
الباري عز وجل, وباذن منه. كان
اجلــواب عــراقــيــا عــريــقـا والزال
بـلى ولـكن لـيطـمـئن قـلبي, وقـلبه
ا ـان واالطـمـئـنـان, ا مـلـئه اال

ليطمئن قلوب االخرين.
ـــاذا جـــاء ضــــيـــفي ابــــراهـــيم و
جادلـهم في قوم لوط ,فال تعـيبو
عليـنا اجلدال..  امـا موسى عليه
الــسالم وعـــلى رســولـــنــا افــضل

الصالة والسالم.
مـا تـلك بـيمـيـنك يـا موسى ...هي
عــصـــاي اتــوكء عــلـــيــهــا واهش
بــهـاعــلى غـنــمي ولي بــهـا مـارب
اخـرى ..القـها ..ولـو ترك لـتحدث
اطــــول واســـهـب  قـــوال لـه قـــوال
ــا ارجــئه واخــاه كــســر ع كـــر
االصـنام اسـألو اكـبيرهـم  القوة

في النار.
حـديـة في االجابـة وتـنفـيـذ فوري
وال تـاجـيل .. قــلـنـا لــلـنــار كـوني

بردا وسالم .
فال تـعتـبو عـليـنا اذا بـدأنا بكالم
قــــطــــعي...خــــونــــة..حـــرامــــيـــة..
اطـلع فــاسـدون ,عـمالء ,جــبــنـاء,

امــتــاز الـــشــعـب الــعــراقـي عــبــر
تاريـخة بحدة الـبصيـرة والنظرة
ـستـوى من البـديهـية الـثاقـبة و
والرد السريـع وااليجابي الهزلي

قتضب.. في بعض االحيات ,ا
حيث طـلب اخلليل ابـراهيم عليه
وعـــلى رســولــنــا افــضل الــصالة
والـــسالم مـن الـــبـــاري عـــز وجل
ـــوتى,هـــذا ارني كـــيـف حتـــيي ا

طلب???? 
النه مدرك ان الباري هو من خلق
وخـــلق فـــصـــور وامـــامه اخلـــلق
الـكــثـيـر ومــدرك تـمـام االدراك ان
لله االمرمن قـبل و من بعد فطلب
ـوتى الن مـا من احد في احـياء ا
الـكون انـذاك وال بعـد اال بتـجربة
اخلـــلــيـل (ع) وعــيـــسى (ع) (رغم
اخــتالف االلـيــة) وعـلى رســولـنـا
افضل الـصالة والسالم وتـوقفت
الـتـجربـة وال زلـنـا نرى  اخلالئق
وتــكــرار اخلــلق ,وصــلــنــا ام لن
ـاهـيـتة نصـل لكـيـفـيـتـها,ولـيس 

التكوين.
وكال الـتجـربـتـ كانـتـا بـامر من
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ـهـدي أصـدر الـسـيــد عـادل عـبـد ا
رئــــيـس مـــجــــلـس الــــوزراء أمـــراً
ـكافـحة بـتـشكـيل اجمللس األعـلى 
الـفسـاد في العـراق  وهو اضـافة
جــديـدة لـهــيـئـة الــنـزاهـة وديـوان
ـــفــتـــشــ ــالـــيــة  وا الـــرقــابـــة ا
العـمومـي في الـوزارات . ويأتي
هذا االمر بـعد ان اصدرت مـنظمة
الشـفافـية الدولـية مؤشـر مدركات
الــــفــــســــاد لــــعـــام 2018 وحــــلت
ــركــز االول كـأقل ــارك في ا الـدا

الدول فسادا . 
ـرتـبة 168على وجـاء الـعـراق  بـا
مـســتــوى الــعــالم . وهــذا يــؤشـر
قراطية االخطار التي تواجه الد
فـي الــعـــالم  عـــلى وفق تـــصــريح
ـــذكــورة  لم يـــشــهــد ــنــظـــمــة ا ا
الـعـراق فـسـادا علـى هـذه الـدرجة
هينة منذ نشوء الدولة العراقية ا
احلــديـثـة قــبل مـايـقــرب من مـائـة
وبات عــام الى يـومـنـا احلـاضـر  ,
ـــواطن يـــهــــدد امن اجملـــتــــمع وا
ومستقبل الـعراق كدولة موحدة ,
وكل احملاوالت احلكومية للقضاء
عـــلــيـه مــاهي اال شـــكــلـــيــات لــذر
الرمـاد في العـيون وخطـوات غير
جـادة . ولـعل صـعـوبـة الـتـخـلص
مـنه تــعـود الى  ان الـفــسـاد يـبـدأ
ـعنى ان من االعـلى الى االسـفل 
مـن بـيـده الــنـفــوذ والـسـلــطـة هـو
الفـاسد وهـواحلامي للـفاسدين  .
ونـقــصـد بـالــسـلـطــة هـنــا لـيـست
ـا الــسـلــطــة الــرسـمــيــة فــقط وا
السـلـطـة اخلـفيـة ايـضـا  .  . ففي
مواجهة الدولة الرسمية الظاهرة
للعيان هناك الـدولة العميقة التي

تـعـمل في الظل واخلـفـاء وبيـدها
كل مـحركـات الدولـة الرسـمية من
رئـاسـة اجلـمــهـوريـة الى مـجـلس
ـــان . ولـــديـــهـــا الـــوزراء والـــبـــر
مــحــطــات فــضــائــيــة تــروج لــهــا
ومـيلـيـشـيات مـسـلـحة حتـمـيـها .
ونـحن نـعـلم ان من بـيـده السالح
هـو صــاحب الـقـرار الــنـهـائي في

فرض قواعد اللعبة  . 
والدولـة العمـيقة هذه تـتشكل من
مصالح مـتشابـكة الفراد واحزاب
وكـتل يـجمـعـهم هدف واحـد وهو
احلـــــفــــاظ عـــــلـى مــــصـــــاحلـــــهم
وامــــتـــيــــازاتــــهم داخـل الــــدولـــة
الـرســمـيـة واجملــتـمع  ,والــقـاسم
ــشـــتــرك بــيـــنــهم هــو حـــمــايــة ا
بـعضـهم بعـضا من خالل اسـكات
ـــعـــارضـــة لـــهم امـــا االصـــوات ا
ـال او بـالـتـهـديـد وان لم يـنفع با
فــبــالــتــصـفــيــة اجلــســديــة حـتى
يـــــضــــمــــنـــــوا بــــقــــاء نـــــفــــوذهم

وسطوتهم. 
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ــــافــــيـــات وهم بــــذلك اشــــبه بــــا
نتشرة في العالم بل هي اوسع ا
واعــظم تـاثــيـرا ونــفـوذا وخــطـرا
وظـف عـلى الـدولة الـرسمـيـة وا
الــعــمـــومــيـــ وحــتى الـــقــضــاة
ورجــــال االمـن وبـــالــــتــــالي يــــعم
ــواطن واجملـتـمع ضـررهـا عـلى ا
كـله . انـها تـنـظـيمـات عـنـكبـوتـية
غــيــر مــرئــيــة تــســيــطــر عــلى كل
مـفاصل الـدولة وجتـعلـها عـاجزة
عـن اصالح نـفــسـهـا  ,او الــسـيـر
خطـوة واحدة في اعادة الـسيادة
الى بـلـد كـان سـبـاقـا في الـتـطـور

نـطـقة . او تـقد واالزدهـار في ا
اخلـدمــات االســاســيــة لــلـمــواطن
حــــــتى دبـت الــــــفـــــــوضى فـي كل
مـــــفــــاصـل اجملــــتــــمـع والــــدولــــة
ـنـافذ احلـدوديـة بـيد فاصـبـحت ا

االحزاب احلاكمة . 
و تهريب النـفط وخصوصا في
الــبـصـرة وكـركـوك وصالح الـدين
ودهـــوك . وانـــتـــشـــرت الـــرشـــوة
واخملــدرات ونـوادي الـقـمـار الـتي
تدار من قبل بـعض االحزاب التي
تــصـــنف نــفـــســهـــا بــاالسـالمــيــة
ووزعت مـــوازنـــات الــدولـــة عـــلى
مـنتـسبي االحـزاب احلاكـمة حتت
عـــنــاويـن رفــحـــة او الـــســـجـــنــاء
الـسـيـاسـي او رواتـب ومـكـافآت
االســــتــــشـــاريــــ واحلــــمــــايـــات
اخلـاصـة والـعامـة او مـا اصـطلح
ـوظـفـ او الـعـسـكـريـ عـلـيه بـا

الفضائي وغيرها.
 و بـــــــيـع وشـــــــراء الـــــــوزارات
ـنـاصب احلـكـومـيـة . وتـقـاسم وا
الـوقفـ الـشيـعي والسـني اموال
االوقـاف واستـخدمـاها في تـنفـيذ
ـتنفذة اجندات االحـزاب والكتل ا
ــســـيــطــرة عـــلــيــهـــمــا . وكــذلك ا
مـجـالس احملـافـظـات واحملـافـظ
حـــــيـث تـــــقــــــاســـــمـــــوا االمـــــوال

اخملصصة للخدمات العامة 
يعزو بـعض الكتاب نـشوء الدولة

العميقة في العراق الى
 ســلـوك االحــزاب الـتي جـاءت مع

االحتالل االمريكي وهي 
تـضم اذرع عـســكـريـة اسـتـطـاعت

النفاذ الى كل مفاصل الدولة 
وسيطـرت عليها . ولـكننا نرى ان

بــدايـة نــشــوء الـدولــة الــعـمــيــقـة
الـفـاعـلـة في الـعـراق ومـا رافـقـهـا
من فسـاد وضياع االمـوال العامة
كـــانـت خالل الــــواليـــتــــ االولى
والثـانيـة لرئـيس الوزراء االسبق
ـالكي . الـذي حـاول فيـها نـوري ا
تـســيــيس الـقــضـاء  ,وتــمـكن من
ـسـتـقـلـة برئـيس ربط الـهـيـئـات ا
الـوزراء على خالف مـاجـاء بنص
الــدســتـور  ,وخــصــوصــا هــيــئـة
االعـالم والــنــزاهــة واالســتــثــمـار
وامـانــة بـغـداد وقـد ســخـرهـا في
خـــــدمـــــته كـــــشـــــخـص يـــــطـــــمح
لالســـتــفـــراد بـــاحلــكم كـــمـــا قــاد
وزارتي الــــدفــــاع والــــداخــــلــــيـــة
فـوضية مبـاشرة . وهيـمن على ا
ــســتــقــلــة لـالنــتــخــابــات الــتي ا
ســــاعــــدتـه في احلــــصــــول عــــلى
الــواليـة الــثــانــيـة  ,فـمــكــنــته من
احكـام السيطـرة هو وازالمه على
كل مــفـــاصل الــدولــة  ,كــمــا وزع
دراء مـناصب اخلط الـثـاني من ا
الـــــعـــــامــــــ  ووكالء الـــــوزارات
ــســتــشـاريـن الى حــلـفــائه في وا
حزب الـدعوة والـتحـالف الوطني
.  وقــام بــتـــوزيع امـــوال الــدولــة
عـــلـى بـــعض الــــنـــواب ورؤســـاء
الــــكــــتـل من خــــارج الــــتــــحــــالف
الوطني وخصوصا احتاد القوى
 ليضمن والئـهم مثل وزير الدفاع
االسـبق وبـعض شيـوخ الـعشـائر
من الـــصـــحــوات وبـــعـض نــواب
ــنـــافــســة من مـــخــتــلف الـــكــتل ا
الــطــوائف والــقــومــيـات . ولــذلك
نـرى ان اكثـر من سـتـمـائـة مـلـيار
دوالر من مـيـزانيـات الـدولة خالل
فتـرة حكمه قـد اختفت ولم نـشهد
اية حـسابات خـتاميـة تب اوجه
صـرفـهـا . كـما انـتـشـرت في وقته
الــكــومــشــيــونـــات لــكل الــعــقــود
الـداخــلـيـة واخلـارجــيـة . اضـافـة
شاريع الوهمية والسيطرة الى ا
عـلى امـوال بـعـض الـبـنـوك حتت
ـدارس ولم نـشـهـد ذريـعـة بـنــاء ا
ايــة مـدرســة او مــركـز صــحي قـد
بــني في عــهــده . امــا الــكــهــربـاء
فــحـدث والحــرج فــاغــلب االمـوال
الــــتـي رصــــدت لــــهــــا ذهــــبت في
جـيـوب احملـسـوبـ عـلـيه وكـذلك
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الــصــحــة وعـــقــود وزارة الــدفــاع
الـلوجـسـتـيـة وصفـقـات االسـلـحة
ـركـبـات اخملـتـلـفـة والـطـائـرات وا
وغــيــرهـا . وانــتـشــر الـفــسـاد في
اوســـــاط بــــعض قــــادة الــــقــــوات
ـــســلـــحـــة ايـــضــا . وقـــد نـــشــر ا
االسـتاذ كـاظم حبـيب شكـوى ضد
الكي رئيس الوزراء نوري كامل ا
االســبـق بــتـــاريخ . 24/10/2018
جاء فيها انه تسبب اثناء وجوده
على رأس السـلطة بكـوارث هائلة
كــمـا حــلت بــالــشــعب الــعــراقي  ,
وقـــعـت مـــســـاحـــات واســـعـــة من
االراضي الـعـراقــيـة ومـدن كـثـيـرة
ومحافظات حتت احتالل وهيمنة
عصابات قوات ارهابيـة مجرمة  ,
داعـش الــدمــويـــة الــتــكـــفــيــريــة .
وسـيـادة الفـساد عـلى كل مـفاصل
الـــدولــة  ,والــتــفـــريط بـــعــشــرات
لـيارات من الدوالرات االمـريكية ا
 . . . وبروز مشاريع وهمية كلفت
الـدولـة مـلـيـارات الـدوالرات . كـما
قـــدم الــــقـــاضـي الـــســـيــــد رحـــيم
الـعـكيـلي الذي كـان رئيـسا لـهيـئة
النـزاهة شكوى الـى االدعاء العام
الــعــراقـي لــلــتــحــقــيق في الــتــهم
ــالـكي ـوجــهـة لــلـسـيــد نـوري ا ا

ه للمحاكمة  وتقد
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ومن ذلـك يـــــــتــــــضـح ان رئـــــــيس
الـــوزراء االســــبـــقـــهــــو من اسس
لــلـدولـة الـعـمـيــقـة اثـنـاء تـواجـده
عــلى رأس الــسـلــطـة الــرسـمــيـة ,
وبـعد ازاحـته منـها تـفرغ لـرئاسة
الـدولـة الـعـمـيقـة الـتي عـطـلت كل
ــشــاريـع االصالحــيــة لــلــدولـة , ا
وفق اجـندة مـعدة سـلفـا . وفرض
نــفـــسه لــيــكـــون نــائــبـــا لــرئــيس
اجلمـهـوريـة حـتى تـكـون له صـفة
رســمـيــة تـمــنع اتـخــاذ اي اجـراء
قانوني بحـقه او بحق اقرباءه او
حــاشــيــتـه . و تــشــريع قــانــون
يـتـيح لـلـفاسـديـن وسارقـي اموال
الـــدولــة مـن االفالت من الـــعــقــاب
ـال عـلى اعـتـبار بـدفع مـبـلغ من ا
ـنــهــوبـة انه اســتــرجع االمــوال ا
وهــكـذا  شــرعـنــة الـفــسـاد وقـد
خـرج وزيـر الـتـجـارة الـسـابق من
الـــســجن رغم احلــكـم عــلــيه عــلى

وقف.... ,شلع قلع ,حدية في ا
طالبة كما طلب ابراهيم عليه و
وعــلى رســولــنـــا افــضل الــصالة
والسالم .. مع الفارق في الطالب

طلوب. وا
ا يدورفي اجتماعاتكم اعلمونا 
لــيــست وزيــاراتــكم ولـــقــئــاتــكم ,
الـعـامـة والــدوريـة بل اخلـارجـيـة
مـنـهـا ,حــيث يـدور جـدل ونـقـاش
وحـــوار حـــدي بــ الـــكـــثـــيـــرين
ويــطــلع عــلــيــنــا مــتــحـدث بــاسم
احـدجـوانب الـقـضـيـة لـيـقـول لـنا
ا عاما اليسمن واليغني قوال كر
من جوع ,,,وضعنا مصلحة البلد
وان الـعراق هـوالـرابح ولكن بـعد
ـــصــالح حـــ انــنـــا وضـــعــنـــا ا

شتركة نصب اعيننا. ا
وهنا يـقفز امامنـا وكلكس احملبة
من تسـريـبـات اخبـاريـة مبـرمـجة
ـا تـفـيـد وتـغـني بـعض الـشـيئ 
الشـيـئ  ولي فـيـهـا مـارب اخرى
تـــتـــوفــر امـــكــانـــات وقـــابــلـــيــات
ــعــنــيــ او ومــعــلــومــات لــدى ا
احدهم ان يـجـيب عـلى مـجـمـوعة

اسـئـلـة وفي دراسـة  ومـنـهـا ..ما
ـعـتـمـدة في انـشـاء هي االسس ا
الـــعالقــــات االقـــتـــصـــاديـــة بـــكل

انواعها مع دول اجلوار 
ومـــاهـي االسس االقـــتــــصـــاديـــة
ــــتــــعــــمــــدة النــــشــــاء عالقــــات ا

اقتصادية مع الدول االبعد
ـــقـــاصــة ـــاذا اليـــكــون مـــبـــدء ا
االقـتصـادي في تـنشـئة الـعالقات
االقـتصـاديـة بـدل من االتـفـاقـيات

تبعة الثنائية اواجلماعية  ا
مــا الــفــرق بــيـــنــهــمــا  ومــا هي
مــفـاهـيم االفــضـلـيــة في الـتـبـادل
الـتــجـاري بــ دولـة عن اخـرى 
ومـاهي االولـويـة في الـتـعـامالت
مع الــــدول اقـــــتــــصــــاديــــا وهل
ســـيـــجـــري ذلك الـى ان تــتـــمـــتع
كافـةالدول بحـقوق وواجبـات لنا
وعلينا وماهي االثار االقتصادية
ـدى ـدى والـبــعـيـدة ا الــقـريـبــة ا
لــهـذه االتـفـاقـيــات عـلى اقـتـصـاد
ــاذا اليـكـون بــلـدنـا والــبـلـدين و
ـثل الي حـالـة وبـشـكل الـعـمل بــا

تفصيلي.
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اذا اليحدد سقف كميات لدخول
بـضـاعـة مــعـيـنـة ولــيس مـفـتـوح
(ولـسد  احلـاجـة البـاقـيـة محـلـيا

باالنتاج الوطني) .
ـسـتوردة بـشكل كم عـدد الـسلع ا
سـتوردة عـام وكم تمـثل السـلع ا
داخل االتـفـاقـيـات والـتي تـتـمـتع

عاملة خاصة.
ـكـن فـرض رسـوم داخــلـيـة هل 
ـسـتـورد من غـيـر الـرسوم عـلى ا
ـواصفات الكمـركية,واحكـامها 

معينة مثبتة ودقيقة.
ثـال في احدى دول عـلى سبـيل ا
اجلــوار فـتـح مـطــعم مــكــدونــالـد
الشـهيـرفرع له ,لم يـكن االحتـفال
بفتح سـفارة دولة بل اكثر,غريب
عـليـنا ,وكـان االتـفاق ان تـشـترى
ـواد من مــنـتــجـات تــلـكم كـافــة ا
ـطـعم الــدولـة والــذي حـدث ,ان ا
وضـع مـواصــفــات وهـويــتــعـامل
مـعــهـا في كل الــفـروع,اتـضح ان
ئة من منتجات الدولة تسع با
ــــضــــيـــفــــة غــــيــــر مـــطــــابــــقـــة ا
ـــا حــــدا به لـــلــــمــــواصــــفــــات 
لالستيراد من دول اخرى االمثال
هـنا تـضرب وتـقاس, هل تـذكر
ـعتـمددة ـواصفـات القـياسـية ا ا

في العراق.
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 االعـفــاء نـعم واعـفــاء مـتـبـادل
ولكن ضمن مقاييس ومواصفات
و تركيـبية وليس شـكلية ورسوم
داخـلـيـة ثم ان الـشـعب الـعـراقي
مـخـتــلف مـسـتـويـات الـدخل فـمـا
ــشــكــلـة اذا بــيــعت الــبــضــلـئع ا
تشابهه باسعار مختلفة,والذي ا
ـواصـفـات, انــتـاجـهــا مـخـتــلف ا
حينها ستكون بظاعة مختلفة

فـفي حــالـة االتـفــاقـيـة الــعـراقـيـة
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عـبـدالـنـاصـر ولـيس في أي شـارع غـيره ومـن ثم إتـخاذ
ذلك ذريـعة لتغيير إسمه الذي أصبح جزءا ال يتجزأ من
وريتـانية منـذ اإلستقالل دليل واضح الـذاكرة الوطنـية ا
وريـتـانـيـةالـتي مـنحت ـشاعـر اجلـمـاهـيـر ا عـلى حتـديه 
بـادئه الـقومـية حـبهـا وتـقديـرها لـعـبد الـناصـر وامـنت 
ــته مع ســبق الــتــقــدمــيــة وعــلى تــعــمــده إرتــكــاب جــر
اإلصـرار والـتـرصــد إرضـاء لـرغـبـات الــقـوى الـرجـعـيـة
والـصــهـيــونـيـة الــتي مــازال شـبح وأسم عــبـد الــنـاصـر
يـؤرقهـا ويـقلـقـها خـاصـة وهي تعـرف مـدى قوة احلـركة
ـوريتاني وتـأثيرهـا في الساحة الـناصريـة في الشارع ا
الـسيـاسيـة ..لقـد وقف عـبد الـناصـر الى جانب الـشعب
ـوريتاني الـذي كان يـسعى لتـأكيد شـخصـيته الوطـنية ا
ستقلة وأعترف بأن موريتانيا دولة عـبر تأسيس دولته ا
ــغــرب الــذي كـان قـائــمــة بــذاتــهــا ولــيــست جــزءا من ا
يـعــتـبــرهــا مـحــافـظــة مـغــربــيـةفي الــعـام (1963) أثــنـاء
حـضـوره الــقـمـة الـتـي عـقـدت في الــعـاصـمـة األثــيـوبـيـة
(أديس أبـابـا) والــتي  فـيـهـا إنـشـاء (مــنـظـمـة الـوحـدة
غرب ومـوريتانيا على ميثاق األفـريقية) وتوقيع كل من ا
ـوريـتانـيا ـا أعـتبـر إعتـرافـا مغـربيـاضـمنـيا  ـنظـمة  ا
كـدولة مستـقلة بتـأثير من عبـد الناصر ..وبالـعودة قليال
الى الـــوراء فــســـنــرى إن مـن أطــلـق إسم جـــمــال عـــبــد
الـنـاصر عـلى هـذا الـشـارع احليـوي الـكـبيـر الـذي يـبلغ
طـوله ثالثـة كـيـلـو مـتـرات ونـصف وتـقع فـيه الـعـديـد من
ــهـمــة ومــبــنى اإلذاعـة الـوزارات ومــؤســســات الـدولــة ا
والـتلفـزيون باإلضـافة الى القـصر الرئاسـي هو الرئيس
الــراحل(اخملـــتــار ولـــد داده) الــذي أنـــتــخب فـي الــعــام
( (1961لـيكـون اول رئيس لـلجـمهـورية  بـعد األسـتقالل
تـقـديـرا مـنه لـلدور الـريـادي احلـاسم لـعـبـد الـنـاصر في
حـياة امـته العـربيـة ولدعـمه الكـبيـر إلستـقالل موريـتانـيا
ووقـوفه الى جـانـبـها فـي احملافل الـدولـيـة وفي اجلـامـعة
ـاديـة ـسـاعـدات ا ه لـهـا شـتـى أنـواع ا الـعـربـيــة وتـقـد
ــا مـكـنــهـا من الــنـهــوض كـدولـة مــسـتــقـلـة ـعـنــويـة  وا
فــتــيـــة..كــان (ولــد داده)رحــمـه الــله الـــذي أطــيح به في
إنــــقـالب عــــســـــكــــري عــــام 1978والــــذي تـــــوفي عــــام
2003شديد اإلعجاب بعبد الناصر منذ أن كان طالبا
يـدرس في فرنـسا ويـعتـبره بـطال قومـيا عـربيـا وافريـقيا
أعـاد للعرب ولألفارقة كرامتهم وحريتهم بعد ان أهانهم
وبـحــسب مــذكـراته الــتي نــشـرت في األوربـيــون طــويال
الــعـام (2012) حتت عــنـوان (مـوريــتـانــيـا أمــام الـريـاح
واألمـواج) فإنه كان يـعتبـر نفسه نـاصريا مـؤمنا بـأفكار
ومـباد عبد الـناصر الـقومية الـثورية وبـدوره التاريخي
يا ...مهـما يكن من أمـر فإن جمال عـربيا وأفريـقيا وعـا
اليـ من عـبـدالـنــاصـر الـذي يـسـتـقــر االن في قـلـوب ا
أبـنـاء الـعــروبـة فـكــرا وعـقـيـدة ورمــزا لـلـوحـدة الــعـربـيـة
ولـلثورةواحلرية والكرامة والتـطلع للمستقبل وفي نفوس
ـقــهـورة فـي شـتى بــقـاع اليــ من أبـنــاء الـشــعــوب ا ا
األرض الـتي ســاهم في حتـريــرهـا وإسـتـرداد حــريـتـهـا
رمـزا للنضال ضد قوى اإلستعمار والوقوف الى جانب
احلق والـعدل لـن يضـيره شـيـئا عـنـدما يـلـجأ احلـاقدون
والـرجـعـيـون والـظالمـيـون بـ حـ واخـر لـتـغـيـيـر إسم
ذلك ان الشمس شـارع يحمل إسمه هـنا أوساحة هـناك
ال يـســتـطــيع أحـد أن يــحــجـبــهـا بــغـربــال أو بـاألحــقـاد

واألكاذيب أو بأي شيء اخر..

وفـق هـذا الــتــشـريع  ,كــمــا خـرج
آخـرون محـكومـ بقـضايـا فساد
اخـــرى  يــســـيــطـــر عــلـى الــدولــة
الـعــمــيــقـة رؤســاء بــعض الــكـتل
ـتنـفذين الـكبار من الـسيـاسية وا
مـخـتـلف الـطـوائف والـقـومـيات .
وهـم يــحـــكـــمــون في الـــظل حتت
ــوقــراطــيــة لــلــدولــة الفـــتــة الــد
الـرسـمـيـة ويـصـرحـون بـرغـبتـهم
فـي مـكـافــحـة الــفـسـاد والــقـضـاء
عــلـى احملــاصـــصــة وهم اســـيــاد
احملـاصصـة التي ضـمنت جلـميع
الــفـاســدين مـكــانـتـهـم في الـدولـة
ــون الـــرســمـــيــة وهـم بــذلك يـــد
الـــزخم لــلــدولــة الـــعــمــيــقــة ومن
ـــمــول لـــهــا ورائــهـــا الـــفــســـاد ا
ـسـلـحة ـيـلـيـشيـات ا وبـحـمـاية ا
ان التـاثيـر اخلارجي عـلى الدولة
الــعـــمــيـــقــة له تـــأثــيـــر فــاعل في
تـــنــــصـــيب الــــوزراء وصـــنـــاعـــة

االحداث . 
كــمــا ســيـــطــرت بــعض االحــزاب
والــكــتل عــلى دوائــر اجلــنــســيـة
واجلوازات واالقامة وحتول كبار
ــوظـــفــ فــيــهـــا الى اصــحــاب ا
امــوال طـــائــلــة من خالل ابــتــزاز
ــواطـنــ . وكــذلك بــيع وشـراء ا
الـــــتــــعــــيــــيــــنـــــات في الــــدوائــــر
ــؤسـسـات احلــكـومـيــة كـافـة . وا
وان كــثــيــر من صــفــقــات الــدولـة
الداخليـة واخلارجية تتم من قبل
الـلــجــان االقــتــصــاديـة لـالحـزاب
ـتـنـفـذة ورؤسائـهـا وان حـوالي ا
اربــعـــة االف مــديـــر عـــام ووكــيل
وزارة ومــــســــتــــشــــار فـي دوائـــر
الــدولـة قـد  تــعـيـيـنــهم من قـبل
ــــرروا عــــلى االحـــــزاب دون ان 
مـــجـــلـس الـــنـــواب . وهـــؤالء من
يـسـهل اعــمـال الـدولــة الـعـمــيـقـة
ويــفــرض قـراراتــهـا عــلى الــدولـة
الـرسمـيـة   ان للـفسـاد السـياسي
واالداري عالقــة وثـيــقـة وجــدلـيـة
بــالــدولــة الــعــمــيــقـة  ,بــعــنى ان
ــول االخـر اويــدافع احــدهــمــا  
عنه فـي مواجهـة اي خطـر يحدق
باحدهما وقد يـستخدمون الدولة
الـرســمـيـة لـشــرعـنـة وادامـة زخم
الـفـسـاد واالبـقـاء عـلـيه واحـيـانـا
ـيلـيـشـيات كـثيـرة يـسـتخـدمـون ا

التـابـعة لـلـدولة الـعـميـقـة الرهاب
من يـتصـدى للـفسـاد ومؤسـساته
ول وافراده النه االساس الذي  
الـدولـة العـميـقـة . كمـا  تعـطيل
الـــرقـــابـــة في مـــجـــلس الـــنـــواب
واصـبح االستـجـواب شكـليـا وقد
 اسـتـبـعاد كـثـير من الـفـاسدين
من احلـضور الى مـجلس الـنواب
ـالية . اضافـة الى جعل الـرقابة ا
شكلية . وتعـطلت هيئة النزاهة ,
وخــضع مـــفــتــشي الــوزارات الى
سلـطـة الوزيـر فـفقـدوا فـاعلـيـتهم
وانتفت احلاجـة اليهم ان الفساد
الـــــســــيـــــاسي واالداري ورديـــــفه
الدولـة العميـقة قد عـطل كثير من

جلان التحقيق .
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كما  وضع ملـفات التحقيق في
ة سـبايكر ونتـائج التحقيق جر
ــوصل من ــة احـــتالل ا في جــر
قـــــبل الـــــدواعش اجملـــــرمــــ في
الــرفـوف الـعــالـيــة دون ان يـسـأل
احـدا عـلـيـها ال مـن االدعـاء الـعام
وال من اي مــســؤول اخــر . وهـذا

ينطـبق على كل القـضايا التي 
التـحـقـيق فيـهـا . حـتى اصبـحـنا
نـشــهـد جلـانـا حتــقـيـقـيـة دون ان
نـطـلع عـلى اي نـتيـجـة من نـتائج
الــتـــحــقــيـق في كل قـــضــايــا امن
ــواطـنــ . ولم تــسـلم الــدولـة وا
الـبــطـاقــة الـتـمــويـنــيـة والرواتب
الرعـايـة االجتـمـاعـية من الـفـساد
ــسـتــشـري  ,كــمـا  االســتـيالء ا
على االموال اخملصصة للنازح
ــهــجـــرين من قـــبل اشــخــاص وا
محسوب عـليهم  واخيرا وليس
اخـرا الــتـصــفـيـة اجلــسـديــة لـكل
مـعـارض او نـاطق بـكـلـمة حق او
اديـب لــتــكــمــيم االفــواه وارهــاب
ــواطن   وهــكــذا شــاع االرهـاب ا
والــتـرهـيب  ,والـفــقـر والـتــخـلف
ـــــــرض واجلـــــــهـل واجلــــــــوع وا
والــبــطــالـة وانــعــدام الــصــنــاعـة
والــزراعــة فـي كل ربــوع الــعــراق
الـذي كــان يـكـنى بــارض الـسـواد
واخلـير والـعـطاء فـاصبح يـعيش
فـي اكــبـــر كــارثــة انـــســانـــيــة في
الـعـصـر احلــديث  فال عـادل عـبـد
ـهدي  ,وال مـجـلس الـفـسـاد وال ا

اي حــزب او كـــتـــلـــة ســيـــاســـيــة
مشـاركة في هذا احلـكم قادر على
ازاحـــة الـــفـــاســـدين ومن وراءهم
الـدولة الـعمـيقـة التي تـتاجـر بكل
موارد الـعراق من الـنفط الى ملح
االرض  ,حــــــتى اصــــــبح كـل شئ
حتت وصــــايــــتـــــهــــا . ومــــازالت
ـتنـفذيـن فيـها مافـيـات الدولـة وا
رغم كـل فـــســــادهم وجـــرائــــمـــهم
يتحدثون بصوت عال  ,ويهددون
كل من يقف في طريقهم  ,ولديهم
ـولة من عرق محـطات فضـائية 
ـغـلوب ـسـكـ ا جـبـ الـشـعب ا
عــــلـى امــــره وعــــنـــــدهم جــــنــــود
الكـتـرونـيـون مـأجـورين او مـغرر
بهم يـنشرون دعايـاتهم وضاللهم
ـتظـاهر وجتـرؤهم على الـشعب ا
الــــذي يــــطــــالـب بــــاقل مـن حــــقه
ويـــتـــهــمـــونــهـم بــاالرهـــاب تــارة
ـواالة لـلـنـظـام الـسـابق تـارة وبـا
اخرى  فهل علـمت عزيزي القار
ـــاذا اليــتـــمــكـن احــد من اصالح
الـعـملـية الـسيـاسيـة الفـاسدة من
اســــاســــهــــا او تــــعــــيــــ وزيــــر
تـكــنـوقـراطـي من خـارج االحـزاب
والـكتل  ,او فـرض سـلطـة الـدولة
ومـؤسـسـاتـهـا االمـنـيـة الـرسـمـية
عـلى االرض الـعـراقـية  ,او فرض
سـيادة الـدولـة على اجلـميع . الن
الـدولـة الـرسـمـية  ,كل الـدولة من
وزيــرهـا الى اصـغــر عـامل فــيـهـا
اسـيـرة لـلـدولـة الـعـمـيـقـة هذه . .
ومتى ماسـمعت ان احدا من قادة
يـليـشيات او االحـزاب او الكتل ا
احلـاكـمة  ,او عـتـاوي الفـسـاد قد
احــــيل لـــــلــــقــــضــــاء  ,او الى اي
محـكمة خاصـة او عامة . فـعندئذ
فقط تـستطيع الـقول بان العـملية
ـكن اصالحها  ,وان السـياسية 
الـفــسـاد سـيــنـتـهي  ,وان الـدولـة
سـتسـير في مـسارهـا الصـحيح ,
وان الـــشــــعب ســــوف يـــتــــنـــفس
افيات الصـعداء من ظلم وجـور ا
واالحــزاب الـــتي تـــعــيث فـــســادا
بـالـبالد والـعبـاد . وحـتى احلـجر
ضاق ذرعا بهم . وليس هناك من
رجـل رشــــــــيــــــــد يــــــــوقـف هـــــــذه
ـلهـاة التـي اسمـها التـراجـيديـا ا

العراق اجلديد
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االردنـيــة ...تــطـفــوعــلى الــسـطح
االسئلة التالية:-

ـاذا امـتـلك الـتـاجـر والـصـنـاعي
والزراعي االردني هـذه االمكـانية
لــتـــصــديـــر هــذه الـــكــمـــيــات من
نتجات للعراق ,وهل  حتليل ا

لذلك ?
وهل وفــرت احلـكـومـة الــعـراقـيـة
تسـهـيالت لـلمـنـتجـ الـعراقـي
مـــثل الـــتـي تـــتـــمــتـع بـــهـــا هــذه
اجملـمـوعـة في االردن لـلـحـد الذي
تاجرة على اخاف الكثيرين من ا
ـعـنـيـ هـذه الـسـلع, وهل لـدى ا
االردنـيــ امــكـانــيــة سـد حــاجـة
اسـواق تـزيـد طلـبـا عن اسـواقهم
خـــمــســة او ست مــرات او اكــثــر
فـكل نـفـوس االردن التـصل بـعـدد

نفوس بغداد فقط 
ثـم هل هي اقتـصـاديـة ام نفـسـية
هـــــــــذه االســـــــــتـــــــــفـــــــــســــــــارات
ـواقف الطـافية واالعتـراضات وا
على السطح دون معرفة حيثيات

هذه االتفاقية وغيرها?
ستفسرين كليا ولكن?? اننا مع ا
ان لوكـلكس احملـبة دور فاعل في
هـذا االمر.... سـتـتوالى الـزيارات
..تـــركــــيــــا وروســــيــــا  ومــــصـــر
والكويت وقطر والبحرين وهكذا
ولــوضع اسس نــطــالب وكــلـكس
احملـبــة تــسـريب مــبــرمج لـهــكـذا

امور .
ولـــيـــطـــمــــئن قـــلــــبي.......مع كل
الــــــفــــــوارق,,,,,فـي الــــــظــــــاهــــــر

واجلوهرللعبارة,,,
وكـنــا قـد نــوهـنــا في مـكــان اخـر
على ان العراق قادم وهم قادمون
عــــلى عـالقـــات اوسـع والـــواجب
عــلـــيه عـــدم االســراع فـي تــوزيع
السوق االستهالكي فقط بل علية
مـقـاسـمـة االستـهـالك مع االنـتاج

وليس لالولوية في الزيارات 
لـــذا نــحـن نــؤكـــد عـــلى اهـــمـــيــة
عمقة حلجم التبادالت الدراسة ا
والـــتـــعــــاونـــات االقـــتــــصـــاديـــة
وبرمجتها لتصل في النهاية الى
مـــوقف ايـــجــابي لـــلــعـــراق فــقط
ولـيس سـلبي فـان كـانت مجـموع
االيـجـابيـات اعلى نـكون مـهيـئ
لبـناء العراق واال الولـيس هنالك

ما يطمئن القلب.
ــــقــــاصى وانــــا ارشح نـــــظــــام ا
ـــا له من االقـــتـــصـــادي الـــدولي 
فــائـدة جـمـة مـالــيـة واقـتـصـاديـة
وتــــنـــمــــويــــة. وعـــلـى الـــتــــاجـــر
والـصـنـاعـي والـزراعي ان يـكـون
مـــوقـــفـه لـــلـــعـــراق فـــقط اوال من
الناحية العملية االقتصادية

ومـــــاذا ســـــيـــــقــــول مـن قــــول او
القوال ,عن دخول الـعراق ,الى
ـيـة الـتي مــنـظـمـة الـتـجـارة الـعـا
ســــتـــســـحق االخـــضـــر ان وجـــد

وجود واليابس غير ا

{ مستشار ومحكم دولي 

ـا هو في قـرار غريب يـبـعث على الـدهشـة والتـساؤل ر
ـا على الـصعـيد األول لـيس في الوطـن العـربي فقط وإ
ي أيضا ان يصدر رئيس اجلمـهورية قرارا بتغيير الـعا
إسم شـارع من شـوارع عـاصـمـته (هـو مـن إخـتـصاص
ـديـنة)وان يـأمر ذلك الـرئيس مـوظف صغـيـر في بلـدية ا
ناسبـة يحضره شـخصيا بـإقامة إحتـفال خاص بهـذه ا
يـعـزف فــيه الـنـشــيـد الـوطــني ثم يـقــوم بـنـفــسه بـإزاحـة
الـستار عن اللوحـة التذكاريـة التي حتمل اإلسم اجلديد
لـلشارع ..حدث ذلك في جـمهوريـة موريتانـيا اإلسالمية
الـتي أصـدر رئيـسـهـا اجلـنرال مـحـمـد ولـد عبـد الـعـزيز
الـذي قـفـز الى  كـرسي احلـكم بـإنـقالب عـسـكـري قـاده
فـي الـعـام 2008قــرارا رئـاســيـا بــتــغـيــيــر إسم (شـارع
جــــــمــــــال عـــــبــــــد الـــــنــــــاصـــــر)الــــــذي يـــــقـع في قــــــلب
الـعاصـمة/نـواكشـوط/وتسـميـته بإسم جـديد هـو(شارع

الوحدة الوطنية) ..
تـبرر احلكومة ذلك التغيير الذي لم يجرؤ اي نظام حكم
مـوريتاني سابق عبر اكثر من نصف قرن على القيام به
بـأنه جـاء تــخـلـيـدا لــلـمـســيـرة الـتي نــظـمـتـهــا احلـكـومـة
ـواجهة ـوريتـاني في نفس الـشارع  وتـقدمـها الـرئيس ا
خـطــاب (الـتـطـرف والــكـراهـيــة )في الـتــاسع من كـانـون
ــاضي الــذي أعـلن بــإعــتـبــاره يــومـا لــلــوحـدة الـثــاني ا
وان ذلك يـأتي الـوطـنـيــةوفق مـاتـقـوله الـروايــة الـرسـمـيـة
ضمن سلسلة كبيرة لتغيير أسماء الشوارع والساحات
كمـا ان ذلك الـتـغـيـير كـمـا صـرح بذلك وزيـر الـداخـلـيـة 
لـيس إســتـهـدافـا وال تــقـلـيال مـن قـيـمـة أحــد كـمـا إدعى
ـوريـتاني.. لـقـداثـار تغـيـير إسم بـصالفـةوزير الـثـقافـة ا
الـشــارع تـوتـرا وغــضـبــا وإسـتـيــاءا كـبـيــرا في الـوسط
ـــوريـــتــاني وأشـــعل مـــنــصـــات الـــتــواصل الـــشـــعــبي ا
اإلجـتـمـاعي رفـضـا وإسـتـنـكـارا. في وقت أصـدرت فـيه
ـوريــتـانــيـةالــنـاصــريـة األحـزاب والــقـوى الــسـيــاسـيــة ا
ـعـارضـة بـيـانات شـجـب وإدانة والـيـسـاريـة والـوطـنـيـة ا
سـبق لذلك الـقرار مـتهـمةالـسلـطة الـقمـعيـة بـالتـخطـيط ا
ـواطـنـ اليـ من ا الالوطـني الـذي إسـتـفـز مـشـاعـر ا
ـوريـتـانـيـ والـعــرب في كل مـكـان من الـوطن الـعـربي ا
مـعلنة رفضـها الشديد له وطـالبت بالتراجع عـنه معتبرة
إيـاه مرتبطا بالـنهج االيدولوجي للـنظام الرجعي احلاكم
وإسـتجابـة ذليـلة منه ألمالءات وضـغوط الـقوى األجنـبية
والــرجـــعــيــة احلــاقــدة عــلى عــبــد الــنــاصــر ومــشــروعه
احلـضاري وفكره القـومي التقدمي وترى فـيه عقبة قوية
ـريــضـة..ان حتـول دون حتــقــيق أهـدافــهـا وأحـالمـهــا ا
ـبررات واألسـباب الـتي قدمـتـها احلـكومـة حول تـغيـير ا
إسـم الـــشـــارع لـم تـــقــــنع احـــدا وجــــوبـــهت بــــالـــرفض
واإلسـتـنـكـار و الـنـظــرالى الـقـرار عـلى أنه أمـر مـبـيت
ومـدبــر ومـقــصـود إذ ان هــنـاك شــوارع عـديـدة تــتـصل
بـشـارع جـمال عـبـد الـنـاصـروقريـبـة مـنه  حتـمل أسـماء
رؤسـاء دول أجنبية كان األحرى بالنظام تغيير أسمائها
مـثل شــارع(ديـغـول)رئــيس الـدولــة الـتي سـيــطـرت عـلى
مـوريــتـانـيــا طـويالونــهـبت ثــرواتـهــا وإسـتــعـبـدت وأذلت
شـعبـهـا وليـس تغـيـير إسم قـائـد حركـة الـتحـرر الـعربي
ـواقـف احلـاســمــة في تــثـبــيت دعــائم الــدولـة صــاحب ا
ـوريتانية مـنذ نيل إستـقاللها وحتررهـا من اإلستعمار ا
الـفرنسي في العام  .. 1960إن إصـرار النظام الرجعي
ــسـيـرة الــبـائــسـة في شــارع جـمـال عـلى تــنـظــيم تـلك ا


