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بالرغم من أهمية المطالبات المتكررة لخبراء االقتصاد والمال، بضرورة استرداد االموال العراقية المنهوبة الى الخارج 

، فإن ابداء رئيس الجمهورية د.برهم صالح مؤخراً اهتمامه الكبير لهذه المسألة الحيوية الراهنة،  2003قبل وبعد العام 

ي انتعاش اآلمال المنعقدة عليها، باسترداد حقوق العراقيين الضائعة والمنهوبة، بغير قد أضفى عليها أهمية اكبر، ما زاد ف

وجه حق، خاصة ان استرداد اي مبلغ لخزينة الدولة هو مورد اضافي اكثر ما يحتاج اليه العراقيون في هذه األزمة 

 .والخانقة االقتصادية الراهنة الحادة -المالية 

الى خارج العراق، اضافة الى الممتلكات والمنشآت العائدة للعراق، التي قدرتها جهات  االموال المنهوبة و المهّربة

مليار دوالر وهي بالواقع اكثر من ذلك بكثير، حيث ذكر عدد من خبراء االقتصاد بعضهم  15رسمية وغير رسمية بـ

ً بمتابعة واسترداد تلك االموال، التي تبلغ اقيامها مع الممتلكات ال  2003تي اشترتها الدولة منذ ما قبل معني رسميا

 .مليار دوالر 500وتشمل أراضي وعقارات و مزارع... الى غير ذلك ، نحو 

لقد بوشر بإطالق تلك المطالبات السترداد اموال العراق منذ الدورة البرلمانية الثالثة، التي كانت تشكل اللجان للقيام بهذه 

جان عن العمل بسبب عشرات العراقيل و المصدات، التي تقف امامها من المهمة، لكن سرعان ما كانت تتوقف تلك الل

 .المساعي جهات يعتقد انها تتضرر من هذه

ولذا، يمكن القول، إن توجه رئيس الجمهورية لالهتمام بهذه المسألة و متابعتها يضفي عليها اهمية اكبر، بما سيفعّل  

توجه نحو خطوات عملية استقبل رئيس الجمهورية بقصر السالم مؤخراً المساعي العاملة بهذه االتجاه، ولدفع زخم هذا ال

كال من رئيس هيئة النزاهة القاضي عالء حميد ورئيس هيئة االدعاء العام و مدير عام االسترداد في هيئة النزاهة ومدير 

الصعيد ودعاهم للكشف  عام التحقيقات في الهيئة، حيث أكد الرئيس لهم، على الدور المهم الذي يضطلعون به على هذا

على الفاسدين ومهربي االموال المنهوبة، عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العالقة واالستعانة 

كذلك بالخبرات والتجارب الدولية بهذه المجال، مؤكدا للمسؤولين الذين التقاهم بدعم جهودهم بتحقيق هدف استرداد ما 

عراقيين ، ووجه بالوقت نفسه بعقد اجتماعات دورية معهم للتفعيل المستمر، لهذه المسألة نهب وهرب من اموال ال

 .وتحقيق خطوات عملية على طريق انجازها

بقي أن نقول إن اللجان والهيئات المعنية باسترداد األموال المنهوبة والمهربة وممتلكات الدولة العراقية في الخارج،  

بدعمها ومساندتها من اجل انجاز مهمتها  ةوجه رئيس الجمهوريستردادها، مستفيدة من تمطالبة ببذل اقصى الجهود ال

 .الوطنية هذه على اكمل وجه

 

الوصاية االقليمية مفخرة و عنوانا لالستقواء على تيارات فكرية و سياسية و قبلها شعب بأكمله، يواجه تهديدا وجوديا 

، فخالل مائة سنة ُكتب اكثر من دستور، و ُشرع اكثر من 1921قد يكون هو االخطر منذ قيام الحكم الدستوري سنة 

اكثر من مرة محدثة هزات عنيفة بمجتمع عليها رعايته، ال تصديره ليكون قانون داخلي، و تبدلت الدولة وهويتها 

 .الجئا او متطرفا او معدما

ان المزاجية السياسية ان لم تعرف حدودها وفق مبدأ انتهاء الحرية عند بدء حرية االخر، فعليها ان تتوقع كل ردود 

رد اعنف بحيث تزال من الواقع لتذهب الى صفحات الفعل التي قد ال تنبهها لتعود الى محلها فحسب بل قد يكون ال

 .”كانت هناك سلطة” التاريخ فيقال عنها

البديل المستقر للعراق هو القانون، الذي كان اجدادنا اول من نحتوه ليسبقوا االخرين بمعرفتهم ان للعدالة مكانتها 

 االحفاد افضل ارثهم؟ االساس في اقامة و استقرار االنسان خليفة في االرض، افهل يجوز ان يكسر

بين بغداد و اربيل مسافة ال تزيد عن بضع مئات كيلومترات، كانت تشهد قبال حروبا و هدنات، راح فيها االلوف 

فقط ألن اكثر من حاكم اراد قولبة شعب بحسب مزاجه، فتارة النه عسكري توهم ان الكل جنود يقودهم حيث يشاء، 

ان يكون منتميا له يغذيهم بعقائده ليكون هو رمزا في مشروع لم يتالش بل و اخرى سياسي، وان شعبا بكامله يجب 

تالشت الزعامة النها ليس حقيقة، ومرة يعود سيف العقوبات االقتصادية و مصادرة منابر الحديث لتكرار نفس 

قُْل َهْل ” قول هللا تعالىاالبجدية السياسية للنظام السابق و لكن بتلفظ من شفاه تدعي انها ابنة دين هللا كأنها لم تقرأ 

و اكثرها الما في  ؟؟ْحِسنُوَن ُصْنعًانَُنبِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم َيْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُ 

 .النفس، ان يجري الحفاظ على العداء للتربح االنتخابي

ن من يريد ان تقديم البديل المفيد للشعب، بمقدوره ذلك، وان كان صعبا لكنه ليس مستحيال، ذلك عن دراية اكتب، ا

ان ازالة اثار اخطاء قرابة السبعة عشر عاما لوحدها ليست هينة، فاالخذ بالقانون و االفادة من العقل السياسي المنتج 

 .زيمالمدرك للتوازن كفيالن بتجربة تقدم االفضل من خيار دوام التأ

 

 

 


