
www.azzaman.com

dOHA² « p

 WO½U¦ « W¹ôu « WÝbM¼

ان اكـــثــر مـــا نالحـــظه االن هــو
احلـديث عن ايـهمـا اكبـر هذا او
ر به العراق ذاك,,متناس ما 
حـكــومــة وشــعــبــا من مــخـاض
عــــســــيــــر  ,وتـالطم وتــــظــــارب
صالح والسياسات اخلارجية ا
قـبـل الـداخــلــيـة عــلى الــســاحـة

العراقية. 
ــواطن من ثــقــة في ومــا فــقـــد ا
الـــكـــثـــيـــر من الـــشـــخـــصـــيــات
واالحـزاب والــكـتل جــراء تـراكم
طـاليب التي ـشاكل وتعـاظم ا ا
يـحتاجـها الشـعب والبلـد وانها
ــصـــاف االزمــة بل اصـــبــحـت 
واطن االزمة الفعلية التي ب ا
ـــعـــني...وهـي راس االزمــات وا
رغم مــــــا  اعــــــلـن من نــــــتــــــائج
لالنـــتـــخـــابــــات والـــتي هي في
مجال االزمة حتتسب ان لم تكن
ـعـنـيـون ما ام االزمات ولم يع ا

هي االزمة..
Ÿu{u  r UHð

االزمـة هي بــشـكـل عـام ..تــفـاقم
موضوع مع او عدة مواضيع
ــدة طــويــلــة ولم تــوضع لــهـا و
حلـول او معـاجلات..اقـتصـادية
عامـة .. اجتـماعـية.. سـياسـية..
تفرعة شاكل ا وجزئياتها من ا
منها او عنها مناطقية جغرافية
ومـــــاالـى ذلـك وازمـــــتــــــنــــــا من
تجذرة والـبطيئة كما االزمات ا
يتعـارف عليها وتـراكمية ونحن
نعـاني من هـذه جمـيعـها واكـثر
 نتـوقع او نتصور ..مـتراكمة
هي االزمات من اكثر من اربع
سنة..لم نشهد حلول جذرية لها
بل كـانت حـلـول تـرقـيـعـيـة عـلى
ــدة الـسـابـقـة وان كـانت طـول ا
ـعــنـيـ احلـلـول خــارج ارادة ا
ـــقــدور جتـــاوزهــا ولم يـــكن بــا
ولـلكـثـير من االسـبـاب.. داخلـية
وخــارجــيــة ..عـالقــات عــراقــيــة
ثــنــائــيــة ..تــخــطــيط تــامــري ..
حــصـار ..عـداء مــتـبـادل..مـوقف
ـي مـدفـوع الـثــمن. .لم يـفـكـر ا
احـدفي تـغـيــيـره...حـرب هـادئـة
غـيـر مـعـلـنـة اقـتـصـاديـا.. حـرب
اجــــــتـــــمـــــاعـــــيــــــة داخـــــلـــــيـــــة
وخــارجــيــة..حــرب نــفــســيـة ...

...الخ
 وجـــاء الــتــغــيـــيــر بــعــد 2003
ـشاكل لـيـعزز الـكـثيـر من هـذه ا
واالزمات ويـخلق اجلـديـد منـها
ـــر الــــعـــراق في اكــــثـــر ..ولـم 
ـر به حـاالته احـراجـا مــثـلـمـا 
االن...تـعـدد ..تــشـعب ..تــعـمـيق
..تـراكم ..اخـفـاقـات..تـدني..عـدم

تـــنــفــيــذ..عـــدم االكــتــراث..عــدم
مـــعـــرفــة لـــهـــذاالـــشـــعب..  اين
ــا عـمق احلـلــول....والـكــثـيـر 
ـعـانـات االزمـة ياسـادة الحتل ا
بــكـــثــرة االجـــتــمـــاعــات االزمــة
يـاسـادة الحتـل بـكـثــرة الـلـجـان
االزمــة يـاســادة ال حتل بــكــثـرة
الــتــصـريــحــات االزمـة يــاسـادة
الحتل بـــاحلــلــول االعـــتــيــاديــة
االزمـــــــــــة يــــــــــاســــــــــادة الحتـل
ـاليـة  االزمة بالـتـخصـيصـات ا
يــــــاســــــادة الحتـل بــــــاخلــــــطط
الـقــصــيـرة اوالــطــويـلــة االزمـة
الحتل بــاتـخــاذ الــقـرارات غــيـر
الـــــواقـــــعـــــيـــــة االزمـــــةاداريــــة
اقتـصادية اجـتمـاعيـة سيـاسية
االزمة التهـاون واال تهاوينا في
مـنـزلق اليــحـمـد عــقـبـاه ان اهم
مـــوضـــوع في االزمـــة هــوادارة
ــثل نــســبـة االزمــة وهــذا هـو 
عالـيـة في حل االزمـة وانهـائـها
تـدريــجــيــا بــحـلــول مــلــمــوسـة
االزمة يا سـادتي تبدء من اعلى
ــعــلــقــة نــقــطــة في اجلــنـــائن ا
ولـــــيـس من راس الـــــهـــــرم..الن
الهرم غير موثوق به االجدر ان
يـعـلن اجلــمـيع احــزابـا ونـواب
وكــــتل جتـــمــــيـــد الــــعـــمــــلـــيـــة
السياسية اجلديدةلفترة معينة
بـعــدان خـاب االمل بــهـا لــكـثـرة
الــــــــتــــــــدخالت واالغــــــــراءات..
واالبقـاء على احلكومـة احلالية
ــــدة مــــعـــيــــنــــة ....وبــــحــــالـــة
اسـتــثـنـائــيـة..ويــبـقى اجلــمـيع
يــراقـب ويـــســاعـــد ويـــقـــدم مــا
هــــوانـــــفع ,من الـــــصـــــراعــــات
السـيـاسيـة واالتـهامـات  ونحن
هنا نقـول ان اي حكومة جديدة
تـاتي ستسـقط المحال بـعد مدة
النــهـــا غـــيـــر ال تـــمـــلـك حـــلــول
متكامـلة لهذه االزمة,لقدسـمعنا
وقــرئـنــا مـاســيـقــدمـون به ,ولم
يكن موضوع االزمة حاظر ,كما
انــهـا تــاتي عــلى حــافـة بــركـان
متـالطم وكـذلك لم جنـد بـرنامج
شــــــامل  وال حــــــتى بــــــرنـــــامج
ــا وجــدنـا مـرحــلي من الــكل ا
حتــــقـــــيـق اهــــداف عـــــلـى اثــــر
مـــطــالــيـب وهــذا اليــعـــني فــهم
لالزمــة الـتي لم يــبـلـغـنــا عـنـهـا
اوعـن جـذورهــا او تـوقــعـهـا اال
ـــنـــجــمـــ والـــكل يــعـــمل بال ا
توقعـات وال تخطيط للـمستقبل
هم..تـفـويت الفـرصـة على .. وا
من يريـد فـرض حـكومـة جـديدة
عـــلــــيـــنـــا..واالهـم ان التـــخـــرج
ـبادرة من ايـدينـا..وقبل فوات ا

االوان ..الــــكـل يــــقــــرء ويــــعــــلم
مـجـريـات االمـور االن..واالخـطر
من ذلك اننا نشعر اننا نباع من
قـبل هـذاوذاك ولـهـذه اوتـلك من
اجلــهــات.. تــنــبــيه..... الــشــعب
اليـعـرف احلدود واحلـلـول التي
تـوضـع في كـوالــيس احلـكم وال
يـــهــــمه من ومــــتى واين وال في
اروقــــةالـــوزارات والفــــيـــاروقـــة
ـــان الــشـــعب يـــعــرف انه الـــبــر
محتاج واالحوج لشيئ ملموس
...واين يصل الـسياسـي اليهم
رتقـب  اوالقادم النه ....بـدء .. ا
ـا نرى او نـتوقع ...واذا اكـبر 
تـــوسع الـــتــايـــيــد ..وتـــوســعت
ـطالـيب ..جـمـيـعـنا طـالـبـة وا ا
سـيــتـحــسـر عـلـى سـاعــة الـبـدء
..الــكل سـيــطــالب ان نـرجع الى
ـاذا نـطـالب الــعـقل والـتــروي ..
ونــحن االن بـهـا.. االزمــة يـعـني
الصالحـية االسـتثـنائـية تـعطى
دة معينة .. ن سيدير االزمة و
تــمــشي االمــور خالف مــاكــانت
تـــســيــر عــلــيـــة من صالحــيــات
واسـس وقــــوانـــــ مــــشـــــرعــــة
ــشــرع...واحلــمــد اونــســيــهــا ا
لـله..لم يرد في دسـتورنـا اشارة
ـسـكـ في لالزمـة...وكـان هـو ا
ازمــة عــنـــد اقــراره..ومن حــرره
خــــــلق لــــــنـــــا ازمــــــات .. عـــــلى
الـســيـاســيـ ان يـنــبـرو العالن
ـــــــوقـف مـن االزمـــــــة ولـــــــيس ا
االجتـمـيـد احلــلـول الـسـيـاسـيـة
لـتشـكـيل وتـاسـيس واقرار ..بل
ـوقف واحد الغـيـر له ..جتـمـيد
ـتراكمـات من موضوعة تنـفيذ ا
االنـتـخابـات لـفـترة مـعـيـنة ومن
البحث في التغييراالن وتشكيل
حكومة ازمة ,مع بقـاء احلكومة
ـــا لــعــدم احلـــالــيـــة اللــشــيئ ا
انهيـار الدولة ماليـا واقتصاديا
واجتمـاعيـا داخلـيا وخـارجيا ,
ـتربصـ كثر ايـجاد احللول وا
لموس ذات الـتنفـيذ الفـوري وا
مـع وضع احلـــــــلـــــــول االقــــــرب
ومــتـــوســطـــة الــبــعـــد واالبــعــد
حلـــــلــــــحــــــلــــــة االمـــــور لــــــيس
ـتـكـررة ولـيس بـاالجـتـمـاعـات ا
بـــالــقـــوة الـــعــســـكــريـــة ولــيس
بالتهـديدات وليس بهذه او تلك
من االتــــهــــامــــات وتـــبــــادلــــهـــا

رحلة, وضوع جتاوزهذه ا ا
ــا بـالــتـنـفــيـذ...ولــنـا في ذلك ا
ا تـطـورة االزمة مقـال لـو اتـبع 
الى هـذا احلــد.. ايـقـاف تــنـفـيـذ
ـوازنـة ايــقـاف فـكــرة الـدعـوى ا
لالسـتـثـمار ..النـهـا مـهـزلة وهل

مـن يــــــاتـي في مــــــثـل هــــــكــــــذا
اوضــــاع.. مـــــنـح صالحـــــيــــات
استـثنـائـية ايـجاد مـوازنة ضل
مـــنح صالحـــيــة لـــتــنـــفــيـــذ مــا
هـــوفــوري ولــيـس تــخــطـــيــطي
مــســتــقـــبــلي مع الـــبــقــاء عــلى
الـتخـطـيط الذي فـقـدناه ونـقول
ركزمن الـتهيـئة...وعدم تهـرب ا
االمــوروالـقــائـهــا عـلى االدارات
احملــلــيـة الــتي حتــتــاج الى من
وحتمل يديـرهـا ومن التـجـربة ,
ـــركـــز مـــســـؤلـــيـــة الـــقــرارات ا
وتنفيذها بشكل مباشر  اصدار
قـرارات خلـدمة الـعـملـيـة بـشكل
كـــامل..الــكــثــيــر ســيــقــول هــذه
عمومـيات لـكن مقتـرحاتـنا ..ها
هي بـاخلـصـوصـيـات..((مـقـالـنا
الـتـظــاهـرات ..فــيه حـلـول)) --
كــان بــاالمـكــان والزالت قــائــمـة
وســريــعـة حل ازمــة الــكـهــربـاء
بشكل ملحوظ وبنسبة ايجابية
عــالـيـة ,اذا اســتـقـدمــنـا بـواخـر
حــامــلــة حملـــطــات كــهــربــائــيــة
وتــربط في الــبــصــرة مــبــاشـرة
س يـد ..وهذه مـؤقتة ...تـلمس 
.. وفـوريـة وخالل شهـر .. تـهدء

الى حدما
--واذا اســتــقــدمــنــا مــحــطــات
ــيــاه مــســتــعــمــلـة لــتــحــلــيــة ا
ومــــحـــمــــولـــة  اوال ومن ثــــمـــة
االســـاســـيـــة..وحتل مـــشـــكـــلـــة
التوزيع بـاالعتماد عـلى الشبكة
ــــة...وحــــلــــول اخـــرى الــــقــــد
س الـــيــد تــوزيـــعــيـــة.تــلـــمس 
..وتـــهــــدء الى حــــدمـــا -- واذا
طـبــقـنــا قـانـون االقــامـة بــشـكل
صــــــــحــــــــيـح وااللــــــــتــــــــزام به
وهـوتـسفـيـر من انـتـهت اقـامته
وعــــدم تـــمــــديــــد اي اقـــامه الي
واطن عـشرات كان...فـسيـجـد ا
فــــرص الـــــعــــمـل بــــ لـــــيــــلــــة
وضـحاهـا..تهدئـة حلد مـا الكما
.... من ـوظــفـ حــلـهــا بـعـض ا
مـنع الـعــراقـيـ مـن الـعـمل في
الــبـصــرة والــسـمــاح لالجــنـبي
لـلـعـمل بـهـا,وهـذه الـنـتـيـجه لم
نــســـمع لــهم عـن اي مــوقف مع
ــوقف -- هل هــنـاك تـصــاعــد ا
عائق غـير الـشـخصي في حـالة
ـاء من مـنع اسـتـيـراد عـبـوات ا
دول التـمـلك انـهر ونـحن نـوقف
ـنتـجة لـها ,انـهاحـالة ـعامل ا ا
سـتـولــد طـلب عـلى الــكـثـيـر من
سـوق والـباعة داد الـعمـال وا
لـوحــدهـا تــسـتـهــلك مــا يـقـارب
مليون عبوة شهريا ومن120
ـتـضـرر مـجمـوعـة من الـتـجار ا
..نحن في ازمـة -- واذا مـنـعـنا
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نـعم الـتـمــور ...ولـيـتـضـرر الف
تـاجـر ..لـكن بـ لـيـلـة وفـجـرها
..سـيــنـتــبه االف الــفالحـ الى
ـعـلـقة في الـنـخل انـها الـتـمورا
اصبـحت فلـوس وسـيعـمل على
هذا االف الـعـوائل..ومايـتـبعـها
من عمـليات ..وتـهدء الى حد ما
- امــا اذا اتــفق الــســيــدرئــيس
الـوزراء شـخصـيـا مع الـسـفراء
جملـمـوعـة دول مـنـتـجـة لـلـمـواد
الغـذائية االساسـية من مفردات
احلـصــة الـتـمــويـنــيـة الــعـشـرة
....نـــــعم الـــــعــــشـــــرة... والــــتي
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االمارات

هي(الــطـحــ ولــيس احلـنــطـة.
حتى انـها ازمـة ياسـادة....نعم ,
يــوزع فـوري وبـكـمـيـة ظـعف مـا
يوزع حـاليا,الرز كـذلك وبظعف
الكـمية  ,والسـكر كذلك ,والزيت
كــــذلك ,والـــــشــــاي,واحلــــلـــــيب
بـــــــنـــــــوعــــــــيـه لـــــــلــــــــكـــــــبـــــــار
واالطــــــــــفـــــــــال,,والــــــــــعـــــــــدس

بكميات تكفي,,والفاصوليا,,
شهريـا ولسنة قـادمة..السعرات
وزعـة تـنقل احلـرارية لـلـمـواد ا
من الفقرالى االكـتفاء..انها ازمة
يـاســادة والـتــسـديـد في نــهـايـة
الـــــعـــــام الـــــقـــــادم وبـــــنـــــظـــــام
قاصة,,,,,, الذي غفل عنه ,,,,ا
ــــــكن كل االقــــــتــــــصـــــاديــــــ 
تـوضــيـحــة بـبــسـاطــة ...تـبـادل
ســــلـــــعي و ســــعـــــري دفــــتــــري
ويـــــجـــــمع(مـــــا صــــدرنـــــا ومــــا
استـوردنا) في نـهـاية االتـفاقـية
والـفـرق يـســدد نـقـدا وال يـوجـد
تــسـديــد اال مــرةواحــدة وبـدون
بالغ وتشمل فوائد على تراكم ا
الـعــديـد من الــسـلـع واخلـدمـات
يـتم الــتـبـادل بـهــا بـ الـبـلـدين
والــذي ســيــخـلـق حـافــزالنــشـاء
صـــنـــاعـــات وزراعـــات لـــغــرض
الـتـسديـد..انه لـيس قـروض انه
نـظام اقتصـادي متقـدم لكي يتم
ـتعاقدة على هذا تزويد الدول ا
الـنظـام  يطـلب به السـيد رئيس
الـــــوزراء الـــــشـــــحن الـــــفـــــوري
والــتـسـجــيل لـلـمـواد الــغـذائـيـة
لـتغطيـةالبطاقـة التمويـنية على
ـــقـــاصـــة  ولــــنـــجـــمع مـــبــــدء ا
واطنينا ماسنقدمه خالل شهر 
----- كـــهـــربـــاء ومـــاء وغـــذاء

وعمل-----
هـل نـــــــــــدرك مـــــــــــاهـي هـــــــــــذه

االعمال.....وخالل شهر
انــــهـــا تـــعـــنـي ايـــقـــاف تـــوسع

طاليب ا
انــــهـــا تـــعـــنـي ايـــقـــاف تـــوسع

تظاهرين ا
انــهـــا تــعــنـي جــديـــة اجلــهــات
عنية اليجاد احللول السريعة ا

ستقبلية وا
واالهم من كل ذلـك انـــهـــا تــزرع

الثقة في نوايا احلكومة
واالكـــثـــر اهـــمــيـــة ان الـــشـــعب
الـعــراقي ســيــخــرج من طــائــلـة
البـلدان الـتي فيـها نـسبـة الفـقر
عالـية والتي وصـلة ويا لالسف
الى نــــســـبـــة عـــالـــيـــة جـــدا من
الـشـعب الـعـراقي الـصـابـر عـلى

سؤل . ا
مع وجـود حـلول سـريعـة اخرى
تـخـلق عـمل ونـشـاط اقـتـصـادي
سـريع جدا وتكـسب ثقـة جديدة

واطن مع ا
ـمـكن ان يـتفـق وزيرا -هل من ا
التربية والصناعة على ان تقوم
وزارعة الـصناعـة بخيـاطة بلوز
اوتي شـرت لـكل تـلـمـيـذ وطـالب
وبنطلـون عليه عالمة الوزارت
والـدولـة...على ان اليـكون الـعلم
الــــعـــراقـي من احــــدهـــا النــــهـــا
ســتـصــبح وصـلت مــسح فــيـمـا
بعد.. هذا يعني اننا نحتاج من
وزارة الـصـنـاعة  18مـلـيون تي
شـرت وعـشـرة ماليـ بـنـطـلـون
وتــــنـــــورة عـــــلى االقـل  اذا مــــا
عـشـرين مـلـيـون قـطعـة..التـكـفي

االنــتـخــابـات لــتـقــريـر مــسـتــقـبل
الـعراق والـعمـليـة السـياسـية ألن
ـشـهد االنـتـخابي ومـا تـمخض ا
عـنه من نـتـائج في تـوزيع مـقـاعد
ـــان يـــدل عـــلى ان هـــنــاك الــبـــر
هـندسـة تدار من عـقول بـارعة في
التـكنولوجـيا لها تـاريخ كبير في
فـنون الـتـزوير واالحـتيـال  حيث
خلقت توازنات في األصوات لكي
جتعل اجلـمـيع بحـاجـة للـجـميع.
مــــا جـــرى قـــبـل االنـــتــــخـــابـــات
ومابـعدهـا هي مـؤامرة حـقـيقـية
ـنـطق وما يـثار بـدالئل الـعقل وا
الـــيـــوم مـن شـــكـــوك فـي تـــزويـــر
االنـتـخـابـات تـكـنـولـوجـيـا وبـيع

مـــجــمــلــهــا صــورة أو خــريــطــة
شــديـدة الــقــتــامــة لـلــتــحــالــفـات
االنــتــهــازيــة الــعــاريــة عن احلــد
ــــبـــاد والــــقـــيم.    األدنى من ا
وبدون شك فأن الصراعات تتخذ
أكـثــر من صــورة وشــكل داخـلي
وخـــارجي وهي لـــيـــست حـــربــا
لـالســـتــــحــــواذ عـــلـى الـــكــــتــــلـــة
ــــا هي حـــرب األكــــبـــرفــــقط وا
ـصالح حيث سـياسيـة سمتـها ا
تدخل دول كـثـيرة مـنـها إقـلـيمـية
أو غـيــر إقـلـيـمـيـة لـرسم خـريـطـة
الـتحـالـفات والـنـفـوذ والسـيـطرة
ــا قــد رسـمت ــغــا ور عــلى ا
اخلـــارطــة اجلــديــدة لـــهــا قــبــيل

 فــتـــحت مــعـــركــة االنــتـــخــابــات
ـثــيـرة الــعـراقــيـة ونــتـائــجـهــا ا
للـجدل بـسـبب طريـقـة هنـدستـها
ـثيرة لـلغـرابة والـعجب أبواب ا
الـصـراع الـيـوم بـ كل األطـراف
الـــداخـــلــيـــة واخلـــارجـــيــة عـــلى
مــصــاريــعـهــا ومــعـهــا بــالــطـبع
مــســتـقــبـل الـعــراق كــله. لم تــكن
أطماع كل هذه األطـراف مكشوفة
كــــــمــــــا هـي اآلن ومـن دون أيـــــة
حتــســبـات أو حتــفــظــات والـكل
يـــأخـــذ من هـــذه االنـــتـــخـــابــات
وصـراع األحزاب مدخـالً لتـمرير
أو حــتـى لــفـــرض تــلك األطـــمــاع
ــــــصـــــالـح الـــــتـي تـــــرسـم في وا

تـــدمـــيـــر الـــوطن. وهـــو يـــعـــرف
بــحـدسه الــوطــني والـشــعـبي ان
هــذه االنـــتــخــابـــات حتــولت الى
حـرب مصـالح داخـلـيـة تـتـناقض
مع الـــصـــورة الـــوطـــنـــيـــة الـــتي
تـطــالب بـهـا الـنـخب الـسـيـاسـيـة
احلـاكمـة. مثـلمـا أصبـحت فرصة
لـإلثـــراء الــفـــاحـش والـــوجـــاهــة
ــنــفــعـة الــفــئــويـة واحلــزبــيـة وا
ــال الــعـام ــنــاصب وســرقــة ا وا
بـطرق قـانـونيـة واحلصـول على
ـــنـــاصـب لألبـــنــــاء واألقـــربـــاء ا

وعوائلهم. 
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االكـــثــر وضـــوحـــا هــنـــاك اعــادة
جتـــربــــة ايـــادي عالوي فـــــــــــي
عام 2014 وابــعـاد الـعـبـادي عن
وذلك بــأنــشــاء رئـــاســة الــوزراء 
حتـالف ضـد (سـائـرون) بـالـذات
ـــشــهــد ومـــنــعــهـــا من تــســـيــد ا
الـعــراقي  وكــذلك افــشـال كــتــلـة
(الــنـصــر) من خالل تــقــسـيــمــهـا
وشــــرذمــــتـــهــــا كــــمـــا حــــدث في
انــسـحـاب الــفـيــاض مع عـدد من
الـنواب  لـتـشـكيل كـتـلـة طائـفـية
من (الـفـتح) و( الـدعـوة ) وبعض
الـتـحالـفات االخـرى الـتي تقـترب
من افكارها ومصاحلها.وبتحليل
ادق واوضح فــــأن هــــذه الـــكــــتل
التريد لـلسيد الـصدر ان يكون له

مـحطـات انـتـخـابـيـة وشراء ذ
هـي حــقــائق مــلـــمــوســة التــقــبل
الـشك وسـتــظـهـر األيـام ان قـوى
دولية وإقليمية وراء هذه اللعبة
ـسـتـقـلـة) ـفـوضـيـة (غـيـر ا وان ا
كــــانت ضــــمن مــــحـــاور (الــــشـــر

والتزوير) مع األسف.
إن مـــحــاوالت الـــتــجـــمــيـل الــتي
حـاولت بعض الـكـتل أو األحزاب
والشخـصيات الـتي تخوض هذه
االنــتـخـابــات لم تـكن ذات تــأثـيـر
كـبيـر كمـا انهـا لم حتقـق الكـثير
ــــواطن مـن الــــفــــائــــدة ذلك ان ا
الـــعـــراقي أصـــبـح أكـــثـــر إدراكــا
بــبـواطـن األمـور وأكــثــر اطالعـا
عـــلى مـــا يـــجـــري من صـــفـــقــات
ومــحـــاور وقــد اعـــطى الـــشــعب
درســـا كـــبــــيـــرا لـــهـم في رفـــضه
لـالنـتــخــاب رغم ادراكه الــكـبــيـر
مارسة االنتخابية هي حق بأن ا
ـــقــراطي وفــرصــة لــتــغــيــيــر د
الــوجــوه الــكــاحلــة وهــو يــعــلم
أيـضـا بــأنـهــا ظـاهـرة حــضـاريـة
لقيادة البالد من قبل أناس أكفاء
 ونـزيـهـ ولــهم مـواقف وطـنـيـة
مــشـــهــودة و حــضـــور فــاعل في
اجملتمع  لكنه أيضا من اجلانب
ال يقبل ان يبـاع صوته للصوص
الــعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وجتـارهـا
ــة وان يــكــون شــريــكــا في جــر
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وزارة الــصــنــاعــة وال الــقــطــاع
اخلاص عمـاال ومكائن ومعدات
لـــتــــوفـــيـــر ذلـك ..كم من فـــرص
الــعــمل ســنـوفــر وكم مـن ايـدي
عـــامــلـــة ســـتــلـــتـــحق ..وجتــدد
سنويـا.. هذا ما سيـخلق تهدئة
ـواطن ولـيس ـشـتـري ا اكـثـروا
الـدولة ووزارةالـتجـارة لها دور

في
مـنع اسـتـيـراد الـشبـيه لـلـمـنتج

..انها ازمة ياسادة.
ـــــــنع ـــــــمــــــكـن ان  -هـل مـن ا
اسـتـيـراد او نـحـد من اسـتـيراد
ــواد ـــوطـــا وا الـــنـــســـتــلـــة وا
ـعبئة باكياس وعلب الغذائية ا
خلـــلق قـــطــاع تـــعـــبــئـــة فــوري
ــمـــســـحــات ـــقــطـــاطـــات وا وا
عدنية سـاطر البالستـيك وا وا
واحلـقـائب اليـدويـة  والف نوع
ـــواد احلـــاجــــة بـــالف مع مـن ا
توفـير مسـتلـزماتـها فـورا..انها
عـــــــــشــــــــرات االف مـن فــــــــرص

العمل..انها ازمة ياسادة..
----- مـاذا لو قـامت احلكـومة
بشكل مباشر.....مباشرومن بلد
نشاء..ومع احلكومة في البلد ا
ـنـتج..وبـدون دخـول وسـطاء. ا
باسـتيراد سـيارات موديل قد
الف وعلى20—14-15-16
الصـفر او الـزيرو كـما مـتعارف
عــلــيه ومن مــنــاشئ مــخــتــلــفـة
ووزعــــتــــهـــا بــــســــعــــرهـــا دون
اضــــافــــات ,عــــلـى الــــشــــهــــداء
تـضـررين من جـراء االعـمال وا
ـتضررين من االرهابـية وعلى ا
ـن احتـرقت جـراءالـتـحـرير و 
ـتــقـاعـدين سـيـاراتــهم  وعـلى ا
ا .انها بـاسعـار بخسـة قيـاسا 
يصـلـنـا من الرديـئ و من السي
ــــــســــــتــــــعـــــمـل حتـت عـــــدة وا
ذرائع,االسـعــارهـنــا تـتــعـدد مع
ــــنـــــاشئ االوربـــــيــــة تـــــعـــــدد ا
واالمـريــكـيـة ومن جـنـوب شـرق
اســـيــــا والــــيــــابــــان ...وكــــذلك
الـــــــنــــــــوعــــــــيــــــــات...وتـــــــوزع
بـالــقـرعـةالـعــادلـة وامـام عـيـون
االشـهاد  وعـلى نـسـبة الـسـكان
لــــلـــــمــــحــــافـــــظــــة اونـــــســــبــــة

ئة تـضررين...ودولة بـدولة( ا
مـــلــــيـــون دوالر نـــســـتـــورد مـــا
يــقــارب 40الف ســيـــارة ســعــر
الـــــســـــيــــارة كـــــمـــــعــــدل 2500
دوالر)دون دخول الوسطاءالذي
يرفع االسعـار امتصاصـا لنقمة
الـشـعب  وتــهـدئــته الى حـد مـا
ا منشور في مقالنا هذا جزء 
الـتـظاهـرات واحلل االقتـصادي
االكـبـر لالقـتـصـاد الـكـلي  الـذي
خطت بشكل جزئي احلكومة به
اال وهــو في مـقــالــنــا ((((الـدول
الصـنـاعيـة الـسبع والـعراق))))
والـذي حـسب اعـتـقـادنـا سـيفك
ازمــة الـــبـــلـــد كـــامـــلـــة وكـــانت
اخلطـوة احلكومـية هي االتفاق
االولي كــمـا اعـلن مع ســيـمـنس
حـــول الــــكـــهــــربـــاء ومــــا فـــات
ـــــعــــنـــــيــــ ان االتـــــفــــاقــــات ا
ـــثل هــكــذا الــســتـــراتــيــجـــيــة 
مـواضـيع تـكـون مع الـدولة االم
للـشركـة ببـرتوكـول دولي اقوى
اقـتـصـاديـا ومـالـيـا وتـنـظـيـمـيا
وتـنـفـيـذيا وهـذا مـا كـتـبـناه في
ـلك مـقـالــنـا اعاله ومـلــخـصه 
ــتـــلك  412مــكـــمن نـــفــطي او
...نــــتــــفـق مع الــــدول الــــســــبع
الصنـاعية  على ان نـعطيها من
ــكــامن  مــكــامـن مــوزعـة هــذه ا
عــــلى احملـــافــــظـــات من 10-15
مــكــمن لـــتــبــدءالــعــمل عــلى كل
مراحل الـعملـية الـنفطـية لـغاية
االنــتـــاج والـــتـــســـويق لـــلــدول
الـــــــســــــبـع حـــــــصــــــرا(خــــــارج
حـصـةاوبـك وهـمـمن يـقـدر عـلى
ذلك) وهـــمـــمـــنـــســـيـــرتـب هــذه
ــكـامن لــيـحــولـهـا الـى حـقـول ا
مــنـتـجــة ومـنه تـاخـذ حــقـوقـهـا
الــــتـي تـــــرتــــبـت عـــــلى بـــــنــــاء
احملــافــظــات كــافــة ولــتــغــطــيـة
ستقبلية االحتياجات االنيـة وا
ـــدة عـــشـــرين ســـنـــة قـــادمـــة و
وخملتلف القطاعات االقتصادية
واخلــدمــيــة فــهل من مــتــصــور
كيف ستجـري االمور في عملية
البناء((تفاصيل اكثر في جزئي
ــنــشـــورة في جــريــدة ــقـــال ا ا
الـزمـان االلـكـتـرونـيـة ))ومـواقع

اخـرى ومراكـز اقـتـصـادية ومن
ـهم ان نضع نـصب اعيـننا ان ا
حكـومة االزمـة ستـكون حـكومة
مــــســــتـــــهــــدفــــة مـن اجلــــمــــيع
وسـتوضع االخطـاء كافة عـليها
ان جنــحـت فـــهي مـــؤقـــتــة وان
فشـلة فهـي مؤقـتة ولكـن الهدف
هــــواجنـــاحــــهــــا ال النـــهــــا هي
احلكـومة بل النها هي الـوسيلة
لـتـحــقـيق بـعض االجنـازات من
ـــواطن  انــــنـــا هــــنـــا مع حـق ا
ــشــروعـة ــطــالــيب ا حتــقــيق ا
واالســــتـــحـــقــــاق الـــطـــبــــيـــعي
لــلــمــواطــنـــ ولــيس من جــهه
اوالـى جــهه بل احلق مــطــلــوب
من الـسلطـة وبدئنـا  النقول من
ـعـنـية. احلـكـومـة او اجلـهـات ا
ـطـالــيب مـتـاتي مـا تـراكم مـن ا
من عــدم حتـقــيـقــهـا فــمن عـاش
عـدم الــتـحــقــيق الى االن وجـاء
االن لـيــحـقق غــيـر مـتــفـضل بل
ة ويعدل يعالج اخفـاقاته القد
مــوقــفه امــام الـشــعب ان رضي
عـــنه وهــذه حـــقــيـــقــة صـــعــبــة
ــة النـشك فــيـهـا مــعـلــومـة ومـؤ
ــواضــيع اقل تــعــقــيــد وهــذه ا
تـكـلفـة من اي مـقـتـرحـات قدمت
اواتـــــــخـــــــذت بـل بـــــــهـــــــا مــــــا
ـواطن والـشعب وشـمول يفـيدا
اكـثـر من حتـقـيق او سـيـتـحـقق
لـلمـحافظـة(واحملافـظات) والتي
قـدمت خدمـة لـنفـسـها ولـلـعراق
من تـنــبـيه وتـضـحــيـات التـقـدر
بــثـمن ومــوقف الــعـراقــيـ اقل
ـا مـعـهـا والـكل مــوقـفـهم اقل 
ـتــظــاهـرين قـدمـت . نـحن مـع ا
بــــشـــكـل ســـلـــمـي وحـــذاري من
نـدس الفساد الـعملية تدخل ا
البطوليـة التي قمتم بها ومنكم
من يقـود التظـاهرات ومنكم من
يــتــفــاوض ويــتــابع الــتــنــفــيــذ
ويـشعـر االخـرين..كل الـتـحـيات
لــكم يـا اهـلــنـا واحلـديث طـويل

ويطول.
رحم الــــله الـــشــــهـــداء وشـــافى

اجلرحى برحمته

ستشار واحملكم الدولي  { ا
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لنـفسه بهـدوء (الواثق )اجللوس
عــــلى كــــرسي مـــجــــلس الـــوزراء
لــلـمــرة الــثــانــيـة ! ومـع ذلك فـأن
مـــايـــحــــدث الـــيـــوم مـن فـــوضى
الـــتــــصـــريـــحـــات والــــبـــيـــانـــات
ـــــــزايـــــــدات بـــــــ األحــــــزاب وا
والـتــكـتالت حـول األحــتـجـاجـات
ومـعـاناة الـشعـبـيـة في الـبصـرة 
مواطـنـيـهـا من الـعـطش واجلوع
وعـــدم احــتـــرامـــهم والـــبـــطـــالـــة
ـطـالـبـيـهم الـعـادلـة   يـؤكـد بأن
ـصـالح احلـزبـيـة والـذاتيـة هي ا
وان مايقال ـشهد  التي تتصدر ا
من مـصـطـلـحـات وعـبـارات حـول
ــقــراطــيــة) و (الــوطــنــيــة) (الــد
و(مـصــالح الـشـعـب) و (الـفـضـاء
الــــوطــــنـي) و(الــــقــــضـــــاء عــــلى
الفـساد) مـاهي اال جتسيـد لقول
قــد (أســـمع جــعـــجــعــةً والأرى
ان مايحدث طِحْنًـا)!   بأختصـار 
الـيوم لتـكوين الـتكتل االكـبر هو
وصـراع صـراع مـصـالح ومـغـا
قــوى خـارجــيـة مــدمـرة  التــأخـذ
بـــاحلـــســبـــان خـــســـائــر الـــوطن
ا ( موت ور الكـبيـرة والفادحـة 
الـعـراق) حـسب تـعـبـيـر الـغـرب 
ألن الـواقع يـشـيـر  الى اسـتـمرار
االزمــات وتـعــمـيق ثــقـافــة الـثـأر
ا سيخلق متوالية السياسي  
وتـدوير ـستـقـبلـية  الصـراعات ا

ـرحــلـة الـقـادمـة دور ريـادي في ا
فــالــرجل لــديـه مــشــروع (ابـوي)
و(اصـالحـي) يـــــعــــــيــــــد بــــــعض
التـوازنات لـلعـملـية الـسيـاسية 
مـــثـــلــمـــا يـــريـــد ايـــضـــا تـــقــد
الــفـاسـدين لــلـقـضــاء من الـرمـوز
ــتــهـمــة بــالــســرقـات الــكـبــيــرة ا
وتـدمــيـرالـبـلــد  والـذين يـديـرون
اليـوم (الـدولـة العـمـيـقة)من وراء
الكواليس .كـما ان (العبادي) هو
اآلخــر بـ مــطــرقــة الــصــراعـات
الــدولـيـة  واخـوانه من االحـزاب
فــالــرجـل جــاء ومــعه الـــديــنــيـــة 
مـــشـــروع مــتـــواضع لـــكي يـــبــدأ
لكن( الـدولة الـعمـيقة) بـالتـغيـير 
تـــعـــيق حــــركـــته الـــســـيـــاســـيـــة
ا يتعرض الى ور واالصالحية 
لـكن تـهـديـد وضـغـوطـات هـائـلـة 
قوته اليوم هو مـقبوليته من قبل
امـريـكا والـغرب والـدول الـعربـية
الــذي جتـــعــلـه يــفـــوز بــالـــواليــة
وهو مـانقرأه في مـشهد الـثانيـة 
ومـا الـعـراق الـسـيـاسي احلـالي 
تـسـرب من مــعـلـومـات سـريـة من
اصــــــحـــــاب الـــــقـــــرار الـــــدولي 
ـــتـــحـــدة وبـــالـــذات الـــواليـــات ا
ـهـنـدس ـعـنى أن ا االمـريـكـيـة. 
حـيـدر العـبـادي قد  له هـنـدسة
الـوالية السـياسـية الثـانيـة دوليا
مثلـما هو أيضا يهندس وعربيا 

الـوجـوه الـسـيـاسـيـة الـتـقـلـيـديـة
كما انـها ستنـسف آخر مقومات
ــــلــــوث الــــواقع الـــــســــيــــاسـي ا
ـصـالح بـامـراض الـتـنـاحرات وا
ويـزيد حـالـة الـيـأس اجملـتـمعي
ويـــعـــمق الــصـــورة الـــنــمـــطـــيــة
لـــــلـــــمـــــواطـن في عـــــدم جـــــدوى
ـــســـتـــقـــبل االنـــتـــخــــابـــات في ا
.واألخــطـر هــو حتــطــيم الــنــفس
وتـفــكـيك جـذوة االمل الـعــراقـيـة 

بعراق قوي . 
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نــعم هــنــاك هــنــدســة لــتــفــجــيــر
األزمـــــات الـــــتي يـــــراد لـــــهــــا ان
من اجل ان اليـــنـــجح تـــســـتــــمـــر
الـعـبـادي لـواليـة ثـانـيـة  ويـعـيـد
بعـض الهـيـبـة للـجـيش والـدولة
لـيشيات  ويوقف ويقلص دور ا
ثـقـافة الـنهب والـفـساد والـرشوة
ويــطـفئ فــتـيل الــصـراع الـدولي
ــســتــمــر فـي بــنـاء واألقــلــيــمي ا
ـنـظـومـة الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة ا
الــقــادمـة. ألن االحــزاب الــديـنــيـة
الــطــائـفــيـة تــسـتــمــد قـوتــهـا في
ــــــــربع االول : الـــــــعــــــــودة الى ا
الــــــطــــــائـــــفــــــيــــــة والـــــفــــــســـــاد
وعــــــودة الــــــوجــــــوه واالزمــــــات
الــكـاحلــة الــتي ســبــبت تــخـريب

الوطن! 
ي واعالمي  { اكاد


