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األنبار

الصـنـاعـة الـنـفـطـيـة التـي قامت
احلكومة بجـلب عمالة (أجنبية)
لــهـــا مـن اخلــارج بـــذرائـع عــدة
أبـرزها اخلـبـرة ورخـص األيدي
الـعــامـلـة; وقـد نـسـي الـقـائـمـون
عـلى هـذه الـفــكـرة بـأن الـبـطـالـة
تــكـلف احلــكـومــة الـكـثــيـر وهي
ــــشــــاكـل الــــتي تــــهــــدد أبــــرز ا
احلـكومة وأمـنها الـداخلي الذي
يــحــتــاج إلى أن تــقــوم بــصـرف
مـــلــــيـــارات الــــدوالرات من أجل
ـنع حتـســ األداء الـشــرطــوي 
كـن اختصاره ة ,وهذا  اجلر
بـتــشــغــيل الــشــاب الـعــاطل عن
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يـبـدو أن احلـكـومـة الـعـراقيـة لم
فاجئة! ال تستفـيد من األزمات ا
سـيـمـا انـخـفـاض أسـعـار الـنفط
الـذي يُـعـد فـرصـة " ذهـبـيـة " من
أجـل الــــقـــــيــــام بـــــاإلصالحــــات
الضـروريـة وإجـبار الـدولـة على
القيام بهـا على الرغم من كونها
ـة لـلـشعب ولـكـنـها قـاسـيـة ومؤ
ضـرورية إذا كـان البد لـلدولة أن
تــسـتــمــر واحلـفــاظ عـلــيــهـا من

االنهيار.
وأول خطوة في طريق اإلصالح
هي مـحــاربــة الـفــسـاد بــجــمـيع
أنــواعه وحتـريــر االقـتــصـاد من
هيـمـنة الـدولة- تـنشـيط القـطاع
ــــصـــانع اخلــــاص- وأحـــيــــاء ا
ـــشـــاريع الـــكـــبــيـــرة وحـــتى وا
الـصـغـيـرة ,وتـكـتــفي احلـكـومـة
ـراقـبـة; ولكن هل وأجـهـزتهـا بـا
يـجــرؤ أي من الـســاسـة الــقـيـام
بـذلـك طـواعــيــة وأن يــســتــخـدم
قـــســــوة األزمـــات الــــداخـــلــــيـــة
ا واخلـارجـيـة سـبـيـلًـا لذلـك? ر
جتـبرهم هـذه األزمات وتـضعهم
أمام خـيـارات أسهـلهـا مـر منـها
احملــــافــــظــــة عـــلـى الـــدولــــة من

∫’U)« ŸUDI «

ظــــهــــرت أصــــوات مــــطــــالــــبـــة
احلــكـــومــة بــضـــرورة تــفـــعــيل
الــقــطـــاع اخلــاص الــذي يــوفــر
ـالـية ومن صـادر ا لـلـحكـومـة ا
خالله ترشق ميزانية الدولة من
أعـبائـها وتـكون مـجرد رقيب أو
ــالي وتــضع ضــابط لــلــوضع ا
بـيـدها حتـديـد األسـعـار وضرب
الـــعــــمـــلـــة وغـــيــــرهـــا وجتـــعل
الصـناعـة بـنسـبة %70لـلقـطاع
اخلـــاص وفق شــروط حتــددهــا
بعـد تـأليف جلـنـة وزارية يـكون
ـركـزي الذي من مـقرهـا الـبـنك ا
خاللـه تـــســـتــــطـــيـع الـــتــــحـــكم
بالـسوق والـنقـد األجنـبي وعدم
خــــروجـه خلــــارج الــــبالد; أمــــا
الــزراعــة فــتــجــعــلــهــا بــنــســبـة
 %100لـلقـطاع اخلـاص وتأخذ
بــدل ذلك رســوم ومن الــفالحـ
وإعـادة تنـشيط دور اجلـمعـيات
الــفـالحـيــة ومـن خاللــهــا تــوفـر
ـواد الـضـروريـة الـتي لـلــفالح ا
نتج يحتاجها لتحس جودة ا
يـزانية الزراعي ,وهـذا سيوفـر 
الدولـة بـديلًـا عن جـزء كبـير من

النفط.
وال نـنـسى الـسـيـاحـة ,ال سـيـمـا
الــديـنــيـة مــنـهــا الـتي يــصـفــهـا
الـبعض بـأنهـا أفضل من الـنفط
فـي تـوفــيــر الـعــمــلــة الـصــعــبـة
لــلــســوق وإنــعــاش الــصــنــاعــة
والـتــجـارة احملـلـيـة ,فــضـلًـا عن
كـون وسـائـل الــنـقـل الـداخــلي ,
زيـارة األمـاكن الـديـنيـة مـتـفـرقة
وبـعـيــدة عن بـعــضـهـا ,ومـا قـد
يــحـتــاجه الـســائح من خــدمـات

أخرى في جميع جوانبها.
وهـــنــا تـــســـتــطـــيع احلــكـــومــة
الــقــضــاء عــلى جــزء كــبــيــر من
الــبــطــالــة وهــذه ال حتـتــاج إلى
خـــبــراء أجـــانب مـــثــلـــهـــا مــثل

بـــعــد االنــخـــفــاض األخـــيــر في
أسعار النفط الذي وصل إلى ما
دون  30دوالرًا فـي األســــــــــواق
ية نتـيجة انتشار فايروس العا
كـــورونــا وحــرب األســـعــار بــ
الرياض وموسـكو التي انهارت
مـبـاحـثـاتــهـمـا من أجل االتـفـاق
عـلى سعر مُعـيّن لبرمـيل النفط,

. قد يكون مرضٍ للمنتج
وهـــــــذه الـــــــظــــــروف أصـــــــابت
احلــكــومـة الــعــراقــيـة بــصــدمـة
ـراقـب االنـهيـار الـتي أرعـبت ا
يـزانـية ال ـالي كـون ا للـوضع ا
تتحمل الكـثير; فما زالت الدولة
ـلـيـارات بـدل حـرق آبـار تـدفـع ا
الــــنــــفط خالل غــــزو الــــكـــويت,
إضـافـة إلى الـقروض مـن البـنك
الــدولي بــسـبـب أحـداث داعش,
ومـــا عـــلـى هـــذه الـــقـــروض من
ـا تـكـون حـجـر عـثرة فـوائـد; ر
ـستـقـبلـية في طـريق النـهـضة ا
لالقـتصاد الـعراقي ,ولكن هـناك
مـن يـــقــــول: (أن الــــبــــلـــد غــــني
ـكن ـوارد والــثـروات الـتي  بـا
من خاللـــهــــا تـــوفـــيـــر األمـــوال

الكافية لذلك).
الــعـراق ومــنــذ قـيــام حــكــومـته
اعـتمـد على الـريع النـفطي ,وقد
أُسـست دكـتـاتـوريـة اقـتـصـاديـة
وكونت إلى جـانب الـسـيـاسـية ,
مـركزيـة إداريـة جلـمـيع مـفاصل
ـا أثـقـلـهـا بـاألعـباء ال الـدولـة 
سيما أثناء األزمات سواء كانت
اقـتــصــاديــة أم عــســكــريـة ,ولم
تـعــمل عــلى بـنــاء نــظـام يــكـون
تحرر مركزي ولكنه أقرب إلى ا
ـالـيـة واإلدارية أو من األعبـاء ا
أنـتـهـاج الـنـظـام الـرأسـمـالي أو
مـوازنــته مع االشــتـراكي ,الـذي
قــــد يـــقف عـــاجـــزًا عن اإليـــفـــاء
ــالـيــة والـســيـر بـااللــتـزامــات ا

باالقتصاد قدمًا.

االنـهــيــار بــســبب عــجــزهـا عن
ــالــيــة اإليــفــاء بــااللــتــزامــات ا
الـــــداخـــــلـــــيــــة األســـــاســـــيــــة-
يزانـية التـشغيـلية- الـرواتب/ا
وكـذلك االلــتـزامــات اخلـارجــيـة
وسداد الـديـون وفوائـدهـا التي
ستـتراكم جراء عـجز الدولة عن
إيـفائـها لـلدائـن ,هذا في حال
عــجـــزت احلــكــومـــة عن إقــنــاع
الــدائـنـ بـالـنـفط بـدل االصـول
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ـطـالـبـات الـدولـيـة ال لم تـفـلح ا
سيما الـبنك الدولي الذي طالب
احلكـومـة مـرارًا بـضرورة وقف
التـعيينـات أو احلد منها ,وذلك
 بـــســـبب الـــتـــرهل الـــوظـــيـــفي
ومحاولة لترشيق الدوائر التي
ينخر بعضها آفة الفساد سواء
كـــان وظــيـــفي أو مـــالي وحــتى
اإلداري ,وكـذلك الــرسـائل الـتي
أرسلـها لـلـحكـومة مـؤخرًا ,وقد
حـذر احلـكـومـة من أن وضـعـهـا
ــالي في خـطـر ,وذلك نـتـيـجـة ا
ـصـروفـات عـدة أمــور أبـرزهـا ا
غـيـر الـضـروريـة وال مـبـرر لـهـا,
كـون مــيــزانــيــة الـبــلــد ريــعــيـة
تـعـتـمـد عـلى الـنـفط الـذي جـعل
احلـكــومـة قــلـقــة وحـرجــة بـعـد
انـهـيـار أسـعـار الـنـفط الـتي مـا
زالت مـستـمرة ,وال يعـرف متى
سـتـنــتـهي هل بـعــد أسـابـيع أم

شهور?
 وكـــذلك االحــتـــجــاجــات أو مــا
عـرف بــــــــ ثـورة تــشـرين الـتي
طــالــبت من احلــكــومــة- وعــلى
مـدى شـهور- أن تـقـوم بإصالح
عـام وشـامـل لـلـوضع في الـبـلـد
الـذي يـشـهـد وضعًـا اقـتـصـاديًا
ا وخدمـيًـا مـترديًـا أن وجـد! ر
يـنــجح انـخــفـاض األســعـار من
دفع السـاسة الـعراقـيون لتـبني

سياسة اإلصالح.
ـبـكـر" جـدًا " الـقـول طـبـعًـا من ا
بـــــأن انـــــخــــفـــــاض األســـــعــــار
سيـنـتصـر في حـال عاودت إلى
االرتـفــاع من جـديـد; إذ يـحـتـاج
الــعــراق إلـى أزمــة اقــتــصــاديـة
شـــديـــدة فـي وطـــأتـــهــــا تـــضع
احلـكـومـة أمـام تـهـديـد وجودي

حقيقي  ,
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الــســـيــاســـة الـــتي أتــبـــعــتـــهــا

زيد من احلـكومـة حتتاج إلـى ا
البحث والدراسة ,ألنها حتتوي
عـلى تـشـريـعـات غـيـر ضـروريـة
ـيـزانـيـة واستـنـزفـتـها, قيـدت ا
وال يوجـد فيهـا أي مصدر مالي
آخـر غيـر الـنـفط ,والـكـثـيـر مـنا
ـكن يـعـلم أن لـلـدولـة عـقـارات 
أن تكون مصدر مالي للميزانية
من خالل تــأجــيــرهــا لــلــقــطــاع
اخلاص ,وكذلك الضرائب التي
جتـــــبــــيـــــهــــا احلـــــكـــــومــــة من
ـواطــنـ ,ولـــكـــنـــهــا أفـــرغت ا
ــواطن الــبــســيط وال جــيـــوب ا
ـيـزانـيـة يـعـرف أيـن تـذهب هل 
الــدولــة أم إلـى مــصــدرًا أخــرًا?
وكذلك قيام احلكومة بدفع منح
شــهــريـة لــلــمــواطــنـ كــان من
ـــمــكـن بــهـــذا األمــوال إقـــامــة ا
ـواطن مـشـاريع يُـشـغـل فـيـهـا ا
ويـــكــون مــنـــتــجًــا يـــســاهم في
إنعـاش الصنـاعة أو الزراعة أو

غيرهما.
ــراقــبــون هــنــاك الــعــديــد من ا
الي يرون أن السياسة للشأن ا
ـالــيـة الـتي أتـبــعـهـا الـسـيـد " ا
الـعـبـادي" أثـنـاء مـدته الـوزارية
كـانت نوعًا مـا ناجعـة في إنقاذ
ـالي بـعـد الـبـلـد من االنــهـيـار ا
احـتالل داعش حملــافـظـات عـدة
وانـــهـــيـــار أغـــلب الـــقـــطـــعـــات
ــا دعــا الـــعــســكـــريــة فــيـــهــا 
اجملـــتـــمع الـــدولـي لـــتـــألـــيف "
التـحالف الدولي" للـمشاركة في
عـــــمـــــلـــــيـــــات حتـــــريـــــر هـــــذه
تحدة احملافظات ,وقيام األ ا
بــتـقـد الـنـصـائح والـدراسـات
ـــــــــالي بــــــــشــــــــأن الـــــــــوضع ا
واالقـتــصـادي لــلـبــلـد حــيـنــهـا,
ـكن أن تـكـون قد سـاهـمت في
رسم هـذه الـسـيـاسـة التـي سار

عليها العبادي.
ـكن لـلــحـكـومـة من أجل لــذلك 
الــقــيــام بـإصـالحـات قــد تــكـون
ا بعدها كافية لتجاوز األزمة و
فرض ـسـتـقـبل الـقـريب , عـلى ا
ســيـاسـة الــتـقـشف الـتــام فـيـمـا
ــشـاريع ســواء كـان يــتـعــلق بـا
تـمـويلـهـا ذاتـيًا أم مـن ميـزانـية
الــدولــة ومــنع الــهــدر الــكــبــيــر
ــيــزانـــيــة غــيــر احلــاصل فـي ا
ــبــرر عــلى مــشــاريع ال تــعـود ا
بفـائدة تذكر أو مـتلكئة ,أضافة
إلى ضـبط الـعـمــلـة األجـنـبـيـة (

الـدوالر) ومـنع عـمـلـيـات غـسيل
األمــوال وتــسـرب هــذه األمـوال
فرض لـلـخـارج بـأي شـكل كـان ,
الــــقـــــيــــود عـــــلى الــــبـــــضــــائع
ـبـاحـثـات ــسـتـوردة وإعـادة ا ا
مع الـدول الــتي  عــقـد مــعـهـا
مـعـاهـدات جتـاريـة سـابـقـة ,ألن
الــــظــــروف تــــتــــطـــــلب هــــكــــذا
تـغيـيرات ,تـأليـف جلنـة وزارية
ـعنـية ,وذلك من من الـوزارات ا
أجـل الــســيــطـــرة عــلى الــوضع
ــتــردي ـــالي واالقــتـــصــادي ا ا
لــلـــبــلـــد والـــتــســـريع بـــإجــراء
احملــاكــمــات لــنــزالء الــســجـون
وتــنــفــيــذ األحــكــام ألن األعــداد
الهـائلة لـهم تكلف خـزية الدولة
كن اإلفادة منها أموالًا طائلةً 
في قــطــاعــات أخـرى قــد تــكـون
ذات فــائــدة مــالــيـة ,اســتــيــفـاء
ــودوعـة األمــوال احلــكـومــيــة ا
داخـليًا وخـارجيًا ووضـعها في
ــركــزي لــتــعــزيــز قـوة الــبــنك ا
الدينار الـعراقي; أما في مرحلة
ـــــكن مــــــا بـــــعـــــد األزمــــــة أو 
الية يجب تسميتها بالصدمة ا
عــلى احلـكــومــة عـمل صــنـدوق
ــثل هــذه الــضـرورات ســيـادي 
ــكن أن يــودع فــيه كل والــذي 
شـــهــر مــلـــيــون دوالر عــلى أقل
تـقـديـر ,وهـذا يـكـون بـعـيـدًا عن
الـنـقـد األجنـبي أو اخملـزون من
ـــــودوع في الـــــبــــنك الـــــدوالر ا
ــكن إجــراء ــركــزي ,وكــذلك  ا
مــبــاحــثـات أو مــفــاحتــة الـدول
الـعـربـيـة واخلـلـيـجـيـة حتـديـدًا
الـتي تـمـتـلك صـنـدوقًـا سـيـاديًا
واإلفــــادة مــــنــــهــــا أو إنــــشــــاء
صـنـدوق سـيـادي عـربي خـاص
ـنتجـة للنفط, بـالدول العـربية ا
وتــفــعــيل دور مــنــظــمــة األوبك
الــتـي بـدأت تــخــتــفي ولـم نــعـد
نــسـمع بــهـا كــثـيـرًا وأصــبـحت
حــالــهـا كــحــال جــامــعــة الـدول
الـعـربــيـة الـتي غُــيـبت من عـلى
, أرض الواقع ,إال بشيءٍ ضـئيلٍ
مـن أجل ضــــــــبـط األســــــــعـــــــار
والــســيــطــرة عـلــيــهــا وحتــديـد
ـــنع تـــخــمـــة الـــنــفط اإلنـــتــاج 
ـعـروض في األسـواق مع قـلـة ا
الـطلب عـليه ,ال سـيمـا أن فصل
الصيف عـلى األبواب الذي يقل
فــيـه الــطــلـب عــلى الــنـــفط فــيه

بشكل نسبي وطبيعي.

بـدأت احلـرب الـعراقـيـة رسـمـيا
2003 فـي 20مـــــــــــــارس/ آذار 
ونشر التحالف بقيادة الواليات
تحدة االمريكية قوات قوامها ا
اكـثر من  200الف جـنـدي عـلى
الـرغم من عــدم وجـود تـفـويض
ـــــتـــــحـــــدة وفـي ظل مـن األ ا
احتـجاج ماليـ األشخاص في
شــتى أرجــاء الــعـالـم وكـان ذلك
يــعـني تـدخال ســريـعـا في أطـار
حـمـلـة تـهــدف الحـتالل الـعـراق

بذرائع واهية.
فـــفي يــنــايــر/ كـــانــون الــثــاني
 2002ذكــر الـرئــيس األمــريـكي
جــورج بــوش خالل كــلـمــته في
خـطـاب حالـة االحتـاد الـسـنوي
الـــعــــراق بـــاالسم كــــجـــزء من "
مـحور الـشـر" الـذي يـضم ايران
وكــوريـــا الـــشــمـــالـــيــة. وبـــعــد
أسـبــوعـ  أدلـى وزيـر الــدفـاع
األمـريــكي دونـا لــد رامـسـفــيـلـد
عـــلـى ســـؤال بـــشــــان الـــعـــراق
وأسـلـحـة الـدمار الـشـامل خالل
مــؤتــمــر صـــحــفي" نــعــرف أين
أسلحة الدمار الشامل انها في
ـنـطـقـة حــول تـكـريت وبـغـداد ا
وشـرقــهـا وغــربــهـا وجــنـوبــهـا
وشمـالـهـا" وفي ابريل/ نـيـسان
أدلى رئيس الـوزراء البـريطاني
ان توني بلـير بـكلمـة أمام الـبر
حتــمل انــتــقــادات  لــلــحــكــومـة
الـعـراقــيـة بـقــوله" نـظـام صـدام
يـطـور أسـلـحـة الـدمـار الشـامل
انه تـهـديـد لـشـعـبه ولـنـا أيـضا
اذا أتــيح له تــطــويــر مـثـل هـذه
األســــلـــحــــة " فـي حــــ أعـــرب
الـرئـيس الـفـرنـسي في حـيـنـهـا
جـــاك شـــيـــراك عـن مـــعـــارضـــة
شديـدة للتدخل الـعسكري األمر
الـذي عـكـر صـفـو الـعالقـات ب

بـــاريـس وواشـــنـــطـن بـــقـــوله "
بالنـسبـة لنا تـعد احلـرب دائما
دلــــيال عـــــلى الــــفــــشل وأســــوأ
احلـلول لـذا يـجب بـذل اجلـهود
لتجـنبها"  وكذا احلـال بالنسبة
" اذا ـيــر بـوتـ لـلـرئــيس فالد

سمـحنـا بـان يحل قـانون الـقوة
مـحل  الـقـانـون الـدولي حـيـنـئذ
ســيـكــون مــبــدأ حـرمــة ســيـادة
الــدولــة مــحل شك" كــمــا أعــرب
ساسة أمريكيون عن قلقهم  من
بـيـنـهم بـارك اوبامـا سـيـنـاتور
والية الينوى الذي لم يكن ذائع
الـــــــصـــــــيـت في ذلـك الـــــــوقت "
الاعــارض جـــمــيـع احلــروب بل
أعـارض احلـرب الـغـبـيـة حـرب
التــتــاسس عــلى سـبـب بل عـلى
الـرغبة المـبدأ لهـا بل تتأسس
عـــلى الـــســـيــاســـة" وفي لـــنــدن
ــلــيـون جتــمـع حــشــد جتــاوز ا
شـــخص في مـــســيـــرة كــبـــيــرة
احــتــجــاجـا عــلى احلــرب كــمـا
أعـرب واحـد مـن الـشـخــصـيـات
الـرئـيــسـيـة في حــكـومـة رئـيس
الــوزراء تـوني بــلـيــر الـســابـقـة
"روبـــــــ كـــــــوك" الـــــــذي قـــــــدم
اســتــقــالـتـه عـلـى خـلــفــيــة هـذه
الـــقـــضــيـــة بـــقـــوله " اجملـــتــمع
الــــــــدولـي والــــــــرأي الــــــــعـــــــام
الـبـريطـاني غـيـر مقـتـنع بـسبب
ملح لـهـذا العـمل الـعسـكري في
الـعراق" وكـذلك احلال بـالنـسبة
لــلـمــلك عـبــد الـله الــثـاني الـذي
قال" نـعارض بشدة قـتل النساء
واالطـــفـــال نــحـن مع شـــعــبـــنــا
الــــرافـض لــــلــــغـــــزو" وآخــــرين

قال ذكرهم         اليتسع ا
ـتـحـدة  لــقـد أدركت الـواليــات ا
األمـريكيـة منذ أمـد بعيـد أهمية
منطقـة الشرق األوسط وخاصة
ـتــاز به من مـوقع ـا  الــعـراق 
إســـــتـــــراتـــــيـــــجـي ووفـــــرة في
اإلمـكانات االقـتصـادية  الهـائلة
والــثـروات الـنــفـطـيــة  والـبـعـد
ــا جـعــله ضـمن احلــضـاري . 
نـطقـة كما ان مخطـطاتـها في ا
هـذا الــغــزو في حــد ذاتـه ورقـة
رابــحـة اســتـهــدفت من ورائــهـا
اســـتــفـــزاز األقــطــاب الـــدولــيــة
األخـرى  وجتـريب مدى قـدرتـها
ـنـاورة ودفـعـهـا لـلـكشف عـلى ا
عـن اوراقـهــا بــاإلضــافـة الى ان

الـعـراق يــقع في مـنــطـقـة التـزال
تـرفض  الــســيـاســة األمــريـكــيـة
كــسـوريـا وإيــران. جـعل الـعـراق
دولـة عـازلـة بـيـنـهم  فـهي بـهـذا
تــعـمل عــلى فـرض نــظـام جــديـد
ـنـطقـة الـعربـية مـوالي لهـا في ا
حــيث تــعــتــبـــر الــعــراق الــقــلب
النـابض له لـذا عـمـلت عـلى قلب
ـنـطــقـة  و إعـادة ــوازين في ا ا
ا تشـكيل البيـئة الداخلـية وفقا 
يــــتــــمــــاشى مع مــــصــــاحلــــهــــا
ومـخـطــطـاتـهــا اإلسـتـراتــيـجـيـة
واحلــفــاظ عــلى امن "إســرائــيل"
بــإزاحـــة الـــعـــراق من مـــعـــادلــة
الــقـــوى اإلقــلـــيـــمــيـــة  لـــصــالح
"إســـرائـــيل"  بـــحــــيث تـــصـــبح
ـسـتـفـيـد األول  من هـذا الـغزو ا
ــنـطــقـة وتــعــزز مـكــانـتــهــا في ا
الـعـربـيـة . كـان الـغـزو األمريـكيُّ
لــــلـــعـــراق - ومـــا زال - كـــارثـــةً
إنسانيَّة البعض يُحاول تفسير
هـا ــأسـاة عـلى اعـتــبـار أنـَّ تـلك ا
مـــجــرد نــتــيــجــةٍ ثــانَــويَّــة وهم
يـبررون موقـفهم بـغياب الـقصد
لـكن بِـمُـراجـعـة مـبـاد الـقـانـون
الـدولي ذات الـصـلـة والـسـيـاسة
األمـريكـيَّة جتـاه العـراق يتَّضح
أساة احلاصلة في العراق أن ا
هي عـنـصر أسـاسي في سيـاسة
واشـنــطن والـقــصـد الــذي يـرى
الـــبـــعضُ غـــيـــابه هـــو في واقع

األمر واضح وجلي .
كـــان تـــبــــريـــر امـــتالك الـــعـــراق
من ابرز ألسـلحـة الدمـار الشـامل
واهم الـتــبـريــرات الــتي حـاولت
اإلدارة األمـريـكــيـة وعــلى لـسـان
وزير خـارجـيـتهـا (كـولن  باول )
ـــتــحــدة تـــرويــجــهـــا في األ ا
ومـــــجــــلس األمـن.وقــــبل وقــــوع
احلــرب صــرح كـــبــيــر مــفــتــشي
أســلـــحـــة الـــدمــار الـــشـــامل في
الـعراق (هانـز بليـكس) ان فريقه
لم يـعثـر عـلى أسـلحـة نـووية او
ولـكنه عثر كيـماوية وبيـولوجية
عـلى صـواريخ يـفـوق مداهـا عن
سـموح به في قرار األ دى ا ا

تـحدة الرقم  687لعام 1991 ا
 150)كم) وكـان الــعـراق يـطـلق
علـى هذه الصـواريخ "صواريخ

الصمود".
كن الـقول: ان بامكان من هنا 
ـتــحـدة األمــريـكــيـة الــواليــات ا
اسـتــخـدام الـقـوة ضـد أي دولـة
تـتـصـورهـا مـعاديـة لـهـا وتـهدد
امــنــهــا عـن طــريق اضــعــافــهــا
وضربـها قبل حتـركها وهي في
عـقــر دارهــا. وبـدا هــذا االدعـاء
بامـتالك العراق ألسلـحة الدمار
الـــشــامل وتـــطــويــر األســـلــحــة
الــبـيــولــوجـيــة وبـنــاء بــرنـامج
نــووي كــمــا  اتــهــام الــعــراق
برعـايـة اإلرهاب. وعـدم تـعاونه
مع جلان التفـتيش الدولية رغم
ان ذلـك اليــتــفق مـع الــشــرعــيــة
الـدوليـة والـنـظـام الدولي. وفي
بررات احلقيقة ان جميع هذه ا
والـذرائع كـانت واهـيـة وتخـفي
ثناياها خلفيات وأهداف أخرى
 الن الــعــراق ابــدى تـعــاونه مع
ــفــتــشـ الــدولــيــ في اطـار ا
قــــرار مــــجـــلـس االمن كــــمـــا ان
ـتــحـدة لم تــسـتـطع الـواليــات ا
إثـبـات امتالك الـعـراق السـلـحة
الــدمـار الــشـامل او تــعـاونه مع
تنـظـيم القـاعـدة واإلرهاب.فـهذا
االحــتـالل الــغــاشم والــهــمــجي
أجـــــهـــــز عــــــلى ارث الـــــعـــــراق
وحـضـارته. ومـؤسـسات دولـته
وجــيــشه وبــنـــيــته الــتــحـــتــيــة
وأجـــهــزتـه األمــنـــيــة الـــوطـــني
واإلداريــــــة والـــــقـــــانــــــونـــــيـــــة
وتــرك اجملــتـمع واالقــتــصـاديــة
في فـــراغ وتـــشـــتت الـــعـــراقـي
وانهـيار تام وتـقسيم .واضحي
الــعــراق يــعــيش في صــراعــات
ونـــزعــات قـــومــيــة ســـيــاســـيــة
وفـسـاد مـالي وطـائـفـيـة مـقـيـتة
وأداري لم يـشهد الـعراق مـثيله
من قــبـل.فــالــتــعـــصب الــقــومي
والــطـائــفي واالثـني. ولـم تـنـعم
ـقـراطـية الـبالد بـالـسالم والـد
وحقوق اإلنسان كما يزعمون.
ان الـســبب الـرئــيــسي الحـتالل
الــعــراق هــو الــسـيــطــرة  عــلى
ثل اكبر احتياطي نفطه الذي 
ـي والـــتـــحـــكم بـــأســـعـــاره عـــا
وأســواقه وإنـعــاش االقــتــصـاد
األمــريــكـي. وهــذا مــا صــرح به
بول ولفووتييز  بقوله ( لم يكن
إمــامـنـا أي خــيـار  في الـعـراق
فـالــبــلــد يـســبح عــلى بــحـر من
الـــبـــتـــرول).(و يـــعـــتـــبـــر بـــول
ـوذجــيـا ولـفــوفـيــتـز مــنّـظــراً 
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بغداد

لـلسـيـاسة اخلـارجيـة األمـيركـية
وهو يؤمن بـأن لدى بالده مهمة
جـــــلــــيــــلــــة تــــقـــــضي بــــنــــشــــر
ــقــراطـــيــة واحلــريــات في الــد
العـالم على الـطريـقة األمـريكـية.
كان مسـئوالً عن الشرق األوسط
في وزارة اخلـــارجـــيـــة. وتـــولى
مــنــصب مـســاعــد وزيـر الــدفـاع
دونــالــد رامــسـفــيــلــد ويـعــتــبـر
هندس األول حلرب ولفويـتس ا
العراق التي اندلعت عام(2003
جنــا من هـــجــوم بــالـــصــواريخ
اســتــهـــدف فــنــدق الــرشــيــد في
بـغـداد الـتي قـام بـزيـارتـهـا بـعد
ســـتـــة أشــهـــر من االحـــتالل في

أكتوبر .2003
ـــــكـن قــــولـه ان الـــــغــــزو ومــــا
األمــريـــكي لـــلــعـــراق لم يــكن ذا
أهـداف سـيـاسيـة وعـسـكـرية بل
هـو مجـزرة مـقصـوده ومـتعـمدة
ضـــد الــــشـــعـب الـــعـــراقـي بـــكل
أطـيـافه وشرائـحه. والتـزال أثار
الـغــزو األمـريــكي واضــحـة ولن
يـنـسـاهــا الـعـراقـيـون وسـتـبـقى
مــشـهــدا قـاســيـا أمـام أنــظـارهم
لسن قادمـة كما تبقى دروسها
ـسـتـقـبلـيـة وسـتـبقى لألجيـال ا
أمــريــكـا وقــواتـهــا احملـتــلـة هي
الدولـة الغازيـة الكاذبة وهي من
دمـرت الــبـلــد وأحـرقـتـه بـكل مـا
تـــمــلك مـن ذخــيـــرة عـــســكـــريــة
وخــــطط تــــقــــوم عـــلـى تـــفــــريق
ــخــتــلف الـــوحــدة الــوطــنــيــة 
األساليب والـتدمير لـلمؤسسات
احلــكــومــيــة واحــراق الــوثــائق
ـــتـــاحف وســـرقـــة الـــبـــنـــوك وا
التـراثية في مخـتلف احملافظات
وســرقـة كل نـفـيس وغـال فـيـهـا.
وفـــــكــــكـــــوا ودمـــــروا اجلـــــيش
الــــعـــراقي الـــبـــاسل الـــذي كـــان
يوصف بأنه من أقوى اجليوش
العربية وفي الشرق األوسط. لم
يكتفوا بـتدمير معداته وحتطيم
ـتـلكـاته الـذي يـعـود تاريـخـها
ـاضي الى عـشـريـنـيـات الـقـرن ا
بعد ان كـان العراق البلـد الكبير
اقـــتــصــاديـــا الــغــنـي بــثــرواته
الـطـبــيـعـيــة الـكـثــيـرة وصـاحب
رابـع اكــبــر احــتــيــاطـي لــلــنــفط

اخلام في العالم .
لـقـد أصـبح الـعـراق بـعـد الـغـزو
ـزرعـة مـلـيـئة األمـريـكي أشـبـه 
بـاخلـيـرات تــتـنـاهـشـهـا الـذئـاب
ولـــيس ألهــلــهــا فـي خــيــراتــهــا
ــعــنى!! فــشـعب ســوى االسم وا
يــعــانـي من مــشـــاكل اخلــدمــات
ويـفــتـقـر لــلـكــثـيـر من مــقـومـات

ـة في بــلــد يـعم احلــيـاة الــكــر
ــــالي واإلداري في الـــفــــســـاد ا
ربــوع مـــؤســســـاته. ومن هـــنــا
قـاومة الوطـنية النـبخس دور ا
الـتي واجــهـة الـقــوات الـغـازيـة
بـأحــرف الـبــســالـة والــشـهــامـة
الـعـراقـيــة. صـفـحـات تـاريـخـيـة
مـــشـــرقــة شـــرفت الـــعـــراقـــيــ
ـخـتـلف مـذاهـبـهم وأطـيـافـهم
ـــة حــــتى تــــمــــكــــنت مـن هــــز
احملـتلـ الغزاة وإخـراجهم من
الــعـراق يـجـرون أذيـال اخلـيـبـة

واخلسران عام .2011
كانت نـتيـجة هـذا الغزو تـخبط
الشـعب الـعـراقي في دوامـة من
ــشـاكـل الـتي عــصــفت بـكــافـة ا
شـرائـحه مـنـذ عام  2003وحلد
اليوم. فقد أصبح يعاني الكثير
ــســتـــعــصــيــة ــشــكـالت ا مـن ا
والــــتي  أعـــادت اجملــــتـــمع الى
ــاط احلــيـاة الــبـدائــيـة فــهـو أ
يـعــاني الـيــوم من نـقص كــبـيـر
وشامل في اخلـدمـات الصـحـية
وتــخــبط في مــســتــنــقع الــفــقـر
ـــالي والـــبـــطــالـــة والـــفـــســاد ا
ـــا عــــزز الـــفـــوضى واإلداري 
وانــــعـــدام األمن واالســــتـــقـــرار
وتـفـكك الـتـركـيـبـة االجـتـمـاعـية
وخـلق مـشـاكـل طـائفـيـة بـسـبب
الــقــمع واالضــطــهــاد والــعــنف
وهذا مـا جعل الشـباب العراقي
ومعه الغيارى من أبناء الشعب
العراقي ان ينتفضوا  في األول
ـــاضي رافــضــ من تـــشــرين ا

الـعمـلـيـة السـيـاسـية الـهـزيـلة .
فــالـــثــورة الــشــبــابـــيــة حــقــقت
اجنـــــازا كـــــبـــــيــــرا لـــــلـــــعــــراق
وللعراقـي ألنها وجهت ضربة
ـيـتـة للـطـائـفـيـة وللـطـائـفـي
وإعـــادة الـــلـــحـــمـــة والـــوحـــدة
الـوطنيـة الى بهائـها وألغت كل
ــطـروحـة مــشـاريع الــتـقــسـيم ا
على الـساحـة العـراقيـة من قبل
الـــعـــقـــول الـــعـــفــنـــة مـن جتــار
األزمــــات واحلـــروب. بـــعـــد  ان
أصبح العراق بال هُـويّة وطنيّة
جــــامــــعــــة مُـــــوحّــــدة وإنّــــمــــا
فُــســـيــفـــســـاء من االنــتـــمــاءات
ُــتــنــاحــرة حـيث الــطــائــفــيّـة ا
ُطـلق لـلـطّـوائف وليس الـوالء ا
لــلـــوطن األمــر الـــذي ألــغى كُل
مــفــاهــيم الــســيــادة والــكــرامــة
الــوطــنــيّـة وفــتـح  الـبــاب عــلى
مِــــصــــراعــــيه أمــــام الــــنّــــفــــوذ
اخلــارجيّ وخــاصّــةً األمــريـكيّ
واإليــــرانـيّ و أصــــبح ســــاحــــة

صراع بينهما.
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لـعل الـظـرف احلـالي الـذي يـعـيـشه اجملـتـمع الـعـراقي وحـاالت
ستـمرة ومخالفة الـقانون وحظر التـجوال وتعليمات االنفالت ا
ـارس وزارة الــصــحــة يـقــتــضي وصــول رئــيس وزراء قــوي 

احلزم والشدة  لفرض القانون بالقوة. 
ــرحــلـة احلــســاسـة ولــست اشــيـر الى شــخص بــعــيـنه لــكن ا
ـسلـحـة يـسـتـطـيع تـفـعـيل تـقـتـضي وجـود قـائـد عـام لـلـقـوات ا
القوات االمنيـة بشكل فعال وتـمنع خروج اي مواطن من منزله
او تـنفـيـذ قـرار مجـلس الـقـضاء االعـلى وتـطـبيق الـقـانـون على
اخملالف سـواء من خرج بنفـسه او حرض على اخلروج حتت

اي مبرر. وال تأخذه في تطبيق القانون لومة الئم. 

هـذه الـفـرصـة الـذهـبـيـة لـفــرض هـيـبـة الـدولـة ال تـقـتـصـر عـلى
ـورونــا بل تـمـتـد الى حــصـر الـسالح بـيـد مــواجـهـة فـيـروس ا
الــدولـــة ومــنع اي جــهــة مــســلــحـــة من اطالق الــتــهــديــدات او
استخدام الـسالح ضد اية جهة في الـعراق وااللتزام باالوامر

والقوان بشكل صارم. 
سـلـحة فـي كل مكـان عـدا افراد ـظـاهـر ا وتعـني ايـضـا منع ا

القوات االمنية حصرا. 
اليـوم نـسمع نـداءات سـياسـيـة ونيـابيـة وديـنيـة واعالمـية تـدعو
ــرجـعـيــة واالمـتـنــاع عن الـتـجــمـعـات الى تــنـفـيــذ تـوجـيــهـات ا
اجلـمـاهـيـريـة والـزيـارات وصـلـوات اجلـمـعـة. وهـنـاك رأي عـام
ــواجـهــة خـطـر مـتــعـاطف ومــؤيـد لـكل االجــراءات احلـكــومـيـة 

الكورونا وانتشاره.
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بغداد

ــاضي كـان هــنــاك جـهــاز مــركـزي في ســبــعـيــنــيــات الـقــرن ا
لألســـعــار  , ,يـــشـــرف ويــراقب االســـعـــار لــلـــمـــنــتـج احملــلي
ـسـتـورد و يحـدد الـربحـيـة بنـسـبة  ,%10من الـكلـفـة  فاذا وا
ــنـتج   100ديــنـار يــبـاع ب  110ديــنـار , كـانت تــكـالــيف  ا
بإضـافة  %10من الـكلـفة .وان الـتجـاوز على هـذه التـسعـيرة
سائلة الـقانونية . ويحاول يعرض البائع  حـاله  آيا كان الى ا
بــعض الــبــاعــة اســتـغـالل  االزمــات أيـا كــان نــوعــهــا لــفـرض
تسـعيـرة عالـيـة يهـدف منـها احلـصـول  على اربـاخ عالـية دون
ستـويات دخول الـناس الذين يـتبايـنون في مـستويات مراعـاة 
دخولهم  ,حـيث هنـاك تبـاين واضح وكبـير اصـبح اكثـر وابرز
وضـوحـا في الــفـتـرة الـتي اعـقــبت عـام االحـتالل سيء الـذكـر
ال العام كان رغم حجم الثروة في العراق ولكن لسوء ادارة ا
هـنـاك هـدر وضيـاع كـبـيـرين لـلـمال الـعـام في الـعـراق . وتـبـعا
لـهكـذا سياسـات ارتفـعت معـدالت الفـقر في الـعراق وزاد عدد
ـا هــنـاك من ـدن لــيس ذلك فــحـسـب وا ــتـســولــ في كل ا ا
سـاكن لـلـحصـول عـلى ما يتـجـول في االحـياء طـارقـا ابـواب ا
يجـودو به سـكـنة احلي  سـواء نـقدي او مـادي وهـذا بـالتـأكـيد
بسبب  غيـاب العدالة  االجتمـاعية في توزيع الدخل  ,في ح
هــنـاك دول اقـل ثـروة من الــعــراق بـكــثــيـر   ,لن يالحـظ فـيــهـا
السـائح اي منظـر للمـتسول  ,وبالتـالي ان ازديا د العدد من
ظاهر بالـتأكيد امر محزن  ,فكيف االمر اذا  كان هناك هذه ا
قيود على حـركة الناس  في ظل وباء كـرونا وهو امر ضروري
رض سـريع االنتـشار  ,لذا  فـان االمر لـتفـادي انتـشار هـذا ا
طـلـوب هو مـراقـبة االسـعـار من قبل الـدوائـر احلكـومـية ذات ا
سـؤولـيـة ومحـاسـبة  مـسـتغـلي االزمـات برفع االختـصـاص وا
االســعــار لالنــتــفــاع عــلى حــســاب حــاجــة الــنـاس  ,في ح
طـلـوب تعـاون الـناس مـع بعـضـهم في ايصـال مـا يحـتـاجون ا
في مثل هكذا ازمات  ومساعـدة غير القادرين ماليا  ,بدال من
التفكيـر باالنتفاع  ,يذكر احد الزمالء انـه كان قد اشترى قبل
يـــومــ من إجـــراءات الــدولـــة في حــظـــر الــتـــجــوال من  اجل
احليلولـة دون انتشار الوباء مـادتي الطماطة  والبـرتقال بسعر
 750دينار لكيلو الطماطة و 1500دينار لكيلو البرتقال وعند
ـواد عــودته لـلــتــســوق كـالــعــادة من  اجل الــتـســوق وخــزن  ا
بـسـبب حـظـر التـجـوال وجـد ان سـعـر كيـلـو الـطـمـا طـة اصبح
 1500دينار والبـرتقال اصبح 3000دينار لـلكيـلو الواحد  ,
واد الغذائية ادت يـقال عن غيرها من ا وما يقال عن هات ا
واالسـتهالكـيـة االخـرى وهـنا يـظـهـر دور احلكـومـة في مـراقـبة
االسـعـار ومــحـاسـبـة مـســتـغـلي االزمـات  ,الـبــلـد بـحـاجـة الى
الـتــعــاون والــتــضـامـن  في مــثل هــذه الـظــروف بل وحــتى في
الـظــروف الــعـاديــة الن لــذلك دور فــاعل في جتــسـيــد الــوحـدة
الــوطـنــيــة والـتــأخي بــ الــنـاس . هــنــاك ارتـفــاع في اســعـار
اخلضـر والفـاكهة  ,’صحـيح ان البـعض تراجع الـى االسعار
السـابـقة لـكن  بـقي االخر مـن هو  مـسـتمـر في غي اسـعاره ,
نـتمـنى الصـحة لـلجـميع  ومـزيدا من الـتعـاون والتـآزر في مثل
هذه الظروف السيما ان تاريخ الشعب العراقي مشهود له في
ــسـئــولـيـة الــتـضــامن والــتـأخي  ,والى احلــكـومــة الـنــهـوض 
ــراقـبـة لألسـعـار  ومــحـاسـبـة احملـتــكـرين ومـروجي دعـايـات ا
كن ان واد  ,العراق فيه الكثير  من اخليرات و الشحة في ا
يــعـيش شـعـبـه بـاكـتـفــاء ذاتي وحتـقـيق امن غــذائي لـو تـوفـرت
الـقـرارات اجلـادة خلـلق عـراق زراعي صـنـاعي مـكـتـفي ذاتـيـا
بـنـسـبـة كـبـيـرة وال نـقـول كل االجـتـيـاحـات لـكن الـقـسـم االكـبر
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