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موسكو

للمنتوجات الزراعية والصناعية
وهــــكـــذا بــــقي الـــعــــراق ســـوقـــا
لـألخـــريـن كـــمــــا هــــو واضح من
ـعدات ـكائن وا تـفكـيك او نهب ا
ــعــمل لــلــمــصــانع كـــمــا حــصل 
احلديـد والصلب في الـبصرة في
حـ هـنـاك مـعمـل حـديد وصـلب
ــســؤولـ ونــواب مــنـهم يـعــود 
حــالـــيــ واخــريـن ســابــقــ وال
يـــبــعـــد اكـــثــر من كـم واحــد  عن
ـــتـــوقف ـــصـــنع احلـــكـــومي ا ا
وهـنـاك مصـنع في كـربالء  يـعود
ـــســــؤولـــ في حــــ مـــصـــانع
الـدولـة مـتـوقـفـة  ,وهـذا هـو قـتل
مــتــعــمـد لــلــصــنــاعـة الــعــراقــيـة
وماجـري لـلـصنـاعـة كـذلك حصل
لـلقـطـاع الزراعي  ,اي ان العراق
سوق بامتياز لدول اجلوار   ,في
ـــــطــــلـــــوب من ضـــــوء ذلـك مــــا ا
ـقـبـلـة والـنـاجتـة عن احلـكــومـة ا
انـتخـابات  2018الـتي سـتـجري
ـــطــلــوب في 2018/5/12. مــا ا
ـــســتــقـــبل  الــتي من حــكـــومــة ا
ســـتـــشـــكـل عـــلى ضـــوء نـــتـــائج
االنـتـخـابـات وبـكل جـديـة هـو ما

يأتي :
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ــصــاحلــة 1- اعـــتــمــاد مــبـــد ا
الـوطنـية بـجديـة وعدم االسـتماع
الـى االطــــــراف الـــــــدولـــــــيــــــة او
االقــلـيـمـيـة  ,فــاجلـمـيع هم ابـنـاء
الــعـراق والـتــسـامح مــبـد اقـره
االسالم ومطلـوب ب االخوة في

البلد الواحد .  

والثـأرية حـديث طويل ومـتشعب
و ال نــــــود الـــــدخــــــول فـــــيـه رغم
ضــــرورة وضع الــــنــــقــــاط عــــلى
احلـروف كـمــا يـقـال الن لـيس كل
ا كـما الـذي حصل صـحيـحا لـر
يـــريــد الـــبــعض ان يـــروج بــهــذا
االجتاه  ,مـا حـصل مــأسـاة بـكل
ـعـاني  ,وسـيـتم الـتـركـيـز عـلى ا
اجلوانب االقـتصاديـة واخلدمات
 واالعـــــمـــــار .حـــــيـث مـــــر عـــــلى
االحــتالل خــمــســة عــشــر  عــامــا
ومـع مــلــيـــارات الــدوالرات الــتي
زادت عل الـف مــــلـــــيــــار ال يــــرى
الـشـعب الـعـراقي من ثـروته هـذه
شـيئـا يـسـتحق الـذكـر وال يـعرف
كـيف صرفت وايـن ذهبت عـدا ما
ـــطــلــعــون من ان ثــروة يــذكــره ا
الشـعب  بناء مـشاريع وموالت
ووحدات سـكنيـة وعمارات  ليس
في داخل الـبلـد بل خارج الـعراق
وكـما يبـدو  للـبعض  الـذي يقول
لـيس هـنــاك من يـريـد الـبـنـاء الن
االجــــنـــدات الـــتي وضــــعت قـــبل

االحتالل ركزت على ما يأتي:
 – 1تـفكـيك الدولـة العـراقيـة بكل
اجـهـزتـهـا الـعــسـكـريـة واالمـنـيـة
واخملـــابــراتـــيــة وهـــذه االجــنــدة
صهيونية –امريكيـة - بريطانية
وبــإســهــام فــاعل من بــعض دول
اجلــــــوار الـــــتـي ســـــاعـــــدت دول
الــعــدوان عــلـى احــتالل الــعــراق
وزرعت اخلــــنـــــجــــر في الــــقــــلب

العراقي .
2- جــــــعـل الــــــعــــــراق ســــــوقــــــا

مـسـؤولــيـات ومـهـام احلـكـومـات
مـعروفـة وال لـبس فيـها  ,وسواء
اكــان ذلك في نـظـام رأسـمـالي او
اشـــتــراكي او غـــيــر ذلك وســواء
ملكيا انـيا او  رئاسيا  , اكان بر
او جــــمــــهــــوريــــا . وابــــرز هـــذه
هـا م هي توفـير ـسؤولـيـات وا ا
االمـن واالمــــان لـــــشـــــعــــوبـــــهــــا
واالســـتــثــمــار االمـــثل لــلــمــوارد
ـتـوفـرة فـيـهـا من االقـتــصـاديـة ا
اجـل ضمـان الـعيش الـرغـيد كـما
يـقـال  ال أبــنـائــهـا وذلك بــاتـبـاع
ســيـاســات اقـتــصـاديــة حـكــيـمـة
بــعــرفــان خــبــراء  من الــوطن او
ن يرى االسـتعـانة بهم غيـرهم 
من اهل اخلـبرة والـتجـربة  ,لكن
الــعــراق فــيه كـوادر وال يــحــتـاج
الى االســـتـــعـــانـــة بــخـــبـــراء من
وضوع انتهى بعد اخلارج الن ا
ان اصبح الـعراق في زمن ما من
 الدول الـتي يـشـار الى عـلمـائـها
وخــــــبـــــــرائــــــهــــــا بـــــــاخــــــتالف
الـــتــخـــصـــصــات  ,يـــشــار الـــيه
بــــالـــــبـــــنــــان  ,لـــــكن لـألحــــداث
السياسية والظروف االقتصادية
واالمـــنــيـــة اثــرهــا الـــكــبـــيــر في
مجريات االحداث  ,حيث كان  ال
احتـالل العـراق  اثـاره الـكـارثـية
التي عـادت على الدولة الـعراقية
ـشـاكل الـسـيـاسـيـة واالمـنـيـة بــا
وزرعـت احملـاصــصـة الــطـائــفـيـة
واوجـــــدت مــــالم نــــســـــمع به او
نـعــرفه سـابــقـا  ,واحلــديث عـمـا
زرعــته الـطـائـفــيـة واحملـاصـصـة

اخلـريــجـ اجلـدد والــذين لـيس
لـــديــهم خـــبــرة فـي بــنــاء وادارة
الـتـعلـيم الـعـالي حتـديـدا بـسبب
قبول اخلـريج برواتب مـتدنية
حــيـث تــركــز ادارات ومــؤســسي
الــكــلــيــات االهــلــيــة عــلى الــربح
ــــالـي دون الــــتـــــركــــيـــــز عــــلى ا
اجلـوانب الـعـلـمـيـة . والـشـواهد

على ذلك كثيرة . 
6- حتديـد االسـتـيراد وتـنـظـيمه
ـنـتج الـوطـني من اجل حـمـايـة ا
ـكن انـتاجه وعـدم اسـتيـراد ما 

واستيراده  .
7- بــنـاء جــيش مــهــني خـال من
العناصـر الغريبة عن اجليش او
مــا يــســمى بــضــبــاط الــدمج مع
االســتــفــادة من ضــبــاط اجلـيش
الــعــراقي الــســابق  ,هــو جــيش
الـعــراق ولـيس جـيـش احـد غـيـر

العراق . 
8- اعــــادة الــــعــــمل بــــاخلــــدمـــة
االلـــزامــيــة واعــتـــمــاد الــتــدريب
نـظم في وحدات عـسكـرية  يتم ا
اســتــردادهــا من اجلــهــات الــتي
اسـتـولت عـلـيـهـا مع مـطـالـبـتـهـا
بـبـدل ايــجـار  عن اســتـخــدامـهـا

للفترة السابقة . 
9- االهـــــتـــــمـــــام بـــــالـــــعـالقــــات
اخلـــــارجــــيـــــة مع دول الـــــعــــالم
والــتــبــادل الــثــقــافي والــعــلــمي
ثل ال والـتـأكيـد على الـتـعامل بـا
ســيـمـا مـا يـتـعـلق بـالـتـعـامل مع
ـراكز طـارات وا ـواطـنـ في ا ا

احلدودية.
10- ســــيــــادة الــــقــــانـــون عــــلى
اجلمـيع دون اسـتـثنـاء  وتـفـعيل
دور احملـاكم في سـيـادة الـقـانون
ال نه واحد من اهم مباد احلكم

الرشيد ..
11- حتديـد عدد مرات الـترشيح
ـرتـ  فـقط  وال يـجـوز خوض
االنـتـخـابـات مـرة ثـالـثـة اذ لـيس
ـعــقـول ان يـتـكـرر انـتـخـاب من ا
ــقــراطــيــة ــا الــد الــفــاشل  ,ا

اعطاء فرصة لألخرين .    
الـــعــراق بـــحــاجــة الـى الــوحــدة
الـوطــنـيـة والـوحـدة الـوطـنـيـة ال
يبنيها االجنبي  بل بناتها ابناء
هـذا الـبــلـد مــنـطـلــقـ من اخـوة
ــشـتــركـات ـشــتـرك وا الـعــيش ا
ـــوحـــدة , االخـــرى والـــهـــويـــة ا

2--تشكيل احلكـومة بتكليف من
رئـيس اجلـمـهـوريـة ومن الـكـتـلـة
كـلف الـفـائـزة عـلى ان ال يـكـون ا
ن تولى الـسلطـة وثبت فشله ,
ويقدم استـقالته من احلزب الذي
يـنـتـمي الـيه ال نه اصـبح رئـيـسا
حلـكـومـة بـلـد اسـمه الـعـراق فـيه
قـومـيــات واطـيـاف ونـحل ديـنـيـة
ومـذاهـب مـخـتــلـفـة لــيـعــمل بـعـر
اقيته  وليس بقو ميته او مذهبه
او مــديــنــته  ,ويــكــلف وزراء من
سـتقـل اهل اخلـبرة والـكفـاءة ا
واعـتــمـاد الـتـخــصص في ايـكـال
الـوزارات . امـا الفـائزيـن مكـانهم
ان  ومـراقبـة اعمال مـجلس الـبر

احلكومة .
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3- اعـادة النـظر بـكل السـياسات
التي لم تفعل للعراق شيئا خالل
الـفــتــرة الـســابــقــة  وعـلــيــهـا ان
تسـتفـيد مـن جتربـة حكـومة عـبد
الــــكــــر قـــاسـم الــــتي حــــقــــقت
مــنـجـزات لـم تـسـتـطـع حـكـومـات
ــلـكي حتــقــيـقــهـا خالل الــعـهــد ا
الــــــفــــــتــــــرة من 1958 – 1921
والـتي ركـزت فيـهـا حكـومة تـموز
ستـشفيات دارس وا على بنـاء ا
ــصــانع  وتــوســيع الــتــعـلــيم وا
والــصـــحــة والــتـــعــلــيـم الــعــالي
واصــدار الـقــوانــ كـقــانـون رقم
80 وقـانـون االحوال الـشـخصـية
ـنطـقة الـعربـية ارقى قـانون في ا
وبــنـــاء الـــدور الــســـكــنـــيــة (دور
االسكان) وبناء مدينة سكنية في
احملـافظات سـميت مـدينـة الثورة

ولم يسمها باسمه .
 – 4تــــــأهـــــيـل الــــــقـــــطــــــاعـــــات
الــــــزراعي االقــــــتـــــــصــــــاديــــــة  ,
والــــصـــــنـــــاعي والـــــســــيـــــاحــــة

واخلدمات والنقل 
5- اعــادة الـــنــظـــر بــســـيــاســات
الـــــتــــعـــــلـــــيـم من حـــــيث االدوار
ـــتــعـــددة واضـــافـــة الـــدرجــات ا
واالفـراط في الـتــوسع بـالـتـعـلـيم
االهـــــلي الـــــذي يـــــكـــــاد ضـــــعف
ـؤسـسـات الـعلـمـيـة احلـكـومـية ا
وهـو مـا ادى الى تـردي الـتـعـلـيم
السـيمـا لـيس هـناك مـراقـبـة على
اخـتـيار الـقـيـادات اجلـامـعـية في
هـذا الـقـطـاع بـحـيث ان الـكـلـيات
االهــــلــــيـــة اصــــبـــحـت تـــخــــتـــار
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ة وعي مـن الـواضح أنَّ هــنــاك قــلـَّ
انـتــخـابي في اجملـتـمع الـعـراقي
بـل جــهل مـــطــبق بـــالــكــثـــيــر من
الــقــوانــ والــتــعــلــيــمــات الــتي
صـــــــدرت بــــــــشـــــــأن احلــــــــمالت

االنتخابية.
ـــفــــوضـــيـــة وكــــان يـــفـــتــــرض 
االنــــتـــخــــابـــات بــــشــــكل خـــاصّ
واإلعـالم بـــشــكـل عـــام الـــتـــحــرك
بشكل واسع لـلتثقـيف االنتخابي
واإلشـــــــارة إلـى الــــــــقــــــــوانـــــــ
والــتــعــلــيــمــات والــتــوجــيــهــات
الصادرة بهذا الشأن والسيما أن
العراق سيشهـد ثالثة انتخابات:
ــانـيـة في 12 االنـتــخـابـات الــبـر
أيــــار وانــــتـــخــــابــــات مـــجــــالس
احملـافظـات واالنـتخـابـات العـامة
فـي كــردســـتـــان الـــتي لـم يـــحــدد

تاريخها بعد.
واألنـكى من ذلك نـادراً مـا يراجع
ـــــهــــتــــمــــون ـــــرشــــحــــون أو ا ا
ـفــوضـيـة بـاالنــتـخـابــات مـوقع ا
ـســتــجـدات لإلطالع عــلى آخــر ا

بهذا الشأن.
WOÐeŠ W¹UŽœ

وكالمــــنــــا بــــالــــتــــأكــــيــــد لــــيس
ــتــعــلــقـة بــخــصــوص األخــبـار ا
باالنـتخابـات وبالـدعاية احلـزبية
والــتي سُـمـيت مـؤخـراً بـاألخـبـار
ـرغـوب فـيـهـا في الـعـراق غــيـر ا
أي بـعـبـارة أخـرى: األخـبـار التي
تـمأل اجملـال الــعـام بـالــضـوضـاء
ولـكن ال تــضـيف شــيـئــاً ذا صـلـة
بـتــوعـيـة الــنـاخـبــ أو الـنـقـاش

السياسي.
ويــقـول الــدكــتــور ولـيــد الــزيـدي
اخلـبــيـر في مـجــال االنـتــخـابـات
ـدير الـسابق لـقسم الـعمـليات وا
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا في ا
لالنــتـخــابــات في الــورشــة الـتي
انية ية اإلعالم األ نظمتها أكاد
فـي بــــيــــروت عـن دور اإلعالم في
انـتخـابـات عام 2018 ي الـعراق
إنَّ الــنـاخـب الــعـراقـي وبــعـد 14
عـامـاً علـى إجراء أوَّل انـتـخـابات
مـنذ الـتـغيـيـر الذي جـرى في عام
2003 يـــجـــد نـــفـــسه الـــيـــوم في
حيرة كبيرة ازاء انتخابات مهمة
ومــصــيـريــة بــالـنــســبـة لــلــعـراق

ومستقبله.
وال تــــأتـي حـــيــــرة الــــنــــاخب في

اختـيار حـزب أو مرشح لـيصوت
له بل بـسبب شـبه غمـوض وعدم
شـفافـيـة في آليـة االنـتخـاب التي
شمـلت على خيـارات وبدائل عدَّة
يجهلها الـناخب لضعف التوعية
والتثقيف االنتخابي فضالً عن
انـتــقـائــيـة أغــلب وسـائل اإلعالم
الــعــراقـيــة جلــوانب مــعــيــنـة من
التوعـية االنتخابـية وحجب نوع

آخر أكثر أهمية.
وفـيـمـا يـتـعــلق بـاسـتـخـدام آلـيـة
العد والفرز االلكتروني اجلديدة
ــا فــيه جنــدهــا غــيــر واضــحـة 
الكفاية بالنسبة للناخب العراقي
مع وجــود تـخـوف ومــحـاذيـر في
الــعـمل بـهـا وفـي نـفس الـسـيـاق
فــإنَّ آلــيــة اســتــخــدام الــبــطــاقــة
االلـكـتـرونـيـة وجــهـاز الـتـسـجـيل
والتحقق االلكتروني هي األخرى
بحـاجة إلى توعـية وتثـقيف على
مـستـوىً عالٍ فـهي تـتضـمن عدَّة
حـاالت مـنـها: نـاخب لـديه بـطـاقة
نـــــاخـب مـــــنـــــذ عـــــام 2014 ولم
يـحّدثـهـا وآخر حـدثـها ولـكنه لم
يــسـتــبــدلــهـا بــاجلــديـدة  –الـتي
حتـــتــوي عـــلى صـــورته وبــقـــيــة
الـبـيانـات الـبـايومـتـرية  –وثالث

حدّثها واستلمها. 
وكلّ حــالـة بـحـاجـة إلى تـوضـيح
لــلــنــاخـب ولــغــيــره فـي كــيــفــيــة
الــتــعــامل مـعــهــا; ألنَّ احلــالــتـ
األولى والــثــالــثــة يــحقّ فــيــهــمـا
لــلـنــاخب بــاحلــضــور إلى مــركـز
االقتراع والـتصويت أما الـثانية
فتمنعه من التصويت بسبب عدم
استـبداله لـلبطـاقة احملـدّثة. كيف
ستصل هذه الرسالة إلى الناخب
األمي أو الـــــــفالح أو الـــــــعــــــامل

البسيط وغيرهم?
5³šUM «  U¾

ــهــجــر/ الــنــازح ـا الــنـــاخب ا أمـَّ
فــحـدث وال حــرج فـهــو أكـثـر من
ضلَّ طريقه باجتاه التصويت في
االنــتــخــابــات الــقــادمــة فــهــنـاك
خــمــســـة فــئـــات من الــنـــاخــبــ
ـــهــــجـــرين ولـــكـلّ فـــئـــة آلـــيـــة ا
تـصـويت تـخـتـلف عن مـثـيالتـها
كيف يـستدل عـليهن هـذا الناخب
الــذي قـسم مـنــهم مـا زال يـعـيش
في اخلــيــام أو نـاخب آخــر نـازح
عاد إلى دياره فوجـد داره مهدمة

وبناية مركـز االقتراع الذي اعتاد
أن يـصـوت فـيه مـدمـرا. من يـقـدم
له الــتــوعـيــة والــتــثـقــيف بــشـأن

كيفية تصويته?
ويــضــيـف الــدكــتــور الــزيــدي أنَّ
األمــــر اآلخـــر الـــذي هـــو أيـــضـــاً
بـحاجـة إلى توعـية: مـوعد إعالن
نـــتــــائج االنــــتــــخـــابــــات. فالزال
احلـديث يجـري عن أنَّـها سـتُـعلن
في يـوم االقتـراع نـفـسه في ح
أن مـــا ســيــعـــلن من نـــتــائج هــو
أصوات األحزاب الـسياسـية فقط
ـرشــحـ حلـوالي 54000 دون ا
ألـف مـــحـــطـــة اقـــتـــراع عــامّ وال
تـــشـــمل حـــوالي 2500 مـــحـــطــة
تــصـويت خـاصّ مــنـهـا (أصـوات
ـــهــجــرين الـــقــوات األمــنـــيــة وا
ــعـــتـــقـــلــ في والــنـــازحـــ وا
ـــــــــــــــرضــى فـي ـــــــــــــــواقــف وا ا

ستشفيات). ا
وعــدا ذلك فـإنَّ نــتــائج مــحــطـات
االقــتــراع الــتي قــدمـت بــشــأنــهـا
ـــعــزولــة شــكـــاوى وطــعــون أو ا
بـســبب شـكـوك فــيـهــا في مـراكـز
الـــعــــدّ والـــفـــرز الـــرئــــيـــســـة في
احملافـظات هي األخرى لن تـظهر
نــــتــــائــــجــــهـــا فـي الــــيـــوم األوَّل
لالقـتـراع وهذه األخـيـرة حتـتاج
إلى مــدَّة ال تــقل عن عــشــرة أيــام
ـفـوضـية لـلـنـظـر فـيهـا مـن قـبل ا
والـبت بــشـأنــهـا فـضـالً عن نـظـر
الـهيـئـة الـتـمـييـزيـة لالنـتـخـابات
فيهـا وقراراتهـا بشأنـها وأخيراً
مصـادقة احملكـمة االحتـادية على
نـتـائج االنـتخـابـات الـتي حتـتاج
إلى عشـرة أيام أخـرى بعـد إيداع
ـفــوضـيـة الـنــتـائج لــديـهــا من ا
وهو يعني أنَّ نسبة قد تصل إلى
ـئـة  من أصـوات األحـزاب 90 بـا
الــســيــاســيــة فــقط ســوف تــعــلن
بـــشــــكلٍ أولي فـي نـــهــــايـــة يـــوم
االقتـراع أو في اليوم الـتالي أما
إعالن النتائج الرسـمية فستغرق
ب 10- 15يـــــــومـــــــاً مـن يـــــــوم
االقـــــتـــــراع في حـــــ حتـــــتــــاج
ـصـادقـة الـنـهـائـيـة إلى 25-20 ا

يوماً بعد يوم االقتراع.
ـــدد مــهــمـــة جــداً لإلعالن هــذه ا
عــنــهــا بــكل وضــوح وشــفــافــيــة
وتـوعـيـة اجلـميع بـشـأنـهـا سواء
كــانـوا نـاخـبـ أو مـرشـحـ بل
وحــتى عــلى مــســتــوى األحــزاب
الـســيـاسـيــة; ألن هـؤالء جـمــيـعـاً
يـتـوقـعـون إعـالن النـتـائـج كـامـلة
(عــــــلى مــــــســــــتــــــوى األحــــــزاب
) جلــــمــــيع أنـــواع ـــرشــــحـــ وا
التـصـويتـات يوم  12أو  13آيار
الـقادم عـلى أبعـد تقـدير وهـو ما
لن يحدث لذا التوعية والتثقيف

أمر ال بدّ منه!
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ولم يكن يعـتقد أنه سـينال الفوز
فـيـهـا األمـر الــذي اعـتـبـر الحـقـاً
مـــفــاجـــأة ولــكن مـــجــرد دخــول
االنــتــخـابــات كـان بــالــنـســبـة له
تـميزة نـافسـته ا صفـقة كـبيـرة 
وزيـــرة اخلـــارجـــيــة الـــســـابـــقــة
الـسـيـدة هـيالري كلـيـنـتـون كـما
ورد فـي كـــتــــاب " نـــار وغــــضب"
ــؤلــفه مــايــكل وولف. وكــشــفت
نـصـرمـة ما فـترة الـعـام ونـيّف ا
تــغــيّــر فـي أمــريــكــا وفي الــوقت
نـفـسه مـا ظلّ ثـابـتـاً في " الـبـيت
األبيض" وإذا كـان وزن واشنطن
قــد خفّ حــتى لـدى أصــدقـائــهـا
فإن مـا بـقي واضـحـاً عـلى الرغم
من  تقـلّـبـات الـرئيـس ترامب بال
حـــدود أو ضـــفــــاف هـــو " عـــقـــد
الـــصــفــقــات" وتـــلك من ســمــات
الــسـيــاسـة اجلــديـدة الــتـجــاريـة

بـــامــتـــيـــاز وهــو مـــا تـــعـــكــسه
تـغريداته الـشهـيرة أحيـاناً التي
يـنفرد بـها عن كـبار قـادة العالم.
وقـد خلّص غــاري كـوهـ كـبـيـر
ــسـتـشــارين االقـتــصـاديـ في ا
الــــبــــيـت األبــــيـض واجلــــنــــرال
هــربـرت مــاكـمــاسـتــر مـســتـشـار
األمن الـقـومي في مـقـال مـشـترك
لـهـمـا " مـبدأ تـرامب" بـقـولـهـما :
إن العـالم لـيس مجـتـمعـاً دولـياً
بل هو مـيـدان تـنـخـرط فيه األ
والـالعــبــون غــيــر احلــكــومــيــ
ورجال األعمال ويتنافسون على
ــصــالح واالمــتــيـازات" تــأمـ ا
وفي ذلك تــكـثــيف في الـتــعـبــيـر
ا ليس عن رؤيتهما فحسب بل 
ــثّـله الــرئـيس تــرامب من فـهم

للسياسة الدولية. 
وإذا كـانت الـتـجـارة واالقـتـصاد
هــمــا الــركــنــان األســاسـيــان في
كن ميـدان تـرامب فـإن مـبـدأه 
تــعــمــيــمه عــلى جــمــيع مــنـاحي
احلــيـــاة ابــتــداء مـن الــعالقــات
الــدولـيـة حـيث أبــدى حتـفّـظـات
عــلـى  الـعــديــد مـن االتــفــاقــيـات
االقـــتــصـــاديــة والـــتــجـــاريــة أو
اعــتــرض عــلــيــهــا وطـلـب إعـادة
النظـر فيها  مثـلما حصل بشأن
لف النووي اإليـراني واتفاقية ا
ــنــاخ  بــاريس حــول تــبــدالت ا
إضافة إلى القـيود التي وضعها
عـلى الـبـضـائع الـصـيـنيـة وهي
اتفـاقـيات وقّـعهـا سـلفه الـرئيس
بـاراك أوبــامـا وحـجــته جـاهـزة
باسـتمرار وهي : إنـها اتفـاقيات
مـجـحـفـة بـحـق أمـريـكـا أو أنـهـا
تـــــســــجل عـــــجــــزاً فـي مــــيــــزان
ــــدفـــوعــــات وخـــصــــوصـــاً مع ا
الــــصـــ وإن عــــلى احلــــلـــفـــاء
واألصـــدقــــاء الـــذين حتــــمـــيـــهم
واشـــنــطـن دفع ثــمـن ذلك وكــأن
أمـــريـــكـــا قـــوة لـإليـــجـــار. وقـــد
جتـاوزت مــيـزانـيــة الـبـنــتـاغـون
لألمن الـقـومي سـبـعمـائـة مـلـيار
دوالر أمـــريــــكي وهــــذا يــــعـــني
االنـتقـال إلى "بنـاء استـراتيـجية
تــنـــافـــســـيـــة" عــلـى الــضـــد من
اسـتـراتـيـجـيـة الـرئـيس  أوبـامـا
الــــذي أقـــام "اســـتــــراتـــيــــجـــيـــة
الــتــعــاون" وكـــانت األســاس في
برنامـجه االنتخـابي والتي وفقاً
لـهـا تــمـكـن من الـفــوز بـأصـوات
الــنـــاخـــبــ خـــصـــوصــاً بـــعــد
مــغــامـــرات جــورج بــوش االبن
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والسـيّــمـا الـتــورط األمـريـكي في
الـعــراق وقـبـله في أفـغـانـسـتـان
لـــكـن تـــرامب عـــاد ورفع شـــعـــار
"أمــريــكــا أوالً" مــغــازالً الــســكـان
الــبــيـض ومــحــذّراً من الــهــجــرة
والـــعــــمــــالــــة الـــوافــــدة وغــــيـــر
الـشـرعــيـة. هل يـبـقى  إذاً مـعـنى
عن كـــون اإلرهـــاب هـــو مـــصـــدر
القلق األمريـكي أم ثمة انخفاض
في مـــنـــزلـــته لـــدرجـــة إن فـــكــرة
ـنافس االسـتراتيـجي هي التي ا
ــواجــهــة الــصــ حـــلّت مــحــلّه 
وروسـيــا? كـمــا ارتــفع مـنــسـوب
الــتـوتــر ضـد كــوريـا الــشـمــالـيـة
وإيـــران فـــالـــصــ ســـاحـــتـــهــا
اقـتصـادية ويـقتضي مـواجهـتها
أمـريــكـيـاً ومن جــانب جـيــرانـهـا
ــنع انـتــشـارهــا الــعـســكـري في
بـحـر الـصـ اجلـنـوبي وروسـيا
جتـاوزت على أوكـرانيـا وحتاول
أن تـــــلــــعب فـي ســــاحــــة الــــدول
االشـتـراكيـة الـسـابـقـة بل تـعيق
نـشر الصـواريخ البـالستـية على
حـدودها من جـانب حـلف النـاتو
في بـولـونـيـا ورومــانـيـا  مـثـلـمـا
تمدّدت في سوريا وانخرطت في
ـنـدلـعـة مـقـيـمـة قـواعـد احلـرب ا
ـتوسط. عـسـكريـة عـلى الـبـحـر ا
أمــا كــوريـا الــشـمــالــيـة فــحـسب
واشـنــطن إنـهــا تـعــمل لـتــطـويـر
تـــرســــانـــتـــهــــا الـــصــــاروخـــيـــة
الـبـاليـسـتـية ويـنـبـغي وضع حدّ
لـهــا وبــالــنـســبــة إليـران فــإنــهـا
زعــزعت االســتــقـرار فـي الــشـرق
األوسط وتـعمـل على مـدّ نفـوذها
فـي الــعـــراق وســوريــا ولـــبــنــان
والــيــمن وبـــعض دول اخلــلــيج
األمـر الــذي يـحـتــاج إلى تــعـزيـز
قـــوة واشــنــطن وحــلــفــائــهــا في
ـنــطـقـة والســيّـمــا " إسـرائـيل" ا
الــتـي وعــدهــا بـــنــقل الـــســفــارة
األمـريـكـيـة إلى الـقـدس مع كـونه
إجـــراءً خــارج نـــطــاق الـــقــانــون
الـــدولـي وبـــالـــضـــد من قـــرارات
مجـلس األمن الدولي. وإذا كانت
احلــــرب الــــبــــاردة قــــد دارت في
ـــســرح األوروبي بـــ الـــغــرب ا
والــشــرق  لـــكن هــذه الـــطــبــعــة
ـسـرح اجلــديـدة لـهـا تــمـتـدّ من ا
ـــســرح الـــشــرق األوراسـي إلى ا
أوســــطي وإلى مــــديــــات أبــــعـــد

حسب مبدأ ترامب.
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ـــلـك الـــرئـــيـس األمـــريـــكي هل 
دونــالــد تــرامب اســتــراتــيــجــيـة
واضـحـة ومحـدّدة يـعـتـمـدها في
سـياساته وتـوجهـاته وتكتـيكاته
أم أن ردود أفــعــاله وانـــفــعــاالته
ومـفــاجـآته تـبـدو وكـأنـهـا خـارج
ألوف? باستـثناء ما يضعه من ا
حـســابـات جتـاريــة ومـيل سـريع
لــلـــربح حــتى وإن بـــدا ســلــوكه
كومـيديـاً أحيـاناً وتـراجيـدياً في
أحـيان أخـرى لـكن الـشـيء الذي
ـثـابـة الركن يـظل ثـابتـاً لـديه و
االســـتــــراتــــيــــجي فـي ســـلــــوكه
وتــصــرفـاته هــو احلـصــول عـلى
ـيـزان صـفـقـات جتـاريـة سـواءً 
الــســيــاســة واحلــرب والــثــقــافـة
ـــشـــتـــرك والـــصــــداقـــة ولـــعلّ ا
اجلـــــامع بـــــ هـــــذه احلـــــقــــول
جـميـعهـا هو الـتجـارة . وإذا كنّا

نـقـول عن عـلم الـسـيـاسـة بـأنـهـا
إدارة وتـدبيـر وتـنظـيم وفن فإن
هـــدفــهــا بـــالــنــســـبــة لـــلــرئــيس
األمـــريـــكـي هـــدفـــهـــا األســـاسي
احلــــــــصـــــــــول عــــــــلـى الـــــــــربح
واالســـتـــحـــواذ عـــلى الـــثـــروات
ــــنــــافـــــســــة إلى وإذكـــــاء روح ا
نافسـة بالنسبة لهذا أقصاه. وا
ال الـنـمط من الـساسـة ورجـال ا
تعني مغالبـة وسباقاً للفوز فما
بـــــالـك حـــــ يـــــتـــــعـــــلّق األمـــــر
صالح بالسياسات التي تخدم ا
الـتـجـاريـة واالقـتـصـاديـة سواء
ـســتـوى اخلـاص أم عـلى عـلى ا

ستوى العام.  ا
ولـــعلّ "فــنــون الــصــفــقــة" كــانت
عـنــوان كـتــاب حــمل اســمه قـبل
وصوله إلى دست الرئاسة ح
فـكّر ثم قـرّر دخـول االنـتـخـابات

بـــــتــــضـــــاريــــســــهـــــا وقــــراهــــا
وجــوامــيـســهــا وذبـابــهــا وتـلك
الــهـمـســات الـتـي تـشـبـه رعـشـة
اء الـبارد  واكـثر ما الـبط في ا
سـتجودن هـذه التهـا بها مـعلقة
في رمــوش الـــعــذارى الالئي لم
يــكــمـلـن الـثــامــنــة عـشــر بــعـد 
والالئى يـكـون مـشـيـهن مـوازيـا
للـحن اخلـالد الـذي يـطلـقه موج
النـهـر هـو يرجه اجملـداف وهـنا
ساعة السحر كما يقول السياب
ـطـر الـبالد الـتي في أنـشـودة ا
تــنـــتــــــخب حـــلــمـــهــا من خالل
بـسـاطـة الـفــكـرة وطـيـبـة الـقـلب
وحـسـن الـنــيــة وإن كــان هـذا ال
ـقـراطـيات يـجوز فـي عرف الـد
لــــــكـن فـــــــــــي بــــــلــــــد حـــــــمل
ــــــــــدافع وتيجان الزقورات وا
ــلــوك عـلى كــتف واحــدة .هـذا ا

جائز...!
ـــا كـــانت بـــابـل ذات شــأن قـــد
كــوني وكـان يـنـظـر ألـيـهـا عـلى
أنـــهــــا واحـــدة من أعــــظم مـــدن
اآللهـة  ولهذا كـانت جديرة بأن
تـؤسس ذاكرة متـحضرة لـلعالم
من خالل الـــشــرائع ومـــعــادالت
احلساب والفلك والبناء كما في
ـعـلقـة  وكـذلك كانت اجلنـائن ا
ـلـكة لـلـسيف واحلـصان بابل 
ولـهـذا عـنـدمــا وطـأتـهـا سـنـابك

قدوني قال : خيل اإلسكندر ا
 اآلن يـــــحق لـي أن أتـــــفـــــاخـــــر
بـامــتالك وطن آخــر فــلـقــد كـان
ـــلك يـــشـــعـــر بـــزعـــزعـــة هــــذا ا
الـوجـود لـديه فـلم تـكن رومـا أو
أثينـا تمثل له مستـقرا وجدانيا
ولم يكـن يحـلم بتـربـتهـا موطـنا
لـــنـــعـــشه فـــكـــان من األبـــاطـــرة
الــقـالئل الــذي كــان يـــبــحث في
ـنـفى لـيـكـون حـروبه عن وطن ا

مـــــوتـه في بـــــابـل وقـــــبـــــره في
إسـكـنـدريـة مـصـر وهـو في هـذا
يتقابل مع فكرة من يغادر وطنه
لــيــبــحث عن قــلق آخــر يــغــلــفه
بـســعـادة أن يــعـيش بــأمـان وال
يـهـدده مـلـثم ويـهـجـره من بـيته
وعـــاطـــفـــته وبـــاب رزقه أو ذلك
الذي كـان يجبـره بانتـماء واحد
وافـــــــــتـــــــــراض واحـــــــــد  وفي
احلالت نتملك نحن العراقيون
ـكان لـيس فـريـضـة ازدواجـيـة ا
بــدافع من رغــبــة روحــيـة بل إن
اجلغـرافيـة والـتاريخ يـشتـركان
في الـتـآمـر علـى هذه الـذات بل
إن األمــــر يـــقع كــــله فـي خـــانـــة
ـرتـبـكـة اخلـلـفــيـة الـتـاريـخـيـة ا
لـوقـائـع مـلـونــة عـاشــهـا الــبـلـد
وبــالــرغم من هـذا ظــلت هــويـته
اكـبـر من أن تـخـتـلط في ذاكـرته
وظلت عاطفته ثقافات االنتـماء 
اكـبــر من حـزنه وعــشـقه أصـفى
ـوت التي يـسـقـطـها من دمـعـة ا
زمن الـقتـلـة علـى براءة طـفـولته
ـغــردة بــكــوكـوة وصــبــاحــاته ا
الــديك.. واألن بالد الــتــهــا بــهــا
تـــقــيم قـــداســا النـــتــخــابـــاتــهــا
انيـة  وعليـنا أن نؤمن أن البـر
هذه البالد هي بالدنا ..شئنا أم
أبيـنا وعـليـنا أن نـكون لهـا قبل
أن تــكــون لــنــا  وهي حــتى في
ـــدنــيــة قــد ازدواج الــبـــطــاقــة ا
تــرضـى ولــكـن عــلـى مــضض ..
ضض احـمله تساؤال الى هذا ا
ــــــســــــكـــــون أولــــــئك الــــــذيـن 
الــصــلــوجـــان من طــرف حــدبــة

البعير..
أمــا كــفــاكم تــفــكــيــرا بــصــكـوك
ــصــارف الــغــفــران وصـــكــوك ا
ونـــــوعـــــيـــــة خـــــشـب نـــــعــــوش

الضحايا.....?!

في مـــســار االبــتــســـامــة تــفــتح
الـشفـاه نافذة لـلكالم  وسـتقول
واحــدة أنـــا أريــدك كــمـــا يــريــد
األلب ثــــلـج اخلــــريف وجــــســــد
يـــتـــزلج عـــلى ذاكـــرة أمــيـــر من
أهـــــــوار فــــــــرات الـــــــدمــــــــعـــــــة
الـسـومـريـة..أمــيـر يـرتـدي بـزته
الـفلـورنـسيـة ويـطلب من بـائـعة
الـلـ اخلـاثـر قبـلـة  فـتـسـتحي
ــســـكـــيــنـــة وتـــهــمـس بــلـــغــة ا
مسـمـاريـة من عـهـد أيوب : أنت

لست ابن عمي... 
لـقـد عـاشت الـقـبـيـلـة فـيـنـا مـنـذ

حلم كوديا وحتى الساعة.
b¹bł sÞË

قبـيلة الـعم وليس اخلال أو األم
 لـــــقـــــد ظـــــلـت األبـــــوة حتـــــدد
انـتـمـاءنـا إلى مـا نـعـتـقـده إنـها
أصولنا التي ينبغي أن ال نحيد
عــنــهـا  وال ادري كــيف يــشــعـر
أحدهم عندما تـعطى له جنسية
وطن جـــديـــد ويــــطـــلب مـــنه أن
يـتخلى عن جـنسـية وطنه األول
وبالتالي فـأنه يتخلى أيضا عن
ـوجب تــوقـيع أصـله الــقـبــلي 
بصمه على ورقة مطبوعة تقول
له: ال جنسية لـديك غير جنسية

بالد : آلتها بها . 
أعــتـــقـــد أنــكـم لــو بـــحــثـــتم في
خـــــرائط األرض كــــــلـــــهـــــا  من
خارطة اإلدريـسي وحتى أطلس
ــعــارف اجلــغـــرافــيــة لـــوزارة ا
الــعـــراقـــيـــة فــلـن جتــدون بالدا
اســمـهــا (تــهـا بــهــا) ..ولـكــنــهـا
مـوجـودة  ابـحـثـوا قلـيال حـتى
ــهــجــر في جــيــبــوكـم ودمــوع ا
وأغانـي حضيـري وداخل حسن
وزهـــور حــــســـ وأم كــــلـــثـــوم
سـتجدونـها  حيـنها سـتعرفون
كـم هي قـــــريـــــبــــة إلـى الــــقـــــلب
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