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محمد سالم الغبّان
في حوار مع

بحوث
هل تتخ َّلص حكومة الكاظمي من األزمة الثالثية
النظام االنتخابي في قانون انتخابات مجلس النواب
تمويل النظام الصحي في العراق -الواقع والتحديات-
مقاالت

سياسات مقارنة

النقل البري في العراق

الغياب والحضور (قراءة في ماهية الدولة)
هجمات داعش األخي�رة
حسابات بال حراسة..

توزيع الموارد في العراق بعد عام 2003

أرصدة العراق الحكومية الخفية!

بين صراع الطبقات االجتماعية وسوء اإلدارة

ما هي التحديات التي يواجهها الكاظمي؟
هل يصبح الرجل بطل الشعب؟

الحدود البحرية العراقية الكويتية في خور عبد الله

أﺣداث »سيدﻛان«

ودور حزب العمال الكردستاني

المركز واألقليم

منطلقات في
التنمية الثقافية

الرجوع إلى بغداد وإعادة
إنتاج نظام الحكم
تقدير موقف
العمالة االجنبية وأثرها في البطالة
إعالن ممول
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العراقيون وأزماتهم
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الحف����اظ عل����ى الدعامتي����ن في تحيي����د المطالب
االحتجاجي����ة بمطلب أس����اس ّ
يتمثل ف����ي إعادة
مش����روعية النظام السياس����ي بانتخاب����ات مبكرة
وف����ق نظام ومفوضي����ة انتخابية جدي����دة .يقابل
ذل����ك رعاية حق المواطن ف����ي التظاهر والتعبير
ع����ن ال����رأي م����ن خ����الل المطالب����ة بمحاس����بة
المتسببين في عمليات القتل واالختطاف.
ّ
وف����ي تل����ك الظ����روف الحرج����ة ول����دت حكوم����ة
ً
ً
الكاظمي لتواجه ً
ووباء عالمي ًا
خانقة
مالية
أزمة
ً
متفش����ياً .اال َّأن التح����دي األس����اس ل����ن يك����ون
س����وى إع����ادة المش����روعية للنظ����ام السياس����ي
والمحافظ����ة عل����ى المصال����ح العلي����ا للب����الد في
التهيئ����ة النتخاب����ات ُي َّ
مث����ل الناخ����ب فيها بش����كل
حقيق����ي ،ويس����تعيد فيه����ا حريت����ه ف����ي التعبي����ر
بعي����د ًا عن اس����تهدافات «الطرف الثالث» .فهل
َ
حقيقة
س����تدرك األطراف المشاركة في الحكم
أنَّ نا على ش����فير الهاوية ،وأنَّ ه����ا الفرصة األخيرة؟
هذا ما ستكشفه الشهور المقبلة.

-

اتَّ ����كأ النظام السياس����ي ف����ي العراق بع����د العام
 2003عل����ى ركيزتين :األولى ،التداول الس����لمي
التعددي����ة الحزبي����ة
للس����لطة المبتن����ي عل����ى
ّ
المعب����رة عن إرادة الش����عب
واالنتخاب����ات الح� َّ���رة
ّ
ف����ي اختيار ممثلي����ه .واألخرى :حري����ة التعبير عن
ِّ
المتمثلة بحرية الصحافة والنشر والتظاهر
الرأي
السلمي .ورغم َّأن الجدل االجتماعي في المقارنة
بين مرحلتي «قبل وبعد» التغيير لم تُ حسم في
تقيي����م جوان����ب مختلف����ة في األم����ن والخدمات
ومؤسس����اتها ،اال َّأن
واالقتص����اد وهيبة الدولة
َّ
هاتي����ن الركيزتي����ن  -التداول الس����لمي للس����لطة
وحري����ة التعبير  -ظلتا أكبر منجزات مرحلة التغيير
والع����كاّزة التي يتَّ كئ عليها مؤيدوه ومناصروه،
عادين أنَّ هما األس����اس في بن����اء الدولة العصرية
الت����ي يتطلّ ����ع له����ا العراقي����ون في مس����تقبلهم.
مؤسس����ات (دولة) ما
فالضع����ف الواض����ح ف����ي
ّ
بعد التغيي����ر وفقدان قدرتها على بس����ط األمن
وتوفير الخدمات األساس����ية ل����م يفقدها الكثير
من مش����روعية االس����تمرار والديمومة ما دامت
الضربات لم تستهدف ركيزتي النظام السياسي.
مرت تجربة الحرب الطائفية واحتجاجات
وبذلك ّ
 2010و 2015واحت����الل داع����ش لثلث مس����احة
العراق في الع����ام  2014دون مخاوف حقيقية
م����ن انهيار كي����ان الدول����ة اله����ش .اال َّأن ناقوس

الخط����ر الحقيق����ي ُد َّق حي����ن واجه����ت الدول����ة
���ال ف����ي المش����اركة الش����عبية ف����ي
انحس����ار ًا هائ� ً
انتخاب����ات  ،2018ال����ذي نتج عن ي����أس كبير لدى
قطاعات ش����عبية واس����عة من إمكاني����ة إحداث
تغيي����ر حقيقي لظ����روف الحياة التي يعيش����ونها
م����ن خ����الل صنادي����ق االقت����راع .ففق����د نظ����ام
بقدم
(الدول����ة) المتداعي إحدى دعائمه وس����ار
ٍ
واحدة؛ عنوانها حفاظه على (حرية التعبير) التي
ٍ
كفلها دستوره الدائم.
���ية
كل ذل����ك في غفلة واضحة من طبقة سياس� ٍ
ال تق����رأ ،وال ت����درك حجم الخط����ر الداهم ،ما خال
بعض الحاالت الفردية الخاصة.
اله َو ْينَ ى في
وبع����د أن س����ار النظ����ام
المتوج����س ُ
ّ
حكوم����ة عب����د المه����دي ،اس����تُ هدفت جم����وع
المحتجي����ن المطالبي����ن بتحس����ين الظ����روف
المعيش����ية والوظائ����ف بني����ران «ط����رف ثال����ث»
صرحت الحكومة .تزامن معها اس����تهدافات
كما َّ
لناش����طين مدنيي����ن وأصح����اب رأي عل����ى مواقع
التواص����ل االجتماع����ي بالقت����ل واالختط����اف.
���راف دولي����ة تمتل����ك األدوات
فأس����همت أط� ٌ
اإلعالمي����ة ف����ي تس����ليط الض����وء عل����ى ه����ذه
الخروق����ات غي����ر المب� ّ���ررة لتحطي����م م����ا تبقى من
مش����روعية النظ����ام ومكانت����ه وتأييده الش����عبي
تعبير عن ع����دم رضاها -
���ال .وذلك
ٌ
المنحس����ر أص� ً
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رﻛيﺰتان  ..وﻣاذا؟!

عباﺱ العنبوري

W

اﻓﺘﺘاﺣﻴﺔ

المبط����ن  -على انفتاح الحكوم����ة العراقية على
ّ
أط����راف دولي����ة أخ����رى دون ضمان����ات حقيقي����ة
لمصالحه����ا .ول����م تتمتّ ����ع األط����راف السياس����ية
المش����اركة ف����ي الحكوم����ة بالمرون����ة الكافي����ة
الس����تنفار طاقاته����ا ف����ي اس����تيعاب الح����دث
والتعاط����ي مع����ه بحرفي����ة وذكاء .وس����اعد ف����ي
ذلك تش����تّ ت الخطاب السياس����ي وقل����ة الخبرة،
وتضارب المصالح ،وتواكل األطراف السياس����ية
بعضها على البعض اآلخر في إيجاد مخرج لنفق
االحتجاجات.
���ق اال خي����ار اللحظ����ة األخي����رة لتحقي����ق
ول����م يتب� َّ
الت����وازن ومن����ع االن����زالق إل����ى االنهي����ار الكل����ي،
ّ
المتمثل بمرجعية النجف األشرف .فكان دورها
األس����اس خ����الل حرك����ة االحتجاج����ات ّ
يتمثل في
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أ.د ميثم العيبي  -أكاديمي وباحث اقتصادي

الجامعة المستنصرية
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(مالية) انخفاض أسعار النفط عالميا

األزمة الثالثية (صحية)كوفيد19
(3D )Three-Dimension Crisis
(سياسية)الحراك الشعبي

اخترت هذا السؤالَّ ،
ألن إجابته بدت
محسومة أول وهلةَّ ،
لكن مثل هذه
األسئلة عادة ما تتوالد عنها في العقول
أسئلة أخرى تحتاج إلجابات ،لذا َّ
فإن
تضييق نطاق األسئلة تط َّلب ْ
أن يتم تأطير
حدودها ضمن افتراضين :األول ،إنّنا أمام
حكومة انتقالية ،ذات أجل قصير ،جاءت
نتيجة اتفاق سياسي ،وبدأت أعمالها
في السابع من أيار  ،2020وتنتهي بإجراء
انتخابات مبكرة .أمّ ا االفتراض الثاني،
فيتعلق بتأطير خيارات األزمة االقتصادية
كونها تقع بين حدين ،األول بوصف األزمة
عدم يقين بسبب تركة من اختالل التوازن،
والثاني كونها فرصة لتغيير مستقبلي .من
هنا َّ
فإنه ِمن المناسب االستعانة بتشبيه
(إدغار موران) لهذين الحدين باإلله يانوﺱ
أو جانوﺱ  ، Janusإله البوابات والطرق
والمداخل والمخارج ذي الوجهين ،وجه
ينظر للمستقبل ووجه للماضي ،وحسب
الميثولوجيا الرومانية َّ
فإنه مثير للحروب
وصانع للسالم ،في ذات الوقت.
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بحوث

متاهة جانوﺱ

عن الرس���مي بواقع مراتب عش���رية ،إذ ارتفع بمعدل

الذي جرى معه تداول عقود ش���هر أيار في مس���توى

بعمر حكوماتها ،م���ا يفرض عليها الدخول في مراحل

اإلحس���اس بفداحة ع���بء أزمة  2008ف���ي حينها اال

َّإن األزمة الثالثية(3D( Three-Dimension Crisis

م���ا يترت���ب عليه تحقيق جزء م���ن برامجها ،أو في أقل

تزامن���ا مع جائحة كورونا ،وم���ا نجم عنها من انخفاض

 2%ع���ام  2009ع���ن العام الذي س���بقه  ،لكن ورغم

العراق الكاظمي منصبه بواحد من أوائل التصريحات

حدة
َّأن إع���ادة قراءته���ا في الوقت الراه���ن تبدو ّ
أقل ّ

أس���عار النف���ط عالمي���ا ،اس���تهل رئي���س مجل���س وزراء
المتعلقة بالش���أن االقتصادي« :اس���تلِ م المسؤولية
بخزينة ش���به خاوية»  ،ليدخ���ل بذلك (متاهة جانوس)

م���ن بواب���ة االقتص���اد ،المتاه���ة الت���ي تاه قبل���ه فيها
كثيرون.

(نتذكّ ���ر اس���تخدام المختصي���ن عب���ارات مث���ل :أف���ول

الرأس���مالية ،انع���دام الثق���ة بأس���واق الم���ال ،انهي���ار

ال���دوالر االميرك���ي ،وغيره���ا )...وذلك مقارن���ة بأزمة

���خ َص ْت كونه���ا أزمة ثنائية
 2014المزدوج���ة ،الت���ي ُش ِّ

وعن���د هذه النقط���ة ال بد من تس���جيل الفرضية التي

االبع���اد( 2D( Two-Dimension Crisisوالمتمثلة

باالتس���اع والتش���عب من���ذ  17عام���ا ،فف���ي حي���ن َّأن

داع���ش عل���ى أراض عراقية (سياس���ية) ،مما أدى إلى

«أن متاه���ة جان���وس أخ���ذت
نح���اول إثباته���ا وه���ي َّ
األزم���ات االقتصادي���ة الت���ي م���رت به���ا الب���الد ذات

فإن الحلول الت���ي تم /ويتم طرحها
معال���م تصاعدية ّ
(وتنفيذه���ا) لمعالجة مجمل هذه األزمات هي حلول

مر بها
سلبية» .فالمتابع لمسار األزمات الثالث التي ّ
الع���راق ( )2019 ،2014 ،2008ي���رى أنَّ ه���ا ذات طابع

تصاع���دي ،أكث���ر تعقي���دا الواح���دة عن التي تس���بقها،

مقاب���ل حلول ذات طبيعة تقليدية (رجعية  -س���لبية)،
وليست ابتكارية (إيجابية  -تغييرية).

حلول رجعية ألزمات أكثر تعقيدًا

بانخف���اض أس���عار النف���ط (مالي���ة)  +س���يطرة تنظيم
ظه���ور آثار واضحة عل���ى متغيرات متع���ددة ،إذ هبط
س���عر برميل النفط إلى ما دون  50دوالر ًا في حزيران

 ،2014وقف���ز مع���دل التضخم إلى أكث���ر من نقطتين،
أوق���ف
ح���د َ
كم���ا تفاق���م العج���ز ف���ي الموازن���ة إل���ى ّ

مع���ه معظم الموازنة االس���تثمارية والمش���اريع قيد
التنفيذ ،فضال عن بروز مش���كلة الدين العام الداخلي

وصوال إلى نس���بة 51
والخارج���ي ال���ذي أخ���ذ يتصاعد
ً
 %م���ن الناتج المحلي االجمال���ي ،األمر الذي انعكس

عل���ى تراجع االحتياطي���ات االجنبية إل���ى  44.56مليار

دوالر عام  ، 2015وأمام هذه المؤشرات السلبية لم

فاألزم���ة المالية العالمي���ة  ،2008 - 2007التي امتد

تك���ن الحلول التي تم طرحها على المس���توى المالي

ط���ال أغل���ب بق���اع العال���م ،كان معلمه���ا االب���رز ف���ي

لم تنجح المح���اوالت النقدية غير التقليدية التي قام

أثرها من السوق العقارية االميركية إلى ركود عالمي

االقتص���اد العراقي ذا بعد أحادي One-Dimension

اال امت���دادا وتك���رارا لمعالجات األزمة الس���ابقة ،كما
جداً،
به���ا البن���ك المرك���زي العراقي اال لح���دود ضيقة ّ

دون الصفر .

إع���داد وإقرار موازنات س���نوية ألربعة أع���وام أو أكثر،

المتمثل���ة بانخف���اض أس���عار النف���ط عالمي���ا (مالية) +

تقدي���ر بروز بعض مالمح نجاح /فش���ل م���ا وعدت به

نتج عنه من حكومة انتقالية نتيجة الصراع السياسي،

ال ،وه���و م���ا يمك���ن ْأن تتجنبه حكوم���ة الكاظمي ،ما

كوفيد( 19صحية)  +الحراك الشعبي (سياسية) ،وما
انعكس���ت على االقتصاد العراق���ي بموجات ارتدادية

حدة ،فحس���ب تقديرات البنك الدولي وصندوق
أكثر ّ
النق���د الدولي سيش���هد االقتصاد العراقي انكماش��� ًا

بنس������������بة ( )% 9.7 ،% 4.7عل���ى التوال���ي نهاي���ة
ع���ام  ،2020كم���ا يتوق���ع ْأن ينكمش النات���ج المحلي

االجمالي ،حسب التقديرات المحلية لوزارة التخطيط
إل���ى ح���دود  % 20لع���ام  2020ع���ن الع���ام الس���ابق

.2019

تتحدث عن أنَّ ها حدث
فإن أدبيات «األزمة»
وبالتأكيد َّ
ّ

جمهورها ،ومن ثم اس���تمرار انتخابها لدورة الحقة أم

ّ
سيمثل
عدا مطب موازنة العام القادم  ،2021الذي
تحديا حقيقيا أمامها ،ألنّ ها س���تكون قد دخلت حينها

الفت���رة ما قب���ل االنتخابات ،وهي ف���ي العادة واحدة
م���ن تحدي���ات أي حكوم���ة ،إذ إنَّ ها من جهة س���تكون

عرض���ة للمس���اومات السياس���ية ،وإنت���زاع التن���ازالت
ف���إن الفترة
بي���ن القوى المتصارع���ة ،ومن جهة ثانية
َّ

ما قب���ل االنتخابات تك���ون عادة تحت مرم���ى الرقابة
س���واء البرلمانية أم الش���عبية ،وتواجه عادة بمساءلة

ش���ديدة للحكومات خوفا من اس���تغالل المال العام

مفاج���ئ وط���ارئ ،وهو م���ا تتّ فق فرضيتن���ا معه؛ لكن

لغاي���ات انتخابي���ة ،رغم أنَّ ���ه من المفت���رض ْأن ال يعيد

مش���خصا كم���ا ُيفت���رض ،وذلك باالس���تدالل
ّ
أمس���ى

ف���إن خط���ورة األزم���ة الثالثية الت���ي تواجه
م���ن ذلك
َّ

بش���كل جزئي ،فجزء م���ن األزمة االقتصادي���ة الثالثية
باألزم���ات الس���ابقة ،وه���و الج���زء المتعل���ق بانخفاض

أس���عار النف���ط ،بل إنَّ ���ه ّ
يمثل أزمة االقتص���اد العراقي

من���ذ إصابت���ه بداء النف���ط ،وافتراضنا أنَّ ها أتت بش���كل
متفاق���م ومركّ ���ب مقارنة بس���ابقتها ،مقابل وصفات

جاه���زة يجري تنفيذها ال تعالج ل���ب األزمة ،بل تعالج
أعراضه���ا المؤقت���ة ،وبع���ض هذه الوصف���ات ال تعدو
عامة تس���عى أي سياس���ة
ْأن تكون أهدافا اقتصادية ّ

نشك فيه.
الكاظمي ترشيح نفسه انتخابيا ،وهو أمر
ّ

حكومة الكاظمي؛ في حال اس���تمرار معالمها الثالث
(المالي���ة ،الصحي���ة ،السياس���ية) للع���ام  ،2021وه���و
عام االنتخابات المبكرة ،إنَّ ها س���تكون حكومة عاجزة

اقتصادي���ا بش���كل أكب���ر ،كونها س���تواجه بعج���ز مالي
أش���د في الموازنة ،مع عدم مقدرتها على االستمرار

في سياس���ات اقت���راض ذات آثار غير محسوس���ة من
قب���ل الجمه���ور ،م���ا يعني ع���دم مق���درة حتمية على

لتحقيقها ،من دون توضيح اآللية لبلوغها (مثل زيادة

تأمي���ن الجانب االس���تهالكي م���ن الموازنة ،ال س���يما

حص���ول عج���ز موازنات���ي حقيق���ي ،إذ ُص ّمم���ت موازنة

أدت جائح���ة (كوفي���د  )19إل���ى انهي���ار أس���عار النف���ط

الضرائب غير النفطية.)...

إلغاء الكثير من النفقات االس���تثمارية والمشاريع غير

وانخف���ض ليص���ل إل���ى  40دوالر ًا ف���ي كان���ون الثاني

حدود ال� 75دوالرا للبرميل في  6كانون الثاني 2020

ف���إن هذا
الكاظم���ي االنتقالي���ة ذات األج���ل القصي���ر،
َّ

 )Crisis )1Dامت���د عب���ر بوابة انخفاض أس���عار النفط

وإن أكبر آثارها امتدت من قطاع النفط إلى
(مالي���ة)َّ ،

 2008عل���ى أس���اس  57دوالر ًا للبرمي���ل الواح���د ،

 .2009كم���ا ّأث���رت ف���ي تراج���ع مع���دالت االس���تثمار

الع���ام والخاص ،وتوقف النمو االيجابي لالحتياطيات
االجنبية ،وافتراق س���عر الصرف الس���وقي (الموازي)
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كمب���ادرة  6ترليون���ات دين���ار لتمويل مش���اريع القطاع
الخاص.

بش���كل ح���اد ،إذ انخف���ض س���عر النف���ط الخفي���ف من
إل���ى  20.6دوالرا في يوم االثنين  20نيس���ان ،2020
كما شهدت عقود النفط اآلجلة فيه وألول مرة في

التاريخ انهيار ًا ألس���عار الخام االميركي إلى المستوى

التنوي���ع االقتص���ادي ،او تنوي���ع الص���ادرات ،او زي���ادة

تم ف���ي موازنة 2020
أب���واب االج���ور والروات���بْ .
وإن ّ

وبالع���ودة إل���ى افتراضن���ا األول ،المتعل���ق بحكوم���ة

فإن المتوقع ْأن تكون الموازنة االستثمارية
الضروريةَّ ،

يتطل���ب ابت���داء تمييزه���ا ع���ن حكوم���ات ال���دورات

نتيج���ة توقفه���ا وبالتال���ي (اندث���ار االس���تثمارات قي���د

االنتخابي���ة التام���ة (ذات األرب���ع س���نوات مث���ال) ،التي
المحددة
تس���عى ف���ي الغال���ب إل���ى تنفي���ذ برامجه���ا
ّ

لعام  2021صفرية ،وتبدأ المش���اريع القائمة بالتآكل

اإلنش���اء) ،وعلى حين كانت التوقعات قد أشارت إلى
فإن التوقعات
َّأن  2020ه���و (عام موازنة الط���وارئ) َّ
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الطل���ب الكل���ي ،وهذا ما يؤثر ف���ي تراجع نمو الطلب

س���يما َّأن هذه الحل���ول تحتاج لعم���ر زمني طويل هو

بشكل جزئي من خالل توقف الشق االستثماري من

إلى جني ثمار مرة والذعة قبل ْأن تنضج ،ال سيما َّأن

ومن ثم الركود .كما َّأن االتجاهات االنكماش���ية تقاد
وإن كانت آثاره ليس���ت مضاعفة
الموازنة ،وهو ش���ق ْ
بش���كل ملحوظ وتش���وبه تس���ربات كثيرة على شكل

فس���اد وه���روب أم���وال للخارج وس���وء تنفي���ذ ،اال أنَّ ه
يبق���ى مؤث���را في حجب جزء مهم م���ن الطلب الكلي،
وبالتالي المساهمة في الركود ،بالرغم من َّأن نسبته

َّ
إن خطورة األزمة الثالثية التي تواجه حكومة الكاظمي؛ في
حال استمرار معالمها الثالث (المالية ،الصحية ،السياسية)
للعام َّ ،2021
إنها ستكون حكومة عاجزة اقتصاديا بشكل
أكبر ،كونها ستواجه بعجز مالي أشد في الموازنة

منخفضة مقارنة باالنفاق الجاري.

ال حلول أوقات األزمات

البنك المرك���زي العراقي بالعالقة مع الحكومة التي

لل���دورة االقتصادي���ة ،س���واء المالي���ة او النقدي���ة،

فإن األزمة الثالثية يمكن ْأن تش���هد انهيار
الس���ابقةَّ ،

ج���دار االس���تقالل بحيث يتوق���ع ْأن ُيصار إل���ى تمويل
الموازن���ة من مبيعات البنك المركزي من دون مقابل
دوالري م���ن الحكوم���ة (تمويل حكوم���ي باآلجل) ،ما

يعن���ي تجاوز خط أحم���ر جديد وهو اس���تخدام مزدوج

لالحتياطيات االجنبية من قبل الحكومة.

لالقتص���اد العراق���ي ،ففق���رات االنفاق الع���ام خاصة
يج���ر المس���اس به���ا بش���كل كبي���ر
االس���تهالكي ،ل���م ِ

حت���ى يق���ال َّإن الحكوم���ة بحاجة إلى سياس���ة مضادة

للدورة االقتصادية ،بل إنَّ نا نعلم َّأن هناك إفراط ًا في
االنفاق العام أساساً ،في حين َّأن الركود يحدث عادة

في االقتصادات المتقدمة بس���بب انكماش القطاع

كل ذل���ك ،يمك���ن ْأن يؤدي إلى ش���ن حملة اقتصادية

الخاص وتوقف الجهاز اإلنتاجي لديه وما يصاحبه من

تش���عبت خيوطه���ا نتيجة تراك���م نتائج
جان���وس ،التي
ّ

مالية ونقدية توس���عية من أج���ل تحريك الركود ،لكن

ض���د حكوم���ة الكاظم���ي ،وإغراق���ه أكث���ر ف���ي متاهة

األزم���ات المتع���ددة من���ذ  ،2003وم���ن ث���م تحمي���ل

وزره���ا لتل���ك الحكومة ،لتقف باقي األح���زاب والكتل
والتيارات السياسية متفرجة عليه داخل متاهة قامت

بنسج حبائلها هي.

بأن معالجة األزمة
ورغم إيماننا باالتجاه���ات النظرية َّ
االقتصادي���ة يكمن؛ كما هو ش���ائع ف���ي االقتصادات
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ارتف���اع في مع���دالت البطالة ،ما يس���تدعي تدخالت

ال���ذي يح���دث لدين���اَّ ،أن الركود ينتج بش���كل أس���اس

بس���بب التوقع���ات التش���اؤمية التي ت���ؤدي إلى بروز

مظاه���ر االكتن���از الفردي كداف���ع لالحتف���اظ بالنقود
وكب���ح االنف���اق الج���اري المدع���وم بجزئ���ه األكب���ر من
األج���ور والروات���ب الت���ي تس���تلمها فئ���ة الموظفي���ن

الحكوميين ،والتي تعد القاطرة االساسية التي تدفع

خلفيات الرجل البعيدة عن حقل المعرفة االقتصادية
أتاحت له اال يقترب من متاهات هذا الحقل ،واكتفى
ببعض االش���ارات االقتصادية العامة ،ويبدو َّأن بعض
البدائ���ل االقتصادي���ة التي تط���رح أمامه اآلن هي من

الن���وع ذات الكل���ف التي يستش���عر خطره���ا عليه ،ما

يتم االحتفاظ بها للس���نوات العج���اف ،وأغلب الدول

كصناديق التحوط والصناديق السيادية التي تستثمر

مارست عليه هيمنة مالية برزت واشتدت مع األزمات

خس���ارة رصيده االنتخابي في الش���ارع .كما نعتقد َّأن

ما يتيح لهذا النوع من الحكومات الهجينة اس���تخدام

الريعية تأتي أوقات الفرج وليس الشدة ،فالسنبالت

ْأن يكون عام ( 2021عام الالموازنة) ،ومع تراجع حاد

اال أنَّ ���ه م���ن الض���روري التنوي���هَّ ،أن ثم���ة خصوصي���ة

باحتم���االت خوض���ه لالنتخاب���ات القادم���ة تمنع���ه من

ؤم���ن تمام���ا َّأن الحل���ول ف���ي حال���ة البلدان ش���ديدة
ُأ ِ

المتقدم���ة ،ف���ي الذه���اب باتج���اه السياس���ات

ف���ي االحتياطي���ات االجنبية ،والتجاوز على اس���تقالل

التحليالت تشير إلى َّأن هناك بواعث سياسية تتعلق

يجعل���ه يتجنبه���ا خصوص��� ًا ّأن حكومته يمك���ن ْأن تعد

الريعية التي خففت عبء آثار انتقال أزمات االقتصاد

التوس���عية المعاكس���ة لالتجاه���ات االنكماش���ية

أكب���ر من عمر حكومت���ه المفترضة ،ما يمكن ْأن يؤدي

العالمي لديه���ا ذهبت باتجاه إيجاد «مصدات أزمة»،
فيه���ا فوائضها النفطي���ة ،بحيث تع���ود لضخ جزء من

عوائ���د ه���ذه الصنادي���ق أوق���ات األزمات ،كسياس���ة
مضادة للدورة االنكماشية.

«حكوم���ة تصريف أعم���ال بصالحيات واس���عة» وهو
(سياسة قف -إمشي) ،وذلك وفقا لمدى االمكانات

المتاح���ة لتحقيق أه���داف بعينها وغ���ض الطرف عن
حلول يتوقع ْأن تفضي لنتائج غير محبذة.

حلول محايدة من صميم األزمة

َّإن أفض���ل م���ا يمكن ْأن تق���وم به حكوم���ة الكاظمي

َّإن توق���ع إيجاد حلول إيجابي���ة لألزمة الثالثية -2019

وه���ي ف���ي ص���دد تخط���ي األزم���ة الثالثي���ة ْأن تخ���ط

أم���ر مس���تبعد بش���كل كبي���ر .ويب���دو َّأن حكومت���ه ال

رئيس���ة ،االول ،ه���و تصمي���م برنام���ج عم���ل حكوم���ي

 2020م���ن قب���ل حكوم���ة الكاظم���ي أو مستش���اريه

تري���د ْأن تج���ازف ب���إي حل���ول خ���ارج إط���ار الوصف���ات
الجاه���زة لألزمات الس���ابقة ،التي انحس���رت في عدم

المس���اس بأغلب فقرات االنفاق الجاري خاصة الجزء

المتعل���ق باالج���ور والرواتب ،مقابل التضحية بالش���ق

االس���تثماري من الموازن���ة ،والذهاب إلى تمويل عجز
الموازن���ة باالقت���راض الداخل���ي والخارج���ي م���ن دون

بن���اء على العمر
آث���ار س���لبية ظاهرة للجمه���ور ،وذلك ً

الزمن���ي القصي���ر لحكومت���ه ،كم���ا َّأن البدائ���ل الجدية
الت���ي يت���م تداولها تنط���وي على كل���ف اقتصادية ال

يري���د الكاظم���ي ْأن يحمل حكومت���ه ووزراءه وزرها ،ال

لنفس���ها طريق ًا برؤية جديدة تنطلق من ثالثة محاور

محدث���ة ،الثاني،
مصغ���ر وقصير األم���د ذي أولوي���ات
ّ

االستفادة من االتجاهات العامة الداخلية والخارجية

الت���ي أفرزته���ا األزم���ة االقتصادي���ة الثالثي���ة ،وثالثها:
طرح حزمة معالجات محايدة وغير تقليدية.

فإن ثم���ة اتجاه���ات قوية من
وعل���ى س���بيل المث���الَّ ،

قبل صندوق النق���د والبنك الدوليين في إدارة ملف
الدي���ون المتلكئ���ة ،وتأجي���ل الس���داد ،نتيج���ة الجائحة؛

خاصة أنَّ ه يمكن اس���تثمار الدعم الدولي الذي تحظى
ب���ه حكومة الكاظمي في ه���ذا الصدد ،فأمام األزمة

الثالثية وما ألحقته من اتس���اع دائرة الفئات الهش���ة
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بحوث

ف���ي العراق وارتفاع خط الفق���ر  ،يمكن تعزيز موقف

ونف���س الح���ال بالنس���بة لقط���اع الصحة ال���ذي يمكن

التعامل معها بش���كل سليم ،رغم أنَّ ه مقياس حاسم

الدول����ي ،دراس����ات اس����تقصائية ألوض����اع االقتصادي����ة والمالي����ة

المترتب���ة عل���ى الع���راق ،م���ا يمك���ن ْأن يخف���ف بعض

وإنجازاتها ،بتقديم رؤية خاصة عن هذا القطاع ،إذ َّإن

َّإن الفس���اد ف���ي الع���راق دخ���ل عم���ق المنظوم���ة

.6تقرير آفاق االقتصاد العالمي  2020الصادر عن صندوق النقد

المطالب���ة بتأجي���ل س���داد الدي���ون وتعلي���ق فوائدها
الع���بء ع���ن عج���ز الموازن���ة العامة ،وف���ي نفس هذا

السياق فإنَّ ه يمكن بذل جهود حثيثة في الداخل في
مج���ال المزيد من المس���اءلة والش���فافية في قضايا

إدارة الدي���ون ،وهو مس���عى إصالحي يمكن ْأن يؤتي
ثم���اره في األجلين المتوس���ط والطوي���ل ،ومن دون
تكلف���ة حالية ،م���ا يمكن ْأن يعبد الطري���ق للمزيد من
الموثوقي���ة ف���ي ه���ذا الملف ومن ث���م فتح مجاالت
لجذب استثمارات أجنبية عالية المستوى.

للحكوم���ة م���ن خالل���ه تعزي���ز برنامجه���ا الحكوم���ي
الفرصة مؤاتية إلعادة هيكلته وإيجاد بدائل تمويلية

قائم���ة على أنظمة الرعاية والضمان الصحي بش���كل

ع���رت نظامنا
يت���م مع���ه محاولة س���د الثغ���رات التي َّ
الصح���ي خ���الل الجائحة ،فضال عن إيجاد وس���ائل يتم
م���ن خاللها تغطي���ة فج���وة التمويل الت���ي أصبح من

الصع���ب ملؤه���ا من خ���الل الموازن���ة المعتمدة على

النفط ومس���تويات الفس���اد العالية ،كما يمكن بهذا

الص���دد الذه���اب باتج���اه المنظمات الدولي���ة كالبنك

وفي نفس هذا السياق فإن حكومة الكاظمي يمكن

الدول���ي للحص���ول على دفعات تموي���ل صحي طارئة

في تمويل التنمي���ة للبلدان النامية أثر جائحة كورونا،

ْأن تس���تفيد من االتجاهات العالمية حول المساعدة

حي���ث هن���اك تخصيص لموارد مالي���ة ضخمة من قبل
البنك وصندوق النقد الدوليين لهذا الغرض .

من أجل دعم البنية التحتية لهذا القطاع .

والجمه���ور وذل���ك بجه���ود وتكلفة معقول���ة ،يمكن

ْأن تخف���ف العبء عن الموازن���ة العامة .ويمكن بهذا
الص���دد االس���تفادة م���ن منظم���ات االم���م المتحدة

كاليونسيف ،التي ترعى برامج التعلم الرقمي ،خاصة

للم���دارس واالطف���ال ،ويمك���ن بذل���ك لحكومت���ه ْأن
تش���رع في بناء أسس س���ليمة لمجتمع معرفة مبني
على التعلم عن بعد ،فضال عن االستفادة من تجربة

الجامع���ات العراقية للعام الحالي  2020-2019التي

إتسمت بالشكلية وشابتها الكثير من العيوب ،وذلك
باتجاه تطوير هذا النوع من التعليم بشكل أكثر جدية
وصرامة.
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يت���م فلترة ج���زء مهم من ه���ذه الم���وارد لصالح هذه

http://cosit.gov.iq/ar/national-accounts/income

المنظوم���ة .وهن���ا علينا الق���ول َّإن حكومة الكاظمي

.8الجه����از المركزي لالحصاء ،وزارة التخطيط العراقية ،مؤش����رات

التشغيل والبطالة في العراق.

يمك���ن ْأن تس���تمر ف���ي منهجه���ا المتمث���ل بسياس���ة

55-48-08-31-01-http://www.cosit.gov.iq/ar/2013

المواجه���ة المفتوحة ،وه���و خيار مرحل���ي يتالءم مع

كورون����ا المس����تجد (كوفي����د )19وم����ا بع����ده .الموق����ع الرس����مي

(قض���م الش���ركاء/الخصوم) كبدي���ل ع���ن سياس���ة

.9ديفي����د مالب����اس ( )2020تموي����ل التنمي����ة ف����ي عص����ر فيروس

العم���ر القصي���ر لحكومت���ه الملغومة ،وذل���ك بإحالل

لمجموعة البنك الدولي.

ش���خصيات وطني���ة كف���وءة مح���ل رؤوس الفس���اد

/https://www.albankaldawli.org/ar/news

مصطف����ى الكاظم����ي ( 19-اي����ار  ،)-2020الع����راق أكب����ر م����ن

ك���ون المجتم���ع العراقي مجتمع��� ًا فتي ًا دخ���ل مرحلة

بوزارات وهيئات ذات طبيعة اقتصادية واستراتيجية،

htm.202003-5-18/https://pmo.iq/press2020

فئة الشباب ،فأمام ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب،

التواص���ل الرقمي والتوجه نحو الحكومة االلكترونية،

يمكن ْأن يحقق نتائج مرضية على مس���توى الوزارات

النفطية تدار بطريقة مركزية رهينة بهذه المنظومة،

الدخل والناتج القومي.

يمث���ل قضية وج���ود ،ال س���يما َّأن أغلب م���وارد البلد

.7الجه����از المرك����زي لالحصاء ،وزارة التخطيط العراقية ،حس����ابات

فإن الفئة األكثر حيوي���ة واألجدر بالرعاية ،هم
وأخي���را َّ

ف���إن ه���ذه الفئة هي س���الح ذو حدين ،فق���د كانوا
،
َّ

الكاظم���ي ،وإدخال���ه ضم���ن برنامجه���ا الحكومي ،ما

االقتصادية والسياسية وأحزابها وشخوصها ،وأصبح

https://www.imf.org/ar/Publications/WEO

العلي���ا الذي���ن يمثل���ون واجه���ات تعم���ل كسماس���رة

وأيضا يمكن االستفادة من تداعيات (كوفيد )19وما

وهو إنجاز يستحق ْأن توجه نحوه بعض جهود حكومة

الدولي.

التحديات ،مقال منش����ور على الصفحة الرس����مية لرئيس مجلس

الهبة الديموغرافية ،حيث بلغت بطالة الشباب (من

فرضته من تباعد اجتماعي ،بالس���عي الجاد نحو تعزيز

للعنة هؤالء الرؤساء أو تخليدهم.

العالمية ،التحديات أمام النمو المطرد ،الطبعة العربية.

 29-15س���نة) م���ا يقارب نس���بة  22.6%ع���ام 2018

وقود حركة احتجاج تشرين األول  2019وأحد أسباب
اش���تعالها ،الت���ي يمكن ْأن تس���تأنف حراكه���ا في إي

لتمويل األح���زاب والتيارات والكت���ل ،خاصة ما يتعلق

وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

ك���وزارة النف���ط والمالية والتخطي���ط والتجارة والبنك

.11م����وران إدغ����ار ( ،)2018ف����ي مفه����وم األزم����ة ،ترجمة بديعة

المركزي ...التي كانت عرضة لس���وء االدارة والفساد
وهدر المال العام وتمويل االحزاب ومشاريع الحروب

االهلية واالرهاب ودعم الدول االخرى.

بوليله ،دار الساقي للنشر والتوزيع.

.12وزارة التخطيط العراقية ،الموقع الرسمي.

https://mop.gov.iq/activities_minister/view/

details?id=1216

.13وزارة المالي����ة ،جمهوري����ة العراق ،قان����ون الموازنة التكميلية
العامة االتحادية للس����نة المالية  2008/رقم ( )34لسنة ،2008

لحظ���ة ،وبذلك فإنَّ ه���م يمثلون جزء ًا مهم ًا من األزمة

المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب العراقي.

الثالثية ،وهنا يمكن لحكومة الكاظمي استثمار هذه

المصادر باللغة العربية:

/https://arb.parliament.iq/archive

والش���رط الضروري لنجاح عملي���ة التنمية في العراق

.1أس����عار النفط وعقود النفط اآلجلة حس����ب الموقع الرس����مي

االتحادي����ة للس����نة المالي����ة 2008 /رق����م ( )20لس����نة ،2008

/https://oilprice.com

http://mof.gov.iq/pages/ar/FederalBudgetLaw.

الفئة ،وتحويلها لقوة داعمة ،كونها المحرك االساس
المستقبلي ،وذلك في مجاالت عديدة كبرامج دعم
أنش���طة األعمال ،والوظائف الخاصة والبنى التحتية

الرقمية ومشاريع الطاقة الشمسية...

وم���ن المؤس���ف ْأن أختم ما بدأته بمح���ور اضطر إلى

التوقف عنده ،الذي يمثل جزء ًا رئيس ًا من متاهة أزمة
العراق االقتصادية ،وهو محور الفس���اد ،أحد أسباب
انبثاق حراك تش���رين ،ومن أحد أكثر الملفات الشائكة

الت���ي لم يس���تطع أي من رؤس���اء ال���وزراء الس���ابقين

ألسعار النفط.

.14وزارة المالي����ة ،جمهوري����ة الع����راق ،قان����ون الموازن����ة العام����ة

المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

.2البنك المركزي العراقي ،النشرات اإلحصائية ألعوام مختلفة،

aspx

.3التقرير االقتصادي الس����نوي للبن����ك المركزي العراقي ،2009

المصادر باللغة االنكليزية

والمنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
/https://www.cbi.iq

البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لالبحاث واالحصاء.

.4تقديرات البنك الدولي حول العراق.

https://www.worldbank.org/en/country/iraq

.5تقري����ر آفاق االقتص����اد العالمي اكتوب����ر  ،2018صندوق النقد

1.Feeney D., )2007( Caesar’s Calendar: Ancient
Time and the Beginnings of History )1st Edition(.
University of California Press, pp. 138- 166.
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النظم االنتخابية:

بحوث

ع���د االنتخاب���ات النزيه���ة م���ن ض���رورات ترس���خ
تُ ّ
وعامال مهماً في التداول الس���لمي
الديمقراطي���ة
ً

النظام االنتخابي
في قانون انتخابات
مجلس النواب

للس���لطة ،وتش���كل االنتخاب���ات آلي���ة للمس���اءلة

والمراقبة ،إذ يصف دكتور عبد الس���الم البغدادي
كل األحوال ،وس���يلة
النظ���ام االنتخاب���ي ،بأنَّ ���ه في ّ
ولي���س هدف���اً أو غاي���ة ،فه���و وس���يلة لتحقي���ق

الغاي���ة األكبر وهي الش���فافية والنزاهة المؤديتان

إل���ى الديمقراطي���ة الحقيقي���ة .1تعم���ل النظ���م

االنتخابي���ة على ترجمة األص���وات التي يتم اإلدالء
بها ف���ي االنتخابات إل���ى عدد المقاع���د التي تفوز

به���ا األحزاب والمرش���حون المش���اركون فيه���اّ ،أما

ّ
فتتمث���ل ف���ي ن���وع النظام
المتغي���رات األساس���ية

عدنان عبد الحسين

نتيجة للمظاهرات االحتجاجية في تشرين األول
 2019شرَّع مجلس النواب العراقي قانونًا جديدًا
النتخابات مجلس النواب ،إذ صوّ ت عليه في يوم
الثالثاء المصادف  ،2019/12/24ولم ينشر القانون
في الوقائع العراقية لحد اآلن ،بسبب عدم اكتمال
تحديد عدد الدوائر االنتخابية ،على أمل أن يتمّ
تحديدها وفقًا لجدول سيقرّه مجلس
النواب ويصوت عليه الحقًا.

االنتخابي المستخدم ،هل يتم استخدام أحد نظم
األغلبي���ة أو النس���بية أو المختلط���ة أو غيره���ا ،وما

هي الطريقة الحس���ابية التي تس���تخدم الحتس���اب

المقاع���د المخصص���ة ل���كل فائ���ز ،وكيفي���ة تصميم
يص���وت الناخ���ب لقائمة ،أم
ورق���ة االقت���راع ،وهل
ّ

لقائمة ولمرشح واحد ،أم للقائمة فقط ،باإلضافة
إلى حجم الدائرة االنتخابية.

معين يؤثر في طريقة تحديد
اختيار نظ���ام انتخابي ّ

الدوائ���ر االنتخابي���ة ،وكيفي���ة تس���جيل الناخبي���ن،
وكيفي���ة تصمي���م أوراق االقت���راع ،وكيفي���ة ف���رز

األص���وات ،باإلضاف���ة إل���ى العدي���د م���ن الجوان���ب

األخرى للعملية االنتخابية.2

ب���أن النظ���ام االنتخاب���ي وح���ده
وال يمك���ن الق���ول ّ

يضم���ن اس���تقرار الحكوم���ات ،إال أنّ ه يش���كل حلقة
مهمة في ذل���ك ،من خالل تأثيره في النتائج التي

تتمخض عن تطبيقه.

ُ .1مﺅلّف جماعي ،النظم االنتخابية في العالم ،مركز عمان للدراسات
وحقوق االنسان ،ط ،2012 ،1ص.11
 .2أشكال النظم االنتخابية ،دليل المﺅسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،
ط ،2010ص.19
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أنواع ُ
النظم االنتخابية:

هن���اك ثالثة أن���واع ألنظمة االنتخاب���ات ،هي نُ ظم
األغلبية ونُ ظم التمثيل النسبي والنُ ظم المختلطة،

وهناك نظم أخرى يمكن تصنيفها كنوع رابع.
او ً
ال :نظم األغلبية

تتك���ون ه���ذه المجموع���ة م���ن خمس���ة أن���واع من

النظم االنتخابية:3

طب���ق ه���ذا النظام في
 .1نظ���ام الفائ���ز األولُ :ي ّ

الدوائ���ر االنتخابية أحادي���ة التمثيل ،ويفوز فيه

المرش���ح ال���ذي يحص���ل على أعل���ى األصوات،
ولي���س بالض���رورة حصول���ه عل���ى األغلبي���ة

المطلقة لتلك األصوات.

طبق ه���ذا النظام ف���ي دوائر
 .2نظ���ام الكتل���ةُ :ي ّ
متعددة التمثيل ،ويفوز المرش���حون
انتخابي���ة
ّ

الحاصلون على أعل���ى األصوات ،ويمتلك فيه

الناخب أصواتاً بعدد ممثلي الدائرة.

طب���ق ه���ذا النظ���ام
 .3نظ���ام الكتل���ة الحزبي���ةُ :ي َّ
متع���ددة التمثي���ل ،ويتم
ف���ي دوائ���ر انتخابية
ّ
التصوي���ت فيه للقائم���ة الحزبية ،ويفوز الحزب

الحاص���ل عل���ى أعلى األص���وات بجميع مقاعد

الدائرة.

طب���ق في دوائ���ر أحادية أو
 .4نظ���ام الجولتي���نُ :ي ّ

متع���ددة التمثيل ،وفي ح���ال عدم حصول أي
ّ
من المرش���حين على األغلبية الموصوفة يصار

إل���ى جولة ثاني���ة ،يفوز فيها المرش���ح الحاصل

على أعلى األصوات.

طب���ق ه���ذا النظ���ام
 .5نظ���ام الص���وت البدي���لُ :ي ّ
في دوائ���ر أحادية التمثيل ،يمن���ح فيه الناخب
صالحية ترتيب المرش���حين حس���ب األفضلية،
ويفوز المرشح الحاصل على األغلبية المطلقة

من االفضليات األولى.

 .3يراجع كتاب أشكال النظم االنتخابية ،دليل المﺅسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات ،ط.2010
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بحوث

ثانيًاُ :نظم التمثيل النسبي

المقاعد المنتخبة بموجب كل منهما.

قواعد عامة أولية عن النظم االنتخابية

تتك���ون ه���ذه المجموع���ة م���ن نوعين م���ن النظم

 .2نظ���ام العضوية المختلطة :يت���م بموجب هذا

إن نُ ظ���م األغلبي���ة ت���ؤدي إل���ى إنت���اج تركيب���ة
َّ

طبق هذا النظام في
 .1نظام القائمة النسبيةُ :ي ّ

ع���ن الخلل الحاصل ف���ي نتائج نُ ظ���م األغلبية،

واحد تحقي���ق األغلبية مقاب���ل جميع األحزاب

فيه على شكل قائمة مفتوحة أو مغلقة ،في

نظامي���ن انتخابيي���ن مختلفي���ن ،أحدهما نظام

االنتخابية:

دائ���رة انتخابية متعددة التمثيل ،يتم الترش���يح

القائمة المغلقة يتم التصويت للقائمة فقط،

ويفوز المرش���حون بس���حب ترتيبهم فيها ،أما
القائم���ة المفتوحة فللناخب حرية االختيار بين

المرش���حين ،ويعاد ترتيبهم بحس���ب األصوات
التي حصلوا عليها.

طب���ق
 .2نظ���ام الص���وت الواح���د المتح���ولُ :ي ّ
يح���ق للناخب
ّ
ف���ي دوائ���ر متع���ددة التمثي���ل،

إع���ادة ترتي���ب المرش���حين حس���ب األفضلي���ة،
ويف���وز المرش���حون الحاصل���ون عل���ى عدد من

االفضلي���ات األول���ى يف���وق الع���دد المح���دد،
وتتك���رر عمليات العد والفرز ،إذ يعاد توزيع كل
ّ

األص���وات الفائض���ة ع���ن المرش���حين الفائزين،

أق���ل
ّ
وأص���وات المرش���حين الحاصلي���ن عل���ى
األص���وات الذين يتم اس���تبعادهم ،إلى أن يتم

المحققين
ّ
توزيع بقية المقاعد بين المرشحين
للنصاب.

ثالثًا :النظم المختلطة:

النظام ،اس���تخدام النظام النس���بي للتعويض

فيح���ق للناخ���ب انتخ���اب المرش���حين بموجب
ّ
القائم���ة النس���بية واآلخ���ر أحد نُ ظ���م األغلبية،

المخصصة
فيمن���ح الحزب عدداً م���ن المقاعد
ّ
لالنتخ���اب النس���بي تعادل ما حص���ل عليه من

أصوات على المستوى الوطني.
رابعًاُ :
النظم األخرى:

للمجال���س النيابي���ة يمك���ن م���ن خالله���ا لحزب

األخ���رى ،بينم���ا ي���ؤدي تطبيق نظ���ام التمثيل

إن كل م���ا ذكر أعاله مس���تقى م���ن االطار النظري
ّ

النسبي إلى االئتالفية.

إن معظم البل���دان التي قامت بتغيير نظامها
َّ

األصوات.

نظ���ام األغلبي���ة معتم���دة نظام���ا مختلط���ا أو
نظام العضوية المختلطة أو باس���تبدال كامل

للنظ���ام القديم بنظ���ام القائمة النس���بية .أما
نظ���ام األغلبية إلى نظ���ام مختلط ،إذ ال توجد

لألحزاب السياسية على الساحة.

االنتخابي���ة عل���ى مراعاته���ا ف���ي تصمي���م ه���ذه

طب���ق ف���ي دوائر
 .2نظ���ام الص���وت المح���دودُ :ي ّ
ص���وت واح���د ،ولكن أق���ل من مقاع���د الدائرة

إلى ارتكاز النظام السياسي على وجود حزبين

اآلخر ،وقد تبدو متناقضة:

متع���ددة التمثيل ،يمتلك فيه الناخب أكثر من

االنتخابي���ة ،ويفوز المرش���حون الحاصلون على
أعلى األصوات.

ب���أن نُ ظ���م األغلبي���ة تفضي
االعتق���اد الس���ائد ّ

اثنين ،بينما تفضي النظم النس���بية إلى قيامه

عل���ى أس���اس من التعددي���ة الحزبي���ة ،ويجعله

مختلفي���ن ،أحدهم���ا نظ���ام القائم���ة النس���بية

ألغ���راض الفرز وذلك بش���كل متناس���ق ،ويتم

 16الرواق  -العدد  3تشرين األول 2020 -

بصورة عامة ،نحاول تس���ليط الض���وء على المعايير

إن الس���ياق المحيط بالنظ���م االنتخابية ،يزلزل
ّ

يحق للناخب
 .1النظام المتوازي :في هذا النظام ّ

احتس���اب نتائ���ج النظ���ام اآلخر وال ف���ي توزيع

معايير تصميم النظم االنتخابية

أن هذه المعايير
االنظم���ة ،مع االخذ بنظر االعتبار ّ

إع���ادة ترتي���ب تسلس���ل المرش���حين حس���ب

اذ ال تؤخ���ذ نتائ���ج أي منهما بنظر االعتبار في

على تشخيص الغث من السمين.

نظم النس���بية إلى فتح المجال أمام تنوع أكبر

والقبلية والمناطقي���ة واللغوية والطبقية ،أو

عالقة لنتائ���ج كل من النظامي���ن بنتائج اآلخر،

في مقدمتها ثقافة المواطن السياس���ية وقدرته

الت���ي يح���رص القائم���ون عل���ى وض���ع االنظم���ة

تزاي���د ع���دد األح���زاب السياس���ية ،بينم���ا تميل

تتك���ون م���ن نوعين م���ن النظم
ه���ذه المجموع���ة
ّ

واآلخ���ر عادة ما يكون أح���د نظم األغلبية ،وال

الدول���ة الديمقراطي���ة ،يعتم���د عل���ى عوامل كثيرة

تمي���ل نظ���م األغلبي���ة إل���ى وض���ع قي���ود على

طبق ف���ي دوائر انتخابية أحادية
 .3نظ���ام بورداُ :ي ّ

التصوي���ت للمرش���حين عبر نظامي���ن انتخابيين

مخرجاته���ا تخالف التصورات أعاله او قد توافقها،

بعد هذه المقدم���ة الموجزة عن النظم االنتخابية

ف���إن تركيب���ة
مهج���ورا أكث���ر فأكث���ر ،ولذل���ك
ّ

االنتخابية:

لالخ���ذ وال���رد ،فجمي���ع االنظم���ة االنتخابي���ة تتأث���ر

وعلي���ه فنج���اح االنتخاب���ات وإس���هامها ف���ي بن���اء

فيه���ا وذل���ك ّأم���ا بإضاف���ة عنص���ر نس���بي إلى

طبق
 .1نظ���ام الص���وت الواحد غي���ر المتح���ولُ :ي ّ

ويف���وز المرش���حون الحاصل���ون عل���ى أعل���ى

للنظ���م االنتخابي���ة بصورة عام���ة ،ول���ذا فإنّ ه قابل

االنتخاب���ي اتجه���ت نح���و مزي���د م���ن النس���بية

أمثلة حول انتقال باالتجاه المعاكس.

الناخبون للمرش���حين األف���راد وليس لألحزاب،

السلطة المراد انتخابها.

بعوامل عديدة تختلف من بلد إلى بلد ،وقد تكون

تتكون هذه المجموعة من ثالثة أنواع من النظم
ّ

يصوت
في دوائ���ر انتخابية متع���ددة التمثيل،
ّ

طبق���ا لله���دف الم���راد تحقيق���ه ،فف���ي بعض

االحي���ان كإح���داث تغيي���ر معي���ن ومح���دد في

التح���ول األكث���ر ش���يوعا ف���كان باالنتق���ال من

االنتخابية:

تش���ريعية ام س���لطة تنفيذي���ة ،وق���د تختل���ف

يح���ق للناخ���ب
ّ
التمثي���ل أو متع���ددة التمثي���ل،
محددة
األفضلية ،وتعطى كل أفضلية قيمة
ّ
جم���ع هذه القيم بالنس���بة لكل مرش���ح ويفوز
باالنتخ���اب المرش���حون الحاصل���ون على أعلى
المجاميع.

المجتم���ع األيديولوجي���ة والديني���ة والعرقي���ة

اذا ما كان يتمتع بديمقراطية راسخة أم ناشئة،
توفر في البلد نظام حزبي متماسك
أو اذا ما ّ
أم إن أحزاب���ه ما زالت ف���ي بداية تكوينها ،تؤثر

بصورة كبيرة في نتائج االنتخابات.

إن االنظم���ة االنتخابية تختلف بحس���ب الهيئة
ّ

الم���راد انتخابها ،محلي���ة كانت ام
أو الس���لطة ُ

ليس���ت ش���املة ،وقد تتقاطع م���ع بعضها البعض
 .1تحقي���ق مس���تويات التمثي���ل المختلف���ة،
كالتمثيل الجغراف���ي وااليديولوجي والحزبي،

وأن يعك���س هذا التمثيل تركيب���ة البلد الكلية.
المشرع العراقي ومنذ التغيير
يمكن القول إن
ّ

في  2003قد راعى هذا المعيار ،ال سيما في

ما يتعلّ ق باألقليات الدينية والقومية وتمثيل
المرأة ،من خالل مبدأ الكوتا.

 .2جع���ل االنتخابات ف���ي متن���اول الجميع وذات
معن���ى ،بأن يش���عر الناخب���ون أن هن���اك قيمة

ألصواته���م ف���ي التأثي���ر ف���ي تحس���ين واق���ع
المش���رع العراقي ه���ذا المعيار
الدول���ة .راعى
ّ
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وجع���ل االنتخاب���ات ف���ي متن���اول الجمي���ع ،إال

نقد بنّ اء وتقويم للعملية السياسية ،نعم نوع

ال جدوى وال أث���ر ألصواتهم في إحداث تغيير

فيذكر
م���ن حيث الق���وة ال من حيث الوج���ودُ ،

أن هن���اك فئ���ة كبيرة م���ن الناخبي���ن تعتقد أن
ّ

إيجابي في واقع الدولة.

النظ���ام االنتخاب���ي يؤثر ف���ي ه���ذه المعارضة

أن نظ���ام الفائ���ز األول يس���اعد ف���ي تأس���يس
ّ

 .3توفير المحفزات لتحقيق المصالحة ،كما في

أن الواق���ع العمل���ي
معارض���ة حقيقي���ة ،إال ّ

المش���رع العراقي
ف���ي األع���م األغلب يعم���ل
ّ

السياس���ية ،وق���درة الم���ال السياس���ي عل���ى

حال���ة التن���ازع القومي أو الدين���ي أو الطائفي.

عل���ى ضم���ان حق���وق المكونات ف���ي التمثيل
دون االخ���ذ بنظ���ر االعتب���ار تحقي���ق المصالحة
الوطنية والمجتمعية.

 .4تمكي���ن الحكوم���ات م���ن التمت���ع باالس���تقرار
والكف���اءة ،م���ن خ���الل النتائ���ج الت���ي تس���هم
أن النظام
ف���ي تحقيق االس���تقرار .وال اعتق���د ّ

االنتخاب���ي الجدي���د سيس���هم ف���ي تحقي���ق
االس���تقرار الحكومي ،كون النظ���ام االنتخابي

المعتم���د يس���اعد ف���ي ف���وز المس���تقلين
ُ
واألح���زاب الصغي���رة مم���ا ينعكس س���لبا على

تشكيل الحكومة واستقرارها.

 .5إخضاع الحكومات للمساءلة ،من خالل تمكين
الناخ���ب م���ن إح���داث التغيي���ر ف���ي االئتالفات

متحقق ف���ي أغلب
ّ
الحاكم���ة .وه���ذا المعي���ار
النظم االنتخابية وإن كان بمستويات مختلفة،

وه���و يعتم���د بص���ورة أساس���ية عل���ى ثقاف���ة
الناخب السياسية وإرادة التغيير عنده.

 .6إخض���اع الممثلي���ن المنتخبي���ن للمس���اءلة،
ه���ذا المعيار متحق���ق أيضا في أغل���ب النظم

االنتخابي���ة وه���و يعتمد بصورة أساس���ية على

الناخب.

 .7تحفيز المعارضة التش���ريعية .لألس���ف بس���بب
المحاصص���ة التي اعتمدته���ا االحزاب العراقية
من���ذ التغيير في  2003ولغاية اآلن غاب مبدأ

ج���داً من مب���ادئ الديمقراطية ،اال وهو
مهم ّ
المعارضة السياس���ية ،وما يمكن أن تنتجه من
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ال يس���مح بذل���ك ،بس���بب ضع���ف الثقاف���ة
التأثي���ر في خيارات الناخب ،وش���راء الذمم بعد
االنتخابات.4

نوع النظام االنتخابي في القانون (الجديد)

ترتب���ط عملي���ة إص���الح النظ���ام االنتخاب���ي ارتباط���ا
وثيق���ا بالمش���اركة السياس���ية ،فكلم���ا اتس���عت
مس���احة المش���اركة ف���ي االنتخاب���ات وزادت رقعة

عدال
هيئ���ة الناخبين ،كلما كان التمثيل النيابي أكثر
ً
المش���رع العراقي
وتعبيراً عن رغبة الجماهير .5غادر
ّ

ف���ي قانون انتخابات مجلس الن���واب الجديد نظام

التمثي���ل النس���بي الذي اعتم���ده من���ذ التغيير في
 2003ولغاي���ة تش���ريع هذا القان���ون إذ اعتمد أحد

نُ ظ���م األغلبي���ة ،وهو نظام الفائ���ز األول ،جاء ذلك
في البند ثالثا من المادة  15من القانون ،6يوصف

ه���ذا النظ���ام ،بأنّ ه نظ���ام يفوز فيه المرش���ح الذي
يحص���ل عل���ى أصوات تف���وق عدد أص���وات كل من

الفق���رة ثالث���اً م���ن ذات المادة إلى توزي���ع المقاعد

خدم نظ���ام الصوت الواحد غي���ر المتحول في
اس���تُ ِ

ترتيبهم وفقاً لعدد األصوات التي حصل عليها كل

نظام القائمة النسبية المفتوحة في  ،)2016وجزر

بين المرش���حين ف���ي الدائرة االنتخابي���ة بعد إعادة
ع���د فائزا من حصل عل���ى أعلى األصوات
وي ّ
منه���م ُ
عل���ى وف���ق نظ���ام الفائ���ز األول وهك���ذا بالنس���بة

تتكون
أن الدائرة
للمرشحين المتبقين ،وهذا يعني ّ
ّ
م���ن أكثر من ّ
مرش���ح وليس مرش���حاً واح���داً  ،وهذا

المش���رع العراقي
أن النظ���ام الذي أخ���ذ به
يعن���ي ّ
ّ
المتح���ول ،وليس
ه���و نظ���ام الص���وت الواحد غي���ر
ّ
نظام الفائز األول!!! ،وهذا النظام ال ينتمي لنُ ظم

األغلبية أو نُ ظم التمثيل النسبي أو نظم االنتخاب

المتحول
المختلط���ة .نظ���ام الص���وت الواح���د غي���ر
ّ
يصوت
متعددة التمثيل،
طبق في دوائر انتخابية
ّ
ّ
ُي َّ

تتك���ون من دوائر متع���ددة ،ونص في
المحافظ���ة
ّ
الفقرة ثانياً من ذات المادة أعاله على أن الترشيح

يك���ون فردي���ا ف���ي الدائ���رة االنتخابي���ة ،وأش���ار في
 .4يراجع كتاب أشكال النظم االنتخابية ،دليل المﺅسسة الدولية
للديمقراطية والنظم االنتخابية ،ط.2010
 .5زهيرة بن علي ،دور النظام االنتخابي في إصالح النظم السياسية،
أطروحة دكتوراه ،2015 ،ص ،5نقال عن موريس دوفرجيه في كتابه
المﺅسّسات السياسية.
 .6طبقا لنسخة قسم المتابعة التشريعية في مجلس النواب العراقي،
نسخة .29/12/2019

البيكتي���رن وفانواتو ،واس���تخدم في انتخاب أعضاء
مجلس الش���يوخ في كل من اندونيسيا والتايالند،

وكذل���ك النتخ���اب  176عضواً من أص���ل  225في
وع ِرف
برلمان التايوان التي تعتم���د نظاما متوازياُ ،
هذا النظام بش���كل أساسي من خالل تطبيقه في

مجل���س العم���وم الياباني بي���ن األع���وام (– 1948

 ،)1993إذ يبلغ عدد أعضاء مجلس العموم (،)511
مقسمين على ( )129دائرة انتخابية ،ويتراوح عدد
ممثلي الدائرة بين ( )6 – 1أعضاء .استطاع الحزب

الليبرالي الديمقراطي الياباني في ظل هذا النظام

فيه الناخبون للمرش���حين األف���راد وليس لألحزاب،

الفوز في االنتخابات والس���يطرة على زمام الحكم

يملك في���ه الناخب صوت���اً واحداً يمكن���ه التصويت

بش���كل فعال ،من خالل سياسات ركّ زت على تأييد

ويفوز المرش���حون الحاصلون على أعلى األصوات،

ألي م���ن المرش���حين عل���ى ورق���ة االقت���راع .وفي
الحقيق���ة أن ه���ذه الطريق���ة ف���ي صياغ���ة نصوص

المش���رع ف���ي تحديد وجهته
القان���ون تُ ظهر ارتباك
ّ
يميز بين أنواع
وم���ا يبغي���ه ،وتظهره بصورة م���ن ال ّ

المش���رع
النظ���م االنتخابي���ة ،وه���ذا معي���ب بح���ق
ّ
العراقي لألسف.

طبق هذا النظام في دوائر
وي َّ
المرش���حين اآلخرينُ ،
المش���رع
انتخابي���ة ُأحادي���ة التمثي���ل .إال أنَّ نا نجد أن
ّ

أن
ن���ص ف���ي الفق���رة أوال م���ن الم���ادة ( )15عل���ى ّ
ّ

(تحولت األردن فيما بعد إلى
أفغانس���تان ،واألردن
ّ

فيها ،وح���ال دون قدرة المعارضة على منافس���ته

محددة من الناخبين ،وتوفير المكاسب
مجموعات
ّ
وتحقي���ق المصال���ح الخاص���ة مكانته���ا الهام���ة من

خ���الل تحفي���زه عل���ى انته���اج السياس���ات الفردي���ة
القائم���ة عل���ى تب���ادل المصال���ح ،7ول���ذا نتص���ور أن

الزبائنية المنتشرة في كل االنتخابات التي شهدها

س���تتكرس ف���ي
الع���راق من���ذ  2003ولغاي���ة اآلن
ّ
هذه االنتخابات بش���كل أوضح وأجل���ى نتيجة صغر

الدائرة وقلّ ة عدد المستهدفين بتقديم الخدمات
والمصالح مما يوفر المال والجهد للمرش���ح الذي

ُ
استخدِ م نظام الصوت الواحد غير
المتحول في أفغانستان ،واألردن
(تحوّ لت األردن فيما بعد إلى نظام
القائمة النسبية المفتوحة في ،)2016
وجزر البيكتيرن وفانواتو ،واستخدم في
انتخاب أعضاء مجلس الشيوﺥ في كل
من اندونيسيا والتايالند،

صعب األمر على المرشح
وي ِّ
يس���لك هذا المسلكُ ،
المستقل أو النزيه.

مزايا نظام الصوت الواحد غير المتحول:

 .1نظ���ام الص���وت الواح���د غي���ر المتح���ول س���هل
الفهم والتطبيق.

 .7أشكال النظم االنتخابية ،دليل المﺅسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات ،ط ،2010ص .148
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ُ 2.2يمكِ ن مرش���حي األحزاب الصغيرة والمرشحين
المس���تقلين ومرش���حي األقلي���ات م���ن الفوز

باالنتخابات.

3.3ترتف���ع نس���بية النتائ���ج المتمخض���ة ع���ن ه���ذا
النظام كلما زاد حجم الدائرة االنتخابية.

شروط الترشيح

ّ
المرش���ح لعضوي���ة مجلس
المش���رع ف���ي
اش���ترط
ّ

الن���واب أن يك���ون عمره ( )28س���نة  .ن���رى أن هذا
8

العم���ر ال يتناس���ب والمه���ام الملق���اة عل���ى عاتق
عضو مجلس النواب من تشريع القوانين االتحادية

الصغيرة والمس���تقلين بأي مقعد نيابي نتيجة

تشتّ ت أصواتهم بين مرشحيهم.

اش���تد
2.2كلم���ا صغر حجم الدائرة االنتخابية كلما
ّ
التناف���س بي���ن مرش���حي الح���زب الواح���د ،مما
يس���هم ف���ي تعمي���ق االنقس���امات الداخلي���ة
في األحزاب ،وبالتالي انتهاج سياسة الزبائنية
االنتخابية.

يش���كّ ل عائقاً أم���ام تمكين ذوي الدخ���ل المحدود

التجربة غير ناضج سياسيا.

بين مرش���حيها بش���كل يضمن لها الف���وز بأكبر

1.1ق���د يؤدي هذا النظ���ام إلى عدم فوز األحزاب

ّ
فإن ذلك
المرشح ،11ومهما س���يكون حجم المبلغ ّ

ّ
والمرشح في المشاركة االنتخابية.
حقوق الناخب

المش���رع عندم���ا اش���ترط أن يك���ون
وحس���نا فع���ل
ّ

عيوب نظام الصوت الواحد غير المتحول:

إي���راداً نهائي���ا لخزين���ة الدول���ة ف���ي ح���ال ع���دم فوز

فإن هذا
والرقاب���ة عل���ى أداء الس���لطة التنفيذي���ةّ ،

4.4يدف���ع األح���زاب الكبي���رة إل���ى تنظيم نفس���ها

عدد ممكن من المقاعد.

يحدده مجلس المفوضين ،ويعد
لدى المفوضيةّ ،

من المش���اركة ف���ي االنتخاب���ات ،وف���ي ذلك خرق

العمر يكون فيه االنس���ان في األعم األغلب قليل

بشكل أفضل بتوجيه ناخبيها لتوزيع أصواتهم

المرش���حين لالنتخابات ،وهي إي���داع مبلغ تأمينات

المرشح غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف

او أث���رى على حس���اب الم���ال العام بحك���م قضائي
���مل بالعف���و عنه���ا ،9فمجل���س النواب
ب���ات وإن ُش ِ

ال���دورة الحالي���ة كان فيه بعض الن���واب ممن أدين
وحكِ ���م عليه بحكم باتُ ،
���مل
وش ِ
بارت���كاب جريم���ةُ ،

ّ
وترش���ح ف���ي االنتخاب���ات الس���ابقة
بالعف���و الع���ام

طامة كبرى
وف���از بعضوية مجلس الن���واب ،وهذه ّ
ومهزل���ة عظيمة تصي���ب الناس بالي���أس والقنوط

المؤسس���ة عندم���ا يك���ون فيه���ا أمثال
م���ن ه���ذه
ّ

هؤالء األعضاء.

لله���دف ثالث���اً من أهداف ه���ذا القانون في ضمان

الشفافية

اش���تكى كثير من المرش���حين من أنّ هم ال يحصلون
عل���ى معلوم���ات دقيقة ع���ن عدد األص���وات التي
وأن المفوضي���ة العلي���ا المس���تقلة
ح���ازوا عليه���ا ّ

المرشحين َيشكّ ون في سرقة أصواتهم وتحويلها

لغيره���م باتفاق الح���زب مع المفوضي���ة ،ولذا كان
ن���ص في الم���ادة (/38ثانيا)
المش���رع ّ
موفق���ا حين ّ
ّ
م���ن القانون عل���ى إل���زام المفوضي���ة باإلعالن عن

ّ
يقدم قائمة
المشرع على
كما اش���ترط
المرشح أن ّ
ّ

المس���جلين ف���ي الدائ���رة
لترش���يحه ،م���ن الناخبي���ن
ّ

القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين

يتس���بب ه���ذا النظام بضياع أع���داد كبيرة من
3.3
ّ

مكرر داعم
بأس���ماء ما ال يقل عن ( )500ناخب غير ّ

بناء
م���ا يثير االس���تغراب أكثر أن ه���ذا القانون ج���اء ً
عل���ى رغب���ة وتأييد م���ن المتظاهرين ،ال س���يما في

يتق���دم للترش���يح فيه���ا بقائم���ة
االنتخابي���ة الت���ي
ّ

منفردة ،10وهذا الش���رط ينفع في منع األش���خاص

والخاس���رين في كل دائرة انتخابية .ونرى أن يضاف

مطالبات بتطبيق نظام الفائز األول ،ونحن نتساءل

وبالتال���ي تقلي���ل الكلف���ة المالي���ة والجه���د ال���ذي

ما يتعلّ ق بتغيي���ر النظام االنتخابي ،إذ كانت هناك

ه���ل األفضل للمس���تقلين أن يتنافس���وا في دائرة
كبي���رة (محافظة) أم في دائرة ُأحادية أو محدودة

وواقعي كون المرشح سيحتاج أكثر من هذا الرقم

أم���وال وس���لطة ونف���وذ وق���وة األح���زاب وذوي

المش���رع العراق���ي عقبة أخ���رى في طريق
ووض���ع
ّ

التمثيل؟!!! وهل يس���تطيع المس���تقلون منافسة

األم���وال وش���يوخ العش���ائر ف���ي الدائ���رة الصغيرة

بع���د أن كان���وا عاجزين عن منافس���تهم في الدائرة
الكبيرة؟!!!.
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تتكب���ده مفوضي���ة االنتخابات ،وهو ش���رط طبيعي

بكثير كي يستطيع المنافسة على الفوز.

 .8قانون انتخابات مجلس النواب المادة ،نسخة قسم المتابعة التشريعية،
(/8اوالً).
 .9المصدر السابق المادة (/8ثالثا).
 .10المصدر السابق ،المادة (/8سادساً).

ألي نائ���ب أو ح���زب أو كتلة مس���جلة ضمن قائمة

مفتوح���ة فائ���زة باالنتخاب���ات االنتقال إل���ى ائتالف

او ح���زب او كتل���ة او قائم���ة أخرى إال بعد تش���كيل
الحكوم���ة بع���د االنتخاب���ات مباش���رة ،دون أن يخل

المسجلة
ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة
ّ
قبل إجراء االنتخابات من االئتالف مع قوائم أخرى
بعد إجراء االنتخابات .ونرى أن هذا المبدأ ال س���يما
يحد نوعا ما من صفقات ش���راء
في ش���طره األول ّ
األص���وات مقاب���ل حصص ف���ي ال���وزارات والهيئات

العامة.

والح���زب يرف���ض كش���فها لمرش���حيه ،مم���ا يجع���ل

نتائ���ج االنتخابات التفصيلي���ة ومنها عدد األصوات

ّ
الترش���ح
مم���ن ال يحظ���ون بتأيي���د جماهي���ري م���ن

فنص ف���ي المادة ( )45منه بعدم الجواز
المعدلّ ،

لالنتخابات تزود الحزب فقط بمعلومات تفصيلية،

الصحيح���ة والباطل���ة ونس���ب المش���اركة وأصوات

األصوات.

مجل���س الن���واب الس���ابق رق���م  45لس���نة 2013

لهذا النص أيضا إلزام المفوضية بتسليمها مباشرة
ّ
للمرش���ح أيضا وحي���ن اإلعالن عن النتائج مباش���رة

ك���ي تك���ون النتائ���ج موثوق���ة وتدف���ع المفوضي���ة
عن نفس���ها ش���بهة التالعب بالنتائج والتواطؤ مع

االحزاب.

مبادئ جديدة

بحسب اإلطار النظري لنظام الصوت
ّ
يمكن من
الواحد غير المتحول فإنّه ربّما
صعود أعداد من المرشحين المستقلين
وممثلي األحزاب الصغيرة والجديدة
على حساب األحزاب الكبيرة ،واذا ما
ّ
تحقق ذلك فإنه لن يحقق أغلبية أو
أكثرية قادرة على تعديل مسار العملية
السياسية

ن���ص في المادة
كم���ا أضاف
المش���رع مبدأ آخر ،إذ ّ
ّ
ّ
المرشح الفائز باالنتخابات البرلمانية
( )46منه بالزام
بتأدية اليمين الدس���تورية خالل مدة أقصاها شهر
من تأريخ الجلس���ة األول���ى ،وبخالفه يخس���ر الفائز

مقع���ده ف���ي مجلس الن���واب .وهذا اإلل���زام يضع

حداً الؤلئك المرشحين الفائزين الذين يبقون فترة
ّ
يتخيرون بين
طويل���ة دون أداء اليمين الدس���تورية؛
ّ

المش���رع مبادئ
ف���ي ه���ذا القانون الجدي���د أضاف
ّ

المناص���ب الحكومي���ة تاركين مقعد النيابة ش���اغرا،

 .11المصدر السابق ،المادة (.)11

سلبا على عمل السلطة التشريعية.

جدي���دة ل���م تك���ن موج���ودة ف���ي قان���ون انتخابات

مم���ا ينم عن عدم ش���عور بالمس���ؤولية ،وينعكس
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بحوث

بحوث

تحق���ق ذل���ك فإن���ه ل���ن يحق���ق
الكبي���رة ،واذا م���ا ّ

تمويل النظام الصحي في العراق

ف���ي ما يتعلّ ���ق بعدد الدوائ���ر االنتخابي���ة وحجمها

السياس���ية وتحقي���ق المعارضة القوي���ة في قبالة

الواقع والتحديات

أن
محتدم���ا ،يذك���ر بع���ض السياس���يين والمحللين ّ

يسبب تشرذماً أكثر في
قليل من المستقلين فإنّ ه ّ

الدوائر االنتخابية

أغلبية أو أكثرية قادرة على تعديل مس���ار العملية

ف���إن الجدل بين األحزاب والكتل السياس���ية ما زال
ّ

تحق���ق فوز عدد
األح���زاب الكبي���رة والقديمة ،ولو ّ

هناك مش���كلة تعترض عملية تقس���يم المحافظة

الس���لطة التشريعية ،وبالتالي ضياع األمل بتحقيق

عدة دوائر انتخابية ال س���يما على مستوى القضاء

الكتل���ة النيابية الكبيرة التي تس���تطيع بمفردها او

والتنازع الحاصل بين كثير منها على بعض المناطق،

أكثر تعاس���ة من الدورات االنتخابية الس���ابقة التي

هو ( )131بحس���ب إحصائية وزارة التخطيط لس���نة

الحكوم���ة بمفرده���ا ما ل���م تأتلف مع كت���ل أخرى،

نتيجة مش���اكل الح���دود االدارية بي���ن المحافظات

بائتالف مع كتلة أخرى تشكيل الحكومة ،وبصورة

أن ع���دد االقضية المعتمد من قبل الحكومة
كما ّ

انعدمت فيها الكتلة الكبيرة القادرة على تش���كيل

 ،2017وع���دد النواح���ي هو ( )400ناحي���ة ،فاذا ما

االمر الذي ّأدى إلى ضعف الحكومة األخيرة ،حتى

ألن ع���دد النواب بعد اس���تبعاد
س���وف لن تكف���ي ّ

التي اشتركت في تشكيلها ،إال أنّ ه في ذات الوقت

المش���رع إل���ى اعتم���اد القض���اء فإنّ ها
اتجه���ت ني���ة
ّ

وصل االمر إلى أن يتبرأ منها جميع األحزاب والكتل

الكوتا يبلغ ( )240فنكون بحاجة إلى أكثر من مائة

ف���إن هذا النظام وطبقا إلطاره النظري أيضا ،فإنّ ه
ّ

قضاء إضافي ،أضف إلى ذلك التداخل الحاصل في

يمكن أن يؤدي إلى استحواذ األحزاب الكبيرة على

حل مش���كلة التقسيمات اإلدارية لمناطق
ويمكن ّ

ذات القاع���دة الجماهيري���ة العريض���ة وذات القدرة

انتخابية ،وتقسيم الدوائر طبقا للكثافة السكانية،

االستحواذ على أغلب مقاعد مجلس النواب .كما

حدود االقضية والنواحي في المحافظة الواحدة.

أكثرية مقاعد مجلس النواب ،ال سيما تلك األحزاب

مس���مى القض���اء كدائرة
المحافظ���ة بترك اعتماد
ّ

الكبيرة على توجيه ناخبيها الوجهة التي تكفل لهم

فيحل
وف���ي ما يتعل���ق بالتداخل بي���ن المحافظات ُ

أن القانون بش���كله الحالي سوف لن يمنع األحزاب
ّ

النيابي���ة ل���كل محافظ���ة وبغ���ض النظ���ر ع���ن ه���ذا

ف���ي االنتخاب���ات والتأثي���ر فيه���ا والف���وز فيه���ا ،بل

باعتم���اد ذات الحص���ص المح���ددة م���ن المقاع���د

والتجار والمتنفذين وشيوخ العشائر من المشاركة

التداخل.

اعتق���د جازم���ا أن حظ���وظ المس���تقلين ف���ي ه���ذه

الخالصة

بي���ن قدراتهم وانتش���ارهم وتأثيرهم ف���ي الناخبين

االنتخابات س���تكون ضعيفة بس���بب الف���ارق الكبير

أن قان���ون االنتخاب���ات الجدي���د س���وف ل���ن
نعتق���د ّ

مقارن���ة باألح���زاب وخبراته���ا االنتخابي���ة وقواعدها

العملية السياس���ية ،وحتى لو حصل فإنّ ه س���يكون

مشخصة
ّ
دخلوا بعنوان واضح ووحيد وتحت رمزية

يحق���ق م���ا يطم���ح الي���ه الجمه���ور م���ن تغيي���ر في
ّ

مح���دوداً  ،نع���م وبحس���ب اإلط���ار النظ���ري لنظ���ام
الص���وت الواحد غير المتحول فإنّ ���ه ّربما يمكّ ن من
صعود أعداد من المرش���حين المستقلين وممثلي
األح���زاب الصغيرة والجديدة على حس���اب األحزاب
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الش���عبية وتنظيماته���ا الممت���دة لس���نوات ،إال اذا
ومعروف���ة ومحل اتفاق بينهم على األقل ،فإنّ هم
ق���د يحصل���ون عل���ى ع���دد ال ب���أس به م���ن مقاعد

مجلس النواب يجعل منهم رقماً صعباً يمكن البناء
عليه في المستقبل.

د .علي خضير عباﺱ

أستاذ محاضر في كلية طب الكندي

مقدمة:
ّ
ويشكل توفيرها لتغطية احتياجاته
تعدّ الموارد المالية عصب النظام الصحي
من أهم التحديات التي تواجه األنظمة الصحية الحكومية في الدول التي
تتط ّلع لتقديم خدمات صحية وطبية مجانية لمواطنيها تمتاز بكونها سهلة
الوصول ،ميسورة ،ﺁمنة ،فعّ الة ،مؤثرة ،عادلة وترتكز على الناﺱ (accessible,
.)aﬀordable, safe, eﬃcient, eﬀective, equitable and people centered
يزداد هذا التحدي صعوبة في ظل الكثير من المعطيات التي تواجه النظام
الصحي في العراق والمتمثلة في:
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وفي غياب حس���ابات ختامية منش���ورة للتأكد من حجم المصروفات الفعلي ال س���يما في ما

•االنفجار الس���كاني والتزاي���د المضطرد ألعداد

وف���ي الع���راق ،إذ تعتم���د الموازن���ة العام���ة عل���ى

يتعلّ ق منها بالمش���تريات بش���كل عام واألدوية بش���كل خاص وما تم تحقيقه من المش���اريع

إلى  75مليوناً بحلول .)2040

تراج���ع ف���ي أس���عار النفط (غي���ر المس���تقرة) يؤدي

العام���ة لعامي  2015و 2019والمنش���ورة في جري���دة الوقائع العراقية وعل���ى موقع وزارة

الس���كان (بح���دود  40مليوناً حالي���ا وقد يصل

اإلي���رادات النفطي���ة بش���كل ش���به كامل ،ف���إن أي

•ارتف���اع مس���توى األمي���ة والفق���ر (نح���و رب���ع

إلى تراجع في التخصيص���ات وبالنتيجة في طبيعة

بالمعلومات والممارس���ات الصحية والغذائية

وف���ي ظ���ل تراج���ع التموي���ل الحكوم���ي وتناق���ص

إل���ى ثل���ث الس���كان) وم���ا يصاحب���ه م���ن جهل

الس���ليمة وع���دم الوص���ول أو الحص���ول عل���ى
خدمات صحية وطبية عالية الجودة.

اآلم���ن (نح���و  5ماليي���ن مت���ر مكعب/يوم من

المناسبة)

العام���ة والتخصصي���ة لتأمي���ن الخدم���ات الصحي���ة

الس���كانية والتط���ورات الحديث���ة ف���ي طبيع���ة

فهناك:

وضعف خدم���ات الصيانة  ...عليه ،ف���إن تراجع أداء

وتعقي���د األمراض عدا ت���آكل البنية التحتية القائمة

1.1ارتف���اع اإلصاب���ة باألم���راض غي���ر االنتقالي���ة

المؤسسات الصحية هو نتيجة حتمية لكل ما سبق

وتس���ببها بأكث���ر م���ن  55%م���ن
الس���رطانات)
ّ

القطاع الخاص وإرهاقه بأعباء مالية إضافية يمكن

معدل الوفيات الكلي في العراق.

2.2األوبئة واألمراض الفتاكة

•فق���دان الثقة بالنظام الصحي العراقي وعدم
الرض���ا ع���ن مس���توى الخدم���ات المقدمة في

القطاعين العام والخاص مع ارتفاع مس���توى
توقعات المواطنين.

وبالتال���ي لجوء المواطن إلى الخدمات الطبية في

تجنبها أو تخفيضها.

الموازن���ة العام���ة وحج���م المصروف���ات الفعلي���ة
الت���ي تظهرها الحس���ابات الختامية نس���بة التمويل

•تراجع مستوى الخدمات التمريضية والوقائية.

ح���رص الحكوم���ات المتعاقب���ة عل���ى من���ح األولية

المالكات الطبية والصحية.

كانون الثاني
األول 2020 1-
تشرينالعدد
الرواق -
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النفقات الجارية

5077.292295

78248392443

6.5

المركز

2940.600357

المحافظات
عدا نينوى وكركوك

100059.110004 2776.539914

اإلجمالي

5717.140271

المركز

المشاريع
االستثمارية
المجموع

340.000000

41214.037106

0.08

5417.292295

119462.429539

4.5

351.300301

المحافظات
عدا نينوى وكركوك
اإلجمالي
الكلي

5.7

00

33048.506408

1.0

351.300301
133107.616412 6068.440572

4.56

تم دمج وزارتي الصحة والبيئة وبالتالي الموازنة للقطاعين وقسمت بين المركز والمحافظات (عدا نينوى وكركوك)
* في العام ّ ،2019

وإذا أخدن���ا بنظ���ر االعتب���ار وضع الع���راق مقارنة بدول العال���م المختلفة وفقا

ألرقام منظمة الصحة العالمية للعام  2015من حيث نسبة اإلنفاق الصحية

م���ن إجمال���ي الموازن���ة الحكومية س���نجد أن العراق يقع ضم���ن الدول األقل
تخصيصا لألموال لقطاع الصحة كما هو مبين في الشكل رقم ()1

تش���كّ ل التخصيصات المالية لقط���اع الصحة ضمن

•هج���رة الكثير من الق���درات الطبية العراقية أو

•ضع���ف برام���ج التدري���ب والتطوي���ر وتأهي���ل

وزارة الصحة

النسبة

وزارةالصحة والبيئة

إجمال���ي الموازن���ة
العامة

النسبة

الوضع الحالي لعملية تمويل القطاع الصحي:

المخص���ص لقط���اع الصح���ة م���ن الموازن���ة العامة
ّ

تركها للخدمة.

2015

إجمال���ي الموازنة
العامة

*2019

الطبي���ة الت���ي يحتاجه���ا المواطن���ون وفق���ا للزيادة

•زيادة الطلب على الخدمات الطبية في العراق

(أم���راض القلب ،ارتفاع ضغط الدم ،الس���كري،

جدول رقم ( :)1تخصيصات النفقات الجارية والمشاريع االستثمارية للموازنة العامة ووزارة الصحة

القدرة على تحديث المؤسس���ات الصحية القائمة

الخدم���ات المرافق���ة للزي���ادة وفي طبيع���ة وتنوع

نتيج���ة لتن���وع الح���االت المرضي���ة وتعقيده���ا

التخصيصات االستثمارية.

العام���ة ،عدا س���وء إدارة الم���وارد المالي���ة المتاحة

وبناء مراكز للرعاية الصحية األولية والمستشفيات

المؤسس���ات الصحي���ة ال تخض���ع للمعالج���ة

الصحة وهي بحدود  % 4.5بينما االستثمار في الصحة ال يتجاوز  % 1من
االستثمارية لقطاع
ّ

التخصيصات المالي���ة للقطاع الصحي من الموازنة

تلوث الهواء وتراجع نس���بة توزيع الماء الصالح
• ّ

مي���اه الص���رف الصح���ي والمج���اري ومخرجات

المالي���ة العراقي���ة .ويظه���ر الجدول رق���م ( )1حجم التخصيص���ات للنفقات الجارية والمش���اريع

ومستوى واتساع الخدمات المقدمة للمواطنين.

والفساد المالي واإلداري ،كل ذلك أدى إلى عدم

للشرب للسكان وقلة خدمات الصرف الصحي

تم صرف���ه أو إعادته من تخصيصات ،فإنَّ نا س���نعتمد عل���ى قوانين الموازنة
االس���تثمارية وم���ا ّ

مؤش���راً مهماً على السياس���ة العامة للبلد ومدى

شكل رقم ()1
نسبة اإلنفاق الصحي من
إجمالي الموازنة الحكومية
في دول العالم لعام 2015
(بالدوالر األمريكي)

لتحقيق األهداف الصحي���ة وفقا للخطط الوطنية

وبم���ا ينس���جم م���ع أه���داف التنمي���ة المس���تدامة

لألمم المتحدة (.)SDGs
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وإذا نظرن���ا إل���ى حجم اإلنف���اق العام على الصحة م���ن إجمالي النات���ج المحلي ()GDP

في الجدول رقم ( ،)2يظهر بش���كل تفصيلي توزيع

متقطع .أما بالنس���بة لألدوي���ة األخرى خارج قائمة

بينما تصل في مصر إلى  % 1.3والسودان  % 2والمغرب وجيبوتي واإلمارات وقطر

الموظفين أكثر من  50%من إجمالي التخصيصات

وتق���دم الخدم���ات الطبي���ة الثانوي���ة والتخصصي���ة
ّ

 % 3.5بينما تزيد عن  % 4في إيران والسعودية كما هو مبين في الشكل رقم (.)2

( 2015م���ن  % 51.7إل���ى  )% 58.1بينم���ا تراجعت

لس���نة  2015وبحس���ب منظمة الصحة العالمية فقد بلغت أقل من  % 1في العراق

المخصصة لوزارة الصحة .إذ تشكّ ل مرتبات
األموال
ّ

نح���و  % 2.5وعم���ان والكويت والبحرين أقل بقليل من  % 3.5ولبنان وتونس أكثر من

م���ع زي���ادة واضح���ة للع���ام  2019مقارن���ة بالع���ام

شكل رقم ( )2نسبة اإلنفاق العام على الصحة من إجمالي الناتج المحلي في الشرق األوسط لعام 2015

نس���بة التخصيصات لألدوية من  28.3%في العام
 2015إل���ى  % 24.7ف���ي الع���ام  .2019وإذا أخذنا
بنظ���ر االعتب���ار أن العام  2018ش���هد توفير % 12

فقط من األدوية األساس���ية بش���كل كامل طوال
تتوفر إطالق���ا  % 49من األدوية
ّ
الع���ام ،بينما ل���م

األساسية وتوفر الباقي منها والبالغ  % 39بشكل

األدوية األساس���ية الت���ي تحتاجها المستش���فيات
فح���دث وال ح���رج ويكفينا مثال ن���درة توفر األدوية

وبن���اء عل���ى ذلك ،يمكنن���ا تقدير حجم
الس���رطانية.
ً
المؤسس���ات
العج���ز الدوائ���ي ال���ذي تعان���ي من���ه
ّ

الصحي���ة الحكومي���ة وما يعنيه ذلك م���ن خلل في
تقديم العالج المناسب وتأثيره في شفاء المريض

أو اضط���راره لتوفيره من القطاع الخاص وما يعنيه
ذلك م���ن إثقال لكاه���ل المريض والمش���اكل التي

ترافقه.

جدول رقم ( :)2توزيع التخصيصات

تفاصيل

كم���ا يع���د اإلنفاق الصحي للش���خص الواحد في العراق من األقل في منطقة الش���رق

األوس���ط وش���مال أفريقيا وهو ال يتجاوز  155دوالراً في الس���نة للعام  2015بحس���ب

منظم���ة الصح���ة العالمي���ة .بينم���ا يبل���غ ف���ي مص���ر ( 157دوالراً ) واألردن ( 257دوالراً )

وتون���س ( 258دوالراً ) وإي���ران ( 366دوالراً ) وعم���ان ( 636دوالراً ) ولبنان ( 645دوالراً )

مبين في الشكل رقم (.)3
والبحرين ( 1190دوالراً ) وفي قطر ( 2030دوالراً ) وكما هو ّ

شكل رقم ()3
معدل اإلنفاق على الصحة
في دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

2015
الوزارة والمحافظات

الوزارة

المحافظات عدا كركوك
ونينوى

المجموع

تعويضات الموظفين

2801.277349

1049.400524

2477.231159

3526.631683

المستلزمات الخدمية

844.270466

35.130183

54.307767

89.43795

المستلزمات السلعية

1919.560000

1579.845295

168.013525

1747.85882

صيانة الموجودات

127.814050

191.389675

58.630078

250.019753

6.242393

11.190233

17.432626

3.658463

3.518922

7.177385

2.344296

0

2.344296

3.64823

76.237758
0

النفقات الرأسمالية

55.608300

المنح واإلعانات وخدمة الدين
االلتزامات والمساهمات

2.086500
1.155000

البرامج الخاصة

84.262660

72.589528

الرعاية االجتماعية

00

00

0

المجموع عدا تعويضات الموظفين

2275.914976

1891.199833

299.308755

2190.508588

2776.539914

5717.140271

351.300301

0

351.300301

مجموع النفقات الجارية
المشاريع االستثمارية

5077.292295
340.000000

األدوية

1533.465000

2940.600357

1500.000000

إجمالي الموازنة

5417.292295

نسبة المرتبات إلى باقي النفقات

51.7

58.1

نسبة االدوية إلى باقي النفقات

28.3

24.7

6.3

5.8

نسبة المشاريع االستثمارية
إلى باقي النفقات
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2019

3291.900658

2776.539914

6068.440572
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توجهات ومعالجات وزارة الصحة:

له:

الت���آزر ف���ي االس���تثمار االمث���ل للم���وارد المتاح���ة في

.3الحماية المالية في الصحة

لق���د تبنّ ت وزارة الصحة في مراحل مختلفة مجموعة

لق���د أس���هم ه���ذا التعدي���ل ف���ي توفي���ر م���وارد

إل���ى زي���ادة اإلي���رادات المتأتي���ة لقطاع الصح���ة وبما

نفس الوقت تأمين دخل إضافي لكوادر المستشفيات

حد
تقدي���م خدم���ات الرعاية الصحي���ة وتحقيق أقصى ّ
م���ن الكف���اءة والفاعلية في اس���تجابة النظ���ام لتلبية

لجميـ���ع المـواطنين مـن خـالل تطـوير مبـادرات يكـون

المش���اركين في التداخالت الجراحية والفحوص التي

المقرة في السياس���ة
ّإن سياس���ة التموي���ل الصح���ي
ّ

الفقيـ���رة مـن األعبـاء المالي���ة المترتبة على حصولهم

من الرؤى والخطط والبرامج واإلجراءات التي تهدف

يمكنه���ا م���ن تحقيق األه���داف المرس���ومة ،وفي ما
يلي أهمها وفقا للتسلسل التاريخي:
عام :2008

للمستش���فيات لتغطي���ة بع���ض م���ن احتياجاتها وفي

تجري ضمن ما يعرف باألجنحة الخاصة.
عليه:

الحاجات الصحية للفرد والمجتمع العراقي.

تتضمن األركان التالية:
الصحية الوطنية
ّ
.1الموارد المالية:

توفي���ر الحماي���ة المالية من أجل ضم���ان رعايـة صـحية
قـانون الضـمان الصـحي أحـدها مـن أجـل حمايـة األسـر
عل���ى الخدمات الصحيةّ .إن الخدمات األساس���ية في

المؤسسات الصحية الحكوميـة مجانيـة أو قـد تخضـع
إلجـور رمزي���ة عند الحصول عليها من أجل زيادة وعي

ف���ي الع���ام  ،2008وبعد مناقش���ات محدودة وعلى

لق���د س���مح ه���ذا التعدي���ل بإدخ���ال خدم���ات القطاع

الممـ���ول الـرئي���س للمـ���وارد الماليـ���ة
الدولـ���ة هـ���ي
ّ

المواطن بتكاليف خدمات الرعاية الصحية.

الشعبية رقم ( )89لسنة  1986الذي نشر في جريدة

تضارب���ا واضح���ا ف���ي المصالح واتس���ع الحقا ليش���مل

الصحي���ة وتدري���ب وتطوي���ر موارده���ا البش���ـرية مـ���ع

كلفة السياسة الصحية الوطنية

المواط���ن ،وهي مس���ؤولة عـ���ن زيـ���ادة التخصيصـات

 )2023آلي���ة عام���ة الحتس���اب الكل���ف ووضع���ت لها

عجالة ،تم تمرير قانون تعديل قانون العيادات الطبية

المؤسس���ة الصحي���ة الحكومية وخلق
الخاص داخ���ل
ّ

الوقائ���ع العراقية بالع���دد  4098في 2008/11/24

إج���راء الكثي���ر من الفح���وص مقابل مبال���غ مالية خارج

الم���ادة ( :)2تض���اف المادة ادناه إل���ى القانون لتكون

الموازنة العامة لوزارة الصحة وبقيت تحت إدارة دائرة

وينص في المادة (:)2

ويعدل تسلسل المواد األخرى
المادة (التاسعة) منه
ّ
تبعا لذلك:

المادة التاسعة:

الخاص���ة ف���ي المستش���فيات
أوال :تعام���ل األجنح���ة
ّ
ً

الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية وتشمل
بأحكام هذا القانون.

ثانيا :ينظم عمل األجنحة الخاصة التي ال تزيد نسبتها

أس َّ���رة المستش���فى ذات العالق���ة
ع���ن  25%م���ن ِ

بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

ينفذ هذا القانون من تاريخ نش���ره في
الم���ادة – ّ – 3

الجريدة الرسمية.

ح���دده القان���ون له���ذا التعدي���ل ه���و
والغ���رض ال���ذي ّ

الخاصة بالمستش���فيات الحكومية
معاملة االجنح���ة
ّ

شرع هذا القانون.
معاملة العيادات الطبية الشعبيةّ ،
لألسف ،ال تتوفر لدينا تفاصيل بشأن مجمل اإليرادات

المتأتي���ة عن عمل األجنحة الخاص���ة وطريقة توزيعها
وحجم أثرها في توفير احتياجات المستش���فيات دون

إغفال ّأن العمليات تجرى في نفس الصاالت العائدة

للمستشفى وتستهلك موارد الخدمات العمومية.
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أوقات الدوام الرسمي .كما لم تدخل اإليرادات ضمن

العيادات الشعبية بوصفها تخضع للتمويل الذاتي.
عام :2013

للمؤسس���ـات الصـحي���ة مـ���ن أجـ���ل تقـدي���م الخـدمات
ّ
المحافظـة علـى مسـتوى مـنخفض لإلنفاق مـن قبل

الماليـ���ة للقطـ���اع الصـح���ي فـ���ي الموازنـ���ة المركزي���ة

ووفق الحاجات الصحية وإضافة مصادر تمويل أخرى
واعتم���اد االس���تثمار في تقـدي���م الخدم���ات الصحية

كمورد مالي يضم���ن تقديم خدمة صحية ذات جودة

ف���ي الع���ام  ،2013تبنّ ���ت وزارة الصح���ة السياس���ة

عالية.

االحتياج���ات الصحية الس���كانية المتنامية ومحدودية

.2اإلدارة المالية:

تتضمن مجموعة
التنمي���ة الوطني���ة (،)2017-2013
ّ

ودوائــ���ر الصــحة وتحس���ــين الكفــ���اءة ،والقـدرة علـى

تطورات القطاع الصحي العراقي في المستقبل.

مـ���ن خـ�ل�ال زيـ���ادة التنس���ـيق مـ���ا بـي���ن وزارات الصحة

الصحي���ة الوطني���ة ( ،)2023-2014آخ���ذة باالعتب���ار

لقد تبنَّ ت السياسة الوطنية للخطة العشرية (-2014
س���يناريوهات مختلفة ومن خالل االس���تعانة بنماذج

الكلف���ة التي ت���م وضعها ف���ي خارط���ة الطريق ،فقد

اعتمدت ستة عناصر رئيسة لحساب الكلفة وهي:
.1التكلفة الجارية لتقديم الخدمات.

.2االس���تثمار ف���ي م���وارد بش���رية إضافي���ة (التدري���ب

والتأهيل).

.3بناء وتطوير المنش���آت الصحية.

الموارد ووفق ًا لما ورد في الدس���تور العراقي وخطة

تطــوير نظــام اإلدارة الماليــة علــى مس���ــتوى المركــز

.4االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

األه���داف واالس���تراتيجيات التي من ش���أنها أن تقود

االس���ـتجابة والمس���ـاءلة والتـدقي���ق والش���ـفافية

اإلدارية.

ت���م تطوير السياس���ة الصحية الوطني���ة من قبل
لق���د ّ

والمالي���ة والتخطي���ط .توحيــ���د الموازنــة التش���ــغيلية

البرلم���ان ومجال���س المحافظ���ات ووزارات (التعلي���م

والتوجــ���ه نحــ���و موازن���ة البرامج ضمن إطار متوس���ط

كوردستان) ومنظمة الصحة العالمية والنقابات ذات

االس���تراتيجية وتطــوي���ر موازنــ���ات مس���ــتجيبة للنــوع

وش���امل يتطل���ب االلتزام المس���تمر بهذه السياس���ة

تكلفــة أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحية حس���ب

وزارة الصح���ة وبالتعاون م���ع لجنة الصحة والبيئة في

واالس���ــتثمارية لــ���وزارة الصــحة تحــت س���ــقف واحــد

العال���ي ،المالي���ة ،التخطي���ط ،وزارة صح���ة إقلي���م

االجـ���ل وربطهـ���ا بالسياس���ـات الصـحي���ة والخطـ���ط

العالقة وتهدف إلى إنشاء نظام صحي وطني عادل

يــتم تقــدي���ر التكــاليف لتحديــد
االجتمــاع���ي علــى أن ّ

م���ن قب���ل جميع أصح���اب الش���أن (ذوي العالقة) من

العنصر.

الش���ركاء من أجل تركي���ز جهوده���م وتحقيق مفهوم

.5التطوي���ر التنظيم���ي وتعزي���ز الق���درات والقابلي���ات
.6الحوكمة واإلدارة.

إن احتساب التمويل المالي الخاص بالسياسة الصحية
الوطنية وبما يمكنها من تحقيق أهدافها للس���نوات

العش���ر القادم���ة بحس���ب نف���س الخطة ق���د ال يكون
س���هال وقد تم وض���ع تصوري���ن افتراضيي���ن يعتمدان
المعايير اآلتية:

)1إن اإلنف���اق عل���ى الف���رد س���وف ال ينخف���ض دون
ّ
وإن اإلنفاق العام
حدود مستوى موازنة عام َّ 2011

سيزداد للصحة مع زيادة عدد السكان.

ستتحسن بمعدل  3%سنويا.
)2األجور والرواتب
ّ
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تضخم الدينار العراقي للوصول إلى حدوده المعقولة.
ّ
)3ستتم السيطرة تدريجيا على

الصح���ة لعام  ،2017نج���د أن مراك���ز الرعاية الصحية

الصح���ي وخيارات زيادة التخصيص���ات المالية لقطاع

)5س���يخصص  % 30م���ن الموازن���ة لبن���اء رأس المال خالل الس���نوات الخم���س األولى
ّ

م���ن زي���ارة واحدة ل���كل مواطن في الع���ام (المعدل

إل���ى التغطية الصحية الش���املة وحصول المواطنين

حصة الفرد خالل مدة عشر سنوات
السيناريو االول يفترض حصول زيادة متوازنة في ّ

حققت إيرادات
يتبين لنا أن الوزارة َّ
وبحس���بة بسيطة ّ

في الجدول رقم (( )3علما ّأن األرقام بالدوالر األمريكي).

اإليرادات المتأتية من أجور التحاليل واألشعة.

األولي���ة ش���هدت  24,187,297زي���ارة وبمعدل أقل

المدة.
)4سيخصص  % 10من الموازنة إلى التدريب خالل هذه
ّ
ّ

الس���نوي للزيارات يتراوح بين  6-4زيارات في العام).

و 20%خالل السنوات الخمس الثانية.

تزي���د عل���ى  24ترلي���ون دين���ار عراق���ي دون حس���اب

حصة الفرد خالل المدة نفسها وكما هو مبين
بينما يعتمد السيناريو الثاني على ثبات ّ
جدول رقم ( :)3سيناريوهات تمويل السياسة الصحية الوطنية وفقا لعناصر حساب الكلفة (بالدوالر)

2015

220

33

7.26

0.67

2.01

4.03

0.54

7.13

0.67

1.57

4.35

0.54

2019

240

37

8.88

0.82

1.64

5.75

0.67

8.65

0.91

1.57

5.5

0.67

2013

210

31

6.51

0.6

1.81

3.61

0.49

7.25

0.82

1.57

4.37

0.49

2015

210

33

6.93

0.64

1.92

3.85

0.52

7.77

0.87

1.57

4.81

0.52

2019

210

37

7.77

0.72

1.44

5.03

0.58

8.90

0.98

1.57

5.77

0.58

السيناريو

السنة

حصة الفرد السنوية

عدد السكان المتوقع
بالماليين

الميزانية المتوقعة
بالمليارات

التدريب بالمليارات

نفقات استثمارية بالمليارات

نفقات جارية بالمليارات

الحوكمة بالمليارات

الكلفة التقريبية بالمليارات

التدريب بالمليارات

نفقات استثمارية بالمليارات

نفقات جارية بالمليارات

الحوكمة بالمليارات

2013

210

31

6.51

0.6

1.81

3.61

0.49

6.61

0.55

1.57

4

1

2

له:

عام :2016

ألول مرة ،تحاول وزارة الصحة ،تحديد كلفة واضحة
ّ

ف���ي الع���ام  ،2016أق���رت وزارة الصح���ة مجموع���ة

نظ���ر االعتب���ار اإلمكانيات المتاح���ة والمحتملة وفقا

الرعاي���ة الصحي���ة األولي���ة والمستش���فيات العام���ة

ومطلوب���ة وضمن س���يناريوهات مختلف���ة تأخذ في
لخارطة الطريق لتحقيق األهداف المرسومة.
عليه:

تقدمه���ا ف���ي مراك���ز
م���ن األج���ور للخدم���ات الت���ي ّ
والتخصصي���ة .فعلى س���بيل المثال ،ت���م تحديد أجرة

الكش���فية بمبل���غ ( )1000دين���ار ،واالش���عة بمبل���غ
( )2000دينار والتحلي�ل�ات بـمبلغ ( )1000دينار لكل

ال يب���دو ّأن عملي���ة احتس���اب الكل���ف أخ���ذت بنظ���ر

تحلي���ل وأجور العملية الصغ���رى بمبلغ ( )5000دينار

والمس���تلزمات وتغطي���ة االحتي���اج الدوائ���ي وتعزيز

( )150000دين���ار والعملي���ات ف���وق الكب���رى بمبلغ

االعتب���ار احتياج���ات القط���اع الصح���ي لألجه���زة

الجودة واالعتمادية وغيرها.
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والوس���طى بمبلغ ( )100000دين���ار والكبرى بـمبلغ
( )200000دينار.

وبالع���ودة إل���ى التقري���ر اإلحصائ���ي الس���نوي لوزارة

عل���ى رعاية صحية «أساس���ية» دون أن تكون هناك
وتحدث ع���ن أربعة اتجاه���ات لرفع
أي أعب���اء مالي���ة.
ّ

مستوى تمويل القطاع الصحي:

االتجاه األول :زيادة حصة الصحة في الموازنة

وأما في ما يتعلّ ق بخدمات الرعاية الصحية الثانوية

الحكومية.

والتخصصية فنجد أنّ ها قامت بإجراء  261486عملية

الصحي ووضعت التأمين الصحي االجتماعي كخيار.

تق���دم ف���ي المستش���فيات العام���ة
والثالثي���ة الت���ي
ّ

0.49

الصحة .وإذ إن خطة الوزير المعلنة في كتابه تهدف

االتجاه الثاني :إيجاد مصادر تمويل إضافية للقطاع

ف���وق كب���رى و 260787عملي���ة كب���رى و326010

االتجاه الثالث :إيجاد مصادر مبتكرة للتمويل الصحي

كلي يتجاوز  15ترليون دينار.

المنتجات الضارة مثل التبغ والكحول وغيرها من

عملي���ة متوس���طة و 554249عملية صغ���رى بإيراد

له:

المتحققة بش���كل
ّ
يمكن أن ت���درس قيمة اإليرادات

المتحقق في تقييم الخدمات
ّ
تفصيلي لقياس األثر

المتقدم���ة ومدى تحس���ينها وتخفيف الضغط على

مثل التبرعات ورفع الضرائب (ال سيما على
األطعمة غير الصحية).

االتجاه الرابع :توفير المزيد من الصحة مقابل ما هو

متاح من مال عبر استخدام رشيد وعقالني وعالي
المردود.

مؤسساتنا الصحية.

له:

عليه:

كلفتها والتخصيصات المالية المطلوبة لتسييرها.

ال تشكّ ل اإليرادات المتأتية ،رغم عدم حصرها بشكل
واض���ح وتفصيل���ي ،قيم���ة كبي���رة ممكن أن تش���كّ ل
إضاف���ة مهمة لتغطية جانب م���ن الكلفة المطلوبة
لتقدي���م الخدمات الصحية والطبية للمواطنين .كما

أنّ ه���ا تتع���ارض مع مب���دأ مجاني���ة الخدم���ات الصحية
األساسية الذي أقرته السياسات الصحية الوطنية.
عام :2019

التأكي���د على مجانية الخدمات األساس���ية دون بيان

عليه:

•ل���م يتم الحدي���ث عن الخدمات الطبي���ة الثانوية
تقدمها المستش���فيات وهل
والتخصصية التي ّ

ستكون مجانية وبدون أعباء مالية؟

يقدم رؤية واضح���ة لتوجه ال���وزارة وتقديم
•ل���م ّ
خطط واضحة وتفصيلية.

•ال توج���د تفاصي���ل عن ماهي���ة التأمي���ن الصحي

ف���ي الع���ام  ،2019وضم���ن أولوي���ات عم���ل ال���وزارة

االجتماع���ي وه���ل سيش���مل موظف���ي الدولة

الصح���ي في الع���راق ،التحديات وأولوي���ات العمل)،

وخيارات التأمين وما يتحمله المواطن من أعباء

حددها الوزير عالء العل���وان في كتابه (الوضع
الت���ي ّ
نص���ت الفق���رة ( )2عل���ى مراجع���ة آلي���ات التموي���ل

وما طبيعة االس���تقطاعات المتوقعة وشكلها
مالية (دون وجود ضمانات بتحسين الخدمات).
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يقدم وصفة جديدة
•يب���دو أن كل وزير يحاول أن ّ
دون أدن���ى مراجعة لما س���بق إنج���ازه وتقديمه

(تخل���و م���ن أرق���ام وبيان���ات وتحلي���ل للتج���ارب
السابقة والدروس المستفادة).

اإلشكاليات والحلول:

التخصيص���ات الالزم���ة للقط���اع الصح���ي نتيج���ة
لسياساتها التي ال تضع صحة المواطن كأولوية؟

بالعودة للسياسة الصحية الوطنية التي تبنّ تها وزارة

المادة (:)30
أو ًال :تكفل الدولة للفرد ولألسرة وبخاصة الطفل

الكلفة التقديري���ة والتخصيص���ات المتوقعة للصحة

ثانيًا :تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي

للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز

متوازن���ة في حصة الفرد ومع الس���يناريو الثاني أيضا

على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،وتوفر

في الحالتين .وهذا يؤش���ر بش���كل واضح تراجعاً في

بهم ،وينظم ذلك بقانون.

بم���ا يتواف���ق وزي���ادة االحتي���اج المتوق���ع للخدمات

عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة ،وتعمل

ال���ذي يفت���رض ثباتاً ف���ي حصة الف���رد وبحدود 40%

لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية

التخصيصات المالية ناهيك عن الطموح في زيادتها

المادة (:)31
أو ًال :لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ،وتعنى

الصحية والطبية سنويا وكما هو مبين في الجدول
رقم (.)4

والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات

ثالثا:

مستشفيات أو
ٍ
ثانيًا :لألفراد والهيئات إنشاء

حددته���ا ال���وزارة ف���ي كتابه���ا (الوضع
العم���ل الت���ي ّ

الدولة بالصحة العامة ،وتكفل وسائل الوقاية
والمؤسسات الصحية.

وبإشراف من
ٍ
عالج خاصة،
مستوصفات أو دور
ٍ
ٍ
الدولة ،وينظم ذلك بقانون.

لقد أغفل���ت السياس���ة الصحية الوطني���ة وأولويات

الصح���ي في الع���راق ،التحدي���ات وأولوي���ات العمل)
دور القط���اع الخ���اص ف���ي تقدي���م خدم���ات الرعاي���ة

الصحي���ة األولي���ة والثانوية والثالثي���ة وحجم اإلنفاق

لق���د عجز الن���ص الدس���توري عن توضيح مس���ؤولية

المؤسس���ات الصحي���ة
الصح���ي للمواطني���ن خ���ارج
ّ

مجاني���ة الرعاي���ة الصحية وأن يخل���و الضمان الصحي

وغيره���ا) وأثر ذلك في التنافس���ية وتحس���ين جودة

للتأوي�ل�ات ف���ي ظ���ل عج���ز الحكوم���ة ع���ن تأمي���ن

القطاعين العام والخاص.

الدول���ة بش���كل واض���ح وه���ل كلم���ة تكف���ل تعن���ي

الحكومية (كشف وفحص وعالج وتداخالت جراحية

واإلجتماع���ي من أي كلفة وبالتال���ي ترك الموضوع

الخدمات عدا إشكالية تضارب المصالح والعمل في
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الميزانية المتوقعة بالمليارات

التخصيص المالي

ساس���ية والتخصصية وأمور

ف���إن هناك عج���زا كبي���را يظهر مع
تفصيلي���ة أخ���رى،
َّ

الكلفة التقريبية بالمليارات

سيناريو 2

بنظ���ر االعتب���ار ،كما يب���دو ،حج���م االحتي���اج الدوائي

تقديرات السيناريو األول الذي يفترض حصول زيادة

الدخل المناسب ،والسكن المالئم.

نسبة العجز (الكلفة/التخصيص)

لنف���س األع���وام ،ورغم أن حس���اب الكل���ف لم يأخذ

حرة كريمة ،تؤمن لهم
حياة ٍ
األساسية للعيش في ٍ

الميزانية المتوقعة بالمليارات

التخصيص المالي

العام���ة لعام���ي  2015و 2019وس���يناريوهات

للع���راق لألدوي���ة األ

الكلفة التقريبية بالمليارات

سيناريو 1

الصحة للفترة من ( )2023-2014وإجراء مقارنة بين

أوال:لقد وضعت ،في الدستور العراقي النافذ،

والمرأة الضمان االجتماعي والصحي ،والمقومات

وفقا لسيناريوهات السياسة الصحية الوطنية لعامي  2015و2019

ثانيا:

التخصيص���ات الممنوحة ل���وزارة الصحة في الموازنة

مادتان ذات صلة بالخدمات الصحية وهما:

ّ
يوضح نسبة العجز بين الكلفة والتخصيص المالي للصحة
جدول رقم ()4

نسبة العجز (الكلفة/التخصيص)

وفي ظل:

ع���دم وض���وح الرؤي���ة بخص���وص مجاني���ة الخدم���ات
الرعاي���ة الصحي���ة (التي لم تعد مجانية) وهل تش���مل

األساسية فقط (كما تش���ير لذلك السياسة الصحية
حددها العلوان في
الوطني���ة وأولويات ال���وزارة التي ّ
 )2019أم تش���مل خدم���ات الرعاية الصحي���ة الثانوية

والثالثي���ة أيض���ا (التخصصية) .وعدم وجود دراس���ات
تفصيلي���ة بش���أن الكلف���ة مقاب���ل الكف���اءة للخدمات
المختلفة.

1.1ضع���ف كفاءة وج���ودة خدم���ات الرعاية الصحية
الت���ي تتمظه���ر من خ�ل�ال ميل الن���اس للحصول
عل���ى الخدم���ات الطبي���ة عب���ر القط���اع الخ���اص

والسفر للعالج في الخارج.

2.2تراجع حجم التخصيص���ات المالية لقطاع الصحة
وبما ال يتناسب مع االحتياجات الصحية والزيادة

السكانية وغيرها من األسباب.
يتوجّ ب:

تح���دد أولوياتها وتج���ري التغييرات
عل���ى الدول���ة أن
ّ
المناسبة لتأمين التغطية المالية المطلوبة لتحقيق

2015

2019

8.56

10.38

8.71

10.66

% 36.7

% 41.5

10.7

9.32

6.07

5.42

10.68

9.32

6.07

5.42

% 43.2

% 41.9

أهداف التنمية المستدامة.

على الوزارة أن تكون واضحة وصريحة وشفافة بشأن
قدراته���ا ف���ي ض���وء التخصيص���ات وإمكاني���ات تأمين

إي���رادات إضافي���ة لتعزي���ز موارده���ا المالي���ة وبش���كل

واقعي وما يمكن وال يمكن القيام به بشكل مجاني
وما يجب على المواطن أن يتحمله من أعباء مالية.

ف���ي ض���وء ذل���ك ،وبعي���دا ع���ن حج���م التخصيص���ات
أي من الحلول اآلتية:
الحكومية ،يمكن مناقشة ٍّ

1.1الهيكلة اإلدارية والمالية وترشيق الكادر الوزاري
وتخفيض اإلنفاق على مرتبات الموظفين.

2.2الدفع على أساس األداء

.)Payment by Performance(3.3

4.4الشراكة بين القطاع العام والخاص.
5.5التأمين الصحي بأشكاله المختلفة.
6.6مشاركة الكلفة (.)Cost-Sharing

7.7االستعانة بمزودي الخدمة في القطاع الخاص
(.)Outsourcing

8.8فصل القطاع العام عن الخاص.
9.9خصخصة المؤسسات الصحية.
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العمالة االجﻨبية

و

أﺛرﻫا في البطالة
مركز الرواق
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رأس المال البﺸري
قس���م رأس الم���ال ف���ي األدب االقتص���ادي إل���ى
ُي َّ
يتكون م���ن أصول نقدية
رأس الم���ال الم���ادي ،الذي ّ
وممتل���كات مادي���ة (مع���دات وعق���ارات) أو فكري���ة
كاالختراع���ات وغيرها من أش���كال الملكي���ة الفكرية،
ّ
المتمث���ل في مجموع القوى
ورأس المال البش���ري،
العامل���ة الت���ي تمتل���ك الق���درة والتفكي���ر والتجدي���د
واالبت���كار بفع���ل المعرف���ة الكامن���ة ف���ي أذه���ان
العاملي���ن التي تخلق مه���ارات القيادة والقدرة على
ح���ل المش���اكل واتخاذ الق���رارات الرش���يدة والتعامل
م���ع المخاط���ر .فاالهتم���ام برأس المال البش���ري حاز
عناي���ة العلم���اء والمفكرين ،فقد أش���ار آدم س���ميث
ف���ي كتابه ث���روة األمم إل���ى تأثير مه���ارات العاملين
ف���ي العملية اإلنتاجي���ة وجودة المخرج���ات ،وطالب
تحدد األجور على وفق م���ا يبذله العاملون من
ب���أن ّ
وقت وجهد وكلفة لكسب المهارات المطلوبة في
أدائهم لمهامهم ،مش���يرا إلى َّأن العمل البشري هو
مص���در القيم���ة .وف���ي العص���ر الحال���ي زاد االهتمام

برأس المال البش���ري كرد فع���ل للمبالغة في أهمية

دور رأس المال المادي في التنمية االقتصادية وفي

النظام االقتصادي ككل ،وكان ذلك قبل الستينيات
من القرن العش���رينُ .يعد شولتز وبيكر أبرز مؤسسي

مدرس���ة رأس المال البشري في االدب االقتصادي
المعاص���ر ،1إذ أخ���ذ مب���دأ رأس الم���ال البش���ري ف���ي

االزده���ار والتوس���ع بع���د النتائج التي توصل���ت اليها
األبح���اث والدراس���ات التي اكتش���فت ّأن الزيادة في

النات���ج القوم���ي في ال���دول الصناعي���ة المتقدمة ال
جد ًا
س���يما الوالي���ات المتحدة االمريكية
تع���د كبيرة ّ
ّ

بالمقارن���ة بالزي���ادة ف���ي عوامل اإلنت���اج ،فقد أثبتت
تل���ك الدراس���ات واألبح���اث ّأن عائ���د االس���تثمار في

رأس الم���ال البش���ري أكب���ر بكثير من عائد االس���تثمار

في رأس المال المادي.

 .1هندة مدفوني ،االستثمار في رأس المال البشري كمدخل استراتيجي
لتحسين جودة التعليم العالي في ظل اقتصاد المعرفة ،أطروحة دكتوراه،
جامعة العربي بن مهيدي  -ام البواقي ،كلية العلوم االقتصادية ،قسم
صص إدارة المنظمات ،الجمهورية الجزائرية
علوم التسيير ،تخ ّ
الديمقراطية الشعبية ،2017،ص.15
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االستﺜمار في رأس البﺸري
تش���كّ ل الموارد البش���رية المؤهلة والقادرة عنصر ًا
مهم��� ًا وش���رط ًا أساس��� ًا ف���ي التنمية الش���املة للدول
عد من أه���م عناصر الثروة في الدولة،
وتقدمه���ا ،بل تُ ّ
فالم���وارد الطبيعية والمالية تأت���ي بدرجة متأخرة عن
الم���وارد البش���رية ،فبدون الم���وارد البش���رية الكفوءة
والمدرب���ة تدريب���ا جي���دا ل���ن تك���ون للم���وارد الطبيعية
والمالي���ة قيم���ة تذك���ر .وما يؤك���د ه���ذا المذهب هو
تجربة المانيا عندما خرجت خاسرة من الحرب العالمية
الثانية وقد ُد ّمرت منش���آتها االقتصادية واالجتماعية
وك���ذا رأس ماله���ا الم���ادي ،اال ّأن موارده���ا البش���رية
دمرته الحرب
المقتدرة اس���تطاعت أن تُ عي���د تعمير ما ّ
وتجع���ل الماني���ا ف���ي مقدم���ة ال���دول االقتصادي���ة
والصناعية ،وهذا األمر ينطبق على اليابان .وفي ذات
الس���ياق فهناك الكثير من الدول التي تنعم بالثروات
الطبيعي���ة الوفيرة ورأس المال الكبير اال أنّ ها فش���لت
دوال منتجة مصنّ عة إنما تعتاش على ما
في أن تكون ً
تستورده من دول العالم المتقدم ،فبال موارد بشرية
مقت���درة ومؤهل���ة لن تس���تطيع هذه ال���دول التقدم
والرقي واالعتماد على نفسها.
تعريﻒ البطالة
هن���اك تعاري���ف كثي���رة للبطال���ة لكنّ نا ولالختصار
س���نكتفي بتعري���ف منظمة العم���ل الدولي���ة للبطالة
ب��أنّ ��������ه «لف���ظ يش���مل كل األش���خاص العاطلين على
العم���ل رغم اس���تعدادهم له ،وقيامه���م بالبحث عنه،
بأج���ر أو لحس���ابهم الخ���اص ،وق���د بلغوا س���ن ًا قانونية
عاط���ال عن العمل
يعد
تؤهله���م للكس���ب» .وعليه ال ّ
ً
االطفال والمرضى والعجزة وكبار الس���ن الذين أحيلوا
عل���ى التقاع���د ،وكذل���ك الطلب���ة المس���تمرون ف���ي
س���ن العم���ل وال يبحث���ون عنه،
الدراس���ة مم���ن بلغوا
ّ
توفر
وهكذا يكون الش���خص عاطال ع���ن العمل اذا ما ّ
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فيه شرطان أساسيان مجتمعان:2

تسببه من
النظام السياسي ،وذات بعد تعليمي لما ّ

انخف���ض أيضا معدل البطال���ة إلى ( ،)10.59وبعد أن

 .2أن يبحث عن فرصة للعمل.

إكم���ال تعلي���م أطفال���ه ،وك���ذا له���ا آثار صحي���ة نتيجة

بالس���نوات الس���ابقة ارتف���ع قليال ف���ي  ،2016فكان

 .1أن يكون قادر ًا على العمل.

آث���ار على أس���رة العاط���ل من حيث ع���دم قدرته على

ضي���ق ذات الي���د الذي يمنعهم م���ن مراجعة االطباء

عن���د المرض ،أما آثارها النفس���ية فق���د تكون مدمرة
للش���خص العاطل والمجتمع نتيجة الحالة النفس���ية

دخلت العمالة االجنبية إلى العراق
بشكل واضح وكبير في ثمانينيات
القرن العشرين إبان الحربية العراقية
االيرانية وحصول نقص في االيدي
العاملة ،األمر الذي أدّى بالنظام
السابق إلى تسهيل دخول العمالة
العربية إلى العراق ،وبالتحديد العمالة
المصرية والسودانية واالردنية
والمغاربية وغيرها

البطالة ..أسبابﻬا وأﻧواعﻬا
يتراوح معدل البطالة في العراق بعمر ( )15سنة
فاكثر بين ( 28.1في  )2003وبين ( 13.8في ،)2017
وتراوح معدل النش���اط االقتصادي بين ( 49.72في
 )2006وبي���ن ( 42.8ف���ي  ،)2017للبطال���ة أبع���اد
مختلفة ،اقتصادية واجتماعية وسياس���ية وتعليمية
وصحي���ة ونفس���ية وأمني���ة ،فهي ظاه���رة اقتصادية
تعد
تبي���ن وجود خلل في النش���اط االقتص���ادي ،كما ّ
ّ
ف���ي ذات الوق���ت ظاه���رة اجتماعي���ة بس���بب اآلث���ار
االجتماعي���ة الت���ي تخلّ فها في المجمتع ،وسياس���ية
عندم���ا يحت���ج العاطلون ع���ن العمل عل���ى الحكومة
لتتحول س���ريعا هذه
ومطالبته���ا بخلق ف���رص عمل،
ّ
االحتجاجات المطلبية إلى سياسية تهدف إلى تغيير
 .2د .رمزي زكي يوسف ،االقتصاد السياسي للبطالة ،عالم المعرفة ،الكويت،
 ،1998ص.15

السيئة له ،مما يجعله غير متزن في سلوكه وتعاطيه
مع أموره الحياتية ،ومن آثارها األمنية هو أنّ ها تؤدي
إلى ارتفاع نس���بة الجريمة في المجتمع ،إذ يذكر أحد

الباحثي���ن ف���ي دراس���ة أن البطال���ة بين الش���باب تعد

عام���ال مهماً ودافعا قويا لوقوع الجريمة حيث ُو ِجد

 % 79م���ن أف���راد عينة دراس���ة البال���غ عددها ()348
ارتكبوا الجريمة بسبب البطالة.3

سجل حجم الناتج المحلي انخفاضا في  2015قياسا
ّ

بحدود ( )190,927,899.9مليون دينار استمر معدل
البطالة تقريبا بذات المس���توى ال���ذي كان عليه في

س���جل الناتج
ليس���جل ( ، )10.82وفي 2017
2014
ّ
ّ
5

المحل���ي ارتفاعا ليك���ون بح���دود ()225,722,375.5

س���جل أيضا ارتفاعاً
مليون دينار ولكن معدل البطالة
ّ

بحدود ( ،6)13.8من هذه االرقام نستطيع االستنتاج

أن ه���ذا القانون ال ينطب���ق على وضع العراق في ما

يتعلّ ق بالبطالة وعالقتها بالنمو االقتصادي بصورة

كاملة ومس���تقلة ،وإنّ ما هناك أسباب أخرى تؤثر في
ارتفاع معدل البطالة نجملها في اآلتي:

ُيعد قانون اوكن أحد األدوات المستخدمة بصورة

 .1وج���ود عدد كبير م���ن العمالة االجنبي���ة العاملة

كلفة البطالة ومكاسب النمو االقتصادي .4إذ قاس

 .2انخفاض أس���عار النفط وأثره في تراجع النش���اط

واس���عة من قبل صنّ اع السياسة االقتصادية لقياس

قدر عددها ب� ( )750الف عامل.
في العراق،إذ ُي ّ

اوكن العالقة بين النمو االقتصادي ومعدل البطالة،

االقتصادي في كال القطاعين العام والخاص.

البطال���ة ت���زداد عند تراجع النش���اط االقتصادي وكذا

العمال ومحاسبة أصحاب العمل.

وبموجب هذا القانون اس���تنتج الكثير من الباحثين ّأن
العك���س ،إم���ا على الم���دى الطوي���ل أو القصير ،هذا

يدعون���ا للتس���اؤل هل ّأن هذه العالق���ة تنطبق على
حال���ة الع���راق؟ ،ألنّ ن���ا نالح���ظ ّأن ه���ذه العالق���ة غير

مس���تقرة ،فقد يرتفع حج���م الناتج المحلي االجمالي
دون أن ي���ؤدي إلى انخفاض معدل البطالة ،فعندما
ارتفع الناتج المحلي في الس���نوات ()2013 – 2009

م���ن ( )241,506,072.1 – 110,679,661.9مليون

دينار انخفض معدل البطالة من ( )15.34في 2008
إل���ى ( )11.92ف���ي  ،2012وعندم���ا انخف���ض حج���م
الناتج في  2014إلى ( )232,292192.8مليون دينار
 .3د .تركي بن محمد العطيان ،البطالة وعالقتها بالسلوك االجرامي ،دراسة
نظرية على المجمتع السعودي ،المجلة العربية للدراسات والتدريب – المجلد
 – 21العدد  ،41ص.346
 .4م.د .ندوة هالل جودة و م.د .رجاء عبد ﷲ عيسى ،العالقة بين النمو االقتصادي
والبطالة في العراق ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد  12العدد
 3لسنة .2010

 .3سوء األداء الحكومي في ما يتعلق بإدارة ملف
 .4قل���ة أو انعدام التعيين في الوظائف العامة ،ال
سيما في السنوات بعد .2014

 .5ع���دم حماي���ة المنت���ج العراق���ي بس���بب اعتم���اد
سياسة اقتصاد السوق والمجتمع المفتوح.

 .6ع���دم المواءمة بين التعلي���م ومخرجاته واحتياج
سوق العمل.

 .7ارتفاع معدالت النمو السكاني إذ بلغ .2.58

 .8سوء التوزيع السكاني بين الريف والحضر ،نتيجة
الهجرة من الريف إلى المدينة.

 .9ضعف أو انعدام تدريب وتهيئة الشباب للدخول
 .5المجموعة اإلحصائية السنوية  ،2017الصادرة عن وزارة التخطيط ،تم
االطالع على ملف  pdfفي /http://cosit.gov.iq/AAS2017 2020/7/16
pdf.2017_20%20Statiﬆic%20of%20Abﬆract%Annual
 .6الموجز االحصائي الصادر عن وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي
لﻺحصاء ،تم االطالع على الموقع http://cosit.gov.iq/ 2020/7/16
&ar/?option=com_content&view=article&layout=edit
1220=id
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في مجاالت العمل المختلفة.

التعليمات على وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 .10المتطلب���ات العالي���ة التي تش���ترطها الش���ركات

عند إصدار إجازة العمل مراعاة حاجة العراق إلى

 .11جائحة كورونا.

االقتصاد الوطني حسب متطلبات كل محافظة

التخصصية ال سيما االستثمارية منها.

التﻨﻈيﻢ القاﻧوﻧي
لﻠعمالة االجﻨبية في العراق

األيدي العاملة االجنبية على ضوء ما يتطلبه

بعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب
المهني في بغداد وأقسام العمل في المحافظات،
وضرورة تأييد الدوائر االمنية المختصة من عدم

دخلت العمالة االجنبية إلى العراق بشكل واضح

وجود مانع أمني من اشتغال الشخص االجنبي في

العراقية االيرانية وحصول نقص في االيدي العاملة،

هي سنة واحدة ويمكن تجديدها وفقا لمتطلبات

وكبير في ثمانينيات القرن العشرين إبان الحربية
األمر الذي ّأدى بالنظام السابق إلى تسهيل دخول
العمالة العربية إلى العراق ،وبالتحديد العمالة

المصرية والسودانية واالردنية والمغاربية وغيرها،
إذ ُق ِّدر عدد العمالة العربية في حينها بالماليين،

فإن مدة االجازة
العراق ،وطبقا لهذه التعليمات ّ
الحاجة ،وألزمت التعلميات العامل االجنبي الفني
بتقديم تعهد خطي بتدريب عامل أو أكثر من
العمال العراقيين المتواجدين في المشروع الذي
يعمل فيه ،وحظر القانون على االدارات وأصحاب

وفي بعض الدراسات بلغ عدد العمالة المصرية

العمل تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن

يشرع قانوناً
الهائل للعمالة االجنبية إال أن العراق لم ّ

والشؤون االجتماعية مقابل رسم ،ومنعه من

فقط بحدود ثالثة ماليين عامل ،7ورغم هذا العدد

حاصال على إجازة العمل التي تصدرها وزارة العمل

خاصاً لتنظيم العمالة االجنبية فيه ،وإنما نظمها

االلتحاق بأي عمل قبل الحصول على إجازة العمل.

وتعليمات ممارسة األجانب العمل في العراق رقم

أن عدد العمالة األجنبية في العراق يزيد على ()750

بموجب قانون العمل الملغى رقم  71لسنة 1987
 18لسنة  ،1987لكن هذا العدد تناقص بشكل كبير
في نهاية التسعينيات من القرن المنصرم ،إلى أن

وصل إلى أرقام بسيطة ،ثم ما لبث أن ارتفع عدد
مجددا بعد  ،2003ليصل إلى أرقام
العمالة االجنبية
ّ
المشرع العراقي
كبيرة ،ولكن لالسف عندما أراد
ّ

تشريع قانون العمل لم يفرد العمالة االجنبية بقانون
نظمها بذات قانون العمل الجديد رقم
خاص وإنما ّ

ونص على سريان تعليمات ممارسة
 37لسنة ّ 2015
األجانب العمل في العراق رقم  18لسنة 1987

الصادرة استنادا لقانون العمل الملغى شريطة أن
ال تتعارض مع القانون النافذ ،وقد أوجبت هذه
 .7تم االطالع على الموقع بتاريﺦ 2020/7/29
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.
language=ar&1357041=aspx?id
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من ال���دوالرات للعامل الواحد ،األمر الذي س���يؤدي

ه���ذا يدعو لالس���ف وااللم في ظل الع���دد المرتفع

حول إلى خارج البلد .فاذا
رقم كبير من األموال التي تُ َّ

الس���كّ ان القادرين على العمل الذين تتراوح أعمارهم

إل���ى تضاعف هذا الرقم إلى حد كبير وس���نكون أمام

م���ا التفت���ت الحكوم���ة العراقية إلى هذه المش���كلة
وأس���رعت في معالجتها ،إما م���ن خالل تطبيق بنود

عق���ود االس���تثمار كما ف���ي عقود ج���والت الترخيص

صرح وزير العمل والش���ؤون االجتماعية الس���ابق
ّ

التي تشترط تدريب العمالة العراقية بصورة تدريجية

ج���داً  ،واذا ما فرضنا ّأن
أل���ف عامل  ،وه���ذا رقم كبير َّ

االجنبي���ة ،او م���ن خالل تطبيق قان���ون العمل في ما

8

إل���ى الح���د الذي ي���ؤدي إلى االس���تغناء ع���ن العمالة

كل ه���ؤالء العم���ال هم م���ن العمال���ة الخدمية التي

يتعل���ق بإجازة العم���ل واالحتياج والتدريب ،وتش���ريع

حجم التحويل الخارجي لهذه العمالة س���نويا سيكون

ب���دل تلك القديمة الصادرة منذ أكثر من ثالثة عقود

األدنى لرواتب العمالة االجنبية في العراق ال س���يما

ليك���ون الع���راق أم���ام فرص���ة االس���تفادة م���ن هذه

ف���إن
تتقاض���ى راتب���ا ش���هريا ال يتج���اوز ( )400دوالر
ّ

بح���دود ( )3.6ملي���ار دوالر ،علم���اً ّأن ه���ذا ه���و الح���د
اذا م���ا أخذن���ا بنظ���ر االعتب���ار الروات���ب الت���ي يتقاضها
العم���ال االجان���ب ف���ي ش���ركات ج���والت التراخي���ص
النفطية ،وش���ركات إنشاء محطات الكهرباء ال سيما

المحط���ات االس���تثمارية منه���ا ،التي هي أكث���ر بكثير

م���ن المبلغ أع���اله ،فقد تص���ل إلى عش���رات االالف
 . 8تم االطالع على الموقع في 2020/6/4
/91496/https://www.ina.iq

قان���ون خاص بالعمال���ة االجنبي���ة او تعليمات جديدة

وكانت مس���تندة إلى قان���ون العمل القديم الملغى،

األم���وال الكبي���رة التي تنف���ق على العمال���ة االجنبية
التي س���يكون لها األثر الكبير في رفع الناتج المحلي

ش���ك فيه
للبل���د وخف���ض مع���دل البطال���ة ،ومما ال
ّ

تف���رق كثيرا ع���ن العمالة
أن أغل���ب ه���ذه العمال���ة ال ّ

المحلية من حيث الكفاءة والتعليم.

وعلى فرض دقة الرقم الذي ذكره وزير العمل

فإن
الس���ابق بالنس���بة للعمالة االجنبية ف���ي العراق ّ

من البطالة في العراق ،ال سيما اذا ما علمنا ّأن عدد
ما بين ( )64-15س���نة يبلغ ( )21,523,759نس���مة ،
9

أي م���ا يع���ادل  % 56.5م���ن الع���دد الكل���ي لس���كّ ان

بد لنا
العراق ،فاذا م���ا أردنا النهوض بواقع بلدنا فال ّ

من االهتمام الكبير بمواردنا البشرية وتأهيلها لتصبح
ق���ادرة عل���ى اإلنت���اج ف���ي كل المج���االت ،وهنا يقع
عل���ى عاتق الدول���ة االهتمام بهذه الث���روة وتنميتها

واالس���تثمار فيه���ا م���ن خ���الل التدري���ب والتأهي���ل

والتطوير واالدارة ،وخلق فرص عمل جديدة آنية من
خالل تقنين عم���ل العمالة االجنبية من حيث عددها
ومواصفاتها وجعل النس���بة االكب���ر للعمالة الوطنية

واالس���تغناء عن العمالة األجنبية ،ال سيما تلك التي
ال تمتلك مؤه���الت متميزة غير متوفرة في العامل

المحل���ي ،وتطبي���ق االتفاق���ات العقدي���ة الت���ي تنص

عل���ى مراعاة تعيي���ن العمالة الوطنية في الش���ركات

االس���تثمارية وتدريبه���ا لتصبح ق���ادرة بمفردها على
إدارة هذه المشاريع.

 .9الموجز االحصائي الصادر عن وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لﻺحصاء،
تم االطالع على الموقع /http://cosit.gov.iq/ar 2020/7/16
الرواق  -العدد  3تشرين األول 39 2020 -

تقدير موقف

تسبب العمالة االجنبية خطراً على الجانب االمني
ّ
والسياس���ي واالجتماع���ي للبل���د نتيج���ة س���لوك

آﺛار العمالة االجﻨبية
اقت���رن عن���وان العمال���ة االجنبي���ة دائم���ا باألث���ر
السلبي لها ولم يتم التطرق في أغلب االحيان إلى
إيجابي���ات هذه العمال���ة ،فهي ترف���د البلد بخبرات
كبيرة جاهزة من حيث التدريب والتأهيل تسهم في
بن���اء الب���الد التي تحل بها ولذل���ك تكون ذات كلف
ّ
يتمثل في رفع
مالية باهظة ،ومردود إيجابي كبير
روح المنافس���ة بالنس���بة للعام���ل المحلي ليتفوق
عل���ى العام���ل االجنب���ي ،فيجتهد في رف���ع قدراته
وإمكانيات���ه ،كما أنّ ها تس���هم في تحقيق معدالت
ربح مرتفعة للقطاع الخاص نظراً النخفاض أجورها
يميز
مقارن���ة بالعمالة الوطنية ،وقد يكون أهم ما ّ
العمال���ة الخدمية ف���ي العراق اآلن ه���و االنضباط
واالنصياع مقارنة بالعامل العراقي الذي لالس���ف
ص���ار غير منضب���ط وكثير التذم���ر وال ينصاع لألوامر
بس���هولة وال ي���ؤدي ما يطلبه من���ه صاحب العمل
بصورة جيدة ،ولذا نحتاج إلى حملة وطنية لتثقيف
وتهيئة العامل العراقي ليكون أكثر تأهيال وإنتاجية
م���ن العامل االجنبي ،وهذه مهمة تقع على عاتق
الدولة والمجتمع على حد سواء.
وللعمال���ة االجنبي���ة مخاطر اقتصادي���ة واجتماعية
وسياسية وأمنية ،يمكن إجمالها في اآلتي:10

العمالة المحلية.

منافسة العمالة االجنبية.

تجع���ل اس���تقدام العمال���ة االجنبي���ة ُمعق���داً

تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني الدولة بسبب

أكثري���ة العمال���ة االجنبي���ة ف���ي الع���راق تك���ون من
الذكور ،وهذا يؤدي إلى انتشار الجرائم االخالقية.

التوصيات:

 .1تش���ريع قانون خاص بتنظي���م العمالة االجنبية
او إصدار تعليمات جديدة طبقا لقانون العمل
الجديد.

 .2تأهيل وتدريب كل مواطن يرغب في ممارسة
العمل.

 .3النص في القانون أو التعليمات على اش���تراط

الكلي للعاملين في المشروع.

 .4تطبيق بنود عقود جوالت التراخيص النفطية
المتعلق���ة بعرقنة العمالة ،وكذلك الش���ركات
العاملة في بناء محطات الطاقة الكهربائية.

 .5تفعيل دور وزارة العمل والشؤون االجتماعية
في ما يتعلّ ق بمنح إجازة ترخيص العمل.

والتخصص غير المتوفرة لدى
 .6اشتراط الكفاءة
ّ
 .7الن���ص ف���ي القان���ون او التعليمات عل���ى أمور

ق���د ت���ؤدي إل���ى ت���ردي وانحط���اط كف���اءة العامل
منخفضة.

خلق فرص عمل جديدة كبيرة العدد.
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عقيل حبيب

توزيع الموارد في العراق بعد عام 2003
بين صراع الطبقات االجتماعية وسوء اإلدارة
رأفت البلداوي

الحدود البحرية العراﻗية الﻜويتية
في ﺧور عبد الﻠﻪ

كريم جبار السوداني

مش���روع ال تقل عن تسعين بالمائة من العدد

وظائف جيديدة ،ال س���يما في جانب التصنيع

 .10م.م .اسيل عمر مسلم ،التنظيم القانوني للعمالة الوافدة إلى العراق
(دراسة مقارنة) ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد
الثالث/السنة التاسعة  ،2017ص.572

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ﻫﺠمات داعﺶ اﻷﺧيـرة

مح���ددة للعمال���ة المحلي���ة ف���ي كل
نس���بة
ّ

خس���ارة العملة االجنبية بس���بب ارتفاع التحويالت

المحلي بسبب تزايد أعداد العمالة االجنبية وبأجور

حارث رسمي الهيتي

وعادات وتقاليد المغترب بصورة عامة.

ومكلفاً .

المالية للعمالة االجنبية إلى بلدانها.

الغياب والحضور (قراءة في ماهية الدولة)

س����بب الكبي����ر بين
ان
ظهوره����ا األول ه����ي الحاجة امتالك����واذا اعتبرن����ا هن����ا ،إن تل����ك
لكبح جم����اح طرف ًا مجتمعي���� ًا عن طرف الوظائ����ف التي ذكرناها تمثل أبرز ما اتفق عليهعن
آخ����ر ،مهمته����ا الحيلولة دون تمك����ن أحدهم من ومص����ادرة حق����ه ف����ي البقاء ب����كل ما يحمل����ه ه����ذه البقاء من
ابت����الع اآلخر والقضاء عليه ومصادرة حقه في البقاء بكل ض����رورات ،وكل ه����ذا يتطلب أن تحتكر تلك الدول����ة وتمتلك وحدها العنف
م����ا يحمله ه����ذه البقاء من ضرورات ،وكل ه����ذا يتطلب أن تحتكر وأدوات����ه ووس����ائله ،م����ع األخ����ذ بنظ����ر االعتب����ار هن����ا الف����رق الكبير بي����ن امتالكها
رادع أو ضاب����ط .هذا االحتكار
تلك الدولة وتمتلك وحدها العنف وأدواته ووسائله ،مع األخذ بنظر لوس����ائل العن����ف والقهر وبين اس����تخدامها م����ن دون ٍ
االعتب����ار هن����ا الف����رق الكبير بي����ن امتالكها لوس����ائل العن����ف والقهر وبين س����يدفع بالمجتمع ككل الى االنصياع الى قراراتها وس����لطتها فيما بعد من دون أن
رادع أو ضابط .ه����ذا االحتكار س����يدفع بالمجتمع ككل تستخدمه احياناً .لكن ال تستطيع الدولة أن تواصل عملها وال وجودها كدولة باستخدام
اس����تخدامها م����ن دون ٍ
الى االنصياع الى قراراتها وسلطتها فيما بعد من دون أن تستخدمه احياناً .لكن العنف فقط ،بل انها تحتاج ايض ًا وبقدر احتياجها الحتكار وس����ائل القهر الى قبول اجتماعي،
ال تس����تطيع الدول����ة أن تواصل عمله����ا وال وجودها كدولة باس����تخدام العنف فقط ،أو ش����رعية يمنحه����ا له����ا المجتمع الذي تحكمه وتقف هي فيما بعد فوقه ،هذه الش����رعية أو
بل انها تحتاج ايض ًا وبقدر احتياجها الحتكار وس����ائل القهر الى قبول اجتماعي ،أو ش����رعية هذا القبول هو الس����بب الرئيس لوجودها وهو ما يمنح قهرها وعنفها الش����رعية بعد أن يؤمن
يمنحه����ا له����ا المجتم����ع ال����ذي تحكمه وتقف ه����ي فيما بع����د فوقه ،هذه الش����رعية أو هذا ذل����ك المجتم����ع بأن وجودها ض����رورة مهمة لوجوده كمجتم����ع .وإن غيابها يه����دد ذلك الوجود،
القبول هو الس����بب الرئيس لوجودها وهو ما يمنح قهرها وعنفها الش����رعية بعد أن يؤمن ذلك وهذه العالقة التي تربط الدولة بالمجتمع هي عالقة جد ضرورية ومهم توفرها.
المجتم����ع ب����أن وجودها ض����رورة مهمة لوجوده كمجتم����ع .وإن غيابها يهدد ذل����ك الوجود ،وهذه وم����ن وظائفه����ا المهمة ايض ًا تمثيلها لذلك المجتمع أو الجماعة الوطنية حس����ب بعض التعريفات،
والتي منحها شرعيتها وذلك عبر انتاجها لسياقات وتشريعات من شأنها أن تعمل على تجانس ذلك
العالقة التي تربط الدولة بالمجتمع هي عالقة جد ضرورية ومهم توفرها.
ً
طواعية عن روابطه القديمة القائمة
وم����ن وظائفه����ا المهمة ايض ًا تمثيلها لذلك المجتمع أو الجماعة الوطنية حس����ب بعض التعريفات ،المجتمع واندماجه بروابط تربطه مع هذه الدولة حيث يتخلى
والتي منحها شرعيتها وذلك عبر انتاجها لسياقات وتشريعات من شأنها أن تعمل على تجانس ذلك عل����ى أس����اس القبيلة أو الدين ،المذهب والطائف����ة والقومية ،التخلي هنا بمعنى االندماج مع اآلخر
ً
بجملة أدق
ٍ
طواعية عن روابطه القديمة القائمة س����ببه االنتم����اء لتلك الدول����ة والجماعة الوطنية ال بمعنى التنازل أو ترك ذل����ك االنتماء،
المجتمع واندماجه بروابط تربطه مع هذه الدولة حيث يتخلى
عل����ى أس����اس القبيلة أو الدين ،المذهب والطائفة والقومي����ة ،التخلي هنا بمعنى االندماج مع اآلخر اعتبار تلك االنتماءات ش����يئ ًا ش����خصي ًا ال تأثير لها على عالقته بالدولة أو باآلخر الذي يش����اركه الرقعة
بجملة أدق الجغرافي����ة تل����ك ،هي وظيفة تحويل جميع من يعيش����ون في تلك الرقع����ة الجغرافية الى مواطنين
ٍ
س����ببه االنتم����اء لتلك الدولة والجماع����ة الوطنية ال بمعنى التنازل أو ترك ذل����ك االنتماء،
اعتبار تلك االنتماءات ش����يئ ًا ش����خصي ًا ال تأثير لها على عالقته بالدولة أو باآلخر الذي يش����اركه الرقعة بعي����د ًا ع����ن أي انتماء آخر ،فمتى ما اعتبر ذلك المجتمع ان الدولة ببنيتها وخطابها ،بقراراتها ورؤيتها
الجغرافي����ة تل����ك ،هي وظيفة تحويل جميع من يعيش����ون في تلك الرقع����ة الجغرافية الى مواطنين ال تمثله فانه س����يمتنع عن تنفيذ أوامر الدولة أو انها س����تفتقد احترام المواطن لها باعتبارها ناظم ًا
بعي����د ًا ع����ن أي انتماء آخر ،فمتى ما اعتبر ذلك المجتمع ان الدولة ببنيتها وخطابها ،بقراراتها ورؤيتها لحياته .واذا اعتبرنا هنا ،إن تلك الوظائف التي ذكرناها تمثل أبرز ما
ال تمثله فانه س����يمتنع عن تنفيذ أوامر الدولة أو انها س����تفتقد احترام المواطن لها باعتبارها ناظم ًا حديث���� ًا وحس����ب الباح����ث الراحل فالح عب����د الجبار فإن م����ن الوظائف األخرى للدولة ه����ي امكانيتها
على تقديم الخدمات ،وهي اضافة حديثة لوظائف الدولة حسب عبد الجبار ،وهذه الخدمات
لحياته .واذا اعتبرنا هنا ،إن تلك الوظائف التي ذكرناها تمثل أبرز ما
حديث���� ًا وحس����ب الباح����ث الراح����ل فالح عبد الجب����ار فإن م����ن الوظائف األخ����رى للدولة ه����ي امكانيتها تش����مل التعليم واألمن والصحة .فال يمكن لدولة ما ان تقوم أو تحقق ذاتها كدولة دون
عل����ى تقدي����م الخدم����ات ،وهي اضاف����ة حديثة لوظائف الدولة حس����ب عب����د الجبار ،وه����ذه الخدمات أن توف����ر لمواطنيها كل تلك الخدمات ،على اعتب����ار انها المتلقي الوحيد لكل االيرادات
تش����مل التعلي����م واألمن والصحة .فال يمكن لدولة ما ان تق����وم أو تحقق ذاتها كدولة دون أن توفر والمداخيل س����واء كانت تل����ك االيرادات قادمة من الضرائ����ب أو الريوع أو أي
لمواطنيها كل تلك الخدمات ،على اعتبار انها المتلقي الوحيد لكل االيرادات والمداخيل سواء كانت ش����ئ آخ����ر .واذا اعتبرنا هنا ،إن تلك الوظائف الت����ي ذكرناها تمثل أبرز ما
واذا اعتبرن����ا هن����ا ،إن تلك الوظائف الت����ي ذكرناها تمثل أبرز ما
تلك االيرادات قادمة من الضرائب أو الريوع أو أي شئ آخر.
واذا اعتبرن����ا هن����ا ،إن تلك الوظائف التي ذكرناها تمثل أبرز م����ا اتفق عليه كل اولئك الذين قدموا اتفق عليه كل اولئك الذين قدموا لنا
لن����ا ان س����بب ظهورها األول ه����ي الحاجة لكبح جماح طرف���� ًا مجتمعي ًا عن ط����رف آخر ،مهمتها
الحيلول����ة دون تمك����ن أحده����م من ابتالع اآلخ����ر والقضاء عليه ومص����ادرة حقه في
البقاء بكل ما يحمله هذه البقاء من ضرورات ،وكل هذا يتطلب أن تحتكر
تل����ك الدول����ة وتمتل����ك وحده����ا العن����ف وأدواته ووس����ائله،
م����ع األخذ بنظ����ر االعتبار هن����ا الفرق

 .8دعم وتفعيل القطاع الخاص في س���بيل خلق
لم���ا له من أثر في رفع الناتج المحلي ومن ثم
 .9رب���ط مخرج���ات التعلي���م الجامع���ي والمهن���ي
باحتياجات سوق العمل.
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ذل���ك المجتمع ب���أن وجودها ضرورة مهم���ة لوجوده

كمجتم���ع .وإن غيابه���ا يه���دد ذل���ك الوج���ود ،وه���ذه

الغياب والحضور
(قراءة في ماهية الدولة)

العالق���ة التي تربط الدول���ة بالمجتمع هي عالقة جد

على السنة أن يتركوا جانبًا
موضوع ان زعامتهم على

ضرورية ومهم توفرها.

وم���ن وظائفها المهمة ايض ًا تمثيلها لذلك المجتمع

أو الجماع���ة الوطني���ة حس���ب بع���ض التعريف���ات،

حارث رسمي الهيتي

الحكم قد كسرت في 2003

.1في التعريف العام
مقدمًا ،ال تدّ عي هذه الورقة قدرتها على االجابة عن مفهوم ملتبس وعويص مثل الدولة
بقدر ما إنها ستناقش بعض تعريفاتها التي شغلت العاملين والباحثين في حقلي السياسة
واالجتماع ،وبالتأكيد ايضًا هي ال تقصد هنا حضورها وغيابها «المكاني» إن صح القول ،لكنها
تحاول أن تؤشر على حضورها حين تنجح ،وتستدل على غيابها من مواطن الفشل واألخفاق.
أي حضورها وغيابها يرتبط فعليًا بما تستطيع أن تقدمه الدولة بوصفها دولة ،من هنا تأتي
ّ
ومسيرًا مهمًا لحياتهم اليومية بإعتبارها جهازًا
أهمية تعريفها ،بإعتبارها ناظمًا رئيسيًا لألمة،
منبثقًا عن تلك األمة/المجتمع ،وهذا يدل على انها جهاز اصطناعي نتج عن مجتمع معين ال
جهازًا ُف ِر َ
ض عليه من الخارج.

ويذهبوا باتجاه انهم مواطنون

وتش���ريعات م���ن ش���أنها أن تعمل عل���ى تجانس ذلك

الدولة وهذا ال يتحقق ما لم

ً
طواعية ع���ن روابطه القديم���ة القائمة
حيث يتخل���ى

والت���ي منحها ش���رعيتها وذلك عبر انتاجها لس���ياقات

مثل بقية شركائهم في هذه

المجتم���ع واندماج���ه بروابط تربطه مع ه���ذه الدولة

يترك الشيعة وقادتهم موضوع

على أس���اس القبيل���ة أو الدي���ن ،المذه���ب والطائفة

المظلومية أو ينحوها جانبًا،

والقومي���ة ،التخل���ي هن���ا بمعن���ى االندماج م���ع اآلخر

س���ببه االنتم���اء لتل���ك الدول���ة والجماع���ة الوطنية ال
بجملة أدق اعتبار
ٍ
بمعنى التنازل أو ترك ذلك االنتماء،
تلك االنتماءات شيئ ًا شخصي ًا ال تأثير لها على عالقته

بالدول���ة أو باآلخ���ر الذي يش���اركه الرقع���ة الجغرافية

رغ���م تع���دد تعريفاته���ا –الدول���ة -ومفاهيمه���ا الت���ي

المجتم���ع ويس���مى دول���ة فيما بعد .وه���ذا التعريف

ان سبب ظهورها األول هي الحاجة لكبح جماح طرف ًا

تلك ،هي وظيفة تحويل جميع من يعيشون في تلك

مش���تركة ،وذلك طبق ًا للخلفيات والمدارس الفكرية

الذي كان يعتبر الحاكم هو الوازع الذي احتاجه البشر

أحدهم من ابتالع اآلخر والقضاء عليه ومصادرة حقه

آخ���ر ،فمتى ما اعتبر ذل���ك المجتمع ان الدولة ببنيتها

ال يجم���ع م���ن كتبوا عنه���ا على تعريف واح���د أو رؤية

الت���ي تق���ف وراء م���ن كتب���وا ،اال انه���م يجمع���ون أو
يتفق���ون بأق���ل تقدير عل���ى جملة م���ن القضاي���ا التي

تعتب���ر واجبات رئيس���ية تقدمه���ا الدولة .ش���خصياً ،ال

ال أج���ده بعيد ًا عن تناول اب���ن خلدون ()1406-1332
بع���د أن اجتمع���وا وأصب���ح لكل واحد منه���م مصلحته
الخاص���ة ودفعته تلك المصلح���ة الى أن يمد يده الى

حاجت���ه ليأخذه���ا من يد ش���خص آخ���ر مما ول���د التنازع

أخف���ي انحيازي الى تعريف فردري���ك أنجلس (-1820

والمقاتلة بين البش���ر .ويش���ترك األثن���ان -ابن خلدون

تورط ف���ي آن واحد،
مجتم���ع ما ف���ي لحظة تط���ور و ّ

الص���راع الطبقي والحاكم عند اب���ن خلدون هو نتيجة

 )1895وال���ذي يؤك���د عل���ى ان الدول���ة ه���ي ولي���دة

والتورط الذي يش���ير اليه انجل���س يقصد به التضاد أو
ّ
االنقس���ام ال���ذي يحدث بي���ن طبق���ات اجتماعية لكل

منه���ا مصلحتها االقتصادي���ة التي تتناف���ى وتتقاطع

وتتقات���ل م���ع مصلحة الطبق���ة األخرى ،مم���ا يتوجب

ايج���اد طرف ًا يقف فوق الجميع ويحتكم الجميع اليه،
ه���ذا « الف���وق « ال���ذي يس���تطيع أن يف���رض نفس���ه
عل���ى المتخاصمي���ن كي ال يقض���ي أحدهم على اآلخر

أو يلتهم���ه ،ه���ذا الف���وق ال���ذي ينفص���ل تدريجي ًا عن
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وانجل���س -من حيث المنطلق ،فهي عند انجلس نتاج
الصراع المحتدم بين البشر لما في الطبيعة الحيوانية

م���ن الظل���م واالعتداء بعضهم على بع���ض ،فالحاكم
عن���د ابن خلدون ه���و الدولة وعند انجل���س من ناحية

وظائف كل منهما على األقل.

مجتمعي ًا عن طرف آخر ،مهمتها الحيلولة دون تمكن

ف���ي البق���اء بكل م���ا يحمله هذه البقاء م���ن ضرورات،
وكل ه���ذا يتطل���ب أن تحتك���ر تل���ك الدول���ة وتمتل���ك

وحده���ا العن���ف وأدوات���ه ووس���ائله ،مع األخ���ذ بنظر

االعتبار هنا الفرق الكبير بين امتالكها لوسائل العنف
رادع أو ضابط .هذا
والقهر وبين استخدامها من دون ٍ

االحت���كار س���يدفع بالمجتمع ككل ال���ى االنصياع الى

قراراتها وس���لطتها فيما بعد من دون أن تس���تخدمه

احياناً .لكن ال تس���تطيع الدول���ة أن تواصل عملها وال
وجوده���ا كدول���ة باس���تخدام العن���ف فقط ،ب���ل انها
تحت���اج ايض��� ًا وبق���در احتياجها الحت���كار وس���ائل القهر

وهنا نفترض إن انتاج هذه – الدولة  -كان المراد منها

الى قبول اجتماعي ،أو ش���رعية يمنحها لها المجتمع

المجتم���ع وتق���ف فوقه ،وس���تحاول أن ترس���مه من

الش���رعية أو هذا القبول هو السبب الرئيس لوجودها

تتس���يد على
أن تق���دم وظائف��� ًا مح���ددة ،ال فقط أن
ّ
جديد تدريجي ًا بطرق مباش���رة او غير مباش���رة ،وحيث

ال���ذي تحكم���ه وتق���ف ه���ي فيما بع���د فوق���ه ،هذه
وهو ما يمنح قهرها وعنفها الش���رعية بعد أن يؤمن

الرقع���ة الجغرافية ال���ى مواطنين بعيد ًا عن أي انتماء
وخطابها ،بقراراتها ورؤيتها ال تمثله فانه سيمتنع عن

تنفيذ أوامر الدولة أو انها س���تفتقد احترام المواطن

لها باعتبارها ناظم ًا لحياته.

حديث ًا وحسب الباحث الراحل فالح عبد الجبار فإن من

الوظائ���ف األخرى للدولة ه���ي امكانيتها على تقديم
الخدمات ،وهي اضافة حديثة لوظائف الدولة حسب

عب���د الجب���ار ،وهذه الخدمات تش���مل التعليم واألمن

والصحة .فال يمكن لدولة ما ان تقوم أو تحقق ذاتها
كدول���ة دون أن توفر لمواطنيه���ا كل تلك الخدمات،

عل���ى اعتب���ار انه���ا المتلق���ي الوحي���د ل���كل االي���رادات
والمداخي���ل س���واء كانت تل���ك االي���رادات قادمة من
الضرائب أو الريوع أو أي شئ آخر.

واذا اعتبرن���ا هن���ا ،إن تل���ك الوظائ���ف الت���ي ذكرناه���ا
تمث���ل أبرز ما اتف���ق عليه كل اولئك الذي���ن قدموا لنا
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تعريف���ات للدول���ة من حي���ث ان لها وظائ���ف تضطلع

كان���ت الدول���ة في حينه���ا تعب���ر ع���ن ارادة خارجية لم

اعادة رس���م أو انت���اج تغيي���رات سياس���ية واقتصادية

خطاب يجد صداه عند الس���نة وحدهم ،على اعتبار ان

وجوده���ا الحقيق���ي ،أو يصب���ح وجودها ش���كلي ًا وهو

تورط���ه وتط���وره حس���ب انجلس ،نج���د انفس���نا أمام

ال���خ .ناهي���ك ع���ن تقصي���ر الدول���ة ف���ي القي���ام بأهم

الى اشارات خفية كان يتبنها القوميين والبعثيين من

بها لتثبت وجوده���ا ،وعكس ذلك فانها تنفيه ،تنفي
بنظ���ر مواطنيه���ا وجود ًا غي���ر مرغوب ب���ه أو ال يعني

ل���ه ش���يئاً ،س���تحاول النقط���ة الثانية من ه���ذا البحث

تس���قط تل���ك التعريفات والوظائف عل���ى العراق،
أن ّ
وتح���اول أن تناق���ش الدول���ة ووظائفها ف���ي فترة ما

بع���د  2003الحدث المفصل���ي والراديكالي في تاريخ

العراق المعاصر.

يش���ترك المجتمع في والدتها ،ولم توجد في لحظة
نف���س التجربة ع���ام  ،2003فبناء الدول���ة الجديدة لم

متطور وصل الى
يكن هذه المرة ايض��� ًا نتاج لمجتمع
ّ
قناع���ة أن يفوض أمره الى كيان معين ليحتكر العنف
ضمن اس���تعمال مش���روع ومش���روط ،كما ان الدولة

الولي���دة هذه المرة لم تختل���ف ايض ًا عن دولة مطلع

تحصل ش���رعيتها نتيجة
الق���رن العش���رين في انه���ا لم ّ
اقتن���اع المحكومي���ن به���ا ب���ل ج���اءت نتيج���ة العتراف

ق���وى عظم���ى كان���ت تق���ف خل���ف الدول���ة وتتبناها.
وتتش���ابه ايض��� ًا م���ع دول���ة القرن العش���رين ف���ي انها

على الكرد أن ال يبحثوا دائمًا
عن مركز ضعيف ويغذوا
هذا الضعف خشية أن
يلتهمهم هذا المركز في
حال قوته كما في السابق.

كانت تضطلع ببناء األمة او هكذا أريد لها .وفي كلتا
الحالتي���ن كانت واح���دة من أهم االعم���ال التي وجب

عل���ى الدولة الجديدة القيام بها هي بناء األمة ،وهنا
تصبح المهمة معكوسة فنحن أمام دولة تحاول بناء
أم���ة ال أن تت���ورط وتتط���ور كي تصل الى بن���اء دولتها
الخاصة.

يوم وقفت تلك اآللية العسكرية االمريكية في ساحة

الفردوس ،كانت لحظة أن يقوم جندي أمريكي بإنزال
العلم العراقي عن رأس تمثال صدام حسين ،ويغطيه
الحق��� ًا بعل���م بلده هو درس��� ًا بليغاً ،وس���واء إن اقدام

الجندي على هذه الفعلة كان مدروس��� ًا ومخطط ًا له
أم ال ،فإن الرس���الة التي يج���ب أن نقرأها دائم ًا ونذّ كر
به���ا إن دول���ة كانت ف���ي طريقها ال���ى االنهيار ودولة

أخرى ستحل محلها ،إعادة تشكيل الدولة هذه المرة

أو اع���ادة بنائه���ا من جديد ال يختل���ف كثير ًا عن لحظة
انبثاقها للمرة االولى بفعل االنكليز بعد نهاية الحرب
العالمية االولى وس���قوط الدول���ة العثمانية .فمثلما
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واجباته���ا وه���ي تقديم األم���ن والحماي���ة لمواطنيها
نج���د إن نزع���ة امت�ل�اك تلك الوس���ائل تك���ون من أجل

الحماية.

إن الشيعة ال يشملهم هذا الخطاب ايضاً.

محاول���ة اندماج الجمي���ع اليوم في الدول���ة الجديدة

تتطل���ب من الجميع أن يعيد قراءة وضعه وتطلعاته،

اما في وظيفة تمثيلها للمجتمع /الجماعة الوطنية،

فعلى السنة أن يتركوا جانب ًا موضوع ان زعامتهم على

 2003ال يختل���ف ع���ن مطل���ع الق���رن العش���رين ايضاً،

مواطنون مثل بقية شركائهم في هذه الدولة وهذا

ففش���ل الدول���ة في الع���راق لي���س جدي���داً ،فما بعد

فغياب المشروع الوطني لدى النخبة الحاكمة (ذلك
يحول كل المكون���ات الى مواطنين)
المش���روع الذي ّ
ق���رن فائت ،فمن���ذ قي���ام الدولة
تمت���د ج���ذوره ال���ى
ٍ

العراقية الحديثة ومش���اكل االندم���اج تلقي بظاللها
عل���ى الواقع العراقي ،لحظ���ة والدة الدولة العراقية

كانت وحس���ب بطاطو هناك مهم���ة ملحة تقع على
عات���ق النخب���ة الحاكم���ة ف���ي الدول���ة واالنكلي���ز مع��� ًا

الحك���م قد كس���رت في  2003ويذهب���وا باتجاه انهم
ال يتحق���ق م���ا ل���م يترك الش���يعة وقادته���م موضوع

المظلومي���ة أو ينحوها جانباً ،وأن ال يتصرفوا وكأنهم
ق���د تمكنوا أخير ًا من فرض وجوده���م وارادتهم على

مفاصل هذه الدولة ومواقعها الحساس���ة ،بالمقابل

عل���ى الكرد ايض ًا أن ال يبحث���وا دائم ًا عن مركز ضعيف
ويغذوا هذا الضعف خش���ية أن يلتهمهم هذا المركز
ف���ي حال قوته كما في الس���ابق .ومنع ًا ألي التباس

فضال
وهي اندماج الش���يعة في هذا الكيان الجديد،
ً
عن النزاع���ات األخرى المتمثلة في ن���زاع العرب فيما

أقص���د به تلك النخ���ب والقيادات التي تدعي تمثيلها

العشائر نفسها من جهة ثانية حول االراضي السهلية

أخي���راً ،أجدني قريب ًا من رأي الباحث حيدر س���عيد حول

وم���ن مالحظ���ة وظائ���ف دولة م���ا بع���د  2003نراها

بينه���م ،نزاع العش���ائر والمدن النهري���ة من جهة وبين

والقهر ،س���واء كان هذا التفريط أمر ًا ارادوي ًا أم خارجي ًا

المنتجة للغذاء على ضفتي دجلة والفرات.

ق���د فرطت كثير ًا ف���ي حق امتالكها لوس���ائل العنف
.2الدولة في عراق ما بعد 2003

وديمغرافية تتناسب مع رؤيته ومنطلقاته الفكرية...

الكرد ال يشملهم النزوع نحو القومية العربية ،اضافة

أو اته���ام فالحدي���ث ع���ن الس���نة والش���يعة واالكراد
لكل تلك المكونات المجتمعية.

الحاجة الى نس���يان ،ال الى الذاكرة ،في حال قررنا بناء

مفروض���اً ،فوس���ائل العنف في عراق م���ا بعد 2003

بع���د  ،2003كانت هناك مش���اكل من ن���وع آخر ،حيث

األمة ،هذه األمة التي من شأنها أن تبني دولة تمثل

ممثال
اجم���اع وطني/قومي ح���ول الدول���ة باعتبارها
ً
حقيقي��� ًا للجماع���ة الوطنية .هذا التع���دد في امتالك

الدولة وكما في الس���ابق من تع���دد المكونات التي
ً
صعوبة في اندماجها في هذا الكيان المس���مى
تجد

ف���ي حضور الماضي المش���بع بالدم واالقصاء وفرض

م���ن األس���باب أهمه���ا وال���ذي يمك���ن أن نؤش���ره هو

على المجتمع بحكم تربعهم على عرش السلطة منذ

لم تك���ن بيد الدولة وحدها ولن تكون طالما ال يوجد

وس���ائل القهر والق���وة والعنف يرجع الى جملة كبيرة
ذل���ك التاري���خ الفضي���ع والمري���ر من اس���تغالل الدولة
المتالكه���ا العنف وادواته ف���ي فرض ارادات لم تكن

بالض���رورة تمث���ل رأي ومصلحة األم���ة –إن كان لألمة
اص�ل�ا ،-وس���بب ًا ال يقل
بتعريفاته���ا المتع���ددة وج���ود
ً

أهمية وخطورة عن الس���بب السابق وهو ان امتالك
العن���ف وأدوات القهر من ش���أنه أن يمكّ ن مالكه من

أصبح موضوع االندماج موضوع ًا عكسياً ،حيث تعاني

تسيدهم
دولة ،فالس���نة اليوم يشعرون انهم فقدوا ّ
ق���رن من الزمان ان صح القول ،وجدوا أنفس���هم بعد
 2003ونتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة وبعض

خطاباته���م ومنطلقاته���م ال يش���كلون وخطابه���م

المح���ور أو المرك���ز ف���ي الدول���ة الجدي���دة ،فالخطاب

العروبي القومي والذي تبنته على األقل الدولة من
 2003-1963على اختالف الحكومات المتعاقبة هو

الجميع ،نح���ن أمام خياران ال ثالث لهما ،األول يتمثل

االرادات وه���ذا من ش���أنه أن يبقي حم���ام الدم الذي
نعيش���ه وفرض االرادات ومحاوالت كل طرف اقصاء
من يعتقد انهم خصومه والتنازع للحصول على مراكز
الق���رار وامت�ل�اك ادوات الق���وة والقه���ر مم���ا يجعلن���ا
نعيش حالة الالدولة ،والثاني هو نسيان ذلك الماضي

والتعاق���د من جديد على نظام يحمي الجميع ويقف

فوق الجميع ،أن يحميه���م ال باعتباراتهم الدينية وال
القومي���ة أو الطائفية ،يحميه���م باعتبارهم مواطنين

ليس اال.
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ﻣﻘﺎﻝ

م���ع العرض أن هذا التقس���يم ال ينفي وجود
أهداف أخرى كرغبة التنظيم باالنتقام  -على

جزء من الهجمات
س���بيل المثال  -فقد حمل ٌ

ﻫﺠمات
داعــــﺶ
اﻷﺧيــرة

نبرة ثأرية تمثلت بمهاجمة أش���خاص محليين
بعينهم وحرق لحقول ومزارع.

تقدم يبق���ى الس���ؤال األهم
وف���ي ضوء م���ا ّ

برأي���ي :ه���ل نس���تطيع أن نؤش���ر خيط���اً يربط
بين تل���ك الهجمات المتفرقة على مس���توى

اس���تراتيجي؟ أو بصيغ���ة أخ���رى :ه���ل تراك���م

عقيل حبيب

تحليل على خلفية سيناريو 2014

متخصص في الجماعات المتطرفة
باحث
ّ

 2017يأتي تصاعد الهجمات األخيرة
 2020وإلى وقت كتابة هذه الورقة،
وقد جاءت هذه الهجمات على مواقع
عديدة في مدن العراق كان أكثرها
دموية وتعقيدا هو هجوم مكيشيفة
بمدينة صالح الدين ،ووفقا للعمليات

وتأت���ي ه���ذه الهجمات ضمن خطة س���عت

داع���ش م���ن خالله���ا إل���ى تحقيق ع���دد من

األهداف االس���تراتيجية يمكن أن نقس���مها
إل���ى قس���مين رئيس���ين :األول؛ أه���داف

عس���كرية قتالي���ة أري���د له���ا أن تك���ون إثبات

المشتركة في العراق ومراكز أبحاث

وج���ود للتنظي���م أم���ام أتباع���ه ومناصري���ه

الشرق األدنى) أن الهجمات تصاعدت
بنسبة خطيرة ،حيث ّ
نفذ التنظيم

م���ن الجماع���ات المتطرف���ة األخ���رى وأبرزها

عشرات الهجمات بأساليب متنوعة،

العراقي���ة المعادي���ة لها .أما اله���دف الثاني

بالفرقة السادسة جيش عراقي ،وقائد

التمهي���د لدخ���ول داع���ش كالعب أساس���ي

أميركية (كمعهد واشنطن لسياسة

كان ﺁخرها اغتيال قائد اللواء 59
اللواء  29فرقة المشاة السابعة جيش
عراقي في منطقتي الطارمية وهيت
على التوالي خالل شهر تموز .2020

م���ن جهة ،وم���ن جهة أخرى أمام منافس���يه

(القاع���دة) و(جبهة النص���رة) ،وأمام القوات
فه���و ذو طبيع���ة سياس���ية الغاي���ة من���ه

ف���ي س���بيل االس���تفادة م���ن التناح���رات
والصراع���ات القائم���ة بي���ن أغل���ب األط���راف
المحلي���ة والدولية ف���ي المنطقة الحدودية
بي���ن العراق وس���وريا ،وهو ال���دور الذي كان

يجيده داع���ش ،ولطالما اس���تثمره لصالحه.
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نوعية /استراتيجية أم إن األمر سيظل مجرد

هجم���ات تتحك���م به���ا الظ���روف الخارجة عن
إرادة التنظيم؟

بين صعود التنظيم  2014وهزيمته
خالل األشهر القليلة الماضية من عام

الهجم���ات خالل هذه الفترة يش���ير إلى قفزة

داعش ال يزال يحتفظ بعدد من مقاتليه
يتراوح عددهم بين  18000-3000بين
سوريا والعراق ،يتنقل أغلبهم في
المناطق الصحراوية والحدودية والزراعية
وفقا لتقارير دوائر االستخبارات االميركية
بس���بب عدم امتالكها الق���درة على مواصلة
أن التنظيم
مثل هذه الهجمات ،مما يدل على ّ

في طور التش���كل ،فه���و ليس التنظيم الذي
كان عليه والذي يعمل كخلفية مشهدية في

لبح���ث الهجم���ات من خ���الل موضعتها ضمن

الذاك���رة الجمعي���ة ،لقد انفرط عق���ده وفقد

تأت���ي عل���ى خلفي���ة إدارة داعش نفس���ها من

عل���ى القوات األمني���ة والعس���كرية محاربته،

اس���تراتيجية داع���ش المعروف���ة ،نج���د أنّ ه���ا
واق���ع الهزيمة والتخلي ع���ن (الدولة) لصالح

(التنظي���م) ،ال�������ذي رافق�����ه – هيكليا -إعالن

الع���راق (والي���ة) بدال من دولة كم���ا جاء في
بيان���ات داع���ش األخي���رة .أم���ا على مس���توى
الهجمات فتشير الهجمات إلى عودة لنفس
األسلوب القديم الذي يتراوح بين استهداف

نق���اط حراس���ة ومرابط���ة عس���كرية بأس���لحة
خفيفة والهروب واالختف���اء (هذه العمليات

تق���وم به���ا مجامي���ع صغي���رة مؤلف���ة م���ن 3
 -6أش���خاص ف���ي أغل���ب األحي���ان ،وتوص���ف

بأنه���ا س���ريعة الحرك���ة وتتمت���ع باالس���تقالل

كبي���ر وم���زودة بعناص���ر الدع���م اللوجس���تي)،
وبي���ن القي���ام بهجمات تس���تغرق وقتا أطول
وأعداداً وإسلحة أكثر وتكبد قواتنا المسلحة
وتتعم���د داع���ش القي���ام بمثل
خس���ائر أكب���ر،
ّ

هذه الهجمات المركبة من وقت طويل آلخر

ق���رار المب���ادرة بالهجم���ات ،وه���ذا م���ا يوجب

وقطع الطريق عليه وإجهاض مشروعه قبل

أن يجمع (حبات العقد) وتنظيمها في (خيط)
تكون نتيجته أشد كارثية من نتيجة .2014

ووفق���ا لتقارير دوائر االس���تخبارات االميركية

وتقاري���ر المص���ادر األمني���ة المنش���ورة عب���ر
وس���ائل االع���الم فإن داعش ال ي���زال يحتفظ

بع���دد م���ن مقاتلي���ه يت���راوح عدده���م بي���ن

 18000-3000بي���ن س���وريا والع���راق ،يتنقل
أغلبه���م في المناطق الصحراوية والحدودية

والزراعي���ة ،ومن الجهة الش���رقية للعراق فإن
خالي���اه ب���دأت تنش���ط ب���دءاً من ت���الل حمرين

ومناط���ق العظي���م والنف���ط خان���ة وجل���والء
وخانقي���ن مس���تفيدين م���ن عدد م���ن النقاط

الجغرافي���ة كابتعاد بعض تل���ك المناطق عن

مراكز المدن ووعورة األرض ووجود عدد من
الحواض���ن والمعس���كرات ،ومس���تفيدين من
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ث���روة مادي���ة ومعنوي���ة تعود لرأس م���ال رمزي،

قام���وس الس���لفية الجهادية الت���ي ينتمي اليها

وانض���وى ف���ي صفوف���ه اآلالف م���ن كل مكان

الخليفية).

تكتيكي���اً توص���ف هذه الهجم���ات بالتنوع فمنها

له���ذا تنعك���س ه���ذه المكتس���بات عل���ى إرادة

المحصنة من قبل انتحاري عربي (بحس���ب بعض

من الس���هولة أن يترك كل هذا اإلرث التنظيمي

داعش) أو (متعاونة) كما يعتقدون.

ورثوه من العهد الس���ابق للتنظيم (طور الدولة

توص���ف ه���ذه المناطق بكونها بيئة كالس���يكية

ما حدث في تفجير مديرية اس���تخبارات كركوك

هذه النقاط الجغرافية والدمغرافية نقاط أخرى
ّ
تتمثل بعوامل مثل عامل مخيم الهول ،وعامل

المص���ادر األمنية العراقي���ة كان يلقب بالقعقاع
المهاجر) ،واس���تخدام القناص ف���ي صالح الدين

المرض واس���تغالله واقعيا أو إعالميا ومحاولة

مناطق متفرق���ة ،وهجوم مكيش���يفة المتعدد

لوج���ود مثل هذه التنظيمات ،وقد أضيفت إلى

ظه���ور م���رض كورون���ا (عالق���ة التنظي���م به���ذا
ربطه مخياليا بسردية عودة الخالفة األخروية ال
يسع المجال له).

تحليل التقارير األمنية التي تناولت الهجمات

من خالل االطالع على عدد من التقارير المحلية
والعالمية الحظنا أنّ ها تشير إلى عدد من النقاط،

أهمه���ا :إن أغلب المؤش���رات تذه���ب باتجاه أن
تنظي���م داعش ربما بدأ بتدش���ين تكتيكه الجديد

ال���ذي تمت���د أهداف���ه خ���ارج اإلط���ار العس���كري

لتش���مل اإلط���ار األيديولوج���ي واالس���تراتيجي.
ومن خالل تتبع هذا التكتيك (الجديد) نستطيع
أن نالح���ظ أوجه ش���به عديدة مع مرحلة ما قبل

( 2014م���ع تطوي���ر بع���ض األس���اليب لتت�ل�اءم
يعدها
واأله���داف) من حي���ث التحرك بمناط���ق ّ

(مؤمنة) وخب���ر جغرافيته���ا وديمغرافيتها جيدا،

وم���ن حي���ث تعزي���ز تواج���ده ومص���ادر تمويل���ه
وتأمي���ن عناصره لهذا جاء التأكيد على العمليات
النوعي���ة (ال س���يما اغتي���ال قادة الجي���ش الكبار)

واالبتع���اد عن تفجير العج�ل�ات على المواطنين
في األماكن العامة ،وعدم مهاجمة مؤسسات

حكومي���ة ودوائ���ر تابعة للدول���ة واالقتصار على
اختيار أهداف عس���كرية (العدو الصائل بحس���ب
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وف���ي اغتيال الق���ادة ،والقص���ف بالهاونات في
األس���اليب ،حيث قام عدد من مقاتلي التنظيم

أن تنظيم داعش ربما بدأ
بتدشين تكتيكه الجديد الذي
تمتد أهدافه خارج اإلطار
العسكري لتشمل اإلطار
األيديولوجي واالستراتيجي.

م���ن الخبراء واألمنيين ه���ذه الهجمات إلى عدد

عمليات داعش النوعية

مناطق الهجمات ،وعدم التنس���يق بين األجهزة

• اغتيال قادة الجيش الكبار
االبتعاد عن تفجير العجالت
على المواطنين في األماكن
العامة
•وعدم مهاجمة مؤسسات
حكومية ودوائر تابعة للدول
•االقتصار على اختيار أهداف
عسكرية

بالهج���وم ثم أعقبه���ا نصب الكمائ���ن والعبوات
الت���ي راح ضحيتها ع���دد من الش���رطة االتحادية

وقوات الحشد الشعبي والعشائري .ويعزو عدد

من األس���باب منها رخاوة السيطرة األمنية في
األمنية بالشكل المطلوب ،وعدم وجود مراقبة

الكتروني���ة بالكامي���رات الحراري���ة أو الطائ���رات
المسيرة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى بسبب

وج���ود الخالي���ا النائمة ووج���ود مخازن الس�ل�اح

المخب���أة من���ذ فت���رة هيمن���ة التنظي���م ،وتوف���ر
األم���وال الت���ي تركه���ا التنظي���م .هذه األس���باب

 الت���ي اتفق���ت عليها أغلب التقاري���ر  -هي التيمكّ ن���ت التنظيم من أن ينظ���م صفوفه ويوقظ

خالياه النائمة ويستهدف المناطق.

كال في مجاله،
في العالم مس���تثمرا خبراته���مً ،
القت���ال وحم���ل إرث الجهادي���ة العالمية (فليس
ويسلِّ م سالحه).
وااليديولوجي ُ

كذل���ك يمك���ن أن نضي���ف إل���ى ه���ذه األس���باب
ظل خفيا على المحللين
الفكرية ،سبباً مهماً آخر ّ

وه���و إيمان أغلب قيادات داعش بعقيدة نهاية
العال���م أو عالم���ات الس���اعة ،آخ���ر الزمان...ال���خ.

من ه���ذا المنظار نظ���ر داعش مترجم���ا الهزيمة
من خالل جهازه الس���ردي والتصورات المخيالية

الكبرى لاليديولوجية الس���لفية الجهادية لتكون
الهزيم���ة (ابت�ل�اء وامتحان م���ن الل���ه) ،والذي ال

تحققت
يعني أن الله تخلّ ���ى عنهم ،فالعالمات ّ
وأنّ نا نعيش الزمن الذي أخبر به النبي حيث قال:

(ث���م خالفة على منه���اج النبوة) ،ل���ذا فالخالفة

و(تتم���دد) هو الهدف اإلله���ي النهائي
(باقي���ة)
ّ

(يأب���ى الل���ه اال أن يتم نوره) كما ورد في الكلمة
الصوتية ألبي بكر البغدادي وعدد من إصدارات

داعش التي جاءت ضمن خطاب الهزيمة ،ويعود
ه���ذا التص���ور الخرافي إل���ى فكر داعش بش���كل

عام ولكن جرت اإلش���ارة اليه بكثافة مع هزيمة
التنظي���م .وهن���ا تتواف���ق ه���ذه الهجم���ات م���ع

الخطاب في محاولة (لم يكتب لها النجاح لآلن)

يمك���ن أن نضيف إل���ى هذه األس���باب (المادية)

لصنع س���ردية جدي���دة تصلح كجس���ر يربط واقع

بوجه خاص ،وباقي التنظيمات التي على شاكلته

فكري ورمزي ومخيالي لمرحلة ما بعد الهزيمة،

أس���باباً فكرية تتعلق بايديولوجية تنظيم داعش
بوج���ه ع���ام ،داعش وص���ل إلى مرحل���ة تنظيمية
ل���م يس���بقه اليها تنظي���م متط���رف إرهابي على

مس���توى العالم وحصل على مساحات وثروات

التنظيم (الهزيمة) بحل���م الخالفة ويفيد كغذاء
التي ب���دأت بعض مالمحها بالتش���كل من خالل

ه���ذه الهجم���ات ،وم���ن خارط���ة اصطفاف���ات

الالعبين اإلقليميين والدوليين.
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توزيع الموارد في العراق بعد عام 2003
بين صراع الطبقات االجتماعية وسوء اإلدارة
رأفت البلداوي
باحث في الشؤون االقتصادية
بعد عقود من الشمولية المقيتة والدكتاتورية الظالمة ،حدث تغيير شامل في الحكم
وطريقة إدارة الدولة ،وقع المجتمع العراقي إبانه في صدمة ،أدّت إلى إنقالب واضح
ً
محدثة تغيّرات اجتماعية سريعة ،رافقتها طريقة جديدة العهد
في طبقات المجتمع،
على العراق في إدارة الحكم والمشاركة السياسية الفاعلة سواء من خالل الترشيح أو
ُ
لق بآثارها اإليجابية على الجميع ،فعلى الرغم من كل
االنتخاب ،إال أن هذه الصدمة لم ت ِ
التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والسنوات العديدة من الوفرة المالية لم
يحدث ذلك التغيير المنشود.

ميز التجربة الجديدة للحكم هو التخبط
ّ
ولعل أهم ما ّ

وس���وء اإلدارة عل���ى كافة االصع���دة ،فعانت معظم

القطاع���ات االقتصادي���ة بس���بب السياس���ات المالي���ة
السيئة للدولة على الرغم من إنفاق ما يقارب ()1075

مع���دالت البطال���ة المرتفع���ة مرة أخرى ،س���اعد على
تغلغل عميق لألحزاب السياس���ية بكافة مفاصل
ٌ
هذا

الدول���ة ،ومحاول���ة البح���ث ع���ن مكاس���ب له���ا داخ���ل

1

المؤسس���ات الحكومي���ة ولي���س خارجها ،كم���ا حدثت

فقط ،مما ّأدى إل���ى تبديد الثروة وضياع مواردها ،إذ

للمجتم���ع ،والتط���ور التكنولوج���ي في الخ���ارج مقابل

تريليون دينار عراق���ي خالل المدة من ()2018-2004

تغي���رات اجتماعي���ة عديدة س���ببها االنفت���اح المفاجئ
ّ

اعتمدت الحكومات المتعاقبة خاللها على اإليرادات

التخل���ف التكنولوج���ي في الداخل ،والفتن���ة الطائفية

المتأتي���ة معظمه���ا من بيع النفط فق���ط ،دعمها في
ُ

والفس���اد المستش���ري في كافة مفاصل الدولة ،بما

أي
ذل���ك الصع���ود التدريج���ي ألس���عاره دون إح���داث ّ
تنمي���ة ف���ي القطاع���ات والمج���االت األخ���رى ،2رافق

فضال عن تدني مس���توى
واإلثراء على حس���اب الغير،
ً

مليوني موظف ألس���باب سياس���ية مرة ،والمتصاص

المناطق.

ترهل في الجهاز الحكومي نتيجة تعيين أكثر من
ذلك ّ
 -1نور شدهان عداي ،لورنس يحيى صالح ،فاعلية االنفاق العام في تصحيح
الهيكل االنتاجي باالقتصاد العراقي ،بحث منشور في مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد،
العدد  -123آذار.2020-
 -2إن زيادة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ( )BDGال يعني التنمية ()tnempoleved
ألن التنمية تتضمن تطورا ً شامالً أو جزئيا ً مستمرا ً على جميع األصعدة ،هدفها رفاهية
اإلنسان واستقراره وتطوره بما يتالءم مع حاجاته وإمكاناته االقتصادية واالجتماعية
والفكرية .أما النمو فال يعدو عن كونه ارتفاعا ً في معدل دخل الفرد (وهذا االرتفاع
غالبا ً ما يكون غير حقيقي) من خالل قسمة الناتج المحلي االجمالي الذي يمثل النفط
 %05منه تقريبا ً على عدد السكان ،دون األخذ باالعتبارات والعوامل األخرى التي
تهم األفراد والمجتمع.
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يتضمنه الفساد من سوء اإلدارة وسرقة المال العام

التعلي���م وانع���دام مقوم���ات الحي���اة ف���ي عدي���د من
أدت السياس���ات الخاطئ���ة التي انتهجته���ا الحكومات

المتعاقبة بعد عام  2003إلى ما نستطيع أن نسميه

«إع���ادة هيكلة المجتمع العراق���ي اقتصادياً ،وإذ كان

من المفترض أن تقوم إعادة الهيكلة هذه إلى إحداث
عدالة واس���عة ف���ي توزيع الم���وارد الوفي���رة الجديدة
بأي من النتائج
عيش كريم ،إال أنها لم ِ
بغية توفير ٍ
تأت ٍّ

ّ
وتتمثل بجمهور
منتفعة،
ِ
أم���ا الفئة الثانية فهي فئ���ة
األح���زاب السياس���ية والمنتفعي���ن منه���م ،ويداف���ع

ويعدونهم
أش���د دف���اع عن بعض الش���خصيات
هؤالء
ّ
ّ

في مثال واضح عن حجم األموال
المهدورة ّ
فإن الحكومات المتعاقبة
أنفقت مبلغًا مقداره ( )32,2تريليون
دينار عراقي على قطاع الكهرباء في
السنوات ( )2018-2009دون وجود
تحسن فعلي في أداء هذا القطاع

فضال عن ماليين الموظفين الذين وجدوا ألنفس���هم
ً

الشعبي ،بل إنها ال تعدو
المنشودة على المس���توى
ّ

الثاب���ت مقابل االنتاجي���ة الضعيفة غالباً ،وإذ ّإن هؤالء

تحت مسمى «العدالة االنتقالية».

تحول���ت هذه الطبق���ة من طبق���ة عادية تعيش
فق���د ّ

عن كونها إعادة توزيع معاكس عما كان عليه س���ابقاً،

ممثلي���ن حقيقيين لهم ،وهذه الفئ���ة غالب ًا ما تتغذّ ى
عل���ى الش���عارات الطائفي���ة والحزبي���ة وتح���اول دوم��� ًا

تعميمه���ا عل���ى المجتم���ع حفاظ��� ًا عل���ى مكاس���بها،
فرص���ة للعيش في ظل ه���ذه الحكومات حيث الدخل

الموظفي���ن ّ
يمثل���ون الطبقة الوس���طى في المجتمع

ويمك���ن تصنيف الفئات الجدي���دة المكونة للمجتمع

بمس���توى معين غالب ًا ما يكون بال رفاهية ،إلى طبقة

كال من السياس���يين والمس���ؤولين التنفيذيين
تمث���ل ً

يفس���ر صم���ود النظام
الطبق���ة الوس���طى هو ال���ذي ّ

العراقـ���ي إل���ى ثـالث فـئـ���ات ،األولى فئ���ة غنية وهي

م���ن ذوي المناصب العليا الذين لهم أذرع عميقة مع

األح���زاب السياس���ية ،بل حتى أنّ ه���م يمثلون مصالحها
تمثيال مباش���ر ًا داخل مؤسسات الدولة ،مكونين لجان ًا
ً

اقتصادي���ة تابع���ة لهذه األح���زاب داخل المؤسس���ات،
مهمته���ا األساس���ية االس���تحواذ على ج���زء أو معظم
المش���اريع االس���تثمارية داخ���ل ال���وزارات .يض���اف له���ا

الحاش���ية الذين يديرون ش���ركات األحزاب ومصالحها،
فض�ل�ا عن بعض المس���تفيدين من الملاّ ك وش���ركات
ً

المق���اوالت الكبي���رة المش���تغلة م���ع األح���زاب ع���ن
والرش���ى وغيرها ،وكذلك الشركات
طريق العموالت ِّ
المعتم���دة في عملها على ميزاني���ة الدولةّ .3إن هذه

الفئ���ة ال يمك���ن أن نطل���ق عليها طبق���ة برجوازية كما
ه���و الحال في المجتمعات الرأس���مالية ،ألنّ ها ليس���ت
س���وى برجوازية هجينة نش���أت تحت عباءة الس���لطة،
ومس���تفيدة من الفس���اد المالي والسياسي ،بعكس

البرجوازية في المجتمعات المتقدمة التي نشأت عن
طريق اإلنتاج والعمل.

 . 3هذا ال يعني أبدا ً أن الطبقة الغنية بمجملها فاسدة بل إنّنا هنا بصدد توضيح التوزيع
الحاصل لموارد الدولة وليس المال الخاص.

منتفع���ة م���ن الحكومةّ ،إن ه���ذا التحول ف���ي طبيعة
ِ
السياس���ي الحال���ي خ�ل�ال كل الس���نوات الس���ابقة،
فكس���ب ود الطبقة الوس���طى من المجتمع بل على

األقل كسب صمتها كفيل بحماية أي نظام سياسي،
ألن ه���ذه الطبقة ّ
تمث���ل العمود الفقري ألي مجتمع
ّ

ّ
وتمثل الهيكل الش���عبي األساس���ي الذي يستند إليه
أي نظ���ام سياس���يّ ،إن تح���ول ه���ذه الفئ���ة إلى جانب
الض���د م���ن النظ���ام السياس���ي متوق���ف تمام��� ًا على

درج���ة تأثر مصالحه���ا وطموحاتها ومكاس���بها الحالية
والمستقبلية ،واألمثلة كثيرة في هذا الجانب وآخرها

التصريح���ات بش���أن ني���ة الحكومة ف���رض ضرائب على
مرتب���ات الموظفين بغية تج���اوز األزمة المالية الناتجة

تحولت مواقع
عن انخفاض أسعار النفط العالمية ،إذ ّ
التواص���ل االجتماع���ي إل���ى مجموع���ات وتكتالت من

الموظفين الحكوميي���ن المطالبين بالتراجع عن إصدار
هك���ذا ق���رار ،مهددي���ن باإلض���راب الع���ام وغيره���ا من
الخطوات التصعيدية.

ّ
وتتمثل هذه الفئة
مهمشة،
أما الفئة الثالثة فهي فئة ّ

فضال
باألف���راد المتبقي���ن م���ن الفئة األول���ى والثانية،
ً
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ع���ن الفقراء والعمال والكادحين الذين لم يس���تفيدوا

أم���ا واق���ع القط���اع الصحي ف���ي ظل األزم���ة الصحية

بلغ���ت إجمال���ي المس���توردات ( )667,9تريلي���ون دينار

تؤثر التغيرات السياسية واالقتصادية في مستواهم

للخدمات الصحية ،التي أظهرت للعيان النقص الواضح

الكمركي���ة المتحققة خالل نفس المدة ( )7,9تريليون

ال م���ن النظام الس���ابق وال م���ن النظ���ام الحالي ،ولم
المعيش���ي ودرج���ة رفاهيته���م ومس���توى دخوله���م،
بسبب تبديد الموارد من قبل الفئة األولى ،وغالب ًا ما
تس���عى هذه الفئة للتحول إلى الفئ���ة الثانية لكنها ال
تس���تطيع ،إما بس���بب هيمنة الفئة الثانية نتيجة دعم

الفئة األولى ،أو بس���بب عدم توفر اإلمكانات المادية

والخب���رات .والغريب في هذه الفئ���ة بل قد يكون غير
موج���ود ف���ي أي مجتم���ع آخر أن هن���اك مئات اآلالف

مغرر بهم من قب���ل الفئة األولى
منه���م بل ربما أكث���ر ّ

ب���ل يدافع���ون عنه���ا دفاع��� ًا مس���تميت ًا ومس���تعدين

للم���وت من أجلها وم���ن أجل ش���عاراتها المزيفة ،رغم
أنّ هم يعيش���ون عيش الكفاف والحرمان بعكس الفئة

األولى الذين يعيش���ون عيش الملوك والس�ل�اطين.

الحالية وانتش���ار جائحة كورونا ،وظهور الحاجة الملحة
بع���دد المستش���فيات مقاب���ل عدد الس���كان ،وكذلك

هذا الهدر وهذا الفساد ظهر واضحًا
في تقارير المنظمات الدولية ،حيث
صنفت منظمة الشفافية الدولية
ضمن مؤشر مدركات الفساد العراق
بالمركز ( )162من أصل ( )180دولة
داخلة في التصنيف

انخفاض عدد األطباء ،فحس���ب بيان���ات البنك الدولي

األس ّرة في مستشفيات العراق ()1,4
بلغ مؤشر عدد ِ
لكل ( )1000نسمة وهو مؤشر منخفض إذا ما قارناه

جد ًا
ببع���ض الدول المج���اورة واإلقليمي���ة ،ومنخفض َّ
إذا م���ا قارناه ببعض الدول المتقدمة ،ويس���ري الحال

كم���ا ّ
تمثلت اإلدارة الس���يئة بش���كل واض���ح في ملف

( )0,7لكل ( )1000نسمة وهذا يعني أقل من طبيب

الس���كان العالي���ة ،مم���ا أدى إلى تحول أط���راف بعض

مصانع كافية لألوكس���جين في بعض المستشفيات،

الس���كن ال س���يما ف���ي المحافظ���ات ذات مس���تويات
المدن إلى شبه عش���وائيات بصورة غير قانونية ،وقد

يع���زو البع���ض هذا إلى ضع���ف الرقاب���ة الحكومية ،إال

أشكاال عديدة
اتخذت اإلدارة الس���يئة بعد عام 2003
ً

أن الس���بب األس���اس يكمن ف���ي اإلهم���ال الحكومي

الخبرات في مناصب حساسة ومهمة ،وتوليهم إدارة

ع���دد الس���كان ،إن حاجة الع���راق الفعلي���ة ولغاية عام

ِبدء ًا من تنصيب االش���خاص غير المناس���بين وعديمي
المشاريع الخدمية ذات التماس المباشر بالمواطنين،
التي فش���لت عل���ى وجه الخص���وص بملف���ي الكهرباء

انتهاء بالس���ماح لألح���زاب المتنفذة
واإلعم���ار ولي���س
ً

بالس���يطرة على م���وارد الدول���ة كالكم���ارك والمنافذ

الحدودي���ة أو من خالل الش���ركات التابعة إلى لجانهم
فض�ل�ا ع���ن ع���دم التوص���ل إل���ى صيغ���ة
االقتصادي���ة،
ً

ح���ل م���ع إقليم كردس���تان ،األمر الذي ّأدى إلى س���وء
ّ
كارث���ي بالم���وارد ،م���ع قب���ول بع���ض األط���راف
توزي���ع
ّ
بس���وء التوزيع هذا لمكاسب سياسية بحتة ،إذ سيطر
اإلقلي���م على النفط المس���تخرج من اإلقلي���م والبالغ

وفق أقل التقديرات ( )250ألف برميل يومياً ،وكذلك

س���يطرته التام���ة على المناف���ذ الحدودي���ة والكمارك
الواقع���ة ضمن حدوده الجغرافي���ة ،على الرغم من أن
فضال
إيرادات النف���ط والكمارك هي إيرادات اتحادية،
ً
عن حصته من الموازنة العامة للدولة البالغة (.)% 13
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كذلك على مؤش���ر عدد األطب���اء ،إذ بلغ عدد األطباء

الكامل لقطاع الس���كن مع نمو متزايد ومتس���ارع في
 2019ه���ي أكثر م���ن ( )2مليون وحدة س���كنية وهو
4

ج���د ًا مقارنة بعدد الس���كان .أما على صعيد
رق���م كبير ّ

اإلعم���ار فقد بل���غ مجم���وع المش���اريع المتلكئة حتى
عام  )4682( 2018مشروع ًا وبمبلغ مقداره ()232,7

تريليون دينار عراقي .
5

فإن
وف���ي مثال واضح عن حج���م األموال المه���دورة ّ

واح���د ل���كل أل���ف نس���مة ،7وتهال���ك أو ع���دم وج���ود

فض�ل�ا عن س���وء الخدم���ات الصحية المقدم���ة نتيجة
ً
الضغوطات الش���ديدة على الخدم���ات الصحية كافة،
مرت بنفس الضغوطات
وإذ إن الكثي���ر من البلدان قد ّ

ولربم���ا أش���د ،إال أن مقارن���ة عدد الوفي���ات مع نفس

يبي���ن حجم الضع���ف وس���وء الرعاية في
ه���ذه ال���دول ّ

نظامنا الصحي.

عراقي للم���دة ( ،)2018-2003بينما بلغت اإليرادات
دينار ،أي بنس���بة ( )% 1,2فقط ،بينما كانت االيرادات

الكمركية التي من المفترض تحصيلها ( )43,8تريليون

دين���ار ،وف���ق مع���دل تعرف���ة كمركي���ة ( )% 5للم���دة
( )2015-2003و ( )% 10للم���دة (،9)2018-2016

م���ا يعن���ي أن حجم األموال المه���دورة قد بلغ ()35,9
تريليون دينار.

10

ّإن كل هذا الهدر وهذا الفساد ظهر واضح ًا في تقارير

المنظم���ات الدولية ،حيث صنفت منظمة الش���فافية

الدولية ضمن مؤش���ر مدركات الفساد العراق بالمركز
( )162م���ن أص���ل ( )180دول���ة داخلة ف���ي التصنيف،

ويبين هذا المؤش���ر مدى وجود الفس���اد في القطاع
ّ
العام.

11

أال ننك���ر وج���ود بع���ض من
وإذ ّإن م���ن الواج���ب علين���ا ّ
المشاريع الناجحة هنا وهناك وعلى مختلف األصعدة،

إال ّأن المش���اريع األخ���رى ف���ي الغال���ب افتق���رت إل���ى

التخطيط والتنفيذ الجيد ،فقد اندثرت بعض المشاريع

ويظه���ر س���وء توزي���ع الم���وارد جلي��� ًا عن���د النظ���ر إل���ى

بعد إنهائها بس���نوات قليلة بس���بب سوء التنفيذ مما

ع���دد الس���كان ،فبلغت معدالت الفق���ر الموزعة على

ألاّ تص���رف ،أو بقي���ت عل���ى حاله���ا لتزي���د م���ن معان���اة

معدالت الفقر في العراق البالغة نسبته ( )% 20من
المحافظ���ات كاآلت���ي «ده���وك  ،% 8,5الس���ليمانية

تطل���ب صرف مبال���غ أخرى جديدة كان م���ن المفترض
المواطني���ن بش���كل أكب���ر ،وأخ���رى لم تناس���ب الذوق

 ،% 4,5اربي���ل  ، 6,7%نين���وى  ، % 37,7كرك���وك 7,6

الع���ام وال الحاجة الفعلي���ة ،وأخرى بقيت غير مكتملة

تريلي���ون دين���ار عراق���ي عل���ى قط���اع الكهرب���اء ف���ي

بغ���داد ،% 10باب���ل ،% 11كرب�ل�اء  ،% 12واس���ط 19

على البالد ،لننتهي أخير ًا إلى استمرار واضح في نقص

ف���ي أداء ه���ذا القط���اع ،م���ع تزاي���د معان���اة الكثير من

ميسان  ،% 45البصرة  ،% 16المثنى .8»% 52

كل األموال التي صرفت سابقاً.

الحكوم���ات المتعاقبة أنفق���ت مبلغ ًا مقداره ()32,2

6

 ،%ديإل���ى  ،% 22,5االنب���ار  ،% 17صالح الدين,% 18

الس���نوات ( )2018-2009دون وج���ود تحس���ن فعلي

 ،%النج���ف ،% 12,5الديواني���ة  ،% 48ذي ق���ار ،% 44

فضال عن اعتب���اره أحد أهم البنى التحتية
المواطني���ن،
ً

لدعم القطاعات االنتاجية كافة.

 . 4تصريح وزارة اإلعمار واالسكان حول ملف السكن لجريدة الصباح العدد
( )70102في 0202/1/91
 . 5بيان صادر عن المكتب االعالمي لوزارة التخطيط ،منشور في العديد من وسائل
االعالم المقروءة.
 . 6البنك المركزي العراقي/دائرة اإلحصاء واألبحاث /النشرة االحصائية للمدة
(.)8102-9002

كما ّأن ملف الكمارك والمنافذ الحدودية الذي دائم ًا
م���ا أثي���رت حول���ه الش���بهات والفس���اد وه���در الموارد
دون حل���ول واضحة ليس ببعي���د ،وبلغة األرقام ،فقد

 . 7البنك الدولي /gro.ilwadlaknabla.www//:sptth
 .8وزارة التخطيط العراقية
063=di?sliated/weiv/swen/qi.vog.pom//:sptth

بس���بب س���وء التخطيط المالي واألزم���ات المتعاقبة

الخدمات األساسية والتطور العمراني على الرغم من

 . 9يختلف معدل التعرفة الكمركية في المدة ( )8102-6102عن المدة التي سبقته
( )5102-3002بسبب إجراء تعديالت على قانون التعرفة الجمركية رقم ()22
لسنة  ٠1٠2المعدل
 . 10نبيل المرسومي ،المنافذ الحدودية في العراق ،بوابة الفساد والموارد الضائعة،
دراسة منشورة في مركز سيبار للتحليل وإدارة التوقع. /moc.qirappis//:sptth ،
 .11منظمة الشفافية الدولية/ne/gro.ycnerapsnart.www//:sptth ،
qari/seirtnuoc
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ﻣﻘﺎﻝ

البح���ر اإلقليمي لكل م���ن الدولتين بطريقة تخالف

عرفتها اتفاقية
منس���وب المياه) وهذه المناط���ق ّ

هن���ا تج���اوزت لجنة ترس���يم الح���دود األممية على

قانوني��� ًا ف���ي الم���ادة  7الفق���رة  4م���ن االتفاقي���ة

كقاع���دة لترس���يم الح���دود البحري���ة بي���ن الع���راق

المرتفع���ات الت���ي تنحس���ر عنه���ا المياه عن���د الجزر

هذا الحكم)).

الحدود البحرية العراﻗية

العراق تجاوزا خطي���را حين اعتمدت خط المنتصف

الﻜويتية في ﺧور عبد الﻠﻪ

والكويت ،وأهملت اللجنة األممية الحق التأريخي

الع���راق وتثبي���ت العوام���ات البحري���ة وصيانتها وال

كريم جبار السوداني
كابتن بحري

يمتاز خور عبد الله بأهمية كبيرة
للعراق ،فهو الممر المائي المؤدي
إلى ميناء أم قصر وميناء خور الزبير،
وهما أكبر الموانﺊ الحالية في العراق،
ويمتاز خور عبد الله بعمق قناته
المالحية حيث ترسو في ميناء أم
قصر سفن ذات غاطس  11مترًا ،ومن
المؤمل بناء ميناء الفاو الكبير الذي
يقع في بداية خور عبد الله باتجاه
البحر مما يجعل من خور عبد الله ممرا
استراتيجيا مهما وبوابة اقتصادية
تربط ﺁسيا باوروبا .وبما أن الموانﺊ
بطبيعتها تعمل وفق المعايير الدولية

وج���ود للجانب الكويتي في هذه القناة لغاية عام

وم���ن األمور المهم���ة التي يفتقده���ا العراق هو

 .2003باإلضافة إلى الظروف الخاصة والجغرافية

ميال
العراقي ،إذ تمتد الس���يادة إلى مس���افة ً 12
الحيز الجوي فوق
بحري ًا عن خط األس���اس وإل���ى ّ

ترس���يبات الطم���ي غ���رب ش���به جزيرة الف���او أصلها

ع���دم وج���ود مالم���ح واضح���ة للبح���ر االقليم���ي

البح���ر االقليم���ي وإلى ق���اع البحر وباطن���ه ،وهذا

ماحددت���ه اتفاقية األمم المتح���دة لقانون البحار
ّ
 . UNCLOS 82وته���دف اتفاقية األمم المتحدة

لقان���ون البحار  1982إلقامة نظام قانوني دولي
ع���ادل مع مراع���اة لس���يادة كل الدول ،وتس���هم

االتفاقي���ة في تعزيز الس���لم واألم���ن والعالقات
الودي���ة بين جمي���ع ال���دول طبقا لمب���ادئ العدل

والمساواة في الحقوق.

للمنطق���ة الت���ي تؤش���ر الدالئ���ل العلمي���ة على أن

ف���إن خ���ط التال���وك كان ه���و
أرض الف���او وبالتال���ي
َّ

الحل المثالي لترس���يم المم���ر المائي في خور عبد
الل���ه لغاية الدعامة  ،162ب���دال من خط المنتصف

الذي حرم العراق من سيادته على القناة المالحية
الت���ي حفره���ا وكان له الحق التاريخ���ي بها منذ أمد

بعي���د .وأك���دت اللجن���ة االممية تجاوزه���ا وظلمها
توقفت عن ترس���يم قناة خ���ور عبد الله
للع���راق إذ ّ

عن���د الدعام���ة  162الت���ي تنته���ي عنده���ا إطالل���ة

جزي���رة بوبيان باتج���اه البحر ويمي���ل البحر اإلقليمي

بع���د ق���رار مجل���س االم���ن  833وتبن���ي االم���م

الكويت���ي جنوب���ا بينما يحصل العراق على مس���احة

عب���د الله اس���تخدمت الم���ادة  15م���ن االتفاقية

ألن ساحل العراق يمتد باتجاه البحر بصورة موازية
ّ

للسالمة واألمن وحماية البيئة البحرية
نجد أن العراق متخ ّل ٌ
ف عن المجتمع

المتحدة مس���ألة ترسيم الحدود البحرية في خور

الدولي بتطبيق تلك المعايير ويحتاج

تنص ((حيث تكون س���واحل دولتين متقابلة
التي ّ

لتنافس موانئه الموانﺊ اإلقليمية

ع���دم وجود اتف���اق بينهما على خ���الف ذلك ،أن

إلى جهد كبير للوصول بمقاييس عمل

أو متالصق���ة ،ال يحق ألي من الدولتين في حالة

والعالمية.

تمد بحرها اإلقليمي إلى أبعد من الخط الوس���ط
الذي تكون كل نقطة عليه متس���اوية في بعدها
عن أقرب النقاط على خط األس���اس الذي يقاس

من���ه عرض البحر اإلقليمي لكل من الدولتين .غير
أن هذا الحكم ال ينطبق حين يكون من الضروري

بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين
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تم حفر القناة من قبل
للعراق في خور عبد الله ،إذ ّ

مي���اه إقليمية أكبر حس���ب قاعدة خ���ط المنتصف،

للمر المالحي لقناة خور عبد الله.

وحددت له���ا نص ًا
األم���م المتح���دة لقان���ون البح���ار ّ
ترس���م خط���وط األس���اس المس���تقيمة م���ن
((ال ّ
وإليها ما لم تكن قد بنيت عليها منائر أو منش���آت

مماثلة تعلو دائما س���طح البحر أو إال في الحاالت
الت���ي يك���ون فيها مد خط���وط األس���اس من هذه

المرتفع���ات وإليه���ا حظ���ي باعتراف دول���ي عام)).

وتم اس���تخدام تل���ك المنطقة كخط أس���اس للبحر
ّ

اإلقليم���ي الكويتي وأودع���ت الكويت لدى األمم
المتحدة قانون بحرها االقليمي الرقم  317لس���نة

وأدع���ت س���يادتها عل���ى باق���ي قن���اة خ���ور
ّ 2014
المرس���مة وتج���اوزت س���يادتها إلى
عب���د الله غي���ر
ّ

ويعد ه���ذا االمر تصرفا
مدخ���ل مين���اء الفاو الكبير،
ّ

عدوانيا وانتهاكا لحقوق العراق ،ال س���يما ّأن هذه

المنطق���ة الت���ي بني���ت عليها المنص���ة تكون ضمن
المي���اه اإلقليمي���ة العراقي���ة لو أن الترس���يم وفق

ميال بحري ًا
قاع���دة خط المنتصف اكتم���ل لغاية ً 12

ع���ن خط االس���اس العراقي والكويتي حس���ب قرار

مجلس االمن .833

كل ذل���ك يحصل والجان���ب العراقي ملتزم الصمت
ول���م يجرؤ على المطالب���ة بحقوقه ،ما عدا مذكرة

االحتج���اج الخجولة التي أودعه���ا في أيلول 2019
ض���د بناء المنصة فقط دون توضيح أو مطالبة بأن

عن���د التدقي���ق ف���ي تل���ك التصرفات نس���تدل على

المنصة تقع ضمن المياه اإلقليمية العراقية.

وحرمان���ه م���ن االطالل���ة البحري���ة وتأك���د ذلك بعد

والتهدي���دات الت���ي يواجهه���ا الع���راق ف���ي تحديد

المؤامرة التي تهدف لتضييق الخناق على العراق

إب���رام اتفاقية تنظي���م المالحة في خ���ور عبد الله،
إذ اس���تدرج الع���راق لتوقي���ع تل���ك االتفاقي���ة ليتم

االعت���راف الكامل بقرارات ترس���يم الحدود .بعدها
أنش���أت الكويت منص���ة ثابتة في منطقة ينحس���ر
عنه���ا الم���اء عند الج���زر (تظهر فقط عن���د انخفاض

عل���ى الجه���ات الرس���مية أن تع���ي حج���م التج���اوز

ح���دوده البحري���ة والمطل���وب ه���و إي���داع قان���ون
البح���ر اإلقليم���ي العراق���ي مرفق���ا بالخريطة لدى

األم���م المتحدة ،كي ال يكتس���ب القانون الكويتي

الش���رعية ويك���ون القان���ون العراق���ي حج���ة لتفنيد

المزاعم الكويتية وورقة للتفاوض فيما بعد.
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سياسات مقارنة
ويعد قط���اع النقل البري أه���م قطاعات النقل،
ألن كل أن���واع النق���ل األخ���رى ال تكتم���ل اال
ّ
بتدخ���ل النق���ل الب���ري ،فالمس���افرون والبضائ���ع

الت���ي تنقل على البواخ���ر أو على الطائرات تحتاج
بع���د وصوله���ا إل���ى موانئه���ا البحري���ة والجوي���ة
(المط���ارات) إل���ى نقل بري (باصات أو ش���احنات)

للوصول إلى المقصد النهائي ،وتتلخص فوائده

بالنقاط التالية:

 .1يتمكّ ن من الوصول إلى أي مكان تتواجد فيه
البضائع وإلى أي مكان للتفريغ.

بناء على مصلحة المستفيد.
 .2يناسب أي وقت ً

 .3نقل البضائع بجميع أنواعها وبكلفة أقل.

 .4متابعة حركة البضائع ومعرفة وقت الوصول
التقريبي لها.

وس���نتناول ف���ي هذا المق���ال النقل الب���ري على

مس���تقال)
الطرق دون الس���كك (باعتباره قطاع ًا
ً
ف���ي العراق من خالل اس���تعراض الواقع الحالي

الواقع والطموح

الﻨقﻞ البري
في العـراق
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علي حسون

ّ
يمثل قطاع النقل عموما عنصرًا حاسم
األهمية بالنسبة للنمو االقتصادي
والتجارة ،إذ يعتمد كالهما على نقل
األشخاﺹ والبضائع.
وقد عرف البعض النقل ،على أنّه األداة
التي عن طريقها يمكن توسيع السوق،
واستغالل الموارد البشرية والمادية باتجاه
زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته ،ويسهم في
انتقال السلع واليد العاملة إلى االماكن
التي تكون فيها أكثر نفعا ،أي ربط مناطق
اإلنتاج بمناطق االستهالك ،وتأمين نقل
األفراد والمواد الخام والبضائع.

والطموح.

تش���رف وزارة النقل العراقية على ثالث شركات
تمث���ل قط���اع النقل الب���ري على الطرق بش���قيه

(االشخاص والبضائع) هي كالتالي:

تأسس���ت س���نة
 .1الش���ركة العام���ة للنقل البري ّ
 1970وكان���ت تابعة للمؤسس���ة العامة للتجارة

وأصبح���ت ش���ركة عام���ة مرتبط���ة ب���وزارة النقل
بموجب القرار  433لسنة .1990

 .2الش���ركة العام���ة لنق���ل المس���افرين والوفود
تأسس���ت س���نة  1938بموجب
(الركاب س���ابقا) ّ

قان���ون رق���م ( )38باس���م مصلح���ة نق���ل الركاب،
وتحول���ت إل���ى ش���ركة عام���ة بموج���ب قان���ون
الش���ركات رق���م ( )22لس���نة  ،1997ونظامه���ا

الداخل���ي رق���م ( )10لس���نة  ،2000ودم���ج ق���رار
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مجل���س ال���وزراء رقم ( )338لس���نة  2008الش���ركة مع

ب���ل تتأث���ر بالدوائر الس���اندة األخرى كالكم���ارك والتجارة

أغلب ش���احنات نقل البضائع وباصات نقل المس���افرين،

تنظيمي وتخطيطي لتطوير النقل البري وبالتعاون مع

والوفود.

بمجملها منظومة مترابطة ومتداخلة المصالح.

قارناها مع القطاع الحكومي الذي يمتلك بعض مئات

من تنظيم الس���ير وكلف النقل والمحطات اللوجستية

ش���ركة الوفود لتصبح الشركة العامة لنقل المسافرين

تأسست بموجب
 .3الشركة العامة إلدارة النقل الخاص ّ

والمناف���ذ الحدودية والطرق والجس���ور ،فهي تش���كّ ل

القانون رقم  127لسنة .1994

عام  2003إلى أحداث نهب وس���لب أدت إلى استنزاف

إضاف���ة إلى اتخامها بكثي���ر من التعيينات ،أما عن طريق
إرج���اع المفصوليي���ن السياس���يين أو تعيين���ات مكات���ب
األح���زاب التي توالت عل���ى إدارة وزارة النقل ،باإلضافة
تس���ببت في جعلها ش���ركات إما
إلى آفة الفس���اد التي
ّ
خاس���رة؛ كالش���ركة العامة لنقل المس���افرين والوفود،
أو رابح���ة بإي���رادات عرضية ال دخل لها بالنش���اط الرئيس

للش���ركة ،كالش���ركة العام���ة للنق���ل الب���ري ،أو تم���ارس
الجباي���ة من القط���اع الخاص ب�ل�ا خدمة تس���تحق الذكر

كالشركة العامة إلدارة النقل الخاص.

إن غياب التخطيط االس���تراتيجي واإلش���راف الحقيقي

ل���وزارة النقل على هذا القط���اع واالكتفاء بالتركيز على

غياب التخطيط االستراتيجي
واإلشراف الحقيقي لوزارة النقل
على هذا القطاع واالكتفاء بالتركيز
على زيادة اإليرادات المالية لهذه
الشركات لسد رواتب الموظفين
وتحقيق أرباح لبعض المنتفعين
من اللجان االقتصادية لبعض
األحزاب بدون تطوير أو دعم أو
تحسين للخدمة المقدمة ساهم
في تردي هذا القطاع

االقتصادي���ة لبع���ض األح���زاب ب���دون تطوي���ر أو دع���م

أو تحس���ين للخدم���ة المقدم���ة س���اهم في ت���ردي هذا
القطاع.

المشاريع.

مشاكل قطاع النقل البري في بعض جوانبها ال تتعلق

فق���ط ب���وزارة النق���ل وتش���كيالتها كباق���ي القطاع���ات
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علمية للمس���اهمة في تقليص الم���دد الزمنية لوصول

البضاعة م���ن مناطق اإلنتاج إلى مناطق االس���تهالك،
وزيادة عام���ل األمان ،وتفعيل التأمي���ن ،ووضع اللوائح

والضواب���ط لنقل الم���واد الخطرة عبر اتفاقي���ات يرعاها
االتح���اد الدول���ي للنق���ل عل���ى الط���رق ( ،)IRUوه���ي

ٌ
تأسس���ت عام ،1948
منظمة دولية عالمية مس���تقلةّ ،
تُ عن���ى بكل م���ا ينق���ل األش���خاص والبضائع ب���راً ،وتمثل

ُم�ّل�اّ ك الش���احنات والحاف�ل�ات والمركب���ات وس���يارات

تنس���يق م���ع وزارة النقل نعلم حجم غي���اب هذه الوزارة
للنق���ل الب���ري ،والتح���دي اآلخر ،هو غياب التنس���يق مع

القطاع الخاص ،وإدارة نش���اطه وف���ق أنظمة وقوانين

واضحة لخلق بيئة صحية للتنافس الطموحّ ،إن القطاع
الخاص يملك من االمكانات والقدرات الهائلة بالقياس

م���ع القط���اع الحكومي م���ا يؤهله ألن يكون مس���اهم ًا
وفاع�ل�ا ف���ي النه���وض بقط���اع النق���ل الب���ري ،وحالي��� ًا
ً

تنظي���م عملي���ة النق���ل ه���ي المديري���ة العام���ة لتنظيم

ف���إن إجمالي الط���رق فيها هو
التركي���ة .أم���ا في اي���ران
ّ
 172،927ك���م ،والجه���ة التي ترس���م السياس���ة العامة

وتنظ���م ترخيص��� ًا للش���احنات المحلي���ة
ّ
للنق���ل الب���ري

والخارجي���ة هي منظم���ة صيانة الطرق والنق���ل التابعة

ل���وزارة الطرق والتنمي���ة الحضرية ،لديه���ا إحصاءات عن
ع���دد المركبات العاملة في نقل األش���خاص والبضائع،
وكذا ينطبق هذا الموضوع على االردن من خالل عمل
هيئ���ة تنظيم النق���ل البري االردني���ة واألمثلة كثيرة من

دول الجوار اإلقليمي على هذا النحو.

األج���رة من القطاع الخاص ف���ي العالم وبعض الهيئات
تعد الراعية ألهم اتفاقية
لجان األمم المتحدة المعنية ّ

بأن مهمة إنش���اء هذه البن���ى التحتية في العراق
عرفنا ّ

والباصات ،او إنش���اء كراجات نظامية النطالق مركبات
تشغيلية نتجت عن عدم وجود جدوى اقتصادية لهذه

تدرس وتنش���ر بحوث ًا
القط���اع منظمات ولج���ان عالمية ّ

دولة لتس���هيل مرور الحاويات المحملة بالشاحنات عبر

عن المش���اركة في تأسيس نظام نقل شامل ومتكامل

النق���ل الداخل���ي والخارج���ي ،لك���ن واجهته���ا مش���اكل

ووج���ود الموان���ئ الجاف���ة ( ،)dry portوأصب���ح له���ذا

وتعد البنية التحتية للنقل البري كالطرق والجس���ور من
ّ

رغ���م ذل���ك كانت لهذه الش���ركات مح���اوالت للنهوض

بواقعه���ا ّ
تمث���ل في تحديث أس���طولها من الش���احنات

والجس���ور وس���بل الخ���زن والتفري���غ وسالس���ل االمداد

خدمــــــ���ات النقـــــــــ���ل ( (DGTSRالتابع���ة ل���وزارة النق���ل

في مجال النقل البري ،وهي اتفاقية النقل البري لسنة

موزع���ة بي���ن وزارة اإلعم���ار ودوائ���ر المحافظ���ات بدون

ش���بكة الط���رق التركي���ة أكث���ر م���ن  64865ك���م وع���دد

ش���هد النقل الب���ري في العالم خالل الس���نوات األخيرة

الحكومي���ة غير الربحي���ة ،وهذه المنظم���ة بالتعاون مع

أكبر التحديات الت���ي تواجه عملية تطوير النقل ،واذا ما

وإع���ادة تأهيل الطرق وإنش���اء جدي���دة ،إذ يبلغ إجمالي
الش���احنات بح���دود  726359والجه���ة المس���ؤولة عن

تطور ًا ملحوظاً ،هذا التطور انعكس على تطوير الطرق

زي���ادة اإلي���رادات المالي���ة لهذه الش���ركات لس���د رواتب

الموظفي���ن وتحقيق أرباح لبعض المنتفعين من اللجان

م���ن الش���احنات والباصات المقيدة بتعليمات وأس���عار،

فإنّ ها ستكون عاجزة عن منافسة القطاع الخاص.

وهذه الش���ركات تعرضت بعد إس���قاط النظام الس���ابق

مواردها المادية من باصات وشاحنات ومركبات خدمية

مملوكة لش���ركات وأفراد في القط���اع الخاص ،واذا ما

الس���لطات المحلية والدولية بكل ما يتعلق بالموضوع

 ،1975وه���ي اتفاقية دولية انظم���ت لها أكثر من مئة

يعد هوية
الح���دود الدولية للدول بدفت���ر كمركي واحد ّ
لتلك البضاعة.

يق���ال ّإن في التج���ارب علم ًا مس���تأنفاً ،ولالرتقاء بواقع

بد لنا من االس���تفادة من تجارب الدول
النقل البري ،ال ّ

بالرجوع إلى النقل البري في الدول
المجاورة ،نالحظ وجود الهيئات
الحكومية اإلشرافية والرقابية
غير الهادفة للربح وال تمتلك أي
أسطول من الشاحنات أو الباصات
وإنما مكتفية برسم الخطط ووضع
الضوابط وتنظيم االحصائيات

االخ���رى وس���وف ل���ن نذهب بعي���د ًا وإنما س���نبقى في

ح���دود جوارن���ا االقليم���ي ،لنلق���ي نظ���رة س���ريعة عل���ى
ه���ذا القطاع المه���م ،وأهم ما يمكن أن نش���خصه في

هذه ال���دول هو وجود هيئات ومديري���ات خاصة إلدارة

النقل البري (ركاب وبضائع) ترتبط بوزارة النقل؛ هدفها

المالح���ظ ف���ي قان���ون النق���ل العراق���ي رقم  80لس���نة
 1983أنّ ���ه ينص في الفق���رة ثالثا من المادة ( 2أهداف

القان���ون) على (ضمان قيام القطاع االش���تراكي بقيادة
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سياسات مقارنة
وتوجيه نش���اط النق���ل) اال ّأن الحقيقة ه���ي أن القطاع

وبضائ���ع) والتخلص م���ن التركة الثقيلة م���ن الموظفين

وليس تقديم خدمة نقل مناسبة.

ف���ي زي���ادة اإلي���رادات وكذل���ك ع���دم تحمي���ل الموازنة

االش���تراكي م���ارس دور المناف���س اله���ادف إل���ى الربح

الفائضي���ن ع���ن الحاج���ة ،وفش���ل اإلدارات الحكومي���ة

قط���اع النقل الب���ري الحكومي في الع���راق كحال باقي

االس���تثمارية للدولة التكاليف الباهظة لش���راء مركبات

وتع���ده ناق���ال وطنيا ال يت���م النقل اال
تدعم���ه الدول���ة
ّ

وبال تش���غيل ،وال يخفى أن خطوة الشراكة مع القطاع

تح���وال في طبيعة عمل���ه ،من قطاع
القطاعات ش���هد
ً
بواس���طة أس���طوله؛ سواء لنقل األش���خاص أو البضائع
وال يتم االس���تعانة بالقطاع الخاص اال بعد اعتذاره عن

النق���ل ،إلى قطاع حكومي يح���اول أن يكون وصي ًا على

النقل البري ويدخل منافس���ة مع القطاع الخاص لزيادة
إيراداته المادية بأسعار غير تنافسية.

حديث���ة تج���د طريقها لالندثار دون تحقي���ق جدوى تذكر
الخاص ستس���هم اذا ما تمت دراستها وتنفيذها بشكل
علم���ي ودقيق ف���ي توفير فرص عمل جدي���دة وإدخال
تكنولوجيا حديثة قد ال تتوفر في القطاع الحكومي.

سبب تخبط ًا في سياسة النقل وعدم وضوح
وهذا مما ّ

ثانيًا :الحلول طويلة األمد_:
تبدأ بالتوازي مع قصيرة األمد ،من خالل التالي_:

تابع���ة لها تم���ارس دورين؛ دور ًا تش���غيلي ًا ورقابي ًا بنفس

 .1تش���كيل هيئ���ة (س���لطة) نظي���ر ما موج���ود في دول

الرؤي���ة والهدف لوزارة النقل بوجود دوائر وتش���كيالت
الوق���ت ،فالناقل الحكومي يهدف إل���ى الربح ،وهذا ال

يتف���ق ومهمته الرقابية ،وي���ؤدي إلى تعارض المصالح،
ف���ال يمكن دم���ج العم���ل الرقابي والتنظيم���ي والعمل

الربح���ي ف���ي آن واحد .وبالرج���وع إلى النق���ل البري في
الدول األخرى ال سيما المجاورة ،نالحظ وجود الهيئات

الحكومية اإلش���رافية والرقابية غي���ر الهادفة للربح وال
تمتل���ك أي أس���طول من الش���احنات أو الباص���ات وإنما

مكتفي���ة برس���م الخط���ط ووض���ع الضواب���ط وتنظي���م
االحصائي���ات التي تس���اعد الحكومة على وضع الخطط

االس���تراتيجية للنه���وض بالنق���ل كمس���اهم ف���ي تنمية

االقتص���اد وزيادة النات���ج القومي بالخدم���ات المقدمة

بواسطته.

الحلول المقترحة:
أو ًال :حلول قصيرة األمد_:

تتعلق بضرورة االتجاه إلى الش���راكة مع القطاع الخاص
كخط���وة أول���ى نح���و تخصي���ص النق���ل البري (أش���خاص
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الج���وار مرتبط���ة ب���وزارة النقل تقوم باإلش���راف ورس���م
الخط���ط والسياس���ات الخاص���ة بالنق���ل بالتع���اون م���ع

ال���وزارات األخ���رى ومنح التراخي���ص للعاملين في النقل

البري ،ال يكون هدفها ربحياً ،بل تعتمد في مدخوالتها
م���ن الجباية الدورية ورس���وم التراخي���ص للعمل وتنظم

شرع من قبل مجلس النواب.
بقانون ُي ّ

 .2تش���جيع تأس���يس النقاب���ات واالتح���ادات التي تمثل

العاملين في هذا القطاع لتش���كّ ل مع الهيئة المقترحة

مفتاح نجاح لتطوير هذا القطاع .

 .3كذل���ك العم���ل عل���ى نق���ل باص���ات النق���ل الداخل���ي

ﻣا ﻫي التحديات التي يواجﻬﻬا
ﻫﻞ يﺼبﺢ الرجﻞ بطﻞ الﺸعﺐ؟ الﻜاﻇمي؟
ﺣﺴابات بﻼ ﺣراسة..
أرصدة العراق الحﻜوﻣية الﺨﻔية!

المحدود والطلبة والمعوزين كباقي دول العالم.

 .4االس���تفادة م���ن االتح���ادات والمنظم���ات الدولي���ة

المتخصص���ة بش���ؤون النق���ل الب���ري وتأهي���ل الك���وادر

العامل���ة ف���ي ه���ذا المج���ال من خ���الل التدري���ب الفني
واإلداري المعتمد دوليا.

احمد الطبقجلي
ترجمة :هال مهدي

أﺣداث »سيدﻛان«
ودور ﺣﺰب العمال الﻜردستاﻧي

إل���ى اإلدارات المحلي���ة للمدن والمحافظ���ات ودعمها
حكومي���ا لتقديم خدم���ة نقل عام تس���اعد ذوي الدخل

ترجمة �� رضا الغرابي القزويني
موقع خبر أونالين اإليراني

بيلكاي دومان – محمد االجا
مركز دراسات الشرق األوسط
ترجمة حسين البياتي

المرﻛﺰ واﻷﻗﻠيﻢ
الرجوع إلﻰ بغداد وإعادة إﻧتاج ﻧﻈام الحﻜﻢ
ﻫﻞيمﻜن لﻠﻜرد اســتعادة
دورﻫﻢ في صﻨاعة المﻠوك؟

سامان نوح
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ﺗرﺟمﺔ
ب���دأت اضطراب���ات الع���راق ف���ي تش���رين الماض���ي،

تبين بعد ذلك
سليماني وابي مهدي المهندس ،لكن ّ

العراقيي���ن و جرحهم .اندلعت االضطرابات وأخمدت

المقربين للمقاومة.
اختار وزير الدفاع من األفراد
ّ

االضطراب���ات الت���ي أدت إل���ﯽ مقت���ل العش���رات م���ن
بعد الموافق���ة علﯽ الكابينة الوزاري���ة .يقول البعض
ّإن التصوي���ت علﯽ الكابينة الوزاري���ة هو الهدوء قبل

العاصف���ة! وس���تعود االضطراب���ات إل���ﯽ الع���راق من
جديد لكن ال توجد دالئل قوية تثبت ذلك.

أخيراً استطاع العراق اختيار رئيس وزرائه بطابع أمني

واستخباراتي لذلك لم يكن مستبعدا أن يكسب رضا
ويصب الماء علﯽ
األحزاب بش���أن التش���كيلة الوزارية
ّ
نار التشتت السياسي في هذا البلد الذي يعاني من

آثار الحرب.

هناك الكثير من التحدي���ات التي يواجهها الكاظمي،

انس���حاب األمريكان وعودة داعش والحرب بين إيران
والوالي���ات المتح���دة وع���دم االس���تقرار السياس���ي

ﻣا ﻫي التحديات
التي يواجﻬﻬا
الﻜاﻇمي؟

واألمن���ي ف���ي البلد .أم���ا الكاظمي فيع���رف اللعبة.

كان صحفي���ا ويع���رف اإلع���الم .يعل���م لكس���ب ثق���ة

ورض���ا األحزاب عليه أن يك���ون عابرا للحزبية .منذ أول
ترجح
أيام إعالن ترش���يح الكاظمي ،كان���ت التكهنات ّ
كف���ة اختي���اره النهائي .الكاظمي جاء بع���د إقالة عبد

المهدي وعالوي والزرفي وفي خطابه خالل جلسة
التصوي���ت علﯽ الكابينة قال إنَّ ه ال يس���مح ألن يكون

منصة لالعتداء عل���ﯽ أي بلد كما وعده بتهيئة
بل���ده ّ

ﻫﻞ يﺼبﺢ الرجﻞ
بطﻞ الﺸعﺐ؟
ترجمة �� رضا الغرابي القزويني

موقع خبر أونالين اإليراني

األرضي���ة إلج���راء انتخاب���ات عادلة لس���ير الع���راق نحو
الثبات واالستقرار.

يب���دو ّأن الكاظم���ي ب���ارع ف���ي م���ا يج���ب أن يفعل���ه،

عمت االضطراب���ات في العراق،
خالل الش���هور التي ّ

فشل جميع المرشحين لرئاسة الوزراء بينما استطاع
الكاظمي كس���ب ثقة الساسة العراقيين خالل فترة

تزايد عمليات داعش.

م���ن جه���ة أخ���ری فصائ���ل المقاوم���ة وافق���ت عل���ﯽ

اختيار الكاظمي ،كتائب حزب الله والحش���د الشعبي
كانوا يتهمونه بالقصور في قضية استش���هاد القائد
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ّأن ادع���اءات الفصائ���ل غير دقيقة كم���ا َّأن الكاظمي

ما هي تحديات الكاظمي؟
ربم���ا التح���دي األول واأله���م ه���و خ���روج الق���وات
األمريكي���ة م���ن الع���راق والخالف���ات الموج���ودة بين
طهران وواش���نطن علﯽ الس���احة العراقي���ة .البرلمان
العراقي أصدر قراراً بخروج هذه القوات وواجه القرار
اس���تياء أمريكياً  ،بعد ذلك ازدادت وتيرة االضطرابات
ف���ي الع���راق بص���ورة مش���بوهة .هجم���ات لداع���ش
وقص���ف الس���فارة االمريكي���ة دون أن يع���رف مصدر
تل���ك الهجمات .اعتقد بعض المحللين آنذاك َّأن تلك
الهجمات تهدف لزعزعة االس���تقرار ف���ي العراق من
أجل تبرير اس���تمرار الوجود العسكري االمريكي حتﯽ
تستطيع واشنطن البقاء في العراق بذريعة الحفاظ
علﯽ مصالحها.
التحدي الثاني هو وضعية النفط العراقي إذ يش���كّ ل
النف���ط ال���وارد الرئيس للبلد وهن���اك خالفات قديمة
بي���ن المركز وإقليم كردس���تان بش���أن إدارة تلك تلك
الموارد.
التحدي الثالث هو إعفاء العراق من العقوبات ،اذا لم
يتم تمديد هذا اإلعفاء سيواجه العراق مشاكل في
توفي���ر الكهرباء ،ه���ذا الموضوع ّأدی إل���ﯽ اعتراضات
وتظاهرات في األعوام الماضية.
التح���دي الراب���ع ه���و الوض���ع الداخل���ي ،تزاي���دت حدة
االنقس���امات بي���ن الموالي���ن للتي���ار الص���دري وباقي
العراقيي���ن خ���الل الفت���رة األخي���رة .تراج���ع الصدر عن
يتجول���ون ف���ي
لك���ن اتباع���ه
اس���تمرار التظاه���رات
ّ
ّ
الش���وارع مس���لحين ويش���تبكون م���ع مخالفيه���م.
المش���كلة لن تعود إلﯽ الصدريين ومخالفيهم فقط
بل االنقس���امات السياس���ية تمتد إلﯽ باقي األحزاب
والكتل السياس���ية .يقول بعض الصحفيين العراقيين
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َّإن تل���ك األح���زاب غارقة في النهب والس���رقة طول

يستطيع دعم استقرار األمن والثبات وإصالح الوضع

 – 10ل���و كانت عملية اختي���ار رئيس الوزراء تأخذ وقتا

الحصول علﯽ مكاسب و مناصب أكثر.

األمريكي لزعزعة األوضاع في العراق ألنه بعد القرار

حادة ،ال س���يما ّأن العراق كان علﯽ أعتاب فصل الحر

االقتص���ادي وف���ي ه���ذا الح���ال سيفش���ل المخطط

األع���وام  17الماضي���ة والخالف���ات الحالي���ة من أجل
أم���ا التحدي الخام���س فيتعلّ ق بق���وات المقاومة إذ

البرلمان���ي بطرد القوات العس���كرية االمريكية ،تنوي

تل���ك الق���وی والموض���وع أصبح محل اخت���الف بينما

بقاء قواتها هناك.

واشنطن خلق الفوضﯽ في العراق من أجل استمرار

تطال���ب بعض االحزاب السياس���ية بإيقاف نش���اطات

المفضل للمقاومة
َّ
 – 5الكاظم���ي لم يكن الش���خص

الحش���د الش���عبي والمقاومة منش���غلة ه���ذه األيام

جيدة مع السنة
لكن إنجازاته مقبولة ولديه عالقات ّ

بدفع هجمات جماعة داعش اإلرهابية.

رغم التحديات ما هي فوائد وجود الكاظمي؟
يتحدث
الخبي���ر والباح���ث اإليراني علي رضا تق���وي نيا
ّ
عن  10نقاط إيجابية في اختيار مصطفﯽ الكاظمي:
 – 1الكاظم���ي يمتل���ك أرضي���ة إس���المية وكان م���ن
وحكِ م باإلعدام في الفترة
المعارضي���ن لنظام صدام ُ
السابقة.
 - 2الكاظم���ي صحف���ي وغي���ر تابع لألح���زاب ولذلك
يع���د الخيار األفضل للبيت الش���يعي لح���ل الخالفات
ّ
الداخلية في هذا البيت.
 – 3تس���نّ م الكاظم���ي رئاس���ة جه���از المخاب���رات عام
 ،2016الجهاز كان من صنع األمريكان ونصف طاقة
الجهاز كانت تصرف علﯽ ش���عبة مكافحة إيران .ومن
حل ش���عبة مكافح���ة إيران.
أه���م إج���راءات الكاظمي ّ
كم���ا ق���ام الرجل خالل فترة رئاس���ته بتغيير الكثير من
المس���ؤولين ف���ي الجهاز المعادين إلي���ران .باإلضافة
وج���ه جه���از المخاب���رات في فترة رئاس���ة
إل���ﯽ ذل���كّ ،
الكاظم���ي ضرب���ات موجع���ة للجماع���ات اإلرهابي���ة
التكفيري���ة ويمكن القول ّإن رئاس���ته كانت غير حزبية
بل أمنية واستخباراتية بحتة.
 – 4اختي���اره كرئي���س لل���وزراء خ���الل فت���رة تري���د فيها
الوالي���ات المتح���دة االضطرابات وع���دم وجود دولة
مركزية قوية وقامت بتنشيط الخاليا النائمة لداعش
ألن هذه المسؤولية مؤقتة
وجيداً ّ
كان تطوراً مباركاً ّ
وخ���الل العام القادم الذي س���تجري في���ه االنتخابات
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والكرد ويستطيع إعادة االستقرار للبلد الجار إليران.

ّ – 6ادع���اء كتائب حزب الل���ه العراق بتورط الكاظمي
ف���ي استش���هاد القائ���د س���ليماني وأب���ي مه���دي
المهن���دس مج���رد اته���ام ول���م يثبت ذلك .الش���خص

ال���ذي أطل���ق هذا االدع���اء وافق علﯽ إج���راء تحقيق

َّ
المفضل
الكاظمي لم يكن الشخص
للمقاومة لكن إنجازاته مقبولة
ولديه عالقات جيّدة مع السنة
والكرد ويستطيع إعادة االستقرار
للبلد الجار إليران
الكاظمي عارض طلب الكرد للتصدي
وزارة المالية ،أهمية هذه الوزارة
تكمن في مهامها بتخصيص ميزانية
المحافظات العراقية
الكاظمي صحفي وغير تابع لألحزاب
ولذلك يع ّد الخيار األفضل للبيت
الشيعي لحل الخالفات الداخلية في
هذا البيت

في هذا الشأن وهذا يدل علﯽ بطالن هذا االدعاء.

 - 7النظ���ام البرلمان���ي ف���ي الع���راق يجع���ل رئي���س

ال���وزراء رهين���ة بي���د أعض���اء مجل���س الن���واب وك���ون
غالبية البرلمانيين الش���يعة داعمي���ن للمقاومة يبدو
ّأن حكوم���ة الكاظم���ي ال تعرق���ل نش���اطات فصائ���ل

المقاوم���ة .يمكن تفس���ير اختي���ار الل���واء جمعة عناد

س���عدون ال���ذي كان عل���ﯽ تنس���يق جيد مع الحش���د
الش���عبي في دح���ر تنظيم داعش ،وزي���را للدفاع في

هذا اإلط���ار .وعندما ق���ام الكاظمي بع���رض قائمته

علﯽ القيادات الش���يعية واجه عتابا شديدا من نوري

الحساس���ة
المالكي وآخرين وأجبر علﯽ تغيير الوزارات
ّ
لصالح وزراء شيعة داعمين للمقاومة.

 – 8الكاظم���ي ع���ارض طل���ب الك���رد للتص���دي وزارة
المالي���ة ،أهمي���ة ه���ذه ال���وزارة تكم���ن ف���ي مهامها
بتخصيص ميزانية المحافظات العراقية.

 – 9الكاظم���ي ّأي���د تنفي���ذ الق���رار البرلمان���ي بط���رد
الق���وات العس���كرية االمريكي���ة وأعل���ن ف���ي جلس���ة
التصوي���ت عل���ﯽ الكابينة أنَّ ه ال يس���مح بجعل العراق

نقط���ة لالعتداء عل���ﯽ أي بلد والمخاطب في كالمه
واضح تماما.
ٌ

أط���ول م���ن ذل���ك ،كان���ت تواج���ه الطائف���ة انتقادات
ومش���كلة الكهرب���اء ف���ي المحافظات الش���يعية في
تح���د كبير للحكومات العراقي���ة وذات أبعاد
ٍ
الجن���وب

أمنية أو قضايا أخری مثل البطالة والزراعة والصناعة

تحب
التي َّ
س���ببت اس���تياء الناس ،القيادة الشيعة ال ّ
أن تُ َع ّد العائق في البلد.

هل يعود االستقرار إلى العراق؟
جداً  ،ﯾبدو ّأن المش���اكل
الظروف في العراق ّ
معقدة ّ
تقدم
والمصائ���ب لن تنتهي هناك ،هزيمة داعش لم ّ
للعراقيين اله���دوء والراحة .بعد االنتصار علﯽ الزمرة
ب���رزت خالفات كثي���رة بين السياس���يين العراقيين من
أج���ل الحصول علﯽ القدرة ،اش���تدت بع���د االنتخابات
النيابي���ة وحصول الش���يعة علﯽ مقاعد أكثر .ش���عرت
الكتل واألحزاب الش���يعية ّأن ملف داعش قد انتهﯽ
وحان الوقت للخوض في المصالح السياس���ية! لكن
تص���وره العراقيون .طالب
الظ���روف لم تس���ر مثل ما
ّ
الش���عب بحقوق���ه المدني���ة ونزل���وا إل���ﯽ الش���وارع،
ازدادت وتي���رة االضطرابات والالدولة وتس���لّ ل بعض
الجماع���ات داخل صفوف المحتجي���ن ّأدی إلﯽ ظهور
تنظي���م داع���ش اإلهابي م���ن جديد .هن���اك تحديات
مدمرة نتيجة الغزو
يواجهه���ا الكاظمي وبنﯽ تحتي���ة ّ
األمريك���ي وداع���ش للعراق بحاجة إل���ﯽ اإلعمارّ .ربما
يس���تطيع الكاظمي أن يصبح بطل الشعب لفترة ما
بس���بب إيجابياته .الرجل محنّ ك وذلك بس���بب تجاربه
األمني���ة ف���ي عه���د المعارض���ة ومج���رد نجاح���ه ف���ي
إقن���اع العراقيي���ن بالحصول علﯽ ثقته���م يعد بطولة
عظيمة! هن���اك أمل أن يعود االس���تقرار إلﯽ العراق
بعد سنوات طويلة.
الرابط األصلي:

https://www.khabaronline.ir/news
الرواق  -العدد  3تشرين األول 65 2020 -

ﺗرﺟمﺔ
يش���ير الكاظم���ي إل���ى كش���ف

الحس���ابات الحكومي���ة الت���ي

م���ت ل���ه ح���ال تولي���ه رئاس���ة
ُق ِّد ْ

ﺣﺴابات
بﻼ ﺣراسة..1

الوزراء في أيار /مايو ( ،)٢٠٢٠أي

حس���ابات وزارة المالي���ة ()MOF
المودعة ل���دى البن���ك المركزي

العراق���ي ( ،)CBIحي���ث س���جلت

ف���ي نهاي���ة أي���ار /ماي���و أرص���دة
صافية بقيم���ة  ٢.٤تريليون دينار
عراق���ي ،من أص���ل ودائ���ع تصل

إلى  ٤.٢تريليون���ات دينار عراقي،

أرصدة العراق
الحﻜوﻣية
الﺨﻔية!

ودي���ون بنح���و  ١.٨ترلي���ون دين���ار

عراقي( .الشكل أدناه).

ف���إن هذه الحس���ابات المصرفي���ة الحكومية
م���ع هذا
َّ

صاف���ي أرص���دة ال���وزارات بلغ���ت  2.5تريلي���ون دين���ار

تام���ة بجمي���ع أرصدته���ا النقدية.
ليس���ت عل���ى دراي���ة ّ

دينار عراقي وديون بقيمة  21تريليون دينار عراقي.

والمبال���غ المودعة فيها ليس���ت الوحيدة ،فالحكومة
نوق���ش امت���الك الحكومة لحس���ابات أخ���رى في أول
عالوي) ،الذي
مقابل���ة تلفزيوني���ة لوزير المالية (عل���ي ّ

أوض���ح َّأن الحكوم���ة تمكّ ن���ت م���ن تس���ديد الروات���ب
والمعاش���ات التقاعدية لش���هر أيار /ماي���و الفائت عبر

احمد الطبقجلي

االس���تعانة باألرص���دة المصرفي���ة لبع���ض ال���وزارات،

https://blogs.lse.ac.uk/mec

بيان���ات البن���ك المرك���زي العراق���ي إل���ى َّأن إجمال���ي

ترجمة :هال مهدي  -موقع

كتب رئيس الوزراء العراقي الجديد ،مصطفى
الكاظمي ،بعد فترة وجيزة من انتخابه ،في مقال
توجَّ ه به إلى العراقيين ،أنّه «عندما توليت واجباتي،
لم أجد سوى خزانة شبه فارغة ووضع ال يحسد عليه
بعد  17عامًا من التغيير».

واالس���تدانة م���ن المص���رف العراق���ي للتجارة .تش���ير

وتتك���ون من ودائ���ع بقيم���ة  23.5تريليون
عراق���ي،
ّ
بينم���ا تج���اوز صافي األرص���دة المصرفية للش���ركات

مكونة
التابع���ة للدول���ة  10تريليونات دين���ار عراقي،
َّ

من ودائع بقيم���ة  23.2تريليون دينار وديون بقيمة

 13.2تريلي���ون دين���ار عراقي .وم���ن المتوقع َّأن تلك

األرق���ام تراجع���ت بح���دود أواخر أيار /ماي���و الماضي،

وظف���ت وزارة المالية تلك األرصدة من أجل
بعد أن َّ
سداد مستحقات الرواتب( .الشكالن أدناه)

محور من مقولة شهيرة للكاتب ارثر كونان دويل في إحدى قصص
 . 1العنوان اقتباس ّ
شارلوك هولمز في إشارة إلى جريمة حدثت في موقع يحرسه كلب دون أن ينبح مما
ترك المحققين في حيرة من عدم نباح الكلب ال ُمكلﱠف بحراسة المكان الثمينthe dog» .
«that didn›t bark
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الس���بب الرئي���س للص���ورة غي���ر المكتملة – بالنس���بة

بااللتزام بتطبيق المراحل الثالث األساسية:

الموح���د ( ،”)TSAإم���ا
م���ا ُيع���رف بـ”حس���اب الخزان���ة
َّ

من قبل البنك المركزي ووزارة المالية.

للحس���ابات المصرفي���ة  -ه���و ّأن الع���راق يفتق���ر إل���ى

كحساب واحد معزَّ ز بسلسلة من الحسابات الفرعية،

أو عبر سلس���لة من الحس���ابات المترابطة ،تجمع كل
الحس���ابات الحكومي���ة يت���م عبره���ا تس���لّ م وتس���ديد

اإليرادات والمدفوعات.

2.2تحدي���ث النظ���ام المصرف���ي لتمكي���ن تش���غيل

يجعل تس���وية حس���اباتهم أمراً صعباً ومعقداً للغاية.

3.3بحل���ول م���ارس  2017وض���ع خط���ط التطوي���ر

األرصدة في جميع هذه الحس���ابات بش���كل منتظم

( )TSAبحلول نهاية العام .٢٠١٦

المرحل���ي ل���ـ()TSA؛ والتنفي���ذ الي���دوي لتحلي���ل

فإن وزارة المالية لديها حسابان
أما ما موجود حالياً ّ ،

عراق���ي وحس���اب بال���دوالر األمريك���ي (الش���كل ،)1

في الحساب الرئيس خالل عامي .2018-2017

مؤسس���ة أو ش���ركة مملوكة للدولة؛
ولكل وزارة أو
ّ

متع���ددة م���ع البن���وك
حس���ابات بنكي���ة مف���ردة أو
ّ

البعض ،وكل فرع يعمل كبنك مستقل عن اآلخر ،ما

مثال.
األساسي على الكهرباء ً

1.1إعداد الئحة شاملة بالبنوك الحكومية المحلية

فروعهم في جميع أنحاء العراق ،غير متصلة ببعضها

س�ل�امة الموازنة من خالل تنفي���ذ أرصدة نقدية

مصرفيان في البنك المركزي العراقي ،حس���اب دينار

نظام���اً بنكي���اً حديث���اً  .فنح���و  ٣٠٠ف���رع أو أكث���ر م���ن

دف���ع الرواتب والمعاش���ات ،وإجبارها على االقتراض

صفرية ،أي المس���ح المنتظ���م لألرصدة النقدية

لكن؛ هذه الخطوات ظلت مجرد آمال طموحة.

الحكومي���ة ،كمص���ارف الرافدين والرش���يد والعراقي

واألكث���ر صعوبة من أجل إتمام التس���وية ،هو تحويل

يومياً وأسبوعياً  ،حساب الخزانة الرئيس ،إما يدوياً أو

الكترونياً .

المالي���ة ،وجميعه���ا ممول���ة م���ن الميزاني���ة العام���ة.

رس���مياً  ،إال ّأن وزارة المالي���ة ال تمل���ك قاعدة بيانات

ب���ـ «الوكال���ة» للمناص���ب اإلدارية رفيعة المس���توى.

للمؤسس���ات الحكومي���ة ،بينم���ا القان���ون ينص على
ّ

ضرورة تسوية جميع الحسابات المصرفية الحكومية
محددة ،لكن دوائر
بش���كل منتظم في ح���دود زمنية
ّ

الحكومة تتجاوز على هذه القاعدة باستمرار ،كما ال
توجد معلومات موثوقة بشأن التسويات المصرفية

لحس���ابات الش���ركات المملوكة للدول���ة (على األقل
بين عامي .)2017-2016
الموحد ( ،)TSAللمرة األولى
نش���ئ حس���اب الخزانة
ُأ ِ
َّ

ف���ي الع���ام  ٢٠٠٤بموج���ب قان���ون اإلدارة المالي���ة
( ،)FMLواتف���ق عل���ى تفعيله باس���تمرار ويرتبط أيضاً

لنظام توظي���ف مبني على المحس���وبية والتوظيف

هذه العوامل مجتمعة َمكّ نت األحزاب الطائفية من

التحك���م بموارد الدولة المالية وفق نظام سياس���ي
ش���مولي ،بما يتناس���ب مع المقاعد التي فاز بها كل
حزب في االنتخابات.

مملوك���ة للدولة ،بل س���يؤدي إلى إنش���اء وزارة مال
فائق���ة القوة تتحكم في هذه الم���وارد المالية وبما

يعزّ ز دور رئيس الوزراء.

المملوكة للدولة بشكل هامشي وانخفضت الديون
(مما يعكس انخفاض حجم التمويل التجاري) .انتهى
ضغ���ط الحكوم���ة بمجرد انتهاء األزم���ة ،وعاد النظام

إل���ى طبيعته مع زي���ادة ودائع ال���وزارات  -والديون -

بشكل كبير اعتباراً من منتصف عام  ،2018إذ انتهت
الحكومة من سياساتها التقشفية.

مم���ا كان عليه في  ،2017-2014إذ يش���ير اس���تمرار
اإلغ�ل�اق العالم���ي إل���ى بداي���ة األزمات المس���تمرة،
مم���ا يعن���ي اس���تمرار الضغ���وط المالي���ة الحكومي���ة.

ف���إن الوص���ول إل���ى ه���ذه األموال ل���ن يلغي
وأيض���اً
َّ

فإن عدم وجود ( )TSAيعيق األداء المالي
بالنتيجةّ ،

س���يوفر
ّ
الحاجة إل���ى إصالحات مالية حقيقية ،إال أنَّ ه

من المس���تحيل مراقبة تنفي���ذ ميزانيتها .وهذا يمثل

ويع���وض خف���ض
ويؤخ���ر الحاج���ة إل���ى االقت���راض
ّ
ّ

دفعت النقاش���ات من أجل توقيع اتفاق االستعداد

أن مصرف���ي الرافدي���ن والرش���يد ضعيف���ان هيكلي���اً ،

 ،2016إل���ى إنش���اء ( ،)TSAوتعه���دت الحكوم���ة

قديمة ومتخلف���ة .بدقة ،ال يمتلك هذان المصرفان
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بالتزاماته���ا .في المقابل ،انخفضت ودائع الش���ركات

فقط فقدان االس���تقالل المالي لكل وزارة وش���ركة

إش���كالية خاصة أثناء األزمات عندما تنخفض عائدات

االئتمان���ي ( )SBAم���ع صن���دوق النق���د الدولي عام

الدي���ون بالتزامن م���ع الضغط عل���ى الحكومة للوفاء

وب���اء  COVID-19واالرت���داد البط���يء والمتزامن من

أو حت���ى نظ���ام ( ،)manual facsimileل���ن يعن���ي

م���ع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،لكن منذ

ويعمالن كمؤسس���ات بيروقراطية حكومية بأنظمة

ودائ���ع ال���وزارات بش���كل كبي���ر ،بينم���ا ارتف���ع حج���م

ف���إن تفعيل وتش���غيل ()TSA
وعل���ى هذا األس���اس،
َّ

واجه���ت خطة إنش���اء ( ،)TSAتحديات فني���ة (ال تزال

فعل الحساب.
ذاك الحين لم ُي َّ

التي ربما تعكس االستقاللية المتغيرة والتي يتمتّ ع

أصبحت الحاجة اآلن ،بالضغط على النظام أكثر إلحاحاً

للدولة فعلياً  ،وال سيما عمليات إدارة النقد  -ويجعل

قائم���ة) ،فالعقب���ة األكب���ر الت���ي تواجه ه���ذه الخطة

التابع���ة للوزارات وبي���ن الش���ركات المملوكة للدول،

الخ���اص م���ع اس���تقاللية كامل���ة تقريبا في ش���ؤونها

من األسباب األخرى ،وعلى الرغم من أن فتح حساب

مصرفا الرافدين والرشيد ضعيفان
هيكليًا ،ويعمالن كمؤسسات
بيروقراطية حكومية بأنظمة
قديمة ومتخلفة .بدقة ،ال يمتلك
هذان المصرفان نظامًا بنكيًا حديثًا.
فنحو  ٣٠٠فرع أو أكثر من فروعهم
في جميع أنحاء العراق ،غير متصلة
ببعضها البعض.

الدقة ،ما يدل على التباين بين الحس���ابات المصرفية

خ�ل�ال أزم���ة  ،2017-2014تراجع���ت وانخفض���ت

وش���ركة مملوك���ة للدول���ة فعلي���ا بهيكله���ا المال���ي

وأس���س
الوزاري���ة داخل هيكل المحاصصة الطائفيةّ ،

عن عدد الحسابات البنكية الفعالة أو الخاملة التابعة

مح���ددة وتفتق���ر إلى
أرق���ام إجمالي���ة دون تفاصي���ل
ّ

نتيج���ة لذلك ،ومن���ذ الع���ام  ،2003تتمتّ ���ع كل وزارة

فقد عزّ ز هذا االستقالل المالي من قيمة التعيينات

حكوم���ي يتطلّ ب موافقة وزي���ر المالية أو من يخوله

يتبي���ن من البيانات الواردة في هذه الحس���ابات ،أنَّ ها
ّ

بها كل منها.

وس���واء كان ذل���ك ع���ن قص���د أو مصادفة س���عيدة،

للتجارة (الشكالن  2و.)3

غي���ر الض���روري أو تقلي���ص اإلنف���اق االس���تثماري

النفط بش���كل كبي���ر عن المس���توى المطلوب لقدرة

الدولة على الوفاء بالتزاماتها المحلية ،ال س���يما عند

للحكوم���ة متنفس���اً كافياً لتنفيذ بع���ض اإلصالحات،

اإلنفاق االس���تثماري ،وعلى األقل سيؤخر بدء أسوأ
السياسات االقتصادية المؤلمة الحتمية إذا فشلت

الحكومة في إجراء إصالحات ذات مغزى.
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تعرضت قوات
حس���ب المعلومات المتداولة ،فق���د ّ

االرهاب���ي بهجمات مس���تمرة منذ س���نوات ضد تركيا

منظم���ة ح���زب العمال بع���د أن أقامت ق���وات حرس

وج���ود هذه المنظمة هو االنتهاك الفعلي لس���يادة

ح���رس الحدود العراقية إلى اعت���داءات نارية من قبل
الح���دود نقطتي���ن جديدتي���ن ف���ي ناحيت���ي س���يدكان
وحاج عم���ران الحدوديتين .على إثر ذلك قام الضباط

المذك���ورون آنف��� ًا بلق���اء مس���ؤولين ف���ي منظم���ة
ح���زب العم���ال في منطق���ة قريبة من قري���ة «بيرمي

دين���داران» من أج���ل تخفيف التوت���ر ،إذ وقع الهجوم
أثناء االجتماع أو بعده.

جهته���ا أص���درت حكوم���ة إقليم كردس���تان بيانا ًتؤكد

في���ه «أن عل���ى حزب العم���ال الكردس���تاني وتركيا أن
ينقال معاركهم���ا وصراعاتهما إلى خارج أراضي إقليم
كوردس���تان والع���راق لكي ال يذه���ب المزيد من أبناء

بلدنا ضحايا لذلك الصراع».

بيلكاي دومان – محمد االجا
مركز دراسات الشرق األوسط  /تركيا
ترجمة حسين البياتي
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العمال الكردس���تاني الذي ينشط داخل أراضيه .وجاء

في البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية أن «بالدنا
مس���تعدة للتعاون مع العراق في هذا الش���أن .ومع

الكردس���تاني بعب���ارات ش���ديدة اللهج���ة .إذ ذك���ر

التركي هي انتهاكات خطيرة للسيادة العراقية» .من

الﻜردستاﻧي

األول ه���ي اتخاذ اإلجراءات الالزم���ة ضد عناصر حزب

اتخ���اذ اإلجراءات الالزمة ألم���ن حدودها ،أينما كانت،

المس���تمرة عل���ى االراضي العراقية م���ن قبل الجيش

ودور ﺣﺰب العمال

كما أشار البيان إلى ّأن مسؤولية العراق في المقام

أدان���ت الحكوم���ة العراقي���ة واألط���راف السياس���ية

ب���أن «االعتداءات
بي���ان رئاس���ة الجمهوري���ة العراقية ّ

في يوم الحادي عشر من شهر ﺁب،
أعلن الجيش العراقي عن مصرع اثنين
من ضباطه الكبار في هجوم من قبل
طائرة مسيرّة تابعة للقوات التركية.
الهجوم الذي حدث في ناحية سيدكان
في منطقة سوران التابعة لمحافظة
أربيل نجم عنه مقتل ﺁمر اللواء الثاني
حرﺱ الحدود العراقي العميد محمد
رشيد سليمان وﺁمر الفوج الثالث من
اللواء الثاني حرﺱ الحدود العقيد زبير
حالي تاج الدين ،وجرح العقيد عبد
الرحمن حسن باإلضافة إلى جندي ﺁخر
كان مرافقا ًلهم.

العراق وسالمة أراضيه وأمنه واستقراره.

ذلك ،إذا اس���تمر التس���امح م���ع وجود ح���زب العمال

موجه���ا ًضد حزب العمال
الهج���وم التركي الذي كان
ّ

أﺣداث »سيدﻛان«

انطالق���ا من أوكارها في ش���مال العراق؛ وأكدت بأن

فإن بالدن���ا مصممة على
الكردس���تاني في الع���راقّ ،
وندع���و الع���راق التخ���اذ الخط���وات الالزم���ة في هذا
االتج���اه  ،وندعو بعض الدول والمنظمات اإلقليمية

األخ���رى الت���ي تنته���ز الفرص���ة لتقدي���م مطالب���ات ال
أس���اس له���ا ض���د بلدن���ا ،لتبن���ي موق���ف مبدئي من

ويتضمن
يش���جع اإلرهابيين
خ���الل إنهاء نهجها الذي
ّ
ّ

معايي���ر مزدوجة في مكافح���ة اإلرهاب» .كما طالب
البيان بعدم الس���ماح لمنظم���ة حزب العمال باإلضرار

بالعالقات التركية العراقية.

م���ن جهت���ه طال���ب الس���يد مقت���دى الص���در االم���م

في السابع عشر من حزيرانّ ،نفذت الطائرات الحربية

طالبت كتلة الفتح المقربة من إيران والمعروفة بأنّ ها

ق���وات ح���زب العم���ال الكردس���تاني المتواج���دة في

المتح���دة بالتدخ���ل لوضع ح���د لالفع���ال التركية ،كما
أكبر كتلة في البرلمان العراقي الس���فير التركي فاتح
هدد بي���ان عصائب أهل
يل���دز بمغ���ادرة العراق ،كم���ا ّ

المقربة أيض ًا من إيران باللج���وء إلى المواجهة
الح���ق
ّ

ف���ي حال عدم نجاح األس���اليب الس���لمية في إيقاف

االعتداءات التركية .باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت وزارة
الخارجي���ة العراقية في بيانه���ا ،إلغاء زيارة وزير الدفاع
مقررة في
خلوصي أكار إلى بغداد وأربيل التي كانت ّ

 13آب.

ردا ًعل���ى كل تلك التصريحات ،أصدرت وزارة الخارجية
التركي���ة بيان���ا ذكرت فيه قي���ام تنظيم ح���زب العمال

والمس���يرة التركي���ة العديد من الضرب���ات الجوية ضد
ّ

مناطق تابعة إلقليم كردستان ضمن عملية «مخلب

النم���ر» .اس���تهداف الجيش العراق���ي ألول مرة منذ
ب���دء العمليات العس���كرية ضد منظم���ة حزب العمال

يسببه وجود هذه المنظمة
يؤش���ر مدى الضرر الذي ّ
في العراق.

الهيمنة المتزايدة لحزب العمال الكردستاني

في أعقاب األحداث التي شهدتها سوريا عام 2011

وبعد المكاس���ب التي حصل عليه���ا حزب العمال مع
تع���د ذراع ال�
«وح���دات حماية الش���عب ( ”)PYDالتي
ّ
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جادة ض���د حزب العمال
الحكوم���ة العراقي���ة خطوات ّ

الكردس���تاني ،قام���ت بتقدي���م الدع���م العس���كري

واللوجس���تي والمادي ل� ”وحدات حماية الش���عب”.

 PKKفي ش���مال سوريا ،بدأ بتوس���يع نطاق نشاطه

ف���ي كل م���ن س���وريا والع���راق من خالل االس���تفادة

بعد العمليات التي قادها
الحشد الشعبي ،تمّ تعيين
إداريين جدد في مجلس إدارة
سنجار من قبل الحكومة
المركزية العراقية ،وتمّ منع
قائم مقام سنجار السابق
الخاضع لسيطرة الحزب
الديمقراطي الكردستاني
من دخول المنطقة.

م���ن وجود تنظي���م داعش اإلرهابي .عل���ى الرغم من

التط���ورات اإلقليمي���ة والعملي���ات التي ت���م تنفيذها
في الش���مال لصال���ح حزب االتح���اد الديمقراطي في

س���وريا ،إال أن تلك العمليات ما زالت مقيدة بش���كل
كبي���ر ،على الرغ���م من أنه من الض���روري التأكيد على

فعال
أن وجود حزب العمال الكردستاني في العراق ّ

للغاية.

بع���د أن اس���تولى تنظي���م داعش عل���ى الموصل في

حزي���ران  /يوني���و  ،2014ونتيج���ة لع���دم االس���تقرار
وحدوث فراغ في السلطة في العراق ،وفي محاولة

حكم ذاتي في كركوك ،بل إنّ ها أسست مجلس حكم
ذات���ي لكركوك مؤلف م���ن  25عضواو فتحت مكتبا
لها في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.

في طوزخورماتو في الفترات السابقة.

باالنس���حاب من س���نجار اعتبار ًا من مارس  2018كما

ح���زب العمال الكردس���تاني ال يزالون مس���تقرين في

 /أكتوبر  ،2017سيطرت الحكومة المركزية العراقية

الميليش���يات الشيعية ،على س���نجار نتيجة العمليات

المشتركة مع وحدات مقاومة سنجار.

في س���نجار .في ه���ذه المرحلة ،نس���تطيع القول بأن

وتدعمها ،حتى ولو بشكل غير مباشر.

باالضافة إلى كل ما س���بق ،دخل التنظيم السياسي

ف���ي أوائل تش���رين الثاني  /نوفمب���ر  ،2015تم إنقاذ

كما ّأن مش���اركة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري

لحزب العمال الكردس���تاني في العراق ”حركة الحرية

األمريكي���ة المدعوم���ة من قب���ل قوات البيش���مركة،

أمريك���ي في يوم  3كانون الثان���ي في عمليات تحرير

حركة الجيل الجديد في الس���ليمانية بقيادة شاسوار

س���نجار من قبض���ة داعش من خ���الل العملية الجوية
كما ش���ارك في العمليات حزب العمال الكردس���تاني
و”وح���دات مقاوم���ة س���نجار” .بعد ذل���ك ،أعلن حزب

العم���ال الكردس���تاني إنش���اء حكوم���ة محلي���ة بحكم

الرسمية أي إجراء ضد المنظمة .باإلضافة إلى ذلك،

برأس���ين ف���ي قض���اء س���نجار ،أحدهما تحت س���يطرة
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م���ن ورود أنب���اء عن ب���دء ح���زب العمال الكردس���تاني

العراقي���ة في س���نجار وكركوك .وم���ن المعروف بأن

عل���ى الرغ���م من نش���اط ح���زب العم���ال الكردس���تاني

يق���ع التركم���ان ف���ي تلعف���ر وكركوك ضم���ن منطقة

س���نجار إلى قوات األم���ن العراقية .لكن وعلى الرغم

ومنظمة الحشد الشعبي ،التي تضم مجموعات من

الواق���ع ف���ي المنطق���ة م���ن خ���الل إنش���اء مجل���س

في العراق ،لم تتخذ الحكومة العراقية والس���لطات

الكردس���تاني تطالب���ه بنق���ل مناط���ق س���يطرته ف���ي

تغض الطرف عن هذه األنش���طة بل
حكوم���ة بغداد ّ

وخانقي���ن بحج���ة محارب���ة داع���ش .كما قام���ت حركة

محددة بذلك خارطة طريق إلنش���اء
كركوك األول”،
ِّ

الحكومة المركزية العراقية رس���الة إلى حزب العمال

التهدي���د المباش���ر لحزب العم���ال الكردس���تاني ،التي

قوات ال�  PKKقامت باس���تهداف المدنيين التركمان

ف���ي الع���راق بتنظي���م مؤتم���ر باس���م ”مؤتم���ر إقليم

وجه���ت
بمغ���ادرة س���نجار .باإلضاف���ة إل���ى ذل���كّ ،

الحزب الديمقراطي الكردس���تاني .في تش���رين األول

تمركز حزب العمال الكردستاني في سنجار وكركوك

وهي االمتداد السياس���ي لحزب العمال الكردستاني

الموصل قرار ًا يطالب فيه حزب العمال الكردس���تاني

وأن الجماعات التابعة لهم تواصل أنش���طتها
س���نجار ّ

ُينظ���ر إليه���ا بوض���وح عل���ى أنَّ ه���ا تس���تهدف األراضي

”الحرية للمجتمع الكردس���تاني (،”)Tevgera Azadi

ف���ي الحادي عش���ر م���ن آذار ،أصدر مجل���س محافظة

تمام��� ًا من س���نجار .فم���ن المعروف ّأن بع���ض عناصر

س���نجار ف���ي الج���زء الش���مالي الغربي من الب���الد إلى

ومحيطها بشكل أساسي باإلضافة إلى طوزخورماتو

تشكّ لت بقرار من مجلس الوزراء العراقي.

بأن عناصر حزب العمال الكردس���تاني انسحبوا
القول ّ

العم���ال الكردس���تاني على ط���ول الخ���ط الممتد من

التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

باتت جزء ًا من قوات الحش���د الش���عبي الرسمية التي

نقلته���ا وس���ائل اإلع���الم ،اال أنّ ه ليس م���ن الواقعي

لزيادة فعالياته وتوس���يع نطاق سيطرته ،نشط حزب

خانقي���ن الواقع���ة في ش���رق بغداد وه���ي المناطق

ب���أن وحدات حماية الش���عب
كم���ا أنّ ه م���ن المعروف ّ

يس���مى بمجلس بناء س���نجار .وهكذا ،ظهرت سلطة
ّ

ح���زب العم���ال الكردس���تاني واألخ���رى تحت س���يطرة

الجن���رال قاس���م س���ليماني ال���ذي قت���ل ف���ي هج���وم

س���نجار أع���اد مثلث إي���ران  -حزب العم���ال  -ووحدات
حماية الشعب إلى واجهة األحداث من جديد.

للمجتمع الكردستاني ( ”)Tevgera Azadiإلى جانب
عب���د الواحد ،في االنتخاب���ات العامة التي أجريت في

العراق في  12مايس  ،2018إذ تم انتخاب الس���يدة

يس���رى رجب التي كانت تقاتل في الجبال س���ابقا ًفي

تم
بع���د العملي���ات الت���ي قاده���ا الحش���د الش���عبيّ ،
تعيين إداريين جدد في مجلس إدارة س���نجار من قبل

صف���وف تنظيم ح���زب العم���ال ،كنائبة ف���ي البرلمان

س���نجار السابق الخاضع لسيطرة الحزب الديمقراطي

حزب العمال الذي لديه وجود عسكري ،يسعى أيضا

وتم من���ع قائم مقام
الحكوم���ة المركزي���ة العراقي���ةّ ،

الكردس���تاني م���ن دخول المنطقة .وب���دال ً من اتخاذ

العراقي .وحس���ب هذه المعطيات ،فمن الواضح أن

ًإلى تكوين نفوذ سياسي في العراق.
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ﺗرﺟمﺔ

األضرار التي سبّبها حزب العمال الكردستاني
إلقليم كردستان

في سنجار من حين آلخر ،قائالّ ً:إن «وجود الجماعات

رمض���ان» على يد تنظيم حزب العمال الكردس���تاني،

إرهابية مسلحة ،فرض نفوذه بين السكان المدنيين،

م���ن الع���ودة ويعرقل إيص���ال الخدم���ات اليهم» ،في

االغتيال أدى إلى االضرار بس���معة كردستان الدولية

وممارس���اته المتمثل���ة بالتهدي���د والضغ���ط عل���ى

المس���لحة ف���ي تل���ك المنطق���ة يمن���ع أهالي س���نجار

ألن
أدى إل���ى وض���ع الحزبي���ن ف���ي حال���ة المواجه���ة ّ

ح���زب العم���ال الكردس���تاني ،ال���ذي يس���عى لتوس���يع

إط���ار لفت االنتب���اه إلى األضرار الت���ي ألحقها التنظيم

م���ن ثالثين عاماً ،زاد م���ن فعاليته في أجزاء كثيرة من

ّإن التهدي���د ال���ذي يش���كله نش���اط ح���زب العم���ال

األنش���طة العس���كرية لحزب العمال الكردستاني ،إال

من كردس���تان ،هي التي تؤدي إلى تكثيف العمليات

في المجال السياسي .حيث تم حظر نشاطات حركة

منطق���ة تحركات���ه في ش���مال الع���راق منذ م���ا يقرب

المنطق���ة ،ال س���يما ف���ي الس���نوات األخي���رة .ووفق ًا
للبح���ث ال���ذي أجرت���ه قن���اة روداو الكردي���ة المعروفة
بقربه���ا م���ن إدارة رئي���س إقلي���م كردس���تان نيجيرف���ان

فإن حزب العمال الكردستاني
بارزاني في عام ّ ،2016

بالمنطقة.

الكردس���تاني س���واء في س���نجار أم في مناطق أخرى

العسكرية التركية في شمال العراق.

يسيطر على  658قرية معظمها في دهوك والباقي

س���يما ف���ي دهوك ،ه���و تعزيز حضوره في السياس���ة

فض���ال ع���ن مواصلة نش���اطه في س���نجار
اإلقليمي���ة،
ً

وتسهيل وصوله إلى سوريا.

اال َّأن تواج���د التنظي���م في المنطقة ال يؤدي س���وى

إل���ى تهدي���د األم���ن واالس���تقرار وتفاق���م المش���اكل
االقتصادية .فقد ّأدى نش���اط التنظيم في محافظة
دهوك إلى اإلضرار الشديد بالنشاط االقتصادي وإلى

هج���رة الس���كان من مناطقهم ،ال س���يما أن محافظة
تعد من أفقر محافظات اإلقليم حسب وزارة
دهوك ّ
التخطيط في كردستان.

بأن «ضريبة
من ناحية أخرى ،هناك معلومات متواترة ّ
جمركية» تم فرضها في بعض المناطق التي يسيطر

عليه���ا حزب العم���ال الكردس���تاني باإلضافة إلى عدم
الس���ماح لس���كان الق���رى باإلعم���ار والبن���اء ف���ي تلك

المناط���ق .كم���ا تج���در اإلش���ارة أيض��� ًا إل���ى أن هجوم
ح���زب العم���ال الكردس���تاني على خ���ط أنابيب كركوك

 -يومورتالي���ك عام  2015س���بب أض���رارا ً تبلغ قيمتها

م���ا يق���ارب  250ملي���ون دوالر .كم���ا تش���ير تصريحات
نيجيرف���ان بارزاني ،رئي���س إقليم كردس���تان التي ألمح

فيها إلى أن حزب العمال الكردس���تاني الذي يعشش
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أن اج���راءات إدارة أربيل ليس���ت فعالة بما يكفي ضد
أنها تحاول الس���يطرة على حزب العمال الكردستاني
«الحري���ة للمجتم���ع الكردس���تاني» في الس���ابق من
قبل إدارة اربيل.

بالنظر إلى مسار التطورات
والهجوم في سيديكان ،نالحظ أن
حزب العمال الكردستاني ،الذي
تتزايد أبعاد التهديد الذي يشكله
وجوده في العراق تدريجيًا ،قد أضر
العراق وحكومة إقليم كردستان،
ليس فقط من الناحية العسكرية
ولكن أيضًا من حيث وحدة أراضيه
وسالمة نظامه السياسي.

إذن من وزارة الداخلية في كردستان .من ناحية ثانية

ف���إن األح���زاب الت���ي لديه���ا عالق���ات أيديولوجية أو
استراتيجية مع حزب العمال الكردستاني هي االخرى
غي���ر مرتاح���ة ألنش���طة التنظي���م ،األمر ال���ذي يمكن
تفسيره بأن تلك االحزاب تعطي األولوية لالستقرار
في المنطقة .ومرة أخرى في شهر نيسان الماضي،

وبع���د نش���ر ق���وات البيش���مركة في منطق���ة «زيني
في���رده» ف���ي منطق���ة راوندوز ف���ي أربيل م���ن قبل

وزارة البيش���مركة التابعة لحكومة إقليم كردس���تان،
ظه���رت بع���ض المش���اكل بي���ن الح���زب الديمقراطي
الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني ،وتفاقم

الوضع نتيجة مشاركة حزب العمال الكردستاني في

لم تتكرر في الزمن القريب ،اال أن العمليات العسكرية

م���ن القوات المحلي���ة في بعش���يقة ومناطق أخرى
ف���ي إطار محاربة تنظيم داع���ش االرهابي وبموجب

اتفاقي���ات ثنائي���ة بين انق���رة وبغداد يج���ب أن ال يتم
وبس���بب النش���اط المتزايد لتنظيم حزب العمال في
التركية بشن هجمات جوية عديدة في عيد االضحى

على مراكز التنظيم في سنجار.

وف���ي ه���ذا الصدد ،س���يكون م���ن المناس���ب لجميع

األط���راف المعني���ة المؤث���رة والمتأث���رة بالموض���وع

 ،وخاص���ة الع���راق ،ال���ذي ال ي���زال حت���ى اآلن ال يدرج
ح���زب العمال الكردس���تاني ف���ي قائم���ة التنظيمات
اإلرهابية ،أن يعملوا بشكل أكثر عقالنية وأن يتخذوا

خطوات بعيدة األمد وقابلة لالستمرار.

تعب���ر دائم ًا ع���ن تأكيدها على وح���دة األراضي
انق���رة ّ
العراقي���ة وتدع���م وح���دة النظ���ام السياس���ي ف���ي

العراق ،وتقف دائم ًا بشكل واضح إلى جانب العراق
ف���ي حربه ضد االره���اب ،لذا فإنه م���ن المهم ضمان

التنس���يق والتعاون بي���ن أنقرة و بغ���داد .على الرغم

بالنظر إلى مسار التطورات والهجوم في سيديكان،

م���ن أن أربي���ل ق���د بذل���ت المزي���د م���ن الجه���ود ضد

أبع���اد التهدي���د ال���ذي يش���كله وج���وده ف���ي العراق

م���ن المهم إيجاد موقف ق���وي ومتوافق عليه بين

تدريجياً ،ق���د أضر العراق وحكومة إقليم كردس���تان،

حادث���ة  17تموز س���نة  2019التي قت���ل فيها القنصل

لي���س فقط م���ن الناحية العس���كرية ولك���ن أيض ًا من

المواطني���ن العراقيي���ن «نريم���ان عثم���ان» و»بش���دار

يح���اول ح���زب العم���ال الكردس���تاني ،وه���و منظم���ة

الترك���ي ف���ي اربي���ل «عثمان كوس���ه» باالضاف���ة إلى

ف���إن التدريب الذي تقدمه الق���وات التركية لوحدات

أس���اس أنه���ا كانت غي���ر مرخصة وكان���ت تعمل دون

نالح���ظ أن ح���زب العمال الكردس���تاني ،ال���ذي تتزايد

التوتر بين الطرفين.

يش���كله حزب العمال على تركيا داخل حدود العراق،

شمال العراق وال س���يما في سنجار ،قامت القوات

االش���تباكات العنيف���ة الت���ي حدث���ت س���ابق ًا بين حزب

التركية المتزاي���دة ضد التنظيم قد تؤدي إلى تصعيد

م���ن ناحية أخ���رى وخالف��� ًا للتهدي���د اإلرهاب���ي الذي

كم���ا ت���م إغ���الق مكات���ب الحرك���ة ف���ي الس���ليمانية

المناقشة.

العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني

المدنيين تشكل انتهاك ًا لسيادة البالد.

تفسيره على أنه تهديد وانتهاك لسيادة العراق.

وأطرافه���ا ف���ي تش���رين االول س���نة  ،2018عل���ى

في أربيل والسليمانية .الهدف من إصرار حزب العمال
الكردس���تاني م���ن الس���يطرة على تل���ك المناطق وال

وبالعالق���ات التي تجمعها مع انقرة .على الرغم من

ال س���يما من خالل االنتش���ار في المناطق السكنية،

حي���ث وح���دة أراضي���ه وس���المة نظام���ه السياس���ي.

ح���زب العم���ال الكردس���تاني مقارن���ة ببغ���داد ،إال أنه

جمي���ع االطراف في هذا الس���ياق .إن نجاح المعركة
ضد حزب العمال الكردس���تاني س���يؤدي إلى تحقيق

االس���تقرار اإلقليم���ي الذي س���يعود بالفائ���دة على
جميع األطراف.
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مقابلة

محمد سالم الغبّان
في حوار مع «الرواق»:

الكاظمي غير مؤهل إلدارة البالد والقبول به
أفضل من الذهاب إلى المجهول
أولويات حكومة الكاظمي إخراج القوات االمريكية
واستعادة هيبة الدولة والتحضير لالنتخابات المبكرة
المالكي طلب الدعم الجوي لمحاربة داعش ولم يطلب قوات
قتالية والمقاومة السلمية وسيلتنا لخروج األمريكان

منظمة بدر
تؤمن بإقامة
حكومة إسالمية
في العراق
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أخذت األزمة السياسية أبعادًا خطرة بعد استقالة
الحكومة السابقة ،إذ اتّسع الخالف السياسي
ّ
تتحكم
بين من توصف بأنّها القوى الرئيسة التي
بالسلطة ،وهذا ما يشير إلى َّ
أننا أمام تحوّ ل في
خريطة الفاعلين في النظام السياسي بعد ،2003
وعمّ ق هذه األزمة تأثير وباء كورونا وتعطيله
ألغلب مظاهر الحياة ،ومن جانب ﺁخر لم تعد أزمة
العراق قاصرة على جانبها السياسي َّ
وإنما أصبحت
اقتصادية وصحية ،فضال عن ذلك األزمة شبه
الدائمة في الوضع اإلقليمي والدولي ،في ضوء
هذه المتغيرات التقت مج َّلة «الرّواق» بالنائب
محمد سالم الغبان ،رئيس كتلة الفتح البرلمانية
وعضو لجنة العالقات الخارجية.
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•كان هدف تأسيس�ها عس�كريًا وبعد  2003تحول
إل�ى سياس�ي ،نس�تطيع اآلن الق�ول إن منظمة بدر
ح�زب أو تيار وم�ا المقصود م�ن توصيفه بمنظمة؟
وماهي االستراتيجية واألهداف لمنظمة بدر؟
 بداي���ات منظم���ة ب���در كانت عبارة ع���ن مجموعةتحمل الس�ل�اح بوصف���ه واجباً ش���رعياً بالرجوع إلى
فتوى الش���هيد الصدر األول ،كون النظام السابق
أوصل الوضع في العراق إلى ضرورة حمل السالح
بوجهه ،ولم يسمح بالتعددية السياسية والحريات
العامة وواجه كل من يخالفه ويريد أن يحافظ على
هويت���ه اإلس�ل�امية بالقمع والقس���وة والس���جون
واإلع���دام .إذ وصف���ه الش���هيد الص���در بالكاب���وس
الجاثم على صدر العراق وعلى كل مسلم أن يبذل
كل م���ا في وس���عه وإن كلّ فه حيات���ه في التصدي
له���ذا النظام ،وهذا ما دفع كثير من الش���باب إلى
التصدي له .وبس���بب ضيق الخناق هاجر الكثيرون.
إذ ال يوج���د خي���ار آخر لم���ن يريد أن يق���اوم غير الزج
توج���ه الكثير منهم
بالس���جون واإلعدامات ،لذلك ّ
نحو الجمهورية االسالمية في إيران التي احتضنت
المعارض���ة ب���كل أطيافه���ا حت���ى الس���نية والكردية
منه���ا .وبعد  2003وس���قوط النظ���ام انتفت-من
وجهة نظرنا -الحاجة إلى حمل السالح ،وكان الرأي
أن مقاومة المحتل تتم عبر العمل السياسي .فتم
تحوي���ل ب���در إلى كي���ان سياس���ي هدفه بن���اء دولة
عصرية جديدة تقوم على أس���اس العدل ،منطلقة
م���ن إرادة الش���عب العراق���ي .ام���ا ع���ن س���ؤالكم
بش���أن وص���ف منظم���ة ب���در كح���زب؛ بصراح���ة ال
يوج���د في العراق الوصف الصحي���ح لألحزاب .فاذا
كان المقص���ود بتعريف الحزب وف���ق القانون فإن
المنظم���ة معرف���ة وفق ه���ذا المفه���وم .اذ يوجد
لدينا نظام داخلي وهيئة تأسيسية وانتخابات.
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• معنى ذلك َّأنه يوجد كسب حزبي للمنظمة؟
 نع���م ،بالتأكي���د وتوج���د ايديولوجي���ة وهيكيلي���ةتنظيمية.
• حص�ل انفص�ال بين ب�در والكي�ان األم وكان تحت
إطار ش�رعية الس�يد محمد باق�ر الحكيم وص�ار هذا
االنفص�ال س�نة  2012بعد محنة رئاس�ة الوزراء ،هل
هذا االنفصال حدث إثر خالف سياسي إو انتخابي؟
 أن���ا واكبت هذه القضية ب���كل تفاصيلها ونحن الانفصاال -بصراحة  -وإنما اس���تقاللية قرار
نس���ميها
ً
ب���در عن قي���ادة الس���يد عم���ار الحكي���م .والمجلس
إن تيار
االعل���ى لم يكن كيان���اً مثل ما عبرت عنه ،إذ ّ
ش���هيد المحراب بقي���ادة المجلس االعل���ى للثورة
تغيرت تس���ميته إلى
االس�ل�امية في العراق الذي ّ
مس���تقال
المجل���س االس�ل�امي االعل���ى كان كياناً
ً
ويوج���د كي���ان مس���تقل آخر اس���مه فيل���ق بدر في
موح���دة للس���يد
س���نة  2001أصب���ح تح���ت قي���ادة
ّ
محم���د باقر الحكي���م .اما والمجل���س االعلى فهو
كيان سياس���ي وإط���ار يجم���ع كل المعارضة .ففي
بداي���ة تش���كيله ،كان يضم ح���زب الدعوة ومنظمة
العمل االس�ل�امي وحركة المجاهدين وشخصيات
مستقلة وحتى شخصيات كردية كالشيخ البرزنجي،
وبالتالي انحس���ر هذا الكيان إلى كيان سياسي تابع
للس���يد محم���د باق���ر الحكي���م .وفي الع���ام 2001
اصبح الس���يد محم���د باقر الحكيم قائ���داً للمجلس
االعل���ى وفيلق ب���در كقائد عام واس���تمر هذا بعد
استش���هاد الس���يد الحكيم إلى الس���يد عب���د العزيز
الحكي���م ال���ذي كان أيضاً قائ���داً للمجل���س األعلى
س���مي فيما بعد ش���ورى
ورئيس���اً أعل���ى ضمن ما
ّ
الق���رار ،وبدر جزء م���ن هذا المجل���س باإلضافة إلى
التشكيالت األخرى كحركة مجاهدي األهوار التي

ومس���ميات أخرى من ستة
يرأس���ها حسن الساري
ّ

إل���ى س���بعة تنظيمات تقريب���ا؛ كله���ا انضوت تحت
يس���مى بتيار ش���هيد المحراب الذي يرأسه عبد
ما
ّ
العزي���ز الحكي���م ،وبع���د وفات���ه أصب���ح الس���يد عمار

الحكي���م قائداً لهذا التي���ار وعليه فإنَّ ه لم يكن كياناً
ُأ ّماً  ،وانفصلنا عن���ه ،إذ كانت مجموعة كيانات في

عالقة عرضية وعلى رأس���ها الس���يد عمار الحكيم.
وعندما حدثت أزمة تشكيل حكومة دولة القانون

أو حكومة المالكي الثانية حدث اختالف في الرأي
أن الس���يد عمار الحكيم كان يرفض الدخول
باعتبار ّ
وتمس���ك بهذا ال���رأيّ ،أما
ف���ي حكوم���ة المالكي،
ّ

الس���يد هادي العامري فقد رف���ض هذا الرأي ولم

هيثم حس���ين محفوظ وه���ؤالء كانوا قياديين في
ب���در وأعضاء على مس���توى القي���ادة في المجلس

االعلى.

•هل تعتقد أن المجلس االعلى كأطروحة جبهوية
لم تس�تطع االس�تمرار َّ
ألنها تحوّ لت إلى عائلة وهل
هذا ينس�حب على باقي األحزاب االسلامية األخرى
في المهجر؟
ف���ي الواق���ع ل���م يتمك���ن المجل���س االعل���ى م���نتحقي���ق اله���دف الذي تأس���س الجله ولم يس���تمر
كأطار جامع للقوى السياسية.

انضم لحكومة المالكي ،وبالتالي
يقبل به ،ولذلك
ّ
فإن السبب سياسي وليس انتخابياً .
ّ

•نفهم من كالمكم ب�أن توصيف المجلس األعلى
ل�م يكن ل�ه غطاء ش�رعي أو الكيانية عل�ى الحركات
والفصائ�ل األخ�رى المنضوي�ة مع�ه ونفه�م م�ن
كالمك�م أيضًا ّ
بأن ب�در أخذت وظيفة سياس�ية رغم

نحتاج إلى مزيد من الزمن
لتع ّلم الديمقراطية

ّ
أن تأسيس�ها عسكري ،فكيف تمّ الجمع بين االثنين
في زمن المعارضة؟
 بدر لم يكن عنده كينونة سياس���ية بل كان فقطفصيال عسكرياً أيام المعارضة.
ً
• ما هي مرجعيته؟
 مرجعيت���ه موجودة من خالل قيادات���ه الميدانيةوكجزء من الحاجة لغطاء سياسي وباعتبار المجلس
األعل���ى إطار عام جام���ع لكل الكيانات السياس���ية
وكان لبعض قادة بدر عضوية في مجلس ش���ورى
المجلس األعلى كالش���هيد أب���و مهدي المهندس
ومحم���د باق���ر الموس���وي (أبو به���اء) وأبو حس���ن

• ه�ل يوج�د ت�داول بالقي�ادة داخل ب�در ،محدّدة
بمدّة معينة مستندة إلى النظام الداخلي؟
 ب���در ليس���ت بدع���اً عن اآلخري���ن وه���ذا الموضوعموج���ود في النط���ام الداخلي لك���ن تطبيقه يحتاج
إلى وقت من الزمن لتعلّ م الديمقراطية.
• هل تعتقد ّ
أن التداول قد يسبّب انشقاقًا؟
 كال ،بدر ال يوجد فيها انش���قاق وأنا موجود منذتأسيس فيلق بدر كتشكيل عسكري واآلن ككيانن
سياسي.
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توج�د عالق�ات دبلوماس�ية م�ع أمري�كا وب�ذات

مقابلة

الوقت هناك صراع معها ،كيف الس�بيل إلى تفسير
هذا التناقض؟

 نحن وفصائل المقاومة األخرى لم نطالب بقطعالعالقات الدبلوماس���ية مع أمري���كا بل نحن ندرك

الشؤون الداخلية للبلد.

 -حت���ى إي���ران وال أريد التحدث نياب���ة عنها ،خطابها

يتح���دث أنّ ���ه ال
الرس���مي والحكوم���ي والبرلمان���ي
ّ

 -ال���روح الجهادي���ة م���ا زالت موجودة ف���ي بدر وال

يوج���د تن���ازع أو تص���ارع عل���ى المناصب السياس���ية
عكس ما موجود في باقي األحزاب.

أنتم حاليًا رئيس لكتلة فتح النيابية وهذه الكتلة
بالوص�ف اإلعالم�ي تحس�ب عل�ى فصائ�ل أو محور
المقاومة ،الس�ؤال هن�ا ما تفس�يركم للمقاومة؟
مقاومة األمريكان أو المقاومة بشكل عام؟

أن هناك مش���روعاً أمريكياً
-فهمي للمقاومة هو ّ

صهيوني���اً ف���ي المنطقة وأهدافه معلن���ة وأنا هنا
يتحدث
ال أكش���ف سراً بل هي دراسات وتحليالت
ّ

بأن أمري���كا هدفها بالدرجة
به���ا كبار المس���ؤولين؛ ّ

االولى حماية اسرائيل وفرض مصلحتها وهيمنتها
من خالل التسلط على الحكومات وسيطرتها على

مص���ادر الطاقة ،ال لحاجة مباش���رة إنما للس���يطرة
على العالم من خالل التحكم بهذه المصادر
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ماهي الكيفية لهذه المقاومة ؟
المقاومة بجميع الط���رق ،فالبعض يعتقد بحملالس���الح ونح���ن ف���ي منظم���ة ب���در اتبعنا اس���لوب
المقاوم���ة السياس���ية والط���رق الدبلوماس���ية
والثقافية لمواجهة المش���روع المضاد وعلى هذا
االس���اس طالبنا بخ���روج القوات االجنبي���ة واتفقنا
ركي���زة من
ً
م���ع حكوم���ة الكاظمي ان يك���ون ذلك
ركائز برنامجها الحكومي.
•هل نحن متجهون إلى حرب أهلية؟
 اذا استمر هذا الوضع وبدون فرض هيبة الدولةوس���يادة القان���ون عل���ى الجمي���ع وف���رض االم���ن
سؤدي الى الذهاب الى المجهول.

•ه�ل هن�اك طل�ب رس�مي أمريك�ي للتطبيع مع

موج���ود وخير دليل ما ح���دث في االمارات وهناك

وهي متزعمة لمحور المقاومة ؟

األلوية خارج بدر؟

بعيدة عن مفاهيمنا وقيمنا.

أن أمري���كا دولة عظم���ى وال مانع من أن تكون لنا

•إيران قطعت العالقات الدبلوماس�ية مع أمريكا

ّ
وتش�كلت بع�ض
•لك�ن توج�د انفص�االت حدث�ت

بتطبي���ع العالق���ات م���ع اس���رائيل وف���رض قضاي���ا

اسرائيل؟

معها عالقات جيدة لكن بش���رط عدم التدخل في

لم ُنجْ َب ْر على الكاظمي
رغم ﱡ
تحفظنا عليه

سياس���تنا م���ع السياس���ة االمريكية ف���ي المنطقة

توجد مش���كلة في وجود عالقات دبلوماسية مع
كفت عن التآمر والتدخل في الش���ؤون
أمري���كا اذا ّ

الداخلية إليران.

•هن�اك رأي يق�ول إن الطبق�ة السياس�ية ف�ي
الع�راق ل�م تس�تطع أن ُتك�وّ ن وضع�ًا لمصلحته�ا
لمواجهة أمريكا؟

 ال ه���ذا غي���ر صحي���ح ،أتى رئي���س الوزراء الس���ابقع���ادل عب���د المه���دي إلى مجل���س الن���واب ومعه
كتاب رس���مي في وقتها نش���ر في اإلعالم بثالث

غيروا سياستهم
تحدث فيه أن األمريكان ّ
صفحاتّ ،
بمج���يء ترام���ب وه���و يختل���ف ف���ي سياس���ته عن
أوباما .ترامب يريد أن يتعامل مع العراق بمقياس

كل من المالكي
صراعه مع إيران .حاول في وقتها ٌ

والعب���ادي اتباع سياس���ة الن���أي بالنف���س عن هذا
الص���راع ،لك���ن يب���دو ان المش���كلة ان األمي���ركان

 ال يوجد طلب رس���مي ،لكن التوجه بهذا االتجاهحدي���ث ع���ن التح���اق الس���عودية وس���لطنة عمان

بش���كل معل���ن وم���ا يح���دث الي���وم ف���ي التواص���ل
االجتماع���ي م���ن ط���رح لقضي���ة التطبي���ع حتى من

جانب االسرائيليين.

•م�ا ه�ي األخط�اء السياس�ية الت�ي وقع�ت فيها
الطبقة السياسة في العراق بعد 2003؟

 المش���كلة االساس���ية عدم وجود رؤي���ة موحدةل���دى المكون���ات واالحزاب من منطل���ق دولة في

التعام���ل م���ع األمري���كان .كل جه���ة تنطل���ق م���ن

منطلقاته���ا ومصالحه���ا الفئوي���ة الضيق���ة ،يعن���ي

الك���ردي ي���رى م���ن زاوي���ة مصالح���ه كك���رد ،فه���م
يعمل���ون عل���ى إنش���اء دولته���م القومي���ة ،ولذلك
ال توج���د مش���اكل عنده���م ف���ي إنش���اء القواع���د

العس���كرية وبالتعامل في السياس���ة الخارجية مع
م���ا يرضي الجانب االمريك���ي ،وبالتأكيد حتى داخل
البيت الش���يعي هناك اختالف بالرؤى حول طريقة

التعامل تجاه األمريكان ،فهناك حركات إس���المية
تس���ميهم الش���يطان االكب���ر وتعده���م محتلي���ن.

بينما هناك جهات اخرى تتعامل مع المش���روع بل
وبعضها يتناغم معه.

ج���ر الع���راق إل���ى أن يكون ج���زءاً من هذا
يحاول���ون ّ
الص���راع بإجباره على االصطف���اف معها ،من خالل
تطبيق العقوبات الشاملة على إيران وثانياً تناسق
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أن
م���ن أهدافهم تأس���يس دولة إس���المية باعتبار ّ

•من هي هذه الجهة؟
 توجه���ات مختل���ف الق���وى السياس���ية معروف���ةلدى عامة الناس.

األح���زاب االس���المية يوافق���ون المالكي في هذه

•ماه�و تحدي�دك للخالف�ات الداخلي�ة الش�يعية

إس���المية ،ومنه���ا ب���در ف���ي حال���ة توف���ر الش���روط

 -الش�يعية؟ ه�ل ه�ي حزبي�ة مناطقي�ة او بتأثي�ر

العراق بلد تعددي بجميع النواحي ،فهل كل قادة

هناك رغبة لدى اغلب
القوى السياسية باجراء
االنتخابات المبكرة

أشك ،فهناك من يؤمن بإقامة حكومة
الرؤية ،أنا
ّ

الموضوعية.

إقليميى ماهو تصنيفك لها؟

 -جوهر المش���كلة ه���و غياب الرؤية االس���تراتيجية

في بناء الدولة.

•قبل قليل بيّنتم أن بدر تؤمن بالدولة العصرية؟

 -نع���م أن���ا قل���ت ذل���ك ،لك���ن المنه���ج والمتبنيات

واالدبي���ات السياس���ية لبدر تؤم���ن بإقامة حكومة
إس���المية لك���ن بش���رط توفر الظ���روف المناس���بة

كتوف���ر القاعدة الش���عبية وإقامتها يجب أن يكون

ب���أدوات ديمقراطية وليس بأس���لوب الفرض.وأي

هناك دائما توجه لجعل العراق
ضعيفًا ،ألنّه في حال نهوضه
ستكون له قيادة المنطقة
وهذا ما ال ترضاه دول المنطقة
وعلى رأسها السعودية

ش���يعي الي���وم عندما تس���أله ع���ن التمهي���د لعصر

الظه���ور لالم���ام المه���دي (عج) يجيب���ك بااليجاب
والتمهيد ،أكيد يكون بإقامة حكومة إس���المية او

يمهد لعصر الظهور.
مجتمع إسالمي حتى ّ

•عل�ى ض�وء ه�ذا الوضع ه�ل تعتق�د أن حكومة
الكاظمي ستستمر؟

 -نع���م ،نتوق���ع انه���ا ستس���تمر وذل���ك للظ���روف

•بعد  35سنة من المعارضة وال تمتلك رﺅية؟!
 ه���ذه وجه���ة نظ���ري للموض���وع ،م���ع العل���م أنعن���وان رس���التي لني���ل ش���هادة الدكت���وراه (دور
النخ���ب في بن���اء الدولة وبن���اء الديمقراطية لالمة
العراقية م���ا بعد  )2003وتش���خيصي بوجود خلل
ف���ي االس���س والمبادئ وليس���ت قضي���ة اختالف
في المصالح السياسية فقط وإن كانت موجودة،
لك���ن هناك كذل���ك اختالف في المب���ادئ ،فخالل
تحضيري للدكتوراه أجريت لقاء مع السيد المالكي
باعتب���اره أمين ع���ام حزب الدع���وة ،إذ ّبين أنّ ه ليس
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خي���ر م���ن الذه���اب إل���ى المجه���ول،
والتحفظ���ات
ٌ

وفس���رت بطريق���ة
حكوم���ة المالك���ي الثاني���ة 2010
ّ

االه���داف الت���ي تبانين���ا علي���ه حي���ن موافقتنا على

الكتلة االكبر ،هل هي بتوقيع النواب او رؤساء الكتل

ونحن بصدق نعمل على تصويبه ليمضي لتحقيق

حكومته.

أوج���دت عرف���اً دس���تورياً وص���ار خالف بش���أن تحديد

وهذا خ���الف جديد والمحكمة االتحادية لم تحس���م
ه���ذا الموضوع وبقيت القضي���ة عائمة وغير واضحة

االستثنائية التي مر ويمر بها العراق من جهة ،ومن

•مجيء الكاظمي صار بناء على حادثة المطار بعد

وتح���ول الصراع إلى مماحك���ة وادى ذلك الى تعقيد

للكاظم���ي ،وعل���ى فرض ع���دم اس���تمرارها ما هو

اختالل التوازنات السياسية؟ فتم فرضه؟
 -ال أب���داً ه���ذا غي���ر صحي���ح ،بمعنى أنّ ���ه ُأجبرن���ا على

وغيره���ا وانتهى بالتوافق بين العامري والصدر بترك

أب���داً ليس بهذه الصورة ،اذ ان القوى الش���يعية لهم

ادى ع���دم التوافق إل���ى أن يأتي الزرفي وبعد رفضه

جه���ة اخرى اس���تمرار دعم بعض الكتل السياس���ية

البدي���ل اآلخر؟! بالتأكيد س���وف نرجع للمربع األول
واالنس���داد السياس���ي كم���ا حصل مع ع���ادل عبد
المهدي ،فطوال خمسة أشهر بعد استقالته كان

يطال���ب بايج���اد البديل .لدينا كثير من االش���كاالت
عل���ى الكاظمي ،س���واء على مس���توى المؤهالت
أو المنهجي���ة أو االداء  ،لك���ن بالتال���ي ال يوجد خيار

آخر غي���ر الفوض���ى والمجهول واالنس���داد ،فالحل

بالقب���ول بالكاظم���ي عل���ى رغ���م كل المالحظ���ات

القبول بسبب اختالل موازين القوى حسب تعبيرك.
اس���تحقاق بمنص���ب رئي���س ال���وزراء بموج���ب العرف
السياس���ي الس���ائد مثلم���ا للك���رد منص���ب رئاس���ة

الجمهوري���ة والس���نة له���م منص���ب رئي���س البرلم���ان
وإن كان ه���ذا غير مذكور في الدس���تور .الش���يعة لم
يحددوا من الكتلة األكبر الواردة في الدس���تور ،وقد
يكون سببه تفس���ير المحكمة االتحادية في تشكيل

الص���راع بين االطراف الش���يعية؛ ب���دأ بالبصرة بالحرق
البرلم���ان واالتفاق على تش���كيل الحكوم���ة .والحقاً
أتى الكاظمي.

ما سبب رفضكم للزرفي؟
 رفضناه وبش���كل مباش���ر وبينا له أنّ ن���ا نرفض اآلليةالت���ي جئ���ت بها وه���ي آلية ت���ؤدي إلى س���ياق جديد
وع���رف جدي���د وه���ي أن كتلة ش���يعية واح���دة تنفرد
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•هناك كالم عن مساعدات؟ من خالل شركة GE

بالق���رار وتتّ ف���ق م���ع رئي���س الجمهوري���ة ال���ذي ليس
م���ن صالحياته الترش���يح ،إنّ م���ا صالحيت���ه بروتوكولية

االمريكية؟

بقب���ول الترش���يح من الكتل���ة األكب���ر أو بتوافق الكتل

هدف أمريكا حماية اسرائيل
وفرض هيمنتها بالتسلط
على الحكومات والسيطرة
على مصادر الطاقة

الش���يعية كما حدث مع عادل عبد المهدي كمرش���ح

تسوية .هذا اعتراضنا االول والخاص باآللية .والثاني،
عل���ى وطني���ة ومنهجية االخ الزرف���ي والتي نعتقدها
تؤدي الى عدم الت���وازن والتصعيد والصراع .ك�(فتح)

رفضنا الزرفي لهذا الس���بب وبالتالي تم تبني ترش���يح
بدي���ال عنه،
الكاظم���ي م���ن قب���ل الحكمة وس���ائرون
ً

والذي حصل الحق ًا توافق الكتل الشيعية عليه.

•كيف تمّ اختيار شخص الكاظمي؟
 بدايات طرح اسمه محل استغراب لي ولالخرين،طبعا لكل إنس���ان احترامه وتقدي���ره وهو بالنتيجة
عراق���ي وكان معارض���اً لكنّ ���ه ال يمتل���ك مؤه���الت
ك���ي يك���ون رئي���س وزراء والمؤهالت هن���ا قصدي
واليعد
موضوعي���ة ،فهو ال يمتل���ك تاريخاً نضالي���اً
ّ
م���ن القيادات .كم���ا انه ال يتمتع بكارزما ش���خصية
تؤهله لهذا المنصب ومنصب القائد العام للقوات
المس���لحة ،وال مؤه���الت علمي���ة .حت���ى ش���هادته
متواضعة ،ومؤهالته الوظيفية متواضعة .بشكل
مفاجئ أصبح رئيس جهاز المخابرات وبدون خلفية
أمني���ة .أن���ا عندم���ا تس���نمت منصب وزي���ر الداخلية
كان لي عمل وخبرة طوال ثالثين سنة في العمل
االمني واالستخباري ،وهو  -اي الكاظمي  -مجرد
إعالمي مغمور ،فمحل االس���تغراب هنا في سنة
 2018وأم���ام االنس���داد السياس���ي الختيار رئيس
ال���وزراء ت���م ط���رح اس���مه م���ن قب���ل عم���ار الحكيم
والعب���ادي ،قبل ذلك كلّ فه برئاس���ة المخابرات وال
يوجد عندي تفسير غير التأثير االمريكي وال أعرف
مدى عمق ونوعية هذه العالقة مع األمريكان.
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سعى الى تحقيقه رئيس الوزراء السابق المالكي.

وه���ل أنت���م تصدقون بذل���ك ،ش���ركة  GEمانعتقيام الصيني���ن أو اإليرانيين بنصب المحطات التي

زودتن���ا به���ا وه���ذا فاق���م أزم���ة الكهرب���اء والعقد
والمدراء المعنيون المس���ؤولون على توقيعه .ثم

كانت قائمة س���نية وفيها بعض العناصر الشيعية.

ع���دم واقعيته في الوقت الحالي ويحتاج من أربع

البديل الس���باب عديدة ،منها :تعهده امام القوى

كان في���ه ثغرات المفروض يحاس���ب عليه���ا الوزراء

 -إي���اد ع���الوي لم تكن قائمته عاب���رة للطائفية بل

ط���رح موضوع الرب���ط الخليجي ..أك���د أكثر من خبير

وال اعتقد ان االخ الكاظمي من الممكن ان يكون

إلى خمس سنوات والمغزى منه فصل الموضوع

الش���يعية بعدم ترش���حه لالنتخابات او دعمه الي

وفي وقتها أبدوا استعدادهم لسد حاجة ذي قار

•انت قلت بقاء الكاظمي فيه ضرر وبنفس الوقت

فيت���و اميرك���ي عل���ى الموض���وع وبالنتيج���ة كان���ت

طبع���اً االضط���رار يدفعن���ا إل���ى ذلك لتالف���ي مزيد
م���ن الضرر وإلى القبول به���ذه الحكومة الضعيفة.

مث���اال ،فذهابه ال���ى امري���كا بال اي
والض���رب ل���ك
ً

فائدة للعراق ،بل ان الفائدة الوحيدة كانت تنصب
في صالح حملة ترامب االنتخابية القادمة وتصريح
الكاظم���ي ل���ه ب(:س���يدي) ان���ت انتص���رت عل���ى

داع���ش  ،اال مص���داق لهذه الفائدة كي يس���وقها

انتخابي���اً  ،وبالتال���ي م���ا الذي اس���تفاده العراق في
ه���ذه الزي���ارة؟! نح���ن أم���ام خي���ار صعب ف���ي حالة

إس���قاط هذه الحكومة رغم فش���لها ،فأما االتجاه

نحو المجه���ول أو االبقاء على هذه الحكومة رغم
عالتها.

ع�الوي كسياس�ي ش�يعي علمان�ي يدخ�ل بقائمة
عابرة للطائفية؟

•هل تعتقد بحصول انتخابات مبكرة ؟
 هن���اك رغبة لدى اغلب القوى السياس���ية باجراءاالنتخاب���ات المبكرة والتي اك���دت عليها المرجعية
الدينية وتعد مطلب ش���عبي ولك���ن ذلك يتوقف
على الظروف الموضوعي���ة وقدرة الحكومة على
تهيئ���ة االجواء والمناخات المناس���بة لها والذي ال
نلمسه من اداء الحكومة حتى االن.

قلت يجب أن يستمر؟

ً
بدي�ال إلي�اد
ه�ل تعتق�د أن الكاظم�ي س�يكون

عن إيران ،وفي هذا الوقت المس���تغرق نس���تطيع

إيج���اد بنى تحتية تخدم واقع الكهرباء في العراق.

قائمة او مرشح.

مص���ر اتّ جه���ت نح���و س���يمنس وحس���مت موضوع
الكهرب���اء ،محاف���ظ الناصري���ة الس���ابق عزي���ز كاظم

عل���وان يق���ول كنت في وف���د إلى كوري���ا الجنوبية
من الكهرباء عن طريق االس���تثمار لكنه ذكر وجود
زي���ارة الكاظمي ش���كلية إعالمية وتوقيع مذكرات

تفاهم مع ش���ركة GEالتي هي صاحبة المش���كلة
في كهرباء العراق.

•هناك س�يناريو ّ
بأن القوى السياسية التي تملك
الس�الح تمسك بزمام الس�لطة لحسم الموقف مع
األمري�كان وعدم البقاء في منطقة المنتصف في
الموقف من أمريكا؟

 لم نطلع على هكذا س���يناريو واستبعد ان يقدمط���رف على هك���ذا مغامرة ،فالع���راق بلد مهم له

عمق���ه التاريخ���ي والحض���اري ويق���ع ف���ي تقاط���ع

مصال���ح ال���دول العالمي���ة واالقليمي���ة .وال بد من
حال���ة التوازن .والعراق لدي���ه مقومات القيام بدور

فعال وقيادي ومحوري في المنطقة ،االمر الذي

شركة  GEمانعت قيام
الصينين أو اإليرانيين بنصب
المحطات التي زودتنا بها
وهذا فاقم أزمة الكهرباء
•تقييمك لحكومة عادل عبد المهدي؟
 باختصار ،الرجل تعرض الى هجمة شرس���ة محليةوعالمية السقاط حكومته.
• م�ا ه�ي األدوات الت�ي يملكه�ا الع�راق حت�ى
يس�تطيع أن يحاف�ظ عل�ى الت�وازن ف�ي الص�راع
االمريكي -اإليراني وباقي ملفات المنطقة؟

 قب���ل األدوات يجب أن يكون لدينا إجماع وطنيحتى نس���تطيع أن ننفتح على اآلخرين ونعتمد في

ذلك على المش���تركات ،اذا حققنا ذلك فاألدوات
كثيرة ،منها اقتصادية وسياس���ية لكن في البداية

االجماع الوطني مطلوب.
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لكي تتضح أهمية أن يكون للعراق
والعراقيين مشروعهم الخاﺹ بهم،
سلط الكاتب الضوء على المشروع
اإليراني والتركي في العراق ،اللذين
كانا نتيجة غياب المشروع العراقي،
والتعامل بالعواطف الجياشة
الفارغة من أي مضمون معرفي،

قراءة في كتاب

منطلقات في
التنمية الثقافية
تأسست الدولة العراقية الحديثة في  1921على
َّ
ي���د االنكَ لي���ز بعد إخراجه���م الدول���ة العثمانية من
الع���راق التي كان���ت محتلة له قراب���ة أربعة قرون،

أهمية هذا الكتاب تأتي من
محاولته التأصيل لمفهوم األمة
العراقية بدل الشعب.
طبع الكتاب في  2013ويتكوّ ن
من 700صفحة تقريبا ،ويتألف
الكتاب من مدخل وجسم كما
أسماه المؤلف.
يتحدّ ث الكاتب عن النزعة
االستهالكية التي تولدت عند
المواطن العراقي بعد التغيير في
 ،2003حتى أصبح كل ما موجود
في السوق العراقية مستوردًا،
حتى وصلنا إلى الحد الذي يمكن عدّ
العراق مكب نفايات لرداءة الكثير
من هذه السلع المستوردة

كان ذلك التأس���يس مش���وهاً ومنح���ازاً ومحكوماً

بمس���بقات مذهبية ،مما أنتج دولة غير مستقرة،

زُ وي فيها الش���يعة قرابة الثمانية عقود ،وعندما

أس���قط االمري���كان نظ���ام البعث ف���ي  2003كان

الش���عب العراقي على موعد مع إعادة تأس���يس
الدول���ة العراقية ،التي كنّ ا نأمل أن يتم تأسيس���ها
أس���س متينة وراس���خة تمت���د بعمق حضارة
ٍ
على
وعراقة هذا البلد الكبير ،ولكن لألسف كان هناك
بعض الخلل والوهن رغم مش���اركة جميع أطياف

الش���عب في تأس���يس هذه الدول���ة الحديثة ،كنّ ا
نأم���ل أن تك���ون  2003بداي���ة حقيقي���ة لمغ���ادرة

وم���آس والبدء
ٍ
الماض���ي ب���كل م���ا فيه من آه���ات

بصفحة جديدة يش���ترك فيها جميع أبناء الشعب
ف���ي بناء بلده���م على أس���اس المواطنة الصالحة

يمي���ز في���ه بين عربيهم وكرديه���م وتركمانيهم،
ال ّ
ومسلمهم ومسيحيهم ،بين شيعيهم وسنيهم،
بعد س���بعة عش���ر عاما م���ن التغيير ينبغ���ي لنا أن
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نق���ف وقفة جادة لمراجعة ما حدث ،وتحليل ما مر

 .4منطلقات في الدراسات االسالمية والقرآنية.

واعتق���د أن العقب���ة ال���كأداء ه���ي غياب المش���روع

 .6منطلقات في قضايا االنسان والنهضة.

به البلد من نكس���ات ،وتص���ور الحلول والمعالجات،
الموح���د والجامع���ة الوطني���ة والش���عور باالنتم���اء

الوطني عند أغلب أطياف الش���عب من سياس���يين

 .5منطلقات في التحليل السياسي.

ولك���ي تتض���ح أهمية أن يك���ون للع���راق والعراقيين

مش���روعهم الخاص بهم ،سلط الكاتب الضوء على

ومواطني���ن ،وفي هذا الصدد وجدت أن من أفضل
م���ن َأ ّصل ونَ ّظر له���ذا الموضوع هو االس���تاذ جواد

المش���روع اإليراني والتركي في العراق ،اللذين كانا

وأهمي���ة ه���ذا الكت���اب تأتي م���ن محاولت���ه التأصيل

الجياشة الفارغة من أي مضمون معرفي ،الفاقدة

كسار في كتابه «منطلقات في التنمية الثقافية»،
لمفهوم األمة العراقية بدل الشعب.

ويتكون م���ن 700صفحة
طب���ع الكتاب ف���ي 2013
ّ
تقريب���ا ،ويتأل���ف الكت���اب م���ن مدخ���ل وجس���م كما

أسماه المؤلف.

تن���اول المدخل أبرز تح���والت العراق والمنطقة في
العق���د األخي���ر ،أما جس���م الكتاب فتك���ون من مئة

مقال���ة قصي���رة للمؤل���ف كتبها على م���دار ربع قرن

تقريب���ا ،يعتق���د أنّ ها ّ
تمث���ل ركائز منطلق���ات للتنمية
الثقافية والمعرفية:

نتيجة غياب المشروع العراقي ،والتعامل بالعواطف
للمعي���ار االس���تراتيجي بم���ا يمليه من أخ���ذ مصلحة

أوال وآخ���راً  ،ويعتق���د أن ف���ي
الع���راق بالحس���بان ً
السياس���ة نحتاج إلى أن نفهم إس���تراتيجات اآلخرين
كما يرس���مونها ألنفس���هم ،ومنطلقات سياستهم

كم���ا يحددونها هم ،ال كما تتخيله���ا عقولنا ،وترتاح

إليه���ا رغباتن���ا ،وبعي���دا عن ثقاف���ة عروبي���ة عنصرية
تس���تخف بم���ا س���واها م���ن االق���وام ،ذاك صفوي
وهذا عثماني .وتأتي أهمية الحديث عن المش���روع
اإليراني والتركي كونهما جارين فاعلين بشكل كبير

 .1منطلقات في الفكر والثقافة والمنهج.

ف���ي العراق ،دينيا وسياس���يا واجتماعيا واقتصاديا،

 .3منطلقات في الرد والمناقشة.

بشكل عام وبالخصوص تركيا ،مما يمكن أن يشكّ ل

 .2منطلقات في الوقت والعمل والثروة.

باإلضاف���ة إل���ى نج���اح تجربتهما ف���ي بن���اء دولتهما
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حافزاً لنا كعراقيين لالستفادة من تجارب الشعوب

واألمم ال سيما جوارنا اإلقليمي.

لتحقيق مبدأ األمة العراقية نحن
بحاجة إلى الدمج االجتماعي وصناعة
االطار النظري لمفهوم األمة
العراقية ،بحاجة إلى استنفار الدين
والسياسة ،والفكر والثقافة ،واآلداب
والفنون ،وتحشيد التاريخ والجفرافيا

االح���زاب الش���يعية ،وتواصل مع الري���اض الوهابية

بصرف النظر عن التوصيف االسالمي او الشيعي.

الدولية» ،يقس���م الكاتب بحسب تصوره المشروع

االخوانية ،مع المسلمين والمسيحيين.

وااليديولوج���ي والتأريخ���ي (لكن غي���ر منفصلة عن

التفكي���ر والمراجع���ة والتأم���ل وبناء التص���ور العام

وبغ���داد الش���يعية ودمش���ق العلوي���ة والقاه���رة

المصلحة تضع يد إيران بيد بغداد في التسعينيات

ه���ذه التوصيف���ات ،ومس���تفيدة منه���ا جميع���ا اذا

باألموال رغم بطشه بشيعة العراق.

تحدد
مصالحه���ا ،والمصال���ح ه���ي البوصل���ة الت���ي ّ

وتمده
ه���رب له النفط
ّ
فت���رة حصار نظام صدام ،لتُ ِّ

تنب���ه
والمصلح���ة تجع���ل المخاب���رات اإليراني���ة ّ

المخاب���رات العراقي���ة عل���ى اجتماع كربالء الش���هير

ونواي���ا ضباط الق���وة الجوي���ة بتنفيذ انق�ل�اب على
النظ���ام الصدام���ي ،ولم���اذا فعل���ت ذل���ك إي���ران؟

فعلت���ه لي���س حباً بص���دام بل ألنّ ها ت���رى في نظام
ضعيف أفضل من المجهول.

ف���إن منط���ق المصلح���ة يريد للع���راق اآلن
وهك���ذا
َّ

قصة المشروع اإليراني
يعتق���د الكاتب أنّ ���ه لكي ُيفهم المش���روع اإليراني
بد من معرف���ة قضيتين محوريتي���ن في إيران،
ف�ل�ا ّ
االول���ى ه���ي المؤث���رات المتحكم���ة ف���ي العق���ل
اإليران���ي ،والثاني���ة ه���ي معرف���ة الق���وى الداخلية
الثالث في إيران.
اوال :المؤثرات المتحكمة في العقل اإليراني:
ً
 .1اإلرث الفارسي االمبراطوري.
بشقيه الشيعي والسني.
ّ
 .2اإلرث االسالمي
 .3مؤثر الثقافة االوروبية – الغربية.

النجف االشرف.

ّ
المتحكمة بالسياسة الخارجية
االستراتيجية
اإليرانية
يصفها الكات���ب بأنّ ها براكَ ماتي���ة بامتياز وال تختلف
عن سياس���ة أي دول���ة أخرى علمانية ،ويستش���هد
لذل���ك بق���ول للس���يد الخامنئ���ي يلخص في���ه ركائز
السياس���ة الخارجي���ة ف���ي معايير ثالثة ه���ي (العزة
والحكم���ة والمصلح���ة) وحي���ث ال قيم���ة للع���زة
والحكم���ة كونه���ا ش���عارات ،تبق���ى المصلح���ة هي
معيار سياسة إيران الخارجية.
ولذا نجد إليران عالقات مفتوحة مع القاعدة ومع

ثانيًا :القوى الداخلية الثالث في إيران_:
 .1الحوزة العملية.
 .2السلطة السياسية.
 .3البازار.
وله���ذه الق���وى الث�ل�اث أث���ر كبي���ر ف���ي بن���اء إي���ران
المعاص���رة منذ تأسيس���ها على ي���د الصفويين عام
1501م ولغاية اليوم.
يخت���م الكات���ب رؤيت���ه ،أن إي���ران تتح���رك بمعي���ار
المصلح���ة ،وتبحث في العراق كم���ا في المنطقة
يحقق له���ا تل���ك المصلحة،
ع���ن كل م���ا يمك���ن أن ّ

 88الرواق  -العدد  3تشرين األول 2020 -

مجردة ع���ن التوصيف الدين���ي والمذهبي
فإي���ران ّ

أن يبق���ى ف���ي الح���د األدن���ى م���ن إمكان���ات القوة
االقتصادية والسياسية والعسكرية والعلمية.

فع���راق قوي س���ينهي احتكار إيران النطق باس���م

الش���يعة ف���ي العال���م ويمن���ح الع���راق ذا األكثري���ة
الش���يعية دوراً حاس���ماً ف���ي عال���م عرب���ي مفت���وح

أمام���ه ،وهك���ذا بالنس���بة لح���وزة النجف االش���رف
وعودتها لمركز استقطاب شيعة العالم أجمع بما

فيهم شيعة إيران ،ومن هنا تأتي خشية إيران من

م���ا تس���تدعي المصلحة ذل���ك) ،إيران ه���ذه تتحرى
له���ا االتجاه���ات وتدفعه���ا إلى تبني م���ا تتبناه من

الترك���ي إل���ى مرحلتين ،االولى أطل���ق عليها مرحلة

لإلط���ار االس���تراتيجي .والثانية ،مرحل���ة تطوير هذا
اإلط���ار واالنط�ل�اق ص���وب الواق���ع واالنهم���اك

بالعمل المباشر.

خيارات.

المرحلة االولى :بناء اإلطار

قصة المشروع التركي_:
لالس���ف لم يكن الكاتب محيطا بالمشروع التركي
بش���كل مماثل إلحاطته بالمشروع اإليراني ،وذلك
بس���بب عم���ق التجربة التي عاش���ها ف���ي إيران ،هو
ي���رى أن الحدي���ث ع���ن المش���روع التركي يكتس���ب
حساس���ية مضاعفة ف���ي الواقع العراق���ي الحاضر،
الس���يما بش���أن الطبق���ة السياس���ية الحاكمة التي
بات���ت مس���تقطبة بين مؤيد دون قيد للسياس���ات
التركي���ة إزاء الع���راق والمنطقة ،وبي���ن معارض لها
بالمطل���ق دون أن نلم���س ظهور رؤي���ة تقوم على
المعرف���ة الدقيق���ة ،ومن ثم تتعام���ل بواقعية مع
ه���ذه السياس���ة ،فتمي���ز بي���ن االيجابي والس���لبي،
النافع والضار وهكذا.
يس���تعين الكاتب في تقديم تصوره عن السياس���ة
التركية او المشروع التركي في العراق والمنطقة
بأحد منظريه���ا ،هو احم���د داود اوغلو االكاديمي
وأس���تاذ العالق���ات الدولية ،والمستش���ار في أول
حكوم���ات ح���زب العدال���ة والتنمي���ة من���ذ ،2002
ووزي���ر خارجي���ة تركي���ا ف���ي  ،2009والرئي���س لحزب
العدال���ة والتنمي���ة في  ،2014ورئي���س الوزراء في
 ،2014ومؤخرا انش���ق عن ح���زب العدالة والتنمية
ليؤس���س حزب المس���تقبل .مس���تندا المؤلف في
ّ
تقديم تصوره إلى كتاب داود الموس���وم «العمق
االس���تراتيجي ..موق���ع تركيا ودورها في الس���احة

والمراجع���ة والتامل ،تمهي���دا لتكوين التصور وبناء

تتمي���ز ه���ذه المرحلة بالتركي���ز على عناص���ر التفكير

اإلطار االستراتيجي ،وتبرز في هذا السياق النقاط
اآلتية_:

 .1ينطل���ق االطار االس���تراتيجي الجديد من نظرية
التركيز على التاريخ والجغرافيا ،ويتحرك عبر تجسير

القطيعة التي أحدثها اتاتورك وتجاوز لحظتها.

 .2تؤك���د ه���ذه الرؤي���ة ،أهمي���ة ال���دور المتمي���ز
لالقتص���اد ،واالبتعاد ع���ن االس���تعراضية المؤذية

والتبجح الفارغ.

 .3م���ن ركائز االس���تراتيجية الحاض���رة ،عملية إعادة

التجديد الش���املة للهوية ،بحيث يحل التكامل بين
جميع تكوين���ات تركيا وتنويعاته���ا اإلثنية والدينية

والمذهبية والمناطقية.

 .4واح���د م���ن عناص���ر االس���تراتيجية النه���وض عبر
تحوي���ل الميراث العثمان���ي إلى منصة انطالق في

الدور التركي الجديد.

 .5البح���ث ع���ن اس���تراتيجية بديل���ة تتخط���ى تل���ك
الفجوة او االزمة والقطيعة بين تركيا االس�ل�امية

الشرقية وتركيا االوروبية الغربية.

 .6تحويل عناصر الضعف الناتجة عن كون المجتمع

الترك���ي مؤلفاً من تقاطعات عدي���دة إثنية ودينية
ومذهبية ،إلى مصادر ق���وة جديدة ،والتعامل مع

مصادر االزمة على أنّ ها مصادر قوة مضافة.
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المرحلة الثانية :مرحلة االنطالق والعمل
يرى الكاتب أن انهيار االتحاد الس���وفيتي ،وأحداث
الحادي عشر من سبتمبر أدت إلى تحول السياسة
التركية إلى مرحلة جديدة ،هي مرحلة تطوير اإلطار
االس���تراتيجي واالنط���الق واالنهم���اك بالعم���ل
المباش���ر ،ويمك���ن المرور على خطوطه���ا العريضة
عبر النقاط اآلتية:
 .1يعتقد االتراك أن الحفاظ على التعددية العرقية
والمذهبية هو االس���اس في استقرار العراق ،لكن
بش���رط أن ال يمثل العراق تهديداً لتركيا ،وأن يمنح
االقتص���اد الترك���ي فرص���ة للتط���ور داخ���ل فضائ���ه
االس���تثماري الضخ���م .وه���ذا م���ا حصل عل���ى أرض
قدر حجم التبادل التج���اري بين البلدين
الواق���ع إذ ُي ّ
ب�  16مليار دوالر.
 .2تصنّ ���ف ال���دول بحس���ب أهميته���ا إل���ى خمس���ة
أصن���اف ،الدول���ة المرك���ز ،الدول���ة القاري���ة ،الدول���ة
الجزي���رة ،دولة العبور ،وأخيراً دولة الجناح أو الدولة
الهامش���ية الطرفي���ة .ويعتق���د االت���راك أن تركي���ا
م���ن حي���ث التموض���ع الجغراف���ي والتاريخ���ي ،ه���ي
دول���ة مرك���ز ،ب���ل وفي طليع���ة الدول الت���ي تحمل
مواصف���ات الدول���ة المرك���ز ،فهي تتص���ف بالعمق
الجغراف���ي واالس���تمرارية التاريخي���ة والقدرة على
التاثير الثقافي المتبادل وأخيرا الترابط االقتصادي
المتبادل.
 .3إن تركي���ا تس���عى إلى تعزيز موقعه���ا في أوروبا
م���ن خالل دورها في آس���يا ،وف���ي منطقتها ،ومن
خ���الل الهوي���ة الش���رقية اآلس���يوية والم���وروث
العثماني ،وليس باالنفصال عنها والتنكر لها.
 .4تطم���ع تركي���ا بأن تصب���ح بوض���وح وصراحة قوة
عالمي���ة والعب���اً دولياً  ،وهو ما تفك���ر ببلوغه عمليا
على تخوم العام (.)2023
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أين مشروع العراقيين؟
المشروع اإليراني او التركي ،هو حركة وسط الفراغ
الموج���ود في العراق ،ول���و كان الداخل ممتلئاً فال
مج���ال لحرك���ة مش���اريع الخ���ارج ،وفي ه���ذا الصدد
يحدد الكاتب ثالث ركائز لقيام المشروع العراقي:
او ً
ال :من منطق الضرورة العربية إلى الضرورة
العراقية

لطالما كنا نس���مع التغني بالع���راق «حامي البوابة

الش���رقية» ،هذا الش���عار وقيادته الدكتاتورية وما
تاله���ا م���ن أح���داث كانت س���بب خ���راب ه���ذا البلد

ووصول���ه إلى الحضي���ض في كل مج���االت الحياة،
إذ يذك���ر الكاتب أن العراق في اس���تراتيجية النظام

البعثي ،على االقل في المدة  2003 – 1980كان

يتح���رك بمنطق الض���رورة العربي���ة ،وبمنطق هذه
الض���رورة دخل الع���راق حرباً مع إي���ران لمدة ثماني

س���نوات بوصف���ه البوابة الش���رقية للعال���م العربي
خس���ر فيها حياة مئ���ات اآلالف من ش���بابه ،وأهدر

م���ا يق���ارب ( )400مليار دوالر م���ن ثرواته في تلك

الم���دة ،بمنطق هذه الضرورة ازدهر العالم العربي
وتخلّ ���ف الع���راق ،فتح���ول إل���ى حاضن���ة لماليي���ن

العاملي���ن في���ه م���ن مصر والس���ودان وفلس���طين
واالردن ودول المغرب العربي.

ي���رى الكاتب أن م���ن أهم مقومات الع���راق هو أن
يك���ون ض���رورة عراقي���ة وليس���ت عربي���ة ،يعن���ي أن

���در وبالمثل تماما
يتعام���ل الع���راق مع الع���رب َ
بالق َ
وبمعيار الحاجة والضرورة والجدوى دون عواطف

فارغ���ة وإنش���ائيات جوف���اء ،وفي ذات الس���ياق ال

ينبغي أن يكون العراق ضرورة اسالمية او أمريكية

ألن كل
او إيراني���ة او تركي���ة او ش���يعية او س���نيةَّ ،
ه���ذه الضرورات ليس���ت حال ،إنّ ما هي إع���ادة إنتاج
للمشكلة بنحو آخر.

يتحول العراق إلى ض���رورة عراقية ،يكون
الح���ل أن
ّ

والسياس���ة ،والفكر والثقاف���ة ،واآلداب والفنون،

مسلمين ومسيحيين وصابئة.

إلى االقتصاد والتنمية الملموسة.

للعراقيي���ن ش���يعة وس���نة ،عرب���ا وك���ردا وتركمان���اً ،

ثانيًا :من الشعب إلى األمة العراقية
يعتق���د الكات���ب أن منط���ق العراق ض���رورة عراقية
يتطلب االنتقال من مفهوم الشعب العراقي إلى
إط���ار أصلب هو األمة العراقية ،في مفهوم األمة
يكون إحساس الشيعي والسني متساويا باالنتماء
إل���ى الع���راق (دون حس���اب لالقلي���ة واالكثري���ة)
والفخر والعيش فيه وحمل رايته وهويته والدفاع
عنه ببس���الة ال أن يعيش الش���يعي إحساس الغربة
فيه لهيمنة الس���نة او أن يعيش الس���ني إحس���اس
الغربة فيه لهيمنة الشيعة.
مفه���وم األم���ة مفه���وم ناه���ض ف���ي البل���دان
جميع���ا التي تعيش تنوعا ف���ي االديان والمذاهب
واالثنيات ،ففي إيران وتركيا من حولنا ،وفي الهند
والصين ،وفي امريكا وكندا وكثير من بلدان اوروبا
 ،ف���ي كل هذه البلدان تنوعات أكبر من الموجودة
في بلدنا ،لكن تلك البلدان نجحت في بناء مفهوم
األمة ،ونحن لسنا بدعاً من االمم.
ه���ل نتحول إلى األمة العراقية بق���رار؟ بالتأكيد ال،
فليس بمقدور مؤسس���ة دينية كانت أم سياسية
أن تف���رض ه���ذا التح���ول بق���رار ،لك���ن بمقدورها أن
تشارك بصناعة مقدماته.
يؤكد االستاذ كسار ،أن التحول إلى األمة العراقية،
يحتاج في جانبه النظري ،إلى تس���ويات كبرى لكي
يخرج الوعي العراقي من ثقافة إلى ثقافة ،ونحتاج
إلى تنازالت من الجميع للجميع ،لكي نستفيد من
كل مكونات البلد وعراقته التأريخية.
ولتحقي���ق مب���دأ األم���ة العراقي���ة نح���ن بحاجة إلى
الدم���ج االجتماع���ي وصناع���ة االط���ار النظ���ري
لمفهوم األمة العراقية ،بحاجة إلى استنفار الدين

وتحش���يد التاري���خ والجفرافيا ،وبالتال���ي هو بحاجة

ثالثًا :من استهالكية الهدر إلى اقتصاد التنمية
يتح���دث الكات���ب ع���ن النزع���ة االس���تهالكية الت���ي
ّ
تول���دت عن���د المواط���ن العراقي بع���د التغيير في
 ،2003حت���ى أصب���ح كل م���ا موج���ود في الس���وق
العراقي���ة مس���تورداً  ،حت���ى وصلنا إل���ى الحد الذي
عد الع���راق مكب نفايات ل���رداءة الكثير من
يمك���ن ّ
هذه الس���لع المستوردة او عدم صالحية الغذائية
منها لالستهالك البشري.
يتس���اءل الكات���ب ،ه���ل انح���در اقتصادن���ا المحل���ي
إل���ى درج���ة من الفش���ل والعج���ز واله���وان ووصلنا
حد أنّ ن���ا نعجز عن إنتاج أو زراعة م���ا نحتاج اليه
إل���ى ّ
تعطلت همة االنس���ان
م���ن ضرورات الحي���اة ،حتى ّ
العراقي عن اإلنتاج والعمل معاً ؟
ويرى ضرورة إدراك َّأن تعطيل التنمية يعطل الكثير
من المسارات في التحول السياسي واالقتصادي
والديمقراط���ي واالجتماع���ي والمدني وفي بلوغ
االمن واالستقرار ،ومن دون تنمية شاملة حقيقية
وواقعي���ة بمعنى تنمية ّ
تكثر ف���رص العمل وتقلل
البطال���ة وتعي���د تدوي���ر رؤوس االم���وال وتحاف���ظ
عل���ى الث���روات الوطني���ة م���ن اله���در وترف���ع الناتج
القوم���ي الع���ام وتزي���د م���ن نم���و الدخل الس���نوي
وتؤس���س لإلنت���اج وتقلل
للمواط���ن وتعالج الفقر
ّ
من االس���تهالك وتدفع إلى تعدد موارد الموازنة
بتنش���يط الزراعة والسياحة واستثمار بقية الثروات
إلى جانب النفط وال س���يما الغ���از ،بدون ذلك كله
لن يكون حديث األمة العراقية والوطنية العراقية
الجامعة حديثاً ذا جدوى.

الرواق  -العدد  3تشرين األول 91 2020 -

ﺀ
م���ن يرى ان هناك قصدية في ان يظل العراق

التمييز بين ما هو ذاتي وخارجي أتجاه االسباب

أهمية العراق وموقعه الجغرافي وما يمتلك

يعترف العراقيون ،حين تواجهم بحقيقة بما هم

يعيش محنة تلك االزمات ،وهذا برأيهم نابع من

ﺀ

د.عالء حميد

م���ن ث���روات وأرث الحض���اري ،يبي���ن االخت���الف

ح���ول هذا التحدي���د عمق حي���رة العراقيين ازاء
العوامل المس���ببة لألزم���ات وأثرها على أعاق

أستقرار دولتهم ومجتمعهم.

إلى داللة اللحظة التي تس���هم في تش���خيص

عل���ى ه���ذه النماذج م���ن معان���ي االزمة كيف

بي���ن معن���ى االزم���ة عن���د اليونان والتي تش���ير

الم���رض ،وداللة تلك اللحظ���ة اليوم تدل على

صعوب���ة التش���خيص .لذل���ك يرب���ط م���وران بين
االزم���ة وفقدان اليقي���ن في التمكن من ضبط
االنح���راف س���واء كان سياس���ي او أجتماع���ي

وحت���ى أمن���ي  ،تكش���ف العالق���ة بي���ن االزمة
وتعين االنح���راف إلى أهمية أتخاذ القرار الذي
تعال���ج به ،وم���ا يثبت هذا االم���ر معنى االزمة

عن���د االغري���ق  / Krinoالقرار الحاس���م ،ولهذا

طوره���ا اليونانيي���ن ال���ى  « »kip vewلتصب���ح
بمعن���ى تق���رر ،كم���ا ان اللغة الصيني���ة تعاملت

معه���ا ضمن معنيين هم���ا «  « wit-jiحيث ان

مف���ردة  witتعطي داللة الخط���ر ،ومفردة ji
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يمك���ن معاين���ة االزم���ات العراقية الي���وم ؟ ال

سيما وهي باتت حاضرة وتدفع العراقيين الى
التبرم من امورهم المعيشية.

ويتف���ق أغلب العراقيون على أن بلدهم واقع
تح���ت طائ���ل مجموع���ة م���ن األزم���ات تتع���دد
جوانبه���ا ،وال تق���ف عن���د جانب معي���ن ،فمرة
تكون االزمة سياسية واخرى أقتصادية فضال
ع���ن ذل���ك تصب���ح اجتماعي���ة  ،ربما يفس���ر هذا

التعدد في أش���كال األزم���ات ؛ بأن العراق وما

يواجه زاد من تعقيد فهم أزماته وتحليلها.

ينقس���م العراقيون حول تحديد أنواع االزمات
الت���ي له���ا التأثي���ر االكبر على بلده���م  ،ومنهم

يختل���ط عندهم معنى العمل والعجز ،من أجل

ان م���ا م���روا به م���ن محن يقع عل���ى عاتق من

للوصول الى السلطة ،ولذلك نرى ان السياسة

فرصة ل���درء الخطر ،بعد ه���ذا االطالع االولي

اوصلتهم الى هذا الح���ال ،ومع هذا االعتراف

لفظيا ولهذا تزداد عندهم نسبة الكالم على

عل���ى عات���ق م���ن امته���ن السياس���ة ،وس���عى

يق���ارن عال���م االجتماع الفرنس���ي إدغ���ار موران

انهم يتحملون الجزء االكبر من االس���باب التي

ولذل���ك يميل العراقيون؛ إلى أن س���بب أزمات

حكمهم ،وكأنهم يجملون كل أسباب أزماتهم

تشير الى الفرصة وبالتالي تصبح داللة االثنين

عليه من فقدان لمتطلبات الحياة االساس���ية،

أزاح���ة ثقل تلك االزمات ع���ن كاهلهم ،أذ يكاد

بلدهم هي السياس���ة وادارة الس���لطة ،ويرون

العراﻗيون وأزﻣاتﻬﻢ

التي أدامت الوضع الذي هم فيه.

ومتعلقاته���ا حاض���رة ف���ي أحاديثه���م اليومية
ويس���تهلكونها بش���كل واس���ع النه���م يظنون
هي العلة والمرض الذي أصاب حياتهم ،ولكن

هذا االمر لم يجعلهم يجدون فهما ملموس���ا
يوصله���م الى ح���ل يغنيهم ع���ن كل هذا الذي

يواجهون���ه ف���ي بالدهم من أزمات ومش���اكل
أشغلتهم عن الكثير من تلمس خيراتهم وتنعم
بها .وبعد  2003أخذ تمسك العراقيون بعامل
السياس���ة ين���زاح الى عوام���ل وأس���باب أخرى،

لمحاولة معرفة دوام أزماتهم ،ولهذا اخذ جزء

منهم يرى ليس السياس���ة فقط هي سبب ما
وصل اليه بلدهم ،بل هناك عوامل أخرى ،يأتي

ف���ي مقدمته���ا المجتمع وما يحم���ل من قيم

وتقاليد وس���لوكيات ،اذ ل���م يخطر على بالهم
ان احد أس���باب أزماتهم هم أنفسهم جماعات

وأفراد ،لقد وضعه���م تغير  2003امام تحدي

العم���ل ينحصر عندهم ف���ي رفض ما هم عليه
حس���اب الفع���ل ،ويتكرس العج���ز عندهم انهم

حين يشرعون بالعمل من أجل التغيير ،ولكنهم
بالمحصلة يختلفون حول قطف ثماره وتظهر
عنده���م أغلب المح���ددات الت���ي تمنعهم عن

االتف���اق على نتائج أي تغيير ينجزونه  ،الغريب

أن تاريخهم السياس���ي يثبت أستمرار االختالط
بين العمل والعجز ،حين أنتهت ثورة العش���رين

وشرع االنكليز يتفاوضون مع قاد الثورة حول
تحدي���د مطلباه���م والت���ي دارت حول ترش���يح

مل���ك يحك���م الع���راق ،اجتمع���وا ف���ي مضيف

الش���يخ وحيد آل سكر من أجل اختيار ملك  ،ما
الذي حص���ل رش���ح الحاضرين أنفس���هم لينالوا

منصب المل���ك ،حينها أطلق الش���يخ وحيد آل

س���كر مقولت���ه المعروفة « تس���اوت الرؤوس

«  ،أن مقول���ة الش���يخ آل الس���كر تحيلن���ا ال���ى
س���ؤاال كامن في ثنايا بحث العراقيون عن حال

ألزماتهم ،وهو هل يؤمن العراقيون بالتفاوت
فيم���ا بينهم بالق���درات والقابلي���ات أو أنهم ال

يؤمن ويرون انفسهم متساوون فيها؟.
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المركز واألقليم

الرجوع إلﻰ بغداد وإعادة إﻧتاج ﻧﻈام الحﻜﻢ

ﻫﻞ يمﻜن لﻠﻜرد استعادة
دورﻫﻢ في صﻨاعة المﻠوك؟
سامان نوح

حملت سيطرة تنظيم داعش في
منتصف العام  2014على أكثر من
ربع مساحة العراق ،تداعيات أمنية
وسياسية واجتماعية واقتصادية
كبيرة ،بقيت نتائجها حاضرة في بنية
الدولة العراقية حتى عقب نجاح القوى
العراقية من جيش وحشد وبيشمركة
بدعم التحالف الدولي في تدمير القوة
الرئيسة لداعش وإنهاء وجوده في
المدن والقرى العراقية.
سنوات الحرب تلك التي سبقتها
صراعات طائفية وقومية لجأت خاللها
العديد من القوى العراقية إلى العنف
المسلح ،وترجمت الحقًا إلى محاصصة
عميقة في جسد الدولة ،انعكست
على سياسات إدارتها وأفرزت مزيدًا من
الفوضى اإلدارية واالقتصادية والفساد
المالي والبطالة والفقر ،ومعها تصاعد
في النقمة الشعبية على نظام الحكم.
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ذل���ك الواق���ع دف���ع عش���رات آالف الش���باب م���ن
مختلف المكونات واالنتماءات والتوجهات الفكرية

القوى الكردية غارقة في
مشاكلها بسبب فساد نخبها،
ال تملك إلى اليوم استراتيجية
عمل أو رﺅية محدّ دة لبناء
الدولة العراقية الجديدة
الفشل الكردي ،في الملفات
األمنية واالقتصادية
والسياسية ،لم يدفعها إلى
البحث عن معالجات جذرية
لواقع اإلقليم

والسياس���ية ،إل���ى الش���وارع والميادي���ن لالحتج���اج،
حمل���وا نظ���ام المحاصصة مس���ؤولية فش���ل
الذي���ن َّ

ألول
بن���اء الدول���ة الجدي���دة بع���د  .2003ورفع���ت ّ
م���رة وبصورة واضح���ة مطالب بتغيي���ر نظام الحكم
ّ

وطريقة إدارة الدولة.

االحتجاجات
وم���ع م���ا تحمل���ه تل���ك المطال���ب من مخاط���ر على
الق���وى السياس���ية والمس���لحة الناف���ذة س���واء
كانت ش���يعية أو س���نية أو كردية ،التي خش���يت من
فق���دان نفوذها وامتيازاتها ،وجدت بعضها َّأن قمع
المحتجين بالسالح هو الطريق األسهل لإلبقاء على
نظام الحكم الحالي رغم إقرار الجميع علنا بفشله.
لك���ن الحرك���ة االحتجاجية ل���م تتوقف ب���ل تصاعدت
َّ
مدفوعة بدماء وتضحيات أكثر من  20ألف متظاهر
بينه���م  700خس���روا حياته���م .لتتش���كَّ ل حكوم���ة
جديدة بقي���ادة مصطفى الكاظمي وهو ش���خصية
ليتحمل مس���ؤولية
خ���ارج النخبة التقليدية الحاكمة،
َّ
تح���دي وق���ف االنهي���ار والتأس���يس لمرحل���ة إع���ادة
بن���اء الدولة التي تس���ودها الفوض���ى والغارقة في
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المركز واألقليم
الفساد السياس���ي واإلداري والمالي والتي يواجه

معابر حدودية رئيسة مع تركيا وإيران.

المرحل���ة الجدي���دة إلعادة تش���كيل الدولة وتحديد

بي���ن  2005و 2013مس���تفيدة م���ن االس���تقرار

عل���ى عق���د اجتماع���ي جدي���دة ،وتوافق���ات عل���ى

وف���ي تقديم جزء من الخدمات األساس���ية مقارنة

اقتصادها تحدياً خطيراً مع تراجع أسعار النفط.

نظ���ام الحكم فيها وطريقة إدارتها ،تفرض االتفاق

الذي س���اد اإلقلي���م بعكس باقي مناط���ق البالد،

التعبير وينتشر فيه الفساد والبيروقراطية إلى حد

«صياغة دس���تور جديد» بين الشركاء الرئيسين في

والشركاء الجدد من قوى شيعية وسنية برزت في

فإنَّ ها فش���لت ف���ي تجربته���ا الديمقراطية في ظل

مرحلة ما بعد داعش.

الموازنة االتحادية ( 17%قبل أن تهبط إلى ،)13%

قوى رئيس���ة حكم���ت دون معارض���ة حقيقية ،ولم
تنج���ح ف���ي ضم���ان الحريات وف���ي تحقي���ق العدالة

ض���رورة إعادة البناء تلك ،وإنه���اء نظام المحاصصة

والمس���اواة وضم���ان المس���اءلة والمحاس���بة ف���ي

بإق���رار الجمي���ع ،يضع كل الق���وى السياس���ية أمام

مرة ولفترات طويلة.
الكبيرة كما حصل ألكثر من ّ

ال���ذي طبع المرحلة الس���ابقة ،والذي ثبت فش���له

في���ه انتهاكات حقوق اإلنس���ان وتضي���ق فيه حرية

حدث���ت كل تل���ك الخس���ارات الصادم���ة ف���ي وقت

تل���ك القوى ،وإن نجحت في قطاع اإلعمار والبناء

تتكرر
كم���ا كان���ت تصف���ه تقارير دولي���ة ،إلى إقلي���م ّ

بباق���ي مناط���ق الع���راق ،وباس���تغالل حصته���ا من

العقد الس���ابق من قوى ش���يعية وكردية تقليدية،

واالستقرار والديمقراطية والتعددية في العراق»

بش���كل مطلق منذ  ،2003بدءاً من سنجار ومرورا

تتحدث في خط���اب يومي
كان���ت قي���ادة اإلقلي���م
ّ
وط���وال س���نوات ع���ن ق���وات بيش���مركة ال تقه���ر

خبط تلك ،وفي ظل تفاقم
مع وقائع الفش���ل والتَّ ُّ

مس���نودة بأجهزة أمنية قوي���ة ،قوامها معا يتجاوز

يقرر قادة اإلقليم التوجه نحو اإلصالح الس���تعادة

ذل���ك الفش���ل الك���ردي ،ف���ي الملف���ات األمني���ة

النقمة الشعبية واالنتقادات المحلية والدولية ،لم
الدع���م الش���عبي والع���ودة للمس���ار الصحي���ح في

البناء والتطوير ،بل فضلوا المضي في خيارات أكثر
تعقيداً ّ
تمثلت في مش���روع «االستفتاء لالنفصال

 600فرد.

واالقتصادية والسياس���ية ،ل���م يدفعها إلى البحث

ع���ن معالجات جذري���ة لواقع اإلقلي���م ،مع إصرارها
عل���ى ع���دم مراجع���ة حس���اباتها وع���دم مس���اءلة

ع���ن الع���راق» واللج���وء إل���ى الخط���اب العاطف���ي

المس���ؤولين ع���ن اإلخفاق���ات ،ولجوئه���ا مج���دداً

كم���ا غرقت في االحت���كارات واالمتي���ازات الحزبية،

رغم تعدد العوامل والمؤشرات المحلية والدولية

والمؤام���رات الخارجي���ة» أو ألوض���اع دولية خارجة

الحقيقي���ة ف���ي الحكم) بي���ن المكونات األساس���ية

مراهن���ات كبي���رة علي���ه ،انته���ت بدي���ون متراكم���ة

أهداف���ه ،ورغ���م التحذي���رات من تداعياته الس���لبية

البح���ث عن ذل���ك النظ���ام السياس���ي اإلداري ،هو

نفطي���ة وف���ق نظام الش���راكة تمتد لعق���ود تجعل

فش���لت في قيادة البلد وتش���كيل نم���وذج للحكم

الش���ركات ،فف���ي آذار  2020وم���ع انهي���ار أس���عار

نظ���ام حيوي يس���تند إل���ى المواطنة
خل���ق
تح���دي
ٍ
ِ

ويضم���ن ف���ي ذات الوق���ت (التواف���ق ،والش���راكة
حتى في ظل وجود مكون يمتلك األغلبية.

ضرورة لكل المكونات ،فاذا كانت األحزاب الشيعية

فإن المكونين
يكون محل تأييد من الس���نة والكردّ ،

األخيرين أيضا فشال في إدارة مناطقهما ،فالقوى
السنية انتهى بها الحال إلى سيطرة القاعدة ومن
ث���م تنظيم داع���ش على قرارها بكل م���ا تبعه ذلك
من دمار.

كم���ا َّأن الق���وى الكردي���ة الحاكم���ة فش���لت ه���ي
األخ���رى ف���ي تقدي���م نم���وذج للحك���م يحت���ذى به،

فغرق���ت في ظل اس���تبدادها وش���مولية حكمها،
ف���ي الفس���اد والفوض���ى السياس���ية واالنقس���ام

اإلداري والجغراف���ي ،حت���ى وص���ل به���ا الح���ال إلى

العجز عن تأمين رواتب موظفيها المتأخرة لخمسة
تصدر أكثر م���ن  400ألف برميل
أش���هر وهي الت���ي
ّ

نفط يوميا وتستحوذ على عائدات أكثر من خمسة
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برلم���ان ق���وي ال يتم إغالقه كلّ ما ش���اءت األحزاب

مواجهة الفشل.

بمخمور وإلى حدود كركوك.

لتفش���ل معها ف���ي بناء اقتصادها المس���تقل ،بعد

بمليارات الدوالرات لصالح شركات دولية ،وبعقود
ثل���ث العائ���دات أو نصفه���ا أحيان���ا تذه���ب إلى تلك

النفط في الس���وق العالمي���ة ،كان كل برميل نفط

والش���عارات القومية الس���ترجاع الدعم الش���عبي،
الت���ي كان���ت تؤكد فش���ل االس���تفتاء ف���ي تحقيق

على مستقبل اإلقليم.

في مواجهة ذلك التداعي السياسي واالقتصادي
قررت الق���وى الكردية
وحت���ى االجتماع���ي الخطيرّ ،

أصرت عل���ى تنفيذه
ذل���ك الخي���ار بتداعيات���ه ال���ذي ّ

 )2017رغ���م تحذي���رات ش���ركائها اآلخرين ،كش���ف

حقيقية عبر اتفاقات دائمة وواضحة تحت س���قف

قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في (أيلول

سياس���يا عن القراءات الخاطئة والسطحية للقادة

تبيع���ه حكوم���ة اإلقلي���م تحصل منه فق���ط على 5

دوالرات في شهر أيار.

لتوه من حرب
الجي���ش العراقي الذي كان قد خرج ّ

فشل إداري وأمني
وفش���لت األحزاب النافذة بعد  30سنة من الحكم
موح���د إداريا ،فهناك منطقتا نفوذ
في بناء إقليم
َّ
إداري ف���ي أربي���ل والس���ليمانية ،وفش���لت في بناء
موح���د ،فالبيش���مركة م���ا ت���زال منقس���مة
جي���ش
ّ
حزبي���اً  ،وفش���لت ف���ي توحيد جه���از األم���ن فهناك
ليتح���ول اإلقليم بع���د كل الفرص
جه���ازان حزبي���ان،
ّ
المتاحة وبعد كل الدعم الدولي من «واحة لألمن

عن إرادتها.

الحاكمة العودة إلى بغداد ،واللجوء إلى تفاهمات

الك���رد ،وأظه���ر أمنيا هشاش���ة قوات البيش���مركة

يتحسن الرقم إلى ما بين  8و10
دوالرات ،قبل أن
ّ

لتحمي���ل كل مواضع الفش���ل إل���ى «خطط األعداء

الت���ي انس���حبت م���ن كركوك خ�ل�ال س���اعات أمام

داع���ش ،تاركة خلفها أحالم  50س���نة من «النضال

الكردي» للس���يطرة عل���ى المدينة الغني���ة بالنفط
وإدارتها باعتبارها جزءاً من إقليم كردستان.

قبله���ا بث�ل�اث س���نوات ،كان���ت هناك تجرب���ة أخرى

تقدم
أظه���رت هشاش���ة قوات البيش���مركة ،حي���ن ّ

تنظيم داعش سريعا نحو مدينة أربيل بعد سيطرته
وخ�ل�ال أي���ام على مناطق واس���عة (متن���ازع عليها
بي���ن أربيل وبغ���داد وفق المادة  140الدس���تورية)

انتزعه���ا من قوات البيش���مركة الت���ي كانت تديرها

وقتي���ة واتفاق���ات مرحلية وطارئ���ة دون معالجات

الدستور.

الهروب مجددًا
تل���ك االتفاق���ات المرحلية الطارئ���ة ال تعالج جوهر
المشكلة وإن منعت المريض من الموت وأخرجته
م���ن غرفة اإلنعاش .هي مجرد مس���كّ نات ألمراض
مستعصية تتطلب عالجات عميقة ،تبدأ باالعتراف
باألم���راض وبتش���خيص دقي���ق لها وم���ن ثم وضع
المعالجات ،وهو ما لم يحصل إلى اآلن.
مه ٌم منه���ا ال يرتبط بإعادة
ه���ذه المعالجات
ج���زء ّ
ٌ
بناء إقليم كردس���تان فقط ،بل بإع���ادة بناء الدولة
العراقي���ة ،م���ع حقيق���ة أنّ ���ه بع���د فش���ل اس���تفتاء
االنفصال ال إمكانية كردية لالس���تفادة من «انهيار
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الدولة العراقي���ة» اذا حصل نتيجة احتدام صراعات

مشاكلها بسبب فس���اد نخبها ،ال تملك إلى اليوم

ومصالحها الخاصة ووالءاتها الخارجية التي ما تزال

العراقي���ة الجدي���دة في ظ���ل التطورات بالمش���هد

القوى الش���يعية والسنية بمس���لحيها ومليشياتها
تعلو على مصالح الدولة.

مح���ددة لبن���اء الدول���ة
اس���تراتيجية عم���ل أو رؤي���ة
ّ

العراقي منذ االحتجاجات الش���عبية وعقب تس���لّ م

فانهي���ار الدول���ة العراقية ،الذي ال تقب���ل به الدول

الكاظمي إدارة البالد.

إلقليم كردس���تان فرصة محتمل���ة لالنفصال ،فإنَّ ه

ما خسرته من مناطق متنازع عليها حتى تلك التي

اإلقليمي���ة ألس���باب عدي���دة ،إن ش���كّ ل بالنس���بة
بالنس���بة إلى تركيا ّ
يمثل فرصة س���انحة الس���تعادة

م���ا تس���ميه والي���ة الموص���ل وضمه���ا اليه���ا وهي

الت���ي امتدت لعمق  30كلم في أراضي كردس���تان
بحج���ة محاربة حزب العمال الكردس���تاني ،وتواصل
ّ
هجماتها التي توقع بش���كل ش���به أسبوعي ضحايا

ف���ي صف���وف المدنيي���ن الك���رد إضافة إلى خس���ائر
سيتحول الكرد من شركاء
اقتصادية كبيرة .وحينها
ّ

ف���ي الع���راق وأصحاب حقوق دس���تورية إلى مجرد
«أت���راك جبل» ،مضطهدي���ن داخل الدول���ة التركية

بمكون واحد وعلم واحد
القومية التي ال تؤمن اال
ّ
ونشيد عنصري واحد.

بل ّإن القوى الكردية ال تملك رؤية حتى الستعادة
تس���كنها غالبية كردية كس���نجار ،ه���ي فقط تنتظر

يقدمها اآلخرون دون اجتهاد
الفرص التي يمكن أن ّ
منها وهي فرص قد تأتي أو ال تأتي.

ال خط���ط كردي���ة إلنق���اذ الم���ادة  140الدس���تورية

المعطل���ة ،رغم أهميتها الهائل���ة للكرد فهي ّ
تمثل
ّ
نح���و  50%م���ن مس���احة كردس���تان .وال خط���ط أو

تح���ركات على طري���ق إعادة بن���اء الدول���ة الجديدة
كدع���م الكاظم���ي ومن مع���ه من قوى سياس���ية

مث���ال لبناء دولة مواطنة يك���ون للكرد مكانة قوية

فيه���ا؛ لي���س ف���ي إدارة اإلقلي���م فحس���ب بل في

الدولة ككل.

ف���إن المصلحة الكردي���ة القصي���رة األمد،
م���ن هن���ا
ّ

وحتى التنس���يق في المواقف والرؤى مع القوى

بناء العراق وفي إنجاز تفاصيل عقد اجتماعي جديد

حاض���راً بق���وة وورق���ة كردية مهمة ،ل���م يعد قائما

وربم���ا حتى طويل���ة األمد ،تكمن ف���ي دعم إعادة

ونظ���ام حك���م مختلف يعتم���د المواطن���ة ويتجاوز
ويؤمن
المحاصص���ة ،وبما يضم���ن حقوق الجمي���ع
ّ
وحدة طوعية في ظل حكم تشاركي عادل.

الس���نية ال���ذي كان بي���ن األع���وام  2005و2014

فالقوى الس���نية صارت ج���زءاً من تحالفات تكتيكية
مع قوى ش���يعية ،ولم تعد تملك برنامجا مشتركا

مع الكرد.

نع���م صياغة ذلك العقد االجتماعي بكل ما يحمله

م���ن الواض���ح ّأن عل���ى الق���وى الكردي���ة مراجع���ة

ج���داً  ،لكن ال بديل
أمر صعب ّ
وال���رؤى والتوجه���ات ٌ

المقبل���ة يأخ���ذ بنظ���ر االعتب���ار كل االحتم���االت

م���ن تفاصي���ل دقيق���ة وتقاطع���ات ف���ي المصال���ح
أمام القوى الس���نية والشيعية والكردية غير ذلك،
فالصراع���ات لم تخدم أي ط���رف بل دفعت الدولة
إل���ى حاف���ة االنهي���ار ،وإن جعلت قادة ومس���ؤولي
بع���ض القوى يتحكّ م���ون بالمال والس���لطة لكنّ هم

يظلون مهددين بانتفاضات شعبية.

م���ن الواض���ح ّأن الق���وى الكردي���ة ،الغارق���ة ف���ي
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حس���اباتها ،وصياغ���ة مش���روع جدي���د له���ا للمرحلة

القائمة في المش���هد العراق���ي (االنهيار ،الفوضى
المستمرة ،االس���تقرار النسبي ،إعادة البناء) ،وهي

قب���ل ذل���ك تحت���اج إل���ى معالج���ات عميق���ة لواقع
محدد :كيف يمكن أن نعود
اإلقليم ،يتبعها برنامج
َّ
أقوي���اء في بغداد؟ كيف نس���ترد دورنا في صناعة

الملوك وإنتاج نظام حكم تشاركي؟

Indonesia
دعوة لالكتشاف  ..أندونيسيا  ..سحر الطبيعة
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