
 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

1 

 
 

 

 

 مجلة أضواء

 التسعون  العدد
 1025/ كانون الثاني

 

 تصدر عن
 مركز أضواء للبحوث والدراسات

www.adhwaa.org 
 
 
 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

2 

 
 
 

 التسعونمحتويات العدد 
 

 
 

 
 

 األستراتيجية األراء النشورة تعبر عن اراء كتابها وال تعبر بالضرورة عن رأي مركزاضواء للدراسات والبحوث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الصفحة المصدر الكاتب العنوان ت

 3 رؤية جاسم محمد موازنة داعش بين المبالغة والحقيقة 2

 6 الشرق األوسط  وفيق السامرائي  تحالف القوى االنفصالية إلى أين؟.. عراقيا 1

3 
هللا » مالحظات على العلم العراقي وشعار

 «أكبر
 8 الحوار المتمدن ضياء  الشكرجي 

 21 المعلوماتية النبأ شبكة  العرداوي عليوي خالد. د خمسة تحديات تحدد مصير حكومة العبادي 4

5 
تحديات انضمام العراق لمنظمة التجارة 

 العالمية
الدكتور حيدر حسين آل 

  طعمة

مركز الدراسات 
جامعة / االستراتيجية 
 كربالء

26 

  سعد محمد رحيم  الفشل فـي إدارة موارد المجتمع 6
مركز الدراسات واالبحاث 
 العلمانية في العالم العربي

10 

7 
دقيقة فقط لتمرير موازنة العراق لعام  80

1025 
 13 كتابات رباسل عباس خضي



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

3 

المبالغة والحقيقةموازنة داعش بين 
1
 

  
  

  ، تسريب أم حقيقة؟1025موازنة داعش 

، بإن داعش 1025كشف خطيب الجمعة في الموصل الشيخ أبو سعد األنصاري مطلع يناير 

وفي . مليون دوالر 150وقدرها مليارا دوالر وبفائض  1025أقرت أول ميزانية مالية لعام 

الخزانة األميركي لشؤون اإلرهاب وتمويالته  مساعد وزير” ديفيد كوهين“الصدد ذاته، الحظ 

، أن تنظيم الدولة اإلسالمية تمّكن من جمع تمويالت تقدر بعشرات 1024أكتوبر  13في 

داعش يحصل على نحو مليون دوالر يوميا  من مبيعات النفط . الماليين من الدوالرات شهريا  
 .تقع تحت سيطرتها للتجار من الحقول العراقية وسط العراق وفي المناطق التي

” الجهادية“إن ماجاء في نص الخبر حول موازنة داعش، يعتبر سابقة في تاريخ الجماعات 
فتعود الرأي العام ان تقوم الخزانة االميركية او مجلس االمن ـ لجنة مكافحة االرهاب باالعالن 

يثير الكثير . عن حجم تمويل التنظيمات وان التقوم هذه الجماعات باالعالن عن حجم تمويلها
الت، وربما هنالك مبالغة في حجم االموال التي يمتلكها وفي حجم االنفاق على ؤمن التسا

بأن التنظيم يحصل على  1024تحقيقات االستخبارات المركزية ذكرت اواخر عام . مقاتليه

الن مايعادل مليون وخمسمائة الف دوالر اميركي يوميا من النفط، وهذا ما يتناقض تماما مع اع
 .وجود مصادر تمويل اخرى ومتعددة  التنظيم رغم

  
  الرهائن

ابرزها تنظيم اليمن ” الجهادية“اتبع تنظيم داعش، سيرة تنظيم القاعدة وبقية التنظيمات 
وشمال افريقيا في عمليات الخطف ودفع الفدى من اجل تمويل التنظيم، ورغم ان هذا العامل 

لكنه كان فاعال اكثر الى تاريخ سيطرة التنظيم على الموصل ربما هو اقل من بقية التنظيمات، 

إن تمتع . ، ومازال فاعال ايضا في االراضي السورية وعند الحدود اللينانية1024يونيو   في

التنظيم بقدرة تمويلية من مصادر اخرى جعل موضوع الرهائن يتركز على مبادلة اسراه في 
 .ازع المادي او بفرض شروطهسوريا والعراق ولبنان ربما اكثر من الو

 :كان يهدف الى تسريب واعالن هذا الخبر من اجل”دولة داعش”ن تنظيم‘ومن المرجح  
 ة مقاتليه بانه مازال يتمتع بقدرة تمويلية جيدة ويستطيع دفع رواتبهم ومستحقاتهم أنطم

الشهرية، يشار ان التقارير من داخل التنظيم كشفت بأن التنظيم يدفع رواتب الى 

دوالر اميركي، وهي  1000ـ  300مقاتلييه حسب دراجاتهم ومسؤولياتهم تتراوح مابين 

معدالت تعتبر مرتفعة الكلفة نسبة الى معدالت المعاش في سوريا والعراق ومقارنة الى 
                                                           

 محمدرؤية ـ جاسم  1
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التنظيم يقدم ايضا خدمة السكن واعادة التأهيل الى ” الجهادية“ماتقدمه بقية التنظيمات 
المقاتلين االجانب باالضافة الى امتيازات نفقات ” المهاجرين“المقاتلين تحت خانة 

ضمن باب ” والياته“وهذا يعكس ان التنظيم يتمتع بقدرة بأدارة . الزواج والسفر
 .الحوكمة

  بدولة داعش“االعالن يدفع تدفق جديد للمقاتلين لاللتحاق”. 
 إن التنظيم باق، رغم التحالف الدولي والضربات الجوية. 
 في االدارة والسيطرة والتخطيط” الدولة”يم يتمتع بمواصفاتإن التنظ. 
  

  سرقة البنوك والمصارف
من االستيالء على البنك المركزي في مدينة الموصل في ” الدولة اإلسالمية” استطاع تنظيم 

. صحيفة الواشنطن بوست  مليون دوالر، حسب 415وسرق مدخرات تقدر بـ  1024يونيو 

يده كذلك على ماليين الدوالرات اإلضافية وعلى كمية كبيرة من سبائك   ووضع التنظيم ايضا
إينترناشيونال بيزنس “وحسب تحليل لـ . الذهب بعد استيالئه على مصارف عدة في الموصل

أغنى تنظيم إرهابي في العالم، على األقل في ” داعش“، فإن هذه المسروقات تجعل من ”تايمز
ه مجلس العالقات الخارجية، يتصدر داعش قائمة التنظيمات ووفقا لتصنيف أعد. الوقت الراهن

و  70المتشددة من حيث الثروة عبر العالم ومن بينها حركة طالبان التي تتراوح ثروتها بين 

. مليون دوالر 200مليون دوالر في حين ال تتجاوز ثروة حركة الشباب في الصومال الـ 400

 .1002ون دوالر، حسب إحصائيات تعود إلى سنة ملي 30وتأتي القاعدة في أسفل القائمة بـ

  
  بيع النفط

يبيع النفط للتجار الذين يقومون بتهريبه إلى تركيا وإيران ” داعش“وسائل االعالم كشفت بأن 
وسورية، ويتم استخراج النفط من اآلبار وتتم تصفيته في منشآت تكرير استولى عليها مسلحو 

بلدة   دخال النفط إلى تركيا عبر الحدود، ويكفي أنه فيداعش شمال العراق وسوريا و يكون إ
ضرائب على   ويفرض داعش. عن نقطة الحدود ةهاطاي، التي ال تبعد سوى نصف ساع

الشاحنات ويقدم ايضا الحماية مقابل المال لعدد كبير من تجار الحروب ، يضاف إلى هذه 
ستغل ستيالئه على سد الموصل، هو يعد ااألموال مبيعات الكهرباء التي سيطر عليها التنظيم ب

شهادات السكان المحليين، ذكرت ان التنظيم بدء . كل ماهو متاح بيعه من اجل تحويله الى ثروة
وتفرض . يتاجر حتى في مياه الشرب وتوزيع الكهرباء وبيع السلع بعد ان يحتكرها لصالحه

اطق التي يسيطر عليها سياسة داعش على مصادرة الثروة الزراعية والحيوانية لبعض المن
ويقوم بتحويلها من منطقة الى اخرى، واخر هذه الوسائل هي تداول بورصة السبايا من النساء 

 .في سوق النخاسة
  

 التمويل اساس عمل التنظيم
، لتقارير أإلستخبارية تعطي تفاصيل حول ”دولة داعش“ويعتبر ألتمويل اساس عمل تنظيم 

لمقاتلون الذين يتطوعون للقتال، دائما يختارون الفصائل األكثر وا” فألجهاديون“أهمية التمويل 
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على سبيل المثال أن داعش استطاع اجتياح التنظيمات االخرى . تنظيما واالكثر دفعا وتسلحا
في العراق والشام بسبب ما تتمتع به من امتيازات مالية وتسلح، هذا دفع الكثير ” الجهادية“

كذلك في العراق، . تحت رايتها بعد ان كانت تقاتل تحت رايات اخرىمن األلوية وألكتائب بالقتال 
بسبب ما يتمتع به تنظيم داعش من شراسة وامكانيات تمويل مرتفعة جدا تمكنه ان يقوم 

التمويل هو . ير عشرات السيارات يوميا، ساعد على حصوله على مجندين، مقاتليين جددجبتف
 .”الجهادية الجماعات”العامل األساسي في استمرارية

  
 شبكة عمل

تدير العديد من عمليات غسل االموال، هذه االموال تدار احيانا من داخل دول ” دولة داعش“إن 
ويلعب القطاع الخاص دورا في تمويل اإلرهاب، فمكاتب الصيرفة الخاصة . اوربية وعربية

ألضافة الى تدوير اب. وتحويل األموال عبر العالم قد تم أستغاللها في تدوير االموال وغسيلها
أن فرض الرقابة الشديدة على . األموال بواسطة المقايضة بعمليات األستيراد وألتصدير

الشركات المالية الخاصة ومتابعة اصولها المالية من شأنها أن تعمل على تجفيف مصادر 
” نالجهادي”لذا من التوصيات في تجفيف مصادر تمويل القاعدة و. التمويل ومكافحة األرهاب

هو العمل اإلستخباراتي وفرض عقوبات والتعاون مع الشركاء والحلفاء الدوليين وإشراك 
القطاع الخاص من أجل تحديد الجهات المانحة والممولين والوسطاء المتورطين في دعم 

إن أيجاد تعاون مشترك دولي في مراقبة وتعقب اآلصول المالية . المنظمات اإلرهابية 
تقل عن العمليات المسلحة في مواجهة األرهاب وتفعيل قرارات مجلس للجماعات المسلحة ،ال

 .االمن ـ لجنة مكافحة االرهاب في تتبع االصول المالية وتجفيف التمويل
  
 باحث في قضايا اإلرهاب واالستخبار*
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تحالف القوى االنفصالية إلى أين؟.. عراقيا
2 

 

 
هل تدعم رئاسة إقليم كردستان »بعنوان  1023( الثانيكانون )يناير  28ي مقال نشر هنا يوم ف

يرد سيل من المعلومات عن دعم موعود من رئاسة إقليم »: ، كتبت النص التالي«حراك السنة؟
كردستان للحراك الشعبي في مدن العراق ذات األغلبية العربية السنية، تجاه سياسة الحكومة 

إلى رئيس اإلقليم مسعود بارزاني، سواء  المركزية، استنادا إلى وعود غير معلنة نسبت
فرفع علم كردستان في مظاهرات األنبار، ووصول مبعوثين كرد إلى . سيجري نفيها أم ال

تعد عالمات بسيطة مقارنة بما قيل عن تعهدات  -سامراء، والتعبئة لصالة موحدة في الموصل 
ة، في حالة حدوث صراع بين رئاسة اإلقليم بدفع قوات البيشمركة إلى حافات بغداد الشمالي

وقيل إن معدات القتال التي استولى عليها الكرد بعد سقوط النظام . العرب السنة وشيعة السلطة
ويبدو استعداد رئاسة اإلقليم لدعم العرب السنة غريبا، ويدفع .. جاهزة لتستخدم لهذا الغرض

وحان الوقت . «ى هذا الخيارإلى تحليل النيات وتفصيالت الخطط وقواعد التفكير التي تدفع إل

 .«ال تدعوهم يضحكون عليكم»: ألقول إنني قلت للمتحدثين في حينه
المناطق العربية »ووقع ما حذرنا منه في مقاالت عدة، وتحطمت المناطق التي يصطلح عليها بـ

وبعد . ، عدا سامراء«مناطق شمال بغداد وغربها»، والتي درجنا على تسميتها بـ«السنية
موصل، ثاني كبرى محافظات العراق نفوسا، ظهرت حقيقة موقف رئاسة اإلقليم سقوط ال

، وهو يوم سقوط الموصل، في 1024 – 6 - 20واضحة بإعالن عدم عودة العراق إلى ما قبل 

من  240إشارة إلى رفض إعادة المناطق التي قد تحررها قوات البيشمركة، واعتبار المادة 

ناطق المتنازع عليها، منتهية، ولن يكون اإلقليم طرفا في نزاع الدستور التي تعالج موضوع الم

 .وصف بالطائفي، وتم تقديم التسهيالت والمأوى للناطقين بأسماء من يسمون أنفسهم ثوارا
وبعد مرور سبعة أشهر على سقوط الموصل، ظهر وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان 

ورية أسامة النجيفي وأخيه محافظ نينوى الذي سقطت ليوجه انتقادات الذعة لنائب رئيس الجمه
وأكثر ما يدعو إلى القنوط أنه . الموصل ومدنها في وجوده، محمال إياهما مسؤولية تاريخية

شخصا، وهو رقم مثير ألشد عبارات  180أشار إلى أن عدد متطوعي نينوى ال يزال في حدود 

 .النقد
إلى تكوين دولة كردستان بكل الوسائل، فهي لم  وليس اتهاما القول إن رئاسة اإلقليم تسعى

تخِف هذا التوجه يوما، ولم تختر هذه الرئاسة البقاء مع العراق اختيارا، بل إن الظروف هي 
التي حتمت البقاء، غير أن االتهام يمكن أن يوجه إلى الكتل والجماعات الصغيرة المتناثرة 

ذبا، ويعملون بكل الوسائل على تفكيك وصغار السياسيين الذين يتقمصون ثوب الوطنية ك

                                                           

 الشرق األوسط –وفيق السامرائي  2



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

7 

العراق وتقسيمه، بسبب خلفية طائفية ضيقة، وبسبب جهل قاتل وسذاجة مفرطة في حساب 
واألدهى من هذا كله أن يقف سياسيون وحدويون . المعادالت الوطنية واإلقليمية والدولية

اته التاريخية ووطنيون عاجزين عن اتخاذ المواقف الالزمة في صيانة أمن بلدهم ومقدس

 .والوجودية، ويمكن أن ينطبق هذا الوصف على كثير من السياسيين
ال يقلون انفصالية وخطرا عن العنصريين، ألنهم في احتكاك « الطائفية»الداعون إلى األقلمة 

يساعد في خداع البسطاء والمتضررين من سوء األوضاع ويبحثون عن خالص من معاناة 
لكن التحالف بين هذه القوى، مكتوبا . أشد األزمات والمحن سوءا أخذت وقتا أكثر مما تقتضي

كان أو بأي شكل آخر، أخذت الدوائر تدور على أطرافه، ولم يعد طرف منهم محصنا من مخاطر 
فهؤالء اإليزيديون الطيبون الصالحون بدأوا إظهار حنينهم إلى . التشظي والتشرذم والفشل

التي تعرضوا لها، ولم يعد لسياسيي الفتنة من الفاسدين سلطة المركز رغم المعاناة البشعة 
والمخربين والمحرضين والجهالء مكان في نفوس المعانين من أهل المدن التي ابتليت 

بمؤامرات المتخلفين والسذج والجهالء ممن يتقمصون صفة دينية هي في الحقيقة دنيوية 

 .نفعية مقرونة بجهل ينحدر إلى قاع السذاجة
وقوى التحالف من كل طيف، مطالبة باتخاذ قرارات قوية، ومن يبَق « المركزية»الحكومة 

مصرا على استغالل موقع فيه حصانة صورية حتى لو كتبت في صحف معينة للتهديد والتلويح 
. من أجل تفكيك العراق، فال بد أن يواجه قانونا وسياسيا بما يضمن أمن الناس واألمة والدولة

ويبقى .. نسمع تهديدات كاذبة مثيرة للسخرية باالنسحاب من حكومة أوومن الغريب أن نرى و

 .القرار المقابل غائبا، فالساعة هذه هي ساعة المحافظة على قدسية القيم اإلنسانية
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«هللا أكبر»مالحظات على العلم العراقي وشعار 
3 

 
، «والنشيد الوطنيمالحظات على العلم »كنت قد كتبت مقالة، عنونتها بـ  16/00/1024في 

لعلي أتناول في مقالة قادمة »، وختمتها بالقول «موطني»لكني خصصت فيها النشيد الوطني 
موضوعة العلم، الذي تتقاطع خلفيته اإليديولوجية وتاريخه السياسي مع كل ما يفترض التطلع 

وها أنا بعد  «.إليه من عراق ديمقراطي ال ينتمي إلى حقب االستبداد واإليديولوجيات الشمولية
أربعة أشهر أفي بوعدي، حيث عدت إلى ما كنت قد كتبته ولم أنشره، لشعوري بحاجته إلى 

 .استكمال األفكار
ربما يقول معترض، إن لدينا من المشاكل »وفي البداية أعيد ما ذكرته في بداية تلك المقالة بأن 

ولكن أقول . الوطني ترفا وبطراوالمآسي والكوارث، ما يجعل الكالم عن العلم والشعار والنشيد 
وجود ما هو أهم وأخطر وأعجل، ال يعني عدم جواز تناول ما هو مهم، ولو بدرجة أقل بكثير 

فصحيح لدينا من المستجدات الكثير مما ينبغي « .من غيره، من القضايا الخطيرة والعاجلة
فأنا إذا ما أكتب، فإني  تناوله، لكني أمّر بسبات أو ربما كساح في كتابة المقاالت السياسية،

. ، ثم ألنجز أخيرا كتابي باأللمانية1025متفرغ لتهيئة كتبي األربعة، التي آمل أن تصدر عام 

 .وألني فرغت اليوم من كتابي األخير باللغة األلمانية، فكرت أن أعود إلى موضوع العلم
كز على ما تناولته، وبإيجاز ال أريد أن أتناول اهتماماتي بموضوعة العلم منذ الثمانينات، لكن أر

منذ البداية قلت وكتبت وأوصلت أفكارا وتصاميم . 1003كبير، ما طرحته بعد التاسع من نيسان 

وشروحات إلى مجلس الحكم، ثم إلى وزارة الثقافة، مبينا أسباب عدم صالحية العلم الذي 
عربيا، وبعثيا، -قومياورثناه عن حقبة الديكتاتورية البعثية الصدامية، ذلك العلم المؤدلج 

ولست بصدد تفصيل كل . وصداميا، ثم تأدلج إسالمويا، والمتأثر بعلم النازية األلمانية
المقترحات والحلول والشروح والمبررات والتصاميم التي قدمتها، بل سأتناول ذلك بغاية 

 .االختصار

ف، جعل كل علم بعد إسقاط الملكية، حيث اعتمد ُعر 2058لو لم يكن الذي حصل منذ تموز 

مقترنا بحقبة سياسية محددة، وذات اتجاه سياسي محدد، لدعونا إلى اعتماد العلم الذي يمثل 
العراق، بقطع النظر عن األنظمة التي مرت به، من الحقبة الملكية منذ تأسيس الدولة العراقية 

حقبة الجمهورية الحديثة، بعد التحرر من االحتالل العثماني، حتى الرابع عشر من تموز، ثم ال
لكن اقترن العلم . الوطنية، ثم حقبة البعث األولى، فالحقبة العارفية، فحقبة البعث الصدامية

األول ذو ألوان علم الثورة العربية األربع، بالعهد الملكي، وعلم الجمهورية األولى بعهد عبد 
يديولوجية القومية بمرحلة تبني إ( أحمر، أبيض، أسود)الكريم قاسم، وعلم األلوان الثالثة 

العربية، حيث اعتمدت ألوان علم مصر الناصرية، ثم علم الجمهورية العربية المتحدة، والذي 
                                                           

 الحوار المتمدن –ضياء  الشكرجي  3
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اعتمد أو استمر اعتماده في كل من مصر وسوريا والعراق واليمن، بينما زاَوج علم السودان 
ثم الحقا ( ن، فلسطينالعراق الملكي، األرد)بين علم المّد القومي العروبي، وعلم الثورة العربية 

يبدو أنه متأثر بعلم ( حزب البعث/ جمال عبد الناصر)وعلم المّد القومي (. الكويت واإلمارات)
عالوة على ما يشتلمه حسب (. أيضا أحمر، أبيض، أسود بنفس الترتيب)النازية األلمانية 

عربية يرمز بألوانه تحليلي علم المد القومي العروبي من بعد طائفي، فحينما كان علم الثورة ال
، والدولة (أسود)، والدولة العباسية (أبيض)األربعة إلى كل من الدولة األموية في الشام 

، اكتفى علم المّد القومي (أخضر)، والدولة الفاطمية في القاهرة (أحمر)األموية في األندلس 
ك في تقديري قرار بالثالثة األول، مستغنيا عن األخضر الذي يرمز للدولة الفاطمية، ألن هنا

قد يقال كان هناك الكثير من الشيعة في . غير معلن للعروبيين، هو أن التسنن من لوازم العروبة
قيادة حزب البعث على سبيل المثال، فأقول كذلك هناك الكثير من المسيحيين العروبيين، مع إن 

عربية، رغم علمانية الفكر قومية اللالفكر القومي العربي اعتبر اإلسالم ركنا من أركان الهوية ا
هذا بالرغم العداء ما بين السلطات القومية، سواء الناصرية أو البعثية، سواء البعث . القومي

اإلخوان في مصر )العراقي أو البعث السوري، وما بين األحزاب اإلسالمية، سواء السنية 
 (.الدعوة في العراق)أو الشيعية ( وسوريا

م مؤدلج من حيث األلوان، والرموز، من نجمات ثالث، رمزت ابتداء  إذن علم الفترة البعثية عل
، (اقطار الوحدة الثالثية مصر وسوريا والعراق، التي ألغى صدام ميثاقها قبل أن ترى النور)إلى 

التي « هللا أكبر»، ثم عبارة (وحدة، حرية، اشتراكية)ثم رمزت النجمات الثالث إلى شعار البعث 
ه بخط الديكتاتور صدام، هذا الذي اقترن بثالثة جرائم؛ احتالل الكويت، كانت مكتوبة في حين

 .السحق الدموي النتفاضة آذار، ومجزرة األنفال
 التقسيم الثالثي ألعالم الدول العربية

 :أعالم الدول العربية تنقسم إلى ثالث، أو باألحرى أربع مجموعات، وهي

وهي األعالم المشتملة على األلوان األربعة : األعالم المستوحاة من علم الثورة العربية. 2

، بجعل ثالثة ألوان منها أفقية والرابع على الجانب، كمثلث (األسود، األبيض، األخضر، األحمر)
 (.الكويت، اإلمارات)، والحقا (فلسطين، العراق الملكي، األردن)أو معين، أو مستطيل 

وهي المتكونة من ثالثة ألوان (: ي والبعثيالناصر)األعالم المنتمية لحقبة المد العروبي . 1

، الجمهورية 2053مصر ما بعد ( )األحمر، األبيض، األسود: من أعلى إلى أسفل)أفقية هي 

 (.، اليمين2063العربية المتحدة، مصر وسوريا ما بعد انفصام الوحدة، العراق ما بعد 

ي العشرينات، وعلم المد القومي علم واحد زاوج بين علم الثورة العربية الرباعي األلوان ف. 3

أال هو علم السودان الذي اختار أفقيا ألوان العلم العروبي، وجعل . في الخمسينات والستينات
  .المثلث الجانبي باألخضر

السعودية، قطر، )هي التي ال تنتمي ألي من المجموعتين أعاله : األعالم ذات الخصوصية. 4

 (.2063 - 2058ر، مصر الملكية، العراق من عمان، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائ

. لكل هذه األسباب كان يفترض أن يلغى علم الحقبة البعثية، كأحد أهم رموز تلك الحقبة السوداء
وقد صممت في حينه ستين تصميما للعلم البديل، اخترت أحدها ألعرضه على مجلس الحكم 

ير الجادرجي، مصمما من شقيقه آنذاك، فاختير هو والعلم الذي قدمه عضو مجلس الحكم نص
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رفعت الجادرجي، ولكن جرى التصويت في مجلس الحكم لتصميم الجادرجي، ربما لكونه فنانا 
معروفا، ومجاملة لعضو مجلس الحكم نصير الجادرجي، ولكونه اشتمل على رمز ديني 

ة حماسية ، مما استحسنه اإلسالميون، فأعلن عن تغيير العلم، وكانت ردة فعل عاطفي(الهالل)
تقترب من الهيستيريا، اعتمدها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، وأشيع إن وراء العلم 

البديل أيد صهيونية، لشبهة التشابه، مع العلم اإلسرائيلي، من حيث األرضية البيضاء، 
فكانت موجة شعبية واسعة تبعت (. دجلة والفرات)والخطين األزرقين الرامزين إلى الرافدين 

لتيار الصدري، توهما منها إن العلم يرمز للوطن والوطنية، والعلم الجديد يمثل إرادة المحتل ا
وفي صخب أجواء الحماس الملتهب، لم يستطع أحد أن ينبه إلى خطأ التمسك . وحليفته إسرائيل

 .بعلم الحقبة البعثية الصدامية
خطاء الفضيعة إذ ارتكب به ثالثة هذا ال يعني عّد ما قام به مجلس الحكم صحيحا، بل كان من األ

هذه األخطاء . يمثل السيادة الوطنية للعراق( صدام/البعث)أخطاء أدت إلى شيوع وهم إن علم 
 :هي

العلم الذي قدم من قبل مجلس الحكم فعال يثير شبهة التشبه بالعلم اإلسرائيلي، دون وجود . 2

، وال أدعي أني التفت إلى هذا وشخصيا أستبعد ذلك. دليل على إن هذا كان مقصودا فعال
التشابه، إذ اخترت مع نصير الجادرجي وحميد مجيد موسى ضمن لجنة لترشيح علمين من 

 .مجموعة مقترحات، فكان تصميم رفعت الجادرجي وتصميمي

لم تجر توعية وتثقيف بما فيه الكفاية على أسباب عدم تمثيل علم األربعين سنة الماضية . 1

راق، بقدر تمثيله إليديولوجية سياسية محددة تنتمي للتيار القومي للع( 1003 – 2063)

 .كما ينتمي إلى الحقبتين البعثيتين متخللتين بحقبة األخوين العارفين( الناصري والبعثي)العربي 

مجلس الحكم لم يكن جهة شرعية منتخبة، تملك صالحية إقرار العلم، أو شعار الدولة، أو . 3

م الدولة، ولذا كان من الخطأ، بل المخالفة لألعراف الدستوية، أن يتخذ نشيدها الوطني، أو اس
 .هكذا قرار

وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، ال أبرئ نفسي بأني كنت واحدا من الذين لم يلتفتوا إلى ذلك، إال في 
فاقترحت أن يجري تدارك، بالقيام بتوعية . وقت متأخر، أي بعد رفض العلم البديل المقترح

صدام للعهد /ية، كما ذكرت في النقطة الثانية آنفا، ويبين سبب عدم صالحية علم البعثشعب
الجديد، مع بيان عدم وجود جهة شرعية تملك صالحية البت في هذا الموضوع، ولذا يصار إلى 
اعتماد علم موقت، عبارة عن راية بيضاء، تتوسطها خارطة العراق، بلون رمادي فاتح، كي ال 

تبعث على شبهة أنها ذات خلفية إيديولوجية، لحين انتخاب المجلس التشريعي تعتمد ألوان 
الذي يملك صالحية مناقشة استبدال العلم واتخاذ القرار، وآلية إقراره من قبل الشعب، إما 

لكن اليوم (. الجمعية الوطنية، والحقا مجلس النواب)باستفتاء، أو بتصويت المجلس التشريعي 
الجمعية الوطنية الموقتة، لخرجت لنا بعلم بنفس كارثية الدستور الذي  أقول لو تكفلت بذلك

 .خرج به إلينا
واآلن، بعدما بينت أسباب اإلشكال على ألوان العلم الثالثة، التي تمثل ألوان اإليديولوجية 

أتناول أريد أن . القومية العربية، والتأثر بعلم النازية األلمانية، عالوة على الخلفية البعثية للعلم
شخصيا . «هللا أكبر»اإلشكال األهم على هذا العلم، أال هو اإلشكال على احتوائه على عبارة 
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كمؤمن باهلل من جهة، وكعلماني من جهة أخرى، بمعنى أني ال أسمح لنفسي أن أقحم إيماني 
الذي هو شأن شخصي محض في الشأن السياسي، مع هذا أقول كمؤمن باهلل، أجد أن قدسية 

ال تجيز تسييسه، فاهلل أكبر وأجل وأنزه من أن يوضع على علم، « هللا»وقدسية « أكبرهللا »
ثم هناك من المناسبات . ربما يتعرض لإلهانة من قبل من قد يعادي الدولة التي يحمله علمها

ثم . تعريض هلل جل وعال وتسامى« هللا أكبر»الوطنية التي توجب نكس العلم حدادا، ونكس 
يست رمزا لإليمان باهلل، بل هي رمز لدين محدد، ال ينبغي أن يفرض على مجتمع ل« هللا أكبر»

متعدد القوميات واألديان كما ينص الدستور، حتى لو كان الدين الذي يرمز إليه هو دين 
وال يأتني أحد ليحاججني أن الكثير من الدول األوربية تحمل رمزا دينيا مسيحيا أال هو . األكثرية
، ألني أرى خطأ حمل (نيا، السويد، الدانمارك، فنلندا، النرويج، سويسرا، اليونانبريطا)الصليب 

أي علم لرمز ديني، سواء كان إسالميا، أو مسيحيا، أو يهوديا، أو منتميا ألي دين، وال 

أو « باهلل نثق»أي « In God we trust»باالحتجاج علّي كون الدوالر األمريكي يحمل عبارة 

، فلست ناطقا باسم أمريكا، ولسنا ملزمين باتخاذها قدوة لنا «على هللا توكلنا»بأدبيات األديان 
يشمل كل المؤمنين باهلل، فعليه اعتراضان، « هللا أكبر»ثم حتى مع اعتبار . في كل التفاصيل
، ثم مؤدلجة إسالمويا (نسبة للدين اإلسالمي)مؤدلجة إسالميا « هللا أكبر»األول إن عبارة 

ومع فرض عدم (. نسبة إلى اإلرهاب اإلسالموي)، بل مؤدلجة إرهابيا (السياسي نسبة لإلسالم)
صحة ما أذهب إليه، أقول إن من مواطني أي بلد كان ليسوا كلهم من المؤمنين باهلل، 

فالملحدون مواطنون في هذا الوطن، كما المسيحيون والصابئة واإليزيديون والبهائيون 
 .واإللهيون الالدينيون

الدولة ( علمانية)من العلم، ومدنية، أو األصح « هللا أكبر»قول تنزيه هللا يوجب رفع وأخيرا أ
القائمة على أساس المواطنة، تلزم خلّو رموز الدولة من علم وشعار ونشيد وطني من أي 

 .إيديولوجية دينية أو قومية أو سياسية أو فلسفية
أكبر من أن يؤسلم، هللا أكبر من أن يوضع هللا أكبر من أن يؤدلج، هللا أكبر من أن يسيس، هللا 

ثم هل نسينا إن طاغية الثلث قرن األسود صدام حسين هو الذي خط بيده عبارة هللا . على علم
، كما كان (أهلل)أكبر على العلم، وبقي بخط يده وبالخطأ اإلمالئي بوضع الهمزة على لفظ الجاللة 

 .قد أوعز بخط القرآن بدمه
ظ بكل هذه الذكريات السوداء سواد تلك العتمة، والحمراء حمرة بحار فهل يشرفنا أن نحتف

 1003الدماء التي أراقها ذلك النظام الديكتاتوري؟ قد يقال، وهل الدماء التي أريقت منذ نيسان 

حتى يومنا هذا أقل منها؟ لكن يحق لنا أن يكون لنا علم، ال يعبر عن واقعنا المأساوي، بل عن 
 .ةأحالمنا المستقبلي

ومع كل ما ذكرت، ال أرى لنفسي من خيار غير االعتزاز بهذا العلم، عندما يكون ذلك تعبيرا عن 
أعتز به ألنه ولألسف الشديد يرمز إلى العراق، ولكني كما الكثيرون الكثيرون . االعتزاز بالوطن

والعدل  مثلي، ال نحبه، إذ تمنينا أن تكون ألوان علمنا ما يرمز إلى السالم والحب والتآخي
والرفاه، ال إلى الظالم والدماء، وما يذكر بالبعث، وما يؤدلج الوطن، كأن يؤسلمه أو يبعثنه، 

 .رغما عنه، أو رغما عن شريحة واسعة جدا من جماهير شعبه
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خمسة تحديات تحدد مصير حكومة العبادي
4 

 
  
  

بتشكيل حكومته الحالية عندما كلف فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق السيد حيدر العبادي 

، جاءت هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة للعملية السياسية الدائرة في 22/8/1024بتاريخ 

العراق، صحيح ان االختيار استند إلى االنتخابات الشعبية التي جرت في الثالثين من نيسان من 
ي منها إلى حكومة العام نفسه، إاّل أن حكومة العبادي هي أقرب ما تكون إلى حكومة انقاذ وطن

ا، فإقليم كردستان العراق كان على وشك  دستورية طبيعية؛ ألنها تشكلت في ظروف حرجة جد 
إعالن االنفصال؛ بسبب تأزم عالقاته مع حكومة المالكي السابقة، وتنظيم داعش اإلرهابي أهان 

سعة من المؤسسة العسكرية العراقية عندما حطم فرق ا عسكرية بكاملها وأخضع مساحات شا
أراضي العراق لسيطرته وبات يطرق بقوة أبواب بغداد، والغليان الشعبي الداخلي الناقم على 

األداء الحكومي والممتعض من سلوك النخبة السياسية وصل إلى درجة احتقان شديدة الخطورة 
مفتوحة على كل االحتماالت، وتجاوز النصوص الدستورية، وتأزم العالقة بين المكونات 

ا ال يتجزأ من حياة العراقيينوالقو  ...ى السياسية صار جزء 
وقد جاء ترشيح العبادي لرئاسة الحكومة ليكون األمل األخير في إعادة األمور إلى نصابها 
وإنقاذ بلده من محنة حقيقية تهدد وجوده القانوني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويبدو أن 

ا أكثر من سلفه السمات الشخصية وطريقة التفكير والمؤهال ت التي يحملها العبادي تجعله محبب 
لدى كثير من األطراف داخل العراق وخارجه، لكن هذه األمور وحدها ال تكفي للحكم بنجاحه في 

المهمة الصعبة التي أُلقيت على كاهله، نعم، الرجل منذ توليه السلطة بشكل فعلي أظهر نوايا 
الوقوع في الهاوية، إاّل أن ما يحدد مصير حكومته  ومبادرات تنم عن رغبة حقيقية في تالفي

 :قدرته على مواجهة التحديات الخمسة اآلتية
 التخلص من داعش-2

تنظيم داعش اإلرهابي ال يوازيه في قوته الفكرية المتطرفة، وبنيته العسكرية الصارمة، 
لقد نجح التنظيم . وموارده المالية الضخمة، ورغبته المفرطة في القتل أي تنظيم ارهابي آخر

في السيطرة على مناطق واسعة من العراق، وأعلن فيها دولة خالفته الموعودة، وهو ماٍض 
في تأسيس هذه الدولة على أرض الواقع في سوريا والعراق وما قد ينجح في قضمه من أراٍض 

ونجح العراق بسبب دور مرجعية النجف، والحشد الشعبي، . من دوٍل أخرى في المستقبل
م التنظيم وال تحالف الدولي، وتعاون المؤسسات الحكومية األمنية والمدنية من إيقاف تقدُّ

وتحرير بعض المناطق الخاضعة لسيطرته، لكّن ما تم تحريره وفق ا لمعلومات التحالف الدولي ال 
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مما هو تحت سيطرة التنظيم، ولم تبدأ المعركة الفعلية في المراكز السكانية %( 2)يزيد عن 

سية للعرب السنة الذين مثلوا حاضنة طبيعية له ألسباب متعددة ترتبط بموقفهم من العملية األسا

، وسوء إدارة الحكومة السابقة، وبعض المواقف اإلقليمية والدولية، 0/4/1003السياسية بعد 

 .فما تم تحريره ما زال يقع في مناطق األطراف من ضواحي المدن واألرياف
هذه المراكز ليست قوته الذاتية وحدها، بل هو وجود فصائل  إن ما يزيد زخم داعش في

عسكرية تناصره على الرغم من اختالفها الفكري معه كمجلس ثوار العشائر، وجيش الراشدين، 
وجيش النقشبندية وغيرها، فضال  على امتعاض الشارع السني الذي شعر بالتهميش في الحقبة 

الموجودين في الحكومة السابقة والحالية من جهة  السابقة من جهة، وباالنفصال عن سياسييه
وما لم يتم تغيير وجهة نظر الشارع السني بصورة إيجابية اتجاه الحكومة الحالية، . أخرى

ا مع الحكومة  وبروز قيادات سنية تحظى بالتقدير واالحترام والقبول من مكونها وتتفاعل إيجابي 
بادي في التخلص من داعش ستبقى لهذا التنظيم ليتشكل مدٌّ شعبي سني يتعاون مع حكومة الع

ا سيسقط ليال  مما يجعلها تواجه حرب  سطوته وقوته، وما قد تحرره الحكومة من مناطق نهار 
استنزاف تنهكها، وتهدد السلم األهلي بين العراقيين بشكل يفتح أبواب الجحيم على كل 

سبة تنتهي بالتخلص من تهديد فنجاح العبادي في وضع استراتيجية منا. الخيارات البشعة

 .داعش وتمنع بروز قوى مماثلة له مستقبال  يمثل التحدي الخطير األول الذي يواجه حكومته
 انخفاض أسعار النفط -1

في لقاءه األخير في مؤتمر ممثلي التحالف الدولي المناهض لداعش الذي ُعقد في لندن 
تواجه ( كارثة)فاض أسعار النفط بأنه منتصف شهر كانون الثاني الجاري عدَّ العبادي انخ

من موازنته المالية السنوية، % 00العراق، وهذا التشبيه حقيقي في بلد يشكل النفط أكثر من 

وليس لديه صندوق سيادي يحفظه من صدمات السوق، وبنيته االقتصادية محطمة، ويخوض 

ا ضد قوى اإلرهاب تستنزف موارده بشكل يومي، ووضع ميزانيته ل مقدرة بسعر  1025عام حرب 

ا( 60)للنفط هو ا إلى ما دون األربعين دوالر  ا في حين انخفض سعر بيعه عراقي  إنها . دوالر 

كارثة اقتصادية بكلِّ المقاييس؛ فالحرب على اإلرهاب ال يمكن تقليص مواردها ألنك ستعطي 
ا ل تهديده الوجودي المبادرة لداعش على حساب الحكومة العراقية وهذا أمر غير مقبول تمام 

تحت مستوى حدِّ الفقر وهذه %( 30)للدولة العراقية، والشعب العراقي اليوم فيه ما يقارب الـ 

النسبة ستزداد مع انهيار سعر النفط وستشتد ظروفها قسوة لتهدد السلم االجتماعي، ولديه 
تية أزمة نازحين ومهجرين في الداخل يزيد عددهم عن مليونين شخص يواجهون ظروف حيا

صعبة، والبنية التحتية في العراق مخربة وستتعطل المشاريع التي كان من المفروض أن يتم 
بها إعمار هذه البنية، والبطالة الحالية للقوى العاملة العراقية ستزداد مع وقف سياسة التعيين 

والمشاريع الحكومية، وسترتفع األسعار مع فرض الضرائب الحكومية والرسوم الكمركية 
كل هذا الواقع الناتج عن انخفاض أسعار النفط سيضغط .. خفاض مستوى الدخل الفرديوان

بقوة على حكومة السيد العبادي، مما يتطلب وضع خطة اقتصادية جيدة تسهم في إعدادها 
خبرات عراقية ودولية عالية الكفاءة تساعد البلد على اجتياز مرحلة االنهيار في سعر النفط 

م لمستقبل اقتصادي آمن من الصدمات وهذا يمثل التحدي الثاني للسيد بأقل األضرار، وترس

 .العبادي
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 محاربة الفساد المالي واإلداري -3
-500ما يقارب  1024إلى نهاية عام  1003العراق بلد زاخر بالثروات، وقد أنفق منذ عام 

وقوة الدولة؛ مليار دوالر، من دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على بنية االقتصاد،  700

ا  بسبب استفحال ظاهرة الفساد المالي واإلداري التي جعلت البلد يتصدر قائمة أكثر الدول فساد 
في العالم، ووصل األمر إلى أن السيد العبادي ُبعيد تشكيله للحكومة بقليل تحدث عن نيته في 

ة الشخصيات مواجهة حيتان الفساد حتى لو فقد في مسعاه هذا حياته مما يدل على حجم وقو
والمؤسسات التي تقف وراء الفساد في العراق، وما ظاهرة الجنود األشباح، والمشاريع 

إاّل أمثلة على مشكلة خطيرة تهدد قوة وهيبة .. الوهمية، والصفقات المشبوهة، وغسيل األموال
يمكن  واستمرارية الدولة في الصميم، فالبيت الموبوء ال يمكنه نشر العافية في محيطه، كما ال

ا يقصده األصحاء إن السيد العبادي ال يمكنه أن يطالب شعبه بالصبر في محنته . أن يكون مكان 
األمنية واالقتصادية في الوقت الذي يتعرض هذا الشعب للنهب من بعض الشخصيات 

والمؤسسات المحسوبة على الحكومة، وال يمكنه أن يؤّمن موارد مالية دولية تساعد العراق في 
فمحاربة الفساد المالي واإلداري بحزم وقوة، . لذي تجد طريقها إلى جيوب المسؤولينالوقت ا

من خالل تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتفعيل القوانين الجزائية الرادعة التي تحافظ على 
المال العام، وتضمن إيجاد منظومة إدارية جيدة يقف على رأس الهرم فيها أُناس يتصفون 

ألمانة والقدرة على تحمل المسؤولية تمثل التحدي الثالث الذي ينبغي على العبادي بالمهارة وا

 .مواجهته
 التوازن اإلقليمي والدولي-4

ال ُيحسد السيد العبادي على البيئة اإلقليمية والدولية التي يجد نفسه يتحرك فيها، فهي بيئة 
ال تركيا، ومن الغرب تخندق وصراع ومؤامرات ال تنقطع، فإيران من الشرق، ومن الشم

والجنوب دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وهي جميعها قوى تتصارع فيما بينها وكل منها 
ا مستعدة لعمل كلَّ شيء من أجل بسط نفوذها،  يرغب في كسر إرادة اآلخر، وجميعها أيض 

ية وإقليمية والشّق األكبر من هذا الصراع تتم تصفية حساباته على األرض العراقية بأدوات دول
ا في سخونتها عن البيئة اإلقليمية، فالغرب دخل في حرب . وعراقية والبيئة الدولية ال تقلّ شأن 

باردة جديدة مع الدب الروسي بسبب القضية األوكرانية والقضية السورية، وتنامي تهديد 
ه ومعه التنظيمات اإلرهابية في الشرق األوسط ووصول خطرها إلى معاقل الغرب الرئيسة جعل

ا بقوة في أحداث المنطقة كالعب رئيس ومشجع لهذا الطرف اإلقليمي أو  أكثر دول العالم مندّك 

 .ذاك
في ظل هذه البيئة اإلقليمية والدولية المتقلبة والمتصارعة، ومع هشاشة وضعف الدولة 

ي العراقية، ليس من مصلحة حكومة العبادي التورط في أي من الصراعات، وعليها أن تنجح ف
د مصالح الجميع على التصالح والتقارب على  تحقيق التوازن في سياستها الخارجية بشكل يوحِّ

ومهمة الحكومة هذه ليست سهلة كسهولة . األرض العراقية بما يحقق السلم واألمن الدوليين
كتابة هذا المقال، بل هي معقدة وصعبة ودقيقة للغاية، وتحتاج إلى صّناع سياسة خارجية على 

وى المرحلة والمسؤولية، فلعبة المحاصصة وتوزيع المناصب ال تنفع في هذا المجال، بل مست
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إن ما ينفع هو الخبرة والمهارة والقدرة على التأثير واإلقناع في جميع األطراف بما يحقق 

 .وهذا هو التحدي الرابع أمام العبادي. مصالح العراق العليا
 أزمة الثقة -5

إن الحاكم الذي يفقد ثقة : )ني كونفشيوس عن الثقة قال بما معناهعندما تحدث الحكيم الصي
، وقد كانت الثقة مفقودة بين شعب العراق وحكامه منذ قرون طويلة، (شعبه به ال بقاء لحكمه

كانت بأيديهم فرصة تاريخية نادرة لتجسير العالقة مع  1003ومن جاءوا بعد سقوط البعث عام 

اتخذوا سياسات خاطئة زادت الفجوة بين -لألسف  –لكنهم  شعبهم واستعادة ثقته بحكامه،

 .السلطة وقاعدتها الشعبية
إن انعدام الثقة بالسلطة يجعلها كاذبة وأنانية ومجرمة في نظر شعبها حتى لو لم تتصف بهذه 

وإذا كان العبادي يطلب من الناس االلتفاف حول حكومته لمجابهة التحديات التي . الصفات
لن ينجح في مسعاه هذا ما لم يقترب من الناس، وُيشعرهم بوجوده بينهم، تعترضها، فهو 

فيشاركهم همومهم، ويكاشفهم بما يتخذه من خطوات لبناء مستقبل آمن وسعيد لهم وألبنائهم، 
ا وصادق ا في تحقيق المصلحة العامة ومحاسبة من يزيد من تعاسة شعبه فالحصول . ويكون قوي 

األكبر أمام حكومة العبادي، الذي إن لم ينجح فيه سيفشل في  على ثقة شعبه يمثل التحدي

 .مواجهة كل التحديات األخرى
وربما ستطارده طيلة مدة حكومته  1025هذه التحديات الخمسة تواجه السيد العبادي في عام 

 وهي التي ستحكم على مصير حكومته إن كانت ناجحة أم غير ذلك
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تحديات انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية
5 

 
 
 كان إذا وفيما العالمية التجارة لمنظمة العراق انضمام جدوى حول فترة منذ النقاش جريي

 إن والشك .النتائج محسوبة غير تداعيات وله خطيرا   تحديا   يمثل أنه أم البلد لمصلحة االنضمام
العراق إلى تقويم سياسته  يدفع هاما   اقتصاديا   حدثا   يعد العراق في الخارجية التجارة تحرير

ويستهدف العراق من تحرير  .التجارية في ضوء توقعاتِه للمزايا والخسائر الناجمة عن التحرير
ولربط اقتصاده بالسوق ,حققها من تحرير التجارةتجارته اإلفادة من المزايا التي يمكن أن يُ 

فإن خسائره من التحرير قد تكون أكثر من , ولما كان العراق من بين الدول النامية.العالمية
, لكنه سيجد من التحرير دافعا  قويا  لمزيد من اإلصالح الحقيقي الشامل,فوائده في األجل القصير

وبهدف إجراء . جية وفي تحسين استخدام مواردهوإلى إعادة النظر في وضع هياكله اإلنتا
التقييم العلمي لجدوى االنضمام البد من التعرض بالتحليل لكل من االيجابيات والسلبيات 

المترتبة على االنضمام في ضوء واقع الصناعة والزراعة العراقية واالقتصاد الوطني ككل؛ 
 ئج التحليل والمعطيات االقتصاديةوذلك لتحديد الموقف من جدوى االنضمام استناداإلى نتا

 .الداخلية للبلد، وإلى طبيعة عمل المنظمة الدولية المعنية وقوانينها وممارساتها
 العالمية التجارة منظمة إلى العراق انضمام شروط

 :يستلزم االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية الوفاء بمجموعة من الشروط أبرزها

 .من سياسات الحماية الكمركيةااللتزام بمستوى أدنى  - 2
إزالة جميع أنواع القيود الكمية المفروضة على االستيرادات ووضع تعرفة مكانها، وهذا  -   1

لسنة  13يتطلب إجراء مراجعة شاملة لقوانين الكمارك العراقية، وبخاصة قانون الكمارك رقم 

الفنية للسلع المستوردة، وكذلك ، والقوانين المتعلقة بالقضايا الفنية، ومنها المواصفات 2084

 .القوانين المتعلقة بالصحة العامة والصحة النباتية والحيوانية

 .رفع جميع أنواع الدعم على الصادرات -   3

العمل على تطبيق سياسة زراعية مناسبة تعالج قضايا الدعم أوال والسماح بدخول  -   4

 .ضوعها إلى التعرفة الكمركية ثانيااألسواق المحلية وكيفية خ الواردات الزراعية إلى

تحرير قطاع الخدمات وفتحه أمام العالم الخارجي، حيث تصر المنظمة الدولية على  -   5

 .تطبيق مبدأ عدم التمييز في قطاع الخدمات

على العراق إصدار وتطبيق قدر من الحماية لحقوق الملكية الفكرية المتفق عليها في  -   6

 .لمنظمة التجارة الدوليةاتفاقية أورغواي 

 .إنجاز مسودة قانون اإلجراءات الوقائية -   7

                                                           

 جامعة كربالء/ باحث في مركز الدراسات االستراتيجية  - الدكتور حيدر حسين آل طعمة 5

http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/251-2015-01-21-06-22-17
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/251-2015-01-21-06-22-17
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 .إنجاز مسودة قانون اإلجراءات المضادة إلغراق السوق -   8

التزام العراق بتنفيذ سياسات إصالحية شاملة لالقتصاد العراقي بما يسمح لحرية - -    0

 .رؤوس األموال واالستثمارات الخارجية
دم إمكانية تطبيق هذه الشروط في ظل الظروف الحالية وفي ظل الواقع ويمكن مالحظة ع

 :االقتصادي الذي يعيشه البلد وذلك لألسباب التالية
الوضع السياسي القائم غير مؤهل إلنجاز مثل هذه المهمات في المرحلة الحالية نتيجة عدم  -2

 .ر السياسياصطفاف المكونات السياسية التي ينقصها االتفاق على وحدة القرا

حيث إن بقاء األمن .إنجاز المهمات االقتصادية المتطورة الوضع األمني الهش اليساعد على-1

متوترا وساخنا سوف لن يشجع على قيام إصالح اقتصادي يلبي طموحات الشعب العراقي 
 .ويتجاوز هذا الترهل في مفاصله العديدة

لس النواب يعرقل مهمة إنجاز خطط إن تعطيل إقرار القوانين االستراتيجية من قبل مج-3

التنمية التي تتطلبها مرحلة بناء االقتصاد العراقي، مثل قانون النفط والغاز، وتعديل بعض مواد 
 .الدستور إلى جانب القوانين األخرى المتعلقة بشؤون التنمية

نهكا  اقتصادا  م-طبقا لعددكبير من خبراء االقتصاد والمختصين  -يعد االقتصاد العراقي -4

 .ومتدهورا ، وهو بحاجة إلىوقت ليس بالقصير ليتمكن من النهوض من واقعه المتخلف
 العالمية التجارة لمنظمة العراق النضمام اإليجابية االقتصادية اآلثار

إن من أبرز المزايا التي تعزى إلى المنظمة هي تحويل االقتصاد الوطني للبلد المعني إلى  -2

تجارة الحرة المستندة إلى المنافسة، وإن هذا من شأنه أن يساعد على اقتصاد حر يعتمد على ال
 .دفع المنتجين نحو إنتاج منتوجات بمواصفات عالية وبكلف منخفضة

البلدان األعضاء وتشجيع فرص  كما أن االنضمام إلى المنظمة يؤدي إلى توسيع أسواق-1

ت البلدان المذكورة في التصدير جراء انخفاض الرسوم الكمركية المفروضة على صادرا
الطاقات اإلنتاجية  األسواق العالمية، مما يعني ازدياد حجم اإلنتاج وارتفاع معدالت استغالل

 .وانخفاض تكلفة الوحدات المنتجة

كذلك فإن التوسع المتوقع في حجم اإلنتاج ال بد وأن ينعكس على توفير المزيد من فرص -3

   .تشرة في معظم البلدانالعمل ومن ثم تقليص حجم البطالة المن

يالحظ أيضاأن االنضمام لمنظمة التجارة العالمية يجذب االستثمار األجنبي، والذي بدوره  -4

كما أن تدفق االستثمار األجنبي يساهم في تدفق التكنولوجيا الحديثة . يحفز االستثمار الوطني
 .حليةإلى البلد العضو، وهذا يساعد في تعزيز القدرات التكنولوجية الم

من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الزراعية المستوردة نتيجة لتطبيق أحكام اتفاقية  -5

وهذا االرتفاع في األسعار يدفع ,الزراعة المتضمنة تخفيض دعم إنتاج وتصدير هذه السلع
القمح )بالبعض إلى توقع حدوث آثارإيجابية على صعيد تحقيق االكتفاء الذاتي من هذه السلع

؛وذلك ألن ارتفاع األسعار سوف ُيشجع المنتجين العراقيين على زيادة المساحات (اصةبصفة خ
فضال  على دخول منتجين جدد بهدف االستفادة من  ,الزراعية المخصصة لإلنتاج الزراعي

 .ارتفاع األسعار
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تتعرض العديد من الصناعات الوطنية العراقية إلى ُمنافسة شديدة في أسواقها المحلية من -6

لصناعات األجنبية الُمماثلة والسيما التي تحصل على دعم من ُبلدانها والتي تباع بأسعار تقل ا
؛لذا فإن رفع هذا الدعم ومكافحة اإلغراق على وفق (عمليات إغراق)عن أسعارها في بلد المنشأ

مبادئ منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى منح الصناعات الوطنية العراقية فُرصة للنهوض 
وسيعمل على تحفيز الصناعات المحلية ورفع مستوى اإلنتاج ,لُمنافسة داخليا  وخارجيا  وا

 .والجودة وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد ومن َثمَّ ارتفاع مستويات المعيشة في العراق

إن نظام فض المنازعات الذي رسمتُه الُمنظمة سيجعل العراق أكثر قدرة في الحفاظ على -7

والسيما أن الدول داخل الُمنظمة الَدولية كانت تفرض إجراءات من ,ه التجاريةمصالحه وحقوق
طرف واحد على التجارة العالمية وهو ما كان يضر باآلخرين دون وجود آلية فاعلة للفصل في 

 .النزاعات التي تنشأ بين األطراف المختلفة
 العالمية التجارة منظمة إلى االنضمام سلبيات

ة جوانب َسلبية ينطوي عليها قرار انضمام العراق إلىمنظمة التجارة العالمية، ومنها  :َثمَّ

حماية ال يمكن للصناعات الوطنية الناشئة أن تقف في وجه صناعات نمت وترعرعت في ظل -2

ترسيخ أقدامها في األسواق الدولية؛ولذلك فإن الُمنافسة التي  ودعم كبيرين مكنتها من
ستتعرض لها الصناعات العراقية في حالة السوق المفتوحة ستكون غير ُمتكافئة وتؤدي إلى 

 .انخفاض اإلنتاج المحلي ومن َثمَّ تدهور حجم الصادرات

ضمن النفط، وذلك على أساس إن النفط سلعة استراتيجية إن اتفاقيات التجارة العالمية لم تت -1

فضال  على أن تحديد سعر النفط خاضع لعوامل ,تدخل في صناعة العديد من السلع األُخرى
إال أن بعض االقتصاديين يعتقدون أن السبب الحقيقي .العرض والطلب في األسواق العالمية

فُرصة للدول الصناعية في اتخاذ أي إجراءات وراء استبعاده من اتفاقيات المنظمة، هو إتاحة ال
وتسعى .ومصالحها االقتصادية حمائية بغية التحُكم في تدفق النفط إلى أسواقها وبما ينسجم

الدول المستوردة إلى السيطرة على زمام الطلب واألسعار وتعظيم منافعها على حساب الدول 

ال يبقي سوى ,%(05)الذي ُيمثل قرابةوبهذا فإن استبعاد النفط من صادرات العراق، .المنتجة

فقط من إجمالي الصادرات الُمتمثلة بالصادرات الزراعية والصناعية والبتروكيمياوية %( 5)

وبذا يصبح الجزء األكبر من هذه الصادرات خارج اتفاقيات المنظمة، ,والتعدين والسلع األُخرى
 .مما يحد من اآلثار اإليجابية لالنضمام إلى المنظمة

والسيما ارتفاع ,عمل تنفيذ التزامات الُمنظمة على ارتفاع تكلفة برامج التنمية بشكل عامي-3

تكلفة استيراد التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع وحقوق الطبع والنشر 
 .واستخدام العالمات التجارية واالمتيازات الصناعية

االنضمام تجاه أي سلعة مصنعة إذا تسببت بحدوث رغم إمكانية اتخاذ إجراءات حمائية بعد  -4

إال ,2004من اتفاقية الغات  20ضرر بالغ، أو هددت بحدوثه، للصناعات الناشئة بحسب المادة 

أن اشتراط تعويض الدول المصدرة لتلك السلعة عن اآلثار الناجمة من ذلك، يحد من إمكانية 
 .في حماية الصناعات المحلية استخدام هذه األداة
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. قد ينُجم عن تنفيذ اتفاقيات المنظمة ارتفاع في تكاليف الَخدمات، كَخدمات النقل والتأمين-5

مع العالم، فإن ارتفاع ( استيرادا  وتصديرا  )وألن العراق يتسم بارتفاع حجم تجارته الخارجية 
 .هذه التكاليف سيزيد من أعبائه المالية

ه ضغوط على العمالة في العراق، من حيث قد يؤدي انضمام العراق إلى المنظمة بتوجي-6

وقد , بهدف تخفيض تكاليف اإلنتاج تخفيض أجورها وتقليص الخدمات االجتماعية المقدمة لها
 .يصل األمر في بعض القطاعات إلى االستغناء عن أعداد كبيرة من هذه العمالة

استخدام السياسات  يؤدي انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية إلى إضعاف قدرتِه على -7

االقتصادية التي تتناسب مع ظروفه الواقعية وأهدافه التنموية،مما سيفقده قدرا  كبيرا  من 
صالحيات اتخاذ القرار في العديد من المجاالت الصناعية والزراعية،من نحو تحديد بعض أنواع 

 .وعدم تقييد االستثمارات األجنبية,الدعم المسموح به

لمنظمة التجارة العالمية يعني فيما يعنيه فُقدان العراق لمصدر مهم من مصادر إن االنضمام  -8

وفلسفة  ئمتعمل المنظمة على خفضها بما يتالاإليرادات والمتمثل بالتعرفة الكمركية التي س
 .تحرير المبادالت التجارية
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الفشل فـي إدارة موارد المجتمع
6 

 

 
 
 

بين السياسة ( من بين تعريفات ال تعد ) المشترك  أحسب أن التعريف المختزل والموحي، 
علم وفن إدارة موارد المجتمع لتحقيق النفع العام ) واالقتصاد، يمكن تلخيصه بالعبارة اآلتية؛ 

والمعروف أن كال  من علمي السياسة واالقتصاد يوفران معايير ثابتة، وأخرى متغيرة للتأكد (. 
ن عدمه، وفيما إذا كانت قادرة على الوصول إلى األهداف من حسن أداء تلك اإلدارة للموارد م

وكلما كانت الموارد المتاحة لإلدارة أكبر زاد . المبتغاة، أو إلى نقطة قريبة منها، أو بعيدة عنها
. التحدي، وتعقد العمل، في مقابل اتساع هامش الحركة والمرونة، وفرص االبتكار واإلبداع

، وفي ضوء ما وضحناه آنفا، نجد 1003العراقي بعد نيسان وحين نعاين واقع حال االقتصاد 

 .صورة فشل إداري كبير، في الحقلين معا ، قد يكون األكثر سوءا  في التاريخ المعاصر
فالمرء ال يحتاج إلى ثقافة تخصصية متعمقة في نطاقي علمي السياسة واالقتصاد ليحكم على 

واألدهى أن . عشرة سنة األخيرة باإلخفاق الكارثيإدارة موارد المجتمع العراقي في مدة االثنتي 
ما أتيحت لتلك اإلدارة، في غضون هذه المدة، من موارد مالية تعادل أكثر من ثالثة أضعاف ما 

، أي خالل تسعين 2012أتيحت لإلدارات السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 

السريع في أسعار النفط في السوق  وتكشفت درجة هذا الفشل الذريع بعد االنخفاض..سنة

، إلى حد االضطرار إلى (دوالرا  له  50دوالر للبرميل إلى أقل من  200من أكثر من ) العالمية 

وبطبيعة الحال .من مبلغ الموازنة % 50وضع الميزانية العامة للعام الحالي بعجز يقترب من 

عامل األهم في هذا المآل غير السار فإن أي متابع للشأن االقتصادي العراقي سيشير إلى أن ال
هو الفساد، ونهب المال العام، من دون رادع أخالقي أو قانوني صارم، من غير أن ننسى الورم 
السرطاني الخبيث الذي تمدد في جسمنا االجتماعي والسياسي، وهو العنف السياسي واإلرهاب، 

إال أن الفساد لم يكن سوى .. هوال شك أن الفساد نفسه يغذي هذا الورم الكارثي ويتغذى من
تحصيل حاصل لجملة أسباب، أولها باعتقادي طبيعة االقتصاد الريعي الذي هو التسمية 

فضال  عن هشاشة الدولة التي تكونت بعد سقوط نظام صدام، . المناسبة، لالقتصاد العراقي
 .واحتالل العراق، وعدم وجود فلسفة واضحة لها

احد، ولم تبادر الحكومات المتعاقبة إلى تنويع مصادر الدخل القومي ظل االقتصاد العراقي ببعد و
بجدية كافية، بعد أن كانت إيرادات النفط الضخمة تغطي عجز النفقات العامة من دون بروز 

مشكالت كبيرة إلى السطح، تجعل تلكم الحكومات إزاء تحٍد حقيقي يجبرها على تنمية الموارد 
وكان التدفق المستمر لعائدات النفط المالية الضخمة . المختلفةوتوظيفها في قطاعات اإلنتاج 

                                                           

 العربي العالم في العلمانية واالبحاث الدراسات مركز - سعد محمد رحيم 6
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يستر الفشل المتكرر في توظيف األموال، والوصول إلى االستخدام األمثل للموارد، البشرية 
  .منها والمادية

وما تحقق من منجزات نسبية في ميادين االقتصاد الوطني، خارج قطاع استخراج النفط، منذ 
منصرم وحتى نهاية سبعينياته، جاءت الحروب الكارثية بدءا  من الحرب عشرينيات القرن ال

، مع دخول 1003العراقية اإليرانية لتنخر أسسها، حتى إذا ما سقط نظام صدام في ربيع العام 

قوات االحتالل، انهار كامل البناء، وتكشفت حقيقة األزمة المرّكبة والمستعصية في بنية الدولة 
 .واقتصادها
بة،  وها نحن نعيش اليوم في دوامة حلقة كارثية مفرغة، حيث العوامل السيئة والمعيقة والمخرِّ

يدعم بعضها بعضا ، ويديم استمراره، حتى ليغدو من الصعب تعيين النقطة التي منها يمكن كسر 
والمعروف أن الحقل االقتصادي في . تلك الحلقة، ومعالجة المشكالت المتالحقة الولود داخلها

ال يشتغل باستقاللية، حتى وإن كانت نسبية، عن غيره من الحقول األخرى، ال سيما  العراق
 .السياسي منها

على عكس الدول المتقدمة اقتصاديا ، حيث العامل االقتصادي، والمصلحة االقتصادية، هما 
كا السياسة إلى حد كبير، نجد العكس في الدول المتأخرة ،إذ تصبح السياسة واإليديولوج يا محرِّ
هة للحياة االقتصادية التي تبقى، بسبب ذلك، في حالة وهن وعجز وارتباك  والثقافة هي الموجِّ

وليس المقصود بكالمنا هذا هو أن الحل يكمن في ترك الحقل االقتصادي آلليات . طوال الوقت
ية فهذه الحالة األخيرة تفضي حتما  إلى توسيع الهوة الطبقية، وتسّيد أقل. السوق ومقتضياتها

ولكن، حتى مع الخيار الرأسمالي تحت ضغط ظروف . غنية على ثروات المجتمع ومقدراته
العولمة، وهي أضعف اإليمان بطبيعة الحال، البد من جعل السياسة العقالنية أداة رقابة وتقويم 

 .وتصحيح لتقلبات السوق واختالالتها واختناقاتها
وإن الوضع . ق، بمفاصل االقتصاد الوطنيإن مشكالت السياسة هي األكثر تأثيرا  في العم

السياسي إن كان في حالة استقرار أو فوضى ينتقل بتأثيراته إلى حقل االقتصاد وما يتصل به 
وبعد أن تحّولت السياسة إلى دائرة . من عمليات إدارة وإنتاج وسياسات وبرامج اقتصادية

في تعزيز السلطة واتساع دائرة  صراع أزماتية لالستحواذ على مصادر الثروة التي هي األساس
ضا  لصدمات متالحقة وإذا ما عرفنا أن ما تبقى من . النفوذ صار االقتصاد في مهب الريح، ومعرَّ

هيبة الدولة تسترها وتديمها الثروة النفطية المتدفقة بغزارة، فإن اضطراب ذلك التدفق سيؤدي 
دد كيان الدولة نفسه، ما لم تجد لنفسها منطقيا  إلى تخلخل الوضعين السياسي واألمني معا ، ويه

 .مخارج ستراتيجية تنقذها من التفكك
إن الوصول غير المشروع، السهل، إلى مصادر الثروة السائبة نسبيا ، أرسى دعائم مؤسسات 

الطائفية والعشائرية على حساب مؤسسات المجتمع المدني، فيما / المجتمع األهلي الدينية
انا ، ساحة الغتناء فئات متسلقة انتهازية طارئة عليها، وجدت أضحت األخيرة نفسها أحي

وفي كلتا . فرصتها في استثمار هذا المجال المقبول والمشروع، لمصالحها األنانية الخاصة
الحالتين كان المشروع المدني الديمقراطي الوطني، وتنمية االقتصاد، والسالم المجتمعي، هو 

 .الضحية
ة، أو مشكلة طارئة مثل تلك التي من الممكن أن تتعرض لها أكثر ما نعانيه ليس أزمة عابر

بل هو تعبير عن اختالل بنيوي فادح .. اقتصاديات العالم قوة، ناهيك عن االقتصاديات األضعف
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كان بعيدا  عن األنظار ،نوعا  ما، لمدة طويلة بسبب اإليرادات الكبيرة للنفط السيما خالل العقد 
ت التي تخفي غالبا  حقيقة المشكالت واألزمات المستعصية والمزمنة في تلك اإليرادا.. األخير

 .الحياة االقتصادية المعتمدة على هبات الطبيعة، ال على الفعل اإلنساني الخالق والمنتج
 الهدر في االستخدام

ويتكامل استغالل كال الموردين ويتسق .. االستخدام يخص الموارد البشرية، والموارد المادية
وإذا كان العراق يعد من الدول التي تمتلك .. القتصاديات المتقدمة، واآلخذة بالنموفي ا

احتياطيات نفطية ضخمة، وربما كان صاحب ثاني أكبر احتياطي لهذه المادة الستراتيجية في 
العالم بحسب بعض التوقعات، فإنه بالمقابل يمتلك موارد وثروات أخرى ال تقل أهمية عن النفط 

رض الواسعة الخصبة الصالحة لزراعة ومنتجات متنوعة، ووجود معادن أخرى في ، ومنها األ
باطن أرضها كالكبريت والفوسفات، فضال  عن الثروة البشرية النوعية التي لم توظف إبداعيا  

ونعرف إلى أي حد تراجع اإلنتاج الزراعي في العراق، فيما تضاءلت االستثمارات في .. وإنتاجيا  
االستخراجية غير النفطية، وانكمشت في مجال الصناعات التحويلية حتى كادت  مجال الصناعات

وتوقفت معامل ومصانع كثيرة عن اإلنتاج، سواء في القطاع العام أو القطاع . أن تتالشى
الخاص، لتشكل معامل ومصانع القطاع العام عبئا  ثقيال  على ميزانية الدولة، بسبب وجود أعداد 

املة فيها يتقاضون أجورا  ورواتب من غير مساهمة تذكر في العملية كبيرة من القوى الع
إلى جانب عدم قدرتنا على مواكبة التطورات في حقل االقتصاد الناعم المتمثل . اإلنتاجية

وال أعتقد ان ثمة دولة تعاني ..بالمعلوماتية، والذي يعد مجاال استثماريا  هائال  في وقتنا الحاضر
ونعرف أن نسبة عالية من السكان تحصل اليوم . ك التي نعانيها في العراقمن بطالة مقّنعة كتل

وبذا فإن جزءا  كبيرا  من الميزانية التشغيلية . على دخول من غير أن تؤدي أي وظيفة إنتاجية
 .تذهب إلى فئات ليس لها أي دور في خلق القيمة الفائضة

لمعلوماتية، ليس من ناحية االستفادة من لم نواكب التقدم النوعي الحاصل في ميادين التقنية وا
جانبها الفني وحسب، وإنما من ناحية تدريب اليد العاملة التخصصية الماهرة إلدارتها، وجعلها 

وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى خلق الحكومة اإللكترونية .. حقال  إنتاجيا  يدر دخال  كبيرا  
قية التي ما تزال تتوسل في أداء عملها بتقنيات والحكومة الذكية فإن البيروقراطية العرا

وأساليب أكل الدهر عليها وشرب، تعيق تقدم ميادين االقتصاد كافة وتعد عامل هدر كبير للوقت 
 .والموارد

في االقتصاد الريعي، ومع عدم وجود سلطة قوية، وأرضية قانونية مستقرة، وجهاز قضائي 
السيما أن . الفساد في مفاصل الدولة االقتصادية كافة فعال فإن النتيجة المنطقية هو استشراء

ثروات المجتمع تغدو ماال  سائبا  غير محمي بسلطات أمنية وقضائية، وإجراءات ومؤسسات 
 .رقابة، وقوانين فعالة

إن اقتصادنا ريعي اتكالي، يوفر المناخ لخلق فئة طفيلية شرهة، وشرائح اتكالية واسعة، تسعى 
 .ن غير أن تفكر بأداء عمل إنتاجي نافعللحصول على دخول م
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 10257دقيقة فقط لتمرير موازنة العراق لعام  80

 
  

إستطاع , في واحدة من االحداث التي يجب ان تسجل في موسوعة غينيس لألرقام القياسية 

فقد بدأت , دقيقة فقط  80خالل  1025مجلس النواب العراقي من تمرير الموازنة االتحادية لعام 

 8550وانتهت في الساعة (  2/  10الخميس ) الجلسة في الساعة السادسة من مساء أمس 

بعد ان تم تأجيلها في نفس اليوم لعدة مرات حيث كان من المفترض ان تعقد جلسة , دقيقة 
ولكنها تأجلت نظرا النعقاد اجتماع رؤوساء الكتل لالتفاق على الموازنة , مجلس النواب صباحا 

لوقت اخر وتم تحديد الخامسة مساءا النعقادها وبعدها تم االتفاق على عقد الجلسة  وقد تأجلت, 
وهذه التأجيالت ادت الى تأجيل استضافة وزير الداخلية محمد الغبان الذي , في السادسة مساءا 

وقد كانت , حضر الى بناية المجلس ووجد الرئاسة منشغلة بمشاوراتها لتمرير الموازنة 
وع حيوي يتعلق باألوضاع االنسانية في المناطق المحررة وما يحصل فيها من استضافته لموض

 .تداعياتها 
والن جلسة المجلس لمناقشة الموازنة قد تم نقلها مباشرة عبر شاشات الفضائيات فقد شهد 

فعدد الغائبون عن الجلسة قرابة المائة عضوا وقد , الجمهور الطريقة التي مررت بها الموازنة 
وقد استدرك رئيس , عضاء الحاضرون الجلسة وهم لم يطلعوا على تفاصيل الموازنة دخل اال

وبعدها تمت , المجلس السيد سليم الجبوري لذلك فطلب توزيع نسخ من الموازنة على االعضاء 
قراءة النصوص وهي تشير الى جداول والجداول لم توزع ولم يعرف االعضاء تفاصيلها وتم 

وحسب ما ذكره النائب فائق الشيخ فان عدد اجهزة االستنساخ في , الطلب بتوزيع الجداول 

فقط مما يعني تأخر توزيع الجداول على االعضاء وعدم معرفتهم بما يطرح (  1) المجلس هي 

وقد اعترض العديد من االعضاء على السرعة والعجلة في التصويت واستخدام رفع , من ارقام 
كما التبس االمر , خير هو االسلوب المعتمد في التصويت االيدي بدال من التصويت اآللي واأل

على اغلب االعضاء الن تسلسل المواد قد اختلف اثناء التصويت بحيث ان الموجود في اوراقهم 
 .بشكل وما تتم قراءته بشكل آخر 

وقد جاءت الموازنة بعكس التصريحات التي ادلى بها العديد من اعضاء المجلس اثناء ورود 
بحيث تم تثبيت اعباء على المواطنين اكثر مما اقترحته الحكومة , الموازنة من مجلس الوزراء 

كما تمت اضافة الرسوم العالية على السكائر والكحول , فقد تمت زيادة الضرائب والرسوم 
مما سيجعل , وجميع السلع بموجب قانون التعريفة الكمركية الذي كان معطل رغم صدوره 

كما ان الموازنة أبقت ,  1025في اعلى درجاته خالل عام ( الحزمة على البطون شد ا) شعار 

على العيوب السابقة من حيث االعتماد على االيرادات النفطية وعدم اعطاء اية اليات لتشغيل 
والمصادر التي تمت اضافتها لتمويل العجز تتضمن القروض الداخلية , القطاعات االخرى 
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وفي , لى المواطنين من خالل الضرائب والرسوم واالدخار االجباري والخارجية والتضييق ع
التي , المجمل فان ما خرجت به الموازنة لم تأخذ بنظر االعتبار اي من المقترحات والكتابات 

كما ان جل , نشرت للمساعدة في ايجاد افكار جديدة لتنويع االيرادات والتخفيف على المواطنين 
 .على الموظفين ال غير  غضب الموازنة قد تم صبه

تشير الى انها خضعت لصفقات , ان االجواء التي سادت مناقشة وإقرار الموازنة االتحادية 
بحيث ان رئيس المجلس فرض , سياسية فمن الواضح ان لكل طرف مصلحة في هذه الموازنة 

ان يجري هيمنته على جميع نقاط النظام واالعتراضات ولم تشهد الجلسة اية انسحابات كما ك
وفي الطروحات الموضوعية التي تعرض لها لإلحراج لجأ للتشاور مع اللجنة المالية , سابقا 

ومن , والتعويل على آراء رئيسها احمد الجلبي حتى وان تقاطع مع توجهات بعض االعضاء 
المالحظ بان اللجنة المالية قد قامت بإضافة مواد الى قانون الموازنة لم تكن واردة في 

وفي العموم فان هذه الموازنة اكثر ترقيعية من , وص التي ارسلها مجلس الوزراء النص
فقد تم تسعير برميل النفط , التوقعات التي ذهب اليها من اهتم بموضوع الموازنة في االعالم 

دوالر  30 -38دوالر والسعر الحالي بموجب االسعار التي تتبعها سومو هي بحدود  56ب

مليون برميل يوميا وهو رقم لم يصله العراق منذ  353صادرات قدرت كما ان ال, للبرميل 

 .ولحد اليوم  1003

بان خروج الموازنة بهذا التاريخ انجاز ( الذي احتفل بإصدار الموازنة ) لقد اعتبر البعض 
باعتبارها قد صدرت في شهر كانون الثاني في حين انها كانت تشرع في نيسان او , تاريخي 

ولكن العبرة ليس في تاريخ اصدار الموازنة وإنما في انعكاسها , سنوات السابقة مايس خالل ال
وهي ستكون شديدة الوطأة على الفقراء ومحدودي الدخل وستتعرض , على حياة المواطنين 

وكان من الممكن ان تعالج العديد من المثالب في , هذه الموازنة الى العديد من االنتقادات 
فالمواطن سوف يستشعر آثارها , قت واإلجراءات الصحيحة لمعالجتها الموازنة لو ترك الو

فحتى تخفيض النفقات الحكومية سيسبب , السلبية وبشكل يزيد من الضائقة المالية التي يعانيها 
توقف للعديد من االعمال كما ان فرض ضرائب ورسوم سيزيد من التضخم وزيادة االسعار 

سعار السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات واإليجارات ورغم ذلك سترتفع ا, ويقلل الطلب 
وربما ستزيد تداعيات الموازنة من حاالت الفساد االداري بحيث تمتد الى مفاصل , واالجهزة 

وفي المجمل فان الكثير من الناس استشعروا الخطر القادم من اقرار , عديدة في اجهزة الدولة 
رغم انها تتعلق بحياتهم القادمة فالدارج في العراق ان ما , الموازنة بعدد محدود من الدقائق 

 .يرتفع سعره اليوم ال يعود لالنخفاض قط 

 

  

  


