
صارف العراقية ية التعامل مع ا الـعا
خـوفا من العـقوبات االمـريكيـة حفاظا
ــالي عــلـى مــصــاحلــهــا مع الــنــظــام ا
واالقـتـصادي األمـريـكي ولعل مـا نراه
ـالـيـة من قـبل من إيـقـاف الـتـعـامالت ا
ـــصــارف ـــيـــة مـع ا ـــصـــارف الـــعـــا ا

االيرانية خير مثال. 
7- امـتناع كبريات الـشركات االمريكية
مـن الـتـعــامل مع الــعـراق مـثـل شـركـة
ـسيطـرة على قطاع الـكهرباء جي أي ا
او شـــركــة بـــويـــنغ الــعـــمالقـــة ولــدى
ا الـعراق اسطول كبير من طائراتها 
سـيــحـرمه من احلـصـول عـلى خـدمـات
ـا سيـضطر الـصيـانة وقـطع الغـيار. 
الــــعــــراق الــــبــــحث عن بــــدائـل غــــيـــر
مــضـمـونــة وبـأســعـار تـفــوق األسـعـار

تداولة.  ا
ــركـزي 8- رفـع احلـمــايــة عن الــبــنك ا
ـــــودعــــة لــــدى الـــــعــــراقي وامـــــواله ا
ـا يـعــرضـهـا ــصـارف األمـريــكـيــة  ا
خملــاطـر االســتــحـواذ عــلـيــهــا من قـبل
الــدول والـشــركـات واألطـراف الــدائـنـة
والـتي مـازالت قـضـايـاها قـيـد الـتداول
لـدى احملـاكم الـدولـية بـدواع الـتـضرر
من حـروب سـابـقـة او تـعـامـالت مـالـية
وتــعـــاقــدات اقــتــصــاديـــة ســابــقــة مع
الـعـراق والـتي قـد تـصل مـبـالـغـها الى

مليارات الدوالرات. 
9- تـراجع الـتـصـنـيف الـدولي لـلـعراق
ــيـة حــيث ــالــيــة الــعــا في األســواق ا
ا يـؤثر يـتـمتع حـالـيا بـدرجة جـيـدة 
ســلـبــا عــلى تـدني الــثــقـة بــالـســنـدات
الـعراقـية. وتـزايد مـصاعب الـعراق في
ـستـقبل او اصـدار سنـدات مالـية في ا
ــؤســسـات االقــتــراض من الــبــنـوك وا
ـالي ــيـة لـســد الـعــجـز ا ــالـيـة الــعـا ا

السنوي. 
10- وقـف الــبـــنك الـــدولي وصـــنــدوق
ؤسسات الـنقد الـدولي وغيرهمـا من ا
ـالـية مع ـيـة تعـامالتـهم ا ـالـيـة العـا ا
الـعراق في ظل تزايد حاجاته السنوية
ـؤسـسات لـدعـمه مـاليـا من قـبل تلك ا
وهـذا يـؤدي الى فـقـدان مصـادر مـهـمة

لالقتراض عند احلاجة. 
11- صـعوبة تسـديد الديون الـسيادية
عـلى الـعراق والـبالـغة 28 مـلـيار دوالر
ــة ـــتــراكـــمـــة الـــقـــد عـــدا الـــديـــون ا
انحة (41مليار دوالر) وتوقف الدول ا
من تـقد مـساعـداتها لـلعـراق قروضا
ومـنـحـا وهـبات مـثل الـيـابـان وقروض

جايكا . (14)
ـادي 12- تــوقف الـدعم الـعــسـكـري وا
تـحدة لتـسليح وتدريب من الـواليات ا
سـلحة الـعراقيـة والذي يقدر الـقوات ا
بـــنـــحــو 3 مـــلــيـــارات دوالر ســنـــويــا.
بـاإلضــافـة الى فـقـدان الـغـطـاء اجلـوي
ـــعــلـــومــات الـــعــســـكـــري ومــصـــادر ا
االسـتـخـبـاراتـيـة الـتي حتـصـل عـلـيـها
اجلـهـات األمنـية الـعـراقيـة من اجلانب
األمـــريـــكي وخــســـارة الـــدعم اجلــوي
ومــنـظـومــات الـدفـاع اجلــوي وطـيـران
اجلــيش ومـنـظــومـات الـدرونـز ورصـد
انـفاق ومخابئ بقايا تنظيمات داعش
شتركـة لقوات التحالف وفـرق العمل ا
في قــيـادات الــعـمــلـيــات بـاإلضــافـة ان
مــنـظـومــة الـسالح األمـريــكي اجملـهـزة
لـلـعـراق بـعد 2003 سـتـفـتـقد عـمـلـيات
الـتـدريب والتـجـهيـز والـصيـانـة وقطع
الــغــيــار. وهــذا اجلــانب بــحــاجــة الى
ـالي دراســة مــسـتــقـلــة عن الــتـأثــيــر ا

واالقتصادي. 
ـوازنـة الـسـنـويـة بسـبب 13-انـهـيـار ا
وازنـة التـشغـيلـية عن ارتـفاع نـسبـة ا
ــوازنـات الـسـنــويـة الـســابـقـة. حـيث ا
بـلغت النفقات التشـغيلية مستويات ال
ـكن لـلعـراق االلـتزام بـهـا نذكـر على
ثـال الـنفـقـات التـشـغيـلـية في سـبـيل ا
مــوازنــة 2019 بــلــغت 100تــريــلــيـون
ديـنـار عـراقي من ضمـنـها 15تـريـلـيون
ديـنـار تسـديد فـوائد الـديون الـداخلـية
واخلــــــارجــــــيــــــة بـــــــاإلضــــــافــــــة الى
43تــريـلــيـون ديــنـار عــراقي لـتــغـطــيـة

 . وظف رواتب ا
ــتـوقع ان تـرتـفع هـذه الـنـفـقـات ومن ا
ـئـة حـسب رأي أعـضاء بـنـسـبة 25 بـا
الـية فـي مجـلس النـواب ما الـلـجنـة ا
يــعــني ان الـعــراق بــحـاجــة الى زيـادة
االقـتـراض لسـد العـجـز السـنوي. وفي
ظل أي عـــقــوبــات مــرتــقــبــة لن يــكــون
بـاإلمـكـان االقـتـراض لـعـدم وجـود ثـقـة
كن بـإمكـانـية الـتسـديد وبـالتـالي ال 

الي بل ستزداد. (15)  سد العجز ا
ـفروض 14- احـدى تـبعـات احلـصار ا
عـلـى الـعـراق في حـقـبـة الـتـسـعـيـنـات
هــجـرة الـعـقـول احملــلـيـة الى اخلـارج
الـــتي خــســـرهــا الــعـــراق وربــحـــتــهــا
ــيـة مــثل وكـالــة نـاسـا مــؤسـســات عـا
ـاليـة في نـيويـورك ولـندن واألسـواق ا
صانع وبـاريس وكبريات الـشركات وا
ــعــمــورة وأن فــرض أيـة فـي أرجــاء ا
عـقـوبـات سـيـؤدي الى هـجـرة مـوجات
جــديـدة لــلـعــقــول الـعــراقـيــة لـلــخـارج
وخــصــوصــا لــدول اخلــلــيـج وأوروبـا
ـا تـبقى من وبـالـتـالي افـراغ العـراق 

تلك العقول. 
15- اسـتهداف شـخصيات عـراقية اما
بـشمولها بقانون حجز األموال او منع
الـي معهـا أو إدراجهـا على الـتعـامل ا
الئـحة االرهاب الدولي. وقد يشمل ذلك
ا مـسـؤول في احلـكـومة الـعـراقيـة 
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وتـقـلـيل االستـيـراد عـبر االعـتـمـاد على
تنمية وتطوير القطاع اخلاص في هذا
ـضمار والـذي سينـعكس بدوره على ا
ــزيــد مـن االيــدي الــعــامــلـة تــشــغــيل ا

العراقية واحلد من تفشي البطالة. 
7- اطالق مــبـادرة لـتــشـجـيع الــتـعـلـيم
احلــرفي والــتــقــنـي وانــشــاء صــنـدوق
ــشــاريع احلــرفــيـة الــصــغــيـرة لــدعم ا
والـذي سيسـاهم في استثمـار الطاقات
الــبـشــريـة وتـشــغـيــلـهــا وزيـادة حـجم
االنـــتــاج احملــلـي بــدال من االســـتــيــراد

بالعملة الصعبة. 
8- تــطــويـر احلــوار الـدبــلــومـاسي مع
ــؤثـــرة في الــعـــالم وتــفـــعــيل الـــدول ا
شـتـرك معـهم ومع الـواليات الـتـفاهـم ا
ـــتــحــدة األمـــريــكـــيــة وجتــنـب لــغــة ا
الـتـصـعـيـد وصـوال الى أقـنـاعـهـا بـعدم
اتـخاذ إجـراءات تعـسفـية ضـد العراق
حـرصا على مـصالح العراق الـعليا من
جــانب ومـن جــانب آخــر كــون الــعـراق
لــيس فـي وارد الـقــدرة عــلى مــواجــهـة
ــــســـتـــقــــبل مع نــــديـــة ال اآلن وال في ا
أمـريكا بـوصفهـا قوة عظـمى والتباين
واضح هـنـا لـكل ذي بـصـيـرة سـيـاسـيا

وعسكريا واقتصاديا. 
9- تـــشـــجــيع االســـتـــثــمـــار األجـــنــبي
واالنـفـتـاح بـهذا الـصـدد عـلى األسواق
الـــعــربــيـــة واألوروبــيـــة والــصــيـــنــيــة
والــيــابــانــيــة شــريــطــة تــأمــ بــيــئـة
اسـتـثمـاريـة مشـجـعة وجـاذبـة لرؤوس
األمـــوال الــوافـــدة والــتـي من شــأنـــهــا
ساهمة في تطوير مختلف القطاعات ا
ــهـمــة واألسـاسـيــة الـتي يــحـتــاجـهـا ا

ستقبل.  العراق اآلن وفي ا
10- انـشاء صندوق النقد السيادي من
خالل تـــمــويــله بــنــســـبــة مــعــيــنــة من
مـبيـعات الـنفط الـشهـرية وتـطويـر هذا
الـصـنـدوق من خالل اسـتثـمـار األموال
في مـشـاريع اسـتـراتـيـجـيـة تسـاهم في
تــطـويـر الـقــطـاعـات اخملـتــلـفـة وتـطـور
الـعائدات لـلصندوق كـما هو احلال في
ـتـطـورة الـكــثـيـر من الـدول الـنـفـطـيـة ا
مــثل الـنـرويج والــسـعـوديـة واالمـارات

وقطر. 
ا أخـيـرا يـنـبـغي الـتأكـيـد هـنـا ووفـقـا 
اوردنـاه آنفـا أن االقتصـاد العراقي لن
يـــتــــحـــمل أي نـــوع مـن الـــتـــهـــديـــدات
ـتأتـية من تـلويـح الواليات واخملـاطر ا
ـتـحـدة بفـرض عـقـوبات عـلى الـعراق ا
والـذهاب الى تطـبيقهـا فعليـا. قد يقول
قــائل بـأن الــعـراق ســبق له وأن حتـمل
ســـنـــوات من احلـــصـــار الـــدولي خالل
حـقبة النظـام البائد لكـنه هنا يتناسى
أن الـــعــراق آنــذاك تـــمــكن مـن تــخــطي
مـجـاعـات مـخـيفـة بـفـعل تـطـبـيق نـظام
الـبطاقة التـموينية لـكافة أفراد الشعب
عـلى حد سواء  والتي كـانت مفرداتها
تـكـاد تكـفي األسرة الـواحدة مـهمـا كان
عــدد أفـرادهـا. فـضال عــلى كـون تـعـداد
سـكـانه أقل عمـا هو عـلـيه اليـوم بأكـثر
مـن عـشــرة ماليــ نـســمــة الى جـانب
امـتالكه لقـطاع زراعي مـنتج عـلى نحو
الفت وقـاعدة صنـاعية تكـاد تفي باحلد
ـتــطـلــبــات األسـاســيـة من األدنـى من ا
سـلع ومنتجات ضـرورية وبنى حتتية
جـرى إعادة أعـمارها بـعد انتـهاء حرب
قـوات التـحالف الـدولي مبـاشرة ورغم
ذلـك كـــانت آثـــار وتـــبـــعـــات احلـــصــار
كـارثية ولم يتعافى مـنها العراق حتى
يـومنا احلاضر. لـذا فمن األجدر تفادي
أي عـقـوبات مـحـتمـلة مـبـاشرة أو غـير
اثلة يصعب مـباشرة منعا لتداعيات 
تــداركـهـا لـعـقــود قـادمـة من الـزمن. في
وقت يـنـبـغي عـليـنـا تـعويض مـا فـاتـنا
من فـرص التـقدم والـنهـوض والتـنمـية

لعقود خلت. 
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النواب العراقي د. ماجدة التميمي

{ اجمللس االستشاري العراقي

ـعـروض من مــقـابل شـحـة او انـعـدام ا
ـــا يـــلــــبي تـــزايــــد الـــطـــلب الــــدوالر 
عــــــــلـيه في ايـران وصل سـعـر صرف
الـــريـــال اإليـــراني الى 176 الـف ريــال
لـلدوالر الـواحد في عام 2018 في ح
كــانت تــتــراوح ســــعــر صــرف الـدوالر
الــواحــــــــد بـ 25-30 الـف ريــال في

عام 2010(11). 
واحلـالــة الـثـانـيـة: ان تـعـمـد واشـنـطن
الـى خـفض تــدفق كـمــيـات الـدوالر الى
العراق والذي سيؤدي حتما الى زيادة
ـالية في السوق مع ضاربات ا حـجم ا
ارتـفـاع الـعـرض وشـبه إنـعـدام لـلـطلب
بـســبب فـارق الـسـعـر. وهـذا مـا حـصل
عـام 2015 حـيـنـمـا عـمـدت أمـريـكا الى
احلـــد من تـــدفـق الــدوالر الـى الـــعــراق
حلــ اجــراء جـرد ومــراجــعـة شــامــلـة
مـالـيـة لـتـجفـيف مـنـابع تـمـويل تـنـظيم

داعش. (12) 
ويـنــبـغي الـتـنـويه هـنـا الى أن انـهـيـار
الـدينار امام الدوالر لـها عواقب كارثية
عـلى االقـتـصـاد الـعـراقـي وكـيـان الـبـلد
ـكن أيجـازهـا على بـشـكل عام والـتي 

النحو اآلتي: 
أ - زيـــادة حــجم الــتــضـــخم الــنــقــدي
وبـالـتـالي فـقـدان الـدينـار لـقـيـمـته امام
ا الـدوالر وبـقيـة العـمالت األجنـبيـة 

يقلل الطلب عليه. 
ــفــرط ب  –زيـــادة حــجم الــتـــضــخم ا
وبـــالـــتــــالي يـــؤدي الى نـــزول الـــقـــوة
الـشرائية للدينار وارتفاع غير مسبوق
ألسـعار الـبضائع والـسلع في األسواق
ألن ســعـر االســتــيـراد ســيـرتــفع بــفـعل
ا أن إنـخفاض قيمة صرف الدينار. و
الـــدخل الـــشـــهــري لـــلـــمـــواطن يـــكــون
بـالــديـنـار الـعـراقي فـهـذا يـعـني انه لن
يـتـمـكن من شـراء وتـوفـيـر احـتـيـاجاته
ـا يتـقاضاه من راتب األسـاسيـة طبـقا 
ـا شــهـري. ولـعل فـنـزويـال خـيـر مـثـال 
آلت الـيه األمـور بـعـد انـهـيار عـمـلـتـها.
كـما أن اقـتصـادها يـشبه الـى حد كـبير
االقـتـصـاد الـعـراقي. وأن مـا حـصل مع
الـديـنـار العـراقي في تـسـعـينـات الـقرن
ـــــاضي خـالل ســــنـــــوات احلـــــصــــار ا

االقتصادي ليس بعيدا عن األذهان. 
ــواطـنـ ج  –نــزول قـيـمــة مـدخـرات ا

ستويات.  الى ادنى ا
2- إرتــفـاع مـسـتـويـات الــفـقـر وتـفـشي
الـبـطالـة بسـبب تـوقف قطـاعات الـعمل
الـقـائمـة برغم قـلتـهـا كمـا هو مـعروف
حتـت ضغـط الـعـقـوبات وتـوقـف حـركة

السوق بانعدام اإلستيراد. 
3- لــتـقـلــيل االعـتـمــاد عـلى الـدوالر قـد
يـحـاول العـراق بيـع النـفط بعـمـلة غـير
الـــدوالر لـــكن هـــذه احملــاولـــة لـــيــست
سـهلة فقد اخفـقت فيها روسيا وايران
وغـــيـــرهــمـــا من الـــدول آلن مــســـاحــة
ـية سـتـتقـلص الى مـجرد الـسـوق العـا
ســـوق مــحــدود الـــتــداول ال يـــتــخــطى
بـضــعـة دول قـد تـغـامـر بـالـشـراء حتت
ــــلـــحـــة لــــلـــعـــراق ضـــغـط احلـــاجـــة ا
ومــحـاولـته بـيع الـنــفط اقل بـكـثـيـر من
ــيـة وبــالــتـالي أســعــار الـســوق الـعــا
ـــدخــوالت الــبــيع انــخـــفــاض حــتــمي 
ـتـحـقـقـة وهـذه حـتى لـو تـمت أيـضا ا
الي الن سـتعترضها عقبات التحويل ا
الـبنـوك ال تتعـامل مع العمالت احملـلية
ـا يتـطلب حتـويلـها الـى عمـلة أخرى
مــثل الــيــورو واجلــنــيه االســتــرلــيــني
وغـيـرهـمـا عـلـمـا ان هـذه الـدول أيـضا
لـديـها شـروطـها اخلـاصـة للـتـعامل وال
تـوفر سـيولة كـبيرة في األسـواق وعند
الـتحويل يكون الدوالر هو األساس في
تـــبــديل الــعـــمالت وبــذلك ســـيــخــســر
الـعـراق أجـور الـتـحـويل مـرتـ فضال
عـلى قلة دول مستعدة للتعامل مع غير
الـدوالر لشراء النفط حتاشـيا لشمولها

بالعقوبات األمريكية احملتملة. 
4- صـعـوبـة توفـيـر السـيـولـة النـقـدية
ذلك ان االقـتصـاد العـراقي يعـتمـد على
كــمــيــات الـدوالر الــنــقــدي الـتـي تـدخل
الـبـلـد والتي تـبـلغ نـحو 7 مـلـيار دوالر
شـــهــريــا (13) وأن عـــدم بــيع الـــنــفط
عدالته احلالية بـالدوالر او تصديره 
يـعـني انخـفاض الـدخل وقـلة الـسيـولة
ـتـأتـيـة مـنـهـا لـذا فـأن تـغـيـيـر عـمـلـة ا
الــبــيع الى عــمـلــة أخـرى مــثل الــيـورو
ـــــركــــزي لـــــيس ســـــهال الن الـــــبـــــنك ا
األوروبي يـصعب عـليه جتـهيـز العراق
ـبــالغ الـضــخــمـة. وعــلـيه ــثل هــذه ا
ا يساهم في سـتقل السيولة الـنقدية 

انهيار الدينار العراقي أيضا. 
5- عــدم تــمــكن احلــكــومــة مـن اإليــفـاء
بـواجباتها من سداد الديون اخلارجية
والــداخـلــيـة ودفـع الـرواتب الــشـهــريـة
ـــتـــقـــاعـــدين و ـــوظـــفـــ وا ـاليــ ا
الــضـمــان االجـتـمــاعي واألنـفــاق عـلى
ــــشـــاريع الــــضـــروريــــة واخلـــدمـــات ا
األســاســيــة وغــيــرهــا من اإللــتــزامــات
الــواجـبـة الــتـنـفـيــذ بـسـبـب انـخـفـاض
الــدخـل الــشــهــري كــــمــا اســلــفــنــا في
الـنقـطة  4 بـاإلضافـة الى زيادة الـعجز
وازنـة السـنويـة بسبب احلـقيـقي في ا

انخفاض الدخل وقلة السيولة. 
ـية ـاليـة الـعا ـؤسـسات ا 6- امـتـناع ا
ركزي العراقي عن الـتعامل مع البـنك ا
ـــصــارف الــعــراقـــيــة االهــلــيــة او او ا
احلـــكـــومـــيـــة. وهـــذا يـــعـــني اصـــابـــة
االقــتــصــاد الــعــراقي بــالــشــلـل الــتـام
خـاصـة قطـاعي االسـتيـراد والـتصـدير.
ـــصــارف حـــيث لـن يــكـــون بـــإمــكـــان ا
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ادوار اسـتـحــالـة اغـلب االسـمــاء الـتي" لـصــخـام وجه الـشــعب" اصـبـحت
ا صعبة تتحكم بحاضر الـبالد ادوار استحالتها يـسيرة في احلفظ و ر
الـتفـسـيـر بـدأ الـواحـد مـنهـم مجـاهـدا او مـنـاضال ثم عـاد فـصـار كـذابا

لصا!
او انه لم يـكن معـارضـا بـسبب صـغـر عـمره او بـسـبب مـكان عـمـله كأن
يـكون مـثال رجل امـن او متـفـرغ لـلـعـمل في فـرق و فـروع حـزب الـبعث او
ــنـاضـلـ مـديـرا عــامـا فـأذا به يــقـفـز عـبــر الـعالقـات مـع اجملـاهـدين و ا

العائدين فيصبح عضوا تشريعيا او مسؤوال تنفيذيا!
عـنـدمـا تـشـرع دولـة نـصـا يـقـول بـشـرط االسـتـقاللـيـة عن اي عـمل حـزبي
لـلـعـمل فـي قـطـاع مـا و هي اي جـهــة تـنـفـيـذ الـقــانـون قـادمـة من احـزاب
وليـست مسـتقـلة فـهذه تـقلـيـعة مـضحـكة مـخجـلة وبـصراحـة اكثـر اليس
رؤوساء جمـهوريات الـعراق حـزبيون اوال و ابـناء طائـفة مـعلومـة ووضعوا

? نصب الحد الشرط في ا
اجلواب: نعم

ان و احلكومة? اال ينطبق هذا على رئيسي الپر
نعم

وتنزل الدرجات و تبقى احلصص وفق شروط التقاسم فعن اي استقالل
نتكلم?

ــنـــتــمي احلـــزبي و بــرغـم ثــقل حـــزبه ضــمـن مــجــتـــمع قــوى ثم الــيـس ا
أمن من مهاجمة االخرين فكيف ان كان مستقال? التحاصص ليس 

اجلواب: قد يتم سحله لو كان مستقال.
اعـود ألكـتب ان عـقـلـيـة الـتـحـزب وكـتـابـة الـتـقـاريـر واجـواء احلـزب فـوق
عارض و مادة لشرعيتهم ضد الدولة كلها تراث بعثي كان مثار شتم ا
ـعـارض يـوم صـار في الـسـلـطة غـيـر عـامل بـنـهج الـسـلـطـة فـهل اصـبح ا

البعث?
ـكـشوف في اجلواب: انـه يعـيـد اسـتـثـمار تـراث الـبـعث مع زيـادة الـوجه ا

النهب.
كيف?

رجعية عن نهب خيرات العراق اتراها تقصد من? عندما تتكلم ا
تـقصـد اغـلب الـعـامـلـ في السـلـطـة ولـذا فـكل خـطبـهـا الـتي ايـدت فـيـها
التظـاهرات التي خـرجت ضد لصـوص حتميهـم حصانة- اغـرب بدعة في

التاريخ- تمثل هتافا دينيا يضاف لهتاف ساحات التظاهر.
ان لـيؤيـد ولو من باب وعندمـا يخـرج رئيس وزراء ورئـيس جمـهورية و پـر
تـظاهـرين ويقـول انه سيـحارب الفـساد- وسـ االستـقبال اخلشيـة حق ا
ـســتـقــلـ فـي حـكــومـته ام ــســتـقــبل- ايـقــصــد ا بال حتــديـد زمن غــيـر ا

تحزب في حكومته? ا
ــارسـون تـمــثـيال اصـابــهم بـاجلــنـون فـهم بـاخملـتــصـر ســراق الـعـراق 
يحاكون مـشاهد التـلفزيـون العراقي ايام صـدام حس فيـختارون اعادة
حـركاتـه االستـعـراضـيـة و ذائــــــــقـة مالبـسه و عـصـبيـته الـقـبـلـيـة ومـعـها
مـغـامــراته ومـنـاوراته و لــكن لـغـايــة هي جتـــــــــمـيـع مـبـالغ مــال ضـخـمـة
ا اكيدا ان لضمان مستقبلهم التجاري خارج الـــــــعراق وقد تكون ور
حصـيلـة الثـقافـة احليـاتيـة لهـذه الطـبقـة ال تتـجاوز قـابليـتي اتـقان الـسرقة

بحـيل قـانـونـية او بـحـمـايـة حزبــــــــيـة واتـقان كالم
موجه جلمهور مثل شعبنا انهكته احلروب فصار
مـكــسـورا مــنــسـحــبـا نــحــــــــو اي فـرصــة حلـفظ

احلياة. 
في قــصـص الــتـــاريخ االسالمي ثـــمــة صـــحــابــة
ن ال يـرقى انـتــهـوا الى اثــريـاء دون حـق فـكــيف 

لنعل صحابي مخطئ?

 ∫ t¹uMð

 إعـداد هذه الورقـة في إطار منـاقشة
مـوضوعية فرضتها تهديدات الواليات
ـتـحدة األمـريكـية وتـلـويحـها بـفرض ا
عـقوبات اقـتصاديـة على العـراق بغية
ـقتـرحـات الواقـعـية إيـجـاد احللـول وا
ـمـكـنة لـتـفادي اآلثـار الـسـلبـيـة ألية وا
عـقـوبـات مـحـتـمـلـة قـد تـفـكـر واشنـطن
بـفرضـها على بـغداد اآلن أو مسـتقبال.
في ظـل تـأثــر الــعالقـات الــقــائـمــة بـ

نـطـقة. الـبـلـدين بتـوتـر األوضـاع في ا
لـذلك حـرصـنا كل احلـرص عـلى عرض
احلـــقــائـق كــمـــا هي حــول مـــوضــوع
مصيري يهم العراق أوال وأخيرا دون
االســــــتــــــغــــــراق فـي لــــــغــــــة األرقــــــام
ـصطـلحـات االقتـصاديـة والعـلمـية وا
ضـمـون واضـحا وال يـحـتمل لـيـكـون ا
ـــعـــنى آخــر الـــتــأويـل واالجــتـــهــاد. 
نـاقشـة واقعـية تـستـند أردنـاها ورقـة 
الـى ما هـو حقـيـقي وقائم ومـتاح وفي
مــــتــــنـــاول كـال الـــطــــرفــــ الـــعــــراقي
واألمـريـكي من مـقدرات وامـكـانات في
عـــــالم صـــــارت تـــــتـــــهـــــدده احلــــروب
ــــواجــــهـــات االقــــتــــصــــاديـــة قــــبل وا
الـعسـكريـة وبالتـالي تقـد مقـترحات
عـاجلة وتدارك اآلثـار السلـبية عـملـية 
ـثل ـتــرتـبـة في حـال تـعـرض الـبالد  ا

هذه العقوبات.
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"ســـوف نـــفــــرض عـــلـــيـــهم (الـــعـــراق)
عـــقـــوبـــات كــمـــا لـم يــروهـــا من قـــبل.
وسـتجـعل العـقوبـات اإليرانـية مـقارنة

بها تبدو سهلة بعض الشيء" (1) 
تحدة بـهذه الكلـمات هددت الواليـات ا
االمـريـكيـة على لـسان رئـيسـها دونـالد
تــــرمب الـــعــــراق بـــفـــرض عــــقـــوبـــات
اقـتصـادية وجـاءت تهـديدات الـرئيس
األمـريكي بفرض العقوبات على خلفية
تـصويت مـجلس الـنواب الـعراقي على
إخـراج الـقـوات االمـريـكـيـة من الـعـراق
في 5 كـــانـــون الـــثــاني 2020 والـــذي
تاله تـصريح لـرئيس حـكومـة تصريف
ـهـدي بالـطلب من االعـمـال عادل عـبد ا
وزيـــر اخلــــارجـــيـــة األمـــريــــكي مـــايك
بــومـبـيــو " أن يـرسل وفـدا لــلـتـفـاوض
ـــا دفع حـــول آلــيـــات اخلــروج " (2) 
اجلــانب األمـريــكي الى رفض اخلـروج

و التلويح بفرض عقوبات صارمة. 
ـقـتـضـبة في هـذه الـورقـة الـنـقـاشـيـة ا
الـتي حتمل عنوان ( حـلول ومعاجلات
مــقـتــرحــة لـتــفـادي آثــار اإلقــتـصــاديـة
احملـتملة للعقوبـات األمريكية احملتملة
عـلى العراق ) وبوصفهـا ورقة نقاشية
نـحــاول أن نـبـ الـتـأثـيــرات الـفـعـلـيـة
ـبـاشـرة لـهذه ـبـاشـرة مـنـهـا وغـيـر ا ا
الـعـقـوبـات عـنـد فـرضـهـا عـلى الـعـراق
ومــا ســـتــتــواجــهه حـــكــومــة الــعــراق
ـواطن واقــتـصــاده عـلى نــحـو عــام وا
ـــقــــتـــرحـــات عــــلى نـــحــــو خـــاص وا
ـمــكن تـطــبـيـقــهـا لـتــقـلـيل واحلــلـول ا
تــأثــيــرات أي نــوع من هــكــذا تــهــديــد
وكـيفـية تـمكـ االقتـصاد من الـصمود

بوجهها وبخطوات عملية. 
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ـتحدة الـدولة الـعظمى تـعد الـواليات ا
في الـــعــالم بــحــكم ســـيــطــرتــهــا عــلى
ي تـسلـيـحـيـا ومـالـيا االقـتـصـاد الـعـا
فـترسانـتها احلربـية تعـتبر األقوى في
الـــعــــالم والـــتـي غـــالـــبــــا مـــا تـــلـــوح
بـاسـتـخدامـهـا لـلـدفاع عن مـصـاحلـها
ومـــالــيــا كــون الـــدوالر األمــريــكي هــو
احملـرك إلقـتصـاديات الـعالم وهـيمـنته
ــبـيــعـات عــلى الـتــبـادالت الــتـجــاريـة 
الــنــفط. الـى جـانـب ســيــطـرتــهــا عــلى
ي والــذي ـــصـــرفي الـــعـــا الـــقـــطــاع ا
ـنـحـهـا قـدرة فـائـقـة عـلى لـلـسـيـطـرة
صـرفـية عـبـر البـنوك عـلى احلـواالت ا

االمريكية حتديدا. 
وبـإعـتـبارهـا مـالـكة لـلـدوالر األمـريكي
يـحق لها ان حتصـر التعامل بعـملتها
وهـذا ما عملته مع أيران عندما أعلنت
فـرضهـا للـعقـوبات اإلقـتصـادية عـليـها
ـــصـــارف اإليـــرانـــيـــة من وحـــظــــرت ا
الـتـعـامل بـالـدوالر بـحـكم قـدرتـهـا على
ي يــحـاول مــقــاضــاة أي مــصــرف عــا
خــــرق هـــذا احلــــظـــر والــــتـــعــــامل مع

صارف اإليرانية بالدوالر. (3)  ا
تحدة ميـزات أعطت الواليـات ا هـذه ا
األمـريكـية الـقدرة عـلى التـحكـم بفرض
الــعــقــوبــات ومــحــاصــرة حـتـى الـدول
الـكبـرى وقتمـا تشاء من دون أي رادع
وقــد فــعــلــتـهــا مــرارا عــنــدمـا فــرضت
حــصــارهــا االقـتــصــادي عــلى روســيـا
نـافـسة الـتي تـعـتبـر من اكـبـر الـدول ا
ــا جـعل الـروبل ألمــريـكـا عــسـكـريـا 
الــروسي يــفـقــد قـدرته عــلى الـصــمـود
بـوجه احلـصار األمـريكي. كـان الدوالر
عــــــــنــــــــد بــــــــدايــــــــة األزمــــــــة في اذار
2014يـسـاوي 35 روبـال روسـيـا بـعد
فـــرض احلــــصـــار وصل قـــيــــمـــته الى
80روبـل في 2016. ولـم يـــــســـــتـــــعــــد
الـروبل عافيـته لغايـة يومنـا هذا حيث
يـبلغ الـدوالر اليوم  61 روبـال كما هو
فـي الـرسم الـبـيـاني ادنـاه (4) (5). في
ذات الــوقت فــأن دول الــعـالم بــحــاجـة
الـى الـــــدوالر األمــــريـــــكـي وســـــنــــدات
اخلـزانـة االمـريكـيـة لـتـنشـيط الـتـجارة
والـتــعـامل مع الـسـوق األمـريـكي الـتي
تـعـد من اهـم واكـبـر األسـواق لـلـبـلدان
ــصــدرة فال يـوجــد دولـة مــصـدرة ال ا
تـــعـــمل مـع أمـــريــكـــا ولـــذلـك نــرى أن
غــالـبــيـة الـدول حــتى الـعــظـمى مــنـهـا
حتـــرص عــلى خــزن كـــمــيــات كـــبــيــرة
وضـخـمـة من الدوالر كـمـا هـو موضح
فـي الـرسم الــبـيــاني االتي حـيـث انـهـا
ـبالـغ اخملزونة مـن الدوالر لدى تـمثل ا

كل دولة لغاية شهر أيلول 2019.
ـثـال  نـرى ان الـيـابان وعـلى سـبـيـل ا
والـص لديهما خـزين هائل يبلغ اكثر
من 1100مــــلـــيـــار دوالر تــــلـــيــــهـــمـــا
بـريـطـانـيـا ولـديـها 346 مـلـيـار دوالر.
ـا يـعـني أن هـذه الـبـلـدان الـتـي تـعد
من الـعظـمى علـيهـا أيضـا التـعامل مع
الــدوالر وسـنـدات اخلـزانــة االمـريـكـيـة

لتطوير اقتصادها (6).
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ال يـختلف اثـنان حول وضـع االقتصاد

الــعــراقي الــذي يــصــفه اجلــمـيـع بـانه
اقـتصاد هش كونه ريعي حيث يعتمد
الــعــراق عـــلى الــصــادرات الــنــفــطــيــة
ــــئـــة من مـــوازنـــته بـــنـــســـبـــة 95 بـــا
الـسنـوية مـقارنـة بايـران التي تـعتـمد
مـــــوازنــــتـــــهـــــا الــــســـــنـــــــويــــة عـــــلى
الــصـــــــــادرات الــنـفــطــيــة بـنــســبـة ال
ئة ويفتقر العراق تتجاوز الـ   30 بـا
أيـضـا لـلقـطـاع الـصـنـاعي والزراعي
تزايدة الـكفيـل بتـوفير احـتياجـاته ا
ــــعــــدات مـن الــــســــلـع واألجــــهــــزة وا
ـنـتـجات الـزراعـيـة والـغذائـيـة كـما وا
ـتــلـك الــقــدرة عـلـى انــتــاج مـا أنـه ال 
يــصــدره لـــلــخــارج الى جــانب الــنــفط
لــزيــادة الــدخل الــقـومـي من الــعـمالت
الــصــعـبــة. في الــوقت الــذي نــرى فـيه
ايــران لـديـهـا تـنـــوع في صـادراتـهــــــا
غــيــر الــنـفــطــيــة والــتـــــــي بــلــغت مـا
يـــــــــقــارب 29 مـــلــيــار دوالر فــقط في
ــــاضي 2019 بـــــالــــرغم من الـــــعــــام ا
ـفـروض عـلـيـهـا. احلـصــار األمـريـكي ا

(٧)
ضـــعف االقـــتـــصــاد الـــعـــراقي ســـبــبه
االعـــتـــمـــاد الـــكـــلي عـــلـى الـــصــادرات
الـنـفـطـيـة لـذلك نـراه غـالـبـا ما يـواجه
أزمـات اقـتصـاديـة حادة تـصل الى حد
االخـتـنـاق أحـيـانـا في حـال أي تـراجع
يـة كما أو انـهيـار بأسـعار النـفط العـا
حــصل في شــبــاط عـام 2016 عــنــدمـا
تـــهـــاوى ســـعـــر الـــنــفـط الى اقــــل من
27دوالر. فـضال عـلى اإلحـتـمـاالت غـير
ـستبـعدة لتوقف الـصادرات النـفطية ا
جـراء الـتـوتـرات األمـنـيـة والـعـسـكـرية
ـنـطـقـة والـتـهـديـدات ـتـصـاعـدة في ا ا
بـإغالق مـضـيـق هـرمز والـذي يـعـد في
نفـذ األساسي لتصدير وقـتنا الراهن ا
ـية. الـنـفط العـراقي الى األسواق الـعا

 (٨)
ــيـــة تـــتم ان ثـــلـــثي الـــتـــجـــارة الـــعـــا
بـاسـتـخـدام الـدوالر األمـريـكي و ثـلـثي
صرفية في العالم تتم عبر احلـواالت ا
ـا أن مبـيعات ـصارف االمـريكـية و ا
يا تـتم بالدوالر او ما يسمى الـنفط عا
(بــتــرودوالر) دون غــيــره من الــعـمالت
ي األخــرى لـــذا فــأن االقــتــصــاد الــعــا
ـبــني عـلى الـدوالر يـسـتـمـد قـوته من ا
ية للنفط وفي حال حـجم السوق العا
ـبـيـعـات بـعـمـالت ثـانـيـة فـأنـها تـمت ا
البــد مـن حتـويــلــهــا الـى الــدوالر. وقـد
حــاولت أطــراف دولـيــة جتــربـة الــبـيع
والـشـراء من دون اإلسـتـعـانـة بـالدوالر
ولم يــكــتب لـهــا الــنـجــاح بــاسـتــخـدام
(بـــتــرويــورو) كـــمــثـــال الن الــواليــات
ـتحدة االمريكـية تقف بوجه أي دولة ا
حتـاول األقدام عـلى أي خطـوة من هذا
الـنوع. يعـتقد مـراقبون أن من ب أهم
أسـباب اسـتهـداف نظـام صدام حـس
من قــبـل أمـريــكــا كــان مــحـاولــته بــيع
النفط العراقي بعملة غير الدوالر. (9)
وهـنا تـتعـقد أزمـة العـراق أكثر من ذي
قــبل مـقــارنـة مـع ايـران او غـيــرهـا من
الــــدول الــــتي دخــــلـت في مــــواجــــهـــة
اقــتـصــاديـة مع واشــنـطـن. فـإذا قـررت
ـتــحــدة حـصــر او حتــديـد الــواليــات ا
تـدفق الدوالر عـلى العـراق فان الوضع
سـيكـون في غايـة الصـعوبـة أن لم يكن
صــادمــا ولن يـكــون بــإمـكــان الــعـراق
اقـتــصـاديـا الـصـمـود امـام الـتـحـديـات
ـتلك الـداخـلـيـة واخلارجـيـة كـونه ال 
ـكـمــلـة القـتـصـاد الــدعـائم الـبـديــلـة وا
الــنــفط مـن زراعــة وصــنــاعــة ونــشـاط
اســتـثـمـاري فـاعـل ومـؤثـر مع انـعـدام
شـــبـه تـــام لألمن الـــغـــذائي كـــون مـــا
ئـة من مجـمل االستهالك نـسبته 98بـا
احملـلي يتدفق عبر االستيراد وبالعملة

الصعبة (الدوالر). 
وال بــــــد مـن اإلشــــــارة هـــــــنــــــا الى ان
ـصـارف العـراقـية وخـصـوصا الـبنك ا
ـركـزي مرتـبط بـشـكل مبـاشـر ووثيق ا
ـــصــــرفي األمــــريـــكي. مـع الـــنـــظــــام ا
واعــتــمــاد الــعـراق عــلى هــذا الــنــظـام

أصبح أساسيا منذ عام 2003.
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ـتـحـدة االمـريـكـيـة بـإمـكـان الـواليـات ا
فـرض عــقـوبـات أسـاسـيـة مـبـاشـرة او
عـقـوبـات ثـانـوية غـيـر مـبـاشرة (10) 
وفي كـلـتـا احلـالـتـ تكـون تـأثـيـراتـها
ســلــبــيــة ومــبــاشــرة عــلى االقــتــصــاد
ا ـكن تـلخـيـصهـا  الـعـراقي والتي 

يلي: 
1- انهيار الدينار العراقي : 

تـأتي قيـمة صرف الـدينـار العراقي من
قــوة اإلحـتــيـاطي الـنــقـدي لــدى الـبـنك
ـركزي الـعراقي والذي يـشكل الـغطاء ا
الـنـقـدي لقـيـمـة العـمـلـة احمللـيـة وهذا
الــغـطــاء هـو خــزين الـبــنك من الـدوالر
ــــودع في حــــســــابــــات الـــعــــراق في ا
تـلـكاته من نـيـويورك بـاإلضـافـة الى 
الــذهب. وفي حــالـة فــرض الـعــقـوبـات
يــكــون هــنــاك تــقــيــيــد أو حــجــز عــلى
وجودة مـليارات الـدوالرات العراقـية ا
ـتــحـدة وهـذا يــعـني لــدى الـواليــات ا
انــهـيــار سـعــر صـرف الــديـنـار مــقـابل

جميع العمالت. 
كــمــا سـيــنــهــار الـديــنــار الـعــراقي في
حالت آخرت حتى وان لم يتم فرض

العقوبات: 
احلـــالـــة األولى: إيـــقـــاف الـــعـــراق من
الـتـعامل بـالدوالر كـما جـرى مع ايران
فـيفـقد الـدينار قـيمـته امام الدوالر ألنه
ســيــزيـد مـن عـرض الــعــمــلـة احملــلــيـة

يـــزيـــد من صـــعـــوبـــة مـــعـــاجلـــة اثــار
الـعقـوبات على الـعراق او الـتعامل مع
احلـــكــــومـــة الن الـــكـــثــــيـــر من الـــدول
سـتتجـنب التعـامل مع العـراق كما هو
احلــال مع ايـران بـعــد فـرض احلـصـار

األمريكي. 
16- تــراجع ان لم نــقل انـهــيـار قــطـاع
االســتـــثــمــار. الى جــانب هــروب رأس
ـال احملـلي الـى خـارج العـراق حـيث ا
سـتثـمر احمللي لن يـكون بـاستـطاعـة ا
أو االجــنـبـي الـعــمل في سـوق جــامـدة
ا يهدد حتت طـائلة عقوبات قـاسية. 
عـجلة االقتـصاد وتالشي فرص تعافي
الــعــراق من الــدمــار الــذي طـالـه جـراء
سـتمرة وانـعدام االسـتقرار احلـروب ا

األمني والسياسي واالقتصادي. 
17- تــوقـف تــنــفــيــذ مــشــاريع الــبــنى
اء الـتحـتيـة األساسـية مـثل مشـاريع ا
ـستشـفيات وغـيرها واجملـاري وبناء ا
ـشــاريع اخلـدمــيــة الـتي حتــتـاج مـن ا
مــلـــيــارات الــدوالرات بــاإلضــافــة الى
تــوقف تـمــويل مــشـاريع إعــادة اعـمـار

ناطق احملررة.  ا
18-انــســحـاب شــبه مـؤكــد لــكـبــريـات
الـشركات الـعاملـة في القطـاع النفطي
والـذي سـينـعـكس سلـبـا علـى مسـتوى
ــا يـخل اإلنــتــاج ومن ثم الـتــصــديـر 
ـــســتــوى الــدخل ويـــزيــد من عــجــز
ـوازنـة الـسـنـويـة بـاإلضـافـة الى عدم ا
تــمــكـن الــعــراق من تــطــويــر الــقــطــاع
ــصـافي او الــنــفــطي وإعـادة اعــمــار ا
بـــنـــاء مـــصــــافي جـــديـــدة او مـــعـــامل

الصناعات النفطية. 
19- انــســحـــاب مــلــحــوظ لــلــبــعــثــات
الـــدبــلــومـــاســيــة وغـــلق لــلـــســفــارات
األجـنـبـيـة الـتي تـعـتـمـد عـلى احلـمـاية
األمــنـيـة االمـريــكـيـة جــراء عـدم تـوفـر
مـتـطـلـبـات وإجـراءات السـالمة واالمن
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ــقـدوره حتـمل ــا أن الـعــراق لـيس 
أي نـوع من الـعقـوبات أو احلـصار أي
كــان مـصـدرهــمـا لـذا فــمن الـضـروري
حـمـايته من الـوقوع حتت تـأثيـراتهـما
ـثل واحلــيــلــولــة دون تـعــرضه أصـال 

ستقبل.  هذه األزمات اآلن أو في ا
ــالـي واالقــتــصـادي ــا أن الــنــظــام ا
الــعـراقي يــعـتــمــد عـلى الــنـفط بــشـكل
رئــيــسـي فــهــذا يــعــني ان احلــكــومــة
مـلـزمـة بـإتـبـاع الـدوالر في سـيـاسـتـها
توسط  دى الراهن وا الـنقدية عـلى ا
ريـثما يتم تـقليل االعتـماد على الدوالر
ـــدى الـى مـــســــتــــويـــات ادنـى عـــلـى ا
البعيد. وذلك باتباع مجموعة خطوات
عـمـلـية لـتـطويـر االقـتـصاد والـنـهوض
ا بـالـبنـى التـحـتيـة والـتي تتـلـخص 

يلي: 
1- تـــنــويع مــصـــادر الــدخل لــتـــقــلــيل
االعـــتـــمـــاد عـــلى مـــبـــيـــعــات الـــنـــفط
واالهـتـمـام بـالقـطـاعـات غـير الـنـفـطـية
مـثل الـصـنـاعـة والـزراعـة والـسـيـاحـة
وتـطــويـر مـقـومـاتـهـا االسـاسـيـة لـهـذه
الـــقــطـــاعــات في غـــضــون الـــســنــوات
اخلـــمس الــقـــادمــة من خالل تـــوفــيــر
مـوازنـة اسـتـثـمـاريـة واطالق مـبادرات
صـناعية وزراعيـة. الى جانب االهتمام
بـــالـــصـــنـــاعــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويــة
والـبالسـتـيـكـيـة وغيـرهـا الـتي تـعـتـمد
الــنـفط اخلــام كـمــواد أولـيــة حـيث ان
هــذه الـصـنـاعـات ســتـسـاهم في زيـادة
الـدخل الـقـومي بـاإلضـافـة الى تـوفـير
ـئات العـاطلـ عن العمل فـرص عمل 
ــواد األولــيــة لــلــمــصــانع. وتــوفــيــر ا
يـضـاف الى ذلك تـطويـر شـبكـة الـطرق
ــوانـئ الــتي واجلـــســور والـــســـكك وا
تــشــكل عــصـب الــتــطــور االقــتــصـادي

الشامل. 
2- حتـــويل نــسب مــعـــيــنــة من خــزين
ـركزي الى عمالت الـدوالر لدى الـبنك ا
صـــعـــبــة أخـــرى مــثـل الــيـــورو والــ
واجلــنـيه االســتـرلــيـني وذلـك لـتـقــلـيل
االعـتـماد عـلى الدوالر األمـريكي بـشكل

رئيسي. 
ـصـارف 3- تـغـيـيـر أنـظـمـة وقـوانـ ا
ـواكـبـة تـطور ـركزي  وقـانـون الـبـنك ا
صرفـية في الـعالم احلديث األنـظمـة ا
والــشــروع بـربـط مـصــارفــنــا بـشــبــكـة
ـيـة وبذلك يـتـمكن ـال الـعا األسـواق ا
الــعـراق من جــذب األمـوال اخلــارجـيـة
الية وتـسهيل اقـتراضاته وتعـامالته ا
ـــصـــارف ـــصـــرفــــيـــة مع كـــبـــرى ا وا
ية. وهذه اخلـطوة ستؤدي أيضا الـعا
الـى تـشــجع حــركــة االسـتــثــمـار داخل
الـــعـــراق عـــبـــر خـــلق بـــيـــئـــة جـــاذبــة
لـلـمــسـتـثـمـرين األجـانب وتـشـجـيـعـهم
عــلى جـذب وتـشــغـيل رؤوس أمـوالـهم

في السوق العراقية. 
ـصارف 4- فـتح قـنـوات الـتـعـامل مع ا
األوروبـــيـــة الـــكـــبــيـــرة واعـــتـــمـــادهــا
ـالية كـمصـارف وسيـطة لـلتـحويالت ا
وفــتح الـسـنـدات احلـكــومـيـة وتـقـلـيل
ــصــارف االمـريــكــيـة االعــتــمـاد عــلى ا
بــشــكل تــدريــجي عــلــمــا ان كــبــريـات
ـصـارف األوروبيـة في وقـتنـا الراهن ا
ستوقف أي تعامل مصرفي مع العراق
في حـال فـرض العـقوبـات حـفاظـا على
ـتـحـدة مثل مـصـاحلـهـا مع الـواليـات ا
مـا حصل مع ايران والتي بالتأكيد لن
تشعبة جتـازف بعالقاتها الواسـعة وا
تحدة من اجل العراق.  مع الواليات ا
5- اتـــبـــاع ســـيـــاســـة األمن الـــغـــذائي
وتـأم مـا حتتـاجه هذه الـسيـاسة من
مــتــطــلــبــات لــتــحــقــيق االكــتـــــــــــفـاء

الذاتي. 
وبــالـــــــــتــالي تــقـلــيل االعــتـمــاد عـلى
االســتـــيــراد لــلــمــنـــتــجــات الــزراعــيــة
والــتـحـول نـحــو تـنـشــيط الـقـــــــــطـاع
الـــزراعي وحتـــقـــيق االســـتـــــــــــفــادة
الـــقــــــــــــصـــوى من تـــوفــر مـــقــومــات
ــيــاه واأليـدي الــعــامــلـة مع األرض وا
ــكــــــــــنــنــة الــتــركــيــز عــلى تــوفــيــر ا

احلديثة. 
6- تــشــجــيع الــصــنــاعــات الــغــذائــيـة
والــتــعـبــئــة والــتـعــلــيب والــتــسـويق
ومـساعدة الـقطاع اخلـاص على إنشاء
ــتـوسـطـة لـسـد ــعـامل الـصـغـيـرة وا ا
ــتـنــامـيـة. حــاجـة األســواق احملـلــيـة ا
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دونالد ترامب

مازلت األمور في العراق يشوبهـا احلذر نتيجة صدور قرارات إدارية من
ية في العراق لـتجميد مكاتبها في العاصمة إدارة القنوات األجنبية والعا
بغداد بسـبب البيئـة اإلعالمية وجتلـيات العمل اإلعالمي وهـذا حتد شديد
البد ان نقف امامه كمثـقف عراقيـ  اذ نسعى دوما في العراق الى ان

يتواصل العالم مع تطورات بالدنا العزيزة .
الـعـراق مـر بــتـحـوالت مــؤثـرة مـنـذ 9 نـيـسـان 2003 ولـغـايـة االن  لـكن
MBN الـغــريب ان الـقــنـوات اإلعالمــيـة األجـنــبـيــة ومـنـهــا مـجــمـوعـة الـ
االمريكيـة ( شبكـة الشرق األوسط لالرسـال ) والتي حتتـضن قناة احلرة
واحلـرة عـراق وراديــو سـوا ومـبـادرة ارفـع صـوتك قـد أقــدمت عـلى قـرار
صعب فـقد بـسبـبه أصدقـاء لنا واعـالميون بـارعون وفـريق دعم لوجـستي
ـسـؤولـيـة يـكـاد يـكـون األول في اإلدارة والـتـواصل نــتـيـجـة اإلحـسـاس بـا
تاحة له من اجل االبداع وظائفهم وفرصتهم في نقل احلقيقة  واحلرية ا

كتب في بغداد الى اشعار اخر . وعلق عمل ا
ـتـنـوعـة في الـبالد صـوت االعالم احلـر البـد ان يـوازي أصـوات االعالم ا
كـونه مــنــصـة نــاضـجــة لــتـبــادل األفـكــار والـرؤى وارســال الــرسـائل الى
اجملتـمع العراقـي  لكن احملنـة التي مـرت بهـا قنـاة احلرة مـنذ بـداية عمل
الفريق اجلديد في مجموعة الـ MBN االمريكية (شبكة الشرق األوسط
لالرسال) والتـي غيرت من احملـتوى بـاجتاه الـبحث عن احلـقيقـة الصـعبة
والتـي بدأت تـمس قـيـادات سيـاسـيـة وديـنيـة واجـتـماعـيـة لـكن اجلـديد في
بـرامــجـهم ان حـق الـرد مــكـفــول وحـريــة الـعــمل واضـحــة جـداً في حــالـة
ـتـضرر عـلـيه ان يتـقـدم الى منـصـة احلرة من التـقـصي عن احلقـائق  وا
اجل الرد وهذا النمط من االعالم يحتاج الى وقت لصناعة حق الرد كونه
كن ان تـنـمو بـصورة سـريـــــــعـة  وعـلق عمـلهـا على ظاهـرة جديـدة وال
اثـر الـتـقـاريـر االسـتـقـصـائـية 90 يـوماً ثـم عادت الـى الـبث مـا ب أربـيل

وبغداد .
العـراق لم يـقم بـاي اجـراءات اثـنـاء احلرب االهـلـيـة والـصـراع األهلي في
الـبالد وقـد قدم احلـمـايـة الـكـافـيـة في أوقـات صـعبـة الى االعـالم وصنف
الـعـراق بأنـه اخطـر بـيـئـة إعالمـيـة نـتـيـجـة العـمـلـيـات اإلرهـابـيـة واحلـربـية
واعمـال الـعـنف والعـنف األهـلي مـاب 2008 – 2006 ثم جـاءت حلـظة

وصل في 10 حزيران 2014. احتالل ا
أتـوقع ان مـا دعـا الـيه بـيـان قـنـاة احلـرة لـبـيـان سـلـسـلـة اإلجـراءات الـتي
اتـخــذتـهـا قــنـاة احلــرة في بـغــداد يـحــتـاج الى تــوقف من أجـهــزة الـدولـة
ؤسـسات اإلعالمـية الـوطـنيـة من اجل إعادة ضـبط ميـكانـيزم العـراقيـة وا
بـيـئـة االعالم الـعـراقي لـرفع درجـة الـتـصـنـيف اإليـجـابـيـة ودحض عـوامل
التـهديـد والـضغط من قـبل اطراف ال تـؤمن بـحريـة االعالم والـتعـبيـر التي

كفلها الدستور العراقي الدائم لعام 2005.
ـر بــتـحـوالت ســيـاسـيـة عــاصـفـة نــتـيـجــة لـعـدم قـدرة ان الـعـراق الــيـوم 
األطـراف عـلى صـنــاعـة احلـوار الـسـيــاسي بـ الـقـوى الـســيـاسـيـة الـتي
حـكــمت الــبالد عــلى مـدى الـ 16 عـامــا وبـ قــوى الـتــغــيـيــر الـشــبـابــيـة
واطن االحـتـجاجـيـة الـتي أسـهـمت بـتـغـيـيـر معـادلـة الـسـلـطـة بـان يـكـون ا
ـقـبل  وهــذه الـتـحـوالت البـد ان يـسـلط شـريـكـاً في الـقـرار الــتـشـريـعي ا
همـة في شد اطراف االعالم العراقي والـعربي واالجنـبي وهنـا الفرصـة ا
العـالم واجملـتـمع الـدولي في الـشـراكـة مع اجملـتمع فـي مراقـبـة الـتـحوالت
ه من خالل اراء الـسـياسـيـة والـعـمل عـلى تـصـويب مـواطئ اخلـلل وتـقـو
اخلبـراء واخملتـصـ والعـمل علـى تعـزيز مـواطئ الـقوة وتـعزيـز فـاعلـيتـها

واطن واجملتمع والدولة . وتشجيع من يعمل من اجل ا
ان االعالم بات مـنـصـة مفـتـوحـة وحرة فـي نقل احلـقـيـقة كـمـا هي  وهـنا
محنـتنا في الـعراق اليـوم هل سنشـهد تراجـعا في منـصات االعالم احلر

ام انـنـا سنـشـاهـد مـعـاجلـة خلـلق بـيـئـــة خـصـبـة لـنـمو
االعالم احلـــر واســـتـــمـــرار في رعـــايـــة الـــقـــنـــوات
اإلعالمية العربية واألجنـــــبية العاملة في العراق?

{ رئــيس مــركــز أكـد لــلــشــؤون االســتــراتــيــجــيـة
ستقبلية  والدراسات ا
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