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كــــتــــبتُ فـي مــــقــــالـي (حــــكــــومــــة
تكنوقراط?) أن احلكومة السياسية
أفـضل مـن حـكــومـة الــتـكــنـوقـراط
ولــكن يـوجـد اسـتـحـقـاق مـهم عـلى
ـسـؤول الـسـيـاسي أن يـدفـعه هو ا
الـتـالي:  أن الـوزيـر الـسـيـاسي هو
ـــســــؤول عن كل مــــا يـــجـــري في ا
ـسـؤولـية وزارته وال يـتـهرب من ا
ألي سبب كان وعـند حصـول خطأ
مـا في حدود سـلطـاته فـيجب عـليه
هــو ولـــيـس غـــيــره أن يـــتـــحـــمل
ـســؤولـيــة الـسـيــاسـيــة واألدبـيـة ا
ويقـدّم استقالـته من منـصبه فهذه
ضـريـبـة أن تـكون وزيـراً سـيـاسـياً
ـوضــوع كـله أن كـلــمـة الـســر في ا

سؤولية). هي (ا

ولـهـذا مـثالً اسـتـقـال رئـيس وزراء
ـانــيـا (فــيــلي بـرانــدت) في (أيـار ا
 (1974عــنـدمـا كــشـفت اخملـابـرات
ـانـيـة جـاسوسـاً يـعـمـل مـوظـفاً األ
فـي مـــكــــتــــبه فــــلـمْ يـــتــــهــــرب من
ـــســؤولـــيــة ويـــكــتـــفي بــإحـــالــة ا
اجلاسوس للمحـكمة ويوجه كتاب
شـكر وتـقديـر للـمخـابرات وينـتهي
ــسـؤولــيـة ـوضــوع بل حتــمّل ا ا
السياسـية الكاملـة عما حدث وقدّم

استقالته. 
وكـــذلـك فـــعل رئـــيس األرجـــنـــتـــ
اجلنرال (لـيوبولـدو غالتـيري) بعد
ــــة جــــيــــشه أمــــام اجلــــيش هــــز
الـبــريـطــاني في حـرب (فــوكالنـد)
ورغم أنـه دكتـاتـور تـولـى الـسـلـطة

بانـقالب عسكـري وكان بـإمكانه ان
ــســـؤولــيـــة عــلـى صــغــار يــلـــقي ا
الضـبـاط ويحـاكمـهم إال أنه حتمّل
ـسـؤولـيـة واسـتـقـال من مـنـصـبه ا

(حزيران 1982). 
وأيـــضـــًا اســـتـــقــال وزيـــر الـــنـــفط
الكـويتي عـادل الصـبيح أثـر حريق
في حقل الروضت النفطي (شباط

.(2002
 طبـعاً الوزيـر لم يتسـبب باحلريق
وهــــو لــــيس رجـل إطـــفــــاء لــــكــــنه
ــســؤول الـســيــاسي عــمــا حـدث ا
وتـكــرر األمـر في الـكــويت نـفــسـهـا
عـــنــدمـــا اســـتـــقــال وزيـــر الـــدولــة
لـلـشــؤون الـبـلـديــة حـسـام الـرومي
(تــــشـــريـن الـــثــــاني 2018) بــــعـــد

الـــســيـــول الـــنـــاجتـــة عن هـــطــول
االمــطــار الــغــزيــرة فــقــد عـبّــر عن
عمـيق أسفه إزاء األضـرار الكـبيرة
ـواطـن ـمـتلـكـات ا الـتي حلـقت 
وأنـه يــــســـــتــــقـــــيل انـــــطالقـــــاً من
مــســؤولــيــته األدبــيــة عــنـهــا (هل
تـتـذكـرون الـسـيـول الـتي اجـتاحت
أغــلب احملـافـظـات الـعـراقـيـة خالل
نـيـسان 2019 ودمـرت الـكـثـير من
ـمـتـلكـات? وقـتـهـا لم يـتـحـمّل أي ا
ـسـؤولـيـة بل حـمـلّـوهـا شــخص ا

للسماء!). 
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وحــتى لـو وقـع اخلـطـأ مـن أصـغـر
مـوظف بـالـوزارة وفي أبـعـد مـكـان
عن مـكـتب الـوزيـر فـالـوزيـر نـفسه
ــسـؤول فــعـنــدمـا اصــطـدام هـو ا
قــطــار في مــحــطــة مــصــر (شــبـاط
2019) اسـتقـال وزير الـنقل هـشام
عـــرفــات بـــعــد ســـاعــتـــ فــقط من
احلادث ولم ينتـظر جلنة حتـقيقية
ـوضـوع (عـلى الـطـريـقة لـتـمـيـيع ا
الــعــراقــيــة) طـبــعــاً الــوزيــر لـيس
سـائـقـاً لـلقـطـار وغـيـر مـسؤول عن
تراكمة بالسكك فهو لم االخطاء ا
يُـســتـوزر إال قـبل (6)  أشـهــر فـقط
ـــــســــؤول مـن احلــــادث لـــــكـــــنـه ا
السياسي عن الوزارة وهو بالذات
من يــجب عـلــيه ان يــسـتــقــيل وقـد
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فـعل ومـن قـبــله اســتـقــالت وزيـرة
الـسكك احلـديديـة الهـنديـة (مامـاتا
بـانيـرجي) أثـر تصـادم قـطارين في
إقــلـــيم الـــبــنـــجــاب (كـــانــون األول
2000) وقــــالت أنــــهــــا تــــتــــحــــمل

سؤولية عن احلادث.  ا
ـسـؤولـيـة السـيـاسـيـة لـيست إذن ا
ـنــصب لـيس تـشــريـفـاً سـهــلـة وا
سؤول والتـعهدات الـتي يطـلقهـا ا
نـصب ليـست مجرد ح تـسلـمه ا
كلمات مستهلكة ينساها بعد ح

أن الكـلمة مـسؤوليـة وهذه الكـلمة
هي ســــبب اســـتـــقــــالـــة (يـــوكـــيـــو
هـاتــويـامــا) رئـيس وزراء الــيـابـان
(حــزيـران 2010) ألنه لم يــســتـطع
اإليـــفـــاء بــــالـــعـــهـــد الـــذي قـــطـــعه
للـناخـب بـنقل قاعـدة أمريـكية في
جــزيـــرة (أوكــيـــنــاوا) مـن مــديـــنــة
(جـيـنـوان) إلى منـطـقـة (هيـنـوكو)
رغم أنه لم يـسـتلم مـنـصـبه إال قبل
(9) أشهـر فقط! (تـذكروا مـعي الكمْ
الـهـائل من الـوعـود الـتي أطـلـقـتـها
الـنـخـبـة احلـاكـمـة ولم تـلـتـزم بـها
ــــفــــارقــــة أن الــــشـــــعب أول من وا
نـسـاهـا ولم يـحـاسـبـهم عـلـيـها بل

أعاد انتخابهم مرة أخرى!). 
اما في اجلـانب العسـكري واألمني
ــسـؤولــيـة أخـطــر وأكـبــر ألنـهـا فـا
تتعـلق بحياة الـناس وأمنهم والبد

ـانـيـة أمـا مــسـاعي وزيــر اخلـارجـيــة األ
هايـكو مـاس جاءت إلحـتواء ذلك الـتوتر
بــــ إدارة تــــرامب و حـــكــــومــــة حـــسن
روحـاني و هي تـصــنف كـمـجـرد زوبـعـة
في فـنــجـان فـارغ ال تــقـدم و ال تـأخـر من
ـتشـعـبة أصال ـعقـدة و ا تلـك األحداث ا
ــنـطــقــة بــرمـتــهــا. أمــا بـالــنــســبـة في ا
ــبـاحــثـات وزيــر اخلـارجـيــة الـفــرنـسي
جـون إيف لودريـان مع وزيـر اخلـارجـية
اإليراني جواد ظريف فـهي أيضا إجماال
جـاءت لـطـرح "تـوسـيع اإلتـفـاق" لـيـشـمل
ترسانة الصورايخ البالستية والتجارب
ـلــيـشــيـات اإليــرانـيــة و تــقـويض دعـم ا
ـنطقـة. باإلضـافة لذلك التـابعة لـها في ا
تعتبـر زيارة فريـدريكا موغـريني مؤخرا
سـؤول هي أيضا لطهـران و لقائهـا با
مــجـرد مـســكن خلـفض لـهــجـة تـصــعـيـد
احلرب الكالمية واإلقـتصادية ب إيران
ـتـحـدة األمريـكـيـة مع دعوة والـواليات ا
الــطــرفــ لــلــعــودة إلي طــاولــة احلــوار

مجددا.
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أما بـالنـسـبة لـلمـلف اليـمني فـهو أيـضا
كـان غـيـر بــعـيـد عن دائـرة تـلك األحـداث
بـحــيث أدت األعـمـال احلـوثــيـة األخـيـرة
ـــصـــالح الـــســـعـــوديـــة من خالل ضـــد ا
تـتالي بالـصواريخ البالـستية القصف ا
ــوجـهـة عن بـعـد خـاصـة أو الـطـائـرات ا
منـها الـهجـمـات علي خط أنـابيب الـنفط
ـتـواجدة لـشركـة أرامـكـو وضـد السـفن ا
يـاه اإلقلـيمـية اإلمـاراتيـة كانت في في ا
مجملـها سلبـية و أدت للمـزيد من توتير

األوضاع. 
فــكل تـلـك األحـداث كــانت عــامل إضـافي

ـنظـومة والتـخـصيب مع احلـفاظ عـلي ا
ة. باإلضـافة إلى ذلك التحفظ علي القد
ــدة الــتي تــصل إلي ســنـة 2025 وفق ا
ـنـتـجـات الـنـوويـة الـتي بـنـد عـدم نـقـل ا
دة 15 وقع تـخصـيـبـها إلي مـكـان آخـر 
سـنة. بـالـتالي تـكـون هنـا األمـور معـقدة
جــدا لــدي اإلدارة األمــريــكــيــة احلــالــيــة
بـإعـتــبـار أن الـصـراع الـقــائم حـالـيـا في
مـــنــطـــقــة الـــشــرق األوسط يـــهــدد األمن
القومي العربي خـاصة لدول التحالف و
ملكة الـعربية السعودية هي باألساس ا
ــتـحـدة. فـفي ظل و اإلمـارات الــعـربـيـة ا
ـتـزايـد عادت احلـرب في هـذا الـصـراع ا
نـطـقة بـأسلـوب جديـد مـتطـور متـمثال ا
في احلرب اإلقتصادية و التي هي قادرة
عــلي تـدمــيـر جــمـيع مــؤسـســات الـدولـة

وهياكلها بأقل األضرار. 
إذ تـعتـبـر مسـاعي إدارة الـبـيت األبيض
من أجل تــشــديـد احلــصــار اإلقـتــصـادي
ضـــد دولــة إيــران حـــتي الــقـــضــاء عــلي
بــرنـــامــجــهـــا الــنـــووي هــو عـــبــارة عن
ضغـوطـات إقتـصـادية و سـيـاسيـة حتي
الـعودة إلي الـنـقـطـة الصـفـر و الـبدء في
صـياغـة إتـفاق جـديـد يتـمـاشي مع رؤية
ـسـتـقـبـلـيـة في مـنـطـقـة الـشرق تـرامب ا
األوسط. أمـا بـخــصـوص جـون بـولـتـون
فــهـو يــعــتـبــر من أبــرز احملـرضــ عـلي
مـقـاطـعـة دولـة إيـران مـالـيـا و جتـاريا و
عزلـها عن بـقيـة دول العـالم. فبـالنـتيـجة
كانت لكل تلك العوامل مساهمة مباشرة
في إنـهـيـار الــعـمـلـة اإليـرانـيـة إلي أدني
الي مستويـاتها وفي إرتفـاع التضخم ا
بـشــكل مـهــول ورهـيب و في شــلل كـامل

بادالتها التجارية. 

إن الــصـــراع اإلقــلـــيـــمي عــلـي الــنـــفــوذ
ـنـطقـة الـشـرق األوسط خـلـقت الـعـديد
مـن اإلضـــــطـــــرابـــــات اإلقـــــتـــــصـــــاديــــة
والسياسية و فككت التكتالت اخلليجية
بـحـيث أصـبـح اخلـطـر الـوحـيـد مـتـمـثال
فــــقط فـي اخلـــطــــر الـــنــــووي اإليـــراني.
ـعـادلة فـاجلـديـر بالـذكـر في طـرح هـذه ا
في مــيـــزان الــقــوي الــدولــيــة نالحظ أن
الـــصــراع الـــقـــائم حـــالـــيـــا هـــو مــبـــني
باألساس علي اإلستـحواذ اإلقليمي علي
أكبر قسط من الـكعكة الدولـية و الغنائم

الية. ا
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ولطرح مـوضوع هـذا اإلتفاق الـعقيم في
ـدة األخيرة محتـواه نالحظ خالل هذه ا
و بالتحديد مع بداية شهر مارس 2018
تــصــاعــد في لــهــجــة الــوعــد والــوعــيــد
لــلـــرئــيس األمــريــكـي تــرامب الــذي قــرر
الــتــخــلي بــصــفـة نــهــائــيــة عن اإلتــفـاق
الــنــووي اإليــراني الــذي أبــرم فـي عــهـد
الرئيـس األمريكي الـسابق بـاراك أوباما
سنة  2015 ب مجـموعة  5 زائد  1 و
ذلك بإعتبار أن ذلك اإلتـفاق في صياغته
ة ال يـتالءم مع طموحات و برامج القد
اإلدارة األمـريـكـيــة اجلـديـدة في مـنـطـقـة
الــشــرق األوسـط. فــذلك اإلتــفــاق حــسب
ـصــالح ــنــظــور األمــريــكي ال يــخــدم ا ا
اإلستـراتيـجـية األمـريكـية بـاحلد الـكافي
بــإعــتــبـــاره إتــفــاق مــغـــشــوش ومــلــفق
بالعديد من األكاذيب واخلداع اإليرانية.
ــعــتــرض عـلــيــهـا إذ مـن أبـرز الــبــنـود ا
الـــرئــيس تــرامب هـــو الــســمــاح إليــران
دة 10 سنوات بتـخـصيب الـيـورانيـوم 
ــركـزي بــدون تــطـويــر أجــهــزة الـطــرد ا

الـــبــدء في احلـــوار عــلي إتــفـــاق جــديــد
يـنـطـلق من صـفـحـة بـيـضـاء و يـتمـاشي
فقط مع األهـداف اإلسـتراتـيجـية لإلدارة
ـنـطــقـة. أمـا الـفـشل من األمـريـكــيـة في ا
أجـل إبــرام إتـــفــاق جــديـــد ســيـــزيــد من
التـأثيـرات السـلبـية لـتشـمل بذلك جـميع
ـــنــطـــقــة الـــشــرق ــرافق احلـــيـــويــة  ا
ـكـنهـا أن تـؤدي إلي عدم ا  األوسط ,
إسـتـقرار إقـتـصـادي بـعيـد األمـد خـاصة
علي أسـعار احملروقـات أو عدم إسـتقرار
سـيـاسي و أمـني و سـتـؤدي بـالـنـتـيـجـة
إلي تفاقم الـصراع الـقائم حالـيا في تلك
نطقة. فاإلنسحاب األمريكي من جانب ا
واحد من اإلتـفاق الـنووي اإليـراني كلف
اإلقـتصـاد اإليـراني أضـرارا فـادحـة علي
مـصاحلـهـا اإلقتـصـاديـة و التـجـارية مع
بـقـيـة دول الــعـالم و عـلي اإلسـتـثـمـارات
ــتــواجـدة عــلي ــبــاشــرة األجــنــبــيــة ا ا
أراضــيـهــا. أمــا من جــانب دول مــجـلس
الـتعـاون اخللـيـجي سـيتـواصل إنـفاقـها
ـــالي عـــلي الـــتــــواجـــد األمـــريـــكي في ا
ـــنـــطـــقـــة من خـالل تـــلك احلـــشـــودات ا
الـعـسـكـريـة الـضـخـمـة و بـالتـالـي سيـتم
تـخــصـيص مـيــزانـيـة ضــخـمـة لـوزارات
ـا سـتـشـهـد الـدفـاع اخلـلـيـجـيـة الـتي ر
حروب طـويلـة األمـد خاصـة مع احلوثي
في الـيـمن من جـهـة أو مع دولـة إيران و
ـنـظـمـات اإلرهـابـيـة من جـهـة أخـري ال ا

قدر الله. 
عمـوما يـعـتبـر اإلتفـاق النـووي مع دولة
إيران بصـياغته احلـالية فـارغا وال يلبي
ـصالح األمـريكـية وما احلد األدني من ا
هو ذلك التمـسك به من قبل دول اإلحتاد
األوروبي إال مجـرد مسكـن مِؤقت وعامل
يــحـــافظ عــلي اإلســتــقــرار اإلقــتــصــادي
والسياسي واألمني. أمـا اإلنسحاب منه
كلـيا فـهو سيـؤدي بالـتأكـيد إلي إنـفجار
ــكـن أن تـكــون لـه تــداعــيـات إقــلــيــمي 
كــارثـيــة عـلي بــعض الـدول اخلــلـيــجـيـة
واإلنـزالق في دوامــة حـروب طــويـلـة في
ـا سـتـنعـكس بـدورها ـنطـقـة والتي ر ا
كـما سـلـبـا عــلي أسـعـار الـنـفط والـغـاز ,
كن أن تؤدي إلي أزمة بترولية و أنها 
مــالــيــة خـاصــة من خالل إثــقــال مــيـزان
ـدفـوعـات اخلـلــيـجـيـة بـعبء كـبـيـر من ا

أجل اإلنفاق العسكري.

ـتدهـور أصال و لـتـصـاعـد ذلك الـتـوتـر ا
حتـول ذلك اإلتـفـاق الـنـووي الـفـاشل في
أهدافه غـيـر قابل لإلحـيـاء مجـددا. كذلك
الـــصــراع اإلقــلــيــمي إســـتــفــحل بــشــكل
مــلـــحــوظ في مــنــطــقــة الــشــرق األوسط
خــاصـة بــعـد دخــول روسـيــا عـلي اخلط
لـتــبـعـثـر جـمـيـع األوراق الـتـفـاوضـيـة و
نطقة و تخلق توازن إقليمي جديد في ا
الحظ أن تــلك احلــرب الــبـاردة في من ا
شكـل احلروب اإلقـتـصاديـة عـادت بأكـثر
ـاضي علي الـساحة قوة و شـراسة من ا
ــيـة. فـاإلنـســحـاب من ذلك اإلتـفـاق الـعـا
النووي العـقيم في محـتواه و الذي جاء
بعد مفاوضات طويـلة وشاقة ب جميع
أجهزة الـسلك الدبـلوماسي لدول 1 + 5
جهودات التنسيق مع مجلس األمن و 
فـوضـية األوروبـيـة والوكـالة الدولـي وا
الدولـية لـلـطاقـة الذريـة لم يعـد يتـماشي
ـتــسـارعـة ـتــغـيــرات ا حــالـيــا مع تـلـك ا
تصـاعدة في مـنطقـة الشرق األوسط. وا
بـالـنـتـيـجـة  حتـديـد حـزمـة جديـدة من
ـصــالح الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة ضــد ا
اإلقتصادية اإليرانية تعتبر أكثر صرامة
اضي و ذلك لـلـحد من إنـتشـار تلك من ا
األسلـحة الـكيـميـائية و جتـعل من إيران
دولة ضـعيفـة ومنـزوعة كلـيا من أسـلحة
الـــدمــار الـــشــامـل.  بــاإلضـــافــة إلى ذلك
مكن أن يعتبر اإلتفـاق النووي اجلديد ا
يـــقع الــتــفـــاوض من أجــلـه بــ الــقــوي
الـــعـــظـــمي خـــاصــة مـن جــانـب اإلحتــاد
األوروبي و إيران و ذلك بعـد اإلنسحاب
من اإلتفاق القـد العقـيم في محتواه و
الــفـاشل فـي أهـدافه حال جــذريــا لألزمـة
ــيــة. كــمـا أن ذلك الــدبــلــومـاســيــة الــعـا
اإلنــســحــاب من اإلتــفــاق الــنــووي جــاء
حتت ضغـوطات إسرائـيلـية علي اإلدارة
األمريكـية و ذلك من أجل تطـويق النفوذ
ـكن أن ــنــطـقــة بــحـيـث  اإليــراني في ا
تـؤدي تـلك الـنـتـائج إلي عـواقب وخـيـمة
ــنــطــقــة إذا لـم يــتم اإلســراع في عــلـي ا
إبـــرام اإلتـــفـــاق اجلــديـــد من قـــبل إدارة
الــرئــيس تــرامب و اإلحتــاد األوروبي و
إيـــران.  إذ ذلك الـــتــكـــثــيـف من احلــراك
الــدبـلـومــاسي مـؤخــرا عـبـر مــجـهـودات
انـية هايـكو ماس لم وزير اخلارجـية األ
يــأتي من فـــراغ بل هــو تــرتــيب من أجل
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من اإلسـتـقـالـة الـفوريـة لـلـمـسؤول
السـياسي عن األجـهزة األمـنية في
حــالـة حــدوث خــرق أمــني وفــعالً
فقـد استقـال قائد شـرطة العـاصمة
األفـغانـيـة (كابـول) اجلـنرال ظـاهر
ظاهـر (تشـرين الثاني 2014) بعد
هـجــوم إرهـابي قــامت به طــالـبـان
أسفـر عن مقتل (4) أشخـاص (لو
أن كل قـائد شـرطـة عراقـي استـقال
ــا بـقي بـعــد كل حـادثــة إرهـابــيـة 
لدينـا قائد!). وفي بـلجيكـا استقال
وزيـرا الــداخـلـيــة (جـان غــامـبـون)
والــعـــدل (كــوين غـــيـــنــز) بـــســبب
الــتــفــجــيـر األنــتــحــاري في مــطـار
بـروكسل (أذار 2016). رغم انهـما
لــيـــســا حـــارسي أمن مـــثالً وقــال
(غـامــبـون): "في ظل هـذه الـظـروف
ـسـؤولــيـة الــسـيــاسـيـة". أحتـمـل ا
وأيـــضــاً اســـتـــقـــال وزيـــر الـــعــدل
الــقـبـرصي (يـونــاس نـيـكـوالو) في
(أيـــار 2019) بــــعـــد ســـلــــســـة من
اجلـــــــرائم أدت الـى مـــــــقـــــــتل ((7
أشخـاص على مـدى ثالث سنوات
وقـال إنه اسـتـقـال ألسـبـاب تـتـعلق
بـاد والضـمـير مـضيـفاً أنه ال بــا
عالقـة له شـخصـياً بـالقـضـية لـكنه
ـســؤولـيــة الـســيـاســيـة يــتـحــمل ا
عنها (لطفاً الحظوا عدد الضحايا
وقـارنــوهـا بـأعــداد الـضــحـايـا في

الـعـراق).  امــا في سـريالنــكـا فـقـد
اسـتقـال وزير الـدفاع (هـيمـاسيري
فـــرنـــانـــدو) بـــعـــد الـــتـــفـــجـــيــرات
اإلرهـابـيـة الـتي حـدثـت أثـنـاء عـيد
وقـال: الــفــصح (نــيــسـان 2019).  
"أنـــــا لم أخـــــفق فـي شيء لـــــكــــني
أحتـمل مسـؤوليـة إخـفاقـات بعض
ـؤسـسات الـتي أرأسـها بـصـفتي ا
وزيــراً لـلــدفـاع". (أرجــوكم تـذكـروا
عـديــد الـهـجــمـات اإلرهـابــيـة الـتي
تـعـرض لـهـا وطـنـنـا خالل الـسـن
ــــاضــــيــــة والــــتـي لم يــــتــــحــــمل ا
مـسـؤوليـتـها أي شـخص أو جـهة
ولم تُعلن نتائج جلانها التحقيقية
رغم خطـورة هذه الهـجمـات وكثرة

ضحاياها). 
ـســؤولـيــة ال تـخص طـبــعـاً هــذه ا
اجلـانب الـتــنـفـيــذي فـقط بل حـتى
الـتــشــريـعـي فال يـوجــد إعــفـاء من
ـسـؤولـيـة فـقــد اسـتـقـال الـنـائب ا
ــان طــلـــعت خـــلــيـل عــضـــو الــبـــر
ـصــري عن مــحـافــظـة الــسـويس ا
(آب 2018) بسبب غـرق طفل في
مــيـاه الــصــرف الــصـحـي في أحـد
منـاطق احملافـظة وقـال: "أنا نائب
وال أســتـــطـــيـع اســتـــخـــدام حـــقي
الدستـوري بالرقابة عـلى احلكومة
ومـحـاسـبـتهـا فـلـماذا أكـون نـائـباً

أصالً?"

إذن أيـــهــا الـــســيـــدات والــســادة
ـسـؤوليـة السـيـاسيـة ونتـيـجتـها ا
اإلستقالة في غـاية األهمية وتضع
ـســؤول األول عـلى احملك دائـمـاً ا
ــسـؤول عـن كل مـا وتــعـتــبــر أنه ا
يـجــري في حــدود ســلـطــاته وهي
ثـــقـــافـــة ســـادت في الـــكـــثـــيـــر من
اجملــتــمـعــات ولـكــنــهـا غــائــبـة عن
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فـــمن الــنــادر أســتـــقــالــة مــســؤول
بــســـبـب خــطـــأ وقـع في الـــقـــطــاع
ـــــؤتــــــمن عـــــلــــــيه رغـم كـــــثـــــرة ا
الـتـجــاوزات واألخـطـاء والــفـسـاد
ــســؤول األعــلى يــرى الــكــارثـة فــا
حتــدث ويــعــرف تــمــامــاً أنــهــا من
ضـمن اخـتــصـاصه وهي نــتـيـجـة
فـساد أو سـوء تـخطـيط أو إهـمال
ـسـؤولـية بل ومع ذلك ال يـتـحـمل ا
يـتـجاهل الـكـارثة أو يـبـررها وفي
أحــــيــــان كـــثــــيــــرة يـــتـم حتـــمــــيل
ـوظـفـ ـسـؤولــيـة إلى صـغــار ا ا
لــيـــكــونــوا كــبش الــفــداء ألخــطــاء
سؤول الكبـير. أن نقطـة الشروع ا
وبـدايــة الـتـأسـيس لـهـذه الـثـقـافـة
لـدى الـطـبـقة الـسـيـاسيـة احلـاكـمة
ولـتـكـون سلـوكـاً سـائداً ومـسـتـمراً

هي ... احترام الشعب.
لكن ... متى حتترمون شعبكم?
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كان فهـناك مدن يجذبك السفر متـعة ال تضاهـيها متعـة أخرى لكن األهم هو اختـيار ا
عطـرها الـتاريخي ومـتاحـفهـا وأخرى طبـيعـتهـا اخلالبة وطعـامهـا ومدن أخـرى يجذبك
جـمـال أهـلــهـا واسـلـوبـهم احلـضـري. هـنـاك مـن يـفـضل هـذا وذاك والـبـشـر ألـوان في
ا يـحـبون ويـرغبـون.هـناك من تـعـود على الـبشـرة واالذواق والـلسـان والطـبـائع والكـل 
مـدن بــعـيـنـهـا وتــأسـست لـهم جـذور وصــداقـات واحالم وذكـريـات وهــنـاك من يـعـشق
كـان اجملهول وغرائب جلـغرافيا دن اجلديـدة وجتريب عوالم تـضج بأسرار ا جتوال ا
البـشر لم نـتعـود التـواصل معـها امـا ألنهـا غيـر معـروفة في خـرائط السـياحـة او ألنها
خـارج تـغطـيـة مـزاج البـشـر خـاصة ان اجلـنس الـعـربي تـستـهـويه دائـمـا مطـابخ كـامـلة
بـعد عمـر اثقلت وتـرفع من منـسوب طاقـته اخليـالية  الدسم وبـشرة بيـضاء تسـر نظره 
ـآسي  وأمـكـنـة مـقـفـرة بـا وحـيـاة سـوداويـة حـزيـنـة ال امل بـهـا  سـنـواته بـشـرة داكــنـة 
ومـذلـة من قـوم يـحـكـمـون .  افـريـقـيـا ال يـعرفـهـا الـعـرب اال من خالل ومـعـيـشـة مـهـيـنـة 
صورتها النـمطية والـدعاية السوداء الـتي صنعها الـغرب ضد هذه القـارة منذ سنوات
سـلحـة والهـجمـات اإلرهابـية فيـما يـخصّ انـعدام األمـان وكثـرة النـزاعات واجلـماعـات ا
وانـتشـار األمـراض واألوبـئة والـفـقـر والتـخـلف الـفكـري والـثـقافـي دون أن تتـحـرك هذه
لة رغـم القفزات الكـبيرة التي حـققتها الـكثير من دول الـقارة وجناحها الذهنيـة قيد أ
ـا آثر ـكن تـوقـعهـا في اسـتغـالل مواردهـا الـطبـيـعـية لـدفع احلـيـاة إلى أفضـل سبل 
ـتعلـقة بـالسـفر والـسياحـة اللـذين يعـتمـدان بقـوّة على درجة بشـدّة على كلّ الـتوجـهات ا
األمـان في تـلك الـبـلـدان. هـذا الـعـام كـان امـامي خـيـارات كـثـيـرة لـزيـارة مـدن أعـرفـها
ا بسـبب تأثري لكنـني كسرت قـاعدة السـفر واالختـيار هذا الـعام باخـتيار افـريقيـا ر
ــا قـــرأته ومــا شـــاهــدته مـن بــرامج تـــلــفــازيـــة.كــان اخـــتــيـــاري لــروانــدا بـــلــد االلف
وعـاصمـتهـا كيـجـالي  من ب دول كـثيـرة ومـعروفـة كجـنوب افـريـقيـا وكيـنيـا وجزر تل
ـبابوي والرأس األخـضر وكلـها مناطق سـياحية الديف ونـامبيا وزامـبيا وتـنزانيا وز ا
ـعروفـة بالفـقر والـتخلف ـعرفـة السـر الكبـير الـذي حتولت فيـها هـذه الدولة ا اال  جمـيلة
واحلـروب األهـلـيـة بـ قبـيـلـتي (الـهـوتـو ) و(الـتـوتسـي) الذي راح ضـحـيـتـهـا مـا يـقارب
ة سـتـد ـليـون ونـصف مـليـون  ومـئات آالف األيـتـام واألرامل وأصـحاب الـعـاهـات ا ا
وقصص مآس ال حصر لها تقشعر لـها األبدان الى أنظف عاصمة إفريقية وواحدة من
أكـثر 10 وجـهات سـيـاحـية أمـانًـا في الـعـالم وأهم االقـتصـاديـات الـناهـضـة في الـعالم
ئة. رغم ان هذا الـبلد ال تتـجاوز مساحته 27 ألف كيلومتر و 7.5 با توسط معدل 
مربع ويـقتـرب عدد سـكانه من 12 ملـيـون نسـمة. ويـقـوم اقتـصاده بـشـكل رئيـسي على
ـطـار إلـى فـنـدق اإلقــامـة لـفت زراعــة الـ والـشــاي وتـصـديــرهـمــا. وفي الـطـريـق من ا
انتباهي نظافة الشوارع بطريقة مذهلة أثارت تساؤالتي فهل هذه حقاً عاصمة أفريقية
ـاليـ من الـبـشـر?! كـمـا في بـلــد عـصـفـته حـرب أهـلـيــة عـرقـيـة شـردت اآلالف وقـتـلت ا
ناظر الطبيعية اخلالبة والتالل البديعة رتفعات وا بهرتني التضاريس اجلميلة حيث ا
ا في ذلك حيوانات الغوريال اجلبلية النادرة التى حتظى بشعبية ووفرة احلياة البرية 
لدى عشـاق البيـئة. كلـما يذهب يـوم ويأتي يومـا آخر أكتـشف اسرارا جديـدة وجتربة
كان والـناس ودروس عـمليـة في صنع احلـياة ولن أتوقف عن انبـهار والفـة قوية مـع ا
ـعجـزة وكيف جتـاوزت هذه الـدولة أهوال التـساؤل عن الـكيـفية الـتي حتقـقت بهـا تلك ا
عـوقات وكيف احلرب األهلـية واإلبادة اجلـماعيـة وإرثها في مـدة قصيـرة مع كل تلك ا
حولت احلـروب االهـليـة التـسامح وقـبول اآلخـر الى ثـقافـة راسخـة  حتت شعـار وطني
واطن في صـناعة االجناز لـتوليد جميل (احلريـة والعمل والـتقدم) وكيف  اشـراك ا
ـسـؤولـية جتـاه هـذا اإلجناز ودفـعـهم لـلمـحـافظـة عـلـيه? نعم اإلحـساس الـدائم لـديـهم  با
صنع لنـفسه ماركـة دولية مـسجلة في لشعب قـبلي جاهـلي رأيت جتربة مـثيرة لـلدهشـة 
ثم اسـتـفاق لـيصـنع معـجـزة في بنـاء السالم ابتـكـار احلروب االهـليـة والقـتل اجلـماعي 
ة ـاركـة الـقـد فـألـغـى ا ـتـمـدن  ومـغـادرة اجلـهل الى الـعـقل ا والـتـسـامح وقـتل الـيـأس 
ـصاحلة) واالعـتراف بخطـأ اجلرم القد اركـة اجلمال وسـياسة (االحتاد وا القبـيحة 
ـوجـبه الـتعـامـل مع مـئات وفق نـظـام قـضـائي تـقـلـيـدي يـعـرف بـاسم (غـاكـاكـا) أمـكن 
ـتهـم بجـرائم اإلبادة اجلمـاعيـة وحتقيق الـتسامح بـ الناس اآلالف من األشخاص ا
ُـشـتـرك .ومـثـلـمـا قـال لي احـد الـروانـديـ لم تـكن الـدولـة في ذلك واسـتـئـنـاف الـعـيش ا
الوقت بحاجة إلى إعادة بناء الدولـة أكثر من إعادة بناء األطفال نفـسياً وفكرياً وعلمياً
والـرغبة في وحب الـبشـرية  واكـبة تـوجهاتـها الـراميـة إلى بناء الـعقل احملـاط بالـرحمة 
تطوير كل جوانب احلـياة التي تتأثر بـها.ومثلمـا كان الرواندي له دور في صنع االجناز
فأن رئـيـسهـا القـوي( كـاجامى) كـان له الدور الـبارز فـي حتقـيق مجـد كبـيـر لهـذا البـلد
الـصـاعد بـقـوة. وبـقدر مـا اسـتـمتـعت بـأيـام الرحـلـة والـتجـوال  فـقـد كان جـرح الـعراق
واقارنه وانا ارى جتـربـة هذا الـبـلد االفـريـقي  يـتوسع جـرحـا نازفـا في سـويداء الـقـلب 
كنـا زمانا نـتصـدق على هـذه الدول بـسبب فـقرها رض عـراق اليـوم واحزانه وخـرابه 
فـسـبــحـان الـله مـغـيـر وكـانت هــذه اال تـرى فـيـنـا قـدوة الــدول واحلـضـارة  وتـخــلـفـهـا
شـهد ان اضـع كل السـياسـي الـذين يـحكـمون الـبـلد بـاجلهـالة االحوال ! كـنت احـلم 
والتخلف والطائفية في سيارات  جمع النـفايات واقذف بهم في شوارع روندا ليتعلموا
درس االجناز والتمدن من االفريقي الذي كان يوما ما موضع االستهزاء والتندر.عشرة
والـرقي في الـتـعـامل الـبـشري ايـام من جتـربـة الـسـيـاحـة الـراقـيـة  والـطـبـيـعـة اخلالبـة 
دن واعـجـاب بنـظـافـة ا ـعرفـة والـدروس وانـبـهار في الـتـجـربـة الروانـديـة  واثـراء في ا
حــتى كــدت ال اصـــدق انــني في بــلــد افـــريــقي .كــانت عــلـى حق صــحــيــفــة والــعــقــول 
(الغارديان) الفرنسـية التي وصفت العاصـمة كيجالي بأنهـا انظف من نيويورك ولندن 
و تصنـيفهـا ضمن األنظف في الـعالم بعـد مدن مثل وارسـو وستكـهولوم وسـنغافورة.
ـقارنات ب بـلد افريقي لـكنني كنت مـريضا با كنت سعيـدا بسفرة الـدروس والتجارب 
وب بـلدي الذي اندثر فيه جـمال الرافدين وكنوز متخلف اجنز معـجزة تفوق الوصف 

ترادفات سوى القول :والله يازمن !   قارنات وا ولم يعد مانقوله ب ا عرفة ا
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حلــصــولـهــمــا عـلـى هـذا الــعــرض الـذي
يــعـدّانه نــعـمـة وهــبـة من الــله عـلـيــهـمـا
تــقــديــراً لــصــبــرهــمـا اجلــمــيل فـي هـذه
احلياة الشـاقة سيكـون في استقبـالهما
عرب من دولـتي مصـر ولبنـان فضالً عن
عراقـي وللـضيـافة بـنغال سـينـتظران
مع غــيـرهـمـا مـن الـعـوائل (الــواقـعـة في
الفخ) في قاعـة مكيـفة مهـيأة بهـا شاشة
ـــنـــتـــجع الـــســـيـــاحي الـــذي لـــعـــرض ا
ســيــقــيـمــون فــيه! ســيــبـدو اجلــالــسـون
ثــابـتــ كـاجلــمــاد وكـأن عــلى رؤوسـهم
الــطـــيــر بــالــطــبع لــيس بــســبب جــودة
ـكيـفـات وبرودة الـقـاعـة وعدم انـقـطاع ا
ـنتجع الكهـرباء بل ذهـوالً ودهشة من ا
السياحي الذي سيقيـمون فيه والطبيعة
اخلالبة احمليطة به من جبال وبحيرات
وما يتضمن من فنـادق ومسابح داخلية
عدنية ومراكز مساجٍ وحمامات للمياه ا
وقاعات ريـاضة. أما أثـاث الغرف فـكلمة
فــاخـرة قــلــيـلــة بـحــقّه وال تــفي وصـفه..
وعــنــد إنــارة الـقــاعــة ســتـبــوح حــدقـات
ـــتـــســـعـــة بـــكلّ شـيء; لــذا عـــيـــونـــهم ا
ســيـجـلـس عـنــد طـاولـة كـلّ زوجـ أحـد
كـلفـ لـلتـرغيب بـشراء أسـهم في هذا ا
نتجع بعد بيان مواصفاته السياحية ا
زاعـــمــ أن هـــذا ال يـــضـــرّ بـــالـــســـفــرة

اخـتـيـرت شــابـة وشـاب بـعـنـايـة لـلـقـيـام
اً يـريان زوجة وزوج هـمة وحـا بهـذه ا
يـهـروالن إليـهـمـا عـارض مـشـروعـهـما
وهـو مــنـحـهـمـا فـرصــة لـلـسـفـر اجملـاني
لـتـركـيـا أليـامٍ بـعـد ملء اسـتـمـارة مقـابل
25 ألف دينار فقط قابل لالسترداد بعد
ـعنيـة! ويبدو األمر اتصال من الـشركة ا
مــغـــريــاً جــداً: 25 ألــفـــاً مــقـــابل ســفــرة
مـجــانـيـة; لـذا سـيـجــازف بـهـا األغـلـبـيـة
طـمــعـاً في هـذه الــرحـلـة الــتي لن تـكـون
أبداً! وبـعـد مـدة من الزمن سـيـرن هاتف
الـزوج; لــيـسـمع صـوتـاً أنــثـويـاً رخـيـمـاً
لء استمارة يطالبه بـاحلضور للشـركة 
السفر واستالم ال 25 ألفاً; مع االعتذار

عن التأخير في االتصال.
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ـــبــلغ يـــعــدّ وديـــعــة لـــدى الــشـــركــة فــا
ولـــتــــرســـيـخ مـــبـــدأ أمــــانـــة الــــشـــركـــة
ومـصــداقـيـتـهــا سـيـسـتــردهـا الـزوجـان!
ا ال يـقـبل الـشكّ سـيـهـرول الـزوجان ـَّ و
للشركة تدفعهما الرغبة احملمومة لرحلة
مجانية فالغالـبية تروم السفر هرباً من
حياة مثـقلة بـأعباء ال عدّ لـها وال حصر!
وبــوصـــول الــزوجـــ الــلـــذين يــظـــنــان
نفـسيـهمـا أنهـما مـحظـوظان بـزيارتـهما
ـــبــاركــة; "لــلــمـــول" في تــلك الـــســاعــة ا

ـسـتــغـربٍ أن يـخــيّم فـوق رأسي لـيـس 
ن تـشـتـكي حـبـة الـقمـح إذا كان الـقـول "

القاضي دجاجة?!
 وأنا أهمُّ بكتابة مقالتي هذه! ففي شتى
بقاع العالم يتوافر جـهات معنية بكشف
مـا هو مـرتـكز عـلى الـوهم أو احلقـيـقة..
واألمـر في تـلك الـبـلـدان ال يـحـتـاج أكـثـر
من طــــــلب حتـــــقـق وضـــــغــــــطـــــة زر من
الكمـبيـوتر لكن في أرضـنا يلـتبس األمر
صـعوبـةٍ مـا أقول "صـعـوبـة ما" ولم أقل
مـسـتـحـيالً أو مـدعـاة لـلـخـيـبـة أو يؤدي
إلى لوثة عـقلية! فـالوقوع في أمـرٍ مبلبلٍ
بـ كـونه حـقـيـقـة من عـدمه يـرمـيـنـا في
متـاهات الـتحري والـتحـرك اللـولبي ب
تخصصة أروقة اجلهات األمنيـة وتلك ا
بــتــسـجــيل الــشــركـات وقــد تــفــلح هـذه
ــسـاعي وقــد ال تــفـلح ولــعلَّ األهم من ا
ذلـك كــلّه تــوافــر حــمـــايــة كــبــيــرة لــدعم
الـبـاحث عن احلـقـيـقـة فـيـمـا لـو تـعـرض
لــتــهـديــدٍ فـلــيس بــبـعــيــدٍ أن تـكــون هـذ
"الشـركة أو الشـركات" وهمـية بل تـابعة
ــتـنــفــذين في الـبــلـد! ألحــد الـســاسـة وا
ولنعيد ترتيب حروفـنا ونزيل الضبابية
من ذهـن الــقــار يـــتــواجـــد في بــغــداد
حـالــيـاً شـركـات لالسـتـثــمـار والـتـطـويـر
والت إذ العقاري تقتنص زبائنها من ا

ـــشــتـــري بــيـع وحــدته ــا يـــروم ا فــحـــا
لـلـتــخـلص من هـذه الـصــفـقـة سـيـواجه
ـماطـلـة وأجـوبة مـا أنـزل الـله بـها من
ــشــتـري" أو ســلــطــان مــثالً: "جــد أنـت ا
"انـتـظر انـتـهـاء بـيع وحـدات الـشـركة ثمَّ
نـبـيع وحـدتك".. أو "سـنـكـلم الـشركـة في
تــركــيـا لــنــرى االجـراءات" وبــعــد مـضي
فـترة لن يـتـمـكن الراغب بـاسـتـرداد ماله
من االتــصـال بـهم هــاتـفــيـاً وإذا مـا زار
مـقرهم حلـسم األمـر فـسـيصـبح كـالـكرة
سائي ـدير الصبـاحي إلى ا يتقـاذفها ا
ـصري وهذا إلـى التـنـفيـذي وذلك إلى ا
سافـر واألخير إلى الـلبنـاني في تركيا ا

وهكذا!
وهو مسعى لدفع الزبون النادم بتورطه
بــصـفـقــة خـاسـرة لــلـمـلـل والـتـراجع عن
قـراره وغـالـباً مـا يـتـرك هـؤالء الـصـفـقة
ــبــالغ في وسط الــطــريق دون اســتالم ا
الـتي دفــعـوهـا! األمـر بـاخــتـصـار شـديـد
فيما لو كان حقيقة هو استثمار عقاري:
 هــو امــتـالك مــدة مــحــددة (أســبــوع أو
أكثر) سنـوياً من غرفة أو أكـثر من فندق
في مــنــتــجع ســيــاحي وســيــدفع ثــمــنه
مـقـدمـاً وثـمن صـيـانـته طـوال عـمره! وال
يـخـتــلف اثـنـان أن تـأجــيـر فـنـدق في كل
سفـرة أفـضل بكـثـير من هـذه الـسخـرية
أكرر فيما لـو كانت حقيقـة فكيف باألمر

إذا كان نصباً واحتياالً?!
ما يتبادر إلى الذهن اآلن:

مـا مــدى مـصـداقـيـة هــذا الـشـركـات? هل
هي حــــقـــيــــقـــة أم مـــشــــروع لـــلــــنـــصب

واالحتيال?
مَنْ يحسم أمر بقائها في العراق?

لصـالح مَنْ تـهـرب أموال الـعـراق بحـجة
االسـتـثـمـار مــقـابل انـخـفـاض رهـيب في

سعر األراضي والعقار في العراق?
ن تــــشـــتـــكـي حـــبـــة اآلن أكـــرر قـــولـي "

القمح..."?!

اجملانـيـة الهـديـة من الشـركـة! سيـفردون
حديثهم عن اجلانب البراق من الصفقة
ريح وأن مبلغ الشراء يكون بالتقسيط ا
وعـلى وفق االسـتــطـاعـة وحـال تـسـديـد
شتري الدفعات األولى سيكون بإمكان ا
السفر إلى (ملكه).. وسـيبقى هذا العقار
كـن بيـعه مـتى شاء (له) مـدى العـمـر و
جـرد إخـبار الـشـركة بـاتـصال هـاتفي!
وألن اخلطـة مدروسـة فلـيس أمام الزوج
مــهــلــة لــلــتــفــكــيــر فــالــعــرض آني وإال
ســـتــــفــــوت الـــفــــرصــــة لألبــــد! لـــذا جلّ
احلـاضـرين ستـمـضي الـعـقـد; ألنه مـغرٍ
لـكن سرعـان مـا يـقع هؤالء في مـسـتـنقع
الـنـدم بـعـد انـتـهـاء الـصـدمـة واستـجالء
األمــور وقــراءة الــعــقــد بــتــمــعـن فــهـذه
الشـركة كـمـا مكـتوب بـالعـقد: هي شـركة
تــســويـق وبــيع حــصص عــقــاريــة عــلى
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فـالـشـركـة تــمـتـلك كـامل األرض والـبـنـاء
عليهـا منشأة فنـدقية ومنـتجع وتشتمل
ـنـشـأة عــلى وحـدات بـغـرض االنـتـفـاع ا
بـهـا بـنـظـام امـتالك احلـصص الـعـقـارية
ـشــاع ونـظــام الـســفـر الــعـقـاري عــلى ا
ويـحــدد عـدد األشـخـاص والــغـرف الـتي
ـقـلق أيـضاً يـراد االنتـفـاع بـهـا. واألمر ا
ــوقــعــ دفـع رســوم صــيــانـة أن عــلى ا
الغرف سنوياً وهي رسوم مختلفة تبعاً
ـنـتفـعـ من الـغرف لـعدد األشـخـاص ا
فالـغرفة لـعددين هي  155دوالر سنويًا
ال بـل يــحق لــلــشــركــة تــعــديل األســعــار
واخلـصــومـات سـنـويــاً حـسب الـظـروف
االقتـصاديـة وينبـغي سداد مـقدم الـعقد
كـامالً وعدم وجـود أي مـتـأخرات مـالـية
وسداد الـصيـانة الـسنـوية واحلـجز قبل
فـتـرة ال تـقل عن  30يـومـاً وهــذا يـكـون
بـعـد جـهد جـهـيـد ومـتـابعـة مـتـواصـلة..
وقعون أن بيع وحداتهم كذبة سيدرك ا
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