
قول��و� ما �شئُتم، قولو� مت�شائٌم؛ نعم! فاأنا مت�شائم، �أنا ال �أرى 
�شم�ش��ًا وال قم��ر�ً يف �شم��اء م�شتقبِلن��ا، وت�شاألونن��ي ِمن �أين 
جاءتك هذه �لنبوءة عن م�شتقبلنا؟ فاأقول لكم: حا�رضنا هو 
ُق��ون. �آ�شٌف �آ�شف،  �ل��ذي �أنباأين بها، ��شاأل��وه �إن كنتم ال ت�شِدّ
مع��ذرة �إخوت��ي، لقد ن�شي��ت! فنحن ال نعرف م��ا �مل�شتقبل؟!. 
لقد �شقط هذ� �لزمن من مفرد�تنا و�أُلِغَي من خارطة �أفكاِرنا، 
نح��ن �ُش��كارى م��ن خم��ر �حلا���رض، وبطوُنن��ا منتفخ��ٌة من 
مو�ئ��ِده. مو�ئ��ُد �إن مل ُت�شتهَلْك حااًل ُي�شْبه��ا �لعفن، ال تعرف 
ٌة  ه��ا م��و�ُدّ ��شتهالكَيّ �مل�شتقب��ل، ومل تع��د لكي ت�ش��ل �إليه. �إَنّ
نع��ت خ�شي�شًا للحا�رض، عمُرها �لزمني ال يتعَدّى حدوده  �شُ
َنا  وينق�ش��ي بانق�شائ��ه. نح��ن ال ن�شاأل ع��ن �مل�شتقب��ل؛ الأَنّ
غارق��ون يف وحل �حلا���رض، عقولنا َبُط��ل مفعوُلها، وفقدت 

قدرَتها على �لتفكري خارَج حدود �حلا�رض وت�شاري�ِشه.
 نح��ن نعي�ش نعمة �حلا���رض �لذي �أوقف �لَزّم��َن عند �أقد�ِمه، 
و�أوهمن��ا بنعمِت��ه وكرِمه، و�أفهمن��ا �أنه ه��و �مل�شتقبل، وهو 

�الأبد. ي�شقين��ا �حلا�رض يف �لليل ويف �لنهار من خمِر برتوله 
��َة، ونرفع  ��ي �الأنا�شيَد �لوطنَيّ فن�شك��ُر ومنرُح ونرق���شُ ونغِنّ
�ل�ش��وت عالي��ًا: بالدن��ا �أن��ت م��ا مثلك بل��د. وكلم��ا ��شتيقظ 
�أحُدنا وه��َمّ بال�شوؤ�ل هَبّ �حلا�رض و�أترعنا مبزيٍد من برتوله 
ُل �إىل دوالر�ت ودنان��ري  �الأ�ش��ود، �ل��ذي �رضع��اَن م��ا يتح��َوّ
ل �خرت�ُعها لن��ا؛ فهي من �شمن  بفع��ل خلطة �شعودي��ة م�شَجّ
خ�شو�شيتن��ا، فتنتفخ جيوُبنا، وُتقَف��ل عقوُلنا �لتي ال ن�شعر 
�أننا بحاجة �إليها، فنحن �شعد�ء بحالنا ومالنا، ونردد �لقول: 

�هلل ال يغرّي علينا.
 �أن��ا و�حد منكم، م�ش��ارك يف كل خطاياك��م وذنوبكم، �إال �أَنّ 
خمَرك��م مل ُي�شك��ْرين ويرْحني مثل م��ا �أر�حكم الأنع��َم مثَلكم 
بحي��اة �لتي��ه و�لن�شي��ان و�خت�شار �لزم��ان يف �حلا�رض من 
�الأي��ام. م��ا �أ�شعَدك��م بعقولك��م! وم��ا �أ�شق��اين بعق��ٍل ر�ف�ٍش 
م�شاغ��ٍب كاف��ٍر بالنعم��ة يرف���ش �أن يريحن��ي الأريحكم من 
ت�شاوؤم��ي مب�شتقب��ٍل ترون��ه بعي��د�ً و�أر�ه قريب��ًا! �شاألت عقلي 
َد علَيّ وعلى �لنوم و�لر�حة: م��ا �لذي دعاك و�أو�شلك  �ملتم��ِرّ
�إىل ه��ذ� �خل��وف �ل�شديد من �مل�شتقب��ل؟ �أال ترى ما نحن فيه 
م��ن َرَغِد �لَعي�ش وطي��ب �ملاأَكل و�مل�شَكن؟ �شحي��ح �أَنّ �شيول 

�لب��رتول �ملتطايرة من �أف��و�ه �آبار �لب��رتول ت�شيُل يف بع�ش 
�لودي��ان �ملرتفعة وال تنحدر �إىل �لودي��ان �ملنخف�شة، وهذ� 
َنا ر��شون مقتنع��ون، حتى و�إن  عك�ش قان��ون �لطبيع��ة، لكَنّ
كان حاُلن��ا خمالفًا لقو�نني �لطبيعة؛ فالقناعُة كنٌز ال يفنى. 
��ه رغ��ٌد ال ينع��م به وي�شتفي��د من��ه كل �ملو�طنني  �شحي��ٌح �أَنّ
ب�ش��يء من �لع��دل و�مل�شاو�ة، لك��ن حتى �أولئ��ك �ملحرومني 

ر��شون بحاِلهم.
َن��ا مل ن�شاأْله��م، لك��ْن هن��اك عدي��ٌد م��ن �ل�شحف   �شحي��ٌح �أَنّ
و�لرب�م��ج و�ملق��االت و�لبيان��ات �لر�شمي��ة وحت��ى �لدولي��ة 
نا بخري  �لت��ي جتيب عنهم، وتقول على ل�شانه��م وبلغتهم »�إَنّ
وعافية.. ر��شون ر��شون«. نحن �أيها �لعقل �لر�ف�ش �جلاهل، 
�أو �ملتجاهل خل�شو�شَيّتنا، لي�ش لل�شوؤ�ل مكاٌن يف لغتنا، وال 
ْد عل��ى �ل�شوؤ�ل،  لالعرت����شِ وجوٌد يف حياتن��ا. نحن مل نتعَوّ
��ة؛ فاالإجابات –  ِتنا �ل�شعودَيّ ه لي�َش م��ن ُخ�شو�شَيّ �أو ق��ل �إَنّ
و�حلمد هلل – جاهزٌة بني �أيدينا، وعلى �أل�شنتنا، لكي ال ن�شقى 
بعناء �لبحث عن �الإجابة، وهذه من َبَرَكات �لِنّفط، �الإجاباُت 
ُع عل��ى �أل�شنِتن��ا، وحتت��ُلّ كَلّ مكان يف  ُب �إلين��ا وُتو�شَ ت���رَضّ
عقوِلن��ا قب��َل �أن ت�ش��ل �إلينا ري��اح �الأ�شئلة؛ ل��ذ� فاإنه عندما 

ي�شل �ل�شوؤ�ل �إىل �لعقل ال يجد له مكانًا �لبتة؛ فاالأجوبة بكل 
�ألو�نها و�أ�شكالها »�شع��ر�ً ونرث�ً فقهًا وحكمًة« �حتلت �ملكاَن 
كَلّ �مل��كان، ومل يعد باالإمكان �لتفكري يف �مل�شتقبل و�لقادم 
م��ن �لزمان.  �ألي�شت هذه هي ر�حة �لب��ال �أيها �ل�شقي؟! نحن 
– �أيها �لعقل �لذي ال ي�شكر- تعَلّمنا �أن يكون �حلمُد و�ل�شكُر 
ا ن�شعر بع��دم �لر�شا، نحن  ه��و جو�بن��ا �لد�ئم، حت��ى و�إن كَنّ
ي��ا �شي��دي تركنا �لعمل و�جل��د و�الجتهاد بع��د �أن ُفتحت لنا 
خز�ئ��ُن �الأر�ِش برتواًل. دْع عنك هذ� �مل�شتقبل �لذي �أزعجَتنا 
ب��ه، ودعن��ا نع���ش حا�رضن��ا ون�شع��د ب��ه، يكفين��ا �لتف��اوؤل 
��ي، و�لدنيا  و�الآم��ال و�الأح��الم، فَما ني��ُل �ملطالِب �إال بالَتّمِنّ
ال ُت��دَرك ِغالبًا، �أيه��ا �جلاهل �ل�شق��ي بعقله.�أعود مرة �أخرى 
�إىل �ش��وؤ�يل: ما �لذي دعاك و�أو�شلك �أيها �لعقل �مل�شاغب �إىل 
حال��ة �الإحباط هذه؟ �نتف�ش �لعقل وقال: ��شمع �أيها �لغائب 
عن روؤية م�شتقبلك، �أيها �لتائه يف باليني دوالر�تك �لنفطية 
دْعني �أمر مرور �لكر�م على و�قع حالك؛ الأرَيك �إن كنَت ترى، 
َ لك �إن كنَت تعقل �أَنّ حا�رضك  و�أُ�شمَعك �إن كنَت ت�شمع، و�أبنِيّ
قائٌم بنياُنه على ثرو�ت ز�ئلة متال�شية، و�أَنّ م�شتقبَلك �رض�ٌب 

حت�شبه �شيئًا فاإن جئته فلن جتد فيه �شيئًا.

�إنتهت �حلرب لكن �ملعركة مل تنتهي، فالفكر �لذي 
�أجن��ب د�ع���ش قادر عل��ى �أن ياأتي بغ��ريه وباأكرث 
ق�ش��وة و�أكرث �إجر�مًا وظالمية، وهذه ق�شة �أخرى، 
�ال �أنن��ا يجب �ن النفوت �أهمي��ة �لن�رض �ملتحقق، 
�ل��ذي ع��ده �لكثري قب��ل ث��الث �شن��و�ت م�شتحيل، 
�لن�رض �لذي ج��اء بعد طريق طويل م�رضج بدماء 
�أبن��اء �لع��ر�ق وت�شحي��ات �شت��ى �شن��وف قو�ته 
�لع�شكري��ه وح�ش��ده �ل�شعبي، حتى �ع��الن �لن�رض 
�مل��وؤزر يف ي��وم �لعا�رض م��ن متوز لع��ام 2017، 
�ل��ذي �شيكون يومًا خالد�ً ي��د�وي بع�ش جر�حات 
ه��ذ� �لبلد �مل�شبع باجل��ر�ح و�الآالم، فحرب حترير 
�ملناط��ق �لتي �شقط��ت بيد د�ع�ش مل يك��ن باالأمر 
م��ن  �لكب��رية  �له��ني، فباال�شاف��ة �ىل �خل�شائ��ر 
�ل�شه��د�ء و�جلرحى و�لنازحي��ني، فخ�شائر �حلرب 
�القت�شادي��ة ه��ي �الخ��رى كب��رية، �ذ �إن �ملبالغ 
�لالزم��ة الأعم��ار �مل��دن �ملحررة ت�ش��ل �ىل 120 
ملي��ار دوالر، بح�ش��ب �للجنة �ملالي��ة �لربملانية، 
و�لرق��م م�شاب��ه ملاذكرت��ه وز�رة �لتخطيط و�لذي 
ي��رى  ح��ني  يف  دوالر،  ملي��ار   100 �ىل  و�ش��ل 

�لبع���ش �ن ه��ذه �لتقدي��ر�ت مبال��غ فيه��ا، و�أن 
ماحتتاجه هذه �ملدن من �أجل �إعمارها ي�شل �ىل 

مابني �ل، 30- 50 مليار دوالر.

وبغ���ش �لنظ��ر عن �شح��ة ودقة ه��ذه �لتقدير�ت، 
يبق��ى �ل�ش��وؤ�ل �الأهم و�ل��ذي هو ب�شق��ني : من �أين 
�شيوؤم��ن �لع��ر�ق ه��ذه �ملبال��غ �لالزم��ة الع��ادة 
ه��ذه �مل��دن �ىل عهده��ا �ل�شاب��ق عل��ى �القل قبل 
�لدم��ار �ل��ذي حل��ق بها، يف ظ��ل �لتق�ش��ف �ملايل 
يف �الي��ر�د�ت �لناج��ن ع��ن هب��وط �أ�شع��ار �لنفط 
يف 2014، و�مل�شتم��ر حل��د �الأن؟ ونعم �أن �لو�شع 
�خلا���ش باأ�شعار �لنفط حت�ش��ن �الأن عما هو عليه 
�شابق��ًا �ال �أن تاأم��ني هك��ذ� مبل��غ الي��ز�ل ع�ش��ري 
على �حلكومة �لعر�قي��ه تاأمينه! و�ل�شق �لثاين من 
�ل�ش��وؤ�ل، يتمث��ل يف قدرة �لعر�ق عل��ى �عمار هذه 
�ملناط��ق و�مل��دن فيم��ا ل��و �فرت�شن��ا تاأمني هذ� 
�ملبل��غ مب�شاع��دة �أجنبي��ة �و من خ��الل �لقرو�ش 
�خلارجي��ة... �ل��خ. يف ظ��ل �لتناح��ر و�الن�شق��اق 
�ل�شيا�ش��ي و�لف�ش��اد �الد�ري و�مل��ايل �حلكوم��ي، 
مع رغبة �لكث��ري يف �عادة �لت�شميم �لدميوغر�يف 
و�حل��دود لهذه �ملدن �ملح��ررة؟! وهنا قد ظهر لنا 

�شعوبة �أخرى ت�شاف �ىل متويل �العمار �ال وهي 
مدى �لثق��ة يف �أن �المو�ل �شتذه��ب وب�شكل �شليم 
�ىل �عم��ار هذه �مل��دن، ويف ظل غي��اب تام لهذه 
�لثقة، فاأن م�رضوع �عمار هذه �ملدن �شيكون �أمر�ً 
�أ�شب��ه بامل�شتحي��ل، ف�شاًل عن �مكاني��ة ��شتغالله 
للرتويج �ل�شيا�شي و�العالمي و�النتخابي للعديد 

من �مل�شوؤولني و�ل�شا�شة و�الحز�ب.
�ذن ماه��و �ملطلوب، �و بعب��ارة �أ�شح ماهو �حلل 

لذلك ؟
يج��ب �أن نعل��م �أن��ه يف �لب��دء وبعد ب�ش��ط وفر�ش 
�ل�شيط��رة وب�ش��كل ت��ام عل��ى ه��ذه �مل��دن �أمني��ًا 
وع�شكري��ًا، ���رضورة �أن تتوىل م�شاأل��ة �عمار هذه 
�ملدن، وتقدي��ر �ملبالغ و�ال���رض�ف على �رضفها، 
جه��ات م�شتقل��ة م��ن خ��ارج �لع��ر�ق، كاأن تكون 
�الأمم �ملتح��دة، حت��ى الت��رتك �ملج��ال الأي جهة 
�أو حج��ه  يف �أن تاأخ��ذ م�شاأل��ة �العم��ار ذريع��ة 
له��ا، م��ع �لتاأكي��د عل��ى �أن م�شاألة �العم��ار يجب 
�أن تك��ون بعي��دة كل �لبعد عن �لتن��ازع �ل�شيا�شي 
و�الختالف��ات �حلزبي��ة وما�شاب��ه، �الأم��ر �لث��اين 
و�مله��م، ه��و حت�شيل �ملبال��غ �لالزم��ة لالأعمار، 
وهن��ا يج��ب �أن نعل��م �أن �لعدي��د من �ل��دول �أبدت 

م�شاعدة  يف  رغبته��ا 
�لع��ر�ق يف ذل��ك، منها 
و�ي��ر�ن  �خللي��ج  دول 
م��ن  وغريه��ا  و�لهن��د 
�الوروب��ي  �الحت��اد  دول 
و�لواليات �ملتحدة، وبالتايل 
ه��ذه  م��ن  �ال�شتف��ادة  ميك��ن 
�مل�شاعي ع��رب ت�شكي��ل �شندوق 
يخت���ش باإعمار هذه �ملدن وحتت 
�مل��دن  �عم��ار  )�شن��دوق  م�شم��ى 
�ملح��ررة(، وباإ���رض�ف �الأمم �ملتحدة 
ح���رض�ً، عل��ى �أن تفه��م �حلكوم��ة �أن��ه 
ف��خ  �شم��ن  التق��ع  �أن  �ل���رضوري  م��ن 
���رضوط  تك��ون  �أن  يف  �مل�شاع��د�ت  ه��ذه 
وبنود حت��وي يف طياتها �الخ��الل ب�شيادة 

و��شتقر�ر �لبلد.
�لتخطي��ط يف  وزي��ر  �أعل��ن  �ل�ش��دد  ه��ذ�  ويف 
�حلكوم��ة �لعر�قي��ة، �شلمان �جلميل��ي، عن و�شع 
خطة الإع��ادة �إعمار �ملناطق �ملحررة من �شيطرة 
تنظي��م "د�ع���ش" �الإرهاب��ي، متتد ل��� 10 �شنو�ت 
قادمة، بكلفة 100 ملي��ار دوالر، وذكر �جلميلي، 

عل��ى هام�ش لقائه �ملدير �الإقليم��ي للبنك �لدويل 
يف �ل�رضق �الأو�شط، �شاروج كومار جها، �إن "خطة 
�إع��ادة �ال�شتق��ر�ر و�الإعم��ار للمناط��ق �ملح��ررة 
�شتك��ون يف �إطار خطتني تنمويت��ني، �الأوىل متتد 
-2023 ب��ني  و�لثاني��ة   2022-2018 ب��ني 
2028"، و�أ�ش��اف، بح�ش��ب بي��ان لل��وز�رة نقلته 
وكال��ة "�الأنا�ش��ول" �أن "�حلكوم��ة ت�شعى لتوفري 
�ملبل��غ من خالل �ملن��ح و�لقرو���ش �لدولية، وما 
يت��م تخ�شي�شه م��ن �ملو�زنة �لعام��ة للدولة على 
م��دى �شن��و�ت �خلط��ة"، ويتوىل "�شن��دوق متويل 
�ال�شتق��ر�ر �لفوري" �لتابع لالأمم �ملتحدة )تاأ�ش�ش 
يف 2015(، تنفي��ذ م�شاري��ع فوري��ة يف �ملناطق 
�ملح��ررة م��ن قب�ش��ة "د�ع���ش"، ويتطل��ع �لعر�ق 
�إىل �ل��دول �ملانح��ة الإعادة تاأهي��ل مدنه �ملدمرة 
و�ملت�رضرة من جر�ء �لعمليات �لع�شكرية و�أ�شفرت 
ع��ن دمار كبري يف �لبنية �لتحتية لعدد من �ملدن، 
كم��ا �إن �لكوي��ت و�فقت على تنظي��م موؤمتر دويل 
للمانح��ني خم�ش�ش الإعم��ار مدن �شم��ال وغرب 
�لع��ر�ق، مب�شاركة نح��و 30 دولة عربية و�أجنبية، 
يرج��ح �أن تك��ون م�شاهم��ة �ل�شعودي��ة و�لواليات 
�ملتح��دة وبريطاني��ا �الأعلى خ��الل �ملوؤمتر �لذي 
�شي�شهد تاأ�شي�ش �شن��دوق مايل لهذ� �لغر�ش، كما 
ي�شع��ى �إقلي��م كرد�شتان �إىل �شمل��ه بخطة �الإعمار 
�لت��ي تعمل بغد�د على و�شعه��ا، وتخ�شي�ش جزء 
م��ن �الأمو�ل �لتي �شتمّول �خلط��ة الإعمار �ملناطق 
�لتابع��ة لالإقلي��م، و�لت��ي ت�رضرت ب�شب��ب �شيطرة 

د�ع�ش عليها لفرت�ت زمنية خمتلفة.
�أن��ه ميك��ن ح���رض  ي��رى �ملخت�ش��ني  وبالت��ايل 
�لتحدي��ات �خلا�ش��ة يف �عادة �عم��ار هذه �ملدن 

باالأتي :
1- توف��ري �الأم��ن: م��ن دون �ش��ك ف��اإن �شيا�ش��ة 
"�الأر���ش �ملحروقة" �لتي �عتمدها تنظيم د�ع�ش 
�الرهاب��ي رمب��ا تع��وق، بدرج��ة حم��دودة، تقدم 
�لقو�ت �لع�شكرية �ملو�جهة ل�"د�ع�ش" على �ملدى 
�لق�شري، بينم��ا يف �الأجل �لطوي��ل �شيتطلب �الأمر 
جه��وًد� م�شني��ة ال�شتع��ادة وحتقي��ق �ال�شتق��ر�ر 
�الأمني قبل ب��دء مرحلة �إعادة �الإعمار، فالخالف 
عل��ى �أن �لف��ر�غ �لتنموي و�ل�ش��كاين �ملاثل حاليا 
يف �ملدن �لعر�قية �ملحررة حديثا قد ميثل فر�شة 
النت�شار �لب��وؤر و�جليوب �الإرهابي��ة جمدًد�. وكما 
ينتظ��ر �أن تنجح �جله��ود �لدولية يف طرد مقاتلي 
�لتنظي��م م��ن �لع��ر�ق و�إز�حت��ه نحو �شوري��ا، فقد 
ي�شاح��ب �إعادة مترك��ز مقاتلي �لتنظي��م ب�شوريا 
�لعر�قي��ة  لالأر��ش��ي  مبا���رضة  �أمني��ة  تهدي��د�ت 
�ملج��اورة ع��رب �لهجم��ات �خلاطف��ة و�لعملي��ات 
�لت��ي  �ملزروع��ة  و�الألغ��ام  �لو��شع��ة  �لتفجريي��ة 
يتكلف �إز�لة �لو�ح��د منها نحو 1000 دوالر بحد 
�أق�شى �أي مبا يع��ادل 13 مرة من تكلفة �إنتاجها 
ح�ش��ب بع���ش �لتقدي��ر�ت، وي�ش��اف �إىل �ل�شابق، 
�أن ط��رد �لتنظي��م رمب��ا لن يك��ون كافًي��ا الإعادة 
�ال�شتق��ر�ر �الأمني و�ل�شيا�ش��ي بهذه �ملناطق دون 
�لتاأ�شي�ش لنظام ت�شاركي للحكم يقوم على متثيل 
�جلماع��ات �لدينية و�لعرقية �ملختلفة مثل �لعرب 

و�الأكر�د و�الأيزيديني و�لرتكمان وغريها.
"�الأر���ش  �شيا�ش��ة  �لتموي��ل: تفر���ش  2- ح�ش��د 
�ملحروقة" �أعب��اًء مالية �إ�شافي��ة على �القت�شاد 
�ملرتدي بكل من �شوري��ا و�لعر�ق، من �أجل توفري 
�ملخ�ش�شات �ملالية �لالزمة الإعادة تاأهيل �ملدن 
�ملحررة. وحتى �الآن، ت�شري �لتقدير�ت �لعر�قية �إىل 
�أن تكلفة �إعادة �إعمار �ملدن �لعر�قية �ملحررة من 

"د�ع���ش" تبلغ نح��و 40 مليار دوالر، قد ي�شاف 
�إليه��ا الحًقا �لتقدير�ت �خلا�شة مبحافظة نينوى. 
وه��ذه �ملبالغ مل يتلق منها �جلانب �لعر�قي حتى 

�الآن �شوى 2.2 مليار دوالر.
3- �لتعام��ل مع �مل�ش��اكل �لبيئي��ة: تقت�شي تلك 
�ل�شيا�شة �لتعامل م��ع �خل�شائر �لبيئية، حيث �أدى 
�لتدم��ري �لعم��دي للم��دن �إىل حدوث تل��وث و��شع 
للمج��ال �جل��وي و�ملائ��ي بالع��ر�ق وه��و �أمر من 
�شاأن��ه �أن يخ��ل بالت��و�زن �لبيئي ويلح��ق �أ�رض�ر� 
�الأمم  �أعلن��ت منظم��ة  فكم��ا  بال�ش��كان،  �شحي��ة 
�ملتح��دة يف �أو�خر �أكتوبر 2016، فقد مت ت�شجيل 
�أ���رض�ر بيئي��ة خ��الل عملي��ة ��شتع��ادة �ملو�شل، 
حي��ث ت�شبب �إ�شع��ال �لتنظي��م للن��ار يف جزء من 
معمل �لكربي��ت بامل�رض�ق و��شتم��ر�ر ��شتعال 19 
بئ��ر� نفطي��ة قرب �ملو�ش��ل حت��ى �الآن يف �إطالق 
غ��از�ت �شامة باله��و�ء مثل ث��اين �أك�شيد �لكربيت 
وكربيتي��د �لهيدروج��ني، فقد ت�شبب �إق��د�م تنظيم 
"د�ع���ش" عل��ى �شخ كميات م��ن �لنفط من حقل 
�لقي��ارة من �أجل تدم��ري �جل�رض �لع�شك��ري �لعائم 
بنه��ر دجلة، �لذي �أن�شاأه �جلي�ش �لعر�قي عليه، يف 

حدوث تلوث و��شع مبجرى �لنهر.
4- �إع��ادة �إدم��اج �ل�ش��كان: بطبيعة �حل��ال، �أدى 
ت�شاع��د حدة �ل���رض�ع مع �لتنظيم��ات �الإرهابية 
مث��ل "د�ع���ش" �إىل نزوح ع��دد كبري م��ن �ل�شكان 
بجان��ب تز�ي��د ع��دد �لالجئ��ني باخل��ارج. وطبقا 
لتقدي��ر�ت �الأمم �ملتحدة، فقد بل��غ عدد �لنازحني 
بالع��ر�ق نحو 4.4 مليون ن��ازح، ومن �ملرجح �أن 
تتز�ي��د ه��ذه �الأرقام بع��د معرك��ة �ملو�شل، حيث 
تتوق��ع �الأمم �ملتح��دة ن��زوح ملي��ون �شخ�ش من 
�أ�ش��ل 1.5 مليون من مدين��ة �ملو�شل فقط ب�شبب 

عملية حتريرها.
يف ظل كل هذ� وعلى �لرغم مما تقدم من م�شاعب 
وحتدي��ات علين��ا �أن نفكر �ن �لطري��ق طويل نحو 
�إعم��ار هذه �مل��دن �ال �أن��ه ميكن �أخت�ش��ار �لوقت 
�ذ� م��امت �لتفك��ري ب�ش��كل ميك��ن م��ن حتوي��ل كل 
نق��اط �ل�شع��ف و�ل�شل��ب �ىل �يجاب وق��وة، فبدل 
�ن نفك��ر فقط يف �عمار هذه �ملدن، يجب �أن نفكر 
يف �ن تك��ون هذه �ملدن بو�ب��ة ��شتثمارية كبرية، 
نظ��ر�ً مل��ا حتويه هذه �مل��دن من ث��رو�ت طبيعية 
ومادي��ة ق��ادرة �أن جتعله��ا تق��ف عل��ى قدميه��ا 
م��ن جدي��د و�النط��الق نح��و �مل�شتقب��ل وب�ش��كل 
�أ���رضع، ع��رب بو�بة فت��ح �ال�شتثمار فيه��ا، ال�شيما 
�ملو�ش��ل �لت��ي تعد من �مل��دن �لغني��ة بالرثو�ت، 
وه��ذ� يتم من خ��الل تاأ�شي���ش جمل���ش ��شت�شاري 
��شتثماري م�ش��رتك بني �لعر�ق و�ل��دول �الع�شاء 
يف �عم��ار وتطوي��ر هذه �مل��دن، وبالت��ايل ميكن 
�أن يت��م �ال�شتف��ادة م��ن �ملبالغ �ملقدم��ة العمار 
�مل��دن يف تنميته��ا وتطويرها، من خ��الل �ن�شاء 
�مل�شان��ع وتاأهيله��ا وتطويرها وتطوي��ر �لقطاع 
�لزر�ع��ي و�ل�شحي و�لتعليمي من خالل فتح باب 
�ال�شتثمار�ت �الجنبية، فمن �شاأن هذ� �أن يقلل من 
�لثق��ل �لو�قع على عاتق �حلكوم��ة يف �عمار هذه 
�مل��دن، بل و�أن ميتد ذلك �ىل حتى توفري �خلدمات 
�الخ��رى، وبالت��ايل تخفي��ف �لع��بء ع��ن كاه��ل 
�حلكوم��ة، و�الن���رض�ف �ىل �ع��ادة هيكلة �جلي�ش 
وفر���ش �الم��ان يف هذه �مل��دن و�ملناطق، ف�شاًل 
عن �إمكاني��ة �ن�شاء �شنادي��ق خا�شة بالتربعات 
حملي��ًا وعامليًا من �أجل �شم��ان �ملبالغ �خلا�شة 
�مل��دن  ه��ذه  يف  �لتنمي��ة  ومتوي��ل  باالأعم��ار 

وبال�رضعة �ملمكنة.

يح��دد �لنظ��ام �القت�ش��ادي �ل���رضوط �لعام��ة لل�شل��وك 
�القت�ش��ادي، ونعني بذلك ب�شكل �أ�شا�شي تلك �لرتتيبات 
�لقانونية للت�رضي��ع �القت�شادي و�ل�شيا�شة �القت�شادية 
�ملطبقة يف �القت�شاد �لوطني، ون�شتطيع �أن نفرق ب�شكل 
منوذج��ي مثايل بني �قت�ش��اد �ل�شوق �حل��ر و�القت�شاد 
�ملوجه مركزيًا )�ملخطط(، والبد من �ال�شارة �ىل �ن كال 
من هذين �لنمط��ني مل يتحقق مطلقًا على �لو�قع ب�شكله 
�ملث��ايل، وتوج��د �ىل جان��ب �أنظمة �القت�ش��اد �لوطني 
�لت��ي تتب��ع �قت�شاد �ل�ش��وق �حلر )نظ��ام ر�أ�شمايل(، يف 
غالبي��ة �شوؤونه��ا كوالي��ات �ملتح��دة �المريكي��ة، و�ىل 
جان��ب �أنظمة �القت�ش��اد �لوطني �لتي تتب��ع �القت�شاد 
�ملوج��ه )�ملخط��ط( )نظام ��شرت�ك��ي(، يف �أغلب �شوؤونه 

�أي�ش��ًا كاالحت��اد �ل�شوفيت��ي �ل�شاب��ق، هن��اك ع��دة من 
�النظمة �ملختلطة بني �لنظامني �و هذين �لنمطني.

ُتد�ر عمليات �النتاج يف �قت�شاد �ل�شوق �حلر المركزيا، 
ويح��دد ن��وع �النت��اج وحجم��ه ب�ش��كل ��شا�ش��ي طبق��ًا 
ملعطي��ات �ل�ش��وق، �ذ يت��م تن�شي��ق �ش��وؤون �لق��ر�ر يف 
�لكث��ري م��ن �أم��ور �لعر���ش و�لطلب ع��رب �آلي��ة �ال�شعار، 
وم��ن �ملفرت���ش �أن ي��وؤدي �ل�شل��وك �لف��ردي ل��كل م��ن 
�لعامل��ني يف �ل�شوق و�له��ادف �ىل �مل�شلح��ة �خلا�شة 
لكل منهم عن طري��ق �ملناف�شة �حلرة �ىل �ل�شالح �لعام 
للمجتم��ع. وعلى �لعك���ش من �قت�شاد �ل�ش��وق �حلر فاأن 
هيئة �لتخطيط �ملركزي��ة )�لقيادة �لعليا( يف �القت�شاد 
�ملوج��ه، تدير بناء�ً على �اله��د�ف �لعامة �لتي حتددها 
قيادة �لدولة يف �القت�شاد �لوطني بكاملة تبعًا للخطط 

�حلكومية �ملركزية.

وتطلق �شفة �لنم��وذج �ملختلط باملعنى �ل�شيق للكلمة 
عل��ى �قت�ش��اد�ت �ل�شوق �مل�شرتكة و�لت��ي ن�شاأت عندما 
�أظه��ر �لو�ق��ع �لعلمي لالقت�ش��اد �ملوج��ه �ملركزي يف 
�ل��دول �ال�شرت�كية �شلبيات كث��رية باملقارنة مع �أنظمة 
�قت�ش��اد �ل�شوق، وق��د ن�شاأت �أنظم��ة �القت�شاد �ملختلط 
كنتيجة ملحاوالت تعديل نقاط �شعف �أنظمة �القت�شاد 
�ملوج��ه، دون �أن يكون لذل��ك �أثر على �لنظام �ل�شيا�شي، 
وعلى �أية حال فقد ف�شل��ت تلك �ال�شكال �ملختلطة حتى 
�إن �ل��دول �لت��ي �ش��ارت على ه��ذ� �لنهج ��شط��رت للبدء 
بعملي��ة �النتق��ال �ىل �نظم��ة �قت�شاد �ل�ش��وق، كما �ننا 
نفهم حتت �ل�ش��كل �و �لنموذج �ملختلط باملعنى �لو��شع 
للكلم��ة كل نظ��ام �قت�ش��ادي يتبن��ى مفاهي��م م��ن كال 

�لنظامني �القت�شاديني �ملثاليني.
�إن غالبية و�شائل �النتاج يف �قت�شاد �ل�شوق �ال�شرت�كي 

لي�ش��ت ملكًا خا�ش��ًا، ويتم تن�شيق �لعملي��ة �القت�شادية 
ال مركزي��ًا ع��رب �ل�ش��وق حيث يك��ون �لتوجي��ه �لبنيوي 
�القت�ش��ادي �حلكوم��ي متف��اوت �لدرجة، وبن��اء�ً على 
نظ��ام �مللكي��ة �ملطب��ق وم��ا يرتت��ب عليه م��ن تبعات 
فيم��ا يتعلق مب�شمون �ل�شيا�ش��ة �القت�شادية �حلكومية 
وحجمه��ا، يت��م �لتميي��ز بني �قت�ش��اد �ش��وق ذو �شبغة 
�قت�شادي��ة حكومي��ة تك��ون في��ه و�شائل �النت��اج ملكًا 
للدولة مثل )هنغاريا حت��ى �و�خر �لثمانينات و�ل�شني 
�ل�ش��وق  �قت�ش��اد  وب��ني  �لثمانين��ات(،  �أع��و�م  خ��الل 
و�شائ��ل  تك��ون  حي��ث  �لذ�تي��ة  �الد�رة  ذو  �ال�شرت�ك��ي 
�النت��اج ملكًا لل���رضكات مثل )يوغ�شالفي��ا حتى �و�خر 

�أعو�م �لثمانينات(.
تغلب ملكية �لدول��ة لو�شائل �النتاج يف �قت�شاد �ل�شوق 
ذو �ل�شبغ��ة �القت�شادي��ة �حلكومي��ة، فم��ن جه��ة جن��د 

�أن �لدول��ة تخط��ط عملي��ات �القت�شاد �لكلي��ة وتديرها 
مركزي��ًا وجند من ناحية �أخ��رى يف عمليات �القت�شاد 
�جلزئ��ي )�ي �لذي يهتم ب�شلوك �الف��ر�د و�مل�رضوعات(، 
�أن �مل�رضوع��ات تخط��ط م��ن قب��ل �الفر�د ولي���ش ب�شكل 
مرك��زي لن�شاطاته��ا �القت�شادي��ة و�لتي تن�ش��ق الحقًا 
ع��رب �ل�شوق، ويف �قت�شاد �ل�ش��وق �ال�شرت�كي ذو �الد�رة 
�لذ�تي��ة )�لالمركزية(، جند ملكي��ة و�شائل �النتاج تعود 
�ىل �ل���رضكات �ملختلف��ة ب�شكل �أ�شا�شي، ف��ال �لدولة وال 
�الف��ر�د ي�شتطيع��ون متل��ك و�شائل �النت��اج، وهذ� يعني 
عملي��ًا �ن ملكي��ة �ل�رضك��ة ه��ي ملكي��ة جمموع��ة م��ن 
�لعامل��ني فيها، وله��م �حلق بالب��ت يف �ال�شتفادة منها 
وتوجي��ه ذل��ك يف نط��اق ماي�شم��ى ب��� )�الد�رة �لذ�تية 
للعم��ال(، وهكذ� فاأن عملي��ات �النتاج و�لتوزيع تخطط 
وتوجه ال مركزي��ًا من �ل�رضكات و�القت�شاد�ت �ملنزلية 

ع��رب �أ�ش��و�ق �ملناف�شة وم��ع حرية يف تكوي��ن وت�شكيل 
�ال�شع��ار. لق��د �أخفق��ت �ال�ش��كال �ملختلط��ة باملعن��ى 
�ل�شيق للكلمة يف �ثبات وجودها، الأنها كاالقت�شاد�ت 
�ملوجهة مركزيًا عل��ى �شبيل �ملثال مل ت�شتطع �أن تثبت 
فاعليتها، ولك��ن �لنموذج �ملثايل القت�شاد �ل�شوق �حلر 
ُيظه��ر �ي�شًا بع���ش نقاط �ل�شعف �لت��ي جتري حماولة 
تعديلها �و ت�شويتها يف �نظمة �قت�شاد �ل�شوق �لو�قعية، 
وهك��ذ� وبه��ذ� �ملعن��ى ف��اأن �لنظ��ام �القت�ش��ادي يف 
�ملاني��ا �أي )�قت�شاد �ل�شوق �الجتماع��ي(، يعد منوذجًا 
خمتلط��ًا، �ذ وعلى �شبيل �ملثال ف��اأن �لنمو �القت�شادي 
يف �قت�ش��اد �ل�ش��وق قد ي��وؤدي �ىل توزيع غ��ري متو�زن 
للدخ��ول و�لرثو�ت، لذ� ف��اأن �قت�شاد �ل�شوق �الجتماعي 
يح��اول �أن يخف��ف من حدة �مل�ش��اكل �الجتماعية �لتي 
تن�شاأ نتيجة �لعمليات �القت�شادية �لتي ترتك و�شاأنها .
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)BSUC( سومر

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

)AISP( بذور

0.64
1,045,064,491.00

0.34
304,470,258.00

0.90
196,895,919.00

0.20
59,000,000.00

2.43
56,192,483.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BNOR( شمال

)IBSD( بيبسي

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47800
43817
41825
35850
27883
19916

في الدولة الريعية – األنموذج السعودي 


