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أعلـنت احملكمة اجلـنائية الـدولية أنـها تنوي فـتح حتقيق شامل
يخص (جـرائم احلرب اإلسرائيـلية) في األراضي الـفلسطـينية

احملتلة. 
جـاء ذلك في بيـان أصدره مـكتب الـسيـدة فاتـو بنـسودا مدعي
عام احملـكمة  الـذي أثار ردود فعل "إسـرائيلـية" رسمـية وغير
رسمية غاضبة لدرجة الهستيريا وذلك ألسباب عديدة منها: 
األول- إن هـذا اإلعالن يـعـني أن الـفـحص الـتـمـهيـدي جلـرائم
احلــرب قــد يـقــود إلى مـثل هــذا اإلقــرار األمـر الــذي يـتــطـلّب

رتكبة. االنتقال إلى التحقيق بخصوص اجلرائم ا
والثاني - إن اتخاذ االدعاء العام مثل هذا القرار يعني وجود
أسـاس قـوي تـولّـد لـديه مـن خالل مـعـطـيـات بـأن جـرائم حـرب
فعلية قـد ارتكبت وهو ما يدعم الـدعاوى الفلسطيـنية والعربية
ستـمرة التي أصـبحت حقـيقة وليـست اتهاماً بشـأن اجلرائم ا

فحسب.
ـواجـهـة الـقـضـائـيـة عدا والـثـالث- فـقـدان "إسـرائـيل" أدوات ا
جلوئـها إلى أسـاليب ابـتزاز سـيـاسي عبـر حلـيفـها األمـريكي
الـذي ســبق له أن أعــلن أنه لن يــسـمح بــإدانـة " إســرائـيل" أو
حــتى وضــعــهــا في مــوضع االتــهــام ســواء عــبــر " احملــكــمـة
ؤسسات الدولية. اجلنائية الدولية" في الهاي أم غيرها من ا
وقـد جلــأت " إسـرائـيـل"  إلى إثـارة زوبـعــة من الـتـشــكـيك بـأن
دعي الـعام " يـوماً احملـكمـة مسـيّسـة واعتـبرت صـدور بيـان ا
أسوداً للحقيقة والعدالة" وقد شارك على رأس احلملة بنيام
نـتنيـاهو الـذي كال االتهـامات للـمحـكمة وقـضاتهـا وطلب أحد
صغّر الوزير بتسلئيل سموتريتيش أعضاء اجمللس الوزاري ا
إمـهال الـسـلطـة الفـلـسطـينـية  48سـاعة لـسـحب دعواهـا فوراً
وإلّا فـعلى " إسرائيـل" أن تهدم كل يوم قـرية فلـسطينـية مقابل

ذلك حتى ترضخ.
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جـديـر بــالـذكـر أن واشـنـطن وتل أبـيـب انـضـمّـتـا إلى احملـكـمـة
اجلنـائيـة الدوليـة (نظـام روما الذي تـأسس العام 1998) قبل
إغالق بـاب االنـضـمـام الـعام  2000 بـسـويـعـات وانـسـحـبـتا

منها بعد دخولها حيّز التنفيذ العام 2002.
وكانت واشـنطن قـد بـاشرت ضـغـوطهـا حيث سـحـبت تأشـيرة

تحدة . دعية العامة بنسودا إلى الواليات ا دخول ا
واسـتـمـرت الـتــحـقـيـقـات األولـيـة  نـحـو 5 سـنـوات عـلى إقـامـة
الدعـوى وال شك أن الوصـول إلى قرار يـقضي بـالتـحقيق في
اجلرائـم التي ارتكـبتهـا "إسرائيل" جـاء بعد جـهود دبلـوماسية
مـضـنـيــة  يـعـود جـزء مـنـهـا إلى الـدبـلـومــاسـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
دعومة عربياً واآلخر جلهود مؤسسات حقوق اإلنسان التي ا

هنية ومسؤولية ومعرفة بدعم عربي ودولي. عملت 
وبــالـــطــبع  فــجـــلب "إســرائــيـل" إلى قــفص االتـــهــام لــيس من
كان بل ثـمة عقبات سياسية وقـانونية وعملية تقف السهولة 
ـضـادة بـوجـهه حــيث تـنـشط الــدبـلـومـاســيـة "اإلسـرائـيــلـيـة" ا
بـوسـائـلهـا اخلـشـنـة والـنـاعـمـة وبدعـم كامل مـن واشنـطن في
محاولـة إلثارة موضوع الـوالية اجلغرافـية حيث يتم الـتشكيك
قومات دولة فلسط وبـالتالي هل من حقها تقد مثل هذا
ــلف إلى احملــكــمــة بــالـنــظــر إلى أنــهــا " أراضي دولــة حتت ا
ــلف إلى ــدعــيـة الــعــامــة إلحــالـة ا االحــتالل"? وهــو مـا دعــا ا
الدائرة التمهيدية للمحكمة من باب االستدراك القانوني  لكي

ال تُثار بوجهها إشكاليات قضائية.
ولكن مـثل وجهـة النـظر هـذه كـان يفـترض أن تـكون مـحسـومة
جملـرد قـبـول الـدعـوى من دولـة فـلـسـطـ  اسـتـنـاداً إلى قـرار
تحـدة في العام 2012 الذي اعترف اجلمـعية الـعامـة لأل ا
ـركـز الـقـانونـي لدولـة فـلـسـطـ حـتى وإن كـانت دولـة غـير بـا
ـتحـدة لـكـنـهـا تمـتـلك مـقـوّمـات الـدولة وهي عـضـو في األ ا

تحدة. نظمات الدولية التابعة لأل ا منضمّة إلى عشرات ا
ويـشتـرط أن يـكـون رد الـدائرة الـتـمـهـيديـة خالل أربـعـة أشـهر
كن تمديده إلى شهرين (60 يوماً) إضافياً  ( 120يوماً) و
ويكـون اجملموع 6 أشهر (180 يومـاً)  لكن مـاذا لو كان ردّ
الدائـرة التـمهـيـدية سـلبـياً? فـفي ذلك الـوقت يفـترض أن تـطعن
دولة فـلسطـ بالقـرار حيث ال توجـد محدّدات زمـنية أو سقف
مـحـدّد التخـاذ الـقـرار بـالطـعن وقـد يـسـتمـر األمـر لـشـهور أو
ـشروع حـتى ألعـوام وسيـكـون ذلك تـسـويـفاً لـلـحق الـعـادل وا
دعوم بالوثائق واحلقائق الرتكاب "إسرائيل" جرائم ولالتهام ا

حرب.
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باشرة فوراً دعي العـام ا وفي حال الرد اإليـجابي يفتـرض با
بـالتـحـقـيق وهـذا أمر مـفـتـوح هو اآلخـر  لـكن ذلك يـسـتوجب
حتضيراً قانونياً وحقوقيـاً واستعداداً توثيقياً ليندرج في عمل
ـرتكـب وحتـقـيق العـدالة وتـعويض احملكـمة بـهدف مـسـاءلة ا
ـلف مفـتوحاً إذْ الـضحـايا وإنصـافهم وال بـدّ من إبقـاء هذا ا
ــكن مـقـايــضـة الـعـدالــة بـأي حـلـول أخــرى ولـكي ال يـفـلت ال 

اجلناة من العقاب. 
ــطــالــبــة بــالــتــحــقــيق في جــرائم احلــرب وال شكّ أن وتـــيــرة ا
"اإلسـرائيلـية" قـد ارتفـعت في السـنوات العـشر ونـيّف األخيرة
ارتـباطـاً مع نهج "إسـرائيـل" العـنصري عـلى الصـعيـد الدولي 
ـتـكـرر وهــو مـا عـكـسه تـقــريـر الـقـاضي اجلـنـوب وعـدوانـهـا ا
أفـريقي مـن أصل يهـودي غـولـدسـتـون والصـحـافي الـسـويدي
بـوسـتروم  حـتى أن الـرئـيس األمريـكي األسـبق جيـمي كـارتر
صــرّح خالل زيـارته لـقـطــاع غـزة بـعـد الـعـدوان عــلـيـهـا الـعـام
2009 وبـــعــــد حـــصـــارهــــا الـــدامي مــــنـــذ الـــعـــام 2007 ن
الفـلسـطيـنيـ في الـقطـاع يعـاملـون " معـاملـة احليـوانات" في
إشــارة إلـى الــوضع الال إنــســـاني الــذي يــعــيـــشه  الــســكــان
األبرياء العـزل خالفاً التفاقيـات جنيف لعام 1949 وملحقيها

 وفي ذلك إدانة مباشرة " إسرائيل".

{ باحث ومفكر عربي
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هــذا الـصــراع من تـعــقـيــد األمـور
الـــداخــلــيــة خــاصـــة بــعــد رحــيل
الـعقـيد القـذافي الذي حـكم البالد
مـدة أربـع سـنة مـنـها اإليـجابي
و اآلخر سلبي و رسخ فيها الفكر
اإلشـــتــراكي الــقـــومي الــثــوري و
الـوالء لـثورة الـفاحت من سـبـتمـبر
باد و للـجمـاهيريـة العظـمي و 
الـكتـاب األخضـر الشهـير. تالشي
ذلك احلــكم بــعــد ســقــوط جــمــيع
األقـــنــعــة الــتي كــشــفت حــقــيــقــة
األنـظمـة الـسابـقة في دول الـربيع
الـعـربي الـتي حـقـقت ثـراء فاحش
عـلي حـسـاب الـطبـقـات الـشـعـبـية
الفقـيرة بحيث مثـلت تلك األنظمة
مـجـرد سـياسـة اإلبـتزاز والـفـساد
ـــالي والــدكـــتــاتــوريـــة وغــيــاب ا
احلـوكـمـة الــرشـيـدة و احملـاسـبـة

للحكومة. 
فتـب للـعالم كله نـظام حكام دول
اثل تقريبا الربيع العربي الذي 
حـــكم قـــارون و فـــرعـــون الــلـــذين
أفــــــســـــدوا في األرض وفـــــقـــــروا
شعـوبهم و نهبـوا أموالهم و ذلك
وفـقـا لـتـقـارير مـصـرفـيـة أجـنـبـية
لــبــعض احلـــســابــات الــبـــنــكــيــة
لـــلـــرؤســاء الـــعــرب فـي الــبـــنــوك
األجنبـية وخاصة مـنها موقع ذي
ريــــشـــاست The Richest  لـــكن
الـبـديل الذي كـانت تـطـمح به تلك
الشـعوب الثائـرة من أجل حتقيق
اإلسـتـقـرار اإلقــتـصـادي و الـرفـاه
اإلجـتـمـاعي لـم يـتـحـقق. إذ كـانت
ــفــاجـأة الــكـبــري وذلك بــدخـول ا
ية جمـاعات إرهابـية إسالميـة عا
إلي لـيـبيـا و الـتي تـركزت مـؤخرا
في محـاور مدينـة طرابلس لـتقوم
بــذلك بـــعــمـــلــيـــات الــتـــخــريب و
ــــكـــاسب الـــتــــدمـــيــــر جلـــمــــيع ا
اإلقـتـصـاديـة الـوطـنـيـة. إن لـيـبـيا
الــيـوم أصــبـحـت تـعــاني األمـرين

الكتاب األخضر و إسقاط كل شئ
لـه رمــزيــة أو تـــبــاعــيه لـــلــنــظــام
اإلشتراكي الليبي السابق للعقيد
معمر الـقذافي. إال أن هذه الثورة
لم حتقق أهدافها بحيث إنحرفت
عن مـــســارهـــا و إجنــرفت نـــحــو
احلـــرب خـــاصـــة بـــعـــد الــتـــدخل
ـبـاشـر من قـبل بـعض األجـنـبي ا
القـوي اإلقليمـية علي غـرار تركيا
و قـطـر و إيران مـن جهـة و مـصر
ـتــحـدة و و اإلمــارات الـعــربـيــة ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة من ا
جـهــة أخــري. كــمــا بــرز ســرطـان
إرهــــابي خــــبــــيـث مــــتــــمــــثل في
مـجموعـات داعش التـخريـبية. إذ
في هـذا الـصـدد تـشكـلـت تكـتالت
عـسـكـريـة لـلـقـضـاء جملـابـهـة هـذا
الــســرطــان حتت قــيــادة األحــرار
الــلــيـــبــيـــ بــإشـــراف اجلــنــرال
ـتـقـاعـد و الـقـائـد الـلـيـبي الـبـار ا

خليفة حفتر.
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بــــالــــتـــالـي إزدات الــــصــــراعـــات
وإنـقـسمت لـيـبيـا إلي مـجمـوعات
ـثل اإلخوان سـيـاسيـة منـهـا ما 
ـثل الشـرعية ـسلمـ و طرف  ا
الــدولــيــة و دعم الــقــرار بــقــيـادة
الـرئــيس فــائــز الــســراج و جــهـة
أخــري بـقــيـادة تــكـتالت الــقـبـائل
الــلــيــبــيــة حتت تــنــظــيم عــائــلــة
الـقـذافي و جـهـة عـسـكـريـة كـبري
بـســطت ســيــطـرتــهــا عـلـي أغـلب
األراضي الليـبية بقـيادة اجلنرال
خـلـيـفـة حفـتـر. فـإنـقـسـمت الـيوم
لــيــبــيــا إلي دويالت وحــكــومــات
ـثل الـنــظـام الـسـابق مــنـهـا مــا 
ثل الثوري القـبائلي واآلخر ما 
حكومة طـبرق وبنغازي واألخرى
تمثل حكومـة طرابلس ومجموعة
منـفـصلـة تـمثل عـنـاصر إرهـابـية
مـــنــهــا الــنــصــرة وداعش. إذ زاد

ــقـراطـيـة عـلي الــرغم من أن الـد
تــــمـــثل الــــبـــنـــاء و الــــتـــأســـيس
لــلـمـسـتــقـبل الـواعــد و تـمـثل في
بــاطــنـهــا الـنــقــد و اإلخـتالف في
إطــــار الـــقـــانـــون و الــــشـــرعـــيـــة
الــدســتــوريـة ,إال أنــهــا أحــيــانــا
تــصــبح تــخــريـبــيــة إذا جتـاوزت
اخلـــطـــوط احلـــمــــراء لـــتـــصـــبح
بـالـنتـيـجة تـهديـدا صـارخا لألمن
ــــشـــهـــد الـــقــــومي بــــرمـــته. إن ا
الـسيـاسي الـليـبي يعـد حالـيا من
ــلــفـــات الــدولــيـــة األكــثــر أبـــرز ا
حــســـاســيــة و تــعــقــيــدا و الــذي
أصبح يحظي بإهـتمام كبير علي
الصعيد الداخلي و اخلارجي. إذ
بـــعــد ســقــوط الــنـــظــام الــســابق
لـلـعقـيـد مـعـمـر الـقـذافي و رموزه
مـنـذ سـنـة  2011تـزايـد الـصـراع
الداخـلي علي الـسلطـة و األطماع
الــدولــيــة من أجل بــسط الــنــفـوذ
الـســيـاسي لـكل جــهـة حـزبـيـة أو
ـــدن طـــرف مـــعــــ عـــلي كـــامل ا
اللـيـبيـة و التـي تبـقت مـنهـا فقط
ـثل هـذا مـديـنـة طـرابـلس. كـمـا 
الــصـراع الـيــوم الـشـغـل الـشـاغل
لـلـمـجـتـمع الدولـي و اجلزء األهم
من اللقاءات الدولية و احلوارات
الــوطــنــيــة بـ جــمــيـع األطـراف
ـتـنـازعــة و ذلك من أجل إيـجـاد ا
مـــــخـــــرج جــــدي لـــــهـــــذه األزمــــة
الـسـيـاسـيـة و اإلقـتـصـاديـة الـتي
ـعروف أن طـالت مـدتـهـا. إذ مـن ا
كل عـدم إسـتـقـرار سـيـاسي يؤدي
بــالــنــتــيــجــة إلي عــدم إســتــقـرار

إقتصادي.
إن الـثـورة اللـيبـيـة التي أسـقطت
جــمـــيع رمــوز الــنـــظــام الــســابق
ـبـاد الــثـوريـة لــلـجـمــاهـريـة وا
اإلشتراكية الـعظمي شكلت اليوم
الـــتـــحـــول اجلـــذري الـــســيـــاسي
واإلقــتـــصــادي بـــحـــيث  حــرق

الـطـائــلـة الـبـتـرولـيـة و من الـغـاز
الــطــبــيـعـي و الـتـي لم تــخـصص
بـالـتـحـديـد في مـجـمـلـهـا لـتـنـمـية
الـبــنــيــة الــتــحـتــيــة و اإلنــفــتـاح
ـالي و اإلقــتـصــادي و الــتـحــرر ا
ـة اإلقتـصادية اإلنـدماج في الـعو
ــيـــة و جــلب و الــرقـــمــيـــة الــعـــا
اإلستثمارات الرأسمالية الكبري.
قارنة تـلك التجربة الـتنموية و 
للجمـهورية بتجـربة دولة قطر أو
تحدة و دولة اإلمارات الـعربيـة ا
الكويت فال مجال الـيوم للمقارنة
بـــتــاتــا ,بـــحــيث ال تـــزال عــجــلــة
الــتــنــمـيــة في الــبــني الــتـحــتــيـة
الليبـية متأخرة كـثيرا علي الرغم
من تـلك الـثــروات الـطـبـيـعـيـة في
مــجـــال الــطـــاقــة و الـــتي هي في
مـجـملـها أكـثر بـكثـير من مـخزون
دولـة قــطـر أو اإلمـارات الــعـربـيـة

تحدة أو حتي الكويت. ا
dDš ”dł

إن الـصـراع الـلـيـبي احلـالي عـلي
الـسلـطـة يـعـد نذيـر جـرس خلـطر
إقـتـصـادي داهم في األفق بـحـيث
فشلت أغلب اإلتـفاقيات احلوارية
ومن أبـرزها إتفـاقيـة الصـخيرات
وباريس و تـونس و كانت جـميع
نتائـجها سلـبية نظـرا لتشبث كل
ـطالبه وعدم طرف من األطراف 
الــتــنــازل عـنــهــا لــلــطــرف اآلخـر.
بــالــتـــالي مــثل هـــذا اجلــانب من
اإلضــطـــراب و عـــدم اإلســتـــقــرار
الــســيــاسي عــامل فــوضـي وعـدم
إسـتــقـرار إقــتــصـادي إســتـغــلـته
بــعض الــعــصــابــات اإلجــرامــيــة
ديـنة طـرابـلس اللـيبـية خـاصـة 
لتقوم بأعمال تـخريبية للمكاسب
ـا أدت اإلقــتـصـاديــة الـوطـنــيـة 
بـدخـولـهــا في صـراع مـبـاشـر مع
قوات حفتر العسكرية. أما دخول
تركيـا و حلفائـها علي خط األزمة
فــقـــد زاد بــدوره مـن الــطـــ بــله
بـــحــيث عــقـــد األمــور عــلي أرض
ـــــيــــدان و الــــتي هي بــــدورهــــا ا
مــعـقــدة و مــتــشـعــبــة لـيـس فـقط
داخل لـيبـيا بل عـلي نطـاق شمال
إفــريـقــيـا بــرمــتـهــا. إن الـطــمـوح
لــتــحـقــيق اإلزدهــار و الــنــهــضـة
اإلقــتـــصــاديــة و اإلســـتــفــادة من
ــالــيــة يــتــطــلب عــوائــد الــنــفط ا
الـتعجـيل بإيـقاف احلـرب الدائرة
حاليا و بإجراء إنتخابات وطنية
ســابــقــة آلوانـــهــا و الــتي تــمــثل
الـــيـــوم احلل الـــوحـــيـــد من أجل
ــقـراطــيـة و حتــقـيق إرســاء الـد

حتت ضغـوطات داخلـية و أخري
خارجية منها اإلرهاب و اإلخوان
سـلم و رغـبة النـظام السابق ا
في الـــعــودة لــلـــحــكم أو الـــبــديل
العسكـري بقيادة اجلنـرال خليفة
ـثل سـيـسي لـيـبـيا حـفـتر الـذي 
اجلـــديـــد أو مــنـــهـــا دعم الـــقــرار
الـــــــدولـي مـن خالل الــــــــتـــــــوافق
الـداخـلي و الــتـشـبث بـالـشـرعـيـة
الـدولـيـة عـبـر الـتـمـسك بـحـكـومـة
الـــوفـــاق الـــوطـــني الـــتي جتـــمع
ـتــنـازعــة عـلي جــمـيع األطــراف ا

طاولة واحدة.
كل تـلك األحداث أجـجت الـصراع
احلـالي علي الـسلـطة و إنـعكست
نـتــائـجــة سـلــبـا عــلي اإلقــتـصـاد
الـليـبي و الثـروة البـترولـية التي
وقع نــــهــــبــــهــــا من قــــبل بــــعض
ـتـطـرفة, الـعـصابـات اإلرهـابـيـة ا
ــا أدت لـتـعــطـيل اإلنـتــاجـيـة و
ــداخـــيل تـــســبـــبت فـي تــراجـع ا
ـؤشرات ـالـيـة. كـما أن جـمـيع ا ا
اإلقــتــصـاديــة تــشــيــر الـيــوم إلي
تدهور نسبة النمو اإلقتصادي و
ــالي اإلســـتـــثــمـــار و الــقـــطـــاع ا
بـالــتـالي كـانت الـنــتـائج وخـيـمـة
عـــلي الـــتـــنــمـــيـــة اإلقــتـــصـــاديــة
صرفية. إذ اليـة و ا نظـومة ا وا
لـلـتـذكـيـر بـالـتـجـربـة اإلشـتـراكـية
الـتـنمـويـة الـسـابـقـة التـي راهنت
عـلي الــقـطــاع الـعــام و الـســلـطـة
الـــشــعــبــيــة و الـــتــوزيع الــعــادل
لـلـثـروة و احلكم الـقـبـائلي و ذلك
قـارنـتـهـا مع األحـداث الـراهـنة
الــتي تـزايـدت فــيـهـا الــصـراعـات
الـداخـليـة من إرهـابيـ و إخوان
مسـلـم وعـلـمانـيـ رأسمـالـي
كن ولـيبـرالـيـ وعـسـكـريـ ال 
بـــــأي حــــال من األحـــــوال في ظل
األوضـــاع الــتــعـــيــســة الـــراهــنــة
ــقــارنــة بــوضــعــهــا في مــيــزان ا
بالـتجـربـة اإلقتـصاديـة الـسابـقة.
إذ علي الـرغم من أن الدكتـاتورية
تحـالفة مع اإلشـتراكيـة للعـقيـد ا
الــقـيــادة الــروســيـة و الــتــجــربـة
السـوفياتـية السابـقة كانت لـيبيا
بـكـامل ربـوعـهـا تعـيـش نوعـا من
اإلســــــتـــــقـــــرار اإلقــــــتـــــصـــــادي,
اإلجتـماعي و السـياسي و تنـمية
مركـزية إشتـراكية شـعبيـة حققت
الـعـدالـة اإلجـتـمـاعـيـة و الـتـوزيع
الـعــادل لـلـثـروة الــوطـنـيـة. إال أن
تــــلك الـــتــــجـــربــــة الـــتـــنــــمـــويـــة
اإلقــتـصــاديـة لـم تـكن نــتــائـجــهـا
مـــرضــيـــة مـــقـــارنـــة مع الـــثــروة

الــشـرعـيــة داخـلـيــا و خـارجـيـا و
اإللــتــزام بــنــتــائج الــصــنــدوق و
الـتـصـويت الــشـعـبي. كـذلك وقف
أعــمـــال إنــتــهـــاك ســيــادة الــدول
اجملـاورة في قـراراتـهـا و تـربـتـها
من و الــــتي راهــــنت عــــلي مـــدار
اضية علي دبـلوماسية السنـ ا
نــاعــمـــة ال حتــشـــر نــفــســـهــا في
شؤون دولية معقدة و تقف حجز
زاويـة عن أي جتاذبـات سـياسـية
تمس من أمـنها الـقومي أو تؤدي

إلي توتر عالقاتها الدولية. 
كـــمـــا أن الـــرهـــان اإلقـــتـــصـــادي
ـسـتـقـبـلي ال الـتــنـمـوي الـلـيـبي ا
يـــتـــمـــثل فـي الـــلـــجـــوء لـــصــوت
الـسالح و قرار احلـرب بل يتـمثل
في جــوهــره في الــتــحــول نــحــو
اإلســتـــراتـــيـــجــيـــة الـــتــنـــمـــويــة
الـرأسمـاليـة الليـبرالـية و إنـفتاح
األسـواق الـداخـلـية عـلي الـفـضاء
ة اخلـارجي و اإلندمـاج في العـو
ــالي اإلقــتــصــاديــة و الــتــحــرر ا
والـــتـــجـــاري الــــكـــلي و حتـــريـــر
األســــــعـــــار واألســـــواق و جـــــلب
اإلستـثـمـارات اخلـارجـيـة خـاصة
مـــنــهــا األوروبــيـــة واألمــريــكــيــة
واإلنــطالق مــبــاشـرة فـي تـنــفــيـذ
ـشــاريع الــعـمالقــة في الــبـنــيـة ا
الـتــحــتــيـة و ذلك بــالــنـسـج عـلي
الـتـجـربـة اإلستـثـمـاريـة الـقـطـرية
واإلماراتـية و الـكويـتية وذلك من
أجل حتقـيق التنمـية و بالنـتيجة

اإلستقرار و اإلزدهار.
إن احلـرب الليـبيـة الدائرة حـالية
تـشكل الـيوم خـطرا حـقيـقيـا علي
ا ستؤدي به إقتصاده الوطني 
إلي الهاوية و الدخول في أزمات
إجـتمـاعيـة و إقتـصاديـة ال تخرج
مــنـهـا إلي بــعـد مــرور سـنـوات و
ســـنــوات عـــديــدة. فـــنــهـــايــة ذلك
الـــــصــــراع الــــداخــــلي ال تــــتم إال
باإلسـراع نحـو التعـجيل بتـنظيم
إنـتخـابـات تشـريـعيـة و تـنفـيـذية
خالل الـــــثالثـي األول من ســـــنــــة
2020 وتــنـظــيم جـمــيع قــائـمـات
ـتنـازعة و الـتي فشلت األطراف ا
في جـميع الـلقاءات احلـوارية في
ـــــغــــرب. كـــــمــــا أن بـــــاريس أو ا
الـسالح الـعسـكـري الـلـيـبي عـليه
أن يـــــوجـه فــــقـط ضـــــد اإلرهــــاب
الـتخـريبي و أن يـكون فـقط عامل
لــتـحـقــيق اإلسـتـقــرار الـسـيـاسي
واإلقـتـصادي و بـالتـالي لـتحـقيق
اإلزدهار و الـتـنـمـية اإلقـتـصـادية
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واضـحـة من نـفـر مـحـسـوبـ على
اجلــارة إيـران ومن مــسـؤولـ في
السـلطـة في حكـومة هـذه األخيرة.
وهـذا لـيس فـيه شـائـبـة بل واضح
وضوح الشمس وكـأنّ السيناريو
األمــــيـــركي-اإليــــراني أراد إعـــادة
ـريــرة لـســنـوات أربع الــتـجــربـة ا
الحـقـات بـالـتــوافق لـلـوقـوف عـلى
ردود فـــــعل الـــــشــــعـب الــــعـــــراقي
وإمكانية ترويضه لسنوات أخرى
من أجـل اســــــتـــــــمــــــرار حــــــلـــــــبه
واسـتـغالله بـهـذه الـطـريـقـة وعـبـر
ذات الـــــشــــــخـــــوص والــــــوجـــــوه
ثل السـياسية الـتي أبدت قبـولها 

ش الفاضح. هذا السيناريو ا
 مـن خالل حتــــــلـــــيـل أدق لـــــهـــــذا
الـسـيــنـاريـو يــرى الـبـعض أنّ مـا
جـــرى حـــقًـــا ومـــازال يـــجـــري من
مـنــاكــفــات وســجـاالت ســيــاســيـة
سـواء قبل االنـتـخابـات أو بعـدها
كـان مـرسـومًـا لـه من قـبل الـعـرّاب
األمــيـركي. حـتى الـتـوجّه الـوطـني
ـدني وأتـبـاعه مـن جـانب الـتـيـار ا
ومـــــــؤيـــــــديه وحـــــــضـــــــورهـم في
ـظـاهرات األسـبـوعيـة في سـاحة ا
الــتـحـريــر بـدا لـلــبـعض حــيـنـهـا
شـــــــــكالً مـن أشـــــــــكـــــــــال اخلالف
صطنع ومجرّد اختالف في أداء ا
األدوار وتوزيعها بحسب مصلحة
هذا أو ذاك أو هذه اجلـهة أو تلك.
وكـلّـها تـصبّ في مـصـلحـة اإلبـقاء
عـــلى شـــكـل الــنـــظـــام الـــقـــائم أي
تكريس احملـاصصة والتـمسّك بها
بـكلّ الوسـائل واألشـكال. وهـذا ما
صـرّح بـه زعـمـاء كـتل وأحـزاب في
مــنـاســبـة وفـي غـيــرهـا. والــسـبب
واضح فــأيّـة ثـغـرة في جـدار هـذا
دمّـر ستقـلب الطـاولة على بـدأ ا ا
رؤوس الـــفــســاد وتـــعــرّي زعــمــاء
ــافــيــات وتـعــرّضــهم وأتــبــاعـهم ا
ومــؤيـديــهم لـلــمـحــاسـبــة من قـبل
الشـعب ومن أية حكـومة ذات نهج
وطني تـمسك زمـام احلكم بـعدهم.

اليـوم بـات اجلـمـيع مـقـتـنـع أنّ

والبـلوغ بـالقـرار الفـرديّ الصائب
لــتــقـــريــر مــصــيــرهم في كلّ دورة
انتـخـابيـة. فـكـانوا فـريـسة سـهـلة
ــتالعــبــ لــســاســة الــصــدفــة وا
بــعــقــولــهم الـــتي اخــتُــرقت غــدرًا
بــتــوجــيــهـــات من بــعض زعــمــاء
األحـــزاب الــــديـــنـــيـــة واصـــحـــاب
الـعـمـائم بـحجـة الـدفـاع عن الدّين
ـذهب في أحـيان أخرى أحيـانًا وا
والـعـشائـريـة والفـئويـة والـقومـية
في غـــيـــرهــا حلـــ وقـــوعـــهم في
مـصــيــدة هــذه الــتــرّهــات وبــلـوغ
الــسـيل الـزبى مـع مـرور عـام عـلى
الكـابـيـنـة الـوزارية الـهـزيـلـة التي
ـهـدي مدفـوعًا تـوالهـا عادل عـبد ا
بــالـتــوافق من أجـل ضـمــان بــقـاء
ــهــمّـة. مــكـاسـب مَن أولــوه هـذه ا
وهــــذا مــــا آلـت إلــــيـه األمــــور مع
تـصاعد ثـورة الشـباب التـشريـنية
التي نـشهـد اليوم شـدّة صحـوتها
تـأخرة وهي في قـمّة سـخونـتها ا

ومطالبها.  
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كلّ الـــقـــلــوب وكـلّ الـــعــيـــون وكلّ
اآلذان كانت محـلّقة ومتـجهة نحو
ـهـدي تـصــريـحـات الـسـيــد عـبـد ا
الــنــاريــة وبــرنـــامــجه احلــكــومي
وطريـقة اختـياره لوزراء كـابينته
ـغـمـور بتـاريـخه الـنـضالي وهـو ا
. ولـكن الـذي األسـري والـشـخـصيّ
حـــصل بـــالـــتـــوافق والـــتـــمـــريـــر
والــضـغــوط والــفـرض نــسف كلّ
اآلمــال واألمـنـيـات. فـسـقطَ الـرجل
في فخّ األحزاب والكتل السياسية
كــسـابـقــيه ومـال ظــهـرَه ألمــنـيـات
الــشـــعب وتـــغــاضـى عن مـــطــالب
الـشــارع الــسـاخن الــذي كـان رأى
ا يـجري مـنذ فـيه مـنقـذًا وسطـيًـا 
ــبــاد وحــدة ســنــوات مـن هــتكٍ 
دولــة الــعــراق وضــرب مــصــاحله
الـوطـنـيـة وإبـقـائه رهـيـنـة سـطوة
دولة جـارة أحكـمت قبـضتـها على
مقـاليد السـلطة بتـحكمهـا بانتقاء
شــخـصــيـات لــلــرئـاســات الـثالث.
وهــذا مـــا صــدر من تــصــريــحــات

قـــــيل فـي وقت مـــــضى ال خـــــيــــر
يـرجتى من أيـة عـمـلـية إصالح أو
تــغــيــيــر في الــنــظــام الــســيــاسي
الـسـائد والـقـائم على احملـاصـصة
ــهـلــكــة مــنـذ  2003ولــيس فــيه ا
مـكــان لــلـتــكـنــوقــراط والـكــفـاءات
العلمية والوطنية على حدّ سواء.
انـيـة قبل قبـيل االنـتـخابـات الـبـر
أكثر من عام ظلّ الساسة وزعماء
األحــــزاب يــــلــــوكــــون بـــأحــــاديث
وتـــصــريـــحــات وتــعـــلــيـــقــات عن
مـسـاو نــظـام احملــاصـصـة وعن
سـار القاتل ضرورة تـغيـير هـذا ا
الـــذي أدّى بـــالـــبالد إلى شـــفـــيـــر
الـهاوية ولـم يتلـقى الشـعب سوى
خـــيــــبـــة اآلمـــال فــــيـــمن رفــــعـــهم
واخـــتــارهم لـــيــمـــثــلــوه فـي قــبــة
ان من أجل حتسـ ظروفهم البـر
ـــعـــاشـــيـــة وتـــقـــد اخلـــدمــات ا
األســاسـيــة الـتي افــتـقــروا إلـيــهـا
طـــيــلــة الــســنـــ الــعــجــاف مــنــذ
الــسـقـوط. نــاهـيك عن ذرف دمـوع
الـــتـــمــاســـيـح الـــتي شـــهـــدنـــاهــا
واطلعنا عليـها وهي تستغفر الله
وتــلــتـــمس الـــصــفح من الـــشــعب
ـغــلـوب عــلى أمـره عــمّـا بـدر من ا
ســاســـة الــبالد من تـــقــصـــيــر في
اإلدارة واخلدمات ومن هدر للمال
الـــعـــام ومن ســـرقـــات واغـــتـــيــال
ـسـك حـقـوق وضـعـها الـشـعب ا
أمـــانــــة في رقــــاب مَن اخــــتـــارهم
وأجـلـسـهم فـي كـراسي الـسـلـطات
األربــع. وردَ شــيء مــن هـــــــــــــــــــذه
ـــتالعــبـــة بـــعــواطف احلــركـــات ا
النـاس البـسطـاء مثالً عـلى لسان
زعـيم كـتـلة سـيـاسـيـة مـتـنـفذة في
مــنـاسـبـة ســابـقـة جــمـعت سـاسـة
ورجـــال ديـن وشـــيـــوخ عــــشـــائـــر
وشخصيات من مـختلف الطبقات
اجملتمعية في البالد. ومثله كثير
سمـعـنـاه من غـيـره في مـنـاسـبات
غـيــرهـا. لـكـنّ بـسـطــاء الـشـعب لم
يـرتفـعوا أو بـاألحرى لم تـسعـفهم
الــشـجـاعــة الـكـافــيـة لـلــسـمـوّ إلى
عـتبـة الـوعي والصـحوة الـوطنـية

إصالح الـــدولــة بــرمـــتــهـــا يــبــدأ
بــإصالح الـنـظـام الـسـيـاسيّ أوال
اي نـــــقل الـــــبالد مـن حـــــكـــــومــــة
ناصب محاصصة ومـشاركة في ا
والـوظـائـف ومـا تـدرّ مـن مـكـاسب
ومـغا إلـى حكـومة وطـنـية يـدير
دفّـتـها شـخـصيـات نـخبـوية وذات
كــــفــــاءة ولـــــهــــا بــــاع طـــــويل في
الـسـيـاسـة ولهـا بـرنـامج حـكـومي
عـالم بـتـحـديـدات زمـنـية واضـح ا
ــصــلــحـة ــتــاجــرة  ولــيـس في ا
الـبالد والــشــعب كـمــا هي احلـال
لــغـايـة الــسـاعـة والــتي بـســبـبـهـا
انــــتــــفض الــــشــــعـب في بــــغــــداد
الـعـاصـمــة ومـحـافـظـات جـنـوبـيـة
مـحـسـوبـة عـلى أحـزاب ديـنـية في
الـــســلـــطـــة. ومـــثل هـــذا اإلصالح
اجلذري من شـأنه أن ينـقل البالد
ـسـار إلى بـرّ األمـان وتـصــحـيح ا
اخلــــــاطـئ الـــــذي شــــــقّه احملــــــتلّ
األمــــريـــكـي من أجل مــــطـــابــــقـــته
ـصـاحله الـقـومـيـة ومـصالح دول
اجلـــــوار. فــــراعـي الــــعـــــمــــلـــــيــــة
الــسـيــاسـيــة لـيس من مــصـلــحـته
تــعـــافـي الــبـالد وعـــودة الــشـــعب
وحـــكـــومـــتـه إلى حـــظـــيـــرة األ
ـتطـورة وأخذ دوره الـريادي في ا
ـــنــطــقـــة. لــذا فــإنّ بـــقــاء نــظــام ا
احملـــاصــــصــــة يـــخــــدم الــــعـــرّاب
األمـريـكي قـبل غيـره مـثـلمـا يـخدم
مصالح دول اجلوار ومنها إيران
والسعـودية ودول خليـجية أخرى
تـديـر حـربًـا بـالـوكـالـة في الـعـراق
ـنــطـقــة. والـســبب في ذلك كي وا
يبـقى العـراق تلك الـبقـرة احللوب
ألمــريـــكــا والــغــرب ودول اجلــوار
وأتـباعـهـا ورموزهـا وأدواتـها في
ّن نـصــبــتـهـم عـلى رأس الـبـالد 
الـسـلـطـة ح اجـتـيـاح الـديار في

.2003
أمّـا مـا يـتـحـدث عـنه الـسـاسـة من
خـالفـات مع احملـتل ومــخـطـطـاته
فهـو ال يعـدو كونه فـرقعـة وزوبعة
في فـنــجـان ســرعـان مــا يـتالشى
ـــجـــرّد قـــرصـــة أذن ويـــنـــتــــهي 
ـــكــاسب بـــســيـــطـــة ومــزيـــد من ا

وتكديس احلسابات. 
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إنّ مَن يدفع ثـمن كلّ هـذه األخطاء
الـــنــــاجـــمـــة عـن شـــكل الــــنـــظـــام
الــســيــاسيّ الــفـــاشل الــقــائم هــو
الـــشـــعب ولـــيس غـــيـــرُه. فـــنـــحن
مــتــيــقـنــون أن قــوة الــبالد تــكـمن
بقـوة الشـعب إذا بادر وتـخلّى عن
َن خـذله ولدغه خـنوعه وتـبـعيـته 
مــرارًا وتـكــرارًا بــســبب ســذاجـته
وبـؤسه الـذي حـصـره فـيـه سـاسة
الـصدفة والـقائـمون عـلى السـلطة
عــبـــر وعـــود عـــرقـــوبـــيـــة كـــاذبــة

وتـطــمـيــنـات من جــهـات وأحـزاب
ديــنــيــة غــيـر مــلــتــزمــة بــخــطـوط
ـرجـعـيـة الـعـلـيـا إالّ في ادّعاءات ا
إعالميـة وبـيـانات تـمـويـهيـة. فـقد
رجعية بكلّ صراحة إلى اشارت ا
حــالـة الـتـخـبط والـفـشل في األداء
احلــكـومـي ودعت مــراراً وتــكـرارًا
لـــتــغـــيــيــر الـــوجــوه واســـتــبــدال
األشخاص الـذين فشلوا في إدارة
البالد وسياستها وأوصلوها إلى
ـالي واجملـتـمـعي حـافـة اإلفالس ا
عـلى الـسـواء حــ قـالت كـلـمـتـهـا
"اجملرَّب ال يُجـرَّب". وها هي اليوم
عبر وكالئـها وخطبهـا األسبوعية
تـــنــذر وحتـــذّر مـن الــتـــمـــادي في
ـمـاطـلــة في تـلـبـيـة الـتــسـويف وا
تصاعدة في تظـاهرين ا مطالب ا
ــطــالــبـــة بــرحــيل كلّ يــوم حلـــدّ ا
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــرمّــتــهـا
ومــحـاســبــة كلّ مَن تــثـبـت إدانـتُه
وخــيـانـتُه لــلـوطن ونــكـثه لـلــعـهـد
بــاحلــفـــاظ عــلى أمــانـــة الــنــاخب
ــــصـــــالح احلــــزبــــيــــة وإيــــثــــار ا
والطائـفية واخلاصـة قبل مصالح
الـوطن الــعـلـيـا ولــصـالح الـشـعب

بكلّ أطيافه.
ــــؤسـف حــــقًـــــا أن يــــبـــــقى مـن ا
احلـديث عـن اإلصالح مـجـرّد كالم
ــان واحلـــكــومــة في أروقــة الـــبــر
وأسـلــوبًـا إضـافـيًـا آخــر لـتـخـديـر
الشعب وإسـكات صوت الـوطني
ــطـــالــبــ بــتـــقــو االعــوجــاج ا
وعالج اخلــلل ومــكــامن الــضــعف
الــــــتـي أدت إلى حــــــيـــــــد الــــــبالد
واالبتعاد عن أخـذ دورها الوطني
والــعـربي والـدولـي عـلى الـسـواء
حــيث كــان يُـحــسب لــلــعـراق ألف
حـسـاب وحسـاب. إنّ فـشل الـدولة
العراقية برئاسـاتها األربع بتلبية
مطـالب االنتـفاضة الـشبـابية ومَن
يــــؤازرهم يــــعـــنـي فضّ الـــعــــقـــد
االجتمـاعي ب هذه وبـ الشعب
الــذي يـــرفض بـــقــاء ســـلــطـــاتــهم
بـشــكـلـهـا الـقـائـم حـالـيًـا. من هـنـا
ــطـالب بــاالنـصــيـاع ركــزت آخـر ا
لصوت الـشارع ورحيل الـفاسدين
من الـســاسـة وانـتـصــاح الـقـضـاء
لــيــأخــذ دوره الــعــادل بــعـيــدًا عن
الـتسـيـيس واالنصـياع لـتهـديدات
األحـــزاب وزعـــمـــائــهـــا كـــمـــا هــو
حــاصـل وواضح فــعالّ في حــاالت
لذرّ الرماد في العيون. وقد حذّرت
رجعية الدينية في آخر خطبتها ا
لــيـوم اجلــمـعـة 22 تـشــرين ثـاني
ـمـاطـلـة والـتـسويف 2019  من "ا

وإالّ زال احلكم إلى آخرين".
أخــيــرًا يـتــرتب عــلى الــرئــاسـات
األربع جـمـعًـا أن تــلـتـفت حلـاالت
االنـــفـالت الــقـــائـــمـــة في اإلدارات

الـالمـركـزية فـي مـحـافظـات الـبالد
ـنتـظـمة بـإقـليم. فـالـفوضى غيـر ا
الـقائـمـة ب احملـافـظ ومـجالس
ـنـحـلّـة تـلـقي الـيـوم احملـافـظـات ا
ـشهـد الـسـياسي. بـظاللـهـا عـلى ا
ّــا كـــانت الـــنـــخب الـــثــقـــافـــيــة و
ـعـتـدلـة احلـريـصة والـسـياسـيـة ا
عـلى بنـاء الوطن قـد أجمـعت على
الـــتــخــلّي عـن احلــلــقــات اإلداريــة
الـزائـدة الـتي مـارست الـفـساد في
إدارتهـا ألموال مـحافـظاتـها وأكّد
ـــان ضـــرورة إلـــغـــاء هـــذه الـــبــــر
ــفــســدة لـذا كــان مــطــلــوبًــا من ا
اجلـهــاز الــتــنــفـيــذي بــالــدولـة أن
تكون له كلمة الفصل وإيقاف هذه
ـهـزلـة ووضع حـدّ لـهـذا الـتـهـوّر ا
ـركـز. بـاخلـروج عـن تـوجـيــهـات ا
كما أنّ مثل هـذه اخلطوة اجلريئة
إن حــصــلـت وحُــسـمـتْ ســتــعــيـد
الـثقـة بالـدولة وحـكومـتها وتـمنح
تـهـالك ـان ا زخـًمـا إضـافـيًـا لـلـبـر
الـذي يـواجه الـعـديـد من أعـضـائه
اتـهـامـات كــبـيـرة بـالـفـسـاد وهـدر
ال العام والسـرقات عبر وسائل ا

وأدوات عديدة.
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إنّ مــطـــالب الــشـــعب الــثـــائــر في
بداياتها لم تتعدّى سوى ما يُؤمنُ
له حكومةً فاعلة ونزيهة تعمل من
أجل الــبـنــاء والــتــنـمــيــة وتــقـد
اخلدمـات اآلدميـة التي يسـتحـقها
وفرض سـلـطـة الـقـانـون وتـطـبيق
الـــدســتـــور بــالـــرغم مـن مــثـــالــبه
الكـثـيـرة وليـس سلـطـات مـنفـلـتة
عمـيـقـة داخل سـلـطـة الـدولـة. لكنّ
ّا صبره قد نفـذ واشتدّ الغضب 
آلـت إلـيه أحـوال الـبالد. وحـيـنـمـا
يـغـضب الـشــارع الـعـراقي يـعـني
الشعب ما يريد بقول كلمته وفعل
فعله. وقـد شهدنا ومـا نزال نشهد
مــا فـــعــله ويــفــعـــله الــبــصــريــون
وأقـرانهـم في محـافـظات اجلـنوب
ـنـتـفــضـة لـيــضـيـفــوا لـسـاحـات ا
الــتـظــاهــر في الــعــاصــمــة زخــمًـا
مــضــاعــفًــا بــســبب الــتــمــادي في
ـماطـلة والـتسويف في الفـساد وا
تـنفـيـذ الـوعـود ومـنهـا مـحـاسـبة
ــنـفــلـتــ والـقــتـلـة فـي سـاحـات ا
االعـــــتــــصــــام وحـــــاالت اخلــــطف
الـــقــائـــمــة من جـــهــات مــســـلــحــة
مــجـــهــولــة الــهــويـــة. وبــالــتــالي
فــســفــيـنــتُــنــا واحــدة وال بــدّ من
الـــركــوب مــعًـــا صــوب بــرّ األمــان
ومـيـناء الـسالم والـبنـاء واإلعـمار
ــــصــــاحلـــة والــــســــلم األهــــلي وا
والـتـنــازل من دون الـتــغـاضي عن
ضــــرورة فــــرز الــــزؤان واألدغــــال
ومــحــاســبــة الــفــاســدين وســراق
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