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بغداد

ما يـستحـقونه من احتـرام وتبجيل
باالنصـراف إلصالح اجملتمع وذات

الب ب الناس. 
…dC×²   UFL²−  

ـتـحـضّـرة يُـنـظرُ في اجملـتـمـعـات ا
ــعـتـقـد بــكـونه عالقـةً إلى الـدّين وا
خاصة سامية ب الله وعباده ب
اخلـالق ومـخـلـوقه وليـس من شأن
ــا كــان أو رجل دين أو أحــد حـاكــمً
ـا أو أي صفة يـحملـها اإلنسان ً عا
ـانَه ومـعـتـقَـدَه أن يــفـرض رأيه وإ
ـرجع الـذي ــذهب أو ا بــالـدين أو ا
يــعـود إلــيه أو يــدّعي الــســيـر وفق
طــريــقــته. ومــا أكــثــر مــا صــدر من
تـصـريـحـات من لـدن مـسـؤولـ في
الـسـلطـة ونـواب بـاتـبـاعـهم طـريـقة
ـرجع أو ذاك تبـجحًا وتـزلّفًا. هذا ا
فـي ح كـشـفت احلـقـائق الـيـومـية
والـسـلوكـيـات الـعـمـلـيـة عـكس هذه
الــتــصـــريــحــات واإلشــارات. ثمّ أنّ
ـان بالله حق احلريـة الدينـية واإل
من حــقــوق الــبـشــر في تــبــنّي هـذا
ـــعــــتـــقــــد أو عـــدمه أو حــــتى في ا
ــان بـوجــود الــله أو عـدمه. فال اإل
فــــضلَ إلنــــســــان عـــلـى ســـواه وال
ــا تــفــضـــيل لــبــشـــر دونه ســوى 
يـقـدّمه من الـفـعل الـصـالح والـعـمل
الطـيّب له وجملتـمعه ولـبالده ضمن
ــله الــرب اخلـــالق وحــرّمــته مـــا حــلّ
الــــرســــاالت واألديـــان ومــــا أقــــرّته
لـوائـح حـقــوق اإلنـســان ودسـاتــيـر
تـقدمة التـي تسامت فوق البـلدان ا
ــذاهب. ومن ثمّ فـالـدّين األديـان وا
يـبقى مسـألة جـدلية مـتحـرّرة تتيح
لـإلنـسـان أي إنـسـان أن يـتـصـرّف
وفق رؤيـتـه واسـتـعــداده وقـنــاعـته
ـه البـشـريـة وطـبـيـعـة نـظرته ومَـلَـكَتِ
للحـياة وللمسـار الكونيّ ومَن يقف
ــعـــقّــد من وراء هــذا الـــتــشـــكــيـل ا
العناصر واألجـرام واحلياة وفيما
إذا كـان وراء هــذه الـفــانـيــة مـثـوى
آخـر من عـدمه. وهـذه هي إشـكـالـية
الـعالقة الـقائـمة بـ القـوة الدافـعة
اخلـارقــة الــتي تـقف وراء تــركـيــبـة
الـكـون والتـي نعـزوهـا مـجازًا لإلله

أو الرب اخلالق في خليقته! 
ــنــطــلـق يـبــقـى اإلنــسـان مـن هـذا ا
مـخلـوقًا حـرّاً في تـصرفه وسـلوكه
ألنّه هـكـذا خُـلق حــرًّا ولـيس عـبـدًا.
ا اعـتقد به ومضى فمَن شاء آمن 
في طـريـقه ومَن لم يـشأ يـبـقى حرًا
غير قابلِ العتب واالتهام والتكفير.
كما أنّ الله اخلالق ليس بالضعيف
الــعـاجـز كـي يـوكِل بـشــرًا ضـعــيـفًـا
ـا من طـيـنـة كي يـتـولى أمـرَ مـخـلـوقً
حـسـابِ أخــيه الـبـشــر اجملـبـول من

سـيحي لدى السـنّة والشـيعة وا
وديـــانـــات أخــرى عـــلى الـــســواء!
ـتـعـكزة فـقـربُ هـذه الـشـخـصـيـة ا
عـلى مراجع أو شـخـصيـات دينـية
مـؤثـرة في سيـاسـة البـلـد أو حتى
رجع أو اإلدّعـاء بقـربـها من هـذا ا
تـلك الشـخـصـيـة كـفـيل بـتـخويف
الـنـاس وتـهــديـد اجملـتـمع وفـرض
ـؤسـسـة أو الـدائـرة اإلرادة عـلى ا
التي تـخشى سـطوة هذا الـنموذج
ـنـافقـ والـتـجار. من األدعـيـاء وا
وهذا مـا خلق مـساحـة واسعة من
االســــتـــيــــاء الــــعـــارم والــــغـــضب
الـشــعــبي في الــشــارع لـيس إزاء
زعــامــات ســيـــاســيــة وأشــخــاص
مـتـنــفـذين في الـســلـطـة بل تـعـدّى
ذلك بـعضَ الـرمـوز الــديـنـيـة الـتي
ـهــا وتــتــحـلـى بـوقع كــان لــهــا وزنُ
مــــؤثــــر فـي صــــفــــوف الــــعــــامــــة
واخلـاصـة. وقـد فُـهمَ من مـثـل هذا
ـــدان تــدخلُ نـــفــرٍ من الــســـلــوك ا
رجال الـدّين في شـؤون السـياسة
مـــا يــوحـي بــفـــرض إرادة دين أو
مـذهب أو طـائـفـة عـلى غـيـرهم من

أبناء الوطن. 
إنّ مثل هذه الوسيلة اجلارية  في
األوسـاط الـسـيـاسـيـة مـنـذ سـن

تـــمـــثل بـــحـــدّ ذاتــهـــا شـــيــئًـــا من
ـسـلّـمـات الـتي تـقـرّ بـأن يـتـحول ا
ـارس مــثل هـذا احلــكم عــلى مَن 
ـغــلـوط واخلــطـيـر إلى الـســلـوك ا
ظاهـرة استيـاء واستنـكار واتخاذ
مـوقف صـادم بـسـبب اعـتـمـاد هذا
ــســار سـفــيــرًا سـهالً وتــأشــيـرة ا
مـفـتـوحـة الستـغالل كلّ شيء وأيّ
شـيء ومن ثـمّ الــــــدفـع بــــــاجتــــــاه
احلـصــول عــلى مـكــاسب ومــنـافع
ـــنــصـب خـــارج إطــار وتــرشـــيـح 
الكفـاءة واالستحـقاق ليس لشيء
رجع بل بـسبب الـتـقرّب من هـذا ا
أو االنـتـماء لـهـذه الهـويـة الديـنـية
ـــذهــبـــيـــة أو لـــهـــذا احلــزب أو ا
غمور الـعامل حتت لواء ورعاية ا
ـعمَّم. رجع أو ذاك الـسـيد ا هـذا ا
وهـذا ما يـشيـر إلى مفـهوم إفـساد
الدّين بالسياسة والعكس صحيح
. فـــحــ يـــتــداخل فـي االجتــاهــ
الدين بـالـسـياسـة يُـفـسد أحـدُهـما
اآلخـر وال مـجـال إلصـالح بـيـنـهـما
حتت أيـة ذرائـع. وفي الـنــهــايـة ال
يصح إالّ الـصحيح بـضرورة ترك
الــسـيــاسـة لــروادهـا احلــقـيــقـيـ
ولـــيس الـــطـــارئــ والـــدخالء من
الــفــاســـدين والــلــصــوص وإيالء
الـــدينَ وأصــحـــابَه ومــرجـــعــيــاته
الصادقـ األتقياء في مـخافة الله

 للسياسة واإلدارة فلسفات وفنون
ورؤى عــــديــــدة مــــتــــنــــاغــــمـــة أو
مـتنـاقـضة قـد تخـتـلف من شخص
آلخــر ومن مـجـتــمع آلخـر ومن دين
آلخر. وهذا مـا يجعل شـكل البلدان
والـــــشـــــعــــوب واأل وأســـــلــــوب
حيـاتهم وطريـقة تفاهـمهم متـباينة
بــحـسـب طـبــيــعــة الــنــظـام وشــكل
فاهيم التي تتـبعها أنظمة احلكم ا
واحلــــكـــــومــــات. لـــــذا ال بــــأس في
اخـتـبـار الـدول واجملـتـمـعـات عـددًا
مـن هــذه األنـظــمــة لــلــوقــوف عــلى
الصالح مـنها هـذا إن وُجد وتعلّم
فـرزه من السيّء الـذي مـازال ينـخر
فـي أسس هــذه الـــبـــلــدان ويـــحــيل
شـعـوبهـا إلى قـطـيع خـانع تتالعب
به أيــادي قــذرة ال تــعــرف مــخــافــة
الــله بـل وتــتــكــابـر عــلـى حــاجـات
ــآســيه كــلّــمـا الــشـعـب وتـتــاجــر 
تـــيــحت الــفــرصــة وفي غــفــلــة من أُ
نبطحة والنائمة إلى ما شعوبها ا
شـــاءت األقـــدار. واألنـــكى مـن هــذا
وذاك أن يُــــقــــحَـمَ الــــديـن وأركــــانُه
ومــــرجـــعـــيـــاتُـه وأدواتُه في أتـــون
صـراعٍ أو تمـاهٍ أو نفـاق مع أنظـمة
احلـكم ولـصـالح زعـامات سـيـاسـية
ـنافع بـعيدًا عن ـغا وا تتـقاسم ا
ــلــمــة مــصــالح الــوطن الــعــلــيــا و
اجلراحـات التي يـتزايـد ثخـنُها مع
مـــــرور األيــــام وتـــــوالي األشـــــهــــر
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هذه حال جلّ األنـظمة احلـاكمة في
منطـقتنـا العربيـة واإلسالمية التي
ارتـقت احلــكم بـالـوراثــة أو بـطـرق
ـقـراطـيـة مـلــتـويـة بـعـيـدًا عـن الـد
الـــصـــادقـــة واجلـــدارة والـــكـــفـــاءة
واالســتــحــقــاق إالّ مــا نــدر! ولــعلَّ
نــظـــرة بــانـــورامــيـــة عــلـى الــواقع
تـهرّ في هـذه احلقـبة من الزمن ا
ـتـراجع كـفـيــلـة بـاحلـكم عـلى مـا ا
نـــشـــهـــده من صـــور االســـتـــهـــتــار
صائر الشعوب في واالستخفاف 
اســتـــخـــدام الــظـــاهـــرة الــديـــنـــيــة
وتـــوشـــيـــحــــاتـــهـــا فـي كـــوالـــيس
السيـاسة من أية ديـانة كانت ومن
دون اســتــثـنــاء. ولــنـا في األمــثــلـة
الــقــائــمــة مــا يــحــصل حــالــيًــا في
الـعراق حـصـرًا منـذ سقـوط النـظام
البائد حيث أصبح التستر بالدين
ـز عـلى مـرجـعـيـاته ورموزه والتـعـكّ
من أســـهل الـــســـبل بـل الــســـبـــيلَ
آرب وتسلق ـا لبلوغ ا األكثر سلوكً
ــنـاصب ووضع الـيــد عـلى كلّ مـا ا
يـتـيـسـر لـطـالـبه مـن دون حدود وال
قـيـود وال مــحـددات كـمــا شـهـدنـاه

ذات الــطــيــنــة وذات الــتــراب عــبـر
السوط والتهديد واجللد والعقاب.
ــصـــار إلى إقــحـــام الــدين أمّـــا أن يُ
ومـرجـعـيـاته بـالـسـيـاسة فـهـذا من
ـــــفـــــضـــــوح بـــــاب الـــــفـــــضـــــول ا
ــشــبــوه والــتــزلّف واالســتـــرزاق ا
ستنكر والنفاق الواضح. لذا إذا ا
شـاءت األ والـشـعـوب أن تـتـحرّر
وتـتـقـدّم وتتـطـور البـدّ من حتـّررها
وانـــعــتــاقــهــا عن قــيــود الــدين من
خـالل فــــصــــلـه عن الــــســــيــــاســــة.
فــالــسـيــاســة وروّادُهـا وراكــبــوهـا
أبــعـد مـا يــكـونــون في احـتــرامـهم
إلرادة الــله واخلـشــيـة من احملـذور
لـكـون إدارة الــسـيـاســة غـيـر إدارة
مـــؤســســـة ديــنـــيـــة الــتـي من بــ
واجــبــاتـــهــا األســاســيـــة الــنــصح
واإلرشـــاد والـــتـــوجــــيه والـــقـــدوة
احلــــســـنــــة ولـــيس الــــشـــراكـــة أو
ــــشـــاركــــة في تـــبــــنّي مــــشـــاريع ا
اســتــثـمــاريــة وجتـاريــة وتــكـديس
األربـــــاح وامـــــتـالك الـــــعـــــقـــــارات
ومزاحمـة أرباب العـمل في القطاع
اخلـــاص عــبــر ســيـــاســة دعم هــذا
احلــــزب أو الــــتــــعـــــاطف مع هــــذا
الـــســــيـــاسي أو الـــوقـــوف مع ذاك
ـا بتـحقـيق مـكاسب الـشـخص طمـعً
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في ظل الــظـروف الــســاخـنــة الـتي
يــعــيــشــهــا اإلنـــســان الــعــربي في
ـشــتـعـلـة مــنـذ عـقـود مـنـطـقــتـنـا ا
والـــعـــراق خــيـــر مــثـــالٍ تـــتــعـــقــد
ــــشــــكالت وتــــتـــقــــاطع األفــــكـــار ا
وتتباين األحكام في أغلب األوقات
بــســبب ســوء الــفــهم الــواضح في
تــــقــــديـــر مــــهــــمــــة أربـــاب الــــدين
ــمــنـ عــلــيه وأدواتــهم مع ــؤتَ وا
ـصـطـف اخملـتـلـفـ عنـهم أم مع ا
مـــــعــــهـم من أصـــــحـــــاب الـــــشــــأن
ـسـكون بـعـصا الـسـياسـي الذين 
الـســلـطـة وفـي أيـديـهـم كلّ أشـكـال
ــــال واجلـــاه والـــقـــهـــر الـــقـــوة وا
واالسـتـعــبـاد. فـإنْ خــضعَ صـاحبُ
الـدين ومـرجــعُه وأتـبـاعُه لــسـلـطـة
أولي األمر لـقوا األمان وتـقاسموا
"الــثـريــد" والــسـمن والــعــسل عـلى
مـــائــدة الـــســلـــطـــان وأتــبـــاعه من
ـتــسـلــطـ من وعــاظِه من الـذين ا
نــــســــوا أنــــهـم صــــعــــدوا من ذات
الــصـفــوف من عــامــة الــشـعب. وال
ـدّ األذرع يــتـردّد نــفــر من هــؤالء 
طـويالً لـلـقـضم مـا اسـتـطـاعـوا من
الــكـعــكــة الــكـبــيــرة الــتي يــتـزاحم
ويـتــقـاتل عــلـيـهــا زعـمـاء األحـزاب
ومَن في دارتـهم حـتى لـو كان ذلك
ـال بـفـعل الـفـسـاد وبـقـصـد نـهب ا
الـــعـــام وفـــرهــدة (مـن الـــفـــرهــود)
خزيـنة الـدولة التي يـعّدهـا نفر من
ــذاهب حالالً زالالً أتــبــاع بــعض ا
شـأنـهم شـأن مَن يـحلّل االسـتـعـباد
وسـبي الـنـســاء ووأد الـبـنـات ومـا
ســــــوى مـن هـــــــذه الـــــــتـــــــرّهــــــات
ة التي والتخـاريف واألحكام الـظا
لم تـعـد جتـاري الـعـصـر وال الـفـكـر
وال الـعلم. أمـا مَن يـقف بالـضدّ من
ش أو يعترض أو هذا السلـوك ا
يــرفع صــوته غــاضـبًــا فـمــا عــلـيه
ســــوى االنـــتــــظـــار وطــــول األنـــاة

…dL² *« WO U(« W “_«Ë W¹—U−² « W UI*«

d UA « œuL×  b¹—œ

بغداد

االمنـية للـعمـلة نفـسها ,,لتضخ الى
ا مسحوب قدار الـنصف  السوق 
ـطــبــوعـة  الــوطـنــيـة مـن الـعــمـلــة ا
والقـيام وسـحبـها عـند الـضرورة  ,,
بــشــكل اســاسي بــتـســديــد الــديـون
الـداخلـية والـتي نسـبة كـبيـرة منـها
ب دوائـر الدولة ,,يعـني تـشيل من
هل اجلــيب وتـخـلـي بـاجلـيب االخـر
مثل ما مـتعارف علـيه محليا,,وعلى
جلنـة الشفـافية ان ال تـسارع باعالم
ــرتــبــطـة بــهــا خــارجــيـا الــدوائــر ا
وديـون بـــاالمــروتــنــقــلـب عــلــيــنــا ,,
قاول ايضا,,,والكثير الفالح وا
من الـتـخـصـيــصـات بـالـديـنـار الـتي
ــوازنـة وحتـول ســبـبت عــجـزا في ا
الى ديـن عـــــام  خــــــارجي بــــــشـــــكل
مـقـصـود مع ان هـنــاك امـكـانـيـة في
معاجلة هـذه الديون بتـسجيل قيود
استالم وتسليم داخلـية غير  معلنة
واطــفـائـهـا مــركـزيـا ومن قـبل وزارة
ـالـية الـتي تـقوم بـدورهـا ببـرمـجة ا
تــســديــدهــا عــلى عــدة مــيــزانــيــات
ـوقف دون اعالنـها ديـونا وتـعالج ا
عـلى الــدولــة ومن الـدولــة لــكن  لـله
االمـر من قـبل ومن بـعـد لـكن الـهدف
ا معروف والذي هـواحراج العراق 
تــمــارســـة اجــهــزة الــدولــة من عــدم
االجناز للمشـاريع بشكل عام وكامل
واالخــفـــاقــات االقـــتــصـــاديـــة الــتي
عـنيـون وليس سـببـها االشخـاص ا

بـسـيط جـدا ولـست ادري اغـاب عن
وحلـها عـنيـ ام بقـصد,,, اذهـان ا
ان يصـار الى طبع الـعمـلة ,,فقط ,,
الـــعــــراقـــيــــة بــــالـــداخل ,ودراســـة
اخلــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــة ,,احلـــــــــــرب ,,
ــعـــلـــنــة.....والـــتي مـــانــســـمــيه وا
ـواطـنـ بـاالدخـار الـسـلــبي لـدى ا
كـمــوقف من االقــتــصــاديـ ,,,لــكن
حـقـيقـة االمـر هي شـراء العـمـلة من
ـخـتـلـف الـصور الـسـوق احملـلـيـة 
اال ,,,طـبـعـة فالن وقـد وجـديـد ,,,
انـهـا سـحب مـبـرمج لـلـمـطـبـوع من
الــعـمـلـة الـعـراقـيـة .....,,والـتي هي
برمج لتـنمية نع التطـور ا صيغـة 
الــقــطــاع اخلــاص والــذي يــعــتــمـد
بنـسـبـة عـالـيـةعـلى مـدخـرات الـفرد
ـشـاريع الــصـغـيـرة وعـلى انـشــاء ا
ــتــوســـطــة وبــالــتــالـي تــنــمــيــة وا
االقــتــصـاد  والــتي غــابت عن اعـ
ـعنـيـ مع قلـةاالدخـارفي البـنوك ا
الـذي يولـد قلـةالسـيولـة في الداخل
ايزيـد على االعتـماد على الدوالر
والــذي يـــنــفـــقه اويـــبــيـــعه الـــبــنك
ــركـزي حــتى نـصل الـى عـجـز في ا
نسبـة االعملـة الصعبة  ,,,,واالمور
تـمـشي بـهـذا االجتـاه بـشـكل ثـابت.
ومقترح طبع العملة في الداخل هو
احلل الـوحـيد لـتـجاوز هـذه احلـالة
ــعـلــنـة ,,وبـدون من احلـرب غــيـر ا
مـراقــبـة مع االحـتــفـاظ بــالـعالمـات

ـالـيـة الـســيـاسـات االقــتـصـاديــة وا
والـتنـفـيذيـة احمللـيـة الفـاشلـة سبب
الــكــارثــة وتـنــامـي الـديـن الـداخــلي
الذي اثر عـلى كافة الـيات العمل في
اي عملـية اقتـصادية تنـموية وكذلك
ـــالــيـــة والــنـــقــديــة الـــســيـــاســات ا
الـداخــلــيـة والــتي ادت الى تــشـويه
الـتصـنيف الـدولي لـلعـراق ...وصار
تـصــنـيـفـا..مــجـحـفــا  بـحق الـعـراق
وكذلك دائرة الشفافية التي اوصلت
كل مـــا هـــو شــفـــاف الى مـــنـــظـــمــة
ية بـشكل شفاف ولم الشفـافية الـعا
تـستـطع االستـمرار في عـملـها النـنا
كدولة استـبعدنا من جلنـة الشفافية
نـحرف الـدولـية نـتـيجـة الـتطـبيـق ا
ا الي عـملـية اقـتصـادية وخـدميـة 
ادى الى الـتـراكم احلـالي من ازمـات
رغم تــراكـمــهــا من قــبل وســبب الى
مـــوقـف صـــنــــدوق الـــنـــقــــدالـــدولي
قـصود واجملحف بتـقييمـه االخير ا
حــيث وصل تــصـنـيـف الـعـراق الى(
نـاقص بـي) يـعـني صـعـوبـة تـسـديد
الــــديـــون وصــــعــــوبـــة االقــــتـــراض
اواحلصول على قـروض ولم تنبري
وقف جلـنة الـشفافـية بـالدفـاع عن ا
الي مستئنـسة برأي االقتصادي ا
اخملتص ليوضحو ان نسبة الدين
الـداخـلي جتـاوزة ثـلث الـديـن الـعام
ـعــلن وهـذه غـيــر مـحـتـســبـة عـلى ا
الــقــروض الــدولــيــة ,مع ان حــلــهــا

تعاقدين,,,على ان التخفيض على ا
تكون االسعار ثـابته الكثر من ستت
اشهر في السنـة وتقارن مع السوق
ـنـطـقة و في ي والـسوق في ا الـعـا
حـالـة االزمـات اواالنـخـفـاضـات الي
كن استيراد كميات كثيرة سبب و
ـوسـمـهـا الن اسـعـارهـا ـواد  من ا
تنخفض نسبـيا والن الكميات التي
يـحـتـاجـهــا الـعـراق كـبـيـرة وحتـول
بـيـوت الـعـراقيـ الى مـخـازن لـتلك
واد والتـعريف باليـة العمل والية ا
ويــعـتــمـد الــتـســديــد وتـاريــخــهـا  ,
تــاريـخـا ثــابـتــا لـلــتـسـديــد وهـوفي
الية لكال تاريخ قبل نهـاية السنـة ا
الــبـــلـــدين حـــتى يـــحـــتــسـب حــجم
الواردات والـصادرات لـكال البـلدين
ومن ثــمـــة يــصـــار الى الـــتــســـديــد
الــنــقـدي لــلــفـروقــات ويــتـحــمل كال
ــشــتــريــات الــداخــلــيـة الــطــرفــ ا
والتصدير ومن هـنا نرى ان جدولة
ـــتـــفق عـــلى ـــواد ا الـــبـــضـــائع وا
تـبـادلـها يـجب ان تـكـون غيـر ثـابـتة
ومـتـجـددة والـسـبب  ان هـذه االلـية
االقتصـادية سيـنتج عنهـا صناعات
كن تبـادلها حسب جديدة مـحليـة 
ـواد ــنــاخــيـة وتــوفــر ا الــظـروف ا
االولــيــة لــكـال الــبــلــدين  وتــتــوسع
بـشـكل كـبيـر مع تـوسع الـتفـاهـمات
ــواد ــهم االن ا الــتــجــاريـــة  ومن ا
الغذائية التـي هي موضوع حديثنا
لـلـبـطـاقـة الـتـمـويـنيـة الـتي سـتـحل
شكـلة االزمة التي جزءا كبـيرا من ا
يعـانيـها الشـعب والتي سـببت هذه
الــتـظـاهــرات االخـيـرة واخلـوف من
توسـعهـا  مع العـلم ان نسـبة الـفقر
اصبحت مـخيفـة بشكل كـبير  حيث
يـــتــبـــنى الـــســـيـــد رئــيـس الــوزراء
ـــوضــوع ويـــبـــاشــر شـــخــصـــيـــا ا
ــعــنــيــ من الــدول بــاالتـــصــال بــا
ـواد الـغذائـيـة على ـنـتجـة لـهذه ا ا
ان يــتـم الــشــحن الــفــوري لــلــمــواد
االســـاســيــة عـــلى ان تــســـجل هــذه
ـواد لـلـتـبادل ـواد ضـمـن قـائـمـة ا ا
عـنـي ان يـقوم ـسـتـقـبـلي وعـلـى ا ا
بـالعمـليـة نفـسهـا مع اكثـر من عشر
دول ومن بـغـداد فـورا دون احلـاجـة
ــصـاريف والــتـاخـيـر لاليـفـادات وا

ومع الــبــعـثــات الــدبــلـومــاســيـة في
بـغـداد وبـعد االتـفـاق يـتم التـسـعـير
عــلى مــا ذكــرنــاه مـن الــيــة ســابــقـة
مـاخـذين بـنـظـر االعـتـبـار مـوضـوعة
قدمة عتـمدة لدينا  وا واصفات ا ا
مـن قــبـــلـــنـــا ان كــانـت من الـــدرجــة
ادة مستهلكة في بلد قبولة وان ا ا
ـنـشا وكـمـا ذكـرنا في مـقـال سابق ا
ــطـلــوبـة...الــطـحــ ولـيس ـواد ا ا
احلــــنـــطـــة كـــمـــرحــــلـــة ســـدالـــرمق
الــرز, , الـــعـــدس,الـــزيت ,الـــســـكـــر,
الــفـــاصــولـــيــاء, الـــشــاي,احلـــلــيب
نـظفات,, ا للـكبار,احللـيب للـصغار,
ا يكـفي لسنة ولـيس جزئها  هذه و
ــواد االولــيـة الــتـي تـرفـع وتـلــغي ا
مـكـان الـعـراق من حـالـة الـفـقـر التي
تـــــمـــــثـل نـــــســــــبـــــة عـــــالــــــيـــــة من
ـئة من مـجـتـمـعـنا(تـصل الى 50 بـا
اجملـتـمع الـعـراقي) والـتي اصـبـحت
عائقا امام اي عمليـة  تنمية للقطاع
اخلــاص واالقـتــصــاد حــيث اصــبح
اقـتـصادنـا اسـتهـالكيـا من الـيد الى
ـواطن اكـثـر من ـا يـعـيل ا الـفم ور
قابليتة وال يجدما يدخره.ناهيك عن
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ويـــخـــاجلـــني ســـؤال ...مـــا مــعـــنى
الــــــطــــــحــــــ االمــــــاراتـي او الـــــرز
توفـر في اسواقنا..هل االماراتي...ا
تــــــــزرع االمـــــــارات ام تـــــــعــــــــبئ ام
مـاذا...اعـتـقـد ان قــصـتـهـا مـعـلـومـة
وهي ان االمــــارات الـــــعــــربــــيــــة,,,,
ـتـحدة اسـتـاجـرت اراضي زراعـية ا
ــســاحــات او اشــتــرت االراضي و
ـــا جـــزر وزرعــــتـــهـــا واســـعــــة ور
حلسـابهـا ..وللـتجارة,,,وقد احتذى
بـهـا مواطـنـون عـراقيـون الـيس هذا
مــثل يـــحـــتــذى به ,,وهـل التــتـــوفــر
لـلـعـراق امكـانـية الـتـاجـير اوال ومن
ثـــمــة الــشــراء الن الــكـــمــيــات الــتي
ـواد يـحــتـاجــهـا الــعـراق من هــذه ا
ا حتتاج كبيـرة جدا ومستـمرة ور
واد بل اكيد الى دول لتجهيز هذه ا
وليس دولة وحساب مـصاريفها من
انتـاجها وكـحساب اولي لـلعمـلية...
اذا كـــان عـــدد نــفـــوس الـــعــراق 35
مليـون....هذا يعني  عـلى اقل تقدير

التخصيصـات ونحتاج الى سياسة
الي ـسار ا مالـية رصـينـة لتـعديل ا
والـنـقـدي لـتالفي االزمـات فـي الـبـلد
ويـواجه الــبـلـد حــالـة صـعــبـة جـدا
وخـروجــة من هــذا الــوضع الــسـيئ
فـقط بـوجــود  إدارة سـلـيــمـة وفـهم
حــــقـــيــــقي لـإلدارة االقــــتـــصــــاديـــة
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 ان الـعــراق في وضـعه يــفـتــقـد الى
قرار سيـاسي غيرقـادر على أن يقرر
مـصـلـحـة الــبـلـد الـسـيـاسـيـة فـكـيف
االمـور االقـتـصـادية.. وهـذه مـشـكـلة
ـــا اضــطـــرنـــا الى طــرح كــبـــيــرة 
مـــــوضــــــوعـــــنــــــا هـــــذا ... والـــــذي
قـاصة...وهو نظـام اقتصادي هو..ا
يــنـــتج عـــنه عـــقــد يـــتم بـــ الــدول
ـنتجات ..اساسه الـتبادل الـتجاري 
هذه الدول من السلع والبظائع..ب
هــاتـ الــدولـتــ وهي عــقـود غــيـر
نقدية ,لتداول سلعي حتت العمالت
الــــنـــقـــديــــة وتـــبـــنـى عـــلى اســـاس
شـتـركة بـ الدولـت االلـتزامـات  ا
ـــتــاتي من بــالـــتــبـــادل الــســلـــعي ا
ـقـاصـة الـنـقــديـة الـتي تـبـنى عـلى ا
اسـاس الـتـبـادل الـتـجـاري الـسـلـعي
ــتــفـق عـلــيـه بـ ــقــيم بــالــنــقـد ا ا
الــدولـتــ عــلـمــا انه اليــدخـلــنـا في
ـــســـتـــنـــديــة دائـــرةاالعـــتـــمـــادات ا
ومــلـحــقـاتــهـا ويــنـبه الـى امـكــانـيـة
ترحيل بعض احلسابات الى السنة
الـقــادمــة الســتــمــراريـة الــتــجــهــيـز
وجب اولـقربـه من واقع االسـتالم 
ا اجلداول او جدولة التجهيز ...و
ان الـعـملـيـة طـويلـة االمـد  ويؤسس
لـهـا عـقــد بـ الـبـلــدين يـوضح فـيه
الـشروط الـعامـة والـتفـاصيل ويـبدء
بــالــهـــدف من انــشـــاء هــذا الـــعــقــد
ويــصـار الى تــقــد جــدول فــصـلي
لالسـتالم والـتــسـلـيم مـن الـبـضـائع
واقـيــامـهـا شــرط ان تـنـال  الــقـبـول
ــوافـــقــة بــ الــطــرفــ وتــثــبت وا
االسـعـار بــ الـبـلــدين عـلى اسـاس
االفضـليـة لهمـا عن بقـية التـعاقدات
وفي حالة ان ينخفض سعر بيع اي
ـتــفق عــلـيــهـا مع اي بــضـاعــة من ا
دولةاخرى اوعقد اخـر ينسحب هذا

والـــوقـــوف في طـــوابـــيـــر الـــفـــرج
ورحــمــة الـــســمــاء فـي الــصــفــوف

األخيرة وتوخي العواقب.
مـا يجـري الـيوم من ظـلمٍ ومن قـهرٍ
بــســبب الــفـاقــة واحلــاجــة ألبـسط
ــمــات احلــيــاة الــبــشـريــة في مــسـلَّ
جــــنـــوب الــــعـــراق وبــــالـــذات في
الـبـصـرة الـفــيـحـاء لم يـكن بـدّ من
االنتفاضة والثورة بسببه إذا أُريد
ـــخـــذ غالبـــا ولــيس "لـــلــدنـــيــا أن تُ
بالـتمنّي أو االنـتظار" بـعد اإلهمال
والـتـقـصـيــر الـلـذين عـانـتـهـمـا هي
ـها مـن مـحـافظـات الـبالد. ومثـيـالتُ
وبعـكـسه كـان عـلى أهلـهـا تـسـليمُ
األمــر لـــله واألقــدار والـــدخــول في
ـديـنــة تُـعـدّ ثـغـر احـتـضــار بـطيء 
البالد ومصدر ريعها األساس. فقد
ســــئـم أهــــلُـــــهــــا وهُـمْ من أكـــــثــــر
ـــتـــضـــرّريـن في الـــبالد فـي هــذه ا
األيام السـوداء في حياتـهم وملّوا
تــكــرارَ الــوعــود وأسـالــيبَ الــدجل
والــكــذب والــنــفــاق مـن احلــكــومـة
ــركــزيــة واحملــلــيــة والــزعــامــات ا
احلــزبــيــة والــســـيــاســيــة من دون
ـــشــاهـــدون بــأمّ اســـتــثـــنـــاء وهم يُ
أعـينـهم منـذ أكثـر مِن عقـد سفـهاء
ـا من أحزاب دينـية تولوا ولصوصً
سرقة ثروات مـدينتهم وميـزانيتَها
فـي عــزّ الـــنـــهـــار وحــلـــكـــة الــلـــيل
بأساليب وطرق مستنبطة من دون
رقــــيب وال حــــســـيـب. فـــقــــد صـــار
"حامـيهـا حرامـيهـا". وإالّ أيُعقل أن
تبـقى مـديـنـة تـطفـو عـلى بـحـيرات
من ذهـب تــــــــعــــــــاني مـن أبــــــــسط
اخلـدمات اآلدمـيـة ومن بطـالة ومن
فــاقـــة فــيـــمــا زعـــامــات األحــزاب
ــهـا بــغـطـاء ديــنيّ تـتــبـجّح وأغــلـبُ
وتـتقـاسم الـكعـكة عـلى بصـيرة من
ــا بــتــنــســيق من أل وبــعــلم ور ا
أركـان احلـكـومـة والـرئـاسـات التي
تتستر على هذه السرقات بطريقة
ـتـبـادلة بـ الـفـاسدين التـغـطـية ا
ـكن اسـتـثـنـاء أحـدٍ بـعد الـذين ال 

اليوم??? 
هـذه هي احلــقـيـقـة ولــيس غـيـرُهـا
ــكن احلـديـث أو الـتــغـاضي ـا  ّ
عنه. وهـنا فـقط تسـابقت األحزاب
الـديــنـيـة الـشـيـعــيـة بـخـاصّـة كي
تـــعـــتــرض عـــلى غـــضـب الــشـــعب
وانــتـفـاضــته بـعــد ازديـاد حــمّـيـته
ــقـرّات والــرمـوز بــحـجــة تـدمــيـر ا
ا ال يـقبل ـتسـلطـة. فـقد اتـضح  ا
الـشك أن االنـتـفاضـة الـشـعبـيـة قد
هـــزّت عـــروش الـــفـــســـاد في هـــذه
ديـنـة الـعـريـقة وأيـقـظت ضـمـائر ا
فـسـدين من سبـاتهم الـفاسـدين وا
في طــــول الـــبالد وعــــرضــــهـــا كي
يتـعاطفـوا إعالميًا أكـثر منه فـعليًا
مـع مــصــائـب الــشــعب الـــذي فــقــد
أبسط مـستـلزمات احلـياة اليـومية
ــــاء الـــصــــالـح لــــلــــشـــرب وهــــو ا
والـكــهـربــاء الـذي يــغـذّي كلّ شيء
واخلــدمــات الـتي يــســتـحــقــهـا أي
مــواطن في أيّ بــلــد. ومّن يــعــتــقـد
بـانـتـهـاء أوار االنتـفـاضـة ووأدها
فــاأليــام الــقـادمــة ســتــكـشـف عـمق
خـطـأه وقــصـر نـظــره حـتى إزاحـة
جـمـيع رؤوس الـفسـاد والـزعـامات
ـراهـقـة ومن مزدوجي الـدخـيـلة وا

ــوجـة اجلــنــســيــة الــذين ركــبــوا ا
وحكـموا الـبالد وهم غيـر أهلٍ لها
ومن ثـمّ مـــحـــاســـبـــة الـــلـــصـــوص
ـــنــهـــوبــة واســتـــرجـــاع األمــوال ا
ــودعـة في ـســروقــة ا واألرصــدة ا
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قـــســـاوة احلـــيــاة وســـيـــادة حـــكم
الــسـالطـــ ولـــهــاث الـــوعّـــاظ من
مُحـدثي النعـمة بالـطريقـة الفاسدة
الــــتـي أجــــاد فــــيــــهــــا الــــزعــــمــــاء
ــسـؤولــون عـلى الــسـيــاسـيــون وا
رأس احلــكم حتــريــرَهــا تــشــريــعًـا
وتـنـفـيـذًا قــد بـلـغت أوجـهَـا والبـد
اليوم من تغيـير جذري في سياسة
الـبـالد وفي الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيـة
ـا اإلصالح الذي حتدثنا برمتها. أمّ
عــنه فـيـمــا سـلف حــيـنــمـا كـان في
مـــتـــنـــاول الـــيـــد أو الـــذي مـــازال
الـــبـــعض يـــتـــحـــدث عــنـه ســبـــيالً
ـأزق فقـد ولّى أمرُه لـلخـروج من ا
بعـد أن فقـد مكانه واسـتنـفذ زمانَه
حـ كانت الفـرصة مـؤاتيـة للـقيام
به قـبل سنـوات خلت وبـالذات في
ـنـتـهــيـة واليـُتـهـا زمن احلـكــومـة ا
الـتي لم حتـقق شـيـئًـا من اإلصالح
الـذي وعدت بـه والذي ظلّ مـدفـونًا
ــشــهـورة في عــبــارة الــتــســويف ا
"سـوف" بـالرغم من الـتـأييـد الـعام
واخلـاص الـذي كـانت قـد نالـته في
بدء تشكيلها.  كنّا نتمنى أن يكون
رجـعيـة الشـيعـية حـاسمًا صـوت ا
في حتـديــد مـكــامن اخلــلل وفـضح
مــــواقع الــــفــــســــاد والـــفــــاســــدين
ـسمياتهم وأسمائهم وتسميتهم 
وشـخــوصــهـم ولـيـس بــالــتـعــمــيم
والنصح العـام والتوجيه والدعوة
ـــا حــصل لإلصـالح فــحـــسب طـــا
تـدخلُـها فـي السـياسـة أمرًا واقـعًا.
فـــهــذه األخـــيــرة رغـم أهــمـــيــتـــهــا
وضـروراتـهــا مـنـذ الـتــغـيـيـر الـذي
حــصل في  ?2003إالّ أنَّ صــداهــا
لم يــعـــد فــاعالً بـــعــد مـــضي عــقــد
ونـصف على ذاك الـتغـييـر الذي لم
ــا إال في اخلالص من يـحــقق شــيـئً
"نـظام دكـتاتـوري بـائد" بـنى البالد
وعمّـرها ونفّذ مـشاريع كثـيرة أكثر
ـا ادّعـاه الـقـادمـون اجلـدد الذين
ـا بل حـتى الـقائم لـم يقـدّمـوا شـيـئً
ـاضي من ذلك اإلعـمـار في الـزمن ا
أحدثوا فيه اخلراب والدمار. وهذا
مـا يالحـظـه الـشـارع الــغـاضب في
ـرجـعـية الـشـيعـيـة العـلـيا موقف ا
الــذي لم يــتــوضح حــتـى الــســاعـة
حـــيث شـمُّ رائـــحـــة الـــتـــواطـــؤ أو
اجملامـلـة أو "الـطمـطـمـة" والتـسـتّر
لصـالح جهات متـنفذة في الـسلطة
مـحـسـوبـة عــلـيـهـا لم تـقـدّم لـلـبالد
سـوى الـدمــار واخلـراب والــفـسـاد
ـــديـــونـــيــة وخـــواء اخلـــزيـــنـــة وا
الــفــاضـحــة وتــعــطــيل الــصــنــاعـة
ـياه وما الوطـنية وجـفاف موارد ا
أكـثـر غيـره من هـذه وتلك. فـرسـالة
ـرجـعيـة الـشيـعيـة بـالذات بـقيت ا
عامـة وغـامـضـة ومدجّـنـة بـاأللـغاز
والــهــمـس والــغــمــز أو في حــدود
الـنــصح واإلرشـاد واخلـطب لـيس
ــــــراقـــــبي . وهـــــذا مـــــا حـــــدا  إالّ
األوضـــاع في الـــشــارع الـــبــصــري

مـــــلـــــيـــــون كــــيـــــلـــــو ســـــكــــر 105
شـهـــــــــــــريـا يـعني  105 الف طن
شـهـريـا بـواقع  3 كـيـلـوات شـهـريـا
واذا كـــــانـت حـــــصـــــة الــــــفـــــرد من
الـطـــــح  10كــيـلـو شـهـريـا فـهـذا
مـوضـوع اليـسـتـهـان به في الـبـداية
طــحـ ومن ثــمـة حــنــطـة وتــطـحن
لدينا وكم من فرص عمل واستثمار
ــطــاحن وتــشـــغــيل ســيــخـــلق في ا
والـــتـي يـــجب ان جتـــدد وتـــضـــخم
ومزارع شاي اذا كانت حـصة الفرد
نصف كيلو شهريا ومعامل تصنيع
الــزيـوت بــواقع لـتـريـن لـكل مـواطن
يــعـني هـذا ان الـسـعـرات احلـراريـة
ـــواد تـــخــرج ـــتــوفـــرةفـي هـــذه ا ا
الـعراقـيـ من طـائـلـة الـفـقـر تـمـاما
عــلـــمــا ان هــذه االلــيـــة التــدخل في
ــــــوازنــــــة اال كــــــرقم مــــــوضــــــوع ا
للحسابات النها سوف تكون عملية
ــصـــفى اشــبه تـــوريــد نــفـط خــام  
بـالــداخـلي وتــصـفــيـته وحــسـابـات
خـــارج الـــتــخـــصـــيص وتـــدخل في
وازنة صاريف التي تعزز ا قائمة ا
ــواد ومـن هــنـــا نـــؤكــد ان تـــوفـــر ا
ـكن ان االولــيـة اخملــتـلــفـة لــديـنــا 
تــــدخـل في صــــنــــاعــــات حــــرفــــيـــة
وصـــغـــيـــرة ومــــتـــوســـطـــة وحـــتى
ـتـوسـطـة الــكـبـيـرة الن لـهـا سـوق ا
تــــصـــــريف خــــارجـي نــــاهـــــيك عن
الــداخـلـي واعـتــمــاد مـبــدء الــشـراء
والـدعـم من قــبل الـدولــة وتــســهـيل
عـمـلـيـة الـتـصـديـر حتت ظـل الـدولة
وانشـاء صناعـة التعـبئة والتـغليف
لـغــرض الـتــصــديـر حــتى من مـواد
مــسـتــوردة من دول اجلــور زراعـيـة
خـــاصــة.....روســـيـــا تــســـتــورد من
سوريـا منـتجـات زراعيـة ومن مصر
كـــــمــــثـل...فــــمـــــا بــــالـك بــــدول خط
االستـواء وما حتـتاجـة من مخـتلف
ـــواد الـــتي تـــتـــوفـــر فـي االجــواء ا
الــصــحــراويــة اومــادةاحلــلــيب من
اوربـا الــبـاردة جــدا عـلى ان يــكـون
ـواضــيع مع الــتـعــاقــد عــلى هــذه ا
ـنــتـجـة والـتي يــتـوفـر بـهـا الـدول ا
يـاه اي القـريبـة من خط االستواء ا
مـطرة في اوربـا والتي الحتـتاج وا
الى معـدات سـقي وري والتي تـؤثر

قارنة وتهيئة نتج سعريا بـا على ا
ـواد االولـيـة اجـواء دعم اسـتـيـراد ا
الـتي تدخل فـي صنـاعة هـذه الـسلع
والـتــهــيــئـة لــصــنــاعـات مــتــجـددة,
ومـســتـقــبـلـيــة بـعــد دراسـة اسـواق
تعـاقد معها ودراسة نقاط البلدان ا
الــدخــول الى اقــتــصـادهــا(مــقــالــنـا
انـــشـــاء صــــنـــدوق ومــــصـــرف دعم
ـــكن فـي الــبـــدايــة االســـتـــيــراد) و
تـاجـيـر مصـافي في تـلك الـبـلدان او
بـلـدان اخـرى وتـزويـدهـا بـنـفط خام
عــراقي لـتــصـفــيـة الــنـفط وجتــهـيـز
نـتجات الـنفـطية الدولـة اوالدول بـا
ا الكثر من دولة التي حتتاجها ور
ـكـن ان تـكـون والكـثــر من مـشــتق(
خارج حصةالعراق من اوبك) ونحن
بـهـذا الـصدد كـان لـنـا مقـال مـنـشور
عـن تـــاجـــيـــرمـــصـــافي في اخلـــارج
واسـتــغاللـهــا لـســد حـاجــة الـعـراق
ـنـتجـات ومن نـفطـنا ـتـزايدة من ا ا
خـــارج حـــصـــة اوبـك والـــتي كـــانت
سـتــوفـر مــلـيـارات الــدوالرات وبـيع
الـفـائض منـهـا الذي يـولـد عائـديات
ومــواد اولـــيــة اخــرى فـي الــبــدايــة
حلــ انــشــاء صـنــاعــات تــدخل في
قـائـمـة الـتـبـادل الـتـجـاري عـلى هذه
االلــيـــة والــتي تــوجــدلــهــا اســواقــا
مـستـمرة وحتـى لدول خـارج عمـلية
ـــبـــدأ له اوجه ـــقـــاصـــة ان هــذا ا ا
عــديــدة من الــفــوائــد واالهـم مــنــهـا
اخـراج الــعـراقــيـ كــمـواطــنـ من
ـالـيـة مـوضـوعــة الـتـخـصـيــصـات ا
ــكـن ان تــتــحــول الى فــقــرة الــتي 
ـوازنة ويخـلص العراق اخرى في ا
من الــوسـطـاء ويـخـلص الـعـراق من
الـعـموالت اخملـفيـة ويـنمـي قطـاعات
اقـتـصاديـة في الـبـلد وبـاخلـصوص
اذا كان االتفاق مع العديد من الدول
ويـقـوي سـمـعـة االقـتـصـاد الـعـراقي
اكـثر ولـنـا فيـهـا مارب اخـرى ونحن
عـنـي اذ نـضع هـذه الفـكـرة امـام ا
يـــحـــدونـــا االمل ان يـــؤخـــذ بـــعـــ
االعـتـبـارالن ايجـابـيـاتهـا كـبـيرة وال
توجـد سلـبيـات لها اال عـدم امكـانية
ادارتــهـــا ونــحن بـــاخلــدمــة وبــدون

مقابل.
{ مستشار ومحكم دولي

والـوطـني عـلى الـسـواء أن يـوقـنوا
بـضــعف قـرارهــا وبـتــرك الـكـرة في
ا يُـسمّى ابتداعًا ان و ملعب الـبر
بـالـكـتـلـة األكـبر فـي اخـتيـار رئـيس

للحكومة القادمة. 
إن هـذه احلـالــة من الـضـبــابـيـة في
القرار وفي عدم حتـديد النقاط على
احلــروف قــد خــلــقت اســتــيــاءً في
األوســاط الــثــقــافــيــة أيــضًـا الــتي
خـرجت تــأيـيـدًا لـلــشـارع الـبـصـري
وقبلـها في الشارع الـبغدادي طوال
أربع سنـوات من الضـياع والـفساد
في اإلدارة والــســيــاســة مــعًــا. وإنْ
يكن هناك مَن جترّأَ وعال صوتُه من
صـفـوف الـعـامة واخلـاصـة بـحـصر
الــفـشل فـي الـسـلــطـة الــتـشـريــعـيـة
ـنـتـفـعـة من الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية ا
بــــــرمـــــتــــــهــــــا وفي ضــــــعف األداء
ــــؤســـســـات احلــــكـــومي واإلداري 
الـدولــة وأركـان احلـكــومـة بــجـمـيع
وزاراتها إالّ أن مثل هذه األصوات
الصادقة الصـارخة بقيت في حدود
ـراقـبـة من الـتـمــنـيـات والـرصــد وا
دون إصـــغــاء أو تـــنـــفــيـــذ بـــســبب
ضـــعــفــهـــا وضــآلـــة تــأثــيـــرهــا في
الـعمـلـيـة الـسـياسـيـة. وجـاء أخـيرًا
صـــوتُ الـــشـــعب الـــذي بـــدا أعـــلى
ـا من صـوت أية جـهة أو واشـد وقعً
مـرجـعــيـة ادّعت احلــرص الـصـادق
سـاواة ب عـلى حقـوق الشـعب وا
صفوفه وحتقيق العدالة التي ظلّت
منقـوصة بتـفضيل مـصالح ومنافع
فـئـة دون غـيـرهـا. وهـذا من أسـباب
الــتـــراجع والـــتــخــلّـف في تــلـــبــيــة
احلـقوق وتـنفـيذ الـواجبـات حيـنما
يــغــيب احلس الــوطــني ويــخــتــفى
الـــضـــمـــيــــر اإلنـــســـاني من نـــواب
الـسلـطة الـتـشريـعيـة أوالً من الذين
ـوا عن األمــانـة الـتي وضــعـهـا تـخــلّ
الــشـعب فـي رقـابـهـم وأتى بـهم إلى
الـــواجــهـــة وكـــذا من الـــســلـــطــات
ـفترض أن تبدي األخرى التي من ا
حـــرصـــهــا عـــلى مـــصـــالح الـــوطن
والــشـعب ولــكـنــهـا آثــرت الـلــهـاث
ذهبية وراء مصاحلـها احلزبيـة وا
والـعرقـيـة والشـخصـية فـيمـا تركت
الـشعب في حـالة من الـفقـر والفـاقة
واجلوع والعطش والبطالة ونقص
في اخلــدمـات اآلدمــيـة الــبـســيـطـة.
واأليــام أثـــبــتـت أنه مـــهــمـــا طــغى
احلكام واسـتأسد وعّـاضُهم وتفاقم
ظلمُهم وكثـرت خطاياهم فإنّ وجع
الـفـقـراء سـيـبقى مـهـمـازًا لـلـتـغـيـير
والــــــبــــــحث عـن األفــــــضل ولــــــيس
االصـطـفـاف في صـفـوف الـفـاسدين
وســرّاق الــشــعب ونــاهــبي ثــروات
الــبالد.في اآلخــر هـــنــاك حــقــيــقــة
قــائــمـة في أي تــغــيـيــر مــرتـقب في
شكل العمـلية السيـاسية يتمثل في
ــتــنــفــذة خــوف بــعض اجلــهـــات ا
واحلاكمة ومَن يساندها في اخلفاء
ـسـتـور وفضح والـعـلن من كـشف ا
منـافذ الـفسـاد واإلشارة إلى أدوات
الـــفــشل في الــدولــة الــعــراقــيــة في
ضـوء ما يعـانيه مـجتمـعنـا البائس
ـســتـكنّ في دوّامـة طـول ـسـكـ ا ا
ـيؤوس الـصـبـر ومـرارة االنتـظـار ا
مـــــنه بــــخــــاصـــــة في هــــذه األيــــام
الـسـوداء الـتي نشـهـد فـيهـا أشـكال

ناكفات التي تعرقل الصعوبات وا
تشـكيل حكـومة وطنـية نزيـهة اليد
ونـظـيفـة الـذيل بـعد أن بـلغ الـسيلُ
ــرجـعــيـة الــزبى. فــعـنــدمـا حــثّت ا
الـــســـيــاســـيـــ وزعـــمـــاء الـــكـــتل
باإلسـراع بـتـشـكـيل احلـكـومـة بدا
من الــواضح أن الــرســالـة وصــلت
اضي ـلمة أخطاء ا وهي تتضمن 
والــتــســتــر عــلــيه بــكلّ فــضــائــحه
ومــفــاسـده وشــخــوصه من جــانب
ن الالعـــبــ الــكــبــار وأذيــالــهم 
ّن عـــاثـــوا بــالـــوطن وثـــرواته و
شكلوا دوائرهـم االقتصادية ضمن
كـتـلهم وأحـزابـهم من أجل تـكديس
أمـولـهم وأرصــدتـهم واسـتــغاللـهـا
في اســتـثــمـارات عــقــاريـة في دول
اجلــوار والــعــالم. وهــذا األمــر إن
وقع فــعـالً فــقــد تـــســقط بـــســبــبه
ّن الكـثـيـر من األقـنـعـة والسـيـمّا 
هم في عـداد الـرمـوز الديـنـيـة التي
ال ترضى بتغيـيرات تؤثر في شكل
احملـاصصـة الطـائفـية الـقائـمة ب
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ا ال يـقـبل الـشك فشل  لـقـد ثبـت 
الــســلـــطــات الــثالث في إدارة دفــة
احلـــكم في الـــبـالد بـــعــد أن أدارت
األحـــزاب احلــاكــمــة في الــســلــطــة
ـصلحـة الوطن ومـواطنيه ظهـرها 
ـوارد وأخــذت جـانـب الـنــهب من ا
الريـعية وغـير الريـعية عـبر تقاسم
ــغـا وفق أســاس احملــاصــصـة ا
ـني عـلـيه الـدسـتـور األعرج. الـذي بُ
ـرجـعـيـة وهـذا مـا تــتـخـوّف مـنـه ا
الـرشـيدة الـعـلـيا من أن تـفـتح هذه
ـلـفـات في حـالـة حـصـول تـغـيـيـر ا
ـــة الـــعـــمـــلـــيــة شـــامل في إدارة دفّ
السـيـاسيـة. فـمـتى صـحا الـسـاسة
وقـــبــــلـــوا اجلــــلــــوس في مـــنــــبـــر
االعـتراف أمـام الـشعب وصـارحوه
بالـنـيـة الـصـادقـة في خـدمـة البالد
ـنـهـوبة والـعـبـاد وإعـادة األموال ا
ــسـروقـة واخملــتـلــسـة حـيــنـئـذٍ وا
ـكن اجلزم بـبدء مـشوار الـتغـيير
احلـقـيقي الـشـامل الذي يـبـدأ بأول
خـطـوة عـبـر رفض جـمـيع الـوجوه
السيـاسية الـتي سطت على احلكم
سـواءً بــدعمٍ من الـغـازي األمـريـكي
وأذيــاله أو مـن دول اجلــوار  وقـد
قالت فـيهم اإلدارة األمـريكـية كالمًا
ال يُحـسدون علـيه عندمـا وضعتهم
فـي خــانـــة الــلــصـــوص والــســراق
والـفــاسـدين. وهــذا يــكـفي! وإن لم
يـحـصل هـذا وهـذا مـا هـو مـتـوقع
بـسـبب تـقــاطع إرادات أتـبـاع مـثل
ـطـلب الـشـعـبي مع مـصـالح هـذا ا
األحـــزاب احلــاكــمــة في الــســلــطــة
ــتـهــمــة مــعــظــمـهــا إن لم نــقل وا
ـهـا بـالـفـسـاد وسود اإلدارة جمـيـعُ
منذ  15عامًا حينئذ يكون البديل
الـقــادم عـبـر حــاكم مـدني مــسـتـقلّ
بـعــيـدٍ عن أحـزاب الــسـلـطــة يُـتـفق
عـــلــيه أو فــرض حـــاكم عــســكــري
يــتــحـــلّى بـــاجلــنــديـــة الــعـــراقــيــة
ـعــروفـة بـالــصـرامـة في تــطـبـيق ا
الـقانـون والـنظـام وباحلـكمـة وقوّة
اإلدارة واإلرادة في تـقديـر حـاجات
الــشـــعب وأولـــويـــاته بـــعـــيــدًا عن
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