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تـخـلـفـة ومحـاولـة تـدوير اليـوم امـام مـشـاهد الـطـبـقـة السـيـاسـيـة ا
نفايـاتها الـسياسـية والبـقاء في الـسلطـة آلخر العـمر تذكـرت (لزكة
جـونــسـون) الــذي كـان جــيـلــنـا يــعـشــقـهــا ويـكــتب عـنــهـا االشــعـار
الرومانسيـة ويتف بوضعـها على اجلسد إلزالـة االالم بسبب البرد
والـطرق اخلاطـئة للـجلسـات الطويـلة لسـماع أغاني ام والشيـخوخة 
ـصـريـة بـالـلـون األبـيض واألسـود ـسـرحـيـات ا كـلـثـوم الـطـويـلـة وا
وخطب الساسة الـرنانة ووالئم االهل واجليران الـدسمة التي يرتفع
فقـد كانت فيـها مـنسـوب الكـوليـستـرول والـسكـر الى اعلى درجـاته 
هذه اللصقة االمريـكية مثل مستشفـى متنقل ب االسر وكان الولع
فال جتد فيها مرضـا يصل الى مرحلة مـتقدمة من الهـوس النفسي 
ولم جتـد أحدا في العـائلة بيتـا اال ومعه مخـزون من هذه اللـصقات 
بل أصـبـحت لهـا من الـشـعبـيـة مـثل شعـبـية اال وجسـده مـطـرز بهـا 

النقاالت احلديثة اليوم .
لم تـرتــبط هـذه الـلــصـقــة الـعـجــيـبـة الــتي كـانت تــزيل االالم بـاألمـور
الطـبيـة بل تعـدتهـا الى االجتـماعـية فـأصبـحت رمزا من احلـدوتات
تـداولة في األمكنـة وثقافة مـؤطرة تعـكس مفاهيم ذات االجتماعـية ا
دالالت سلبية فـانتقلت من الـهوس النفسي الى الـهوس االجتماعي
ومن خالص الوجع اجلسدي الـى وجع التندر االجـتماعي فـانتقلت
الى محـيط احليـاة والـعالقات االجـتمـاعيـة فأصـبـحت اللـصقـة لعـنة
ـارسـون حـياتـهم سـلـبـا مـثل لـصـقة ابـدية عـلى األشـخـاص الـذين 
جونـسـون فـلصـقت عـلى الـبعـض هذه الـتـسـميـة ألنه كـان ثـقيال في
تكررة أو ثقيال فـي غراماته وغزله دون ان يكون من اآلخر زيارته ا
حتـى اصـبح اسم ( لـزكـة جـونـسون) بـديـال من الـكـثيـر من مـقـبـوال 
األسـماء احلـقـيـقـيـة . أتـذكـر جـيـدا في وقت الـشـبـاب والـدراسة ان
أحد األصدقاء كان مولـعا بالتحرش بـالطالبات بطـريقة مؤدبة وكان
مصابـا بهـوس نفـسي مفـاده ان ابتسـامة امـرأة تعـني له انهـا واقعة
ـا شـجـعه عـلـى اخـتـيـار هـذا الـطـريق بل كـان مـسـرورا في حـبه 

عندما ينادوه زمالئه باسم (لزكة جونسون)!
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يبـدو اليـوم ان هذه اللـصقـة حتولت الـى رمز سيـاسي بعـد ان كانت
تندرج في مجاالت الطب واالجتماع ألننا اليوم نشاهد مواقف تثير
الـضـحك واالشـمئـزاز لـطـبـقـة سـيـاسـيـة متـخـلـفـة نـشـأت بـالـصـدفة
وولدت مشوهة وجيناتها ملوثة بالفساد والعمالة وعاطلة اإلحساس
ـر الـوطنـيـة لذلك تـراها فـي بالدة عنـدما بالـكـرامة ومـصابـة بـزها
ـصـابـة بـسـرطان يـدعوهـا الـعـبـاد الى الـرحـيل فـتـتـضخم غـددهـا ا
العـنجـهـية الـزائـفة وجتـد نفـسـها أكـبـر من اجلمـهور وأكـثـر وطنـية
ـقـراطيـتـهـا  وادعائـهـا حق تـمـثيل منـه ومع ذلك تتـبـجح عـلـينـا بـد
وبـانـهـا صـاحـبـة الفـضل في االخـرين بأسـلـوب الـتـنـطع واالحـتـيال 
رغم ان جهادها األكـبر اجمليئ على دبـابة الصديق (حترير العـراق)
سـروق والطـعام احلـرام  مقـدما لهم ـأوى ا احملتل الـذي وفر لهم ا
الـعــراق وأهــله عــلى طــبق من ذهب مـن اجل ان يـدمــروه بــاإلنــابـة 
ــزقـا ووضــائــعـا ويــنـخــروا  الــوطن وتــردديه  ويـفــســدوا األرض 
حـتى أصبـحت الوطـنيـة صنـاعة يـدريهـا الكاذب الجتـثاث روح اهله 
ـنـافق .لـذلك يـخـرج عـلـيـنا الـسـيـاسي األبـله لـيـعـلن تـشـدقه بـحب وا
الـوطن كـذبـا وزورا الن لـديه وطن اخـر يـحـتـمي به ويـقـدسه بـيـنـما
يـشــعل نـار الــفـتــنـة والــطـائــفـيــة في (وطـنه الــثـاني) ويــقـتل شــبـابه
بالـرصـاص احلي وكـوا الـغـدر ثم يـقـول لك بال خـجل نـحن أبـناء
اإلصالح والنـصر والـبنـاء والوفـاق ورواد الفـضيـلة! هل هـناك أكـثر
سـخـريــة من هـذا  مــا يـثـيــر الـضــحك ان الـكـثــيـر مـنــهم حـصل او
استعار كـذبا ونفـاقا اسم (احلاج) ومـعها (مسـبحة) الـسيد احلاج
كأنها أصبـحت ماركة سياسـية للعمـلية السياسـية فأين تذهب ترى
احلاج اجملـاهـد في مـقـرات احـزابهم واجـتـمـاعـاتـهم وداخل اسوار
الرئاسات الثالث ومكاتبهم وعندما تقول له (ياحاج) اتكل على الله
ارتاح وأسـتريح ودع الـشبـاب يحـكمـون ينتـفض بـقوة بالـرفض (ما
نعـطـيـهـا) بـالـرغم من صـراخ الشـعب الـهـادرة في الـسـاحـات تـعلن
ومع ذلك يـحـطون بقـوة بـأنـنا لن نـنـتـخبـكم وال نـختـاركم بـعـد اليـوم 
و ينـزلون بـنا كمـا الكـارثة  و يجـلسون صيـبة  على رؤوسنـا كمـا ا
نقذ عزرائيل! وال فكاك منهم اال بعمنا ا آسي  على الكراسي كما ا
بــاخــتــصـار هـم مــازالــوا يـصــرون عــلـى ان االنـتــفــاضــة من (أوالد
الشوارع) واي معارض لهم فهو خائن من أصـول بعثية وهندوسية
وصومـاليـة  وكل من يـخالف رأيـهم جـاسوس وكل مـن ليس مـعهم
فهو ضدهم وليس في الدنيـا اصوب منهم  وال احكم من قراراتهم
لـذلك طـوقت هـذه الـطـبـقة وال اطهـر مـنـهم  وال اشرف مـن اخالقـهم 
السياسية النكرة تظاهرة الشباب بالقتل واالختطاف والترويع وهي
ال تملك غير مـخالب أرنب مذعور يسكـن في خبء الهزالة والهوان
وألن عقدة الـنقص هـذه تشكل عـبئاً عـلى كيـاناتهم الـضعـيفة فـإنها
فـكـرت بـاالحـتـيال عـلـى الـواقع الـسـيـاسي اجلـديـد وااللـتفـاف عـلى
القـوان وابـراز إمـكانـياتـهـا التي ال تـرى بالـعـ اجملردة فـاجتهت
صوب من يشاطرونها في الدونية ومركبات النقص وتنفيذ مشاريع
زرع الـفـ ونــفث فـحــيح األفـاعي وبـث نـيـران احلــقـد واألسى في
لهـذا كان الفـارق كبيـراً وحاسماً بـ ثرثرة بال تظـاهرين  مجتـمع ا

طح وب طح يحرسه الصمت واإليقاع النفسي العميق.
ها األرجح أن العراقي دخل مرحلـة التنكـيل كالشاة التي لم يـعد يؤ
السلخ بعـد الذبح في اللـحظة الـتي ودع بها أثمن مـا منحـته السماء
قـراطية والطـبيـعة وهـما احلـرية واحلـلم فهـو منـذ صدق روايـات د
الـرعــاع بــدأ يـقــارن بــ مـاضــيه وحــاضـره وبــ احــواله واحـوال
الـشــعـوب االخــرى االشـد فــقـرا مــنه لـكــنـهــا لـيـسـت االكـثــر شـقـاء
واستـباحة مـثلـما اكـتشف ان الـعالم من حـوله يتـقدم في كل شيء
وهو ال يتـقدم اال في الـعمـر حيث تـنتـظره شيـخوخـة بالـغة الـوحشة

والقسوة ومستقبل مظلم. 
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كل عـام وأنتم بـخـيـر ... ولـكن عـلى مـاذا وكيـف سنـكـون بـخـير إذا
كان أصحاب السـلطة واجلاه يـقتلون مـئات اآلالف من زهور العراق
األبرياء بحـجج سخرية ?? ويـستنكـفون بأصدار بـيان اعتذار واحد
نعون الشعب من ويصرون على استخدام لزكة حجي جونسون و
اقـتـالعـهــا بـأنــواع فــنـون الــقـتل والــســاديـة ألنــهـا كــائــنـات مــلـيــئـة
ـوجـة مـثل حـثـالة بـاحلواشـي والهـوامش مـثل الـزبـد عـنـد أطـراف ا

القهوة هي مثل الصدأ على احلديد التالف.
أطرف شعار قرأته المرأة ريـفية بسيطـة وهي حتمل الفتة في ميدان
التحريـر تقول (نـكلهم نـريد عراقي يـرشحونه سـوداني). هاي شنوا

لزكة حجي جونسون!
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بغداد

ـطالـب الشـعـبـية ـنـاشـدات وا جاءت ا
ـئــات مـن هـذه بــضــرورة  انــصــهــار ا
األحزاب في بدوقة واحدة الن القواسم
ــشــتــركــة بــيــنــهــا كــبــيــره وكــثــيـرة ا
واحلــقـيــقــة  لم ولن يــســتـقــر الــعـراق
واحليـاة الـسـيـاسيـة فـيه إذا لم تـوجد
أحزاب   جـمـاهـيريـة مـشـبعـة بـاألفـكار
ــشــاريع الــوطـنــيــة اإلســتــراجتــيـة وا
أحـــزاب مــــســـتـــعـــدة  لـــلــــتـــغـــيـــر في
إسـتـراجتــيـاتـهـا الــوطـنـيـة والــفـكـريـة
وقابله للتحـديث والتطوير   حسب ما
ــصـالح الــوطـنــيـة الــعـلــيـا تـتــطــلـبه ا
ورغـــبــات اجلـــمــاهـــيــر وإرادتـــهــا الن
األوضــــاع لن تــــســــتــــقــــر مــــا لم يــــتم
التـخلص من بـعض هـذه  الكـانتـونات
والتنـظيمـات الكـرتونيـة الشبه وهـمية
الـتي تــسـمـي نـفـســهـا أحــزاب و الـتي
ابتلى بها  العراقيون  بعد ان استحق
دمج مـــثل هــذه األحـــزاب  في جـــبــهــة
واحده اوجعـلها في حـزب واحد حزب
يـكــون ظـهــيـر لــلـعــمـلــيـة الــسـيــاسـيـة
والـــنـــظـــام والـــدولـــة  وبـــســـبب هـــذه
األحزاب اضطربت العـملية الـسياسية
وانعـكست اضـطرابـاتهـا  على احلـياة
الـــعـــام لـــلــــنـــاس بـــعـــد أن تـــعـــرضت
مـــصــــاحلـــهـم اخلـــاصـــة  وثــــرواتـــهم
الوطنية إلى كل أنواع اخملاطر بعد ان
اصــبح عــدد األحـــزاب الــعــامــلــة عــلى
الساحة الوطنية العراقية   204 حزب
مـــســـجل رســـمــيـــا كـــمــا ذكـــرنـــا لــدى
مفـوضيـة االنتـخابـات أحزاب مـتنـوعة
واحلـــقـــيـــقـــة أن مــثـل  هـــذه األحــزاب
أصبـحت  تـشـكل حـقول ألـغـام وقـنابل
مــوقـــوتــة كـــون جــمـــيع أوأكـــثــر هــذه
األحـــزاب مــخـــتــرقـه من قـــبل اخلــارج
ــال الــســيــاسي والــداخل عن طــريق ا
ورجـــــال اإلعـــــمــــال واجلـــــمـــــعـــــيــــات
ــذهـبـيـة والـتــنـظـيـمــات الـطـائــفـيـة وا
والعـرقـيـة وأكـثر قـيـادي هـذه األحزاب
مزدوجي الوالء الوطني بسبب حملهم
العديـد من اجلنـسيـات األجنـبية  وإن
ـــال أصـــبح ـــلـك ا كل أوبـــعـض  من 
يقـدم التـمويل ويـتـدخل ويتـحكم بـهذه
األحزاب ويـسخـرها لـتحـقيق أجـنداته
وسيـاسـاته ومـأربه اخلـاصة عـلــــــــما
ــئــة  من هــذه األحــزاب هي ان 80 بــا
شبه منظمات مجـتمع مدني تفتقد إلى
سـمـات األحزاب ونـظـمـهـا وقـوانـيـنـها
وقـواعدهـا ومـنـطـلقـاتـهـا الـتأسـيـسـية
الــرصــيــنــة والـبــعـض مـنــهــا لــيس له
كاتب وجود جماهـيري حقيـقي عدى ا
والــيـافــطــات واإلعالنــات اخلــاصـة به

االخــــر مـن دول اجلــــوار االقــــلــــيــــمي
بـاإلضــافـة الى احــزاب وقـوى وطــنـيه
نافـذه كـانت تنـشط وتـعمل ضـمن اطر
يـة قبل االحتالل تنتظر ثقافيه واكاد
الفرصة للظهور على الساحة الوطنية
وجــــاءت الـــفــــرصـــة بــــعــــد االحـــتالل
وانـــــــــدفـــــــــعت كـل هـــــــــذه االحــــــــزاب
والتجمعات والقوى الوطنية محاولتا
اســتــثــمــار الــواقع الــوطــني اجلــديــد
والـــفــــراغ الـــســــيـــاسي وحتـت شـــتى
قـاصـد واألعـذار والشـعـارات ظـهرت ا
أحزاب كـثيـر ة منـها من رفع شـعارات
مـــقــــاومـــة االحــــتالل والـــتــــصـــدي له
وأحزاب أخرى دينية طـائفية أوعرقية
أوعــشــائـريــة وجــدت لــهــا دور كــبــيـر
ـنـاخـان الـوطـنـية بـسـبب الـظـروف وا
كما ظهرت أحزاب حاولت العمل حتت
ـصـاحلــة الـوطــنـيـة أضف شـعــارات ا
ـاركـسيـة والـقـومـية لـذالك التـيـارات ا
ـــتـــعـــددة واحلـــزبـــيـــ الـــكـــرديـــ ا
األسـاسـي ومـا تـبـعـهـمـا من جـبـهات
وتــشــكـــيالت كــرديه جـــديــدة بــعــد أن
تـــوســـعت وطـــالـت قـــائـــمـــة األحــزاب
والـقـوى الـسـيـاسـيـة حـتى وصل عـدد
األحــــــــزاب فـي الـــــــعــــــــراق وضــــــــمن
اإلحــصـــائــيـــات الــرســمـــيــة إلى 204
احـزاب مـســجـلـة بـالــتـواريخ واألرقـام
لدى مـفـوضـية االنـتـخـابات بـاإلضـافة
ـدني ـئــات من مــنـظــمـات اجملــتــمع ا
ـعـنــيـ في ـســجـلــة رسـمــيـا لــدى ا ا

مؤسسات الدولة الرسمية.
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 كـل هــــــذه األحــــــزاب والــــــتــــــيـــــارات
ـــدني عــجت ومــنـــظــمــات اجملـــتــمع ا
بــصــحــفــهــا ووســائل إعالمــهــا الــتي
شـوشت وأربــكت الـرأي الــعـام وزادت
من الــفــوضى وهي نــتــيــجــة طــبـعــيه
لغيـاب الفعل الـسياسي االسـتراتيجي
ـؤثرة واألهـداف الثـابـتـة الـواضـحـة ا
ـــــئــــــات مـن األحـــــزاب إن ظــــــهــــــور ا
والتجمعات  الغير رصينة التي تفتقد
إلى ابسط القواعد اجلـماهيرية جاءت
ـصاحلهـا ومؤكـدتا هويـتها  مهتـمة 
ـتقاطعـة مع الهوية الـوطنية الذاتية ا
ا   أثرت سلبا على األوضاع العامة
في الــبالد ونـســحـبـت عـلى تــطـلــعـات
واحـــتــــيـــاجـــات ورغــــبـــات وحـــقـــوق
ـواطـنـ عــلـمـا إن كل هـذه األحـزاب ا
والـتــجـمــعـات مـتــشـابــهـة الــشـعـارات
ال واألهداف والـبرامج أحـزاب لعب ا
الـســيــاسي الــداخـلـي واخلـارجي دور
كبير في تشكيلـها وحتريكها ومن هنا

تؤدي االحزاب اجلـماهيـرية  الوطـنية
الرصـيـنه دورا كـبـيرا في بـنـاء الـدولة
واجملـــتــمـع  وصــنـــاعــة الـــعـــمــلـــيــات
السـيـاسيـة الـناجـحـة  وأنظـمـة احلكم
وضـــبط إيـــقـــاع حـــركــة اجلـــمـــاهـــيــر
وحتـريـكـهـا  وتـعـبـئـتـهـا بـاالجتـاهـات
الشـعبيـة والوطـنيـة  وغيـاب مثل هذه
األحزاب عن ساحتنا  الوطنية   ساعد
عـــلـى تـــصـــدع  الـــدولـــة ونـــظـــامـــهـــا
السياسي واضـعف سلطـتها التـنفذية
ما اثر عـلى حاضـر ومسـتقـبل الشعب
والوطن     الن  كثـرة األحزاب  وبهذه
الــهـيــكــلـيــات  واخلــبـرات والــتــجـربه
الـسـيـاسـيه والـقــيـاديـة والـتـنـظـيـمـيـة
احملـــدوده  وبـــهــذا الـــعـــمـــر الــزمـــني
القـصـير    تـشـكل مـخاطـر عـلى وحدة
الـــــشــــعـب  والــــوطـن  وامن الـــــدولــــة
واجملـــتــــمع وبــــلـــد مـــثـل الـــعـــراق  ال
يــســتــوعب اكـــثــر من حــزبــ اوثالث
أوأربـعــة أحـزاب بــالـكــثـيــر  الن كـثـرة
األحــزاب خــاصـــتــا الــتي تـــنــقــصــهــا
اخلـــبــره الـــســيـــاســيـــة والــثـــقــافـــيــة
والــتــنــظـمــيــة والــقــيــاديــة والـتــاريخ
النضالي الوطني تصبح مصدر للقلق
والـفـوضى  واإلربـاك لـلـناس   بـسـبب
تقاطعها مع قواعد اللعبة  التي حتكم
الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة  بـاالضـافـة إلى
إربـاك عمـل احلكـومـة  وايـصـالـهـا حد
الفشل   وعـدم االستقـرار وما نواجهه
من حتديـات ومخـاطـر وخروج الـناس
الى الـــشــــارع مـــطـــالـــبـــ بـــاإلصالح
والتـنفـيـر  هوبـسبب فـوضى االحزاب
الـتي حتــكم ونـســيـطـر عــلى مـسـارات
العـملـيـة السـياسـية  بـل تسـيطـر على
ريب العراق برمته  ان عدد االحزاب ا
 اثر على احلياة السياسية   وانعكس
واطنـ اخلاصة والعامة على حياة ا
 ونال من احـتـرام األنـظمـة والـقـوان
وهيـبـة الـدولة بـسـبب الـهيـمـنـة  التي
تـمـارســهـا هـذه االحـزاب عــلى الـدولـة
بشـكل عـام والسـلطـة الـتنـفـذية بـشكل
خاص  وبـتفـاوة نسبـي ب هذا وذاك
واكـــثــر من هـــذا   يـــحــدث فـي الــبالد
وبــدون تـــوقف حــتـى الــســاعـــة  لــقــد
ظــهــرت  االعـــداد الــكــثـــيــرة من  هــذه
االحــزاب  بــعــد ان تـــغــيــرت الــلــعــبــة
السـياسـية في الـعراق ابـان  االحتالل
األمـــريــكي  بـــعـــد ان   دفع احلـــرمــان
الــســيـاسـي  في الــعــراق ابـان احلــكم
الدكتاتوري الى ظهور عـدد كثير منها
 حـيث دعم قـسم من هـذه االحـزاب من
قـبل دولـة االحـتالل نـفـسـهـا والبـعض

لألحـزاب وشــروط لـتــأسـيـســهـا مــنـهـا
مـــعـــاجلــــة وضع األحـــزاب  ان يـــكـــون
لألحزاب تمثـيل في كافة انـحاء العراق
ومن لـم يـــكـن له تــــنـــظــــيم رســــمي في
احملافـظـات يـشطب مـن قائـمـة األحزاب
إلـغـاء اي حـزب أهـدافـه وبـرامـجه غـيـر
ــتــلك أفــكــار واضــحــة اومــكـــرره وال 
واراء وبرامج ومشاريع وطنيه متميزة
ـطالب الشـعبيـة وحتقق رغبات تخدم ا
الـنـاس بـشـكل عـمــلي مـيـداني حـقـيـقي
خــاصـــة   في اجلـــوانب الــســـيــاســـيــة
والــتـوجــهــات الـوطــنــيــة   مع ضـرورة
التـأكـيـد على ابـتـعـاد الدولـة عن تـقد
إي دعم أوامــــتـــيــــازات أوتـــســــهـــيالت
لألحزاب حتى ال يتحول العمل احلزبي
وسيلة للربح والـفساد السياسي وهذه
ـعاجلـة الكم ؤشـرات  بعض األمـور وا
الهائل واإلعـداد الغـير معـقولة لـتواجد
األحزاب عـلى السـاحـة الوطـنيـة ونحن
ـــــر الــــيـــــوم بــــأصـــــعب الـــــصــــروف
والـتـحــديـات واخملـاطـر  بــعـد ان سـقط
العشرات من الشهداء في االحتجاجات
والتـظـاهـرات يـالتي مـا زالت مـسـتـمرة
ومتـصاعـدة تطـالب باإلصالح والـتغـير
في جميع سلـطات الدولة ومـؤسساتها
وفي مـــقـــدمــة ذلـك تــعـــديل الـــدســـتــور
ومــفـــوضــيـــة االنــتـــخــابـــات وقــوانــ
األحــزاب ونــحن امــام اخــتــيــار رئــيس
ـتظـاهرين ـثل رغبـات ا وزراء جديـد  
ـــســتـــوى مــا واحملـــتــجـــ   يــكـــون 
ـــــر به   مـن حتــــديــــات نــــواجـــــهه  و
وتــوتـــرات وظـــروف تــتـــطــلـب مــواقف
وطنـية وسيـاسيـة واجتـماعـية وإدارية
من الــدولــة واألحـــزاب الــوطــنــيــة وكل
الــــنـــاس   وفي مــــقـــدمــــتـــهـم حـــشـــود
ــتـــظــاهـــرين   من اجل احملــتـــجـــ وا
اإلصالح والــــتـــغـــيــــر وإعالن  احلـــرب
الــصـادقــة واحلــقـيــقــيــة عـلى الــفــسـاد
واإلرهــاب والـتــطــرف وان نــدرك إن مـا
تغلـغل ودخل النـفوس من إمـراض بعد
ان تـغـلـغـلت  ودخـلت  جـمـيع  مـفـاصل
الـدولـة وبدون اسـتـثـنـاء كـونـهـا األكـثر
واألشــــد  خــــطـــورة الن الــــكــــثـــيــــر من
ـــريـــضــة أصـــحـــاب هـــذه الــنـــفـــوس ا
ؤسـسات هم من تـواجدين في هـذه ا ا
ـتـنــاثـرة عـلى الـسـاحـة هـذه األحـزاب ا
وهم  األســاس فـي  تــدمــيـــر وتــخــريب
مؤسسات الـدولة واجملتـمع بعد ان قام
هــــؤالء الــــفــــاســــدين مـن احلــــزبــــيـــ
ـسـتـمــدين قـوتـهم مـن أحـزابـهم الـتي ا
شـكـلت  مـظالت لـفـسادهـم وألمراضـهم
ومصـاحلهـم الشـخصـيـة والذاتـية بـعد
ان قــامـوا  بــطــرد أصــحـاب الــكــفـاءات
بـشــتى الــطـرق مـن مـؤســسـات الــدولـة
ليـخلـوا لهم اجلـووبهـذه األفعـال فقـدنا
ـهـنـيـة اخملـتـصة الـكـثيـر من كـوادرنـا ا
التي انـعكس إبعـادها وتـهمـيشـها على
النزاهة وبـناء الدولة واجملـتمع وأبعاد
الكوادر الوطنـية اخملتصـة يعني إبعاد
هنية  اخملتصة وطرد األفكار العلمية ا
وهـذا يـعـني   إضـاعـة لفـرص اإلصالح
والـتـغـيــر وتـطـويـر مــؤسـسـات الـدولـة
السـياسـية واالجـتمـاعيـة واالقتـصادية

وكل هـــذه االنـــحــرافـــات واخلـــروقــات
بــســبب بــدعــة احملــاصــصــات الــغــيـر
دســتـوريــة الــتي اسـتــغــلـتــهــا أحـزاب
السـلـطـة للـتـغـلغل في جـمـيع  مـفاصل
ـهـمه واحلـسـاسة الـدولة ومـواقـعـهـا ا
ــارســـات  شــكــلت خــطــورة وهــكــذا 
كبيـره على االنتـماء الـوطني للـكفاءات
والكوادر الغير حزبيه التي ال جتد لها
مكان في سـلطات الـدولة ومؤسـساتها
ــشـاعــر الـســلـبــيـة لــهـذه  مـا يــؤجج ا
الكوادر الغير متحزبة ضد الدولة وان
مــــحـــــاصــــصــــة ســــلــــطــــات الــــدولــــة
ومؤسساتها من قبل األحزاب  التي لم
تـعــد صـاحلـة لــتـأسـيـس عـراق حـديث
وفي ظل هكذا أحزاب وكتل وحكومات
تنـحـني إمـا الريـاح واإلحـداث وتـهرب
الى اإلمـــام مــخـــلــفـــتــا وراءهـــا كم من
شاكل والكوارث واخللل بدون حلول ا
هـوالـذي اخـرج الـعــراقـيـ الـيـوم الى
ســــاحـــات االعـــتــــصـــام والـــتــــظـــاهـــر
واالحـتجـاج  بـعـد كل هـذه الـتـراكـمات
ـــرعــبـــة الــتي واإلحــداث اخلـــطــرة وا
عاشهـا الشعـب العراقي بـرمته احداث
خـــلـــقت وحـــقـــقت الـــفــاســـد والـــفـــقــر
ــرعـب  أحـداث والــتــفــاوت الـطــبــقي ا
أسقطت هيـبة الدولة  بـعد أن اخترقت
جمـيع  األنـظـمة والـقـوانـ وجتاوزت
عـلى الـدسـتـور لـقـد اقـتـنع الـعـراقـيون
ـعــانـات والـتـضـحـيـات بـعـد كل هـذه ا
واخلــــــســـــائــــــر فـي االروح واالمـــــوال
وقـضم اراضـيــنـا الـوطـنــيـة من بـعض

دول اجلوار االقليمي.
  إن الــــعــــراق  ال يـــنــــهـض إال في ظل
أحزاب وطنية رصينة كبيرة قوية  لها
قــواعـــدهــا اجلـــمــاهــيـــريــة الـــواعــيــة
نظمة احلريـصة التي تمتلك الروح وا
الوطـنية الـنزيـهة والـشجـاعة لـلوقوف
بـوجه الـتحـديـات يـعـني نـحن بـحـاجة
إلى أحــزاب تــشــكل قــيــادة ســيــاســيـة
تسـابق الـزمن تـعـمل بعـلـمـيه ومهـنـية
قدورهـا بنـاء الدولـة العـراقية يكـون 
ــدنـيــة احلـديــثــة وقـيــادة ســيـاســيـة ا
بـأحزاب تـعـيـد بـنـاء الدولـة وهـيـبـتـها
وتــعــيـــد لــلــعــراق مــوقـــعه اإلقــلــيــمي
طلقة على قراراته والدولي وسيادته ا
الـوطــنـيـة بــدون تـدخل مـن احـد وهـذا
االن هـــو مــطـــلب الـــنـــاس في ســـاحــة
االحــتــجــاج  وبــعــد اســتـقــالــة رئــيس
مــجــلس الــوزراء يــطــالب احملــتــجــون
تشكيل حكومة لديها القدرة على إدارة
ــهـارة وبــالـيـات الـســلـطــة لـتـنــفـذيه 
مهنـيه حرفـيه وبكـفاءة  عالـية حـكومة
ــتـظــاهـرين كـفــاءات  حتـقق مــطـالب ا
واحملــتــجـ وكـل رغـبــات وتــطــلــعـات
الــعــراقــيــ  حـــكــومــة  تــقــضي عــلى
الــــفـــســــاد وطـــرد الـــفــــاســـديـن بـــعـــد
محاسبتهم ومعاقبتهم وانتزاع حقوق
الـعـراقـيـ منـهـم اذ نحـن بـحاجـة الى
حـزبــ او ثالثــة فــقط تــضع مــصـالح
واطنـ فوق مصـاحلها الـذاتية  الن ا
واطـن واجملـتمع مصـلحـة الـوطن وا
بـــــرمـــــتـه فـــــوق مـــــصـــــالح األحـــــزاب

وقياداتها.

والـــتـي ال يـــتـــعــــدى وجـــودهـــا حـــدود
العاصـمة يـعني ال توجـد لهـا إي قاعدة
جمـاهيـرية في مـحافـظات الـعراق عدى
وجـود حــزبـ اوثالث حــقـيــقـيــ لـهـا
قـواعـد جــمـاهـيــريـة تـخــتـلف من حـزب
ألخـر ومن مــنـطــقه ألخـرى وحــتى هـذه
األحـزاب يلـبـسـهـا الضـعف الـتـنـظـيمي
والــثــقـافـي وتـنــقــصــهــا خــبـرة احلــكم
والتجربة احلـزبية في قيـادة اجلماهير
وهي احــزاب تــدور حـــولــهــا شــبــهــات
الــفــســاد  واالنــتــخــابــات األخــيــرة في
الــعـراق أفــرزت وبــيــنت إن نــســبـة 90
ئة  من هذه األحزاب ال قـيمة أوثقالً با
جمـاهـيريـاً لـها عـلى الـساحـة الـوطنـية
ـضـطـربة ال وهـذه األوضاع احلـزبـيـة ا
ينـفع معـها الـتـرقيع الـذي تقـوم به ب
فتره وأخرى على الرغم من االنشقاقات
الــتي حتــدث فـــيــهــا بــ اونه وأخــرى
نتيجة الصراعات الداخـلية فيما بينها
هـا  عدى األسباب على السـلطة ومـغا
عـروفة لـدى عامـة الناس كـشوفـة  وا ا
أن كل هذه الفـوضى احلزبـية انـعكست
عـلى إدارة العـمـلـيـة الـسيـاسـيـة بـشكل
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  والـيـوم بــعـد هـذه الــثـورة الـشــعـبـيـة
ــتـمـثـلـة بـالـتـظـاهـرات اجلـمـاهـيـريـة  ا
واالحتـجـاجـات  البد من إصـدار قـانون
األحـــزاب من خالل تـــنـــظـــيم عـــمـــلـــهــا
دستـوريـا  بالـشـكل الـذي ينـعـكس على
حمـاية وتـنظـيم    الـعمـليـة السـياسـية
وإحكـامهـا لـفتح األبـواب إمـام  تشـكيل
حـكـومـة حتـفظ هـيـبـة الـدولـة وتـضـبط
إيــقـاع حــركــة اجلــمـاهــيــر والــعـمــلــيـة
السياسية وهي مناسبة للقيام بتطهير
شـامل حلــقـول األلــغـام احلــزبـيــة الـتي
زرعت في الـبالد من اجل احلـفـاظ عـلى
ـــقـــراطــيـــة  الـــعـــمـــلـــيــة رصـــانـــة ود
الـســيــاسـيــة  وحـمــايـتــهــا من كل هـذه
الفـوضى الـتي أفرزتـهـا مئـات األحزاب
الـتي أســهـمت في   تـخــريب الـعــمـلـيـة
الـســيـاســيـة  وامـن الـبــلـد واالقــتـصـاد
وإشــــــــــاعــــة الـــــفـــــســـــــــــاد وكـــــثــــرة

الفاسدين.
طالبات الشعبية من  ومن هنا جاءت ا
خالل التـظاهـرات واالحتـجاجـات  على
ضــرورة  حتـــقــيق مـــراجــعــة  شـــامــله
لــوجـود هــذه األحــزاب والـتــنــظـيــمـات
والـعـمل  عـلى دمـجـهـا ووضع حـد لـهـا
من خالل دراســة هــذه الــظــاهــرة الــتي
أصــبـحـت بـعــد أكــثــر من  عــقــد ونـيف
تشـكل خـطـورة وحالـة غـير صـحـية في
بلـد  تتـحكم فـيه مافـيات الـفسـاد  التي
أضــعـفت الــدولــة وأسـقــطت هــيــبـتــهـا
بــــســــبب احملــــاصــــصــــات  واحلـــروب
ـذهـبـيـة والـعـرقـيـة وعلى الـطـائفـيـة وا
ان الـيوم ان يـشكل جلـنة  رسـمية البـر
ــان خــاصــة   أي جلــنــة يــقــرهــا الــبــر
تـمـيزين ومن تتـألف خـبـراء القـانـون ا
شـهود لهم بالـوطنية ان ا أعضاء البـر
والــنـــزاهــة وأشــخـــاص من الــســـلــطــة
ــفـكــرين الــســيـاســيـ الــقـضــائــيـة وا
سـتقـلـ من اجل إعداد قـانون جـديد ا
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 اســتــطـاعت الــبــرولــيـتــاريــا الــرثـة
وأحـزابـهـا الـسـياسـيـة من الـهـيـمـنة
على االقـتـصاد الـوطني الـعراقي من
خالل الـــدخــول الى مـــزاد الــعـــمــلــة
والـتالعب فيه بـحيـث يحـقق مآربـها
في اإلغـتـنـاء الـفـاحش والـسـريع من
خالل مــسخ الـعالقـات االجــتـمـاعـيـة
وحتــــطــــيـم كل الــــقــــيم األخـالقــــيـــة
الـسـائـدة في اجملـتمـع العـراقي ومن
ثـم الـسـيـطــرة بـشـكل أو بــآخـر عـلى
ــركــزي الــعــراقي من ادارة الـــبــنك ا
خالل تعيـ مدراء ينـتمون الى أحد
سـيـطرة هـذه األحزاب الـسـياسـيـة ا

على ادارة الدولة.
 والزال ملف الفساد في مزاد العملة
شهد االقتصادي يلقي بظالله على ا
صارف والسـياسي ايضـا الرتبـاط ا
زاد بـجـهات الـتي تـستـحـوذ عـلى ا
سـيـاسـيـة تـمـول من خالله احـزابـها
ـالي الوفـير وتـعود عـلـيهـا بالـربح ا
ا أن على حـساب اقـتصـاد البـلد طـا
ركزي العراقي -الذي قانون البنك ا
ـر في صــدر اثــنــاء وجـود بــول بــر
دفـة احلــكم- رقم  56 لــســنـة 2004
يـسـمح بـالبـيع لـلعــــــــمـلـة الصـعـبة
لـــكـل من طــــلــــبـــهــــا دون قــــيـــــــــود

وشروط.    
ويـعد مـزاد الـعمـلة شـكالً جـديداً من
ـرتبط أشـكـال الفـسـاد االقتـصـادي ا
بــعـمــلـيـة غــسـيل األمــوال في الـبالد
وخروج العملة الصعبة من العراق.
انية في تصريح لعضو اللجنة البر
ـوازنة عبد تـابعة تنـفيذ ا عنـية  ا
الــهـادي الـســعـداوي في الــثـامن من
شـهـر تـمـوز الـعـام  2019حـيث قـال
بــأن مـزاد الــعــمــلـة خــارج ســيــطـرة
ـركـزي الـذي يـبـيع من 150 الـبـنـك ا
الى  200مـــلــــيـــون دوالر يــــومـــيـــاً.
وأضــــاف الـــســــعـــداوي أن "هــــنـــاك
مشاكـل ومخالـفات سجـلت على بيع
ركزي وكذلك العملة من قـبل البنك ا
سـعـر صـرف العـمـلـة الذي غـالـبـا ما
يكـون متـحركـا وغير ثـابت في اغلب
األحــيــان" الفــتـا إلـى ان "أي مـرشح
ـنـصب احملـافظ عـلـيه اجلـلـوس مع

ــنـاقــشــة هـذين ــالــيـة الــنــيـابــيــة  ا
األمرين".
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نشرت في العام   2018وثيقة تشير
الى مـخالـفة صـريحـة وعـملـية فـساد
في مـبيـعات الـعملـة االجنـبيـة للـبنك
ركزي العراقي في مزاد بيع العملة ا
وجب األجـنـبــيـة في الـعـام  2015
الية كتاب صادر من رئيس اللجنة ا
في مــجـــلس الـــنــواب آنـــذاك أحــمــد
اجللبي يـخاطب فيه رئـيس احملكمة
االحتاديـة داعيا الـقضـاء الى اتخاذ
اإلجــراءات الالزمـــة لــلــحـــفــاظ عــلى
احــتـــيــاطــات الـــعــراق من الـــعــمــلــة
الصعـبة. وجاء في الـكتاب ان جدول
حتـلـيل مـبـيـعـات الــعـمـلـة االجـنـبـيـة
ركزي الـعراقي في مزاد بيع للبـنك ا
الـعـمـلة االجـنــــبـيـة لـيــــــــــــــــــــــوم
والــــــــــــذي بــــــــــــلـغ 31 / 5 /2015
" "393,104,332دوالر يعد مخالفة
صــريــحــة لــلــمــادة " "50من قــانــون
ـوازنــــة الـعـامـة االحتاديـة لـلـدولة ا
فـي الـــــعــــام  2015والـــــتـي حــــددت
ــركــزي الــعـراقي مـبــيــعــات الـبــنك ا
بـــخـمــســة وســبــعــ مــلــيـون دوالر
بـيعـات لهذا يومـياً في حـ بلـغت ا
الــيـــوم  حــوالي خـــمــســـة اضــعــاف

بلغ الذي حدده القانون. ونصف ا
الـية التابعة جمللس وبذلت اللجنة ا
الــنــواب جـهــوداً حــثـيــثــة في كـشف
تهريب مليارات الدوالرات الى خارج
الــبالد عـبــر شـركـات مــالـيـة وهــمـيـة
وصــيـــارفــة جـــدد اســتــنـــزفــوا هــذه
ــلــيــارات من خــزيــنــة الـدولــة ومن ا
قـوت الــشــعب. وتــمـكن فـي حـيــنــهـا
أحـمـد اجلـلــبي من جـمع الـكـثـيـر من
الوثائق التي أعتمد عـليها في كتابة
تــقـــريــر قــدمـه الى رئــاســـة مــجــلس
النواب ورئـاسة احلكـومة. وقد حّمل
اجلـلـبي في هـذا الـتقـريـر مـسـؤولـية
الية للبالد تداعيات انهـيار البنيـة ا
ـافــيـات الــتي تــتـحــكم بـســعـر الى ا
الــسـوق وان أحــد أسـبــاب االنـهــيـار
االقـــتـــصـــــــــــــادي هـــو اهـــــــــــــدار
ــدة نـــحــو  312مـــلـــيـــار دوالر فـي ا

ويــقــول الــزمـــنــيــة  2014-2006 . 
اخلــبـيـر االقــتـصـادي عــبـد الـرحـمن
ــشـهـداني في تـصــريح لـصـحـيـفـة ا
بـــــــغـــــــداد  بـــــــوست  ان"  %15من
زاد ـركـزي عـبـر ا مـبـيـعـات الـبـنك ا
تــذهب كـغـســيل امـوال".. مــبـيـنـا ان
ــالــيــة واالقـــتــصــاديــة "الـــلــجــنـــة ا
ـــانـــيـــة حتــدثـت عن ذلك وكل الـــبــر
االجــهـزة احلـكــومـيـة لم تــتـمـكن من
ـــزاد وظل مـــســتـــمــرا في ايـــقــاف ا
استـنزاف العـملة الـصعبـة الرتباطه

بشخصيات سياسية كبيرة".
ــشـــهـــداني ان "مـــعــدل ويـــضــيـف ا
االسـتــيـرادات احلــقـيــقـيــة لـلــقـطـاع
اخلاص هو  35ملـيار دوالر سـنويا
اال ان مــا يـقـوم الـبـنـك بـبـيـعه خالل
ـزاد هو 50 الـسـنـة الـواحـدة عـبـر ا
مــــلــــيــــار دوالر".. مــــشــــيــــرا الى ان
"الـفـسـاد اصـبح واضـحـا حـتى لدى
االجهـزة الرقـابيـة اال ان قوة ونـفوذ
ـؤسـسـات ـتـنـفــذين  االشــخـاص ا
ــصــارف هي اكــبـر من احملــاســبـة ا
وهو مسـتمـر في ذلك على الرغم من

تقنينه في السنوات السابقة".
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في حـ يـقـول اخلـبـيـر االقـتـصادي
ـزاد الذي ضـرغام مـحـمد عـلي أن "ا
 تـاسـيـسه في الـعام  2004انشئ
بهـدف عـدم حصـول احتـكار لـلدوالر
من جــهه ولـشـراء الـديــنـار الـعـراقي
ـوازنة ومنع الـتضخم من لتغـطية ا
جهه اخرى وكانت اداة لضبط سعر
الــصــرف اال ان فــرق الـــقــيــمــة بــ
الــبـــيع الــنـــقــدي واحلـــواالت شــكل
ـشتركة في هامش ربح للـمصارف ا
زاد وعدد محـدود من الشركات ما ا
ادى الى تـهــريب كـمـيـات كـبـيـرة من

الدوالرات".
ـرا لـلـربح ـزاد اصــبح  واكـد ان "ا
بــدال مـن الــصـــيـــرفـــة احلــقـــيـــقـــيــة
وخلـروج الدوالر بـاذونـات استـيراد
ال تستـورد شيئـا واليجري الـتدقيق
ــشـتـراة مــقـابل هـذه حــول الـسـلع ا
ــــرا ـــــا شــــكـل  الــــتـــــحـــــويالت 

لــلـفـاسـدين الخــراج امـوالـهم خـارج
البالد بطريقة قانونية وعدم اعتماد
ـتـبـعة في ـسـتنـديـة ا االعـتـمـادات ا
العـالم لتـغطـية الصـفقـات التـجارية
ــصــارف حلــد االن وحـــيث التــزال ا
وشـركـات الصـيـرفـة تتـقـاسم مـغا
ـزاد من خالل حتـويل الـعـمـلـة الى ا
اخلـارج بــدون حــاجــة اسـتــيــراديـة
وبعـنـاوين شتـى ما ادى الى ضـياع
لـيارات سنويـا من العملة عشرات ا

هربة". االجنبية ا
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ومـن جــــانـــــبه يـــــقـــــول اخلــــبـــــيــــر
االقـتــصـادي مـحـمـد احلـسـنـاوي ان
هـناك "مـصـارف وخاصـة االسالمـية
مـنهـا  افـتتـاحهـا ومـنحـها رخص
بـدون اي تــدقــيق عن امــكــانـيــاتــهـا
الية".. كـاشفا عن "وجود وقدرتهـا ا
مـــصــارف  افـــتــتـــاحــهـــا من قــبل
ركزي موظـف يـعملـون في البـنك ا

او مشارك فيها".
ويــــضـــيف احلــــســـنــــاوي ان "هـــذه
صارف ال تـقوم باي عـمل ائتماني ا
ــا يــنـحــصــر عــمــلــهـا فـي مـزاد وا
العملة وحتويل العملة الصعبة الى
خـــــارج الـــــبالد مـن خالل غـــــســـــيل
ــركــزي االمــوال".. داعــيــا "الـــبــنك ا
واجلهـات الرقـابيـة الى التـدقيق في
ـصـارف على كـيـفـية حـصـول هـذه ا

رخصة التاسيس".
ويقول النائب عن تـيار احلكمة علي
الــبــديـري ان "االمــوال الــتي هـدرت
في مـزاد الــعـمــلـة طـيــلـة الــسـنـوات
الـــســابـــقـــة تــعـــادل مـــوازنــات دول
وتــكــفي لـــتــشــغــيل عــدد كــبــيــر من
ـتــوقــفــة وتــقـضـي عـلى ــصـانـع ا ا
النسبة االكبر من البطالة في البلد"
مــــشــــيــــرا الى ان "هــــنــــالك بــــعض
االطراف مهيـمنة على الـقرار وتملك
سـيـطـرة على بـعض وسـائل االعالم
لف تمنع تسليط الضوء على هذا ا

اخلطير".
ويــــضــــيـف الـــبــــديــــري أن "بــــعض
ـســتـفـيــدين من مــزاد الـعـمــلـة هم ا
مـوجودين في مـصـدر القـرار سواء
كــان الـقـرار تـشـريــعي ام تـنـفـيـذي"
مـبـيـنـا ان "اي طـرف او نـائب يـفـتح
موضوع مزاد الـعملة فـانه يتم غلقه

وبسرعة عجيبة غريبة".
ويـشــيـر الــبــديـري إلى أن "الــعـمــلـة
الـصـعـبـة تـخـرج الى خـارج الـعـراق
في عـمـلـيات غـسـيل امـوال وتـهريب
لــلــعــمــلـة حتـت عـنــاوين مــخــتــلــفـة
ووصـــــــوالت وســـــــنـــــــدات غـــــــيـــــــر
صـحــيــحــة".. الفــتــا الى ان "هــنـالك

تــخـطـيط اقـلـيــمي وداخـلي وتـكـتـيم
على ملـفات الفـساد في مزاد الـعملة

سيطرة عليه". افيات ا وا
ويـؤكــد الـبــديـري انــنـا "إذا تــركـنـا
جـمـيع مـلـفات الـفـسـاد وركـزنـا على
ـــنــافـــذ احلــدوديـــة ومــزاد مـــلــفي ا
العـملـة فاننـا سنـعيد مـبالغ ضـخمة
جدا خلـزينـة البـلد ونـوفر وارد مهم

قبلة". جدا للموازنات ا
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من جــانـــبــهــا تــقــول عــضــو جلــنــة
ـانـيـة االقـتـصـاد واالسـتـثــمـار الـبـر
نــــدى شـــــاكــــر جـــــودت ان "جــــنــــة
ـانـيـة االقـتـصـاد واالسـتـثــمـار الـبـر
مـاضـية في الـتـحقـيق بـقضـيـة مزاد
الـعـملـة".. مـبيـنـة ان "لديـنـا تواصالً
مـــســـتـــمــــراً مع عـــدد من اجلـــهـــات

اخلاصة في هذا اجملال".
وتـضــيف جــودت ان "عــمــلــيــة هـدر
الـعمـلة ومـا يجـري في مزاد الـعمـلة
هــو امـــر لم نـــســمع بـه او نــراه في
جميع بلـدان العالم التي تـتخذ كافة
االجـراءات لـلــحـفـاظ عــلى عـمـلــتـهـا
الــصــعــبـة مـن الــهـدر وتــعــمل عــلى
تقـن االنـفاق منـها حـتى في مجال
االســــتــــيــــراد الى مــــســــتــــ ويـــات
مــعـقـولــة".. الفـتـة الـى ان "مـايـجـري
بـــالـــعـــراق هـــو عــبـــارة عـن حــاالت
استيـراد وهميـة وغيرهـا من الطرق
الــتي تــؤدي يـومــيـا الى هــدر ارقـام
كـبــيــرة من الـعــمــلـة الــصـعــبـة دون
سـبب". وتـشـيـر شـاكـر الى ان "مـلف
مزاد الـعمـلة هـو ملف كـبيـر للـفساد
وقـد عـمــلـنـا عـلى فـتح حتـقـيق فـيه
لــكن الــتــظـاهــرات والــتــركــيـز عــلى
الـــقــــوانــــ الـــتـي تـــدعـم مـــطــــالب
اجلـــمــاهـــيــر ومـن بــيـــنــهـــا قــانــون
الـــشــراكـــة بــ الــقـــطــاعـــ الــعــام
واخلاص جعـلت اجراءات التـحقيق
جتري بروية".. موضحة ان "من ب
ـقــتـرحــات الـتي لــديـنــا لـلــحـد من ا
ــزاد الــعــمـــلــة هــو فــرض الــهـــدر 
ضـــريــبـــة عـــلى االمـــوال اخلـــارجــة
ـا يـخـلق ايـرادات بـنــسب مـعـيـنـة 
للـدولة وجتـعل االمور جتـري بشكل
صــحــيح". وتــؤكــد جــودت ان "هـذا
قترح القى ترحيبا واسعا من قبل ا
الــهــيـــئــة الــعــامــة لــلــضــرائب وقــد
تــوصـلـنـا الى صـيـغـة شـبه نـهـائـيـة
وهي بــحـاجــة الى تــنــضـيج بــغــيـة
طرحها بشـكل رسمي".. مشددة على
ضي "في االجـراءات للـحفـاظ على ا
العـملـة الصعـبة من الـهدر والـفساد
ولديـنا تنـسيق وتـعاون مع اجلانب
ـركـزي وهـيـئـة الـصــيـرفي والـبـنك ا

الضرائب بهذا الشان".

اما الـباحـثة شذى خـليل فـتقول "ان
مزاد بيع الدوالر قـانون شرعه وامر
دني للعراق سابقا بول به احلاكم ا
ـزاد ــر في عـام  2004وهــو ا بــرا
الـوحيـد في مـنـطقـة الـشرق األوسط
ويــعــد من أكــبــر الــتــحــديــات الــتي
تــواجه الـدولــة الـعــراقـيــة اذ يـشـوّه
الـسـياسـة الـعامـة ويـهدم االقـتـصاد
زاد بـعـمـله حتى وقـد اسـتمـر هـذا ا
اآلن واســـتــــغل من قــــبل أصـــحـــاب
ــسـؤولــ الــبـارزين في الــنــفـوذ وا
رتبط بإيران العملية السياسية ا
في تــهـريب أمـوال الــعـراق وغـسـيل
األموال وتدويرها لـصالح االقتصاد
اإليــــــرانـي في تــــــمــــــويـل االرهـــــاب
ومــواجـهــة الــعـقــوبــات االمـيــركــيـة

صاحلهم اخلاصة. و
وتـضيـف انه بحـسب حتـقـيق جلان
مـجـلس النـواب الـعـراقي والتـقـارير
الـدولــيـة فــقــد  هـدر ونــهب مــبـلغ
بـحـدود  312مــلـيـار دوالر عــلى مـر
ـاضــيــة وهي عــائـدات الـســنــوات ا
ــركــزي لـــلــنـــفط ضـــخــهــا الـــبــنـك ا
الــعــراقي إلى االســواق و حتـويل
معظـمها إلى اخلـارج .. موضحة ان
هــذا رقم يــعـد كـبــيـرا جــدا في دولـة
تعاني أزمـة اقتصاديـة خانقة وصل
احلال في دولة "الثروات" االستدانة
من صـنـدوق النـقـد الـدولي لـتغـطـية

نفقاتها!
ركزي العراقي يشار الى ان البـنك ا
ــصـارف يــقــوم بـبــيع الــدوالر الى ا
ـالي االهــلـيـة وشـركـات الــتـحـويل ا
ــزاد الـــذي يــجــريه يـــومــيــا عــبـــر ا
ـقـدار  150مـلــيـون دوالر والـتي و
تــرتـــفع هــذه االرقـــام او تــنـــخــفض
صارف حسب الطلب من قبل هذه ا
ــا يـــؤثــر بـــشــكل او بـــآخــر عــلى
ـركـزي الـعـراقي احـتـيــاطي الـبـنك ا
والـذي تـاثر بـشـكل مـلحـوظ بـاالونة
االخيـرة نتيـجة عدم الـتكأفـو ب ما
يــحـصـل عـلــيه من الـدوالر ومــا بـ

زاد. عملية البيع عبر ا
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يذكر أن وتـيرة االتهامـات تصاعدت
بشـأن عمـليـات تهـريب العـملـة التي
ألــقت بـــظاللــهــا عــلـى أســعــار بــيع
الـدوالر في األســواق احملـلـيـة وأدت
إلى زيــادة سـعــر صـرفه قــبل اشـهـر
في حــ طــالـب نــواب بــضـرورة أن
تبـادر احلكـومة إلى إيقـاف عمـليات
بـــيع الـــعـــمــلـــة في مـــزادات الـــبــنك
ــركـــزي أكـــد آخــرون أن الـــعــراق ا
يخـسر أمـواالً طائلـة جراء تـهريـبها

يومياً إلى خارج احلدود.
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