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شـــهـــدت الـــعالقـــات الـــعـــراقـــيــة
األردنـــيـــة في الـــفــتـــرة االخـــيــرة
الــكـثــيــر من احلــراك عــلى خــلف
الـــزيــارات الــعــديــدة لــكــثــيــر من
صــــنـــــاع الــــقــــرار الـــــســــيــــاسي
واالقـتصـادي بـ البـلدين ابـتداء
من زيـــارة رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة
بــرهـم صــالح الـى عــمــان في 15
ــاضي تــشـــرين الــثــاني 2018 ا
تـــبــعـــتـــهـــا زيــارة نـــائب رئـــيس
الــوزراء لـلــشــؤون االقــتــصــاديـة
ـاليـة فـؤاد حـس في 19 وزيـر ا
ـــاضي ثم كـــانـــون االول 2018 ا
لك عـبـد الله بن احلـس زيـارة ا
الى بـــــــغــــــداد في 14 كـــــــانــــــون
الثاني2019 التي سبـقتها زيارة
العـمل الـرسـميـة لـرئـيس الوزراء
األردني الى بغداد عمر الرزاز في
ــاضي 29 كــانــون االول 2018 ا
ولـقـائه رئـيس الوزراء عـادل عـبد
ـهـدي التي تـمخـض عنـها بـيان ا
مــشـــتــرك أعـــلن فـــيه اجلــانـــبــان
الـرغبة في تـطويـر عالقاتـهما في
اجملـاالت الــســيـاســيــة واألمـنــيـة
واالقـتصاديـة تبـعتهـا زيارة وفد
ستوى الى بغداد برئاسة عالي ا
نـــــائب رئـــــيس الـــــوزراء األردني
ـعشـر وما تـمـخض عنه رجـائي ا
هــــذا احلـــراك مـن االتـــفــــاق بـــ
الطرف على العديد من القرارات
واالتــفـاقـيــات االقـتـصــاديـة الـتي
ــفـــارقــات اثــارت الـــكــثـــيـــر من ا
واالخــــتالفــــات مــــا بــــ مــــؤيـــد
ورافض لــهــا وال انــوي في هــذه
الــورقــة الـبــســيـطــة اخلـوض في
الــتــفـاصــيل الــسـيــاســيـة وانّــمـا
احــبـبـت تــسـلــيـط األضـواء عــلى
الـشـأن االقـتصـادي ومـا قـد اجده
مــــنــــاسب في هــــذا الــــبــــاب . ان
ـالحظ فـي هـــــذا احلـــــراك هـــــو ا
ــلـحـة مـن قـبل اجلـانب الــرغـبـة ا
األردني في الــتــأســيس لــعالقـات

اقــتــصـــاديــة مــتــيـــنــة والــعــودة
بـالتبـادالت التـجاريـة الى ما قبل
عــــــام 2014 حــــــيـث شـــــــهــــــدت
تـــراجــــعـــات كـــبـــيـــرة عـــلى اثـــر
االنـــهــيــار األمــنـي بــعــد ســقــوط
العـديـد من احملافـظـات العـراقـية
في قـــــبــــضــــة تـــــنــــظـــــيم داعش
اإلرهـــابي االمـــر الــذي انـــعــكس
ســلــبــاً عــلى االقــتــصــاد األردني
الـذي يـعـتــمـد بـشـكل كــبـيـر عـلى
األسـواق العـراقـية والـذي تظـافر
مع مـجـمـوعـة عـوامل اقـتـصـادية
اردنـيـة داخـلــيـة اخـرى الى تـأثـر
ــمـلــكـة ســلـبــاً عـلـى االقـتــصـاد ا
الهـاشمـية وبـصـورة دراماتـيكـياً
ــلــقي لــتـــنــهي حــكــومــة هــاني ا
وتـكلـيف الدكـتور عـمر الرزاز في
2018/6/4 بــعـــد ســـلــســـلــة من
التظاهرات اجلـماهيرية على اثر
تدهـور الوضع االقـتصادي ورفع
أســـعـــار احملـــروقـــات في األردن
حــــيـث دفــــعـت الــــعـــــوامل أعاله
األردن الـى اســتـــثـــمــار انـــتـــهــاء
ـسـلـحـة الـقـتـال مع اجلـمـاعـات ا
والـسعي بـصـورة جادة وحـثيـثة
لـــلـــبــدء بـــصـــفــحـــة جـــديــدة من
العالقـات الـسيـاسيـة والـتجـارية
والـــصـــنــاعـــيـــة واالقــتـــصـــاديــة
مــسـتـثــمـرة تـوجه الــعـراق نـحـو
إعــادة مـد جــسـور الــتـواصل مع
عمـقه الـعـربي من جـهـة ورغـبته
فـي إيـــــجـــــاد اكـــــثـــــر من ســـــوق
لالسـتيـراد واالنـفـتـاح عـلى اكـثر
مـن جـــهــــة فـي حــــالـــة ضــــيــــقت
ـتـحــدة اخلـنـاق عـلى الـواليــات ا
ايـران في حـصـارهـا االقـتـصادي
مـن جـهــة أخــرى  فــكــانت ثــمـرة
هــــذا الـــتــــواصل االقــــتــــصـــادي
االتفاق على مجموعة نقاط وهي

كالتالي:-
 ¥االتفاق على اإلجراءات الالزمة
إلنـشاء منـطقـة صناعـية مشـتركة

عـــــلى احلــــدود بــــ الـــــبــــلــــدين
ساحة  24كيلومتر مربع. و

 ¥اعـفـاء مـجــمـوعـة من الـبـضـائع
األردنـية الـصنع لـلدخـول للـعراق
دون تعرفة اجلمركية وتصل هذه
ـواد لـقـرابـة 371 مـادة مـنـتـجـة ا

داخل األردن.
عـابـر احلـدوديـة وحـركة  ¥فتـح ا
ـصدر ـستـمرة من ا الـشاحـنات ا
ا ـوقع في البـلد اآلخـر دو الى ا

تفريغ في نقطة احلدود.
 ¥قـــامت الــــســـلـــطـــات األردنـــيـــة
بـتـقلـيص الرسـوم عـلى البـضائع
ـتـجـهـة من الـعـقـبـة الى الـعراق ا

ئة. بنسبة 75 با
{ مـنح أفضـليّـة للـسلع الـزراعية
الــعـــراقــيــة لــلـــدخــول لألردنّ في
ـواسم الـتي يــشحّ فـيـهـا إنـتـاج ا

األردن لهذه السلع .
{ االتفاق على مد أنبوب تصدير
نـفــطي من الـرمـيــلـة في الـبـصـرة
الـى مــيــنــاء الــعــقـــبــة عن طــريق
األراضـي األردنــــيـــــة وبــــطـــــاقــــة
اســتـيــعـابــيــة تـصل الـى مـلــيـون

برميل يومياً .
ذكـرة الـتـفاهم { إعـادة الـعـمل 
ـوقـعــة بـ الـعـراق واالردن في ا
2006/8/15 والــتي تــنص عــلى
تزويد اجلانب االردني بكمية 10
آالف بـرميل بـالـيوم من نـفط خام
كـركـوك الى مـصفـاة الـزرقاء وفق
مـعادلـة تـسعـيـريـة جديـدة تـعادل
سعر نفط خام برنت ناقصاً (16)
سـتــة عــشـر دوالراً تــغـطـي كـلــفـة
النقل ما ب كركوك والزرقاء مع
الــفـروقــات في نـوعــيـة نــفط خـام
ـا كـركــوك عن نــفط خـام بــرنت 
يـجـعل سـعـر الـبرمـيل تـفـضـيـلـياً

ي. واقل من سعره العا
ان النقاط أعاله مثلت اهم البنود
والـتــفــاهـمــات االقـتــصـاديــة بـ
اجلانب الـعراقي واألردني والذي

اثــار الـــكـــثـــيــر مـن االخــتـالفــات
ــــــــداخـالت بــــــــ األطــــــــراف وا
السـياسـيـة واالقتـصـادية مـا ب
مــؤيـــد ورافض لـــهـــذه الـــنـــقــاط
العتـبـارات عـديـدة وال اعـتـقد انه
ـكن الـقبـول بـهـا جـمـلـة واحدة
كن رفضها جملة واحدة كما ال 
ــشـهـد الـسـيـاسي فــأن طـبـيـعـة ا
واالقــتــصـــاد الــعـــراقي بــشـــكــله
احلــالي قــد يـجــرنــا الى الـقــبـول
بــقـــسم من هـــذه الــبـــنــود وفض
القسم االخر مع مراعـاة الطبيعة
الـــريــعــيــة لالقــتــصــاد الــعــراقي
والـتي تـظـافرت مـعـهـا مـجـمـوعة
عوامل امنية وجـيوسياسية أدت
ــطـــاف الى تــعــطل في نـــهــايــة ا
االقـــتــصــاد الـــعــراقي بـــصــورته
ـقـابل عـلى الـكـلـيـة واعـتـمـاده بـا
االســتـيــراد بــدرجــة ضــيــقت من
خــيــاراته االقـتــصــاديـة وجــعـلت
الـــعــديــد من تــفـــاصــيل االتــفــاق
االقــــتــــصــــاد الــــعــــراقي األردني
ـكن سوى ـثـابة واقع حـال ال 
التعامل مـعه بواقعية وان كانت
هـناك الـعـديد من الـنقـاط كان من
مـكن الـتـريث بـهـا والـبحث عن ا

بدائلها من الداخل .
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وعـــنــــد الـــبـــحث فـي تـــفـــاصـــيل
االتـــفــــاقـــيـــات والـــتــــفـــاهـــمـــات
االقـــتــــصـــاديـــة بــــ الـــبــــلـــدين
ــكن ومــنــاقــشــة تــفــاصــيــلــهــا 
اخلــــلـــــوص الـى اربع مـــــحــــاور

رئيسية :-
1- احملـور األول هـو اعـفـاء 371
مــــادة مــــصــــنــــعــــة داخل األردن
ودخولها لألسواق العراقية دون
تـــعــرفـــة جــمــركـــيــة واالصــوات
الـــعــديـــدة الــتـي نــوهت الى دور
ـفـرط في تـراجع مـا االسـتـيـراد ا
تـبــقى من الــصـنــاعـة الــوطـنــيـة
والـتي تـنـتـظـر مـنـذ فـتـرة لـيـست
بـالقـصـيـرة توفـيـر احلـمايـة لـها
زيد وال شك ان استمرار دخول ا
ـسـتـوردة  جتعل مـن البـضـائع ا
من قيام صنـاعة او زراعة وطنية
امــراً صـــعــبـــاً حــتـى مع وجــود
التـزام من قبل احلكـومة األردنية
ـنح أفضـلـيّـة لـلمـنـتج الـعراقي
ـواسم التي للـدخول لألردنّ في ا
يــشحّ فــيـهــا إنــتـاج األردن لــهـذه
الــسـلع فــاجلـمــيع يـعــلم ان حـال
الــصـنـاعــة في الـعــراق ال يـؤهـله
بتصدير ولـو حتى ابرة اخلياطة
بــسـبب تـرنـح الـواقع الــصـنـاعي
والــزراعي في الــعــراق عــلـى اثـر
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ــنـــتج األجــنــبي لــلــســوق غــزو ا
الـعـراقـيـة هـذا هـو الـداء الـذي لم

جند له دواء.  
ـنــاسب في هـذا وقـد يــكــون من ا
الـــبـــاب اإلشــــارة الى ان الـــواقع
عـطـيات احلـقـيقـيـة تشـير الى وا
ان قـيــمـة الــتـبــادل الـتــجـاري مع
االردن في افـــضـل احـــواله وصل
الى 600 مليـون دوالر مقارنة مع
حــجم الـتــبـادل الــتـجــاري الـكـلي
لــلــعــراق الــذي يــبـلـغ حـوالي 55
مـــــــلـــــــيــــــار دوالر (وفـي بـــــــعض
الـــســـنـــوات جتــــاوز هـــذا الـــرقم
درجة بكثـير) وبنفس الـبضائع ا
عــلى قـائــمـة االعـفــاء مع اجلـانب
االردنـي اي مــــا نــــســــبــــته 0.92
ائة ال ئة مـن اقل من واحد بـا بـا
تـشـكل تأثـيـر كـبـير عـلى الـنـشاط
االقـتــصـادي في الـداخل بــنـسـبـة
. مع مالحـظة ان قيمة للمـتخوف
التـبـادالت الـتـجاريـة بـ الـعراق
والـصـ جتاوز 16 مـلـيـار دوالر
ومع تـــركــيــا جتــاوز 12 مــلــيــار
دوالر ومع ايـران جتاوز 9 مـلـيار
دوالر والـعـراق يـسـتـورد من هذه
ـكن ان يـسـتـورده من الـدول مـا 
االردن ودون هـــــــذا الــــــضــــــجــــــة

الكبرى.
ـثل امـكانـية 2- احملـور الـثاني 
االستفادة من االتـفاق على إنشاء
مـنـطـقـة صـنـاعـيـة مـشـتـركـة عـلى
احلـدود العـراقيـة االردنيـة والتي
كن ان تـكون جتربـة رائدة على
احلكـومـة استـغاللـهـا وتعـمـيقـها
من خالل نـــسخ جتــربــة مـــديــنــة
الــزرقــاء الـــصــنــاعـــيــة األردنــيــة
ونــقـلـهـا لـلــعـراق وعـدم الـسـمـاح
للجانب االردني باحـتكار العمالة
ــيــدانــيــة ونــقــلــهـا او اخلــبــرة ا
للجـانب العراقي الذي يـفتقر الى
ـدن الـصـنـاعـيـة والتزال جتـربة ا
لـغـايــة االن االحـيــاء الـصـنــاعـيـة
تغـزوا مدنه وبـصورة تكـاد تكون
ـا عــشـوائــيــة وغــيــر مــنــظــمــة 
حتـملـه من فـوضى وتـلـوث بيـئي
واخـتـنـاقات وازدحـامـات مـرورية
في الشوارع العـامة نتيجة األداء
الــصـــنـــاعي لـــهـــذه االحــيـــاء مع
مالحـظـة صـعـوبـة إيـصـال الـدعم
احلــكــومي من خــطــوط كــهــربــاء
صـنــاعــيـة وأنــواع مـخــتـلــفـة من
ــيــاه الــصــنــاعــيــة وطــرق نــقل ا
واد اخلـام وغيـرها من وتـوفيـر ا
اشـكـال الـدعم الـذي تكـون الـدولة

سؤولة عنه . هي ا
3- احملــور الــثــالـث هــو االتــفـاق

عـ لذلك ـوعـد ا لالتـفاق وفي ا
واذا لم يع موعد للوصول ففي
ـوعــد الــذي يـســتـغــرقه الــنـاقل ا
االعـتـيـادي اذا وجـد في الـظروف

ذاتها.
ثـانـيـا  –يـلــتـزم الـنــاقل بـاحـاطـة

الراكب علما بتعليمات النقل.
ثالثا  –يخضع نـقل االمتعة التي
تـسـلم لــلـنـاقل لالحـكـام اخلـاصـة

بنقل الشيء.
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ــسـؤولــيـة يـجــوزإقــامـة دعــوى ا
الـنـاشئـة من عقـد الـنقل في حـالة
وفاة الراكب سـواء وقعت الوفاة
أثر احلادث مبـاشرة أو بعد فترة

زمنية من وقوعه من قبل:
اوالً  –من حرم من االعالـة بسبب
مـــوت الـــراكب وذلـك عن الـــضــرر

ادي وان لم يكن وارثا. ا
ثـــانـــيـــا ً –الـــزوج واالقـــارب الى
الـدرجـة الــثـانـيـة الـذين أصـيـبـوا
باآلم حـقيقيـة وعميـقة من الضرر

االدبي.
∫ qIM « WOL¼√

حظي الـنقل عـلى أختالف صوره
بأهـمية مـتميـزة عن بقيـة عناصر
االنــتــاج الــداخــلـة في الــعــمــلــيـة
الـصــنــاعــيــة االقـتــصــاديــة فــهـو
يـــشـــغل الـــبــنـــاء االرتـــكــازي الي
ونــذكــر هــنـا نــشــاط أقــتـصــادي 

بعضاً من أهميته  :
1- من الناحية االقتصادية

أوالً..تطور النقل مكّن اجملتمعات
من احلـصـول عـلى إحـتـيـاجـاتـها
اخملـــتــلــفــة من أصـــنــاف الــســلع
واد األولـيـة والغـذائـية أيـنـما وا

كانت مصادرها.

وســائل لــنـقـل الـبــضـائع أيــضـاً
وقــد اســـتـــخــدم في بـــاد األمــر
احليوانات لهذه الغاية كاخليول
واجلمال ثمّ ابـتكر الـعربات التي
يجـرّها احليـوان وصوالً لوسائل
النـقل احلـديـثـة  حـيث مـرت هذه
الـوسـائل بـسـلـسـلـة طـويـلـة عـبـر
الــتـــاريخ وكــانت هـــنــاك قــفــزات
نـوعـيـة وسـريـعة فـي هـذا اجملال
ـشي على الـقدم حيث بـدأت با
ركبـات الفضـائية حتى وصـلت ا

احلالية
ضـوء عـلى بـعض فـقـرات قـانـون

النقل العراقي   :
ـادة 5 من قـانـون الـنـقل تُـعـرّف ا
الـــعــراقي رقم 80 لــســـنــة 1983
بـــأنـه إتـــفــــاق يـــلــــتـــزم الــــنـــاقل
ـقتضـاه بنـقل شخص أو شيء
مـن مـــكــان الـى آخـــر لـــقـــاء أجــر

. مع
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ــجـرد اوالً  –يــتم عــقــد الــنـقـل 
االتـفـاق ويـجــوز إثـبـاته بـجـمـيع

الطرق.
ثـانـيـاً  –يـعـتـبــر صـعـود الـراكب
الى واسطة النقل قبوالً لاليجاب
الـصـادر من الـنـاقل إال اذا يـثـبت
إن نية الراكب لم تتجه الى ابرام

عقد النقل.
ثــالــثـا  –يـعــتــبـر تــســلم الــنـاقل
الــشيء مــحل الــنــقل قــبـوالً مــنه

رسل. لأليجاب الصادر من ا
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اوال  –يلـتزم الـناقل بـنقل الراكب
وامـتـعـته بـواسـطـة نـقل صـاحلة
لـهـذا الغـرض من جـميع الـوجوه
الى مـكــان الـوصـول وذلـك طـبـقـا

يـــقــول تـــشــرشـل ركــبت ســـيــارة
األُجـرة يـومـاً مـتـجهـا إلـى مكـتب
ال BBC إلجراء مـقابـلة وعـندما
وصــلت طـــلـــبت من الـــســائق أن
يـنـتـظـرني أربـعـ دقـيقـة إلى أن
أعـود ! لـكن الـسـائق إعـتـذر وقال
لي ال أســـــتــــطــــيع  حــــيـثُ عــــلي
الـذهـاب إلى الـبـيت لـكي أسـتـمع
إلـى خـطــاب ونــسـتــون تــشـرشل
...يـــقــول تـــشـــرشـل لــقـــد ذهـــلت
وفــــرحت من شـــوق هـــذا الـــرجل
ليستمع حلديثي فأخرجت عشرة
جـنـيـهـات وأعـطـيـتـهـا له دون أن
أفصح له عمن أكون وعندما رأى
بـلغ قال لي  سـأنتظـرك ساعات ا
حـتي تـعـود يـا سـيـدي و لـيـذهب

تشرشل إلى اجلحيم. 
قد اليـصدق كثـير من مسـتخدمي
وســائل الـنــقل اخملــتــلـفــة (بــريـة
جـويـة) أن عالقـتـهم مع بـحريـة 
ــا هي عالقـة قـانـونـيـة الـنـاقل إ
نـقول بعـد األتفاق ب الـناقل وا
عــلى األجــرة  واليــشـتــرط لــهـذه
ا يكفي العالقة  شكالً معيناً وإ
منهـا التراضي وتـطابق األيجاب
والـقـبــول لـتـشــكل عـقـدا مــكـتـمل
األركـان والشـروط بـحيث يـصبح
ــتــعـــاقــدين إمـــا دائــنــا كال مـن ا
أومــديـــنــا لـــآلخــر وكـل طــرف له
حـقــوق وعــلـيـه إلـتــزامــات جتـاه

الطرف االخر.
ـقـصـود بـوسـائل الـنـقل هي إن ا
التي أبتكرهـا األنسان أوسخرها
ألجل خدمته في الـتنقل من مكانٍ
إلـى آخــــر ومع تــــقــــدم األزمــــان
وتطور مظاهر احلياة العامّة في
مـختلـف اجملاالت صاريـبحث عن

ثـانياً ..تـخفيـض تكالـيف اإلنتاج
ألن الــنــقل عـــنــصــر رئــيــسي من
عـناصـر العـملـية اإلنـتاجـية فأي
إنـخفـاض في تكـلفـة النـقل يؤدي
الى إنـخفـاض في سـعـر الـسـلـعة

نتجة والعكس صحيح. ا
..ساعـد تقـدم وسائط الـنقل ثـالثـاً
عـلى قـيـام الـتـخـصص األقـلـيـمي
والـدولي بــحـيـث وسع من دائـرة
ـنـاطق الـســوق أمـام مـنـتــجـات ا
واألقــطــار اخملــتــلــفــة مــتــجــاوزاً
مــاكـانت كل مـديـنـة تــعـتـمـد عـلى
انــــتــــاجـــهــــا احملــــلي من كــــافـــة
ا يـعني تـعرض هذا ـنتجـات  ا

األنتاج للركود األقتصادي .
..تــوفـيــر فــرص الــعـمل إذ رابـعــاً
يـعـتـبـر اجلهـد الـبـشـري عـنـصراً
رئــيـســيــاً في هــذا الــنــشـاط  وال
تـقتـصر عمـليـة النـقل على سائق
ـا بـضـمـنـها ـركـبـة  حـسب وإ ا
عـمـال الصـيـانة  ومـوظفي أدارة

النقل منفذي مشاريعه. 
2≠ في اجملال السياسي 

.الـــدولـــة الـــقــويـــة هي الـــتي أوالً
تـمتلك قـوة كبـيرة وهيـمنة كـاملة
على مـرافق وحـدتهـا الـسيـاسـية
كــافـة وال يــتم ذلك إال بــفــضل مـا
تـمـتــلـكه هــذه الـدولـة من شــبـكـة
ــــاط مـــتـــعـــددة عـــالــــيـــة ومن أ

لوسائط النقل .
. حتـقيق الـوصل واالتصال ثانـياً
ـا بـدال من الـعــزلـة واالنـفـصـال 
يـعــزز وحــدة الـدولــة  الــوطـنــيـة
والقومية  وكذلك وحدة أراضيها
وهـنـا تــكـون احلـاجـة مـؤثـرة إذا
كـانت الـدولـة في مـرحلـة الـنضج
واالســـــتــــــقـــــرار الــــــســـــيــــــاسي

واالقتصادي 
ثـالـثـاً.مـرونـة احلـركـة واالنـتـقـال
داخل احلـدود اجلغـرافيـة للـدولة
يؤكـد سيادة الـقانون وأسـتتباب
االمـن  ثم الـقــضــاء عـلـى الـعــزلـة
والتباين احلضاري ب اجزائها

 وب دول العالم االخرى.
3≠ اجملال  االجتماعي 

.كـثــيـراً مـا تـكــون الـسـيـارات أوالُ
عبدة أوخطوط السكك والطرق ا
احلــديــديـة مــســؤولـة عن ظــهـور
الــنـويــات احلــضــاريــة الــتي من
شــــأنـــــهـــــا أن تــــكـــــون مـــــركــــزا
كـمــا ان تــطــوروسـائط حـضــريــاً
سـافات النـقل وحـجمـها يُـقـرب ا
. ب مقار العمل وسكن العامل
و ثانياً ً.تقدم النقل ساعد على 
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على مد أنبوب تصدير نفطي من
الــبــصـــرة الى مــيــنـــاء الــعــقــبــة
لـتــوســيع الـصــادرات الـنــفـطــيـة
العـراقيـة بإضـافـة ملـيون بـرميل
ــكن الـعـراق من يـومــيـاً والـذي 
رفع حـجم صادراته الـنفـطية الى
قـرابـة  5مـلــيـون بـرمــيل يـومـيـاً
ـكن ان يـوفـر الـكـثـير وهذا رقم 
من اإليـرادات العـامة وخـصوصاً
ان الــنـــفط يـــشــكل اكـــثــر من 95
ـئـة من الـصـادرات الــعـراقـيـة بـا
وان ايـــراداته تــشـــكل قــرابــة 90
ـوازنـة الـعـمـومـية ـئة قـيـمة ا بـا

للبالد.
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ومن جهة ثانية فان هذا االنبوب
كن للعراق ثل منـفذ اضافيـاً 
ـتلك حاليا استثـماره فالعراق 
خـــطــوط أنـــابــيـب مــوزعـــة عــلى
مـيـنـاء الـبـصـرة شـمالـي اخللـيج
بـطاقـة تزيـد على مـليونـي برميل
وخـط أنــــابــــيـب عــــبــــر األراضي
الـــتــركـــيــة بـــطـــاقــة تـــراوح بــ
أربعمائة وخـمسمائة ألف برميل
في اليـوم وهذا قـد ال يكون كـافياً
مع إمكانية العـراق النفطية التي
ـــــمـــــكن ان تـــــصـل الى 12 مـن ا
مـلــيــون بـرمــيل اذا مــا احــسـنت
احلـكـومـة احلـالـيـة واحلـكـومـات
لف مع الـقـادمة اسـتـغالل هـذا ا
مالحــظــة ان مــنــافــذ الــتــصــديــر
احلالـية قد ال تـستوعب الـطاقات
ـتزايدة وبالتالي فإن اإلنتاجية ا
احلـاجـة إلى بـنـاء مـنـافـذ جـديدة
وبــطــاقـــات عــالــيــة أصــبح أمــرا

ضروريا .
4- احملـــور الـــرابع هـــو تـــزويـــد
اجلــــــــــــــانـب االردنـي بـ 10 آالف
بـــرمـــيل يـــومـــيـــاً من نـــفـط خــام

كــركـوك وهــذا الــدعم بــالـرغم من
كـــونه ال يـــشـــكـل رقـــمـــاً كـــبـــيــراً
بـالنـسبـة للـعراق الن مـجمـوع ما
يصدره العراق للملكة في سنة ال
ـثل سـوى صـادرات يـوم واحـد
فـقط مـن الـنـفط الـعــراقي لـلـعـالم
ـكن ان ولــكـنه في نـفس الـوقت 
ــئــة من احــتــيــاجـات يــؤمن 7 بـــا
ــمــلــكــة حــسب مــا صــرحت به ا
عـدنـية وزيرة الـطـاقة والـثـروة ا

االردنية وبسعر تفضيلي.
وهذا اجلانب حتـديداً هو صورة
من صـور الـتفـاهمـات السـياسـية
بـــ الــــبـــلـــدين والــــذي يـــحـــمل
الـصـبـغـة الـسـيـاسـيـة بـعـيـداً عن
اجلـوانب االقـتـصـاديـة فـالـعراق
بــهـذا االتـفـاق يـقــوم بـدعم كـبـيـر
لألردن في ازمـــة الـــطـــاقـــة الـــتي
يـعـانـي مـنـهـا مــنـذ فـتــرة لـيـست
بـالـقـصـيرة والـتـي كانـت السـبب
ــبـاشــر في االطـاحــة بـحــكـومـة ا
لـقي وتـكـلـيف عمـر الـرزاز بـعد ا
مظـاهرات واسعـة على اثر زيادة
أسـعـار الـوقـود واحملـروقـات وال
شك ان للـحكومـة احلق في إقامة
الـعالقــات االسـتـراتــيـجـيـة ودعم
موقفها السياسي مع دول العالم
عـمومـاً ودول اجلـوار خصـوصاً
واقف ـتـابع الجتـاهـات ا ولـكن ا
الـــســيـــاســيـــة لألردن ال يـــســجل
وجـود مـوقف مـتـمـيـز له في دعم
الـــعــراق في حـــربه مع اإلرهــاب
كـمــا ان ارضه تــضم الـعــديـد من
ـعـارضة الـقـيـادات الـسـيـاسـيـة ا
جملــمل الـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة في
ــــؤتــــمـــرات الــــعــــراق والزالت ا
والـفعـالـيات الـتي تـمـجد الـنـظام
الـسابق مـسـتمـرة على ارضه من
دون ان يـكــون لـهــا رادع من قـبل

احلكـومة األردنيـة باإلضافة الى
وجـود ديون اردنـيـة على الـعراق
تــــبـــلغ اكــــثـــر من مــــلـــيـــار دوالر
وودائع عـراقـيـة من زمن الـنـظـام
الـسابق فـي عمـان حتـفظ عـلـيـها
ركـزي وتـقدر بـحوالي 3 الـبـنك ا
ــمــكن مــلــيــار دوالر وكـــان من ا
لـلـحـكـومـة الـعـراقـيـة ان تـسـتـغل
قـــضــيــة تــزويـــد األردن بــالــنــفط
لـلـضغـط باجتـاه حل هـذه األمور
الـعالـقة ولـصالح الـعراق او على
األقـل اإلعالن عـن مــــا يــــطــــمــــئن
الــــــشــــــارع الـــــعــــــراقـي بــــــهـــــذا
اخلـــصـــوص. وفي اخلــتـــام فــان
االتـفـاقـيـة الـعـراقـيـة بـ الـعراق
واألردن تـضم في طـيـاتـهـا بـنوداً
متعـددة حتمل العديـد من النقاط
ـكن االستـفادة اإليـجابـيـة التي 
مــنــهــا ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً
وتــــصب في الــــصــــالـح الــــعـــام
باالضافة الى بـعض النقاط التي
ـــمــكن ان تــشـــكل عــنــاصــر من ا
ضــغط عـلى االقــتـصــاد الـعـراقي
مـكن والـصـنـاعـة الـوطـنـية مـن ا
جتـنـبــهـا او الـعــمل عـلى تــقـلـيل
تأثـيـرها الـسـلبي ولـكن بـصورة
ــــكن ان تــــكــــون هــــذه عــــامـــــة 
االتفـاقـية مـنـطلق إلقـامـة عالقات
صناعية جديدة من خالل خوض
دن االقتصادية و تفتح جتربة ا
اكـثـر من منـفـذ وطـريق لـلـتـجارة
الــعـراقـيــة مع الـعــالم اخلـارجي
مع ضـــرورة الــــتـــعـــامل مـــعـــهـــا
بواقـعيـة والـعمل عـلى تـطويـرها
وجتـــاوز نـــقــاطـــهــا الـــســـلــبـــيــة
مسـتـقـبالً وخـصـوصـاً مع وجود
نص يـــخـــول مــــراجـــعـــة بـــعض

بنودها كل ستة اشهر.
{ خبير اقتصادي 
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ــــــدن ومـــــنــــــاطق وتــــــوســـــيـع ا
االسـتـيطـان االخـرى على حـساب
االريــــاف  فــــأصــــبـــحـت مــــركـــزا
لـلـنشـاط االقتـصـادي والصـناعي

والتجاري. 
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1≠ إنه عـقد رضـائي: سواء تـعلق
األمـر بـنـقـل األشـخـاص أو بـنـقل
الـبــضـائع ال يـقــوم إال بـتـراضي
األطـــراف ويـــكـــون صـــحـــيـــحـــا
بـــتـــوافق الـــطــرفـــ أي تـــبــادل

اإليجاب والقبول. 
2≠ عـقد إذعاني : يـقتـصر الـقبول
فـيه على مـجرد التـسلـيم بشروط
مـقـررة يضـعـهـا الـنـاقل وال يـقبل

مناقشته فيها .      
: الشاحن 3≠ عـقد مـلزم لـلجـانبـ
أو الـراكب من جـهـة والـنـاقل من
جـهـة أخــرى كل يـلــتـزم بـالــقـيـام
بـعــمل مـعــ أو أداء شيء سـبق
االتــــفـــاق عــــلـــيـه فـــالــــشـــاحن (
ــرسل) أو الــراكب مــلــزم بــأداء ا
أجـرة النـقل في حـ جند الـناقل
كاني للشخص ملزم بالتـحوبل ا
أو لـلـشيء من نقـطـة ألخرى كـما
يلتزم بتوفير شروط السالمة إذا

تعلق األمر باألشخاص. 
4≠ عــقـد فــوري: ألنه يـنــتج آثـاره
ــجـــرد إبـــرام هــذا مـــرة واحـــد 
ـتـد فـتـرة الـعــقـد مع الـعـلـم أنه 
مـعـيـنة مـثال فـي نـقل األشـخاص
أو البضائع فهو التزام يقف عند

حدود التنفيذ
5≠ يـخـتلف عـن عـقـد الوديـعة ألن
األخـــيــــر يـــهـــدف  الـى حـــراســـة
الـشيء واحملافـظـة علـيه في ح
أن الـغـايــة من الـنـقل هـو تـغـيـيـر
مـكان الـشيء ونـقله من جـهة الى

أخرى 
6≠ كــمـــا أنه يـــخـــتــلـف عن عـــقــد
اإليجار ألن الـنقل ال يقـتصر على
مـجـرد تـأجـير أداة الـنـقل لـوضع
األشـيـاء فيـهـا كمـا هـو احلال في
ـــــنـــــازل بل أجـــــارة اخملـــــازن وا
ـــكــان يـــنـــصب عـــلى تـــغـــيــيـــر ا
وتـوصيل األشـياء أو األشـخاص

الى جهة أخرى.
7≠ هـــذا األخــتـالف يــســـري عــلى
عقـدالعـمل ألن الناقل هـنا يوظف
ــــرسل أو خــــدمــــاته حلــــســـاب ا
الــراكب ولـيس تــابـعــاً له ويـقـوم
ـبـلغ بــعـمـله بــحـريـة تــامـة وأن ا
الـذي يدفع مقـابل النـقل ال يعـتبر

ا أجرة نقل . (راتباً) وإ أجراً
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واطن الـعـراقي الذي مـا لـبثَ أن يَمـرَّ يـومي بسالم إال أنـا ا
وأفـكر  مـاذا سيـكون شـكّلَ  يوم غـد ألن األحبـاط واخلوف
بــدا يــدبُ بــنــفــسي وكــنت أمَــني الــنــفس  بــأني  مــتـمــاسك

وصبور !!! 
ــوقـعك  رغــبت ان اتــابع اداءك ال لـشـيء  ولـستُ حــاسـداً 
ألنك جتـلس عـلى كرسـي  إما أن يـكـون طـريـقك الى اجلـنة
(في مَقـعـدُ صدقً عـند مـلـيكٍ مُقـتَـدّر) اي في دار كرامـة الله
ورضــوانه وفـضـلـه  أو ال سـمح الـلـه في مـنـزلــة من خـانـوا
االمــانــة وظــلَــمــوا الــعـبــاد في كــنـف ابـو لَــهب اعــاذكم الــله
والقـارئ جـميـعاً مـنهـا   اراكَ واثق اخلُطى تـمشي مـلكاً 
ن يـــتــابـــعك انكَ رئـــيس وزراء في هـــادئـــاً تُــعـــطي صـــورة 
ـا يَنـعَمُ  به من ـتـلك حـتى شـرطي  سويـسـرا او اي بـلـد ال
ـواطن بــأن الـدولـة أمـان  واســتـقـرار  وقــنـاعـة تــامـة عــنـد ا
ستـضـمن لهُ والوالده مسـتقـبال زاهرا  انـا كمـواطن احاول
متطفالً ان اتابع تاريخا وحاضرا وطريقة تفكير من يقودني
ـتـعنـتة بـالـقبـول انني باعـتبـاري احـاول ان اصارع نـفسي ا
ـقــراطـيــة احلـديـثــة الـتي اصــابـهـا - اعـيش الـتــجـربــة الـد
ـتلك لالسف - شـلل االطفـال حالَ والدتـها  وكـأنـنا بـلد ال
ـاء او أنـنا مـغضـوب عـليـنا ... مقـومات الـعـيش بحـرية او 
ـقراطية ولكي  تـبقى شعـارات تلك العنـاوين ( احلرية  الد
) محـاور رنانة تتحـدث بها الكـتل السياسـية ونخب اجملتمع
لالستـهالك احملـلي  وانا اتـابع جنـابك تذكـرت مثال عـراقيا
ا نستخدمه نحن ابناء الريف يقول (لگمة الشبعان على قد
ـتـضـررين من االداء اجلـوعـان بـطـيـة )  وهـذا يـشـمل كل ا
احلــكــومي والـــذين يــضــعــون ثــقــتــهـم بك ويــأمــلــون خــيــراً
فيـتفـاجـأون بخـطـوات بطـيئـة واجـراءات تكـاد التـراها الـع
اجملردة  نـعم دولـة الرئـيس جـنابك حتـاول تـرسيخ مـفـاهيم
الدولـة في نفوس انهكتها رائـحة البارود  وأرقها  لون الدم
وشحـوب  وجـوهـهم وأصفـرارهـا .. قـهراً ان شـئت سـميه 
جوعـاً التسـتبعـده  ظُلـماً   ليس بـقلـيل ماحـصل لهم  ولو
تــطـلع حــضـرتك  عــلى بـيــانـات الــرصـد االعـالمي الـتي من
وقر  وينقل فـترض ان يقدمها جلنابك مـكتبكم االعالمي ا ا
حقيـقة مايـحصل في مجتـمعنـا حينهـا أعتقـد ستغيـر طريقة
ـأساة تفـكـيرك وادوات تـنـفيـذك  النك ستـطـلع علـى حجم ا
هـانـة واصبح في حـالة احلقـيقـيـة لشـعب كـان يأبى الـذل وا
يرثـى لهـا  فـنانـو الـعـراق من اجليـل الرائع الـذي تـرك أرثاً
رائـعـاً  لـلـفن يـسـتـجـدون عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي
ـا صـبروا  (ربي النهم لـم يتـمـكنـوا  من الـصبـر اكـثر من 
مسـني الضر وانت ارحم الراحمـ ) وهو نبي عليه السالم
ـتلـكون صـبر االنـبيـاء فبـعد ينـاجي ربه  والنـاس اليـوم ال
ان ينـاجوا الله في سـرائرهم  فأنهـم اليعفوك من ان يـطلبوا
مــنك ان تـؤمن لـهـم عـيـشـهـم وأمـنـهم وكــرامـتـهم  النك ولي
سـؤولـيـة التـأريـخـية والـوطـنـية امـرهم في الـدنـيا وتـتـحـمل ا

والشرعية في اي تقصير جتاههم.
 هل سمـعت دولة الـرئيس بـالطـفلـة (رهف) شهـيدة الـطفـولة
في زمن اقل مـا اقول عـلـيه فـقـد أنسـانـيـته  كـيف تـعرضت
لـلـتـعنـيف والـتعـذيب والـقـتل بدم بـارد من قـبل عـائلـتـها? هل

سمعَ دولـتكم بأب يقـتل ابنه طعنـاً بالسكـاك  وزوجة تقتل
زوجهـا وتأخـذ مع جـثتـة "صورة سـلفي " بـالهـاتف النـقال 
صـور  مـأسـاويـة مـخـتلـفـة ومـشـوهه  تـعـطي صـورة حـقـيـقة
ـسـتوى األنـساني جملتـمـعنـا ومـا تعـرض لهُ من دمـار على ا
واألخالقي .. لـهـذا يـا دولـة الـرئيـس اتمـنى ان اجـلس مـعك
القول لك انـكَ لست بـخيـر  والتفرح بـكرسـي السلـطة  ألنك
تقـودُ شـعـباً  قـد اسـتُـهـدف وجنحـوا في تـدمـيـره   عليّ ان
اذكرك اننا بحاجة الى بناء االنسان بدل ان اسمع الصراع
الـسـيـاسي دائـراً علـى بنـاء احلـجـر  بـالـتأكـيـد سـيـنـبري لي
ــثـقـفـ والــنـخب واالعالمــيـ لـيـدافــعـوا عن عـرين بـعض ا
السـلطان  سأقول لهم انـا مع السلطان واقـدرهُ كثيراً لكني
ـصــائب قـومي اكــثـر  سـيــحـدثــني احـدهم اني ارى أمــيل 
نصف الـقدح الـفارغ واني ذهبت بـاجتاه اجلـوانب السلـبية
وتركت االيـجـابيـات  سأجـيبـهم تـعالـوا  الى ميـدان احلوار
وسأجـلب مـعي ادوات البـؤس وصـور القـهر وآمـاالً مـحطـمة
ـاذج من عـوائل مـشـردة التـقـوى على ونفـوسـاً مـنـكـسرة و
ال الـفـاسد قوتـهـا اليـومي ..  فـمـا انـتم حامـلـون ; اربـاب ا
ن اعــتـاشـوا عـلى دمــاء الـفـقـراء  وتـربـت كـروشـهم عـلى
اي صور ستـحدثوني بها االعـمار والبناء السـحت احلرام  
دن الـتي تعـمرت بـعد ان دُمرت  ام وناطـحات الـسحـاب وا
هجـرين قصراً من مـناطقـهم قد اعادتهم ستـحدثونـني عن ا

الدولة  بحُلّة جديدة تليق ببلد مثل العراق ???
اليــســتـطــيع احــد ان يــنـبــري لــلــدفـاع عن الــبــاطل واخــفـاء
احلقـائق  إال من يلجـأ ليقول ان فـشلت جتربـتنا في احلكم
فـسـيـعود الـنـظـام الـسابق لـلـسـلـطة  وهـذه قـصـة اقرب الن
تكـون تـافـهة المـعـنى  لـهـا الن هدفـهـا زرع اخلـوف والرعب
في قلـوب الناس من عودة النظام  او قد تكون للتغطية على
ـتالزم لعـمليـتنـا السيـاسيـة منذُ مافـيات الفـساد واالنـهيار ا

والدتها ..
دولة الـرئيس اشـعر بالـغثـيان وانـا ارى ان مشروع الـتغـيير
في الـعراق حـصل في نـفوس الـنـاس ولـيس بنـظـام احلكم 
فأنـظمـة احلكم مصـيرهـا تتـغير وهـذا ديدن كـرسي السـلطة
ـاضي كثـيرة  لـكن عنـدما تـتغـير الـنفوس ويـقتل وجتارب ا
االب ابنـة وتـقتل الـزوجة زوجـها ويـعـنف االهل ابنـاهم حتى
نـتـجة  قـوت يـومهم  وت ويـسـتجـدي اصـحاب الـعـقـول ا ا
ـسـتـهـدف لـم يـكن الـنـظـام بل حـيـنـهـا عــلـيـنـا ان نـتــفق ان ا
ـنـظـومـة الـقـيـمـيـة واالخالقـيـة الكـثـر شعـب اصـالة وتـاريخ ا
مشرق على وجه االرض  وحتى نتفق على ذلك دعنا نبحث
عن احلـلـول اجلـذريـة حتى ان كـلـفـتـنا الـكـثـيـر  دعنـا نـفـكر
بصـوت عال ونخـتار احلـلول النـاجعـة ونسـعى لتطـبيـقها بل
ـواطن ولـيس ونـتـابع آلــيـات الـتـطـبــيق  دعـنـا نـســتـرضي ا
صاحب الـكتلـة السـياسيـة  دعنا نـتشارك في أعـادة اعمار
وبنـاء االنسان النهُ الرصيـد احلقيقي للـدولة .. دولة الرئيس
عنـدما تـطلع علـى كل مايجـري في مجـتمـعنـا سيـتغـير حتى
مـنهـاجك احلكـومي الذي الـزمت نـفسك به  النه المـعنى ان

نُعَمرَّ  احلجر  ونُدمَرّ البشر.
والمعنى لبناء االوطان وتزويقها وبطون الشعوب خاوية.


