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"إن الــعـــراق يـــحـــتـــاج الى تـــعـــزيــز
عالقاته مع الـص اكـثر من أي وقت
مضى" كـلمـات القـاها رئـيس الوزراء
ـهـدي مع بـدء أعـمـال مـؤتـمـر عـبـد ا
ي فـي مـديـنـة خـفي الـتـصــنـيع الـعـا
الصـيـنـية خالل زيـارته الى الـص

التـي ابتـدأهـا اخلـميس  /19أيـلول
 2019والــتي عــبـــر من خاللــهــا عن
رغبته في فتح افاق اقـتصادية جيدة
مع الــصــ وقــد ال يــخــتــلف اثــنـان
نطلق االقتصادي والسياسي حول ا
ـبدأ والـذي تبـناه الـسيد من حيث ا
رئـيس الــوزراء في مـســعـاه األخـيـر
وبــاخلــصـوص ان بــرنــامج الــزيـارة
لـفات االقتصادية شمل العديد من ا
والـتـي تـتـضــمن مـشـاريـع كـبـرى في
الطـرق والـنقل واخلـدمـات والتـعـليم

والصـحـة وغـيرهـا عـلى امل أن يتم
الــتـوقــيع خالل الـزيــارة عـلى عــقـود
واتــفـــاقــيـــات كــبـــرى في قــطـــاعــات
دارس الـصنـاعـة والـزراعة وبـنـاء ا
ـسـتـشـفـيـات واإلسـكـان والـطرق وا
والقطارات واجلسور وغيرها ولكن
يـبــقى هـنـاك ســؤال مـهم حـول مـدى
جـدوى هذه الـزيـارة واالتـفـاقـية في
ضل التقاطعات السـياسية الداخلية
ـــــــــالي والـــــــــفـــــــــســـــــــاد اإلداري وا
والــبــيــروقــراطــيـة الــتي تــفــشت في
ــؤكــد ان الـــدولــة الــعــراقـــيــة.  من ا
العـراق في مـقدمـة الـدول التي تـملك
فــرص اسـتــثـمــاريـة هـائــلـة بــسـبب
نـقص في اخلـدمـات الـعـامـة والبـنى
ـتـتـالـيـة الـتــحـتـيـة جـراء احلــروب ا
واإلهـــمــال طـــوال عـــقــود مـن الــزمن

ولغـاية االن مـع وجود طـاقة نـفطـية
هـــائــلــة جتـــعــله في مـــقــدمــة الــدول
ـصـدرة لـلـنـفط االمـر الـذي يضـمن ا
ــا يــجــعــلـه فــرصـة تــدفق األمــوال 
ذهـبــيـة لـكل الـدول والــشـركـات الـتي
تبحـث عن افاق جديـدة للـعمل ولكن
بكية انه مع كل ضحكة وا فارقة ا ا
هـذا التزال الـبـنى التـحـتيـة مـتخـلـفة
والتــزال هــذه الــشــركــات عــازفــة عن
الدخـول لألسـواق العـراقيـة واليزال
ــواطن الـعــراقي يــعـانـي من نـقص ا
اخلـدمـات والـبـطـالـة وتـردي الـوضع
االقـــتـــصــادي والـــســـبب في ذلك إن
الــعـراق رغم فــرصـته االســتـثــمـاريـة
فانه اليزال بيئـة طاردة لالستثمار !!
وذلـك يـــعـــود لـــوجـــود الـــعـــديـــد من
ــعــوقــات الــتي لـم جتــد احلــكــومـة ا

احلــلــول لـلــكــثــيـر مــنــهـا ولــعل من
الي اهمها تفشي الفساد اإلداري وا
فـي دوائــر الــدولــة ومـــؤســســاتــهــا
وبـــشـــكل يـــعـــيـق عـــمل الـــشـــركـــات
االستثمارية وهذا هو احد األسباب
الرئـيسـية الـتي منـعت الشـركات من
الـعمل فـي العـراق مـنـذ اكـثر من 15
سـنــة ولم جتـد له احلــكـومـة أي حل
لغايـة االن فال اعلم ما الـذي سيدفع
الـصــ لـلـتــوجه الى بالد يـنــخـرهـا
الــفـســاد ويـبــاع فـيــهـا كل شيء مع
عدم تـغـير الـواقع عـما كـان عـليه من
كن قبل. ولـيس الفـساد هو كـل ما 
ان يــعــيق تــوجــهــات احلــكــومــة في
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بل إن هـنـاك عـامل آخـر وهـو تقـاطع
الــــوضـع الــــســـــيــــاسـي الــــداخـــــلي
وهشـاشـته ولـكون الـعـراق لم يصل
بـعد الى مـرحـلة تـمـكنه من الـتـعامل
ـســائل االقـتـصـاديــة بـعـيـد عن مع ا
اخلالفات السياسية واليزال العديد
من الـكـيـانات الـسـيـاسـيـة واالحزاب
ـاكـيـنـة الـتي تـديـر ـتـنـفـذة داخـل ا ا
البالد تـستـخدم الـورقة االقـتصـادية
كأداة تلـوي بها ذراع احلـكومة ومن
رجح جـدا ان تعـارض السـيد عـبد ا
ـــــهــــدي فـي مـــــســــعـــــاه األخـــــيــــر ا
وخــصــوصـــا ان مــثل هــذا الــتــوجه
االقـتـصـادي بالـتـعـاقـد مع الـشـركات
االجـنـبيـة بـصـورة عـامـة ليس األول
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ــا قـــد ســبـــقه في ذلك من نـــوعه وا
حـــاالت عــــديـــدة ابـــتـــداء من رئـــيس
ـرحـوم جالل اجلـمــهـوريـة األســبق ا
طـالـبانـي عام  2007مـرورا برئـيس
ــالــكي من الــوزراء األســبـق نــوري ا
خالل مشروعه البنى التـحتية مقابل
الـنـفط الـذي طـرحه ورفـضتـه معـظم
الـكـتل الـســيـاسـيـة في وقـتـهـا  كـمـا
وتـــبــــعه في هــــذا الــــتـــوجـه رئـــيس
الوزراء السابق حيـدر العبادي الذي
بـدأ من خالل عـمل عـلى نـفس هـذا ا
قــرض الـعــشـرة مـلــيـار دوالر ولــكـنه
اصــطــدم مــرة اخــرى بـرفـض الـكــتل
الــــســـــيــــاســــة عـــــلى دعم تـــــوجــــهه
االقــتـــصــادي وال اعــتــقــد ان احلــال
سـيـخــتـلف االن عن سـابــقـيه بـشيء.
ــــنـــــاسب اإلشـــــارة إلى ولـــــعل مـن ا
الضغوطات السيـاسية الكبيرة التي
تتـعـرض لهـا احلكـومـة احلالـية بـعد
مـرور قرابـة سـنـة من تـشكـيـلـها دون
ـا عرف أي إجنازات تـذكر بـالرغم 
هدي من كونه رجل عن السيد عـبد ا
ـــعــرفــة ـــلك من أسس ا اقـــتــصــاد 
يـة والعـلمـية بخالف اسالفه االكاد
مـن تــســـنـــمــوا رئـــاســـة الــوزراء في
الـسنـوات الـسـابقـة ولـكـننـا ولـغـاية
شاكل االن لم جند احللول الواقعية 
عـديـدة مـثل الـفسـاد الـذي وصل الى
حـــد دفع بــوزيـــر الــصــحـــة لــتــقــد
استـقالـته نتـيجـة ضغـوطات الـفساد
والــفــاســدين بــاإلضـافــة الســتــمـرار
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احلـملة الـوطنيـة يجب ان تـكون ضمن الـبرنـامج  احلكومي ان
كانت احلـكومة حـقا وطنـية واعضائـها يشـعرون بوطـنيتهم من
اجل خدمـة الـنـاس وتـلك هي حـال الدول وعـلـيه البـد ان تـكون
القـرارات منصبـة في بودقة الـشعب ولصـاحله ال ان تلجأ الى
جـيـوب الـناس لـتـنـفـذ برامـجـهـا والبـد لـلحـكـومـة ان تـسأل عن
ـلـيــارات الـتي اهـدرت مــنـذ عـام االحـتالل 2003 والى االن ا
ـتابـعـة الـذين تـسبـبـوا بـاهدار والبـد من اقرار قـانـون خـاص 
لـيارات من الدوالرات وان تـستـفسر امـوال العراقـي وهي بـا
عن االمـــوال الــتـي خــصـــصت لـــبـــنــاء (1492) مـــدرســة في
ـيـزانـيـة lوالــتي جـمـيع مـبـالـغـهـا الـسـنـوات الـســابـقـة ضـمن ا
سـرقت ولم تـنفـذ اجلهة اخملـتصـة اية مـدرسة مـنهـا ولم تـشيد
صـفا واحـدا عـلى ارضـهـا  ان االمـية في بـالدنا تـمـثل نـسـبة
ـئة) بـعد 2003 نـتيـجة عـدم االهتـمام بالـتعـليم االولي (30 با
االلـزامي في حـ اعلـنت مـنـظـمة الـيـونـسـكو خـلـو الـعراق من
اضي . أمـا ان تأتي الدولة االميـة في السبعـينات من الـقرن ا
ـدارس وتـدعـو وتـصـدر قــانـون رسـوم حلـمــلـة وطـنــيـة لـبـنــاء ا
الـية ـنهـك اقـتـصاديـا ومالـيـا نتـيـجة الـسيـاسـة ا ـواطنـ ا ا
ـدارس فهذا واالقـتصـادية اخلاطـئة لـلحكـومة لـيتبـرعوا لـبناء ا
الفعل غير مـقبول الن هنالك البـديل االمثل و من ذلك محاسبة
سروقة ـهم للمـحاكم وفرض اعادة االمـوال ا الفـاسدين وتقد
وعـدم االكتـفـاء بـسـجنـهم ومن ثم اطالق سـراحـهم بـكـفـالة من
ان احزابـهم او كتـلـهم  وبأمـكـان احلكـومة ان تـقـدم الى البـر
العــادة الـنـظــر في قـانــون االنـتـخـابــات من أجل تـقــلـيص عـدد
ليارات سنويا ان لتحقيق وفر مالي ضخم تعد با اعضاء البر
ـشــاريـع الـبــنــاء واالعــمــار الى جــانب الــغـاء وتــســخــيـر ذلـك 
مـجـالس احملافـظـات التي هي دكـاكـ الحزاب لالسـتـفادة من
ـصـاحلـهم وفي حـديث االمـوال الـتي تـخـصص لـلـمـحـافـظـات 
ـان يـؤكـد (بـان مـجـلس الـنـواب قـد لـلـنـائب االول لـرئـيس الـبـر
خصص مـيزانية كـبيرة جـدا لتنمـية احملافظـات واالقاليم وهذه
االمـوال بحـاجة الشخـاص مخـلص لـشعـبهم وأكفـاء بأمـتياز
قادرين عـلى ادارتـها وتـبـويبـهـا بصـورة جيـدة ومـهنـيـة ونزيـهة
واطن) وحتويـلها الـى مشروعـات ذات اولوية ومـلموسـة لدى ا
ـشاريع نفـذت واين االولوية واين السـؤال االبرز كم من هذه ا
الـدور الـرقـابي جملـلـس الـنـواب في ذلك فـيـمـا تـذكـر الـدكـتـورة
ماجدة التميمي فـتقول ( صرفيات العراق من عام  1920الى
2003 تـبلغ 220 مـلـيار دوالر ومن 2003 الى 2018 تـبلغ
862 مليار دوالر وتستطرد فتؤكد ان 220 مليار دوالر بنيت
بـهــا دولـة و862 مـلـيــار دوالر هـدمت بـهــا الـدولـة . ان واجب
ـان والـوزراء احلــكـومـة تـلـزمـهــا تـقـلـيص رواتب اعــضـاء الـبـر
ـرصـدة ـبــالغ ا ــلـيــارات من ا والـدرجـات اخلــاصـة وتــقـلـيل ا
صاحلة ؤتمرات الـتي حتمل اسم ا للنـثريات والصرف عـلى ا
الــوطـنــيــة واغـلـب احلـضــور هم اصــدقــاء الـلــيل واعــداء امـام
الـفـضـائـيـات . كمـا عـلى احلـكـومـة مـنع الـتـجـاوز عـلى انـابيب
الـنـفط من قبل الـعصـابات وايـداع مبـالغ بـيع النـفط في خزيـنة
الــدولـة وان تــتـحــكم بـهــا جلـنــة وزاريـة مــخـتــصـة تــعـتــمـد في
ـبــالغ عـلى وزارة الـتــخـطـيط وجلـانــهـا النـهـا هي تــخـصـيص ا
شاريع واهمـية ذلك وفقا سؤولة عن سـياسة توزيـع ا اجلهـة ا
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بادرة لها هي احلكومة . ان احلملة الوطنية يجب ان تكون ا
ـان الذين نالـوا حضوة ان الوطـنية هـي ان يوافق اعضـاء البر
ـان بأصوات أولياء امور التالمـيذ على استقطاع عضوية البر
ـان لـبـنـاء (4) مـلــيـون ديـنـار شـهـريـا من رواتـب اعـضـاء الـبـر
ـسـمـاة (الـوطـنـيـة) لـبـنـاء ـدارس بـدال مـن مـشـروع احلـمـلـة ا ا
ـواطن وان يكون اكـثر وطـنية دارس لـن اليجوز ان يـساهم ا ا
ـان وان  االستقـطاع مـضروبـا بعـدد اعضاء من عـضو الـبر
بلغ (150) ملـيونا شـهريـا ولو ضرب في ان فـيسـاوي ا البـر
ــــــبــــــلغ (4) اربع ســــــنــــــوات اي (48) شــــــهــــــرا الصــــــبـح ا
دارس ـبـلغ الـكـبـيـر بـنـاء ا كـن بهـذا ا (7200000000) و
وتـعزيـز الـتعـلـيم في الـبلـد كـما والبـد من اسـتـقطـاع مـبالغ من
اعـضـاء مــجـالس احملـافـظـات واالقــضـيـة والـوزراء والـدرجـات
ـالي فـيـكـون عـنـد ذاك االمكـانـيـة عـلى بـناء اخلـاصـة وهي با
دارس وان مساهمة هؤالء هو جزء من الوفاء الصوات مئات ا
ـصـدر الـنـاخـبـ وابـنـاءهم مـضـاف الـيــهـا نـسـبـة من الـنـفط ا
ــنـافــذ احلــدوديــة كـمــا عــلى الــدولـة ان تــبــتــعـد عن ومــوارد ا
ـهـاتـرات الـســيـاسـيـة والـشـروع بـبـنــاء اجملـمـعـات الـسـكـنـيـة ا
عامل التي كانت صانع وا صانع واعادة اعـمار ا عامل وا وا
قـائـمـة قـبل الـغـزو واالحـتالل وكـمـا نـعـلم جـمـيـعـا ان االحزاب
وخـاصة الديـنيـة منـها لم تطـالب الى اليـوم حتى بـناء اجلوامع
واحلـسـينـيات والـكنـائس فالـسـؤل : أين تذهب مـوارد البـلد  ?
كمـا عـلى احلكـومـة ان تدرس مـوضـوع اخلريـجـ والعـاطـل
شـمول عن الـعمل وأعـادة النـظر في قـانون الـتقـاعد وجـعل ا

بـهـا في عـمـر (55) سـنة و(15) سـنـة خـدمـة لـلـذكـور و(45)
ـشجعات ومن سنة و(15) سنة خـدمة لالناث وتـقد بعض ا
ذلك اضــافــة الى مــبــالغ نــهـايــة اخلــدمــة تـقــد قــطــعـة ارض
ستفـيدين من الدولة وعند ذلك ومنحهم الـقروض للبناء لـغير ا
ـا يـؤدي الى سـنــرى حـركـة عـمـرانـيـة وانـفـتــاح عـلى الـعـمل 
تقـليص الـبطـالة  وفـسح اجملال أمـام اخلريـج لـلتـعيـ ورفد
دوائر ومـؤسـسـات الـدولة بـدمـاء جـديـدة وخبـرات حـديـثة . ان
واطن وجتـر تدخل االحزاب في مهـمة احلكـومة هي خـدمة ا
شــؤونـهـا بــقـانـون لــضـمــان حتـول الـعــراق من حـكم االحـزاب
هـاترات ـقـراطي مدني بـعـيدا عـن ا يـلـيشـيـات الى حكم د وا
السـياسـية كمـا والبد من حتجـيم دور االحزاب الـتي تتبع دول
اجنبية وتتخـابر معهم وهذه هي اخليانة الـعظمى فيكون البناء
ــؤمـنـ بـعــراقـيـتـهم عـراقــيـا وأيـد عـراقــيـة وبـقـلــوب ابـنـاءهـا ا
ومحب الرض العراق الطاهر وعـدم القبول بتدنيسها من قبل

عمالء دول اجلوار كائن من كان

مشـاكل الـبطـالة والـكـهربـاء وتراجع
ــسـتـوى الــبـنى الـتــحـتــيـة وتـردي ا
الـــتــعـــلــيــمـي والــصــحـي في الــبالد
وغــــيــــرهـــا االمــــر الـــذي دفــــعه الى
البـحث عن احلـلول خـارج البالد من
خالل مـحــاولـته تـفـعــيل االسـتـثـمـار
اخلـــارجي ولـــكـن دون ان يـــجــد أي
حل للمشاكل الداخلية التي لن تلبث
ان تـكـون الـسـبب الـرئـيـسي لـعـرقـلة

. مساعيه التطويرية مع الص
l «Ë dOOGð

ـــقـــالــة البـــد من وفـي خــتـــام هـــذه ا
اإلشـــارة الـى ان كل حتــــرك من اجل
ـتـردي تـغـيـيـر الـواقع االقـتـصـادي ا
يصب في مـصلـحة الـشارع الـعراقي
وهــــو مـــحـل تـــرحــــيب ودعـم من كل
عـراقـي تـهـمه مــصـلـحــة بالده ولـكن
بــشــرط أن يــبـــدأ من الــداخل حــيث
ــشـكـلـة الـعــراقـيـة وعـنـدمـا أسـاس ا
حتل فــســنـجــد الـشــركــات تـتــنـافس
ا للعمل ودون أي دعوة أو طلب وإ
أحــبــبـت في هــذه الــورقــة أن أســلط
األضـواء عـلى الـظـروف الـتي حتـيط
بــالــواقع االقــتــصــادي والــسـيــاسي
للـبالد والتـزال الكـثـير من تـفـاصيل
ـــهــدي غــيــر تــوجه الــســـيــد عــبــد ا
عـالم وحتتـاج الى عودته واضحـة ا
لـلـبالد لـعــرض الـتـفـاصـيل الـتي من
خاللـــهــا يــكــون احلـــكم عــلى جنــاح
سعى احلكومي إليجاد احللول أو ا

عدم جناحها ال قدر الله.
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ـــة ال تــســتــطــيع األنــظــمــة الــقــد
الــســيــطـــرة عــلى هـــذه الــنــمــوذج
الــقـتــالي فــمــا هي احلــلـول ?? في
ـشكـلة هـناك  حتالف حتديـد هذه ا
عـسـكـري  دولي  تـرغب  واشـنطن
فـيـاسـتـعـادتـه ضـد طـهـران  فـيـمـا
تـبـرر  الـعـواصم الـدولـيـة  السـيـما
ـواقف مـسبـقة االوربـية  تـرددها 
من الـسـيـاسـة  االمـريـكـيـة  بـهـويـة
ـارســات (الـتــوك شــو) لـلــرئـيس
ترامب  وحتتـاج الى  تأكيدات من
 ايــــران  ومن روســـيــــا  والـــصـــ
حـلـفـاؤهـا الـتـقـلـيـدين بـان تـسـارع
موجـة الـعنف  اإليـراني لفك خـناق
احلصار االقتـصادي األمريكي البد
وان يـتـجه  نـحـو حـلـول  واقـعـية 
وان طهران لن تتفاوض اال ونيران
ا حقـول النفط الـسعـودية بل  ور
ناقالت نـفط  أخرى يـتصـاعد مـنها

ــــا جــــعل االعـالم الــــســــعــــودي
يــهـاجـم تـرامـب بـكــونه غــيــر قـادر
عــــلى حــــامـــيــــة مـــوارد الــــطـــاقـــة
بــوصــفــهــا  احــد  األســبــاب الــتي
جعـلت الـسـعـوديـة تـقـعـد صـفـقات
عـسكـرية  كـبيـرة جتاوزت ارقـامها
االصــــفــــار  االثــــني عــــشــــر !!. في
ـقـابل تـبـدو الــقـوات االمـريـكـيـة ا
وحلفائها على األرض في مواجهة
ـسلح ـوذج جـديد مـن الهـجـوم ا
يــحــقق أهــدافه مــقــابـل عــدم قـدرة
ضادة للصواريخ نظام صواريخ ا
تـحقق اما او الطـائرات من الـرد ا
لـغالء الــثـمـن او لـعــدم اسـتــطـاعـة
الـــرادارات الـــكــشـف عن طـــائــرات
مـسـيــرة دون جـسم قـابل لــلـكـشف
ـة.  كل ذلك يـؤكـد ان بـوسـائل قـد
معركة اليوم سائرة نحو تطبيقات
اجلـيل اخلـامس من احلـروب وان

تعـد الـضـربـات اجلـويـة بـتـقـنـيات
ـاذج الــطـائــرات بال طــيــار أحــد 
حــــرب اجلــــيـل اخلــــامس والــــتي
ـتطورة تعـتمد أنـظمـة احلاسوب ا
ـوذج ـيـداني وهي  في الـقـتـال ا
يحاكي في تناقل معلوماته سينما
ا حـرب الـنجـوم فـهنـاك الـكثـيـر 
ــكن مـقـارنـته بـ قـدرات خـارقـة
لــــتـــجــــاوز الـــدفــــاعـــات اجلــــويـــة
والتخفي عن الرادارات حسب هذا
ـــاذج الـــســـيـــنــمـــا االمـــريـــكـــيــة
قارنة ان تتالـية.  ما يثيـر هذه ا ا
الـرئـيس تـرامب يـسـعـى هـو االخر
من جـانـبه الى اسـتـخـدام أسـاليب
بــرامج (الـتـوك شــو) في  مـخـتـلف
مــواقــفه  مـن هــذه احلـوادث الــتي
تـهـدد  االمن والـسـلم الـدولـي من
جــانب  لــكــنــهــا  ال تــتــطـلـب الـرد
ـباشـر من جانب اخر العـسكري ا
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دّعيـة القبض عـلى مفاتـيح مافيات ا
الــفـــســاد من دون أن تـــقــدّم عالمــات
ملـموسـة عن كيفـية مـحاربـة زعامات
ـــتـــأصـــلـــة في بـــنـــيـــة هـــذه اآلفـــة ا
مؤسسات الدولة على أيدي األحزاب
فاتيح التي تدرّ تسلطة على هذه ا ا
عــسالً وذهــبًــا وتــتـنــافس فـي كـسب
سروقة زيد من األموال ا وتكديس ا
ـنـهـوبـة بـشـتى الـطرق والـعـقـارات ا
والــــوســــائل. أمّـــــا مــــا يــــجــــري من
عالجـات تـرقـيعـيـة خـجـولـة فـهذه ال
ــهــدّئـات تــقــدّم سـوى جــرعــات من ا
إلســكــات صـوت الــشــعب وتــخــفـيف
حـدّة الـغـضب وبـهـدف االسـتـعـراض
اإلعـالمي والــــســــيــــاسيّ ولــــيس من
ورائهـا سوى ذلـك. ال أحد يـخفى عن
بـــاله حــدّة الــتــصــريــحــات الــنــاريــة
الـصاعـقـة لرئـيس احلـكومـة الـسابق
الـذي لم تـتوقف تـهـديـداتُه بـالـضرب
بـيـد من حـديـد عـلى رؤوس الـفـسـاد.
وفي الــواقع كــانت مــجـرّد فــقّــاعـات
لالســتـعـراض الــسـيـاسـيّ الـرخـيص
وتــهــدئـة الــشــارع الــغـاضـب وكـسب
زيد من التـأييد الشعـبي لبرنامجه ا
الـــضــبــابـيّ الــذي لم يـــنــضج. وذات
الشيء الـيـوم قريب من واقع األمس.
فرئيس الوزراء الـتوافقي احلالي لن
قـدوره البتـة إشاعـة فضـيلة يكـون 
الـــنـــزاهـــة في صــــفـــوف حـــكـــومـــته
ومــؤسـسـات الــدولـة الــتي تـنــخـرهـا
ــال الــعــام ومــال مــتـالزمــةُ ســرقــة ا
ــتــنــوعــة والـذي الــغــيــر بــأشـكــاله ا
يــــجـــري من دون وازع ضــــمـــيـــر وال
صلحة البالد والشعب. فما شعور 

ومستقلّ في قراره وطن له مقوّمات
ــعــايــيــر دولــة مــحــتــرمــة تـــقــدّس ا
الـــدولــيـــة في الـــتــعـــامل مع شــؤون
الـــبالد وحـــفظ كـــرامــتـــهــا وكـــرامــة
قراطي شعبها وصيانـة النظام الد
سـتورد عـلى الطـريقـة األمريـكية - ا
الــغــربــيـة. بـل نـســتــطــيع الــقـول إن
احلــكــومــات الـســابــقــة لم تــكن لــهـا
اإلرادة الـــصــــادقـــة والـــوعي الـــتـــام
ـهمّـة الوطـنـية أصالً. لـلقـيام بـتـلك ا
والـســبب واضح وهــو فـقــدان سـمـة
الـوالء لـشيء اسـمُه الـوطن. فـالوطن
ومـا فـيه ومـا عـلـيه من حـجـر وبـشـر
ومـــاء وهــواء صـــارَ بل تُــرك رهـــنًــا
إلرادة اجلــارة إيــران وســيــاســاتــهـا
تأصـلة ضدّ االنتـقاميـة التاريـخيـة ا

العراق وأهله. 
ـا وهـذا هـو الـتـاريخ عـيـنه يـنـطق 
تــشـهـد عــلـيه أعــيـنُـنــا ومـا تــسـمـعه
آذانُنا وال حاجة للتعب في التحليل
والـــبــــحث والــــدراســــة والــــســـؤال.
بـــالــعـــودة إلى مـــوضــوع الـــنــزاهــة
ومـحـاربـة الـفـسـاد والـفـاسديـن فإنّ
واقع احلــــال يــــشــــيــــر إلى تــــعــــمّق
الـــــظـــــاهـــــرة "اآلفـــــة" أكـــــثـــــر وإلى
اسـتفـحـالـها بـحـيث أصـبـحت خارج
نطـاق السيـطرة كالـسرطـان اخلبيث
الـذي سرى في جـسم أجـهـزة الـدولة
والــعــامـة عــلى الــســواء لـيـس عـلى
عـهد احلـكـومـة احلالـيـة فـحسب بل
في احلكومـات التي سـبقتـها وكانت
الــــــســــــبب فـي اســــــتـــــشــــــرائــــــهـــــا
واســتــفــحـــالــهــا. وهـــذا مــا تــؤكــده
احملاوالت اخلائبة للحكومة احلالية

تـقـاطع الــرؤى واإلرادة في مـعـضـلـة
كــيـفــيـة الــتـعــامل مع مــلف الـفــسـاد
ــسـتــشـري فـي مـؤســسـات الــدولـة ا
الــعــراقــيــة مــا بـــعــد كــارثــة الــغــزو
األمــــــريـــــكـي في  ?2003وكــــــذا في
مسألة إيجاد أفضل السبل وأسهلها
وأقلّهـا خسارة وإثـارة للحـساسيات
ـتسـلطـة على ب األحـزاب والكـتل ا
احلكم قد وضعت احلكـومة احلالية
في مــأزق كــبــيـر بـل في حــيـرة إزاء
ــا تـــعــهــدت به كــيــفـــيــة االلــتـــزام 

للشعب. 
ــوضـوع بال شـك له إشـكــالــيـاتُه وا
وحـيــثـيـاتُه وتــوقـيـتـاتُـه بـحـسب مـا
مـخــطَّط له مِن قـبل مَـن يـديـرون دفـة
الــــعــــراق من خــــارج األســــوار. أمّـــا
الـــقـــائـــمـــون عـــلـى حـــكم الـــبالد في
الظـاهر فلـيسـوا كمـا يبدو من واقع
احلـال سـوى أدوات لـتـنـفـيـذ إرادات
وتسـيير مـعامالت وتـسهـيل سرقات
الـبالد والسـمـاح بـإحداث تـغـيـيرات
درامــاتــيــكـيــة في جــغــرافــيــة الـبالد
ـغـرافيـتـهـا وفي مـواقع وأمـكـنة ود
ومناطق منتخبة سواء في العاصمة
بــغـداد أم في مــنـاطق ومــدن طـالــهـا
اإلرهاب والتـدميـر والتخـريب بهدف
إعـادة تــشـكـيـلــهـا وفق تـلك اإلرادات
واألهداف والـسـيـاسـات. في الواقع
ــذهـــبـــيــة إنّ تـــوالي احلـــكـــومـــات ا
ـتالحـقـة منـذ سـقـوط نـظـام الـبعث ا
على أيدي الغزاة األمريكان وأعوانه
وأذيـاله وأدواته بـالـطـريـقـة اخملـزيـة
الـــتي شــهــدهـــا الــعــالم لـم تــســعى
بصدق وحرص للـتأسيس لوطن حرّ

مشرّف بـسبب تكـبيلـها هي األخرى
بــســيــاســة الــتــوافق واحملــاصــصـة
ـكاسب وتقـاسم األدوار والغـنائم وا
ـناصب الـتي تتـصارع علـيها. عبر ا
وهذا مـن األسبـاب الـتي يـقف حائالً
دون القدرة على وضع حدود للفساد
وإيــــجـــاد حــــلــــول جــــادّة ألشــــكـــال
التـراخي الـقائم في األداء احلـكومي
ــراقــبــة اجلـادة من حــيث تــطــويـر ا
وحتسـ اخلدمـات العـامة والسـيّما
بـاتـخاذ قـرارات صـائـبـة وفـورية في
مـــعــاجلــة أزمــة الــكــهــربــاء األبــديــة
ــعــنــيــة في بــســبـب غــرق الــوزارة ا
أروقـــة الـــدراســـات والـــتــــحـــلـــيالت
والتخمينـات بالرغم من قدرة الدولة
ـا أقـدمت عـلى اتــخـاذ قـرار مـشــابه 
علـيه مصـر في توفـير طـاقات كـبيرة
في فترة قياسـية. والعراق قادر على
تـنـفـيـذ ذات الـسـيـاسـة وذات الـقـرار
بـاالستـفـادة من زيـادة أسعـار الـنفط
ـيـزانـيـة من األمـوال والـفـائض في ا
تـحـققـة. لكنّ الـصـراع القـائم حول ا
منع حتقيق االكـتفاء الذاتي من هذه
الـصنـاعـة كـما يـبـدو لـيس بـيد أهل
الوطن بل تتـداخل فيه مصالح دول
اجلوار من أجل إبقاء الـشعب حائرًا
وباحـثًا دائـميًـا عن احلاجـة والفـاقة
ومستهلكًا مستميتًا في استيراد كلّ
شيء كي ال تــقــوم له قـومــة اإلنــتـاج
والتـصنـيع واإلبداع. وهـذا يعني أنّ
الكـلّ مثل الـكلّ مـشـارك أو موافق أو
سـاكت عن كشف احلـقـيـقة بـشـأن ما
يجري من خروقات وجتاوزات كي ال
تـفـتح جـهـنّم نارهـا عـلـيـهم جـمـيـعًا.
وحــيـنــهـا الت ســاعــة مـنــدم! وحـتى
ــؤســســة حـــيــنــمــا حتــفــظت هــذه ا
هام "التـحاصصـيّة الـتعبـانة" عـلى ا
ـا سُــمّي بـاجملــلس األعـلى ــوكـلــة  ا
ـــكــافــحــة الــفـــســاد بــســبب ادّعــاء
تــداخـلــهـا مع مــهـام جلــنـة الــنـزاهـة
ـانـيـة والـتـجـاوز عـلى مـهـامـها الـبـر
األخيرة فإنها لم تبدي ذلك احلرص
واجلــدّيـة في الــتــكـاتف والــتــنـاسب
والتـعامـل مع أداء هذا اجملـلس على
أســـاس مــصــلــحــة الـــوطن الــعــلــيــا
ـضيّ في الـبـرنـامج الـذي حُدّد له بـا
في مـجــلس الـوزراء كــفـرصـة أخـرى

تـنقـله وسـائل الـتواصل االجـتـماعي
ـتـلـفـزة ووسائل اإلعالم والـقنـوات ا
كـفيل بـتـأييـد واقع الـيـوم من ضعف
األداء احلــكــومي وعــدم قــدرته عــلى
مواجـهة حـيتـان الفـساد بـاختـصار
لـكـونـهم جـزء من تـركـيـبـة احلـكـومة
وشـبه الــدولـة الـقـائـمـة بــسـلـطـاتـهـا
األربـع الــتــشــريــفــيــة واحلــكــومــيـة
والتـشريـعية والـقضـائيـة. إنّ العتب
كلّ الــعــتب يــقع عــلى عــاتق رئــيس
ـعـروف باتـزانه وحكـمته احلكـومة ا
وخبرته باالستـفادة من سنيّ إقامته
في دولـة غـربـيـة. لـكـنه كـمـا تـوقـعـنا
مــنــذ تــولـيه الــســلـطــة كــشـخــصــيـة
تــوافــقـيــة فــهـو مــكــبَّل بــالـتــزامـات
وشـروط قطـعـهـا على نـفـسه لـصالح
كتل وأحزاب ساندت ترشيحه وهي
تــضـيّق عــلـيه اخلــنـاق كــلّـمــا سـعى
إلعادة النظام واتخاذ قرارات وطنية
حتـــدّ مـن مـــصـــالح هـــذه األخـــيـــرة
ـوضـوعـة قـطع ومـنـهـا مـا يــتـعـلّق 
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وهذا مـا دعاه لـطلب الـسنـد والعون
من اجملــلس األعــلـى لــلــفــســاد الـذي
أعــاد تـشــكــيـله وأراد تــفـعــيــله. لـكنّ
ــهــمّــة صــعـبــة والــطــريق طــويــلـة ا
واألشــواك والـــعــوسج تـــفــتــرش كلّ
أرض الــبالد وهي فـي تــزايــد كــلّــمـا
وهـــــنـت إرادة احلــــكـــــومـــــة وأرخت
احلـــبل وتـــغـــاضت عن مـــخـــالـــفــات
وجـــرائم وجتــاوزات هـــنــا وهـــنــاك.
والـعــتب اآلخـر يـقـع عـلى عـاتق أداء
ـتـصـارعـة ـؤســسـة الـتـشـريـعــيـة ا ا
الــتـي أقلّ مــا يُــقــالُ عــنــهــا في هــذه
ـــرحــلــة أنــهــا واقـــعــة في حــيص ا
بــيص بـــســبب إخــفــاقــهــا في وضع
حدود قـاطـعة ضـدّ سـياسـة الـتوافق
واجملامـلة في اتـخاذ الـقرارات وسنّ
القـوان والـتي بانت واضـحة مـنذ
تشـكـيل احلكـومـة احلالـيـة وفي عدم
اكـتـمـال نـصـابـهـا بـعـد مـضيّ أشـهر
علـى تشـكيـلـها. ويـأتي سـكوتـها عن
سـرقــات وعـمـلــيـات فـسـاد مــتـنـوعـة
جتري في كلّ زاوية وكلّ منطقة وكلّ
مــــحـــافـــظــــة وكلّ دائـــرة من دون أن
تقـوى عـلى صنـاعـة تاريخ تـشـريعي

لــــهـــيـب الـــرد عـــلـى الـــعــــقـــوبـــات
االقتصادية لواشنطن  وهذا االمر
 واضح جلميع العواصم اإلقليمية
والدولـية  فـواشنـطن اليـوم  تريد
تأجـيل  جولـة احلسم  مـع  طهران
الى ما بعـد االنتخابـات  االمريكية
ــقـــبــلــة  لـــكن تــصــاعـــد وتــيــرة ا
الـعقـوبات االقـتصـادية لـيست كـما
كــان الـنـمـوذج الــعـراقي بـقـرار عن
مــجــلس االمن الــدولي  وهــذا مــا
تـسعى الـيـوم واشنـطن الى إيـجاد
أرضـــــيــــــة  مــــــنـــــاســــــبـــــة لـه  في
اجتمـاعات اجلمعيـة  العامة لأل
ــتــحــدة  واقــتــنــاع الــســعــوديـة ا
ــوقف األمـريـكي   بـان ــشـكك بـا ا
االنــتـــهـــاء الـى مــثـل هـــذا الـــقــرار
ـكن ان يـواجه بــالـفـيـتـو الــدولي 
الـروسـي  والـصـيـني  عـنـدهـا  لن
يــكـون  امـام واشــنـطن  والـريـاض
غــيــر اعـتــمــاد  الــتــحـالـف الـدولي
ـا سيـخـرج  من اجلمـعـية الـذي ر
الـعـامـة بـبـيـان  سـيـاسي  يـنـاصـر
احلفاظ على االمن والسم الدولي
ــومـة  مــصـادر  لـلــحـفــاظ عـلى د

الطاقة  .
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يــكــرر الــســؤال مــا طــبــيـعــة احلل
العسكري ??

وذج جـديد أوال البـد من اعتـمـاد 
ــا يــصل الى من الــرد الــشــامل ر
الـتـهـديـد النـووي وهـذا مـا تـرغبه
طــهــران بـقــوة لـتــبــريـر امــتالكــهـا
لــلــقــنــبــلــة الــنــوويــة واألحــاديث
ــتــداولـة عن الــقــنـبــلــة الـنــوويـة ا

اإلسالمـية في الـباكـستـان بتـمويل
ســـعــودي لـن تـــكـــون مـــطـــروحــة
لـلـنـقاش وان ظـهـرت مالمـحـها في
ضـالل األحـــــــــاديـث عـن احلـــــــــرب
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ـكن ان يـتـمـثل الـنـمـوذج الـثـاني 
في اظـهـار مـا في جـعـبـة واشـنطن
من أسـلحـة اجلـيل اخلامـس منـها
مـا يعـرف بـالـقـنـبـلة الـسـيـبـرانـية
والـــتي تـــعــــطل جـــمـــيع أنـــظـــمـــة
احلـــــاســـــوب واالتــــصـــــال عـــــبــــر
اذج حتـتسب االنـترنـيت وهنـاك 
يدانـي وإطالق مثل هذه للـقتـال ا
الــــقـــنــــابل عــــلى مــــواقع قــــواعـــد
ــكن ان تــمـنــعـهم من احلـوثــيـ 
ــدد إطالق أي طــائـــرات مــيــســرة 
ن يـــطـــلـق مـــثل هـــذه مـــعـــروفــــة 
األســـلـــحـــة لــكـن عــلـى واشــنـــطن
ـوافــقـة عـلـى اسـتـخــدام اجلـيش ا
ـثل هذه الـتقـنيـات التي األمـريكي 
مـــا زالـت خــارج مـــيـــدان الـــقـــتــال
االرضـي. الـــــنـــــمـــــوذج الـــــثـــــالث
الـــتـــفــاوض عـــلى نـــيـــران احلــرب
سـتعـرة وقدرة إيـران على إدارة ا
مـثل هـذه احلــرب بـالـوكــالـة تـبـدو
مـتـمكـنة بـوجـود من يـناصـر والية
الـفقـيه في لـبنـان والـعراق والـيمن
بل وحــتـى في الــكـويـت واالمـارات
ـــتــحــدة نـــاهــيك عن الــعــربـــيــة ا
الـبـحــرين شـعـبـيــا ومـواقف قـطـر
ـــعــروفــة ضــد الــســعــوديــة. امــا ا
الـنـمـوذج األمـريـكي  فـانـه يـعـتـمد
ـــا يــتـــخــذه عــلـى قــرار مـــقـــبل ر

الـكـونـغـرس بـعـد انـتـهـاء  مـجـلس
االمـن الــــقـــــومي  األمــــريـــــكي  من
حتـــديــد  اخلـــيــارات  احلـــربــيــة 
وهـنــاك خـمـســة مـسـتــويـات لـهـده
ـوجـعة احلـرب تـبـدأ بـالـضـربـات ا
كما كـانت الضربات االمـريكية قبل
احـــتالل الـــعـــراق او الـــضـــربــات
ـودعـة لـقـدرات ايران الـعـسـكـرية ا
ــكن ان  تـــبــدا وال تـــنــته والــتـي 
ــبــاشــر او وفــقــا لــلــرد اإليــراني ا
بـــالــوكـــالـــة  او الــعـــمل من خالل
ـعـارضـة اإليــرانـيـة  كـمـا ـوذج ا
هـي مـجـاهـدي خـلق او تـنـظـيـمـات
حتــــريــــر االحــــواز   نــــاهــــيك عن
الـقـوات الـكـرديـة اإليـرانـيـة والتي
كن ان تنشط بـقرار من التحالف
الـــدولي  لــلـــتــأثــيــر عـــلى الــداخل
اإليــــراني ومـــثـل هـــذا الـــنـــمـــوذج
يحتاج الى وقت طويل لكن نتائج
بـاشرة حتتـاج الى حنكة احلرب ا
بـــائع الــســـجــاد اإليــرانـي الــقــد
كن ـعروفة عـندها   ومناوراته ا
ان تــخــمـد نــيــران احلــرب في اول
ضــــربـــــة جــــويـــــة مــــوجـــــعــــة من
ـسـتـهـدفة الـصـواريخ االمـريـكـيـة ا
شروع واقع إيـرانية  فـاعلـة في ا
الــنــووي  والــقــدرات الــعــســكــريـة
ـوانئ  وعقـد  تصـدير ناهـيك عن ا
الــنـــفط  او ال تــنـــته هــذه احلــرب
ألعوام  مـقبـلة حـ تشـتعل  مـعها
مـنـطـقـة الـشـرق األوسط  وحتـتـاج
ـــا الى الـى يـــالــطـــا  جـــديـــدة ور
مجـلس امن الدولي  وا  مـتحدة
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لـلـقـضاء عـلى آفـة الـفـسـاد. وهـذا ما
فـتح األبـواب لـزيـادة الـشـكـوك وسط
عـــامــة الـــشــعب من مـــغــبّـــة تــقــاطع
تعددة الـتي تدّعي جميعًا األجهزة ا
مراقـبـة ومحـاربـة الفـسـاد وحيـتانه
فــيــمــا هـــذه اآلفــة تــتــنـــامى بــشــكل
مسـتمرّ وتـتسع مـدياتُـها. ويـكفي ما
نـــســمــعـه ونــشــاهـــده وآخــرهــا مــا
حتدثت به إحدى القنوات الفضائية
وكــشـــفــهـــا بــالـــوثـــائق أشــخـــاصًــا
يـتـقـاضـون أكـثـر من عـشـرين مـرتـبًـا
وبــأشــكــال وصــيغ مــتــعــددة فــيــمـا
ــالـيــة صـاغـرة وال أجــهـزة الــدولـة ا
حتـرّك ســاكــنًـا.  ال شكّ أنّ مــثل هـذه
الـــتــجــاوزات واخلــروقـــات تــســاهم
بـــشـــكل أو بـــآخـــر فـي إعــاقـــة عـــمل
تـبـق من الـشرفـاء من الـوطنـيـيّن ا
أصحاب الـضمـائر احليّـة في أجهزة
الدولة الوطنية من حيث البقاء على
احلـيـاد أو الــسـكـوت أو اخلـوف من
ــتـــعــددة كــشف أعـــمــال الـــفــســـاد ا

القائمة. 
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ّـــا خــلـق هــوة كـــبـــرى بــ وهـــذا 
الـدولــة والـشـعـب في مـسـألــة تـزايـد
فــــقـــدان مــــصــــداقــــيـــة احلــــكــــومـــة
احملصّصاتيـة الضعيفة الـقائمة منذ
تـشكـيلـهـا وعدم قـدرتـها عـلى تـنفـيذ
تـعـهــداتـهـا بـتـضــيـيق اخلـنـاق عـلى
الــفــاعــلــ األسـاســيــ في مــســألـة
ّن هـم ضــمن تـــركــيـــبــة الـــفـــســاد 
السلـطة نفـسها الـتي تدّعي مكـافحة
كن تبيّن هذه اآلفة. وال أدري كيف 
اخلــيط األبـيـض من اخلــيط األسـود
حـــيــنــمـــا يــكــون الـــقــاضي واجلالّد
ـتـهم جـزءًا من تـشكـيـلـة الـسـلـطة وا
ذاتها. لـعمـري إنها ألحـجية مـحيّرة
سـمـيـات بوجه حـقًا!  لـقـد تـعـددت ا
مــكـافــحــة الـفــسـاد وتــنــوعت جلـانُه
وتـشـكـيالتُه فـيـمـا الـفـعل احلـقـيـقي
لألداء والــتـــنــفــيــذ شــبه غــائب. وإذْ
يــبـدو قــرار االتــهـام أصــعب بــسـبب
تـهم مـهدّدًا ـصـالح يـقف ا تـقاطع ا
بنـسف الـعمـليـة الـسيـاسيـة ملـوّحًا
ـرًا بـــجــهـــاديــته بــحــصـــانــتـه ومــذكـٍّ
ونـضـاله وفـتـاوى مَن يـنـاصـرُه. كان

الله في عوننا جميعًا!


