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نـشر مـجلس الـنواب علـى موقعه
ـقـتـرحـة من الـرسـمي الـنـسـخـة ا
ـالـيـة  ونـرى فيه قـانـون االدارة ا
مالحظات صياغـيه وفنية ومالية
ـا يـنـسجم مع ينـبـغي اعـادتـها 
فلـسـفة الـدسـتور ونـظـام احلكم 

ومنها :
اوال :

ـادة /2 الــفــقــر[ /ثــالــثــا  ذكـر ا
ـــوازنـــة مــــركـــزيـــة مـــكـــونــــات ا
ومـــحـــافــــظـــات واقـــلــــيم  وربط
ـــركـــزي بـــخـــزيـــنــة الـــتـــمـــويل ا
احملافـظة والتي اشـار لها في في
الـتعـاريف واهـمل تـسـمـيـة دائرة

اليـة للمحافـظات ووزارة مالية ا
االقــلــيم  فـي حــ اشــار لــهــمــا
ـادة (44) من حـيث ضــمـنــا في ا
ربـــطــهــا فـــنــيـــا واداريــا  ولــكن
اهمـلـهـا ضمن الـتـعـاريف  وكان
ـشـرع تـعـريف الـدائرة االجدر بـا
نـتظـمة الـية لـلـمحـافظـة غيـر ا ا

باقليم ووزارة مالية االقليم .
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ثانيا: 
ادة /3 - اشارت الى دور وزيز ا
ــالــيــة في اعــداد تــقــريـر مــالي ا
يــتــضــمن تــنــبــؤات اقــتــصــاديـة
وتــنـبـؤات لــلـنـفــقـات وااليـرادات

والـــتــوقــعــات والـــعــجــز وســقف
الـنــفــقــات لـلــوزارات والــوحـدات
ـالــيــة ثم تـرفع جملــلس الـوزراء ا
لالقـرار  وهــنــا يــنـبــغي اضــافـة
وعد فقرة ثم ارسال التقرير في ا
احملــــدد ضـــمـن شـــهــــر ايـــار الى
االقـــلـــيم واحملـــافــظـــات لـــتـــقــوم
بـــدورهــا وضـع خــدتـــهــا بـــشــكل
عـمـلي حـسب مـتـبـنـيـات الـتـقـرير
الــذي يــوضح قـواعــد الــسـيــاسـة
الية للبرنامج احلكومي  وهذا ا

لم يحصل فينبغي اضافته . 
ثالثا : 

ــادة /4 /ثـــالـــثــا : تـــعــد وزارة ا

ــبــاد ــالـــيــة والـــتــخـــطــيـط ا ا
التوجيهيـة  وهنا ينبغي اضافة
فـــقــرة بـــالـــتـــشــاور مـع االقــلـــيم
واحملـافـظـات لــغـرض اعـداد تـلك
ــــبـــاد فـي ضـــوء الــــتـــقــــريـــر ا
االستـراتيـجي  وهذا ما افـتقرت

له الصياغة احلالية.
رابعا : 

ادة 6 : تتولى وزارة التخطيط ا
اعداد االسس التـفصيـلية لوضع
ــشـــاريع ………وهــنــا تــكـــالــيف ا
ينبغي اضافة فقرة بالتشارك مع
االقــــالـــــيم واحملـــــافــــظــــات  الن
االدارات التـشاركيـة تثري الوعي
االداري وتـرفع مــنـحــنى اخلـبـرة
ــركــزيـة ـؤوســســات ا جلــمـيـع ا
واحملــلـيــة وتــخــلق مــســاحـة من

الثقة واالنسجام  
خامسا: 

ـــادة /8 /ثــــانـــيـــا/ د / النـــرى ا
ضـرورة على االطالق لـنسـبة ٥%ـ
لالحــتــيــاطي لــلــطـوار   لــذلك
ــكن نـــقــتــرح جــعـــلــهــا ١%ـ   و
وضـع نص (جملــلـس الــوزراء في
حـالــة الـطـوار اقــتـراح الـزيـادة

وافقة مجلس النواب)  .  و
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بغداد
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سادسا : 
ادة 14/خـامـسـا /أ تــتـكـلم عن ا
مـــوازنـــات الــــتـــمـــويـل الـــذاتي 
وحيث ان الـكثـير مـنـها  نـقلـها
ـــــادة ٤٥ من قـــــانـــــون حـــــسـب ا
احملـافـظات  لـكن جنـد ان مقـترح
ـشرع هـو ان صالحيـة التـعديل ا
ـــوازنـــة ابـــقــاهـــا لـــلـــوزيــر في ا
اخملــتص او رئــيس اجلـهــة غــيـر
رتبطة وكان االجدر ان يضيف ا

فقرة (احملافظ) . 
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سابعا: 
ــادة/ 33 وتـــتــكــلـم عن عــوائــد ا
الــنــفط والــغــاز  وهــنــا يــنـبــغي
ـالـية اضـافـة فـقـرة (عـلى وزارة ا
مــــنح حــــصـــة احملــــافــــظـــات من
البتـرودوالر بعد تدقـيقها على ان
تمنح بشكل ربع سنوي  وجمللس
الـــوزراء صالحـــيــة تـــاجـــيل دفع
ـراعاة مـسـتحـقـات الـبـتـرودوالر 

. الوضع العام الطار
ادة 44/اوال / ج / ذكر ثامـناً : ا
ــالــيـة ــشــرع ان دوائــر وزارة ا ا
(الـــضــريــبــة عـــقــارات الــدولــة 
الية حصرا الكمارك  ) ترتبط با

ـــدارس وذلك الــــذي يــــلـــقـن في ا
االبـتدائـيـة  بـلـحـاظ أن مـثل هذا
الـتــاريخ سـيـكـون مــحل تـنـدر لـو
تـقدمة . فلم راحل ا لقن لـطلبـة ا
يـعـد الـعـراق قـادراً عـلى الـتـدلـيل
على مـاضيه وأمجـاده  فاألهمال
جـاء عـلى البـشـر واحلجـر فـضاع
التاريخ . وإال فهل يعقل أن يبقى
الــعـراق صــامـتــاً عن ســرقـة آرثه
ضي وحـضـارته  فـقـد راح آثـر ا
بحقّبه يعـرض في متحاف العالم
وأصـقاعـهـا ويـغـيب عن مـتـحافل
الـــعـــراق  لـــو صـــدقت عـــلـــيـــهــا
الـتـسـمـيـة  فمـتـحـافـنـا ال تـصلح
الـيـوم أن تصـنف متـحـاف قيـاساً
ا وصـلت إلـيه مـتـحـاف الـعالم 
والــدول األقل تــطــورا  فـالــداخل
مع الــعــراق في تــصــنــيف الـدول
تـحـافل لتـكون راح يشـيد أكـبـر ا
شـاهـدة عـلى حـضـارته وتـاريـخه
وأرثه  ولـيـسـتــنـهض الـهـمم في
الـنشء والـقـادم من األجـيال  في

كذلـك  فالعـيب ليس فـي التاريخ
ن أضاع الـتـاريخ وأساء ولـكن 
تقدمة اليوم حتث ألمة  فاأل ا
اضي  اخلطى للتـعلق بأستار ا
باذلـة الـكـثـيـر من أجل احلـصول
عــــــــلـى آثــــــــر أو تـــــــــاريـخ  ولن
تـسـتـطـيع وإن حـرصت  فـتاريخ
مـخــتـلق لن يــجـعــلـهــا في إعـداد
كبار األمس  ويبقى األس مشكك

فيه .
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ــسـتــمـر  ويــقـيــنـاً أن الــنــصـر ا
والــــوقـــوف فـي صف الـــكــــبـــار 
ـشـهد أمـر محـال  لكن وتـصدر ا
ــيل إلى الــهــدوء والــركـون إلى ا
ـة  لن الـسـكـيـنـة  وتـقـبل الـهز
ــســتـــقــبل يــضــيـع احلــاضـــر وا
حــــسب  لــــكـــنـه ســـيــــأتي عــــلى
ـاضي حــتـمـاً  فــمـا قـيــمـة أمـة ا
أضاعـة حـاضرهـا ومـستـقـبلـها 
ـاضٍ لم يـبـقى منه إال وتـعـلقت 
مـا دون في مـصـنـفـات الـتـاريخ 

ليس أجـمل من التـغني بـالتاريخ
 فـــالـــتــــاريخ الـــثــــر دلـــيل األس
الــقـو  ويــقــيـنــاً مــا بـنـي عـلى
الــقــو قــو . لــكن الــعـيـب كـله
ــاضي والـــتــاريخ الـــتــمـــسك بـــا
ـفـقود دون ـوروث ا والتـغـني بـا
الــــــعـــــــمل مـن أجـل احلــــــاضــــــر
ـســتــقـبل . وإذا كــان ســلـبــيـاً وا
اضي حسب  فالعيب التغني با
ـاضي واحلـاضر  اكـبـر فـقـدان ا
من الـبالد من شــاركـتـنـا الـتـغـني
ــــوروث وعـــمــــلت ــــاضي وا بــــا
جاهدة على احلفاظ عليه مغادرة
ــا قــدم احلــاضـــر  مــكــتـــفــيـــة 
الــســلف  لــكن الــبــأس كـله أن ال
ستـقبل وتفقد تعمل لـلحاضر وا
اضي . فـتاريخ ستـة آالف سنة ا
أصــبح مـاضي يـسـمع به الـنشء
ويــســـفــهـه اجلــيل مـــعــتـــقــداً أن
الـــتــاريخ والـــتــغـــني به لـم يــعــد
مــــجــــدي فــــمــــغــــادرتـه أولى من
الــتـغــني به  واحلـقــيـقــة لـيـست

ـــنــتـــصــر  وإذا احـــتــفظ فـــمن ا
كـانـته فـعبث نـتـصـر الالعب  ا
محـاولـة الـغـير وهـو مـا يـخالف
عـتاد طـبيـعة األشـياء واجملـري ا

للمنطق .
وبـــعــيــدا ان الــتــاريخ احلــديث 
ـــعــاصــر  وفي قـــلب الــتـــاريخ ا
تـــصـــدر الــــعـــراق رائـــدة الـــدول
العربـية واإلقليـمية واإلسالمية 
ليـمسك اجملد من أطـرافه ثم قلبه
الـنــابض  فـلــيس أعـرق وأرصن
مـن حـاضــرة الـنــجف الــديـنــيـة 
ـا تزل فـاحلوزة الـعلـميـة كانت و
ـدارس وســتـبــقى الــرائـدة بــ ا
العلمية والدينية  فمدرسة ناهز
ـــا تـــزل عـــمـــرهــــا آالف ســـنـــة و
تـتـصـدر ال يـخـشى عـلى ريـادتـها
وصـــــدراتــــهـــــا وتــــصـــــديــــهــــا .
ودســـــتــــوريــــاً كــــتــــبـت االنــــامل
ـلــكـة الـعــراقــيـة أول دســاتـيــر  ا
ـسـتقـلـة حـديـثة  في الـعـراقيـة ا
زمن كانت فيه جل البالد العربية
تـــــكـــــابـــــد االحــــــتالل وظــــــلـــــمه
واضـطـهـداه  فكـان الـعـراق دولة
ا دستورية حق لشعبه التغني 
حـــقق  بل ال زال الـــعـــراق حــتى
الــيــوم يـتــغــنى بــهـذا الــدســتـور
ُــــؤسـس . ولم تــــكن حــــاضــــرة ا
راحله ودرجـاته غائبة التعـليم 
عن الـقـادم اجلديـد  فـقدت أسس
الـعــراق رائــدة كــلـيــات احلــقـوق
الــعـــربـــيــة ســـنــة 1908 في زمن
كـانت فيه األميـة تطبق بـظلمـتها
عـلى الــشــعــوب الـعــربــيـة . وهل
ـــوغــلــة في لــعــيـــون الــغــربــال ا
الصغـر أن تغطي شـعاع الشمس
في يوم مشرق  فليس من مشكك

مــحـاولـة لــلـخــروج عن احلـاضـر
ــــفـــقـــود الــــذي الـــذي تــــســـبب ا
ـة أقل بـفــقـدانه  لــتـكــون الـهــز

وطئة .
وقـــد يـــعـــد الـــبــــعض ان في ذلك
جتـني عـلى احلــاضـر ومـا وصل
إلـيه العراق  ويـقيـناً أن التـقييم
ــتـد يــجـانـب الــواقع  فــعــراق 
تـاريـخه لـسـتـة آالف سـنـة ونـيف
من الـزمـان  عـلم الـعـالم مـخـارج
احلـروف ورموز الـكلـمات  وترك
ـساته الـتي ال تغـادر الذاكرة في
فن العـمـارة والبـناء والـتـشيـيد 
وأقام احلصون وبنى اجليوش 
وجابت جتارته الغرب والشرق 
دارس واحلاضرات في وأسس ا
ستنصريـة والكوفة والبصرة  ا
يـقـف الـيــوم يـســتــجـدي حــافـات
ن تتلمـذ عليه  بعد أن العلـوم 
ـعــلـومـة حــتى أصـبـحت أجــتـر ا
فضـلـة دون مـحـتـوى وال مـعنى 
مـصدقـاً ما كـذب  محـاولة إيـهام
نفسه أو غـيره أنه ال يزال يالعب
ــتـقــدمـ  الـكــبــار  ويـجــاري ا
ويــــبــــتـــــكــــر مــــا غــــاب عن ذهب
ـبـتـكــرين  الـبـأس كـله في هـذا ا
التـفـكـيـر  فالـوقـوف في صـفوف
ـنهزمـ  خيـر من إيهام الـغير ا

والكذب على الذات .
ــة أو ?لــيس الـــعــيب في الـــهــز
ـتـصدين  تقـدم الـغيـر صـفوف ا
ـنـتـصـر فــالـسـبـاق بـطـبـعه فـيه ا
تقدم والتالي  هزوم  وفيه ا وا
وفــــيـه الــــداخـل واخلــــارج  وإال
فــمــحــال أن يــتــقــدم اجلــمــيع أو
يـتـأخر الـكل  فـإذا تقـدم اجلـميع
ـهــزوم  وإذا تـراجع الـكل فـمن ا
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 وهــــــذا مـــــخـــــالـف لـــــقـــــانـــــون
احملافـظات رقم 21 لسـنة 2008.
الية دوائـرها مشمولة حيث ان ا
ـادة 45 بـفك االرتـبــاط وحـسب ا
لــذلـك يــنــبــغـي ازالــة الــتــنــاقض

شرع من ذلك . وبيان قصد ا
ثامنا : 

ـادة 51 لـتـكـون اعـادة صـيـاغـة ا
ـالــيـة بـعــد مـوافـقـة عــلى وزيـر ا
مـجـلس الـوزراء اختـيـار نوع من
ـطـورة  ولـيس ـوازنـة ا انـواع ا
ان تــكـون مـجــرد اخـتـيــار لـوزيـر
ـاليـة الذي تـلتف عـليـه عقـليات ا

مالية مركزية.
تاسعا : 

اضـافة مـادة قانـونية تـنص على
ــوازنــة (يــلـــغى قــانـــون اعــداد ا
الـعــامـة لــلـدولـة رقم 107 لــسـنـة
1986) .. هـــــــــذه مـالحــــــــظــــــــات
جـــوهـــريـــة وشـــكـــلــيـه يـــنــبـــغي
لـلـمـخـتـصـ ونـواب احملـافـظات
اثـراءهـا وتـطـويـرهـا الجل اعـداد
قانون ادارة مالية يستوعب روح
الـدسـتور ونـظام احلـكم وفـلسـفة
الـتحول لـلسـوق احلر والـتشارك

قراطي احملوكم . الد

Issue 6331 Tuesday 23/4/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6331 الثالثاء 18 من شعبان 1440 هـ 23 من نيسان (ابريل) 2019م

∫ bFÐ U √ ÆÆÆ Âd²;« —Ëd  uÐ√ W³OÞ WO%

ـر بـظروف حـسـاسة صـحـيح فـقد اليـكـون التـوقـيت مـناسـبـا ألننـا 
للغاية لكن ماقيمة الشـعب الذي ليس له لسان وأنا محاصر كالنمل
واجلرذان? مـاحلة أمامـنا االشيـاء  فالغـدر وسلب احلقـوق يهاجـمنا
من كل صوب ونـاحية وتـشنقـنا كل يوم بـحبل طويل والـغدر في حد
ذاتــهـا مــيـتــة حـقــيـرة? ســيـادة الــرئـيس : هل تــعـاتب مــشـنــوقـا اذا
اضطربا? وأية أمة كردية وأية جتربـة عصرية تلك التي تهمل وتكبح
? واذا ـنـاضـل وتـسـكت وتـغـدر بـرمـوش االقالم اجلـريـئـة وتـأريـخ ا
كـان الـتقـاريـر و وشوشـة الـواش بـغـيـر حق والبرهـان هي الـسبب
ـقـامـكم: دع الـوشـاة ومـا قـالـوا ومــا نـقـلــوا? أسـتـبـيح دعـني أقـول 
الرئيس عذرا لكن أكـثر التقارير كـذب وكذب?! ألن البياض دائما ال
يـعـني اجلـمــال والـسـواد في كل مـوقع ال يــعـني الـقـبــاحـة? فـالـكـفن
أبـيض ومخـيف والكـعـبة سـوداء وجمـيلـة . أشـعر بـالضـيق وال أعلم
لم? رغم أنـني أعـلم يـقـيـنا مـاالـسـبب ولـكن اليـحـكى? في الـليل االلم
تخـنق صدورنا وفي الـنهـار تستـمر الـوجع في كل ركن وزاوية  فلم
يعد الوطن لنا مكانا لالجنازات والحديقة لالحالم كما نسمع دائما
ـضي وكيف ـنـاسـبـات . أين  في نـشـرة االخـبار وتـهـاني الـعـيد وا
نهـلهل وكيف نـفرح فـكل استحـقاقـاتنا قـد ضاعت? وأين نأوي وهل
ـقراطـية الكـتابـة دفعني اني بد من سقف ومـأوى نأوي الـيه?.ان ا
الى الـتنـفـيس عن لغـة هي االخـرى تؤمن بـحريـة الـتنـفيـس والتـعبـير
لكن نبضي لم يـعد طبيـعيا? لذا أناشـدكم سيدي الرئـيس باعتباركم
زعـيـما وقـائدا ومـثـقفـا حتتـرمـون القـلم وباعـتـباري كـاتبـا وصـحفـيا
واقع قـاالت الـصـحفـيـة في الـصـحف وا كـرديـا كـتبت الـعـديـد من ا
ـدة عشرة اعوام دة (22© عاما اضافـة الى عملي  العربيـة الدولية 
في مكتب السيـد نيجيرفـان بارزاني ولكن!? لذا ومن كامل حقي أن
أخاطب الرئـيس ومن تمـام حقي أن أصارح الـرئيس باحلـقائق لكن
داخل الـطــقـوس ولـيس خــارجـهــا ? وعـذرا عــذرا ولـكن تــعـودنـا مع
ــاذا الأكـتب وهل سـيــادتـكم الــصـراحـة وأنــا أسـأل نــفـسي دائــمـا 
الكـتابة فـضيحـة نكراء خـاصة اذا لم يكن الـنص والكلـمات واجلمل
كـافـرا بـالـنـصـوص احلـزبـيـة والـوطـنـيـة? .. والـسـؤال هـو : هـل كان
تـأريخـنا عـارا أم اخالصا نـابعـا من القـلب للـحزب واهـدافه النـبيـلة
ـرحـوم احلاج أحـمـد محـمد طـيلـة خـمسـ عـاما من نـضـال جدي ا
رحوم في ثـورة أيلول وانا االن علي آغا اجلـندياني وكفـاح والدي ا
كـنـت ومـازلت سـائـرا في نـهـجــهم لـكن بـدون أن تـدري!? واني ثـائـر
عـلى مـايـحـاك وحـيك ضـدي بحـيث كـثـيـرا مـااستـكـثـروا في اسـمـنا
سـطـرا خـشـبيـا مـكـتـوبا بـالـرصـاص اخلـفيـف ياعـجـبـا كل الـعجب:
حتـولـنـا من كـاتب رقـيق يكـتب بـالـقـلم والـطبـشـور الى شـاعـر يـكتب
بـالـسـكـ واذا عـرف الــسـبب بـطل الـعـجـب?! .فـخـامـة أبـو مـسـرور
علبة احملترم : النعرف نـشكوا اليك جبـابرة احلزب أم التصـرفات ا
ن جـعـلوا مـن أشرافـنـا مهـرجـا ومن مـهرجـيـنـا أشرافـا وهم دائـما
سيء الـظن والـبـال جتاه أصـحـاب الـكـفاءات واخملـلـصـ والـسبب?
ـنصب و كـل ماهو ألنـهم فقط مـرتزقـة ومتـملـق يـصفـقون للـمال وا
ــصـلــحـة احلــزب ويـنــظـرون الـى الـوطن واحلــزب من زاويـة يـسيء 
االمـتـيـازات فـقط كأن الـوطن بـكل كـيـانه وشـهـداءه وتـأريخـه ورجاله
ـيـامـ شـركة لالسـتـثـمـار أو كـأنه راتب آخـر الشـهـر فـقط الغـير? ا
سيرة بـاديء احلزب والوطن وا مجردين من كل طهارة واخالص  
وعندي مثل هؤالء كمثل الذي يسرق من مال أبيه أو كما قال االمام
علي بن أبي طالب ( يـاأشباه الـرجال وال رجال) ..أنا االن يـافخامة
الرئـيس أصور لك الـوجه احلقـيقي لـلوطن واالقـنعـة الزائـفة لـلبعض
ـواقف والـعبـارات الـطـنـانة ن يـتـفـنـنـون في القـفـز والـرقص بـ ا
الفـارغة? ويـصورن أنفـسهم عـلى شاشـات التلـفاز بـزي ورباط أنيق
ـاع كـأنـهم داهـيـة من الـعـيـار الـثـقـيل?? بـيـنـمـا هم سـبب كل الـنـكـد
ـراكب بال أشرعـة وقد أغلـقوا عـليـنا كل االبواب واالحزان النـهم كا
طـيـلـة ثالثة عـقـود وهم اليـحـفظـون ودا واليـقـدسون عـهـدا .. سـيدي
الـرئـيـس : كـلـمـا نــسـأل عـنك يــقـولـون لـنــا الـقـائـد مــرهق والـرئـيس
مــشـغــول الوقت لــديه? لــذا فـانــنــا الـيــوم بــامس احلــاجـة الــيك أنت
شخصيا تشاهد همومنا عن قرب لكي نعرف حلولك فهل لديك حل
ـثـقـوبـة الـتي التـسـتـطـيع أن تـطـفـو والتـسـتطـيع ان لـهـذه الـسفـيـنـة ا
تغـرق? وهل يرضـيكم مـايحـصل الأظنك تـرضى? ولكن أين أنت من
كل مـايـحـدث داخل أروقـة احلـزب? حـان الـوقت لـكي تـتـدخل وتـقدم
حـلـولك وتـستـمع بـهـدوء الى كلـمـاتـنـا التي حتـمل مـعـظم آالم كوادر

احلزب 
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لـيـست القـضـية أن أخـفي لفـافـتي بعـصـبيـة الـكتـابة فـانـا رجل ميت
? ومن رأى وت مـرت يـت ال بـالطـعـنات الـغـادرة منـذ زمن بـعيـد وا
الـسم اليشـقى كـمن شربـا وهـنا اود أن اقـول لـسيـادتـكم ان زمانـنا
الــكــردي مــخــتص بــشـنـق الـكــفــاءات وطــمس قــدرات الــكــفــوئـ و
كان ناسب في ا ? والسبب الننا قليال ماوضعنا الرجل ا اخمللص
نـاسب وهكـذا أجنبـنا رجـاال معـاق غـير قـادرين على فـك الرموز ا

ستوى احلزبي واحلكومي ?!  وتقد العطاءات على ا
سيادة كاك مسعود احملترم :

أشكو اليك همي أم همـوم عموم اخمللص وذوي الـكفاءات العالية?
وهل تعرف أن السر في مأساتنا هو أن هذيان القادم من غياهب
ــنـسـوبــيـة وتــنـصـيــبـهم في اجملـهــول اعـتــمـادا عـلـى احملـسـوبــيـة وا
ـنـاصب احلـكـومـيـة واحلـزبـيـة دون كـفـاءة هي أم االخـطـار. رجـال ا
أصواتهم أضخم من صراخـهم وثقافتهم الصـدئة أكبر من قاماتهم
الـرشيـقـة? اسألك بـالـله ياسـيـادة أبو مـسـرور وأستـحلـفك بـجاه كل
ن أهـديـتهـم مقـدمـة كـتابك ( أرواح شـهـداء احلريـة في كل مـكـان 
البارزاني واحلركـة التحررية الـكردية) وانت تمـر على كلماتي ( اذا
اوصـلوا لـسيـادتك هـذه الرسـالة حـرفيـا وبـكل امان??!!) أرجـو منك
أن تـتفـهم عـذابات احلـروف و أوجـاع الكـلمـات? والـكتـابـة رحلـة ب

الشظية والشظية وهذه لب القضية .
وأخيرا سيدي الرئيس مسعود بارزاني :

مـرة أخـرى أرجـو من سـيـادتـكم أن تـسـتـوعـبـوا  مـني بـصـدر رحب
روعة احلـقائق التي قـلتهـا? وأتمنـى أن تتفـهم بالغتي? عنـدما سكت
طـيلـة مامـضى? فـقد كـان أقوى أسـلحـتي هـو الصـمت نعم الـصمت
خـوفــا من قــطع االرزاق الــذي هــو ابــشع من قــطع االعــنــاق?! لـكن
عـنـدمـا بلغ الـسـيل الـزبى فـلم يـعد بـوسـعي أن أظل واقـفـا اكـثر من
ـا أن اسـمـكم مـحـفـور في مـوانيء قـلـوبـنـا في ذلك بـال مـظـلـة ... و
فـرح الـشـعب وفي حـزنه وفي االمـثـال والـكـلـمـات فال تـتـركـنا جـائع

االعصاب ? وكان الله في عون العدول 

بـحـيــاة نـيـابـيـة حُل فـيه مـجـلس
الــنــواب ثــمــان وعــشــرون مـرة 
وســقــطت فــيه تــسع وخــمــسـون
وزارة  والــــــشـــــعـب الـــــنــــــابض
ـــيــادين بـــاحلــيــاة يـــصــول في ا
ويجول في أروقة الساسة باحث
عـمن يـقـود الـدولـة  فـأقـام حـكام

واسقط عروش .
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وال عـمـارة وريـادة وتـمـيـز إال في
ـديــنــة الـعــراقـيــة  فـقــد ذهـبت ا
بـغــداد مـثالً يــتـغـنـى بـعـمــارتـهـا
وجــمـالــهــا ومــبــنــاهــا ونــهــرهـا
ـلـهـمـ والـبـاحـث الـشـعـراء وا
عن الــتـمــيـز واأللق  حــتى غـدت
ــوذجــاً لــلـرؤســاء الــبــاحــثـ إ
دنـهم ودولهم عن األفضل . وكل
هــذا الــتـمــيــيــز مــا أبــتــكــرته إال
الـعقـول العـراقيـة وما أبـدعته إال
األنـامل الـتي تــرجـمت مـا أبـتـكـر
الـعقل وأبـدع الـذوق الذي امـتزج
بحب الوطن فانتج لوحة جمالية
ــــا تـــزل مـــحـط انـــظـــار كـــانت و
اجلـمــيع وإن بـدا عـلـيــهـا الـتـعب
وتقـادم الـزمـان وتتـابع الـعـثرات
ـن أرتــبط والــصـــدمــات  لـــيس 
أســــمه وحــــاضــــره ومــــصــــيـــره
بــالـــعــراق إال أن يــنــتـــفض عــلى
ـتـراجع  لـيـنـفض غـبار الواقع ا
ـاضي ويـنـتصـر لـلوطن أوالً ثم ا
لـنـفسه  فـظلم الـعراق خـطيـئة ال
ــثل الــعـراق أن تــغــتـفــر فــلــيس 
يـــــكــــون فـي مــــؤخـــــرة الــــركب 
يـســتــجـدي االخــر من اجل وده 
ولـــيس مـــثل الــعـــراق من يــذهب

الهثاً  .
{ مستشار رئيس اجلمهورية
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بـ فـتــرة واخـرى يـخـرج عـلـيـنـا
مجموعة من سياسيي العراق 
لـــيـــطـــرحـــوا مـــشـــاريـع جـــديــدة
ــــواطن لــــلــــتـــمـــــــــــــويه عــــلى ا
بـتلى بعملـية سياسية العراقي ا

عرجاء.
ــــشـــاريع الــــنـــظـــام  ومن هـــذه ا
الــرئـاسي الــذي صـدع راســنـا به
زعــيم حـزب الــدعـوة واعـتــبـر كل
مـــشــــــــــــــاكل الــعــراق والــفــشل
الـــذي رافــــق حـــكــمه يـــعــود الى
شــكل نــظــام احلــكم ولــيس سـوء
االدارة والـــــفـــــســـــاد الـــــذي ازكم

االنوف.
 ولعل الـدعوة الى اقـليم الـبصرة
الـتي ظـهرت مـؤخـرا هي جزء من
هـذا الـسـلـوك والتـي تـاتي ايـضا
لــلــتــمـــويه عــلى فـــســاد مــجــلس
نظوية به . احملافظة واالحزاب ا
ـسائـلة الـقانـونية والـهروب من ا
واالخالقية بـشعار اقلـيم البصرة
الــبــراق وادعــاء اخلــيــر الــوفــيـر
الـــذي ســـيـــاتي بـه هــذا االقـــلـــيم
ـنـكوبـة بـاحزاب ـديـنة ا الهالي ا
الـسوء ومـافيـاتهم من الـلصوص

والبلطجية 
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 ان الـدعـوة لالقــالـيم في الـعـراق
قد جـاءت بعد االحـتالل االمريكي

لـــــلـــــعــــراق . واول مـن نــــادى به
رحوم عبد العزيز احلكيم الذي ا

طـالب بـاقـلـيم اجلـنـوب  ,كـمـا 
ادراج فــقــرة في الــدســتــور عــلى
حق احملـــــافــــظـــــة الــــواحــــدة او
مـجـمــوعـة مـحــافـظـات لــتـشـكـيل

اقليم 
وفي الـــعـــلـــوم االداريـــة جنــد ان
الـالمــركــزيــة هــو اســلـوب اداري
حـديث يحـقق طـموحـات السـكان

احمللي . 
وهنـاك دول عديدة تـتبنى االدارة
بــاالقــالــيم . وخــصــوصــا الــدول

تقدمة علميا وحضاريا .  ا
ــــــنـــــهـج شـــــأنـه شـــــأن وهـــــذا ا
ـــوقــراطـــيـــة يـــحــتـــاج الى الـــد
مــــواطــــنــــــــــــ مــــتــــعــــلــــمــــ
ومجـتـمعـات مـتقـدمـة متـصـاحلة

مع نفسها . 
امـا عـنـدنا في الـعـراق فـان اغلب
سكانه يعاني من االمية  ,اضافة
الـى الـــــتــــــخــــــلف احلــــــضـــــارى
مارسات العشائرية والتمسك وا
فـاهيم ديـنيـة وطائـفيـة موغـلة
بـالـتخـلف وتـسـتـنـد علـى ماضي
وتـاريخ مــشـوه ولــذلك فـان طـرح
فــكـــرة االقــالـــيم في هـــذا الــوقت
بالذات اليخـدم الشعب العراقي ,
وقــد يـؤدي الـى تــفــتـيـت الــدولـة

الـعـراقيـة وتـقـطـيع اوصـالـها من
الشمال الى اجلنوب 
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 ان الــدعـــوة لالقـــالــيـم مــاهي اال
مشاريع جـديدة للـنهب والسلب ,
ــعــاشي فــلن تــغــيــر من احلــال ا
واخلــــدمـي لالهــــالي وســــوف لن

تؤدي اال الى
زيـد من البؤس والـفقر . . وان  ا
الــكل يــعـــلم بــان الوجــود لــدولــة
ـا هـناك حقـيـقـيـة في العـراق وا

اقطاعيات حزبية
رافق العامة   تسير الوزارات وا
ـواطن من لــسـرقـتــهـا وحـرمــان ا
ابــسـط اخلـدمــات االنــســانــيـة او
ــواطــنــة بــالــعــيش في حــقــوق ا
سالم وامان . وقد اصبح كل شئ
فــهـــنــاك في الـــعـــراق فـــضــائي  ,
جنـود فـضائـيـ وحشـد فـضائي
ومـشاريع فـضـائيـة الوجود لـها .
حــــــتى حــــــان الـــــدور االن عــــــلى
احملـــافـــظـــات لـــتــصـــبـح اقــالـــيم
فــضــائــيــة بــهــدف الــكــسب غــيـر

شروع ايضا  ا
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طروحة االن ان دعوات االقالـيم ا
لها دوافع حـزبية ضيـقة فبعد ان
كـانت دولـة الـقـانـون تـعارض اي
فــكــرة لالقــالــيم جنــد االن رئـيس

مـجـلس مـحـافـظـة الـبـصـرة وهـو
من هـذه الـكـتـلـة يـطـالب بـاحلـاح
لــتـحــويل احملـافــظـة الى اقــلـيم ,
وقــد خـرج تـوا مـن الـسـجـن بـعـد
احلكم عـليه بجـرائم فساد .  وان
ذلـك يـــعـــطي مـــؤشـــرا واضـــحـــا
لالهــداف الــكـامــنــة وراء دعـوات
االقــــــلـــــيم   ,والــــــتي بــــــدأت من
ـتــهــمـ بــجـرائم الـفــاســدين وا

الرشوة وخيانة االمانة 
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هناك من يدافع عن هذه الدعوات
شـبـوهـة عن قـصـد او  سـذاجة ا
حـيث ان هـذه الــدعـوات تـسـتـغل
نـقـمـة اجلـمـاهـيـر وحـراكـها عـلى
ــركــزيــة واحملــلــيــة احلـــكــومــة ا
النـعدام االمن واخلـدمـات من ماء
وكـهـربـاء وغـيـرهـا لـتـحـرفهـا عن
اهــدافــهـا في اســقــاط الــعـمــلــيـة

السياسية الفاسدة برمتها 
وحتـولـهـا الى دعـوات االنـفـصال
او االقـــالــيـم  .  وكــذلـك لــســـحب
البساط من قادة احلراك الشعبي
 ,بـــــعـــــد ان عـــــجـــــزت االحــــزاب
احلــــاكـــمــــة عن اخــــمــــاد جـــذوة
االنــــتــــفــــاصــــة  ,في مــــزايــــدات
مـفـضــوحـة ومـشــبـوهـة غــايـتـهـا
ــتــوقع ايــقــاف االحــتــجــاجـات ا
الـقيـام بـهـا في الـصـيف الـقادم .
مع الــعـــلم ان من يــطـــالب بــهــذا
االقـــلــيم هـــو نــفــسـه الــذي حــرم
ـشاريع رغم اهـالي البـصرة من ا
بـالغ الـطائـلـة التي مـنـحت لهم ا
في الـسنـوت الـسـابـقـة وان دعاة
اقليم الـبصرة اليكـفون عن ترديد
وارد نغـمة ان الـبـصرة غـنـية بـا
ـيـناء الـوحـيد الـنـفطـيـة وفـيهـا ا
ــــئــــة من لــــلــــعـــراق وان 80 بــــا
ميـزانـية الـعـراق تعـتمـد عـليـها .
وهم يـعـلمـون جـيدا ان الـدسـتور
الذي نص عـلى جواز االقـاليم قد
حـــدد كــذلـك ان الـــنـــفط وبـــقـــيــة
الـــثـــروات الـــوطـــنـــيـــة هي مـــلك
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بغداد

الــشــعـب كــله واليـــقــتــصـــر عــلى
مـحافـظة واحـدة او اقلـيم ليـنفرد
بـــهــــا وحــــده  . واذا كـــان عــــنـــد
الــــبــــصــــرة الــــنــــفط فــــان عــــنـــد
احملــــافــــظـــات االخــــرى مـــنــــافـــذ
اء حـدوديـة كـثـيـرة اضافـة الـى ا
الذي يـعـتـبر عـصب احلـيـاة وهو
وارد بـالـتـاكيـد اهم من الـنـفط وا
االخرى  . وان مـحافظـات العراق
تنوعة تكمل بالونها وخيـراتها ا
بـــعــضـــهـــا الـــبـــعض ولـــيس من
مــــصـــلـــحـــة مـــديـــنـــة واحـــدة او
ـوارد دون مــحــافــظـة االنــفــراد 

اخرى 
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ان الـنـظـرة االنـانـيـة الـضـيقـة في
ـطـالـبـات مــحـافـظـة مـا قــد تـدفع 
غـير عـقالنيـة مشـابهـة حملافـظات
اخـرى  وتـخــلق نـزاعـات مـحـلـيـة
جــديـــدة اضــافــة الـى الــنــزاعــات

االقليمية اجلاريةاالن 
ــشـاركــة في ان كــثــرة االحــزاب ا
احلـكم احملــلي وتـصـارعــهـا عـلى
الغنائم سوف لن تعطي للمواطن
الـــــبــــــصـــــري ســـــوى الـــــوعـــــود

عطلة .   شاريع ا وا
وقـد ثــبت ذلـك من خالل ادارتــهـا
للمحافظـة  الكثر من خمسة عشر

عاما . 
فهل  نتوقع ان يصـلحوا انفسهم
ويــخـدمــوا احملــافـظــة بــ لـيــلـة

وضحاها ?
التـنـخــدعـوا بـالــشـعـارات فــانـهـا
مــخـدرة كـاالفـيـون  ,والتـقـدم لـكم
سوى الـفقر واجلـوع واالستغالل
حلـد العبـودية من نـفس االحزاب
ـثـلـيـهـا في مـجالس احلـاكـمة و
احملــافــظــات  ,ولن تــشــهــدوا اي
حتــــسن بـــــاخلــــدمــــات  من مــــاء
وكـهربـاء وطـرق معـبدة ومـجاري
وال سكن او تعيينات وغيرها من
احلاجات االسـاسية للـمواطن .
وقـــد ضــاعـت كل فــرص الـــعــيش

واطن الـعراقي من الـكر امـام ا
الـــــشــــمـــــال الى اجلـــــنــــوب . ان
العـراقـيـ كـافـة في مـركب واحد
فـال االقــــــــالـــــــــيم  ,وال دعـــــــوات

االصالح وال 
اآلمال الكاذبة ستحسن االوضاع
الـــكـــارثــيـــة في كـل احملــافـــظــات
كن العراقـية بال استـثناء  . وال
حملــافـظــة واحــدة ان تـنــجـوا من
ــسـتــشــري في هــذا الــطــاعــون ا

اجلسد العراقي 
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ـرحـلـة عـدم ـطـلـوب فـي هـذه ا  ا
ـغـرضة االتـفـات لهـذه الـدعوات ا
والـــعـــمل عـــلى رص الـــصـــفــوف
وانــهــاض الــشــعب  كل الــشــعب
لــيــقف وقــفـة رجل واحــد لــكـسح
الطـغـمـة احلاكـمـة الفـاسـدة التي
تــاجـرت بــالـدين   ,وتــتـاجـر االن
بـدعوات االقـالـيم . انهم يـلفـظون
انــفــاسـهـم االخـيــرة فــفــرصــتـهم
االخـيـرة في تـوزيـر الـسـيـد عادل
ـــهــدي قـــد انــتـــهت . ولم عـــبــد ا
يـسـتـطع حـتى ان يـكمل وزارته ,
كــمــا عــجــز عن تــوفــيــر االمن او
ــافــيــويـة ايــقــاف الــعــصـابــات ا

ناهيك عن االحزاب الطفيلية.
 اضــافـــة الى اســتــمـــرار تــســلط
الـدولـة العـميـقة الـتي تعـمل على
ادامــة الــفــســاد وهي تــنــمــو في

اجلسد العراقي كالسرطان.
نـحن نعـــــلم وهم يـعلـمون جـيدا
ان الـــصـــيف الـــقـــادم ســـيـــكـــون
سـاخـنـا جـدا وان احـداثـا جـسام
سـتـقع   بــعـد ان مل الــشـعب من
االساليب القمعية الحزاب السوء
والـوعـود الكـاذبـة ومنـهـا دعوات

االقاليم.
ومن البصـرة الصامـدة اجلريحة
ســــتـــنــــطـــلـق شـــرارة الــــغـــضب
الـعـراقي لــتـعم احملـافـظـات كـافـة
رحلة القاتمة من تاريخ وتنهي ا

العراق
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