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مـن أبـرز الــظـواهــر االقــتـصــاديـة
التي فـرضت وجودها في الـعصر
احلـديث حالـة التـناقض الـسائدة
ــواردهـا في الــبــلــدان الـغــنــيــة 
الـطـبـيـعـيـة وأرصــدتـهـا الـنـقـديـة
االحتـياطيـة التي تتـمثل في وفرة
عـنــاصـر االنــتـاج الـرئــيـســيـة من
رؤوس أمـوال وثــروات طـبـيــعـيـة
ويــد عــامــلـة والــتي يــتـحــقق في
حـالة تـوظيـفهـا بعـملـيات االنـتاج
فـائضـاً اقتـصاديـاً يعـود بالـفائدة
عـــلى تـــقــدم اجملـــتـــمع وحتـــقــيق
الـرفـاهـيـة من خالل الـقـضـاء على
الــبـطــالـة والــتـوصل الى مــرحـلـة
االســــتــــخــــدام الــــكــــامل وزيــــادة
مــدخـوالت األفـراد وزيـادة الـقـدرة
الــشـرائــيـة وتــنـشـيـط الـصـادرات
وحتقـيق الـتوازن االقتـصادي في
ديونية. دفوعات وعدم ا ميزان ا
إال إن الـتـوجهـات احلكـومـية غـير
ـدروسـة والـتـخـبط الـذي يـحـكم ا
خطـواتهـا في ادارة شؤون البالد
االقتصـادية يقود حـتماً الى حالة
مزريـة في إفقـار اجملتـمع وتدهور
ـعـاشـيـة الى مـسـتـويات احلـالة ا
خـطــيـرة الى جـانب الــتـدهـور في
اجملـاالت االجـتــمـاعـيـة والـبـيـئـيـة
والــــتـــعـــلـــيـــمــــيـــة والـــصـــحـــيـــة
واحلــضـاريــة وتـقــود الـبــلـد الى
مـراتب متـدنيـة في قائـمة الـبلدان
تخلفة في مجمل كينونة البلد. ا
ــــكن إجــــمــــال الـــتــــوجــــهـــات و
احلـكـومــيـة الـتي تـفـرز مـعـطـيـات
االنـــحــــدار والـــتـــخــــلف وافـــقـــار
اجملـتـمع ودفـع الـبـلـد نـحـو مـزيـد
من التـدهور رغم ما يـتمتع به من
مـوارد وثـروات طـبـيـعـيـة ومـالـية

وبشرية وعلى النحو التالي:-
ـــالـــيـــة وعـــدم 1- ســـوء االدارة ا
االعتـماد عـلى اخلبـرات واخلبراء
واالخـــتـــصـــاصـــيـــ في مـــجـــال
االقــتــصــاد ووضـع الــســيــاســات
الـيـة والـنقـديـة وخـطأ الـلـجوء ا
الى عـــنــاصـــر تـــفــتـــقــد اخلـــبــرة
والــكــفــاءة واالخـــتــصــاص الــذي
يـتـسـبـب بـوقـوع الـبـلـد الى شـرك

ديونية جراء ذلك. ا
2- غــــيــــاب اخلـــــطط قــــصــــيــــرة
ومــتـوسـطــة وطـويـلــة األمـد الـتي
ــــــســــــتـــــــقــــــبل تـــــــرسم مـالمـح ا

االقـــتــصـــادي وحتـــدد مـــســارات
ـطـلـوبـة الـوصـول الى األهـداف ا
فـي حتقـيق التـنـميـة والـتنـبؤات
واالحـتـمـاالت الـتي تـفرض وضع
ــواجــهـة االحـتــيــاطــات الالزمــة 
تغيرات باالعتماد ستجدات وا ا

. على مخطط متخصص
3- عــدم احلــفــاظ عــلى الــعــمــلــة
الـصــعـبــة والــتـفــريط بـهــا وعـدم
الـرقـابة عـلى تـداولـهـا وتـسـربـها
الى خــارج الــبـالد من خالل هــدر
ــــــال الـــــعــــــام وفــــــتـح أبـــــواب ا
االستـيـراد الـعـشـوائي وصـفـقات

غسيل األموال.
4- سـوء تـوزيع الـثروة من خالل
التفاوت في صـرف االستحقاقات
داخـل اجملـتــمع وتــمــكــ الــقـوى
تنفذة ومواليهم في الضاغطة وا
الــــســــيــــطــــرة عــــلى الــــوظــــائف
ـدخوالت األسـاسيـة والرواتب وا
ـــنـــافع واالمـــيـــتـــازات خـــارج وا
األنـظـمـة والـتـعـلـيـمـات وشـرعـنـة
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5- تـفـشي البـطـالة بـسـبب توقف
ـــشـــاريع الـــكـــبـــرى وتــعـــطـــيل ا
الــصــنــاعــة بــقــطــاعــيــهــا الــعــام
واخلـــــاص الـــــلـــــذين يـــــشـــــكالن
الــشـــريـــان األســاسـي لــلـــتـــطــور
االقـــتـــصــادي وعـــدم االهـــتـــمــام

شاريع البناء االرتكازي.
6- ســـوء اســـتـــثـــمـــار الـــثــروات
الطـبيـعـية بـسبب غـيـاب سيـطرة
الدولة على مـوارد البلد واحلفاظ
عـلى ثـرواتــهـا الـوطـنـيـة بـوجـود
قوان وتشريعات صارمة حتفظ
مـردوداتـها الـوهمـيـة التي تـفتـقر
الى اخلـبـرة واالخـتصـاص وعـقد
ــشـبــوهــة بـدالً من الـصــفــقـات ا
ـيـة الــلـجـوء الى الــشـركـات الــعـا

تخصصة. ا
7- غــيـــاب ســيــاســـة األولــويــات
االقتصادية بتشخيص القطاعات
األكثر انتاجية والتي حتقق اكبر
مـــردود اقـــتــصـــادي في تـــوفـــيــر
االيـــرادات والــعــمــلـــة الــصــعــبــة
وتـــشــــغـــيـل األيـــدي الــــعـــامــــلـــة
واخلــبــرات الــوطـنــيــة واالرتــقـاء
بتـكنـولـوجيـا الصـنـاعة الـوطنـية
وتـــوســـيـع مـــشـــاريع اخلـــدمـــات

البيئية واحلضارية واالجتماعية
والتعليمية.

8- غـــيـــاب نـــظــــام االســـتـــخـــدام
والـــتـــوظــيـف واشـــغــال وظـــائف
اخلـــدمــــة الـــعـــامــــة والـــوظـــائف
الــرئــيــســيــة واحلــاكــمــة بــســبب
تدخالت الـقوى الضـاغطة بـحشو
اجلهاز بالـعناصر الضـعيفة التي
تـــعـــود بــالـــواقع الـــوظــيـــفي الى
الـــوراء وضـــعـف االداء وانـــعــدام
الـرؤيـا الــوطـنـيـة الـتي تـفـرضـهـا
تـقـالـيـد الـوظـيـفـة الـعـامـة خلـدمة
الـــــنــــاس بــــجـــــدارة واالعــــتــــداد
بــالـتـحـصــيل الـعـلــمي واالنـتـمـاء
االجـتــمــاعي والــتــربــوي لــشـاغل
ــــان بــــاألداء الـــــوظــــيــــفـــــة واال
ــواطن عـلى الــوظـيــفي وخــدمـة ا
انه شـيء مــقــدس والــتــفــرطي به
خـيانة لـلذات والـضميـر والعـائلة

والوطن والقيم الدينية.
ــال 9- الـــســرقــات والـــتالعب بــا
الــعــام نـتــيــجــة ضــعف األجــهـزة
الـــرقـــابـــيـــة وغـــيـــاب الـــقـــوانــ
الــــصــــارمــــة ونــــزاهــــة اجلــــهـــاز
ال احلـكـومـية في احلـفـاظ عـلى ا
الـعــام ومــوارد الــدولــة وتــسـلــيم
ـــــســــــؤولـــــيـــــة وفـق قـــــوانـــــ ا
وتـشريـعات وشـروط ومواصـفات
ال تتـقبل االجتـهاد والتالعب وفي
ظل قضاء وطني حازم ال يتساهل

عند االنحراف وخرق القانون.
ستقبلية 10- غياب التصورات ا
لدى اجلـهاز احلـكومي وتتـجسد
هـذه الـظـاهــرة في األنـظـمـة الـتي
ــســؤول مــوقــعه يــحــتـل فــيــهــا ا
ــصـلــحــة الــشـخــصــيـة بــدوافع ا
والـــدعم احلـــزبي والـــعـــشـــائــري
والوالء لـلرئيس االعـلى والشعور
سـؤولية التي رحلـية استالم ا
قـد تــنـتــقل مـنه الـى شـخص آخـر
مــثـلـمـا وصـلت الـيه ومن دون أي
ـا اسس مــنـهـجـيـة ومــنـطـقـيـة 
ــسـؤول قــصـيــر الـنــظـر يـجــعل ا
ـرحـلة الـتي يحـتل فيـها بـحدود ا
مـوقـعه الـرســمي دون الـنـظـر الى
ـصـلـحة ـسـتـقـبل وا مـتـطـلـبـات ا

العامة.
11- تـهـاون االجهـزة التـشـريعـية
والتـنـفيـذيـة والـقضـائـية في أداء
مـهــامـهـا االسـاســيـة ويـعـود ذلك

الى ضــعف األجـــهــزة الــرقــابــيــة
وتـفسـير الـدستـور والقـوان من
وجهـات نـظر مـختـلـفة ومـتـبايـنة
بصـيغ سفسطـائية وغيـر حيادية

صالح كل طرف. وفقاً 
12- إجــهـاض الــقــطــاع اخلـاص
بـقـطـاعـاته اخملـتـلـفـة الـصـنـاعـيـة
ـالـيـة والـزراعــيـة والـتـجــاريـة وا
الـذي يـتـســبب في قـطع أحـد اهم
الشراي التي تمـد اقتصاد البلد
بــالـــقـــوة والــنـــشـــاط والــتـــطــور
ــادي الــذي واالبــداع واالنــتــاج ا
يــوفــر احــتــيــاجــات الــعــديــد من
الـقـطـاعـات االخـرى في اجملـتـمع
اضـافــة الى دوره في حتـمل جـزء
مـن الـــعـبء الـــذي تــــضـــطــــلع به
احلــــكــــومــــة لــــلــــتــــخــــفــــيف من
ـالية وما تتطلبه من التزاماتها ا
ـــكن لــلــقــطــاع تــخــصــيــصــات 
ــا يـشـجع اخلــاص تـوفـيــرهـا و
أصــــــــــحـــــــــاب رؤوس األمـــــــــوال
ـــســتـــثـــمـــرين احملـــلــيـــ من وا
شـاريع الـتنـمـوية ـشـاركـة في ا ا
وتـــوظــيف أمـــوالـــهم في خـــدمــة
إقتصاد البلد والذهاب الى أبعد
ــشــاركــة في مــشـاريع من ذلك بــا
ــــهــــام الــــتي الــــدولــــة الجنــــاز ا
تـتطـلـبهـا عـملـية الـتـنمـيـة عنـدما
ــمــولــ تـــتــرسخ الـــثــقــة لـــدى ا
ورجـال األعـمـال بــأجـهـزة الـدولـة

في احلفاظ على حقوقهم.
ــــواقف الــــضـــعـــيــــفـــة في 13- ا
اجملــال االقــتــصــادي لـلــمــصــالح
ـــشـــتـــركــة مـع الـــدول األخــرى ا
ويــتـجــسـد بــضـعف الــقـدرة عـلى
ـتــكـافئ مع الــتـبــادل الـتــجـاري ا
اخلــــارج والـــقــــوة في تـــثــــبـــيت
ـصالح احلـقـوق واحلـفـاظ عـلى ا
الــوطــنــيــة.. ويـــنــســحب ذلك في
أمــثــلـــة كــثــيــرة تـــعــبــر عن عــدم
حتـــقـــيق الـــتـــوازن ألي بـــلـــد في
عالقـــاتـه الـــتــجـــاريـــة مـع الــدول
األخـرى حــيث ان مـواقف الــبـلـد
الضـعـيـفة فـي عالقاته الـتـجـارية
تظهـر بوضوح العـجز في ميزانه
الـتـجـاري واخللـل الـذي ينـعـكس
عـلى تـسرب الـعمـلة الـصعـبة الى
ـــــعـــــدالت أعـــــلـى من اخلـــــارج 
االيـرادات الـتـي تـدخل الـبـلـد وما
يـتــرتب عــلى ذلك من اخــتالل في
ـيـزانــيـة الـعــامـة بـارتــفـاع كـفّـة ا
الـنـفقـات عـلى االيرادات وتـأثـيره
عـلى مـشـاريع الـتـنـمـيـة والـوقوع
ـديـونــيـة بـســبب قـلـة في شــرك ا

وارد. ا
ـبـالـغـة فـي فـرض الـرسوم 14- ا
والضرائب والغرامات واالزدواج
الـضـريـبي عـلى مـصـالح الـقـطاع
ــواطـــنــ عـــلى حــد اخلــاص وا
ســــواء األمـــر الــــذي يــــؤدي الى
مــوجــة كــبــيـرة فـي غـلـق وتـوقف
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الـــكـــثــيـــر من مــعـــامل ومـــصــالح
وأعـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع اخلــــاص
ـــتــوســطــة ومــشـــاريع االنــتــاج ا
والـصـغـيـرة واحلـرفـيـة والـفـردية
وأثــــــــر ذلـك فـي زيــــــــادة أعــــــــداد
الــعـاطـلــ عن الـعـمـل وانـحـسـار
مــســاحــة الــنــشــاط االقــتــصــادي
والــبــشـــري في مــجـــاالت الــعــمل
واالنــــتـــاج وحتــــويل الــــطـــاقـــات
نـتـجـة الى جـيش من الـبـشـريـة ا
ــتـــجــولـــ وســـائــقي الــبـــاعـــة ا
سـيـارات األجـرة بـزيـادة مـسـاحـة
قنـعة التي يعـاني منها البطـالة ا

قطاع االستخدام. 
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هــــذا بــــاالضــــافــــة الـى ان زيـــادة
الـضـرائب والــرسـوم والـغـرامـات
ومضـايـقـة األعـمـال احلـرّة بـشكل
مـزاجي وغــيـر مـركــزي من بـعض
مؤسـسات الـدولة مـن دون مسوغ
وبــــصـــيـغ اجـــتــــهـــاديــــة وبـــدون
نـصــوص قـانــونـيــة وتـشــريـعــيـة
يـــــؤدي الـى تـــــفـــــشي الـــــرشـــــوة
واالبــتــزاز بــشـكـل واسع يــسـحق
ـــواطن الـــذي يـــعــتـــريه الـــرعب ا
واخلـــوف عــــنـــد مـــراجــــعـــة أيـــة
مــؤســســة حــكــومــيــة الجنــاز اي
مـعـامــلـة شـخــصـيـة مـهــمـا كـانت
اصــولــيــة تــضــمــنــهــا لـه حــقـوق
ـفـاجـآت التي واطـنـة بـسـبب ا ا
يـواجـهـهـا من قسـوة الـتـعامل من
ــوظــفــ احلــكــومــيــ وفــرض ا
الـــــضــــرائـب من قـــــبل الـــــدوائــــر
بــاجـــتـــهــادات وغـــيـــاب الـــصــيغ

ركزية. ا
15- غـيــاب الـهــيــكـلــيـة في بــنـاء
مــؤســســات الــدولــة األمــر الــذي
يـــؤدي الى غـــيــاب الـــوضــوح في
ـــؤســســات تـــخــصـــصــات تـــلك ا
وتداخلها وازدواجيتها وغموض
دور الكـثير مـنها بحـيث أصبحت
مــصــالح الــنـاس تــواجه عــقــبـات
واطن وتـعـقيـدات محـبـطة يـقف ا
عـاجزاً في احلـصـول على نـتيـجة
شاكل واألمور أو حل لكثيـر من ا
االجرائية كما يؤدي هذا التخبط
الـى ارهـــــاق أجـــــهـــــزة الـــــدولـــــة
والـكوادر الوظـيفيـة ذاتهـا بسبب
راجعات واجراءات كثرة وتعدد ا
الـتـصـحـيح والـتـعـديل والـتدقـيق
ـراجعـة الـروتـيـنيـة والـنـفـقات وا
واجلهود التي تبذلها ادارات تلك
ــواطن عــلى حــدٍ ــؤســـســات وا ا
ســـواء كــمـــا إن هـــذه الــظـــاهــرة
راجعـات والتأخير في وفوضى ا
ـــــعـــــامـالت تـــــؤدي هي اجنـــــاز ا
األخـرى الى افـتـعـال الـصـعـوبات
ـواطـنـ من في اجنـاز طـلــبـات ا
قــبل ذوي الــنــفــوس الــضــعــيــفــة
الـذين الـتـحـقـوا بركـب الـفاسـدين
واطن لتـقاضي الـرشى وابتـزاز ا

ـانية االنـتخابـات واجملالس الـبر
الـكومـيديـة وهذه األحـزاب كانت
لــــلــــزيـــنــــة فــــقط لــــيس إال وقـــد
اسـتــخـدمت الحــقـا عــلى طـريــقـة
اجمللس الوطني أيام حزب القائد
الـضـرورة في الــعـراق والـلـجـان
الـشعبـية أيـام ملك مـلوك افريـقيا

في ليبيا العظمى.
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أحـــزاب الــزيــنــة هـــذه انــتــشــرت
انتشار النار في الهشيم ب دول
اجلمهـوريات الثوريـة والوراثية
وخــــاصـــة فـي شـــرقــــنـــا األوسط
دى اجلـاذب لـلـتـجـارب بـعـيـدة ا
لـتطـبيقـها على شـعوب غـالبيـتها
ـشــبــعــ بـثــقــافـة من األمــيــ ا

بـعض الـبـرجـوازيـ كـمـا تفـعل
األحـــزاب الـــديــنـــيـــة الـــيـــوم في
احـتـكـارهــا تـمـثـيل الـرب والـدين
واحلـكم بـاسـمه وخـالل سـنوات
ـية من حـكـمهم بـعـد احلرب الـعا
الـثانـيـة ابـتـدعوا أنـواعـا جـديدة
لــلــزيــنـــة الــســيــاســيــة بــعــد أن
أصــــبــــحت الــــوســــائل األخــــرى
مـــكــروهـــة كــونـــهـــا بــرجـــوازيــة
اسـتـهالكــيـة وغــيـر مـنــتـجـة في
بالد هوسها اإلنتاج وكانت هذه

الــكـائــنــات اجلــديــدة أحــزابـا 
تـصنـيعـها وجتمـيلـها لـكي تكون
ارس حلـيـفـة للـحـزب القـائـد و
من خـاللـــــهـــــا مـــــســــــرحـــــيـــــاته
ـــقــراطــيـــة الــشــعـــبــيــة في الــد

اعتـدنا على أدوات أو نـباتات أو
حــيـوانـات لــلـزيـنــة واحلـمـد لـله
إننا أدركـنا كائنات أخـرى للزينة
واإلكـسسـوارات الـتي ابـتـدعـتـها
ـنظـومة األوربـية الـشرقـية دول ا
إبان احلـكم االشتـراكي وال أقول
الشيـوعي ألنهم جميـعا لم يرتقو
ـرحلة حسـبما جاء في إلى تلك ا
اركسـية الليـنينية بل النظـرية ا
وسـقــطـوا قــبل الـوصــول إلـيــهـا
ـئات الـسنـ فقـد كانت تُـحكم
مـن خالل قــــيـــــادة حــــزب واحــــد
لـلــدولـة حتت شـعــار دكـتـاتـوريـة
ذلك احلزب الذي قرر انه لوحده
ثل الطبقـات الكادحة وحتديدا
الـــعــمــال والـــفالحــ وأحـــيــانــا

وجــبـــهــة حتـــريــر كـــوردســتــان
ــوديالت جــديـدة واســتـنــسـاخ
لــــبــــعض الــــعـــنــــاصـــر مـن تـــلك
األحزاب وإعـادة تدويـرها لـتكون
بديال عن الـنسـخة األصلـية التي
حتــــــــولـت إلـى مــــــــتــــــــمـــــــــردين
وانــفــصـــالــيـــ عــلى تـــوصــيف
أجـهزة دعـاية الـبعث ومن ورثـها
مـنهم مـن أحزاب الـسلـطة الـيوم
فبـعـد سـنـوات ليـست طـويـلة من
ذلـك رأى مـنــظــروا تــلك احلــقــبـة
بـأنــهم يــحـتــاجــون إلى تــوسـيع
اجلــبـهــة الــوطــنــيــة والــقــومــيـة
فـــأحلــقـت بــهم مـــجــامـــيع بــذات
ـواصفات من عـناصـر شيـوعية ا
وتــقــدمـــيــة بــعــد فك أو تــمــزيق
التـحالف بـ الشيـوعي العراقي

والبعث العراقي.
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مع أواخــر عـقــد الــسـبــعــيـنــيـات
وبــتـولي صــدام حـســ مـقــالـيـد
الـسلـطة بـرمتـها اجتـهت عقارب
سـاعة النـظام إلى مـرحلـة جديدة
دشــنـهــا الـرئــيس صــدام حـسـ
بـاحلــرب مع ايــران الـتي ابــتـلع
فـيهـا حـزب الـبـعث أو عـلس كـما
تــقـول الــدارجــة الـعــراقــيــة تـلك
ــسخ الــكــائـنــات الــســيــاســيــة ا
تـــدريــجـــيـــا وانــتـــفت احلـــاجــة
لساء التي بدت ألحزاب الزينـة ا
ـــا تــبـــخــرت أكـــثــر رخـــاوة ور
تـدريـجــيـا أو انـدمـجت انـدمـاجـا
قـذافـيــا بـعـد أن مـنح أعـضـائـهـا
نــفس درجــات الــرفــاق في حــزب
األمــة الــعــربــيــة اجملـيــدة حــيث
ـرحـلة اجلـديـدة أمور بـرزت مع ا
أكــثــر زيـنــة وبـهــرجــة لـلــمـشــهـد
الـسـياسي واالجـتمـاعي الـعراقي
من األحـزاب في دولـة االنـتـصار
عـلى (الـعـدو الـفـارسي اجملـوسي
اإلمـــبـــريــالـي) إلى آخـــر قــائـــمــة
الـتسـميـات التي أنـتجـتهـا دوائر
الــدعــايــة واإلعالم الــبــعــثي ضـد
مــــعـــارضـــيه حـــتى وان كـــانـــوا
ن يــــــتــــــغـــــدون مـالئـــــكــــــة أو 
ويـتـعـشون مع األنـبـيـاء والرسل
والتي مـا زالت تستـخدم بجدارة
من تالمـــيـــذ ومـــريـــدي الـــقـــائـــد

الضرورة حتى يومنا هذا.
ولــكي تــكــتــمل مــشـاهــد الــزيــنـة
خــاصـــة بــعـــد تـــبــخـــر األحــزاب
ستنـسخة ابتكـر الرفاق شعبة ا

الـقـطـيع ومـا تـزال نـسـبـة الـفـقر
والبـطـالـة تهـشم طـموحـات أكـثر
من ثـلــثــهم حلــد اآلن والـثــلــثـ
اآلخـرين مـنـغمـسـ في الوالءات
ــذهـبــيـة والــقـبــلـيـة الــديـنــيـة وا
ـنــاطـقــيـة وال يــهـمــهم سـوى وا
تـوظـيف كل أتـباعـهم وحتـويـلهم
إلى كتل من التنابلة واالتكالي

وذج لـلدول التي تميزت وخير 
بــصــنـاعــة أحــزاب الــزيـنــة بــعـد
الــدول االوربــيـــة الــشــرقــيــة هــو
الـعراق الـذي مـا يـزال يـقف عـلى
رجل واحـدة مـنـذ مائـة عـام حتى

اتكأ على ركبتيه ال قدميه!
 في الــعــراق جنح حــزب الــبــعث
وفريق صـدام حس من تـصنيع

مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة أحـــــــزاب 
استنسـاخها على طريـقة النعجة
دولي من عـناصـر اكتـشف علـماء
الـبعث فـيهـا استـعدادات نـفسـية
وجــيــنــيـــة لالنــحــراف ووجــدت
فـيـهـا من يـدلـهـا ويـوفـر لـهـا تـلك
الــبــيـــئــة وفــعال  تـــطــويــرهــا
واسـتـنـسـاخ أعـداد كـبـيـرة مـنـها
لــــتـــــكــــون أحــــزابــــا لــــلــــزيــــنــــة
واإلكـســسـوارات وشـهــدنـا بـعـد
فـــــــــشـل حتــــــــــالـف الـــــــــبــــــــــعث
ـقراطـي الكـوردسـتاني في والـد
اذار 1970 وإصدار قانون للحكم
الـذاتي بشـكل انفـرادي ومحـاولة
ــقـراطي حـيث فـرضه عــلى الـد
ادت تـلـك الـوصـايـة أو االحـتواء
الى عـودة العـمـلـيـات العـسـكـرية
إلى كـوردسـتـان وبـتـعـاون وثـيق
بــ ايــران والـــعــراق وتــغــطــيــة
مـهـمـة من بـعض الـدول الـكـبرى
ودفعت إلى تصنيع تلك األحزاب
التي سـتوافق على قـانون البعث
لــلــحــكم الــذاتي وإيــهــام الــرأي
ي بـأنـهم الـعــام الـداخـلي والـعــا
قـراطيون يعـملون على تـنفيذ د
اتــــفـــاقــــيــــة آذار لـــكـن (اجلـــيب
الــعـــمــيـل وهــو زمـــرة صــغـــيــرة
مــتـمــردة عــلى الــقــانــون رفـضت
إرادة شــــعـــبــــنــــا الـــكــــوردي في
شمالنـا احلبيب) كانت هذه أهم
الــعــبــارات الــتي اسـتــخــدمــتــهـا
أجـــهــــزة دعـــايـــة وإعـالم نـــظـــام
الــرئـيس صــدام حـســ لـتــبـريـر
إعـالن تــــــــصــــــــنــــــــيـع احلــــــــزب
ـــقـــراطي الـــكـــوردســتـــاني الــد
واحلـزب الـثـوري الـكـوردسـتـاني
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ـغـلـوب عـلى أمـره والـعـاجز عن ا
الــــلـــجـــوء الـى من يـــنــــصـــفه في

اجلهاز احلكومي.
16- تــغــلـغل الــقـوى الــضـاغــطـة
بــانــتــحــالــهــا صــفــات احلــزبــيـة
والـــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة في
أجـــهـــزة الــدولـــة والـــعــصـــابــات
االرهابـية األمـر الذي تـعاني منه
أجهـزة الدولة ذاتـها ح تـمكنت
هــذه الــقــوى من الــتــطــاول عــلى
عـــقـــارات الــــدولـــة واســـتـــيـــفـــاء
الــضــرائب والـرســوم الـكــمـركــيـة
وااليـجـارات الـرسـميـة األصـولـية
والــــســــيـــطــــرة عــــلى مــــواردهـــا
حلــسـابـهم اخلــاص بـانـتــحـالـهم
الصـفة الـرسميـة وحرمان خـزينة
الـدولة مـنهـا ويتـمثل هـذا بشكل
نافـذ احلدودية وفي واضح في ا
ـطارات ونـقاط الـعبور وانئ وا ا
ونـقـاط الـتـفتـيش الـتـي أصبـحت
هي األخـــــرى مــــصــــائـــــد تــــرهق
ـواطن لالنـتقـال من مـنطـقة الى ا
أخــرى او من مــديــنــة الى أخــرى
داخل الـــبــــلـــد وتـــعــــرقل حـــركـــة
الـــتــجـــارة وحــريـــة نــقل الـــســلع
والـبضـائع من منـطقـة الى أخرى
ـا أدى الى تــذمـر الـنــاقـلـ من
ـضايـقة واالبـتزاز وعـجزهم عن ا
تـلبـية تـلك الطـلبـات الالقانـونية
بــاالضـــافــة الـى خــطـــورة عــبــور
واد والسلع منـتهية الصالحية ا
وغـــيـــر الـــصـــاحلــة لـالســتـــهالك
الـــبــشــري من قــبـل أولــئك الــذين
يــنــتـحــلــون الــصــفــة الــرســمــيـة
ويـــفـــرضــون أنـــفــهـــسم فـي تــلك

واقع. ا
17- ضعف الـدبلـوماسـية وركود
الـعالقات مع الـدول األخـرى وقد
يكون هـذا من األسباب الرئـيسية
الـتي تـنـعـكس عـلى اقـتـصـاديـات
البلد حـيث ان ركود العالقات او
تقاطعـها مع الدول األخرى يؤدي
الى ضياع الكـثير من الفرص في
عـــقـــد االتــــفـــاقـــات الــــتـــجـــاريـــة
ــشـاريع والــتـبــادلــيـة وتــنــفـيــذ ا
وتـأثيـراتهـا على تـبادل اخلـبرات
ـا يـتـطـلب ان يـكون والسـيـاح 
ــنــتـهى الــسـلـك الـدبــلــومــاسي 
احلـرفـيـة ويـعمل وفـقـاً لألسـاليب
احلـــضـــاريــــة الـــتي تـــفـــرضـــهـــا
الــــعالقــــات الـــدولــــيـــة واثــــبـــات
ـــؤســــســــات الـــتي وصــــيـــانــــة ا
تـنـضـوي حتت مـسـؤولـيـة وزارة
اخلــارجـــيـــة الــتـي ال يــنـــحـــصــر
اداؤهـا في الـسـفـرات وااليـفادات
الـتي يـعتـمـدها الـبـعض الغراض
الــــســــيــــاحــــة والـــتــــرويـح هـــذا
بـاالضـافـة الـى ضعـف الـسـفارات
وانــزواء الـســفـراء في مــكـاتــبـهم
ويـنــحـصـر نــشـاطــهم في تـلــبـيـة
دعـــــوات الــــســـــفـــــارات األخــــرى

نـاسبـات االحتـفالـية واالعـياد بـا
الــوطــنـيــة في الــوقت الــذي يـقع
عــلى الـســفــارات مـهــمــة تـطــويـر
الــعالقـات الـثــنـائـيــة مع الـبـلـدان
األخــرى وتــنــشــيط الــفــعــالــيــات
التجارية الـبروتوكولية من خالل
ـشـاركـة فـيـها ـعـارض وا اقـامة ا
والنشاطات السياحية ويجب ان
يـــــتـــــحـــــلـى أعــــضـــــاء الـــــســـــلك
الـدبلـومـاسي جـمـيعـهم بـاخلـبرة
ـــوقع الــذي الــتي يـــتــطـــلــبـــهــا ا
يشـغلـونه واتقان لـغة البـلد الذي

يستضيف السفارة على األقل.
18- الـــــتـــــشـــــظـي الالمـــــركـــــزي
وازدواجــــيــــة أجــــهــــزة ومــــرافق
ـــســؤولـــة عن تــنـــفــيــذ الــدولــة ا
اخلـطـط احلـكـومــيـة ويــنـجم عن
ذلك عــــدم وضــــوح دور اجلــــهــــة
سؤولة فعالً وضـياع مسؤولية ا
تـبعـات االخـفاق واخلـسائـر التي
ــشــروعــات تــتــرتب عــلى فــشل ا
والتلكؤ في تنفيذ اخلطط وغياب
ـتـابـعـة والـرقـابـة بـسـبب تـعـدد ا
مــراكـــز الـــقـــرار واســنـــاد مـــهــام
الــتـنـفــيـذ الى الــوحـدات االداريـة
الـتي تـعـمـل بـعـيـداً عن الـتـوجـيه
ـركــزيـة والـرقــابـة والــســيـطــرة ا
والـتـي ثـبت فــشل هـذا األســلـوب
بـداللـة األمـثــلـة الـتي حتـقـقت في
احملــافـظــات والـفــشل في تـنــفـيـذ
مــشــاريع اخلــدمــات والــتــطــويـر
بــســبب تــفــشي الــفــسـاد االداري
ــالي وهــدر الــتــخــصــيــصــات وا
ـشـاريع يـتوالهـا مـقاولـون غـير
أكــفــاء او الـــتــورط في مـــشــاريع
وهمية توضع سيناريوهاتها من
ال ـتربصـ با نتـفع وا قبـل ا
سؤول العام الذين يلعبون دور ا
احلـــكــومي والـــتـــاجــر فـي نــفس
الــوقت وكـثــرة وتــعـدد اجلــهـات
الــتـي تــمـــارس الـــتالعب وقـــضم
التـخصـيصات األمـر الذي يؤدي
الى استنزافها وتآكلها وتسربها
قـبل ان تـصل الى أيـة مـرحـلة من

باشرة بأي مشروع. مراحل ا
19- غـــيـــاب بـــرامـج الـــعـــمل في
ضـــوء تـــنــافـــر مــصـــالح الـــقــوى
الـضـاغطـة ويـظهـر ذلك بـوضوح
في عـــدم اعـالن بـــرامج األحـــزاب
ــشـاركــة في الـتــرشـيح والــكـتل ا
جملـــــلس الــــنـــــواب واالكــــتــــفــــاء
بـاألســمـاء والـعـنــاوين والـشـهـرة
الـتي اكــتـسـبـتـهـا في انـتـخـابـات
الـســنـوات الــسـابـقــة في كــونـهـا
أحــزاب ديــنــيــة وكــتل مــذهــبــيــة
ومـجـمـوعـات مـنـاطقـيـة ودواوين
عــشــائـريــة وجتــمــعـات عــائــلــيـة
ـشـاركة في وأفـراد من الـهـواة بـا
الـتـرشـيـح رجاالً ونـسـاءً ال عـالقة
ارسون لعبة لهم بالسياسة بل 
احلـظ لــلـــفـــوز بــاجلـــلـــوس عــلى

كــــرسـي اجلــــوائـــــز من وجـــــهــــة
نــظــرهم وغــيــرهـم من مــخــتــلف
األوصاف واالسماء وأقل ما يُقال
صالح عنـهم انهم ال عالقة لـهم 
ـا الــشــعب وخــدمــة الــوطـن وإ
اجلــلــوس عـلى كــرسي الــسـلــطـة
والــقــدرة عــلـى اتــخــاذ الــقـرارات
علنة. التي حتقق االهداف غير ا
20- افــتـقـار مــسـؤولي الـســلـطـة
احلاكمة الى اخلبرة والدراية في
ادارة شؤون الدولة والى التعليم
والتـخصص والتـحصيل الـعلمي
ـــــنــــاسب واصـــــول الــــقــــيــــادة ا
ــهـارات االداريــة واخلـبـرة في وا
خوض غـمار العـمل في الوظائف
ـا يجعل الـقياديـة واحلسـاسة 
مــســـارات عــمـل الــدولـــة عــرضــة
لــلــتــخــبـط وأســلــوب الــتــجــربــة
وتــــصــــحـــيـح اخلـــطــــأ وغــــيـــاب
االســـتــقـــرار احلــكـــومي بـــســبب
ـــســـؤولــ اســـتـــبـــدال طـــواقم ا
ـوثـوقـيـة عـند بـاسـتمـرار وعـدم ا

االختيار.
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21- تـعـويض الـتـسـرب احلاصل
في مـــيـــزانـــيـــة الـــدولــة بـــســـبب
ال العام عملـيات التجـاوز على ا
الي والفـساد احلكومي والهـدر ا
واالنفاق غيـر الرشيد في مفاصل
ــــــواطن الــــــدولـــــة بــــــإرهــــــاق ا
بـالـضرائب والـرسـوم والغـرامات
واالســـــتـــــقـــــطـــــاعـــــات وحـــــجب
ـشـروعـة واحلـقوق االمـتـيـازات ا
ــكـتـســبـة وغـيـاب االنــفـاق عـلى ا
اخلــدمــات الـتـي تـقـع عـلـى عـاتق
الـدولــة لـتـوفــيـر احلـد األدنى من
ـواطن األمـر الـذي احـتـيـاجـات ا
تـعــاب عـلــيه احلــكـومــة بـاتــخـاذ
االجراءات الـتـعـسـفـيـة في تـرقيع
ـيـزانـيـة وزيـادة مـعـدالت الـفـقـر ا
ــواطن وفي الــذي يـعــاني مــنه ا
اجلـــانب اآلخــــر تـــتـــوالى زيـــادة
االمـــــــــتـــــــــيـــــــــازات والـــــــــرواتب
ـنــافع ألقـطـاب واخملـصــصـات وا
الــســلـطــة احلـاكــمـة والــبـذخ في
تـوفـير فـرص الـرفاهـيـة واألجواء
الــتـي تــزيــد مـن عــدم الــثـــقــة في
عـــدالــــة الـــســــلـــطــــة احلـــاكــــمـــة

ومشروعية وجودها.
وال عــجب أن يـحــصل كل ذلك في
ــوارد الــبـــلــدان الــتي تـــتــمــتع 
اقــتــصــاديـة قــادرة عــلى حتــقـيق
الــتــنـــمــيــة والــتـــقــدم والــتــطــور
احلــضـاري في حــالـة تــوظـيــفـهـا
بــــالــــشــــكل الــــصــــحـــيـح مـــادام
االستنزاف والتـآكل لثروات البلد
ــعــدالت اســرع وأقـوى ــضي 
نـهجـية يـتـفوق فـيهـا الفـساد و
ــــــــــالي وإطـالق يـــــــــد االداري وا
تـلكـون القدرة الـفاسدين الـذين 

على التشريع وصنع القرار.
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وأتعـسهـا حـائر بـالـيوم الـوطني
لــلــدولــة الــعــراقــيــة فــقــد عـادت
مـاكـيـنـة تـصـنـيع أحـزاب الـزيـنـة
ثـــانــيــة إلنــتـــاج مــوديالت أكــثــر
حداثة وشيـطنة حيث  تدج
أفــــــرادهــــــا في عــــــواصـم الـــــدق
والرقص عـلى أنغـام ذبح شعوب
العـراق ولـيبـيـا واليـمن وسـوريا
وسـرقة خـزائنـهم سواء في دول
اجلــــوار أو مــــا بــــعــــد اجلــــوار
فــــامـــتألت مـــســـارح ومـــعـــارض
الــسـيـاســة اجلـديــدة في الـعـراق
وتلـك البـلـدان بـأحزاب ال لـلـزيـنة
ــــا لــــلـــــتــــوحش فــــحــــسـب وإ
والـتـقـهــقـر والـقـبــاحـة والـسـرقـة
قرات واإلفساد وغصت مدنها 
أحــزاب وأســمــاء أمــنــاء عــامــ
ومـــكــاتب ســيـــاســيــة رنــانــة 
تصـنـيعـهـا وفبـركـتهـا إمـا في ما
تــبـــقى من تـــنــظـــيــمـــات أحــزاب
السلطة السابقة كالبعث ورجال
ن مــخـابـراتـه واسـتـخــبـاراته 
انـــقــــطــــعت بــــهم الــــســـبـل بـــ
الــــــشـــــعــــــارات الــــــتي كــــــانـــــوا
يــتـداولـونــهـا صـبــاحـا ومـسـاءا
والـــنــــتـــيــــجـــة مــــا حـــصـل لـــهم
ولـنــظـامـهم خـالل اقل من عـشـرة
أيـام لــدولـة  بـنــاؤهـا في أكـثـر
من ثالثـ عـامــا إضـافـة إلى مـا
أنـتـجته دهـاليـز مـخابـرات الدول
اجلـارة والـعــزيـزة من مـوديالت
جــديـدة ومـحــدثـة حــيث أضـافت
لــهـا قــوات مــسـلــحــة عـلـى شـكل
مـيــلــيـشــيـات حتــكم بــاسم الـرب
ووكالئه عـلى الـكـوكب وبـدال من
حــزب واحــد لــلـه أصــبح لــديــنــا
عشـرات األحـزاب الـربـانيـة كـلـها
تـنـطـق بـاسـمه وتـنـفـذ شـريـعـته
ـقــدور أي إمـام جـامع وأصـبح 
في قــريـــة أن يــفــتـي أو يــشــرعن
قــانـونــا واجــتــهــادا في اجلــهـاد
والـــنـــكــاح حـــتى غـــرقت الـــبالد

ببحر من الدماء والدموع.
ــا يــحـدث الحــظــة سـريــعــة  و
الــيــوم فـي الــعـــراق وبــقـــيــة مــا
يسـمى بـالـربـيع العـربي وطـيـلة
ـــاضــيــة نــدرك انه الــســنــوات ا
ـظــلــمـة من نــتـاج تــلك الــفـتــرة ا
تــاريخ هـــذه الــبـــلــدان وتـــربــيــة
أنظمتهـا لعدة أجيال من األهالي
الذين يـنـفذون الـيوم مـا تـعلـموه
خالل عشرات السن وشاهدوه

لـــشــيــوخ الـــعــشـــائــر في ديــوان
الــرئــاســة و تـــصــنــيف هــؤالء
الــــشــــيــــوخ إلى ثالث مــــوديالت
وهـي شــيـوخ ألـف وبــعــدهــا بـاء
وآخــرهـا جـيم وعــرفـوا حـيــنـهـا
بـشـيــوخ الـتـســعـ ولم يــنـسـو
تـزي الـسـنـة العـراقـيـة فجـعـلوا
مـعظم أيـامهـا أعيـادا ومنـاسبات
مقاربة لعدد أيـام السنة الكبيسة
أو احلـبيـسة لـدرجة إن الـعراقي
ال يـســتـطـيع حـك رأسه من كـثـرة
ـنـاســبـات فـذاك يـوم االعـيــاد وا
الـبيـعـة واآلخـر لـلنـخـوة وهـناك
لـــلــمــيـالد والــربــيـع والــشــجــرة
وبــقـــربه لـــلـــبــيـــعـــة والــشـــرطــة
وبـجـانبه يـوم األيـام وهكـذا كان
الـعـراقيـون يرقـصـون على أنـغام
وطن شـد عـلى األفق جـناحـا مـنذ
مطلع الـفجر وحتى الـليل األخير
من الــيــوم ذاته لــتــســتــمــر تــلك
األيام واألعياد بالتكاثر والتوالد
حتى جاءت احلواسم في نيسان
2003 وانـــتــهت حـــقــبــة مـــزيــنــة
بـــالـــدمــاء وأشـالء الـــضـــحـــايــا
وأنــغـــام األكــاذيب والـــشــعــارات
الــفــارغـــة وعــســاكــر الـــبــهــرجــة
واالنـــكــــشـــاريـــات الـــشــــعـــبـــيـــة
ـــــــزريــــــة الــــــتي واالدعــــــاءات ا
ابــتــكــرهــا نــظــام من أكــثــر نــظم
الـعالم دكـتاتـورية طـيلـة أكثر من

ثالث عاما عجاف.
لـألسف الـــشـــديـــد فـــان إســـقـــاط
الـهـيـكـل اإلداري لـذلك الـنـظـام لم
يــســقط تــلك الــثـقــافــة الـبــائــسـة
ـنحرفة ولم تسقط مع والتربية ا
ـــريــرة في ســقــوط الـــتــجـــربــة ا
العالقات مع معطيات احلياة في
حــقــولــهــا اخملــتــلــفــة في عــراق
يـــــتـــــدحـــــرج إلى األعـــــلـى تــــارة
ويــتــســلق إلى احلــضــيض تـارة
أخرى فعادت فيـروساتها تنشط
من جــديــد مـــنــذ األشــهــر األولى
لـسـقــوط الـنـظـام لـكي تـنـمـو في
ذات الــبـــيــئــة الـــتي أنــتـــجــتــهــا
األحــــــزاب الــــــتـي ورثت احلــــــكم
بــشــكل مــضــطــرد خــارج أجــواء
ـرة لــتـتــمـيـز اخملـتــبـرات هــذه ا
بتـفـوقـهـا أكـثر من اجلـيل األولى
كـــونـــهــــا تـــخـــرجت من أقـــبـــيـــة
مخـابرات دول اجلـوار وأضافت
أليـــــام الـــــعـــــراقـــــيـــــ عـــــطالت
ومــنـــاســبــات أفـــضــلــهـــا حــزين

وهـم أطــفـــال وفـــتــيـــة وشـــبــاب
ابتدءاَ من كـرنفاالت اإلعدام التي
كـــانت تـــنـــفـــذهـــا األنـــظـــمـــة في
الــشـوارع والــســاحــات الــعــامـة
وكـيل االتـهـامـات الـكـاذبـة جـزافا
لكل من يـعارضهـا وانتهـاء بتلك
ـشــاهـد الـبـائـسـة والـقـاتـلـة من ا
ـعـركـة الـذي بـرنـامج صــور من ا
كان يبث يوميـا ولثماني سنوات
مـتـصــلـة في الـعـراق ولـيـبـيـا في
حــربـهــا مـع تــشـاد وســوريــا في
احـتاللـهـا لـلـبـنـان وتـظـهـر آالف
ـــــمــــــزقـــــة األشالء أو اجلـــــثـث ا
عمـليات دفنـها بالـبلدوزرات على
أنــغـام األنــاشـيــد الـوطـنــيـة إلى
تــســطــيح عــقــول ووعي الــنــاس
ا بـتصـنيع أحـزاب وجمـعيـات 
كــــانـت تــــســــمــــيه بــــاالحتــــادات
هنية والفرق الفنية والنقابات ا
التي ال هم لـها وال غم إال الـتغني
بـــالــقـــائــد الـــذي ال مــثـــيل له في
ـــا لـــو بـــقـــوا عــدة الـــدنـــيــا ور
سنـوات أخرى لقـالوا انه متـعهد

اآلخرة أيضا.
w dŽ ŸuMð

ـواطـنة إن فـشل تـبلـور مـفـهـوم ا
خــاصــة فـي الــدول ذات الــتــنـوع
العـرقي والقومي والـديني يعود
بـاألسـاس إلى الطـبـيـعـة القـبـلـية
لهذه اجملتمعات وفشل أنظمتها
الــســيــاســـيــة بــفــصل الــدين عن
الـسـيـاســة بل عن احلـكم بـرمـته
وإبـعاد فـلسـفته عن الـتعلـيم بكل
مــراحـــله إال مـــا يــؤكـــد وجــوده
كــمـعــتـقــد لإلفـراد وجـب احـتـرام
خصـوصيته في حـدود اخلاصية
الـــشــخـــصــيـــة لــيـس إال ومــا لم
تـــنـــجح الـــنـــخب الـــســـيـــاســـيــة
والـتـكـنـوقـراط من وضع دسـتـور
عصري يؤكـد على تعريف مدني
لـــلــمــواطـــنــة تـــســود فــيـه لــغــة
الـقانـون واالنـتمـاء الوطـني فوق
النـظام القـبلي والديـني ويرتقي
على كل هذه االنتـماءات ويحظر
أي تـنظـيـم سيـاسـي علـى أساس
ا ديني أو مذهبي أو عنصري 
يــكــفل حــقــوقــا مــتــســاويــة لــكل
ــــخـــــتــــلف أعــــراقــــهم اإلفــــراد 
وقـومـيـاتهم وأديـانـهم لن يـنجح
أي حزب أو مـجمـوعة أحزاب في
ــقـراطي تـسـوده إقـامــة نـظـام د

العدالة في كل مناحي احلياة.

 U¹—uNL'« ‰Ëœ 5Ð rOAN « w  —UM « —UA²½«  dA²½« Ác¼ WM¹e « »«eŠ√

Èb*« …bOFÐ »—U−²K  »–U'« jÝË_« UM dý w  W UšË ¨WOŁ«—u «Ë W¹—u¦ «

 ¨lODI « W UI¦Ð 5F³A*« 5O _« s  UN²O³ Uſ »uFý vKŽ UNIO³D²

¨Êü« v²Š rN¦KŁ s  d¦ √  UŠuLÞ rANð W UD³ «Ë dIH « W³ ½ ‰«eð U Ë

WOK³I «Ë WO³¼c*«Ë WOM¹b «  «¡ôu « w  5 LGM  s¹dšü« 5¦K¦ «Ë

s  q²  v ≈ rNK¹u%Ë rNŽU³ð√ q  nOþuð ÈuÝ rNLN¹ ôË ¨WOIÞUM*«Ë
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° tO b  ô tO²³ — vKŽ QJð« v²Š ÂUŽ WzU  cM


