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 ذكرت مصادر حكـومية ان التعداد
السكـاني في العراق سـيتم إجراءه
عـــــــام  2020 وان احلـــــــكـــــــومـــــــة
خـصصت (50) مـلـيـار ديـنـار لـهذه
الـعـعـمـلــيـة وسـبق ان طـرح بـعض
اإلخوة من خالل مقالتهم سواء في
جـريدة الـزمان أو غـيـرها مـوضوع
الـــتــعـــداد الــســـكــاني فـي الــعــراق
وضــرورة إجـــراءه وذكـــروا بــعض
األسـبـاب الـتي تـدعـو للـقـيـام بـهذه
ـهـمـة  ,وال يـخـفي عـلى الـعـمـلـيـة ا
احـد أهـميـة الـتـعداد الـسـكاني ألي
بلـد فليس الـغرض من التـعداد هو
إحــصـــاء عــدد الــســـكــان في داخل
ــقــيــمــ خــارجه فــقط الــبــلــد أو ا
وبالـتأكيـد ال فالتـطور الكـبير الذي
شـهده الـعـالم في مـختـلف مـجاالت
احلــــيــــاة جــــعــــلت مـن الــــتــــعـــداد
الـسكـاني ضرورة مـلـحة ألنه يـوفر
بـيانـات مـهـمـة تـتعـلق بـالـتـخـطيط
ـسـتـقـبـلي لـلـبـلـدان فـهـو ال يـركـز ا
عــلى عـدد الــسـكــان فــقط كـمــا كـان
سـابـقــا بل يـضم تــفـاصـيـل كـبـيـرة
ومـهـمـة تـتـعـلق بـالـنـمـو السـكـاني
والـتـخـطـيط الــعـمـراني والـصـحي
والـتــعــلـيــمي والــعــلـمـي وتـنــمــيـة
ـوارد البـشريـة وتـطور الـصنـاعة ا
والـــــزراعـــــة والــــــتـــــجـــــارة واألمن

وغـيـرهــا و الـوقـوف عــلى الـنـسب
ــهــمــة الـتي احلــقــيــقـيــة لألمــور ا
ــواطـنــ ومن أهـمــهـا تــتـعــلق بـا
مــعــرفــة نــسب األمــيــة والــبــطــالـة
ــعـــيــشي الـــتــوزيع ـــســتـــوى ا وا
اجلـغـرافي لــلـسـكــان وعـدد سـكـان
ـــدن ونـــوع الــــقـــرى واألريــــاف وا
ــــــوجـــــودة نـــــسب اخلـــــدمـــــات ا
ــوجــودة في الــبــلــد الــقــومــيــات ا
تـعددة , لـلبـلدان ذات الـقـوميـات ا
ــتـداولـة ,نـسب أعـمـار والــلـغـات ا
الذكور واإلناث والشباب واألطفال
ـهـمة والـشيـوخ وهـذه من األمور ا
الـتي يــحـتـاجــهـا أي بـلــد لـضـمـان
ـسـتـقـبـلي اجلـيـد في الـتـخـطـيط ا
جميع النواحي ,وهناك أمور عديد
ـــــكـن اخلـــــوض في فـــــنــــــيـــــة ال 
تـفـاصـيـلـهـا هـنـا  ,والـسـؤال الذي
ـكن إجراء تـعداد يـهمـنا هـنا هل 
ـطـلـوبة سـكـاني يـؤدي األغـراض ا
منه  في ظل ظروف البـلد احلالية?
واجلواب بكل تأكيد كال واألسباب

عديدة وأهمها :  
ـوغـرافي 1- حـجم الـتـغـيــيـر الـد
الـــــذي حــــــصل بـــــعــــــد االحـــــتالل
األمـريـكي لــلـعـراق في الــعـديـد من
ـنـاطق وسـأذكر هـنـا كـركـوك وما ا
تنازع عليها على ناطق ا سمي با

ــثــال,هل يـــعــرف رئــيس ســـبــيـل ا
مـــــجــــــلس الـــــوزراء وغــــــيـــــره من
سؤول ان السـاسة الكرد قاموا ا
بــنـقـل مـئــات اآلالف من األكـراد من
مــنــاطق الــعــراق الــشــمــالـيــة ومن
خارج العراق أيضاً وأسكنوهم في
ـتـنازع عـليـها , ـناطق ا كـركوك وا
فــفـي كــركــوك وحـــدهــا  إســكــان
أعــداد كــبــيـــرة جــداً من الــوافــدين
الكرد اكـبر من أعداد سـكان كركوك
من جـميع الـقومـيات قـبل االحتالل
لضمان التفوق الكبير ألعداد الكرد
عــــلى بـــاقي الــــقـــومـــيـــات فـــيـــهـــا
وألغــراض ســيـاســيــة انــفـصــالــيـة
ادة مسـتقبـلية بـعد ان  تثـبيت ا
140 فـي الـدسـتــور الـتي تــتـضـمن
الـتـطـبيـع والتـعـداد الـسـكاني ومن
ـعـرفة أين ثم االسـتـفـتـاء لـلسـكـان 
يـــريــدون االنـــضـــمــام الى الـــدولــة
ـــركـــزيـــة أم إلقـــلـــيم كـــردســـتـــان ا
واجلـواب سيـكـون واضحـا بـسبب
ـوغرافي الـكـبـير في الـتـغـييـر الـد
ــنــاطق وســيــكــون لإلقــلــيم هــذه ا
طـبعـا وهذا مـا عمل عـليه الـسلـسة
الـكـرد ويـعـمـلـون عـليـه مـنـذ سـن
ادة 140 قبل ويقـاتلون لـتطـبيق ا
ان تأتي حكومة عراقية قوية تلغي
كل عــمـلــيـات الـتــكـريــد والـتـغــيـيـر

ـــوغـــرافـي الـــذي حـــصل في الـــد
ـنـاطـق األخـرى وتـلـغي كــركـوك وا
ـنـتـهيـة دسـتـوريا الن ادة 140 ا ا
ســقف زمــنـهــا انــتــهي حــيث حـدد
لـتــنـفــيـذهــا عـام 2007 ولم تــنـفـذ
بــــســــبـب مــــشــــاكل الــــتــــغــــيــــيــــر
ـوغـرافي وعـمـلـيـات الـتـكـريد الـد
الواسـعـة واالستـيالء على أراضي
الــدولــة الــعــراقــيــة ومــعــســكــرات
اجلــيش الــتي  تــوزيــعــهــا عــلى
األكــــراد الــــوافــــدين الى كــــركــــوك
ــــنـــاطـق األخـــرى وإعــــطـــاء كل وا
عـائـلـة وافـدة مــبـلغ عـشـرة ماليـ
دينار لبناء وحدات سكنية لهم في
نـاطق كـما  جتـريف أكـثر هـذه ا
من مـائتي قريـة عربـية وتـركمـانية
وإبــعـاد أهـلـهــا الى مـنـاطق خـارج
كركوك وإسكان األكـراد قريبا منها
أو فـيـهـا لـضـمـان الـتـفـوق الـعددي
ناهيك عن عملـيات ترهيب السكان
الـتـركمـان والـعرب وإرغـامـهم على
مـغــادرة كـركـوك حتت ذرائع شـتى
واالســـــتـــــيالء عـــــلـى مــــنـــــازلـــــهم
وعقاراتـهم  باإلضافة الى عـمليات
االغـتيـاالت والتـصفـيات اجلـسدية
واالعـــــتـــــقــــاالت لـــــلـــــنــــاشـــــطــــ
والـسـيـاسـيـ الـعـرب والـتـركـمـان
الـــتي قــامـت بــهـــا الــبـــيــشـــمــركــة
ـنــاطق واالســايـش في كــركــوك وا
األخــرى كـمــا ســيــطـر الــكــرد عـلى
ـتــنـازع عــلـيــهـا إداريـاً ـنــاطق  ا ا
وســيــاسـيــا وأخــضـعــوهــا لــسـلط
اإلقــلـيـم طـوال الــســنـوات الــســتـة
ــاضــيــة ونــصــبــوا مـدراء عــشــر ا
وحــدات إداريـــة أكــراد فـــيــهــا و
تغـييـر الدارسـة في مدارسـها لـلغة
الكردية وهذا يـشمل بعض مناطق
ــــوصل وديــــالـى وصالح الــــدين ا
ـسيـحية نـاطق ذات الغـالبـية ا وا
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في سـهـل نـيــنـوى حــتى أصــبـحت
ــنـــاطق الــتي تـــســمى مـــســاحـــة ا
ـتــنـازع عـلـيـهـا ضـعف ـنـاطق ا بـا
مـــســـاحـــة مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق
الـــشــــمـــالــــيـــة الــــكـــرديــــة (اربـــيل
والــســلـــيــمـــانــيــة ودهـــوك)  الــتي
ـتـحـدة عـام 1991 حـددتـهـا األ ا
ويـريد فـيـمـا سـمي بـاخلط األزرق ,
يــريــد الـســيــاســيـ ذوي الــنــزعـة
االنــفـــصـــالــيـــيــة الـــتـــقــســـيــمـــيــة
ـنـاطق االسـتــحـواذ عـلى كل هـذه ا
وبـطرق غـير شـرعيـة وال دستـورية
وال قانونية بل بالـتحايل والتغيير
ــوغـرافي وبـاسـتـغالل ضـعف الـد
ـتـعـاقـبة ,فـكيف ـركز ا حـكـومـات ا
يــــجــــري الــــتــــعـــــداد في ظل هــــذه
الــتـجــاوزات الـكــبـيــرة والـتــغـيــيـر
ـوغـرافي والـتـطـهـيـر الـعـرقي الـد
ــنـاطق الـذي حــدث في كــركــوك وا

األخرى ? 
الـــتـــعـــداد دون ازالـــة الـــتـــغـــيـــيــر
ـــوغـــرافي يـــعـــني اعـــتـــراف الـــد
احلكـومة بهـذا التغـيير وتـواطؤها
مع الــسـاســة الـكــرد بـصــفـقــة الـله

يعلم محتواها. 
2- هـل يـــســـتـــطــــيع دعـــاة إجـــراء
الــتــعــداد إعــادة جـمــيـع الـوافــدين
ناطق األخرى الكرد الى كركـوك وا
الى مـنــاطـقـهـم الـتي جـاءوا مــنـهـا
وإال أصــبـحــوا من ســكــان كــركـوك
فــمن يــســتــطــيع  فــعل ذلك في ظل
ــركــزيــة ضــعـف كل احلــكــومـــات ا

السابقة واحلالية .
3- وكيف يجـري التعـداد السكاني
ــهــجـريـن من الــعـرب قــبل إعــادة ا
والــتـركــمــان والـشــبك وااليــزيـدين
ـسـيـحـيـ الى مـنـاطق سـكـنـهم وا
التي كـانوا فيـها قـبل االحتالل عام
2003 وهجروا منها بعد االحتالل

التـوجه إلى االقتراض الـذي سيكون
ــدى الــبــعــيـد له اثــر ســلــبـي عــلى ا

بسبب تراكم فوائد القروض.
وقــــد الح مـــــشــــروع لــــنـــــا في األفق

حاولت اجنازه عندما تسنمت 
وزارة الــصـنـاعـة من (2016/8/16 )

الى (2019/10/24) 
ــشــروع عــلى إنــعـاش يــعــمل هــذا ا
مــحــافــظــة الــبـــصــرة الــتي تــطــالب
باإلقلمـة حاليا بعـد ان ملت االنتظار
ويــــوفــــر لــــهـــا عــــشــــرات اآلالف من
الــفـرص االســتـثــمـاريــة عـبــر شـركـة

وفــسـاد اداري ومـحــاصـرة لـلــقـطـاع
اخلـــاص فــضال عـــلى أن الــنـــفــقــات
التوازي اإليـرادات. فالـعراق مـحكوم
بــااللــتــزام بــحـــصــة مــنــظــمــة أوبك
بــتـصـديـر ( 3.882© مـلـيــون بـرمـيل
يومـيـا فـقط وهـذه اإليـرادات التـكفي
لدعم اية خطة استـثمارية او خدمية
وتـذهب  اغلـبها  لـلخطـة التـشغيـلية

 . كرواتب للموظف
ـــالـــيــة الـــتي ومع تـــنــامـي األزمــة ا
تــزامـنـت مع احلــرب عـلـى داعش مـا
أضــطـــر احلــكــومـــة الــعــراقـــيــة إلى

ـوقف تـتــصـدر األزمـة اإلقـتــصـاديـةا
والـعــراق ال زال في طـور اخلــطـوات

اخلجولة  .
يُـــعَـــدُّ االقـــتـــصـــاد الـــريــعـي كـــارثــة
ـا ان االقتصـاد العراقي الكـوارث طا

ريعي استخراجي 
 مــعـتـمـد بـصـورة كـلـيـة عـلى عـوائـد
الـنـفط إذ تكـونُ إيـرادات النـفط أكـثر
ـئـة من مــجـمـوع إيـرادات من 90 بـا
الـعــراق كــمـا إن حــجم الــتــعـامالت
ية في السـوق العراقـية ال يكاد العـا
يـذكــر يـقـابل ذلك كـلّـه تـرهل وظـيـفي

عـمـرانــيـا  من خالل بـنـاء مـجـمـعـات
تسويقية ومناطق سكنية.

ـشروع 6- واألكـثـر اهـميـة في هـذا ا
ارســاء أسس صـنــاعـة عـمـالقـة عـلى
ي وسـوق يسـهم في سـتـوى الـعـا ا
ــصــرفي ـــالي وا تــطـــويــر الــواقع ا
لــلــمــحــافــظــة واالســتــثــمــار األمــثل
لـفـائض الــغـاز الـطــبـيــعي وحتـقـيق

قيمة مضافة بدل حرقه .
مـشروعنـا هذا هـو مشروع الـنبراس

للبتروكيمياويات  
الــذي إذا  مـــارأى الـــنـــور ســـيــمـــنع
اسـتيـراد البـتروكـيمـياويات من دول
اجلـوار  فــضال عـلى دخــول الـعـراق
كــدولـة مـصـدرة الـبـتـروكـيـمـيـاويـات
وهـذا ( اليـخــدم مـصـاحلـهم قـطـعـا )

ويصب في (مصلحة العراق).
ثل نـقطة حتدٍ باالحـوال كلهـا  هو 
مصيرية يجب ان ترى النور  إليجاد
شاكل اقتصادية حل سريع وجذري 

متراكمة.
نـتـمنى عـلى  احلكـومة الـعراقـية  أن
تــخــطـو خــطــوات سـريــعــة تـخــتـرق
ــراحـل قــبل فــوات الـــزمن وحتــرق ا
ــثل ( إن فــات األوان وكـــمــا يــقــول ا

الفوت فلن ينفع الصوت )
 وللحديث بقية

{ وزير سابق نائب حالياً

مـشـتـركـة بـ  الـعـراق  وشـركـة شل
االمـيركـيـة بكـلـفة تـخـميـنيـة  تـبلغ 8
ـــلـــيـــار دوالر مـــلـــيـــارات ونــــصف ا
وبـطـاقة إنـتاجـيـة ملـيون و820 الف
ــئـة طـن وبــنـســبــة مــشــاركـة 25 بــا
لوزارة الـصـنـاعة قـابـلة لـلـزيادة الى
ـئـة في حـالـة مـشـاركـة سـائـر 50 بـا

األطراف في احلكومة العراقية.
شروع خضع لدراسات جدوى هذا ا
مـتــخــصـصــة والكـثــر من جـهــة مـدة
ـــضي فـــيـه وكــان ســـنــتـــ ايـــدت ا

سيحقق اإليجابيات اآلتية :
1- اســـــــتــــــقــــــطــــــاب رؤس أمــــــوال
ــلــيـارات اســتـثــمــاريــة خــارجــيــة 

الدوالرات.
2- اسـتـحـداث نـحو 40 الف فـرصة
عـــمل جـــديـــدة تـــمـــتص الـــبـــطـــالـــة

بالعراق.
3- انــشــاء بـنى حتــتــيـة جــديـدة في
نطقة تتضمن شبكات طرق وسكك ا
حــديـد وتـطـويـر مـنـصـات الـتـحـمـيل

وانئ العراقية. والتفريغ في ا
نطقة ـصانع في ا 4- انشاء مئات ا
اجلـنوبيـة خاصـة وفي العـراق عامة
إلنـــتــاج مـــنـــتــجـــات بالســـتـــيــكـــيــة

ونايلونية باصنافها كافة.
ــنـطــقــة الـتـي سـيــقـام 5- تــطــويـر ا
ـشــروع اجـتـمـاعـيـا وكـذلك عـلـيـهـا ا
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هارات أهم بكـثير هكـذا بدأت الشركـات تنسج لنـا يوميا نعم الـشهادات الـعلميـة مهمة لـكن ا
ر تغيرة للعمل فال يكاد  هذه الـثقافة التي تبدو واقعية في أسواق العمل في ظل الـطبيعة ا
ـية لشرط وجود شهـادة جامعية عند يوم اال ونـقرأ خبر إلغاء كـبرى شركات التكـنولوجيا العا
هارات أهم من الشهادات بل انها تصر على تـعي موظفيها والسبب كما ترى يرجع كون ا
رشـحـ وليـس الدرجـات الـعلـمـيـة. ما الـذي اثـار هذه اعـتمـاد سـلّم أجـورها عـلى مـهـارات ا
ط احلـياة الـشركـات ألن تعـلن ثورتـها ضـد الـشهـادات لوال الـتقـدم التـكـنولـوجي الذي غـير 
االجتـماعيـة التي اثرت تـلقائـيًا على جـوانب احليـاة األخرى وأهمهـا االقتصـادية التي تـتحكم
توجه حاليًّا إلى تخصصات فنية وتغـير من السياسات والتوجهات القائمة في هـذا العالم وا
تطـلباتهـا وشروطهـا خاصة ان األبواب وتسـويقيـة وبرمجـية لم تكن معـروفة من قبل إرضـاء 
ـعلومات والـدراسات واألبحاث من خالل أصـبحت مفتـوحة أمام األجيـال الناشئـة نحو عالم ا
مـواقع التعلـيم الذاتي واإللكتـروني لذلك لم تعـد الشهادة اجلـامعيـة عالمة امتيـاز. واعتقد ان
من يقـرأ أفكار مـقالـتي في مجتـمعاتـنا سيـصاب بهـستيـرية من الضـحك ألننا اعـتدنا الـنظر
رحـلـة األساسـيـة إلثبـات ذكاء الـفـرد وقدرته عـلى الـنجـاح في سوق الى اجلـامعـة عـلى أنهـا ا
العـمل مثـلمـا هي الضمـانة لـتعزيـز فكـرة احلصول عـلى العـمل وتوفـير الضـمان االجـتماعي
ادي لـلفرد ولكن مع التقـلبات االقتصاديـة والقفزات النوعـية في عالم التكنـولوجيا لم يعد وا
مقياس النجاح واحدًا ال سيما أن أشخاًصا مثل بيل غيتس وستيف جوبز ومارك زوكربيرغ
ـال. لنعترف لم يـتخرجوا من اجلامـعة ومع ذلك حققـوا جناحًا ال مثـيل له في عالم األعمال وا
ـهـارات عـلى حـساب من الـبـداية ان هـنـاك ثـقـافـة مـجـتـمـعـيـة تـقف حـائال امـام تـنـفـيـذ فـكـرة ا
الشـهادات فال يزال العـيب والوجاهة يـتحكمـان في ثقافة الـعائلة والـشباب بخـصوص قضية
ـالي الـكـبـيـر. كـمـا ان أسواق ـهـني ال الـتـقـني عـلى الـرغم من مـردوده ا الـتـعـلـيم والـتـدريب ا
طـيتـها وعدم مجـتمـعاتـنا مـازالت روتيـنيـة غيـر مبـتكـرة تتـجه الى تشـجيع الـشهـادة رغم 
استـيعاب اجلامعات العـربية للعصـر واعتمادها على البـرامج التقليدية ذات الـتوجه التلقيني.
ُـعلم في ـتطـورة والنـاميـة فا لذلـك جند أن هـناك فـرقاً جـوهريـاً ب بـيئـة العـمل بـ البـلدان ا
ُعلم في بلداننا هارات تختلف كثيراً عما يحتاج إليه ا ارك قد يحتاج إلى مجموعة من ا الد
ـتقدمة إلى ُعلمـون في البلدان ا سمَّى الـوظيفي واحداً في حـ قد يحتـاج ا حـتى وإن كان ا
ـا ال تكـون ضروريـة لكي امـتالك مهـارات رقمـية أو تـعلُّم لـغات أجـنـبيـة فإن هـذه السـمات ر
ـتلك الـيوم لغـة العصـر التقـنية عنى ان من ال  تصـبح معـلما فـاعال في باقي بـلدان العـالم. 
والتـي تعـتـمـد أساسـا عـلى احلـاسـوب والبـرمـجـيات وااللـكـتـرونيـات وغـيـرهـا وتتـطـلب أيـضا
مـهارات أخرى ناعـمة مثل احلـاسوب واللـغة االنكـليزية ومـهارات التـفكيـر اإلبداعي واالتصال
هارات كـنه السباحـة في أسواق ا والـتواصل واحلوار واإلبداع والـقيادة وغيـرها الكـثير ال 
ـثال فـأننا اجلديـدة. عنـدما نتـحدث عن أسـواق العـمل العربـية ونـقارنهـا بدبي عـلى سبيل ا
جنـد فوارق كـبيـرة في الـتوجـهـات واالهداف فـاألسـواق العـربيـة مـعظـمـها مـازالت تـفتـقر الى
ثقـافـة الشـركـة العـصـرية مع انـخـفاض في تـوطـ التـقنـيـات والتـكـنولـوجـية الـرقـميـة وكذلك
ـا جعلها تـعتمد بشكل رئـيسي على الشهادات احلال فـي مؤسساتها احلـكومية واخلاصة 
دن العربـية ومقتربة من في االختـيار والتقيـيم الوظيفي بيـنما تبدو جتـربة دبي مختلـفة عن ا
ـتقدمـة في حركة السـوق والتوظيف والـرؤية االقتصـادية فالشـركات األجنبـية ال تهتم الدول ا
ا يـجـعل أصـحاب الـشـهادات ـهـارات واالبتـكـارات  ـا تـركز عـلى ا وا دائـما بـالـشهـادات 
هارات واالبتكارات . اعرف الـعليا اقل حظوظا في العمل بهذه الشركات  مقارنة بأصحاب ا
وابـنا أبـا قضى نـصف عمـره بـالدراسـة حتى وصل الى الـدكـتوراه لـيصـبح أستـاذا جـامعـيا 
ـتلك مـوهبـة ومـهارات مـهنـية دخل الى عـالم االتصـاالت بشـهـادة بكـالوريـوس حـديثـا  لكـنه 
واعـرف ايضـا اباء فـارقة ان االبن يـأخذ راتـبا يـفوق راتب االب بـثالثة اضـعاف ! اضـافيـة ا
ـا عـلى شـهـادات مـهـنـية وا ـال واالعـمال ال يـشـجـعـون أبـنـاءهم عـلى الـدكتـوراه  من رجـال ا
لكنها قريبة من أسواق العمل وحاجاته. والسبب يكمن ان سوق وتقنية متعددة التخصصات 
ـهارات ـيـزات غـيـر الـتـخصـصـيـة ومـن أهـمـها مـا يـسـمـى (ا الـعـمل اجلـديـد يـشـتـرط بـعض ا
ئة مـنها ليـتمكن من االنـدماج في سوق الـعمل وإثبات الـناعمـة) التي يحـتاج الفرد إلى 85 بـا
رونة والتنظيم تـفوقه بجدارة ويندرج حتت هذا اجلزء مـهارة التواصل والتفاوض والتـأقلم وا

والتعاون والتفكير الناقد وإدارة األزمات والرغبة في التعلم. 
مشـكلة العرب اليوم وجود جامعـات كثيرة بال ابتكار ومهارات وتعـليم معكوس قاعدته حملة
شهـادات البكالوريوس والشهادات العـليا وآخر القاعدة هو التعـليم التقني ومجتمع مهووس
هارة واالبتكار ومـتخم بالوجاهة االجتـماعية وهذا يحتاج الى بالـشهادة العليا عـلى حساب ا
هني والـتقني واكتـساب مهارات تغـيير ثقـافتنـا اجملتمعـية وبيـئتنا الـتعليـمية صـوب التعلـيم ا
الـلـغـات االجـنـبـيـة ال ان تـبـقى الـشـهـادات حــبـيـسـة األدراج أو مُـعـلّـقـة عـلى جـدران الـبـيـوت
ـقاهـي والشـوارع واحلارات بال عـمل!  كالمي صريح ومـختـصر وحـاملـيهـا يتـسكـعون في ا
انـني ال ادعـوا الـشـبـاب الى عــدم الـذهـاب إلى اجلـامـعـة فـهي تــتـيح لـهم إتـقـان األسـاسـيـات
هم أن ندرك أن شـهاداتهم ليست دلـيلًا على قدراتهم الالزمـة للعديد من الـوظائف لكن من ا
قـابل ايضـا علـينا ان خاصـةً في العـصر الـذي أصبح فـيه االبتـكار مسـعى اجلمـيع لكـننـا با
زيـد في وحل الـتـخلف ـسـتقـبل الـرقـمي قبل ان تـغـرق األجـيال الـعـربيـة بـا نعـتـرف بـحتـمـية ا
والـبطالة والـروت الوظيـفي وهو ما تسـعى له دول خبيثـة ان جتعلنـا في آخر األوطان  ندور
نستعير فيها ثقافة حروب داحس والغبراء  ونتخاصم على الوان طوائفنا في حـلقات مفرغة 
وتشجـعينا وتثـوير معـارك اجلغرافيـا واألرض  ونتنـابز بأحداث الـتاريخ والقـبائل  وقومـياتنـا 
على اجـترار منـاهج تعلـيميـة فائضـة عن حاجة احلـاضرفي قـنوات متـهالكة لـلصرف الـعلمي
حـتى يثبت القـول علينا نـطق نوادر جحا  لتـتركنا أخـيرا نناقش أزمـات تعليـمنا واقتـصادنا 

مثل بول البعير !
ي { اكاد

وبـعــد سـيـطـرة الــبـيـشــمـركـة عـلى
مــنـــاطــقــهم كـــســنــجــار وتـــلــعــفــر
والـشـيــخـان وتل كـيف وبــعـشـيـقـة
وبــرطــله وتــلــكــيـف واحلــمــدانــيـة
وكــفـــري والــســـعــديـــة وخــانـــقــ

وجلوالء وغيرها .
4- ومن يــعـيــد ســكـان ربــيــعـة من
الـقـبــائل الـعـربـيـة األصــيـلـة شـمـر
والـبومـتـيوت واجلـحـيش وغيـرها
الى مناطـقهم التي استـولت عليها
نطقة من البيشمـركة بعد تطهـير ا
داعش عـام  2017والــذين مـنــعـوا
من الرجوع الى قراهم ومدنهم من
قـــبل الــبـــيــشــمـــركــة  الى اآلن ولم
ـركـزيـة إلنـهاء تـتـحـرك احلـكـومة ا
مـعــانـاتــهم وهم يــعـيــشـون خـارج
مـــنـــاطــــقـــهم وقـــراهـم مـــنـــذ ثالث
سنـوات وتمـنعهم الـقوات الـكردية
من الــعـــودة بــعــد ان أســـكــنت في

مناطقهم عوائل كردية .
 5- وكــبف يــحــري الــتــعــداد قــبل
إلـغـاء عـمـلـيـات الـتـزويـر الـكـبـيـرة
الــتي قـــام بــهــا الـــســاســـة الــكــرد
خــصــوصــا في كــركــوك بــتــغــيــيـر
سجالت نفوس عام 1957 وإدخال
عوائل كردية لـيست من كركوك في
هــذه الـســجـالت خـوفــاً مـن إجـراء
التـعداد في كـركوك حـسب إحصاء
عـام 1957 ولــضـمـان الــتـفـوق في

دينة . نسبة األكراد في ا
6- ومن يـسـتـطـيـع إلـغـاء الـتـزوير
الذي حـصل جلـنس األراضي التي
عسكرات تعود مـلكيتهـا للدولة كـا
اخلــاصـــة بــالــفــيـــلق األول وفــرقه
وموقع كـركوك واألراضي األمـيرية
األخرى التي تعود ملـكيتها للدولة
وأراضي ومنازل العرب والتركمان

ــهـجــرين مـن كــركـوك والــذين  ا
جتـريف قـراهم ومـنـازلـهم ومـنحت

أراضــيـهم الــزراعــيـة  لــلــكـرد وفي
. سيحي تلكات ا اراضي و

7- وكـــيف يــحـــري الــتــعـــداد قــبل
ـهـجـرين قـسـرا من مـناطق عـودة ا
جـــرف الـــصـــخـــر والـــيـــوســـفـــيـــة
واإلسكندرية ومـناطق حزام بغداد
الـى مـنــاطــقــهم ومــعــرفــة مــصــيـر
عـــشـــرات اآلالف من اخملـــتـــطـــفــ
الــــذين لـم بــــعـــرف مــــكــــانــــهم وال

مصيرهم .
8- وهـنـاك أكـثـر من  مـلـيـون من
النازح عن مدنهم  بسبب داعش
ولم يتم إعـادتهم حلـد اآلن ألسباب
عديدة فكيـــــف بتم التعامل معهم.

9- وهــنــاك حـوالي أربــعــة ماليـ
عـراقي  تــهـجــيـرهـم قـســراً بـعـد
االحـتالل األمـريـكي عـام 2003 من
قـــبل مـــلــيــشـــيــات األحـــزاب الــتي
هــيـمــنت عـلـى مـقــالـيــد األمـور في
الـــــبالد ومن قـــــبـل احلــــكـــــومــــات
الطائفية ألسـباب سياسية وأخرى
طائفية وهم يعيشون اآلن في دول
ـهــجـر األجـنــبـيــة وبـعض الـدول ا
الـعــربــيـة ومــنــهم من حــصل عـلى
جـنـسـيـة تـلـك الـدول فـكـيف سـيـتم
الـــتــــعـــامـل مـــعــــهم وهل تــــتـــوقع
احلـكـومة ومـيـلـشيـاتـها وأحـزابـها
الي الكبيرة ان تساهم من هذه ا
في إجنـاح عــمـلــيـة الــتـعــداد الـتي
تقـوم بهـا هذه الـدولة وحـكومـاتها
الـــتي هــجـــرتــهم وقـــست عــلـــيــهم
وصـــادرت أمــوالـــهم وعـــقـــاراتــهم

وأبعدتهم عن وطنهم. 
ـــبــالغ 10- وكـــيف يـــتم  تــامـــ ا
الالزمة في حالـة القرار عـلى إلغاء
ـوغـرافي عـمـلــيـات الـتـغـيــيـر الـد
والـتـهـجـيـر الـطـائـفي والـسـيـاسي
ــــــنـــــاطق وجتــــــريف الــــــقـــــرى وا

واألراضي الزراعية العائدة للعرب
والـتـركـمـان وااليــزيـديـ والـشـبك
ــســيــحــيــ لــتــعــويــضــهم عن وا
خـسائـرهم الـكبـيرة فـهل تـستـطيع
الدولـة في الظروف احلـاليـة تأم

هكذا أموال وهي كبيرة جدا .
11- ومـن يـسـتـطــيع إعـادة جـمـيع
األجــانب الــذين تــمــكـنـت األحـزاب
ـيـلـيـشـيــات مـنـحـهم اجلـنـسـيـة وا
الــعــراقــيــة ألغـــراض انــتــخــابــيــة
وسـيـاسيـة وأمـنـية  خـصـوصا في
كــربالء والـــنــجـف والــكـــاضــمـــيــة
وسـامـراء واحملـافـظـات اجلـنـوبـيـة

الى بلدانهم . 
12- ان عـمـلـيـة التـعـداد الـسـكاني
فـي ظـل األحــــــداث الـــــتـي رافــــــقت
االحتالل ومن ثم احلكـومات  التي
جــــاءت بــــعــــد االحــــتـالل وفي ظل
عــمــلــيـــات الــتــكــريــد والــتــغــيــيــر
ـوغـرافي التي جـرت ليس في الد
كــركــوك واقـضــيــتـهــا ونــواحـيــهـا
وقــراهـــا وحــسـب بل في نـــيــنــوى
واقـضـيـتهـا ونـواحـيهـا خـصـوصا
سـنــجـار وربــيـعـة وتــلـعــفـروسـهل
نـيـنــوى وفي ديـالى في الــسـعـديـة
وخــانـقــ وكــفــري وجــلـوالء وفي
صالح الـــدين وفي ظـل عــمـــلـــيــات
الــتــهـجــيــر الــطــائــفي وعــمــلــيـات
الــتـــهــجـــيــر الـــقــســـري في جــرف
الصخر واليوسـفية ومناطق حزام
بـــــــــــغـــداد الــــتـي لم يــــتـم إعـــادة
ـهـجرين إلـيهـا حلد اآلن سـكانـها ا
فــإجـراء الــتــعــداد في ظل كـل هـذه
ـتغـيرات الـكبـيرة  هو الـظروف وا
ـسـتـحيل مـنه الى أمـر اقـرب الى ا
الــصـعب ,تــلك هي األسـبــاب الـتي
تـمـنع إجـــــــراء التـعـداد الـسـكاني
فـي ظل ظـــروف الـــبــلـــد احلـــالـــيــة

عقدة. ا
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. وهـنا يـخبر بـتصـوير اجلـسم كامالً
ـريـض بـوجـوب زرع رئة الـروبـوت ا
جـديــدة وإالّ  سـيـفـارق احلــيـاة بـعـد

عدة سنوات.  
في تـــلـك األعـــوام ســـوف لن تـــكـــون
هـناك حـاجة للـبحث عن مـتبـرّع لرئة
أو القـلق من موائـمة الـرئة من عدمه
ـريض. فـالـذي سـيـحـدث في جـسم ا
حــــيـــنــــئـــذ هــــو أخـــذ خـاليـــا من دم
ــــــريض أو خــــــزعــــــة من جــــــلـــــده ا
ـائـها ثم وإدخالـهـا الى اخملـتبـر وإ
يـتم إعـادة بـرمـجـتـهـا لـتـكـون خاليـا
رئـة. سـيـتم وضع كـمـيـات كـافيـة من
هــــذه اخلاليــــا في الــــطــــابــــــــــــعـــة
األحـيـائيّـة لـتـقـوم بتـصـنـيع  تـركيب
ثـالثيّ األبــــعــــاد  من هــــذه اخلـاليـــا

طلوبة للزرع.  وهو الرئة ا
بعد أسابيع تـكون هذه الرئة جاهزة
ـريــضـة في لــكي حتلّ مــحل الـرئــة ا

ريض.  جسم ا
ونالحظ أنّ الــعـــمــلــيّــة بــأجــمــعــهــا
تسـتغرق عـدّة أشهر والـتي تضمّنت
ــــعـــــني من دون ــــريـض ا خاليـــــا ا
اخلــوف من إحــتــمـال رفـض اجلـسم
لــهـــا واســتــخـــدام مــضـــادّات لــهــذا

تـــركــيـــبــاً مــجـــسّــمــاً من  مـــحــتــوى
خرطوشة الطابعة وحسب التصميم
ـــبــرمـج في احلـــاســوب. هـــذه هي ا
فـكـرة الـطـابـعـة ثالثـيـة األبـعاد الـتي
وجودة ـادة ا صنّـعت أجسـاماً من ا
فـي اخلــــــرطــــــوشـــــــة كــــــطــــــابــــــوق
كن أن ومـستـلـزمات الـبنـاء  أو أو 
سـتقبل تـصنّع أجسـاماً أخـرى في ا
مــثل األعـضــاء الــبــشـريّــة  وحــبـوب
الــدواء والــعــضالت اإلصــطــنــاعــيــة

واألنسجة وغيرها.  
وعـلى سـبـيل الـتـجـربـة الـتـطـبـيـقـيّـة
ّ في عام 2013 تصـنيع مـثالّ فقـد 
شـطـيرة  قـطعـة من حلم الـبقـر (بيف
بـرگــر) بــالــطــابـعــة ثالثــيــة األبــعـاد
كـتـجـربــة أولـيـة.  والـغـريب في هـذه
الـــعــمـــلــيّـــةلم يــكن فـــيــهـــا أي طــعم
بـــاإلضــافــة الـى أنّ كــلّــفت 300 ألف
دوالراً! لــنــكــتب قــصّــة إفــتــراضــيّـة
ـستـقبل في األعوام وكـأنّما نـعيش ا
2055-2060 عـن حـــالــــة مـــرضــــيّـــة
مـعـيّــنـة لـشـخص يـعـاني من جـهـازه
الــتـنـفّـسـي بـسـبب تـلــيّف في الـرئـة.
وفي تـلك الـسـنـ سـيـكـون الـطـبـيب
(روبـوت) يقوم الفـاحص إنسانـاً آليّاً

كــلّــنــا يــعــرف  طــابــعــةضخ احلــبــر
اإلعـتــيـاديــة وآلـيــة إخـراج الــرسـوم
والــكــتــابــات الــنــاجتــة عــلى الــورق
ـقال في نـسـخته ومنـهـا مثالً هـذا  ا
الورقـية لصـحيفـة الزمان. وهذه هي
الطـباعة ببـعدين وكأنّمـا نطبع  على
الورقة بـإجتاه طولهـا وعرضها فقط

بشكل  مستوي. 
إنّ هـــــذا اإلجــــــراء يـــــتـم  بـــــأوامـــــر
بــرمــجــيّــة تـتــلــقّــاهــا الــطــابـعــة من
ـتــصل بـهـا  في شـبـكـة احلـاسـوب ا
أجهـزة مألـوفـة. أمّا احلـبـر فمـوجود
في خــرطـوشـة خـاصـة فـي الـطـابـعـة

تنزله حلظة بدء إجراءات الطبع.
واآلن نطرح سؤاالً محتواه هو:

هـل بــاإلمــكــان إضــافــة آلــيــة تــمــكّن
الطـابعـة من طبع بـعـد ثالث لـلمـنتج
الـطبـاعي إلخراج مـجسّـمات بدالً من
ـــكـــتـــوبـــة أو طـــبـــاعــة الـــســـطــور ا

(موكيتات) بدالً من الرسم?
اجلواب: نعم!

وهـذا يـعـني بـنـاء حـروف او اشـكال
او كـلـمـات فـوق بـعـضـهـا عـلى ورقـة
الــطــبــاعــة أو ســطــوح مــواد أخــرى
لــتــعــلــو في بــعــد  ثـالـث يـنــتج عــنه

إضـافـة الزمن. وبـعد أسـبوع تـقريـباً
تـتــمـاسك هـذه اخلاليــا مع بـعـضـهـا
لــتـشــكــيل نــسـيـج حي. وجــمع هـذه
األنسـجة اليـعـني طبـاعـة الرئـة التي
حتــدّثـنـا عــنـهـا آنــفـاً ألنّ هـنـاك 300
ص الـهـواء في كل مـلـيـون شـعـيـرة 
رئــة. وهـــذا يــتــطـــلّب بــنـــاء نــســيج
عــضــلي أنـــبــوبي مــتــكــامل من رئــة
ـكن إسـتـخــدامه مـثالً في جـزء من
رئـة مريض يـعـاني من الربـو.  وهذا
ـطبـوع سـيؤدي النـسـيج الـعضـلي ا
وظـيفـته في التـقلّص واإلنـبساط في
الــتـنـفّس. يــتم فـحص هـذا الــنـسـيج
مع أدوية احلسّاسـيّة وضيق النفس
ـذجة سـريريّـة لغـرض تسـجيل في 
ـــعـــلــومـــات الـــطـــبــيّـــة احلـــاكـــمــة ا

والالزمةقبل إدخاله الى اجلسم. 
وهــــنـــاك حتـــدّيـــات أخـــرى البـــدّ من
إجـتـيـازهـا كـفـحص مـنـتج مالئم في
جــسم حــيــوان كــالــفــأر ة ومــراقــبــة
حــيـاتــهــا بـدقــةوذلك ألنّ إســتـجــابـة
ـائـة من األدويـة الـفـئـران الى  90بــا
تـخـتـلف عـنـهـا  في الـبـشـر. وبـنـفس
ـكن بناء أنسـجة حيوانية السياق 
مـن خاليـــاهــــا ثم طـــبـع الـــعـــضالت
ثالثـيـة األبـعـاد وإكـمـال دورة إنـتـاج
الـلحوم الـتي تلبّي احلـاجة البـشرية
والـتي يــعـتـقــد أن تـبـلغ  100مــلـيـار

حيوان برّي في عام 2050.
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عــرضت وكــالــة نــاســا الــفــضــائــيّــة
األمـــريـــكـــيّـــة عـــلـى  مـــوقـــعـــهـــا في
الـفـيسـبـوك يوم اإلثـن 2019/4/29
إحـصـائـيّـة بـوجـود 25 ألف جـسـمـاً
بـأبـعـادتـتـراوح بـ 20 - 140مـتـراً
تـــدور فـي مـــدارات حـــول الــــشـــمس
وسـيـقتـرب عدد مـنـها من األرض في
عام 2123 وإنّ بـرنـامـجاً لـلـعـمل  قد
ــنع إصــطـدامــهــا بـاألرض بــدأ اآلن 
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الــرفـض واآلثــار اجلـــانـــبـــيّــة الـــتي
ــريض بــسـبب ذلك. يــعــاني مـنــهـا ا
ـكـن الـتـفـكـير وتـأسـيـسـاً عـلى ذلك 
بـاآلثـار الـتـي سـتـفـرضـهــا الـطـبـاعـة
األحيائـيّة  (وتسمّى أيضـاً التصنيع
ـــــاط احلــــــيـــــاة اجلـــــمــــــعي) فـي أ
ستقبـلية من حيث األعمار  وعالج ا
األمـــراض.  وثــمّــة إضــافــة الى فــهم
هـذا الــنـوع من الـطـبـاعـة فـالـتـركـيب
ثالثي األبـــعــاد تــنـــتــجه الـــطــابــعــة
ـسـتـخــدمـة بـبـنــاء طـبـقـات واحـدة ا
فـوق األخـرى بـدءاً من األسـفل بـعد

طلوب.    تصميم رقمي للتركيب ا
فـمـثالً بـإسـتخـدام مـادة پالسـتـيـكـية
في الـطـابـعـة وتـصـمـيم رقـمي لـبـيت
ــوذج پالســـتـــيــكي ـــكن إخـــراج 

مجسّم للبيت (موكيت).  
ومن احملتمل أن يـأتي يوم تصنّغ به
الطابـعة ثالثيّة األبـعاد أجزاء البيت
كــــــلّـه ولــــــيس فــــــقـط الــــــنــــــمـــــوذج
الــپالسـتـيــكي كـالـكــونـكـريت اجلـاف
ومــلــحـقــات الــبــيت األخــرى. وعــنـد
إستخدام الطـابعة األحيائيّة ووضع
خاليــا حـــيّـــة فــيـــهــا بـــدالً من مــواد
الـپالسـتك  فإنّ الـطـابعـة توضع في
بـيئة نظـيفة وكابـينة مـحكمة مـعقّمة
تـمـامـاً لــتـجـنّب الـتــلـوّث الـنـاجت عن
الـڤايـروسـات والـبكـتـيـريا. يـتم بـناء
اخلاليا احليّة بتركيب ثالثي األبعاد
بــحـجـم شــعـرة اإلنــســان ثم تــوضع
بطبقات واحدة فوق األخرى كما في
ــذكـــور في أعاله. بـــعــدهــا ـــثــال ا ا
تــوضع طـبـقــات اخلاليـا وبـتــشـكـيل
ـاثـلة خـاص في حاضـنـة مالئـمـة  
تـــمــامــاً لــظــروف اجلــسم الــبــشــري
ــائـــهــا خـالل فــتـــرة احلــضـــانــة إل
ــطـــلــوبــة. وهـــذا يــعــنـي أن بــعــداً ا
إضـافـيّـاً رابــعـاً  البـدّ من إدخـاله في
الـطـباعـة األحـيـائـيّـة أال وهـو الزمن.
وعلـيه فيمكن الـقول هنا أن الـطابعة
األحـيـائـيّـة هي ربـاعـيّـة األبـعـاد بـعد


