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ال يــخـفى عـلى أحـد مـا قـد يـشـكـله
نــظــام االقــتـــراض اخلــارجي عــلى
مـسـتقـبل الـدول والـشعـوب بـسبب
دمّـرة القتـصـادها الـوطني اآلثـار ا
ومــا تــرتـــبه هــذه عــلى مــســتــقــبل
األجيـال التي لم تـولد بعـد. فبعض
الدول حـينمـا تلـجأ لهـذا األسلوب
يــجــلس خــبــراء االقـتــصــاد فــيــهـا
لــدراســة األسـبــاب وتــقــيــيم اآلثـار
وفرز الـنتائج اإليـجابيـة والسلـبية
بـحـيث يـتم حـصـر اآلثـار الـسـلـبـية

ألدنى احلدود.
 أمّــــا تـــرك األمـــور عــــلى الـــغـــارب
ــضـيّ في ســيــاســـة االقــتــراض وا
ــفـتــوحـة من دون حتــسّب لـآلثـار ا
دمّرة نتـيجة لعدم إجـراء التقييم ا
ــــدى الــــفـــائــــدة من ـــوضــــوعي  ا
االسـتـمـرار بـهـذه الـسـيـاسـة فـهذا
سؤولية ليس من احلكمة وال من ا
ـلـقاة عـلى عـاتق أولـيـاء األمر من ا
ــســؤولــ الــذين يــتــولـون إدارة ا
ــواردهــا ــتــحــكــمــ  الـــدولــة وا
ومـقـدّراتهـا الـتي هي مـلك الـشعب.
لــعلّ من أســبــاب االقــتــراض الــتي
تــلـجــأ إلـيــهــا بـعض الــدول إقـرار
قيام مشاريع استـراتيجية تقتضي
تـوفـر أمــوال كـبـيـرة لــيـست ضـمن
قــدرة هــذه الــدولـة أو تــلـك بـحــيث
ثل هذا األسلوب تستدعي اللجوء 
مـن أجل ســــدّ احلــــاجــــة وإكــــمـــال
ـــشـــاريـع الـــتي تــــراهـــا اجلـــهـــة ا
ـــقـــتـــرضـــة ضـــروريــة فـي ضــوء ا
ـكانية الـقائمة. احلدود الزمـنية وا
ــشـاريع وعــنــد اســتـكــمــال هــذه ا
شكالً وتنفيـذًا ووضعها في خدمة
ـواطـن والـبالد تـنـتـظـر الـسـلـطة ا

احلـكـيـمـة وخبـراء الـبـلـد أن تـعمل
ــشــاريع االســتـــراتــيــجــيــة هـــذه ا
ـنـجـزة عــلى إضـافـة الـضـروريــة ا
مصدر آخـر من الفائـدة التي تعود
واطن بـحيث يتـم استرجاعُ على ا
شاريع من مقدار مدى أقيام هذه ا
كـتـسـبـة الـتي تـدرّ عـلى الـفـائـدة ا
ـنـطـقـة التي ـديـنة أو ا الـبالد أو ا
تُقام فيها. وهذا أمر طبيعي جدًا.
من هـنا ال يـنبـغي عـلى احلكـومات
أن تسـترسل في مـسألـة االقتراض
اخلارجي أليّة أسـباب كانت إالّ في
ضـــوء احلــــكم عـــلى ضـــروراتـــهـــا
وموجـباتهـا وأالّ تنجـرف للدعوات
الــتي تــردُ من هـنــا ومن هــنـاك من
دون دراسة مـوجبة ووجـود حاجة
قـــصـــوى لالقـــتــراض بـــســـبب مــا
يشكله مثـل هذا األسلوب في حالة
التمادي به من عواقب على سمعة
البالد واقتصـادها ومواردها التي
كن أن تتعرض لـلنهب والضياع
سمّى أو ذاك أو حتت حتت هذا ا
مـسـمـيـات عـديـدة أخـرى ولـغـايـات
كــثـيـرة وبــعـيـدة عن روح احلـرص
الوطـني وصحة الـقرارات وسالمة

األجيال. 
في العـراق بعد تـعافيه من هـجمة
أعـتـى عـدوّ لإلنـســــــــــانـيـة كـان ال
بـدّ من مـراجعـة مـوضوعـيـة حلجم
ــتــرتــبــة عــلى أنــظــمــته الــديــون ا
الــســابـــقــة وعـــلى حــاضـــره بــعــد
الـــســقــوط في 2003 قـــبل اإلقــدام
عــلى حـلـول االقــتـراض اخلـارجي.
فــحـجم الــواردات الـنــفــطـيــة الـتي
ــا يــتــجـاوز األلف دخـلت الــبالد 
مليار دوالر بسـبب تعافي األسعار

في فتـرة ماضـية كـانت األفضل في
ــوارد تـــاريــخـــهـــا إضـــافـــة إلـى ا
نافذ األخرى من ضرائب ورسـوم ا
احلـدوديـة وتــشـغـيل مــا تـبـقى من
ــكن أن شـــركــات مــنــتـــجــة كــان 
ــشــاريع تـــشــكل فـــارقًــا في نـــوع ا
االســتـــثــمـــاريــة والـــتـــشــغـــيــلـــيــة
واخلـدمــات الـعـامـة واألمن إضـافـة
إلى سـدّ هوّة الـبطـالة والـفقـر التي
انتشـرت بنسب كبـيرة في اجملتمع
ـــدن مـــا أدّى إلى هـــجـــرة غـــيــر وا
مــعـــهــودة إلى الــعــاصــمــة بــغــداد

بصورة خاصة. 
ولـو توفـرت للـبالد حكـومة رشـيدة
ــا اضــطــرّت ووطـــنــيــة ونــزيــهــة 
الـبالد ألسـهل احلـلـول بـاالقـتـراض
من اخلـارج وألمـكــنـهـا تــسـديـد مـا
بذمـتهـا من ديون على عـهد الـنظام
السـابق وما تطـلّبته األوضـاع بعد
االحتالل من إعادة الـبنية الـتحتية
بـشـكل صـحـيح وما اقـتـضـته فـترة
محاربـة داعش خالل ثالث سنوات
عـجـاف لـغايـة شـبـه الـقضـاء عـلـيه
عـــســــكـــريًـــا حـــيـث مـــازال فـــكـــرُه
وقـواعدُه الـنائـمة بـاقيـة وتستـيقظ
مـتى اقـتـضت األوضـاع عـلى مرأى

من الدولة حكومة وشعبًا. 
ســــوف لن أخــــوض في مــــســــألــــة
الــرؤيــة الـســيـاســيــة لـلــحـكــومـات
تعاقبـة منذ السقوط في الفاشلـة ا
2003 بالرغم من أنّ احلرص على
الــوطن وثــرواته وعــلى مــســتـقــبل
ســيـاسـاتـه هي من حقّ أي مـواطن
ــــشـــهـــد بـل أيّ وطـــني يــــرى في ا
الـسـياسي احلـالي حـيدًا وابـتـعادًا
صلحة العليا للوطن. فعندما عن ا

ــريض يــكـــون الـــوطن في وضـع ا
تهالك بسبب اجلهة التي حتكمه ا
واطن أن قدّراته على ا وتتحكم 
يــخـشى أيـضًـا تــعـرّضه هـو اآلخـر
النـتـكـاسـة صـحـيـة فـي أيـة حلـظة
نـاسبـة أو غيـر مناسـبة. فـصحةُ
ـــــــواطـن مـن صــــــحـــــــة الـــــــوطن ا

وحكومته. 
فـــإذا كــان وليُّ األمـــر مــريـــضًــا أو
شـــاذًا أو لــــصًّـــا أو مــــخـــادعًـــا أو
مـنــافـقًـا أو كـذاّبًـا ومـا إلى ذلك من
سوء الصـفات القـائمة عنـد العديد
ّن يحكمون الـبالد منذ السقوط
فــتــلك طــامـــة كــبــرى. حــيــنــئــذٍ ال
يرجتى من وراء مثل هـذه األشكال
ال صحةً وال استقامة وال محبة وال
تــســامــحًــا وال ســلــمًــا أهــلــيًــا وال
مـــدارس وال مــؤســـســات عــلـــمــيــة
ومــراكــز اجــتــمــاعــيــة وال شــوارع
نــظــيــفــة وال جــســورًا مــؤهــلـة وال
زراعـة مـحـلـيـة وال صنـاعـة وطـنـية
ـصـير وال مـشـاركـة وجدانـيـة في ا
والـبـنـاء وال تـنـمـيـة مـسـتـدامـة وال
تــطـورًا وال تــغـيـيــرًا في الــعـقــلـيـة
ؤدجلة بسبب ذهبيـة والدينيـة ا ا
الروحيـة احملنَّطـة لدى البعض وال
ًــا في الــرؤيــة اإلنــســانــيــة تــقـــو
ـصالح ـتـقوقـعة بـسـبب تقـاطع ا ا
وغـيـاب الـضمـيـر وانتـشـار الـعنف

وأنواع اخملدّرات. 
إن هــيـبــة الـدولــة في األسـاس هي
جــزء ال يــتـــجــزّأ من ســـيــاســـتــهــا
ـالـية االقـتـصـادية ومن مـواردهـا ا
وطـريــقـة أداء فــريـقــهـا احلــكـومي
وكـيـفيـة تـنفـيـذ برامج هـذا األخـير
(هــــــذا إنْ وُجـــــدت) وقــــــدراتـــــهـــــا
ّـا يـعزّز الـعـسكـريـة وما إلى ذلك 
من كيانها الـسياسيّ ووضعها في

 . مصافي الدول واأل
وإذا كــانت عــصـابــات اإلرهـاب قـد
دُحرت فـإنّ الواقع يـشيـر إلى نوعٍ
ـتمـثل بـالفـساد آخـر من اإلرهاب ا
الذي ال يقلّ عنفًـا وتدميرًا وسطوة
عن داعش اإلرهــابي. وهــذا الـكالم
بـحـسب مـصـادر من داخل األروقـة
احلـكـومــيـة والـنـيــابـيـة ولـيس من

عندنا. 
فـاألمراض الـداخلـية ومـا أكثـرها
تهالك ما تزال تنخر جسد البالد ا
وتــســتـنــجــد أصـحــاب الــضـمــائـر
الـوطنـيـة احلـية من أجل فكّ أغالل
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الــبالد من مــثـل هــذه الــعــصــابـات
الــــــفـــــــاســــــدة الـــــــتـي من ضـــــــمن
غلوطة تكبيل العراق ارساتها ا
بـالتـزامـات مالـية ثـقـيلـة جتاه دول
ومـنـظـمات مـالـية دولـيـة وإقـليـمـية
ومـحـليـة كي يـبقى فـريـسة سـائـغة
لـلـطامـع وال يـقـوى للـنـهوض من
ـالـيـة الـتي كـبـوته االقـتـصـاديـة وا
في جـــزءٍ مــــنـــهـــا يـــعـــود بـــســـبب
الــسـيـاســات الـعــنـجـهــيـة لـلــنـظـام
الــسـابق الـذي قـاد الـبالد والـعـبـاد
وت إلى تهلـكة احلروب ومـحرقة ا

لسن طوال.  أ
مّـا ما شـهـدته البالد بـعـد االحتالل
في 2003  فقـد كان بالـتأكـيد جزءًا
ــدمّـرة لـذلك الـنـظـام من الـنـتـائج ا
ــتـهــور وهـو نــتـيــجـة طــبـيــعـيـة ا
حـــاصــــلـــة بــــســـبب االخــــتالل في
ـوازين الوطـنيـة وغيـاب احلرص ا
الــشـخــصي واجملــتــمــعي وســبـات

الضمير الوطني واإلنساني. 
من هـنــا فــإن سـيــاسـة االقــتـراض
ـتـعـاقـبة ـتـبـعـة في احلـكـومـات ا ا
مــنـذ ســنــوات هي تــمــامًــا من بـ
مـواقع اخلــلل األخـرى في سـيـاسـة

البالد وما أكثرها. 
ان ولـيس من بدّ أن يـسـتفـيق البـر
ــثـــلـــو الــشـــعب من ســـبـــاتــهم و
الــعــمــيق كي يــتــخــذوا اخلــطـوات
الـــضـــروريـــة إليـــقـــاف مـــواصـــلـــة
احلـــكــومــة لــســـيــاســة االقــتــراض
القـائمـة. وهذا يتـطلب جـرأة وافية
ووقفـة وطنـية جادة من أجل وضع
ــثل هــذا الـســلـوك حــدود قـاطــعـة 
هـلك القـتصـاد البالد االقـتصـادي ا
ـسـتـقــبل الـبالد ومـصـيـر ـدمّـر  وا
األجـيـال الــتي لم تـولـد بــعـد. فـهـو
ـثـابـة حـصـار آخـر عـلى سـيـكـون 
الـبـلـد والشـعب حلـ سـداد جـميع

ستحقة.  الديون ا
بل ســـتـــبـــقـى األجـــيـــال الـــقـــادمــة
مـرهونـة لألجنـبي ومـطلـوبة الـذمة
ـنظمـات لعشـرات السن للدول وا
بـسـبب السـيـاسات الـفـاشلـة وغـير
ـتـعـاقـبـة احلـكـيـمـة لــلـحـكـومـات ا
الـــتي اســـتــخـــفّت بـــقَـــدَر الـــعــراق
وأحـكــمت سـطــوتـهـا عــلى مـوارده
ـدّ يـدهـا وســرقت مـا اسـتـطــاعت 
الــطـولـى عـلـى قـوت الــشــعب عــبـر
مـــــشـــــاريـع وعـــــقـــــود وهـــــمـــــيـــــة
وكــومــيـســيــونـات مــجــزيــة ونـهب

ــركب احلــضـاري مــا يــصــفه ب(ا
والــقـيم احلــضــاريـة الــســلـوكــيـة
واالخالقــــيـــة احلـــافــــة به) حـــيث
ـــركب احلـــضــاري من يـــتــكـــون ا
خــمــســة عــنــاصــر هي: االنــســان
واالرض والـزمن والـعـلم والـعمل.
امــــا الـــقــــيم احلــــضـــاريــــة فـــهي
مؤشرات حاكمة للدولة واجملتمع
واطـن في تـعاطـيهم مع هذه وا

العناصر وهذا يتطلب:
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ـعـركــة ضـد الـتـخـلف { اطالق ا
ـثل خـلال بـاعـتـبـار ان الـتـخـلف 
ركب احلـضاري وهذا حادا في ا
ـــنــــهـــجي يـــشـــمـل الـــتـــخــــلف ا
والـتـخـلف الـسـيـاسي والـتـخـلف
االقـتــصـادي والــتـخـلف االداري
والـتـخلف االجـتـماعي والـتـخلف

الديني والتربوي .. الخ.
{ اطالق عـــــــــجــــــــلـــــــــة االصالح
احلـضـاري وهـذا يـشـمل االصالح
الــــــــــــســــــــــــيـــــــــــاسـي واالصـالح
االقــتــصــادي واالصالح االداري

ر بها بنـاء الدولة احلديثة هي
مراحل الـتحـول األولى من النظم
ــقــراطــيــة إلى نــظــام غـــيــر الــد
ـقـراطي حـديـث يـتم فـيه رسم د
وتـمـك الـبـنـيـة األساسـيـة لـهذه
الدولـة  وتبـقى الـهويـة الـوطنـية
هي أيضا الدستور الضمني غير
ــكـتـوب  مــشـكـلــة عـراق الـيـوم ا
عـــدم احلــــفـــاظ عـــلـى  الـــهـــويـــة
واطـنة وتطبيق الوطنـية لدولة ا
ــــكـــونــــات  في ــــوذج  دولــــة ا
وذج للـمحاصـصة  انتهت الى
فـــــــشل واضـح  ... يـــــــتــــــطـــــــلب
تــصــحــيح  أخــطــاء  الــتـأســيس
الـدسـتـوريـة   إليـضـاح  الـهـوية
الـــــوطـــــنــــيـــــة مـن خالل  عـــــقــــد
واطـنة دستـوري  يعـتـمد مـبـدأ ا
واسس التـعـايش الـسـلـمي وفـقا
إلعالن  دســتـــوري مــتــفـق عــلــيه
ـانـيـا وشـعبـيـا. لـذلك يـسـتـند بـر
األســتــاذ مــحــمـــد عــبــد اجلــبــار
ــوذج بـنــاء دولـة الــشـبــوط في 
حضارية  حديثة في العراق على

تـتــفق مـصـادر الـفــقه الـسـيـاسي
الـــدســـتـــوري عــــلى ان (الـــدولـــة
واطـنة التي احلديـثة هي دولـة ا
يـعـيش فيـها اجلـمـيع بتـساو في
احلـقـوق والواجـبـات وهي دولة
ــــؤســـــســــات والـــــفــــصـل بــــ ا
الـــــســــــلـــــطـــــات وهي الـــــدولـــــة
ــقــراطـيــة الــتي يــتم تـداول الـد
الـسـلـطة فـيـهـا بـسـلـمـيـة مـطـلـقة
بـــقـــوة ومـــلــكـــيـــة اإلرادة احلــرة
لــلــجــمـــاهــيــر عــبــر الــصــنــاديق
االنتخابية)   السؤال الذي طرح
ــــلــــتــــقـى الــــعــــلــــمي األول فـي ا
لـلـجمـعـيـة العـراقـيـة للـسـيـاسات
الـعـامـة والـتـنـمـيـة الـبـشريـة: هل
نحـتـاج الى بـناء دولـة حـضـارية
في الــــعـــــراق عــــلى ركــــام دولــــة
كونـات ومفاسـد احملاصصة ام ا
نـحن بـحـاجـة الى بـنـاء االنـسـان
الـعـراقي مـن جـديـد واالسـتـثـمـار
عـرفة البـشرية??... في رأسمـال ا
فـلـسـفـة الـسـيـاسـة: إدارة الـدولة
ـــراحل الـــتي مـن أهم وأخـــطـــر ا

تــطــبــيق بــرنــامــجــهــا وان حــدد
ـسافـات زمنـية  لـكن جغـرافية
مجلس النواب السياسية تفرض
عـادلة  ال تـوجد مـعارضة هـذه ا
انية  واحلكومة  بحاجة الى بر
 بوصـلـة خـارجيـة  تـرشـدها الى
حـقـائق  الــسالم األهـلي واألمـان

االقتصادي  .
ـواقف اإلقـليـميـة والـدوليـة ب ا
يـــوم واخــر تـــظـــهـــر قــراءات عن
مسـتقبـل العراق كـأنها احلـقيقة
بعينها أبرز هذه القراءات كانت
مــحـور مـحـاضـرة الــدكـتـور عـبـد
عـــلي ســـفـــيـح لــتـــحـــويل (اور –
مــنـطـقــة نـبي الـلـه ابـراهـيم) الى
ي عــاصـمـة جــديـدة لـلــمـال الـعـا
وفـقـا لكـتاب جـاك اتالي سـكرتـير
الــــرئـــيس الــــفــــرنـــسـي األســـبق
فرانـسوا ميـتران !! قد تـبدو هذه
الــفـــكــرة صـــاعــقـــة عــلـى الــذهن
العـراقي لـلـتسـويـة الكـبـرى وهو
يــواجـه اســتـــحـــقـــاقـــات حــروب
مــتــعـددة ...البــد وان تــقــوم عـلى

االتي:
ــتــنــاقض ـــوروث الــديــني ا { ا
ــــــتـــــغــــــالب فـي صـــــراعــــــاته وا
اجملـــتـــمــعـــيـــة ضـــمـن مـــظـــاهــر
شعائريـة جتعل احلديث عن مثل
ــنـال هــذه الــتــســويـة بــعــيــدة ا
االسـتـخـدام السـيـاسي لـه مفـجع
وال مــــــنــــــاص من احلــــــديـث عن
مـيراث الـدم في مرحـلة الـتسـوية
الـتاريـخـيـة الـكبـرى الـتي يـجري
ـرحـلة احلـديث عـنـهـا في هـذه ا
ــكن فــمــيـــراث الــدم قــضــيــة ال 
جتـاهلـها بل حتـتاج الى فـتاوى
دينـية من جـميع األطـراف تطوي
صــفـحـة وتــفـتح صـفــحـة أخـرى
ولـــكـن لـــيس بـــطـــريـــقـــة ((من لم
تــــــغــــــمـس أيــــــديــــــهم بــــــدمــــــاء

.(( العراقي
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{ أي تسوية مجتـمعية تاريخية
بــعـد حــرب أهــلـيــة بــحــاجـة الى
خـبـرة دوليـة مـحايـدة ومـثل هذه
اخلــــــبــــــرة تـــــــأتي مـن جتــــــارب
ـتـحدة الـشـعـوب وقـدرات األ ا
ـنــظـمـات عــلى حل الـنــزاعـات وا
ناظرة مـثل منظمة حل الدوليـة ا
االزمـات الدولـية الـتي مقـرها في
عاهـد ومركز بروكـسل وأيضـا ا
ــعـــروفــة األبــحـــاث الــدولـــيـــة ا
وتــشـكــيل فــريق عـمـل وطـني من
اجلــامــعــات الـعــراقــيــة لـلــعــلـوم
الـــســـيــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
ي واالقــــتــــصــــاديــــة وفــــريق ا
ــكن ان يـــنــتــهي الى مــنـــاظــر 
حـلــول تــتـبــنى من قــبل مــجـلس

االمن الدولي.
 •دستوريا يعترف عراق اليوم
بـهذه الـعهـود الدولـية لـكن ليس

واالصـالح االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعي
واالصـالح الـــــديـــــني واالصالح

التربوي الخ.
عركة ضد التخلف  •تعتمد ا
بـــالــدرجــة االولى عــلـى تــغــيــيــر
احملـــتـــوى الـــداخـــلي لـإلنـــســان
واجملتمع. والـتعامل مع االنسان
والزمن واالرض والعـلم والعمل.
وهذا هو االنسان احلضاري او
ـواطن_الــفــعـال الــذي يــشـكل #ا
الـــلـــبــنـــة االســـاســيـــة في بـــنــاء
اجملتمع والدولة احلضارية على
االنــــســـان الــــذي يــــؤمن بــــهـــذه
الـكــلـمــات ان يـأخــذ عـلى عــاتـقه
مهمة تثقـيف نفسه على التعامل
االيــجــابي مع عــنــاصــر االنــتـاج
احلــضـــاري لــتــلـك اخلــصــائص
التي تتجسد في مضمون الدولة
احلـــــضــــاريـــــة ذاتـــــهــــا. ولـــــكن
...اخـتـلف مع األســتـاذ الـشـبـوط
في االكــتــفــاء بــنــمــوذج الــدعـوة
الـفـلـسـفـية لـبـنـاء الـعـراق كـدولة
حـضـاريـة واالتكـال عـلى نـهوض
ـــواطن مـن ســبـــات جـــاهــلـــيــة ا
ــقــراطــيــة نــحـو صــنــاديق الــد
ــكن االنــتــخــابــات ألحــداث مـا 
وصـفه بـالـثـورة الـنـاعـمـة إلعادة
بــنـاء الـعــراق كـدولـة حــضـاريـة

لذلك ادعو الى :
أوال: أهــمـيـة ان تـؤكـد مــنـهـجـيـة
بــنــاء الــدولــة احلــضــاريــة عــلى
الــعـقــد االجـتــمـاعي الــدسـتـوري
لـلـمـواطـنـة والـتـعـايش الـسـلـمي
وعـــــدم ادخــــــال الـــــســـــلـــــطـــــات
الــدســتــوريـــة في آتــون األفــكــار
وصـــراعـــاتــــهـــا مع احــــتـــرامي
لألفــــــكـــــار الـــــتـي ال تـــــؤدي الى
إشــــكـــــاالت في االمـن والــــســـــلم

األهلي
ثـانـيا  :تـشكـيل حتـالف مدني  -
ي  يــتــعـــرف به من قــبل اكـــاد
الرئـاسات الثالث كـنموذج مدني
لـلـمــعـارضـة الــشـعـبــيـة  تـسـعى
حلــوكــمــة الــسـيــاســات الــعــامـة
لـلـدولـة  وفـي حـالـة ظـهـور مـثل
دني  فان الكثير هذا التحالف ا
 من الـــســيـــاســات احلـــكــومـــيــة
ســتــتــعــامل  مــعه حتت عــنــوان
عارضة الشعبية »قياس  ا

لتطبيقات الدولة.«
ـا العـراق بحـاجة الى ثـالثـا : ر
ـــــوذج من فـــــرض احلـــــصـــــار
ـنـافـذ االسـتـيـرادي في  جـمـيع ا
احلــدوديـة لـتــشـجـيع الــصـنـاعـة
الوطنـية وحتس مـعايير جودة
األداء لـلــوظــيـفــة الـعــامـة بــقـرار
ـعــايـيـر حـكــومي  يـســتـرشـد بــا
دني ـكن لهذا الـتحالف ا التي 
االشــراف عــلى  تــنــفــيــذهــا  مـا
دامت احلـكومـة ال جتـد معـارضة
ـانية تـفرض محـاسبتـها على بر
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لـلـثــروات الـنـفـطـيــة عـبـر أسـالـيب
الـتـهــريب اجلـاريـة الــتي ال حـصـر
لها وبـأساليب وأشـكال شيـطانية.
ــعـــنــيــة في ومـــا عــلى اجلـــهــات ا
احلـــكــومـــة والـــدولــة وبـــاألســاس
ـــان إالّ أن تـــتـــصـــدى أليــة الـــبـــر
مـشـاريع قـادمـة لالقـتـراض بـحـجة
تـــنــشــيط االســتـــثــمــار وتــأســيس

مشاريع جديدة. 
فـفي الـبالد الـيـوم هـنـاك أصـحابُ
ستنـيرة وأرباب اخلبرات الرؤى ا
االقــتــصـــاديــة ســواء في الــقــطــاع
ّـن هم الــــــــعــــــــام أو اخلــــــــاص 
تـلـكـات الـشعب حـريـصـون عـلى 
ّن وحـمـايـة الـثـروات الـوطـنـية و
ـقـدرتهم تـقـد النـصح واألفـكار
ــكن أن تـسـاهم ــشـاريع الـتي  وا
فـي احلـــد من هـــذه الـــســـيـــاســـات
اخلــاطــئــة عـبــر اقــتــراح مــشـاريع
ـكن أن تـبـادر وسـيـاسـات بـديـلـة 
إلـيـهـا جـهــات مـالـيـة واقـتـصـاديـة
ـصــارف احلــكــومــيـة مــحــلــيــة كــا
واخلاصة على الـسواء إضافة إلى
الـراغـبـ في االسـتـثـمـار في حـالة
توفر شروط هذا األخير وصالحية
قـوانيـنه وتـطورهـا مع الـزمن. هذا
عـالوة عـلى تـنـشــيط  دور الـقـطـاع
اخلــــــاص الــــــذي مـن شــــــأنـه دعم
ســـيـــاســـات الـــدولـــة عـــبـــر جلـــان
صالح ب مشتركة تقوم بتفعيل ا

ّــا سـيــعــزّز من دورة الــطــرفــ 
اإلنــتـاج والــصـنــاعــة احملـلــيـة كي
تــــأخـــذ دورهـــا الــــريـــادي في دعم
االقـــتــــصـــاد الـــوطـــنـي وتـــوفـــيـــر
طلوبة بدل ضياعها في السيولة ا
صــفـقــات اسـتــيـراد ال حــصـر لــهـا
تساهم في تـسقيط اإلنـتاج احمللي
ووأد تـــأثــيـــره وحتــجــيـم تــطــوره

مقابل األجنبي منه. 
إنّ مــــا يـــتــــرتـب عـــلـى الــــقـــروض
الــقـائـمــة حـالــيًـا الـداخــلـيـة مــنـهـا
واخلـارجـيــة والـتي تـبــلغ بـحـسب
تـصـريحـات مـقربـة من مـصادر في
ــا يــصل إلى الــدولــة الــعــراقـيــة 
مائة وعشرين مليار دوالر هذا إذا
ـالـيـة اسـتــثـنـيـنــا سـداد الـقـيــود ا
وقـوفة عـلى النـظام الـسابق من ا
فوائد ونـفقات إضافـية فيه الشيء
ّـا يـثـيـر الـقـلق واحلـيرة الكـثـيـر 
مــعًـــا. وعــلى مــجـــلس الــنــواب أن
يــضع نــصب عــيــنـيه الــتــقــديـرات
ــالــيـة اإليـجــابــيــة لـلــمــنــظـمــات ا
واالقـتـصــاديـة الـدولـيــة من أمـثـال
الــبــنك الــدولـي وصــنــدوق الــنــقـد
ــتـوقع في الـدولي حــيـال الــنـمـوّ ا
االقـــتــــصـــاد الــــوطـــني الــــعـــراقي

مستقبالً. 
فـهــنـاك عـوامل عــديـدة تــشـيـر إلى
ـرتقب بالرغم من مثل هذا الـنموّ ا
تـبــاطـؤِه احلـالي. هـذا إضـافـة إلى

تــعــافـي أســعــار الــنــفط والــزيــادة
لـحوظة في اإلنـتاج الـوطني منه ا
وسـدّ حاجـة السـوق من مـشتـقاته
وكــــــــذا فـي زيـــــــــادة الــــــــقــــــــدرات
الـتصـديـرية لـكلّ من الـنفط والـغاز
عـلى الـسواء. فـهي كـلهـا مـؤشرات
لتـعـافي اقتـصاد الـبالد واالنطالق
مـنـهـا لـوضع سـيـاسـات صـحـيـحة
سار االقـتصاد الوطـني جنبًا إلى
جنب مع مسار العمـلية السياسية
ـتعـثرة التـي حتتـاج وقفـة ثورية ا
انـقالبيـة ومراجـعة وطـنيـة شامـلة
يـــقــودهــا الـــشــعب نــفـــسُه ولــيس
ـنــتـفــعـة من الــسـلــطـة األحــزاب ا
نـشود في حتـى حتقـيق الغـرض ا
وطن خـالٍ من أشـكـال الـفـسـاد قدر
ية اإلمكان وطن يتمتع بسمعة عا
جــيـدة في تـمـدّنـه وأسـلـوب حـكـمه
ــسـاواة واســتــقاللــيــته ونــشــره ا
والعـدل وتوفـير الـفرص لـلعـاطل
ولـــقـــمـــة الــــعـــيش لــــلـــجـــائـــعـــ
واخلـدمات األمـنـية والـبـلديـة التي
. فــالــعــراقــيــون تــلــيق بــاآلدمــيــ
األصـالء ولـــــــــــــــيـس الـــــــــــــــدخـالء
ـــــــــفــــــــســـــــــدون فـي األرض من وا
لصوص اليوم ليسوا ولم يكونوا
بعدة قاييس و أبدًا خارج هذه ا
عـن مــثـل هــذه احلـــقـــوق الــعـــامــة
ــــشـــروعـــة الــــتي تــــلـــيـق بـــهم وا

وبتاريخهم وبحضارتهم. 
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كــسـيــاســات عــامــة في بــرنـامج
ـعـايــيـرهـا هـذه مـحـدد تـلــتـزم 
ـــفــوضـــيـــة في مـــنح األحــزاب ا
ـــــارســــــة الـــــعــــــمل اجــــــازات 

السياسي.
رابــعـــا :يــتــعـــرف الــكــثـــيــر  من
الـــنــــواب بـــان الـــعــــراق  مـــدين
بحوالي   132مليـار دوالر ألكثر
من عــــشـــريـن  دولـــة فــــضال عن
صـنـدوق النـقـد الدولي  وخـدمة
الـدين تتـصاعد سـنويـا  مشـكلة
الـعــام احلــالي ان  ثــمـة تــهــديـد
بـأزمة اقتـصاديـة دوليـة ويتوقع
الــدكـــتــور طالل أبـــو غــزالــة في
مــــقـــــالــــة له ان تــــضــــرب ازمــــة
االقــتـــصـــاد الـــدولي عــام 2020
وتكون اشد  من ازمة عام 2008
ـا تـنـجـو مـنـهـا اقـتـصـاديـات ر
الـهـنـد والـصـ  فـيـمـا تـتـعرض

بلدان اوربية خلسائر هائلة .
خـــامــســا: مـــطــلـــوب من مــراكــز
الــــبـــحــــوث والــــدراســـات واهل
االخـتـصـاص الـبـحث في حـلـول
ـا يصفه الـدكتور عـراقية تـبدأ 
الــشــبــوط بــأخــطــاء الـتــأســيس
الــدســتــوريــة وإيــجــاد احلــلــول
ــنــاسـبــة لـهــا بــغـيــة تــأسـيس ا
عالقة جدلية ب قيمة اإلنتاجية
واألجــور فـي احلــد من مــفــاســد
الـســلـطــة وحتـتــاج الى نـظــريـة
عـراقيـة في االقـتصـاد السـياسي
ـوذجـا مـتــجـددا لـبـنـاء حتـقـق 
اإلمكانيـات البشرية  الـشخصية
. مـتى تــنـطـلق أطــروحـة الـدولـة
احلــــضـــاريـــة ?? واي انــــطالقـــة
حـقـيــقـيـة لــبـنـاء الــعـراق كـدولـة
حــــضـــاريــــة حتــــتـــاج الـى هـــذا
ـتجـدد في رأسـمالـية الـنـموذج ا
الدولة إلدارة القطاع االقتصادي
 بـعـقلـية صـاحب الـشركـة وليس
ـا الــتـأمــيـنــات  االجــتـمــاعـيــة 
يـفتح اجملـال  لـتـحـويل  الـقـطاع
الـعــام الى شـركـات مــسـاهـمـة  
وهـذا يتـطلب  عـقلـية اقـتصـادية
من الـقــطـاع اخلـاص ال تــتـعـامل
ــغــا مع الـــدولــة  بــأســـلــوب ا
والــــربح الـــســـريع   بل  إعـــادة
هـــيـــكــلـــة االقـــتــصـــاد الـــوطــني
ــــعــــرفــــة ــــفــــهــــوم انــــتــــاج ا
ـسـاهـمـات واقـعـيـة  من رجـال

االعمال العراقي  تقوم على :
أوال: تعديل دستوري  –قانوني
ـستدامة يضـع مسارا لـلتنـمية ا
حتى 2050 وفق خطط خمسية
تــسـتـبـعـد الـنــفط  تـدريـجـيـا عن
ـوازنة الـعامـة وإيجاد الـتمويل 
الـبـدائل الــكـفـيـلـة بــاسـتـحـضـار
الــتـمــويل  من الــقـطــاع اخلـاص
الـوطني  واالجـنبي في مـشاريع
مــحــددة  صــنــاعــيــة وزراعــيـة
وفـق جـداول لـلـجـدوى واحلـاجة

لــلـدولــة ســلـطــة واحــدة حتـتــكـر
اســـتـــخـــدام الـــعــــنف في فـــرض
سيادة القانون بل هناك سلطات
مـتـداخـلـة بـقـوانـ مـخـتـلفـة كل
مــنــهــا يـحــاول فــرض احــتــكـاره
للعنف بوسائل غير قانونية أدت
الـى ظــهــور جــمــاعــات أبــو فالن
وعالن كل مــنـهـا يــفـرض نـفـوذه
بــطـريــقـته اخلــاصـة نــاهـيك عن
ســلـــطــة عـــشـــائــر الـــتي غــادرت
ـارسات اعـرافهـا احلمـيدة الى 
ــنـفـلت ال عــقالنـيـة فـي الـعـنف ا
فضال عن ذلك الـذي يريـد حتقيق
طـمـوحه الـقـومي واالنـفـصال عن
العـراق. حلـول عـراقيـة مـفتـرضة
يـتـجـسـد فن الـسـيـاسـة في إدارة
ـكن تـعـريف الـتـنـمـيـة الـدولـة و
الـــســـيـــاســـيـــة بـــعــدة تـــعـــاريف
ــيــة من بــيــنــهــا (حتـقــيق اكــاد
زيــادة سـريــعـة وتــراكـمــيـة خالل
فـترة من الـزمن محـددة وقصـيرة
نـــســبـــيــاً وتـــســـتــهـــدف إحــداث
تـغـيـيـرات نـوعـيـة بـاإلضافـة إلى
الـتــغـيــيــرات الـكــمـيــة عن طـريق
ـنـظـمة) ويـتـحـقق ذلك اجلـهـود ا

من خالل:
أوال: الــــــــــعــــــــــدول عـن اجـــــــــراء
االنــتـخـابــات بـطــريـقــة الـقــائـمـة
واعتماد طريقة االنتخاب الفردي

تعددة. والدوائر ا
ثــانـيـا: تــقـلـيـل عـدد االحـزاب من
خـالل اجراءات قـانـونـيـة صـارمة
لـلـتـمـييـز بـ االحـزاب الـوطـنـية
واالحــــزاب احملـــلــــيـــة. االحـــزاب
الـوطـنـية تـشـتـرك في انـتـخـابات
مجـلس النواب. االحـزاب احمللية
تــشـتــرك في انـتــخـابــات مـجـلس
احملـافـظـة فقـط. االحزاب احملـلـية
ال تــــــشـــــتـــــرك فـي احلـــــكـــــومـــــة
االحتـادية احلـزب الوطـني يضم
في صـــــفـــــوفه اعـــــضـــــاء من 12
محافـظة بواقع 2000 عضو لكل
مـحافـظـة يـعتـبـر احلـزب محـلـيا
اذا كان يضم في صـفوفه اعضاء
من اقـل من  12 مــــــحــــــافــــــظــــــة
(11مـحـافظـة فـما دون)  يـشـترك
في االنــتـخـابـات الــعـامـة احلـزب
الــــذي مـــضى عــــلى تــــأســــيـــسه
وتسجيله رسميا خمس سنوات
على ان تـعـلن االحـزاب الـوطـنـية
ـتنـافسـة عن اسمـاء مرشـحيـها ا
لـــتــولي مــنــصب رئــيس الــوزراء

ضمن برامجها االنتخابية.
ـطـلـوب ان يـكـون هـنـاك ثـالـثــا: ا
اشـراف دولي مبـاشـر على اعالن
دستـوري حلل أخطاء الـتأسيس
وان يتم االسـتفـتاء عـليه في هذه
االنـتخـابات بـعد ان يخـضع عمل
مفـوضـية االنـتـخابـات لـلحـوكـمة
وفقـا للمـعاييـر الدوليـة وأبرزها
وجــود رؤيـة انـتــخـابـيــة وطـنـيـة

لــهــا في  ضــوء رؤيــة الــتــنــمــيـة
ستدامة . ا

ثــانـيــا: تــشـكــيل مــجـلـس وطـني
سـتدامـة يشرف اعـلى للـتنـميـة ا
عـلى تـطـبـيق اخلـطط اخلـمـسـيـة
خــــارج إطــــار احملــــاصــــصـــة او
الــتــنـــافس الــســيــاسي وتــكــون
ـــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة أحــد ا

واجبات هذا اجمللس.
ثـالـثـا: تــصـمـيم خــارطـة وطـنـيـة
حتدث سنويا وفق مـعادلة تقليل
الـــفـــقــــر وتـــخـــفــــيض مـــعـــدالت
الـتـضـخم مـقـابل حـوكـمـة تـنـفـيذ
ـوازنـة الـعـامـة تـعـلن لـلـنـاخب ا
الـعـراقي عن كـفـاءة احلـكـومة في
حتــقـيق الـرؤيـة االسـتــراتـيـجـيـة

ستدامة. للتنمية ا
رابــعــا: يــقــوم مــجـلـس الــنـواب
حـــسب تـــكــلـــيـــفه الـــدســـتــوري
راقبة واحملاسبة عن جناح او با
ـالـيـة لـلدولـة في ـوازنـة ا فـشل ا
اعــمـال الـوزارات ســنـويـا فــيـمـا
ــالــيــة يـــكــلف ديــوان الــرقــابــة ا
فتش وهيأة النزاهـة ومكاتب ا
بـــــإلـــــزام الــــــوزارة واجلـــــهـــــات
االسـتـثـمـاريـة بـعـدم اخلـروج عن
الـرؤيـة االسـتراتـيـجـيـة للـتـنـمـية
ستدامة وفقا اللتزامات العراق ا
ـوجب االتـفـاقـات الـدولـية ذات
الـعالقـة ومـنـهـا اتـفـاقـات حـقـوق

االنسان ومكافحة الفساد.
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خـامسا: تـطرح الـوزارات فصـليا
حتـلــيل ( سـوات) عن تـطــبـيـقـات
الـرؤيـة االسـتراتـيـجـيـة للـتـنـمـية
سـتـدامـة وتـبـحث عن احلـلول ا
ـطـلـوبـة  لـلــتـحـديـات وتـعـظـيم ا
الـفـرص  وإيجـاد الـبدائل ونـشر
هـــذا الـــتــــــــقـــريـــر عــلـى مــواقع
إعالمــــيـــة  مــعـــروفـــة  وطــرحـه
لـــلــنــقــاش الــعــام وفـــــــقــا لــذات
ـعـادلة الـسـاعـية لـتـقلـيل الـفـقر ا
وتخـفــــيض مـعـدالت الـتـضخم 
مـقابل  األمــوال الـتي صرفت من
وازنة العامة.  يبقى من القول ا
ثـقـف ا مـا زال الـكثـيـر من ا ر
الــــــعـــــراقــــــيــــــ نــــــاهـــــيـك عن
تصديـ للوظائف يـ ا االكاد
احلـكـومـيـة الـقـيـاديـة ال يـجـدون
في هــــذه االطــــروحــــة احلــــلــــول
ــفــاســـد احملــاصــصــة االكـــيــدة 
ويــــطـــرحـــون حـــلـــوال مـــغـــايـــرة
تـــتــمــاهـى مع مــصــالـح حــزبــيــة
معـينـة لـكن احلقـيـقة االكـيدة ان
الــتـراكم الـفــكـري لـفــلـسـفـة إدارة
الدولة حتتاج الى مشعل يوضح
نـهجي  نهـاية الـنفق  لـلتـغييـر ا
ــنــشــود الــعــقــد االجــتـــمــاعي  ا
لـلـمواطـنة الـصاحلـة  والتـعايش

طلوب . السلمي  ا
{ صحفي وباحث سياسي


