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عـلى الـرغم من كـثـرة الـدراسات
ـــــؤتـــــمـــــرات والـــــبـــــحـــــوث وا
والــنـــدوات الـــتي عـــقـــدة داخل
وخــــارج الـــعــــراق اخــــرهـــا في
الكـويت  صدر عـنهـا الكثـير من
الــتــوصــيــات والــقــرارات حـول
ـــــــالي مـــــــواضــــــيـع االصالح ا
واالقتـصادي ومـكـافحـة الفـساد
وغـــــســــــيل االمــــــوال حـــــتى ان
مـلـفــاتـهـا مألت مــكـاتب االمـانه
العـامة جملـلس الوزارء والتي ال
تـزال تــنـتـظــر من يـنــفـذهـا وفي
ضوء ذلك اطرح االراء التالية . 
ـــــــــــكـن جنــــــــــاح اي اوال ً : ال 
ــــــالي ســـــيــــــاســــــة لـالصالح ا
واالقتـصادي ومـكـافحـة الفـساد
ـا بـقي من سـاهم في تـدمـير طا
االقـتـصــاد الـعــراقي واوصـلـوه
على ما عليه االن (  اقل ما يقال
عـــنه مـــتـــخـــلف في قـــطـــاعـــاته
االنـتاجـية واخلـدميـة   وارتفاع
نــــسب الــــبــــطـــالــــة مــــتــــعـــددة
التـسمـيات والتـضخـم الركودي
ـــوه االقـــتـــصــادي ) وتـــراجع 
حـــتى ان الـــكــــثـــيـــر من هـــؤالء
تــســـارعـــوا الى ارتــداء عـــبــاءة
االصالح ومـكافـحة الـفسـاد منذ
االعالن عـــنــهــا من قـــبل رئــيس
الــــوزراء وهم يــــتــــنــــافــــســــون
ــزايــدات مـن خالل احلــديث بــا
والدعوه في القـنوات الفضائية
ــالي الـى مــكــافــحــة الـــفــســاد ا

واالداري ( الــيـس هــذا مـــدعــاة
لـلـتـعـجب وعالمـات االسـتـفـهام

الالمنتهيه ..?! ) 
ثــانــيــا ً : يـــتــفق اجلــمــيع بــأن
اجتياح االرهاب الداعشي لعدة
مـــحــافــظـــات تــشــكـل اكــثــر من
نــصف مــسـاحــة الــعـراق لــعـدة
سنوات اسـتباح مدنـها تدميرا ً
ـــوردهــا وثـــرواتــهــا ونــهـــبــا ً 
واطن تلكات احلكومة وا و
حتى حتريرهـا وحتقيق النصر
ــســـلــحــة بــجـــهــود قـــواتــنـــا ا
واحلـشد الـشـعـبي والعـشـائري
وبــــأشـــراف مـــبـــاشـــر من قـــبل
ـسـلـحة الـقـائـد العـام لـلـقوات ا
اعــطى خاللـهــا شـعــبـنــا قـوافل
ـعـوق الـشـهـداء واجلـرحى وا
اليـ من وتــشـريـد وتـهـجـيـر ا
ســاكـــنــيـــهـــا الى مــركـــز ايــواء
تـــتــصــدق عـــلــيــهم مـــنــظــمــات
اقـــلــيـــمــيــة ودولـــيــة مـن جــهــة
ويسـرق مـن يسـرق مـن االموال
اخملـصـصـه لـرعـايـتـهم . وحـتى
تـواطـئون اليـوم لم يـعـلن عن ا
واخلونـة الذين اتاحـوا الفرص
لـــهــــذا االجــــتــــيــــاح االرهــــابي

ومحاكمتهم. 
ثـــالـــثـــا ً : هـــنـــاك الــعـــديـــد من
ـا كـانت محل االسئـلـة التـي طا
نقـاش وحوارات في الـعديد من
ـــــــؤتـــــــمــــــرات الــــــنـــــــدوات وا
االقـتصاديـة عقدت مـنذ سنوات

وحتى االن حـول االمور االتية :
{ مـــتى ســيـــصل االســتـــثــمــار
االجنبي ( رؤس اموال وخبرات
وتـكـنلـوجـيـا الى الـعـراق ) على
الــــرغـم من تـــــشـــــريع قـــــانــــون
االسـتــثـمــار االجـنـبي مــنـذ عـام
ــــتـــعـــددة  2006وتـــعــــديالته ا
وجــوالت وفــود عــراقــيــة بــاعال
سـتـويـات احلـكـومـيـة وهـيـئة ا
االستثمار الـوطنية التي شملت
عــــشــــرات الــــدول  اخـــرهــــا في
الـكــويت والـيـابـان ولم يـتـحـقق
مـنهـا اي نفع لـلعـراق حتى االن
وبــــقي احلــــال من احملـــال وألن
االجـــابــــة عـــلى هــــذا الـــســـؤال
واضحه ومعروفة للجميع وذلك
بـسـبب الـظـروف والـبـيـئـة غـيـر
شـجعة لـلمستـثمرين االجانب ا

للمجيء الى العراق . 
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ـــــطــــــلــــــوب حتــــــقـــــيـق االمن ا
واالســـــــــتــــــــــقــــــــــرار واالصالح
ــــصـــــاحلــــة االقـــــتــــصـــــادي وا
اجملــتـــمــعــيـــة والــقـــضــاء عــلى
ــالـي واالداري وهـذا الــفـســاد ا
وحــــده ســــوف يــــدعــــو الــــدول
االجنبـية وشركاتـها للقدوم الى
الـعــراق بــحــكم تــوفــر عــشـرات
الــفـــرص العـــمــار الـــقــطـــاعــات

االنتاجية واخلدمية.
ــــاذا لم يــــتــــحــــقق اعــــمـــار  }
وتــطــويـر مــحــافــظــات الــعـراق

ــا الــوســطى واجلــنــوبــيــة طــا
كـانت واحلمـد لله في مـنأى عن
االرهـاب الـداعـشي حـتى بـقـيت
ــــــشـــــاريـع الـــــتي عــــــشـــــرات ا
خصـصت لـها االمـوال واقـيمت
االحــــتــــفــــاالت لــــوضع حــــجـــر
االســاس لـهــا ولــكن ضـلت دون
تــنـفــيـذ . والــســؤال اين ذهـبت

هذه االموال ? 
{  أين مصـير مئـات الدراسات
والـبــحــوث واالسـتــرتــيـجــيـات
الــوطـنــيـة خملـتــلف الـقــطـاعـات
االنـــتــاجــيــة واخلـــدمــيــة الــتي
صرفت علـيها مالي الدوالرات
من خالل دول ومـنظـمات دولـية
والــتي ال تـزال مــحــفـوظــة لـدى
االمـانـة الـعامـه جمللـس الوزارء
لم تاخذ طـريقـها الى الـتنـفيذ ?
اال يــــتـــطـــلب االمــــر مـــســـآءلـــة

سؤول عنها.? ا
{ أيـن اجـــراءات احلـــكـــومـــات
الــسـابـقـة واحلـالـيــة لـعـمـلـيـات
تـهـريب الــنـفط اخلــام الـعـراقي
من عـــدة مـــنـــاطق فـي الـــعــراق
وبـتــســهــيالت مـن دول اجلـوار
الــتي هي االخـــرى تــســاهم في
هــذه الــسـرقــات وذلك من خالل
ــكــامن الــنـفــطــيــة احلــدوديـة ا
ـشـتـركـة سـواء بـطـرق احلـفـر ا
ائل نـاهيك ـباشـر او احلفـر ا ا
عـن تـهـريب ثـروات ومـقـتـنـيـات
عـراقيـة يـنـدر وجـودها في دولً

اخرى ومنها االثار . 
ـاذا االصرار عـلى احتـساب  }
اســعــار الـصــادرات الــنــفــطــيـة
باسعار خـاصة بالعراق حصرا
ً ولـيس بـاالسـعـار الـسـائـدة في
اسواق الـنفط الدولـية او نفوط
دول اجلوار دليـل ذلك احتساب
سـعـر الـبـرمـيل في مـوازنـة عـام
 2017بـ ( $45) عــلـمـا ً بــأنـهـا
كــــانـت تـــــتــــراوح ( 50-$ 54)
وفي مـوازنـة عام  2018اصرت
احلـــكـــومـــة الــــعـــراقـــيـــة عـــلى
احــتــســـاب ســعــر الــبــرمــيل ب
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($46) ايضـا ً في ح يـباع في
االسواق الـدولية و دول اجلوار
مـــا بـــ ( 65- $ 71) (االمــــــر
ـوازنــات الـعـراقـيـة الـذي تـرك ا
في عـــــجـــــزا ً دائـــــمـي وتـــــوجه
احلـكـومه لالقـتـراض من الـدول
ـالـيـة االجـنـبـيـة ـؤسـسـات ا وا
ا سيـبقي الـعراق ومـستـقبله
ـــديـــونـــيه مــرهـــونـــا ً بـــهـــذه ا
وفــــوائــــدهــــا وادخــــاله ضــــمن
ــديــونـة في مــجــمـوعــة الـدول ا
وقت كان قد وصلت موازنة عام
2013 الى ( 100 مليار دوالر).
ـــاذا ســـكـــوت الـــرئـــاســـات  } 
الثالث عن اجراءات هيئة احلج
والــعــمــرة في االصــرار عـلى ان
يـــقـــوم احلـــجــاج حـــتـى قـــرعــة
ـئـة من  2023 بـتـسـديـد 50 بـا
تــكــالـــيف احلج والــتـي تــشــكل
مــبـالغ كـبـيـرة جـداً جـدا ً حتـقق
اربــاحــا وفــوائـد لــهــيــئـة احلج
والــــعـــمــــرة وتــــزيـــد مـن كـــاهل
احلجـاج . الـيس هذا يـتـعارض
مع قـول الـله سـبـحـانـة وتـعـالى

(من استطاع اليه سبيال ) . 
رابـعا ً : ان االعالن عن مـكافـحة
ــا ـــالي والـــتي طـــا الـــفـــســاد ا
وصــفت من قــبل الـســيـد رئـيس
الـــوزراء بـــنــــعـــوت مــــنـــهـــا ان
الي وجهان االرهاب والفـساد ا
لــــعــــمـــلــــة واحــــده وان من اهم
اســبــاب االرهــاب هــو الــفــســاد
ــــالي دون اتــــخــــاذ اجـــراءات ا
قانـونيـة وسريـعة لـلقضـاء على
الــفــاســدين االمــر الــذي تـركــهم
يستـبيـحون االقـتصـاد العراقي
ومــوارده وثــرواته وتــهـريــبــهـا
الـى خـارج الــعــراق او الــتـوجه
ألسـتــثـمـار امـوالـهم احلـرام في
مشاريع خدمـية تدر لهم ارباحا
ً كـثيرة من قـبيل غـسيل االموال
دارس االهلية وذلك في انشاء ا
واجلـامـعـات والـكلـيـات االهـلـية
ـــطــاعم ومـــراكـــز الـــتــســـوق وا
الـفـاخــرة والـعـمــارات الـفـاخـرة

من الــشــبــاب حــريــة الــزيــان (بــريــكي
ـــلـــبس واالغـــاني  و ـــيــــوعـــة)  وا وا
يــســانــدون حــيــتــان احلــكم يــروجـون
ـدنـي و.....!!! وعـنـدمـا تـقراء لـلـحـكم ا
نـتـاج جـهـود كل هـوالء مجـتـمـعـة ترى
الـتـزويــر بـالـشـكل الــذي يـتـحـدث عـنه
(اطـراف الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة) وتـرى
الـفــاسـدين في اوج قــوتـهـم ويـهـددون
ـنـعـهم بـشـر االنـتـقـام والـشـبـاب من 
ــلــونـة حــدث بال حـرج فـي الـنــوادي ا
عــلى طــريـقــة الــشــوارع اخلـلــفــيـة في
ـارس في عقر ارسـون ما ال الغـرب 
صدر االصلي في لندن و باريس دار ا
و قمتـهم االعلى واشنـطن ..والينسون
تـسـجـيل اجنـازاتــهم وتـوزيـعـهـا عـلى
(تــويـتـر و اخـواتـه..!!) لـيـظـهـروا دون
خجل وجه العراق احملرر منذ 2003.
ـعـنـون (تـمـرس في واتـذكـر حتـلـيـلي ا
الـفــ ام انـغالق مـنــظم لـبــقـاء احلـال
علـى ماهـو علـية - ص 49- 62 كتاب
الــكــرد والــتــحــدي الـظــلـم في الــشـرق
االوسط  –طـبـعـة الـسـلـيـمـانـيـة ) وهو
حتلـيل كتبـته عن دراسات تـتحدث عن
الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة  ‘مـنـهـا دراسة
(االســـتــاذ بـــاقـــر يـــاســ بـــعـــنــوان :
شــخـــصــيـــة الــفـــرد الــعـــراقي / ثالث
صـفات سـلـبيـة خطـيـرة : التـناقض ‘‘
الـتـسـلط  ‘‘الـدمـويـة) وهـا نـحن نـقـرأ
مـــايــقــال عـن (نــتــائج ارقـى انــتــخــاب
اجــري من خالل (الــعـقل االلــكـتـروني)
والـذي يـعتـبر عـملـيـة خداعـية مـشيـنة

ـواطن) ولـكن لم ينـته الـتـصويت في ا
ـــراكــز  ‘حـــتى رفـع اصــوات بـــعض ا
اجلهات التي  لهـا وزنها على الساحة
بــأن أالجـهــزه االلـكــتـرونــيـة اخــتـرقت
ــــواطن الـــــعــــراقي ونــــقل اصـــــوات ا
ووزعـــهــــا حـــسب رغــــبـــة االجـــهـــزة "
ــقــراطــيـة ــصــنــعــة من كــوريـا الــد ا
....ولـيس كـوريـا الـديـكـتـاتـوريـة " ...!!

ولله في خلقه شؤون ...!!
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وكلما حتدث هـذه االمور (اجلريئة في
الـــعــراق اجلـــديـــد ..!!) اتــذكـــر تــأريخ
االحزاب العراقية العريقة الوطنية من
دارس العلـمانية بـيمينهم متخـرجي ا
و يـسـارهم و شعـاراتـهم مالـئـة الدنـيا
وشـاغل االهـوار واجلـبـال طـوال اكـثـر
من مئة عام من جانب ومن جانب اخر
أراجـع صـــــــدى (كـل هــــــــذه االبـــــــواق
االمــريـكــيـة من اذاعــات سـوا و احلـرة
عـراق " طـبـعـا مـنـطـلـقـ من واشـنطن
كـعـبـة الـعـشـاق االمـريـكي الـهوى وهم
ـعـاني السـامـية يـدرسـون العـراقـي ا
ـقـراطيـة وتـبـادل احلكم بـطـريـقة لـلـد
مـايــجـري في الـبـيت االبـيض و اعـداد
اكـثـر مـن حـاجـة العـراق مـن مـنـظـمات
ـدني يعمـلون كخلـية النحل اجملتمع ا
فـي صــفـــوف اجملــتـــمع الــعـــراقي يــدا
ـرأة ومـعنـى احلكم فـعـون عن حـريـة ا
دني و يـحاسبـون بشفـافية  مـتميزه ا
ئات الفـساد ويـعلـمون الـعشـرات بل ا

قـيل الـكــثـيـر عن مـامـتــوقع من نـتـائج
االنـتخـابـات التـشريـعـية في الـعراق و
وابـرز الــتي  في  12/ 5 / 2018 . 
ظــاهـــرة من مـــاقـــيل هـــو مــا يـــحــاول
تصويره بان العراقي سينتقمون من
(الـفـاسـدين) الـذين يـسـرقـون كل شيء
( ا فـيه (امل العـراقي قابل لـلسـرقة 
ـكنا   ‘في تلك االيام أن  ‘ولكن كان 
تـقــرأ في وجـوه الــكـثــيــرين من الـذين
(الحـــول لـــهم وال قـــوة) احلـــزن النـــهم
ـا (مهيء و مـخطط) كانـوا يشـعرون 
خــلف انـشـغـال الـنـاس بـ(احلـرب عـلى
ؤسسات الفساد) والتـوجه الى بناء ا

الدستورية احلقيقية .
اغـرب مـا كـان في عـمـلـيـة االنـتـخـابات
هــو تــرويـج غــريب ومــكــثف يــطــمــئن
ــســتــقــلـة ــفــوضــيــة ا الــنــاس بـأن (ا
لالنتخابـات " والعالم يعـرف انها غير
ـقــايـيس حـيث ومـنـذ مـسـتـقــلـة بـكل ا
تـاسـيـسـها يـتم اخـتـيار اعـضـائـها من
قــبـل اطــراف مــشــاركـة فـي الــعــمــلــيـة
كن الـسيـاسـية ولـكل منـهم مـرشح ال
ثل ذلك الـطرف بكل قوة ان يرفض و
ــفــوضــيــة " وهي في بــرنــامـج عــمل ا
رصـاد ضد اي كـانت يطـمـئن أنهـا  بـا
مـحـاولة لـلـتـزوير حـيث صـرف " والله
اعلم كم صرف " الكثير لشراء االجهزة
االلــكـتــرونـيــة الــعـصــريـة " ذو الــعـقل
نع اي الديـكتـاتوري اليـقبل الـلعب " 
مــحـاولــة لــلـتــزويــر اوسـرقــة اصـوات

مـدروسـة من انـقـرة  ‘ومـتـوج كل هـذه
ـبـاركه وتــأثـيــرالـتـدخل الـتــحـركــات 
االمــــريـــكـي بل تــــلـــعـب دور مـــخــــطط
لـضـمـان الـتـوازنـات بـ كل هـؤالء في
حدود يضـمن الهدف االمـريكي اساس
نع اصطدام بـ مصالح اجلميع او 
من في الــسـاحـة  ‘ويــخـدع نــفـسه من
يـعــتـقـد أن االدارة االمــريـكــيـة حتـارب
(باي شكل جدي) الوجود االيراني في

العراق ...!!
من افــرازات هــذه الـصــورة أن كل  من
يشترك في االنتخابات في العراق منذ
2003) عدا  بعض االسـتثنـاءات) عند
البدء بالعـملية  يتـجهون الكل بحسب
حـــــســــــاب (الـــــربح واخلــــــســـــارة في
الــتـــحــالـف خــارج االرادة الـــوطــنـــيــة
الــعــراقــيـة) لــلــتــاثــيــر عــلى الــنـتــائج
(مالحـظـة : اكـثـر من 160 من اعـضـاء
ــان الــعــراقي لــهم اجلــنــســيـات الــبــر
زدوجة ...!!!) وجـهدهم يهـدف خدمة ا
مــــصـــالح تــــلك الـــقــــوى اخلـــارجـــيـــة
ـتـصـارعـة عـلى ارض الـعـراق وليس ا
قـراطية لبناء مستقبـل (توجهات الد
ارادة الــعـراق  ‘‘أال قــلــيل مـنــهم وهم
ـــجـــربــ فـي خـــدمــة مـــحـــاصــريـن 
شاركة اخلارجية   التي يُـراد للقوى ا
فـي االنـتـخــابـات أو (الــفـائـزة)  فـيــهـا
خـدمــة مــصـالـح مـحــورين قــويـيْن من

خارج البلد.
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ـــــــواطن يُـــــــشــــــارك في اكــــــيــــــد  أن ا
قراطية) التي تتطـور تاريخياً ‘ (الد
فـي الــــعــــراق  ‘ومن بـــــعــــد االنــــقالب
الــعـــســـكــري في  1958حـــيث اســـقط
جتـربة الـبـناء  ارادة االمـة الـعراقـية ‘
لم يـحـصل أن يجـرى عـمل منـظم لـتلك
ـشـاركـة بـشـكل مـنـظم يـدعم الـتوسع ا
ومنذ الوعي لـلمـواطن بضرورة ذلك  ‘
ذلك الوقت حتول العراق بابا مفتوحا
(بشـكل واسع احـيانـا و اقل في بعض
ـراحـل) لـلــتــدخل االجـنــبي وضــعـوا ا
اســســا و نــظــمـوا الــعــمل  ‘لــذا نـرى
وبـــوضــــوح أن نــــتــــائج عــــمــــلــــيـــات
االنـتـخــابـات (حلـد هــذا الـوقت) تـاتي
بـــشـــكل او اخــــر عـــلى وقـع الـــتـــدخل
اخلـــــــارجي  ‘وصح مـن قــــــال حــــــول
ـوضـوع : ليـست نـتـائج االنتـخـابات ا
ـترتبـة على العـملية فقط بل الـنتائج ا
االنـتـخــابـيـة جلـهــة أن مـا كـان هـو مـا
سـيـكـون وأن موارد الـبـلـد إما سـتُـهدر
أو أنـها سـتؤول في نـهايـة النـهار إلى
قوى خـارجـيـة مـرئـيـة أو غـيـر مـرئـية.
أمـا الـبـلد عـلى مـا يعـنـيه الـبلـد كـدولة
ومـجــتـمع وحــقـوق وتــوزيع لــلـمـوارد
فيـصـيـر أسيـراً أو رهـيـنـة التـحـالـفات
ـصـالح بـ قـوى في داخل وتـرتـيـب ا
الـبـلد وقـوى خـارجـها. وتـكـون عمـلـية
االنتـخـابـات غـطـاءً كالمـيـاً وسـيـاسـياً

وقانونياً لهذه الترتيبات. 
{ وقــبل اخلــتــام : تــقــول احلــكــمــة /
عندمـا تعرف أن  احالمك حتولت  الى
تـراب فـاعــلم انه حـان وقت الـكـنس ...

والله اعلم

ـسكـ العـادتة الى بـالـعقل الـعـراقي ا
ـربع االول من احلـيـرة وعـدم  وجـود ا
ضــوء لـرؤيــا واضــحه حـول مــصــيـره
ذكور : اتذكـر ما خـتمـنا به التـحلـيل ا
(...اذا ماذا كان يفعل مـنذ الثالثينيات
فـكرين وقـادة اليـسار ـاضي ا الـقرن ا
ـقـراطـيـ حملـاربـة والـوطـنـيـ والـد
جــذور الــتــخــلف واجلــهل والــنــعـرات
ذهبية في هـذا البلد وهم طوال هذه ا
الـسـنـوات كـانـوا يـطـبـلـون في الـعراق
بشعـاراتهم النـضاليـة البراقة ?) واالن
وبــعــد مـرور  16عــامــا عــلـى (حتــريـر
الــــــعــــــراق) لـــــيـس فـــــقـط من احلــــــكم
الـديـكـتـاتـوري كـمـا دعـوا  ‘بل بـشروا
الــنـاس انـهم يـحـولـون عـراق الـتـاريخ
ــقــراطــيـة في الى مــصــدر مــشع لــلـد
الــشـرق االوسط  ‘ويــحـيــون حـضـارة
الــعــدل وقـــانــون احلــامــورابي ...!!  ‘
وبعد مرور هذه االعوام نرى ان اسهل
قـراطية طـريق لنـشر الـفسـاد هو الـد
الــتي وضع حــجــرهــا االسـاس االدارة
االمـريـكيـة وعـاونـها (بـعـضهم مـبـاشر
ـنـاصـفـة  واالخـرين غـيـر مـبـاشر) وبـا
نـطقة ـتنوعـة في ا الـقوى االقلـيمـية ا
 ‘‘االسـتـاذ الــبـاحث يـعــتـقـد ان سـبب
ـــقــراطـي هــو عـــدم جنـــاح نـــهج الـــد
ازدواجية االكثرية اجلاهلة ب الناس
في العراق  ‘‘ونحن اشرنا بان الذنب
في كـل مــــاحـــــدث لـــــيس ازدواجـــــيــــة
االكـــثــريــة اجلــاهــلـــة بــ الــنــاس في
الــعـراق  ‘بل ان ذنب في كل مــا حـدث
ويـحـدث هـو ازدواجـيـة الـشـخـصـيـات
الــسـيــاسـيــة الـكــثـيــرة في هـذا الــبـلـد
وبالتحديـد الذين لم ياتوا على كرسي
ـــــســــؤولــــيــــة عن طــــريـق حتــــقــــيق ا
الـشعـارات البـراقـة كانـوا يرفـعونه بل
جاءوا على احلـاضر ليـنفذوا ما اراده
الـــــد اعــــداء بـــــلــــدهـم ولــــشـــــعــــبـــــهم
ولـتـاريـخيـهم وهم كـانـوا (وعـلى طول
ا فعلوه  اخلط وحتى االن) مرتاح 
بتـدأ في الثقافة يعلم  حتى االنسان ا
قـراطـية اال  انه التـبـنى الـسلـطـة الـد
من يـــكـــون مـــؤمـــنــا بـــهـــا ولـــيس من
يدعـيـها ‘وهـذا يعـرفـها اجلـميع  ‘أما
فـي الــــوضع الــــعـــراقـي احلـــالـي فـــان
صــقـور احلــرب الــذين قــرروا أســقـاط
(الدولة واسسها) كان هدفهم (واليزال
نـظور ..الى  2030على ـدى ا وعلى ا
ادنى فـتـرة) اســقـاط االرادة الـوطــنـيـة
بشـكل يصـعب نهـضته بـالسـرعة التي
يتـوقعـها اخملـلصـون لتـاريخ والشعب
الـــعــراقي  ‘وأن حتـــويل الـــعــراق ألى
ســاحــة صــراع اقــلــيــمي وتــنــافس او
تـدخل ادارة الــشــر االمــريـكـي في هـذا
الــــصـــراع بـــشــــكل مـــنــــظم هـــو احـــد
تطلبات التي تمنع هذا النهوض ا

 فـنـتـيـجـة االنـتـخـابـات االخـيـرة إفراز
لهـذه الـسيـاسـة امـريكـيـا و اقـليـمـيا ‘
فــنــرى عـلـى الــســاحـة  ‘ولــكي تــؤدي
نـتـيـجـة هـذه العـمـلـيه الى بـقـاء احلال
على ماهـو عليـة  هناك ايـران وبنشاط
ــال مــتـــمـــيــز  ‘وهـــنـــاك الــرغـــبـــة وا
اخلـلــيـجي  ‘وهــنـاك حتــركـات ايــضـا
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ؤسسات التعليمية لكنه بالتأكيد أراد من وراء ال ادري من الذي أطلق لفظة (اجلامعة) على هذه ا
ـؤسسـة كمـا للـجامع ذلك ربـطهـا باجلـذر اللـغوي لـلجـامع حتـى يضـفي قدسـية عـلمـية عـلى هذه ا

قدسية دينية.
دة خمس أحاول فـيها أن اربط ب التـنظير والـتطبيق من خالل جتـربتي في قيادة جـامعة واسط 
سنوات (2007-2012م) واحلقـيقة كان من ضمن برنامج قيادة اجلـامعة  ربطها باجملتمع النه
وجـدت فـي اجملـتـمع الـواســطي حـاجـة مــاسـة لـذلك لـهــذا رفـعـنـا شــعـار ( اجلـامـعــة هي اجملـتـمع

واجملتمع هو اجلامعة).
ـا ان اجلامـعة هـمهـا الرئـيس االهـتمـام ببـناء االنـسان بـشكل مـسـتمـر ومتـواز معـرفيـاً ومهـارياً و

ونفسياً واجتماعياً .. لغرض بناء أنسان نافع وصالح في مجتمعه واجملتمعات احمليطة به.
بـعد ان انـهت اجلامـعة وظيـفتـها الـسابـقة وهي: اإلهتـمام بـاإلنسـان داخل أروقتهـا وتزويـد الطـلبة
عـرفة فقط أصـبحت وظيـفة اجلامعـة الْيَوْمَ داخل وخـارج اسوار اجلامـعة بحيث بقدر مـع من ا
انـيا سنة 2005م ـادية للـجامعـات  وعند زيـارتي جلامعـة تيبـينغن في جـنوب ا رفعت األسوار ا
ـساكن واالبـنيـة العامـة وبنـاء اجلامـعة واحلال نـفسه في جـامعـة تول في النكاد نـفرق بـ بناء ا
تحدة االمريكية أثناء زيارتي لها سنة 2010م وكذلك جامعة ليدن في والية لويزان في الواليات ا
هـولـنـدا عـنـد زيـارتي لـهـا سـنـة 2013م في الــوقت نـفـسه أجـد اجلـامـعــة االمـريـكـيـة في بـيـروت
تقدمـة لها حرمـة كاملة محـصنة كأنـها معسـكر عندمـا زرتها سنة 2017م فاجلـامعة في الـدول ا
ا هو ية ومركـز اشعاع  ومكانـة داخل اجملتمع ألنه ينـظر إليهـا مؤسسة علـمية اجتـماعية أكـاد
ـفـكـرين والـعـلـمـاء ورواد ـكـان الــذي تـنـطـلق مـنه اراء االسـاتـيــذ وا ـعـرفـة وا جـديـد مـن الـفـكـر وا
االصالح والتـطوير لذلك اصـبحت اجلامعـات عندهم أهم مصـدر أساسي لتطـوير اجملتمع في كل
مـجــاالت احلـيــاة وفي الـوقت نــفـسه مــنـاراً أللــتـقــاء اخلـبـرات والــتـواصل الــعـلــمي والـثــقـافي مع
اجملـتمـعـات األخرى ومـواكبـة تـسارع حـركـة التـطور الـعـلمي والـتـكنـولـوجي وتطـهيـر اجملـتمع من
اخلـرافات واألسـاطيـر ومايـدور حولـها من خالل إتـاحة الـفرصة لـلطـلبـة لإلتصـال بالـبيـئة احملـلية
ـيــة واإلسـتـمـرار فـي الـتـواصل مع الــطـلـبـة حــتى بـعـد الـتــخـرج إلعـدادهم عــلـمـيـاً ومــهـنـيـاً والـعـا

وبإستمرار لغرض تفاعلهم بشكل سليم داخل اجملتمع.
إن االهـتمـام بـالـتـدريس من الـدولـة هـو اهتـمـام بـاجملـتـمع ألنه األداة الـفعـالـة في تـطـويـر اجملـتمع
ومعاجلـة العديد من التناقـضات والقضايا السـلبية في اجملتمع وعـندما نريد حكومـة رشيدة للبلد
قـراطي عليـنا االهتـمام باألفـراد وتنمـيتـهم النه احلكومـة الرشيـدة في اجملتمع الـتي لم تسهم الد
ـكان اخملـصصة ـكن ان تتـوجد فـما دام الـشعب اليـعرف ا اجلامعـات في بنـاء االنسـان فيـها ال

لوضع االزبال فيها التسترجي منه ان ينتخب لك اشخاصا مناسب لقيادة الدولة.
ركزية لوزارة التعليم قيتة وا هناك تراجع كبير وواضح للعيان في اداء اجلامعات ومرده االدارة ا
ا يـحـمل او اليحـمل بـكـلوريـوس ان يـعمم الـعالـي والبـحث الـعلـمي في الـعـراق فمـوظف بـسـيط ر

كتاباً على اجلامعات ليغير من مناهجها وسياستها.
وبـ سـنة  2003الى سـنـة 2012م كـانت وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي والــبـحث الـعـلـمـي تـسـيـر نـحـو
استقالل اجلـامعات وكانت هناك حرية واسـعة وكان رئيس اجلامعة له احلـرية الكاملة في أختيار
وجود في الوزارة وهـذا ما كان يكرره يـدان من ا العـميد أو قيـادي في جامعته فـهو أعرف وإبن ا
: رئيس وزير التـعليم العالي والبحث العلـمي األسبق الدكتور عبد ذياب العـجيلي الذي يقول دائماً
ـيـدان وعـلـيـنـا أن نعـمل أللـغـاء وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي واقـامة اجلـامعـة أهم من الـوزيـر فـهـو في ا
مجلس جلـامعات الـعراق ونتـرك احلرية لـكل جامعـة لتـطبيق سـياستـها ومنـاهجهـا ومهمـة مجلس

اجلامعات يقدم اقتراحات وينظم عمل التواصل ب اجلامعات.
باختصار شديد جداً عندما أردنا ربط جامعة واسط في اجملتمع قمنا بـ:

 .1وضع لوحات والفتات ترشد اجملتمع الى االلتزام بالنظام العام والنظافة وتعليمات السير وغير
ذلك ونزل الـطلبـة واالساتذة الى شـوارع وازقة مدينـة واسط بالتـعاون مع ابنـاء اجملتمع و تـعليق

هذه اللوحات الى االن اثارها باقية.
دني  .2اقامة نـدوات ثقافيـة ودينيـة مشتركـة في أروقة اجلامعـة بالتـعاون مع مؤسسـات اجملتمع ا
سـاهـمـة في الـثـقـافـيـة مـنـهـا: إحتـاد االدبـاء ونـقـابـة الـصـحـفـيـ ورابـطـة االعالمـيـ وغـيـرهـا وا

ؤسسات داخل اجملتمع. نشاطات هذه ا
 .3تكر عـلماء وأدباء وفنانـ اجملتمع الواسطي ومثـال ذلك الشاعر جعفـر حسن وغني العمار

والفنانة أمل طه.
ناطق النـائية في احملافظة لـغرض اجراء الفحص الطبي  .4تسيـير فرق طبية من كـلية الطب الى ا

عليهم.
ركزيـة للجـامعة طـلبـنا من أبنـاء اجملتمع ان يـجلب كل زائر مـعه كتاب من ـكتبـة ا  .5عند إفـتتاح ا

كتبه الى مكتبة اجلامعة.
ـتـابـعـة صــحـة أعالم احملـافـظــة ومـنـهم: الـفــنـانـة أمل طه والــشـخـصـيـة  .6تـشـكـيل جلــنـة طـبـيــة 

عروفة السيد مالك الياسري ( رحمهما الله ) االجتماعية ا
باريات الرياضية ب طلبة اجلامعة ونوادي احملافظة.  .7إقامة األلعاب وا

 .8إقامة مـهرجان شعري يستقـطب شعراء العراق  هو: مهرجـان جامعة واسط الشعري وقد 
هرجان. تكر الشعراء في هذا ا

 .9إقامة متحف للتراث اإلجتماعي والثقافي للمجتمع الواسطي داخل اجلامعة.
 .10االهتمـام برعاية دور االيتام وزيارتهم وأخذ قرار بتـعي الذين يصلون الى عمر التوظيف في

االقسام الداخلية وطبق القرار.

وشــراء اكــثــر اســهم الــفــنــادق
والـبــنــوك الـتــجـاريــة ومــكـاتب
الصـيرفة مـستـفيـدين من سوق
بـيع الـعـمـله الـيـومي في الـبـنك

ركزي العراقي .  ا
·Ëdþ 5 %

واخـيراً : فـأن السـؤال الى متى
يــبـــقى شـــعــبـــنــا فـي انــتـــظــار
حتـــــســــ ظـــــروفه االمـــــنــــيــــة
ـــعــيـــشــيــة وايـــقــاف دوامــة وا
الـصـراع الـسـيــاسي والـتـكـالب
ـاديـة ـنـافع ا ــصـالح وا عـلى ا
ـشـاركـة بـ الـكـتل واالحـزاب ا
في العمليـة السياسية من جهه
وعـدم تـعاون الـرئاسـات الثالث
في حتـــقـــيـق مـــصـــالح الـــوطن
ــــواطن كـــمــــا جـــاء في نص وا
الـدسـتـور والــقـوانـ الـسـاريـة
فـاالخــتالف كــان واضـحــا ً بـ
مجلس النواب ورئاسة الوزراء
في مـــوازنــة عــام  2017 حــتى
جــاء قـرار احملــكــمـة االحتــاديـة

الــــعـــلــــيـــا حلـل هـــذا اخلالف .
واخلالف الـــقــــائم الـــيـــوم بـــ
رئــاسـة اجلــمـهــوريـة ومــجـلس

النواب على موازنة 2018.
 هـذه اخلالفـات اصـبـحت محط
الــســخــريــة والــتــهــكم من قــبل
ابــنــاء شـــعــبــنــا ودول اجلــوار
واالجنبية . اليس من الظروري
ان يــقــوم خـبــراء ومــسـتــشـارو
الــرئــاســات الــثالث عــلى عــقــد
ــنـــاقــشــة نــقــاط اجــتـــمــاعــات 
اخلالف وتبـادل االراء للوصول
ــــا يـــــحــــقق الـى احلــــلـــــول و

مصلحة البالد والعباد . 
الحـــظــــات واالســـئـــلـــة هـــذه ا
ا لـيست من بـنـات افـكـاري وا
هــــو واقع احلــــال مـــنـــذ 2003
يــــشـــاركـــنـي فـــيـــهــــا اســـاتـــذة
اجلـــامـــعـــات ورجـــال االعـــمــال
ومــــالـــكي الــــنـــشــــاط اخلـــاص
والـــــعـــــديـــــد من الـــــكـــــفـــــاءات
واخلـبرات العـراقيـة االمر الذي

يــتـطــلب الــشـجــاعـة في اتــخـاذ
ــنـاســبــة اخلــاصـة الــقــرارات ا
بــادارة مــؤســســات الـدولــة من
خالل حـكـومة رشـيـدة فـيـها من
الــكــفـاءات واخلــبــرات الـشــابـة
تمـتـلك مـؤهالت االدارة وكـفاءة
ؤسسات االداء تتـعاون معهـا ا
الـرقـابـيـة والـقـانـونـيـة لـضـمان
تطبيق سلطة القانون وسيادته
بــــعـــيـــدا ً عـن تـــأثـــيــــر الـــكـــتل
ــا واالحــزاب الــســيــاســيــة و 
يــحــقق الــعــدالــة اجملــتــمــعــيــة
والـــوعي الــقــيــمي لــلــمــجــتــمع
وبـنـاء اقـتـصـاد عـراقي مـتـطور
وتنمـية مسـتدامـة . مستـفيدين
من جتـارب الدول الـنامـية التي
كـانت ظـروف الـعـراق الـسـابـقـة
احــسن بـــكــثـــيــر من ظـــروفــهــا
االقـتـصـاديــة . دول لـهـا ثـقـلـهـا
ـالي في الـعـالم االقـتـصــادي وا
كـ ( الــبــرازيل  –الــهــنـد  –دول
جنوب شرق اسيا  –الص ) 


