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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمدلـله الذي هدانا لـهذا وما كنا

لنهتدي لوال ان هدانا الله ..
صدق الله العظيم..
في مـعـرض احلـديث عـن االتـفـاقـية
الـعـراقـيـة االردنـيـة لـعام 2019وما
بــعـده ,والــتـي من بــعض بــنــودهـا
يـــــتــــضح انــــهـــــا طــــويــــلــــة االجل
,,والقـابلة لتـغييـربنودها الـداخلية
ـرحـلة وتـقادم وحـسب مـتطـلـبات ا
الــقـــوانــ لـــتــواكـب الــتـــطــور في

ية,, العالقات  الثنائية والعا
ومن الكلـمة االخيرة نـنطلق الى ما
هــــــــــويـــــــــــســــــــــمـح لـــــــــــنــــــــــا فـي

العمل,,وللعراقي فقط,,
ــيـــة في االتــفـــاقــيـــة لم تــرد الــعـــا
بـــصــــورة كـــبــــيـــرة او لـم تـــوضح
واغـفـلت عـمـلــيـة االسـتـفـادة مـنـهـا

وشرحها سوف تكون: 
ــنــطــقــة احلــرة بــ --مــســاحــة ا
الــعــراق واالردن  204 كــيــلــومــتــر
مربع,اي عـشـرة اضـعـاف مـسـاحـة
ـــنـــطـــقـــة احلـــرة في جـــبل عـــلي ا
ـــفـــروض قـــابـــلـــة االمـــاراتـــيـــة.وا

لالتساع
نطقـة احلرة....انهامنطقة مفهوم ا
مــحـددة ســواءعـلـى االرض او بـهـا
جزء بـحري تـتوفـر فيهـا بيـئة عمل
وقوانـ تسمح بـانشاء مـؤسسات
اقتصادية ومن مختلف اجلنسيات
لــغــرض حتـــقــيق اربــاح ,دون دفع
ضرائب اورسوم كمركية اومكوس
وتدخلها البضائع من مختلف دول
الـــــعــــالم دون تـــــرســــيـم اال عــــنــــد

خروجها ودخول دولة اخرى.
ـنطـقة من قـبل دولة او تـدار هذه ا
مجموعة دول مشتركة في تكوينها
ـــؤســســـات خـــاصـــة مــهـــنـــيــة و
التـــخــضع لـــقــوانــ تـــلك الــدولــة
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ومن اول اخلـــدمــات لـــهــا ان تـــقــر
بــقــانــون مـعــتــمــد لـدى الــدولــتـ
,ولـيس لـقــوانـ الـدولـتــ تـاثـيـر
عليه,واالدارةاما مشتـركة اوتعطى
بصـيغة اسـتثمـارية لشـركة معـينة

. وهناك ارباح  للدولت
 ومن االن اي مـن بـــــدايـــــة االعالن
عــنـهـا  ان يـكـون لـهـا مـوقع ودلـيل
,في كال الــبـلـدين لـكي الـكـتـرونـي
يــقـيم الـعـمل االولـي لـهـا من حـجم
شترك او الراغب باالشتراك. ا
ونـحن الول مـرة نـتـعـامل مع هـكذا
مـشــروع جتـاري عـلـيه يـتـوجب ان

نهيئ الكثير للبدء
اما االردن فلها جتـربة بهذا الشان
ناطق احلـرة في مصر,,حيث مع ا
عامل صانع وا نقلت العديـد من ا
ـــطـــابع الـى مـــصـــر لـــلـــتـــمـــتع وا

ناطق احلرة. بامتيازات ا
عـــلـــيه يـــجـب دراســـة الـــتـــجـــربــة
ــصـــريـــة لــكي نـــكـــون مــقـــدمــ ا
تـــســـهــيـالت اكــثـــر لـــيـــتم هـــجــرة
ــعــامل من هــنـاك الى ـصــانع وا ا
ــنــطــقـة الــتــجــربــة اجلـديــدة في ا
والــتـي هي االولى من نــوعــهــا في
مـــنــطــقـــة الــهالل اخلـــصــيب,ومــا
يـعـانـية االقـتـصـاد السـوري امـنـيا

بالدرجة االولى فسـتنقل الكثير من
مـعـامل الـغـزل الـنـسـيج واخلـيـاطة
ـواد الـغـذائـيـة الى واحلـلـويـات وا
ــهم جــدا ــنــطــقـــة احلــرة. ومن ا ا
دراسـة جتــربـة مـنــطـقـة جــبل عـلي
ـنــطـقـة الـرائــدة مع خـصــوصـيــة ا
اجلـــديــدة,والـــتي تـــنــفـــرد بــانـــهــا
مـشـتـركـةب دولـتـ ولـيس بـدولة
واحدة اسـستهـا. وما سـيعزز  ذلك
ـنـطـقـة اجلـديـدة سـيـكون ان هـذه ا
فـيـهــا اسـتـقـرار مــالي واقـتـصـادي
خـــالي مـن الـــتــذبـــذبـــات الـــتي في
دولـهــا وخـالي من االغـراقـات الـتي
سـبــبــتـهــا عــمــلـيــة االنــظــمـام الى
ية ولم تكتمل منظمة التجارة العا
مـقومـاتـها لـدى الـدول احمليـطة في
ـنـطـقة ونـحن كـعـراق هنـاك مـهام ا
كـبـيــرة عـلى عـاتـق الـدولـة الجنـاح

التجربة هذه ومنها:
1- يـجب ان نهـيئ لـلفـكـره ونوسع
في شـرحهـا داخلـيـا اوال وخارجـيا

ثانيا
ــوســعــة في 2- اجــراء الــنـدوات ا
االحتـادات والــنـقــابـات والــقـنـوات
الفضـائية لتـوضيح ما هيـة الفكرة
والية العمل ومدى االستفادة منها
3- ادخـال مــواطـنــ من مـخــتـلف
االخــتــصـاصــات دورات تــدريــبــيـة
ـنــطـقـة لـلــعـمل كــمـوظـفــ داخل ا
وهــذا مـا يــجب ان يــثـبت في اصل
االتــفــاق الكــمــا حــدث في الــعــقـود
واالتـــفـــاقـــات الـــســـابـــقــة ودورات
ستوى في االدارة خاصة وعالية ا

االلكترونية واللغات.

4- الـغـاء الــقـانـون الــذي اليـسـمح
ـشـاركـة الـبــنـوك في االسـتـثـمـار
ـــعــامل ـــشــاركــة فـي انــشــاء ا اوا
ــــشـــاريـع االخـــرى ــــصــــانع وا وا
ـــنـــطـــقـــة احلـــرة داخـــلـــيـــا وفي ا
لــتــهـيــئــتـهــا لــلـدخــول االوسع في
االستـثمـار الذي فـشلت فـيه الدولة
فـشـال ذريـعـا ولم حتـقق اي نـسـبـة
ــــؤتــــمــــرات جنــــاح فـــــيه عـــــدى ا
والـــنــــدوات وااليـــفـــادات وصـــرف
الـرواتب حـتى لم يـرد ذكره في اي
موازنـة اي خطة لـلدولة(ومـا يفرح
فيه انه  تعديل قانون االستثمار
وحـذفت منه 76 فـقـرة كانـت عائق
ـسـتـثـمـر وبـعـد مـرور عـشر امـام ا
سنـوات على صـدوره او اكثر ,,اي

قانون هذا واي فساد اداري فيه)
وان الـبنـوك قـادرة على اخـذ الدور
الـقـيـادي من الـدولـة بـالـقـيـام بذلك
شـاركة بعض من دوائـر الدولة و
ـشاركـة تـكـون كـما وبـنـسب .....وا

يلي :
لــــــيس اقــــــراض بـل مــــــشــــــاركـــــة
ومسـاهمـة وتصل حلـد الضـمانات
والـتـعهـدات الـداخلـيـة واخلارجـية

مع  شركات التام العراقية.
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احـــدى وزارات الــدول ...بـــرعـــايــة
مـتـكـامـلـة مـالـيـا وجتـربـة وضـمان
على ان تباع حصة البنك تدريجيا
للقطاع اخلاص  حصة البنك حتى
يـنــتـقـل الى مـشــروع اخـر ويــنـمى
الــــقـــطـــاع اخلــــاص.ويـــصـــاغ ذلك
بـطريـقة حتـى التتـدخل الدولـة بها
النــــهـــــا اصـــــبـــــحت عـــــقــــبـــــة في
بــــــروقــــــراطـــــــيــــــتــــــهـــــــا غــــــيــــــر
الكفوءة,وعشناها ونعيشها االن
ـــــنــــــطـــــقـــــة وفـي الـــــداخـل وفـي ا
احلـرة.....بـعـد ان اوصـلـتـنـا خطط
ــيـا في الــدولـة الـى الـرقم 168 عـا
الدول االقل اجنازا لـلمشاريع وفي
الهشاشة الى الرقم 11 وفي االكثر

فساد الى الرقم الثامن عشر
ـوضـوع اقـتـرحـنـا ان وفـكـا لـهـذا ا
تــتــبــنى الــبــنــوك االهــلــيــة هــكــذا
ـــعـــنـــيــ مـــوضـــوع امـــام احـــد ا
ـباشـرين انبـرى سيـادته وعرض ا
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نافسة واالغراق مشاكل السوق وا
وكــانـهــا مـشــاكل لــيس بـيــد رجـال
الـدولــة بل عــوارض بــيــد االخـرين
ـــكن لـــلـــدولــة ان حتـــلـــحـــلـــهــا ال
تدريجيا مع العلم ان هناك عشرات
ـشـاريع اليـوجد اذا لم نـقل مـئات ا
منافس لها وذات فائدة التقدربثمن
على اصغر واكبر مواطن وبالتالي
الـقـطـاعـات االقــتـصـاديـة ومن ثـمـة

الدولة
من هـنـا نـبـدأ العـمل لـلـتـخلص من
الطوق الذي اسس للقطاع اخلاص
مـن اكـــثــــرمن نــــصف قــــرن مـــضى
,ولــيـكن مــهـيئ ,لــلــقـطــاع اخلـاص
سبب خلقه وقوته لقيادة التغيرات

.  ولو بعد ح
ان الــــلـه يـــــرزق من يـــــشـــــاء (ومن
اليـشــاء اليـرزقه الــله ..كـيـف نـشـاء
بالـتهيـئة لرزقـنا اوال وبحـالنا هذه
من اعـدادات صحـيـحـة ومن برامج
عـلـمـيـة ومن دراسـة جدوى...الخ)ل
يــهــيـئ الــله جال فـي عاله اســبــاب

الرزق).
وهــذه االتـفــاقـيــة فــرصـة لــلـقــطـاع
اخلـــاص ,ومــــا يـــطــــرح عن بــــعـــد
ـسافـة بيـنـها واالسـواق فهي اقل ا
ـسـافـة بــ الـعـراق والـصـ مـن ا

بكثير جدا وليس عائق
فرصـة له للتـخلص من كل مـشاكله
الـتـي يـعـاني مـنـهـا في الـعـراق من
بـيـروقـراطـيـة مـقـيتـه واتـعـاب غـير
مــــنــــظــــورة واالراضي مــــتــــوفــــرة
وخــــدمـــــات في مـــــســــتـــــوى دولي
ويـنـسى موضـوع الـطاقـة لتـشـغيل

عامل. ا
امـــا مــوضـــوع الــتـــمــويـل النــشــاء
نقول شاريع وتـطوير وصيـانة ا ا
مـنها فـستـكون مـتوفرة ومـتنـافسة
الن هـنـاك دخول جـديـد من الـبـنوك
االردنــيـــة ذات الــتــجــربــة اجلــيــدة
ودخــول بــنـوك عــربــيــة واجـنــبــيـة
كـثيـرة والعـمـليـة يجب اسـتغاللـها
لـتـقـويـة الـقـطـاع اخلـاص الـعـراقي

فيها لينتقل الى الداخل ,
بـان يـهـيئ لـبــرنـامج عـمل مـشـتـرك
بـ الــبـنــوك الـعــراقـيــة واالردنـيـة
واحلـد من الــتـنـافــسه والـتــسـقـيط

جــانب انــتــقــاداته الالّذعــة أحــيــانًـا
ا أوتي به من للعملية السياسية و
قوّة وفـاعلـية وتـأثـير مـازال شريـكًا
أساسيًا في الـعملية الـسياسية على
ـتـعـاقــبـة. كـمـا أنه مـرّ احلـكـومــات ا
تقـلّد مـراكز مـتـقدمـة في شبه الـدولة
الـعراقـيـة منـذ السـقوط في 2003 ما
ـنـحه الـريـادة في تـوجيه ـكن أن 
ــرتــقب نــحـو شـيء من بـرّ ــســار ا ا
األمان هذا إنْ كُـتب له النجاح. إذن
مـا الـعـبـرة من الـتـشـكـيل الـسـيـاسي
اجلـديد الـذي يـقـطع طـريق االنـتـماء
إلـــيه أمــام كلّ مـــتــحـــزّب أو مــتــذرّع
بـحــزب أو كـتــلـة حــ تـأكـيــده عـلى
ــشـاركـة الــشـخــصـيــة الـوجــدانـيـة ا
والوطنية بـعيدًا عن سطوة األحزاب
السـيّمـا الـديـنيـة مـنهـا الـعامـلـة على
الــســاحــة والــشــريــكــة بــالـغــرف من
ـناصب أو مِن ـكـاسب واقـتنـاص ا ا
ـتــشـدقــة بـأهــداب الـطــائـفــيـة تــلك ا
ـــذهــبــيـــة الــتي لم تـــغــادرهــا في وا
حـقـيـقـة األمـر بـالـرغم من الـتـصـريح
بـــــــهـــــــذه فـي وســــــائـل اإلعـالم وفي
ــؤتـمـرات? الـلــقـاءات واحلـوارات وا
سؤال مـحيّـر وبسـيط في آنٍ معًا. إنّ
الـشـعـور بـاحلـاجـة لـتـفـعـيـل الـنـظام
ــيــاه بــهـدف الــســيــاسي وحتــريك ا
خبط هـذه األخيرة لـترقّب شيء قادم
ـقــصـود من هـذه ـا هــو ا جــديـد ر
اخلــطــوة الــغــريــبــة بــعض الــشيء

الـسياسـية أو حتى وطـنية فـاعلة أو
ـــشـــهـــد الـــســـيـــاسي غـــائـــبـــة عن ا
ـضـطـرب منـذ أكـثـر من سـتـة عـشر ا

عامًا.  
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سـوف لن أسـمح لـنـفـسي بـاخلـوض
ــبــاد أو في مـــفــردات األسـس أو ا
اخلطـوط العريـضة التفـصيلـية لهذا
الـتشـكيل. ولـكنّي مـقتـنع كل القـناعة
بـأنّ من شأن هـذه اخلـطوة أن تـكون
خـــيـــطًــا آخـــر من خـــيــوط الـــرغـــبــة
ــنـهج الــسيّء والــسـيـاق ــغـادرة ا
الـفـاشل لـلـنـظـام الـسـيـاسي الـسـائد
الـذي تشـكّل بعـد سقـوط رجل الدولة
الــقـوي الـذي حــكم بـاحلـديــد والـنـار
ــــرّ والــــعـــــلــــقم وأذاق اجلــــمــــيـع ا
بـالــطـريـقـة الـدرامـيـة الـتي حـصـلت.
ولـوال قـناعـة مـؤسس هـذا الـتـشـكيل
اجلديد ومَن معه من مريدي السلطة
ومن الــوطـنـيــ وكـذا من الــنـاقـمـ
عــلى الـــنــظــام احملــاصــصي الــقــائم
ـا جاء به لـطـرحه في خضمّ حـالـيًا 
ــؤتــمــرات ــتــشــابــكــة وا األحــداث ا
ـــنــــعـــقـــدة لـــنـــاشـــطـــ وســـاســـة ا
ومــســؤولـــ ســابـــقــ فـي الــدولــة
ووسط زحــــمـــة وســـائـل الـــتـــواصل
ــتـفــاعـلــة مع رغــبـات االجــتـمــاعي ا
وتطلعات الشـارع بتغيير مرتقب في

النظام السياسيّ القائم. 
فــهـو من حـيث احلـدث والـواقع إلى

تــواردت ردود أفـعـال مـتـبــايـنـة بـعـد
إعالن أحــــد أعــــمــــدة الــــســــيــــاســــة
اخملضرم في العراق اياد عالوي
عن تأسيـسه لتشكـيل سياسيّ جديد

نبر العراقي".   حتت مسمّى "ا
هناك مَن يقرأ أسطرًا عديدة في هذه
اخلـطـوة السـيّمـا وأنّ الـسـيد عالّوي
ســيــاسـي له بــاع طــويـل في ســيــاق
األحـداث الـسابـقة لـلـغزو األمـريكي-
تـقاطـعة الغـربي للـبالد والـراهنـة ا

واخمليبة لآلمال. 
فهو مازال يحـتفظ بشيء من اللياقة
الـسـيــاسـة في الــتـوجـيه والــتـحـدّث
والـتـصـريح والـتـوضـيح والـتـحـذيـر
والــتـــهــديــد من مــســتــقــبل قــا في
مـناسبـات كثيـرة ويدعـو مثل آخرين
ّن تـبــقت لــديــهم ذرّات قـلــيــلـة من
االنتـمـاء الـوطـني من أجل اسـتـعادة
الـعـراق دورَه في احلاضـنـة العـربـية
واإلقليمية والدولية على السواء. قد
ال يظـهـر للـبـيان مـا تـعنـيه مـثل هذه
ــــبــــادرة اخلــــطــــوة اجلــــديــــدة أو ا
بـــاألحــــرى من حــــيث أهــــمـــيــــتـــهـــا
وفاعليتها في هذا الوقت بالذات إالّ
أنّـهـا بالـتأكـيد لم تـأْتِ مِن فراغ كـما
أنه بـــحــسـب اعــتـــقـــادي ال يــقـــصــد
إلـــقــاءَهــا عـــلى عــواهـــنــهــا من دون
ا تمـحيص وتفكـير وحيازة مـسبقة 
حتـتـاجه من ضـوء أخـضـر من جـهـة
أو جـهات متـنفـذة أو راعية لـلعمـلية

األمـريــكي وفق مــقــاسـات الــشــركـاء
ـال بـأيّ الالّهـثـ وراء الــسـلـطـة وا

ثمن.
 بل واألكــثــر من هــذا وذاك أنّ هــذه
ـعـظـمـهـا األحـزاب الـتـي انـتـهـجت 
اإلسالم الـسيـاسيّ منـهجًـا للـوصول
إلى غـايـاتهـا وأطـمـاعـهـا وتـراقصت
مع األحــــداث عــــلى أنــــغـــام الــــوتـــر
الـقـوميّ والــعـائـلي والـعـشـائـري في
ـنـاسـبات واألدبـيـات قـد وأدت اية ا
فـرصــة النــتـصــاح الـواعــز الــوطـنيّ
ـا هي باقية في الـسلطة. وبروزه طا
وهكذا بدا الشعب والبلد معًا رهائن
بــأيــدي سـاســة الــصــدفـة والســيّــمـا
مــــزدوجي اجلــــنــــســــيــــة واألغـــراب
والــدخـالء عــلــيـه وعــلى الـــعــمـــلــيــة

السياسية ككلّ. 
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فـقــد غـدا اجلـمـيع ومــعه مـؤسـسـات
الـدولة بال اسـتثنـاء شئـنا أم أبـينا
تــوابع لــهـذه األحــزاب وأجــنــداتــهـا
ومــخــطـــطــاتـــهــا مـن دون أن يُــتــرك
بــصـيص أمـل لـلـتــخـلّص مـن الـهـوّة
الـسـحـيــقـة الـتي وقع فــيـهـا الـعـراق
وأهـــــلُـه. حـــــتـى اإلعالم الــــــرســـــميّ
ــتــعــددة واخلـــاص ووســائــلُــهــمــا ا
أصــبــحت تــخـضع ألجــنــدات بـعض
ـر وفق ــتـــنـــفــذة وتُـــســـيـَّ األحـــزاب ا
اســــتــــثـــمــــاراتـــهــــا الـــســــيـــاســــيـــة
ـالـيـة عـبـر مـكـاتب واالقـتـصـاديـة وا
اقتصادية تتحرّك كالبيادق وكخاليا
ل حتفـر ما شـاءت وتأكل مـا تشاء
ّـا فـوق وحتت األرض.  يـقـيـنًا إن
ـنـبر الـعـراقي لـو كُـتب له الـنـجاح ا
واطن وحتلّق حـوله الشرفـاء من ا
الغيارى ومن الوطني األصحاء في
ـسـتـندة ـبـاد ا الـفـكـر والتـوجّه وا
ـــــقــــراطـــــيــــة واحلـــــريــــة إلـى الــــد
واإلنــسـانـيــة سـيُـكــتب له حظٌّ وافـر
لـلبـدء بـتـصحـيح الـنـظام الـسـياسيّ
الـقــائم عـلى الـتــوافق واحملـاصـصـة
وتــقـاسم الــسـلــطـة بــهـذه الــطـريــقـة
ـــقــيـــتــة أوالً ومـن ثمّ الــبـــحث عن ا
مـخارج عـمـلـية وحـقـيقـيـة للـتـخلّص
ـستـشريـة كاألمـيبا من آفـة الفـساد ا
ثـانـيًـا وفـرز الـدخالء واألغـراب على
مـسار الـعمـلية الـسيـاسيـة والغازين
ــقـــتــحــمــ مــؤســســـات الــدولــة وا
مـفـاصل الـسـلـطـة من صـغـيـرهـا إلى

كبيرها ثالثًا. 
ولــو حتـقـقـت هـذه أو أجـزاء كــثـيـرة
منها حـينئذٍ سنجـد البلد في طريقه
إلى الــتـــعــافي وقـــد تــنــفـسَ شــعــبُه
الصعداء بعد محنته الطويلة بسبب
اخـتــراق مـنــظـومــته الـوطــنـيـة وأنّ
مشاكله في طريقها إلى احللّ بعودة
ـؤســسـات الـتي حــثـيـثــة إلى دولـة ا
ــســاواة وحق تــضـــمن الــعــدالـــة وا
اجلـمـيع في الــثـروة والـسـلـطـة وفي
حــريـة الـتـعـبـيــر والـفـكـر والـدّين من
دون تمـيـيز وال تـأثـير وال تـهـديد وال
مــحـابــاة وال اســتــفــزاز في الــشـارع
والـسـاحــات الـعـامـة وال مـبـالـغـة في
غاالة في هذه الشعائر اخلاصة أو ا

جميعًا. 
فالـغـيرة الـعـراقيـة مشـهـود لهـا ح
تُــنـتــخى وتُـرفع الــرايـة شــرفًـا وعـزّا

وبهاءً وفخرًا.

ـعـادلـة جـديـدة في والـتي قـد تـمـهّـد 
مــراكــز الـقــوى الـتي اســتــقـطــبـتــهـا
أجــنــدات اإلسالم الـســيــاسي طـيــلـة
ــنـصــرمــة بـاســتـثــنـاء الــســنـوات ا
أحـزاب قليـلة ادّعت الوطـنية ومـنها
حـزب عالّوي نـفـسه وأخـرى قـومـية
كوّنات ال حول ّن تعود  أو غيرها 

لها وال قوّة.  
ال غـرابــة أنّ فــئـة من الــســيـاســيـ
ـعـتـدلـ عـلى قـلّـتـهم ومَن يـقـتـفي ا
أثـرهم من النـاشطـ والبـاحث عن
ــال بــهـــرجــة الــســـلــطـــة واجلــاه وا
ومعهم مـثقفون حائـرون بأمر الدنيا
وغـرائب األعمـال والـسلـوكيـات التي
ال تـمتّ لـلـسـياسـة الـصـادقـة بـصـلة
مــتـــفــقــون فـي الــرؤيــة والــتـــحــلــيل
واإلرادة عـــــلى وجــــود ثـــــغــــرات في
الـنـظام الـسيـاسيّ القـائم الذي يـدير
الـبالد والــعـبــاد بـأســلـوب الــتـوافق
اخلـائب والـنـهـج الـطـائـفي الـفـاشل
تــمــامًــا كـمــا يــضـمــرون خــيــبـة أمل
ويــتـــخـــوفـــون من الـــقـــادم األســود.
فـالبيـئة الـسياسـية لـيس في العراق
نـطـقة كـلـها وحده فـحـسب بل في ا
تطـفو اليـوم على صفـيح ساخن بعد
أن أصبحت حاضنـة جيدة لالنقسام
ـصالح ومـرتعًا الـسياسيّ وتـقاطع ا
ذهبيـة الدينية شاريـع الطائفيـة وا
ومـنــهج الـتـهـمــيش واإلقـصـاء الـذي

يديرُه مثلّث السلطة منذ 2003.
لـذا ليس مسـتغـربًا أن نـسمع صوت
عالّوي صـادحًـا ومـغـرّدًا مع أصوات
الـــشـــارع ومـــتـــرافـــقًـــا مع نـــغـــمــات
ــطـالـبـ ـتـظــاهـرين وصــيـحـات ا ا
بــاإلصالح والــتـغــيــيــر في ســاحـات
اجلـــمــعــة في بـــغــداد واحملــافــظــات
ـنـتفـضـة مـنـذ سـن وال مِـن سامعٍ ا
صـادق وال مِن مـجـيـب حقـيـقي. وإذا
كــان الـســيــد عالّوي يـدعــو لــنـقــاهـة
الـنظـام السـياسيّ الـقائم ويـحذّر من
داعش جـــديــــد مـــرتـــقـب ويـــحـــرّض
ـــشــاريع لــلـــوقـــوف بــقـــوّة بـــوجه ا
الطـائفيـة التي حوّلت الـبالد وأهلَها
إلـى تـــــابع خـــــانـع ال يـــــتـــــحــــرّك إالّ
باستشـارة األسياد وبإذنٍ من جهات
مـتـنـفـذة فـيـهـا فـذلـك لـشـعـوره ربّـما
ـقـبـلـة عـلى الـبـلد ـرحـلـة ا بـقتـامـة ا
وأهـــلِه وبــغــيـــة اســتــبــاق األحــداث
واالســتــعــداد لــهــا مــخـافــة أن "يــقع
الـفـأس عـلى الـرأس" كـمـا يُـقـال. لـقـد
تـأكـد مـن خـبـرات مــتـراكـمــة لـسـنـ
تنفذين في أعلى هرم متتالية بأنّ ا
الـدولـة ونـقـصدُ بـذلـك أحزاب وكـتل
تمثل بشيعة العراق ثلّث احلاكم ا ا
ـتقـاسـمـ السـلـطة وسـنّته وكـرده ا
ــتـمــتــعـ األكــثـر ـال واجلــاه وا وا
بــكـعـكــته الـتي درّت ذهــبًـا وعـقـارات
ودوالرات لم يـكن أغـلــبُـهم يـحـلـمـون
بــفــتــاتــهــا يــومًــا يــضــعــون الــيـوم
مــصــاحلـــهم احلــزبــيـــة والــقــومــيــة
والـشــخـصـيـة قـبل مـصـلـحـة الـبالد.
فـحـينـمـا قـربت االنـتخـابـات تـزايدت
الــتــصــريــحـــات وكــثــرت الــلــقــاءات
وتــــشـــعـــبت الـــدعــــايـــات واحـــتـــلّت
الكتـابات صفحـات اجلرائد ووسائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي والـتـغـريـدات
فيـها. وكلّ هـذه كانـت تنـتقـد النـظام
الــســـيـــاسيّ الـــذي فـــرضه الـــغــازي
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وانــفـتــاحـهــا عــلى الـعــلم اكــبـرمن
انــفـتــاح الـعــراق وبــاالخـتــصـاص

الذي ترغب به
5 Q² «  U dý

وهـنـا البـد ان نـكـون مـنـفـتـح مع
الــعــالم في الــتــعــامل مـع شــركـات
الــتــامــ الــتي هي احــدى االمــور
ـهمة في عـمليـة االنشاء تـبعة وا ا
الـصــنـاعي والـتــجـاري الطـمــئـنـان
كـــافــة االطــراف  ,والــتـي نــفـــتــقــد

ثقافتها في العراق ,
- مـاهو دور احلـكـومة االن  وهـنا
تـســكب الـعـبـرات من الـبـديع جـدا
ان الـــســـادة الـــوزراء احملـــتـــرمــ
وضوع وشخصية عني بهذا ا ا
السيد رئيس الوزراء احملترم ...لم
يـعـلــنـو عن بــرنـامج عــمل اوخـطـة
الجنــاح هـذه الــعـمــلــيـة بل انــبـرو
بــــــالـــــرد عــــــلى هــــــذه اوتـــــلـك من
ـالحــظــات وحــتى االنــتــقــادات وا
السـادة االكادميـ فقط يـوضحون
اهــمــيــة هــذه الــعــمــلــيــة من خالل
ــقــاالت مــتــابــعــتي لــلــعــديــد من ا
وحـضــورنـا لـلــعـديــد من الـنـدوات
,كــــان مــــوضــــوع بــــرنــــامج عــــمل
احلـكـومة غـيـر مـوجود,ولم نـسمع
ــنـاطق احلـرةاي تــعـلـيق لـهــيـئـة ا
اوحــتـى حــضـورة او حــتـى نـدوى
(بل مـؤتـمـر) تـقـومـهـا بـدعـوة ذوي
الـــعالقـــة مـن الـــصـــنـــاعـــيـــ اوال
والـتجـار ثـانيـا ومـقدمي اخلـدمات
والـتي نـفتـقـد شركـات مـتخـصـصة
ي وان لها والـقانونيـ واالكاد
اليــعـطى لـلـمــشـارك ربع سـاعـة في
عـرض دراسته ولـلمـسـتفـسر ثالث
دفـائق لـلتـعـليق واالسـتـفسـار كـما

جرت العادة لذلك
مـن هـنـا نـقـتـرح اخلـطـوط  الـعـامة

وضوع:- لهذا ا
- اصـدار قـوانــ لـتـهـيــئـة الـعـمل
ا ناطق احلره ليس الداخليةر با
شتركة منها وجدة بل الدولية وا
- الــتــســهـيالت الــداعــمــة النــشـاء
مـشاريع صـناعـية كـبيرة ومـن ثمة

متوسطة ومن ثمة صغيرة
نتج من - التـسهيالت السـتقبـال ا

شاريع . هذه ا

ـصارف الـقـطـاع اخلاص - الـدعم 
واحلمـد لله اليـوجد لـدينـا مصرف
بتـصـنيف دبل بي ,,بـاليـة تمـكنـها
ـنـافـسـة لـلـمـصـارف الـقـادمـة من ا
والول مـرة يسـمح لـها بـفـتح فروع
خـارج احلـدود الـعـراقـيـة بـاعـتـبـار
نطـقة احلرة دولـية حلد ما,,وهل ا

توجد تشريعات لدينا لذلك 
- دعـم شـركـات الـتـامـ الـعـراقـيـة
مـاديا وتـشجيـعهـا على فـتح فروع
نطـقة وعلى االقل تـتبنى لهـا في ا
ـشاريع الـعارقـية والـتي ابتـعدت ا
عنها في الداخل جملة وتفصيال
واصدار تشـريعات لتـناسب العمل

ناطق احلرة في ا
ـــــــوقـف مـن االحتـــــــادات - مــــــــا ا
ـــهــــنـــيــــة ومـــدى والـــنــــقـــابــــات ا
مــشـاركــتــهــا في تـقــد اخلــدمـات
واالرشــــادات لـــلـــقــــطـــاع اخلـــاص

العراقي على االقل 
ـمــكن حـصــر مـوضـوع - هـل من ا
مـعـ تـتـبـنـاه الـدولـتـ فـقط دون
دخــــول طـــــرف ثـــــالث وايـــــا كــــان
وباخلصوص اخلـدمي وهل هيئنا

شركة لذلك ولو بالقسم العراقي 
- هل هـناك خـدمـات مجـانـية تـقدم
لــلـمــسـتــثـمــرين والــعـامــلـ  ومن
يـتـحمـلـها ام لـلـقسم الـعـراقي على

العراقي
- توفير الطاقة للمنطقة :

{ بـــــــــــالـــــــــــغــــــــــاز ومــن حــــــــــقـل
ـدانـبوب مـبـاشر لـلـمنـطـقة عكاز,
احلرة,هل للمعني هذه الفكرة

ـعـامل لـتـولـيـد الـطاقـة وتـشـغـيل ا
ركزية  والتدفئة ا

ــشــتــقـات بــانــشــاء مــصـفى { بــا
اونــصب مـصـفى بــطـاقـة مـئـة الف
بــرمــيل يــومــيــا او يــزيــد وحــسب
الـــتــقـــديــرات االولـــيــة وخـــامه من
ـتـاجرة الـعـراق ولـسـد احلـاجـة وا
بالفائض منـها واكيد خارج حصة
اوبك ,كما يجب ان تكـون االتفاقية

العراقية االردنية ,
ام ســنـتــركــهـا جتــهــز من اجلـانب

االردني فقط
ـــــــــا تـــــــــصل مـالحـــــــــظـــــــــة ....ر
االســــتـــــثــــمــــارات الـى اكــــثــــر من

ــمــلـكــة االردنــيـة تــخــصــيـصــات ا
الــهــاشــمــيـة كــدولــة ..هل هــيــئــنـا

انفسنا لذلك
هـذا مـايـتـعـلق بـالـظـرف اخلـارجي

للقطاع اخلاص والدولة .
- اما فيما يتعلق بالقطاع اخلاص

الداخلي:-
 ..هل ان الــقـطــاع اخلــاص نــفـسه
مـهـيئ ليـقـود جتـربة  او لـيـخوض

التجربة 
ان ما يتـرتب على الـقطاع اخلاص
ــا يـــتــرتـب عــلى الـــدولــة اكــبـــر 
تـلك مواكـبة وسائل واقوى فـهل 
نـافسة تـلك امكـانيـة ا الـتطـور و

طالبات  ام نبقى با
ــعـامل ..مــاهي اجلـدوى مـن نـقل ا
نشـئة في الدول االخـرى بتمويل ا

لكيةعراقية  عراقي او 
..مـاهي الـتـفـضـيالت الـتى سـتـقدم
ـئة وحتى للـمنتج الـعراقي مـئة با
بــنـــســبــةاقل لــكـي تــدخل الــعــراق

تشجيعا
ــوضــوع ـــكن مــعــامـــلــة ا .. هل 
بـســوق االسـهم واالسـتــثـمــار بـهـا

وللقطاع اخلاص
ـنـظــمـات الـقـطـاع ..نـحن نـهــيب 
اخلـاص ان التــفـوت هـذه الـفـرصـة
ـيـة وان جتـتمع لـلـدخـول الى العـا
ــــنــــظــــمـــات مـن احتـــادات هـــذه ا
ونـقـابـات لـتـحـدد اولـويـات الـعـمل
ــنـــطــــــقــة وبـــالــتـــالي تــدعم فـي ا
داخـــلـــيــــا من قـــبـــلــــهـــا ومن قـــبل

احلكومة.
واخـيــرا ولــيس اخــرا هل اشــتـرك
الــقــطــاع اخلــاص واحلـكــومــة في
حتـديـد اولـويات الـصـنـاعـات التى
نـحـتاجـها داخـلـيا وكـمـية احلـاجة
لها لتـحديد الطاقـات للمصانع في
ــنــطـقــة وامـكــانــيـات تــطـويــرهـا ا
مــــســــتـــقــــبالوعــــلى اقـل تـــقــــديـــر
االســتـهالك احملــلي والــصــنــاعـات
الـتكـمـيلـية فـي الداخل او الـنصف

مصنعة.
ودورهـــافي تــــهـــيـــئـــة الـــقـــوانـــ

اخلاصة لذلك
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وسومة " اسـتعدتُ وأنا أستمع إلى محاضرة البروفسـور الكردي العراقي شيرزاد النجار وا
األخـوّة العـربيـة- الـكرديـة وحـوار العـقالء" عـبارة هـنري كـيـسنـجـر وزير اخلـارجـية األمـريكي
وقع كن أن يـدرسه ليحظى با ومـستشار األمن القومي األسـبق ح سأله أحد الطـلبة عما 
الذي وصـل اليه  فـأجاب " الـتـاريخ والفـلـسفـة" وهـما الـقضـيـتان األسـاسـيتـان اللـتـان كانـتا
حـاضرت في حديث شيـرزاد النجار في "منـتدى حتوّالت - مركز ألف" في بـيروت وبحضور
متـميز والفت لنخبة فكرية وثقافيـة وسياسية. التاريخ والفلسفة اللـذان اعتمد عليهما كيسنجر
ـي بارزين وهـو يتقـدّم الصـفوف في "تروسـت األدمغة" أو " مـجمّع الـعقول" الـذي ضمّ أكاد
مـنـذ عـهـد الـرئـيس جـون كـيـنـدي  الذي اغـتـيل في 22 نـوفـمـبـر/تـشـرين الـثـاني الـعام 1963
أصـبح له شـأن كـبـير فـارتـقى من جـاء مـنه سـلّم الـدبـلـومـاسـيـة واألمن الـقـومي فـإضـافة إلى
كيـسنجر كان هناك زبيغينيو بريجنسكي ومادل أولبرايت وستيفن هادلي  وكونداليزا رايس
. الـدعوة حلـوار عـقالء تُـقـرأ من عـنوانـهـا حـ يـتعـلق األمـر بـالـعالقـة الـعربـيـة- الـكـردية من
ـوحـدة واجلامـعـة وجتنّب ـشـتركـات ا مـنظـور فـلسـفي  وتـاريـخي حيث ركّـز احملـاضـر على ا
ـفاهـيم ولـيس حـوار الـبارود ـشـتـتة والسـيّـمـا بـالدعـوة حلـوار الـقـيم وا ـفـرقة وا اخملـتلـفـات ا
تبـادلة. وال تستند أهمية الوعي بالتاريخ نافع ا شتركة وا صالح ا والـدم وذلك انطالقاً من ا
اضي مضى بكل ما له وما عليه فالسلفيون وحدهم يعيشون في وفلـسفته على استعادته  فا
ـاضي  لـكن اسـتـحـضـار الـتـاريخ غـيـر اسـتـعـادته والـهـدف مـنه هـو االسـتـفـادة من دروسه ا
ـا يؤدي إلى جتـاوز األخـطاء والـثغـرات والنـواقص الـتي رافقـته وهـو ما يـنطـبق على وعـبره 
عـاصر ومـنذ قـيام الـعالقة الـعربـية- الـكرديـة خصـوصاً وأن األكـراد تـعرّضـوا في التـاريخ ا
الـدولـة الـعـراقـيـة إذا أردنـا احلـديث عن الـعـراق إلى اضـطـهـاد وتـمـيـيـز مـزمن ومـعـتّق دون
نسيان أخطاء قيادات احلركة الكردية وتأثيرات القوى اخلارجية اإلقليمية والدولية التي ظلّت
وما تـزال تعمل إلضعاف الطرف ولتعزيز نفوذهـا ومواقعها  وخصوصاً القوى الكبرى التي
ـصـاحلـها ـشـاكل واالخـتالفـات  إرضـاء  كـثـيـراً مـا أجّجـت احلروب والـصـراعـات وعـقّـدت ا
األنـانـيـة الـضـيقـة بـل قـدّمت وعـوداً لـهـذا الـطـرف أو ذاك ونـكـثت فـيـهـا. وقـد أثـبتـت الـتـجـربة
التـاريـخيـة فـشل جـميع احلـكـومات الـدكـتاتـوريـة والشـوفـيـنيـة واالسـتبـداديـة في حلّ القـضـية
ا يـنسجم مع التطور الكـردية وتلبية مـطامح الشعب الكردي في الـتعبير عن كيـنونته وهويته 
الكـوني مـثـلـمـا لم تـنـجح احلـركـات الكـرديـة في حتـقـيق طـمـوحـاتـهـا ومطـالـبـهـا عـبـر احلـلول
دني وصوالً الـعسكرية والعنفيـة وهو ما يتطلب البحث بل واالستـثمار في احلوار السلمي ا
ـتبادل بحـقوقهما وتـقرير مصـيرهما في إطار للـمشتركـات التي ترضي الطـرف باالعتراف ا
تـكـافـئة. ـواطـنـة ا سـاواة والـشـراكة وا ـتـبادلـة وعـلى أسـاس ا ـنـافع ا ـشـتـركة وا ـصالح ا ا
شـترك ومعـاً وعلى أسـاس اإلقرار بالـتنـوّع والتعـددية هو وأكّـدت التجـربة أيـضاً إن العـيش ا
ـطلـوبـة وهو مـا ينـبـغي أن يكـون حـوار عقالء الـسبـيل الـكفـيل لـوصول احلـوار إلى الـنتـائج ا
ـسبـقـة بل هـدفه الـتـوصل إلى مـا هـو مشـتـرك ونـافع  السـيّـما خـارج دائرة االصـطـفـافـات ا
بـتعـظيم اجلـوامع وتقـلـيص الفـوارق وباحـترام الـهـويّات اخلـصوصـية فـي إطار الـهويّـة العـامة
اجلـامعـة األمـر الـذي يـقتـضي إرسـاء ذلك بـصـيـاغات دسـتـوريـة وقـانونـيـة انـطالقـاً من الـقيم
ـقـراطيـة والـعـدالة ـنـطـقة في الـتـنـميـة والـتـحرّر والـد شـتـركـة التـي تخص شـعـوب وبـلدان ا ا
االجـتماعيـة وتوحيد كـياناتـها فضالً عن انبـعاثهـا احلضاري التي هي رافـعات ألي مشروع
نـهضوي. وإذا كانت الـدولة العراقـية قد عانت مـن ضعف الهيـاكل والتراكيب احلـكومية وشح
احلـريـات منـذ تـأسـيسـهـا في الـعام 1921 فـإنـها عـانت من مـشـكلـة كـردية تـفـاقـمت مع مرور
لّا مـصطفى البارزاني. وإذا عاصرة بـقيادة ا األيـام بثورات وتمردات أهـمها الثورة الكـردية ا
كان شـعار " على صخرة األخوة العربية- الكردية تتحطّم مؤامرات االستعمار والرجعية" قد
ـقراطـية لـلعراق جسّـد تطـلعـات اليـسار العـراقي منـذ الثالثـينـات فأصـبح في السـتينـات "الد
ا واحلـكم الذاتي لـكردسـتان" شعـارًا لعـدد غيـر قلـيل من أطراف احلـركة الـوطنـية الـعراقـية 
فيها احلركة الكردية. وقد كانت أول إشارة لالعتراف بشراكة العرب واألكراد في العراق في
دســتـور الـعـام 1958 الـتـي تـعـززت بــصـدور بـيـان 11 مـارس/آذار/ 1970 وإصــدار قـانـون
احلـكم الذاتـي العام 1974 لـكن ما حـصل من تداخالت خـارجيـة وطغـيان داخلـي ناهيك عن
ثـلـة باحلـرب العـراقيـة- اإليرانـية 1980-1988 ومن ثـم احتالل الـعراق ظـروف موضـوعيـة 
فـي العام 2003 أوجـد صراعـات وتشـظّيـات جديـدة في العالقـات كان آخـرها الـتوتـرات التي
حـصلت عشية وخالل حملـة االستفتاء الكردي في  25 سـبتمبر/ أيلول/2017 ومـا صاحبها
وأعـقبـها من ردود فـعل األمر الـذي يطـرح مجـدداً ضرورة اسـتحـضار عِـبَر الـتاريخ ودروسه
وفلـسـفته كي يـكـون احلوار عـقالنيـاً ويـديره عـقالء. ال ينـظـر كيـسنـجـر إلى مقـولـة الفـيلـسوف
ـاني هيغل من أن التاريخ ماكر ومخادع إلّا من  زاويـة البحث في األخطاء لعدم تكرارها األ
وإلّا فـالتاريخ ال يعيد نفسه بل يُنظـر إليه ليُستفاد منه بالقـياس وتلك هي فلسفته األساسية
واجـهة كن الـتسـلح  وهي فـلسـفة وتـاريخ العالقـة العـربيـة - الكـردية. وبـالـتاريخ والـفلـسفـة 
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