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« داعش»استشعار « صالح الدين»عمليات 

لخسارة الموصل
1 

 

 

 

  
  

 داعشمدينة صالح الدين تنهي انقسام العشائر حول 

، عن انطالق عملية تحرير محافظة صالح 1025أعلن الجيش العراقي في األول من مارس 

وانطلقت العملية العسكرية من عدة محاور . ”الدولة اإلسالمية“الدين من سيطرة تنظيم 
لبيك يا “بمشاركة الجيش والشرطة ومتطوعي الحشد الشعبي ورجال العشائر تحت عملية 

ثالثين ألف من قوات الجيش والشرطة ومتطوعي الحشد الشعبي   حوبمشاركة ن” رسول هللا
مدعومة بالمئات القطع الحربية من الدروع والدبابات وراجمات الصواريخ وبمشاركة واسعة 

 .للطيران العراقي
بأن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس أشرف على الدفاع عن بغداد بعد   كشفت التقارير الميدانية

في طور التمدد ” دولة داعش“عندما كان تنظيم  1024لمدينة الموصل يونيو اجتياح داعش 

وذكرت التقارير بأن قاسم   في العراق، كما شارك في تنظيم الميليشيات الشيعية الموالية اليران
إن اصرار ايران . سليماني االن ايضا يشارك في عمليات صالح الدين وربما في عمليات االنبار

العراق وعلى مستوى عسكري واستخباري ياتي من خالل ادارتها المباشرة على تواجدها في 
الى ميليشيات شيعية موجودة على االرض تقاتل داعش الى جانب القوات العراقية، وهو من 

طع الموجود داخل هذه الجماعات يدير عملية قيادة هذه الجماعات وتسليحها ويسيطر على التقا
تعتبر ايران إستراتيجيا ان مناطق العراق، . مابينها بشكل مباشرشعية المسلحة والعالقة ال

حوض حمرين، محافظة ديالى، الحدود الشرقية العراقية مع ايران واحدة من امنها القومي 
سوريا، هي   وتأتي بعدها الحدود الغربية للعراق مع سوريا عبر محافظة االنبار الممتدة مع

 .مكن التفريط بهاالخرى ذات بعد استراتيجي اخر الي
  

 الرهان على نجاح العمليات العسكرية في صالح الدين

 

العملية هذه يبدو انها مكتوب لها النجاح وليس كسابقاتها من العمليات العسكرية التي فشلت 
المراقبون لشأن الدفاع والتسلح اجمعوا على . بتحرير محافظة صالح الدين من داعش

دادات من بعض االطراف الرافضة للحكومة العراقية، تقول على لكن رغم ذلك هنالك انتقا  ذلك،

                                                           

 محمدرؤية ـ جاسم  1
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حد زعمها بأن من يقاتل في محافظة صالح الدين االن من ابناء اهل عشائر صالح الدين هم 
هذا الرأي يعتقد بأن المشكلة في المناطق السنية، لم ! فقط من عناصر الشرطة والصحوات 

حقيقية يجب حلها سياسيا في هذه المناطق مع  تكمن بالحل العسكري بل تكمن بوجود مشكلة
هذه االراء ربما تكون مرفوضة وضعيفة امام مايجري االن من عمليات قتل . الحكومة العراقية

وجرائم ترتكب من قبل داعش ضد ابناء منطقة صالح الدين واالنبار والمكون السني في 
 .تعرضوا للقتل والتهجيرالعراق، بسبب ماعكسته ردود افعال اهالي المنطقة اللذين 

  
 إستعادة الثقة بين المكونات العراقية

 

فبعد ان نجح داعش بالقفز على مشاكل المكون السني وسوء بعض سياسات الحكومة في 

تيار االخوان   وبدعم من جماعة 1003العراق وبدعم من عناصر النظام السابق ماقبل 

الذين كانوا واجهة داعش على منصات  المسلمين، الحزب االسالمي والسلفية التكفيرية،
المظاهرات واالعتصامات، االن اكتشف ابناء العشائر بأنهم كانوا مجرد وسيلة الى داعش 

لتحقيق سياستهم وان تنظيم داعش اليمكن ان يحقق طموحاتهم المتمثلة برجوعهم للسلطة 
اء العشائر وبعض وهذا ماكان وراء حملة االعتقاالت التي قام بها التنظيم الى بعض زعم

القيادات من رجال النظام السابق والذين ساهموا الى جانب داعش في وقت سابق لالطاحة 

فأالنقسام في موقف العشائر العراقية في . 1024بالحكومة العراقية في صالح الدين بعد يونيو 

راق الى مقاتلة داعش بدء يضيق وهنالك اجماع بين اغلب الزعامات العشائرية السنية في الع
طرد داعش من مناطقهم ابرزها عشائر ال بو فهد وال بو نمر في االنبار وعشائر خزرج 

والجبور في محافظة صالح الدين وكركوك باالضافة الى عدد من العشائر العراقية 
يشهد النسيج االجتماعي العراقي االن اعادة الثقة مابين مكونات الشعب العراقي في .االخرى

اعش وهذا ما عكسته ردود افعال ابناء المناطق التي تم تحريرها من داعش مواجهة ارهاب د
في االنبار منها بلدة البغدادي وكذلك الضلوعية ومناطق اخرى في محافظة صالح الدين 

 .داعش في العراق” حواضن” هذه المواقف من شانها ان تضع نهاية الى. وكركوك
  

 إستشعار داعش لخسارة مدينة الموصل

 

داعش قد استشعر ذلك مسبقا وبات على يقين بان معركة الموصل سوف ال تكون لصالحه كان  
وانه سوف يخسر واليته في الموصل مثلما يشهد خسارته في صالح الدين التي كان يراهن 

إن ردود افعال . 1003عليها خاصة عند منطقة البيجات معقل النظام العراقي السابق ماقبل 

وتحضيراته العسكرية والميدانية من زرع الغام وقطع الجسور   صلالتنظيم في مدينة المو
المعلومات من داخل . وحفر خنادق ومواقع بديلة، جميعها تعني ان التنظيم يعيش حالة دفاعية

مدينة الموصل تعكس ان هذا التنظيم سوف اليتخلى بسهولة عن مدينة الموصل ابدا وان معركة 
ومعركة مصيرية، لكن في اي حال من االحوال خسارته الموصل هي اكثر من معركة حاسمة 

الى مدينة صالح الدين من شأنها ترفع معنويات القوات العراقية والحشد الشعبي البناء العشائر 
العراقية وكسر حاجز الخوف وانهاء اسطورة داعش بعد ان استطاعت القوات العراقية في 

ى االرض، جائت اكثر تحضيرا واعدادا في معارك صالح الدين من تحقيق انجازات عسكرية عل
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السياقات العسكرية، اي تم االعداد لعمليات صالح الدين اعدادا عسكريا وسياسيا بحصول 
المقاتلين على دعم من بعض السياسيين العراقين بتواجدهم مع المقاتلين وهي حالة ايجابية لم 

 .تشهدها ساحات القتال العراقية من قبل
  

 الرقة اكثر من الموصل داعش يراهن على

 

اثار   إن اتخاذ تنظيم داعش قرارا بتدمير متحف تأريخ العراق في مدينة الموصل وتدمير
العراق في نمرود، في هذا الوقت يعطي مؤشر بأن التنظيم يضع في حساباته ان سوف يخسر 

كريا يشار ان تجارب مواجهة االرهاب، تفيد بأن القضاء على التنظيم عس. مدينة الموصل
اليعني القضاء على االرهاب، فمن المحتمل جدا ان تعود هذه الجماعات على شكل خاليا صغيرة 
بعد العمليات العسكرية، اي تستطيع اعادة تنظم نفسها، ان لم يكن هنالك معالجات جدذرية الى 

 .االرهاب تتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
نة الموصل بان التنظيم اتخذ ايضا قرارا بتفكيك لعض ذكرت شهادات السكان المحليين في مدي

المعامل والمصانع والورشات لغرض نقلها الى سوريا، وهذا مايدعم فكرة ان والية الرقة تعتبر 
وكانت هنالك . معقله االساسي التي يراهن عليها التنظيم وربما ستشهد معاركه االخيرة هناك

في المغرب االسالمي في الجزائر مثل جماعة ” يةالجهاد“تجارب مماثلة الى هذه الجماعات 
وجماعة الشريعة في اليمن، التي عادت بعد   وتنظيم القاعدة” بالعور“مختار بالمختار الملقب 

 .سنوات من العمليات العسكرية
  

تبقى العمليات العسكرية في محافظة صالح الدين ذات اهمية كبيرة، وان استعادة مدينة صالح 
يعني قطع اتصاالت وامدادات تنظيم داعش مابين الموصل   من محافطة كركوك الدين وأجزاء

ان المرحلة القادمة سوف تشهد عمليات واسعة لتحرير مدينة االنبار من داعش اكثر . واالنبار
المحلل العسكري الفريق االول الركن المتقاعد وفيق   .من الحديث عن مدينة الموصل
رير االنبار اكثر من مدينة الموصل وربما يعود ذلك الى اسباب السامرائي، اكد على اهمية تح

احد االسباب التي تعطي اهمية تحرير االنبار هي قربها من بغداد . ديموغرافية وعسكرية
وطبيعة العشائر العراقية في االنبار التي تختلف في تركيبتها عن المجتمع الحضري في 

رة اقصى الحدود العراقية، لكن تبقى اهميتها وتعتبر مدينة الموصل عسكريا محصو. الموصل
عسكريا واجتماعيا من خالل تمددها مع المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا، هذه 

الجغرافية تعتبر إستراتيجية عسكرية الى تنظيم داعش بتنقل مقاتليه والمناورة بمقاتليه مابين 
 .العراق وسوريا

أتي بالمقدمة، كونه ضروريا لمواجهة االرهاب، ونجاح القوات الحل العسكري االن في العراق ي
االاذا تم التحضير   العراقية والحشد الشعبي في عمليات تطهير صالح الدين سوف التكون كافية

الى اعداد قوات او مجاميع شعبية مسلحة من السكان المحليين لمسك االرض وادارة مجالس 
سياق تحدث نائب رئيس اللجنة االمنية لمحافظة صالح الدين البلدية بعد هذه العملية وفي هذا ال

قائال بان المحافظة كانت قد اعدت  1025مارس  3عربي فجر يوم ” بي بي سي“الى راديو 
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قوات تعدادها مايقارب اربعة االف مقاتل لتنفيذ إستراتيجية مسك االرض لعد هذه العملية 
 .العسكرية

همية التنسيق مع السكان المحليين وايجاد حالة من التجارب في محاربة االرهاب تعكس ا
التعاون والتنسيق، من دونها يعني عودة متوقعة الى التنظيم وهذا مابات مستبعدا في 

عمليات صالح الديين التي كتب لها النجاح في اعقاب التخطيط واالستعدادات عسكريا   مشهد
 .وسياسيا

  
 باحث في قضايا اإلرهاب واإلستخبار* 
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؟..مليشيا أم فصائل مقاومة –الحشد الشعبي 
2 

 
 
 

المليشيا، مصصلح عرف في الحرب العالمية الثانية على نطاق واسع حين تشكلت وحدات من 
المتطوعين لقتال الجيش النازي ،ثم انتظمت في فصائل لها قيادة موحدة بالتنسيق مع الجيش 

مراقبة تحركات العدو وتقديم معلومات عن نقاط النظامي وكانت تكلف بمهمات عديدة من مثل 
تمركزه مع القيام بعمليت نوعية خلف خطوطة أو داخل المناطق التي يحتلها ،وقد أثبتت في 

 .ذلك قدرة وفاعلية عالية عدت واحدة من اسباب إلحاق الهزيمة بالنازية 
موضع فخر فتناولتها  المقاومة الفلسطينية هذه الظاهرة درجة كانت تالعربية، عرففي الدول 

( ويل العدو لو هّود حّدي  -  والجماهير والفدائية –بالمليشيا الشعبية )األغاني الثورية من مثل 
 .حدوديأي اقترب من 

منذ أمد بعيد ،أي منذ تشكيل مجموعات من المهمشين والفقراء ( المليشيا)العراق عرف ظاهرة
األمين والمأمون ، أما في العصر الحديث ،فقد والصعاليك للدفاع عن بغداد اثناء الحرب بين 

حينما تشكلت مجموعات من  2124برزت بشكل الفت بداية االحتالل البريطاني للعراق عام 

المتطوعين من مختلف المناطق بقيادة رجال دين وشيوخ عشائر بفتوى من المرجعية الدينية 
التي مازال اسمها يتردد باحترام  لمقاومة الغزو البريطاني ،وقد أبرزت الكثير من القيادات

كالشيخ محمد الشبيبي وشعالن أبو الجون وعبد الواحد الحاج سكر وغيرهم ،وعلى امتداد 
تاريخ العراق الحديث ،لم تنقطع هذه الظاهرة وان اتخذت أشكاالً عديدة ساهم بعضها في 

  .الشهداء مقارعة األنظمة الدكتاتورية وكانت لها مواقف مشهودة قدمت فيها مئات 
الغزو األمريكي للعراق ،وبصرف النظر عن ظروف وقيامه وحيثياته ،فقد تشكلت كذلك 

مجموعات مسلحة مارست مقاومة اإلحتالل وركزت عملياتها ضد جنوده ،ومن ثم لم تنحرف 
في مسارها إلى عمليات إرهابية ضد العراقيين وبشكل متعمد كما فعلت التنظيمات اإلرهابية 

 .بعض التجاوزات ذات الطابع المسلكي هنا وهناك ،وإن حصلت 
ميزت نفسها عن تنظيمات اإلرهاب بشكل واضح ،فهي امتلكت (المليشيات)فصائل المقاومة تلك

عناوين قيادية واضحة ومعروفة سياسياً،كما شاركت بالعملية السياسية واالنتخابات ورشحت 
وكانت باستمرار جزءاً من العمل السياسي ممثلين عنها لمجلس النواب والحكومة منذ بداياتها ،

 .،كما ساهمت بفاعلية بالتصدي لإلرهاب الوافد من بلدان كثير بهدف قتل المزيد من العراقيين 
الدور األكثر وضوحاً للفصائل الشعبية ،ظهر بعد أن تعرض العراق للغزو الداعشي الذي تمكن 

 .بإسقاط مدن أخرى ومنها العاصمة بغداد على مدن كبرى واحتاللها ،مهدداً   من االستيالء

                                                           

 جريدة المواطن 2
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إثر ذلك ،وفي أجواء تشابه انطالق ثورة العشرين ضد االحتالل البريطاني ،واستجابة لنداء 
المرجعية الدينية كذلك ،تطوع عشرات اآلالف للقتال ضد الخطر الداعشي وانتظموا في وحدات 

لية مشهودة ومازالوا ،كما التزموا مقاتلة بالتنسيق مع الجيش العراقي ،فاثبتوا فاعلية قتا
الساحقة بمسلكية أخالقية عالية ،وإن حصل كما في كل الحروب ،بعض تجاوزات أو   بغالبيتهم

 .ما يعتبر انه كذلك
القوى المعادية للعراق والداعمة لالرهاب أو المراهنة عليه ،اتخذت منذ البداية موقف العداء 

بحكم العراق ،ومن ثم تسلمه (حقهم التاريخي )هم تسلبهم السافر للعملية السياسية ألنها بنظر
للخصم المذهبي الذي طالما نظر إليه باعتباره دخيالً وغير جدير بالحكم رغم انه يمثل األكثرية 

. 
البد من العمل بمستويات متعددة وبأساليب تكمل (الحّق السليب)على ذلك ومن اجل استرداد 

منها ،بدءاً من استثمار العمل السياسي ذاته ،مروراً بتجيير بعضها ،كي تؤدي الغرض المطلوب 
جهد إعالمي مركز لحرف الحقائق وتحويلها بالضد عما هي عليه ،وصوالً إلى العنف بكل 

 .أشكاله 
لم يعد خافياً أن بعض القوى السياسية تراهن على العنف لتحسين مواقعها أو فرض شروطها 

ع عن ممارسي العنف وتصوير األمر وكأنه استهداف طائفي ،وبالتالي فمهماتها تتخلص بالدفا
،وقد وضح ذلك في مئات المواقف التي تطالب تارة بالعفو عن اإلرهابيين ،أو منع اعتقالهم 

كما ( ميليشات مجرمة)،أو القول بأنهم يتعرضون للخطف والقتل من قبل   براءتهم  بأدعاء
ستراتيجية التي تحررت بجهود الجيش والحشد درج بعد أن فقدت داعش الكثير من المناطق اال

 .الشعبي 
لقد ارتفعت وتائر الضغط اإلعالمي على مسميات الحشد الشعبي من خالل إظهاره بأنه يرتكب 

هم من مقاتلي (المدنيين )أولئك   حتى لو كان بعض( بحق المدنيين)التجاوزات 
 .أو تسبب بمقتلهم  المعروفين الذي ذبح وقتل كل منهم عشرات العراقيين  داعش

قد يكون مفهوماً أن يقوم البعض بتشوية جهد الفصائل المتصدية لداعش ألهداف سياسية 
واضحة ،فهزيمة داعش ومشروعها ،سيكون كارثياً على البعض حيث يفقده أهم أوراقه 

ذات الدعوى وينقل ما تستخدمه بعض وسائل ( المثقفين )الضاغطة ،لكن أن يردد بعض 
كل متعمد ، كحجة يبني عليها ،فذلك أمر يدعو للوقوف عنده ،فهل هؤالء بلغ فيهم اإلعالم بش

الخداع مبلغاً يمنعهم من رؤية مايجري حقيقة؟ أم انهم طيبون درجة السذاجة ؟أو هناك 
  منطلقات أخرى لكل منهم ؟ 

التي تطرح يالحظ ان الكتابات   في متابعة ماينشر من مقاالت في الصحف الورقية واأللكترونية،
قضايا حيوية بشكل عقالني ،هي األقل جذبا لالهتمام والمتابعة،اما التي تطرح مايثير الغرائز 

التي تعطل العقل وتمنعه ( مع اوضد)والسطحية واالنفعال، فتتابع بشكل ملفت وضمن ثنائيتي 
 .من النظر الى تداخل األمور في الموضوع الواحد ، 

هذا كالم :ن درجة الهستيريا جازما ان الدول التبنى اال بالقانونهناك من يّدعي التمسك بالقانو
صحيح كيافطة عامة ، لكن التفاصيل تشير إلى ان هناك الكثير من االستثناءات في تاريخ كل 

الشعوب المتقدمة اليوم فقد شهدت فرنسا أزمنة طويلة ينفذ فيها القانون في الشوارع وقضاتها 
لجيش الياباني يسلخ جلود ضحاياه وهم أحياء للحصول على حوذية وأصحاب حانات، وكان ا
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فشيء يفوق  -بل وفي أمريكا ذاتها  -أما ماحدث في روسيا وايطاليا وألمانيا -اعترافهم
التصور، ومع ذلك توصلت هذه الدول الى إقامة القانون وأصبحت متطورة بعد عقود طويلة من 

 .العنف 
للكلمة من معنى ، ومن ثم فالشعوب تبتكر أساليب الدفاع العراق يتعرض إلى حرب إبادة بكل ما 
كما حدث   تلجأ إلى الحرب األهلية لتخرج من أزماتها،  عن نفسها في ظرف استثنائي ، بل قد

في كل هذه  -وكل شعوب أوربا تقريبا  -أمريكا  -فرنسا  -روسيا  -فيتنام  -الهند   -في الصين 
في العصر الحالي وفي أكثر الدول .ون الميدان أو العنفالحروب لم يكن هناك قانون سوى قان

فان شعرت  -تنادي الشرطة على المتهم بالتوقف بعد ان تكشف عن نفسها  -التزاما بالقانون 
انه مسلح او يهدد حياتها،لها ان تستخدم القوة المميتة ،وان لم يتوقف بعد النداء عليه ، لها ان 

دول، يمنح بعض الضباط الميدانيين صالحية إطالق النار ضد تطلق النار إليقافه ، وفي بعض ال
 .المتظاهرين العزل ألسباب يتركون لهم تقديرها 

تطبيق القانون بشكله التقليدي في العراق كما هو اآلن ، أصبح جاذبا ومشجعاً لإلرهاب ،يذهب  
ن عقوبة ثم اإلرهابي للتفجير وهو يدرك انه إذا القي القبض عليه ، فسوف يبقى سنوات دو

يطلق سراحه أو يهّرب ليعود من جديد ،لقد أصبح تنفيذ القانون بليدا ومرتبكا ومساهما في 
تشجيع اإلرهاب ودفعه للمزيد ، لذا ينبغي إعطاء صالحيات محددة وانتداب قضاة مناوبين ، 

ناول قصد فيها األحوال التي تت -فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته  -لمعالجة مثل هكذا حاالت 
الجرائم العادية في بلد يعيش أوضاعا طبيعية ، أما حينما يلقى القبض على إرهابي بالجرم 
المشهود وهو ينفذ جريمته أو بعد االنتهاء منها وسقوط العشرات من الضحايا ، فتلك هي 
اإلدانة ذاتها ، ليس معقوال أن يبقى القانون يسير مثل السلحفاة ويعجز عن حماية أرواح 

اء، فيما يسرح اإلرهاب ويضرب في إي مكان ، ثم يأتي من يطالب بان تبقى األمور على األبري
الحل هو بتنظيم انتداب قضاة  -ماهي عليه من دون ان يهتز له جفن لمنظر األشالء الممزقة 

دائمين يتخذون قراراتهم وفق األدلة المتوافرة ويأمرون بالتنفيذ ، وتلك حاالت استثنائية 
ليس صحيحا أن يقوم قائد شرطة بالعمل بمفرده --أنها حرب إبادة  -من استثنائية لظروف أكثر 

لكن مايعادل الجريمة ان تستمر اإلجراءات  -فهو لم يعد الصدار اإلحكام والشروع بالتنفيذ  -
الروتينية ذاتها التي تتيح للمجرم التخلص من جريمته وتكرارها ، فال يمكن تصور ان يطالب 

 . لعدالة لإلرهابي وينسى ضحاياه األبرياءاحد بتطبيق ا
اليمكن الجمع بين الجريمة العادية والجريمة البشعة ،جريمة القتل كما هي معروفة في كل 

قوانين العالم ،تندرج من القضاء والقدر الى القتل غير المتعمد الى القتل المتعمد اثناء مشاجرة 
الجرائم له حيثياته وظروفه وقد ينال الجاني  الى القتل مع سبق االصرار والترصد،وكل من هذه

أعذاراً مخففة ،لكن القتل مع سبق اإلصرار والترصد يكون أشّدها ،اما إذا قام الجاني بتقطيع 
أوصال الضحية والتبشيع بها ،فتلك الجريمة تنال أقصى عقوبة بما فيها اإلعدام ، ألن ذلك 

الجرائم الفردية ،أما الجرائم الجماعية فتدخل في القاتل بات وحشاً خطراً على المجتمع ،هذا في 
اإلبادة الجماعية و في العادة لها قوانين خاصة التخضع لألحكام الجنائية العادية ، لذا فالقول 

بتساوي من يقتل فردا ومن يقتل ثالثين هو واحد ،ليس صحيحا ،هناك قاتل تسلسلي وهو خطر 
الحذر الشديد واستخدام القوة معه ،فكيف جدا يوصي حتى رجال الشرطة عند مطاردته ب

هل من حق اإلرهابي وحده ان يتمتع بحقوق وان ال احد يأخذ :باإلرهابي ؟؟؟لو وجهنا سؤاال
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بنظر االعتبار اولئك الضحايا االبرياء ، فقط النهم ماتوا وتمزقت أوصالهم ؟؟لماذا النفرق بين 
ن دون تحفظ ؟؟واما يأتي من يظهر سلوك وآخر ،فإما ان نكون مع مافعله قائد الشرطة م

بمظهر انساني ويطالب بقانون وعدالة وكأنه ال يعيش في العراق ويرى كي يستغل اإلرهاب تلك 
القوانين لصالحه ،وان هناك من تقوم قائمته حتى في حال تطبيق حكم اإلعدام بإرهابي نال 

الحكم مع تطبيق كافة محاكمة عادلة ومارس حق االستئناف وامضي سنوات قبل أن ينفذ به 
الضوابط القانونية ، فماذا يراد من العراقيين ؟ ان يكبلوا القانون ويطلقوا أيدي اإلرهاب كي 

يمعن في قتلهم وهو آمن ؟؟كل كالم يبدو بالمعنى ، ان لم يجر البحث في آليات فاعلة لتطبيق 
هو بانتداب قضاة  والحل األمثل. القانون بحيث يصبح رادعا للمجرمين وحماية لألبرياء 

متخصصين للحكم ،يجرون تحقيقا ويحكمون بما هو متوافر لديهم من أدلة ،فال يسمح لضابط 
. ان يطبق القانون كما يشاء ،وال يسمح إلرهابي ان يمارس القتل كما يشاء ثم يفلت من العقاب 

عل جرمي يحمي بل هو ف.القانون الذي اليستطيع حماية البريء وال يردع القاتل ، ليس بقانون 
 . القاتل ويهدر حق البريء

العقوبة بمقدار ))ليس هناك من قانون في الدنيا يساوي بين المجرمين واال لما وضعت قاعدة   
واال لوضعت عقوبة واحدة لكل جريمة ليس من المعقول ان وقعت جريمة قتل قضاء ((الجرم

األطفال بدم بارد فقط ألنهم من طائفة مثل من يذبح عائلة بأكملها بما فيها  -وقدرا او دون قصد 
اخرى او من عائلة معارضة لتوجهات االرهاب وجرائمه ، لم يحدث بتاريخ البشرية كلها ان 

ليس هناك من عموميات بالقوانين ،هناك مواد -حدث ذلك التساوي منذ قانون حمورابي 
يحكم باإلعدام  مخصصة لكل جريمة ومادة تختلف كليا بين من يكون حكمه سنة واحدة ومن

،اما انه يجب ان ينال محاكمة عادلة ،فذلك ليس موضع خالف ، لكن الضحية يجب ان ينال موتا 
ليس من المنطقي ان اجسادا تتمزق للعشرات من  -وأهله يجب ان يروا قصاصا عادال  -عادال

لموضوع يتعلق المارة الذين الذنب لهم ونسمع من يطالب لقاتهلم بالعدالة ؟؟ماهي العدالة هنا؟؟ا
بتنظيم تلك العدالة التي تجعل المجرم ينال عقابه ال ان يدخل بتعقيدات وتفسيرات تؤدي الى 

 .إطالقه الحقا بتسويات ومساومات سياسية أو مصلحية 
على قانون التعامل  -،للجرائم التي يرافقها ماهو مقزز او يثير تصرفا وحشيايفهم هنا بوضوح 

 وحيويا اليغرق بالتعقيدات التي تؤدي الى تملص االرهابي من مع االرهاب ان يكون فاعال
بتنفيذ اعدامات   وهذا اليعني ان يقوم ضابط ما أو قائد ميداني.دم الضحية يريد عدالة .العدالة 

ان  –في محاكم ميدانية  ، بل أن يحكم قضاة متخصصون  وان كان المنفذ به ارهابيا مجرما 
وكأنه يمثل سندا  فاعلية مما هو اليوم ،حيث يبدو القانون  يعني بشكل أكثر –جاز الوصف 

 .لإلرهاب على حساب األبرياء لروتينيته وبطء إجراءاته
ان اليجعلوا انفسهم تقع بين خيارين ،أما اتخاذ مواقف  –خاصة المثقفين  –ان على العراقيين 

و الوقوع تحت انفعالية تتجاوز ماهو انساني ومعقول ضمن إجراءات صارمة وحقيقية ،أ
تأثيرات مايحاول اإلعالم المعادي ترويجه من فبركات أو قضايا مضخمة ،فيتخذ مواقف 

مبالغ فيها بدورها ،وذلك على حساب رؤيته لمختلف جوانب مايجري في العراق ( انسانوية)
 .ومن ثم بناء موقفه طبقا لحيثيات الوقائع 

اع عن أنفسهم ،طالما استمرت الهجمة إن الحشد الشعبي ،سالح فعال بيد العراقيين للدف
أياً كان نوعه وقدره   اإلرهابية ضدهم ، ومن ثم على العراقيين أن يقدموا لهم كل دعم واسناد
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منسق ومقصود بمعظمه أو   ،وأهمه الدفاع عنهم إعالميا والتصدي لما يشّن ضدهم من تشوية
رفض أية ممارسات او انتهاكات مواقفه ب مضّخم ، لكن في الوقت عينه ،على المثقف أن يجذر

قد يرتكبها افراد من الحشد الشعبي كي اليقترب من أعمال اإلرهاب ، وتلك مسألة دقيقة 
 .وحساسة بمقدار ماهي جوهرية ضرورية 
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النازحون العراقيون بين مطرقة اإلرهاب وسندان 

الغياب
3 

 

  

ومعاناتهم اإلنسانية الفائقة من دون أن ال يستطيع المرء أن يتحدث عن النازحين العراقيين    

يستحضر العنف واإلرهاب والطائفية والفساد المالي واإلداري وهي األسباب الحقيقية التي 
أوصلت البالد إلى ما وصلت إليه من انقسام وتصّدع وضعف استغلته قوى اإلرهاب، والسّيما 

لموصل كمرتكز وقاعدة أساسية، لالندفاع في هجومها لالستيالء على محافظة ا" داعش"تنظيم 
ثم التمّدد باتجاه مناطق أخرى حتى وصل ما استولت عليه نحو ثلث أراضي العراق، إضافة إلى 

نحو ثلث أراضي سوريا، ملغية الحواجز والحدود مقيمة نظامها اإلرهابي، داعية من تحت 
حسب الشريعة " مينخليفة المسل"إمرتها إلى البيعة والوالء ألبي بكر البغدادي باعتباره 

 . "الداعشية"

ألف  200عاماً مأساوياً بامتياز، فقد وصل فيه عدد النازحين إلى مليونين و 1024كان العام 

نازح تركوا ديارهم وبيوتهم وأمالكهم، وفّروا بأنفسهم للنجاة من موجة العنف واإلرهاب التي 
في اآلشوري المسيحي واإليزيدي ، والتي استهدفت بدرجة رئيسية التنّوع الثقا"داعش"قادتها 

، وكل من وقف ضد التوجه التكفيري، الذي "الداعشي"اإلسالمي، غير  -والتركماني والعربي
يريد فرض نمط من الحياة والعيش خارج نطاق التاريخ والزمن، وكل ما له عالقة بالحداثة 

المتنوعة وحضاراتها  والتقدم والحضارة البشرية والتراث اإلنساني لشعوب المنطقة وثقافاتها
: المختلفة، وذلك ما أكده الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة نيكوالي مالدينوف بالقول

استباح األراضي وقتل المدنيين وهّجر الناس وسعى إلى تدمير العراق " داعش"إن تنظيم 

 . حكومة وشعباً وتاريخاً وأقام دولة اإلرهاب والرعب

عدد االنتهاكات بلغ أكثر من ثالثة ماليين انتهاك، ارتكبتها الجماعات وقال مالدينوف إن 

دون إهمال ما حصل في بعض المناطق بعد  1024اإلرهابية والميليشيات المتطرفة خالل العام ،

تحريرها، وهو ما تم لفت االنتباه إليه باحتجاجات من أبناء هذه المناطق، والسّيما من تبّقى 
يس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أدان سلوك هؤالء معتبراً إّياه منهم، أو من جانب رئ

 . "الوجه اآلخر لداعش"

وفي تقرير لبرنامج التغذية العالمي التابع لألمم المتحدة ورد ما يفيد أن أزمة الغذاء بالنسبة 
برنامج للنازحين تزداد صعوبة بسبب موجة العنف التي ضربت البالد، وقالت المتحدثة باسم ال

إن العنف يتسّبب في استمرار النزوح من المناطق الواقعة في وسط وغرب "أليزابيت بايرز 
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء األمن الغذائي والموقف اإلنساني، مشيرة إلى أن " وشمال العراق

                                                           

 االتجاه برس – عبد الحسين شعبان. د 3
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 األغلبية الساحقة من العوائل أنفقت مدخراتها الشحيحة على المواصالت للوصول إلى مناطق

 . آمنة، سواء في الشمال الكردي أو في الجنوب العربي

جدير بالذكر، أن عدد النازحين يأخذ باالرتفاع يوماً بعد آخر، كما تزداد معاناتهم وتتعقد 
مشاكلهم، وخصوصاً لفئات الشباب والطالب، إضافة إلى الشيوخ والنساء واألطفال، فضالً عن 

لكثير منهم فقدوا مستمسكاتهم الثبوتية، ويعاني الجميع أن الموظفين لم يستلموا الرواتب، وأن ا
سوء اإلدارة والبيروقراطية وتعثر المساعدة اإلنسانية، ويلقون اللوم على الدولة ومؤسساتها 

العاجزة عن توفير الحد األدنى من الحماية والرعاية والدعم لتجاوز هذه المحنة، علماً بأن 
لمراحل الدراسية ينتظرون الدراسة ويشعرون بفقدان مئات اآلالف من الطالب وفي مختلف ا

 . مستقبلهم، كما أن الحكومة ال تجيد التعامل مع المنظمات اإلنسانية واإلنمائية وغير الحكومية

وحسب برنامج األغذية العالمي فإنه يقّدم المساعدة لعوائل نازحة إلى البصرة والناصرية 
النجف وكربالء والحلة، ولكن ذلك ال يسّد النقص والديوانية والكوت والعمارة والسماوة و

الكبير الذي يحتاج إلى دعم متعّدد الجوانب للتعويض عن جزء من معاناة النازحين، إْذ مازال 
عشرات اآلالف من النازحين يعيشون في المباني العامة والمساجد والجوامع والحسينيات، وهم 

ئية التي يوّفرها البرنامج، وقال بعض هؤالء من دون عمل ويتلقون الحصص التموينية والغذا

 . في مقابالت مع اإلعالم المحلي إنهم من دون ذلك سيضطرون للتسّول

وعلى الرغم من المساعدات التي قدمتها الحكومة اإلقليمية في إربيل إلى النازحين وجهات 
مساعدات التي تقّدم ومنظمات دولية وإقليمية، فإن جزاً كبيراً منهم ال يزال يعاني قلة وشح ال

لهم، ألنها تفوق إمكانات حكومة إقليم كردستان، كما يعاني النازحون في كركوك البالغ عددهم 

ألف نازح أوضاعاً قاسية وهم يضّجون بالشكوى من عدم وصول المساعدات الضرورية،  71

إليها، وهم علماً بأن النازحين الذين تم تحرير مناطقهم ال يزالون غير قادرين على العودة 

 . يضطرون إلى البقاء في حالة يرثى لها

لقد ساهم فصل الشتاء القارس في زيادة معاناة النازحين الذين لم يحصل ثلثيهم على مأوى 

ألف منهم في المخّيمات والخيم، التي ال تقي البرد الشديد حيث  100مناسب ويعيش نحو 

وحسب تقديرات األمم المتحدة فإن عدد . تنخفض درجات الحرارة في الليل إلى الصفر أحياناً 

ألف نازح، وخصوصاً  000النازحين الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وفورية يقّدر ب 

لالحتياجات الضرورية مثل الغذاء والدواء والمالبس واألغطية ووسائل التدفئة، وتلقت 

 214. 5دوالر من أصل مليون  72. 0المفوضية العليا لالجئين تمويالً شحيحاً ال يزيد على 

مليون دوالر وهو يقّدر أن يصل إلى المفوضية لتمويل خطة فصل الشتاء، وحتى المواد 
الشحيحة التي تصل إلى النازحين فهي عرضة للتوقف، وقالت المفوضية ما لم نتلَق المساعدات 

دان ألف نازح قد يعانون خطر فق 500القادم، فإن هناك ( آذار)المطلوبة قبل شهر مارس 

 . القسائم الغذائية

وقد أطلق االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر نداًء طارئاً لمساعدة 
النازحين، السّيما في ظل تحديات فصل الشتاء، خصوصاً مع استمرار أعمال العنف مع موجة 

ليون فرنك م 21ويستهدف نداء الطوارئ تأمين مبلغ . البرد الشديدة التي ضربت المنطقة 
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سويسري لدعم العمليات اإلغاثية التي ترّكز على تأمين المأوى الستكمال الحصص الغذائية، 

 . نازح 500. 000وغيرها من الضروريات ألكثر من 

وقد وجهت دعوات من جانب قوى عراقية حقوقية ومدنية إلى جامعة الدول العربية للقيام 
لنازحين خالل هذه الظروف الصعبة التي يمّر بها بمسؤولياتها اإلنسانية واألخالقية تجاه ا

العراق، علماً بأنه عضو مؤسس في الجامعة وعلى مدى تاريخه قام بواجباته إزاء جامعة 
. الدول العربية وإزاء العمل العربي المشترك، وّقدم الدعم ألية دولة شقيقة تحتاج إلى ذلك 

السّيما في جانبها المالي، فإن ما قد يحتاج  وبقدر تفّهم العراق ألوضاع جامعة الدول العربية،
إليه هو الدعم المعنوي والتعاطف مع المنكوبين العراقيين، وتبّني قضاياهم أمام المجتمع الدولي 

والمنظمات الدولية، التي عليها تحّمل المسؤولية في ذلك، السّيما انعكاسات ذلك سلباً على 

 . ماالت امتداداتها إلى دول المنطقة والعالمازدياد حّدة التطرف والتعصب والغلو واحت

جدير بالذكر أن دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قّدما دعماً مالياً 
وعينياً للنازحين العراقيين، وقد قامت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية بإرسال مساعدات إنسانية 

دستان العراق، تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى شمال محافظة إربيل في إقليم كر
والمالبس والمستلزمات الشتوية ووسائل التدفئة واحتياجات األمومة والطفولة، وقد وقعت 

بروتوكوالً للتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية، كما قام وفد من الهيئة بزيارة كردستان 
ي العديد من المشاريع، وكانت المملكة العربية العراق لتبادل الخبرات والمهارات والتعاون ف

السعودية قد أقامت جسراً جوياً إلغاثة النازحين، وقّررت تخصيص مساعدة إجمالية قدرها 

 . مليون دوالر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدهللا بن عبد العزيز 500

وهي في تصاعد، األمر الذي يثير القلق إن ملف النازحين شائك ومعقد واألرقام متحّركة 
والمخاوف من انعكاسات ذلك سلباً، سواًء على عموم العراق أو على دول المنطقة، فضالً عن 

اتساع مخاطره ليشمل العديد من دول العالم، وعلى الرغم من أن هذا الملف قاسي ومؤلم، لكنه 
إْذ ال تتوفر مؤشرات حتى اآلن يكاد يكون منسياً، والمسألة حسب بعض التقديرات ستطول، 

، وهو ما عّبرت عنه جهات "داعش"على نهاية الحرب على اإلرهاب والتخّلص من خطر 
إن القضاء على خطر : رسمية عراقية، إضافة إلى ما أعلنه الرئيس األمريكي أوباما، بقوله
األسباب تولّد شعور  ولهذه. اإلرهاب الدولي وتنظيم الدولة قد يحتاج إلى ثالثة أعوام على األقل 

لدى أوساط غير قليلة من النازحين، بأن قضيتهم لن تحسم قريباً، وهو األمر الذي جعلهم 
يشككون بجدوى الضربات العسكرية وحدها، فضالً عن شعورهم بعدم جدية التحالف الدولي 

يعة إلى أحياناً، وهكذا يقطعون األمل والرجاء أو يصابون باإلحباط والقنوط من العودة السر

 . بيوتهم وبلداتهم ومدنهم واستعادة األوضاع الطبيعية

إن المأساة العراقية المعّتقة تنكشف يوماً بعد يوم أمام العالم أجمع، حيث عانى العراق منذ ثالثة 
عقود ونّيف من الزمان حروباً وحصاراً واستبداداً واحتالالً وطائفية، وفي كل األحوال كان 

نازحون ومهّجرون وضحايا، فمتى : رياء، هم الذين يدفعون الثمن باهظاً الناس المدنيون األب
يتحّرك الضمير اإلنساني إلخراج المحنة من دائرة الصمت والنسيان، إلى دائرة االهتمام 

والضوء تمهيداً لوضع حّد لها؟ وإالّ فإن استفحالها سيقود المنطقة والعالم إلى المزيد من العنف 

 . لالإنسانيةواإلرهاب واألوضاع ا
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ملفات .. البيئة السياسية المحيطة بحلم الفيدرالية

معقدة ونفاق كبير
4 

 

الكثيرون كتبوا عن الفيدرالية في العراق وأُتخمت المكتبة الصحفية والثقافية بهذا الصدد حيث 
تم التركيز بشكل رئيس على ايجابيات وسلبيات االقاليم ودرجة مالئمتها للوضع العراقي، لذلك 

وجدُت من االفضل االتجاه نحو طرح القضية عن طريق تحليل مواقف واتجاهات االطراف 
تحليل )ة واالقليمية من ملف الفيدرالية، وكلٌ على حدة، وهو ما يمكن ان نطلق عليه بـالمحلي

التي تحيط بفكرة الفيدرالية العراقية وبصورة اكثر عمقا لكي يخرج القارئ ( البيئة السياسية
باستنتاجه الشخصي حول امكانية تطبيق الفيدرالية في العراق بحسب رؤيته ومرجعيته الخاصة 

وقبل الدخول في   . لمعطيات التي تقدمها هذه الملفات ومدى الترابط بين ملف وآخرووفقا ل
طرح المواقف أو الملفات أود بيان أهم السيناريوهات المطروحة حاليا للفيدراليات العراقية هي 

اقليم أي تحول كل ( 25)سيناريو الـ(.. شيعي، سني، كردي)سيناريو االقاليم الثالثة -: كاآلتي

اقليم )أو ( اقليم الجنوب)سيناريو االقاليم الثالثية أو الرباعية مثل .. ة الى اقليممحافظ
وكثيرة هي الملفات التي تحيط بتلك السيناريوهات ولكن سنركز على ثالثة منها   (... الوسط

والسبب في ذلك هو ( الملف الكردي، الملف الشيعي، الملف االقليمي والدولي: )وهي كل من
لرؤية والضبابية الكبيرة التي تكتف مواقف هذه االطراف تجاه الفيدرالية على عدم وضوح ا

الموقف الحقيقي للكرد من )وليكن الملف االول الذي نبتدئ به هو   . عكس ما يتصوره البعض
   (. تطبيق الفيدرالية

حيث ان  قد يثير هذا التساؤل استغراب كبير بالنسبة للكثيرين،  ! هل الكرد مع الفيدرالية؟• 
الملف الكردي يحمل خطاب واضح جدا في تأييده لمشروع الفيدرالية في العراق، وواقع الحال 

باعتبار الكرد هم اول من طبق هذا المشروع بشكل عملي، فال شك وال " ظاهريا"يشير الى ذلك 
هذه  ولكن هل... ريب أن الملف الكردي يتعامل بإيجابية كبيرة مع الفيدرالية حسب ما هو معلن

ومن أجل توضيح اللبس والتناقض الذي قد يبدو في الطرح نعيد الى االذهان   فعال الحقيقة؟ 
لألكراد، فالنظام البعثي ( الحكم الذاتي)مصطلح كان معروف ومنتشر في العراق وهو مصطلح 

قد منح االكراد حكم ذاتي في ظل جمهورية العراق وكانت كردستان تتعامل مع النظام آنذاك 

من تحويل جمهورية  1003ولذلك فأن ما حدث بعد عام   . ه دولة مجاورة كما يحدث اليومكشب

كان احد اسبابه الرئيسة هو ايجاد مخرج آخر اكثر ( جمهورية العراق االتحادية)العراق الى 
مالئمة وقانونية لوضع الكرد وبما يتناسب مع وضع العراق الجديد، ومن ذلك نفهم ان هدف 

فاع عن النظام الفيدرالي هو لتأمين وضعهم االقليمي وكذلك صد أي توجهات الكرد من الد
                                                           

 وكالة كربالء الخبرية –منتظر الحسيني  4
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مستقبلية تحاول تغيير الدستور العراقي وتحويل النظام من اتحادي الى مركزي، وإال فمن جانب 

وهنا يرد .. 25آخر فالكرد ال يدعمون اطالقا أي تحول فيدرالي على نطاق باقي المحافظات الـ

الدليل على ذلك؟، ولماذا السياسة الكردية غير المعلنة هي ضد تشكيل اقاليم  ما: التساؤل االتي
المصلحة : )في قبال اقليم كردستان؟ واالجابة على ذلك تأتي بكلمة واحدة فقط

فيجب ان ندرك جيدا ان ال مبادئ في السياسة وان المصلحة والمكتسبات هي   (. السياسية
أساس ذلك يجب ان ندرك ايضا ان الخطاب السياسي االساس في التعامل مع الخصم، وعلى 

المعلن شيء واالهداف التي تقف وراء ذلك الخطاب شيء آخر، وأن أي تحليل سليم للمواقف 
فدفاع الكرد عن المادة   . واالتجاهات السياسية المضمرة يجب ان ينطلق من هذه القاعدة

ال يعني انهم سيدعمون تشكيل " اليةفيدر"الدستورية التي تقول ان العراق جمهورية اتحادية 
فيدراليات أخرى داخل العراق بل على العكس سيقفون بقوة ضد أي تحرك في هذا االتجاه بكل 

( المصلحة السياسية)أما الدليل على ذلك ووفقا لقاعدة   . ما يمتلكونه من نفوذ وقوة في المركز

يؤدي الى توزيع عادل للثروة بسبب نظام االقاليم س -2  : فيمكن تلخصيه في النقاط التالية

االحصاءات السكانية التي سوف تجريها االقاليم الجديدة،بعد ان نجح الكرد في الفترة الماضية 
بمنع اجراء تعداد سكاني للعراق، ألن هذا بدوره سوف يؤدي الى خسارة اقليم كردستان 

 -1  . من موازنة العراق% 7للمليارات كونه اليوم يستلم اكثر من حصته الحقيقية بزيادة 
تأسيس االقاليم سوف يخلق اكثر من منافس سياسي قوي للكرد بعد ان انفردوا بكونهم الالعب 

االقاليم ستخلق اكثر من منافس اقتصادي  -3  . االكثر صالبة وقوة في الساحة السياسية

ى ضعف ستؤدي االقلمة ال -5  . خلق اكثر من منافس عسكري قوي -4  . واستثماري قوي

سلطة وصالحيات االكراد في المركز، وخاصة صالحيات الوزراء الكرد بسبب وجود وزراء 
، .لالقاليم الجديدة كحال وزراء اقليم كردستان اليوم الذين هم خارج سلطة الحكومة المركزية

سواء على مستوى المركز او . أي سوف تتساوى كفة الصالحيات بين القوى الثالث

القاليم تؤدي الى بناء كيانات وعواصم سياسية واقتصادية جديدة تسحب البساط ا -6  . االقاليم

من اربيل التي تعد االن مركزا لصنع القرار منافس لبغداد، واالخطر قد يتشكل اقليم كركوك أو 
اقليم ثالثي يتكون من كركوك وصالح الدين وديالى وبرعاية سعودية تركية ايرانية، وهو ما ال 

أن الكرد بحكمهم الذاتي واستقاللهم التام عن )وبعبارة موجزة يمكن القول   . ديسمح به الكر
العراق هم مع الفيدرالية كنص دستوري يحمي هذا االستقالل ومصالحهم فقط، وفي نفس الوقت 

هم ضد تطبيقه في باقي ارجاء العراق، وسوف يستخدمون كل نفوذهم بهذا االتجاه، لتعارضه 
  (. ة لكردستان في ظل النظام القائم حاليامع المكتسبات الكبير

عالقة الملف الشيعي بالفيدرالية تحمل ثالث سمات   تناقض الموقف الشيعي من الفيدرالية •  
، فعلى عكس الموقف السني الذي يحمل شبه (التباين الحاد، التناقض، التعقيد)رئيسة هي 

قتصادية لتشكيل اقاليم سنية، نالحظ اجماع على رفض فكرة االقاليم بسبب عدم وجود مقومات ا
ان الموقف الشيعي متباين الى درجة كبيرة ومشتت الى احتماالت مختلفة جدا يصاحبها تغيير 
مفاجئ ومتناقض في مواقف بعض التيارات من الفيدرالية بشكل غريب ومريب مما يؤدي الى 

مع والتهميش التي مورست تعقيد الرأي العام الشيعي، يضاف الى ذلك التركة الكبيرة من الق
بحق االنسان الشيعي في الماضي والتي ال يزال يستشعرها حتى اليوم مما زاد من تعقيد موقفه 
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وهنا نحدد رؤى   . ورؤيته المتناقضة للفيدرالية سواء بالسلب أو االيجاب في نفس الوقت

يدرالية في موقف متطرف بالضد من الف -2  : ومواقف الشيعة من الفيدرالية في العراق

العراق، بل يقف بالضد من كل اشكال الالمركزية في الحكم، حتى وصل االمر الى رفض أي 

اتجاه يقف ضد الفيدرالية  -1  . صالحيات قانونية قد منحت او سوف تمنح لمجالس المحافظات

 -3  . ولكنه يدعو الى منح صالحيات لمجالس المحافظات ونقل صالحيات بعض الوزارات
تيار  -4  . ، ويرفض اي شكل اخر من اشكال الفيدرالية25عم فيدرالية المحافظات الـموقف يد

تيار يدعو الى تشكيل اقليم  -5  . آخر يدعم تشكيل االقاليم من ثالث او اربع محافظات

اتجاه يدعو الى تشكيل  -6  . ويستثني العاصمة بغداد( الوسط والجنوب)المحافظات التسع 

ولكن هذا التباين ليس هو السبب الوحيد والرئيس في   . سامراء الى البصرةاالقليم الشيعي من 

موقف المرجعية الدينية المحايد من  -2  : تعقيد الموقف، بل هنالك اسباب أخرى ومن اهمها

فكرة االقاليم، حيث تركت القرار في ذلك للجمهور وفق آليات الدستور وضوابط االستفتاء سواء 

رفض )استغالل القوى السياسية لحياد المرجعية بالترويج الى فكرة  -1  . ضفي التأييد او الرف

المرجعية تدعم )، وفي نفس الوقت روجت قوى اخرى الى ان (المؤسسة الدينية للفيدرالية

انخفاض مستوى وعي الرأي العام الشيعي في االمور السياسية، بسبب االمية  -3  (. الفيدرالية

غيرها من معاناة البلد، وبالتالي انحسار دور الرأي العام في التأثير على وواقع التعليم والفقر و

االنقالب  -4  . مصادر القرار والتي بات يتحكم بها شريحة ضيقة جدا من الطبقة السياسية

المفاجئ في مواقف قوى سياسية شيعية كبيرة كانت تدعوا الى الفيدرالية وبات اليوم موقفها 

نفاق السياسي الواضح الذي تمارسه قوى اخرى بشأن الفيدرالية حيث ال -5  . رافضا ضمنيا

تقف مع الضغوط الشعبية التي تدعوا الى تشكيل االقاليم وتوزيع الثروات بشكل عادل، وفي 

حالة التناقض في المواقف  -6  . نفس الوقت يعلن خطابها السياسي انه مع المركزية في الحكم

لجماهير الشيعية بسبب شعورها بالحرمان والظلم وهدر ثرواتها بالنسبة للغالبية العظمى من ا
من جهة، وعدم قدرتها على تأييد أو رفض فكرة الفيدرالية من جهة اخرى بسبب النقاط 

كل هذه العوامل وغيرها تجعلنا نصف الموقف الشيعي من الفيدرالية   . الخمس المذكورة آنفا
  (. موقف في غاية التعقيد)بأنه 

االشكال االكبر الذي ُيطرح حول ملف   ف االطروحات حول الموقف االقليمي والعالمي اختال•  
الفيدرالية في العراق هو عدم القدرة على استنتاج الموقف الدولي الحقيقي تجاه هذا الملف، 

لذا فهنالك رأيان   . سواء على مستوى دول الجوار االقليمي او على مستوى الدول العظمى
ان الموقف الدولي يدعم تشكيل االقاليم في : الرأي االولى   -:لموقف وهمالتحليل هذا ا

شريحة واسعة من المحللين تّدعي أن دول الجوار االقليمي وخاصة الكبرى منها   العراق 
تسعى بجدية لدعم تطبيق نظام االقاليم في العراق، والسبب في ذلك واضح ومنطقي، وهو 

ونفوذ مطلق لتلك الدول الكبرى، وبالتالي تتحول الفيدراليات لتصبح هذه االقاليم تحت سيطرة 
اما الحكومات الغربية وعلى رأسها   . الى داعم لوجستي واقتصادي وعسكري يخدم مصالحها

الواليات المتحدة فاألسباب التي تقف وراء دعمها لتطبيق الفيدرالية هي لتفتيت الشرق االوسط 
ل حروب طائفية مدمرة بين االقاليم مما يسمح للتدخل واضعافه في مواجهة اسرائيل، واشعا

ان الموقف الدولي يرفض : الرأي الثانية  . االمريكي في المنطقة بشكل اكبر وبصفة شرعية
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الغريب جدا أن مؤيدي هذا الرأي يستندون تقريبا الى نفس االسباب   تشكيل االقاليم في العراق 
يزيد من صعوبة فهم الموقف الدولي اتجاه تشكيل التي يذكرها اصحاب الرأي االول وهو ما 

حيث يشيرون الى ان دول الجوار الكبرى ال تدعم تشكيل االقاليم وتسعى   . االقاليم في العراق
لبقاء الوضع على ماهو عليه في العراق من صراعات وعدم استقرار لكي يسمح كل طرف 

كما هو حاصل اليوم، في حين ان نظام بتدخل هذه الدول لتحمي انصارها وحلفائها في الداخل و
االقاليم سوف يسهم بنوع من االستقرار نتيجة توزيع الثروات والسلطات بشكل واضح وعادل 

بين القوى المتنازعة على الكعكة العراقية، وبالتالي فان هكذا نوع من التفاهم واالستقرار 
لعراقي كما يحصل سوف لن يدع لدول الجوار ذريعة للتدخل بشكل كبير في الشأن ا

ونفس االمر ينطبق على موقف الواليات المتحدة االمريكية حيث ان الوضع الحالي   . اليوم
يخدم سياستها بشكل اكبر من االقاليم المستقلة اداريا وماليا، واهم االسباب ذلك هو الدور الذي 

في المركز، وقد  تلعبه السفارة االمريكية في بغداد والذي من خالله تسيطر على صنع القرار
يصعب تحقيق ذلك في حال وجود مراكز متعددة بعد تشكيل االقاليم، كما ان الصراعات الدائمة 

عل سلطة المركز هي اكبر ذريعة لتكون االدارة االمريكية ( شيعة، سنة، كرد)بين القوى الثالث 
ف تضمحل في حين ان حدة هذا الصراع سو. الراعي والعراب الذي يفصل في تلك الصراعات

لهذه االسباب   . اذا ما تعددت المراكز بعد تشكيل االقاليم بالتالي يضمحل دور الواليات المتحدة
وغيرها الكثير نالحظ االنقسام حول تحليل الموقف الحقيقي لدول الجوار االقليمي والعالم 

ان النظام  الغربي من تطبيق الفيدرالية في العراق، وهذا يتطلب دراسة معمقة جدا لمعرفة هل
إن كل ملف من تلك الملفات   االتحادي يخدم فعال مصالح هذه الدول أم أن العكس هو الصحيح؟ 

الثالثة وغيرها التي ربما لم ُتذكر في المقال هي بحاجة الى تفصيل اكبر وبيان لوجهات النظر 
الحال وللبيئة  المختلفة حولها، ولكن قد يسهم هذا المقال في إعطاء فهم من زاوية معينة لواقع

السياسية المحيطة بمشروع الفيدرالية، ولربما يكون بالنسبة للبعض اآلخر ملخص لمشروع 
بحث أو كتاب في المستقبل يطرح هذه الملفات وعالقتها بالفيدرالية على شكل مباحث تفصيلية 

هو متداول وبدقة اكبر، ففي نهاية االمر علينا ان ال ننظر الى قضية االقاليم بشكل سطحي كما 
حاليا في الشارع، فتخضع آرائنا تبعا لما يروجه االعالم الذي هو في حقيقته جزء من الخطاب 
الذي يخدم مصالح ضيقة للطبقة السياسية، فالقضية بحاجة الى نفاذ بصيرة ودراسات تحليلية 

 .كثيرة للوصول الى نتائج واقعية تنتشلنا من الوضع المخيف الذي نعيشه اليوم
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عض األفكار عن الطابع المتناقض في عالم النفط ب

والطاقة
5 

 
 

 

قلُت   بالسيدة مارَكريت تاتشر بلندن ، صحبة صديق صحفي بريطاني ، 2102في لقائي عام 

..( إن عظمة الغرب الرأسمالي يتجلى بوجود امرأتين تقودان بريطانيا العظمى: )لها مجامالً 
الشرق الفقيرة المبعثرة تتجلى في انها مركز الطاقة ان عظمة مناطق : )ابتسمت قائلة 

 ( .المعاصرة ومصدرها

ُترى هل ظل الشرق األوسط رأساً ،مديراً ومدبراً، لجوهر القضية النفطية ومصدراً للطاقة 
نفطية  –المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، أيضاً ، أم أن هناك سمات ظواهر اقتصادية 

ن رؤيتها بعيون عربية منشغلة بإحصاء الوفيات اليومية ، وتوفير محددة وجديدة قد ال يمك
وسائط نقل المواطنين ،وتوفير السلع الغذائية واالستهالكية ، واالنشغال ببيع وشراء وايجار 

 ؟..المساكن للناس الفقراء، رغم وجود الدور الكبير العربي على المسرح العالمي 
لمعروفة بضخامة انتاجها النفطي مثل ايران والعراق ببساطة يمكن رؤية البلدان الخليجية ا

ما زالت حتى االن لم تكتشف الكثير من منابع النفط   والكويت وعمان وقطر والسعودية في حال

 54ان تتقن دورها المرسوم لها في اجتماع تأسيسها قبل  –االوبك  –فيها ولم تتمكن منظمتها 

 .عاما 
راءات والتأويالت حول القضية النفطية العراقية ومستقبل في هذه األيام نجد الكثير من الق

المتحصلة من صادرات النفط باعتبارها الكتلة المالية الرئيسية اإلجمالية في   العائدات المالية

بالذات غير متحررة حتى من ابسط  1025بناء الميزانية السنوية مما جعل ميزانية العام 

( التقدم)ة مستقبل المجتمع العراقي من زاوية الصعوبات وهو أمر ال يساعد على رؤي
 .االقتصادي 

مجلس الوزراء أو وزارة  –بعض تلك القراءات والتأويالت يأتي من مصادر عراقية رسمية 
التصريحات الرسمية غالبا ما   .بعضها يأتي من خبراء نفط أو اقتصاديين عراقيين –النفط 

قضية )لنفط خالل الشهرين االخيرين مجرد تكون إشارات مجزوءة تعتبر أن هبوط أسعار ا
دراسة وآراء الخبراء العراقيين   بينما. مما يجعلها وصفة رسمية متعالية على الواقع ( عابرة

تنم عن واقع ديالكتيكي   من امثال فاضل الجلبي ومحمد علي زيني وعصام الجلبي وغيرهم
ي ، خصوصا ما يتعلق بأهم سلعة حركة األسعار واإلنتاج في النظام الرأسمالي العالم  عن

مما يفرض الحاجة الماسة الضرورية في بالدنا، ذات االحتياطي النفطي ( النفط)عالمية هي 

                                                           

 الصباح الجديد -المطير جاسم 5
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الوعي )و  (الواقع النفطي)الكبير، أن تكون التصورات الرسمية معتمدة أساساً على العالقة بين 
عميقة لمجموعة األحكام بمعنى أن ُيبنى التصور الرسمي الحكومي على معرفة   (.النفطي

وغير ..( التسعير.. التصدير.. التنقيب.. االستثمار) التي تتحكم بكل قضايا النفط   والتناقضات،
 .ذلك من أمور الصناعة النفطية

في بالدنا ، المعتمدة على عائدات النفط   في هذه الفترة بالذات نشأت مخاوف كثيرة وعميقة
الشعبية نتجت ليس فقط عن موجة انخفاض النفط بنسبة المخاوف الرسمية و  .بدرجة كبيرة

، بل ناجمة ،أيضا، عن عدم  1024بالمائة عما كانت عليه األسعار في نهاية عام  50تقارب

وجود بنية استثمارية وطنية كافية ،تؤهل العراق الى عدم االعتماد على التحكم األجنبي بمصائر 
انون العرض والطلب هو المتحكم األول باألسعار ثروتنا الطبيعية، خاصة اذا ما عرفنا أن ق

فكلما ازدادت االسعار كلما تولـّدت االتجاهات التصاعدية في مزيد من االستثمار، وكلما . النفطية
. ، أو اضطر لالعتماد على العون االجنبي  انخفضت األسعار كلما تراجع االستثمار في بالدنا

في   السوق النفطية ،من خالل تقلبات االسعار النفطية، هذا هو الفعل األساسي المتبادل في قوى

 . 1025 – 1000الفترة 

مثال حدث عام  .نوعهاهذه األيام، هي األولى من  ياألخيرة، ففي الواقع النفطي لم تكن األزمة 

انهيار كبير في األسعار، بعد ارتفاع كبير فيها خالل السبعينات، مما جعل دول االوبك  2106

الستثمار لكشف آبار جديدة وذلك للمحافظة على انتاج ثابت، نسبياً، كي ال تنهار تتردد في ا
لكن ذلك لم يصبح هو االزمة النفطية االخيرة، إذ حدث انهيار جديد عام   االسعار أكثر وأكثر،

يمكن ( .طلب محدود )يقابله وجود ( فائض في االنتاج)لسبيين هو وجود  2111 – 2110

،   اع االسعار هي في غالب االحيان لصالح الدول المنتجة المصدرة للنفطالقول ان حالة ارتف
كذلك فأن انخفاض األسعار هو دائما لصالح الدول المستهلكة   .حيث تزداد عائداتها السنوية

المستوردة للنفط ، حيث يساعد ذلك االنخفاض تلك الدول على تحقيق معدالت تنمية أعلى بسبب 
كما أن   .عالية للنفط في استخدامات صناعية متعددة االنواع واالغراضالقيمة االستعمالية ال

مستوى تقدم صناعة التكرير يلعب دوراً كبيراً، أيضا ، في تحديد مستوى العرض والطلب على 
كلما تقدمت الصناعة التكريرية والصناعة البتروكيمياوية عموما كلما ازداد الطلب . النفط الخام

في فترة   اذا تراجع مستوى التكرير ومستوى الصناعة البتروكيمياوية أما. فترتفع االسعار
او بسبب الحروب كما في حرب الخليج االولى أو   معينة او توقفت لسبب من االسباب المالية

بسبب المقاطعة االقتصادية للعراق مثال في تسعينات القرن الماضي حين فرض الحصار 
 .العرض النفطي تتراجع كثيراً هي األخرى االقتصادي على العراق، فأن مستويات

من   .العالم كله  القضية النفطية هي في الحقيقة من القضايا االقتصادية المعقدة في بالدنا، وفي
بل . الضروري عدم تبسيطها كما يحاول بعض المسئولين الحكوميين في وزارة النفط وغيرها

راحلها الخارجية العليا في عالقاتها من الضروري مواصلة البحث فيها ، دائما، وتبيان م
التي تظهر في بعض مراحلها او في كل مراحلها، حاالت التناقض بين   الداخلية الدنيا ،

في ( االستثمار)و( االنتاج)في السوق الخارجية أو حاالت التناقض بين ( الطلب)و( العرض)
من خبراء وزارة النفط إن الطابع التناقضي في القضية النفطية يتطلب . السوق الداخلية

مثل هذه الدراسات تصلح الستخدامها ليس فقط   .تناوالً دراسياً متجدداً بصورة دائمة  العراقية
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في بناء سياسة نفطية وطنية مالئمة ، بل لتصبح عالمة رئيسية ُيستهدى بها لبناء سياسة 
تحقيق أي نهوض  ال بد من االنتباه ،هنا، أن من الصعب جداً   .اقتصادية صحيحة ومتكاملة

اقتصادي شامل في بالدنا من دون القيام باختيار الطرق واالساليب االقتصادية القادرة على 
ايجاد التوازن بين القطاع النفطي المفعم حاليا بالحركة وبين القطاعين الزراعي والصناعي 

 .اللذين يبدوان بمالمح غير متحركة 
فط في منطقة الخليج وفي روسيا وامريكا والمكسيك هذا الموقف تواجهه كل الدول المنتجة للن

كل دول العالم المنتجة للنفط أو المستهلكة له ال تستسلم . وكندا، وفي بعض الدول االخرى
إن أي دولة نفطية، متينة البنيان وقديرة، ال . للوقائع النفطية الجارية حالياً او في اي وقت
جه الصعاب، بل تعمد الى تغيير طابع هيكلها تكون مضطرة لالستسالم والتراجع حالما توا

النفطي لتكون قادرة على مواجهة كل التغيرات والمجابهات، بما فيها أحداث مصاحبة للحروب، 
كما كان الحال لدى الدول الكبرى والصغرى في ظروف حرب الخليج االولى، التي دارت بين 

، التي دارت رحاها حول آبار النفط في  وحرب الخليج الثانية  دولتين نفطيتين، ايران والعراق،
الكويت والعراق، وحرب الخليج الثالثة، التي فرضها الغزو االمريكي للعراق بعد تعطل طويل 

للرقعة النفطية العراقية لزمن طويل من اوهام نظام صدام حسين عن قدرته في الدمج بين 
 .اكل اقتصادية منتجة المتناقضات، مما أّدى في نهاية المطاف لجعل بالدنا بال هي

االوضاع والتجارب المحيطة بمجمل قضايا النفط العالمي قادت الى تغيير استراتيجية السياسة 
النفطية العالمية المسيطر عليها منذ بدايات القرن العشرين من قبل الشقيقات النفطية السبع 

التي ال توفر ..( وجلف وتكساكو.. وشيفرون.. وموبيل.. وبريتش بتروليوم.. وشل.. اكسون)
إنها دائمة التغيير في   .لنفسها، في اية لحظة من لحظات وجودها ، شعوراً بالنصر أو الثقة

لكي توفر لنفسها   خططها االستراتيجية، لتخفيض الحاجة الى الطاقة من منطقة الخليج،
دادات امكانية تالفي وتجنب احتماالت سلبية ،نتيجة وقوع تغيرات عظيمة في ما يتعلق بإم

عبر ممرات بحرية معرضة ألخطار المواقف السياسية والتصعيدات العسكرية، مثل   النفط،
مضيق هرمز وقناة السويس، وباب المندب، ومضيق البوسفور، وبحر قزوين، ومضيق ملقا 

بما في ذلك   وغيرها، وهي أخطار محتملة عن صراعات سياسية أو مواجهات عسكرية،
وغير ذلك من التغيرات ( حرب الخليج الرابعة)  في الشرق االوسط  احتمال نشوب حرب جديدة

المختلفة، خصوصا بعد انشغال العراق وليبيا واليمن وسوريا بمشاهد حروب داخلية مشتملة 
على جميع سمات انتقال تلك الحروب أو تأثيراتها الى دول نفطية اخرى بسبب مستحدثات 

ربما ( .داعش)ل بتنظيم القاعدة والدولة االسالمية المتمث  الصراع مع قوى االرهاب الدولي،

من االحتياطي النفطي % 70تظهر منظمات إرهابية أخرى في منطقة الشرق االوسط التي تضم 

من هذا المنظور تستغل الواليات المتحدة االمريكية المتحدة انخفاض اسعار النفط . العالمي
 .لتخزين كميات هائلة منه تحوطاً للمستقبل

ة األوضاع السياسية واالقتصادية والنفطية ،القائمة في العقد االول من القرن الحادي نتيج
والعشرين، فأن الشركات النفطية في العالم الغربي األكثر استهالكا للنفط، تربط فعالياتها في 

أهم هذه الفعاليات . الوقت الحاضر بمصالح وخطط مستقبلية ذات عالقة بالطاقة النفطية بالذات
  :وم على عنصرينتق
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لم يعد مشتداً كما في القرن  12النفطي في العالم في القرن الــ  ان الصراع: العنصر األول

ولم تعد مشاهد هذا الصراع هي نفسها ،التي كانت في سبعينات وثمانينات القرن  10الــ

ما ما الماضي، بعد ان تحولت اآلن كل من روسيا وامريكا الى منتج للنفط يقارب في كل منه
 .تنتجه المملكة العربية السعودية 

ان هذا الواقع المتغير في االسعار النفطية ساعد على إيجاد حالة عاصفة   :العنصر الثاني
والدخول الى االستكشاف النفطي الجديد ليس بوسائل ( الغاز والنفط)البحث عن   ميداني  في

 .تقليدية، بل بوساطة االقمار الصناعية
المتزايد في الغرب ( االستهالك النفطي)توفرت فيهما مخارج جديدة لمعالجة هذان العنصران 

وفي الصين، حيث أوجدت الشركات النفطية الغربية منصات وطرق جديدة للبحث عن منابع 
والمحاكاة بجميع الوسائل، إليجاد بدائل عن النفط العربي، ليس عن طريق تطوير   جديدة،

حم والرياح والذرة، والبحث عن طاقة بديلة، بل بإعادة تصميم بدائله في انتاج الطاقة من الف
 :على االسس الجديدة التالية   االستراتيجية النفطية الغربية

اعتماد نظرات ونظريات جديدة في العالم الغربي تؤثر كثيرا في المستقبل القريب على   (2)

بار جديدة النوع، تنتج نفطا ليس تغيير طبيعة انتاج النفط من اآلبار التقليدية، بالتوجه إلى آ
مثل انتاج النفط الثقيل جدا في فنزويال وانتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة   .تقليديا

 .دوالرا للبرميل الواحد 40 – 30التي تكلفتها تتراوح بين   والنفط المقطرن في كندا

ليس فقط   في البحار،اعتماد وسائل تنقيب وكشف النفط في األعماق، على األرض و  (1)

بوسائل المسح الزلزالي او الحفر العميق او استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة الستخراج 
مما يمكن استخدامها . استخدام االقمار الصناعية في االكتشاف ورسم الخرائط  النفط الخام ، بل

 5 – 4حافظة على حدود م  في الشرق االوسط كي تظل كلفة انتاج البرميل الواحد في الخليج
 .دوالر

أن من يسيطر على )   :صّرح الزعيم البريطاني ونستون تشرشل بالقول 2145في عام   (3)

منذ بداية القرن (.. منطقة بحر قزوين   جبال افغانستان يستطيع بالتالي السيطرة على نفط
زاخستان اللتين تتراوح خاصة في أذربيجان وكا  الحالي بدأت االكتشافات الهائلة في تلك البقاع

تقول بعض االحصائيات االمريكية .   دوالرا 15 – 10كلفة انتاج البرميل الواحد فيهما بحدود 

مليار برميل في القرن  7من النفط ارتفع من   الجديدة أن احتياطي الدولتين المذكورتين

 .مليار في القرن الحادي والعشرين 00 - 75إلى   العشرين

رفع مستويات الصناعة النفطية بمجملها ، االستثمارية واالستخراجية العمل على  (4)

والتكريرية، وقد توصلت شركات النفط بقصد الحصول على كميات بديلة هائلة من خالل 
 .استخدام تكنولوجيا جديدة تسمح بتحسين وتسريع استخراج النفط ، أمريكا وروسيا ، نموذجاً 

جهود الشركات النفطية الجديدة من انتاج انواع اكثر  ربما يأتي وقت قريب تستطيع فيه (5)

جودة من نفط الخليج مثل نفط غرب تكساس، وانترميديت، وبرنت، حيث يحتوي على القليل 
 .من الكبريت يجعله خفيفاً ينتج قيماً مضافة في الصناعة البتروكيمياوية
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هو تقليل اعتماد الغرب على التطور العالمي في ميادين النفط كافة هدفه االول واالخير   (6)

فيه خالل عام   تصبح اغلب بلدان الخليج باستثناء السعودية في وضع تسعى  ربما. نفط االوبك 

 .أي بمستوى حصصها السوقية الحالية  1024الستعادة مكانتها بمستوى تصدير عام   1010

-اي االسواق  -نها صراعاً كبيراً أل  ستظل اسواق النفط العالمية في العقد القادم تواجه
ترغب   (مستهلكة)فهناك بلدان   متناقضة ، تتصارع مصالحها كثيراً،  تتضمن أطرافاً متعددة،  

دائما بأسعار منخفضة للنفط والغاز والطاقة عموما، لتحقيق معدالت عالية في التنمية 
. ها الكثيراالقتصادية ، مثل بعض الدول االوربية والصين واليابان وكوريا الجنوبية وغير

للنفط مثل روسيا وامريكا وكندا والمكسيك ودول االوبك وغيرها ترغب ( منتجة)وهناك بلدان 
أن تكون االسعار مرتفعة ،بشكل كبير، لتحقيق التنمية االقتصادية، بما فيها تنمية استكشاف 

لطاقة الحقول النفطية وتطوير انتاجها ، خصوصا من أجل االستثمار في تطوير مصادر بديلة ل
 .النفطية، لتالفي جميع احتماالت االنقالب السعري في ميادين النفط 

إن واقعية حال الطاقة النفطية في العقد االول من القرن الحادي والعشرين تجعل الجميع، 
منتجين ومستهلكين، يبحثون عن وسائل تضامنية متبادلة من اجل تجاوز التحدي لجعل 

لكن السؤال يبقى . لتحقيق األمن النفطي العامي وتالفي كل ازماتهاالسواق النفطية اكثر اندماجا 
هل يستطيع المنتجون والمستهلكون ان يستبعدوا االختالفات المشتركة وان يقربوا : قائماً 

 ؟..المواقف المشتركة
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للتعليم االكاديمي ام للتعليم .. لمن تقرع االجراس

التقني؟
6
 

 
واقعية بضرورة قبول كل خريجي المدارس الثانوية في تتوفر في يومنا هذا قناعة غير 

الجامعات وبتوسيع الدراسات االكاديمية المؤدية لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 
حتى وان لم تتوفر االمكانيات المادية والبشرية للجامعات لتحقيق ادنى المتطلبات االكاديمية 

ها سوق العمل، لذا ازداد عدد الجامعات وازداد عدد الطلبة والمهنية وبأقل المهارات التي يتطلب
في التعليم العالي بينما تضخمت إدارات ومؤسسات الدولة بخريجين ال حاجة حقيقية 

 .الختصاصاتهم، وازدادت البطالة الحقيقية والبطالة المقنعة
ة وحاجة سوق احد اهم اسباب البطالة بين خريجي الجامعات هو عدم الربط بين اهداف الجامع

العمل، وفي عدم تحقيق اهم متطلبات سوق العمل وهي غرس مهارات االتصال والتواصل وحل 
فهل تعطي جامعاتنا أهمية رئيسية لتدريب هذه المهارات، أو أنها . المشكالت واالبداع والمبادرة

اجتماعية ال زالت تؤكد على العلوم األساسية من فيزياء وكيمياء ونبات وحيوان وفلك، وعلوم 
وتاريخية وجغرافية وأدبية وفلسفية؟ ال أحد يطعن في ضرورة تدريس هذه التخصصات، فهي 
ضرورية لالرتقاء بالوسط الجامعي والمجتمع إلى وسط لإلبداع واالختالف وخدمة المعرفة، وال 

شروع احد يريد تهميش العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الن لهذه العلوم دور ومكانة في بناء الم
لكن ألن يكون من المجدي أن يمارس قدر من التميز االيجابي بما . االجتماعي الذي نسعى لبنائه

يراعى حاجة السوق والمجتمع والتنمية؟ هل أن عدم تمكن الجامعة من التكيف مع احتياجات 
 سوق العمل يعود الى أنها الزالت أسيرة تاريخها وتقاليدها، أو أن سياساتها الزالت أسيرة

االختصاصات التدريسية التقليدية المتوفرة بكثرة؟ لماذا نضع التعليم االكاديمي في مرتبة اهم 
من التعليم التقني والمهني؟ ايهما اهم لالقتصاد الوطني دراسات الماجستير والدكتوراه المعتمدة 

تساب على بحوث ال تشبع وال تروي، ام التدريب التقني والمهني الذي يساعد الشباب إلى اك
 المهارة لمهنة المستقبل، والتدريب الموجه لكبار السن بهدف تحسين مستواهم المهني؟

التعليم العالي يحتاج الى استراتيجية تعتمد على تلبية حاجة السوق والمجتمع وليس لمجرد 
تلبية رغبة اجتماعية للتميز والتباهي والتفاخر، وللتباري مع دول العالم في معدالت التعليم 

ان االستمرار في انتاج خريجين في التخصصات االكاديمية . الي وعدد الشهادات العلياالع
العلمية واألدبية بغض النظر عن عدم احتياج سوق العمل والمجتمع يؤكد على فشل نظام التعليم 
العالي وخضوعه الى رغبات سياسية قصيرة النظر تهتم بالكم وتهمل النوع، والى عقدة 

 .ة في اهمية الشهادة االكاديميةاجتماعية مستأصل

                                                           

 االتحاد الديمقراطي العراقي – محمد الربيعي. د  6
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يتطلب تحقيق هدف التعليم العالي في توفير االختصاصات التي يحتاجها سوق العمل الى تغير 
بال شك ان سوق العمل . جذري في نظرتنا الى اهميته وجدواه والى اعادة صياغة اولوياته
لي تلبية احتياجات التعليم يحتاج الى االختصاصات التقنية ولذلك فانه يتوجب على التعليم العا

التقني والمهني وتوفير الفرص التدريبية لسد الفجوة الناشئة عن تراكم عجز االيدي العاملة 
من المهم ان يتم تحديد االحتياجات . لتلبية الطلب من قبل مختلف النشاطات االقتصادية الوطنية

لعمالة المدربة، ووضع خطة المستقبلية من التخصصات التقنية وفقا للمعلومات المتوفرة با
استراتيجية متكاملة تتضح من خاللها الرؤى المستقبلية من التخصصات الضرورية بدال من 
االسراع في مشاريع غير مدروسة كمثل قرار الغاء هيئة التعليم التقني، واستبدالها بأربع 

رها جامعات تضع عندما ترتبط الجامعات فعليا بالسوق والمجتمع تصبح في جوه. جامعات تقنية
في صدارة اهتماماتها التدريب المهني والتقني فتتحول الى جامعات للتدريب اوال، والنتاج ونشر 

 .المعرفة ثانيا
 الصدارة للتعليم المهني

التعليم التقني والمهني يجب ان يأخذ الصدارة في االهتمام بأنواع التعليم وأولوية على التعليم 
وهذا يتطلب تغيير تقاليد التعليم العالي، باإلضافة إلى تغيير النظرة  االكاديمي العلمي واألدبي،

. الدونية للِحَرْف والمهارات التقنية باعتبارها تكتسب بالخبرة وليس بالدراسة الجامعية الرصينة
المهني المنتشرة في مجتمعنا، والتي تحول دون دخول " العيب"البد من القضاء على ثقافة 

ذا الشعب الى المدارس والمعاهد والكليات التقنية فهي كما يبدو مخصصة الكثير من ابناء ه

 .للفقراء والفاشلين
حقيقة وضع القوى العاملة في العراق هي انها ليست مؤهلة التأهيل المطلوب، إضافة إلى أنها 

بإلقاء نظرة على سياسات الدول الصناعية بخصوص التدريب . غير مستغلة بكفاءة وفاعلية
. والتقني سيساعدنا على تبني سياسات صائبة على مستوى التعليم الثانوي والجامعيالمهني 

على سبيل المثال يعتبر نظام التعليم الفني والتقني من اهم العوامل التي ساهمت في تقدم الدول 
الصناعية حيث ينظر إلى التعليم المهني والتدريب كجزء أساس مكمل للحياة، بل ينظر إليه 

في المملكة المتحدة اتضح الصحاب القرار أن . سيلة رئيسة لتحسين رفاهية المجتمعباعتباره و
من بين أسباب تراجع بريطانيا كقوة اقتصادية صناعية عدم اهتمامها بالتدريب المهني، األمر 
الذي حدا بهم إلى التأكيد على ضرورة تنشيط وتحفيز هذا النوع من التعليم والتدريب على 

ونتيجة لذلك فقد ظهرت عدة قوانين وهيئات ولجان ذات صلة بموضوع . المستوى المحلي
التعليم المهني والتدريب مما اصبح اليوم أساساً قوياً لمنطلقها واستمرارها الصناعي والتجاري 

ولتحسين صورة التعليم المهني، وضعت الصين التعليم المهني األولي والتدريب . كدولة متقدمة
وبذلك تمكنت من مضاعفة عدد المتقدمين للدراسات المهنية والتقنية . اليفي مستوى التعليم الع

في نفس الوقت ساعدت السياسات الحكومية على تسهيل . سنوات 5في الجامعات خالل فترة 

انتقال الطالب من مدارس التعليم العام الى المدارس المهنية وشجعت البنات على التقديم في 
كما تظهر تجارب الهند وكوريا الجنوبية، . تهم على نسبة االوالدالدراسات المهنية وتفوق نسب

وروسيا في تطوير وتحسين التدريب المهني في المدرسة والجامعة نجاحا كبيرا نتيجة تحسين 
العالقة بين المدرسة والجامعة من جهة، وبين المصانع والمؤسسات الزراعية والطبية من 
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توفر فرص العمل واحتياج االقتصاد للمهارات، وصلت وألهمية التدريب المهني و. جهة اخرى

مقارنة مع معدل ال % 45نسب الطالب في المدارس والجامعات التقنية في الدول المتقدمة الى 

 .عندنا في العراق% 5يتعدى 
في النهاية، نرى أن هناك ثمة حاجة إلى إصالح نظام التعليم الجامعي بما يتضمن من مراجعة 

ة، واستحداث التخصصات الرئيسية والفرعية والمطلوبة بناء على احتياجات التخصصات الحالي
سوق العمل، ومراجعة البرامج والخطط الدراسية من حيث المناهج وعدد الساعات وطرق 
التدريس والتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، وتوجيه الطلبة نحو الدراسات التي توفر 

امعة باإلضافة إلى كونها مؤسسة أكاديمية جهاز تدريب لهم فرص العمل، وان تصبح الج
كما وهناك حاجة إلى تحسين . الشباع مطالب سوق العمل الوطني وأولويات األسواق العالمية

التعليم المهني والتقني لتعزيز قدرات ومهارات القوى العاملة بالتركيز الشامل على تطبيق 
ذا النوع من التعليم، وتحسين صورته وتثمين الثقافة معايير الجودة والتميز وإعادة االعتبار له

التكنولوجية، وجعل مؤسسات التعليم التقني قادرة على االستجابة لالحتياجات المتغيرة لكافة 
القطاعات الصناعية وكذلك لألفراد المستفيدين من خدماتها التعليمية وتمليك الطالب القدرات 

ات االتصال والتخطيط والتنظيم والعمل الجماعي الرئيسية لسوق العمل والتي تشمل مهار

 .والتعاوني والقدرة على حل المشكالت واستخدام التقنيات االلكترونية والتعلم الذاتي

 
 
 

 


