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 مــنــذ بـــدايــة الـــوجــود كــان
الـعـراق بـلــد اخلـيـر والـبـركـة
والــنــعم  كــان الــعـراق يــهب
الدول الفـقيرة ويقرض الدول
احملــــتــــاجــــة. وكـــانـت ديـــون
الـعـراق علـى اآلخـرين كـثـيرة
وأحــــيـــــانــــا يـــــعــــجــــزون أو
يــتــأخــرون عن  تــســديــدهـا 
وأغـلب الـدول الـعـربيـة كـانت
تـمد كفـها للـعراق وال يردها 
نـاهـيك عـن الـدول األفـريــقـيـة
الــفــقـيــرة حــيث كـان الــعـراق
يــــكــــيـل لــــهــــا كــــيال ماليــــ
الـــدوالرات  وكــــذلك دول مـــا
ـعسـكر اإلشـتراكي يـسمى بـا
ســابــقــا  وحــتى تــركــيـا الى
وقت قــــــريب كــــــان مـــــعــــــظم
جـنوبـها يـعـيش على خـيرات
ونـفط العـراق . الـعراق عـزيز
قــــوم لم يـــذل طـــوال وجـــوده
ولـكن لألسف يحـاول البعض
إذالله وكـسـر شـوكـة شـموخه
ومـجــده وتـاريــخه الـنـاصع .
الــعـــراق بـــلـــد اخلـــيـــر مـــنــذ

وجـــوده وكــان يـــســمى بـــلــد
ـمـتد الـسـواد لـكـثـرة الـزرع ا
من شـــمــاله حـــتى جـــنــوبه 
قـمحا وشـعيرا ونـخيال وغير
ذلك  وكـان الـعـراق مــكـتـفـيـا
ذاتــيــا ويـصــدر الــفــائــضـات
لــلـــبــلــدان األخــرى ويــفــيض
خــيــرا عــلى الــدنــيــا  وبــعـد
إكـتــشـاف الــنـفط أيــضـا كـان
العراق غنيا وتقصده األقوام
من مشارق األرض ومـغاربها

ويفيض خيرا على الدنيا .
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ــر به الــعـراق اآلن لــكن مــا 
مـن أزمــة وعـــوز إقــتـــصــادي
ر بـه منـذ نـشأته ومـالي لم 
واألسباب عديدة أهمها سوء
اإلدارة ونـــــــهـب خـــــــيــــــــراته
وخـزائنه من قـبل الـفـاسدين.
فلـو أهـتمت الـدولة وضـبطت
إدارة الـــــــبـــــــلـــــــد ومــــــوارده
اإلقـتصاديـة الهائـلة وبأيادي
أمـيــنــة وقــطع دابـر الــفــسـاد
والهدر وسرقة أمواله العامة

ـــا حــصـل مــا حـــصل ولـــكن
جتـــري مــعـــاجلــات عــقـــيــمــة
وبـعـيــدة عن الـهــدف بـعـد أن
وقع (الـــــفـــــاس بـــــالــــراس) 
وتــكـــشــفت خـــفــايـــا جــســده
ودرره بـعد أن تـمـزقت أثـيابه
بــــــفــــــعـل فـــــاعـل . اإلدارة فن
ارسـة مضافـا لها وخـبرة و
احلـــرص واألمــانــة ونــظــافــة
اليد  ونحن نفتقد للكثير من
ـوذجا من ذلك  فلـو أخـذنا 
صـرفي العراقي في الـنظـام ا
ـاضي ســبـعــيـنــيـات الـقــرن ا
عـنـدما كـانـت موجـودات بـنك
الــرافـدين مــائــة مـلــيـار دوالر
ية تـنافس اكـبر الـبنـوك العـا
في امـريكا واوربا عـندما كان
الــعـــراق دولــة فـــيــهـــا رجــال
إقـتصـاد ومصـرفيـون عظـماء
كـــان لــديه غــرفــة تــســمى في
حــيــنــهــا (غــرفــة الــتــخـطــيط
االستراتـيجي في بيع وشراء
الذهب في الصفقات الدولية)
الـتي أطلقت عـليها الـصحافة

االمــريــكــيــة آنــذاك تــســمــيــة
(الــغــرفــة الــشــيــطـانــيــة) في
الـعراق. فـما هي أهـداف هذه
الـغرفـة الـشيـطانـية?? ان مـقر
هـذه الـغــرفـة في بـغـداد لـكن
الـسوق الذي تـعمل فيـه بعيد
عـن الــعــراق وهــو أمــر الفت
ــتـقــدمـة حـقــا إذ أن الـدول ا
تبدأ خـطواتهـا احلقيـقية في
بــرامج تــنـمــويــة شـامــلـة من
االقتـصـاد ولـيس من اخلطب
الــســـيـــاســيـــة والــشـــعــارات
الـــتـــعـــبــويـــة الـــتـي تـــخــدر
الـشــعـوب وال تـضـيف شـيـئـا
حلــيـاتـهم وغــالـبـا مــا تـشـكل
عــائـقـا امــام خـطط الـتــنـمـيـة
والــتـطــويـر الــتي حتـتــاجـهـا
اجملــتــمــعـمــات فـي خــطـوات
الـتـأسـيس واالنـطالق صـوب
ضـــفــة الـــتــقــدم والـــتــطــور 
وينـقل تـفـاصيـل هذه الـغـرفة
عـن مــــديـــــر عـــــام مـــــصــــرف
الرافـدين في ذلك الوقت وهو
شـخـصـية مـصـرفـية وعـقـلـية
اقـتـصـاديـة عـراقـيـة مـعـروفـة
حــــــيث ذكــــــر أنه فـي زيـــــارة
ــتـــحــدة بــشــأن لــلـــواليــات ا
ــصـــرفــيـــة بــ الـــعالقـــات ا
الــعــراق والــبــنــوك الــدولــيـة
وخاصة "تشيز مانهاتن بنك"
وهـو أكـبـر بـنـوك الـعـالم في
حــ كـان مــصـرف الــرافـدين
في ذلـك الــوقت أكـــبــر بــنــوك
الــــوطن الــــعـــربي والــــشـــرق
األوسط وأضـخمـها من حيث
حـــــجـم األصــــول والـــــفــــروع
وجـودات ويـشـير إلى أن وا
مـوجودات مـصـرف الـرافدين
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فـي ذلك الـــــوقت بـــــلــــغت 30
مـلـيـار ديـنـار عـراقي  عـنـدما
كانت قـيـمـة الديـنـار الـعراقي
ثالثة دوالرات وثالث سنتا
ـبـلغ يــصل إلى مـائـة أي أن ا
مــــلــــيـــــــار دوالر أمــــيــــركي 
ـــلــيــار دوالر (عــنــدمـــا كــان ا
مــبـــلـــــغـــا ضـــخـــمــا جـــدا له

قيمته).
تـــكـــدست الـــكــثـــيـــر من هــذه
األمـوال الــطـائــلــة من جتـارة
عراقية لم تخطر ببال الكثير
فـــقـــد كــــانت مـــهـــمـــة غـــرفـــة
الــتــخــطــيـط االســتــراتــيــجي
تـتـمـحـور حـول شـراء الـذهب
ـية وبـيـعه في األسـواق الـعـا
وحتــديــدا من ســوق االحتــاد
الـسـوفـيـتي وكـان الـقـائـمون
عــلى هـذه الـغــرفـة يـتــابـعـون
موسم القمح السوفيتي فإذا
ــوسم وفــيـرا فــمــعـنى جــاء ا
ذلك لـن يـــطـــرح الــــســـوفـــيت
مـزيـدا من الـذهب في الـسوق
ــيــة وهـــذا يــؤدي إلى الــعـــا
ارتفـاع سـعـر الـذهب فـيـبادر
الـعـراق إلى بـيع كـمـيات مـنه
مـحـقـقـا اربـاحـا كـبـيـرة وألن
حـقـول احلـنـطـة الـسـوفـيـتـية
تـقع في أوكــرانــيـا وروســيـا
فأن تـسـاقط الثـلـوج بكـمـيات
كبيرة يؤثر سلبا على كميات
احلـنـطـة الـسـوفـيـتـيـة وعـند
ذاك تـــــضــــــطـــــر الـــــقـــــيـــــادة
الـسوفـيـتيـة لـبيع كـمـيات من
الـذهب لـشراء كـمـيـات كـبـيرة
من احلـــنــطــة هــنــا يــحــصل
انـخفـاض في أسـعـار الذهب
فـــيـــســـارع الـــعـــراق لـــشـــراء

تـسـمـيـة - احلــمـايـات اخلـاصـة
ومكاتب الـسكرتارية -بـاستثناء
فــتــرات االنــتــخــابــات احملــلــيــة
ـانــيــة حـيث يــطل عــلـيك والــبــر
رشحـون وهم أنفسهم كل مرة ا
 ,يـظــهــرون عـلـى الـســاحـة دون
حـمــايـة أو حـاجـب لـيـنــقـلـوا لك
بـــرامــجــهم االنــتـــخــابــيــة الــتي
ـطـر الـغـزيـر واخلـيـر تـوعـدك بـا

الوفير والعيش الرغيد.
نـــعم لــــقـــد ورثت احلــــكـــومـــات
الــسـابــقــة من عــهــد الـســيــطـرة
البعثية ( 1968-2003 ) الكثير
ـشاكل  ,ومن الـطـبـيعي أن من ا
يــكــون جــهــاز الــدولــة مــصــابــا
بــإمـــراض - احلـــزب الــقـــائــد -
آنـذاك  ,ولــكن عــنـدمــا تــشــكـلت
احلـكومـة اجلديـدة بعد الـتغـيير
عــام 2003 ســـارت عــلـى عــكس
ـركـزية النـهج الـذي ورثـته من ا
ـفـرطــة والـقـوانــ الـسـائـدة , ا
ــر األمـريـكي إلى فـمـن حـكم بـر
مـجـلس احلـكم إلى االنـتـخـابات
الـــــتي أفـــــرزت والزالـت تـــــفــــرز
حـكــومـات مـحــاصـة طـائــفـيـة –
سـيـاسـيـة  ,يـحـكـمك مـن خاللـها
أكثر من شخص وأكثر من حزب
ولكل حـزب جناح مـسلح يتدخل
بــأمــور الــدولـة عــنــدمــا يــشــعـر
بـالـتـهـديـد أو عـدم أعـطـائه جـزء
ــالـــيــة مـن كــعـــكــة الـــســـلــطـــة ا

والسيادية.
لـقد أدت احملـاصصة الـسيـاسية
ـتـسم بـها ـقيـتـة ا والطـائـفـيـة ا
نـــظـــام احلـــكم فـي الــعـــراق إلى
تـــعـــطـــيـل كـــبـــيـــر فـي تـــشـــريع
همة التي تمس حياة القوان ا
ــواطــنــ ,والى روت عــمــوم ا
ــــعــــامالت طــــويـل في ســــيـــــر ا
احلــــكــــومــــيــــة  ,ثـم إلى فــــروق
واضـحـة في تـنـمـيـة احملـافـظات
ــنـتــجـة وخــاصـة احملــافــظـات ا

اإلسـالمية تـتنـاغم مع مـتطـلبات
ــــســـاكــــ الـــذين الــــفـــقــــراء وا
سـاواهـم الـنــبي مــحــمـد ( ص )
واخللفاء الراشدون ( رض ) من
بعـده مع أغنيـاء ووجهاء قريش
ـتـنـفـذين ,وعـدم وجـود وسـيط ا
بـ اخلـلــيـفـة وعــمـوم الـنـاس ,
عــنـدمــا يــتـطــلب األمــر مــقـابــلـة

اخلليفة أو كبير القوم .
إلى أن جــاءت الـــدولــة األمــويــة
وغـــــيــــرت كل شـيء نــــتــــيــــجــــة
ـطـلـقـة علـى احلكم سـيـطـرتـهـا ا
بــحــيث أصـبـح اخلـلــيــفـة يــقـدم
صلحة صلحة اخلاصة على ا ا
الـعـامـة وهي خـدمـة نـفـسه ومن

يواليه من الرعية  ,
وزاد الـــتــــرف والـــرفـــاهـــيـــة في
ا جعـل اخلليفة ـلوك  قصور ا
مـعــاويــة بن أبي سـفــيـان يــقـوم
بـإنـشــاء مـنـصب - احلــجـابـة -
الـــــتي حتــــولـت بــــعـــــد ذلك إلى
وظيـفـة أدارية حلـمايـة اخلـليـفة
من الــقـــتل واالغـــتــيـــاالت كــذلك
ـــراجــعــ تـــنــظـــيم مـــقــابـــلــة ا
لـــلــخـــلـــيـــفـــة حـــسب مـــركـــزهم
االجـــــتــــمـــــاعي والـــــســــيـــــاسي
واالقتـصادي  ,الن اخلـليـفة هـنا
يــعـتــقـد انه اغـتــصب احلـكم من
مـســتــحــقــيه كــذلك هــو تــقــلــيـد
فـــارسي ورثه احلـــاكم الـــعـــربي
نتيجة الـفتوحات اإلسالمية ,ثم
تـكــررت احلـالـة في عـهـد الـدولـة
الــعـــبــاســيــة وأصــبح احلــاجب
يـتــدخل في أمـور الــدولـة كــافـة,
واســتــمــرت  –احلــجــابــة  –في
الــعــهــد الــعـثــمــاني ولــكن حتت
مــســمــيـات مــخــتــلــفــة يــقــررهـا
احلـاكم األجنـبي بعـد أن سقطت
اخلالفـة من أيدي العـرب نتـيجة
طـغيـان الـبعض مـنـهم وتـفردهم

باحلكم لهم و عوائلهم .
واسـتمـرت إلى يـومنـا هذا حتت

من أشـهر القـوان التي أقـرتها
ــاركــســيــة قــانــون الــنــظــريــة ا
الـتـرافق الضـروري بـ عالقات
ـنـتـجة اإلنـتـاج وصـفة الـقـوى ا
ومـــســــتـــواهـــا أي إن أســـلـــوب
اإلنـتـاج الـسـلعـي واخلدمـي هو
الــذي يـحــدد تــركـيــبـة اجملــتـمع
وأفـــكـــاره وشــــكل مـــؤســـســـاته
ويــرسـم حتــوالتـه وتــطـــوراته ,
وعليه فان كل حتول في أسلوب
اإلنـتــاج يــسـتــدعي بـالــضـرورة
حتوالً فـي النـظـام االجـتـماعي ,
وفي الـعملـية اإلنـتاجيـة ال يؤثر
الــنــاس في الــطــبــيـعــة فــقط بل

يؤثر بعضهم ببعض .
—UJ ô« iŠœ

فـكر والـفيـلسوف لقـد استفـاد ا
ـاني كـارل مـاركس (– 1818 األ
 (1883من اكــتـشـافــات الـعـلـوم
الـطـبـيـعيـة والـبـيولـوجـيـة التي
حتــقــقـت خالل الــقــرن الــتــاسع
عشـر والتي سـاهمت في دحض
يتافيزيقية في التفكير األفكار ا
مـطبـقا تـلك األفكـار علـى احلياة
االجتماعية ونظمها االقتصادية
والـــســـيــــاســـيـــة  ,كــــذلك وضع
ماركس حداً للـمفهوم الذي يرى
أن اجملتـمع جتمع إلي من أفراد
يـتــحــولــون ويـتــبــدلــون حـسب

أهواء السلطات واحلكومات .
أمـا الـنظـريـة اإلسالمـيـة تـقول :
ـســلم الـواعي أسـالمه مـقـرون ا
ــســؤولــيــة من خـالل مــد يـد بــا
ــريض ن يــحـــتــاج كــا الــعــون 
والــــغــــريـق ومن ظـل الــــطــــريق
بعيداً عن االنعزال أو الفرار من
الـســاحـة االجــتـمــاعـيـة  ,أي أن
الــنــظـــريــة اإلسالمــيــة نــظــريــة
أخالقــيــة شــمــولــيــة اســتــمـدت
جـــذورهــا من الــقــرآن والــســنــة

النبوية .
لـــذلك كـــانـت بـــدايـــات الـــدعــوة

ـكن أصالح الـبني ومن خالله 
دمرة من التحتية للمحافظات ا
جرائم داعش ,نتيجـة استيعابه
أعــداد كـبـيـرة من الــعـامـلـ في
ــدنـــيــة مـــجــاالت الـــهــنـــدســـة ا
يكانيك والصيانة والكهرباء وا
وغـيـرهـا  ,و تـشـغـيل مـا ال يـقل
عن مــلــيــون مـــشــتــغل في حــال
عـملت احلـكـومـات احمللـيـة على
تـطــويـر إمـكــانـات هـذا الــقـطـاع
والـنـهــوض به من جـديـد  ,بـدالً
من االعـــتـــمــــاد عـــلى الـــقـــطـــاع
النفطي الـذي هو أقل القطاعات

تشغيالً لأليدي العاملة .
فـهل تــعـلم أن الــشـعب الــكـنـدي
يـبـلغ تـعـداد سـكـانه  34مـلـيـون
ـــنـــظـــمـــات نــــســـمـــة  ,وعـــدد ا
التطـوعية فيه  110ألف منظمة
ــنـتــمـ ألــيـهـا  ,بـيــنـمــا عـدد ا
ملـيوني مواطن بصـورة رسمية
مع وجـــود  12مـــلــــيـــون عـــامل
ـــنـــظـــمـــات تـــطـــوعـي .. هـــذه ا
اإلنـسـانـيـة جتـمع سـنـويـاً مـبلغ
مـلــيـاري دوالر تــصب كـلــهـا في
خـدمة اإلنـسان  ,وبـذلك يـضرب
لـــنــا الـــشــعـب الــكـــنــدي مـــثــاالً
واضــحـاً عــلى خــدمــة اإلنــسـان
والــتـــضــحـــيــة من أجـل خــدمــة
مــجـــتــمـــعــهم الـــنــاهـض نــحــو

اإلمام. 
qLŽ d¹uDð

ـواطن وفي الـبــلـدان األوربـيـة ا
وحـــــتى الالجـئ من الـــــبــــلــــدان
األخــرى يــحــصـل عــلى الــســكن
والـــعــيش الــكـــر ويــكــرس كل
حــيــاته من اجل تــطــويــر عــمـله

وخدمة بلده .. 
واطـن يعـمل إمـا في الـعـراق فـا
ليالً ونهاراً من أجل توفير لقمة
الــعــيـش والــســكن الــبــســيط له
ــوتـون وألطــفــاله  ,وأكــثــرهم 
وهم مطـلـوبـون أقسـاط الـقرض
الــعــقــاري أو قــروض صــنــدوق
اإلسـكـان ,عـنـدئــذ تـنـهــال عـلـيه
الـشـتـائم من الـورثـة الـشـرعـي
وغــيـــر الـــشــرعـــيــ  ,الن تـــلك
ـمــتـازة الـقــروض من الـديــون ا
الــتـي البــد مـن تــســـديـــدهــا وال
وت.. يجوز إلغائـها حتى بعد ا
ــصــري د وكــمــا قــال الــكــاتب ا
.مـصطـفى محـمود ( ومـا يحدث
هذه األيـام أن الكل يـرفع األيدي
بالدعـاء لرفع الظلم  ,ولكن الكل
ظـــالم مــســـتــبــد فـي دائــرته فال
يـسـتـجـاب دعـاء وتـغـرق الـدنـيا
ـظـالم أكــثـر وأكــثـر). لـذلك فـي ا
ســوف نــبــقـى شــعــبــا يــحــكــمه

احلاجب والثقافات الهابطة.

لــــلــــنــــفط والــــغـــاز  ,مـع زيـــادة
الـتـركيـز الـسـكاني فـي محـافـظة
ـــــغـــــرقــــــة أيـــــضـــــاً بـــــغــــــداد ا
ـــــــروريــــــة بــــــاألزدحـــــــامــــــات ا
والتفجيرات الدموية  ,وكنتيجة
طـــبـــيـــعـــيـــة لـــتـــركـــز األجـــهــزة
احلــكــومــيـــة هــنــاك رغم وجــود
مـجــالس احملـافــظـات ومـنــحـهـا
صالحـيــات مـحـدودة  ,حـيث إن
غــالـبــيــة األجــهــزة احملــلـيــة في
الوحدات اإلدارية بـقيت مرتبطة
ركـزية في الـعاصمة باألجـهزة ا
بــغـداد حتت تــسـمــيـة الـوزارات
السيادية ومنها دوائر وشركات
ـــالـــيـــة وزارة الـــنـــفـط ووزارة ا
ــا اثــر ــنــافــذ احلــدوديـة  , وا
ســلـبـاً عـلـى تـنـمـيــة احملـافـظـات
اجلنـوبية الغـنية بالـنفط والغاز
والـــتي لم حتــصـل إال عــلى قــدر
يـسـيـر من مـبـالغ الـبـترو- دوالر
ــتـفـق عـلــيــهــا قــانـونــاً في كل ا

موازنة سنوية.
W Ëb « “UNł

إن أمراضاً كثيـرة ما تزال قائمة
في جهاز الدولة العراقية  ,منها
تـــضـــخـــمـه الـــعـــددي وتـــخـــلف
وسـائــلـه واســتـهـالكه لــنــفــقـات
كــثـيـرة  ,كـلــفت وال زالت تــكـلف
ــلـيــارات من الــدولــة عــشــرات ا
الـــدوالرات ســنــويــاً عـــلى شــكل
رواتب ومـــصــروفـــات صـــيـــانــة
ومـصــروفـات عــامـة  ,وانــتـشـار
قـراطية وغير العالئق غـير الد
وضوعيـة في أغلب تشكيالته, ا
إضـــافـــة إلى عـــدم أإلنـــتـــاجـــيــة
ـتوخـية مـنه بسـبب االسـتيراد ا
ــواد الـغــذائــيـة االســتـهـالكي (ا
وســـلع االســتـــهالك اخلــاص ) ,
كـــذلك تـــفــشي الـــفــســاد اإلداري

الي في معظم مفاصله . وا
أن مــشـكــلــة أدارة الـتــنـمــيـة في
ـــا تــرتــبط الــعــراق اجلـــديــد أ
بالوضع السـياسي واالجتماعي
الـتي ال بـد من دراستـهـا من قبل
عـلــمــاء االجـتــمــاع والـســيــاسـة
واالقتصاد  ,خاصـة بعـد حترير
الـــــــعــــــراق مـن داعـش وعــــــودة
دن االسـتـقـرار والنـازحـ إلى ا
احملـررة ( صالح الدين  ,االنـبار
 ,نـيــنـوى ) وتـوفـيـر فـرص عـمل
لـلــعـاطــلـ عن الــعـمل  ,ووضع
بــرامج لـلــقـضـاء عــلى الـبــطـالـة
ومـحاربة الـفقر من خالل تـفعيل
الـــقـــطــــاع اخلـــاص بـــواســـطـــة
االسـتـثـمار والـقـروض الـطـويـلة
اآلجل  ,وتـنــشـيط قـطـاع الـبـنـاء
واإلنــــشــــاءات الــــذي هـــو قــــلب
االقــتـصـاد وشـريــانه الـنـابض ,
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ـيـاه يـرتـبط ارتـبـاطـا وثـيـقا أمـن ا
ــاء بــاألمن الــغـــذائي ويــكــتــسب ا
الـعـذب أهــمـيـة خـاصــة في جـمـيع
ـكن لـلـحـياة حـيث ال  دول الـعـالم
بـــوجـه عــام واإلنـــســـانـــيــة بـــوجه
خاص أن تقوم أو تسـتمر وتتطور
ياه العذبة من دونه ,وتقدر كمية ا
ـئـة من جـمـلـة مـيـاه بـحوالي  3بـا
الـعــالم وهي نـسـبــة قـلـيــلـة فـلـذلك
نـشـبت الـكـثــيـر من الـنـزاعـات بـ
ــتـــجــاورة عــلـى مــصــادر الـــدول ا
ـيـاه في مـختـلف مـنـاطق الـعالم, ا

وألجـل حلّ هـــــذه الـــــنـــــزاعــــات 
تــشــريع الــقـوانــ الــدولــيــة الـتي
ـائية تنـظم العالقـات واحلصص ا
بــ هـذه الــدول لـغــرض حل كـافـة
ـنـطـقة أنـواع االشـكـاالت بـيـنـهـا. ا
الــعــربـــيــة تــقع في اجلــزء األكــثــر
جفافا من العـالم بسبب قلة هطول
ـطر فـيهـا وهذا سـبّب محـدودية ا
تـجددة في ـائيـة ا وارد ا ونـدرة ا
ــقــارنـة مع ــنــطـقــة الــعـربــيــة بـا ا
ــتــنــامــيـة الــزيــادة الـســكــانــيــة ا
ــوارد بــاالضــافــة الى أن مــعــظم ا
ــنـطــقـة ــائــيـة الــسـطــحـيــة في ا ا
العربية هي مـياه مشتركة مع دول
خارجـية وهـذا يهـدد أمن وسالمة
ــــوارد بـــالــــرغم مـن ابـــرام هــــذه ا
االتفاقيات الدولية ب كل من دول
ـصب. ولو نـبع ودول اجملرى وا ا
ـيـاه فـي نـهري حتـدثـنـا عن أزمـة ا
دجلة والفرات في العراق فنجد أن
نبع تمتلك تركيا باعتبارها دولة ا
مــيـزة جــغـرافـيــة واسـتــراتـيــجـيـة
تتـمثل بـالسـيطرة الـكامـلة على كل
من هــذين الــنــهــرين في مــواجــهـة
تـشاطئـت معـها وهما الدولـت ا

سوريا والعراق.
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وقد عملت منذ سنوات طويلة على
ــــــوقع االســــــتــــــفــــــادة من هــــــذا ا
اجلــغــرافـي فــعــمــلت عــلى انــشــاء
عــــشــــرات الــــســــدود الــــعــــمـالقـــة
ـــيــاه وتـــخـــزيـــنـــهــا الســـتـــغالل ا
واالستفادة منـها وآخرها وأكبرها
كــان مـشــروع غـاب الــعـمالق الـذي
يُــعـدّ أضــخم مــشــروع في الــعـالم
ويـشـمل ثـمـاني مـحـافـظـات تـركـية
وعـنــد إتـمــامه سـتــقـارب مــسـاحـة
ـــرويـــة مـن خالله 8,5 الـــزراعــــة ا
ـئة مـلـيـون هكـتـار أي نـحو 19 بـا
ــرويـة في مـن مـســاحــة األراضي ا
تـــــركـــــيـــــا ومـن أهم ســـــدود هـــــذا
ـشــروع سـد أتـاتـورك الـذي دشن ا
في تــمـوز  1992ويــقع عــلـى نــهـر
الـــفـــرات وآخـــرهـــا ســـد ألـــيـــســو
الـعـمالق الـذي اكتـمل مـؤخـراً على
ـلئه بـاشرة  نـهر دجـلة وسـتـتم ا
في شهـر حزيـران القـادم وستـكون
ــاء كــارثـيــة عـلى نــتـائج مــلــئه بـا

الــعــراق في انــخــفــاض مــنـاســيب
ـيـاه في نـهـر دجـلـة وفي األهوار. ا
ـفاوضات عمـلت تركيـا في جميع ا
ـــلـف بــربـــطه الـــتي تـــخـص هــذا ا
ـلـفـات أخـرى مـنـهـا سـيـاسـية أو
أمنية وأخرى اقتـصادية لنيل أكبر
ـكـاسب لـصاحلـها, كن من ا قـدر 
وأشـهـد بـأن تـركـيـا ادت دوراً ذكـياً
ـلف بالـرغم من في ادارتـهـا لـهـذا ا
وجود القوان الـدولية التي تنظم
ذلك حــــــيـث ان أصل اخلـالف هـــــو
ـــائــــيـــة عـــلـى حـــجـم احلـــصـص ا
للنهرين فتركيا تسيطر على نصف
هــذه احلـــصص والـــنـــصف اآلخــر
يــقــسـم بــ الــعــراق وســوريــا مع
الـعــلم بـأن تــركـيـا تــمـتـلك فــائـضـاً
مائـياً يزيـد عن حاجـتها األسـاسية
في مـنـطقـة األنـاضـول مقـابل عـجز
مــائي كــبـــيــر تــعــانــيه مــنه كل من
سوريـا والعـراق خاصـة ان العراق
يــعــاني من فــقــر كـبــيــر بــإجــمـالي
ـــائـــيــــة بـــوصـــفه دولـــة مـــوارده ا
ـشــكـلــة أن تـتــنـازل مـصب. وحـل ا
تـــركــيـــا عن جــزء مـن حــصـــصــهــا
ــائـــيــة الـــفــائـــضــة الى الـــعــراق ا
وسـوريـا ولـكن تـركـيـا جتـد ان هذا
احلل غــيـر مــنــطــقي ألنه لــيس من
ـلـيـارات من ـعـقـول أنـهـا تـنـفق ا ا
الــــــدوالرات النــــــشــــــاء الــــــســـــدود
ومايـرافق ذلك من صـرفيـات هائـلة
مـن نفـقـات لـتـشـغـيل وصـيـانـة تلك
ــيــاه الــســدود واحملــافــظــة عــلى ا
اخملـزونـة من الـتلـوث وبـاسـتـخدام
الــتـكــنـلــوجـيــا احلـديــثـة ان تــقـوم
بـالـتــنـازل عن جـزء من حــصـصـهـا
ـــائـــيـــة دون مـــقـــابل وهـــذا أمـــر ا

منطقي.   
تـــســـتـــنــد تـــركـــيــا مـن الــنـــاحـــيــة
الـقــانـونــيـة عـنــد تـفـاوضــهـا حـول
ائـية على قاعـدة مهمة احلصص ا
وهي ان الـقــوانـ الــدولـيـة تــمـنع
ـاء وانــشـاء أســواق خـاصـة بــيع ا
بـــذلك بــاعــتــبـــاره مــادة اســاســيــة
لــلــحـــيــاة واليــجــوزمن الـــنــاحــيــة
االنـسـانـيـة اسـتغـالله أو بيـعه الى
الــدول الــتـي حتــتــاجه وحــجــتــهــا
ــاء كــمـادة أولــيـة بــانـهــا التــبـيع ا
ألنــهــا قــامـت بــتــحــويــله من مــادة
أولـيـة الى مـادة  صـنـاعـيـة (سـلـعة
ذات نـفــقـات) ألنــهــا أنـفــقت عـلى (
الـتـخـزين والـتـشـغـيل والـصـيـانة )
لـذا فـانـهــا تـتـعـامـل مـعه عـلى هـذا
األســاس وبـذلك حـمت نــفـسـهـا من

أي مخالفة قانونية.
مـا أريـد قوله بـأن الـعـراق يجب أن
ــيــاه وعـلى يــدرك خـطــورة مــلف ا
ان أن تـتعامل معه احلكومـة والبر
ــــلــــفــــات بــــجــــديــــة ألنـه من أهم ا
وأخـــطــرهـــا وأكـــثـــرهــا مـــســـاســاً
ـواطن الـعـراقي وتــهـديـداً حلـيـاة ا

ولـقــد بـدأت بــوادر هـذه اخلــطـورة
أكــثـر وضــوحـاً في هــذا الـعـام  مع
قـلــة األمـطـار لــذا عـلـيــهـا أن تـأخـذ
دورها الـوطني بالـتخطيـط العلمي
ـيـاه الـسـلـيم حلل مـشـكـلـة شـحـة ا
ووضع اخلــطـوات الـصـحـيـحـة مع
وضع الـتوقـيتـات الدقـيقـة للـتنـفيذ
بالغ الكافية لتحقيق وتخصيص ا
ــــكن ادراج أهم هــــذه اخلــــطــــة و
اخلـطـوات الـواجب عـلى احلـكـومة

اتخاذها وهي:
1-التـخطـيط النشـاء سدود جـديدة
بـعد اختـيار أمـاكنـها بطـرق علـمية
ـيـاه الـتي مــدروسـة اليـقـاف هــدر ا
تـذهب مــعـظــمـهــا الى الــبـحـر دون

االستفادة منها.
وجودة ة ا 2-ادامة السدود القد
في الـــعـــراق وذلك بـــاالســـتـــعـــانــة
باخلبـرات األجنبـية في هذا اجملال
لكي تتسع لكميات أكبر في تخزين
ـيـاه ألن مــعـظـمـهـا تــعـمل حـالـيـاً ا
شاكل بـطاقات مـنخـفضـة نتـيجـة ا

وجودة فيها. الفنية ا
3-الــــتــــعـــاون مـع تـــركــــيـــا عــــنـــد
لف بـتـقد الـتـفاوض حـول هـذا ا
الــتــســـهــيالت االقــتــصــاديــة ورفع
حـــــجـم الـــــتـــــبــــــادل الـــــتـــــجـــــاري
واالقـتــصـادي بــ الــبـلــدين وهـذا
سـيخـلق مرونـة كـبيـرة من اجلانب
ـائية التـركي في زيادة احلصص ا

للعراق.
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4-التـعـاون مع تركـيا في مـايخص
ـا يحـفظ سـيادة ـلـفات األمـنيـة  ا
ــسـاس بـأمن اي الــطـرفــ وعـدم ا
من الـبـلـدين وهـذا أيضـاً سـيـشجع
اجلـانب الــتـركي لـزيـادة احلـصص

ائية للعراق. ا
5-الـتــعـاون مع تـركــيـا في تـنــفـيـذ
مشاريعها اخملطط لها منذ سنوات
ــيـاه الــعـذبـة طــويـلــة في تـوفــيـر ا
لـلـبـلـدان الـتي حتـتـاجـهـا وأهـمـهـا
يـاه من العراق إلى (مشـروع نقل ا
ـياه من الـكـويت) و(مـشـروع نـقل ا
شاريع العراق إلى األردن) وبقية ا
ـياه الى دول ـستـقبـليـة لتـزويد ا ا
اخلــلـيج أو أيــة دول أخـرى ,وهـذا
الــتــعـاون فـي اعـتــقــادي ســيــحـقق
فـائدة اقـتصـادية كـبيـرة الى تركـيا
والى الـعـراق حـيث سـتـقـوم تـركـيا
بــدفع مـــبــالغ كــبــيــرة الى الــعــراق
يـاه اخلـاصة كـضـريبـة عن مـرور ا
ـشاريع في أراضيـها وكذلك بتلك ا
سـتــقـوم تـركــيـا بــزيـادة احلـصص

ائية اخملصصة للعراق. ا
لف مـانحـتـاجه للـتعـامل مع هـذا ا
اخلــطــيــر أوالً الى احلسّ الــوطـني
احلكـومي بحـجم اخلطـورة وحجم
الــكــارثــة فــيـه وثـانــيــاً الـى الــنــيّـة
احلــقـيــقــيـة لــلــعـمـل اجلـاد ووضع
اســتــراتـيــجـيــة مـحــكـمــة لـتــجـاوز
اخملـــاطــــر وأخــــيــــراً الى الــــدهـــاء
السياسي في إدارة ملف التفاوض
مع تــركــيــا ومـع اجملــتــمع الــدولي
وأخـيــراً احلـاجـة لالسـراع من اآلن
بـــاتــخـــاذ اخلـــطـــوات الــســـريـــعــة
والـفوريـة للـتـعامل مع األزمـة التي
بـدأت تـتـفـاقم بـشـكل مـخـيف وعدم
تـأجـيـلـها أكـثـر من ذلك واالنـشـغال
ـكاسب بـالصـراعات السـياسـية وا
احلـــزبــيــة واالنـــتــخـــابــيــة ووضع
مـصـلـحـة الـعـراق وشـعـبه فـوق كل
صـالح الشـخصـية واحلـزبية ألن ا
ـتـقـاعـسـ الـتــأريخ لن يـرحم كل ا

في مصالح العراق.
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كـــمــيــات كــبـــيــرة من الــذهب
تـفوق مـا  بيـعه من خـزينه
في أسـواق نـيـويـورك ولـنـدن
وغـــــــيــــــرهـــــــا من األســــــواق
الـدولـيـة وبـهـذا تـزداد كـمـية
الذهب في الـسوق الـعراقـية
ومن خـالل متابـعة الصـحافة
األميـركية والـدولية لألسواق
ـيـة ـالـيــة والـتـجـاريـة الـعـا ا
وصـفت بـعض الـصـحف تـلك
الــغـرفــة الـعــراقـيــة بـالــغـرفـة

الشيطانية.
…eOL²  jDš

في الواقع نـكـتشف أن عـقوال
ماليـة واقتصـادية عراقـية قد
وضـــعت خــطـــطــا مــتـــمــيــزة
ية للتعـامل مع االسواق العا
 ولـنــا مـثـال رائع بـحـسـقـيل
ــالـــيــة في ســـاســون وزيـــر ا
ــلــكي حــيث أرسى الـــعــهــد ا
دعــائم بــنــاء مــالي مــصــرفي
إقـتصـادي رص ومـحكم في
ذلك الــزمن وألزمــنــة الحــقــة.

ـالي ـصـرفي وا إذن الـعـمل ا
واإلقـــتـــصـــادي ال يــــتـــحـــقق
جنـــــــاحـه إال إذا تــــــــوفـــــــرت
مقوماته التي ذكرناها .ان ما
تمـخض عـنه مؤتـمر الـكويت
من نـتـائج ال تـغـني عـن جوع
وال تسـد رمقـا النـفس تتـقزز
من الــــــــهـــــــبـــــــات وحـــــــاالت
اإلســتــجــداء  وقــد عــيــرونـا
أصـدقـاء وأعـداء وأسـمـعـونـا
كالمـا قـاسـيـا  مـثال الـنـائـبة
اذا الـكويـتية الـتي صرحت "
نتبـرع للـعراق وهو بـلد غني
أضـاعت وأهــدرت حـكــومـاته

أمواله" وغير ذلك . 
الـــــكـــــثــــــيـــــر من اخلـــــبـــــراء
اإلقتـصـاديـ يجـمـعـون على
أن مـــــا أفـــــضـي إلـــــيـه هـــــذا
ـؤتمـر من مـنح ومسـاعدات ا
ـــجــــمـــوعـــهـــا ال تـــســـاوي 
إيـــرادات تــــصـــديـــر الــــنـــفط
الـعراقي لـيـوم ونصف الـيوم
أو لـيـوم  أي أن مـا حصل

عليه العـراق ال يساوي شيئا
وال يــداوي جـرحــا ومــخــجل
لـلغـاية وعـدم إستالمه أفضل
 والعـودة للتدبـير واإلهتمام
ـا يصدر من الـنفط وموارد
ـنـافـذ احلـدوديـة ـوانيء وا ا
والكمـارك وضبط كافة موارد
ــتـحــقـقـة ــصـدرة وا الـبــلـد ا
مــحــلــيــا ومــا حتــصل عــلــيه
وزارات ومــؤسـســات الــدولـة
فــأنــهــا كــافــيــة إلعــادة بــنـاء
وإعمار كافة محافظات ومدن
وقـــرى الـــعـــراق من شـــمـــاله
جلــنـوبه ولــيس احملــافــظـات
تـضـررة من اإلرهـاب فقط  ا
أضف لـذلك لـو  إسـتـرجـاع
مــــا إخـــتــــلــــسه ومــــا ســـرقه
ضـعـاف الـنـفـوس الـفـاسدون
لـوثـون فـهـذا يـسـد الـكـثـير ا
ـهـمـة لـيـست من احلـاجــة . ا
ـرحـلـة تـتـطـلب بـالـســهـلـة وا
تـضافـر كل اجلهود اخملـلصة

واألمينة .


