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 سياسة المقرنص 

  
 د. كاظم السهالن 

        

   إذا 
 
وعا    كنت تريد ان تقيم مشر

 
ا وع،    بأموالكلن تغامر    فأنك،  صغير دون ان تدرس فرص نجاح هذا المشر

ي ضوء اإلمكانات 
ي المتاحة وتضع خطة ف 

وع فيه. وكذلك تضع خطط بديلة لحاالت الطوارئ الت  قبل الشر

ض طريق نجاح ا وع. فكيف بدولة مثل العراق، يقد تعي  فكل   ،وإدارة ثرواته  ألدارته،فتقد اىل التخطيط لمشر

واضحة قابلة للقياس، ويستند اىل معرفة دقيقة بالمدخالت والمخرجات،  بأهدافتخطيط البد ان يرتبط 

ي دراسة واعية 
والعمل عىل حشد هذه اإلمكانات لخدمة   ،الواقعية للبلد  لإلمكاناتبمعت  ان التخطيط يعت 

اتيجية العامة للتحو  اتيجي ل االقتصادي واالجتماعي من خالل القرار السياسي باعتماد االسي  شاملة   ةاسي 

ي طويل األمد. ومن ثم االعداد لخطط مرحلية ضمن 
 الشامل.  اإلطار عىل مدى زمت 

اتيجية طويلة األمد  ي العراق؟ هل نهل نمتلك خطة اسي 
اتيجية لمعالجة مشكالت  ف  متلك خطة اسي 

اكمة؟ من الواضح   تماما لكل المراقبير  انه ال توجد عىل االطالق مثل هذه الخطط، ما هو موجود  البرصة المي 

ي 
ي المجتمعات  أفضللدينا يمكن ان نطلق عليه ف 

ي األحوال )التدبر( وهو ما كان معموال به ف 
البدائية الت 

قيع(،  ، او ما يمكن ان نطلق عليه مصطلح )الي  ي
 اما تعالج مشكالتها وفقا لحدوثها وظرفها االن 

 
فال  برصيا

  أقربمصطلح 
ا
واجد ان المصطلح األخير هو األقرب  ،للحالة من مصطلح )سياسة المقرنص(  واكير تمثيل

 
 
 للحالة البرصية.   للحالة العراقية، واالقرب جدا

اء متوفرون   اء الذين يستطيعون وضع هذه الخطط المطلوبة، فالخير ال يمكن القبول انه ال يوجد الخير

 
 
   محليا

 
ي العراق بعد    باإلرادةلكن االمر مرتبط  ،  وخارجيا

، هذه 2003السياسية للمنظومة السلطوية الحاكمة ف 

ي 
  رداءا تضع المنظومة الت 

 
عىل جسد دكتاتوري، جسد يستمد وجوده واستطالته من خالل إبقاء   ديمقراطيا

ي الفوض  وتعويم االزمات وإبقاء صورة كل 
ية هي من تسمح  بعدم الوضوح، الن األجواء الضباب متلحفة ءسر

ي  لإلدارات
ي جسد )الدولة( العميقة الت 

ىزرعوها ف  ي االختالسات الكير
،  والصفقات الفاسدة  ،االستمرار ف 

عية  بأجمعهالبلد  ورهن  وتستقوي منها أحزاب السلطة.  تتغذىلمجموعة مصالح غير شر
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اتيجية،  2016منذ عام  ي أروقة السلطة عن خطة اسي 
رئيس الوزراء عندما طلبت من وانا ابحث ف 

من   2017عام  فتحجج بحرب داعش، وعدت مرة أخرى طلبتها    ا ولنحتكم لها السابق حيدر العبادي وضعه

ي بداية تسلمه المنصب ووضعت الطلب برس
ي ف 
الة مفتوحة، وعدت وطلبتها محافظ البرصة اسعد العيدان 

ي ترقيعه. ومرة أخر   منه مرة أخرى، لكنه
م الصمت ومض  ف   2018ى طلبت هذه الخطة عام  غض البرص والي  

كل هذه الجهات لم تهتم  لكن  من رئيس الوزراء الحاىلي عادل عبد المهدي وكذلك من رئاسة مجل النواب. 

عىل ما يبدو يدركون ان مثل هذه الخطة ستضعهم عىل المحك،    ألنهمان تناقش الموضوع،    ، واهملتباألمر 

ي 
  ال تقبل التأويل او التهرب. وسيمكن من خاللها الحكم عىل عملهم باألرقام الت 

اتيجية   وع بدون خطة اسي  وات والزمن وباب للفساد، أي مشر ان أي عمل بدون تخطيط هو ضياع للير

ي ، المتبعة منذ زمن بالبرصة "سياسية المقرنص"من  أكير لن يكون 
البرصة وهربت  هدرت أموال  بسببها الت 

ايد  ،ينة من فرص للتقدم والنهوض بها دوحرمت الملجيوب الفاسدين،  وتوفير فرص العمل للعاطلير  المي  

 
 
ي منه ليس نقصا

ي متصاعد. ما نعان 
ة او متوسطة التأهيل   اعداهم بخط بيان  ية الخبير كما يردد  للموارد البشر

ي األموال ونحنالحاكمون ذلك، 
ي منه هو  من بير   وليس نقصا ف 

ي المنطقة، ما نعان 
سوء  األعىل موازنات ف 

وات اىل اشخاص   للموارد،  إدارة بعملية مقصودة هدفها حرمان المواطنير  من ثروات بلدهم وتوجيه هذه الير

ي  
محددين يمتلكون القرار السياسي والتحكم بمصير البلد الذي احالوه اىل )كيكة( يصوتون عىل اقتسامها ف 

  . دورةمجلس النواب مع كل بداية 

ي دائرة الضياع ان لم نجد بوصلتن
 ا اىل تهدينا اىل طريق العراق وسنبق  ف 

 


