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في أواخــر ســنــة 2015 ونــتــيــجــة
الـتـظـاهـرات الشـعـبـيـة فـي الـعراق
الـتي خـرجت بـ الفـيـنـة واالخرى
وحــزمـــة االصالحـــات الـــتي شــرع
رئــيـس مــجــلس الــوزراء حــيــنــهــا
اســتـجــابــة لـضــغــوطـات الــشـارع
ـالـي لـلـدولة وبـعـدمـا الح الـعـجـز ا
في االفق وظـهـرت عالمـات اخلـيـبة
من اســــتـــيــــعـــاب االف الــــشـــبـــاب
الــعــاطــلـ عـن الــعـمـل وتـصــريح
رئيس مجـلس الوزراء في اكثر من
مــنـــاســـبــة عـــن ضــرورة تـــفـــعــيل
القطاع اخلاص ودعـمه فكان نتاج
هذه التظاهرات وتلك التصريحات
ان قــام مـجــلس الــنـواب بــتــشـريع
قــانــون الــعــمل اجلـــــــديــد رقم 37
لـســنـة 2015 لــيــحل مــحل ســابـقه
القانون رقم 71 لسنة  1987 وعدد
من الــقـرارات ذات الــصــلــة فـدخل
الـقـانـون اجلـديـد حيـز الـنـفـاذ بـعد
ثالثة اشــــــهر من تـأريخ نشره في
اجلـريـدة الــرســـــــمـيــة (الـوقـائع)

على اعتبـار انه نُــــــــشر بتأريخ 9
/11/ 2015 ومــــا كــــان من كــــاتب
هــذه الــســـطــور إال ان يُــســارع في
شرح أحكام هذا القانون حتى قبل
ان يدخل حيز الـنفاذ وتدريس هذه
االحــــــكــــــام الى طـالبه فـي إحـــــدى
كـلـيات الـقانـون الـعراقـيـة ظنـا منه
ان الـــعــراق بــعــدمـــا أُثــبت عــجــزه
ــالـي بــســـبب حــربـه ضــد داعش ا
ا ال واسـتشـراء الـفسـاد سـيتـجه 
يُــثـيـر الـشك الـى الـقـطـاع اخلـاص
ـــكن آلنـه االمل الـــوحـــيــــد الـــذي 
الـــتـــعـــويـل عـــلـــيـه في حل االزمـــة
والــسـيــر قـدمــا بـهــذا الـبــلـد نــحـو

تــطـــويــر ادواتـه في الــتـــعــامل مع
الـقـطـاع اخلـاص والــعـامـلـ فـيه
الســتــيـــعــاب آالف الــعــاطــلــ عن
الـعـمل والـدفع بـعـجـلـة االسـتـثـمار
الى االمـام من خالل تـوفيـر الـبيـئة
الئـــمـــة لالســـتــثـــمـــار الــوطـــني ا
واالجــنـبـي من جـانـب ومن جـانب
اخر توفير الضمان الكافي للعامل
لـيجد لـنفـسه االستـقرار في الـعمل
وبـــذلك يـــغــــنـــيه عن الــــبـــحث عن
ــا الــتـــوظــيف في دوائـــر الــدولــة 
سـيــجـده في الــقـطــاع اخلـاص من
مـــيــــــزة مـــالــيـــة أفــضـل وحــقــوق
ــوجب قــانــون الــعــمل مُــصــانـــة 
فــضال عن الــضــمــان االجــتــمــاعي
ة اذا الـذي يـوفر لـه احليـاة الـكـر
مــــا اصـــــابــــتـه احــــدى اخملــــاطــــر
االجــتـــمــاعـــيــة الـــتي تــســـتــوجب

الضمان عنها. 
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مهـما كانت الـدولة تـتمتع بـالوفرة
ـكن ان تـسـتوعب ـالـيـة فـهي ال  ا
كن كل الـطـاقـات الـعامـلـة كـمـا ال 
لــهـا ان تـخـصص مـعـظم مـواردهـا
لـتـكـون مـوارد تـشــغـيـلـيـة لـرواتب
ومــخـصــصــات وتُـتــخم دوائــرهـا
وظـف الـذين يصح احلـكومـية بـا
القـول عـنهم بـانهم بـاب من ابواب
ــقـنــعـة الــذين تـتــحـمل الــبـطــالـة ا
الـدولـة وزر بطـالـتـهم من مـواردها
العتبارات كثيرا منها انتخابية أو
تهـدئـة الـشـارع كـلـمـا يـطـفح كـيله
ـكن االسـتـفـادة من هذه في حـ 
ــيــادين الــطـــاقــات في مــخــتـــلف ا
االخـــرى والــــقــــطـــاعــــات االخـــرى
اخلـــاصــة الـــتي اذا مـــا تـــوســعت

السـيـمـا الشـركـات االجـنبـيـة تـعني
ـــزيــد من الـــعــمـــلــة االجـــنــبـــيــة ا
وتنـشيط االقتـصاد الوطـني ناهيك
عن االســــتــــفــــادة مـن الــــتــــجـــارب
اخملتلفـة التي تتمتع بـها الشركات
الـوطـنيـة واالجـنـبيـة عـلى اختالف
اخـتـصـاصـاتـهـا ومـياديـن عـمـلـها
ونـكــون في ذات الــوقت قــد وفــرنـا
االف الـفـرص لـلعـاطـلـ عن الـعمل
وقـد طــورنـا من كــفـئـاتــهم بـدال من
جــــلـــــوســــهم فـي دوائــــر الــــدولــــة
لـيـتـقـاضـوا الـرواتب عـن بطـالـتـهم
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ـا تـقـدم  جنـد ان عـلى الــرغم من 
االسـتـثـمـار في العـراق كـمـا يـصفه
احـــد الــبـــاحــثـــ في اجلـــامــعــات
البـريطانـية بـانه كعكـة بال سكر أو
بال طــعم عــلى اعـتــبــار ان مــعـظم
الـــشــركـــات االجــنـــبــيـــة تــرغب في
ا يـتمتع به االستـثمار في الـعراق 
ـيــزات جــغـرافــيــة فـضال عن من 
مـــوارده وغـــيــــرهـــا من الــــعـــوامل
فــيــكـــون بــذلك (كــالــكـــعــكــة) ومــا
يــســوده من فـــســاد عــلى اخــتالف
قـطـاعـاته لدرجـة انه يـعـيق ويـغلق
الــــبــــاب بـــــوجه كل مـن يــــريــــد ان
يـسـتــــثمـر ان لم تـكن لـديه الـرغـبة
ـســاهــمـة في الــفـســاد وهـذا في ا
االمـر اكــثـر مـا تــخـشـاه الــشـركـات
االجـنـبـيـة الـرصــيـنـة الـتي تـسـعى
جاهــــــدةً لـلـحـفـاظ عـلى سُـمـعـتـها
ي وبذلك تكون على الصعيـد العا
هذه الكعكـة (بال طعم) وبالتالي ال

يرغب أحد بتناولها.
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ان تـــشـــجـــيـع الـــقـــطـــاع اخلـــاص
ناسبة لالستثمار وتوفير البيئة ا
وحده غـير كاف مـا لم يُفـعل قانون
الـــعــمـل الــعـــراقي واالتـــفـــاقـــيــات
ـعـنـيـة بـحـقـوق الـعـامل الـدولـيـة ا
والضمانات االسـاسية التي نصت
ــا فــيــهــا انه ال يــجـوز عــلــيــهــا 
تـشـغــيل من هم دون سن اخلـامس
عــشــر ســـنــة واالجــازات وأوقــات
الــعــمـل وحــمــايــة أُجــور الــعــامل
وضـمـانـات الـعـامل الـقـانـونـيـة في
فـرض العـقوبـة االنـضبـاطيـة حتى
ال يــــكـــون حتت ســــطـــوة صـــاحب
الـــعــــمل مــــتى وكــــيف يــــشـــاء في
فــرضـهــا واالســتـقــرار في الــعـمل
حــتى ال يــكــون الــعـامـل مـهــدد في
طرده مـتى ما شاء صـاحب العمل
الــتي أكــد عـلـى جـمــيــعـهــا قــانـون
الـعـمل الـعـراقي الـنـافذ فـضال عن
الـقــوانــــــــــــ االخـرى الــتي لــهـا
صـلــة بـالــقـطــاع اخلـاص كــقـانـون
الــتــعــلــيم الــعــالي االهــلي رقم 25
لــســنـة 2016 وتـعــود مــســؤولــيـة
مـتـابـعـة تـطـبـيق احـكـام الـقـوانـ
ـــعــنـــيـــة بــضـــمـــانــات وحـــقــوق ا
الـعـاملـ في الـقـطـاع اخلاص كل
مـن وزارة الــــــعــــــمل والــــــشــــــؤون
االجتمـاعية بـالدرجة االولى في ما
يــتــعـلق بــتــطـبــيق أحــكـام قــانـون
الــعـمـل ووزارة الـتــعــلــيم الــعـالي
والــبــحث الــعـلــمي فــيــمـا يــتــعـلق
بــالـكــلـيــات واجلــامـعــات االهـلــيـة
وتطـبـيق قـانـون الـكـلـيـات االهـلـية
ــذكـور والــقــوانــ ذات الــعالقـة ا
فــضال عن الـقـرارات والـتـعـلـيـمـات
ــرتـبــطـة بــهــذا الـقــطـاع ووزارة ا
ومـديـريـات الـتـربـيـة فـيـمـا يـتـعـلق
ـدارس االهليـة ليـقع على عاتق با
جــــمــــيـع هــــذه الــــوزارات وكل من
مـنــطـلق اخــتـصــاصـهــا فـضال عن
غــــيـــرهـــا من اجلــــهـــات الـــواجب
الـــرقـــــــــابي لــلــتـــأســيس لــدولــة
حتـتـرم االنـسـان وتـصـون حـقوقه
والـــعـــمل عـــلى االفـــعـــال ال بــردود

االفعال.
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السفير رجل ام ارسل الى اخلارج
لــيـكــذب من اجل مــصــلــحــة دولـته".
ــفــهــوم فــان الـدول وبــحـسـب هـذا ا
تـكـذب عـلى بـعضـهـا العـتـقـادهـا بان
الكذب يفيد مصلـحتها الوطنية بيد
ان هـــذا الــتــعـــلــيق مــبـــالغ فــيه النه
يـوحي الى ان الـدبـلـومـاسي ورجـال
ارسـون الكـذب عـلى بعض الـدولـة 
طـوال الـوقت بـينـمـا واقع احلال ان
ــثـــلـــيــهم الــقـــادة الـــســيـــاســـ و
الـدبلـومـاسيـ يـتعـامـلون بـالـصدق

اكثر من الكذب. 
وحتى عـندمـا يضـطر احدهم الى ان
يـخـدع االخـر فــانه يـلـجـأ في األغـلب
الى الـكـتمـان واإلخـفاء ال الى الـكذب
الـصــريح فـالــسـريـة تـقــلـيـد تــتـبـعه
الـدول لــتــطـويــر اســتـراتــيــجـيــتــهـا
وأسلـحتـها لـلتـفوق عـلى منـافسـيها
وقــــد تــــلـــجــــأ الــــدول الى اُســــلـــوب
اخلديـعة وبضـمنه الكـذب لكي تكون
لهـا األفضـلـية عـلى عـدو محـتمل في
عـالم مـحـفـوف بـاخملـاطـر  فـيـضـطر
الـقـادة لـذلـك حلـمـايـة وبـقـاء دولـهم
وقد اوضح ذلك مسـاعد وزير الدفاع
في حكومة جون كينيدي السيد أرثر
ســــلـــفــــســــتـــر حــــ نـــشــــبت أزمـــة
الــصــواريخ الــكــوبـيــة بــ امــريــكـا
:" ان حق واالحتـاد السـوفيـاتي قائالً
الدولـة األصـيل في ان تـكـذب عـنـدما
تواجه كارثة نووية هو امر أساس".
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يكون بأشـكال مختلفـة ويتبع منطقاً
مـخــتـلــفـاً نــذكـر جـمــلـة مــنـهــا لـيس
بــاحلــصــر عــلى الــرغم من ان أغــلب
أنــواع الــكــذب بــ الــدول ســيــدخل

ضمنها:
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مـبالـغة الـدول او القـادة في تصـوير
قـدرات دولـهم بـقـصـد ردع الـعـدو او
ـثـال حــتى إخـضـاعـه عـلى سـبــيل ا
كـذب هـتـلـر بـشأن قـدرات جـيـشه في
الـــثـالثـــيـــنــــات فــــــــــقـــد حـــــــــاول
ـــانـــيــة تـــضـــخـــيم قـــوة الـــدفـــاع األ
(فــيــرمـاخت-Wehrmacht) لـتــثــبـيط
بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا عن الـتـدخل في

انيا. اعادة تسليح ا
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يــكـذب الــقـائــد لـلــتــقـلــيل من قـدرات

الى الـطـريق اخلــطـأ" ولم يـكن قـادراً
على وصـفه بالكـذاب! يرى جون جي
مــيـــرشــيــمـــر بــأن هــنـــالك مــبــررات
استـراتيـجيـة لـلقـادة كي يكـذبوا في
بـــعـض األحـــيـــان عــــلى دول اخـــرى
وعـلى شـعـوبهـم أيضـاً اي ان الـكذب
الــدولي لـــيس فــعالً خــاطــئــاً دائــمــاً
ـا في احلــقـيـقـة يــنم عن فِـراسـة وإ
وقــد يـكــون ضــروريـاً بـل فـاضالً في
بــعـض الــظـــروف. كـــمـــا ويـــبــدو ان
الـقــادة اكــثـر مــيالً الى الــكــذب عـلى
شـعـوبــهم في الـشــؤون الـسـيــاسـيـة
اخلــارجــيــة من كــذبــهم عــلى الــدول
األخـــــــــــرى وجتــــــــــده فـي الــــــــــدول
ـقـراطـيـة الــتي لـديـهـا سـيـاسـة الـد
خــارجــيـة طــمـوحــة وتـمــيل الى شن
حــروب بــاخــتـيــارهــا  اي عــنــدمـا ال
يــكــون هـــنــاك خـــطــر واضـح يــهــدد
مـصــاحلـهـا ويـنــطـبق هـذا الـوصف
تـحدة االمريـكية في على الـواليات ا
السبع السنة االخيرة وفِي روسيا

في حاالت اقل 
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أطــــلـق الــــســــيـــــد هــــنــــري ووتــــون
الـدبـلـومـاسي الـبـريـطانـي في الـقرن
السـابع عـشـر تعـلـيقـاً مـشهـوراً "بان

ان الـقائد قـد يطـلق أحيـاناً األكاذيب
ÊuÞö النبيلة -  √

يخـتـلف الـكـذب االستـراتـيـجي الذي
يكون لـتحقيق مـصلحة عـامة وطنية
عن الــكــذب األنـاني او الــكــذب الـذي
يـــســـعى فـــيه الـــســـيـــاسي الـــكــاذب
لـتحقـيق أهداف شخـصية انـانية او
ـطـامع حـمــايـة أفـراد بــعـيــنـهم  كــا
الـشــخــصـيــة لــلـبــقــاء في الــسـلــطـة
وحتـــطــــيم اخلـــصــــوم داخـــلـــيـــاً او
. كـمـا ويـعـد الـكـذب سـلـوكاً خـارجـيـاً
مـستـنـكـراً لـدى اغـلب الـناس وهم ال
يتـقبلون ان يـطلق عليـهم احد بانهم
ـارسـون كـاذبـون حـتى وان كـانـوا 
الـكذب بـ احلـ واآلخر وعـادةً ما
يـتـردد الـناس في اطـالقهـا عـلى احد
حــتى لــو كــانــوا يــعــتــقــدون بـانــهم
مــســتــحـــقــ لــلــتــهـــمــة فــنــجــدهم
يـسـتـخـدمـون لـغـة اقل حـدة في ذلك
مــــثـــال عــــلى ذلك عــــضـــو مــــجـــلس
الــشــيـوخ جــون كــيــري عـنــدمــا كـان
مـنــافـسـاً لــلـرئـاســة االمـريـكــيـة ضـد
جـورج دبلـيـو بوش وصف خـصمه"
بـــانه فــشـل في قــول احلـــقــيـــقــة عن
الـعــراق وانه قـاد الـشــعب االمـريـكي
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عــنـدمــا يــؤدي قــلق دولــة مــا من ان
حــلـفـاءهــا لن يـأخـذوا خــطـر الـدولـة
نـافسة لهـا مأخذ اجلد فـتلجأ الى ا
ـبـالـغـة في إمـكـانـيـات الـكـذب عـبـر ا
تــلك الـدولــة احلــربـيــة او ســلـوكــهـا
العدواني حتى تثيـر انتباه حلفائها
الى اخلـــطـــر وقـــد جلـــأت حـــكـــومــة
بــــوش الى هذا النوع من الكذب في
الــعــام  2005 عــنــدمـــا شــعــرت بــان
الصـ والـيـابان وكـوريـا اجلنـوبـية
لم يـقـدروا اخلـطـورة الـتي تـشـكـلـهـا
كـوريــا الـشـمــالـيـة ولــكي تـســتـثـيـر
ــوظـــفــ من انــتـــبــاهـــهم بــعـــثت 
مــجـــلس االمن الـــوطــني الـى اســيــا
ليدّعوا بان كوريا الشمالية قد باعت
الى  لـــيـــبــــيـــا مـــادة الـــيـــورانـــيـــوم
ـكون (يـورانـيوم هـيـكـسـافلـورايـد) ا
األساس لصناعة أسلحة نووية بيد
انه لم يــكـن صــحــيـــحــاً فـــقــد كــانت
بـاكـستـان ولـيـست كـوريـا الشـمـالـية

ادة. التي باعت ا
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يـلــجــأ الـقــادة الى الـكــذب لـلــخـروج
ـصلـحـة دولهم في بافـضل الـنتـائج 
اثـنــاء الـتـفـاوض بـشـأن االتـفـاقـيـات
ـعـاهـدات الرسـمـيـة ومـنـهـا كذب وا
الــيـونــان عـنــدمـا حـاولـت ان تـغـطي
عـلى عـجـز ميـزانـيتـهـا لـيتـسـنى لـها
الـدخــول في مـنـطـقــة الـيـورو فـوفق
قـــواعــــد االحتــــاد األوربي يــــســــمح
للـدولة العضـو بان تستـخدم اليورو
كـعـمـلـتـهـا إذا اسـتطـاعت ان حتـافظ
عــلى مــيـزان الــعـجــز عــنـد اقل من 3
ـائـة من الـنـاجت احملـلي اإلجـمالي با
وهــــذا مـــا ادعـــتـه اثـــيـــنــــا امـــا في
احلـقـيـقـة كـان عـجـزها اكـثـر من ذلك
غـامـرة استـطاعت بكـثـير  وبـهـذه ا
ان تـستـخـدم اليـورو كـعـملـة لـها في

العام 2001 .
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مـن الـضــروري تــاكــيــد انه ال تــوجـد
ا اسـتعـرضنـاه كذب حـالة واحـدة 
فــيــهــا رئـــيس او رجــاله لـــتــحــقــيق
مكسب شخصي بل كـانوا يعتقدون
ـصـلـحـة الـوطـنـية ان دافـعـهم هـو ا
ويـكـثـر الــكـذب في حـالـة األزمـات او
في حــــالـــة احلـــرب غـــيـــر ان ذلك ال
يـعـني انـهم تـصـرفـوا بـحـكـمة ولـكن
تـظل احلـقيـقة هي ان هـنـالك أسبـاباً
اســتــراتــيـجــيــة حتــمل الــقــادة عـلى
الـكــذب عـلى شـعـوبــهم وعـلى الـدول
األخـرى(كقضـية خـاشقجي الـراهنة)
وبــالـتــالي فــهــو جـزء ال يــتــجـزأ من
العالقـات الدولـية وفِي هذا الـسياق
يقـول تشـرشل: " انه في زمن احلرب
يـصبح الصـدق شيئـاً ثميـناً البد ان
يحاط بسياج من األكاذيب"ويبدو ان
الـقـادة والــشـعـوب قـد تـعـايـشـوا في
ـبـدأ فـيـســامح الـقـائـد من ظل هــذا ا
قــــبل الـــــشــــعب في حـــــال كــــذبه في
الــسـيــاسـة اخلــارجـيــة وجنـاحه في
ــهـمـة امـا في حـال فــشـله فـيـعـاقب ا

بعدم انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

جيشه احلربية او التقليل من سالح
حــربي مــعــ او حـتـى إخـفــائه عن
ــنـــافــســة بــغـــيــة حتــاشي الــدول ا
اسـتــفـزاز او هـجـوم يـهـدف لـتـدمـيـر
نع دولـة اخرى من تـلك القـدرات او 
ان جتــبـــره لـــلــتـــوقف عن تـــســـلــيح
ـية وتـطـوير قـوته. ففـي احلرب الـعا
االولـى مــثالً اخــتــرعـت بــريــطــانــيــا
الــدبــابــة بـشــكل ســري تــمــامــاً لـكي
تـكسـر حالة اجلـمود الـعسـكري على
اجلـبـهـة الـغـربـية ولـكي تـخـفي ذلك
ـان قــبل اسـتــخـدامه الـسـالح عن األ
عركة فقد أطلقت ضدهم في ساحة ا
الــقــيــادات الــبــريــطــانــيــة بــأن هــذا
ــيــاه لـــلــخــطــوط صــهـــريج لــنـــقل ا
األمـامـيـة ولـيـست مـدمـرة حـربـية او
سـفيـنـة بـريـة وكـان هـذا االسم سراً
بــيــنــهم ومـن هــنــا اخــذت الــدبــابـة
اسمها(Tank) وكتبـوا على كل دبابة
عــبــارة(بــعــنــايــة الى بــيــتــروغــراد)
بحروف روسية وبارتفاع للتمويه
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عـندما يـخفي زعمـاء بلد مـا نواياهم
الـعــدوانـيـة جتـاه دولـة مـا لـلـتـمـويه
على نواياهم في الـهجوم كمحاوالت
هـــتــلـــر بــ الـــعــامــ 1933 و1938
بـإقـنـاع الـدول األوربـيـة بـانه مـلـتـزم
بـــــالــــسـالم في الـــــوقت الـــــذي كــــان
مـصمـماً عـلى احلرب وقـد صرح في
الــعـام 1934 " ان كــان االمـر يــتــعـلق
انيا فلن تكون هناك حرب اخرى بأ
انيا تـدرك جيداً اكثر من اي دولة فأ
ـــــآسي الـــــتي اخــــرى األضـــــرار وا
تسـبــــــــــبـهـا احلرب وفِي اعـتـقـادنا
ـانيـا احلـالـية ال حتل ان مـــــشـاكل أ
وال حتـــــــــسـم بـــواســــطــــة احلـــرب"
وكــشف الـتــاريخ ان هـذا الــتـصـريح
وغــــيـــره كـــان كــــــــــذبــــاً صـــريـــحـــاً

وتمويهاً.
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عــنـــدمــا حتــاول دولـــة ان تــؤثــر في
تـــصــــرفـــات ونـــشــــاط دولـــة اخـــرى
مـنــافـســة وذلك عن طـريـق الـتــهـديـد
بـالــهـجــوم عـلــيــهـا حــتى ان لم تـكن
هـنـالك نـيــة حـقـيـقــيـة بـشن احلـرب
والـغرض من هـذا الـتـهـديـد الـوهمي
هــو اخــضــاع وأجــبــار الــعــدو عــلى
الــقــيــام بــشيء لم يــكن فـي األسـاس

يريد ان يقدم عليه. 
اســتـــخــدمت هـــذا الــنــوع حـــكــومــة
الــرئـيس ريــغــان عـام  1986 عــنــدمـا
شـعـرت بـالـــقـلق من نـوايـا ارهـابـيـة
مـحـتـمـلـة من الـزعـيم الـلـيـبي مـعـمـر
نـع حتقـقهـا نـشر الـبيت القـذافي و
األبيض تـقـارير كـاذبـة بشـان ضـربة
اخـــرى ســوف تـــوجه الـى الــرئـــيس
ــا الـــقــذافـي بــقـــصف أمــريـــكي ور
بـــانــقـالب عـــســكـــري إلقـــصـــائه عن
احلـكم عــلى الـرغم مـن ان الـواليـات
ــتـحــدة االمـريــكــيـة لم تــكن تــنـوي ا
تــوجــيه ضــربــة اخــرى الى لــيــبــيـا
ولكن قصـدت من هذا التـهديد توقف
دعم الــــقـــــذافي عن نــــشـــــاطه لــــدعم
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وغـرافيا واجليوبـوليتكا حـ يتحدثون عن ينـسى بعض العرب الـشيء الكثير من حـقائق الد
روسـيـا الـيـوم في خـضم الـصـراع في الـشـرق األوسط والسـيّـمـا دورهـا في سـوريـا رافـعـ
صـالح الـتي ال تتـردّد وال تـخفي بـدئيـة " فـوق ا أحـيانـاً من شـأن " الصـداقـة" واالعتـبـارات "ا
نطقة ها كأولويات في سيـاساتها اخلارجية. وكجزء من السـياسة الروسية في ا روسيـا تقد
هـو الـتـوازن في عالقـتـهـا مع الـعـرب وعـدوتـهـم "إسـرائـيل" العـتـبـارات كـثـيـرة مـنـهـا: الـنـفـوذ
الي والـتجاري واإلعـالمي والفني في روسـيا حـيث يعود الـوجود الـيهودي إلى الـصهيـوني ا
لكـة اخلزر في وادي الفولـغا واستقر قـسم كبير من ـيالدي بعدما تـوسعت  الـقرن التاسع ا
ركزها التـجاري الذي يربط البحـر األسود وآسيا وغرب أوروبا إلى الـيهود في مدينة كـييف 
وجـود ما يـزيد عن مـلـيون يـهودي من أصل روسي أكـثـر من نصـفهم يـحـملـون جوازات سـفر
مــزدوجـة وهـم جـزء من امــبـراطــوريــة مـالــيـة دولــيــة مـتــعـدّدة اجلــوانب. وبــعـد ثــورة اكـتــوبـر
االشتـراكـية بـقيـادة ليـن وتـأسيس االحتـاد السـوفيـيـتي  كان عـدد اليـهود يـزيد عن مـليـون
ليون وقد توزّع اآلخرون على دول مستقلة مثل بولـونيا وليتوانيا والتفيا واستونيا ونصـف ا
. وشـرّع البالشفة  قانوناً يساوي ية الثـانية كان عددهم نحو ثالثة مالي وعـشية احلرب العا
ـة" تصل عـقوبـتها إلى اإلعـدام ولكن لـينـ وتأثراً الـيهود بـغيـرهم وأصبـحت معاداتـهم "جر
ـاركس كان يـعـتقـد أن  "الـيهـود ال يـشكّـلـون أمة مـسـتقـلـة" ويرى أن احلل األمـثل لـلمـسـألة
اليـهودية هو ادماجهم في اجملتـمعات التي يعيشـون فيها . أما ستالـ فحسب تعريفاته لألمة
فـقد اعتـبر " الـيهـود أمّة عـلى الورق" . وسـبق للـينـ أن عارض فـكرة تـأسيس حـزب شيوعي
يـهودي مـستقل " الـبونـد" داعيـاً إلى انضـوائهم في احلـزب األصلي ووجـدت هذه الـتنـظيرات
تطـبيـقات مـختـلفـة فخالل  األربـعيـنات واخلـمسـينـات جرت عـملـيات دمج و"تـرويس" إكـراهية
لـلـجـمـاعة الـيـهـوديـة وكـان عـدد الـيـهـود في احلـزب الـشيـوعي  280ألـفـا من مـجـمـوع أعـضاء
احلـزب البـالغ عددهم في مـنتـصف السـبعـينات  14مـليـون عضو بـينـهم عدد كـبيـر من األطباء
شتـغل بالبـحث العلمي يـفوق عددهم إلى نسبـة عدد السكان.  ومع والكـتاب والصحـفي وا
ــواقع فـإن مــلف الــهـجــرة ظلّ قــائـمــاً بل ازدادت الــضـغــوط لـفــتـحـه السـيّــمـا في كـل هـذه ا
الثـمانـينـات باسـتغالل أجـواء البـريسـترويـكا الـتي دعـا إليـها غـورباتـشوف وكـان شامـير قد
ـعجزة األولى قيام عجزة الـثانية" وهـو يعني با وصف هـجرة اليهود الـسوفييت بـاعتبارهـا "ا
دولـة " إسرائيل" ألنه يدرك األهـمية البـالغة لعمـلية الهـجرة في ظل استمـرار مأزق "إسرائيل"
األخالقي واحلـقوقي واإلنساني السيّما بهـدر حقوق الشعب العربي الفـلسطيني  خصوصاً
حقـه في تقرير مصيـره. وكان هدف الهجـرة اجلديدة التي قدّر أن تبـلغ حتى نهاية الـثمانينات
وغرافـية الفلـسطينـية التي ستـهدد باالنفـجار وتؤثر ملـيون يهودي الـوقوف بوجه الـقنبلـة الد
في الـتركـيب السـكـاني لدولـة " إسرائـيل" وذلك قـبل أكثـر من ربع قرن عـلى قـرار الكـنيـسيت
ا فيها االستيطان في القدس. وترافق غريات لهم  باعـتبارها دولة "يهودية نقية" و تقد ا
مــلف الــهـجــرة مع اســتـئــنــاف الــعالقـات الــدبــلـومــاســيـة بــ "إســرائــيل" لـكـل من هـنــغــاريـا
طالب "إسرائيل" ـقراطي  اني د وجيـكوسلوفاكـيا وبلغاريا وبـولونيا ويوغـسالفيا ورضوخ أ
ية الثـانية على يد هتلر وحتوّلت بـالتعويض عن األضرار التي حلقت باليـهود في احلرب العا
الـهجرة من حق فـردي إلى هجـرة جمـاعيـة شبه إكراهـية  السـيّمـا بإقامـة جسـر جوي األمر
هاجرين إلى " ستوطن الروس ا الذي عقّد من عملية إقامة سالم حقيقي. جدير بالذكر أن ا
يـنـية وتـطـرّفاً وتـتّـخـذ غالـبـيتـهم الـساحـقـة مـواقف مسـبـقة مـعـادية من إسرائـيل" هم األكـثـر 
ـهم والــشـائق الــعـرب. وحــسب الــكـاتب الــلـبــنـانـي الـيــسـاري  يــوسف مـرتــضى في كــتـابـه ا
سلمون في روسيا" (دار الفارابي بيروت  (2017فإن نفوذ اليهود الروس يزيد عن حجمهم "ا
 فوزيـر اخلارجية وفيما بعد وزير الدفاع أفيغـدور ليبرمان ورئيس الكنيسيت يزلي أولشتاين
ورئـيس الوكالـة اليهـودية شرانـسكي ونائب وزيـر اخلارجـية رئيف ألـك  كلّـهم من الصهـاينة
ـتطـرّفـ  بل إن اليـهود الـروس في األرض احملـتلـة ازدادوا تـطرفـاً (عمّـا كـانوا عـليه) و5% ا
مـنهم فـقط مع عـودة اجلوالن إلى سـوريا وذلك طـبـقاً لـدراسة الـبروفـسـور ماجـد احلاج وفـقا
ذكـور. وعلـينـا أن نعرف عـالقة الصـداقة الـتي تربط بـوت بـنتـنيـاهو وحسب وصف لـلكتـاب ا
الطـرف فإنها صـداقة ستراتيـجية بامتـياز علماً بـأن " إسرائيل" حتفّظت عـلى فرض عقوبات
عـلى مـوسكـو بـعـد ضم شـبه جـزيـرة الـقـرم وبـاعـتهـا طـائـرات بال طـيّـار وكـان لـهـا دور غـير
وسـكـو اعـتراضـات عـلى ضرب مـنظـور في مـوضـوع السالح الـكـيـماوي الـسـوري ولم يـكن 
مـواقع حزب الله في سوريـا من جانب القـوات اجلوية "اإلسرائـيلية" عـلماً بأن  حـجم التبادل
الـتجاري هو أربع مليـارات دوالر ب البلدين كـما التزم بوت في خـطاب له أمام احلاخامات
ـحـاربـة حـازمـة ألي تـعـبـيـر "ال سـامي" عـلى أرض روسـيـا (  ?(2014مـتـعـهـداً دعم اجلـالـيـات
الـيهودية في روسيا وباقتباس عن كتاب يوسـف مرتضى أنقل قوالً  للبروفسور ماجد احلاج
صالح ذات مـفاده "إن الروس صاروا أكثر "إسـرائيلية" وصهـيونية مع الزمن وتـلك هي لعبة ا
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واجـه الـــعــــراق في فــــتــــرة احلـــكم
ـنـتــهـيـة  الـعـديــد من الـتـحـديـات ا
الــتي اثــرت عـــلى مــجــمل نــشــاطه
االقـتـصادي ,ابـرز هـذه الـتـحـديـات
احــتالل داعش لـثــلث اراضـيه ومـا
تــــرتب عـــــلى ذلك مـن تــــداعــــيــــات
سيـاسيـة واقتـصادية واجـتمـاعية,
ـنـاطق احملـتـلة من وكـلف حتـريـر ا
داعش العراق امواال طـائلة اضافة
الـى اخلــســائـــر الــبــشـــريــة. وقــبل
انتـهاء عام  2017تمـكن العراق من
حتــريــر اراضــيه وال يــعــتــبــر هــذا
االنتـصار الـعسـكري نصـرا نهـائيا
ــا هـنــاك مـقــاربـات ســيـاســيـة وا
واقـتـصـاديـة واجتـمـاعـية وثـقـافـية
واعالمــــيــــة ال بــــد من اجنــــازهــــا.
وحـسب الـتـقـاريـر فإن كـلـفـة اعـمار
ــنــاطـق احملــررة تــقــدر بـ ( (100 ا
ـوازنـة مـلـيـار دوالر في ظل عـجـز ا
االحتاديـة وضعف اقـتصـاد البالد,
كـمـا كـانت هـنـاك آثـارا اقـتـصـاديـة
تـعرض لـها االقـتـصاد الـعراقي من
جـراء انـخـفـاض اسـعـار الـنـفط في
ية والتي طال امدها . السوق العا
 وحـافــظت قـوة انـتـاج الـنـفط عـلى
مـعـدل الــنـمـو لـكن االقــتـصـاد غـيـر
الــنــفــطي شـــهــد انــكــمــاشــا حــادا
ــئـة من الــعـراقــيـ ومـازال 10 بـا
يـعـانـون الـتـشـرد والـنـزوح بـسـبب
استمرار االضطـرابات وعدم اعمار
ــنـاطـق احملـررة. اضــافـة الى ذلك ا
فـقـد الـتـزم الــعـراق بـقـرار مـنـظـمـة
اوبـك بـتـخـفـيض انــتـاج الـنـفط في
عـام 2017 والــذي ادى الى تــراجع
حجم صادراته النفطية بنسبة 5%
في 2017. ولـــكن الـــيـــوم  شـــهــدت
اسعار النفط ارتفـاعا نسبيا  حيث
ـفـتـرض ان  يـسـاعد ذلـك على من ا
ـــالــيـــة الــعـــامــة حتــسن مـــيــزان ا
ـــيـــزان الـــتـــجـــاري وســـتـــعــود وا

الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة الى
و ايـجابـي .  وبالـقضاء حتقـيق 
على داعش واالضـطرابـات األمنـية
الـية الـعامـة فإن وضبط اوضـاع ا
ذلك ســــيــــؤدي الى ان يــــتــــعــــافى
االقــتــصـاد غــيــر الـنــفــطي بــفـضل
حتــسن األوضــاع األمـنــيـة وزيـادة
االنفاق االسـتثماري غيـر النفطي .
الـيـوم يـقف الـعـراق امـام حتـديـات
ثـقـيـلة حتـتـاج الى تـظافـر اجلـهود
من اجلــمــيع وحتــتــاج الى حــلـول
خالقــة لـتــجـاوزهــا .وتـتــمــثل تـلك
الـتـحـديـات بـتـحـدي األمن الـقومي
وحتـــدي الــســـيــاســـة اخلــارجـــيــة
وحتـدي الوحـدة الـوطنـيـة وحتدي
األزمـــة االقـــتـــصــاديـــة الى جـــانب
حتدي الفساد والبـطالة والتضخم
ائـيـة واجلـفاف . ـوارد ا ونـقص ا
ومـــــنـــــذ 2003 يـــــواجـه الـــــعــــراق
حتـديـات مـا بـعـد  2003 من اعادة
ـدن الـتي دمـرتـها الـبـنـاء واعـادة ا
احلرب والتي تقدر كـلفتها بـ  100
مــلــيـار دوالر  ,اضــافــة الى تــغـول
ـــــــــالي واالداري الـــــــــفــــــــســـــــــاد ا
واالقتـصادي بـشكل كـبيـر حيث ان
ـراتب االولى من الــعـراق يــحـتـل ا
ب الـدول االكثـر فسـادا في العالم
حسب مـنظـمة الـشفافـية الـدولية ,
اضـافـة الى ان االقـتـصـاد الـعراقي
ما يزال اقتصادا ريعيا استهالكيا
غــيـر مـنــتج واسـتــيـراديــا يـتــمـيـز
بكـونه احادي اجلانـب يعتـمد على
انـتــاج وتـصـديــر الـنــفط  واهـمـال
لـلــقـطــاعـات االقــتـصــاديـة االخـرى
وهذه الـتحديـات تسـتلزم مـواجهة
حــاســمـة ومــحـتــرفــة قـائــمــة عـلى
التحليل العلمي الدقيق للمشكالت
عاجلتها وايجاد احللول الناجعة 
بـــعــيـــدا عن نـــظـــام احملـــاصـــصــة

قيت.  ا

في الـعام  2017 تـمـكن الـعراق من
تخطي ثالث عقبات جسيمة:

دن االولى تـمـكـنه من اسـتـرجـاع ا
احملــتــلـة من داعـش وعـلى رأســهـا

وصل . ا
 والـثـانـيـة انـفــتـاحه الـفـعـلي عـلى
الـعــالم الـعـربي من خالل تـوطـيـده
الــعالقـات مـع الـســعـوديـة واالردن

وفتح احلدود معهما . 
والثالثة تمكنه من تخطي استفتاء
اقــلــيـم كــردســتــان ومــنع تــقــســيم

العراق.
وســـــــتــــــبـــــــقى الـــــــتــــــحـــــــديــــــات
واالســتــحـقــاقــات قـائــمــة لـلــفــتـرة
الـــقـــادمـــة والـــتي ســـتـــواجـــهـــهــا

احلكومة اجلديدة  ومن ابرزها :
{ اطالق خـطة الـتنـميـة اخلمـسية
 2018- 2022التي اعدتها وزارة

التخطيط .
{ اطالق الــنــســخــة الــثــانــيــة من
اسـتـراتيـجـيـة التـخـفيف من الـفـقر

للسنوات .  2022 — 2018
{ اطالق رؤيـة الــعـراق لـلــتـنــمـيـة
ـسـتـدامة  2030وفـقـا لـتـوجـهات ا

تحدة . اال ا
{ اطالق نـــتــائج مـــسح وتــقـــيــيم

األضرار للمناطق احملررة .
{ اطالق الـوثيـقـة الوطـنـية خلـطة
اعـادة االعمـار والـتنـميـة لـلمـناطق
احملررة 2018 -  2027 بكلفة اولية

تقدر بـ  100 مليار دوالر.
{ اســـــتـــــثـــــمــــار األمـــــوال الـــــتي
خـــصــصــتــهــا الـــدول في مــؤتــمــر
الـــكــويـت ( شـــبــاط 2018) إلعــادة
اعمار العراق  بعيدا عن الفساد  .
{ اجــــراء انـــــتــــخــــاب مـــــجــــالس
احملـافــظـات في  2018وفق قـانـون
انتـخابي  عادل ال يـهمش االحزاب
الوطنية  ,ووفق مفوضية مـستقلة

فعال وغير طائفية .
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بغداد

{ فـرض سـيـادة الـدولـة الـعـراقـيـة
وحتديـد مسـتقبل احلـشد الـشعبي

وحصر السالح بيد الدولة .
ركز شاكل  الـقائمـة ب ا { حل ا

وجب الدستور . واالقليم 
{ الـتقـلـيل من القـروض الـداخلـية
واخلــــارجــــيــــة وزيــــادة االنــــفـــاق

االستثماري غير النفطي .
{ تـنــويع مـصـادر الـدخل الـقـومي
وتــفـــعـــيل الــصـــنـــاعــة والـــزراعــة
والـــســيــاحــة والــنـــقل والــتــعــدين
وغـيـرهـا والتـخـلص من االقـتـصاد

االحادي اجلانب .
{ الـقــضـاء عــلى الـفــسـاد االداري
ــــالي واالقـــتــــصـــادي وتـــقـــد وا
الـرؤوس الــكـبــيــرة من الـفــاسـدين
الى احملـاكـمـة واسـتـرجـاع األموال

نهوبة منهم . ا
ــقـراطـيـة { بـنـاء دولــة مـدنـيـة د
احتــــاديــــة ونـــبــــذ احملــــاصــــصـــة
واطـنة الـطـائفـية واعـتـماد مـبـدأ ا
ــؤســـســـات واقـــامــة الـــعـــدالــة وا

االجتماعية .
{ حتـويل االقــتـصـاد الـعـراقي من
ريـــعي غـــيـــر مـــنـــتـج اســـتـــهالكي
اســتــيـــرادي الى اقــتــصــاد مــنــتج
ومــصـــدر والـــعــمل عـــلى االصالح

االقتصادي للبالد .
{ الـقــضـاء عــلى الـبــطـالـة بــكـافـة

اشكالها .
{ اســتـقاللــيـة الــقــضـاء الــعـراقي
تنفذة. بعيدا عن تأثيرات القوى ا
نتـوج احمللي ووضع حد { دعم ا
لـسـيـاسة اغـراق الـسـوق العـراقـية
ـسـتـوردة ـنـتـجـات االجـنـبـيـة ا بـا

الصناعية والزراعية .
{ دعـم الـقـطــاع اخلـاص الــعـراقي
واعــادة تـــأهـــيل الـــقــطـــاع الـــعــام
لــيــمـارســا دورهـمــا في الــعــمـلــيـة

االنتاجية.
{ حتـسـ مــسـتـوى الـتــعـلـيم في
ــراحل الـــدراســيــة كــافــة وربــطه ا

بحاجات البالد . 
{ حتـــــســــ الـــــواقـع الــــصـــــحي
ــشـاكل الي ومــعــاجلـة االزمــات وا
يــعــاني مــنـهــا ابــنــاء شـعــبــنـا من
بطـالة وسـكن وفقر وامـية وغـيرها
مـع  زيـــادة انــــتــــاج الــــكــــهــــربـــاء
ـــــــولــــــدات والـــــــتــــــخـــــــلـص من ا

. واستغاللها للمواطن


