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تكريت والموصل بين طهران وواشنطن
1
 

 
 

العراقية والقوى المساندة لها ضد تنظيم داعش على مختلف تتواصل المعارك بين القوات 
الجبهات رغم اختالف االستراتيجية القتالية لحليفي العراق الرئيسيين في هذه الحرب وهما 

الواليات المتحدة وايران ، ففي الوقت الذي يكثف فيه طيران التحالف الدولي من غاراته الجوية 
نبار ولقوات البيشمركة في نينوى وكركوك ناهيك عن دعما للجيش والعشائر في محافظة اال

وجود برنامج تدريب وتسليح أمريكي بريطاني لفصائل مسلحة مسيحية وأيزيدية لمواجهة 
التنظيم المتطرف ، نرى دوره قد تالشى بشكل شبه تام في معركة تكريت وهي أولى معارك 

د داعش ، حيث تتواتر األنباء عن ض( قبل معركتي الموصل والفلوجة)الحسم الثالث الرئيسية 
تحرير قرية البوعجيل وقضاء الدور وتقدم ملموس نحو ناحية العلم وبوتيرة ابطأ باتجاه تكريت 

نتيجة أسلوب تفخيخ وتلغيم الطرق والجسور والمنازل التي يتبعها المقاتلون المتطرفين 
ن بيجي والموصل ولضعف االسناد الجوي الغربي وهو ما مكن داعش من جلب تعزيزات م

في الوقت الذي نزلت فيه ايران بثقلها في المعركة رغبة ( قبل تحرير البوعجيل)للوهلة األولى 
منها في تحقيق انتصار يحمل قيمة معنوية كبيرة في مدينة لها رمزيتها مرفقة برسالة تحدي 

و زيارة الجنرال قوية لكل معارضي النفوذ االيراني في العراق وفي هذا السياق تأتي على مايبد
مارتن ديمبسي الحتواء الدور االيراني المتصاعد في الحرب في مرحلة مابعد تكريت ولو 

كوسيلة ضغط على الحكومة العراقية وقوات الحشد !! بالتلويح بالتقليل من الضربات الجوية 
ماقد  المستهينة بالدور االمريكي في الحرب على االرهاب والمشككة به وهو" تحديدا"الشعبي 

 . ينعكس سلبا على الموقف الميداني
وهكذا يتضح لنا بأن الدعم االمريكي للجيش والعشائر والبيشمركة يقابله دعم ايراني لقوات 

الحشد الشعبي فحين يحضر األول يتراجع تأثير الثاني والعكس صحيح في عملية تبادل أدوار 
ثيره السياسي عليها وصياغة متقنة كال في المناطق التي يسعى لضمان بسط نفوذه و تأ

 مستقبلها في عراق مابعد داعش ، ومن هنا جاء افساح واشنطن
المجال لطهران في معركة تكريت مقابل عدم ممانعتها على انفراد الواليات المتحدة وحليفتها 

فضال عن الجيش العراقي في معركة تحرير الموصل والتي ( صاحبة األطماع التاريخية)تركيا 
ا ستكون بمعزل عن قوات الحشد الشعبي ، حيث يراد للمدينة أن تكون نواة االقليم يبدو انه

اليها من االنبار التي أخفق " زعامة البيت السني"السني المدعوم تركيا وهو مايتطلب نقل 
ساستها وشيوخ عشائرها وعلمائها ومسلحيها على حدا سواء في ايصال السنة الى بر األمان 

بنية التحتية لمحافظتهم ذاتها ومعها باقي المحافظات السنية ونزوح سكانها وتسببوا بتدمير ال

 .وبالتالي ضعف الموقف السياسي السني بل واحراق العراق كله بمعية عوامل أخرى طبعا

                                                           

 كتابات -محمد علي  1
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ان اختالف االستراتيجية العسكرية االمريكية وااليرانية يستتبعها بالضرورة تناقض كامل في 
ل العراق فأما عراق فيدرالي مقسم الى ثالث أقاليم سنية وشيعية رؤيتهما السياسية لمستقب

وكردية مع بقاء قواعد عسكرية أجنبية وفق الرؤية االمريكية أو عراق مركزي بحكم شيعي مع 
هامش بسيط من الصالحيات للمحافظات وفق الرؤية االيرانية دون أن يحقق له ذلك االستقرار 

د مع استمرارية كونه عامل جذب للعناصر المتطرفة خصوصا واألمن المنشود على المدى البعي
مع صعود نجم القوى الشيعية العراقية المتشددة المقربة من طهران حيث تعد امتدادا حقيقيا 
لوالية المالكي الثانية والتي كانت سياساتها احدى مسببات ظهور تنظيم داعش على حساب 

خطأ الكبير الذي وقع به الشيعة عندما أداروا قوى االعتدال الشيعي والتي تسعى لتدارك ال
ظهورهم لألميركيين وتناسوا دورهم الرئيسي في اسقاط النظام السابق وهو مافشلت به ايران 

أعوام مع ماترتب عليه ذلك من وصول الشيعة لحكم العراق ألول مرة وهو  8طيلة حرب 

 . عام 2400ماعجزت عنه أيضا بالد فارس طيلة 
ة المصالح هي شيفرة القاموس السياسي االمريكي و المحرك األساسي لتوجهات ولما كانت لغ

دوائر صنع القرار في واشنطن فان وجهة البوصلة االمريكية تتجه باطراد نحو السنة واألكراد 
بعد فقدانها الثقة بالشيعة الذين ربطوا مصيرهم بايران المقبلة على اتفاق نووي تاريخي مع 

تقديم التنازالت والتضحية بسوريا أو بالعراق حيث يدرك القادة االيرانيون الغرب ستضطر معه ل
جيدا استحالة االحتفاظ بكليهما معا تزامنا مع عودة مرتقبة وقوية للجمهوريين الى البيت 

سنوات لتحقيق  3وهو مايفسر توالي التصريحات االمريكية بالحاجة ل 1026األبيض عام 

 . ق وسوريااالنتصار على داعش في العرا
ان مايتعرض له العراق هو نتيجة طبيعية النحالل هويته الوطنية الى هويات فرعية أثنية 

وطائفية وانعدام المشروع الوطني الجامع في غمرة الصراع المستفحل على السلطة في بغداد 
ة وعدم قدرة المجتمع في ظل حالتي السبات الشعبي واالحتقان الطائفي على انجاب قيادات شاب
عملية تتعامل بمفهوم الدولة وتؤمن بالقانون وبقيم المواطنة ولها القدرة على بث الوعي في 

 .صفوف الشعب واحداث التأثير والتغيير المطلوبين في المجتمع والدولة
ان مستقبل العراق ليس بيد أبنائه وانما وفقا للصفقات االقليمية والتفاهمات الدولية فهي التي 

( كال في كيانه الذاتي)أو انفراط عقد مكوناته ( وان بصورة شكلية)البلد موحدا ستحدد بقاء هذا 
مع بدء مرحلة جديدة من الصراع لرسم الحدود المشتركة وتحديد مصير المناطق المختلطة ، 

وبكل األحوال سيكون علينا وربما لعقود طويلة وأجيال قادمة تسديد ثمن باهظ للقوى االقليمية 
ساعدتنا على هزيمة التطرف فالدول الكبرى واالقليمية المؤثرة ليست جمعيات والدولية التي 

ال سيادة )خيرية تقوم بمساعدة الدول األخرى الضعيفة بالمجان ، لتكون الحقيقة المره هي 
للعراق فالحديث عن السيادة في زمن التعصب والطائفية هو كالحديث عن العذرية في زمن 

لشعبه بتحديد مستقبل بالده ألن الشعوب الحرة فقط هي من لديها العهر والرذيلة وال خيار 
 (القدرة على ذلك

رغم ذلك تبقى األولوية اآلن لتحرير األرض وبعدها سيكون لكل حادث حديث ، فقد تناسى 
الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل خالفهما 
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المانيا  -القضاء على العدو المشترك لهما واألخطر واألكبر عليهما األيدولوجي العميق حتى تم 

 .أبان الحرب العالمية الثانية لتبدأ بعدها مرحلة الحرب الباردة –النازية 
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ماذا لو تجرع العراقيون السنة السم ؟
2

 

 

 

 

  
  

، في مقدمة 1003ليس القادة العراقيون الشيعة وحدهم الذين خربوا العراق وصيروه بعد عام 

 .القادة العراقيون السنة يتحملون ،أيضا ، مسؤولية هذا الخراب. الدول الفاشلة

و ما استجد  1003فبسبب ضحالة تفكيرهم السياسي و عنادهم على تجاهل المتغيرات بعد عام 

من وقائع و أحداث ، ظل القادة السنة يتصرفون كأطفال حمقى مشاكسين أفسدهم الدالل والنزق 
فأنت تراهم ، كأي طفل مدلل ، يطالبون بالحصول على الدمية الفالنية ، لكنهم . لرعونةوا

إنهم ، . سرعان ما يغيرون رأيهم ويطالبون بلعبة أخرى ، ثم يغيرون رأيهم بعد دقائق ، وهكذا
 .هم أنفسهم ال يعرفون بالضبط ماذا يريدون

ثير من الشهداء وعلقوا جثث العسكريين فقد قاوموا في البداية االحتالل األميركي وخسروا الك
األميركيين على الجسور ، لكنهم راحوا بعد سنوات يتوددون األميركيين و يتسابقون على زيارة 

 .واشنطن ويضعون الزهور على قبر جورج واشنطن ويطالبون أميركا بتسليحهم
. قبلوه الحقا رفضوا التطوع بالجيش العراقي الجديد وأصدروا فتاوى دينية ضد التطوع ثم

وحرضوا الناخبين في مناطقهم على التصويت  1005عارضوا الدستور العراقي الجديد عام 

شتموا . عارضوا بشدة الفيدرالية ثم شرعوا يطالبون بها بإلحاح وبلهوجة. ضده ثم وافقوا عليه
طلب األكراد وقالوا أن كردستان تنسق أمورها مع أسرائيل ثم راحوا يرابطون في كردستان ل

ضد الوزراء الشيعة الذين قالوا ( وهي اتهامات صحيحة) كالوا الكثير من االتهامات . الحماية
أنهم حولوا وزاراتهم إلى إقطاعيات خاصة بهم ، و لكن عندما حصلوا هم ايضا على وزارات 
 مهمة فأنهم حولوها إلى شركات خاصة تدر عليهم أرباحا خيالية ونسوا معاناة ناخبيهم ، مثلما

احتضنوا الزرقاوي وفتحوا له بيوتهم لكنهم ظلوا يقولون . فعل الوزراء الشيعة بالتمام والكمال
أن الزرقاوي شخصية خيالية ال وجود لها ابتكرها األميركيون وعندما قُتل الزرقاوي في العراق 

ا ظهر رابطوا سنوات في العاصمة السورية يتلقون الدعم من حكومتها ثم أداروا له. تبرؤوا منه
أسسوا فضائيات . المجن وراحوا يؤيدون الجماعات المسلحة العاملة ضد النظام السوري

وترحموا على صدام حسين عالنية وأمام المأل ، ( الشيعة الصفويين)عراقية تعلم العراقيين قتل 
ثم راحوا يشتمون صدام بأشد العبارات ويتسابقون على زيارة طهران ويتوددون سليماني 

أقاموا اعتصامات قالوا أنها سلمية لتحقيق مطالب (. خالي)ضهم هادي العامري ويسمي بع
. جماهيرية ، ثم تحولوا إلى قابلة غير مأذونة أشرفت على والدة داعش داخل الخيام ذاتها

فتحوا بيوتهم ألبي بكر البغدادي ، كما فعلوا مع الزرقاوي ، وفرحوا عندما حقق تنظيم داعش 
                                                           

 الحوار المتمدن - حسين كركوش 2
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ثم ، عندما راح . ولَم تريدون منا أن نقف بوجه من يريد الدفاع عنا: ئلهم انتصارات ، وقال قا
وعندما هب الحشد الشعبي لطرد . تنظيم داعش يفتك بالسنة قبل غيرهم ، تنادوا لمحاربته

تعهدوا لناخبيهم السنة بأنهم . داعش قالوا إنهم يرفضون وجود هذا الحشد في أراضيهم
الرمق األخير ثم إذا وقعت الواقعة وتحول عموم السنة إلى  سيرابطون معهم دفاعا عنهم حتى

مشردين في وطنهم فروا هوالء القادة وشرعوا يطلقون تصريحات بهلوانية فارغة و مجانية 
 .من قالعهم المحصنة في عمان وأربيل وانقرة والدوحة تعد ناخبيهم بالنصر المؤزر

ن منهم ورجال العشائر ورجال الدين و حسنا، ماذا يريد قادة العراقيين السنة، السياسيو
 اإلعالميين و النخب ؟ ماذا يريدون بالضبط ؟

 .لنقل إنهم يريدون خدمة مواطنيهم وإعادة بناء العراق الجديد على أسس عادلة ال تهمش أحدا
 .كل العراقيين يرفعون هذا الشعار ويريدون تحقيقه. رائع

ة السياسية شيء ، والواقع على األرض شيء آخر لكن الخيال واألحالم الرومانتيكية والمراهق
 .مختلف

الواقع يقول إن فرصة ذهبية جديدة انبثقت في العراق من شأنها أن تخلق عراقا جديدا ، شرط 
 .أن يتصرف جميع الالعبين بعقل راجح و بحكمة وبواقعية

هذه . عليهالفرصة الجديدة التي يجب أن يستغلها الجميع هي محاربة تنظيم داعش والقضاء 

، إمكانية لخلق تالحم عراقي وطني موزائيكي  1003الفرصة وفرت ، ألول مرة منذ عام 

 .حقيقي ، يكتبه العراقيون بالدم داخل الخنادق ، ال بالحبر على ورق الخطابات السياسية
وعلى القادة السنة ، بمختلف مسمياتهم وانتماءاتهم ومواقعهم ، أن يديروا ظهورهم للسنوات 

والخطوة األولى الواقعية في هذا الطريق الجديد هي . وداء الماضية وأن يتصرفوا بواقعيةالس

هذا . 1003لن يصبح عراق ما قبل  1003أن يقتنع تماما القادة السنة بأن عراق ما بعد عام 

و حتى إذا شعروا أن هذا العراق أو هذا الواقع الجديد ليس . أمر مستحيل، مهما صار وحدث
ن ويشتهون ، وقد يكونون على حق ، فأن عليهم أن يتجرعوا حتى السم أمال في قيام كما يريدو

 .عراق أفضل مما هو عليه
 .وإذا أرادوا االستعانة بدروس الماضي القريب فهي كثيرة وذات فائدة عظمى

 
فقد شن صدام حسين ، مدفوعا بحسابات خاطئة وبفهم ساذج للعالقات الدولية و غباء في فهم 

بين األهداف اآلنية المتحولة وبين األهداف االستراتيجية الثابتة ، حربه ضد إيران في الفرق 
كان صدام على يقين بأن إيران الغارقة حد النخاع في مشاكل . نهاية سبعينيات القرن الماضي

 .ثورتها ستركع بعد عدة أيام وترفع الراية البيضاء
في ورطة ال مخرج لها فأن صدام راح يتوسل ،  وعندما تيقن الحقا أنه أدخل نفسه والعراق كله

 .لكن دون جدوى. بإلحاح ، هذا وذاك لوقفها
بالمقابل ، ظلت القيادة اإليرانية على يقين ، بسبب حساباتها الساذجة وإهمالها للعوامل الدولية 

لة ، بأنها قادرة على إلحاق الهزيمة بالنظام الصدامي وتصدير ثورتها خارج الحدود ، وأن إطا
عماها الثوري الحماسي منعها أن تدرك أن العالم الغربي . تلك الحرب ستحقق تلك النتيجة

 .سيفعل المستحيل لمنعها من تحقيق أي انتصار منفرد يساعدها في تصدير ثورتها
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وعندما أدركت الحقا خطأ تقديراتها و حساباتها فأن القيادة اإليرانية اضطرت اضطرارا لوقف 
قال زعيم ثورتها الخميني بأن موافقته على وقف الحرب هي بمثابة تجرعه و وقتها . الحرب

 .للسم
. لكن الجميع يدرك اآلن أن قبول الخميني بتجرع السم كان قرارا حكيما وشجاعا و واقعيا أيضا

جرعة السم تلك هي التي أنقذت إيران من فوضى تلك السنوات و وفرت الجهود البشرية 
جرعة السم تلك هي التي صيرت إيران قوة إقليمية كبرى ، . رب تبتلعهاوالمادية التي كانت الح

 .يحسب الجميع لها ألف حساب
عليهم أن يدركوا ، كما قلنا توا ، بأن عراقا جديدا يولد وأن . اآلن جاء دور العراقيين السنة
ل هم و لن يخسر عموم العراقيين السنة المستقبل أبدا ، ب. يميزوا بين الحلم وبين الواقع

. سيؤسسون لبناء عراق جديد مزدهر ، لو هم شاركوا بكثافة جماهيرية في الحرب ضد داعش
وعلى القادة السنة أن ال يتبرموا من تواجد الحشود اآلتية من الوسط والجنوب لمحاربة داعش 

  .في مناطقهم( الغرباء)، وعليهم أن ال يشيعوا الهلع عند عموم السنة من هوالء 
الجماهيري ، وكلهم من الشيعة بالطبع ، هبوا لمحاربة داعش ألن المسألة بالنسبة أفراد الحشد 

لهم قضية حياة أو موت ، ألن تنظيم داعش يطالب ، كما الزرقاوي ، بإبادة الشيعة ، فقط ألنهم 
شيعة ، وألن التنظيم أعلن مرارا وتكرارا بأن قواته لن ترابط حيث هي إنما ستجتاح العاصمة 

وإذا فتح العراقيون السنة قلوبهم وبيوتهم ألشقائهم الشيعة . منطقة جغرافية تريدهاوتصل ألي 
وسهلوا لهم الطريق للتخلص من داعش فهذا يعني ، عمليا ، أنهم يريدون الحياة لمواطنيهم 

 .وال أظن أن شيعيا واحدا سيرفض هذا التضامن األخوي الوطني. الشيعة
لمقاتلين تدين بوالء مطلق للنظام اإليراني ولها حساباتها بالطبع ، توجد مليشيات في مقدمة ا

وبالتأكيد هناك تدخل إيراني عسكري . ولها أهدافها الخاصة من وراء شن الحرب ضد داعش
وهذا التدخل هدفه أوال وأخيرا ضمان المصالح اإليرانية . مباشر في الحرب المذكورة

لتصريحات األخيرة التي تحدث فيها علي اإلستراتيجية ، خصوصا إذا ربطنا هذا التواجد با
  .يونسي مستشار الرئيس اإليراني عن اإلمبراطورية اإليرانية الجديدة التي عاصمتها بغداد

. لكن قضايا كهذه ، رغم خطورتها ، سيتكفل بالرد عليها ومعالجتها العراقيون الشيعة قبل السنة
هم إيران وتحولهم وهم داخل وطنهم إلى و ال أظن أن عراقيين شيعة كثيرين يوافقون أن ُتخصي

 .رعايا تابعين لها ، و ال أظن أنهم في غفلة عن ما يريده النظام اإليراني
فالعراقيون الشيعة يعرفون قبل غيرهم بأن إيران تدافع عن مصالحها القومية الخاصة بها ، 

أوصياء على  وهم يتذكرون كيف أن قادة الثورة اإليرانيين نصبوا أنفسهم. أوال وأخيرا
لكن عندما تجرع الزعيم اإليراني الخميني السم وأوقف الحرب ضمانا . شيعة العراق( أشقائهم)

العراقيين الشيعة ، بل تركهم فريسة سهلة ( أشقائه)للمصالح القومية اإليرانية ، فأنه نسى 
 .لصدام

م ومستقبل أطفالهم ال وعلى قادة العراقيين السنة أن يدركوا ، مرة واحدة ولألبد ، بأن سعادته
يوجد في الرياض وال أنقرة وال الدوحة ، مهما قالت وأكدت هذه العواصم ، يل ال يوجد حتى 

مستقبل العراقيين ، كل . عند المجتمعات المدنية في هذه البلدان التي تبدي معهم تعاطفا
ية و تنازالت تسوو( عراقية)العراقيين ، تقرره إرادتهم الوطنية المشتركة ، وتحققه حلول 

لكنها من األحالم واألوهام القاتلة التي ما تزال . وكل ما خال ذلك هي أوهام وأحالم. متبادلة
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أي عراقي مهما كان دينه ومذهبه : تدمي العراق ، وستظل تدميه ، ألن أي عراقي ُيقتل ، أكرر 
ن ولصوص وقوميته ومنطقته ، إنما يعني ظهور يتامى جدد وأرامل جدد ومشردين ومتسولي

ومحترفي جرائم ومنتقمين عميان ال يعرفون غير الثأر لمن مات من أقربائهم ، وباعة ضمائر 
و استمرار وتفاقم هذه األوضاع يعني اتساع هوة جهنم التي يعيش . بسبب عوزهم وفقرهم

 .داخلها العراقيون
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التكفير بدل التفكير: سيكولوجيا اإلرهاب
3 

 

 
 
 

العنف واالرهاب والتطرف والتكفير وألول مرة في العالم العربي واالسالمي ان تفشي ظوهر 
وتصاعد وتائره كما ونوعا وامتداده في رقعة جغرافية واسعة تمتد من المغرب الى إندونيسيا، 

ليصل الى مناطق ودول وحضارات بحيث يتحول الى مصدر خطر كبير على العالم وعلى االسالم 
هذه الظاهرة جانبها الالمرئي فيها وهو عالم االفكار االيديولوجية وان أخطر ما في . نفسه

ان هذه الظاهرة لم تنتشر اال بعد . التكفيرية التي تزود االرادة بطاقة حيوية على االنتقام والقتل

 . ان وجدت لها دوافع وأسبابا وتربة حاضنة مولدة لها
والديني والقومي والمذهبي الن من وبحسب علماء النفس، فليست هناك عالقة بين االرهاب 

فاإلرهابي هو شخص مصاب بالعمى العام فال . يمارس االرهاب له مواصفات سيكولوجية عامة
يرى من الحقيقة سوى وجها واحدا، وهو ممارسة القتل والذبح وقطع الرؤوس بقسوة لتحقيق 

نتائج ما يقوم من اعمال فهو يكّفر بدل ان يفّكر في . هدفه، حتى لو توفرت امامه خيارات أخرى

 .إرهابية
وبالرغم من انجاز عدد كبير من البحوث والدراسات التي بحثت في سيكولوجيا العنف واالرهاب 

وبعد دراسات وبحوث علمية . ومن خلفيات مختلفة، غير أنها لم تستطع تقديم اجابات شافية
ن يعاني هؤالء من امراض أجريت على عدد من االرهابيين، الحظ العلماء بأنه، من النادر ا

نفسية، فيما عدا نسبة قليلة منهم، الذين يعانون من اضطراب في الشخصية التي تتميز 
وعموما فان األغلبية الساحقة من االرهابيين بمن فيهم االنتحاريون . بممارسة العنف المفرط

ينهم هو غير ان العامل المشترك الذي يجمع ب. هم غير مصابين بأمراض نفسية أو عقلية
ايمانهم العميق ويقينهم المطلق بأيديولوجيتهم الدينية المتطرفة، واألهم من ذلك يقينهم المطلق 

بصحة وعدالة ما يقومون به من أعمال إرهابية من دون أي تفكير بالنتائج المرتقبة من 

 .أعمالهم االرهابية
كيف : ير تساؤالت هامة منهاان هذه الظاهرة السيكولوجية تبقى في غاية الغرابة والخطورة وتث

يمكن لشخص سوي وغير مصاب باضطرابات نفسية ان يتحول الى ارهابي ال يكترث بحياة 

 ! وآالم اآلخرين، بل ويفجر نفسه وسطهم وهو منتٍش من الفرح؟
فقد أكد عالم النفس االميركي انتون كوبير . لنأخذ آراء بعض علماء النفس في هذا الموضوع

، فكالهما ينتقي أسلوب تحقيق اهدافه "أية فروقات بين اإلرهابي والجندي ليست هناك"بانه 

                                                           

 المدى - الدكتور إبراهيم الحيدري 3
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، بان علم "سيكولوجيا االرهاب"وقد اشار متري شانسكي مؤلف كتاب . باستخدام السالح
فمن وجهة النظر السيكولوجية ليست ثمة صورة متفق . النفس عاجز عن تأدية هذه المهمة

معنى هذا ان هذا الموضوع ال يرتبط بمجال علم النفس أو عليها لإلرهابي بين علماء النفس، و
علم االعصاب، وانما بمجال ابعد وأعمق من ذلك، وعلينا ان نوجه انظارنا الى مجال االجتماع 

 .والثقافة والسياسة ونتساءل عن البواعث التي تدفع شخص ما الى ارتكاب عمل إرهابي؟
ية التغير السيكولوجي التي يمر بها الفرد لكي يرى الدكتور رياض عبد، الذي حاول تفسير عمل

يكون إرهابيا، بأنه غالبا ما تبدأ هذه العملية باختزال هوية اآلخر الى هوية أحادية مسطحة 
واعتباره كافرا وعميال خائنا، وفي ذات الوقت، اختزال هوية الذات الى هوية أحادية واعتبار 

ة اآلدمية عن العدو يحوله الى كائن ال قيمة له وال ان انتزاع صف. نفسه مجاهدا ومقاتال وشهيدا
وان اليقين الراسخ الذي يملكه االرهابي هو حالة اعتقاد مشابهة لحاالت . يستحق الحياة

المرض العقلي الذهاني التي تتميز باعتقاد ال يتزحزح باألوهام التي غالبا ما تؤدي الى 
اء النفس يرون بان حالة اليقين عند اضطرابات في السلوك، بالرغم من ان عددا من علم

االرهابي ال تعتبر دوما مرضا عقليا وذلك الن اعتقاد االرهابي وسلوكه ال يشوبه اضطراب 
واضح، وهذا يعود الى االيديولوجية التي تحتوي على عناصر اضافية تختزل العالقة مع اآلخر 

ولوجية تعطي التبريرات الكافية وهذه االيدي. بكونه كافرا وعدوا، وبذلك يسهل انتزاع آدميته

 . الستخدام العنف المنفلت نحو اآلخر والتي من الممكن ان تؤدي الى االرهاب
أما الدكتور قاسم حسين صالح، فيرى بأن االنجذاب نحو التطرف هو بسبب ان االسالميين 

  :-المتطرفين وجدوا أنفسهم محاصرين بثالثة انواع من األطواق الخانقة وهي
 صار خارجي يتمثل بدول الغرب الكبرىح-أوال
 حصار داخلي يتمثل باألنظمة السياسية القائمة-ثانيا

 حصار الحركات والتيارات اليسارية والعلمانية وغيرها-وثالثا
ويشير قاسم حسين صالح الى ان نزعة االنسان الى البقاء تدفعه الى فك الحصار عن نفسه بأية 

فاالرهابيون مخلصون تماما لمعتقداتهم فال . اق الخانقةوسيلة كانت والتحرر من هذه األطو
يوجد أكثر اخالصا للمعتقد من أن يضحي الفرد بحياته من أجله، وال فرق من حيث الفعل 

النفسي واالدراكي بين إرهابي يشد نفسه بحزام ناسف ليفجرها بين حشد من الناس وبين عمر 
تدمير الذات : ا ينتهي الى نهاية واحدةالمختار الذي يضحي بنفسه من أجل وطنه، فكالهم

فالسياسي الذي يخّير بين اإلعدام وبين التخلي عن معتقده . وإفنائها، والفرق يكمن في المعتقد
ويختار االعدام إنما يضحي بنفسه من اجل هدف واقعي يراه خيرا وجيدا للناس وال يلحق األذى 

رهابي االنتحاري لنفسه الى ارتكاب جريمة باآلخرين انما التعاطف معهم، فيما يؤدي تدمير اإل
بقتل نفوس بريئة وإلحاق األذى بآخرين من أجل هدف خيالي نسجه في تفكيره ومعتقده ويراه 

كما يؤكد على ان الخلل ليس في االنسان بحد ذاته، وإنما في . اآلخرون هدفا وهمياً أو باطالً 
. الناس ومن أبناء قومه أو غيرهم طبيعة معتقده الذي يجيز له الفتك بأرواح بريئة من

واإلرهابي عصابي، فهو يفقد الوعي والمرونة في التعامل مع األمور وال يجد أمامه إال حالً 

 . واحداً لكل قضية تسيطر على تفكيره وتجبره على القيام به بعناد، حتى لو كان فيه فناؤه
منطق يستخدم؟ كل هذه  إذن كيف يفكر اإلرهابي وما هي دوافعه وحججه وتبريراته وأي
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مع ان . األسئلة جعلت علماء االجتماع وعلماء النفس وغيرهم يحتارون في اإلجابة عليها
البعض منهم حاول دراسة دوافع هذه االعمال اإلرهابية وخاصة حين يفجر االنتحاري نفسه 

يد بحزام ناسف أو سيارة مفخخة وسط سوق شعبية أو مدرسة أو جامع أو أي مكان آخر فيب
واألكثر غرابة في األمر انه يقتل نفسه ! العشرات من األبرياء دون ان يشعر بأي ذنب أو حزن

او يفجرها بحزام ناسف وهو منتٍش من الفرح وفي حلم لقاء حور العين في الجنة التي وعده 

 .بها الشيوخ الذين يحرضون على الجهاد
وافع مختلفة ومعقدة، اجتماعية ونفسية والحقيقة ان وراء هذه االعمال االنتحارية أسباباً ود

ودينية وسياسية، فليس من السهولة معرفة دوافع من يقوم بتفجير نفسه بسيارة مفخخة أو 
. بحزام ناسف أو غيرهما إال بإيمانه وبقناعته التامة بأنه يقوم بذلك من أجل قضية يؤمن بها

معتوهاً أو مريضا نفسيا  وليس من الضروري ان يكون االنتحاري شخصا بسيطا وساذجا أو
أوقلقا ومعقدا يمكن استدراجه بسهولة وتوظيفه في العمليات االنتحارية، فهناك عدد من 

أيلول عن إيمان  22االنتحاريين الذين انخرطوا في الحركات اإلرهابية وشاركوا في هجمات 

في العمليات  كما ان هناك من انخرط. وقناعة هم من المتعلمين ومن حملة الشهادات العالية
اإلرهابية ألسباب ماسوشية استالبية، يأساً من الحياة وهروباً منها بسبب دوافع سيكولوجية 

 .مرضية أخرى أو حباً في الظهور أو ألسباب سادية بدافع العنف والتسلط على اآلخرين
فهو يعيش في . ويرى عالم النفس اللبناني أسامة دحدوح ان المنتحر يصّنف في خانات عدة

وهي شغف كبير لشعور داخلي مكّون داخله، وهذا  Paranoiaque حالة نفسية يطلق عليها

الشعور يولد لديه شغفاً تجاهه ليفكر ماذا يمكن ان يفعل لهذا الشعور؟ فهو يضحي بنفسه 
وحياته او أكثر من ذلك فداء لهذا الشغف الداخلي الذي يسكنه وقد تصل به حالته النفسية الى 

وهذه الحالة النفسية تصيب األشخاص الذين يؤمنون بفكر معين بحيث تتكون في . حد الهذيان
رأس هذا االنسان أفكار يعلم الجميع بأنها خاطئة ولكنه مقتنع بانها صائبة في المطلق الى 

 .درجة الهذيان
المهم جدا هو معرفة ان االنسان المصاب بهذه الحالة من المؤكد ان تكون له قابلية وشعور 

وان أي انسان ليست لديه هذه القابلية الداخلية ، . على االنتحار يسيطر على تفكيره داخلي
مهما حاولنا زرع أفكار في رأسه، فإنه ال يقدم على فعل االنتحار، ولكن إذا كانت لديه هذه 

 القابلية الداخلية الموجودة أساساً، تأتي التنشئة االجتماعية والتربية والمحيط االجتماعي لتغذية
فكرته وتنميتها وتقويتها وجعلها قابلة للتنفيذ، خاصة في الحاالت الجمعية التي تجمعهم هذه 
الحالة النفسية ويغذون بعضهم بعضاً، وبالتالي يعيشون الواقع الذي يشعرون به معا فيقوون 

ولكن هذه الحالة مهما وصلت حدتها فلن يفكر االنسان معها بنحر اآلخرين، بل . حالة اليأس

 .ط يقتل نفسهفق
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الهدر المقصود مع سبق اإلصرار... .ميزانيتنا
4 

 

 

 الجزء االول
، ذلك الالمع بخبرته وتفوقه في مهنته كطيار (ع ) تحّدث إلّي صديقي العقيد الركن الطيار 

مقاتل والذي لم يأخذ فرصته ومكانه في عراق اليوم ولم يستفد أحٌد من تلك الخبرة النادرة 
بعد أن قفز المغمورون والمتخلفون إلى حيث ال  -وما أحوجنا لذلك  –أقل تقديركمعلم ٍعلى 

 ...يستحقون ما وصلوا إليه
تحدث إلّي بألم وهو يتأبط أوراقا ً تبّين خالصة ما نحن فيه وكيف سيعرضنا ذلك لكارثة حقيقية 

لكل ما يتعلق  تودي بمستقبل العراق واألجيال القادمة إن لم يعاد النظر في التخطيط المسبق
 ...ببنائه 

 :قال لي وهو يتأوه نزيفاً  
هل نشق الجيوب وهل نضرب رؤوسنا بالمطارق ونحن نرى العفن ... ال أدري هل نلطم الخدود 

وهل يعرف السياسيون في بلدي كيف ..يأكل مستقبل شعب بات مغلوبا ًعلى أمره في كل حين 
ارات وكيف وصلت بلدان العالم المتمدن إلى ما تبنى الدول ؟؟ هل قرأوا شيئا ً عن تأريخ الحض

وصلت إليه اآلن و لم نزل نفاخر بحضاراتنا فقط ونحن نيام دون أن نكلف أنفسنا عناء اللحاق 
وللـ .. وللـ ... أين من صّدعوا رؤوسنا بتصريحاتهم الجوفاء من إنهم سيسعون للـ ... بركبهم 

 –وهي غايتهم بكل تأكيد  –بزمام األمور  وهم يعشقون الوعود الكاذبة ، وعندما يمسكون
يكون هدفهم هو كيف ستمأل الجيوب وكيف تعبأ أرصدة البنوك من رواتب وإمتيازات كارثية 

أرهقت إقتصاد البلد دون مباالة ثم يتجه دهاقنة السياسة فيهم إلى إجتهادات خائبة على حساب 
لتعويض الخزينة الخاوية .... و.... المتعبين منا بدعوى التقشف واإلدخار وضرائب مستحدثة و

مما فقدته جراء جشعهم وفسادهم وال شيء غير ذلك مطلقا ً وليذهب الشعب وأبو الشعب إلى 
الجحيم ، وعجبي لشعب ٍ خدر ٍ فقد قدرة اإلختيار الصائب وفقد القدرة على أن يقلب عاليها 

التخلف والعوز والحرمان ، سافلها وهو يدرك تماما ً أنه يعيش في مستنقع الفقر والجهل و
وقادتُه مترفون ومتخمون ال هّم لهم إال أن تكون األموال التي سرقوها منه مجرد رقم ٍ مودع 

 ...في بنوك الدنيا يشعر أي منا بالغثيان عندما يعرف كم تكون 
قبل أشهر هّبت الجموع تطالب بإلغاء رواتب النواب وتقاعدهم وكشأن باقي دول العالم ، تلك 

تي تستنزف ما تستنزفه من ميزانية الدولة وكان كل المرشحين ينادي بتحقيق هذا المطلب ال

                                                           

 كتابات - سالم علي الطائي 4
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الجماهيري ، ولما تمكنوا من الوصول إلى قبة البرلمان إنقلبوا على إرادة الجماهير وكأن شيئاً  
 .....لم يكن 

مى واألرامل السادة المسؤولون رواتبهم وإمتيازاتهم تلك تكفي إلنقاذ ماليين الجياع واليتا
والثكالى في بلد يتخبط في الال تخطيط والال عدالة والال مواطنة التي هي األساس في بناء الدول 

 .المتحضرة 
ال أدري لم ال ينتفض المتعبون على كذب سياسييهم الذين تسلقوا مناصبهم على أكتاف الماليين 

ر حياتهم ويكون منهاجه منهم وممن خدعتهم الشعارات الزائفة ، و ضد من لم يعمل لتطوي
ال أدري لم َ نحن خانعون إلرادات .. العدل أساس الملك وهو قمة اإليمان باهلل .. األساس هو 

 ..وسياسات متخلفة 
قال ذلك وهو يفتح أوراقه ويقرأ لي دراسة ملخصة تسلط الضوء على النزيف الحاصل لخزينة 

قال ذلك وهو ... العراق وعلى أي بلد آخر الدولة في عبث ٍ وفساد مالي وإداري لم يمر على 
يشير إلى أن مصادره في البحث هي تصريحات رسمية لمسؤولين في الحكومة وفي مجلس 
النواب كالسيد مهدي الحافظ وآخرون ومقاالت عديدة نشرت في أغلب المواقع ومنها موقع 

 ...لموضوع وغيره الكثير كتابات وتحديدا ً مقالة للسيد عمر الحسان التي تطرق فيها إلى ذات ا
تحدث لي عما تستنزفه مخصصات المسؤولين وحماياتهم وبمختلف العناوين بأرقام هي أقرب 
إلى الخيال ال تتحملها تصوراتنا ، ولكي نعرف مدي الهدر المقصود بإيرادات الدولة والفارق 

سة الجمهورية الرهيب بين رواتب مسؤولينا وبين باقي الموظفين والمتقاعدين ، نبدأ برئا
 :ووفق الجدول أدناه 

----------- رئيس الجمهورية ونوابه الثالثة 
 :راتب العضو الواحد ومخصصاتهم شهريا ً كما يلي 

 .مليون دينار للرئيس ولكل من نوابه  80: الراتب 

مليون  210مليون دينار شهريا ً كراتب و مخصصات وتعادل 1: لكل منهم  60حماية عدد 

وهنا يجب إعادة ! ( ال إن عدد حماية أحد نواب الرئيس يبلغ أكثر من ألف فرد ويق) دينار 
 .الحسابات ثانية 

 .مليون دينار شهريا ً 20مخصصات نثرية المكتب 

 مليون دينار شهريا ً 25مخصصات صيانة السيارات 

 مليون دينار شهريا ً  115= ما يخصص للعضو الواحد في رئاسة الجمهورية مجمال ً 

 (تسعمائة مليون دينار  000= )  4×  115: موع الكلي لمخصصات الرئاسة المج

------- رئيس مجلس الوزراء ونوابه الثالثة 
 .راتب العضو الواحد ومخصصاتهم شهريا ًكما يلي 

 .مليون دينار للرئيس ولكل من نوابه  60: الراتب 

مليون  210ات وتعادل مليون دينار شهريا ًكراتب و مخصص 1: لكل منهم  60حماية عدد 

 دينار

 .مليون دينار شهريا ً  20مخصصات نثرية المكتب 

 .مليون دينار شهريا ً 25مخصصات صيانة السيارات 
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 .مليون دينار شهريا ً  105= ما يخصص للعضو الواحد في رئاسة مجلس الوزراء مجمال ً

 (عشرين مليون ثمانمائة و 810= ) 4×  105: المجموع الكلي لرئاسة مجلس الوزراء 

 :وزير في الحكومة الحالية ووفق نظام المحاصصة  34الوزراء بواقع 

 :راتب الوزير الواحد ومخصصاتهم شهريا ً وكما يلي 

 .مليون وهو أكثر من هذا بكثير  21. 5الراتب 

 .مليون دينار  80مليون دينار شهريا ًمع مخصصات وتعادل 1لكل وزير براتب  40حماية عدد 

 .مليون دينار شهريا ً  1, 5ملحقة مخصصات 

 .مليون دينار شهريا ً  5: مخصصات نثرية المكتب 

 .مليون دينار شهريا ً  20مخصصات صيانة السيارات 

 3474040004000=  34× مليون دينار شهريا ً  220 ---ما يخصص للوزير الواحد 

 .ن دينار لمجمل الكابينة الوزارية ثالثة مليارات وسبعمائة وأربعون مليو
 :رئيس مجلس النواب ونائباه 

 .مليون دينار شهريا ً  60راتب كل من الئالثة 

 .مليون دينار  210= مليون دينار و مخصصاتهم  1براتب شهري  60أفراد حماية عدد 

 .مليون دينار شهريا ً  15نثرية المكتب وصيانة السيارات 

 .مليون دينار شهريا ًمليون ستمائة وخمسة عشر  625= مجمل المخصصات 

 نائب 318عدد ... أعضاء مجلس النواب 

 27. 87540004000....فردا ًلكل نائب  30رواتب ومخصصات النواب وحماياتهم بمعدل 

 سبعة عشر مليار وثمنمائة وخمسة وسبعون مليون دينار شهريا
 :وكالء الوزارات 

وكيل  726مهدي الحافظ ذكر أنهم ولو أن السيد ) وكيل  201=  34× ثالثة وكالء لكل وزارة 

 وزارة
 مخصصات الوكيل الواحد

 مليون دينار 8الراتب 

 مليون دينار1مخصصات ملحقة 

 مليون دينار 5نثرية المكتب وخدمة السيارات 

يقال أن أحد الوكالء كان يستخدم أكثر من ئالئين ) براتب مليون دينار شهريا ً  20حماية عدد 

 (سيارة 

 ملياران وخمسمائة مليون دينار 1450040004000لوكالء المجموع الكلي ل

 المستشارون

 مستشار في الرئاسات الثالث تعادل رواتبهم ما يخصص لوكيل الوزارة الواحد 200

 ملياران وخمسمائة مليون دينار شهريا ً  1450040004000 ------المجموع الكلي 

 المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات والهيئات المستقلة
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رئيس مجلس محافظة ورئيس هيئة النزاهة ومحافظ البنك  28محافظ وأمين بغداد مع  28

المركزي ورئيس مفوضية اإلنتخابات والجميع بدرجة وزير ويخصصلهم ما يخصص له وهو 

 مليون 220

 =المجموع الكلي 

 أربعة مليارات وأربعمائة مليون دينار شهريا ً 444004000400 0=  40×  220

 الس المحافظاتأعضاء مج

 عضو مجلس محافظة وكل منهم يتقاضى ما يعادل راتب وكيل وزارة 447

447  ×15  =22427540004000 

 أحد عشر مليارا ً ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار
يضاف إلى كل ما سبق رواتب ومخصصات وحمايات مئات المدراء العامين والذين يبلغ عددهم 

 .... ...و.... تهم ومخصصاتهم وسياراتهم وكما أشير لذلك مع حمايا 4535

تحسين ) كل ما ورد أعاله هو المعلن وماخفي كان أعظم في مخصصات اإليفاد والعالج و
 ( .المعيشة 

 في الجزء الثاني القادم مخصصات وحمايات كبار الضباط في الدفاع والداخلية
 

 الجزء الثاني 

بإمتيازات ومخصصات المسؤولين بدءا ً من بينت في الجزء األول من هذا السرد ما يتعلق 
رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء ورئاسة مجلس النواب واألعضاء 

والمستشارين وغيرهم لنجد األرقام الهائلة من تبذير وبذخ في حجم المخصصات المصروفة 
 .لهم 

لدفاع من رتبة عميد فما سأتناول في هذا الجزء ما يتعلق بمخصصات كبار الضباط في وزارة ا
فوق دون التطرق إلى مقدار الراتب الخيالي الذي يتقاضاه كل منهم مقارنة مع أقرانهم ضباط 

 ...الجيش السابق أعانهم هللا وشد من أزرهم في واقعهم المر 
سأبين األعداد المترهلة من الرتب العسكرية ومقدار ما يتم تخصيصه لهم ، وال أكشف سرا ً 

داوله كافة وسائل اإلعالم وأقالم الكتاب والباحثين إذا ما علمنا إن الخطط الميدانية فذلك ماتت
فليس هناك من أسرار ... المستقبلية ذاتها تكشف قبل تنفيذها من قبل أغلب المسؤولين 

 .عسكرية واجبة الكتمان 

 (دون الراتب المقرر )  7رتبة فريق أول مستمر بالخدمة العدد 

 1240004000=  25× دينار  244004000فرد حماية بواقع راتب  25احد يخصص للضابط الو

 مائة وسبعة وأربعون مليون دينار شهريا ً 24740004000=  1240004000× 7

 (دون الراتب المقرر )  80رتبة فريق مستمر بالخدمة العدد 

 2414640004000=  80× 2440004000=  244004000الراتب × أفراد حماية  20

 ومائتين وستة وأربعون مليون دينار شهريا ً مليار

 407رتبة لواء مستمر بالخدمة العدد 
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فرد حماية لمن ال يشغل منصبا ً وليكن معدل ذلك  1أفراد حماية و 4يخصص لمن يشغل منصبا ً 

 2470044004000=  407×  441004000=  244004000× فرد حماية  3

 ألف دينار شهريا ً مليار وسبعمائة وتسعة ماليين وأربعمائة 

 (دون الراتب المقرر )  50رتبة لواء متقاعد العدد 

أما رتبة اللواء جريح الحرب المشلول ) فرد حماية مع سائق شخصي وسيارة  1يخصص له 

 (فقط فال يشملهم هذا اإلمتياز العادل  8 -5وشديد العوق من الجيش السابق وعددهم 

 تان وعشرة ماليين دينار شهريا ًمائ 12040004000=  50×  244004000×  3

 (عميد  400يقال أن العدد في الجيش األمريكي )  2024رتبة عميد العدد 

 5435041004000=  2024×  148004000=  24004000× فرد حماية  1يخصص له 

 .خمسة مليارات وثلثمائة وتسعة وخمسون مليون ومائتا ألف دينار شهريا ً 
 وهي بال واجب يذكر( الفضائية ) ف تستخدم بعض الحمايات وإن عرف القاريء الكريم كي

فذلك هو العجب العجاب !!ألن الحاجة لهم تكاد تكون معدومة مقابل رواتب تباع بكارد موبايل 
... 

كل ما يعادل ذلك أو قسم منه ينسحب على وزارة الداخلية وضباطها ومخصصاتهم التي قد 
 .بشكل أو بآخر  تكون أقل كلفة مما هي في وزارة الدفاع

مما سبق نجد أن هذه الرواتب والمخصصات واإلمتيازات الممنوحة لمسؤولينا وكبار الضباط 
في الجيش والمثبتة في الموازنة التشغيلية وما يصرف فيها من مليارات الدوالرات تعادل مجمل 

ر لو قسمنا وعلى سبيل المثال ال الحص. أعداد هائلة من ماليين المتقاعدين وموظفي الدولة 
األرقام الفلكية أعاله وبطريقة معادلة حسابية بسيطة نجد أن ما يصرف لحمايات الضباط فقط ، 

ألف دينار التي يتقاضاها المتقاعد البسيط شهريا ً لوجدنا أن  400لو قسمناها على مبلغ الـ 

 ...ألف متقاعد  210الرقم يكفي لتغطية رواتب 

 2ومخصصاتهم وحماياتهم تعادل نسبة  2500هم ال يتعدى إن رواتب السادة المسؤولين وعدد
 ...موظف بسيط آخر  750، أي أن ما يخصص ألي مسؤول كبير يعادل معدل رواتب  750/ 

أين العدالة في كل هذا ؟؟؟ وما هذ الهدر غير المبرر ؟؟؟ ولماذا تستضعفون المواطن بهذا 
) وظف البسيط ربما يستطيع أن يشتري األسلوب المقيت ؟؟؟ ولعل من السخرية بمكان أن الم

أن يشتري خروفا ً محشيا ً أو أكثر ( للمسعول ) من مرتبه ليوم واحد بينما يمكن ( لفة فالفل 
 ...من ذلك لنفس الوجبة 

عجيب ٌ غريبٌ  أمرنا وصبرنا ومعاناتنا من ظلم ما بعده ظلم ، فهل حدث هذا في بلدان أخرى 
 ؟؟؟؟

 :المقترحات 

وبكل إصرار تشكيل لجان من ذوي اإلختصاص إلعادة النظر في سلم رواتب جميع ينبغي  -2

موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بدءا ً من الرئاسات الثالث وحتى صغار الموظفين 
والسعي لتقليل الفارق بين درجة وأخرى إذ ال يعقل أن يبقى الحال كما هو في وقت باتت 

د ريعه األساس من إيرادات النفط الذي هوت أسعاره بشكل الخزينة على حافة اإلفالس في بل
 ... .مريع 
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إعادة النظر في الترهل الكبير الذي تعاني منه دوائر الدولة من موظفين معدل عملهم ال  -1

 .يتعدى دقائق معدودة يوميا ً ً وفق ما جاءت به التقارير اإلستبيانية األخيرة 

جاءت إلرضاء ( فضائية ) وزارات هامشية وقد تكون  دراسة واقع عمل الوزارات وإلغاء – 3

الكتل السياسية حسب المحاصصة الطائفية المقيتة التي أودت بالعراق وشعبه وثروته ، فال 
 .مكان للترضيات والمجامالت والخنوع إلرادات تسعى للتخريب وليس البناء 

معقول وللعناوين المهمة فقط إلى الحد ال( البهرجة ) إلغاء أو تقليل الحمايات وحمايات  – 4

بالشكل الذي يوفر أمواال ً طائلة لخزينة الدولة التي تعاني من هدر غير مسبوق في تاريخ 
الدول إذا ما علمنا أن رواتب الحمايات الفضائية لبعض المسؤولين والضباط تشكل مصادر دخل 

نصبا ً خاصة في إضافية للمسؤول ذاته كما أن ال مبرر لتخصيص حمايات لمن ال يشغل م
وزارتي الدفاع والداخلية وباإلمكان أيضا ً إستخدام أفراد الحماية وعند الحاجة فقط من مراتب 

 ...الوحدة ذاتها في كل األحوال 

هل خطر ببال مسؤولي اإلقتصاد في بلدنا أن ما يفيض من أموال طائلة تصرف كإمتيازات  – 5

سد إحتياجات ومتطلبات وطنية أخرى كرواتب وحمايات للمسؤولين وكبار الضباط يمكن أن ي
الحشد الشعبي ومساعدة النازحين والعشائر المساندة للقوات األمنية والدوائر ذات التمويل 

الذاتي ومشاريع معطلة أخرى تهم حياة المواطن الذي يدور في حلقة مفرغة من جراء الواقع 
 .ن اليريدها أن تنتهي الحالي للبلد وهو يخوض أشرس معركة ضد اإلرهاب وهناك م

الحد من التبذير في شراء السيارات المصفحة أو الفارهة وباألعداد المعروفة لمسؤولينا  - 6

، وتحديد سقف زمني لتغييرها إضافة إلى تقليل نثريات ( ستوتة ) وبعضهم كان يتمنى أن يملك 
والتخصيصات غير الضيافة وإقتصارها على ما هو ضروري فعالً  وعدم المغاالة في الصرف 

 .المدروسة 
ال يمكن صرف عشرة ماليين دينار شهريا ً لضيوف السيد الوزير وهي تكفي لعيش عشرين 

 متقاعدا ً 

إعادة النظر بتقليل رواتب النواب وإلغاء رواتبهم التقاعدية التي نص عليها القانون  – 7

عت في مناسبات عديدة إلى الموحد إلتفافا ً على مطالب المرجعية الدينية والجماهير التي د
 .تنفيذ ذلك 

 :مالحظات عابرة 

دينار كراتب تقاعدي لمواطن ٍما تكفي لتحقيق عيش ٍ كريم له  4004000إذا كانت ألـ  ---

ولعائلته فلماذا يصرف ستون وسبعون وثمانون مليونا لمواطن آخر ؟؟؟ هل من المعقول أن 
عجيب أمور غريب .... سانية أي مواطن يكون الفارق بهذا الشكل الذي يسيء لكرامة وإن

 !!!!!!!!قضية 
التنس عزيزي القاريء الكريم إن ما يتمتع به المسؤولون اآلن من رواتب وإمتيازات  ----

فتصور كيف يقتات  % 10وحمايات تبقى كظلهم عند إحالتهم على التقاعد أو أن تقل بنسبة 

 ..البعض منا على حساب اآلخر وبهذه الصورة البشعة والتي تودي بنا إلى الجنون حتما ً 
ماذا يعني إدخاركم اإلجباري ؟؟؟ وكيف إذا أفلس الجميع .... أود أن أسأل والة األمر فينا  ---
 ؟؟؟
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شباب ال تتجاوز كيف سيكون حال خزينتنا خالل العقود القادمة وهي مخصصة لمتقاعدين  --

سنوات من رؤساء ووزراء و نواب ومحافظين في الدورات السابقة والالحقة  4مدة خدمتهم 

... 
 :سؤال أخير 

 ...هل أن حكوماتنا الرشيدة مصيبة في إدارة هذا الملف الشائك 
 !!!!مصيبة ونص ... أال ترى معي سيدي القاريء اللبيب أن حكومتنا وكل حكوماتنا 
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عراق المالية واستثمارات النفطأزمة ال
5 

 
 

بليون دوالر أخيراً، من  68تراجع احتياط المصرف المركزي العراقي من العمالت األجنبية إلى 

وحصل . في المئة 2145بليون دوالر وبنسبة  047، أي بمقدار 1023بليون دوالر نهاية  7747

العراق لتغطية عجز مالي أو  ذلك خالفاً لنصيحة صندوق النقد الدولي بعدم المس باحتياط
أن العراق يعاني »لتسديد نفقات معينة، لكن وزير المال هوشيار زيباري أشار صراحة إلى 

أن األزمة المالية تعود »موضحاً « أزمة سيولة نقدية لعدم وجود األموال الكافية لتغطية النفقات
ية الالزمة لمواجهة إرهاب إلى انخفاض أسعار النفط ونفقات شراء األسلحة والمعدات العسكر

وثمة هناك معارضة نيابية القتراض الحكومة من المصرف المركزي، حتى أن . «تنظيم داعش
عضو اللجنة االقتصادية النيابية نورة البجاري طلبت من محافظ المصرف تبيان أسباب 
ذا انخفاض حجم االحتياط لديه، مستبعدة أن يوافق مجلس النواب على ذلك، ألن أرصدة ه

 .االحتياط تعطي قوة لعملة العراق ولتعامالته الدولية
وعلى رغم أن العراق متفائل بعودة أسعار النفط العالمية إلى االرتفاع، تعامل بواقعية مع 

 70إلى  00مرات، وذلك من  1025في موازنة « سعر التعادل»تراجعها أخيراً، إذ خفض 

مليون برميل يومياً كمعدل  343دوالراً، مع إنتاج نحو  55دوالراً وأخيراً إلى  60دوالراً ثم إلى 

في المئة،  6743بليون دوالر، يشكل االعتماد على النفط نسبة  201تصدير، وقدرت الموازنة بـ

في المئة على إيرادات من الضرائب والصناعة والزراعة واالتصاالت وغيرها،  2144في مقابل 

في المئة،  2747، أما االقتراض فبلغت حصته في المئة على األرصدة المدورة 146ونحو 

بليون دوالر، بقرض من صندوق النقد  1244وسيجري اعتماد الدفعة األولى لسد العجز البالغ 

إضافة إلى . بليون دوالر، وقرض آخر من البنك الدولي بقيمة بليوني دوالر 445الدولي بقيمة 

 541)قرض قيمته ستة تريليونات دينار ذلك قرر المصرف المركزي العراقي تمويل الموازنة ب

في المئة من احتياطات المصارف التجارية المودعة لديه،  50من خالل تشغيل ( بليون دوالر

وإعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية، إذ سيشتري نحو خمسة تريليونات دينار 

 .اط لدى المصرفمنها كمرحلة أولى، واعتبرت هذه اإلجراءات بأنها ال تمس االحتي
أما بالنسبة إلى خطورة أعباء الحرب المالية في الضغط على الموازنة، فخصصت الحكومة نحو 

بليون دوالر  21416بليون دوالر لوزارة الدفاع، ونحو  21475بليون دوالر موزعة بين  1540

ء مليون دوالر لمتطوعي الحشد الشعبي، إضافة إلى صفقات شرا 083لوزارة الداخلية، و

السالح التي ال تزال قيمتها من األسرار الحكومية، أما بالنسبة إلى كلفة الحرب المستمرة منذ 
أكثر من سنة في الغرب والشمال، فأشارت تسريبات من وزارة الدفاع إلى أن هذه النفقات في 
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نحو  تصاعد مستمر، وتقدر حالياً بنحو أربعة ماليين دوالر يومياً في محافظة األنبار التي يقع

، أما العمليات في محافظة صالح الدين «داعش»في المئة من أراضيها تحت سيطرة  80

فتكلف يومياً نحو ستة ماليين دوالر، ولم تدخل عملية تحرير الموصل بعد جدول النفقات 

 .الفعلية
وفي ظل استمرار األزمات المالية واالقتصادية واالجتماعية، فضالً عن السجال السياسي 

وأعبائها المالية، يبدو العراق غير قادر على دفع المبالغ « داعش»الحرب على  وتطورات

وتعمل في العراق . بليون دوالر 17المستحقة عليه إلى شركات النفط األجنبية والبالغة قيمتها 

أميركية وبريطانية وإيطالية )شركة استثمار عالمية ومن جنسيات مختلفة  27حالياً نحو 

لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وذلك وفق عقود ( وصينيةوروسية وماليزية 
أبرمت في جوالت التراخيص األولى والثانية والثالثة والرابعة، وهي ملزمة باستثمار أموالها 

في المئة من األموال  50لرفع القدرة اإلنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع ما نسبته 

دوالر عن كل برميل إضافي، وبما أن  245ها أرباح بمعدل المصروفة سنوياً، تضاف إلي

 1245بليون دوالر، يجب على الحكومة دفع  43الشركات أنفقت خالل العامين الماضيين نحو 

بليون دوالر،  17بليون، فيكون المجموع المستحق  545بليون دوالر، تضاف إليها أرباح بـ 

مليون برميل يومياً، وجرى تشييد منشآت  وساهمت هذه االستثمارات بزيادة اإلنتاج نحو
ضخمة تتمتع بكل مستلزمات الرفاهية، حيث يقيم اآلالف من الخبراء األجانب، وينتظر أن 

بليون دوالر حتى  87تستمر الشركات المتعاقدة بتنفيذ خططها االستثمارية باستثمار نحو 

وكان .بليوناً العام المقبل 60بليون دوالر العام الحالي و 17، على أن يجري استثمار 1026

، 1021 -1022بليون دوالر في  27إجمالي استثمارات شركات النفط العالمية في العراق بلغ 

باليين دوالر عبر كميات من النفط، وبذلك يكون إجمالي  20سددت الحكومة منها نحو 

اإلنتاج وتطور . بليون دوالر 247نحو ( 1026 -1022)استثماراتها طوال فترة ست سنوات 

مليون برميل يومياً، ثم إلى  147مليون برميل إلى  248النفطي من حقول الوسط والجنوب، من 

 .نحو ثالثة ماليين برميل يومياً مطلع العام الحالي
مليون برميل يومياً بعد  343ويتطلع العراق وفق وزير نفطه عادل عبدالمهدي إلى تصدير 

يين برميل، مع عودة حقل كركوك إلى اإلنتاج، علماً بأن وصول الطاقة اإلنتاجية إلى أربعة مال

، ولتحقيق 1030و 1010خططه المستقبلية تتطلع إلى إنتاج ثمانية ماليين برميل يومياً بين 

هذا الهدف ال بد من تطوير استثمارات الشركات وتنفيذ العقود، خصوصاً لجهة دفع المبالغ 
العراق سبق له أن سدد نصيبه من االستثمارات  وإذا كان. المستحقة على الحكومة العراقية

بليون دوالر بموجب سندات  21بتقديم كميات من النفط، فهو قد يلجأ هذه المرة إلى دفع نحو 

 25مضمونة على الخزينة، على أمل أن توافق الشركات على تأجيل دفع المبلغ المتبقي، أي 

 .عيات األزمات التي يمر بهابليون دوالر، إلى موعد آخر ريثما يتجاوز البلد تدا
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قلوب العراقيين مع التقسيم وسيوفهم عليه
6 

 

 
 الحرب وان العراق في السلمي للتعايش المكان) بان القناعة الى توصل المالكي ان الشابندر قال

 لكنهم كذلك العراقين معظم بل القناعة تلك عند وحده المالكي ليس (المحالة قادمة االهلية
  .ضيقة ولقاءت مجالس في اال عنها اليفصحون

 ان من عراقي، شيعي رمز قال فترة فقبل مباشر، غير بشكل القناعة الظهار بعضهم تجرا بل
 وبشرية وزراعية معدنية ثروات وكذا بكذا يتمتع النه التقسيم من يتضرر لن الشيعي الجنوب
 بدورهم السنة ان ،معناه ما الموصل، من بارز حكومي سني رمز قال فيما الخ..بحري وبمنفذ

 معدنية ثرواتو النفطية االبار من عدد كذا على يحتوي السني االقليم كون منه يتضرروا لن
 علنا ينادون الذين وهم التقسيم من الكرد القادة موقف وواضح تعبيره حسب اخرى،

 فان العراق تقسيم بخصوص الوضوح من درجة على الكردي الموقف كان واذا باالستقالل،
 وفي التقسيم  مع الخفاء في فهم والسنة الشيعة القادة معظمم مواقف في تتحكم دواجيةاالز

 معاوية بن ويزيد (ع)الحسين بين الصراع ايام من االزدواجية هذه ورثوا وكانهم ضده، العلن
 القول في يزيد جند في االزدواجية تلك الوردي على الدكتور تناول السالطين وعاظ كتابه ففي

 (.عليه وسيوفهم الحسين مع لوبهمق)الشهير
 ترحيباً  تلقى ال التي الوطنية المصالحة لتحقيق الجهود كل فشل بعد سيما القناعة تلك وترسخت

 الحاكم الدعوة حزب فان القناعة، تلك الى بتوصله المالكي أن إال الناس، من السذج لدى سوى
 بتقسيم إال تتفادى لن والتي ( لةمحا ال القادمة االهلية الحرب )وزر سيتحمل يترأسه والذي
 .والبشير؟ غورباتشوف خطى على المنظور المستقبل في العراقيون القادة يكون فهل العراق

 االتحاد بتقسيمه، مدمرة، اهلية حروب في السوفيتي االتحاد دخول دون األول احال لقد

 باستقالل اعترافه بفضل عقوداً  دامت أهلية حرباً  الثاني وانهى جمهورية (25) إلى السوفيتي،

 بلغ حيث العراق، في اآلن والعرقي الطائفي للمشهد متأنية قراءة ايه وان .السودان جنوب
 وال خطيرة مديات والكرد والسنة الشيعة :الثالثة االجتماعية مكوناته بين والتناحر التباعد

 ذلك منذ مقسم لعراقا وان ،1003 عام منذ نشبت العراق في األهلية الحرب ان قلنا إذا نغالي

 األوسط الشرق) صحيفة نشرته لي مقال في قلته ما وهذا يعلن لم وان (ثالثة) على العام
 والتجارب، التكهنات كل وتقول المكونات، تلك بين البين ذات اصالح اليوم وهيهات (.اللندنية

 المناطق) ةلمشكل عادلة تسوية تسبقه مالم مجدياً  يكون لن لكنه العراق، قدر التقسيم ان
 الثالثة االجتماعية المكونات بين انما واربيل بغداد حكومتي بين تنحصر ال التي (عليها المتنازع

 والتأريخية الجغرافية الحقائق أساس على التقسيم يأتي ان وعلى .تلك أو الدرجة وبهذه كافة
 منذ لعراقيونا وطأتها تحت يئن التي القسرية الوحدة والغيت ذلك ثم ما ومتى .والسكانية

                                                           
6
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 على تقوم ومثمرة بناءة عالقات في حينذاك سيدخلون والسنة والكرد الشيعة فأن عقود،
 السامية الدولية المباديء من الخ... السلمي والتعايش التدخل وعدم المتبادلة المنافع مباديء

 .والسلمية
 فمذابح والفيليين والبارزانيين وداكان حلبجة في وبالكرد باالشوريين حلت التي المذابح ان

 السنة وتدمر دمرت التي الخ..ويثرب وقراغول بروانه ومذابح .سابقاً  عليهم سلطت التي االنفال
 يد على أو السابق النظام يد على سواء ومظالم قتل من الشيعة له تعرض ما وبينهما .حالياً 

 الوحدة مردها شداع ينفذها التي تلك وحتى .1003 عام بعد التكفيرية األرهابية العصابات

 مئات ارواح تحصد ومازالت وحصدت التشبيه، جاز ان حمراء جهنم الى تحولت التي القسرية
 (.مزيد من هل:) يقول حالها بلسان وكأني العراقيين من االلوف

 وطنهم داخل الجئين الى منهم الماليين تحول ان بعد المزري واقعهم الى االلتفات العراقيين على
 شراء على اموالهم يصرفوا أن من وبدالً  والمعدمين، الجياع من جيش لىوا كردستان وفي

 يهدروا أن من وبدالً  الشعوب، واعداء األسلحة لتجار ارضاء بعضاً  بعضهم بها ليقتلوا األسلحة
 المكونات بين يحل، ان هيهات الذي االشكال لحل العقيمة واللقاءات المؤتمرات في وقتهم

 ان ننسى وال واألزدواجية العاطفة يتجاوز حكيم قرار اتخاذ عليهم .ذكرتها التي االجتماعية
 من العراقيين بانقاذ حتماً  كفيل المصير تقرير وحق والحرية االستقالل يعني الذي التقسيم
 للتقسيم ويمهد مهد والذي .باستمرار تتفاقم والتي عقود منذ يعيشونها التي الرهيبة المحنة

 العراقيين على والتدمير والتمييز واالقصاء المظالم العقود عبر سلطوا الذين بل دعاته ليس
  الخ ..والصابئة والتركمان وااليزيديين والمسيحيين والسنة والشيعة الكرد
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لمناسبة يومها )سيكولوجيا العنف ضد المرأة 

(العالمي
7

 

  

 
 
ازداد، ويتجسد ذلك بتضاعف الالفت في واقعنا العراقي بعد التغيير ان العنف ضد المرأة قد    

والالفت في مجتمعنا اننا ال نمتلك ثقافة .حاالت الطالق وتزايد حاالت القتل غسال للعار
سيكولوجية بأسباب العنف وال بشخصية الرجل المعنف،وال بمصادر هذا العنف التي نحصرها 

سدي الذي ان العنف ضد المرأة تحصره ثقافتنا بنوع واحد هو العنف الج  . بالرجل فقط
الذي يتمثل  هنالك العنف الجنسي  القتل،فيما..عهاظالضرب وينتهي باف بأبسط أشكال يبدأ

بالغصب وليس بالرضا،بصورة اعتداء ..باستغالل الضحية ًجنسيا ًسواء أكانت قاصرة أو بالغة
دون رضاء المرأة،سواء المتزوجة أم غير المتزوجة كاالغتصاب والتحّرش واإلرغام على 

وهنالك العنف النفسي المتمثل بمحاربة الضحية معنويا ًومحاولة  . مات الجنسية الشاذةالمحر
إيذائها وإذاللها نفسيا ًبإيجاد المعنف لنفسه األعذار كأن تكون تحت مسمى الدين أو السلطة أو 

إذاللها  وكذلك..بتقييد الحرية،فرض الحجاب،الطرد،الهجر،الجفاء،التحقير ويتجسد.غيرها
تؤدي الى قتل   واتهامها بالجنون أو التهديد التي..ا بالدونية أو الشتم والتحقيروإشعاره

وال ينحصر . واالنكفاء على الذات  واالصابة بامراض نفسية مثل االكتئاب الطاقات العقلية
كما هو شائع،بل هنالك مصدران آخران ..(أب،زوج،أخ)العنف الموجه ضد المرأة باألسرة 

فاألعراف والتقاليد االجتماعية  .ضد المرأة هما المجتمع ومؤسسات الدولة يمارسان عنفا قاسيا
والتفسير الخاطئ للدين التي تسوغ أو تسّهل أو تعطي الحق بشرعية ممارسة العنف ضد المرأة 

هي ..في األماكن العامة والمنتزهات وطوابير االنتظار والشوارع  وتقييد حريتها،والتحرش بها
وثمة مفارقة هي ان النظام الديمقراطي  (. العنف المجتمعي)نوان تصرفات توضع تحت ع

فقد استغل او اضطر او اجبر (.العنف الطائفي)على المرأة بنوع جديد من العنف هو ( جاد)
حتى لو ..الرجل الشيعي على تطليق زوجته السّنية،وكذا حدث للرجل السّني المتزوج من شيعية

يصاحب العنف المجتمعي هذا،عنف !. لة الدراسة االعداديةكان لديهم اوالد وبنات وصلوا مرح
رابع هو العنف الممارس في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية متمثال ًبالقوانين والتعليمات 

تقّره ,والتشريعات واألوامر والنصوص التي تتبنى التمييز،في دوائر حكومية أوقطاع خاص
وثمة    . مت من المؤسسة القانونية الرسميةبص أو قانونا  عادات المجتمع ومعترف بها

، تضمنت نصا يعطي الزوجة حق !شريعة حمورابي ،قبل كذا الف سنة  مفارقة هنا هي ان
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،او رغبته في الزواج  ،او تقليله من قيمتها ما يكفي ألعالتها زوجها الطالق في حالة عدم ترك
ويساند الخيانة الزوجية من  ها الطالقفيما القانون العراقي ال يجيز ل,سيئة األخالق من أمرأة

والشائع في ثقافتنا،ال سيما بين النساء،ان كل الرجال  !. اال في فراش الزوجية..قبل الزوج 
فالدراسات السيكولوجية توصلت عبر بحوث .وهذا ليس صحيحا..يمارسون العنف ضد المرأة

: ديداميدانية الى ان شخصية الرجل المعنف تتصف بخصائص معينة هي تح
الشعور  االمتعاض،الحساسية المزاج،شدة تعكر والشك، الغضب سرعة
بعقليةالخاسر،عدم  الذات،الشعور تقدير باألمان،انخفاض اإلحساس وعدم األمل،الخوف بخيبة

القدرة على تحّمل المسؤولية،الغيرة 
التملك،النظرة  الخمر،حب وإدمان المخدرات العصابية،تعاطي

وتوصلت دراسات تتبعية الى ان  . منالعدوان نوعا باعتباره الجنس ةللمرأة،وممارس الدونية
الرجل الذي يمارس العنف ضد المرأة كان من الذين لديه مشكالت في التفاعل مع 

األقران،ضعف في المهارات االجتماعية ،البعد عن الواقعية،والشعور بالنبذ االجتماعي،وضعف 
ان    . أسرية خاطئة،واالحساس بانه كان ضحيةالقدرة على تحّمل الغموض، اساليب تنشئة 

العنف ضد المرأة موجود حتى في المجتمعات المتقدمة،اذ تفيد دراسة حديثة ان امرأة واحدة 
تتعرض الى العنف،غير ان احصاءات منظمة الصحة ..من كل عشر نساء في المجتمع الفرنسي

نسب العنف ضد المرأة في  العالمية ومنظمات نسائية عربية ومؤسسات حكومية تفيد بأن
وان حجمها اخذ يكبر في المجتمعات ..البلدان العربية هي من بين األعلى على مستوى العالم

األمر الذي يستدعي ..التي تعيش اوضاعا سياسية غير مستقرة،والعراق منها بشكل خاص
ائل االعالم تظافر جهود اقسام علم النفس واالجتماع في الجامعات العراقية ورجال الدين ووس

القتل غسال ..والجريمة المخجلة..للحد من هذه الظاهرة غير االنسانية السيما الطالق التعسفي
  !للعار
 

 


