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كلنا نعـرف ان العراق خسر اكثر
من 1000 مــلـــيــار دوالر بـــســبب
السـياسـات اخلاطـئة لـلحـكومات
ـــتالحــــقـــة حـــتى الــــعـــراقـــيــــة ا
اصــبــحـت اخلــزيــنــة عــام 2014
خاوية اال من 3 مليارات وعـليها
ــبـلغ, مــديــونـيــة بــضــعف هــذا ا
وجاءت مشكلة داعش لتأتي على
مـابـقي من امـوال لـدى احلـكـومـة
واثــرت حــتى عـــلى االحــتــيــاطي

ركزي. النقدي للبنك ا
وقـد اتـخـذت احلـكومـة مـجـمـوعة
قـرارات واجراءات ضـغـطت فيـها
االنــفــاق وقــلـــلت اوجه الــصــرف
الـتي كـانت شبه مـفـتوحه سـابـقاً
ــنـاقــلـة لالمـوال ومـنــعت حـتى ا
ـوازنـة بـ ابـواب الـصـرف في ا
االحتـاديـة والـغت الـكــثـيـر مـنـهـا
واتـــخــذت من الـــتــقــشـف شــعــار
للمـرحلة ,وهو ما جـعلهـا تتغلب
عـــلـى االزمـــة وتـــخـــرج من عـــنق
الزجاجة وتتمكن من توفير احلد
ـوازنـة الـتــشـغـيـلـيـة االدنى من ا
وظـفـ وابواب "تـشمل رواتـب ا
الــصـرف الـثـابــتـة" بل وحـتى من
ـوازنـة االسـتـثــمـاريـة وهـذا مـا ا
جــــعل الــــكـــثــــيـــريـن يـــشــــيـــدون
بــاحلـكــومـة الــعــراقـيــة احلـالــيـة
وسيـاساتـها الـناجـعة في جتاوز
االزمة وقد عبر مستشار العبادي
مظهر محمد عن هذا بقوله "قللنا
او قـضــيـنــا عـلى اوجه الــصـرف

الزائف" وهو محق ولكن.
‰«u ô« »U× «

كل هـــذه االجـــراءات والـــقــرارات
ــــــوظف اتت عــــــلـى حـــــســــــاب ا
واطن الـبسـيط والفـقير اصالً وا
ولـم تــــمـس اصــــحـــــاب االمــــوال
ناصب والـسيادات والـفخامة وا

والسماحة والنيافه والسمو.
بل كـــلـــهــا كـــانـت عــلـى حـــســاب
ـواطن فـــقـطـعت من جـلـده ومن ا
قـوت عــيـاله حــتى تــسـد الــعـجـز
الــذي تــســبب بـه الــســيــاســيـون
ـــســـؤولــون ,كــمـــا في قـــصــة وا
ــاء الــرجل الــذي اتــته فــاتــورة ا
طرة بلغ عـال جداً فقـال "الزم ا
االخــيــرة جــانـت عــلى حــســابي"
فـكل االجراءات والـقرارات جائت
ـــواطـن فـــتم رفـع قـــيـــمـــة ضـــد ا
ــئــة الى 10 الـــتــقــاعــد من 7 بـــا

ـئــة وفــرض ضــرائب جــديـدة بــا
عـــلى كل شـيء وزِيـــد في قـــيـــمــة
وجودة واستقطاعوا الضرائب ا
اعـمـار االراضِ احملـررة واحلـشـد
وادخـار اجـبـاري واخـيـراً ولـيس

اخراً
ـــوظـــفــ ايـــقــاف تـــرفـــيـــعــات ا
واالجازات الدراسية والبعثات
فــهل اوجـه الـصــرف الــزائف هي
ـوظفـ ومـخصـصـاتهم رواتب ا

وترفيعهم او عالوتهم?
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مـن سـاواك بـنـفـسـه فـمـا ظـلـمك ,
فـلو كـانت احلكومة ورئـيسها قد
سـؤول الـتقشف فرضـوا على ا
وقــــطـع الــــرواتب او خــــفــــضـــوا
ا اعترض رواتبهم وامتيـازاتهم 
ـــا تــــكـــلم احـــد الن احــــد ابـــداً و
اما االزمـة قـد حتـمـلـهـا اجلـمـيع ,
ان تــــكــــون االزمــــة من نــــصــــيب
ــواطن واالنـفــراج والـســعـة من ا
ـسؤول فـهـذا هو الـظلم نـصيب ا

بعينه.
فــــكل قــــطع اجــــري عــــلى رواتب
الــــرئــــاســـات الــــثالث او حــــجب
خملــــصــــصــــات او اي امــــتــــيـــاز
اعـادتهـا احلكـومـة لهم مع تـقد
اعتذار وطـلب سماح من جـنابهم

. الكر
ـوازنـة احلـالـيـة كـتـبت من اجل ا
ـســؤول ولــغــرض انـصــافه من ا
الــشــعب واعــطـــائه مــا لــيس من
حــقه من خــيــرات الـبالد ,فـــمـثال
وازنـة توقفت في احدى فـقرات ا
ـــكــافــآت لـــلــجــمـــيع ولــكن اتت ا
وازنـة لـتشـير تـعـليـمات تـنـفيـذ ا
ــكـــافـــئــات العـــضــاء الـى مــنـح ا
مــــجــــلـس الــــنــــواب ومــــجــــالس
احملــافــظــات واحملــلـيــات وبــاقي
سؤول ,وفقـرة اخـرى اشارت ا
ـــوظف يـــتــحـــمل اجــور الى ان ا
التـصلـيح والوقـود للـعجـلة التي
بذمته ولكن اتى كتاب يوضح ان
ــرافـقـة لـلــمـسـؤولـ الـعـجالت ا
واالجـتمـاعـات يتم مـنـحهـا اجور
ــســؤول بــحــاجـة وقـود  ,فــهل ا
ـــكـــافـــئــــة او اجـــور وقـــود "لـــو
تـبـرعـوا بـرواتـبـهم لـشـهـر واحـد
وهـم لــيــســوا مــعــتـــمــدين عــلــيه
ولــيــسـوا بــحـاجــته وبــالــنـثــريـة
والـضــيـافـة والخ لـكـانت االمـوال
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هــيـمـنــتـهــا عـلى كــيـانــات الـشـرق
ويـــقــــوي من خاللـــهــــا نـــفـــســـهـــا
ووجــودهـا الـفـكــري واالقـتـصـادي
ضمن كيانـاتها (االحتاد االوروبي

تحدة االمريكية) . و الواليات ا
نقول كل تلك الظواهر التي تعاني
مـنـها الـكـيانـات  في الـشرق  ‘لـها
مـثــيالتـهـا في الــكـيـانــات (الـغـرب
الـقـويـة ...!!!) ويـهـدد وجـودها في
الـــعــمق : مــثل رغـــبــة االنــفــصــال
وتــفــكك والــكـيــانــات و تــوجــهـات
الـقـومـيـة الـيـمـيـنـيـة والـعـنـصـريـة
الـعــدوانـيـة و تــوجـهـات الــديـنـيـة
ذهـبية احملـافظـة و انقـسامـاتهـا ا
و اخــطـرهــا الــوضع االقــتــصـادي
الهش و تفكك االجتماعي في كثير

من الدول الغربية .
ـثـال  ‘في الـواليـات عـلى ســبـيل ا
ــتـحــدة االمـريــكـيـة  ‘قـوة الــشـر ا
سـتطـير الـغربي بال مـنازع التي ا
يـقــود بـكل وحـشــيـة حـمــلـة زيـادة
نــشـــر اخلــراب لـــكل ايـــجــابـــيــات
قدمة الروح احلياة والبناء وفي ا
االنسانية ورمزها السماوي الدين
االسـالمي فـي الــــشـــرق  ‘أن هـــذه
الـقــوة تـعــاني من مــشـاكل اخــطـر
ــا يــهــدد بــهــا الــشـرق بــكــثــيــر 
الســتـمـرار هـيـمـنـتـهـا  ‘مـثال بـعـد
انــتـخــاب دونـالــد تــرامب رئـيــسًـا
ــتــحــدة األمــريــكــيــة لــلــواليــات ا
وخــروج بــريـــطــانــيــا من االحتــاد
األوروبي ارتــــــــفـــــــعت أصـــــــوات
الدعـوات االنفصـاليـة في الواليات
ـتحـدة األمـريكـية وانـبـعث فيـها ا

عـلى الـكـرسي في الـشـرق و يـخدع
الــــفــــارغـــــ من افــــرازات هــــؤالء
اجلـهـلـة ) مـضـمـون احليـاة من كل
جوانبها االقتـصادية واالجتماعية
و حتى كمؤسسات عريقة  ‘ليست
بالـروعة التي نـراها ونسمـع عنها
عـن طـــــــــــريـق االعـالم او خــــــــــداع
احملللـ غربي الهـوى حلد العشق
االعــــمى او عـن طـــريـق مـــايــــرويه
ـسافـرين (للـهواء الهـواء الدنـيا) ا
مـن الــفـــاســـديـن خــادمـي احلـــكــام
االفــــســـــد مــــنــــهم  ‘وال حــــتى من
ـهزوم من اجلياع في ساك ا ا
 الشـرق يشعـرون ان الدونـية التي
مضطـرين بقبـوله في الغرب اهون
من سحق انسانـيتهم في اوطانهم
ـــــا  الـــــواقـع هــــو أن  (دول ..!  إ
ــــلـــكــــتـــهم االحتــــاد االوروبي و 
ـــــتـــــحـــــدة االقـــــوى الـــــواليـــــات ا
االمــــريـــكـــيـــة) تـــعــــاني من ويالت
ومـــشـــاكل جـــديـــة وحـــادة تـــهـــدد
وجـودهـم من االسـاس ومن ويالت
يخـفيـها جـشع االجتاه الـرأسمالي
عـــلى امل كـــلـــمـــا يــعـــمـق الــعـــمل
ـكن أن يـنقذه والتـوجه بشـراسة 
من االنـــهــيــار وحــتـى االن لــديــهــا
ـــســتــلــزمــات  الــتي الــكــثــيــرمن ا
يـشـجعـهـا لـلـتـمـاسك والـبـقـاء كـما

يطمح .
ــانــعــة لـــلــتــطــور كل الــظــواهـــر ا
والتقدم  في الشرق يشجع مصادر
الـــقـــوة والـــقـــرار في دول الـــغــرب
الـقــويـة آلن يــعـمل بــشـكل مــبـرمج
اثــارتــهــا وتــقــويــتــهــا لــتــســتــمــر

يــــــا أهـل الـــــــشــــــرق الحتـــــــزنــــــوا
مـــــــايــــحــــصـل في الــــغــــــــــــــــرب

سيـكون أتعس .
كثيرا مـا نؤشر أن أكثـرية احمللل
ــنــا الــشــرقي  ‘اصــبــحــوا في عــا
(لـغــايــة في نــفس يـعــقــوب زمـانه)
مــصــرين عــلى ان يــتــوجــهــون في
حتــلــيالتــهم الـى خـراب ارضــهم و
انـسابـهم و الينـسون الـتركيـز على
اجلــنـــة الــتي يـــعــيـــشــهـــا الــغــرب
والــــــتـــــرويـج بـــــاســـــتــــــمـــــراريـــــة
ــتـــنـــاقــضـــتـــ (خــراب الـــشــرق ا
وصــعـود الـغـرب) كــانه أمـر ربـاني
...غـيـر قـابل لـلـتـغـيـير الـعـكـسي  ‘
والبــد مـن الــقـــول أن هــذا االجتــاه
ـروجـ لـها) من حـيث (يـعـلـمـون ا
يــخــدم الــد اعــداء الــبــشــريــة عــلى
ــــــتــــــنــــــفــــــذون االرض وهـم اوال ا
الــرأســمـــالــيــون ورديــفه االشــرس

ية.  احلركة الصهيونية العا
ولـكن الـواقع احلال  ‘عكس احالم
هــؤالء مــهـــمــا يــحـــاولــون إخــفــاء
مــايـحـدث في احلـقـيـقـة من اتـسـاع
(حـتى لــو بـبطء) مــظـاهــر اخلـراب
الذي يـنتظر جـنة الغـرب و ذيولهم
ـــقــدمـــة ذيــلــهم في الـــشــرق وفي ا
االشـــــر (الــــدويـــــلــــة الـــــعــــبـــــريــــة
االسـتـيــطـانـيـة) فـي قـلب الـشـرق ‘
وأن الــتــحــلــيـالت غــيــر الــقــلــيــلــة
وضـوعـية في الـغرب والـدقيـقـة وا
نفسه تظهر ب فترة واخرى تؤكد

هذه احلقيقة .
أن في الــغــرب   ‘كــدول وكــيــانــات
قـويــة ...!  والـذي (يــرعب اجلـهــلـة

األوروبــيــة وحتـــقــيـــقــهــا نـــتــائج
انية  متقدمة في االنتخابات البر
واكــيـــد لــهــذا اســـبــابــة  ‘مــنه أن
مـصـادر الـقـرار في الـغـرب ورطـوا
انـفــسـهم بــالـســيـر في تــبـني دعم
عـالم ذات قـطب واحد بـعـد سـقوط
االحتاد الـسوفـيتي ودعـموا توجه
االدارة االمـريـكــيـة الـتي وبــتـوجـة
واضح من احلـركــة الـصــهـيــونـيـة
ـيـة وهي اخــطـر من احلـركـة الــعـا
الـنـازيـة  ‘عــنـدمـا خــلق عـدو اخـر
ادعى بــضــرورة مـحــاربــتــة و هـو
االسالم  ‘ومن هـنــا تـوجه مـصـدر
الـــقـــرار االمــــريـــكي الـى اشـــعـــال
احلــرب بــعــضــهــا مــبــاشــر واخـر
بـالنـيـابـة واخلـطـر االكـبـر نـتـيـجة
هـــذا الــتـــوجه ان اكــثـــريــة الــدول
االوروبـيــة اخــتـارت الــســيـر وراء
سياسـة االدارة االمريكـية (باخرى
اخــتــيــار احلــركــة الــصــهــيــونــيـة
ــا ادى مع مــرور الــعــنــصــريــة) 
الـزمن الى خلق ازمـات اقـتصـادية
ومــالــيــة واجــتــمــاعــيــة حــادة في
بـعض االنعـطـافات في الـعـديد من
الــــدول وصل الى حــــدتـــهـــا  عـــام
 2008والـتـي تـكـمن أسـبـابـهـا في
االســتــنـــزاف الــذي تــســبــبت فــيه
احلـرب األمــريـكـيــة والـغــربـيـة في
الـعــراق وأفـغـانــسـتــان واشـتـداد
ـيـة ـنــافـسـة االقـتــصـاديـة الــعـا ا
وتـراجع حصـة الدول الـغربـية من
ـي ومــا أدت إلـــيه الـــنـــاجت الـــعــا
األزمة من ازدياد في نسب البطالة
والـتــفـاوت االجــتـمـاعـي وتـدهـور
عيشة وإقدام الشركات مستوى ا
الـرأسـمـالـيـة عـلى اسـتـجالب الـيد
العامـلة الرخـيصة من دول أوروبا
الـشـرقـيـة ودول الـعـالم الـنـامـي ما
أدى إلى احــتـدام عــوامل الـصـراع
االجتمـاعي فيهـا بدليل أن الـكثير
من الدول أوقفت الهجرة إليها أو
حـــددّت أعــدادهـــا وقـــامت فــيـــهــا

هاجرين. حركات ضد ا
هـــذه الــتـــطــورات ولّـــدت شــعــوراً
بـالــقـلق واخلــوف لـدى الــطـبــقـات
الوسطى والعمـالية في العديد من
الـدول واخلـشيـة من الـتأثـر بـهذه
األزمات خـصوصاً إذا مـا تسربت
اليد الـعاملة الرخـيصة من أوروبا

األمل بتحقيق جمهوريات مستقلة
بوالياتها الـغرض الذي تنشط من
أجـــله مـــجـــمـــوعـــة من احلـــركـــات
تـحدة االنـفصـاليـة في الواليـات ا
حـــــــيـث إنّ مــــــا يـــــــقــــــرب مـن ربع
األمريـكيـ يوافـقون عـلى إمكـانية
االنفصال كمـا أظهر استطالع رأي
سابق أجرته وكالة أنباء رويترز.
وتـطــفـو هـذه الـنــزعـة الـتــاريـخـيـة
االنـفـصـالـيـة لـدى بـعض الـواليـات
األمـــــريــــكـــــيــــة مـن خالل بـــــعض
اجلـمـاعـات القـومـية الـغـاضـبة من
أنــظـمـة الـضــرائب وتـسـلط االرادة
ـــركــــزيـــة  و أن الـــســــلـــطـــة في ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة ترى الـواليـات ا
نفـسهـا عاجزة عن مـواجهـة نشاط
هـذه احلــركـات االنــفـصــالـيــة عـلى
ـســتـوى الــسـيــاسي والـشــعـبي ا
وحـــتى هـــنـــاك تـــوجه بـــعـــضـــهــا
إلنـشـاء مـجـموعـات مـسـلـحة  وان
مـاكـنـة الـدعـايـات االمـريـكـيـة الـتي
تــبـدع فـي الـنــشــر ابــسط خــبـر او
مــعـــلــومـــة تــسـيء الى االخــرين ‘
نـادرا تـقـتـرب من احلديـث عن هذه
الـظـاهــرة في الـنـشـر اي مــعـلـومـة
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رحـلة نـطالع الـكثـير من في هـذه ا
الــتـحـلـيالت الـواضـحـة عن ظـهـور
بــوادر الـتــغــيـرات اجلــوهــريـة في
االسس الـتي انـطـلـق مـنـهـا الـغرب
في بـناء الـسـلطـة التـي كان يـعتـقد
الـــبـــعض ان  بــــنـــاء مـــؤســـســـات
ـسؤولـة بـعد الـضـامنـة  لـلـحريـة ا
اسـقـاط مـحـاكم الـتـفتـيش و وضع
ـدني في ضـوء تلك اسس احلـكم ا
ـبـاد والسـمـاح النـطالق الوعي ا
اجلمعي والـتي سميت بـالعلـمانية
الضامـنه الختيـارا ت  االنسان في
حتــديــد  طــريــقــة الــبــنــاء و الــذي
اصـبح اسـاس ثــابت بـعــد انـتـهـاء
ـيـة الثـانـية   ‘بـحيث احلـرب الـعا
كــــان تــــمــــسك الــــغــــرب (الــــنـــاس
والــشـعــوب و وعــيــهم االنــسـاني)
ـنع ظـهـور افكـار شـبـيـهة بـالـعـمل 
بــالـــتي ادت ادى الى تـــلك احلــرب
ــــدمــــره  ‘نــــرى وكــــمــــا تــــؤكــــد ا
الـتحـليالت ارتـفاع أسـهم األحزاب
الــيـمــيـنــيـة في الــعـديــد من الـدول
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الـشـرقيـة إلى الـدول األخـرى وهو
أمر سـهل وال عـوائق حتول دونه 
بــــاالضــــافـــــة  الى ازديــــاد أعــــداد
ـــهـــاجـــرين من الـــشـــرق األوسط ا
وإفريقـيا ما أدى إلى تقـوية التيار
ـتـطرف في مـعـظم الدول الـقومي ا
تـحدة االوروبيـة  وفي الواليـات ا
أيــضــا األمــر الــذي يــؤدي إلى أن
شـرائح مـجـتـمـعيـة كـثـيـرة في تلك
ــهـاجـريـن عـبـئـاً الـدول تـرى في ا
ثــقـيالً عـلى شـعــوبـهم النـهم بـدأوا
يئنون من ثقل   األزمة االقتصادية
واالجـتـمـاعـيـة ومن الـبـطـالـة وكـما

علوماتية  يظهر من التقارير ا
أن هـذه األزمـة لـيـست مـؤقـتـة  بل
ـنـافـسة هي أزمـة مـقـيـمـة  بفـعل ا
ــيـــة اآلخــذة االقــتـــصـــاديــة الـــعـــا
بــالـتــصـاعــد عـلى خــلـفــيـة تــنـامي
الــقــوة الـتــنـافــســيـة االقــتـصــاديـة
لـلـصـ والـهـنـد وروسـيـا وغـيـرها
من الــدول الـصــاعــدة اقـتــصــاديـاً
عـــلى حــســاب الـــدول الــغــربــيــة ‘
ويـــؤكـــد خـــبـــراء أن هــذا الـــوضع
رحلة بروز القوميات في يذكّرنا 
أوروبــا  تــبــعـا لــلــتــحــوالت الـتي
ــرحـلـة االنـتــقـالـيـة من صـاحـبت ا
اإلقــطــاع إلى الــرأســمــالــيــة  ومـا
فـرضـته من حتـوالت اقـتـصـادية  
اجــتــمـاعــيـة وســيــاسـيــة تــرجـمت
مــضـامــيـنــهـا فـي خـطــوات كـانت

حتتاج حينها إلى استعمار مباشر
لــلــدول األخـــرى (يــتــجـــدد حــالــيــا
بأشكال اقتصادية عديدة) من أجل
ـا يـتـكـدس إيــجـاد أسـواق جـديـدة 
من بضـائع في اخملازن كمـا إيجاد
ثروات جـديدة مـا حدا  في حـينـها
ـاركـسي إلى االستـنـتاج ـشرّع ا بـا
بــأن (اإلمـبـريـالـيـة هي آخـر مـراحل
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ــــعــــنى االقـــــتــــصــــادي نــــعم بـــــا
اســتــطــاعت الــرأســمــالــيــة تــفـادي
سقوطها احلتمي كحلقة أخيرة في
سلَم تطورها لكنها لم ولن تتجنب
مـســتـقـبال هــذا الـسـقـوط بــالـطـبع
ـنـظـور ـدى الـطـويـل غـيـر ا عـلى ا
لـقــد ارتـفع الــدين الـعــام األمـريـكي
إلى 21 تريـليـوناً و13 ملـيار دوالر
في عام 2017 وذلك لـلـمـرة األولى
بــحـــسب بــيـــانــات وزارة اخلــزانــة

األمريكية. 
أمـــا الـــعــــجـــز الــــفـــرنـــسـي وفـــقـــاً
ـز «فـبـلغ في لـ«فـايـنــانـشـيــال تـا
العام نـفسه نحو  8مليارات يورو
لـذلك عزمت احلـكـومة عـلى حتـقيق
توافق بـ العجـز وقواعد مـيزانية

االحتاد األوروبي لعام 2018
يــــأتـي ذلك وسط ظــــروف يُــــلــــمسُ
مـنــهـا تـســارع الـعــودة إلى عـصـر
الــقـــومــيـــات ومــا ســـتــفـــرضه من

ـبارزة صـراعـات أيديـولـوجيـة في ا
ا ستحمله األخيرة من القومية. و
عــوامل تــفـكــيـكــيــة (ال جتـمــيـعــيـة)
لإلثــنــيــات الـتـي اسـتــطــاعت رغم
ـتـنـاقـضـات بـنـاء الـدولـة الـقـويـة ا
الــواحـدة. فـي الــواقع االقــتــصـادي
اجلديـد تتـنامى نـزعات االنـفصال
بـالطبـع ال يغـيب البـعد الثـقافي أو
الـــعـــرقـي عن نـــوازع االنــــفـــصـــال
فــالــدعـوات إلــيـه وإن اخـتــلــفت في
أشكالـها ودوافعـها لكن مضـمونها
وتـداعـيـاتـهــا واحـدة ولم تـسـتـطع
ـــركـــزيـــة وضع حــد احلـــكـــومــات ا
حلــــــركــــــات االنــــــفــــــصــــــال مع أن
تـخذة لـلحـؤول دونها إجـراءاتهـا ا
بـقيت دون سـقف الـتـخلي عن أصل
الـنـزعـة االنـفـصـال  هي في تـنـامٍي
مـســتـمــر عـلى الــسـاحــة األوروبـيـة
وكـذلك فـي امـريــكـا والتــكـون كــيـان
االســتـــطــيـــاني الــذي بـــنــيـت عــلى
اســـاس الــغش والـــكــذب وســـمــيت
بـ(إســـرائــيل) بــعــيـــد عن الــتــاثــيــر
ــتـغـيـرات  ‘وال الـسـلــبي من هـذه ا
يـنــقـذهـا جــمع الـتــواقـيع لـتــشـويـة
االسالم وللحديث صلة باذن الله .

∫ bOH  dB²  }
نتوقف اجـلالَ عن قول لالمام علي :
فـان (حــيـــاتــكم فــتــنــة النــفــســكم  ‘
انتصـر عليـها كنتم عـلى غيرها ا

قدر)
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تــفــاصــيــلــهــا وخــصَّــصت قــنـوات
فضائيّة سـاعات محدّدة لبثّ وقائع
عارك بل بعضـها كانت مخصّصة ا

عارك فقط. لبثّ أخبار ا
ثــانــيــاً: أرســلت قــنــوات فــضــائــيّـة
ـة أو وصــحف ســواء كــانت مــحــلــيـَّ
ـــيّــة مـــراســـلــيـــهــا عـــربـــيّــة أو عـــا
ـعـارك ومــصـوريـهـا إلى سـاحـات ا
واسـتـشـهـد الـكـثـيـرون مـنـهم أثـنـاء
ـــغـــطـــيـــة تــــأديـــة الـــواجـب في الـــتـَّ
ـراسل ـة ونــذكـر مــنــهم: ا اإلعالمـيـَّ
ــصـور احلـربيّ عــلي األنـصـاري وا
حــمـــزة الـــعــبـــودي ولـــعلَّ آخـــرهــا
ة رنـا الــعـجـيـلي. ـراسـلــة احلـربـيـَّ ا
ـرصـد الـعـراقيّ لـلـحـريات وسـجل ا
ـاضـيـة نـوات ا ة في الـسـَّ الـصّـحـفـيـَّ
هـداء من الـذين قـضوا عـشـرات الـشـُّ
مـعـظـمهـم أثنـاء الـواجب الـصّـحفيّ
ـــعـــارك ضـــدّ تـــنـــظـــيم داعش فـي ا

اإلرهابيّ.
ـلت قــوات الــعــمــلــيـات : شــكـَّ ثـالــثــاً
شتركة خـلية اإلعالم احلربي لبثّ ا
األخـبـار والـوقـائع بـكل تـفـاصـيـلـها

ودقائقها.
رابعًا: شكَّلت هيـئة احلشد الشَّعبيّ
ديرية فريق اإلعالم احلربيّ التَّابع 
عـبيّ الـذي تـولى إعالم احلـشـد الـشـَّ
بـالتَّـفـصـيل تـغـطـيـة أخـبـار احلـشد
ـواقـف البـطـولـيَّـة وبثّ وتـسـجـيل ا

البيانات.
خــامـــســـاً: عـــقـــد اإلعالم الـــوطـــنيّ
حتالفاً للتَّنسيق مع بعضه البعض
ة تـهدف لـتـغـطـية فـي حمـلـة إعالمـيـَّ
ــعــارك وأطـــلق عــلـــيــهــا أحـــداث ا

"قادمون يا نينوى".
: قيـام إعالميـون وناشـطون سادسـاً
ــواصل فـي صـــفـــحـــات مــــواقع الـــتـَّ
االجتمـاعي بنشر أخـبار انتصارات
الـقوات األمـنـيَّة واحلـشـد باإلضـافة
ـــهــــداء وســـيــــرهم إلى صــــور الـــشـُّ
َّا وقصص بـطوالتهم مـستفـيدين 

واطن". يُسمَّى بـ "صحافة ا
: مـارس اإلعالم االلـكـتـروني سـابـعـاً
دوراً كــبــيــراً في هــذا اجملــال فــقــد
انـبـثقت مـواقع كـثيـرة لـدعم قواتـنا

األمنيَّة واحلشد الشَّعبيّ.
ثـامــنـاً: قــيــام نـقــابـة الــصّــحـفــيـ
ـراكـز ـؤسـســات وا واالحتــادات وا
ى الــفــضــائــيـات ـة بل حــتـَّ اإلعالمــيـَّ
بــــــــــــإطـالق دورات وورش عـــــــــــمـل
ـصـورين احلـربـي لـلـمـراسـلـ وا
َّـا أسهم في بـغـداد واحملـافـظـات 

فـي بـــــروز أســــمـــــاء مـــــراســـــلــــ
ومصورين حربي من الشَّباب.

 احملــور الــثَّــالث: اإلعـالم واحلـرب
فـسيَّـة. لـقـد مارست الـكـثـير من الـنـَّ
ة والغـربـيَّة وسـائل اإلعالم الـعربـيـَّ
أثــراً فــعَّــاالً لــنـشــر حــرب (داعش)
فــسـيَّـة كـذلك فـعــلت تـطـبـيـقـات الـنـَّ
الـتَّواصل االجـتمـاعي كالـفيـسبوك
والـتـويـتـر والـفــايـبـر. ولم تـتـوقف
ـة مـــنــذ مـــاكـــنــة "داعـش" اإلعالمـــيـَّ
ـوصل وبـعض احـتـاللـهـا مـديـنـة ا
ناطق الغربيَّة من العراق عن بثّ ا
ــائــــعــــات إلثـــارة األكـــاذيـب والــــشـَّ
اخلـوف ب الـنَّـاس وهو مـا جعل
رئــيس الـوزراء الــعـراقيّ الــدّكـتـور
حـيـدر الــعـبـادي يـؤكــد بـأنَّ الـبالد
ــائـة تـتــعـرض إلى حـرب  70   بـا
ــائــة عــلى مــنــهــا نــفــسي و 30بــا

اإلرض.
ÍdÐdÐ Ëeſ

ومـن الــــــــــواضـح أنَّ أســـــــــلـــــــــوب
عناصر(داعش) في الـغزو البربريّ
تار ـغـول والـتـَّ يـسـيـر عـلى خطى ا
فـي أســـالــيـب الـــدّعـــايـــة واحلــرب
الـنَّفـسيَّـة فهم يـقتـلون عـشرات أو
ـديـنـة الـتي مـئـات الـضّـحـايـا في ا
اس كي يـحـتـلـونهـا ويـذبـحـون الـنـَّ
ــدن األخـرى. تــصل األخــبـار إلى ا
ــثـال حـرق الـطـيـار وعـلى سـبـيل ا
األردنـي مـــــعــــاذ صـــــافي يـــــوسف
الـكـسـاسـبـة فقـد أُعـدم حـرقـاً وهو
حيّ على يـد عنـاصر تـنظيم داعش
في يـوم  3يــنـايـر/ كــانـون الـثَّـاني
 .2015وكـــــان احلــــرق عـــــلى ذات
الـطّريـقة الـهولـيووديـة فاسـتثـمار
األهـميـة السـيـنمـائيَّـة واإلخراجـيَّة
أثيـر عـلى الـعقـول وإيـصال في الـتـَّ
الـرّسالـة ال يـقوم بـهـا مجـرد هواة
بل محـترفـون في اجملال الـفنّيّ من
تصوير وإخراج ومونتاج يعرفون
ثـال اآلخر الذي ما يقـومون به. وا
نــســتــشـهــد به هــو بــثّه تــســجـيالً
ـاس يــاسـ ـابط عــبـَّ إلعــدامه الـضـَّ
السَّـامرائي بـعد خـطفه هـو ورفاقه
من مـنـطـقـة الـنّخـيـب في مـحـافـظة
ـسـجـيل إعـدام األنــبـار. ويـوثق الـتـَّ
الـضَّابط  ذبـحاً مع تـعـمد الـتنـظيم
تـغـيـيـر اســمه إلى "عـبـاس يـاسـ
الـدَّراجـي" أثـنـاء تــصـويــر عـمــلـيـة
إعـدامه وإخـفـاء مـذهـبه احلـقـيقيّ.
ويتجسد في هذا التَّسجيل مجدّداً
نـظـيم وتـعـمـده لـلعب هـمجـيـة الـتـَّ

على وتر الطَّائفية في العراق.
 وانــــتـــــبه الـــــقـــــادة األمــــنـــــيــــون
واإلعـالمــــيـــون وخــــبــــراء احلـــرب
ة الـتي فـسيَّـة لـلـحـرب اإلعالمـيـَّ الـنـَّ
ــهــــا داعش; لـــذا تــــضـــاعـــفت شـــنـَّ
ـاكــنـة اجلـهــود من أجل إســقــاط ا
اإلعالميَّة لهذا التَّنظيم. ونذكر هنا
أهم ما تضمنته احلملة الوطنيَّة:
أوَّالً: دعوة الكثيـر من الشخصيات
إلى مـــواجــهــة احلـــرب اإلعالمــيَّــة

لداعش منها:
دعـــوة الــــسّــــيّــــد رئـــيـس الـــوزراء
الـــدّكــتــور حــيـــدر الــعــبــادي يــوم
2015/4/25 وســــائـل اإلعالم إلى
لـــعب دور وطـــنيّ لــلـــقــضـــاء عــلى
ـائــعــات الــسَّــوداء" وحتــفــيـز "الــشـَّ

ة العدو. قاتل لهز ا
ثانيـاً: مواجهة الـتَّضليل اإلعالميّ
وتـــزيـــيف األخـــبــار وفـــبـــركـــتـــهــا
بـتـشــكـيل خـلــيـة اإلعالم احلـربيّ/
شتركة بأمر من قيادة العمليات ا
رئيس مجلس الوزراء القائد العامّ
ـسـلـحـة الـدكـتـور حـيدر لـلـقـوات ا
ـصدر الـرسمي الـعبـادي لـتكـون ا
الصــــدار الـــبــــيــــانـــات واألخــــبـــار
واقف عن الـعملـيات العـسكريَّة وا
ـة وأخــذت عــلى عــاتــقــهـا واألمــنــيـَّ
تـغطـية الـعمـليـات العـسكـريَّة كـافة
لــــتــكــون مــصــدراً رســمــيــاً تــمــثل
الــدَّولــة فـي إحــاطــة الــرَّأي الــعــامّ
بــاحلـقــائق. وصــدر عــنـهــا (أثــنـاء
كـتـابـة هـذا الـبـحـثّ) كـتـاب جتـربة
خـلــيـة اإلعالم احلـربيّ في الـعـراق
من عـامّ  2014إلى عـامّ  2017من
تـألـيف األسـتـاذ سـعـيـد اجلـياشي
ــة أمــــ ســـرّ اخلـــلـــيــــة الـــوطـــنـــيـَّ

للعمليات النَّفسيَّة.
غطيـة اإلعالميَّة لـلنَّدوات ثالـثاً: التـَّ
ــنــظّـمــة عن احلـرب واجلـلــسـات ا
ـائـــعــات في كل ــة والــشـَّ ـفـــســيـَّ الــنـَّ
ـــراكــز الـــوزرات واجلـــامــعـــات وا

. الثَّقافيَّة واإلعالميَّة تقريباً
: قـيــام نــاشـطــ في مـواقع رابـعــاً
الــتَّــواصل االجــتــمـاعـي بـتــهــكــيـر
صــــفـــــحــــات الــــعــــدو الــــدَّاعــــشي
ــعــاديــة لــلــقــوات والــصّــفــحــات ا
األمنـيَّة أو حتملـهم مسـؤولية الرّدّ

وإحراج العدو.
خامساً: إنشاء قسم رصد ومتابعة
شتركة الذي عمل تابع للعمليات ا
ــاشـــطــ إلى بـــاإلضـــافــة إلـى الــنـَّ
اســتــعـــمــال تــطــبـــيــقــات وبــرامج
مــتــطــورة لــفــضـح الــفــيــديــوهـات
فـبركة والكـاذبة وتبي والصُّور ا
ذلك لـلـرَّأي الـعـامّ مـع نـشـر الـصُّور

احلقيقيَّة وتاريخها ومناسبتها.
: تـشـكـيل إذاعـات وقـنـوات سـادسـاً
واحي كـانت مـوجّــهـة لـلــمـدن والـنـَّ
ــنـــظــيم الـــرَّازحـــة حتت وطـــأة الــتـَّ
اإلجــــراميّ وكــــثــــيـــراً مــــا قــــامت
الطَّائـرات العراقيَّـة التَّابعـة لقيادة
ـــشـــتــركـــة بـــرمي الـــعـــمـــلـــيـــات ا
ناطق لدعوة منشورات على تـلك ا
عـنـاصـر داعش إلى االسـتـسالم أو

لـتحـديد الـطّـرق اآلمنـة للـمواطـن
لـلـهـروب من نـيــر قـوى الـشّـرّ هـذه
ـعـارك بـ السـيـمـا عـنـد اشـتـداد ا

. قواتنا األمنيَّة وهؤالء الظَّالمي
ركــيـز إعالمـيّـاً  احملــور الـرَّابع: الـتـَّ

على الدَّعم اللوجستي
كـننـا القول أنَّ اإلعالم أدرك أنَّ و
الدَّعم الـلوجسـتي يد الـنَّصر في
ســـاحـــات الـــشَّـــرف فـــقــدم الـــدَّعم
اإلعالميّ لـتـلك احلـمالت لـتـشـجيع
ــسـاهــمـة ـواطــنــ عـلى ا وحثّ ا
واقع االلـكتـرونية فيـها ونـشرت ا
واصل االجـتـماعي وتـطـبـيـقات الـتـَّ
وعــــلـى شــــكل أخــــبــــار عــــاجــــلــــة
ـاء في احــتـيــاجــات قــواتــنـا مـن ا
الـصَّـيف والبـطـانـيات في الـشّـتاء
أو غـيــرهـا فـتــحـركت قــوافل عـلى

امتداد البصر لنصرة أبطالنا.
w öŽ« ÂUL²¼«

 وقــــبـل اخلــــتــــام نــــذكــــر احملــــور
اخلـــامـس اخلـــاص بــــاالهـــتــــمـــام
ــــهــــداء اإلعـالميّ بـــــتــــكـــــر الــــشـُّ
واجلـرحى وعــوائـلــهم فـقــد أشـار
ـــرجــعـــيَّــة اإلعـالم إلى اهـــتــمـــام ا
الديـنيَّة الـعليـا بهذا األمـر السيما
صر في يوم دعوتـها في خـطبـة النـَّ
وافق12/15/ 2017إلى اجلمعة ا
ضـــــرورة رعـــــايـــــة عـــــوائل وذوي
ــهـــداء. وإجــــراء لـــقـــاءات مع الــــشـُّ
ــــهــــداء واجلـــــرحى عــــوائـل الــــشـُّ
لتـسليط الـضَّوء على مـعاناتهم أو
في مـسـعى لـتــوفـيـر حـاجـاتـهم أو
ـقــاعــديَّــة تـــرويج مــعــامّالتـــهم الــتـَّ
وغيـرها. وإطالق حـمالت ودعوات
إعالمــيَّـة لــتـوثــيق حــيـاة األبــطـال
الــذين ضـحـوا في ســبـيل الـعـراق
ـطـالـبـة بـإطالق أسـمـائـهم عـلى وا
ـوارع والــسَّــاحــات ــدارس والــشـَّ ا
ودعــوة إلخـراج أفالم وثـائــقـيَّـة أو
ـــتـــاحف ــة عــــنـــهم وحـثّ ا روائـــيـَّ
ـة الســـتالم مــقـــتــنــيـــاتــهم احملــلـــيـَّ
الشَّخـصيَّة والعـسكريَّة كـما فعلت
الــعـتـبــة احلـســيـنـيــة بـاســتالمـهـا
"قـنــاص" أبــو حتـســ الــصَّـاحليّ
بـــعـــد أن وضــــعت له مــــكـــانـــاً في
ـتـحف احلـسيـنيّ وقـبـله أطـلقت ا
وزارة الــشـــبــاب والــريـــاضــة اسم
اجلندي الشهيد مصطفى العذاري
عـلى مــنـتـدى ريــاضي في مـنــطـقـة

اإلسكان غربي بغداد. 
ـتـمثل ادس ا ونـخـتم بـاحملور الـسـَّ
ة لـلـنـشـاطـات غـطـيـة اإلعالمـيـَّ بـالـتـَّ
ة الــتي تـمــجّـد ة والــفـنــيـَّ ـقـافــيـَّ الــثـَّ
غطـيـة اإلعالمـيَّة االنـتـصـارات كالـتـَّ
ــقـــافـــيَّــة لـــكــافـــة اجلـــلـــســـات الـــثـَّ
واالحــــتـــفــــاالت الـــتـي عـــقــــدتـــهـــا
ــؤســـســات احلـــكــومـــيــة وغـــيــر ا
احلــكـومـيـة وبـاالهـتـمـام اإلعالميّ
بـالــنّـتـاج األدبيّ اخلـاصّ بـاحلـرب
عارك ضدّ داعش وأرشفة أحداث ا
واالنـــتـــصــــارات وكـــذلـك تـــنـــاول
ـسـرحـيـات شـاطـات الـفـنّـيَّـة كـا الـنـَّ
واألغاني الوطنيَّـة احلماسيَّة التي

. شهد الثَّقافيّ العراقيّ شهدها ا

ــوظـــفــ في كل تــكــفـي رواتب ا
دة عام" العراق 

ســـمـــعـت من احـــد اخلـــبـــراء في
ــــالــــيــــة مــــا مــــفــــاده ان وزارة ا
احلــكــومــة تــتــجه لــتــفــعــيل دور
الــشـركــات احلــكـومــيــة وحتـويل
دوائــــر الـــتــــمــــويـل الــــذاتي الى
شـــركــات  ,وهي خـــطــوة جـــيــدة
ولــكن ال تـنــاسب ظــروف الـعـراق
احلـالـيـة فـأي شركـة تـريـد الـعمل
حتـتــاج الى مـقـومــات يـفـتــقـدهـا
الـعــراق الـيــوم وبـهــذا احلـال لن
تـكـون هـناك شـركـة رابـحـة ابداً ,
ويـــــجب ان نـــــعـــــلـم ان قـــــانــــون
الـــشــركــات يــقــول بــأن الــشــركــة
دة  3سـنـوات تـسـرح اخلـاسـرة 
موظفـيها بـ احالة الى الـتقاعد
او حتـــويل الى دوائــر وشــركــات
اخـــرى"وهـــذا ســــيـــجـــعـل حـــتى
الـرابـحـة خـاسـرة بـسـبب اضـافـة
عـمـالـة" وبــعـدهـا تــتـجه الى بـيع
اســهـمــهــا الى الـقــطــاع اخلـاص
وبــــهــــذا تـــتــــحــــول الـــشــــركـــات
احلــكــومـيــة الى شــركــات قــطـاع
خــاص اي خـصــخــصـة الــقــطـاع
الـعـام وبـيعه  ,وهـذا مـا سـمـعته
ـــالـي بـــأن عـــلى من اخلـــبــــيـــر ا
الـــشــركــات الـــبــحث عـن تــوفــيــر
موارد مـنهـا بيع اراضي الـدوائر
غـيـر مـسـتـخدمـة لـغـرض تـسـديد
الــديــون الــعـامــة الــتي تــأخــذهـا
الـــدوائــرعـــلى شـــكل قـــروض من
ــالـــيــة لــغــرض تــســديــد وزارة ا
وظف ,فهل احلل يكون رواتب ا

ببيع اراضِ الدولة.
عـنـدمــا حتـدث سـمـيــر عـبـيـد عن
بـــــيع قـــــطــــاعـــــات الــــدولـــــة الى
الــشـركــات االجــنـبــيــة عن طـريق
اخلـصـخـصـة قـامت الـدنـيـا عـليه
ولم تـقــعـد وهـاجــمـته خــفـافـيش
طاف معتقالً الظالم وانتهى به ا
بال تــــــهـــــمــــــة او جـــــرم وكـل من
سـيــتـحـدث بــهـذا ســيالقي نـفس

صير. ا
اذا بــــقـي احلـــــال واحلــــكـــــومــــة
احلالية بنفس التوجه فسينتهي
ــطــاف الى بــيع مالبــســنـا بــنـا ا
حتى نـوفر للـدولة مـا يكفـيها كي
تـــعـــيش مـــتــرفه .. تـــعـــست امــة
ظــلــمت فــقــيــرهــا وولت امــورهـا

شرارها
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ــا ال شك فـــيـه أنَّ لإلعالم أثـــراً ـَّ
كــبـــيــراً فـي احلــيـــاة فــهـــو أحــد
صادر اخلطيرة لصناعة الوعي ا
ومــنـفــذاً وعـنــصــراً مـهــمـاً إلدراك
الـوقـائع الـسـيـاسـية والـعـسـكـريَّة
ـــقـــافـــيَّـــة واالجـــتـــمــــاعـــيـــة والـــثـَّ
واالقــتـصـاديـة. ولــيس بـجـديـد إذ
قـلــنـا أنَّ جـمـيـع قـضـايـا حــيـاتـنـا
ــعـــاصــرة تـــعــتـــمــد الـــيــوم في ا
جنـاحــهــا عــلى اإلعالم وتــصـبح
خسارتهـا محقّقة فـيما لو همشت
من تأثيره. فكم من قوى انتصرت
بفعل مـاكينـة إعالمها ومواكـبتها
لإلحـــداث وبــأدقّ تـــفـــاصــيـــلـــهــا

ومجرياتها!
ومــا يـــهــمــنــا في هــذه الــســطــور
تـنــاول األثــر الــذي حـقــقه اإلعالم
في الـنـصـر ضدّ داعـش اإلرهابي.
كنـنا تسليـط الضوء على هذا و

األثر من محاور عدَّة منها:
احملــور األول: "الـتــرَّكـيــز إعالمـيّـاً

على الفتوى"
 إذ أنَّ مـــا حتـــقّق من نـــصـــر هــو
نــتــاج طــبـــيــعي لــلـــفــتــوى الــتي
كننا رجعيَّة العليا و أطلقتها ا
أن نوجـز هنـا دور اإلعالم بقـيامه
ــركــيــز عــلى هـــذه الــفــتــوى بــالــتـَّ
ومــــغــــزاهــــا; إذ كــــرَّرت قــــنــــوات
ـة عــرض نصّ الــفــتــوى فــضــائـــيـَّ
لتـصل الـرّسالـة إلى أكبـر عدد من
. كـمــا اسـتـضــافت إئـمـة ـتــلـقـ ا
وخـطـبــاء جـوامع لـشــرح مـفـهـوم
اجلــهــاد الــكـفــائـي وكـذلـك فـعــلت
وسائل إعالمـيَّة أخـرى كالـصّحف
ـواقع االلـكتـرونـيـة واإلذاعات. وا
ــصــيــر وربط اإلعالم الــفـــتــوى 
الـعـراق مؤكـداً أنَّـهـا دعوة لـيـبقى

. العراق موحّداً عزيزاً مقتدراً
اني: فهـو "تـغـطـية أمَّـا احملـور الـثـَّ
انـــتـــصـــارات قــواتـــنـــا األمـــنـــيَّــة

واحلشد الشعبيّ"
إنَّ حـــضـــور اإلعالم الـــبـــاهـــر في
تغطـية االنتصارات الـتي سطَّرها
سـلـحـة وقـانا احلـشـد والـقـوات ا
من الـسُّقـوط في مـستـنـقع احلرب
الـنــفـسـيـة وحــمـانـا مـن الـسـهـام
ـــســــمـــومــــة الـــتي تــــنـــفــــثّـــهـــا ا
ــعــاديـــة فــكــان الــفـــضــائــيـــات ا
لإلعالم أثر فاعل في حرب العراق

ا يلي: ضدّ اإلرهاب وتمثل 
أوَّالً: تـغـطـيـة انـتـصـارات الـقـوات
ة واحلــشـد الــشَّـعــبيّ بـكل األمـنــيـَّ
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