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مكمنا ضعف ” أمن البغدادي”وال مركزيّة القرار 

1”داعش“
 

 
أبو بكر ” داعش/الدولة اإلسالمّية“كأّي زعيم شرق أوسطّي، يستعين زعيم تنظيم 

بأقاربه لحماية أمنه الشخصّي، لكّنه يفقد منذ لحظة ظهوره ( ابراهيم البدري)البغدادي
في حركته،  يوليو الماضي، الكثير من الحرّية/االستعراضّي في مسجد الموصل في تّموز

فيستعين بطرق غير تقليدّية للتمويه عن أماكن وجوده، ويبقي الجيل الجديد من القادة 

 .المّتصلين به مجهول، بعدما قتل خالل األشهر األخيرة قادة من الصّف األّول المحيطين به
خريطة من القادة ” المونيتور”يحّدد الباحث في مجال الجماعات المسلّحة هاشم الهاشمي لـ

المحيطين بالبغدادي، وأهّمهم أبو بكر الخاتوني من أهالي زمار في الموصل، وبعده الهاشمي 
وهو من أبرز القادة المعتمد عليهم من قبل ” عالم داعش“الذي أصدر قبل أسابيع كتاباً بعنوان 

البغدادي ألّنه صديقه الشخصّي، إضافة إلى نعمان الزيدي، وهو صديق شخصّي آخر قتل في 

 .1022ار عام األنب
، وأبرزهم 1024قيادّياً قتل أغلبهم خالل عام  21مجلس البغدادي تكّون من “: يقول الهاشمي

أبو عبد الرحمن البيالوي وأبو أحمد العلواني ، وأبو مهّند السويداوي، وأبو مسلم التركماني، 

 .”إضافة إلى وزير أمنه أبو موسى الشواخ
من البغدادي أو الذين يعلمون مكانه اآلن هم بدر الشعالن  ويؤّكد أّن المتبّقين من المقّربين

 .(عراقيّ )وعثمان النازح ( عراقيّ )وأبو علي األنباري ( بحرينيّ )وتركي البنعلي ( سعوديّ )
من داخل الموصل، إلى أّن تحّركات البغدادي ” المونيتور“وتشير المعلومات التي حصل عليها 

لموصل، لم يسّجل له أّي ظهور علنّي، كما لم ينقل فبعد ظهوره في ا. محاطة بغموض شديد
المقّربون من التنظيم أّي داللة على اجتماعات حدثت بوجود البغدادي، أو زيارة قام بها األخير 

 .إلى مكان ما
وحسب هذه المصادر، فإّن األمر نفسه ينطبق على مدينة الرّقة السورّية، التي تعّرضت مواقع 

 .لدوليّ فيها إلى قصف التحالف ا
المرّجح حسب مصادر متعّددة ويراه الهاشمي أقرب إلى المعقول، أّن البغدادي يتحّرك في 

السورّي، ألّن هذا الموقع يتيح له مساحة  -سلسلة قرى متناثرة على الشريط الحدودّي العراقيّ 

 .آمنة إلى العمق السورّي أو إلى الموصل وصحراء األنبار خارج نطاق المتابعة

                                                           

 موقع المونيتور –مشرق عباس  1
 مركز بيروت لدراسات الشرق االوسط
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نوفمبر الماضي، تناقلت األنباء أّن البغدادي قتل بالفعل أو أصيب في غارة /الثاني في تشرين
في بلدة القائم الحدودّية ” داعش“جوّية أميركّية ضّد تجّمع لشيوخ عشائر عقد لمبايعة تنظيم 

 .”والية الفرات“والتي ضّمها التنظيم إلى بلدة البوكمال السورّية، وأطلق عليهما اسم 
أّن الخبر لم يكن صحيحاً وتّم نفيه في اليوم التالي، لكن ماهو صحيح، أّن المعلومات  واقع الحال

التي استدعت الضربة الجوّية، كانت تشير إلى تحّرك أرتال متعّددة من السّيارات المصّفحة 
والناقالت العسكرّية المحّملة باألسلحة من مناطق متعّددة في بادية الموصل، حيث يشّك في 

بغدادي فيها، إلى القائم، وأّن ذلك اقترن بقطع اّتصاالت الهاتف المحمول، التي كانت وجود ال

 .يوليو الماضي/تّموز 5قطعت أيضاً خالل خطبة البغدادي في الموصل، في 
وحسب بعض المصادر، فإّن الفريق األمنّي المحيط بالبغدادي يعمد إلى المزيد من التعقيد 

كما أّن تحّركه شخصّياً ال يتّم بأرتال كبيرة، وإّنما برفقة اثنين فقط والتمويه في تغطية تحّركاته، 
من أبرز المخلصين له هما حسب الباحث هاشم الهاشمي، أبو طلحة الليبّي، وأبو مقداد اليمنّي، 

وأّن تنظيم عملّية التحّرك واالّتصاالت المرافقة لها وتغيير خطط التنّقل تقع تحت مسؤولّية 

 .”الذي يرّجح أّن اسمه جمعة عواد البدريشقيق البغدادي 
خسارة البغدادي مجموعة من أهّم قادته وانحسار نطاق تحّركه، أجبراه على االعتماد على 

شخصّيات غير معروفة في قيادة التنظيم، وتحويل الكثير من سلطاته إلى القادة الميدانّيين في 
تراها المصادر المقّربة منه بداية لتصّدعه تنظيمه، وهو األمر الذي أنتج خالفات داخل التنظيم، 

 .من الداخل
ليس أمراً جديداً، فهو يشّكل جزءاً من ” داعش“اعتماد الالمركزّية في اّتخاذ القرار داخل تنظيم 

طبيعة التنظيم، خصوصاً في فترة عمله في شكل سرّي، واعتماده التنظيم الخيطّي للتواصل بين 
تلف مع تمّكن التنظيم من احتالل مناطق واسعة ومدن مهّمة عناصره وقادته، لكّن األمر اخ

فهذا التوّسع يفرض نظام . كالموصل وتكريت والفّلوجة والقائم ومئات من القرى المحيطة بها
إدارة مختلف، ويتطلّب عالقة واضحة على مستوى المسؤولّيات، ليس على مستوى قيادة 

 .المدنّية في تلك المدن والقرىالمعارك فقط، وإّنما على صعيد إدارة الحياة 
تختلف من حّي إلى آخر، حيث بات ” داعش“يقول شهود من الموصل إّن كفاءة اإلدارة لقادة 

كلّ زعيم مسؤول في شكل مباشر عن منطقة ما يديرها، ويفصل في شؤونها، ويوّجه في حلّ 

 .مشكالتها وتوزيع القطعات فيها في شكل منفرد عن قيادة التنظيم
 :يتّم عبر ثالثة أوجه” داعش“تنازع الصالحّيات في تنظيم و 

 .التنازع على القرار بين القيادات الميدانّية العسكرّية والقيادات الدينّية الشرعّية: األّول
 .التنازع الشللّي بين مجموعات عراقّية، وأخرى عربّية وثالثة أجنبّية: الثاني
 .ة نفسها حول الكفاءة وطبيعة القراراتالتنازع داخل المجموعات الشلليّ : الثالث

على فرض نفوذه الحالّي في المناطق التي استقّر فيها ترتبط أساساً، ” داعش“إّن قدرة تنظيم 
بالخطر المشترك الذي يتعّرض إليه من داخل هذه المدن وخارجها، وكثيراً ما يبرر هذا الخطر 

 .ةإخماد النزاعات والخالفات، لصالح التعبئة العسكريّ 
ونطاق تحّرك البغدادي المحدود أجبره على أن يعتمد في شكل متزايد على طرق بدائّية في 

االّتصال وإيصال الرسائل، كنقل الرسائل الشفوّية أو استخدام شفرات معّقدة يتّم تغييرها في 
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ادة شكل أسبوعّي في تبادل الرسائل اإللكترونّية والهاتفّية، مّما يضعف باستمرار قدرته على قي

 .التنظيم في شكل مباشر
وبرز ذلك أخيراً في محاولة التنظيم استقطاب المزيد من الكفاءات التكنولوجّية التي تعكف على 

بالرغم من استعاب . إلى الرصد” داعش“تطوير إمكانات االّتصال من دون أن تتعّرض شبكة 
ل داخل هذا التنظيم، في االختراقات عبر االتصال و التواصبعض الكفاءت من قبل داعش لتال

لكن التنظم لم ينجح بهذه الجهود، ونجحت جهود التحالف الدولي بتوجية ضربات موجعة لهذا 

 .التنظيم
في حماية شبكة اّتصاالته ال تنجح في معظم األحوال، خصوصاً أّن ” داعش“إّن جهود 

في التنظيم، اعتمدت على المعلومات المتوافرة تؤّكد أّن العملّيات األميركّية التي استهدفت قادة 
الذي يّتصل مباشرة باألقمار ” ثرّيا“رصد شبكات االّتصال التي يعتمد بعضها على هاتف 

الصناعّية، مّما اضطّر التنظيم إلى األمر بإيقاف هذا النوع من االّتصال إاّل للضرورات، 
ج، وعلى شبكة هواتف واالعتماد أكثر على الرسائل اإللكترونّية المشّفرة في االّتصال مع الخار

 .أرضّية خاّصة باالّتصال داخلّياً 
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مقدمات جديدة لصياغات .. الحرب على داعش

استراتيجية
2  

 
أصبح من الصعب التعامل مع موضوعة األمن الوطني في العراق بالشكل الذي نراه اليوم من   

المعطيات العقائدية الداخلية التي دون الربط بينه وبين المحفزات االقليمية والدولية فضالً عن 
تشكل حيزاً للترابط المادي، والتي ساهمت بمجملها في بلورة النمط الجديد للتطرف المحيط 

بدائرة األمن الوطني الشامل، فاالنتقال الفكري الثالث من الهجرة والجهاد الى القاعدة وصوالً 
ه الجماعات وبين المتغيرات الى داعش يعطي تصوراً واضحاً عن أنماط التفاعل بين هذ

المحيطة بالبيئة والتي بنيت على أساسها نمط التفسير لحركة وسلوك المتغيرات المادية 
والموضوعية، كما وأنها تعطي تصوراً جديداً عن التحوالت الجيوستراتيجية التي تستهدفها 

لتي تتعامل معها الجماعات الجهادية والتي رسمت من خاللها خارطة لمجال نفوذها والمناطق ا
 .بمنطق الخالفة االسالمية

أمام هذا التوصيف كان ينبغي أن تكون لدى صانع القرار رؤية لما يتوجب فعله حيال التطورات 
في سوريا من جهة والسعودية من جهة ثانية، ففي سوريا كان التنظيم يمارس خيارات 

ال حيوي لنفوذها ومرتكزاً لها في ستراتيجية حيوية مرتبطة باالرتباط جغرافياً مع العراق كمج
نشوء الدولة االسالمية، أما بالنسبة الى السعودية فقد كان لمنطق التعامل الجديد مع الجماعات 

الداعمة لإلرهاب عبر قانون مكافحة الجماعات االرهابية والممولة له ذو أثر مهم في هذا 
 .ت االستراتيجيةالجانب والذي يمثل حالة من االنتقال الجزئي في األولويا

وعلى الرغم من صعوبة الخيارات االستراتيجية لتعامل المخطط االستراتيجي مع البيئة 
الستراتيجية سيما والتأرجح بين خيارات التوازن فان العراق شرع بالتوجه نحو البيئة االقليمية 

لتحالف مع اعتماد استراتيجية عسكرية من نوع جديد مرتكزة على ضمانات الحشد الشعبي وا
الدولي باإلضافة الى القوى األمنية، ويبدو إن خيار الدبلوماسية تجاه االقليم كان نتيجة للفوضى 

المحاطة بصانع القرار والذي جعل من البيئة االقليمية مجاالً للتسوية وإدارًة الموقف بدالً من 
 .االنخراط في فوضى الداخل

 مالمح مركبة والتزامات غامضة
لمعطيات المتداخلة والمعقدة يبدو ان خيارات التحرك االستراتيجي لقوى أمام جميع هذه ا

التحالف الدولي وفي مقدمتهم الواليات المتحدة ذات دالالت مركبة، فالواليات المتحدة تتعامل 
مع تنظيم داعش من مفترق طرق بين التعامل مع الرئيس بشار األسد ضد التنظيم وبين جعل 

                                                           
2

 المنتدى السياسي/مركز المستقبل للدراسات والبحوث  
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ى النظام، فعلى الرغم من االتفاقية االستراتيجية الموقعة مع العراق اال التنظيم أداًة للقضاء عل
ان مكانة سوريا االقليمية بوصفها الطرف الرابط لمحور الممانعة والمرتكز األساسي لها جعل 

فضالً عن " أوباما"منها القضية األساسية لمناقشات الكونغرس حول استراتيجية الرئيس 
وهذا مادفع وزير الخارجية السوري . ة التحالف الدولي بهذا الشأنكونها المحدد الستراتيجي

 .وليد المعلم الى التصريح بعدم جدوى عمليات التحالف الدولي ضد داعش
وأمام هذا التركيب المعقد بين القضاء على تنظيم داعش وبين استمرار النظام السوري بقيادة 

التحالف أمام خيارات مركبة ومتناقضة في بعض بشار األسد أصبحت الواليات المتحدة ودول 
االحيان، حيث قد تكون أمام خيارات غير حاسمة للحرب مع االرهاب وهذا ماعبرت عنه ايران 
منذ بداية االجتماع الدولي في فرنسا للعمل باستراتيجية ضد التنظيم في العراق وسوريا، فضالً 

سياسة العراق الجوية بشكل أساسي حيال عن إن هذا الواقع كان له انعكاساً واضحاً على 
التنظيم حيث تحددت الخيارات أمام صانع القرار منذ مباشرة التحالف الدولي لعملياته في 

العراق وسوريا وأصبحت االلتزامات الدولية ضاغطاً على عملية التخطيط االمني مما قد يجبر 
ما إستمر الحال على ما هو عليه العراق على تبني خطوط بديلة للتعامل مع هذه المواقف إذا 

 .والتي كانت من أبرزها الدبلوماسية الجديدة حيال المنطقة
 إدارة أم وساطة: دبلوماسية العراق

أمام جميع هذه المعطيات واالنتقاالت في الفكر والعقيدة جاءت الدبلوماسية العراقية فاتحة نهجاً 
عن منحى جديد للعالقات ومساعي الخارجية جديداً من التفاعالت في محيطها االقليمي، فالبحث 

العراقية الى ايجاد بيئة تعاونية معها ساهم في تغيير مجرى السياسة الخارجية عن عهدها 
السابق مع اضافة اشكالية تتمحور في نوعية هذه الدبلوماسية وتصنيفها ضمن نطاق االدارة أم 

 .الوساطة
الستراتيجية أحدى مصادر التمّكن في ادارة الدور ومن الناحية النظرية تعد القدرة والمقومات ا

لم يتمكن من التعامل مع توازنات المنطقة لصعوبة االنخراط في  1003االقليمي، فالعراق ومنذ 

حلف دون آخر وهو ما جعل الحكومة العراقية تتجه نحو االعالن وااللتزام بسياسة الحياد وعدم 
يمي مع ادراك قادته السياسيين من البرلمانيين التدخل في الشؤون الداخلية للجوار االقل

والحكوميين ان معظم االطراف االقليمية تمارس أدواراً في داخل العراق وتسعى الى خلق 
 .قنوات تستهدف من خاللها مصالحها الوطنية عبر توظيف التعددية وضعف التوافق الوطني

مة الخامسة ومنذ يومها األول ورغم جميع ذلك انتهجت الدبلوماسية العراقية في ظل الحكو
دبلوماسية تعاونية عالية المستوى استهدفت تغيير القناعات السابقة وانتاج تعريف جديد 

لمكافحة االرهاب سيما مع السعودية والكويت التي لم تكن تحظى العالقات بينهما في السابق اال 
ييز فيما تستهدفه الدبلوماسية بتبادل االتهامات، ويبقى أمام جميع هذه المعطيات اشكالية التم

 .وهل سنكون أمام ادارة أم وساطة توفيقية مؤقتة كنتيجة لتهديدات جماعات داعش
وإذا ما سلمنا بصعوبة االدارة االقليمية بالمرحلة الراهنة فان من شأن الوساطة التوفيقية التي 

راكة االقليمية وهذا ما تتبناها الحكومة العراقية أن تقلص من حجم التهديد وتزيد من حجم الش
سيجعل مخططي استراتيجية الشؤون الخارجية أمام منحى التعاون المؤقت حيال العراق بدالً 
 .من الصراع بيد إن المهم في هذا الشأن هو مدى استعداد قادة العراق لمرحلة ما بعد الحرب
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أطراف الصراع وأمام جميع هذه المعطيات فان عدم امكانية العراق من تحقيق مقاربة بين 
االقليمي فان األمر قد يتجه باتجاه البقاء على الوضع الراهن مع مساعي طرفي الصراع الى 

خلق مناطق نفوذه بشكل أكثر استقراراً من خالل ربط مصير المحفزات الداخلية بالردع وهذا ما 
 عن غطاء يستبعده االستراتيجيين في الوقت الراهن بسبب فاعلية الدبلوماسية العراقية فضالً 

 .الدعم الدولي الذي حظي به العراق في حربه ضد تنظيم داعش
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 3 كيف يتم تحطيم مراكز االرهاب االلكتروني ؟

 

 
 

مع تنامي ظاهرة االرهاب الذي تعدى في مخاطره االرهاب التقليدي، تدور رحى المعارك في 
حتى . واالمكانيات الكبيرة للمستخدمينالفضاء االلكتروني والمعلوماتي الذي يوفر المعلومات 

 .بات الجميع يحذر من استخدام التكنلوجيا بشكل واسع من قبل شبكات اجرامية وارهابية
ولعل اإلرهاب المعلوماتي أخطر ما يكون اليوم من بين مخاطره، الن االرهابيين عادة ما 

وابراج االتصاالت  يستخدمون موارد المعلومات من اجل احداث شلل باالنظمة والسيطرات
والتشويش وتعطيل المواقع االلكترونية وصوال الى النظام المصرفي وحركة الطيران 

 ..والكهرباء
ومع الوضع االستثنائي في منطقة الشرق األوسط باتت خدمة االنترنت توفر أوكارا للمجاميع 

أطلقت  1025ام المتشددة التي تستغل هذه الخدمة من أجل الوصول الى اهدافها، ومع مطلع ع

لالنترنت، الذي يمتاز بسرعة  3Gشركات الهاتف النقال العاملة في العراق خدمة الجيل الثالث 

 1024حتى عام  1003ويقدر عدد المستخدمين للهاتف النقال في العراق من عام . نقل البيانات

 .مليون نسمة 36  مليون مشترك من السكان الذي يبلغ عددهم 15بـ 
تقنية باقة خدمات شبكية عالية السعة وتوفر اتصاالت هاتفية صوتية ونقل البيانات وتقدم هذه ال

حيث تعمل في العراق ثالث شركات رئيسية وهي كل من زين العراق وآسياسيل . بتقنية السلكية

 .وكورك
وبرغم ايجابية هذه الخدمة التي تواكب التطور التكنولوجي وخصوصا انه ارتبط بالقطاع 

اال ان هذه الخدمة يمكن ان . يوفر حرية أكبر في من اجل مواكبة التطور العالميالخاص مما س
حيث ستزيد من مخاطر المجاميع االرهابية التي دائما ما تستخدم . تكون سالحا ذا حدين

 .االنترنت الغراض ارهابية
 اال ان اصبح باالمكان ان يتم احباط عمليات ارهابية فيما لو قامت الشركات المتخصصة

 .بإبالغات محددة ومعينة عن تفاصيل هكذا عمليات يجريها منفذو العمليات االرهابية
ومن تزايد التحديات األمنية من المتوقع أن تعلن الحكومة العراقية عن سلسلة من اإلجراءات 

وهذه اإلجراءات يمكن ان تكون جزءا من قانون محاربة . األمنية الجديدة لمحاربة اإلرهاب
رغم القوانين الحالية المعمول بها والتي تجرم تمويل النشاطات اإلرهابية، لكّن وب. اإلرهاب

هناك غموضا يلف حول ما إذا كانت شركات االتصاالت قد تتعاون مع األجهزة األمنية فيما 
وخصوصا تجاه ما يجري من عمليات اختطاف يهدف من ورائها . يخص مكافحة االرهاب

                                                           

 وكالة الصحافة المستقلة – علي الطالقاني 3
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لسلطات العراقية في وقت ماضي حاولت تتبع شبكات الخطف وكانت ا. االرهابيون دفع جزية

 .لكنها فشلت في كثير من األحيان
 كيف يعمل االرهابيون على االنترنت؟

يسعى االرهابيون في حربهم الى استغالل طرق مختلفة من اجل كسب المعركة ومن بين أساليب 
وبث الدعاية والتخطيط فضال العمل يأتي الرصد والمراسالت وتجنيد المقاتلين وجمع األموال 

 .عن طرق أخرى
إن نقطة الضعف لدى الحكومات في المجال التكنلوجي حّث هذه الحكومات على حجب بعض 

المواقع وخصوصا مواقع التواصل االجتماعي، كما حث ذلك المجاميع االرهابية ايضا للحصول 
االنترنت من خالل أساليب على برامج كسر الحجب، مما جعل االرهابيين يستخدمون شبكات 

 -:عدة، منها
اصبح العالم اليوم يعتمد بشكل رئيسي على المعلوماتية حيث يسعى : البحث عن المعلومات -

 .االرهابيون على اختراق المواقع المهمة
يستغل االرهابيون بعض المواطنين البسطاء من خالل اغوائهم : تجنيد مجاميع ارهابية جديدة -

 .مواقع الدردشة والرسائل ووسائل االتصالوجذبهم من خالل 
تتيح وسائل االتصال امكانية التنسيق والتواصل بين الجماعات االرهابية : التخطيط والتوجيه -

ويمكن من خالل ذلك شن هجمات ارهابية، وشاهدنا كيف استغلت جماعات ارهابية وسائل 

 .اقع معروفةاالتصال وشّنت هجمات إرهابية كبيرة على مؤسسات أمنية ومو
كثيرة هي مواقع االنترنت التي تنقل اخبار المجاميع االرهابية، كما تقدم : تعلميات ودروس -

 .تعليمات وارشادات حول طرق تصنيع العبوات الناسفة والقنابل وتصنيع االسلحة
تعتمد بعض الجماعات االرهابية على استمالة قلوب اآلخرين : الحصول على المنح والتبرعات -

، أو لجمعيات خيرية ”بالمجاهدين“قناعهم بمشاريع خيرية عبر تقديم المساعدات لما يسمى وا

 .تدعم هؤالء
وشاهدنا كيف استخدمت المجاميع االرهابية االتصاالت والرسائل وبث مقاطع الفيديو خاصة إلى 

جمهور محدد من اجل كسب مؤدين ومتعاطفين وكيف اصبحت مواقع االنترنت موضع دعاية 
” داعش“وعلى سبيل المثال يضطر تنظيم   ليتسنى لهذه التنظيمات اقناع اآلخرين ، واغواءهم،

 .لتجنيد عشرات المقاتلين من بينهم االطفال بعد ان الحقت به المعرك المتواصلة خسائر فادحة
 مركز اتصاالت استراتيجي

ستراتيجي لمكافحة لذا، ينبغي مواجهة التحديات التكنولوجيا عبر انشاء مركز اتصاالت ا

 -:االرهاب له عدة اهداف منها
 .تحليل البيانات وتعقبها والكشف عن توجهات المجاميع المتشددة التي تستخدم هذه التقنية -
تحديد مواقع الضعف في مؤسسات الدولة المتخصصة باالتصاالت ومن ثم تقويمها وتعزيزها  -

 .بالمتطلبات الضرورية والعملية
التصاالت واالنترنت مع أجهزة الدولة المختصة في التصدي لألنشطة تعاون شركات ا -

 .والمخططات اإلرهابية
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 .تطوير برامج االتصاالت الخاصة باالجهزة األمنية ومراكز الدراسات المتخصصة بالرصد -
ايصال البيانات والفعاليات التي تقوم بها المجاميع االرهابية واعتراضها واتخاذ تدابير وقائية  -

 .د المراسالت التي تقوم بها هذه الجماعاتض
 .الحد من تأثير الدعايات ووضع برامج تحد من تجنيد المقاتلين -
 .تدريب وتأهيل مجاميع متخصصة باالتصاالت الرقمية من قبل خبراء محترفين -
ينبغي االلتفات الى موضوعة الحريات المدنية واالبتعاد عن مقايضة الحريات لالفراد، تحت  -

 .جة القضاء على االرهاب األلكترونيح
 تأهيل الوعي المجتمعي

، وقانون 1005لسنة  23برغم ما نص عليه قانون العقوبات الخاص بالجرائم االرهابية رقم 

المعدل الذي يخص الجرائم المعلوماتية ال يزال  2972لسنة  13اصول المحاكمات الجزائية رقم 

 .االرهابية التهديد األمني مستمر من قبل المجامع
لقد ادركت المؤسسة األمنية العراقية ان التنظيمات االرهابية تستغل الفجوات في وسائل 

االتصال، لذا يجب االنتباه الى ان التنظيمات االرهابية تحاول االستفادة من التقنيات الحديثة 
لذا يتطلب للوصول الى شبكات االتصاالت ونظم المعلومات وكذلك االعالم بما يحقق اهدافها، 

 -:جملة من االرشادات منها تخص تنمية مجتمع االنترنت
تطوير مجتمع االنترنت لمكافحة العنف والقيام بمشاركات رقمية واسعة النطاق من خالل  .2

المشاركة في مواقع التواصل االجتماعي والمنتديات والمدونات واليوتيوب وبث برامج 

 .أساليب الترويج الدعائي لديهاتثقيفية تقوض برامج التنظيمات االرهابية و
ضرورة إيجاد بديل منافس وقوي تتضافر من خالله جهود المختصين لكشف زيف  .1

المجاميع المتطرفة والرد علميا وفكريا والتركيز على الشباب وتحصينهم دينيا وثقافيا، 
وحث المجتمعات على نبذ العنف وبناء األوطان واالنخراط بأنشطة تنموية تنافس 

 .على فكر المجاميع المتشددة وتتغلب
مواجهة الفكر المتشدد بفكر معتدل عبر اقامة البرامج التثقيفية والحوارية بمشاركة  .3

 .خبراء ومفكرين في مجال علم النفس االجتماعي
رقابة اتصاالت السجناء المتهمين باالرهاب، من أجل معرفة اذا كانت هناك رسائل  .4

 .آخرين وتحليل مضمونها يوجهها هؤالء السجناء الى ارهابيين
 .تزويد المرافق العامة ومؤسسات الدولة بمعلومات حول سبل مكافحة اإلرهاب .5
 .السيطرة على تدفق المعلومات التي تخص العمليات االرهابية .6
العمل مع السفارات العراقية في الخارج في مجال االتصاالت والمعلومات من اجل  .7

الذين شركو بعمليات ارهابية خارج البلد من ومنع دخول المواطنين . مواجهة التطرف

 .العودة الى االراضي العراقية
التنسيق مع مؤسسات دولية مهتمة ببرامج مكافحة التطرف عبر التنسيق وتبادل  .1

 .المعلومات ونقل التقنية المتقدمة التي تتوافر فيها هذه التقنية
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وتتبع هجمات المجاميع الحصول على اجهزة حديثة تساعد المؤسسة األمنية في رصد  .9

 .االرهابية
ضمان سرية مواقع المعلومات وتفعيل ميزات تعقب الهواتف، وتوفير أجهزة  .20

 .التشويش لمنع الجهات االرهابية من تحديد الموقع
إنشاء مجلس أمن قومي يهتم بالمعلوماتية واالنترنت فاالمن القومي اصبح  .22

 .ضرورة ملحة خصوصا مع تنامي االرهاب
وانين التشريعية وتحديثها بنصوص واضحة وملمة توضح تجريم تقويم الق .21

 .استخدام تقنية االتصاالت ومضارها على امن المواطن والدولة ويعاقب مرتكبي الجرائم
التعاون مع المواطنين من خالل استقبال شكواهم واالستجابة لها بشكل سريع وتحديد جهة 

 .مخصصة لذلك
 خالصة

ان تستخدم التقنيات الحديثة، كذلك يمكن لمؤسساتنا الحكومية تستطيع الجماعات المتشددة 
ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات، ان تبادر باستخدام هذه التقنيات بشكل مركز ومستمر 

من أجل نشر الثقافة والفكر الذي يوضح مخاطر الجماعات االرهابية والمتشددة، وبالتالي 

 .من تحت اقدام هذه الجماعات سنستطيع بمشاريعنا هذه ان نسحب البساط
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انفصال الكرد المشرعن
4
 

 

 
 
 
يذكر التأريخ الخالفات الكردية مع كل من الحكومة العراقية والتركية وااليرانية والسورية منذ   

عقود طويلة إذ عمل االكراد على محاولة االنفصال واالستقالل وخلق دولة كردية تجمع اكراد 
وسوريا اذ تصبح الدولة الكردية مستقلة باألكراد ويكون عدد سكانها ما العراق وإيران وتركيا 

اذ يبلغ عدد أكراد العراق (. 1021)نسمة حسب إحصاءات عام  1733103000يقارب 

يستوطنون الحدود الشمالية ( من مجموع سكان العراق% 21حوالي )نسمة  339263000

 .والشمالية الشرقية للعراق
المية الثانية اصبح هناك نفوذ لالتحاد السوفيتي في مناطق شمال ايران، بعد انتهاء الحرب الع

كانون األول  ٢١حينها دعى بيشواري الى إنشاء جمهورية أذربيجان المستقلة ذاتياً بقيادته في 
 .٢٤٩١من عام 

وبعدها أعلن الحزب الديمقراطي الكردستانـي بقيادة قاضي محمد عن إنشاء جمهورية مهاباد 
 ١١الديمقراطية الكردية في ساحة جـوار جـرا الواقعة في محافظة اربيل العراقية في  الشعبية

 .٢٤٩١نيسان عام ١٢وعقدوا معاهدة تحالف بينهما في  ٢٤٩١كانون الثاني عام 

كانون الثاني  ٢٤شهراً قدمت الحكومة اإليرانية في  ٢٩وبعد اعالن جمهورية مهاباد بفترة  

األمم ضد االتحاد السوفيتي متهمة إياها بالتدخل في شؤونها شكوى إلى هيئة  ٢٤٩١عام 
ودعا مجلس األمن إلى . باالنسحاب من إيران ٢٤٩١الداخلية وعدم تنفيذ بنود معاهدة 

 .المفاوضات لحل الخالف العالقة بينهم
 .فشلت الحكومة اإليرانية آنذاك في حل الخالف مع الطرف السوفيتي فلجأت الى الحل العسكري

توجهت الحمالت العسكرية االيرانية إلى كردستان اإليرانية، حينها ُحلت الحركة الديمقراطية في 
كوردستان ومن ثم القضاء على جمهورية مهاباد الكرديـة وعندها أعتقل الرئيس قاضي محمد 

وثم أُعِدم قادة الحركة التحررية الكرديـة وعلى رأسهم قاضي  ٢٤٩١كانون األول عام  ٢١في 
 .في ساحة جوار جرا ٢٤٩١آذار عام  ٢٢مد رئيس جمهورية مهاباد الكردية في مح
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في إيران في نهاية سنة ( االذربيجانية)وبذلك تم حل الحركتين التحرريتين الكرديـة واألذرية 

( من مجموع سكان إيران% 6)نسمة  433913000ويبلغ عدد كرد ايران . ٢٤٩١

 .، ويعيش معظمهم في غرب وشمال غرب إيرانمن مجموع الكرد في العالم% 26وبنسبة

اما بالنسبة الى اكراد تركيا فهناك خالف يمتد منذ خالفة الدولة العثمانية والتي كانت تحكم 
العراق وتركيا وعاصمة الدولة العثمانية هي الموصل المحتلة من قبل الدولة الـالإسالمية في 

العداء ما بين األتراك واالكراد من امد طويل وتبدأ جذور الخالفات أو ( داعش)العراق والشام 
وتليها حروب دامية منذ سبعينيات القرن الماضي ما بين حزب العمال الكردستاني بزعامة عبد 
هللا أوجالن والحكومة التركية والتزال الخالفات قائمة بين هذين القطبين المتنافرين كون أنهم 

تراك نقضوا عهودهم واستولوا على المناصب العليا اتفقوا مع االتراك على العمل معاً ولكن اال

من % 10)نسمة  2530263000ويبلغ عدد سكان االكراد في تركيا . بالبلد وحرم منها األكراد

من مجموع الكرد في العالم ويعيش معظمهم في الجنوب % 56ونسبة ) مجموع سكان تركيا

 .الشرقي لتركيا

 236623000الكراد بعد اكراد العراق ويبلغ عددهم اكراد سورية وهي الفئة األقل في عدد ا

من مجموع الكرد % 6من مجموع سكان سوريا وتقدر نسبتهم بـ % 1مليون نسمة أي بنسبة 

في العالم، ويسكنون المناطق الحدودية الواقعة بين سوريا والعراق تحديداً شمال شرقي البالد 
ة إلى تواجدهم بأعداد أقل في مناطق وخاصة في مدينة الحسكة والقامشلي وديريك باإلضاف

بمحافظة حلب، وهي فئة غير ( عين العرب)أخرى من سوريا مثل مناطق عفرين وكوباني 
 .مستفيدة من نظام بشار االسد

نسمة  339263000من مجموع سكان العراق وعددهم % 21أكراد العراق ويشكلون نسبة 

وطنون الحدود الشمالية والشمالية من مجموع الكرد في العالم، يست% 25ويشكلون نسبة 

اذ عملت حكومة كردستان العراق الى ضم هذه الفئات الثالث من االكراد الى . الشرقية للعراق
دولة كردية اال ان عدم اكتمال هذه الدولة هو الخالف على مرؤوسية عرش السلطة الكردية 

 .راد وتوطين الدولة الكرديةلمن يكون، االمر الذي جعل عدم نضج او تقبل فكرة استقالل االك
فاألكراد اليوم هم شركاء في العملية السياسية العراقية واصحاب تأثير في القرار السياسي 
العراقي من خالل التحالفات الموجودة داخل الكتل السياسية البرلمانية وشركاء في موارد 

حكومة )نفصال وثروات العراق، والطامة الكبرى عندما يتحدث الكردي يتحدث بلغة اال
وكأنه ال ينتمي الى العراق واالكراد هم شركاء بكل ما موجود في البصرة وميسان ( كردستان

وبغداد وكركوك علماً ان لديهم رئاسات ثالث وبرلمان ووزارات ويشتركون ويشرعون ولم 

من موازنة العراق ويتسائلون % 27ينفذون ولكن يتنفذون في حكومة بغداد وشركاء بنسبة 

عوائد النفط، واليوم يبرمون عقود نفطية مع دول وشركات اجنبية عن بيع نفط كركوك عن 

من % 27وهناك اصرار على اخذ النسبة االكبر من العوائد النفطية باإلضافة الى نسبة 

 .الموازنة
حيث يعمل اكراد العراق على مشروع سياسي يسعون لتحقيقه وهو مشروع الدولة الكردية 

اما ( دهوك وكركوك -اربيل  -السليمانية )سياً والتي تتضمن اربعة محافظات المستقلة جيوسيا
 .سياسياً ومالياً فتبقى شريكة في العراق



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

15 

وفق نظرية الخطوة ( مشروع الدولة الكردية)ان اكراد العراق يعملون على تحقيق مشروعهم 
تي في تسعينيات تلو األخرى والتي تعمل باألساس على عدة مراحل بدأت العمل بالحكم الذا

القرن الماضي وعازمة على اكمال مشروعها بالمرحلة التي تلي الحكم الذاتي وهي مرحلة 
دول مستقلة ذات سيادة والتي تفوض بموجب )الفيدرالية وبعد ذلك تليها مرحلة الكونفدرالية 

الت اتفاق مسبق بعض الصالحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجا
الى أن يصلوا الى الهدف األسمى أال وهو اعالن ( وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً 

الدولة الكردية المستقلة عن العراق بعد اخذ الحيطة والحذر من كل العوامل الخارجية التي من 
السياسية من الممكن تهدد سيادة الدولة الكردية، وإبرام االتفاقيات المسبقة وتقديم التنازالت 

 .قبل بعض االطراف التي ترى أن االكراد شريك أساسي ومهم في بناء عراق موحد
وقبل إعالن هذا المسمى فالعوامل المساعدة على تحقيق هدف ومشروع الدولة ... ال قدر هللا

الكردية هو السياسات الضعيفة المعمول بها في العراق وصياغة الدستور العراقي على يد 

من ( 240)وكتابة المادة  1003دني بول بريمر بعد االحتالل األميركي للعراق عام الحاكم الم

الدستور العراقي ثم أصدر بول بريمر قانوناً إلدارة شؤون العراق سمي بقانون أدارة الدولة 
واجبر أعضاء مجلس الحكم بالتوقيع على هذا القانون، وقد كتبت هذه المادة بأيادي كردية 

رائيلي تلبي طموحات األكراد التوسعية والتي تمثل الحــلـقــة األخطر ضـمـن وبتدخل وضغط اس
دولة )مخـطـط تقسيم العراق وتؤدي بالنتيجة إلى استقالل األكراد وانفصالهم عن العراق باسم 

 (.كردستان الكبرى
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أمراض الحكومات …البيروقراطية والروتين 

الضعيفة
5 

 

  
  

ابواب نهضة عمرانية وادارية وتنموية كبيرة وشاملة في ضوء ماورد فيما يقف العراق على 
في البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء ، وعلى الرغم من تأخر البدء بها السباب 

القليل منها مقنع والكثير منها غير مقنع ،ولكون هذه النهضة تحتاج الى حجم كبير من 
ية والمعدات الثقيلة، وقبل ذلك تحتاج الى وضع المالكات واالموال والمخططات االدار

ستراتيجية تخطيطية وتحديد االولويات للبدء بالشروع، فأنها بالمقابل يجب أن تخضع الى وضع 
الدراسات وتحديد االفكار والتصورات واختيار العناصر الكفوءة والمستعدة للقيام بهذه النهضة 

وعليه فأن انجاز هذه المهمة الوطنية ..و اليكونالتنموية، التي على اساسها سيكون العراق ا
التي انتظرها وينتظرها العراقيون ينبغي ان تسير على وفق منظور فهم الدولة لطبيعة ونوعية 

االنجاز الذي سيعتمد على كفاءة وخبرة وتجربة المالك الوظيفي العراقي، ومدى قدرته على 
بأيجابية وبحس ومشاعر نفسية انسانية ووطنية  التضحية وااليثار، وتقبل االراء والتفاعل معها

، واالنخراط في مفردات العمل اليومي الجمعي بالتجاوز على نكران الذات اوال ،والتخلص من 
والتي تعني فيما تعنيه بالبيروقراطية التي اصبحت .. النزعة الفردية المتسلطة في العمل ثانياً 

لموظفين مع المواطنين المساكين في حدود انجاز ولالسف هي السمة السائدة في معظم تعامل ا

 . المعامالت البسيطة التي التحتاج الى تعقيد اًو تأخير
 فكيف اذن سنبني العراق بروح متحضرة ومتحررة من قيود الذات المقيتة ؟

 وكيف نستطيع التخلص من الروتين القاتل الذي يحكم الدولة ويهيمن على كل مؤسساتها؟
 ء على مرض البيروقراطية التي هيمنت على سلوك معظم الموظفين؟وماهي سبل القضا

ففي الوقت الذي بدأت العديد من الدول بممارسة العمل في ما سمي بالحكومة االلكترونية بعد 
ان تركت كل المعامالت الورقية واالضابير والمستندات ودخلت فعليا في حيز االنجاز التقني 

از معاملته وهو في بيته، نجد ان العمل في مؤسسات الدولة االمر الذي مكن المواطن من انج
مازال يعتمد على اكداس من الملفات االدارية واطنان من الوثائق واكوام من االضابير واالوراق 
التي هي بمنزلة ارشيف الدولة وكل مايتعلق بحياة المواطن، الذي ظل يتعامل مع الروتين اكثر 

لك اهدار للوقت وحرق لالعصاب، اضافة الى تحكم االمزجة من تعامله مع الموظفين، وفي ذ
البيروقراطية في ابتكار االساليب االدارية المعقدة والمرتبكة والتي غالباً ماتعرض المواطن 
لالستفزاز واالذالل وكأنه عْب على الدولة ال جزء من الدولة، وهو يتلقى سيالً من الحجج 
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 . از ماجاء من اجلهوالمبررات الالمنطقية التي تعطل انج
نعود الى البيروقراطية والتي اصبحت عبارة عن تنظيم داخل جسم الدولةغير معرف بهوية 
سوى انه سلوك استشرى وانتشر لدى بعض ضعاف النفوس من الموظفين الذين عدوا ان 

القوة والبطش والتعالي هي وسائل التعويض عن الفقدان والتستر على الجهل االمر الذي يؤدي 
الضرورة الى خلق شخصيات جديدة انتمت الى هذا االتجاه غير قادرة على تصحيح السلوك ب

عن طريق تدارك اخطائهم السابقة التي اعتمدوها في التعامل مع االخرين والتي غالباً ما 
استعملت من قبلهم لتحقيق اغراضهم الشخصية والنفعية على حساب غايات المواطن الذي 

قانونية كينونته ، ساعد على ذلك اهتمام الدولة بالجماعات التي تؤدي استغلت حتى شرعيته و
اننا امام شبكة عنكبوتية تتحكم من خالل بعض . الوظائف اكثر من االهتمام بالوظائف ذاتها 

الموظفين المستبدين باالساليب اال دارية والخدمية في محاولة لعرقلة نمو وتطور الدولة 
النطاق على الحرية الفردية في ظل ظروف اجتماعية مرتبكة والمجتمع وصوال الى تضييق 

وغير موجهة باالتجاه الصحيح، لكي يتم منع كل االبتكارات االدارية والتقنية والخدمية الحديثة 

 .كي التكون في المستقبل بديال عن وجودهم
متنفذين لقد امتلكت هذه الفئات القدرة على معرفة دهاليز اسرار الدولة بحكم وجود بعض ال

منهم واصبحت تعرف ايضا كيف تصل الى كل الملفات السرية من اجل ابرام العقود وعقد 
الصفقات غير مبالية بالقيم االخالقية او المبدئية وال تعترف باالحكام القضائية او الدينية ، 

ا ان نذكر طبعاً اليخفى علين. فلديها القدرة العجيبة الن تجعل من الحق باطال ، ومن الباطل حقاً 
ان من بين اهم اهداف هذه المافيا هو اهدار الوقت وشرعنة الترهل والسير باالتجاه المعاكس 
ومحاولة النيل من كل الكفاءات وتحطيمها بهدف خلق حالة من الفوضى المتعقلة التي التلفت 

 ..االنتباه اوال، وتجعل من كل كيانات الدولة في حالة ارتباك دائمة ثانياً 
س ذلك وقبل الشروع بالبناء واالعمار على مستوى التنمية ، على الدولة ان تشرع على اسا

باعادة اعمار وبناء الهكلية السلوكية للمالك الوظيفي الذي سيكون هو االداة الفعلية للتنمية 
ان الوقت في العمل اال للعمل :وان تعمل الدولة ومعها الحشد البشري على وفق مبدأ .واالنماء 
ذلك سلسلة من االجراءات التي تحد من تلك اآلفات التي تم التنويه عنها اعاله على  ، يرافق

 :سبيل المثال ال الحصر
ضرورة التفكير باستحداث اجهزة لالصالح االداري وزيادة انشطتها من اجل ايجاد الحلول لكثير 

اختيار عناصر من المشكالت االدارية الناجمة عن تفشي ظاهرة البيروقراطية ، على ان يجري 
 هذه االجهزة ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة في مجال تخصصهم وعملهم االداري ،

استعمال التقنية الحديثة وتدريب المالك عليها وتسخيرها لمتطلبات العملية االدارية وفعاليتها ، 
ل والعمل بأسرع وقت ممكن للبدء بأنشاء الحكومة االلكترونية وأعمام هذا االجراء على ك

 مؤسسات الدولة ال على مستوى العاصمة فحسب ، وانما على مستوى كل محافظات العراق،
وتنمية الروح . مراقبة السلوك المنحرف ، والمبادرة فوراً بتقويمه بالطرق العلمية الصحيحة 

الوطنية وتشجيع المبادرات الخالقة التي تهدف الى رفع مستوى االنجاز وتحسين نوعيته 

 … اد واالثراء غير المشروع والقضاء على الروتين بكل الوسائل المتاحةومحاربة الفس
التأكيد على ان الوطن لخدمة المواطن طالما كان المواطن في خدمة الوطن ، وان االنسان هو 
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الغاية وهو الهدف ، وان الواحد للكل ، والكل للواحد وال فرق بين هذا وذاك اال من يتميز 

 … تعطى له كل الفرص من اجل تطوير قابلياته نحو االحسن واالفضلبالكفاءة والقدرة ، اذ 
عليه يجب ان تتمسك الحكومة الجديدة بقوة قراراتها ،وأن التضعف او تتنازل من اجل مصالح 

مهما كبر شأنها ،فهي حتماً ستبقى اقل بكثير من الشأن العراقي ، ذلك ان كل التعاقدات او 
قتي هدفه تحقيق منافع شخصية وذاتية على حساب الدولة الصفقات ستبقى في حيز محدود وو

ومصلحة الشعب ، مما يضعف ويقلل من هيبة وقوة الدولة ، االمر الذي ينعش وينمي 
البيروقراطية ويقويها الى الحد الذي تستطيع من خالله ان تأكل جسد الدولة وتجعلها ضعيفة 

 .واهنة التقوى على الحراك وبأنتظار لحظة الموت
 ن اسرة تحرير الصباح الجديدم *
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ومسار التحقيق.. ومجلس النواب.. نينوى
6 

 

 
 

شكل سقوط كبرى محافظات العراق نينوى نكبة عامة، لم يقتصر أثرها على نينوى بل شملت 
ونينوى المعروفة بحب ابنائها للجيش و انخراطهم بالمؤسسة العسكرية ال العراق كله، كيف 

ومن موروث المدينة ان الخاطب عندما كان يتقدم لخطبة امرأة كان اهلها يكون مصيرها هكذا، 
ف الضباط اللحبهم للعسكرية، وقد خرجت المدينة مئات بل ا( زماليا مالزم يا مو : )يقولون

بتهم وهم يدافعون عن صالشامة في جبين العراق بمواقفهم و الذين يشار لهم بالبنان وكانوا

 .العراق
كان مهدي الغراوي  -حديثي قبل سقوطها-ن يتحكم في اهل المدينة وهنا اليوم ليس كأمس، فم

ت من الوناصر الغنام ومن على شاكلتهم وهم ليسوا من اهل نينوى، واذاقوا اهل الموصل الوي
جراء تصرفاتهم غير المسؤولة واالتاوات التي يفرضونها على العوام من ابناء الموصل، ناهيك 

يمتلك عقيدة قتالية فهو يقاتل ان ال كل شرائح المجتمع، جيش  عن اعتقاالت عشوائية طالت

 .مرين مما يسمى جيشاً وقتها وشرطة اتحاديةالجل الراتب، واهل نينوى هم من ذاق االقاتل 
هذه التصرفات جاءت بالهزيمة التي شاهدها القاصي والداني واصبح ..هذا الغيم جاء بالمطر

صبح المثل الشعبي ينطبق على الجيش آنذاك وا( الدشاديش)يتندر بالجيش ويسمى جيش 
 ( الهزيمة نص المرجلة)

 ماذا بعد السقوط والهزيمة؟
لجنة تحقيقية مكلفة بأسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو 

. 2/1وانتقادات حادة، على الرغم من تصويت البرلمان العراقي عليها يوم  1024( حزيران)

األمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، يعد من أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة رئيس لجنة 

 .عضوا 16الجديدة، وعدد أعضاء لجنة التحقيق بلغ 
 :وهنا نسجل اكثر من مالحظة مهمة لعل من اهمها

ان اللجنة بهكذا عدد من الصعب أن تنهي التحقيقات بصورة سليمة، خصوصاً ان التداخالت 

 .ون بمنأى عن مسار التحقيقالسياسية لن اك
اللجنة عندما باشرت أعمالها بجمع المعلومات واستدعاء بعض كبار القادة والمسؤولين 

م كان عبارة عن توزيع العالاألمنيين والمدنيين للتحقيق حول الموضوع، ما خرج الى وسائل ا
شة الصغيرة وما ت بالجملة لعل هذا ما ظهر عبر الشاالابتسامات بين هذا القائد وذاك ومجام

 .تابعه معظم العراقيين

                                                           

 المؤتمر الوطني العراقي – وسام نعمان 6
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بعض المراقبين اكدوا ان رئاسة البرلمان تعرضت إلى ضغوط سياسية، وقد نجحت هذه 

عضوا، األمر الذي أفقد اللجنة أهم عناصرها  16الضغوط في زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 

ف عن مسار عملها وهي وهو الحياد والمهنية، ألن مراعاة الجميع في اللجنة هو بمثابة انحرا
تناقش قضية وطنية خطيرة، وهنا تأتي الخشية من مراعاة هذا الطرف او ذاك بناء على صفقة 

سياسية، رغم يقيننا ان رئاسة المجلس لن تتوانى في الكشف عن الحقيقة الكاملة خشية ان 
من التدخل  تكون هذه اللجنة شكلية، وقد ابدى رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للجنة محذراً 

 .في عملها
بعض السياسيين يرى أن هذه اللجنة ليست مؤهلة ألن تنتهي إلى نتائج مهمة، فهي أوال تأخرت 

لنحو سبعة أشهر، وهو وقت طويل جدا، كما أن عدد أعضائها إنما هو مؤشر واضح على 
ودون محاباة التسويف، بينما كان األجدر برئاسة البرلمان أن تشكل لجنة من الرئاسات الثالث 

 .أو مراعاة، ألننا حيال قضية وطنية ال تحتمل التأجيل
حظات المسجلة على اللجنة أنها تفتقر إلى البعدين القضائي والعسكري، وتقتصر فقط الومن الم

على البعد السياسي، وهذه اشكالية حقيقية فمعى اعتزازنا باعضاء البرلمان ينبغي ان يضاف 

 .كريين المتخصصين لتكون النتائج اقرب الى الدقةاليهم عدد من القضاة والعس
ان الشوشرة المتعمدة على عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق من شأنها عدم الرغبة للتوصل الى 

خفاق، وبذلك تدخل السباب الرئيسة لسقوط نينوى والتي قد يكون المالكي جزءا من هذا االا
لوزراء السابق ونائب رئيس اللجنة في مطب جديد وهو كيف لها ان استدعي رئيس ا

ل هو هنسحاب الالجمهورية الحالي لالستجواب واالستماع الى افادته، ومن الذي اعطى امرا با
قنبر ام غيدان ام الغراوي ام وزير الدفاع وكالة ام المالكي وندخل بعد ذلك في دوامة صراع 

 .جديدة، وهذه تخوفات تؤثر على مسار عملية التحقيق
لمان للمضي في تبيان الحقائق والسرعة في كشف المتسبب في سقوط نينوى دعوة لرئيس البر

دة الغراوي على ما فيها من مؤخذات مدخال اهيرحم، قد تكون شال ن التأريخ ال ، ايا كان
خرين الشعرة التي الوما تبعته من شهادات من قبل الحمداني قائد الشرطة والضباط ا مهماً، 

 .اليه نينوىستقصم ظهر المتسبب فيما وصلت 
 التحقيق النزيه المتجرد يؤدي الى نتائج عادلة
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او الطوفان..اقتصاديةثورة 
7
 

 
 

  المقدمة
سورة قريش ((فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ))قال تعالى  

, الكريمة وهو مصداق االية , مما الشك فيه ان هنالك عالقة عضوية بين االمن واالقتصاد 
ولكنها بمأمن عن االنهيار , وهذا اليعني ان الدول المتقدمة اقتصاديا هي بمأمن عن االرهاب 

فالقوة االقتصادية الي بلد . االمني وبمأمن عن أخذ زمام المبادرة مهما تعرضت الزمات امنية 
, االرهاب تعطي دفعة اجتماعية وسياسية لنبذ العنف وتحصن الطبقات االجتماعية من مؤثرات 

شريطة ان تكون هنالك حزمة من القوانين واالجراءات السياسية التي تؤّمن للفرد حريته 
في ظل االوضاع االمنية الصعبة التي يمر بها العراق واالستنزاف المالي لميزانية . وكرامته

وفي ظل الفوضى االدارية ومحدودية مصادر العراق المالية وعدم , الحرب ضد االرهاب 
فان انخفاض اسعار النفط بالشكل المريع مع اواخر العام الماضي قد أخلّت بتوازن , ها تنوع

وبدالً من ان نندب . االقتصاد العراقي الذي يعاني باالصل من مشاكل بيروقراطية عميقة 
حظوظنا ونستسلم مكتوفي االيدي انتظارا للكارثة االقتصادية التي تتسارع بنا كقطار يسير 

ن هذا الظرف هو المناسب للتفكير الجاد في القيام باصالحات بل بثورة اقتصادية فا, للهاوية 
من اقتصاد خاسر منهار احادي المصدر , وادارية نوقف بها التدهور ونحول االقتصاد العراقي 

 . الى اقتصاد متين ومتنوع المصادر
القتصادية هما الترشيق االداري من اهم المباديء التي البد ان نلتزم بها في ثورتنا ا

  وهما الينفصالن بل انهما يتكامالن معاً , والخصخصة االقتصادية

   الترشيق االداري -2 

واليقتصر , يعاني العراق من وجود مؤسسة حكومية كبيرة تستهلك الكثير من الموازنة المالية 
فبمقارنة بسيطة , القيادية في الدولة  االمر على صغار الموظفين لكنه يشمل الحلقات االدارية

عضواً  190فالبرلمان االيراني تعداد نوابه , لبرلمانات العالم نجد ان االرقام لدينا صادمة 

عضواً  535ويبلغ تعداد الكونكرس بشقيه في امريكا , مليون مواطن  10لنفوس تتجاوز ال

 550لمان الهندي اليتجاوز البل ان البر, مليون نسمة  330رغم ان تعداد السكان يتعدى 

ومقابل تلكم االمثلة نجد ان اعضاء , عضواً رغم ان تعدادهم السكاني تجاوز المليار نسمة 

اليزيد عن ( في ظل غياب التعداد)عضواً رغم ان تقديرات النفوس  311البرلمان العراقي هم 

عشرة اضعاف مثيالتها في بمعنى ان التمثيل النيابي لدينا يزيد بثالثة الى ,مليون مواطن  33

واذا اضفنا ان موازنة اعضاء مجلس النواب ومرتباتهم وامتيازاتهم وتكاليف حماياتهم , العالم 
                                                           

 مركز النور –بشير الوند  7
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حينها سنجد ان احدى , في العراق هي االكبر في العالم وتصل الى عشرات اضعاف مثيالتها 

واالرقام في هذا )ي العالم ضعف مثيالتها ف 200الرئاسات لدينا تبتلع لوحدها قرابة الثالثين الى 

, ان االمر ذاته ينطبق على كل الرئاسات في العراق ( المجال مبثوثة بكافة الوسائل العلنية 

وزير 24فان عدد وزرائها اليزيد عن , مليار دوالر  6000فاليابان التي يبلغ ناتجها القومي 

وبرغم انه , ظام في امريكا بل ان الن, ( وزير 27وهو امر مثبت في الدستوربأن اليتجاوز ال)

ألف مليار دوالر فإن عدد وزراء الحكومة  26والناتج القومي االمريكي يبلغ , رئاسي فاعل 

فيما نجد عندنا ثالثة اضعاف العدد , وزيرا ايضا وللرئيس نائب واحد فقط  24اليتجاو ال

الفخري ثالثة نواب ليصبح للرئيس ذو المنصب , عدا عن نواب الرئاسات , للكابينة الوزارية 
, من القدوة , ان الترشيق االداري البد وان يبدأ من القمة . بمهام وهمية التقدم والتؤخر 

وباداء فيه من الذمة كاٍف بالشك وفيه من  200فالواقع يؤكد ان برلمانا عراقياً بعدد اليتجاوز ال

كما ان , ات ماليين الدوالرات التوفير للموارد بالمرتبات واالمتيازات والحمايات وااليفادات بمئ
االكتفاء بنائب واحد لكل من الرئاسات الثالث ودمج الوزارات المترهلة والتي تتشابه بالمهام 

فالندري ماهو الضير في دمج وزارة الزراعة ووزارة . كفيلة بتوفير مليارات الدوالرات 
التصحر منتشر والنزال ننزف فهاهو االنتاج الزراعي متدني و, الموارد المائية بوزارة واحدة 

وكذا االمر , وهاهي وزارة الموارد بال موارد مائية ولم نر منها سدودا والهم يحزنون , نخيال 
, واالبقاء على مفوضية حقوق االنسان ( بل والغائها)في ضرورة دمج وزارة حقوق االنسان 

ذات )مالن ودمج وزارة الصناعة وكذا دمج وزارة التعليم العالي بوزارة العلوم والتكنلوجيا لتتكا
التي الشغل لها سوى البطاقة التموينية )بوزارة النفط او بوزارة التجارة ( المصانع المعطلة 

التي )كما ان من الضروري دمج وزارة التخطيط , ( التي فشلت فيها فشالً ذريعا ً وبامتياز
تدمج مع ( وال تعداد سكاني  النرى لها تخطيطاً والتي تعمل بال جداول وال إحصائيات دقيقة

ودمج وزارة الثقافة , ( التي البد ان تعتمد على التخطيط لالعداد للميزانية ) وزارة المالية 
, كما ان علينا ان ندمج وزارة االسكان بوزارة العمل والشؤون االجتماعية , بوزارة السياحة 

وكذلك دمج وزارة الصحة ,محافظات والغاء وزارة البلديات واالكتفاء بامانة بغداد وبلديات ال
ناهيك عن , بوزارة البيئة ودمج امانة مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء بمؤسسة واحدة 

دمج عشرات بل مئات المؤسسات والمديريات المتشابهة في شتى المجاالت والغاء الكثير منها 
 .لعدم جدواها وفشلها الذريع 

 خصةمؤسسات بين االلغاء والترشيق والخص
ان نظرة عامة على الكثير من المؤسسات والدوائر التي تستنزف الميزانية العراقية تستدعي 

بل انها استنزفت )فأينما تلتفت تجد هنالك مؤسسات لم تقدم ولم تؤخر , وقفة جادة وسريعة 
ما ان ك, واثبتت االيام ان الغائها اولى واجدى كثيرا من ابقائها , (موازنات ضخمة بال اية فائدة 

هنالك مؤسسات ودوائر البد ان ترشق النها تلتهم موازنات كارثية وتربط الخزينة بسالسل 
فلو انك قلت الي ذي . باالضافة الى مؤسسات البد من التخلص منها بالخصخصة , الفكاك منها 

عقل وذي عينين انك قد وضعت قفال على باب منزلك وانك بالرغم من ذلك ُتسرق كل يوم وان 
ان المثل الذي اوردناه , فالبد من ان هذا القفل اللزوم له, ل يفتح من قبل السراق بسهولة القف

ينطبق تماماً على الكثير من المؤسسات العراقية سواء ماكان منها هيئة مستقلة او انها ضمن 
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فلو اخذنا على سبيل المثال هيئة المسائلة والعدالة فهي باختصار . وزارة من الوزارات 
فاشلة بامتياز وهاهم البعثيون موجودون في اخطر االماكن وممسكين باهم الملفات  مؤسسة

تواجدا ( تحت اي ظرف)االمنية واالدارية فما فائدة مؤسسة استنزفت امواالً ضخممة وشرعنت 
وقيادات البعث في قلب الدولة ؟ واالنكى من ذلك , رسميا لقادة امنيين من ازالم النظام السابق 

والجهة التي تشكل , ان قوى سياسية معينة تطالب بالغائها  فاننا نجد , ومة تتشكل ان اية حك
وكذا الحال . الحكومة ترفض بشدة وتعطي االخرين امتيازات من اجل ان يتجاوزوا هذا المطلب 

فان , فبينما كان الغرض منها مكافحة الفساد , في هيئة النزاهة والمفتشيات في وزارات الدولة 
يستمر صعودا في القوائم العالمية للفساد حتى تربع على القمة فما فائدة هكذا هيئة العراق 

تعطيان مثاال صارخا عن  ان هاتين الهيئتين . وتوابعها مادامت عاجزة عن مكافحة الفساد 
وان يكون البديل عنهما بتنشيط دائرة االدعاء العام وتفعيل , ضرورة االستغناء عنهما 

كما ان هنالك . وضمانا للخزينة من االموال المهدورة بهما , ة بديالً عنهما المؤسسات القضائي
اال , مؤسسات وضعت لرعاية فئات محترمة من شعبنا كالسجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء 

فبدالً من موازنات ادارة , ان من الضروري الغائها تماما واالستعاضة عنها بنظام بديل وبسيط 
عها والجيش الكبير من موظفيها فان الحل االمثل هو في ان تحدد الدولة هذه المؤسسات وفرو

( او تكفيهم)منحة مالية محترمة لمرة واحدة تعطى لعائلة الشهيد او للسجين السياسي تكفيه 
لتدبير امورهم على المدى الطويل واالنتهاء من عمل المؤسستين وتفكيكهما بالكامل وهو امر 

 .الدول التي عانت من الويالت الدكتاتورية والحروب معمول به في الكثير من 
   الترشيق االداري

فان اعضاء المجالس البلدية في المدن الصغيرة واالحياء هم اناس !!!! في بالد الكفار  
ك حاكم اما في المدن والواليات الكبيرة كما في امريكا فان هنال, كفوئون متطوعون بال مرتب 
ونحن هنا نتحدث عن واليات عمالقة فيها امكانات تعادل امكانات , واحد اي محافظ ونائب فقط 

عضو مجلس  35الى  10فتجد ان محافظة صغيرة فيها , اما عندنا . دول بما فيها العراق 

محافظة ورئيس مجلس ونائبين ومحافظ ونائبين وثالثة مساعدين ولكل واحد منهم ذيل اداري 
اذ ان اية , وهو وضع اداري كارثي , لموظفين وجنود حماية ونثريات ومساكن وغيرهم من ا

ولنا ان , كحد اعلى ومحافظ ونائب له  5الى  3محافظة تكفيها لجنة او مجلس مرشق من 

ومن الطبقات الوظيفية التي تستلزم . نتصور التوفير المالي الذي ينتج عن مثل هذا الترشيق 
فالمعروف ان المستشار هو خبير او عالم او , شيق طبقة المستشارين اعادة النظر والتر

وهذا التعريف الينطبق لالسف على , موظف متقاعد يتم التعاقد معه بحكم تراكم الخبرة 

, عام في احدى الرئاسات  30مايحصل في العراق واال فمامعنى ان نعّين مستشار بعمر 

لكل من نواب الرئيس الثالثة وهم نواب بالعمل ومامعنى ان يكون هنالك ثمانية مستشارين 
ومامعنى ان يصل عدد مستشاري رئيس الوزراء في الحكومة السابقة الى , حقيقي باالساس 

وياليت كانت هنالك نتائج ملموسة لجيش المستشارين ولكنه كان فشال ,مستشاراً  210قرابة ال

المستشارين الى اقل عدد ممكن لذا فمن المفروض ان يرشق عدد , مستمرا ادى الى كوارث 
  .والتوجه الى الى مراكز الدراسات الرصينة 
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   المتقاعدون
لذا فان , ملف المتقاعدين من الملفات العويصة والحساسة لشرائح تحملت ماتحملت من الظلم 

هذه واهم مايمكن عمله في ترشيق , ترشيق هذه المؤسسة البد ان يكون بحرص كبير 
كما هو معمول به في الكثير من دول )ونقصد به , المؤسسة هو في ايجاد نظام شراء الخدمة 

ان تعمد الدولة الى تشجيع الموظف الذي سيحال على التقاعد على ان يبيع خدمته ( العالم 
كما هو حال مقترحنا فيما يخص مؤسستي )التقاعدية مقابل مبلغ مالي كبير لمرة واحدة 

على ان يكون المبلغ مجزيا يكفي المتقاعد ليضمن شيخوخة محترمة وآمنة ( لشهداءالسجناء وا
وباالمكان تعميم االمر على المتقاعدين لشراء , وفي المقابل يحذف من سجل المتقاعدين , 

كما ان على الدولة تفعيل قوانين العمل والتشريع القانوني للضمان والتأمين ليتحصل , خدمتهم 
 .قطاع الخاص على تقاعد من مؤسسات وشركات خاصة التكلف الخزينة شيئاً العاملون في ال

 
 البطاقة التموينية مؤسسة للهدر 

وكان الفشل االكبر في , التوجد في العراق الجديد وزارة اثبتت فشلها الذريع كوزارة التجارة  
حتى ان المواطن , وتوزيع البطاقة التموينية  االوهو واجب تهيئة, اهم واجباتها على االطالق 

اليعرف لهذه الوزارة عمالً اهم من تلك البطاقة الكارثية التي لطالما كانت فتقاً كبيرا لخزينة 
 .الدولة وورقة رابحة استخدمتها قوى سياسية السباب تتعلق بالفساد المالي وباالنتخابات 

فعلى الحكومة ان , اليكون اال بالترشيق , لتموينية ان الحل االمثل لالنتهاء من ملف البطاقة ا
تعمل على تقليص قائمة المستفيدين من البطاقة وان تشطب منها من يستطيعون ان يعيشوا 

ويشطب كل من , فيشطب منها كل من له مرتب كموظف ماعدا الدرجات الدنيا , بكرامة بدونها 
صناعيين واصحاب الورش وكل اصحاب له اجازة عمل وكل من يحمل هوية غرفة التجارة وال

وهكذا حتى يصل عدد , العيادات واالعمال الحرة التي تدر ارباحا تتجاوز رقما معينا شهريا 
, وحينها يتم تحديد مبالغ شهرية مقابل مواد الحصة التموينية الهزيلة و, المستفيدين الى الربع 

منها العدالة االجتماعية وايصال الدعم  وتتوفر للدولة عدة فوائد, وبذا سيكون الدعم لمستحقيه 
لمستحقيه الفعليين وترشق وزارة التجارة من اكبر مؤسساتها التي ستضمحل وعلى اعلى 

تقدير تترشق ليصبح دور الوزارة استيراد مواد غذائية وفتح منافذ بيع باسعار مدعومة 
التخلص من الفساد المالي من خالل , بل ان الدولة ستربح كثيرا لصالح الخزينة , .للمستحقين 

والعموالت والنقل البري والبحري ولجان االستيراد وكل النزيف المالي المصاحب لفضيحة 
 .البطاقة التموينية 

   الخصخصة والنهوض بالصناعة-1
ل لكنها في ك, وكأي عالج له بالتأكيد مضاعفات جانبية , الخصخصة عالج اقتصادي مهم 

فمابالك اذا ماكانت العالج , االحوال مضاعفات مقبولة بالقياس لمايمكن ان تحققه من فوائد 
بل ان دول العالم , الوحيد المتوفر بعد سلسلة الفشل والكوارث االقتصادية التي يمر بها العراق 

 التي التعاني من المشاكل االقتصادية قد سارت بطريق الخصخصة الى مديات بعيدة واصبحت
الدولة فيها ذات حكومات مرشقة تجني االموال لصالح الخزينة في دورات انتاجية نشيطة للغاية 

واول وابرز هذه االمثلة هو , ولتطبيقات الخصخصة المطلوبة في العراق امثلة الحصر لها. 
القطاع النفطي الذي تكاد االزمة الحالية باسعار البترول تعصف باقتصاديات البلدان الهشة 
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والغريب ان وزارة النفط قد سارت قبل غيرها في درب الخصخصة بجوالت , لها العراق واو
فكل مافعلته انها خصخصت استخراج , التراخيص لكنها كانت طريقة معوجة بالخصخصة 

فكان كل الهم الحكومي في شفط , البترول دون ان يفكر احد باالفادة من منتجات المادة الخام 
ان . وقت ولكن بال نظرة شمولية والتخطيط لدعم االقتصاد الوطني  المخزون النفطي باسرع

وان نعمل باسرع , لدينا فرصة الوقت الضائع البد من استغاللها في تقليل تصدير البترول الخام 
فاسعار البترول المتدنية البد ان تجعلنا نفكر الف مرة قبل ان نبيع مادة خام , مايمكن لتكريره 

ا كافة المشتقات النفطية والبتروكيمياوية التي ستدعم اقتصادنا وتقضي دون ان نستخرج منه
كل ذلك بخطوة واحدة سريعة وعملية من , وتعوضنا عن خسائر اسعار البترول , على البطالة

خالل تشجيع االستثمار في مجال بناء العشرات من مصافي البترول ومصانع البتروكيمياويات 
 .اج سوى سنوات قليلة ليؤتي ثماره وهذا االمر اليحت, واالسمدة 

فلنتصور لو اننا استطعنا خالل ثالثة اعوام ان نركز في تكرير كل ماننتجه ونعيد تصديره للعالم 
ووجهنا قسما من منتوجاتنا لتغذية محطات الكهرباء , كمشتقات وبتروكيمياويات وغاز طبيعي 

وكما قلنا فان . ادية عمالقة فان من شأن ذلك ان يخلق دورة اقتص,بدال من االستيراد 
فالكهرباء باالمكان خصخصتها من خالل االستثمار في , الخصخصة تشمل كل مناحي الحياة 

, مع تغطية النقص الحاصل بعمل نظام التسعيرة التصاعدية فيها , انتاج الطاقة الكهربائية 

بالتصاعد والمضاعفة وثم تبدا , كيلو واط االولى مجانية للمواطن البسيط  100بحيث يكون ال

مما سينعكس في , فيكون سعر االلف واط الثانية بثالثة اضعاف االلف االولى , في السعر 
فلدى وزارة , والبد من ان نعمل على خصخصة مصانع ومعامل الدولة المعطلة . ترشيد الطاقة 

مصنع عمالق متوقف باالمكان خصخصتها وان يكون العاملون  10الصناعة اكثر من 

كما باالمكان الخصخصة في االتصاالت والبريد وفي تاجير , اهمون في ملكيتها باسهم مس
فاليمكن ان تنشغل الحكومة ووزارة النقل , الطرق السريعة وفي مؤسسات النقل الحكومية 

تريلة نقل بكل مافيها من تعقيدات فيما تستطيع ان تطرح النقل لالستثمار  3000بتشغيل 

وكذا االمر في خصخصة النقل البحري والجوي فتكون الدولة , طرة بشروط االشراف والسي
مسيطرة على المطارات والموانيء فيما تتنافس شركات بحرية وجوية مستثمرة اهلية خاصة 

وحتى في مجال التعليم حيث تقوم الدولة , وللحكومة االشراف والسيطرة , على خدمة المواطن 

لباقي لالستثمار كمدارس خاصة ويكون للدولة حق من المدارس وتطرح ا% 50باالحتفاظ ب 

االشراف الكامل والسيطرة على المناهج كما تكون المدارس الحكومية للمواطنين الراغبين 
والشك فان اإلصالح االقتصادي اليقف عند الخصخصة ولكن يتكامل   بالتعليم المجاني الحكومي

, ع الشركات الصناعية الكبرى وفي تشجي, بفرض الضرائب على الكماليات المستوردة 
وحماية منتجات تلك , كشركات السيارات لفتح خطوط انتاج في العراق مقابل اعفاءآت ضريبية 

الشركات من خالل الضرائب العالية على المنتجات المستوردة المنافسة للصناعات التي يتم 
 .استثمارها في العراق 

الخفيفة والمتوسطة والعتاد والبنادق والخوذ كما ان من غير المنطقي ان نستورد االسلحة  
والدرع الواقي للجنود ولالليات والمالبس العسكرية بمليارات الدوالرات والنفكر في تشجيع 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

26 

االستثمار في الصناعات العسكرية في العراق وبمشاركة حكومية مع الشركات العالمية في 
  .مجال التسليح 

   خالصة 
ونحن في خطر داهم , افز لدى االمم والشعوب الحية افضل من حافز الفشل والخطر اليوجد ح

نحتاج فيه الى ثورة اقتصادية ادارية تسير جنبا الى جنب مع سلسلة اصالحات ضريبية 
والتوجد لحظة تاريخية خطيرة على مستقبل , وقانونية وسياسية من اجل العبور الى بر االمان 

ات فالبد من ان يتظافر الجميع من اجل بناء عراق ذو اقتصاد سليم العراق كمثل هذه االوق
 .وهللا من وراء القصد . ومعافى 

 


