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هل سيكون ٢٠١٦ االسوأ على العراقي فترة ما بعد ٢٠٠٣ ؟

ما هو مستقبل المصالحة؟

سيبدأ العراق عامه الجديد بنظرة تفاؤلية تعتمد االنتصارات التي تحققها 
قوانا االمنية وفي مقدمتها الحشد الشعبي، واتساعَ خارطة تحرير االراضي 
وتفاعَل  االصالح  بضرورة  الشعبي  الوعَي  الدواعش،و   َ وفرار  المغتصبة 
الحكومة ومجلس النواب مع مطالب المرجعية المنعكسة عن الشعب وتفهَم 

العالم لما يالقيه العراق من قسوة االرهاب. 
مختلفة  على صعد  مريحة  غير  بداية  الجديد  عامه  بدأ  العراق  ان  كما 

اهمها االقتصادي واالمني وليس باكثرمنها حظا الجانب السياسي..
يراقب المختصون اسعار النفط وانحداَرها المرعب بحذر شديد وترقب 
الموظفين  افواج من  الى تسريح  العراق  امل فقد يضطر  بخيبة  مخلوط 

وتقليل نفقات مشاريع مهمة نتيجة انخفاض اسعار النفط .
التحدي االمني هو االخر لغز، فما ان بدأ العد التنازلي الخراجداعش من 
البالد وبدأت القوات االمنية من الحشد الشعبي والجيش وجهاز مكافحة 
االرهاب والعشائر المحلية وغيرهم من القوات الساندة اال استنفر من ال 
يروق لهم النصر العراقي الخالص للتقليل من هذا النصر ووضع العراقيل 

امام تقدم القوى االمنية الوطنية لتحرير ترابها وشعبها.
فقد تفاجأ الجميع بحركة غير مسبوقة من تركيا في توغل لقواتها داخل 
االراضي العراقية؛ الحادثة التي اثارت لغطا كبيرا على المستوي المحلي. 
في  كانوا  قيادياداعشيا   ٧0 من  اكثر  وانقاذ  ماء وجهداعش  لحفظ  وهي 

بعشيقةحسب الرواية االكثر تاكيداً.

كلمة العدد
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فيما اعلنت العربية السعودية قيادتها تحالفاً عسكريا لم يتفق حتى اعضاؤه 
على التسمية الرسمية له والدول المنضوية فيه اال انه جاء في هذا السياق 
اراد  الذي  السني  المحلي  الجيش  تاخر تشكيل  بديل عن  وكانه  المعرقل 

محافظ نينوى السابق تاسيسه بالتنسيق مع تركيا واشرافها.
قيادات الحشد الشعبي اعلنت صراحة ان هذا التحالف يستهدفهم بشكل 
خاص وينوي اعاقة تقدمهم والتقليل من حجم النصر الذي حققوه على 

داعش...
كل هذه الخطوات تثير تساؤال جديا وهو : هل سيبدا العراق عامه الجديد 
في انشغال عسكري امني يضيع عليه فرصة البناء مرة اخرى ؟ خصوصا 
اذا قدر  البلد الى ضيغة مصالحة مثالية ستنتج  مع وصول الحكماء في 
لها النجاح مصالحة تاريخية تلمم الشتات الذي بعثرته االيام طيلة ثالثة 

عقود ويزيد 
االمريكية  المتحدة  الواليات  ارتكبت  فقد  الوطنية  بالمصالحة  يتعلق  وما 
خطا كبيرا في العراق وربما كان من االخطاء المدروسة وهو اعالن اجتثاث 
البعث اعالميا و تهويل الموضوع بينما اعتمدت بشكل علمي على مجموعة 
البعثية  االمنية  القيادات  امــام  مجال  فسح  و  الحقيقيين  البعثيين  من 
النظام  مخابرات  و  صــدام  وفدائيي  الخاص  الصدامي  ورجاالتالحرس 
السابق مما ادى الى استنفار البعثيين بتاريخهم الدموي السيئ وتجربتهم 

القمعية و تسخير كل قدراتهم لمحاربة المشروع الديمقراطي 
يتلبسون  وتراهم  الجديد  الديمقراطي  المشروع  اعداء  اول  هم  البعثيون 

لبوسا مختلفة من اجل ايجاد مساندة شعبية و دولية لهم 
لكن لم يكن التعامل معهم موفقا . 

رئيس التحرير 
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 خيارات العراق االستراتيجية

 في مكافحة االرهاب في اطار سياسة التحالفات

ينبغي ان نحاذر في اعتماد المفاهيم او المصطلحات بغير عنوانها االصلي 
او حقيقتها النه ليس هناك شي يسمى التحالف الرباعي بالمعنى الرسمي 

والدبلوماسي والبروتوكولي اذ لم نالحظ ولم نر ولم  نقرأ ولم نشاهد اجتماعا 
رباعيا لمن يمثل هذه الدول االربع يوقعون على مذكرة تفاهم رسمية او تعاقدا 
على انشاء تحالف والفارق كبير مابين التحالف ومركز التنسيق فمن الممكن 
ان يتحول هذا المركز الى تحالف في المستقبل لكنه االن رسمي ودبلوماسي 
ليس تحالفًا بل مركز معلومات للتنسيق وهنا ننقل نص وزارة الدفاع الروسية 

)قررت روسيا انشاء مركز معلومات للتنسيق لمكافحة تنظيم ما يعرف )بالدولة 
االسالمية( الذي يضم ممثلين عن هيئة االركان العامة لروسيا والعراق 
وايران وسوريا وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الهيكل ان يكون قادرًا على 

جمع ومعالجة وتحليل المعلومات حول الوضع في الشرق االوسط في سياق 
مكافحة ما يسمى )تنظيم الدولة االسالمية( وتوزيع المهام بين هذه الدول( 

)نرفق نسخة من موقع وزارة الدفاع الروسية(.
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عميد كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد

أ.د عبد الجبار احمد عبد اهلل

مكافحة  في  العراقية  االستراتيجية  الخيارات  عن  امــا 
االرهاب في ضوء التحالفات فيمكن معالجة الموضوع من 

محاور عديدة.
اواًل: محور العنوان

ان العنوان المطروح ووضع العراق بين تحالفين يثير اكثر 
من تساؤل:

ان هناك وجهات نظر متعددة بل منقسمة ازاء خيارات . 	
العراق الدولية وهذا االنقسام مرتبط بطبيعة السياسة 
الداخلية العراقية المنقسمة وغير المتفقة على ثابت 
العالقات  ومنطق  عليا،  عراقية  مصلحة  او  وطني 
الدولية يقول ان االنقسام على مستوى الداخل ال يقود 

الى وجود رؤية واضحة على مستوى الخارج.
ان . 	 بأفتراض  متعددة  استراتيجية  خيارات  هناك  ان 

العراق في عالقته مع الواليات المتحدة االمريكية في 
والقوة  النظام،  اسقطت  التي  القوة  مرحلة  مرحلتين، 
ام  التي اصبحت او هكذا يفترض شريكاً استراتيجياً 
مثبته  انها  تقدير  اقل  ففي  الواقع  ارض  على  تكن  لم 
رسمياً في اطار االتفاق االستراتيجي، وهذه الخيارات 
صنع  عملية  عــن  تعبر  انــهــا  يفترض  االستراتيجية 
اتخاذ  وان  شخصي،  وليس  مؤسساتي  قــرار  واتخاذ 
القرار والخيار االستراتيجي ينبغي ان يكون نابعاً من 
مصلحة وطنية عليا وقراءة موضوعية لخارطة سياسية 
اقليمية و دولية ، ولذلك نتساءل هنا هل ان العراق في 

مساعيه هذه يملك هذه الرؤية االستراتيجية لتقييم او 
لتقويم تجربته التي تقول عنها بعض القوى السياسية 
انها في اطار العمالة، وقوى اخرى في اطار المساندة 
والمصلحة  المنفعه  اطار  في  اخرى  وقوى  والرعايا، 
المتبادلة، فهل هناك قناعة كاملة ممن يتسيد صناعة 
القرار االمني والسياسي واالستراتيجي في العراق من 
ان التجربة العراقية - االمريكية على مستوى الشراكة 
االستراتيجية ليست فعالة مما يدفع الى ايجاد بديل، 
والبديل يتمثل في البحث عن خيار استراتيجي جديد 

وهو ) التحالف الرباعي(.
التحالف . 	 وطبيعة  نوع  بتغير  االستراتيجي  القرار  ان 

والشراكة من دولة مع دولة عظمى الى دولة كبرى البد 
ان يردف داعم يتعدى الحدود االقليمية وطبيعة هذا 
الدعم والمساندة وان توافرت فيه صفة الدولة الكبرى 
) روسيا( وصفة الدولة االقليمية القوية     ) ايران( 
لكنها غير مدعومة بوجود سوريا الدولة المختلف على 
وجود واستمرار نظامها او رئيسها، وموضع الجدل على 
وحدة دولتها. وكلما كانت الفواعل االقليمية والدولية 
الى  ذلك  افضى  كلما  العراقي  الخيار  لتوجه  مساندة 

وجود اريحية او ارجحية في انجاح هذا التحالف.
ثانيًا: محور المقاصد

ان اصل فكرة االحالف والتحالف انما هو عالقة تشاركية 
لتعزيز  او  او مساندة  اما لجلب مساعدة  تعاقدية  تفاعلية 
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تطرأ حسب  قد  متعددة  او الحتماالت  لدرء خطر  او  قوة 
والتحالف  االحالف  سياسة  واعتماد  والحاجات  الظروف 
هو نمط من انماط الحفاظ على توازن القوى ويفترض انه 
بديل لسياسة العزلة ولنظام االمن الجماعي، وهنا علينا ان 

نؤشر بعض المؤشرات المهمة:
لجميع  وليست  المشاكل  لبعض  عــالج  هي  االحــالف  ان 
لمواجهة  التحالفات  او  االحـــالف  تصلح  فقد  المشاكل 
تكفي  ال  انها  اال  محدودة  غير  او  محدودة  امنية  مشاكل 
فإذا  الدولية،  العالقات  مشكالت  كل  لمواجهة  لوحدها 
كانت المشكالت في العالقات الدولية مشكالت معقدة و 
ديناميكية وان الحلول المقدمة لها ال تنحصر في منطقة 
مستوى  دون  ولكن  االقليمية  فــوق  ما  او  اقليمية  محددة 

العالمية. 
لهذه  الحلول  تقديم  عن  عاجزاً  التحالف  سيبقى  لذلك 
 ، المتبادلة  واالعتمادية  التبادل  تشترط  التي  المشكالت 
ولذلك نقول اذا كانت مشكلة االرهاب عالمية كونية وهذا 
بأتفاق الجميع المختلف ايديولوجياً او عقائدياً او سياسياً 
التحالف  ينجح  قد  وان  االرهــاب  مواجهة  ان  نعتقد  فأننا 
الرباعي في مواجهتها على مستوى المنطقة اال انها ستكون 

عاجزة على المستوى االبعد.
كما انه يمكن التأشير ان هناك انواع متعددة من التحالفات 

مثل:
الوحيدة . 	 المنفعة  وتحالف  المتبادلة  المنفعة  تحالف 

الطرف.
التحالف المحدود والتحالف العام.. 	
التحالف الدائمي والتحالف المؤقت.. 	
التحالف الفعال وغير الفعال.. 4

ان  العراق  في  االستراتيجي  القرار  مهمة صانع  من  وهنا 
سنحاول  والتي  المقصود  التحالف  وماهية  نوعية  يحدد 

توضيحها تباعاً.
1- تــحــالــف الــمــنــفــعــة الــمــتــبــادلــة وتــحــالــف الــمــنــفــعــة 

الوحيدة الطرف:
ان الذهاب الى التحالف الرباعي حتماً سوف يحقق منفعة 
ما ولكن التساؤل الذي يثار هل ان المنفعة المتحققة للعراق 
كانت  فــإذا  روسيا،  الــى  المتحققة  المنفعة  من  اكثر  هي 
امام  قليلة  هي  للعراق  المتحققة  المنفعة  ان  من  الشكوى 
احتمال تحقق المنفعة الكبرى للواليات المتحدة االمريكية 
في ظل اتفاقية االطار االستراتيجي، فما هو الضامن ان 

حساب  على  لروسيا  مرجحة  هي  ليست  ستكون  المنفعة 
ساحة  اصبح  الذي  العراق  ان  من  الضامن  ماهو  العراق، 
لتصفية الحسابات ما قبل التحالف، من الذي سيضمن ان 
العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات بشكل مباشر او 

غير مباشر لصراع روسي - امريكي.
من  العراق  يحققها  ان  الممكن  من  التي  المكاسب  ان  ثم 
والتسلح  االمن  نطاق  في  محصورة  ستكون  التحالف  هذا 
هذا  في  الوحيد  الهدف  هو  والتسلح  االمــن  ان  هل  ولكن 
عن  ماذا  االقتصادي،  الوجه  عن  ماذا  الرباعي،  التحالف 
يحدد  الــذي  ومن  النفط  اسعار  عن  ومــاذا  والغاز،  النفط 
قيام  امكانية  عــن  ــاذا  م ــزوالً،  نـ او  صــعــوداً  النفط  اسعر 
تحالفات لمواجهة لهذا التحالف الرباعي من دوالً  تمتلك 
سمات التأثير االقتصادي النفطي والتسليح وتحت المظلة 

االمريكية.
المصلحة  حقق  وان  الرباعي  التحالف  ان  نعتقد  لذلك 
المتبادلة لكنه سيكون وحيدة الطرف فهو لصالح االقليمي 

او الدولي على حساب الوطني.
2- التحالف المحدود والعام

في التحالف العام يدخل اكثر من عامل مابين ايديولوجي 
وعقائدي ومصلحي وامثلة هذه التحالفات العامة هي حلف 
الشمال االطلسي، وحلف وارشو سابقاً او على شاكلة هذه 

التحالفات.
لكن العنصر المميز لتحالف العام هو وجود اتفاق على وجود 
التحالف  اما  مشترك.  خطر  ومواجهة  مشتركة  مصلحة 
المحدود فهو الذي ينحصر في اهتمامات ومصالح ما دون 
العامة وعن الحالة العراقية هل ان هذا التحالف الرباعي 

سيكون عاماً جالباً دوالً اخرى لتعزيزه او لمساندته؟
فإذا كانت المقاصد هي مواجهة االرهاب فالبد ان يكون 
التحالف عاماً وسوف يقول قائل اال توجد تحالفات دولية 
مثل التحالف الدولي الستيني ومقررات دولية رسمية اخرى 
تواجه هذا االرهاب، فما الحاجة الى التحالف الرباعي، اما 
اذا كانت المقاصد هو محاولة اضعاف القطبية االحادية 
تحت مظلة روسية فأن هناك من يعتقد ان الواليات المتحدة 
 )super power ( االمريكية هي ليست فقط دولة عظمى
بل هي ) hyper power( وان روسيا هي دولة كبرى وقد 
سعت روسيا اليجاد تحالف او كطامح لتحالف روسي _ 
فشلت  وقد  االحادية  القطبية  هندي الضعاف  صيني _ 
لحد االن بفعل االستراتيجيات االمريكية المناوئة لمطامح 
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روسيا اما عبر ايجاد فتنة هندية - صينية او ثارة المخاوف 
او باحداث قالقل في روسيا، ومع ذلك نقول لو  الصينية 
احصينا القدرات والقابليات الصينية - الروسية - الهندية 
انها  او  اضــعــاف  تستطع  لــم  كــبــرى  لـــدول  ــدرات  قـ فأنها 
اضعفت قليال وليس كثيرا من االحادية االمريكية، فكيف 
يمكن للتحالف الرباعي ان ينجح في ذلك، واذا كان ال احد 
دول  و  العراق  ازاء  روسيا  قــدرات  في  يشكك  ان  يستطيع 
المنطقة اال انه ال يستطيع احد ان يجادل في عدم امتالك 

العراق وسوريا لهذه القدرات.
لذلك ان التحالف الرباعي سيكون من التحالفات المحدودة 
او لربما المؤقتة ولو الى حين. كما ان هناك عاماًل معطاًل 
لهذا التوجه، فالتساؤل الذي يثار امام صانع القرار العراقي 
كيف يمكن المزاوجة او الموائمة ما بين بديل يمثل توجهات 
الواليات المتحدة االمريكية كأحادية قطبية وبين بديل اخر 
ثم  والمتمثلة بروسيا،  ان يقوض من هذه االحادية  يحاول 
هل انه بمقدور دولة داخلة في اطار اللعبة الدولية، و دولة 
توصف بأدبيات العالقات الدولية بانها من الدول الصغرى 
اضعاف  لخيارات  تكون حاملة  ان  يمكن  كيف  والمتوسطة 
او  القطبية وهذا يعني ان هناك اكالفاً سياسية  االحادية 
عسكرية او اقتصادية البد ان يتحملها العراق إذ ما ذهب 
الى جعل هذا التحالف من التحالفات المحدودة لمواجهة 
المكانة  من  يقوض  ان  يطمح  عــام  تحالف  الــى  االرهـــاب 

االمريكية.
واالقتصادية  العسكرية  الــقــدرات  بين  مــا  مقارنة  ولعل 
والتكنلوجية الروسية - االمريكية تكشف لنا عن ان هناك 
ميزانيتها  على  تنفق  فدولة  الدولتين،  مابين  واضحة  هوة 
العسكرية ما يزيد عن )500( مليار دوالر سنوياً، ودولة لم 
تتعدى االنفاق عندها ال )00	( مليار حتماً ان هذا يعطينا 

مؤشراً من المؤشرات الفارق ببين القدرتين.
٣- التحالف الدائمي والمؤقت

ان من يحدد طبيعة التحالف الرباعي ما بين كونه دائمي 
او مؤقت مجموعة عوامل منها، طبيعة المشكالت والعوامل 
وتأثيراته  االرهاب  التحالف كمشكلة  الى هذا  دفعت  التي 
الخطيرة والمشكالت االمنية التي رافقت االرهاب واليات 
مواجهته سواء كان في العراق او سوريا او المنطقة، وهنا 
يعتقد  فريق  فريقين،  الى  الدولي  المجتمع  انقسام  نؤشر 
ان االرهاب هو صنيعة بعض الدول ان كانت دول اقليمية 
الـ  االرهــاب صنيعة  ان  يعتقد  االخــر  والبعض  دولية،  او  

فاليات مواجهة  قومية،  والـ ال  دين  الـ ال  دولة وصنيعة  ال 
االرهاب عند الطرف االول فانه من حقه ان ينشى ما يشاء 
واالخير  االول  والمقصد  الهاجس  مــادام  التحالفات  من 
التخلص من هذا االرهــاب، ومن حقه اعتماد االليات  هو 
مع  الكبرى  الــدول  يعض  من  يدعم  او  واالقليمية  المحلية 

احتفاظه بكل الخيارات المرتبطة بأمنه الوطني والقومي.
وال يهم أكان كان التحالف هنا دائمياً ام مؤقتاً فالديمومة 
وهو  اال  المسبب  غياب  او  باستمرار  سترتبط  والتأقيت 
االرهاب. اما انصار الطرف الثاني فيعتقدون انه البد ان 
يكون التحالف غير محدود وفي اطار المعالجة الدولية وما 
بين هاتين الرؤيتين على صانع القرار السياسي في العراق 
ان يحدد الخيار المناسب التوفيقي وليس التصارعي فعلى 
سبيل المثال ال يستطيع العراق الركون الى استجالب الدعم 
الروسي الذي من الممكن ان يثير حفيظة دوالً اخرى ومنها 
الواليات المتحدة االمريكية وهنا ستكون حساب االكالف، 
المعالجات  بكلف  روسيا  تقوده  بتحالف  االستقواء  كلفة 
التي تقدمها الواليات المتحدة االمريكية كما انه من غير 
الطبيعي سيكون االستمرار في اليات معالجة االرهاب التي 
قد تثير انقسامات دائمية في الساحة السياسية العراقية 
فبعض مع وبعض ضد وفي رأينا المتواضع ان المنزلة بين 
المنزلتين هو الحل التوفيقي وليس التلفيقي يحتاج الى نوع 
من سمات التخطيط االستراتيجي وهو أمر ليس باليسير.

٤- التحالف الفعال وغير الفعال
ان سمة الفعالية من عدمها تتحقق في التحالفات حينما 
على  واالتــفــاق  العامة  االهـــداف  على  اتفاق  هناك  يكون 
السياسات والتدابير التفصيلية وحينما يكون هناك تحويل 
لجزء من اجمال المصالح المشتركة للدول المتحالفة الى 
سياسات و تدابير مشتركة عندها يمكن القول ان التحالف 

هو تحالف فعال.
اما التحالف غير الفعال فحينما ال يكون هناك اتفاق على 
االهداف العامة فقد يكون االتفاق جزئياً وليس عاماً وقد 
يكون االتفاق على بعض االهداف وليس عامتها او حينما 
سياسات  الــى  ينصرف  ال  ولكنه  عــام  اتفاق  هناك  يكون 
مشتركة عندها يكون تحالفاً غير فعال ومن امثلة التحالفات 

غير الفعالة اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
وعن الحالة العراقية نقول ماهي مؤشرات فعالية التحالف 
الرباعي؟ يمكن االجابة عن هذا التساؤل بالمفاصل التالية:
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أ- اذا كان التحالف الستيني موضع شك من هذا الطرف 
او ذاك وبقدراته العسكرية واالقتصادية مع وجود شك في 
رؤيته السياسية لمواجهة االرهاب فكيف يمكن الحديث عن 
قدرات عسكرية اقتصادية رباعية حتى مع وجود اتفاق في 

رؤية سياسية.
االهــداف  على  بأتفاق  مرتبطة  الفعالية  كانت  إذ   - ب 
عن  تختلف  الروسية  االهــداف  ان  نعتقد  فأننا  والتدابير 
مع  العراقية  الشكوى  تطابقت  وان  العراقية  ــداف  االهـ
الشكوى الروسية من بطئ او تلكأ او سوء ادارة في محاربة 
االرهاب في العراق و سوريا اال ان الهدف الروسي يتعلق 
بمطامح دولة كبرى لكنها ملتزمة بادوات التصارع والتنافس 
مع الواليات المتحدة االمريكية مثال ذلك روسيا توقع عقداً 
مع مصر لبناء مفاعل نووي، روسيا تجري مناورات عسكرية 
مع اسرائيل، روسيا لديها مشكلة مع الحركات االسالمية 
قيادتها  في  مشكلة  لديها  روسيا  وخارجها،  روسيا  داخل 
عالقات  لديها  روسيا  الدولية،  العالقات  في  االقتصادية 
اقتصادية قوية مع دول الخليج ومنها السعودية، فأذا كانت 
مطامح تحديد الفعالية لروسيا طبيعية لمواجهة االنفرادية 
االمريكية في المنطقة وان مطامحها في التعدد باالقطاب 
مفهومة  اهداف  كلها  الدولية  بالشرعية  وااللتزام  الدولية 
ايران  بالنسبة لمطامح  الحال  لروسيا ومطامحها، وكذلك 
كدولة اقليمية النها تريد استحقاقاتها السياسية االقليمية 
للعراق  بالنسبة  اما  النووي،  المشروع  حول  التفاهم  بعد 
فنعتقد ان تحقيق الفعالية في هذا التحالف الرباعي مازال 
ينتظره الكثير وهذا من واجب صانع القرار السياسي في 
العراق هو كيفية البحث عن فعالية تحافظ على المصلحة 
انه  العراق وكأنه يبدو  العليا ولكن من دون جعل  العراقية 
ومثلما  الروسي،  بالعلم  االمريكي  العلم  يبدل  ان  يحاول 
المنطقة  في  االمريكي  العلم  وجــود  من  توجس  هناك  ان 
هناك  يكون  ان  الطبيعي  من  فأنه  االخص  على  والعراق، 

توجس من وجود العلم الروسي في المنطقة والعراق.
واخيراً  وما نعتقده ان روسيا تسعى لتحقيق اهدافها اوالً 
امام وجود رسم خارطة سياسية جديدة للمنطقة وهي لن 
تضحي بعالقاتها الدولية لصالح عالقة اقليمية مع العراق 

او سوريا. 
ت- البد ان نشير لماهية الفعالية المقصودة وطبيعتها فهل 
تخسر(   او  تربح  امــا   ( الصفرية     اللعبة  نمط  من  هي 
فسنستعير  متعددون(  رابحون  هناك   ( الصفرية  غير  ام 

الكبرى روسيا االتحادية في واحدة  الدولة  عبارات رئيس 
من خطبه المهمة: 

موسكو ●  ان  وهي  كيسنجر  هنري  فكرة  بوتين  يستعير 
الثقة  المبني على  تعاون  اقامة  الى  بحاجة  وواشنطن 
وعدم  السياسية  التقلبات  مرحلة  العالم  يعيش  حين 

االستقرار.
ان االمن الدولي يمكن تحقيقه فقط مع روسيا.● 
تتميز اهداف سياستنا الخارجية بطابعها االستراتيجي ● 

وليس االنتهازي.
من ●  ينطلق  جديد  عالمي  نظام  اقــامــة  الــى  سنسعى 

ذلك  يكون  ان  على  المعاصرة  الجيوسياسية  الوقائع 
بشكل تدريجي ودون هزات غير ضرورية.

ــف االمــم ●  ال يمكن الحـــد خــطــف صــالحــيــات ووظــائ
المتحدة وخاصة فيما يتعلق باستخدام القوة.

الليبي ●  السيناريو  تنفيذ  يحاول  لمن  السماح  يمكن  ال 
في سوريا.

 ان حق الفيتو ليس مجرد نزوة.● 
 ان الرغبة في فرض الديمقراطية من خالل اساليب ● 

القوة غالبا ما تؤدي الى نتائج عكسية.
والتجارية ●  السياسية  العالقات  بتعزيز  مهتمون  نحن 

واالقتصادية مع جميع الدول العربية.
عالقاتنا ●  الخصوص  وجه  على  االعتبار  بنظر  االخــذ 

الوثيقة مع القيادة االسرائيلية.
نحن نعترف بحق ايران في تطوير برنامجها النووري ● 

المدني وفي المقابل ان تقوم الوكالة الدولية بمراقبة 
انشطة ايران النووية بشكل امن وسالم.

يجب القيام بكل ما في وسعنا لكي ال يلوح في االفق ● 
اغراء احد ما في الحصول على اسلحة نووية. 

ان االرهاب هو واحد من اخطر التحديات التي تواجه ● 
المجتمع الدولي.

والمستقرة ●  المزدهرة  الصين  الــى  تحتاج  روسيا  ان 
وبدورها تحتاج الصين الى روسيا قوية وناجحه.

االمريكية ●  المتحدة  الواليات  من  محاوالت  هناك  ان 
مناطق  في  السياسية  الهندسة  مايسمى  لممارسة 

تعتبرها روسيا هامة.
تعبر عن خيارات روسيا  التي  النقاط  التمعن في هذه  ان 
نمط  عــن  تفصح  ال  واالقليمية  الــدولــيــة  االستراتيجية 
التعاون  ادامــة  محاولة  هو  بل  الصفرية  اللعبة  انماط  من 
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وتقليص او تقنين حاالت الصراع والتنافس لذلك ان الدول 
الكبرى والعظمى وان اختلفت اال ان مساعيها التبتعد عن 
نموذج  ايضا  نحن  وسنستعير  والسالم  االستقرار  تحقيق 
الدولية حينما طرح  للعالقات  هنري كيسنجر في دراسته 
النموذج المستقر والنموذج الثوري او النموذج المستقر فهو 
الذي يتحقق عبر وجود اتفاق دولي حول طبيعة االجراءات 
في  بها  المسموح  والسبل  االهـــداف  وحــول  المستخدمة 
ريمون  فكرة  فسنستعير  السالم  اما  الخارجية.  السياسة 
ارون الذي يرى ان السالم يتحقق في ثالثة اشكال التوازن 
اوال والهيمنة ثانيا واالمبراطوية ثالثا. اما الصرع فيتحقق 

في اشكال متعددة منها العداء والردع واالقناع والتدمير.
استنادا لما سبق البد ان يكون تحرك صانع القرار السياسي 

في العراق وفق مايلي:
ان الواليات المتحدة االمريكية مازالت قوة مهيمنة في ● 

العالقات الدولية وان هناك فارق كبير ما بين االحادية 
وما بين الهيمنة، فالهمينة تعني ازالة جميع الخصوم 
او اخضاعهم اما االحادية فتكون قدرات دولة واحدة 
فارق  ان هناك  كما  مماثل،  بوزن  تقابل  ان  من  اعظم 
كبير مابين الدولة الكبرى والدولة العظمى لذلك يرى 
 )super power( فوق  امريكا هي  ان  الباحثين  بعض 
انها (hyper power( اما روسيا والصين فما زالت في 

اطار الدولة الكبرى وليس العظمى.
غير ●  او  رباعي  تحالف  في  الدخول  من  المقاصد  ان 

رباعي هو شي مشروع من الناحية القانونية والدستورية 
والمجتمع  النظام  وقوانين  بقواعد  التزمت  طالما 
الدولي فاالحالف صيغة مقبولة طالما بقيت في اطار 

القانون الدولي.
ان ●  الدولية  السياسة  في  والمعطالت  المقيدات  ولكن 

فأنها  الكبرى  ــدول  ال امــام  وشغالة  فاعلة  هي  كانت 
ستكون كذلك مع دوال صغرى ومتوسطة ومنها العراق.

البد من المفاضلة ما بين االكالف االستراتيجية وما ● 
التعاون  بين االنضمام لتحالف جديد او استمرار في 
مع التحالف الستيني ولن يستطيع احد ان يقيس هذه 
المفاضلة اال عبر العمل المؤسساتي ومعاير التخطيط 

االستراتيجي.
البد ان يركز اهتمامه في مكافحة االرهاب وانهائه في ● 

االمم  اطار  في  المعالجة  تكون  وان  والمنطقة  العراق 
التحالفات  اطــار  في  وليس  االمــن  ومجلس  المتحدة 

الثنائية او الرباعية وكلما بقي العراق كذلك كلما استطاع 
القابليات  كانت  فــاذا  الوظيفية  المصلحة  يحقق  ان 
والقدرات العراقية قاصرة في ايجاد سياسة خارجية 
فعالة وتمثيل دوره الوسيط وليس الرائد فكيف يمكن 
ان يكون العراق في تحالف قد يثير حفيظة دوال كبرى 
واخرى متوسطة واخرى صغرى ولكنها قد تتحالف ازاء 
التحالف الرباعي وعندئذا اذا كانت مقاصد العراق في 
النأي بنفسه عن سياسة المحاور سيجد العراق نفسه 

ضحية لتصفية حساباتاً روسية امريكية.
لذلك ينبغي ان يكون عمل العراق ضمن النظام والمجتمع 
الدولي الذي يجمع كل االطراف ان كانت روسية او امريكية 
والثابت  العليا  العراقية  المصلحة  عن  التخلي  دون  من 

الوطني.
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 التي يتعرض لها االمن الوطني العراقي 

والفرص والخيارات االستراتيجية

 المخاطر والتهديدات 
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هيئة التنسيق االستخباري في جهاز االمن الوطني

اللواء نصير مطـــر كاظـــم

المفاهيم والمصطلحات ذات العالقة باالمن الوطني.. 
الفكراالستراتيجي: هو اسلوب يتمكن من خالله صناع 
القرار من توجيه وادارة دفة الحكم واالنتقال بهما من 
الى  االزمات وصوال  اليومية ومواجهة  العمليات  مجرد 
رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية الداخلية والخارجية 
بهم  المحيطة  البيئة  في  التغيير  تحقيق  على  القادرة 
افضل  بصورة  فعاال  توجيها  النهاية  في  يحقق  وبما 
اساسا  متوجها  الجديد  المنظور  يكون  بحيث  لدولتهم 

الى المستقبل مع عدم اهمال الماضي.  
االمن الوطني: 

والحفاظ  والدولة  والجماعات  االفــراد  امن  صيانة  أ. 
علمي  خــالل جهد  من  الــمــادي  ووجــودهــا  كيانها  على 
مدروس لتحقيق هذا الهدف وفي اطار االستراتيجيات 

والخطط والوسائل المحققة لهذا الغرض.
ضد  ومصالحها  الــدولــة  كــيــان  تامين  بــه  يقصد  ب. 
االخطار التي تهددها داخليا وخارجيا وتهيئة الظروف 

المناسبة لتحقيق اهدافها وغايتها الوطنية.
- سياسات االمن الوطني: 

السياسية  ــاد  ــع االب ذات  ــبــرامــج  وال الــخــطــط  هــي  أ. 
مصالح  تصون  التي  واالقتصادية  واالمنية  والعسكرية 
الدولة وتهدف الى الحفاظ على كيانها المادي بحيوية 

فاعلة.

ب. تهيئة الظروف السياسية الوطنية والدولية المؤاتية 
القائمة  والحيوية  الوطنية  القيم  وتــوســيــع  لحماية 

والمحتملة.
- الرؤية االستراتيجية

الرؤية

االدراك

أين  الى  متى  كيف

- التخطيط االستراتيجي:
أ. يسعى الى تحديد االهداف الوطنية المرجوة بضوء 
وخيارات  واساليب  والمستقبلية  المتيسرة  االمكانيات 

تحقيق هذه االهداف.
عمليات  مأسسة  خالل  من  التخطيط  عملية  تتم  ب. 
التفكير والتخطيط االستراتيجي من اجل تنظيم عملية 

التخطيط جهدا وفكرا واداًء.
- استراتيجية االمن الوطني: 

علم وفن استخدام امكانيات الدولة الحربية والسياسية 
زمن  في  قدرتها  اي  والمعنوية  واالقتصادية  والمالية 
الحرب والسلم على مساعدة السياسية المقررة لتحقيق 

       17 17       | العددان ٣٤-٣٥ | السنة احلادية عشرة | ربيع االول ١٤٣٦ هـ - كانون االول ٢٠١٥ م



الهزيمة  احتماالت  وتقليل  والرفاهية  والتقدم  النصر 
والتأخر والتخلف.

لـــلـــدولـــة الــــوطــــنــــي  ــق االمـــــــــن  ــقـ ــحـ ــتـ يـ ــف  ــ ــي ــ ك  -
في عالم شديد التغيير والترابط والتأثير والتأثر

يتحقق االمـــن الــوطــنــي مــن خـــالل جــاهــزيــة وكــفــاءة 
مؤسسسات الدولة وبمالزمة ثالثة عناصر: 

أ. اقل كلفة. 
ب. اقل جهدا. 

ج. اقصى سرعة من الزمن. 
يتعرض االمن الوطني العراقي الى سلسلة من المخاطر 

المتشابكة والمعقدة والمؤثرة في أن واحد.

المستوى االول
- االقتصاد الريعي

- ضعف التعليم
 - االرهاب
  - الفساد

 - عدم االستقرار السياسي
- التطرف والتخندق الطائفي

المستوى الثاني
- التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية

- شحة المياه
- الهجوم السبراني

- الصحة العامة
- الجريمة المنظمة

- الطاقة
- االلغام والمخلفات الحربية

- انتشار اسحلة الدمار الشامل
- انتشار االسلحة الصغيرة والخفيفة

المستوى الثالث
- النزاعات الحدودية

- الهجوم التقليدي على العراق
- الحدود االدارية بين المحافظات

- الكوارث الطبيعية

معضلة تحقيق االمن الوطني العراقي: 
يواجه العراق صعوبة في تحقيق االمن والتنمية.

	. االمن:
مواجهة  في  االمني  االستراتيجي  التخطيط  أ. ضعف 

المخاطر والتهديدات. 
والدفاعي  االمــنــي  القطاع  جاهزية  تكامل  عــدم  ب. 

واالستخباري.  
والتهديدات  المخاطر  مواجهة  في  الخبرات  قلة  ج. 

المفاجئة. 
	. التنمية: 

وفشل  النفط  على  يعتمد  الجانب  احــادي  اقتصاد  أ. 
محاوالت التنوع. 

ب. ارتفاع تكاليف االنفاق االمني. 
ج. تهالك البنية التحتية والحاجة الى تغيير وصيانة. 

د. غياب رؤية اقتصادية سليمة للسياسات االقتصادية 
للتحول الى اقتصاد متنوع المصادر.

ه. الفساد المالي واالداري.
ز.   ضعف التعليم.

التوجه االستراتجي للعراق الحالي والمستقبلي:
متنوعة  وخــيــارات  فرصا  العراقية  الحكومة  تمتلك 
استراتيجية متاحة امامها للخالص من المأزق الحالي 
والتوجه نحو المستقبل المشرق اذا ما تمكنت وبمهارة 
لكسب  ــرص  ف ــى  ال والــتــهــديــدات  المخاطر  قلب  مــن 
ومن  الــالزم  الدعم  على  والحصول  الدولي  المجتمع 
القرارات االستراتيجية وعلى  اتخاذ سلسلة من  خالل 

المستويات التالية: 
	. تحقيق التماسك السياسي الداخلي واعالء مصالح 

العراق العليا. 
	. العمل بدبلوماسية فعالة لكسب دول الجوار العراقي 

وترتيب المصالح المشتركة.
بين  االستراتيجي  االطــار  اتفاقية  وتطوير  تفعيل   .	

العراق والواليات المتحدة االمريكية. 
4. تطوير التحالف الدولي المؤلف من )٦5( دولة الذي 
داعش  تنظيم  لدحر  العراقية  الحكومة  لدعم  انشئ  

االرهابي على النحو التالي:
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في  العراقية  للحكومة  لدولي  التحالفا  واسناد  دعم  أ. 
يسيطر  التي  المناطق  لتحرير  االمنية  النفقات  تحمل 

عليها تنظيم داعش اإلرهابي. 
االعــمــار  ــادة  اعـ تكاليف  الــدولــي  التحالف  تبني  ب. 
برفد  وخصوصا  الــمــحــررة  المناطق  واالســتــقــرارفــي 

الحكومة بالخبراء. 
ج. صياغة استراتيجية طويلة االمد لغرض اعادة بناء 
القدرات الدفاعية واألمنية واالستخبارية ووفق المعايير 
التدريب  نفقات  الدولي  التحالف  يتبنى  وان  الحديثة 

والتسليح والتجهيز
مشروع  إلقــامــة  دولـــي  اقــتــصــادي  تحالف  انــشــاء   .5
االقتصاد  وتطوير  انعاش  لغرض  العراق  في  اقتصادي 

العراقي وارساء اسس وقواعد التنمية المستدامة.
٦.تطوير التعليم من خالل التوأمة مع الجامعات العالمية 

الرصينة.

الخالصة: 
اقامة تحالف دولي يدعم العراق لتحقيق االمن والتنمية 

الشاملة والمستدامة.
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يعد الكسب غير المشروع من اهم مظاهر الفساد، كما أنَّ مكافحته 
يتوجب أْن تحتل قمة اولوليات الدولة في تصديها للفساد بصورة 

عامة والموظف المفسد بصورة خاصة، إذ إنَّ متابعة سلوك المكلف 
بخدمة عامة والموظف شاغل المناصب العليا أو القيادية ومنعهم 
من زيادة ثرواتهم عن طريق استغالل صفاتهم أو ظروفهم الوظيفية 
يعد من األسس المرتبطة بتحقيق مبدأ الشفافية باعتباره من أسس 
مكافحة الفساد وللتدليل على أهمية معالجة الكسب غير المشروع 
نجد ان التشريعات المقارنة على الرغم من احتواء قوانين العقوبات 

فيها على نصوص التجريم المتعلقة بحماية المال العام ومنع 
التجاوز عليه اال أنَّ غالبيتها اتجهت إلى تجريم االفعال المتعلقة 

بالكسب غير المشروع في اطار قانون خاص،

  اآلليات القانونية لمكافحة جريمة 

الكسب غير المشروع في العراق
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وينطبق االمر ذاته بالنسبة إلى المشرع العراقي، إذ صدر 
على حساب  العراق  في  المشروع  غير  للكسب  قانون  أول 
الشعب رقم )5	( لسنة ٩5٨	، الذي الزال سارياً حتى اآلن، 
رقم  النزاهة  قانون هيئة  المشرع في  بقيام  الحال  وانتهى 
)0	( لسنة 		0	 بإفراد فصل مستقل للكسب غير المشروع 
غير  الكسب  دخلت جريمة  ثم  ومن   ،)	0-	٦( المواد  في 
المشروع في إطارها الجديد، فباإلضافة إلى سير المشرع 
العراقي على نهج التشريعات المقارنة إال أنه ياُلحظ شمول 
الــوزراء والــوزراء ورئيس  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الخاضعين  األشخاص  قائمة  في  النواب  مجلس  وأعضاء 

ألحكامه.
التحديد  غــيــاب  إزاء  الــدراســة  هــذه  اشكالية  وتتمثل   
في  المشروع  غير  للكسب  الدقيق  واإلجرائي  الموضوعي 
أنَّ  هل  األول:  الفرض  فرضين:  على  اإلجابة  في  العراق 
جريمة الكسب غير المشروع تعد حالة مرادفة لالمتناع عن 
تنظيم استمارة الكشف عن المصالح المالية، ام أنها صورة 
كشف  عن  االمتناع  اعتبار  باإلمكان  هل  لألخرى؟  مكملة 
المصالح المالية جريمة تنضوي تحت جريمة الكسب غير 
الثاني في معرفة  الفرض  يتمثل  المشروع من عدمه؟فيما 
االليات الدستورية والقانونية لمكافحة جريمة الكسب غير 

المشروع في العراق بالمقارنة مع تجارب الدول المقارنة؟
لذا ومن اجل الوقوف على أحكام هذه الموضوع سنتناوله 

في المباحث اآلتية:

وتحديد  المشروع  غير  الكسب  تعريف  االول:  المبحث 
طبيعته واساسه القانوني.

المشروع  غير  الكسب  كشف  وســائــل  الــثــانــي:  المبحث 
وإجراءات إثباته وعقوبته.

المبحث االول
تعريف الكسب غير المشروع وتحديد طبيعته واساسه 

القانوني
المشروع،  غير  الكسب  على  تُطلق  التي  التسميات  تتنوع 
إذ تسميه بعض التشريعات االثراء غير المشروع، كما هو 
تشريعات  عليه  تطلق  فيما  اللبناني	،  التشريع  في  الحال 
التشريع  في  الحل  هو  كما  المشروع  غير  الكسب  أخــرى 

المصري	 والعراقي.
لذا ومن اجل الوقوف على هذه االحكام لذا سنتناولها في 

المطالب اآلتية:
المطلب االول

التعريف االصطالحي للكسب غير المشروع
التي  الجريمة  تلك  بأنها  المشروع  غير  بالكسب  يُقصد 
ينتج  والتي  المالية  الذمة  إقــرار  بتقديم  المكلف  يرتكبها 
عنها زيادة أو تضخم في ثرواته بشكل ال يتناسب مع موارده 

العادية نتيجة استغالل الوظيفة العامة ونفوذها.
فيتضح أنَّ الكسب غير المشروع يتعلق بفئة محددة من 
الموظفين شاغلي المناصب القيادية والمكلفين بخدمة 
على  الجريمة  هــذه  تطبيق  يمكن  فال  ثم  ومــن  عامة، 

كلية القانون/جامعة بغداد

الدكتور مصدق عادل طالب
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الموظفين المعينين بعقد أو الموظفين من غير شاغلي 
الحديث  المفهوم  يختلف  وبهذا  القيادية،  الوظائف 

للكسب غير المشروع عن المفهوم القديم له	.
المطلب الثاني

خصائص الكسب غير المشروع وطبيعته
من استقراء التعريفات المذكورة يتضح أنَّ الكسب غير 
حصول  وجوب  خصائصأولها:  بثالث  يتميز  المشروع 
استغالل  وثانيها  المالية،،  الذمة  الى  وإضافته  المال 
فيتمثل  ثالثها  أما  العامة،  الخدمة  من  الناشئ  النفوذ 

في االتصال بالعمل العام4.
الكسب  لجريمة  القانونية  الخصائص  فإنَّ  وبالمقابل 
غير المشروع تتمثل في أنها من جرائم الخطر، والسبب 
في ذلك هو أنَّ زيادة الثروة نتيجة الكسب غير المشروع 
تشجع على االنحراف، وهي مصدر من مصادر الخطر 
واالنحراف  الفساد  باب  تفتح  أنها  كما  المجتمع،  على 
مطلباً  ليس  العامة  الوظيفة  وتصبح  مصراعيه  على 

للخدمة وإنما مطلباً لإلثراء.
من  بكونها  المشروع  غير  الكسب  جريمة  تتسم  كما 
الجرائم الوقتية التي تتوافر حين ارتكاب الركن المادي 
الحصول  أي  النتيجة  بوقت تحقيق  يعتد  للجريمة، وال 

على المال، فهذا أمر تاٍل لوقوع الجريمة.
الثروة، الذي يعد أهم ما  فضاًل عن اتصافها بتضخم 
يميزها من غيرها من جرائم الوظيفة العامة فالربح أو 
لجريمة  ارتكابه  عند  الموظف  على  تعود  التي  الفائدة 
أما  ــراء،  اإلثـ معنى  يحقق  ال  نفوذ  استغالل  أو  رشــوة 
تضخم  وجود  فتفترض  المشروع  غير  الكسب  جريمة 

في الثروة.
كما أنَّ الكسب غير المشروع يلجأ المشرع إلى تجريمه 
كأصل  تطبيقها  إلى  يصار  احتياطية  جريمة  باعتباره 
عام لتغطية الحاالت غير المشمولة باستغالل الوظيفة 

والنفوذ الوظيفي.
غير  الكسب  جريمة  طبيعة  بتحديد  يتعلق  فيما  أمــا 
الكتاب  غالبية  اعتقاد  من  الرغم  على  فإنه  المشروع 
بوجود تالزم بين جريمة الكسب غير المشروع وجرائم 
إقرار الذمة المالية او الكشف عن المصالح المالية5 اال 
اإلقرار  فمع  اطالقه،  القول غير صحيح على  ان هذا 
قد  النزاهة  هيئة  قانون  في  العراقي  المشرع  بربط 
اعتبر استمارة الكشف عن المصالح المالية وسيلة من 

وسائل التحقق من الكسب غير المشرع، اال أنَّ القاعدة 
المستقلة  ذاتيتها  الجريمة  لهذه  ان  في  تتمثل  العامة 

والتي تتميز بدورها عن جرائم إقرار الذمة المالية.
وبناء على ماتقدم فإنه على الرغم من وجود العديد من 
عن  يختلفان  انهما  اال  الجريمتين٦  بين  التشابه  أوجه 

بعضهما من الوجوه االتية:
الــذي جرم  أنــه في الوقت  مــن حــيــث الــتــجــريــم: نجد 
الكسب  النزاهة  هيئة  قانون  في  العراقي  المشرع  فيه 
غير المشروع، فبالمقابل لم يجرم االمتناع عن تقديم 
فإنه  ثم  ومن  المالية،  المصالح  عن  الكشف  استمارة 
بإمكان المكلف أْن يمتنع عن تقديم هذه االستمارة وليس 
تلك  عن  التحقيق  محاكم  إلى  الممتنع  إحالة  باإلمكان 
المخالفة، استناداً لمبدأ )شرعية الجرائم والعقوبات(، 
فطالما أنَّ المشرع لم يجرم االمتناع عن تقديم إقرار 
الذمة المالية أو التأخير في تقديمه لذا ليس باإلمكان 

تحريك المسؤولية الجزائية للُممتنع.
هيئة  قانون  في  المشرع  يكتِف  لم  العقوبة:  حيث  من 
الذمة  إقــرار  تقديم  عن  االمتناع  تجريم  بعدم  النزاهة 
المالية، بل تعداه األمر إلى االمتناع عن تحديد العقوبة 
المقررة لها، خالفاً لما هو عليه الحال بالنسبة لجريمة 
بالحبس  عقوبتها  ُحــددت  التي  المشروع  غير  الكسب 

والمصادرة.
من حيث الطبيعة: تتمثل عناصر الكسب غير المشروع 
بالحصول على مال وإضافته إلى الذمة المالية لنفسه أو 
لغيره، بمعنى أْن تكون هناك زيادة في الدخل ال تتناسب 
مع الموارد، فضاًل عن أنَّ استغالل النفوذ يتم أثناء تولي 
الخدمة واالستيالء على المال العام، وارتباطها بالمرفق 
العام وعجز الشخص عن إثبات مصدر األموال، خالفاً 
عن  االمــتــنــاع  لجريمة  بالنسبة  الــحــال  عليه  هــو  لما 
في  زيــادة  يشترط حصول  المالي، فال  اإلقــرار  تقديم 
مال المكلف، وترتبط مع الصفة العمومية للموظف أو 

المكلف بخدمة عامة.
المطلب الثالث

األساس القانوني للكسب غير المشروع
سنتناول هذا المطلب بتقسيمه إلى الفروع اآلتية:

الفرع االول
األساس الدولي لتجريم الكسب غير المشروع
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لئن تامنا اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
اإلثراء  عالجت  منها   )	0( المادة  أنَّ  لوجدنا   	004٧
غير المشروع حيث تنص على أْن )تنظر كل دولة طرف، 
رهناً بدستورها والمبادئ األساسية لنظامها القانوني، 
وتدابير  تشريعية  تدابير  من  يلزم  قد  ما  اعتماد  في 
أخرى لتجريم تعّمد موظف عمومي إثراء غيـر مشــروع، 
تعليلها  يستطيع  ال  كبيرة  زيــادة  موجوداته  زيــادة  أي 
بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع(، فيما تنص 
الفقرة )5( من المادة )	5( منها على ان )تنظر كل دولة 
طرف في إنشاء نظم فّعالة إلقرار الذمة المالية، وفقاً 
لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، 

وتنص على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال(.
القانونية  اآلليات  تحدد  لم  أنها  النصوص  من  فيتضح 
لمكافحة اإلثراء غير المشروع، ولكنها أحالت ذلك إلى 
الدستور الخاص بكل دولة على حدة، والتشريعات التي 

تصدر لهذا الغرض.
مستقلتين:  جريمتين  اقرت  االتفاقية  أنَّ  ياُلحظ  كما 
اولهما: جريمة الكسب غير المشروع، وثانيها: جريمة 
يمكن  فال  ثم  ومن  المالية،  الذمة  إقــرار  عن  االمتناع 
اعتبار قيام معالجة المشرع إلحدى هاتين الجريمتين 
انهما وجهان  اعتبار  األخرى، على  الجريمة  بدياًل عن 

لعملة واحدة.
وبالمقابل فإنَّ االتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي 
لسنة   )٩4( رقم  القانون  بموجب  العراق  عليها  صادق 
غير  الكسب  أو  ــراء  اإلثـ جريمة  عالجت  قــد   	0		٨
المشروع في العديد من نصوصها، إذإنَّ المادة )4( منها 
جرمت اإلثراء غير المشروع، فيما تنص المادة )٨	/5( 
منها على أْن )تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة 
بشأن  الداخلي،  لقانونها  وفقاً  المالية،  الذمة  إلقــرار 
عقوبات  على  وتنص  المعنيين،  العموميين  الموظفين 

مالئمة على عدم االمتثال(.
الــدول  أنَّ  أعــاله  النصوص  بين  المقارنة  من  ويتضح 
المنظمة إلى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد ملزمة 
عليه  هو  لما  خالفاً  المشروع،  غير  اإلثـــراء  بتجريم 
الفساد،  لمكافحة  المتحدة  االمــم  اتفاقية  في  الحال 
كونه  الزامياً،  وليس  اختيارياً  فيها  التجريم  يُعد  حيث 
يتضح  ثم  ومن  بلد،  لكل  الدستورية  بالظروف  منوط 
في  الدولية  االتفاقية  من  افضل  العربية  االتفاقية  أنَّ 

غير  الكسب  تجريم  في  االجبار  عنصر  على  احتوائها 
المشروع، وعلى الرغم من ذلك إال أنَّ هاتين االتفاقيتان 
لم تحددا المقصود باإلثراء غير المشروع أو المعايير 

التي من الممكن االهتداء بها بهذا الشأن٩.
المتحدة  االمــم  اتفاقية  في  المفترض  الركن  أنَّ  كما 
أو  الجاني  اتصاف  يتمثل في وجوب  الفساد  لمكافحة 
الفاعل بصفة الموظف العام طبقاً لما اوردته المادة )	( 
لما هو عليه الحال بالنسبة إلى االتفاقية  منها خالفاً 
يكون  أْن  تشترط  لم  التي  الفساد  لمكافحة  العربية 

الفاعل موظفاً عاماً.
غير  اإلثــراء  لجريمة  المادي  بالركن  يتعلق  فيما  أمــا 
المشروع في اتفاقية االمم المتحدة فيتمثل في الزيادة 
التي تطرأ على ثروة الموظف، وتكون الزيادة قد طرأت 
متناسبة  غير  الزيادة  تكون  وأْن  الوظيفة،  دخوله  بعد 
أو  تعليلها  الموظف  يستطيع  ال  كما  دخله،  مع  مطلقاً 
تسبيبها، واقتصر االمر على الموظف دون شمول زوجته 
أو اوالده، خالفاً لالتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي 
لم تحدد الركن المادي للجريمة المتمثل بفعل اإلثراء، 
كونه ترك تحديد ذلك للقوانين الوطنية، فيما لم يقتصر 
تحديد الزيادة على أموال المكلف فقط، بل تعداه إلى 

زوجته واوالده.
أنَّ  العمد، حيث  المعنوي في صورة  الركن  فيما يتمثل 
المادة )٨	( من االتفاقية الدولية تشترط العلم والنية 
والغرض كأركان للفعل االجرامي والذي يمكن االستدالل 
عليه من المالبسات الواقعية الموضوعية، فيما حددت 

االتفاقية العربية الركن المعنوي في القصد أو العمد.
االمم  اتفاقية  فــإنَّ  العقابي  بــاإلطــار  يتعلق  فيما  أمــا 
المتحدة لمكافحة الفساد قد حددت إجراءات تحفظية 
وعقوبات تأديبية وجزاءات مدنية وجنائية، حيث تتمثل 
المالحقة القضائية في المالحقة والمقاضاة والجزاءات 
وفقاً للمادة )0	( من االتفاقية في عقوبات تراعى فيها 
جسامة الجرم وتنحية أو وقف أو نقل الموظف المتهم 
واسقاط  الــبــراءة،  افــتــراض  مبدأ  مــراعــاة  مع  بالجرم 
األشخاص  عــن  زمنية  ولفترة  قضائي  بأمر  االهلية 
العربية  االتفاقية  ذهبت  االتجاه  ذات  وفي  المدانين. 
لمكافحة الفساد حيث حددت المادة )٦( منه المالحقة 
والمحاكمات والجزاء في عقوبات تراعى فيها جسامة 
الجرم، وتشديد العقوبات وفقا ألحكام قانون العقوبات 
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في حالة العود، وفرض عقوبات تبعية أو تكميلية على 
المحكوم عليه ومدة تقادم طويلة0	.

الفرع الثاني
األساس الدستوري لتجريم الكسب غير المشروع

بالرجوع إلى المادة )٧		( من دستور جمهورية العراق 
لعام 005	 نجدها اشــارت إلى حظر عام مــؤداه عدم 
من  استئجار شيئاً  أو  في شراء  النفوذ  استغالل  جواز 
أموال الدولة أو ايجار أو بيع األموال له أو مقاضاتها أو 

ابرام العقود معها		.
اوجبت  التي  الدستور  من   )50( المادة  أنَّ  عن  ناهيك 
السلطتين  رئيس وأعضاء  الدستورية على  اليمين  أداء 
على  السهر  وجوب  تضمنت  قد  والتنفيذية  التشريعية 
تجريم  على  ينطوي  مــا  وهــو  الــعــراق،  ثـــروات  سالمة 

ضمني للكسب غير المشروع.
ويثار بهذا الصدد تساؤل هل توجد شبهة عدم الدستورية 
التي  النزاهة  هيئة  قانون  من   )	٩( المادة  أحكام  بين 
أوجبت إحالة من زادت أمواله إلى قاضي التحقيق وبين 
لعام  العراق  دستور جمهورية  من  )٩	/خامساً(  المادة 
005	 التي نصت على أنَّ )المتهم برئ حتى تثبت ادانته 
بين  تعارض  يوجد  وهل  عادلة(،  قانونية  ُمحاكمة  في 
إلى  المنسوبة  والجرائم  المشروع  غير  الكسب  جريمة 
الوزراء وفق نصوص  الجمهورية ورئيس مجلس  رئيس 
المحكمة  قبل  من  فيها  البت  توجب  والتي  الدستور 

االتحادية العليا؟
من  صــورة  تُعد  ال  المشروع  غير  الكسب  جريمة  إنَّ 
صور الجرائم الُمخلة بواجبات الوظيفة العامة، بل هي 
جريمة مستقلة، ويتمثل الفرق بين هذه الجرائم وجريمة 
في  وليس  اإلثبات  طريقة  في  المشروع  غير  الكسب 
كيفية تحقق الكسب غير المشروع، إذ إنَّ عبء إثبات 
هيئة  في  المحقق  عاتق  على  يكون  الوظيفية  الجرائم 
الحال  عليه  هو  لما  خالفاً  التحقيق،  وقاضي  النزاهة 
في الكسب غير المشروع، إذإنَّ عبء إثبات مشروعية 
فإنَّ  لذا  المكلف،  عاتق  على  يكون  الثروة  في  الزيادة 
هناك شبهة عدم دستورية المادة )٩	( من قانون هيئة 
النزاهة التي تجعل من الموظف مسؤوالً عن أي زيادة 
في ثروته إذا لم يثبت مشروعية هذه الزيادة، وهو ما 
يهدم قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور وهي 

)المتهم برئ حتى تثبت ادانته(، ويقلب عبء اإلثبات من 
القائم بالتحقيق إلى المتهم		.

ومما ياُلحظ على المادة )٩	( من قانون هيئة النزاهة 
مهمة  المركزية  الجنائية  المحكمة  إلــى  أحالت  أنها 
وهذا  المشروع،  غير  الكسب  جريمة  عن  الُمحاكمة 
مع  يتعارض  أنــه  إال  منطقيته  من  الرغم  على  الحكم 
إنَّ  إذ   ،	005 لعام  العراق  جمهورية  دستور  نصوص 
رئيس  إعفاء  منه حددت حاالت  )	٦/ســادســاً(  المادة 
االتحادية  المحكمة  من  إدانته  بعد  ونوابه  الجمهورية 
العليا في حالة الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك 
الدستور أو الخيانة العظمى، ومن ثم فإنَّ هذه الجرائم 
باإلمكان مساءلة  التي  الوحيدة  الوظيفية  الجرائم  تعد 
الحصر،  سبيل  على  جاء  التحديد  كون  عنها،  الرئيس 
ومن ثم ليس باإلمكان إضافة جرائم أخرى إليه كجريمة 

الكسب غير المشروع.
وفضاًل عما تقدم فإنه ليس باإلمكان تحريك المسؤولية 
عن الجرائم المذكورة بصورة عامة وجريمة الكسب غير 
وعملية،  دستورية  العتبارات  خاصة  بصورة  المشروع 
احال  منه  )	٩/ســادســاً(  الــمــادة  في  الدستور  إنَّ  إذ 
الجمهورية  رئيس  إلى  الموجهة  االتهامات  في  الفصل 
تنظيم  لعدم  ثم  ومن  الغرض،  لهذا  يصدر  قانون  إلى 
احال  الذي  القانون  بموجب  وإجراءاتها  الجرائم  هذه 
المشرع الدستوري إليه مسألة ُمحاكمة الرئيس لذا فال 
يمكن تحريك المسؤولية الجزائية للرئيس، لعدم وجود 
الجرائم  مع  االختصاص  تحديد  في  الفاصلة  الحدود 
بتحديد  المشرع  يقوم  أْن  المتصور  فمن  الوظيفية، 
جريمة  مفهوم  ضمن  المشروع  غير  الكسب  جريمة 
الحنث في اليمين الدستورية باعتبار أنَّ اليمين توجب 

على الرئيس المحافظة على أموال الشعب ورعايتها.
وينطبق الحكم ذاته بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء، إذ إنَّ الدستور لم يحدد الجرائم التي بإمكان 
هذا  وإزاء  فيها،  الفصل  العليا  االتحادية  المحكمة 
عن  الناشئة  الجرائم  كل  أنَّ  جانبنا  من  نرى  الغموض 
االتحادية  المحكمة  اختصاص  فــي  تدخل  الوظيفة 
قيام  لعدم  المشروع،  غير  الكسب  جريمة  وبضمنها 
المشرع بإصدار الواجب الدستوري الملقى على عاتقه 
في إصدار القانون الذي ينظم إجراءات اتهام وُمحاكمة 

رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في العراق		.
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فمن  النواب  مجلس  وأعضاء  برئيس  يتعلق  فيما  أما 
المعروف أْن الدستور في المادة )	٦( منه اقر تمتعهم 
بحصانة، ومن ثم كان الواجب على مشرع القانون اما 
يتعارض  ال  )بما  لتكون  المادة  نص  صياغة  يعدل  أْن 
لتتضمن  المادة  نص  تعديل  أو  الدستور(  نصوص  مع 
استحصال أذن مجلس النواب على رفع الحصانة ليصار 

بعدها إلى الشروع في إجراءات الُمحاكمة.
الفرع الثالث

األساس القانوني لتجريم الكسب غير المشروع
أواًل: قانون هيئة النزاهة رقم )٣0( لسنة 2011:

من  العديد  الــنــزاهــة  هيئة  قــانــون  فــي  المشرع  افــرد 
غير  والكسب  المالية  الذمة  إقرار  لمعالجة  النصوص 
المشروع، إذ أنَّ من أهداف الهيئة المساهمة في منع 
الفساد ومكافحته من خالل تعزيز ثقة الشعب العراقي 
عن  بالكشف  فيها  المسؤولين  ــزام  إل عبر  بالحكومة 
ذممهم المالية، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات 
وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تؤدي إلى تضارب 
القانـون  قوة  لها  تنظيمية  تعليمات  بإصدار  المصالح، 

بما ال يتعارض معه4	.
إصــدار  الهيئة  على  القانون  فــرض  من  الرغم  وعلى 
لتنظيم  الرسمية  الجريدة  في  تنشر  تنظيمية  الئحة 
أحكام ومبادئ االلزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم 
إال  القانون  لهذا  طبقاً  بتقديمها  المكلفين  من  المالية 
أنَّ هذه الالئحة لم تصدر لغاية يومنا هذا5	، لذا فإنَّ 
األساس القانوني المعول عليه في تنظيم استمارة كشف 
المصالح المالية يتمثل بالالئحة التنظيمية بالكشف عن 
المصالح المالية التي اصدرتها هيئة النزاهة رقم )	( 
لسنة 005	 باستثناء حالة وجود تعارض بينها وبين نص 
هيئة  قيام  لحين  القانون  نص  فيُغلب  الحالي،  القانون 

النزاهة بإصدار الئحة تنظم ذلك.
ثانيًا: قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب 

رقم )15( لسنة 1٩5٨1٦:
الشعب  المشروع على حساب  الكسب غير  قانون  يُعد 
اول القوانين الصادرة في العراق والتي عالجت الجوانب 
كافة المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية والكسب غير 

المشروع.
إقــرارات  بفحص  تقوم  التي  الجهة  الختالف  وبالنظر 
غير  الكسب  قــانــون  فــي  المالية  الــذمــة  عــن  الكشف 

المشروع والتي ُحددت من قبل لجنة خاصة خالفاً لما 
عليه الحال في قانون هيئة النزاهة النافذ الذي أناط 
هذه المهمة بدائرة الوقاية، وبالنظر الختالف االحكام 
والــتــقــادم  والتقاضي  التحقيق  بــإجــراءات  المتعلقة 
اختالف  عن  فضاًل  القانونين،  في  للعقوبة  المسقط 
تطبيق  فيتوجب  لذا  القانونين،  في  ــواردة  ال العقوبات 
القاعدة الفقهية التي تقضي بأنَّ )النص الالحق ينسخ 
المعول عليه في  القانون  فإنَّ  ثم  السابق(، ومن  النص 
جريمة الكسب غير المشروع هو قانون هيئة النزاهة، 
وليس باإلمكان تطبيق األحكام الواردة في قانون الكسب 

غير المشروع إللغائها الضمني.
المبحث الثاني

وسائل كشف الكسب غير المشروع وإجراءات إثباته 
وعقوبته

المطالب  في  سنتناولها  االحكام  بهذه  اإلحاطة  اجل  من 
اآلتية:

المطلب االول
وسائل الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع

على الرغم من أنَّ القاعدة العامة فيما يتعلق بالجرائم 
في  المعروفة  الــوســائــل  بمختلف  عنها  الكشف  هــي 
القانون الجنائي من تحريات واستدالالت وشكاوى، إال 
لسنة   )	0( رقم  النزاهة  هيئة  قانون  في  المشرع  أنَّ 
		0	 قد خرج على هذه القاعدة، إذ أقر استثناء عليها 
فيما يتعلق بجريمة الكسب غير المشروع، إذ ربط بين 
ارتكاب هذه الجريمة وامالء استمارة الكشف عن الذمة 
علينا  يوجب  ما  وهــو  المنصب٧	،  تسنم  عند  المالية 

التطرق لذلك في الفروع اآلتية:
الفرع األول

ماهية استمارة الكشف عن الذمة المالية واألشخاص 
المكلفين بتقديمها

إنَّ إقرار الذمة المالية ال يعدو عن كونه محرراً أومستنداً 
يثبت فيه من يخضع ألحكام القانون الذي ينظم الكسب 

غير المشروع بيان عناصر ذمته المالية٨	.
جريمة  عن  الكشف  في  ــة  اإلداريـ اإلجـــراءات  وتتمثل 
قانون  من   )	0( المادة  بإناطة  المشروع  غير  الكسب 
تقديم  مالحقة  مهمة  الوقاية  بــدائــرة  النزاهة  هيئة 
سالمة  ومراقبة  المالية،  الذمم  عن  الكشف  تقارير 
وصحة المعلومات المقدمة فيها، وتدقيق تضخم أموال 
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المكلفين بتقديمها بما ال يتناسب مع مواردهم، وإعداد 
الئحة السلوك.

األولى هي حصر  الرئيسية  المهمة  أنَّ  يتضح  ثم  ومن 
المكلفين بإقرار الذمة المالية، فضاًل عن الرقابة على 
الدوائر التي تتبع المكلفين بإمالء اإلقرارات، إذ يتوجب 
عليها أْن ترسل اإلقرارات إلى دائرة الوقاية، وفي حالة 
يشكل  ذلك  فإنَّ  الواجب  لهذا  اإلداريــة  الجهة  مخالفة 

مخالفة انضباطية وليس جنائية.
وتجدر اإلشارة إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة لم يحتِو على 
البيانات المتعلقة باستمارة الكشف عن الذمة المالية، 
الرغم  إذ أحالها إلى نظام يصدر لهذا الغرض، وعلى 
من ذلك إال أنَّ هذا النظام لم يصدر، ومن ثم استمرت 
على صدور  السابقة  التعليمات  على  السير  في  الهيئة 

القانون.
وتتمثل هذه البيانات في االسم الرباعي للمكلف ولقبه 
ومحل  الميالد  وتاريخ  ومكان  الحالي  السكن  وعنوان 
والعقارات  واالخـــوات  واالخـــوان  الزوجة  واســم  العمل 
التي يملكها المكلف والزوجة واالوالد المكلف بإعالتهم 
والسندات  واالسهم  واالليات  والمركبات  )القاصرين( 
والمجوهرات  والذهب  الثمينة  والمقتنيات  لهم  العائدة 
العراق٩	 وخارج  داخل  المصارف  في  والودائع  والنقود 

بــراءة  و  والتأليف  الطبع  كحقوق  المعنوية  والحقوق 
وأي  الحكومي  غير  والدخل  التامين  وعقود  االختراع 
مهنة مارسها المكلف والهبات والهدايا النقدية و العينية 

التي ُقدمت وديون المكلف.
تكفل  مــن  الــرغــم  أنــه على  أخــرىيــالحــظ  ومــن جهة 
المادة)٧	( من قانون هيئة النزاهة بتحديد األشخاص 
الذين يتوجب عليهم تقديم استمارة الكشف عن الذمة 
المالية، إال أنَّ التحديد لم يكن جامعاً شاماًل، الغفالها 
العقود  ومــدراء  العام  كالمدعي  االشخاص  من  العديد 

الحكومية وغيرهم.

الفرع الثاني
وقت تقديم استمارة الكشف عن المصالح المالية

أما عن الموعد الذي يتوجب تقديم استمارة كشف المصالح 
هذا  معالجة  عــن  ساكتاً  النزاهة  هيئة  قــانــون  جــاء  فقد 
الموعد، ومن ثم يُفهم منه أنَّ المشرع قد ترك تحديد هذا 
الموعد عند بداية تسنم المنصب لألشخاص المشمولين 
بزيادة  الدورية  اإلقــرارات  تقديم  موعد  يحدد  لم  كما  به، 
الثروة، وفضاًل عن ذلك فإنه يتوجب تقديم استمارة الكشف 
بعد ترك الخدمة، وعلى الرغم من عدم تحديد الوقت الذي 
تقدم فيه هذا اإلقرارات إال أننا نرى أْن يكون بعد انتهاء 

الخدمة بفترة قصيرة ومعقولة.
السابق  النظامي  القانون  أنَّ مسلك  الصدد  بهذا  وياُلحظ 
هيئة  لقانون  الحالي  المسلك  من  أفضل  النزاهة  لهيئة 
النزاهة لعام 		0	، وهو بهذا يتشابه مع ما سار عليه قانون 

الكسب غير المشروع لسنة 0	٩5٨	، وذلك من ناحيتين:
الناحية االولى:لم يكتِف الُمشرع في أمر سلطة االئتالف 
الفئات  )المنحلة( رقم )55( لسنة 004	 بتحديد  المؤقتة 
الُمدة  تحديد  إلى  عمد  بل  اإلستمارة،  بتقديم  المشمولة 
التي يتوجب معها تنظيم اإلستمارة، إذ حددها بُمدة )0	( 
يوماً تبتدأ من تاريخ تحقق سبب تولي الوظيفة المذكورة أو 
من تاريخ صدور أمر إشغالها بغض النظر عن شكل تولي 
أو  النقل  أو  بالتعيين  يكون  أْن  ذلك  في  يستوي  الوظيفة، 
التنسيب أو اإلعارة وحال إنتهاء الوظيفة الُمكلف بها ألي 
الكشف  أْن يقدم  بها  الُمكلف  سبب كان فإنه يتوجب على 
الختامي عن المصالح المالية خالل )0	( يوماً من تحقق 
وذلك  ُممتلكاته  ومعرفة  دراستها  لغرض  وذلــك  السبب 
لخطورة المهام التي يقومون بها والتي قد تغريهم بإستغالل 
رقيباً  الكشف  ويُعد  شخصية،  مصلحة  لتحقيق  مناصبهم 

سنوياً على مدخوالتهم		.
أما من الناحية الثانية: فإنَّ تنظيم اإلستمارة المذكورة لدى 
تولي المنصب يُعد شرطاً من شروط التعيين في المنصب 
واإلستمرار به، ومن ثم في حالة عدم إمالء اإلستمارة فإنَّ 
المنصوص  القانوني  للنواحي  ُمستوفي  غير  يُعد  التعيين 
عليها قانوناً، ويستوجب إقصاء الُموظف الُممتنع عن تنظيم 
من  )الثاني(  البند  ألحكام  إستناداً  المذكورة  اإلستمارة 
القسم )السابع( من األمر رقم )55( لسنة 		004	، خالفاً 
من  ذلك  تعد  لم  التي  التنظيمية  الالئحة  إليه  ذهبت  لما 
حاالت إنتفاء شروط التعيين، إذ في حالة وجود نقص في 
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البيانات التي قدمها الُمكلف في تقريره أوجبت على رئيس 
هيئة النزاهة إشعاره بإكمال النقص خالل )5	( يوماً من 
تاريخ وصول اإلشعار إلى دائرة الُمكلف، وفي حالة إنتهاء 
مدة )0	( أيام من تاريخ إنتهاء الُمهلة المذكورة دون ورود 
المعلومات المطلوبة تُشعر الهيئة الجهة التي يرتبط بها أو 
الجهة التي لها حق ُمحاسبته إلمتناعه عن إكمال النقص، 
الجزائية  ــراءات  اإلجـ إتخإذ  في  الُمحاسبة  هــذه  وتتمثل 
عن  الُممتنع  ُمالحقة  يستوجب  جنائياً  ُجرماً  ذلك  بإعتبار 
تقديم تقرير الكشف عن المصالح المالية أو إكمال بياناته 
بإخفاء  الُمتعمد  أو  فيها  الُمحددة  المواعيد  في  الناقصة 

معلومات جوهرية مطلوبة أو تقديمه معلومات كإذبة		.
وبالمقابل فإنَّ الالئحة المذكورة قد أحتوت على حسنات 
الكشف  تقديم  عــدم  على  الُمترتب  األثــر  بإقراها  تمثلت 
إذ  المنصب،  شغل  إنتهاء  لدى  المالية  للمصالح  الختامي 
أوجبت عدم صرف الُمستحقات الُمقررة للُمكلفين بتنظيم 
اإلستمارة، فضاًل عن عدم التعاون معه أو تقديم التسهيالت 

له إال بعد تقديم الكشف المذكور4	.
المطلب الثاني

إجراءات إثبات جريمة الكسب غير المشروع
بوجوب  تقضي  الجنائية  اإلجـــراءات  في  العامة  القاعدة 
الظن  على  ال  واليقين  الجزم  على  باإلدانة  القرار  إصدار 
إلى  التهمة  إسناد  في  شك  أي  قيام  فــإْن  لذا  واالحتمال، 
في  فاألصل  بالبراءة،  الحكم  القضاء  على  يوجب  المتهم 
الشخص البراءة حتى يقوم الدليل على إدانته، ومن ثم يجب 
توافر كل ركن من أركان جريمة الكسب غير المشروع في 
حق المتهم حتى تتم إدانته، وحتى ينبني الحكم على اليقين 
ينبغي أْن يمنح القاضي من السبل والوسائل ما يمكنه من 
الوصول إلى الحقيقة، فال بد من أْن يثبت في يقينه عدم 
مشروعية الثروة، فكل زيادة تطرأ على ذمة الخاضع ألحكام 
بسبب  ناتجة  تعد  القصر  أوالده  أو  زوجه  ذمة  أو  القانون 
استغالل الخدمة أو الصفة ما دامت هذه الزيادة ال تتناسب 

مع الموارد وعجز عن إثبات مصدرها.
تثير  المشروع  غير  الكسب  جريمة  جعل  الذي  األمر  وهو 
لكونها تنقل عبء اإلثبات على الموظف الذي  جدالً نظراً 
دخله،  مــع  تتناسب  ال  كبيرة  زيـــادة  مــوجــوداتــه  على  طــرأ 
باعتبارأنَّ األصل هو براءة الشخص وعلى من يدعي العكس 

أْن يقدم ما يثبت ذلك.

العديد  هناك  أنَّ  نجد  النزاهة  هيئة  قانون  استقراء  ومن 
غير  الكسب  لجريمة  والقضائية  ــة  اإلداري اإلجــراءات  من 
المشروع، إذ إنَّ المادة )٩	( منه أجازت للهيئة أْن ترفع أمر 
من تنسب إليه كسباً غير مشروع إلى قاضي التحقيق، الذي 
يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني، لينظر في تكليفه 
بإثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في أمواله أو 
في أموال زوجه أو في أمول أحد أوالده التابعين له خالل 
حالة  وفي  يوماً،   )٩0( عن  تقل  ال  أْن  على  يحددها  مدة 
القضية  رفع  إلى  يصار  فإنه  المشروع  غير  الكسب  ثبوت 
بعد اكتمال التحقيق إلى محكمة الجنايات المركزية لغرض 

الحكم بالعقوبات التي اقرها القانون5	.
فيتضح مما تقدم: إلى أنَّ المشرع العراقي في قانون هيئة 
النزاهة أناط بهيئة النزاهة حصراً مهمة تحريك الدعوى 
الجزائية، خالفاً لما هو منصوص عليه في المادة )	( من 
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )		( لسنة 	٩٧	، 
ومن ثم فال يملك المدعي العام تحريك الدعوى الجزائية 
امام قاضي التحقيق على الرغم من كونه المناط به حماية 
تقديم  جهة  تحديد  أنَّ  هو  ذلك  في  والسبب  العام،  المال 
هيئة  قبل  من  ليكون  الحصر  سبيل  على  جاء  قد  االخبار 

النزاهة.
كما أنَّ القانون المذكور لم يمنح المواطن الحق في تحريك 
الشكوى ضد المتهم بجريمة الكسب غير المشروع، وهو ما 
يخالف ما سارت عليه العديد من القوانين الخاصة كقانون 
للمتضرر تقديم  الذي اجاز  اللبناني  المشروع  اإلثراء غير 
شكوى خطية امام النيابة العامة أو امام قاضي التحقيق٦	.
الكسب  جريمة  اعتبر  قد  المشرع  فــإنَّ  ذلك  عن  وفضاًل 
رئيس  إلى  بالنسبة  الوظيفية  الجرائم  من  المشروع  غير 
إنَّ  إذ  ونوابه،  الجمهورية  والــوزراء ورئيس  الــوزراء  مجلس 
النص أعاله يشير إلى اختصاص قاضي التحقيق في إجراء 
التحقيق األصولي وفقاً لقواعد االختصاص المكاني الذي 

يتبعه المتهم.
وهو ما يفهم منه أنه خرج على القواعد العامة المتبعة في 
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )		( لسنة 	٩٧	

إذ اوجب  الدعوى،  الزمني لحسم  السقف  تقييد  في عدم 
غير  الكسب  في  تحقيقاته  ينهي  أْن  التحقيق  قاضي  على 
المشروع خالل )	( أشهر، وهي بادرة يُحمد عليها المشرع.
أما عن تحديد الجهة المختصة بالُمحاكمة فأناطها المشرع 
بالمحكمة الجنائية المركزية، ومن ثم يتضح من هذا المسلك 
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أنَّ المشرع اعتبر جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم 
نصوص  بين  التعارض  يتضح  المسلك  وبهذا  الوظيفية، 
النزاهة،  دستور جمهورية العراق لعام 005	 وقانون هيئة 
إلى  الموجهة  االتهامات  تنظيم  احال  ذكرنا  كما  فالدستور 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء إلى قانون 
يصدر،  لم  القانون  هذا  أنَّ  وطالما  الغرض،  لهذا  يصدر 
لذا فيتعذر وضع الحدود الفاصلة بين اختصاص المحكمة 
الفصل  في  المركزية  الجنائية  والمحكمة  العليا  االتحادية 
غير  الكسب  بجريمة  يتعلق  فيما  الموجهة  باالتهامات 

المشروع.
ويتوجب على قاضى الموضوع أن يثبت في حكمه الصادر 
أمرين  توافر  المشروع  غير  الكسب  بجريمة  المتهم  ضد 
وظيفته  نوع  وكون  المال،  في  المبررة  غير  الزيادة  وهما: 

بالذات يتيح له فرصة ذلك االستغالل.
النواب  مجلس  وأعضاء  رئيس  بُمحاكمة  يتعلق  فيما  أما 
المركزية  الجنائية  المحكمة  امام  الُمحاكمة  إجراءات  فإنَّ 
االجدر  كان  ثم  ومن  النيابية،  الحصانة  مبدأ  مع  تتعارض 
استحصال  وجــوب  معالجة  في  دقيقاً  يكون  أْن  بالمشرع 
أو  الرئيس  الحصانة عن  النواب على رفع  موافقة مجلس 

النائب لغرض الشروع في إجراء الُمحاكمة.
كما ياُلحظ على قانون هيئة النزاهة أنه لم يعالج مسالة 
على  المحكمة،  من  الــصــادر  الحكم  في  الطعن  امكانية 
الرغم من أْن القواعد العامة تقضي بتطبيق قانون اصول 

المحاكمات الجزائية.
يعالج  أْن  النواب  بمجلس  ممثاًل  العراقي  المشرع  وندعو 
جريمة الكسب غير المشروع ضمن نصوص القانون الُملقى 
على عاتقه تشريعه والمتعلق بالجرائم التي ترتكب من رئيس 
وأعضاء السلطة التنفيذية، كما ندعو رئيس هيئة النزاهة 
تنفيذ  لتسهيل  الالزمة  التعليمات  إلى اإلسراع في إصدار 
الممنوحة  الصالحية  وفق  المشروع  غير  الكسب  أحكام 
النزاهة بالشكل الذي  له في المادة )٨	( من قانون هيئة 
يتضمن الربط بين امالء استمارة الذمة المالية والمباشرة 

بمهام المنصب.
المطلب الثالث

عقوبة جريمة الكسب غير المشروع
تنص المادة )0	( من قانون هيئة النزاهة على أنه )كل من 
تخلف أو عجز بعد تكليفه من قاضي التحقيق عن إثبات 
مصادر مشروعة للزيادة في أمواله أو أموال زوجه أو أوالده 

بالحبس  يعاقب  مواردهم  مع  يتناسب  ال  بما  له  التابعين 
بإحدى  أو  المشروع  غير  الكسب  لقيمة  مساوية  وبغرامة 
هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع، مع مراعاة 
العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة(٧	.لذا ومن 
اجل الوقوف على العقوبات األصلية والتبعية سنتناولها في 

الفروع اآلتية:
الفرع االول

العقوبات األصلية
من استقراء التشريعات المقارنة نجد أنها لم تسلك منهجاً 
جريمة  مرتكب  على  االصلية  العقوبة  فــرض  في  موحداً 
قانون  فــي  المصري  فالمشرع  الــمــشــروع،  غير  الكسب 
مساوية  وبغرامة  بالسجن  عاقب  المشروع  غير  الكسب 
لقيمة الكسب غير المشروع٨	 خالفاً للمشرع اللبناني الذي 
لم يحدد عقوبة مستقلة للكسب غير المشروع، إذ يُعاقب 
من يثبت إرتكابه جرماً معيناً أدى الى االثراء غير المشروع 
دة  بعقوبة الفعل الذي ارتكبه وغيرها من العقوبات المحدَّ

في قانون العقوبات٩	.
المشروع  الكسب غير  العراقي جريمة  المشرع  فيما جعل 
في  لها  المقررة  األصلية  العقوبة  تتمثل  ثم  ومــن  جنحة، 
إلى  واحــد(  )يــوم  من  مدته  تتراوح  الــذي  المطلق  الحبس 

)خمس( سنوات.
فضاًل عن امكانية الحكم بالغرامة المساوية لقيمة الكسب 
دون  بها  يحكم  أْن  القاضي  على  يتعين  إذ  المشروع،  غير 
بإمكان  ثم  ومن  التقديرية،  القاضي  بسلطة  ذلك  يخل  أْن 
الغرامة(  او  )الحبس  العقوبتين  بإحدى  يحكم  أْن  القاضي 
دون األخرى لصراحة النص أعاله، مع العرض بانه ال يُحكم 
ثم في حالة  التامة، ومن  الجريمة  إال في صورة  بالغرامة 

الشروع في الجريمة فال يحكم بمبلغ الغرامة.
بالشكل  المذكور  النص  تعديل  إلى  النواب  مجلس  وندعو 
المؤقت  الجريمة جناية عقوبتها السجن  الذي يجعل هذه 
)0	( سنوات  تزيد على  وال  )5( سنوات  تقل عن  لمدة ال 
حفاظاً على المال العام، إذ ان بقاء العقوبة بصيغتها الحالية 
من شانها تشجيع المكلف على ارتكاب جريمة الكسب غير 
المشروع وباألخص إذا كانت مبلغ األموال المتحصلة كبيرة.

الفرع الثاني
العقوبات التبعية

تُعد المصادرة عقوبة تكميلية وقد تكون جوازية أو وجوبية، 
وتعد عقوبة عينية ترد على مال تم ضبطه فعاًل وموجود 
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تحت يد القضاء، واول ما ياُلحظ بهذا الشأن أنَّ المشرع 
بنص  الوجوبية  المصادرة  أّقــر  النزاهة  هيئة  قانون  في 
في  تقديرية  سلطة  القاضي  يملك  فال  ثم  ومن  القانون، 

ايقاع هذه العقوبة من عدمه.
فيتضح مما تقدم: أنَّ مسلك المشرع في قانون هيئة النزاهة 
الكسب غير  قانون  انتهجه في  الذي  المسلك  يختلف عن 
المصادرة  عقوبة  إذأحل   ،	٩5٨ لعام   )	5( رقم  المشروع 

محل عقوبة الرد.
العقوبات  إلــى  يتطرق  لم  أنــه  المشرع  على  يؤاخذ  كما   
قانون  أنَّ  فيه  نجد  ــذي  ال الوقت  ففي  التبعية،  األخــرى 
الكسب غير المشروع قد اوجب عزل الموظف الذي يثبت 
ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، فإنه لم يسلك هذا 

النهج في قانون هيئة النزاهة النافذ0	.
انضباط  لقانون  العامة  القواعد  أنَّ  مــن  الــرغــم  على  و 
موظفي الدولة والقطاع العام تقضي باألخذ بهذا الحكم		، 
النصوص  بتعديل  النواب  قيام مجلس  نرى وجوب  أننا  إال 
عليها  والمنصوص  المشروع  الكسب غير  بقانون  المتعلقة 
بالنص صراحة على عزل  النافذ  النزاهة  قانون هيئة  في 
واعفاء المكلف وعدم إمكانية إشغاله ألي منصب يدر الربح 

مستقباًل.
ومما يالحظ بهذا الصدد انه على الرغم من أنَّ المشرع في 
قانون هيئة النزاهة لم يعالج امكانية ايقاع الحجز االحتياطي 
على اموال المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أو منعه 
من السفر خارج العراق، إال أنَّ القواعد العامة المنصوص 
 )		( رقم  الجزائية  المحاكمات  اصــول  قانون  في  عليها 
لذا  االجــراءات،  بهذه  االخذ  بإمكانية  تقضي  لسنة 	٩٧	 

فباإلمكان تطبيقها على جريمة الكسب غير المشروع.
أموال  الحكم بمصادرة  أنَّ  الصدد تساؤل: هل  بهذا  ويثار 
الزوج او االوالد القاصرين في حالة كونها ناتجة عن كسب 
غير مشروع يتم دون الحاجة الى إصدار قرار الحكم بإدانة 
إصدار  إنَّ  ام  المالية،  الذمة  إقرار  بإمالء  المكلف  الزوج 

قرار اإلدانة يعد وجوبي إلصدار حكم المصادرة؟
زوجة  مواجهة  في  بالمصادرة  الحكم  أنَّ  العامة  القاعدة 
المتهم وأوالده القصر يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج 
في جريمة الكسب غير المشروع ويدور معه وجوداً وعدماً، 
ومن ثم فال تملك المحكمة المختصة إصداره إال مع الحكم 

الذي تصدره على المتهم.

الخاتمة
غير  للكسب  القانونية  االلــيــات  دراســة  من  االنتهاء  بعد 
النتائج  من  العديد  إلى  توصلنا  فقد  العراق  في  المشروع 

والتوصيات التي يمكن إجمالها باآلتي:
أواًل: النتائج:

غير . 	 الكسب  تجريم  فــي  المحمية  المصلحة  تتمثل 
المشروع في الحيلولة دون إفالت المكلف المتهم من 
بالمساواة  المواطنين  إحساس  يُضعف  ألنه  العقاب، 
للخدمة  مطلباً  ليست  الوظيفة  فتصبح  القانون،  أمام 

العامة وإنما مطلباً لإلثراء منها.
المتعلق . 	 النزاهة  هيئة  قانون  في  المشرع  يعالج  لم 

المرتبطة  الجرائم  العديد من  المشروع  بالكسب غير 
بجريمة الكسب غير المشروع كجريمة اخفاء األموال 
المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع، ويُفهم من 
ذلك أنَّ المشرع أراد تطبيق القواعد العامة بشان هذه 
الجريمة، كما اتضح عدم معالجة جرائم االمتناع عن 
إقرار الذمة المالية على الرغم من اهميتها من الناحية 
العملية، كما لم يحدد الوقت الذي يتوجب فيه تقديم 
هذه اإلقرارات، ولم يوضح لنا اعتبار هذا اإلقرار من 
يتوجب  المنصب من عدمه، وهل  التعيين في  شروط 
من  مستقياًل  ــرارات  اإلقـ تقديم  عن  الممتنع  اعتبار 
منصبه من عدمه، وهو ما ينبغي على المشرع ورئيس 

هيئة النزاهة معالجته.
أثر . 	 لنا  تحدد  لم  العراقية  التشريعات  أنَّ  لنا  اتضح 

السلطتين  وأعــضــاء  رئــيــس  يتمتع  الــتــي  الــحــصــانــة 
التشريعية والتنفيذية في مواجهة جريمة الكسب غير 
امكانية  العراقي  المشرع  لنا  يحدد  لم  كما  المشروع، 
الكسب  جريمة  من  المتضرر  باعتباره  المواطن  قيام 
بخدمة  المكلف  ضد  الدعوى  بتقديم  المشروع  غير 
يمنح  لم  كما  المشروع،  غير  بالكسب  المتهم  عامة 
بهيئة  الحق  اناط هذا  كونه  الحق،  العام هذا  االدعاء 
النزاهة حصراً، وهو ما يدعو الى تعيل القانون بالشكل 
الذي يمنح الجهات المذكورة الحق في تحريك الدعوى 
الجزائية عن الكسب غير المشروع وعلى غرار المنهج 
المحاكمات  اصول  قانون  من   )	( المادة  اتبعته  الذي 

الجزائية النافذ.
أغفل المشرع العراقي عن معالجة األثر المترتب على . 4

االستقالة أو انتهاء الخدمة ألي سبب كان من امكانية 
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االستمرار بالسير في دعوى الكسب غير المشروع من 
عدمه.

الكسب . 5 بمعالجته  النزاهة  هيئة  قانون  أنَّ  لنا  اتضح 
غير المشروع فإنه قد خالف دستور جمهورية العراق 
لعام 005	 فيما يتعلق بحصانة رئيس وأعضاء السلطة 
الدعوى  يعلق تحريك  أْن  به  االجدر  التشريعية، فكان 
من  ــرار  ق صــدور  على  إليهم  المومأ  ضــد  الجزائية 
نص  في  يذكر  أْن  أو  الحصانة  برفع  النواب  مجلس 
القانون عبارة )شريطة مراعاة نصوص الدستور(، ومن 
امام  ثم فإْن بقاء النص على ما هو عليه يقف عائقاً 

تحريك المسؤولية الجنائية لهم.
لعام . ٦ العراق  جمهورية  دستور  نصوص  أنَّ  لنا  اتضح 

المشروع،  غير  الكسب  قــانــون  مــع  تتعارض   	005
)تنظيم  قانون  إلــى  أحــال  الدستوري  المشرع  أنَّ  إذ 
برئيس  المتعلقة  والمحاكمة  االتهام  وآلية  الجرائم 
لم يصدر  ثم طالما  ومــن  والـــوزراء(،  الـــوزراء  مجلس 
نشوب  إلى  العملي  التطبيق  سيؤدي  لذا  القانون  هذا 
تضارب في الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة بين 
النص الدستوري والنص الوارد في قانون هيئة النزاهة 
فيما يتعلق بالكسب غير المشروع، وذلك لعدم وجود 
حدود فاصلة بين الجرائم الوارد ذكرها في الدستور 
والقانون اعاله، فهل تعد جريمة الكسب غير المشروع 
من الجرائم الوظيفية التي تختص المحكمة االتحادية 
بها  تختص  التي  العادية  الجرائم  من  تعد  ام  بنظرها 

المحكمة الجنائية المركزية.
اتضح عدم وجود تعارض بين الحرية الشخصية للمكلف . ٧

بملء استمارة الكشف والتحقيق في المكاسب المالية 
العام،  المال  حرمة  أقر  العراقي  الدستور  إنَّ  إذ  له، 
العراق  ثــروات  حماية  على  السهر  واجــب  عن  فضاًل 
المبادئ  هذه  تتحقق  وال  الدستورية،  اليمين  بموجب 
إال بفسح المجال أمام الجهات الرقابية كهيئة النزاهة 
وغيرها من امكانية الولوج الى ثروة المكلف والتحقيق 

فيها شريطة أْن يكون ذلك وفق االسس الدستورية.
ثانيًا: التوصيات:

الالئحة . 	 بــإصــدار  االســـراع  إلــى  النزاهة  هيئة  ندعو 
المالية  المصالح  كشف  باستمارة  الخاصة  التنظيمية 
ظل  في  الرسمية  الجريدة  في  الالئحة  هــذه  ونشر 
الواجب التشريعي المفروض عليها، فضاًل عن ضرورة 

قبل  المالية  المصالح  كشف  استمارة  تقديم  اشتراط 
مباشرة العمل، وربط اكتساب الصفة الوظيفية بتقديم 
يتوجب على  الذي  الوقت  اإلقــرار، فضاًل عن تحديد 
التكليف  انتهاء  عند  االستمارة  هــذه  امــالء  المكلف 

واعتبار هذا اإلجراء من متطلبات براءة الذمة.
ندعو هيئة النزاهة إلى إلزام مقدم االستمارة بإرفاق . 	

التي  المكلف  ملكية  تؤيد  التي  القانونية  المستندات 
أفصح عنها في استمارة كشف المصالح المالية وعدم 

االكتفاء بمجرد اإلقرار بها.
هيئة . 	 قانون  تعديل  اقــتــراح  إلــى  النزاهة  هيئة  ندعو 

العام  المدعي  منح  يتضمن  ــذي  ال بالشكل  النزاهة 
امام  الجزائية  الدعوى  تحريك  في  الحق  والمواطن 
المشروع  غير  بالكسب  يتعلق  فيما  التحقيق  قاضي 
وعدم اقتصاره على هيئة النزاهة وعلى غرار المشرع 

اللبناني.
ندعو مجلس النواب إلى معالجة جريمة الكسب غير . 4

المشروع ضمن قانون الفصل في االتهامات الموجهة 
إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، 
والجرائم  الجريمة  هذه  بين  الفصل  معايير  وتحديد 

الوظيفية األخرى المنصوص عليها في الدستور.
أما فيما يتعلق بُمحاكمة رئيس وأعضاء مجلس النواب . 5

بسبب الكسب غير المشروع فيتوجب اضافة نص الى 
قانون هيئة النزاهة يتضمن وجوب استحصال موافقة 
مجلس النواب على رفع الحصانة عن الرئيس أو النائب 

لغرض الشروع في إجراء الُمحاكمة.
المصادر

أوالً: الكتب:
قانون . 	 في  المرصفاوي  المرصفاوي-  صــادق  حسن 

الكسب غير المشروع- منشأة المعارف -االسكندرية- 
دون سنة النشر.

بالمصلحة . 	 الــمــضــرة  الــجــرائــم  بــهــنــام-  رمسيس  د. 
العمومية- منشأة المعارف- االسكندرية- ٩٦٨	.

د. صباح كرم شعبان- جرائم استغالل النفوذ- مطبعة . 	
الشرطة- بغداد 	٩٨	.

د. مجدي مدحت النهري- تفسير النصوص الدستورية . 4
في القضاء الدستوري )دراسة مقارنة( - مكتبة الجالء 

الجديد- المنصورة- 	00	.
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د. رمسيس بهنام- القسم الخاص في قانون العقوبات- . 5
منشاة المعارف- االسكندرية.

القضاء . ٦ بين  الــوزراء  ُمحاكمة  اسماعيل-  نعمة  عصام 
العدلي والقضاء- منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت 

.	00٦ -
محمد صادق اسماعيل، د. عبد العال الديربي- جرائم . ٧

الفساد بين اليات المكافحة الوطنية والدولية- الطبعة 
االولى المركز القومي لإلصدارات القانونية- القاهرة- 

.	0		
محمد كــامــل ابــراهــيــم- شـــرح قــانــون الــكــســب غير . ٨

القاهرة-  الحديثة-  الفنية  المطبعة  ط	-  المشروع- 
.	٩٦٩

النظام . ٩ الحسيني-  منسي  مالك  طالب،  عادل  مصدق 
العراق )دراسة  القانوني لذوي الدرجات الخاصة في 
 - الصفاء  مؤسسة  والتطبيق(-  النظرية  بين  تحليلية 

بيروت- 		0	.
ثانياً: الرسائل واالطاريح العلمية

مصدق عادل طالب- محاكمة رئيس واعضاء السلطة . 	
اطــروحــة  مــقــارنــة(-  )دراســـة  الــعــراق  فــي  التنفيذية 

دكتوراه- الجامعة اللبنانية-4	0	.
الــفــســاد)دراســة فــي مدى . 	 رشــا علي كاظم - جــرائــم 

األمــم  إتفاقية  ألحــكــام  العربية  التشريعات  موائمة 
المتحدة لمكافحة الفساد( - رسالة ماجستير - كلية 

الحقوق - جامعة النهرين - 		0	
رابعاً: التشريعات:

دستور جمهورية العراق لعام 005	.. 	
قانون هيئة النزاهة رقم )0	( لسنة 		0	.. 	
الشعب . 	 حساب  على  الــمــشــروع  غير  الكسب  قــانــون 

العراقي رقم )5	( لسنة ٩5٨	.
الالئحة التنظيمية بالكشف عن المصالح المالية رقم . 4

)	( لسنة 005	.

Endnotes

 الهوامش

 )	54( رقم  اللبناني  المشروع  غير  اإلثــراء  قانون  ينظر   -   	
لسنة ٩٩٩	. 

 )٦	( رقم  المصري  المشروع  غير  الكسب  قانون  ينظر   -   	
لسنة ٩٧5	. 

	  - في الوقت الذي تعرف فيه المادة )٨	( من قانون هيئة 
النزاهة العراقي رقم )0	( لسنة 		0	 الكسب غير المشروع 
عن  الكشف  تقرير  بتقديم  المكلف  أموال  في  زيادة  )كل  بأنه 
الذمة المالية أو أموال زوجه أو أوالده التابعين له ال يتناسب مع 
مواردهم العادية يعد كسباً غير مشروع ما لم يُثبت المكلف أنه 
قد تم كسبه من مصادر مشروعة( نجد بالمقابل أنَّ المادة )4( 
من قانون الكسب غير المشروع رقم )5	( لسنة ٩5٨	 تعرفه 
بانه:)يعد كسباً غير مشروع على حساب الشعب:- 	-كل مال 
حصل عليه أي شخص من المذكورين بالمادة )األولى( بسبب 
أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو بسبب استغالل 
أو  ذلك. 	-كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي  شيء من 
معنوي من طريق تواطئه مع أي شخص ممن ذكروا في المادة 
)األولى( على استغالل وظيفته أو مركزه. 	-كل مال لم يورده 
باإلقرار  األولى  المادة  في  المذكورين  األشخاص  من  شخص 
المقدم منه، أو أورده ولم يثبت له مصدراً مشروعاً. وكل زيادة 
ترد في إقراراته التالية لإلقرار األول يعجز عن إثبات مصدرها 
المشروع. وعلى العموم يعتبر كسباً غير مشروع مال كل شخص 
مكلف بتقديم اإلقرار طبقاً لهذا القانون ولم يقدمه ما لم يثبت 

حصوله عليه بالطرق المشروعة(. 

4 - د. محمد صادق اسماعيل، د. عبد العال الديربي-جرائم 
الفساد بين اليات المكافحة الوطنية والدولية - المركز القومي 
لإلصدارات القانونية -القاهرة - الطبعة االولى - 		0	- ص 

 .٦5

5  - د. مها بهجت يونس- التنظيم الدستوري والقانوني السس 
مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق 005	- بحث 
منشور في مجلة العلوم القانونية - كلية القانون - جامعة بغداد 

- العدد األول - 5	0	- ص ٩0	 ومابعدها. 
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٦  - تتمثل صور التشابه من حيث األشخاص: إذ إنَّ المشرع 
يتوجب  الــذي  المكلف  بين  يفرق  لم  النزاهة  هيئة  قانون  في 
والمكلف  المالية  المصالح  عن  الكشف  استمارة  تقديم  عليه 
المشمول بسريان جريمة الكسب غير المشروع عليه، وهو ما 
يعني أنَّ األشخاص المخاطبين بإقرار الذمة المالية هم نفس 
المشروع  غير  الكسب  جريمة  عليهم  تسري  الذين  األشخاص 
والمخاطبين بها . كما يتشابه كال الجريمتين من حيث االفعال 
إقرار  فيه جرائم  تتنوع  الذي  الوقت  إذ في  للجريمة:  المكونة 
أو  مطلقاً،  اإلقــرار  تقديم  بعدم  يتعلق  ما  فمنها  المالية  الذمة 
تقديمه بعد الموعد المحدد قانوناً، أو ذكر بيانات غير صحيحة 
عمداً ، نجد بالمقابل أنَّ جريمة الكسب غير المشروع تتحقق 
بصورة واحــدة وتتمثل في كل زيــادة في أمــوال وثــروة المكلف 

والتي يعجز عن إثبات مصدرها. 

القانون  بموجب  وذلك  االتفاقية  العراق على هذه  ٧ - صادق 
إلى  العراق  جمهورية  انضمام  )قانون   	00٧ سنة   )	5( رقم 
اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 004	( المنشور 

في الوقائع العراقية بالعدد 404٧ في 	/00٧/٨	. 

بالعدد ٦٨	4 في  العراقية  الوقائع  القانون في  ٨ - نُشر هذا 
 .	0		/	/	٨

لمكافحة  العربية  االتفاقية   - الكريم  عبد  اهلل  عبد  د.   -  ٩
ورقة   - المشروع  واإلثراء غير  الرئيسية  المقتضيات  الفساد: 
عمل مقدمة إلى الدورة التدريبية لهيئة النزاهة بعنوان )مكافحة 
الكسب غير المشروع في المعايير الدولّية والتجارب المقارنة 
-بيروت، لبنان، من ٨	 إلى 4	 ديسمبر/كانون االول 		0	 - 

الجلسة االولى- ص 		-		.المنشور على الموقع االلكتروني:

www.pogar.org/publications/ac/2013/Presen-
tation_ABDULLAH_Session٪201٪20A.pdf

0	  - عبد اهلل عبد الكريم - اإلثراء غير المشروع: مقتضيات 
المتحدة لمكافحة  اتفاقية االمم  العقابي في  التجريم واالطار 
الفساد واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد - ورقة عمل مقدمة 
إلى الدورة التدريبية لهيئة النزاهة بعنوان )مكافحة الكسب غير 
بيروت،  المقارنة(-  والتجارب  الدولّية  المعايير  في  المشروع 
الجلسة  االول 		0	 -  إلى 4	 ديسمبر/كانون  لبنان، من ٨	 

الثانية- ص 4 وما بعدها المنشور على الموقع االلكتروني: 

www.pogar.org/publications/ac/2013/Ses-
sion٪202٪20parral1.pdf

		 - وبهذا الصدد ذهب جانب من الفقه العراقي إلى إطالق 
تسمية )تعارض المصالح( على الحالة المذكورة، والتي يقصد 
وظيفته  مــع  تتقاطع  بأعمال  الــدولــة  فــي  المسؤول  قيام  بها 
الرسمية بالشكل الذي تتأثر معه موضوعية واستقاللية قراره 

بمصلحة شخصية له أو أحد اقاربه. 

		 - د. فياض القضاة - قانون الكسب غير المشروع أو قانون 
الممكن إصــداره؟ بحث منشور على  اين لك هذا هل من  من 
/0/www.jacc.gov.jo/Portals الموقع االلــكــتــرونــي           
The_Law_of_ _	0 /English_content/Studies

illicit_Enrichment.pdf

 - طالب  عادل  يُنظر: مصدق  التفصيالت  من  للمزيد   -   		
العراق )دراسة  التنفيذية في  السلطة  ُمحاكمة رئيس وأعضاء 
اللبنانية - 4	0	- ص  الجامعة  دكتوراه -  مقارنة(- أطروحة 

0		 وما بعدها. 

قانون هيئة  )	( من  المادة  )خامساً( من  الفقرة  يُنظر:   -  	4
النزاهة رقم )0	( لسنة 		0	. 

5	 - يُنظر: المادة )٦	( من قانون هيئة النزاهة. 

في   	٧ بالعدد  العراقية  الوقائع  في  القانون  هذا  نُشر   -  	٦
 .	٩5٨/٨/		

المشروع  غير  الكسب  قوانين  أنَّ  الشأن  بهذا  ياُلحظ   -   	٧
بتقديم  للقانون  الخاضعين  إلــزام  على  تسير  المقارنة  للدولة 
الخدمة،  بداية  ــرارات  إقـ وهــي  المالية،  الذمة  عن  ــرارات  إقـ
إنشاء  الخدمة، فضاًل عن  نهاية  ــرارات  وإق دوريــة،  ــرارات  وإق

لجان لفحص القرارات. 

٨	  - د. حسن صادق المرصفاوي- مرجعسابق- ص 5		-
 .		٧

٩	  - يبدو أنَّ الكشف عن الحساب المصرفي خارج العراق جاء 
تطبيقاً للفقرة )٦( من المادة )	5( من اتفاقية االمم المتحدة 
لمكافحة الفساد التي اوجبت قيام الموظفين العموميين باإلبالغ 
عن الحسابات المصرفية الموجودة في بلدان اجنبية متى كان 
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لهم مصلحة بشأنها او سلطة التوقيع او اي سلطة اخرى عليها. 
في  الفساد)دراسة  جرائم   - كاظم  علي  رشــا  ينظر:  للمزيد 
مدى موائمة التشريعات العربية ألحكام إتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد( - رسالة ماجستير - كلية الحقوق - جامعة 

النهرين - 		0	- ص ٧٨	. 

0	  - توجب المادة )	( من قانون الكسب غير المشروع رقم 
)5	( لسنة ٩5٨	 أْن يقدم خالل )شهرين( من تاريخ تعيينه أو 
انتخابه إقراره عن ذمته المالية وذمة زوجته وأوالده القصر في 

هذا التاريخ. 

المادة  مسلك  أنَّ  إلــى  االشــارة  من  البــد  الصدد  وبهذا   -  		
منتقد،  أعـــاله  الــمــذكــورة  التنظيمية  الالئحة  مــن  )الــثــالــثــة( 
تولي  تاريخ  من  األولـــى:  اإلســتــمــارة:  لملء  مدتين  حــددت  إذ 
المنصب، والثانية: من تاريخ صدور األمر القانوني باإلشغال، 
األمر الذي يُدلل على عدم الدراية في األمور اإلدارية، ونُفضل 
إستبدال الُمدة المذكورة لتبتدأ من تاريخ الُمباشرة بالوظيفة، 
الُمتناقضة  التفسيرات  من  العديد  أمام  المجال  نفسح  ال  كي 

والمُتضاربة بهذا الشأن.  

		 - نصت الفقرة )ثانياً( من القسم )السابع( من امر سلطة 
 : أن  004	على  لسنة   )55( رقم  )المنحلة(  المؤقتة  االئتالف 
)يكون اإلمتثال على وجه السرعة وبدون تأخير للوائح التنظيمية 
النظامي شرطاً  القانون  بُموجب هذا  الُمفوضية  الصادرة عن 
للتوظيف( وبهذا الصدد ذهب جانب من الفقه إلى تكييف أمر 
التعيين بإعتباره ناقصاً في حالة عدم تنظيم اإلستمارة المذكورة 
من  السابع  القسم  أحكام  لصراحة  نُؤيده  ال  الذي  األمر  وهو 
األمر المذكور كونه قد عد ذلك من شروط التعيين، ومن ثم يُعد 
الشرط المذكور من شروط التعيين، وفي حالة إنتفائه يُصار إلى 
تطبيق أحكام المواد من قانون الخدمة المدنية رقم )4	( لسنة 
٩٦0	، ومن ثم فال مساغ لإلجتهاد في مورد النص لذا ال نُؤيد 
يُنظر:  التفصيالت  للمزيد من   . المذكور  الرأي  إليه  أنتهى  ما 
مصدق عادل طالب، مالك منسي الحسيني- النظام القانوني 
لذوي الدرجات الخاصة في العراق)دراسة تحليلية بين النظرية 
والتطبيق(- مؤسسة الصفاء للمطبوعات- بيروت- 		0	- ص 
٩4	-٩٧	. د. عثمان سلمان غيالن- النظام التأديبي لُموظفي 

الدولة- ط	 مُنقحة-00٩	- ص 0	. 

		 - يُنظر المواد )0	( و)		( و)		( من الالئحة التنظيمية 
للكشف عن المصالح المالية رقم )	( لسنة 005	.  

4	 - يُنظر الفقرة )رابعاً( من المادة )٦( من الالئحة التنظيمية 
رقم )	( لسنة 005	. 

5	 - ينظر المادة )0	( من قانون هيئة النزاهة. 

القضاء  بين  الــوزراء  ُمحاكمة  اسماعيل-  نعمة  عصام   -  	٦
بيروت-  الحقوقية-  الحلبي  منشورات  والــقــضــاء-  العدلي 

00٦	- ص 4	5-4	4. 

٧	 - خالفاً لما هو عليه الحال في قانون الكسب غير المشروع 
رقم )5	( لسنة ٩5٨	 إذ اوجبت المادة )٩( الحكم برد الكسب 
بعزل  الحكم  وجوب   )	0( المادة  فيما فرضت  المشروع،  غير 
القائم بخدمة عامة من وظيفته أو  الموظف أو المستخدم أو 
كما  التحقيق،  لقاضي  فأجازت  منه   )		( المادة  اما  خدمته. 
الغير  بتكليف  أمــراً  يصدر  أْن  الكبرى  المحكمة  لرئيس  يجوز 
أو  أجــر  أو  ديــون  من  للمتهم  لديه  يكون  فيما  التصرف  بعدم 
أو غير ذلك. فضاًل عن وضع الحجز االحتياطي  قيم منقولة 
على أموال هؤالء األشخاص كافة. فيما تنص المادة )5	( منه 
على معاقبة مرتكب جريمة الكسب بالحبس لمدة ال تزيد على 

)خمس( سنوات أو بالغرامة أو بكلتيهما. 

المشروع  غير  الكسب  قــانــون  مــن   )	٨( الــمــادة  ينظر   -  	٨
المصري رقم )	5( لسنة ٩٧5	. 

٩	 - د. نادر عبدالعزيز شافي- االثراء غير المشروع في أحكام 
القانون اللبناني- مقالة منشورة في مجلة الجيش - العدد ٧		

- تشرين الثاني 		0	-  منشورة على الموقع االلكتروني 

www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?29705#.
VCY9t1dsPWo

0	 - تنص المادة )0	( من قانون الكسب غير المشروع على 
على  )يترتب  أنه  على   	٩5٨ لسنة   )	5( رقم  الشعب  حساب 
الحكم بالرد عزل الموظف أو المستخدم أو القائم بخدمة عامة 

من وظيفته أو خدمته(. 

		  - ينظر المادة )٨/ثامناً( من قانون انضباط موظفي الدولة 
والقطاع العام رقم )4	( لسنة 	٩٩	 المعدل. 
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نعتقد على الشعب السوفيتي- الروسي ان يتذكر ما قاله المفكر 
والشاعر خاجان نصر الدين عن روسيا :

)) عندما تتوجه روسيا نحو الغرب تصبح أشبه بالببغاء أو القرد، 
وعندما تتوجه نحو الشرق تصبح كالذئب أو الدب((*

في تقديرنا ومن خالل القاء نظرة فاحصة على هذه المقولة الهامة 
ولتحليل مضامينها وابعادها السياسية وااليديولوجية واالقتصادية- 
االجتماعية نستطيع ان نقول: ان المفكر خاجان نصر الدين، كانت 

فكرته تحمل طابعًا مجازيًا لها مصداقية بواقع روسيا اليوم في 
خيارين رئيسين وهما:

الخيار االول: عندما تتوجه روسيا نحو الشرق تصبح روسيا 
دولة عظمى، دولة قوية سياسيًا واقتصاديًا- اجتماعيًا وعسكريًا 

وايديولوجيًا وتكمن عناصر هذه القوة باالتي:

 روسيا
والخيارات الصعبة
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وطراز  نمط  من  سياسي  حزب  وجود  السياسي:  الميدان 
جديد بقيادة لينين- ستالين حزب ثوري لديه نظرية ثورية، 
حزب طبقي يدافع عن مصالح العمال الفالحين والمثقفين، 
واقــتــصــادي-  سياسي  كنظام  االشــتــراكــيــة  يتبنى  حــزب 
اجتماعي، وجود دولة قوية وعظمى ووجود قادة سياسيين 
ومفكرين وعلماء وقادة عسكريين كفوئين ومخلصين وفي 
مقدمتهم لينين، ستالين، درجينسكي، كورجاتوف، جوكوف، 

غروميكو، غاغارين....وغيرهم.

روسيا  تحويل  تم  لقد  االجتماعي:  االقتصادي-  الميدان   
وتم  عظمى،  نووية  دولــة  الــى  الخشبي  المحراث  بلد  من 
االتحاد  واصبح  متطورة،  زراعية  صناعية-  قاعدة  بناء 
السوفيتي- روسيا يحتل المرتبة االولى صناعياً في اوربا 
والمرتبة الثانية عالمياً، وتم القضاء على االمية والبطالة 
حق  الدستور  في  وضمن  ــراض،  واالمـ والمجاعة  والفقر 
والــعــالج  التعليم  مجانية  وضــمــان  العمل  فــي  الــمــواطــن 
االجتماعية-  العدالة  تحقيق  وتم  والشيخوخة....  والسكن 
االقتصادية والرفاهية لجميع المواطنين، وتم غزو الفضاء، 
وخلصاً  اميناً  حليفاً  روسيا  السوفيتي-  االتحاد  واصبح 
قطباً  واصبح  الالتينية،  وامريكا  وافريقيا  اسيا  لشعوب 
تحقيق  في  واساسياً  رئيساً  وعسكرياً  اقتصادياً  سياسياً 
االستقرار والتوازن على الصعيد االقليمي والدولي لصالح 

شعوب العالم خالل الفترة ٩4٦	-	٩٩	.

الميدان العسكري: اصبح االتحاد السوفيتي- روسيا دولة 
عسكرية كبرى، اذ امتلك السالح الذري والنووي والكيماوي 
والصورايخ بكافة انواعها واشكالها وخاصة العابرة للقارات 
وغيرها من االسلحة، وشكل قطباً وقوة عسكرية عظمى في 
الساحة الدولية وضمن نوعاً حقيقياً من التوازن العسكري 
بين المعسكر االشتراكي والمعسكر الرأسمالي على الصعيد 
ووجود  والعسكرية  االقتصادية  القوة  خالل  ومن  الدولي، 
تحقيق  تم  وأكــفــاء  مخلصين  وعسكريين  سياسيين  قــادة 
النصر في حربه الوطنية العظمى والعادلة)	٩4	- ٩45	( 
على الفاشية االلمانية اللقيط الشرعي للنظام الرأسمالي 
العالمي وفي مرحلته المتقدمة- االمبرايالية، وانقذ شعوب 
الدعم  تقديم  وتم  االســود،  الطاعون  هذا  من  كافة  العالم 
والتقدمية في  الوطنية  المشروط لالنظمة  العسكري غير 
وجود  عن  ناهيك  الالتينية،  وامريكا  وافريقيا  اسيا  بلدان 
للسالم  الضامن  السوفيتي  االتحاد  بقيادة  وارشــو  حلف 

العالمي لمصلحة كافة شعوب المعمورة.

ان هذه الميادين المختلفة مجتمعة ومترابطة قد عكست 
روسيا  السوفيتي-  لالتحاد  الحقيقية  القوة  ووجود  ظهور 
كدولة عظمى وفي كافة المجاالت، وان هذه القوة كانت نابعة 
واقتصادي-  سياسي  كنظام  لالشتراكية  التبني  خالل  من 
اجتماعي، وهذا هو جوهر فكرة المفكر خاجان نصر الدين 
الشرق  نحو  روسيا  تتوجه  عندما  قال:  عندما  المجازية، 

د.نجم الدليمي
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وهذا  الميادين،  كافة  في  عظمى  دولة  عظمى  قوة  تصبح 
ما أثبته التاريخ الحديث وهذا ماتحقق فعاًل خالل الفترة 

.	٩٩	-	٩	٧

عندما  الدين  نصر  خاجان  المفكر  يؤكد  الثاني:  الخيار   
وهيبتها  دورهـــا  تفقد  ســوف  الــغــرب  نحو  روســيــا  تتوجه 
مختلف  وعلى  العسكرية  ثم  االقتصادية  قوتها  وتضعف 
ابعاد  نفكك  ان  ينبغي  ذلــك  توضيح  اجــل  ومــن  االصــعــدة، 

ومضامين هذه المقولة على الشكل االتي:

مقاليد  غورباتشوف  ميخائيل  تقلد   	٩٨5 عــام  اذار  في 
الحزب والسلطة السوفيتية)) وخدع(( نفسه أوالً، ثم خدع 
الحزب والشعب السوفيتي بشعارات واهية وجوفاء وبنهج 
والصهيونية  الماسونية  خــدم  مقصود  تخريبي  فوضوي 
واالمبرايالية العالمية أال وهو نهج مايسمىبالبيرويسترويكا 

سيئة الصيت في شكلها ومضمونها للفترة ٩٨5	-	٩٩	.

قد  الكاذبة  وشعاراته  البيرويسترويكاالكاراثي  نهج  ان   
أدخل الحزب الحاكم والشعب والدولة السوفيتية في دوامة 
والفكرية  السياسية  الفوضى  واشاعة  االستقرار  عدم  من 
وان  واحــد،  أن  في  والقومية  االجتماعية  واالقتصادية- 
العالمي  الثالوث  قوى  قبل  من  له  كان مخطط  النهج  هذا 
واعي  وبشكل  والسلطة  الحزب  في  النفوذ  عمالء  وينفذه 
دور  اضعاف  تم  اذ  النتائج،  ومــعــروف  ومنظم  ومـــدروس 
ومكانة الحزب الحاكم من خالل الغاء المادة السادسة من 
الدستور السوفيتي والتي تنص على قيادة الحزب للسلطة 
والمجتمع وتم أرباك واضعاف السلطة السوفيتية وفي كافة 
أشار  الخصوص  وبهذا  االصعدة،  مختلف  وعلى  الميادين 
يناييف نائب رئيس حكومة االتحاد السوفيتي قائاًل: )) ان 
السلطة أصبحت مشلولة تماماً وجرى تجاهل القوانين ولم 
ينفذ منها أال أوامر منح االوسمة....((، واصبح نفوذ دولة 
االتحاد السوفيتي كدولة عظمى يتضائل تدريجياً بسبب نهج 
البيرويسترويكا على الصعيد الداخلي واالقليمي والدولي، 
واصبحت الدولة السوفيتية أشبه بالتابعة للغرب االمبريالي 
بشكل عام واالمبريالية االمريكية بشكل خاص، ولعب كل من 
الماسونيين السوفيت- الروس وفي مقدمتهم غورباتشوف 
الذين  الماسونيين  من  وغيرهم  وشيفرنادزهوياكوفلييف 
في  ورئيساً  اساسياً  دوراً  والسلطة  الحزب  قمة  في  كانوا 

اضعاف وشل دور ومكانة الحزب الحاكم والدولة السوفيتية 
حتى أوصلوا الحزب والسلطة الى درجة التفكك واالختفاء 
من المسرح السياسي في عام 	٩٩	، وهذا مافشل وعجز 
عن تحقيقه كل من هتلر وترومان وبوش االب وريغان....؟! .

ماذا يتوقع القارى الكريم والسياسي المبدئي والنظيف من 
غورباتشوف وفريقه الرشوة الفاسد، فغارباتشوف ماسوني 
مالية  رشــوة  أستلم  الــذي  فهو  الثمن،  ورخيص  ومرتشي 
مقدارها 00	 ألف دوالر من رئيس كوريا الجنوبية السابق، 
ألكلة))  بالدعاية  يقوم  كان  عندما  خائن  من  يتوقع  ومــاذا 
الــدوالرات(،  الخضراء)  االوراق  مقابل حفنة من  البيتزا(( 
وماذا كان يتوقع منه عندما قال:) ان هدفي في الحياة هو 
القضاء على الشيوعية((، وكما قال ايضاً)) كانت الشيوعية 
من  يتوقع  ومــاذا  دعــايــة((،  مجرد  أال  ماهي  إلــي  بالنسبة 
المتسول السياسي والجائع الذي حمل حقيبته وتجول في 
العواصم الغربية من اجل القاء محاضرات رخيصة الثمن؟! 
الدفع طبعاً بالدوالر االمريكي بالضد من الفكر االنساني، 
شيفرنادزهوزيرخارجية  امــا  الــعــادل.  االشتراكي  الفكر 
ــق، فــهــو لـــن يــخــتــلــف عن  ــســاب الــحــكــومــة الــســوفــيــتــيــة ال
غورباتشوف ال بالسلوك والبالرشاوي... فهو إستلم مكافئة 
نقدية من حكومة المانيا الغربية أكثر من 00	 ألف مارك، 
ثمناً رخيصاً لجهوده في توحيد االلمانيتين، من المستفيد 

ولمصلحة من كل ذلك؟!

في عام 	٩٩	 تسلم بوريس يلتسين الحكم في روسيا،ولعبت 
المركزية  المخابرات  ووكالة  الدولية  ومؤسساتها  امريكا 
االمريكية)CIA( الدور الرئيس في ذلك، فهو رئيس ضعيف 
ومخمور في أغلب أوقاته، وهو كان لعبة أو دمية في أيدي 
الروسية،  القومية  غير  من  الحكم  في  المتنفذة  العناصر 
وخالل  الماسوني،  مالطا  وسام  على  وحائز  ماسوني  فهو 
فترة حكمه 	٩٩	-000	، قام بأضعاف دور ومكانة وهيبة 
روسيا االتحادية وعلى مختلف االصعدة المحلية واالقليمية 
للغرب  وتابعة  االتحادية رهينة  والدولية، واصبحت روسيا 
والمريكا وللمؤسسات الدولية السيما صندوق النقد والبنك 
الدوليين، وكما لعب أندريه كوزوروف وزير خارجية روسيا 
وسلبياً  دوراً خطيراً  النفوذ  الماسوني ومن عمالء  السابق 
السياسي  المسرح  على  روسيا  ومكانة  دور  اضعاف  في 
وحلفائها،  االمريكية  المتحدة  الواليات  لمصلحة  الدولي 
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وأطلق على كوزوروف في حينها هو)) الموظف الصغير في 
الخارجي االمريكية(، وهو اليوم هارب في أمريكا ويطالب 
من امريكا))بتقويض النظام الحاكم في موسكو((. وخالل 
فترة حكم يلتسين انتشر)) عمالء النفوذ( وبشكل كبير في 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكانوا اليزالون يعملون من 
اجل اضعاف وتفكيك روسيا الى عشرات الدويالت لصالح 

امريكا وحلفائها.

االتحادية  روسيا  فأصبحت  االقتصادية،  الناحية  من  أما 
تنفذ 00	٪ وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة 
التجارة العالمية، وبسبب تطبيق هذه الوصفة انتشر وعم 
وتحولت  والسياسي...،  واالجتماعي  االقتصادي  الخراب 
بشكل  االمبريالي  للغرب  تابعة  مستعمرة  شبه  الى  روسيا 
عام واالمبرايالية االمريكية بشكل خاص، مما أدى كل ذلك 
وعمت  والغذائي..  االقتصادي  أمنها  روسيا  تفقد  ان  الى 
من  المدعومة  الحكومية  واالنقالبات  السياسية  الفوضى 
قبل امريكا وحلفائها، واصبح التدخل المباشر في الشؤون 
الدولية  ومؤسساتها  امريكا  قبل  من  لروسيا  الداخلية 
معروف للجميع في رسم السياسة االقتصادية واالجتماعية 

لروسيا.

نقل  في  المباشر  التدخل  وهذا  الوصفة  هذه  افرزت  لقد 
أخطر امراض النظام الرأسمالي الى روسيا والمتمثلة في 
والرشوة  الجريمة  وتفشي  والفقر،  البطالة  تنامي معدالت 
والمخدرات، وتنامي معدالت المديونية الداخلية والخارجية 
وتدهور  الوطنية،  للعملة  كبير  وتدهور  الحية،  السلع  وبيع 
المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين وخاصة 
اصحاب الدخول المحدودة، وظهور الحيتان والديناصورات 
وانعكست  والملياردرية،  بالمليونيرية  والمتمثلة  المالية 
هذه االفــرازات الخطيرة على اضعاف دور ومكانة وهيبة 
واقتصادياً  الدولي سياسياً  روسيا االتحادية على الصعيد 
يلتسين  حكم  فترة  وتعد  ملموس،  وبشكل  عسكرياً  وحتى 
عام  اكتوبر  ثورة  قبل  سواء  روسيا  حكم  فترات  أسوء  من 
السياسي  القرار  اتخاذ  حرية  فقدت  اذ  بعدها،  أو   	٩	٧
واالقتصادي.... وأصبحت شبة تابعة او)) ملحق(( المريكا 
وحلفائها، ولعب)) الطابور الخامس(( و )) عمالء النفوذ(( 
المتنفذين في السلطة هذا الدور السلبي لصالح الواليات 
الخطيرة  الحالة  االولى، هذه  بالدرجة  االمريكية  المتحدة 

لمقولة  وملموساً  حياً  تجسيداً  كانت  روسيا  عاشتها  التي 
المفكر خاجان نصر الدين عندما تتوجه روسيا نحو الغرب 

االمبريالي.

بوتين،  فالديمير  الرئيس  حكم  ظل  وفي   ،	0		 عام  بعد 
وبسبب المواقف السلبية الكثيرة والمتعددة من قبل امريكا 
من  العلنية  وغير  العلنية  والدعوة  روسيا،  تجاه  وحلفائها 
قبل خصوم روسيا في الغرب الرأسمالي وخاصة الواليات 
المتحدة االمريكية حول ضرورة تقويض النظام الحاكم في 
روسيا من خالل االعتماد على )) االصدقاء- الحلفاء(( من 
الليبراليين المتطرفين وعلى ))عمالء النفوذ(( في السلطة 
او خارجها من أمثال أندريه كوزوروف، وكسيانوف، رئيس 
الملياردرية  وعلى   )٪	 ميشا   (( والملقب  السابق  الــوزراء 

وفي مقدمتهم كوزوروف وغيرهم.

لقد شعر الرئيس الروسي بوتين بهذا الخطر الجدي على 
نظامه وسلطته، والعالقة السلبية بين موسكو وبعض اهم 
العواصم في الغرب الرأسمالي وخاصة لندن وبون وباريس. 
...، ان االمة الروسية كانت والتزال أمة قوية لها مكانتها 
ودورها في التاريخ واليمكن ترويضها او احتوائها، فروسيا 
االتحادية اليوم تسعى العادة دورها وهيبتها ومكانتها وعلى 
للدفاع  اليوم  تسعى  وهــي  واالصــعــدة،  الميادين  مختلف 
مع  اليتعارض  وبما  القومي  وامنها  الحيوية  عن مصالحها 

القانون الدولي.

تنافس وليس  اليوم في حالة  االتحادية  لقد دخلت روسيا 
صراع مع الدول الرأسمالية، ألن روسيا اليوم تشكل جزءاً 
الروسية  القيادة  وتسعى  العالمي،  الرأسمالي  النظام  من 
واقتصادياً  إعادة دور ونفوذ روسيا كدولة عظمى سياسياً 
وعسكرياً وعلى كافة االصعدة المحلية واالقليمية والدولية، 
تطبيق  من خالل  روسيا  فقدته  الذي  والنفوذ  الــدور  هذا 
سياسة مايسمىباالصالح االقتصادي للفترة 	٩٩	-		0	، 
واقتصادي-  سياسي  كنظام  للرأسمالية  تبنيها  ظل  وفي 
تحقق  ان  مــن  الــروســيــة  الــقــيــادة  على  يصعب  اجتماعي 
سوف  القريب  فالمستقبل  مستقبلها،  وضمان  اهدافها 

يكشف أمكانية او عدم امكانية تحقيق هذه االهداف.
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أن قوة ونفوذ ودور اي نظام سياسي واقتصادي- اجتماعي 
تتحدد بطبيعة الطبقة الحاكمة، وبطبيعة دور قادة النظام 
مبدئيتهم  واخالصهم  كفائتهم  حيث  من  القائم  السياسي 
الحفاظ  اجــل  من  تضحيتهم  ودرجــة  بنظامهم  وايمانهم 
بطبيعة  وترتبط  تعتمد  النظام  قــوة  وان  نظامهم،  على 
وستالين  لينين  ان  بدليل  الحاكمة،  السياسية  القيادة 
ودرجــيــنــســكــيــوكــوجــاتــوفــوجــوكــوفــوغــرومــيــكــو وغــاغــاريــن 
وغيرهم قد أسسوا وبنوا دولة عظمة، دولة قوية بنظامها 
االشتراكي العادل والقوي، هوالء القادة وغيرهم قد مثلوا 
االقتصادية-  القوة  وبنت  انجزت  التي  السياسية  القوة 
اصبحت  حق  فعن  وااليديولوجية،  والعسكرية  االجتماعية 
دولتهم االتحاد السوفيتي- روسيا قطباً أساسياً ورئيساً في 
والعسكري،  واالقتصادي  والسياسي  االيديولوجي  الميدان 
وضمنوا وحققوا التوازن واالستقرار والسلم االهلي لشعوب 
يعنيه  ماكان  هذا   ،	٩٩	-	٩4٦ الفترة  كافة خالل  العالم 
المفكر خاجان نصر الدين عندما تتوجه روسيا نحو الشرق 
مع وجود قيادة حقيقية وتتبنى االشتراكية كنظام سياسي 

واقتصادي- اجتماعي.

ويلتسين  ويــاكــوفــلــيــيــف  ــادزة  ــفــرن وشــي غــوربــاتــشــوف  أن 
وغايداروبوربوليس وكوزوروف وكسيانوف وجوبايسوكراجوف 
أرباتوف وغيرهم، ما  وكريف وبوبوفويافلنسكي وفولسكيو 
هم أال أفرازات سلبية وسيئة لتوجه روسيا نحو الغرب، وان 
دور ومكانة وهيبة روسيا على مختلف  هوالء قد أضعفوا 
وحلفائها،  االمريكية  المتحدة  الواليات  لصالح  االصعدة 
فهم هوالء)) أصدقاء- حلفاء( الغرب االمبريالي، وهم كانوا 
اليزالون أدوات طبيعة في يد الغرب- امريكا والمؤسسات 
المخطط  تنفيذ  اجــل  من  الغربية  والمخابرات  الدولية 
روسيا  تفكيك  الــى  يهدف  والـــذي  لهم  المرسوم  الــهــدام 
االقتصادي  مايسمىباالصالح  غطاء  وتحت  دويــالت  الى 
والنهج الليبرالي المتطرف ولكن هذا النهج سيكون مصيره 
الفشل، ألن سيناريو تفكيك االتحاد السوفيتي تحت غطاء 

البيروسترويكا اليمكن ان يتكرر مرة اخرى.

أن هوالء وغيرهم قد خربوا وأذلوا شعبهم وعلى مختلف 
الميادين لصالح أمريكا وحلفائهم وهوالء قد نفذوا ماعجز 
والرئيس  هتلر  من  كل  إليه  يطمح  كان  ما  أو  تنفيذه  عن 
وكالة  جــهــاز  رئــيــس  وداالس  تــرومــان  السابق  االمــريــكــي 

ريغان  وكــذلــك   )CIA(االمريكية المركزية  المخابرات 
وبريجنسكي،  وأوبــامــا...  كلينتون....  بيل  االب...  وبــوش 
وكيسنجر.... ولن يخطى المفكر خاجان نصر الدين حول 
توجه روسيا نحو الغرب وخطر ودور)) عمالء النفوذ(( في 
السلطة وما الى ذلك من مخاطر جدية على روسيا وشعبها.

 نعتقد ان )ثوب( روسيا هو) ثوباً( وتوجهاً وطنياً ويسارياً 
واشتراكياً، فروسيا اليمكن ان تصبح دولة عظمى سياسياً 
تبنيها  خــالل  من  أال  وأيديولوجياً  وعسكرياً  واقتصادياً 
وهذا  اجتماعي،  واقتصادي-  سياسي  كنظام  لالشتراكية 
ما أكدته وأثبتته وزكته الحياة وبالملموس منذ ثورة أكتوبر 

االشتراكية العظمى في عام ٧	٩	 ولغاية عام ٩٨5	.

يحذر  ان  من  الروسي  السوفيتي-  الشعب  على  ان  نعتقد 
واقتصادي-  سياسي  كنظام  الرأسمالية  وتطبيق  تبني  من 
االشتراكية،  فضائل  وبالملموس  أدرك  فهو  اجتماعي، 
وهو اليوم يعيش مرارة وبؤس هذا النظام الرأسمالي غير 
وتطبيق  ارشــادات  من  يحذر  ان  من  عليه  وكذلك  العادل، 
سياسة وبرامج المؤسسات الدولية المتمثلة بصندوق النقد 
هذه  العالمية،  التجارة  ومنظمة  الدولي،  البنك  الدولي، 
السياسة التي أدت وتؤدي اليوم الى الفقر واالذالل والبطالة 
واالقتصادية  السياسية  واالزمــات  العادلة  غير  والحروب 
واالجتماعية، وكما ينبغي على الشعب السوفيتي- الروسي 
التخريب  برنامج  ألنه  الخصخصة،  برنامج  يرفض  ان  من 
وإشاعة الفوضى وعدم االستقرار ويعمق حالة االستقطاب 
العبودية  تولد  والخصخصة   ،٪	 لمصلحة  مرعب  وبشكل 
والقهر واالستغالل وتعمق التفاوت االقتصادي- االجتماعي 
في المجتمع وبشكل مفرط ووحشي.. فالمستقبل القريب 

سيكشف لنا مصداقية كل ذلك وغيره.

	000 السنة  ايلول،  العدد)٩	(،  )الغد(،  زافترا  جريدة   *
باللغة الروسية.
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ملف اإلصالح
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العراق والخيارات الدولية

 لمواجهة اإلرهاب
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المنطقة  وفي  خصوصأ  العراق  في  االمني  التحدي  يعد 
عمومأ، في مقدمة التحديات التي تواجهها الحكومات التي 
توسع  وقد  افضل.  حياة  وتامين  التنمية،  ألحــداث  تسعى 
الشعور بخطورة هذا التحدي. ليشمل دوآل كان يتصور أنها 
بعيدة عن مسرح االحداث، ونائية عن المواجهه المباشرة 
لآلرهاب وداعش. وقــد كــان العراق يؤكد منذ البداية ان 
العراقيين يواجهون االرهاب وداعش نيابة عن العالم بأسره، 
وان هذه االفه الخطيرة، اذا ما تمكنت ) السمح اهلل( من 
غيره،  او  العراق  من  االرض،  من  شبرأواحدأ  تقضم  ان 
فأنها لن تتوقف عن حد، وانها ستهدد المصالح واالرواح 
التنامي  ذلك  بالفعل  برز  وقد  وكل شيء،  واالرض  والبيئه 
بالشعور بهذا الخطر. لدى الدول التي كان يعتقد انها بعيده 
نسبيأ عن التأثير، بعيد احداث باريس الدامية، والمسبوقة 
بتفجير الطائرة الروسية، والتي ثبت ضلوع تنظيم داعش 
بعملية تفجيرها وبالتالي سقوطها، وتفجيرات برج البرانجة 

في ضاحية بيروت.

والمتمركزة  والذكيه،  المحترفة  الخارجية  للسياسة  وان 
المواجهه  كبير في دعم خيار  دور  فعالة.  دبلوماسية  على 
ان  وحيث  العراقية  االرض  كامل  االرهــاب. السترجاع  مع 
بناء السياسات العامة في العراق. ال تمر بمكانة التعقيدات 
ماتسمى  الــدول  في  العامة  السياسة  صنع  يتطلبها  التي 
صانع  لدى  االجرائية  العملية  يسهل  هذا  فأن  )بالعميقه( 

سريع  قرار  اتخاذ  على  قدرته  وييسر  العراق،  في  القرار 
معتمد على ظروف أنية. 

ليصبح بذلك هامش التغيير والمناورة اكبر. ومنسجما مع 
معطيات المرحلة. ينبغي ان تدرس من اصحاب القرار في 
العراق والمنطقة  التي تمر على  المرحله، والظروف  اطار 
والعالم، وبذلك يبقى هامش المناورة اوسع. وقدرة صاحب 
دراســة  وعند  الظروفاآلنية،  ضمن  تكييفها  على  الــقــرار 
الظروف التي تمر على بالدنا، في مواجهة االرهاب، وجدنا 
الجهد  عليها  ترتكز  ان  ينبغي  التي  االساسية  القواعد  ان 

الدبلوماسية للعراق لهذه المرحلة هي التالي:

القاعدة االولى: التوافق الداخلي والذي يعزز قدرة صانع 
السياسة  لتكون  موحد،  وطني  بخطاب  القراربالخروج 
مسيرة  فــأن  وهكذا  داخــلــي،  بتوافق  مدعومة  الخارجية 
الماضي  أب  منذ  الشروع  في خط  التي ضمت  االصــالح 
والتي تنبغي ان تسير في اطار صيانة الدستور والقانون، 
المشفوع  االصــالح(   ( شعار  فأن  العرقله،  تواجه  ال  حتى 
التي  العامة  بالخطوط  والمسنود  الجماهير،  بمطالب 
تضعها المرجعيه الدينيه العليا في توجيهاتها، من الممكن 
في  حاسمة  قــرارات  اتخاذ  في  استثنائيا  زخما  يشكل  ان 

سياسة العراق الخارجية للحكومة العراقية

عباس البياتي
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القاعدة الثانية: ال خطوط حمراء فنحن نرحب بأي دعم 
دولي من أي دولة كانت في حربنا ضد داعش، شريطة ان 
يمر عبر الحكومة االتحادية، وضمن القنوات الدبلوماسية 

المعتادة

في  الحاصلة  الصدمة  من  االستفادة  الثالثة:  الــقــاعــدة 
االخيرة،  باريس  احــداث  من  والمتأتية  الدولية،  الساحة 
لحشد دعم دولي اكبر، والدفع بأتجاه التعاطي بجدية اعلى 
من خطر االرهاب الذي يداهم العالم بأسره. تلك الصدمة 
مجموعة  دول  اجتماع  فــي  جليه  مالمحها  بـــرزت  الــتــي 
العشرين االخير في ايطاليا، اذ سيطر خطر االرهاب على 
الطابع  ذات  االجتماعات  في  الحاصلة  النقاشات  مجمل 
من خالل  انعكس  الــذي  االمــر  االســاس،  في  االقتصادي 
المؤتمرات الصحفية والتصريحات االعالمية لقادة الدول 

المجتمعه

القاعدة الرابعة: العمل على توسيع الجبهة االقليمية لمحابة 
مشتركة،  بحدود  العراق  مع  تشترك  التي  سيما  داعــش، 
البيئه  عــن  تكشف  استخباريه،  عمليات  غــرف  لتكوين 
على  ومثاال  ولوجستيأوعسكريأ  ماليا  لآلرهاب،  الساندة 
االول، عن كشفها عن  امس  الكويت  دولة  اعلنته  ما  ذلك، 
خلية ارهابية كبيرة تدعم داعش بالمال وتزويده الصواريخ 
واالسلحة، وتتكون من مواطنين لدول مختلفة من مصريين 

ولبنانيين واستراليين، باالضافة الى الجنسية الكويتيه

القاعدة الخامسة: تحريك اجواء التنافس الدولي لتحقيق 
نجاح عسكري ضد داعش في اطار حفاظ الدول المتنافسة 
على مصالحها في المنطقة من جهة. وابراز قدرتها على 
تحقيق النصر على االرض من جهة اخرى. وذلك من خالل 
واستهدافها  فاعليتها.  وزيــادة  الجوية،  الطلعات  تكثيف 
لتجمعات االرهاب وخطوط االمداد، وبالتالي تمكين القوات 
والعشائر  الحشد  ابناء  من  بالمتطوعين  المسنودة  االمنيه 
الجوي  للنشاط  تتبعنا  التقدم على االرض فمن خالل  من 
لقوات التحالف الدولي، لوضح بشكل واضح زيادة في عدد 
الطلعات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف، بعد تشكيل 

خلية التعاون االستخباري الرباعي.

القاعدة السادسة: االعتماد على الحشد وقوتنا وابرازهم 
عند الحاجه من استخدام قوات مشاة وقصر الدعم على 

الضربات الجوية،

القاعدة السابعة: التقييم المستمر لنشاط الدول الداعمة 
تقييم  في  الجديه  ومــدى  داعــش،  ضد  حربه  من  للعراق 
الدعم، وذلك من خالل تأسيس قاعدة بيانات تقيس مقدار 
السياسة  أساسها  على  تنبني  وفاعليته،  وطبيعه  الداعم 
التعامل  في  المعتمدة  التكتيكات  تقييم  واعادة  الخارجية، 

مع مؤشر التغيرات الحاصلة في قاعدة البيانات

وذلك فنستطيع القول: بانه اليوجد خيار واحد. بل قواعد 
ثابته لتحديد الخيار. ولذلك سيكون الخيار الدولي متغيرا، 
وهذا ماتكشفه الظروف خالل ما يقرب على العام والنصف 
نــدري ما ستخبئه االحــداث  من الصراع مع داعــش، وال  

قريبأ

| العددان ٣٤-٣٥| السنة احلادية عشرة | ربيع االول ١٤٣٦ هـ - كانون االول ٢٠١٥ م42       



       43 | العددان ٣٤-٣٥ | السنة احلادية عشرة | ربيع االول ١٤٣٦ هـ - كانون االول ٢٠١٥ م



المقدمة: -

يعد الفساد االداري والمالي ظاهرة عالمية مرتبطة برغبة 
الفرد بالحصول على مكاسب مادية ومعنوية خارج االطار 

القانوني، اذ تعد من اهم اآلفات الخطيرة التي تفتك 
بالمجتمع وتقف في طريق عجلة التقدم بنواحيه كافة عبر 

تحويل المنفعة المجتمعية الى المنفعة الفردية االمر الذي 
يؤدي الى حدوث فجوة بين الطبقات والمستويات المختلفة. 

مكافحة الفساد االداري
والمالي  في االنظمة الحكومية

مع االشارة الى حالة العراق
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) المبحث االول: منهجية البحث( 

تعد منهجية البحث االطار العام الذي يوضح محتوى 
البحث وذلك لكونها تطرقت الى بيان مشكلة البحث 
الهيكلية  عن  فضال  وفرضياته  واهــدافــه  واهميته 

الخاصة بالبحث. 

اوال: مشكلة البحث: -

هيكلية  في  والمالي  االداري  الفساد  ظاهرة  تفشي 
ــة، وعــجــز االخــيــرة عــن مجابهة هذه  ــدول ال اجــهــزة 
الفساد  حــاالت  تزايد  عن  فضال  السلبية،  الظاهرة 
االداري والمالي المقنن االمر الذي يؤدي الى الحيلولة 
دون معالجة هذة الظاهرة اال بوساطة ابراز العوامل 
االساس التي تسهم في شرعنة الفساد باشكاله كافة. 

ثانيا: اهمية البحث: -

تفشي . 	 على  تساعد  التي  االســاس  النقاط  بيان 
ظاهرة الفساد االداري والمالي. 

جلب اهتمام المعنيين بالشأن الى ظاهرة مستترة . 	
والمالي  االداري  الفساد  وهي  اال  جدا  وخطيرة 

المقنن. 

التي تسهم في حل . 	 الناجعة  الحلول اآلنية  وضع 
هذه الظاهرة السلبية. 

ثالثا: اهداف البحث: -

معالجة اهم مسببات الفساد االداري والمالي في . 	
االنظمة الحكومية. 

تحديد الخطوات االساس التي تسهم في حصر . 	
دائرة الفساد االداري والمالي بأشكاله كافة عبر 

تجفيف اهم منابع الفساد. 
العراقي . 	 العملي  الواقع  الخروج بتوصيات تخص 

وكيفية معالجته بهذا الشأن. 

رابعا: فرضية البحث: -

ان الفساد االداري والمالي ظاهرة سلبية تسهم في 
تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي للبلدان. 

خامسا: هيكلية البحث: -

الى  التطرق  جــرى  فقد  البحث  هــذا  انجاز  لغرض 
المباحث االتية: 

استاذ الدراسات المالية في جامعة بغداد

 أ. محمد عبد الواحد الغراوي
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	- المبحث االول: ) منهجية البحث( وقد جرى فيه 
التطرق الى: 

مقدمة البحثأ. 
مشكلة البحثب. 
اهمية البحثت. 
اهداف البحثث. 
فرضية البحثج. 
هيكلية البحثح. 

االداري  الفساد  وانــواع  )مفهوم  الثاني:  المبحث   -	
والمالي( وقد جرى فيه التطرق الى: 

مفهوم وتعريف الفساد االداري والماليأ. 
انواع الفساد االداري والماليب. 
اشكال الفساد االداري والماليت. 
اسباب الفساد االداري والماليث. 
صور الفساد االداري والماليج. 
الجهات الحكومية العراقية المسؤولة عن مكافحة ح. 

الفساد االداري والمالي
	- المبحث الثالث: التوصيات العملية للواقع العراقي

) المبحث الثاني: مفهوم وانواع الفساد االداري 
والمالي( 

ومفهوم  تعريف  بيان  الــى  المبحث  هــذا  سعى  لقد 
عن  فضال  والمالي  االداري  الفساد  وصــور  وانـــواع 
اشكاله واسبابه، واخيرا فقد تطرق الى بيان الجهات 
حاالت  معالجة  في  تسهم  التي  العراقية  الحكومية 

الفساد االداري والمالي على الصعيد المحلي. 

اوال: تعريف ومفهوم الفساد االداري والمالي: -

عملية  بكونه  والمالي  االداري  الفساد  تعريف  يمكن 
تهديم وعرقلة مسيرة االعمار والتقدم على االصعدة 
اهدار  عملية  بكونها  عرفت  كما  المجتمع،  في  كافة 
الوقت والمال والجهد في المؤسسات العامة، وكذلك 
الدولية  التشريعات  انتهاك  عملية  بكونها  عرفت 
المصالح  تحقيق  بغية  لها  االمتثال  وعدم  والمحلية 
الشخصية او تحقيق اهداف ثانوية التمت بصلة الى 
طبيعة العمل االساس للمنظمة، اما منظمة الشفافية 

العالمية فقد عرفته بكونه ) اساءة استخدام السلطة 
العامة لتحقيق كسب خاص(. 

ومما تقدم يتضح ان هناك معان عدة للفساد تختلف 
باختالف المنطلق االكاديمي الذي يحكم تعريف هذا 
وقانوني  واجتماعي  اقتصادي  هو  ما  فمنه  المفهوم 
وسياسي اال انه اليخرج عن كونه االخالل بالحقوق 
بغية  لها  االمتثال  العام وعدم  والنظام  والصالحيات 

تحقيق مصالح فردية او شبه فردية. 

ثانيا: انواع الفساد االداري والمالي: -

يمكن تصنيف الفساد االداري والمالي الى: -
	:- من حيث الطبيعة القانونية: - ويقسم الى: -

الفساد أ.  وهــو  المقنن:  والمالي  االداري  الفساد 
الذي يوضع له غطاء قانوني داخلي يتعارض او 
يخالف االطار القانوني العام السائد في الدولة. 

وهو ب.   - المقنن:  غير  والمالي  االداري  الفساد 
جميع  يخالف  ــذي  ال والمالي  االداري  الفساد 
االنظمة والقوانين السارية المفعول وليس له أي 

غطاء قانوني صريح او ضمني. 
	:- من حيث طبيعة المستويات االدارية: - ويقسم 

الى: -
يمارس أ.  الــذي  الفساد  وهــو   - الصغير:  الفساد 

من لدن فرد او مجموعة افراد ضمن مستويات 
االدارة الدنيا. 

يمارس ب.  الذي  الفساد  وهو   - المتوسط:  الفساد 
العدد  متوسطة  االفـــراد  من  مجموعة  لــدن  من 

ضمن مستويات االدارة الوسطى. 
الفساد الكبير: - وهو الفساد الذي يمارس من ت. 

لدن مجاميع من االفراد وضمن مستويات االدارة 
العليا. 

	: - من حيث الحجم: - ويقسم الى: -
ــفــردي: - وهــو الــفــســاد الـــذي يــؤدي أ.  الــفــســاد ال

شبه  او  الشخصية  الصالحيات  استغالل  الــى 
الشخصية للفرد. 

يؤدي ب.  الــذي  الفساد  وهــو   - الجماعي:  الفساد 
شبه  او  الجماعية  الصالحيات  استغالل  الــى 

الجماعيةلالفراد. 
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4: - من حيث االقليمية: - ويقسم الى: -
الفساد المحلي: - وهو الفساد الذي ينشأ داخل أ. 

البلد الواحد او االقليم او المحافظة. 
الفساد الدولي: - وهو الفساد الذي يأخذ حيزا ب. 

جغرافيا كبيرا يمتد الى دولة واحدة او دول عدة. 

ثالثا: اشكال الفساد االداري والمالي: -

المخالفات . 	 مجموعة  هي   - السياسي:  الفساد 
االساسية للقواعد واالحكام السياسية التي تنظم 
بهيكلية  االضــرار  الى  تــؤدي  والتي  الدولة  عمل 

المؤسسات عامة واهدار المال العام. 
االدارية . 	 بالمخالفات  ويتعلق   - االداري:  الفساد 

والتنظيمية التي تصدر او تنفذ من لدن موظفي 
المستويات الحكومية كافة. 

الفساد المالي: - ويمثل جميع المخالفات المالية . 	
للقواعد واالسس العامة والضوابط والتشريعات 

المعمول بها في الدولة ومؤسساتها كافة. 
الــفــســاد الــســلــوكــي: - هــو الــفــســاد الـــذي يمثل . 4

للفرد  واالجتماعية  السلوكية  المخالفات  جميع 
الطبيعي والتي تؤدي الى التأثير العيني والمعنوي 
حد  على  والمجتمعية  الحكومية  المنظومة  في 
سواء وتنعكس سلبا على الواقع االداري والمالي 

الحكومي. 

رابعا: اسباب الفساد االداري والمالي: -

هناك مجموعة من االراء ووجهات النظر التي تناولت 
مفهوم واسباب الفساد االداري والمالي ويمكن حصر 

اهم تلك االسباب بما يأتي: -
االسباب السياسية: - والتي تشير الى ان اسباب . 	

الفساد االداري والمالي ماهي اال نتيجة للضغط 
مرافق  فــي  االداريـــة  ــقــرارات  ال على  السياسي 
لبعض  الشخصي  الميول  عن  فضال  الحكومة، 

االراء واالفكار السياسية عما سواها. 
االسباب االدارية: - والتي تشير الى ان اسباب . 	

الى وجود قيادات  يعود  والمالي  الفساد االداري 

غير كفوءة في المواقع االدارية وغير قادرة على 
ادارة الملفات المناطة بها بالشكل االفضل. 

يعزى . 	 الذي  الفساد  وهو   - التراكمية:  االسباب 
محددة،  زمنية  فترة  عبر  تراكمية  اسباب  الــى 
وجود  الى  يعود  انه  القول  يمكن  اخــرى  وبعبارة 
سليمة  غير  وفعلية  واقعية  وتصرفات  حــاالت 
الذي  االمر  الالحقة  للتصرفات  كأساس  تعتمد 
يؤثر سلبا في عدم واقعية التصرفات االخيرة ) 

الالحقة(. 
نزاهة . 4 بعدم  تتمثل  والتي   - القانونية:  االسباب 

وكفاءة واستقالل الجهات القضائية بشكل عام. 
االسباب االجتماعية: - وتتمثل في الفساد الناجم . 5

عن القيم المجتمعية والتركيبة العائلية والسكانية 
والتي تؤدي في بعض االحيان الى تمييز طبقات 

مجتمعية معينة عما سواها. 
اعتماد . ٦ عــدم  فــي  تتمثل   - الــمــالــيــة:  ــاب  االســب

مع  التعامل  فــي  السليمة  ــطــرق  وال االســالــيــب 
االوضــاع  عن  فضال  كافة،  المالية  التصرفات 
الفساد  بأتجاه  تدفع  التي  السيئة  االقتصادية 

االداري والمالي وتفشي الفقر وغالء المعيشة. 
تغييب . ٧ الــى  ــؤدي  ت والــتــي   - الرقابية:  االســبــاب 

المستوى  على  واالشـــرافـــي  الــرقــابــي  الــجــانــب 
العالمي والمحلي بأشكاله المختلفة. 

االسباب الهيكلية: - وتعزو سبب الفساد االداري . ٨
والمالي الى التطورات الحديثة او الواقع العملي 

لنشاط الدولة الحالي. 

والمالي: - االداري الفساد خامسا: صور

سوء االدارة الحكومية. . 	
المحسوبية والمحاباة. . 	
الوساطة.. 	
االبتزاز والتزوير. . 4
اهدار الوقت. . 5
تزايد البيروقراطية االدارية. . ٦
الترهل الوظيفي. . ٧
انتشار الرشوة. . ٨
الغش والتمويه واالحتيال. . ٩
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نهب المال العام. . 0	

المسؤولة  العراقية  الحكومية  الجهات  ســادســا: 
عن مكافحة الفساد االداري والمالي: -

جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي في المؤسسات . 	
الحكومية. 

المفتشون العامون.. 	
ديوان الرقابة المالية. . 	
هيئة النزاهة. . 4

) المبحث الثالث: التوصيات العلمية للواقع العراقي( 

استنادا الى ما تقدم ذكره وتماشيا مع الوضع العملي 
للبيئة المؤسساتية العراقية يمكننا الخروج بالتوصيات 
والحلول اآلنية بغية الحد من ظاهرة الفساد االداري 

والمالي داخل العراق وكما يأتي: -
على . 	 يأخذ  االدارية  بالرقابة  ديوان خاص  انشاء 

عاتقه مهمة مكافحة حاالت الفساد االداري الذي 
يعد سابقا للفساد المالي. 

االعمال . 	 كل  بأنجاز  خاصة  زمنية  معايير  وضع 
االدارية في الدولة واعتماد مبدأ الثواب والعقاب 

عند تطبيقها.
المراد . 	 االعمال  لجميع  الكترونية  ارشفة  عمل 

يستغرق  التي  الزمنية  الفترة  لتحديد  تنفيذها 
ــل عــمــل مــن االعـــمـــال عــبــر اعـــداد  انــجــازهــا ك
للعمل  العملي  الــواقــع  الــى  تستند  احصائيات 

المؤسساتي. 
عند . 4 البيروقراطية  ــراءات  االجــ حــاالت  تالفي 

التحقيق بملفات الفساد االداري والمالي وتفويض 
الجهات  الى  والقضائية  التحقيقية  الصالحيات 
السلطة  في  حصرها  وعدم  الفرعية  الحكومية 

القضائية المركزية. 
العمل على تجفيف منابع الفساد االداري والمالي . 5

الفردية  الحقوق  ثقافة  نشر  عبر  متعمد  الغير 
لالفراد كافة. 

االداري . ٦ للفساد  التشريعية  الحاضنة  مكافحة 
والمالي من خالل الغاء بعض القوانين االستثنائية 

القوانين  على  والــتــركــيــز  والــطــارئــة  والــفــرديــة 
الجمعية. 

افراد . ٧ لجميع  واالرشــاد  والتوعية  العام  التثقيف 
المجتمع بغية التقليل والحد من الفساد باشكاله 

كافة.
للمسؤولين . ٨ ــة  االداريـ المواقع  في  النظر  اعــادة 

تنظيمي  هيكل  تصميم  عن  فضال  الحكوميين، 
لــدن  مــن  الـــدولـــة  مــؤســســات  لجميع  حــكــومــي 
اختصاصيين في هذا الشأن بغية معالجة حاالت 

اختالل االنظمة االدارية. 
على . ٩ تأخذ  باالستثمار  متخصصة  هيئة  انشاء 

والــتــعــاقــدات  االعـــمـــال  جــمــيــع  تنفيذ  عــاتــقــهــا 
الحكومية. 

الحكومية . 0	 والــتــعــاقــدات  االعــمــال  تنفيذ  حصر 
نظام  لتطبيق  السنة  من  محددة  زمنية  فترة  في 

الرقابة السابقة والمرافقة والالحقة للصرف. 
تطبيق مبدأ الرقابة المتعددة االطراف ) الثالثية . 		

او الرباعية.. .( الداخلية والخارجية على االعمال 
الحكومية. 

ترشيق الترهل الوظيفي من خالل دمج الدرجات . 		
الوظيفية الحكومية، فضال عن الترهل الحكومي 
عبر دمج الوزارات والهيئات والدوائر مع بعضها 

البعض. 
معالجة حاالت التضارب الحاصل بين المؤسسات . 		

الرقابية من خالل دمج هيئة النزاهة مع مكاتب 
المفتشين العموميين وجعل ارتباطها بجهة اعلى 
من الوزارات الحكومية، فضال عن انشاء هيئات 
حسب  تخصصية  ومالية  ــة  واداري رقابية  اخــرى 

طبيعة االعمال المطلوب رقابتها. 
الذي . 4	 والمالي  االداري  المعلومات  بنك  انشاء 

جميع  عــن  معلومات  توفير  عاتقه  على  يأخذ 
قاعدة  بمثابة  يعد  والـــذي  الحكومية  االعــمــال 

بيانات حكومية. 
والــمــصــدر . 5	 الــمــعــلــومــة  عــلــى  الــحــصــول  تسهيل 

المختلفة  بأشكاله  الفساد  حاالت  عن  االخباري 
الــهــويــة الشخصية  الــحــفــاظ عــلــى ســريــة  عــبــر 
معلومات  أي  طلب  عدم  يجب  اذ  المبلغ،  للفرد 
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عن شخصية وهوية الشخص المبلغ عن حاالت 
الفساد. 

وتقويم . ٦	 لتقييم  متخصصة  اقسام حكومية  انشاء 
االداء المؤسساتي. 

تدعيم الجانب التحفيزي بأستخدام مبدأ الثواب . ٧	
والعقاب المادي والمعنوي لالفراد.

وداخلية . ٨	 خارجية  االطــراف  متعددة  لجان  وضع 
لالفراد المشاركين ضمن الهيكل الحكومي التي 
تأخذ على عاتقها تنفيذ عملية الشراء المباشر 

الحتياجات الجهات الحكومية
والمالية . ٩	 والمحاسبية  االداريــة  المبادئ  تطبيق 

واالداري  المالي  الملف  ادارة  عند  الحصيفة 
للحكومة والسيما فيما يتعلق بتوحيد المصطلحات 

واالجراءات الخاصة بالعمل المحاسبي. 
دوائـــر . 0	 لموظفين  ــي  ــق واالف الــعــمــودي  الــتــدويــر 

االداريـــة  المناصب  مستوى  على  كافة  الــدولــة 
والصالحيات. 

االقتصادية . 		 الــجــدوى  دراســـات  على  االعــتــمــاد 
واالجتماعية في جميع مؤسسات الدولة واعتباره 

سياق عمل ثابت لتنفيذ االعمال الحكومية.
وحــدود . 		 والمالية  ــة  االداريـ الصالحيات  تحديد 

االنفاق العام الحكومي. 
منح الدعم التام والمتكامل وتخويل الصالحيات . 		

بغية  الداخلي  والتدقيق  الرقابة  الرقابية الجهزة 
والمرافقة  السابقة  الــرقــابــة  ــراءات  اجــ تفعيل 

والالحقة للصرف. 
والتدقيق . 4	 الرقابة  وهيئات  اجهزة  ارتــبــاط  فك 

الداخلي من المستويات االدارية المتواجدة فيها 
الى المستويات االدارية االعلى رتبة منها لغرض 
اظفاء حالة االستقالل الوظيفي لهذه الدرجات. 

مواكبة الواقع العراقي عند اعداد الموازنة العامة . 5	
للدولة وعدم االعتماد على البيانات السابقة عبر 

تبني اسس وطرق الموازنة الصفرية. 
والمحاسبية . ٦	 االداريــة  الوظيفية  المالكات  تعزيز 

النزاهة  كهيئة  الرقابية  الهيئات  في  والمالية 
ومكاتب المفتشين العموميين، اذ لوحظ في هذا 
من  هم  الهيئات  هذه  موظفين  معظم  ان  الشأن 

حملة مؤهالت القانون االمر الذي يصعب عليهم 
اكتشاف حاالت الفساد االداري والمالي. 

الجامعات . ٧	 فــي  اكاديمية  مهنية  دراســـات  فتح 
ــي تــخــصــصــات الــعــلــوم  والــمــعــاهــد الــعــراقــيــة ق

المحاسبية والمالية واالدارية والقانونية. 
ــعــدد مــن الــقــضــاة . ٨	 ــد الــجــهــات الــقــضــائــيــة ب رفـ

قضايا  حسم  فــي  ــراع  االسـ لغرض  المختصين 
الفساد االداري والمالي. 

الى . ٩	 الحاجة  عند  الــخــاص  بالقطاع  االستعانة 
الجهات المحاسبية والرقابية والقانونية كمكاتب 
المحاسبين القانونيين وتنظيم الحسابات فضال 

عن مكاتب االستشارات القانونية. 
للمبادرة . 0	 جــوالــة  رقــابــيــة  ميدانية  فــرق  انــشــاء 

االداري  الفساد  ومكافحة  ردع  فــي  واالســهــام 
والمالي وعدم االعتماد على المعلومة الواردة من 

المصدر الخارجي فقط .
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تمهيد:

الفساد اإلداري: هو: كل سلوك منحرف يمارسه بعض 
الموظفين داخل الجهاز االداري، تؤدي الى انحراف الجهاز 
عن أهدافه المرسومة للمصلحة العامة. وقد عرف بأنه: 

» سوء استغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة«1. 
وعرفه العلماء القدامى بأنه: خروج الشيء عن حال 

استقامته وكونه منتفعًا به. 

نظرات في النزاهة واالصالح

ورقة عمل
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المستقيمة  الحال  على  الحصول  وهو  الصالح،  ونقيضه 
النافعة	.فاالصالح ان هو أعادة االمور الى نصابها وليس 
أو  والمنفعة  المستقيمة  الحال  بغية  الحداثة  او  التجديد 

المصلحة العامة.

وخير من شخص الفساد وذكر مظاهره ثم قدم له الحلول، 
القرآن الكريم. قال اهلل تعالى: )َوِإَذا تََولَّى َسَعى ِفي اأْلَْرِض 
اَل يُِحبُّ الَْفَساَد(  ُ ِليُْفِسَد ِفيَها َويُْهِلَك الَْحْرَث َوالنَّْسَل َواهللَّ
)سورة البقرة: 05	( .وقال تعالى: )وِإَذا ِقيَل لَُهْم ال تُْفِسُدوا 
ُهُم  ِإّنُهْم  أاَل   )		( ُمصِلُحوَن  نْحُن  ِإّنَما  َقالُوا  األَْرِض  في 

الُْمْفِسُدوَن َولَِكن ال يَشُعُروَن )		(( )سورة البقرة( .

قادة  أو  مصلحين  أنفسهم  يعدون  المفسدين  من  فكثير 
لالصالح وكثير من ناقصي الخبرة يعدون أنفسهم مراجع 
وعلينا  والمختصين  والمهنيين  الخبرة  اهل  مواقع  يحتلون 
ان نشعرهم بذلك أوال واقناعهم بشدة. فقد بدأ االنحراف 
بتصدي هؤالء الدارة مؤسسات الدولة، فكانت هذه النتائج 
كله خطأ مهما  البناء  يكون  بنى على خطأ  الطبيعية. فما 
أصلحنا البناء والفروع. فنحن بحاجة الى ثورة أي اصالح 

الجذور.

مفهوم النزاهة والفساد

النزاهة ليست تخصصا أو حقال علميا مستقال، بل فلسفة، 
وثقافة عامة، ونظام فكري، و خطاب يستمد وجوده وأهميته 
الدين  وعلوم  واألخالق  الفلسفة  كثيرة وال سيما  من علوم 
والشريعة، واالعالم، واإلدارة، والقانون، والسياسة.، وعلم 
والقضاء  االقتصاد  وعلم  واألدب  النفس،  وعلم  االجتماع، 

وغيرها.

يستند  الـــذي  التخطيط  و  الرصين  العلمي  البحث  إن 
القائم  للواقع  علمي  دقيق  وتحليل  علمية،  دراســات  الــى 
وتخصصات  كثيرة  لعلوم  واستثمار  مختلفة  مناهج  على 
مختلفة وال سيما الفلسفة، كفيلة بايجاد نهضة شاملة في 
ذلك  الدولة.  ومؤسسات  العراقي  المجتمع  ميادين  جميع 
الميادين  مختلف  في  شامال  يكون  أن  ينبغي  النهوض  أن 
واالجتماعية  واإلعالمية  واالقتصادية  والعلمية  السياسية 
والثقافية وغيرها، لصناعة ثقافة النزاهة ال القصور على 

الرقابة ووسائل الردع والجهات األمنية والقضاء.

وهذا مادعا اليه بعض المعنيين بالنزاهة في أحد مؤتمرات 
هيئة النزاهة	 الى ثقافة للنزاهة شاملة ))تبدأ من الذات من 
النفس الى األسرة والمجتمع والمؤسسات العلمية والتربوية 

والثقافية والمنظمات غير الرسمية بمكافحة الفساد( (4.

كلية التربية للبنات / جامعة بغداد

أ.د. حسن منديل حسن العكيلي
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وبرامجها  النزاهة في عملها  هيئة  تعتمد  أن  ينبغي  لذلك 
الدراسات العلمية الرصينة والتخطيط الدقيق المتواصل، 
واالختبارات العلمية والعملية على وفق استراتيجية طويلة 
األمد، وان تعتمد أبناء البلد المتميزين المبدعين، والعلماء 
من  وتجعله  حثيثا  سعيا  ذلك  الى  تسعى  وأن  المخلصين، 
تحمل  فــي  وتشركهم  وتدعوهم  عنهم  فتبحث  أولوياتها 
إن  ذلك  البلد  لبناء  الفقري  العمود  وجعلهم  المسؤولية، 
وتهميشهم في  إقصاء هؤالء  الى  دائما  المفسدين يسعون 
مؤسسات الدولة، ألنهم يرون فيهم خطرا على مصالحهم 

وسببا لفضح الفساد.

)فلوال العلماء والمفكرون األخيار لهوى المجتمع واندثرت 
التقدم واضمحل كيان الحضارة وساد الخمول وخيم  اثأر 
الجهل( ، وفقدان العلماء نقص في األرض ونقص في الحياة 
كما أشار الباري عز وجل في كتابه العزيز: )أََفال يََرْوَن أَنَّا 
نَْأِتي اأْلَْرَض نَنُْقُصَها ِمْن أَْطَراِفَها أََفُهُم الَْغاِلبُوَن( )األنبياء: 
مع  يتقاطع  لالية  الظاهر  المعنى  ان  ذلك  اآليـــة44(.  من 
هو  األرض  فنقص  فشيئا.  شيئا  األرض  لخلصت  الواقع 

فقدان العلماءوالصالحين.

التعليم العالي واإلصالح:

الشامل  الــجــذري  اإلصــالح  العراقي  المشهد  فــرض  لقد 
شرطا أساسا ال بديل منه. وذلك دليل واضح على فشل ما 
آلت اليه المنظومة السياسية واألجهزة المتصلة بها. ومهما 
يعقدون  المختلفة  بشرائحهم  العراقيين  فإن  أمر  من  يكن 
اآلمال بإصالح شامل يؤسس على دراسات علمية رصينة 
وأكثر  أفضل  حالة  الى  حالة  من  والعراقيين  العراق  ينقل 

إشراقا.

العالي  التعليم  تولي  أن  الــى  االصــالح  لجان  أدعــو  لذلك 
عنايتها الكبرى، ذلك أن التعليم العالي والبحث العلمي هما 
تحديات  فثمة  لإلصالح،  الركين  والركن  األساس  المعيار 
والسيما  والجامعات  العالي  التعليم  قطاع  يواجهها  كثيرة 
استقالليتها التامة. والنأي بهما عن التدخالت السياسية. 
ترى خصوصية  ال  فانها  رصينة  بدت  مهما  السياسة  فان 
ينحسر  أن  ينبغي  لــذا  الجامعات.  فــي  العلمية  ــالدارة  لـ

دورها في رعاية الديمقراطية العلمية من غير التدخل في 
خصوصيتها.

في  والثقافي  واألدبــي  العلمي  ركودنا  أسباب  أهم  من  إن 
شخصيات  بـــروز  وعـــدم  والتعليمية  العلمية  مؤسساتنا 
في  عهدناه  كما  العالم،  في  مؤثرة  كبيرة  وأدبــيــة  علمية 
عن  ناهيك  العلمي،  التشجيع  فقدانها  قبُل،  من  العراق 
معاييرعلمية  ــى  ال استنادها  وعـــدم  استقالليتها،  عــدم 
رصينة وشفافة في انتخاب اداراتها، مما أّدى الى فقدان 
وجهات  وإحــالل  فشيئا  شيئا  والجامعية  العلمية  التقاليد 
النظر محلها ومخالفة التعليمات. فليس سوى جهاز اداري 
تقليدي وقوانين وتعليمات ادارية روتينية تفقد روح اإلبداع 
في تطبيقها. وذلك الذي قتل كثيراً من النفوس المستعدة 
للتفوق العلمي، وخنق كثيرا من العبقريات المتهيئة للظهور. 
وأّدى الى حرمان مؤسساتنا العلمية من التقّدم والرقي، وال 

ترَقى البلدان اال بُقدرات كفاءات أبنائها.

ان الواقع الذي نقف عليه في مؤسساتنا العلمية والتعليمية 
هو: إن نسبة كبيرة جدا من حملة األلقاب العلمية العالية 
العلمية  مؤسساتنا  فــي  يجري  مّما  مستاؤون  محبطون 
والتعليمية، ويرون أنها تفقد الشفافية والعدالة والتشجيع 
العلمي سوى روتين اداري، ولو شكلت لجنة علمية رصينة 
محايدة لهذا الغرض لتوّصلت الى نتيجة مؤلمة هي فشل 
على  اللجنة  هذه  ولوقفت  ذريعا،  فشال  العلمية  اإلدارات 
العلمية  األلقاب  المفرطة على حقوق  التجاوزات  كثير من 
اللجان  فبعض  تخصصه.  بحسب  كل  العلمية  وشؤونهم 
العلمية والدراسات العليا في األقسام العلمية يرأسها من 
العليا،  الدراسات  وتدريس  العلمي  باالشراف  له  تجربة  ال 
وعدم وجود معايير علمية شفافة للمنافسة العلمية بحسب 
النقاط العلمية وحلّت محلها معايير جديدة حتى أّن بعض 
على  االستحواذ  أجل  من  عميد  تعيين  في  تسهم  الجهات 

الكلية من خالله.

إّن نظام الترشيح والمنافسة بحسب النقاط العلمية من أهم 
التدريسية،  الهيئة  بهاأعضاء  يعتّز  التي  الجامعية  التقاليد 
ذلك أنها تعطي كّل ذي حق حقه، وترقى بالمستوى العلمي 
واإلداري للجامعة، فثمة عوامل قد تكون مقصودة إلجهاض 
كالترشيح  آخرها  الرصين،  الجامعي  العلمي  النظام  هذا 
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للملحقيات الثقافية، ما كدنا أن نسمع به حتى انتهت مدة 
الترشيح فأهملت االستمارات التقديم وكأنه إسقاط فرض، 
التي  السابقة  الرسمية  الترشيحات  في  تجربتنا  وبحسب 
يعمل خالفها وخالف الضوابط والتعليمات على الرغم من 
مصادقة مجلس الكلية عليها. مما يضيع فرص ذوي النقاط 
العالية، وشمول من هم دونهم. وقد تفنن بعض المتنفذين 
باجراءات إقصاء ذوي النقاط العلمية العالية في التنافس 
دورهم  أداء  في  العلمية  األلقاب  حقوق  وانتهاك  العلمي، 

القيادي في الجامعات.

خاتمة:

ان اإلصالح ليس قرارا يتخذ أو شعارا يرفع ثم يذهب إدراج 
والجهود  اإلصالحات  من  شاملة  منظومة  ولكنه  الرياح، 
واالجتماعية  التعليمية  األنظمة  بناء  وإعــادة  المتضافرة، 
واإلدارية والثقافية للمجتمع والحكومة..ومن أهم الوسائل 

التي يمكن أن تعالج الفساد:

- وضع المعايير العلمية الصارمة في حسن اختيار الشخص 
المناسب النزيه األمين في المواقع المهمة المختلفةو تقويم 
واالختيار  التوظيف  في  العدالة  عن  وفضال  دوريــا.  أدائــه 
وتوزيع المناصب والتنافس عليها. والحد من الصالحيات 

التي يمكن أن تستغل لتحقيق مكاسب شخصية.

واتخاذ  الدينية،  والبواعث  األخالقية،  القيم  استثمار   -
)ع(  البيت  وأهــل  )ص(  محمد  النبي  من  الحسنة  األســوة 

والصحابة والعلماء )رض( في نشر ثقافة النزاهة.

البحث  الــى  يستند  األمــد،  طويل  استراتيجي  تخطيط   -
العلمي الرصين، لوضع المناهج التربوية ذات الصلة. وعقد 
االنتماء  لتحقيق  الـــدورات  وإقامة  والمؤتمرات  الــنــدوات 
واستحداث  والخبرات  القدرات  ولتطوير  الوطني.  والوالء 

آليات علمية لكشف الفساد.

تسعى  للنزاهة مستقلة،  إعالمية خاصة  تأسيس شبكة   -
في تعزيز الدور اإلعالمي في رصد حاالت الفساد االداري 
العام  والمال  السلطة  استخدام  ســوء  ومظاهر  والمالي، 

وهدره وعرضها على الرأي العام باألدلة والوثائق بعيدا عن 
التسقيط والتشهير.

النزاهة  ثقافة  من  معينة  نسبة  بنشر  نجاحنا  إن  وأخيرا: 
وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد، يقابله ارتفاع في نسبة 
والعلمية  االقتصادية  الميادين  بمختلف  الوطني  التقدم 
ثقافة  النجاح في نشر  والثقافية وغيرها، وان  والسياسية 
النزاهة يعني زيادة اإلنتاجية وزيادة تدفقات رؤوس األموال 
أضعاف الناتج المحلي للبالد، فضال عن زيادة في متوسط 

دخل الفرد العراقي

الهوامش :

	  - ينظر: الفساد اإلداري واملالي 	: 	
	 - الكشاف، للزمخشري 	/٦	

	 - املنعقد  يف تأريخ 5-٦/متوز/00٩	 )ص		(. 
)النزاهة والفساد يف  النبأ،ملف تخصصي:  4 -  شبكة 

العراق(. 
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الفساد اإلداري
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المقدمة: 

الفساد االداري: 

الــمــشــكــالت  اخـــطـــر  ــن  مـ االداري  الــفــســاد 
االجتماعية التي يواجهها العراق بعد االرهاب 
من حيث الخطر والشدة اذ ان الفساد االداري 
يولد ردة فعل سيئه جدا لدى المواطن عندما 
يتـــعامل معه فـــــــــي حياته اليوميه خـــــــــــــالل 
من  للدوله  المــختلفه  االجتماعية  االنــســاق 
بعينهم  اشخـــاص  او  وزارات  او  مؤسســــــات 
اذا أســـــتشرى  الفساد االداري  وال يخفى بأن 
المواطنة  يضعف  الدولـــــة  مفاصل  كافـــة  في 
وكذلك يمـــثل مأزقــــــــــــا للحــــكومة والتـــــــــي 
تتـسم بعض شخصياتها في كثير مــــن االحيان 
تنطلق  هنا  ومـــن  علية  التغطيــة  او  بالـــــفساد 

اهمية هــذا الموضوع.

مفهوم الفساد االداري: 

 (( انــه  على  العامة  االدارة  معجم  في  يعرف 
ازمة خلقية في السلوك( ( تعكـــــس خلال في 

القيم وأنحرافا في توجة االفراد على مستوى 
الضـــــــــوابط والمعايير التي استقرت عزما او 
البنــــاء  وشكلت  الجمـــــاعة  حياة  في  تشريعا 

القيـــمي في كيـــان الوظيفة العامة)	(.

 وكــــذلك يعــرف بانــه

)) أنتشار المحسوبية والرشوة في المعامالت 
في  والــلــوائــح  القوانين  واســتــغــالل  المنطقة 

التطبيق للمصالح الشخصية( ( )	(.

اوال: - اشكال ومظاهر الفساد االداري

1- استغالل المنصب العام: -

يتمتعون  الذين  المسؤولين  من  الكثير  يلــــــجا 
بمناصب ادارية في اجهزة الدولة الى استغاللها 
من اجل تحقيق مكاسب مادية ومع مرور الوقت 
اعمال  رجــال  أو  شركاء  الــى  هــؤالء  يتحــــول 
وبالتالي  حكومين  مسؤولين  كونهم  جانب  الى 
طرق  عن  البحث  في  أهتمامهم  يتحــــــــــــول 
على  اموالهم  زيــادة  مـــــــن  تمكينهم  وأساليب 

استاذ علم االجتماع في جامعة بغداد

د.ثائر احمد العمار
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حساب االهتمام بمتطلبات المواطن في بلدهم 
.)	(

2-  التجاوز على المال العام: -
ان اكثر المشمولين بسلوك التجاوز على المال 
والمسؤولين  السياسيين  طـــــــــبقة  هم  العام 
الحكوميين الذين يستخدمون نفوذهم من اجل 
عالقات  تربطهم  الذين  الغير  مصالح  تحقيق 
او مصالح مادية: مثل التسهيالت للتجار باخذ 
القروض دون ضمانات او اخذها بفوائد قليلة 

مقابل تقديم رشوة للمسؤول )4(.

٣-  الرشوة - قبول الهدايا: -
بوصفها  البيروقراطية  مظاهر  ادنـــى  وهــي 
والدينية  االجتماعية  القـــــــيم  عــن  خــروجــا 
واالخالقية وهي من اشد الجرائم خطورة على 
حسن ســـــير االدارة الحكومية، فالدولة عندما 
تعهد لموظفيها القيام باعمالهم فمن المفترض 
ان يؤديها وفقا لقواعد محددة تستهدف الصالح 

العام )5(.
٤- الوساطة والمحسوبية: -

لقد تطرق الدكتور ) علي الوردي( لهذه المشكلة 
التناقض  لالزدواج من جراء  نموذجا  وعــــدها 
تكونين  فــي  والحديثة  القديمة  الثقافة  بين 
لجوء  بها  ويقصد  العراقي،  الفرد  شخصـــــية 
الشخص الى وسيط من أولى االمر النفوذ في 

سبيل تمشية اموره )٦(.
5-  سرقة أمـــــوال الدولة. 
٦-  أفشاء اسرار العمـــــل. 

٧- سوء معاملة المراجعين. 

ثــانــيــا: -االســـبـــاب االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
للفساد االداري

يتاثر الفرد بالعــــــــــــــوامل االجتماعية والثقافية 
مـــن محيطة الــذي ينشأ فيه وهــــــي عملية تعلم 
التفـــــــــــــــاعل  علـــى  وتقـــــوم  وتنشئة  وتعليم 
تشــــــكل  خبرة  الفرد  وتكســـب  االجتمــاعي 
لـــدية ســــــلوكا ومعبــــير واتجاهات مناسبــــــــــة 

مـــــــعينة تمكنة لالندماج مع  الدوار اجتماعية 
المجتمع والتوافق مـــع أفراده وتبدأ بالمـــــــجال 
االسري ثم االجتماعي ثـــــــم الوظيـــــــفي الذي 
السلبيات  فيه  يـــــمارس  الذي  بالميدان  يتمثل 
التي تنشأ عليها والتي شـــــــكلت ثقافتــــــة في 
قبول الفساد بشكل طبيعي كونة تربى عــــــــلى 
مثل هذا النوع من السلوك وأسس ثقافة عليه 

.)5 (
ثالثا: -آثـــار الفســاد االداري

مؤشرات . 	 على  تظهر  االقتصادية:  اآلثــار   
لالقتصاد  التنافسية  القدرة  وعلى  التنمية 

مع العالم. 
آثارة في تعزيز التضخم والذي ظهر بشكل . 	

االخــتــالالت  بسبب   	00	 عــام  بعد  كبير 
الذين  المسؤولين  الكثيرمن  الهيكلية وقيام 
ــوزارات  الـ ادارة  فــي  بالكفاءة  يتمتعون  ال 

واحدثوا االزمات االقتصادية.
اآلثار االجتماعية: التاثير في تدني مستوى . 	

الـــدول  مــعــضــم  تــخــصــص  ــي  ــت وال التعليم 
بناء  اجــل  مــن  للتعليم  ضخمة  ميزانيات 
المال  وأسس  وتعزيز  البــــــــشرية  القدرات 

البشري وبناء المجتمع.
االداري . 4 الفساد  اثــر  لقد  الصحية:  ــار  اآلث

ــعــراق  ــدنــي الـــواقـــع الــصــحــي فــي ال فــي ت
وتاخر الرعاية الصحية والذي يعد المعيار 
البلد  تــقــدم  مــدى  على  للحكم  االســاســي 

مقارنة بالعالم )٦(.

النتائج المترتبة على الفساد االداري: 
واداء . 	 العمل  قيمة  ويضعف  المهنة  تراجع   

الواجب الوظيفي. 
العلمية . 	 الــكــفــاءات  هــجــرة  عــلــى  يــشــجــع 

وبنـــــسبة ) ٨0٪ (.
التنمية . 	 مـــعـــدالت  يــقــلــص  الفســــــــاد 

واالستثمار المــــباشر. 
االساءة لســـــــــــــمعة البلد فـــــــــي المعامالت . 4

االقتصادية. 
عـــــــدم العــــــــــدالة فــــــــي توزيع الثروة. . 5
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التوصيـات: -
 يجب تعزيز التربية االخالقية والدينية بدءا . 	

من االسرة بالقيم والمعايير الصحية للفرد. 
الدراسة . 	 منذ  وذلك  ثقافيا  االفــراد  أعــداد 

االبتدائية علم االخالق
توعية المواطنين بآثار الفساد االداري.. 	
ــا كانت . 4 فــضــح االشـــخـــاص الــفــاســديــن ايـ

مناصبهم لتعزيز ثقة الموطن بالحكومة.
 وضع استراجيات تكافح البطالة والتضخم . 5

اللذان يولدان الفساد االداري بكافة اشكالة.
المجتمع . ٦ نشاطات  و  دور  وتكثيف  تفعيل 

الرقابة  في  دورها  تمارس  وجعلها  المدني 
المستمرة.

أنجاز . ٧ مهلة  وتحديد  العمل  وسائل  تبسيط 
المعامالتبأقل نفقة ممكنة وأسرع وقت. 

ضرورة العمل بمبدأ اختيار العنصر البشري . ٨
العلمية  المنافسة  اساس  على  يكون  الذي 
التحليل  شروط  تحت  والعلمية  الصحيحة 
ما  وهــذا  العلمي  واالختصاص  الــدراســي 

يساهم في عملية االصالح االداري.

المصادر: 
الــمــوارد . 	 ادارة  معجم  الــصــحــاف،  حبيب   

مكتبة   	 ط  العاملين،  ــؤون  وشـ البشرية 
لبنان، ناشرون ٩٩٧	، ص٩٩

الفساد . 	 مفهوم  الفضيل،  عبد  محمود   
 ،	0٩ الــعــدد  المستقبل  مجلة  ومعاييرة، 

004	، ص 5	
جريدة . 	 واالفـــســـاد،  الــفــســاد،  أيــغــن،  بيتر 

الصباح، العدد ٧	4	، 00٦	، ٦	
االثــار . 4 حسين،  صالح  عبد  محمد  دكــتــور 

االقتصادية واالجتماعية للفساد في العراق، 
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 ورقة نقاشية
 حول مكافحة الفساد
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تمهيد:

)لكل  وسلم(  والــه  عليه  اهلل  رســول اهلل )صلى  قــال 
ذاته  بحد  هو  واإلداري  المالي  فالفساد  دواء(،   داء 
إذا  عليه  والقضاء  معالجته  يمكن  المجتمع  على  داء 
ما كانت النية سليمة في مكافحته من قبل الحكومة 
إن يكون شبيها  والمواطن نفسه وبشكل جذري قبل 
بمرض )السرطان( الذي ال يكمن معالجته إن ترسخ 
وقد  ــســان.  اإلن مــن جسد  يتجزأ  ال  جـــزءا  وأصــبــح 
وجدت الحكومات والمؤسسات والهيئات االجتماعية 
الظاهرة  الدوليةأن عالج هذه  والمؤسسات  المحلية 
والقضاء عليها أو محاصرتها على األقل ال يمكن أن 
الجوانب،  متعددة  إستراتيجية  اعتماد  بدون  يحدث 
فالفساد)Corruption( كما عرفته منظمة الشفافية 
العالمية هو )إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق 
كسب خاص(، والذي ال يمثل ظاهرة منعزلة عن اإلطار 
بل  فحسب  فيه  ينمو  الذي  واالقتصادي  االجتماعي 
هو عرض لمشكالت قائمة ) الرشوة ، المحسوبية ، 
المحاباة ، االحتيال ، اختالس اموال الدولة ، التزوير 
مخالفة   ، السلطة  استغالل  طريق  عــن  االنتفاع   ،
من  التهرب   ، األمــوال  غسيل  والتعليمات،  القوانين 
إستراتيجية  أي  فــأن  لذلك   .) ....الـــخ   ، الضرائب 
األسباب  االعتبار  بعين  تخذ  ال  الفساد  لمكافحة 

والدواعي التي أدت وساعدت على نمو وتفشي هذه 
إعادة  على  ساعدت  التي  اآلليات  وكذلك  الظاهرة، 
إنتاجه في مرافق ونواحي الحياة المختلفة، لن تكون 

إستراتيجية ناجحة وناجعة لمواجهة الفساد .

حلوال  االستراتيجيات  هــذه  تتضمن  أن  بــد  ال  إذ 
منطقية وواقعية  وبشكل علمي ومهني لألسباب التي 
لنجاح  البد  المجتمع،إذ  في  ونموه  تفشيه  إلى  أدت 
جهود مكافحة الفساد ان تتبع إستراتيجية شاملة وان 
يتم إعداد هذه اإلستراتيجية طبقا للظروف الوضعية 
والمالية  والقانونية  التشريعية  والبيئة  والمكانية 
ال  الحلول  هذه  فبدون   ، والمجتمعية  واالقتصادية 
يمكن إن تكون هذه االستراتيجيات الموضوعة أكانت 
الفساد  مكافحة  في  ومؤثرة  فاعلة  دولية  أم  محلية 
ومنعه والحد من انتشاره، فضال عن مكافحة غسل 

األموال .

مما تقدم أعاله ومساهمة مني في تقديم مقترحات 
المقترحات  من  غيرها  مع  تتضافر  جديدة  واطــر 
لتنضيج  المقدمة  األخرى  الجديدة  واألطر  واآلليات 
ومحاربة  لتطويق  وواقــعــيــة  عملية  استراتيجيات 
والبحث  الــرضــا  تنال  ان  أمــال  الــفــســاد.  ومكافحة 
األمن  ولتحقيق  العامة،  للمصلحة  خدمة  والتطوير 

عقيل جبر علي المحمداوي
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شعبنا  ألبناء  والرفاهية  والنزاهة  والتقدم  واألمــان 
مجال  في  نموذجين  قدمت  العزيز.  ووطننا  الكريم 

مكافحة الفساد وكاالتي :

النموذج األول / إصالح األجهزة الرقابية ) الجهاز 
الرقابي ( : 

واألنظمة  والقوانين  التشريعات  منظومة  إصالح    -
األجهزة  عمل  تنظم  التي  والــضــوابــط  والتعليمات 
 ، النزاهة  هيئة   ، المالية  الرقابة  ديــوان   ( الرقابية 

مكاتب المفتشون العموميين ( .

واآلليات  اإلجـــراءات   ) هــنــدرة    ( إعــادة هندسة   -
تخص  التي  التنظيمية  والهياكل  واألنشطة  واإلعمال 
والفجوات ولتحسين  الثغرات  الرقابية لسد  األجهزة 
ومنع  لمكافحة  واآلليات  اإلجــراءات  نظام  وتحصين 
العموميين  المفتشين  مكاتب  فصل  منها   ( الفساد 
للمفتشين  هيئة  تشكيل  الوزير من خالل  عن سلطة 
هيكلية  وفــق  ــوزراء  ــ ال بمجلس  ترتبط  العموميين 
اإلجـــراءات  بين  الفجوة  تقليص  مناسبة،  تنظيمية 
كما  مقارنتها  خــالل  مــن  الرسمية  وغير  الرسمية 
والتعليمات  والتشريعات  السياسات   فــي  مــحــددة 

بحسب ما موجود في الواقع العملي، ...الخ ( .

 ، المهنية   ( الرقابية  األجهزة  عمل  بيئة  إصــالح   -
 ، والثواب  العقاب  مبدأ  تفعيل   ، األشخاص  اختيار 
تقييم نظام تطوير وتدريب المالكات الرقابية بشكل 
عن  والتحري  المتابعة  دور  تفعيل   ، وواقعي  علمي 
وضمان  مختصة  دائــرة  خــالل  من  الفساد  مظاهر 
استقالليتها ونزاهتها، ضرورة وجود معايير للقياس 

الرقابي ومؤشرات فساد ونزاهة .... الخ (.

واإلقليمية  المحلية  االتفاقيات  تقييم  ضـــرورة   -
ومكافحة  محاربة  مجال  في  الصلة  ذات  والدولية 
الفساد وغسل األموال، والتوقيع على اتفاقيات دولية 
الفساد  لمكافحة  الدولية  األكاديمية  منها   ( مهمة 
دول  من  فاعلين  أعضاء  لها  دولية  منظمة  بصفتها 

والتدريب  والدعم  الخبرات  تقديم  عن  فضال  عدة 
الفساد،  مكافحة  مجال  في  واالستشارة  والتطوير 
مكتب  تفعيل  وضــرورة   ، العالمية  الثقافة  ومنظمة 
مكافحة غسل األموال الذي له دور كبير في تحديد 

المعامالت المشبوهة بغسل األموال(.

من  بدال  الفساد  أفعال  عن  التبليغ  ثقافة  إشاعة   -
وعدم  اإلطراف  وتواطؤ  والكتمان  بالسرية  إحاطتها 
والمتابعة  التحري  خــالل  إالمــن  رصــدهــا  إمكانية 
والشكاوى الكيدية ، وتفعيل نظام مكافأة الموظفين 
العموميين الذين يبلغون عن القيام باإلعمال المحظورة 
من جانب الزمالء او من جانب الجهات التي تتعاقد 
معها الحكومة .ويفضل إعداد وتنظيم تشريعاً خاصاً 

به للعمل بموجبه .

النموذج الثاني / استراتيجيات مكافحة الفساد وبناء 
تحالفات ألصحاب المصلحة تدعم مكافحة ومنع 

الفساد : 

مكافحة  مجال  في  االستراتيجي  البعد  ترسيخ    -
والتشخيص  الرصد  آليات  تطوير  وضــرورة  الفساد 
لظاهرة الفساد، وتطوير أدوات قياس الفساد وتقييم 
سياسة  واسعة،  تجريم  سياسة  المعتمدة)  اآلليات 
استثنائية(،  قضائية  ــرارات  ــ ق  ، مــتــشــددة  عقابية 
وأهمية مالمسة مؤشرات الفساد واإلحاطة الشمولية 
واإلحصاء الكمي والنوعي الدقيق لمظاهر الفساد .

مكافحة  متطلبات  مع  الجنائية  السياسة  مالءمة   -
الردعي  األثر  وتعزيز  التجريم  دائرة  بتوسيع  الفساد 
وضــرورة  الفساد،  أفــعــال  على  المطبقة  للعقوبات 
تأسيس دائرة المتابعة الجنائية لمتابعة نتائج إعمال 
اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق التي عادة ال يتم 

االقدام على نشرها.

والنهوض  الفساد  من  القضائي  الجهاز  تحصين   -
واقــتــراح  كفاءته  مــن  والــرفــع  المكافحة  فــي  بـــدوره 
المتابعة  اإلفــالت من  للتصدي من  إجــراءات قواعد 
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والمحاسبة والحكم في قضايا الفساد وتقوية فعالية 
المقاضاة وتنفيذ اإلحكام .

- تدعيم فعالية ونجاعة مؤسسات المراقبة والمساءلة 
للمفشيات  القانوني  اإلطـــار  مراجعة  حتمية  على 
للوزير  التقديرية  السلطة  تقييد  اتجاه  في  العامة 
اإلحالةإلى  او  التأديبي  الجانب  تحريك  وإلزامية 
االقتضاء،  عند  القضاء  او  التحقيقية  المجالس 
والنهوض بمقومات الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة 
موقع  بتعزيز  القمعية  اإلجــراءات  ومحاربتها  الفساد 
الهيئة في الدينامية اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة 
بتمتعها  القانوني  تأهيلها  مجال  في  خاصة  الفساد 
باالستقاللية وتوسيع وضبط وتوضيح اختصاصاتها 
وصالحياتها وتأهيلها لالضطالع بصالحيات جديدة 

في مجال التصدي المباشر لجميع أفعال الفساد.

- أهمية بناء الشراكات والتحالفات التي تدعم مكافحة 
ضمن  الفساد  مكافحة  برمجة  خــالل  مــن  الفساد 
مخططات العمل القطاعية وتأطير اتفاقيات للشراكة 
في هذا المجال بالتزامات محددة ومضبوطة ) مثال 
آليات  اعتماد  وأهمية   ،) النزاهة  اجل  من  التحالف 
الرقابية  األجهزة  بين  األدوار  وتكمل  للتعاون  ضامنة 
الخاص  القطاع  وفعاليات  الدستورية  والسلطات 
والمجتمع المدني ، وأهمية التخليق الشامل وتفعيل 
الدور التشريعي والرقابي للبرلمان لضمان االنخراط 
الفعلي لممثلي الشعب في مكافحة الفساد من خالل 
االلتزامات  مع  الوطنية  التشريعات  مواءمة  مواصلة 
وتتبع  الرقابية  االدوات  توظيف  وتعزيز  الــدولــيــة 
وتعزيز  الحقائق  وتقصي  والدولية  الوطنية  التقارير 
الدور االستطالعي للجان الدائمة واستشارة الهيئات 
واالتفاقيات  والمشاريع  المقترحات  حول  الرقابية 

ذات الصلة .
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   المقدمــة :

إن البدء ببناء دولة يتطلب القيام بعمليتين تستغرقان في العادة 
زمنًا قد يطول ويتداخل في سياق الفشل والنجاح أولهما: بناء 

المؤسسات المجتمعية )عسكرية واقتصادية وسياسية ...الخ( التي 
تشكل بيئة عامة للنشاط ، وتؤسس قاعدة : لهوية وطنية . ثانيهما: 

تحقيق حالة من االندماج االجتماعي والثقافي بين الناس ، باختالف 
اثنياتهم وجماعاتهم الفرعية . إنها االنتقالة المهمة من الجماعات 
الى المجتمع حيث يتجاوز الوالء حدود عالقات التضامن األولية أو 
)الميكانيكية( إلى نمط جديد يقوم على تقسيم أكثر تعقيدًا للعمل 

هو التضامن العضوي بتعبير دركهايم .

القوقعة والبحر : 
جدل الخاص والعام في الهوية العراقية
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الكالم هنا عن الوحدات السياسية ذات المكونات المتعددة 
كالعراق، مع مالحظة ان )الصفاء االثني( في مجتمع معين 
ال يمنع وقوع الصراعات والحروب األهلية خصوصاً حين 
يتعرض المجتمع ألزمات أو يتعاظم فيه الصراع الطبقي أو 

سوء اإلدارة السياسية واالقتصادية.

تناولنا عبر صفحات البحث القضايا التالية:

أوالً: المشكلة.

المجال   - الهوية   - التعددية  وتشمل:  المفاهيم  ثانياً: 
الخاص والعام.

ثالثاً: األطار المرجعي - النظري.

رابعاً: بعض مؤشرات جدل الخاص والعام.

جدل الخاص والعام في السياسة.

جدل الخاص والعام في منظمات المجتمع المدني.

جدل الخاص والعام وإشكالية بناء الدولة.

خامساً: هل ثمة حلول؟

أواًل: المشكلة:

بعد الحرب العالمية الثانية، ومع بدء ظهور الدول الوطنية، 
نظرية  إسار  في  نقع  أن  ودون  الكولونيالية،  وانحسار ظل 
تجعل  جديدة،  آليات  عن  بالبحث  الغرب  بــدأ  المؤامرة، 
طرح  فكان  والضعف.  الهشاشة  من  حالة  في  الــدول  تلك 
مفهوم )التعددية Pluralism( من قبل فيرنغال الذي درس 
وقد  وجاوا.  بورما  مثل  آسيا  مجتمعات في جنوب شرقي 
وجد ان التعددية االثنية ستنعكس سلباً على استقرار العمل 

قائماً على اعتبارات اثنية)	(.

بمعنى ان التعددية بحد ذاتها ليست مشكلة. بل يمكن القول 
والتغير  الحركة  لقدرة  افتقر  كلما  السياسي  المجتمع  ان 
بناء  في  وتعثر  واالنعزالية  والتعصب  االنغالق  نحو  واتجه 
األطر الرضائية الجامعة كلما صعب عليه استيعاب اآلثار 

السياسية السلبية المترتبة على التعددية المجتمعية)	(.

الغرب تعاظم االهتمام بموضوع األقليات بعد الحرب  في 
العالمية الثانية ليس ألسباب أخالقية بل الن الدول الغربية 
وقد  األخرى.  المجتمعات  على  أخالقية  مارست غطرسة 
أوربا  وسط  في  الشيوعية  انهيار  اثر  االهتمام  ذلك  اتسع 
في العام ٩٨٩	 والذي صاحبه عدد من النزاعات العرقية 
ان  فشعرت  الغربية  الديمقراطيات  أقلق  حد  الى  العنيفة 
عليها القيام بعمل ما. وبناءاً عليه قررت ان )تدّول( معالجة 
قد  كانت  التي  أوربــا  ان  على  ــا.  أورب في  األقليات  مشكلة 
اهتمت بدراسة األقليات في العالم الثالث لم تكن ساعية 

م.د. احمد نعمة حسن الصحاف
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الى حل المشكلة بقدر الحرص على تعقيدها ودليل ذلك 
بيع األسلحة الندونيسيا لقمع األقليات  كما يذكر كيمليكا 
في آتشه وتيمور الشرقية أو األسلحة التي بيعت لغواتيماال 
في  التعددية  مشكلة  ازدادت  ولــذلــك  ــا)	(.  ــمــاي ال لقمع 
مجتمعات العالم الثالث تعقيداً، بل وتحولت في بعضها الى 
حالة من االنقسامية والتفتيت )منه ما حدث في اندونيسيا 
مع  تنسجم  ان يحدث مستقباًل(  يمكن  ما  ومنه  والسودان 
مشاريع التقسيم توفر لها )الفوضى الخالقة( آيديولوجيتها 

السياسية)4(.

االنكليز على  إذ حرص  يكن األمر مختلفاً.  لم  العراق  في 
بناء دولة تقوم أصاًل على خرافة مفادها ان العراق تقسم 
الى واليات ثالث ذات هويات متباينة )أثنية كردية( و)عربية 
سنية( و)عربية شيعية()5(. والشك ان االنكليز ّغذوا تلك 
فشل  استمرار  ــّززوا  وعـ الخالفات،  من  بمزيد  التعددية 
الدولة في بناء المؤسسات المجتمعية الجامعة التي يمكن 
االندماج  عملية  فشل  وبالتالي  للمواطنة  قاعدة  تشكل  ان 

الحقيقية والصلبة بين مكونات المجتمع العراقي.

اليوم تفاقمت المشكلة مع االحتالل الذي واصلت أجهزته 
ومساحات  مشاعر  وتكريس  ــات،  ــ األزم خلق  المختلفة 
عن  الكالم  أصبح  حتى  مكوناته  بين  االجتماعي  التجنب 
االنفصال شائعاً ومتداوالً غير ان ذلك تصاحب مع ظاهرة 
أخرى عبرت عن سياسة تجزئة المجزأ ألحداث المزيد من 
التشظي في الهوية الوطنية. انها سياسة )تشجيع القواقع( 
الصغيرة  الجيوب  في  البحر،  دائــرة  خــارج  السباحة  على 
بخبرة  والتقارب  التوّحد  خبرة  على  واالستدراك  المغلقة 

العداء والتباعد.

السؤال اليوم هو: كيف تشتغل الهوية العراقية في بيئة تحث 
على االنقسام؟

ثانيًا: المفاهيــم:
ثمة خلط شديد ومعقد بين المفاهيم ذات المعاني المركبة. 

أي المفاهيم االجتماعية - السياسية - الثقافية... الخ.

:)Pluralism( 1. التعددية

قاموسياً يشير المفهوم الى معاٍن متعددة. منها وجهات النظر 
التي تتضمن، ان األنساق االجتماعية والثقافية والسياسية 

قد تدرك )أو ينبغي أن تدرك( بوصفها مكونة من جماعات 
بوصفها  ر  تفسَّ ان  أو  بعضها.  على  معتمدة  ولكن  مستقلة 
المصطلح  ان  أيضاً  ذلك  المتعددة. من  العوامل  زاوية  من 
قد يعني مؤشرات غير سياسية. منها مثاًل دراسات الدين 
والجماعات األثنية، ومن الوجهة السياسية يركز المصطلح 
بالبناء  االجتماعي  والتنظيم  الجغرافية،  العالقات  على 
بعض  فــان  ولذلك  السياسة.  صياغة  وبعملية  الحكومي 
المؤسسية  الفيدرالية  اشكال  تناولت  التعددية  دراســات 
ووظائف االنساق الحزبية والتنظيمات القانونية والعمليات 
غير الرسمية لجماعات الضغط وتأثيرها الى تكوين الرأي 
العام. أما المجتمع المتعدد )Plural Society( فهناك تصور 
عنه يفيد بأن كل مجتمع هو متعدد في الواقع ما دام يتألف 
من عناصر متباينة مع مصالح مختلفة. بل ويمكن القول ان 

كل مجتمع متعدد ما دام يتألف من أفراد متعددين)٦(.

الكولونياليه وممارستها  السياسة  كتابه  فيرنفال- في  كان 
خالل  من  المفهوم  هــذا  تناولوا  الذين  ــل  أوائ من   ،	٩4٨
نظامين  الــى  اشــار  حيث  خصوصاً،  الندونيسيا  دراســتــه 
المجتمع  عّرف  ذلك  على  وبناءاً  جنب.  الى  جنباً  يعيشان 
القطاعات  مختلف  تعيش ضمنه  الذي  ذلك  بانه  التعددي 
ولكن بانفصال داخل الوحدة السياسية الواحدة. ان مجتمع 
فيرنفال التعددي هو مجتمع فيه اختالط جغرافي واجتناب 
اجتماعي متبادل فهو خليط من الشعوب. أنهم يتخالطون 

من دون تداخل أو اندماج.

التعددية  حول  الفكرية  للندوة  التحضيرية  اللجنة  وكانت 
التي عقدت في عمان )٩٨٩	()٧( قد عرفته بانه مشروعية 
تعدد القوى أو اآلراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير 
السياسي.  القرار  على  والتأثير  المشاركة  في  نفسها  عن 
وفي هذه الدراسة نعني بالمجتمع التعددي، ذلك الذي يضم 
والتي  نسبياً.  المميزة  ثقافتها  منها  لكل  فرعية  جماعات 
في  لعل  عديدة  معينة  بعوامل  تأثراً  تصطرع  أو  تتعايش، 
مقدمتها قدرة النظام السياسي على ان يخلق لها أهدافاً 
ومصالح مشتركة ومدى توفر مجاالت عامة للتفاعل الحر 
هذا  يعني  المختلفة.  المجتمع  مؤسسات  في  والمشاركة 

التعريف مسألتين على األقل:

ان التعددية تنطوي على حالة من التعايش وتقبل اآلخر.
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ان التعددية في حاالت معينة يمكن ان تنقلب الى انقسامية 
عدائية قد تصل مستوى الحرب األهلية)٨∗(.

ان  اعتقد  الذي  فيرنفال  تعريف  يرادف  تعريفنا ال  ان  أي 
مشترك«.  اجتماعي  مطلب  له  »ليس  التعددي  المجتمع 
كذلك ال يرادف تعريف ادوارد شيلز الذي عنى بالتعددية، 
مراكز القوى الكثيرة والمتناقضة في المجتمع والتي تؤثر 

في سير األمور فيه)٩(.

:)Identity( 2. الهوية

الُمتعَقل من حيث  يشار الى الهوية بوصفها األمر  فلسفياً 
امتيازه عن االغيار )تعريفات الجرجاني( فهي مشتقة من 
المعلوم  ومن  اإلنــســان)0	(.  من  اإلنسانية  تشتق  كما  الهو 
مفهوم  الى  أصــاًل  يرجع   )Identity( االنكليزي  اللفظ  ان 
فرويدي هو التماهي )Identification( الذي ورد في كتابه: 
تفسير األحالم في 	٩0	. وقد ظل مفهوم الهوية هامشياً 
في العلوم اإلنسانية إال انه شهد دخوالً مفاجئاً وكثيفاً في 
التسعينات ليكون المفهوم نقطة وصل تشير الى الصراعات 
االثنية التي توصف بالصراعات على الهوية. ومع ذلك فإن 
على  للداللة  ثابت  غير  نحو  على  يستخدم  صار  المفهوم 
ظواهر ال عالقة لها باالسم، يميز البعض بين ثالثة مجاالت 

متميزة نسبياً تساعدنا على فهم الهوية:

الهوية الجماعية: وهي هوية القوميات واألقليات الثقافية 
عن  علماء  تكلم  الــصــدد  هــذا  وفــي  االثنية،  أو  والدينية 
أو  الجماعات  تكتسب  كيف  يظهر  هوية(  )إستراتيجية 
المجموعات صوراً وتمثالت ورموزاً لتعلن عن استقالليتها 

في إطار الحراك السياسي.

داخل  الفرد  موقع  تأكيد  إلى  وتُشير  االجتماعية:  الهوية 
المجتمع )فاإلنسان زوج - وزوجة - وطبيب - وعسكري... 
الخ(. وكان جورج )هربرت ميد( أكد ان بناء هويتنا يمر عبر 
مختلف هذه االنوات االجتماعية. ان هوية الذات تتكون من 
والتي  نفسي  عن  الغير  إياها  يعطيني  التي  الصور  مجمل 
)الهوية  عن  تكلم  قد  ريكور  بول  كان  استدخالها.  يمكنني 
السردية( التي تأخذ كل رواية يمكن ألي منا أن يؤلفها عن 

نفسه.

الهوية الشخصية: وهي الموضوع األثير لدى علماء النفس 
ثالثة  وجــوه  بين  ميز  قد  )وليم جيمس(  وكــان  والفالسفة 

للهوية: الذات المادية )الجسد( والذات االجتماعية )ترتبط 
باألدوار االجتماعية( والذات العارفة التـي تبعث في كل منا 
الشعور بإنه حين يعمل أو يفكر بانه ذات مستقلة أعطيـت 
اإلرادة)		(. الهوية هي اإلجابة على سؤال )من أنت( وهذه 
اإلجابة تختلف باختالف المواقف التي يقع فيها السؤال. 

وفي هذه الدراسة نميز بين نوعين من الهوية:

الهوية االجتماعية الفرعية: ونعني بها اإلجابة على السؤال 
أو  )دينية،  فرعية  لجماعة  ــوالء  ال مرجعية  من  انطالقاً 

عرقية، أو طائفية(.

فيها  السؤال  على  اإلجابة  تكون  والتي  الوطنية:  الهوية 
انطالقاً من مرجعية الوالء لوطن تعمل األولى في المجال 
المجال  في  الثانية  وتعمل  مثاًل(  )العشيرة  للوالء  الخاص 
تتقاطع  أن  دائماً  ضرورياً  وليس  للدولة.  العام  المؤسسي 
الهوية الفرعية مع الهوية الوطنية. ففي المجتمع التعددي 
تستند الهوية الوطنية الى قاعدة المشاركة والمساواة في 
الحقوق دون أن يعني ذلك الغياب الكلي للهوية الفرعية بل 
الهوية  أما  مجاالت ضيقة.  في  إال  تأثيرها  إنحسار  يعني 
الهوية  مفهوم  يقارب  ما  لتمثل  بينهما  فتقع  الشخصية 

السردية عند ريكور.

٣. المجال الخاص والعام:

نقصد بالمجال الخاص منزالت اإلنسان وسلوكه - أدواره 
- في دائرة والءاته األولية للجماعات الفرعية التي ينتمي 
يمثل  كما  خاصاً،  الديوان مجاالً  يمثل  العشيرة  في  إليها. 
بالمؤسسة  الــحــال  كذلك  لــألســرة،  خــاصــاً  مــجــاالً  البيت 
التي  التقليدية  المجتمع  مؤسسات  من  وغيرها  الدينية 
من  ويفسر  الهوية،  سرديات  معظم  منها  اإلنسان  يستمد 
خالل تاريخها ورموزها جوانب من أحداث العالم المحيط 
به. في المجال الخاص تشتغل الهوية الفرعية التي يغذيها 
الدين  أو   / و  جماعية(  تعريف  )ورقــة  بوصفه  )النسب( 
الجيرة  أو  والمساكنة  الــدور،  مرجعيات  أهم  أحد  بوصفه 
بوصفها مجموعة من الخبرات المشتركة. المجال الخاص 

.)Ascribed Statuses( هو دائرة المنزالت المنسوبة

فيها  يــؤدي  التي  الكبرى  الــدائــرة  فهو  العام  المجال  أمــا 
 ،)Achieved( مكتسبة  منزالت  خالل  من  أدواره  اإلنسان 
ومن أهمها األدوار السياسية والوظيفية وبهذا المعنى فان 
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المجال العام هنا يختلف عن مفهوم هابرماس الذي يمثل 
فيها  يجتمع  التي  »المملكة  فهو  الديمقراطية  عنده لحظة 
األفراد لإلسهام في النقاشات العمومية« إنه مجال حياتنا 
من  يقترب  العام  الرأي  يوجد شيء عن  االجتماعية حيث 
التبلور ويكون الوصول إليه متاحاً من قبل جميع المواطنين 
بما في ذلك األصوات المهمشة لتشكيل رأي عام وبآليات 
ديمقراطية)		(. لكن هذا ال يعني االنقطاع بين المجال العام 
الهابرماسي.  المجال  وبين  الدراسة  هذه  في  نعنيه  الذي 
وعزز  الديمقراطية  تكريس  في  المجتمع  نجح  كلما  إذ 
إنحسر  كلما  للحقوق  العادل  والتوزيع  المشاركة  قاعدة 
دائرة  بالمقابل  واتسعت  التأثير  حيث  من  العام  المجال 
الهابرماسي  المجال  مع  يتداخل  هنا  العام.  المجال  معنى 
حين تظهر وتنتشر وتنضج منظمات المجتمع المدني التي 
تصحح أوضاع المجال العام الرسمي أي المؤسسي الذي 
المدني  المجتمع  كان  ولذلك  الوطنية.  الهوية  فيه  تشتغل 
والعالم  السياسي  النظام  بين  يقع  ما  هو  هابرماس  عند 
حكومية  غير  ومؤسسات  أفــراداً  يحمل  كوسيط  المعاش 
المجتمع  في  لقطاعات  الخاصة  الحاجات  لدعم  تهدف 

المكون من العوالم المعاشة)		(.

ثالثًا: األطار المرجعي - النظري للبحث:
القوقعة والبحر. األولى  ثنائية  البحث  استخدمنا في هذا 
تتنفس وتنشط في مجاالتها الخاصة. فهي العشيرة والعرف 
تضامنها  يستند  التي  الفرعية  الجماعات  أي  والطائفة. 
البحر  أما  األولية.  والـــوالءات  المشاعر  الى  الميكانيكي 
فهو المجتمع السياسي الكبير الذي تتحرك )أو ينبغي أن 
تتحرك( في دائرته كل القواقع. فإذا كان لكل قوقعة مجالها 
الخاص الذي تشتغل فيه الهويات االجتماعية الفرعية فان 
البحر مجال لكل القواقع والذي تشتغل فيه الهوية الوطنية.

تمثل القوقعة في مجالها الخاص ما اسماه غيرتز عالقات 
ظاهرة  له  طبقاً  وشائجيه)Primaordiallist(والوشائجية 
والدم  واللسان  المكان  معطيات  قدرة  من  إنبثقت  نفسية 
قرارة  ماهية  الفرد عن  فكرة  تشكيل  الحياة على  وطريقة 

نفسه والى من ينتمي دون فكاك)4	(.

يمكن القول طبقاً للدكتور علي الوردي أن البداوة، والى حد 
الخاص  المجال  الى مفهوم  أيضاً، هي أقرب  الريف  كبير 
والعشائرية  )القبلية  قواقعها  جــدران  صالبة  لشدة  نظراً 

أقرب  الحضارة  تكون  فيما  الــخ(  والعرقية...  والطائفية 
غير  عالقات  من  تتضمنه  فيما  العام  المجال  مفهوم  الى 
البداوة  الوردي بين  الدكتور  شخصية بالضرورة. لقد ميز 
والحضارة من ناحيتين: األولى: أن البداوة تُنَّفر من الدولة 
إذ تحل محلها العصبية القبلية. أما الثانية فهي )االحتراف( 
ويقصد به اتخاذ مهنة والبدوي يرى في ذلك ذالً ومهانة)5	(. 
من  العراقية  الشخصية  لدراسة  إنتقل  الطاهر  الدكتور 
زاوية سايكولوجية. فهذه الشخصية )متقوقعة وقلقة في آن 
اجتماعية  بالقوقعة وحدات  الطاهر  الدكتور  يقصد  معاً(. 
كاألسرة والمحلة أو القبيلة أو الطبقة أو الطائفة وغيرها 
كما  الوحدات  هذه  أن  المقطعية.  الجزئية  االنتماءات  من 
الى  غير متناسق  العراقي جراً  الطاهر: تجر وجدان  يرى 
األحقاد تختلف في عفونتها  بالمياه اآلسنة من  مليئة  بؤر 
وعمقها تؤدي الى تصدع البناء النفسي والبناء االجتماعي 
للمجتمع. إن انتماءات العراقي المتعددة )لألسرة والمحلة 
الى صراعات. فالفرد  به  الخ( تؤدي  والقبيلة والطائفة... 
الذي ينتمي الى هذه الوالءات القوقعية يشعر بالطمأنينة 
وبالوالء العميق داخل أطار القوقعة بينما يتبادل العالقات 

السطحية والمؤقتة - الطارئة خارج ذلك اإلطار.

الطاهر  الدكتور  إن  بل  الحد.  يتوقف عند هذا  واالمــر ال 
الحركات  الى  تنتقل  القديمة  القوقعية  ــوالءات  ال أن  يرى 
تاريخ  اظــهــر  ولــقــد  والثقافية  والسياسية  االجتماعية 
هذه  صحة  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  الحركات 
يتوزعون  العراقيين  ألن   - الطاهر  يرى  كما   - الفرضية 
في إنتماءاتهم توزيعاً يتأثر بالرواسب القوقعية العالقة في 
الى  القديمة  القوقعية  الــوالءات  نقلوا  إنهم  بل  وجداناهم 
الحركات  تلك  تتصل  ما  بمقدار  فيها  وتوزعوا  الحركات 
الطاهر  الدكتور  ويواصل  القديمة.  الوالئية  القواقع  ببناء 
توصيفه للقواقع فالشخصية العراقية تعبر عن عدم ثبات 
سلم الوالءات فالعراقي يؤلف في وجدانه تأليفاً متناقضاً 
ومتحركاً سلماً من الوالءات التي تتغير على درجات السلم 
في حركة دائبة من الصعود والهبوط فهو مرة يضع األسرة 
أو القبيلة أو المحلة ومرة أخرى يضع الطائفة أو الطبقة 
فوق كل اعتبار ويرتبط بكل والء دور معين. من جانب آخر 
فان القواقع تعزل أبناء المجتمع الواحد عزالً أفقياً ورأسياً 
التي هشمت  والتعصبات  التحيزات  من  بذوراً  بذرت  ألنها 
المجتمع الى أجزاء متهاوية قشرياً وسطحياً ومتناقضة في 

األعماق.
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في عام 	٩٧	 أعاد الدكتور الطاهر النظر في مالحظاته 
عن  ناتج  العراقية  الشخصية  قلق  أن  الــى  فأشار  وأراءه 
التناقضات المستمرة القائمة بين األدوار المتعددة.. بحيث 

يصعب أحياناً التوفيق بين كل تلك األدوار)٦	(.

بالظروف  منفعاًل  كــان  الطاهر  الدكتور  أن  اعتقادنا  في 
)انقالب  الستينات  أواسط  والمنطقة  العراق  عاشها  التي 
البعثيين 	٩٦	- هزيمة يونيه )ايار( ٩٦٧	- ظروف العراق 
التي مهدت النقالب البعثيين الثاني ٩٦٨	..()٧	∗(. فضاًل 
عن مناكفاته وردود فعله على كتابات الدكتور علي الوردي. 
ومهما يكن من أمر فان رؤية الدكتور الطاهر ما زالت تتميز 
بعض  إستخالص  ويمكن  مفيدة  سوسيولوجية  بواقعية 

القضايا التي تشكل إطاراً مرجعياً لهذه الدراسة:

القضية األولى:

االجــتــمــاعــيــة  الـــوحـــدات  أي   - ــع  ــواق ــق ال ان 
على  تقوم  التي  الدولتيه  قبل  مــا  التقليدية. 
موجودة  ميكانيكي  وتضامن  وشائجية  عالقات 

في معظم المجتمعات اإلنسانية.

شكل يوضح القضية األولى

القضية الثانية:

مجالها  لها  الــقــواقــع  تلك  مــن  قوقعة  كــل  إن 
الخاص الذي تحكمه األعراف والسنايا مقابل 
وتقسيم  الدولة،  وقاعدته  السياسي  المجتمع 
المجال  ويتسع  المصلحية،  والعالقات  العمل، 

فيه ليصبح عاماً، تحكمه القوانين.

القضية الثالثة:

إن تلك القواقع ال تنعزل كلياً عن بعضها - كما 
أحياناً  تتداخل  بل   - الطاهر  الدكتور  وصف 
فيما بينها لتحقيق مصالح مشتركة. )من بعض 
القبائل  اتــحــدت بعض  الــعــراق  تــاريــخ  مــراحــل 
وعالقات  سياسية  بنية  ذات  ــارات  أمـ لتكّون 

اقتصادية أوسع(.

القضية الرابعة:

في كثير من األحيان ال تنعزل تلك القواقع عن 
مؤسسات الدولة أيضاً إذ أنها تحتاج إليها سواء 
إن  مكاسب.  على  للحصول  أو  بياناتها  لتوثيق 
الى  تحتاج   - الدولة  قيام  مع   - القواقع  تلك 
الخدمات المؤسسية وتحرص على قطف ثمار 
أحيان  في  به  تصطدم  وقد  السياسي.  النظام 

أخرى.

القضية الخامسة:

الــدولــة  الـــى  تــتــســرب  ال  الــقــواقــع  والءات  إن 
)المؤسسة السياسية - الوظائف البيروقراطية 
نحو  الـــخ( على  األحـــــزاب...   - الــشــركــات   -
فتعدل  ــة  الــدول ــاع  ألوضـ تتكيف  بــل  ميكاني، 
مواقفها واتجاهاتها وأساليب تعاملها ولكن على 
في  المتجذرة  التقليدية  والءاتها  يلغي  ال  نحو 

الشخصية.

القضية السادسة:
ــى مــا أســمــاه الــدكــتــور الطاهر  ــك ال يـــؤدي ذل
تناقضات الدور، أو ما أسماه الدكتور الوردي - 
في بعض الجوانب إزدواجية الشخصية - وما 
الخاص  الدراسة جدل  هذه  في  نحن  أسميناه 

والعام.

القضية السابعة:
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ــنــطــوي عــلــى نــوعــيــن من  ــذا الـــجـــدل ي إن هــ
ذاتها  الــقــواقــع  بين  ــصــراعــات)٨	(: صــراع  ال
إن بعض  ــة.  ــ ــدول ــ وال الــقــواقــع  بــيــن  ــراع  ــ وصـ
يعزز  بــّنــاء  وظيفي  مضمون  ذات  الــصــراعــات 
التضامن االجتماعي )للقوقعة أو لعالقاتها مع 
ِشقاقيةإنقسامية  صراعات  وبعضها  الدولة( 

تخرج عن حدود التعددية.

القضية الثامنة:

البناء  فــي  تكمن  قــد  الــصــراعــات  حــلــول  إن 
وعدالة  الرشيد  والحكم  السليم  الديمقراطي 
في  تكمن  قــد  أو  والــواجــبــات.  الحقوق  تــوزيــع 

االنفصال، أو في الحروب األهلية.

رابعًا: بعض مؤشرات جدل الخاص والعام:
التالية  الصفحات  في  ــواردة  ال المؤشرات  أن  المؤكد  من 
مستمدة من واقع ظروف المجتمع العراقي خالل السنوات 
الماضية، وبالتالي فهي في جانب منها إنتقائية لكنها غير 
من  إن  العلمي.  البحث  في  المطلوبة  للموضوعية  فاقدة 
المهم ان نالحظ ان ذلك الجدل ال يحمل بالضرورة بذور 
بالتأكيد له طابع شقاقي بتعبير  انفصال أو انقسام، لكنه 
-لويس كوزر- أي إنه ينطوي على عداء ومشاحنات وسوء 
ليصبح  يشتد  حين  حتى  الجدل  ذلك  أن  جانب  إلى  أداء. 
إنقسامناً ال يعني إنه ال يحقق وظيفة إيجابية لطرف معين. 
كذلك فإن ذلك الجدل قد ال يكون علنياً بل ضمنياً وخفياً. 
وبالتالي فان له أيضاً وظائفه الظاهرة والكامنة وفي بعض 
واللجان،  الحوارات  الجدل عن طريق  األحيان يهذب ذلك 
بل وعن طريق المرجعيات الدستورية إال انه ال يخفى على 
المالحظ. إن عالقات األكراد مع السلطة المركزية هي من 
والذي  أحيان أخرى  والعلني في  أحياناً  الخفي  النوع  هذا 
يتخّفى وراء المرجعيات الدستورية. إن لكل مجتمع طابعه 
الخاص الذي يميز ذلك الجدل. بل أن ظروفاً معينة كاألزمات 
والكوارث وتعرض المجتمع لمخاطر خارجية تلقي بظاللها 
على ذلك)٩	(. كذلك فإن جدل الخاص/الخاص قد يؤدي 
المثال،  سبيل  على  جديدة.  وحــدات  ظهور  أو  إنبثاق  الى 
كانت العشائر العراقية تدخل في صراع دموي إال أن ذلك 

تحالفت  إمــارات عشائرية  أو  إتحادات  يمنع من ظهور  لم 
)اتحادات  بعضاً  بعضها  تحارب  كانت  إطارها عشائر  في 
مثل السعدون والبومحمدوالمنتفك..( . في الوقت ذاته فان 

وحدة معينة قد تتفكك كلياً أو جزئياً.

الى  يفضي  قد  والعام  الخاص  جدل  فان  ذاته  الوقت  في 
صراعات مع الدولة، ويفضي الى حالة من االنقسام وتكوين 
وحدة سياسية جديدة )الصراع بين االنكليز واالسكتلنديين 
مثاًل قد يؤدي الى استقالل اسكتلندا عن التاج البريطاني. 
كذلك الحال بالنسبة لكيوبك والباسك..( ان انقسام وحدة 
ومدى  فيها  المصالح  توزيع  على  يتوقف  معينة  قوقعة  أو 
انسجام رؤى وتصورات النخب الفاعلة فيها وقدرتها على 
)أصنام(  عن  الطاهر  تكلم  لقد  الوحدة.  تلك  إدارة شؤون 
عن  وتعبر  مصالحها،  ترسيخ  على  تعمل  القوقعة  تعززها 
ذاتها ومواقفها بمواصفات كاريزمية ما يؤدي الى انقسامات 
في والءات الناس مع أن تلك المواصفات التي تشكل نقطة 
جذب للناس قد ال تنفصل عن مصالحهم أو ما يتوقعونه 

من فوائد.

الهويات  ان  حقيقة  نهمل  ال  أن  ينبغي  ــه  ذات السياق  في 
الفرعية )القوقعية( قد تجد في العنف ضد قوقعة أخرى 
أو ضد الدولة وسيلة لتحقيق الوحدة أو التضامن الداخلي. 
كما أن تلك الهويات تتميز بقدرتها على التكّيف في ظروف 
معينة أي تغيير أقنعتها والتعبير عن تبريرات آيديولوجية 
فأن  العموم  وعلى  ذلــك.  المصالح  تقتضي  حين  مختلفة 
وليس  االجتماعي  السياق  على  تعتمد  معينة  هوية  أهمية 
بالضرورة أن يكون لكل الهويات أهمية ثابتة وباقية دائماً. 
يذكر -امارتياسن - انه قد يكون ألحدى مجموعات الهوية 
وجود مراوغ جداً وطارئ للغاية)0	(. ان تلك المراوغة قد 
زائفة  أو )اجتماعية(  يعبر عنها بمواقف )وطنية(  أو  تنتج 

أحياناً.

الديالكتيك  معنى  عند  يقف  ال  )جـــدل(  عــن  حديثنا  إن 
والتكامل فقط.  التوافق  الى  أو  النفي فقط  الى  المفضي 
التاريخية  وأبعاده  سياقه  منهما  لكل  أن  إذ  معاً  إليهما  بل 
فضاًل عن شروط الحاضر المعاش. فالشعور بالهوية يمكن 
قوية  اآلخرين  مع  العالقة  لجعل  مهمة  مساهمة  يقدم  أن 
أن  يمكن  ما  لجماعة  الداخلي  التضامن  ان  كما  ودافئة. 

يغذي التنافر بينها وبين الجماعات األخرى)		(.
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إن جدل الخاص والعام هو جدل هويات. ولذلك إزدحمت 
بموضوعات  السويسولوجيةواالنثروبولوجية  األدبــيــات 
إن  السياسية.  النظم  االثنيات مع  االثني. وصراع  الصراع 
يجري  التي  الجماعات  بعض  أن  في  يتمثل  اليوم  جديد 
تحديدها اليوم على أساس قومي أو أثني أو ديني... الخ. 
والتي لم يكن لها وجود إال في الدائرة الخاصة )أو المجال 
الخاص( قد أكتسبت وجوداً علنياً هو أحياناً من القوة بحيث 

يجعل إنتماءها الى مجتمع قومي معين موضع شك)		(.

من  وهو  العالم.  كل  في  يتعاظم  والعام  الخاص  جدل  إن 
وخصوصاً  آلخر  مجتمع  من  يختلف  ونتائجه  شدته  حيث 
عالقاتها،  وتــاريــخ  الفرعية  المجموعات  عــدد  حيث  من 
القائم وأهداف كل جماعة وتصوراتها عن  ونمط السلطة 
مستقبلها. على سبيل المثال تبدو أوربا شديدة القلق من 
الناس على  الى قسمة  الحادة ومن ما يؤدي  القومية  نبرة 
االقتصاديات  تفكيك  ذلــك  ويــعــزز  يوحدهم.  مــا  حساب 
الشمولية ما أدى الى اتساع هائل في دائرة عدم المساواة 
المادية)		(. ان للتمركز األثني والثقافي في أوربا دوره في 
دول  الصراع في  يتسع  ولذلك  وتعقيدها،  المشكلة  تعظيم 
ومن  الخ  وكندا...  واسبانيا  وفرنسا  بريطانيا  مثل  عديدة 
مجتمع آلخر خارج أوربا يختلف الوضع أيضاً، ففي سبيل 
للجماعات األثنية أذ  أو معرضاً  المثال تعد أثيوبيا متحفاً 
األمهرة  عليها  يسيطر  أثنية  جماعة   )٧0( من  أكثر  تضم 
الذين يشغلون )0٩	( مقاعد في اللجنة المركزية للحزب 
الحاكم المكونة من )			( عضواً. كما ان األمهرة يشكلون 
الطبقة االرستقراطية ويسودهم شعور باالستعالء.  معظم 
غير ان مثاالً أخر مثل: وضع البربر في الغرب يقدم صورة 
أخرى حيث يبدو التأثير الفرنسي واضحاً في الصراع رغم 

ان هناك أطر جامعة عديدة بين العرب والبربر)4	(.

لم  فالعراق  أيضاً.  ما  حد  الى  الوضع  يختلف  العراق  في 
يكن يوماً محاطاً بجيران تخلو نظرتهم نحوه من األطماع. 
جغرافياً  تتمدد  مكوناته  بعض  ان  األمر صعوبة  يزيد  وما 
الى خارج حدوده. كما أن مواقف النظم السياسية فيه منذ 
وتعزيز حركة  تنجح في خلق  لم  الدولة عام 		٩	  تكوين 
تحوالت حقيقية من المجال الخاص بقواقعه المختلفة الى 
الهويات  من  التحول  أي  الوطن.  عنوانه  رحب  عام  مجال 
الفرعية والوالءات ما قبل الدولتية الى هوية وطنية تقوم 
نعلم أن لنمط  المشاركة )Shardness(. ونحن  على قاعدة 

السلطة دوره الهام جداً في مثل هذه التحوالت. ولذلك فان 
العداء  من  تاريخ  جهة  من  يغذيه  اليوم  نشهده  مما  جانباً 
المصالح  واختالف  والظلم  االحباط  ومشاعر  والتدخالت 
وكل ذلك أتاح للقوقعة أن تسبح في الزوايا بعيداً عن البحر.

1. جدل الخاص والعام في السياسة:

البريطانيون  أراده   - مهماً  دوراً  لعبت  العشائر  أن  صحيح 
تأسيس  في   - أخرى  جهة  من  الشيوخ  ومصالح  جهة  من 
الممثل  وهي  القوقعية  الوحدات  أن  إال  العراقية  الدولة 
للمجال الخاص، وجدت لدى لدولة، وهي الممثل للمجال 
العام، فرصاً وتشجيعاً يجعلها في أحيان كثيرة ترسم مصير 
ومسيرة المجتمع ومؤسسة السياسة. أن المجال االجتماعي 
ال ينفصل بوضوح عن المال السياسي والعالقات الشخصية 
في  السياسي  األطــار  إن  الغربية.  غير  المجتمعات  في 
باالنتماء  عالقة  ذات  باعتبارات  محاط  المجتمعات  هذه 
في  حضورها  للعشيرة  ــان  ك الــعــراق  فــي  الــطــائــفــي)5	(. 
المؤسسات السياسية الوطنية إذ أن الشيوخ الذين شغلوا 
مقاعد عضوية المجالس السياسية لم يشغلوها إال كونهم 
شيوخاً وإال ألن الدولة أضعف من أن تمارس السيطرة على 
المجتمع بجميع أرجاءه بدالً من العشيرة. لقد كانت سلطة 

العشيرة أقوى.

ولعل أول األدلة على ذلك أن الحكومة العراقية فشلت سنتي 
)٦	٩	-٧	٩	( في تمرير قانون للخدمة اإللزامية. القانون 
لقد  العشائرية.  والمؤسسة  واألكراد  الشيعة  أيضاً  رفضه 
ما  الــى  العراقي  المجتمع  في  والعام  الخاص  جــدل  أدى 

أُسميه هنا بـ)التناشز السياسي( الذي استمر حتى اليوم.

ولعل أبرز صورة ما حدث في التسعينات من القرن الماضي 
عشائر  شيوخ  بتصنيع  البعثي  السياسي  النظام  قام  حين 
تواجه  التي  الصعبة  التحديات  مع  والــيــوم  عنه.  للدفاع 
تبدو  الخارجية  والتدخالت  االرهــاب  مواجهة  في  الدولة 
القواقع قوية معززة بإيديولوجيات تبرر التأثير الضار في 
الطائفة  تشكل  المناطق  بعض  وفي  المجتمع)٦	(.  مسيرة 
والعشائرية تحالفات تطغى وظائفها ونشاطاتها عن وظائف 
الدولة. الدولة هنا في وضع أقل ما يقال فيه أنه حرج. إذ 
أن تلك التحالفات تتكلم باسم )الوطن كمجال عام( إال أنها 
- ومن خالل صراعاتها القوقعية تزيده ضعفاً في الواقع. 
إنها )وطنية شكلية( تبدو في الظاهر ديمقراطية منفتحة 
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الباحثون  يشير  قوقعي.  مضمون  ذات  الواقع  في  أنها  إال 
كانت  حيث  السابقة،  يوغسالفيا  في  مماثلة  تجربة  إلــى 
أنها  حين  على  الديمقراطية  لنفسها  تدعي  األحــزاب  كل 
تتبنى برامج عمل طائفية تعارض إعطاء الحقوق لألحزاب 
األثنية األخرى أو ألحزاب منافسة غير قومية لقد شجعت 
العولمة المجموعات األثنية أو الدينية أو القومية على لبس 
عباءة الديمقراطية كما في الهند وتركيا واستونيا. إن كل 
)األصلية(  الهوية  عن  بالحديث  تتوسل  انتخابية  مجموعة 
ألتباعها وتدعي بعد ذلك انها تمتلك تفويضاً بأتباع برنامج 
عمل طائفي بمرجعية تاريخية سامية. إن الوطنية الشكلية 
للحوار  إنفتاحه  إمكانيات  وتصادر  العام  المجال  تسمم 
مالحق  القوانين  وتجعل  التسامح  قيم  من  وتضعف  الجاد 
اليدولوجيات القواقع. أن تسييس القواقع جعل عالقاتها مع 
بعضها، وعالقاتها بالبحر )المجال العام( موسومة بالعنف. 
يقول برومبرغ: أننا ال نتحدث عن صراع حضارات بل عن 
صراع داخل الحضارات يرى كل منها مميزات الديمقراطية 
أدى  لقد  األخــرى.  عن  جذرياً  مختلف  في ضوء  وغاياتها 
التوسيع العنيف الدعاءات الهوية التي تستبعد اآلخرين الى 

كثير من المعاناة والتضحيات.

ويقدر أن الصراعات بين الدول داخل العالم العربي تسببت 
بمقتل ما ال يقل عن )٩	٫	( مليون نسمة وتهجير نحو 	٧٫
مليون نسمة)٧	(. أن كثيراً من الصراعات في العالم تتغذى 
على وهم هوية منفردة ال اختيار فيها، وفن بناء الكراهية 
القوى السحرية لهوية مزعومة السيادة،  أثارة  يأخذ شكل 
والهيمنة تحجب كل االدعــاءات األخرى. أن ذلك يهزم كل 
تعاطف إنساني أو مشاعر شفقة فطرية قد تكون موجودة 
والنتيجة عنفاً صارماً مصنوعاً  في نفوسنا بشكل طبيعي 

داخل الوطن)٨	(.

يمكن مالحظة تلك الوطنية الشكلية، أو نماذج المجال العام 
السياسي المسكونة بإيديولوجيات المجال الخاص في:

تكّون األحزبوآيديولوجياتها:

النسق  في  مهماً  فرعياً  نسقاً  السياسية  األحــزاب  تمثل 
في  وهي  مجتمع  أي  في  السلطة  لنظام  األكبر  السياسي 
عن  بنفسها  تنأى  أن  تــحــاول  الديمقراطية  المجتمعات 
التوجهات األثنية بدرجة مناسبة وأن تكسب رأياً عاماً يضم 
كل أطياف ومكونات المجتمع. ومن هذا المنطق وصف - 

تالكوتبارسونز - السلطة من زاوية األهداف الجمعية داعياً 
إلى )هيئة معممة( مع اإلشارة الى أن األحزاب في البلدان 
فانها  الدولتية  قبل  ما  الــوالءات  عن  ابتعدت  وإن  الغربية 
في الحقيقة تمثل طبقات اجتماعية ذات مصالح متعارضة 
في  تحمل  فاألحزاب  الحزبي.  نشاطاها  عبر  عليها  تؤكد 
ذاتــه.  المجتمع  خصائص  أعضاءها  ونشاط  خصائصها 
األحزاب  موقع  يتحدد  التعددية  الديمقراطية  النظم  وفي 
أو  الى مذاهب  الرجوع  لبعض من خالل  لبعضها  بالنسبة 
على األقل الى كلمات مميزة آيديولوجياً: القومية الليبرالية 
الديمقراطية،  االشتراكية،  أو  المسيحية،  والديمقراطية 
االشتراكية الثورية، الفوضوية وفي الوقت الحاضر البيئية. 
ويفترض باألحزاب بأن تُمّثل أَُسراً روحية وتيارات فكرية. 
ومن االستثنائي أن تدعي الدفاع عن مصالح شريحة واحدة 

من السكان أو طبقة اجتماعية واحدة)٩	(.

األحزاب السياسية في العراق لم تنشأ بعيداً عن الوالءات 
األولية وخصوصاً الطائفية منها. وقد أورد المرحوم السيد 
تكونت  التي  األحزاب  بأسماء  قائمة  الحسني  الرزاق  عبد 
ومنها  فشلها  أسباب  أورد  ثم  العراقية،  الدولة  قيام  بعد 
أن عدداً كبيراً من محترفي السياسة قد إتخذوا من هذه 
الحرفة وسيلة للعيش الرخي واالرتزاق السريع ولذلك فهم 
غيره  في  لهم  الح  ما  إذا  على حزبهم  ينقلبون  ما  سرعان 
نفع أعم أو مغنم أوسع وكانت األحزاب - كما هي اليوم - 
المبادئ.  تتأسس على أساس الشخصيات ال على أساس 
عهد  في  خصوصاً  العراق  في  شكلت  التي  األحــزاب  إن 
االنتداب البريطاني لم تشكل األسس الثابتة التي تقتضيها 

المصلحة العامة)0	(.

والتيارات  والتجمعات  السياسية،  ــزاب  األحـ كانت  لقد 
خاصة  مجاالت  والحاضر  الماضي  في  تشكل  السياسية 
خالل  من  معه  وتتداخل  العام  المجال  على  أحياناً  تنفتح 
شعارات الوطنية والدعوة للبناء. والعمل المشترك إال أنها 
المستمدة  رؤيتها  حدود  في  تظل   - دائماً  وليس   - غالباً 
من والءاتها األولية. وكان الدكتور الطاهر قد اشار إلى أن 
القواقع تنتج زعامات تحاول إستثمار خصائصها الكاريزمية 
في  عام  كرأي  قوته  واستثمار  القوقعة  الستقطاب جمهور 

المجال العام على نحو يحقق مصالحها.

إن أحزاباً كهذا ال تشتغل طبقاً لمبدأ المحاصصة فقط، بل 
إن بعضها يشكل بيئة مؤاتية للفساد كما ان بعضها اآلخر 
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يدعو للتفكيك والتقسيم مستخدماً مصطلحات الفيدرالية، 
واألقاليم وحق انتخاب... الخ.

2. جدل الخاص والعام في منظمات المجتمع المدني:

وتقومها  تراقبها  السلطة  على  عيناً  المنظمات  هذه  تمثل 
اعتماداً على كونها الوسيط المهم بين الدولة والمجتمع أو 
بين الدولة والسوق. وفي كل األحوال فأن المجتمع المدني 
السياسية  الهيئة  عن  رسمياً  متميز  ميدان  حــدود  يرسم 
المصلحة  وراء  السائد  اللهاث  عن  ومتميز  الدولة  وسلطة 
الذاتية وامالءات السوق من جهة أخرى)		(. فهل المجتمع 
المدني بمنظماته الطوعية في مجتمعنا اليوم يمثل مجاالً 

وسيطاً، ويشكل عينا للرقابة والتقويم.

المجتمع  منظمات  تصبح  الــيــوم  العراقي  المجتمع  مــن 
السياسية  والمكونات  والتيارات  لألحزاب  امتداداً  المدني 
حركة  ان  فرعية.  إيديولوجيات  من  عنه  وتعبر  تمثله  بما 
تنمو  الخاصة  الدرجات  ذوي  ورواتــب  المتيازات  مناهضة 
التي  المدني  المجتمعات  منظمات  معظم  عن  بعيداً  اليوم 
تحولت الى مجرد دكاكين لالرتزاق، أو امتدادات لألحزاب 
ــة فــي تنظيم  الــدول ــد نجحت  والــطــوائــف واالثــنــيــات. وق
سلوكياتها ومواقفها على نحو يصادر قدرتها على النقد. إن 
منظمات المجتمع المدني العراقية التي بلغ عددها اآلالف 
تبدو   ،	00	 نيسان  في  العراق  شهده  الــذي  التغيير  بعد 
الرقابية  مهماتها  عن  تتغاض  أنها  كبير.  حد  الى  مشلولة 
ألن مصير تمويلها واستمرارها - وبالتالي مصالح قادتها 
ونخبها - مرهون بما تقدمه الدولة. أو ما تقدمه مصادر 

خارجية.

إن صعوبات جمة تواجه عمل منظمات المجتمع المدني. 
هذا صحيح. إال أن المنظمات ذاتها ال تملك شجاعة ألمسُّ 
بالدولة من خالل نقد مواقفها التي تنطوي على خلل. إن 
التصنيف التمييزي بين المجتمع االهلي والمجتمع المدني 
)بين جمعية للعشائر أو جمعية دينية مثاًل وبين منظمات 
المجتمع المدني( وارد تماماً. فاألولى أصيلة نابتة والثانية 

جديدة مستنبتة)		(.

)المجتمع  مصطلح  كوثراني  وجيه  الدكتور  اقــتــرح  لقد 
األهلي( من )أهل( لتوصيف مظاهر العالقة بين المجتمع 
سياسة  ينتجون  لبشر  وعــاء  هو  وبما  التاريخ  في  العربي 

هيئة  هي  بما  الدولة  وبين  تبادل  وعالقات  وسلعاً  وثقافة 
حاكمة ومنظمة وضابطة لعالقات هؤالء البشر. إن هذا هو 
ما يمكن أن نسميه اصطالحاً )المجتمع األهلي( في التاريخ 
أو  استبداالً  يعني  ال  وهــذا  العربي  السياسي  االجتماعي 
مفاضلة بين هذا االصطالح واصطالح المجتمع المدني. 
كذلك يشير كوثراني إلى مفهــوم )أهل الدولة( التي تتردد 

في مقدمة ابن خلدون مقابل صيغ أهل العصبية

وأهل الحرف والصنائع والطرق والفرق)٣٣(.

في اعتقادنا ان مفهوم المجتمع المدني ومنظماته الطوعية 
هو مفهوم جديد من نتاجات عصر التنوير األوربي. وهذا 
ثقافاتنا  في  أصــول  وال  له  جــذور  ال  المفهوم  ان  يعني  ال 
المنشأ  )أوربــي(  المميزة  في خصائصه  أنه  إال  الشرقية. 
والتطبيق. وبالتالي نستطيع القول ان المجتمع األهلي في 
مجتمعاتنا تعني التنظيمات التي تعبر عن الثقافات التقليدية 
للمجتمع مثل االتحادات والجمعيات العشائرية وغيرها من 
وهناك  وغيرها.  والمذهبية  الدينية  التقليدية  التنظيمات 
المنظمات المهنية كالنقابات والجماعات المهنية. وأخيراً 
منظمات المجتمع المدني الطوعية. يتمثل المجال الخاص 
حين  في  األهلي،  المجتمع  منظمات  في  واضح  نحو  على 
تمثل المنظمات المهنية حلقة وسطى بين المنظمات األهلية 
ومنظمات المجتمع المدني التي تتأسس على مبدأ االنتماء 
الطوعي وتضم الناس من مختلف األصناف األثنية والدينية 
والمذهبية الذين يوحدهم هاجس المصلحة العامة)4	∗(. 
عام  مجاٌل  هي  المدني  المجتمع  منظمات  فإن  وبالتالي 
تنشط فيه الهوية الوطنية أما المنظمات األهلية فهي تعبر 

عن المجال الخاص للهويات االجتماعية الفرعية.

المجاالت.  بين هذه  للنظر  تداخل الفت  اليوم  العراق  في 
تعبيراً  بكونه  نشاطها  تصف  عشائرية  جمعيات  فهناك 
وهم  النقابيين  ويتعاظم صراع  مدني،  مجتمع  منظمة  عن 
تضم  كما  منظماتهم،  بهويات  للتعريف  جهدهم  يبذلون 
منظمات المجتمع المدني أُناساً من هويات متجانسة دينياً 
وعشائرياً ومذهبياً وبذلك تفقد منظمات المجتمع المدني 
إلى دوافع ذات  وتتحول دوافع األعضاء فيها  التنوع  صفة 
المجتمع فرصة مهمة  أهداف فرعية. إن ذلك يضع على 
لمراقبة أداء مؤسسات الدولة. إن أفضل وأوضح مثال هو 
التعارض بين منظمات المجتمع المدني النسوية من حيث 
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موقعها من قانون األحوال الشخصية )٩5٩	(. ومن المعلوم 
أن هذا التعارض حدث أصاًل في مجلس الحكم، ثم أنعكس 

على الدستور.

ورؤساء  النواب،  السياسيين وأعضاء مجلس  من  كثيراً  أن 
أوضاعهم  يشغلون  السياسية،  والحركات  األحــزاب  بعض 
ليس بمنزالتهم المكتسبة )كالشهادة العلمية مثاًل أو الخبرة 
قيادات  يمثلون  لكونهم  منزالتهم  يشغلون  هم  بل  العملية( 
يتداخل  وبذلك  مذهبية(  أو  دينية  أو  )عشائرية  تقليدية 
المجال الخاص بالعام. إن سؤاالً مهماً قد يطرح نفسه هو: 
هل في ذلك أية آثار سلبية؟. والجواب هو اإليجاب لسببين 
على األقل: أولهما: أن الدولة في حالة كهذه ستفتقر الى 
عن  تدافع  قد  القيادات  تلك  أن  وثانيهما:  منجزة  قيادات 

مصالح الجماعات الفرعية بدالً من المجتمع ككل.

٣. جدل الخاص والعام وإشكالية بناء الدولة:

لسبب  الموضوع  هــذا  في  اإلســهــاب  الــضــروري  من  ليس 
مفادها:  وبديهية  بل  معرفية  قاعدة  هناك  أن  هو  بسيط 
أن الدولة ال يمكن أن تبنى إال بواسطة كفاءات متخصصة 
الكفوء  األداء  على  الحرص  مع  وفنية  علمية  خبرة  وذات 
تُّعَرف بكونها  للدور. وبأختصارفأن المحاصصة يمكن أن 
تجاوزاً فظاً على مبدأ التخصص. أنها عملية تغليب الخاص 
على العام والقوقعة على البحر. أن كثيراً ممن يشغلون اليوم 
وظائف عليا في الدولة ال يملكون الحد األدنى من الخبرة 
التي تؤهلهم إلشغال تلك المواقع. بل هم يشغلونها بحكم 
أن  كبير  حد  الى  يفسر  ذلك  ولعل  التقليدية.  انتماءاتهم 
عمليات الفساد قد يجري التعتيم عليها كنوع من الحماية 
الذين  ألولئك  التقليدي  التضامن  يفرضه  أو  يتطلبه  الذي 
مراكزهم  في  وجودهم  أن  معينة.  فرعية  لجماعة  ينتمون 
العليا يفرض عليهم بحكم عصبية الوالء التقليدي أن يحموا 
بعضهم بعضاً. كذلك فان أشغالهم لتلك المنزالت وما يوفره 
ذلك من صالحيات يجعلهم أكثر مياًل لتشغيل من يحتاجون 
إلى مهنة معينة على أساس صلة القربى وليس على أساس 
الكفاءة. وقد يصل األمر إلى حد استبدال الجاهل بالكفوء 
االعتبار  وإعــادة  التقليدي.  التضامن  مبدأ  من  انطالقاً 

للسنايا بدالً من القوانين وإلى الديوان بدالً من المحكمة.

الرقابي  الــدور  ضعف  مع  الطريقة،  بهذه  الدولة  بناء  أن 
لمنظمات المجتمع المدني. وتجميد دور القوانين الرادعة 

اإليجابية  العناصر  ويصادر  االستحالة.  حكم  في  يجعلها 
اإلرهــاب  يصبح  حين  خصوصاً  للتنمية  المواتية  للبيئة 
الساسة،  بعض  إن  والموارد.  الحياة  تصادر  يومية  ظاهرة 
من ذوي الوالءات التقليدية قد ال يترددون عن التحالف مع 
منظمات إرهابية إذا كان ذلك يحقق لهم مصالح مادية أو 
معنوية. ولعلنا في حياتنا اليوم ال نفتقر إلى أمثلة من هذا 

النوع.

خامسـًا: هـل ثمة حلول؟
تشتغل الهوية الفرعية، ذات المضمون العشائري أو العرقي 
يظل  التي  القوقعة  إنها  الخاص،  مجالها  في  المذهبي  أو 
الوطنية  الهوية  أمــا  مــحــدوداً.  ومحيطاً  ضيقاً  فضاءها 
فأن فضاءها المجتمع السياسي. ومن المعلوم ان سقوط 
الفرعية  الجماعات  تصورات  أطلق  قد  الشمولي  النظام 
وكذلك  بعضها،  مع  وعالقاتها  ومستقبلها  حاضرها  حول 
العام  جــدل  إلــى  أشرنا  وقــد  الجديدة.  بالدولة  عالقاتها 
المهم:  السؤال  ويبقى  الماضية.  الصفحات  في  والخاص 
كيف ينبغي حل مشكلة الجدل، وتحويله إلى تفاعل إيجابي 

وانسجام منتج؟؟؟ .

إن مراجعة سريعة للدراسات التي تناولت مواضيع األقليات 
والجماعات الفرعية تظهر أن المهتمين سواء أكانوا كتاباً 
أو رجال سياسة وإداريين قد طرحوا بدائل عديدة غير أن 
تجارب  من  أو  الدراسة  تجاربه  من  ينطلق  كان  منهم  كال 
متجمعة. فعلى سبيل المثال انطلق كيمليكا من تجارب أوربا 
مع األقليات وخصوصاً المهاجرة. فيما استمد غيرتز أراءه 
من خالل دراساته لجنوب شرقي آسيا. وهناك جدل فيما 
أو عن  فرعية  نتكلم عن جماعات  أن  المفيد  من  كان  إذا 
ثقافات فرعية. أي عن تعددية اجتماعية أم تعددية ثقافية.

لعل أول ما ينبغي اإلشارة إليه:

إلى  أقــرب  العراقي  المجتمع  في  الفرعية  الجماعات  أن 
وافدة  ليست  أنها  أي  الوطن(  )أقليات  كيمليكا  يسميه  ما 
العراق من مجتمعات أخرى. بل نبت هذا  أو مهاجرة إلى 

المجتمع وأهله)5	(.

الذي أطلق أصوات الجماعات الفرعية، عرقية أو دينية أو 
تحد  كيمليكا  يذكر  كما  ألنها  الديمقراطية  هي  مذهبية.. 
من قدرة الصفوة على سحق الحركات السياسية للجماعات 
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العرقية)٦	(.وقد شهد العراق مثل هذا خالل سنوات النظام 
السابق.

وعي  يصاحبها  التي  الحديثة،  البنى  ذات  الديمقراطية 
سطحي مشوب بنظرة سلبية نحو اآلخر، قد ال تحقق في 
مراحلها األولى بيئة تسمح بالحجاج والحوار في مجال عام 

يضم الجميع.

أمرها  حسمت  قد  تكون  ربما  الفرعية  الجماعات  بعض 
إستراتيجي  هدف  بمثابة  استقاللها  أو  إنفصالها  وعدت 
مؤجل ولكنها غير متنازلة عنه )األكراد كمثال لذلك. واألكراد 

في شمال سوريا. وجنوب السودان قبل االنفصال..(

في العراق محفزات لجدل إيجابي منتج بين الخاص والعام 
والدين في مقدمة هذه المحفزات. فهو يضم كل المذاهب 
اإلسالمية. وكذلك اللغة التي تتحدث بها أغلبية الجماعات 

في العراق كلغة أولى أو ثانية.

وحدة  لبناء  عديدة  اقتراحات  والمهتمون  المحللون  يطرح 
مجتمعية ينسجم فيها الخاص مع العام:

الحرب والعنف وتقوم على مبدأ إستبعاد كل طرف لآلخر 
أن  غير  عليه.  المنتصر  شــروط  امــالء  ثم  ومن  وأضعافه 
التجارب أثبتت ان الحروب األهلية ال منتصر فيها. وأنها 
للتاريخ  وإهمال  األطــراف،  كل  من  والموارد  للبشر  تبديد 

المشترك.

اإلكراه واإلمالء من جانب النظام السياسي ضد جماعة أو 
الخاص لصالح  لغلق مجالها  جماعات فرعية في محاولة 
مجال عام ُمَسيس وُمفتعل إلى حد كبير. الدولة في حالة 
يقول  طائفة.  أو  لعشيرة  غلبة  عــن  تعبيراً  تصبح  كهذه 
برومبرغ أن الديمقراطية واألثنية حين تؤدي إلى الخالف 
فان الحل األكيد - كما يبدو - سيكون: العودة إلى سياسة 

القوة واإلكراه واإلمالء)٧	(.

ظهرت  التي  الفكرة  هذه  وجوهر  المواطنة.  مبدأ  تكريس 
يكون  أن  يجب  أنــه  هــو  عشر  التاسع  الــقــرن  فــي  بالفعل 
للمواطن وضع واحد فقط )فال تكون هناك منزلة اجتماعية 
وال طبقات اجتماعية( كما يقول بريان باري. بحيث يتمتع 
أن  ويجب  نفسها  والسياسية  القانونية  بالحقوق  الجميع 
تكون  أن  دون  من  كأفراد  للمواطنين  الحقوق  هــذه  تمنح 
دون غيرهم على  البعض  بها  هناك حقوق خاصة يختص 

أساس إنتماءهم ألحدى الجماعات. وقد مّيز البعض بين 
وبين  والسياسية(  القانونية  )الحقوق  الليبرالية  المواطنة 

المواطنة االجتماعية واالقتصادية)٨	(.

أن  ضمناً  يعنى  قــد  الديمقراطية:  وتكريس  التحديث: 
التحديث والديمقراطية قوتان متناقضتان. خصوصاً حين 
أن هذا  السلطة  للصراع على  بيئة  ذاتها  االنتخابات  تكون 
الصراع قد يمكن جماعة فرعية على حساب أخرى وبالتالي 
يسلب من الديمقراطية أهم عناصرها وهو االختيار الحر.

دومــاً  تحدث  االستيعاب  حــاالت  معظم  أن  االستيعاب: 
ربما  أو   - أنهم  أفــرادهــا  أو  الجماعات  العتقاد  كنتيجة 
أحفادهم فقط - سيحظون بفرص أفضل للحياة إذا تمكنوا 
من التخلص من هويتهم الحالية واكتساب هوية أخرى)٩	(.

ذلك  حدث  وقد  مستقل:  سياسي  كيان  وانشاء  االنفصال 
وفي  تشيكوسلوفاكيا  وفي  السابقة  يوغسالفيا  في  فعاًل 

اندونيسيا وغيرها.

في العراق أعتقد ان المطلوب هو تعزيز البناء الديمقراطي 
)الحقوق  الليبرالية  المواطنة  بين  توفيقية  صيغة  وإيجاد 
واالقتصادية  االجتماعية  والمواطنة  والسياسية(  القانونية 
أطيافها  بكل  الثقافية  للحقوق  احترام  هناك  يكون  أن  أي 
المواطنة  وبين  خاصة  مــجــاالت  تشكل  والــتــي  الفرعية 
اشغال  في  المساواة  تمثل  التي  واالقتصادية  االجتماعية 

المنزالت من مؤسسات الدولة.

خاتمــة:
تركز  والعام  الخاص  المجال  جدل  عن  الدراسة  هذه  في 
لُجة  الدخول في  الجوانب االجتماعية دون  اهتمامنا على 
تلك  بأهمية  إعترافنا  مع  للهوية  السايكولوجية  األبــعــاد 
األبعاد التي تشكل أو تعزز في كثير من األحيان مسافات 
التجنب بين المجاالت الخاصة للقواقع كما تمد مسافات 

التباعد بينها وبين المجال العام.

االجتماعية  التعددية  لمشكلة  النفسية  األبعاد  دراســة  إن 
والثقافية تحتاج الى مساحة ال تتيحها هذه الورقة البحثية 

الموجزة.

كذلك لم نكثر من األمثلة المستمدة من األوضاع الحالية 
يثيره ذلك من حساسيات  لما قد  العراقي نظراً  للمجتمع 
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يربط  أن  بسهولة  يستطيع  القارئ  أن  غير  فهم.  سوء  أو 
بين المؤشرات التي أوردناها وبين أمثلة الواقع وظواهره. 
إن مسؤولية بناء تعدد منفتح في وحدة تستند الى العدل 

والحوار والتواصل.

ركزنا على ثالث نقاط في الجدل ما بين الخاص والعام:

الجدل السياسي.. 	

جدل المجتمع المدني.. 	

جدل بناء الدولة.. 	

في . 4 المطروحة  الحلول  لبعض  مراجعة  إلــى  وصــوالً 
األدبيات...

المصادر
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زنيه، بيروت، معهد الدراسات اإلستراتيجية، 00٦	.
توفيق، . 	 سحر  ترجمة:  والعنف،  الهوية  أمــارتــيــاض، 

الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 00٨	.
االن تورين، براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة: . 	

للترجمة،  العربية  المنظمة  بيروت،  سليمان،  جــورج 
.	0		

بريان باري، الثقافة والمساواة، نقد مساواتي للتعددية . 4
الثقافية، ترجمة: كمال المصري، الكويت، سلسلة عالم 

المعرفة، 		0	.
جان فرانسوا دورتيه، معجم العلوم اإلنسانية، ترجمة: . 5
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من . ٧ بها  يتصل  وما  البناءه،  أو  الخالقة  الفوضى  حول 
مشاريع للتقسيم وخصوصاً في البالد العربية، مجلة: 
البناء  الفوضى  خطط  عن  خاص  عدد  العرب،  حوار 
في الشرق األوسط، السنة األولى، العدد )		(، 005	، 

بيروت، مؤسسة الفكر العربي.

د. جعفر نجم نصر، واقع مشكالت األثنيات واألقليات . ٨
بغداد،  الحكمة،  بيت  المستنبتة،  الذاكرة  العراق،  في 
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المعاصر، بغداد، منشورات الصباح، 00٩	.

ومشكلة . 		 الوطنية  الــوحــدة  بــغــدادي،  السالم  عبد  د. 
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بين . 		 العراق  االثني في  الطيف  د. كريم محمد حمزة، 

مجلة  في  دراســة   - محدقة  وانقسامية  قلقة  تعددية 
علم  جمعية   ،	0		 الثاني،  العدد  االجتماعية،  العلوم 

االجتماع، بغداد.
د. مراد وهب، المعجم الفلسفي، القاهرة، دار الثقافة . 4	

الجدد، ٩٧٩	.
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اإلسالمي، بيروت، دار التنوير، ٩٨4	.

السياسية . ٨	 التعددية  المحرر،  إبراهيم،  الدين  سعد 
والديمغرافية في الوطن العربي، عمان، منتدى الفكر 

العربي، ٩٨٩	.
السيد عبد الرزاق الحسني، تاريخ األحزاب السياسية . ٩	

العراقية، بيروت، 	٩٨	.
عز الدين دياب، التحليل االجتماعي لظاهرة االنقسام . 0	

السياسي في الوطن العربي، القاهرة، مكتبة مدبولي، 
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محمد . 		 ترجمة:  السياسي،  االجتماع  علم  بــرو،  فليب 
عرب صاصيال، بيروت - مجد، 00٦	.
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	 - ينظر: الفساد اإلداري واملالي 	: 	
ومشكلة  الوطنية  الــوحــدة   ، بــغــدادي  السالم  عبد  د.    .	
األقليات في أفريقيا ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية 

، 000	 ، ص5	 . 

القومي  واألمــن  األقليات   ، الــعــزاوي  محمد  دهــام  د.    .	
العربي ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية االقتصاد والعلوم 

السياسة ، بغداد ، ٩٩٩	 ، عدة صفحات . 

د.  ترجمة:   ، الثقافية  التعددية  أوديسا   ، كيمليكا  ويل    .	
امام عبد الفتاح امام ، الكويت ، سلسلة عالم المعرفة ، ج	

، 		0	 ، ص		-4	 . 

4.  ينظر: حول الفوضى الخالقة أو البناء ، وما يتصل بها 
من مشاريع للتقسيم وخصوصاً في البالد العربية ، مجلة : 
في  البناءه  الفوضى  عن خطط  عدد خاص   ، العرب  حوار 

الشرق األوسط ، السنة األولى ،  العدد )		( ، 005	 ، بيروت 
، مؤسسة الفكر العربي . 

5.  انظر تفاصل حول هذا الموضوع في : د. كريم محمد حمزة 
، الطيف االثني في العراق بين تعددية قلقة وانقسامية محدقة 
- دراسة في مجلة العلوم االجتماعية ، العدد الثاني ، 		0	 ، 

جمعية علم االجتماع ، بغداد ، ص		 وما بعدها . 

6. Gould Jamd Kolb W.L , A Dictionary & the 
Social Sciences - N.Y the Free- Press , 1964 , 
pp508-507-506 .  

السياسية  التعددية   ، المحرر   ، إبــراهــيــم  الــديــن  سعد    .٧
والديمغرافية في الوطن العربي ، عمان ، منتدى الفكر العربي 

، ٩٨٩	 ، ص5	 . 

مجتمعاً  ليس  إنه  يعني  التعددي  للمجتمع  تعريفنا  ان   )*(  ٨
د.  واالنقسامية  التعددية  بين  العالقة  حول  )أنظر  إنقسامياً 

كريم محمد حمزة ، المصدر السابق ، ص٦ وما بعدها(. 

٩.  لعل من المفيد االشارة هنا إلى أن التعددية ليست حالة 
نادرة في العالم فقد أظهرت دراسة لـ)			( دولة مستقلة في 
العالم ان هناك )		( دولة فقط تتمتع بالتجانس الثقافي بينما 
تتراوح درجة التعدد الثقافي بين )0	( - )50( بالمائة فيما تبقى 
من الدولة . ففي فرنسا مشكلة الجماعات االثنية القاطنة في 
مقاطعات بريتاينا والباسك وكورسيكا . وكان االتحاد السوفيتي 
السابق يتكون من حوالي )400( جماعة قومية . وفي استراليا 
)0٧	( جماعات أثنية .. )ينظر: البغدادي ، المصدر السابق ، 

- وص٦	.  ص٦	

0	.  د. مراد وهب ، المعجم الفلسفي ، القاهرة ، دار الثقافة 
الجدد ، ٩٧٩	 ، ص	4٦ . 

		.  جان فرانسوا دورتيه ، معجم العلوم اإلنسانية ، ترجمة: 
د. جورج كتوره ، منشورات مجد ، 		0	 ، ص0٨		-0			 . 

		.  د. علي عبود المحمداوي ، اإلشكالية السياسية للحداثة 
، الرباط ، منشورات االختالف ، 		0	 ، ص٩		 وما بعدها . 

		.  نفس المصدر ، ص٦		 . 

4	.  دانيال برومبزغ ، التعدد وتحديات االختالف ، التجمعات 
المنقسمة وكيف تستقر ، بيروت ، دار الساقي ، ٩٩٧	 ، ص٩ . 

الهوامش
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الــوردي ، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ،  5	.  د. علي 
المصدر السابق ، ص		-		 . 

٦	.  د. معن خليل عمر ، رواد علم االجتماع في العراق ، بغداد 
، دار الشؤون الثقافية ، ٩٩0	 ، ص٩4 . 

الشخصية  عن  مقاالته  الطاهر  الدكتور  نشر   )*(  	٧
العراقية عام ٩٦٩	 . ثم نشر مقاالً آخر في سنة 	٩٧	 . 

االيجابية  النتائج  ذات  الصراعات  أشكال  حــول  ينظر    .	٨
والسلبية : 

Coser L. , Social Conflict and the theory of 
Social Chang , in , Mongols the Socioloaical 
Perspectives 2010 , p283 . 

٩	.  ينظر حول خصائص ظاهرة االنقسام ، عز الدين دياب 
الوطن  في  السياسي  االنقسام  لظاهرة  االجتماعي  التحليل   ،

العربي ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، 	٩٩	 ، ص0٨	-0٩	 . 

0	.  امارتياض ، الهوية والعنف ، ترجمة: سحر توفيق ، الكويت 
، سلسلة عالم المعرفة ، 00٨	 ، ص40 . 

		.  نفس المصدر ، ص٨	-٩	 . 

		.  االن تورين ، براديغما جديدة لفهم عالم اليوم ، ترجمة : 
جورج سليمان ، بيروت ، المنظمة العربية للترجمة ، 		0	 ، 

ص4٩	 . 

للتعددية  نقد مساواتي  والمساواة  الثقافة   ، باري  بريان    .		
 ، المعرفة  عالم  ، سلسلة  المصري  كمال   : ترجمة   ، الثقافية 

الكويت ، 		0	 ، ص٦	 .  

ص44  ، سابق  مصدر   ، بغداد  السالم  عبد  د.  ينظر:    .	4
وص٧		 . 

5	.  ارنت ليبرهات ، الديمقراطية التوافقية ، ترجمة: حسني 
زنيه ، بيروت ، معهد الدراسات اإلستراتيجية ، 00٦	 ، ص		-

 . 	4

٦	.  أنظر حول هذه الموضوعات : د. سليم الوردي ، ضوء على 
والدة المجتمع العراقي المعاصر ، بغداد ، منشورات الصباح ، 

00٩	 ، ص٦٨ وصفحات متفرقة أخرى . 

مصدر   ، االختالف  وتحديات  التعدد   ، برومبرغ  دانيال    .	٧
سابق ، ص٦-٧ . 

٨	.  امارتيا ، ص-ص		-		 . 

٩	.  فليب برو ،علم االجتماع السياسي ، ترجمة: محمد عرب 
صاصيال ، بيروت - مجد ، 00٦	 ، ص	٦	. 

تاريخ األحزاب السياسية   ، الرزاق الحسني  0	.  السيد عبد 
العراقية ، بيروت ، 	٩٨	 ، ص5	-٦	 . 

		.  جون اهرنبوغ ، المجتمع لمدني ، التاريخ النقدي للفكرة 
العربية  المنظمة   ، بيروت   ، صالح  حاكم  علي  د.  ترجمة:   ،

للترجمة ، 00٨	 ، ص440-	44 . 

		.  يراجع حول هذه المفاهيم ، بيت الحكمة ، واقع مشكالت 
األثنيات واألقليات في العراق ، د. جعفر نجم نصر ، الذاكرة 

المستنبتة ، ص٩0 ، بغداد ، 		0	 .  

، دار  بيروت   ، العربي  النهوض  ، مشروع  		.  وجيه كوثراني 
الطليعة ، ٩٩5	 ، ص٨٦-٨٧ ، كذلك راجع حول الجماعات في 
اإلســالم : رضــوان السيد ، مفاهيم الجماعات في اإلســالم ، 
دراسة في السوسيولوجيا التاريخية لالجتماع العربي اإلسالمي 

، بيروت ، دار التنوير ، ٩٨4	 ، عدة صفحات . 

الى  يحتاج  قد  نقترحه  الــذي  التصنيف  هذا  )*(ان   	4
مزيد من الدراسة والنظر العلمي . 

5	.  كيميليكا ، اوديا التعددية الثقافية ، ج	 ، الكويت ، عالم 
المعرفة ، 		0	 ، ص٧	 . 

٦	.  نفس المصدر ، ج	 ، ص٩		 . 

٧	.  برومبرغ ، المحرر ، مصدر سابق ، ص٧ . 

٨	.  بريان باري ، الثقافة والمساواة ، نقد مساواتي للتعددية 
عالم  سلسلة   ، الكويت   ، المصري  كمال  ترجمة:   ، الثقافية 
ـ  تورين  آالن   : أيضاً  وراجــع  ؛  ، ص		-		   	0		  ، المعرفة 

براديغما جديدة ، مصدر سابق ، ص50	-	5	 . 

٩	.  باري ، ص0		 . 
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 الخسائر والهدر العام

 في قطاع الطاقة

تتطرق الدراسة في مقدمتها الى ما يلي:

عن   	0	5/	/		 في  أنجزت  دراســـة،  بــإعــداد  النفط  وزارة  قامت 
الخسائر الناجمة عن الهدر واإلهمال وسوء اإلدارة في عمليات النفط، 
إذ قدرت تلك الخسائر قرابة )4،5	( مليار دوالر للفترة من 		0	 إلى 
نهاية 4	0	. ولقد علق وزير النفط السيد )عادل عبد المهدي( على 
الخسائر  وهذه هي  الحقيقي...  الفساد  هو  »هذا  بأن  الخسائر  هذه 
الكبرى والهدر الحقيقي لألموال. وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط 

واإلدارة الرشيدة«.
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باإلنتاج  المشاركة  عقود  إلــى  التلميح  يتم  وكذلك 
ومقارنتها بعقود الخدمة، مما يمكن أن يستشف من 
احتمالية كون األولى أفضل من الثانية وذلك من خالل 
ما جاء بالدراسة: »أثيرت حول هذه التصريحات« أي 
تصريحات وزير النفط - نقاشات واسعة في األوساط 
المختصة. وذهب البعض إلى أن تشخيص التقصير 
يهدف لتبيان فشل نموذج )عقود الخدمة(، وبالتالي 
التفاوض على إلغائها وإحالل عقود المشاركة باإلنتاج 
محلها. ومع العبرة في أي عقد نفطي هو ليس في 
عنوانه بل في محتواه وتحليله االقتصادي، وتحقيقه 
على  انطباقه  ومدى  للبالد،  المادية  المنافع  ألعلى 
هذا  في  النقاش  فإن  المشمولة،  الحقول  أو  الحقل 
الموضوع ليس في محله، ويجب أن يجري بمعزل عن 
تقييم األضرار الناجمة عن اإلهمال )المتعمد وغير 
المتعمد( وسوء اإلدارة وانعدام التخطيط في ظل أي 

نمط من أنماط العقود المعروفة في عالم النفط«.
وهنا نود تبيان ما يلي: في مجال النفط: تأخر تنفيذ 

زيادات اإلنتاج
تقول الدراسة:

اإلنتاج  لزيادة  خطة  وضعت  قد  النفط  وزارة  »كانت 
إلى )٦( ماليين برميل منذ ثمانينيات القرن الماضي. 
اإليرانية  العراقية  الحرب  بسبب  الخطة  تنفذ  ولم 
أعيدت  وقــد  الــعــراق.  على  فــرض  ــذي  ال والحصار 

دراسة الخطة عام 004	 في عهد الحكومة المؤقتة. 
وعرضت في المجلس األعلى للنفط والغاز من قبل 
وكانت  غضبان(.  )ثامر  السيد  آنــذاك  النفط  وزيــر 
ثالث،  أو  الخطة هي سنتين  لتنفيذ  المتوقعة  المدة 

وبالتعاون مع شركات النفط العالمية«.
إن خطة )٦( ماليين برميل يومياً كانت قد أعدت في 
الماضي،  القرن  ثمانينيات  وأوائل  سبعينيات  أواخر 
انتهاء  بعد  وإحيائها  لمراجعتها  مــحــاوالت  وجــرت 
الخطة  هذه  واعتمدت  اإليرانية.  العراقية  الحرب 
حينئذ،  الموجودة  النفطية  الحقول  إمكانيات  على 

وهي نفسها الموجودة حالياً.
الخطة  وضع  ظــروف  الدراسة  كاتب  يذكر  لم  ولكن 
التحتية  البنية  إذ كانت  تنفيذها في حينه.  وإمكانية 
لتحميل  تقريباً  وجــاهــز  متكامل  وضــع  فــي  للنفط 
وشحن هذه الزيادة في اإلنتاج النفطي، والذي يعني 
في  كانا  العمية  خور  وميناء  النفطي  البكر  ميناء  أن 
إلى  التصدير  خطوط  وإن  كما  جهوزيتهما.  كامل 
سوريا والسعودية وتركيا والخط اإلستراتيجي، كانت 
صالحة للنقل والتصدير. وإن المنشآت النفطية في 
الجنوب والشمال  الشمال والجنوب، ومشروعي غاز 
العراقية  الــحــرب  تؤثر  ولــم  جـــداً،  جيدة  حالة  فــي 
اإليرانية علهما كثيراً. ومن الناحية المالية فقد كان 
العراق مقتدراً جداً في أواخر السبعينيات والسنتين 

د.غانم مديح 
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األولتين من الثمانينيات. وحتى في أواخر الثمانينيات 
فقد كان يمكن للعراق الرجوع إلى التصدير المرتفع 
وزيادة قدراته بذلك. مع إمكانية حصوله على قروض 
وما  الكويت،  غزو  نفق  في  العراق  أيضاً.ولكنإدخال 
العراقية، وكذلك  التحتية  البنى  تبعه من تدمير لكل 
المالية.  القدرة  هذه  أنهى  قد  االقتصادي  الحصار 
وفي كل األحوال تم التنفيذ لجميع المراحل من خالل 
عقود  تكن  ولم  المباشر،  التنفيذ  أو  الخدمة  عقود 
باعتبارها  أحد  بال  على  تخطر  باإلنتاج  المشاركة 

رجوع للخصخصة.
بالنتيجة إن حال العراق في سنة 004	 كان مختلفاً 
البحري  للتصدير  التحتية  البنية  إن  حيث  تماماً. 
وخط  أغلبه.  في  مدمر  وضــع  في  العراقي  للنفط 
تم مصادرته  السعودية قد  سوريا شبه معطل وخط 
غاز  مشروعي  أمــا  الــســعــوديــة.  الحكومة  قبل  مــن 
وكذلك  لها،  يرثى  حالة  في  فكانا  والجنوب  الشمال 
حال أوضاع البنية التحتية واألساسية إلنتاج وتصدير 

وتصفية النفط.
risk إن عقود المشاركة باإلنتاج هي »عقود مجازفة

contracts«. وال يوجد فيما تم توقيعه من حقول أية 
مجازفة في وجود أو عدم وجود النفط أو الغاز. فكل 
الحقول التي تم توقيع عقودها ضمن عقود الخدمة 
واحتياطياتها  آبار،  فيها  محفور  محددة،  حقول  هي 
مثبتة، وقسم منها منتج فعلياً. بينما عقود المجازفة 
بحار  أو  أراض  في  تتم  باإلنتاج(  المشاركة  )عقود 
تحري  أو  فيها  بحث  أي  يتم  لم  أو صحار  جبال  أو 
جيولوجي، ولم يتم فيها تحريات زلزالية أو حفر آبار. 
لهذا يتحمل المقاول مجازفة االستثمار في التحري 
عن النفط أو الغاز مقابل عائد مغٍر جداً وهو »نفط 
الربح«. فهو يجازف مقابل عائد عالي. وفي العراق 
يريد البعض منا أن نعطي المقاول عائداً عالياً دون 

أية مجازفة من قبله!!.
من غير الممكن وفق أي مفهوم اقتصادي توقيع عقود 
تم  التي  الحقول  اإلنتاج ألي حقل من  المشاركة في 

توقيعها وفق عقود الخدمة.
إن نفط الربح في عقود المشاركة في العراق تراوح 
يختلف  ال  أمــر  )وهــو  العقود  حسب   ٪40-	٨ بين 
كثيراً في بقية أنحاء العالم(. وهو يتغير، وضمن هذه 

لتطور اإلنتاج وإطفاء  النسب في العقد الواحد تبعاً 
الكلف االستثمارية له. فكيف تكون اقتصادياته أفضل 

من عقود الخدمة!!
Internal Rate of الــداخــلــي  العائد  نسبة  إن 
وشروط  الحقل  حجم  على  تعتمد   Return IRR

العقد ونسبة نفط الربح واألسعار العالمية للنفط.
إضافة للعوائد المالية العالية للحكومة العراقية في 
عقود الخدمة مقارنة بعقود المشاركة باإلنتاج، فإن 
األجنبية  للشركات  تضمن  باإلنتاج  المشاركة  عقود 
حصة رسمية من النفط الموجود في المكمن النفطي 
أو الغازي، بنسب حصة نفط الربح. وإن جميع هذه 
الشركات تذكر حصتها كجزء من أصولها في جميع 
تقاريرها التي ترفع إلى مالكي أسهمها، ويستطيع أي 
شخص التأكد من ذلك باالطالع على تقارير الشركات 
على اإلنترنت.أتضح من الحساب االقتصادي فيه ان 
عائداً  للعراق  يتيح   TSCs الخدمة  عقود  اُسلوب 
اُسلوب عقد مقارن للمشاركة في  للبرميل اعلى من 

.PSAs االنتاج
قام األستاذ كامل المهيدي بدراسة مقارنة بين نوعي 
الداخلي  العائد  نسبة  احتساب  خالل  من  العقدين 
للشركات  الصافي  العائد  أن  إلــى  وتــوصــل  أيــضــاً، 
أربع  إلى  يصل  باإلنتاج  المشاركة  عقود  وقعت  التي 
عقود  وقعت  التي  للشركات  الصافي  عائد  أضعاف 
حالة  في  تبريره  يمكن  »قــد«  األمــر  وهــذا  الخدمة. 
وجود »مجازفة«، ولكن ال توجد مجازفة في العراق، 

الفي شماله وال في جنوبه.
بسرعة هو  تنفيذها  ينبغي  التي  المشاريع  اهم  ومن 
االنتاج  الماء. فبدونه، ال يمكن تعظيم  مشروع حقن 
الحالي لمكامن المشرف،  وال االستمرار في االنتاج 
التمدد  بدفع  تنتج  التي  لها،  المشابهة  والمكامن 
للسوائل المكمنية. وحسب علمنا ان الضغط المكمني 
) طاقة دفع النفط الى االعلى( لبعض هذه المكامن 
قد اقترب من ضغط االشباع وهذا ما ينبغي تجنبه، 
الى  لألساءة  وتجنبا  المكمنية،  الدفع  لطاقة  حفاظا 

معامل االستخال ص النهائي.
تم  التي  الخدمة  عقود  في  المالية  الدفوعات  إن 
شبه  دفــوعــات  هي  التراخيص  دورات  في  توقيعها 
األسعار  ظل  في  خصوصاً  مفضل  أمر  وهو  نقدية، 
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العالية للنفط لما قبل تموز 4	0	. إذ يقوم المقاول 
التدقيق  )مــع   والــصــرف  الــالزم  االستثمار  بتوفير 
الدفع  يستحق  و  العراقي(،  الجانب  من  والموافقة 
يستمر  ثم  معين،  مستوى  إلــى  اإلنتاج  يصل  عندما 
دوريــة.  بصورة  وتدقيقها  قوائمه  تقديم  بعد  الدفع 
عندما انخفضت أسعار النفط عجزنا عن دفع جميع 
مستحقات المقاولين للفصل الرابع لسنة 4	0	 ولسنة 
الكلف  لتقليص  وسائل  إيجاد  المنطق  ومن   .	0	5
االستثمارية ودراسة شروط أخرى للدفع سواء الدفع 
باآلجل أو توفير القروض األجنبية لهذه الدفوعات، 
علماً إن »سياسة االقتراض والتوقيع عليها وإبرامها«، 
االتحادية  للسلطة  الحصرية  االختصاصات  من  هي 

حسب المادة )0		( أوالً من الدستور.
أما تمويل عقود المشاركة باإلنتاج، فهو يتخذ شكل 
قروض من الشركات األجنبية تتضمن فوائد، وتدفع 
الكلفة(،  نفط  من  االستثمار  )جــزء  محددة  بنسب 
ولمدد تحددها عقود المشاركة باإلنتاج، لذا ال تتأثر 
هذه الدفوعات بسعر النفط. وعندما ينخفض سعر 
النفط تطول مدة الدفوعات، مع أخذ الفوائد بنظر 
عقود  دفوعات  أن  هو  مالحظته  يجب  ما  االعتبار. 
المشاركة لتسديد االستثمارات األجنبية هي قروض، 
والقروض األجنبية من صالحيات الحكومة االتحادية 
أهمية،  ــر  األم لهذا  يعر  لــم  اإلقليم  ولكن  حــصــراً. 
واستمر بتوقيع هذه العقود دون أخذ موافقة الحكومة 
االتحادية. واألكثر غرابة إعالنه مؤخراً بأنه استقرض 
مبالغ عديدة من جهات مختلفة منها الحكومة التركية 

حتى من غير إعالم الحكومة االتحادية.
أن عقود المشاركة باإلنتاج عمل يخالف الدستور وال 
بالنسبة  العقود  أنواع  أسوأ  إنها  كما  توقيعها.  يمكن 
عقودنا  إنــتــاج  وإن  إطــالقــاً،  نحتاجها  وال  لــلــعــراق، 
الحالية ال يمكن تصريفه لفترة قادمة طويلة جداً، لذا 

ال توجد حاجة ألي عقد إضافي.
عنوانه  في  ليس  هو  نفطي  عقد  أي  في  العبرة  أن 
االقتصادي، وتحقيقه ألعلى  بل في محتواه وتحليله 
الحقل  على  انطباقه  ومدى  للبالد،  المادية  المنافع 
النقاش عن  يجري  أن  ويجب  المشمولة،  الحقول  أو 
الناجمة  األضــرار  تقييم  عن  بمعزل  الموضوع  هذا 
اإلدارة  المتعمد( وسوء  )المتعمد وغير  اإلهمال  عن 

وانعدام التخطيط في ظل أي نمط من أنماط العقود 
المعروفة في عالم النفط.

يمثل الجدول أدناه معدالت اإلنتاج والتصدير وأسعار 
تصدير النفط العراقي ومجمل العوائد المالية للعراق 
نتيجة تصدير النفط من سنة 004	 إلى سنة 4	0	:

مليار   5٧٩٫4  =  	0	4-	00٦ بين  للعائد  المجموع 
دوالراً.

مليار   ٦		٫	  =  	0	4-	004 بين  للعائد  المجموع 
دوالراً.

لسنوات  والتصدير  اإلنــتــاج  مــعــدالت  ذكــر  تــم  لقد 
٩٩٩	-	00	 لغرض المقارنة.

* إن األسعار لسنة 004	 و005	 هي معدالت األسعار 
العالمية وليست األسعار الفعلية لبيع النفط العراقي. 

أما في بقية السنوات فهي معدل لألسعار الفعلية.

لقد انخفضت أسعار تصدير النفط العراقي الفعلية 
في سنة 5	0	، حيث وصلت في كانون الثاني 5	0	
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الى  للبرميل، وفي شباط  دوالراً  الى معدل )٫5	4( 
)4٧٫4( دوالراً، وفي آذار الى )	4٨٫( دوالراً للبرميل. 
وألول مرة تتجاوز األسعار حاجز الـ)50( دوالراً وذلك 
في نيسان حيث وصلت إلى )	5( دوالراً، وارتفعت في 

أيار إلى )54٫4( دوالراً للبرميل الواحد.

من  النفط  تصدير  من  العراق  إيـــرادات  مجمل  بلغ 
قدره  إلى نهاية سنة 4	0	، مبلغاً  بداية سنة 004	 
)	٫		٦( مليار دوالر. وبين 00٦	-4	0	 مبلغاً قدره 
)5٧٩٫4( مليار دوالراً. وبين 0	0	-4	0	 )وهي مدة 
السيد  تقرير  عنها  يتحدث  التي  الخمس  السنوات 
عدنان( بلغت ٫٦	40 مليار دوالر، وبمعدل سعر فعلي 
دوالر   )	00( بدالً من  للبرميل  دوالراً  قدره )٩٦٫٧( 

للبرميل الذي افترضته الدراسة.

إن خسارة )00	( مليار المفترضة في السنة، بسعر 
)علماً  دوالر/البرميل   )	00( قــدره  للنفط  تصدير 
للبرميل(  دوالراً   ٩٦٫٧ بلغ  الفعلي  البيع  معدل  إن 
التصدير  فــي  زيـــادة  يجب  كــان  انــه  بالنتيجة  تعني 
بكمية تصل إلى )٫٧40	( مليون برميل/اليوم )00	

مليار$ ÷00	$/يرميل = 	 مليار برميل في السنة ÷ 
5	٦5٫	 يوم =٫٧40	 م.ب/يــوم( )عما تم تصديره 
العراقي  التصدير  معدل  لوصل  ذلك  تم  ولو  فعاًل(. 
في هذه السنوات الى معدل )٦	5٫0( مليون برميل 
يومياً. أي لو أضفنا معدل تصفية النفط في العراق 
والبالغة حوالي نصف مليون برميل/اليوم لكان اإلنتاج 
الكلي )5٫5( مليون برميل/اليوم، بدالً من )٦( مليون 
برميل التي افترضتها »دراسة« السيد عدنان، والتي 
اقترحت أيضاً أنها ستكتمل خالل )	-	( سنوات، أي 
في حدود سنتي )00٦	-00٧	(!!!. إن السيد عدنان 
قدرها  سنوية  »خسارة«  بوضع  األمــر  في  »تساهل« 
)00	( مليار في السنة، وكان عليه أن يضع خسارة 
اليوم  برميل/  مليون   )	٫	40( قــدرهــا  تصديرية 
تكون  وبهذا  يومياً.  برميل  مليون   )	٫٧40( من  بدالً 
خمس  ولمدة  مليار   )		٨٫	٦( السنوية  »الخسائر« 

سنوات )	5٩( مليار بدالً من )500( مليار!!.

ومن غير المجديان تكون دراسة عن أسعار بيع النفط 
دوالر/  )	00( يكون  ســوف  النفط  سعر  أن  تعتقد 
البرميل في سنوات 0	0	-4	0	 أو قبلها بوجود كمية 
مليون   )	٫٧40( تعادل  النفطية  السوق  في  إضافية 
برميل يومياً. إن إضافة )٫٧40	( مليون برميل/اليوم 
ضخت  وقد  بالكامل،  النفطية  السوق  ستغرق  كانت 
السعودية أقل من ذلك وخفضت األسعار الحالية إلى 
النصف. وباع العراق نفطه بسعر يقل عن )50( دوالر 
للبرميل في الربع األول من 5	0	، في الوقت الذي 
كان سعره قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ أكثر من 

)00	( دوالر.

وفي التقدير وحسب كل التوقعات فإن أسعار النفط 
دوالر   )٦0( تقدير حوالي  أحسن  كانت ستصبح في 
للبرميل بدالً من )00	( دوالر، وسنفترض هنا لغرض 

االحتساب )٦0( دوالراً للبرميل.

تقترحها  التي  الزيادة  وكما أوضحنا في خطة  ولكن 
المشاركة  عقود  على  مبنية  كانت  فإنها  الــدراســة، 
باإلنتاج وللشركات حصة في العوائد. وسنفترض أن 
حصة الشركات هي 5	٪ من العوائد )وهو رقم وسط 
هكذا  لمثل  وكردستان  العالمية  الحصص  نسب  بين 
عقود(. وهذا يعني أن عائد الحكومة العراقية سيكون 
تقترحه  مما  بدالً  للبرميل،  ٦0 × ٧5٪ = 45 دوالراً 

الدراسة )00	( دوالر للبرميل.

كما وإن قيمة النفط المصدر، والذي كانت ستستلم 
المقترحة  الــزيــادة  مــع  العراقية،  الحكومة  مبالغه 
برميل/يوم،  مليون   )	٫٧40( والبالغة  الدراسة  في 
ستصل إلى )		4( مليار دوالر )٫٧40	م ب×5 سنة× 
استالم  مقابل  مليار$(،   4		  =  $45× ــوم  5	،٦5	ي
سنوات  لمجمل  دوالر  مليار   )40	٫٦( لمبلغ  فعلي 

.)	0	4-	0	0(

ولو عدلنا أرقام معدل األسعار للنفط المصدر الفعلي 
للبرميل وهو الرقم الذي اعتمدته  إلى )00	( دوالر 
به  المصدر  الفعلي  السعر  معدل  من  بدالً  الدراسة، 
المبالغ  الرتفعت  دوالراً/للبرميل   )٩٦٫٧( والبالغ 
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الكلية المستلمة فعلياً من قبل الحكومة العراقية إلى 
)	5٫	4( مليار دوالر بدالً من )٫٦	40( مليار. وهذا 
الرقم يقارن بالمبلغ )		4( مليار دوالر، والذي كانت 
ستستلمه الحكومة العراقية لسنوات )0	0	-4	0	( 
فيما لو سار العراق بالطريقة التي تقترحها الدراسة 

لتطوير نفطه.

الناحية  أن في أحسن األحــوال )من  مما سبق نجد 
كانت  العراقية  الحكومة  أن  كدراسة(!!،  االفتراضية 
خالل  فعلياً  استلمتها  التي  المبالغ  مجمل  ستستلم 
تسير  كــانــت  لــو  وذلـــك   ،)	0	4-	0	0( الــســنــوات 
كمية  ضياع  مع  الدراسة،  اقترحتها  التي  بالطريقة 
من النفط قدرها )٫٧40	( مليون برميل يومياً ولمدة 
خمس سنوات. أي إن الحكومة العراقية حافظت على 
)5( مليارات برميل لألجيال القادمة، مع حصولها على 
المبشرين  بخطة  السير  برفض  وذلك  نفسه،  العائد 

بعقود المشاركة.

يجب التأكيد بصورة قاطعة أن مسألة الحصول على 
عوائد نفطية أعلى ال تأتي باألساس من زيادة كميات 
بأسعار  التصدير  ــادة  زي من  تأتي  وإنما  التصدير، 
مع  السبل،  عن  البحث  األفضل  ومن  عالية.  نفطية 
مع  الــعــرض  لتقليل  العالميين،  والمصدرين  ــك  أوب
الحصول على أسعار نفطية أعلى تغطي ما تصدره 

من كميات نفطية أكثر بأسعار واطئة.
من   )		( المادة  في  هنالك مشكلة  األمــر  واقــع  في 
عقود الخدمة، التي لم تكن أصاًل موجودة في وثائق 
المناقصة، وأضيفت إليها أثناء المناقشات. وهي ما 
يتعلق بدفع غرامات، )وتسمى التعويضات(، للشركات 
في حاالت معينة. وهذه المادة من تاضروري تعديلها، 
لتقليل  فيها  الموجودة  الثغرات  من  االستفادة  مع 

مستويات »نفط الذروة« مع تمديد مدته.

الشركات  النفط موجودة لدى  كانت هناك كمية من 
جاهزة للتصدير، أو للتسليم إلى الحكومة العراقية تبلغ 
كمياتها )٩٫٨		( مليون برميل، وقيمتها التصديرية 
العراقية  الحكومة  )	4٫	( مليار دوالر. ولم تستطع 
استالمها ألسباب عديدة. منها عدم وجود اإلمكانيات 

الخزنية الكافية، أو لوجود ظروف مناخية ال تسمح 
بالتصدير )مع عدم وجود طاقة خزنية(، وهذا األمر 
تكرر عدة مرات وفي عدة مواقع. وهذا النفط  ظل في 
المكمن، والخسارة الناجمة هي عن عدم استطاعتنا 
البيع واستالم المبالغ. علماً إن وزارة النفط كانت قد 
الخزنية  الطاقة  ارتفاع  عن   ،	0	5/٦/٧ في  أعلنت 
لمنشآتها التصديرية من )4( إلى )4	( مليون برميل. 
ونتج عن هذا األمر-أي عدم استطاعة استالم النفط 
تعويضات  أيضاً  ــوزارة  الـ دفعت  أن  الشركات-  من 
للشركات تبلغ أقيامها )٫٦	٦	( مليون دوالر، وذلك 
حسب بنود العقود الموقعة معها. وكانت الشركات قد 
وألمور  المبلغ  هذا  من  بكثير  أكثر  تعويضات  طلبت 

ومواقع مختلفة تم رفضها من قبل الوزارة.

من األمور االعتيادية والروتينية أن تقوم وزارة النفط 
-أوغيرها من الوزارات- بمراجعات وتقييم ألعمالها، 
ودراسة أسباب التلكؤ والتأخير، وكيفية تجنب ذلك، 
ونتائج ذلك على مجمل االقتصاد. وهذا أمر واجب 
لوزارة النفط، إذ إن وارداتها تمثل ُجل العملة األجنبية 
والغالبية العظمى من موازنة الدولة. ومن المؤكد أن 
اإلدارات السابقة -إسوة باإلدارة الحالية- قامت بمثل 
هذه المراجعات، سواء من خالل المذكرات الداخلية، 
أو بمراسالت أو اجتماعات مع الوزارات األخرى أو 
مسؤوليات  أخذت  النفط  وزارة  إن  ــوزراء.  ال مجلس 
البنية  لتكمل  جداً  كبيرة  تكميلية  ومشاريع  جسيمة 
التحتية لعمليات إنتاج وتصدير النفط. وأن تنفيذ هذه 
األعمال يتطلب عالقات وتنسيق مع غالبية الوزارات 
والجهات الحكومية األخرى. والحديث هنا عن تطوير 
لتوصيل  الرئيسية  األنابيب  وإكمال  التصدير،  موانئ 
النفط، وخزانات النفط، ومشروع حقن الماء، إضافة 
إلى متابعة الشركات المنفذة للتطوير النفطي والغازي 

وحل مشاكلهم.

أهم إنجاز قامت به األجهزة الحكومية النفطية وبقيادة 
ــدورة  ال توقيع  وهــو  الشهرستاني،  حسين  الدكتور 
األولى لعقود الخدمة الفنية في 00٩	 وبداية 0	0	. 
إذ تحدت هذه األجهزة جميع الضغوط التي مورست 
والجهات  العالمية  والشركات  األميركيين  من  عليها 
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هذه  تكون  أن  تريد  كانت  التي  المختلفة  العراقية 
العقود على شكل عقود مشاركة باإلنتاج. واضطرت 
الشركات الكبرى، وبضمنها إكسن موبيل، التخلي عن 
على  العراق  االحتالل  دخل  التي  النفطية  السياسة 
من  العراقي  للنفط  الخصخصة  باعتماد  أساسها 
المرن«.  و«بشكلها  باإلنتاج،  المشاركة  عقود  خالل 
التراخيص، وكذلك  لقد تمت الدورة األولى لجوالت 
الدورات الالحقة بشفافية عالية جداً وبنزاهة كبيرة 
العراق، وخصوصاً  أحد في ظروف  يتوقعها  يكن  لم 
ونحن نتحدث عن حقول نفطية عمالقة. لم يستطع 

أحد أن يسجل أية مالحظة على شفافيتها.

حقول  لتطوير  األولــى  التراخيص  دورة  عقود  كانت 
ــى(  األول )المرحلة  القرنة  وغــرب  والزبير  الرميلة 
وحقول ميسان )البزركان/فكه/أبو غرب(. وكان إنتاج 
الذروة لمجموعها، حسب العقود الموقعة، يصل إلى 
كافية  حــدود  وهي  برميل،  مليون   )٦٫٨	5( حوالي 
لإلنتاج الممكن تسويقه، خصوصاً بعد إدخال الطاقة 
اإلنتاجية لحقول كركوك وحقل األحدب في واسط، 
لنصل إلى طاقة إنتاجية تتجاوز )	٧٫( مليون برميل/

اليوم.

كردستان  إقليم  حكومة  قامت  سبق،  ما  لكل  إضافة 
بتصدير منفصل للنفط بكمية تزيد في الوقت الحالي 
عن )50	( ألف برميل يومياً، وبالرغم من وجود اتفاق 
يومياً  برميل  ألف   550( االتحادية  الحكومة  مع  لها 
من اإلقليم ومن نفط كركوك(. إذ إن اإلقليم كان قد 
فهم من االتفاقية بأنه يسمح له بتصدير ما يتجاوز 
هذه الكمية، علماً إن اإلقليم لم يرسل إلى هذا اليوم 

الكميات المتفق عليها. 
وفي أدناه عن بعض األمور األخرى التي تطرقت إليها 

الدراسة:
أ- مشروع حقن الماء

تقول الدراسة:
اإلنتاج  الخطورة على مستقبل  بالغة  القرارات  »ومن 
)أكسون(  شركة  من  المشروع  هذا  قرار سحب  كان 
لم  التي  النفطية  المشاريع  بشركة  وإناطته  العالمية 
هذا  تسبب  وقــد  المشروع  بهذا  للقيام  مؤهلة  تكن 

سنوات.  ثــالث  من  ألكثر  المشروع  بتأخير  الــقــرار 
ويضر  أضر  التأخير  هذا  أن  الخبراء  بعض  ويعتقد 
بمكامن النفط في الجنوب بشكل قد يصعب تعويضه 
الموضوع  لمعالجة  فنية  دراســة  من  والبــد  الحــقــاً. 

وتقييم األضرار«.
النفطية  الشركات  أكبر  من  موبيل  أكسن  تعد شركة 
لقد  اإلطـــالق.  على  أكبرها  تكن  لم  إن  األميركية، 
وقعت الشركة في 5/	/0	0	 مع الحكومة االتحادية 
األولــى،  المرحلة  القرنة  غــرب  حقل  تطوير  عقد 
وضمن عقود دورة التراخيص األولى. بلغت حصتها 
شركة  شريكتها  حصة  وبلغت   ،)٪٦0( اإلئتالف  في 
شركة  العراقي  الحكومي  والشريك   ،)٪	5( شيل 
الربح  أجــر  ــان  وكـ  .)٪	5( النفطية  االســتــكــشــاف 
-الحافز- لهذا اإلئتالف )٫٩	( دوالراً عن كل برميل 
وكان  العقد.  توقيع  المحدد عند  اإلنتاج  إضافي من 
ألف  العقد حوالي )44	(  توقيع  الفعلي عند  اإلنتاج 
إلى  الذروة للحقل  إنتاج  برميل/اليوم، على أن يصل 
العقد في  تعديل  وتم  يومياً.  برميل  )5		٫	( مليون 
أواخر 0	0	 ليصل إنتاج الذروة إلى )5	٫٨	( مليون 
برميل يومياً، بإدخال تراكيب وطبقات نفطية أخرى 
مكتشفة سابقاً، ولم يتم تطويرها، مع زيادة أجر الربح 

-الحافز- إلى )	( دوالر/للبرميل اإلضافي.
من  جــداً،  وجيزة  فترة  بعد  الشركة،  هذه  إعطاء  تم 
توقيع العقد أعاله، عقد ضخم لمشروع حقن الماء 
ليخدم شركة أكسن موبيل والشركات األخرى العاملة 
على  المحافظة  في  للمساعدة  وميسان  البصرة  في 
ضغوط المكامن، وبالتالي المحافظة على استمرارية 
مياه  على  الــمــشــروع  يعتمد  ــه.  ل المخطط  اإلنــتــاج 
الفرات  مياه  على  االعتماد  عــدم  تقرر  إذ  الخليج، 
في  المياه  لحقن  وجود مشروع صغير  رغم  لشحته، 
الحكومة  قــرار  ولكن  سابقاً.  تنفيذه  تم  علي،  كرمة 
العراقية كان واضحاً بعدم االعتماد على الفرات على 

المدى الدائم.
	0		/		/	0 في  كردستان  إقليم  حكومة  أعلنت 
مشاركة  عقود  موبيل  أكسن  شركة  مع  وقعت  بأنها 
أن  باإلنتاج في )٦( رقع جغرافية، وكما ظهر الحقاً 
العقود الستة كانت قد تم توقيعها في ٨	/0	/		0	. 
المتعاقد عليها في  الجغرافية  الرقع  اثنان من  ويقع 
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و«القوش«  »بعشيقة«  تركيبا  وهما  نينوى،  محافظة 
عليها«  متنازع  »غير  منطقة  وهي  نينوى،  سهل  في 
سابقة  مناقشات  أية  ضمن  كذلك  تكن  ولم  أصــاًل، 
وهي تدار من قبل محافظة نينوى. أما الرقعة الثالثة 
»المتنازع عليها« في  المناطق  فتقع ضمن ما يسمى 
محافظة كركوك في تركيب »قره أنجير«، وتدار من 
الحكومة  إلــى  إداريـــاً  التابعة  كركوك  محافظة  قبل 

االتحادية.
وبعد توقيع هذه العقود،أرسلت وزارة النفط في حينه 
موبيل،  أكسن  إلى  األمــر  عن  استفسار  رسائل  عدة 
كما أن الشهرستاني كان قد أعلم مدراء الشركة قبل 
يومين من إعالن حكومة اإلقليم عن توقيع العقود، أن 
العمل مع الحكومة  على الشركاء االختيار باستمرار 
جميع  خسارة  مع  اإلقليم  حكومة  مع  أو  المركزية 
الخيار  حالة  في  االتحادية  الحكومة  مع  عقودهم 
الثاني. لم تجب الشركة على الرسائل، ولم ترد مطلقاً 

على أسئلة واستفسارات الصحفيين.
إن المشاكل مع شركة أكسن موبيل حول مشروع حقن 
الماء وقعت قبل مشكلة عقودها في كردستان بفترة 
طويلة. إذ إن أكسن موبيل لم تقم بعملها بصورة جيدة 
العمل  متطلبات  تحدد  ولم  الشركات،  مع  تنسق  ولم 
بشكل صحيح. وعندما باشرت أكسن موبيل في أوائل 
		0	، أي بعد حوالي سنة من إحالة المشروع إليها، 
)إذ  الكلف،  العراقي حول  الجانب  وقعت مشاكل مع 
للمشروع(،  دوالر  مليار   		 كلفة  عن  الحديث  جرى 
ــك اخــتــلــف الــجــانــبــان عــلــى حــجــم الــمــشــروع  ــذل وك
ومتطلباته. ثم تم إعالن عقود كردستان النفطية مع 
نهاية 		0	،  في  تعقيداً  األمر  وازداد  موبيل،  أكسن 
النصف  في  موبيل  أكسن  من  نهائياً  العمل  وسحب 
االستشارات  قبل  من  لينفذ   ،	0		 عــام  من  األول 

النفطية.
في آذار 		0	 تم التعاقد مع شركة استشارية أميركية 
للمشروع.  كاستشاري   HILL CH2 وهي  معروفة 
وتأخر توقيع عقود التصاميم لما يقارب سنة، ووقع 
عقدان في أواسط 4	0	 األول من الشركة األميركية 
بارسونس Parsons لتصاميم البنية التحتية لوحدات 
مع  البصرة  خليج  من  البحر  مياه  ومعالجة  سحب 
محطة للكهرباء. والعقد الثاني مع الشركة النمساوية 

ILF Consultant لتصميم محطة الضخ وخطوط 
عقود  إحالة  وسيتم  المعنية.  الحقول  إلى  األنابيب 
واإلنــشــاء  )التجهيز(  والــشــراء  النهائية  التصاميم 
النفطية  سنة 5	0	. وسيكون عمل شركة المشاريع 

اإلشراف على العمل، ومد األنابيب.
دوالر،  مليارات  ـــ)5(  ب حوالي  المشروع  كلفة  تقدر 
وستكون طاقة المرحلة األولى )٧( مليون برميل ماء 
القرنة،  وغرب  والزبير  الرميلة  لتغذية حقول  يومياً، 
والتي  الثانية،  المرحلة  أما   .	0	٧ في سنة  وتكتمل 
تصل السعة الكلية لها الى )		( مليون برمياًل يومياً، 
إنتاج )٨( ماليين برميل من  فتكفي إلدامة استمرار 
الماء  ويكفي   ،	0	0 سنة  إكمالها  والمتوقع  النفط، 
القرنة،  غرب  وحقل  مجنون  لحقل  أيضاً  ذاك  عند 

باإلضافة إلى حقل حلفاية في ميسان.
على  اعــتــمــاداً  أعـــاله،  المواعيد  وفــق  السير  سيتم 
العمل وفق  الحالي في اإلسراع في  الزخم  استمرار 
توفير  استمرار  مع  النفط،  وزارة  ومتابعة  توجيهات 
من  أم  مباشرة  بــصــورة  كانت  ســواء  التخصيصات 

الشركات.
التأخير  هذا  أن  الخبراء  »يعتقد  الدراسة:  قول  أما 
قد  بشكل  الجنوب  في  النفط  بمكامن  ويضر  أضر 
لمعالجة  فنية  دراسة  والبد  الحقاً.  تعويضه  يصعب 
عن  فأنهذاالكالمه  األضــــرار«.  وتقييم  الــمــوضــوع 

األضرار غير دقيق.
نفط  وتقليل  اإلنتاج  خطط  تعديل  فإن  البداية  في 
الفعلية  الحاجة  جعل  مــدتــه(،  تمديد  )مــع  ــذروة  الـ
نعم  تداركها.  وتم  وليست خطيرة  كبيرة  ليست  اآلن 
هناك تأخير في العمل يقارب )٫5	( سنة وليس )	( 
سنوات، ولكن في هذا األثناء، تم العمل وفق ما يلي؛ 

لتدارك الموقف:
فيما يتعلق بحقل الرميلة، أعيد تأهيل مشروع حقن 
المياه في كرمة علي، ويسحب حالياً للحقل ما يقارب 
الستمرار  يكفي  يومياً،  ماء  برميل  ألف   )٧00( من 

الحقل إلنتاج )	٫	-٫4	( مليون برميل نفط يومياً.
كما أخذ حقل الزبير من كرمة علي ما يقارب )٨0	( 

ألف برميل ماء يومياً.
يقارب  ما  الحقن  ألغراض  ستأخذ  موبيل  أكسن  إن 
الثالث  النهر  الماء من  من  يومياً  برميل  ألف   )	50(
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قناة  إلى  الناصرية  من  العام«  »المصب  منطقة  في 
شط البصرة. كذلك تعمل لوك أويل على أخذ الماء 

من النهر الثالث إن تطلب األمر.
ب- خزانات النفط:

خزانات  سعة  إن  الدراسة،  هذه  سياق  في  ذكر  كما 
 )4( من  ارتفعت  قد  التصدير  مجمعات  في  النفط 
ماليين برميل إلى )4	( مليون برميل، أي )٫5	( مرة، 
النفط. ولهذا فإن هذا األمر  كما أعلنت ذلك وزارة 

كان تحت الدراسة والتنفيذ، وأكتمل مؤخراً.
واالستمرار  بالتنفيذ،  والبدء  واإلحالة  المناقصة  إن 
السابقة،  الحكومات  قبل  من  تمت  كلها  العمل،  في 
ولكن أكتمل العمل في المشروع ودخل حيز التشغيل 
القول في  األجدر  كان من  لهذا  األخيرة.  الفترة  في 
الدراسة أن هذه األمور كان من الواجب تنفيذها بوقت 
الحكومات  بأن  القول  وليس  الوقت،  هذا  من  أبكر 
السابقة لم تأخذ به، لتبدو وكأنها »نصيحة« للتنفيذ 

كما ورد في »الدراسة«.
ج- مشكلة المصافي:

تقول الدراسته:
»لم ينجز العراق بناء أي مصفى كبير جديد رغم أن 
مجمع  وبقربه  التصاميم  جاهز  كان  الوسط  مصفى 
للبتروكيمياويات. وكان باإلمكان إنجاز هذا المصفى 

وغيره باالستثمار أو من خزينة الدولة«.
ما جاء أعاله كالم سليم وصحيح، ولكن السؤال الذي 
واألمر  بذلك؟  العراق  يقم  لم  لماذا  نفسه هو  يطرح 
بدا واضحاً منذ أول أيام السقوط بأن هناك نقصاً 
حكومات  وتعاقبت  النفطية،  المنتجات  في  متزايداً 
؟!.  لماذا  السؤال:  ذلك  يتم  ولم   	00	 منذ  عديدة 
في سنة 004	 أنشئت جهة مختصة في وزارة النفط 
أن  على  الــدولــة،  قبل  من  المصافي  إنشاء  لمتابعة 
إنتاج  يتم  التي  المتقدمة  المصافي  نوعية  من  تكون 
المنتجات الخفيفة فيها بنسبة ٧0٪ من النفط الخام، 
تنتج  والتي  العراق  االعتيادية في  بالمصافي  مقارنة 
بالواليات  ومقارنة  خفيفة،  منتجات   ٪50 حــوالــي 
وهذا  خفيفة.  منتجات   )٪٩0( تنتج  التي  المتحدة 
البنزين  إلنتاج  ــرة  وأزم تكسير  وحــدات  وجــود  يعني 
رابع  استعمال  واالستغناء عن  األوكتيني  الرقم  عالي 
والمحرم  األوكتيني  الرقم  لزيادة  الرصاص  أثيالت 

نزال  المتقدم، وال  العالم  دول  استخدامه في معظم 
نستخدمه في العراق.

على أثر فشل دعوة »االنفتاح االقتصادي« في جلب 
مستثمرين اتخذت الحكومة العراقية السابقة اإلجراء 
الالزم لتوقيع عقد مصفى كربالء ويتوقع أنه سوف 
يكتمل في أواسط ٨	0	، إذ إن التصاميم واألعمال 
المدنية األولية تسير وفق جدول العمل. ومن المفيد 
نقل حديث السيد وكيل وزارة النفط الحالي عند سؤاله 
عن إمكانية االستثمار في مصاف أخرى. فإنه أجاب 
أضاف  ولكن  أجانب،  مستثمرين  بإيجاد  يأمل  بأنه 
في  البصرة  محافظة  مجلس  مع  يتناقشون  بأنهم 
محاولة إقناعهم باستثمار فوائض األموال المتجمعة 
اقتراح  وهــو  المصافي.  في  البترودوالر  من  لديهم 
ممتاز ألنه يؤكد مرة أخرى على ضرورة االعتماد على 
الخاص،  للقطاع  النظر  ثم  ومن  أوالً،  العام  القطاع 

الذي قد يأتي أو ال يأتي!!.
لقد ذكــرفــي مــكــان آخــر مــن الــدراســة بــأنــه: »من 
في  الجديدة  والتوسعات  اإلضافات  أن  المستغرب 
مصافي الجنوب ستكون من وحدات من دون أزمرة، 
TEL الــرصــاص  أثيالت  رابــع  إضافة  إلــى  وتحتاج 
TEL إضافة  ويقصد  للتسويق«!!!،  قابلة  لجعلها 

لتحسين الرقم األوكتيني.
أدنــاه،  المعلومات  بذكر  المعلومة،  هــذه  ولتصحيح 
بعد  )لــمــا  الــســابــقــة  الــحــكــومــات  بــقــيــام  والمتعلقة 
وذلك  الحالية،  المصافي  طاقات  بزيادة  السقوط( 
بناء  تأخر  بسبب  جديدة،  إنتاجية  وحــدات  بإضافة 
الوحدات  من  عدد  إضافة  وكذلك  جديدة.  مصاف 
إلنتاج بنزين بمواصفات عالية، ومنها الرقم األوكتيني 
العالي لتجنب استخدام رابع أثيالت الرصاص، أو ما 

تسميه »الدراسة« بوحدات األزمرة.
كان في مصفى البصرة وحدتان إنتاجيتان، طاقة كل 
واحدة منها )٧0( ألف برميل في اليوم. أدخلت وحدة 
برميل، وهي تحت  ألف   )٧0( بطاقة  أخرى  إضافية 
التشغيل حالياً. ويتم التفاوض مع شركة تكنوإكسبورت 
الجيكية إلضافة وحدة رابعة بطاقة )٧0( ألف برميل 

في اليوم أيضاً.
ألف   )	0( بطاقة  البنزين  تحسين  وحــدة  إنشاء  تم 
برميل يومياً في مصفى بيجي، ولها إمكانية للوصول 
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رقم  على  تعمل  كانت  ولكن   ،)٨٨( أوكتيني  رقم  إلى 
أوكتيني قدره )٨0( درجة قبل غزو داعش للمصفى.

هناك وحدة لتحسين البنزين تحت اإلنشاء في مصفى 
الدورة، تبلغ نسبة التنفيذ فيها حوالي ٩٧٪  وبطاقة 
يتجاوز  األوكتيني  والرقم  يومياً،  برميل  ألف   )		(

الـ)٩0( درجة.
البنزين،  لتحسين  البصرة  مصفى  في  وحــدة  هناك 
إلى  حالياً  نسبته  وتصل  فيها  متأخر  التنفيذ  ولكن 
يومياً،  برميل  ألــف   )		( الوحدة  هــذه  طاقة   .٪50

والرقم األوكتيني للبنزين الناتج يتجاوز )٩0( درجة.
بمليارات  نفطية  منتجات  يستورد  بالتأكيد  العراق 
بعدما سقط  الوضع سوءاً  الــدوالرات سنوياً، وازداد 
المجموعات  وقــامــت  داعـــش،  بيد  بيجي  مصفى 
اإلرهابية بتدمير منظم له في أيار 5	0	، بحيث إن 
إصالحه قد يستغرق أكثر من خمس سنوات وبكلف 
االســتــيــرادات  مبالغ  البعض  ويحسب  جـــداً.  عالية 
إن  إذ  ذلــك.  غير  والــواقــع  للعراق،  خسارة  جميعها 
كما  العالمية،  باألسعار  يصدر  المصفى  غير  النفط 
كلف  إن  العالمية.  باألسعار  تستورد  المنتجات  وإن 
عراقي  مصفى  أي  )في  النفطية  للمنتجات  اإلنتاج 
كثير  في  كلفتها  من  أعلى  بالتأكيد  ستكون  جديد(، 
الدعم  العراق  رفع  لو  فيما  وذلك  العالم،  أنحاء  من 
الخام  النفط  وإحتسب سعر  المحلية  المنتجات  عن 
المصفى باألسعار العالمية. والسبب في ذلك هو كلفة 
االستثمارات الجديدة، وكلفة اإلنتاج حيث إن كل هذه 
الكلف عالية في ظروف العراق الحالية. لذا هناك من 
يقترح أن من األفضل استيراد المنتجات التي نحتاج 
خاطئ  المفهوم  هذا  الخام!!.  النفط  ونصدر  إليها، 
جداً وبصورة أكيدة، إذ نحن نحتاج إلنتاج المنتجات 
النفطية في العراق ألسباب أمنية من ناحية االكتفاء 
الذاتي، إضافة لذلك علينا بناء صناعة نفطية متكاملة 
من التصفية والمنتجات البتروكيمياوية، وتشييد قدرة 
المعامل  هذه  مثل  وإدارة  تشغيل  على  قــادرة  عاملة 
بكفاءة عالية حتى لو اضطررنا إلى دعم سعر المواد 
المستقبلية  الصناعة  أساس  والغاز  فالنفط  األولية. 
في العراق. وال يوجد اقتصاد متين من غير صناعة.

ــرغــم مـــن ســقــوط مــصــفــى بــيــجــي بــيــد داعـــش  ــال ب
هذه  كتابة  لحد  بيده  صغير  جيب  هناك  يــزال  )وال 

السطور، وحيث قام اإلرهاب بالتخريب المتعمد لهذا 
سنوات  الخمس  يقارب  ما  سيتطلب  مما  المصفى 
لتصليحه( فإن وضع المنتجات النفطية ليس بالسوء 
إذ  الحالية.  العراق  البعض في ظروف  الذي يصوره 
معدالت  تقارب  السائل  الغاز  استهالك  معدالت  إن 
إنتاجه ويتوقع إيقاف استيراده قريباً، علماً إن معدل 
حوالي  كان   	0	5 حزيران  منتصف  حتى  االستيراد 
)النفط  الكيروسين  إنتاج  إن  كما  يومياً.  )	0	( طن 
األبيض( يكفي لسد الحاجة العراقية. أما زيت الغاز 
مكعب  متر   )		000( إلى  قــارب  فإنه  )الــكــازأويــل(، 
يبلغ  بينما  يومياً(،  )أي حوالي ٧5 ألف برميل  يومياً 
معدل االستهالك )من000		الى5000	( متر مكعب، 
مما يتطلب استيراد الفرق. وإن اإلنتاج العراقي من 
)أي  يومياً  مكعب  متر   )٩000-٨000( يبلغ  البنزين 
حوالي 55000 برميل يومياً(، بينما االستهالك يصل 
يتم  ولــذا  يومياً،  مكعب  متر   )	٧000-	5000( إلى 
استيراد الفرق)٦	(. ولوال وضع مصفى بيجي الحالي 

لتغيرت الصورة كلياً.
د- تأخر إنتاج ومعالجة الغاز:

حرق  نتيجة  والخسارة  الهدر  عن  الدراسة  تحدثت 
الغاز المصاحب ضمن عملية إنتاج النفط، وهو أمر 
صحيح. وتطرقت الدراسة إلى الموضوع مرة أخرى 
عند الحديث عن »األضرار غير النقدية«، حيث جاء 

فيها:
»إن حرق الغاز ال يفقدنا قيمة الغاز المحروق فقط 
بهذه  الغاز  وحرق  البيئة.  في  هائاًل  تلوثاً  يسبب  بل 
الكميات وال يزال يجعل العراق من أكبر بلدان العالم 
وبدالً  الحراري.  لالحتباس  المسببة  بالغازات  تلويثاً 
من أن يكون استعمال الغاز من عوامل تخفيض التلوث 
الناشيء من حرق الوقود األحفوري، أصبح حرق الغاز 

وباالً على العراق وعلى العالم«!!.
نود توضيح ما يلي حول الموضوع أعاله:

ظاهرة  حول  تفصيلية  بصورة  االطالع  يريد  	-لمن 
لهذه  المسببة  األعلى  والــدول  الحراري،  االحتباس 
الظاهرة، يمكنه الرجوع إلى كتابي: »الطاقة: التحدي 

األكبر لهذا القرن«
الحراري هو  الرئيسي لظاهرة االحتباس  السبب  إن 
غاز ثاني أوكسيد الكاربون الناتج عن احتراق المواد 
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إذ  الطبيعي(.  والــغــاز  والنفط  )الفحم  األحــفــوريــة 
لذا فإن إحراقه  الكاربون فقط،  الفحم على  يحتوي 
أوكسيد  ثاني  غــاز  ينتج  المطلوبة  الطاقة  لتوليد 
الكاربون )مع كميات ضئيلة جداً من أكاسيد الكبريت 
والنتروجين(، ولهذا يعتبر المسبب األسوأ لالحتباس 
مصدر  أما  استهالكه.  تقليل  على  ويعمل  الحراري، 
فقط  الكاربون  ليس  فهو  والغاز،  النفط  في  الطاقة 
الطبيعي  والغاز  فالنفط  أيضاً.  الهيدروجين  وإنما 
)للحصول على  االحتراق  وعند  مواد هيدروكربونية، 
نتيجة  الكاربون،  أوكسيد  ثاني  غــاز  ينتج  الطاقة(، 
احتراق الكاربون، وكذلك ينتج بخار الماء )وهو غير 
ازدادت  وكلما  الهيدروجين.  احتراق  نتيجة  مضر( 
قل  الهيدروكربونية،  المواد  في  الهيدروجين  نسبة 
الضرر بالنسبة لالحتباس الحراري عند إنتاج كمية 
األحفورية.  المواد  مختلف  حرق  من  نفسها  الطاقة 
نسبة الهيدروجين في الغاز )وخصوصاً الميثان(، هي 
األعلى في المواد الهيدروكربونية، لذا يعتبر األنظف 

من ناحية االحتباس الحراري.
لقد وقع التباس كبير عند معد »الدراسة«. نعم نحن 
العالم،  المصاحب في  الغاز  كميات من  أعلى  نحرق 
وهو هدر وخسارة هائلة للعراق، كما أوضحته مراراً 
في كتبي ودراساتي عن حرق الغاز)5	(. ولكن ما ينتج 
من غاز ثاني أوكسيد الكاربون نتيجة حرق وهدر الغاز 
في العراق، هو الشيء مقارنة بالكميات التي تنتجها 
المتحدة  الــواليــات  رأسها  وعلى  الصناعية،  ــدول  ال
تعر  لم  كيوتو  اتفاقية  إن  األوربية.  والــدول  والصين 
فيما  العراق  ومن ضمنها  النامية،  للدول  أهمية  أية 
يتعلق بهذا الموضوع. كما وأن االتفاقية الجديدة التي 
يعمل على إحاللها محل اتفاقية كيوتو، تترك الدول 

النامية، وال تشير من بعيد أو قريب إلى العراق.
أهمية  يمثل  العراق،  في  المصاحب  الغاز  حرق  إن 
الهائلة،  والخسارة  الهدر  حيث  من  للعراق  خاصة 
ثاني  غاز  حجم  ناحية  من  أهمية  أية  يمثل  ال  ولكن 
حرق  من  العالم  في  يومياً  المنتج  الكاربون  أوكسيد 

الفحم الحجري والنفط والغاز.
	- إن مشكلة  الغاز المصاحب المحروق هدراً هي 
مشكلة قديمة جداً ومنذ بدء إنتاج النفط في العراق. 
الغاز،  حرق  يمنع  تشريع  إصدار  مراراً  حاولنا  ولقد 

الماضي،  القرن  خمسينيات  في  فنزويال  فعلت  كما 
ولم نستطع ذلك سواء في زمن عقود االمتياز، أو بعد 
	٩٧0 لسنة   )		٩( قانون  أن  وحتى  النفط.  تأميم 
»قانون صيانة الثروة والمواد الهيدروكاربونية«، والذي 
صدر قبل تأميم النفط، وكذلك قانون »الحفاظ على 
 ،	٩٨5 لسنة   )٨4( المرقم  الهيدروكاربونية«  الثروة 
والذي صدر بعد )		( سنة من التأميم، لم يحال هذه 
المشكلة وكان مخيباً بهذا الخصوص. وإن أي قانون 
للعراق يجب أن يضم  للنفط والغاز يصدر مستقباًل 

مادة تمنع حرق الغاز هدراً.
على  يعتمد  النفط  مع  الناتج  المصاحب  الغاز  إن 
كمية النفط المستخرج، ولذا يتوقع أن تزداد كميات 
الغاز المحروق هدراً فيما إذا لم يتم اتخاذ الخطوات 
السريعة لتجنب ذلك. إن مستويات النفط التي تنتج 
اآلن تزيد قلياًل عن أعلى أرقام اإلنتاج لفترة ما قبل 
في  مرتفع  للغاز  إنتاج   هناك  كان  ولهذا  االحتالل، 
كانت  ولكنها  أيضاً،  عالية  وكميات حرق  الفترة  تلك 
والسبب  بكثير.  الحاضر  الوقت  من  أقــل  بالتأكيد 
وجود مشروعي غاز الشمال وغاز الجنوب في حالة 
إنتاج  معامل  في  الغاز  استعمال  كذلك  جيدة،  عمل 
األمونيا واليوريا في البصرة وبيجي، وفي معامل إنتاج 
استخدام  إلى  إضافة  البصرة،  في  البتروكيمياويات 
قلت  ولقد  الكهرباء.  محطات  من  الكثير  في  الغاز 
المعامل  لتوقف  االحتالل  بعد  الغاز  استعمال  نسبة 
أعاله، ولتوقف مشروعي الغاز في الشمال والجنوب.
فترة  أخذ  الغاز،  للبدء بحل مشكلة  إجراء  اتخاذ  إن 
حوالي )٧( سنوات، بدءاً من قيام الشركات األميركية 
في بداية االحتالل »بمحاوالت لتصليح« مشروع غاز 
من  وبالرغم  الذريع.  بالفشل  انتهت  والتي  الجنوب، 
المعارضات للتعاقد مع شركة شيل، لألسباب المبينة 
أعاله، ولكن القرار أتخذ ببدء العمل، وهذا مهم، وإن 
جزءاً كبيراً من  سبب التأخير في اتخاذ القرار هو 
ظروف  في  اتخاذه  تبعات  من  المسؤولين  »تخوف« 
في  المضى  هو  القرار  كان  لو  إذ  الحالية!!  العراق 
التنفيذ المباشر للمشرع، لبرزت مشكلة تأخر التنفيذ 
وعدم  النفط  وزارة  أجهزة  إمكانيات  ضعف  بسبب 
توفر السيولة النقدية، ولو اتخذ القرار بالمشاركة مع 
معارضة شديدة  هناك  فستكون  األجنبية،  الشركات 
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الشركة  بــدأت  األحـــوال  كل  وفــي  المشاركة!!  لتلك 
كميات  بتسليم  مستمرة  بصورة  تقوم  وهي  بالعمل، 
من الغاز إلى الجهات الحكومية. ولكن هذه الشركة 
ولكمية  البصرة  في  الحقول  بعض  غاز  عن  تتحدث 
تعادل حوالي )000	-000	( مقمق يومياً )أي مليون 
قدم مكعب قياسي يومياً( أو أكثر بقليل، ولكن أرقام 
الذي  األمر  وهو  تتصاعد،  المنتج  المصاحب  الغاز 
يحتاج إلى حل جذري. هذا وإن دراسة »إستراتيجية 
الطاقة« ترينا أن هناك حاجة كبيرة مستقبلية للغاز في 
العراق، وال يتوفر غاز للتصدير من الغاز المصاحب، 
إنتاج )٩( ماليين برميل في  إلى  حتى عند الوصول 
اليوم، ولذا نرى أن خطة شركة غاز البصرة بإنشاء 
مليارات   )4( بكلفة  المسال  للغاز  ورصيف  منشآت 

دوالر، أمر ال نحتاج إليه والمفروض إلغائه.

في مجال الكهرباء
وّقعت االدارة الحالية لوزارة الكهرباء واالدارة السابقة 
خمسة عقود لشراء الكهرباء من شركات تعمل تحت 
الـــوزارة  وتضع  لالستثمار.  الوطنية  الهيئة  غطاء 
عن  اعــالن  االنترنت  في  موقعها  على  حاليا  نفسها 
خطتها »االستثمارية« ما يضيف حوالي عشرين عقدا 
الغطاء  نفس  تحت  ايضا  تعمل  الغرض  لنفس  آخر 

واالمتيازات. 
الخمسة  العقود  وقع  عن  خاص  ببحث  القيام  وعند 
)الرميلة ، بسماية	 وبسماية	 االن  الى حد  المعلنة 

ولمحطة  الرميلة  لمحطة  المركبة  الـــدورة  واكــمــال 
شط البصرة( وخلفياتها لدراسة تأثيرها مع العقود 
كهرباء  منظومة  عمل  مستقبل  على  لها  المخطط 
على  للبلد  الوطني  االقتصاد  وعلى  العامة  العراق 
االمد القريب والمتوسط والبعيد اليمكن تجنب ذكر 
االستثمار  هيئة  بدور  يتعلق  فيما  المالحظات  بعض 

بتفعيل العقود المذكورة.
عاتق  على  الكلية  للكلفة  المبدئية  التقديرات  تيين 
حد  الى  الموقعة  الخمسة  للعقود  الوطني  االقتصاد 
االن باكثر من ثالثين ملياردوالر )باستثناء كلفة الوقود 
الوزارة مجانا( وهو اكثر من ضعف ما  الذي تجهزه 
يقّدر ان تدفعه الدولة )وزارة الكهرباء( لو كانت اتبعت 
آليات تفعيل العقود لشراء نفس الكمية من الكهرباء 

على نظام اقتصاد السوق المكشوف. وهذا ماتأكدة 
البحوث في صناعة الكهرباء عالميا او حتى في بعض 

بلدان الشرق االوسط.
الدعوة هنا للهيئة الوطنية لالستثمار ولوزارة الكهرباء 
العالم الراي العام عن تحليالتهم المهنية لدراسات 
حسب  للهيئة  المستثمرين  يقدمها  التي  الــجــدوى 
الثالثة(  الفقرة  المادة 4	-  الرابع-  )الفصل  قانونها 
التي  المبررات  المستقلة مع  الى تحليالتهما  اضافة 
استندا عليها التباع االسلوب الحالي لالستثمار في 

كهرباء العراق مقارنة بالبدائل األخرى

المصادر:
ــؤاد قــاســم االمــيــر »مــالحــظــات حــول دراســة  	- فـ
الخسائر والهدر في قطاع الطاقة« شبكة االقتصاديين 

العراقيين في 		/٦/5	0	 .
مقال  على  مالحظات   « العكيلي  ثامر  الدكتور   -	
عدنان الجنابي- سوء االدارة واختيار القادة في قطاع 
النفط« شبكة االقتصاديين العراقيين في 	/٦/5	0	

.
	- عصام الخالصي » االستثمار في قطاع الكهرباء 
الوطنية  الهيئة  رئيس  السيد  الى  مفتوحة  مذكرة   -
الــعــراقــيــيــن في  االقــتــصــاديــيــن  لــالســتــثــمــار« شبكة 

. 	0	5/٧/	
4- د. علي ميرزا » العراق: الواقع واالفاق االقتصادية 
شبكة   «  « المستقبل  وتخمينات  الضائعة  الفرص   -

االقتصاديين العراقيين في 		/4/		0	 .
5- كامل المهيدي » قراءة في عقود أقليم كردستان 

النفطية مقارنة مع عقود وزارة النفط »
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مقدمة

 السادة متابعي ملف الترجمة في مجلة حوار الفكر، نضع بين 
ايديكم المقالين ادناه للكاتبين روبرت سالتوف )مديرمعهد واشنطن( 
وزميله مايكل نايتس الباحث في المعهد، اذ يتحدثان بهما عن وجهة 

نظرهما الممزوجة بوجهة نظر العسكريين االمريكيين والقيادة 
االمريكية في اطار مواجهة تنظيم داعش، وبالتاكيد فاننا في 

المعهد العراقي لحوار الفكر النتبنى وجهات النظر التي ننقلها، بل 
نسعى لعرضها ومتابعتها من ذوي الشان، لغرض تقييمها والوصول 
لمقاربات أفضل ورؤى أدق في هذه المواضيع، علما ان المقاالت من 
ترجمة الجهة التي نشرتها، معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى .

خارج حدود البيت األبيض:
 ملء فراغات االستراتيجية األمريكية تجاه تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« 
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		 كانون األول/ديسمبر 5	0	المدير التنفيذي لمعهد واشنطن.

روبرت ساتلوف

الترجمات

مشهد  برز  الــدرامــا،  من  خالية  رئاسة  إلى  بالنسبة 
توجه  عندما  ملح  بطابع  مغلّف  دراماتيكي  داخلي 
من  لألمة  بخطاب  أوباما  بــاراك  األمريكي  الرئيس 
خالل  فقط  الــثــالــث  خطابه  وهــو  ــيــض،  األب البيت 
برناردينو كانت  أن مجزرة سان  ليؤكد  سبع سنوات، 
»الدولة  تنظيم  بـ  مرتبطاً  إرهابياً  عماًل  الواقع  في 
)»داعش«(/»الدولة  والشام«  العراق  في  اإلسالمية 

اإلسالمية«، على األقل من ناحية اإللهام والوالء.
ليبث  األمريكية  األمة  أمام  أوباما  الرئيس  أطل  لقد 
الــعــزم فــي زمــن التحديات ويــقــدم الــعــزاء فــي زمن 
المجازر ويوضح الرسالة الملقاة على عاتقه في زمن 
بتصريحات  أدلــى  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  الغموض. 
قّيمة حول أهمية قيام المجتمعات المسلمة بمحاربة 
العقائد المتطرفة وعدم إلحاق األمريكيين المسلمين 
بجانب داعمي التطرف والعنف. واألهم من ذلك كله، 
بها  التأويل ومرحب  وبلُغة ال تحتمل  أعلن بكل حزم 
بشكل خاص نظراً لبساطتها ووضوحها، عن التزامه 

الخطوة  عــن  تخلى  وبــذلــك،  الــعــدو.  على  بالقضاء 
القائمة على ”إضعاف“ قدرات العدو كنقطة انطالق 
لتدميره في النهاية، والتي كانت في ما مضى خطوة 

مؤقتة لم توَصف بدقة.
هوية  عن  قط  يكشف  لم  األمريكي  الرئيس  أن  إال 
العدو الفعلية، بل لطالما استخدم التسمية المختصرة 
»داعش« المعتمدة من قبل الحكومة األمريكية، والتي 
فكرة  عند سماعها  األمريكيين  أذهان  إلى  تتبادر  ال 
منظمة عسكرية قوية أو تنظيم إرهابي بمثابة دولة، 
بقدر ما يتبادر إلى أذهانهم أحد خصوم جيمس بوند 
األشرار. فلكل من يجهل معنى التسمية، يشير تعبير 
العراق  في  اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  إلى  »داعــش« 
األمريكيين  المسؤولين  أن  أعتقد  وأنــا  ــشــام«.  وال
يستطيعون إنجاز وظيفة التثقيف العام المجدية، إذا 
الكاملة  التسمية  نــزوالً،  الرئيس  من  استخدموا،  ما 
على األقل مرة في كل تصريح علني حول الموضوع. 
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عندئٍذ فقط، يمكن للشعب األمريكي أن يبدأ بتكوين 
فكرة واضحة بالفعل عن ماهية العدو وطبيعته.

واألهم من ذلك، على الرغم من عزم الرئيس أوباما 
وتصميمه، ارتكز خطابه، وفقاً لمعلق قناة ”سي. إن. 
إن.“ ديفيد غرغن في تحليله الذي أعقب الخطاب، 
على ”مالزمة المسار“ في ما يتعلق بمحاربة تنظيم 
الرئيس  يشر  لم  أخرى،  بعبارة  اإلسالمية«.  »الدولة 
األمريكي إلى أي تكتيكات جديدة أو عمليات انتشار 
عسكرية جديدة أو طرق مبتكرة للقضاء على العدو 
أوباما عدة مقتراحات  بشكل أسرع. وفي حين قدم 
منع  على  كالحرص  الداخلية،  الجبهة  صعيد  على 
حظر  قائمة  على  الواردين  بهم  المشتبه  اإلرهابيين 
السفر الخاصة بـ ”إدارة الطيران الفدرالية“ من شراء 
األسلحة، لم يتطرق إلى االستراتيجية العسكرية إال 
من خالل إعادة التأكيد على التزامه بعدم نشر قوات 
برية خشية أن تجد الواليات المتحدة نفسها غارقة 

مجدداً في مستنقع االحتالل األجنبي.
وهذا في رأيي خطأ.

فلدى  األلفاظ.  داللة  بِعلْم  جزئياً  ذلك  يرتبط  أوالً، 
الواليات المتحدة بالفعل ما يقارب 4000 جندي على 
تدعوهم  واشنطن  ولكن  وسوريا،  العراق  في  األرض 
العمليات  و“منفذي  ومراقبين  ومدربين  مستشارين 
للرئيس  ووفقاً  برية“.  ”قوات  من  بــدالً  الخاصة“، 
أوباما، يفترض تعبير ”القوات البرية“ أعداداً كبرى 
أُرسلوا  الذين  األمريكيين  الجنود  مثل  الجنود،  من 
إلخراج صدام حسين من الكويت عام 	٩٩	 والذين 
الذين  أولئك  حتى  أو  جندي  ألف   500 عددهم  بلغ 
	00	 عــام  بــصــدام  لإلطاحة  بهم  االستعانة  تمت 

والذين بلغ عددهم 50	 ألف جندي، وهي من الواضح 
أعداد غير ضرورية لهزيمة ميليشيات تنظيم »الدولة 
فيه  بما  المجهزة  وغير  المدربة  غير  اإلسالمية« 
األرض] على  [للجنود  الحالي  العدد  فبين  الكفاية. 
وهو 4 آالف من جهة، وعدد [القوات البرية] السابق 
الذي يناهز نصف مليون من جهة أخرى، هناك مجال 
واسع للنقاش. )على سبيل المثال، هل تستطيع اإلدارة 
األمريكية أن تحشر ٨ آالف أو 		 ألف أو 0	 ألف 

جندي تحت مظلة ”منفذي العمليات الخاصة“؟(

نشر  ــض  رفـ وراء  الــمــنــطــقــي  األســــاس  إن  ــاً،  ــي ــان ث
الحاجة  هو  عــادًة  ذكــره  يتم  والــذي  البرية  الــقــوات 
الحل  يكمن  وبرأيي،  آخر.  أجنبي“  ”احتالل  لتجنب 
”احتالل أجنبي  المناسب لذلك بكل بساطة بتجنب 
التعامل  في  سياسية  حنكة  يتطلب  ما  وهذا  آخر“. 
حكومتي  اآلخرين، خصوصاً  المحليين  الالعبين  مع 
العراق وتركيا والقبائل السنية والميليشيات الكردية، 
تؤدي  لكي  األولى  للوهلة  يوجد سبب وجيه  ولكن ال 
هذه المشكلة إلى استبعاد إمكانية نشر أعداد كبرى 
القوات ستنجز  إذا كانت هذه  القوات األمريكية  من 

المهمة بطريقة أسرع وأكثر فعالية.
المسلمة،  القوات  بأن  الشائع  االمتناع  يتمثل  ثالثاً، 
ومن المفضل أن تكون عربية، هي من يجب أن تتقدم 
صفوف القتال ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية«. وهذا 
أنه  الفعلية هي  المشكلة  أن  بالطبع. إال  أمر صائب 
أحداً لم يبِد حتى اآلن استعداده لنقل المعركة مباشرًة 
إلى قلب تنظيم »الدولة اإلسالمية«. فمن بين القوات 
الكردية كأفضل قوة مقاتلة  القوات  برزت  المسلمة، 
على أرض المعركة، ولكن هدفها األساسي هو الدفاع 
عن األراضي الكردية. ولم تعرب أي دولة مسلمة أو 
األردن،  أو  السعودية  أو  تركيا  مثل  مجاورة،  عربية 
استرجاع  أجل  برية من  قوات  لنشر  استعدادها  عن 
المهمة  إنجاز  يمكن  ال  وبالتالي،  الرقة.  أو  الموصل 
بمجرد اإلعالن بأن القوات العربية أو المسلمة هي 

خير من يقودها.
رابعاً، غالباً ما يتم ذكر سبب آخر وراء عدم إرسال 
وهو  الغربية،  أو  األمريكية  القوات  من  كبرى  أعداد 
»الــدولــة  تنظيم  بالتحديد  إليه  يطمح  مــا  هــذا  أن 
اإلسالمية«. من ناحية معينة، قد يكون ذلك صحيحاً، 
إذ أن الصور التي تُظهر محاربة الكفار على أراضي 
للتجنيد  مفيدة  أداة  الواقع  في  تشكل  قد  المسلمين 
مفكرو  كتب  الكونية،  الناحية  ومــن  الــوقــت.  لبعض 
األزمنة  نهاية  معركة  عن  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
”الصليبية“ مع الجيوش  التي تتواجه فيها الجيوش 
المسلمة في القرية السورية الصغيرة دابق في معركة 

تمهد الطريق لهيمنة المسلمين على العالم.
ولكن أقل ما يقال أنه من المستغرب عدم نشر قوة 
العدو  مفكري  أن  خلفية  على  النصر  لتحقيق  كافية 
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مماثلة.  قوة  محاربة  فكرة  يبدو  ما  على  تستسيغهم 
بدعوة  ستلحق  التي  الموجعة  الضربة  تصور  ويمكن 
التجنيد من جراء أشرطة الفيديو التي تُظهر مقاتلي 
في  بالفرار  يلوذون  وهم  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
أمام  الكلي  والعجز  واالضــطــراب  الضياع  من  حالة 
القوة المتفوقة عليهم التي ألحقت بهم هزيمة نكراء 
يصح  الراهنة،  الظروف  ظل  ففي  الشك.  تحتمل  ال 
قول الجنرال باتون، بأن النصر يتحقق من خالل جعل 

العدو يموت في سبيل وطنه.
إن الواقع المرير والصادم هو أن هزيمة تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« هي أمر ضروري ولكنه غير كاٍف. فتنظيم 
المرعبة،  الظالم  لقوى  »داعــش« هو أحدث تجسيد 
وهي التطرف السني المتشدد الذي أصبح واقعاً في 
هذه األزمنة. لقد هزمت الواليات المتحدة هذه القوة 
عندما ظهرت على شكل تنظيم »القاعدة« وستهزمها 
بشكلها الحالي، ولألسف، قد تضطر أمريكا للقتال 
في المستقبل، ضمن حلقة مفرغة  لهزيمتها مجدداً 
والمجتمعات  الحكومات  تتخلص  أن  إلــى  ستتكرر 
والجماعات السنية بصورة فعالة من العقلية والظروف 

التي تشكل أرضية خصبة لهذا التطرف.
ولكن هذا ليس كل ما في األمر. فأمريكا وحلفاؤها 
ومصالحها وقيمها، تواجه تحديات طويلة األمد من 
السنة  من  كل  قبل  من  المتشدد  اإلسالمي  التطرف 
تنظيم  ويُعتبر  أنواعهما.  اخــتــالف  على  والشيعة 
اليوم،  إلحاحاً  األكثر  التهديد  اإلسالمية«  »الدولة 
فاليوم،  أهمية.  األكــثــر  الخطر  يكون  ال  قــد  ولكنه 
يمتد نفوذ إيران من بيروت إلى المحيط الهندي من 
خالل وكالئها )كـ »حزب اهلل« والميليشيات الشيعية 
المتطرفة في العراق(، وشركائها )مثل بشار األسد( 
تنظيم  بخالف  اإليرانية،  اإلسالمية  والجمهورية   -
بجميع  تتمتع  فعلية  دولــة  هي  اإلسالمية«،  »الدولة 
السلطات والصالحيات والسمات التي يمنحها مقام 
ال  وقــد  هائلة.  نووية  تحتية  بنى  فيها  بما  الــدولــة، 
تتصدر إيران العناوين اليوم، ولكنها قد تشكل أخطر 

تهديد في المستقبل.
إذا ما نظرنا إلى المهمة الملقاة على عاتق الواليات 
لهذه  الضخم  الحجم  منطلق  مــن  حالياً  المتحدة 
المهمة، قد نجد أنها شاقة، ولكنها ليست مستحيلة 

فعالة  تدابير  اتخاذ  تستوجب  فهي  مستعصية.  أو 
مع  الحاضر،  الوقت  في  الراهنة  المشاكل  لمعالجة 

االستعداد اليوم لمواجهة مشاكل الغد.
في ما يتعلق بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، يُترجم ذلك 
بشكل شبه حتمي باالستعانة بالقوة الكافية لتحقيق 
بالعدو. قد  بإلحاق هزيمة عسكرية  المتمثل  الهدف 
الجنود  مــن  كبرى  أعـــداداً  الخطوة  هــذه  تتطلب  ال 
من  أكبر  أعــداداً  تستوجب  قد  أنها  إال  األمريكيين، 
الالعبين  حــث  أجــل  مــن  حالياً  المنتشرة  ــداد  األعـ
المحليين على تكثيف تدخلهم، كما كانت عمليات نشر 
أعداد كبرى من القوات األمريكية في ”حرب الخليج“
عام 	٩٩	 ضرورية لدفع القوات العربية إلى التدخل. 
أما مشكلة ”اليوم التالي“، بعبارة أخرى، كيفية ملء 
واقعية  فهي  النصر،  تحقيق  بعد  السياسي  الفراغ 
ولكن يجب أال تثني الواليات المتحدة عن السعي إلى 
ذلك  وكل  النصر.  وهو  أال  األساسي  الهدف  تحقيق 
يجب أال يحّول أنظارها عن التحديات الطويلة األمد 
السنية  الجهادية  الحركات  انتشار  منع  على  القائمة 
التي تخلف سابقاتها، والعمل مع الالعبين المحليين 
وخاضعة  ومسؤولة  فعالة  سنية  حكومات  لتشكيل 
للمساءلة ومجابهة النفوذ اإليراني اإلقليمي المتزايد.
تُعتبر هذه المتطلبات كثيرة بالنسبة إلى إدارة أوباما 
التي بلغت عامها األخير من عهدها، أو بالنسبة إلى 
كما  ولكن  الحكم.  من  الثامن  عامه  بلغ  رئيس  أي 
تُعلُّمنا الموعظة األخالقية: ”لست مرغماً على إكمال 
هذا  في  عنها“.  اإلحــجــام  يمكنك  ال  ولكن  المهمة 
النوايا  اإلطار، تشكل مواءمة القدرات العسكرية مع 

السياسية نقطة انطالق جيدة.
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يبدو أن هناك تصورًا في الغرب أن الحرب القائمة ضد تنظيم »الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام« )»داعش«(/»الدولة اإلسالمية« تواجه 

جمودًا في الساحات الرئيسية للمعارك في العراق وسوريا. ربما يكون 
األمر صحيحًا في شمال غربي سوريا ووسطها، حيث يقوم التنظيم 
ونظام األسد الذي تدعمه كل من روسيا وإيران بالحد من التقدم 

الذي أحرزته قوات الثوار، وزعزعة ما حققته تدريجيًا. وعلى النقيض 
من ذلك، هناك مزيج من اإلحباطات واالنجازات الراسخة في العراق 

وشرق سوريا. وال يزال تنظيم »الدولة اإلسالمية« يسيطر على 
الموصل والرقة والرمادي وعدد من المدن العراقية والسورية الكبرى 
األخرى. بيد، لم يتمكن العدو من الوصول إلى بغداد وأربيل وسامراء 

وكركوك وحديثة. وقد تم استعادة سد الموصل وجرف الصخر وكوباني 
وتكريت وتل أبيض وبيجي، إلى جانب عشرات المستوطنات الغير 

معروفة على نطاق واسع.

تسريع الحملة: كيفية البناء على التقدم 

الُمحرز وتجنب أي جمود في الحرب ضد تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« 
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	 تشرين الثاني/نوفمبر 5	0	

مايكل نايتس

لمختلف  أسابيع  دامــت ثالث  زيــارة  للتو من  لقد عــدُت 
تحارب  التي  للقوات  تدريب  وقواعد  االئتالف  مقرات 
تنظيم »داعش« في العراق وحوله. عدُت وإحساٌس قوٌي 
على  مسدوٍد،  طريٍق  إلى  تتجه  ال  الحملة  بأن  يساورني 
األقل ليس في العراق وشرق سوريا. وتمكنت من الدخول 
إلى كافة مقرات االئتالف الرئيسية والعديد من الوحدات 
العراقية، فرأيت الحملة بصورة معقدة ومفصلة، وخرجت 
اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  هزيمة  بإمكانية  تفاؤالً  أكثر 
كذلك،  العراق وشرق سوريا.  في  المعارك  في ساحات 
أجريُت أحاديثاً خاصة مع كبار القادة ومع القوات اليافعة 
الواسعة اإلطالع بالتفاصيل العملية والتي تختبر مباشرًة 
القتال على خط الجبهة، وكان واضحاً أن األمور تجري 
الجوية  والغارات  المعارك  من  التكتيكي  المستوى  على 
بشكٍل أفضل مما قد يتوقعه الكثير من المراقبين، بمن 

فيهم أنا.
إن التقدم يحدث، ولكن ثمة تملماًل متصاعداً بشأن زيادة 
زخم الحملة. فبعد خمسة عشر شهراً من الحرب، ظهرت 
عالمات اإلرهاق على شبكة التحالفات في المعارك ضد 
دول  من  الكثير  يغمر  القلق  بدأ  فقد  »داعــش«.  تنظيم 
االئتالف، وينعكس ذلك في بعض األسئلة: متى سيبقى 
الناجحة؟  المعارك  من  سلسلٍة  في  مستداماً  االندفاع 
هل ستتمكن دول االئتالف من المحافظة على التزامها 
لتتناسب مع وتيرة الحملة المترددة؟ وفي الوقت نفسه، 

التوزيع  مــن  تسأم  العراقية  الفاعلة  ــراف  األطـ بــدأت 
الشحيح لحصص الدعم العسكري الذي يقدمه االئتالف 
إلى الجنود. إنها على يقين بأن بإمكان الواليات المتحدة 
تقديم دعم أكبر بكثير مما تقوم به حالياً، لكنها اختارت 
بأنها  للعراقيين  أال تفعل ذلك على ما يبدو، فيما يبدو 
وليس  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  الحتواء  استراتيجية 
العراقية  الشيعية  الميليشيات  قــادة  وتمارس  هزيمته. 
الضغوط على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من 
االئتالف  استبدال  على  متزايد  بشكل  اإلصــرار  خالل 
يفهم  وال  التنظيم.  ضد  ســوري  إيراني  روســي  بتحالٍف 
الكثير من العراقيين لماذا هذه الفكرة سيئة بالضرورة.

يعود سبب ذلك إلى أن التأثير اإليجابي لإلئتالف ضد 
أفضل  ما  حد  إلى  يــزال  ال  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
»الدولة  الدائرة. فعندما يبدأ تنظيم  سر مكتوم للحرب 
مدينة  ضواحي  في  حــرج  بشكٍل  بالترهل  اإلسالمية« 
يقروا  أن  العراقيين  مــن  نتوقع  أن  يمكننا  ال  بيجي، 
بالحقيقة بشكٍل أو بآخٍر: فالقوة الجوية األمريكية تقوم 
تنظيم  تغذي  التي  الشبكات  من  شبكة  بتمزيق  بخفاء 
والسيارات  االنتحارية  والتفجيرات  بالمجندين  »داعش« 
هذه  مــيــدان  فــي  التنظيم  يستخدمها  التي  المفخخة 
العراقي  الحكومي  الضخ  تمّكن  السبب  ولهذا  المعركة، 
ضد  لصالحه  الميزان  كفة  ترجيح  من  نسبياً  الصغير 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« في تلك المدينة المحاصرة. 

الترجمات
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من  المزيد  يبذل  أن  عليه،  بل  ال  االئــتــالف،  ويستطيع 
االشتباك  قواعد  وطأة  من  التخفيف  خالل  من  الجهد 
العراقية  القوات  ومرافقة  المتحدة،  بالواليات  الخاصة 
والسورية إلى حدٍّ أقرب من خط الجبهة لتقوية الوحدات 
ونقل األسلحة واالمدادت مباشرًة إلى الوحدات السورية 
والعراقية الصديقة الملتزمة بالمعارك الرئيسية. ولكن 
بنفس القدر من األهمية، على الواليات المتحدة القيام 
به  تقوم  عما  اإلعـــالن  خــالل  مــن  بكثير  أفضل  بعمٍل 
عالقة  لتحقيق  النجاحات  هذه  من  واالستفادة  بالفعل، 
عبر  والسوريين  العراقيين  حلفائها  مع  أوثــق  تخطيط 
عقد مؤتمرات استراتيجية يمكنها من خاللها وبصراحة، 
مناقشة مستويات االلتزام والجداول الزمنية واألهداف 
هذه  اتخاذ  المتحدة  الــواليــات  على  يتعّين  العملياتية. 
واإليرانية  الروسية  الجهود  لكبح  بسرعة  الخطوات 
بحلفاء  االئتالف  عالقة  لتقويض  المتزايدة  العدوانية 

واشنطن الرئيسيين في العراق وشرق سوريا.
واقع الحرب بالوكالة ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية«

إذا قام المرء بزيارة أي مقر لالئتالف، ستدهشه الحقيقة 
حرب  إنها  »داعـــش«:  تنظيم  ضد  الحملة  في  السائدة 
بالوكالة يشكل فيها العراقيون والسوريون أطراف فاعلة 
اإلئتالف  يحاول  ما  كل  الفكرة  هــذه  وتجّسد  رئيسية. 
وجدولها  خطتهم،  هي  األمريكية  فالخطة  بــه:  القيام 
الزمني هي جدولهم الزمني. إن إحدى أكثر االنطباعات 
التفكك  هي  العراق  في  مؤخراً  لمستُها  التي  الصادمة 
والتفكير  االئــتــالف  صفوف  فــي  التفكير  بين  الغريب 
مع،  قبل،  ”من  الــحــرب  يخوض  فاالئتالف  الــعــراقــي. 
ومن خالل“ العراقيين، بيد، يبدو أن الواليات المتحدة 
تفتقر لالتصاالت الصريحة الكافية مع العراقيين. كما 
يبدو أن كال الجانبين يبذالن مقدرة عقلية هائلة لتقدير 
بها  القيام  اآلخر  الشريك  ينوي  التي  المقبلة  الخطوات 
حقاً، ومدى التزامه بمشاريع معينة، ولماذا قام بالوفاء 

بالتزامات محددة أو لم يفي بها.
وتتقدم ”قوات األمن العراقية“ ثانية بصورة ساحقة في 
ساحات القتال الرئيسية في الرمادي وبيجي. وكما هو 
العالمية  كالحرب  سابقة،  استنزافية  حروب  في  الحال 
األولى، تتخذ عمليات التقدم الصغيرة أهمية كبرى. لكن، 
المكاسب السطحية في هذه المعارك تُظهر الكثير من 
المؤشرات المقلقة بشأن قدرات ”قوات األمن العراقية“

وحالة قيادة العمليات العراقية. ففي الرمادي، على سبيل 
	00 بـ  عددياً  العراقية“  األمن  ”قوات  تقدمت  المثال، 
مقابل 	 على متراس تنظيم »الدولة اإلسالمية« الدفاعي 
الرقيق على الجبهات الرئيسية، [ونتيجة لذلك] وجدت 
نفسها قوات تنظيم »داعش« تحت قصف جوي يومي من 
ضربات االئتالف الصاعقة والمميتة. فلماذا لم تستطع 
التقدم على مسافات قصيرة ضرورية  العراقية  القوات 

الحتالل أراٍض توجد حولها دفاعات خفيفة؟
الجواب هو كالتالي. يشكل لواء عراقي متوسط حوالي 
000	 رجٍل في أفضل األوقات. وعملياً، على خط الجبهة، 
ما يُرمى  اللواء نصف قوة هذا العدد. فغالباً  تكون قوة 
الجنود في المعركة ولديهم فكرة ضئيلة أو معدومة عن 
توجههم، أو يُسحبون من التدريب أو إعادة التجهيز قبل 
األوان لتلبية أحدث حاالت الطوارئ. ودائماً ما تنقصهم 
الذخيرة والغذاء والمأوى والوقود. فيخاف الجنود، وعن 
حق، من أن يتخلى ضباطهم عنهم أو أن يغزوهم عدو ال 
يعرف الرحمة: ولهذا السبب، أن أي تلميح غامض عن 
التراجع يؤدي إلى انهيارات. فإذا أصيب الجندي بجرح 
بسيط، يدرك أنه لن يكون هناك إخالء للجرحى أو تقديم 
أي إسعافات عسكرية لمساعدته، وأنه قد يُترك ليعذبه 
العدو حتى الموت، أو يمكن ببساطة أن ينزف حتى الموت 
من جرح يمكن أن ينجو منه. إن العبوات الناسفة المثبتة 
على السيارات المفخخة االنتحارية المدرعة هي سالح 
إرهابي واجهته كل وحدة عسكرية في ساحة المعركة: إن 
األلوية العراقية التي تتضمن الحد األدنى من الجنود ال 
تتمتع بالعدد الكافي، ومراكز قيادتها ال تكون بعيدة أبداً 
عن مركز الخط األمامي للوحدة، أي تماماً حيث تضرب 
العبوات الناسفة. ويقوم تنظيم »الدولة اإلسالمية« بزرع 
الشراك الخداعية بحّرّية في جميع الخطوط األمامية، 

وهذه األفخاخ المتفجرة هي أيضاً أسلحة إرهابية.
ويتم التعويض عن بعض نقاط الضعف موضع البحث مع 
تقدم الحملة. وقد تم حالياً تجهيز ”قوات األمن العراقية“

األلغام  بإزالة  بمعدات متخصصة  الرمادي  المقاتلة في 
بناء  ويجري  الناسفة.  العبوات  من  الخطوط  لتطهير 
وحدات لجرافات بلدوزر قتالية لمساعدة العراقيين على 
تعزيز دفاعهم بسرعة على أراٍض تم استعادتها حديثاً، 
وهي طريقة مهمة للحد من الهجمات المضادة لـ تنظيم 
»داعش« الذي يستخدم السيارات المفخخة. أما األلوية 
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الجديدة لـ ”قوات األمن العراقية“ التي دربها االئتالف، 
التدريب،  بإكمال  لها  يُسمح  عندما  جيداً  دوراً  فتؤدي 
وعندما تزّودها الواليات المتحدة مباشرًة بالمعدات بدالً 
من االعتماد على تقلبات النظام اللوجستي العراقي. لقد 
التقيُت بالكثير من الجنود الشبان الذين يريدون القتال 
إذا تلقوا الدعم الذي يتلقاه معظم الجنود في الجيوش 
بقادة الفرق واأللوية الذين هم  الحديثة. والتقيت أيضاً 
التخلص من  أرادوا  الذين  السنة  العرب  الغالب من  في 
اإلذالل الذي عانى منه الجيش العراقي في الموصل في 
عام 4	0	 وفي الرمادي في وقت سابق من هذا العام. 
إذا كان بإمكان تجهيز التشكيالت العراقية ودعمها بشكٍل 
صحيح، فإن ”إرادة القتال“ لن تكون المشكلة الحقيقية.

كيفية تسريع الحرب ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية«
هذه  في  المتحدة  الواليات  وأعني  هنا،  صادقين  لنكن 
هذه  من  ــى  األول السنة  االئــتــالف  قضى  لقد   - الحالة 
الحرب ضد تنظيم »داعش« وهو يحاول خوض المعركة 
يتم  لم  الصراع،  فترة  معظم  فخالل  بخس“.  ”ثمن  بـ 
استدعاء ”وكاالت الدعم القتالية“ كـ ”وكالة استخبارات 
الدفاع“ و“وكالة األمن القومي“ األمريكية لتقديم الدعم 
اليومي خالل ساعات العمل [المعروفة في الغرب] بين 
حرب  أصل  من  الظهر  بعد  والخامسة  التاسعة صباحاً 
تدور 4	 ساعة يومياً وسبعة أيام في األسبوع على مدار 
السنة. إن غياب مركز قيادة مكرس لكبار الضباط في 
العراق هو مسألة لم تتم معالجتها إال في أيلول/سبتمبر 
5	0	 مع انتشار أفراد من الفيلق األمريكي الثالث. ومع 
اتخاذ هذه الخطوة للتوصل إلى مقر مكرس على مستوى 
الفيلق لـ عملية »العزم التام«، يمكن القيام بالكثير لزيادة 
بالضرورة  وليس  المحاربة،  في  االئتالف  إلتزام  مدى 
بإمكان  للمخاطر.  تعرضاً  أكثر  أو  بكثير  أكبر  بتكلفة 
قوات االئتالف تمديد برامج التدريب لتكثيف المشورة، 
”قوات  و  العراقية  القوات  وحــدات  أنشطة  ومساعدة 
سوريا الديمقراطية“ ومرافقتها في الهجمات الرئيسية، 
حيث يمكن للقليل من الطمأنينة والدعم التخطيطي أن 
يرجح كفة الميزان لصالح الوحدات ضد عدو متسنفد، 
الحرب  المتحدة من هذه  الواليات  إخراج  النهاية،  وفي 
يجهزها  التي  الوحدات  إن  المتوقع].  [من  أشهر  قبل 
االئتالف مباشرًة - كألوية الجيش العراقي الـ 	٧ والـ ٧٦

- قد أدت دوراً أفضل في ساحات القتال من الوحدات 

التي ُجهزت عبر النظام اللوجستي العراقي الذي تسوده 
الفوضى. وفي التاجي، وهي إحدى القواعد التي زرتها، 
يستطيع االئتالف تجهيز الوحدات التي يدربها مباشرًة 
من مهبط الطائرات الذي يديره، ولكن عوضاًعن ذلك، 
تبقى التجهيزات في مستودعات عراقية في مكاٍن آخر 
في القاعدة، حيث ال يمكن للوحدات الوصول إليها. ليس 
هناك منطق في ذلك. على الواليات المتحدة أن ترسل 
تحتاج  التي  الحكومية  القوات  إلى  مباشرًة  التجهيزات 
للواليات  وأفضل  للعراق،  أفضل  ذلك  سيكون  إذ  إليها، 

المتحدة.
على الرغم من أن للحملة الجوية تأثير مدمر على ساحات 
القتال الرئيسية، ال تُبذل كافة الجهود الممكنة للتوصل 
بمثل  الخاصة  االشتباك  فقواعد  النتيجة.  هــذه  إلــى 
هذه الحملة هي بدون شك األكثر تقييداً بين الحمالت 
الجوية التي شنتها إئتالفات تقودها الواليات المتحدة، 
وربما األكثر التي قامت بها أي دولة في أي حرب. وإذا 
الجوية  الحملة  بفطنة، ستظل  االشتباك  قواعد  ُخففت 
عدد  سيرتفع  ولكن  هــذا،  يومنا  حتى  أماناً  األكثر  هي 
الضربات األمريكية ضد أهداف العدو المدروسة بشكٍل 
هائل، األمر سيضرب تنظيم »الدولة اإلسالمية« بصورة 
أعنف ويحرر الكثير من األصول االستخبارية والمراقبة 
في  الحصري  التدقيق  اليوم  يعرقلها  التي  واالستطالع 
الهدف إلى أقصى حد. وبسهولة، سوف تُظهر الواليات 
وتعرض  لحلفائها(  ذلــك  من  )واألهــم  للروس  المتحدة 

عليهم كيف تكون الحملة الجوية الحقيقية.
على الواليات المتحدة أن تعمل على إبراز حملتها الجوية 
خالل  من  بذلك  القيام  ويمكن  الممكنة.  الطرق  بكل 
عليها  كما  بالفعل.  به  تقوم  لما  أفضل  بصورة  الترويج 
التركيز على ما يحتاج أن يراه حلفاؤها. وتُعد الضربات 
قّيمة  »داعــش«  لتنظيم  الخلفية  المناطق  على  الخارقة 
العدو  بتشريح  المتمثلة  األمريكية  العقيدة  مع  وتتناسب 
كهدف. إال أن هذه المناطق ال يراها العراقيون، وال يروا 
بأن  االعتراف  المتحدة  الواليات  على  لذلك،  تأثيرها. 
التكتيكية في الخط األمامي هي استراتيجية  األهداف 
تأثير ضربات كهذه على معنويات  ذاتها بسبب  في حِدّ 
الوحدات العراقية، وبالتالي قدرتها على زيادة الفرصة 
لتحقيق إختراقات على مستوى العمليات، والحصول على 
إقرار الرأي العام العراقي بأهمية االئتالف. بإمكان هذا 
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هذا  إلى  المنتمين  من  الكثير  حياة  ينقذ  أن  االعتراف 
االئتالف. فكلما ظهرت الواليات المتحدة كحليٍف ال غنى 
من  المدعومة  الشيعية  الميليشيات  خاطرت  كلما  عنه، 
إيران في مواجهة رد فعل الرأي العام والنخبة العراقية 

بمهاجمتها [األمريكيين في العراق].
كذلك، يمكن العتراٍف عراقٍي أكبر بدور االئتالف البالغ 
أكثر  استراتيجي  حــوار  أمــام  الطريق  يفتح  أن  األهمية 
الحلفاء  فيها  اجتمع  التي  الطريقة  غرار  على  انفتاحاً، 
مؤتمرات  في  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  المتفاوتون 
بعض  المؤتمرات  هــذه  حملت  ولربما  كبيرة.  تخطيط 
وسمحت  األجـــواء  ــّدأت  هـ األقـــل  على  لكنها  األضـــرار 
للحلفاء بوضع الخطوط العريضة وتحقيق تناسق أفضل 
القريب  المدى  على  وأهدافهم  وقيودهم  أولوياتهم  بين 
مصلحة  االئتالف  لــدى  المختلفة.  الزمنية  وجداولهم 
مشروعة في فهم العقلية العراقية حول المسار المستقبلي 
للحرب والعكس بالعكس. وسيساهم ذلك بالحفاظ على 
االلتزام الدولي تجاه الحرب، إذا تمكن المساهمون في 
القوات والعراقيون من التوصل إلى موقف مشترك بشأن 
المدعومة  الميليشيات  أن  حين  وفي  الزمنية.  الجداول 
إلى  تهدف  متزايدة  عدوانية  مطالب  تفرض  إيــران  من 
وأنصاره  العبادي  على  المتحدة،  الواليات  دور  تقليص 

إرسال إشارة واضحة تدل على إلتزام متبادل.
كما تحتاج واشنطن إلى خطة حرب حديثة ذات صلة أكثر 
خطة  تحديد  إعادة  استراتيجي  حوار  فبإمكان  أهمية. 
الحملة في العراق وشرق سوريا، والتي يمكن أن تُجمع 
بالتالي في صورة واحدة كحملة الجزيرة المتكاملة التي 
تركز على معقل تنظيم »الدولة اإلسالمية« بين الموصل 
العراقية  المنطقة  هــي  )الــجــزيــرة  ــادي.  ــرم وال والــرقــة 
-السورية بين نهري دجلة والفرات، التي تشمل الموصل 
تنظيم  عليها  يسيطر  التي  المناطق  ومعظم  والــرقــة 
العسكرية(.  عملياته  التحالف  يواصل  حيث  »داعــش« 
الماضية،  شهراً  عشر  الخمسة  من  كبيرة  فترة  وخالل 
كانت االستجابة عبارة عن ردود فعل مرتجلة تجاه اتخاذ 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« زمام المبادرة بصورة متكررة. 
فبعد أن يتم إخالء الرمادي [من التنظيم]، ينبغي على 
لكسر  تتوحد  أن  »داعــش«  تنظيم  تحارب  التي  القوات 
واتخاذ  السيطرة  بإستعادة  التنظيم  يتبعه  الذي  النمط 
فــي خطة  قــدمــاً  المضي  مــن جــديــد، وعليها  الــمــبــادرة 

وإذا  بأكملها.  الجزيرة  منطقة  تشمل  مدروسة  عسكرية 
إعتُبَر االلتزام مرسخاً، سيعمل حلفاء الواليات المتحدة 
خطة  لوضع  وثيق  بشكٍل  معها  والسوريون  العراقيون 
مشتركة. ومن شأن خطة توافق جديدة أن تساعد شركاء 
الدولية.  الجهود  الستدامة  التخطيط  فــي  االئــتــالف 
ويدمج  يزامن  للعمليات  مفهوماً  أيضاً  تنتج  أن  ويمكن 
العمل على مختلف جبهات القتال. وإذا تم اختيار وتيرة 
االئتالف  برنامج  توجيه  إلى  ذلك  يؤدي  قد  تأنياً،  أكثر 
التدريبي والتجهيزي وبرنامج المشورة والمساعدة، مما 
مهام  لتأدية  وتتجهز  تتسلح  أن  بالوكالة  للقوات  يسمح 
مدة  أطول  تدريب  برامج  بإكمال  لها  يسمح  كما  معينة 
أن تستقطب أخيراً  وأكثر فعالية. ويمكن لخطة جامعة 
في  والسوريين  ــراد  واألك العراقيين  المصالح  أصحاب 
حوار حول كيفية التخطيط لمخاطر غير مدروسة بدقة 
كافية في إطار ”النجاح الكارثي“ في حال حدوث انهيار 

مبكر لسيطرة تنظيم »داعش« في الموصل أو الرقة.
المتوقع  غير  للنجاح  الطوارئ  في حاالت  التخطيط  إن 
عن  األمريكي  االنطباع  يكون  ما  غالباً  ألنه  مهماً  أمــراً 
األحداث في العراق متأخراً بضعة أشهر. فبينما يسود 
التصور أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، ال بد من 
أن يتغير هذا األمر ومن المحتمل جداً نحو األفضل. وقد 
تنظيم  الحرب ضد  أن  الحكومة األمريكية على  شددت 
»الدولة اإلسالمية« هي عملية بطيئة، لكن الواقع هو أن 
واشنطن ال تملك السيطرة الكاملة على الجدول الزمني. 
إيران  من  المدعومين  المتحدة  الواليات  خصوم  ويريد 
حاسمة  ضربة  يضربوها  أن  الروسي  خصمها  وكذلك 
على المدى القريب قبل أن تتمكن من مساعدة حلفائها 
على كسب المزيد من االنتصارات. لذلك، على الواليات 
المتحدة أن تزيد اآلن من دعمها للعبادي وتكسب المزيد 

من النفوذ في الوقت الحالي.
مايكل نايتس هو زميل ”ليفر“ في معهد واشنطن لسياسة 
الشرق األدنى. وقد عمل في كل محافظة عراقية وفي 
معظم المناطق الرئيسية التي يبلغ عددها مائة، بما في 
ذلك فترات قضاها مدمجاً مع ”قوات األمن العراقية“

والبيشمركة.
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اعداد / المعهد العراقي لحوار الفكر 

قراءة في كتب وصلت المكتبة

في  الــعــراق  على  الــحــرب  قـــرار  صنع  عملية   -١
عام  العراق  حرب  االمريكية  المتحدة  الواليات 

٢٠٠٣ انموذجًا

كتاب من تاليف الدكتور 
محمود  كــريــم  ــوار  ــب ري
صفحة   		٦ فــي  يقع 
من القطع الكبير  وهو 
من اصدار دار الجنان 
لعام  والــتــوزيــع  للنشر 

. 	0		

ــاحــث في  ــب يـــحـــاول ال
يربط  ان  الكتاب  هــذا 
العملي  ــع  ــواقـ الـ بــيــن 
الحرب  قرار  في صنع 
المتحدة  الواليات  في 

االمريكية ومحاولتها في الحصول على المساندة الداخلية 
والخارجية وذلك من خالل طرح مجموعة من الحوافز 
للواليات  العالية  المكانة  الــى  بعدها  يستند  والــدوافــع 
بالحالة  وتتعلق  االخروقتية  وبعضها  االمريكية  المتحدة 
االمنية التي واجهتها عند ضرب برجي التجارة العالمية 
في الحادي عشرمن سبتمبر ولكن الصورة االبرز واالكثر 

المتاتي  الخطر  الحادث هي تضخيم  بعد هذا  وضوحاً 
من النظام العراقي السابق على المصالح االمريكية .

هومعرفة  لباحث  اليها  يهدف  التي  االساسية  الغاية  أن 
كيفية صنع قرار الحرب في الواليات المتحدة االمريكية 
عن  وذلــك  خاصة   	00	 عــام  في  الــعــراق  وعلى  عامة 
إضافة  المجال  هذا  في  المؤسسات  دور  معرفة  طريق 
الى تحديد دور هذه المؤسسات وما طرا عليها من تغيير 

في صنع قرار الحرب على العراق عام 	00	.
علماً  ان الغاية تكمكن ايضاً في الكشف عن دور ومواقف 
الساحة  على  المعارضة  والشعبية  الرسمية  المؤسسات 
االطالع  وتتاكدعند  تتسع  والعاية  ذلك  حول  االمريكية 
توجهات  ــارت  اث حيث  الــعــراق  على  الحرب  نتائج  على 
واستحدثت  االمريكية  الخارجية  السياسة  في  جديدة 

قناعات حول صنع قرار الحرب في المستقبل .
ويحاول الباحث أن يثبت فرضية ان الحرب على العراق 
قرار  في صنع  المتبعة  لاللية  وفقاً  تمر  لم   	00	 عام 
الحرب في الواليات المتحدة االمريكية بل كانت هنالك 
قرار  ان  كذلك  القرار  هذا  على  أثرت  جانبية  تأثيرات 
الواليات  تعلنها  لم  اساسية  لــدوافــع  نتيجة  الحربكان 

المتحدة االمريكية واقتصرت على الدوافع الثانوية.
ويتألف الكتاب من مقدمة وثالثة فصول يتناول الفصل 
قــرار  لصنع  الــمــؤســســاتــي  ــار  االطــ فــي  الــبــحــث  االول 
الفصل  امــا  االمريكية  المتحدة  الــواليــات  في  الحرب 
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الثاني  فيتناول صنع قرار الحرب في الواليات المتحدة 
االمريكية وذلك في مبحثين االول يبحث فيه الباحث في 
مراحل صنع قرار الحرب على العراق اما المبحث الثاني 
قرار  صنع  في  االمريكية  المؤسسات  دور  فيه  فيتناول 
فيه في  الثالث فيبحث  الفصل  اما  العراق  الحرب على 
تقييم دوافع ونتائج صنع قرار الحرب على العراق  فقد 
الحرب على  دوافع  تقييم  االول في  الى مبحثين  قسمه 
العراق والثاني فيتطرق فيه الى تقييم نتائج صنع قرار 

الحرب على العراق .
وقد ختم الباحث كتابه بمجموعة من االستنتاجات التي 

توصل اليها خالل البحث  ،اهمها ماياتي:-
يمر . 	 لم  العراق  على  الحرب  قــرار  عملية صنع  ان   

الحرب  قــرار  صنع  عملية  في  المتبعة  لاللية  وفقا 
الى  ادى  مما  االمــريــكــيــة  المتحدة  الــواليــات  فــي 
المعنية  ــراف  االطـ داخــل  واضــحــة  ظهور خــالفــات 
،وتبدو احياناً هذه الخالفات شخصية او فكرية او 
مؤسساتيه وقد حصلت بين الوزراء وبين المشرعين 
داخل  انفسهم  والمشرعين  الــوزراء  وبين  جهة  من 

مؤسساتهم من جهة اخرى.
ظهر بوضوح ان الهدف الرئيسي الثاني من الحرب . 	

على العراق هو اختبار فعلي للقوة االمريكية وفرض 
واحتالله  العراق  بغزو  بدات  التي  الدولية  هيمنتها 
مروراً بمنطقة الشرق االوسط حتى تصل الى العالم 
بل  واحــد  مجال  في  تنحصر  لن  الهيمنة  ،هــذه  كله 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــجــوانــب  لتشمل  تمتد 
والعسكرية والثقافية  والهدف هو نقل حروبها الى 
جهة  من  االرهابية  التنظيمات  اراضيها ضد  خارج 
من جهة  االمريكية  للسياسات  المعادية  الدول  ومع 

اخرى .
عام . 	 ــعــراق  ال على  الــحــرب  ــرار  قـ صنع  تجربة  ان 

على  مستقباًل  ستؤثر  واخفاقاتها  بنجاحاتها   	00	
السياسة الخارجية االمريكية عموماً وعلى قرارات 
صنع الحرب في الحاالت الالحقة الن ثمنها مكلف 

ونتائجها غير مضمونة

٢- عقد المعاهدات الدولية 

تنفيذ  لمتابعة  الدائمة  الوطنية  اللجنة  اعداد  من  كتاب 
االتفاقيات الدولية في االمانة العامة لمجلس الوزراء ، 

يقع في )٩4	( صفحة من الحجم الصغير.

دليل استرشادي لغرض تسهيل عمل  الكتاب عبارة عن 
موظفي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة العاملين في 

مجال عقد المعاهدات واالتفاقيات الدولية .
تم تقسيم الكتاب الى ثمانية اجزاء وكما ياتي:-

نطاق  ببيان  يختص  تمهيد  يتضمن  وهو   - االول  الجزء 
االتفاقيات وبيان المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية 

والمعاهدات المعتمدة في المنظمة الدولية.
المعاهدات  عقد  في  البحث  ويتضمن   - الثاني  الجزء 
ودخولها دور التنفيذ في ثالثة فصول الول يتناول البحث 
الثاني  والفصل  المعاهدات  عقد  في  الــدول  اهلية  في 
المعاهدات  على  القانونية  واثارها   التحفظات  يتناول  
وبيان الية دخول المعاهدة حيز التنفيذ وسريانها المؤقت 

في الفصل الثالث.
الجزء الثالث - ويبحث في احترام المعاهدات بتنفيذها 
احترام  يتضمن  االول  الفصل  فصول  واربعو  وتفسيرها 
المعاهدات اما الفصل الثاني فيتضمن تنفيذ المعاهدات 
ويبحث  المعاهدات  تفسير  الثالث  الفصل  ويتضمن 
انشاء  ناحية  والغيرمن  المعاهدات  في  الرابع  الفصل 

الحقوق وااللتزامات .
الجزء الرابع - ويبحث هذا الجزء في تعديل المعاهدات 

وبيان القاعدة العامة في تعديل المعاهدات الجماعيةز
الجزء الخامس ويتضمن البحث في بطالن المعاهدات 
صحة  بيان  حيث  مــن  بها  العمل  وايــقــاف  وانقضاؤها 
المفروضة  وااللتزامات  نفاذها  واستمرار  المعاهدات 
وجواز  المعاهدة  عن  مستقلة  بصورة  الدولي  بالقانون 
الفصل بين نصوص المعاهدة وفقدان الحق في التمسك 
او  انقضائها  او  المعاهدة  ابــطــال  اســبــاب  مــن  بسبب 

االنسحاب منها او او ايقاف العمل بها .
احكام  في  البحث  الجزء  هذا  ويتناول  السادس  الجزء 
التوارث  حاالت  قبيل  من  المعاهدات  عقد  في  مختلفة 

الدولي ونشوب القتال .
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واالخطارات  االيــداع  جهة  فيتضمن  السابع  الجزء  اما 
والتصحيحات والتسجيل للمعاهدات الدولية .

بالتفاقيات  تتعلق  الثمن نصوص ختامية  الجزء  وتضمن 
والمعاهدات وختم الدليل بمجموعة من اعمامات االمانة 

العامة لمجلس الوزراء المتعلقة بعقد المعاهدات.

٣- تاريخ المؤسسة الدينية  الشيعية
ــن الـــعـــصـــر الـــبـــويـــهـــي الـــــى نـــهـــايـــة الـــعـــصـــر الــصــفــوي  مــ

االول)٣00-1000 هـ/٩12-15٩1م(

كتاب من تاليف الدكتور جودت القزويني يقع في )		4( 
صفحة وهو من اصدار دار الرافدين - بيروت 		0	

يّتسم كتاب المؤسسة الدينية الشيعية  بمنهجية مغايرة 
لما هو سائد في تحليل  تاريخ المرجعية الشيعية، ففي 
حين أّن  معظم الكتب التي تتناول هذا الموضوع، تبحثه 
الجانب  من  أو  للمرجعية،  الشخصية  الــزاويــة  من  إمــا 
برؤية  القزويني،  عليناالمؤرخ  يطل  البحت.  العلمي 
مختلفة في قراءته  لألحداث التاريخية عموماً، ولتاريخ  

في  النقدي  المنهج   يتجلى  حيث  خصوصاً،  المرجعية 
سياق العالقة الجدلية بين  الديني والسياسي.

يشرع المؤرخ في مقدمة كتابه بوضع  األسس المنهجية 
واسع  نقدي  نطاق  في  ويدخل  التاريخ،  لقراءة  العامة 
للقضايا  والمحللين  المؤرخين  لدى  المعتمدة  لألسس  
التاريخية. وقد ارتكز في رؤيته هذه إلى  أمرين أساسيين:
خالل  من   رؤيتها  تتشكل  السائدة  الــقــراءة  أّن  األول: 
اعتمادها على النص، وهذا بدوره  يوصل إلى التفسير 
الواحدي للتاريخ، وهو ال يتعدى التفسير الطائفي القائم 
ضمن  نطاق الملل والنحل، فهذه النظرة إذاً مبنية  على 

العنصر الديني المذهبي بكل جزئياتها ودالالتها.
الثاني: رفض اعتبار النص أساساً لقراءة  األحداث، ألّنه 
نّص )مضلل(، ومربك، وخال من االنسجام. فالنصوص 
ضمن   وتدخل  مفتعلة   - الــمــؤرخ  بنظر   - التاريخية  
الممّوه، ولحّل هذه اإلشكالية  - إشكالية  التاريخ  دائرة 
من  الخروج  على  المؤلف  - عمل  النص  على  التأسيس 
فيتّم  التاريخي.  الواقع  مكانه  ليضع  )المقدس(،  هذا 
التأسيس  بعد ذلك عبر االنتقال من الواقع إلى النص، 
وليس العكس. ويتقوم هذا الواقع - بنظره  - من خالل 
أكانت  سواء  الواقعة  حول  تدور  أحــداث  سلسلة  ترابط 
)االنقالبية(  القراءة  هذه  وتشمل  داخلية.  أم   خارجية 
أدنى  الباحثون  يعرها  لم  التي  الميتة  الــحــوادث  حتى 
اهتمام. فهو بهذا المنهج  يعطل النص التاريخي، ويقلل 
من وثاقته، األمر الذي يقوده إلى التخلّص من إشكالية  

التعامل مع النص.
ولم يقتصر منهج المؤرخ القزويني على  معرفة الوقائع 
إلى  تعّدى  وإّنــمــا  الماضي،  بخبرة   المتعلقة  القديمة 
اللجوء لخبرة  الحاضر في تفسير الغامض من األحداث  
الحاضر  مفردات   من  يستفيد  فهو  منها،  والالمرئي 
كوحدة  الماضي  مــفــردات   عن  الكشف  في  المعرفية 
هي  والحاضر  الماضي  بين  فالّصلة   عضوية،  ترابطية 
معاً،  مزجهما  من  إاّل  يتشّكل  ال  تقمص،والتاريخ  صلة 
في  المتدفقة  األحــداث   مجريات  عن  فصلهما  وعــدم 

الماضي والحاضر.
أّرخ القزويني في كتابه هذا لثالث مدارس  رئيسة َحِفل 
مدرسة  وهي:  الشيعي  والسياسي   الديني  النشاط  بها 
والتي  عامل،  جبل  مدرسة   - الحلة   مدرسة   - بغداد 
البويهيين،  التالية:  الرئيسة  السياسية  العهود  شملت 
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السالجقة، الدولة المغولية االليخانية، المماليك، العهد 
الصفوي األول والعهد العثماني.

لتغطي  مدارس علمية  الدراسة أيضاً  وقد شملت هذه 
شيعية اخرى، مثل: النجف، حلب، طبرستان )مازندران(، 

البحرين.

٤- مداخالت قرانية
في المنهج وافتراءات المستشرقين

)0		( صفحة  في  يقع  السعيد  تاليف حسن  من  كتاب 
وهو من اصدار دار العارف للمطبوعات لعام 4	0	.

يتكون الكتاب من اربعة محاور وهي :-
المحور االول :- وفيه يتناول الباحث المنهج التفسيري 
لمدرسة ابن عباس )ض( والمتمثلة به )بأعتباره رائدها 

وحامل رايتها( وكذلك بتلميذه  شيخ التابعين سعيد بن 
جبير )رض( الذي يعد من ابرز مصاديقها وركائزها .

)افـــتـــراءات  الــمــؤلــف  اطــلــق عليه   -: الــثــانــي  الــمــحــور 
المستشرقين ( تناول فيه الباحث انموذجين للمستشرقين 
للمستشرق   ) االسالمي  التفسير  )مذهب  كتاب  وهما 
بيرك  جاك  الفرنسي  المستشرق  ومحاولة  غولدزيهر 
المبينة  النوايا  عن  اللثام  الماطة  وذلك  القران  لترجمة 
تبجحاتهم  كل  رغم  واالسالم  القران  للمستشرقين ضد 
ويعود  والمنهجية،  والعلمية  بالموضوعية  العريضة 
غولدزيهر  من  كل  اختيار  في  السبب  ان  الــى  الباحث 
يعد  االول  ان  في  تتمثل  معينة  العتبارات  بيرك  وجاك 
واحدا من اخطر ثالثة مستشرقين في عصرنا الحديث 
 ) ماسينون  والفرنسي  هرغونيه  الهولندي  الى  )اضافة 
وهو يعد كبير المستشرقين اليهود اضافة الى كونه من 
الى االزهر  الذين تظاهروا باالسالم حيث ذهب  اولئك 
لتلقي العلوم الشرعية ولبس اللباس االزهري ،في محاولة 
القوة والضعف  افتراضية لالطالع عن كثب على نقاط 

في مجتمعاتنا االسالمية .
اما جاك بيرك فما يزال يحظى بسمعة واسعة في اوساط 
االستالب الفكري وله كثير من التالمذة والمريدين في 

الوطن العربي وخاصة في الشمال االفريقي.
المحور الثالث:- وفيه وقفات ومراجعات قام بها الباحث 
عــدداص  تناولت  التي  المختلفة  الكتب  من  من  لستة 
والمنهج  الموضوعي  والتفسير  القرأنية  الطروحات  من 
التفسيري واالعجاز العددي والمنهج الحضاري ومعجم 

الدراسات القرانية.
المحور الرابع :- هذا المحور عنونه الباحث ب )الفتات( 
وهي اثنتا عشرة مقالة كتبت كأفتتاحيات لمجلة )رسالة 
القران( ونشرت تحت عنوان )كلمة الرسالة( تطرق فيها 
الباحث الى مختلف القضايا ذات الصلة باالجواءالقرانية 

والمناسبات االسالمية.  
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المعهد العراقي للحوار  يزور جامعة النهرين 
ويكّرم عميد كلية العلوم السياسية فيها أ . د. 

عامر حسن الفياض.

مع  تواصله  الفكر  لحوار  العراقي  المعهد  فيواصل   
العدد )		( األخير من  العراقية، ويوصل  الجامعات 
والتقى  المعهد،  يصدرها  التي  الفكر  حــوار  مجلة 
وفد المعهد خالل الزيارة بالسيد عميد كلية العلوم 
له  قّدم  الذي  الفياض  حسن  عامر  د.  أ.  السياسية 
الوفد باسم المعهد العراقي شهادة تقدير على جهوده 
المتواصلة في نشاطات المعهد ومشاركته الفاعلة في 
تقديم المشورة والرأي، كما التقى الوفد بكل من مساعد 
رئيس الجامعة للشؤون العلمية د. عبد الجبار نعمة، 
ومساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية د. اياد مراد .
وقد أّكد وفد المعهد العراقي خالل تلك اللقاءات على 
ان التواصل والتعاون بين الجامعات العراقية ومراكز 
الدراسات والبحوث سيثُري النتاجات المرجوة من هذه 
الصروح العلمية لتقديم الدعم المناسب والمساهمة 
في انجاح االصالحات التي يأملها المواطن العراقي.

نشاطات المعهد العراقي للحوار
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المعهد العراقي للحوار يدعو الجامعات 
العراقية والمراكز المتخصصة للمساهمة في 
موضوع االصالحات وتقديم الرأي والمشورة 

للسلطات الثالث.

رئاسة  الفكر  لحوار  العراقي  المعهد  من  وفــٌد  زار 
حافظ  د.  مــن  كــال  والتقى  المستنصرية  الجامعة 
ــبـــاس مـــديـــر مــكــتــب رئـــيـــس الــجــامــعــة  مــحــمــد عـ
مساعد  الهيتي  حــامــد  ــوزي  فـ ود.  المستنصرية 
ود.  العلمي  والبحث  العليا  للدرسات  الجامعة  رئيس 
للشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد  الحيدري  يوسف 
االدارية، اضافة الى د. حسين علي الموسوي مدير 
. االعــالمــي  والــتــدريــب  للتطوير  الــهــدف  مؤسسة 

تم خالل اللقاءات التعريف بالمعهد العراقي، وبحث 
التدريبية  المجاالت  في  والتنسيق  التعاون  فــرص 
التعليمية  المؤسسات  المعهد  دعــا  كما  والفكرية، 
مــوضــوع  فــي  لــلــمــشــاركــة  المتخصصة  والــمــراكــز 
االصالحات وتقديم المشورة العليمة والرأي االكاديمي 
المستند الى التحليل العلمي واالستطالعات المهنية 
للسلطات الثالت؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية في 
المجاالت السياسية واالقتصادية والقانونية وغيرها.

من   		 االخير  العدد  اهداء  تم  اللقاءات  نهاية  وفي 
العراقي،  المعهد  يصدرها  التي  الفكر  حــوار  مجلة 

واالتفاق على ادامة التواصل وزيارة مقر المعهد.

حوار المعهد العراقي للحوار مع المفكر 
الدكتور حسن العلوي الذي اكد ان النجف 

االشرف ليس لديها مشروع دولة اسالمية، وإّن 
ما لديها مشروع مجتمع اسالمي.

تم خالل اللقاء ُفتح ملفات عديدة من قبل وفد المعهد 
المصادف  السبت  يــوم  العلوي،  المفكر  مع  لبحثها 
5	/5/٨	0	 ،وقد ابتدأ الحديث من تظاهرت ساحة 
التحريرالتي تشهدها بغداد ومحافظات اخرى، وقد 
وصفها العلوي بأنها حركة محتجين، والتي بطبيعتها 
تكون تظاهرة عفوية إذ ال تستند الى أحزاٍب والتحمل 
متعلقة  مطالبات  ترتكزعلى  وانما  سياسية  اهدافاً 

. للمتضررين  التعويضات  وتقديم  الخدمات  بتوفير 
الى  التظاهرات  تعرض هذه  احتمالية  العلوي  ورّجح 
والن  اوالً،  والتمويل  للقيادة  تفتقر  كونها  الضعف، 
مطلبها االساس الذي قامت عليه هوتحسين الخدمات، 
مشيداً في حواره الفكري والسياسي مع وفد المعهد 
بموقف قـــوات االمـــن االيــجــابــي مــن الــتــظــاهــرات .
المرجعية  بــدور  العلوي  حسن  االســتــاذ  أشــاد  كما 
حركة  بدعم  والمتمثل  االشــرف  النجف  في  العليا 
وتوجيه  مطالباتهم،  جنب  الى  والوقوف  المحتجين 
من  بيد  الضرب  الــى  الـــوزراء  مجلس  رئيس  السيد 
جــرأة  اكثر  ليكون  وتــدعــوه  المفسدين  على  حديد 
وشجاعة، وهذا ما يُثبت والكالم للعلوي_ )نظريتي 
النجف  ان  من  مذكراتي  في  طرحتها  التي  الجديدة 
لديها مشروع دولة  العليا ليس  والمرجعية  االشرف، 
اســالمــي(. مجتمع  مــشــروع  لديها  وإنــمــا  اسالمية 
إال ان المفكر حسن العلوي يرى ان د. حيدر العبادي 
قد فهم توجيه المرجعية له بـــ)توسيع مساحة السلطة، 
في حين ارادت المرجعية العليا من توجيهها للسيد 
رئيس مجلس الوزراء توسيع مساحة الحقوق المدنية. )
اليوم  العراقي  السياسي  النظام  عليه  ما  ان  مضيفاً 
من تقوية استخدام صالحيات رئيس مجلس الوزراء 
دون تقييدات كبيرة هي االقرب الى النظام الرئاسي، 

والحاجة بعدها لتغيير شكل النظام .
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مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين:

 االليات والمعوقات

اقام المعهد العراقي للحوار حلقة نقاشية تحت عنوان 
)مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين: االليات والمعوقات( 
في مجلس النواب العراقي 2015/11/15 وبمشاركة لجنة 
النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء االعلى 
لمناقشة وتقيم دور القضاء واالجهزة الرقابية المكلفة 

بمتابعة ومراقبة اليات انفاق المال العام وبحضور رئيس 
هيئة النزاهة السيد حسن الياسري.

الحلقة النقاشية
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كلمة عضو هيئة رئاسة مجلس النواب 
الدكتور الشيخ همـــام حمـــودي:

اوالً: وضح الشيخ في كلمة حول الفساد ) بمصطلح( 
حيتان الفساد وحيتان السياسة، مثل استعمال المال 
العام اي اموال الدولة في المصلحة الخاصه ضمن 
الحيتان  هــذه  الـى  نصـل  ان  نستطيـع  هل  االلــيــات 
ومتابعــة  معاقبتهــم  نستطيـع  وهل  نحاسبهم  كيف 
النهايــةواين  الى  البدايــة  مــن  والعقود  المشاريــع 
كلف المشاريع وكم عددها وما هوالمنجز منها وسد 
المنافذ الجديده عليهم، ان الحيتان لهم مداخل في 
الى  الذي يصل  هو  ومهم  اخر  ومدخل  الجوانب  كل 
حقيقة  ان  حيث  اليها  الوصول  نستطيع  ال  القضاء 
الدوافع هي مؤثرة في بناء الدولة والمجتمع وارواح 
الحيتان  ظــاهــرة  الــظــاهــره  هــذه  حيث  المواطنين 
فيجب  حسمه  اليمكن  السياسي  الوضع  على  مؤثرة 
النواب  فيمجلس  المعنيه  الجهات  كــل  تشترك  ان 
والقضاء االعلى والمواطن وابداء دور الشفافيه حول 
المعلومهالخاصه من قبل المجتمعومن حق المواطن 
الفساد والمعالجه وان  ان ال يخفى عليه شيئ تجاه 
والحيتان  حواللفساد  القانوني  التشريع  الى  نذهب 
الشفهي.  والــســؤال  المكتوب  الــســؤال  موضوع  مثل 

ذو  كل  االستجوابوأعطاء  في  النواب  مجلس  وتفعيل 
العقود.  ولجنة  التنفيذيه  السلطة  وتفعيل  حقه.  حق 
التعاون معالحكومه عن  الى  ونذهب  العقود.  وفساد 
الفاسدين  ومحاسبة  القضاء  ودعــم  القضاء  طريق 
ويجب ان يتحمل القضاء المسؤليه الكاملةوعلينا ا ن 

نحمي القضاء وهيئة النزاهه.
ثانيـــــاً السلطـــة االعالميــــة:

على  االعــالم  يتحدث  حيث  الحيتان  االعــالم  يدعم 
اظهار ماهو غير صالح وكل من يحارب

المشوهه  واالعـــالم  الــكــاذب  االعـــالم  اي  الحيتان. 
واالعالم الذي يريد ان يحمي الدولة. يجب ان يكون 

شجاعأ في مكافحة الفساد.
المواطن  اعطاء  يجب  والثقافـــة:  المجتمع  ثالثـــأ- 
أن  ويجب  القضايا  كل  في  واشراكه  الحقيقي  الدور 

يقدس المال العام والمحافظة عليه.
مكافة  في  كبير  دور  له  الحسيني:  المنبر   - رابعـــأ 
المعلومه  ذكر  في  حريصأ  يكون  ان  ويجب  الفساد 
وان  العام  وامــوال  العامه  المصلحه  على  والحفاظ 
يتحدث بقوة وعدم اتهام النواب بالباطل بدون ادله. 
الحيتان  مواجهة  وان  المنبر.  الى هذا  يسيئ  والذي 

عمل كبير.
حيث  الــحــيــتــان  وتــواجــه  تتحمل  ان  ــدول  ــ ال وعــلــى 
االجراءات ان تبدأ بخطوه لتحرير المال العام وتحرير 

المعهد العراقي للحوار
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جبهات  في  الحشـــد  يقاتل  كما  القضائيه.  السلطه 
القتال وتحرير االرض من المغتصبيــــن.

ونحن املنا كبير في لجنة النزاهه والقضاء االعلى في 
ماديأ  الجهود  الرادعه ويجب دعم  القرارات  اصدار 

ومعنويأ حيث معركتنا مع الحيتان معركه كبيــــرة.
هيئـــة  رئيـــس  الياســـري  حســـن  الدكتــور  كلمـة 

النزاهه:
- ماهـــي المعوقـــات: وأتخاذأجراءات علميه

بنيت على خطأ  التي  المحاصصه  مبدأ  الشيوع   -	
على  المبنيه  المحاصصه  تطبيق  في  التغيير  وهي 

عـــدم الخبـــبرة في تطبيقها.
	- ترشيح المسؤل الغير كفؤء وثبت فشله والتمسك 
به من قبل الكتله التي ينتمي اليها والدفاع عنه وهو 

فاشل
	- ضعــــف الرقابـــــــه.

العام واالستهتار وعدم  المال  التساهل في هدر   -4
الخبره في استخدام مال الدولة.

المناصب  اغلب  كان  حيث  اللجنهالنيابيه  عمل   -5
تدار بالوكاله ) مبدأ الوكالــــه(.

وضعـــف  القانونيــــة  الــنــصــوص  قــدر  عـــدم   -٦
القرارات.

	- ماهي االليـــــات:
ضرورة العمل في مبدأ النزاههوالكفأه ويجب ترشيح 

االميــن القوي.
وضع االليـــات الصارمه في قانون الموازنـــة.

حـــق  فــي  ـــــه  ـــ الــرادعـــ القوانيـــن  بعـــض  تــعــديــل 
المفسديــــن.

سد الثغـــرات المتعدده لفساد العقود مع الدولة اي 
صياغة العقود الفاسده.

االهتمام في الجانب التعليمي واالخالقي والديني في 
نشر الثقافــه في المجتمـــع.

القضاء.  تعيين  في  القوانين  دراســة  في  االهتمام 
ووضع شروط علمية في القضاء.

تنمية المجتمع في حب الوطن واالنتماء اليه والشروع 
بالمسؤوليه.

االهتمام بأجهزة الدولة ودعم الجهات المسؤوله مثل 
هيئة النزاهه / المفتش العام.

مســــاندة االجهزة في محاسبة الرؤوس الكبيــــرة.

ملفات استرداد االموال والمطلوبيـــــن.
لجنة  رئيس  الزوبعــــي((  طــالل   (( الدكتور  كلمـــة 

النزاهه:
- الفساد هو االساءه الى مقدسات الدولة والمجتمع، 

ويتمثل بعده نقاط هي.
	- الفساد السايسي: المتمثل بالمحاصصهالسياسيه 

لتجنب دور القضاء
	- الفساد االجتماعي: فساد المجتمع من الناحيهاال

خالقيهوالدينيهوظعفالمحاسبه
	- الفساد القانوني: عدم قدرة القضاء تفعيل الملفات 
وتدخل المسؤولين حيث تقـوم لجنــة النزاهــهبأحالة 
الفاسدين  محاسبة  ويجب  الملفات  من  كبير  عــدد 
أعالميــأواخالقيــأوماحصرتهـــم  عليهــم  والتركيــز 

وتفعيل االجراءات القانونيه بحقهم.
محــــور النـــدوة.. .

المتحدث / الدكتـــور )) مظهر تركي عبد(( ممثل عن 
هيئة النزاهه:

اوال - مكافحة الفساد.
تشريع القوانين الخاصه بالفســـاد في كل الجوانـــــب.

وضع قانون حق المواطن.
وضع قانون حق االسترداد االموال.

المراجعه على القوانين حول هذه الماده والتي تخص 
الفســــاد.

وضع االليات العلميه لتضخيم االموال.
بناء مقاييس قادرة على االحصاء المناسب مع حجم 

الفساد في الدولة.
ثانيـــا- المحور التشريعي

واداء  الــعــام  المفتش  مكاتب  هيكلة  مــراجــعــة   -	
الموظفيــــن.

	- اعتماد االليات الواضحه في التعامل مع الفســــاد.

	- منح الصالحيــات الواسعـــة للقضاء ومرجعيتـــــه.
ثالثـــا- المحور التكنلوجي: الحكومة التكنلوجيـــة

رابعأ- المحور االكاديمــي: البحث عن اسباب الفساد 
المطابقة  العلمية  والدراسة  النهاية  الى  البداية  من 

للواقع
لديهم  الذين  القضاة  الــقــضــائــي:  الــمــحــور  خــامــســأ- 

خبرة يتم دعمهم وحمايتهم ومراقبتهم.
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سادسأ- المحور الديني: مبادرة بقيام حملة واســـعه 
لمكافحة الفساد والفاسدين.

المواطنيـــن  تدخل  اي  المجتمعي:  المحور  سابعأ- 
في وضع القرار والقوانيـــن.

المتحدث السيد القاضي
 )) محمد سلمان الطائـــي(( المتحدث عن 

مجلس القضاء االعلى

	- دور الرقابة: يجب تفعيل الدور الرقابي قبل وقوع 
الجريمه والفساد.

	- دور هيئة النزاههبالرقابه من الجانب التحقيقي.
مع  الفساد  عملية  تجاه  بواجبه  يقوم  القضاء   -	

اصدار القوانيين.
الدكتور )) مصدق عـــادل طالـــب(( : من  المتحدث 

جامعة بغداد / كلية القانــون
اوال- آليات الكسب الغير مشروع

التعامل  من  المسؤول  ومنح  الدستور  اسس  بناء   -	
التدخل والحصول على االموال هذا يكون ضمن  او 

اختصاص اللجنهاالتحاديه. انه يعارض مع الدستور
	- اصدار قانون من هيئة النزاهه لعدم التدخل من 

قبل الرئاسات الثالثه.
	- هناك خلل في القانون اليتعارض مع رفع الحصانه 

للرئاسات الثالثه.
4- قانون الكسب الغير مشروع يجب على هيئة النزاهه 

كيفية التشريع للقوانين والكسب الغير مشروع.
تغيير  او  اصـــدار  فــي  النزاهه  هيئة  فــي  محور   -5

القوانين كمحاسبة الفاسدين
٦- كل شخص يمتنع من الكشف الحالي اليعين في 

منصبه خدمة للمصلحه العامة
او  قصور  عــن  تكشف  او  تتحرك  التي  الجهه   -٧
ضررفي المال العام يجب ان تقدم الى هيئة النزاهه

فتره)  السجن  هي  مشروع  الغير  الكسب  عقوبة   -٨
٧ - 0	( سنوات يجب ان يفعل.

ثانيـــا- التوصيـــات والنتائـــج:
	- عدم وجود تعارض.

	- االسراع بالكشـــف عن لوحة الفـــاســـد.
	- تعديل قانون هيئة النزاهه

المتحدثة: ))الدكورة ميادة الحچامي(( 
مديرة عـــام دائرةالبحوث والدراســـات / 

مجلس النواب

وطائفي  سياسي  اســاس  على  الفساد  يقوم  اوال- 
واسباب  اداريــه  واسباب  اقتصاديه  اسباب  وهنالك 
الرجل  وضــع  أي  التوظيف  سياسة  ووضــع  سياسيه 

المناسب في المكان المناسب
ثانيأ- االثار السياسيه حيث يجب ان ننظر في اوراق 
تقدم  لم  حيث   	0	٦ الموازنه  في  الرقابهالماليه 
الكشوفات  عن  وتفصح  عن كشف  الدولة  مؤسسات 
الماليه وعدم تشكيل اللجان المتخصصه في الوزارات 
ورشة عمل  تعمل  ان  النيابيه  اللجان  وعلى  المراقبه 
في  وهنالك مشاكل  النزاهه  هيئة  لجنة  مع  مشترك 
العقود والصرف خارج قانون الموازنة مخالفة قانونيه
لم  للدولة  مبالغ  مطلوبه  الشركات  من  كثير  ثالثـــأ- 
تسدد حوالي ٩٩/5٦٨	 مليون دون تسديد وهذا دور 

مجلس النواب وهيئة النزاهه
المتحدث: النائب حيدر مؤادي / عضو 

لجنة النزاهه النيابية:

أوال-من اهم المعوقات
	- تحتاج لجنة النزاهه تدريب كوادرها لكسب الخبرة 

في التعامل مع الفساد
	- رفد لجنة النزاهه واللجنة بالشخصيات السياسية 

والقانونيه صاحبة القرار وذو خبرة واختصاص
ثانيأ- المعوقات السياسيه

	- الجانب االعالمي بعدم القيام بنشر الفساد وتفعيل 
والفاسدين  الفساد  لمكافحة  االلكترونيه  الحكومه 

وتفعيل متابعة هيئة النزاهه في مجلس النواب
النواب  مجلس  اخبار  النزاهه  لجنة  من  يفترض   -	
والعاملين  العام  المفتش  مكاتب  ــوزارات  ال عمل  في 
في الوزارات واالليات في تعيين المفتش العام بدون 

الحاجه الى مرجعيته او كتلته
بعض  تفعيل  فيجب  متلكئه  مشاريعنا  ــزال  ت ال   -	
في  التحقيق  انــجــاز  وســرعــة  والمشاريع  القوانين 

الملفات لدى الوزارات
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4- هناك قلة عدد القضاة في كافة الــوزارات حيث 
للفساد  ملف  الــف   	٦،000 العدل  وزارة  في  يوجد 
وعدد القضاة هو ثالثه فقط وهذا خلل وتعطيل في 

انجاز الملفات.
المداخــــــــالت:

المداخلة االولى.
	- ادارة الفساد اداريـــأ

	- مكافحة الفساد قانونيـــأ
	- الشيـــاع على الفاسديــــن في وسائل االعــــــالم.

المداخلة الثانية.
	- الفساد العلمي والفكري

	- الفساد العلمي هو االساس في كل الفساد وتزوير 
وبيع االطروحات  العلميه  البحوث  الشهادات وسرقة 
وسرقة البحوث العلمية معادل الشهادات واسترجاع 

الحقوق الفكرية فساد التعلم االهلي.
المعالجـــــات:

أ- تشكيل هيئة الفساد العلمي والفكري
ب- االهتمام بالتربيه والتعليـــــم

المداخلة الثالثـــة.
	- واجب ديوان الرقابهالماليه ولم تقوم الرقابهالماليه 
بالتحقيق بأحالتها على هيئة النزاهه وكثرة الدعاوي 
والملفات التستطيع هيئة النزاهه على معالجتها وقلة 

القضاة. وجود مجاالت في المصارف للفساد.
المادخلةالرابعــــة.دكتورة حنـــــان الفتالوي

على  تصرف  التي  ــول  االم وكثرة  الفساد  ــادة  زي  -	
الفساد اكثر من السرقة

	- اسباب الفشل عدم الجديه بالعمل من قبل هيئة 
النزاهه

	- النزاهه التحتاج الى توفيض او تخويل بالدستور
قصور في القضاء ونقص في عدد القضاء

المداخلة الخامسة.
	- لم يجد اي مصوغ للفساد االداري

	- لم نجد اي مصوغ للفساد التراكمي
	- التركيز على الجهات الخارجيه بدل من الجهات 
واالقرب  االهم  النه  الداخلي  المسؤول  اي  الداخليه 

الى الحاله.

المداخلة السادسة.
السياسه  وضــع  وعــدم  الفساد  مكافحة  نالحظ  لم 
العامة لهيئة النزاهه وغياب دور المسؤول البرلماني

المداخلة السابعة / النائب عبد األله:
وزارة الماليه ليس لديها سلطة صرف ثالثة مليارات 
لديهم  العامون  المدراء  وان  موازنة  بدون  ثم صرفه 
التابعة  الشخصية  بالسيارة  االحتفاظ  يجب  قانون 
للدائرة بعد خروجه من المنصب لفترة عشرة سنوات 
وهذا هو الفساد الواضح والقانوني وان هيئة النزاهه 
لها الصالحيه  ولكن  تفويض دستوري  يوجد فيها  ال 

في حسم امور القضاء
المادخلة الثامنة.

	- القضاء على الفساد يراد صحوه سياسيه وقضائية 
واقتصاديه واجتماعيه.

	- يجب ان تحرر لجنة النزاهه من القوانين.
	- المساوة

النزاهه  هيئة  في  الفساد  حول  القوانين  تفعيل   -4
وضع  المحققين  وعــلــى  العقوبات  تثبيت  مطلوب 

النيهالصادقه على مكافحة الفساد
المداخلة التاسعـــة.

التدرج  وتدقيق وعدم  الماليه ومحاسبة  الرقابة  دور 
في القرارات والقوانين في مؤسسات الدولة

الجـــــواب: على المداخال ت من قبل حيدر الياســري/ 
هيئة النزاهه...

مقدار  يــســاوي  ال  النزاهه  هيئة  على  ماانفقه   -	
االموال المفقوده

	- ليس المعيار كم انفقتم بل هل لديكم القدرة على 
مكافحة الفساد

	- ان عمل هيئة النزاهه استطاعت ان ترد 44 مليون 
مليار

4- ان هيئة النزاههمحكومه بالقوانين
5- ديوان الرقابة الماليه تحدد المخالفات والقضاء 

على ما يقوله القانون
الفساد االدراي  اراده حقيقيه بوضع  ٦- عدم وجود 
يشمل  الظمان  بخط  القانونيهمحكومه  العقود  وان 
الظمان العام لكن ال توجد االرادة الحقيقيه في كشف 

الفساد.
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العراق والخيارات الدولية لمواجهة اإلرهاب

يعد التحدي االمني في العراق خصوصا وفي المنطقة عموما، في 
مقدمة التحديات التي تواجهها الحكومات التي تسعى إلحداث 
التنمية، وتأمين حياة افضل.. وقد توسع الشعور بخطورة هذا 

التحدي ليشمل دوال كان يتصور أنها بعيدة عن مسرح االحداث، 
ونائية عن المواجه المباشرة لإلرهاب وداعش.. وقــد كــان 

العراقيون منذ البداية يواجهون االرهاب وداعش نيابة عن العالم 
بأسره، وان هذه اآلفة الخطيرة إذا ما تمكنت - ال سمح اهلل- من ان 
تقضم شبرا واحدا من األرض، من العراق او غيره، فإنها لن تتوقف 
عن حد، وانها ستهدد المصالح واالرواح والبيئة واالرض وكل شيء، 

وقد برز بالفعل ذلك...
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التنامي بالشعور بهذا الخطر . لدى الدول التي كان 
يعتقد انها بعيده نسبيأ عن التأثير , بعيد احداث

باريس الدامية , والمسبوقة بتفجير الطائرة الروسية 
, والتي ثبت ضلوع تنظيم داعش بعملية تفجيرها

في  البرانجة  بــرج  وتفجيرات   , سقوطها  وبالتالي 
ضاحية بيروت .

, ــه  ــذكــي وال الــمــحــتــرفــة  الــخــارجــيــة  للسياسة  وان 
في  كبير  دور  فعالة.  دبلوماسية  على  والمتمركزة 
المواجهه مع االرهــاب . السترجاع كامل  دعم خيار 
االرض العراقية وحيث ان بناء السياسات العامة في 
العراق .ال تمر بمكانة التعقيدات التي يتطلبها صنع 
الدول ماتسمى )بالعميقه( فأن  العامة في  السياسة 
القرار في  لدى صانع  االجرائية  العملية  يسهل  هذا 
العراق, وييسر قدرته على اتخاذ قرار سريع معتمد 

على ظروف أنية.
ليصبح بذلك هامش التغيير والمناورة اكبر. ومنسجما 

مع معطيات المرحلة. 
ينبغي ان تدرس من اصحاب القرار في اطار المرحله 
التي تمر على العراق والمنطقة والعالم  , والظروف 
, وبذلك يبقى هامش الناورة اوسع . وقدرة صاحب 
وعند  اآلنــيــة  الــظــروف  ضمن  تكييفها  على  الــقــرار 
مواجهة  في  بالدنا,  على  تمر  التي  الظروف  دراســة 
االرهاب , وجدنا ان القواعد االساسية التي ينبغي ان 

ترتكز عليها الجهد الدبلوماسية للعراق لهذه المرحلة 
هي التالي :

ــذي يعزز  ــى : الــتــوافــق الــداخــلــي والـ الــقــاعــدة االولـ
موحد, وطني  بخطاب  بالخروج  القرار  صانع  قدرة 
داخلي  بتوافق  مدعومة  الخارجية  لتكونالسياسة 
ــالح الــتــي ضــمــت في  , وهــكــذا فـــأن مــســيــرة االصــ
ــي تنبغي ان  ــت الــمــاضــي وال ــذأب  الــشــروع مــن خــط 
ال  حتى   , والقانون  الدستور  صيانة  اطار  في  تسير 
المشفوع   ) االصــالح   ( شعار  ,فأن  تواجهةالعرقله 
العامة  بالخطوط  والمسنود   , الجماهير  بمطالب 
توجيهاتها  في  العليا  المرجعيهالدينيه  التيتضعها 
اتخاذ  في  استثنائيأ  زخمأ  يشكل  ان  الممكن  من   ,
قرارات حاسمةفي سياسة العراق الخارجية للحكومة 

العراقية
القاعدة الثانية : ال خطوط حمراء فنحن نرحب بأي 
دعم دولي من أي دولة كانت في حربنا ضد داعش 
وضمن   , االتحادية  الحكومة  عبر  يمر  ان  ,شريطة 

القنوات الدبلوماسية المعتادة

الحاصلة  الصدمة  من  االستفادة   : الثالثة  القاعدة 
باريس  احــداث  من  والمتأتية   , الدولية  الساحة  في 
االخيرة,لحشد دعم دولي اكبر, والدفع بأتجاه التعاطي 

الحلقة النقاشية
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العالم  يداهم  الذي  االرهــاب  اعلى من خطر  بجدية 
بأسره . تلك الصدمة التي برزت مالمحها جليه في 
اجتماع دول مجموعة العشرين االخير في ايطاليا, اذ 
سيطر خطر االرهاب على مجمل النقاشات الحاصلة 
في االجتماعات ذات الطابع االقتصادي في االساس,

الصحفية  المؤتمرات  من خالل  انعكس  الذي  االمر 
والتصريحات االعالمية لقادة الدول المجتمعه

القاعدة الرابعة : العمل على توسيع الجبهة االقليمية 
لمحابة داعش , سيما التي تشترك مع العراق بحدود 
مشتركة , لتكوين غرف عمليات استخباريه , تكشف 
عن البيئه الساندة لآلرهاب , ماليا ولوجستيأوعسكريأ
ومثاال على ذلك , ما اعلنته دولة الكويت امس االول ,

عن كشفها عن خلية ارهابية كبيرة تدعم داعش بالمال 
مواطنين  من  وتتكون  واالسلحة,  الصواريخ  وتزويده 
, واستراليين  ولبنانيين  مصريين  من  مختلفة  لدول 

باالضافة الى الجنسية الكويتيه.

الدولي  التنافس  اجواء  تحريك   : الخامسة  القاعدة 
لتحقيق نجاح عسكري ضد داعش في اطار حفاظ 
الدول المتنافسة على مصالحها في المنطقة من جهة. 
من  االرض  على  النصر  تحقيق  على  قدرتها  وابــراز 
جهة اخرى . وذلك من خالل تكثيف الطلعات الجوية 
االرهــاب  لتجمعات  .واستهدافها  فاعليتها  وزيــادة   ,
االمنيه  القوات  تمكين  وبالتالي  االمـــداد,  وخطوط 
المسنودة بالمتطوعين من ابناء الحشد والعشائر من 
التقدم على االرض فمن خالل تتبعنا للنشاط الجوي 
, لوضح بشكل واضح زيادة  التحالف الدولي  لقوات 
في عدد الطلعات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف 

, بعد تشكيل خلية التعاون االستخباري الرباعي.
وقوتنا  الحشد  على  االعتماد   : السادسة  القاعدة 
مشاة  قــوات  استخدام  من  الحاجه  عند  وابــرازهــم 

وقصر الدعم على الضربات الجوية .
الدول  لنشاط  المستمر  التقييم   : السابعة  القاعدة 
الداعمة للعراق من حربه ضد داعش , ومدى الجديه 
قاعدة  تأسيس  من خالل  وذلــك   , الدعم  تقييم  في 
بيانات تقيس مقدار الداعم وطبيعه وفاعليته , تنبني 
تقييم  واعـــادة   , الخارجية  السياسة  أساسها  على 

التكتيكات المعتمدة في التعامل مع مؤشر التغيرات 
القول  البيانات وذلك فتستطيع  الحاصلة في قاعدة 
: بانه اليوجد خيار واحد . بل قواعد ثابته لتحديد 

الخيار . ولذلك سيكون الخيار 
ما  خــالل  الظروف  ماتكشفه  وهــذا  متغير,  الدولي 
يقرب على العالم والنصف من الصراع مع داعش ,

وال   ندري ما ستخبأه االحداث قريبأ.
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