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جزًءا من العراق؟« اإلخوان المسلمون»هل يحكم 
1 

 

  
  

ولما كان . العراق« المسلموناإلخوان »حكم الواقع المجتمعي، فإن من المستحيل أن يحكم ب
مشروع هؤالء يتعدى مفهوم الشراكة في الحكم وفق أسس ديمقراطية متحضرة، فإنهم عملوا 

على استغالل الفرص سعيا إلى حكم جزء من العراق، وهذا غير قابل للتحقق في ظل عراق 
تين، ومع تطور مرحلة االحتجاجات الشعبية التي بدأت قبل نحو سن. موحد متماسك وقوي

، بصرف النظر عن مستوى القصد وحدوده، بدأ بقايا «الدواعش»وهيأت األجواء لدخول 
بتصعيد الموقف الشعبي تحت واجهات دينية وعشائرية، وأغفلت الحكومة « اإلخوان»

المركزية خطورة غلق المساجد خالل صالة الجمعة لدفع الناس إلى ساحات االعتصام، التي كان 

 .تائج إيجابية لو تصدرت الموجة شخصيات وطنية بلباس علمانيممكنا أن تؤدي إلى ن
كشهادة الظواهري، التي قال « اإلخوان»بـ« القاعدة»وربما لم تأت شهادة فاصلة عن عالقة 

، فلم يقتصر االنتساب عليه شخصيا، «اإلخوان المسلمين»فيها إن أسامة بن الدن كان من 
هو « داعش»ولما كان . «القاعدة»وين وإلهام لـكان مصدر تك« اإلخوان»وهذا يعني أن فكر 

، فلم يعد مجال للشك والنقاش بخصوص الربط والهوية، ومن «القاعدة»الوريث الفعلي لـ
عن هذا، فعليه البراءة أوال من االنتماء، وأن يعمل بموجب « اإلخوان»تختلف رؤيته من بقايا 

ة تبنى وفق مفاهيم التطور الحضري البراءة فعال، قبل أن تتاح له فرصة المشاركة في حيا

 .واإلنساني
بعملية اجتثاث حزب البعث، وهم « اإلخوان»من الغريب والمثير أن يشارك شكل من أشكال فكر 

ورغم كل مرارات فترة حكمهم  -أكثر خطورة على المدى البعيد من أفكار البعث، فالبعثيون مثال 
سميات مفبركة، تبقى مؤدياتها تفكيكية تقسيمية لم يؤمنوا بتفكيك العراق إلى كيانات تأخذ ت -

انفصالية، وظهرت هذه المساعي خالل مرحلة ركوب موجة االحتجاجات والدفع نحو أقلمة 
العراق، تحت ذريعة المحافظة على هوية ومصالح عرب سنة العراق، والحقيقة أنهم ساهموا 

نية، وأضعفوا دور الحكومة في سحق المناطق شمال بغداد وغربها، التي تغلب عليها صفة س
مع رئاسة إقليم « المناطق المتنازع عليها»المركزية في موضوع المناطق التي سميت بـ

ووصلت ببعضهم السذاجة إلى أن يتمسكوا بتحالفهم المرحلي الهزيل مع توجهات . كردستان
ما يدل ! انإذا ضاقت بنا الخيارات فمن لنا غير مسعود وإردوغ: رئاسة إقليم كردستان بقولهم

على رؤية ضيقة، وقلة معرفة، وقصور في فهم األهداف والمعادالت والمصالح المحلية 
واإلقليمية، ويدل على ولعهم بالباب العالي وحكم السالطين، ولم يدركوا أن تقاربهم مع رئاسة 

حتى مع وجود تحفظات  -اإلقليم على حساب المركز، الذي يفترض أنه يمثل هويتهم الوطنية 
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 .يدخل تحت الفتات شديدة الخطورة -ؤقتة ال يمكن أن تصمد أمام المتغيرات م
على الحركة والوجود جاء من الدعم من أقصى الشمال، وكذلك « اإلخوان»إن ما ساعد بقايا 

الدعم المؤقت الكردي ألهداف مرحلية، والتحالف مع بعض المناطقيين الطائفيين من حملة 
الذي « التحالف الوطني الشيعي»اك المخاطر بما يكفي من قبل هوية الموصل، وبسبب عدم إدر

شغله الهاجس البعثي وقد كان من الضروري عدم اإلخالل بالتوازن في المواقف بما يمنع وجود 
عملوا بمهارة لكسب ود « اإلخوانجية»ومما ال شك فيه، فإن . «الدواعش»ربط فكري مع 

 .لعالقات الخفيةإيران من جانب، والتظاهر بأنهم براء من ا
من طراز آخر، « داعشيا»في العراق يشكلون خطرا « اإلخوان المسلمين»وال شك في أن بقايا 

يستهدف وحدة العراق، بتحالفهم مع القوى االنفصالية والمناطقية وذيول الحنين إلى ماضي 
ملتقيات  ومن الخطر التعامل معهم برؤية عاطفية تحت. الحقبة السوداء من االحتالل العثماني

دينية ومذهبية وطائفية وقومية إلى أن يتخلوا عن تحالفاتهم ويغيروا نهجهم، ويقطعوا صلتهم 
وبما أن هذه المتغيرات غير قابلة للتحقق، فإنهم سيبقون . «القاعدة»و« اإلخوان»بالرابط بين 

ى جزءا من حالة عدم االستقرار إلى أن يرفض الشباب وجودهم، ويطغى اإلعالم الحر عل
وهذا يحتاج إلى عملية وعي . إعالمهم التحريضي، ويسود الفكر الوطني بدل المشاريع المتخلفة

وحاولت . وطني، إذا ما تعذر التعامل معهم كوجود متخلف يربط باإلرهاب في ضوء المعطيات
أطراف أن تكون للحكومة في مرحلة ما رؤية محددة حيال هذا الموضوع، إال أن الرأي الشعبي 

قوى تأثيرا، ألنه الكفيل بالتخلص من الخزعبالت رغم الحاجة إلى وقت أطول، ولن هو األ

 .يحكموا مترا من العراق
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والجذور المؤسسة...داعش 
2

 

 
بينما ظهرت أول الجماعات التكفيربية المتطرفة فى صدر الدولة اإلسالمية بدئا بالخوارج الذين 

نفسه لقبوله التحكيم ليتمأسس ذلك الفكر فيما بعد على " على بن أبى طالب"ذهبوا الى تكفير 
الذى وصف بشيخ اإلسالم وأسس ألشد " إبن تيمية"ثم تطويره بواسطة " أحمد بن حنبل"يدى 

األفكار التكفيرية فى الفقه اإلسالمى، وكمنت بذرة التكفير لسنوات طويلة وعاودت الظهورفى 
ن يجددها فى القرن العشرين بالقارة الهندية طبعات جديدة خالل بضعة قرون الى أن وجدت م

األلوهية والعبودية والحاكمية )مستخدما المصطلحات األربعة " أبو األعلى المودودى"وهو 
معالم فى "الى المنطقة العربية مؤصال لتلك األفكار فى " سيد قطب"التى نقلها ( والربوبية

مات التكفيرية فى بلدان العالم اإلسالمى وحولها الى منهج عمل إستخدمته كافة التنظي" الطريق
وهو من قاد " صالح سرية"وعلى رأسها تلك التى إستخدمت العنف فى مصر إبتداءا من تنظيم 

" الجماعة اإلسالمية"و " التكفير والهجرة"ومرورا بتنظيمات " الفنية العسكرية"عملية 
" ناجون من النارال"الى " المرجئة"وعشرات التنظيمات من " الجهاد اإلسالمى"و

وغيرها، وبعد ذلك ومع بدء الجهاد ضد السوفييت فى " طالئع الفتح"و" الشوقيون"ف
باندماج بين المال الخليجى والفكر الجهادى المصرى وتمدد فى " القاعدة"أفغانستان نشأ تنظيم 

لينتهى  الكثير من الدول االسالمية الى أن ضرب ذلك التنظيم ضربته اإلنتحارية فى قلب أمريكا
األمر باحتالل أفغانستان وضرب وتشتيت القاعدة لتتحول الى بؤر عنقودية قاعدية فى فضاء 

العالم اإلسالمى ليأتى اإلحتالل األمريكى للعراق بقبلة الحياة للقاعدة واإلحياء الجديد لها على يد 
الدولة " ى الذى سرعان ما تحول ال" التوحيد والجهاد"أبو مصعب الزرقاوى مؤسسا لتنظيم "

والذى يعد النواة الحقيقية لتنظيم داعش بشكلها األكثر عنفا ودموية " اإلسالمية فى العراق
وطائفية على مدى التاريخ اإلسالمى متبنية نهج الذبح علنا فى الفضائيات والعمليات االنتحارية 

رصة سانحة وجد هذا التنظيم الف 1022والسيارات المفخخة، ومع إندالع الورة السورية فى 

و الحرب على نظام األسد " النظام النصيرى الكافر"للتمدد فى سوريا معلنا الحرب المقدسة ضد 
مسقطا " جبهة النصرة"والجيش السورى الحر والتنظيمات التكفيرية األخرى وعلى رأسها 

خالفة وقيام دولة ال(" داعش)الدولة االسالمية فى العراق والشام "بيعته للقاعدة ومعلنا قيام 
 ".أبو بكر البغدادى"بقيادة 

نشأت الوهابية فى شبه الجزيرة العربية على فكرة بسيطة مفادها أن المسلمين عاشوا ستة 
محمد بن عبد "قرون من التخلف والجهل والضياع منذ وفاة إبن تيمية الى أن ظهر للوجود 

ها الى الطريق الصحيح الذى أحيا الدعوة االسالمية الصحيحة من وجهة نظره وأعادت" الوهاب
، فى تشابه "الهدم الهدم..الدم الدم"على قاعدة " آل سعود"متبنيا نهج الجهاد فى تحافه مع 
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متطابق مع منهج داعش فى تدمير المساجد والحسينيات الشيعية والمزارات واألضرحة 
لقباب الصوفية حتي قام الوهابيين بتدمير مقابر آل البيت والصحابة وإجتثوا األضرحة وا

والمزارات وإقاموا الدولة السعودية على األفكار الوهابية المتشددة التى تقوم على فرض 
بوصفها " األمر بالمعروف والنهى عن المنكر"المذهب بالقوة مستخدمة السيف وجماعات 

" آل الشيخ"القائمة على دفع المسلمين بالقوة لعبادة هللا على طريقتهم وبقاء نطاق الفتوى فى 
اء وأحفاد إبن عبد الوهاب، ومستخدين الرجم العلنى فى الساحات وقطع رؤوس من أبن

يعتبرونهم مرتدين عن الدين وجلد العصاة فى مشاهد مقتطعة ومنقولة من ممارسات القرون 
الوسطى ومتطابقة مع ما تفعله داعش بالمخالفين لها وبأصحاب العقائد األخرى، ولكن تجديد 

لعمق النظرى بما يستقيم أن يشكل وحده مرجعية كاملة للمنشغلين الوهابيين لم يكن من ا
فكار الجهادية التكفيرية فجاءت كتابات المودودى وقطب لتسعفهم باإلجابات الكبرى على ألبا

أسئلتهم، كان يكفيهم من الوهابية إجتهاداتها العملية وأساليبها فى إقامة دولة دينية وإالّ تحولوا 
بعمليات إرهابية وتصبح جاذبيتها لقطاعات واسعة من الشباب أمرا  الى مجرد عصابة تقوم

محدودا فى النهاية، الفرق بين القاعدة وداعش أن األخيرة ذهبت مباشرة الى تطبيق أفكارها 
على األرض وإقامة دولتها فى منطقة محددة يستطيع راغبى الجهاد التوجه اليها، كما أنها فى 

تقطاب عديد من الفتيات المسلمات فى طور الشباب موقف مغاير سعت الى جذب وإس
بعكس تنظيم القاعدة الذى يتحفظ كثيرا "من جميع دول العالم " هواة المغامرة"والقاصرات 

أذكر أننى شاهدت فى الثمانينات أثناء عملى بسيناء الجنوبية أن " ) على حجم مشاركة النساء
قررن البقاء فى سيناء واإلرتباط بشباب من  التقيت بكثيرات من السائحات األوروبيات الالئى

البدو وممارسة حياة بدوية بسيطة تعتمد على الرعى وجمع الحطب وحلب األغنام وبعد مدة 
، ونجحت فى تجنيد شباب مسلم غير (قصيرة سرعان ما مللن من هذا النمط وعدن أدراجهن

من هواة استعمال األسلحة "من أوروبا " وحديثى الدخول فى االسالم"ملتزم بالمعنى الحرفى 
والذين انغمسوا فى الغرب فى متع الحياة من موسيقى ومخدرات وجنس " وقطف الرؤوس

للعمل فى صفوفها بما يمتلكونه من خبرات الكترونية حديثة وإجادة التصوير وإتقان اللغات 
 :مستندة على بعض المسلمات غير المعقدة ومنها

س السلم والجهاد بمفهومه األصيل يعنى وجوب القتال مابقى األصل فى الحياة الحرب ولي: أوال
 (.اإلسالم أو الجزية أو القتل)الكفر فى أى منطقة على األرض وليس للكفار االّ خيار من ثالث 

األصل فى الكافر تحليل دمه وسبى نسائه وأطفاله وأخذ ممتلكاته عنوة وقهرا وأن اليد : ثانيا
 .له على العالمينالعليا هى للمسلم وأن هللا فض

األصل فى الجهاد ليس دفع الغزو أو التضييق على المسلمين فى عباداتهم بل هو وجود : ثالثا
الكفر أصال وأن المهمة األبدية هى إجبار اآلخر على الدخول فى اإلسالم وتطبيق شرع هللا على 

 .األرض
غربية والوضعية والبرلمانات إن الديموقراطية والعلمانية والماركسية وجميع المذاهب ال: رابعا

كفر بواح حيث أنها تحتكم الى رأى األغلبية وليس شرع هللا وأن السيادة للدساتير والشعب 
 .وليس هلل وحده

الوالء للمسلمين والبراء من الكفار فيعتبر التوظف او الخدمة فى جيوش الطواغيت أو : خامسا
بسالم دون مقاطعة أو تعنيف كفرا منهى تلقى العلم فى مدارسهم وجامعاتهم وحتى مخالطتهم 
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عنه ويصل األمر الى تحريم اقامة عالقات ديبلوماسية مع دول الكفر أو أى تبادل تجارى معهم 
أو اإلنتماء لمنظمات دولية أو معاهدة مواطنيهم فهو صورة من صور الكفر يجب قتاله 

 .ومحاربته
اليضع حدودا صارمة بين الكفر واإليمان من ال يكفر الكافر أو شك فى كفره فهو كافر : سادسا

ودار الحرب ودار السلم والمعنى أن من يعتبرهم الخليفة كفارا يجب على العموم ان يعتبروهم 
 .كذلك قوال وفعال

اإليمان بحد الردة ووجوب قتل المرتد قوال أو فعال أو إنكار ماهو معلوم من الدين : سابعا
اب ويعلن توبته، وتوسيع هذا الحد على المخالفين بالضرورة ولو بأسباب ظنية حتى يستت

 .والمعاهدين ومن فى حكمهم
هم كفار قطعا ويجب قتالهم .." إثنا عشرية أو إسماعيلية أو زيدية"الشيعة بكل ألوانهم : ثامنا

 .وقتلهم وال توبة لهم وال يعذرون بالجهل أوالشبهة
ى الصالة والصوم والزكاة وكل من الخالفة ركن أساسى من أركان االسالم مقدم عل: تاسعا

ينكرها أو يشكك فى وجوبها كافر يجب قتاله وعدم مهادنته، والخالفة تتم بالبيعة فقط من أهل 
 .الحل والعقد وليس بأى وسائل حديثة أخرى

التغيير الحق هو التغيير باليد أو بالسيف ودون عذر الناس بالجهل وال ضرورة : عاشرا
 .وقد يأتى ذلك تجمال وليس ضرورةلتفهيمهم مكامن خطئهم 

يء ورغم أن كثير مما ذكر قد يرفضه العديد ويرون أنه ليس من صحيح الدين واالسالم بر
التى قامت بها الجماعة اإلسالمية ثم جماعة الجهاد " المراجعات"منه، وذلك يذكرنى بموضوع 

ء وعلى رأسهم إبن تيمية الحقا، فقد إعتمدوا فى آرائهم األولى وأدبياتهم على أفكار الفقها
وأيضا فى نقضهم لتلك األفكار فقد إعتمدوا كذلك على رأى نفس الفقهاء وربما نفس الكتب 

 !!األولى فى تأويلية للنص 
لعل الفرق بين السلفيين بمختلف مدارسهم وداعش أنهم يتفقون معا فى المقاصد عموما ولكنهم 

أة األرض بشكل كاف قبل تنفيذ المشروع ينكرون على داعش التعجل فى التطبيق وعدم تهي
اإلسالمى ولتوسعها فى العنف والتكفير دون األخذ بالظروف وتأجيل الصدام المباشر 

بالطواغيت، يمكن إعتبار أن داعش تمثل الساللة النقية لوهابى نجد األوائل والخالف من وجهة 
تقص من شرعية حماة حمى نظر البعض أن داعش بإعالنها لدولة الخالفة اإلسالمية إنما تن

الحرمين بوصفهم الممثلين الحصريين والوحيدين لدولة الخالفة على األرض، بل أن البغدادى 
بإدعائه النسب للرسول وكونه قرشيا يستوفى من شروط الخالفة أكثر من ملوك السعودية، 

 .وفى هذا تلبيس لشرط اإلمامة فى الفقه الشيعى
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الفيدرالي في العراقمعوقات تطبيق النظام 
3 

 

 

  
  
 

فكرة تطبيق النظام الفيدرالي في العراق بدأت تطفو إلى السطح في منتصف تسعينيات القرن  
الماضي عندما اتفقت أطراف المعارضة العراقية لنظام صدام البائد في مؤتمراتها التي عقدتها 

في العراق بعد إسقاط حكومة في لندن وكردستان العراق، على إمكانية إقامة دولة فيدرالية 
صدام، وكانت كردستان العراق قد تحررت من سطوة النظام السابق بفعل قرارات مجلس األمن 

والتي أسهمت في تحقيق " المالذ اآلمن" ما يسمى بمنطقة 2993التي خصصت للكرد في سنة 

داد، األمر تقدم ملموس في كردستان في ظل هامش من االستقالل عن السلطة المركزية في بغ
الذي جعل الكرد يتمسكون بخيار الفيدرالية لضمان حقوقهم دستوريا وعمليا وبالشكل الذي 

 .يحميهم مستقبال من الخضوع لسلطة مركزية يعتقدون انها لن تختلف عن الحكومات السابقة
والكرد ليس وحدهم من يدعون إلى النظام الفيدرالي بل تتفق معهم قوى سياسية من المكونات 

ترى أيضا إن استقرار العراق سياسيا ال يكون إال بمنح المزيد من الصالحيات للسكان , األخرى
المحليين ليتمكنوا من إدارة شؤونهم بحرية بعيدا عن اإلشراف المباشر للسلطة المركزية، وقد 

نجحت جهود األطراف والقوى السياسية المتفقة على تطبيق النظام الفيدرالي في العراق في 

م بطريقة تضمنت الحق في تشكيل األقاليم وتطبيق 1005اغة الدستور العراقي الدائم لسنة صي

جمهورية العراق دولة اتحادية : ) منه إلى إن( 2)النظام الفيدرالي في العراق، إذ أشارت المادة 

، كما (ديمقراطي( برلماني)واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي 

من الدستور النظام السياسي في جمهورية العراق بأنه يتكون من ( 226)صفت المادة و

من الدستور نفسه ( 229)عاصمة وأقاليم ومحافظات ال مركزية وإدارات محلية، وأكدت المادة 

على حق كل محافظة بتكوين إقليم بمفردها أو باالتحاد مع محافظة أخرى، ومن أجل تنظيم 

الخاص  1008لسنة  23يم أصدر مجلس النواب العراقي القانون رقم عملية تشكيل األقال

 :باإلجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين األقاليم والذي ينص في مادته الثانية على ما يأتي
 :يتم تكوين أي إقليم عن طريق االستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية

مجالس المحافظات المشكلة بموجب  طلب مقدم من ثلث األعضاء في كل مجلس من: أوال
 .الدستور التي تروم تكوين اإلقليم

 .طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين اإلقليم: ثانياً 

                                                           

 مركز المستقبل للدراسات والبحوث -قحطان حسين طاهر. د 3
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في حالة طلب انضمام إحدى المحافظات إلى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس : ثالثاً 
 .ث أعضاء المجلس التشريعي لألقاليمالمحافظة مشفوعاً بموافقة ثل

ورغم إن تطبيق النظام الفيدرالي في العراق قد أصبح ممكنا من الناحية الدستورية والقانونية، 
لكن من الجانب السياسي والواقعي تواجه محاوالت تشكيل األقاليم في العراق الكثير من 

لمحاولة التي قام بها الناشط المخاوف والعقبات أدت إلى فشل أكثر من محاولة لعل منها ا

من  1008السياسي والنائب البرلماني السابق وائل عبد اللطيف حيث تمكن أواخر عام 

من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة % 1الحصول على تواقيع 

بالنجاح بسبب تعذر لالنتخابات إلجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تتكلل 

من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها % 20الحصول على نسبة 

وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على  1020إلجراء استفتاء جماهيري عام، وفي سنة 

طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء 
وامره إلى المفوضية من أجل اإلعالن عن مدة معينة يتم خاللها الترويج للمشروع من إلصدار أ

قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد إلجراء استفتاء جماهيري في 
البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس 

مرة ثانية لتأسيس إقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس  1023ضي المحافظة أواخر العام الما

عضواً،  35من أصل  21الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس اإلقليم الذي وقع عليه 

 .لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية

إقليم صالح الدين إلى  طلباً رسمياً بتشكيل 1022كما قدم مجلس محافظة صالح الدين في نهاية 

رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي من اجل الموافقة عليه وإحالته لمفوضية 
االنتخابات إلجراء االستفتاء حول إعالن المحافظة إقليما لكن المالكي رفض هذا الطلب وكلف 

 .النائب قتيبة الجبوري بمتابعة الموضوع وبحث سبل حل األزمة
باستثناء إقليم كردستان الذي )المحاوالت السابقة لتشكيل األقاليم في العراق إن التأمل في فشل 

يكشف لنا الستار عن بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ( فرض نفسه كأمر واقع
 :تطبيق النظام الفيدرالي في العراق، ولعل من أهم هذه المعوقات

العراقية بحيث إنها تثير مخاوف التقسيم أكثر منها حداثة مفهوم النظام الفيدرالي في الثقافة . 2

 .وسيلة لتنظيم شكل النظام السياسي وتحقيق التوازن بين الحكومة الفيدرالية واألقاليم

لم تلق فكرة تشكيل األقاليم في العراق االهتمام الكافي في مدركات النخبة السياسية الحاكمة . 1

شكل جاد كإحدى الحلول المقترحة إلنهاء المشكالت في العراق، ولم تفكر فيها هذه النخبة ب
السياسية في العراق وذلك بسبب طبيعة الظروف غير المستقرة التي تسود البلد والمتمثلة 

 .بغياب الفلسفة السياسية الواضحة المعالم التي يقوم عليها النظام السياسي العراقي

ق في العراق تكاد تكون غامضة وغير إن طبيعة ومعالم النظام الفيدرالي المناسب للتطبي. 3

واضحة لألغلبية العظمى من العراقيين، وذلك بسبب حساسية الوضع السياسي وتعقيدات 
العملية السياسية التي مازالت تعاني من أزمات متتالية، وأجواء عدم الثقة السائدة بين مكونات 

الفيدرالي الصالح للعراق  الشعب العراقي، األمر الذي يثير تساؤالت عديدة عن شكل النظام
 .وفيما إذا كان يستند إلى أساس قومي أو طائفي أو جغرافي أو إداري
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غياب العوامل الالزمة لنجاح النظام الفيدرالي في العراق، فغياب االستقرار األمني . 4

والسياسي، ووجود نزاعات ومشاكل حدودية وإدارية فيما بين المحافظات العراقية، وعدم 
ة واضحة ومحكمة لكيفية إدارة األقاليم المقترحة، وطريقة توزيع الصالحيات فيما وجود رؤي

بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية، كل ذلك جعل مجرد التفكير في إقامة النظام 
 .الفيدرالي بمثابة المسير إلى المجهول

ق ساحة لتصفية الحسابات إن الظروف اإلقليمية والدولية التي تحيط بالعراق جعلت من العرا. 5

مابين الدول المتنازعة والمتصارعة فيما بينها بسبب اختالف المصالح واإليديولوجيات، وال 
يخفى على أحد حجم التدخالت في الشؤون الداخلية العراقية التي تقوم بها دول مجاورة للعراق 

يات القرار السياسي منها إيران والسعودية وتركيا فضال عن حجم التأثير األمريكي في مجر
العراقي، وقد ينعكس التنافس على المصالح في العراق فيما بين هذه الدول بشكل خطير على 
مقومات الوحدة الوطنية العراقية، ألنه قد يقود إلى هيمنة كل دولة من هذه الدول على اإلقليم 

 .الذي يتقارب معها في المصالح وبذلك تتهدد وحدة العراق

المركزية وعدم فعالية مؤسساتها وعجزها عن بسط سلطتها على كل  ضعف الحكومة. 6

األقاليم المحتملة التشكيل، مع وجود النزعات االنفصالية لدى بعض األطراف العراقية خصوصا 
الكرد، مما يخلق صعوبة في تطبيق الفيدرالية بصورة تضمن تحقيق التوازن في الصالحيات 

ألقاليم كما هو الحال في الواليات المتحدة، وما سيحدث هو والسلطات بين الحكومة المركزية وا
تطبيق فيدرالية هشة وضعيفة ال تمتلك فيها الحكومة االتحادية مقومات الدولة خاصة الدفاع 

 .والخارجية والمالية واألمن

إن تشكيل األقاليم يتطلب تأسيس مجالس تشريعية وحكومات محلية ووزارات وممثليات في . 7

ؤسسات وأجهزة أمنية خاصة بكل إقليم وهذا يستوجب زيادة في حجم اإلنفاق المالي الخارج وم
بشكل كبير، مما يؤدي إلى إنهاك الميزانية العامة للدولة في ظل أجواء التدني المستمر لمصدر 

 .الدخل الرئيسي للعراق وهو النفط وبالتالي تهديد االقتصاد العراقي باالنهيار

نية في النجف االشرف على تشكيل األقاليم انطالقا من وجهة نظرها تحفظ المرجعية الدي. 8

الخاصة التي تفضل بقاء العراق دولة بسيطة وليس مركبة، وهي التي تتبنى خطابا عاما 
ينطوي على عدم تشجيع أي خطوة تمهد لتقسيم العراق، ونظرا لتأثير المرجعية الدينية الكبير 

م الجمهور، فأن تحفظها على فكرة األقاليم يعد مانعا على النخب واألحزاب السياسية وعمو
 .رئيسيا لتطبيق النظام الفيدرالي في العراق

لكن رغم المخاوف والصعوبات األنفة الذكر، يبقى النظام الفيدرالي نظاما سياسيا حديثا 
ومتطورا ويشتمل على محاسن عديدة يمكن استثمارها بشكل صحيح عندما تتهيأ األجواء 

ة لتطبيق هذا النظام، وبعد تجاوز المشكالت المعرقلة لتنفيذه كما حدث من قبل في دول المناسب
 .عديدة
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مدخل الى معضلة االستخبارات في العراق
4 

 

 
 

كان معيار نجاح الدول وعظمتها في القرون السابقة لغاية احداث الحرب العالمية الثانية يعتمد 
, تقدم تكنولوجي في مجال المعلومات واالستخبارات ومع كل , على تعداد الجيوش وضخامتها
ويزداد اعتمادها على تفادي مفاجئات العدو من خالل اختراق , كانت الجيوش تتقلص عدديا 
بل وازدهارها ,فصار معيار تقدم الدول واستقرارها االمني . خططه ونواياه عبر التجسس

ة عبر االجهزة االستخبارات التي لم تعد يقاسان بمقدار المعلومات المتوفرة للدول, االقتصادي
ومن هنا باتت الدول المتقدمة تركز على مراكز الدراسات والبحوث , تقتصرعلى الجانب االمني

ومن هنا تأتي اهمية تنمية االجهزة , والتحليل وكافة اشكال جمع المعلومات السرية والعلنية 
 االرهاب وضمان االستقرار االمني االستخبارية العراقية لدورها االخطر في القضاء على

 
 اشكال واساليب العمل االستخباري

ونقصد بها مجمل الفعاليات : االستخبارات الوقائية -2: وكما يلي , لالستخبارات ثالثة اوجه 

, الهادفة القامة درع امني واٍق من اختراق العدو لمؤسساتنا االمنية وحتى غير االمنية منها 
, المن العسكري المتضمن المن االفراد في المؤسسات العسكرية واالمنية ويشمل ذلك فعاليات ا

-1. وكل مامن شأنه تأمين الدولة والوطن من االختراق ,وامن الوثائق وامن الحركات ووو 
والمقصود بها الفعاليات الهادفة لخرق شبكات العدو التجسسية : االستخبارات الدفاعية 

وكشف , ه ونواياه في اختراق اجهزتنا ومؤسساتنا الوطنية تكشف اختراق, بخطوات استباقية 
او من خالل ,واختراق شبكات التجسس من خالل تجنيد العمالء والعناصر االستخبارية الكفوءة 

ونقصد بها : االستخبارات الهجومية -3. تغيير اتجاه جواسيس العدو لجعلهم عمالء مزدوجون

لمعرفة نواياه , بغية جمع المعلومات عنه  فعاليات انشاء شبكات تجسس في جهة العدو
وبما ان محور عمل االستخبارات هو . العدوانية والقيام باعمال لتخريب جهوده الهجومية 

من المعلومات االمنية مصدرها %  80فمن الضروري التنبيه هنا ان, محور المعلومات 

المعلومات المستحصلة من  فيما تمثل, المعلومات العلنية المتاحة في مجمل وسائل االعالم 

وهي االخطر واالهم وتستحصل من % 5وتبقى , % 25استخدام االجهزة االستخبارية التقنية 

وتتم من خالل استنطاق المعتقلين , وهنالك نوع اخر من االستخبارات. المصادر البشرية
يانات وتصحيحها وهي نافعة للغاية في تحديث الب, واالسرى او باالغراء المالي لقادة ارهابيين 

, وننوه هنا ان العمل االستخباري ينقسم من حيث اسلوبه الى ثالثة اشكال واتجاهات . وتغذيتها

                                                           

 وكالة انباء براثا – بشير الوندي 4
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واالستخبارات , ونقصد بها االساليب التقنية التجسسية الحديثة, اولها االستخبارات الذكية 
الث هو االستخبارات والنوع الث, الدقيقة والتي يعتمد فيها على عدد كبير من المصادر البشرية 

وتزاوج مجمل االستخبارات العالمية بين االساليب , العنيفة المعتمدة على التعذيب والضغط 
 الثالثة في عملها

 الوضع االستخباري في العراق
في وضع مزِر للغاية برغم , النجانب الواقع اذاما قلنا ان الوضع االستخباري العراقي المعاصر

جهاز المخابرات )فلدينا في العراق خمسة اجهزة استخبارية هي , ية تعدد االجهزة االستخبار
ومديرية , وجهاز االمن الوطني , ووكالة المعلومات التابعة لوزارة الداخلية, الوطني 

واالخيرتان تابعتان لوزارة ( االستخبارات العسكرية والمديرية العامة لالمن واالستخبارات
 (رغم تداخل عملهما)الدفاع 

هو عمل , اال ان العمل االستخباري العراقي , رغم من وجود االجهزة االستخبارية الخمس فبال
و , وهو امر واضح من خالل التدهور االمني المستمر , غير مجٍد بكل المقاييس الملموسة 

فمقياس عمل اي جهاز استخباري هو مقياس ملموس يستشعره , السبق االستخباري للعدو
ان من اخطر العيوب الجوهرية في عمل اجهزتنا . اسه باالمن او الالأمنالمواطن من خالل احس

فاالجهزة االستخبارية في كل العالم , االستخبارية هو انها تعمل بال اهداف وخارطة واضحة 
فحين , او تبنى على اساس العدو , فاما ان تبنى على اساس الجريمة , تبنى على احد اساسين 

تكون هنالك جهة مختصة باالرهاب واخرى مختصة بالمخدرات تبنى على اساس الجريمة س
فستكون جهة استخبارية , اما اذاما بنيت على اساس العدو . وثالثة بالجريمة االقتصادية وهكذا 

شبندية ورابعة بالهيئات قمختصة بداعش واخرى مختصة بالقاعدة وثالثة مختصة بالن
التي تتخبط فيها االجهزة االستخبارية العراقية اما الطريقة العشوائية . الدبلوماسية وهكذا 

فقد قادت الى ان كل جهاز يعمل بكل االتجاهات , وغياب التخصص من حيث الجريمة او العدو 
ماسألت اي جهاز من االجهزة الخمس سيجيبك ان مهمته  حتى انك اذا, بال تنسيق والجدوى 

فلو . ئلة في غياب تحديد دقيق للمسؤولية االمر الذي ابعد االجهزة عن المسا, مكافحة االرهاب 
ان الجهات العليا قسمت الواجبات بين االجهزة الخمس بحيث اعطت لكل جهاز مهمة متابعة 

الصبح لدينا تحديد للمسؤولية ولكان لدينا خمسة عشر هدف , وخرق وتفتيت ثالث اهداف 
صيرة المدى واخرى بعيدة بان يقدم كل جهاز خطة سنوية ق, وعدو محدد تطارده تلك االجهزة 

يحدد فيها ماسيفعله تجاه االهداف الخاصة به ( بما يشبه الخطط التنموية االنتاجية)المدى 
مع خطة واضحة ومحددة بزمن الختراق التنظيم المعادي , ونسبة المعلومات الواجب تحققها 

وكذا برامج , معادي المكلف به وعدد العمالء الواجب تجنيدهم ومواقع مسؤوليتهم في التنظيم ال
وحينها سيكون للقيادة تصور عن انتاج هذه االجهزة ومدى ,التدريب االستخباري الحيوية 

من خالل واقعية خططها ) وستحقق االجهزة , تقدمها او فشلها وبالتالي سهولة تقييمها بدقة 
ومعلومات وتستطيع ان ترى وتسمع وتقدم تقييمات استخبارية , اختراقات في صفوف االعداء (

 تمكن القيادة السياسية والعسكرية من اصدار قرارات واوامر دقيقة وناجحة
 تقارير استخبارية كارثية

وازعم انني اطلعت على نماذج البأس بها منها )ان المطلع على تقارير اجهزتنا االستخبارية 
هي بمثابة اسقاط فالكثير من التقارير االستخبارية التي تقدم للجهات العليا , ليصاب بالهلع(
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وللتجهيل الذي ينم على عدم مهنية القائمين عليها , لشدة عموميتها من جهة , فرض الأكثر 
, ان من ابسط مباديء العمل االستخباري هو االستباقية والدقة في المعلومات , فمما اليخفى 

اخباري اما مابعد الحدث فهو عمل , فالتقرير االستخباري يتحدث دوما عن ماقبل الحدث 
كما , فالمعنى لتقارير استخبارية تتحدث عن حوادث امنية وتعدد التفجيرات الحاصلة, شرطوي 

كما )ان من الكارثي ان يحتوي التقرير على معلومات من قبيل انه تم ابطال كذا سيارة مفخخة 
هو دليل  الن ابطال السيارة المفخخة, فهذا هو الفشل بعينه ( هو وارد في تقاريرنا االستخبارية

ادانة على ان هنالك سيارة قد ُجلبت من قبل االرهابيين وحصلوا على متفجرات وعلى اماكن 
ثم , بغفلة اجهزة االستخبارات , سرية لتفخيخ السيارة وقاموا بركنها بكل سهولة في شارع ما 

ية وهذه نكبة استخبار, جرى اكتشافها من باب الصدفة او من خالل بالغ من احد المواطنين 
, بل ان بعض التقارير االستخبارية تكون في عموميتها كأنها التخبر عن شيء . بكل المقاييس

فالمعنى لتقرير او برقية استخبارية تتحدث عن ان هنالك سيارات مفخخة سيقوم االرهابيون 
وتكون البرقية خلو من التاريخ والعدد وارقام , بزرعها في محافظة واسط او بغداد مثال 

فهكذا برقية تستحق االهمال ومحاسبة كاتبها , ات المفخخة وانواعها ومن اين ستدخل السيار
ومؤشراً على ان , النها التعني سوى شيئا واحدا هو التعبير عن ضحالة المعلومات وعدم دقتها 

وبدال من , مصدر المعلومات هي اشاعات او مصادر في الدرجة الدنيا من مراكز قيادة العدو 
بمعاقبة قائد شرطة المحافظة ( لالسف)تقوم الجهات العليا , هاز المرسل للبرقية محاسبة الج

وتنم عن .الذي تصله يوميا هكذا برقيات حتى انه صار اليعبأ بها النها ببساطة غير ذات جدوى
وهو امر حاصل فعال , ان القائمين على االجهزة االستخبارية هم اناس بعيدون عن االختصاص 

جهزة االستخبارية يقودها عندنا طبيب او اعالمي اوسياسي اليفقه اصول حيث ان بعض اال

 . العمل االستخباري
 شلل استخباري خطير

, هو عدم قدرتها على خرق تنظيمات العدو , من ابرز مظاهر الشلل في اجهزتنا االستخبارية 
اعتقال الكثير من او تجنيد قيادات فيه سواء من خالل االغراء المالي او التجنيد خالل فترات 

بل ان هنالك مؤشرات على ان اجهزتنا كانت مصابة , قيادات القاعدة الوسطية وحتى العليا 
ولعل من ابرز االمثلة التي تؤيد كالمنا هي ان اطالق سراح االالف ,بالعمى في احايين كثيرة 

على عدم  هو مؤشر خطير(بسبب عدم كفاية االدلة )من المعتقلين من قبل الجهاز القضائي 
فاعترافات والي بغداد , بل ان هنالك ماهو اشد وانكى . كفاءة المعلومات المتعلقة باعتقالهم

التابع لتنظيم الدولة االرهابي والذي ذكر فيها ان مجموع االتاوات الشهرية التي كان التنظيم 

خبارات الف دوالر شهريا تعد مؤشراً على ضعف االست 680يفرضها في العاصمة بغداد بلغت 

وكذا االمر في الداللة االستخبارية , !!!وعدم متابعتها آلخذي االتاوات ومن يعطونها قسرا

شهيدا تحت مرأى ومسمع  2700المحبطة لمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها مااليقل عن 

بمصير جثث ( على االقل)فاين هي عيون االستخبارات التي لم تعلم , مواطنين في صالح الدين 
ء الى االن بل ان خبر الهجوم على الموصل كان من االخبار التي علم به اهالي نينوى الشهدا

قبيل اسبوعين فاين كانت عيون وآذان االجهزة االستخبارية عن هكذا حدث خطير معلوم 
ولعل من مصاديق التخبط االستخباري يتمثل في ادعاء االجهزة االستخبارية , ؟!!مجهول
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خرج , وحين قتلته القوات االمريكية فعال , رهابي ابو عمر البغدادي لمرتين زيفاً عن قتل اال
!!!. ليكذب الخبر الذي تبين هذه المرة فقط انه صحيحاً , !!علينا القائد المخابراتي قاسم عطا 

بقي  1020ومن المضحك المبكي ان ابي بكر البغدادي الذي تزعم قيادة االرهاب في العراق منذ 

تخبارية العراقية حتى كشفت داعش بنفسها عن سيرته الذاتية واسمه بعد مجهوال لالجهزة االس

ورغم ذلك خرج علينا ذات الخبير المخابراتي قاسم ,  1024خطبته الشهيرة في الموصل عام 

ولالمانة فان علينا ان . ليكذب الخبر الذي تتناقله وسائل االعالم في الدنيا , عطا مرة اخرى 
كان لهم دور , ن القائمين على شؤون الدولة خالل عقد من الزمان ننصف تلكم االجهزة من ا

من خالل التكبيل المالي والمحاباة السياسية وتسليط قادة اليفقهون العمل , كبير في اضعافها 
بل وتشتيت العمل , االستخباري وعدم تقسيم الواجبات بين االجهزة االستخبارية المختلفة 

وهما , متشابهان في المهام في وزارة الدفاع دون دمج االستخباري بحيث بات جهازان 

 . المديرية العامة لالمن واالستخبارات ومديرية االستخبارات العسكرية
 الخالصة

اال ان الفرصة التزال مواتية لتطوير االجهزة االستخبارية , برغم ضياع عقد من الزمان 
ووجود , هدوء النسبي في العاصمة السيما مع ال, الهميتها القصوى في معركتنا ضد االرهاب

, فبدالً عن تقليص كوادر االستخبارات كما وردنا مؤخراً . قائد جديد ينزع للنجاح في مهمته
نرى ان وضع برامج تدريبية وخطط واهداف واضحة لالجهزة االستخبارية ودمج المتشابه 

العناصر غير المهنية وابدالها وابعاد , ودعم مالي للتجنيد ولتوفير التقنيات االستخبارية , منها 
والحصول على كم هائل من , سيكون لها اكبر االثر في تطور الجهد االستخباري ,بدماء كفوءة 

بل ان النهوض , المعلومات الدقيقة التي تسهل للقيادة السياسية والعسكرية في اتخاذ القرارات 
وهو , ثافة البشرية العسكرية بالواقع االستخباري وتطويره سيقلص لحد كبير من حاجتنا للك

كما ان على . مالمسناه في تعويض قوات اقليم كردستان قلة عدد قواتها بالجهد االستخباري 
القائمين على االجهزة االستخبارية عدم االستهانة بالقدرة االستخبارية لداعش االرهابية والتي 

الستخبارية مما يفسر بعضاً تدلل على انها قد قامت بخرق بعض نواحي مؤسساتنا االمنية وا
 وهللا الموفق..من ضرباتها االستباقية 
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 5!ثقافة حقوق اإلنسان العراقي

 
تعتبر إنتهاكات حقوق اإلنسان في العراق من الممارسات المسلم بها في العراق ليس فقط خالل 

أو ربما قبل ذلك فترة مابعد السقوط بل عبرتأريخ العراق السياسي ومنذ تأسيس الدولة العراقية 
واإليمان بحقوق اإلنسان بإعتباره فكراً وممارسة اليتم عن طريق إستيراد أفكاره كما . أيضا

حدث مع مبادئ الديمقراطية التي أستوردتها الواليات المتحدة األمريكية والحلفاء بعد إحتالل 
إشاعة مبادئ العراق وسقوط النظام السابق والتي لم يلمس منها العراق والعراقيون سوى 

الطائفية والعنصرية حتى بات العراق مسرحاً كبيرا لممارسات إجرامية تتم بأسم الطائفية ، بل 
أن تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان يتم من خالل ممارستها فعليا على أرض الواقع سواء من قبل 

مواطن بغض الدولة من خالل منظماتها اإلنسانية شبه الرسمية أو دوائرها الرسمية ومن قبل ال
فحقوق اإلنسان هي مبادئ إنسانية معتمدة عالميا من . النظر عن مركزه الوظيفي أو الحزبي 

خالل اللوائح العالمية للدفاع عن حقوق اإلنسان والمشرعة والمعتمدة من قبل منظمة األمم 
  .المتحدة وتطبقها أغلب دول العالم المتحضر والمتمدن

رة عامة على صيانة وإحترام حقوق اإلنسان الطبيعية التي وتعتمد مبادئ حقوق اإلنسان بصو
خلق معها وتلك التي أكتسبها من خالل مبادئ المواطنة وضمن حدود القوانين المرعية للدولة 

وعلى الدولة أن تعمل من أجل ضمان إحترام تلك الحقوق، والدفاع عنها متى . التي ينتمي لها
  .من قبل الدولة ومؤسساتها أو من قبل مواطنين آخرين ماتم إختراقها أو التجاوز عليها سواء

كما أن ممارسة مهمة الدفاع عن حقوق اإلنسان التتم من خالل حفظ الوثائق وإصدار البيانات 
والنشرات والدوريات اإلعالمية وتأسيس منظمات وجمعيات فقط بل تعتمد أيضاً على الممارسة 

إبراز وفضح المخالفات للبنود األساسية لمبادئ  الفعلية للدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل
حقوق اإلنسان والتجاوزات على الحريات الفردية والعامة بما يضمن تصحيح تلك المواقف 

  .وإعادة الحقوق ألصحابها سواء كانت معنوية أو مادية
انية على البد أيضاً أن تتوفر رقابة حقيقية للدولة من خالل قوانينها وأنظمتها ومنظماتها اإلنس

المشاكل والمنازعات والحوادث التي يتم من خاللها التجاوز على الحريات الفردية للمواطنين 
دون تمييز بين المواطنين من كال الطرفين المتنازعين ، سواء من ناحية الجنس أو اللون أو 

الدين أو المذهب أو العشيرة أو المركز الوظيفي وغيرها من عوامل التصنيف المتعددة 
  .والمتفشية في بلدان الشرق األوسط أو البلدان المتخلفة أو النامية وغير ذلك من التسميات
ومن مهمات الدولة إيضاً أن تشيع ثقافة حقوق اإلنسان التي ينص عليها اإلعالن العالمي 
لمبادئ حقوق اإلنسان، من خالل مؤسساتها اإلعالمية بكل أشكالها المرئية والمسموعة 

عبر برامج التعليم بكل مراحله ومن خالل مدارس الدولة الرسمية وتشريع القوانين والمكتوبة و
التي تشترط تدريس مادة حقوق اإلنسان في المدارس األهلية ، كذلك تأسيس كليات ومعاهد 

                                                           

 العراق تايمز -عالء مهدي 5
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تعني بتدريس مادة حقوق اإلنسان بصورة مستقلة عن دراسة القانون والتربية والتدريس لكي 
متخصص بحقوق اإلنسان تعتمده الدولة في مؤسساتها الرسمية واألهلية يتم بناء كادر مثقف 

أيضا، وأخيرا السماح بتأسيس مكاتب أهلية متخصصة بحقوق اإلنسان والدفاع عنها على غرار 
مكاتب المحاماة ، تعتمد شهاداتها في القضايا المرفوعة ضد التجاوزات شأنها في ذلك شأن 

  .مكاتب المحامين

تأسيس وزارة لحقوق اإلنسان ألول مرة منذ تأريخ تأسيس الدولة  1003تم عام في العراق ، 

وهي خطوة إيجابية توحي بأن الدولة العراقية تعمل أو على األٌقل تحاول أن تنتهج . العراقية
منهجاً صحيحا يتماشى مع مبادئ حقوق اإلنسان والحقوق المدنية للمواطنين كما في الدول 

هذه الوزارة يوحي بأن الدولة تعتمد على تطبيق مبدأ العدالة اإلجتماعية  تأسيس مثل. المتقدمة
والمساواة بين المواطنين بدون تفرقة وهي أمور نشك في كونها مطبقة فعالً في الدولة العراقية 

  .ولكن مع ذلك فإن مجرد تأسيس هذه الوزارة يعتبر خطوة باإلتجاه الصحيح. الحالية
عرضت " حقوق اإلنسان عراقياً " يد بعض ما قيل في ندوة بعنوان لقد أثار استغرابي الشد

مؤخراً ضمت كال من الدكتورة بشرى العبيدي ، عضو في مفوضية حقوق " الحرة "على قناة 
اإلنسان ، األستاذ إبراهيم الخياط ، كاتب وإعالمي ، األستاذ جمال الحيدري ، ناشط مدني ، 

أدار الندوة . مي بأسم وزارة حقوق اإلنسان في العراقواألستاذ كامل أمين ، المتحدث الرس
  .اإلعالمي األستاذ عماد جاسم

كان محور النقاش يدور حول حادثة إعتداء حماية وزير حقوق اإلنسان على ضابط شرطة 
ومجموعة من أفراد الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في شوارع بغداد ، التي كان لها صدى 

حماية وزير حقوق اإلنسان "اقي والجاليات العراقية في المهاجر، ألن مهماُ في الشارع العر
حماية " انسجاما مع التناغم اللغوي الموسيقي لعبارة " تجاوزت بالضرب على شرطة المرور

  .يالها من فضيحة" ! وزير حقوق اإلنسان تتجاوز على حقوق اإلنسان 
أنصح القارئ الكريم بمشاهدتها بالضغط  لن أكرر أحاديث األساتذة المشاركين في الندوة التي

على الرابط أدناه ، لكنني سأركز على حديث األستاذ كامل أمين المتحدث بأسم وزارة حقوق 
وزارة "اإلنسان الذي جاء متعارضاً مع المبادئ األساسية للمبادئ التي يحملها أو يتضمنها أسم 

 .دوةالتي يتحدث بأسمها كما قدمه مدير الن" حقوق اإلنسان
https://www.youtube.com/watch?v=ns2U5TBGXMc 
  :أقتبست مايلي مما قاله المتحدث بأسم وزارة حقوق اإلنسان

ر سيادة الوزير أبدى إستعداده في حالة ثبوت التحقيق أنه طرف في الموضوع أو أعطى األم" 
متى ماكشف التحقيق مقصرية أية جهة بما فيهم حمايته ، وافق على إتخاذ كل اإلجراءات . . 

 "القانونية 
والوزير بشكل مباشر أصدر توجيهاته وسوف لن يتدخل حتى في حالة معاقبة حمايته بأقصى " 

  ".العقوبات وفقاً لقانون قوى األمن الداخلي
بوضوح على عدم تفهم أو أنعدام وجود ثقافة كافية  بتقديري أن مضمون الفقرتين أعاله يدل

وهذه بحد ذاتها . لدى مسؤول مهم في وزارة حقوق اإلنسان بالمبادئ الرئيسية لحقوق اإلنسان
كارثة أخرى تضاف للمخالفة التي أقترفتها حماية وزير حقوق اإلنسان باإلعتداء على ضابط 

 .تنظيم المرور في شوارع العاصمةوأفراد من شرطة مرور يؤدون واجبهم اليومي في 

https://www.youtube.com/watch?v=ns2U5TBGXMc
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هل من صالحية وزير حقوق اإلنسان الموافقة على : نعود للفقرة المقتبسة األولى ونتساءل
إتخاذ كل اإلجراءات القانونية بحق المقصرين من حمايته الشخصية فيما لو تم إثبات تقصيرهم؟ 

  صالحية عدم الموافقة أيضاً؟وان كان سيادته يملك صالحية الموافقة فهل يعني ذلك أنه يملك 
هل يملك سيادة الوزير صالحية التدخل لمنع معاقبة : ولنراجع الفقرة المقتبسة الثانية ونتساءل

أفراد حمايته الذين أعتدوا على ضابط وأفراد شرطة المرور؟ ان كان الجواب بنعم ، فمن الذي 
. ق اإلنسان على المخالفين لهامنحه مثل هذه الصالحية التي ستعيق تطبيق بنود وقوانين حقو

وإن كان الجواب بال ، فما هي ضرورة تصريح المتحدث الرسمي بأسم وزارة حقوق اإلنسان 
أال يثبت هذا أن المتحدث بأسم وزارة حقوق اإلنسان . بذلك إن لم يكن من صالحيته التدخل

 اليستحق منصبه؟
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نة ليست ِمنَّة شراكة السُّ
6 

 

 
 
 

، مقاال «الوالء لَمن؟.. الشيعة»تحت عنوان ( 1006/ 29/4)« الشرق األوسط»كتبُت في 

هل مطلوب من شيعة العراق أن يعلنوا والءهم لبالدهم مع فروض الصالة، »: ختمته باآلتي
أجد أن السرور دخل والية الفقيه ! ومن على المآذن؟ وإلى متى ستبقى فتاوى التعجيم تالحقهم؟

كان المقال رداً على . «ل الغالب من التشيع السياسي العراقي يمتنع عليهااإليرانية، التي ما زا

 .تصريح للرئيس المصري األسبق حسني مبارك، على أن جميع الشيعة والؤهم إليران
، فقد وردتني رسالة «همام حمودي»إن المهم ِمن التذكير بتلك المقالة في ما يتعلق بالشيخ 

ال ويشكر كاتبه لموضوعيته، وهو تأكيد على هذه الفقرة التي منه حينها، ُيثني فيها على المق
، ورئيس لجنة كتابة «المجلس األعلى»ذكرتها ولم تمنع مثل الشيخ حمودي، القيادي في 

الدستور العراقي حينها، من الثناء، مع ما تضمنته في ما يتعلق بالولي الفقيه اإليراني، وكانت 
« المجلس األعلى»ذهب ليس إليران، أما ما بين حجة لي أخرى على أن والء الشيعة كم

 .وإيران فِمن متعلقات السياسة
فقد صرح قبل أيام إلحدى . من هنا أنطلق في مقالتي، بحجم ما يتقبل الشيخ همام الموضوعية

الفضائيات بأن الشيعة أغلبية سياسية في البرلمان، ولوال تنازلهم الطوعي لما احتاجوا لشريك 
الشيعة وصلوا إلى أقصى ما يمكن التنازل عنه في قبول مطالب السنة، وليس من السنة، وأن 

 !لديهم ما يتنازلون عنه أكثر من ذلك
أقولها حقيقة ال مجازاً، لو قالها غير الشيخ همام، الذي التقيُت به على هامش ندوة قبل نحو 

 1006مي تسعة أعوام، وسمعت منه الحرص على وقف حمام الدم الذي نزف بشدة بين عا

، وما سمعُت له من مقابالت تلفزيونية فيها العراق أوال، فلو كان من أهل العمائم التي 1007و

فهو يقول وأراه على حق في أن . تخبئ تحتها نزوة الطائفية ما عّقبت على ما صرح به مؤخراً 
ينا من إيران عشر سنوات انشغلت باالتهامات، يقولون علينا أننا أت»: الحوار هو الحل ال االتهام

الشيعة »: يقول أيضاً . «ونحن نقول لهم أتيتم من السعودية، صفويون وعثمانيون، ولم نتحاور
يتحملون المسؤولية األولى، ألنهم أكثرية في البرلمان، وعليهم مسؤولية ( األحزاب والمنظمات)

ني، وليس حوار وط»: وقال بما هو في نفسي عن المصالحة. «تاريخية في إنجاح هذه التجربة

 .(مقابالت مع قناة آسيا)« أعطيك فلوس واسكت
صار المجرم . وبالفعل ضاع عقد من الزمن ونشأت مؤسسات ومدراء في أكذوبة المصالحة

لكن من المفاجئ أن يخرج الشيخ همام، وهو األكثر . بريئاً والبريء مجرماً بقدر خنوعه ال أكثر
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طن الخراب، ليعتبر بما معناه أن الشراكة مع السّنة قرباً إلى مسألة الحوار وجمع شظايا هذا الو
ة ال أكثر، وأن الّسنة كانوا منعمين أسأل سؤاال، وكان الشيخ قد أجاب عليه في بعض ! مّنّْ

اآلن السلطة التنفيذية وغالبية التشريعية بيد حزبيين شيعة، فهل مناطق الشيعة تعيش : أحاديثه
إن الحاكمين هم فالن وفالن، فكيف كان السنة يعيشون  السبب أن الطائفة ال تحكم، بل! بنعيم؟

ية قتالهم الكثيرين اغتياال  النعيم، وإن أول قتيل من اإلسالميين كان سنياً، وأن للجماعات السنَّ

 .وإعداماً 
كنا نرى مناطَق كاألنبار وتوابعها ليس فيها ما هو أكثر من مناطق الجنوب أو الوسط، إال 

ائفة، فال. ضواحي أهل السلطة قصد أن اإليذاء كان موجهاً بحساب المعارضة وليس بحساب الطَّ

 .ومعلوم أن السلطة الغاشمة تأخذ البريء بجريرة المتهم
ا، بحجم الفساد من قِبل المتنفذين، وباالستحواذ الشره على عقارات  يعلم الشيخ همام، أكثر منَّ

جماعة، ويعلم بما خلفه اجتثاث الدولة وتقسيم بغداد إلى مقاطعات لهذا الحزب أو تلك ال
من آالم مريرة على الطائفة األخرى، وبحجم المليشيات التي لها حرية التحرك « البعث»

واستعراض سالحها، بدعم من السلطة نفسها، ويعلم كيف تجلب األصوات في االنتخابات عبر 
ي صار عضواً الشحن الطائفي والشراء بالمال، فكم من نائب لم يحصل على استحقاق انتخاب

ورئيس لجنة، وكم من مزور وراٍش في االنتخابات صار له القدح المعلى؟ كل هذا أال يجعل 
 طريقة الحكم مفتوحة على األزمات؟

يا ساسة العراق، بال استثناء، تتحدثون عن الديمقراطية والنعيم القادم إلى الشعب، وتنبذون 
وتتبرؤون من التدخل األجنبي، لكن كل هذا  الطائفية، وتكرهون المحاصصة، وتقبِّحون الفساد،

/ يقولون أقواالً وال يعرفونها»: ببيته( هـ60ت )أرجو أال يضايقكم أنس بن أبي ياس . يحدث

 .(ربيع األبرار)« ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا

 االتحاد االماراتية: عن 
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المجتمع العراقي تنوع طبقات وعالقات منسجمة
7 

 
فهو يمثل . المجتمع العراقي بالتعدد والتنوع االثني والديني والقبلي والطائفي واللغوييتميز 

قطعة موزائيك فسيفسائية ملونة ومتنوعة ومختلفة، وان هذا التعدد والتنوع واالختالف كان 
وما يزال يسوده التآلف والتعايش والتسامح في هذه البقعة الجغرافية متنوعة التضاريس 

واذا حدثت بعض . االجناس والثقافات الفرعية، مثلما كان مصدر غنى وابداعوالمناخات و
االختالفات والصراعات بين فئة واخرى، فان مساحة التسامح قد تتسع او تضيق احيانا، ولكنها 

في االخير تكون صمام االمان يحافظ على الوحدة والتماسك بين هذه المكونات ويساعد على 
ماعي، ولم يصل االمر بين هذه المكونات االجتماعية الى خالف يؤدى التعايش والتكامل االجت
 .وهذا هو قمة التسامح. الى إلغاء اآلخر ونفيه

 
وتظهر الوحدة بين المكونات االجتماعية في التجاور واالختالط والتزاوج والتعايش والوئام 

الغلب التي تشيع في القبلي واالثني والديني والمذهبي والطائفي الذي يمثل السمة االعم وا
وليس من الغريب ان يجد المرء وهو يتجول في بغداد والموصل والبصرة، . المجتمع العراقي

كنيسة بجانب مسجد وحسينية بجانب تكية وان يتجاور المسيحي واليهودي مع مسلم ومعهما 
يزت كما تم. الصابئي وااليزيدي وان يتعايشوا بعضهم مع بعض تحت خيمة هوية وطنية واحدة

وما . العالقات االجتماعية بين العرب والكرد بالتعايش والتزاوج والمصاهرة والوئام المتبادل
 .حدث من صراعات كانت دائما ذات صفة سياسية بين السلطة الحاكمة ومعارضين لها

ان التعايش والتجاور والتآلف واالنسجام يعود الى الحضارات العليا القديمة والى تراث 
االسالمية ومبادئها في التوحيد والتعاون والتكافل والتسامح، وكذلك الى  –ربية الحضارة الع

موقع العراق الجغرافي االستراتيجي المتميز بين القارات في العالم القديم والحديث واهمية 
 .رافديه، دجلة والفرات في تأسيس اعرق الحضارات االنسانية

لعراقي، هو ظاهرة صحية من الممكن ان تكون ان هذا التعدد والتنوع في مكونات المجتمع ا
عنصر غنى وابداع ثقافي وروحي واجتماعي اذا ما توحدت في اطار وحدة وهوية وطنية 

 .واحدة
فإذا كانت ثمة تباينات في ثقافة العراقيين، . ”ما يميزنا هو ايضا ما يوحدنا“والحقيقة هي ان  

ب وكذلك بين المسلمين السنة والشيعة، بين عرب الشمال وعرب الجنوب، وبين الجنوب والغر
وهناك تباينات . اضافة الى التباين واالختالف بين العرب والكرد والتركمان واالقليات االخرى

نسبية بين سكان بغداد وسكان البصرة والموصل، وبين اربيل وكربالء وبين بعقوبة والنجف او 
التباين بين الكاظمية واالعظمية، وبين بين راوه ومندلي، وكذلك بين احياء المدن الكبيرة، ك

. كما ان هناك تباين بين ثقافة االفندي والعمامة والعقال والجراوية. الثورة والمنصور وغيرها
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الى جانب التباين المرئي والمخفي بين الطبقات والفئات والشرائح االجتماعية وبين اهل المدن 
 .واهل الريف وبين الحرفيين والعمال

ان اغلب هذه االختالفات والتباينات نسبية وليست مطلقة ومتغيرة في الزمان  وبالرغم من
 .والمكان، فانها تعبر عن وحدة الشعب العراقي وتماسك مكوناته االجتماعية

والهوية من حيث دالالتها وابعادها ومكوناتها االساسية وعالقاتها بما هو ثابت ومتغير من  
لتبس في عالقتها مع مكوناتها من جهة، ومع اآلخر عناصرها ومن حيث هي وعي متوتر وم

من جهة ثانية، ومن حيث اقترابها وابتعادها عن الوعي بها والتذبذب بين العناصر التي 
تستوعبها داخل الثقافة الواحدة، وكذلك عالقتها بعملية التثاقف التي ال تكف عن التواصل 

 .والتطوروالتغيير
نهائية، ولذلك ال يمكننا صياغة تعريف اجرائي لها وال الهوية ليست ثابتة أو جاهزة أو 

ولكنه معقد . توصيفها وتحديد خصائص ذاتية لها النها مشروع ثقافي مفتوح على المستقبل
ومتشابك ومتغير من العناصر المرجعية المنتقاة المادية واالجتماعية والذاتية المتداخلة 

 .واقع االجتماعيوالمتفاعلة مع التاريخ والعقيدة والتراث وال
والهوية ليست مجموع هذه العناصر، بقدر ما هي محصلة مركبة من عناصر تشكلت عبر 

في . الزمن وتم تلقيحها بالخبر والتجارب والتحديات وردود االفعال الفردية والجماعية عليها
 .وضوعية السائدة والطارئة عليهااطار الشروط الذاتية والم

 أزمة الهوية
الية ذهنية وليست واقعا ملموسا دوما، وهي آلية من آليات الدفاع الجمعي الهوية هي اشك

وليس الفردي، تتحرك للعمل في حاالت عدم القدرة على الفعل او على التعاطي مع اآلخر بشكل 
طبيعي، او حين ينتابها احباط ونكوص فتعجز عن اقامة التوازن بين األنا واآلخر، وبخاصة في 

 .يرية كالحروب والكوارث واالزمات الثقافيةاوقات التحديات المص
وعندما تتعرض أية هوية الى تحديات وردود افعال يبدأ هاجس الخوف على الهوية، ويبدأ 

ونحو ذلك، غير ان االزمة ليست في ذات الهوية دوما، بقدر ما هي ( أزمة الهوية)الحديث عن 
وحين نتكلم عن . حديات التي تواجههافي خارجها النها نتيجة للمتغيرات التي تحدث حولها والت

فاننا ال نحسها مباشرة، وانما نالحظها ونشعر بها من نواحي عديدة وبخاصة في ( ازمة)
 .وكذلك بتوزيع الحقوق والواجباتالعالقات االجتماعية والثقافية والسياسية، التي ترتبط باآلخر 

 الخالف وليس االختالف
ف وليس االختالف هو السبب الرئيس في ازمة الهوية، يشير يورغن هابرماس، الى ان الخال

الذي يعود في جذوره الى ضعف الوعي االجتماعي، من الداخل، اي من الذات اوال ومن اآلخر 
وعلينا تحديد . ثانيا، مع ان الفصل بينهما امر تعسفي دوما، الن هناك عالقة جدلية بينهما

( األنا)دون ( باآلخر)الن االنشغال ( اآلنا)اوالً من ، وان نبدء (اآلخر) ومن ( األنا) موقفنا من 
 .يبعد الخالف واالختالف ونقاط التشابه وااللتقاء بين األنا واآلخر

لكن االنشغال باآلنا دون اآلخر قد يبعدنا عن االسباب الرئيسة التي ولدت الخالف واالختالف، 
ا نغالي في االختالف على سيما ان قياس حجم الخالف واالختالف وعمقه ليس بهين، فربم

حساب الخالف، فنجعل منه اكبر حجما وثقال ونسبغ عليه كل الصفات السلبية، وفي ذات الوقت، 
 .فنسبغ عليها كل الصفات والفضائل الحميدة( اآلنا)نغالي في
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 اشكالية الهوية في العراق
 :تعود اشكالية الهوية في العراق الى 

االجتماعية والثقافية التي تبدأ بالقومية والدين واللغة  تعدد وتنوع واختالف المكونات - 2

 .وتنتهي بالقبيلة والطائفة

 .تعدد الوالءات واالنتماءات، التي تستقطب كل واحدة منها مشاعر الوالء االجتماعي حولها - 1

 النزعة االبوية ـ البطريكية التي تسيطر على البنية الفكرية واالجتماعية والثقافية، التي - 3

تقوم عليها عالقات القرابة وصلة الدم وما يرتبط بها من قيم واعراف وعصبيات عشائرية 
تغالبية ما زالت تمارس تأثيرها على طرائق التفكير والعمل والسلوك وعلى منظومة القيم 

والمعايير وقواعد السلوك وشبكة العالقات االجتماعية، ويولدان آليات دفاع ذاتي للحفاظ على 
 .الهوية

هي ليست من داخلها، بقدر ما هي من خارجها، اي من التحديات ” ازمة الهوية”ولذلك فان
التي تجابهها فتجعل كل جماعة فرعية تستقطب مشاعر الوالء لهويتها الفرعية على حساب 

، وهي حالة من التوتر والتمزق الوجداني، ”أزمة هوية“الهوية الوطنية، وهو ما يؤدي الى 
ز على الذات ويدفع الى التعصب والتمييز العرقي اوالديني او الطائفي ويقلل الذي ينمي التمرك

 .بالتالي من فرص التسامح والتفاهم والحوار
والحال ان ازمة الهوية في العراق هي قبل كل شيء ازمة حرية وازمة وعي بها وازمة تفاهم 

لم تكتمل ويتم نضجها، وحوار مع اآلخر، بمعنى آخر هي ازمة مواطنة لم تتبلور وازمة دولة 
 .اوز على حقوق المواطن وانسانيتهوازمة نظام سياسي يتج

 الهوية والثقافات الفرعية
اذا كانت هناك هوية وطنية عراقية رئيسة واحدة عامة وشاملة لكل العراقيين تجمع تحت 

ية ظاللها جميع االثنيات واالديان والطوائف واالقليات فهذا ال يمنع من وجود هويات فرع
دولة انطالقا / متميزة ببعض الخصائص القومية والدينية والطائفية تندمج وتتعايش معا في أمة

 :من اآلية الكريمة 
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا "

 ”اتقاكم
ياسية التي جاءت الى السلطة، فقد وهذا ما حدث في العراق، فبالرغم من تغير االنظمة الس

تطورت روابط من المشاعر الوطنية المشتركة بين طبقات وفئات المجتمع العراقي رغم مما 
. انتابها من ضعف ووهن وعجز عن االستمرار في النمو وبناء دولة القانون والمجتمع المدني

الوطنية والقومية وبخاصة ما وعموماً يمكننا القول بأن العراقيين حافظوا نسبياً على ثوابتهم 
ارتبط بقيم المسؤولية المشتركة وروح التضامن والتكافل االجتماعي، إال في العقود االخيرة 

ما قبل تأسيس الدولة  التي شهدت انتكاسة حضارية عميقة األثر والتأثير ارجعت العراق الى
 .العراقية

 خصوصيات الثقافات الفرعية
عناصر الذاتية والموضوعية التي تميز كل هوية عن غيرها هناك مجموعة من الخصائص وال

وتجعل منها طائفة او مذهب فكري له خصوصية تشكل عبر التاريخ، مع ان تحديد هذه العناصر 
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أمر في غاية التعقيد، وذلك لتداخل وتشابك كثير من العناصرالثقافية في اكثر من هوية فرعية 
ترك في دين او قومية واحدة، كالهوية الشيعية واحدة وخصوصا الهويات الفرعية التي تش

 .والهوية السنية التي تربط بينهما ثوابت اساسية في الدين واللغة و القومية
وتأخذ الهويات الفرعية مستويات مختلفة، لكل منها خصوصيتها وعناصرها التي نالحظها في 

تكون من شعوب وقوميات بحكم ان االمة االسالمية ت. الخطاب الديني واالجتماعي والسياسي
وبهذا . ومذاهب وفرق متعددة، تتداخل في بعض عناصرها احيانا وتفترق في احيان اخرى

 .من هويات جزئية لها والءات قومية او مذهبية او طائفية او غيرها” مركبة“تصبح كل هوية 
ية وغيرها في ومن الطبيعي ان تستغل المكونات االجتماعية، االثنية والدينية والقبلية والطائف

الفترة االنتقالية المضطربة التي يمر بها العراق ، حيث الدولة ضعيفة والهوية الوطنية منقسمة 
على ذاتها، وان تمارس مختلف الطرق واألساليب الشرعية وغير الشرعية العادة تعريف 
ق نفسها وتوكيد هويتها الفرعية على اساس آيديولوجي، وان تسعى لتطمين مصالحها وتحقي

 .لوطن والهوية الوطنية المشتركةاهدافها، ولكن سوف يكون ذلك على حساب ا
 االنتماء والوالء

ان مفهوم االنتماء يعتبر احد المفاهيم المركزية التي تحدد طبيعة عالقة الفرد وارتباطه بوطنه 
وجماعته ووالئه له ويكشف عن اآللية النفسية التي تتحكم في هذه العالقات، وبخاصة 

جتماعية واالقتصادية والثقافية وكذلك بالقيم والمعايير واالعراف التي توجه سلوك االفراد اال
 .نحو هوية وطنية واحدة

اما الوالء فهو حالة دمج الذات الفردية بذوات اوسع واشمل بحيث يصبح الفرد جزءا من كل 
قبيلة او طائفة معينة، الجماعة االجتماعية التي ينتمي اليها، كأن يكون الفرد واحدا من افراد 

وقد ال ينتمي . ولكن ليس بالضروروة ان يشعر الفرد بالوالء للقبيلة حتى لو كان منتميا اليها
ولذلك هناك تعارض بين . الفرد الى قبيلة، ولكنه ال يكون قبليا بمفاهيمه وتصوراته وسلوكه

 .الوالء للوطن والوالءات االخرى، الن الوطن حاضن جميع الوالءات
وبدال من ان يقوم بتحرير االفراد . د اسهم النظام السابق في تعميق الروح القبلية والطائفيةلق

من العشائر والطوائف واالثنيات ليكون منهم مواطنون صالحون، رسخ القيم والتقاليد 
والعصبيات القبلية والطائفية عن طريق اعادة انتاج القيم والعصبيات القبلية وترسيخها، 

وح الطائفية بدل بذل الجهود لضمان تالشيها، حيث اثار الوعي الديني والمذهبي وتأجيج الر
 .والعشائري، وزوده بوعي ذاتي متمركز حول الذات للدفاع عنها

 .ان الدولة التي تعمل على تمزيق شعبها تفقد شروط أمنها واستقرارها: وموجز القول 
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الدولة إلى الضرائب دفع فوبيا
8 

 

 
 

تعريفات عديدة لمفهوم الدولة نختار منها تعريف الفقيه الفرنسي كاري دي هناك 

مجموعة من األفراد تستقر على إقليم " الذي عرف الدولة بأنها  carre de mailbag مالبيرج

 "   معين تحت تنظيم خاص، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع باألمر واإلكراه
اك جماعة خاصة تدير شؤون البالد وساكنيها، مثل موظفي نستنتج من هذا التعريف أن هن

الحكومة وموظفي الدوائر الخدمية وأفراد الجيش والشرطة، وهذه الجماعة غير منتجة، وهي 
في ذات الوقت مستهلكة تحتاج لمن يصرف عليها وعلى عملها، إذن فهي تحتاج إلى رواتب، 

 فمن أين ستحصل على هذه الرواتب؟
ية، وال سيما ألمانيا، تعتمد الدولة في نظامها اإلقتصادي على النظام الضرائبي في الدول الغرب

إعتماداً كلياً، وتقوم بدفع مصاريف موظفيها من جباية الضرائب، فبفضل هذا النظام الضرائبي 
الناجح، إستطاعت المانيا أن تكون في مصاف الدول اإلقتصادية الكبيرة، وإستطاعت أيضاً من 

 .الخدمات لمواطنيها، بالرغم من عدد سكانها الهائل مقارنة بمساحتهاتوفير كافة 
نحن في العراق أيضا لدينا نظام ضريبي، لكنه وبحق، نظام فاسد، فاشل، مرتشي، وضعيف، 

نُه عمل شئ، بالمقابل هناك إحصائية تقول أن أكثر من  من العراقيين، يعيشون % 15مما ال ُيمكَّ

 !نتجاسر اليوم ونتكلم في هذا الموضوع وقد ُنرجم على طرحنا هذا ولذلك فأننا! تحت خط الفقر
العراق بلد غني لديه ثروات مثل النفط والغاز والمعادن األخرى، ولذلك فأن ما نرجوه إيجاد 
قانون ضريبي وفق هذه المعطيات، وهو ما قام بطرحه السيد عادل عبد المهدي وزير النفط 

عب حقيقًة وليس شعاراً، حيث سيكون تنفيذ هذا المشروع الحالي، بأن يكون نفط الشعب للش
حالً لكثير من المشاكل، فسيتم معرفة عدد العراقيين بشكل دقيق، وذلك بفتح حساب مصرفي 

لكل مواطن، ويتم معرفة المال الذي يحصل عليه المواطن، ويتضاعف عمل المصارف، وينتهي 
ابواب دوائر الدولة لغرض التعيين، وينتهي  خط الفقر، وتنتهي البطالة، وينتهي التزاحم على

 .مرض فوبيا دفع الضرائب
لكي ال يؤول الكالم، يجب مراعاة الفقراء في دفع الضرائب، فبعد تلبية إحتياجات المواطن 

 60الحياتية الضرورية، نقوم بفرض الضريبة على الحاجات األخرى، أي الفائض، مثالً نعطي 

إن أراد أحد الحصول أكثر من هذا، أخذ بسعر تجاري، والذي قد لتر من الوقود بسعر مدعوم، ف
 .يكون ضعف المبلغ، وبهذا نضمن حق الفقراء

                                                           

 صحيفة المثقف – حيدر حسين سويري 8
 

http://almothaqaf.com/index.php?option=com_users&Itemid=586&id=4790&lang=ar&view=articles
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إن ما يتداولُه بعض الساسة من فرض ضريبة السلع والخدمات، لهو غباء محض، حيث أن 
هذه الضريبة ستقع على كاهل الفقراء، فإن التاجر سيضيف مبلغ الضريبة على سعر السلع، 

 .د ذقنا ما فيه الكفاية سابقاً فال تعيدوا علينا الكرة مرًة أُخرىولق
 ...بقي شئ

 .الشعب ليس لديها فوبيا دفع الضرائب، فهو فقير، لكن الساسة هم أصحاب الفوبيا ألنهم أغنياء

  

 

 

  

  

 

  

  
 
 


