
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6207 Thursday 29/11/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6207 اخلميس 21 من ربيع االول  1440 هـ 29 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018م

¡«—“u « fOz— bO «,, UNÐ bNFð w² « Âu¹ W¾*« vKŽ Êô« s  X¹uB² « UMOKŽ

sŽ tF u?²?½ U?* d¹U?G?  d?O ?H?ð t  q¼Ë ÕU?−M? « W?³? ½ b?¹b?% Ë« b¹b?L?²? « ÷dG? ,,
ZN²M  q  w uJ(« Z U½d³ «Ë WOLM² «Ë W½“«u*«  UODF  Êô dš« rOOIðË« …d²H «

UNM  Íô d – u Ë œd¹ r Ë UN²Łö¦  Ë« UN  s¹bF*« s  lOL'«  U  U  «c¼Ë o¹dÞ

wzeł qLŽ Í« l  UOŽUL²ł«¡«œô« …u  5³¹ Íc « Í—«œô« jOD ² « ‰Ë« «c¼Ë

 U¹u Ë« b¹b% Ë« WK¹bÐ WDš Ë« qþ WDš v « ÃU²×½ s×M  U¹œUB² « U «, wK Ë«

ÁcNÐË, WO U*« œ—«uLK  h UM²*« hOB ² « ‚“U  w  Ÿu uK  U³M&,,  U¹u Ëô«

WD) q¹b³ « w¼Ë,,  dAMK  UNI¹dÞ w ,, WF¹dÝ WÝ«—œ w  UMŠd²I  ÊU  W U(«

WO Uþ«  UBOB ð ÊËbÐË …d u²  w¼Ë,w uJ(« ÃUNM*«Ë nOþ« Êô«Ë WOLM² «

Í√d «  U¼U&≈ 8

w uJ(« ÃUNM*« vKŽ  UEŠö

فـــهي صـــعـــبـــة جـــدا في هـــذه
ـعــاجلـة ـرحــلـة,,,والـبــدء بــا ا
ليس كما مقـترح او التفكير به

وبشكل مختصر ....
- البـدء بـايقـاف الـفسـاد وبكل

الطرق 
- الــتـنــبه الـى الــتـحــايل عــلى

القانون ضمن القانون
-مـعـاجلـة الـفـسـاد في اخلـارج
اوال وبـكل االشـكـال النـهاء اهم
حـلقـة وهي تهريـب مستـحقات

الفساد 
- كـما كـتبنـا في مقالـنا ...فوق
ـيول واالجتاهـات...محـاسبة ا
البـنوك والـشركـات التي قـبلت
ـبــالغ وهـو من الــفـسـاد هـذه ا

االكبر
- امـا الـفسـاد االداري فـداخلي
كن تشذيب وتـيبيس منابعة
,بــدراســة كل شــخــصــيــة عـلى
حـــدة ومــدى امــكــانــيــتــهــا في
ركـز الذي حتتله واداء ادارة ا
هـــــذا الـــــشـــــخـص الـــــســـــابق
ومـئهالتـه ومن يحـتاج يـحتاج
لـــلــتــدريـب فــيــهـــيــأ مــوضــوع

داخلي سريع لذلك
- النـطــالب بـالــضـرب بــيـد من
حــديــد الن ردة الــفـــعل تــخــلق
واقع مـواجــهــة نـحـن في غـنى
ـــرحـــلـــة وهي عـــنه فـي هــذه ا

مرحلة واضحة التقييم
- لم يـتم الـتـنـسـيق بـ خـطـة
ــنـهـاج الـتــنـمـيــة لـغـايـة 22وا
الـوزاري وكالهـمـا انـطـلـقـا من
مـــــبــــدأ صــــعب الــــتـــــكــــهن به
ـــــــــوازنــــــــة,, ومـــــــــنه,,واقع ا

__انـها عـبـارة تكـفي ان تـكون
مــنــهــاجــا ومــا يــاتي بــعــدهــا
تــفـــســـيــرله وتـــطـــبــيق لـــهــذه

اخلدمات__
وعلى راسها اسـترجاع حقوق
واطنة واطن واعطائه حق ا ا
وهـــــو االفـــــضـل مـن كل قـــــادم

والجئ ومقيم وو
ــــواطن يـــبــــدأ من كل -وحق ا
مـــكـــان واليــنـــتــهي ,يـــبــدأ من
الــقــوانــ ومن الــتــشــريــعـات
والقرارات والتوزيعات وانهاء
الـفوارق والـتفـرقـة الشـخصـية

كانية  وا
- وتـبدأ حـقـوقه من قـبل زواج
امه بــابــيه وبــرعـايــة االمــومـة
وثــــــمــــــة الـــــطــــــفـــــولــــــة وهي
دورةالتــــــــقـــــــبـل اي قــــــــطع او
التجزئة انها لكبيرة اال على?
-علـما ان هـذه اخلـطوة التـبدأ
ـواطن ابـدا بل واكـيـد تـبـدأ بـا
مـن اعــلى الـــهـــرم الــســـيــاسي
واالداري الـــــــــــشـــــــــــخــــــــــصـي
واجلمـاعي بـتـثـقـيـفه بـاحـترام
واطن النهم واطـنة و وا قيم ا

عاشو على غيرذلك 
-عـلـيه يـبـدأ الـتـغـيـيـر من قـمة
الــهــرم الــفــرديــة واجلــمــاعــيـة
والــقــانــونــيــة كــمــا ان عــبـارة
فــرض الــقــانــون مــســتــخــدمـة
بـــشــكـل جــزئي ولـــيس شــامال
وبشكل غريب جدا على جزئية
امـنـية,,هـذايـحتـاج الى تـعديل
اساسي,,وكـمانـوهـنا اعاله كم

نفقد من االمن وانواعه
- امـا مـعـاجلـة جـذور الـفـسـاد

ــطــلـوب, -الــقــسـم االول هــو ا
والــقـــسم الــثــانـي االحــصــائي
يـــحـــتــــاجـــونه لــــلـــدراســـة في
مـجـاالت عـديـدة واذااعـتـمـد او
اعطـيت نسـبة تـنفـيذ فـلله درك

يارئيس الوزراء
الحـظـات كـانت من الـسـيد - ا
ـهـدي شـخصـيـا وجاءت عـبد ا
مجـتـمـعـة من مـجـمـوع مـقاالت

كان قد اعلن عنا بها 
واكــــيــــد كــــان هــــنــــاك مــــوقف
لــوزارات ومــجــمــوعــة مــقــربــة

اداريا ارائها
ـــواطن اوال ولــــيس الـــوطن -ا
من الــنــاحــيـــة االمــنــيــة...هــذا
يعني جتنيد الطاقات للمواطن
مــاديــاومـعــنــويــااي قــانــونــيـا
واطن من ..واالكـثر تـخلـيص ا
ــســمــيــات والــبـقــاء له كــافــة ا
ــصــلـحــته وهي كــثـيــرة تـلك و
ــــســــمــــيــــات ,جــــاءت بــــعــــد ا

التغييروكانت اثناءه.
-لـم يــــــــشـــــــــرالى مـــــــــديــــــــات
الـــتــــغـــيـــيــــرســـريع مــــتـــوسط
طويل%,55 ,,,,من مـواطـنـيـنا
فـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــراء وحتــت خـط
الفـقر,االعـتنـاء باطـفالـنا خارج
الــتـصــنــيف الــدولي,نــســائــنـا
كـذلك,الــتـنــمــيـة االجــتــمـاعــيـة
كـذلك,والــبــيـئــة كـذلك ,الــتـراث
والتـعليم االبـتدائي واجلامعي
,االمن بكل اشـكاله ,نفقد االمن
ــائي الـــكــهــربــائي الــغـــذائي ا
الـتعلـيمي الصحـي االجتماعي
الــــــــــــــــــــزراعــي اخلــــــــــــــــــــدمـي

,,,,,كذلك,,,,وهي كثيرة

ــكن,,اال ان كالهــمــا اعــتــمــد
مبـدأ الرقم الـنقـدي التـخمـيني
ولــيس الـصــحـيح وان بـوادره
ضـهره في االنـخـفـاض الكـبـير
ا سيقلص في سعر النفط ,,
اوجـه الــتـــنــفـــيــذ ,,,,ولـــلـــعــلم

مكانته وليس التفاؤل فقط,,,
وعلينا التصويت من االن على
ــئـــة يــوم الــتي تـــعــهــد بــهــا ا
,,الـــــســـــيــــد رئـــــيـس الــــوزراء
,,لــغـرض الـتــمـديــد او حتـديـد
نسـبة الـنـجاح وهل له تـفسـير
ـا نـتوقـعـه عن الـفـترة مـغـايـر 
اوتــقــيــيم اخــر الن مــعــطــيـات
ـوازنـة والتـنـمـية والـبـرنامج ا
احلــكــومي كل مــنــتـهـج طـريق
وهـــذا مـــا فــــات اجلـــمــــيع من
ـعـدين لـهــا او لـثالثـتـهـا ولم ا
يـرد ولـو ذكـر الي مــنـهـا وهـذا
اول الــتــخـطــيـط االداري الـذي
يـبـ قـوة االداءاجـتـمـاعـيا مع
اي عـــمل جــــزئي اوكـــلي ,امـــا
اقـتـصاديـا فـنـحن نـحـتـاج الى
خــطــة ظل او خــطـة بــديــلـة او
حتـــديــد اولــويــات االولــويــات
,,جتـــنــبـــا لــلــوقـــوع في مــازق
تناقص للموارد التخصيص ا
ــالــيــة ,وبــهــذه احلــالــة كــان ا
مـقـتـرحــنـا في دراسـة سـريـعـة
,,في طـريــقـهـا لــلـنـشـر  ,,وهي
الـبــديل خلـطـة الـتــنـمـيـة واالن
ـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــاج اظـــــــــــيــف وا
احلكومي,وهي متوفرة وبدون

تخصيصات اظافية
تـركـزت عـلى الـقـطـاع الـنـفـطي
كـمـورد اسـاس,وعـدم امـكـانـية
دى اخلروج من الـريعيـةعلى ا

نضور. ا
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وكـان مبدء الـصعقـة لالقتصاد
عـتـمـد في دراستـنـا ناتي هـوا
على موضوع النفط ,وال نرغب
ـنـهاج احلـكومي البـحث اال با
ـوازنــة وال الـتـخـطـيط ,الن ال ا
لـــلــتــنـــمــيـــة اعــطه حـــقــيــة ان
يـتـصدرلـعالج االخـتـنـاقات في
االقـــــــتـــــــصــــــاد,,,ان لـم يـــــــكن
لالقتـصاد برمته,,,,ومن يرغب
في اخلـروج من الـريـعـيـة عـلى
مـدى الـعـشـر سـنـوات الـقـادمة
كـنه من ذلك مـاديا ولـديه مـا 

وعمليا فنحن له مؤيدون .
ÃUNM*« w  wDHM « ŸUDI « W½UJ
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نهـاج  احلكومي الى -تطـرق ا
موضـوع الـنفط في قـسـم او

. مكان
ـنــهـاج الــقــسم االول وثـيــقــة ا
الــــوزاري والــــقـــــسم الــــثــــاني
ـقترحة دد ا لحق ,اعتـمدة ا ا
لـلتـنـفـيذ او لـلـمـتابـعـة لـبعض
منـهـا وليس جلـمـيعـها ,,وهذا
مــــــــــاخــــــــــذ اداري اولـي وهـي
خـطوط عـامة اكـيد نـحتاج الى
مـنــهـاج تـفـصــيـلي اكـثـر ,فـمن
الفـقرات ال12في الـقسم االول
اعــتـمــد اثــنـ تــنــفـذ ســريــعـا

ـــدى الــطـــويل وواحـــد عــلـى ا
والتـسعـة االخريات  ,لم يحدد
لحق ـا حتددفي ا لها وقت ر
الــتـــفــصـــيــلي الزال الـــتــداخل
مـــعــمـــول به في الــصـــنــاعــات
البـتـروكـيـمـيـائـيـة ب وزارتي
النفط والصناعة حيث اعتمدة
هــذه الـصــنـاعــة مـنــهـجــيـا مع
وزارة الـــنــــفـط وهي مع وزارة
الصـنـاعة واقـعـيا اال اذا هـناك
نـاقـلـة مـشـروع حتـلـية فـكـرة ا
مـيـاه الـبــحـرلـلـحـقن في االبـار
ــشــاريع الــنـــفــطــيــة مـن اهم ا
والـسـتراتـيـجيـة والـتي التـقبل
الـنقـاش???فال خيـار وال تاخـير
ـوضـوع سيـصـبح فـجـئة الن ا
مـصـيريـشـركة الـنـفط الوطـنـية
...ومــا ادرك مـا شــركــة الــنـفط

الوطنية.
لــديـنـا ثـالث رئـاسـات,,رئــاسـة
ان اجلـمـهـوريـة ورئـاسـة الـبـر
ورئــــاســــة الـــوزراء,,تــبــ في
الـــوهــلـــة االولـى ان لـــرئـــاســة
اجلـمـهـوريـة الـيـد الـطـولى في
ـــا شــــاهــــدنـــاه من كـل شـــيئ,
مــقـــتــرحـــات من قــبل الـــســيــد
رئــيس اجلــمــهــوريــة واســعــة
جــدا,,,ونـــحــتـــاج الـى مــنـــهج
الرئاسة,,,واعتقد انه يجب ان
اليخـرج عن البـرنامج الوزاري
والــــتـــزامــــاته,,,واال نــــحن في

مازق.
ـان فـسـنـشكل امـا رئـاسـة الـبر
جلـان مـتـخصـصـة ولـكل جلـنة
مـستـشارهـا واعـمالـهاورئـاسة
الــــوزراء االكــــثــــر اســــتــــقـــرار
والـــرئــــاســـة الـــرابــــعـــة الـــتي
استحوذت عـلى مهام متداخلة
ولــــــــيـس ومن صـالحــــــــيـــــــات
لـلـرئـاســات الـثالث هي شـركـة
الـنـفط الـوطنـية ,,والـتي يـبقى
االسـم فــــقـط وتــــلـــــغى كـــــافــــة
فـــقـــراتـــهـــا االخـــرى لـــيـــصــار
لــصـــيــاغــتــهـــا وفق مــا مــبــ
ادنـــــــاه.ولـــــــيس تـــــــعـــــــديالت
فــــمن اواضــــافـــــات او حــــذف,
اخملجل ان يكون هناك برنامج
يحتاج الى تعديل وتبلغ نسبة
الـــتــعـــديل اكـــثــر من40-50%
واهم فــــــقــــــرات الــــــتــــــعــــــديل
الــتـــعــيــيــنــات الـــتي حــســمت
الشــــخـــاص هم نـــفـس الـــفـــلك
االداري الـــــــســــــابـق الــــــذي لم
يحـقق لـلـوزارة شـيـئـونـحـنفي
ـــنـــهــــاج احلـــكـــومـي نالحظ ا
الـرغـبـة في الـتـجـديـدوحـتى ال
نــــــدخـل مع االعـالمــــــيــــــ في
ـتع ,,نـؤكـد سـجـال لــطـيف و
اننا لم نـقل السلطـات فلو قلنا
الــســلــطــات لــكــنــتم الــســلــطـة
ا اخلامسة وانتم اهل لها ,,ا

الرئاسات ,,
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اما القـسم الثاني من موضوع
ـنـهـاج الــقـطـاع الــنـفـطي فـي ا
,,,انـه االقل فـي الــــتـــــعـــــدديــــة
واالكــثـــرعـــائـــديــة ,,فـــلـــلـــغــاز

بـــــانــــواعه ثــــمـــــان مــــشــــاريع
ولـلـتـصـقـيـة مـشـروع وخـمـسة
شاركـة مع الشركات تـتعلق بـا
ـشـاركة االجـنـبيـة(هـل يـعنـي ا
فــعال ,,حتــتــاج لــتــوضــيح,,ام
العمل مع شـركات اجنبية رغم
ان الــعـمل بــدء بــهـا من بــدايـة
عــام 18)ومــشــروعــ لــزيــادة
القـدرةاالنتـاجيـة والتـصديـرية
(هل االنـتاج لـغـرض التـصـدير
فــقط???الن كل مـنــهـمـا مــنـهـاج
والــــيـــــة عـــــمل) وفي مـــــحــــور

االعمار والبنى التحتية ..
خمسةمـشاريع خزانات تتعلق
ــصــافي صــغــيـرة لــلــتــخــزين 
ــــشـــروع (ونــــحـن بــــحــــاجــــة 
خـزانات عـمالقـة لـتـخزين -20
 30ملـيون بـرمـيل في البـصرة
حصـرا مع مـتفـرقـات التـخزين
االخـــــرى وذلك لـــــتـــــفــــادي اي
تــاخـــيــر في الـــتــحـــمــيل والي

سبب)
وثـالثـة حـقــول نـفــطـيــة تـطـور
بــاجلـهـد الــوطـني(رائع) ,,,الن
كلـفة انتاج البـرميل في اجلهد
الـوطـني اقل بـكـثـيـر من كـلـفته
في االنـتاج لـلـشركـات الـغربـية
ـا والــشــركــات الــصــيــنــيــة ر
تــصـل الــكـــلـــفــة الى22 دوالرا
لــلـــبــرمـــيل واالخــرى بـــحــدود
الـ 10دوالر للـبرميل امـااجلهد
الوطـني فال يـصل الى خـمـسة
دوالر فـي اعـلى االحـوال مـاهو
الــظـيــر في ان تــكـون احلــقـول
مــظــاعــفــة ولــنــا فــيــهــا مــارب
اخـــريــــوفي اخلــــتـــام نــــطـــرح
ــنـهـاج مـقــتـرحــاتـنـا لــعـمل او

احلكومة وكما يلي
ونحن اوال..الـبـيـئـة هي االهم,,
خارج التصنيف الدولي فيها
ثانيا..النه مستقر نسبي االمن

الوطني
ثالثا..البطاقة التموينية لعشر
مـــواد لـــلـــخـــروج مـن طـــائـــلــة
الــــــدواللــــــتـي حتـــــسـب عــــــلى
الـفـقـيـرة,,,مع تـشـديـد مـتـابـعة
مـسـبـبات الـتـحـويل الى مـبالغ
ــردودهــا مــقــابل احلـــصــة ال
تــضـخـمي كــبـيـر واليــسـتـطـيع
القطاع اخلاص االيفاء بتهيئة
الكميـات بشكل مبرمج وابسط
مــثـــال انه اليـــقــبـل االنــتـــظــار
خمـسة اشـهر او اكـثر لـتسوق
بــظــــــــاعــته بـــامــفــرد ونــقــاط
اخـرى التـقـبل من قـبل الـقـطاع
ـــــــســــــتــــــوردين اخلــــــاص  وا

باخلصوص
ـتـفرقـة غـير شـاريع ا رابـعـا..ا
بـرمجة والتي تـولد ما يشبه ا
بـــالـــصـــعـــقـــة في االقـــتـــصـــاد
وهــومــقــتــرحــنـا فـي الــدراسـة
البديلة للبرنامج احلكومي

خــامـســا..مـلــيـون بـرمــيل نـفط
خـــام يــومـــيــا..ســـواء كــان من
حـــصــــة الـــعــــراق في اوبك او

خارجها ,
___يــصـــفى في اخلــارج وفي

ـيـة يـسـتـقـطع من مـصـافي عـا
تـــســـويـق مـــشـــتـــقـــاته ســـعـــر
الـبــرمـيل لــيـعــود لـلــمـيــزانـيـة
ـتـبـقي يـسـد حـاجـة الـعراق وا
ــيـا ــشـتــقـات ويــبــاع عـا من ا

نتج الفائض,,ليقسم ل ا
ا-الــبــطـاقــة الـتــمـويــنـيــة ثـلث

بلغ ا
ب-تسديد الديون 

ج-تـــغـــطـــيـــة كـــلف مـــشـــاريع
الصعقة

سـادسـا..جـلب اكـثـر من اربـعة
اوخــمـســة مــصــافي بــطــاقـات
مـــخــتــلـــفــة عــلـى ان التــقل عن
125الـف بــرمــيل يــومــيــا لــكل
مــصـــفى جــديــد وتـــنــصب في
مــحــافــظــات الــعــراق االربــعــة
عـشـرللـتـصـفـية وتـتـبع طـريـقة
دوالر /بــرمــيل فـي الــتــســديــد
القـيــامـهــا وحتــول مـلــكــيـتــهـا
لــلــعـــراق بــعــد حــ ,عـــلى ان
راد التكـون بديـلة لـلمشـاريع ا
انــشـاءهـا في احملــافـظـات.. لن
يــكــون الــبــديل لــلـمــصــفى في
اخلــارج وهــذا اسـرع مــشـروع
ـــــوازنــــة تــــعـــــظــــيـم مــــوارد ا
وجملـابــهــة انــخـفــاض اســعـار
ية وقـلنا(ولنا فيها اخلام العا

مارب اخرى)
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امـا مـقتـرحـنـا االداري للـقـطاع
النفطي..فيكون كما يلي:-

اوال.. وزارة الـنفط ..وتـتـبـعـها
شــــركـــة الــــنــــفط الــــوطـــنــــيـــة

...ويصدرقانون النفط 
ثـانيـا.. وزارة الغاز ..ويـتبـعها
شـركة الـغاز الوطـنيـة..ويصدر

قانون الغاز
ثــــالـــثـــا.. وزارة الـــتــــصـــفـــيـــة
..ويـتـبــعـهـا شـركـة الــتـصـفـيـة
الـــوطـــنــيـــة..ويـــصــدر قـــانــون
ـهـام الـتـصــفـيــةوهـنـا حتــدد ا
بــشــكل مـــهــني ولــيس بــشــكل
عـــشـــوائي ومن كـل قــطـــاع من
الـقطـاعات االقتـصادية مـهمة,,
الــتــخـــصص واخلــصــوصــيــة
ـهـنــيـة فـقط الن الــعـقالنـيــة وا
ـهـنـيــة الـتـابـعــة لـهن كـبـيـرة ا

وتقام عليها دول.
ـــالـي لـــهـــذه ومـــقــــتـــرحــــنـــا ا
الـــــوزارات هــــــو.. تـــــاســــــيس
ـــصـــرف مــــصـــرف نــــفـــطـي (ا
النفطي الـعراقي)..الذي يتولى
ـاليـة للـوزارات الثالث ـهام ا ا
ــنح في الـــداخل واخلـــارج و
صالحـيـات خاصـة لفـتح فروع
في الـــعـــالم لـــتــغـــطـــيــة كـــافــة
الـنــشـاطـات من تـسـويق وبـيع
وشــــــراء اخلـــــــام الــــــعـــــــراقي
ـــشــتـــقـــات والــنـــقل ..خالل وا
الـــشــهـــر االول ســـيــصـــبح من
ـصــارف الــعــربــيـة كــبــريــات ا
ــيـة ..وبـعــد سـنــة يـدخل الــعـا

(وفيه الف مارب)
وجـــــمـــــلـــــة فـي الـــــبـــــرنـــــامج
احلــكــومي... فـي حــال تـقــيــيم
ـقـتـرحـات مـاديـا او بـالـدوالر ا

فسـنواجه صعوبـات ومعوقات
ــا تـؤدي الى فـي الـتــنــفــيــذ ر
فـــشل الـــبــــرنـــامج احلـــكـــومي
ـوازنـة واخلـطــة الـتـنـمـويـة وا

السنوية واخلمسية,,
لــهـذاكـان مـوضـوعــنـا يـخـتـلف
عــــنــــمــــا طـــرح...واالكــــبــــر من

عني كافة.. ذلك..والنتباه ا
وفي حــالــة صــعــوبــة تــطـبــيق
الـبـرامج احلـكـومـيـة الي سـبب
كـــــان وهي كـــــثـــــيــــرة ذاتـــــيــــا
وموضوعيـا بيدنا او مفروضة
عـلــيـنــا......تـفـريـغ الـكـثــيـر من
ـشــاركـة الــكـادر احلــكــومي و
هـنـيـة والنـقـابات القـطـاعـات ا
,,,وحـــــــتى االســـــــتـــــــشــــــارات
الـدولــيـة,,,لــتـهـيــئـة الــقـوانـ
واســتــكـــمــال الــقـــوانــ الــتي
تـــتـــنـــبـــاهـــا الـــدولـــة في هـــذه
ـرحــلـةواالنـتـهــاء من قـوانـ ا
مـن  قــــــوانـــــــــ الــــــقـــــــطــــــاع

االشتراكي.
غاب عن الفكر السائد في البلد
على السياسي واالقتصادي
االزمـــة الـــقـــادمـــة ..اخـــر ازمــة
كــــانت في عــــام 2008وكــــانت
ازمـــة عـــامـــة شـــمـــلت الـــعـــالم
وعـانى منهـا اجلمـيع بشكل او
بـاخــر...ونــحن مــقـبــلــون عـلى
ازمــــة اكــــبــــر بـــكــــثــــيــــر خالل
الـســنـتــ الــقـادمــتــ وفـيــهـا
اليــشــفع لــنــا اال الــنــفط اخلـام
....والن االزمـــــــــــــات دوريـــــــــــــة
ومـــــتــــقـــــاربــــة فـي الــــنـــــظــــام
الراسـمالي وتـشـتد ..هل هـناك
طروح برنامج استـباقي غير ا
اعاله ..وانــابــعــد لم نــزل غــيـر
مــتــهــيــئــ اليـــشــيئ داخــلــيــا

وخارجيا.
ــهـمـة الحـظـة ا بـقـيــنـا امــام ا
والـتي نـعـيـدهـا مـرارا وتـكرارا
نـحــتـاج الـى خـطــة ظل الجنـاز
اي خـــــــــطــــــــة فـي الــــــــبالد الن
ـية ومـتغـيرات ـتغـيرات الـعا ا
ـــنــطـــقــة ســـريــعـــة ولـــيــست ا
بــاحلـسـبــان عـلـمــا عـشـنـاه في
ـتعاقـبة فخـارجيا احلـكومات ا
لـيس لـنـا وداخـلـيـا لـيـست لـنـا
الـقـوة االقتـصـاديـة لـلـمـجـابهه

دة. واالستمرار ايا كانت ا
نـرجوعـدم اطالق التـصريـحات
جــزافــا ...لــلــعــديــد من االمــور
ومـــنــهــا ...الــبــطــالــة واجلــوع
والـتعـلـيم والتـصنـيع والـسكن
واخلــدمـات ..النــهــا تـقــلب الى
طـلـبات مـحـاسـبـةولـتـبـقى هذه
احلـكومة تـركزاكثـر على قاعدة
الــــتـــشــــريـــعــــات االســـاســــيـــة
واخملـــتــــلـــفــــة االقـــتــــصـــاديـــة

واالجتماعية في البالد
وانهااكبر من اجناز الكثير من

هام ا

 { مستشار وعضو مجلس امناء
مركز االسكندرية للتحكيم الدولي
{ عضو الهيئة االستشارية
/غرفة جتارة بغداد.
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ت بيد

والــــــعــــــنف واإلرهــــــاب عــــــلى
مـصراعيـها للـتأثيـر على عقول
الشـابات والـشبـاب وحتويـلهم
إلى أداة إجـرامــيــة حـيـث يـتم
جتـنيد األشـخاص عـبر وسائل
جــاســوســيــة إمــا تــرغــيــبـاً أو
تـرهيبـاً للوصـول إلى أكبر قدر
ــعــلـــومــات اخلــاصــة عن من ا
أشـخاص ومـؤسسـات وأجهزة
حـكــومـيــة عــدوة أو صـديــقـة 
ســـواء لــقـــاء مـــبـــالـغ أو عـــبــر
استدراج من خالل بعض نقاط

الضعف .
qzU¼ —U−H½«

 وقــد تـــطـــور مـــثل هـــذا األمــر
خالل االنـــفـــجـــار الــــهـــائل في
علومات تكنولوجيا اإلعالم وا
واصالت وثورة االتـصاالت وا
والـطفـرة الرقمـية - الديـجيتل
عــــبـــر لــــقـــاءات مــــبـــاشـــرة أو
اتــصــاالت هــاتـفــيــة أو رسـائل
بـــالــبــريــد االلـــكــتــروني أو من
خالل شـيفـرات خاصة وبـلغات
مـــخـــتـــلـــفـــة في مـــواقع عـــبـــر
الـتـواصل االجـتـمـاعي وهـكـذا
اســــتـــــدرجت بـــــعض أوســــاط
الـــشــبـــاب إلـى ســلـــوك طـــريق
الــعــنف والــقـــتل واســتــبــاحــة
الـــكـــرامـــات مـن خالل أفـــكـــار
وشــعـارات  اسـتــزراعـهـا في
الــعــقــول لــتــنــقــلــهم من عــالم
الـتـخـلـف والـبـؤس أحـيـاناً أو
عـدم الـرضـا عن مـجـتـمعـاتـهم
إلى عالم احلـقيـقة االفـتراضـية
والــديـن االفــتــراضي وذلك من
خالل مـــتـــنـــاقـــضـــات: مـــنـــهــا
مــواجـهـة مــا هـو قـائم بــالـقـتل
والتـدمير والـتفـجيـر واألحزمة

الــتــواصل االجــتــمـاعـي  فـهي
بقدر ما تلعب من دور إيجابي
فـلــهـا أدواراً ســلـبــيـة بال أدنى
ــنــظــومــة شك ولـم تــســتــطع ا
الــقـانـونــيـة احلـد مــنـهـا وذلك
تـوحشة ـة ا أحـد وجوه الـعو
حــــــيث حتــــــوّلـت من وســــــائل
تـعـارف بـ الــنـاس  لـتـسـهـيل
حـيـاتهـم وطـريقـة عـيـشـهم إلى
وسـائل دعـاية لـنـشـر الكـراهـية
واالنـتـقـام واحلـقـد بل لـتـكـون
ـسـبّب في تـدمـيـر الـعـديد من ا
الــعــائالت وهــدم اجملــتــمــعـات
بـعيـداً عن أي قـيم إنسـانـية أو
أخالقـــيــــة بـــحــــيث تـــتــــمـــكن
جـمــاعـات إرهـابـيــة جـاهـلـة أن
تـــســيـــطــر عـــلى عــقـــول نــخب
متعـلمة وتعيش فـي مجتمعات
مـتحـضّـرة وجترّهـا الرتـكاب "
الــكــبــائـر" بــاسـم دين مــزعـوم.
فــــمــــاذا يــــجــــمع األوروبي ذو
ـقراطـية الـثـقافـة الـغربـية الـد
سيحية األصول والليبرالية ا
بــتــنــظــيم الــدولــة اإلسالمــيـة?
نـــبـــادر إلى الـــقـــول إن مـــواقع
الـتـواصـل االجـتـمــاعي فـتـحت
أبــواب الـــتــعــصب والــتــطــرّف

حـ عـرفت أن كـمـبـرلي مـيـنرز
عــارضـة األزيــاء الـبــريــطـانــيـة
انــــضـــمت إلـى داعش أصـــبتُ
بـالــدهـشـة بل واحلـيـرة  وذلك
لـــســـبــبـــ  األول - مـــا الــذي
يـجــمع الـفــنـانــة الـبــريـطــانـيـة
اجلــمـــيــلـــة بــاإلرهــاب وداعش
ـــوذجــاً لـــهــا  واألمـــر لــيس
حــادثـة واحـدة عــابـرة بل كـان
جلــــــــــيـش داعـش اإلرهــــــــــابـي
عـالقــــات مـع آالف الــــنـــــســــاء
إضــــافـــة إلى الــــرجــــال الـــذين
ينتـمون إلى ثـقافـات متنـاقضة
مـع داعش? والــــثـــانـي - كـــيف
ــــــــكـن جتــــــــنــــــــيـــــــــد داعش
? أي مــــــا هي لإلرهــــــابـــــــيــــــ
الــوســائل الـتـي يـســتــخـدمــهـا
لـلـوصول إلـيـهم وإقـنـاعهم بل
لـــغـــسـل أدمـــغــــتـــهم بــــحـــيث
يــصــبـحــون أداة طــيّـعــة بــيـده
حـيث يأمرهم بتـفجيـر أنفسهم
ــئــات من وقــتل الــعــشــرات وا
الـــبــــشـــر بـــدم بــــارد وكـــأنـــهم
ــارسـون هــوايـة يــحــبّـونــهـا
ودون أدنى شــعـور بــالـذنب أو
االرتـــكــاب أحـــيــانـــاً? وأول مــا
خــــطـــــر بــــبــــالـي دور وســــائل

ـــــــســــــاجـــــــد واجلـــــــوامع أم ا
واألمــــاكـن الــــديـــنــــيــــة. ويــــتم
الــتـجـنــيـد في مــرحـلـته األولى
بـتأكـيد االلتـزام الديـني وتأدية
الــفــرائض الــديــنــيــة ثم يــبـدأ
الـعـمـل بـشـكـل تـدرّجي وهـاد
ــــفـــاهــــيـم اخلــــاصـــة لــــضـخ ا
بـالـتـنــظـيم اإلرهـابي وبـعـدهـا
تـــزيّن لـــهـم صـــورة مـــا ســـمّي
بـ"اجلــــهـــاد" لـــيــــرســـلـــوا إلى
سـوريـا أو الـعـراق أو غـيـرها .

وحــــ يــــلــــتــــحـق الــــشــــبـــاب
واقع األمـامية والـشابـات في ا
لـلـمـواجـهـة هـنـاك يـخـضـعـون
ــراتــبــيــة يــقف عــلـى رأســهـا
ــشـــايخ الــذين لــهم األمــراء وا
الـــــقــــــرار  وعــــــلـى اآلخــــــرين
االنـصـيـاع والـتـنفـيـذ. وحـسب
اعــتــرافــات قـــيــادي كــبــيــر في
تنـظيم القاعـدة كان قد  إلقاء
الـقـبض عـلـيه فـي سـوريـا قال:
إن عـملـية التـجنيـد حتتاج إلى

الـنـاسفـة لـيـتم مـقـابـله تـصوّر
احلـــيـــاة الــرغـــيـــدة بـــاجلــنس
طلق والوعد باجلنة والعدل ا
ــــتـــــخــــيّل وهــــكـــــذا يــــبـــــقى ا
واالفـــــتــــــراضي فـي احلـــــيـــــاة
واآلخــرة. لــقــد اســتــغل داعش
الـشـبـاب الـذي يـقـضي سـاعات
طـويـلـة يومـيـاً  عـلى االنـتـرنت
لــــيــــتــــحــــدث عن أوضــــاعــــهم
ويـــســــحــــبّــــهم إلـى طــــريق لم
يـرغـبـوا أن يـكـونـوا جـزءاً مـنه
يومـاً ما وهكـذا وفي حلظة ما
يـــصـــبــــحـــون جـــزءًا من عـــالم
ـة وسـفك الـدمـاء وهـذا اجلـر
مــا يـــقــوم بـه آيــديـــولــوجـــيــو
اجلـيش األلـكتـروني الذي جـنّد
أرقـاما خـيـالـية حـيث بـلغ عدد
اجملــنــدين في صــفــوفه حــسب
انية إلى  200ألف إحصائية أ
مجـنّـد سـواء عـبر الـفـيـسـبوك
والتـويـتر ويـوتيـوب وغيـرها 
وحــسـب بــعض األرقــام هــنــاك
نحو  50ألف فتاة ب 24-16
عــــامـــاً ضــــمن حــــركـــة داعش
الـعـنكـبـوتـيـة حـيث يـسـتدرجن
بــوسـائل نـاعــمـة وخـبــيـثـة من
خالل تــوجـــيه أســئــلـــة وعــبــر
نـصــائح تــقـدم لــهن من مـواقع
خــــاصـــة وتــــســـهـــيـالت بـــعـــد
اخــــتــــبــــارات لـالنــــخــــراط في
صـفوف الـتنظـيم وعبر الـلغات

التي يتحدثن بها.
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 ويــضـم اجلــيش االلــكــتــروني
خـبـراء مـتخـصـصـ لالتـصال
جموعات مباشرة سواء في
ـــــــــــدارس ــــــــــــقــــــــــــاهـي أم ا ا
واجلامـعات أم احملالت الـعامة

"تـــزكــيـــة" من أشـــخــاص ثـــقــة
ـــا يــحـــتــاج ومــعـــروفــ ور
البعض أكثر من تزكية لضمان
ـعلومات الـصحيـحة ثم تبدأ ا
التـهيـئة النـفسـية والتـعلـيمات
البس والــشــكل األمــنــيــة من ا
الـعام الذي يـنبـغي أن ال يجلب
االنتباه وعدم  إعطاء أي دليل
عــلى الــتـوجه الــديــني وصـوالً
ــتــقــدمــة لــيــبـدأ ــواقع ا إلـى ا
بــــعــــدهــــا الــــتــــدريب وضــــمن

ــعــروفــة: الــكــتــمـان ــواعظ ا ا
والــســـرّيــة واخــتـــيــار الــطــرق
األكثـر أمانـاً وبالـطبع تـقتضي
شــروط الـــعـــمل الـــســـري عــدم
الـــثــرثـــرة والـــتـــزام الـــصـــمت
أحـــيـــانـــاً وعـــدم إخـــبـــار أحــد
والــصـبـر وقــبل كل ذلك إعـطـاء
الـــضــــمــــيـــر والــــقــــلب إجـــازة
ـا حـفـظه في مــفـتـوحـة  أو ر

ثالّجة إلى األبد .
{ باحث ومفكر عربي


