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*: بعد رسقة المال العام هل أصبحنا أمام  َّبر
ٌ
د. بارق ش

مدخل إىل  ؟رسقة الحقوق الفكرية وخيانة األمانة العلمية

 نقد النخب الزائفة

 المقدمة

ي عام 
 
ت ظاهرة الكفاءات والنخب الزائفة بشقيها القديم المورث  2003بعد التغيير ف انتشر

اء شهادات  وير وشر من النظام الشمولي البائد والجديد الذي عرف عىل نطاق واسع بي  

والجامعات  المحلية )سوق مريدي( والدولية سواق النخاسةأالتحصيل العلمي من 

ي العالم.  الوهمية
 
ة ف   المنتشر

 
احتاللها مناصب عالية  رفت هذه المجاميع من خاللع

ي 
 
ي المكان المناسب ومن خالل أومتوسطة ف

 
جهزة الدولة خالفا لمبدأ الشخص المناسب ف

ونيةشيها من الطبقة السياسية اصوت العالية لحو ال  ي االعالم  وجيوشها االلكي 
 
ف

ية  ي كل القضايا الحياتية والمصير
 
ي تواجه مستقبل بناء الدولة وتدخالتها غير المهنية ف

الت 

ي قض ا ، وخصوصمة العراقيةوال 
 
يف المتواصل لنهيار ية اال ف ي منذ والي  

 
بدء القتصاد العراف

ي 
 
ي العهد الجديد ه واستمرار  1980عام الحروب العبثية ف

 
كما تظهر هذه   . حت  يومنا هذاف

ي يوم
 
ايدة لالنسان العراف سوء الخدمات وانهيار  منبعد يوم  ا الحقيقة من المعاناة المي  

    .انظمة الرعاية الصحية واالجتماعية

 
 
ي تدعي كونها  ،رفت هذه المجاميعكما ع

ي العراق الجديد الت 
 
ليس فقط  ،النخب الجديدة ف

وراق وتشويه وخلط ال بخطابها الشعبوي المستبيح لمبادئ ومفاهيم علم االقتصاد 

علمي بحجة نظري و ي عمل ل بشكل عام ةالمعاديبتوجهاتها  ، بلالمفاهيم العلمية

ي  ابتعاده
 
الجهل حول العالقة السطحية و مؤسفة من  مما يعكس حالة ،عن الواقع العراف

. وهنا نشير  الجدلية بير  الواقع والممارسة العملية ل مقولة عالمة إوالتنظير العلمي
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يطانية وفسورة  االقتصاد الير بأن Joan Robinson (1903-1983 )جوان روبنسون الير

 النظرية العلمية تمثل نموذج مصغر للواقع 
 
تعكس الواقع   واليمكن الملومس حسيا

ي من منظوري 
بمقياس واحد ال واحد كما اليمكن اعداد خارطة بهذا المقياس.  وهذا يعت 

من خالل تفكيكها   لفهم العالقات المعقدة العمل النظري االستغناء عن بانه اليمكن 

، يقوم  ي
وتحليلها، فكما يرسم المهندس خارطة لتصميم بناية او تصميم ماكنة او جهاز تقت 

ي بتصميم نموذج نظري مصغر للواقع الملموس وفق 
ضوابط الباحث العلمي المهت 

ي االوساط االكاديمية
 
وط متفق عليها علميا ف  . وشر

ريعية والسياسية الحزبية بعيدة كل البعد بسبب خلفياتها الو ال ان هذه النخب الجديدة إ

ي عن 
 
الظواهر والمشاكل االقتصادية واالجتماعية دراسة بذل الجهود البحثية والتعمق ف

ءصبحت عالمة بكل أعىل شهادة تخرج جامعية  بأنها بمجرد حصولها  وتعتقد ي
 شر

اع العجلة من جديد.  ي االعالملذا وتستطيع اخي 
 
وعىل  نراهم يكتبون صفحات طويلة ف

حات أمواقع التواصل االجتماعي يرددون فيها  أة كحلول فكار ومقي  لمشاكل سبق مجي  

ي أجانب أو عراقيير  لمفكرين 
 
كابداعات ويحاولون تسويقها   ،بحاثهم وكتبهمأن طرحوها ف

منهم قادرين عىل تقييم  أكي  يوجد قراء مطلعير   ل السخرية، وكأنما الإلهم عىل نحو يدعو 

. و دائهم والتميير  بير  الزين أ من مخرجات نظام التعليم السائد منذ عقود طويلة  نهمإالشير 

ي عىل الحفظ والتلقير  وانعدام التفكير النقدي كما شخص وحلل ذلك خبير التعليم 
والمبت 

وفسور محمد سبق العالي والمستشار الفخري لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ال  الير

ي 
 
 مقال له عىل موقع الشبكة. حدث أالربيعي ف

ي عالم االنغالق ما قبل  معظمهمإن 
 
ي 2003اليزال يعيش ف

 
وضاع كان يسودها انتشار أ، ف

ي الجهل 
 
ي ظل النظام الشمولي وغياب حرية التعبير عن الرأي االخر. الثقاف
 
جانب  ومن ف

ي تصل  خر آ
جسية العالية والت   العلمي  المنجز تجاهل حد لإتتسم مخرجاتهم بالي 

ي  المختصير   الوحيدين هم وكأنما لزمالئهم
 
 سلوك وهذا .منافستهم يمكن وال مجالهم ف

بالسعي نحو الشهرة والميل نجو احتكار المعرفة من اجل الحصول عىل المناصب  معروف

http://iraqieconomists.net/ar/2020/07/28/%d8%a3-%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/07/28/%d8%a3-%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/07/28/%d8%a3-%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d9%85/
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ي ظل نظام المحاصصة الحزبية والطائفية 
 
ي جهاز الدولة وقد اثبت نجاحهه ف

 
ات ف والممير 

ي القطاع 
 
ي  الخاص ، حيث الرقابة الصارمة عىل كفاءة االداءولكنه لن ينجح ف

  . .الوظيف 

ي عىلي الوردي وباالعتماد إل إتهدف هذه الورقة 
 
حياء المنهج النقدي لعالم االجتماع العراف

 "  عىل منجزه الريادي "وعاظ السالطير 

   دور االعالم
 
 كمثال  العراق

ت جريدة الصباح تحت عنوان "قطاع  ا تقرير   2020تموز  16بتاري    خ االقتصادي  نشر

ي حسير  ثغبأالت
اء" بقلم الصحف  ت جريدة  ،مير  عىل طاولة الخير ي نفس اليوم نشر

 
وف

ول من تقرير عن نفس الحدث شغل صفحة كاملة من الجريدة تحت الزمان الجزء ال

ي العراق )
 
ي يوم 1عنوان "ندوة علمية تناقش واقع التأمير  ف

 
( ومن دون ذكر اسم الكاتب. وف

ت جريدة الزمان ال 2020تموز  18 ي من التقرير نشر
ي صفحة كاملة جزء الثان 

 
ومن دون ف

 .
 
حد المحاور أن الموضوع يشكل لفتت هذه التقارير اهتمامنا لذكر اسم الكاتب مجددا

واالبحاث  بلغ عدد الدراساتإذ الرئيسية للبحث والنشر لشبكة االقتصاديير  العراقيير  

اء  180كي  من أ والمقاالت المنشورة عىل موقع الشبكة  مير  أالتبقلم العديد من خير

ي رضا مثال ال أمن  العراقيير  المتمرسير  
 
الخبير و ف  رجب طوالدكتور مصستاذ عبد الباف

ي والسيدات آمال محمود شكري و   شاء صالح داودإالء سعيد عبد الحميد و آمنعم الخفاجر

ي و 
 
عدد منجزاته العلمية المنشورة عىل وصلت الذي ، مصباح كمالمير  أالت قضايا الكاتب ف

العديد  ، علما ان هذه ليست كل اعماله فلهبحث ومقالما بير   167موقع الشبكة فقط 

ي امكان متعددة  كتابات التأمينيةمن ال
 
مدونة خرى مثل الثقافة الجديدة و أالمنشورة ف

ي و أالت
 
هامير  العراف  . غير

الزميل مصباح كمال للعلم ولالستفادة ل إرسلنا التقارير الصحفية أية فوعىل هذه الخل

ا من خالل م يسمع عنهي علم بهذه الندوة ولأليس لديه  الجواب منه بأنءنا وجا   منها. 

ي قطاع التزمالئه العاملير  
 
ي العراقأ ف

 
ي الكثير من ال ثم كتب لنا بأن  .مير  ف

 
فكار المنسوبة ف

http://iraqieconomists.net/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-2/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-2/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-2/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-2/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/author/misbahkamal/
http://iraqieconomists.net/ar/author/misbahkamal/
http://iraqieconomists.net/ar/author/misbahkamal/
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ي الندوة السيد عقيل جير المحمداوي منتحلة من كتاباته وبير   إالتقريرين 
 
 ل المحاض  ف

ي 
 
ي مقاله المنشور عىل موقع شبكة االقتصاديير  العراقيير  ف

 
ذلك بالدليل القاطع ف

ي عرض الفكار "حت عنوان ت 23/7/2020
 
ي الكتابة الصحفية وف

 
تجاوز المانة العلمية ف

اء وأكاديميير    . "التأمينية من قبل خير

ة  شارة خرى من الزميل مصباح كمال تحديد االقتباسات من كتاباته ومن دون ال أوطلبنا مر 

ي إ
 
ن 25/7/2020ل المصدر فوافانا برسالته المؤرخة ف بي  ي  ا م 

فيها مصادر المقتطفات الت 

 وكما يىلي 
ي الصحيفتير 

 
 :وردت ف

تمااااااد دد16 دالخمااااااي د4875المقتطفاااااااردالاااااادا الدبااااااتدا يااااااالدال اااااا ا دا  ت اااااااا  دال ااااااااد

مصاااااابا،  مااااااا   دون اإلشااااااارا مصااااااص اصمصاااااادر  و صاااااااحب ا  كمااااااادجااااااتدما ااااااا د ا ااااااا دد2020

د(  اصماااااادي  صالسساااااار اص ااااااامون "10ن )األماااااار رتاااااا 2005ماااااان تااااااامون امتااااااسن   مااااااا  اصااااااا مسن ص اااااامة  81اصمااااااادا "

  2012   اااااااااااااااااااااااااااااامون األو  354-353   ااااااااااااااااااااااااااااادد مااااااااااااااااااااااااااااا دو  الثقابااااااااااااااااااااااااااااا دالااياااااااااااااااااااااااااااااال

.html-----354-353-----16/28074-19-17-21-11-http://www.iraqicp.com/2010 

 

)بلاداد  ممشاوراش شار ة  :دتقييمددا اساارد قايا 2005 ا دندت ظيمد عمالدالتأميندلس  دوسش   اصم ا  فصالً من  اابي 

 .  واص ااب ماوفر في م ابة شب ة االتاصادسسن اصعراتسسن  وهذا هو اصرابط 182-171(  ص 2014اصا مسن اصوطمسة  

-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-http://iraqieconomists.net/ar/wp
edition.pdf-NIC-critique-Law-Insurance 

 

د
دإعاالدجيكل 

د سفلدال مداداألدل
 

اصماااااااااصا االتاصاااااااادسة صا اهااااااا  دور شااااااار اش اصاااااااا مسن اصعراتساااااااة وا اااااااحة ف ت ااااااااط اصاااااااا مسن 
  اصمو ااااااودا داياااااا  اصعااااااراق ا حااااااو   مصااااااص اصممف ااااااة  ءااااااص شااااااراة اصحماسااااااة اصا مسمسااااااة ص صااااااو

ن  هااااااذ   اصيااااااار  ممااااااا   ااااااالً  و تصااااااداً باااااادالً ماااااان ممفات ااااااا داياااااا  اصعااااااراق.  وهااااااو مااااااا س حاااااار 
اصشاااااار اش ماااااان فرصااااااة اصممااااااو واصم ااااااوش صءاعاماااااا  ماااااا  ماطءباااااااش ااااااا مسن اصمشااااااارس  فااااااي 

 .مياءف مراحء ا وما سفر ه  ءس ا اطور االتاصاد من احدساش فمسة وماصسة
 

ددالق دضالم حد
دال مدادالثا تددالثالث

http://iraqieconomists.net/ar/2020/07/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/07/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
https://mail.uib.co.uk/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074-----353-354-----.html
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf
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وص  اااااف فاااااضن هاااااذا اصو ااااا  سع ااااات حاصاااااة  اماااااة اام ااااا  بض اااااادا اصااااادسر اصممااااااف  االتاصاااااادسة 
ياااااار  اصعاااااراق بااااادالً مااااان اال اااااافادا مم اااااا فاااااي اع سااااا  اصاااااارا ن االتاصااااااد  اصاااااوطمي.  وس فاااااي 
همااااااااا  ن ماااااااااذ ر مصااااااااسر األرصاااااااادا فااااااااي صاااااااامدوق اممسااااااااة اصعااااااااراق واصماااااااام  واص ااااااااروش 

 2003اصعسمسااااااة اصاااااااي  ترهااااااا ماااااايامر اصمااااااامحسن فااااااي مدرسااااااد فااااااي اشاااااارسن األو  واصمعوماااااااش 

ف اااااد   مف اااااش م ااااابة  بسااااارا مم اااااا ياااااار  اصعاااااراق بااااااصاع    ءاااااص  اااااوة األو اااااا  األممساااااة.     
 م اااااا صااااان اصاااااب مباشااااارا فاااااي حر اااااة االتاصااااااد اصعراتاااااي م اااااافة مصاااااص اصاباااااذسر واص ااااارتة اصااااااي 

 اعر ش ص ا.
 

دثال مدادالثال
د الد..."د((**   ا لد"األكاايمتدالاكتد ددالفق لدالتتدت ا 

 
األماااااوا  اصعراتساااااة اصعاماااااة  اصمم وصاااااة وشسااااار اصمم وصاااااة  اي ااااا  ألشااااا ا  ماعاااااددا مااااان اصا ااااارب 
و ااااااوة اال اااااااعما  واص اااااارتة و ء ااااااا اااااااي ر  ءااااااص حر ااااااة االتاصاااااااد اصعراتااااااي و ءااااااص تطااااااا  

مسمساااااة مااااان اصياااااار   اصاااااا مسن.   ءاااااص  ااااابس  اصم اااااا   فاااااضن اإلمفااااااق  ءاااااص شاااااراة اصحماساااااة اصا 
دون اصماااااارور بشاااااار اش اصااااااا مسن اصعراتسااااااة  هااااااو  حااااااد  شاااااا ا  ا اااااارسب األمااااااوا  وهااااااو فااااااي 
ذاش اصوتاااااش ي ااااااارا صءاااااادي  باصم اااااابة ص ااااااذ  اصشاااااار اش م ءمااااااا هااااااو ي ااااااارا صمصاااااادر  اااااارسبي 

 ) رسبة اصدي   ءص شر اش اصا مسن(.
 

دال مدادال ا ع
دسدقددط ي 

دالاد دالمحتملد..."دال  ا لدالتتدت ا د"دتا عدمادي  ي ادمندجذا
 

ماااااا سعمسماااااا مااااان هاااااذا  ءاااااه هاااااو اصااااادور اصمحامااااا  صصاااااما ة اصاااااا مسن فاااااي اصعاااااراق فاااااي اصم ااااااهمة 
فااااااي اصاممسااااااة االتاصااااااادسة.   فاص ااااااامون   مااااااا هااااااو  ءسااااااه  وطرس ااااااة م ااااااراة اصااااااا مسن يااااااار  
اصعاااااراق سحااااارن تطاااااا  اصاااااا مسن مااااان اصم ااااااهمة اصفعءساااااة فاااااي اصاممساااااة فاااااي اصم اااااا ب  اصممتاااااور 

  81معاااااااصن هااااااذا اص ااااااامون فااااااي اصاطبساااااا  وم افاااااااا بعااااااش  ح امااااااه   اصمااااااادا   ماااااادما اا اااااا 

 صمشرو  ا  ست  وق وطمي  راتي مشارك صءا مسن.
 

..... 
 

ص اااااان اصمالحاااااات  وبشاااااا ادا شاااااار اش اصااااااا مسن اصعراتسااااااة وم اشااااااارس ا اص ااااااامومسسن   ن شاااااار اش 
اصاااااااا مسن وم اااااااادا اصاااااااا مسن شسااااااار اصعراتساااااااة وشسااااااار اصم ااااااا ءة صاااااااد  و ارا اصا اااااااارا وشسااااااار 
اصم اااااا ا مااااان تبااااا  اصااااادسوان ا اااااون باال ااااااااب باأل ماااااا  اصعراتساااااة فاااااي  وطام اااااا وباااااذصك احااااارن 
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ة واصم ااااااا ا ماااااان تباااااا  دسااااااوان اصااااااا مسن اصعراتااااااي وااااااادف  شاااااار اش اصااااااا مسن اصعراتسااااااة  اصم اااااا ء
اص اااااراصب واصر اااااون  ااااان مشااااااط ا  مااااان ح  اااااا اص اااااامومي فاااااي اال ااااااااب ب  ماااااا  اصاااااا مسن  ءاااااص 

 األصو  اصعراتسة بما فس ا األشياص
 

 د2020تمااااااااد دد16 دالخمااااااااي د6711المقتطفاااااااااردالاااااااادا الدبااااااااتدا يااااااااالدال مااااااااان دال ااااااااااد

د(1ال  اق"د)د" ادلدعلمي دت ا شددا عدالتأميندبت
 دون اإلشارا مصص اصمصدر  و صاحب ا

 
دال مدادالثالث

الت ااااااذي ددالساااااا   دالتااااااتد...إلاااااا دددلألسااااااهدباااااا ندجااااااذادالد ااااااعال  ااااااا لدالتااااااتدت ااااااا د اااااا د"
د"ت   ردلها.

 
وص  اااااف فاااااضن هاااااذا اصو ااااا  سع ااااات حاصاااااة  اماااااة اام ااااا  بض اااااادا اصااااادسر اصممااااااف  االتاصاااااادسة 

فاااااي اع سااااا  اصاااااارا ن االتاصااااااد  اصاااااوطمي.  وس فاااااي ياااااار  اصعاااااراق بااااادالً مااااان اال اااااافادا مم اااااا 
همااااااااا  ن ماااااااااذ ر مصااااااااسر األرصاااااااادا فااااااااي صاااااااامدوق اممسااااااااة اصعااااااااراق واصماااااااام  واص ااااااااروش 

 2003واصمعوماااااااش اصعسمسااااااة اصاااااااي  ترهااااااا ماااااايامر اصمااااااامحسن فااااااي مدرسااااااد فااااااي اشاااااارسن األو  

ف اااااد   مف اااااش م ااااابة  بسااااارا مم اااااا ياااااار  اصعاااااراق بااااااصاع    ءاااااص  اااااوة األو اااااا  األممساااااة.     
 اااااا صااااان اصاااااب مباشااااارا فاااااي حر اااااة االتاصااااااد اصعراتاااااي م اااااافة مصاااااص اصاباااااذسر واص ااااارتة اصااااااي  م

 اعر ش ص ا.
 

دال مدادالثالث
شاااااك ادلألساااااتاذددد)**(دكااااااندج اااااايدمااخلااااا د يمااااا دلألساااااتاذدالااااااكتد د ال  اااااا لدالتاااااتدت اااااا د ااااا د"

...د"دمقتط اااااا دمااااااندعقيااااالدا اااااا دعلاااااا دطااااا  دمد ااااااد دعلاااااا دا اااااا دعالياااااا دماااااانداألجميااااا د
دم  ا دكمالدالتالت: صد
 

ص اااااان اصمالحاااااات  وبشاااااا ادا شاااااار اش اصااااااا مسن اصعراتسااااااة وم اشااااااارس ا اص ااااااامومسسن   ن شاااااار اش 
اصاااااااا مسن وم اااااااادا اصاااااااا مسن شسااااااار اصعراتساااااااة وشسااااااار اصم ااااااا ءة صاااااااد  و ارا اصا اااااااارا وشسااااااار 
اصم اااااا ا مااااان تبااااا  اصااااادسوان ا اااااون باال ااااااااب باأل ماااااا  اصعراتساااااة فاااااي  وطام اااااا وباااااذصك احااااارن 

مسن اصعراتسااااااة  اصم اااااا ءة واصم ااااااا ا ماااااان تباااااا  دسااااااوان اصااااااا مسن اصعراتااااااي وااااااادف  شاااااار اش اصااااااا 
اص اااااراصب واصر اااااون  ااااان مشااااااط ا  مااااان ح  اااااا اص اااااامومي فاااااي اال ااااااااب ب  ماااااا  اصاااااا مسن  ءاااااص 
األصاااااو  اصعراتساااااة بماااااا فس اااااا األشاااااياص.  وتاااااد مشااااا  هاااااذا اصو ااااا   اصاااااذ  ي ااااارش شااااار اش 

ت ااااااط م ءماااااا ي ااااارش اصي سماااااة مساااااراداش اصاااااا مسن اصعراتساااااة ب اااااببه مالساااااسن اصااااادوالراش مااااان األ
ر ااااااان اصطااااااااب   ءاااااااص و ااااااااص  اصاااااااا مسن اصصاااااااادرا و اااااااذصك مساااااااراداش اص ااااااارسبة  ءاااااااص ديااااااا  
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شااااااار اش اصاااااااوا مسن  ألن تاااااااامون امتاااااااسن   ماااااااا  اصاااااااا مسن ال س ااااااان ماااااااواد م اااااااافسة ص ااااااابط 
اتااااا   شسااااار فع اصاااااة ماااااا صااااان سحااااادد  13اال ااااااااب و ااااامان االصاااااا ان ب اااااااسن اصمااااااداسن.  فاصماااااادا 

ون  بو ااااااو،  اصااااااا ان طاااااااصبي اصااااااا مسن  ماااااان اصعااااااراتسسن واأل امااااااب  بااااااض راة اصااااااا مسن اص ااااااام
 ءاااااااص  صاااااااوص ن وم ااااااايوصساا ن اص امومساااااااة صاااااااد  شااااااار اش اااااااا مسن م اااااااا ا بمو اااااااب تاااااااامون 
اصااااااا مسن.  وص اااااان يالفاااااااً صااااااذصك فااااااضن اص ااااااامون سي ااااااد  ءااااااص حرسااااااة شااااااراة مما اااااااش اصااااااا مسن 

بماااااا فس اااااا  ااااامماً اصشااااار اش األ مبساااااة  ويدماااااااه مااااان    شااااار ة صءاااااا مسن  و م اااااادا اصاااااا مسن  

نهاي       ة  – .2005مااااااان تاااااااامون امتاااااااسن   ماااااااا  اصاااااااا مسن ص ااااااامة  81 ماااااااا  ااااااااة فاااااااي اصماااااااادا 
 الرسالة

 

ي الندو أل إيريد توجيه االتهام  ويؤكد الزميل مصباح كمال عىل انه ال
 
 ةي من المتداخلير  ف

ي قوالهم من قبل  أيعلم مدى دقة نقل  نه الل 
 
ي التقارير ف  .صحيفة الصباح والزمانكاتتر

ح عىل  ساس وعىل هذا ال  ي التقارير توضيح هذا كل ال نقي 
 
ي وردت اسمائهم ف

شخاص الت 

ح عىل كما   .مرال  هيئة تحرير جريدة الصباح االقتصادي وجريدة الزمان التحقق من نقي 

ي التقارير.   مهنية كاتتر

ي الوقت الذي نشيد 
 
ار مسم منصتتهم عىل تطبيق الواتس يالندوة عىل اختبمنظمي وف

 "
ً
ي اب "االقتصاد اوال

 
شبكة االقتصاديير  العراقيير   تأسيسميثاق انسجاما مع مطالباتنا ف

ي 
 
ي  24ف

ين ثان  ي العراق تعمل عىل اعطاء "  2009تشر
 
التأسيس لمرجعية اقتصادية ف

ي أونشكرهم عىل االهتمام بقضايا قطاع الت "االولوية لالقتصاد قبل السياسة
 
مير  العراف

ي العراق السياسة االقتصاديةصانعي ليه من قبل إوالذي ينظر 
 
كقطاع اقتصادي يتيم، نود   ف

اء الت ات أتقديم النصح لهم باالنفتاح عىل خير مير  المختصير  والذي لهم باع طويل وخير

ي نشر الثقافة التأمينية منذ سنوات طويلة. 
 
اكمة والناشطير  ف وهؤالء موجودون   مهنية مي 

ي 
 
  العراق. ف

ي 
 
ي  ف

ويعكس ظاهرة  يجبل الجليدالالذي يبدو منفردا قمة يمثل هذا الحدث  ،قناعت 

ي الدول المتقدمة 
 
ي المؤسسات االكاديمية بفضل معروفة ومكشوفة ف

 
وجود رقابة صارمة ف

ي المحيطات واالعالمية
 
ي العراق، ولكنها مخفية كجبل الثلج ف

 
ي ظل غياب الرقابة ف

 
  .ف

http://iraqieconomists.net/ar/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-24-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-2009-2/
http://iraqieconomists.net/ar/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-24-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-2009-2/
http://iraqieconomists.net/ar/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-24-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-2009-2/
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ة عىل نطاق واسع وعىل عالقة  ا جازم  واعتقد  النظم االخالقية وانتشار بانهيار بأنها منتشر

ي االعالم. 
 
ي مفاصل الدولة والمجتمع وحت  ف

 
  الفساد ف

 
 
. وز ي منتدى حواري لمجموعة من المثقفير  العراقيير 

 
ع قبل سنوات طويلة كنت مشاركا ف

حول االهوار.  له ا بحث ،وهو باحث وكاتب ومؤرخ معروف عىل نطاق واسع ،حدهمأ

ي  ض الدكتور حسن الجنانر
ي االهوار  ،اعي 

 
ي الموارد المائية وف

 
 ،الخبير المشهود له دوليا ف

ي المجموعة بالدليل القاطع. اضطر صاحبنا 
 
عىل انتحال افكاره واثبت ذلك للمشاركير  ف

اف بالحقيقة ولكنه إالمؤرخ  ي ذلك وقال أل االعي 
 
ته"ن إنكر التعمد ف ي طبع "سكرتير

ت الت 

ي ذكر المصدر. تم طمطمة الموضوع أ هبحث
 
ي خطأت ف

محصورا داخل المجموعة  وبف 

ية  ، وهذا  Chatham House Rulesتحت شعار المجالس امانات ويقابلها باللغة االنكلير 

ن السكوت عىل الشقة الفكرية يشجع انتشار هذه من وجهة نظري خطأ فادح ل

ي  ولألسفصبح ثقافة جديدة.  أالممارسات كما هوالحال مع الفساد والذي 
 
نشهد ف

شقة م اهتمام بمتابعة وكشف حاالت الساحة العلمية والثقافية واالعالمية العراقية عد

ي تبدو 
ين الحقوق الفكرية والت  مالك رض وال ثانوية بالمقارنة مع شقة المسألة للكثير

.   ةالمنتشر موال العامة وال  ي
 
ي جسد المجتمع العراف

 
لذا اناشد طالب  كمرض الشطان ف

ي  هير  برفع  لن  صواتهم والتصدي لهذه الظاهرة المريضةأالعلم والباحثير  المهنير  الي  

 .الساكت عن الحق شيطان اخرس 

، مؤسس شبكة االقتصاديير  العراقيير  والمنسق العام  ي   )*( باحث وكاتب اقتصادي وسوسيولوجر

ن كاتب القاطع بأبعد ان قدم لنا الدليل  هتم حذف اسماالكاديمي  الدكتور حفاظا عىل سمعة **()

ي الصح
 
ي بأننصح وعليه  .فتير  لم ينقل كالمه بدقة مهنية وقوله مالم يقولهيالتقرير ف

ن الدكتور المعت 

 شير ارق ب .هيئة التحرير دن ع .فتير  تصحيح التقرير وحذف اسمه كما نفعل نحنييطلب من الصح

  . ط الشارة إل المصدر. حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديير  العراقيير   يسمح بإعادة النشر بشر
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