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ـصيـبة الـعظـمى اليـوم هي ان العـراق في مفـترق الـطرق اما ا
ــشــهــد الــســيــاسـي يــزداد سـوادا ان يــكــون أو اليــكــون ألن ا
شـكالت والـصراعـات والـفوضى والـقتل الـيـومي واختـطاف بـا
سيل للدم وكوا الرصاص احلي بل وت بالغـاز ا البشر وا
أصـــبح الـــوطـن كـــمـــا يـــقـــال (خـــان جـــغـــان) لألغـــراب من كل
ـسـتوردة من خـارج احلدود اجلـنسـيـات والقـوميـات واألديان ا
فـالسـماء مـلبـدة بالـطائـرات االمريـكيـة جتوب عـلى مزاجـها دون
ـوت اعـتــراض. والـصــواريخ اإليـرانـيــة حتـتــفل بـاالنـتــصـار ( ا
واألتـراك يدخـلون أراضـينـا بحـريتهم ألمـريكـا ) على أراضـينا 
بـيــنـمـا ارضــنـا أصــبـحت مالعب مــفـتـوحــة لـكل من هب ودب
مـؤسـسـات سـريـة تعـمل عـلى هـواهـا  وبـشـر من كل االجـناس
حـتى اصـبح العـراقي غـريـبا يتـمـتـعون بـامـتـيازات سـبع جنـوم 
فـي بـلـده  يـحــصل عـلى جـنــسـيـته بـصــعـوبـة  بـيــنـمـا اإليـراني
مثلما لم واالفغاني والـباكستـاني يتمتع بجـنسية عـراقية اصليـة
يـعـد الـعـراقـي الـيـوم يـشـعـر بــاألمل في ظل حـكـومـات وأحـزاب
تفتـقر الى العقالنـية والكيـاسة  ورجال سيـاسة قادتهم األقدار
الى أن يـصـبـحوا قـادة لـبـلـد كـان مـضـرب األمـثـال في الـدنـيا 
ـا ســيــاســيـون ــلك رجــال دولــة  وا وأزمــتـنــا الــيــوم أنـنــا ال
ر الـوطنيـة حريـصون عـلى أن يفـيق الوطن من مـصابـون بزهـا

ركام الرماد!                   
يّة تـكذّب الـغطاس) كـما يقـال نستـطيع اجلزم وعلى أسـاس (ا
بـأن ادعـاء رجال الـسـيـاسـة في الـعـراق حبّ الـشـعب وخـدمـته
كالم فــارغ. وإالّ فـمــا سـرّ هـذا الــسـقــوط الـفــاجع في الـعــمـالـة
لألجنـبي بحيث يـرتهن الوطن لألجـنبي وتنـتهك سيـادته ويباع
في مـزاد الـدول بـاتفـاقـيات فـاسـدة? ومـا سر هـذا االنـحدار في
ميـادين احليـاة? حيث الشـعب هو الـضحيّـة األولى بامـتياز! ألن
أكـثـر الـساسـة ال يـعـلـمـون وال يـقـدّرون هـول الـكـارثـة في هـبوط
احلـيـاة العـراقـيـة الى احلـضـيض! يـستـهـيـنـون بـفاجـعـة انـهـيار
األقـتصـاد والتـعلـيم والـصحـة واخلدمـات ويجـردون العـباد من
كـل األحالم بــغـد أفــضل وحــيــاة مــسـتــقــرة. فــأيّ درك يــهـوي
اإلنسـان إذا أفرغـته من اإلحساس بـاألمل? وغلق ابـواب احلياة
اجلـديـدة امــامـهم من خالل تـدمــيـره جـسـديـا ونــفـسـيـا  وقـلع
قـيــمه وفـضـائـلـه  وتـعـمـيق مــفـهـوم االغـتـراب فـي نـفـوسه. لـقـد
ـاء تماشياً مع أخفقـوا في جعل احلياة الـعراقية عـذبة عذوبة ا

روائع أنظمة طبائع االستبداد! 
       األرجح ان هـؤالء الـسـيـاســيـ يـحـتـالـون عـلـيـنـا بـأزمـات
وتــــارة أخـــرى (الـــتــــغـــيـــيـــر يـــومــــيـــة مـــرة بــــاسم (األصالح)
من اجل اسكات وأخرى بقـانون( االنتخاب والـنزاهة) الوزاري)
صوت الشباب احلر في ساحات العراق وغلق منافذ التغيير 
وكـلهـا جتري والـوطن يـئن حتت احتـالل األغراب من كل أنـحاء
والـفـسـاد بال ومـيـزانـيـة الــوطن(خـاويـة عـلى عـروشـهـا) الـعـالم 
وقـد أهـدروا  800 مــلـيـار  وهـي تـبـني دوالً حــسـاب والكـتــاب 
سـالة ومع ذلك اذ يـبـدو ان ا كـبـرى مثل سـنـغافـورة او مالـيـزيا
ن يـهـوي حل الـكـلـمات في الـنـهـايـة التـخـلو مـن متـعـة وتـسـلـيـة 

تقاطعة!                              ا
  الأدري الـى هـذه الــلــحــظــة كــيف يــدار الــوطن بــصــبـيــة من
مـراهــقي الـسـيـاسـة وســيـاسـيي الـصـدفــة وشـيـوخ مـصـابـون
ـال احلرام ومـثـيري ـر ورجـال دين يـحبـون الـدنيـا وا بـالـزها
الـفـ الـطــائـفـيــة ويـعـتــاشـون عـلى ازمــات الـعـبـاد وطــقـوسـهم
وخـيرات الـصدقـات ونعـمهـا. وسيـاسيـ سارقـ اذا ماحتـدثو
وكأنـهم يريـدوننا لـوسائل االعالم يـنتـقدون الفـساد والـسرقـات 
تـصـديقـهم ان الـشـعب هو الـسـارق !  بل ان كل احـزاب الوطن

تندد باللصوص. ثم انتهت عجبا باللصوص!  
 لــقـد أخــتـطف هــؤالء الـصـبــيـة من مــراهـقي الــسـيــاسـة الـوطن
ـاضيـة وأشعـلـوا حرائق والـشـعب والثـروات خالل الـسنـوات ا
الـطائـفيـة وأسسـوا قنـوات اعالميـة طائـفيـة هدفـها تـهد الـقيم
الــعــراقـيــة واثــارة نــوازع الــفــرقـة بــ الــطــوائف والــقــومــيـات
واألديــان وصـنــاعـة قــادة من ورق يــجـهــلـون ابــسط ابـجــديـات
السياسـة والدبلومـاسية وفن اإلتكيت.  واّذا صح أن شـر البلية
ما يـضحك فـأن لدينـا في العـراق باليا مايـكفي ويـفيض وشر
البلية لم يعد يضـحك أو يُبكي. انه يدفعنا الى حتسس رؤوسنا
ومـا تـبـقى من أنـوفـنــا اجملـدوعـة بـحـيث تـسـتـطـيع بال تـردد أن
ـبكيات فما ضحكات وا تـنبي عن ا تتذكر ما قـاله ابو الطيب ا
يحـدث في ايامنـا من بالوي السـياسيـ وتصرفـاتهم وبيـاناتهم
ارس السياسة العراقية اجلديدة وال حتتاج الى جماد جديد 
يجـد من يعتـرض طريقه إذا حـمل حماره عـلى ظهره وذهب الى
احلــكـومـة لـيـكــشف لـنـا سـر هـذه الــلـعـبـة الـتي شــغـلت الـدنـيـا
نتهكة التي بأخبارها واسرارهـا وسر هذه السيادة الوطنـية  ا
بــعـد ان افـقــــروا الـشـعب والـوطن  يـتـبـجــحـون بـهـا لـيل نـهـار
واذلـوه امــام الـعـالم سـيـادة وتــخـلـفـا وجـعـلــوه في أخـر قـائـمـة

األوطان!              
  ورغم أن الثرثرة  السياسية العـراقية الكاذبة  وتصاعد تندر
وتغريـدات وسائل التواصل االجـتماعي حول اجملتمع الـعراقي 
زعـومة  وحتول احلكـومة الى بدالة سـياسية ازمة (السـيادة) ا
لنقـل التهديـدات ألطراف النـزاع  وجعل ارض العـراق مسرحا
شكالت للـقتـال ب الدول  وارضـا للـمعارك بـاإلنابـة  إال أن ا
تـتـفـاقم سـيـاسـيـا فـمن يـسـتـغيـث يـرتطـم صدى صـوتـه بحـائط
حـيث ابـنـاء الـوطن يـعـيـشـون ذروة الـهم الـسـياسي  الالمـباالة
ـ بـالـعودة وفي اجواء تـفـاقم الـنزاعـات بـ الـسيـاسـيـ احلا
مـــرة أخــرى ( اجملــرب ال يــجــرب ) وعــصــر اشــتــعــال ثــورات
ـسـرطـنة بـالـتـخلف الـشـباب غـضـبـا علـى العـمـلـية الـسـيـاسيـة ا
والعمالـة. ما عاد العراقي الـيوم اال ان يحلم بزلـزال هائل يبتلع
ثـلـة الذين يـحـكمـونـنا بـجاهـلـة الدين وقـرار االجـنبي وبـشمس
تشرق تـضئ فضاء الـوطن الكبيـر وامل بالشبـاب الثائر لـيغير

معادالت الوطنية واالنتماء.
نـعم.. شـعب الكـبريـاء يحـلم بسـيادة عـراقيـة تمـطر عـزة ووطنـية
ـسـتـبـيح).       ـسـتـبـاح ا تـعـيـد لـهم كـبــريـاء الـوطن و(يـاذا ا
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واألمـــثــلــة كـــثــيــرة مـــاحــصل في
اجلـــوالن وفـــلــســـطـــ ولـــبـــنــان
والــعــراق وســوريــا وغــيـرهــا من

الدول العربية.
جاءت  عـمـلـيـات غـزو الـعراق في
 20اذار   2003مـن قــبـل ائــتالف
قـــادتـه أمـــريـــكـــا وبــــريـــطـــانـــيـــا
وانـطـلقت جـحـافلـهم  من الـكويت
وتـــســبــبـت هــذه احلــرب بـــأكــبــر
ــدنــيـ خــســائــر بــشــريــة بــ ا
بــتـــاريخ الـــعــراق. وتـــركت اثــارا
ـــــحــــوهــــا الـــــزمن واثــــارهــــا ال
ــسـتـقــبـلــيـة عــلى جـمــيع ابـنـاء ا
الــشــعـب بال اســتــثــنــاء. انــعــدام
االمن وعـنف طـائـفي شـمل جـميع
ارجـــاء الـــعـــراق. وجـــرائم بـــحق
اجملتمع وتهد البنية التحتية.
ومــنــذ عـام  2015ونــحـن نـســمع
تبـاعـا تصـريـحات قـادة الـواليات
ـتـحـدة األمــريـكـيـة وبــريـطـانـيـا ا
بــاالعــتــراف واالعــتــذار بــفــداحـة
اجلـرم الـذي نــفـذوه ضـد شـعـبـنـا
الـعــظـيم. فـفي مــسـتـهل شـهـر اب
 2015اعـــلن واعـــتــرف الـــرئــيس
األمـريــكي الـسـابـق بـاراك اوبـامـا
فـي خــطـــابه في كـــلـــيــة اخلـــدمــة
الــدولــيـة بــاجلــامـعــة األمــريـكــيـة
بواشنـطن وفي معرض دفاعه عن
 مـا حقـقه االتـفاق مع ايـران حول
برنامـجها النـووي. وبعد يوم من
لـــقــائـه بــالـــلـــوبي الــصـــهـــيــوني
ـوالــيـة الســرائـيل واجلــمـاعــات ا
قـــائـال " الـــقــــرار اخلــــاطئ بــــشن
احلـــرب عــلى الــعــراق الــذي كــان
غــــــزوا وان حـــــجم اخلـــــســـــائـــــر
األمـريكـية بـاألرواح البـشريـة كان
كبـيرا والقتـلى واجلرحى باآلالف
ـادية كـانت اكـثر من واخلـسـائر ا

ــراحـل مــعـــقــدة حـــتى وصــلت
صيـغتـهـا احلالـية عـنـدما يـطالب
الــــــرئــــــيـس االمــــــريـــــكـي بــــــدفع
تـعويـضات مـقابل االنـسحاب من
الـــعــــراق. دون ان جنــــد من يـــرد
عــلــيـه ويــطــالـــبه من احلـــكــومــة
ــان بـــدفع تـــعـــويـــضــات والـــبـــر
احــتالل امــريــكــا غــيــر الــشــرعي
لــلــعــراق عـام  2003ســيــمــا وان
قــرار مـجـلس االمن  1483لـسـنـة
 2003الـذي اكــد ان الـعــراق بـلـد
مـحتل وان الـقـوات األجنـبيـة فيه
هي قـوات محـتلة .مـثلـما تـصاعد
اصـوات قـيـادات حـزبـيـة عـراقـيـة
وطالبت الـعراق بدفع تـعويضات
ـطالبة مبـالغ بها حـتى اكثر من ا
االيــرانــيـة نــفــسـهــا وهــنـا يــبـدو
العـجب العـجاب من الطـبيعي ان
يطـالب شـخص بـتعـويض لـبـلده
لــــكـن من الــــغــــريـب ان يــــطــــالب
شــخص بـلــده بـدفـع تـعــويـضـات
لبلد اخر. هذه االصوات اخرست
وقــطــعت الــســنــتــهم امــام دعـوة

ترامب بدفع التعويضات..
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ــؤسف  لم يــتـعــلم الــعـرب ومن ا
مـن دروس الــــــغــــــرب في حــــــربه
ضـدهم الـتـي انـتـهت بـتـجـزئـتـهم
وفق سـايـكس بـيكـو وانـتهت الى
. وفي مـا هو  احلـال في فـلسـط
حــربـه بــغـــزو واحــتالل الـــعــراق
وتـدمــيـر شــعـبه وتــقـســيم تـرابه
الـوطــني. بـعـد ان اصــبح الـوطن
ـوذجـا خلطـر احلروب. الـعربي 
فـــــالــــطــــمع في خـــــيــــراته يــــدفع
زيد االستعمار بكل اشكاله الى ا
مـن االحــتـالل وتـــكـــبــيـــد الـــوطن
الـعـربي خـسـائـر بـشـريـة  كـثـيـرة

مــا يـحــدث في بالدنــا الـيــوم هـو
ــضــحك ــكن ان يــوصـف بــا مــا
عــنــدمـا التــعــرف مع من تــضـحك
وعندما تـعرف من ضد من تبكي.
فـاذا وجدت مع امـريكا  فـي مكان
ومع نـــفس هـــذا في مـــكـــان اخــر
تـــضــحك وتـــبــكي وتـــلــعن " ابــو
الـــســيــاســة" واالطـــمــاع  وغــبــاء
وجــشع احلــكــام. مـا زلــنــا عـقالء
ولــكـنــنــا النـســتـوعـب مـا يــحـدث
تضحكنا مواقف وتبكينا مشاهد
ويـجتمع الـضحك والـبكاء عـندما
نـعـرف ان مـايـحـصل بـ امـريـكا
ومع من جــاءت  بــهـذا الــنــمـوذج
السـيئ  من السيـاسي الى سدة
ــبـكي ان ـضــحك ا احلـكـم .وان ا
الــعـــراق ســاحـــة يــحـــدث فــيـــهــا
ـــتـــنــاقـــضـــات بــكل الـــعـــجب فــا
اشـكـالــهـا تـراهــا الـعـ فــيـعـجـز

العقل عن استيعابها!
الـرئيس االمـريـكي دونالـد ترامب
ــهــدي" يـــطــالب حــكــومــة عــبــد ا
حـكـومـة تـصـريف االعـمـال" بـدفع
تـــعــويــضــات عـن بــنــاء  ســفــارة
وقــواعـــد ومـــطـــارات عــلى ارض
الــعــراق مــقــابل انــهــاء الــوجــود
االمـريــكي في الـعــراق في الـوقت
الذي التوجد لدينا حكومة تتمتع
بــاحلـنـكـة واحلـكــمـة والـشـجـاعـة
ــطــالــبـة والــوطــنــيــة واحلــرص 
تحـدة االمريكـية بدفع الواليـات ا
تـعـويـضـات احلـرب علـى الـعراق
واحــــتـالله الن اغـــــلب اعـــــضــــاء
تعاقبة هم احلكومات العراقـية ا
شركاء باحتالل العراق وتدميره.
بـال شك ان مــسـالــة تــعــويــضـات
احلـرب هي من قـضــايـا الـقـانـون
الـــدولي الـــشـــائـــكـــة الـــتي مـــرت

إلدانة اإلدارة األمـريكـية ورئيـسها
اجملــرم جــورج بــوش واحلــكــومـة
البـريطـانـية بـزعـامة اجملـرم توني
ـة تـدمـيـر الـعراق بـلـيـر عـلى جـر
عـلـنـة رسـمـيا من خالل  احلـرب ا
والتي جاءت بتحريض من الكيان
الــصــهــيــوني و خــلــفت اكــثــر من
مـلــيـون شــهـيــد وجـريح و اربــعـة
ماليــ طـــفل تـــيــتـــمــوا وفـــقــدوا
أبائهم وأمهاتهم وأكثر من مليون
أرملة وهن في عز الشباب وتدمير
الـــعـــراق وتـــقــــويض اقـــتـــصـــاده
ـاليـــ من أبـــنـــائه وتـــهـــجـــيـــر ا
صـــــــحـــــــيـح ان االعـــــــتـــــــرافــــــات
واالعـــتـــذارات لن تـــعـــيــد األرواح
الـــــتي أزهـــــقـت دون مـــــبـــــرر ولن
تتوقف الدمـاء التي تسيل كل يوم
عــــلـى أرضـــنــــا ولــــكـن االعــــتـــذار
واالعـــتـــراف وتـــخـــطـــئـــة احلــرب
خــطــوة في مــكـانــهــا تــتـطــلب من
احلــكـومــة الـعــراقــيـة ومــنـظــمـات
ـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق اإلنـــســـان وا
احلقوقية بتقد طلبات الى اال
ـتحـدة يـطلـبـون فـيه تعـويـضات ا
ــعــاقـ عن احلــرب لـلــشــهـداء وا
وللمحتجـزين العراقي في مراكز
االحـتـجـاز الـتـابـعـة لـهـا في شـتى
انـــحــاء الــعـــراق الــذين عـــذبــتــهم
الـقـوات االمـريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة
واشـهــر تــلك احلــاالت  فـضــيــحـة
ســـجن ابـــو غـــريـب ومـــا حلق من
تـدمـيـر وتـهـد الـبنـيـة الـتـحـتـية.
ومـثول بـليـر وبوش وغيـرهم إمام
احملاكم الـدولـيـة بسـبب رعـونـتهم
الـتي اسـتــبـاحت دمـاء الـعـراقـيـ
وسـلـوكهم الـذي أدى الى اجلـحيم
والــتــدمـــيــر في الــعــراق  وهــنــاك
شـواهــد عــلى دفع الــتـعــويــضـات
ــيـة .فــتــعــويــضـات احلــرب الــعــا
ــمــتــلــكــات ــبـــالغ وا االولى هي ا
ـانـيا ان ـعـدات الـواجب عـلى ا وا
تــؤديـهــا لـصــالح احلـلــفـاء حـسب
مــعـاهـدة " فــرسـاي" حـيـث حـمـلت
ــانــيـا لــوحــدهـا ــعـاهــدة ا هــذه ا
ـيـة االولى مـسـؤولـة احلــرب الـعـا
والـزمتـها بـدفع تعـويضـات االزمة
ـــا ســبـــبـــته مـن خــســـائـــر لــدول
احلــلـفــاء والــشـعــوب في الــفــتـرة
مـــابــ  1914و  1918ان تـــــدفع
انـيا  269مـليـار مارك خالل 42 ا
ـانـيا قسـطـا سـنويـا وقـد سددت ا
اخـر قـسط من الـتعـويـضات في 4
اكــتــوبــر  2010وكــذلـك الــزامــهــا

ـية بـدفع تـعويـضات احلـرب الـعا
الـثانيـة وليس بـبعـيد عنـدما الزم
الـعــراق بـتـعـويـضـات بـقـيـمـة 52
مــلــيــار دوالر الى الـــكــويت عــقب
حـــرب اخلــلــيج الفــراد وشــركــات
حــكـومـيــة كـويــتـيــة وغـيــرهـا من
ـــنـــظــــمـــات الـــتي حلـــقت بـــهـــا ا
اخلسائر رغم ان هناك تعسفا في
اســـتــخـــدام احلق الـــذي خـــولــته
تـحدة للجـنة التـعويضات اال ا
وبــــــالـــــتـــــالي اصــــــبـــــحت هـــــذه
االسـتـقطـاعـات قسـريـة من اصول
 االســتــحــواذ عــلـيــهــا بــالــقـوة
وايـداعـها صـندوق الـتـعويـضات"
وهــو امــر اشـبه بــالــقـرصــنـة ولم
يـــســبـق له مـــثــيـل في الـــعالقــات
الـدولـية في اكـثر مـراحلـها تـوترا
وعــدوانــا"  رغم ان قــرار مــجــلس
االمـن الــذي اقـــر الــتـــعــويـــضــات
للـكويت كـان قرار غـير شرعي الن
مــجــلس االمن  لــيس هــو اجلــهـة
ـــؤهـــلـــة قـــانـــونــيـــة لـــلـــبت في ا
مـوضــوع الـتـعـويــضـات. مـجـلس
ـوجب مـيـثـاق اال االمـن خـلق 
ـراعـاة قــضـايــا الـسـلم ـتـحــدة  ا
واحلــــــرب في الــــــعــــــالم ولــــــيس
كمحكمة لـتحكم بالتعويضات الن
ذلك من اختصاص مـحكمة العدل
الــدولــيــة. والــسـؤوال: الــيس من
حق الـــعـــراقـــيـــ الــذيـن فـــقــدوا
ـتــلـكـاتــهم ومـصـادر ابــنـاءهم و
ارزاقهم نتيـجة الغزو االمريكي –
البريطاني الـذي انطلقت جحافله
من الــكـويـت لالطــاحـة بــالــنــظـام
واحــتـالل الــعــراق ان يـــطــالــبــوا
بـالـتــعـويـضــات?  صـحــيح هـنـاك
ضـــغـــوط عــلـى احلــكـــومـــة الــتي
جتـبـرهــا لـعـدم الـتـطـرق الى هـذا
ــوضـوع او التــعــطـيه االولــويـة ا
ولــــكـن عــــاجـال ام اجال البــــد الي
حـكومة عـراقيـة وطنيـة ان تطالب
بـوضع حـد والـغـاء الـتـعـويـضات
النــهــا بـاطــلــة وصـادرة عن جــهـة
غـير مـختـصة في فـرض مثل هذه
الـتـعــويـضـات  وتــطـالب امــريـكـا
بـدفع  الـتـعـويـضـات  سـيـمـا لـدى
الـعراق خـبـراء على مـستـوى عال
هـنيـة في الشؤون من الـكفـاءة وا
ـالــيـة لـلــمـطــالـبـة الـقـانــونـيــة وا
بالتعويضـات. فاحلكومة احلالية
غــيـر قـادرة النـهـا مــسـتـعـدة عـلى
تــقـد كل شــيئ مــقــابل بـقــائــهـا

باحلكم.

 1000مــلـيــار دوالر وان االحـتالل
وحرب الـعراق كارثة ومـن نتائجه
وضع الـــضـــحـــيـــة حتت طـــائـــلــة
الـصـراع الــطـائـفي واالرهـاب وان
ـة وقـد تــمت خـديـعـة الـغــزو جـر
الشعب األمريكي وإخفاء احلقائق

ادية" عن اخلسائر البشرية وا
dOKÐ ·«d²Ž«

وفي اكـتــوبــر عـام  2015اعــتـرف
رئيس الوزراء الـبريطاني األسبق
تــوني بـــلــيــر بــأنه  ارتــكب خــطــا
عنـدمـا قـرر مع الـرئـيس األمـريكي
الـسابق جـورج بوش غـزو العراق
في عـام  2003 لإلطــاحـة بــنــظـام
صــدام حـســ وقـدم اعــتـذاره عن
احلــرب ألول مــرة بــعــد  12عــامــا
على احلرب وذلك من خالل مقابلة
عـلى قـنـاة " سي إن إن" األمـريـكـية
واقــر بـلــيــر ألول مــرة أيــضــا بـان
احلرب األمريـكية البريـطانية على
الـعــراق كـانت واحــدة من أسـبـاب

ظهور تنظيم" الدولة اإلسالمية"
مــــنـــذ ذلك الـــوقت بـــدأت خـــيـــوط
ــؤامـرة تــتــكــشف واالعــتــرافـات ا
ــتـآمـرين الـكـبـار في تـتـوالى من ا
واشنـطن ولنـدن وباريس وغـيرها
من الــدول الـــتي ســاهـــمت بــغــزو
واحــتالل الــعــراق. وجــاء تــقــريــر
تــشــيـلــكــوت الـذي اثــبت ان حـرب
الـعـراق كــانت " عـدوانـا عـسـكـريـا
شن بنـاء على مـبررات كـاذبة" وقد
أعـدت جريـدة الكـارديان في حـينه
هــذا الــتــقـريــر اقــسى حــكم بــحق
رئــيس وزراء بــريـطــانـيــا في هـذا
العصـر. وقالت انه ضمنـيا يحشر
بــلــيــر في اخلــانـة نــفــســهــا الـتي
وضع انـطـوني أيـدن رئيس وزراء
بــريـطـانـيـا الــذي اتـخـذ قـرار غـزو
مصر في محاولة فـاشلة للسيطرة

على قناة السويس عام 1956.
وبـــــاألمس اعـــــتــــــرف الـــــرئـــــيس
األمـريكي دونـالد ترامـب بان "غزو
الـعراق كان  خـطا جـسيمـا" ساعد
فيه مستـشاره لألمن القومي الذي
تـمت اقالـته" جون بـولتـون" وعمل
عليه خالل عمله مع ادارة الرئيس
االســبق جــورج بــوش االبن. وفي
تغريدة الحقـة له" خضنا حربا في
الــشـرق االوسط بــذريـعـة اســلـحـة
الــدمــار الــشــامـل الــبــاطــلــة" هــذا
االعـتراف يحـتاج الى هـمة وطـنية
كــبـيــرة من الــتـحــقـيـق الـقــانـوني
واألخالقي واإلنسانـي والسياسي
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كـــثُـــرَ احلــــديث عن االتــــفـــاقـــيـــة
العراقية  –الصينية والتي يطلق
علـيهـا (النـفط مـقابل الـبنـاء) ب
مؤيد بشدة ورافض بشدة وهناك
آراء مـحـايــدة بـ الـطـرفـ وأنـا
أحد هذه األطراف ألسباب عديدة

سأتطرق لها في هذه األسطر.
ان مـثل هـذه االتـفـاقـيـة الـعمـالقة
ــكن أن ـــقــايــيس و جــداً بــكل ا
نـقـول عـنـهـا اتـفـاقـيـة جـبـارة ولم
يـسبق لـلـعـراق طـوال تـأريخه أن
يــتـعـامل مع مـثـل هـذه االتـفـاقـيـة
ـالي وبـطول سـقـفـها بـحـجمـهـا ا
الـزمـني  وبـوسع اسـتـثـمـاراتـها,
حيـث يقـدر سقـفـها بـحـجم بأكـثر
من ( (500مـلـيـار دوالر كـمـرحـلـة
اولى وبـسـقف زمـنـي يتـراوح من
(  (20الى ( (50عـــامــاً وبــحــجــز
( (3 ماليـ بـرمـيل نـفط شـهـريـاً
كـمـرحـلـة اولى ومن احملـتمل رفع
هذا الرقم الى ( (9 مالي برميل
شـــهـــريــاً ,وبـــســـقف ائـــتـــمـــاني
اقتـراضي يقدر ب(  (10ملـيارات
دوالر كــمــرحـلــة أولــيـة وبــعــدهـا
يــــرفع الى ( (30مــــلــــيـــار دوالر,
وحــــجم فــــوائـــد كــــبــــيـــرة عــــلى
الـقــروض وبـقـطــاعـات شـمــولـيـة
واســــعـــة لــــلـــمــــشـــاريع تــــشـــمل
دارس وتـعبـيد ـطـارات وبنـاء ا ا
الـــطــــرق اخلـــارجـــيـــة والـــســـكك
ومـعــاجلـة تـلـوث دجـلـة والـفـرات
وشط الــعـــرب بــنــاء مـــجــمــعــات
سـكنيـة ومشاريع الـبنى التـحتية
ومـشــاريع الـطـاقــة والـتـحــلـيـة و
مــــشـــاريـع اخـــرى حــــسب طــــلب

احلكومة العراقية.
أروع مافـيهـا هو انهـا مع الص
هذا الـبـلد ذو االقـتصـاد الـعمالق
والذي يُـعدّ ثاني أكبـر اقتصادات
الـعـالم وصــاحب أسـرع اقـتـصـاد

. نامٍ في العالم خالل ثالث عاماً
ـكن ألي طرف أن يـقلل من اذاً ال
أهمـيـة هذه االتـفاقـيـة ونتـائجـها
تـوقعـة عـلى االقتـصاد الرائـعـة ا
تـهالك مـنذ عام 2003 الـعراقي ا
وحـــتى اآلن حــيـث كــان الـــعــراق
يـبــيع الـنــفط طــوال هـذه الــسـتـة
عـــشــرة عـــامــاً وتــذهـب عــائــداته
جليوب الفاسدين دون أن يحصد
ـتــخــوم بـكل ـواطن الــعــراقي ا ا
عـاناة واحلـرمان والـفقر أنـواع ا
والـبـطالـة أي تـطـور مـلـموس في
الـبــنــيــة الـتــحــتــيـة لــلــبــلـد وفي
ـعــاشـيـة ورفع حتـســ ظـروفه ا
قدرته الـشرائيـة وتقلـيل معاناته,
ــــؤكــــد فــــان الــــعــــراق لــــذا من ا
ـــثل هــذه مـــتــعـــطش ويــحـــتــاج 
االتــفـــاقــيـــة اجلــبـــارة لــتـــحــريك
االقتـصاد العـراقي وتدوير عـجلة
ـــتــوقـــفــة واعــادة اســـتــثـــمــاره ا
احلـــيـــاة لــلـــبـــنــيـــة الـــتــحـــتـــيــة
والـنـهــوض بـهـا واالسـتـفـادة من
عـــصــــارة خـــبــــرات االقـــتــــصـــاد
الـصــيـني في هــذه اجملـاالت عـبـر
اتفاقية شامـلة وعلمية ومدروسة
بـدقـة فــائـقـة شـريــطـة أن تـضـمن
ـنع ــا  كـامل حــقــوق الـعــراق 
هــدر أيــة امـوال جــرّاء عـقــد هـذه

االتفاقية.
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فـكــرة االتــفــاقـيــة لــيــست ولــيـدة
ـبـاحـثـات الـيـوم حـيث يـقـال ان ا
مع الص بدأت في فـترة حكومة
الـدكـتـور الـعـبـادي و تـفـعـيـلـها
بدئية والتوقـيع على االتفاقـات ا
األولـية من قـبل السـيد عـادل عبد

هدي. ا
قـلقة في هذه األمور اخلـطيرة وا
االتــفـــاقــيـــة والــذي فـــتح أبــواب
االعتراضـات واالتهامات الـكبيرة

بوجود شبهات كثيرة فيها وبأن
نـتـائـجـهـا سـتـكـون كـارثـيـة عـلى
الـــعـــراق وانـــهــا ســـتـــرهن نـــفط
الـعـراق ألكـثـر من خـمـسـ عـاماً
وغـــــيـــــرهــــــا من االنـــــتـــــقـــــادات

اخملتلفة...هو مايلي:
1. اصرار احلـكـومة عـلى الـتـكتم
وعدم نـشـر بنـود وتفـاصـيل هذه
االتــفـــاقــيــة بــشــكـل عــلــني أمــام
اجلمهور حلد اآلن بالرغم من كل
ـــــــطـــــــالــــــبـــــــات بــــــذلـك مع ان ا
الـتــسـريـبــات تـؤكـد انــهـا دخـلت
ـراحـلهـا األولى حـيـز الـتـنـفـيـذ 
والـــشــروع بـــفـــتح احلـــســـابــات
ـــصــرفـــيــة األربـــعــة اخلـــاصــة ا

باالتفاقية.
2. اصــرار احلــكــومــة عــلى عــدم
احـــالــة مــشــروع االتــفــاقــيــة الى
ان الـعراقي لـغرض دراسته الـبر
بــشــكل مــفــصل والــتــأكــد من كل
ـوجـودة والـتـصـويت الـثـغـرات ا
عــلــيه لــيــأخــذ طــابــعه وســيــاقه
ــــعـــمـــول به حـــسب الـــرســـمي ا

الدستور والقانون.
3. اصـرار حـكــومـة الـســيـد عـبـد
ـستـقـيـلـة) على تـنـفـيذ ـهـدي (ا ا
هــذه االتــفــاقــيــة ,وهي حــكــومـة
تـصـريف أعـمـال فـقط و التـمـتـلك
الصالحيـة القانونية لـتنفيذ مثل

هذه االتفاقيات العمالقة.
هـــذه األســبـــاب الــثالثـــة هي مــا
فــتــحت كل الــلــغـط واالتــهــامـات
والـغــمـوض عــلى االتــفـاقــيـة وال
ـكن ألحـد أن يـلـوم أصـحـابـهـا,
ــثـل هـذا احلــجم ألن اتــفــاقــيـة 
ـــثل هـــذه الــفـــتــرة الــكـــبـــيــر و
ــثل هـذه الــزمـنــيـة الــطـويــلـة و
ثل ـكن أن تنـفذ  الـشمولـية ال 
هـذه الــعـجــالــة ويـجب أن تــأخـذ
وقـتـاً كـافـيـاً للـدراسـة والـتـحـليل

والنـقـاش وحتـتاج الـى الصـبـغة
الــقــانــونـــيــة من قــبل الــســلــطــة
الــتــشــريــعــيــة لــلــبــلــد ,فــهل من
ـان ــعــقــول  أن يــجــتــمع الــبــر ا
عـظم أعـضائـه وينـاقش ويـقرأ
قـــراءة اولى وثــانـــيــة ويـــصــوت
ـــوافــقــة عـــلى قــانــون ويــصــدرا
انـضــمـام الـعــراق الى (اتـفــاقـيـة
احلـفاظ على الـسالحف البـحرية
من االنــقـراض) وال يــنــاقش مـثل
ـصـيــريـة الـتي هـذه االتــفـاقـيــة ا
ســـتــغـــيــر االقـــتــصــاد الـــعــراقي
بـالـكامل ,حـقـيـقـة ان شـرّ الـبـلـية

مايضحك.
مـا أريـد قــوله وأنـا لـست بـصـدد
الـتقلـيل من أهميـة هذه االتفـاقية
الــتــأريــخــيـة انـه يـجـب الـضــغط
انـياً واعالمياً وسـياسياً على بر
احلـكـومــة الـعـراقـيــة بـأن تـتـأنى
بـالشروع بـتطبـيق هذه االتفـاقية
ـهـمـة قـبل أن تـتـخـذ اخلـطـوات ا
ـوضوع وانـهاء التـالـية حلـسم ا
اجلــدل لــكـي تــكــون خـــطــواتــنــا
ســلــيــمــة وصــحــيـحــة ونــضــمن
مـــصــــلـــحـــة الـــعــــراق ونـــحـــمي
اقـــتــصــاده من أيــة مــغــامــرة قــد
تؤدي الى كارثة اقتصادية كبرى

تدفع ثمنها األجيال القادمة :
1. االسراع بـنـشر كـافة تـفـاصيل
االتـفـاقـيـة وبـنـودهـا الـكـاملـة من
قـبـل احلـكـومــة الـعــراقـيــة وعـبـر
كــــافـــــة وســــائل االعـالم لالطالع
عليها من قبل اجلميع ودراستها
ـتخـصصـ في اجملال من قـبل ا
الي والقانوني . االقتصادي وا
2. االســـراع بـــاحــــالـــة مـــســـودة
ـان بشكل االتـفاقيـة الى قبـة البر

رسمي .
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ان االسراع بدراسة 3. على البـر
تــفــاصــيـل االتــفــاقــيــة بــالــكــامل
دراســـة مــــســـتــــفـــيـــضــــة من كل
اجلـوانب ومـنـاقـشـتـهـا بـحـضور
رئــيس احلـكــومــة وفــريــقه الـذي
يـخـتـاره  وبشـكل حـيـادي بـعـيداً
عن التأثيرات الكتلوية واحلزبية
وبـــاالســتـــعـــانــة بـــاخلـــبــراء في
مــجـاالتــهـا اخملــتــلـفــة واالسـراع
بـالـتـصـويت عــلـيـهـا بـعـد اجـراء
ــطــلــوبــة عــلــيــهـا الــتــعــديالت ا
واصـدار قـانـوناً بـهـذه االتـفـاقـية
ألنــهــا التــقل أهــمــيــة عن قــانـون
ـوازنة الذي يـكون حـيز تنـفيذه ا
عـام واحـد بـيـنمـا هـذه االتـفـاقـية

. تدوم ألكثر من خمس عاماً
ــان وبــعــد اصـدار 4. عــلى الــبـر
قــانــون هــذه االتــفــاقــيــة ايــجــاد
مــخـرج قـانـوني يــسـمح ويـخـول
حــــكــــومـــة تــــصــــريف األعــــمـــال
بالشروع بتنفيذ هذه االفاقية.  
ــان دعــوتـي لــلــحــكـــومــة والــبــر
الـعراقي وضـع مصـلـحـة الـعراق
وشـــعــبه  فـــوق كل االعـــتــبــارات
صـالح الشـخـصيـة واحلزبـية وا
وتـــرك اخلالفـــات الـــســـيـــاســـيــة
تـبادلة ـهاتـرات ا والـدسائس وا
والـتي أوصـلـت الـعـراق الى هـذا
احلـال الـبائـس الـذي نعـيش فـيه
وعـــلــيـــهم أن يـــدركـــوا خـــطــورة
وأهميـة هذه االتفاقيـة التأريخية
وان يــــفـــكـــوا لــــنـــا طالســــمـــهـــا
الــغـامــضــة ويــجــعـلــوهــا تــأخـذ
ـسـارات الــقـانـونـيـة الــسـلـيـمـة ا
لـغــرض الـبــدء بـتــنـفــيـذهــا بـعـد
ضمـان مـصـالح العـراق بـالـكامل
وعـــــدم الـــــســـــمـــــاح أن يـــــكــــون
مـصيرالـبلد واقـتصاده رهـناً بيد
أيـة دولـة مــهـمـا كـانت مــكـانـتـهـا

وقوتها. 

{ باحث وخبير اقتصادي
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