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الـكل يـعــلم جـيـداً من هـو الـعـراق
ومــكــانــته الــنــفــطــيــة بــ الـدول
ـتــلـكه من ــصـدرة لــلـنـفـط ومـا ا
ـلـكهـا اي بـلـد آخر  خيـرات ال 
العراق وعلى مـر العصور لم يكن
فـقـيـراً قط ولم يـستـجـدي من أحد
أمـواال بل على الـعكس تـمامـاً هو
من يــتــرحم ويـعــطف عــلى الـدول
الــــتـي ال تــــمــــتــــلك الــــنــــفط أو ال
تـستطـيع سد حاجـات ومتطـلبات
ـد يـد شــعـبـهـا مـنه كــان سـبـاقـا 
ـسـاعـدة والـتـعـاون مع الـعـون وا
اجلــمــيع ألجل اخلـــيــر لــهم لــكن
حـكم الــبـعث الـلــعـ الـذي أسس
اســـاس الــظـــلم واجلـــور لـــعــراق

أرضـاً وشــعــبـاً اثــقـلـه بـالــديـون
ألجـل مــطــامع االســتــواخــذ عــلى
الــعـالـم الــعــربي وإبــراز الــعـراق
الواحد حتت إمرة وقيادة األوحد
قـــــــائــــــد الــــــضـــــــروره كل هــــــذه
اخملــطــطــات صـنــعــتــهـا أمــريــكـا
لصدام وبـعثه العفـلقي اليهودي
إن أمريكـا تتحكم في الـعراق منذ
زمن الـبـعث وتعـد الالعب الـبديل
تحدة التي للمملكة الـبريطانية ا
كــانت صــاحــبــة الــوصــايــا عــلى
ـملكـة العـراقية اتـخذت أمـريكا ا
من الـبعث أداة حتـركه ح تـريد
ومـتى أرادت الـضــغط عـلى دولـة
تــقــوم عــربــيـــة أو غــيــر عــربـــيــة

بــتــوجــيه حــيث مــاتــريــد صــدام
بـالـتـحرك اإلعالمـي أو العـسـكري
و تــــوجــــهه لــــغــــزو تـــلـك الـــدول
الـعـربــيـة أو اإلسالمـيـة  أمـريـكـا
وحــلــفــاؤهــا من أدخــلت الــعـراق
بـقـيادة لـقيـطهـا صدام بـحرب مع
اجلارة اإلسالمية إيران وضخت
له كل إمكانيات التسليح وتكبيله
مـن حــيـث يــشـــعـــر أو ال يــشـــعــر
بديـون ثقـيـلة ال يـسـتطـيع إرجاع
تــلك الـديــون لــعــشـرات الــســنـ
مــــــطــــــلــــــقـــــاً دخـل احلــــــرب مع
اجلمـهـوريـة اإلسالميـة اإليـرانـية
لعدة سنوات راح ضحيتها اغلب
شــبــاب الـعــراق وخــيــرة رجــاله
وكذلك اجلمهـورية اإلسالمية فقد
أنـهـكـهـا االعـتـداء عـلـيـهـا وفـقدت
أعــز أبـنـائــهـا سـبب غــبـاء صـدام
وحـلـفـائه ظـنـاً مـنـهم بـاالستـيالء
على حكم إيران  سرعان ما أعلن
وقف إطـالق الـنــار بــ الــبــلـدين
بـدأ يـنـفـذ مـخـطط أمـريـكـا الـقادم
وبـدأ بـاالسـتـعـداد لالعـتـداء عـلى
دولـة أخـرى كـان الـفـاصل عـام

فـقط من تـوقف احلـرب الـعـراقـية
اإليرانية أعـلن صدام الغزو على
الــكــويـت واشــرك فــيــهــا أيــضــاً
رجــاله اجملــبــوريـن عــلى اطــاعــة
أوامـــره ألنـــهم إذا لم يـــطـــيـــعــوا
أوامر القائد الضرورة سيعدمون

وتشرد عوائلهم.
¡«œuÝ W «Ëœ

 عـاش الـعراق بـ دوامـة سوداء
يـــقــوده الــبـــعث وصــدامـه نــحــو
لم  يـقتـصر ظـلم الهدام اجملـهول 
عــــــلـى زج الــــــبالد فـي احلـــــروب
البـاطلـة بل راح يصنع الـف ب
الـناس وقـسم اجملتـمع ب بـعثي
وحــوزوي ومـنــعـزل عن اخلــطـ
وجـعل الـشـعب حتت مطـرقـة عدة
أنظمـة حتكمه حتت قـيادة البعث
وصــدام شــخـــصــيــاً مع عــائــلــته
بأسرهـا جعل من البـعثي وحشا
ال يـعرف ابـا او اخا او صـديقا
جــعل الـبــعـثـي مـراقب له وعــيـنه
الــتي يــرى بــهــا مــايــوجــد داخل
الــعــوائل الــكل يــعــلم بــأن حـزب
الـبـعث كـان قـد عـاهـد نفـسه عـلى
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ـــنــتـــقم األول من أي أن يــكـــون ا
شـخص كـان قــريـبـا لـهم  ومـهـمـا
كـانت صلـته فيهـم كثيـراً سمـعنا
وشـاهـدنـا أن الــبـعـثي فالن كـتب
عـــلـى ابــيـه أو ولـــده أو أخــاه أو
صديـقه أو قريبه أو جـاره تقريراً
يــرصــد به حتـــركــاته وانــتــمــاءه
وتـوجـهاته الـدينـية أو الـقومـية 
تـــرك إعـــمــار الـــعـــراق وانـــشــغل
بــزيـادة ثـروتـه وعـائـلــته ورجـاله
قـرب تـرك العـراق بال مأوى ا
وغـذاء  وراح يـبـذخ األمـوال عـلى
أبـــنــاء الــشــعـــوب األخــرى قــيــد
ــواطن الـعــراقي بــقـيـد ثــقـيل ال ا
يـسـتـطـيع الـتـكلـم عن مـا هو فـيه
وإن تـكــلم كــان ذلك آخــر يـوم في
حـياته  اكـهل الـشاب وجـعل منه
يــأســـا من احلـــيــاة لـــيــنـــعم هــو
وأبناء  عمومته في احلياة هكذا
جـد له البعض هو صـدام الذي 
بل ما كـتـبـناه ال يـسـاوي الـواحد
من مـلـيـار الـعـذاب الـذي عـذب به
الــشــعـب الــعــراقي بـــكل أطــيــافه
وقومـياته ومذاهـبه  وسرعان ما

تــــخــــلص الــــعــــراق من الــــبــــعث
وزمـرته سـرعـان مـا دخل بـداومة
أخـــرى وأيــضـــاً الالعب األســاس
ـرة أمــريـكـا فــيـهــا لـكــنـهــا هـذه ا
ـعلـوم لـلجـميع عـلن وا بالـوجه ا
عـكس مــاكــنت عــلـيه فـي الـنــظـام
السـابق  أمريكـا بعد تـمرد ابنهم
وصـانــعـهم  هـدام عــلـيـهم قـرروا
الـتــخـلص مــنه وجـعــلـوا شــعـار
حتـريـر الــعـراق واسـقـاط الـنـظـام
الدموي ذريعة لالحتالل األمريكي
تحدة للعراق  نصبت الواليات ا
األمـريـكـيـة حـاكـمـا أمـريـكـيـا عـلى
الـعراق  وبـدوره هو أمـر بتـعي
حــــكــــومــــة جــــديــــدة مــــتــــعــــددة
ذاهب اجلـنسـيات والـقوميـات وا
والـــوالءات وبــدأ الـــظـــلم يـــطــال
الـعــراق وأمــواله من جـديــد لـكن
وجد الـعـراقـيون حـريـة االشـتراك
في العـملـية الـسـياسـية عـكس ما
قـبور كـان في النـظـام السـابق  ا
ـــرة فــــقـــد وجــــد  حـــريـــة هــــذه ا
التعبير في الـكلمة وحق التظاهر
ـطالـبة بـاحلقـوق العـلنـية دون وا

الـتــعــرض لـهم أو مــعــاقـبــة عـلى
إبداء رأي أو فكر . 

هـــذا الــفــرق بـــ نــظـــام الــبــعث
ـــقـــبــــور والـــنـــظــــام اجلـــديـــد ا
احلـــكــومــة اجلـــديــدة لم تـــصــنع
جــيـشــا الـزامــيـا هـا ولـم تـسـحق
الــعــراقــ بـــحــروب اجلــوار بل
ول لهم جعـلت من العراق بـنك 
وأعـمـالـهم الـتي اتـضـحت مـعـالم
ـتـلـكـها الـثـروات الـهـائلـة الـتي 
الــسـيــاسـيــ لـدى اجلــمـيع ولم
يــتـغــيـر وضـع الـعــراق إال بـشيء
قــلـيـل جـداً حــيث إلى اآلن يــعـمل

الفقير لقَوت يومه.
¡«dIH « ‰«u «

تسلط مترف بأموال الفقراء  وا
لم يـحتفظ بـحصـة الغذائـية التي
شرعـهـا لـهم الـعالم الـنـفط مـقابل
الغـذاء  حتملت الـعوائل  الكـثير
ـعــانـاة مــعـانــاة من الـفــقـر من ا
وعــدم تــوفـر الــســكن واخلــدمـات
وتــطـور الـبــلـد وتــقـدمه امـا اآلن
وقـــــد رفـع عـــــنــــــهم احلـــــيـف من
احلـكـومـة اجلـديـدة ولـله احلـمـد

ذلك من خالل زف الـبـشرى لـعراق
بـجــديه مـحـاربــة الـفـسـاد اإلداري
ــلـفـات ـالي   ومن أهـم تـلك  ا وا
الــتي سـيـحـاربـهــا مـركـز الـقـضـاء
عـلى الـفــسـاد هــو مـلف الـبــطـاقـة
الغـذائيـة  وقرر أوالً إضـافة مواد
غــذائـــيــة جــديــدة لــيـــنــعم فــيــهــا
ـواطـنــون جـمـيــعـاً وتــكـون لـهم ا
ـبـارك عـونــاً في شـهـر رمــضـان ا
ويـعـتـبـر ذلك إجنـازا تـشـكـر علـيه
احلـــكـــومـــة ويـــحــــسب لـــهـــا ذلك
إنعاش الـبطاقة الغـذائية وإضافة
مادة جديدة  غير دائمة لتبقى في
الـذاكـرة وان يذكـرهـا التـاريخ بأن
ـبـارك قـد ولد في شـهـر رمـضـان ا
شـقـيق لدقـيق احلـنـطة والـرز وقد
تــوفي مـــتــأثــراً بــجـــراح بــلــيــغــة
الـــنـــصـف كـــيـــلـــو عـــدس شـــعــار
ـواطن الــتــضــحــيـة احلــكــومــيــة 
الــــعـــراقـي واحـــبـت أن  تـــنــــفـــرد
بــقــرارات جــديــدة تـنــفـع الـشــعب
واطن ويكون له وتثري ميزانية ا
 الــعـيـش الـكــر واألمل اجلــمـيل

حتت شعار  خبزاً  رز عدس.

بـاللـحـاق بأذنـاب ساسـة اخلذالن
واخلــــمط والــــنــــهب وانــــتــــظـــار

الفرهود.
…dOG « bI

 شـعب فقـد الـغيـرة ولم يعـد يعي
ما يـعـيـد تكـراره في كلّ مـهـرجان
انــتـخــابيّ فـاشلٍ يــشـهــد تـزويـرًا
وتــضــلــيالً ونــفــاقًــا وقــفـزًا عــلى
حــــقــــائـق صــــنــــاديق االقــــتــــراع
بـــوســـائل وطـــرق شـــتى. ونـــحن
سـاكـ أصـحـاب الكـلـمـة ليس ا
لـنـا سـوى اقـتـحـام هـذا الـصـخب
والــــدخـــــول في هــــذه اجلــــلــــبــــة
اضطرارًا أم حـرصًا. ففي كلّ مرّة
نــــعـــيـــد ذات االنـــتـــقـــادات وذات
الــتــنــبـيــهــات وذات االتــهــامـات
مقابل آذانٍ صمّ ال تسمع وعيون
عمياء ال ترى وأفواه فاغرة تبغي
زيـد لـتـغرف من الـريع الـنـفطي ا
مــــا يــــتــــســــنى لــــهــــا ومـن بـــاب
دخوالت غير الـريعية ما تطوله ا
يـدهــا.  نــعم ال يــوجـد بــلــد مـثل
العراق مـيزانيتُه بـحجم مجموع
مــيـزانـيــات عـدة بـلــدان مـتـطـورة
ـنـطــقـة تـتـقـاذفـهـا وكـبـيـرة في ا
أيـادي دخالء وتتـقاسـمها إرادات
غرباء عنـه في التخطيط واإلدارة
والـتنفـيذ. ومَن يـسعى لتـصحيح
سار يُزاح في غفلة منه وحتت ا
أنـــظــار أســيــاده هــذا إن كــان له
أسـيـاد يــسـتـحـقـون الـسـيـادة في

في اجملـــتـــمع من رواد الـــكـــلـــمــة
ورجــــــــاالت ديـن وبـــــــاحــــــــثـــــــ
اجـتـمـاعـيـ ومَن في حـاشـيـتـهم
من مـنـظمـات وجمـعـيات ال تـبخل
فـي الـــتــــوجــــيـه والـــنــــصـح قـــد
واجـــهـــهــا ربـــابــنـــة الـــســيـــاســة
َّن جـاء في الـسـلـطـة وأركـانُـهـا 
بــعـد الــغــزو األمـريــكي الــســافـر
صـلـحة بشيء من االسـتـهتـار بـا
العليا لـلوطن وأهله من البسطاء
الــذين لم يــتـعـلــمـوا الــدرس بـعـد
ومــــازالـــوا واجـــمـــ في غـــيّـــهم
ـنح الـثـقـة وغـبـائـهـم وعـنـادهم 
بسـاسـة الـصدفـة الـذين خـذلوهم
مرة وثانية وثالثة ورابعة. أليس
ؤسف حقًا أن يـعيد الشعب من ا
ـغـلـوب ذات اخلــطـأ الـفـادح في ا
إعـادة تدويـر ذات الـوجوه أو مَن
على شاكلـتهم من سرّاق ثرواتهم
ومـسـتـقـبل أجـيـالـهم الـقادمـة في
عــزّ الــلــيل ووضـح الـنــهــار وهم
غـافــلـون بـ الـصــحـوة والـنـوم?
شعب بـائس في عمومه إالّ الـقلّة
تمسكة بأهداب الوطنية وبقايا ا
ـدنـيـة الـتي الــضـمـيـر وتـقـالـيـد ا
ـــهــــانــــة. كلّ مـــا تــــأبى الــــذلّ وا
نستطيـع قوله إنه في معظمه قد
فـقـد الـنـخـوة والـشـجـاعـة وسـمـة
االنــــتــــمــــاء الـــــرصــــ لــــلــــوطن
ومـســتـقــبـله ومــال إلى مـعــسـكـر
الـــكـــســــالى والـــصـــيـــد الـــســـهل

ا ال يـوجد بلـد عربي أو شرق ر
أوسطي بلغ فيه الفساد ما وصل
إلــيـه الــعــراق بــعــد 2003. فــقــد
انـتشـرت فيه كلّ أصـناف الـفساد
ـــــالي واجملــــتـــــمــــعي اإلداري وا
واألخـالقـي واالقــــــــتــــــــصــــــــادي.
لح ولم وبعبارة أدق فـسد فيه ا
يعد صاحلًا إلعطـاء نكهة الطعام
ـواطن علـى  تناوله الـذي تعوّد ا
في بـلـد اخلـيرات واألمـجـاد التي
ا نخشى عـدم عودتها في األقلّ 
تـبــقى لـنــا في هـذه الــفـانــيـة من
أعــــــمـــــــار هي فـي قــــــدرة وإرادة
السمـاء. أوساط كثيـرة سياسية
واجــتــمـاعــيــة وثـقــافــيـة وكــتّـاب
جـــريـــؤون حتــــدثـــوا ومـــازالـــوا
يــشـيـرون إلى مـحـنــة الـعـراقـيـ
التي أصبحت ظاهرة مستعصية
وغــيـــر قــابـــلــة لـــلــعالج بـــســبب
ابـتالئهم بـآفة الـفسـاد من كل هذ
األصـنــاف الـتي أتــيـنــا لـذكــرهـا.
ا هناك أنـواع من فساد آخر ور
غيـر ظاهـر قـد يبـدو خـافيًـا على
أمـــثــالي ومَـن بــقي فـي جــعـــبــته
ـاضي وروحه وفــكـره شيء من ا
الــزاهي بـشــتى تــقـالــيـد وأخالق
األمس وأيـــام زمــان اضـــطـــررنــا
للتحسّر عـليها والتأسّف على ما
جـرى وما يـجري.  هـذه الظـاهرة
اخلبيـثة التي استعـصت كسمكة
صـلـح الـتونـة الـعنـيـدة عـلى ا

واإلقـنـاع بكـلـمـة مـاكـرة أو بـوعد
ســاذج أن يــتــطــور ويــنـتــقل من
جــادة الـــتــعـــاســـة إلى نــاصـــيــة
دنية والرفاه واحلرية عرفة وا ا
ي في فهومها اإلنساني والعا
ـــقــراطـــيــة ـــة والــد زمن الـــعــو
وحـرية الـرأي والـفـكـر والتـعـبـير
والـدين?  أهـو اخلـوف أو الـسـتر
ال والـعرض أم الّالمـباالة عـلى ا
ثل أم الـسير مع الـقافـلة عـمالً با
?" فلس بالقافلة أم البغدادي "ا
فيما الدالئل تشير أن هذا األخير
لم يعـد هو اآلخر أمـينًا في قـافلة
العـراق الـذي حتـكمه الـتـوافـقات
ـــســاومــات فـــوق الــدســـتــور وا
ـنـاصب خـارج الـقـانــون وبـيع ا
بعيـدًا عن األخالقيات.  بـعد أكثر
مـن ستـة عـشر عـامًـا من اإلطـاحة
بالـنـظـام الـبائـد الـسـابق تراجع
تـصـنيفُ الـعراق وطـنًـا وشعـبًا
في كـل مفـاصل احلـياة الـعـلمـية
مــنـهــا والــتــربــويــة والــصــحــيـة
واخلدمية واالجتمـاعية والدينية
واألخالقـية واالقـتصـادية إالّ في
آفــة الـــفــســـاد وزيــادة اخملــدرات
ــنـهج الـطــائـفي وتـراكم وبـروز ا
الــــديــــون والــــتــــشــــدّد في وضع
واكب احلجاب واالسـتزادة من ا
احلسينية والترويج لها وصرف
مـبالغ طـائلـة إلحيـائهـا استـفزازًا
لــلـشــارع الــصـاغــر وفي اإلغـارة
عـــــلى مـــــســــتـــــوردي اخلـــــمــــور
وبـائعـيهـا وتعـدّد مراكـز التـدليك
ــسـاج الـتي تــشـكل بــابًـا آخـر وا

إلجازة بيوت الدعارة. 
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وبـــــشــــهـــــادة أصـــــحــــاب األرض
ـــربــ ورجـــاالت الـــســيـــاســة وا
عتـدل وما تبـقى من الوطني ا
ـــنــــظـــمـــات األحـــرار والــــدول وا
ـعـنيـة يـكون الـدوليـة واحملـليـة ا
اجملـتـمع الـعراقـي قد انـحـدر فعالً
إلـى الــدركــات الــســفــلى في ســلّم

ــالي تـطــبـعًـا الــفـسـاد اإلداري وا
بــســلـوكــيـات ســاسـتـه من صـنف
األغـراب في الوالئـيـة له ولشـعبه.
واخلــطـر في كلّ هـذا حتـوّلُ هـذه
اآلفـة إلى مـا يـشـبه بـثـقـافـة عـامة
في أوســاط الــعـــامــة واخلــاصــة.
لـقـد دقّت نــواقـيس اخلـطـر مـرارًا
وتكـرارًا ومـاتـزال معـلـنـة ضرورة
الـــقـــضــاء عـــلى هـــذه الـــظـــاهــرة
ــتــنــامـــيــة بــســبب الــســلــبـــيــة ا
ـكن أن تـتركه استـفـحـالـها ومـا 
مـن آثــار ســلــبــيــة عــلى مــســيــرة
الشعب الـعراقي ومسـتقبل البالد
رهـون بإرادات فاسـدة تدير دفة ا
احلكم وتـتحكم بـثرواته وقروضه
ومـساعـداته اخلارجـية كـما تـشاء
وكـما يـحـلـو لـها وفق مـصـاحلـها
ومـشاريـعهـا ومنـاهجـها. وهـنا ال
ـة بـدّ من الــتـعـريج عــلى آفـة قـد
جــديـــدة أصـــبــحـت هي األخــرى
ظـاهـرة كاسـحة كـالـتسـونامي في
صــفــوف الـشــبــاب خــاصـة وهي
ـــتــاجـــرة بـــاخملــدرات ظـــاهـــرة ا
إنــتــاجًــا وتــوزيــعًــا واســتــهالكًــا
واسـتـيــرادًا وتـصـديـرًا. فـبـعـد أن
رّا سرّيًا كان العراق قبل الغزو 
ـثل هـذه الـتـجـارة احملـرّمة فـقط 
أصـبح في الـسـنـ األخـيـرة بـعـد
ـالذ اآلمن الـــــــغـــــــزو في  2003ا
والــسـوق الــرائــجــة الــقـادمــة مع
الـــريـــاح الـــصـــفــراء مـن احلــدود
الـشرقـية بصـورة رئيـسيـة. ويكاد
ــرّ يـوم من دون أن تــتــصـدى ال 
تورطـ في هذه ـراقبـة  جـهات ا
الــتــجــارة بــحــيث أخــذت حــيــزًا
واســــعًــــا من كــــوالـــيـس احملـــاكم
والـسـجــون. وال أدري مـا الـعـبـرة
مـن حتــــــر اخلــــــمــــــر وأنــــــواع
ـشروبـات الـروحيـة مقـابل خنق ا
احلــريــات في الـتــعــبــيـر والــنــقـد
ـنـفـلـتـة ـيـلـيـشـيــات ا وانـتـشــار ا
سلحة وإجازة فتح واجلماعات ا
مكاتب بيع السالح بهدف عسكرة

اجملــــتـــــمع وتـــــســــهـــــيل جتــــارة
اخملـدرات والـتـرويج لـهـا أحـيـانًـا
دعـــمًـــا ودفـــاعًــــا ومـــشـــاركـــة في
إدخـالـهـا للـبالد أو الـتـغاضي عن
ترويجها واستيرادها وتصديرها
حتت أكــنــاف ورعــايــة جــمــاعـات
مـحتـرفة لـيست بـعيـدة عن جهات
ســيــاســيــة حــاكــمــة أو في األقلّ
جهات متنفذة في السلطة تتدخل
لـلـدفاع عن مـرتكـبي هـذه اجلرائم
إذا مــا تـطــلّـبـت احلـاجــة لإلفـراج
عــنــهم حتت ضــغــوط ســيــاســيــة

وحزبية وعشائرية. 
ــكـن قــوله إنّ الــبــيــئــة  جلُّ مــا 
الـسـيــاسـيـة في الـعـراق ال تـبـشّـر
بـخيـر قادم قـريب طيـلة الـسنوات
األربع الـــــقـــــادمــــــات من فـــــتـــــرة
احلــكــومـة احلــالــيـة. والــسـبب ال
يقـبل اجلـدل لـكـون هـذه األخـيرة
نـــســـخــة عن ســـابـــقــاتـــهـــا الــتي
حـافــظت عـلى امـتــيـازات الـسـادة
الــســاسـة فـي الـرئــاســات الـثالث
ومَن فـي أذيــــــالــــــهـم عــــــلى رأس
الـقـائـمـة أوالً وعـدم قـدرتهـا عـلى
اخلـــــروج من قــــوقــــعـــــة الــــكــــتل
ـتـمــسـكـة بـالــسـلـطـة واألحـزاب ا

ــنـهج احملــاصـصـة والــتـوافق و
وإدامــة زخم الــطــائــفــيــة ثــانــيًـا
وتـــرددهـــا فـي اتـــخـــاذ خـــطــوات
إيــجـــابــيـــة قـــويــة وصـــارمــة في
إصـالح مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة
فـسدين وتـنقـيتـها من الـفسـاد وا
ألنّ اجلـمـيع في مـركـبهـا سـائرون
ثـالــثًـا. وأخـيــرًا ولـيس آخـرًا ألنّ
الـفـساد وعـقـدة الـنـقص والـنـفاق
الـــديـــني والـــســـيـــاسـي واجلــوع
ـــســتـــمـــكن في الـــنــفس الـــدائم ا
والعقل للمزيد من النهب والتملّك
وأشكال الطائفية وتهميش اآلخر
قـــد أضــحـت مــنـــاهج تــدرّ ذهـــبًــا
وسلـوى وعسالً ألربـاب السـياسة
تعاون معهم ما تعامل وا وا
يـنـذر بــقـادم أسـوأ. وحـ تـخـرج
الـهـفـوة والغـلـطـة واخلـطـيـئة عن
ســيـــطــرة الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة
ويـصـبح الفـساد فـي اجملتـمع آفة
سـرطـانيـة وظـاهـرة مـستـعـصـية
حــيــنــئــذٍ يــخـســر دعــاة اإلصالح
والــطــيـــبــون الــرهـــانَ ويــتــحــول
اجملـتـمع إلى غـول سـفـيه وكـاسـر
ـصلـح وليس بـانتـظـار الـفـارس ا

لرحمة السماء. 

زمن الغـفـلـة السـيـاسيـة. فـجلّ ما
يـــهمّ هـــؤالء األغــراب مـــقـــدارُ مــا
يـــدخل جـــيـــوبـــهم من رشـــا ومن
كــومــيــســيــونـات ومـن مـوارد من
ّــــا في ــــشــــروع أو ذاك  هــــذا ا
حـــــوزة أحـــــزابـــــهـم وكـــــتـــــلـــــهم
الـسـيـاسـيـة من وزارات وهـيـئات
ودوائـر. فـهُم قد تـعـوّدوا مذ ذاك
ـقـسوم من كـعـكـة البالد تقـاسم ا
حـتى لـو حـصل ذلك عـلى حـساب
مـصلـحـة الوطن والـشعب. كـما ال
يـهمّ الــكــثـيــر مـنــهم مــا آلت إلـيه
أحوال البالد وتعاسة الشعب من
مستويات متقدمة ومخيفة حتى
لـو حـصـلت مفـاسـد كـبـيـرة تـطال
ـشـروع الـتــلـكّـؤ في إكــمـال هـذا ا
اخلـــدمـي الـــشــــامل أو ذاك ومـــا
أكـــثــرهـــا مـــنــذ أعـــوام أو جــرى
تـأخيـر في تقـد خدمـة بلـدية أو
صـحــيـة أو بــيـئــيـة لــلـتــرفـيه عن
واطن وحتسـ حياته وظروفه ا
ـعيـشية الـتعـسة في الـعديد من ا
مفاصل احلياة تمامًا كما حصل
مـع مـــشــــاريع فــــســـاد األبــــنـــيـــة
ــدرسـيـة والــوحـدات الـســكـنـيـة ا
والــعالجـات الـصـحـيــة والـطـبـيـة
ياه الـصاحلة للشرب ومشاريع ا
والـصـرف الـصـحّي الـكـذّابـة ومـا
ّـــا يــدخـل في خـــدمــة ســـواهـــا 
واطن وتـسهيل عـيشه. فهذا إنْ ا
يكـنْ فهو مـن أبسط حقـوقه التي
يــسـتــحـقــهــا في حـيــاته اآلدمــيـة
ـهمّـشة من ـهـانة وا ـهدورة وا ا
نّ بـــهـــا عـــلـــيه أربـــابُ دون أن 
الــســـيــاســة وزعـــامــاتُ األحــزاب
الـذين احـتـرفـوا الـكـذب والـنـفـاق
واخملـــادعـــة وأشـــكـــال الـــفـــســاد
بـدرايـة من شـعبـهم وأتـبـاعهم أو
بـغـيـرهــا. سـؤال مـقـبـول في زمن
وازين: كيف ضياع التوازنات وا
لشـعب يـهـينُه سـاسـتُه ويسـتـغلّه
حـــكّـــامُه ويـــضـــحك عـــلى عـــقـــله
الــصــغــيـــر الــقــابل لــلــمــســاومــة

Í√d «  U¼U&≈8Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

تتـميز لعـبة الدوميـنو في التراث
الــشـعــبي الــعــراقي بــخــصـائص
طـــريــفــة فـــيــمـــا تــســتـــخــدم في
الـــتــحــلـــيالت االســتـــراتــيـــجــيــة
ــــصـــفـــوفـــة حـــلـــول كـــنـــمـــوذج 
ــــعـــضالت إدارة الـــدولـــة فـــقـــد
ــقــتــرحـة حلل تـعــددت االلــيـات ا
ــنــافــذ مــعــضـــلــة الــفــســـاد في ا
احلـدوديـة الــعـراقـيـة ولم تـظـهـر
في األفق نـتائج مـتوخـاة من عدة
بـرامج حكـومية مـتتـابعـة انتهى
كل مــنـهـا الـى تـكـرار الــتـوصـيف
لـلـمعـضـلـة دون بـرامج تـطبـيـقـية
ط الــكــثــيــر من كــحــلــول لــهــا. 
قيـادات الدولـة في خطـشها األول
الـــشــــفـــاه وهم يـــتــــحـــدثـــون عن
مـعـضـلــة الـفـسـاد وفـيــهـا يـتـفق
اجلـميع عـلى مفـاسد احملـاصصة
كـنـموذج لـلفـساد الـسيـاسي وما
يـتـبع من مـفـاسـد امـنـيـة وإداريـة
واقــتـصـاديــة حـتى بـات الــفـسـاد
وذجـا يفتـخر به في اجملـتمـعي 
ذلك القادر على مـراجعة دائرة ما
إلجنـاز مـعـامـلـة بـوقت قـيـاسي !!
ـنــافـذ ــاذا ا ـطــروح:  الــســؤال ا
ـكن حتـليل احلـدوديـة ?? وكيف 
الـتحـديـات الـكبـرى الـتي تـكـتنف

ــدمــرة عــلى عــمــلــهــا واثــارهــا ا
االقـــتــــصـــاد الـــوطـــني وبـــرامج
قتـرحة التي ال تتجاوز احللول ا
فـتـرة اخـتـبـار تـطــبـيـقـاتـهـا عـلى
ثالثــة أشـهـر فــقط ? تـفــكـيك هـذه
الــتـســاؤالت تـتــطـلب مــهـارة ذلك
الـالعب عــلى طــاولـة الــدومــيــنـو
وهـو يحـسب األرقام بـكفـاءة لكي
يـسـجل الـنـقـاط او الـفوز او(ربط
)  أيــضـا الــدومــيــنــو بـالــطــرفــ
لـــيـــســــجل  الــــنـــجـــاح خلــــطـــته
ــتـواضــعــة   فـكــيف بــأجــهـزة ا
الــــدولـــة? هـــنـــاك الــــكـــثـــيـــر  من
الـــتـــجـــارب الــــدولـــيـــة  في هـــذا
ـيـدان والسـيـاسات الـعـامة في ا
تـطبـيقـات احلكم الـرشيـد تنـطلق
ـــوارد الــبـــشــريــة من تــعـــظــيم ا
مـقــابل تـقــلـيل ـاديــة لـلــدولـة  وا
األثـــر الــعـــكـــسي لــهـــدر األمــوال
والـطــاقــات الــبــشـريــة مــشــكــلـة
ــنــافــذ احلــدوديــة انــهـا تــمــثل ا
حــجـارة الــدومــيـنــو الــتي تــهـدم
االقـتـصاد الـوطـني وتـهدد االمن
اجملـــتـــمـــعي بـــدخـــول اخملــدرات
واســتـشــراء الـفــسـاد نــاهـيك عن
تـهـريب النـفط  والـتـهرب من دفع
الـرسـوم والــضـرائب فـيـمـا تـعـد

الــســلع واخلـــدمــات في الــعــراق
واحــــدة من اغــــلـى  األنــــواع في
ـنطـقة الـعربيـة  وهنـاك الكـثير ا
من الـــــدراســـــات  الــــعـــــراقـــــيــــة
واإلقلـيمـية والـتقـييـمات الـدولية
في هـذا اجملــال حتـتــاج الى فـهم
الـتــحـديــات  وبـلـورة مــنـهــجـيـة
برامج  تـنـفـيذيـة لـوضع احلـلول
ـعــضـلـة  ومن ـنـاســبـة لـهــذه ا ا
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نافذ ما زال تـنفيذ قـانون هيئـة ا
احلــدوديـــة بــحـــاجــة الـى (دلــيل
موحد إلجـراءات عمل) تصدر في
تعـلـيمـات حكـوميـة مـلزمـة تنـشر
في الـوقائع الـعراقـية  تـقوم على
دمج الصالحيات وابرامها لهيئة
نـافذ احلدوديـة  في صالحيات ا
مــحـددة جلــمـيع مــفـاصل الــعـمل
حـيـث ان مـســؤولــيـة أمن وادارة
ـوجب قانون نـافذ احلـدودية  ا
نافذ رقم  30 لسنة  2016يقع ا
نافذ احلدودية على عاتق هيئة ا
ــــــوانئ فـي حـــــ ان شــــــركـــــة ا
رقم   2 لسنة وجب قانـونها ا
ـوانئ ـســؤولــة عن ا 1995هي ا
ويـــقع عبء مـــســـؤولـــيـــة احلــرم

الــكـمــركي عـلى مــوظـيــفـهـا وفي
شـكلة وتضييق سياق حل هذه ا
ـكن   نـطاقـهـا الى اقـصـى حد 
البـد من تــطـويــر دلـيل (إجـراءات
ـــنـــافـــذ ـــوحـــد ) في ا الـــعـــمـل ا
احلـدودية ونـفاذ سـيادة الـقانون
عــلى جـــمــيع مــفــاصــلــهــا  حتت
اشـراف مـجلس مـكافـحـة الفـساد
وتـــكــلــيف مــجــلس إدارة يــراسه
ـنــافـذ احلـدوديــة ضـمن رئــيس ا
الـنـطـاق اجلــغـرافي لـلـمــحـافـظـة
(بري  - جوي  - بحري) على ان
يـقوم هـذا اجملـلس بإعـادة تقـييم
هــذا الــدلـــيل ســنــويـــا او كــلــمــا
اقــتــضت احلــاجــة لـذلـك عـلى ان
يكون الدوام ال يقل عن  16ساعة
يـومـيا حتـقق التـكـامل الوظـيفي
ما بـ  جـمـيع اجلـهات الـعـامـلة
ـنــافــذ احلــدوديــة. عــلى ان فـي ا
ــوذجــا يــتــضــمن هــذا الــدلــيل 
ـالـيـة لـلـقـطـاعـ لـكـشف الـذمـة ا
ـكن تـكـلـيف الـعـام واخلـاص و
جلــنــة مــشــتــركـــة تــضم خــبــراء
اســــــتــــــشـــــــاريــــــ من هــــــيــــــأة
ـستـشـاريـن في رئـاسـة الوزراء ا
واجلـهـات الرقـابـية و اجلـامـعات
العراقية ومـركز التطوير اإلداري
لوضع هذا الدليل في وقت محدد

ال يتجاوز الثالثة اشهر
ثانيا  : اجلوانب اللوجستية 

1- مـا زال الــعــمل يــعـتــمــد عـلى
مـــوارد رقــــابـــيـــة بــــشـــريـــة دون
تطبيـقات إلجراءات عمل تتداخل
فيها اجلوانب الرقابية مع توافر
ـنـافذ وجـود جـهـاز امـني داخل ا
احلـــدوديــة مـــثل االمن الـــوطــني
وجــهــاز اخملـــابــرات نـــاهــيك عن
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شـــرطــة الــكـــمــارك وغـــيــرهــا من
ـكــلـفــة بـاحلـفــاظ عـلى الـقــوات ا
ـنـطـقـة االمن الـعـام داخل هـذه ا
وهذا يحتاج الى تنشيط اجلانب
االســـتــــخـــبــــاري في عــــمل هـــذه
كـن اقتراحه األجـهزة ضمـن ما 
ـــوحـــدة في إجـــراءات الــــعـــمل ا
لـلـمـنــافـذ احلـدوديـة عـلى ان يـتم
تشـكيل  قيـادة لكل منـفذ حدودي
بــــقـــائــــد  عــــســـكــــري تـــنــــاط به
مـســؤولـيـة االشــراف عـلى  نـفـاذ
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2- تـطويـر اخلـدمـات الـفـنـية في
ـنـافـذ احلـدوديـة السـيـمـا عـمل ا
في مـوضـوعي أجــهـزة الـسـونـار
الــفـاحـصــة لـلـمــواد الـداخـلـة من
دول مـختـلـفـة وأيـضـا الـعدادات
اخلـاصة بكـميـات تصديـر النفط
ـــكن اقـــتـــراح الـــتـــعـــاقـــد مع و
ية رصينة مثل شركة شركات عا
((لـويــدز)) الــبـريــطـانــيــة لـوضع
وصــيـــانـــة مـــثل هـــذه األجـــهــزة
ـا يتـنـاسب طـرديا مع موقـعـيـا 
احلــاجــة الــفـــعــلــيــة لــكل مــنــفــذ
حــدودي عـلـى ان يـكــون تــمـويل
هـذا الـعـقـد من ريع األجـور الـتي
تـتـقاضـاهـا الـشـركـة من اجلـهات

ستفيدة. ا
3- العمل على الزام العامل في
نافذ احلدودية بتطبيق معايير ا
الي اجلودة التي تمـنع الفساد ا
واإلداري وتـــقـــلل مـن اإلجــراءات
الـروتــيـنــيـة وتـوضح بــشـفــافـيـة
إمــكــانـيــة الــتــعــريف بــإجـراءات
الـعمل في لـوحات تـوضيـحية او
ــعــامــلــة مــنــشــورات تــرفق مع ا

الـكمـركية وإلـزام متـعهـدي العمل
عايير من القطاع اخلاص بهذه ا
بــتــعـهــدات خـطــيــة مـوثــقـة عــنـد
الـكـتـاب الـعـدول يـتـحـمـلـون عـنـد
مـخــالـفــتـهــا عـقــوبـات قــانـونــيـة

واضحة.
تـخصصة 4- تكـليف الشـركات ا
ـــكــاتب في وزارة الــصـــنــاعــة وا
ـعنـية االسـتشـارية في الـكلـيات ا
بــوضع أنـــظــمــة اتــمـــتــة كــامــلــة
ـــنـــافـــذ إلجـــراءات الـــعـــمـل في ا
احلـــدوديــة  ونــشــر  مـــنــظــومــة
مـــراقـــبــــة الـــيـــكـــتـــرونـــيـــة مـــثل
الكـامـيـرات احلراريـة او الـعـادية
ــــنــــافــــذ في  جــــمـــــيع مــــرافـق ا
احلــــدوديــــة وربط  مــــنــــظــــومـــة
ـراقـبـة مع غـرفـة الـعـمـليـات في ا
ـنـافذ احلـدوديـة في مـقـر دائـرة ا
احملـافــظــة عـلـى ان تـكــون هــنـاك
ـنـافذ ـراقـبـة ا مـنـظـومـة وطـنيـة 
ـنـافـذ احلـدوديـة في مـقـر هـيـأة ا
احلـدوديـة  في الــعـاصـمـة بـغـداد
وفي حــالـة تـعــذر نـشـر وتــطـبـيق
ذلك عـلى اجلـهـات العـراقـية  ذات
كن شـار اليـها انـفا   الـعالقة ا
ية اقـتراح افضل  الـشركـات العـا
وأيـضـا باقـتراح  تـمويل الـتعـاقد
بـرسـوم  بــسـيـطـة تـسـتـقـطع  من
الرسـوم الكمـركية . هـذا النموذج
مطبق في منازلنا ح نتابع امن
راقبة نـزل من خالل كاميـرات ا ا
عــبــر (االنــتــرنــيت) فــهـل تــعــجـز
إمــــــكـــــــانــــــيـــــــات الــــــدولـــــــة عن
ــــنــــافـــذ تــــطـــبــــــــــــــــيــــقـه في ا

احلدودية ??
5- إمــكــانـيــة تــطـويــر الــعـنــصـر
ــعــنــيـة الــبــشـري فـي األجـهــزة ا

ضـمـن إجـراءات الــعـمل وتــدويـر
العاملـ في هذه األجهزة ما ب
ـنــافــذ احلـدوديــة في مــخــتـلف ا
احملافـظـات مع أهـمـيـة ان تـعمل
ــنــافـــذ احلــدوديــة عــلى هـــيــأة ا
تـعـزيـز اقـسـام التـدريـب في كـافة
تواصل احملافـظات والـتحـديث ا
لـقـاعــدة الـبـيـانـات عن الـبـضـائع
ــسـتــوردين لـضــمـان والـتــجـار ا

معايير اجلودة.
6- الــنــظــر في تــوفــيــر الــبــدائل
ـــوقــــعــــيــــة لــــفـــحـص االدويـــة ا
ـواد ـســتـلــزمـات الــطـبــيـة وا وا
ـعـايـير الـغـذائيـة وغـيـرهـا وفقـا 
دائــرة الــتـــقــيــيس والـــســيــطــرة
الـنـوعـيــة بـدال من احـالـتـهـا الى
ـنـافـذ واحـالـة فقط خارج هـذه ا
مــــا يـــحــــتــــاج الى فـــحــــوصـــات
مــخـتــبـريــة اعـلى جــودة من تـلك
ــــــواقع الــــــتـي تــــــتــــــوفــــــر فـي ا
احلــدوديــة إضـافــة الـى تــوفــيـر
مـكـتب أكـثر من مـصـرف حـكومي
نافذ بدوام ال يقل عن 16 داخل ا

ساعة يوميا.   
Íe d  gO²Hð

7- الـــعـــمـل عـــلى زيــــادة نـــقـــاط
ـركزية ضمن أي منفذ التنفيش ا
ـا يـتـنـاسب طـرديا مع حـدودي 
نـوع وعـدد البـضـائع الـتي تدخل
من خـالله فــــــضـال عن تــــــدويـــــر
الـعـامـلــ ضـمن وجـبـات الـعـمل

وايام االسبوع.
8-  تــطـويـر مـفـارز   k9 لـتـكـون
كـافيـة  في السـيطـرة  على حـركة
الــبــضـائع الــداخــلـة  واخلــارجـة
من الــنـقــاط احلـدوديــة  السـيــمـا
اخملــــــصـــــصـــــة لـــــلـــــكـــــشـف عن

تـفجـرات واخملدرات في فحص ا
مـزدوج عـنـد نزول الـبـضـاعة الى
ـينـاء مرة أخـرى عنـد خروجـها ا

منه .
9- تـــخـــصـــيـص أمـــوال من ريع
الـــــرســــوم إلنـــــشــــاء بـــــنــــايــــات
ـنافذ مـتخـصصـة للـعمل داخل ا
والـنــظــر في مـنـح الـعــامــلـ في
ــنــافــذ احلـــدوديــة قــطع أراض ا
قـريبـة لـلـسـكن بقـروض مـيـسرة.
ـكن ــا  هـذا غــيض من فـيض 
قـوله  وهي اقتـراحـات مطـروحة
ــكــافــحــة امــام اجملــلس األعــلى 
الـفـسـاد   فـبـدال  من لـعن الظالم
البـد ان تـبـدأ  سـلـطـات الـدولـة  
ولـــيـس احلـــكـــومـــة فـــقط بـــرسم
ــقـتــرحــة من خــارطــة احلــلــول ا
خالل جــدولــة زمــنـيــة لــتــحــقـيق
األهـــداف الـــتـي يـــتم إقـــرارهـــا 
وهــــــذا لن يــــــتـــــحـــــقـق  من دون
االستـعانة بـقوات عراقـية مدربة
غـيــر مـتــحـزبـة بــالـعــدد والـعـدة
الكافيـة لنفاذ القـانون في نشرها
ضمن الـرقعة اجلغـرافية للـمنافذ
احلـدودية نـاهيك عن االسـتعـانة
بــــنــــمـــــوذج إدارة اخملــــاطــــر في
ـــؤســـســـيــة حتـــديـــد الـــبـــدائل ا
ـوقعـية  فـي تطـبيق واإلداريـة وا
الـدلـيل الـشـامل إلجـراءات الـعمل
نـافـذ احلـدودية واال في هـيـئـة ا
فـان ســلـســلـة الــدومـيــنـو  لــهـذه
ــعـضــلـة تــبــقى سـائــبــة والـكل ا
ــفـــاســد احملـــاصــصــة مــتــهـم 
عــنـــدهــا عـــلى اجلـــمــيع الـــتــزام
الــــصـــمـت بـــدال مـن جـــعــــجـــعـــة
احلـــديث الـــفــارغ عن مـــكــافـــحــة

الفساد !!
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