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اآلكل والمأكول في الحرب على : قطاف الفتنة

اإلرهاب
1
 

 

بسبب انعكاسات الحادث اإلرهابي المروع في مدينة سدني االسترالية وبعده حادث شارلي ايبدو، 

مخاوف وتهديدات ميدانية على الدوائر السياسية والعسكرية الغربية تمثلت في مستقبل استجدت 

االستقرار األمني واالجتماعي والسياسي عليها في حال عودة آالف الرعايا والمنخرطين في هذا 

التنظيم الذي يقاتل في سوريا والعراق وليبيا التابعين لها، فهل حقا يمثل هؤالء الرعايا خطرا 

مجتمعاتهم بعد عودتهم حسب ما تؤكده التقارير واألمنية واإلعالمية، إذ ان العد التنازلي  على

 م وهل تهديدهم يختلف من دولة إلى أخرى؟4102لعودتهم ابتدأ منذ بداية العام 

في اإلجابة على هذه التساؤالت البد من التطرق إلى العالقة بين هذه التنظيمات التكفيرية التي  

عاقبت في التسميات واحتفظت بالمضامين التكفيرية ذات األسس والمبادئ الفقهية اختلفت وت

 .وبين العالم الغربي الداعم لها( تنظيم داعش)والعقائدية والتاريخية المنحرفة وخاصة 

تعود بدايات هذه العالقة إلى فترة الحرب الباردة حيث استطاع الغرب وخصوصا الواليات 

اختراق المنظومة الفكرية والعقائدية والفلسفية لبعض الجماعات اإلسالمية المتحدة األمريكية 

وتوظيفها بما يخدم مصالحها في المنطقة والعالم وخاصة في صراعها مع االتحاد السوفيتي 

آنذاك، حيث وظفت هذه الجماعات في القتال ضد قوات االتحاد السوفيتي التي اجتاحت أفغانستان 

مكانات المادية والبررية والعسكرية لهذه الغر  بعد إسقاط حكومة وسخرت لها اإل0891عام 

طالبان التي تعّد الحاضنة الكبرى للجماعات التكفيرية في العالم تعامل الغرب مع هذه الجماعات 

 -:وفق عدد من القواعد

إفراغ أفغانستان من الجماعات األجنبية التكفيرية وإرجاعها إلى دول المصدر التي كانت -0

 .(العرب األفغان)غلبها عربية حملت مصطلح ا

عدم القضاء على هذه الجماعات واالحتفاظ بقيادتها في المعتقالت وغيرها من األماكن في -4

 .العالم

تطوير المنحى العدائي لهذا الجماعات وبما يتالءم مع طبيعة المرحلة وذلك بتوظيف التكفير -3

ن وخاصة في بلدان الررق األوسط كتبرير لنراطات الطائفي والعرقي لهذه الجماعات ضد اآلخري

 .هذه الجماعات

تلك الخطوات تمثل األبرز عند أي دراسة أو تحليل لتعامل الغرب وخاصة الواليات المتحدة 

األمريكية مع هذه الجماعات ومنها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش اليوم آنذاك، بعد إسقاط النظام 

م استقدمت هذه الجماعات للعراق القابع تحت االحتالل 4112م م، وفي بداية عا4113العراقي 
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األمريكي والتي اتخذت تسميات مختلفة واغلبها كانت من جنسيات عربية، وقد اتسعت هيمنة 

الجماعات التكفيرية هذه لترمل دول المصدر العربي سابقا لهذه الجماعات في أفغانستان 

ربيع العربي التي يصفها البعض بالعفوية أربكت والعراق وبعض دول المصدر إال أن إحداث ال

هذا التحول ووضعته في موقف حرج الن إستراتيجية هذه الجماعات والدول الداعمة تقوم على 

أسس التحول من بلد إلى أخر وفق أزمان متباعدة نوعا ما وليس ممارسة أنرطتها في أكثر من 

ي تعاملها مع هذه الحركات المتطرفة بلد في آن واحد، أما صورة االستراتيجية الغربية ف

 -:خصوصا بعد أحداث ما يعرف بالربيع العربي فتمثلت بما يلي

تعزيز حضور هذه الجماعات في دول الربيع العربي وذلك بدعمها بالعناصر البررية من  -0

 .رعاياها أي تحول المصدر من العربي سابقا إلى األجنبي وخاصة الغربي

ركات التي تعرف باإلسالم السياسي التي لم تدخل بعد الجانب الميداني دعم بعض القوى والح -4

في التطرف والتكفير في الوصول إلى الحكم عبر صناديق االقتراع ليكون االنقالب عليها بعد ذلك 

وإبعادها عن هذا الكسب سبب في تحولها إلى ممارسة العمل الميداني التكفيري وهذا ما حدث في 

 .وان المسلمينمصر مع جماعة اإلخ

نراطات الجماعات التكفيرية في المنطقة العربية التي أصبحت جزء من إحداث ما يعرف بربيعه  

التي استطاعت أن تحرفه عن مساراته العفوية التي سار عليها في بادئ األمر تميزت في ذلك 

ر ذلك الزخم العددي من المقاتلين األجانب في صفوفها وخاصة الجنسيات الغربية، على اث

الساحة الميدانية لنراطات هذه التنظيمات وخاصة تنظيم داعش فرضت صورة جديدة وهي أفول 

وذوبان العنصر المحلي ليحل العنصر األجنبي مكانه أو في الصدارة وذلك لكثرة الجنسيات 

المختلف التي انضمت إليها، وهذا ما عكسته مجريات اإلحداث في سوريا وليبيا والعراق أخيرا، 

داث الربيع العربي ودخول الجماعات التكفيرية فيه والذي تمثل في جوانب عسكرية وأخرى اح

 -:سياسية ترك حقائق على األر  لم تكن في حسابات الجميع وخاصة الغرب وهي

العنصر المحلي في هذا التنظيم بدأ ينسحب شيئاً فريئا بسبب طول أمد الصراع واليأس من  -0

 .وا من اجلهاتحقيق أهداف عسكرية انضم

الكثير من الررائح غرر بها للدخول بهذه التنظيمات بقصد الثورة والتغيير إال أن االنحراف  -4

 .في مجريات اإلحداث على األر  جعلها تدرك فيما بعد أنها مخططات ابعد واكبر من ذلك

م الحقيقة في المقابل الجماعات األجنبية في هذه التنظيمات ومنها تنظيم داعش أصبحوا أما -3

 .ذاتها وهي استحالة تحقيقهم أي من األهداف التي جندوا للقتال من اجلها

اإلعدادات العسكرية لهذه التنظيمات تمثلت في الحرب الخاطفة والسريعة التي اعدوا للقتال -2

وفق فلسفتها، حيث استطاعت أنظمة الدول المستهدفة معالجتها واستثمار تلك االستراتيجية التي 

 .العقيدة األمنية والعسكرية الغربية لصالحها بإطالة أمد الصراعتميز 

إّن كل هذا خلق للعنصر األجنبي الملل واليأس في التفكير بترك القتال والصراع الدائر والعودة 

 .إلى البلد األم

من هنا بدأ العد التنازلي الرتدادات داعش على الغرب والذي يتمثل في عودة تلك اآلالف من 

المقاتلين إلى مواطنهم األصلية ومنها أوربا والواليات المتحدة األمريكية واستراليا، هذه الدول 

أحست بهذا الخطر منذ أن تجاوز الصراع الفترة التي رسمت له أشهر أو اقل من ذلك، في عام 

م حددت أشهر قليلة لسقوط دمرق بأيدي هذه الجماعات واليوم نحن في نهاية العام 4100
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م، ولم تسقط من سوريا اال تلك الصحاري واألرياف الضيقة المحاذية لتركيا، منذ بداية 4102

م ونتيجة لهذه المعطيات التي افرزها هذا الصراع الدائر والغرب يحتبس أنفاسه قلقا 4102العام 

 .وخوفا من عودة رعاياه الغارقين في هذا الصراع إليه وهم باآلالف

منية واإلعالمية المختلفة إن تنظيم داعش أصبحت اغلب عناصرها فحسب التقارير األممية واأل 

، يتراوح عدد األوربيين واألمريكان (إلف مقاتل 01 - 00)أجنبية وان نسبتهم تتراوح مابين 

، ومن 011من فرنسا : فهم كالتالي( 4211)واالستراليين المنتمين إلى هذا التنظيم حوالي 

مقاتل أما  01، ومن الواليات المتحدة 011ومن الدنمارك  ،051، ومن استراليا 211بريطانيا 

باقي الدول األخرى ال تتوفر إحصائيات لعدد رعاياها المنتمين لهذا التنظيم في سوريا والعراق 

من كل منهما، إلى جانب المنتمين إلية من داخل بلدان المنطقة وبقية دولة العالم كأفريقيا واسيا 

جرة العكسية والعودة إلى الديار لهؤالء المقاتلين أمر ال مفر منه فهم ومن شتى بقاع العالم، اله

مواطنون كل منهم يحمل جنسية بالده وبالتالي غلق الحدود بوجههم محال في ظل الترريعات 

 .والقوانين السائدة لدى بلدانهم التي تمنع من ذلك

مية جهادية تخرج دائما من وفي النهاية البد من الذكر ان عواقب صناعة وتبني تنظيمات إجرا 

تلك الخطط الحمراء المحددة يعد من اكبر الحماقات االستراتيجية األمنية والسياسية وخصوصا 

عند إضفاء الصفة العالمية عليها وادلجتها دينيا وعقائديا، وهذا ما أقدم عليه الغرب في دعم 

 .تدادها عليهوإيجاد هكذا تنظيمات في المنطقة وها هو اليوم يعاني من خطر ار
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لماذا دول الررق األوسط هي األكثر نسبة في رفد 

تنظيم داعش باإلرهابيين قياسا بالدول األوربية 

؟؟؟
2
 

 
المصادف يوم الثالثاء ( أر .أس.سي.أي) كرف المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي 

يقدر " داعش " بأن عدد المقاتلين األجانب الذين انظموا إلى صفوف تنظيم  4105ـ10ـ40

 مقاتال 41.031" بحدود 

فيما أكد إن دول الررق األوسط , "الدول األوربية " منهم تقريبا من % 41مريرا إلى أن  "

ائرة في العراق وسورية تجعل بين أن المعارك الد, تركل النسبة األكبر في رفد التنظيم بالمقاتلين

  .!!! تلك المناطق أكثر استقطابا للمسلحين األجانب

بأن العد " , (المدى برس ) تابعته , في تقرير له , وقال المركز الذي يتخذ من لندن مقرا

 41.031التقريبي للمقاتلين األجانب في تنظيم داعش والقادمين من كل أنحاء العالم يقدر بحدود 

هو األمر الذي يجعل من الحرب الدائرة في سورية والعراق من المناطق استقطابا و, مقاتال

  " 0825للمقاتلين األجانب في بلدان ذات غالبية مسلمة منذ العام 

بلدا حول العالم  51اإلحصائيات اعتمدت على معلومات موثقة شملت " وأضاف المركز إن 

المعلومات تضمنت " موضحا إن "  4102والتي جمعت ضمن فترة النصف الثاني من عام 

  " األعداد الكلية من المسافرين الذين توجهوا إلى مناطق القتال في سوريا والعراق

حيث وصل , تزايد عدد المقاتلين األجانب القادمين من دول غربية أوربية"  وأشار المركز إلى

مبينا إن تلك , "4103 آالف مقاتل تقريبا وهو ضعف الرقم الذي تم تحديده عام 2عددهم إلى 

  ."اإلحصائيات تجاوزت تخمينات االتحاد األوربي

لذا فأن أكثر الدول , أعتمد في إحصائيته على النسبة السكانية للبلدان" أنه , وأكد المركز

األوربية تصديرا للمقاتلين األجانب هي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وكذلك بلجيكا والدنمارك 

دول الررق األوسط تركل النسبة األكبر في رفد التنظيم بالمقاتلين " مريرا إلى إن , "والسويد

آالف مقاتل قادمين من بلدان  3مع وجود , ألف مقاتل تقريبا 00األجانب حيث يصل عددهم إلى 

  ."االتحاد السوفيتي السابق

 

ن األجانب قد قتل من المقاتلي% 01إلى  5إن نسبة تتراوح من ", وتابع مركز األبحاث الدولي

من المقاتلين يتوقع أنهم تركوا ار  % 31إلى  01فيما تتراوح نسبة أخرى من , في المعارك

                                                           

 منبر العراق الحر - عامر صالح.د 2
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وبهذا " مؤكدا , "المعركة عائدين إلى بالدهم أو تم احتجازهم في بلدان أخرى أثناء الترانزيت

وريا والعراق أقل يكون العدد الفعلي من المقاتلين األجانب المتواجدين حاليا على األر  في س

  ."من العدد المذكور

استمر بجمع المعلومات عن عدد المقاتلين األجانب في تنظيم داعش " انه , ويبين مركز األبحاث

فضال عن نرر إحصائيات في نيسان وكانون األول من عام , 4104في سوريا والعراق منذ العام 

   ." 4102إضافة إلى إحصائيات أخرى تم نررها في أيلول , 4103

واإلحصاء , رغم إن اإلحصائيات المذكورة أعاله هي صماء ال تنطق كثيرا عن طبيعة الظاهرة

عادة كما هي تقاليد البحث العلمي عندما يكون عاريا عن التفسير لن يدعك أمام تصور واضح أو 

وسط لماذا اإلرهابيين في داعش معظمهم من بلدان الررق األ: يفتقد إلى اإلجابة على التساؤل

  .؟؟؟

وال يعني أبدا القضاء عليه مباشرة , اإلرهاب بدون شك له بيئة حاضنة ومواتية لديمومته وبقائه

الن سنة البحث العلمي تستدعي , بالحرود العالمية العسكرية يعني اختفائه عن الظهور ثانية

ومن هنا , ابمعالجة الظاهرة من خالل أسبابها وليست من خالل قطع دابر األعرا  وبقاء األسب

تأتي أهمية التزامن في القضاء على األذرع العسكرية لإلرهاب مع مجمل تغيرات اقتصادية 

داعش " واجتماعية وثقافية وسياسية في البيئة التي ينتعش فيها اإلرهاب بمختلف مسمياته 

  .!!! " وأخواتها

لي وما يفرزه من أسوق هنا بعض من العوامل العامة التي تعتبر بيئة حاضنة للتحجر العق

  :وأبرز هذه العوامل هي, وفي مقدمتها االرهاب, مظاهر

فالفقر بطبيعته التي تجبر اإلنسان على , ـ حالة الفقر العامة في اغلب المجتمعات العربية 1

فهي تحصره في ضيق األفق والتقليل من مساحات اإلبداع والحد من , التفكير بلقمة العيش فقط

 .قليةاستثمار القدرات الع

ـ هيمنة الفكر السياسي والديني المتعصب في الحياة العامة والذي يرفض جميع أشكال التطور  2

ويتربث في الماضي إليجاد الحلول لمركالت , والتقدم العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي

فيعتبر ما عنده هو صالح لكل , ويرفض ممارسة النقد والنقد الذاتي لفكره وممارساته, الحاضر

 .وبالتالي يرل قدرة العقل على التواصل مع معطيات الحضارة العالمية, زمان ومكان

, ـ االستبداد السياسي المتمثل بفقدان حرية الرأي وغياب الديمقراطية في كل مفاصل الحياة 3

التي , ابتداء من السلوكيات الفردية والمؤسساتية صعودا الى قمة النظم السياسية القمعية

وتحول الكيان االجتماعي الى , ات الفردية الالزمة لتطوير شخصية الفرد وعطائهتحاصر الحري

تجيرها متى ما تراء وتخرسها عند الحاجة وتساوي , كتلة هامدة عديمة التمايز والفاعلية

حيث أن التمايز الفعال بين األفراد في القابليات والقدرات هو احد حقائق الوجود , أفرادها هالكا

  .يرورتهاإلنساني وص

هذه العوامل مجتمعة وعبر إعادة إنتاجها وتكريسها لعقود قادرة على خلق عقل متحجر وبوابة 

وهنا ألخص محددات العقل المتحجر والمهيأ لرتى صنوف . واسعة للعنف والقتل واإلرهاب

كما عرضها هاشم صالح في مقدمته لكتاب , اإلرهاب والعنف الفردي والجماعي بعدد من المعايير

وعلق عليها الحق الكاتب محمد , قراءة علمية.. الفكر اإلسالمي : لمحمد أركون والموسوم

, وقمت بمطاوعتها لطبيعة مقالي هذا" ميلتون روكيش " وهي مأخوذة من المفكر , المطيري
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   :وهي كاألتي

 

بها ـ يمكن تحديد دوغمائية عقل ما من خالل حدة أو شدة فصله بين المعتقدات التي يقتنع  1

فريقه هو , حيث ال يستطيع أن يتصور أن في العالم سوى فريقين, والمعتقدات التي يرفضها

ومن أجل أن يحافظ العقل . وأن هذا الحد أو الفصل يلغي منطقة الوسط, وفريق خصمه

وأن , الدوغماتي على هذا الفصل الحاد فأنه يؤكد باستمرار على الخالفات بينه وبين المخالفين له

طاباته توجه لتحقيق هذا الهدف مما يضمن له تجيش أتباعه وشحنهم برحنة انفعالية اغلب خ

أيضا يهاجم هذا العقل أية محاولة للتقريب والحوار . سالبة تسهل سوقهم كالقطيع بأي اتجاه يريد

أيضا يلجأ العقل المتحجر إلى تجاهل وإنكار الوقائع واألحداث التي تكرف زيف . بين الطرفين

هذه . أيضا لدى العقل المتحجر قدرة على تقبل التناقضات داخل منظومته الفكرية. هادعاءات

وال تؤمن بالحوار بين األديان , العقلية بصورة عامة تركل أرضا خصبة للسلوك اإلرهابي

بالعالم المتحضر " على سبيل المثال العالم اإلسالمي " كما يتصور عالمه ,والعقائد األخرى

يقبع في الجهل والظالم متجاهال كل الحقائق الموضوعية " الغربي " اآلخر  والمتقدم والعالم

 .وهذا العقل أيضا يكفر اآلخر ويلغيه بكل الوسائل المتاحة وبرراسة, التي تنفي إدعاءه

 

ـ من معايير الحكم على عقل ما بأنه دوغماتي متحجر أنه ال يميز بين العقائد واألفكار التي  2

دون أن يكلف نفسه بالبحث في , في سلة واحدة هي سلة الخطأ والضالل فهو يضعها. يرفضها

ونالحظ ذلك بركل واضح لدى األوساط اإلسالمية . نقاط االلتقاء والتقارب مع األفكار المخالفة

وكذلك ما يمارسه الكثير من , المترددة عندما يجمعون غير المسلمين كلهم في دائرة الكفار

وحملة العقائد السياسية من إلغاء لآلخرين وعدم االعتراف بهم بعيدا  الدوغمائين االيديولوجين

  .عن التفاصيل التي تميز بينهم

 

ـ كما أن من معايير انغالق عقل ما وتحجره هو الوثوقية المغرقة وتكاثر المسلمات في  3

فكر فأن كانت كل منظومة فكرية تقوم على عدد بسيط من المسلمات تؤسس لل. منظومته الفكرية

فأننا نجد أن مسلمات العقل الدوغمائي تتوالد باستمرار لتقفل , ثم تترك الحرية للناس أن يجتهدوا

ولذا نجد عندنا أن مقوالت ألشخاص عاشوا في القرن الثامن . كل منافذ لالجتهاد والتفكير

لرروح وكذلك نجد أن التفاسير وا. الهجري تتحول إلى مسلمات ال يجوز النقاش حولها أو نقدها

والفتاوى تتحول من كونها اجتهادات برر تقبل الصواب والخطأ إلى كونها مسلمات وثوابت ال 

ومن أقترب منها تعر  ألصناف الهجوم من تكفير وتفسيق وتضليل , يجوز المساس بها

كما نالحظ اليوم في عالم السياسة واإليديولوجيات المنتررة شيوع . وغيرها من أدوات اإلقصاء

لحفظ والتلقين للمقوالت والرعارات واختزال عالم السياسة المتنوع من خاللها وتحويلها ظاهرة ا

وقد , دون العودة إليها ونقدها في عالم متغير" تنموية " إلى نصوص جاهزة تبنى عليها برامج 

و " ملهم الرعب " و " قائد الضرورة " وتركل مقوالت , تلحق أفدح األضرار بنتائجها النهائية

, وغيرها من المسميات" راعي الرعب " و " خليفة المسلمين " و " جة اإلسالم ح" 

 .!!!!! استراتيجيات عمل لعقود قادمة جالبة المزيد من الكوارث
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ـ تزداد وثوقية عقل ما وانغالقه وتحجره كلما توقف عند لحظة زمنية محددة وتربث بها  4

وهذا ما يتسبب في , قعه و ال يفكر من خاللهمما يجعله ال يعيش وا, وعاش فكريا وروحيا فيها

, دائما تكون هذه اللحظة في الماضي. غربته وإحداث تناقضات وانفصامات هائلة في أتباعه

العقل ألوثوقي المتحجر ال . لحظة نروء الفكر أو لحظة وقوع أحداث مهمة و جذرية في تاريخه

ألن من صفاته الثبات , لظروفيفكر بمنطق تأريخي و ال يعترف بتغير األزمان وتغير ا

يحاول العقل المنغلق أن . واالستقرار بينما منطق الحياة والواقع هو الحركة والتغير والتحول

يعو  غربته عن واقعه بأحالم وردية في المستقبل يعيرها لتمأل عليه خواءه وغربته 

  .وتناقضاته

 

ستهان به في تي تركل استعدادا ال يلعقلية والتلك هي ابرز المالمح السيكولوجية والفكرية وا

ولعلها , وهي تركل ابرز مالمح العقل الررق أوسطي, خلق وإدامة اإلرهاب وإعادة إنتاجه دوريا

  .!!! من داعش والقاعدة وغيرها, تفسر غلبة نسبة المساهمين في التنظيمات االرهابية

المقاتلين ؟؟ أو بصياغة أخرى لماذا أما لماذا يساهم األوربي بنسبة ما في رفد تنظيم داعش من 

فاإلجابة قد , تلك المساهمة من حملة الجنسية األوربية والقادمين من الررق األوسط في معظمهم

وهي إن معظمهم من المهاجرين القادمين للبالد األوربية في نهاية الثمانينات , ال تحتمل االجتهاد

ولكن فرلت الدول األوربية في احتضانهم , موالتسعينيات والمحملين نسبيا ببيئة التطرف األ

فبقوا على هامش المجتمع األوربي رغم أوربيتهم , واندماجهم وخلق بيئة مواتية لتطورهم

مما يسهل اندفاعهم لالنكفاء في مجتمعات , يعانون من البطالة في أوساط شبابهم, بالتجنس

رف من خالل مختلف التنظيمات الدينية مغلقة مع أبناء جلدتهم مما يسهم في إعادة إنتاج قيم التط

  .!!! والمذهبية السياسية ويضعف رؤاهم لعالم أوسع

أما من األوربيين األصليين في التجنس وهي حاالت استثنائية قياسا بما يرفده اآلخرون من 

فهم في معظمهم من أقاموا عالقة تواصل فكري وعقائدي وتأثروا , مقاتلين لتنظيم داعش وغيره

أما دول مقاتلي دول االتحاد السوفيتي . المغامرة والقتال ممزوجة بقناعة دينية متطرفةبفكرة 

سابقا فلهم خصوصيتهم في انترار اإلسالم المتطرف هناك وما ينتجه من مقاتلين لداعش 

والتي تتحمل الحكومات , وغيرها والقائم أصال على إبقاء القضية الفلسطينية دون حلول تذكر

. من مواقفها الهرة وغير الواضحة بهذا الصدد والمتأثرة بالموقف األمريكياألوربية بعض 

منها ما هو خاص بالبيئة المزمنة , وهنا نستطيع القول إن اإلرهاب الدولي ودوافعه مترعبة

وفي مقدمتها , وعوامل أخرى خاصة بمجمل المواقف من قضايا الصراعات اإلقليمية, المنتجة له

 .!!!! لموقف األوربي واألمريكي منهاقضية فلسطين وهراشة ا
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مافيات التخريب االقتصادي
3 

 

  

من قراءة التاريخ يظهر ان مافيات التخريب االقتصادي تظهر وتزدهر في حالتي الكساد  

 .واالزدهار االقتصاديين
نتيجة الواليات المتحدة االميركية واجهت كساداً اقتصادياً في اثناء عشرينيات القرن الماضي 

انهيار سعر الفحم الذي كان مصدر الطاقة واكتشاف النفط فضال عن تداعيات انتهاء الحرب 
العالمية االولى فادى ذلك الى ان المصانع اغلقت ابوابها فانتشرت البطالة وكان االميركيون 

يقفون في طوابير لمجرد الحصول على صحن من الحساء تقدمه لهم الجمعيات االنسانية 
الفقر والبؤس فاصدرت الحكومة الفيدرالية قانوناً بمنع صناعة الخمور وتناولها فانتشر 

فظهرت المافيات لتشكل دولة داخل دولة بزعامة ال كابوني وجون دلنجر ودتش هوليدي 
وماشينغن كيللي وغيرهم فصارت تعمل على التخريب االقتصادي بسيطرتها على بعض 

قمار والمالهي والسينما الهوليودية فخرج الرئيس السياسيين ورجال الشرطة وعلى دور ال
االميركي فرانكلن روزفيلت لينتشل الواليات المتحدة االميركية بسياسته االقتصادية المعروفة 

من الركود االقتصادي الذي شلها وساعده في محاربة المافيات رجل من   new dealباسم

االقتصاد االميركي ويتمتع االميركيون بحياة  اسمه ايليوت ليزدهر  fbiمكتب التحقيقات الفدرالي

مرفهة في صخب موسيقى الجاز لكل من لوي ارمسترونغ وديوك النغتون واغنيات فرانك 
سيناترا واالفالم االستعراضية التي قدمها كل من فريد استير وجين كيلي وغيرهما الى ان دخلت 

تيجة الحماقة التي ارتكبتها االمبراطورية الواليات المتحدة االميركية الحرب العالمية الثانية ن
اليابانية بقيام طياراتها بقصف السفن االميركية الراسية في بيرل هاربر فالقت قنبلتين نوويتين 
على كل من هيروشيما وناغازاكي فاستسلمت اليابان وخرجت مع المانيا النازية مهزومتين من 

  .الحرب العالمية الثانية وبقية القصة معروفة
هذا على مستوى الركود االقتصادي اما العراق فانه غداة تحرره من الدكتاتورية المهووسة 

بالحروب والغزوات جنح للسلم واعادة اعمار كل الخراب الذي ورثه عن النظام السابق فاستغل 
ثروته النفطية التي ارتفعت فوائضها نتيجة ارتفاع اسعار النفط وكان لذلك االثر االيجابي على 

يادة الموازنة التي ضربت رقما قياسيا في تاريخ الموازنات العراقية فكان من الطبيعي امام ز
تدفق ثروة هائلة ان تزدهر المافيات وتعمل بشتى الطرق والوسائل على التخريب االقتصادي 

الذي اتخذ شكل تبييض االموال وسرقة االموال من المصارف والتحويالت الخارجية بطرق غير 

  .وغيرها من الوسائل االجرامية قانونية
وآخر هذه االساليب في التخريب االقتصادي ما اعلنته هيئة النزاهة في بيان صحفي ان مفارز 

مكتب مفتش عام وزارة المالية تمكنت وبموجب امر قضائي وبالتعاون مع سلطات الجمارك من 

                                                           

 الصباح الجديد -صادق باخان 3
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ي وضبط الشاحنة مليون دينار كانت معدة للتهريب عبر منفذ طريبيل الحدود 580ضبط 

 .المستعملة في عملية التهريب مع السائق والشخص المصاحب لالموال المهربة
هكذا اذن وانه امام تراجع اسعار النفط الى مستويات كارثية يصبح من الضروري ان تنشط 

الدوائر الرقابية في وزارة المالية في مراقبة عصابات الجريمة المنظمة المعروفة بالمافيات من 
تقليل الخسائر المادية ليتمكن العراق من ان يجتاز االزمة المالية باقل الخسائر ريثما يرتفع  اجل

سعر برميل النفط في هذه اللعبة الدورية التي تلعبها البلدان الصناعية الكبرى لتحقق الشعار 

 bye plo -eby وداعا يا اوبك مثلما قال هنري كيسنجر bye opec-bye الذي رفعه البعض
 .وداعا منظمة التحرير الفلسطينية
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انجاز مضحك ووهمي لمجلس النواب العراقي
4
 

 
 

، 1025صوت مجلس النواب العراقي على الموازنة لدولة العراق لعام 2/1025/ 18في يوم 

وشاهدنا الفرح الكبير الذي بدا على محيا رئيس مجلس النواب العراقي وهو يقول انهم حققوا 

بان تم التصويت على الموازنة في الشهر األول من سنة  1003يحدث منذ عام  انجاز كبير لم

1025 
وال اعرف ما هو اإلنجاز في ذلك، بخاصة، ان التصويت على القوانين من اهم مهام وواجبات 

حسب تصريح النائبة )مجلس النواب وال يدخل في خانة االنجازات، اضف ان الموازنة وهمية
عجز كبير وهناك تخفيضات على رواتب كثير من الموظفين وضرائب  وفيها( ماجدة التميمي

على تذاكر السفر وكارتات الموبايل وعلى خدمة االنترنيت التي اكد احد النواب انها غير مهمة 
 وعدها من الكماليات؛

كمالية وال يعرف ان الدول  1025تصوروا خدمة االنترنيت أصبحت في العراق وفي سنة 

ية تعتبر االنترنيت العصب الرئيسي لسير عمل حكوماتها وشركاتها وبنوكها المتقدمة والنام
وغيرها، أي انجاز هذا الذي تحدثت به رئاسة مجلس النواب والشعب العراقي يعاني من وضع 

 اقتصادي خطير فيه من الصفحات القادمة ما ينذر باالسؤ،
ل ما يؤسس للحياة العصرية كنا نتمنى ان يكون اإلنجاز بان يقوم مجلس النواب بتشريع ك

الشفافة من خدمات وبنية تحتية رصينة بكافة اشكالها، او بتشكيل هيئة برلمانية عالمية 
باالشتراك مع كافة برلمانات العالم وبخاصة، التي تم غسل األموال العراقية في بلدانها ألجل 

هذه البلدان بالتعاون في استرجاع األموال المسروقة ومطالبة مجلس االمن بإصدار قرار بالزام 
إعادة هذه األموال الى العراق والقبض على سارقيها، ذلك ينطبق عليه وصف انجاز، ال ان يتم 
تشكيل لجان تحقيقية ليس لها أي قيمة قانونية الن القانون رسم لها ان تكون تقاريرها مجرد 

 توصيات ليس لها صفة االلزام،
هل تم اقالته ؟ ( عادل محسن) ة مفتش وزارة الصحةونتذكر ان مجلس النواب صوت على اقال

وبعدها صوت على إيقاف عمل لجنة النازحين، ما الذي حصل هل توقف عمل اللجنة؟ أيضا لم 
يحصل أي شيء واللجنة تواصل اعمالها وغيرها، اللجان عديدة والنتائج فقط على الورق 

 وعلى منصة التصريحات
الشكلية ال تؤدي الى اثار يلمسها المواطن، فقط احتواء  ، ان تشكيل اللجان التحقيقية بهذه

الشارع العراقي وامتصاص غضبه وظاهرة صوتية سياسية وتكون انتخابية اذا كان وقت 
االنتخابات على األبواب، ولجنة التحقيق في سقوط الموصل وغيرها، لن تؤدي الى اثار يترتب 

، ألنها لجنة سياسية إعالمية تتجاذبها الرؤى عليها احقاق الحق والقانون والجندية والمواطنة
                                                           

 وكالة الصحافة المستقلة -عبدالقادر القيسي .د 4
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والمصالح السياسية ومهما توصلت من نتائج فلن يكون تقريرها ملزم للسلطة التنفيذية 
وبالتالي نكون قد صرفنا جهد ومال في تقارير تحمل توصيات أؤكد توصيات غير ملزمة تعلوها 

 .صبغة سياسية حزبية وقد تكون طائفية في بعض صفحاتها
والذي يحمل شهادة ( اخي وصديقي واستاذي)ني وهللا استغرب من رئيس مجلس النواب وا

الدكتوراه في القانون ويعرف هذه األمور جيدا ولديه تجربة برلمانية لدورتين، يسير باتجاهات 
بعيدة عن المعالجات الحقيقية، اليس االجدر برئاسة مجلس النواب ان تبحث باألموال التي 

 ماذا حل بها؟ 1024بدون قانون يؤطرها، وأين هي موازنة عام  1024صرفت لعام 
ان هذا االمر لو حدث في بلدان أخرى كاألردن مثال، لكنا امام جريمة كبرى تسقط من وراءها 

لماذا لم تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة بما جاء في تقرير النائب مهدي : حكومات، ونسال

وتدرسه بعناية؟ السيما ان التقرير يخص فساد خطير في ( معا21الذي لم يتكلم اال بعد )الحافظ

 .مجلس النواب
ويكون عمل اللجنة في هذا الجانب منتج ومثمر وينطبق عليه وصف انجاز، ألنه يعالج خروقات 
خطيرة تمس جسم مجلس النواب نفسه خصوصا ان النائب الحافظ كشف عن أوجه فساد مريعة 

ه الحافظ هو وجود جيش جرار من حمايات النواب يبلغ في مجلس النواب، ومن بين ما كشف

رواتبهم الى النواب مباشرة وهي خيانة لألمانة، يقوم   عنصر تصرف 25000تعداده حوالي 

بها بعض ممن أئتمنهم الشعب في السهر على مصالحه، ومجلس النواب يشترى لكبار موظفيه 
لياري دوالر سنويا، وهناك أكثر من مدرعة سنويا تكون تكاليف تشغيلها أكثر من م  سيارات

بالمئة منهم ال يحملون شهادة جامعية أولية، والحاجة الفعلية  10موظف في البرلمان،  1500

موظف، والملفت للنظر وجود مسؤولين يتقاعدون ويعيشون ( 100)لمجلس النواب ال تتجاوز 

شهريا إضافة الى رواتبهم مليون دينار  40في الخارج، ويستلمون رواتب ثالثين حارسا بقيمة 

 .ومنافعهم الشخصية
ان ذلك سطو على األموال العامة من نواب الشعب ويجب التصدي لهذا البهتان والتزوير وعدم 

 .الحياء ونهب األموال والضحك على الذقون
المخزي والمؤسف ان يظهر نواب في ليلة التصويت وعلى القنوات الفضائية وكالمهم يشوبه 

تكلموا تعرفوا   :واالمام علي عليه السالم يقول)) االصطالحات والعناوين الرسمية تلكؤ في 
، يؤكدون انهم لم يستلموا نسخ من الموازنة، اذن كيف صوتوا؟ ان (والمرء مخبوء تحت لسانه

ذلك االمر وهللا كارثة لو أردنا ان نقارنه بعمل البرلمانات األخرى، كيف لبرلماني يمثل الشعب 
بالتصويت على موازنة لم يقرأها، وهي أموال الشعب أي مال عام له حرمته، ووظيفة  ان يقوم

النائب أخطر من وظيفة القاضي الذي توعده الباري عز وجل بأقصى العذاب ان هو لم يعدل 
فالقاضي إذا لم يعدل في قضية يكون قد ظلم أحد المتخاصمين، لكن النائب إذا أخل بواجباته 

ق شعب كامل، فهل هناك مسؤولية أخالقية وقانونية واجتماعية ودينية يكون قد أخل بحقو
 اخطر من ذلك؟

لكننا نشاهد على القنوات الفضائية برلمانيين ال يعرفون للمسؤولية مضمون وخائنين للعهود 
وال يعرفون اال زيادة صفر بجانب رقم حساباتهم ولديهم حماسة فائقة في التسقيط السياسي 

الدسائس فيما بينهم، جراء سيطرة النزاعات واالرادات غير الوطنية ما أفقد وحياكة التهم و
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المجلس هيبته ودوره الكبير في ادارة البالد، ان صوت أكثر نوابنا اصبح صوتاً لنشر األكاذيب 
ولم يجعل رسالته في الحياة القضاء على دس الدساسين وسلطان المستبدين ووقف الظلم، ان 

 .بالدليل القاطع انها موازنة رؤساء الكتل السياسية بامتيازتصريح النواب يشير 
 مليار دوالر من ميزانيات العراق في السنوات الثمان الماضية فقط؟ 800اين ذهب بمبلغ ال 

والنص على ضرورة  60لذا هناك موجب بان يتم اجراء تعديل على الدستور وبالذات المادة 

اليات وضوابط دستورية لضمان شفافية عمل اطالع الشعب على مشاريع القوانين وضع 

 .المجلس
صورة حزينة تعكس مأساة العراق الحقيقية في عدم وجود شخصيات ذات قدرات فكرية 

وسياسية متميزة في مثل هذه أالماكن قادرة على بلورة معاناة الشعب العراقي ورسم طريق 
ات التي تحتاجها المطالبات ألداره الدولة بفن ومهارة تذلل العقبات وتسهل مرور المعالج

الشعبية، وصراع الكتل والبحث عن المكاسب وتحقيق االنتصار كل على االخر أسهم بشكل 
رئيس في تعطيل عمل المجلس، لقد غابت لألسف الشخصية البرلمانية الوطنية التي تدافع من 

 .اجل بناء المواطن والوطن
نسير في خطوات بناء الدولة المدنية  هل نحن( د سليم الجبوري)اني اسال استاذي العزيز

نقول كيف لنا ان نشرع : واستكمال البناء المؤسسي ألركان الدولة؟ فاذا كان الجواب نعم
بتخصيص أموال في موازنة لهيئة ليس لها قانون او اطار دستوري وال تمتلك اال قرار تشكيلها 

هيئة، خصوصا انك يا من حكومة تصريف اعمال في وقتها، اي ال تمتلك حق تشكيل أي 
ان قوات سوات )استاذي العزيز لديك تصريح عندما كنت رئيس لجنة حقوق االنسان تقول فيه

والمؤسف ان يخرج برلماني من كتلتك ويهنئ ناخبيه بانه ..(جسم غريب على األجهزة األمنية
مساندة اننا نقدر جهودها في )تم تخصيص أموال للحرس الوطني من أموال هيئة الحشد الشعبي

اليس هذا االمر مضحك، كيف يتم ادراج ( الجيش العراقي لكني اتحدث من ناحية قانونية فقط
مادة داخل فقرة األموال المخصصة للحشد الشعبي، بان يتم تحويل األموال الى الحرس الوطني 
 في حالة اقراره، واني استغرب كيف يتم سن مادة مبنية على فرضية قد تتحقق وقد ال تتحقق؟

المخالف للدستور لعدم ورود جملة الحرس )وسؤالي كيف يتم سن قانون الحرس الوطني 
قبل ان يتم سن قانون العفو العام السيما ان أساس وهدف تشريعه ( الوطني في الدستور النافذ

( الموصل واالنبار وصالح الدين وديالى وكركوك وحزام بغداد)هو النضمام أبناء محافظات 
به اتحاد القوى الوطنية، وهي محافظات كانت المظاهرات فيها عارمة  وهذا حسب ما صرح

وحصل بعدها حمل للسالح من عشائرها وانضمامها للمجاميع المسلحة ومنهم من انظم الى 
داعش والقاعدة وغيرها من مجاميع خارجة عن القانون، فاألولى ان يتم اصدار عفو عام عن 

ع المغرر بها او التي انضمت تحت سطوة الظلم هؤالء، حتى نضمن التحاق هذه المجامي
والتعسف الذي كان يمارس عليها الى منظومة الحرس الوطني، فاألحرى واألولى ان يتم 
تشريع قانون العفو العام ألجل ان يكون حافز لهؤالء لرمي السالح وعدم محاربة الدولة 

ة ووطنية مالئمة اللتحاق وااللتحاق الى الحرس الوطني، فنكون قد ضمنا توفر أرضية شعبي

 .اكثر عدد به وهو المطلوب ليكون سالح فعال في محاربة داعش
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واني اسالك يا استاذي العزيز ومعك نواب ديالى والمحافظات األخرى، وبعيدا عن القفز على 
الحقائق وتحريف الوقائع، هل انصفت محافظتك التي ترتكب فيها جرائم إبادة جماعية أسبوعيا 

هل استطعت ان ترجع أبناء محافظتك النازحين في الصحارى   مجلس النواب؟ وانت رئيس
 والفيافي الى بلداتهم ، مع العلم قسم منها تم تحريرها منذ شهور؟

وردود افعالك حسب ما قال احد البرلمانيين ال يتعدى بيانات واتصاالت ولقاءات شكلية لم تحقق 
منك ومسلسل القتل الجماعي والتهجير ماضي  أي نتيجة ألهالي محافظتك الن االجندة اكبر

بدون توقف وانته تعرف ذلك ألنك أصبحت رئيس مجلس نواب بصفقة ابطالها أنفسهم من 
يرتكبون الجرائم في محافظتك، انكم تخافون ان تذكروا بطل هذه الجرائم وتعرفونه جيدا ألنكم 

وموظفيكم، اني اسالك واناشدكم تخافون على مكاسبكم ونفوذكم الذي ال يتعدى اسوار مكاتبكم 
باهلل الواحد القهار لماذا لم تعلن استقالتك وانته رئيس مجلس نواب سيكون له صدى كبير 

وطنيا وعربيا ودوليا، وسيكون له اثر على توقف هذا المسلسل وتعديل مسار العملية 
ان اذكرها ألنها  السياسية، اما ان تستمر في عملك تحت ذرائع كاذبة وتبريرات وهمية ال اريد

أسطوانة ال تعمل اال وفق رؤاكم، وستكون مشارك ومعك النواب البقية في هذه الجرائم، وفق 

 .قانون العقوبات العراقي وانته خير من يعرف ذلك
ان من بين اسباب اخفاق )واذكر تصريح للنائب محمود عثمان من التحالف الكوردستاني 

االرادات الوطنية وسيطرة زعماء الكتل على النواب المجلس في تشريع قوانين مهمة غياب 

 . (وتسيس ابسط االمور ما ادى الى تعطيل دور المجلس خالل السنة الماضية
بخاصة )وأخيرا، اني اناشد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب

قيقية مع جميع بان يطرحوا مبادرة المصالحة الح( رئيس مجلس الوزراء والتحالف الوطني
الزعماء السياسيين حتى المطلوبين للقضاء خصوصا من كانت أساس اتهاماتهم سياسية وان ال 

ينأى بنفسه عن ذلك بحجة هناك ملفات قضائية، يرافق ذلك ومهم جدا، التفاوض مع كافة 
لك السيما المرجع الكريم اليعقوبي أشار لذ) المجاميع اإلرهابية ومنها داعش وهذا ليس بغلط

قد تفاوض مع الكفار، والتاريخ يسجل ( ص)، وبعيدا عن المثاليات؛ الن الرسول (منذ فترة
مئات الحاالت التي دفعت بالمسؤول الحكومي؛ ان يتفاوض مع القتلة والمجرمين ألجل درء 

عند وجود المفاسد والمصالح وتزاحمهما يعمل بتقديم درء )المفاسد والقاعدة الفقهية تقول 
لى جلب المصالح، وان تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد ع

المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب اإلمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال 

 .(أدناهما
والدماء الزكية التي تذهب يوميا غالية، واألموال التي يخسرها العراق وصلت الى اكثر من 

ازمة داعش ونهر الدم جاري بال انقطاع، فمن األفضل وهللا وهللا التفاوض ثالثون مليار منذ 
معهم ألجل حفظ األرواح واألموال وابعاد خطر وسوء هذه المجاميع اإلرهابية خارج بالدنا؛ 
ألننا خسرنا الكثير الكثير وسنخسر اكثر اذا استمرينا في العمل العسكري الذي يسطر يوميا 

ت وممتلكات ونفوس وتفكيك للبنية االجتماعية واإلنسانية بطريقة ادت دماء واموال وخراب بيو
وستؤدي الى حواجز ال يمكن تجاوزها، خصوصا اذا تم اقتحام المدن المسيطر عليها من 

 .داعش، ألننا سنخسر أرواح مدنية بريئة وارواح مقاتلينا وسنخرب مدن بكاملها
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الشخصية والصراعات الحزبية، وعن ونؤكد على ضرورة ان يفصل النواب بين المصالح 

 .المصالح الوطنية والقومية
وهللِا لو أعطيُت األقاليم السبع وما تحَت أفالكها )القائل ( ع)ونختتم مقالتنا بقول لألمام علي 

 .(على أن أعصي هللا في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

17 

 5!؟!للسياسيين ام للعراقيين ( العراق ) دستور 

 
 

من ( الدستور العراقي ) اليوم يطالب بان يعاد النظر في اعدة كتابة ( العراقي ) المواطن  أن
وهي قضية شرعية تشير إلى الوعي العام للمواطن في بلد الرشيد بعد .. جديد و سيصوت عليه 

من جميع مناطق بلدي العراق وكذلك استيعابه ( االحتالل األمريكي ) وطرد براثن .. خروج 

الماضية حيث دخل البرلمانات عدد كبير من الساسة عن طريق قوات ( 21) السنوات تجربة 

االحتالل الغاشم وهم ال يجيدون السباحة في نهر السياسة العراقية دون خبرة وال ماضي 
يؤهلهم لذلك سوى ارتباطهم باألحزاب التي احتاجت أن تملئ حصتها االنتخابية والتي جاءت 

من الرجال والنساء الستخدامها سالح .. إلرادة المواطن العراقي أيضا دون تمثيل حقيقي 
المرجعيات وأحزاب اإلسالم السياسي أو التعصب القومي بالنسبة لهذه لألحزاب عاش 

العراقيون في الوسط والجنوب والشمال عقود ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي حقيقي امن 
ختالف في القومية والدين والطائفة والمنطقة يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظر عن اال

وعبر القوائم ( القومية  -الطائفية ) والمذهب لكن جاءت االنتخابات العراقية في تحالفاتها 
المغلقة األولى والمفتوحة الثانية أن تقدم نواب لم يخدموا العراق ومستقبله و كان قرار 

ديد على عجالة بأفكار أمريكية تخدم مصالح الج( الدستور العراقي ) أكثريتهم كتابة وتدوين 
األعداء والثانية غيبت اإلرادة ألحقه للعراقيين ودفعت بعناصر غير قادرة على االلتزام 

بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية هذا باإلضافة 

ومنذ أن بدأت حركة التدوين  ر المهم ،إلى حرمان أبناء العراق الغيارى في اتخاذ هذا القرا

الدستوري في نهاية القرن الثامن عشر إثر بروز فكرة الدولة بالمفهوم الحديث للمجتمع المنظم 
سياسياً ، ثار تساؤل علي صعيد الفقه الدستوري مفاده أيهما أسبق في الوجود النظام السياسي 

 أم النظام القانوني ؟

 

البحث عن أفضل السبل وأنجعها في كتابة الدساتير حتى قيل أن وقد ترتب على ذلك التساؤل 
الدستور يجب أن يكتب من قبل النخبة أو الصفوة أو حكماء القوم األفذاذ الذين تتوافر فيهم 

صفات عديدة منها الموضوعية والكفاءة والقدرة علي التحليل والتنظير واستشراف المستقبل 
ادمة في ضوء المعطيات السياسية واالقتصادية وتحديد اتجاه سير المجتمع لسنين ق

إن مثل أولئك األشخاص ينتخبون أو يختارون ويشكلون .. واالجتماعية والثقافية للمجتمع 
وهذه اللجنة حالما انتهى عملها دون أن .. السلطة التأسيسية التي تولت أعداد وكتابة الدستور 

لمناصب سياسية في ما بعد أن السلطة ال يكون ألي من أعضائها حق التقديم أو الترشيح 
التأسيسية بالوصف المتقدم هي أعلى وأسمى سلطة يتشاور أعضاؤها فيما بينهم لالتفاق على 

                                                           

 المدار - خالد القرة غولي 5
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بنود الدستور دون أن يكون هناك أي تأثير أو محاباة أو تدخل لحزب أو فئة أو طائفة أو أي 
أسيسية في يومنا هذا ، فإن وإذا كان الدستور وليد السلطة الت.. تنظيم علي حساب اآلخر 

السلطات المؤسسة هي وليدة الدستور ومنبثقة عنه ومنه تستمد وجودها وشرعيتها ، إذ أن 
الدستور يحدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحدد اختصاص كل منها على أساس 

ور البالد هي أعلى وهذا يعني أن السلطة التأسيسية التي تضع دست.. مبدأ الفصل بين السلطات 
 (السلطة التشريعية) مقاماً وأسمي منزلة من السلطة المؤسسة 

الن األخيرة وليدة عمل األولي وال تملك األخيرة أن تخرج علي اإلطار الذي حددته األولى وإال 

 .. ثارت عليها الرقابة على دستورية القوانين

من  60الجمعية الوطنية بكتابته بموجب المادة ولو أرجعنا النظر إلى دستور العراق الذي كلفت 

قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ، والذي ثارت بشأنه عشية وضعه جملة من التساؤالت 
في ما إذا كان يعد دستوراً للبالد أم انه قانون يمهد إلصدار قانون دائم وبرغم المساجالت 

ألنه نظم آلية تكوين السلطة وانتقالها وحدد  الفكرية حوله ، فإن الرأي الراجح يعده دستوراً 
وقد اقتبس .. شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم وأكد على العديد من الحقوق والحريات العامة 

الدستور الجديد العديد من مواده من قانون إدارة الدولة ، بل أن هذا الدستور لم يخرج علي 
هي سلطة مؤسسة ال ( السلطة التشريعية )  لوجدنا أن الجمعية الوطنية -روح ذلك القانون 

يمكن أن تأخذ دور السلطة التأسيسية علي النحو السابق بيانه وتقوم بكتابة دستور العراق 

كما أن الجمعية الوطنية تمثل األحزاب والكتل السياسية والكيانات (  60) برغم نص المادة 

بكل أطيافه بعد ظهور الطائفية السياسية التي ستدخل العمليات االنتخابية تمثل الشعب العراقي 
وبروز عناصر الوحدة الطائفية المقيتة باجتثاث عدد كبير من السياسيين العراقيين فضالً عن 

أن أعضاءها ال يتحدثون باسم العراق بقدر ما يمثلون األحزاب التي أوصلتهم إلى الجمعية على 
لذي يمثل كل الشعب وان ينسلخ من خالف األصل القانوني في وظيفة النائب البرلماني ا

إن هذا .. انتماءاته الحزبية أو المذهبية أو القومية وان يكون للعراق ال للحزب الذي جاء به 
أن .. النهج ال يمهد لتأسيس دولة قانونية ويجعلنا نقف أمام دستور سياسي ال دستور قانوني 

الزاوية التي ينظر منها رجل اختلف رجال الفقه في تعريف الوثيقة الدستورية باختالف 
السياسة عن رجل القانون وإذا كان القانون يعرف الدستور بأن مجموعة من القواعد القانونية 

وطبيعة نظام الحكم ( في ما إذا كانت بسيطة موحدة أو مركبة فدرالية ) التي تحدد شكل الدولة 
لسلطات العامة برسم العالقة فيها فضالً ويحدد ا( ملكياً كان أم جمهورياً ، برلمانياً أم رئاسياً ) 

عن األسس الفلسفية واالقتصادية واالجتماعية التي يقوم عليها المجتمع ، فإن رجل السياسة 
قانون أولئك الذين ) بأنه ( موريس فروجيه ) يعرف الدستور علي حد تعبير الفقيه الفرنسي 

صمت أفكارها وفلسفتها ورويتها في إشارة إلى األحزاب والكتل السياسية التي ب( وضعوه 
وخياراتها في تضاعيف الدستور، ومثل هذا الدستور لن يحقق بناء دولة المؤسسات الدستورية 

التي ال تتأثر بتغيير األحزاب السياسية أو تغيير شخص الحاكم وإنما يمهد لوالدة دكتاتوريات 
وقد أثبتت .. بلدي العراق الشخص الحاكم أو لديكتاتورية األقلية وهذا ما حدث ويحدث في 

التجارب فشل الدساتير وانهيار المجتمعات والدول التي قامت علي مثل تلك األيدلوجيات 
إذ أن تلكم الدساتير تفصح عن رؤى ونيات وتطلعات واضعيه أكثر مما تفصح عن , السياسية 
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اكم تطلعات الشعب وأمانيه حتى إذا ما تعرضت الدولة لهزة سياسية سقط الحزب الح
ومؤسساته وأنفل الدستور وانفرط عقده وانهار األمن واالستقرار وشاعت الفوضى 

 2710تموز  26واالضطرابات ، ولعل ما حصل بعد سقوط النظام السياسي العراقي ودستور 

ومثل ذاك , ما يكشف عن مخاطر الدستور السياسي  1003/ 4/ 7على يد االحتالل الغاشم بعد 

في دستور العراق حتى ولو كتب له النجاح ألنه يمثل خيارات وأمنيات  ما نخشى تكراره مجدداً 
وقد تجلت , ونيات الزعامات السياسية الجديدة ال خيارات وأمنيات وطموح الشعب العراقي 

نيات األحزاب السياسية ورغباتها في الدستور في أكثر من موطن بدءاً من الديباجة وما تحمله 

( 23، 20، 1، 3) لمبادئ األساسية والسيما في ما ورد في المواد من نزعة طائفية مروراً با

وآلية توزيع السلطات ( 17أوال ورابعاً،  28)والحقوق والحريات العامة وما جاء بالمواد 

واالختصاصات بين السلطات االتحادية والسلطات المناظرة لها في األقاليم والمحافظات التي لم 

وانتهاًء باإلحكام الختامية واإلحكام االنتقالية (. ثالثاً ورابعاً وخامساً  228)تنتظم في إقليم المادة 

خالصة القول أن ذلك الدستور , 236ج ، د ، / ، ثالثاً 235، 231، 232، 214)والسيما المواد 

الجديد للعراق أن لم تتم معالجة نقاط االختالف فيه التي تمهد لتقسيم العراق وتجزئته أرضاً 
، فإننا كما اعتقد سنكون أمام دستور سياسي كتبته أيدي األحزاب السياسية التي  وشعباً وهوية

جاءت مع االحتالل ولن يحقق ذلك الدستور األمن واالستقرار آو يقضي على االضطرابات 
السياسية وهذا ما ال نريده للعراق وإنما نريد دستوراً قانونياً يعبر عن خيارات الجميع ويمهد 

تقوم على أساس وجود منظومة قانونية ال تتوقف على الشخص أو الحزب  لوالدة قانونية
الحاكم وال تعتمد على األشخاص القادة بقدر ما تعتمد على البرامج الناجحة إلدارة البالد بما 

  يرضي هللا والعباد
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ستراتيجية تصفير األزمات
6 

 
 

التي طرحها في برنامجه الحكومي  من خالل استقرائنا ألولويات رئيس الوزراء حيدر العبادي
نجد انه ماٍض في سياسته الرامية الى تفعيل ستراتيجية تصفير جميع األزمات واالستعصاءات 

مشهد )التي تكتنف المشهد العراقي والتي تعطيه توصيفا ازماتيا الى درجة ان الصفة األزماتية 
عمر العملية السياسية ظلت مالزمة للمشهد العراقي وبقيت ألكثر من عقد من ( مأزوم

  . الديمقراطية تبحث عن انفراجات وحلول
وليس بجديد القول ان العراق حاليا يواجه أزمتين طاحنتين متالزمتين ومترابطتين في آن واحد 

وتؤثر إحداهما على االخرى، وقد تعرضان وجوده الى الخطر المحدق دولة وشعبا ومرتكزات 
اجعة، ولكل أزمة منهما ملفات عديدة تدور في فلكهما، أي ان إذا لم ُتعالجا معالجات حاسمة ون

تتمثل األزمة االولى . كل أزمة لها متعلقات ال تنفك عنها إال إذا أزيلت أسبابها ومحيت آثارها
بوجود الكيان الداعشي االرهابي على األراضي العراقية كطرف محتل ومعتٍد، وبمتطلبات إزاحة 

ألراضي التي قضمها هذا الكيان القروسطي المتوحش، فيما تتمثل هذا الوجود نهائيا وتحرير ا
األزمة الثانية في التذبذب المستمر هبوطا في أسعار النفط وتأثير هذا التذبذب سلبا على تمويل 

الموازنة االتحادية، فاألمر الذي ال يخفى هو مدى تأثير االقتصاد على ديمومة عجلة التمويل 
ديناميكية هذه العجلة ومتطلباتها وتغذية مواردها وفعالياتها الميدانية األمني والعسكري وإدامة 

 .وتحقيق نتائج طيبة لها أثرها المستقبلي على مجريات األحــداث على ارض الواقع
لهما تداعيات أمنية ـ اقتصادية ( داعش ـ أسعار النفط)األزمتان المتزامنتان في آن واحد 

ترتبط معها ملفات الحشد الشعبي وتمويل نفقاته، فضال عن مترابطة ايضا، فاألزمة األمنية 
النازحين وتوفير سبل معيشتهم ومتطلباتهم حاليا وإعادتهم الى مناطق سكناهم في المستقبل 

، وتمويل ماكنة "داعش"المنظور وإعادة اعمار البنى التحتية للمناطق المحررة من سطوة 
مباشر على مجريات الفعاليات األمنية والحربية  الحرب ال سيما السالح الجوي الذي له تأثير

وهنا يبرز الى الواجهة االزماتية االقتصاد الريعي المعتمد . لصالح قواتنا األمنية والعسكرية
على النفط فقط موردا شبه وحيد كأزمة اخرى مضافة ولها تماس مباشر مع الملفات المتعلقة 

باألزمة االقتصادية التي سّببها تذبذُب أسعار النفط  باألزمة األمنية، كما ترتبط ملفات اقتصادية
هبوطا كملف النفقات وضغطها وترشيدها الى أقصى حد ممكن باعتماد سياسة التقشف وفرض 

التي تأخرت من العام الفائت الذي لم يشهد إقرارا )الضرائب وتأخر انجاز المشاريع الحيوية 
حوالي )ازنة العامة التي شهدت عجزا قياسيا ، فضال عن اشكالية تمويل المو(للموازنة أصال

 . (تريليوَن دينار 15
هاتان األزمتان تشكالن اهم التحديات التي تواجه حكومة العبادي التي واجهت تحديات 

                                                           
 شبكة االعالم العراقي -عباس عبد الرزاق الصباغ  6
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وانسدادات داخلية وخارجية كثيرة عمل العبادي على حلحلتها وتصفيرها نهائيا كون العراق 
د عن أجواء التوتر والمشاحنة والقلق والتجاذب بحاجة ماسة الى وضع آمن ومستقر وبعي

واالستقطاب السلبي المربك داخليا وخارجيا لتتفرغ الحكومة الى معالجة األزمات والمشاكل 

 .التي تهدد العراق بشكل مباشر
ومن جملة هذه األزمات التي تمت تسويتها ولو مرحليا العالقات المتوترة مع إقليم كردستان 

عالقات المتوترة مع دول الجوار والمحيط اإلقليمي والخارجي وفتح صفحات العراق وترميم ال
جديدة من العالقات الدبلوماسية الناجحة التي تفتح آفاقا رحبة من التعاون السياسي واألمني 
واالقتصادي المشترك مع هذه البلدان بما يصب في مصلحة الشعب العراقي العليا بعد إزالة 

ومن الطبيعي . والقطيعة والتشنج التي كانت سائدة حول هذه العالقاتعوامل التوتر والبرود 
هنا أن نجد أن العبادي ماٍض في ترتيب بيته الداخلي بعد تصفير األزمات الداخلية التي كانت 

تشكل حجر عثرة في عجلة النجاحات الحكومية التي يسعى اليها العبادي والتي يأمل ان يحققها 
ي الذي يشكل خارطة طريق نحو مستقبل أفضل وفي جميع المجاالت من خالل برنامجه الحكوم

 .ناهيك عن تفعيل آليات التوافق والمصالحة الوطنية وتحقيق السلم األهلي
وفي السياق ذاته اتجه العبادي الى تصفير األزمات الخارجية من خالل تنقية األجواء الخارجية 

صحيحة واقامة عالقات متوازنة مع جميع دول التي تحيط بالعراق وإعادة العراق الى السكة ال

 .العالم ورسم خارطة طريق خارجية على غرار خارطة الطريق الداخلية
ومن المؤكد انه لن يكتب النجاح ألي مسعى حكومي في ظل وجود أزمات طاحنة وانسدادات 

 .محبطة تشعر المواطن بالقلق واليأس من الحاضر والمستقبل
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قة و فوضى المصطلحات الفوضى الخاَل 
7
  

 
الذي أطلقته وزيرة الخارجية األمريكية )(Creative Chaos لعلا مصطلح الفوضى الخالقة

كونداليزا رايس في العشرية األولى من هذا القرن لخلق شرق أوسط أمريكي جديد عن طريق 
المنطقة وفقا نشر الفوضى في دول هذا الشرق وإدارة هذه الفوضى بما يعيد ترتيب هذه 

لألهواء األمريكية هو الخطوة األمريكية األولى لتنفيذ مخطط برنارد لويس الذي أعدته اإلدارة 
األمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي والذي يرمي لتفتيت المفتت و تجزئة المجزأ و هذا 

 .د العربالمخطط موجود و منشور ومعلن وال يخفى إال على من ال يقرأ و ما أكثرهم في بال
و رغم أنني لست من المتيمين في نظرية المؤامرة عليك عزيزي القارئ أن تنشط ذاكرتك، 

، وال بأس من متابعة 1003في العراق منذ عام  –وما زال يجري  –وتحاول أن تتذكر ما جرى 

 !ما يجري في سوريا حالياً، وبينهما تستطيع المرور على ليبيا ومصر وتونس
لح من فم السيدة كونداليزا رايس، التي تعتبر ضالعة في هذا المجال، دعونا نلتقط المصط

، وقد كانت صريحة إلى “الفوضى الخالقة ” والمصطلح ربيبها بامتياز؛ فهي التي بشرتنا بـ
أبعد الحدود عندما قالت إن إدارة بوش االبن أوكلت المهمة إلى الصهيوني جاريد كوهين 

 !النشطاء حول العالم مؤسس منظمة موفمنتس لتدريب وجمع
ومدير األفكار في شركة ! التابع لمنظمة فريدوم هاوس” جيل جديد ” والعضو في برنامج 

وهنا سأتوقف، وأسألكم عما إن كنتم قد سمعتم عن شاب مصري اسمه وائل غنيم، وإن ! جوجل
فهو , يد أيضاً لم تتذكروه فال بأس، ألنكم بالتأكيد ستسمعون عنه كثيراً على المدى القريب والبع

 !يغيب ويحضر، لكنه دائماً هناك
أما كيف تخدم الفوضى الخالقة مصالح القوى المتنفذة فهذا موضوع طويل، ولكن يمكن القول 

وبالتالي , بإيجاز بأنها تساهم في خلق الفتن الطائفية، التي تقود في النهاية إلى تقسيم الدول
ري الخارجي للقوى المتنفذة، وغير ذلك مما إضعافها، كما أنها تسهل عملية التدخل العسك

و لنعد إلى موضوعنا الرئيسي وأعني فوضى المصطلحات , يحتاج إلى تفصيل في مقال مستقل
( إيراني –عربي )إلى ( صهيوني –عربي ) فتجليات هذه الفوضى بدأت بتحويل الصراع من, 

جت اإلدارة األمريكية عبر حلفائها في المنطقة للخطر اإليراني المزعوم على أمن  بحيث روا
منطقة الخليج األمر الذي بدأ في بداية األمر كنوع من النكتة السوداء و لكنها وعبر أدواتها 

العميلة ووسائل إعالمها المضلِّل استطاعت توجيه الصراع فعالً لتصبح الجمهورية اإلسالمية 
تحولت بقدرة أمريكا إلى صديق و اإليرانية العدو األول لغالبية العرب بدالً عن إسرائيل التي 

لينتقل مشروعهم إلى  –كما يدعون  –الحريصة على أمن المنطقة ضد الخطر اإليراني الداهم 
” خطوة جديدة هو اللعب على المفردات الطائفية في المنطقة عبر التوجيه إلى كلبهم الوفي 

بعد انتصار المقاومة العميل للنباح بخطر الهالل الشيعي على المنطقة ” النظام األردني
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و بدأ الترويج لهذا المصطلح و  1006اإلسالمية في لبنان على الكيان الصهيوني في تموز 

اللعب عليه عبر قنوات الفتنة المذهبية التي نبتت كالفطر في شرقنا العربي وتضخ ليل نهار 
بأن إيران لتزرع في عقله الغرائزي ” الجاهل” األفكار المسمومة في عقل المشاهد العربي

الشيعية تستهدف العرب الُسناة عبر تشييع العالم العربي فكان رد الفعل الغرائزي للدفاع عن 
و كل ما تبقى من ( شيعي  –سني ) الدين كما يعتقد الجهلة ليتحول الصراع أيضاً إلى صراع

ك أديان و معتقدات الشرق هي خسائر جانبية في هذا الصراع الدموي ليتم استهداف كل تل
المكونات باعتبارها غنائم و سبايا حرب تعيد هذا الشرق ليس مئات السنين إلى الخلف إنما 

و لتظهر صورة المسلم بأنه كائن غرائزي , حيث ال حضارة و ال علم و ال ثقافة , آالف السنين 
دموي سّفاح ال يشبع من سفك الدماء و نكاح النساء مزوداً بفتوى غيبية بأن كل من يموت في 

  .ذه الحرب سيذهب لتناول الطعام مع الرسول الكريم و يحظى بحوريات الجنان في حياة خالدةه
في سبيل ذلك كان منظري ثورات الربيع العربي يقدمون لهؤالء الغوغاء كل ما يبرر همجيتهم 

فكانت , و بربريتهم فأباحوا لهم السرقة و النكاح و السفاح و القتل و كل ما ال يخطر ببال بشر
فوضى المصطلحات ليصبح القاتل و الزاني و المغتصب و اللص و القاتل كلهم ثواراً في سبيل 

ليكتشف العرب ديناً آخر غير المحفوظ بين دفتي قرآنهم الكريم الذي حاول , الحرية و سبيل هللا 
هذا القرآن الذي رموه خلف ظهورهم و استعاضوا عنه , تهذيب أخالقهم و االرتقاء بسلوكهم 

فاستطاعت أمريكا من خالل هؤالء الرعاع ضرب , تاوى التكفير و النكاح و إباحة ما ال يباح بف
المجتمع العربي من الداخل بما يوحي بأن هناك حرباً أهلية في هذا المجتمع الذي بقي متعايشا 

فما الذي حدث اليوم لتشتعل هذه النار و تأكل كل ما بناه أبناء هذا , عشرات آالف السنين 
 لمجتمع ؟ا

تجارب يطبقون ( فئران) كل شيء مخطط و مرسوم في وكاالت استخباراتهم و العرب عندهم 

 .إذا لم تنجح يطبقون تجربة أخرى و هكذا دواليك, عليهم هذه التجربة
بدأت التجارب بمحاولة إسقاط الرمزية عبر استهداف العلم الوطني و تغييره و إسقاط رمزية 

موا ا لكثير لخدمة أبناء بلدانهم عبر الشتائم و السباب تحت عناوين الحرية و القادة الذين قدا
لينتقلوا بعدها إلى تخريب الحياة االقتصادية عبر فرض اإلضراب عن العمل تحت , الكرامة 

 .تهديد السالح و قطع الطرق و تخريبها و تخريب المؤسسات العلمية و التعليمية و الصحية
امة  إنها الفوضى بكل معانيها و الرامية , لكنها ليست الخالقة كما يدعون إنما الفوضى الهدا

الذي وضعته اإلدارة , لتخريب المجتمعات و العقول و في تطابق عجيب بين المصطلحين 

  ”فوضى الخالفة” و ما يحدث على األرض تحت مسمى ” الفوضى الخالقة ” األمريكية 
و , يكية ليس قدراً علينا التسليم به و االستجابة له رغم كل ذلك نقول بأن ما تريده اإلدارة األمر

وهذا ما أثبته الصمود , االنتصار على مخططاتهم ليس مستحيالً رغم األثمان الكبيرة التي دفعت 
م أحالمهم ليكون ( شعباً و جيشاً و قائداً ) السوري بمكوناته  و الذي أفشل مخططاتهم و حطا

ض لها بلدنا و بلدان العرب عنواناً لصدِّ هذه الهجمة العنيف و ليعمل هذا الصمود , ة التي تعرا
بشكل عكسي حيث قاد إلى إسقاط حكم اإلسالم السياسي الذي أوصله ما يسمى الربيع العربي 

  .إلى الحكم في مصر و تونس عبر صحوة ولو متأخرة
 .و مشاريعنا المقاومة لن تنتهي أيضاً … مشاريعهم العدوانية لن تنتهي 
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.. أفكـــار/ يد رئيس الوزراء المحترمالس 

..!لالســتثمـار
8 

 
 

هذه األطروحة، القت استحسان وتأييد عدد من أخواني أهل العلم واالختصاص، وانشرها ابرءا 
ونأسف .. مع تحفظي الشديد على انغالق األخوة المسئولين، ممن نحسن الظن بهم.. للذمة
 :واألطروحة هي.. لعدم احترامهم للعلم واالختصاص..جدا

% 80ان العراق، وبسبب الحروب والديكتاتوريات، اصبح دولة مستهلكة وتستورد اكثر من 

منها االمنية والسياسية .. فضال عن وجود موانع تحجم االستثمار او تمنعه.. من احتياجاتها
(.. عنصر قوة)يمكن له ان يكون (.. االستهالك)اال ان عنصر ضعفنا .. واالدارية وغيرها

 ؟..كيف
للمستثمر، وضامنا لتسويق منتجاته، ( محفزا)يمكن ان يكون االستهالك عنصر قوة اذا اصبح 

 ؟..كيف( .. استثمار في الداخل)الى ( االستيراد من الخارج)ويمكن لكم تحويل .. في اسواقنا
وبصيغة (.. وطني)يكون ذلك بمعاملة المنتج االجنبي الذي يصنع في العراق، على انه منتج 

ان العراق يستورد بكثرة اجهزة النقال، اجهزة التبريد، السيارات، الدواء، المعلبات، : اوضح
 ..فضال عن االسلحة ولوازمها وما الزمها، وخاصة العتاد.. االلبان، السكائر

ويمكن ان يقود جنابك ثورة صناعية، قد تظهر نتائجها خالل اقل من سنة، وذلك بفتح فروع 
على تفصيل يوضح –المجهزة لهذه المنتجات، ورش لها في العراق  لمصانع تلك الشركات

واعتبار انتاجها انتاجا وطنيا، معفيا من الضرائب، ويالزم ذلك فرض ضرائب عالية على  -الحقا
 ..ما يستورد من هذه المنتجات

 :والمظنون ان تحقق هذه الخطوة نتائج اهمها

 .سنوات 3يفة خالل توفير فرص عمل قد تصل الى نصف مليون وظ: اوال

 .اخراج العراق من االزمة االقتصادية وتحويله الى بلد منتج: ثانيا
 .وتطويرها..استثمار العقول والكفاءات والكوادر العراقية : ثالثا

والدافع االساس لقبول الشركات االجنبية بالشروط العراقية، هو استفادتها من السوق العراقية، 
ويمكن التكهن بان .. ، مقابل الشركات التي سترفض الفرصةواحتكارها للبيع في العراق

الشركات الصينية، ستسارع الى االستثمار، مع ضمانات لها في السوق العراقي، وبواقع 
ودون ان يخل .. شركتين او ثالث، لضمان التنافس بينها في السوق العراقي، بعيدا عن االحتكار

 :بقطاعنا العام والخاص، وعلى سبيل المثال
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ثم )، لتشييد فروع تجميع (موبايل)يمكن ان نفتح المناقصة لشركات صناعة اجهزة النقال 
وتكون كمياتها المنتجة محليا، معفاة من الضرائب .. في احدى المحافظات االمنة( تصنيع

، (1024)من استيرادنا للعام السابق % 50وبواقع انتاج يعادل ( للسنوات الخمس االولى)

 :ف العام الحالي، وبالمالزمات التاليةابتداءا من منتص
وجود لجنة تفاوضية، او هيئة، رصينة، بمواصفات عالية، وبارتباط مباشر برئيس : اوال

مجلس الوزراء، تضمن في تكوينها كفاءات عليا، يتم اختيارها من قبل لجنة مختصة، بعيد عن 

 (2الهامش )القوة المعرقلة 
االف عراقي خالل عام من تاريخ مباشرتها  3ثال، بتشغيل م( االجنبية)تتعهد الشركة : ثانيا

 .باإلنتاج المحلي والبيع، مع تفصيل الحقا
تضمن الدولة للشركة االجنبية، تقنين اجازات االستيراد من شركات اخرى، وتقليصه الى : ثالثا

ل اقل حد ممكن، مع فرض ضرائب معتد بها على المستورد، وبما يضمن بقاء سعر جهاز النقا

 .مع توفير ضمانات وتامين. من سعر المستورد% 30المحلي، في حدود 

من االسهم للمصنع االجنبي في العراق، ثم تبيع تلك االسهم % 52تشترى الدولة : رابعا

 .للمواطنين، وبما يحقق االنتاج االقتصادي للدولة وللفرد، وفيه تفصيل

نبية لالستثمار في العراق في هذا من الشركات االج 3او  1تراعي اللجنة، وجود : خامسا

المجال، وليس اكثر من ذلك، لضمان حصة الشركة في السوق العراقي، وليس اقل ألجل حماية 
 .المستهلك العراقي، مع ضمان المنافسة

توفير مناطق امنة ومنزوعة السالح، للمصانع االجنبية، وباالتفاق مع الشركة االجنبية : سادسا

 (.2هامش)

 (.2هامش)صالحيات الى اللجنة لتسهيل ما تحتاجه عمليات التعاقد والتنفيذ منح : سابعا

 (.1هامش)يكون العمل في هذه الشركات، مركزيا، بما يراعي الجوانب االمنية والمهنية : ثامنا

تشارك وزارة الصناعة والزراعة في تطوير القطاع العام بخط موازي ال يتعارض مع : تاسعا
 .هذا العمل

( التجميع)لالنتقال من مرحلة .. بين العراق والشركة االجنبية( مجدول)ضع اتفاق يو: عاشرا
 (.التصنيع)الى مرحلة 

وهكذا .. ويكون العمل بهذه االطروحة تدريجيا، ويتضمن انجاز استثمار تجريبي، قبل التوسع 

 (3هامش)
 :هوامش

لورت في زمن الهدام، وال زالت تراعي اللجنة استبعاد تلك القوة االدارية المعرقلة، التي تب( 2)

وتراعي اللجنة إنتاج السلع والخدمات ( ..24الفقرة  4انظر هامش )تهيمن على مفاصل الدولة 

التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العمالت األجنبية الالزمة 
وتتولى اللجنة توفير ما . حقالزيادة التكوين الرأسمالي الوطني، ويشمل ذلك قطاع الزراعة ال

ويمكن استخدام مجمع بسماية، الول تجربة، بعد اتمام جزء منه .. تحتاجه الشركات االجنبية
 ..لهذا الغرض
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ضرورة وجود جهة مهنية متكاملة، تتولى توفير الكادر لمشروع االستثمار، وتنظر في ( 1)

اما في مجال .. الخريجين الجددالخريجين من موظفي الدولة او .. توفير فرص العمل اوال
الزراعة، يتم تكوين فرق عمل من اساتذة كلية الزراعة وعدد من الخريجين، لالستعانه بهم، 

 .كال بحسبه

.. اال ان التطبيق ممكن لمستورداتنا كافة.. بالرغم من ايراد مثال حول جهاز النقال( 3)هامش 

ان انتاجه ممكن من قبل اية شركة اجنبية، وخاصة العتاد الذي تستخدمه دولتنا بكثرة، علما 
 وفي داخل العراق، العتماده

فضال عن تصنيع القاذفات  mass production line methodعلى االنتاج، الخطي ، الكمي 

علما ان مثل هذه . ويضاف الى ذلك تطبيق االطروحة في مجال الزراعة ايضا..والهاون
 .خالل اشهر، لطبيعة االداء والتنظيم عدهم المصانع يمكن للشركات االجنبية انجازها

 :مالحظات اضافية( 4)هامش 

سنوات، او فرض نسبة ضريبية  5تراعي اللجنة او الهيئة استيفاء تأجير وخدمات بعد : اوال

 .او اقل..من قيمة الضريبة على المستورد % 10اقل من 

( الزيت وغيره)حصة الغذائية هذه االطروحة ال تمنع من تشغيل شركات الصناعة لدعم ال: ثانيا
فضال عن النشاط الذاتي . وكذا توفير الجيش والداخلية والصحة االقمشة والمنسوجات وغيرها

 .وفيه تفصيل( المشار لها اعاله)لوزارة الزراعة بطريقة الفرق 
نه وتشغيل نسبة م..تتولى اللجنة المختصة او الهيئة توفير قاعدة معلومات للكادر القديم : ثالثا

 .وهي اولوية اولى. وللعاطلين. وتوفير فرص عمل للخريجين..

وهذه االطروحة، قد تقلل هذا الرقم بنسبة ..! مليار 50ان العراق يستورد اكثر من : رابعا

 ..سنوات 3على اقل تقدير خالل % 50

يحتاج نجاح هذه االطروحة الى منظومة اجراءات متكاملة وموضوعية بعيدا عن : خامسا
وتنطلق منها .. تضع في اولوياتها انجاز تجربة استثمارية اولى..ات او البيروقراطية الشعار

وتستند اوال على تنظيم عملية منح اجازات . نحو انجاز استثماري اخر ، افضل، ثم اخر وهكذا
االستيراد وتقنينها بما يوفر محفزا للشركات االجنبية في فتح فروع لها في العراق، وتشترط 

، المكانية استخدام االتمتة، بديال عن االيادي ..!داد محددة من العراقيين، وليس نسبةتشغيل اع
 .العاملة، من قبل المستثمر، وينتج منه تشغيل عدد قليل نسبيا

تضع الحكومة واللجنة في اولوياتها توفير فرص عمل للعراقيين بواسطة هذا : سادسا
 .االستثمار

فتح فروع من الشركات االجنبية في مجال الصناعات  يمكن استخدام االطروحة في: سابعا
 .ويتضمن ذلك احياء اراضينا زراعيا( زراعة)الغذائية الخضروات المعلبات القمح 

تحقق هذه االطروحة زيادة اإلنتاج واإلنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع : ثامنا
شة المواطنين، توفير الخدمات للمواطنين متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معي

وللمستثمرين، توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة، زيادة معدالت التكوين الرأسمالي للدولة، 
 .توفير التخصصات المختلفة من الفنيين واإلداريين والعمالة الماهرة، توفير محفز للمستثمر
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في حدود االشراف والتخطيط، وتسهيل  ابعاد الدولة عن التسلط على الشركات، اال: تاسعا
 ..مجريات العمل، اما ما تشتريه الدولة من اسهم، يفترض بيعه للمواطنين، وفيه تفصيل

التجربة االولى، ممكنة مع الشركات من الدرجة الثانية، او الصينية، اال انها ستكون : عاشرا
وزيادة مبيعاتها، واستفادتها محفزا لشركات اكبر، بعد نجاح الشركات المستثمرة في العراق، 

 .من الدعم العراقي
وهي جزء من الخط االول ( القوة المعرقلة)ال يمكن االعتماد في هذه االطروحة على : احد عشر

في الحكم السابق، الن اغلبهم من االنتهازيين والفاشلين علميا، وتبلورت بينهم عالقات 

، بوجود حكم 1003سع وتعمقت جذوره بعد مصالحية متشابكة، وهم تنظيم فاعل وفعلي، قد تو

 .ساذج وجاهل
 

 

  

 

  


