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اكتب وال اريد مزايدات او شكوك
عـــلى وطـــنـــيـــتـي فــقـــلـــمـي فــوق
الــشـبـهــات  وانـا حـيــنـمـا اسـلط
ـا الـضـوء عـلـى مـوضـوع مـا فـا
قــصـــدي من ذلك هـــو تــصـــحــيح
وضع خاطئ يـسيئ لنا كـعراقي
يجمـعنا بلد واحـد ومصير واحد
ـركب واحــد ان ثـقب في ونــحن 
اي جــهــة ســيــغــرق اجلــمــيع فال
يـنفعـنا ان نـقول مايـحدث يخص
ديــانه اخــرى او طـائــفــة اخـرى 
فـــــنــــحـن حتت خـــــيــــمـه واحــــده
جتـمعـنا بكل مـكونـاتنـا فمن يرى
شـقــا في هـذه اخلــيـمــة فـلــيـبـادر
خلـيـاطـة الـشق بـدال من االكـتـفـاء

بالتفرج.
وصـــلـــتـــني شـــكـــاوي مـن انــاس
ـــــــواقع فـي الـــــــدولــــــة ولـــــــكن
اليــســتــطــيـعــوا عــمل شـيء امـام
انتـهاكـات حتدث امام اعـينهم اال
انهم يقفوا مـكتوفي االيدي خوفا
عـلى ارواحــهم وارواح عـوائــلـهم
او ان يـتـعـرضوا لـالذالل امام من
هـم حتـت امـــــــرتــــــــهم ســــــــاضع
مـشاكـلـهم ب ايـديكم واتـمنى ان
تنصـفوا هؤالء الـناس كونهم من
ابنـاء بلـدنـا اخمللـصـ وان ننـقد
احلـــاالت الـــســـلـــبـــيـــة ونـــحــاول
ايقافـها واحلد منهـا ومعاقبة من

يـــقـــوم بــهـــا اذا كـــنــا وطـــنـــيــ
حقيي ويهمنا امن بلدنا العزيز
وان نـتـحـد كـيـد واحـدة لنـصـرته
ومــســاعــدته عــلى الــنــهـوض من
جديد بسواعد ابنائه اخمللص
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ضــابط كــبــيــر يــعــمل فـي مــنــفـذ
حـــدودي  يــــرى امـــام عــــيــــنـــيه
شــاحــنــات تـــمــر من احــدى دول
اجلـوار مـحـمـله تـارة بـاخملـدرات
وتـاره اخـرى بـاالطعـمه الـفـاسدة
وتــارة اخــرى بــالـــعــمالت وهــو
يـقف عــاجـز امـام اجلــنـود الـذين
بــامـرتـه وهم يـصــرخـون ســيـدي
نع دخـول هذا هل نـحجـزهم و
ـا ـوت والـدمـار الى بـلـدنـا ور ا
سـتــكـرمــنـا احلــكـومــة عـلى ذلك
يـقف ليعـطي االمر بـالسـماح لهم
بالدخول كون لديهم مستمسكات
واوامــر تــأتـــيه بــســرعــة الــبــرق
اي هـيـبه ـسـاس بــهم  ـنــوع ا
تـبــقى لـهـذا الـضــابط واي هـيـبه
تـبـقى لـهذا الـشـرطي الـذي يؤدي
واجـــــــــــبـه بـــــــــــأخـالص ويـالقـى
بــاالسـتــهــزاء من هـؤالء اخلــونـة
وهم يعـبرون احلدود امـام انظار
اجلميع وعـلى شفاههم ابـتسامة

  سخريه
هل تـعـجــبـكم هـذه احلـالـة وهـذه

التصرفات بالله عليكم اين مكانة
واحــتــرام الــعــســكــري اولــيــست
هـيــبـته من هـيــبـة الـدولـة ويـجب
احلـــفـــاظ عــلـــيــهـــا ومـــحــاســـبــة
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الــكل يـعــرف فــضل احلـشــد عـلى
الـعراق باسـره وعمـلهم الـبطولي
فـي دحــــــــر داعـش االرهــــــــاب وال
يـــســـتـــطــيـع قـــاصي او داني من
نـكــران هـذا الـفــضل ولـكن .. هل
يــــــعــــــطـي ذلـك احلق لـــــــبــــــعض
منتـسبي احلشد بـاالستيالء على
ـواطـنـ لـتـسـخـيـرها سـيـارات ا
ا التـقـوم الـدولة خلدمـة احلـشـد 
ـركـبـات احلـديـثة بـتـجـهـيـزهم بـا
لـــكي ال يـــضـــطـــروا الســـتـــخــدام
واطن الننا النريد ان سيارات ا
يــقـــال بـــان داعش ســـابـــقـــا كــان
ـواطن يسـتولي عـلى سيارات ا
واالن احلــشــد يــفـعـل ذلك فــعـلى
الـدوله ان جتـهزهم من حـسـابات
ا يـحتـاجون اليه وزارة الدفـاع 
واطـنـ لكي ـتلـكـات ا واعـادة 
ال تــــشـــــوه ســـــمــــعـــــة احلـــــشــــد
وانـــتـــصـــاراته وكــــذلك هـــنـــالك
تـصـرفات فـرديه يـقوم بـهـا بعض
من يــحـمـل الـنــفس الـطــائـفي من
ن مـنـتسـبي احلـشد حـيث يـقول 

يطالب بعـربته نحن من حررناكم
اهـل الــغــربــيـه وكالم بــذيئ جــدا
يـثـيـر الـنعـرات الـطـائـفـيـة وكذلك
قـيام بـعض منـهم في السـيطرات
بـاطالق عــبـارات طــائـفــيه تـثــيـر
تـــذمــر الــنــاس وتــشــوه ســمــعــة
احلـشـد الرجـاء مـن قـادة احلـشد
الـتـنـســيق مع وزارة الـدفـاع اوال
لتـجهـيز احلـشـد بكل مـايحـتاجه
من مــعــدات ومــركــبــات وثــانــيــا
الـتــنـســيق مع مـديــريـات مــراكـز
الــــشـــــرطــــة العــــادة مـــــركــــبــــات
ــواطـنــ وثــالـثــا مــعـاقــبـة اي ا
مـنــتــسب يــحـاول اثــارة الــنـفس
الــــطـــائــــفي فـــعــــنـــدمــــا هب ابن
اجلـنــوب لـنــصـرة ابن الــغـربــيـة
فهذا النه اخوه ونـحن كعراقيون
معروفـون بالنخـوة والغيرة على
بلـدنـا وعـندمـا عـطشت الـبـصرة
هب ابـناء الغـربيـة بتسـير قوافل
ياه الى البصـره الفيحاء نحن ا
ابـــنــاء وطـن واحــد ومـــصــيـــرنــا
واحـد ال نـسـمح الحـد ان يـتـدخل
في نسـيجنا االجـتماعي لـتمزيقه
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تـقـاعدين  اسـتقـطاع تـخص ا
راتب شهر كامل من رواتبهم الى
اين ذهـــــبـت هـــــذه االمــــوال واي
جهـة قامت بسـرقتهـا وبامر من.?
عــلى احلـكــومـة الــتـحـقــيق بـذلك
ظـلومة واعادة حق هـذه الفـئه ا
وهناك مقوله لسيدنا علي (رض)

ال تظلمن اذا ماكنت مقتدرا
فالظلم مرتعه يفضي الى الندم
ظلوم منتبه تنام عيناك وا
يدعو عليك وع الله لم تنم

ـــظــــلـــوم فـــحــــذاري من دعــــوة ا
وكــــفـــــاكم ســــرقـــــة واكل امــــوال
احلـرام وخـافـوا يــوم تـقـفـوا فـيه
بــ يـــدي قــادر جــبـــار اعــيــدوا
تقاعدين واتقوا الله حقوق ا
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ـنظـومة هـنـالك حالـة غريـبة في ا
الــعـسـكـريـة مــاانـزل الـله بـهـا من
سـلـطـان وهـو الـتـكـتالت وهـنـا ال
اقصد السياسية فهذا امر مفروغ
ـــا مــــنه واصـــبح واقع حـــال وا
مــايـــســمى بــحـــمــاعـــة الــضــابط
ـــــطـــــلـق له الـــــفـالني والــــــوالء ا
وبــعـــضــهـم يــعــتـــقــد بـــانه فــوق
الــقــانــون ويـتــصــرف تــصــرفـات
ا هو السلطة العليا عنتريه وكا
ـكن الحد ردعه مـتنـاسيا ان وال 
الـشـعب فوق الـسـلـطـة والـقـانون
وهــو من الجــله صـــنع الــقــانــون
مــثــال لـذلك الــنــمـوذج رتل مــقـدم
فـالن قـــــادم فـــــقـــــام احـــــد افــــراد
الـسـيــطـرة بـايـقـافه وهـنـا حـدثت
الـكـارثــة كـيف يــتـجـرأ عــسـكـري
بــســيط بــايـقــاف رتل مــقـدم فالن
ا لم ويسـتعـلم عن هويـة الرتل و
ـرور عنـدمـا قـالوا يسـمح لـهم بـا
له انـه رتل فـالن فــــمـــــا كــــان من
فـالن اال الـــتــــرجل مـن مـــركــــبـــته
ـدرعه وضرب الـعسـكري ضـربا ا
مبرحـا واخذ سالحه و القبض
على كل افـراد السيطـره وتقيدهم
كـــاخلـــراف ووضـــعـــهم في بـــدي
ـــوضــوع الـــســـيــارات نـــحـــلـل ا
كــانـاس عـاديــ شـاهــدوا مـقـطع

الفيديو
اوال: ان كـــانت هـــذه ســـيـــطـــرات
وهمـية ولـداعش فبارك الـله فيكم

عمل بطولي
ثـــانــيـــا: ان كـــانت الــســـيـــطــرات
ـنــظــومه الحــزاب وال تـرتــبـط بــا
العـسكريه فيـستحـقوا ذلك واكثر
فيجب معاملتهم كاللصوص
ثـــالـــثـــا: ان كـــانــوا عـــســـكـــريــ
ويـــؤدون واجــبــهم فـاليــحق لــكم
ذلـك هم انــاس يــخــدمـون بــلــدهم
وينفذون اوامر قادتهم فكيف يتم
ــهـ اهــانــتــهم بــهــذا الــشــكل ا

ألي فــــئــــة اخـــــرى ولــــذلـك جنــــد في
الــعـــراق يــبـــذلــون جـــهــودا كـــبــيــرة
لـتـفـصـيل قـوانـ االنـتـخـابـات وفـقـا
وجـبهـا على ـقـاساتـهم ويعـملـون 
تــهـمــيش وابـعــاد الــقـوى الــوطـنــيـة
االخرى ( الـتي يسـمونهـا بالصـغيرة
). وفي الـبلـدان الريـعيـة مثل الـعراق
تــنـتــشـر مــظـاهــر الـهــدر والـتــضـخم
وارتــفـــاع اســعـــار صــرف الـــعــمـــلــة
وتـــنـــامي الـــفـــوارق االجــتـــمـــاعـــيــة
والـــــركـــــود وصــــعـــــوبـــــة حتــــقـــــيق
االصالحات السـياسية واالقـتصادية
وتــضـخم األجــهــزة الـبــيــروقـراطــيـة
واسـتـشراء الـفسـاد. وفي الـعراق ذو
االقــتـــصــاد الـــريـــعي تــعـــطــلـت فــيه
مــفــاعـيل الــنـمــو والـتــطـور ,كــمـا ان
االقــتــصـــاد الــريـــعي يــســـاعــد عــلى
انتشار احملسوبـية والفساد ويشجع
ـيـول االســتـبـداديـة لــلـسـلـطـة عـلى ا
وتضخم اجهزة الـدولة وتغولها ,لذا
يــعـــتــبـــر الـــريع عــنـــصــرا مـــعــيـــقــا
ـــقـــراطـــيـــة. ومن الـــنـــاحـــيـــة لـــلـــد
االقــتـصـاديــة يـفـتــرض ان يـخـصص
مــعــظم الــعــائــد الـــنــفــطي الــعــراقي
لألغراض االستثمارية مثل ما حصل
فـي ظـل مـــــــجـــــــلـس االعـــــــمــــــــار في
اخلــمــســيــنــات واوائل الــســتــيــنـات
ئة ومن ثم 50 عندما خصص 75 با
ـــيــــزانــــيـــة ــــئـــة مــــنــــهـــا الـى ا بــــا
االسـتثـمـارية  ,بـينـمـا جند الـيوم ان
ــــوازنـــــة هي لـألغــــراض مـــــعــــظـم ا
الـتشـغـيلـيـة ثلـثـها يـذهب لـلرئـاسات
الـثالث وثلـثـها لـلـرفحـاويـ وثلـثـها

للفساد.
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وفـيـمـا يـتــعـلق بـالـدســتـور الـعـراقي
لــعـام 2005 فــقــد  تــنــاول مــوضـوع
الــثــروة الــنــفــطــيــة والــغــازيـة الــتي
اعتـبـرهـا ملـكـا لكـل الشـعب الـعراقي
ـادة ( 111) مـنه كــمــا ورد ذلك فـي ا
والـتي نــصت عـلى :((الـنــفط والـغـاز
هــو مـلك كل الـشـعب الـعـراقي في كل
األقالـيم واحملافـظات))  ,غيـر ان هذا
النص الدستوري بـعيد كل البعد عن
ادة (112 الـتـطـبيـق الـواقعـي. امـا ا
/اوال) من الــدســتــور فــنـصـت عـلى :
((تـقــوم احلـكـومــة االحتـاديـة بـإدارة
ـستخـرج من احلقول النـفط والغاز ا
احلـــالـــيـــة مع حـــكـــومـــات األقـــالـــيم
ـنـتـجة عـلـى أن توزع واحملـافـظـات ا
وارداتهـا بشكـل منصف يـتناسب مع
التـوزيع الـسـكـاني في جـمـيع انـحاء
دة مـحددة الـبالد مع حتـديد حـصـة 
ـــتــضــررة والــتي حــرمت لألقــالــيم ا
منها بصورة مـجحفة من قبل النظام

فـــلـــمـــاذا يــتـــعب نـــفـــسه بـــاإلنـــتــاج
ومشاكله ?
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اذن االقــتــصــاد الــريـعـي في الــعـراق
وغـيـره من الـبـلـدان ال يـوفـر الـعـدالـة
االجــتــمـــاعــيــة وال يــؤدي ألن يــكــون
ا يؤدي النفط ملكا عاما للشعب وا
سـتـفـيد ألن يـكـون ملـكـا لـلحـكـومـة ا
كن األول من هذه الثـروة  ولذلك ال 
احلـديـث عن ان الـنــفط الـعــراقي هـو
ملكا للـشعب في ظل وجود االقتصاد

الريعي .
ومن الضـروري اعادة هيـكلة الـقطاع
النفطي ليكون احدى وسائل التنمية
االقتصادية وليس عبئا عليها   ,وان
تــنــويع االقـتــصـاد وايــجـاد مــصـادر
وازنة الـعامة يظالن بديـلة لتمـويل ا
هـــدفــا مــركــزيــا كــشـــرط لــلــتــنــمــيــة
ـستـدامـة . فـاالقـتـصـاد الريـعي في ا
العراق يعتبر سبـبا رئيسيا للتخلف
ولـألزمات االقـتـصـاديـة الـتي تـصيب
الــدولــة ألنــهــا تــعــتــمــد في دخــلــهــا
الوطـني علـى مصدر واحـد واي خلل
ــصـــدر كــانــخــفــاض يـــصــيب هــذا ا
اســعـار الــنـفـط مـثال يــؤدي الى عـدم
قدرة الـدولـة عـلى مـواجـهـة الـعوائق
الـتي قـد تـصيـبـها ,وفي هـذه احلـالة
يـكون تـأثيرهـا واضحـا على عـناصر
ـواطنـ في اجملتمع. الدولـة وعلى ا
كن اجتماع اضافة الى ذلك فإنه ال 
قراطي النـظام الريـعي والنظـام الد
في آن واحــــد فــــهـــمــــا عــــلى طــــرفي
نـــقــيـض. ويــرى االقـــتــصـــاديــون ان
االقــتــصــاد الـريــعي الــذي يــعــتــمـده
الــعـــراق هــو مـــصــدر تـــخــلف وبطء
الـتنـمـيـة. ومن النـاحـيـة االقتـصـادية
عــنـدمـا تـصــبح احـزابـا مــتـنـفـذة في
ادارة شؤون الـبالد فانـهم يتحـكمون
بـجمـيع الـثروات داخل نـطاق الـدولة
وان هـذه الــفـئـة احلــاكـمــة سـتــنـفـرد
وتـــبـــتـــعـــد عن اجملـــتـــمـع واحلـــيــاة
االجـتـمـاعـيـة في الـدولـة وهـذا يؤدي
الى ان تـصـبـح احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة
غـير مـهمـة لـدى السـلـطة الـسـياسـية
وتكـون جـمـيع الـثروات االقـتـصـادية
بتـصرف السـلطة الـسياسـية كما في
الــعــراق وتــتـصــرف بــهــا من تــلــقـاء
ـا يؤدي الى غياب العدالة. نفسها 
وفي حـالـة وجـود االقـتـصاد الـريـعي
في اي مــجــتــمع كــالــعــراق فــإن ذلك
ـتـعدد يـؤدي الى تـراجع االقـتـصـاد ا
وظهور نشط لالقـتصاد االستهالكي.
وفـي دولــــة االقـــــتــــصـــــاد الـــــريــــعي
يـستـحـيل تـنـازل الفـئـة احلـاكـمة عن
سلـطـتهـا ونفـوذهـا ومغـا الـسلـطة

صـرح مـؤخـرا وزيــر الـنـفط الـعـراقي
الـســيـد ثــامـر الــغـضــبـان بـأن وزارة
النفط العراقية هي جلميع العراقي
.. فـــــهل هي فـــــعال كــــذلك?  ,وهل ان
الـــنــفط الـــعــراقي هـــو مــلك جلـــمــيع

العراقي ?
كن التـأكيد على ان الـنفط العراقي
ا هو لـيس ملكا لـلشعب الـعراقي طا
ان االقـتـصـاد الــعـراقي هـو اقـتـصـاد
ريعي  ,وفي االقتصاد الريعي تعتبر
ـــســـتـــفـــيـــد األول احلـــكـــومــــة هي ا
واألخـيـر من الـثـروة الـنـفـطـيـة وعـدم
اســـتــــفـــادة الـــشــــعب الـــعــــراقي من
الـعـائـدات الـنـفـطـيـة الـكـبـيـرة بـدلـيل
الـتظاهـرات االحتجـاجيـة للمـواطن
الـتـي عـمـت مـدن الــعــراق اخملـتــلــفـة
احتجاجا على تـفشي البطالة والفقر
والفساد الكبير للمسؤول  وتدهور
الـــكـــهــربـــاء والــتـــعــلـــيم والــصـــحــة
واشـتـداد االزمات كـالـسكن وغـيـرها,
ا كانت فلـو كان النفط مـلكا للـشعب 
هذه األزمـات.. ولتـحسـنت اوضاعهم
ـستوى مـعيـشي مرتفع واصـبحوا 
كمـا هو حـال دول اخللـيج على األقل
ا خرج آالف . ولو كان النفط ملكهم 
تظـاهرين في مدن العـراق اخملتلفة ا
مـــطــالـــبـــ بــتـــحــســـ اوضـــاعــهم
ــعــيــشــيــة وتــوفــيــر فــرص الـعــمل ا
ـسؤولـ وحتقيق ومـكافـحة فـساد ا

العدالة االجتماعية . 
غيـر ان مـنـافع الـنفط اقـتـصـرت على
ـتـنفـذة احلـاكـمة واحملـيـط الكـتل ا
بـهـا ,وسـيــبـقى الـوضع كــمـا هـو او
ـا بـقي االقـتـصاد سـيـزداد سـوءا طـا
الــعــراقـي اقــتــصــادا ريــعــيــا وحــيـد
اجلــانب يـعـتـمـد كـلــيـا عـلى تـصـديـر
الــنــفط اخلــام واهــمــال الــقــطــاعــات
االنـــــتــــاجـــــيــــة االخـــــرى من زراعــــة
وصـناعـة وسـياحـة وتعـدين وغيـرها
ـا بقي الـنظـام مبـنيـا على مـبدأ وطـا
الـــطــائــفـــيــة  واحملــاصـــصــة ولــيس
ــؤسـســات والــقــانـون. ـواطــنــة وا ا
فـاالقـتـصاد الـريـعي عـادة يـؤدي الى
ظـهور مجـتمع استـهالكي غيـر منتج
مــرتــبط بــاالســتــيــراد وهــو ال يـهــتم
بــالـزراعـة او الـصـنـاعـة الـتـحـويـلـيـة
حــيث تــهـيــمن الـدولــة عـلى عــائـدات

النفط الكبيرة. 
وكــمــا هـو مــعــروف فــإن االقــتــصـاد
الـريـعي هـو اقـتصـاد تـداولي ولـيس
اقـتـصاد انـتـاجي ولـذلك يـتـمـيـز هذا
الـنـوع من االقــتـصـاد بـأنه اقـتـصـادا
رخــوا وهـشــا ال يـهـتـم بـالـصــنـاعـات
ا تـأتيه الـتـحويـليـة وال بالـزراعة طـا
عـوائـد مــالـيـة كـبـيـرة من بـيع الـنـفط

وبـالـتـالي فـان زيـادة عـائـدات الـنـفط
خالل الـفـتـرات الـسـابـقـة لم حتـد من
الـــفــقــر في الـــبالد وحتــسن اوضــاع
الناس وخاصة الفئات االشد ضعفا.
واشار تقـرير مجمـوعة البنك الدولي
الى انـه فـي عــــــام 2012 عــــــاش 20
ـئـة مـن سـكـان الــعـراق حتت خط بــا
الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب
العـراقي عـرضـة لـلـسـقوط فـي براثن
الـفـقر مـبـيـنـا ان الفـئـات االكـثـر ثراء
من الــســكــان قــد حــصــدت الــنــســبـة
ــكـــاسب. كــمــا شــخص االكــبــر من ا
الــتـقــريـر ايــضـا وجــود((ارث صـعب
من الــعــنف والــهــشــاشــة والـضــعف
ـؤســسي في الــعـراق الــذي يـواجه ا
ـدى البعـيد قد حتديـات هائـلة على ا
تــســتـــغــرق وقــتــا طــويـال لــلــتــغــلب
عـليـهـا)). وأوصى الـتـقريـر بـتـطـبيق
سـلـسـلـة من السـيـاسـات واالجراءات
ذات االولـوية بـهـدف تـعـزيـز رفـاهـية
ـــواطــنــ ,واشـــار الـى ((ضـــرورة ا
احلــفــاظ عـــلى الــنــمــو االقــتــصــادي
وادارة عـــائــــدات الــــنـــفـط وتـــنــــويع
االقــتـصــاد لــصــالح االنــشــطــة الـتي
يــقـودهـا الــقـطـاع اخلــاص والـقـطـاع
غــيـــر الــنــفـــطي وذلك مـن اجل خــلق
مــــنـــاخ مــــؤات ألنـــشـــطــــة االعـــمـــال
واالســـتـــثـــمـــار وخـــلق فـــرص عـــمل
سـتشـتد احلـاجة الـيهـا مسـتقبال. ان
حتقيق النمـو االقتصادي في العراق
بحـاجة الى تـوليـد فرص عمل ودخل
ن هم بـأشـد احلـاجـة الـيه وتـطـويـر
ودعـم الـــقــــطـــاع اخلـــاص وتــــأهـــيل
وتــطـويـر مــؤسـسـات الـقــطـاع الـعـام
االنــتــاجــيـــة واخلــدمــيــة الى جــانب
تــــطــــويـــر الــــقــــطــــاعــــ اخملــــتــــلط
والـــتـــعـــاوني ,واالدارة الـــنـــاجـــحـــة
لـعــائـدات الـنــفط وتـوجــيـهـهــا نـحـو
تطوير الصناعة والزراعة والسياحة
والـتــعـدين وغــيـرهــا من الـقــطـاعـات
االقـــتـــصــــاديـــة االخـــرى الى جـــانب
اهـــــــمــــــيــــــة احـالل االمـن والــــــسالم
والــقــضـاء عــلى االرهـاب ومــكـافــحـة
الـفـسـاد ايــنـمـا وجـد وتــوفـيـر مـنـاخ
جتـــاري واســـتــــثـــمـــاري وتـــطـــويـــر
صـارف وحتسـ الـبنـية الـتـحتـية ا
لـلـكـهـربـاء والنـقل وتـطـويـر الـتـعـليم
ــســتــويـاتـه كـافــة والــقــضــاء عـلى
االمـيــة وتـشـجــيع الـبــحث الـعــلـمي,
وهذه كـلـها شـروط مـسبـقـة لتـحـقيق
النـمو االقتـصادي وحتسـ مستوى
ــعــيــشــة. لـقــد فــشــلت احلــكــومـات ا
ــتــعــاقــبــة بــعــد 2003في حتــقــيق ا
الـتـنـمـيـة االقتـصـاديـة/ االجـتـمـاعـية
وحتــقــيق نــقــلــة نــوعــيـة لــلــبالد في
ميدان التقدم واالستفادة من عائدات
الـــنــفط الــكـــبــيــرة في حتـــقــيق هــذه
الـتـنـمـيـة واحلـد من الـفـقـر وحتـس
عـيشـية والـتخلص اوضـاع النـاس ا
مـن الــســمــة االحــاديـــة القــتــصــادنــا
وتـنويع مـصادر الـدخل الوطـني. لذا
من الضروري اسـتثمار عـوائد النفط
خالل الــفـتــرة الـقــادمــة وتـوظــيـفــهـا
بالطريقة التي تغير البالد اقتصاديا
وحتــقق نــقـلــة نــوعـيــة في بــنــيـتــهـا
التـنـمويـة . فـهل يسـتـطيع الـبـرنامج
احلــكـومي لـلـسـنـوات  2022-2018
حاوره اخلمسة الذي اعلن مؤخرا 
 حتــقــيق ذلك? وهل ســيـكــون الــنـفط
الـعراقي لـكل العراقـي ولـيس للـفئة

احلاكمة حصرا ? أشك في ذلك...

ا السـابق والتي تضـررت بعد ذلك 
ـتـوازنـة لـلـمـنـاطق يــؤمن الـتـنـمـيـة ا
اخملـــتـــلـــفـــة من الـــبالد ويـــنـــظم ذلك
بــقــانـــون )). فــهل  تــوزيع واردات
الــنـفط بـشــكل مـنـصف يــتـنـاسب مع
التـوزيع الـسـكـاني في جـمـيع انـحاء
البالد ? وهل  تنـظيم قانون خاص
بـذلك مـنذ 2005 والى الـيـوم ام بقي

الدستور مجرد حبر على ورق ?
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ـركــزي الـعـراقي فـي تـقـريــر لـلـبــنك ا
ذكــر ان عـائــدات الـبـالد من تـصــديـر
النفط العراقي منذ  2005بلغت اكثر
من  700مـليـار دوالر امريـكي  لكـنها
ـعيشية لم تنفق لـتحس األوضاع ا
لـلـعـراقيـ وتـطـويـر اقـتـصـاد البالد
ا ادى الى االحـتجـاجات الغـاضبة
في معظم احملافظات العراقية لنقص
اخلـدمات وارتـفـاع مـعـدالت الـبـطـالة
والـفــقـر وتـخـلف الـتـعـلـيم والـصـحـة
والـــكـــهـــربـــاء  وضـــيـــاع مـــلـــيـــارات
ـسـؤول الـدوالرات بـسـبب فـسـاد  ا
وسـوء االدارة. وحــتى يــكـون الــنـفط
الـــعــراقي لــكل الــعــراقــيــ يــنــبــغي
التخلص من االقتصاد الريعي وحيد
اجلـــانب وتـــنـــويع مـــصـــادر الـــدخل
الــقــومي وتـــشــريع قــانــون مــنــصف
يــضــمن تــوزيع حــصــة من عــائــدات
الـــنـــفط لـــكل عـــراقي داخـل الـــعــراق
والـزام الـسلـطـة التـنـفـيذيـة بـتنـفـيذه
فــالـعـراقــيـون لم يـشــهـدوا اي فـائـدة
تــذكـر من عــائـدات الــنـفط وحــتى لـو
ـية زادت اسـعـاره فـي األسـواق الـعـا
ولــكـنــهم يـتــحـمــلـون الــتـقـشـف عـنـد
انـخــفـاض اســعــاره. لـقــد اسـتــحـوذ
الساسة الفاسدون على معظم موارد
النـفط وفـقا لـتـقريـر نشـرته صـحيـفة
الغارديان البريطانية  والتي اشارت
الى اشــتـعــال غـضب الــعـراقــيـ في
ـدن الــعــراقــيــة لـتــفــشي الــبــطــالـة ا

ونقص اخلدمات .
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لـــقـــد حــصل الـــعـــراق في الــفـــتــرات
الــسـابـقـة عـلى عـوائـد مـالـيـة كـبـيـرة
نتـيـجة ارتـفـاع اسـعار الـنـفط اخلام
ــثـال بـلــغت عـائـدات فــعـلى ســبـيل ا
ـصـدر خالل شـهـر الـنـفط الـعــراقي ا
تــمــوز من عـام 2012  (7,5) مــلــيـار
عدل  ست وتـسعون   دوالرا دوالر 
للبرميل الواحـد وبكمية مقدارها 77
مـليـون بـرميل اال ان زيـادة العـائدات
ـاليـة  لم تـسهم فـي حتسـ الدخل ا
الــشــهــري لــلــمـواطــنــ ولم حتــقق
التنـمية االقتـصادية االجتـماعية ولم
ـستـفـحـلة  وال حتل ازمـة البـطـالـة ا
أزمــــة الـــســـكـن ولم حتـــسـن تـــقـــد
اخلـدمـات ولم تـطور قـطـاع الكـهـرباء
زيد من والنقل او تـسهم في تنفـيذ ا
مـشاريع الـبنى الـتحـتيـة في مخـتلف
الــقـطـاعــات االقـتـصـاديــة واخلـدمـيـة
عـمـومـا. بـل  ابـتالع هـذه الـعـوائـد
ــالــيــة الــكـبــيــرة من قــبل مــافــيـات ا
ــــنـــتــــشـــرة في مــــعـــظم الـــفــــســـاد ا
دنية والـعسكرية مؤسسات الـدولة ا
وســاهم ســوء االدارة واحملــاصــصـة
ــنـاسب في وعـدم وضـع الـشــخص ا
ناسب وغياب االستراتيجية كان ا ا
االقــتـصــاديـة الــواضـحـة فـي ضـيـاع
هــــذه االمـــوال وبــــقــــاء االقـــتــــصـــاد
الـعــراقي مــتــخـلــفــا احــادي اجلـانب
خــاضــعــا لـتــقــلــبـات اســعــار الــنـفط
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في احـد مؤتمـرات القمـة العربـية والذي عـقد في ستـينيـات القرن العـشرين في بـيروت ابتدأ
الـرئـيـس الـتـونـسي الــراحل بـو رقـيـبـة (رحــمه الـله) كـلــمـته قـائالً (صـاحـب الـسـيـادة رئـيس
جـمهـوريـة لبـنان.. اصـحـاب اجلاللة والـسـمو مـلوك الـدول الـعربـية وعـنـد االنتـهـاء من كلـمته
اذا لم يـذكر في الـكلمـة اصحـاب السيـادة رئسـاء الدول الـعربيـة االخرى? اجـاب اننا سـأل 
نتخب من خالل ذلك يتضح جـميعاً ملوك عدا رئيس جمـهورية لبنان فهو الرئـيس الوحيد ا
قراطية والتـاريخ السياسي لهـذا البلد (لبنان) لـنا ان لبنان بلـد عربي عريق في تطبيق الـد

شاهد على ذلك. 
تحـدة االميركية يـة الثانية عام 1945 وضـهور القطبـ الواليات ا فـبعد انتهـاء احلرب العا
واالحتـاد الـسـوفيـاتي شـهـد الـعـالم احلـرب البـاردة بـ هـذين الـقـطـب حـيث ابـتـدأ الـنـفوذ
تحدة االميركية الـبريطاني والفرنسي باالنحسار  وتقاسمه االحتـاد السوفياتي والواليات ا
انـيـا الشـرقـية) مـن حصـة االحتـاد السـوفـياتي الـنـفوذ واصـبـحت برلـ الـشـرقيـة (دولـة ا
ؤلفه ابراهيم قايضة)  تحدة االميركية وهـذا ماجاء بكتاب (ا والـعراق من حصة الواليات ا

ركزية للحزب الشيوعي العراقي.  عالوي-مستند على ماقاله زكي خيري عضو اللجنة ا
تـحدة االمـيركـية (مـشـروع مارشـال) العادة بـناء اوربـا ووسعت ابـتدأت ان ذاك الـواليـات ا
نـفوذها في مـنطقـة اخلليج الـعربي والعراق واقـامة قواعـد بحريـة السطولـها السـادس قبالة
الـسواحل الـلـبنـانيـة ودخلت في لـبـنان بـدل فرنـسا الـتي انهـكـتهـا احلرب. واطـلقت الـواليات
تـمثل بالعمليـة السياسية التي اعتـمدتها في تطبيق ـتحدة مشروعها الـسياسي في لبنان ا ا
قراطيـة القائمـة على نظام احملـاصصة الطـائفية (رئيـس اجلمهورية- مـسيحي ماروني الـد
ـان مسلم شيـعي) واعتمـدت بالتنـفيذ على ورئـيس مجلس الـوزراء مسلم سني ورئـيس البر
رؤسـاء االحـزاب وزعمـاء الـطـوائف في ادارة احلكـومـة بـعد تـقـاسم السـلـطـات واهمـلت بـناء
ـواطن في لـبنـان بزعـماء الـطوائف واالحـزاب بديل الـدولة ومـؤسسـاتـها وبـذلك جاء ارتـباط ا

رجعية السياسية والقانونية.  عن الدولة التي تعتبر هي ا
ان غـيــاب الـدولــة ومــؤسـســاتـهــا في ظل سـلــطــة تـؤيــد االنـقــسـامــات واالحـتــراب الـطــائـفي
والـعنـصـري ادى الى فقـدان لبـنـان االمن واالستـقرار الـسيـاسي وجـلب لهـا ويالت احلروب
االهـلـيـة ونـزفت الـدمـاء في اكـثـر من خـمـسـة حـروب اهـلـية حـلـت علـى البـالد وسـيضـل هذا
ا بـقي النظـام السيـاسي قائم على الـنظام الـطائفي يـرشح االزمات والـنزاعات الـطائفـية لطـا
واطنـ في البناء احملـاصصة احلزبـية والطـائفية والـتي حتول دون قيام الـدولة ومشـاركة ا

ؤسساتي للدولة.  ا
تحدة االميركية الى العراق بعد قراطية في لبنان نقلـتها الواليات ا ان هـذه التجربة من الد
احـتاللـه عام 2003 وكـانت الـسـبب في مـعـانـاة الـعـراقـيـ طوال 15 عـام حـيث اسـتـنـزفت
الـدماء والـثروات في ظل الـعملـية الـسيـاسية الـتي اطلـقهـا احملتل والقـائمـة على احملـاصصة
احلـزبـيـة والـطـائفـيـة والـعـرقـيـة. . ان مـاحدث فـي العـراق وفي الـبـلـدان الـعـربـيـة االخرى من
تحدة االمـيركية ة التي قادتـها الواليـات ا تـغييرات فـي نظمهـا السياسـية جراء احلـمله الظـا

واسمتها (بالربيع العربي) وهو في احلقيقة خريف عربي.
ـليـشـيات ان هـذه التـغـييـرات في انـظـمة احلـكم الـعربـيـة وحل جيـوشـها الـوطـنيـة وابـدالهـا 

متصارعة كان الغرض منها:
ـفــروض عـلى هـذا الــكـيـان 1- حتـقــيق امن الـكــيـان الـصــهـيـونـي وكـسـر الــطـوق الـعــربي ا

العداوني
2- السيطرة على الثروات العربية (النفط) ونهب خيرات الوطن العربي 

3- اجهاض النهضة العربية الصاعدة 
ـقراطـيـة االمـيركـيـة واجلواب ثـمـة سؤال يـطـرح عـلى اجلمـيع مـا الـذي جنـيـناه مـن هذه الـد
سـيكـون حتـميـاً اخلراب والـدمار والـفـساد والـظلم واالسـتبـداد وتبـديد الـثروات ونـهبـها. من

احملتل والفاسدين.
سـؤوليـة التـاريخـية يـحتم عـلى الـغيـارى واخليـرين من العـرب على الـعمل لـتوحـيد ان نـداء ا
الـصف وحتقيق التـضامن العربي وحتـرير االرادة العربـية من الهيـمنة االمبـريالية االمـيركية
والـصهـيـونـية واالمـبـريالـيـة الـروسيـة ومن قـوى الشـر الـفـارسيـة والـعثـمـانـية ومـخـططـاتـها

نطقة العربية. واطماعه التوسعية في ا
تـجدد في رسـالة االمـة اخلالدة نـظمـوا صفـوف االمة في مـشروعهـا احلضـاري االنسـاني ا
قراطية العربية التي عـرفناها في سلوك محمد قائد كل عصر فالرسول ولـيكن خيارنا الد
صـطلح قـراطي وقبـل ان يشيـع هذا ا مـحمـد (ص) قاد االمـة قبل مـئات الـسنـ بسـلوك د
قراطـية) عنـدما كانت اوربـا غارقة في اجلـهل والظالم لم ينـقطع الرسـول عن مشاورة (الـد
الـناس واالخذ برأيهم مؤكداً على التـمييز بينما هو وحي ومـاهو رأي شخصي قابل للنقاش
لـقد عود الـرسول اصـحابه واتبـاعه ان يسـألوا ليـرشدهم وكان الـرسول يـطرح رأيه للـنقاش
بل يـحث عـلـيه (انـتم اعـلم بـشـؤون دنيـاكم) ولم يـسـتـغل كـونه قـائـد رسـالة من اجـل طمع او
مـصلحة شخصية كما انه اقر بامكانيـة اخلطأ فيما يصدر عنه الم تكن هذه عبرة لقادة هذا

العصر بسلوك محمد قائد كل عصر ومثال كل نظام.   

فروض اعالم اجلهات االمنية وا
بـوجـهتـكـم الننـا في زمـن اختـلط
فيه احلابل بالنابل واقول لهكذا
ـاذج من الـضـبـاط ان الـرتـبة ال
نصب اليدوم وستضطر تدوم وا
يــومـــا لــلـــجــلـــوس بــ الـــنــاس
والـــنـــظـــر الى اعـــيـــنـــهـم لـــتــرى
صورتك احلـقـيـقيـة وهي تـتـحدد
حــسب اعـمــالك ايــام كـنت بــقـمـة
سلطتك فاحـذر نظرة احتقار من
مـــواطن بــســيط واجــعل الــنــاس
يــــتـــرحــــمــــون عـــلـى اهـــلك ال ان

يلعنوهم بسبب تصرفاتهم
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ضـــبـــاط ومــراتـب يــســـتـــحـــقــوا
الـتـكـر كـونـهم قـمة في االخالق
والـــــــرقـي في الـــــــتـــــــعـــــــامـل مع
ـواطـن وسـنـذكر مـوقف الحد ا
القاده الـكبار والذي قـام بالنزول
وسط حرائـق احلنـطـة والـشـعـير
ــواطــنــ هــذه الطـــفــائــهــا مـع ا
النخوة والغيرة التي يتحلى بها
الــضـابط الــعـراقي الــنـزيه وهـذا
وذج مـشرف لـلضـابط العراقي

مـن ضـمن االف الـنـمـاذج اخلـيرة
فبعض الضباط في دوائر الدولة
يـنـزل بنـفـسـهم لـيـروج مـعامالت
ـــــواطــــنــــ من كـــــبــــار الــــسن ا
والعـجزة وبـعـضهم يـنـقل مكـتبه
الى الطابق االرضي ليسهل على
ـعـوقـ ـواطن كــبـيـر الــسن وا ا
الوصول اليه واراحتهم من عناء
صـعود الـسـلم ويـعـجـز القـلم عن
كـتابـة كل هـذه الـنـمـاذج واعـطاء
اسـمـاؤهم فـهم مـعـروفـون لـديـكم
يـــســـتـــحـــقـــون مـــنـــا االحـــتـــرام

والتقدير..
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نـــار عـــاتــــيه احـــرقـت االخـــضـــر
واليـابس بـقدرة مـجـهول مـعـلوم
مــســتـــتــر ال يـــخــفى عـــلى احــد
مــايـــجــري من دمــار لـالقــتــصــاد
الـعـراقي واحلـرائق الـتي تـلـتـهم
ـــات من احلـــنــطه مـــئــات الـــدو
والـشـعيـر وهذا قـتل بغـير سـك
لــلـــفالح الـــذي قــضى عـــمــره في
الــزراعه وحتـمل الـتـعب وظـروف
اجلــو من حــرارة وامـــطــار غــيــر

مــعـــهـــودة عـــلى بالدنـــا امال في
جـني ثــمـار تـعـبـه وبـعـد ان ايـنع
الـزرع لـلـحـصـاد والبـعـض منـهم
قــام بــحـــصــده فــعال وجتــمــيــعه
لــــغــــرض نــــقــــله لــــســــايــــلـــوات
احملـافـظات فـأتـت غـربـان سوداء
بــقـلـوب خــنـازيـر وقــامت بـحـرقه
دون واعـز رحـمـة او انـسـانيه اال
تــــبـــــت يــــدا ابي لــــهب وتب اال
لـعـنـة الـله عـلـيـهم وعـلى ايـديـهم
الـعـفـنه خـلـفـوا الـدمـار واخلراب

خلفهم.
نــــوجه صــــوت االف الــــفـالحـــ
ــــســـؤولـــ ـــتـــضــــررين الى ا ا
لــتـشـكــيل جلـان زراعــيه بـأقـصى
ســرعه وتــعـويـض الـفـالحـ عن
خـســارتـهم كــامـلــة دون تـأخــيـر
ونـدائي هــذا لـكل من يــحـمل ذرة
انـــســـانـــيه وحـب لـــهـــذا الـــبـــلــد
ـغــلـوبــ عـلى امـرهم وابــنـائه ا
ارحــمـوا من في األرض يـرحـمـكم
من في الـسـمـاء واتـقـوا الـله فـقد

بلغ السيل الزبى
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