطيق 
قومية قوية  واقتران ذلك بسياسة روسية...للروس جاليات روسية كبيرة وتاثير اقتصادي قوي 

لذا تم ...بقيادة بوتين وطاقمه المتماسك يمثل تهديدا كبيرا للنفوذ االميركي في دول شرق اوربا 
خلق مشكلة اوكراينا التي ال تمثل اية اهمية ستراتيجية للغرب اال من منظور حصار روسيا 

  ....وتمدد حلف الناتو الى الحدود الروسية
اتبع الرئيس الروسي الراحل يلتسين سياسة مائعة بشطب  فبعد ان...الرد الروسي كان قويا 

تم باشراف ....حلف الناتو كتهديد لروسيا وتغيير العقيدة العسكرية الروسية لتتكيف مع ذلك 
القيصر بوتين تعديل العقيدة الروسية في الشهر الماضي لتركز على ان الناتو ودوله هم اعداء 

وبالتالي ....واوكراينا يمثل تهديدا لالمن القومي الروسي روسيا وتمدد الحلف الى دول البلطيق 
وتم ...تغيير نمط التوجه العقائدي والتسليحي للقوات الروسية وانتشارها لمواجهة هذا التهديد 

من اجل صنع منظومات $ مليار  240وضع برنامج لزيادة االنفاق العسكري الروسي الى 

  ...ن تردع اية تهديدات اميركية وغربية لروسيااسلحة جديدة وتطوير القوات تمكنها من ا
هنا دخلت اميركا مع حلفائها السعودية وبعض دول الخليج الى لعبة انهاك االقتصاد الروسي في 

انهيار اسعار النفط الذي يمثل قدرا كبيرا من واردات العملة الصعبة الروسية الضعاف الدور 
على اساس ان انهيار اسعار النفط لسنة ....ران الروسي في اوكراينا وسوريا وكذلك اضعاف اي

في حين أن الخسارة الناجمة عنه يمكن ...واحدة او عدة سنوات امر يصب في مصلحة الغرب 

 ....ان تتحملها اميركا والسعودية بسبب احتياطياتهما الكبيرة من العملة
االنتقال الحذر في  وهكذا يجري اعادة رسم االستراتيجية االميركية والغربية عامة لتحقيق

لكن ليس بسبب ...حيث سيكون لمنطقتنا العربية والشرق االوسط اهتماما رئيسيا ...االولويات 
وفي هذا السياق يتراجع ...النفط وانما بسبب االرهاب الذي بدأ يدق ابواب الغرب بقوة عنيفة 

وهناك ...ع تطوراتها دور اسرائيل كقاعدة متقدمة للغرب في المنطقة وكأداة للسيطرة على ايقا
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 (في شمال العراق خاصة) بدائل محتملة لها 
فاسرائيل تحولت الى عبء كبير على اميركا والغرب سياسيا واقتصاديا بسبب تطورات المنطقة 

وسياسة اليمين االسرائيلي االهوج باتت تضع اميركا ....وتغير موازين القوى واالولويات 
المستمر لحماية اسرائيل في مجلس االمن والمنظمات والسعي ...والغرب في مواقف حرجة 

 الدولية من االدانة بسبب افعالها الخارجة عن القانون باتت متعبة وجالبة للنقد المحلي والدولي
..... 

انه سيستمر لكن ليس بسبب ...ذلك ال يعني أن الدعم االميركي السرائيل في المستقبل سينتهي 
وانما بسبب ضغط اللوبيات ....ت االمن القومي االميركي اهميتها الستراتيجية او مبررا

اليهودية في اميركا واوربا واالرتباطات العاطفية التي تجعل من اسرائيل كيانا قريبا من الغرب 

  ..خاصة في ظل ازدهار االيديولوجيات المتطرفة في المنطقة...فكريا وديمقراطيا وتنظيميا 
تحت افاقا واسعة الميركا الستعادة هيمنتها الكاملة على اوربا واخيرا نهضة النفط في اميركا ف- 

فبعد أن كانت بعض دول اوربا واسيا الحليفة تحيد عن الهيمنة االميركية ....وحلفائها في اسيا 
مثل فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ) من اجل مصالحها النفطية مع هذه الدولة العربية او تلك 

اصبحوا اليوم في حل من ذلك بسبب امكانية الحليف االميركي تزويدهم ..( ..والمانيا وغيرهم 
باحتياجاتهم من الطاقة مباشرة مما يعني االرتماء اكثر في حضن السياسة الخارجية االميركية 

التي سترسم الخطوط االساسية لتوجهات هذه الدول التي بدات معالمها اليوم وستتعزز في 
ل المانيا وفرنسا وبريطانيا لم تعد اال مجرد ظالل تكرر قوال وعمال فدول كبرى مث....المستقبل 

  مايقوله حليفها اليانكي
 

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

12 

بدون قضاء مستقل ال يمكن أن يستتب األمن 

ويتراجع الفساد واإلرهاب في البالد
4 

 

ُيروى أنه في عقد األربعينيات من القرن الماضي وفي خضم حريق الحرب العالمية الثانية، 
تصاعدت موجة االنتقادات في بريطانيا حول استشراء الفساد في الحكم الذي كان يقف على 

وقتها اجتمع رئيس . رأسه الشخصية البريطانية المعروفة وينستون تشرتشل زعيم المحافظين
واشتكى الجميع من تفشي الفساد في مفاصل . الوزراء بمستشاريه وأطراف سياسية أخرى

وكان ". هل أن الفساد طال القضاء البريطاني؟؟:"عليهم السؤال التالي فطرح تشرشل . الدولة
. جواب الجميع هو النفي، إذ أكدوا على أن القضاء نزيه ولم يطاله بعد هذا المرض الخبيث

 .ال تقلقوا فالدولة البريطانية بخير: عندها انبرى رئيس الوزراء وقال
وما تعرض ويتعرض له من فساد وتسييس  أورد هذا الحادث وأقارنه بحال قضائنا العراقي

فالقضاء العراقي ومنذ تأسيسه لم يكن سلطة مستقلة خالفاً . لصالح السلطة التنفيذية ونوازعها
لما نص عليه الدستور العراقي األول، وكما يجري العمل به في الدول الديمقراطية على مبدأ 

عندنا كانتا على الدوام رهينة خاضعة  فالسلطتان القضائية و التشريعية. فصل السلطات الثالث
فالقضاء كان يبصم . ألهواء السلطة التنفيذية ومنافعها وبالتالي بعيدتان عن العدالة والنزاهة

على نتائج االنتخابات المزورة سواء في العهد الملكي أو الحقاً في العهد الجمهوري وبعد ردة 

الدنا إصدار األحكام الجائرة طوال عقود كما تولت السلطة القضائية في ب. شباط السوداء 8

فهكذا وعلى سبيل . الدولة العراقية ضد الوطنيين طبقاً إلرادة الحكم وحماتهم من خارج الحدود

دون  2949المثال، تم الحكم باالعدام على قادة الحزب الشيوعي ونفذ الحكم بهم في شباط عام 

قانونية التي ينص عليها الدستور العراقي أن يستند هذا الحكم الجائر على أبسط المبررات ال
فلم يقدم هؤالء القادة على تدبير االنقالبات العسكرية، ولم يبادروا إلى . المعمول به آنذاك

تشكيل ميليشيات مسلحة كما تفعل بعض األحزاب والقوى السياسية اآلن، ولم يتم العثور على 
ارس الحزب الشيوعي نشاطه سلمياً عبر فقد م. ارة على مقرات الحزبغإطالقة واحدة عند اإل

المظاهرات أو تقديم العرائض، ومن أجل أهداف محددة هي صيانة استقالل البالد وتأمين 
 .الحدود الدنيا من رفع الحيف عن كاهل الفئات الكادحة من شعبنا

لسياسي لقد جاء هذا الحكم الجائر تنفيذاً إلرادة السلطة الحاكمة التي وقفت ضد تحديث النظام ا
وإرساء دعائم الديمقراطية في البالد، وبضغط من حماتها في الغرب ضمن سياق الحرب الباردة 

واستمرت ماكنة القضاء العراقي غير المستقل . التي اندلعت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
قة لم والتابع في إصدار أحكام ثقيلة ضد اآلالف من الوطنيين والوطنيات العراقيات في ساب

                                                           

 العراق تايمز – عادل حبه 4
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ولم يكتف حكام . تشهدها البالد من قبل في إحداث سجناً خاصاً للناشطات السياسيات العراقيات
لعراق بذلك، بل راحوا يمارسون ظاهرة جديدة في العراق وهي المحاكم العرفية عند أول بادرة ا

د فق. لالعتراض السلمي أو عند انطالق أية مظاهرة احتجاج سلمية تخرج في شوارع العراق
ُعطلت المحاكم المدنية، رغم ما يعتريها من ثغرات جدية في العهد الملكي ومن عدم 

ورافق ذلك . استقالليتها، خالل فترة تقرب من نصف الفترة التي َحَكم بها الحكم الملكي العراق

 .مرة 25إعالن األحكام العرفية بما يزيد على 

هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة  ولم يتخل الحكم الجمهوري عن هذا النهج القائم على
حليمة إلى عادتها "القضائية وسلب استقالليتها بعد ثورة تموز، إالّ لفترة قصيرة، حتى عادت 

وجرى تسييس القضاء بما يخدم إرادة الحاكم، ليعود السجناء من جديد لُيحشروا في ". القديمة
حسب تلون مواقف الحكم وينفذ  السجون بقرارات أصدرها القضاء العراق الذي كان يتلون

واتخذت هذه الظاهرة شكلها األبشع في ظل حكم حزب البعث بعد انقالبيه في شباط عام . إرادته

فقد تعطلت حتى المظاهر الشكلية الستقالل القضاء العراقي، وتحول . 2981وفي عام  2913

القاسية ضد معارضيه  القضاء إلى شاهد زور على ممارسات للحكم سواء في التفنن في األحكام
أو في التغطية على الحيتان الكبار ونهب موارد الدولة وعلى الفساد الذي راح ينخر في جسد 

وتروي لي أحدى المحاميات العراقيات . الدولة العراقية وسحق كل القيم االيجابية في مجتمعنا

أنه أصبح من ، إلى 1003الفاضالت التي واكبت الفترة التي سبقت سقوط النظام في عام 

الشائع آنذاك أن يتم تبرأة الجناة وتلبيس التهمة بضحايا أخرى لقاء الرشاوي التي كان يتلقاها 
وهكذا . وقد أوردت هذه السيدة الفاضلة أمثلة على ذلك. بعض القضاة والمحامين على حد سواء

في " ةالثقاف"وبعد أن شاع هذا المرض الخبيث في جسد السلطة القضائية، وترسخت هذه 
المجتمع، فقدأصبحت الدولة العراقية مبتالت بأمراض خبيثة يتطلب جهوداً استثنائية وإرادة 

وهكذا ولجت الدولة دهاليز الفساد . وقد انعدمت تلك اإلرادة لدى الحكم آنذاك. وطنية لشفائها
ر ودوامته في كل شرايينها، بحيث لم يعد في استطاعة المواطن مراجعة أية دائرة من دوائ

وقد طال . من الرشاوي لتمشية أيسط معاملة من معامالته" رزم"الدولة بدون أن يحمل معه 
حيث انتشرت الرشاوي وبدأت تنخر في القوات  .وأخطرهاهذا الفساد جميع مؤسسات الدولة، 

المسلحة المسؤواة عن أمن البالد والمواطنين، والتي أصبحت وسيلة لهروب الجنود والضباط 
امرات والحروب التي خاضها الحكم خالل سنوات غوباقي أفراد القوات المسلحة من آتون الم

 .تسلطه على رقاب العراقيين
المزمن " المرض العراقي" عي النظام السابق أن يتم معالجة هذا لقد تمنى العراقيون بعد تدا

فما أن . ولكن يبدو أن جذور هذه الممارسات قد تعمقت في مجتمعنا وبشكل خطير. بشكل جدي
تولى المسؤولين الجدد زمام األمور، حتى أعادوا إحياء أو اإلبقاء على نفس األجهزة السابقة 

فلم يحصل أي تغيير أو . قبلوا به وتحت رايات جديدةوتعايشوا مع نفس المرض السابق و
إصالح في أجهزة الدولة وفي كل مرافقها وبضمنها المؤسسة العسكرية واألمنية والمؤسسات 
الخدمية اإلدارية، وفي المقدمة منها القضاء العراقي الذي وقف على رأسه رموز كان لهم دور 

كما لم يجر التخلي عن . قانونية في عهد البعثفي الترويج وشرعنة االنتهاكات الدستورية وال
هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتحكم بها خالفاً للدستور الجدي وخالفاً 
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وهذا ما عمق الفساد بشكل خطير، بحيث أخذ . لدعوات هؤالء في التمسك بالقواعد الديمقراطية
يستغيث ويطالب باإلصالح بعد أن توفر المواطن يلمس عواقب استشراء هذا المرض الخبيث و

ولكن كان الجواب سلبياً أو لفظياً دون فعل أوبطيئاً . له قدر من الفرصة في التعبير عن رأيه
ومتعثراً وغير مجدي تمثل في تشكيل هيئات ولجان غير مستقلة في واقعها وخاضعة جميعها 

د، بل زاد قوة، ومهد الطريق للسلطة التنفيذية مما عرقل أي مسعى جدي للقضاء على الفسا
كل ذلك ألن الفساد قد عصف بأهم . لتصاعد النشاط اإلرهابي والنشاط المعادي للشعب العراقي

 .مرفق من مرافق الدولة التي يقع على عاتقها مراقبة هذا الفساد والمبادرة إلى تطويعه
بل . صير البالد ووجودههذا الفساد وعواقبه والي باي الذي يهدد م" شماءل"وال نريد أن نعدد 

نعود لنلقي الضوء على بضع أمثلة من ممارسات السلطة القضائية ودورها وحقيقة 

، تولت 1003فبعد أن جرت لملمة نواة السلطة القضائية بعد سقوط النظام في عام . استقالليتها

تي جرت في السلطة القضائية طبقاً لمسؤوليتها في البت في العديد من الجرائم واالنتهاكات ال
وكان من أول ما قامت به هو تسلم ملف التحقيق في قضية . البالد في ظل انهيار أركان الدولة

ولكن هذا الملف اختفى في األدراج بعد تدخل السلطة . اغتيال المرحوم عبد المجيد الخوئي
التنفيذية وإعمال نفوذ القوى التي تصدرت النشاط السياسي وذاب في أمواج المساومات 

هذا السلوك . لسياسية بين الكتل التي تصدرت المشهد السياسي، ونتيجة لذلك تم اغتيال العدالةا
والقصور في مراقبة سير العدالة من قبل السلطة القضائية هو الذي فتح الطريق أمام موجة 
االغتياالت التي طالت خيرة المفكرين والمهنيين واألطباء واساتذة الجامعات و والصحفيين 

والقائمة تطول لو جردنا كل االنتهاكات التي . دون أن برف جفن للسلطة التنفيذية آنذاك...وو
فقد شهد . تتحمل مسؤوليتها السلطات التنفيذية في الحكومة االتحادية أو في المحافظات واإلقليم

العراقيون كيف أن العديد من من المطلوبين للقضاءالعراقي قد تم اإلفراج عنهم أو أنهم 
ون ويمرحون ويمارسون نشاطهم ضد الدولة العراقية في محافظات أخرى أو سمح لهم يسرح

بالخروج من العراق دون اتخاذ أبسط اإلجراءات العتقاله، وليعودوا ويشكلوا عصابات االجرام 
 .ليدقوا أعناق العراقيين األبرياء

س النواب أو في ومن الغريب أن رئيس السلطة التنفيذية السابق كان يلوح مراراً في مجل
تصريحاته حول امتالك ملفات ضد هذا وذاك، ولكنه لم يسلمها إلى القضاء العراقي لمالحقة 
ن والمتهمين كما يفرضه الدستور العراقي، في حين كان هناك عدد غير قليل من المعتقلين يقبع

 .في السجون جراء وشايات أو معلومات غير دقيقة من المخبر السري
الممارسات من هدف محدد يكمن في إبعاد كل من يتمتع بالنزاهة والخبرة  ولم تخل كل هذه

والحرص على البالد من ممارسة وظيفته في انتشال هذا البلد العزيز من مأزقه والخراب الذي 
ولنا في قضية إحالة رموز عراقية وطنية نزيهة في البنك المركزي إلى القضاء كمثال . لحق به

ف األمثلة التي ترتكبها السلطات التنفيذية في حرمان األيدي النزيهة واحد للحصر من جملة آال
. والخبراء من خدمة البالد واالستعانة بعناصر متخلفة أو ثيت أنها تتالعب بمقرات الشعب

رى تعيين الشخصية جفقد . واألمثلة ال تخفي على المواطن العراقي وال على القارئ الكريم
محمد صالح في منصبيهما في البنك المركزي بعد انهيار النظام  الوطنية سنان الشبيبي ومظهر

وقاما بمعونة جمع من الموظفين النزيهين في البنك بعمل جبار تمثل في توفير . السابق
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رموز " گشول"مليار دوالر بعد أن  70احتياطي وغطاء للعملة العراقية في البنك بلغ حوالي 

إن ما قام به السيد سنان الشبيبي . ركزية قبل انهيارهالنظام السابق آخر فلس في الخزينة الم
ومساعديه في البنك ترك آثاراً ايجابية في استقرار العملة العراقية بعد ذلك االنهيار الذي جرى 

هذا العمل لم يلق . في ظل النظام السابق، كما أضفى قدراً من االستقرار على العملية االقتصادية
ية آنذاك، وأثار الحيتان الجديدة في البالد من أضراب القطاع الريعي التثمين من السلطة التنفيذ

والتجاري ضد سنان وزمالئه، خاصة بعد أن رفض سنان االنصياع لطلبات السلطة التنفيذية 
وهكذا عمدت األخيرة إلى تحريك بيادقها في السلطة . التي غرقت في تبديد أموال الدولة

وفي . ؟؟"الفساد"لبنك المركزي وإحالتهم إلى القضاء بتهمة القضائية وفبركة االتهام لطاقم ا
آخر المطاف اتخذت اإلجراءات وبسرعة تثير التساؤل، وتم إزاحة سنان الشبيبي ومظهر محمد 

 .صالح من منصبيهما والحكم على السيد سنان الشبيبي بالسجن لمدة سبع سنوات
تنفيذية حتى فوجئنا بتعيين السيد مظهر ولكن ما أن مرت األيام وتغيرت األحوال في السلطة ال
بعد كل ذلك الضرر المادي والمعنوي !! محمد صالح مستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء الجديد

ثم سارع طاقم السلطة القضائية بعد التغيير الذي طرأ على . الذي تعرض له هذا اإلنسان النزيه
لصادر السابق ضد سنان الشبيبي وآخرين كما السلطة التنفيذية نفاقاً بإعادة النظر في الحكم ا

جاء على لسان رئيس مجلس القضاء األعلى مدحت المحمود وتقرر تبديل الحكم من سبع 
سنوات إلى الحكم ببراءة سنان الشبيبي لعدم كفاية األدلة؟؟، أين هي اإلدلة التي اعتمدتها 

لمفاجئ إن دل على شىء فإنما يدل إن هذا القفز على الوقائع والتغيير ا. المحكمة السابقة إذن
على خضوع السلطة القضائية إلرادة السلطة التنفيذية ، وإنه يدل على أن القضاء عندنا هو 

 .سلطة غير مستقلة خالفاً لما يشاع عن ذلك في دستورنا العراقي
ادي كما إن هذا السلوك والنهج القائم على االستهانة بالقواعد الدستورية وعلى التنكيل باألي

النزيهة وتهميشها في بالدنا ال يؤسس لدولة مستقرة، بل دولة تتنازعها األهواء والطوائف 
ويجب أن ال ينتظر . وأضرابها" داعش"والقيم العشائرية البالية والدين المزيف الذي يشيعه 

مة، العراقيون األمن واالستقرار والعمل الشريف ما دامت هذه العقلية في إدارة الدولة هي القائ
ومادام جشع ونهم السلطة التنفيذية والمتنفذين فيها هو القاعدة في بناء مثل هذه الدولة 

 .الفاشلة
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الكل فاسد في عراق غارق حتى أخمص قدميه في 

اإلرهاب والفساد ووطن ينشد التغيير الجذري
5
 

 
 

طرف سياسي دون بدءا نقرر بأن النظام العراقي فاسد من قمتة حتى أخمص قدميه ، وال نتهم 
آخر بل ان هناك نوع من الكهنوت السياسي الذي يقود العملية السياسية العراقية ، والذي 

يصدر اوامره لقواعده باستمرار الدامة عمليات النهب والسلب ، والالمباالة لما يحصل ويتطور 
تزوير وتخريب لكل مفاصل الدولة والتغاضي عما يحصل من سرقات و. من فساد اداري ومالي 

وفساد دون أي محاكمات او استرداد لالموال المسروقة ان كانت عن طريق السرقة المباشرة 
ألموال الدولة ، أو اغتصاب أراضي الدولة او المواطنين ، وعدم مالحقتهم قضائيا واسترداد 

االموال المسروقه الي كان عن طريق مصادرة امالكهم المنقولة وغير المنقولة ، او حرمانهم 
فقد رأينا الترحيب بالعديد من المتهمين . ن جميع حقوقهم المدنية ، او أي إجراء قانوني آخر م

بسرقة المال العام بالعودة لتسلم مهام رسمية كما حصل مع التهويل الذي جرى لفضح نائب 
رئيس الوزراء صالح المطلك ، أو عودة ابنة رئيس الجمهورية الوزيرة المتهمة بسرقة المال 

بينما قامت . جوان محمد فؤاد معصوم للعمل كمستشارة وبراتب خيالي في مكتب والدها  العام
الدنيا ولم تقعد عندما اراد الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي بتعيين ابنه في مكتب 

  . الرئاسة الفرنسي
زاخو حتى من " الجديد " في العراق " الديموخرافية " فالجميع ممن يشارك في قيادة السلطة 

الفاو يتمتعون بنفس المؤهالت في اللصوصية ، والسلب والنهب ، والرشوة والفساد االداري ، 
والتغاضي عن محاسبة المتهمين ، وترك االرهابيين بدون تنفيذ الحكام االعدام ، وعدم محاسبة 

. قا لين من لصوص المال العام او مزوري الشهادات ، فال فرق بين زيد او عمرو مطلؤوالمس
أما في شمال الوطن حيث تنعدم نهائيا سلطة الدولة فال حسيب وال رقيب على من يسرق 

الضرائب والكمارك والمكوس ورسوم المعابر الحدودية ، والنفط المهرب الذي يدخل خزائن 

  . حسابات البعض في اوربا
يين واالدباء والفنانين والمشكلة ان خيرة ابناء العراق من العلماء واالكاديميين والتقنيين والفن

، يقفون بعيدا على التل ان كان في الداخل ، او من هم في الخارج ينظرون نظرة من ال حول 
وال قوة له على فعل شئ ، ومن بعيد ، بينما وطنهم يذهب نهبا لقادة الكهنوت السياسي من 

ن ان يستطيعوا مختلف القوى والمنظمات واالحزاب القومية والطائفية المشاركة بالسلطة دو

 . فعل شئ
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وزاد من تشويه الديمقراطية المشوهة العرجاء في العراق ماجرى من انقالب دستوري ضد 
العملية االنتخابية والقفز على السلطة خارج النطاق الشعبي والديمقراطي ، وما جرى من 

وفق  مجلس النواب القادم" رئيس " تشويه للممارسة البرلمانية عندما راح ما يسمى بـ 
المحاصصة والتسويات السياسية وليس عن طريق الديمقراطية ، وكأنه في سوق للمزاد العلني 

، بعد التصويت الصوري على رئيس الوزراء والوزارة " موافقة باألكثرية " بترديد عبارة 
والوزراء ونواب رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة دون أي حساب لالصوات وال احترام 

ق محاصصة قومية وطائفية مقيته جرى االتفاق عليها مقدما بين االطراف للقانون ووف

  . المتصارعة على كعكة السلطة
اذن فنحن امام تحريف وتشويه خطير للممارسة الديمقراطية وبيد حكام ال يحترمون الشعب وال 

القانون ، ويتعامون عن قصد عن محاسبة كل لصوص المال واالرهاب وتخريب االقتصاد 

 . راقي وتدمير المجتمع ، وتشويه كل ماهو سويالع
 ما العمل إذن ؟

ليس أمام العراقيين أي ممر او درب آمن يوصلهم نحو المكاسب الشعبية ، سوى طريق واحد ال 
ثاني له مطلقا يتمثل في اعادة تشكيل التنظيمات الشعبية والجماهيرية التي تنشد التغيير 

ي واالداري ، وتستأصل بوحدتها الوطنية كل العناصر الديمقراطي ، وتحارب الفساد المال
ويتمثل ذلك العمل في إعادة . الفاسدة والمفسدة والدخيلة على العملية الديمقراطية المنشودة 

اصطفاف القوى ذات المصلحة الحقيقية في التغيير من كافة شرائح الشعب العراقي دون النظر 
من التزويق السياسي والبهرجة االعالمية وبعيدا  للقومية والدين والطائفة ، وبصورة خالية

" الجبهة الشعبية للتغيير " ، لتشكيل " الثوري المزيف " عن الزيف والتطبيل والتزمير 
المناوئة للعناصر الفاسدة ، واالنتهازية التي ركبت موجة عملية التغيير وخاصة في المكونين 

" . السنة والشيعة " والطائفيين من " لعرباالكراد وسياسيو الصدفة ا" السياسيين القومي 
وان تأخذ هذه الجبهة على عاتقها االتصال بالشخصيات والقوى الوطنية العراقية ، وخاصة 

العناصر الشابة االكاديمية والمثقفة والتقنية التي يمكن ان يستفاد من خبرتها العلمية والتقنية 
متملقين والفاسدين ، الذين مارسوا السلطة خالل وان يستبعد كل السياسيين الفاشلين وال. البلد 

ويكون بعقد . المرحلة السابقة من عمر مابعد سقوط نظام الفاشست العنصريين من البعثيين 
مؤتمر عراقي عام يحضره كل هؤالء وتجري فيه مناقشة لكيفية تجاوز كل اخطاء المرحلة 

جعا مستقبليا لقيادة الجبهة الشعبية السابقة ، وتجاوزها ، وان يصار الصدار توصيات تكون مر
للتغيير ، ويخصص الجزء االكبر منها لمناقشة عملية اصالح وتغيير الدستور وتعديل قانون 

االنتخابات البرلمانية والمحلية لكي يتم تنقيتهما من كل ما علق بهما من مواد رسخت 
قبل الجماهير بعيدا عن  المحاصصة القومية والطائفية ، وعملية انتخاب رئيس الجمهورية من

  . المحاصصة القومية والطائفية ، لكي يحق لكل عراقي مؤهل لترشيح نفسه لهذا المنصب
وال نريد أن نحدد أطراف سياسية معينة لتصدر هذه الجبهة كي ال تكون مالذا جديدا لكل هواة 

بل تكون .  السياسة ، ومنتهزي الفرص واالنتهازيين وأصحاب األغراض واألطماع السياسية
مثيال للهبة الجماهيرية التي تكنس كل غبار السياسة السابق ، وتمحو كل اثارها ، وتنتخب هي 
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بنفسها قيادتها الجماهيرية بدون أي تزلف او محاباة ، ووفق الكفاءة العلمية والثقافية والتقنية 

  . ، والجهادية الوطنية
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أالتحاديه رأي حول قوانين النفط والغاز والمحكمة 

واألحزاب
6 

 
 

صرح ألسيد رئيس البرلمان بأن األولوية في ألمرحله ألقادمة، هي لتشريع قوانين ألنفط وألغاز 
وألمحكمه أالتحاديه وقانون أألحزاب، وكان المفروض أن تشرع هذه القوانين منذ فتره طويلة 

 ر من المشاكل وأود أن أبين مايلي،ولو شرعت لقضت على الكثي
ة للنفط والغاز، هناك لغم وضع في الدستور بقصد أو بدونه، كان السبب في كثير من بالنسب

النفط والغاز ) من الدستور نصت على  222المشاكل بين الحكومة أالتحاديه واألقليم ،فالمادة 

وهذه ألماده واضحة وصريحة، وقابله ( هو ملك كل الشعب العراقي في كل األقاليم والمحافظات
فسيرحتى ممن يحمل مستوى بسيط من الثقافة ،وال يشترط أن يكون المرء يحمل للفهم والت

اختصاص في القانون لكي يفهم فحواها، ولكن تعال معي أيها القارئ العزيز للغم الذي وضع 

تقوم الحكومة أالتحاديه بإدارة ) ، فنصت هذه الماده على221في ألماده التي تليها وهي ألماده 

الخ ...مع حكومات األقاليم والمحافظات المنتجة...ألحاليه ...تخرج من الحقول النفط والغاز المس
واللغم هو، كيف سيكون حال أالداره في الحقول التي ستنتج قادم األيام، ومن هو المسؤول عن 

إدارتها ،هل هي الحكومة االتحادية باالشتراك مع حكومات األقاليم، ام الحكومة االتحادية 
قاليم والمحافظات المنتجة لوحدهما، فبعد نفاذ الدستور انضمت واسط وذي قار لوحدها، أم األ

وميسان الى المحافظات المنتجة للنفط ،أما كان األولى بالمشرع ان اليضع هذا اللغم سوى كان 
بقصد او بدونه وأن يتريث في الفهم الصحيح لمدلول الماده ومن ثم يثبتها في ألدستور كي ال 

بين الحكومة أالتحاديه واألقاليم والمحافظات التي تنتج النفط لذا فاالمر  تكون محل مشاكل
يستوجب تعديل الدستور اوال ليكون قابل للفهم المجرد الغير قابل للتأويل ليكون المسار 

الصحيح التي تشرع من خالله القوانين، والحمد هلل انه مهما بلغت الخالفات حول االداره فيظل 

سوى كان المنتج سابقا او الذي سينتج مما  221للشعب العراقي وفقا للماده  النفط والغاز ملك

يقتضي اخذ هذا األمر عند تشريع قانون النفط والغاز ألن القانون هو االبن الشرعي للدستور 
فهو أب القوانين، مما يقتضي أن تكون جينات القوانين نفس جينات الدستور، وان ال يتالعب 

مشوه يسبب لنا الضغائن والمشاكل فيما بعد وان كان لي رأي متواضع في بها لتلد لنا كائن 

من الدستور  224هذه المسأله أعترض عليه اخواننا أألكراد عندما أبديته ،ومفاده ان ألماده 

تحل هذا اإلشكال ألنها حددت في المواد من أوال الى سابعا منها االختصاصات ألمشتركه بين 
ات األقاليم ،ولم يكن موضوع النفط من بينها، وهذايعني ان االداره السلطات االتحادية وسلط

 .تبقا حصرا بيد السلطة االتحادية
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ان حسن النيه والرغبه في العيش المشترك بين جميع العراقيين من اكراد وتركمان وعرب 
وشيعه وسنه وازيدين وصابئه وهذه هي فسيفساء الشعب العراقي حتى قبل ان تكون هناك 

اسمها العراق ضمن اطار الجمهوريه العراقيه االتحاديه لكفيل بحل المشاكل ولكن بشرط دوله 
ان يتجرد من له نفوذ سياسي على قومه من المنافع الذاتيه ويعمل لصالح جميع الشعب وليس 

لصالح فئه معينه ومن يتسلح بهذه الروحيه بالتأكيد سيكون مساهما في تشريع كل القوانين 
لح جميع الشعب وطالما ان النفط والغاز هو ملك لجميع الشعب العراقي التي تضمن مصا

وتسويقهما يتم عبر سومو فبقية االمور هي امور شكليه سعة الصدر وما ذكرته اعاله كفيالن 
 .بحلها

 
- : تحادية واود ا ن ابين ما يليالقانون الثاني المطلوب تشريعه بالحاح هو قانون ألمحكمه اال

ث عن المحكمة أالتحاديه الحالية وكونها مسيسه وبالتالي يجب إيجاد البديل الذي لقد كثر الحدي
اليمكن له الوقوع في فخ السياسة وأنا أشم روائح التدخل في شؤون المحكمة الجديدة مسبقا 

وحتى قبل تشريع البرلمان لقانونها وبالتأكيد سيكون تشكيلها وفقا للمحاصصه رغم أن الجميع 
ل القضاء وإبعاده عن السياسة والهدف المقصود العاجل الذي يلح عليه كل ينادي باستقال

أعضاء البرلمان هو عدم اعتراض المحكمة االتحايه على البرلمان عندما يشرع من تلقاء نفسه 
قوانين وهذا األمر يحظى بالدفع من بعض رجال القانون أيضا وهو في الحقيقة التفاف واضح 

ر كتابة مسودات التشريع بالسلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس على الدستور الذي حصر أم

من الدستور أما ألفقره ثانيا من  10الوزراء ورئيس ألجمهوريه استنادا للفقرة أوال من الماده

نفس ألماده فذكرت أن مقترحات القوانين تقدم من عشره من أعضاء مجلس النواب أو من 
السلطة التنفيذية فأن تبنت االقتراح تكتب به مسودة  إحدى لجانه المختصة ويرسل المقترح إلى

تشريع وترسلها للبرلمان ليصوت عليها وبالتالي تكون قانون واجب التنفيذ من تأريخ نشره في 
الجريده الرسميه بعد مصادقة رئاسة الجمهوريه عليه والتكتبها ان رأت غير ذلك ويعتبراالمر 

 .منتهيا
ال يحتاج الى تفسير ومن يريد أن يناقش األمر فعليه ان اليبتلع  هذا ما ورد في الدستور واألمر

ومن المعيب ( اذا البرلمان مايشرع لعد شنو شغله ) نصوص الدستور ويتكلم كالما عاما مثل 
ان تصدر مثل هذه التعليقات من بعض رجال القانون رغم وضوح النص الدستوري والبعض 

دستور اوال ولكنه يدخل مدخل المزايدات السياسيه التي يعرف هذه ألحقيقة وانه يتطلب تعديل ال
( لعد البرلمان شنو شغله ) تنطلي على من ليس له خبره في القوانين ويقول وهللا الكالم صحيح 

في حين ان البرلمان يملك اكبر سلطه تشريعيه اذ بإمكانه عدم التصويت على القانون الذي يرد 
هذه كون هناك قانون فأي سلطه يريدها البرلمان اعلى من من السلطة التنفيذية وبالتالي الي

 .السلطه
ان القصد من حصر كتابة القوانين بسلطة واحده وهي التنفيذية هو ان هذه السلطه أدرى 

بحاجة الوزارات وشؤون ألبلد والمواطنين وكل ما من شأنه السير في البالد الى االمام لذا تكتب 
االداره بعد التأكد من توفر الجنبه الماليه لبعضها الذي ال يمكن القوانين الالزمه لتسهيل هذه 

تنفيذه دون تخصيصات ماليه واالمر اآلخر هو ان ال تتعدد الجهات التي تكتب القوانين كي ال 
يحدث تضارب بينها فاذا فرضنا ان السلطه التنفيذيه كتبت قانون ومرره مجلس النواب وصار 
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رع مجلس النواب قانون آخر قد يتضارب مع القانون االول فبأي نافذ المفعول ثم بعد فتره يش
قانون تعمل اجهزة الدوله أألول ام الثاني الذي ورد من المجلس اوان القانون الذي يشرعه 

المجلس يلغي القانون السابق الذي ورده من السلطة التنفيذية وصوت عليه بالموافقة وبذلك 
لتي تقترحها وتشرعها وان أصر البعض على المضي في تتضارب القوانين عند تعدد الجهات ا

الطريق المرسوم للمستقبل فعليه ان يعدل الدستور ويعكس مسار التشريع ويكون البرلمان 
لوحده هو من يكتب القوانين ويشرعها بعد ان يرسلها للسلطه التنفيذيه للتأكد من وجود ألجنبه 

 .لماليه التي تغطي نفقات التشريعأ
ف واضح مسبقا ونأمل ان ال يستغل البعض القوانين لتمرير مصالح كتل بحجة الصالح لذا فالهد

العام ومن يريد الصالح العام عليه اوال ان يحترم الدستور ويبعد البلد عن المحاصصه ألتي 
هدت كيان الدوله وافسدت الكثير من الذمم وسرقت بظلها موارد البلد و صار النزيه نشاز في 

 .مكان عمله
 
 هو قانون االحزاب -: مر ألثالث ألأ

ان تشريع هذا القانون قبل تشريع قانون تجريم ألطائفيه السياسية واستغالل الدين للمنافع 
الكتلويه والشخصية أمر غير مجدي فقد تؤسس أحزاب شغلها الشاغل المناداة بالطائفية 

ا من البرامج السياسية والعيش عليها وتوقد النار التي تحرق األخضر واليابس معا إلفالسه
 .يأتي دور تشريع قانون األحزاب  الهادفة وبعد تشريع القانون الذي يحرم الطائفيه السياسيه

لقد كانت العقبه التي تقف في طريق تشريع هذا القانون هي التمويل المالي وليطمئن الجميع ان 
استثمارات واسعة في عموم جميع األحزاب والكتل ماعادت بحاجه الى التمويل ألنها اآلن تملك 

البلد والبعض تخطى حدود البلد واستثمر في خارجه لذا فالتمويل ماعاد عقبه لذا اتجهت النية 
 .جمد منذ نفاذ الدستور وحتى اآلنلتشريع القانون في الوقت الحاضر بعد ان 

ء منها إن ربط إجازة الحزب السياسي بوزارة العدل ال معنى له فوزارة العدل بعد فك القضا
وربطه في مجلس القضاء أألعلى باتت وزارة عاديه ال تختلف عن اي وزارة اخرى كما انها ال 
تملك األمكانيات التي تملكها وزارة الداخليه فيجب التحقق من هوية المؤسسين للحزب ومدى 
ذ تطابق برنامجهم السياسي والدستور وخلفيتهم فيما يتعلق باالرهاب كي ال تكون االحزاب مال

لالرهابين وينفذون اجنداتهم من خاللها الحزب كما ان وزارة الداخليه تستطيع التدقيق فيما اذا 
كان هذا الحزب يرتبط بجهات اجنبيه من عدمها لكونها تملك اجهزه استخباريه وهو ماال تملكه 

 وزارة العدل مما ينبغي ان تكون الجهه المانحه الجازة الحزب هي وزارة الداخليه وليست
وزارة العدل، اما بقية االمور كالشهاده العاليه للهيئه المؤسسه للحزب وان يكون المنتمي يجيد 

القراءه والكتابه فهي كلها امور روتينيه وكما قلت ان العقبه الوحيده التي كانت تمنع تشريع 
 .ويل قد حلت لذا وجب تشريعه اآلنهذا القانون وهي التم

هو الصواب ولكني اجتهدت وقد اصيب واخطىء وقد سبق وان  لن اقول إن ما ابديته من رأي
توجهت بالرجاء الى مجلس النواب بعقد ندوه موسعه يحضرها خبراء في القانون الدستوري 

من الجامعات العراقيه ومن مصر وفرنسا وبريطانيا وامريكا ليحلوا المشكله بين المحكمه 
كان من حق مجلس النواب ووفقا للدستور كتابة االتحاديه ومجلس النواب وبيان رأيهم فيما اذا 

من الدستور  10مسودات القوانين وتشريعها ام االمر محصوربالسلطه التنفيذيه عمال بالماده 
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ليغلق هذا الباب نهائيا ليستقر امر التشريع وتنتهي المزايدات السياسيه واالمر اليحتاج لكثير 

نائب في كل جلسه يفي بالغرض فهل  200من النفقات وما يستقطع من غيابات اكثر من 

 .تساهمون بالحل يا مجلس النواب ؟ ام ان يظل الموضوع رهنا للمزايدات اثناء انعقاد الجلسات
 

االمر اآلن بيد السيد سليم الجبوري فهو رجل قانون ورجل القانون مهما بلغ وعيه القانوني 
وكل حسب طبيعة اختصاصه ونحن  فيظل دائما وابدا بحاجه للمشوره ممن هم أكثر فهما منه

بأمس الحاجه لوقف هذا الجدل القانوني والذي كان الباب المفتوح لالتهامات للقضاء بأنه 
مسيس مما يستوجب غلقه وذلك يتم باالطالع على مايشير به اهل االختصاص اللذين اقترحنا 

 .حضورهم وهللا من وراء القصد
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صناعة هيبة الدولة
 7

 

 

من البديهيات األمنية واالجتماعية التي ال يمكن ان يختلف عليها الخبراء هي قضية ان واحدة 
أية حكومة، .. هيبة الدولة بوصفها المفتاح االساسي لبناء عالقة امينة بين المجتمع والحكومة

وبقدر هذه البديهية توجد هناك بديهية أخرى ال يختلف عليها الخبراء ايضاً وهي التي تتعلق 
ة الدولة هي لصالح المواطنين والمسؤولين الحكوميين عموماً اذا تم تطبيق هذه الهيبة بأن هيب

وفق قوانين عادلة عامة ال يكون فيها احد فوق القانون وخالف ذلك يصبح تطبيق القانون 
انتقائياً وتصبح مسؤولية المواطنين حسب المزاج واالختيار، وهنا تضيع الكثير من قيم البناء 

الصحيح، غير ان هذه البديهية ال يمكن تطبيقها إال اذا اخذت بعين الحسبان عدة  االجتماعي
 -:اعتبارات

ان هيبة الدولة ال تعني التسلط وال السلطة الغاشمة، بل تعني ان الجميع ابناء  -:االعتبار األول
 الوطن ضمن رؤية موحدة في إطار حماية مفهوم الهيبة، وبالتالي فإن ذلك يصنع نمطاً من
السلوك االجتماعي العام الذي يصب في صالح وحدة المجتمع ويمنع كل مظاهر االنحراف 

والتجاوز، مثلما يمنع مظاهر االقصاء والعزل والتباين في الحقوق، بل يؤدي عدم وجود هذه 
الهيبة العادلة للدولة الى ان تسود ثقافة التمايز والغلو وسيطرة النزعات الحصصية التي من 

تتورط مع المجاميع الخارجة على القانون، وبذلك تصاب الديمقراطية السياسية بأكثر شأنها ان 
 .عوامل االنحراف طعناً 

ان الهيبة تعني تطبيق القوانين وسيادة مفهوم المواطنة على أساس ان  -:االعتبار الثاني
م الهيبة هو الجميع متساوين في الحقوق، وان الجميع ينبغي ان يأخذوا بعين االعتبار بأن مفهو

لصالحهم وبما يحفظ حقوقهم ويصون مقدساتهم ويوفر لهم األمن والسالمة واالطمئنان، وال 
اعتقد ان مواطناً عراقياً واحداً يعارض هذا االتجاه إال اذا كان منحرفاً في السلوك وذا نزعة 

على  ارهابية متسلطة وعلى سبيل المثال والتشخيص نقول ان جميع االرهابيين والخارجين
القانون ال يريدون هيبة الدولة النها تمنعهم من االستمرار في نزعتهم العدوانية الوحشية التي 

تهدف دائماً الى تكريس األذى بالمواطنين اآلمنين االبرياء، وهذا ما حصل عندما سيطرت 
المجاميع االرهابية على اجزاء من محافظات نينوى وصالح الدين واالنبار، حيث استخدمت 

لمزيد من الوسائل الخسيسة ضد المواطنين وتمثلت بالقتل واالختطاف ومصادرة الممتلكات ا
وتجريد المواطنين من مستمسكاتهم وكذلك السبي وبيع النساء واالطفال واجبار المواطنين على 

تغيير دياناتهم واجبار الفتيات القاصرات وغيرهن على القبول بأن يتحولن الى محظيات 
 .لالرهابيين
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ويتعلق باستيعاب رجل الشرطة وعموم العاملين في المسؤولية األمنية بأن ما  -:االعتبار الثالث
يقومون به هو لخدمة المواطنين وليس فضالً امنياً منهم، كما انهم ينبغي ان يعتقدوا بأنه ال 
ين يجوز لهم ان يتصرفوا إال على وفق المسؤولية األمنية المخولة لهم بموجب الدستور وقوان
حقوق االنسان والمعايير الدينية السامية، وان حدود هذه المسؤولية هي باتخاذ االجراءات 

 .األمنية، اما االجراءات العقابية فهي من مسؤولية القضاء والمحاكم 
  

ان اعتماد االعتبارات التي اشرنا اليها تحتاج من المواطن والمسؤول األمني على حد سواء 
من واجبات يحددها القانون العام واالساس الذي قامت عليه الدولة، وبذلك االلتزام بما عليهما 

تتحقق الكثير من المفاهيم التي تمثل مرجعاً للمواطن في هذا السلوك ومنها ان حرية المواطن 
تنتهي عندما تمس حرية اآلخرين، كما ان على المواطن ايضاً ان ال يكتفي بما عليه من واجبات 

ي إطار اسداء النصيحة لآلخرين باحترام القوانين والسعي الى تطبيقها وان وان يعمل ايضاً ف
يكون عنصراً مبادراً في المساعدة الى اشاعة القيم القانونية الصحيحة، وان يكون مثاالً للنزاهة 

ان توجهاً من هذا النوع ينبغي ان يسود في .والحفاظ على المال العام وعلى ممتلكات الدولة
لعراق بدون استثناء، بل ان العمل في هذا المضمار في الوسط العشائري هو جميع مناطق ا

اكثر اهمية وأولوية من العمل في المدينة ألن العمل في المدينة بضبط األمن وصيانة الحقوق له 
عوامل مساعدة تتمثل في وسائل اإلعالم وسعة القاعدة المثقفة، بينما قد يواجه في المناطق 

صعوبات كبيرة ومن هنا يأتي دور مدراء شؤون العشائر في المحافظات في  الريفية والنائية
التثقيف بما يضمن صورة المواطن العشائري األمين على دولته وحكومته وعلى المؤسسات 

ان مديرية شؤون العشائر تأخذ ذلك بعين المسؤولية في ظل .الخدمية التي تعمل هناك
ام في المناطق العشائرية مستلهمين التصورات الصحيحة التوجيهات واالنشطة الميدانية التي تق

لتطبيق ذلك من خالل توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكل المعنيين 

األمنية والقضائية، وهكذا تصبح هذه المسؤولية هي العنوان األساسي لعمل  بالمسؤوليتين 

  .الشرطة في الوسط العشائري
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شيقضغط اإلنفاق ومرحلة التر
8
 

 
يعتقد الكثيرون من أبناء الشعب العراقي أن التوافق الذي حققته الحكومة العراقية الجديدة 
برئاسة الدكتور حيدر العبادي في األيام األخيرة دليل على نجاح العملية السياسية وسيرها 

الحقيقي الحثيث لخلق أجواء تفاهم مفتوحة تعزز مبدأ الشراكة الوطنية التي هي صمام األمان 
 ..لمجمل العملية السياسية

ومن أهم المستجدات السياسية هو مسألة الترشيق الحكومي وتقليص الوزارات والحكومات 
المحلية والترشيد الحكومي لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية والتي أنعكست 

أنها سببت إرباك  بشكل كبيرعلى وضعية العراق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، كما
 ..عملية الموازنة واإلنفاق الحكومي 

هـــــذه الخطوة التي يــنادي بها رئيس الوزراء ومعه الكثيرون من أعضاء حكومته وأعضاء 
مجلس النواب العراقي لمواجهة األزمة وتداعياتها الخطيرة على األقتصاد العراقي يجب أن 

يطال كل المؤسسات الحكومية وتخفيض لهذا العدد  تكون مقدمة لترشـــــــيق واسع وكــــبير
الكبير من المسؤولين في الحكومة أبتداًء من رئاسة الجمهوريـــــــة ورئاســـة الوزراء وبقية 

التوافق )الوزرات والمؤسسات التابعة للدولة والتي صارت وبسبب المحاصصة أو مايسمى بـ
لفوضى العارمة التي ألقت بضـــــــاللها على صارت ضحية للترهل األداري وا( الوطـــــــني

 .حركة العمل في جميع مؤسسات الدولة العراقية
فالكالم يجب أن يكون في الخطوة األولى وليس الكالم في نواب رئيس الجمهورية أو نواب 

وهناك أيضاً دعوة حقيقية لجميع الكتل السياسية بأن يعاد ترتيب ..رئيس الوزراء أو غيرهم 
ة من جديد ومن ثم يجري الترشيق الشامل على الجميع ،وربما تكتشف الكتل السياسية الحكوم

بأنها التحتاج أقل من نصف العدد الحالي من الوزراء ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس 
الوزراء والمؤسسات الحكومية األخرى ، حتى يكون أداء الحكومة أكثر مرونة وأكثر فاعلية ، 

تنازل الكتل السياسية عن أستحقاقاتها األنتخابية لصالح األستحقاقات الوطنية ولكن هذا يتطلب 
التي تخدم الشعب ، رغم أن البعض يراها محرجة لبعض الكتل السياسية الصغيرة والمنضوية 

 ..تحت القوائم الرئيسية الكبيرة 
ر الحاصل في والغريب في األمر أن الكل يتحدث عن مشكلة قاتلة وهي التضخم الوظيفي الكبي

كل مرافق الدولة العراقية بسبب المحاصصة السياسية ، وهذه المشكلة يجب على الحكومة 
ومجلس النواب وضح الحلول المناسبة والمعالجة السريعة لها إذا كانوا فعالً يريدون أن 

 !!يعالجوا هذه المشكلة الخطيرة
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ف من الوزراء في الحكومة العراقية ويـــــــرى البعض من السياسيين بأن هذا العدد المخــــي
قد أضطرت إليه الكتل السياســــــــية التي ألزمت نفســــها بأحترام   الحالية هو واقع مر

التوافقات الوطنية على كافـــــة المستـــويات ، حتى أن أدى هــــــذا الواقع إلى تخـــــدير 
 ..!!شكيل الحكومة بسالم العملية السياسية لبعض الوقـــــت لكي تمر أزمة ت

ومن المشاكل التي تعترض الشراكة الوطنية بعض الجهات السياسية التي تريد أن تدخل إلى 
األمتيازات ، ولكنها في نفس الوقت التريد أن تتحمل األنتكاسات   الحكومة وتحصل على كافة

فهي ترى نفسها  واألخفاقات التي تحصل للحكومة بسبب الظروف المحيطة بالعملية السياسية،
أنها الزالت تعيش في خانة المعارضة ، وأنها غير مسؤولة عن أي أخفاق يصيب الحكومة ، 

 ..!وفي نفس الوقت تضع نفسها على رأس كل أنجاز تنجح به الحكومة الحالية 
من هذا الترشــــــيق   يـــأمل أبناء الشعب العراقي الذين هم أول وآخر الخاسرين…أخيراً 

التلجأ بعض الكتل السياسية   وتداعياته على معيشتهم وأحوالهم الصعبة يأملون أن الحكومي
المشاركة في الحكومة إلى اللف والدوران على هذه الخطوات الحكومية الصحيحة والجادة 

 ..والتنصل من مسؤولياتها وواجباتها الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق 

 
 
 

 


