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مــهـدم بــنـيــة وتـنــظـيــمـا واقــتـصـاد
فـاشل ومـيـزانـيـة مـنـهـوبـة وخـاوية
عـلى عـروشهـا وانخـفـاض كبـير في
سـعـر برمـيل الـنـفط وحـروب أهـلـية
ـزق يـفـتـقـد الى طـائـفــيـة وجـيش 
احلـــرفــــيـــة وفـــوضى مـــؤســـســـيـــة
ومجتمعية وانفالت مرعب للسالح
وعصابـات للقتل والـسلب تسرح في
مدن العراق بدون رقيب وامن. فماذا
يفعل الرجل امام كل هذه التحديات
وهي حتـديـات لـهـا أولـويـات أهـمـها
هـــــــو حتــــــريـــــــر األرض مـن داعش
وخـفض منـسـوب الـطـائـفـية وإدارة
الية الطاحنة التي كادت ان االزمة ا
تــفـسل الــدولــة الـعــراقــيـة وإيــقـاف
الـتـفجـيـرات الـيـومـية في كـل البالد
وخاصة العـاصمة بغداد من اجل ان

واطن باألمن.    يتمتع ا
كـان الشـعب يريـد ان يكـون العـبادي
سريـعا في احلـزم واتخـاذ القرارات
وهـو مـحق في مـطالـبه بـعد عـذابات
السن الطويلة من االفقار والتدمير
والــــقـــتـل والـــفـــســــاد لـــكـن الـــواقع
ـا يتصوره السـياسي اعـقد بكـثير 
رء والعصا السحرية ال تستجيب ا
لــلــمـطــالب ورفـع الـســيــوف وقــتـال
اآلخر لم تكن مجديـة في دولة عميقة
ــغـا ــصـالح وا تـتــشـابـك فـيــهـا ا

ــــؤامـــرات وحتــــاك من داخــــلــــهــــا ا
والـتــحـالـفـات بـطـريـقـة سـريـة وهي
بـــالـــتـــالي دولـــة ال تـــســـمح لـــآلخــر
بـالـتـغـريـد خـارج سـربـهـا وهـذا هو
الــــتــــحــــدي األول الــــذي كــــان امـــام
زدوج ان الـعـبادي وهـو الـتحـدي ا
وداعش يـحـارب داعش وتـنـظـيـمـاته
ومــؤســســاتــهـا الــدولــة الــعـمــيــقــة 
الـسـريـة الـتي تـعـوق تـنـشـيط أفـعال
ومـنـعه وتـقـلـيص نـفـوذه  الـعـبـادي 
لعل ابرزها ة  لفات الـقد من فتح ا
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فـــــالــــرجـل من خـالل واليـــــته األولى
اجنز الكثير ما لم يستطع غيره من
ـاضــيـة. بل إجنــازه في الـســنـوات ا
انـه أضـاف افـعــاال تـســتـحق الــثـنـاء
والتـقـدير لـعل أهـمهـا انه أعـاد ثلث
األراضي من قــبــضـة تــنــظـيم داعش
اإلرهـــابي بــعـــد ان أهــدى اآلخــرون
ـــســـرحـــيـــة قـــبـــلـه هـــذه األراضي 
ـــنــهــجه مـــثــلــمــا ادار ســاذجــة و
ــعــارك بـــحــرفــيــة عـــســكــريــة دون ا
ضجـيج ومـزايـدات وبهـدوء يـحـسد
عـليه مـثـلمـا أعـاد لـلجـيش الـعراقي
عـروفة عنه حتى هيـبته وحرفـيته ا
صــار مـع األسف لــبـــعض اجلـــهــات
خــطـرا عــلـى وجـودهـم واجــنـداتــهم
الـســريـة بــعـد ان كــانـوا يــحـاولـون
اضـــعــافـه حلــســاب تـــنــظـــيــمـــاتــهم
ـــســـلــحـــة. كـــمــا ان الـــرجل أطـــفــأ ا
االحــــتـــقـــان الـــطــــائـــفي الـــذي كـــان
لسـنوات سرطانـا مجتـمعيا وأسس
دعـامة قـوية للـسلم االجـتمـاعي بعد
ان كـــان الــســـيــاســيـــون يــحـــقــنــون

لـلــضــحك واالسـتــهــجـان ومــضـرب
االمــثـال في الــتـخــلف ولـصــوصـيـة

ال.    ا
ومـن الـظــلم ونــكـران احلــقـيــقـة أن
جنـعل اجلميـع في سلـة واحدة لكن
ـتهـنون الـسيـاسة صـدفة اكـثرهم 
ـال ويـنـاضـلـون في حـلـبـة صـراع ا
والــصــفــقــات واجلـــاه بل أنــهم من
مــدرســـة (انــهـب... ثم أنــهـب حــتى
يــصــدقـك الــنــاس) وهـم من بــراعــة
الــتـمــثـيـل واالدعـاء يــتـكــلــمـون عن
ـقـراطـيـة والفـسـاد ومـظـلـومـية الـد
الناس حـتى نكتشف بـعد وصولهم
لــلـــســلـــطــة انـــهم من جـــنس آخــر
وفــصــيــلــة أخــرى ومــعــدن مــصــدأ
تــقــول احلـكــمـة بــأكــسـيــد احلــديـد 
ة: (إذا أردتَ أن تعرف إنساناً القد
فـــامـــنـــحهُ سُـــلـــطـــة) وهم بـــعــد أن
تمكّنـوا لم يألوا جهداً في إيذاء مَنْ
حــولـهم أو مـحــاولـة اخــتالق هـالـة
قـــداســــة حتــــيط بـــهـم وبـــأنــــهم لم
كان إال ألنهم يفوقون يصلوا لهـذا ا
غيـرهم وال بـد أن يُـعامَـلـوا بطـريـقة
مـغـايـرة لــلـبـقـيـة وأن يــعي الـبـقـيـة
أنــهـم أقل مــنــهم وإنْ جتــرّأوا عــلى
مـخـالفـة ذلك فـالـويل لـهم فـمـغـاليق
اخلـيـر لهـم طرق في اإليـذاء يـخجل
مـنـهـا حـتى األبـالــسـة كـمـا يـقـولـون
.لـكن هنـاك قلـة من يريـد عمل اخلـير
لبلده لكنـهم محاصرون بتسونامي
الــســيــاســيــ أصــحــاب االجــنـدات
ــريــضــة .ألن وظــيــفــة الــســيــاسي ا
تـــســهـــيل حـــيـــاة الـــشــعـــوب وحل
األزمـات بــدالً من افــتـعــالــهـا وبــنـاء
W?B? ـنـجـزات بـدالً من هـدمـها!      ا
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فمـا هي قـصـة حـيدر الـعـبـادي الذي
وضعت امامه حواجز االقرب لعدم
الــوصــول لــلــواليــة الــثــانــيــة وهـو
الــقـائل بـان لـديه الـكــثـيـر في نـفـسه
ـستقبل?          سأكون ليقوله في ا
شجاعـا من اجل احلقيـقة وانصاف
الـرجل رغم انـهــا تـسـتـفــز الـكـثـيـر
لكننا علينا ان نتعلم ثقافة احلقيقة
وفــتح مـغــالق الــتـعـصـب واألحـقـاد
سواء اتـفقـنـا معه عـقـائديـا وفكـريا
وعـــلــــيـــنـــا ان نــــحـــاكم افــــعـــاله ال
تـوجهـاته احلزبـية واال سـنكون في
مصيدة التعصب وقتل الرأي اآلخر
الذي ندعو خصومنا اليه الحترامه.
فالرجل تميـز بخصائل نادرة هدوء
الــشـخــصــيـة والــنــفس الـطــويل في
التعـامل مع االحداث الكبـيرة وهما
مـــوضـع خالف الـــشــــعب والـــقـــادة
فـالـبعض يـراهـمـا سـلبـيـة والـبعض
االخر إيـجـابيـة وهـذه الرؤيـة تـبدو
شهد منـطقيـة إذا حللت من خـارج ا
ـشـهـد الــسـيـاسي كـمـراقــبـ لـكن ا
لغوم بـالصراع والهيمنة الداخلي ا
وتـدخالت الدول حتـتاج الى الـصبر
واحلــذر والـــتــأني مـن اجل تــقـــلــيل
اخلـســائـر. وكــمـا هــو مـعــروف فـأن
الـعــبــادي جـاء عــلى أنــقــاض عـراق

سـأقـول مـنذ الـبـدايـة لـفك االشـتـباك
وسـوء الـفهم والـتفـسـير أنـني لست
من رجال العملـية السياسية وال من
مـروجـيهـا ألنـهـا ولـدت منـذ الـبـداية
معـوقة بدستـور ملغوم ومـحاصصة
طائـفية مريـضة وبأجنـدات أجنبية
وبـثــقل مـليء بــاحلـقــد والـضـغــيـنـة
ــال وبـــروح االنـــتـــقـــام وبـــهـــوس ا
والـسـلطـة واجلـاه بدلـيل ان الـعراق
فـقـد الـقدرة مـنـذ االحـتالل وحلد االن
ـوذج و عـلى بـنـاء جتـربـة جـديـدة 
ولم يـقدم مـبـتـكـر لـلـحيـاة الـعـراقـيـة 
لـــلــعــالم ســوى جتــربــة مــخــزيــة في
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاسي يـــقـــوم عـــلى
ــوذج اقـــتــصــادي و احملــاصـــصــة 
واســتـــثــمــاري قـــائم عــلى الـــســرقــة
ورفع مـــنــســوب الـــفــقــر والــفـــســاد 
وتـــهــد مــا تـــبــقى مـن االقــتــصــاد
حــــتى دخـــلـــنـــا في آخـــر الـــعـــراقي 
يـة من حيث الـفقر الـتصـنيـفات العـا
ــــعــــيــــشــــة واآلمـن والــــنــــظــــافـــة وا
زيـد منـها في لنـنتـظـر ا والشـفـافيـة 

قابل األيام ! 
وعـنـدمـا أقـول هـذا الـكالم لـيس هـو
ا ا يحـدث للـعراق الذي لـطا تـشف 
انتـميـنا وأحـببـنا وافـتخـرنا بـكل ما
ــــا هـــو حـــزن عــــلى وطن ال فــــيه ا
يسـتـحق هـذا التـنـكيل به وبـقـاماته
وحـــضــارته وعـــبــاده هـــذا الــعــراق
الـطار الـذي صـار يـخـتـطف أبـناءه
ويــســتــرقـــهم ويــبــيـــعــهم في ســوق
الـنخـاسـة الـعـراق الذي اسـتـوطـنته
جــيــوش من الــهــمج تــدمــر وتــفــجـر
وتقتل حـتى أتذكر قـول الشاعر (في
عيـوني دمعتـان دمعة أطـوي بها ذُلّ
كان ودمعة أخرى ألحزان الزمان). ا
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وعــنـدمـا نــتـحـدث عـن واقع الـعـراق
فـأنـنـا نـتـحـدث عن سـيـاسـيي الـبـلد
فقد علـمتنا احلياة وجتـاربها مثلما
ــســؤولـ قــال قـائــد ســيــاسي ان ا
نـــوعــان. الــنـــوع األول هم مــفـــاتــيح
اخلـــيـــر. يــحـــبـــون خــدمـــة الـــنــاس.
سـعادتـهم في تـسـهـيل حيـاة الـبـشر.
وقـيمـتـهم فـيمـا يـعطـونه ويـقـدمونه.
وإجنــازهم احلـــقــيـــقي في تـــغــيـــيــر
احلـيـاة لألفـضل. يـفـتـحـون األبواب
ويـقـدمـون احلـلـول. ويـسـعـون دائـماً
ــنـــفــعــة الـــنــاس والــنـــوع الــثــاني
مـغالـيق لـلـخيـر. يـصعّـبـون اليـسـير.
ويــقـلّـلــون الـكــثـيــر. ويـقـتــرحـون من
اإلجــراءات مـا يــجـعل حــيـاة الــبـشـر
أكـثـر مـشـقـة. سـعـادتـهم في احـتـياج
الــنـــاس لــهم ووقــوفــهـم بــأبــوابــهم
وعـــلـى مـــكـــاتـــبـــهم. ومن ســـوء حظ
الـعـراق انه فاز بـالـنوع الـثـاني الذي
غــلق مـنـافـذ احلـيــاة وابـتـكـر أنـواع
أساليب الـقمع والقتل وتـف بأثارة
الـطـائـفــيـة وأسـالـيب فــنـون الـنـهب
والسـرقـة وضـيـاع األرض وابـتـكار
قـتل احلــيـاة واحلـريــة حـتى أصـبح
الـسـيـاسي الـعـراقي مـاركـة مـسـجـلـة

ــــصــــالح واثــــبـــات هي مــــعـــركــــة ا
الوجـود فـقد كـانت الـدولة الـعـميـقة
حتـــاول عــرقـــلــة جـــهـــود الــعـــبــادي
وافـشـاله ألهداف شـخـصيـة ومـنعه
شهـد العراقي كشخصية من تسيد ا
مـحرر ومـنتـصر بـسبب عـقد الـفشل
واالخـفاق واخلـسـائر الـتي مني بـها
الـسـابقـون. كـمـا بدأت تـتـعـمق فـكرة
الـتــنــاحــرات الـســيــاســيـة وثــقــافـة
ـــاء الـــعـــكـــر خلـــلق الـــصـــيـــد في ا
االزمـات بـ الـعـبـادي وبـعض قـوى
احلـــــشــــــد من جــــــانب واحلــــــشـــــد
واجلـيـش من جــانب آخــر. وحـاولت
واقف هذه الـدولة برمـوزها تأز ا
وافــتــعــال االزمــات بــهـدف تــشــويه
صـــورة الــــعــــبــــادي واخــــراجه من
ــرشـــحـــ ومــنـــعه من مـــنـــطــقـــة ا
احلصول عـلى الوالية الثـانية. وهذا
مـا حــدث في افــتـعــال او اســتـثــمـار
تــظــاهــرات الــبــصــرة بــعــد ان كــان
مرشحا قـويا للوالية الـثانية. ويبدو
ان الـــتـــظـــاهـــرة حتـــمل الـــغـــازا في
تــوقـيـتـهـا واســالـيـبـهـا ومــطـالـبـهـا
واستـغالال حلاجـات الناس وكـبتهم
الـنـفسي وتـفجـير غـضبـهم. وهذا ال
يـعـني نـقـد الـتظـاهـرة فـهي حق من
حـــقــوقـــهم الـــدســـتــوريـــة لـــكــنـــهــا
ـنـهـجـة وفق اسـتـثـمـرت بـطــريـقـة 
سياقـات التحـريض واالعتداء حتى
ــتــظـــاهــريـن شــعـــروا بــوجــود ان ا
مـجمـوعـات كـانت هـدفهـا الـتـخريب
وتـغـييـر مـسـارهـا بـفـعل فاعـل. لذلك
بــدأت نـــغــمــة (االســـتــقــالـــة) تــأخــذ
طـريــقـهــا في احلـضــور الـســيـاسي
وبـدأت معـهـا حتالـفات من نـوع آخر
ب سائرون والفتح وانعقاد جلسة
ان حـول البـصرة الـتي اتخذت لـلبـر
مـسـارا آخـر هي مـحـاكـمـة الـعـبادي
بــطـريــقــة ذكــيــة بـعــد ســلــســلـة من
ـكــائـد انــتـهت بـنــهـايـة ـصــائـد وا ا
ســريــعــة وغــيــر مــتــوقــعــة لــلــواليـة

الثانية.       
وهــــكــــذا حتــــالف االقــــربــــون عــــلى
العـبـادي مـثلـمـا انسـحب األصـدقاء
االمــريــكـــان من تــرشــيــحه بــعــد ان
وصـلـتـهـم رسـالـة واضـحـة بـأن نـفط
الـبصـرة مـهدد بـاالحتـراق والبد من
اسـتــعــجــال الــتـرشــيح لــلــرئــاسـات
الـثالثــة وبـاألخص رئـاســة مـجـلس
الـوزراء وهكذا اسـتطـاعت إيران ان
حتـقق مـا تـريده فـي إيجـاد رئـاسات
تتـناغم مـع مصـاحلهـا وتـثبت انـها

الالعب الرئيسي في العراق.    
…QłUH*« W¹UN½

امــا الـعـبــادي الـذي خـانــته جتـربـته
الـسـيـاسيـة وفـنـون الـلعـبـة ومـكـائد
الـــغـــدر فـــلـن يـــكن يـــتــــوقع هـــكـــذا
سيناريـوهات مفاجئـة. وكان يستعد
لـلـوالية الـثانـية بـعد ان اوقـعوه في
مصيدة سياسية اشتركت فيها دول
ا يـنـتهي وحتـالـفات وأصـدقـاء ور
ــــطــــاف الى اســــتــــيــــزار وزارة به ا
سياديـة او منصب كبـير في الدولة
إذا وافق عـلـيـهـا. لـكن الـسـر الـكـبـير
الــذي بـقـي لــغــزا هـو إصــراره عــلى
البقاء في حزب الدعوة وعدم رغبته
احلـــفــاظ عـــلى اســـتـــقاللـــيـــته رغم
الـــدعـــوات الـــكـــثـــيـــرة من الـــشـــعب

نظمات واألحزاب والدول.  وا
ا كـانت هذه االسـتقاللـية حتقق ور
له الـنجـاحات الكـثيرة عـلى الصـعيد
الـــشـــعـــبي واالنـــتـــخـــابي. ومع ذلك
نـنتـظر ما يـكشـفه لنـا في قادم األيام
من مفاجآت غيـر التي ذكرتها تلوي
لــهـا االعــنــاق وتـخــرس امــامــهـا كل
االلـــــســـــنـــــة!                             

                                          
ي واعالمي { أكاد

اجملـتمع بلـقاحات مـلوثة بـالطائـفية
والـــتــعــصـب والــكــره. فـــأعــاد االمن
لــلــمـــدن بــعـــد ان أصــبـــحت مــزارع
للمـوت والتفجـيرات واالحقاد حتى
ــواطن يــيــأس من حــال بــلـده كــاد ا

األمني.  
يكفي اليوم تذكير العباد ومشكلتنا
ان نــنــسـى بــســـرعــة ان الـــعــبــادي
عــنــدمـا اســتـلـم الـواليــة االولى كـان
الـبـلـد في خــبـر كـان وكل شيء فـيه
في الـهاويـة فال تنـظيمـات حكـومية
تـســتـجب لــلـعـمـل وال مـدن تـبــتـهج
بــأفـراحـهــا والعـبـاد يــتـجـولـون في
مــدن اخلــراب والـكل يــنــتـظــر قـدره
ومــوته. كـــانت مــدن الــعــراق كــلــهــا
مـنكـوبة بـاخلراب واحلـزن. ولم تكن
احلـيـاة بـهــا اال خـربـة في ظــلـمـتـهـا

ووحشتها وفقرها!  
فمـا الذي حدث للـوالية الثـانية وما
الــذي ابـعــدهــا عن الــعــبــادي وهـو
ـنـجـزات التـي لو صـاحب كل هـذه ا
قارنـاها مع قبـله لكان الـرجل اليوم
هـــو صــاحب الــواليــة الـــثــانــيــة بال
مــنــازع?  اجلــواب بــاخــتـصــار ألنه
ـنـجـزات الـتي كــانت مـلـيـئـة حــقق ا
ـتشابـكة وكان ـصالح ا بـاأللغام وا
إليـراد لهـا ان تنـتهي بـهذه الـسرعة
صـالـح واألهداف. االبـعد حتـقـيـق ا
ولــنــتـــذكــر مــا جــرى فـي عــمــلــيــات
مـــحـــاربـــة داعش وقـــراءة مـــا قـــيل
وكـــتب ألن هـــنـــاك كـــانت أجـــنــدات
خـــارجــيـــة وداخــلـــيـــة مــعـــا. كــانت
تحدة االمـريكية لها أكثر الواليات ا
من وجه في الـتـعامل مع داعش ألن
داعش كما اعترفت وزيرة اخلارجية
االميركيـة السابقة هـيالري كلينتون
في كـتــابـهـا (خـيـارات صـعـبـة) بـأن
(االدارة االمـيـركـيـة قـامت بـتـأسـيس
مــجـامــيع داعش لــتـقــسـيم مــنـطــقـة
الـشـرق) مـثلـمـا كـانت أداة لـتـفـتيت
الدولة الـعراقيـة وأضعاف اجليش
وتـفـكـيك اجملـتـمـع طـائـفـيـا وقـومـيـا
ودينـيا. فـقـد كانت تـصـريحـات قادة
ـواقف اجلـيـش األمـريــكي تــؤجج ا
وتــصـنع احلـروب الـنـفــسـيـة بـهـدف
زرع الـــيــاس فـي نــفـــوس أصـــحــاب
القرار العراقي مثلما كانت تدعمهم
حتـت مـســمــيــات(اخلــطــأ) من خالل
ؤن عليهم وضرب رمي األسلحة وا
اجلـيش إذا اقـتـضـى االمر فـي حـالة
حمـايتـهم بل انهم نـقلـوا مقـاتلـيهم
ــوصل بــطــائــرات وعــوائــلــهم من ا
هــلــيـكــوبــتــر إلنـقــاذهم مـن اجلـيش
ـاكــنــة الـدعــايـة الـعــراقي. وكــانت ا
االمـريـكــيـة تـعــمل بـاســتـمـرار لـزرع
اخلوف والـيأس من خالل تـقاريرهم
اإلعالميـة مـثـلمـا كـانت تصـريـحات
قــادة اجلــيش األمــريــكي تــدعم هـذه
ـاكـنـة بـالـتـصـريـحـات الـتي جتـعل ا
ــوصل وكــأنــهــا مــعــركـة مــعــركــة ا
صـعـبـة ومــصـيـريـة تــدوم لـعـشـرات
. واعــتـقـد ان حــسم حتـريـر الــسـنـ
ــوصل لــعـدة أشــهــر كـانت ضــربـة ا
لالســتــراتــيــجــيـة االمــريــكــيــة رغم
ــســانـد وجــود الـتــحــالف الــدولي ا
للـمـعركـة ولـكـنه حتالف لـذر الـرماد

في العيون كما يقال! 
WOł—UšË WOKš«œ  U¹b%

من هـنا بـدأ اخملـطط األمريـكي يعـيد
حساباتـه بالعبادي الـذي كان يعتقد
انه رجـل ضـــعـــيف ال يـــقـــوي عـــلى
إعـــادة الـــعــــراق الى عـــافــــيـــته ألن
الــسـيـاسـة االمـريــكـيـة ال تـريـد دولـة
ــا دولــة ـــقــراطــيـــة وا قـــويــة ود
فاشـلة مـقسـمة يـنخـر فيـها الـفساد
والـطــائــفـيــة مــثـلــمــا ال تـريــد قـادة
ــقــابل كـانت ! بـا أقـويــاء ووطــنـيــ
هنـاك معركـة داخليـة من نوع جديد
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ـزدهر اسـاس االستـقرار الـسيـاسي واالجتـماعي  تـلك هي احلقـيقـة التي ال االقتـصاد ا
يجوز جتاوزها
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تعريف مـعنى النـهوض باالقـتصاد الـعراقي : توفـير االحتـياجات الـرئيسـية لدوران عـجلة
ا يلي: تمثلة  االقتصاد ا

ـا يـؤمـن إعـادة تـشـغـيل هـذه 1- الـكـهـربـاء لــتـغـطـيـة احــتـيـاجـات الـصـنــاعـة والـزراعـة و
نزلي لعموم العراق القطاعات وكذلك تام حاجة االستهالك ا

ائية أو من حتليه مياه البحر ياه سواء من اإلطالقات ا 2- تام احتياجات العراق من ا
ـياه يـاه اجلـوفيـة لـتغـطيـة االسـتهالك الـبـشري واحـتـياجـات الـزراعة وإعـادة تـدوير ا او ا

الثقيلة لتغطية احتياجات الزراعة الى جانب األنهار ومياه التحلية 
3- تام شبكة اتصاالت الكترونية فعالة

واصالت من طرق برية وسكك حديد ومطارات وموانئ 4- إعادة تأهيل شبكات ا
عـامالت تـمهـيدا إلنـشـاء احلكـومة 5- إعادة الـنظـر بـالروتـ احلـكومي وتـبسـيط اجنـاز ا

األلكترونية
تـضـررة من داعش واحلروب ـسـاكن ا 6- توفـيـر تعـويـضات مـالـية وقـروض ألصـحاب ا

احمللية
راكز مراقـبة أمنية دن العراقـية مربوطـة  7- نشر شبـكة كاميـرات مراقبة في شـوارع ا

سريعة التدخل لتوفير األمن والشعور بالراحة النفسية 
ــسـتـشــفـيـات ـدارس وا 8- تـغــطـيـة احــتـيـاجــات مـدن وقـصــبـات الـعــراق بـحـاجــته من ا

راكز الطبية  ستوصفات وا وا
  تعتبر الفقرات اعاله العمود الفقري للـنهوض باالقتصاد وليس لنقل االقتصاد العراقي
ـتـطـورة. فـاجنـاز الـفـقـرات الثـمـانـيـة اعاله سـيـجـعل الـعـجـلة الى مـصـاف االقـتصـادات ا
سـتدام بال�تمـاد على الـقدرات الذاتـية ولـيس على االقتصـادية تـدور لتبـأ بتـوليـد النمـو ا

ايرادات النفط وعلى دور احلكومة
  وال شك بان تنفيذ وتطبيق هـذا البرنامج احلكومي هو حمل ثـقيل على احلكومة القادمة
خصوصـا بسبب متـطلبـاتة التـمويليـة الثقـيلة والـهائلة خـصوصا ان ايـرادات النفط مـنفقة
وازانـات التي ستـعد لـسببـ االول هو ضخـامة فقـرة الرواتب والرواتب مسبـقا في كل ا
التقاعدية وثانـيا بسبب ارتفاع الـكلف التشغلـية االخرى . ومن الواضح ان الفقرة االولى
غير قابلة للتخفيض بسـبب الضغوط االجتماعية الهائلـة التي تترتب عليها. اذا فالبرنامج
احلكومي وتطبيقه سيكون رهن توفير التمويل الالزم له والذي نقدره على النحو التالي

بالغ على الفترة الزمنية وكما يلي: كن توزيع هذه ا
الستة اشهر االولى 30 مليار دوالر

الستة اشهر الثانية 30 تقريبا
ـتبقيـة من عمر تبقي من اصل 153 مليار وهو 93 مليـار سيوزع علـى ثالث سنوات ا ا

عدل سنوي قدره 31 مليار احلكومة 
هـم فيـها طبـيـعي ان ما تـقـدم هو تـقـديرات قـد تـزيد او تـقل في الـتطـبـيق الواقـعي ولـكن ا
امران االول انـها حتـدد اجملاالت الـتي تـشكل مـفاتـيح الـنهـوض باالقـتـصاد والـثاني انـها
تـشخـص ضخـامـة األحـتـيـاجـات الـتـمويـلـيـة االمـر الـذي يـسـتـوجب وضع بـرنـامج موازي
الية منذ 2014 كانت في حالة عجز وازنات ا لبرنامج النهوض  لتوفير التمويل. فا

البرنامج احلـكومي لتـوفير الـتمويل لـبرنامج النـهوض باالقـتصاد الـعراقي لألربع سنوات
القامة من عمر احلكومة

ا في ذلك 1) تقـليص الـرواتب العـليـا بتـقلـيص الفـرق ب ادنى واعـلى راتب في الدولـة 
ا في ذلك وظـفـيت  ا ال يـزيـد عن عـشرة اضـعـاف ويشـمل ذلك جـميـع ا اخملصـصـات 
الـرئــاسـات  الـثـالث عـلى ان تــسـتـثــنى من ذلك اخملــصـصـات الــتي يـتــطـلــبـهــا عـمل هـذه

الرئاسات
ـوظـفــ كـالـسـيــارات واحلـمـايـات 2) تـقـلــيص االمـتـيـازات الــتي يـحـصل عــلـيـهـا كــبـار ا

ومخصصات السكن واإليفادات والعالج على نفقة الدولة لتقتصر على 
a- الرئاسات الثالث خمس سيارات وعشرة حمايات ودار سكن واحدة

b- الـوزراء ومن بــدرجـاتـهـم والـنـواب ســيـارة واحـده وخــمـســة أفـراد حـمــايـة بـالــتـنـاوب
ومخصصات ايفاد ال تزيد عن 500 $ لليوم الواحد والسفر بدرجة رجال األعمال

ـدراء الـعامـ بـدون حمـايـة  بدون سـيـارات حكـومـية يـسـتخـدمون c- وكالء الوزارات وا
سـيـاراتهـم الشـخـصـيـة مع سـائق حـسب رغـبـتـهم عـلى ان تـخـفض مـخـصـصـات األيـفاد

والسفر الى 300 $ والسفر بالدرجة السياحية
3) تقـلـيص عـدد السـفـارات  واقـتصـارهـا على الـبـلـدان ذات األهمـيـة السـيـاسـية لـلـعراق
ـوظـفـيت ـا ال يـزيـد عن ثالثه وتـقــلـيص عـدد ا ــوظـفـ الـدبـلـومـاسـيــ  وتـقـلـيص عـدد ا
ـوظـفـ احملـل ـا في ذلك احملـاسب واالعـتـماد عـلى ا االداري الـى اربعـة كـحـد اعـلى 

لسد االحتياجات الضرورية
4) رفد انظمة الكمارك والضريبة بتقنيات الكترونية متطورة بهدف السيطرة على الفساد

نظومت لرفع مداخيل الكمارك والضريبة داخل هات ا
5) ابرام اتفـاقات مع منظـمات تمـويل دولية ودول لـتقد قـروض لتمـويل  قطاع الـكهرباء

دن احملررة اء وكذلك لدعم جهد احلكومة في تمويل إعادة إعمار ا وقطاع ا
الية 6) اصدار وطرح صكوك اسالمية للتداول في سوق العراق لألوراق ا

ا يـعزز سـتغـنى عنـها لـلمـهام األمـنيـة و 7) نقل افـواج وسرايـا احلمـايات الـشخـصيـة ا
األستقرار األمني في كل انحاء العراق

قـنـعـة في احهـزة الـدولـة بالـعـمل علـى رفع انتـاجـية  . 8إطالق حمـلـة لـتقـلـيص الـعطـالـة ا
الية وارد ا القطاع احلكومي وتقليص الهدر في ا

ـطـلـوب  لـبـرنـامج الـنـهـوض بـاالقـتـصاد   نـعـتـقـد ان هـذه اإلجـراءات قـد تـوفـر الـتـمـويل ا
العـراقي ونود التـأكيـد هنـا مرة اخـرى أن تدويـر عجل األقتـصاد والـذي سيـوفر عـبر هذا
لبـرنامـج العـديد من الـوضـائف سواء بـطريـقـة مبـاشر أو غـيـرمبـاشرة  سـيـخلق حـالة من
الـسـلم األجـتمـاعـي والتـي تنـعـكس بـدورهـا عـلى الـنـظـام الـسـيـاسي  وحـالـة احملـاصـصة
والتـخنـدق الطـائـفي حيث سـيتـخلى الـشـعب تدريـجيـا عن الزعـامـات التي حـقت الطـائفـية

والفرقة اجملتمعبة
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ــنـحى الـبــلــد واســتـفــحــالــهـا لــهــذا ا
اخلطـير علـينا أوالً أن نـكون منـطقي
وأن نـبــ األسـبــاب احلـقــيـقـيــة الـتي
ســاعـدت تــعـاظم جتــارة اخملـدرات في
كن البلـد وخروجها عن الـسيطرة: و
أن نوجـز تلك األسبـاب الكثيـرة بثالثة
أسـبـاب رئـيـسـيـة يـضـاف لـهـا أسـباب
أخرى ساعدت هي األخرى في انتشار
تـلك التـجـارة الهـدامـة في العـراق. أما
األسباب الثالثة الرئيسية فهي: 

أوالً- انـشـغـال الـقوات األمـنـيـة بـبسط
األمـن والــســيــطــرة عـــلى اجلــمــاعــات
ـسـلحـة الـتي عـبثت بـأمن الـبلـد بـعد ا
الـغـزو األمــريـكي لـلــعـراق عـام 2003
عـدات احلـديثـة لـكشف وعـدم تـوفيـر ا
ــنـافـذ ـواد اخملــدرة الـداخــلـة عــبـر ا ا

داخـلـيـاً مـن خالل شـبـكـات مـحـلـية أو
ــواد طــريــقــهــا لــتــعــبـر تــكــمل تــلك ا
عـلومات احلدود لدول أخـرى. وهذه ا
دقيقة وموثقة ,ففي تقرير أعده مكتب
ــة الـتـابع اخملـدرات ومـتــابـعـة اجلـر
تحدة أكد فيه إن  3من نظمة األ ا
بـ كل عـشـرة شـبـان عـراقيـ هم من
واد اخملدرة ومع كل األسف. مدمني ا
إن هـــذه اإلحـــصـــائـــيـــة الـــرســـمـــيــة,
ــنــظــمـة والــصــادرة من مــكـتـب تـابع 
تـحدة ,وتـلك النـسـبة اخملـيـفة األ ا
ـذكور إذ الـتي أشـار إلـيـهـا الـتـقـريـر ا
تـؤشـر مـدى خـطـورة واسـتـفـحـال تلك
الظـاهرة اخلـطيرة في بـلدنـا احلبيب.
وقــبل أن نـرمي بـالــلـوم عـلى اجلـهـات
ـشكلة في احلكومـية في ما آلت إليه ا
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لم يــعــد سـراً- ومع شــديـد األسف- أن
ـرات الـعــراق أصـبح واحـداً من أهم 
جتارة اخملـدرات الدوليـة التي تـقودها
شـبــكـات دولــيـة مــحـتـرفــة في األعـوام
الـتي أعـقبت االنـفالت األمـني الـذي مر
به الــبــلــد بــعــد الــعــام  .2003وعــلى
الــرغم مـن اجلــهـــود احلــثـــيــثـــة الــتي
تــبــذلــهــا األجــهــزة األمــنــيــة بــجــمــيع
صـنـوفـهـا حملـاربـة تـلك الـتـجـارة الـتي
تـعـاظـمت واتـسـعت بـشـكل مـخـيف في
لموسة اآلونة األخيرة إال إن الوقائع ا
علـى أرض الواقع تـشيـر إلى استـمرار
واد اخملدرة للبلد سواءً لتوزع تدفق ا

فــعــالــة عــلـى وســائل اإلعالم ومــواقع
الـتــواصل االجــتـمــاعي الــتي حتـرض
ــواد عــلـــنـــاً عــلـى تــعـــاطي وتـــداول ا
اخملـــــدرة مـــــثـل مـــــا نـــــرى فـي األفالم
ــــســــلــــسالت وبــــعـض من مــــواقع وا
الــتــواصل االجــتــمــاعي الــتي تــصـور
ـواد اخملدرة هي طريق للـمتلـقي بأن ا

شكالت. اخلالص األمثل جلميع ا
ت -قـــلـــة مــــراكـــز تـــأهـــيل الـــشـــبـــاب
واقــتــصــارهـا عــلـى مـحـالت ومـقــاهي
جتـاريـة هي بـاألصل بـؤر نـشـيـطـة من
بـؤر الـتـشـجـيـع عـلى جتـارة وتـعـاطي
اخملـــدرات مــثـل مــقـــاهي الـــنــركـــيـــلــة

وصاالت األلعاب اإللكترونية. 
لـذا فــأن عـلى احلـكــومـة الـعــراقـيـة أن
تــقف وقــفـة جــادة حملــاربــة تــلك اآلفـة
الــبـغــيـضــة الـتي تــغـلـغــلت في الــبـلـد
وتبذل مزيداً من اجلهد ألبعاد خطرها
ـزيـد من عن شـبـاب الــبـلـد وفـتــيـانه 
الــدعـم لألجــهــزة األمــنــيــة اخملــتــصــة
كافحة اخملدرات ,كما وعلى مجلس
النواب العراقي أن يضطلع بدورة هو
األخــر في تـــشــريع قــانــون مــوحــد أو
تــعــديل الــتـشــريع الــنــافـذ تــكــون فـيه
ــواد ـــتــاجـــرة وتــعـــاطي ا عــقـــوبــة ا
اخملدرة شديـدة ورادعة مثل بـقية دول
الــعـــالم وصـــوالً إلى عــراق خـــالي من
شـكلـة أكثر اخملدرات قـبل أن تتـفاقم ا
عاجلة. وتخرج عن نطاق السيطرة وا

والت ح مندم.

ـــــوانئ ـــــطـــــارات وا احلـــــدوديـــــة وا
العراقية. 

ثـانــيــاً- عــدم مــواكــبـة الــتــشــريــعـات
الـعـراقـيـة اجملـرمـة لـتـجـارة اخملـدرات
لتشـريعات الدول األخـرى واقتصارها
ـة قــد تـصل أقـصى عـلى قـوانــ قـد
عقـوباتهـا للحـبس البسـيط للمـتاجرة
عـلى الـعـكس مـن مـعظـم بـلدان الـعـالم
التي شـددت من تلك الـعقوبـات لتصل

حتى لإلعدام والسجن مدى احلياة.
ثالـثاً- ضعف الـدور التوعـوي خملاطر
ـــــواد اخملـــــدرة ,والـــــذي يـــــجب أن ا
تــنـــهض به مـــجــمــوعـــة مــعــيـــنــة من
مـؤســسـات الـدولـة بــتـنـســيق مـسـبق
وحتت ســيــاســـة مــوحــدة لــتـــحــقــيق
ــنــشــود مـن تــلك احلــمالت الــهـــدف ا
التوعوية التي أثبتت في بلدان أخرى
جنـاحــهـا فـي مـحــاربـة آفــة اخملـدرات

بأوقات قياسية.
…d¼UE « rþUFð

هـذا باإلضـافة إلى أسـبـاب أخرى كـما
أســلــفت قــد تــكــون عــوامل مــســاعـدة
لـــتــعــاظـم ظــاهــرة تـــعــاطي واإلجتــار
بـاخملــدرات في بـلـدنــا احلـبــيب نـذكـر

ثال ال احلصر: منها على سبيل ا
ــــدارس أ -تـــــســـــرب األطــــفـــــال مـن ا
وانـــخــــراطـــهم لــــلـــعـــمـل في الـــورش
ـعامل ,أو تـشردهـم نحـو الـشوارع وا

. بعيداً عن رقابة ذويهم البالغ
ب -انــعــدام وجــود رقــابــة حــكــومــيـة
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