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بــعــد عـمــلــيــات حتـريــر الــغــوطـة
ــرتـزقــة بــات الــعـدوان واخــراج ا
االمـيركـي جاهـزاً بتـعـاظم وجوده
ــنــطــقــة وشـرق الــعـســكــري في ا
ــــتــــوسـط بــــعــــد ان ســــبــــقــــته ا
اعــــتـــــداءات عــــســـــكــــريـــــة عــــلى
الــــشـــعِـــيـــرات والـ(c4) لـــضـــرب
ــواقع االيــرانــيـة فــيــهـا بــعـد ان ا
قـامت واشنطن بـتعـبئـة وجتييش
حـلفـائـها الـغـربـي في مـقـدمـتهم
فـرنـسـا وبـريـطانـيـا وعـلى الـرغم
من كل الضغوطات التي مارستها
واشـنـطن عـلــيـهم اال انـهم كـانـوا
مترددين متعظ من احلرب التي
شـنت على الـعـراق والفـشل الذي
ـانيا واجهـته اميركـا واعتراض ا
وفـرنـسا آنـذاك علـى غزو الـعراق.
اليوم يراد اعادة نفس السيناريو
االميركي في عدوانها على سوريا
ـوافـقة ومـشـاركـة فرنـسـية لكن 
واحلقـيقة الـهدف من هذه احلـملة
الــعــســكـريــة واحلــلف الــسـداسي
عــلى ســوريــا غــيــر واضـحــة هل
قـصود بـها معـاقبة سـوريا على ا
انـتصـاراتـهـا خـاصـة في الـغـوطة
وحتـجيمـها? ام اسـقاط احلـكومة
الــــســــوريــــة? وهــــذا يــــصــــطـــدم
ـقـاومـة بـاسـتــراتـيـجــيـة مـحــور ا
وعـلى االخـص روسـيــا من جــهـةٍ
أخــرى كــانت اســرائـيـل عـلـى عـلم
وطالع كـــــــامـل عـــــــلـى جـــــــمـــــــيع
االســـتـــعــــدادات و الـــتــــحـــركـــات
العسكـرية الفرنسيـة والبريطانية
من اجـل الــعــدوان عـــلى ســوريــا
وكانت تـريد من حلـفائهـا إبعادها
عن هذا الـتحالف بـالشكل الـظاهر
جتنبـا لألحراج الن الوضـع مثير
لـلـقـلق وشديـد اخلـطـورة وجاءت
بـعض الـتـحـليالت في وقـتـهـا بأنَّ
الـضــربـة من اجل إرهــاب سـوريـا
وتـهــديـدهـا واخـرى تــقـول هـنـاك
ضـربـة حــقـيـقــيـة مـؤذيــة وفـاعـلـة

لــتــدمــيـــر االســلــحـــة الــســوريــة
وســوف يـــذهب فــيـــهــا ضـــحــايــا
شكلة احلقيقية التي بشرية. إنَّ ا
يـــواجـــهـــهـــا الـــعـــالـم ان قــرارات
مـــجــلس االمن تـــهــيــمن عـــلــيــهــا
واشـنـطن النــتـزاع الـقـرارات ضـد
ـــنع اجلـــيش الـــعـــربي ســـوريـــا 
الــســـوري من الــتــقـــدم لــتــحــريــر
أراضــيـه الــوطـــنــيـــة او لــضــرب
مواقع عـسـكـريـة وتدمـيـر الـدولة
وصــــوال إلســــقــــاط احلــــكــــومــــة
وبــالــفــعـل اســتــمــر الـــتــحــشــيــد
االمـــيــركـي الــغـــربي اســـتـــعــداداً
لــلـــعـــدوان وحتـــركت االســـاطــيل
باجتاه سوريـا من جانبها رفعت
وروســـــــيـــــــا مـن تـــــــأهـــــــبـــــــهــــــا
واسـتـعـداداتـها الـعـسـكـريـة فـيـما
أعـــلـن ولي الـــعـــهـــد الـــســـعــودي
ــــشــــاركـــة في اســــتــــعـــداده في ا
الـعـدوان عـلى ســوريـا وارتـفـعت
الــنـبـرة اإلســرائـيـلــيـة ضـد ايـران
وســــوريـــا وكــــان ابـن ســــلــــمـــان
مــتــحــمــسـاً لــشـن الـعــدوان عــلى
ــقــاومــة الـذي ســوريــا ومــحـور ا
واجه االرهـاب وقــاتـله بـشــجـاعـة
وارادة وحـــكــمــة بـــعــد ان افــشل
حتـريـر الـغـوطـة احلـرب الـكـونـية
على سوريا وكان كل هذا الهذيان
الــغـربي هــو تـنــفـيس واتــهـامـات
لـــلـــمــــقـــاتـــلـــ الـــذيـن حـــقـــقـــوا
االنـــــتــــصـــــارات عـــــلـى االرهــــاب
وحــلـفــائـهـم في مـيــادين الـقــتـال
وواشـــــــــنـــــــــطـن تـــــــــدرك رغـم كل
جـعـجــعـتـهــا وحـروبـهــا سـيـكـون
االنـــتـــصـــار لـــســـوريـــا ومـــحــور
ـقــاومـة . افـرز حتـريــر الـغـوطـة ا
واقـعـاً اقـلـيـمـيـاً ومـواقف جـديـدة
ـا دفع واشـنطن لـبعـض الدول 
واسرائـيل وحـلـفـائهـا ان يـقـدموا
على هذه الـلعبة الكـبرى بالذهاب
الى خــيــار احلــرب عــلى ســوريـا
ـنــطـقــة والــعـالم لم والــواقع ان ا
يـــعــد ســـاحــة ألمـــيــركـــا وحــدهــا

طلق بل اليوم هناك وحلفائها با
مـحور روسي ـــ صـيـني ـــ ايراني
ـــ ســـوري كــــبـــيــــر ومـــتــــمـــاسك
ـشــاورات واالسـتــعـدادات بـ وا
روســيـا وســوريــا وايــران وحـزب
الــله نـــاضــجــة وهـم يــحــضــرون
ـواجهة ويعـملـون بهدوء وحـكمة 
ـزعـوم وتـعـد االهـداف الـعـدوان ا
االيرانيـة مرشحـةً لإلستهداف في
سـوريـا ألنَّ اميـركـا حتـارب ايران
من كل اجلــوانب مـن الــســعــوديـة
وافغانستان وباكستان وحتى من
قـواعـدهـا فـي تـركـيـا حملـاصـرتـهـا
وإضــعـافــهـا في ســوريـا. وتــعـملُ
أميركا جاهـدة لتدمير امن الشرق
االوسط بــالـتــعــاون مع اســرائـيل
لـتـحـقيق مـشـروع الـشرق األوسط
اجلــديـــد و يــهـــدفُ هــذا اجلـــهــد
االســرائــيــلي االمــيــركـي واحلـرب
ـشـتــعـلـة عـلى سـوريـا الــكـونـيـة ا
بـــاألســاس إلـى ابــعـــاد ايــران عن
حــــدود اســـرائــــيل الــــتي حتـــاول
أمــيـــركــا إبــعــادهـــا عن الــصــورة
الــظــاهـرة لــلــحـرب عــلى ســوريـا
ألنـهـا سـبق وأخـذت كـفـايـتـهـا من
تدمير مـا أرادت تدميره وجيشت
اســرائـيل امــيـركـا لــلـهــجـوم عـلى
سـوريـا ومــعـهـا دول عــظـمى مـثل
بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا والـسـعـوديـة
وتــــــركـــــيــــــا واالمـــــارات. جـــــاءت
حتــذيــرات من الــداخل االمــيــركي
حلكـومة تـرامب بعـدم شن احلرب
عــلى ســوريــا لــوجــود مــحــاذيــر
ومــخـاطــر ســتـواجــهــهـا امــيــركـا
بشكل خاص في حالة شن احلرب
على سوريا ومن هذه التحذيرات
وجــود الــفي جــنـدي امــيــركي في
سوريـا سيـكونون عـرضة للـخطر
وهم مـكــشـوفـون وكــذلك اجلـنـود
االمــيـركــان في الــعـراق اذا فــلـتت
االحــــداث ســــوف يــــتــــعــــرضـــون
لـضــربـات مــحـتــمــلـة ومــثل هـذه
الـتــحـذيــرات تـقــلق وزارة الـدفـاع

االمـــيـــركـــيـــة الـــتـي كـــانت تـــدفع
بـــاجتـــاه عـــدم شن احلـــرب عـــلى
ســــوريـــا والســـيــــمـــا أنَّ تـــرامب
يواجه مـشاكل داخـلية بـينهُ وب
الــــــــدولــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــيــــــــقــــــــة
(اخملابرات/الكوجنرس/البنتاغو
ن) اضف لذلك ضعف ترامب امام
االتــهـامــات الــتـي يـواجــهــهــا في
الــــداخل االمــــيــــركـي فــــضالً عن
ــقـــاومــة اســـتــعـــدادات مــحـــور ا
ــعــنـــويــات عــالــيــة لـــلــحــرب و
ـواجـهـة والـتـهـديد والـتـلويح بـا
واقع االميـركية. امـيركا بضـرب ا
ـنطقـة وهناك ليـست وحدها في ا
الالعب الـروسي والـصـيني ودول
اخــرى تـــتــقـــاطع مع االمـــيــركــان
وتـخــتـلف مــعــهم في شن احلـرب
ثال ومن هذه الدول علـى سبيل ا
ـانــيـا  ولـهـذا حــرصت امـيـركـا ا
عــلى عــدم االشـتــبــاك مع روســيـا
بـشـكل مبـاشـر  واوربـا حذره من
ارسات ترامب وسـياساته على
الـرغم مـن دخـول فــرنـســا احلـلف
مع امـيركـا لـلعـدوان على سـوريا
وتدرك اوروبا انتهاكات واشنطن
للشرعيـة الدولية وسيادة الدول
والــــعــــدوان عــــلـى شــــعــــوبــــهـــا
بـــاإلضـــافـــة الى ان انـــتـــصــارات
ســـوريــــا في الــــغـــوطــــة لم تــــكن
بــــالــــســــهــــلــــة وهي دلــــيل عــــلى
التصـميم و االرادة في الدفاع عن
الــــوطن وعــــلى الــــطــــرف االخـــر
اسـرائــيل الـتي تــدفع بـواشــنـطن
الـى احلـــــــرب الن احـــــــد اهـــــــدف
اســرائــيل تــدمــيــر مــراكــز الــعــلم
عـرفة ليس في سـوريا فقط بل وا
في كـافـة دول االقـلـيم وسـبق لـها
أن ضـربت مـفـاعل تـمـوز الـسـلمي
فـي الــعـــراق في الـــثــمـــانــيـــنــات
وقــتـلـت الـعــشــرات من الــعــلــمـاء
ــصــرين والــعـرب الــعــراقــيــ وا
ــسـلــمـ واســتـهــداف مـراكـز وا
االبحاث العلمية من خالل احلرب
عـلى سـوريا. اتـخذ الـعـدوان على
ســــوريــــا مــــســــرحـــيــــة الــــسالح
الـكـيـمـيـاوي في الـغـوطـة وسـيـلـة
لشن احلـرب لكنّـهُا لم حتدث ولم
تـقع نـتـيــجـة الـدور الـفـرنـسي في
جلــعـل احلــرب مـــحـــدودة وغـــيــر
الشـاملة  فـقد بيـنت حللفـائها أنَّ
ـدمـرة ستـكـون كـارثـية الضـربـة ا
على اجلـميع لـذلك تدخـل الرئيس
الـفـرنـسي في الـلـحـظـات األخـيرة
إلقـنـاع اإلدارة األمـيـركيـة بـتـعديل
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مسار احلـرب واهدافهـا ويؤطرها
بــضــربـــات عــســكــريــة مــحــدودة.
أخــــيـــرا  االتــــفــــاق عــــلـى هـــذا
الـعــدوان احملـدود بــالـشــكل الـذي
يحفظ لترامب ماء وجهه ويجنب
نـطقـة الدمار بـعد أن حاولت تل ا
ابيب وواشـنطن وحلـفاؤها وضع
الـشـرق االوسـط عـلى بــرامـيل من
الــــبـــــارود واشــــعــــال حــــرائق ال
تـنـطفئ لـفتـرة طـويلـة لتـأتي على
مــا تـبــقى من االخــضـر والــيـابس
فــيــهــا  وعــلى هــذا االســاس جـاء
ـتـوقع الــعـدوان مـحـدوداً ودون ا
بكـثير بضـربات استـهدفت مراكز
ابحاث وقيادات ومخازن عسكرية
ـواجــهـة او سـوريــة هي اقل من ا
االشـتـبـاك إذ كـان هـنـاك هـجـومـاً
بـصـواريخ مـن الـبحـر االحـمـر من
جـهة بـريطـانيـا وفرنـسا وهـجوم
آخــر من الــقـاعــدة االمـيــركــيـة في
قـطر جتـنـبت فيـه واشنـطن ضرب
ــقـــرات الــســيــاســيــة والــقــصــر ا
اجلـمهـوري واخلـارجيـة السـورية
ــواقع الـــســيـــاســيـــة لــلـــدولــة وا
الــسـوريــة جتــنـبــا لــلـمــواجــهـات
الـــصـــعــبـــة مع روســـيـــا وإيــران.
الــــــســــــؤال هـــــــنــــــا ايـن مــــــواقع
فروض الكيمياوي التي كان من ا
اسـتــهـدافـهـا وهي الــذريـعـة الـتي
استعـملتهـا واشنطن لشن احلرب
عـلى سـوريـا باخملـتـصـر لم تصل
ــواقع الـسـيـاسـيـة الـضـربـة الى ا
والـعــسـكـريـة الــكـبـرى واالهـداف
اإليــرانــيــة أو الــروســيــة  وهــنـا
ارادت روســـيـــا ان تـــثــبـت بــعض
ـــواقـف واالمـــور . لــــقـــد جـــاءت ا
الـضـربـة مــخـيـبـة آلمـال اسـرائـيل
والـسعـودية الـذين ارادوا اخراج
ايـران من سـوريـا ولم يـحـدث لـهم
ذلك وخــرج تــرامب من الــضــربـة
بــفــشل تــصـاعــدي ومــا اراده هـو
وحــلـــفــاؤه لم يـــتــحـــقق واســقط
اجلـــيـش الـــعـــربي الـــســـوري مـــا
يـقارب نـصف اخلـمسـة والـثالث
الـصــاروخ اجملـنح الــتي اطـلــقـهـا
تــرامب وفــشـلـت كل اجلــهـود في
الــعــدوان عــلى دولــة عــربــيـة ذات
تـحدة سـيادة وعـضـو في اال ا
بـــــعـــــد ان اصــــبـح قــــرارات األ
ــتــحـدة رهــيــنــة بــيــد واشـنــطن ا
وشــــركـــائــــهـــا من بــــعض الـــدول
الـغربـية. إنَّ مـحدوديـة العدوان ال
ـعتـدين تـعـني عـدم تـلـطخ أيـدي ا
بدماء األبريـاء لكنّهُ أشر أن هناك

ــسـؤولــ في الـســلـطــة هم من ابــنـاء وا
الـقــرى والـنــواحي  ولـكن عــنـدمــا يـصل
ـواقع الــسـلــطــة يـتــنـكــر لـتــاريخ قــريـته
ومــديـــنــته ويـــصــبح ابـن الــســلـــطــة وله
ــقـاولـ مـااليــحق لـغــيـره الـتــقـرب الى ا

ال العام .  تالعب با والشركات وا
ـــشـــخــاب ان اي زيـــارة بـــ الــنـــجف وا
والـشـامـيـة والـديـوانـيـة تـعـطـيك تـصـورا
كـــامال عن حــالـــة تــراجع زراعـــة الــشــلب
وكـثـيـرا من اراضي هـذا احملـصـول الـهام
نع قد  بيعها كقطع سكنية  فال احد 
ذلـك وال مـسـؤول يــقف عـلى اســبـاب هـذا
الـــتـــراجع في الـــزراعــة وال احـــد يـــعــالج
ــيـاه حــتى يـبـاس اسـبــاب شـحــة وقـلـة ا
االنـهــر ومـابــقي إال الــقـلــيل من االراضي
عـنـي بـالـزراعة الى الـزراعـية  وغـادر ا
دن يـركبـون السـتوتـات والعـربات التي ا
جتـرها احلـميـر واالحصـنة تـنقل بـضائع

 . تسوق ا
في الـنـظام الـذي سـبق هـذا النـظـام كانت
ـزارعي الـشلب ـيـاه والـكـهربـاء حتـجـز  ا
ـــشـــخـــاب والـــشـــامـــيـــة فـي الـــنـــجف وا
والـديوانـية لـكي حتـقق الزراعـة الشـلبـية
مــــــردودا من احلــــــاصل  اضــــــافــــــة الى

فروسيا التي التاريخ بوطـنيته وقوميـته
قـدمت سـبـعـة وعـشـرون من الـشـهـداء في
ـية الـثـانيـة وانـتصـرت على احلـرب الـعا
الـنــازيــة لـيــست هي الــتي حتــتـاج االمن
الـغـذائي  وحتـقق بـفـتـرة عـشـرون عـامـا
تـطــورا هـائال في الــزراعـة والـصــنـاعـة 
وستكسر حتما حلقات التكنلوجيا ونرى
صــنــاعـاتــهــا في كل بـيـت مـثــلـمــا تــفـعل

الص الشعبية . 
نـقــول ذلك لـيس مــثـلـمــا تـتـشــيم وتـفـرح
ا الـقرعـة بـشـعـر اخـتـهـا وجـارتـهـا  وإ
لــنـضـع هــذه الـوقــائع امــامــنــا جــمــيــعـا
ـعنيـ من اصحاب الـسلطة وباالخص ا
والــــقــــرار فـي الــــعـــــراق  لم نـــــشــــاهــــد
ـانـيــا ومـحـافــظـا ووزيـرا ومـا عـضــوابـر
ــواقع قـد نــزلـوا لالراضي دونـهــمـا من ا
ــعـرفــة اسـبـاب الـزراعــيـة مع الــفالحـ 
تراجع زراعة العراق واعتماد البالد على
شتريات من احلبوب من الدول االخرى ا
وشـركـاتـها الـتي يـدخل فـيـها الـكـثـير من
شتريات االبتزاز والتالعب وتدنـي تلك ا
ــــصـــالـح وصــــحـــة الـى حــــد الـــعــــبـث 

ال العام .  واطن وا ا
ــــان إن الــــكــــثــــيــــر من اعــــضــــاء الــــبــــر

ـعـمـورة تـعـيش عـلى غـلة مـامن امـة في ا
االخــرين ويـقــال عـنــهـا مــسـتــقـلــة دائـمـة
كن ان يـعيش احلضـور  ومامن شـعب 
وينموا وافواهه في صحون الدول  هذه
حــقـــائق الــتــاريخ واحلـــاضــر  ولم يــكن
ـلكي الـعراقي ومـابعـده من نظم الـنظام ا
كـانت غافـلة عن تـلك احلـقائق  لـذلك كان
الـطـعـام الـعراقـي من حنـطـة وشـعـير ورز
حــاضـرا في مـوائــد الـشـعـوب اجملـاورة 
وكـانت الــعـديـد مـن دول اخلـلـيـج تـفـضل
الرز العراقي العنـبر الفواح الرائحة على

ماسواه من الرز االجنبي . 
فــلــيس مــثــالـيــا عــنــدمــا يــنــزل الـرئــيس
ــيــر بــوتــ الى احلــقـول الــروسي فالد
ويـحـصـد احملـصـول مع الـفالحـ  فـهذا
االجراء توكيـد على اهميـة الزراعة للبالد
بـغيـة حتقـيق االكـتفـاء الغـذائي وتصـدير
الـــــفـــــائـض الى الـــــدول االخـــــرى وهـــــذا
مـاحـصل بـالـفـعل  حـيث انـهى مـرحـلـتي
حـكم يـلـتسـن وغربـاتـشـوف اللـذان اوقـعا
روســيــا االحتــاديــة زراعــيــا وصــنــاعــيــا
واجــتـمــاعـيــا في بـراثن الــعـوز والــقـحط
واحلـاجة كـادتا ان تـمزق وحـدة منـظومة
االحتـاد الروسي الـعظـيم الذي يـعتـز عبر

افـيـها اسـتـنفـار كل الـطـواقم الزراعـيـة 
احملافظ في النجف والديوانية واحللة
ــعــنـــيــون في الـــزراعــة والــري  وكـــان ا
ــسـاحــات لـلــفالحـ لــزراعـة يــحـددون ا
احلـنـطـة والشـعـيـر ولم يسـمح لـلـفالح
ــزارعــ تـرك اراضــيــهم والــعــمل في وا
امــاكن اخــرى وإذا فــعــلــوا ذلك تــســحب

منهم االراضي وتسلم لالخرين .
 نستـذكر ذلك عسى وعال تـلتفت الـسلطة
ـناطق الزمة تـراجع الـزراعة خـاصة في ا
الـــــوســـــطى مـــــاعـــــدا زراع االراضـي في
ــسـؤول ايـا كـان مـحـافــظـة الـكـوت . ان ا
موقعه إذا لم يـلتفت ويـعالج ازمة تراجع
الـزراعـة في الـعـراق فــهـو بـالـضـبط مـثل
ذاك الــذي يــهــدم ســيــاج بـــيت الــعــائــلــة
ويـجـعـلهـا مـكشـوفـة امـام ماهب ودب من
ــارة  ويـجــعل الــلــصـوص واخملــتــلـ ا
اخالقيا يتجاوزون على حرمة العوائل.
 ونحن في الـعراق في الـراهن مكـشوفون
ـــبـــتــــزين والـــدول والــــشـــركـــات امــــام ا
افيات لـكوننا نـحتاج اجلميع لـسلتنا وا
هم ان تـتـشكـل اللـجان الـغـذائيـة لـيس ا
الزراعـية والقـانونيـة والثقـافية واالمـنية
ــان ولـــكن االهم مــاذا من اعـــضــاء الـــبــر
ــاذا تـــزدحم قــدمـت تـــلك الـــلــجـــان  ثـم 
الـفــنـادق ومــنـهــا عـلى وجـه اخلـصـوص
ــانـيــ ومــنــهم فــنــدق الــرشــيــد بــالــبــر
نـاطق الـزراعيـة ولم جند الـقادمـون من ا
مــايــحــرضه ضــمــيــره وتــاريخ تــكــويــنه
ويتواجد ب الفالح ليتسائل ويناقش
اســبــاب تــراجـع الــزراعــة بــغــيــة ايــجـاد

احللول لها .
 إن االمن الـغذائي هـو ركيـزة أي مجـتمع
 وهـو الرافـعة حلـيـاة النـاس واالوطان 
وأي اغفال وإهمال لهذا اجلانب احليوي
ــــهم يـــعــــني بـــالـــضــــرورة انـــتـــقـــاص ا
إلســتـــقاللــيـــة االوطــان وجـــعل الـــشــعب

مرهونا لالخرين . 
لقـد بلغ االستـهتار بـالصنـاعات العـراقية
الــتي كـانت مـااكــثـرهـا الى حـد كل وزارة
ترمي اخللل على االخرى وضعنا جميعا
في خـــــضـم الالمـــــســـــؤولـــــيـــــة  حـــــتى
الصـنـاعـات الـبتـروكـيـمـياويـة في مـديـنة
الـبـصـرة باتت تـلـفض انـفـاسهـا االخـيرة
بـــ وزارة الـــنـــفط ووزارة الـــصـــنـــاعـــة
ـــعــادن بـــشــهـــادة الــعــامـــلــ فـــيــهــا وا

واجلالس االن في بيوتهم . 
نــحن النــريــد مــنــهم ان يــبــنــوا مـصــانع
جــديـدة  بــقـدر مــانـريــد احـيــاء الـزراعـة
ة  نـحن اليـهمـنا من والـصنـاعـات القـد
الــفـائــز في انــتـخــابـات مــجـلس الــنـواب
والنــحـتــاج احلـكــواتـيــة  بـقــدر مـانــريـد
ـيـدانـيون اصحـاب الـشـهـامـة والهـمـة وا
في الـعـمل لــكي تـتـنـفـس الـزراعـة ويـعـاد
احـياء الـصناعـات العـراقيـة ووقف تدفق
االسـتـيرادات الـسيـئـة أو على اقـل تقـدير

منافستها .
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تراجع  من خالل توفير األموال الكافية لتقد القروض ا
االستثمارية بهامشية ربح بسيطة تراعي اخلروج من حالة

الكساد الذي كبل السوق العراقية
{ استغالل ارتفاع أسعار الـنفط لزيادة االنفاق احلكومي
ـوازنـة ـشـاريع االسـتـثـمــاريـة من خالل رفع قـيـمـة ا عـلى ا

االستثمارية في تقديرات موازنة عام 2019.
{ إعـادة الـعـمـل وتـفـعـيـل مـشـاريع االعـمــار والـتـوسع في
تطويـر البـنى التـحتيـة للـبالد والتي تـوقف العـمل بها خالل
ـا فـتــرة الـتــقـشف وتــراجع االسـعــار مـنــذ عـام 2014 و
ـشاريع من عـوامل جذب لالسـتثـمار كن ان تـمثـله هذه ا

اخلارجي.
{ وضع حـد الرتـفـاع نــسب الـبـطـالـة بــ الـشـبـاب والـتي
شـهـدت زيـادة كـبـيـرة في الـفـتـرة األخـيـرة من خالل إعـادة
ــتـعـطــلـة بـسـبـب االفـتـقـار الى ـشـاريع ا افـتـتــاح الـكـثـيــر ا

السيولة النقدية . 
ـتحـصـلة من ارتـفاع أسـعار { تعـتبـر الفـوائض الـنقـدية ا
ـكن ان يـساهم بـشـكل كبـيـر في إعادة النـفط عـامالً مهم 
ـتـحــررة من سـطـوة داعش ـدن الـعـراقــيـة ا اعـمـار وبـنــاء ا
اإلرهابي مـن خالل توجـيه نـسب كـبـيـرة من تـلك الـفوائض

دن . باجتاه بناء هذه ا
كن ان تسـهم بشكل الـية للـبالد  { ان زيادة الواردات ا
ـشاكل اقـتصـادية عـديدة كبـير في وضع احلـلول الـعمـلـية 
ـيــاه واثــره عــلى الـواقـع الـزراعي مـثـل تـراجع مــنــســوب ا
واحلـيـواني واالجــتـمــاعي من خالل تـوفــر االمـوال الالزمـة
ائية الالزمة لـوقف تقدم اللسان ـصدات ا لبناء السدود وا

دن . لحي باجتاه ا ا
 ان ارتفاع أسـعار الـنفط بـعد سـنوات عـديدة من الـتقشف
ــشــاريع ــالي الــذي قــاد الــبالد الى تــراجع كــبــيــر في ا ا
ـثابة طوق النجاة للبالد بعد االنتاجية واخلدمية قد يكون 
ســلــســلـــة الــتــراجع في األداء اخلـــدمي وفــرض ســيــاســة
الـتـقـشـف الـتي من تـبـعــاتـهـا تـوقف الــتـعـيـنــات احلـكـومـيـة
وارتفاع نسب البطالة وغيرها من االثار االقتصادية ولكن
كل هـذا بـشـرط ان حتـسن اجلـهـات اخملـتـصـة اسـتـخـدامه
وتـوظـيــفه من خالل إعــادة احـيـاء االقــتـصـاد الــعـراقي من
خالل الــعــمل عــلى تــفــعــيل بــاقي الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيـة
تـوقفة والـذي يجب ان تـشكل رافـد مهم يتم والصنـاعيـة ا
ركزية واالبتعاد من خالله توفير األموال الالزمة للخزينة ا
لحة شيئاً فشيئاً عن الريع النفطي ومراعاة االحتياجات ا
لـلـشـارع الـعراقـي خـصـوصاً حتـت الـضـغط اجلـمـاهـيري
طـالب باإلصالح الـسيـاسي واالقتـصادي والـقضـاء على ا

البطالة وحتس الواقع احلياتي واخلدمي للمواطن.

{ باحث وكاتب اقتصادي

ـــيــدان واقـــعــاً عـــلى االرض في ا
اســهم في كــبح جـمــاح واشــنـطن
واسـرائـيل ومن مــعـهـمـا هي قـوة
الـردع عــلى االراضي الــســوريـة 
ــال الــســعـودي عــلى الــرغم مـن ا
الـذي دُفِعَ من أجل اسـتـمـرار هـذه
احلـرب لـتـقسـيم سـوريا وتـدمـير
اجلــيش الــعــربي الــســوري لــكن
ـشــبــوهـة ســقـطت هــذه األحالم ا
ـؤامرة وتـغـيـرن موازين وفـشل ا
الـقـوى الـعـسـكـريـة  ولم يـتـحـقق
الـهـدف في احلـصـول عـلـى تـنازل
ـقـاومة ولم سـيـاسي من مـحور ا
ـــواقف يـــؤثــــر الـــعـــدوان عــــلى ا
الـــروســـيــة االيـــرانـــيـــة  وعــادت
جــيـوشــهم وبــوارجـهـم احلـربــيـة
وطـائـراتـهم الـى مـواقـعـهـا  بـعـد
االجنـاز االستـراتـيجي الـسـياسي
والـعـسـكــري في حتـريـر الـغـوطـة
الذي غيَّرَ قواعد االشتباك لصالح
ـقـاومـة وعادت سـوريـا ومـحـور ا
ســـوريـــا لــــلـــســــاحـــة الــــدولـــيـــة
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ــــتــــحــــدة مــــنــــذ حــــاولت األ ا
الــلـــحــظـــات االولى لـــبــدء االزمــة
ـــعـــاجلــة الـــســـوريــة الـــتـــحـــرك 
ـفتعـلة هـناك و لـيكون الـفوضى ا
لــهـــا دور فــاعل فـي حــلــهـــا لــكن
دورهــا اصــطــدم بــاالنــقــســامــات
الـــدولـــيـــة بـــشـــأن ســـوريـــا وهي
ـصـالح انـقـسـامـات صـنـعـتـها ا ا
االقــلــيــمــيــة واالطــمــاع الــدولــيــة
ـؤامــرات الـكـثـيــرة و الـكـبـيـرة وا
الــتي حتــاك ضــد ســوريــا كــلــهــا
عـوامل واسـباب اجـهـضت جـهود
ـية في إحـراز تقدم ؤسـسة اال ا
يذكر وإيـقاف العملـيات االرهابية
و آلـــة الــقــتل الــتي ال تــفــرق بــ
الـــبــــشــــر واحلـــجــــر. فــــضال عن
ضـرورة الفـصل بـ وكاالت األ
ــتــحــدة مــثل (مــكــتب تــنــســيق ا
الـشــؤون اإلنــسـانــيــة ومـنــظــمـة
الــعـمـل الـدولــيــة والــيـونــســكـو
ـنـظـمــات اخلـاصـة بـالالجـئـ وا
واإلغـــــاثـــــة) تــــلـك الـــــتي تـــــقــــدم
مــســاعــدات إنــســانــيــة وتــخــفف
مــعــانـاة الـالجــئــ والــنــازحـ

تـحدة وبـ فروع مـنـظمـة األ ا
مـثل اجلمـعيـة العـامة أو مـجلس
األمـن الذي يـعـرقـل باسـتـمـرار كل
هـــــذا بــــكـــــفــــة ومـــــصــــالح ودور
تـحدة االمـيركـية التي الـواليات ا
ـتــحـدة تــمــسك بـشــرايــ اال ا

بكفة  باإلضافة الى "حق النقض
الـفيـتو" ولـهذه االسـباب تفـاقمت
ـؤســسي في جــوانب الـقــصــور ا
ية ليـزيد من عجزها نظـمة اال ا
نع أداء مهمتها األساسية في و
حفظ الـسلم واألمن الدولـي فقد
ـيـثاق حق الـنـقض الفـيـتو مـنح ا
للـدول اخلمس الدائـمة العـضوية
فـي مـــــجـــــلس األمـن (الـــــواليــــات
ــــتــــحــــدة روســــيــــا الــــصـــ ا

بــريــطـانــيــا فــرنــســا) كـنــوع من
االمتيـاز بعد انتـصار احللفاء في
ية الثانـية وبالتالي احلرب العـا
اعـتبـرت هذه الـدول فوق الـقانون
الـدولي حـيث ال يـتم مـحـاسـبـتـها
ثابة وصفة بسبب الفيتو فهو 
للجـمود والشلل بـسبب استخدام
الـــدول الــــكـــبـــرى هــــذا احلق في
حتقيق مـصاحلهـا ومآربها داخل

مجلس األمن. 
واكــبــر دلـيل عــلى ذلك اســتــمـرار
دور واشـــنــطن بــاســتــعــمــال حق
الـنـقـض الـفـيـتــو لـدعم اسـرائـيل.
وبــــهـــــذا الــــســــلــــوك االمــــريــــكي
وحــلـــفــائــهـــا انــحــســر دور األ
ــســاعـدات ــتــحــدة في تــقــد ا ا
اإلنـسـانـيــة واقـتـصـر عـلى بـعض
نظمـات اخلاصة كاليـونيسكو ا
ومـــفــوضــيــة شــؤون الالجــئــ 
ومـنـظـمــة الـعـمل الـدولـيـة وحـتى
نـظمات اصبحت بالنسـبة لهذه ا
تـهــيـمن عـلــيـهـا امــيـركـا لــتـمـريـر
مـخـطــطـاتـهـا عـلـمـا ان اكـثـر هـذه
ـنــظـمــات كـان تــمـارس عــمـلــهـا ا
بـــصــعـــوبــة في ســـوريــا بـــســبب
ــنـــظــمــات عــرقــلـــتــهــا مـن قــبل ا
االرهابية  بـعد ان اعتبرت الدول
الــــدائـــمـــة الـــعـــضـــويـــة أن األ
ـتـحدة أداة لـتنـفيـذ سيـاساتـها ا
وخدمة مصاحلهـا االستراتيجية.
سـعى األمـناء الـعـامون ـــ أغـلـبهم
إن لـم نـــقل جــــمـــيـــعــــهم ــــ عـــلى
الـــــــــتــــــــوالـي كـل وفق قـــــــــدراته
وخـبراته لـلتـوفيق بـ مهـماتهم
واخـــتـــصــاصـــاتـــهم الـــواردة في
ـيـثـاق مـن نـاحـيـة وبـ رغـبـات ا
الـدول العـظمى من نـاحيـة أخرى
وكـــــانت واشــــنـــــطن صـــــاحــــبــــة
الــــصــــدارة واالمـــر الــــنــــاهي في
ـيــة مـعــتـبـرة اال ــنـظــمـة اال ا
ـتـحدة أداة لـتنـفيـذ سيـاساتـها ا
وخدمة مصاحلهـا االستراتيجية
وذلك مـــــا يـــــضــــفـي مــــزيـــــداً من
الــتـشــاؤم عــلى إمـكــانــيـة إصالح

طروحة نظمة وحتـبط األفكار ا ا
لـتـعديل هـيـاكلـهـا وإضفـاء توازن
عــلـيــهـا فــضال عن كــونـهــا تـدعم
اآلراء الـتي بــاتت تـقـول بــأهـمـيـة
إيــجـــاد كــيـــان مــؤســسـي جــديــد
يتوافق مع طبيـعة النظام الدولي

بكل متغيراته ومستجداته. 
كـمـا تـوضـح األزمـات الـراهـنـة أن
ــــــتــــــحــــــدة لـم يــــــكن دور األ ا
بـالـفاعـليـة التي تـوقعـها اجملـتمع
الــــدولـي كــــرد فـــــعل عـــــلى هــــذه
األزمــات  وبــالــذات فـي مــنــطــقـة
الـشـرق االوسط ومـا تـعـانـيه دول
الــربــيع الــعــربي وســوريــا عــلى
وجه اخلـصـوص اكـبـر دلـيل عـلى
ذلك  وهو ما يخـيب آمال شعوب
العالم الـثالث في إمكانـية اللجوء
ـنظمـة في حال وقوع نزاع لهذه ا
يــــهــــدد الــــســــلم واألمـن حلــــيـــاة
نظمة شعوبها. غالبية حتركات ا
في األزمـات العـربيـة أثبـتت بطـئاً
إمـا متـعمـداً أو غيـر متـعمـد لكنه
في كل األحـــوال كــان حتـــركــاً في
ـناسب إذ استفحلت غير الوقت ا
األزمـات الـتي لم جتـدِ كل األدوات
االستباقية وغير االستباقية التي
ـنظـمة بـقـيادة دولـها عرضـتهـا ا
وهـو مـا يـطــرح تـسـاؤالً عن مـدى
أهــمــيــة هـــذا الــكــيــان ودوره في
ــــر بــــهـــا عالج األزمــــات الــــتي 
اجملتمع العربي سواء في سورية

والعراق وليبيا واليمن.
 مشاركة هموم دول العالم الثالث
أصـبــحت حـاجــة مـلـحــة وواجـبـاً
أكثر من كونها من أمور العالقات
الدولية فاإلرهاب الذي بات يهدد
الــــشـــــرق االوسط بـــــشــــكـل عــــام
ومـعـانـاة الـسـوريـ والـعـراقـي
بــشــكل خــاص دلــيل عــلـى عــجـز
ـتـحـدة وضـعـفـهـا وتراجع اال ا
دورها وأخيراً فإن الظروف التي
تــمـــر بــهـــا الــدول الـــعــربـــيــة من
صــراعــات داخــلــيــة عــلى الــنــظم
الـقـائـمـة وانـتـشـار ظـاهـرة الـدول
الـفـاشـلـة وازدياد مـعـدالت الـعنف
وانــتــقـــال الــصـــراعــات من دولــة
ألخـرى سـيـلقي بـتـبـعاته بال شك
عـلى نـظـرة هــذه اجملـتـمـعـات إلى
الـدول الــغـربـيـة الــتي لم تـتـحـرك
إلنقـاذها في أوقاتـها الصـعبة في
ح أن مصـاحلها شـكلت خطاً ال
ـكن جتاوزه وإن جتـاوزه يـعني
اســتـخــدام الـقـوة الــعـســكـريـة أو

التلويح بها.
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تابع لـلشأن االقـتصادي العـراقي في العـقود االخيرة ان ا
يالحظ  تـزايد اعـتـمـاد الـعـراق على الـواردات الـنـفـطـية في
إدارة العـمليـة التـنمـوية وتـطويـر البـنى التـحتـية لـلبالد وما
صــاحب هـــذا االعــتــمــاد مـن تــراجع دور بــاقـي قــطــاعــات
االنـتــاج مــثل الـقــطــاع الـصــنــاعي والــزراعي والـتــحــويـلي
ـتـزايد وغيـرهـا من الـقطـاعـات  حيث ادى هـذا االعـتـماد ا
شـاكل االقتصادية واالجـتماعية ومن هذه الى العديد من ا
طـلوبة للقيام بالعملية شاكل انحسار االيرادات النقدية ا ا
شـاريع اخلدمـية بيـد النفط في ضل التنـموية والـنهـوض با
غـيـاب بـاقي مــصـادر الـدخل وتـراجع أدائــهـا االقـتـصـادي
وبـالــتــالي أصـبــحت هي نــفـســهــا تـعــتــمـد عــلى اإليـرادات
ومتها وبقائـها وهنا برزت مشكلة اكبر حجماً النفطية لد
واكـثـر تـعـقـيـداً وهي ارتـبـاط الـعـمـلـيـة الـتـنـمـويـة بـاألسـعـار
ية للنـفط والتي بطبيعـتها غير مستـقرة وخاضعة لعدة العا
عوامل تضـغط بصورة يـصعب توقـعها وحـسابهـا فاذا ما
انـخــفـضت أســعـاره لــسـبب او ألخــر انـعـكـس سـلـبــاً عـلى
ـصدرة التي لم شاريع اخلـدميـة والبنى الـتحـتية لـلدول ا ا
ـثل هـذا اليـوم كـمـا حـصل في اعـقـاب تراجع تعـد الـعـدة 
ياً في عام 2014 وهبوطها فبعد وانهيار أسعار النفط عا
ان وصلت حلدود 120 دوالر للـبرمـيل الـواحد انـخـفضت
األسـعــار لـتــصل حـوالي 30 دوالر لـنــفس الــبـرمــيل ومـا
تـرتب عـلــيه من فـرض حــالـة الـتـقــشف في مـعــظم الـبـلـدان
الـنــفـطــيـة ومــنـهـا الــعـراق وتــوقف مـعــظم مــشـاريع الــبـنـاء
واالعمار في البالد حتى الـتي بلغت منهـا مستويات اجناز
عاليـة. وفي الفـترة االخيـرة وبعـد مرور قرابـة اربع سنوات
ية انتعاشاً واضحاً على هذا التراجع تشهد األسواق العا
ألسـعـار الـبــتـرول اذ ارتـفع سـعــر الـبـرمـيل حلـدود ال 80
ـيـة ان دوالر مع تـوقــعـات لـكــثـيـر من مــراكـز الــبـحث الـعــا
يـواصل ارتـفــاعه لـيــتـجـاوز 100 دوالر نـتـيـجــة الـتـوتـرات
ي عـلـى البـتـرول من الـدولـيـة من جـهـة وتزايـد الـطـلب الـعـا

جهة اخرى.
ويـنـعـكس هـذا االرتــفـاع بـصـورة إيـجــابـيـة عـلى كل الـدول
صـدرة للـنـفط ومنـهـا العـراق حيـث يبـلغ معـدل الـتصـدير ا
ـعـدل من لـديه قـرابـة 88.3  مـلـيـون بـرمـيل يــومـيـاً وهـذا ا
األسعـار سـينـعـكس بصـورة مـشجـعـة على عـمـليـة الـتنـمـية
ـكن ان واالعـمـار في الـعـراق حــيث ان ارتـفـاع األسـعـار 
يـوفـر األمـوال الـالزمـة لـبـنــاء مـوازنـة عـام 2019 بـصـورة
قادرة عـلى الـبدء بـصورة حـقـيقـيـة بعـملـيـة البـنـاء ومحـاربة
البطالة والـكساد والتي عشـعشت في السوق العـراقية منذ
كن ايجاز إيجابيات ارتفاع أسعار النفط بعدة سنوات و

نقاط .
كن ان يوفر السيـولة النقدية { ان ارتفاع أسعار النـفط 
الالزمـة لــدعم الـقــطـاع اخلــاص بـهــدف الـنــهـوض بــواقـعه


