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ـفضل   عن ـوضوع ا يجـري احلديث فـي هذه االيام  بـل و يكاد يـكون ا
االتـفـاقـة بـ العـراق والصـ والـتي وقعـتهـا حكـومـتا الـعراق والـص في
ـهــدي الى شــهــر ايــلـول   2019 ابــان زيــارة رئــيس الــوزراء عــادل عــبــدا

ستوى. جمهورية الص على رأس  وفد  حكومي رفيع ا
تتـضمن هذه االتفاقيـة الطموح والتي وصـفت بالضخمـة والعظمية  ثـمانية
اتـفـاقـات ومـذكـرات تفـاهم تـهـدف الى تـطـويـر الـتـبـادل الـتـجـاري وحتـس
. ويشير تاريخ تـهالكة منـذ عقدين من السنـ البنـية التحتـية في العراق وا
تـوقـيع االتفـاقـيـة والـذى سبق احلـراك الـشـعـبي وانتـفـاضـة اكـتوبـر بـشـهر
واحـد    أنـها لم تـأت لـترضـيـة الشـارع وتهـدئـة اجلمـاهـير الـتي ثارت في
عدة مـدن عراقية. اال أن تفعيل االتفاقـية والذي تسارع في الشهر احلالي
  يهدف  بـالتأكيد  الى امـتصاص شيئ" من غضب الـشارع ونقمته على
ـترديـة سيـاسيـا" وخدمـيا" واقتـصاديـا" في البالد. و قـد جتلت االوضاع ا
بوادر  تـفعـل االتـفاقيـة حـن طلـبت رئاسة الـوزراء بتاريخ 1/12/ 2020من
ــشـاريع الــبـنى كــافـة الـوزارات  وخـالل مـدة  15يــومـا"  تــقـد قــائـمــة 

التحتية لتنفيذها ضمن االتفاقية . 
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ـهدي - من الواضح ان احلـكومـة الـعراقـية اجلـديدة بـرئـاسة الـسـد عـبد ا
تـسـعى بهـذه االتـفـاقـية الى تـنـويع عالقـاتـها الـتـجـارية اخلـارجــة  واتـخاذ
ـثل ثاني أقوى اقـتصاد في الـعالم وله ناجت شريك جتـاري جديد الـص 
اجـمــالي يـبـلغ 8. 8 تـريــلـيـون دوالر . و لـلــصـ قـدرة مـتــمـيـزة في اجنـاز
مـشـاريع انـشـائـية عـمالقـة في مـخـتـلف الـقـطـاعـات. وقـد بـدأت الـص في
الية في السـنوات األخـرة بالـتوسع والتـمدد في مشاريـعها واسـثماراتهـا ا

العدـد من الدول االسيوية واالفريقية.
- تشيـر التسـريبات االولـية بشـأن االتفاقـية أنهـا اتفاقـية تبادل نـفط مقابل
مـشـاريع أو نـفط مـقـابل الـبـنـاء وهي بـذلك اتـفـاق ائـتـمـاني ولـيـس قـرضا"
يـتضمن في البداية تصدير  100ألف بـرميل نفط يوميا  الى الص لتودع
أثمـانها في حسـاب مصرفي خاص في أحـد البنوك الـصينيـة على حساب

وجب االتفاقية .  شاريع التي سيتم تنفيذها في العراق  كلف ا
- تـشمـل االتفـاقيـة في بنـودهـا مشـاريع عديـدة لـتطـوير الـبنـى التـحتـية من
ــدارس و آالف الــوحــدات الــســـنـــة و الــعــدـــد من طــرق وجـــســور وآالف ا
ـاہ ومشـاريع ستراتــجية مـنها ستـشفيـات ومحطـات الـهربـاء و معاجلـة ا ا

مشروع ميناء الفاو الكبير.
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ان ـأخذ اآلول  ان هذه االتـفاقـية الـستـراتيـجيـة لم تعـرض على الـبر  1-ا
ادة  61 من الدستور العراقي والتي تنص الـعراقي للمصادقة علـها وفق ا
ـان. ورغم ذلك ـصـادقـة عـلى األتـفـاقــات تـتم بـقـانـون يـقـره البـر عـلى ان ا
ـان فيـما لـو عرضت عـليه ـصـادقة الـبر ـرجح أن حتظى االتـفاقـية  فمن ا
بشـل رسمـي في مقبل االيام فخطوطها العامة الطموحة مشجعة و ايجابية

اجماال.
 2-تضمـنت االتفاقية احالة مـشاريع عديدة وباجلملة لـيتم تنفيذها من قبل
اجلـانب الـصـيني  وهـذا الـنوع االتـفـاقـات لـيس مـألـوفا" في عـالم االعـمال
ية وال الـكلفة واصفات عـا والتـجارة   كما انه اليـضمن تنـفيذا أفـضل و
ــتـابـعــة لـهـذا الـكـم الـهـائل من ـنــاسـبـة لــلـمـشــاريع.  كـمـا أن الــرقـابـة وا ا
تـنوعـة أمر فـي غايـة الصـعوبة  ان لم ــن مـتـعذرا  عـلى جهاز شـاريع ا ا

هنـة وـنخر الفساد أغلب مفاصلہ.   حـومي ـفتقر الى الـفاءة وا
عتـاد هو احالة كل مـشروع على حدة وفق مـناقصات واالسلـوب االمثل وا
تـطـرح عـلـنـا  ثم تـتـنـافـس شـركـات عـديـدة دولــة أو مـحـلــة عـلــها   وبـذلك
ـنافـسـة الـتوصـل الى أفضل الـعـروض الـعـطاءات من حـث تـلـبـية تـضـمن ا

واصفات ضمن  كلفة معتدلة. ا
ـشـاريع أو أجزاء  3-اآلتـفـاقـية تـبـيح  للـشـريك الـصيـني   احـالـة بعض ا
منـها  الى شركات محلية لتفـتح بذلك أبوابا جدـدة للفساد  وكذلك مجاال
ـتـوقـعـة من الـشـركـات ـشـاريع الى أرقــام تـتـجـاوز الـكـلف ا لـرفع تـكـلـفـة ا
ـعروف عـنـها بـانـها تـقـدم خدمـاتـها  بـأسـعار تـنـافسـيـة متـدنـية الصـيـنيـة ا
مـقـارنة بـالشـركـات االوربيـة والغـربـية  اضـافـة الى احتـمال تـدهـور نوعـية
شـاريع الصغيرة االعمـال واحتمال الـتأخـر في االجناز. فـاذا كان بعض ا
منـها على األقل تقع ضـمن امكانـات و قدرات  الشركـات العراقيـة احمللية

فما احلاجة عندها الى الشريك الصيني االجنبي?
ـشـاريع ـعـروف ان الـشـركـات الـصـيـنــيـة عـمـومـا" مـتـمـيـزة في ا  4- من ا
االنشـائيـة أبنـية  طـرق  جسـور وكذلك في قـطاعـات الزراعـة والري  غـر
ان قـدراتهـا الـتـنـافـسـية فـي مجـاالت انـشـاء مـحـطـات الـطاقـة  الـكـهـربـائـية
والصنـاعات االلكترونية تتضائل نوعـا مـقارنة بالشركات االوربية والغربـة.
ـثـال  حتـتل شـركـة جـنـرال الـكـتـريك فـفي قـطـاع الـكـهـربـاء  عـلى سـبـل ا
ـشـاريع في اوربا واخلـلـيج وشـركـة سيـمـنز االمـريـكيـة نـفـذت العـديـد من ا
انـية أجنزت مشاريع ضخمة في مصر وافريقيا الصدارة على مستوى اال

العالم .
 5-لم تـشــتـمل االتــفـاقــيـة  حــسب مــا أعـلن  عـلـى مالحق تـعــرض رؤيـة
ـشاريع الـعديدة. فـعوائد  100الف واضحـة بشأن آلـيات الـتسديـد لكلف ا
بـرمـيل من الـنـفط يـومـيـا  تـعادل  5 ماليـ دوالر عـند احـتـسـاب سـعر 50
دوالرا للـبـرميل الـواحـد ستـدر حـوالي ملـيار و 800مـلـيون دوالر في الـعام
الـواحـد. وعـنـد تـقـدـر الـعـوائـد لـعـشـرـن سـنة  وهي مـدة االتـفـاقـة  ــصـبح
اجملـموع 36 مـليار دوالر   وهو مـبلغ  ال يغـطي االجزءا" يسـيرا من تـكلفة
ـزمع تنـفيـذها. وحـتى في حـال مضـاعفـة كمـيات الـنفط ـشـاريع العـدـدة ا ا
ـصـدر لـلــصـ عـدة مـرات فــالـنـقص فـ  في الــتـمـويل ســبــقى قـائـمـا ألن ا
ـشاريـع سيـكـتمل أغـلـبـها قـبل تـراكم  كـامل تكـلـفتـهـا من مـبـعـات الـنفط. ا
وسـيـؤدي ذلك الـى تـغـطـيــة الـنـقص في الــكـلف من خالل قـروض يــقـدمـهـا
اجلـانب الـصـيـني سـتلـحـقـهـا فـوائد تـتـراكم تـصـاعـديا"  مع تـقـادم الزمن
شاريع وكـلفها الـى أرقام هائلـة. وسيضـيف ذلك الى موازنة وتبـعا لعـدد ا
البالد عـبئا" جـديدا يصـعب حتمله في ظل مـديونيـة مستـحقة عـلى اخلزانة
قـترحـة  على شـاريع الـضخـمة الـعديـدة ا تـقدر بـ  140ملـيار دوالر .  فـا
أهـميتها وخيويتها   ستـزيد الريب من حجم الديون عـلى اخلزانة العراقية

.
كـلـمة أخـيرة   يتـفق خبـراء األعـمال واالقـتصـاد ان أفضل الـسـبل لتـنفـيد
سـبق   ثم وضع تصـاميم هـندسيـة لها شـاريع  الكبـيرة هـو التخـطيط ا ا
تـراعي مـتـطـلـبـات ووظـيـفـة كل مـشـروع وكـلـفـته  ويـكـون ذلك بـاالسـتـعـانـة
شاريع ية متـمرسة في تقيـم ا كـاتب استشارية هندسيـة و دور خبرة عا

و اجلدوى االقتصادية لها.
ال ـان  تـكلف فـريق من خـبراء األقـتصـاد وا األمـر اآلخر   من األهـمــة 
ـالـيـة و آلـيـات الـتسـدــد و انـسـيـابـية ـتـابـعة  االمـور ا ـصارف لـلـتـفـرغ  وا
شاريع    و الدفـعات النقـدية لتـون مواكـبة لتقـدم وتائر العـمل في مواقع ا
ـبـالغ ـواطن وبـتــالـف ال تـتـعـدـ ا ـشـاريع وفق أولــوــات خـدمـة ا أن تـنـجـز ا
باع الى الص   وذلك جتـنبا تراكمة لـها من عوائد النـفط ا رصـودة وا ا

للوقوع في فخ القروض ومضاعفاتها.
ثمـة مثل انكـليـزي شهــر يقـول الشيـطان يـكمن في الـتفـاصيل. عسى أن ال
تخـفي االتفـاقيـة مع الصـ في ثنـاياهـا شيـاط صـفراء نـسبة الـى العرق
األصـفـر تـنضـم الى شيـاطـ اخـرى جتول بـيـنـنا مـنـذ سـن  بـعـضـها له
غلوب سطـوة ويجلس على كراسي ويتحكم في مقدرات و أبناء هذا البلد ا

على أمره .
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عـنـدمـا أثـارتـهـا من جـديـد سـاحاتُ
طالبة ة وا سا التظاهر اليومـية ا
تسبب بضياع حقوق حاسبة ا
أهـلهـا وثروتـهم من أيدي الـعابـث
زايـدين واخملادع واللـصوص وا
ــذهب سـيّــمـا وأنّ بــاسم الــدين وا
مـحـافـظـتَـهم تـسـبح فـوق بـحـيـرات
نفطية سوداء تـشكل احلصة األكبر
من ســـلّـــة الـــبالد في أيـــة مـــوازنــة
بـيـنـمـا يـعيـش مـواطـنوهـا فـي فـقر
مـــدقـع إالّ مَن تــــصل أيـــاديــــهم إلى
"خُرج" الـنـفط الـكـبـير ومـيـزانـيـتـها
ــنــهـــكــة الـــتي يــتـــقــاسم أحــزابُ ا
الـسـلــطـة فـيـهـا مــا اسـتـطـاعـوا من
تــهـريب لــلـمـوارد الــنـفــطـيــة وغـيـر
الــنــفـطــيــة من تـلـك الـتي تــرد عــبـر
ـنـافذ الـبـريـة مع اجلارة ـوانئ وا ا
ـعـظـمـها ال إيـران. فـهـذه األخـيـرة 
ــركــز تــخــضع تــمـــامًــا لــســلــطــة ا
االحتــاديـــة شــأنُـــهــا شـــأن إقـــلــيم
كـــردســتـــان وســـائـــر احملـــافـــظــات
احلــدوديـــة الـــتي تــتـــحـــكم فــيـــهــا
ـنـافـذ ــوارد ا ـتــنـفـذة  األحـزاب ا
ـــشـــار إلـــيـــهـــا ومــا احلـــدوديـــة ا

أكثرها.  
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اذا اخلشية من اإلقليم السنّي?
مـا يــخـشـاه الــعـقالء فـي مـحـاوالت
غـــرب الـــعـــراق أن تــــلـــتـــحق هـــذه

الـالعب الـــكــــبـــيـــر في الــــعـــمـــلـــيـــة
الـــســيــاســـيــة في الـــشــرق األوسط.
وهـذا الالعب الكـبيـر ما يـزالُ كبـيرًا
ومـهـمًّـا وقـادرًا عـلى فـرض مـا يـريد
وحيـنمـا يريد وكـيفـما يريـد بالرغم
من "اجلـــعــجــعــات الـــفــارغــة" الــتي
تــصــدر بـــ الــفــيــنــة واألخــرى من
بـعض "صغـار" الـساسـة في الـعراق
ودول جواره إنْ خوفًا على مصالح
ومكـاسب يخشى فـقدانهـا أو تأييدًا
ومـواالة لـتـبعـيـة خارجـيـة أصـبحت
مـكــشـوفـة الـنــوافـذ والـغــايـات بـعـد
الـتــصــعــيــد اخلــطــيــر األخــيــر بـ
أمـــيـــركـــا وإيـــران. حـــيـــنـــمـــا لـــوّح
ســيـــاســـيّــو الـــبــصـــرة تـــكــرارًا في
ســـنـــوات مـــا بـــعـــد  2008بـــجـــمع
تـواقـيع عـلى مـسـتـوى نـوابـها وفي
استفـتاء شعـبيّ غير متـحيّز اثارت
ــشـــروعــة" وفـــقًــا ـــطــالـب "ا هــذه ا
لـلـدستـور جـدالً واسـعًـا في الوسط
تـجـهّم. وفي نـسخـتـها الـسـياسـيّ ا
الرابعـة واألخيرة في نـيسان 2019
ـطـالـبات اجلـديـدة جـمـلة حـصـدت ا
من الــتــعــقــيــدات بــ صــدّ وقــبــول
وتــخــوينٍ واتــهــام بــاالنــقالب عــلى
شروط االئتالف ب أحزاب السلطة
ـــتـــصـــارعــــة عـــلى الـــكـــعـــكـــة في ا
احملـافـظـة. ومـا تــزال حـالـة الـنـفـور
طالبات قائمة واالستنفار من هذه ا

احملــافــظـــة الــغــربــيـــة الــشــاســعــة
األراضي بـــقــطـــار الــكـــرد ردّا عــلى
االنفعال العاطفي لنواب اخرين في
الـعـراق بـإخـراج الـقـوات األجـنـبـية
ـقـصـود هـنـا من أراضي الـبالد وا
بــالــذات الـقــوات األمــريــكــيــة الـتي
تــقــاطـعـت مـصــاحلُــهــا مــؤخـرًا مع
عـدوتـهــا الـلـدود "إعالمــيًـا" إيـران.
وحـيـنـها تـكـون محـاولـة جـرّ البالد
لـهـدف التـقـسيم قـد أخـذت طريـقـها
لــلـتــنـفــيـذ الــفـعــلي ضـمـن مـشـروع
الـتـقسـيم الـكبـيـر الذي تـسـعى إليه
دوائــــر ودول كــــثـــيــــرة مــــحـــلــــيـــة
وخـــارجــيــة عـــلى أســاس مـــذهــبي
ومـنـاطقيّ. وتـلـكم ستـكـون النـهـاية
احلــتــمــيــة لــوحــدة الــعــراق أرضًـا
وشعبًـا وحضارة وتـاريخًا هذا إن
حصـلت هذه الصـفقـة أو ردّة الفعل
من دون حوارٍ وال تـفـاهم وال حكـمة
ـتـرتـبـة على بـدراسـة كلّ الـنـتـائج ا
مـثل هـذه اخلـطـوة احلــاسـمـة غـيـر
مـحــسـوبـة الــنـتــائج واألحـداث من
حـيث عـدّهـا ضـربـة إضـافـيـة قـاتـلة
السـتمـرار تـمزيق الـنـسيج الـوطني
ـتــراجع بـعـد الـسـقـوط في 2003 ا
وتـواصل أشـكـال الـنــقـمـة والـعـنف
ـــتـــصـــارعــة. وهي بـــ األطــراف ا
أيضًـا غـاية االحـتالل ومَن يقف في
ـتـفاقـمة صـفّه في خضـمّ األحداث ا
في هـذه الفـترة الـصـعبـة من تاريخ
ــنــطــقــة. فــيــمــا تــبــقى الــعــراق وا
األبواب مفـتوحة إلقامـة أقاليم على
أســاس إداريّ يـكـون الـهــدف مـنـهـا
إتاحة فرصة أكـبر إلدارة كل منطقة
ـثلـيـها الـذين يفـترض عـلى ايدي 
بـــهـم أن يــكـــونـــوا أدرى بـــشـــعــاب
مـدنـهم وبـلـداتـهم وأريـافـهـم وأكـثر
قـــربًـــا من احـــتـــيـــاجـــات ســـاكـــني
مـــحـــافــــظـــاتـــهم ومـن حـــاجـــاتـــهم
اخلدمـية واإلداريـة والبـشرية. وفي
اعـــتـــقـــادي إذا ســــلـــمت الـــنـــوايـــا
وصـلــحت اإلرادات فــإنّه ســيــكـون
باإلمـكان إعـادة التـوازن إلى نسيج
ــتـهــالك بـســبب الـقــضـايـا الـبالد ا
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ــذهب ــرتــكـــزة عــلى ا اخلالفـــيــة ا
والــطــائـفــة بــعـيــدًا عن كلّ انــتــمـاء
للـوطن واألرض والـشعب. وهـذا ما
يــــحـــــصل الــــيـــــوم بــــ األطــــراف
ـال والــسـلــطـة ــتـصــارعـة عــلى ا ا
واجلــاه بــعـــيــدًا عن أي شــعــور أو
سيـماء بـالشـعور باالنـتمـاء للوطن
حيث بانت التقاطعات واضحة ب
أبـنـاء الـوطن الـواحـد حـيـال سـلوك
كلّ من أمريكا وإيـران سواءً بسواء
ـقـيت على أرض بـنقـل صراعـهـما ا
الـعـراق. والـسـبب بـطـبـيـعـة احلال
ـوقف احلــكـومي اخلـاضع هــزالـة ا
للمـحاصصة وفقـدان اإلجماع على
حـــفظ وصـــيــــانـــة الـــبالد من دنس
ـــتــصـــارعـــ والــدور الــبـــلـــدين ا
ــتـزن الـذي تـؤديه الـطـائــفي غـيـر ا
والـية لبلد أدواتُ الدولة العـميقة ا
جــار كـــان يُــفـــتــرض بـه أن يــراجع
نــفـسه في ضــوء الـرفض الــشـعـبي
الـــعــــلـــني الــــواضح فـي ســـاحـــات
الــكــرامـــة والــعــزّة احلـــامــلــة رايــة
الـوطن فـي كفّ ومـشـروع الـشـهـادة
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في اعـــــتــــــقـــــادي أنه مـع كلّ هـــــذه
ناورات الـتحـرّكات والـترتـيبـات وا
اجلـاريـة في هـذه األيام الـعـصـيـبة
الســيّــمـا بــعــد الـتــصــعـيــد األخــيـر
ـنـطـقـة اخلـطـيـر الـذي كـاد يـفـجّـر ا
ومـا زال يـنـذر بـخطـر مـحـتـوم فإنّ
ّــا في تــوقــيــتــات بــعض شــيــئًــا 
ـغــمـورة لن اجلـهــات اخملـدوعــة وا
ا تبقى شيء من الهمم يحصل طا
الوطنية الصحيحة في جعب نخب
األخــيـار من عـاشــقي الـبالد أرضًـا
وشـعــبًـا وتــعـدديـة فـي فـسـيــفـسـاء
ـذهب والـتراث الـدين والـطـائفـة وا
واحلـضــارة الـتي مـاتـزال هي رأس
ال الـذي تُعلَّق عـليه آمـال العقالء ا
واحلــكــمـــاء والــنـــخب الــثــقـــافــيــة
يـة. فيـما سـتبـوء بالـفشل واألكـاد
واخلـــيـــبـــة كـلُّ مـــحـــاوالت أحــزاب
الــســلــطــة اآليــلــة إلى الـالّشــرعــيـة

والالدستورية حيـنما تنتصر إرادة
نتـفض في سوح الـكرامة رافعة ا
األيـادي الـنـظـيـفـة لـعـاشـقي الـوطن
بــرايـــاتِ تــمــثل تــعــدديــة أديــانــهم
وأعــراقـــهم ومــذاهــبـــهم واخــتالف
وجــــــهـــــات نـــــظــــــرهم ولـــــيـس في
خالفـاتــهم لـتــرسم صــورة جـديـدة
لـلـوطن بـالرغـم من أنف احلـاسدين
. غرض وطمع الطامعـ وألوان ا
فـفي األخـير ال يـصحّ إالّ الـصـحيح.
والـصــحـيح في الـعـراق االجـتـمـاع
شتركات التاريخية والدينية على ا
واحلـضـاريـة والتـراثـيـة والثـقـافـية
ونــبــذ كلّ أشــكــال الــعـنـف الـديــنيّ
ـــذهــبـي والــقـــبــليّ والــطـــائــفي وا
ناطقيّ التي تغرّد خارج السرب وا
الوطـني ومعـها كـلّ ألوان االنـحياز
والـتحـيّز لـلغـير الدخـيل مهـما عال
شأنُه وسما اسمُه. فالعراقُ ال يعلو
عليه اسم أو صـفة أو لصٌّ أو ظالم
أو دكتاتور مهـما كان موقعُه. وهذا
شــأن بـلـدان احلــضـارات والـتـاريخ
ُـشــرق الـتي تـبــقى لـهـا الــسـيـادة ا
مصـانـة والـكـرامـة محـفـوظـة مـهـما
خانتها األقـدار وتالعبت بها أيادي
قــذرة وحــاولـت ســرقــة ســيــادتــهــا
بسبب خيانـة أهل الدار وتقاعسهم
وبــيع وطــنــهم لألجــنــبي بــأبــخس
األثــمـان حــفــاظًـا عــلى مــصــاحلـهم
الضيقـة دينية كـانت أم مذهبية أو
طــائـفــيـة أم عــرقـيــة أم شـخــصـيـة.
ف"أبــو رغـــال" مـــازال فــاعـالً حــتى
يـأتي به الـقـصـاص علـى ايدي أهل
الـوطن الــشـرفـاء حــ يـجـتــمـعـون
قـــريـــبًــا جـــدًّا عـــلى وحـــدة الــصف
وجدارة الـكلمـة ويضـعون مصـلحة
الـبالد فوق كلّ مـصـلحـة خـاصة أو
فــئــويــة ضــيــقـة ال تــدوم إالّ حلــقبٍ
ـــتــــلـــوّنـــ ســــود تـــدمغ جــــبـــ ا
" لـتالحـقـهم ـزيّــفـ و"الـوطـنـيـ ا
لـــــــعــــــنــــــاتُ أهـل الــــــبـالد األصالء
ــؤمــنـــون بــقــدرة الــشــعب عــلى وا
مـقـاومة الـذلّ والـهـوان فـعالً وليس

. قوالً

بدءاً لـسنا بـصدد البـخل بحق أية
مــنـطــقـة أو مــحـافــظـة أو تــركـيــبـة
ــطـالــبـة حملــافــظـات مــجـتــمـعــةً بـا
بـتـشـكـيل إقــلـيم خـاصٍ بـهـا. فـهـذا
احلق يكفله الدستور العراقي وفق
ـادة  119 بــالـرغم من عــدم قـدرة ا
هـــذا األخــيــر عـــلى تــقـــد حــلــول
ـشـاكـل الـبالد الـتي كـانت نــاجـعـة 
لهـا بداية وال نتـرقب لها نـهاية في
ــتــوسط في أقلّ ــدى الــقــريب وا ا
الـتـقـديـرات وفي ضـوء الـصـراعات
احملتـدمة داخلـية كانت أم مع دول
من خـارج احلـدود. لـذا ال غـرابة أن
تــرتـــفع أصـــوات في هـــذا االجتــاه
وهـي حتـــمـل أغـــراضًــــا وأهــــدافًـــا
مـذهـبيـة ومـنـاطـقـيـة وحـتى قـبـلـية
متشـدقة بأسـباب ال يفـسرُها سوى
أهل الـظنّ أنفـسُـهم. هنـاك مَن وجد
ـــوذج إقــلـــيم كــردســـتــان في في 
شمـال الـعراق ضـالّتَه وراح يـبحث
بررات واحلـيثيات من عن خفايـا ا
أجل الـوصـول إلى نـقـاط إيـجـابـيـة
حـــتى وإنْ كـــانـت بـــشــكـل ثـــغــرات
سـيـاسـيـة حـتّـمـتـهـا ظـروف قـاهـرة
بدعمٍ خـارجيّ ليس حـبًا بـزعامات
اإلقــلــيم أو شـعـب هـذا األخــيـر بل
من أجل خـلق مـرتـكـز اسـتـراتـيجي
لتلك الدول والسيّما الغربية منها
وأقـصـد األوربيـة حتـديـدًا بدفعٍ من
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  6-تـــخـــلف الـــتـــعــلـــيم والـــصـــحــة
ـــاء الــصــالح والــنــقـص احلــاد في ا

للشرب والكهرباء وغيرها .
 7-تهريب النفط للخارج حيث بلغت
خـسـائـر الـعـراق من تـهـريب الـنــــفط
منذ  2003 قرابة  120مليار دوالر .
الي واالداري في  8-تفشي الفساد ا
ـدنيـة والـعـسـكـرية مـفـاصل الـدولـة ا

نافذ احلدودية. وفي ا
 9-ازمــــــات الــــــســــــكـن والــــــســــــكن

العشوائي.
 10-ارتــــفـــاع مـــديـــونـــيـــة الـــعـــراق
اخلارجـية والـتي تقدر بـ  130ملـيار
دوالر   عــلـمـا ان امــوال الـقـروض ال

ـشـاريـع االسـتـثـمـارية تـذهب لـبـنـاء ا
ـــــا تــــــذهـب الى واخلــــــدمــــــيــــــة وا
جـــــيــــــــــــــــــوب  الـــــفــــــاســـــديـن ولم

يســـــــــتفد الشعب والبلد منها . 
ـتـعـاقـبة ويالحظ ان كل احلـكـومـات ا
مـــنـــذ  2003 والـى الـــيـــوم لم تـــقـــدم
سياسات اقتصادية ومعاجلة البطالة
والفقر والفساد واألزمات االقتصادية
التي تواجه البـالد حيث تميـز نهجها
في ادارة شؤون البالد بالفشل الذريع
  وبــنــاء عــلى ذلك افـال يــحق ألبــنـاء
الــشـــعب االنــتـــفــاض عــلـى الــفــســاد
والـفشل احلـكومي والـظـلم ? فالـعراق

ينتفض .

ـو بلغ 4 سـريعـا حيث سـجل مـعدل 
ـئة بـيـنـمـا انـخـفض انـتـاج الـنـفط بـا
قليال عما كان عليه عام  2017تمشيا
مع اتـفاق مـنـظـمة اوبك بـشـأن خفض

ي من النفط .  االنتاج العا
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كـمــا اشــار الــتـقــريــر الى ان مــوازنـة
تـــمــثـل زيــادة مـــلـــحـــوظــة في 2019
تـكرر حـيث سيـؤدي ارتفاع االنفـاق ا
االنـــفـــاق احلـــكــومـي مع انـــخـــفــاض
اســـعــار الـــنـــفط الى  ارتـــفــاع عـــجــز
ــوازنــة    وان انـــخــفــاض اســعــار ا
النفط وزيادة الـواردات سيؤديان الى
عـامالت اجلارية الى حتويل رصـيد ا
عـــجـــز يــــتم تـــمــــويـــله جــــزئـــيـــا من
االحــتـيــاطــيــات الــدولــيـة . وفـي عـام

لم تتمكن احلكومة كما لم 2019
ـتعاقبة قـبلها من تتمـكن احلكومات ا
مــواجــهــة الـتــحــديــات االقــتــصــاديـة

تمثلة بـ :-  الكبيرة وا
 1-تدمير البنى التحتية للبالد .

 2-االقتصاد الريـعي الوحيد اجلانب
الذي يـعتـمد كـليـا على تـصديـر النفط
اخلـــام دون تـــصـــنــــيـــعه مع اهـــمـــال

القطاعات االقتصادية االخرى .
ــالــيــة  3-عــدم تــوجــيه الــعــائــدات ا
ـشاريع الـنفـطيـة الكـبـيرة  الى بـناء ا
ا انـفقت االستـثمـارية واخلـدميـة وا
في مــجــاالت االســتــهالك والــنــفــقـات
احلكـوميـة البـذخية   وقضم الـفساد
جـزءا كبـيرا مـنهـا دون توجـيهـها الى
عـمــلـــــــيـة الــتـنـمــيـة االقـتــصـاديـة –

االجتماعية.
 4-تفاقم مشكلة البطالة والفقر .

 5-تـــــخـــــلـف الـــــقـــــطــــــاع الـــــزراعي
والــصــنـــاعي واعــتــمـــاد الــبالد عــلى

االستيراد لسد حاجة السكان .

احملــررة وتــوفــيــر اخلــدمــات وفـرص
هـجرين الى العـمل لـلسـكان واعـادة ا
مـنـاطـقـهم  وهـذا لم يــتـحـقق بـسـبب
ــــالـي ونــــهج تــــفـــــشي الـــــفــــســـــاد ا
احملـاصـصـة الطـائـفـيـة. كمـا لم يـعـمر
اجلــنـــوب الــعــراقـي الــغــني بـــنــفــطه
وثـرواته والـذي كـان افـقـر مـنـطـقة في
ــا دفع بــســكـان الـعــراق ومــا يـزال 
احملـافظـات الوسـطى واجلـنوبـية الى
االنـتــفـاض الــسـلــمي  ضـد الــسـلــطـة
الـفـاسـدة التـي واجهـتـهم بـالـرصاص
احلـي والــــغـــــاز الــــقـــــاتل واخلـــــطف
واالغتياالت بعيدا عن القانون. ويقدر
البنك الـدولي تكلفـة اعادة االعمار في
الـعـراق عـند  88مـلـيـار دوالر . فكـيف
ـبـلغ في ظل تـفـشي يـتم تـوفـيـر هـذا ا

الفساد?
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تــوقع تـقـريـر اآلفــاق االقـتـصـاديـة عن
العراق لعام  2019حتس االقتصاد
الــعـراقي تــدريــجـيــا بــعـد الــضــغـوط
االقـتـصـادية الـشـديـدة التي شـهـدتـها
ــاضــيـــة بــفــضل الــســنـــوات األربع ا
ـــلـــحـــوظ فـي األوضــاع الـــتـــحـــسن ا
كما األمـنيـة وارتفـاع اسـعار الـنفط   
شـهد االقـتصـاد غيـر الـنفـطي ارتفـاعا

ـالــيـة الـعـامـة تــدهـور حـاد ألوضـاع ا
ـعـامالت اخلـارجيـة وتـفاقم ومـيزان ا
اوضاع الفـقر والبـطالة واتـساع عجز
ــالـيــة الــعـامــة مع زيــادة الـنــفــقـات ا
ـتـعـلـقة بـاألمن واحلـرب مع داعش . ا
وجلــأت احلــكـومــة الى تــمـويل عــجـز
ـــالــيــة الــعـــامــة الــكــبـــيــر من خالل ا
االقـــتـــراض اخلـــارجي من صـــنـــدوق
الـنقـد والـبنك الـدوليـ الـلذين فـرضا
شروطـهما ووصـفتـهما اجلـاهزة على
الــســلــطــة الـســيــاســيــة حـيـق بـلــغت
الـــقــــروض اكــــثـــر من  130مــــلــــيـــار
دوالر.كـمــا تــشــيــر األرقــام الى بــلـوغ
معدل الـفقر في عام  2014الى 22 5
ـئة عـلى الـصـعـيـد الـوطـني  وفي بـا
ـــتـــضـــررة من داعش احملـــافـــظـــات ا
تــضـاعـفت مـعــدالت الـفـقـر الى 41 2
ــئــة اضــافــة الى تـــدمــيــر الــبــنى بــا
ــدن وبـــلغ عــدد الـــتـــحــتـــيــة لـــهـــذه ا
النازح داخليا بحدود نصف مليون

من فقــــراء العراق في عام  2014.
ســــبـق  وان اشــــار تــــقــــريــــر اآلفـــاق
االقـتـصـادية لـلـعـراق لـعام  2018الى
ـة داعش في نـهـايـة عام انه بـعـد هز

همة الصعبة تتمثل في 2017 فإن ا
اعـادة بـنــاء الـبـنى الــتـحـتـيــة لـلـمـدن

مـنـذ الـنـصف الـثـاني من عـام  2014
واجه الــعـراق ضــغــوطــا اقـتــصــاديـة
ـواجـهته أزمـت مـتـزامنـت شـديدة  
تـــــتـــــمـــــثل األولـى بـــــاحـــــتالل داعش
لـلـموصـل ولثـلث األراضي الـعـراقـية 
والـثــانـيــة صـدمــة انـخــفـاض اســعـار
ــيــة والـتي الـنــفط في األســواق الــعـا
تــأثــر بـهــا االقــتــصــاد الــعـراقـي كـون
اقــتــصــاده اقــتــصـاد وحــيــد اجلــانب
يعـتمد كلـيا علـى تصدير الـنفط اخلام
بسبب سوء االدارة ونـهج احملاصصة
الـطـائـفـيـة حـيث لم يـتـمكـن من تـنويع
مـصـادر دخـله. وكان لـهـاتـ األزمـت
آثـارا شـديدة عـلى االقـتـصـاد الـعراقي
ــالــيــة  والــتي اســتــنــزفت مــوارده ا
وادت الى تـــفــــاقم مـــواطـن الـــضـــعف
واالختالالت الهيكلية وادت ايضا الى
عـدم االســتــقـرار الــســيـاسـي وتـراجع
وتــيــرة االسـتــهـالك واالســتـثــمــار في
الـقــطـاعـ الــعـام واخلــاص وتـقــيـيـد
االنـــفــاق احلـــكـــومي ال ســيـــمـــا عــلى
ــشــروعــات االســـتــثــمــاريــة   كــمــا ا
انـكـمش القـطـاع غيـر الـنفـطي بـنسـبة

ئة في عام 0.9 .لقد ادت 2015با
ــزدوجــة الــتي تــعــرض لــهــا األزمــة ا
االقتصـاد العراقي في عام  2014 الى
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هلسنكي

ــهــام بـوقت اخلــســائـر واجنــاز ا
قريب .

إن االنتـفاضـة جنحت في حتـقيق
طالب  واجـبرت السلطة بعض ا
ان على تلـبيتهـا وباالمكان والبـر
ــتـبــقي عـبــر احلـوار  . حتــقـيق ا
وجنــدد تـصــوراتـنــا بـأن الــنـظـام
ـــنع احـــداً من ـــقـــراطي ال الـــد
ـشـاركـة بـاالنـتـخـابات الـلـهم إال ا
ــسـبـبـ بــخـراب الـدولـة اولـئك ا
رتبط رتش والفاسدين وا وا
أمــا الــرفض بــجــهــات اجــنــبـيــة 
الـقـطعي لـلـجمـيع  فـأن ذلك ليس
من الـسـهل حتـقيـقه  خـاصة وان
اطـــراف الـــســلـــطـــة لـــهـــا اتـــبــاع
وجماهـير  وان مجيئـها كان عبر
االنتـخابات ومـشروعيـة الدستور
قـبـلـنـا ذلك اورفـضـناه  ثـم يـقول
الـــطـــرف االخـــر مـــادام الـــنـــظـــام
انـياً فلـكل شخص ـقراطـياً بـر د
ـشـاركـة وجــهـة احلق عـلى وفق ا
بـاالنــتــخـابــات  وعـمــلــيـة الــفـرز
واالزاحة حتتـاج الى وعي شعبي
لــــعـــمـــلـــيــــات االخـــتـــيـــار وهـــذه
مــســـؤولــيـــة اخالقـــيــة يـــتـــحــمل
قـــيــادتـــهـــا وادارتـــهــا الـــشـــبــاب
ـنـتـفض والقـوى والـشخـصـيات ا
الـسانـدة  وهنـاك مسألـة البد من
تنـاولـهـا لـيس من بـاب الـتـناقض
مع مـــــامـــــطـــــروح في ســـــاحــــات

ا كـوقـائع قـائـمة  التـظـاهـر  وإ
وهـي إن العـديـد من الـشـخـصـيات
عتبرة قد غادرت البالد العراقية ا
السبـاب امنـية وسيـاسيـة في عهد
الـــنــظـــام الــســـابق وهـــؤالء لــيس
عليهم شائبة  فلماذا اليسمح لهم
ـــشـــاركــــة في بـــنــــاء الـــبالد فـي ا
ـلكـون جـنسـيـة أخرى  بـدواعي 
ـهـم أن اليـتـبـوأ الـقــيـادة الـعـلـيـا ا
لــلــبالد من يــحــمـل جــنــســيــتـ 
ولــيـس من يـــشــارك فـي صــنـــاعــة
الـــقــرار وادارة الـــبالد فـي مــواقع
مـختـلفـة وهذه مـجرد وجـهة نـظر
قابـلة للـنقاش والـرفض والقبول .
اجلــمــيـع يــدرك إن بالد الــرافــدين
تــعــيش ظــروفــاً غـــيــر طــبــيــعــيــة
واطـراف التدخل مـعروفـة للـجميع
ـــطـــالب هـــادئه فـــكــلـــمـــا كـــانت ا
ـكن حتقيـقها بزمن وموضـوعية 
اقــصــر سـيــمــا إذا اعـتــمــدت عـلى
برنامج عمل واقعي . وهناك نقطة
أخـرى يـجب أن يـعـيـهـا اجلـمـيع 
حـيـث نـسـمع ونــتـابع الــعـديـد من
افكـار وطروحـات الشبـاب  بكـثير
مـــنــهــا مــتــعــارضـه مع بــعــضــهــا
الـبـعض  وهـذا االمـر يـحـتم عـلى
ضـرورة وحــدة الـقــيـادة ووضـوح
الــبـرنــامج فــالـعــراق بـحــاجـة الى
الـنـضـوج لـكــنه يـعـاني من ازمـات

واشكاليات متداخلة .

وفــرضت تــلك الــســيــاســة الــفــقــر
ئة  من العاطل عن نسبة  16 با
العـمل من مـجـمـوع الـسـكـان الذي
يـــبــلغ عـــددهم نــحــو 35 مـــلــيــون
شـخص  بــاالضـافــة الى تـعــطـيل
عامل التي كانت صانع وا عديد ا
تـرفـد السـوق احمللـيـة بالـكثـير من
ــنــتــجـــات لــتي تــغــذي الــســوق ا
احملــــلــــيــــة  وكــــذلك ضــــعف اداء
الــزراعــة  وتـــعــطـــيل جــهــد االف
الـشبـاب والشـابات اخلريـج من
اجلــــــامــــــعــــــات  وتــــــردي عــــــمل
سـتـشـفـيـات والـنقـص احلاد في ا
ـدارس والسـكن  كل ذلك وغـيره ا
خـلق حـالـة من الـتـمـلـمل الـشعـبي
ومن ثـم االنـتــفــاضــة الــتي قــادهـا
الـــشــبـــاب والــتــحـق بــهــا مـــعــظم
فـــصـــائل اجملـــتــــمع والـــقـــيـــادات
ـعــتـبــرة من احملـامــ واسـاتـذة ا
اجلــامـــعـــات وطــلـــبــة الـــكــلـــيــات

وغيرهم.
إنهـا انتفاضـة معتـبرة وفريدة في
ـعاصـر  ولكن الـتاريـخ العـراقي ا
ــنــطـق أن تــبــقى هــذه لـــيس من ا
االنتفاضة مجرد طرح الشعارات 
ا البـد لها أن تـفرزقيـادة لها  وإ
حتــاور وحتـدد اجتــاهــات الــعـمل
واالتـفـاق عـلى صـيـغـة عـمل تـنـقـذ

البالد من احلالة الراهنة .
إن كل احلـركــات االنـتـفــاضـيـة في

مــحــاسـبــة الــفـاســدين واســتـرداد
االمــوال الـــتي نــهـــبت بــدون وجه
حق  والـشـروع في تـغيـيـر قـانون
ــشــرفـة االنــتـخــابــات والــلـجــان ا
عـلـيـها بـقـيـادة قـضـاة مـخـتارين 
وحتـقـيق حــكـومـة مـؤقـته بـقـيـادة
شـخـصـيـةمـتـفق عـلـيـها لـالشراف
عـلى االنــتـخـابـات والــشـروع بـعـد
ؤسسات وفرض ذلك لبناء دولـة ا

القانون .
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ــطـالــبــات الـتي إن الــشــعـارات وا
طـرحـتـهـا االنـتـفـاضـة الـشـعـبـيـة 
اسـتــجـاب لـهـا الـشــعب  لـكـونـهـا
تـعـبر عن رغـبـته وارادته بـعد  16
عـامـاً من اإلهــمـال والـتـردي الـذي
اصــاب جـــمــيع هـــيــاكـل الــدولــة 

في االدب الـــثــوري والـــتــغـــيــيــري
واقف لـلشـعـوب  البد بـعد طـرح ا
والـــشــعــارات واالحــتــجــاجــات أن
تــطــرح بــرنــامج عــمل مــوضــوعي
وقــيـادة رصــيـنــة حتـاور اجلــهـات
ـقابلـة بغـية الـتوصل الى قواسم ا
حتـقق مـشـروع االنـتفـاضـة وتـلبي

نتفضة . مطالب اجلماهير ا
ــا إن االنــتــفــاضــة الــشــعــبــيـة و
الــعــراقـــيــة  طــرحـت في بــدايــات
نهوضها مـايريده الشعب العراقي
عـمـومـاً واحلــركـة الـشـبـابـيـة عـلى
وجه الـتحـديـد في تـغيـيـر هـيكـلـية
الــنــظــام  من مـــحــاصــصي عــرقي
طـائـفي  الى نـظام وطـني تـشـترك
في صــيـاغــته شـخــصـيــات كـفـوءة
أمـينـة عـلى مصـالح الـبالد وكذلك

افريقيا وامريكا الالتينية واسيا 
قد افرزت قيادات لها  وان االبقاء
عـــلـى الـــعــــنـــاد الــــثـــوري وطـــرح
الـشعـارات واالصـرار على حتـقيق
كل شيء أو البـقاء في الـساحات 
ـزيـد من الـتـضـحـيات يـؤدي الى ا
واالرهــاقـات الــنــفــســيــة  ويــقـود
ايـضا ً الى الـعـبـثـية الـسـيـاسـية 
ويـعـطي لـلـطـرف االخـر حـجـة بأن
مــايـجــري هـو مــجـرد عــصـيــانـات
واحـتـجـاجـات وفـوضى الـشـوارع
ـدارس وبـعض مـرافق وتــعـطـيل ا
الــــعــــمل  هــــذا الــــوضع يــــفــــيـــد
ندس وقد يخلق تصادمات في ا
ـنــتـفض  غــنى عــنـهــا الـشـبــاب ا
سـيـمــا وان الـبالد تـعــيش ظـروفـا
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ــــكــــان  أن إنه مـن الــــضـــــرورة 
تـطرح االنـتفـاضة قـيادة ومـشروع
عــمل لـهــا  بـعــد ان تـطـمــئن عـلى
سـالمـة تــلك الــقــيـادة  أمــا ابــقـاء
االمــور عــلـى مــاهــو عــلـــيه  فــفي
تقديـرنا يشـكل عامل خلل وضعف
ـنـتــفـظـ وال اليــخـدم مــصـلـحــة ا
طلوبة . هام ا يؤدي الى اجناز ا
نـــــقــــول ذلك لــــيـس انــــتــــقــــاصــــا
ــشــروعــيــة احلــقــوق وال بــعــدم
ا صـحـة وجـهـة نظـر الـثـوار  وإ
ــكن أن يـــفــيـــد بــتــقـــلــيل كـــرأي 
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