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W Ëœ ¡UMÐ WÝbM¼
وجب عـقد مـناهج عـمل األحـزاب 
دســـتـــوري وطــــني شـــامـل يـــلـــغي
ــوذج احملــاصـــصــة الــطـــائــفــيــة
والعـرقية بـفرضيـة هندسـة جديدة
ـخـتلف تـمـثل اغـلـبيـة الـعـراقيـ 
اطـيافـهم االجتـماعـية مـا ال يقل عن

 10 محافظات في حدها األدنى.
ثـانيـا: يفـترض بـاألحزاب الـوطنـية
الـــتي تـــســتـــهـــدف دخــول حـــلـــبــة
ــان ــنــافــســة النــتــخــابــات الــبــر ا
قـراطية االحتادي فـهم مهـنة الـد
كـــخــطــوط عــمل مـــتــوازيــة  تــبــدأ
ـأسـسـة نـشـاطـاتـهـا احلـزبـية  ال
تكون لـها اية اتـصاالت خارج اطار
ـكن ان يوقعها حتت ا  الدولة  
طـــائــلـــة احملـــاســبـــة الــقـــانــونـــيــة
بالتخابر مـع قوى خارجية  حصر
ـارسة الـسالح بيـد الدولـة  كون 
الـعنف لـلـحفـاظ عـلى االمن واألمان
الـعــام ومـهـمـة نــفـاذ الـقــانـون بـيـد
الــدولـة حــصـرا ال تــمــول احلـمــلـة
االنــتـــخــابـــيـــة ألي حــزب بـــأمــوال
ــكـن ادراج نــصـوص خــارجــيـة  
عقابية صارمة واضحة في قانوني
االنــــتـــخــــابــــات واألحـــزاب بــــهـــذا
ـــضـــمـــون فـــمـــا جـــدوى تـــكــرار ا
احلـــــديث عـن رفض األغـــــلـــــبـــــيــــة
ـطـلق ــا ا ـتــصـديــة لـلـســلـطـة ر ا
ــفــاســـد احملــاصــصــة حــتى بــات
ن يـظــهـرون في وسـائل الـكـثــيـر 
االعالم من كـــبــار الــشــخــصــيــات 
بـوصف محـلل سيـاسي غـير مـعني
بــــحــــلــــول أزمــــات اقــــتــــصــــاديــــة
ومــجــتــمــعــيــة صــارخــة لـعـل ازمـة
الكهـرباء ابرزهـا اكثر من توظـيفها
ـومة لـتـسـقــــــــــيط االخـر غـيـر  د

شوه للدولة . هذا النتاج ا
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 ثـــالـــثــــا : احملـــور الـــذي لـم يـــحظ
بـــاهــتـــمــام أي  حـــزب عــراقي  بل
وحــــتى إدارة الــــدولــــة  فــــهم رأي
ـجـريـات االحـداث  ولم الـشــعب  
اجـد أي نـدوة تـعـقـد عـلى مـسـتـوى
مـراكـز األبـحـاث جـامـعـيـة رسـمـية
كانت  ام ضمن مؤسسات الدولة 
حتــــاول وضـع هــــذه احلــــلــــول في
بــرامج تـــطــبـــيــقـــيــة  تـــشــرف عل
تـطبـيـقـها  من خالل جلـان مـجلس
الــنـواب واألمــانــة الـعــامــة جملـلس
ــســـتــشــارين الـــوزراء وهــيــئـــات ا

الية الضخمة. بامتيازاتهم ا
 فـاجلــمـيع يـشــخـصــون األخـطـاء 
ويــــــــحــــــــددون الــــــــفــــــــجــــــــوة في
االستراتيجيات الوطنية  لكن دون
ســـؤال الـــشـــعب عـن رأيه في هـــذه
ـــكن ان األمـــور. وابـــسـط ســـؤال 
نـطـرحه فـي إعـادة هـنـدسـة الـدولة
عن تــلك األمـوال الــتي صـرفت دون
حتـقيق نـتائج مـفتـرضة نـاهيك عن
ـتـتـالـيـة كل ذلك مــلـفـات االزمـات ا
يــتــطــلب تـمــكــ مــراكـز الــبــحـوث
والــدراسـات من إدارة الــرأي الـعـام
الوطني عبر استطالعه باستبانات
عـــــلـــــمـــــيــــــة  فـــــحـــــسب واشـــــدد
اسـتـطالعـات عـلـمـيـة  ذات مـعـايـير
ـكن ان يـعـرف من دولـيـة عـنـدهـا 
يـــجـــلس عـــلى كـــرسـي الـــســـلـــطــة
ويتـمسك به خارج ثـقافة االسـتقالة
مـعنى الـفشل والـنجـاح في هنـدسة
بناء الدولة ولله في خلقه شؤون !.

ــبـادرة ــتــحــدة االمــريــكــيــة هي ا ا
لتطوير هذا الـنموذج الذي يتماهى
مع طـــبـــيـــعــة الـــتـــداول الـــســلـــمي
لـلسـلـطة فـان دول كـثيـرة اخذت به
فـي إدارة هــنـــدســـة بــنـــاء الـــدولــة
ويـخــتــلف عــنـهم مـن يـروج ألفــكـار
تـعـتـمـد جتـهـيل االنـسـان في حـيـاة
الـدنيـا بانـتظـار ثواب االخـرة هذا
ــيــول ـــنــطق الــذي ال يـــعــتــرف  ا
واجتــاهـات الــتـطــويـر الــتــقـني في
الــقـرن احلـادي والـعــشـرين فـيـأتي
من اغـوار جـاهـلـيـة الـتـاريخ الـقد
بهنـدسة مجتـمعية تـقوم على الغاء
حق الـتفـكـير فـيمـا يـحدث الـيوم او
ـكن ان يـحـدث غـدا جـعل حق مـا 
ــواطــنــة واالنــتــمــاء الــدســتــوري ا
لـــلـــدولــــة خـــارج مــــســـاق مــــهـــنـــة
ـقراطـية  فـيـما حـصل الـكثـير الـد
ـنــطق عــلى ن يــروجــون لــهــذا ا
امتيـازات يفتـرض ان تكون منـطلقا
لـلعـدالة االجـتـماعـية  لـكنـها نـفذت
كــامـتــيـازات في إدارة الــدولـة الـتي
صطلح " الدولة العميقة ". عرفت 

WŠd²I  WÝbM¼
 يتكرر السؤال: ثم ماذا ?

اجلواب أي هنـدسة مقـترحة إلعادة
هندسة بناء الدولة في عراق اليوم

تتطلب في حدها األدنى االتي:
ــــــــــوذج اخلــــــــــوف من أوال: أدى 
ماضي الدولة الشمولية في صياغة
الــدســتــور الى تــقــنــيــ مــفــســدة
الــســـلــطـــة وهــذا يـــتــطـــلب إعــادة
صـــــيــــــاغـــــة قــــــانـــــونـي األحـــــزاب
واالنتـخابـات لتـصحـيح ما يوصف
دائـمـا من ذات األطـراف التـي قامت
بــصـــيـــاغــة الـــدســـتــور ب"اخـــطــاء
ـذجة التـأسـيس" من خالل إعادة ا
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ـية مرت في يصدر الـبنك الدولي تـقرير اآلفاق االقـتصاديـة العا
العام  ,في شهر كانون الثـاني وفي شهر حزيران وذلك في اطار
ـية الـرئيـسيـة التي يـشهـدها أعـماله الـتحـليـليـة للـمسـتـجدات الـعا

االقتصاد الكلي وأثرها على البلدان األعضاء.
أشار تقرير شهر حزيران  2019 الى 

ي والـذي سـجل ادنى ـو االقـتــصـاد الـعــا 1-وجـود تــراجع في 
وتـيـرة له فـي ثالثـة أعـوام وهـو اآلن في طــريـقه الى االسـتـقـرار ,
غـيـر ان الـتـحسـن الذي حتـقق يـتـمـيـز بـأنه هش وعـرضـة خملـاطر

كبيرة .
ـا كان 2-ضـعف الـتـجـارة واالسـتثـمـار الـدولـيـ وهـو اضـعف 
ـو الـتـجـارة مـتـوقـعــا في بـدايـة الـعـام ,حـيث تـراجـعـت مـعـدالت 
ــالـيـة قــبل عـشـر ــيـة الى ادنى مــسـتـوى لــهـا مـنــذ األزمـة ا الــعـا

سنوات وهبوط ثقة مؤسسات األعمال .
ـية لـشهـر حزيران 2019 3-توقع تـقريـر اآلفاق االقـتصـادية الـعا
انتعاش مـعدل النـمو في اقتصـادات األسواق الصاعـدة والبلدان
النـامية الـعام الـقادم مع انحـسار االضـطرابات  ,وقد يـفسد ذلك
ـنازعات التـجارية ب اكـبر اقتصـادات العالم او جتدد تصاعد ا
ـال في اقتصادات األسـواق الصاعـدة والبلدان فوضى اسواق ا

النامية.
4-ويـرى الـتـقريـر ان زخم الـتـعـافي االقـتـصادي مـا زال ضـعـيـفا
و االستـثمارات في رتـفعة وضـعف  وحتول مسـتويات الـديون ا
الـبلـدان الـنامـيـة دون حتقـيق هـذه البـلدان كـامل امـكانـاتـها. ومن
الضروري ان جتـري البلدان اصالحـات هيكـلية كـبيرة والتي من
شأنـها حتـس مـناخ األعـمال واجـتذاب االسـتثمـارات وان تضع

ادارة الديون وتعزيز الشفافية على رأس اولوياتها .
ــو مــنــصف امــر ضـروري 5-شــدد الــتــقــريـر عــلى ان حتــقــيق 

شترك. لتخفيف حدة الفقر وتعزيز الرخاء ا
6-شخص الـتقـرير االرتفـاع الكـبير فـي مستـويات الـديون والذي
ـشـروعات يـتـطـلب حـسـبمـا اكـد الـتـقـريـر على ضـرورة اخـتـيـار ا

كنة وحتس ادارة الديون . بعناية لتحقيق اكبر منفعة 
7-ضــعـف االســتــثـمــارات فـي اقــتــصــادات األســواق الــصــاعـدة
ـكن لهذه االقتصادات والبلدان النـامية يثير الـقلق  بشأن كيف 
ان تـلـبـي االحـتـيـاجـات االسـتـثـمـاريـة الــواسـعـة الالزمـة لـتـحـقـيق

ائية . األهداف اإل
8-تـركز الـفـقـر في البـلـدان منـخـفضـة الـدخل يـثيـر اسـئلـة بـشأن
تـــذلــيـل الــعـــقـــبــات فـي طــريق تـــســـريع وتـــيــرة الـــنـــمــو فـي تــلك

االقتصادات.
ـال يــذكـر بــأهـمــيـة ان تـتــحـلى 9-خــطـر جتــدد فـوضى اســواق ا
رونة الـتي تكفل احلد ركزيـة وأطر السيـاسة النـقدية بـا البنـوك ا

من اآلثار االنتقالية لتخفيض قيمة العمالت على التضخم .
رتفعة للـديون والتي تثير ستويـات ا 10-كما اشار التـقرير الى ا
قلـقا مـتزايـدا لكـثيـر من اقتـصادات األسـواق الصـاعدة والـبلدان
ـتـوسط الـنــامـيـة الـتي اقـتـرضـت مـبـالغ كـبـيـرة حــيث قـفـزت في ا
ئة  من اجمالي الناجت احمللي قدار 15 نقطـة مئوية الى 51  با
رتفـعة بـاحلاجة الى مـشروعات عام  , 2018وتبرر تـلك الديـون ا
لتعزيز النمو مثل االستثمارات في مرافق البنية التحتية والرعاية
الصـحيـة والتـعليم  ,فاالحـتيـاجات هـائلـة . ويخلـص حتليـل البنك
الــدولي الى ان الــبــلــدان مـنــخــفـضــة الــدخل ومــتـوســطــة الـدخل
ستحتاج الى ما يتراوح ب    640 مليار دوالر و   2,7 تريليون
ـائية بـحلول دوالر من االستثـمارات سنـويا لتـحقيق اهـدافها اإل
عام  2030.   غير ان االفراط في االسـتدانة ينطـوي على مخاطر
بالغـة فقد تتـراكم الديون لتـصل الى مستـويات يتعـذر االستمرار
في حتمـلها  ,فاحلـكـومة عـندمـا تنـفق مبـالغ كـبيـرة من ايراداتـها
خلــدمـة اعــبــاء الــديــون فـإنــهــا حــتــمـا ســتــخــفض من الــنــفــقـات
اخملصـصة ألنـشطـة مهـمة اخرى  ,وقد تـعمـد احلكـومة في نـهاية
وازنـة العامة وهو طاف الى زيادة الـضرائب لكبح الـعجز في ا ا
ستهلك ,وفي احلاالت ما يضعف  انفاق مؤسسـات األعمال وا
الـقـصـوى قـد يـؤدي ارتـفـاع مـسـتـويات الـديـون الى الـتـخـلف عن
الـسـداد والـلـجـوء الى صـفـقـات االنـقـاذ ولذلـك ينـبـغي احلـذر من
االفراط في الديـون خاصة بالـنسبـة لالقتصـادات التي تعاني من

اهتزاز اوضاع ماليتها العامة. 
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اما بالنسبة للحكومات التي لديها موازنات عامة سليمة فقد جند
ان االقـتـراض لتـعـزيـز النـمـو هـو نـهج ال غبـار عـلـيه . نـرى أن ما
شـخصه تـقـرير الـبـنك الدولي حـول ضـعف الـتجـارة واالسـتثـمار
ــواجـهـة والـتـوتـرات ـتـزايـد من ا ـســتـوى ا الـدولــيـ يـعـود الى ا
بسـبب السيـاسة األمـريكـية التي عـادت اجلمـيع منـذ تولي ترامب
ـتــحـدة األمـريـكـيــة حـيث اشـتـد مــنـصب الـرئـاســة في الـواليـات ا
صراعهـا مع روسيا فـارضة العـقوبات االقـتصاديـة عليـها بسبب
مواقف روسيا السـياسية . كمـا اعلنت امريكـا حربا جتارية على
الـصـ ادت الـى زيـادة الـتـوتـرات الـسـيــاسـيـة واالقـتـصـاديـة في
العالم. وكذلك عـملت امريكـا على الغاء االتـفاق النووي مع ايران
مـن طـرف واحـد وفــرضت عـقــوبـات اقــتـصــاديـة مـشــددة عـلــيـهـا
ومنعت دول العالم من التعامل التـجاري مع ايران بهدف تصفير
صادراتها النفطية وتركيعـها سياسيا. اضافة الى موقف امريكا
ـكــسـيك بل لـم  يـســلم حـتى مـن كـوريــا الـشــمـالــيـة وفــنـزويـال وا
ـوقف الـعـدائي ومـحـاولـة فـرض حـلـفـاؤهـا االحتـاد االوربـي من ا
رسـوم جــمـركـيـة عـلى الــبـضـائع االوربـيـة الــداخـلـة الى الـواليـات
ثل. الـى جانب الدور عـاملة بـا تـحدة وهـدد االحتاد االوربي بـا ا
األمـريــكي في خـلق الــتـوتـرات والـصــراعـات في مـنـطــقـة اخلـلـيج
. الــعــربي واحلــرب مع الــيـمـن وفي سـوريــا والــعــراق وفـلــســطـ
تـحدة من اتفـاقيـة باريس الدولـية لـلمنـاخ. لقد وخروج الـواليات ا
فتح ترامب مـنذ صـعوده للـبيت األبيض جـبهات مع اغـلب شركاء
بالده حتت شــعـار ( امـريـكـا اوال ) ولـم يـخف انـتـقــاداته حلـلـيـفه
االحتــاد االوربي عــنــدمـا دعم الــقــرار الــبـريــطــاني بــاخلـروج من
االحتــاد . كـمــا يـنــبـغـي عـلى مــخـتــلف الـدول وضع حــد لـلــديـون
واالقتراض اخلارجي واعتـماد آلية تنـويع مصادر الدخل القومي
خاصة بـالنسبـة للبـلدان النـامية والتـخلص من االقتـصاد الريعي
وحــيـد اجلــانب والــعـمل عــلى تـطــويـر فــروع االقـتــصـاد الــوطـني
الـية الـنفـطية االنتـاجي وترشـيد االسـتهالك واسـتثـمار الـعوائـد ا
ـشاريع الـقائـمة ـشاريع االنـتاجـيـة وتطـوير ا الكـبـيرة في اقـامة ا
والنـهوض بـالـتعـليم والـصحـة وتوفـير فـرص العـمل للـعاطـل عن

قراطية احلقة . العمل وحتقيق العدالة االجتماعية والد

VO³ý …d¼e « b³Ž ‰œUŽ

بغداد

يثير فرانسـيس فوكوياما في كتابه
" بناء الدولـة " أن ضعف مؤسسات
صـدر األول لـلـمـشاكل الـدولـة هـو ا
اخلــارجـيــة والــداخــلـيــة مــثل هـذا
الـتجـديـد في تفـسيـر مـعضـلة إدارة
قـراطية في الدول الدولة كـمهنة د
التي تـعتـمد الـنظام الـليـبرالي فان
كن ان مقارنته بحالة العراق وما 
سـتقبل هـنة في ا تؤول الـيه هذه ا
ـنـظـور تقع فـي مطب الـتالقح مع ا
ـا  تــعـريـفه بـ " ـشــوه  الـنــتـاج ا
ــقــراطــيــة الــتــوافــقــيـة" الــتي الـد
انـتــهت الى "مـفــاسـد احملــاصـصـة"
وجــعــلت الــدولــة في حــالـة ضــعف
ـــشــاكل دائــمــة مـــا بــ مـــطــرقــة ا
اخلـــارجــــيــــة وســـنــــدان األوضـــاع

الداخلية.
ـثقف الـعراقي السـؤال: هل يـكفي ا
ضي ام الـيـوم ان يـقـول كـلـمتـه و
هناك واجبات مفتـرضة للمسؤولية
ـنـشـود اجملـتـمــعـيـة في الـتـغــيـيـر ا
وإصالح هـنـدسـة بـنـاء الـدولة ? في
قـراطـيـة يـأتي اجلواب مـهـنـة الـد
بــان الـرأي األخــيــر لـلــنــاخب الـذي
يـــبــــحـث عن امــــنه فـي احلــــاجـــات
األساسـية الـتي تعتـرف بهـا  جميع
الـشـرائع السـمـاويـة وعهـود حـقوق
االنسان وسـاسة البشـر لها ثوابت
اذج عـامة  تـطويـر قيـاسهـا في 
اإلحــــــصـــــاء الــــــكــــــمـي عــــــرفت بـ"
اسـتــطالعــات الـراي الــعـام " هــكـذا
ـقراطـية احلـاجة وجـدت مهـنة الـد
الـى حتـــــديـــــد هـــــذه االجتـــــاهـــــات
ودراستها عن قرب لتحديد البرامج
االنـتـخـابـيــة واحلـزبـيـة وتـعـديـلـهـا
حــــسب مــــتـــغــــيـــرات نــــتـــاج هـــذه
االستطالعـات  واذا كانت الواليات
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مطــالـبا بالـتحرر الـكامل والشامل.
فالنظام اإلقتصادي الرأسمالي يعد
من أفضل األنظـمة احلالـية احملفزة
لــلــسـيــاســات اإلقـتــصــاديــة والـتي
تـــســـاهم إيــجـــابـــيــا في الـــرفع من
اإلنــتــاجـيــة والـقــدرة الــتـنــافـســيـة
وحتسن من نسب النمواإلقتصادي
في بـــعض الـــدول ذات اإلقــتـــصــاد
ــنـفــتح عـلى الـصــاعـد والــواعـد وا
فـضـائه اإلقـلـيـمي. بـالـتـالي تـتـركـز
مـعـظم اإليجـابـيـات في هذا الـنـظام
الـنـاجح والـنـاجع في جـوهـره عـبر
حترر مختلف قطاعاته احليوية مع
خــلــقـه ألســواق ذات قــدرة كــبــيــرة
وكــفـاءة عـالـيـة في صـمـود أسـواقه
بــ الـعــرض والــطــلب مع حتــريـر
ــا يــحـفــز بــالــنـتــيــجـة األسـعــار 
ـــبـــادالت اإلســـتـــثـــمـــار ويـــقـــوي ا
ـالـيـة. كـما عـامالت ا الـتـجـاريـة وا
تـسـاهم تلك الـسـيـاسات لإلقـتـصاد
ـــنــفــتح عـــلى اإلقــتــصــاد الــكــلي ا
ــــبـــادالت ي فـي تـــعــــزيـــز ا الــــعـــا
التجارية خاصة منها على مستوي
ـالية نـظومة ا يـزان التجـاري وا ا
صرفية. إن في األسواق النقدية وا
ثل في ـالي  الـتحـرر الـتجـاري وا
ــورد األســاسي لــتــراكم جــوهــره ا
الــثــروات الــوطــنــيـة الــتـي تـنــعش
بــدورهـــا الــدخل اإلجـــمــالي اخلــام
بـحـيث تـزيـد بـالـنـتـيـجـة من نـسـبة

ـكن الـيـوم الـدول األوربــيـة. إذ ال 
اجلــزم عـلى أن تـلك اإلحــتـجـاجـات
كـــانت بـــعـــيـــدة عـن مـــنـــاهج تـــلك
الـسـيـاسـات اإلقـتـصـاديـة احلـالـيـة
ـكن بالـنـتيـجـة فصـلـها بـحـيث ال 
عن األوضــــــاع اإلقــــــتــــــصــــــاديــــــة
أواإلجــــتـــمــــاعــــيــــة. فـــاألنــــظــــمـــة
ـنـصـهـرة في صـلب الـرأسـمـالـيـة ا
الي ة اإلقتصـادية والتحرر ا العو
والـــتـــجــــاري حتت قــــيـــادة ســـوق
رؤوس األمـوال وقــلــبـهــا الــنـابض
بـــوول ســـتـــريت بـــدولـــة احلـــريـــة
ـتـحـدة ـقـراطـيــة الـواليـات ا والـد
األمـريـكـيـة لــيـست بـالـضـرورة هي
الــتـي تــســبــبت فـي تــلك الــثــورات

الشعبية.
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ــقـابل جنــد دول مـتـجـذرة  إذ في ا
في سـيـاسـات الـنـظـام اإلقـتـصـادي
اإلشـتـراكي والـشيـوعي تـشـهد هي
أيـــضــا ثــورات تـــطــالب بـــإســقــاط
الـنـظـام  نـذكر مـنـهـا دولـة فـنزويال
اإلشتراكية ,السودان ,اجلماهيرية
الـــلــيــبــيـــة اإلشــتــراكــيــة ,ســوريــا
الـشـعبـيـة اإلشتـراكـية وغـيـرها من
دول اإلحتـاد الــسـوفــيــاتي سـابــقـا
والــتي شـهـدت هي أيــضـا بـدورهـا
ثـورات شـعـبـيــة دمـويـة عـلي غـرار
دولـة أوكرانـيا الـتي صـمد شـعبـها
في وجـه الــــنـــــظـــــام اإلشــــتـــــراكي

تــعــد الـــســيــاســات اإلقـــتــصــاديــة
ـنـظم لـهـيـاكل الـشـريـان احلـيـوي ا
ودوالــــــــيب الـــــــدولــــــــة والـــــــراسم
خملـــطــطـــاتـــهــا اإلســـتــراتـــيــجـــيــة
واإلسـتشـرافيـة القـصيـرة أوبعـيدة
ـنـاهج مـتنـوعـة تتالءم األمـد وفـقا 
ـعيـشيـة لكل مع طـبيـعة الـظروف ا
ــا ال شك دولــة من دول الـــعــالـم. 
فيه تعد تلك اإلحتجاجات الشعبية
تـواصـلة عـلى مدى ـتصـاعـدة وا ا
طــيـــلــة هـــذه الــعـــشــريـــة من أبــرز
ـــيـــة الـــتي تـــمس األحـــداث الـــعـــا
بــاألسـاس ظـروف أغـلـب الـطـبـقـات
نـاهج اإلقتـصادية. اإلجتـماعـية وا
فـــعــــلـي الـــرغـم من إخــــتالف تــــلك
الــســـيـــاســات اإلقـــتـــصــاديـــة بــ
مــخــتــلـف دول الــعــالم ,إال أن تــلك
اإلحتـجاجات لم تـستثـني أي نظام
من تلك الدول التي مازالت الى حد
اآلن تــــعــــانـي من تــــراكم األزمــــات
الـسابـقة الـتي تـسبـبت لهـا بتـفاقم
ــديـــونـــيــة وتـــزايــد الـــعـــجــز في ا
ـــــــيـــــــزانــــــيـــــــة مـع تــــــبـــــــاطــــــؤ ا
الــنــمــواإلقــتـصــادي وكــبح عــجــلـة
الـــتـــنــمـــيـــة الـــتي أثـــرت بـــدورهــا
مـبــاشـرة عـلى تــلك اإلقـتــصـاديـات
الـوطـنـيـة الـهــشـة بـطـبـعـهـا. ولـعل
أبــــــرز دلـــــيل عـــــلـى ذلـك تـــــنـــــامي
اإلعــتـصــامـات والــفـوضي في دول
ا يسمي بالربيع العربي وبعض

الـرأسمـاليـة واحلـرة. فتـلك األنظـمة
اإلقــتــصــاديــة الـتـي تـخــتــزل فــيــهـا
السلطـة في دوائرها احلكـومية تعد
في مـجمـلهـا غـائبـة تمـاما عن أرض
ــيــدان. إن أسـاســيــات اإلقــتــصـاد ا
اإلشـتـراكي والشـيـوعي الـقـائم علي
مركـزية تـلك القـرارات اخملتـزلة لدى
هـــيـــاكل الـــدولـــة مـــنــهـــا إحـــتـــكــار
الـصـنـاعـة واإلنـتـاج والـتـشـغـيل مع
بـسط نـفـوذهـا على مـصـادر الـطـاقة
والــثـروات الــوطـنــيـة وخــلق مـنــهـا
صنـاديق تعـويض ودعم للـمنـتجات
األسـاسـية أوغـيـرهـا ال تعـتـبر احلل
اجلـــــذري لــــتـــــراكـم تــــلـك األزمــــات
اإلقـــتــــصـــاديـــة أواإلجـــتـــمـــاعـــيـــة.
فـاإلقـتـصـاد اإلشـتـراكي والـشـيوعي
الــذي يــحــتــكـر جــمــيع الــقــطــاعـات
احلــــيـــــويــــة تـــــغــــيـب في صـــــلــــبه
السياسات اجلبائية الفعالة وتوزع
فيه الـثروات الـوطنيـة علي مـختلف
الطـبـقـات اإلجـتـماعـيـة بـالـتـساوي,
لكن تبقي العدالة اإلجتماعية غائبة
ـنـظـومـة الـغيـر مـنـتـجة داخـل تلك ا
أوأحيـانا فاسـدة بحـيث تغيب فـيها
احلـوكمـة الـرشيـدة. إذ ال تـستـقطب
تلك األنظـمة اإلستـثمارات األجـنبية
ـباشـرة وال تـدعم القـطـاع اخلاص ا
بـحـيث جتـعل من الـدولـة دائـما هي
ــا األســاس فـي مــركــزيـــة الــقــرار 
تــكـرس بـالـنــتـيـجــة نـظـريــة سـلـطـة
الـراعـي عـلي رعـيـته وفـقـا ألجـنـدات
دكـتـاتـوريـة. بـالـتـالي سـقـطت أغـلب
تلك األنـظمـة الفـاشلـة خالل سنوات
الــــثــــمــــانــــيــــنــــات بــــدول اإلحتــــاد
الــســوفــيـاتـي وصــوال الى ســنـوات
الـربيع الـعـربي التي أسـقـطت أغلب
التجارب التعاضدية اإلشتراكية في
مــعـظـم الـدول الــعــربـيــة عــلى غـرار
الـنـظـام الـلـيـبي والـسـوداني. فـتـلك
الــثـــورات الــشـــعــبـــيــة واحلـــركــات
اإلحـتـجاجـيـة لم تـستـثـني أحدا من
األنـــظــمــة اإلقـــتــصـــاديــة.  إن فــشل

جتـارب الــسـيــاسـات اإلقــتـصــاديـة
اإلشـتـراكـيـة الـشـعـبـيـة كانـت أعظم
وأهـول من فــشل تــلك الــسـيــاسـات
اإلقـتــصـاديــة الـرأسـمــالـيــة بـحـيث
أوصـلت شــعـوبــهـا وبــلـدانــهـا الى
احلضـيض من تضـخم مالي رهيب
وتــراكم لـــلــمــديـــونــيـــة وعــجــز في
ـيــزانــيــة وغــيــاب كــلي لــلــقــطـاع ا
اخلـــاص الــداعـم لــلـــقــطـــاع الــعــام
ــســاهم إيــجـابــيــا بـســد فــجـوة وا
ـدفوعات ـالي في مـيزان ا العـجز ا
ـسـتثـمـرين األجانب وطـرد جمـيع ا
ــرافق وإحــتـــكــار الــدولــة ألغـــلب ا
احلـيويـة لإلقتـصاد. عـمومـا يعـتبر
اإلقــتـصـاد اإلشـتــراكي والـشـيـوعي
نا غائبان تماما عن الوجود في عا
ــــعــــولـم إقــــتــــصــــاديــــا احلـــــالي ا
وســـيـــاســـيـــا ورقـــمـــيـــا وفـــكـــريــا.
فـاإلحـتجـاجات الـشـعبـيـة في أغلب
ية لـم تستثني أي نظام الدول العا
ـي بــحـــيث كـــانت إقـــتـــصـــادي عــا
الــفـوضي عــارمـة في صــلب جـمـيع
أنظمة السياسية اإلقتصادية. لذلك
أصبح اليـوم العالم محـتاجا لبديل
جـــــدي عن تـــــلـك الـــــســـــيـــــاســـــات
يـة الـتي تسـببت اإلقـتصـاديـة العـا
في تــزايــد مـشــاكل اإلحــتــجــاجـات
ـالـيـة الـشـعـبـيـة وتـراكم لألزمـات ا
بحيث يحقق له ذلك النظام اجلديد
ـقراطـية والـعدالة اإلجـتمـاعية الد
ويـخـلق جتـربـة إقـتـصـاديـة جـديدة
حتـــدث الــتـــوازن اإلجـــتــمـــاعي في
ــتــضـررة من جــمـيع دول الــعــالم ا
الــربـــيـع الــعـــربـي الى الـــســـتــرات
الــصـفـراء وغـيـرهـا من الـدول الـتي
مــازالـت تــشــهـــد تــمـــردا شــعـــبــيــا
وعـــصــيـــانــا مـــدنــيـــا مــتـــصــاعــدا
ومــــتـــواصـال ضـــد الــــســـيــــاســـات
اإلقــتـصــاديـة الـتــعـســفـيــة الـتي لم
تـــراعي الـى حـــد اآلن احلـــد األدني
حلـــــقـــــــوق أغـــــلب الــــــطـــــبـــــقـــــات

اإلجتماعية.

اإلدخـار واإلسـتـثـمـار وأيـضـا تدعم
األســـواق احملــــلــــيــــة من اإلنــــتـــاج
أواإلسـتـهالك. فالـنـظام الـرأسـمالي
ــة اإلقـتــصـاديـة ـنــدمج في الــعـو ا
ذات القطب الواحد يشمل في عمقه
الـــتــحـــرر في أســواقـه الــتـــجــاريــة
ـا يــعــد الـيــوم األفـضل ــالـيــة  وا
ـيـا. إال أن سـلــبـيـاته تـكـون هي عـا
األخــطــر إذا غـــابت الــيــد اخلــفــيــة
عدلة إلنحراف األسواق للحكومة ا
بـحـيث تــمس بـاألسـاس الــطـبـقـات
ـتـضـررة خـاصـة مـنـها الفـقـيـرة وا
الــتي تـعــيش بـدخل مــادي مـحـدود
مع عـــجــــزهـــا في مــــواجـــهـــة غالء
ـالـية ـداخـيـل ا األسـعار ,فـتـخـتل ا
ا الـشهـرية مع الـقـدرة الشـرائيـة 
حتدث بـالنتـيجـة تلك الفـقاعات من
الـثورات اإلجـتمـاعيـة اإلحتـجاجـية
ـطالـبة بـتحـس ظروف ـتتالـية ا ا
الــــعـــــيـش وحتــــقـــــيق الـــــعـــــدالــــة
اإلجـتـمـاعـيـة والـتي تـعـتـبـر غـائـبة
أحـــيـــانــا فـي ظل تــلـك األنــــــظـــمــة

احلرة. 
بـالـنـتيـجـة يـزداد السـخط الـشـعبي
وعـدم الـرضـاء عن تـلك الـسـيـاسات
ـــال ـــنــــحـــازة دائـــمــــا لـــرجـــال ا ا
ـــهـــمـــشـــة لـــظـــروف واألعـــمـــال وا
الــطـــبــقــات الــعــمـــالــيــة الــكــادحــة
والـــفــقــيــرة. بــالــتـــالي تــتــراكم في
الـنـفــوس احلـاقـدة والـنــاقـمـة عـلى
ـا ــادي كـبـتــا كـبــيـرا  وضـعــهـا ا
يــتـســبب مــبـاشــرة في إنــفـجــارهـا
لتـخرج للـشوارع صارخـة وغاضبة
عـبـر تـلك اإلحـتــجـاجـات الـشـعـبـيـة
ـتـواصلـة والتـي تبـقي كـالبـراك ا
الـهــائـجــة في صـلب تــلك األنــظـمـة

الرأسمالية.
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إن الفوضي والتمرد الشعبي يكون
أعـــمق وأخـــطـــر في ظل األنـــظـــمــة
اإلقـــــتــــصـــــاديــــة اإلشـــــتــــراكـــــيــــة
أوالــــشــــيــــوعــــيــــة من األنــــظــــمــــة

ية السياسات اإلقتصادية العا

قراطية WÝ—U2 qOFHð  UOمهنة الد ¬
WOzUBI²Ýù«  UIOI×² «

الــصـحــفـيــة االسـتــقـصــائـيــة ألنـهـا
تـسـهم بـالـنتـيـجـة في تـطويـر مـهـنة
قراطي في الصحـافة والتطـور الد
اجملـتـمع الـعـراقي . وعـلـيه ال تـعـمل
الـصحـافة االسـتقـصائـية بـالنـيات 
ـــا بـــتـــبـــني مـــنـــهج واضح في وا
البحث والتقصي من اجل اثبات كل
حقيقة يرغب الصحفي في اثباتها 
فضـال عن ان هذه الـعمـليـة يجب ان
تــتم بــاقل قــدر من اخملـاطــرة سـواء
كان ذلك بالنسية للصحفي نفسه ام
ـعلـومـاتـيـة  عالوة على ـصـادره ا
ـهـنـية ـعـايـير ا االلـتـزام الـصـارم با
واالخالقـــيــة عـــنــد اجــراء وكـــتــابــة
الـتـحقـيق االسـتـقصـائي . ويـتـطلب
ـارســة الـصـحـافـة تـفـعـيـل الـيـات 
االســتــقـصــائـيــة في وسـائل االعالم
خـتلف انواعها مواجهة العراقية 
الصعـوبات والتحـديات التي حتول
مارسـة الصحفية دون اظهار هذه ا
ـهنـية الفـاعلة . فـالعمل بصـورتها ا
الـــصــــحـــفـي بـــشــــكل عــــام يـــواجه
حتـــديــات عـــدة وتــتـــضـــاعف هــذه
الــــتــــحـــديــــات عــــنــــد احلــــديث عن
الصحـافة االستـقصائيـة   فبعد أن
وجـدت وســائل اإلعالم الــتـقــلـيــديـة
نـفسـهـا في حتـدّي كبـيـر مع وسائل
اإلعالم اجلـــديــدة كــان عـــلــيــهــا أن
تـضمن اسـتمـراريـتهـا بتـقد شيء
ـيّـز على غـرار األشـكال مـختـلف و
الـصـحـفــيّـة طـويـلــة الـنـفس  فـكـان
الـتـركـيـز على الـعـمل االسـتـقـصائي
الـذي ال يـخـضع إلكـراهـات الـسـرعـة
واآلنـيّة بل يـحـتاج إجنـازه إلى مدة
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ــثـل الــتــحــقــيـق الــصــحــفي احــد
االعـــمــدة الـــرئــيـــســة في عـــمل أيــة
وسيلة اعالميـة سواء كانت مقروءة
ام مسموعـة ام مرئية ام الـكترونية
اذ يـبــحث اجلــمـهــور دائـمــا عن مـا
بــعــد اخلــبــر وتــطــوراته . ويــحــتل
ـعـمق الـذي الـتـحـقــيق الـصـحــفي ا
يـكـشف لـلـجـمــهـور ولـلـمـجـتـمع عن
ـرتبة حاالت غـامضـة او محجـوبة ا
االولى فـي عــمـــلــيـــة اجلـــذب ولــفت
االنــــتـــبـــاه الى مـــوضـــوعـــات هـــذه
الـــــوســــائل بل يـــــســــهم في جنــــاح
الـوسـيــلـة االعالمــيـة وانـتــشـارهـا .
ـعـمق هو ومن هـنـا فأن الـتـحـقيق ا
مــــا نــــســـــمــــيـه االن الــــتــــحـــــقــــيق
االســــتـــقــــصـــائي او الــــصـــحــــافـــة
االسـتـقـصـائـيـة الذي يـحـقق عـمـلـية
جـذب اجلــمــهـور ولــفت انــتـبــاهـهم
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فـــــقــــد اصـــــبـــــحت الـــــصـــــحـــــافــــة
االسـتـقـصـائـيــة الـيـوم تـمـثل حـجـر
الـــزاويــــة الـــرئــــيـــسـي في الــــعـــمل
هـنية هـارات ا االعالمي لتـحسـ ا
لــلــصـحــفــيــ من جــهـة  وتــمــكـ
وسـائل االعالم لـلـعـمل كـرقـيب عـلى
تـصـرفــات احلـكــومـات والـقــطـاعـ

الـعــام واخلـاص مـن جـهــة ثـانــيـة .
وبذلك تبدو الصحافة االستقصائية
شــديــدة اجلــاذبــيــة لـــلــصــحــفــيــ
الـشـباب حتـديـدا ألنـها حتـقق نـوعا
من اجملد الشخـصي لهم  لكن االمر
يـخـتـلف عـنـد الـكـثـيـر مـنهـم عـنـدما
يـعتـقد ان الـصحـافة االسـتقـصائـية
ـغـامـرة واخملـاطـرة  هي صـحـافـة ا
فـهذه الـصورة الـنمـطيـة تعـد احدى
حتديـات كثيـرة تواجهـها الصـحافة
االسـتـقـصائـيـة في الـعـالم الـعربي 
وهـي صـورة حتـتــاج الى الـتـغــيـيـر
ســريــعـا عن طــريق تــفــعــيل الــيـات
الـتـدريب لـلـصـحـفـيـ الـراغـب في
دخــول هـذا اجملـال االسـتــقـصـائي 
وفي نوع صعب من انواع التحقيق
الذي يحـتاج الى جهـد كبيـر يتعدى
االنواع االخـرى  فقد يـستـمر اعداد
الـتـحــقـيق االســتـقـصــائي ايـامـا او
اشــهـــراً او ســنــة ألنه يـــتــعــامل مع
عمقة االثباتات والشواهد واالدلة ا
. ومن هــــنــــا فـــــان لــــلــــصــــحــــافــــة
االستقصائية منهجية عمل لتحقيق
ـساءلـة بـ الفـاعلـ في اجملـتمع ا
جـمـيـعـهم  وتـعـزيـز حـرية االعالم 
وحتـس مـسـتـوى وسائل االعالم 
لـذا تـبــرز اهـمـيــة دعم الـصــحـفـيـ
للعمل على اجناز ونشر التحقيقات

زمـنـيّـة طـويـلـة قـد تـكـون أشـهـرا أو
حــــتّى ســـنــــوات وإن كـــان تـــطـــور
الـصـحـافـة االسـتـقـصـائـيـة مـؤشـرا
على هامش احلريّة التّي تتمتع بها
وسـائل اإلعـالم إالّ أنّ هـذا اجلـنس
الصحـفي مازال يشكـو من معوقات
عـــــديـــــدة بــــالـــــعـــــراق اذ تــــعـــــاني
ـؤسـسـات اإلعالمـيّـة من مـعـوقات ا

ماديّة وتشريعية وقانونية. 
 UÝ«—œË ZzU²½

وبـهــذا الـصــدد البــد ان نـشــيـر الى
نتـائج احد الـدراسات الـتي تناولت
الـعـراقــيل الـتي تــواجه الـصــحـافـة
االسـتـقـصــائـيـة في الــعـراق والـتي
ـكن ان نـستـفـيد مـنـها في تـفـعيل
ـارســة الـعــمل الـصــحـفي الـيــات 
االستقصـائي ومن هذه النتائج أنّ
الصحافـة االستقصـائيّة في العراق
كـبّـلة تـعـاني الـقيـود الـتـشريـعـيّـة ا
للعـمل الصحـفي ومن ضيق هامش
احلـريّــة ومن غـيـاب قـوانـ حتـمي
الـصحـفيـ أثنـاء قيـامهم بـعمـلهم
ــــــئــــــة من فــــــضـال عن ان ّ 80 بــــــا
ــســـتــجـــوبــ الـــذين شـــمــلـــتــهم ا
الدراسـة يجـدون صعـوبة بـالغة في
علـومة بسبب غياب الوصول إلى ا
ـصادر احلـكومـيّة. الـشفـافيّـة لدى ا
وعــــلـــيه فــــأن اول آلـــيــــة تـــفــــعـــيل
للـممارسـة االستقـصائيـة في العمل
االعـالمي الـعــراقي تــكـمن في نــشـر
الوعي بالـعمل االستقـصائي وبيان
اهمـيتـه وفائدتـه للـمجتـمع وافراده
ومـؤسسـاته واقـتـصاد الـبـلد  ومن
ثم تشجيع الصحفي على الدخول
في هذا اجملال  وتدريـبهم وتطوير
ـــان مــــؤهالتــــهـم  ودعــــوة الــــبــــر
واحلـكــومـة الـى تـشــريع الـقــوانـ
التي تسهل وصول الـصحفي الى
ـعـلـومة  وتـفـعـيل قوانـ حـمـاية ا
الـــصـــحـــفـــيـــ كـــون هـــذا الـــنــوع
الصـحفي يـعد نـوعا صعـبا يـتطلب
ن تــوفــيــر احلــمــايــة الــقــانــونــيــة 
ــــارسه ألنـه يــــتــــسـم بــــنــــوع من

غامرة واخلطورة .   ا
{ كلية التربية إبن رشد للعلوم
االنسانية 
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