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ـطـلـوب عـلـمـاً بأن ـسـتـوى ا ا
لـيـس بـإمــكــان مـجــتــمع مـا أو
دولـة ما إعـفاء نـفسـها أو غضّ
الطرف عن مدى التزامها بها.

rOEŽ bNŽ

 وإذا كــــان الـــبــــريـــطــــانـــيـــون
اغـنا كـارتا يـفخـرون بوثـيقـة ا
الـعــهـد الـعـظــيم الـصـادرة عـام
1215واألمـــــريـــــكــــان بـــــإعالن
الـدســتـور عـام  1776بــوصـفه
الـــنـــواة األســاســـيـــة حلـــقــوق
اإلنـسان والـفرنسـيون بوثـيقة
واطن" بعد "حقوق اإلنسان وا

ـتحـدة) حتت عنوان الـعربـية ا
: "حـــلف الــــفـــضــــول: فـــرصـــة
ي". وفي مثل هذه للسالم الـعا
نـاسبـات  فإن الـدول تتـبارى ا
فـي كل عـام إلظــهــار الـتــزامــهـا
بــالــشـــرعــة الــدولــيــة حلــقــوق
اإلنــــســـان خــــصــــوصــــاً وقـــد
أصـبـحـت مـعـيــاراً ال غـنى عـنه
لقياس تـقدّم أي بلد أو مجتمع
أو جماعة بـشرية. وعلى الرغم
من الـتقدم الـذي أحرزته بعض
الـــبـــلــدان الـــعـــربـــيــة فـي هــذا
ـــــيــــدان إلّـــــا أنه يـــــظلّ دون ا

إذا كــــانـت األ والــــشــــعــــوب
والـبلدان تـؤكد رافدهـا الثقافي
حلـــقـــوق اإلنـــســـان فـــمن حق
ـسـلـمـ أن يـعـتزوا الـعـرب وا
بــرافــدهم الــتــاريـخي لــلــفــكـرة
الـكونـية أيـضـاً. ولعلّ مـناسـبة
احلـــديث هــذا هـــو الــذكــرى الـ
ي  70لـــصـــدور اإلعالن الـــعـــا
حلـقـوق اإلنـسـان ( 10/كـانـون
األول/ 1948) والــــــــتــــــــئــــــــام
نـتدى تـعزيز ؤتـمر الـدولي " ا
ـسلمة" الـسلم في اجملتـمعات ا
في أبــو ظـــبي (دولــة اإلمــارات

الثـورة الفـرنسـية الـعام 1789
ويــعــدونــهــا االنــطالقــة األولى
حلـــقـــوق اإلنـــســـان والـــروس
بـاد الثورة االكتـوبرية عام
 ? 1917خصوصاً ما له عالقة
بـحــقـوق اإلنــسـان اجلــمـاعــيـة
وحق الــــشـــعـــوب في تـــقـــريـــر
مــصــيــرهــا ويــفــعل أصــحـاب
ـــــة من احلـــــضـــــارات الـــــقــــد
الـــــصــــيـــــنــــيـــــ والــــهـــــنــــود
والـيونـاني والـرومان مـثلهم
فمن باب أولى لـلعرب االحتفاء
بأول جـمـعيـة حلـقوق اإلنـسان
في الـعـالم ونـعـني بـهـا " حـلف
الفـضول" ناهـيك عن الشذرات
ـة. األولى حلـضــاراتـهم الــقـد
لـقـد نـشــأ "حـلف الـفـضـول" في
يالدي أواخر القرن السادس ا
ــــرجح بــــ (590-595 (من ا
حــ اجـتــمع فــضالء مــكـة في
دار عـــــبـــــدالـــــله بـن جـــــدعــــان
وتــعـاهـدوا عــلى أن " ال يـدعـوا
بـبطن مكّة مـظلومـاً من أهلها 
ن دخــــلــــهــــا من ســــائــــر أو 
الــنــاس إلّــا كــانــوا مــعه عــلى
ه حـتى تردّ مـظلـمته". وإذا ظـا
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بغداد

ـــدى الـــطـــويل لــبـــنـــاء عـــلى ا
بــتـهــيــئــة قـاعــدة بــنــاء حتـتي
لــلـــمـــســـتــقـــبل  ,الســـتـــقـــبــال
مـوضوعة الـتنمـية االقتـصادية
الــشـامــلـة,والــبــدء من الـصــفـر

وترك القد .
فـسـيـاسة اعـادة االعـمـارلـيست
كاي سياسة بل تـنفرد بتحقيق
ـلـحـة واالولـويـات ــواضـيع ا ا
لـــلــمــجــتــمـع وان تــاخــر بــنــاء
الــــبــــعض من الــــضــــروريــــات
فــلالولــويـات اهـمــيـة اكــبـر من
الــــــضــــــروريــــــات...وهــــــنــــــاك
مـــوضـــوعـــتــــان نـــحـــتـــاج الى
عالجها لنبدءبشكل صحيح...
ـــــــالي االولـى ..الــــــفـــــــســــــاد ا
ـسـتـشـري..والـذي هـوداخـلي ا
وخـارجـي الـداخــلي الـســرقـات
الـتي حتدث عنـها اجلـميع وما
دخـل لـلعـراق مـن مـبالـغ طـائـلة
ولـم تــــــصـــــــرف عـــــــلـى اي من
الــــقـــطـــاعــــات االقـــتــــصـــاديـــة
واالجتماعية ونرى حالنا االن.
واخلـارجي تكمـلة لهـذا الفساد
وهــــوحــــالــــة قــــبــــول االمـــوال
الـطـائـلـة في الـبـنـوك الـفـاسـده
والـــتي قـــبـــلت ايـــداع االمــوال
الطائـلة وبـصورة غيـرقانـونية
فــكـــيف يـــصل حـــســاب 4000
دوالر مـــفـــتــــوح حـــديــــثـــا الى
ماليـ الـدوالرات خالل اشـهـر
وبدون مسـتندات عمل,ووحنى

لو رتبت اوراق لذلك .
ومابيـنهـما كيـفيـة وصول هذه
االمــوال الى تـلك الـبـنـوك انـهـا
قـــــــنـــــــوات فـــــــســـــــاد وفـي كل
االجتاهات ولنـا مقال يحدد ان
تـقــام دعـاوى دولـيــة عـلى هـذه
االلـيــة من الـتـهـريب. واجلـانب
ــسـتــشــري الـفــسـاد االكــبـر وا
االداري والــذي هـواكـثــر طـامـة
ــعــني في من االول حـــيث ان ا
الـتـنفـيـذ اليـعي مـاذا يـفـعل في
االمـــور االعـــتـــيـــاديـــة فـــكـــيف

واحلال باالزمة .
وان مــــنـــتــــســـبـي الـــوزارة من
فروض ان يكـونو اكثر كفاءه ا
ـجـالس  من االخــرين فـكــيف 

. احملافظات واحملافظ
اذ مـن اين نـــــــبـــــــدأ ومـــــــا هي

الطريقة االسلم لبناء العراق.
لـسـنـا بـحـاجـةالى شـرح اطـول
عن وضع الـعـراق..االن الـعراق

مقسم الى قسم اداري .
االول االقـــــــلـــــــيـم والـــــــثـــــــاني
ـحافـظاته ال14 بقـيةالـعراق 
عـشـر وهي مـا تـهمـنـا كـعـمـلـية

ادارية.
وهــذه تـعــاني مــخـتــلف انـواع
التخلف واجلزء الشمالي منها
يــــعــــانـي اثــــار احلــــرب الــــتي
حــــــــررتــــــــهــــــــا مـن داعـش كال
الـقسمـ االداري يـحتاج الى
بـرنــامج عــمل واعــمــار بــشـكل

مستقل.
االن االهم مـن كـل اشـــــــــكـــــــــال

.عشر مطاحن ظخمة ....
.عشرة معامل منظفات....

ـشـاريع الــكـبـيـرة نـاهــيك عن ا
صافي والبـتروكيميائية مثل ا
واالســـمــــدة الـــتـي اليـــفــــكـــرب
الـدخـول بـهـا الـقـطـاع اخلـاص
ـتلك اي مـقوم الـعراقي النه ال

للدخول.
وهـكذا فـالبديل لـالستثـمار هو
نــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــام ال ...بــي او
تـي..واخـواتـهـا,عــلى ان يـكـون
لـــلـــقـــطـــاع اخلـــاص الــعـــراقي
ــشــاركـة الــوطــني دوربــهــا و

صارف... ا
عـلـمـاان هـذه الـطـريـقـة اتـبـعت
اضي مـنذ ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا

في اكثر دول العالم .
..ولها فوائد جمة...

ولم يـتـ اي مـصرف اهـلي او
حكومي اي مشروع استثماري
ـستثـمر االجنبي مـشترك ب ا
ومــســتــثــمــرعــراقي وبــرعــايــة
ـــــصـــــرف الـــــعـــــراقي مـــــالي ا
ـستـثـمـر الـعراقي اومـشـاركـة ا
..وقد وضحنا ذلك في الدراسة
ـــوســـوم الـــبـــديل ـــقــــال ا او ا
لالستـثمار...فـسيـكون مشـجعا
لـلـمــسـتـثـمـر االجــنـبي لـوجـود
مـصــرف ضـامن ويـكــون دعـمـا
لـلـمـسـتـثـمـر الـعـراقي وبـنـظـام
,الـبــديل لالســتـثــمـار ,فـفي كل
سنـة سـينـشئ مـا اليقل عن 40
مــــعـــــمال مـــــخــــتــــلـف احلــــجم
واالخـتـصاص ,واذا كـان هـناك
تـــشـــريع مـــخـــالـف او لم يـــكن

هناك تشريع فيسن لذلك.
ومـلـكـيـته ســتـعـود لـلـعـراقـيـ
بــعــدعـــشــر ســنــوات في اعــلى
سـتويات ,بدل االربـع سنة ا
فـي الـــنـــظــــام االســـتــــثـــمـــاري
ــعـمـول به.بـيــنـمـا مـوضـوعـة ا
االسـتثمـار في القطـاع السكني
لـــــيس بـــــطـــــريـــــقـــــة قـــــانــــون
االســتــثــمــارالــقــائم ,,,بل بــاي
ـكن العـمل بها,,,صح طـريقة 
,,,الن بـــعـــد ســـنـــة ســـيـــســـكن
ـواطن فـهي االسـرع مـردودية ا

للمواطن .
مـن بــــاب اولى ان نــــنـــظــــرالى
الـــواقـع الـــعــــراقي وخملــــتـــلف
الــنـواحـي لـنـرى مــاذا يـنــطـبق
علـيه من عمـليـة اقتـصادية ,ان
ـــــــكن ان كـل مــــــاذكـــــــراعـاله 
يـــــضــــــاف له الـــــكــــــثـــــيـــــر من
الــتــحـــقــيــقـــات واالحــتــمــاالت
ـــقـــتـــرحــات وتـــطــبـق عــلـــيه ا
ـختلف صنـوفها وهـويحتاج
الى اكثر,وهـنا تظـهر لـنا حاله
مطـروقـة سابـقة ومـعروفـة لكن
تـــبــــاعـــدت عـــنــــهـــا االبـــصـــار

االوهي...
ـــرة ان الـــعــراق ..احلـــقـــيــقـــةا
يــحـتـاج الى اعـادة اعـمـار بـكل

معنى الكلمة...
والــنــظــر لــيس لــســد احلــاجـة
ـا وضع اسس بــالــكـفــاف ...ا

(الـــدول الــصــنـــاعــيــة الـــســبع
والعراق)

والـذي يـلـخص ...بـاالتفـاق مع
الدول الصناعية السبع ...على
ـكامن ان تسـلم مجـمـوعة من ا
النـفطـية تصل الى  14او اكثر
مــكـمـنـا لـتـسـتــكـشـفـهـا وتـنـتج
النـفط اخلـام وتعـمـر البالد من
االلف الى الــيـــاء بــان تــســتــلم
مبـالـغهـا من اخذ الـنفط مـقابل
الــتـنـفــيـذ وخــارج حـصـة اوبك
ـراقـبـة ومن دائــرة خـاصـة  و
من اجلـهات الـعـراقيـة وجـهات
حتــــكـــــيـم دولـــــيـــــة ...وجلــــان
مــشـتــركـة,ولــهــا بـرنــامج عـمل

خاص جدا .
عـــلـــمــا ان لـــدى الـــعــراق 412
مــكـمـنــا نـفـطــيـا عـلـى مـسـاحـة
كن استثمـارها لبناء العـراق 
الـعـراق ولـعشـرين سـنـة قـادمة

تهيئ كافة االحتياجات 
وخـالفــــة فـــنــــحـن في تــــعــــثـــر
خلـمسـ سنـة قادمـة على هذه
الــوتـــيـــرةالـــتي يـــســيـــر بـــهــا

االقتصاد العراقي.
ومن مشـاكل الـتنـميـة والقـطاع
اخلاص هي مـشكلة االسـتثمار
ـعمول به وقـانون االسـتثـمار ا
والـــذي يــــدافع عــــنه وبــــشـــكل
مــســتــمــيت الــكــثــيــر مـن غــيـر
االقــتـــصــاديــ وهم من رجــال

الدولة .
ولـــنـــا مـــقــــال بـــذلك مـــوســـوم

(البديل لالستثمار)
حيث ضربنا مثال بسيطا .

ان انـشاء مـعـمل سمـنت بـكلـفة
 250 مــــلـــيـــون دوالر النـــتـــاج

2000طن سمنت يوميا.
-- تــســديـــد الــكــلـــفــة خالل 5
ســـــــــــــــنــــــــــــــوات وحـــــــــــــــسـب
دراســةاجلـدوى لـلــمـعـمل ,,,مـا
ـــدة هـــوعـــمــــله الـــبــــاقي من ا
الـتـشـغـيـلـية,,,غـيـر امـتـصاص
ـدة   40 ســنـة ــادة االولـيــة  ا
دون عائـد يذكر لـلعراق اال عدد
اليــزيــدعن الف مــواطن يــعــمل

عمل وخدمات نقل. با
انه منـتج مـدفوع الـثمن مـرت
االولـى كــــمـــــادة اولــــيـــــة وهي
بــــاجملـــان  او بـــســــعـــر رمـــزي
لـلـمسـتـثمـر او بهـامش سـعري
نـتج النـهائي والثـانيـة سعـر ا
ي الـذي اليقل عن الـسوق الـعا
كـــثــيـــرا وهـــذه تــكـــلـــفــة غـــيــر
محـسوبـة وغيـر منـتبه لـها من

. عني قبل ا
.عشرة معـامل سمنت استثمار
اجــنــبي داخل الــعـراق .....اين
مــــنــــهــــا الـــــقــــطــــاع اخلــــاص

الوطني...
.عشرة مـعامل كـبيـرة للخـياطة
اسـتثـمـار ...اين مـنـهـا الـقـطاع
اخلاص الوطني....واحلكومي.
.عـــــــشــــــرة مــــــعـــــــامل ادويــــــة
اسـتـثــمـار...اين مـنـهـا الـقـطـاع
اخلاص الوطني...واحلكومي.

واسس لزراعة مـستدامة,,,وقد
وعـت اليـابان والـص وكـوريا
ومــــالـــيـــزيـــا ودول اخـــرى الى
اهـمــيـة اولــويــة الـزراعــة عـلى
الـصناعـة حيث اغـفلت اجلانب
الــزراعـي ووقـــعت بـــعـــمـــلـــيــة
االحـــــاديــــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة
ا كـلفـها سـنوات الـصنـاعيـة 
في تـهيـئة  مـسـتلـزمات الـطلب
الداخلي,,وكان لنا مثل منشور
عـلى اهـميـة الـزراعة واالكـتـفاء
الذاتي__توفـيـر مـاعـون زالطة
فــقـط لـكـل فــرد عـراقـي ال اكــثـر
بــاالكــتــفـاء الــذاتي النــتــاجــهـا
مـــحــلـــيــا__لـــيـــصــبـح مــردود
الـعمـليـة على اقل تـقدير 500-
 600 مليارديـنارعراقي سنويا
وحتسب بـ  100 غرام طـماطة
و 70 غرام اخـيار و 50 غـراما
بــصل لــكل مــواطن عـراقي,امـا
اذا دخــــلـت الــــعــــمــــلـــــيــــة الى
الــــتــــصــــديــــر فــــحــــســــابــــهـــا
حسـاب.وما سيتـوفر من اليات
ـوضـوع سـيـكون تـنفـيـذ هـذا ا

الطثير من اخلدمات.
 __تــشـجـيـع الـصــنـاعـات ذات
االســـــاس احملــــلـي الــــداخـــــلي
والـــذي يــتـــوفــر 70- %80من
مــقــومــات انــشــائــهـا ,وهــنــاك

عشرات منها داخليا.
دى البعيد..  اما على ا

ـــتـــوســـطــة فـــالـــصـــنـــاعـــات ا
والــثـقـيـلـة والــتي فـشـلت كـافـة
مسـتويات االداره واخلطط في
حتــــــقـــــيـق مـــــشــــــروع واحـــــد
مـــــــــنـــــــــهـــــــــا,,,المـــــــــصــــــــــفى
والبــــتـــروكـــيــــمـــيــــائـــيـــات وال
فوسـفـات وال صنـاعات مـلحـية
(غـــاز الــكـــلــورين الـــســائل)وال
صناعات كبريتية وال صناعات
مستخلصة من الغاز,,وموادها
اخلــام مـــتــوفـــرةبــشـــكل كــامل
وسـوقـهـا الداخـلي واخلـارجي
متعاظم.من مـتداخالت العملية
 االقــــــتــــــصــــــاديــــــة اعـاله هي
مــواضــيـع الـنــقـل والــكــهــربـاء

والطرق واجلسور.
ـــهـم هـــو االنــــســـان واالهـم وا
حـــيث يـــجب ان يـــخـــصص له
بـــرنـــامـج من الـــطــــفـــولـــة النه
الــهــدف فـي كل الــعــمــلــيــة امـا
مـوضوعـة االنـعاش لالقـتـصاد
فـنحـتاج الى صـدمة اقتـصادية

كالكهربائية للمريض مثال.
....انــــشــــاء مــــيـــــنــــاء الــــفــــاو
...ومــلــحــقــاته قــبل ان نــفــقـده
جـزئيا من انـشاء خـطوط سكك
حـــــديــــــد هـي خـــــنــــــاجــــــر في
خـاصرته.شـراء اكثـر من اربعة
مصافي بطاقات متوسطة ,كما
ذكـــرنـــا اعاله,ونـــصـــبـــهـــا في
مــحــافــظــات ,مــالــيــا مــتــعـددة
الـعــوائـد,وتـشــغـيــلــيـان تــوفـر

الكثير من فرص العمل.
ومن الــقـــطــاعــات الـــتي تــقــدم
لالســـتــثــمـــار مع الــكـــثــيــر من
التسهيالت االضافية هو قطاع
الـسكن الـذي يشـمل كل العراق
وتــفـرد له فــقــرات تــسـهــيــلــيـة
قــــانـــونــــيــــة خــــاصـــة وحــــتى
تــخـــصــيــصـــات مــالــيـــةالنــهــا
ـواطن سريعا ستـستقطع من ا
كـــــمـــــقـــــدمـــــة اودفـــــعـــــة اولى
ومـــــردويـــــته عـــــالـــــيـــــة جـــــدا

اجتماعيا.
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ـكن تــقــسـيم مــهـام عــمـومــاً 
إعـــادة اإلعــمـــار حــسب نـــظــام
احلـــكم واجملــــتـــمع واألعـــراف
الــســائــدة إلى أقــســام عــديــدة
شـديـدة الـتـنـوع والتـبـايـن ب
مـــــحــــافـــــظـــــة واخــــرى إال أن

ــــشـــــتــــرك بــــ األســــاسـي وا
اجلــــمــــيع يــــكــــون كــــالـــتــــالي
(واضــعــ نــصب اعــيــنــنـا ان
كافـة محـافظـات العراق تـعاني
ويالت احلرب بشكل مباشر او
غـير مبـاشر ومن االهـمال الذي
ــا اكـبـر من اثـار احلـرب هـور
وتالحـظ هـــــــذه احلــــــالـــــــة في
محافظات الوسط واجلنوب).
1-تـوفــر الــنــيـة الــصــادقـة من
عمـليـة البـناء االقـتصـادي لدى

اصحاب القرار.
2-اخلــروج من دائــرة الـفــسـاد
ـسـتـشـري فـي عـمـوم الـدوائر ا
ــسـتـويـات والـذي له وبـكـافـة ا
هم مكانة داخـلية وخارجية,وا
ايـقــاف الــفــســاد االن وايــقـاف
اســـــــتـــــــمــــــــراريـــــــته ,,,هـــــــذا
اوال,,,وثانيا ,,,محـاربة القد
وتـصــفـيــته واال انـتــهـيــنـا الى
حرب عـلى الفـسـاد والفـاسدين
ونـسـيــنـا اعـادة االعـمـار النـهـا
عـملـية متـداخلة اكـثر من حرب
ــواجــهـه واضــحـة مــعــلــنــة وا

فيها.
3- تـرتيـب اداري جديـد يـخـلو
من التـعينات العـشوائية وغير

ستويات. الكفوءةفي كل ا
4- الــــنـــهـــوض االقــــتـــصـــادي
ويــــــعــــــنى عـالج الــــــفــــــجـــــوة
ـــتـــولــدة عن االقـــتـــصــاديـــة  ا
احلــــرب اوال ومـن ثم تــــأمــــ
موارد إعـادة اإلعـمـار وضـمان
اسـتمـراريته وعـدم توقـفه عند
نـــــقــــطــــة الـــــتــــوفـــــيــــر االولي
واالســاسي لالمـور االســاسـيـة

في منطقة معينة.
5- الــــنـــهـــوض االجــــتـــمـــاعي
تـضررين ويعـنى بـاحتـضـان ا
من احلـرب من ذوي الــشـهـداء
والــــــــقــــــــتـــــــلـى واجلــــــــرحى
ـــــــشـــــــردين والـالجـــــــئــــــ وا
الــنــازحــ , والـــفــــقـــراء..إلخ
كمبدأ اولي في اعادة البناءفي
ــنـــاطق احملـــررةوالـــشـــهــداء ا
ــنــاطق الــتي وعــوائــلــهم في ا
شــــاركـت في الــــتـــــحــــريــــر في
ـــعـــارك وهـم اعــداد مـــنـــاطق ا
اليـــســتـــهـــان بـــهـــا لـــشـــراســة
ـعـركـة.وتـنـوع وتـعـدداشـكـال ا

اخلسائر فيها. 
6-الـــــنــــهـــــوض الــــعـــــمــــراني
واسـاسه السـكني هـنا سـيكون
ـهـمـة ويـعنى من الـواجـبـات ا
ـــنــاطق هـــذا الـــقــسم بـــعالج ا
ـتــضـررة من احلـرب وإعـادة ا
تأهيلها أو بـنائها لتكون قابلةً
لالستـخدام البـشري من جديد
إضـافــةً إلى مــعــاجلــة مــشـاكل
عــمـــرانــيــة خـــاصــة بــاحلــرب
ؤقت وإعادة تأهيل كاإليواء ا
الـــبـــنـى الـــتـــحـــتـــيـــة وإعــادة
تــأهـــيل.كـــافــة االحـــتــيـــاجــات
الضـروريـة الـيـوميـة الـسـريـعة

والتي لها مساس مباشر.
ــهــام أالعــظم الــتي انــهــا من ا
ذكــــــرت آنــــــفـــــــاً وحــــــتى أدق

التفاصيل احلياتية.
ا سبق استنتاج كون كن 
ـعماري الـنهوض الـعمراني وا
أحــــد أصـــــعب مـــــهــــام إعــــادة
اإلعــمــار وقـبل كـل شيء عـلى
عـنيـ أن يـقرروا إذا مـا كان ا
الــنــهـوض ســيـكــون عــمـرانــيـاً
بــحـتــاً أم مـعــمــاريـاً ايــظـا أم

. سيكون خليطاً ب االثن
لم يــسـبـق تـاريــخــيــاً وأن كـان
الـنـهـوض بـعـد احلـرب وإعـادة
اإلعـــمــــار ذا طـــابع مـــعـــمـــاري
بــحـت إال أن الــعــمــارة أخــذت
هــامـشــاً كـبــيـراً تــخـطــيـطــيـاً 
نـاهــيك عن ســاكـنــيـهــا وبـنـاءً

التـنميـة وجزئـياتهـا من تنـمية
قـطـاع على قـطـاع عـلى حـساب
قـطـاع الن الـتـنـمـيـة الـقـطـاعـيـة
ستواجه مشاكل التخلف العام

وتذهب كل اجلهود سدى.
امــامـنـا االن فــقط مــبـدء اعـادة

االعمار..
من اهم شــروط اعـادة االعــمـار
انــهــا تــعــتـــمــد عــلى اخــتــيــار
ــــشـــاريـع ذات االولـــويــــة في ا
اسـتقرار احلـالة االجتـماعية ..

اولويات اعادة االعمار..
---(بـــنــــاء قـــدرة احلــــكـــومـــة
الـعــراقـيـة عــلـى ادارة بـرنـامج
إعادة االعمـاروالبدء في برامج
طــوار تــدريــبــيــة تــنــفــيــذيــة
اشرافية للوفاء بحاجات ملحة
كـخـلق فـرص الـعـمـل وانـعـاش
الــبـنـيــة الـتــحـتـيــة واخلـدمـات

األساسية ---).
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__الــبــطـاقــة الـتــمــويـنــيـة هي
االسـاس لــشــمـولــيــتـهــا وكــمـا
ــقــاصـة اقــتــرحـنــا في نــظـام ا
وازنة والـتخصيصات خارج ا

وزيادتها كما ونوعا.
__الـصــرف الــصـحي وبــشـكل
وحـــدات صـــغــــيـــرة ســـريـــعـــة
االجنــــاز وســـريـــعــــة حتـــقـــيق
ـدن ــنــتــشــرة في ا الــفــائـدةوا
والــنــواحي ,مـع االبــقـــاء عــلى

ركزية منها حتت النظر. ا
ــدارس ومــلــحــقـاتــهــا من __ا
مختبرات ومتعلقات بالرياضة
نتشرة في اقصى الوحدات وا
االداريـة (ومـشمـول بذلك قـطاع
الــتــعـــلــيم الــعـــالي احلــكــومي
والـتـقـلـيل من الـقـطـاع اخلاص
في مـــجــال الــتـــعــلــيـم الــعــالي
وخـلق قـطـاع مشـتـرك اكـبر الن
اهـداف التـعلـيم اخلـاص نراها
ـا نالحظة مـنحرفـة جدا االن 
عنى الكلمة وعلى من تسيب 
مـخـتـلف الـصـعـد واكـيـد الربح
ــــادي وهــــو الــــغــــالب وضخ ا

اخلرج ).
تكاملة __الوحدات الصحية ا
ـــتــــوســــطـــة الـــصــــغــــيــــرة وا
نتشرة في اقصى الوحدات وا

االدارية ولسرعة االجناز .
__هــذه اســاسـيــات الــعـمــلــيـة
ومـنها تـخلق العـديد من فرص
الــعـمل ذات االنـتــشـار الـواسع
وســوف تـخـلـق او هي حتـتـاج
الـى الـكــثـيـر مـن االحـتــيـاجـات
السـتـكـمـالـهـا وتـخـلق مـجـاالت
اخــرى.امــا الــصــرف الــصــحي
ـعـنـيـ من تـوفـير فـسـيـمـكن ا
مـصـاريف كـثـيـرة تـصـرف على

رضى واالمراض.  ا
__تـــخـــصـــيص مـــبـــلغ خلـــلق
فـــرص عـــمـل ســـريـــعــــة ولـــكل
محافظة حسب خصوصيتها.
ـــــائـي الهـــــمــــــيـــــته __االمـن ا
وعموميته لثالث مواضيع هي
احلــيـاتـيــةالـيــومـيـة الــزراعـيـة

والنفطية.
__الزراعـة وبـشـكل جـزئي لكل
مـنــطــقـة ولــكل قــطــاع وحـسب

الئمة لذلك . توفر الظروف ا
....هـــذه اولــــيـــات اخلــــطـــوات
الـسـريــعـة في الــبـنــاء اجلـديـد
على ان حتسب لسنوات قادمة

من سداحلاجة.
توسط... دى ا اماعلى ا

الـعمـليـة االعـماريـة في القـطاع
الزراعي بشكل متكامل وواسع
النه االكثر توفرا واالكبر سوقا
والـطلب عليه مـتجدد ومـستمر
,,,فـمـن الـواجـب تـوفــيــر كــافـة
مسـتلـزمات هـذا اجلانب لـبناء
قاعـدة زراعية صنـاعية واسعة

عـلـيه تـخـتـصـر اخلـيارات إلى
نـــهـــوض عـــمــــراني بـــحت او
نهوض عـمراني معماري وفي
احلـــــالــــة األولـى جــــمـــــلــــة من
ـتـطـلـبـات الــعـامـة تـتـلـخص ا

خطوطها العريضة في:
اوال--هـل يــرى اداريـــو األزمــة
في الـدمـار النـاجت عن احلروب
فـرصـةً في الـنـهـوض? أم يـرون
فـيهـا أزمـةً يـجب حـلـها كـيـفـما
اتــفق ويــؤجـل الــتــفـــكــيــر في

النهوض حتى وقت الحق?.
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ثـانـيـا--هل سـيـكـون الـتـمـويل
ذاتـياً أم سـيـكون خـارجـياً في
احلـــالـــة األولى هـل يــتـــحـــمل
اجملتمع بـعد كل ما عاناه عبء
تكـاليف إعادة اإلعمـار الهائلة?
التتـوفر لديه االمكـانات?ام غير
مـؤمن بـدور الـدولـة واداريـيـها

?ام يعاني استمرار الفساد?
 احلـالــة الـثــانـيــة هل لـلــدولـة
مـوقف مـقـبـول من الـعـالم لـيتم
االقـــــــراض وإلـى أيــــــة درجــــــة
ســــــيــــــؤثـــــــر هــــــذا األمــــــر في
مـسـتـقبـلـهـا االقتـصـادي ومدى

امكانية التسديد.
احلــالـة الــثــالـثــة..هل من داعم
لــعــمــلــيــة اعــادةاالعــمــار فــفي
حـالـنـا مـؤتـمـرات لم جتدي اي
نـــفع وحتــولـت الى االقــرب من
االســتـجــداء وحـتى  الــتـمــثـيل

الغير. 
ـؤقـتة رابـعـا..ما هـي احللـول ا
ـتـضررين? ـشـردين وا إليواء ا
هل تستطـيع الدولة تعويضهم
ادي مـاديـاً ?وهل الـتـعويـض ا

مجد في مثل هكذ حاالت?
خــامـسـا..مــا هي درجـة الـوعي
ـرحـلة االجـتمـاعي لـصـعـوبـة ا
القـادمة إن كان التـمويل ذاتياً?
ومـا هي درجـة وعيه لـصـعـوبة
ــرحــلـة الــتي تــلـيــهــا إن كـان ا

التمويل خارجياً?
ســادســا..مــا هي األسس الــتي
سـيــتم هـيــكـلــة إعـادة االعــمـار
بـناءً علـيها? هل سـيتم حتس
البنى التحـتية أم إعادة بنائها
وحـــسب? ومــــا هي اخلـــطـــوط
الــــعـــريــــضـــة إلعـــادة تــــأهـــيل
ـتضررة تـخطيـطياً. الـشرائح ا
ومـــاديــا ومـــعــنـــويـــا ومــا هي

سرعة التنفيذ? 
ـراحل سـابــعــا..مــا هــو عــدد ا
الــتي ســتــتم خاللــهــا عــمــلــيـة
إعــادة اإلعـمـار? مـا هي مـاهـيـة
كـل مـــرحــــلــــة? وكم مــــدة هـــذه
ـــفــروض ـــراحل?الـــيس من ا ا

اختزال الزمن?.
ــــعــــطى مــــا هــــو الــــهــــامش ا
لــتــحــقـيـق اعــمــارحـقــيــقي ذي
مــعــنىً ضـمـن هـيــكــلـيــة إعـادة
اإلعـمار والـعمـارة?وهل سنـفقد
المح الــتـراثـيـة لــكل مـنـطـقـة ا
وبـلدة ومكـان ام ستؤخـذ بنظر

االعتبار.
ا للعراق من خصوصية كما و
لـكل بــلـد لــكن الـتــقـســيم الـذي
منحنا به من شمول محافظات
بدمار حربي ومحافظات بدمار
ســوء االدارة نـقـدم مــا يـلي من
مقترحـات العادة االعمار الكلي

ستقبلي. واحلالي وا
1- يــنـبــغي ان تــنــفـذ عــمــلــيـة
اعــادة الــبـــنــاء وفـــقــا الهــداف
اقتصـادية ومـالية واجـتمـاعية
واضحة وعبر رسـائل تطبيقية
خــفـيــفــة وفـاعــلـيــة وتــعـبــويـة
دنـي او للمـنظمات لـلمجـتمع ا
ـوازية له حـسب نظـام الدولة ا
ولـــطــــاقـــات ومــــؤهالت افـــراد

. غترب قيم وا اجملتمع ا

2- الــهـــدف الــرئــيـــسي وعــلى
ـدى البـعيد العـادة البـناء هو ا
تـــصــحــيـح كل اشــكـــال اخلــلل
الـتـقـلـيـدي في بـنـيـة االقـتـصاد
عـبـر ضــمـان تـنـوع الـقـطـاعـات
ـنــتـجــة وتـنــمـيـة كـل مـنـاطق ا
الـبالد واسـتـغالل كل طـاقـاتـها
وخلق طاقات جديدة ومتجددة

وفي كافة اجملاالت. 
3- ال بـد لـعمـلـيـة اعادة الـبـناء
ان تـــشـــكل ركـــيـــزة اســـاســـيــة
تـنـبـثق مـنـهـا عـمـلـيـة تـنـمـويـة
ـو مــرتـفــعـة تــضــمن نـســبــة 
ومتواصلة لالقتصاد من خالل
ـــوارد الـــبـــشـــريــة تـــعـــبـــئـــة ا
ــــيــــاه واســــتــــغالل مــــنــــابع ا
والقـدرات الـزراعيـة والـغذائـية
واسـتغـالل الطـاقات .. الخ. في
مـــجــــال االنـــتـــاج واخلـــدمـــات
ايــجــاد اجلــديــد مــنــهـا وخــلق

ومة. سبل النجاح والد
4-يــــــجـب االســــــتـــــــفــــــادة من
ــسـتــثــمـر الي اخملــزون غـيــر ا
طـاقة متـاحة وإعطـاء األولوية

لليد العاملة احمللية.
5-يجب تعزيـز قطاعي التعليم

العلمي والتقني.
6-يـجب تـعزيـزالـقضـاء كـهدف
أســاسـي يــوازي في أهـــمـــيــته
هـــدف إعـــادة تــــأهـــيل الـــبـــنى

التحتية.
7-يـــجب إلـــغـــاء كل احـــتـــكــار
اقـــــــتــــــصـــــــادي ألي مــــــجــــــال
اســتــثــمــاري تــمــهــيــداً إلعـادة
تـأهــيل الــبــنى االســتــثــمــاريـة
وجـذب رؤوس األمـوال احمللـية

غتربة واخلارجية. وا
ـهــام بــشـكل 8-يــجب تــوزيع ا
يـضـمن مـشاركـة اجلـمـيع أكـبر
مشاركة فاعـلة في عملية إعادة

اإلعمار.
ـصارف احمللية 9-يجب على ا
اســـتـــقــــطـــاب رؤوس األمـــوال
بـاعـتـبـار أنـهـا مـصدر رئـيـسي
لـرؤوس األمـوال االسـتـثـمـاريـة
الـتي ستـشغل في إعـادة إعمار
الدولـة. يجب أن يـرافق عـملـية
إعــــادة اإلعــــمـــــار اســــتــــقــــرار
ســـيـــاسي وأمـــني فـي الـــدولــة
والمـد طويل. عـلى ان تؤخذ او

تتبع معادلة في هذا اجملال.
عــدد الـســكـان ,حــجم االضـرار
ـبـاشرة, ,حـجم االحـتـيـاجات,ا
سـتقبـلية حجم االحـتياجـات ا
الــقـريـبــة والـبــعـيـدة ,ســيـاسـة
ســــيــــاســــة الــــتــــخـــــصــــيص ,

االقتراض..
وبــــــشـــــــكل اســـــــتــــــثــــــنـــــــائي
ــهــاجـرين اعـادةالــنــازحــ وا
ـــهـــجــريـن...واطالق ســراح وا

السجناء.
ان مـقتـرحنـا الـدول الصـناعـية
الــســبع والــعــراق ...هــو احلل

االمثل.
ومـن الــــــبــــــديــــــهـي  مع هــــــذا
الــتــاســيـس اجلــديــد لـــلــبــنــاء
االقــتـصـادي ان تــسـيــر بـنـفس
سـتوى اواسرع بنـاء صياغة ا
الـــقـــوانــ النـــشـــاء الـــقـــطــاع

اخلاص اداريا واقتصاديا .
عـــلـى ان تـــتـــبــــنى االحتـــادات
واجلـــمـــعـــيـــات والـــنـــقـــابـــات
دوائـــــرهـــــا الــــــقـــــانــــــونـــــيـــــة
واالقتصاديـة ذلك النها بتماس
اكثر من االخرين وهم اصحاب
ـصـلـحة ويـسن قـانـون جـديد ا
ـــوضـــوع ال ان يـــتــرك لـــهـــذا ا
حسب رغبة مجلس الوزراء او
ـشـاركـة وزيـر او مـديـر عـام بـا
وكانهم متفـضلون على القطاع

اخلاص
{ مستشار ومحكم دولي 

كــان حـلف الـفـضـول (الـعـربي)
قد جـاء في زمن اجلاهلـية فإن
اإلسـالم اتّـــخـــذ مـــنـه مـــوقـــفـــاً
إيـجابـيـاً وح سُـئل الـرسول
مـــحــــمـــد (ص) عـــنه فـــأشـــار "
شـــهـــدت مع أعــــمـــامي في دار
عـبــدالـله بن جـدعــان حـلـفـاً لـو
أنـــــني دُعـــــيت إلـى مــــثـــــله في
اإلسالم ألجــــبت" عـــلــــمـــاً بـــأن
الـــنــبي مــحـــمــد (ص) كــان قــد
ألـغى جمـيع أحالف اجلـاهـلـية
باسـتثناء "حـلف الفضول" ألن
اإلسـالم جــــــــاء دفــــــــاعـــــــــاً عن
ــظـــلـــومـــ وعن حـــقـــوقـــهم ا
وتأكيداً للـكرامة اإلنسانية ب

البشر. 
ÊU ½ô« ‚uIŠ

اضي قد وإذا كان الـعرب في ا
قـاربـوا فـكـرة حـقـوق اإلنـسـان
ا يزيد ولهم رافـدهم الثقـافي 
عن  1400سـنة فإن مـن حقهم
 بل ومـن واجــبـــهم أيـــضــاً أن
ــعــاصــرة يــقــاربــوا الــفــكــرة ا
بـانـفـتــاح  خـصـوصـاً وإن في
تاريخهم مـا يدعمها من وثائق
ونصـوص في مقدمتـها وأولها

ـدينة الـقرآن الـكر ودسـتور ا
والــعـهــدة الـعــمـريــة وغـيــرهـا
وهو مـا تفعـله الشعوب واأل
األخرى حـ تـفتش عـمّـا يدعم

الفكرة في تاريخها.  
‰uCH « nKŠ

وعـليـنـا اليـوم أن نـدعو الـعالم
لــلــتــبــصّـــر بــحــلف الــفــضــول
بـاعـتــبـاره أول وثــيـقــة تـقـارِب
فــكــرة حـقــوق اإلنــسـان يــلــجـأ
ــظـلــوم مـثـلــمـا يــلـجـأ إلـيــهـا ا
ــنـظـمـات الـدولـيـة الـيـوم إلى ا
لـــلـــدفــاع عـــنه فـــإن اخلـــطــوة
األولى تبـدأ من داخلنا لـتعميم
" ثـقـافـة حـلف الـفـضـول" ومـنع
الــظــلـم عن ســائــر الــنـاس وردّ
احلــقـوق إلـيـهم. وهـو مـا أكّـده
"مـــنــتـــدى تــعـــزيــز الـــســلم في
ـسـلمـة " بـدعوته اجملـتـمعـات ا
إلى الـتــفـكــيــر بـوضع خــارطـة
طــــريـق وتـــــقـــــد مـــــبــــادرات
لتـحقيق أهداف حـلف الفضول
اجلــديــد وتـــرســيخ وتـــطــويــر
ـوذج "قوافل الـسالم ليـصبح
آلــيـة لــلـتــعـايش " انــطالقـاً من
شتركة . وكانت مبادرة القيم ا

ـثـقـف واحلـقـوقـي عـدد من ا
الـعــرب مـنــذ أربــعـة عــقـود من
الـــزمــــان  بـــاســــتـــعـــادة اإلرث
الــثـقــافي الـعــربي انــطالقـاً من
فـكـرة "حـلـف الـفـضـول " أسـوة
ببقية األ والشعوب قد لقيّت
صــدى إيـــجــابــيـــاً أولــيــاً لــدى
ي وقد آن دني العا اجملتمع ا
األوان لتـعبئة اجلهـود العربية
واإلسالمــيــة الـرســمـيــة وشـبه
الــرســمــيـة لــوضــعــهــا مـوضع
الــــتـــطــــبــــيق من جــــانب األ
ــتـحــدة الـتي أوردت اإلشـارة ا
إلى حـلف الــفـضــول في الـعـام
ـفـوضـيـة  2007بـرسـالـة مـن ا
السـاميـة حلقـوق اإلنسـان بعد
مـخـاطـبـات عـديـدة. وال شكّ أن
هــذه االسـتـعـادة تـمـنـحـنـا ثـقـة
ومـكـانـة دولـيـة أكـبـر فـالـعـرب
لــيـســوا كـيــانـاً مــتـنـاقــضـاً مع
حـقــوق اإلنـســان بــالـفــطـرة أو
مـتصـادماً مـعهـا ثقـافيـاً حسب
وجهة الـنظر الغربـية السائدة
الــتـي تــســتـــنــد إلى ســـجــلــهم
احلــالـي بــخـــصـــوص حـــقــوق
ا اإلنسان وهو غير مشجّع 
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ثل هذا الـتصوّر بـرّر  يـعطي ا
ــهــ إذا افـــتــرضــنـــا حــسن ا
الـنـية وعـدم الـتـغوّل عـلـيهم أو
التـربص بـهم. العـرب مـعنـيون
مـثل غـيـرهم بـحـقـوق اإلنـسـان
دفــاعـاً عن حــقــهم الــقـومي في
الوجود وهـويّتهم اخلاصة في
ــصــيــر االنـــبــعــاث وتــقـــريــر ا
وحتــــقـــــيق الــــتـــــقــــدّم وفــــقــــاً
خلـــصـــائـــصـــهـم الـــثـــقـــافـــيـــة
والـدينـيـة دون إهـمال الـتـطور
ـــيـــدان أو ي في هـــذا ا الـــعــــا
الــتـــحـــلّل من الـــتـــزامــاته ذات
الــطــبـيــعــة الـشــمــولـيــة وغــيـر
الــقـابـلــة لـلــتـجـزئــة.  اخلـطـوة
األولى نــحــو "حــلف الــفــضـول
اجلديد" تبدأ من إقرارنا كعرب
بفضائـله والتمسك بقيّمه ومن
ثم  مـطـالـبــة اآلخـرين بـشـراكـة
جــديـــدة بـــاســـتــلـــهـــام الــقـــيم
ــــشــــتــــركــــة اإلنــــســــانــــيـــــة ا
ـــســـاواة بـــ وخـــصــــوصـــاً ا
الــبــشـــر ورد الــظــلم وحتــقــيق
ــعـاجلـة الــعـدالـة  ولــنـا عـودة 
فكرة " حلف الفضول اجلديد.
{ باحث ومفكر عربي


