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العدد 2416 :

اإلصالحات في العراق..
التداعيات وفرص النجاح
علي الطالقاني

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ّ
إن من الس����هل إطالق التعليمات ،لكن من
الصعب القدرة على تطبيقها ،وجعلها تسير
باالتجاه الصحي����ح ،خصوصاً عندما تتعلق
ه����ذه التعليم����ات ،بإصالح نظام سياس����ي
فاسد ،تنطوي عليه مفارقات كثيرة.
شرع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
في العراق ،بإطالق حزم����ة من التعليمات
الخاصة باإلصالحات ض ّد الفساد الذي نخر
كل شيء ،حتى عظم السلطة نفسها التي لم
تف ّكر يوماً ،بأن هدرها لمليارات الدوالرات،
���يطيح بها الحقاً ،حتى تربع العراق على
س�
ُ
مراكز متقدمة في مؤشر الشفافية العالمي،
ٍ
واصبح ال ينافس ُه أحد بذلك ،واحتل المرتبة
الرابعة في الفس����اد بين  174دولة ،وهو
األم����ر الذي أثار حفيظة الش����ارع العراقي
الذي انتف����ض مؤخراً ،وخرج للش����وارع
ليقارع الفس����اد ،مدعوماً من قبل المرجعية
الديني����ة الت����ي نصح����ت رئيس ال����وزراء
العراقي حيدر العبادي بأن يكون جريئاً من
خالل التصدي للفساد الذي يعصف بالبالد،
ُ
حيث القت حزم����ة اإلصالحات التي اطلقها
ً
قبوال واسعاً بين مختلف الجهات السياسية
والش����عبية ،لكن آلية تنفيذ هذه اإلصالحات
وط����رق تنفيذه����ا غامضة لدى الش����ارع
العراقي ،مما فتح الباب أمام التكهنات التي
ُتجمع على إن حزمة اإلصالحات قد تواج ُه
مصاعب����اً ،تؤدي الى خالفات وانقس����امات
ح����ول تطبيقه����ا ،وبن����ود االتف����اق عليها
أحزاب عراقية معروفة،
وتنفيذها ،وكانت
ٌ
لعِبت دوراً أساسياً في إشعال جذوة الفساد،
مس����تغلة المناصب السياس����ية ،وإن قسماً
م����ن أفرادها تالحقه����م مذك����رات إعتقال
تهم بالفس����اد ،والتدابير اإلصالحية
بسبب ٍ
المتخ����ذة من قبل حكوم����ة العبادي ،بمثابة
حد فاصل للبالد مع المحاصصة والفس����اد،
وأنها لحظة تاريخية تس����تطيع من خاللها
���ر جذري
الحكوم����ة العراقي����ة احداث تغيي� ٍ
للنظام السياس����ي الفاس����د ،وهي الخطوة
التي تعتب���� ُر مخاطرة كبيرة ،ته����د ُد منزلة
«الحرس القديم»  ،ومن المتوقع أن يتوجه
المتضررون من هذه اإلصالحات للمحكمة
االتحادية التي ُتتهم هي األخرى بأنها غير
حيادية في عملها من أج����ل التصدي لهذه
تكافح فيه الحكومة
وقت
ُ
اإلصالح����ات ..في ٍ
أبع����اد اإلصالح����ات وتداعياته����ا اإلقليمية
ُ
،حيث ساهمت دول المنطقة برسم السياسة
ً
ً
ُ
العراقي����ة ،وتخوض دورا قويا في العراق،
فإن حظوظ هؤالء السياس����يين الفاس����دين
تصبح وافرة في بقائهم بالسلطة من خالل
ُ
الدعم الدولي المق ّدم لهم.
تداعيات اإلصالح على الحكومة العراقية
لم يكن هناك ش� ّ
���ك ف����ي أهمية اإلصالحات
على أمل تحقيق المطالب ،لكن هنالك سؤالٌ
كبير يدور في ذهن المواطن العراقي ..هل
يصلح الحراك الشعبي وحزمة اإلصالحات
الوضع الحالي؟ بطبيعة الحال إن أي حركة
إصالحي����ة تتع� ُ
���رض لهجم����اتُ ،تعرضها
للخطر ،خصوصاً عندم����ا تكون في مهدها
وطور نش����أتها ،ومن المتوقع أن تتعرض
المؤسس����ات التي تتصدى لمكافحة الفساد
لضغوط من قبل الفاس����دين من أجل عرقلة
نش����اطاتها ،والضغ����وط عليه����ا م����ن قبل
حيث ّ
ش����خصيات نافذة في الحكومةُ ،
حذر
رئيس الحكوم����ة العراقية حي����در العبادي
من محاولة «السياس����يون الفاس����دون» ،
تخريب جه����وده إلص��ل�اح الحكومة،وقال

عنهم ،أنهم «لن يجلس����وا مكتوفي األيدي
بشأن هذه اإلجراءات» ،معتبراً إن بعضهم
س����يلجأ إلى القتال لحماية مصالحهم ،دون
أن يذك����ر اس����ماءاً بعينها ،داعي����اً مختلف
القوى السياسية واألمنية الى عدم االنجرار
لخوض النزاع السياس����ي ،ومن التحديات
األخرى يبق����ى العامل الطائفي وضغط دول
الجوار عل����ى الحكوم����ة ،والخالفات على
ً
مشاكال أخرىُ ،تظهر حجم
النفط واالراضي
التحدي أمام مش����روع اإلص��ل�اح ،وهناك
تس����اؤالت ح����ول اإلصالحات ف����ي حكومة
إقليم كردس����تان ..هل س����تبقى بمعزل عن
ذل����ك ؟ ُ
حيث يلعب االك����راد دوراً مهماً في
السياس����ية العراقيةُ ،
حيث ب����دأت حكومة
إقليم كردستان العراق ببيع النفط بعيداً عن
موافقة الحكومة المركزية أو استشارتها،
ُ
حيث يق����وم اإلقلي����م بتصدي����ر قرابة 17
ملي����ون برميل من النفط الخام خالل يوليو/
تم����وز الماضي ،وإن اإلقلي����م يص ّدر 600
أل����ف برميل من النف����ط يومي����اً ،إمّا على
الصعي����د األمني ،ف����أن المناص����ب األمنية
ه����ي األخرى ُعرضة لمش����روع اإلصالح،
حي� ُ
���ث طالبت لجنة األم����ن والدفاع النيابية
العبادي باجراءات إصالحية في المؤسسة
األمني����ة ،ولك����ن تحديات اإلصالح ش����اقة
���باب عديدة ،ترتب����ط بتوزيع المناصب
ألس� ٍ
وقت تخوض
عن طريق المحاصص����ة في ٍ
القوات األمنية العراقية ،المعركة ض ّد تنظيم
داعش الذي يس����يطر على مساحات واسعة
من األراضي العراقية.
خيارات اإلصالح
إذا م����ا واجه����ت الحكوم����ة العراقية أيّة
صعوب����ات ف����ي تنفيذ حزم����ة اإلصالحات،
ستكون هنالك خطوات هامة يمكن أن تقوم
بها الحكومة العراقي����ة ،للتخفيف من ح ّدة
الضغط المترتب على تنفيذ مقرراتها ،وهذه
تشمل ما يلي:
 .1اقن����اع األح����زاب الكبي����رة بمش����روع
ً
���تقبال
اإلصالح وانعكاس����اته اإليجابية مس�
على الجميع.
 .2اج����راء تقييم ألداء عمل المؤسس����ات
الحكومي����ة ،وتش����خيص مكام����ن قوته����ا
وضعفها ،ودراسة ما تق ّدمُه من خدمات ،و
إنذار كل من يعارض هذه اإلصالحات.
���باب
 .3العم����ل مع المنظمات الدولية ألس� ٍ
عديدة ،منها إن هذا التواصل يضم العراق
ال����ى االتفاقات الدولية الت����ي تناقش قضايا
اإلصالح السياس����ي واالقتصادي ،وهو أمر
مه����م جداً ألمن العراق عل����ى المدى البعيد
وأساسي للتغلب على التحديات الخارجية.
 .4تش����جيع منظم����ات المجتم����ع المدني
 NGOبأن تأخذ دورها الحقيقي الذي يقع
على عاتقها مسؤولية ذلك.5.االنفتاح على
ق����وى المجتمع بمكونات����ه المتعددة ،بحيث
يعم����ل هذا االنفت����اح على تش����كيل وتبلور
الثقاف����ة واألنظم����ة االجتماعية وتش����جيع
المؤسسات واألفراد من أجل تخفيف القيود
على اإلعالم والكش����ف عن ملفات الفس����اد
وحمايته����م.إن التحديات الت����ي تقف بوجه
حزم����ة اإلصالحات تبدو صعبة ،لكن بنفس
الوقت فإن العبادي بمش����روعه اإلصالحي
المدع����وم ش����عبياً ،وم����ن قب����ل المرجعية
الدينية ،يستطيع أن يلعب أدواراً عامّة ،لذا
ينبغي تشجيع الحكومة العراقية على تشديد
التزاماته����ا المعلنة بمحاربة الفس����اد عن
طريق المضي ُقدماً بمساندة شعبية كبيرة.

ُ
ينتظر العبادي
ماذا
ليكون زعيمًا شعبيًا ؟
َ
حسين محمد الفيحان
ال ادري ماذا تنتظر يا سيادة رئيس الوزراء
ً
بط�ل�ا وطنياً و قائداً
حي���در العبادي ،لتكون
ش���عبياً اذا كانت الجماهي���ر المتظاهرة ،قد
ف ّوضت���ك صوته���ا ،والمرجعي���ة الدينية قد
دعمتك إلج���راء اإلصالحات الملبية لمطالب
العراقيين ؟
بع���د التفويض و الدعم ال���ذي حصل عليه
رئيس ال���وزراء حي���در العب���ادي من قبل
المرجعي���ة الديني���ة و الش���عب العراق���ي
المُنتف���ض عل���ى السياس���يين من ُس���راق
المال الع���ام  ,نتيج���ة المحاصصة الحزبية
والمحسوبية التي ولدت المفسدين والفساد،
دب و نخر جسد الدولة و مؤسساتها،
حتى َّ
خالل سنوات التغيير الماضية ،تحت رعاية
ومباركة الحكومات الس���ابقة ،فوصل واقع
الخدم���ات الى ح���ال مزري م���ن التردي و
اإلهمال في ش���تى جوانب ومرافق الحياة،
وفي ذلك سابقة تاريخية للسيد العبادي  ,إذ
لم يحصل أي رئيس جمهورية أو وزراء حكم
العراق في تاريخه الحديث على تأييد ودعم
الشعب و المرجعية الدينية المُطلقين له معاً،
للضرب بيد من حديد على صوامع الفس���اد
المستشري ،ومع اس���تغالل السيد العبادي
لذلك الدع���م و التفوي���ض وإعالنه لحزمة
اإلصالح���ات األولى التي رح���ب بها وأيّدها
جمي���ع الوطنيين و المخلصي���ن لهذا البلد ،
مايزال الشارع العراقي ينتظ ُر تطبيق جملة
اإلصالحات األولى تل���ك على أرض الواقع
التي ُ
أعلن عنها في األسبوع الماضي ،و لم
تطبّق حتى اآلن ،و يقيناً إن غليان الجماهير
وسراق المال
الغاضبة على سوء الخدمات ُ
العام ،تحت رداء العمامة السياسية و الِلحى
المُزيف���ة و المس���ابح الكاذبة ،مُس���تم ٌر و
متصاعد في كل جمعة ،و ال يمكن السيطرة
عليه و تهدئته أبداً إلاّ
بتطبيق حزمة أو جملة
اإلصالح���ات األولى-
ً
ً
ق���وال  ,لك���ي
فع�ل�ا ال
يشعر الشعب العراقي
و المرجعي���ة الديني���ة
مع��� ُه بق��� ّوة و وطنية
الش���خص الذي أوكلت

له مهمة الدعم و التفويض بأسمهما ،وفي
مقدمة تلك اإلصالحات التي ينتظرها الشارع
العراقي من السيد العبادي بفارغ الصبر :
ً
أوال :تقديم المتس���ببين بالخراب و الدمار
الذي ّ
حل بالبالد بع���د التغيير للقضاء العام
العادل والنزيه .
طرف
ثانياً :ع���دم التفاوض مع أي جه ٍة أو ٍ
سياس���ي بشأن اإلصالحات  ,بل المضي بها
دون حرج أو خوف من أي مُفسد او متسلط
مهما عال شأن ُه و جبروته .
ثالثاً :عدم إطالق حزمة اإلصالحات الثانية
دون تطبيق األولى بكل فقراتها .
رابع���اً :إعادة هيبة الدولة و الروح الوطنية
الت���ي ُفقدت بع���د العام 2003م  ،بس���بب
اجن���دات االحزاب الخارجي���ة  ,بتقييد عمل
االح���زاب و إخراجها من مق���رّات ومباني
الدولة الت���ي احتلتها بعد التغيير ،والتي هم
ملك الشعب و الجماهير المتظاهرة .
هذا لن يحصل يا س���يادة رئي���س الوزراء
ما دمت في أس���وار و حلقات حزب الدعوة
ً
سانحة لك اآلن لتكون
اإلسالمية  ,فالفرصة
ً
بطال عراقياً و قائداً ش���عبياً  ,قبل ان يسحب
ُ
الشعب تفويضه منك و تندم المرجعية على
دعمها ل���ك  ،فبعد أن أجهز الس���يد نوري
المالكي على مش���روع الدعوة اإلس�ل�امية
خالل س���نوات حكمه و ف���وّت الفرصة التي
كان ينتظرها السيد الشهيد محمد باقر الصدر
بف���ارغ الصبر ،ليقود األم���ة نحو اإلصالح
و الخي���ر الحقيق���ي  ,بل و ضحى بنفس���ه
و عائلت���ه ألجلها  ,أعتق���د و يعتقد األغلب
معي أنك يا س���يد حيدر العبادي ،بيدك اليوم
فرصة تاريخية كبيرة لن تعوّض أبداً و هي
االلتفاف على الجماهير العراقية المتظاهرة
الداعم���ة و المُحب���ة ل���ك ،واالنبثاق منها
بحزب عراقي كبير مؤيد من قبل المرجعية
ٍ
الدينية ،ليقود المرحل���ة القادمة من تأريخ
الع���راق تحت خيمة ح���زب المتظاهرين،أو
ح���زب العراقيي���ن ،أو أي تس���مية أخرى
ُتعي���د للعراقيين المتظاهري���ن حقوقهم التي
نهبتها االحزاب ،و للعراق هويته و وطنيته
الت���ي غابت عنه ،بعد العام  2003بس���بب
االجندات الخارجية.
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التظاهرات الشعبية بين اإلستراتيجية الغربية والشعب والمرجعية الدينية !
ليس���ت المس���ألة كما يظنها غالبية
المواطنون ،س���يّما المشاركون في
التظاهرات والمؤيدون لها ،وما هو
مش���اع في اإلعالم ،فما يتحدث عنه
أولئك ،هو محاربة الفساد ،واإلطاحة
بالمسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم،
وتقديم الخدم���ات ،وإنعاش الوضع
االقتصادي للبلد ،وهذه المطالب تمثل
عماد ما يرجوه الشعب من حكومته،
ومطالبهم تمثل أس القضية بالنسبة
لهم.قطعاً ليس���ت تلك هي المس���ألة،
وإن كان ما ذكر هو جزء يسير منها،
وم���ا خفي وراء ذل���ك أعظم ّ
وأجل!
فالقضية متعلقة بالصراعات الدولية
واإلقليمية ،بل إن أي فتنة ذات طابع
سياس���ي تحدث ف���ي المنطقة ،ال بد
أن تكون له���ا علقة بتلك الصراعات
األوس���ع م���دى ،واألعم���ق تأثيراً،
واألكثر إستراتيجية.الراهن السياسي
العراق���ي ،ال ينف���ك ع���ن األح���داث

التأريخية التي م���رت بها المنطقة،
منذ الحرب العالمية األولى ،وسقوط
الدولة العثمانية وحت���ى يومنا هذا،
حيث إن اقتسام اإلنكليز والفرنسيين
لمناط���ق اله�ل�ال الخصي���ب ،وفق
اتفاقية س���ايكس بيكو ،كان من اجل
تحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا،
والجه���ات التي وقف���ت حجر عثرة
بوجه ذل���ك اإلس���تعمار ،كانت ذات
صبغة إس�ل�امية سياسية ،كالسلطنة
العثمانية ،وقيادات ثورة العش���رين
ف���ي الع���راق ,فمن جان���ب تعد تلك
الصراعات ,صراع���ات فرض قوى
وتحقيق مصالح ،ومن جانب آخر فإن
سمتها األخص من ذلك ،هي الحرب
على اإلس�ل�ام السياسي في المنطقة.
في الداخل العراق���ي توالت األحداث
بعد االحتالل اإلنكليزي ،بحكم الملكية
وبرعاي���ة اإلنكليز ،وم���ن ثم النظام
الجمه���وري برعاي���ة الس���وفيت،

وس���يطرة البعث برعاي���ة أمريكية،
وان���دالع حرب إقليمي���ة بين العراق
والجمهورية اإلسالمية الفتية ،وحتى
احداث الكويت والحصار االقتصادي،
وانتهاء بإس���قاط نظ���ام البعث عام
ً
 ،2003وكل تلك األحداث كانت نتاج
صراعات دولية وإقليمية.
أحداث س���بتمبر عام  2001مثلت
انعطاف���ة ف���ي طبيع���ة الصراعات
ّ
تج���ذر نظام القطب
الدولي���ة ،أخذت
الواحد الذي اس���توت على عرش���ه
الوالي���ات المتح���دة ،من���ذ انهي���ار
النظ���ام اإلش���تراكي ع���ام 1991
وحت���ى احداث برج التجارة العالمي،
مروراً بأحداث الربي���ع العربي عام
 ،2011وكأن تلك الصراعات بنيت
على وفق نس���ق من خطط عشرية!
اإلس���تراتيجية التي انتهجها الغرب،
ف���ي حربه ض���د اإلرهابِ ،س���متها
األساس���ية القض���اء على اإلس�ل�ام

السياسي في الشرق األوسط ،والتي
شرعت بدءاً من طالبان أفغانستان،
وأخوان مصر وسورية ،والقادم هو
اإلسالم السياسي في العراق وإيران
والس���عودية وتركيا ،وم���ا نريد أن
نشير إليه ،هو إن إقامة الغرب للنظام
الديموقراط���ي ف���ي الع���راق ،هدف ُه
األس���اس هو القضاء على اإلس�ل�ام
السياس���ي ،وإقامة نظام ديموقراطي
ليبرال���ي ،وهذا عين ما يرقب ُه الغرب
م���ن نتائ���ج التظاه���رات الش���عبية
األخيرة! كما تجد ُر اإلش���ارة الى أن
دعم الغرب للجماع���ات الراديكالية،
كالقاع���دة ومؤخراً داعش ،ليس���ت
أكثر من مجرد تكتيكات ،تس���تخدمها
لتنجيز تل���ك اإلس���تراتيجية ،وحتى
اإلتفاقية النووي���ة لمجموعة 1+5
مع الجان���ب اإليراني ،فإن ما يلحظ ُه
الغرب من آثارها ،البد أن يصب في
النهاية في جدول تلك اإلستراتيجية،

وأحس���ب أن ما سيجري من اتفاقات
بش���أن ّ
حل األزمة السورية ،سوف
قص أح���د أجنحة الهالل
يفضي الى ّ
ُ
وس���يكون منفذاً إلسقاط
الش���يعي،
العملية السياسية في العراق وتهديد
إيران!إن استقراءاً دقيقاً لما جرى من
أحداث سياسية في الداخل العراقي،
ٍ
ُ
منذ عام  2003وحت���ى يومنا هذا،
بدور محوري للمخططات
فإنه يشي ٍ
الغربيةُ ،
حيث أن تسليم زمام العراق
للسياس���يين ( الجعفريي���ن -المذهب
الجعف���ري اإلس�ل�امي)  ،م���ع تأزيم
الداخ���ل العراقي بموج���ات إرهابية
متعاقبة ،وإنسحاب جيوش التحالف
الغرب���ي من العراق بتلك الس���هولة
الت���ي رأيناها ،وأغراء السياس���يين
بالمناصب واألموال المهولة ،وخلق
طبقة سياس���ية (جعفرية) تتعالى في
مستواها االجتماعي والمعيشي عن
طبق���ة الش���عب ال���ذي انتخبها! مما

العبادي واستراتيجية اإلصالح الشامل
موقف مرجعي وشعبي غير مسبوق
اتخ���ذت المرجعية الديني���ة العليا في
النجف األش���رف ..في خطبة الجمعة
الت���ي ج���رت ي���وم ، 7/8/2015
موقف لها ض ّد الفس���اد المالي
أقوى
ٍ
واإلداري المستش���ري ف���ي العراق،
من���ذ ع���ام  ،2003إذ خاطب���ت على
لسان ممثلها في كربالء -السيد أحمد
الصاف ،رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،بصورة مباش���رة وبطريق ٍة
تعكس مقدار االمتعاض الشديد
نادرةُ ،
من االداء الحكومي المترهل بالقول:
ً
“ ّ
مش���اكال اقتصادية
إن البل���د يواج ُه
ومالية معق���دة ،ونقصان���اً كبيراً في
الخدمات ،وعمدة الس���بب وراء ذلك،
هو الفس���اد المالي واإلداري الذي ع ّم
مختلف دوائر الحكومة ومؤسس���اتها
خالل الس���نوات الماضي���ة ،وما يزال
يأخ���ذ بازدياد ..باإلضافة إلى س���وء
التخطي���ط وعدم اعتماد اس���تراتيجية
صحيح���ة ّ
لحل المش���اكل ،ب���ل اتباع
حل���ول آني���ة ترقيعية يت��� ُم اعتمادها
هن���ا أو هناك ،عن���د تفاقم اإلزمات”،
وأضاف���ت“ :إن المتوقع من الس���يد
رئي���س مجلس ال���وزراء ال���ذي هو
المس���ؤول التنفي���ذي األول في البلد،
وقد أب���دى اهتمامه بمطالب الش���عب
وحرصه عل���ى تنفيذها ..المطلوب أن
يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته
اإلصالحية وال يكتفي ببعض الخطوات
الثانوية الت���ي أعلن عنها مؤخراً ،بل
يس���عى إلى أن تتخذ الحكومة قرارات
مهم���ة وإجراءات صارم���ة في مجال
مكافح���ة وتحقيق العدالة االجتماعية،
فيضرب بيد من حديد من يعبث بأموال
الشعب ،ويعمل على إلغاء االمتيازات
والمخصص���ات غي���ر المقبولة التي
منحت لمس���ؤولين حاليين وس���ابقين
في الدولة وقد تكرر الحديث بشأنها”،

وتمّ���ت دعوة العب���ادي إلى “إصالح
مؤسس���ات الدول���ة ،فيس���عى إل���ى
تعيين الش���خص المناسب في المكان
أي
المناس���ب ،وان لم يكن منتمياً إلى ٍّ
ّ
وبغض النظر عن
من أحزاب السلطة،
انتمائ���ه الطائفي أو االثني ،وال يتردد
من إزاح���ة من ال يكون ف���ي المكان
المناس���ب وإن كان مدعوماً من بعض
القوى السياس���ية وال يخشى رفضهم
واعتراضه���م” ،إن ه���ذا الموقف من
المرجعي���ة هو بمثاب���ة فتوى وإعالن
ح���رب على الفاس���دين ف���ي العراق،
ومطالب���ة صريح���ة للحكوم���ة ف���ي
تصحي���ح االنحراف واتخ���اذ خطوات
جادة في إعادة النظر في كل سياساتها
المعتمدة ،وإجراء مراجعة شاملة لكل
سياس���ات الحكومات التي س���بقتها،
كذل���ك هي مطالب���ة قوي���ة بضرورة
مغادرة المحاصصة الطائفية واالثنية
والحزبية في تولي المناصب ،وتحمل
المس���ؤولية العام���ة ،ه���ذا الموقف
المرجعي الثوري ،جاء بعد سلسلة من
المواقف التصعيدية ض ّد الفس���اد التي
اتخذت ف���ي خطب الجمعة الس���ابقة،
متنام ،تشهد ُه
وترافق مع ٍ
حراك شعبي ٍ
محافظ���ات وس���ط وجن���وب العراق
يطالب باإلصالح والتغيير ومحاس���بة
المفسدين ،بصرف النظر عن االنتماء
الطائف���ي واالثن���ي ،مم���ا ُ
ي���دل على
غليان اجتماعي ،ل���م يعد من الممكن
ٍ
لجم���ه وتهدئت���ه ،فقد وص���ل التدني
في الخدمات العام���ة والبنية التحتية
وضعف األداء الحكومي والتململ من
الفس���اد اإلداري والمالي ًّ
حداً ال يمكن
الس���كوت عليه ،وبدأ الناس يساوون
بين اإلرهاب الداعش���ي ال���ذي يهدد
وجودهم ،والفس���اد اإلداري والمالي
الذي سرق أموالهم ،وأفرغ خزينتهم
العام���ةّ ،
وعط���ل مش���اريعهم العامة

والخاصة في البناء والعمران ،وسلّط
غير األكفاء على رقابهم ،مما أضعف
بشكل عام ،وجعلها
مؤسسات الدولة
ٍ
غير قادرة على النهوض بأعبائها في
تقدي���م الخدمات للن���اس ،وحفظ هيبة
الدولة ،فبات مطل���ب اإلصالح مطلباً
شعبياً عامًّا ،تتقاس��� ُم المطالبة به ّ
كل
الفعاليات الش���عبية بصرف النظر عن
الدين والمذهب والقومية ،وقد عكست
ش���عارات المتظاهرين مساواة مؤلمة
بين الموت ونمط الحياة اليومي الذي
يعيش ُه أغلب المواطنين ،وهكذا نقمة
ش���عبية تحتاج إلى تدارك اندفاعاتها
واالس���تجابة الفورية لمطالباتها ،قبل
أن تتحول إلى مستوى ال يمكن التكهن
بعواقبه.
خطوة في الطريق الصحيح
إن استجابة الس���يد العبادي  -رئيس
الحكوم���ة ،كانت س���ريعة لتوجيهات
المرجعية ومطالب المتظاهرين ،فأصدر
ف���ي  9/8/2015بيان���اً باإلصالحات
المزمع القيام بها ،وقد تمّت المصادقة
على حزم���ة إصالحاته ال���واردة في
البي���ان في اجتماع مجل���س الوزراء
المنعقد في اليوم نفس���ه ،وقد انطوت
حزمة اإلصالحات على س���ت فقرات
ترتبط بـ”تقليص حمايات المسؤولين
ف���ي الحكومة االتحادي���ة والحكومات
وزارتي
المحلية وإحال���ة الفائض إلى
ّ
الدفاع والداخلية ،وإلغاء المخصصات
االس���تثنائية لكل الرئاسات والهيئات
ومؤسس���ات الدول���ة والمتقاعدي���ن،
وإبع���اد المناص���ب من درج���ة مدير
عام إلى وكي���ل وزير من المحاصصة
الحزبية والطائفية ،وترشيق الوزارات
والهيئ���ات الحكومية ،وإلغاء مناصب
ن���واب رئي���س الجمهوري���ة ونواب
رئيس الوزراء ،وفتح ملفات الفس���اد
ف���ي الحكوم���ة الحالي���ة والحكومات

الس���ابقة من خالل تطبي���ق مبدأ (من
أين لك هذا؟) تحت إشراف القضاء”،
وسيت ُم عرض حزمة اإلصالحات هذه
عل���ى البرلم���ان العراق���ي للمصادقة
عليها وإقرارها ،وعند التأمل في هذه
اإلصالحات يج���د المحلل الموضوعي
أنه���ا تمثل ثورة جذري���ة على قواعد
اللعبة السياس���ية التي حكمت العملية
السياسية في العراق ،منذ سقوط نظام
البعث البائد ،ومحاولة أخيرة للخروج
م���ن الم���أزق الحرج ال���ذي أوصلت
إليه القوى السياس���ية المتسيدة على
المشهد السياسي في العراق مجتمعها،
والعب���ادي ما كان ليج���رؤ على اتخاذ
هذه اإلجراءات ،لوال شعوره بالطريق
المسدود الذي وصلته عالقة الحكومة
مع ش���عبها من جهة ،وإدراكه الشديد
لمق���دار الدع���م الش���عبي والدين���ي
الواس���ع ألي خطوات تت���م في طريق
محاربة الفاسدين وإصالح مؤسسات
ً
وفعال حصل عل���ى تفويض
الدول���ة،
واضح من المرجعية والش���عب ،للبدء
باتخ���اذ إج���راءات جادة ف���ي طريق
اإلصالح اإلداري والمالي والسياسي
واالجتماعي ف���ي الع���راق ،فما بدأه
الرجل يوم  9/8خطوة كبيرة وجذرية
في طري���ق اإلصالح ،وهي خطوة في
االتجاه الصحيح تحس���ب ل���ه ،لكنها
مجرد خطوة غي���ر كافية لوحدها في
تلبي���ة توجيهات المرجعية وطموحات
الحراك الشعبي.
المطلوب استراتيجية شاملة لإلصالح
نجاح العبادي في منهجه اإلصالحي،
وع���دم وقوع���ه ف���ي ش���رك الحلول
الترقيعية التي حذرته المرجعية منها،
يتطلب من���ه عدم االكتف���اء بخطوات
ُ
إصالحية ،ترتبط بتغيير مس���ؤول ما
أو إعادة هيكلة مؤسس���ة ما ،بل من
المفيد جدًّا أن تكون لديه استراتيجية

ُ
تشرف على تشكيلها
شاملة لإلصالح،
ووضعها وتنفيذها ومراجعتها عقول
بش���ريةُ ،
تملك المقوم���ات الحقيقية
للنه���وض به���ذه المهمة م���ن كفاءة
ونزاهة وقوّة وإخالص واس���تقاللية،
وم���ن معال���م ه���ذه االس���تراتيجية،
الحرص الش���ديد عل���ى تفعيل قانون
الخدم���ة االتح���ادي ،وإع���ادة النظر
بقانون االنتخ���اب وغيرها ،وتقليص
الفجوة بين الحد األعلى والحد األدنى
لروات���ب الموظفي���ن ،وتفعي���ل دور
البرلمان العراقي في تشريع القوانين
ّ
المعطلة ،وعلى رأسها قانون األحزاب
ً
فضال على إجراء
وقانون االنتخابات،
مراجع���ة ش���املة للقواني���ن النافذة،
لمعرفة مدى انس���جامها مع متطلبات
المرحلة واس���تيعابها لحاجات الناس،
واتخ���اذ خطوات ج���ادة لضمان فعلي
الستقاللية ونزاهة القضاء الذي يحتاج
إلى إجراء تغيي���رات حقيقية وجذرية
للشخصيات التي تمسك بزمام إدارته،
لكون���ه المرجع األس���اس في ضمان
حقوق وحريات الناس وتطبيق العدل
ف���ي المجتمع ومؤسس���ات الحكومة،
وتفعي���ل دور مكات���ب االدع���اء العام
والمفتشين العموميين وهيئة النزاهة،
وديوان المراقبة المالية ،لتأخذ دورها
الحقيقي في مكافحة الفساد من خالل
وض���ع إدارته���ا بيد اُن���اس يتمتعون
بالكفاءة واالس���تقاللية ،وإبعاد سطوة
األح���زاب والق���وى السياس���ية على
مؤسس���ات الدولة ،حت���ى تكون هذه
المؤسسات مؤسس���ات خدمة لجميع
العراقيي���ن ،وال تكون أس���يرة هوى
هذا الح���زب أو ذاك ،وتطبيق معايير
المهنية والكفاءة واالس���تقاللية أيضاً
في إدارة المؤسسات األمنية ،وتوحيد
قيادتها وتنظيم عملها ورفع كفاءتها،
وتنمي���ة قدراتها النوعي���ة والكمية،

حادثة س���قوط مدينة الموصل في
ي���وم  10حزي���ران ، 2014وما
سبقها في سوريا ،وما أعقبها من
أحداث ،ق���د جعلت التهديد والخطر
المتنام���ي (لداع���ش) ،يؤثر على
الطبيعة الجيوسياس���ية في منطقة
الشرق األوسط  ،س���يّما المشرق
العرب���ي منه���ا ،إذ ّإنُه أس���هم في
توس���يع ف���راغ القوة ف���ي العراق
وس���وريا ،ففس���ح المج���ال أمام
المجموع���ات االجتماعية المختلفة
في التعبير والتنفيس عن رغباتها
السياسية ٌ
بقوة وعزم.
لعل أب���رز ه���ذه المجموعات هم
األكراد في س���وريا والعراق ،وتلك
الثق���ة الت���ي تجتاح األك���راد رغم
تنبع من قدرتهم
حراجة التهدي���دُ ،
على إدارة خطر (داعش) وتوظيفه
إقليمياً ودولياً ،وه���ذا األمر بنظر
أغل���ب المراقبين ،ق���د ّ
وفر فرصة
تاريخية لقي���ام الدول���ة الكردية،
وأعط���ى للك���رد هام���ش حركي
كبير ،للتالع���ب بالجيوبولتيك في
المناطق العراقية والس���ورية عبر
الس���يطرة على المناطق المحررة،
أو محاولة تغيي���ر ديموغرافيتها،
وإذا كان دافع القتال ض ّد (داعش)
هو درء هذا الخطر وتحرير المدن

المحتلة ،فإن الدافع األول لمعارك
األكراد ض��� ّد داعش ف���ي العراق
وسوريا ،هو لملء الفراغ ،وفرض
ح���دود الدولة بالدم ،فهدف األكراد
األول في الع���راق من قتال داعش
ه���و من أجل قي���ام الدولة ،وكذلك
الحال مع أكراد سوريا في كوباني
وغيرها من المناطق ،س���يّما ّ
وإن
تجربة كردستان العراق ،وتمتعها
بإدارة ذاتية ،أخذت تش���ق طريقها
في س���وريا ،ما يزي���د من فرص
قيام كردس���تان سوريا ،ولهذا ثمة
قناعة راس���خة لدى األكراد بأنهم
أم���ام فرصة تاريخي���ة لقيام الدول
الكردية ،وهن���اك عمل حثيث على
اس���تثمار هذه الفرص���ة جغرافياً،
يس���عى إقلي���م كردس���تان العراق
على توس���يع أراضيه بإتجاه حدود
المحافظ���ات العراقي���ة المحاذي���ة
لإلقلي���م ،كالمناطق المتنازع عليها
وغيره���ا ،وترس���يم حدودها بالدم
وتغييرها ديمغرافياً ،وكذلك الحال
ف���ي المناطق التي يس���يطر عليها
األك���راد في س���وريا ،إذ ّ
إن هنالك
عمليات استحواذ وتهجير قصري
ف���ي المناطق التي يس���يطر عليها
األكراد.
سياس���ياً ،يس���عى إقليم كردستان

العراق إلى إقام���ة نظام برلماني،
وقد يبدو الس���بب المعلن هو تجنب
اس���تئثار مس���عود البارزاني من
الحكم ،إلاّ إن هنالك أسباباً أخرى،
قد يكون أولها الحفاظ على التجربة
الكردي���ة في الحك���م ،والعمل على
توزيع السلطة بين األكراد ،لتجنب
المش���اكل السياس���ية الداخلية من
الذين يرومون المزيد من المشاركة
السياسية ،وثانيها واألهم ،هو قيام
البرلمان الكردي الذي من الممكن
أن يكون منصة األكراد السياس���ية
ف���ي العالم بم���ا ي���وازي البرلمان
العرب���ي ،لتكريس القومية الكردية
سياس���ياً ،فمقابل البرلمان العربي
هن���اك البرلم���ان الك���ردي الذي
س���يعزز الوجدان السياسي للفرد
الك���ردي على المس���توى الدولي،
اقتصادياً ،تسيطر كردستان العراق
على العديد من المناطق التي تتمتع
بم���وارد نفطية غير قليلة ،وهو ما
ق���وة أمام الحكومة
جعلها بموقف ّ
المركزي���ة ،وه���ي ق���ادرة عل���ى
التصدير واس���تثمار هذه الموارد،
وتبلغ إيراداتها من الموارد النفطية
ما يق���ارب  11.5مليار ..في حين
يبلغ حجم تجارته���ا مع تركيا فقط
م���ا يربو عل���ى  8.4مليار دوالر،

وعس���كرياً ،هناك مس���اعي حثيثة
عل���ى تس���ليح األكراد باألس���لحة
الثقيل���ة ،وربّما ه���ذه الخطوة قد
تلح���ق قيام الدول الكردية ،س���يّما
وإن األكراد ف���ي المرحلة الحالية،
يتمتعون باس���تقالل عسكري بعيداً
عن الحكومة المركزية في العراق،
وبعيداً ع���ن الحكومة الس���ورية،
وذلك ما يتجل���ى في تحركاتهم في
كال البلدي���ن ،وتمتل���ك كردس���تان
وحدها م���ن القوات المس���لّحة ما
يرب���و عل���ى  90أل���ف ..في حين
تش���كل القوات المس���لّحة الكردية
السورية ما يقارب  7اآلف ،ولهذا
لعلنا ال نغالي إذا قلنا ،إن مقومات
قي���ام الدولة الكردي���ة في األجزاء
وبشكل
العراقية والسورية ،متوفرة
ٍ
يؤدي إلى استمرار وجودها ،ولكن
ه���ل ه���ذه المقومات ه���ي وراء
احتمال قي���ام الدولة الكردية؟ قد ال
نعدو الص���واب اذا قلنا ،إن احتمال
قي���ام الدول���ة الكردي���ة قبل بضع
ً
مس���تحيال ،نظراً لعدم
سنوات كان
وجود هام���ش حركي كبير لألكراد
في الس���احة اإلقليمية في الشرق
األوس���ط ،ونظراً لطبيعة مشروع
الدولة الكردي���ة المعلن الذي يقوم
على فكرة تعديلية ،يسعى إلى تغيير

الوضع الجيوبولتيكي الراهن ليس
ف���ي العراق وحس���ب ،وإنما كذلك
في سوريا وايران وتركيا ،فالدولة
الكردي���ة عند نش���وئها أو إعالن
قيامها ،س���تحفز األطراف الكردية
في تلك الدول ،إمّا لاللتحاق بها ،أو
لالستئثار بتجربتها في الحكم داخل
تل���ك البلدان ،وهذا ما س���يزعزع
االستقرار في المنطقة ،بمعنى آخر
إن فكرة دولة كردس���تان توسعية،
تس���عى لقضم أج���زاء من دول لها
وزنه���ا ،إلقام���ة الدول���ة الكردية
عليها في اإلقليم (الشرق األوسط)،
أمّ���ا في الوق���ت الحاضر وفي ظل
المعطيات الجيوسياسية والظروف
التي تم ُر بها دول المنطقة ،س���يّما
بعد خ���روج العراق وس���وريا من
دائ���رة التوازن���ات اإلقليمي���ة في
بش���كل اصبحوا
المشرق العربي،
ٍ
فيه خارج اللعبة الجيوسياسية في
المنطق���ة ،وأخذ وزنهما ينتفي من
الحسابات الدولية واإلقليمية ،وفي
ظل األوضاع الحالية ،ال يبدو هنالك
مانع من قيام أجزاء من هذه الدولة
في العراق وسوريا ،فالدول عندما
تمضي على س���لوك تغيير الوضع
الراه���ن ،فأنه���ا عادة ما تحس���ب
وتقيس ر ّدة الفع���ل المتوقعة ،وما

معارك األكراد ودولتهم المقبلة

أحدث إرب���اكاً في وج���دان القواعد
الشعبية ،أ ّدى الى اإلخالل فيما تؤمن
ب���ه من منظوم���ة القي���م والمفاهيم
الديموقراطي���ة واإلس�ل�امية عل���ى
جان���ب آخر فإن
حد س���واء ،وم���ن
ٍ
المرجعية الدينية ،تسعى للحفاظ على
المنظومة السياسية ،والتي هي ثمرة
جهود مضني���ة ،قامت بها المرجعية
ط���وال العقد المنص���رم ،إذاً ال بد أن
تفس���ر توجيهات المرجعي���ة الدينية
ّ
ً
ُ
ته���دف الى
اإلصالحي���ة عل���ى إنها
ممانعة المخططات الغربية المسيسة،
واس���تثمار التظاهرات الش���عبية من
أجل تقويم العملية السياس���ية ،لذلك
نجد إن خط���اب المرجعي���ة الدينية
م���ن جه���ة كان موجهاً ال���ى رئيس
مجلس الوزراء ،ويُستش���ف منه إن
العملية السياس���ية خط أحمر ،ومن
جه���ة أخرى ،لم تتط���رق المرجعية
ُ
خالصة
ال���ى التظاهرات الش���عبية!

كثي���رة هي المؤاخذات التي تحس���ب
على سياسيي المرحلة الحالية ،والتي
جعلت من العراق بل���داً فاقداً ألهليته
كدول���ة قانون ومؤسس���ات ،كان من
المفروض أن تعي���ش هكذا بعد العام
 2003والتغيي���ر الهائل الذي حصل
في بنيوي���ة الدول���ة العراقية في كل
المجاالت ...المس���ؤول العراقي الذي
تبوأ المنص���ب ،ووصل الى ما وصل
إليه فجأة ،أو غفلة من غفالت الزمن
أو عن طري���ق االنتخاب أو األختيار،
ُفس���رها البعض ،أنها كافية
ألسباب ي ّ
ٍ
ً
مؤهال
لوحدها ،ألن يكون ذلك المسئول
إلدارة منص���ب خطير ،له أول وليس
له آخ���ر ،وتصديه لتحدي���ات كبيرة،
باعتب���ار إن المنعطف أو المرحلة أو
ِ
الوقت ه���ذا ،هو بداية اعتماد لتكوين
الدولة العراقية المؤسس���اتية ،والتي
فارقتها ُ
منذ عش���رات الس���نين ،بعد
سيطرة الدكتاتورية عليها ،وأكي ٌد إن
الحاليين لم يكونوا قد ولدوا أو عاشوا
قبل مرحلة الدكتاتورية ،كسياس���يين
خبروا السياسة ومعرفة أهداف وجود
يطلب منه أن يقود بلداً
المسؤول الذي ُ
وش���عباً ،عانى الكثير ،ويخرج به من
صحيح إن المواطن
العتمة الى النور،
ٌ
الي���وم ،عليه أن يتحمل المس���ؤولية
األولى ،لكن ليس���ت المسؤولية كاملة
تقع عليه ،فالمواطن واجبه أن يختار
ُ
أو ينتخ���ب من يعتق���ده ّإنُه مؤهل أن
يكون في المكان الذي رشح نفسه له،
ويس���تمر بمراقبة اداء ذلك المرشح

الذي خرج من تل���ك المدينة أو الحي
كمشروع
فيطرح نفس���ه
أو القصبة،
ُ
ٍ
سياس���ي قادر على تحمل مس���ؤولية
األختيار واألختبار امام ذلك المنتخب
ً
أوال ،وم���ن ث��� ّم امام الش���عب ككل،
ً
ممث�ل�ا ل���ه ،واالختيار الش���عبي ألي
شخصية طرحت أسمها على الساحة
االنتخابية ،لم يكن مبنياً بناءاً رصيناً
على أس���اس سياسي بحت ،اقصد إن
تلك الش���خصية لم تطرح كسياس���ي
محنك قادر أن يواجه المرحلة بخبرة
السياسي المحترف ،بل ّ
كل الذين نزلوا
في القوائم االنتخابية هم أساساً ليسوا
سياسيين ً
أصال ،ولم يدرسوا ألف باء
السياس���ة في متاهات تلك المدارس
العمالق���ة التي يولد منها السياس���ي
الذي يس���تطيع أن يجد الطريق لعمله
عند التجادل أو يس���تطيع أن ي ّ
ُس���خر
حتى الفش���ل لصالحه ،ليخرج بنتيجة
لشعبه أو تلك المناورة المشروعة في
عالم السياسيين الذين خبروا الخروج
من أضيق المخارج ،والحصول على
مكاس���ب،بالنتيجة النهائية تحس���ب
له���م  ,أبداً لم نعرف أو نس���مع يوماً
إن من طرح أس���مه كمرش���ح ،كان
سياس���ياً محترفاً ،وهذا واق ٌع اظهرت ُه
الحقائ���ق بعد صعود ه���ؤالء الى تلك
تحتاج صفوة خاصة،
المناصب التي
ُ
ألستمرارها الس���ير في هذا الطريق
 ,فالمواط���ن العراق���ي ُع ِرضت عليه
اسماء في فترات االنتخاب ،وتعرض
علي���ه اليوم وغ���داً ،هذه االس���ماء

له���ا وق���ع اجتماع���ي أو اقتصادي،
ّ
تس���خرها للف���وز أو
اس���تطاعت أن
لوقت
انتم���اءات حزبي���ة مرحلي���ة ٍ
مح���دد ..أي انتم���اء مصلحي ،وهذا
ماش���اهدناه في التشظي الذي يحصل
يومياً في بنية القوائم والكتل الحزبية
التي وصل���ت للحكم في العراق ،ربّما
وص���ل البع���ض واقنع الش���عب على
وقت
أس���اس ّإنُه من المتضررين في ٍ
ما من النظ���ام الس���ابق أو ّإنُه كان
معارض���اً وه���رب الى إح���دى الدول
أو هو قد خرج بس���بب بعض األمور
االقتصادية ،وهرب الى خارج العراق،
وهؤالء جميعاً لم تنطبق عليهم صفة
السياس���ي ،نع���م ه���و متض���رر من
النظ���ام الس���ابق ،لكن ل���م يجرؤ أن
يكون سياس���ياً يوماً واح���داً ،وتعلم
الدروس أو ّإن���ُه كان معارضاً خارج
العراق ،لكن��� ُه أيضاً لم يعش وال يوم
واحد ليصبح سياس���ياً دخل المدارس
والمعاه���د في تلك البلدا ،ليخرج منها
شخصية تس���تطيع أن تقود الشعب..
هذا هو الواقع الذي عاش���ه الش���عب
العراقي قب���ل االنتخاب���ات ،وهؤالء
كم���ا يعتقد المواط���ن ،أنهم األفضل،
لكن بالحقيقة هناك بون شاس���ع بين
الصفتي���ن ..إنهم األفض���ل اخالقياً أو
ديني���اً أو اجتماعي���اً أو اقتصادياً أو
األفض���ل بين المعروضة اس���مائهم،
لكنهم ليسوا االفضل كسياسيين أبداً،
ألن المواطن لم تطرح امامه اس���ماء
يعوّل عليه���ا ،وهذا ماط���رح عليه،

ما نري���د قولهّ ،
إن ثمّة س���تراتيجية
غربية لإلطاحة بالعملية السياس���ية
في العراق ،والمستهدف األبرز هي
المنظوم���ة السياس���ية (الجعفرية)،
وكذل���ك المرجعي���ة الدينية،والت���ي
بعد فتوى الجه���اد الكفائي ،خرجت
مضط���رة ع���ن صمتها ،وكش���فت
عن حج���م الحياة في جس���د الحوزة
العلمي���ة ،وخلعت عنها لباس التقية،
وحت���ى موقفها في جانب اإلس�ل�ام
السياس���ي! إذاً فالتظاهرات الشعبية
ينبغي أال تكون موجهة نحو األحزاب
والكتل السياس���ية اإلس�ل�امية ،بقدر
ما تكون موضوعي���ة وموجهة نحو
الفاس���دين منهم وم���ن غيرهم ،وان
تكون حركتهم إصالحية ال سياسية!
بقدر من
وأن يك���ون المتظاه���رون ٍ
الوعي تج���اه المخطط���ات الغربية
التي تضم ُر س���وءاً لدينهم ووطنهم
وحياتهم ومق ّدراتهم.

د .خالد عليوي العرداوي
مركزالفراتللتنميةوالدراساتاالستراتيجية
وبما يتناس���ب م���ع حج���م التحديات
التي يتع���رض لها الع���راق ،ووضع
سياس���ة عام���ة إلدارة الدول���ة تحدد
لصانع القرار ما يج���ب أن يصل إليه
بعد خمس أو عش���ر سنوات أو أكثر،
لتك���ون لديه رؤية ،يمكن أن يعمل في
ضوئها ويحكم من خاللها على نجاحه
أو فشله ،رؤية يستطيع تنفيذها على
أرض الواقع ويمنحها للش���عب ليؤمن
به���ا ،وم���ن المه���م أيض���ا أن تكون
للعراق سياسة خارجية جديدة تنطلق
من وح���ي التجربة العراقية في الحكم
والمصلحة العراقية ف���ي التعامل مع
دول العال���م ،وتوحيد الموقف الداخلي
خلف هذه السياسة ،وأن يكون مقياس
التعامل مع دول العالم مقدار تحقيقها
لمصالح العراق ،وعدم تهديدها ألمنه
العس���كري والسياس���ي واالقتصادي
واالجتماعي ،ال مقدار قربها أو بعدها
الديني والمذهبي والقومي ،كما يحتاج
العبادي إلى سياس���ة تعليمية وتربوية
واضحة ،تصب ف���ي تنمية المجتمع،
وتعزز تماسكه وسلمه األهلي ،وتحقق
حاج���ات س���وق العمل ،وإل���ى خطة
واضحة لإلصالح االقتصادي ،تترافق
مع تحديد دقيق للفلس���فة االقتصادية
المعتمدة ف���ي البلد ،وتوظيف عناصر
بش���كل جي���د ،لتعزيز
الق���وة الناعمة
ٍ
المصالح���ة والس���لم المجتمع���ي من
خ�ل�ال توظي���ف العق���ول اإلعالمية
ّ
والفني���ة والمعرفي���ة ،الق���ادرة على
تفعيل دور المؤسس���ات ذات العالقة،
وم���ن المفي���د االلتفات إلى الش���باب
والحرص على تقلي���ص حجم البطالة
بينهم ،وتعزي���ز اندماجهم المجتمعي،
ومعالجة مشاكلهم وحاجاتهم الملحة،
واالهتم���ام أكث���ر باألس���رة العراقية
وتعزيز تماس���كها ومعالجة مشاكلها،
فقوّة أي مجتمع تنبع من قوة اُس���ر ِه،

وال خير ف���ي مجتمع اُس���ر ُه مفككة،
تعاني من الضعف والمش���اكل ،ومن
متطلب���ات اإلص�ل�اح الش���امل تفعيل
آلي���ات المحاس���بة والمراقب���ة داخل
مؤسس���ات الدولة ،وإجراء محاسبة
فعلية وحقيقية وس���ريعة لكل مسؤول
يثب���ت تورطه في ملفات فس���اد مالي
وإداري ،واالنتقال من مفهوم اإلدارة
لمصلحة الحزب أو الفئة أو األس���رة
أو الش���خص ..إل���ى اإلدارة لمصلحة
المواط���ن ،ويك���ون رض���ا المواطن
مقياساً نهائياً للنجاح في العمل ،ومن
الض���روري عندما يعمل العبادي على
تنفيذ اس���تراتيجية اإلصالح الشامل،
أن ي���درك إن م���ن متطلب���ات نجاحه
في مس���عاه ،هو امتالكه لفريق عمل
حكومي ،يتس���م باالنسجام والتضامن
والسرعة في اتخاذ القرارات الصعبة
والملحة.
الخيار الصائب
إن التحدي���ات التي س���تعترض طريق
الس���يد العب���ادي عندما يعم���ل على
تنفيذ استراتيجيته اإلصالحية ستكون
كبيرة ج���دًّا ،س���واء على مس���توى
البيئة الداخلية أم على مستوى البيئة
الخارجي���ة (اإلقليمية والدولية) ،لكنه
ال يمتل���ك خي���ارات بديل���ة ،فإمّا أن
يس���ير في هذا الطريق مستعيناً بدعم
المرجعية الدينية الالف���ت ،وباإلرادة
الش���عبية المطالبة بالتغيير ،وباالكفاء
من أبناء ش���عبه ،والخب���رات الدولية
النافع���ة ،أو يبقى ي���راوح في مكانه
منتظ���راً لمفاج���آت قد ته���دد العملية
السياس���ية في العراق بمجملها ،كما
تهدد وحدة وس���يادة هذا البلد ،ويبدو
أن الرج���ل ق���د أختار طري���ق العمل،
وه���و الخيار الصائب إلنق���اذ العراق
مستقبل مجهول ،ال ُ
تعرف عواقب
من
ٍ
تقلباته.

كرار انور ناصر
مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
يترت���ب عليها من أخط���ار مقابل
الفائدة الذي ستجنيها من اتباع هذا
السلوك ،وبالنسبة لكردستان فأنها
تدرك إن كال الطرفين غير قادرين
على حماية أراضيه من التنظيمات
اإلرهابية ،فكيف سيواجهون قرار
االنفص���ال أو االس���تقالل! تبق���ى
دولت���ان ،هما تركي���ا وإيران ،أهم
اثنين قادرين على التحكم بالمشهد
الجيوسياسي الكردي ،بالنسبة الى
تركيا ،يبدو إنها تلعب على احتمال
قي���ام الدولة الكردية ف���ي العراق
وس���وريا ،والحيلولة دون إقامتها
في تركيا ،وفق استراتيجية وقائية،
مفادها الظه���ور بمظهر الحريص
على حق���وق الكرد ف���ي الخارج،
وهذا ج���زء من تكتي���ك أردوغان
في االحترام الذي يوليه لمس���عود
بارزان���ي ،ويعامله على ّإنُه رئيس
لدولة ،ولهذا على ما يبدو إن تركيا
ال يوجد لديها إشكال كبير على قيام
مثل هكذا دولة ،ولكن ضمن حدود
معينة ،ألنها س���تخفف الطموحات
الكردية ،وربّما تك���ون مالذاً لهم،
وأنها ستس���هم في إضعاف الدول
المحيطة لها (سوريا والعراق) مع
ضمان القدرة عل���ى التحكم بهما،
ناهي���ك عما ّ
توفره له���ا من مزايا

عاما ً تكفي ..احلل بيد املواطن
اثنا عشر ّ
وعليه أن يذه���ب لالنتخاب ويختار،
ففي االنتخابات األولى ..أي في العام
- 2005انتخاب���ات مجلس النواب..
ً
أص�ل�ا ل���م تع���رض عل���ى المواطن
اسماء ،بل ُط ِرحت عليه قوائم مغلقة
فاصبح المواطن ف���ي حيرة ما بعدها
حي���رة ،الب���د ل���ه أن يخت���ار قائمة،
اشخاص
فأختار القوائم التي يترأسها
ٌ
لهم رنة مجتمعية لي���س إلاّ  ،وفازت
القائمة ككل ،لكن من هم االس���ماء ؟
ال يعرفه���ا المواطن ،وبالتالي بعد أن
اختيرت االسماء ،تبين لذلك المواطن
المس���كينّ ،إنُه ال يع���رف إلاّ رئيس
القائم���ة ،وكل هؤالء ليس له أي علم
بأوضاعهم أو من يكونون أو هل هم
مؤهلين ومرّت األيام وبانت المآسي،
ووضح الفشل ،والمصيبة العظمى إن
البعض من هؤالء الذي���ن لم يعرفهم
المواطن صاروا رؤوس���اء لدولة هي
بأمس الحاجة الى اشخاص مؤهلين،
ّ
ليقودوه���ا الى الخروج م���ن البركة
اآلس���نة العميقة الى شاطئها الممتأل
باالش���واك وعروق االشجار اليابسة
التي تمنع الس���ير ،والتي اخفت بحكم
تشابكها وكثافتها ،معالم الطريق نحو
الجادة الرئيس���ية المُعبدة ،وجرّاء كل
هذا الذي ح���دث واألختيارات الخائبة
التي اُجبر عليها المواطن ،حصل الذي
حصل في العراق ،ول���كل هذه الفترة
الت���ي هي طويلة نس���بياً في قاموس
الساس���ة ..ليست قليلة في القواميس
التغييرية وأيضاً هي ليس���ت قليلة في

قيس المهندس

الحساب الزمني ،لكن تعال وانظر ما
الذي تحقق !؟ الجواب الش���يء ،اذاً
الفشل هو النتيجة الحتمية والمتوقعة
لتداعيات المرحلة السابقة  ،بل احياناً
من الممكن القول إن االس���تقرار على
المربع األول ،لبدء العملية التغييرية
في العراق ،ال يول ُد ش���عوراً بالمبالغة
إطالق���اً ،اعتق���د أن التحضيرات التي
يس���تحضرها ركاب ب���اص المرحلة
السياس���ية القيادية القادم���ة ،ال ُ
تقل
ش���أناً ،أو باالح���رى ال تختلف كثيراً
عن س���ابقتها ويبدو لي أنها ولألسف
الشديد ال تطرح شيء جديد وال وجوه
جديدة لقيادة العراق ،ألن الش���واهد
والص���ور التي ب���دأت تتبل���ور لدى
المش���اهد أو المواطن من جرّاء تلك
التحضيرات جميعها تس���ير الى نفس
الوجوه والبرامج ..هي هي ،وال تغيّر
في أي مفصل ،بل على العكس اعتقد
إن المرحلة الس���ابقة افضل بكثير من
اآلتيّ ،
ولعل احدهم يتبادر الى ذهنه،
إن هؤالء الذين س���تطرح اس���مائهم
للمرحلة التغييرية القادمة التي يريدها
الجمه���ور بمظاهراته ،وخروجه الى
س���احات التحرير ،ربّما هم أنفس���هم
الذين تبوأوا مناصباً باألمس ،وصار
لديهم خبرة وحنكة أو اكتسبوا شيئاً،
يؤهله���م للقادم كسياس���يين ،أقول :
ال أبداً ،لم يكتس���بوا أي ش���يء ،ولم
يضيفوا الى رصيدهم شيئاً كسياسيينن
ألن المرحلة السابقة لم تضعهم على
المحك الحقيق���ي للعمل كرجال دولة،

اقتصادي���ة غير قليل���ة ،إمّا إيران
فعلى الرغم من تخوفها من احتمال
قيام الدول���ة الكردية ،س���يّما بعد
بروز مؤشرات لكيان لكردستان في
سوريا ،إال إنها من الممكن إن تلجأ
إلى االستراتيجية الوقائية والعمل
على حصر الطموحات الكردية في
إقليم معين من األرض ..في سوريا
والعراق ،مما يبعد الخطر الكردي
عليه���ا ويضمن اس���تمرار نفوذها
على األك���راد ،ولهذا ق���د ال نعدو
الص���واب حين نق���ول :إن احتمال
قي���ام الدولة الكردي���ة من الممكن
إن يتحق���ق ،برغم من إن قيام هذه
الدولة من شأنه أن يعرّض المنطقة
إلى ه���زات أرضي���ة ،ولكن يمكن
القول إن أس���وء االحتماالت والتي
س���تخضع لصفقة إقليمية ،تش���ير
إل���ى قيام دولة كردي���ة في العراق
مع انضمام كردس���تان سوريا لها،
مقابل التعه���د باالكتفاء الجغرافي،
وعدم المس���اس باألراضي التركية
واإليراني���ة ،وه���ذا مقب���ول جدًّا
بالنس���بة لألكراد ..فف���ي ظل قوة
تركيا وإيران ،لن تلجأ كردس���تان
إلى تعميم تجربتها إليهما ،بقدر ما
ستقوم إلى توطين األكراد اآلخرين
اليها.

حمزه الجناحي

بل هم انهوا المرحلة كرجال تش���احن
وتباغ���ض ،وإظه���ار عضالتهم امام
الغير ،والبحث ع���ن المغانم وركوب
موج���ة التج���اوز على الم���ال العام،
والعبث بمصال���ح الدولة العراقية من
أجل الحزب أو المكون أو المذهب أو
القومية ،ولم يخوضوا غمار التجربة
بج ّدية السياس���ي الذي يود االستفادة
من كل يوم يم ُر عليه إلاّ اللهم ش���يئاً
ٍ
واحداً هم اكتس���بوه م���ن تلك األيام،
أال وهو التصريح���ات والظهور على
شاش���ات التلفزة التي تقود السياسي
ف���ي كيفية الحصول منه على ماتريد،
وه���ذا أيضاً ،يبدو نوعاً من الفش���ل،
اذاً المس���ؤولية األولى وليست الكلّية
هي الت���ي وقعت عل���ى المواطن إمّا
المسؤولية الكلية والكبيرة فتقع على
المتقدم لخ���وض مرحلة الخروج من
هذه الشرنقة الفاسدة ،وإعادة األمور
ُ
يعترف
الى نصابها في دول���ة مدنية
به���ا العالم ،تعيش ف���ي العام 2015
 ،إمّ���ا المرحلة اآلتية ،فالمس���ؤولية
كامل���ة تقع على المواطن ،ألن ُه عرف
الكثير عن اش���خاص األمس ،وعليه
أن يتوخى الحذر الش���ديد بعد العودة
إليهم ثانية ،واذا حصل هذا فيعني إن
المواطن سيكون الس���بب ،وسيكون
بس���بب ما جنت ي���ده باألختيار ،ألن ُه
سيكون الضحية األولى .
ي���أت من بناة
الحقيق���ة ما قلن���اه لم ِ
أفكارن���ا أو من ح�ل�اوة وجمالية أو
فلس���فة صنع ال���كالم أو للتجني  ،ال

أبداً ،بل التجربة تتحدث قبل كل هذا،
وكل ش���يء كان واضحاً وملموس���اً
لمس اليد لدى الش���عب العراقي الذي
بدأ يهيّأ نفس���ه يومي���اً ،للذهاب الى
ساحات التظاهر ،فماذا يفعل المواطن
اذاً ..اذا كان كم���ا يق���ال :ه���ذا ه���و
الموج���ود !؟ إن عل���ى المواطن قبل
الذهاب هناك أن يستحضر ويتذكر كل
شيء مر به ولمدة طويلة واذا تطلب
األم���ر ّ
وإنُه ال يس���تطيع إلاّ أن يعود
بهؤالء فاألفضل ل���ه أن ال يذهب الى
الس���احات !! أو عليه ان يحزم أمره
ويتدخل ليختار األش���خاص المؤهلين
من الشخصيات التي يعرفها ،ويدخلها
عنوة الى تل���ك المعمعة السياس���ية
الصعب���ة (التكنوق���راط) وعذره معاه
للتدخل ،ولم يفت القط���ار ،واذا فات
اليوم وذهب ،فهذا ال يعني ّإنُه ال يعود
غداً ،والتخبط والفش���ل طيلة كل هذه
الس���نوات ،هي أهم الش���هادات التي
يستطيع أن يحاجج نفس���ه بها ً
أوال،
ويحاجج الغير الذي يعارضه ثانياً .

