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خـــلّــفــته احلـــرب عــلى اإلرهــاب
وتـــنــــظـــيـم " داعش" وإن هـــذه
الــتــكــلــفـة تــســتــنــد إلى دراسـة
أعــــدّهــــا خــــبــــراء عــــراقــــيــــون
ودوليون الفـتاً إلى أن " احلجم
الـــكـــلّي لألضـــرار واخلـــســـائــر
بـالـعـراق بلغ  45.7مـلـيار دوالر
أمـريــكي".وكـان الــعـراق يــطـمح
إلى تــقـد احلــاجــة الــعــاجــلـة
ـسـتـلـزمات والفـوريـة لـتـأمـ ا
ــشـاريع اإلعــمـار الـتي األولـيـة 
ــبــلغ تــبــلغ  22مـــلــيــار . أمـــا ا
ـتـبـقي وهو  66.2مـلـيـار فـهو ا
ـدى وبـعضه لـفـترة مـتـوسطـة ا

. لفترة أبعد قليالً
ومن خالل األبحـاث والدراسات
ـعـدّة فـهـنـاك نـحـو ـشـاريع ا وا
 212مــشـــروعـــاً اســتـــثــمـــاريــاً
جلـــمــيع قـــطــاعــات االقـــتــصــاد
الـعــراقي وبــعــضــهــا مــشـاريع
خـاصـة بـإقلـيم كـردسـتـان وهو
مـا ذهب إلــيه وزيــر اخلـارجــيـة
الـفـرنــسـيـة جــان إيف لـودريـان
حـ دعا إلى عـدم اسـتـثـناء أي
مــنـــطــقــة عــراقــيــة من عــمــلــيــة
اإلعــــمـــار خـــصـــوصــــاً إقـــلـــيم
كــردسـتــان وأضــاف : ال بـدّ من
ـنـاطق ـدن وا إعــمـار الـقــرى وا
ـناطـق التي بـكـامـلـهـا... حـتى ا
بـقــيت خــارج سـيــطـرة تــنــظـيم
داعش فـــــقـــــد عــــانـت أيـــــضــــاً
وحتمّـلت أكـثـر من حصـتـها من
العبء وتـضـحـياتـهـا تدفع إلى

التضامن معها.
وأكـد الوزيـر الفرنـسي احلقـيقة
ـتـحـدثون الـتي أجـمع عـلـيـهـا ا
ـؤتـمر وهـي أن العـراق لن في ا
يتـمكّن من النـهوض بشكل دائم
ما لم يـتقـرّر الـعمل عـلى تعـميم
األمن واالسـتقـرار وأضاف إلى

صاحلة الوطنية" . ذلك " ا
ــــــؤتــــــمــــــر وبـــــــالــــــطــــــبع فــــــا
والــتـــحــضــيــرات الـــتي وظــفت

ووصف بـغـداد بأنـها " احلـليف
ـتـحدة األوثق" وإن الـواليـات ا
تـدعم عــراقـاً مــسـتــقـراً ورئـيس
الوزراء الـعراقي حيـدر العبادي

في مكافحة الفساد.
من جانبه أعـلن وزير اخلارجية
الــــســـعــــودي عــــادل اجلـــبــــيـــر
ــمــلـكــة الــعـربــيـة تــخــصـيص ا
ليار السعـودية مليـار ونصف ا
ــشــاريع إعــادة دوالر أمــريــكي 
اإلعــــمــــار فـي الــــعــــراق. وقــــال
اجلــبــيــر في كــلــمــته بــافــتــتـاح
ـملـكة سـتـخصص ـؤتمـر إن ا ا
مـلـيـار دوالر إلعـادة اإلعمـار عن
طــريق الــصــنــدوق الــســعــودي
لـلــتـنـمـيـة ونــصف مـلـيـار دوالر
لـتـمـويل الـصـادرات الـسـعـودية

للعراق.
 «—UL¦²Ý«Ë ÷Ëd

وبــدوره أعـــلن وزيــر خــارجــيــة
تـركـيـا مــولـود تـشـاوش أوغـلـو
5 أن بـالده ســــــــتــــــــخـــــــــصص 
مــلــيــارات دوالر لـــلــعــراق عــلى
شكل قـروض واستثـمارات. كما
أعــلـنت قــطـر عــلى لـســان وزيـر
خــارجــيــتــهــا مــحــمــد بن عــبــد
الـرحــمـن آل ثـانـي تـقــد بالده
مليار دوالر عن طريق حزمة من
ـــثـــلـــة الـــقـــروض. وأعــــلـــنت 
االحتــــاد األوروبـي لــــلــــشــــؤون
اخلارجية والسـياسية واألمنية
فـيـديريـكـا مـوغـريـني اسـتـثـمار
 400مليون دوالر كمساعدات
إنـســانـيــة لـتــعـزيــز االسـتــقـرار

واألمن في العراق.
وبلغ حجم الدعم واالستثمارات
إلعـادة اإلعـمار في الـعراق أكـثر
من  30مـلـيـار دوالر وكـان وزير
الـــتــخــطــيط الــعــراقي ســلــمــان
اجلــبـوري قـد أعـلـن في افـتـتـاح
ؤتمر أن حـاجة العراق إلعادة ا
اإلعمـار تبلغ  88.2مليار دوالر
وذلك بسبب الدمار الهائل الذي

في خـتـام مـؤتــمـر إعـادة إعـمـار
الـعراق الذي انـعقـد في الكويت
 14-12فبراير (شباط) اجلاري
( ? (2018أعلـنت الـكـويت أنـها
ستقدّم لـلعراق مليار دوالر على
شــــــكل قــــــروض وســـــتــــــقـــــوم
بــاســتـثــمــار مــلــيــار دوالر آخـر
لــلـمــســاهـمــة في إعــادة إعــمـار
الــــعــــراق. وقــــال أمــــيــــر دولــــة
الـكـويت الـشـيخ صـبـاح األحـمد
ـسـاهـمة اجلـابـر الـصبـاح: إن ا
الــكــويــتــيــة تــأتي انــطالقــاً من
الـــتــزامــهـــا بــدعم األشـــقــاء في
العـراق وأضاف أن بالده تدرك
حجم الدمار الذي حلق بالعراق
جــرّاء ســيــطــرة الــتــنــظــيــمــات
اإلرهـــــابــــــيـــــة عـــــلـى جـــــزء من
األراضي الـعراقـيـة" مـشـيراً إلى
أن إعـادة اإلعـمـار هي " عـمل لن
يـتمـكن الـعـراق من الـتـصدّي له
ـا دعــانـا إلى الـتـوجّه وحـده 
بــالــنــداء إلى اجملــتــمع الــدولي
بـــدعــوته لـــلــمــشـــاركــة في هــذا

العمل وحتمّل تبعاته..."
وحـثّ األمـــــــ الــــــــعـــــــام لأل
ـتـحـدة انـطـونـيـو جـوتـيـريش ا
في كلمـته اجملتمع الدولي على
دعم جــهــود الــعــراق في إعــادة
اإلعمـار بعد احلرب عـلى تنظيم
" داعـش"  وقـــــال: إن الــــــعـــــالم
مدين لـلعـراقيـ جرّاء نضـالهم
ي الــذي ضـــد الــتـــهــديــد الـــعــا
فـرضه تـنــظـيم داعش اإلرهـابي
ودعــــــــــا إلـى دعـم الــــــــــعـــــــــراق

وارد. بالسياسة وا
ــتــحــدة قـد وكــانـت الــواليــات ا
أعـــــلــــنت عـــــلى لـــــســــان وزيــــر
اخلـارجية ريـكس تيـلرسون أن
ـــوجب مــــذكـــرة واشــــنـــطـن و
تــــفـــاهم بـ  3مــــلــــيـــارات دوالر
أمـريكي لـدعم العـراق وذلك عبر
مـصـرف الـتـصـديـر واالسـتـيراد
ـــالـــيــــة الـــعــــراقـــيـــة ووزارة ا
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ـــواجـــهــة الــتـــحـــالف الـــدولي 
تـــنـــظـــيـم "داعش" حـــضـــره 74
ـنــظــمـات عــضــواً وعــديـد مـن ا
الـدولية وفي مـقدمتـها الواليات
ــمــلــكــة الــعــربــيـة ــتــحــدة وا ا
السـعـودية وبـريطـانيـا وفرنـسا
ـــؤتـــمـــر وغــــيـــرهـــا .وانـــضـم ا
ــكـــافــحــة ــوازي واخلـــاص  ا
اإلرهــــاب إلـى مـــؤتــــمــــر إعـــادة
اإلعـمـار في العـراق السيّـما في
ـــا بـــعــد " داعش" الـــتــفـــكـــيــر 
سـتلـزمات وخصـوصاً تـوفيـر ا
األمنية والسياسية واجملتمعية
إلعــادة اإلعــمــار. ويـعــتــبــر هـذا
ؤتـمـر جدّة ـؤتـمر اسـتـمـراراً  ا
الـذي انعقـد في سبـتمبـر/أيلول
الــعــام  ?2014أي بـــعـــد ثالثــة
أشهـر من احتالل تـنظيم داعش
لــلـمـوصل  وتــمـدّده في مـنـاطق
غـــــرب الــــعـــــراق أهــــمـــــهــــا في
محافظات صالح الدين واألنبار
وأجــــزاء من ديــــالـى وكــــركـــوك
وصـوالً إلى مـشـارف الـعـاصـمة
ناطق بـغداد والسيّـما تهديـده 
جــنــوب بــغـــداد الــتي شــهــدت
مــــعـــــارك " جــــرف الـــــصــــخــــر"
الشـهيرة .وكان مـؤتمر جدّة هو
اآلخــــر عــــلى مــــســــتـــوى وزراء
اخلـارجيـة حيث اتفـقت حيـنها
واشــنـطن والـريــاض والـقـاهـرة
وبــــغــــداد وعــــمــــان وبــــيــــروت
ــنــامــة والــدوحــة والــكــويت وا

وأبــــو ظـــــبي ومـــــســــقـط عــــلى
ـــا في ذلك مـــحــاربـــة "داعش" 
ـقـاتـلـ مـنع  تــدفق األمـوال وا

إلـيـهـا وتـعـهـدت بـإعـادة بـناء "
اجملــتــمـــعــات" الــتي هـــدمــتــهــا
ــثل داعش وهــو األمــر الــذي 
الـتــحـدّي احلـقــيـقي لالنــتـصـار
عــلـيه والســيّــمــا بـإعــادة بــنـاء

اإلنسان.
WO Ëœ W¹ƒ—

ولعلّ الوعي بأهمية ذلك ينطلق
مـن رؤيــــة دولــــيـــــة ألطــــروحــــة
ــسـتــدامــة الـتي ال الــتـنــمــيـة ا
ــكن حتــقــيــقــهــا دون إحــداث
تـغـييـرات حـقـيقـيـة على صـعـيد
االقـتـصـاد واجملـتـمع والـتـربـيـة
والـثــقـافـة والـقــانـون والـصـحـة
والــبــيــئـة وفي جــمــيع مــيـادين
احلـياة وبـالطبع فـذلك يسـتلزم
إدارة أكــثــر عــقالنــيــة في إطــار
ـعاييـر الدوليـة للحـكم الرشيد ا
وشـفـافـيـة ومـسـاءلـة ومـحـاربـة
حـقــيـقــيـة لـلــفـســاد ووضع حـد
لظـواهر العـنف واإلرهاب ومنع
بــقــاء الــسالح خــارج ســيــطــرة
الدولـية التي ينـبغي أن تخضع
ـرجـعـيـات .إن ذلك لـهـا جـمـيع ا
مــا نــعـــنــيه بـــالــدبــلـــومــاســيــة
ــنع عــودة اإلرهـاب الــوقــائــيــة 
واإلرهـابـيــ الـذين اســتـغـلـوا
مـــظــاهـــر الـــضــعـف الــشـــديــدة
والـبـطـالـة والفـقـر واألمـيـة لـكي

ـة الـتـي سـبـبـتـهـا مـغـامـرة ـؤ ا
الغزو العام  1990بل هي خطة
عـمل مستـقبلـية للـطرف إلعادة
رسم العالقات عـلى نحو أخوي
ــصـــالح وســـلـــمي ومن خـالل ا
ـشــتـركـة ـنـافـع ا ـتــبـادلــة وا ا
وخــصـــوصــاً في إطـــار احملــيط
العـربي وتعزيز جـسور التفاهم
والتعاون التي تقوّي من شأن "
اجلــوامع" وتــقــلّص من حــجم "
ـتـبـادل الــفـوارق" وبـاالحـتـرام ا
ـــشـــتـــركـــة.جـــديــر واألهــداف ا
بــالــذكــر إن فــعــالــيــات مــؤتــمـر
الـكـويـت إلعـادة إعـمــار الـعـراق
ضــــمت  1850شـــــركــــة من 70
دولـــة مـــثــلـــمـــا شـــارك فـــيـــهــا
مــنـظــمـات إنــســانـيــة ومـدنــيـة
ـشاركـة احلـكومـية ومثل هـذه ا
وغــيـــر احلـــكــومـــيـــة الــدولـــيــة
والـعـربـيـة واإلقـلـيـمـيـة إضـافـة
ـنـظـمــات الـدولـيـة تـعـطي إلى ا
رســـائـل مــهـــمـــة عـــلـى إصــرار
اجملـتـمع الـدولي لـبـنـاء عالقـات
نطقـة والسيّما ما جديـدة في ا
بـعـد داعش بتـحـديـد األولـويات
لـــبــنـــاء ركـــائــز الـــسالم واألمن
والــتــنـــمــيــة  خـــصــوصــاً بــأن
حـــصـــاد اإلرهــــاب والـــفـــوضى
واالحــتــراب كــان بــاهــظــاً عــلى
ــــنـــطـــقـــة وعـــلى عـــمـــوم دول ا

اجملتمع الدولي.
{ باحث ومفكر عربي
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بيروت

لنـجاحه كانت تـؤكد أن ال إعادة
إعــمــار وال تــنــمــيــة دون إعــادة
االســـــتــــقــــرار وضـــــمــــان األمن
والـطمـأنـينـة للـنـاس وتمـكيـنهم
في خـياراتـهم احلـرّة والسـيّـما
بــتــحــقــيق الــسالم اجملــتــمــعي
ـصـاحلـة الــوطـنـيـة وتـعـزيـز وا
هيـبـة الدولـة واحـترام احلـقوق

األساسية لإلنسان.
وكــان رئــيس الــوزراء الــعـراقي
حيدر العبادي قد دعا في كلمته
" األصـدقـاء والـشـركاء" إلى دعم
الـعـراق مـشدّداً عـلى أن تـنـمـية
ــا هي تــنـمــيــة لـكل الــعـراق إ
الـعراق مـشـيـراً إلى أن الـعراق
يتطلّع بثقة إلى أن يكون جسراً
لـلتالقي وساحـة للتـفاهم إلقامة
شـــراكــات حـــقـــيــقـــيــة وتـــبــادل
مــنــصـف لــلــجــمــيع الفــتــاً إلى
مزايا قانون االستثمار العراقي

احلالي.
وتـــشـــيـــر بــعـض األرقــام الـــتي
ـنظـمـات الدولـية إلى نشـرتـها ا
بـعض احلــقـائـق الـصــادمـة عن
الـوضع العراقي فـمنـظمة األ
ــتــحــدة لــلـطــفــولــة وبــرنـامج ا
ـــوئل يــــذكـــر أن ربع أطـــفـــال ا
الــعــراق يـعــيــشــون في الــفــقـر
وهــذا يـعـني أنـهم يـعـيـشـون أو
يــعــيش غـالــبــيــتــهم في األمــيّـة
والـــتـــخــلّـف. وقــالـت مــنـــظـــمــة
ية إن االستثمار ال الصحة العا
بــد ّ أن يــنــصبّ عــلى قــطــاعـات
ــنــهـــارة فــقــد حلق الـــصــحـــة ا
الـدمـار بـ  14مـسـتـشـفى و170
منـشأة صحيـة ناهيك عن تآكل
الــبـنـيــة الـتــحـتـيــة لـلــعـديـد من
ـــرافق الــصـــحــيــة فـي عــمــوم ا
الـــعـــراق ولــــيس لـــلــــمـــنـــاطق
ــتـضـرّرة جــرّاء احلـرب عـلى " ا
داعش" ومـا نــفـذته األخـيـرة من

عمليات تخريب.
وحـسب بـعض الـتـقـديـرات فـإن
احلــاجــة إلعــادة إعــمــار قــطــاع
اإلســــكـــــان حتــــتــــاج إلى 17.4
مــلـــيــار دوالر وإن إعـــادة بــنــاء
وتـرميم البـنية الـتحتـية حتتاج
إلى  30 مــلــيــارا والســيّــمــا في
قــطـاعــات الـطـاقــة والـصــنـاعـة.
وكان القطـاع الزراعي قد تضرّر
بنسبة كبيرة بلغت أكثر من 40
ـئـة ويـحـتــاج إعـادة الــبـنـاء بــا

جهوداً كبيرة وموارد كثيرة.
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وخـالل فـــتـــرة انـــعـــقـــاد إعـــادة
اإلعـمـار في الــعـراق انــعـقـد في
الـكـويـت أيـضـاً مــؤتـمـر لـوزراء
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ينفذوا مشاريعهم اإلرهابية.
ثّـل انطالقة ؤتـمر  وإذا كـان ا
جـديـدة وجـيّــدة بـاجتـاه الـتـزام
اجملـتــمع الــدولي إلقــامــة عـراق
آمن ومـستـقر وخـصوصـاً ح
تــــــــدعـم دول اجلــــــــوار ذلـك بل
ـســاعـدات والــقـروض وتـقــدم ا
ناطق لـتحقيـقه وإعادة إعمـار ا
ـنـكـوبة والسـيّـما ـتـضرّرة وا ا
ــــوصل فال بــــدّ من مـــديــــنــــة ا
الـعمل اجلـاد عـراقـياً السـتـعادة
هيـبة الدولة وحلّ مـشاكل إقليم
كــردسـتــان بـالــتـفــاهم واحلـوار
وتـأمـ احلقـوق وكذلك الـسعي
إلـى تـعــزيـز الــوحـدة الــوطـنــيـة
وجتــاوز مــخـرجــات الــعــمــلــيـة
السـياسـية الـفاشـلة الـتي قامت
على أسـاس الـتـقاسم الـوظـيفي
االثــني والــطــائــفي .وإذا كــانت
الـكــويت سـخــيّـة ومــعـطـاءة في
الــتـــعــاطـي مع مــشـــروع إعــادة
اإلعـــمــار فـي الــعـــراق فألنـــهــا
تدرك أيـضاً بـحكم مـسؤولـيتـها
الــوطـــنـــيــة واإلقـــلـــيــمـــيــة  أن
استقرار العـراق سينعكس على
نطقـة وخصوصاً جمـيع دول ا
بــعــد دحــر " داعش" عــســكــريـاً
األمــر الـذي يـحـتـاج إلى تـوفـيـر
مــســـتــلــزمــات الــقـــضــاء عــلــيه
.وقــد كــانت ســيــاســيــاً وفــكــريـاً
االسـتـضـافـة الـكـويـتـيـة تـأكـيـداً
اضي جديداً عـلى طي صفحة ا

يـبدو انك يـا واليتي قـد جتاوزت
كلّ احلــدود الـــســود واخلــطــوط
احلـــمـــر  وقـــد اشـــعـــلـت الـــنــار
بـتـصريـحـاتك االيـرانـيـة من قلب
بـغداد مـتـدّخال تدّخال سـافراً في
شؤوننا لـيس العراقية فقط  بل
الــعـربــيـة ايــضــاً ولم أجـد بــعـد
مـضي سـاعـات عـلى خـطـابه أيـة
ردود فــعل عــراقــيــة رســمــيــة أو
حـتى معارضـة سيـاسية وطـنية
اذ جـعـل  من نـفـسه وصــيـاً عـلى
الـــعـــراقــيـــ وعــلـى مــصـــيــرهم
ومــســتــقــبــلــهم وكــأنّــهم بــيـادق
شـطــرجن أمـامه .. ال تـخـيـفـنـا يـا
واليـــتـي بـــتــــقـــســـيـم الـــعـــراق 
فــالـعــراق لن يــنــقــسم ولـو أراد
االخـرون تــقـسـيــمه لـفــعـلـوا ذلك
مــنـــذ الـــعــام 1991 .. واذا كــان
الـعـراقيـون قد دعـوك الى مؤتـمر
تـأسيسـي باسم اجملمـع العراقي
لـــلــــوحــــدة االسالمــــيــــة والـــذي
سـيـكـون بـوابــة أخـرى لـشـرعـنـة
الــتـــدّخالت وتـــصــديـــر االوبــئــة
باسم هذه الوحـدة الواهية التي
ـريضة تـعيش فـقط في اخمليـلة ا
 فـــان كـلّ الــبـــشـــريـــة أدركت ان
العالم االسالمي تنـتهكه االنظمة
الـديـنيـة والـسـياسـات الـطائـفـية
ــذاهب الــهــرطــقــيـة  وتــمــزقـه ا
ـــــلـــــيـــــشـــــيــــات وتـــــعـــــبث بـه ا
واجلــمـــاعــات االرهــابــيــة  فــاي
اسالم بدأ يستعـيد مكانته اليوم
يـا واليـتي ? ومـا مـعـنى تـصـاعد
أمواج الـصحوة االسالمـية التي
تغنـيتّم بها طـويال  ولم تأت لنا
اال بالدمار واخلراب واالرهاب ? 

كـفـاكم تــتـاجـرون بـاسم االسالم
ريضة .. كي حتققـوا أحالمكم ا
ويـــكــــفـي مـــا أصــــاب الــــعـــراق
ـنـطـقـة عـلى أيـديـكم .. كـفاكم وا
تــــرعــــبــــون الــــعــــالـم االسالمي
ــنــطــقـة مـن الـتــقــســيم الـذي وا
تـدعـون أن امريـكـا تسـعى اليه 
وكــأن الــعـالـم االسالمي يــعـيش
وحـــدة وتـــكــامـالً وانــســـجـــامــاً
ونضوجاً حـضارياً في مثل هذا
اذا تـزرعون الـزمن الـكسـيح ..  
ـرعـبـة في قـلـوب هـذه االوهـام ا
الـنـاس  وتــغـسـلـون عــقـولـهم 
وتـتالعبـون باعصـابهم من أجل
حتـقــيق اهـدافـكـم في الـهـيــمـنـة
عــلى الــشـــرق االوسط بــرمّــته ?
واذا كـانت لــكم مــصـداقــيــتـكم 
فـــلـــمــــاذا عـــقـــد مع امـــريـــكـــا
مــعــاهـدتــكم الـشــهــيـرة ? لــسـتم
حمـاة ديارنا الـعربيـة  وال كنتم
أوصـــــيــــاء عــــلـى شــــعـــــوبــــنــــا
االسالمــيــة  ولم يــوكــلـكـم أحـد
ـوقع محامي لـتكونـوا وحدكم 
الدفـاع عن قضـايانا ?  وال ادري
اين كنـتم طوال هـذا الزمن حتى
تكـتشفوا االن فـقط ان االمريكان
والـــغـــرب يـــحـــاولـــون تـــمـــزيق
اجملـــــــتـــــــمع االسـالمـي ? فــــــأيّ
مـــجــتـــمع اسـالمي تـــقــصـــد يــا
واليــتي ? وأيـة وحــدة اسالمــيـة
تقـصد بعد كلّ مـا حدث ويحدث
 ? في بلداننا العربية خصوصاً
واعــود الى حــكــام الــعـراق وكلّ
انـي ـسؤولـ والنـواب البـر ا
فــيه القــول لــهم : هل تــوافــقـون
واليـتي عــلى تــصـريــحــاته هـذه

الـتي غرّد بـهـا من قلب بـلدكم أم
تخـالـفـونه فيـهـا ? هل انـتم معه
ام مع االمـــــريـــــكــــان ? كـــــونــــوا
شـــجــعـــانـــا في الـــتــعـــبـــيــر عن
. هل تــريـدون مــوقــفـكـم عـراقــيــاً
ابـــقـــاء الــــعـــراق حـــمّـــام دم في
صـراع مــفــتـعل بــ الـطــرفـ ?
واعـــود لــواليـــتي الطــرح عـــلــيه
الحـظـات بـعض الـتـسـاؤالت وا
وخــــصـــوصــــاً حـــول تــــأكـــيـــده
(ضرورة احيـاء القيم االسالمية
االصيلة ) واستطرد قائال : »ان
هــــذا االمــــر يــــؤدي الى انــــقـــاذ
اجملتـمع وحتريـره مـضيـفا انـنا
نـأمل في تـعـمـيم فـكـرة تـأسـيس
مـــراكــــز الـــتــــقـــريـب في الـــدول
ي ركـز عا االسالمـية لـنحـظى 
ــذاهب لــلـــتــقـــريب بــ كـــافــة ا
االسالمـيـة. » أيـة قـيم اسالمـيـة
أصـــيـــلـــة تـــريـــد ان حتــيـــا? هل
تقـصد بث مـذهب والية الفـقية 
ام مــــــذهـب داعـش أم مــــــذاهب
دينيـة أصولية أم بـاطنية اخرى
? وايـــة قـــيـم تـــنـــقــــذ اجملـــتـــمع
وحتــــرره يــــا هـــذا  ان لـم تـــكن
حـضــاريـة مـعــاصـرة ومـتــمـدنـة
تؤمن بـقـيم هذا الـعـصر ونـظمه
وافــــــــــكــــــــــاره بــــــــــديـال عـن كـل
الـــظالمـــيـــات والـــســـكـــونـــيــات
والــبــدائـــيــات الـــعــفـــنــة? دعــوا
مـجــتـمــعـاتــنـا يــا سـيــد واليـتي
بـحالـهـا بال تقـريب مذاهب وبال
صـراع طـوائف .. اذ ثــبت خـطل
مـثل هـذا الــتـفـكـيــر الـبـائس في
ظل تأجيج سيـاسات تنطلق من
أجندة تذكي الصراعات وتشعل

احلروب  وتمزق اجملتمعات. 
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اال يــكـــفي مـــا فــعـــلــتم بـــبالدكم
اجلــمـيـلــة وسـحــقـتم تـقــدّمـهـا 
وبـعــثــر مـواردهــا  واغـلــقـتم
مـــجــتــمــعــاتــهــا  واضــطــهــد
نــــســـوتـــهـــا .. واســــتـــخـــدمـــتم
ـــقـــراطـــيـــة  »وســـيـــلـــة »الــــد
دوغـــمــــائــــيـــة كــــاذبــــة من اجل
الـــســلـــطــة وفـــرض الـــتــوحش?
ويــبــدو أن اجــنــدة جــديـدة لــكم
يــتــضــمّـــنــهــا بــرنــامج تــأسـس
ــذاهب مــجـــمع الـــتــقـــرـب بــن ا
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مونتريال

االسالمـــة في الــعــراق بــإشــراف
ــانــــة في جلـــنـــة االوقــاف الـــبـــر
مـجـلس الــنـواب الـعـراقي . وهي
لــعــبـة اخــرى لــلـتــغــوّل االيـراني
يـقف عـلى رأسـهـا الـذي دعـاك يـا
واليـتي الى الــعـراق كي تـتـحـدث
عـلى هواك مـترجمـاً أجنـدة نظام
احلـكم فـي ايـران  والــتي سـوف
لن تـنـجح ابـداً ال في الـعـراق وال
فـي أي مـــكــان آخـــر مـن الـــشــرق
االوسـطجن واريــــــــد ان أســــــــجّل
لــلـتــاريخ أمــام كلّ الــنــاس  بـأن
تـصريـحات واليـتي السـاذجة في
بغداد تتـرجم بوضوح : ان حربا
دمــويـــة شـــنــيـــعــة قـــادمـــة عــلى
منـطقتنـا  اتمنى على الـعراقي
ـنـطــقـة وخـصـوصـا وكلّ ابـنـاء ا
ــتـــوسط الـــعـــراق ودول شـــرق ا
الوعي بها  واحلذر منها فنحن
لن نـكون وقـوداً ال من اجل ايران
 وال من اجل وجــــود اي نــــظـــام
ديــني آخــرجن  دعــني اقــول بــأن
ليس لك احلق يا سيد واليتي ان
ن اسميتهم تعلن بعدم سـماحك 
بــالــشـيــوعــيــ والــلــيــبــرالــيـ
الـعـراقــيـ بـالــعـودة الى احلـكم
ان كــنت ال تــســـتــحي فـــقــلت مــا
ـنـتهى شئت  ولـكن يـبـدو انك 
اجلـهـالة  اذ قـلت أشيـاء عراقـية
لــيس لك عـــلم بـــهــا  وال حق لك
ابـدا بتـدخـلك فـيهـا.  فـمـتى حكم
كل مـن الشيـوعيـ واللـيبـرالي
الـــعـــراق ? واعـــلم أن الـــعــراق ال
يـسـتـقـيم وضـعه ان بـقي حـكـامه
ـلـتـح  او ـعـمـمّـ  او ا من ا
ـنـغـلـقـ وكـلـهم من الـفـاسـدين ا
والــــدجـــالـــ والــــكـــاذبـــ .. ان
الـعــراق لن يـجــد االسـتــقـرار وال
الـتـعـايش االجـتـماعـي والتـوافق
السياسي اال بتغيير هذه الطبقة
الـســيـاســيـة الــبـاغــيـة الــفـاسـدة
ليـكـون بايـدي العـراقـي الـوعاة
ـــتــــمــــدنــــ الـــوطــــنــــيـــ مـن ا
نفـتح والنزهاء والعلـماني ا

ستنيرين .   ا
 لقـد حمل واليـتي رسالة ايـرانية
مفـضـوحة لـكلّ الـعراقـيـ جلعل
العـراق مـزرعة خـلفـية لـنفـاياتـها

القذرة. 
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عطيات اجلـارية في منطقتنا من ا
الــعــربــيـــة يــتــضح جـــلــيــا ان مــا
اصــــطـــــلح عـــــلــــيـه من تـــــصــــادم
احلضارات ماهو اال نظرية جديدة
الحــيــاء مـشــروع قـد واقــصـد به
اسـتـغالل ثــروات الـشـعـوب .  وان
الــــنــــيــــولـــيــــبــــرالــــيـــة مــــاهي اال
نــيـوامـبـريـالـيـة . . خـصـوصـا وان
منـطقتنـا العربيـة زاخرة بالثروات
الطـبـيـعـيـة الـهـائـلـة وعـلى رأسـها
الـنفط والـغـاز  . هل كـانت امـريـكا
حـــقـــا حـــريـــصــــة عـــلى الـــكـــويت
واستـقاللهـا عنـدما تـدخلت البـعاد
العراق عن ثروتهـا النفطية . واين
هي اسـلــحـة الـدمـار الـشـامل الـتي
تسببت في غزو العراق عام 2003
 .والـتي اعـتــرف اجلـمـيع في وقت
الحـق زيــفـــهــا  بـل كــانت ذريـــعــة
مكـشوفـة الحـتالل العـراق والـعبث
ــنـطــقـة الســتــغاللـهــا وسـلب في ا
مــواردهــا خـصــوصـا وان الــعـراق
ــائـــة من يـــســـيـــطــر عـــلى  25بـــا
ي  بــعـد احــتــيــاطي الــنــفط الــعــا
احتالل العراق  تنصيب عناصر
فاسـدة وفـاقدة لـكل تـمثـيل شـعبي
الدارة احلـكم وضـمـان استـمـرارها
ا فـيـهـا جتاهل بشـتى الـوسـائل 
عمليات تزوير االنتخابات واسناد
ــزعـومــة بـكـل اشـكـال احلـكــومـة ا
الدعم السياسي والعسكري . . مع
االبـقــاء عـلى الـوجــود الـعــسـكـري
االمـريـكي الى فـتـرة غـيـر مـعـلـومـة
بـدعـوى حــمـايـة الـعـراق من عـودة
الـدواعش او االرهـابـيـ . . فـتمت
السيطرة على الـثروة النفطية منذ
االحـتالل الى يــومـنـا احلـاضـر من

خالل عقـود الـتـراخيص اجملـحـفة
وكـف يــــــد الــــــدولــــــة عـن اغــــــلب
العـمـليـات النـفـطيـة . مع االصرار
على بـقـاء نفس الـوجـوه احلاكـمة
في سـدة احلكم  لـضمـان كبح اي
اعتراض او انـتفاضة شـعبية وقد
جرى ذلك بالتعاون والتنسيق مع
ايران قـبل عملـية الغـزو وبعده ثم
تـمـك االيـرانيـ من الـتوسع في
الـــعــــراق وســـوريـــا حتـت الفـــتـــة
فـاوضـات النـوويـة . حـتى ظنت ا
ايــران ان تــوســعــهــا في الــعــراق
وســوريــا هــو ثــمن تــنــازلــهــا عن
شروع النووي وهي التعلم انها ا
كـانت مخـلب قط الخـضاع شـعوب
ـــنـــطـــقه وردعـــهـــا . وان الـــدور ا
سوف يـأتي عليـها ايضـا ولو بعد
حــــ كــــمــــا اســــتــــفــــادت ايـــران
اقتصاديا من وجودها في العراق
عن طـــريق تــزويــدهــا بـــالــعــمــلــة
ركزي الصعبة من مزادات البنك ا
الـعـراقي بــدخـول شـركــات مـالـيـة
ـزاد تــابـعـة او مـوالــيـة لـهـا الى ا

والى يومنا احلاضر .
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 اضـــافــة الى ان جـــزء كــبـــيــر من
امـوال الفـساد الـسيـاسي قد ذهب
الـــيـــهـــا . نـــاهـــيك عن الـــتـــبـــادل
التجـاري غير العـادل معها والذي
اضر  كـثيـرا بـالصـناعـات احمللـية
الـتي كــانت مـوجــودة في الـعـراق
والـــثــورة الــســوريـــة الــتي كــانت
قراطي نزيه تطمح لنظام حكم د
ومــــؤتـــــمن كـــــيـف  حــــرفـــــهــــا
وشيطنتهـا وصبغها باالسالموية
ثم وصــمـهـا بــاالرهـاب لــتـســهـيل

الـتـدخل اخلـارجي في سـوريـا من
اجل حتـقـيق اهـداف اسـتـعـمـاريـة
ونـــهـب ثـــرواتـــهـــا  فـــاصـــبـــحت
مسـرحا للتـدخل السافر لـكثير من
دول الــعــالم الـطــامـعــة فــيـهــاومـا
تــدخل قــطــر في احلــرب االهــلــيـة
السورية اال من اجل امداد خطوط
الـــغـــاز عــبـــرهــا الـى اوروبــا . ثم
قــيــامــهــا بــالـلــعـب عـلـى احلــبـال
لضمان وجودها هناك وادى دورا
مؤثـرا فـيهـا رغم تـلكـؤ مـشروعـها
في مد انبـوب الغاز عبـر اراضيها
بــعـدهــا تـدخــلت تـركــيـا بــاحلـرب
الـدائــرة هـنــاك بــحـجـج شـتى من
اجـل مـــطــــامع ســـتــــراتـــيــــجـــيـــة
واقتـصاديـة ايضـا  ومنـها ايـضا
ـمـر الـرئيـسي ان تـركـيـا تـعـتـبـر ا
قترح الى النبوب الغاز الـقطري ا
اوروبـا والـعــوائـد الـكـبــيـرة الـتي
ــشــروع ســـتــجــنـــيــهــا من هـــذا ا
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 وحـتى التـخرج بـخفي حـن بـعد
اجـــراء تـــســـويــة ســـيـــاســيـــة في
ـكن لـنا ان نـفهم سـوريـاثم كيف 
التدخل الروسي في سوريا بعيدا
عن االطــمــاع الـدولــيــة والــصـراع
الــــذي اصــــبح مــــكـــشــــوفــــا بـــ
االمــريــكـان والــروس عـلى مــنـابع
الــنـــفط والـــغـــاز فـــيـــهــا . وعـــلى
االخـص حـــــــقل كـــــــونـــــــيـــــــكـــــــو
االســـتــراتــيــجي اضــافــة حلــقــول
الـــنــــفط االخـــرى فـي ديـــر الـــزور
وغيرها . وقد اوشك الطرفان على
الــتـصـادم  عـنـدمـا حـاول مـرتـزقـة
قاتـل احمللي روس مع بعض ا
ــنـطــقـة من الــهــجـوم عــلى هــذه ا
الغـنـية بـالغـاز والـنفط . وتـصدت
لــهم الـطـائـرات االمــركـيـة وقـضت
عـلـيهـم . في فضـيـحـة لم يـسـتطع
الـروس من اخــفــائـهــا واعـتــرفـوا
ـقتل خـمسـة منهـم فقط في ح
ـرجح يـزيـد على ان عدد الـقـتلى ا
ــائــتــ من الــروس اضــافـة الى ا
اعــداد اخـرى من انــصـار الــنـظـام
واســرائــيل الــتي تــتـدخـل بـشــكل
خـــفي فـي الـــشـــؤون الــــعـــربـــيـــة
الـداخـلــيـة ولــهـا نــفـوذ واسع في
تـصـارعة في كثـيـر من االطـراف ا
منـطقتـنا الـعربـية تـسعى لـضمان
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قـاطعة االقـتصادية التـخلص من ا
الــعـربـيــة . ومن ثم االســتـفـادة من
التبادل التجاري مع الدول العربية
وفـــتح االســـواق الـــعـــربـــيــة عـــلى
الـبــضـائع االسـرائـيـلـيــة كـنـتـيـجـة
نطق طبـيعيـة لرضوخ هـذه الدول 
الــتــطـبــيع  بــعـد ان جــعــلت ايـران
بـاشر لـلعـرب بدل نفـسهـا العـدو ا
الــعــداء الــتـــاريــخي مع اســرائــيل
ـــــهم االخـــــر هـــــو ان واجلـــــانـب ا
احلـروب تسـاهم بـصـورة مـبـاشرة
لـترويج جتارة االسـلحـة  وشركات
ــسـتـفـيـدة دائـمـا من الـسالح هي ا

كل احلروب . 
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والــكــارتل الــصــنـاعي الــعــســكـري
يـساهم في اشـعالهـا لضـمان تدفق
االمـــوال الــهـــائــلــة الـــيه  والــدول
الـعربـيـة والشـرق اوسـطيـة تـعتـبر
ـــوردين االســـاســيـــ لـــهــذه مـن ا
ال الالزم االسـلحـة لكـونهـا تمـلك ا
لـشـرائهـا عـلى الـدوام  حـيث انـها
دول قــلــقـة غــيـر مــسـتــقـرة يــسـهل
الـــتــدخل بـــشــؤونـــهــا او اشـــعــال
احلــروب فـيــهــا اضــافـة الـى جـهل
وتخلف شعوبـها وسهولة خداعهم
ودغـــدغــة عـــواطــفـــهم بــشـــعــارات
اسالمـــيــة او طـــائــفـــيـــة وهــمـــيــة
ومغـرضـة وبعـد هـذا كـله هل يدرك
قـاتـلون احملـليـون بـكل طوائـفهم ا
وقومـياتـهم وخصوصـا في سوريا
والـــعـــراق انـــهم بـــقـــتـــالـــهم هـــذا
ـا ينفذون وتـضحيـاتهم الهـائلة ا
اجندات اجنبـية ويحققون مصالح
دولـية استـعماريـة بعيدة كـل البعد
عـن طــــمـــوحــــاتــــهـم الــــوطــــنــــيـــة
والشـخصـية وطـموحـات شعـوبهم
بــالــعــيـش في سالم وامــان ورفــاه
حتت شــعــارات جــوفــاء  ودعــوات
زائــفـة . وهل نــعي جـمـيــعـا كم من
االرواح زهــــقت وكم مـن االطــــفـــال
واليتامى اصبحوا بال مأوى  وكم
من االرامـل تــركت هـــذه احلــروب .
اضــــافـــــة الى ماليـــــ الــــنــــســــاء
ـــهـــجــريـن والـــرجــال واالطـــفـــال ا
ـغتـرب . . مع اجلـوع واحلرمان ا
هانة وقـلة االحترام .كل والقهـر وا
ذلك من اجل مـصـالح اسـتـعـمـاريـة
ودول طـــامــعـــة التـــقـــيـم وزنــا الي
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