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لـلــتـاثـيــر عـلى الــوعي اجلـمـعي
لالفـراد بهـدف تغـييـر قـناعـاتهم

وعقائدهم  .
وهـي تــــبــــدأ في فـــــهم ســــلــــوك
االشــخــاص وكــيــفـيــة الــتــأثــيـر
عليهم  ثم تقد كتلة معلومات
تــتــزايــد بــاســتــمــرار وتــتــمــيـز
بالـسرعة والتـركيز لتـوجيههم 
وبــالـــتــالـي اخــضـــاعــهم نـــحــو

اهداف محددة.
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ــوذجــا واذا اخــذنـــا الــعـــراق 
للـحروب الـسلـوكيـة . سنـجد ان
ـمـهدة الـدعـايـات والـنشـاطـات ا
لهـا قـد بدأت مـنـذ حرب اخلـليج
الـثــانـيـة عـام 1991حـيث جـرى
وعـــلى نـــطـــاق واسع الـــتــرويج
الفكار دينيـة وطائفية غريبة عن
اجملـتمع الـعراقي  سـاهمت الى
حــد بـعــيـد في تـهــديـد الــنـسـيج
االجــتــمــاعي لــلــبـلــد  وادت في
وقت الحـق إلى فـــــــقــــــدان األمن
الــــوطـــــني . وكـــــان احلـــــصــــار
االقـــتــصــادي من اكـــبــر وســائل
الــضـغط عـلى الــشـعب الـعـراقي
ـعنويـة بهدف إلضـعاف الروح ا
ـقـبـلة اوال  الـتـمـهيـد لـلـحرب  ا
ـرسومة ثم لتنـفيـذ اخملطـطات ا
من خالل احلــروب الــســلــوكــيـة

ستمرة عليه ثانيا ا
أن السقوط في حـبائل الطائفية
ــقـيــتـة وتــقــسـيم الــشـعب إلى ا
مــكـونــات كــانت تــغـذيــهــا قـوى
ودول معادية  ساهمت في خلط
األوراق وإضــــعــــاف اجلــــبــــهـــة
الـداخـلـيــة الشـغـلـهـا في مـعـارك
جـــانـــبـــيــة . وقـــد  اســـتــغالل
الــتــنــوع الــعــرقي والــديــني في
ـــتــــكـــون من أعـــراق الـــعـــراق ا
وطـوائف كـثـيرة ومـتـشـابـكة مع
بعـضهـا الـبعض من عـرب وكرد
وتـركمـان واشوريـ وكذلك من
ســـنــة وشــيـــعــة ومــســـيــحــيــ
وديــانـات األخـرى  وتـوظـيـفـهـا
في حرب سـلـوكيـة لـتهـديد امن
واسـتـقرار الـعراق . حتت غـطاء
وقـراطية الـتغـيير من أجل الـد
 واالدعــاء بـــتــحــقـــيق احلــريــة

وغيـرهـا  إضافـة إلى الـوسائل
ــرئـيــة .  وتــعـدّ ــسـمــوعــة وا ا
احلــروب الـسـلـوكـيـة من أخـطـر
أنـواع احلروب نـظـراً لـتأثـيـرها
في مـجمل تـوجهـات السـكان أو
اجملتمعـات  وهي تعمل بسرية
وبـطـرق غـيـر مبـاشـرة لـتـحـقيق

طلوب. التأثير ا
أن احلروب الـتقلـيدية تـستخدم
الـقـوة لـتـحـقـيق أهـداف مـعـيـنة
ـغـيـرة  وهي لــصـالح الـدولــة ا
ــاديـة تــسـتــنـد إلى األســالـيب ا
الـبــحـتــة من الـعــنف واإلكـراه 
بينما احلـروب السلوكية تهدف
الى تـــغــيـــيــر الـــســلـــوك الــعــام
لـلـجــمـهـور بــأسـالـيب الــلـيـونـة
ـــعـــنى اســتـــخــدام ـــرونــة  وا

"القوة الناعمة". 
سـتــبــقى احلـروب الــعــسـكــريـة
الــتــقـلــيــديــة مـســتــمـرة . اال ان
احلـروب الــسـلـوكـيـة تـؤدي الى
تغيير سلوكيات االفراد  وبذلك
يــنـــتــقل الــصـــراع من الــصــدام
ـــســـلـح بـــ جـــيــــشـــ  الى ا
اســـتــــهـــداف الــــشـــعـب كـــله او

قطاعات معينة منه .
  ولتسـهيل عملية تـغيير سلوك
اجملتمع وعقائده  تمارس عليه
ضــغــوطـات مــتــعـددة  كــفـرض
ـالية  العقـوبات الـسياسـية وا
واحلـصــار االقـتــصــادي وكـذلك
عـنوية شن احلـرب النـفسيـة وا
عــــلى نــــطــــاق واسـع . ونــــشـــر
فبركة علومات والفديوهات ا ا

احلـرب الـسلـوكيـة  هي احلرب
الـتي تــســتـخــدم فـيــهــا وسـائل
الــــتــــكـــــنــــومـــــعــــلــــومـــــاتــــيــــة
عنوية لبث والسيكولـوجية وا
ــعــلــومــات بــهــدف األفــكــار وا
ـواطنـ وغسل تغـييـر سلوك ا
دمــاغ اجلــمــهــور الحالل أفــكـار
وعـقائـد جديدة غـير الـتي اعتاد

عليها.
وهـي تـــــخـــــتـــــلـف عن احلـــــرب
وجـهـة إلى اجلـنود الـنـفسـيـة ا
عركة إلضعاف معنوياتهم في ا
ــة بـــالـــعــدو . وإحلـــاق الـــهـــز
لـكونـهـا غيـر مـتعـلـقة بـاحلروب
التـقـليـديـة . بل هي تـتوجه إلى
الـــشـــعـــوب او اجملـــتـــمـــعـــات 
لتغـييـر عقائـدهم وقنـاعاتهم أو
حتـويل مشـاعرهم الـوطنـية إلى
عــقـائـد ســيـاسـيــة او ديـنـيـة أو
طائفية أو شـوفونية .  أو لنشر

الفوضى واالرباك
بـ صـفـوفـهم لـتـحـقـيق أهداف

محددة .
كـمـا تـسـتخـدم فـي االنـتـخـابات
وفـي اجملـــاالت الــــســــيـــاســــيـــة
األخــــرى  بــــهــــدف تــــغــــيــــيــــر
ســـلـــوكـــيـــات ووجـــهـــات نـــظــر
ـواطنـ  لـتسـيـيرهـا بـاجتاه ا
مــا هــو مــطــلــوب مــنــهــا وذلك
بـاستـخدام وسـائل متـعددة لعل
أهمهـا الشبـكة العـنكبـوتية وما
حتـــويه من وســـائل الـــتــواصل
االجــتــمـاعـي مـثـل الـفــيــســبـوك
وانـستـغـرام وتـويتـر وواتـساب

ـــزعــومــة اخلالفــة اإلسالمـــيــة ا
قابلة وعلى باحلرب السلوكية ا
نــطــاق واسـع لــلــســيــطــرة عــلى
عـقول الـشـبـاب لـيس في الـعراق
وسوريـا فـحـسب بل وفي الـعالم
ــا صـعــد الـصــراعـات أجـمع  

الدينية والطائفية.
WL UŠ »«eŠ«

وقــد اسـتــهـدف الــطـرفــان سـواء
األحـزاب احلــاكـمــة  ووسـائــلـهـا
الــتــكـــنــولــوجــيــة ومـــاكــنــاتــهــا
اإلعالمـيـة  ام داعش ووسائـلـها
اخلـــبــيــثــة  الــعــديــد من فــئــات
ــســتــوى من اجملــتــمع بــنــفس ا
احلـــرب الـــســـلــوكـــيـــة من خالل
إستغالل الفراغ الـفكري لتحقيق
ــرسـومــة لـلــسـيــطـرة األهــداف ا
عـــلى ســلــوك اجملـــتــمع وأفــراده
ــــــقــــــدرات ومن ثـم الــــــتـالعب 
ومــــــوارد الـــــبــــــلـــــد . ثـم جـــــرى
اســـتــغـالل ذلك من دول غـــربــيــة
واقـلـيـمـيـة عن طـريق الـعـمـلـيات
ــعــلـــومــاتــيـــة الــســـريــة الــتي ا
استـهدفت الـسكـان لتـصبح أداة
فاعـلة  لتـغيـير السـلوك وجتـنيد
ـتــطـوعــ في أكـبـر ـزيــد من ا ا
عمـليات غـسل الدماغ في احلرب

السلوكية .
وقد كتب أحد احمللل أالمريكان
عن حـق أن "ســـــكـــــان الـــــعـــــراق
يـدمـرون اجتـمـاعـياً واقـتـصـادياً
ونفسيـاً" فهناك "ارتفاع حاد في
مـسـتـوى الـفـسـاد واالرتـشـاء في
احلــــكــــومــــة كــــمــــا أن "اآلفـــات
االجــتـــمــاعـــيـــة مــثـل: الــســـرقــة
والــتــســول والــبــغــاء والــســطـو
أصبـحت واسـعة االنـتـشار بـعد
أن كان مسـيطراً عليهـا "بفعالية"
في الـــــدولــــة االســــتـــــــبــــداديــــة

السابقة.
أن السـلوك السـياسي لألفراد قد
ـنهـجة جـرى تغـيـيره بـطـريقـة 
إبان الغزو األمريكي للعراق  ثم
بـلغ ذروته بعـد تسـليم الـبلد إلى
ايــران فـأصــبح تـغــيـر الــسـلـوك
والـيـة إليران لصـالح األحـزاب ا
حــجـــر الـــزاويـــة لــلـــحـــكـــومــات
تـعـاقـبـة  حـتى بات الـعـراقـيـة ا
مـــوضـــوع اصالح أو تــــغـــيـــيـــر
الــنـظــام الـسـيــاسي الـفــاسـد في
الــــعـــراق ضـــربـــا من اخلـــيـــال 
خصوصا بعدما وصل البلد إلى
طـــــريق مـــــســــدود مـن انــــعــــدام
اخلــدمــات الـــعــامــة والـــعــمــالــة
لألجـنـبـي عـلى حـســاب مـصـالح
الـشـعب  إضـافـة إلى الـتـحـشـيد
ا سـتمر   الـديني والطـائفي ا
جـعل كـثـير من الـكـتـاب وادعـياء
الــثــقــافــة والــفــقــراء يــخــنــعـون
ويـنـقــادون بـسـهــولـة إلى أولـئك

ـــكــونـــات الــشـــعب الـــعــراقي 
ـعارضة في مـستـغل حـركات ا
اخلـارج الحاللــهـا مـحل الـنـظـام
الــســابق .ثم انــتــقــلـت احلـروب
السلوكـية من العراق إلى الدول
الـعـربـيـة الـواحـدة تـلـو األخـرى
لــــنــــفس الــــهــــدف وهــــو إحالل
الــعـقـائــد الـديــنـيـة والــطـائــفـيـة
ــشــاعــر والــعــنــصــريـــة مــحل ا
ـكـونـات الـوطـنـيـة واســتـغالل ا

االجتماعية لهذا الغرض.
بعـد االحتالل االمـريـكي للـعراق
 تــشــكــيل مــجـلـس حـكـم قـائم
عــلى الــتـقــسـيــمــات الـطــائـفــيـة

والـــعــرقــيــة وفي وقت الحق 
إعـداد دسـتـور مـلـغـوم لـتـرسـيخ
ـفاهـيم  ثم جـرى تعـميق هذه ا
احلــرب الـــســلــوكــيــة  واإلعالم
ـوجه الى الـشعب الـعراقي من ا
خالل األحزاب والـكتل الطـائفية
 الـتي أنشأت مـحطات فـضائية
عـديـدة لـنـشـر الدعـايـات والـفـكر
نحرف حتت ذريعة التقسيمي ا
حـمــايـة الــطـوائف والـقــومـيـات
والــتي ســـاهــمت في تـــصــعــيــد
التـوترات الـطائفـية فـي صفوف
الــــــشــــــعب وقــــــد ادى ذلـك إلى
ـواطـنـ الـذين كـانـوا اقـتـتـال ا
إلى وقت قـريـب يـتـعـايـشـون في
مجـتمع ينعم بـالسالم والوئام .
ثم عـمــلت األحــزاب عـلى ســرقـة
وتـخريب الـدولة ومـؤسسـاتها .
وجــــــرى عـــــلـى نـــــطــــــاق واسع
الـتــركـيـز عـلى مـفــاهـيم رجـعـيـة
مـتـخـلـفـة من أجل صـرف أنـظـار
الشـعب عن مصـاحله احلقـيقـية
والـتمـويه عـليه بـتبـني الـطائـفة
والـــقــومـــيـــة وتــقـــديس االفــراد
كـأســلـوب بــديل عن الـوطــنـيـة 
ضلل وبعـد مزيد من التـوجيه ا

لــفــئـات عــديــدة من اجملــتـمع 
تــخــريب الــصــنــاعــة والــزراعــة
رافق احلـيوية. والـتعلـيم وكل ا
وفي خـــــــضـم الـــــــصـــــــراعــــــات
ـــصــطــنــعــة تــنــاسى الــشــعب ا
عـمــلـيــة بـنـاء الــدولـة وحتــقـيق
إســـــتـــــقــــرار الـــــبالد وتـــــقــــد
اخلدمات األساسية للمواطن

أن االجــراءات الـــتي إتــخــذتــهــا
تـعـاقـبة احلـكـومـات العـراقـيـة ا
أدت إلى مــزيــد من الــصــراعـات
الـسـيـاسـيـة وبـالـتـالي انـتـشـار
سلحة والفوضى يليشيات ا ا
ـنـظـمـات ـقـابل  تـقـويـة ا وبـا
اإلسالمــيـــة الــراديــكــالــيــة مــثل
الــقــاعــدة وداعش  مــسـتــغــلـ
األوضـــــاع االســــتـــــثـــــنــــائـــــيــــة
واالستـقطاب الطـائفي والقومي
 ونتـيجة لـشيوع الـفوضى بعد
االستـئثـار بـاحلكم  قـامت دولة
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 يــعــيش الــعــالم بــأكــمــله حــالـة
تـــتـــراوح بـــ الـــرعب والـــقـــلق
والـتـوجس مـنـذ تـفـشي فـيـروس
كــورونــا فـي الــصــ فـي شــهــر
كـانــون االول من الــعـام الــفـائت
2019. ومبـعث القلق هـو سرعة
تـــفــشـي وانــتـــشـــار الــفـــيــروس
وعـبوره أسـوار الـص الى دول
وبـــــلـــــدان تـــــبـــــعـــــد عـــــنه آالف
الـكـيـلـومـتـرات يـضـاف إلى ذلك
الـغـمـوض والتـعـقـيـد في تـكوين
الفيروس وسرعة تفاقم أعراضه
ــصــاب دون أن إلى حــد وفـــاة ا
يتـم التوصل إلى مـصل لعالجه.
وبـــعــد أول ظـــهــور لــلـــفــيــروس
بأسـابيع قلـيلة ,توالت الـتقارير
في كـل يــــــوم وكل ســــــاعــــــة عن
مناطق جديده يغزوها الفيروس
وإعــداد مـتـزايــدة من اإلصـابـات

والوفيات. 
اقـتـصـاديـا االثـار الـتي خـلـفـهـا
الــفـيــروس عـلـى الـصــ  ثـاني
أقوى اقتصاد في العالم لم تكن
كـــارثـــيـــة في مـــجـــال الـــصـــحــة
واحلياة وحسب فـقد انخفضت
,إلى مــشــارف االنــهــيــار ,اغــلب
ـالـية ـؤشـرات االقـتصـاديـة وا ا
عـــلى مـــســتـــوى الــعـــالم. حــيث

أوقـــفـت الـــشــــركــــات الـــكــــبـــرى
عمـليـاتهـا التـجارية فـي الص

وأغلق أغلبها مـكاتبها وفروعها
. ولـكـون ومـعـامــلـهـا في الــصـ
الص دولة مـصدرة ومستوردة
ذات تـعـامالت واسعـة مع مـعظم
دول العالم ,فإن جميع الشركات
تـشــعـر بـقـلق مــتـزايـد. فـالـصـ
اكـبـر ســوق ألنـتـاج الــسـيـارات
صدر والشرائح االلكـترونية وا
الــــــــرئــــــــيــــــــسي لــــــــلــــــــمـالبس
وااللــكــتــرونــيــات والــكـثــيــر من
ــواد االحـــتـــيـــاطـــيـــة. وقــدرت ا
ــــــعــــــنــــــيــــــة إحــــــدى اجملالت ا
بـاالقــتـصـاد خـســائـر االقـتـصـاد
ي (لــغــايــة شــهــر شــبــاط الـــعــا
2020) بنحو 160 مليار دوالر ,
متـجاوزة بـذلك خسـائر فـيروس
ـية سـارس الـذي سـبب ازمـة عـا

عند انتشاره في العام 2003. 
ـسـتـجـدة في اإلقـتـصاد األزمـة ا
الـصـيـني قـد تـدفع بـالـكـثـير من
الشركات الـعمالقة والتي أقامت
مـصانع ومـعامل لـها فـي الص
مــسـتـفــيـدة من الـقـوى الــعـامـلـة
ـــواد األولـــيـــة الـــرخــــيـــصـــة وا
متدنـية الكـلفة بـاتت تفكـر بنقل
صــنــاعــتــهــا الـــتــحــويــلــيــة (أو

الــتــجــمـيــعــيــة) إلى دول اخـرى
ـكـسـيك أو غـيـرها. كـالـهـنـد أو ا
قـــد تــكـــون هــذه األنـــبــاء ســارة
ـنافـس التـقلـيدي لالمـركان ا
ــســرة لن لــلــصــ لـــكن هــذه ا
تـدوم طـويالً فـاآلثـار اإليـجـابـيـة
لــــصـــالح االقـــتـــصـــاد األمــــركي
ســتـــكـــون ذات أجل قــصـــيــر و
سـرعان مـا سـتظـهـر عـلى سطح
الــواقـع اثـــارهـــا الـــســـلـــبـــيــة ,
فـالـصـ سـوق ضـخم لـلـتـجـارة
والـســلع األمــريـكــيـة. ال ريب أن
وسـائل اإلعالم الغـربيـة ستـبالغ
ــــا بــــدافـع الــــشــــمــــاتــــة أو (ر
احلــــســـد) فـي تــــصـــويــــر حـــال
تأزم.  اال االقـتصاد الـصيني بـا
ــــتـــابـع الـــفـــطـن لألحـــداث أن ا
ومـجـريـاتـهـا يـدرك ان العـمالق
الـصـيـني وبـقـدراته اــاقـتـصـادـة
والــبـشــرــة الــهــائـلــة ســتــجـاوز
أزمـته الراهـنة و سـيواجه بـقوة
الــفــيــروس- الــشــيــطــان ( كــمــا
ا أسماه الرئـيس الصيني) ور

يتغلب عليه في أجل قريب.
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اآلثار الـكارثية لـفيروس كورونا
لـم تــســـتـــثن أيــاً مـن قــطـــاعــات
ــــال والـــنــــفط االقــــتــــصــــاد وا

بضمنها بطبيعة احلال ,فالنفط
الـــذي تـــعـــافـى في الـــســـنـــوات
2017 والـى نــــــهــــــايــــــة 2019.
كــنـتــيـجــة التــفـاق دول األوبك (
ـصـدرين من خـارجـها وبـعض ا
ومــنـــهــا روســيــا) عـــلى خــفض
االنـــتـــاج بـــواقع  1,8 مـــلـــيــون
بــــرمــــيل يــــومــــيــــاً تــــوزع بـــ
ــصـدرين و حـافط عــلى سـعـر ا
تـــخــــطى حــــاجـــز الـ 50 دوالرا
لـلـبـرمـيل لــيـصل إلى قـرابـة 60
دوالرا خلـام بـرنت) في الـنـصف
الـــــثـــــانـي من 2019. كـــــان ذلك
مـبــعـثـا لــلـتــفـاؤل في اســتـقـرار
السوق النفـطية إنتاجا وسعرا,
اال أن األزمــــة الــــتي خــــلــــفــــهـــا
فيـروس كورونـا وإغالق الـكثـير
ـعــامل في الـصـ دفـعـهـا من ا
إلـى خــفض اســتـــيــراداتــهــا من
الــــــنـــــفـط اخلـــــام من 11 إلى 8
ماليـــ بـــرمـــيل يـــومـــيـــا. وقــد
تـســبب ذلك في حــصـول فـائض
قدره 3 ماليـ برمـيل ستـضاف
ـــــتـــــخـم أصال إلـى الـــــســـــوق ا
بزيادات في اإلنتاج. االنخفاض
في األسعار في الشهر األول من
األزمــة وصــلت نــسـبــته إلى 11
ـئـة لـترتـفع الحـقا الى 16 أو با
ــئــة  في نــهــايــة شــبــاط 17 بــا
2020  حــيث واصل خـام بـرنت
نــــــــزولـه إلى 50 دوالر وخــــــــام
تكساس اخلفيف إلى 45 دوالرا
لــــلـــــبـــــرمـــــيل الـــــواحـــــد. هــــذا
االنخفـاض كان سيصل إلى قيم
أدنى لــوال انــخــفــاض صـادرات
إيران بـسبب أزمـتهـا اخلارجـية
تـحـدة وازمـاتـها مع الـواليـات ا
ـتـعددة وانـخـفاض الـداخـليـة ا
صــادرات لــيـبــيـا بــســبب جتـدد
األعـمـال الـعـسكـريـة فـيـها.  دول
اخلـلـيج الــعـربي وبــسـبب هـذا
الـــهـــبـــوط فـي أســـعـــار الـــنـــفط
ـزيــد من الـعـجـز في سـتـعـاني ا
مـوازنــاتـهـا وبـنـسـب مـتـفـاوتـة
علـيه ستسـعى الى الضغط على
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إجــتـمـاع أوبك الــقـادم في شـهـر
ـــزيــد من مـــارس احلــالـي إلى ا
تـخـفيض األنـتاج بـحدود 600-
700 الف بـرمــيل إضـافي وهي
كمـية وان حصل اتفـاق بشأنها
واجهـة التخمة لن تكون كـافية 
احلـــالــــيـــة في أســــواق الـــذهب

األسود. 
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وفي الـــعــــراق لن تـــكـــون آثـــار
انــخــفــاض أســـعــار الــنــفط أقل
وقــعــا وايالمــا عــلى االقــتــصـاد
وازنة العـامة للعام العراقي فـا
2019 والـــــــتي حــــــددت بـ 108
مـلـيـار دوالر ,كـان الـعـجـز فـيـهـا
19 مـــــلـــــيــــار دوالر ,حــ كــان
ـقـدر لـلنـفط 56 دوالرا الـسـعـر ا
لـلـبـرمـيـل الـواحـد و إنـتـاج 3,8
مـيــلـون بـرمــيل يـومــيـاً. أمـا في
الــعـام 2020  ,فــلــو  اعـتــمـاد
طـاقــة تــصــديــريــة بــحـدود 3,5
مــلـيــون بــرمـيـل ومـعــدل ســعـر
لــلـبــرمــيل  بــحـدود 45 دوالرا (
كحـد أعلى)  ,عـنـدها سـيتـجاوز
ـتـوقع في الـعـائدات ( الـنقص ا
مــقــارنــة بــالــعـام 2019) الـ 13
مـلــيــار دوالر. وبــنـاء عــلى ذلك,
ـوازنة ـتوقع في ا فإن الـعجـز ا
الـعـامـة الـعـراقـيـة (عـنـد إألبـقـاء
على اخلـطوط الـعـامة لـلمـوازنة
كمـا كانت في العـام السابق) لن
يقل ,بـأي حـال من األحوال ,عن
تـضرر األكبر 30 ملـيار دوالر. ا
سيـكون اجلـزء االسـتثـماري من
ـوازنة االسـتثـمارية ـوازنة ( ا ا
) حـيث سيصـيبهـا اجلزء األكبر
وازنة من العـجز فـاالرجح أن ا
الـتــشـغــيـلــيــة (تـشــمل الـرواتب
ؤسـسات واالجور الـتـشغـيلـيـة 
الـدولة وخـدمـاتـهـا) لن تمس أو
يـجـتزأ مـنهـا الـكثـير حلـيـويتـها
ـــواطن وصـــلـــتـــهــــا بـــحـــيـــاة ا

ومعـيشته. 
الــتـاثــيــرات الـســلــبـيــة االخـرى
ــؤكــد في ســتــكــون  االرتــفــاع ا
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ـدة الـدسـتـوريـة لـلـمـكـلف بـتـشكـيل قـبـيل سـاعـات من انـتـهـاء ا
احلـكــومــة أعـلن مــحـمــد تـوفــيق عالوي انــسـحــابه من إكــمـال
مهمته عبر رسـالة متلفزة خاطب فيـها رئيس اجلمهورية بقوله
ـقــام فـخـامــتـكم اعــتـذاري عن الـتــكـلـيف “اســمح لي ان أرفع 
راجياً تفضلكم بقبولها .”مقدما اعتذاره للشعب العراقي لعدم
تمـكنه من إجنـاز ما تعـهد به أمامـهم قبل نحـو شهر. وبـرسالة
االعتـذار هـذه يكـون عالوي قـد وضع حـدا للـجـدل الدائـر مـنذ
اسابيع بشأن قـدرته على تخطي األزمة الراهـنة واالنتقال نحو
ظــرف مـنـاسـب يـتـيح تــخـطي اســبـاب ودوافع األزمــة وحتـقـيق
ؤكد ستـمر منذ خمسة أشهر. من ا مطالب احلراك الشعبي ا
أن عالوي وهو يـعود أدراجه من حـيث أتى بات مـقتنـعا وطـبقا
ـا أفـصح عـنه في رسـالـتـه بـأنه أدى مـا عـلـيه بـرغم اخـتالف
ـراقـبـ في تــقـيـيـمـهم إلدائه خالل مـرحـلـة الـتـكـلـيف. وقـد ال ا
يختلف اثنان على كونه تعـمد احلفاظ على ما تعهد به والدفاع
عـمــا الـزم به نــفـسه أمــام الـشــعب عـامــة وسـاحــات الـتــظـاهـر
واالحتـجـاجـات في بـغـداد ومـدن وسط وجـنـوب الـعـراق وجنا
بـنـفـسه قـبل احـتـدام الـتـوتــر والـتـقـاطع بـ الـقـوى والـتـيـارات
ـكـن اخـتـصار ـشـهـد الـسـيـاسي. من هـنـا  ـسـيـطـرة عـلى ا ا
الــقــول إن خــطــوته كــانت مــحل ثــنــاء وتــقــديـر. مــكــتب رئــيس
اجلمـهوريـة سارع من جـانبه في إصدار بـيان رسـمي شكر به
كلف عـلى جهوده مطالـبا الكتل الـسياسية بـ “العمل اجلاد ا
لــلــتــوصـل إلى اتــفــاق وطــني بـــشــأن رئــيس الــوزراء الــبــديل
قـبول وطنـيًا وشعبـيا خالل الفـترة الدسـتورية احملددة من وا
ـهـامـهـا في ضوء أجل تـشـكيـل حكـومـة قـادرة عـلى الـتصـدي 
الـتحـديات اجلـسيـمة الـتي تواجه الـعراق .”في الوقت الذي لم
ـكـلف تـسـارعت وتـيرة يـجف فـيه حـبـر االعتـذار عـلى رسـالـة ا
التـكهنـات حول من سيحل في مـقعد الـتكلـيف القادم ومن هو
همة الصعبة إن لم عتذر إلجناز ا سيء احلظ الذي سيخلف ا
ــســتـحــيـلــة. تــزاحـمت إســمــاء عـدة في فــضـاءات تــكن شـبه ا
الـتــواصل االجـتـمــاعي ومـجــالس الـنــخب الـســيـاســيـة والـتي
توزعت ب مرشح جـوبه بالرفض وآخر انسـحب قبل ترشيحه
وثــالث لم يــتم اإلعالن عــنه حــيــنــهــا. وبـرغم أهــمــيــة األســمـاء
ــتــداولــة إال أن األهــمــيــة كــانت ومــازالت تــكــمن في مــواقف ا
وآليـات وطبـيعـة حتـركات وتـوافقـات الكـتل الـسيـاسيـة الختـيار
ـشـهـد تــعـقـيـدا فـشل االتـفـاق بـ ـا زاد ا ـكــلف الـقـادم. و ا
حتالـفي فـتح وسـائـرون الذي تـمـخض عن اخـتـيار مـرشـحـيهم
خلف أبـواب مـغلـقة حـيث اسـتقـال مـرشحـهم األول ولم يـكمل
مهـمته في ح انسـحب الثاني لـعدم تمكـنه من إجناز ما كلف
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ا عـقـول تـكـرار الـسـيـنـاريـو لـلـمـرة الـثـالـثـة   لـذا لـيس مـن ا
يـســتـوجب الـبــحث عن سـبــيل آخـر يــخـتـلف عــمـا أنــتـهى الـيه
ـكـلف افتـقـاره إلمكـانـية دفع االخرون. من بـ أسـباب فـشل ا
ـان والـتـصـويت على أعـضاء مـجـلس الـنـواب لدخـول قـبـة الـبر
كـابيـنـته الـوزارية بـالـرغم من اتـفاق قـادة الـكـتل الشـيـعـية في
ـكـلف وتـعـهـدهم له بـتـحقـيق الـدعم ـطـولـة مع ا اجـتـمـاعـاتـهم ا
الحظ أن الـكـتل الـنـيـابـيـة وقـفت بـالـضـد من ـاني لـكن ا الـبـر
مـوقف قادتـها ولم يحـضر جـلسـة التـصويت سوى 70 - 80  
نـائـبـا شـيـعـيـا من بـ مـا يـقـارب الـ 170 نـائــبـا مـا يـدل عـلى
فـقـدان بـعض الــقـادة لـقـدرتـهـم بـالـتـحـكـم في إيـقـاعـات حتـرك
انـيا! وثمـة من يذهب الى اعـتبار أن مـقاطعة أعضـاء كتلـهم بر
الـسـنـة والـكـرد كانت الـفـيـصل في إفـشـال جـلـسـة الـتـصويت
قابل هـناك من يـدحض هذا الـرأي انطالقـا من تمـكن الكتل بـا
ان التي شهـدت التصويت الشـيعية من الـتحشيـد جللسة البـر
عــلـى قـرار دعــوة احلــكــومــة إلنــهــاء الــتــواجــد األجــنــبي عــلى
األراضي العراقية والتي حتققت بحضور 170 نائبا ما يعني
بـأن الـكـتل الشـيـعـيـة لو كـانت مـتـوافقـة ومـصـمـمة عـلى تـمـرير

كابينة عالوي لتمكنت من ذلك على غرار تلك اجللسة. 
ومن ب اآلراء األكثر مقبولـية التي طرحت مؤخرا رأي يتمثل
ان لـيخـتـار مرشـحا أو أكـثر في إعادة الـكرة الى مـلـعب البـر
بتـوافق الكتل الـسياسـية وعرض األمـر على رئيس اجلـمهورية
قترحة دون ليكلف من يرتأيه مـنهم لضمان تمريره وكـابينته ا
عرقـلة. ويـعـتقـد البـعض بـأن هذا اخلـيار يـعـد األفضل في ظل
الـتـقاطـعـات الـسـيـاسـية واخـتالف الـرؤى بـ قـادة الـكتـل قبل
أعضاء كتـلهم ذاتها. وبذلك يـتحقق التوافق أصال عـند تسمية
ان وبـالتـالي يـلزم هـذا التـوافق غـالبـية رشح داخل قـبـة البـر ا
ـكـونــات بـالـتــصـويت لــصـالح من أعـضــاء الـكـتل مـن جـمـيـع ا
رشحوه للتكليـف. فضال على ذلك سيتم تخطي وحسم اجلدل
ـان ـتـكـرر حـول الـكـتـلـة األكـبـر عـبـر اعـتـبـار الـبـر ـسـتـمـر وا ا
ادة بغـالبـيته هـو الـكتـلة األكـبر بـرغم ان الـدستـور وبحـسب ا
76 خــامـسـا أوضح انــتـفـاء احلـاجــة الى الـكـتــلـة األكـبـر. ومن
ـكـان اإلشـارة الى الـتـحـديـات االمـنـيـة والـسـيـاسـيـة األهـمـيـة 
نطـقة ما يحتم واالقتصـادية والصحـية التي تواجه الـعراق وا
على اجلميع إدراك اخملاطر اجلديـة احملدقة بالعراق من عجز
مـالي وخـروقـات سـيـاديـة وصـراع إقـلـيـمي وانـتـشـار فـايروس
نطقة والعالم كورونا على نحـو سريع ومقلق للغايـة في دول ا
ـشـاكل واألزمات الـداخـلـية مـن ركود إقـتـصادي فضال عـلى ا
وبـطـالـة وارتـفـاع مـسـتـويـات الـفـقـر وتـدني مـسـتـوى اخلـدمـات
األســاســيــة وضـعـف الـبــنى الــتــحــتــيــة كل ذلك يــضــاف الـيه
استـمرار وضـغط حركـة الـتظـاهر االحـتـجاجي واالعـتصـامات
اضي. لذلك يـنبغي عدم ستـمرة منذ األول من تـشرين اول ا ا
االستهـانة او التقـليل من اخملاوف احلقـيقية من تـلك التحديات
ـرتـقـبة وضرورة اإلسـراع في حـسم مـلف تـشكـيل احلـكـومة ا
ــضي في والــتي طــال أمـدهــا تــمـهــيــدا لــعـودة االســتــقـرار وا

لفات األساسية بحسب اولوياتها. معاجلة ا
{ رئيس اجمللس االستشاري العراقي
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سـتغـلـ الظـا بـاسم الدين ا
والطائفة.

   إال أن وعي الشـباب الـثائر في
بــغـداد والــنـاصــريـة والــسـمـاوة
والـــعـــمـــارة والــنـــجف وكـــربالء
نـتفـضة قد دن ا وغـيرهـا  من ا
فـاجـأ اجلــمـيع في اعـادة الـوعي
الــــــوطــــــني  مـن خـالل نــــــبـــــذه
لـلـطــائـفـيـة  ورفــضه لألسـالـيب
الــنـفــعــيـة الــرخــيــصـة في إدارة
احلـكم   واعـلــنـوا الــثـورة عـلى
تخلف .  وبانتفاضتهم الواقع ا
الـشجـاعة هـذه وضعـوا األحزاب
والـكتل احلاكـمة عـلى احملك بعد
تــمــاديــهـــا في أهــمــال وجتــاهل
ـغــلــوب عـلى مــطــالب الــشـعـب ا
ــارســـة أبــشع أنــواع أمــره  و
االسـتـغالل والـعـبـوديـة جتـاههم

باسم الطائفة والدين.
إن جتــربــة احلــرب الــســلــوكــيـة
جتـــاه الـــعـــراق قـــد تــكـــررت في
سـوريـا ولـيـبـيـا وأدت ليـس فقط
إلى انـقـسـام اجملـتـمع واحلـروب
األهــلــيــة  بـل إلى تــدمــيــر مــدن
كـــــامــــلــــة  ومـــــازالت احلــــروب
مــسـتـمـرة كـامـتــدادات طـبـيـعـيـة
لـلـحـروب الـسـلـوكـيـة الـتي جرت
عـلـى هـذه الـشــعـوب  وادت إلى
شـاعـر الـوطـنـيـة لـتـصبح قلـب ا
والءات مـذهــبــيــة تــغــذيــهـا دول
إقـلـيـمـيـة لـتـحـقـيق مـصـالح تـلك
الــدول عــلى حــســاب مــصــلــحــة

الشعوب.
كـما أن احلـروب الـسـلوكـيـة هذه
لم تــكن بــعـيــدة عن مــصــر الـتي
حـــرفت بــوصــلـــة الــشــعب خالل
فـتـرة قــصـيـرة بــاجتـاه اإلخـوان
نـتـيجـة الـتـحـشـيـد الـديـني الذي
الق رفــضــا بــاتـــا في وقت الحق
من قـطـاعـات مـثـقـفـة من الـشـعب
فــتـم احــبــاط هــذه اخملــطــطـات 
فـنـجت مـصـر من هـذا الـسـرطـان

القاتل . 
كـمـا جنـت تـونس من مـخـرجـات
احلــروب الــسـلــوكــيــة جتــاهــهـا
لـــكــون الـــشـــعب الـــتـــونـــسي لم
ــغـريـات يــنـجــرف كـثـيــرا أمـام ا
الـدينـيـة لـثـقافـة الـشـعب الـعـامة
والوعي العالي الذي يتمتع به.
ومـــازالت اجلـــزائـــر والـــســودان
تــعـانــيــان احلـروب الــســلـوكــيـة
ــوجـهــة عـلـيــهـمـا  ـســتـمـرة ا ا
لـتـغــيـيـر الــنـهج الـوطــني الـعـام
بـاجتــاه الـتــفــرقـة اإلثــنـيــة تـارة
والـدينـية تـارة أخرى  وسـتبقى
كـذلك حـتى تـدرك هـذه الـشـعـوب
عـــظـم وخـــطـــورة الـــتـــوجـــهـــات
ـضـلـلـة والـشـوفـيـنـية الـديـنـيـة ا
اجلـــديـــدة لـــتـــمــزيـق الـــنــســـيج

االجتماعي فيهما.

ـديونـيـة (الدين الـعـام) للـدولة ا
والتي تقـدر حاليا بـ 140 مليار
دوالر اضــــافـــة إلـى صـــعــــوبـــة
تـوفـيـر الـتـمويـل الالزم لالتـفاق
الـــعـــراقي- الــــصـــيـــني والـــذي
وقــعــته حــكـومــة الــســيــد عـادل
ـــهــدي في شــهـــر أيــلــول عـــبــدا
2019. ورغـم اجلــــدل وتــــبــــاين
األراء بشـأن هذا االتفاق  ,اال أن
 احلكومة (السابقة) كانت تعول
عـــلــــيه في إجنـــاز الـــعـــديـــد من
مشاريع اصـالح البنية الـتحتية
ـتـهـالكـة في الـبالد ,وفي بـناء ا
ـــــــدارس الــــــــعـــــــشــــــــرات مـن ا
ــــســـتـــشـــفـــيـــات واالالف من وا
الـوحـدات الـسـكـنـيـة ومـحــطات
ــاه. احلـلول الــطـاقـة وتـنـقــية ا
لألزمـة اإلقتـصـاديـة الـتي بزغت
على عتبة العام 2020 معروفة
ـهـتمـن به خلـبـراء اـاقـتـصـاد وا
ـــقـــالـــة ولن تــــبـــتــــرهـــا هــــذہ ا
تواضعـة. هذه احللول ستـون ا
 بـانـتـظـار الـلـمـسـات الـسـحـرية
لــلــحـكــومــة الــعـراقـــة اجلــديـدة
(االنتقالية ) والتي سيكون على
رأس مــهـامـهـا الــعـمل ( أو عـلى
األقـل احملــــاولــــة) عـــــلى إعــــادة
هـــيــكـــلــة االقــتـــصــاد الـــعــراقي
وانــتــشــاله من اقــتــصــاد ريـعي
يـعتـمد على مـوارد النـفط بشكل
شــبه كـلي الى اقـتــصـاد تـنـشط
فـه قــطـاعـات االقـتـصـاد االخـرى
من زراعـة و صنـاعة وسـياحة و
ـــمـتــلك نــظـام ضــريـبي مــنـصف
لـلــمـواطـن و مـجــزي لـلــخـزيــنـة
الـعــامـة.  وقـبل ذلك كـله يـتـحـتم
عـلى احلـكـومـة اجلـديـد تـنـشيط
ـــالـــيــة األجـــهـــزة الــرقـــابـــيـــة ا
وهيئات النزاهة للمحافظة على
ـــال الــــعـــام و درء مـــحـــاوالت ا
اهداره والـتالعب به من أـ طرف
أو فــئــة مــهــمـــا طــالت أيــادـــهــا
واحـتـدت مـخـالــبـهـا في أجـهـزة

الدولة ومؤسساتها.
ي عراقي { اكاد


