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"هـو لـيس مشـروع مـارشـال إلعادة
ــقـــراطــيــة إعـــمــار أوروبّـــا وال د
تلتـزم بها أنـظمة احلـكم بالعالم _
أو هــكــذا يَــفــتـرض الــبــعض .. أو
هكذا يدَّعي بعض آخر  _وكما أنَّه
لـــيـس مـــشـــروع ثـــقب في اجلـــدار
التكنولوجي الهندي" هذا ببساطة
تــعـــريف أوَّلي مـــبــاشـــر لـ "طــريق
احلــــــريــــــر" وفـق األبــــــجــــــديــــــات
اريــخــيـة واحلــديـثــة الــطّـريق الــتـَّ
الّذي وصل الشّرق بالـغرب منطلقاً
من الصّـ وعبـر بوابـة الشّرق من
أعـرق مــدنـهــا "حـلب" في ســوريـة

وصوالً إلى كلّ العالم.
طـريق احلـريـر اجلـديد ..  68دولة

حول العالم
"طريق احلـرير اجلـديد" كـما تُـطلق
عــلـيه اإلمــبــراطـوريــة الـصــيـنــيـة
مــشـروع نـهضـوي يـتـطلَّع لـتـعـزيز
الـرَّوابط االقـتــصـاديـة والــنُّـهـوض
احلـضــاري في أكـثـر من  68 بـلـداً
غير الـكبير إذ من هذا الـعالم الصـَّ
ـبـدئـية عن رصـدت بـكـ تـكلـفـته ا
طـــريق انـــشـــاء الــبـــنك اآلســـيــوى

وقـد  بــقـيــمـة 100مــلـيــار دوالر 
انشـاء صنـدوق احلريـر برأس مال
40 مليار دوالر  كـجزء من مبادرة
( حـــزام واحـــد .. طـــريق واحـــد )
التي أطلقها الرَّئيس الصيني شي
جــ بـيــنغ عـام 2013 وأصــبــحت
تـشـكل احملــرك الـرَّئـيس لــسـيـاسـة
الـــبالد اخلــارجـــيــة هـــذه الــرُّؤيــة
الـقادمـة من غـياهب الـزَّمان  _منذ
مـــــا يــــــقـــــرب من األلــــــفي عـــــام _
اسـتُـخـدِمت خاللـهـا شـبـكـة الـطُّرق
بـــ آســيـــا وأوروبّـــا الــتـي كــانت
تُــعــتــبــر آنــذاك أهم شــبــكــة طـرق

للتبادل التجاري للقوافل.
حـــيث أنَّ لـــهـــذا الـــطَّـــريق "طـــريق

احلـريـر" تـأثـيـر كـبـيـر عـلـى ازدهار
ة مِن الكثير من احلضارات القد
 صـــيــــنـــيـــة وهـــنـــديـــة وســـوريـــة
ويونـانيـة ومصـرية ورومـانية أيّ
مـا يـقارب من كل حـضـارات الـكون
ـا ال شكَّ فـيه ـَّ وأهــمــهـا ولــكن و
ومة ونتيجـة اإلدراك أنَّه ما من د
لــــشيء وفق أبــــسـط مــــنــــظـــورات
خضوع الكون إلى قوان االرتقاء
الـطـبـيـعي مـن جـهـة ونتـيـجـة إلى
ـكـتــشـفـات اجلـغـرافــيـة من جـهـة ا
أخـــرى فــقــد اضــمــحـــلَّت أهــمــيــة
ــريق وأخـــذت بـــالـــتَّالشي مع الـــطـَّ
نـهـايـة الـقـرن الـرَّابع عـشـر ومـطلع
الـقرن اخلـامس عشـر وفق مُنـظري
اجلغـرافية واالقـتصاد والـسياسة
لـيـعـود ومـيض احلـريـر لـلـسُّـطـوع
ــال واألعـمــال مع بـدايـات بــعـالم ا
االنفـتاح الـصينـي مع االقتراب من
بـواكـيـر األلـفـية احلـالـيـة وحتـديداً
ـاضي الذي في تسـعيـنات الـقرن ا
بــات يــطـــلق عــلـــيه كــمـــا نــعــلم بـ
"القفزة الـكبرى" فكل هـذا يوصلنا
إلى أنَّ التَّأثـير في أهم احلضارات
ـــيـــة الــضـــاربـــة فـي جــذور الـــعـــا
الــتّــاريخ ســالــفــة الــذّكــر وإن أفل
جنــمـهـا إلّـا أنَّه لم يــنـطـفئ حـيث
أنَّه عـاد للـبزوغ من جـديد بـتأثـيره
الـكـبـيـر الذي بـات يـعـرفه الـقاصي
ـتـابـعة والـدّاني من أهل الـعـلم وا
ــــأثـــــيــــر الـــــكـــــبــــيـــــر في إلـى الــــتـَّ
أيـديـولــوجـيـات قـواعــد االقـتـصـاد
واالزدهــــار بــــشــــتَّى اجملــــاالت في
العصر احلديث في أنحاء العالم.
ـبادرة أو معـن باسم ا إن أردنـا التـَّ
ـيّ "طريق ـشـروع الـصـيـنيّ الـعا ا
احلـريـر" نـصل إلى رؤيـة تـشي أنّ
هذا االسم كما لو أنّه يحمل طريقاً
واحـداً بـينـمـا الـتّعـمق في الـرّؤية

يوّضح وجود طرق عدّة ب قارّات
الــعـالم حـيث أنّـه طـريق يـربط 68
دولة من آسـيا إلى إفـريقـيا وصوالً

إلى أوروبا.
فوالذ الصّ .. غوادر باكستان

َّ ذكـره نـرى أنَّ في صــلب كل مــا 
بِـكـ تـسـعى لــتـعـزيـز مـا وضـعـته
نـصب عــيـنـيّــهـا وسـواعــد وعـقـول
كـــوادرهــا عــبــر ســـعــيــهــا إلطالق
اصـطالح "تـوسـيع شـبكـة الـتـجارة
يّة" لتوريد البضائع الصينيّة العا
ـواد اخلـام من خالل واسـتــيـراد ا
ــــمــــرّات ــــوانئ وا شــــبــــكــــة مـن ا
الـــبــحـــريـــة والــسّـــكك احلـــديـــديّــة
والتّـجـمـعـات الـصّنـاعـيـة لـضـمان
خــلق أسـواق رئــيـســيّــة وتـصــديـر
فـــائـض الـــصـــنـــاعــــات احملـــلـــيـــة
ــنـتج بــالـصّـ ـة الـفـوالذ ا وخـاصـَّ
والـذي يـبـلغ قـرابـة  1,1مـلـيـار طن
مـن الــفــوالذ ســنــويـــاً وهي كــمــيــة
تــــعـــادل إنــــتــــاج كلّ دول الــــعــــالم
" ال ـهـــا "الـــصّــ األخـــرى  _ولـــكـــنـَّ
تـســتـهـلك داخـلـيـاً إال 800 مـلـيـون

طن.
X U  qLŽ

لــيـس بــبـــعــيـــد عن عـــمل الـــصّــ
الـصّـامت منـذ عـقـود وحتّى يـومـنا
ـا تصـبو إلى حتـقيـقه دعونا هذا 
نـنـتـقل إلى بـقـعـة جغـرافـيـة لـيست
ببعـيدة عنـها لنرى مـا الذي يجري
بهـا وما عالقـة ذلك بطـريق الـتّن
الـــصّــيــنيّ حـــيث أنّه في الـــقــريــة
ــرهــقـة الــبــاكــســتــانـيــة "غــوادر" ا
ــتــغــلــغل في ــســامــيــر الــفــقــر ا
مفاصلها لنكتشف كيفية حتويلها
من قــبل ثــورة الـبــنــاء والـتّــطــويـر
الــصّــيــنــيــة من قــريــة الــصّــيــادين
الـبـدائــيـة إلى مـديـنــة مـتـقـدّمـة من
حــيث حــداثـة اخلــدمــات والـبــنــيـة

الــتّـحــتـيــة بـإنــشـاء مــيـنــاء جـديـد
خــاص بـــاحلـــاويــات عـالوة عــلى
 1800مــيل من الـسّـكـك احلـديـديـة
فـــائــقـــة الـــسّــرعـــة هـــذه الــقـــريــة
ســـتـــتـــحـــوّل إلى مـــوطن حلـــوالي
مــلــيـونـي شــخص تــضع الــصّـ
وبـاكـسـتـان كلّ طــاقـاتـهـا لـتـسـطّـر
ميالداً جـديداً في سـبيـل الوصول
ــيــنــاء "غــوادر" لـيــغــدو مــحــطـةً
حن الـعـابـر خـارج مـخـتـصـةً بـالـشـَّ
مـــضـــيـق هـــرمـــز. كـــمـــا ويـــتـــوقّع
الـــبـــاحـــثــــون أن يـــكـــون "غـــوادر"
يـناء "جبل علي" في منافسـاً قوياً 
سامعنا اسم هده دبي فلتستقرَّ 
الـقـريـة ألنّه من الـواضح أنّـهـا في
طــريـقـهــا لـتــحـظى بــحـصّــتـهـا من

الشّهرة والشّمس.
تـالشي الـقــطب الـواحـد .. مــلـقـا ..

بك .. واشنطن
إنّ العقلية الصّينية ال تُهمل حكمة
األسـالف فــــهي تــــعــــلم أنّ عــــصـــر
الـــــقـــــطب الـــــواحـــــد تـالشى وأنّ
مصيره يناقـض ما تقدّم بأطروحة
نـهـايـة الـتّـاريـخ لـ"فـيـوكـومـا" الذي
ذهب يـجزم بـانتـهاء الـعالم عـلى ا
الـلـيـبــرالي أحـادي الـقــطب تـعـمل
الــعـقـلــيـة الـصــيـنـيــة بـالـّتــخـطـيط
االسـتـراتيـجي فاحلـكـمة الـصّـينـية
تـقـول: "الـفـشـل فـي التّـخـطـيـط هو
تـخــطـيط لـلـفـشل" حـيث أنّ أولـئك
الــذين كــانــوا أوّل من طــبع الـورق
واستخدمـوه للكتـابة لديهم حتدّي
جـيوسـياسي يـقرّ تـوسيع نـفوذهم
وانـتـشار بـضـائـعهم واسـتـيرادهم
ـواد األســاسـيـة لـلــمـحـروقــات وا
ولذلك وصلوا إلى قـناعة وضرورة
أنّ "طــريق احلــريــر" درب األسالف
الـــقــــدامى ولـــكــــنّه اآلن بـــحــــلّـــته
ـــنــقـــذ واخملــلّص اجلـــديــدة هـــو ا

ة بك اليوم".  لعصر " عو
بـكلّ تـأكـيـد عـودة الـصّـ ونـيّـتـها
وعـزمــهـا في الـوصـول إلى الـطّـرق
الـــتـي أرادتـــهـــا وال تـــزال مـــصــرّةً
عـليـها لـيست مـعبّـدة بالـياسـم
حيث أنّـها أمـام حتديّـات جسـيمة
أكـبـرهـا يـتـمـثّل بـالـتـحـرر من ازمة
مـــضـــيـق  "مـــلـــقـــا" الــــقـــابع حتت
ـــتّــــحـــدة ســــيــــطـــرة الــــواليــــات ا
األمــريــكـــيــة من خالل أســطــولــهــا
الـسّـابع وحـلـفــائـهـا هـذا ويُـجـمع
اخلـبـراء عـلى أنّ أمـريــكـا تـتـمـسّك
ـضــيق في سـبـيل بــوجـودهـا في ا
احلـدّ من تـعـاظم الـصّ مـسـتـقبالً
وفـق زعــمـــهــا إضـــافــة إلى أنّـــهــا
تــتـحـسّب أليّ صـراع قـادم مـبـاشـر
مـع الـصّـ وتــظنّ أنّـهــا قـادرة من
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ضيق "ملقا" على خنق خالل هذا ا
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وفـي حــقــيـــقــة األمــر فـــإنّ ظــنــون
أمـريكـا لـيست بـبـعيـدة عن الواقع
ـضـيق بـأهـمـيات ـا يـتـمتّـع هـذا ا
عــــــــــديــــــــــدة عــــــــــلـى رأســــــــــهـــــــــا
ضيق "اجليوسـياسيّـة" حيث أن ا
الــواقـع جــنــوب شـــرق آســيــا بــ
إندونـيسيـا وماليـزيا وسنـغافورة
يبـلغ طوله 805 كـلم أيّ أنّه أطول
مـضــيق فـي الـعــالم كــمــا أنّ عـمق
ياه فيه يتراوح ب  100متر في ا
بــعض األمــاكن مـنه و 25 مــتـر في
مــتـر أخــرى وعــرض أقــصـاه 50 
ا يعرقل عملية وأدناه 7.2  متر 
انــــتـــقـــال الــــبـــواخـــر والــــنّـــاقالت
العمالقة ويعـطل وصول البضائع
لـــتـــســلـك مـــضـــيق "لـــومـــبــوك" أو
"منـدور" لتـعبـر إلى الضّـفّة األخرى
مـن الـعـالـم كـمـا أنّ أحــد حتـديّـاته
حطام 34 سـفيـنة تـعود إلى الـقرن
الــثّــامن عــشـر وبــســبب ضــحــالـة
ياه فإنّ السّفن عرضة لالصطدام ا
ـا بـاحلــطـام والــضـبــاب كـثــيف 
الحة يـسـبّب تـبـاطـؤاً في حـركـة ا
إلّا أنّ مناخه ورغم الضّباب يتمتّع
بـأنّه خــالٍ من الـعـواصف والـرّيـاح
الـشّـديـدة وليـست الـصـ وحـدها
من تـعـتـمـد علـيه بل وكـذلك الـهـند
والـيــابـان وتـايــوان وإنـدونـيــسـيـا
ا وسنغافورة وكوريا اجلنوبية 
الحـة ـئـة من حـركـة ا يـقدر 25 بـا

على مستوى العالم.
نالحظ جيداً هنـا احد اكبر اسباب
ـــبـــادرة طــريق تـــمـــسك الـــصــ 
احلـريـر  الــسـبب االول بـالــنـسـبـة
لالرداة الــصـــيــنـــيـــة الــتـــحــرر من
مــضــيق  والــشــروع بــفـتـح  طـرق
ـــيـــة عـــديــده جتـــعـــلـــهـــا قــوة عـــا

اقتصادية اولى بالعالم .
تـعــمل واشـنــطن وحـلــفـاؤهــا عـلى
إذكاء الصراعات واألزمات في هذه
نطـقة وتسـتخدمهـا كورقة ضغط ا
عــلى الــصــ هــذا من جــهــة ومن
أخرى فإن خطر األعمال التخريبية
واإلرهـابـيـة  واعمـال الـقـرصـنة في
حـالــة ازديـاد بــحـال تــفـاقم وتــيـرة
ا اخلالفـات السـياسـية الـقائـمة 
يـــعــــود بـــخــــســـائــــر ســـيــــاســـيـــة

. واقتصادية باهظة على الص
أزمـة بـك  2003وحـقــيـقـة طـريق

احلرير 
  أزمة سياسـية دبلومـاسية جعلت
الص تفتش بتاريخها للبحث عن
خـالص  أطـلـقت عـلـيـهـا في الـعـام
" 2003أزمة ملقا" حيث أنّها وفق

ضيق احلسابات اجليوسياسيّة 
" "MaIaccaكممرٍ مائيٍّ فإنّه يورد
ــئــة من لــلــصّــ أكــثــر من 80 بـــا
وارداتـهـا لــذا فـإنَّ بـكـ تــعـتـبـره
الشّريان األساسي إلمدادها بأغلب
احـتـيـاجـاتهـا من الـبـتـرول وكذلك
في سبيل السّعي لـتمرير وتسهيل
انتـقال بضائـعها والـكمّ الهائل من
نتجات فائض الفوالذ وغيره من ا
الـصّـيـنـيـة إلى كلّ دول الـعـالم لذا
فــإنّ بــكـ تــدرك جــيــدا بــأنّ خـلق
ـرات آمنـة وليـست حتت هـيمـنة
أحد بـاألمر الضـروري الستـمرارية
صــعـودهـا وازدهـارهـا واحملـافـظـة
ـيـة عـلـى كـونـهــا قـوة عــظـمى عــا
وبـــذات الـــوقت خـــلق عـــالم لـــيس
بـــأحـــادي الـــقــــطب كـــمـــا وتـــدرك
واشنطن ذلك جـيداً وتعـمل جاهدة
عــلى قــطع الــطــريـق أمــام الــصـ
بـالـعـديـد من الــطـرق عـلى رأسـهـا
الـتّـحـكم بـاحـتيـاطـات الـبـترول في
واد الـشّرق األوسط وغـيـرهـا من ا
اخلـــام بـــحـــيث ال تـــصل إلـــيّـــهـــا

الص وحلفائها. 
رغم كل مـا أتـيـنـا عـلى ذكـره إلّا أنّ
عـلومات ال تـزال شحيـحة بصدد ا
خطة طريق "احلـرير اجلديد" الذي
تسـعى له الصّـ بكل مـا تملك من
عـقول وإرادة وسـيـاسة واقـتـصاد
حــيث أنّ الـطّــريق في شقّ عــبـوره
اإلفــــريــــقـي ال يـــزال غــــيــــر واضح
ـــعــــالم تــــمـــام الـــوضــــوح لـــكن ا
علومات األوّليّة تُسفر عن وجود ا
ـر مائي بـصحـراء جنـوب ليـبيا
وصــوال إلى مــصــر الــســويس عن
طــريق قـنـاتـهـا وبـخـصـوص شـقّه
اآلسيـوي فإنه سيـعبـر بالد ما ب
النهرين والعراق واألناضول ومن
جـهـة سـوريـا فـإنه سـيـشقّ طـريـقه
عــبــر تــدمـر وصــوالً إلـى الـســاحل
الـــســــوري في الــــبـــحــــر األبـــيض

توسط وإلى أنطاكيا.  ا
ـقـدار 1.6 بــلـد اخلـزان الـبـشـرى 
مليـار نسمة بـفضل نظام تـعليمي
ــعــرفي يـــقــوم عــلى االقــتـــصــاد ا
ــذهل لــقـوة ــسـتــمـر وا والــنّـمــو ا
ـصادر واسعة ـية مسـتقبـلية  عا
ومــتــنــوعــة غــيــر مــســبــوقــة هــو
ـصــنع الـبـشـري الـذي رسخ ذاته ا
ي هو األوسع كـمخـتبـر بـشري عـا
واألضــخم واألقـوى عـلـى الـسـاحـة
ـيـة والـفـضل األول واألخـيـر الــعـا
يـعـود وفق مـنـظـري االقـتـصاد إلى
الــثــورة الــصــنــاعــيــة الــصــيــنــيـة
اخلالقة وإلى كون بك ال تتوقف
طـمــوحــاتــهــا وعــمـلــهــا عــنــد حـد

وتـكتـفي به إذ تفـكر حـاليـاً ببـناء
وكــالــة لـلــطّــاقـة وعــلــوم الـفــضـاء
مــشــابـهــة لــوكـالــة نــاســا لـكم ان
تــتــخــيــلــوا  مـــا الــذي ســيــفــعــله

الصّينيون في عالم الفضاء!
أين العرب?

أيـن نــــحن أهـل هــــذه الــــبــــقــــعــــة
اجلـغـرافـيـة وقـاطـنـيـهـا كـ"شـعوب
وجودة عربيـة وباقي القومـيات ا
ـمـتــدة من احملـيط ـسـاحــة ا فـي ا
وحتّى اخلـليج?" .. "كـيف نستـفيد
نـحن من كـلّ هـذا  كـيف نـسـتـفـيد

ية ?" بادرة العا من ا
في ظـلّ توريـد أمـريـكـا الـسّـيـاسيّ
للـجمهـوريّة الدسـتوريّة الـرئاسية
الـفدرالـية بـنظـام احلزبـ نهـجها
ـقـراطي عـلى كـونه الـنّـموذج الـد
الــــتـــــقــــدميّ لـــــلــــحــــكـم وفي ظلّ
ـفـاهـيم اسـتـيـرادنـا نـحن الـعـرب 
ـة حسب فـهمـنا  ونـطوعـها الـعو
طـــواعــيــة غــيــر مـــجــديــة  حــسب
خــصــوصــيـة كـلّ دولــة من دولــنـا
لنصل إلى مرحلة ما قبل التطبيق
والـتطـبـيع وهى مرحـلـة التـمظـهر
ــقــراطي والـتي لـن تـتــعـدّى الـد
ذلك مـهمـا طال الـزّمـان ولن تغـير
ــأسـاوي لــعـدّة من واقع حــالـنــا ا

أسباب عقائديّة وثقافية وبيئية.
ــقــلب اآلخــر ولـدى بــيــنــمــا في ا
الصّ بالطبـع فإن آلهة االقتصاد
ـال الـصـيـنيـة الـصـاعـدة تـتـبع وا
ــة مــخــتــلـــفــة مــغــايــرة عــلى عــو
طـريـقـتهـا اخلـاصـة القـائـمـة على
كــــون الـــصــــ دولــــة مـــركــــزيـــة
جـمـهـورية اشـتـراكـية شـيـوعـية
بــنــظـام احلــزب الــواحــد تــسـعى
لـتصـدير فـائـضهـا متـأملـة بالـقوة
الــــشـــرائـــيــــة لـــلــــمـــجـــتــــمـــعـــات
االســتــهالكــيــة بــالــشــرق األوسط
ـنتجاتها تضع وتوسيع السوق 
ـنـهـجـها سـبـيال وشـعـارا أسـاسا 
عـتمـد على التّـمنـية االقتـصادية ا
ولـيس على الـتبـعيـة االقتـصادية
مـنـهـجاً يـنصّ عـلى الـقـاعـدة التي
تـنــادي بـهـا وتـعــمل لـتـحـقــيـقـهـا
والــــقـــائــــلــــة: "أنــــا أكــــسب وأنت

تكسب".
ـشــهـد الّـذي لـنــلـقي نـظــرة عـلى ا
نـحن فـيه فــيـمـا يــسـمّى بـ"الـوطن
الـعربـي" من بعـيـد وعن كـثب على
مــا نـظنّ أنّـهم خــيـارين حـيث أنّه
وكــمــا تــنصّ الــقــاعـدة الــعــقــلــيّـة
ـنطـقيّـة االعـتيـاديّة االنـتقـاء ب ا
أمـرين فإنّ االفـتـراض األسـلم هو
افــتــراض الـــتّــوظــيف الــصّــحــيح
لألدوات الــــدّبـــلــــومـــاســــيّـــة بـــ

إمـبـراطـوريّـة الـسّـاسـة والـتّـحـلـيل
االســتـراتــيــجيّ لـواشــنــطن وبـ
ال وسياسة النّفس الطّويل آلهة ا
لــبـــكــ وبـــنــاء عـــلى كـــون أمــثل
الــقـيـادات في وقت الــعـالم الـراهن
ـوقفـيـة الـتي تـعنى هي الـقـيـادة ا
ــهـــام اخملـــتــلـــفــة أنّ األوضـــاع وا
تتطلب أنواعاً مختلفة من القيادة
أيّ أنّ أسلـوب القـيادة يتـغيّـر بناءً
عـــلـى تـــغـــيّـــر الــــظّـــرف واحلـــالـــة
ا ال ّا يعني  وقف القيادي  وا
شكّ فيه أنّ هـذه النّـظريّة الـسلـيمة
تــؤكّـد عــلى أنّه ال يــوجــد أســلـوب
قـــيـــادي واحـــد مـــنــاسـب جلــمـــيع

واقف. ا
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لــــذا فــــإنّ الــــعــــقل ووفق كـلّ هـــذه
ــعـــطــيــات وواقـع احلــال يــقــول: ا
ـــبــادرة "بـــأنّه ولالســـتــفـــادة من ا
(طــريق احلــريـــر اجلــديــد) حــسب
مصالح دولنا فإنّ ذلك يعتمد أوالّ
عـلـى صـنّـاع الـسـيـاسـة اخلـارجـية
في دولنا  واعتمـاد نظرية القياده
ــــوقـــــفــــيـــــة  ومــــدى قـــــدرتــــهم ا
وفـــعــالــيــتــهـم عــلى الــتّــوازن بــ
ــعــطــيــات عـلى أرض ــصـالح وا ا
الـواقع  لــهــذه الـرؤيــة احلـريــريـة
ـليـئة ذات الـدّمغـة اإلمبـراطـورية ا
ــــفــــعــــمــــة بــــاإلرادة والــــعــــزم وا
مالك والتّـاريخ ما دأب يـخبـرنا بـا
ؤلهـة لذاتها ـتعالـية ا تـفسّخة ا ا
ــــســـتـــعــــبـــدة لـــآلخــــرين عـــلى وا
هترئـة وصعود القوى صفحـاته ا
ــتــجــدّدة  األمــر الـدى اجلــديــدة ا
ؤشـرات الـتـغـير يـتـطـلب مـواكـبـة 
الــــــــدولى اجلــــــــيـــــــوســـــــيــــــــاسي
واالقتصـادى واخلطوط الـعريضة

لعالم مابعد احلداثة ".
ختاماً .. ماذا يريد العرب?

فـــهل نـــحن "الــعـــرب" نــلـــقى وزنــاً
لـــلــبـــحـــوث والـــدّراســـات ونـــضع
السيناريوهات لكل تغيّر دوليّ في
ـــــاضي الـــــقـــــريب وفي الـــــوقت ا

احلاليّ والقادم?
إذا كـانت اإلجـابـة بـ"نعـم" فعـلـيـنا
صالح امتهـان سياسة الـتّوازن وا
ـتـبـادلـة لـسـيـاسـاتـنـا اخلـارجـية ا

ومصاحلنا الدّاخلية.
وإذا كانت اإلجابـة بـ"ال" فلنـستمرّ
في تـخدّرنـا وجتاهـلـنا ديـنامـيكـية
خـارطـة الـعالم اجلـديـد ولـيسـتـمرّ
وضـعـنــا كـدول وظـيـفـيّــة طـفـيـلـيّـة
تـابـعيّـة انـبطـاحـية تـسـبح في فلك
جتـاذبـات الـدّول احملـوريـة وجتمع
حــبـــوب الــقــمح مـن عــلى أرصــفــة

الطرقات. .

2-تـــقــــلـــيـل اإلســـتــــهالك مـن قـــبل
. واطن ا

إذ أن اإلنـتـاج الـطـاقي حـسب قـوله
قـــد وصل إلى(6000 مـــيـــكـــاواط)
ـــــطــــلــــوب الــــعــــام ومــــجــــمــــوع ا
هو(22000 مـيـكـاواط) وبـإضـافـة
ـسـتـثـمـر (2000 مــيـكـاواط) من ا
وتــــقــــلــــيـل اإلســــتــــهـالك من قــــبل
ــواطن وإنـهــاء الــضــائــعـات من ا
اإلنـتـاج سـيـكـون هنـالك فـائض من
الطاقة الالزمة للتشغيل فيما ردت
ان عـلـيه الـنـائـبـة في مـجـلس الـبـر
حــنـان الــفـتالوي "إن مــا حتـدث به
خــيـال ــدرس ' الــســيــد 'مــصــعب ا
علمي لن يطبق على أرض الواقع".
 وفي لــــقـــاء مـع عـــضــــو مــــجـــلس
سـتـقل عن دولة الـقـانون الـنـواب ا
"كـاظم الـصيـادي" صـرح فـيه قائالً

بــاسم وزارة الـــكـــهــربـــاء الــســـيــد
ـدرس" في لـقـاء مـبـاشر "مـصـعب ا
ـــشــروع وضح فـــيه مـــا يـــلي: أن ا
ـعـلن عنه لـيس "خـصـخصـة" كـما ا
ا هي يـطـلق عـلـيه في الـشـارع وإ
عـقـود شـراكـة مع الـقـطـاع اخلـاص
أي "عـقـود استـثـمـارية" واسـتـناداً
ــــوازنــــة اإلحتـــاديــــة لــــعـــام الى ا
2017/2016 كمـا ب عـدم وجود
ـــشــــروع وأن جنـــاح فــــســـاد فـي ا
ـشروع يـعتـمـد على الـتعـاون ب ا
ــــواطن والــــدولـــــة وقــــد ضَــــمِنَ ا
ــشـــروع بــشـــكــله تــطـــبــيق هـــذا ا
الـــصـــحــيـح وبــدون  مـــشـــاكل; من

خالل:
1-إنـهــاء الـضــائـعــات من الـطــاقـة
ــــئــــة من والــــتي بــــلــــغت 60 بــــا

اإلنتاج.

(يومـيـة طـالعـيـلـنـة بسـالـفـة شكل
ومشروع شكل وباألخـير منحصل

شي).
تـظاهرين هذا مـا ينـادي به آالف ا
في العراق عند كل مرة تخرج بها
ـشـروع جـديـد تـقول حـكـومـتـنـا 
أنه لـصـالح الشـعب والـيوم لـديـنا
مـشـروع الـكهـربـاء اجلـديـد والذي
حـمل بـدوره عــدة عـنـاويـن مـنـهـا:
"خــصــخـــصــة الــكــهـــربــاء عــقــود
اخلـدمة واجلـبـاية عـقـود الشـراكة
مع الــــقـــطــــاع اخلـــاص وعــــقـــود
اسـتـثـمـار الـكــهـربـاء" مـهـمـا كـانت
الــتـــســمـــيــة فــالـــفــكـــرة أصــبــحت
واضـحـة لـلـعـوام بـيـنمـا اخـتـلـفت
األراء مــنــهم من يــرى أنـهــا افـضل
مـن الـبـقــاء حتت رحـمــة "أصـحـاب
ـولـدات" ومـنـهم مـن يـعـتـبـر هذا ا
شـروع إجحافـاً في حقـهم بسبب ا
أجـور اجلبـاية فـخرجـوا مطـالب

بإلغائه.
W¹U³ł ŸËdA

ـعـتــرضـة عـلى تـعـالت احلــمالت ا
مـشـروع جــبـايـة الـكـهــربـاء مـنـهـا
حــــمــــلــــة "لـن نــــدفع" في الــــكــــوت
والــنـــاصــريــة كــمــا طــالب مــئــات
ـسـتـثـمـر في ـتـظـاهـرين بــطـرد ا ا

محافظة ذي قار.
في مقالي هذا لن أحتيز لفئة دون
أخـــــرى فـــــلــــسـت أقـــــول أن هــــذا
شروع هو سرقة كما أنني لست ا
ـواطن مـخطئـ تماماً أقول أن ا
بـــإعــتـــراضـــهم بل إن هـــدفي هــو
عـرض ما اسـتطـعت أن أجـمعه من
إيـجـابـيـات أو سـلبـيـات وأطـرحـها
هـنا بتـفصـيل مبـسط فكـلنـا اليوم
ــطــلق بــحــاجــة لــفــهم مــا يــدور 

احليادية. 
بعد اللـغط الكبيـر الذي حصل منذ
ــتــحــدث ــشـــروع خــرج ا إعالن ا

ــوجب هـذا الـعـقــد نـفط الـعـراق
شـتري عن إداء في حـال تقـصيـر ا
ــسـتــثـمـر وفي الـتــزامـاته جتـاه ا
حــــال عـــدم دفـع مـــبــــلـغ الـــطــــاقـــة

اجملهزة.
تـرتبـة على الـكفـالة أمـا الشـروط ا
السيادية هي مـشكلة كبرى أثارت

عالمات إستـفهام عـديدة فكيف 
التوقيع على مثل هذه البنود:-

1- دفع مطالب الدائن للمستمثر
"أي نـدفع له جمـيع مـا يدين به من

قروض ألي بنك دولي".
ـــبــالغ الـــتي ســاهـم بــهــا 2-دفع ا

شروع. ستثمر في بناء ا ا
ـــالــيــة الـــتي كــان من ـــبــالغ ا 3-ا
ـــفـــتــرض إســـتالمـــهـــا إلى حــ ا

إنتهاء العقد.
W UHJ « ◊Ëdý

ـستثـمر في حال عدم كما يـتمكن ا
الـوفـاء بشـروط الـكفـالـة السـيـادية
أن يـــقــدم الـــعـــقــد ألي بـــنك دولي
وتـصـادر أمـوال الـدولـة وبـالـتالي

الدفع باإلجبار.
ـصـالح الـتي اسـتـوجـبت مـا هـي ا
الـتـوقيع عـلى مـثل هـكذا عـقـد? ما
الـذي يـضـطـر حـكـومـتـنـا أن تـرهن
ـشـاريع ـتــلـكـاته  نـفط الـعـراق و
وعقود غـير مجبريـن على إبرامها
لمَ ال تـــنــشئ احلــكــومــة مــحــطــات
إنـــتــاج طــاقـــة بــدالً من شـــرائــهــا
مــادمــنــا قــادرين عــلى دفع مــبــالغ
طائلـة للمـستثـمر? وبدالً من إبرام
عــقــود تــتــضــمن ســرقــة وإبــتـزاز

واضح من غير إخفاء.
ولــــــــكـن مـن ســــــــيــــــــســــــــمـع ومن
ســــيــــجــــيب!!! إن كــــان أعــــضــــاء
احلـكــومـة أنـفـســهم غـيـر مــتـفـقـ
حول هذا األمر فما الذي يقع على
ــواطن اجملـــبــر عـــلى دفع عــاتـق ا

مبالغ اجلباية شهرياً.
قد جـفت الدمـاء منـا ونحـن أحياء
وبـليت األحـوال أصبـحت السـرقة
عالنــيــة ولــيس ســحــبــاً من حتت
الـــوســــادة كـــمــــا كـــانت مـن قـــبل
ـنوال ويـستـمـر احلال عـلى ذات ا
دون خـــــروج شـــــخـص واحـــــد من
تلك ولو نـصف ضمير احلكومـة 
حي يــبـــ احلــقـــيـــقــة كـــمــا هي;
لـنــعـرف مــا نـحن مــقـدمــون عـلـيه
ليـخبـروا أن هذه اخلـصخـصة هي
من صـاحلـنـا  وأنهـا سـتـمضي من
غـيـر تـلكـؤات أو أخـطـاء لنـتـعاون
ا يـخـدم صـاحلـنا مع احلـكـومـة 
وصـالح الـدولة لـكـنـهم أبوا إالّ أن
يـقـدمــوا مـصـاحلـهم الــشـخـصـيـة
ـا ـ الـصـدق واألمـانـة  وقـطع 

يترتب وواجباتهم جتاهنا.

"أي مـشـروع تطـرحه احلـكـومـة هو
سـرقـة للـعـراق" وأن الـدولـة حسب
قــــوله "أفــــلــــست" فــــطــــرحـت هـــذا
شـروع "اخلصخـصة" لـتسرق من ا
خـالله أمــوال الــعــراقـــيــ لــتــســد

حاجتها من األموال.
ـــشــــروع هي  آلـــيــــة عــــمل هــــذا ا
كــالـتـالي نـحن نـحـتـاج إلى إنـتـاج
طـاقـة إضـافي لـيسـد نـقص الـطـاقة
احلــــاصل فـي الــــعــــراق فــــقــــامت
احلـكـومـة بـإبـرام عـقـد مع الـقـطـاع
ـوجبه سـتثـمر" يـقوم  اخلـاص "ا
بإنتاج الطاقـة في محطات وبيعها
للحكومـة أما الوقود الالزم إلنتاج
الـطاقـة وعمـليـات نقل وتـوزيع تلك
الـطــاقـة فــهـو من شــأن احلـكــومـة
ـسـتـثـمـر ولنـتـعـرف أكـثر ولـيس ا
عـلـى شـروط هـذا الـعـقـد وهـذه هي

الصدمة والطامة الكبرى.
شــــــروط عـــــقــــــد الــــــشـــــراكــــــة مع
ـسـتثـمـرين كـما وردت من جـلـسة ا
الــنـــواب بــعـــد اســـتــجـــواب وزيــر
الـكـهربـاء والـتي صرحت عـنـها "د.
حــنـان الــفــتالوي" عــضــو مــجـلس

النواب:-
تفق عليها بالغ ا 1-يتوجب دفع ا
في الـعقـد لـلـمـسـتثـمـر بـعـد تـوقيع
الـعـقـد حتى وإن لـم تسـتـخـدم تلك

شتري. الطاقة من قبل ا
1-فـي حــــــــال عـــــــدم تــــــــوفــــــــيـــــــر
الوقود(الغاز) الالزم لتوليد الطاقة
تـبقى الـدولة مـلزمـة على دفع مـبلغ
الـطـاقـة اجملـهــزة إلى حـ إنـتـهـاء

مدة العقد.
1-كـفالـة سيـاديـة إذ رهنت الـدولة
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ــشـاكل واكـثــرهـا تـعـقــيـدا الـتي تـواجه من اكـبـر ا
الـبــلـدان وتـكــون عـائـقــا امـام تـطــورهـا وتـقــدمـهـا
شاكل الداخلية واحلروب االهلية وازدهارها هي ا
الــتي تــدمـر الــوطن وتــبــدد ثــرواته وتــهـدر ارواح
ــواطــنــ االبــريـاء هــدرا ويــعــتــبــر الـعــراق من ا
ـــشـــاكل الـــبـــلـــدان الـالمـــســـتـــقـــرة الـــتـي كـــانت ا
ـشاحـنات واحلـروب الداخـليـة اهم اسبـاب عدم وا
اســتــقــراره وضــيـاع ثــرواتـه هـبــاء وذلـك بـســبب
شـعور ابـنـاء قـومـيـات مـعـيـنـة بـالـغ والـظـلم من
ــتـــبــعــة ضـــدهم من قــبـل االنــظــمــة الــســيـــاســة ا

تعاقبة على احلكم في العراق. والشخصيات ا
بعد 2003 كان هناك فرصة ذهـبية لتأسيس عراق
ــقـــراطي حــضــاري يــحــفـظ حــقــوق مــواطــنــيه د
ــظــالم ويــصــون كـــرامــتــهم ويــعــوضــهـم عن كل ا
والويالت واالهانات التي ظلت تالحقهم لعقود من
الـزمن بـسـبب الـسـياسـة الـعـوجاء الـتي مـارسـتـها
تـعاقبـة على احلكم مـنذ تأسـيس الدولة االنظـمة ا
الـــعـــراقــيـــة خــصـــوصــا وان الـــقــسم االعـــظم من
مسؤوليه وقادته اجلدد قـضوا عشرات السن من
عـــمــرهم مالحــقـــ خــارج الــبــلــد بـــســبب ارائــهم
الـسيـاسية اخملـتلـفة عن الـنظـام احلاكم لـكن الذي
حــدث ويــحــدث هـــو عــدم االســتــفــادة من اخــطــاء
ـآسي بـصـورة ابـشع وان كانت ـاضي وتـكررت ا ا
من نـوع مـخـتــلف حـتى ان الـكـثــيـر من مـعـارضي
الـنــظـام الـسـابق اصــبـحـوا الــيـوم بـعـد تــسـلـمـهم
للسـلطة ومقـاليد احلكم يـنتهجـون نفس االسلوب

ان لم يكن اسوأ الدارة البلد.
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مضى على استفتاء اقليم كردستان العراق في 25
اضي اكـثر من خـمسة اشـهر ولـيس هناك ايلـول ا
اي مؤشر لـتطبيع االوضـاع وحتسينـها ب اربيل
وبغـداد سوى تـصريحـات اعالميـة تبشـرنا بـتقدم
بـاحثـات ب اجلـانبـ دون تلـمس اي تغـيير او ا
ـزري الــذي يــعـيــشه الــشـعب حتـسـن في الـواقـع ا
الـكــردسـتـاني جــراء انـقـطــاع رواتـبه مـنــذ سـنـ

ـيـزانـيـة اخملـصـصة بـسـبـب االمـتـنـاع عن صـرف ا
القـلـيم كـردسـتـان اثـر خالفـات سـيـاسـية لـم حتسم
حلـــد الــيـــوم ومــا زاد اخلالف حـــدة هــو تـــمــريــر
ميـزانـية الـعراق لـعام  2018باالغـلـبيـة دون االخذ
بنظر االعتبـار مقاطعة الكتل الـكردستانة ورفضها
للـمـيـزانـية بـشـكـلـها احلـالي اثـر خـفض احلـكـومة
ئـة بعد العـراقية خملـصصـات االقليم الى  12.6با

ئة في السنوات السابقة. ان كانت نحو  17با
ـواطن العـراقي عمـوما مـا يثـير االسـتغـراب لدى ا
ــواطـن الــكـــردســتـــاني خـــصــوصـــا هــو بـــقــاء وا
اخلالفـات على حـالهـا او باالحـرى اشتـدادها في
وقت يـدعي فـيه كال الـطـرفـان بـاللـجـوء واالحـتـكام
ـشاكل الـعالـقة الى الـدستـور حلل كل اخلالفات وا

بـ الـطـرفـ رغم اعالن حـكومـة اقـلـيم كـردسـتان
وتـأكيدهـا على احـترام تـفسـير احملـكمـة االحتادية
الـعـلـيا لـلـمـادة االولى من الـدسـتور الـذي ال يـجـيز
ـهـا لـكـافـة االنـفـصـال وال يـســمح به وكـذلك تـقــد
ـسـاعـدات الالزمـة لـلـجـان الـفـنـيـة الـتـسـهـيالت وا
ـهامها في شكلـة من قبل بغداد لـلقيام  اليـة ا وا
االقـليم وهـذا يدل عـلى ان الـدستـور الذي يـريدون
تطـبيقه لـيس سوى وسيـلة لتـنفيـذ غايات مـدفونة
وتــمــريــر مــصــالح شــخـصــيــة بــعــيــدة عن هــمـوم

ومصالح الشعب.
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ان اسلـوب بغـداد في التـعامل مع اربـيل من حيث
طارات وقطع الـرواتب واالحتكام الى القوة غلق ا
ـبــدأ االغـلــبـيــة واالقـلــيـة او الــغـالب والــتـعــامل 
ــشــاكل لــيس بــافــضل اســلـوب ــغـلــوب حلل ا وا
للتـعامل مع االخر ومـواجهته خـصوصا واذا كان
شـاكل بل ـرونـة الالزمة حلـل ا ـقـابل قـد ابـدى ا ا
بالـعكس من ذلك يؤدي الى نـتائج سلـبية وكـارثية

دى البعيد. على ا
ـعـلـنــة والـتـصــريـحـات االعالمــيـة الـتي الـوعــود ا
تطرب االذان وتبـقي البطون خـاوية اصبحت مادة
نـــافــذة الــصـالحــيــة وغـــيــر صــاحلــة لـالســتــهالك
والتـصديق! فاذا كـانت بغداد صـادقة في ما تـعبر
عـنه من حـيـث كون مـواطـني االقـلـيـم مواطـنـ من
الـدرجــة االولى شـأنـهم شـأن مـواطـني احملـافـظـات
العراقـية االخرى عـليهـا فتح مطـارات االقليم امام
واطـن واطالق رواتب مـوظفي االقـليم ومن ثم ا
الــبــدء بـــحــوار جـــدي لــوضع حـــلــول دســـتــوريــة
ـشاكل وقـانونـية دائـميـة وليس تـرقيـعية جلـميع ا
واخلالفات بـ الطرفـ والشـروع من جديد لـبناء
وطن يـسـوده الـدستـور ويـحـكـمه القـانـون ويـحفظ
ــواطن بـغض الـنـظـر عن كل االنـتـمـاءات حـقـوق ا
واذا كـان ذلك صـعـبـا عـلى الـطرفـ النـعـدام الـثـقة
ـتـحدة بيـنـهـمـا حالـيـا فـيمـكن االسـتـعـانة بـاال ا
وغـيــرهـا من الـدول الــصـديــقـة الـتي عــبـرت مـرارا
وتكرارا عن استعدادها للوساطة ب الطرف ومد
جـسـور الـتـفـاهم بــيـنـهـمـا تـمـهـيـدا التـفـاق نـهـائي

ودائمي ينهي كل اخلالفات ابديا.
استمرار احلال على ما هـو عليه لن يفيد اي طرف
بل يزيد الـكره واحلقـد والعداوة ب ابـناء الشعب
الــعـراقي واذا كـان قــادة الـعـراق اجلــدد يـحـسـون
ـسـؤولـيـة فـعـلـيـهم ادراك وفـهم الـوضع الـراهن بـا
ومحاولة احـتوائه وايجاد احلـلول الالزمة باسرع
شـاكل وزيادة الشروخ كن وليس تـعميق ا وقت 
بـ الـشعب اللـهـائه واستـغـبائه لـتـحقـيق مـصالح

شخصية على حساب دماء ابنائه.
 صرخـة:- ال تعـظمـوا نفـوسكم من جتـويع الشعب

وتدمير مستقبله.
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