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ـهـا أحـد مــصـادر الــفـسـاد لـيس ألنـَّ
ـهــا تـرفض الــرئـيــســة فــقط بل ألنـَّ
إضـفــاء الـطـابـع االقـتـصــادي عـلى
النظام السيـاسي. ما عالقة النظام
الـسيـاسي بـالفـقر والـثـراء? نظـرية
جـديــدة لـلــتـاريـخ في ثالثـة عــشـرَ
بحثاً ألستاذ االقـتصاد في جامعة
نيـفادا هـانز هـيرمان هـوبا ألـقاها
في مؤتمرات علمية ثم جمعها في
ــقــراطــيــة اإلله الــذي كــتــاب (الــد
ــان فــشل/ 2001). تـــرجــمــة د. إ

معروف دار التكوين. 
بـدأت سيـادة الشـعوب بـعد الـثورة
الفرنسية 1917 رأى البروفيسور
ويــلــســون وجــوب اخــتــفــاء أسـرة
هابسـبورغ التي حَـكَمت أوربا عِدَّة
قرون الـعائق الرئـيس أمام الـتقدم
ــــقـــراطـــيــــة فـــحـــول نــــحـــو الـــد
اإلمــبــراطــوريــة الــنــمــســاويــة إلى

دويلة صـغيرة. وبـدأ عصر السالم
ــقـــراطــيــة حــكم األمـــريــكي.  الــد
األكـــثـــريـــة والــــله تـــعـــالى وصفَ
األكــثــريــة (أم حتــسب أن أكــثــرهم
يــســمـعــون أو يــعــقــلـون إن هم إال
كـــاألنـــعـــام بـل هم أضل ســـبـــيالً).
قـراطـية الـد سورة الـفـرقان: 44. 
تــعـني ازديــاد اإلنــفــاق احلــكـومي
ـئـة من الـنـاجت الـقـومي (كان 5 بـا
ــئـة من في الـقـرن 19 صـار 50 بـا
الناجت القومي/ ص129) وتفككت
ة. األسرة وارتفعت معدالت اجلر
و(تـوصل تقـرير لـوزارة اخلارجـية
األمــريــكــيــة صــدرَ عـام 1937 إلى
اســتــنـــتــاج يــقــول: إنَّ الـــفــاشــيــة
تـنـاسب روح إيـطالـيـا وقـد جـلبت
النـظام بـعد الـفوضى واالنـضباط
بـــعــد الـــتـــســيـب والــوفـــرة بـــعــد
اإلفالس... في فتـرة زمنـية قـصيرة

جـعـلَ اتـخـاذ جــمـلــة من الـتــدابـيـر
الـــــصــــــارمــــــة أمـــــراً ضــــــروريـــــاً)
ــقـراطــيـة تــشـومــسـكي ردع الــد

ص46.
الصَّرامة بتغطية احلكومة نفقاتها
من عـائــدات الـصـنــاعـة والــكـمـارك
وضـريـبـتي الـدخل والعـقـار وبـقـية
ـملوكـة للدولـة وتعزيز الواردات ا
الـبُـنى الـتـحـتـيـة لـيـتـحـقق الـثـراء
بـاالستـثمـار النـاجح واالمتـناع عن
مُــتعِ احلــاضــر من أجل مــســتـقــبلٍ
أفــضـل. احلـــكـــومــة حتـــتـــكـــر حق
اإلكراه (عبر أسـاليب مختـلفة لنزع
ــلــكــيــة وفــرض الــضــرائب وسن ا
/ ص(103 األحــــكـــام والــــقـــوانـــ
ـساواة بـهـدف حتـقـيق الـعـدالـة وا
بــإعــادة تـــوزيع الــثــروات وحــدث
َـلَكِيَّة (مِلـكيَّة خاصة) االنتقال من ا
ة عـامـة) ـقــراطـيـة (مِـلــكـيـَّ إلى الـد

ــــــيل 1789 -1918 انـــــــطــــــلـق (ا
ُــمـنــهَج نــحـو زيــادة االســتـغالل ا
احلـــــكـــــومـي وارتـــــفـــــاع درجــــات
الــتــفـــضــيل الــزمــني االجــتــمــاعي
وازديــاد الـتــوجه نـحــو احلـاضـر/
ص .(114و(إنَّ االنتقـال التاريخي
ـقــراطــيـة ال ـة إلى الــد َــلــكـيـَّ من ا
... يُمثل تقدمـاً بل تراجعاً حضارياً
االنتـقال أدَّى إلى زيـادة االستغالل
واالنــحالل االجـتــمـاعي والــتـحـول
مـن احلــرب احملـــدودة إلى احلــرب
الــشـامــلــة ويـجب اعــتــبـار الــقـرن
ـقـراطـية من الـعـشـرين عـصـر الـد
بــ أكـــثــر الـــفــتـــرات دمـــويــة في

التاريخ/ ص134).
w uJŠ ‚UH½«

ــقــراطــيــة تــســمح بــتــجــاوز الــد
اجت احمللي. اإلنـفـاق احلكـومي لـلـنـَّ
ــــــــــالــــــــــكي 2006 -2014  رَفَعَ ا
ُـقـنَّـعـة ـرتـبـات ونـشـرَ الـبِـطـالـة ا ا
بـتـعيـ أكبـر عـدد ومنـح تقـاعدات
عــالـيــة بال ضـوابط مــا زالت ثـقالً
ـوازنـة العـامـة إلـى يـومـنا يـنـهـك ا
هـــذا. هل كـــان يــعـــرف أنَّ (الـــفــرد
يـسـتبـدل - عـنـد قيـامه بـأي فعل -
ـريحة بأخرى الظروف واحلاالت ا
غيـر مريحـة وال مُرضيـة لتفـضيله
الـكـثـير مـن اخليـرات عـلى الـقـليل
ــســتــقــبل في يــفــكـــر دائــمــاً في ا
حلظة حتقيق أهدافه الزمن الالزم
إلجنـازهـا مـفـضالً احلـصـول عـلى
األشـياء مـبكـراً بدالً من انـتظـارها
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ومـة على مفـضالً السـلع األكثـر د
ـــــومــــة وتـــــســــمـى هــــذه األقل د
الــظـــاهـــرة الــتـــفــضـــيل الـــزمــني/
ص51) و(مـع ارتــــفـــــاع الــــدخــــول
نفعة احلديَّة احلقيقية تنـخفض ا
ألمـوال احلـاضـر نـسـبـةً إلى أمـوال
ـسـتـقبل/ ص126). وارتـفع ميل ا
ـسـتــهـلـكـ إلى اســتـهالكٍ أكـبـر ا
نـــــســــــتـــــورد كـلَّ شيء مـن شَـــــدَّة
ـســمـار إلى األلـبـان الــكـرفس إلى ا

واللحوم.
ـة بـسـبب ارتـفاع (هل زادت اجلـر
اإلعانـات االجتـماعـية أم زادت رغم
ة واإلعانات ارتفاعهـا أم أنَّ اجلر
االجـتـمــاعـيـة ال عالقـة لـبــعـضـهـمـا
و(احلـــكــــومـــة بــــبــــعض/ ص37) 
ـلـوكـة لـلـقـطَّـاع ـلـكـيـة حـكـومـة  ا
اخلــاص... وأنـهــا تــعــزيــز احلـاكم
ــسـتـقــبـلي... احلــكـومـة لـلــتـوجّه ا
ــلــوكـة ــقــراطــيــة حـكــومــة  الــد
لــلـشـعب األمـر الـذي يُـفـسـر تـوجه
رؤسـاء احلـكـومـات نـحـو احلـاضـر
وإهــمــالــهم الــقــيم الــرأســمــالــيــة
ـــر كـــنــــوع من الــــتـــدهـــور ويُــــفـــسـَّ

احلضاري/ ص43 -44 ).
وفي تـطور مـشـابه إلضفـاء الـطابع
ـــقــــراطي عــــلـى الـــنــــقـــود... الــــد
والـتـضـخم الـنَّاجم عـن ذلك وزيادة
ـالي. وأدَّى إضــفـاء عـدم الــيـقــ ا
ـقـراطي على الـقـانون الـطابـع الد
وإدارة الـقــانــون إلى تــدفق مــطـرد
لـلـمـزيـد من التـشـريـعـات... ويؤدي
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بـدأنــا نالحظ أن تـفــشي فـايـروس كــورونـا أخـذ وتــيـرة مـتــسـارعـة
واقتحم احلـدود اجلغرافـية الطـبيعـية والسـياسيـة للدول ,ولم يفرق
بـ عـرق أو عـنـصـر أو جـنس; فـهـو يـسـتـهـدف الـبـشـريـة جـمـعاء,
ـناعة ,وكذلك الدول سيـما الذيـن لديهم مـشاكل صـحيـة وضعف ا
ـنـاعـة االقـتصـادي والـصـحي بل الـتي لـديـهـا مـشـاكل في جـهـاز ا
ذهب إلى أبــعـد من ذلك مـتـحــديًـا الـتـطــور الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجي
ـا أضـطـرها إلى  !" وأصـاب الدولـة الـصـناعـيـة الـكبـرى " الـص
عزل مدن عن العالم اخلارجي وتعطيل أغلب منشآتها الصناعية.
ـراقبـ أدنى شك! بـأن الفـايـروس لم يكن في لم يكـن لدى أغـلب ا
جـانـبه الـصـحي فــقط بل أخـذ جـانـبًـا سـيـاسـيًـا ,ال سـيـمـا بـعد أن
أتــهـمت وزارة الـدفــاع الـروسـيــة " الـبـنــتـاغـون" بــنـشـر مــخـتـبـرات
بـيـولــوجـيـة قــرب حـدودهـا ,وكـذلك ســيـاسـيــون إيـرانـيــون أتـهـمـوا

تحدة بالوقوف وراء نشر هذا الفايروس" اخلطير. الواليات ا
أسواق النفط:

ي يـعاني من أزمـة لم يشـهـد مثـلهـا سوى يبـدو أن االقـتصـاد العـا
ية ,لنتفـاجأ اليوم في العام 2008م بعد ركود أسـواق النفط الـعا
ـقـدار الــثـلث وهـو أدنى 9 أذار 2020م بـتـراجـع أسـعـار الـنــفط 
انـخـفـاض منـذ الـغـزو الـعـراقي لـلـكـويت في الـعام 1991م وحرق

آبار النفط الكويتية.
نـتـج فـي منـظـمة " أوبك" لـقد بـدأت الـسعـوديـة وهي من كـبـرى ا
نـتجـة للـنفط ,ال سيـما روسـيا ,وذلك مفـاوضات مع أغـلب الـدول ا
ــفـاوضـات انــهـارت بـ من أجل خــفض أسـعــار بــيـعه ,غـيـر أن ا
ا دفع الـريـاض لإلشـارة إلى أنهـا سـتزيـد اإلنـتاج في الطرف ,
ي الذي يـعـاني من تداعـيات فـايروس كـورونا ,وبذلك السـوق العـا
ـدة ثالث سـنـوات بـ مـنـظـمـة أوبك انـهـار االتـفـاق الـذي أسـتــمـر 

وروسيا بعد رفضها خفض إنتاجها.
qI½ qzUÝË

وما زاد الـطـ بلـة أن وسائل الـنـقل شبه مـتوقـفـة ب أغـلب الدول
ـي الذي بـسـبب (كـورونا) إضـافـة إلى انـخـفـاض االسـتهـالك الـعا
حـدث بـسـبب خـوف األفـراد واحلــكـومـات من هـذا الـوبـاء وتـعـطـيل
أغلب مـرافق احليـاة الـعامـة في جمـيع الصـعد ,وهذا سـيؤدي إلى
ـركـزية بـخـفض ارتـفـاع ديـون الـدول ولـهـذا قـامت بـعض الـبـنـوك ا
سـعـر الــفـائـدة حتـسـبًــا لـذلك أو قـد تـضـطــرهـا الـظـروف إلى أخـذ
األموال الالزمـة من الـصنـاديق الـسيـادية لـكي ال تـؤثر األزمـة على

عجلة احلياة.
ـا أدى إلى الـيــوم الـنــفط حتت ضــغـوطـات كــبـرى  بــسـبب ذلك ,
كن أن يـصل إلى أدنى من ذلك تراجع أسـعاره دون 30 دوالر و
نـتـجون له حـجم األزمة ويـتـفقـوا على بكـثـير في حـالة لـم يتـدارك ا
صـيغـة مـرضيـة لـلجـمـيع سواء كـان مـنتـجًا لـلـنفـط أم مسـتهـلـكًا له
ـلـيـون بـرمـيل يـومـيًـا إلى أن ويـخـفـضـوا اإلنـتـاج مـلــيـون ونـصف ا

ية من أعراض الكورونا! تتماثل للتعافي أسواق النفط العا
عراقيًا:

لقد سجلت وزارة الـصحة إصابـة العشرات بهـذا الفايروس ووفاة
عدد قـليل مـنهم ,فضـلًا عـن شفـاء أغلب احلـاالت الـتي  حجـرها
في مسـتشفى الـفرات بـعد نزولـهم في مطـار بغـداد من الذين بدت
عـلـيــهم أعـراضه ,فـيــمـا شـكى أغــلب الـذين طــبـقت عـلــيـهم شـروط
ؤسـسات الـتابعـة للـوزارة وكذلك سوء احلجـر الصحي من سـوء ا

رضى وخطورة وضعهم. العناية وعدم االهتمام با
ــشـاكل ي فـاقــمت ا يــبـدو أن ارتــدادات الـوضـع اإلقـلــيـمـي والـعــا
ــر بـوضع الــداخـلــيـة فـي الـعــراق الـذي مــا زال بـدون حــكــومـة و
سياسي عصيب مـليء بالتنـاحر والتخاصم ,إضافة إلى اقتصاده
ـدمــر ولـيس لـه مـصـدر مــالي سـوى الــنـفط ,الـذي تــعـتــمـد عــلـيه ا
ئـة وهو بـلد ريـعي يعيش ميزانـية احلكـومة بـنسبـة تزيد عن 90 با
ــيـة نــتــيــجــة لـطــلب عــلى مــا يــبــيــعه من نــفــطه في األســواق الــعــا
ـسـتـهـلـكـ ,وبـذلك هـو أكــبـر ضـحـيــة حلـرب األسـعـار بـ أوبك ا
يزانية التشغيلية وروسيا ,إن ذلك يعني عجز احلكومة عن توفير ا
); أمــا مــسـألــة الــديــون الـداخــلــيـة ــوظـفــ فــقط ( تــأمــ رواتب ا
واخلـارجــيـة الـتي تُــعـد عـبـئًـا ثــقـيـلًـا عــلى مـسـتـقــبل الـبالد وتـضع

. مقدراته رهن الدائن
WOÝU  ·Ëdþ

ر العراق بأزمة خطرة كهذه حتى في أقسى الظروف منها ما لم 
حـدث عام 2014م أحـداث داعش وخـروج بـعض مـصـافي الـنـفط
عن اخلدمة بسبب األعمال العسكرية ,على ما يبدو أن العراق عاد
إلى أواخر عهد الثمانينيات في حالة استمرار األزمة لشهور عدة,

وهو مقبل على أزمة كبيرة مالية واقتصادية وغذائية.
على احلكومة العراقية عمل اآلتي:

أولًـا. تـوظـيف عالقـاتـهـا مع روسـيـا كـونـهـا تـتـمـتع مـعـهـا بـعـالقات
كن ـفاوضـات حـتى  تاريـخـية وكـذلك الـسعـودية مـن أجل عودة ا

التوصل لصيغة ترضي اجلميع.
ـتحـدة والـدول الـصـديـقة من ـسـاعـدة من الـواليـات ا ثـانـيًا. طـلب ا

أجل تطويق انتشار الفايروس.
ثــالــثًـا. مــنع االســتــيـراد مـن اخلـارج والــبــحث عن حــلـول عــاجــلـة
داخلية- عملـية جراحية سـريعة ووقائية- وكـذلك احلد من البعثات

وعدد الوفود الذين يشكلون عبئًا على ميزانية الدولة.
ـصـلحـة الـعـامـة على اخلـاصـة واحلـزبـية من أجل رابـعًا. تـغـلـيب ا

استقرار البلد وسالمة مواطنيه.
ـا يـخـدم خـامــسًـا. الـضـغط عــلى أوبك ألن الـعـراق عــضـوًا فـيـهــا 
ـيـة ,ووضع ـنـتـجـ واألسـواق الـعـا مـصـلـحـته أوال ثـم مـصـلـحـة ا
ـستـهلك عـلى حدٍ تسـعيـرة لبـرميل الـنفط تـكون مـناسـبة لـلمـنتج وا

سواء.
سادسًا. غـلق احلدود بصـورة جديـة ومنع عبـور أي شخص ما لم
يخضع للفحص أو احلـجر الصحي والتأكـد من حالته وعدم حمله

للفايروس.
ـكـنة? نـعـتقـد أن  مـا شـاهدنـا عـلى أرض الواقع هل هـذه األمور 
يــقـول غـيــر ذلك! الـكل يــبـحث عن مــصـلـحــته والـبـلــد يـسـيــر نـحـو
الــهــاويـة ,بــســبب عــدم غـلـق احلـدود واتــخــاذ إجــراءات الــسالمـة
وشـروطـهــا عـلى الـقـادمـ مـن اخلـارج والـعـائـدين لــلـوطن انـتـشـر
ــؤسـسـات الــفـايــروس في أغـلب احملــافـظــات الـعــراقـيــة وعـطــلت ا
ـدارس واجلـامـعات أبـوابـها ,رُبَ من يسـأل عن خـسارة وأغلـقت ا
ــالـيـة جـراء ذلك? حـتى يـأتي الــبـعض لـيـقـول أن اخلـسـارة الـبـلـد ا
وعـلى أقل تـقـدير تـزيـد عن عـشـرون مـليـون دوالر يـومـيًـا مع تـفاقم

ية. األزمة وركود أسواق النفط العا

إلى تــراجـع مــســـتــمـــر في قــيـــمــة
الـقــوانـ وارتــفـاع وعــدم الـيــقـ
القانـوني... وكمثـال تتكـون نسخة
 1994من اخلـالصـــة الـــســـنـــويـــة
جلـميع لـوائح احلكـومة األمـريكـية
ا مجموعه  201كتاباً حتتل 26
كـتـبة وفـهرس قـدمـاً من مسـاحـة ا
الــــقــــانــــون وحــــده يــــقع في 754

صفحة/ ص125).
WOŽdA « Ÿe½

فص3 الرأي الـعام ونـزع الشـرعية
ـــصــيـــر لــتـــجــنب وحق تــقـــريــر ا
الـــــثـــــورات واحلـــــروب/ ص146.
فص4 إعـــــادة الـــــتـــــوزيـع ودمــــار
ـية ـمتـلـكات: يـتخـيل حـكومـة عا ا
مـنـتــخـبـة لـنـحـصـل عـلى حـكـومـة
ائـتالفــيـة هـنــديـة صـيــنـيـة! فص5
ــركــزيــة ــركــزيــة واالنــفــصــال ا ا
تـكــامل سـيــاسي والـســوق تـكـامل
اقـــتـــصــادي ويـالحظ أنَّ الـــرخــاء
ـركزية االقتـصادي ازداد بـزيادة ا
ألنَّ الـوحــدات الـســيـاســيـة األكــبـر
تــنـطــوي عــلى أسـواق أكــبــر. لـكن
ســـويــــســـرا وألـــبـــانـــيـــا دولـــتـــان
صــغـــيــرتــان وأمــريــكــا واالحتــاد
الـسـوفـيـتي دولـتان كـبـيـرتـان لكن
األسـواق مخـتـلفـة ودرجـة التـكامل
االقـــتـــصـــادي مـــخــتـــلـــفـــة. فص6
االشــتــراكـيــة وتــفـكــيك الــتــنـشــئـة
االشـتراكـية طـرق حتـقيق الـثروة.
ثم الـــهـــجـــرة والـــتـــجـــارة احلـــرة

واضيع. وغيرها من ا
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بيروت

" يــــصـــبح الـــوالء الــــدولي "مـــبـــرّراً
والـوالء اإلقــلـيــمي اتــهـامــاً  ولـعلّ
مـثل هـذه الــنـظـرة اإلسـقــاطـيـة هي
امـتـداد إلرث احلـرب الـبـاردة  فـمـا
قـــيــــمـــة الـــوطـــنــــيـــة دون حـــقـــوق
وحـــريّـــات? ومـــا قــيـــمـــة احلـــقــوق
واحلــــريـــات حــــ يـــكــــون الـــوطن

مرتهناً لألجنبي?
‚uI(« WLO

وتـتوزع االتـهـامات بـ من يـحاول
الــــتـــقـــلــــيل مـن قـــيـــمــــة احلـــقـــوق
واحلريات بزعم التهديد اخلارجي
وال يــعــني ذلـك ســوى االســتــكــانــة
والــــرضـــــوخ والــــقــــبـــــول بــــحــــكم
االســـتــبــداد كــمـــا إن االســتــهــانــة
بــضــغط اخلــارج ومــحـاوالت إمالء
ــا تـعـرّض اإلرادة واالســتـسالم إ
الـبالد واحلـرّيـات واحلـقـوق ذاتـهـا
إلى مخاطر تتعلّق بالوجود فهناك

تـتــأرجح أحـيــانـاً بــ مـعـســكـرين
مـتـنـاحـرين يـحاول أحـدهـمـا إلـغاء
اآلخر فالـيساري ال يـجد ضيراً في
ي  والناصري والبعثي والئه األ
يـــجـــدان فـي والئــهـــمـــا "الـــقـــومي"
األساس في هـوّيتهـما العـربيّة في
حـــــ يــــــتــــــشــــــكل والء اإلسـالمي
بــاالنــتـمــاء إلى "األمـة اإلسالمــيـة";
ـيــة والـقــومـيـة وهـكــذا تـكــون األ
واإلسالمية عابرة للحدود الوطنية
ــعــيــار وأحــيــانـــاً بــتــعــارض مع ا

الوطني.
ـاضي يسـتجـد حاضراً إن صراع ا
بأشـكال مـختـلفـة فأصـحاب الوالء
اإلقـلـيمي يـتـهـمون أصـحـاب الوالء
ويـــغــــمـــزون الــــتـــحـــرك "الـــدولـي"
لـلــمـطــالـبــة بـاحلــقـوق واحلــريـات
باعتباره استجابة إلشارة أجنبية
والـعــكس الــصــحـيح أيــضــاً حـ

فـي حــركــة االحـــتــجــاج الـــعــربــيــة
بـــطـــورهـــا الـــثـــانـي في اجلـــزائـــر
والـعــراق ولـبــنـان والــسـودان بـرز
صراع خفي ومعلن ب مجموعت
كالهـمـا يـتـشـبّث بـالـوطـنـيـة وهـو
امــــــتـــــــداد لـــــــصـــــــراع قـــــــد في
اخلمسيـنات والستـينات من القرن
ـــــاضي. وبـــــغض الـــــنـــــظـــــر عن ا
ـــتـــبـــادلـــة بـــالــوالء االتـــهــامـــات ا
اإلقــلـيــمي أو الــدولي فــالـوطــنــيـة
ســتــكــون نــاقــصــة ومـبــتــورة  بل
مــشـوّهـة إذا كــانت بال حـرّيـات وال
حــقـوق  وكـذلك إذا كــانت تـتـحـرّك
صالح إقليـمية أو دولية أو تلبيـة 
صـالح الـعـلـيا تـوظف بـعـيـداً عن ا

للبالد.
لـقـد كان صـراع "الـوطـنيـة" عـنـواناً
حــاداً أيــام احلــرب الــبــاردة حــ
ــعــارضــات كــانـت احلــكــومـــات وا
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بغداد

الـنــاس لـيــطـالــبـوا بـالــقـضــاء عـلى
الـــــفــــــســـــاد ورعــــــاته واصـالح كل
مـفـاصل الـدولـة بـدءا من االقـتـصاد
اذ الجـود حلـكـومـة في الـعـالم تـبـيع
ـلف هو عـملـتهـا الـصعـبـة !! وهذا ا
واحـد من مـفـاصل الـفـسـاد الـكـبـيره
في الـــدولـــة!! امــــا كـــان من االجـــدر
حتــسـ الــعـمـلــة الـوطـنــيـة وزيـادة
رصانتها?? والقضاء على هذا العدد
الـكـبـيـر من شركـات تـهـريب الـعـمـلة
ـدعـومه من مـافـيـات الـفـسـاد.. اما ا
كــــان من االجــــدر الـــغــــاء مــــفـــاصل
ومـحــطــات وحـلــقـات الــفــسـاد كــمـا
ــفـتـشـ حــصل في الـغـاء مــكـاتب ا
العـمـوميـ الن الكـثيـر من اجملالس
ــؤسـســات والــهــيــئــات مــا زالت وا
تـســتـعـمل وتـسـتـغل كـاداة لـلـفـسـاد
ـــــال وهي وتـــــبـــــديـــــد وضـــــيـــــاع ا
مـــؤســســـات ومـــجــالـس وهــيـــئــات
اسـهـمت وبــشـكل فـاعل في صـنـاعـة
الـبـطالـة والـفقـر والـتـفاوت الـطـبقي
في اجملــــتــــمـع الـــعــــراقـي بــــعـــد ان
اصـــبـــحت ازمـــات الـــنـــاس تـــكـــبـــر
وتتضخم ادت الى انفجار الشارع..
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لــقــد اخــرج اســتــهــتــار الــفــاســدين
بحـقوق النـاس التـظاهرات الـعارمة
الـــتي ســـالـت من اجـــلـــهـــا الـــدمـــاء
الــــبـــريـــئــــة والـــيــــوم كل االطـــراف
احلـــاكــمــة الـــتي تــقـــود الــعــمـــلــيــة
الـسـيــاسـيــة مـســؤلـة امـام الــشـعب
خـــاصــــة ان هـــنـــاك مـن يـــتـــصـــرف
بـســلـطــات الـدولـة وكــانـهــا مـلــكـيـة
خـاصه تـعــود له ولـعـائـلـته واقـاربه

طالت وحان الوقت لفتح كل ملفات
ـالي واالداري والسـياسي الفـساد ا
وعـدم غـلقـهـا اال بـتـقد اصـحـابـها
الى احملـاكـمة وحتـقـيق الـعـدالة في
ــلــفــات الــتي كـل مــا ورد في هــذه ا
خلفت لـنا جيل كـامل يشحـذ ببيع (
الــــكـــلــــيـــنـس ) ومـــسح زجــــاجـــات
الـسـيارات في الـشـوارع والـطـرقات
ــمـارسـات وغــيـرهـا مـن االعـمـال وا
الــــتـي يـــخــــجـل الــــعـــراقــــيــــون من
ارسـتها وهـذه نتـيجة لـسلـبيات
السلوكـيات السياسـية وعدم سماع
ـطالب صـوت الفـقراء بـاالستـجـابة 
الناس في حتـقيق عدالـة اجتمـاعية
النقـاذ الـعراقـيـ واالجيـال من هذا

زري. الوقع ا
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ان ما يـجري من مـناكـفات وجداالت
ــوانـع امــام لـــوضع الـــعــراقـــيـل وا
تـشـكيل حـكـومـة كفـاءات بـعـيدة عن
احملاصصات الـتي وقفت على طول
ــاضــيه عــائــقــا ومــانــعـا الــفــتــرة ا
حــقـيــقـيـا في بــنـاء الـدولــة وجـمـيع
مؤسساتها ومـفاصلها هي السبب
ـــعــــوق االول في اصالح حـــيـــاة وا
ـواطنـ والـنـاس اليـوم اصـبحت ا
بـحــاجـة مـاسـة لـدولـة مـهـابـة قـويـة
ؤسسات رصينـة وليسوا بحاجة
لـــتــخــنــدقـــات طــائــفــيـــة مــذهــبــيــة
عـنـصـرية.. دولـة وطـنـيـة قـويـة تفي
بــعـهــودهــا و بــالــتـزامــاتــهــا جتـاه
شعـبهـا  حكـومة لـيست حـكرا على
االحــــزاب والـــكـــتـل الـــســـيــــاســـيـــة
وحـواشـيــهم  ولـهـذا الـسـبب خـرج

ـشـكلـة اليـوم في من يـصنع تـكمن ا
احلــكــومـــة اجلــديــدة ويــشـــكــلــهــا
واالشــكــال االكــبــر في ان من يــنــفـذ
هــذه االصالحـات هي ذاتــهـا الــكـتل
الــسـيـاسـيـة واحـزابــهـا وقـيـاداتـهـا
وشــخـصـيـاتـهــا الـتي خـرج الـنـاس
بـسـبــبـهــا الى الـشــارع مـنـتــفـضـ

ومـتظـاهـرين بـسبب سـوء ادائـها !!
وحكومة محمد توفيق عالوي الذي
كـلف بتـشـكيل احلـكومـة الـتي لم تر
الــنــور الـــدلــيـل الــقــاطـع عــلى ذلك
فـاخلـلل لـيس في احلـكـومة فـقط بل
كمـا اسلـفت بل بالـنظـام السـياسي

تنفذة. وبالكتل والشخصيات ا
البد من خروج عـراق جديد من رحم
هــذه االحــتـجــاجــات والـتــظــاهـرات
واالعــتــصــامــات والبــد من احــتـرام
ــــواطـــــنــــ وانــــهــــاء كل صــــوت ا
االشكاليات السابقة بعد ان انكسر
احملضور واسقطت احلواجز وقطع
الــعــصب الــطـــائــفي الــذي يــحــاول
الـيـوم بـعض الـقـادة والـسـيـاسـيـ
شــده مـن جــديــد من خالل تــشــكــيل
احلكـومة االنـتقـاليـة اجلديـده خلـفا
على الرغم من هدي  حلكومة عبـد ا
الــضـغـوطــات والـتـدخالت الــدولـيـة
واالقلـيميـة في القـرارات السيـاسية
والــسـيـاديـة الـوطـنــيـة مـضـافـا لـهـا
تـشرذم بـعض الـقـادة والـسيـاسـي
بــأصــطـــفــافــهم مـع اصــحــاب هــذه
التـدخالت االقلـيميـة والدولـية التي
ـثل هذه الـقـيادات اصـبحت مـرجع 

السياسية.
ان الـفـتـرة التـي حكم فـيـهـا الـفـساد

االخـــفـــاقــات تـــعـــقـــبــهـــا خـــطــوات
محـاسبة الـفاسـدين ووضع احللول
ـشاريع واخلـطط وارسـاء القـواعـد 
ــــــيــــــدانــــــيه االصـالح واخلــــــطط ا
لتنفيذها من قبل اصحاب اخلبرات

والكفاءات.
القوم في السر والعلن !!

ـتـظاهـرين بل كل الـيوم بـات عـلى ا
الــوطـنــيـ مـعــرفـة من يــقف بـوجه
االصالح والـــتــغـــيــر بـــشــكـل دقــيق
وحقـيـقي موثـق.. الن هنـاك عدد من
الــقــادة والــســـيــاســيــ واالحــزاب
والـكــتل يـطـرحــون ويـصـرحـون عن
ضــــــرورة الــــــوقــــــوف مـع االصالح
والــتـــغــيـــر في الـــعــلن ومـن خــلف
ـغــلــقـة الـكــوالــيس و في الــغــرف ا
يـصــرحــون ويـقــومــون بـنــشــاطـات
تتقـاطع مع مواقفـهم وتصريـحاتهم
الـعلـنيـة وتـنسـفهـا مـواقف تتـقاطع
ــــطـــالب مـع مـــشــــاعـــر الــــنـــاس وا
الشـعبـية في احلـفاظ عـلى السـيادة
والـقرارات الـوطـنـية واحلـفـاظ على
ـال الـعـام( فـالـقـوم في الـسـر غـيـر ا
الــقــوم في الــعــلن).. و الــعــراقــيــ
يــشــهـــدون وامــام اعــيــنـــهم يــفــتت
وطــنــهم ضـمن احملــاصــصـات غــيـر
الـدسـتـوريـة. الـكل يـعـرف احلـقـيـقـة
ـا فيـهم الـسيـاسـيون  ـشهـد..  وا
يـعرفـون ان االوان فـات عـلى الـكذب
مـاطلـة واخلداع بـالشـعارات من وا
اجل الـــتـــســويـف والــضـــحك عـــلى
ــطـــلــوب الــيــوم من الــذقــون  بل ا
الـقـيـادات السـيـاسـيـة الـتسـريع في
كل مـا هو جـديـد وتنـفـيذ كل مـا اقر
ــــان من اصـالحــــات في في الــــبـــــر
يـادين العمـلية لـكسب ثقـة الناس ا
وتشكيل احلكومة االنتقالية باسرع
ـكن بـعد ان وضـعت العـراقيل ما 
كلف امام جـهود رئيس احلـكومـة ا
مـحـمـد تـوفـيق عالوي وافـشـاله في
تـشـكـيل حـكومـته االنـتـقـالـيه وهذا
يــــعـــنـي عـــدم اســـتــــجـــابــــة بـــعض
ـطــالــبـات الــقـيــادات الــسـيــاســيــة 
ـتـظاهـرين الـنـاس وفي مـقـدمـتـهم ا
باالصالح والتغير.. وان ال يتناسى
احد ان الوطن والشعب اكبر من كل
االســمــاء والـعــنــاوين وان الــتـغــيـر

كــمــا يــفــعل بــعض الــوزراء الــيـوم
وهم يعـتـبرون الـوزارات ضيـعة من
ضـيــاعـهم ومـا نــشـهـده من وقـاحه
واسـتـهـتـار في الـبـذخ الـذي يـحـدث
عـــــنـــــد بـــــعض عـــــائـالت وابـــــنــــاء
ــارســات ـــســؤولـــ مــاهـي اال  ا
تـســتــفــز الـفــقــراء الـذي اصــبــحـوا
يشكلون سواد الناس في العراق..
ــفـاســد افــرزهــا الــنــظـام كل هــذه ا
احملـــاصــــصـــاتي الن الــــفـــســـاد لم
يـصنع نـفـسه بل فـساد الـنـظام من
صـــنع وضـــخم وجـــذر هـــذه االفـــة
والــعـراق الــيـوم امــام مـشــهـد غــيـر
مسبوق يتمثل بكل هذه التظاهرات
ـشـروعة واالحـتجـاجـات السـلـميه ا
لم نشـهدهـا منـذ عقـود طويـلة وهي
بـحـاجه مـاسه دور كـبـير وفـاعل من
الرئـاسـات الثالث دورا اسـتثـنائـيا
نـشـطـا لتـحـقـيق مـطالب الـنـاخـب

لكن ما شهـدناه من مواقف مـتباينة
فـي تـمـريــر حـكــومـة مــحـمـد عالوي
وافشـال تشكـيلهـا يبعث عـلى القلق
الشديـد بسـبب احملاوالت من بعض
الـــكـــتـل الـــســـيــــاســـيه لــــتـــكـــريس
احملــاصــصــات الــطــائــفــيــة غــيـرال
دســتــوريــة والــنــظــامــيــة لــتــقــاسم
سلـطات الـدولة بـشكل غـير مـشروع
وكـأن الـدولــة غـنــيـمــة لـهـذه الــكـتل
واالحـــــزاب.. وهي مــــــواقف تـــــدور
حولها الـشبهات في ان تـكون هناك
صالح حكومة مـستقلة بـعيدة عن ا
ــزاجـات اخلـاصــة لـلـســيـاسـيـ وا
وتـدخـالتـهم بـدل ان يــتـحـلى هـؤالء
الـسـيـاسـيـ باحلـكـمـة والـعـقالنـية
والـــشــــجــــاعـــة و الــــســــلـــوكــــيـــات
ـمـارســات الـوطـنـيـة في تـشـكـيل وا
احلكـومة االنـتقـاليه لـنعـبر بـها الى
بــر االمــان في االصالح والــتــغــيـر..
مطالب حكومة بـعيدة عن الصفقات
السياسية وغيرها متنازل للعراق
ـطـالب الـنـاس ورغـبـاتـهم ومـلـبــ 
ة وطـموحـاتـهم في حـياة حـرة كـر
الن االصـالح والــتـــغـــيــر ال يـــتم من
خـالل ســــاحــــات االعــــتــــصــــامــــات
والـتــظـاهـرات فـقـط بل عـبـر طـريق
حتــقـــيق االهــداف الـــوطــنـــيــة ومن
خالل خطوات مهنية علمية لتجاوز

تـرابط وثـيق ومـحـكم بـ احلـقوق
ـــكن واحلـــريـــات الــــذي بـــهـــمــــا 
مــجـــابـــهـــة  الـــتـــحــدّي اخلـــارجي
وحـــمــــايـــة االســـتـــقالل وحتـــقـــيق
ــسـتــدامــة إذْ أنّ شحّ الــتــنــمــيــة ا
احلـــقـــوق واحلــــريّـــات يـــؤدي إلى
ــــقـــاومـــة إضــــعـــاف إمـــكــــانـــيـــة ا
والـتـصـدي لــلـخـطــر اخلـارجي أيـاً
كــان مـصــدره إقــلـيــمــيـاً أم دولــيـاً
وتــلك مــعــادلــة أثــبــتـت الــتــجـارب
الـتــاريـخــيـة أهـمــيـة احلــفـاظ عـلى
تـوازنـهـا ودقـتـها وأي اخـتالل في
مــوازيــنــهـا يــؤدي إلى اخــتالل في

معيار الوطنية ذاتها.
وعــلى الـــرغم من مــضـي أكــثــر من
ثالثـة عــقـود عــلى انــتـهــاء احلـرب
الـبــاردة والــصـراع األيــديــولـوجي
بـ الـشرق والـغـرب إلّـا أن الكـثـير
من بـقـاياهـما مـا يـزال يهـيـمن على
شهد السياسي الراهن وإن اتخذ ا
أبـعاداً جـديـدة في حـ أن الدرس
األول في الوطنية يعلّم أن ال إفراط
وال تــــفــــريط وال بــــدّ من مــــراعـــاة
ـصـالح الـعـلـيـا فـي إطـار الـتـطور ا
الــــكــــوني وشــــرط ذلـك احلــــقـــوق
واحلـرّيــات فـالـعـالم الـعـربي لـيس
ا هـو أرخبيل جزيـرة معزولـة وإ
مـفـتوح عـلى كل االجتـاهـات والبدّ
أن يـتـفـاعل مع الـعـالم واإلقلـيم في
صالح إطار من التـوازن وحمايـة ا

نافع.  وتبادل ا
استعـدتُ ذلك في براغ حـ إلقائي
مـــحـــاضـــرة  بـــدعـــوة من الـــنــادي
الــــثــــقــــافي الــــعــــراقي ارتــــبــــاطـــاً

بـالـتـطـورات التي يـشـهـدهـا الـعالم
الـعـربي فـقـد ظل االعتـقـاد الـسـائد
أن مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا أصــــيــــبت
بـالـشـيخـوخـة والـسـبـات الـعـمـيق
وأن الروح الـوطنـية فـيهـا خبت أو
انـطـفـأت وأن األنـظـمـة الـشـمـولـية
ـصـائـرهـا تـمـكّنت الـتي حتـكّـمت 
من تــدجــيــنـهــا وإذا بــهــا تــفـاجئ
ــــارد من اجلــــمــــيع حــــ خـــرج ا
الـقـمـقم بـشعـارات بـسـيـطة لـكـنـها
عميقة: "نريد وطناً" وحرّية وكرامة
وعـــدالـــة  وتــلـك كـــانت شـــعــارات
ـوجــة الــثــانـيــة لــلــتـغــيــيــر عـلى ا
ـي الـتي شـهــدتـهـا ـسـتــوى الـعـا ا
أوروبــــا الــــشــــرقـــــيــــة في أواخــــر

اضي.  الثمانينات من القرن ا
wÞ«dI1œ ‰u%

ـــوجـــة األولى قـــد بـــدأت وكـــانت ا
ـقراطـي في أوروبا بـالـتـحـوّل الـد
الغـربية حـيث شهدت الـسبعـينات
ـقـراطـيـة في االنـعـطـاف نـحـو الـد
الــيـــونــان بـــعـــد اإلطــاحـــة بـــحــكم
اجلـنراالت وفي الـبرتـغـال بإسـقاط
دكـتـاتـوريـة سـاالزار وفي إسـبـانـيا

بعد وفاة فرانكو.
ولم يـكن حلـركـة الـتـغـييـر الـعـربـية
في طــــورهــــا األول الــــذي بــــدأ في
تـونس ومـصـر وامـتـدّ إلى عـدد من
الــبـــلــدان الــعـــربــيــة (2011) رمــز
قيادي أو زعيم مخـلد أو قائد ملهم
وفـوق حـدود الـنقـد مـثـلـمـا لم يكن
لـهـا  نـصــوصـاً مـقــدسـة  ولم تـقم
على يقينيات أو سلفيات أو وعود
فـقـد كـانت عـابـرة لآليـديـولـوجـيات

واالصـطـفـافات الـقـومـية والـديـنـية
والــطــائــفــيــة وجتــاوزت األحـزاب
الكالسـيكـية ولـغتهـا اخلشـبية من
خالل فــــعل ثـــوري وطــــني جـــديـــد
ط مــــخـــتـــلـف من الـــتــــفـــكـــيـــر و
ـمارسـة السيّـما بـتعـمّق الوعي وا
الـثــقــافي واإلصـرار عــلى ســلـمــيـة
حــركـتـهـا وهـكـذا بـدأت  تـنـمـو في
جــوف اجملـتــمع اجتـاهــات جـديـدة
تـــــرفض الـــــوصــــايـــــة واألبـــــويــــة
واالنـــــصـــــيـــــاع األيـــــديـــــولـــــوجي
والتاريخي بعناوينه اخملتلفة فقد
كــان يـكــفي شـرارة واحـدة لــيـنـدلع
الــــلـــهب فـي الـــســـهل كــــلّه حـــسب

ماوتسي تونغ.
ودون تـــفــــاؤل مـــفـــرط أو تـــشـــاؤم
مــحــبـط بــتــضــخــيـم الــذاتي عــلى
ـوضـوعي أو بالـعـكس  فـإن ثـمة ا
أوضـاعـاً اسـتـثـنــائـيـة حتـتـاج إلى
معاجلات استثنـائية وتلك تتطلّب
قـراءة ونـقـداً لـلـواقع السـيّـمـا بـعد
شـاريع الكـبرى االشـتراكـية فـشل ا
والــقــومــيـة واإلسـالمـيــة وذلك من
خالل توجّه وطني ذا هويّة جامعة
 خـــصـــوصــــاً بـــانـــهــــيـــار بـــعض
ـة ـسـلّـمـات والـفـرضـيـات الـقـد ا
فاجلـيل اجلديد ال تـهمّه الـشعارات
والـــتـــشــــــــــــدّقـــات والـــتـــعـــاويـــذ
الـعـتـيـقـة إنه ابن الـواقع وال شيء
يــهـمّه غـيـر الــواقع واحلـلم بـوطن
يــوفّـر له احلــدّ األدنى من الــكـرامـة

اإلنسانية.

{ باحث ومفكر عربي
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واالصـالح يـــــحــــــتـــــاج الـى جـــــرءة
وشـــجـــاعــة وطـــنـــيـــة وان مــطـــالب
ورغـبـات الــشـعب اوامـر تـسـتـوجب
الــــتــــســــريـع من قــــبـل احلــــكــــومـــة

ان لتحقيق التغير. والبر
b¹U;« ÂöŽô« 

ـكــان ان تــلــتــفت ومـن الــضــرورة 
الـدولـة بــكل سـلــطـاتــهـا الى نــقـطـة
اساسـية ومـهمـة بل غايـة االهمـية
اال وهـي عــــــدم اقــــــحــــــام وادخـــــال
ؤسـسات االمنـية خـاصة اجليش ا
والـشـرطـة وبـاقي تـشـكـيالت الـقوى
االمنية في السيـاسة كونها وجدت
حلـمـايـة الـشـعب والـوطن واحلـفاظ
عــلى االمن الــعــام والــسـلـم االهـلي
بعيدا كل البعـد عن السياسة وهنا
البــد لي ان اعـــرج عــلى دور االعالم
ـهـنـي احملـايـد ان يــقـوم بــتـعــبـئـة ا
ــواطـنــ بـاالجتــاهـات الــوطـنــيـة ا
االمــنــة والـســلــيــمــة ويــصــطف مع
سالمة امن الـدولة ومطـالب الشعب
ــشــروعــة ويــقـوم ـتــظــاهــرين ا وا
ببناء رأي عام وطني متوازن بعيدا
ـــــوجه عـن الـــــداعـــــمــــــ لالعـالم ا
صــاحب االجــنــدات اخلــاصــة الـتي
تـــضـــر بــوحـــدة الـــوطن والـــشـــعب
ـشـتـرك والـســلم االهـلي والـعــيش ا
ر وبـنـاء الهـويـة الـوطنـيـة ونـحن 
بظروف استثـنائية عصـيبة بحاجة
لــلــكــلـمــة احلــرة واالعالم الــشـريف
الــذي يــفـــكك االزمــات ويـــعــاجلــهــا
ـهـنـيـة ووطـنيـة عـالـيـة بـعـيدا عن
الدفاع عن الـفاسدين الـذين يقدمون
االمـوال لـبـعض اجلـهـات االعالمـيـة
دفـوعـة الثـمن.. وان يلـعب االدباء ا
ثـقفون الدور الوطني والفنانون وا
ــطـلــوب لــلــحــفــاظ عـلـى مـصــالح ا
العـراق من اجل االصطفـاف جمـيعا
حلـــقــيـق رغــبـــات الـــعـــراقــيـــ في
االصالح والتـغيـر وتشـكيل حـكومة
ـقدورهـا تـعـبر بـالـناس انـتـقالـيـة 
الى الـطــرف االخـر.. طـرف االصالح
والتغيـر وحتقيق السيـادة الوطنية
واالمن الـوطـني وتـعيـد ثـقـة الـناس
بـالــدولــة واشــاعــة ثـقــافــة احــتـرام
االنظمـة والقوانـ واداء الواجبات

طالبه باحلقوق.. اوال ثم ا


