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بغداد

وقادة الراي العـام في النقابات
هنـية والفعاليـات االجتماعية ا
الـــتـي كـــان لــــهـــا حــــضـــور في
ساحات التحرير لتجسير هذه
الــفــجـــوة  بــاألفـــعــال من خالل
تــسـمـيــة شـخــصـيــة سـيــاسـيـة
ــبـاشـر مع مــقـبـولــة  لـلـحـوار ا
جلــنـة احلـكـمــاء من اجل ضـبط
إيقاع سلمـية  ساحات التحرير
ـــعــيـــشــيــة وتـــامــ احلـــيــاة ا
الـيــومـيــة فـيــهـا وحــولـهـا دون
الــتــأثــيــر عــلى مــســار احلــيـاة
الـتـجـاريـة في العـاصـمـة بـغداد

او غيرها  من احملافظات .
ثــانــيـــا: بــعــد تــكـــوين األفــكــار
كن حتديد خطوات شتركة  ا
حتـويـلـهــا الى أفـعـال قـانـونـيـة
ــان دســتـــوريــة من خالل الــبــر
الــــعــــراقـي احلــــالي في إعــــادة
صــيــاغـــة مــشـــتــركــة لـــقــانــون
ثل عـادلة ان  األحـزاب وفقـا 
احلـــزب الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة
الــشــامـلــة لــكل الــعــراقــيـ في
انـــتــخـــابــات مــجـــلس الــنــواب
االحتــادي وتـــعـــديل قـــانـــوني
ـا ــفــوضـيــة واالنـتــخـابــات  ا
يـحقق العـدالة واالنـصاف التي
تــكـرر الــتـذكـيــر بـهــا في خـطب
رجعية الديـنية العليا بعدها ا
الـيـات انـحالل مـجـلس الـنـواب
ألعـــــمـــــاله وحتـــــديــــد مـــــوعــــد

النتخابات مبكرة.
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ثــالـثــا : أهــمــيـة ان يــأخــذ هـذا
احلوار الـبناء مـنهجيـة  تطوير
قـراطيـة في العمـلية مهنـة الد
الـسـيـاسـيـة  من خالل  اعـتـمـاد
ــــــتــــــحـــــدة خــــــبــــــرات  األ ا
كن والـتجـارب الـدولـيـة الـتي 
االسـتـفـادة مـنــهـا وتـوظـيف مـا
يـصلح لـلحالـة العراقـية  ولعل
ابــــرزهــــا  قــــوائم االنــــتــــخـــاب
ـفـتــوحـة  مع مـراعــاة نـسـبـة ا
ــقـاعــد الــكـلــيـة الــتــمـثــيل في ا
جملـلـس الـنـواب عــلى ان ال تـقل
ـــئـــة من مـــجـــمـــوع عن 15 بــــا
ـقاعـد بـشكـل كلي  والـتـعامل ا
مـع عـدد الـنـاخــبـ لـكل كـرسي
ـا يــقـلل كــثـيـرا من ــاني   بـر
ــان  وفــقــا عــدد مــقــاعــد الــبــر
لــتــفـــســيــر  مـــنــطــقـي لــلــمــادة
الـدسـتـوريـة الـتي تـذكـر ان لكل
ثال  100الف ناخب عراقي 
ـواطن  ال ـانــيــا ومــا دام ا بــر

ــشـاركـة فـي االقـتـراع يــحق له ا
اال بـعـد جتـاوزه سن  18عـاما 
ــقــاعـد فــيــكــون الــعـدد الــكــلـي 
ـقــتـرعـ ـثل عــدد ا ــان  الــبـر
سـجل فـعليـا وليس العكس ا
واذا احــتــاج االمـــر الى تــعــديل
دستـوري  فبـاإلمكان الـنظـر فيه

خالل  مرحلة الحقة .
ــكـان ان رابــعــا: من األهــمـيــة 
ـرحـلة تـفاهـمات تتـضـمن هذه ا
أولية عن التعديالت الدستورية
ـطـلوب مـنـاقشـتـهـا في الدورة ا
ـــــانــــــيـــــة اجلــــــديـــــدة الـــــبــــــر
ناقشات واالستفاضـة في هذه ا
ـنشودة تؤكـد رصانـة النتـائج ا
بشأن طـبيعة النـظام السياسي
ــوذج رئــاسي (رئـيس مــا بـ 
ـانـي او رئـاسي مـنــتــخب) -بــر
مــخـــتــلـط (رئــيس جـــمــهـــوريــة
مـنـتخـب ورئيـس وزراء مكـلف)
إضــــافـــــة الى الــــغـــــاء عــــبــــارة
ـكـونـات والـتــوازن الـوظـيـفي ا
ـــاذج تــطــبـــيــقــيــة واعـــتــمــاد 
ستدامة ترسخ حقوق للتنمية ا
ـواطـنـة في كــسـيـاسـات عـامـة ا

حاكمة.
خـامسـا: ولعل من أبـرز النـتائج
الــــتـي تــــبــــرز فـي خــــضم هــــذا
ـباشر تـعزيز احلـوار الوطني ا
الـهـويـة الـوطـنـيـة وايـضـا البـد
وان تـنعكس عـلى مفاصل مـهمة
فـي احلــيـــاة الـــعــامـــة أبـــرزهــا
الـهــويـة اإلعـالمـيــة والـثــقـافــيـة
لـلـعـراق وهـو يـنـهض من جـديد

في عقد اجتماعي متجدد.
ــضي بــسالسـة كـلــمــا تــقــدم 
حـ يـتــنـازل اجلـمــيع عن االنـا
الــذاتــيــة ويــقــدمــون مــصــلــحـة
الـوطن العـليا وابـرز التـحديات
ـشـروع الـتي تــواجه مـثل هـذا ا
تــتــجــسـد في ارتــبــاط اكــثـر من
طرف بأجندات إقـليمية ودولية
وهــــذا يـــحــــتـــاج الى إيــــضـــاح
واقف اإلقليمية والدولية بان ا
ــكن ولن الــدمــاء الـعــراقــيـة ال 
ــصـالح دول تــكـون كــبش فـداء 
اخــــرى حـــتـى وان اعـــتــــبـــرهم
الـــبـــعض األقـــرب مـــنـــاطـــقـــيـــا
ومـذهـبــا  وان اعـتــبـر االخـرين
أعـداء تــاريـخــيـ  فــمـصــلـحـة
الـعـراق وهــويـته الـوطــنـيـة هي
قراطية هنة الد عزز  عيار ا ا
ـنـشـودة ولله في في  الـنتـائج ا

خلقه شؤون.

بـ(االستحقاق االنـتخابي) للكتل
الفائزة بعضوية مجلس النواب
 الى تـكــلـيف الـكـتــلـة الـتي فـاز
بـرنـامجـهـا  احلـكومي بـتـشـكيل
الـــــوزارة من خـــــارج مـــــجـــــلس

النواب.
 رابــعــا: أهــمـــيــة تــنــاسق عــمل
الـدولــة في مـؤســسـاتــهـا ضـمن
تـطـبيـقـات البـرنـامج احلـكومي
وخـلق إجـراءات الـعـمل اجملـزية
ـا يـجـعل بـالـثـواب والـعـقـاب 
احلــكــومــة امــام اســتــحــقــاقـات
الــتـــغــيــيـــر الــشــامـل في حــالــة
االنحراف عن مسارات وضعتها
في برنـامـجـها احلـكـومي وهذا
انـيـا علـنـيا يتـطـلب تـقلـيـدا بـر
بـحضور رئـيس احلكومـة لطرح
ومـنـاقـشـة تـقـريـرا فـصـليـا عـلى

األقل عن اعمال احلكومة.
ــرحــلـة  خــامــســا: في ســيــاق ا
االنــتــقـالــيـة مــا بــعـد اســتـقــالـة
رئيـس مـجلـس الـوزراء وإعادة
تشكـيل العمـليـة السيـاسية من
األفـــــضل ان يـــــحـــــدد قـــــانـــــون
االنـتخـابـات اجلـديد مـواصـفات
تــسـتـبـعــد جـمـيع الــفـاعـلـ في
مفاسد احملاصصة من الدرجات
ـانــيـتـ اخلــاصـة لــدورتـ بــر
عـلى األقل نـاهـيك عن تـصـويت

العسكر والقوى األمنية.
ح نقارن كلـما تقدم بفرضيات
ـقراطـيـة في التـفكـير مـهنـة الد
تصدي لـلعملية شتـرك ب ا ا
ـتــظــاهـرين في الـســيـاســيــة وا
ساحات التـحرير فاذا ما توجه
كال الــطــرفـ الى الــتــفـكــيـر في
حـلــول تـعـزز الـهـويــة الـوطـنـيـة
دون مـدخالت إقـليـمـيـة ودولـية
ـرجـعـية مـا يـسـتـجيـب لنـصح ا
مكن الـدينيـة العلـيا يبـدو من ا
الـــتـــوصـل الى ((بـــيـــان وطـــني

عام)) يتضمن النتائج التالية:
  أوال: مـــا دامت الـــفـــجـــوة بــ
ـتصـدين لـلـعمـلـية ط أفـعـال ا
ـتـظـاهـرين تـبدو الـسـيـاسـية وا
لـــلـــوهــــلـــة األولى عــــلى طـــرفي
نـقـيـض حتـتـاج الى ردم عـمـلي
وليس مـجرد تـنظـير في الـهواء
الطـلق وهذا يـحـتاج من وجـهة
نــظــري ان يــتم تــشــكــيـل طـرف
ثــالث أقـرب لــلـمــتـظـاهــرين مـنه
للـمتـصـدين من أحزاب الـسلـطة
من خالل ( جلـنـة حـكـماء) تـضم
قيـادات  الديـانات االبـراهيـمية
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نـا الواقـعي برمته ـاليـة و الرقمـية غـيرت الـيوم من عـا ة ا إن العـو
بـحـيث أصـبح اجلـمـيع يـسـبح في فـلك فـضـاء إفـتـراضي مـتـكـامل
األبـعاد و األهـداف في أبـسط جزئـيـاته. فمـمـا ال شك فيه تـعـد تلك
الطفـرة النوعـية في عـمقهـا ثورة حقـيقيـة لتكـنولوجـيات اإلتصال و
علومات و تـمثل حدث السـاعة البارز بحـيث ساهمت بدورها في ا
ا سـمـحت الـرهان عـلـيـها رسم سـمـات احلداثـة لـهـذه العـشـريـة 
أكـثر فـأكثـر مسـتـقبـليـا. فالـعـالم اإلفتـراضي لم يـقتـصر فـقط علي
بروز التعليم اإللكتروني عن بعد و الـتجارة اإللكترونية و التسويق
نظومـة النقدية اإللكتروني و غـيرها بل ضرب مـؤخرا في صميـم ا
الية لـتبرز بذلك عمـالت شبيهة بـعالم اخليال تـسمي بالعمالت و ا
الـرقـمـيـة اإلفـتـراضـيـة   Cryptocurrenciesنـذكـر مـنـهـا بـاألسـاس
ـكـثـف عـلـيـها عـمـلـة الـبـتـكـوين و هي تـعـتـبـر األهم نـظـرا لـإلقبـال ا
ية. إذ في هذا الـسياق يجب حتـديد الثوابت الـية العـا باألسواق ا
ركـزية تـغيـرات في تـلك السـياسـة النـقديـة اخلاصـة بالـبنـوك ا و ا
بــحـيث ال تـبـنـي تـلك الـعــمالت الـرقـمـيــة اإلفـتـراضـيــة عـلي الـواقع
ـلمـوس بل هي مـجرد "ثـقـة مزيـفـة". كمـا يـعتـبـر أخطـرهـا أن تلك ا
نظومة الرقمية حتولت إلي الرهان علي "الوهم بالثراء" من خالل ا
الــشـراء و الـبـيع بـحــيث كـثـرت في صــلـبـهـا عـمــلـيـات اإلحـتـيـال و
الـسرقـة و غـيـرهـا من أسـالـيب اخلداع ,ألن تلك الـعـمالت ال تـمثل
ـا حتـولهـا بـرمـتـهـا إلي مـجـرد تداول في حـد ذاتـهـا ثـقل نـقدي ,

ثل فقاعة عابرة ال أكثر و ال أقل. إفتراضي 
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ـركـزي الـقــلب الـنـابض جلــمـيع الـبـنــوك و الـشـريـان يــعـد الـبـنـك ا
ـاليـة و يـنشط حـركيـة األموال احليـوي الـذي يضخ لـهم السـيـولة ا
باألسواق. فكل دولـة من دول العالم لهـا بنك مركزي و لـو إختلفت
التسميات من إحتياطي مركزي أو خزينة مركزية ,إال أن الضوابط
النقدية تعـتبر نفسها و هي تـختزل باألساس في السـياسة النقدية
الية. فبالعودة نظومة النقدية و ا التي حتدد آليات العمل و تنظم ا
إلي اإلحتياطي النـقدي لكل بنك مركزي الـذي يقوم بربط معامالته
الية و التـجارية مع الفضـاء اخلارجي و يشكل له تغـطية مركزية ا
جنـد سـلـة الـعـمالت األجـنـبـية بـالـتـحـديـد مـنـهـا "الـدوالر و الـيورو"
الـيـة و أيـضا الـذهب و الـفـضة. كـعمـالت أساسـيـة في األسـواق ا
أما األهم من كل ذلك فـهي تتـمثل في أسـاسيـات عمل كل سـياسة
نقـدية لكل بـنك مركـزي بحـيث جند منـها من يـراهن علي إسـتقرار
األسعار و معدل تـضخم قار و جند البـعض من يراهن علي الثقل
الـيـة". إذ هـنـا يـكمن الـنـقـدي و البـعض اآلخـر عـلي "الـتـحـويالت ا
مربط الفـرس بحيث تـتجلي اخلـطورة النـقدية ألنه ال يـوجد في تلك
عامالت ـركزية رهان حـقيقي علي الـعمالت الرقمـية في ا البنوك ا
الية الية الرسمية و التي تعتبر ضربا من اخليال في األسواق ا ا
نظرا إلرتهانها لـعدم الواقعية في التـداول و البناء علي مجرد وهم
نـظـومة الـنقـدية. ـثل في حد ذاته واقـعـا ملـموسـا في ا خيـالي ال 
صداقية غيابا كليا لتترك اجملال فهنا بالنتيجة تغيب الشفافية و ا
ضـاربـ في تـنـفيـذ عـمـليـات الـشراء و ـستـثـمـرين و ا بـذلك إلي ا
ـالية بدون البيع لـتلك العـمالت الرقميـة اإلفتراضـية في األسواق ا
ضوابط قانونية مركزية. إذ البعض يـسأل ماهو الفرق بينها و ب
بقية األمـوال? اإلجابة بسـيطة "فقـيمة" حتويالت تـلك العمالت "غير
ـركــزي و غــيـر مـحــددة" عــلي الــقـاعــدة الــنـقــديــة و عـلـي الـنــقــد ا
"مضـبـوطة" بـالـتحـويالت مع الـذهب و الفـضـة أو الدوالر و الـيورو
بل هي مـجـرد "شراء و بـيع وهم" غـيـر واقـعي بـحيث ال يـوجـد لـها
ــركـزي. فـعـلي الــرغم من طـرح الـبـنك قـيــمـة في مـنـظــومـة الـبـنك ا
ركزي الصيني مؤخرا لعملة رقمية إفتراضية خاصة به ,إال أنها ا
الية أو تمثل إحتياطي نقدي رسمي عامالت ا ية في ا ال تعتبر عا
ملموس علـي أرض الواقع. فإجماال تـختلف األمور جذريـا فالنقود
الواقعيـة تتوزع إلي قطع نـقدية و ورقيـة و أيضا إلي حتويالت في
حـسـابـات بـنـكـيـة و صـكـوك و غـيـرهـا و إلي نـقـود إلـكـتـرونيـة مـثل
الـبــطــاقـات الــذكــيـة و حــســابـات الــبــاي بـال و نــتالر و ســكـيالر.
ركزي لـموسة بـالبـنك ا بالـنتـيجة تـمثل مـجملـها الـنقود الـواقعيـة ا
ثـل بدوره بـنك الـبـنوك و الـذي يـوفـر السـيـولـة الالزمة إلي الـذي 
ـالـيـة لــتـنـشط عــمـلـيـات الــتـداول عـبـر الــبـيع و الـشـراء األســواق ا
ـالية ,لكن العمالت الـرقمية لعمالت الـعالم الـواقعي في األسواق ا
اإلفتراضية تـعتبر دخيلـة و ليس لها ثقل نـقدي في التحويالت ب
الـواقع و اإلفـتـراضي. كـمـا أن تـلك الـعـمالت "غـيـر مـضـبـوطة و ال
نـظومـة النـقـدية بـحيث تـعتـبر في حتـمل صبـغة شـرعيـة" بـقواعـد ا
مجملهـا سراب نظرا لكثرتـها و تمثل حقيـقة فقط للمسـتثمرين بها
اللذين خـلقوا ألنـفسهـم أسواق مالـية إفتـراضية مـوازية و مسـتقلة

عن العالم الواقعي.
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ـالـيـة خالل هـذه العـشـريـة جـنـونـا حـقـيـقـيا من شـهـدت األسـواق ا
كثف علي التداول بالعمالت الرقمية اإلفتراضية و خالل اإلقبال ا
ذلك بـشـكل غـريب و رغـيب خـاصـة بـ سـنـة  2016و  2018نـظرا
ثل قابل ال  سندة عبر نسبة الفوائد. لكن في ا لألرباح الطائلة ا
اإلسـتثـمار في تـلك الـعمالت واقـعـا ملـموسـا بل تـتم العـمـليـة كلـها
عـبـر الـشـراء عن بـعـد "لـرمـوزا" لـقـطع نـقـديـة إفـتـراضـيـة ال تـوجـد
ـركـزي و غـيـر محـددة سـلـفا بـالـسـيـاسة الـنـقـدية و بـاإلحـتـياطي ا
ا تـكثـر بـالنـتيـجة في صـلبـها بالـضوابط الـشـرعيـة و القـانونـية ,
عـملـيات الـنـصب و اإلحتـيـال. فالـرهـان علي تـلك الـعمالت خـاصة
منها  Bitcoin, Onecoin, Litcoin يعتـبر في جوهـره شراءا لوهم
إفتراضي بعـيدا عن أرض الواقع و لو أنـها حتقق في تلك األرباح
ـالـيـة في كـومة من ـشـكـوك فـيـها" ألنـهـا تـضع تـلك الـتـنـزيالت ا "ا
النـقود ثم تـبيع تلك الـعمالت و بـعد ذلك تـتم عمـلية إعـادة توزيـعها
ـستثـمرين بطريـقة مشـابهة كثـيرا لشـراء السندات أو علي أولئك ا
ـا يـعرف ب  MLM أو الـشـبـكـات اإلفـتـراضـيـة في تـوزيع أيـضـا 
األربـاح بـدون اإللــتـزام بـقــواعـد الـســيـاسـة الــنـقـديــة و واقـعـيــتـهـا
الية ركزيـة. بالتالي يـجعل من تلك األسـواق ا التطـبيقيـة بالبـنوك ا
الـتي تتـداول بـتلك الـعـمالت الرقـميـة مـجرد فـقـاعة عـابـرة. بالـتالي
ـالـيـة إلجـراءات مـلــمـوسـة من قـبل الـبـنـوك حتـتـاج تــلك األسـواق ا
ـركـزيـة قـصد "إضـفـاء عـلـيـهـا الشـرعـيـة و الـقـانونـيـة و ضـبـطـها ا
بقـواعد مـركزيـة" حتي تـتم عمـليـة إدخال عـليـها نـوعا مـن الواقـعية
ـركـزي ـتـخــذة من قـبـل الـبـنـك ا عــلي غـرار اإلجــراءات األخـيــرة ا
الــصــيــني الــذي أصــدر عــمــلــة رقــمــيــة خــاصــة به في مــعــامالته
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ومن يـــــعـــــارضـــــهـــــا تـــــطـــــرح
التساؤالت الكبرى في االتي:

أوال: الـــــعــــراق وطن اجلـــــمــــيع
والهـويـة الـوطـنـيـة مـقـدمـة على
سـواهـا مـن الـهـويـات الــفـرعـيـة
دستوريا وقـانونيا وعرفيا وان
يـــكــون الــتــعـــريف الــدســتــوري
فـهـوم الدولـة االحتـادية بـكونه
ـوذجـا لـتـوزيـعـا الـصالحـيات
ركـز واالقـاليم او اإلداريـة بـ ا
رتبطة بإقليم احملافظات غيـر ا
ولـيس الــسـيـاديـة الــتي تـتـعـلق
بـالـسيـاسـة الـدفـاعـيـة واألمـنـية
ا واخلـارجـيـة واالقـتـصـاديـة 
في ذلـك مـــــــصـــــــادر الـــــــثــــــورة

نافذ احلدودية. الطبيعية وا
ثانيا: قياس كفاءة برامج اعمال
الـــــدولــــــة من خـالل الـــــبـــــرامج
احلكوميـة التي البد وان تطرح
كــبــرنــامج انــتــخــابي لـألحـزاب
ــــــــشـــــــاركــــــــ في واالفـــــــراد ا
ـوافـقـة االنـتـخـابــات الـعـامـة وا
عـلـيـهـا بـاألغـلـبـيـة االنـتـخـابـيـة
حتـولــهـا الى قـانـون نـافـذ خالل
انيـة وهذا يـحتاج الـدورة البـر
الى صـيــاغـة بـرامج انـتــخـابـيـة
تطـبيقية بـسقوف زمنيـة تبتعد
ــيـول الــطــائـفــيـة عن مــغـازلــة ا
ـناطقـية وتـضم والعرقـية وا
ذلك في قــانـــوني االنــتـــخــابــات
ومــــفـــوضــــيــــة االشـــراف عــــلى

تنفيذها.
 ثالثا: العمل على نقل البرنامج
احلكـومي الفائـز بثقة الـناخب
الى تــشــكــيل وزارة قــادرة عــلى
تـنــفــيـذه وتــوفـيــر الــفـرص في
شفـافـية مـراقـبة األداء من خالل
ـــدني مـــنـــظــــمـــات اجملـــتــــمع ا
والــصــحــافــة االســتــقــصــائــيـة
واهـــمـــيـــة الــغـــاء مـــا عــرف في
مــــــفـــــــاســـــــد احملــــــاصـــــــصــــــة

احلــروب الــنــاعــمــة عـلـى الـرأي
الــعـام جلـمــهـور ذات األحـزاب 
ـا اجـبـرهـا عــلى الـتـعـامل مع
ـــبـــدأ الـــثـــواب جـــمـــهـــورهـــا 
والـعـقـاب حتت عـنـاوين جـديـدة
مـــثل مــــفـــاســـد احملــــاصـــصـــة
واحلـــكـــومـــة الـــعـــمـــيـــقــة دون
ـومـة ـشـروعــيـة د الـتـأســيس 
الـــعــقــد االجـــتــمــاعي لـــلــنــظــام
الــســيــاسي من خالل الــتـنــمــيـة
ستدامـة السيما في اجلانب ا
السـياسي  واالجتـماعي وهكذا
حتول التداول السلمي  للسلطة
الى فـراغ مـجـتـمـعي ال يـتـلمس
أي تقدم اقتصادي او تطور في
الـبنى الـتـحتـيـة وبروز مـظـاهر
الـرفاهيـة االجتـماعيـة في رعاية
اجـتـمـاعـيـة او صـحـيـة  وهـكذا
انـتـجت الـدولــة الـعـراقـيـة اكـثـر
من  24اسـتــراتـيــجـيـة  وطــنـيـة
ردود دون ان حتـقق أي مـنـهـا ا
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ـــعــــضــــلــــة في الــــنــــظـــام هـل ا
الــــســــيــــاسـي ام في مــــفــــاســــد
احملـــاصــصـــة ?وهل الــتــغـــيــيــر
نـشـود يعـني االنـقالب الـكامل ا

على الدولة ?
ـعـضـلـة في نـتـاج ال اعـتـقـد ان ا
تــظــاهــرات الــيــوم في ســاحـات
الــتــحــريــر تـتــطــلب الــتــغــيــيـر
الشـامل للـنظـام السـياسي أكـثر
مـا حتــتــاج الى تــعــزيــز الــيـات
احلكم الـرشيـد في إدارة الدولة
ــنـشــود من خالل والـتــغــيــيــر ا
ــومـــة الــعـــقـــد االجــتـــمــاعي د
ــنــهــجــيــة الــدســتــوري لــيس 
ـنهج مفـاسـد احملـاصصـة بل 
قراطيـة وهذا يحتاج مهنـة الد
الى إعــادة نـــظــر شــامـــلــة لــكل
األطـراف من تـصـدى لــلـسـلـطـة

ما ب التغيير من نظام شمولي
ـاني بـقـيت مـهـنة الى نـظـام بـر
ـــقــراطـــيـــة عــصـــيـــة عــلى الــد
الـتـداول في احلـيـاة الـسـيـاسـية
ـا الــيـومـيــة مـا بـعـد  2003ور
حـتى االن ويـطـرح الـسؤال: هل
ثمـة سـاسة مـحتـرفـون في مهـنة
ـقراطيـة كما تشـهد مذكرات الد
سـاسـة عــراقـيـ عــرفـهم احلـكم
ـلـكي مــقـابل إداريــ بـارعـ ا
عــرفـتــهم األنـظــمـة اجلـمــهـوريـة
ـتـتــالـيـة ومــا الـفـارق بـ كال ا
ـقراطـية النـوع في مـهنـة الد
وب ما يحصـل اليوم من تفكير
مــــشـــــتــــرك يــــرفـض مــــفــــاســــد
احملاصصة لكن النتائج مختلفة

بشكل كبير جدا ??
فـي اإلجــــــــابــــــــة عــــــــلـى هــــــــذه
الــتـــســاؤالت تـــتــصـــاعــد حــدة
عرفية ب علوم اليوم الفجوة ا
واالمـس قـريـبـه وبـعــيـده االمـر
الــذي جــعل الـكــثــيــر من الـدول
ومة التعليم تسارع اخلطى لـد
ـسـتمـر لـردم هـذه الفـجـوة ب ا
تقنيات متـجددة تختصر مسافة
ــال ـــكـــان فـي إدارة ا الـــزمن وا
واالشـغال عـلى حد سـواء فبـعد
ان كـــان الـــعـــالم مـــجـــرد قـــريـــة
صـغيـرة بسـبب موجـات الراديو
الـقصـيـرة اضـحى اليـوم مـجرد

شاشة هاتف نقال! 
هذا الـتسارع التقـني يؤثر على
ـقراطـيـة السيـما في مهـنـة الد
ـــــراحل الــــدول الـــــتـي تــــمـــــر 
انتـقاليـة ومنـها عـراقنـا اليوم 
ـتــصـدين تـتـمــثل في اغــلـبــيـة ا
لــلــسـلــطـة ال يــغـادرون اجــنـدات
حـزبــيـة لـهـا نـظــام أيـديـولـوجي
مؤطر بعالقات مع دول إقليمية
فـيـمـا تـسـتخـدم هـذه الـتـطورات
ــاذج في الـــتـــأثـــيـــر من خـالل 

‚«dF « w  —ULŽù« fK−  ÕU$ ◊Ëdý

االنـتاجيـة والتصـديرية واعـتمد
عــلى االسـتــيـراد لــسـد حــاجـات
ـا فـيهـا سـلـة غذائه . الـسـكان 
وحـتى جواز الـسـفـر فيه اعـتـبر
من اسـوأ اجلـوازات في الـعـالم.
وقـامت مـافـيات الـفـسـاد بـإفراغ
خـزيــنـة الـعـراق   حـيث تـشـيـر
االحـصـاءات الـى انه بـ عـامي
 2004و 2014 هدر ما قيمته
حـوالي    500مـلــيـار دوالر من
عــــائـــدات الــــبــــتـــرول واصــــبح
الــعـراق امـام كــارثـة حـقــيـقـيـة .
وعـانى العـراق منذ  2003والى
اليوم من معـوق اقتصادي كبير
مــرده ســـوء الــتــخـــطــيط وعــدم
وجود اسـتـراتيـجيـة اقـتصـادية
واضحة  عدا اسـتراتيجية نهب
ـشـكـلة ادت ـال الـعام  وهـذه ا ا
الى عـــــــدم رؤيـــــــة مـــــــشـــــــاريع
استـراتـيـجيـة الـنور   ومـا نـفذ
من مـشاريع صـغيـرة في الغالب
غير مؤثرة على نطاق االقتصاد

العام .
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وبعد االعالن عن تشكيل مجلس
االعــمــار  هل يـــتــمــكن من اداء
ــرسـومـة دوره وفــقـا لألهـداف ا
له ? ام سيـكـون حـبـرا على ورق
حــــاله حـــال مـــشـــروع مـــجـــلس
اخلدمة الـعامة واجمللس األعلى
ـكــافـحـة الـفـســاد? وغـيـرهـا من
الهـيـئات الـتي  تشـكـيلـها ولم
ـطلـوب . وكمـا قال تـؤد دورها ا
الـــــراحـل د. مـــــهــــــدي احلـــــافظ
اخلـــبـــيـــر االقــتـــصـــادي ووزيــر
الـتـخـطـيط األسـبق في تـصـريح
له عام  2014ان  انشاء مجلس
االعمـار خـطـوة مـهـمـة لـتـحـقيق

واجلـسـور في خــطط مـتــوسـطـة
األمــد  تـمــثـلت في تــعـبــيـد آالف
الكـيلـومـترات لـربط مدن الـعراق
بـشـبـكـة طـرق وجـسـور حـديـثة .
ـشـاريع قـصـيرة كـمـا  اجناز ا
األمد الـتي لها تمـاس مباشر مع
ــواطـن مــثـل مــشـــاريع حـــيـــاة ا
الـتنميـة في قطاع االسـكان حيث
 بـناء آالف الـوحدات الـسكـنية
لــذوي الـدخـل احملـدود وتــطـويـر
قطاع الصحـة والتوسع في بنية
الــتــعــلــيم األســاسي والــتــعـلــيم

العالي. 
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بعـد سـقوط الـنظـام الـدكتـاتوري
الـــســـابـق عــام  2003وارتـــفــاع
اســــعــــار الــــنــــفط فـي األســـواق
ــيـــة حــصل الــعــراق عــلى الــعــا
عـوائـد مـالـيـة عـالـية  اال ان ذلك
لم يؤد الى تنفيذ مشروع خدمي
واحـــد او بــنـــاء مـــســتـــشــفى او
مــصــنع او مــدرســة او تــطــويــر
الـصـنـاعـة والـزراعـة والـسـيـاحة
والـــتـــعـــدين والـــنـــقل وتـــوفـــيــر
اء   وتركت الـبنية الـكهربـاء وا
ــهـتـرئــة لـتـصل الى الـتـحــتـيـة ا
ــســتــويــات حــتى غــدت اســوأ ا
بـغـداد أسـوأ مـديـنـة لـلـعـيش في
الـعــالم من حـيث مـعـايـيـر جـودة
اخلــدمـات والــصـحــة والـتـعــلـيم
واألمن وجــاذبــيــة االســتــثــمـار 
واصــبـحت اسـوأ مـديـنـة لـرجـال
األعــمـال واصــبح الــعـراق اسـوأ
بــلـــد في الـــعـــالم في مـــســـتــوى
الــتــعــلــيم والــصــحــة   واحــتل
ــراتب االولى من بــ الـــعــراق ا
الـدول األكـثــر فـسـادا فـي الـعـالم
واهــــمــــلت فـــــيه الــــقــــطــــاعــــات

الـتنميـة في العراق ولـكن انشاء
هذا اجمللس يحـتاج الى حكومة
فـاعـلـة ولـديـها رؤيـة اقـتـصـادية
تلك أي موحـدة ... فالعـراق ال 
رؤيــة اقــتـــصــاديــة وهــذا األمــر
يـــؤخــــر االســـتـــثـــمـــار واجنـــاز
ـشــاريع والـســبب في ذلك هـو ا
ـــؤســـســـات االقــتـــصـــاديــة ان ا
لـيـست مـتـفـاعـلـة مع الـتـطورات
االقــتـصــاديـة كــمـا انـهــا ال تـعي
سـؤولـيـة التي يـفـترض حـجم ا
اضـطالعهـا بـهـا .  ومـنذ 2015
ونـــتـــيـــجـــة ضـــغـــوط الـــشـــارع
ومـطالـبته بـاإلصالح واخلدمات
ــادة   27من واألمن   نــصـت ا
وازنة العامة لعام  2015على ا
ان  جملــــلـس الـــــوزراء انـــــشــــاء
اجملـلس األعلـى لإلعمـار على ان
يــنـظم ذلـك بـقـانــون خالل ثالثـة
اشـــهـــر .. . وقــــد مـــرت اربـــعـــة
سـنـوات وليس ثالثـة اشـهر ولم
ير القانون النور ولم يتم تفعيل
مـجـلـس االعـمـار واعـتــقـد هـكـذا
ســيــبــقى احلــال فـي الــســنـوات
الالحــقــة مـا لم تــوجــد حـكــومـة
رشـــيــدة قــويــة تــعـــمل لــصــالح

الوطن بشكل حقيقي .
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هـنـاك اسئـلـة تـطرح نـفـسـها في
حال بدء عمل مجلس االعمار :
- هـل سـيـكـون مــجـلس االعـمـار
بــديال عـن هــيــئـــة االســتـــثــمــار
الـعـراقــيـة الـتـي فـشـلت في اداء

مهامها ?
- وهل سـيأخـذ مـجـلس االعـمار
صالحيات مجالس احملافظات ?
ومــا دور مــجــالس احملــافــظــات

عندئذ ?
وحـتى يــنـجح مــجـلـس االعـمـار

في عمله ال بد من :-
 1- مــكــافــحــة الـفــســاد بــكــافـة
ــــا فــــيـه الـــرؤوس اشــــكــــاله  
الـكبيـرة للفـساد وبشكـل حقيقي
ولـيـس مـجــرد وعـود   وابــعـاد
اجملــــــلـس عن احملــــــاصــــــصــــــة

قيتة . الطائفية ا
 2- ان يـكــون اخـتــيـار اعــضـاء
اجملـلس من شـخـصـيـات نـزيـهـة
ومـــتــخــصـــصــة تــتــوفـــر فــيــهم
ــهـنــيـة ــعـايــيــر الـعــلــمـيــة وا ا

واصفات الشخصية. وا
 3- ال يحقق مجلس االعمار
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بغداد

اهـــــــدافـه مـــــــا لـم يــــــــقـــــــتـــــــرن
بـــاإلصـالحـــات الــــســــيـــاســــيـــة
واالداريــة االخـــرى وبــعــنــاصــر
الــســيـاســة االقــتــصــاديـة الــتي

يجب ان تتالءم  مع تشكيله .
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 4- تخـصيص نـسبـة ثابـتة من
الــــــريع الــــــنـــــفــــــطي ألغـــــراض
االستـثمار ففي اخلـمسينات من
ــاضي كــان يــخــصص الــقـــرن ا
ئة من للمجلس اكثر من  75 با

وارد النفطية . ايرادات ا
 5- اعتماد اخلطط االقتصادية
ـــتـــوســـطـــة طـــويـــلـــة األمـــد وا
والــقـــصــيـــرة األمــد ومــتـــابــعــة
تـنـفـيـذهـا وفق الـسـقف الـزمـني

احملدد .
 6- اقــامـة مـشـاريع لـهـا تـمـاس
واطن والتي مـباشـر مع حيـاة ا
لهـا األولوية مثل مـشاريع قطاع
االسـكــان والــصـحــة والـتــعــلـيم

اء وغيرها.  والكهرباء وا
 7- توفير بيئة آمنة لالستثمار
احملـلي واألجـنبي  والـعـمل على
جـذب االســتـثــمـارات األجـنــبـيـة
ــشـــاريع  بــعــيــدا عن واقــامــة ا

وازنة العامة . اموال ا
 8- ان ال تــــكــــون صالحــــيــــات
مـــجــــلس االعــــمـــار فـي بـــغـــداد
حــصـرا   بـل يـنـبــغي ان تــمـتـد
الى مــحــافــظــات الــعــراق كــافـة
بــــالــــتــــنــــســــيـق مع مــــجــــالس
احملــافـــظــات وفك الـــتــداخل في

الصالحيات معها .
 9- فك التداخل الذي قد يحدث
مـع وزارات االعــمــار واالســكــان
والـبلـديـات العـامـة  والتـخـطيط

الية  وا
 10- تـــبـــني اســـتـــراتـــيـــجـــيــة
اقـــتـــصـــاديــة واضـــحـــة ورؤيــة

شاريع. حقيقية لتنفيذ ا
تطفل من  11- ضرورة منع ا
سـتثمرين  واالعتماد التجار وا
عـلى مــسـتــثـمـرين قــادرين عـلى

النهوض باالقتصاد .
 12- تــمـــتع مـــجــلس االعـــمــار
بـصالحيـات اقـتـصاديـة واسـعة
وبأمـوال كبـيرة من اجل االعالن
وتـنـفــيـذ مـشـاريـع ال تـؤثـر عـلى
يزانية  على ان تدرس جميع ا
ـشـاريع بــشـكل دقـيق وواضح ا
لـزيادة الـدخل الـقـومي الـعراقي

ومنع انهيـاره في حال انخفاض
اسعار النفط .

 13-العمل على استتباب األمن
واحلد من الصراعـات السياسية
الـتي تسـبب بـتـكرار تـأخـر اقرار
ـان للـمـوازنة االحتـادية في البـر
كل عام والذي يـؤدي الى تعطيل

مسيرة االعمار.
 14- اعــــــتــــــمــــــاد اخلــــــبـــــرات
االقتـصادية وتـفعـيل الرقـابة في
ــــؤســــســــات االقـــــتــــصــــاديــــة ا

الرسمية.
 15- ان يـكــون تـشـكـيل مـجـلس
االعـمـار وفق شـروط اقـتـصـاديـة
واضـحـة ومـنـحه اسـتـقاللـية في
كـن ان ينـهي اتـخـاذ الـقـرارات 

شاريع . مشكلة تعطل اجناز ا
 16- يــشـتـرط ان يــضم مـجـلس
االعـمـار خـبـراء اقـتـصـاد ورجال
اعـــمــال وشــركــات اســـتــشــاريــة
اجــنــبـيــة بــعــيــدا عن صــراعـات
الــسـيـاســيـ ومـحـاصــصـاتـهم
وعـــدم اســـتـــبــــعـــاد الـــكـــفـــاءات
االقتصـادية في عمليـة التخطيط
ورسم الـسـيـاسـات الـعـامة   مع
اشـراك كفـاءات الـقـطـاع اخلاص

العراقي.
 17- ضمان عدم تدخل األحزاب
ـتــنــفــذة والــكـتـل الـســيــاســيـة ا

بشؤون مجلس االعمار .
 18- الـــشـــفـــافـــيـــة في اتـــخـــاذ
الـــقــــرارات والــــتـــنــــســــيق بـــ
ـؤسسـات احلـكومـيـة اخملتـلـفة ا
تفشية ومكافحة البيروقراطية ا
في الـدوائــر احلـكــومــيـة في ظل

الي واالداري . الفساد ا
 19- تــشـــريع الـــقــوانـــ الــتي
تـسـهل عــمـلـيـة االعـمـار كـقـانـون

االستثمار .
ــــــــؤســـــــســـــــات  20- اصـالح ا
االقــتــصــاديــة احلــكــومــيــة مــثل
الــــــــوزارات ذات الــــــــعـــــالقــــــــة
صارف باجلانب االقـتـصادي وا
وغـــيــرهــا  وســـيــبــقـى مــجــلس
االعـــمــــار في حـــالـــة تــــنـــفـــيـــذه
وااللــــتــــزام بــــأهــــدافه خــــطــــوة
ايــجــابــيـــة مــهــمــة تــوفــر األطــر
ـؤســســيـة الــســلـيــمــة لـقــيـادة ا
وادارة عــمــلــيــة االعــمــار وبــنـاء
القواعـد االرتكازية للـتنمية وهو
حـلـقـة اسـاسيـة إلطالق الـتـنـمـية

في العراق.

ســـــبـق وان صـــــادق مـــــجـــــلس
الـوزراء الـعــراقي عـلى مـشـروع
قــانــون مــجــلس االعــمــار وهــو
ــــــشــــــروع الــــــذي  اعـــــداده ا
بـصـورة مـشتـركـة بـ رئـاستي
اجلـــمـــهـــوريـــة والــوزراء . وان
الـــهـــدف مــنـه حــسـب مــا اعـــلن
انشـاء الـبـنى الـتـحـتـيـة واقـامة
ــشـــاريع الـــكــبـــرى في الــبالد ا
آمــــلـــ ان ال تـــكــــون وهـــمـــيـــة
ـطـارات كـالــطـرق واجلـسـور وا
ـوانئ   فـضـال عن الـقــضـاء وا
اء عـلى البـطالـة  بدال من رش ا
احلار عـلى اصـحاب الـشـهادات
الـعـاطـلـ عن الـعـمل  من خالل
تـشــجـيع االسـتـثــمـار وتـشـغـيل
األيدي العـاملـة ومتـابعـة انشاء
ـــشـــاريع االســــتـــراتـــيـــجـــيـــة ا
والـــصــــنـــاعــــيــــة والـــزراعــــيـــة
والــصــحـيــة واالســكــان وادامـة
تــشــغـيــلــهــا وفــقــا لـلــمــعــايــيـر
يـة حسـبما ورد فاهـيم العـا وا
ذلـك في بـــيــــان رئـــاسي .وهـــذه
مـهـمة عـاجـلـة تنـتـظر احلـكـومة
قبلة بعد تشكيلها . العراقية ا
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وهـــذه الـــتـــجـــربـــة الـــيـــوم هي
استـنساخ لتـجربة سابـقة تعود
ـاضي الى خـمـسـيـنـات الـقـرن ا
والذي جنح اجملـلس في تـنـفـيذ
مـشاريع كـبرى نـاجحـة مثل سد
وبحـيرة الـثـرثار وسـد وبحـيرة
احلبـانـيـة الـلـذين حـمـيـا بـغداد
من خـطـر الفـيـضـان اضـافة الى
بــنــاء ســد دوكــان ودربــنــدخــان
لـلحـمـاية من الـفيـضـان وتوفـير
الــطـــاقـــة وتــطـــويــر الـــزراعــة 
واالهـــتـــمـــام بـــقـــطـــاع الـــطــرق


