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قـضيـتـهـا بـجـامـعـة واليـة فـلـوريدا
عـــــلـى نــــفـــــقـــــة (سي.آر . دي. أف.
ـؤتـمـر گـلــوبل). وفي نـفس مـكـان ا
وبـنـفس لـلـقـتـرة انـعـقـدت بـصـورة
مـتــوازيـة نـدوة هــنـدســة االنـدمـاج
تـحقق ومـجاالت النـووي لعـرض ا
الـبــحث في هــذا اجملــال احلــيـوي.
ؤتمـر وغيره التي كان ومثل هذا ا
اخملـتـصّــون يـوفـدون  الـيــهـا  قـبل
الــــــعـــــام 2003 مـــــــاهي إالّ تـالحم
وتـفـاعل علـمي لـلـعقـول في تـسارع

الـقــدرة. وكـان من بـ احلـاضـرين
بــاحث يـوغــسالفي يـقــيم في كـنـدا
وضوع تقني والذي حتدّث معي 
ــايـــكــروويڤ عــلى وهـــو تــأثــيــر ا
الـغيـوم فأخبـرته بـأنّنا فـي العراق
فكّرنا في منتـصف التسعينات من
ـــاضـي بـــاإلســـتـــمـــطـــار الـــقـــرن ا
بـــإســتــخــدام الــبـالزمــا (الــتــفــريغ
الكهربائي في الهواء اجلوّي). لقد
ـؤتـمـر ضـمن ـشـاركـة في ا كـانت ا
ــدة سـتــة أشــهـر زمــالــة بــحـثــيّــة 

ـــؤتـــمــر أثـــنـــاء مــشـــاركـــتـي في ا
الدولي العــشرين للـقدرة النبضيّة
الـذي انعـقـد في مديـنـة أوســــــــ
ــتـحـدة (تـكـســاس) في الـواليـات ا
األمـريـكـيّة لـلـفـترة (5/31-/2015 
 6/4) الـــــتـــــقـــــيتُ الـــــعـــــديـــــد من
اخملــتــصّــ الــقــادمــ من بــلــدان
ـيّـاً  في ــعـروفـ عــا مـخــتـلـفـة وا
فــيــزيــاء الـبالزمــا وتــكــنـولــوجــيـا
اإلنـدمــاج الــنـووي بــاإلضــافـة الى
ـايـكـروويڤ عالي تـولـيـد إشعـاع ا

تـقـدّم عـلـمي مـطّـرد يـشـهـده الـعالم
في شــتّـى احلــقــول مـن أجل بــنــاء
مـؤسّـســات عـلـمـيّـة عــراقـيّـة مـثـلى
مـتـوافـقة ومـسـايـرة لهـذا الـتـطوّر.
وال بدّ أن نذكر اإلدارة العلمية لكلّ
من الـــدكــتــور هــمــام عــبــداخلــالق
عــبــدالـــغــفـــور والــدكــتـــور فــاضل
اجلـنــابي  بــهـذا اإلجتــاه الـعــلـمي

والتقني.
إنّ الـهـدف األسـاس لـتـكـنـولـوجـيـا
وعلم اإلندماج النووي هو تصميم
وبـناء وتـشغـيل شمس أو شـموس
ـثـلـهـا جنـوم أيـضـاً علـى سطح و
األرض حــسب أشـكــال مـنــظـومـات
اإلنــدمـــاج الــعــامــلــة مــثل حــجــرة
الـــفـــراغ الــــكـــبــــيـــرة والـــقــــنـــاني
ـغـنــاطـيـسـيّــة واحلـصـر  الـذاتي ا

للبالزما. 
ÍËuM « ÃU b½ù«

ـضـمون هـنـاك صـحّـة لـلـقـول ذي ا
ــيّـة بــأنّ الـعــمــلــة الــنــقـديّــة الــعــا
ـــوحّــدة هـي الــطـــاقــة. فـــلــوالهــا ا
ـقـال أو يشـتغل ـكن نقـرأ هذا ا ال
جـــهـــاز الـــســـونـــار لـــتـــشـــخـــيص
األمــراض أو نــهــاتف بــاجلـوّال أو
نـشاهـد فلـماً أو  نـستـخدم مـعدّات
الـــطــهي والـــتــغــذيـــة. إنّ مــصــادر

ـعـروفـة اآلن هي إحـتراق الـطـاقة ا
الــفــحم احلــجــري وشــطــر الـذرّات
وثــالـثــهـمــا حتـويل اشــكـال طــاقـة
(الــضـوئــيّــة مــثالً)   وخــزنــهـا في
ـصدر بـطـاريـات. ولـو عـدنـا الى  ا
األوّل جنــد أن الــفـحم يــنــتج مـواد

صدر  سامّة جدّاً  للبيئة وا
الـثاني يـخلّف نـفايـات أماّ الـثالث
فـوجـود شـحّـة بـالـطـاقـة اخملـزونـة
أثـنـاء أوقـات غـيـاب الشـمس. ومن
هــنـا تــبـرز اخملــاوف من  أنّ طـاقـة
ـكن أن تـكـون مـحـدودة الـشــمس 
ــــومـــتــــهـــا والـــبــــديل هـــو في د
إمكـانيّة بنـاء وتشغـيل شمس على

سطح األرض.
إنّ الـبالزمـا هـو الـوقـود األسـاسي
لإلنـــدمــاج بــ آيــونــات مــوجــبــة
تــقـتـرب من بـعـضـهـا وتـنـدمج رغم
تــنـافــرهـا بـقــوّة كـهــربـائــيّـة وهـذا
اإلنــدمـاج يــحــدث بــســبب درجـات
احلــرارة الـعــالـيـة الــتي تـصل الى
ماليـــ درجــــة مـــئـــويّــــة. أمـــا في
الـنـجـوم فـالــضـغط الـهـائل يـؤدي
أيـــــضــــاً الـى اقــــتـــــراب آيــــونــــات
الـهـيدروجـ ونـظيـره وإنـدماجـها
منتجة طاقـة هائلة كما في إندماج
آيونات الشمس. يعـتبر ماء البحر

غـنيّ بـالـهـيدروجـ وبـالـتـالي فإنّ
ـصمّمة) وقود الشـمس األرضيّة (ا
سـيـكـون ماء الـبـحـر (الهـيـدروج
فـــيه) وإنّ قــدحـــاً من مــاء الـــبــحــر
سـيـعطي طـاقـة مـساويـة الى طـاقة
إحتـراق برمـيل من النـفط بدون أن
يــنـتج إيّ نـفـايـات أو مـواد سـامّـة.
كن أن وبهذا التفاعل اإلندماجي 
نتـصوّر الطاقـة الناجتـة من تفاعل
ماليـــ أو مـــلـــيـــارات  اآليـــونــات
مجتـمعة وبـشكل دائم بدون توقف

مادام ماء البحر موجوداً.
w³FA « ÃU b½ù«

في مــحــاضـرة  مــوثّــقــة له يــقـول
بــــرتـــــرانــــد  رَسِلْ (1970-1872)
الــفـيــلــسـوف وعــالم الــريـاضــيـات
الــبـريـطـاني واحلـائـز عـلى جـائـزة
نــــوبل في األدب عـــام 1970 بـــأنّه
ــثــقّف عـــنــدمــا يــدرس أي عــلـى ا
مــوضــوع أو فــلــســفــة  أن يــسـأل
ستقاة والتي نفسه عن احلقائق ا
يـــؤمن بـــهــا دون الـــتــشـــّعب. وفي
عـنوي في احلـياة يـقول اجلـانب ا
بـــأنّ احلب حـــكــيم   والـــكــراهـــيّــة
حمـقاء في العـالم الذي نـعيش فيه
ـوت فـيه. وهكـذا يـعيش مـعاً وال 
ـتـجانس أبـنـاء اجملـتـمع الـواحـد ا

اخلــالي من الــتـدخّالت اخلــارجـيـة
ـرتـبــطـة بـاألنـانـيّـة ـصـلــحـيّـة ا وا
ـفـسـدون فـي هذه الـتـي يـحـمـلهـا ا

اجملتمعات. 
واحلــقـائق اجملــتـمــعـيّــة تــنـبع من
أرض أهلها لـتنعامل بـها الشعوب
ـهاتـما واحلـقيـقة هي كـما يـقول ا
غاندي تـدعم نفسـها بنـفسها دون

أن حتتاج أحداً  لذلك. 
إنّ جــزيـئـة اإلنـدمـاج الـبـشـري هي
شــــخـــصـــيّــــة الـــفـــرد ومــــجـــمـــوع
الشخصيّات هي العناصر الداخلة
في كل مسـاحات الـعمل أو احلراك

بوحدة الهدف.  
ولـكي تـتحـقق الـشخـصـيّة الـبـنّاءة
ـهنـيّة والتـعليـميّة ـستويـاتها ا
يــســتــوجب بــنــاء  نــظــام تــربــوي
شــامـل ومــتــفــاعـل مع مــتــغــيّــرات
مــجــتــمــعــيّــة تــدرك اإلخــتــصــاص
الـعلـمي والتـكنـولوجي الـدقيق في
إطــــار حـــاجــــة اجملـــتــــمع اآلنــــيّـــة
والـالحــقـــة.  ومـن هـــنــا تـــتـــأسّس
تـراكــيب بــنـيــويّـة تــتــبـلــور فـيــهـا
بادىء اثلة  تطبيقات مجتمعيّة 
عـلـمـيّـة يألـفـهـا أهـل اإلخـتـصاص.
وبعد حقل اإلختـصاص تأتي بيئة
الــعــمل الــتي تــتــوافـر فــيــهــا هـذه

فاهيم لتجسيد  طراز الشخصيّة ا
ـطلـوبة في مـيـادين العـمل. وتلك ا
ثال في إنصهار مضام عنـوان ا
ـــتـــغـــيّـــرات في بـــودقـــة واحـــدة ا
تــلــقــائــيّــاً حــال إدراك مــســمّــيــات
عواملهـا مثلمـا يحدث في الشمس
من تـــفـــاعالت ومـــثـــلـــمـــا يـــحــدث
اإلندمـاج اجملتـمعي لـلشـعوب أمام
هــــدف واحـــــد بــــدون جــــزئــــيّــــات
شـترك وتـشعّـبات وتـركيـز الفـهم ا
بــعــيــداً عن أي إزدواجــيّــة. فـمــثالً
عــلـيــنـا أن نــدرك بــأن إخـتــصـاص
الــعـــلــوم الــســـيــاســيّـــة هــو لــيس
ســيــاســات عــلــمــيّــة ألنّ األوّل هــو
ــتـد الى ي و إخـتــصــاص أكــاد
تـطـبـيق مـفاهـيـمه ونـظـريّـاته التي

تالئم هذه البيئة أو تلك.
ÂU²)« —uDÝ

يقول الشاعر حميد سعيد :
أكــــــاد أشـكّ أنّ دمـــــــاء أهــــــلـي في

شراييني
مـتى يـادفء تـغـمــر قـلـبي الـظـمـآن

للفرح
متى يـادفء يندحـر اجللـيد يذوب

عن حسّي
فـإنّ حديث أهـلي لم يـزل في الـقاع

من نفسي..

ـتعـلـقة 4- ضـعف الـتخـصـيصـات ا
دن التي باالستثمار واعادة اعمار ا
دمـــرتــهــا احلـــرب مع داعش والــتي
يــنـــبـــغي اعــادة اعـــمــارهـــا واعــادة

النازح الى ديارهم .
5- تدني مسـتوى اخلدمـات والبنى
التـحتـية خاصـة في قطـاع الكـهرباء
ــاء حــيث لم تــنـجح احلــكــومـات وا
تعاقبة في معاجلتها ال سيما وان ا
العراق يستورد الكهرباء والغاز من
ايـــران عـــلى الـــرغم مـن كــونـه دولــة

نفطية كبيرة .
سـتـشري في 6- مـكافـحـة الفـسـاد ا
ــدنـــيــة مـــعــظم مـــفــاصـل الــدولـــة ا
والعـسـكـرية ,ويـعتـبـر الفـسـاد اآلفة
الكبـرى التي تـوازي آفة االرهاب او
قــد تـــتـــجــاوزه في حـــجم اخملـــاطــر
بـسـبب تـغـلـغـله في مـفـاصـل الـدولة
ـسـتـويـات. الـعـراقــيـة وعـلى كـافـة ا
ولــهـذا عــلى رئــيس الـوزراء الــقـادم
وضع استـراتيـجيـة شامـلة من اجل
ـــفــســـدين مـــكـــافـــحــة الـــفـــســـاد وا
ـهم لــلـمـحـاكــمـة واسـتـعـادة وتــقـد
ــنــهــوبـة وعــدم االكــتــفـاء األمـوال ا

بإطالق الوعود كما فعل سابقيه .
7- مـن اكـــبــــر الـــتــــحـــديــــات الـــتي
قبـلة حتدي ستـواجههـا احلكومـة ا
ــديـــونــيــة اخلـــارجــيــة الـــكــبــيــرة ا
والبـالغـة اكثر من 130 ملـيار دوالر
بـفـوائـد 47 مـلــيـار دوالر. وتـعــتـبـر
الـديــون اخلــارجـيــة الــكـبــيــرة احـد
مـــعــــوقـــات حتــــقـــيـق الـــتــــنـــمــــيـــة

حتــــقــــيق الــــتــــقـــدم االقــــتــــصـــادي
واالجتماعي لشعبنا.

يـتـمــيـز اقـتـصــادنـا الـوطــني بـعـدة
مالمـح حتـتــاج الى مــعـاجلــة جـادة

ومسؤولة : فهو:-
1- اقـتـصـاد ريـعي بـامـتـيـاز وحـيـد
اجلانب يـعـتمـد على عـائدات الـنفط
ـــصــــدر الـى دول الـــعــــالم اخلــــام ا
ـئـة وال يـفـكر حـتى وبـنـسـبة 95 بـا
بتصنيع الـنفط اخلام وحتويله الى
مــنــتـجــات نــفــطــيـة لــســد احلــاجـة
احملـليـة وتـصديـر الـفائض لـلـخارج
والــتـي تـكــون اســعــارهــا اعــلى من

سعر برميل النفط اخلام
2- كـمـا انه وعـلى الـرغم من تـوافـر
ـــــيـــــاه بـــــكـــــثـــــرة داخل االراضي ا
الـــعـــراقــيـــة اال انـــهـــا لم تـــســتـــغل
اقـتصـاديـا نتـيـجة تـدهـور احوالـها
ـــعــــاجلـــة وعـــدم وضـع احلـــلــــول  
اوضـاعـهـا . ومـا عـانـاه الـعـراق من
ازمـة مـائـيـة في الـسـنـوات األخـيـرة
نـاجمـة عن عـدم بـناء سـدود جـديدة
ـعاجلة عاجلـات الفـعالة   وغيـاب ا

لف . هذا ا
3- يـتـمـيز االقـتـصـاد الـعـراقي بأنه
اقــتــصـاد اســتـيــرادي يـســتـورد كل
شـيء مع اهـــــمـــــال الــــقـــــطـــــاعــــات
االقـتـصاديـة االخـرى غـيـر النـفـطـية
من زراعـــة وصــــنـــاعـــة وســـيـــاحـــة
وتعدين ونـقل وغيرها  ,اضافة الى
انه اقــتـــصــاد اســـتــهـالكي  ولــيس

انتاجيا . 

مــر االقـــتــصـــاد الــعـــراقي بـــبــعض
الـصــدمـات الــتي أضــرت بـالــبـنــيـة
ـــؤســـســـاتـه ودمــرت الـــتـــحـــتـــيـــة 
ـــتــلـــكـــاته اضـــافــة الـى انــهـــيــار
الــصـنــاعــة والــزراعــة والــســيــاحـة
والـــتــعـــدين ومــعـــظم الـــقــطـــاعــات
االقـــتــــصـــاديـــة بـــســــبب االحـــتالل
االمــريــكي وسـيــاســات احلـكــومـات
ــتــعــاقــبــة الــفــاشــلــة مــنـذ 2003 ا
واحــــتـالل داعش  لــــثــــلث األراضي
الـعراقـيـة وانخـفـاض اسعـار الـنفط
ـــيـــة وتـــفـــشي في األســـواق الـــعـــا
الــفــســاد الــكــبــيــر بــكـافــة اشــكــاله
وغــيـرهــا من األسـبــاب  والـتي ادت
الى ان يـــعـــانـي الـــعـــراق من ازمـــة
اقـتـصـاديـة كـبـيـرة انـعـكـست سـلـبا

على شؤون البالد. 
وعـــلى الــرغـم من ان الــعـــراق يــعــد
اغــــــــنـى تـــاسـع بـــلــــد في الــــعـــالم
ـوارده الـطــبـيـعـيـة من نـفط وغـاز
طـبيـعي حـيث بـلغ احتـيـاطي الـنفط
الـــعـــراقي الـــثــــابت حـــوالي (150)
مـليـار بـرميـل ما يـجـعله ثـاني اكـبر
خــــزان نـــفــــطي فـي الـــعــــالم بــــعـــد

السعودية . 
تلك ثروة معدنية مختلفة كما انه 
يـاه وخصـوبة األرض ,  مع توفـر ا
اال ان هـذه الـثـروات غـيـر مـسـتـغـلـة
الي بالشكل األمثل بسبب الفساد ا
واالداري واالقــتــصــادي والــتــخــبط
احلــــكــــومي ونــــهج احملــــاصــــصـــة
ا اعاقه عن والفشل في التخطيط 

الـبـنـى الـتـحـتـيـة تـدمـيـرا هـائال من
طــرق وجــسـور ومــبــاني حــكـومــيـة
ومـعــامل ومـشـروعــات ومـؤسـسـات
تعـليمـية ومـدارس وسرقة كل شيء
يـعـود لــلـدولـة الـعــراقـيـة وتــهـريـبه
لـــلــخــارج . كـــمــا شـــهــدت الـــفــتــرة
الــســابـقــة بــعـد 2003 والى الــيـوم
ــقـــايــيس مـــســتـــويــات مـــتـــدنــيـــة 
ـؤشـرات االقتـصـاديـة الكـلـيـة مثل ا
الـبـطــالـة الـتي تــــراوحت نـسـبـتـهـا
ــــئــــة والــــتي ادى ب 30-35  بــــا
استفحالها الى انـتفاضة اجلماهير
الشعـبية في بـغداد والبـصرة ومدن
اجلـــنـــوب ومـــحـــافـــظـــات الـــعــراق
االخرى مطالبة بتوفير فرص العمل
ـاء والـكـهـربـاء وحتـسـ خـدمـات ا
وغـــــيــــرهـــــا من اخلـــــدمــــات .اال ان
ـقــراطـيـة) واجـهت احلـكــومـة (الـد
ـتظـاهـرين الـسلـمـي بـالـرصاص ا
ـــســـيل لـــلـــدمـــوع احلي والـــغــــاز ا
والــهـراوات واالعــتـقـاالت الــكـيــفـيـة
الـغــيـر قـانـونـيـة واالغـتـيـاالت. كـمـا
اســتـشـرى الـفـقـر وتــعـطـلت مـعـامل
القـطـاع الصـناعي كـافة اضـافة الى
تدمـير الـقطـاع الزراعي  ,اما مـعدل
التـضخم فبـلغ اعلى مـستوى له في
عــامي 2006 و2007 لــيــســجل مــا
ـئة ـئة و 30,8 با نسـبته  53,2 با
على التوالي نتيجة لتدهور الوضع
األمــني واالخــتـالل الــهــيـــكــلي بــ
الــقــطـــاعــات االقــتـــصــاديــة. وهــذه
األوضـاع الـســلـبــيـة تــتـطـلـب وقـفـة
جـادة وحـلوال جـذريـة من احلـكـومة
اجلديدة. كما يـواجه العراق العديد
من التحديات الـكبيرة االخرى التي
تـتـطـلب مـواجـهـتـهـا وضع احلـلـول

الناجحة لها واهمها :
الركود االقتصادي وقلة التمويل , ,
ــيــلــيــشــيــات واالحـزاب ســيـطــرة ا
ـــتـــنـــفــــذة عـــلى واردات الـــعـــراق ا
ـــنــــافــــذ احلــــدوديـــة  ,الــــســـكن وا
الـعـشـوائي وازمـة الـسـكن وارتـفـاع
االيـــجــارات  ,خـــدمـــات الــتـــعـــلـــيم
والــصــحـــة وضــرورة تــوســـيــعــهــا
ـديـنة واحملـافـظة لـتشـمل الـريف وا

ستـقبلية االقتصاديـة االجتماعـية ا
في الــــعــــراق وحتــــد بـــارز يــــواجه
ـقـبلـة في ظل انـخـفاض احلـكومـة ا
ــالـيـة الــنـفـطــيـة بـسـبب الـعـوائـد ا
انــخـفــاض اسـعــار الـنـفـط وبـسـبب
الـية االخرى صـادر ا عدم تـفعـيل ا
كـالــضــرائـب والــرسـوم وتــهــمــيش
الــصـنــاعــة والــزراعــة والــســيــاحـة

والتعدين .
8- حتــدي الــبــطــالــة  ,فــالــبــطــالــة
مـستـشـريه في الـعراق بـ صـفوف
الــقــوى الــقـادرة عــلى الــعــمل وبـ
اخلــريــجـ واصــحــاب الـشــهـادات
الـعــلـيــا وقــد واجـهــتــهم احلـكــومـة
ـاء الـسـاخن والـغـاز ـسـتـقـيـلـة بـا ا
القاتل والـرصاص احلي الى جانب
اخلـطف لـكـونـهم يـطـالـبـون بـحقـهم
في الــعـمل والــذي يـقـتــصـر حـصـرا

سؤول واقاربهم. على ابناء ا
9- حتـدي اخلـصــخـصـة واالنـتـقـال
الـى اقــتـــصـــاد الـــســـوق تـــنـــفـــيــذا
لـتوجـيهـات صنـدوق الـنقـد الدولي.
حـيث لـسيـاسـات اخلـصخـصـة آثار
ـواطن اجــتـمــاعـيـة خــطـيـرة عــلى ا
العراقي فـي ظل عدم وجود شـبكات

لألمان االجتماعي.
10- حتـدي االستـقاللـيـة في اتـخاذ
القـرار االقتـصادي اخلـارجي بعـيدا
عن تــــأثــــيـــرات اجلــــانب االيــــراني

واألمريكي .
11- حتـدي الـتـحـول الـتـكـنولـوجي
في الـعــراق وبــنـاء قــاعــدة عـلــمــيـة
وبحثية وطنية ونقل التكنولوجية.
ــــــــنـــــــاخ 12- ســـــــرعــــــــة اصالح ا
االســـتـــثـــمـــاري في الـــبالد من اجل
جـذب االسـتــثـمـارات األجـنـبـيـة الى
الـبالد للـمـساهـمـة بتـطـوير االنـتاج

الوطني .
13- حتـــدي الـــفـــقـــر وانـــخـــفـــاض
عـيشة لـلغالـبية الـعظمى مسـتوى ا
من الـســكـان مع وجـود اقـلـيـة ثـريـة

اغتنت من اموال السلطة .
لــقـد عـصـفـت عـدة عـوامل بـالــبـنـيـة
التحتـية للبالد كـاالحتالل االمريكي
للعراق عام 2003 ودوره في تدمير

ـلف النفطي الذي على مجانـيتها. ا
لفـات غموضا في يعتـبر من اكثـر ا
االقـــتــصــاد الــعــراقي حــيث لم يــتم
اطـالع الــرأي الــعــام عــلى الــعــقــود
الــتي تـــبــرمــهــا الـــوزارة . وبــلــغت
خـسـائــر الـعـراق من تـهـريب الـنـفط
مـنـذ سـنة 2003 قـرابة  120مـلـيار
دوالر  عــلـمــا ان مــوضـوع تــهـريب
الــنــفط في تــزايــد مــســتـمــر في ظل
يلـيشيات وتدخالتها  ,كما سلطة ا
ان لـلــمــنــافــذ احلـدوديــة والــفــسـاد
ـستـشـري فـيهـا دورا اسـاسـيا في ا
ـنـافـذ هـذه االزمـة حــيث اصـبـحت ا
احلــدوديــة في الــعــراق آفــة يــنــخـر
فــيـهــا الــفـســاد وتــسـيــطــر عـلــيــهـا
مـافـيـات مـخـتـصـة  تـقـوم بـنـهـبـهـا,
ـنـافذ ـتـنـفـذون  في هـذه ا ويـقـوم ا
بابتزاز التجار وتـمرير بضائع غير
صاحلة وغـيرها من االسـاليب التي
ــنـافــذ مــرتـعــا كـبــيـرا جـعــلت من ا

الي واالداري . للفساد ا
ومن ابـرز الـتـحـديـات االخـرى الـتي
ما تـواجه االقـتــصـاد الـعـراقي هي ,
يخسره العراق  سنويا بحدود  (5)
مـلـيـارات دوالر بـسـبب نـفط كـركوك
وعدم تـصديـره عبـر االنبـوب الناقل
عن طريق اراضي اقـليم كـردستان ,
والــعــراق بــحــاجــة الى تــطــويـر او
اعـادة تـطـوير حـقـول الـنـفط لـزيادة
قــدرة االنــتــاج وتــركـــيب مــحــطــات
مـعاجلـة الغـاز لتـعـزيز انـتاج الـغاز
وتــوسـيع الــبـنى الـتــحـتـيــة لـلـضخ
والتخـزين في جنوب البالد لـتعزيز
الـقـدرة الـتـصـديـريـة  ,واعـادة بـناء
ــتــضــررة وخــصــوصـا ــصـافـي ا ا
مـصــفـاة بـيـجي وحتــديث مـحـطـات
الطاقة للتحول الى الغاز الطبيعي.
لـــقـــد حل عـــام 2019 وقـــارب عـــلى
االنــتــهـاء والــبــلــد مــحــمل بــأعــبـاء
ــلـــيــارات الــديـــون والـــتي تــقـــدر 
الــدوالرات  ,وحـــجم الـــدمـــار الــذي
خـلـفـته الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة ضد
داعش االرهــابي  ,اضـــافـــة الى مــا
يــحـتـاجه الــعـراق من اعــادة اعـمـار
ــــدن احملـــــررة من داعش واعــــادة ا

هجرين الى ديـارهم واعادة اعمار ا
ـشــاريع فـيــهـا ــدن  وبـنــاء ا هــذه ا
ولكن كيف ستكون األوضاع في ظل
سـيطـرة مـافـيات الـفـسـاد واألحزاب
تـنفـذة التي ال يـهمـا االعمـار بقدر ا
مــا تــهــمــهــا مــصــاحلــهــا الــذاتــيــة
الــضـــيــقــة ?  صـــفــقـــات ومــشــاريع
االعمار الفـاسدة والتي تعـتبر هدرا
ـنابع الـرئيـسة للـمـال العـام واحد ا
لــلـــســراق في نــهب امــوال الــبالد .
ولـغايـة االن لم تـقدم كل احلـكـومات
ــتــعــاقـبــة مــنـذ  2003ســيــاسـات ا
اقـتصـاديـة نـاجحـة وفـاعلـة لـتوزيع
ـوازنـة وتـطـويـر مـصـادر ايـرادات ا
الــبـالد اقــتــصـــاديــا واجــتـــمــاعــيــا
ومـــعـــاجلـــة الـــبــطـــالـــة والـــفـــســاد
واالزمـات االقـتـصـادية الـتي تـواجه
الــبالد وتــمــيـــز نــهــجــهــا في ادارة

شؤون البالد بالفشل الذريع.
منـذ التـغيـير في 2003 والى اليوم
ــشـــاكل الــرئــيــســة في لم تــعــالج ا
االقتصـاد العراقي وبقـيت اخلسائر
تــتــراكم حــتى عـام  2014واحـتالل
داعـش لـــلـــمـــوصل وثـــلث األراضي
العـراقـية وتـوجه احلكـومة حملـاربة
داعـش الــذي كــلف خــزيــنــة الــدولـة
امواال طـائلـة ومنـذ منـتصف 2014
أدى هـبـوط اسعـار الـنـفط ألكـثر من
ـئـة بـدأت مالمح أزمـة مـالـية 50 بـا
فـي االقــتـصــاد الــعــراقي تــلــوح في
ـفـرط عـلى االفق بـسـبـب اعـتـمـاده ا
ايــرادات الــنـــفط الــتي انـــخــفــضت
كـثـيرا وعـدم تـنـويع مـصـادر الدخل
الـقومي  ,وبـدأت احلكـومـة مـسـيرة
الـعـالج الـتــقــشـفـي مـنــذ مــنــتـصف
2015 لـتــقـلــيل الــنـفــقـات وبــسـبب
ـوازنـة ـالي الـكــبـيـر في ا الـعــجـز ا
بــدأت احلـــكــومـــة بــاالقـــتــراض من
صــنـدوق الــنـقــد والـبــنك الــدولـيـ
وهــذه األمـوال سـتــصـبح عــبـئـا في
تـسديـدها فـيـما لم تـعـالج احلكـومة
ــشـاكل اجلـذريــة القـتــصـاد الـبالد ا
وفـي حــال عــدم تــمـــكن الــعــراق من
ـــؤســـســات تـــســـديــد ديـــونـه الى ا
الرأسماليـة الدولية فإنـها ستتدخل

بـكل صــغــيــرة وكـبــيــرة في الــشـأن
الـعـراقي اضــافـة الى انـهـا ال تـمـنح
ـوافـقة قـروضـهـا لـلبـلـدان اال بـعـد ا

على تطبيق وصفاتها اجلاهزة .
كمـا ان من الـتحـديات االخـرى التي
ـقبلة تواجههـا احلكومة الـعراقية ا
هي التـهديـدات التي تـمثـلهـا بعض
الــقـبــائل لالســتـثــمـارات والــتي قـد
ــسـتـثـمـرين تـصـل حلـد اخـتـطـاف ا
وابتـزازهم وتـهديـدهم بـالسالح في
ــتــفــرج ــوقف الـــضــعــيـف وا ظل ا
ـا يـؤدي الـى تـعـطـيل لــلـحـكــومـة 
سـتـثـمرين االسـتثـمـارات وهـروب ا
وبـــالـــتـــالي يـــؤدي ذلك الى ضـــعف
الـنمـو االقـتـصادي  ,والـعـراق دولة
ذات فرص اسـتـثمـارية كـبيـرة ولكن
ينبغي وضع حد لـتدخالت العشائر
وتـهـديهـا وابـتـزازها لـلـمسـتـثـمرين
والــعــمل عــلى حــصـر الــسالح بــيـد
الــدولـة وتــوفــيـر احلــمـايــة من قـبل
احلكـومة لـلمـستـثمرين  ,كمـا يجب
تشـريع قـانون صـارم ضد اجملـرم
لـوقـف اسـتـخـدام االســلـحـة ووضع
حد للـتهديدات الـقبليـة لفتح ابواب
االستثمار . فهل تـستطيع احلكومة
الـــعــــراقـــيـــة اجلـــديـــدة مـــواجـــهـــة
الـتحـديـات الكـبـيرة الـتي يـواجهـها
الـعـراق ووضـع الـبـرامج  واخلـطط
االقـتـصـاديـة من اجل الـقـضـاء عـلى
الـفـسـاد الـكـبـيـر وتـقـد الـفاسـدين
لـــلـــمــحـــاكـــمــة لـــيــنـــالـــوا جــزاءهم
ــنـــهــوبــة , واســتــرجـــاع االمــوال ا
ومــكـافــحـة الــبـطــالـة واخلالص من
االقـتصـاد الـريـعي الوحـيـد اجلانب
واالقــــــتــــــصـــــــاد االســــــتــــــيــــــرادي
واالســتـهـالكي وحتـويـل الـبــلـد الى
بلـد منـتج ومصـدر وحتقـيق التـقدم
االقــتـــصـــادي االجــتـــمــاعي وبـــنــاء
ـقراطـية  ,دولة ـدنـية الـد الـدولة ا
واطنة والعدالة االجتماعية . وان ا
قبـلة يـعتـمد على جناح احلـكومـة ا
حل  الــتــحــديــات الــتي تــواجــهــهـا
وبخالفه ستـكون كبـاقي احلكومات
الفـاشلـة التي سبـقتـها تـطلق وعود

عرقوب وال تنفذها .

مــا زال الـنــاس بـأكــثـريــة عـربــيـة-
إقــلـيـمــيـة- دولـيــة غـيـر مُــسـقـطـ
إحـتـمـال وقـوع إحــدى الـضـربـتـيْن
: ضربة يأمر بها الرئيس رجأت ا
تـــــرمب وتـــــكــــون فـي مــــســـــتــــوى
تــهـديــداته... إال إذا كــان مــســلـسل
الـعـقـوبات حـقق الـغـرض وضـربة
مـن جــانـب الـــنـــظــام اإليـــرانـي قــد
يــتـــردد في تـــوجـــيــهـــهـــا من أحــد
ذهـبية أذرعـته التي يـبتـكر صـيغ ا
ولــيس الــوطــنــيـة أو اجملــتــمــعــيـة
كــتـسـمــيـة لــهـا أحـيــانـاً بــاألسـمـاء
وأحـيـاناً بـرمـوز رايـات هذه األذرع
ــســتـنــفَــرة حــيث هي في لــبــنـان ا
وسـوريــا والــعـراق وغــزة والــيـمن
ومــــعـــــهــــا "الـــــفــــاطــــمـــــيــــون" في
أفــغــانــســتـان" و"الــزيــنــبــيـون" في

باكستان. 
وهــذه تــنـتــظــر تـبــلُّغ كــلــمـة الــسـر
لـتـنـشط بـغــيـة تـنـفـيـذ ثـأر لم يـبـلغ
مـداه رداً على إغـتيـال اللـواء قاسم

رشد سليماني الذي أبكى رحيله ا
عـلـي خـامــنــئي وتـضــمــنت بـعض
مــــراثي روافــــد حــــرسه الــــثــــوري
عـــبـــارات جتـــاوزت مـــا هـــو غـــيــر
ـسؤول... ـسـتـحب قـوالً وغـيـر ا ا

بغوض فعالً.  بل وا
ـسـتـحَب كانت مـا نـقـصـده بغـيـر ا
تــلك الـعــبـارة الــتي أوردهـا األمـ
الـعام "?حـزب الـله" الـسـيـد حـسن
نصرالـله في مرثاته التـهديدية في
سـيـاق خـطـاب مبـثـوث عـبْـر بعض
الــــفــــضـــــائــــيـــــات يــــوم األحــــد 5
يـنـايـر/كـانـون الـثـاني 2020 وهي
"ال يـــوجــد أي شــخص في مــوازاة
قــاسـم ســلـــيـــمــانـي وأبــو مـــهــدي
ــــــهــــــنــــــدس وإن حـــــذاء قــــــاسم ا
سليمـاني يساوي رأس ترمب وكل

القيادة األميركية..."
ـتـأني من لـيـته إكـتـفى بـالـنـصف ا
الـعـبـارة ولم يـضـرم مـشـاعـره هـذا
ـقامـات ذات شـأن على الـتـصغـيـر 

ـســتـوى الـدولي الـذي لم يـسـبـقه ا
ن أحـد غـيـره في هـذا الـتـخـاطب 
في ذلك زعيم كوريا الشمالية الذي
ـعنى بـقي التـعـامل العـرضالتي (
عـــرض الـــعــــضالت) بـــيــــنه وبـــ
اإلدارة األمــيــركـيــة ضــمـن احلـدود
والــتـهــديــدات الــواخــزة ثم وصْف
تـرمب لـلـزعـيم احلـفـيـد إنه "بـدين".
وحـتى هــذا الـتـوصـيف لم يـكن من
ـستـحبـات في قامـوس التـخاطب ا

ب الزعامات عموماً. 
ومـع أن حـدة الـعـبـارة الـنـصـرالـيـة
رداً عـلى طـرف ليـست جـديـدة على
األسـلـوب الـذي يـتــمـيـز به عـمـومـاً
كالم الـسـيــد حـسن في مــنـاسـبـات
عــاشــورائــيــة أو تــأبــيــنــيـة إالّ أن
الـــعــبــارة الــتي يـــقــرن بــهــا حــذاء
ســلــيــمــاني بــرأس تــرمـب وســائـر
رؤوس القيـادة األميركـية كانت من
الـنوع الـبالغ اخلـشـونة والـفجـاجة
ـســتــحَب وخـصــوصـاً أنه وغـيــر ا

أتى من رمـز مثـلث الصـفات ديـنية
وسياسية وحربية. 

ولـو أن األمـر إقـتصـر عـلى إثـنـتيْن
مــنـــهــا بـــحــيث ال يـــشــمل صـــفــته
الـديـنـيـة عــبـاءة وعـمـامـة وثـقـافـة
ـا يـبــدو كالمه وحتـديـداً لــكـان ر
ــســتــحــبــة الــتي الــعــبــارة غــيـر ا
صـدرت عـنه بـكـثـيـر من احلـمـاسة
من نـوع الـتـوصـيـفـات والـعـبـارات
الـشــتـائـمــيـة الــتي يـتـبــادلـهـا أهل
الـسيـاسة ويـبـرع فيـها هـؤالء على
"تويـتراتهم" أو في مـناسبـة يحمل
ــعــبــأ اإلكــتــظــاظ اجلــمــاهــيــري ا
صـاحب اخلـطاب عـلى خـروج غـير
مــتــأن عــلى األصــول. وكــثــيــراً مـا
حـــدث ذلك خــصـــوصــاً عـــنــدمــا ال
تــكـون اخلُـطب مـكــتـوبـة وفي هـذه
ـشــاعـر والـتــهـلـيل احلـال تــغـلُب ا

اجلماهيري على التأني. 
وتـختـزن الذاكـرة الكـثيـر لزعـامات
وقـيـادات بـعـضـها بـثـوريـة الـسـيد
حـسن وأصـحاب قـامـات ذات شأن
كـبـيــر فـبـنـتـيــجـة الـعـثـرات حـدث
ـــا هـــو أشــد نـــزوع نـــحـــو الـــرد 
ـمكن قـساوة من الـكالم وكـان من ا
ـنـطق تــفـاديه لـو أن الـعــقل غـلب ا
وبـقي الـتـخـاطب دون خط اإلهـانـة
كــــالــــتي أوردهــــا نــــصــــرالــــله في
ـرجعيته الـثورية جاعالً تأبيـنيته 
حـذاء قاسم سـليـماني أكـثر أهـمية
من رأس ترمب وسـائر كـبار الـقوم
فـي إدارته بـجـنـاحـيْـهـا الـسـيـاسي

وروافده والعسكري وتنوعاته. 
قــد يـفــتـرض مــفــتـرضــون أن هـذه
الـنـبرة اإلهـانـيـة ستـمـر وأن ترمب
ســيــنــظــر إلــيـهــا بــروح ريــاضــيـة
ويـعـتـبـرهـا مــثل بـعض تـغـريـداته
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الـتي أحـدثت جراحـاً مـعنـويـة لدى
الـــــبـــــعـض من بـــــنـي الـــــعم ســـــام
ــقـــراطي وهي بـــجـــنــاحـــهم الـــد
تـــغـــريــــدات لـــو صــــدرت قـــوالً في
خطاب جماهـيري أو من على منبر
في مــنــتــدى أو مــنـاســبــة وطــنــيـة
لـــكـــانـت بـــدت أكـــثـــر "سالطـــة" من
كــونـــهـــا وردت في كـــلــمـــات عـــبْــر
ــا كــان لــهــا سـوى رد "تــويــتــر" و
. لكن الفعل الذي يصدر عن هازئ

األمر مختلف هنا. 
فـمــا يـحــدث بـ سـيــاسـيي الــبـلـد
ُـسـاء إلـيهم الـواحـد ال يـسـتـوقف ا
مـثل الــذي يـأتي من طـرف خـارجي
وخـصـوصاً في صـيـغـة توصـيـفات
كـتــلك الــتي صــدرت عن نــصــرالـله
وتندرج كما إحراق العَلَم األميركي
في منـاسبات إحـتجـاجية خـارجية
ـــــســــتــــحب قــــوالً ضـــــمن غــــيــــر ا

بغوض فعالً.  وا
بل إن اإلهـــانـــة الــكالمـــيـــة وكــذلك
إحــراق الــعَــلَم يــنــدرجــان عــمــومـاً
ـتمثلة حتت بند اإلهانـة الوطنية ا
بــــرئــــيـس الــــبالد وعَــــلَـم الــــوطن
ويــتــســـبب كل مــنــهــمــا بــنــوع من
اإلنـفـعال الـقـابل لإلنـفجـار وإتـخاذ
خــطــوة ولــو بـعــد حــ تــصل إلى
الــدرجـة األعـلى في سُــلَّم اإلنـتـقـام.
وهـنـا نـستـحـضـر من باب الـتـأكـيد
مـاثـلـة من عـلى ذلك تـلـك اإلهـانـة ا
ــضــمــون ولـيس مـن حـيث حـيث ا
الـشـكـل الـتي صـدرت عن الـرئـيس
صـــدَّام حـــســـ في حق الـــرئـــيس
األسـبق جـورج بـوش األب ذلك أن
الرئيس الراحل إعدامـاً شنقاً بفعل
عـراقي- أمـيـركي مـشـتـرَك رأى في
حلــــظــــة مــــعــــانـــاة مـن احلــــصـــار

ـفروض عـلـيه توجـيه لـكمـة فنـية ا
إلى الـــرئــيـس األمــيـــركي كــون أي
لـكـمـة عـدا ذلك ليـست مـتـيـسرة أو
إنه ال يـريـدهــا مـكـتـفـيــاً بـالـرمـزيـة
الـتي جـاءت عـبـارة عن إعـداد رسم
ســيــرامــيـــكي- مــوزايــيــكي لــوجه
الـرئـيس بـوش ووضْع هـذا الـعـمل
ــا يـبـرع فــنـانـون الـفــني الـذي طـا
عـراقــيـون تـشــكـيـلــيـون وخـزَّافـون
ومثَّالون في إجناز مثل هذا العمل
بــأتــقن نـتــيــجـة عــلى عــتـبــة بـاب
الـدخـول إلى بـهـو "فـنـدق الـرشـيد"
األكثـر شهـرة ب فنـادق العـاصمة
الـــــعــــراقــــيــــة والــــذي يــــحـل فــــيه
ـسـؤولون الـعـرب واألجـانب عـند ا

زيارتهم العراق. 
ــسـتــحـبـة من هـذه الــفـكــرة غـيـر ا
ـبـدأ وخـارج فـضـاء أصول حـيث ا
التخاطب واخلصومة ب احلكام
كـان الــغـرض مــنـهــا أن يـدوس كل
من يـدخل "فنـدق الرشـيد" مـسؤوالً
كان أو مـواطنـاً عاديـاً أو صحـافياً
أجـنـبيـًا عـلى الـرسم الـسيـرامـيكي
ــوزايــيــكي وال مــفــر من ذلك ألن ا
ـدخل اآلخـر ـدخل رئــيـسي وأن ا ا
اخلـــالي من هـــذا الـــرسم جـــانـــبي
ن يـريـد الــذهـاب إلى حـمـام وهــو 
الـسبـاحة أو مـزاولة ريـاضة "لـعبة
الـــتــنس" والـــتــمــشي فـي حــديــقــة

الفندق. 
إنـــقــضى عـــهــد بـــوش األب وبــقي
الـرسم الـسـيـرامـيـكـي اإلسـتـفزازي
عــــــــــلى حــــــــــاله وفـي مـــــــــكــــــــــانه

"اإلستراتيجي".
 ال الرئيس صدَّام يـزيله وال رئيسا
أمـيــركـا بـعــد بـوش األب يـطــلـبـان
اإلزالـة كي ال يـبـقى الـدوس عـلـيه..

بيروت

وأحـيــانـاً أكـثــر من مـرة فـي الـيـوم
الـواحــد.  فـفي عــهـد الـرئــيس بـيل
كـلـينـتـون لم تـتم إزالة هـذا "الـعمل
ــقــيت". كـمــا بــقي بـعــدمـا الــفـني ا
إنــتــهت الــواليــة الــرئــاســيــة وحل
بــوش اإلبن مــحل كــلــيــنـتــون ومن
دون اإلزالــة تــلك. وخالل الــعــهــود
الـــرئــاســيــة الــثـالثــة تــكــاثــر زوار
ـــراســــلـــ الـــعــــراق وعـــشــــرات ا
األمـيركـان واألجـانب الذين إزدادت
رحالتـهم إلى بـغداد بـسـبب أجواء
ـرشــحـة إلـى حـرب وهـذه األزمــة ا
حــــدثـت الحــــقـــــاً بــــعـــــد الــــغــــزوة
الـصـدَّامـيـة للـكـويت ومـفـاعـيل هذا

كروه.  العمل ا
شاعر الناشئة في نفس كل ورغم ا
من هـؤالء فـإنه كـان يـدخـل الـفـندق
دائسـاً الرسم ويـخرج دائـساً. ومن
هؤالء أحمد بن بيلال وهانزبليكس
ــفـتــشـ الــدولـيـ رئـيس فــريق ا
وعمرو موسى كأمـ عام للجامعة
الــعــربــيــة وعـصــمت عــبــد اجملــيـد
األمــ الــعـام الــســابق لــلـجــامــعـة
وعـــلي عـــثــمـــان طه الـــنــائب األول
ـعـزول) عـمــر الـبـشـيـر لـلـرئــيس (ا
ورمـــــــزي كـالرك وزيـــــــر الـــــــعــــــدل
األمــــيــــركـي الــــســــابق ومــــحــــمــــد
الـبـرادعي مــديـر الـوكـالــة الـدولـيـة

للطاقة الذرية.
 شــخــصــيـــاً كــنت واحــداً من زوار
بـغــداد واإلقـامــة في الـفــنـدق إيـاه.
وحـــيث أن عـالقـــة عـــلى درجـــة من
الـتـمـيز ربـطـتـنـي بالـرئـيـس صدَّام
بــفـعـل حـوارات عــلى مــراحل مــعه
ولم يــتــبـرم مـن أسـئــلــة طـرحــتْــهـا
عــلــيه فــإنــني فـي أحــد الــلــقـاءات
الحـــظتُ في رده عـــلـى ســـؤالي في

ـهـ رغـبـة منه شـأن هـذا الـرسم ا
إلزالــة هـذه "الـنـدبـة" لـكـنه عـلى مـا
إستتنتجتُ من رده على سؤال من
جـانبي في هـذا الـشأن كـان يـتوقع
طـلــبــاً بـاإلزالــة من إدارة الــرئـيس
كــلــيــنـــتــون ثم من إدارة الــرئــيس
بــــــــــــــــــوش اإلبـن. لــــــــــــــــــكـن األول
ـقــراطي" كـان عـلـى مـا يـبـدو "الـد
شــامـتـاً بـسـلـفه جـورج بـوش األب
"اجلمهوري" وغيـر معترض ضمناً
على مـا فعله سـيراميـكياً به صدَّام
حــسـ وأن "اجلـمــهـوري" جـورج
بـــوش اإلبن لم يــقـم بــواجب إزالــة
الــــنـــــدبــــة ألنـه في صـــــدد إجنــــاز
ــتـــبــقـي من الــضـــربــة الــنـــصف ا
ـاحـقـة لـلـنظـام الـصـدَّامي بـعـدما ا
ـا أجنـز والـده الـنـصف األول... إ
ليس واضحاً عما إذا كان فعل ذلك
ثـأراً لـكرامـة الـوالد أو ألنه مـتـطلع
إلى أن يقال عـنه إنه اإلبن "الشبل"
من ذاك األب "األســـد". ومــــا حـــدث
ومــا زال لــلــعـــراق وفي طــول بالد
الرافـديْن وعرضهـا وكذلك في ديار
األمـتـيْن يعـكس حـقـيقـة أن إنـعدام
الـرأي والـتـشـاور يـتـسبـب في عدم
تـرْك الـلـسـان يـطْـلق لـلـمـخـيـلـة من
أسـالــيب الـكــيـد مــا هـو مــبـغـوض
فعالً مثل "إسـتعذاب" إحـراق العَلَم
األمـيــركي أو عــلى نـحــو مـا فــعـله
صـدَّام حــسـ مع الـســيـرامـيــكـيـة
البـوشية قبـل أربعة عـقود وما هو
غــيـر مــســتـحَـب قـوالً وعــلى نــحـو
عـبــارة نـصـرالــله. وفي احلــالـتـيْن
ــســتــهــدَف" جــمــهــوريــاً يــكــون "ا
ويـــكـــون احلــذاء إحـــدى مـــفــردات
عـبــارة الــتـخــاطب. مــعــاذ الـله من
هكذا سلوك في أدبيات السياسة.


