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الـتـربـيـة. و حتـقـيق تـقـدم كـبـير
نـاصب العليا في التعـيينات في ا
ـانيـة. كـما تـعمل في اللـجـان البـر
حكومة إقليم كردستان بشكل جيد
وارد – مع عدم شغل حقيبة ا
الـطـبــيـعـيـة بـالـغــة األهـمـيـة بـعـد.
وأود اإلشـــارة إلى أن  3من وزراء
حـــكـــومـــة إقـــلــيـم كـــردســتـــان من
ـان الــنــســاء وكــذلك رئــيــســة بــر
ستوى االحتادي اإلقليم. وعـلى ا
لألسف لم يــتم تــعــيــ أي امـرأة
حـتى اآلن. واخلـبـر اجلـيـد هـو أن
الـتــقــدم الـذي حتــقق في تــشــكـيل
احلــكــومــتـــ في بــغــداد وأربــيل
أوجد زخمـاً إيجابياً لـلمضي قدماً
ـفـاوضــات بـ بـغـداد وأربـيل بـا
والـــذي جتــلـى من خالل تــشـــكــيل
ـــشـــتـــركـــة رفـــيـــعـــة الـــلـــجـــنـــة ا
ـكـنني أن أنـكر: إن ـسـتوى.وال  ا
سـقف الـتــوقـعـات مـرتـفع خـاصـة
ـا في ـلــفـات األســاسـيـة  – في ا
ذلك كـــركــوك وســنــجـــار وتــقــاسم
اإليـــــرادات. وفــــيــــمـــــا يــــتـــــعــــلق
ـهم أن ـوضـوع األخــيـر فـمن ا بـا
تـدرك كافـة األطراف أنه  –بدالً من
الـصراعـات السـنويـة غيـر اجملدية
ـوازنة  –سـيكـون االتـفاق بـشأن ا
الـشـامل والـدائم أكـثـر نـفعـاً. ومن
الـبـديهـي اآلن أن أكون دائـمـاً على
ـــســــاعي اســــتــــعـــداد لــــعــــرض ا
احلـمــيـدة لـلـبــعـثـة من أجل الـدفع
ـنــاقـشـات نـحـو اإلجـمـاع الـذي بـا
يـليه الـعمل.وفـيمـا يخص كـركوك
أشــعــر بــالــتـــفــاؤل إزاء الــنــوايــا
احلــســنــة  –الـــتي أبــدتــهــا كــافــة
ــعـنــيــة خـالل األشــهـر األطــراف ا
ـعاجلـة مـسألـة تطـبيع اضـية – ا
الــوضع في كـــركــوك أخــيــراً. أمــا
فيـما يـتعـلق بسـنجـار فقـد ذهبت
إلى هـنـاك في وقت سـابق مـن هذا
الـــشـــهـــر. وشــهـــدت مـــرة أخــرى
لألسـف الـدمــار الـهــائل والـتــقـدم
الـــبـــطـيء عـــلى األرض. وال تـــزال
ــتـــنــافـــســة اجلـــهــات األمـــنــيـــة ا
ــوحـــدة تــمــثل وانــعــدام اإلدارة ا
عـــوائق أســاســـيــة أمــام حتـــقــيق
التقدم. كما يؤدي هذا الوضع إلى
تـقــيـيـد الـعــمل اإلنـسـاني إلى حـد
كبـير. لهـذا أستمـر في مناشدة كل
من يشـعرون أن مكـانتهم تـتعرض
لـــلــتـــحــدي خــاصـــة الــســـلــطــات
االحتادية والـكردية. لقد آن األوان
ـصــالح احلـزبـيـة جـانـبـاً لـوضع ا
وجتــــــاوز اخلالفــــــات وإعــــــطـــــاء
األولـوية لـتـلـبـية حـاجـات الـناس

بدون مزيد من الـتأخير.
ســيـدتي الـرئــيـســة بـاحلـديث عن
االقـتصـاد  تـدرك احلكـومة بـشكل
لحة لإلصالح متزايد الضرورة ا
وعــلى وجه اخلــصــوص تــوســيع
قــاعـــدة مــصــادر الــدخـل الــقــومي
لــــتــــشــــمل مــــصــــادر أخـــرى دون
االقــتـصـار عـلى مـنــتـجـات الـنـفط
وتـعـزيـز دور الـقـطـاع اخلـاص في

احلــكــومــة الــعــراقــيـة تــولـي زمـام
األمـــور بــصــورة مـــشــتـــركــة وذلك
ـشـاركـة في تـمـويل هـذا العـمل بـا
وهــذا هـو الــصـواب. ويــسـرني أن
أنقـل لـكم بـأنه قـبل حلـظات وقـعت
احلـكـومـة الـعـراقـيـة اتـفـاق تقـاسم
الـــتـــكــالـــيف لــكـي تــبـــدأ بــتـــقــد

مـساهمـاتها فـي صندوق الـتمويل.
واسمحوا لي أن أشير بإيجاز إلى
مـــؤتــمــر الـــكــويت الـــدولي إلعــادة
إعمـار العراق الـذي انعقـد قبل عام
ونـصف تـقـريـبـاً. ويـتم اآلن تـنـفـيذ
بـرنـامـج الـتـعـافي وتـعـزيـز الـقـدرة
عــــلى مــــواجــــهـــة االزمــــات في كل
أنـــحـــاء الــبـالد. وأثــمـــرت جـــهــود
وارد مـا يـقـرب من نصف تعـبـئـة ا
ـطلـوب حتى هـذه اللـحظة. ـبلغ ا ا
وســنــواصـل تــشـــجــيع الـــشــركــاء
ائي لتمويل برنامج التعافي اإل
وتــعــزيــز الــقـــدرة عــلى مــواجــهــة
االزمــــات وخــــصـــــوصــــاً من خالل
ـــــــتــــــــحـــــــدة صــــــــنــــــــدوق األ ا

االستئماني.
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سـيــدتي الـرئـيـســة لـنـعـد اآلن إلى
السياسة

إن الـقـيادة الـعـراقـية تـعـمل بـجـهد
لالسـتـفادة من الـتـقدم الـذي حتقق
حــتى اآلن. وكــمــا نـاقــشــنــا أثــنـاء
زيـــارة اجملــلـس إلى الــعـــراق فــإن
رسم صـورة قـاتـمة لـيـس هدفـاً في
حد ذاته  –واألهم من ذلك: أنه غير
كـننـا ببـساطة مـبرَر. كـما أنـنا ال 
أن نحـكم على الـوضع الراهن دون
وضـعه فـي سـيـاق ماضـي الـعراق.
ــتـاعب الــتي امـتـدت إذ تــسـتــمـر ا
لـعـقـود في الـتـأثـيـر عـلى احلـاضـر
ولم نــر نـــهــايــة لــذلك بــعــد. ولــكن
وبنفس القدر من األهـمية علينا أال
نــقـــوم بــتـــجــمـــيل هـــذه الــظــروف
كـنـنا جـمـيعـاً أن نـتفق الراهـنـة: 
على إمكـانات العراق الـهائلة ولكن
ثـابـرة ضروريـة لـتحـقـيق أقصى ا
اسـتفادة مـن هذه اإلمـكانات. واآلن
ـــكــنـــنــا أن نـــتــوقـع أن حتــقق ال 
احلـكـومـة العـراقـيـة مـعـجـزات ب
لــيـلـة وضــحـاهـا في مــعـاجلـة إرث
ـــــاضي وحتـــــديــــات احلـــــاضــــر ا
الـكثـيرة. احلـقيـقة الـقاسـية هي أن
احلـــكــــومـــة حتــــتـــاج إلـى الـــوقت
صـالح احلزبـية الضـيقة حملـاربة ا
الـعديـدة والـقـائـمة وحتـتـاج وقـتاً
لتحقيق الـوعود. وبنفس القدر من
الـــــضـــــرورة حتـــــتـــــاج األحــــزاب
الـســيـاسـيـة وغــيـرهـا من األطـراف
إلى الـوصــول إلى تـفـاهـم مـشـتـرك
ـصــالح الـبالد بــإعـطــاء األولـويــة 
قــبل كل شـيء. وفي نــهــايــة األمـر
يــــــجب أن يـــــكـــــون واضـــــحـــــاً أن
ـكـنـهـا الـقـيـام بـذلك احلـكــومـة ال 
وحدها  –إنها مـسؤولية مـشتركة.
سـيـدتي الـرئـيـسة  –كـمـا تـعـلـمون
فــقـد  تــشــكــيل مــجــلس الـوزراء
االحتــادي بـــالــكــامل  –عــدا وزارة

مـــجــاالت شـــتى بـــدءً من تــطـــويــر
الــبـنـيـة الــتـحـتــيـة انـتـهــاءً بـخـلق
فـــرص الــعــمل. ويــنـــصب تــركــيــز
ــسـتـويـات الــنـقـاشــات في أعـلى ا
عــلى تــعــزيــز نــظم اإلدارة وإدارة
عــائـــدات الـــنــفـط بــشـــكل أفـــضل
وحـمـايـة الـبيـئـة االسـتـثـمـارية من
صرفي الفساد وإصالح الـقطاع ا
ــــزيــــد من ــــنــــاخ  لــــتــــهــــيــــئــــة ا
ـبـاشرة االسـتـثـمارات األجـنـبـيـة ا
ولـعــقـد الـشـراكـات بـ الـقـطـاعـ
الــعــام واخلــاص. وقــد بـاتـت هـذه
سألة أكـثر إحلاحاً السيـما فيما ا
يـلـوح في األفق حـدوث عـجـز أكـبر
ــيــزانــيــة بــسـبـب الــنــفــقـات في ا
ــتـزايــدة وتـقــلب أسـعــار الـنـفط. ا
وفي هــذا الــســيــاق فــإنــنـا نــحث
احلــكـومـة الـعـراقــيـة عـلى تـسـريع
وتــيــرة إصالحــاتـهــا الــهــيـكــلــيـة
وتعـزيز االقتـصاد الكـلي وحتقيق
ـالي فضـالً عن تعـزيز االسـتـقرار ا
ـــســتـــدام الــذي يـــشــمل الــنـــمــو ا
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واآلن وفــيـمــا يــتــعــلق بــاألوضـاع
الـســيــاسـيــة اإلقـلــيــمـيــة ســيـدتي
الرئيـسة ال زلنـا نعمل في أوضاع
مـــحــفـــوفــة بـــاخملــاطـــر ومع ذلك
يتـع عـليـنـا أن نشـيد مـرة أخرى
بــالــقــيـادة الــعــراقــيــة اللــتــزامــهـا
الــراسخ بـالـدبـلـومــاسـيـة مـتـعـددة
األطــراف; فـــالــقـــادة الــعـــراقــيــون
يـعملـون بتـفانٍ عـظيم دون كلل مع
اجلــهـــات الــفــاعـــلــة اإلقـــلــيـــمــيــة
ـثل بـلدهم والدولـيـة لـضمـان أن 
نـقـطـة الـتـقاء لـتـحـقـيق االسـتـقرار
ولـــيـــسـت ســـاحـــة جتـــري فـــيـــهــا
الصراعات بـالوكالة. وهم على أ
صـواب في هــذا الـتــوجه. من هـذا
ـنـطـلق يـنـبـغي عـلـيـنـا أن نـكون ا
بــعـــيــدي الـــنـــظــر وأن نـــدرك بــأن
ـكـنــهـا بـكل الـتـوتــرات الـراهـنــة 
بــســاطـــة أن تــتــســبب في ضــربــة
ـسـاعي الــوطـنـيـة هـائـلــة لـكـافــة ا
والدولية الرامية إلعادة بناء عراق
مــســتـقــر ومــزدهـر. لــذلك يــتــعـ
عـلينـا أال ندخر جـهداً لتـجنب مثل
آل. أشـعـر أيـضـا بـاالرتـياح هـذا ا
حيـال عـزم احلـكـومـة وضع جـميع
ــسـلـحــة حتت سـيـطـرة األطـراف ا
الــدولــة. وقـد لــقــيت األوامــر الـتي
صــدرت في اآلونـة األخــيـرة دعــمـا
واسع النطاق عبر مكونات الطيف
الــسـيـاسي مـا يـعــد خـبـراً طـيـبـاً
ولــكـنــنــا ال زلـنــا في بــاكــورة أيـام
ـرحلة الـتنفـيذ وسوف يـتب أن ا
التالـية على قدر كبـير من األهمية.
ـا ال شك فــيه أن سـيــاسـة عـدم و
الـــتـــســامـح مع أي طـــرف مــســـلح
خـارج سيـطرة الـدولة هي الـسبيل
لـلـمضي قـدماً. أجـل من الصـحيح
الــقــول إن بــذل مــزيــد من اجلــهـد
بـــشـــأن إصالح الـــقـــطـــاع األمـــني
ســوف يــكــون ضـروريــاً نــظـراً ألن
وجود قطاع أمني يتميز بالفعالية
ـاليـة يـعد والكـفـاءة واالسـتدامـة ا
أمـراً هــامـاً حلــمـايــة الـعــراق ضـد

التهديدات القائمة والناشئة. 
وفي ظل وجــود وزراء لــلـداخــلــيـة
والــدفــاع والــعـــدل يــحــدوني أمل
كبير في أن احلـكومة سوف تعجّل
بــإعـــادة تــشــكـــيل هــيــكـل أمــنــهــا
الــــوطــــني; مـن حـــيـث الــــبــــنــــيـــة

وارد.  والقدرات وا
وثـمـة أمر آخـر يـتـصف بـاألهـمـية
وهـــو أن يـــتم عـــلـى نــحـــو ســـريع
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ـشـترك إذ أنـها وضع آلـية األمن ا
سـتمـهد الـطـريق للـقـيام بـعـملـيات
مـــشــتــركـــة عــلى امـــتــداد احلــدود
تنازع عليها ألن غياب التنسيق ا
بـقـدر كافٍ سـيـتيح هـامش مـناورة
ـعـنى آخـر: فإن لـتـنـظيـم داعش 
تــعــزيــز األداء الــعــمـــلــيــاتي عــلى
ــيــداني بــ الــقـوات الــصــعــيــد ا
االحتاديـة وقوات إقـليم كـردستان
وإن كــان لـيس مــسـتــسـاغــاً لـكـنه

يبقى ضرورياً.
سيدتي الرئيسة 

وفي سـيـاق األمن الـوطني أود أن
أشـــيــــد بـــشـــجــــاعـــة قـــوات األمن
الـعـراقيـة; ففـي أعقـاب دحر داعش
من األراضي التي احـتلـها ال تزال
تــلك الـقــوات تـطــارد مـا تــبـقى من
ـثال مـقاتـلي داعش; على سـبيل ا
مـا قـامت به في إطـار عمـلـية إرادة
الـنــصـر الــتي نـفــذت في مـخــتـلف
أنـــــحـــــاء الـــــبـالد في األســـــابـــــيع
ـاضــيــة.وال تــزال مـســألــة إعـادة ا
ـا في ذلك أفـراد مــقـاتـلي داعش 
أســرهم من ســوريــا إلى الــعـراق
تـشـكل حتـديــاً كـبـيـراً. ولألسف لم
تــتــضـح لــنـــا بــعــد األعـــداد الــتي
سـتـعاد وتـاريخ البـدء وتـرتيـبات
الـتـحـقق من الـهـويـة والـتـرتـيـبـات
األمـنيـة و/أو مرافق االسـتضـافة
ح عودتهم. وكما أكدت قبالً إذا
سألـة على الـنحو لم تـعالج هـذه ا
مكن أن تؤثر ناسب فإنـها من ا ا
لــيـس عــلى الـــعــراق فـــحــسب بل
ـنـطـقـة بشـكل أوسع أيـضاً عـلى ا
ـهم وأبــعــد من ذلك بــكــثــيـر. مـن ا
أيــــضــــاً مالحــــظــــة أن قــــضــــايــــا
اإلجــراءات الـقــانــونــيـة الــواجــبـة
ــكن حــصــرهـا في ــســاءلـة ال  وا
قـاعـة احملـكـمـة فـقط. ويـلـزم إجراء
حـوار مـنظّم لـتـحـديـد وبـدقـة كيف
سـتتـعـامل احلـكـومة الـعـراقـية مع
هــذه الـــعــمــلـــيــة والــتـي بــدورهــا
ســتــحــدد طــرائق مــســاعــدة األ
ــتــحـدة.كــمــا أود الـتــأكــيــد عـلى ا
األهــمــيـة الــقــصـوى لــلــضـمــانـات
الــقــويــة لـالحــتــجــاز واإلجــراءات
الـقـانـونـيـة الـواجـبـة واحملـاكـمـات
الــعـادلــة. إن االمـتــثـال اللــتـزامـات
حقـوق اإلنـسـان لن يُظـهـر االلـتزام
ـساءلة فـحسب بل هو بالـعدالة وا
أيـضـاً لـبـنة ضـروريـة لـلـمـصـاحلة
والـتالحم االجـتمـاعي. واألكـثر من
ذلك ســيـقــلل مـن خـطــر أن يــعــيـد

التاريخ نفسه. 
ونحن ندرك جيداً أن تنظيم داعش
قـد اسـتـغل مجـمـوعـة مـتـنـوعة من
ــا في ذلك احملـاكـمـات ـظـالم -  ا
اجلـــــائــــرة وإســـــاءة مــــعـــــامــــلــــة
احملــتـجــزين - لـلــتـرويج ألجــنـدته
العنـيفة. وسواء أحـببنا ذلك أم ال:
في هذه الـلـحظـة الـزمنـيـة ال تزال
ـــكــونـــات تــشـــعــر الـــكـــثــيـــر من ا
بــالـــتــهــمــيـش وهــذا من شــأنه أن
يـــجــعـل الــكــثـــيــر مـــنــهـم عــرضــة
تـطرّفـة. وبالـنسـبة لي لـلرسـائل ا
هـذا أحــد أهم األسـبــاب ... إلقـامـة
ـوصل ويـسـرّني وجـود دائم في ا
ـــوصل أن أبـــلـــغــــكم أن مـــكــــتب ا
ســيـفــتح أبــوابه في مــطــلع شــهـر

أيلول.
سيدتي الرئيسة

لسـوء احلظ وكمـا ناقشت ذلك من
قـــبل فــإنه ال يـــتم الــقـــضــاء عــلى
ـتـفـشي مـبـاشـرة. وكـمـا الـفـسـاد ا
ـــرة الـــســابـــقـــة: فــإن ذكـــرت في ا
حتـقـيق نتـائج مـلـمـوسـة أمـر بالغ

ـكن أن تـكون الـدعوة األهـمـية. و
األخـــيــــرة لـــرفـع احلـــصــــانـــة عن
تهـم بالـفساد ـان ا أعضـاء البر
خـــطـــوة في االجتـــاه الـــصـــحـــيح
ولـكن أكرر إن الـنتيـجة الـنهـائية
ــطــاف. هي مــا يــهم في نــهــايــة ا
وفـيـمـا يـتـعـلق بـاالنـتـخـابـات قام
مـجـلس الــنـواب الـعـراقي مـؤخـراً
بتـعديل قانـون انتخـابات مجالس
احملـافــظـات. وال بـد لـي من الـقـول
إن بعض األحـكام تثيـر قلقـاً كبيراً
ا تـؤدي إلى استـبعاد الـعديد ور
من الـناخبـ الذين لـوالها لـكانوا
مؤهل للمـشاركة. كما أن شفافية
ـؤسسـات والـعمـلـيات ومسـاءلـة ا
ا االنـتخـابـية لـيـست مـضمـونـة 

فيه الكفاية في الوقت الراهن.
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فـي حــ أن هــذه االنــتــخــابـات –
ـتوقع اجـرائهـا في شهـر نيـسان ا
عــام  - 2020ســتــكـــون حــاســمــة
ومـــتـــأخـــرة عن مـــوعـــدهـــا فـــقــد
أوضــحت أن االنــتـخــابــات احلـرة
ــصـداقــيـة هي والــنـزيــهـة وذات ا
ــفـتــاح إلحــيـاء ثــقــة اجلـمــهـور. ا
ـعــنى آخـر: ســتـواصل الــبـعــثـة
تسلـيط الضوء على أهـمية ضمان
حـق االقـتراع الـعـام واحلـاجـة إلى
سـاءلة لـلـمؤسـسات الشـفافـيـة وا
والـعـمـلـيـات االنـتـخابـيـة وكل ذلك
أساسي جلـعل االنتـخابات شـاملة
وذات مــصــداقــيــة. واآلن ســيــدتي
الـــرئــــيـــســـة اســــمـــحـــوا لي األن
ـفـقـودين بــاالنـتـقـال الى قـضــيـة ا
الكويـتي ورعايـا البلدان االخرى
ا فقودة  مـتلكات الـكويتيـة ا وا
في ذلك احملـــفــوظــات الـــوطــنــيــة.
يسـرني أن أبلغكـم عن احراز تقدم
ـلـف يـتـمـثل في (كـبــيـر) في هـذا ا
اســتــخــراج بــعض الــعــيـنــات من
الـرفــات الــبـشــريــة في شــهـر آذار
ـاضـي من أحـد مـواقع الـدفن في ا

ـثنى العراقية والتي  محافظة ا
تـأكــيــدهـا اآلن عــلى أنــهــا تـخص
فـقودين الذين بـعض الكويـتيـ ا
كـنا نبـحث عنـهم. في ح تسـتمر
عـمـليـات حتـليل احلـمض الـنووي
عــلى الــرفـات الــبــشــريــة األخـرى.
ـكننـي أن أؤكد أيضًـا بأنه في و
وقت سابق اليـوم قامت احلكومة
العراقية بـتسليم أكثر من 40000
كــتــاب كـــويــتي يـــخص األرشــيف
األميري واحملفوظات الوطنية إلى
السلـطات الكويتـية.واآلن كما هو
احلال دائماً وضمن هذا السياق
أود أن أشــيـد بــالــتــعـاون الــبــنّـاء
ـســتــمـر بــ الـعــراق والــكـويت ا
حتت رعــايـــة الــلـــجــنــة الـــدولــيــة
ـســاعـدة ال لـلــصـلــيب األحـمــر و
تـقـدر بـثـمن من الـلـجـنـة الـثالثـية.
آمل حـقــاً أن تــمــنح االكـتــشــافـات
األخـيــرة في الـنــهـايــة بـعــضـاً من
ـفـقـودين الـعـزاء -أخـيـراً- ألسـر ا
الـــتـي نـــعــــرب لــــهـــا عـن عـــمــــيق
تـعـاطـفــنـا.سـيـدتي الــرئـيـسـة في
اخلــــتـــام أود أن أضــــيف بــــعض
بـوِدّي الــتـأكـيـد عـلى أن الــكـلـمـات
الـتحديـات الهـائلة الـتي يواجـهها
الـــعـــراق لم تــنـــشـــأ بــ عـــشـــيــة
وضــحــاهــا وال هي نــتــاج أفــعـال
عـراقـية فـقط. عـلى هذا الـنـحو لن
يـتم حلهـا بحلـول يوم غد. بـعبارة
أخــرى: يـتــوجب عـلـى الـعــراقـيـ
ضي قدماً وهـم متوحدين ويقف ا
إلى جانبهم اجملتمع الدولي.شكرا

. جزيالً

أود أن أسـتهل إحـاطتي بـاإلشارة
الى األهــمــيــة الــتــاريــخــيــة الــتي
اتــسـمـت بـهــا زيــارة اجملـلس الى
الـعراق بـتاريخ  29حزيـران. ففي
مــثـل هــذا الـــيـــوم من عــام 2014
أعـــلن تـــنـــظــيم داعـش إقــامـــة مــا
يسمى بخالفة داعش وهي ذكرى
قـاتـمة ولـكن خالل زيـارتـكم وبدال
من ذلك احـتفـيـنـا بحـريـة الـعراق
وسـيـادته وحــيـيـنـا الــتـضـحـيـات
ــهــا في اجلــســام الــتـي  تــقــد
الــقـتــال ضــد داعش. لــقــد قــدمـتم
تــــأكــــيــــدات مــــهــــمـــة وحــــظــــيت
ــواصــلــة دعـمــكم بــالــتــرحــيب 
لــلــعـراق وشــعـبـه وكـان ذلك حــقـاً
موضع تقدير كبير من العديدين!
سـيـدتي الـرئـيـسـة اآلن قـد يـكـون
عتاد أن أنتقل فوراً الى من غير ا
تـعلـقة بـالتـمويل دواعي الـقـلق ا
ولــكن مع أخــذ تــأكـيــداتــكم الـتي
حـظيت بـالـتـرحـيب في االعـتـبار
فـــإنــني أشـــعــر بــاحلـــاجــة -مــرة
أخــرى- أن أنـقـل لـكم هــواجـســنـا
ـستمـر في تمويل بشـأن النقص ا
FFS صـنـدوق تمـويـل االسـتـقرار
وكذلك خطة االستـجابة اإلنسانية
بلغ تزيد حيث توجد ثغرات في ا
عـــلى  300و 500مـــلـــيـــون دوالر

على التوالي. 
وإذا ســمــحـتـم لي أود أن أغــتـنم
هــذه الـــفــرصـــة ألعــرب عـن أمــلي
ـواصــلــة تــقــد دعم الــصــادق 

اجملـتـمع الـدولي الـسـخي. فـقد 
إحـــراز تـــقــدم بـــيـــد إن الـــطــريق
أمــامــنـا ال يــزال طــويالً ومـعــقـداً.
واآلن ونـتـيـجــة لـنـقص الـتـمـويل
سـتمر الـذي ذكرته للـتو يواجه ا
بــرنـــامج الـــعــراق اإلنـــســاني في
مــرحـلـة مـا بـعــد الـنـزاع عـقـبـات.
ثـال يتم اآلن إيقاف على سـبيل ا
خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيــة
الـــــضــــــروريـــــة وإغـالق مـــــدارس
الـنـازح وتـعـطـيل دورات توزيع
األغــذيــة. وبـاإلضــافــة الى ذلك ال
يــزال مــا يــقــرب من  1.6مــلــيــون
نــازح يــنـتــظـرون بــشــغف حتـسن
األوضـــاع والـــعـــودة الى ديـــارهم

بأمان وكرامة. 
أرجو أال تسيئوا فهمي فقد أجنز
الـكثـير من الـعمل اجلـيد من دون
شك. فـبـفـضل الـكـثـيـر الـكـثـيـر من
انـحة  بناء مساهـمات الدول ا
ــــنــــازل والــــطــــرق واجلــــســــور ا
وخــطــوط نــقـل الــطــاقــة  –وهــذه
لــيـست سـوى أمـثـلــة بـسـيـطـة من
ضـمن أمـثـلـة أخـرى عـديـدة. نـعم
فـــفي الـــوقت ذاته فـــقـــد عــاد 4.3
مـلـيـون شـخص الى ديـارهم بـيـد
إن الـــوتــيـــرة تـــبــاطـــأت وتـــكــون
تـبـقـيـة أكـثـر حدة االحـتـيـاجـات ا
في قـطـاعـات الـصـحـة والـكـهـربـاء

اء. وا
في الـــــوقت الـــــراهن وألســـــبــــاب
ـانحة من مفـهومة تـطلب الدول ا

لـست ضـد الشـباب وطـمـوحاتـهم اجلمـيـلة ولـست ضد الـطرب
وسـيقى الـراقية ـطرب ولـست ضد الـغناء فـالعـالم بدون ا وا
صـحراء جـرداء ال حيـاة فيـها والجـمال لـكنـني ضد ظـاهرة ان
يـتـحـول الـطـرب الـهـزيل في امـة الى ظـاهـرة اجـتـمـاعـيـة سـلـبـية
ـتبـقـية وتـفسـد ما تنـهش بـاألمة فـتكـاً في قـيمـها االجـتمـاعـية ا
تبقى من قيم احلياة ومباهجها الرصينة وجتعل خريطة البشر
تسـيـر  الى الوراء  فـيتـسـيد جـهـلة الـقوم جـبـهة احلـيـاة أهمـية
وحضـورا وينزل رجـال العلـم والثقـافة الى قاع اجملـتمع. حتى
رء ان واقعـنا العربي حتـول إلى حفلة تـنكرية يـتم فيها يشعـر ا
ـســاحـيق الــتـجـمــيل وشـد تــبـادل األدوار وتــخـفى الــعـيــوب 
الوجوه وتنفيخ الـشفاه وتتغير دالالت الـنحو في لغته فالفاعل
فـعول ألجـله مفـعول ـبتـدأ خبـر واجلار مـجـرور وا مـنفـعل وا
سألة في نهاية األمر لـيست فيما يعرض على السطح به ألن ا
هـو الـواقع فقـد يخـفي الـرخام سـخامـاً كـما يـقال في األمـثال
ـثل الفرنسي أن نـكشط الفسـيفساء كي لهذا عـلينا كـما يقول ا
يـتـضـح لـنـا الـطـ ومـا يــعـشش حتـته وأن نـخــتـبـر الـطالء كي
يتضح اجلوهر! واقعنا اليوم يتسيد فيه صبيان الغناء حضورا
الفتا بأغنية مريضة بـفقر اجلمال واحلياء ليصبح حديث الدول
واالعالم واجملتمعات وتفتح له أبواب الـشهرة على مصراعيها
ويـدخل مـوسوعـة (غـينـيس) في الـثراء والـقـصور بـيـنمـا باحث
عـربي واديب كــبـيـر وفــنـان مـلــتـزم  يــعـيـشــون حـيـاة الــكـفـاف
والفقر ال يـجدون لهم أحيـانا تكلـفة مراسم الدفن  ألن أفضل
ـفكـر العـربي اليـوم في هذه الـدنيـا بعـد موته مـا يحـصل علـيه ا
)! أعملوا استفتاء اال على كلمة عابرة لـها معنى عميق (مسـك
بــ شـبــاب الـعــرب وخـيــروهم بـ وظــائف الـهــنـدســة والـطب
والــذكـــاء االصــطــنــاعي والـــريــاضــيــات والــغـــنــاء والــريــاضــة
وستـجدون كم تـعيش هذه األمـة أزمة عمـيقـة في الفكـر ونايات
ـا حتـدث عـنه . وهــو واقع يـذكـرني  شـجـيـة ال تـكف عن األنـ
أنـدرسـون الــذي قـال إن االمـبــراطـور الـذي تـنــافس الـنـاس في
وصف ثيابه الطـاووسية عارٍ تمامـا! لقد اخترعنـا فقها عربيا ال
يقبل به منـطق العصر وال حتى فـقه اجلاهلية هـو فقه (تسطيح
احلــيـــاة) واســتــبـــدال قــوانـــ الــتــطـــور بــقـــوانــ الــتـــخــلف
والرياضيات بالغنـاء والذكاء االصطناعي بكرة القدم واألديب
ـغـني واالنــتـصـارات الــعـلـمــيـة الـكــبـيـرة والـبـاحث بــالـصـبـي ا
بـاالنـتصـارات الصـغيـرة لـلمـطربـ الشـبـاب الذي تـساءل يـوما
اديـبـنـا الـكـبيـر الـطـيب الـصـالح (من أين أتى هـؤالء?). بل كـدنا
ـساحـيق الـتـجـمـيل لـكي نـؤسس فـقـهـا غـريـبا نـغـلف حـيـاتـنـا 
زرى وتفاهة ما يجري نغطي فيه عيوب االمة وقباحة الواقع ا
ــاذجه الــبـــشــريــة. فــمــــن لم من تــلـــمــيع لــصــور اجملــتـــمع و
اء سـوى بركـة آسنـة يتـعذّر عـليه أن يـبصـــــــر في حيـاته من ا
شكلة يتخيل محيطا! صحيح ان مـا يجري اليوم هو انعكاس 
أكبر وقضية أعـمق لكنها هي جزء من صناعـتنا الوطنية التي
تشـارك بتهـد ما تبـقى من قيم هذه االمـة وتطلـعاتهـا وتشويه
احـالم الــشــبــاب الـــغــارق بــالــفـــقــر واالضــطــهـــاد الــســيــاسي
واجملــتـمــعي واسـتــغالل لـطـمــوحـاتــهم الـصـغــيـرة الــتي كـانـوا
يحلمون بـها ويقارنونها بـاآلخر.فالفضائيـات اليوم تبيع (حلما
مـسـتوردا) وكـأنه (وطـني مـذبوح عـلى الـطـريقـة االسالمـية )من
وتستنزف طاقات شباب اجل احلصول على مالي الدوالرات 
عاطـل ومقهـور بأحالم وردية يـريد الـظفر بـحيـاة رغيدة ومـبهرة
فأغـنيـة واحدة قـد جتـعل منه جنـما عـربيـا فوق بـأسهـل الطـرق 
وتفـتح له مطـارات الـعرب ويـتجـمهـر الـناس السـتقـباله الـعـادة 
بل تمهد له الفرصة للجلوس مع الرؤساء والوزراء كفاحت كبير 
حـتى تــتـخـيل ان مــا يـحـدث زلــزال كـبـيـر فـي الـدول ! انـظـروا
ـال والــبــهــرجــة ومـنــصــات وســائل الــتـواصل لــفـضــائــيــات ا
االجتـمـاعي كيف اسـهـمت في تـعمـيق ثـقافـة الـنجـومـية الـزائـفة
ـال الرخيص ألن شـركات البـهرجة ريـضة وحب ا والفـردية ا
زيـفة ال تـصنع مـشاهـد افتراضـية حـقيـقية وصـناعـة النـجوم ا
غـير أن مـنظم بل تـنظم صـراعا لـلديـكة فـيه قتـال بالـلحم احلي 
ـتـفرّج النـزال ال يـفـقد ريـشـا وال حلمـا هـو مـستـمـتع والـعالم ا
يشـجّع هذا الديك أو ذاك حـسب اصطفـافه. أمّا الديـكة فهي ال
ستفيدين. اليس مخجال على تدري أن دمها يدرّ أرباحا على ا
هذه االمة ان تضع مفكريها وادباءهـا ومخترعيها وباحثيها في
ـقـاعد آخـر مـقـاعـد الـقـاعـة بـيـنـمـا يـجـلس فـرخ ولـد لـتـوه في ا
ــسـؤولـ وبــهـالـة احلــمـايـات وكــامـيـرات االمــامـيـة مــحـاط بـا
شـهـد الـعربي نـافـقـة! يالـبـؤس األوطان ان يـتـصـدر ا االعـالم ا
الــيـوم مــطــرب يــنــشــر بــذاءات الـشــوارع اخلــلــفــيــة وامـراض
اجملتـمع ويـتنـقل بـطائـرات خـاصة ونـخـبنـا الـثقـافـية والـعـلمـية
ـهانة واالهمال وفقر احلال هل نذكر من تعيش غيبوبة الذل وا
ـوت ولم يـجـد من احلـكـومـات من تـنـقذه من مـات عـلى فـراش ا
ـرض ومن مـات ولم يـجـد من يسـيـر وراءه حـتى ولـو من باب ا
احلسـنـات! ألـيس عـيـبـا ان نرى هـذه الـنـخب مـشـردة في بـقاع
العالم تبحث لها عن اخلبز واألمان واحلرية وماتبقى منهم في
اوطــانـــهم يــصــارعــون مـــوت الــعــوز واالضــطــهـــاد والــتــهــديــد
ـوت.هل من االنـصــاف ان جتـتث الـنـخب ألنـهــا تـؤمن بـفـكـر وا
يتعارض مع اآلخـر فتقطع مورد مـعيشتهم او يـهددون بالنفي
وت.ماذا حل بهذه االمة التي االجباري حتت سالح التهديـد با
كـانت فـي اخلـمـسـيـنـات والـسـتـيـنـات تـتـبـاهى بـنـخـبـهـا فـكـان
العراقي يُـنسبُ الى بلد حـمورابي واجلواهري والـبياتي وجواد
ـصـري يـنسب الى بـلـد عـبد الـنـاصر سـلـيم ونـاظم الـغزالي وا
وجنيب مـحفـوظ وطه حسـ وام كلـثوم واجلزائـري الى بن بله
ليون شهيد. كم اشعر باحلزن العميق كعراقي انني انتسب وا
الــيــوم الى (فـرخ) ولــد لــتـوه وهــو من صـنـع انـابــيب الــتـلــقـيح
الـصـنـاعي ويـقـول لي أحـدهـم أنك من بـلـد الـفـرخ الـفالني! يـا
لـبؤس أوطـاننـا ان جتعل نـهيق مـطرب صـنع لنـا القـبح واجلهل
أكـثـر من شـهـرة مـفـكـر صـنع لـنـا مـجـد احلـيـاة واجلـمـال وأن

جتعل مؤخرة فنانة عربية أكثر اهمية من مقدمة ابن خلدون!
هزومة ! يا لبؤس االوطان ا
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لـلـقرار االمـريـكي بـتـفـكيـك اجليش
الـعـراقي بـعد األغـارة عـلى الـعراق
كــمـا يــســمــيــهـا االســتــاذ مــحــمـد
حــســنـ هــيــكـل   وثــالــثــهــمـا ..
اجلــيش كـان هــدفــا لــلـتــدمــيـر من
الــــبــــريـــطــــانـــيــــ واالمـــريــــكـــان
واالسـرائيـليـ لذلك كـان حلَه هو
مـخطط اسـتـعمـاري قد وجـديد 
بـغـيـة الـتـخـلص من أهم مـؤسـسـة
عــراقـــيــة مــنـــظــمــة شـــاركت مــنــذ
بــدايــتــهــا بــاحلــروب ضــد الــعـدو
الصـهـيوني ومـشـاريع االستـعـمار
االمــبــريـالي . ورابــعــاً إن االسـاءة
ـــؤســســة الـــعــريـــقــة هــو لـــهــذه ا
بـــالــــضـــرورة االســـاءة لــــلـــصـــرح
الـــوطــنـي الـــعــراقـي  وبـــالــتـــالي
ـسيء يـضـع نـفـسه في بــوتـقـة فــا
الـكـره الــوطـني الــعـام  والـنــقـطـة
الحظ كل االطراف اخلامـسـة من ا
الـسـيـاسـيـة احلـاكـمـة إذ كـانت في
رادفات الـتشريـعية في البالد أو ا
تـعددة في السـلـطات الـتنـفـيذيـة ا
االمـاكن واالشـكــال والـسـيـاسـات 
ــؤســسـة كــلــهــا تــتــجــنب عــودة ا
الــعــسـكــريــة الـعــراقــيـة الـى كـامل
ـعروفة ومن نـظامهـا وهيـكليـتها ا
ابرزها اخلدمة العسكرية الوطنية
 أي خدمـة العلم  ولـيس مهما أن
تـكون ثالثـة اشـهـر أو سـتـة اشـهر
ـــهم أن يـــشــعــر ــا ا أو ســـنــة وإ
واطن من عمر  18عاما فما فوق ا
أن عـلّــيـة خـدمـة الــعـلم بـاجلـيش 
وهــذا األمـــر كل الــدول الـــكــونــيــة

لـكونه كّـرماً مـعجـوناً بـاخلوف من
فــرديــة الـســلــوك والـقــرارات الـتي
دائــــمـــاً مـــاتـــكــــون فـــوق الـــدولـــة

والرئاسة  وما بينهما الشعب.
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 حقا خـير مافعل السـيد عادل عبد
ـهـدي رئيس الـوزراء  ولـكن هذا ا
االجــراء يـــحـــتـــاج جملـــمــوعـــة من
سـتلـزمات  الـتنـفيـذية وبـعضـها ا
وطـنـيـة بــامـتـيـاز  أولــهـا الـعـراق
ليس مـلكا عـقاريا ألحـد  فيتوجب
أن تكـون كل االسلحـة واالشخاص
ـــســلـــحـــون أفــرادا وجـــمـــاعــات ا
واحـــزابــا وعــشـــائــر حتت الـــعــلم
الــعــراقي  وبـــأمــرة الــدولــة فــعالً
الشــكــلــيــاً  وثــانــيــهــمــا اجلــيش
الـعراقي عـبـر تاريـخه الطـويل كان
مــســتــهــدفــا من االعــداء وانــظــمـة
احلكم بـكل تـفاصـيـلهـا  فـمن هذه
االنـظـمـة من كـان يـضع جـاسـوسـا
في كل وحـدة عـسـكـريه  ومـراقـبـا
عـلى حركـات كل قائـد وحدة ولواء
وفــيـلق . بــعض هــذه االنـظــمـة بل
وتكوينـاتها ايضاً شـعرت بارتياح

خيراً مافعل رئيس وزراء العراق 
مــنع حتـرك الـطــيـران في الــسـمـاء
ا العـراقية  إال بـقرار رئاسي  و
إن هـذه الـقـضـيـة هي من أولـويات
أي دولـة حتـتـرم سـيـادتـها  إال إن
الـــعــــراق وبـــحــــكم االخــــتالطـــات
اخلارجية والتجاذبات احلصصية
ـذهــبـيـة  كــانت سـمـاؤه وارضه ا
ومـدنه مـفـتوحـة لـلـجـمـيع  الـعدو
ـسالم  والـصـديق  االرهـابي  وا
احلـرامي  وفاقـد الـشـهـيـة بـسبب
اخلــذالن من كـثــرة الـوعــود بـوطن
سعيـد . لم تعد الساحـة العراقية 
تميـز ب طائرة بـدون طيار جاءت
من تل ابـيب  أو طـائـرة امـريـكـيـة
حطت فوق  رؤوس اجلميع غصباً
عــنـــهم  أو تـــلك الـــتي جـــاءت من

طهران 
أو من دول شــقـيــقـة حتــمل رايـات
ـدن والـشوارع ودول الـفـرقـة ب ا
تعـلن رغبـتها حتـديد االماكن .  إن
االرض العراقية مفتوحة للجميع 
وهــذا األمــر أمـا بــســبب الــضـعف
وعـدم الـوالء لـلــوطن الـعـراقي  أم

لـلـعـراق مـصـلـحـة بـهـا وال لـشـعـبه
فائدة منها . 

gŽ«œ WNł«u
شكل حتى العدوان االسرائيلي وا
بــطــائـــرات مــســـيــرة ضـــد مــواقع
احلــشــد الـشــعــبي الــذي قـدم االف
الـــشـــهــــداء في مـــواجــــهـــة داعش
واالنـتــصـار لـلـعــراق  نـقـول حـتى
هــــذا الـــعـــدوان الـــذي اعـــتـــرف به
نــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو رئــــيـس الــــوزراء
االســـرائـــيــلـي  أصــبـح خــاضـــعــا
لالجتهادات والفلسفات السياسية

االنتهازية 
.هـذا الـعـدوان لم يـكن واليـكـون أن
يـحـدث دون عـلم ومـوافـقـة الـقوات
االمـــريـــكــيـــة في الـــعـــراق  وهــذه
الــقــوات بــحـكم االتــفــاقــيـة مــعــهـا
مـطالـبة بـااليجـابيـة على تـساؤالت
الــدولـة والـشــارع الـعــراقي . نـحن
نــقــدر وضع الــســلــطــة الــعــراقــيـة
احلـــرج  فـــهـي لـــيـــست قـــادرة أن
تـمـسك كل اخلـيـوط  وليس لـديـها
(الـعـافــيـة) أن تـنـهض وتـتـصـدى 
فـالــذي بـهـا يــكـفــيـهـا  ولــكن عـلى
الـعــراق بـكـل قـنــواته الـســلـطــويـة
التـشريـعيـة والتـنفـيذيـة  أن تدرك
نطـقة الشرق ـتأزم  بأن الوضع ا
نـطقـة الـعربـية االوسط عمـومـا وا
عــلى وجه اخلـصــوص اليـجـعــلـهـا
ــأمن لــكــونــهــا اخــتــارت الــنــأي
بــالــنــفس  هــذا صــحــيح لــكن من
يـجـعلـها أن تـواصل تلك الـسيـاسة
ـتـحدة االمـريـكـية وال ال الواليـات ا

الــدول اجملـاورة  فـعــلـيـهــا حـتـمـا
سلحة وفرضاً أن حتسن قواتـها ا
وتنوع اسلحتها باحدث ماانتجته
الـدول . عـلى الـعـراق أن يـلـجـأ في
ـضاد لـلطـائرات لـلدول الـتسـليح ا
الـتي تـسـتـجـيب لـطـلـبـاته  وعـلى
سـلــطـة الــعـراق أن تــوجه اسـئــلـة
حلــلــيـفــهــا االمــريــكي  فــإذاكـانت
واشـــنـــطـن جتـــعل مـن الـــســـاحـــة
الــعـراقــيــة مـســرحـا لــلــصـراع مع
ايـــــران وغـــــيـــــرهــــا  وإذا كـــــانت
اســـرائـــيل تـــضــــرب وتـــقـــــتل في
الــعــراق حتت الــعـــلم االمــريــكي 
فبـالـتأكـيـد الحاجـة لتـلك الـعالقات
والـــبــحث تـــدريــجــيـــا عن صــديق
مأمـون . احلشد الـشعبي مـؤسسة
عــسـكـريــة عـراقـيــة ضـمن اجلـيش
الـــعــــراقـي  هــــذا مــــا إقـــراره 
فـاليــحـق ألحــد فـــردانـــيــة الـــقــرار
والــتــصــرف خــارج االمن الــقـومي
الـعـراقي  واليحق ايـضـا للـسلـطة
أن تـبـقى ضـعـيفـة أو غـيـر مـهـتـمة
بحماية معسكرات ومقرات احلشد
ـقاومـة  لكون الـشعبي وفـصائل ا
ؤشرات بأن هناك وعلى وفق كل ا
حتركات مـخابراتيـة دولية وخطط
مــوصــوفــة لــدفع داعش بــالــعـودة
لــلـعــراق وشــمــال ســوريــا  وهـذا
يـحــتـاج الى فـعل عــسـكـري وطـني
شــــــامل مـن اجلـــــيـش واحلـــــشـــــد
الـــشــعــبي وقــوات االمن واجــهــزة
االســـتــــخـــبــــارات عـــلـى اخـــتالف

صنوفها .  

تـعــمل به  ثم إذا  الــعـمـل بـهـذا
النظام فـهو يعزز الوحـدة الوطنية
ويـقــضي عـلى الــفـرقــة الـطـائــفـيـة
ويـــبـــني رجـــال الـــغـــد ويـــخـــلص
هانة  . إن الشبيبة من الـشعور با
األمن القومي العراقي مـهدد فعليا
ن  واالجـواء العـراقـيـة مـفـتـوحة 
ــــواطن هـب ودب  واليــــشـــــعـــــر ا
بـحـصـانــة أمـنه الـوطـني  وسـبب
ذلك معـروف  وهو تـعدد الوالءات
والــسـيـاســات  والـكل يــشـتـغل إذ
كـان في شـمـال العـراق ونـقـصد به
كردسـتـان الـعراق أو في مـحـافـظة
الناصريـة والنجف وكربالء أو في
كركـوك وصالح الدين والـرمادي 
نعم الكل يـشتغل الضعـاف مركزية
الـدولـة الـعـراقـيـة  وجـعـلـهـا ورقة
خــالــيــة من الــضــوابط الــوطــنــيـة
نـصوص واالجـراءات احلقـوقيـة ا
عـلـيهـا في بعـض بنـود الدسـتور 
وهـذا األمــر والـسـلــوك الـسـيـاسي
اشـتغل عـليه اجلـميع مـنذ وضعت
السـطـور االولى لـلـدسـتـور  حيث
اصـبح الوطن كل الـوطن ( مـناطق
مخـتلف علـيها ) وثالث مـحافظات
ـكنـها باالتـفاق الـرضائي بـينـها 

أن تشكل حالة متفردة . 
لم يـبقـى شيـئاً خـاضعـاً لالختالف
والـصراعـات  ويـاحبـذا االختالف
صـلحة الـعراق وشعبه إيجـابيا و
ا اغـلب االحيـان التنـاقضات  وإ
مــصــلــحــيــة فـردانــيــة مــنــاطــقــيـة
ـجـمـلـهـا لـيس ومـذهـبـيـة  الـتي 


