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الحذر الحذر من خطة أمريكا لتحرير الموصل
1
 

 

 

  
  

أكد مسؤول في قيادة المنطقة المركزية األميركية أن خطة تحرير الموصل هدفها تحرير "
الفترة بين شهري أبريل ومايو المدينة من تنظيم داعش في عملية بّرية واسعة تبدأ في 

وقال إن تنظيم داعش لم يعد قادراً على احتالل مناطق جديدة، بل يخسر مناطق كان . المقبلين
يسيطر عليها، وإن قدرة التنظيم اإلرهابي على قيادة عناصره أصبحت ضعيفة، ولم يعد قادراً 

ى أن التنظيم وعلى الفتا إل. على حشد قوات في منطقة من دون التخلي عن منطقة أخرى
 .األغلب سيقوم بتعزيز عدد عناصره تحت تهديدات الهجوم على الموصل

 15وأكد المسؤول في المنطقة المركزية أن العدد األكبر للقوات التي ستقوم بالحملة يصل إلى  

ألوية دور الدعم  3ألف جندي عراقي موّزعين على خمسة ألوية ستقوم بالهجوم فيما تتولى 

وشدد المسؤول . ط، وتقوم ألوية أخرى بأعمال حماية األمن بعد تحرير المناطقواالحتيا
األميركي على أن الخطة تسير بسرعة أكبر مما كان مخططاً لها، لكنه أشار إلى تحديات حقيقية 

وتابع المصدر أنه ومن الناحية النظرية فإن قيام خمسة ألوية عراقية بقتال . تواجه هذه العملية
 .لتنظيم في الموصل سيرجح كفتهمشوارع ضد ا

من جهته صرح وزير الدفاع األمريكي، آشتون كارتر تعقيبا على تصريحات مسؤولين أمريكيين 
أيار المقبلين / نيسان أو مايو/ بأن عملية استعادة الموصل ستتم إما بشهر ابريل  الذين أدعوا

. ا، والمهم هو إنجاح العمليةمن المهم أن تبدأ العملية في الوقت الذي يضمن نجاحه: قائال
 .حتى لو كنت أعلم بالضبط موعد هذه العملية لن أبوح به: "وحول تحديد موعد العملية، قال

إن " FBI"من جهة أخرى قال توم فونتيس، المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 

من طرد تنظيم  نتائج كارثية، على حد تعبيره، ستترتب على عدم تمكن الجيش العراقي

إلى أنه ومن وجهة نظره فإن هذه  CNNولفت في مقابلة مع . من مدينة الموصل" داعش،"

 ."النتائج الكارثية سيصعب تخطيها على المدى البعيد
ما تقدم هو خالصة التقارير الصحفية عن معركة الموصل المرتقبة والتي خططت لها قيادة 

وفي الوقت . أفصحت عن بعض مالمحها على األرضالمنطقة المركزية في الجيش األمريكي و
 .نفسه تحذر من وجود مخاطر وعثرات يمكن أن تواجهها هذه الخطط وربما تفشلها

المعتقد أن اإلدارة األمريكية تسير وفق نهج مرسوم لعموم المنطقة حتى من ما قبل والدة 
ن هناك حياد داعش، ومثل هذه الخطط التي وضعت لمستقبل جغرافيا المنطقة لن يكو

                                                           

 الموسوعة العراقية – المحسنفرات  1
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وحراك لحين ظهور الخارطة الجديدة والمعدة سلفا في دهاليز  فيها،وسوف تستمر بصراعات
 .البنتاغون

على مدى ثمانية أشهر مضت منذ احتالل داعش للموصل ومناطق أخرى في الرمادي وصالح 
ظهر  لفعل قوات التحالف ما يضمن أضعاف قوى التنظيم اإلرهابي، بل  الدين وديالى لم نلحظ

يوما بعد أخر يكتسب القدرة على التخفي، في حرب  داعش  بان القصف الجوي جعل تنظيم 
عصابات يبدو من المستحيل فيها اصطياد أعضاءه في أوكار تكون أما شعاب ووديان أو 

أيضا ساعد قصف طائرات . مغارات وبساتين أو بين أوساط السكان والعديد من الحواضن
جديدة من الشباب لالنضمام للمنظمات اإلرهابية بدوافع مختلفة من  التحالف على دفع أعداد

بينها المغامرة والمقامرة واالرتزاق أو محاربة الواليات المتحدة األمريكية ويختلط مع كل هذا 
 .وذاك اإليمان باإلسالم كعقيدة مستوحاة من فكر بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 

ول حقيقة التعامل مع داعش من قبل قيادة التحالف الدولي ولكن ما يدفع إلثارة التساؤل ح 
وبالذات الواليات المتحدة، هو المشهد اليومي لداعش وهي تحرك قواتها بيسر وسهولة في 

جميع االتجاهات دون حذر من الطائرات األمريكية أو طائرات التحالف األخرى، ويالحظ أيضا 
ى الكثير من المناطق وفي مختلف جبهات قدرة داعش على القيام بغزوات شبه يومية عل

القتال،أن كانت في المناطق المجاورة إلقليم كردستان ومحافظة كركوك وصالح الدين أو مناطق 
ديالى والرمادي حتى محيط ووسط بغداد، دون أن يستطيع طيران التحالف المساند للقوات 

في تلك المعارك خسائر كبيرة في  العراقية إيقاف زحفها إال بشق األنفس، ويقدم الجيش العراقي
فمدينة الفلوجة التي مضى على احتاللها ما يقارب السنة والنصف، فإن . المعدات واألشخاص

أيضا . الجيش العراقي يبدو غير قادر بالمطلق على استعادتها، وقدم خسائر كبيرة حول محيطها
ن الفلوجة تقع في خاصرة بغداد، فإن قيادة التحالف لم تقدم أي عون يذكر لتحرير المدينة رغم أ

نفسه  وفي الوقت . ودائما ما شكلت وعامريتها ومنطقة أبو غريب التهديد الحقيقي للعاصمة
نجد أن جبهات ساخنة عديدة تشتعل كل يوم وهي في وضع كر وفر بين القوات العراقية وتنظيم 

وبيجي وأغلب  فحزام الموصل حاله حال محيط تكريت. داعش المسنود من بعض العشائر
مناطق الرمادي، حيث تستمر المعارك الضارية هناك والتي تفصح عن قدرة تنظيم داعش 

وحلفاؤه على خوض معارك في عدة مناطق، وبصفحات متعددة بنفس الوقت، وليس كما تدعي 
حشد قوات في  اإلدارة األمريكية بان قدرات داعش لم تعد بذلك الزخم الذي يجعلها تستطيع 

فاحتالل منطقة القائم وباقي مناطق غرب الرمادي . ن دون التخلي عن منطقة أخرىمنطقة م
حتى المركز، ومعارك البغدادي وبيجي وحزام الموصل ومناطق صالح الدين وشمال العاصمة 

وفي الوقت نفسه فإن تلك المعارك تدلل . خير دليل على تلك القدرات التي يتمتع بها التنظيم
بما يؤسف له، على عدم جاهزية الجيش العراقي لمعارك كبرى رغم دخول بشكل ال يقبل الشك و

وتفصح أيضا عن .الحشد الشعبي في الكثير من المعارك كرأس حربة أو ظهير لهذا الجيش
بؤس وعدم جدية وتواطأ وتحايل من قبل قيادات التحالف الدولي ألغراض ما عادت تخفى على 

أو في أغلب األوقات يمنع الطيران العراقي من إسناد  فطيران التحالف يسيطر ويبرمج. الحليم
ويقوم طيران التحالف بإسناد قطعات البيشمركه فقط . الجيش في مناطق الرمادي وصالح الدين

ولكن . وقصف داعش عند الحدود األردنية والسورية في عملية يظهر أنها تحمل أهداف بعيدة
ن الغاية من هذا األمر، تتعلق بنية الواليات بعض القادة في الجيش العراقي يدركون جيدا بأ
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المتحدة وحلفاؤها أبقاء قوة داعش وحلفائها في صالح الدين والمناطق الغربية ندا للجيش 
العراقي، ولتكون تلك القوى نواة جيش خاص للمنطقة السنية المقبلة بعد انتهاء المعارك ووهن 

 .الجيش بتشكيلته الحالية
العراقي وتشتت قواته في العديد من الجبهات، يضعنا أمام مشهد محير، إن عدم جاهزية الجيش 

تثار فيه شكوك حول حقيقة نوايا اإلدارة األمريكية، في الحث على دفع هذا الجيش لتحرير 
مدينة كبيرة بمساحتها ونفوسها، مع وجود قوات لداعش لم تستطع المخابرات الدولية 

معداتها داخل المدينة، وكذلك ال توجد لحد اآلن قوات والمحلية التأكد من حقيقة أعدادها و
عسكرية أو محاوالت ضغط جدية تمنع القذارة السياسية الدولية التي يمارسها حلفاء الواليات 

فمازالت . داعش وإمداداتها عبر الحدود  تدفق رجال منظمة المتحدة في المنطقة مما يمنع 
  .بيين ومثلها سوريا وحدود األردن والسعوديةتركيا مضافة وخزين ال ينضب لتوافد اإلرها

أن خوض معركة تحرير الموصل قبل التحرير والسيطرة على المناطق القريبة من العاصمة 
بغداد ، وكذلك قبل استعادة جميع مناطق محافظة الرمادي وصالح الدين وديالى وكركوك،وبذل 

بقوة تلك المناطق الشاسعة  جهود حقيقة ومهنية قاسية لبناء جيش محترف، يسيطر ويمسك
فمن غير ذلك ال بل من المستحيل خوض معركة بحجم معركة لتحرير  ويؤمن استقرارها، 
. ولن ينفع مع هذه المعركة أسلوب حشد القوات عبر الفزعات العشائرية. مدينة مثل الموصل

ية وخفايا فالواقعة حجمها كبير، تتداخل فيها عوامل ليس فقط عسكرية وإنما سياسية وطائف
وإن خاضها الجيش العراقي حسب الرغبة األمريكية . مبطنة يضمرها الجانب األمريكي وحلفاؤه

فمعركة الموصل . تقع كارثة كبيرة، تعرض الجيش لهزيمة تقصم ظهر ما تبقى منه  فسوف 
التي يعد لها األمريكان، سوف تترافق ومعارك طاحنة تندلع في جميع الجبهات مع داعش 

جهد الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي،  ها، لغرض المشاغلة والضغط وتشتيت ومعاضدي
ويرافقها أيضا أرباك سياسي على جميع األصعدة داخل السلطة وخارجها تتهيأ له بعض القوى 

السياسية، لتكون نهاية معركة الموصل خسارة وطنية كبرى، تتبعها نتائج كارثية يصعب 
ثلما يتوقع لها توم فونتيس المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات السيطرة عليها أو تخطيها م

وأولى نتائج . الفدرالي األمريكي، وهذا ما تسعى وتتهيأ أليه وتعمل عليه اإلدارة األمريكية
الخسارة ستكون مباشرة، دعوة العشائر السنية وقادتهم السياسيون لتدخل عسكري مباشر 

ة القضاء على داعش، وهذا ما سوف تفعله أمريكا على وجه للواليات المتحدة األمريكية بحج
السرعة، لتنشأ بعد الهزيمة، خارطة جغرافية سياسية جديدة يبدأ معها وضع مشروع تقسيم 

. العراق على الطاولة وأمام جميع األطراف ويفرض بقوة وبشروط المنتصر وتنازالت المخذول 
دفع اإلدارة األمريكية الجيش العراقي لخوضها في تلك هي غاية المعركة ولحمتها وسداها التي ت

مثل هذا الوضع الهش والمقلق،وفي الزمن غير المناسب والمصاعب السياسية واالقتصادية 
    .التي تكتنف عمل السلطات العراقية
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بماذا يُفيد االرهاب الراسمالية العالمية ؟
2
 

 
ش في هذه المرحلة، و يشك جميع للجميع ان يسال لماذا يريد طرف ما اطالة حرب داع

المتابعين و من يمسه بشكل و اخر ما يجري في هذه المنطقة في نوايا الدول التي لها مصالح 
 .مختلفة في حرب داعش و سلوكه 

السؤال الحاسم الذي يفصل بين ما موجود على ارض الواقع و ما ُيفسر من قبل الملمين او من 
ن يستفيد من اطالة حرب داعش و لمن يحارب داعش و له عالقة مصلحية بما يجري هو؛ م

 تكون النتيجة ؟  كيف
من منطلق و منظور تحليل المعادالت التي كانت قبل اجتياح داعش و بعد توجهاته من الرؤية 
السياسية و المصالح العالمية الكبيرة و من يحقق به استراتيجيته و اهدافه بعيدة المدى، اننا 

احة فان المستفيد الوحيد هو القوى الراسمالية العالمية و المصالح يمكن ان نقول بكل صر
البرجوازية التي تسير وفق الغاية التي تبرر الوسيلة مهما كانت شنيعة و بالضد من ابسط 

حقوق االنسان، اي استنادا على ان المال و التجارة ال تعرف اية قيمة انسانية و ال تفكر اال 
 .بالربح 

من خصائص الراسمالية العالمية و الفلسفة التي تتبعها، و ما تسير عليه منذ و على ما نعرفه 
عقود، هو تجسيد القطب الواحد و الثقافة البرجوازية في كافة انحاء العالم، فاننا نعتقد بان 

خطوات داعش ليست اعتباطية و انما اضافة الى ما يعلنون من االمورالعقيدية بينما افعالهم 
يجب ان نتكلم و نحن لدينا . فع الراسمالية ان كانت بشكل مباشر او غير مباشر نابعة من الدوا

المعلومات التي تفيد بان ما يجري في هذه المنطقة ذات اهداف ليست مرحلية و ان كانت من 
نتاج الفكر السائد و تاريخ المنطقة، و انما القطب العالمي المسيطر هو المستثمر الرئيسي لما 

رض من االفكار و العقائد و الوعي و الثقافة العامة التي يمكن ان يستغلها موجود على اال
الغراض و اهداف استراتيجية بعيدة المدى، و المتضرر االول فيه هو شعوب المنطقة ذاتها 

التي ُتنفذ بهم العملية دون علمهم او بتحليلهم الساذج القصير النظر لما يعتنقونه من االفكار و 
 .ليست اال معاكسة لما تدعيه اصحاب االجندات من القوى العالمية الفاعلة العقليات التي 

ان كنا نريد التوضيح، فانه يجب ان نتكلم من النواحي المالية و السياسية و الفكرية لما يجب 
ان نخرج في النهاية بنتائج نثبت ما ندعيه ان الراسمالية هي المستفيد االول في اطالة حرب 

يدعنا ان نشك في من يدفعهم او ربما يسندهم على البقاء لمدة اطول من اجل داعش، و هذا ما 
 .تطبيق ما يخططون له، لمستقبلهم و مصالحهم المصيرية 

من الناحية المالية؛ خطواتهم االولية التي اتبعوها، اوضحوا بانفسهم ما ينوونه، و هو فرض 
في وضح النهار بان الجهات التي يمكن ان تتضرر من بروز  لواالمصروفات و ما يحصل، و قا

و انبثاق و تمدد داعش يجب ان تدخل في تحالفهم و خاصة اصحاب الخزائن المليئة و 
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البترودوالر، و فرض عليهم االشتراك لضمان مصالحهم و سيدفعون ما عليهم فلسا فلسا دون 
و . ما يقبض دون اية زيادة اونقصان  سيخطو القطب المسيطر وفق  اي تذمر او تاخير، و به

به سيتحكمون في المقدرة المالية التي وضعت بعض دول المنطقة قبل مجيء داعش نفسها في 
فاعيدوا الى مكانهم  مكان ليس في مصلحة الراسمالية العالمية و الصراع الدائر في المنطقة، 

ل االقتصاد في الصراعات دون اي اعتراض،و التالعب باسعار النفط خير دليل على استغال
 .الدائرة من قبل القطب االرسمالي و حليفه المخنوع 

من الناحية السياسية؛ فانتقل الصراع للجهات و المحاور من القومي الى الديني المذهبي، و 
دفع ما سارت عليه المنطقة الى التشتت االكبر، و وصلت توازن القوى الى حال يمكن ان تلعب 

ي الحصول الى مقومات تفردها في تسيير دول المنطقة بالضغوطات و التعامل امريكا بالذات ف
مع الطرفين من منطلق المواضيع و المصالح التي تهم المحورين، و اصبحت المفاوضات 

النووية االيرانية المرتكز الذي تتعامل امريكا منه مع دول المنطقة كافة بما يجري في المنطقة 
تفاقات السرية السياسية المالية او االقتصادية هي التي تفرض حوادث و اال. من كافة النواحي 

في المنطقة و تجعل كل االطراف ان تخضع لما تريده الراسمالية العالمية في هذه المرحلة 
 .بالذات 

من الناحية الثقافية او الفلسفية؛ فان صراع الحضارت و العولمة التي تؤمن بها امريكا و تعتقد 
اقية و النهاية الطبيعية لما كان من قبل من الثقافات و الحضارات المختلفة و انها بانها هي الب

وصلت الى نهائة تاريخها التي ال يمكن العودة عنه، فانها تجبر من خالل الصراعات المختلفة 
االشكال من فرض رؤيتها او عقائدها بكل الوسائل الممكنة، و نجحت بنسبة كبيرة لحد ما لحد 

لم نشهد تراجعا لها في المستقبل القريب نتيجة المتغيرات التي تفرض التريث او االن، ان 
اعادة النظر بعد تغيير المعادالت و ما يحصل في قلب الشرق االوسط و مصر بالذات بعد 

و عليه فان الوسيلة الرخيصة التي تتعامل بها الراسمالية العالمية الهدافها . تحركات روسيا 
اي . رهابية و تتجمع ما تريد اليوم في تتظيم داعش و من يلف لفه لحد االن هي التنظيمات اال

بعد ان استغلت امريكا هذه التنظيمات في الحرب الباردة و نجحت في استغاللهم من كافة 
النواحي، فانها اليوم تستغلهم في تثبيت اهدافها االستراتيجية المستقبلية من النواحي الفكرية 

و االقتصادية لضمان مستقبلها في المنطقة و العالم و كوسيلة لصراعها مع  الفلسفية السياسية
 .القوى المختلفة في العالم 

اذا، ان كانت امريكا تصرف من جهودها و امكانياتها و قدرتها وما تبذله من خالل حلفائها في 
تماما و هو  تحقيق اهدافها باساليب دبلوماسية سياسية الى حد ما، فاليوم تسلك طريقا مخالفا

االعتماد المباشر على االرهاب في فرض خطواتها بشكل مباشر و تهديد القريب و البعيد منها 
داعش . بما موجود على االرض من الفزاعة التي تحقق لها ما تريد سواء بعلمها او بدونه 

او  خير وسيلة لتنفيذ ما خططت له الراسمالية العالمية في المنطقة بعد افول شمس القاعدة
تراخي ما يجري في الشرق االقصى و ما  اخراج داعش منها لتنفيذ اوامرها بشكل افضل، بعد 

 .تبرز من المعادالت الجديدة 
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والتخوف , بين االنضباط المرجعي, الحشد الشعبي

 3!الدولي

 

 
ادخل قوى , اإلنتصارات الكبيرة التي حققها الحشد الشعبي في المعارك القائمة في العراق

أن , في شبه صدمة غير متوقعة؛ فلم يكن بالحسبان لدى هذه القوى, اقليمية ودولية -يدةعد
خاصة وأن القوى , سوف تقلب المعادلة القائمة في العراق, مجموعة ببضعة عشرات اآلالف

كانت تنظر الى المعركة , وما تملكه من قوة عسكرية وخبرات كبيرة وأسلحة متطورة, العظمى
ولم يتوقع أحد , بأنها معركة سنين طويلة وصعبة, كانت عازمة على قيادتهاوالتي , ضد داعش

سوف , بأن النصر على قوة اإلرهاب الجهادي, من مخططي اإلستراتيجيات السياسية الدولية
 .يتم في العراق وبأدوات بشرية محلية

اسة سيطرة ما يعجبني في الواليات المتحدة األمريكية انها تتعامل مع القوى واألطراف بسي
بالنسبة لدولة كبيرة كالواليات , وقد يكون هذا التوجه هو توجه برغماتي واقعي صحيح, األقوى

والتي تبقى , وهو بالعكس من توجه الدول ذات الدعم الواضح للتطرف, المتحدة األمريكية
فبالرغم من كل المعلومات والمعطيات التي , مصرة على معاداة األمر الواقع على األرض

على وجود ازدواجية في تعاطي الجانب األمريكي والدولي مع , والتي تذكر وبشبه تأكيد, ردتو
ستجبر الجانب , إال أن سياسة سيطرة األقوى , ملف مكافحة خطر ارهاب داعش في العراق

بإعتبارها الممثلة الحقيقية , على التعاطي مع القوة الشيعية في العراق, األمريكي والدولي
 .ياسي فيهللجانب الس

وبحسب محلليهم  -ينبع, تخوف الجانب األمريكي والدولي من قوات الحشد الشعبي
إن انخراط الميليشيات الشيعية على وجه التحديد يشكل " من فكرة مفادها  -اإلستراتيجيين

لما , «الدولة اإلسالمية»خطراً لسبيين، األول هو أن مشاركتها سُتطيل الحرب على تنظيم 
حتكاكات وتقويض لدور القوات الكردية، والثاني هو أنه إذا عملت هذه الجماعات ستسببه من ا

وتتخطى هذه . دون رقابة، فسوف تضعف االستقالل االستراتيجي الذي يتمتع به العراق
الجماعات الحدود القومية وتحظى بدعم إيراني كبير، ناهيك عن امتالكها القدرة على الحلول 

 " !!!لقطاع األمني في العراقمحل بغداد في احتكارها ل
كقوة , متخوف وبشدة من نمو وتطور قوة الحشد الشعبي, الجانب السني الداخلي واإلقليمي

خاصة وأن , مدعومة ومنضبطة بفتوى أكبر مرجع للشيعة في العالم, عسكرية شيعية جهادية
وقوتها , المنطقةال تزال محتفظة بصور القوى الشيعية المسلحة في , الذاكرة السنية القريبة

والتي , الضربات القوية للشيعة الحوثيين في اليمن, وآخرها وليس أخيرها, وشدة صولتها
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التي كانت تنظر بإستصغار الى هذه , حطمت كل المخططات والرهانات الدولية واإلقليمية
 .المجموعة البشرية

 ما هو الحل ؟؟
بأن الحل إنما يكمن في تشكيل , السياسيينوالمحللين , يرى الكثير من الخبراء اإلستراتيجيين

وبناء منظومة دفاع إقليمي مشترك تتجاوز الحساسيات , وحدات مشتركة لمكافحة اإلرهاب
تنبع , الصغيرة والعابرة، فالحاجة الى تشكيل وحدات مكافحة إرهاب مشتركة بين دول المنطقة

الدول، فعنوان المشروع  من فكرة مفادها أن اإلرهاب أالن هو التحدي المشترك بين كل
وان ما يحدث في العراق هو مجرد مرتكز، , اإلرهابي يشمل المنطقة برمتها وبدون استثناء

 .وان المتصورين بأنهم في مأمن من تيار االنحراف والتكفير هم واهمين
هو إمكانية قيام مشروع بناء منظومة دفاع إقليمي مشترك في , المؤكد اآلن في هذه الفترة

ال تزال , خاصة وأن قوات الحشد الشعبي ال زالت نواة قوة عسكرية ضاربة صغيرة, قةالمنط
المتأتية من قوة , إلى اآلن منضبطة بقوة وعقال الضوابط األخالقية واإللتزامات الشرعية

باألخص بعد , الهيمنة الروحية للمرجعية الدينية الشريفة المتمثلة بسماحة السيد السيستاني
ووثيقة إسالمية للحقوق , كبياًن لحقوق اإلنسان, ة الشريفة لوثيقتها التاريخيةإصدار المرجعي

 .المدنية والسلم االجتماعي في مناطق النزاع
ان االلتزام بالنهج المرجعي واالمتثال لتعاليم المرجعية أساسه القناعة الراسخة بأنها قادرة على 

مع , األمة وإرشادها في الظروف الصعبة تحديد أولويات األمة في الظروف االستثنائية وتوجيه
 !احذروا غضبة الحليم إذا غضب : أنها كانت أصدق مثال للمقولة المأثورة

 
 .باحث مهتم باأليديولوجيات السياسية المعاصرة -ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر*
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أزمتا المصالحة وقانون الحرس : الملفان الشائكان

الوطني بالعراق
4
 

 
حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تواجه مجموعة مركبة من األزمات التي  التزال

تكاد تعصف بالدولة العراقية،يأتي على رأسها تعقد الوضع الداخلي وصعوبة إقرار العديد من 
القوانين الخاصة بإدارة الملفات الداخلية، خاصة ملف المصالحة الوطنية، وهو ما عبر عنه 

ديسمبر  3في ” داعش“حضوره اجتماع وزراء التحالف الدولي ضد تنظيم العبادي خالل 

، وأنه ”داعش“في بروكسل، حيث أكد في كلمته أن العمل العسكري وحده لن يهزم  1024

ينبغي اتخاذ خطوات إيجابية نحو اإلصالح الحكومي والمصالحة الوطنية وإعادة بناء االقتصاد 

 .والمجتمع
قانون “عند حدود المصالحة الوطنية، بل امتد كذلك للجدل المثار حول لكن األمر ال يتوقف فقط 

مادة  40الحرس الوطني، بعد أن حذفت اللجان األمنية المعنية بإعداد مسودة القانون أكثر من 

مادة بهدف عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان بغرض إقراره وتجاوز  70من أصل 

 .الخالفات بشأنه
هذا التقرير ويحلل أهم المعوقات والفرص أمام إقرار قانون الحرس وفي هذا الصدد يرصد 

 .الوطني، وكذلك أمام تحقيق المصالحة الوطنية في العراق
 ومعوقات فرص ..الوطني الحرس قانون :أوالً 

فبراير الجاري على مشروع قانون المساءلة والعدالة  3صوتت حكومة حيدر العبادي في 

وإحالته إلى مجلس  -باألكثرية وليس األغلبية-الحرس الوطني وحظر حزب البعث، وقانون 
النواب إلقراره كخطوة مهمة لتنفيذ تعهداتها بإجراء إصالحات سياسية وأمنية واسعة تطالب 

 .بها معظم القوى السياسية العراقية خاصة السنة
الخاضعة وتستند فكرة الحرس الوطني إلى مبدأ منح السكان المحليين في المناطق السنية 

الفرصة لمحاربة التنظيم واستعادة مناطقهم وحمايتها بعد إخفاق ” داعش“لسيطرة تنظيم 
الجيش العراقي، وتأتي هذه الخطوة بعد التعديالت التي أدخلت على مشروع القانون، والتي 
تركزت بصفة أساسية حول نوع أسلحة الحرس الوطني وصالحيات المحافظين في تحريك 

 .اتالوحدات والمعد
من حجم سكانها % 3 وكانت المسودة الجديدة قد حددت حصة الحرس الوطني لكل محافظة بـ

الكلي، وتمت التعديالت التي طرأت على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني عبر آلية 
التصويت داخل اللجنة األمنية التي تضم ممثلين عن جميع المكونات، وبحسب نسبة مقاعدها 
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د إقراره داخل مجلس النواب إن تم تجاوز الخالفات، فسوف تخصص له وبمجر. البرلمانية

من حجم الموازنة االتحادية % 35أمواالً من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، التي تقدر بـ

 .العراقية
 :واإلمكانيات الفرص ـ1 

س الوطني، يمكن اإلشارة إلى أهم المواقف الداخلية والخارجية المؤيدة لفكرة تشكيل قوات الحر

 :وذلك على النحو التالي
تعد مسألة تشكيل قوات الحرس الوطني أحد شروط كتلة اتحاد القوى  :اتحاد القوى العراقية

للمشاركة في حكومة حيدر العبادي، حيث تم ( الكتلة السنية في البرلمان العراقي)العراقية 
العمل على تطوير تجربة إقرارها في البرنامج الوزاري لحكومته، والذي جاء فيه ضرورة 

الحشد الشعبي، والعمل على جعلها ذات بعد وطني يخدم المصالحة الوطنية، على أن يتم ذلك 
من خالل تشكيل منظومة الحرس من أبناء كل محافظة لتكون قوة مشابهة للجيش والشرطة، 

ني في وبمستوى تجهيز وتسليح محددين، بما يجعلها العمود األساسي في إدارة الملف األم

 .المحافظات لجهة القيادة والسيطرة
حيث أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن قوات الحرس  :رئيس البرلمان

الوطني المزمع تشكيلها ستكون مرتبطة بالدولة، وال عالقة لها بالميليشيات أو قوات الصحوات 
في هيكل المؤسسة ” يجابيةحالة تحول إ“كما أكد أن قانون الحرس الوطني يمثل . السابقة

األمنية، داعياً إلى اإلسراع في إكماله من الجهات التنفيذية المختصة لتقديمه إلى البرلمان 

 .ليكون إضافة نوعية في تشكيالت الجيش العراقي
دعمت اإلدارة األمريكية فكرة تشكيل الحرس الوطني كجزء من االستراتيجية  :اإلدارة األمريكية

، وذلك من خالل االعتماد على القوات المحلية لمساندة ”داعش“جهة تنظيم األمريكية لموا
قوات التحالف الدولي، خصوصاً أن للمكون الشيعي قواته األمنية بشكل أساسي، ويمتلك 

المكون الكردي قوات البيشمركة، وبالتالي فإن وحدات الحرس الوطني ستكون قوات سنية 

 .”داعش“طقه التي سيطر عليها مقاتلو يستعيد من خاللها المكون السني منا
 :والتحديات المعوقات ـ2 

في المقابل، يمكن اإلشارة إلى مواقف األطراف الرافضة والمتحفظة على مشروع القانون على 

 :الرغم من تعديالته، وهي
حول فكرة  -القوى والتيارات الشيعية-تعددت مواقف التحالف الوطني  :التحالف الوطني الشيعي

الحرس الوطني، حيث أيدت بعض الكتل واألحزاب المنتمية لهذا التحالف فكرة تشكيل  تشكيل
هذه القوات، استناداً إلى ما تم االتفاق عليه ضمن برنامج حكومة العبادي، على أال يقتصر 

تشكيل القوات في المحافظات السنية، وإنما يشمل كافة المحافظات، حيث ارتأت كتلة المواطن 
ر أن قانون الحرس الوطني سيقنن عمل المتطوعين في الحشد الشعبي الشيعي في وكتلة األحرا

المحافظات الجنوبية، ولكن حدث تردد تجاه المشروع من قبل عدد من أعضاء هذا التحالف، 

 .وطرحوا فكرة أخرى بديلة، وهي إعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية اإللزامية
الذي ينتمي  –القانون، وبالتحديد نواب حزب الدعوة وعلى النقيض تحفظ أعضاء كتلة دولة 

على مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني، كونه يتيح لضباط ومنتسبي  -إليه حيدر العبادي
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الجيش العراقي السابق فرصة االلتحاق بصفوفه، بمعنى رغبتهم في استبعاد كل ضباط الجيش 
ه النائب عن ائتالف دولة القانون محمد السابق من االنضمام إلى القوات الجديدة، وهو ما أكد

ائتالفه يرفض ربط الحرس الوطني “الصيهود، في مطلع فبراير الجاري حين ذكر أن 
ارتباط أفراد الحرس الوطني بالمحافظات سيؤسس إلى تقسيم العراق “، مؤكداً أن ”بالمحافظين

ن األفضل أن يرتبط ، لذلك فمن وجهة نظر ائتالف دولة القانون أنه م”وعسكرة للمحافظات

 .أفراد الحرس الوطني وإدارته بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً 
لم تعارض من حيث مبدأ تشكيل الحرس الوطني المناطقي، وفقاً  :القوى السياسية الكردية

لبرنامج حكومة العبادي، على أن تكون عملية التشكيل مبنية على أُسس مهنية لضمان نجاحها، 
ولكن تمثل االعتراض في رفضهم تشكيل قوات . ة األمنية التي تواجه البالدفي ظل األزم

الحرس الوطني في كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث أكد نجم الدين كريم محافظ كركوك 

 .”إدارة المحافظة ترفض تشكيل أي قوة عسكرية من دون التنسيق معها“أن 
حيدر العبادي من المضي قدماً في تشكيل الحرس  قامت إيران بتحذير حكومة :الموقف اإليراني

الوطني، نظراً لما سيشكله من تهديد عسكري للسلطة المركزية العراقية في المستقبل، بل 
واعتباره أحد بوادر عملية تقسيم العراق، وإنشاء إقليم سني قوي أو دولة سنية في الشمال 

 .والغرب
 عامة مالحظات :الوطني الحرس قانون ـ3 

عد الظروف الحالية في العراق على زيادة فرص التراجع أو المماطلة عن التصويت على تسا
قانون الحرس الوطني في مجلس النواب وتمريره، في ظل تباطؤ حكومة العبادي عن تسليح 
العشائر السنية، مما يزيد من إقصاء المكون السني، والعودة إلى الخالفات نفسها التي كانت 

 .ي السابقة والكتل السياسية السنيةبين حكومة المالك
قد تؤدي الخطة الهادفة إلى إنشاء قوات الحرس الوطني إلى تعميق االنقسامات الطائفية في 

، في ظل استغالل التنظيم ”داعش“العراق، وتدفع بمزيد من السنة إلى االنضمام إلى تنظيم 

 .حالة االحتقان الطائفي في الوسط السني
البرلمانيين السنة الصيغة الحالية من قانون الحرس الوطني، حيث أكدوا أن رفض العديد من 

جميع المؤشرات الحالية تذهب إلى أن القانون لن يخدم تطلعات المكون السني، نظراً ألن 
النسبة األكبر من التشكيالت العسكرية التي ستؤسس بموجب القانون ستذهب إلى المكون 

ألف مقاتل، سيتم توزيعهم بواقع  210ت الحرس الوطني سيكون الشيعي، ألن العدد الكلي لقوا

ألف مقاتل سني، وسيتم توزيعهم على جميع المحافظات والمناطق  50ألف مقاتل شيعي و 70

، والمناطق األخرى التي ينتظر تحريرها في الفترة ”داعش“التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم 
ى إحداث توازن في المؤسسة األمنية بعد تطبيق هذا المقبلة، وبالتالي فإن التعويل السني عل

القانون يبدو غير منطقي، ألن نسبتهم فيه ضئيلة قياساً إلى المكون الشيعي الذي يشكل العمود 

 .الفقري لقوات الجيش والشرطة الحاليين، فضالً عن األجهزة األمنية األخرى
يسمح بتأجيل إقراره إال إذا تم  عدم وجود مخصصات مالية كافية لتشكيل الحرس الوطني، مما

تحويل بعض مخصصات الحشد الشعبي إليه بعد إقراره بشكل نهائي، وهو ما يصعب تحقيقه في 

 .الفترة الحالية
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وجود عدد من المعوقات اإلجرائية التي ستواجه إقرار وتنفيذ قانون الحرس الوطني، لعل من 
ب عدم وجود إحصاء سكاني دقيق، كما أهمها نسبة تمثيل المحافظات في الحرس الوطني بسب

أن المحافظات المختلطة بحاجة إلجراء إحصاء لكل مكون ومذهب وطائفة فيها لكي يتسنى 

 .توزيع النسب فيما بينها بشكل عادل
 ضائعة فرص ..العراقية الوطنية المصالحة :ثانياً 

أي ملف المصالحة فيما يتعلق باألزمة األخرى، وهي األشمل، وال يمكن فصلها عن ما سبق، 
وبناء دولة مستقرة نسبياً بعيدة عن ” داعش“الوطنية، باعتباره الضامن لمستلزمات مواجهة 

العنف، فيبدو أنه يواجه هو اآلخر عثرات واضحة، فعلى الرغم من الجهود التي قام بها حيدر 
ليا للمصالحة العبادي، ومن أهمها إلغاء لجنة المصالحة الوطنية الحالية واستبدالها بهيئة ع

الوطنية، ليكون أعضاؤها من الشخصيات الوطنية بعد فشل اللجنة السابقة في إيجاد مناخ 
وإعالن نيكوالي مالدينوف المبعوث الخاص لألمين العام للمم المتحدة في  حقيقي للمصالحة، 

تحقيق العراق عن استعداد األمم المتحدة للوساطة بين مختلف القوى السياسية العراقية بغية 
المؤتمر الوطني الثالث لألديان “أولى خطوات المصالحة الوطنية، وذلك في كلمة ألقاها في 

، والذي اعتبر انعقاده بمنزلة خطوة إيجابية في 1025يناير  21في ” والمذاهب في العراق

طريق اإلعداد والتنسيق لعقد مؤتمر دولي للمصالحة الوطنية في العراق برعاية دولية وتحت 
ة األمم المتحدة؛ فإنه ليس من المتوقع أن تنجح جهود المصالحة أو عقد هذا المؤتمر، مظل

 :وغيرها من المساعي، بسبب وجود عدد من المعوقات والتحديات، التي يمكن ذكرها في اآلتي
غياب اإلرادة الحقيقية من جانب القوى السياسية العراقية، بل واالكتفاء بإجراءات روتينية، 

المؤتمرات، وإصدار المنشورات، وعقد اللقاءات، حيث دفعت هذه الممارسات  مثل إقامة
شريحة واسعة من المجتمع العراقي للنظر لملف المصالحة على أنه مماطلة سياسية ال تهدف 

إلى اتخاذ خطوات واقعية لحل ملف الخالف الداخلي، بل تحول إلى ورقة للتفاوض السياسي 

 .داخلياً وخارجياً 
ءات بناء الثقة بين مختلف األطراف، حيث زاد من واقع هذا األمر ما قامت به غياب إجرا

الميليشيات الشيعية المسلحة أو ما يسمى بقوات الحشد الشعبي من ممارسات طائفية في بعض 

كم شمال شرق  55 –المدن المحررة، والتي كان آخرها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي 

محيط محافظة نينوى شمال العراق من عمليات قتل وتهجير وتفجير  وكذلك في -العاصمة بغداد

 .للمنازل والمساجد وسرقة للممتلكات
ما يعترض عملية المصالحة من ملفات جانبية لكل مكون، فالمكون الكردي يسعى إلى التفاوض 

حول رواتب قوات البيشمركة وملف النفط في اإلقليم، ودفع مستحقات شركات النفط العاملة 
ولعل الملف األبرز والذي يمكن تسميته بالمسكوت عنه، هو ملف المناطق المحررة . باإلقليم

على أيدي األكراد وقوات البيشمركة، حيث أكد المكون الكردي أن هذه المناطق ستنضم إلى 
إقليم كردستان بصرف النطر عن أي اعتبار دستوري أو تفاوضي، وهو ما يعني ترحيل أو 

ف بين المركز في بغداد وبين أربيل إلى مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم تأجيل ملف الخال

 .”داعش“
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أما مطالب المكون السني الذي عانى من التهميش واإلقصاء طوال فترة حكم نوري المالكي 
رئيس الوزراء السابق، فتتمثل في تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وضمان استقاللية 

متلكات التي تمت مصادرتها من الوقف السني والمواطنين، وتوسيع القضاء، وإعادة الم
ولعل من أهم . صالحيات المحافظين ومجالس المحافظات، وإنجاز مشروع قانون العفو العام

المطالب السنية عملية تسليح العشائر وتدعيمها في مواجهة تنظيم داعش، وهو ما لم يتم 

 .اع والدعم له من مختلف القوى السياسية العراقيةتحقيقه حتى هذا الوقت لعدم توافر اإلجم
-تعدد وتشابك أطراف عملية المصالحة الوطنية، حيث إنها تتضمن المصالحة الوطنية الكردية

الشيعية، وهو ما يعني أن عملية -الشيعية، والشيعية-التركمانية، والسنية -العربية، والكردية
ل امتد األمر ليأخذ بعداً إقليمياً، حيث تتشابك فيها المصالحة الوطنية تعدت الحدود الداخلية، ب

المصالح العراقية والطائفية مع المصالح اإلقليمية والدولية، مما يصعب التوصل إلى نتائج 

 .ملموسة
الموقف اإليراني الداعم والمساند للميليشيات الشيعية المسلحة، كأحد أدوات النفوذ اإليراني في 

فرض السيطرة، وهو ما يمثل أحد أهم المعوقات أمام تحقيق العراق، والتي تهدف إلى 
المصالحة الوطنية، ألن من أهم مطالب وأسس المصالحة حل الميليشيات الشيعية المسلحة، مع 
نجاح هذه الميليشيات خاصة قوات بدر، وعصائب أهل الحق وحزب هللا العراق ولواء أبوالفضل 

لمناطق ذات الغالبية السنية وتهجيرهم لمصلحة العباس وجيش المختار في إخالء عدد من ا
خريطة ديموغرافية جديدة، وهو ما تجلى في معركة ديالى األخيرة التي خاضتها قوات الحشد 

التعبئة الشعبية، كما أسفرت معركة  –من قوات الباسيج  20الشعبي والتي قتل فيها حوالي 

س الثوري اإليراني، وهو ما يؤكد أن سامراء األخيرة عن مقتل حوالي أربعة من قيادات الحر
ما تقدمة إيران للعراق من دعم عسكري واستخباراتي ولوجستي يخدم العمق اللوجستي 

 .اإليراني في عمق العراق كمحافظة ديالي التي ترتبط بحدود مشتركة مع ايران
 جدوى يحتاج العراق إلى مصالحة حقيقية واالبتعاد عن المؤتمرات والتصريحات التي ال إذن،

منها، وإعطاء فرصة أخيرة إلنقاذ الدولة مما آلت إليه من فوضى واضطرابات وتمزق ووجود 
لقوى إرهابية ومتطرفة يمكن أن تعصف بالمجتمع العراقي، عالوة على تحول العراق إلى 

ساحة للتجاذبات اإلقليمية، وبالتالي أصبح االتفاق حول الشراكة ليس بالتمثيل في الحكومة 
ة فقط، وإنما في كيفية اتخاذ القرار السياسي وإقرار القوانين، سواء فيما يتعلق الحالي

بالمصالحة الوطنية أو قانون الحرس الوطني، واألهم ضمان تطبيق هذا بما يصب في مصلحة 

 .الدولة الوطنية العراقية وليس في صالح طائفة بعينها أو مصلحة مكون على حساب اآلخر
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حلول عملية ورؤى مستقبلية في  االقتصاد العراقي

ظل انخفاض أسعار النفط
5
 

 
االقتصاد العراقي هنالك حقيقة تكاد تميزه عن باقي اقتصاديات دول العالم أال وهي الترابط في 

الحديدي بينه وبين السياسة وليس هذا فحسب بل إن الجانب السياسي هو من يحكمه ويسيره، 
األخيرة الناتجة عن االنخفاض في أسعار البترول، البد وان فأي خطط أو حلول لمعالجة أزمته 

تأخذ ذلك في الحسبان، كما ال بد من االعتراف والتسليم بحقيقة أخرى تحكم هذا االقتصاد وهي 
حالة التأزم التي يخطئ الكثير في االعتقاد إنها وليدة اإلحداث األخيرة فهي ترجع إلى تراكمات 

اصطف انخفاض أسعار النفط إلى جانبها لتكتمل اللوحة السوداء  تمتد لعقود من الزمن، والتي
لالقتصاد العراقي، ولتزداد معاناة ذلك المواطن الذي سئم من انتظار وعود دولة الرفاهية 

 .واالستقرار االقتصادي
من خالل ما تقدم نقف عند محطتين لالقتصاد العراقي شكلتا طرفي نقيض في مسيرة البالد  

 -:مااالقتصادية ه
 االنحدار والتردي االقتصادي- 

إذ يرى الكثير إن االنحدار والتردي في االقتصاد العراقي يعود في بدايته إلى ذلك التأريخ الذي 

مرورا بسقوطها  2158انتهت فيه الملكية والجمهورية األولى في العراق، أي مع بداية عام 

من خالل مجلس األعمار العراقي الذي م ومنها إلى يومنا هذا، ويمكن استدالل ذلك  1003عام 

كان يأخذ على عاتقه التخطيط والتنفيذ واإلدارة لألعمار واالستثمار والتنمية في ذلك العهد، فقد 

وتميز المجلس بعدد من الجوانب التي شكلت عامل قوة  2150شرع قانون هذا المجلس عام 

وعمرانية وغيرها يمكن للعراق أن  ونجاح لالقتصاد والتنمية التي حدثت آنذاك من بنية تحتية

 -:يستفيد منها اليوم من خالل ما يلي
التشريعات القانونية الرصينة التي شرعت له والتي أعطته استقاللية في العمل دون  -2

االرتباط بوزارة آو أي هيئة حكومية أخرى بل كان مسؤول مباشرة أمام المجلس النيابي 

 .آنذاك
والخبرات االقتصادية والعمرانية العراقية وخصوصا ضم هذا المجلس أفضل العقول  -1

أساتذة االقتصاد من خريجي أفضل الجامعات العالمية وشرع له استقطاب خبرات أجنبية 

 .مماثلة لتلبية حاجته من تلك الخبرات

                                                           

 شبكة النبأ للمعلوماتية –باسم عبد عون فاضل  5
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تعامله مع شركات استشارية عالمية وكال حسب تخصصها مثل شركات الري البريطانية  -3

 .ية وشركات البناء األلمانية والرومانيةوشركات االسمنت األمريك
أي إنه ال يمر أسبوع إال ووضع هذا ( أسبوع األعمار)خططه التي عرفت وقتها بـ  -4

 .المجلس حجر األساس لمشروع اقتصادي ضخم في العراق
، لقد كانت تجربة هذا 2163شيع نعش هذا المجلس مع بداية حكم نظام حزب البعث عام 

ي العراق، بل إن معظم دول المنطقة آنذاك كانت تفتقر إلى التنمية المجلس تجربة رائدة ف
العمرانية والصناعية واالستثمارية التي أوجدها آنذاك العراق ومنذ ذلك التأريخ عجز هذا البلد 

نستنج من ذلك إن العهد الذي ازدهر فيه . أن يأتي بما يماثل أو ينافس تلك التجربة االقتصادية
عصرا مالئكيا بل انه عصر وظفت فيه كل الطاقات والخبرات العلمية  اقتصاد العراق ليس

والعملية بعيدا عن دهاليز وحسابات السياسة وتقلباتها وهذا ما يحتاج العراق إليه اليوم 

 .لالستفادة من ذلك الماضي للنهوض بالحاضر والمستقبل
 تكامل مقومات هذا االقتصاد -
دالة رباعية في تحديد قوة اقتصاد إي بلد ما، فان تكاملت فيه يعتمد الخبراء االقتصاديون على  

تحقق التكامل االقتصادي الذهبي في القوة والرخاء والرفاهة االقتصادي، وتكمن هذه الدالة 
( الثروات الطبيعية/ رأس المال / المناخ والطاقة المائية / الطاقة البشرية )بأربع مقومات هي 

لوقائع الميدانية الحية والدراسات والبحوث وغيرها إن تكاملها من خالل هذه الدالة وجدت ا
ينحصر في اثنين من بلدان العالم وان كان الثاني ليس بصورة كاملة لكنه بصورة اقرب مع هذه 

المقومات ما عدا ذلك فأن دول العالم تعاني الخلل في تكامل مقومات هذا الدالة، وهاتان 
المتحدة األمريكية، لكن شتان ما بين االثنين في الواقع الدولتان هما العراق والواليات 

االقتصادي الذي يعيشه كل منهما، وهذا ما ذكرنا بعض أسبابه من غياب وتغيب اإلرادة الوطنية 
في فهم وتوظيف هذه المقومات وغياب األيادي النظيفة في إدارته منذ عقود إلى يومنا هذا، فلو 

ها تفتقر إلى الموارد الطبيعية ورأس المال لكنها تحسب اليوم أخذنا مثال جمهورية ماليزيا نجد
إحدى القوى االقتصادية األسيوية بفضل التخطيط واإلدارة الناجحة القتصادها، وليس ببعيد عن 
العراق األردن نجده يعاني من خلل كبير في كل هذه المقومات إال انه استطاع تجاوز تحدي هذه 

العراقي اليوم رهنا له في االستشارة واالستيراد واألعمار  المقومات حتى أصبح االقتصاد

 .والتنمية
إن تقصي األسباب الحقيقية للوقوف على التدهور والتردي الذي أصاب العراق وجعل اقتصاده 

معزول عالميا في التعامالت والتداوالت المالية واالقتصادية ومنكوب داخليا لفشله في تقديم أي 

 -:ا هذا هينهضة تذكر والى يومن
أزمة الصراع على السلطة في العراق وهي واحدة من األسباب التي عمقت وجذرت  -2

االنحدار والتدهور االقتصادي في هذا البلد، وتمثلت هذه األزمة في عدم استقرار النظام 
السياسي وتغيره الدائم الذي أخذ أشكاال متعددة من ثورات وانقالبات واغتياالت وتدخل 

 ..ظامه السياسي واإلتيان بنظام جديددولي لتبديل ن
عدم االستقرار على نظام اقتصادي واضح المعالم، حيث تتبع معظم دول العالم واحدة من  -1

 :النظم االقتصادية السارية عالميا في التعامل والتخطيط واإلدارة االقتصادية وهذه النظم
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والطلب، وهو النظام األكثر  النظام الرأسمالي الذي يعتمد اقتصاد السوق الحر في العرض - أ

 .رواجا واعتمادا في اغلب الدول والتعامالت التجارية والمالية العالمية
النظام االشتراكي الذي يعتمد على تخطيط وإدارة الدولة في الموارد والتعامالت والتنمية  - ب

 .م2112االقتصادية وغيرها والذي تقلص العمل به بعد انهيار االتحاد السوفيتي عام 
النظام اإلسالمي، وهذا النظام غير معمول به إال في بعض اقتصاديات الدول اإلسالمية  - ت

لقد . كإيران وهو إلى اآلن محض نظريات ولم يخرج بعد إلى حيز الواقع العملي في التطبيق
عاش االقتصاد العراقي االزدواجية والتحول المفاجئ غير المدروس والمربك بين هذه األنظمة 

تصادية وفشل في بناء اقتصاد منافس قوي يتالءم وحجم موارده وتكامل مقوماته االق

 .االقتصادية
غياب وافتقار العراق إلى البنية المؤسساتية االقتصادية حيث إن اغلب المؤسسات  -3

لم يتم بنائها بناء حقيقيا،  1003المعنية في الجانب االقتصادي وخصوصا بعد عام 

منها : ة ومعيقة للتنمية والتطور االقتصادي فهي على نوعينالمفارقة أنها أصبحت معوق
ما هو موروث من حقبة النظام السابق، ومنها ما أوجده الحاكم المدني بول بريمر عام 

 .والذي انشأ على عجالة والزال ساريا العمل بها إلى يومنا هذا 1004
د االقتصادية، ومنها غياب التخطيط واإلدارة الناجحة في توزيع واستثمار مقومات البل -4

غياب توجيه وإدارة الموارد البشرية التي يتمتع بها العراق من طاقات سواء كانت 
علمية أو فنية أو إدارية، كذلك المناخ الذي يمتاز به العراق من تعاقب فصلي يصلح لكل 

أنواع التجارة والزراعة والصناعة وأيضا المياه التي يمكن أن تستخدم في ذلك 
ي مجال توفير المحطات الكهربائية وغيرها، كذلك الثروة النفطية التي كان وخصوصا ف

والزال باألماكن توجيهها لمشاريع البنية التحتية ال للمشاريع االستهالكية والترقيعية كما 

 .يحدث اليوم
هناك أيضا جانب سياسي أربك وأخر االقتصادي العراقي ومثل شرخا عميقا في جسده،   -5

مع االقتصاد العراقي بكل مصادره وتعامالته  1003امل بعد عملية التغيير عام حيث تم التع

وأبوابه برؤى مختلفة فهمها كل مكون عراقي وفسرها حسب مصلحته، فالكرد سحبوا االقتصاد 
واالنفتاح الذي حدث فيه إلى مقاس مصلحتهم وفصلوه بما يتالءم وطموحاتهم في تكوين كيان 

ا اليه كتعويض ما فاتهم من فقر وتهميش اقتصادي سابقا، أما العرب خاص بهم، والشيعة نظرو
السنة فقد نظروا إليه من جانب المركزية التي تعايشوا معها سابقا وتخوفوا من فقدانها 

 .وبالتالي إفالسهم من مزاياهم التي تعايشوا معها قبل التغيير
ما يتالءم وحجم موارده الطبيعية تبقى الحاجة إلى حلول ورؤى لتطوير االقتصاد العراقي وب -

والبشرية، وخصوصا مع ما يعانيه هذه األيام من تدني ألسعار النفط حاجة ملحة ينشدها الكثير 

 -:من أبناء هذا الشعب ويمكن تحديد بعضها بالشكل اآلتي
إلغاء تبعية االقتصاد إلى السياسة، وهذا ما تعمل به اغلب دول العالم، فأكثر دول العالم -2

 .نتعاشا اقتصاديا أكثرها تبعية السياسة لالقتصاد وهذا نفتقر إليه في العراقا
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يوجد انخفاض أسعار النفط قلقا اقتصاديا كبير حيث سيشكل عجزا في الموازنة العراقية إال  -1

إن الحقيقة هي أن العراق بحاجة إلى تخطيط وإدارة سليمة إلدارة وتوزيع عائدات هذا المورد 

 .ووجهت بصورة علمية ومدروسة فأن العراق ال يتأثر بانخفاض أسعار النفط التي إن وزعت
من رواتب ( الجمهورية والوزراء والبرلمان)إعادة النظر في نفقات الرئاسات الثالثة  -3

ومخصصات والتي أصبحت عبارة عن موازنات خاصة إضافة إلى الوزراء والبرلمانيين 
ك هذه المؤسسات والشخصيات الحكومية ما نسبته والوكالء والدرجات الخاصة حيث تستهل

من ميزانية البلد، والمشكلة في ذلك انه ال يوجد تشريع دستوري أو قانون يحدد % 25

إن العراقيين )مخصصاتها وامتيازاتها غير ذلك النص الدستوري العقيم الذي ينص على 
حدد هذه الموازنات بما وهنا تبرز الحاجة إلى تشريعات ت( متساوون في الحقوق والواجبات

 .يحقق العدالة واإلنصاف والترشيد في الموازنة
يعرف االقتصاد بأنه ذلك النشاط البشري الجاد والحثيث في توظيف الموارد الطبيعية  -5

وغير الطبيعة مباشرة أو بصورة غير مباشرة لسد حاجاته، وفقا لهذا التعريف فان 
ظف مورد واحد وبصورة غير صحيحة أال العراق لم يوظف كل الموارد الطبيعية بل و

وهو النفط، إن العراق بحاجة إلى توظيف موارد يمتلكها تفوق في تأثيرها ما يملكه من 

 .النفط بعشرات المرات إال وهي الزراعة والصناعة واالستثمار والسياحة
البحث في تطوير واستثمار الموارد االقتصادية غير المنظورة ومنها السياحة والنقل  -6

الجوي، ويعتبر العراق من اغني وأوفر الدول حظا في هذا الجانب، فهو يكتنز في ربوع 
أرضه مقامات دينية وآثار تاريخية وطبيعية تشكل عامل جذب لماليين الزائرين سنويا 

لكنها تعاني من اإلهمال، كما يمثل العراق أكثر بلدان العالم ممرا للنقل الجوي 
ائه بين أسيا وأفريقيا وأوربا فماذا لو نظم واستثمر هذان والذي تربط أجو( الترانزيت)

الموردان باإلمكان إن يعوضا عن النقص والعجز الحاصل في الموازنة والناتج عن تدني 

 .أسعار النفط
أخيرا البد من الذكر إن االعتماد االقتصادي األحادي الجانب وخصوصا ما انتهى إليه االقتصاد 

ه وهذا ما أثبتته الوقائع واألحداث ومنها االنخفاض األخير في العراقي يمثل عامل ضعف ل
أسعار النفط، إن العراق األغنى في موارده االقتصادية، لكنه األفقر في استثمار وتوجيه هذه 

الموارد بحاجة إلى إرادة حقيقية علمية وعملية وناضجة لتوجيه واستثمار هذه الموارد بصورة 
ياسية واعية واقتصادية متحررة وأيادي نظيفة جادة في صحيحة من تشريعات وإرادات س

 .العبور به إلى شاطئ االزدهار والتطور وخلق الرفاهية لشعبه
*  

 باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية
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كوادر االسرة التربوية والتعليمية أنتم ترتكبون 

 6 جرائم جنائية وتربوية واخالقية

 
 

المهني النزيه، ( نساء ورجاال)بداية مقالتي ال تشمل األستاذ او المدير او المدرس او المعلم 

 :وأقول
يتحدث ذوي الطالب والطالبات وبعض المعلمين عن قصص أقرب إلى الخيال عن مستوى 

والتخلف المهاري لدى أكثر الطالب، بسبب فساد الكادر التربوي والتعليمي  الضعف العلمي
مخيفة واألسباب واضحة ووسائل العالج معروفة ومتاحة لكن أحدا من القائمين على بطريقة 

 .سياسات التعليم ال يريد أن يعمل بها
بعض مدراء المدارس يحرص على أن تظهر نتيجة مدرسته في االمتحان النهائي جيدة بأي 

ب ورسب طريقة كانت؛ حتى تظهر سمعة المدرسة بين المدارس، فإذا أكمل كثير من الطال
بعضهم ضاق به ذرعاً؛ فنجده يتودد المدرس ويالحقه بل ويضغط عليه أحياناً ليساعد الطالب 

المكمل أو الراسب بدرجة أو أكثر؛ علماً بأن ذلك الطالب المكمل أو الراسب ال يستحق وال نصف 
و ال درجة إطالقاً، فهل يجوز للمدير أن يتخذ ذلك األسلوب مع المدرس لُيَنَجح الطالب وه

( اقل منه إداريا)يستحق النجاح؟ وهل يجوز لقائد مدرسة التوسط والتذلل لدى معلم او مدرس 
 ألجل ًتنِجيح أبنائه الكسالى؟ أي كرامة تبقى له ان سلك هذا الطريق واي مثل عليا؟

 متهمون لتخريبكم البنية المعرفية لطالبكم بالنجاح المزيف
جاح، فالسماح له بالغش أو محاباته في الدرجات، أو وإذا كان مستوى الطالب ال يؤهله للن

تخفيف األسئلة عنه لينجح، او بيعه األسئلة، او التوسط لدى الكادر التعليمي ألجل إنجاح 
الطالب خيانة ظاهرة، بل غش لألمة، يفضي إلى تخريج عدد من حملة الشهادات المزيفة، التي 

هدت وسمعت عشرات القصص عن قيام مدراء لم يحصلوا عليها بجدهم واجتهادهم، بل أنى شا
بالتوسط ألبنائهم واقربائهم، وهم فاقدي مؤهالت النجاح بأبسط ( طالب وطالبات)مدارس 

او البنت درجة الًتنِجيح وبموافقة   مستوياته، ألجل ان يقوم المدرس الفالني بإعطاء االبن
وهو مفض إلى توسيد األمر  اإلباء المثقفين، وهذا سبب من أسباب تخلف المسلمين وضعفهم،

لغير أهله، كل ذلك ألجل ان يجلس االب او االم للتباهي وإبراز مظاهر النجاح المزيفة امام 
االخرين، ان تلك وهللا فاجعة كبرى، واتذكر وهللا وهللا، جاءني ابني الكبير الذي رسب سنتين في 

حه بدرس واحد ألجل عبور الصف السادس اعدادي يطلب مني الذهاب للمدير ألجل تمرير نجا
الى معاتبتي ( رحمها هللا)مرحلة السادس وهللا صفعته كف بقي اثره ليومين مما دعا جدته
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فقلت لها انا لست ( …ما بيه شيء الكل تعمل كذا وان ابن اخيك أيضا فعلوا له ذلك)وقالت لي 
ذلك وببساطة،  سمسار تنجيح، ورسب ابني ألربع سنوات متتالية ولم افعلها وكنت قادر على

وخسرت أجور دراسية في مدارس أهلية ومدرسين خصوصيين ولم افعلها، فال يجوز للمدرس 
او المعلم، أن يعطي الطالب ما ال يستحق من الدرجات، والمدرس راع على طالبه، وهو 

ل عن هذه الرعية، فال يجوز له أن يبخس أحداً حقه، كما ال يجوز له أن يعطي إنساناً ؤومس

 .قهفوق ح
ما من عبد استرعاه هللا “: وحسبنا ما رواه البخاري، قول النبي صلى هللا عليه وسلم يقول

ما من عبد يسترعيه “: ، وهو عند مسلم يلفظ”رعية فلم يحطها بنصحه إال لم يجد رائحة الجنة

 .”هللا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه الجنة
وحة الدكتوراه اتصل بي عديدين منهم أساتذة يعرضون خدماتهم وعندما كنت احضر ألطر

بتهيئة االطروحة كاملة لقاء بدل مادي، وتلك مصيبة ورفضت وتوكلت على هللا واكملت 
االطروحة وناقشت وقد وقف معي كثيرين ومنهم اخي الكبير وساندني والحمد هلل أكملت 

 .االطروحة بدرجة جيد جدا عالي
تمييعي الخطر، ينتهي بنا إلى أجيال في غاية الضعف العلمي والفكري وهذه ان هذا األسلوب ال

 .نتيجة مؤلمة سيجني ثمرتها الوطن علقما مرا زعافا
والمؤسف أنى الحظت ان هناك مدراء ومديرات مدارس عندما يجلسون مع كادر مدارسهم 

نفس الشيء مع  يقومون بإلقاء محاضرات في النصح واإلرشاد والموعظة والفضيلة ويفعلون
الطالب والطالبات وبقية الناس والمصيبة تجدهم ممن يسبحون بحمده ويصلون ليل نهار، 

لكنهم سباقين بالتوسط لًتنِجيح أبنائهم وبناتهم ويتغافلون عن مستواهم العلمي المتدني 
ويتساهلون عن اخطائهم ويغضون النظر عن عالقاتهم الغرامية، بل اني سمعت مديرات 

علم علم اليقين ان ابنها ذاهب للتحدث مع عشيقته وال تمنعه بل تنزله من سيارتها وال مدارس ت
 فهل هؤالء اهل لقيادة مدارس ومتوسطات واعداديات وكليات؟   تعترضه، أي سخرية هذه؟

مديرة )وفي دعوى منظورة امام القضاء العراقي، قام حدث يتيم االب بسرقة موبايل والدته 
واعطائه لعصابة إجرامية مقابل خمسة وعشرون الف دينار وتم قتل والدته  ،(مدرسة بالرصافة

مع العلم كان مصروفه اليومي من والدته نفس المبلغ، وقد اعترف المتهم الحدث بذلك وقال 
اني ُبكت موبايل امي وأنيطته ألبو حسن الن هي تساعد اختي بس وتنجحه وتنطيه … } بالنص

تها واني تروح على مدير مدرستي اينجحوني بس ينطوني األسئلة وتبيعه اختي لصديقا
وكانت هناك اعترافات من متهمين اثنين تم القبض عليهم وهم منتمين لعصابة   {.…خمسينات

 .بعينها من فئات معينة( الرصافة)مدعومة من جهات سياسية تعمل على افراغ مدارس
ر على الطعام الطيب، والشراب فكثير من المعلمين والمدرسين يرون أن حسن التربية يقتص

، (المزيفة)الهنيء، والموبايل الفخم وركوب السيارة والكسوة الفخمة، والدراسة المتفوقة 
والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن، وال يدخل عندهم تنشئة الولد على ما في صالحه 

 .وفالحه، والخلق الكريم
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 :ظاهرة التنجيح، بصورها الثالث
 :إجراميةظاهرة : أوال 

الواجب على المعلمة والمعلم والمدرس والمدرسة واالستاذ واالستاذة، أداء األمانة التي اؤتمن 
عليها من التدريس، والتقويم، والتصحيح، وفق الضوابط التي تحددها إدارة التعليم، وليس له 

باألمانة أن يبخس أحدا حقه، وال أن يعطيه فوق ما يستحقه؛ ألن ذلك ظلم لغيره، وإخالل 
وتزييف بالحقائق، وفتح لباب المحاباة والمجاملة والفوضى، وتسوية بين المجتهد المجد، 

 .والضعيف المقصر
ان ظاهرة الًتنِجيح والتوسط فيها، لم ترد في قانون العقوبات العراقي، ونعتقد انه، إضافة الى 

مارس دور التوسط في ذلك انها اخالل جسيم بواجبات الوظيفة ان قام هو بًتنِجيح الطالب او 

التي تحاسب عن اإلهمال الوظيفي المتعمد وغير المتعمد، تطال المدير او  342و 340والمواد 

بالرغم من ان اثبات هذه الجرائم )المعلم او المدرس، ممن يقوم بهذه الممارسة او بالتوسط،

 :، وهناك راي اخر(يعلوه عدة صعوبات
أحسن وجه حتى يستبيح مرتبه الشهري، وليعلم أن مهمة إن على المدرس القيام بعمله على 

التدريس هي تفهيم المنهج الدراسي للطالب حتى يستوعبوه، فليكن تكرمه عليهم بزيادة 
تعليمهم، وأما زيادة في الدرجات التي ال يستحقونها، او التوسط في إنجاح أبنائهم وبناتهم فتلك 

لعام  222، ومنها قانون العقوبات العراقي المرقم ظاهرة إجرامية أوال ويحاسب عليها القانون

وتعديالته وتعد صورة من صور التزوير المادي والمعنوي والوارد ذكرها في نص  2161

 :يقع التزوير المادي بإحدى الطرق التالية –2…) 187  المادة
او االرقام او اجراء اي تغيير باإلضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر  –د 

 .الصور او العالمات او اي امر اخر مثبت فيه
 :ويقع التزوير المعنوي بإحدى الطرق التالية -1
انتحال شخصية الغير او استبدالها او االتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم  –د 

جناية،  وهي(. تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد ال ثباته

عقوبات من يتالعب بدفاتر االمتحانات وسجالت الدرجات من خالل  116وقد عاقبت المادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة )إعطاء درجات خارج استحقاق الطالب، حينما نصت على 
ر وبغرامة ال تزيد عن مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفات
او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او أغفل تدوين امور 

 (صحيحة فيها وكان من شان ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط
 :ظاهرة غير تربوية: ثانيا

مهم ألنها سحق لحقوق طالب مجتهدين، فأطفالنا الذين اعتدينا على براءتهم وانتهكنا أحال
وقتلنا في قلوبهم احترامهم لنا وتقديرهم لنا باعتبارنا نحن الكبار، أصبحوا يرون ويسمعون بل 

ويشاركون في هذه الجرائم ويحق لهم أن يتساءلوا اآلن عن الفائدة من المدرسة، وبالتالي 
تلنا في نجحنا في تعليم أبنائنا قواعد االنحراف والفساد منذ نعومة أظافرهم ألننا نحن الكبار ق

 .قلوبنا وعقولنا كل ما هو شريف ونبيل
 :ظاهرة غير أخالقية: ثالثا
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ألنها ال تصون جمرة الوطن تهدم كيان األمة الن تمييز طالب ما يجب ان يتم بسبب تميزه في 
األخالق واالجتهاد تشجيعاً له وألن عملية التدريس مهمتها تهذيب األخالق والتربية، من خالل 

طلقة والمعقولة، وستظل ظاهرة الًتنِجيح في مصاف العوائق وحكرا لسماسرة نيل المعارف الم

 .العلم والنجاح المعلب بين أنياب الدفع المسبق أو الرسوب الالمشروط
ان البعض من الكادر التربوي والتعليمي والتدريسي يحولون أبنائهم من تلميذ يلبس الزي 

علون نصب اعينهم الظفر بمقعد خشبي المدني إلى زبون يبحث عن الصعود بأي ثمن ويج
في الكليات تلمع فيه عالمات الغش والتنجيح والتدليس، انهم في ذلك يمعنون في ( مزيف)

 .إطعام ابنائهم ذوق الكذب وفنون المكر والخداع
ان فعل هؤالء المدراء والمعلمين والمدرسين واألساتذة، سكين به تنحر المعرفة، وتقطع 

دارسهم وكلياتهم بمنطق المقاولين، هل بهؤالء يمكن صناعة مستقبل بلد الحقائق، ويديرون م
ومصير امة، من هواة تسلق المناصب والمواقع على حساب حرمة منابر العلم ورصيدها 

 .الجليل؟
أن ( بعد ان خربنا رؤيتهم الفكرية وبنياتهم المعرفية)إننا بهذا النهج نعلم ألطالب او الطالبة، 

رقة تمر أمام عينيه وهو موظف، أو مسؤول، أو محاسب، وان يرتشي يصمت لما يرى الس
وهو موظف، وأن يصم أدنينه لكي ال يسمع أنين المظلومين وهم يكتوون بنار التهم عندما 

يصبح شرطيا، أو قاضيا يقف الناس أمامه لكي ينالوا حقوقهم التي أخذت منهم ظلما وجورا، او 
لن يشعر بألم الضمير، أو بوخز الوازع   يبيع االدوية،محاميا تحول الى سمسار، او صيدلي 

األخالقي الذي مات فيه لما كان صغيرا وهو ممنوع من الجهر برأيه البريء في وجه الخطأ 

 .حتى ولو ارتكبه الكبار أو المعلمين أو الحكماء
تساهلة مع لقد اصبحت المؤسسات التربوية والتعليمية بفعل هذه القيادات الفاسدة والقوانين الم

التالميذ وغياب األولياء الذين صاروا تبعا لسلوكيات أبنائهم الفاسدة الى أماكن لتجمع عصابات 

 .البذاءة واالنحراف
 :الغش والتوسط والًتنِجيح مرض تربوي ال تحكمه ضوابط وال قوانين ردعية إلزامية

ة مضافة الى الوظائف الغش الفردي بعد االحتالل، وكالعادة بعد كل تغيير سياسي، أصبح مهن
الفخمة، وفن بيد أصحاب القرار يزيدهم الى نزاهتهم نزاهة، فالكل يسعى لنيل الشهادة وسيما 

البكلوريوس، ومن ضاعت عليه فالكليات األهلية، وان لم يصطحب شهادة االعدادية يزور 
مئات وثيقة، وينجح بالغش سنة تلو األخرى، ويأخذ البكلوريوس مثال في القانون ببضع 

 .الدوالرات، ليكون مسؤوال مغشوشا من رأسه حتى أخمص قدميهم
مستوى الطالب العلمي والفكري واالخالقي يتراجع بشكل مخيف وستدفع البالد الثمن والمعني 

باألمر وزارت التربية والتعليم، ألنها غير فعالة في اتخاذ اإلجراءات التي تؤدي إلى عقوبات 
ص التشريعية المعمول بها في حالة القيام بالغش بأي وسيلة او تأديبية وجنائية وفق النصو

المشاركة في الغش او التوسط في الغش والتنجيح وظاهرة بيع األسئلة وغلق قاعات االمتحان 

 .وممارسة حل األسئلة او رد اإلجابات من مراقبي القاعات وغيرها
عديالته لم يتطرق الى من يقوم وت 2161لعام 222الغريب أن قانون العقوبات العراقي المرقم 

في  231ببيع أسئلة االمتحانات وتداركه المشرع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 
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الذي يعاقب كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة االمتحانات الرسمية من  2116

اقب القانون العراقي المعلمين المفروض فيهم صيانة األمانة التي بين أيديهم وحفظها، وال يع
وحتى اللوائح التربوية والتعليمية الطالب اذا اشترى امتحاًنا وحفظ إجابات األسئلة فال تثبت 
عليه جريمة الغش التي من المفترض ان تعاقب عليها قوانين التربية والتعليم في المدارس 

عاَقب قانون العقوبات والجامعات بالحرمان من االمتحان أو إلغاء االمتحان العام كله، وال يُ 
العراقي الطالب الذين اشتروا أسئلة االمتحان أو أولياء أمورهم حتى لو ضبط ومعه أداة 

ويعتبرهم ” برشاًما“ورقة من كتاب أو كتابة على المسطرة، أو ما يسميه الطالب   الجريمة،
في القانون؛  مجرد شهود في القضية واكتفى بما ورد في اللوائح التعليمية، وهي ثغرة خطيرة

ألن الغش في االمتحان جريمة ضد المجتمع، ويؤدي إلى تخريب ضمير ألجيال قادمة بأكملها، 

َح من منصبه حسب المادة  من قانون العقوبات ( 225)والقانون المصري يعاقب البائع ألنه تربَّ

ن أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدو)المصري، التي تنص على 
وجه حق على ربح أو منفعة على عمل من أعمال وظيفته يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة أو 

والقانون العراقي خال من هذا النص، ولم يتطرق القانون العراقي الى حالة غلق بعض (. السجن
ابواب القاعات االمتحانية وطرح االجوبة بين يدي الطالب بغية الفوز بالسقف االعلى لمركزية 

 .قبولال
ما هي المسؤولية التي يتحملونها؟ وما هو : ونسأل مدراء المدارس وعمداء الكليات وكوادرهم

 الدور الذي سيقوم به هذا الطالب الذي أسأتم التصرف معه للمساهمة في بناء المجتمع؟
ال شيء، بل غاية همه؛ وظيفة بتلك الشهادة المزورة والنجاح المزيف يحقق من خالله مآربه 

هداف التي رسمها بالغش كذلك، وهكذا تبقى األمة متعثرة ال تتقدم بسبب الغش الذي ينخر واأل

 .جسدها وينهك جسمها
أن الغشاش، غدا، سيتولى منصبا يكون سفيرا او قاضيا او محاميا او موظفا أو عامال، وبالتالي 

نة باآلخر سوف يمارس غشه في الوسط الذي يوجد فيه، والسرقة والخداع والكذب واالستها
وعدم اإلخالص في العمل وممارسة الظلم والتعدي على اآلخرين، بل ربما يعلم زمالئه او من 

 .بأمرته الغش وخيانة المجتمع
ال تسألني إذن عن الوطنية والوطن التي كان معليمنا ومدرسيينا النجباء يعلموه لنا ونحن طالب 

 (مانحب الوطن من اإلي)ابتدائية ومتوسطة ويغرسون فينا 
ألننا استبحنا كل ما هو جميل عندما نصنع من أبنائنا موظفين غير نزيهين، محامين نصابين، 
أطباء مزيفين وأساتذة مشعوذين ودجالين وأئمة مرتزقة ومنافقين، قضاة مرتشين، محققين 

الخ، وال يمكننا بعد ذلك سوى أن ننتظر أن يخرج من بيننا جيل عاجزا … بضاعتهم التعذيب 
يير شؤونه والتحكم في زمام مستقبله والتصرف في وطنه بشكل يتناسب مع التحديات، عن تس

 .فاذا فقد النظام من االساس هوت القمة وهزت شعوب بأكملها
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التنمية الصناعية
7
 

 

, على الرغم من اهمية الموارد النفطية في االستقرار االقتصادي بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط 

وتأثره بالتوترات , السياسات الكبرى بالنفط وبانخفاض اسعاره او ارتفاعها إال ان تحكم 

يجعل من هذه االهمية اهمية ثانوية , السياسية التي قد تدفع بهذه البلدان الى حدود االفقار 

وفي اطار هذا المعطى تغدو ثمة ضرورة . تتراجع عن منزلتها االساسية في االستقرار االقتصادي

دعم اقتصادي تسهم في االستقرار والتوازن االقتصادي، واهم تلك الموارد هي اليجاد موارد 

. الصناعة والزراعة عبر تنميتهما واستثمارهما الى اقصى الحدود وخصوصا القطاع الصناعي

ان مؤشر التراجع االقتصادي في عدد من البلدان العربية النفطية ومنها العراق بشكل اخص 

النوعية من التنمية واالستثمار ال سيما بعد ان شهد العراق ازمة يوجه الجهود باتجاه هذه 

وهو من ( ترليون دوالر  15)اقتصادية خانقة وعجزا كبيرا في الموازنة الحالية بلغ حوالي 

من دون , وذلك نتيجة اعتماده على العائدات النفطية وحسب , الدول االساسية في تصدير النفط 

ع في حسبانها االسباب السياسية والطبيعية في تراجع اسعار النفط القيام بدراسات مستقبلية تض

او وجود العديد من المعوقات التي تحول دون تصدير النفط بالشكل الكافي، وهو امر قد يدفع 

العراق الى حدود الفقر، او ربما يحدث متغير سياسي آخر في المنطقة قد يؤدي الى ارتفاع 

حاصل في الموازنة وبالتالي يدفع عنها شبح الفقر واالزمة االسعار النفطية ليسد العجز ال

لكن وفي كل االحتماالت وازاء هذه المعطيات يتوجب اتباع سياسة احتياطية بايجاد . االقتصادية

صندوق مالي يستثمر فيه الفائض من العائدات النفطية تحسبا لظروف االزمات االقتصادية، وهو 

يون العراقيون في اعقاب التغيير ولم يعمل به بسبب غياب مقترح طرحه المستشارون االقتصاد

بيد ان . احتمال المتغيرات السياسية التي قد تعصف بالبلد من حسابات السياسين العراقيين

الضمان الحقيقي اضافة الى ذلك يتمثل بالتنمية في قطاعي الزراعة والصناعة، وهما قطاعان 

طالما ان هنالك ارضية , صادية او رخاء اقتصادي اساسيان سواء اكان البلد يمر بأزمة اقت

فمن المعروف ان العراق يشكل ارضا خصبة , مالئمة لمثل هذه التنمية واالستثمار في البلد 

لكن هنالك ظروفا عدة أدت به الى العزوف عن هذا القطاع المهم والحيوي , لالستثمار الزراعي 

هجير التي اتبعها نظام البعث البائد بحق ابناء في خلق التوازن االقتصادي واهمهما سياسة الت

                                                           

 فيالنهرين تي  –حسن الكعبي  7
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الريف عبر تجفيف االراضي الزراعية وتصحيرها وعسكرة ابناء الريف وفي غياب هذين 

العاملين االساسيين في التنمية الزراعية كان محتما على العوائل التي تستوطن األراضي 

وبالتالي تقوم بإهمال االراضي  الزراعية ان تهاجر الى المدينة بحثا عن مصادر معيشة بديلة

ان توفير مناخات معيشية وخدمية وموارد مائية لالراضي الزراعية قد يسهم بحد كبير . الزاعية 

قي عودة اهالي الريف الى اراضيهم واستصالحها ال سيما وانهم ال يزالون يعيشون حاالت 

تطمين المزارعين ودعم قطاع  فضال عن ايجاد ضمانات حقيقية تقدمها الدولة في, الحنين اليها 

ان لم  –هذا فيما يخص الواقع الزراعي اما فيما القطاع الصناعي الذي ال يقل اهمية . الزراعة

فان واقع الحال يخبرنا عن اخفاقات كبيرة في مجال  –يتفوق على القطاع الزراعي في االهمية 

المواد الخام التي تسهم في  الصناعة الوطنية نتيجة عدم وجود الخبرات الوطنية او لنقص في

وفي ظل ذلك فان اللجوء الى االستثمار والتعاقد مع الشركات . دخول هذا القطاع الى حيز االنتاج

رغم الصعوبات التي قد تواجهها الدولة في , االجنبية يشكل الحل االمثل في انعاش هذا المجال 

شركات من االوضاع االمنية في العراق اقناع الشركات الدولية للقدوم الى العراق نتيجة تخوف ال

بعد ان اسهم االعالم االصفر برسم صورة مخيفة عن العراق تضعه في خانة المسيطر عليه كليا 

في . ما دفع الشركات االستثمارية الى هذا النوع من الخوف المبرر, من قبل التنظيمات االرهابية 

سياسي العراقي لشركات االستثمار يصبح سياق ذلك فان توضيح الصورة الحقيقية في الواقع ال

من مهام االعالم العراقي الوطني وتوجهات السياسة العراقية في عقد وحضور مؤتمرات امنية 

واستقبال وفود من دول الشركات االستثمارية لمعايشة الواقع واالطالع عليه عيانيا، ليشكل ذلك 

عالمية المساندة لالرهاب وتمثيالته ضمانا حقيقا لهذه الشركات ويكشف لها زيف الصورة اال

وهذا التوجه هو بالفعل ما تقوم به الدولة العراقية لتطوير واقع االستثمار في العراق . الوحشية

لكن ومع هذه الجهود فان هنالك المزيد امام الدولة العراقية , النقاذ البلد من االزمات االقتصادية 

مار االزمة في دراسة اسبابها لتفاديها مستقبال وتفادي واستث, لبذله للنهوض بالواقع االقتصادي 

االضرار النفسية التي لحقت بشريحة اجتماعية كبيرة بعد ان عقدت آماال كبيرة على الموازنة 

 .االتحادية
 

 


