
www.azzaman.com

تـركـيا اجلـارة الشـمالـيـة للـعراق دائـماً
ــسـار ـســار الـســيــاسي بـا مــا تـربـط ا
االقــتــصــادي  كــونـهــا دولــة ال تــمــتـلك
مـوارد هـامـة لـتـيـسـيـر عـجـلـة اقـتـصاد
بالدهـا  لـذا فـكرت مـنـذ أمـد بعـيـد بان
ــيــاه ســيــكــون لــهــا شــأن كــبــيــر في ا
الــسـيـاسـيـة لـذا ركــزًت جلً اهـتـمـامـهـا
ــيــاه كـونــهــا دولــة مــنـبع ــشــاريع ا
وأتـبعـت دينـاميـكيـات مخـتلـفة البـتزاز
ــصب ومـنــهـا الـعــراق وسـوريـة دول ا
إلى حـــد كــبــيـــر وعــلى مـــدى الــعــقــود
ـاضيـة وحلد يـومنـا هذا وفي اآلونة ا
األخـيرة ربط الـرئيس الـتركي أردوغان
ــوارد ــســار الـــســيــاسي لــدولــته بــا ا
يـاه والنفط والغاز الـطبيعيـة ومنها ا
ـيــاه حتـتل الــصـدارة في واصــبـحـت ا
اخلـطـوات التي يـتّخـذها بـاجتاه  فض
أو إشــعـال الـنـزاع أو فـرض الـتـسـويـة
ــنـطـقـة. لـنـرجع قـلـيالً الى الـوراء في ا
ونـرى زيـارات وزير اخلـارجـية الـتركي
جــــاويش أغـــلـــو فـي أوقـــات اشـــتـــداد
ــائــيــة في الــعــراق أو قــيـام األزمــات ا

تـركــيـا بـأجـراء انـتـخـابـات نـرى أغـلب
هــذه الـزيـارات كــانت رسـائل مــوجـهـة
ــهـدي بــان بـغـداد الى حــكـومــة عـبـد ا
لــيس لـهــا مـركــزيـة في الــسـلــطـة ألنه
لــيس من الـعــرف الـدبـلــومـاسي زيـارة
وزيـر خارجـية دولـة بزيـارة محـافظات
دولــة اخــرى مـــثل الــبــصــرة مــثالً بل
أصـبح يـقلـد بل يـنافس اإليـرانـي في
هــذه الــفــوضى الــدبــلــومــاســيــة. ومـا
الــزيــارة الى بــغــداد بـرئــاســة الــوزيـر
الـسـابق لـلـمـيـاه والـغـابـات  فـيصل أر
أوغـلـو والذي يـشغل حـالـيا مـستـشاراً
ـائي مع ــلف ا لــلـرئـيـس الـتـركي في ا
الــعـراق يـرافــقه وفـد اقـتــصـادي رفـيع
ـستـوى إال رسالة أخـرى للـعراق بان ا
تـركــيـا ال مـانع لـديـهـا من إطالق مـيـاه
وخـاصة من نـهر دجلـة إذا دعت حاجة
الـعـراق الى ذلك عـلى أن تـوقع الـعراق
اتـفــاقـيـات جتـاريـة مع تـركـيـا بـدالً من
تـوقيع اتفاقيات واضـحة بشأن تقاسم
ـشتـركة الـعابرة ـياه ا احلـصص في ا
لـلـحـدود بل بدالً من ذلـك ترغب تـركـيا

بـفسح اجملال أمام شركاتها لالستثمار
في األسـواق العـراقيـة وخاصة لـتنـفيذ
مـــشـــاريع مـــائـــيـــة وفي هـــذه احلـــالــة
ســـيـــكـــون الـــدراســـات والـــتــصـــامـــيم
ـقاسـات تـركـيـة بـحـتة أي والـتـنـفـيـذ 
ســيـكـون تــصـمـيم مــشـاريع اخلـزن في
ـشروع الـعـراق مـسـتقـبال جـزء مـكـمالً 
GAP الــتـركي وهـذه الــنـقـطــة بـالـذات
يــكــتـنــفـهــا دهــاء سـيــاسي حــاذق بـان
الـــــــعــــــراق ال يــــــزال جـــــــزء من حـــــــلم
االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة التـي يحـلم
الرئيس التركي أردوغان في إحيائها!?
الــصـحـافـة الــتـركـيـة نــشـطـة في إثـارة
ـياه والـنفط واألمن الـقومي مـوضوع ا
ـنـظـار االقـتـصاد فـي الشـرق األوسط 
والـتعاون اإلقـليمي وهـنا نوًد اإلشارة
الـى جـــمـــلـــة من الــــنـــقـــاط احملـــوريـــة
واجلوهرية في السياسة التركية جتاه

نطقة والعراق بشكل خاص. ا
نـقــول بـان تـركـيـا تـتـبع ""سـيـاسـة الال
ــنـطــقــة "" أي ســيــاسـة ســيــاســة في ا
ـالي واجليـوسياسي في ظل االبـتزاز ا

ضـعف أنـظمـة احلكـم العـربيـة ودخول
نطقة في سلسلة حروب متتالية كان ا
الــرابـح األكــبــر مــنــهـــا تــركــيــا حــيث
جــــسًـــدت في خــــضم هــــذه الـــظـــروف
مــــــصــــــاحلــــــهــــــا االقــــــتــــــصــــــاديــــــة
واجلـــيــوســيــاســيـــة  بــشــكل واضح 
والســيـمـا في تـعـمـيـق وتـمـتـ الـبـعـد
االقــتـصـادي في مـجـال الــطـاقـة بـآلـيـة
تــبــقي خــيـاراتــهــا مـفــتــوحـة لــتــأمـ

مصاحلها في السلم واحلرب ??
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االنـتخابات البلـدية  األخيرة في تركيا
أثـبـتت دور االقـتـصـاد في تـوجـيـه دفة
احلــكم والــســيـاســة في تــركــيـا  وإذا
نـعـود بـالـذاكـرة الى الـوراء قلـيالً وفي
انـتخابات الرئاسة الـتركية كان للملف
ـــائـي حـــضـــور كـــبـــيـــر والـــزيـــارات ا
ــكـوكـيـة لــوزيـر اخلـارجـيــة الـتـركـيـة ا
جـــاويش أغـــلــو لـــبــغـــداد وإعالنه في
بـغـداد ايـضـاً بـان تـركـيـا تـنـوي الـبـدء
ـيــاه عن بــأمالء ســد الــيــســو وغـلـق ا
ـثير الـعراق بـسبب امالء سد الـيسو ا
لــلـجـدل بـالــنـسـبـة الى الــعـراقـيـ في
االول مـن حزيران 2018 والـعـراق كان
يـشهد آنـذاك ازمة مائـية خانـقة بسبب
خــسـارته لـلــخـزين االسـتــراتـيـجي في
خـــزانــــات ســـدودهـــا وهـــذا االبـــتـــزاز
الـسـيـاسي جـعل تـركـيـا تـقـبض امواالً
طـائلة من بغداد لـيعلن في نفس اليوم
مـساءاً بانهم سوف لن يبدئوا باإلمالء
عــلـمــاً بـان (( تــشـغــيل الـســدود)) أمـر
هـــنــدسي ولـــيس ســيـــاسي وكــان ذلك
الـسـبب في فوز الـرئـيس أردوغان ألنه
ـال أسـتـطـاع شـراء الـذ لـصـاحله بـا
الـعـراقي  عـلـمـاً بان (الـسـد لم يـكـتمل
بـعـد وليس جـاهز لـلملء وحـتى نهـاية
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هـــذا الــعــام 2019عـــلى اقل تــقــديــر)!?
قابـل نرى بان االنـتخابات بـينمـا في ا
ـثـابة صـفـعة الـبـلديـة االخـيـرة كانت 
لــلـرئــيس أردوغــان? بـســبب اسـتــمـرار
تــردي الـــوضع االقــتــصــادي والــلــيــرة
الـتركـية ومـوجة االمطـار الغـزيرة التي
ـوارد مـائـية انـعـمت عـلى الـعـراقيـ 
رة من وفـيرة لم تسـتطيع تركـيا هذه ا

 . ابتزاز العراقي
ــيـاه تــركــيــا لم تــتــبع دبــلـومــاســيــة ا
ـعتدلـة مع العراق بل ابـتزاز سياسي ا
مــحض وحـتى بـعـيـد من أخالق حـسن
اجلــوار والــبــعــد اإلنــســاني لــلــمــيـاه
عــنـدمـا تـقـول بــانـهـا أجـلت اخلـزن في
ــيــاه ســد الــيــســو لــضــمــان حتــويل ا

الزائدة إلى العراق?!
 تـــركــــيـــا بـــوضــــعـــهـــا االقــــتـــصـــادي
ــتـــردي تــبــحث وحتت والـــســيــاسي ا
مـظلة مد يدُ التـعاون مع العراق لشراء
الـنفط والغـاز العراقي بـابخس االثمان
وتـقد تـسهـيالت للـعراق بـتأمـ نقل
الـنفط والغاز عبر اراضـيها بعد دخول
األردن عـــلى اخلط وأنــبـــاء عن أحــيــاء
خـط طـرابــلس - بــانـيــاس لــنـقـل الـنط
الــعــراقي لـلــخــارج. نـعم الــتــعـاون في
ياه والنفط ـنطقة ضـروري لقضايـا ا ا
واألمـن الــقــومي. ولــكـن تــركــيــا تــنــوه
دائــمـاً بــان لـديـهــا مـخــاوف مـســتـمـرة
بــشـأن أمن احلـدود في شــمـال الـعـراق
وشـمال سوريا ومع احلركـة السياسية
ـنـطـقـة مع الـعـلم ان هذا الـكـرديـة في ا
شـأن تركي داخلي عليها حماية أمنها
الــقـومي داخل حـدودهـا الــسـيـاسـيـة??
ـــاذا ال يـــكـــون ولـــكـن في ذات الـــوقت 
لـلــعـراق مـخـاوف من تـدخل تـركـيـا في
كــركـوك ونـفط كــركـوك بـحـجــة حـمـايـة
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وسوم مكافحة الفساد .. هذه احللقة الثالثة من سلسة مقالنا ا
ونرغب تـوضيح فقرة واحـدة هنا لتبـ حجم خروج االموال دون رقيب من

العراق وبشكل رسمي,
ـــئــة من ان مـــا حــول من مــبــالغ بــ عــامي 2014-2010 هــو 57 بــا
ـثل نسـبة تـذكر واردات العـراق النـفطـية والـوارد من السـلع والبـضائع ال

...اين ذهبت االموال.
بــالـنــسـبــة الجـازة االســتـيـراد الــتي تــصـدرعـادة مـن وزارة الـتـجــارة فـهي

الفيصل في الكثير من االمور االقتصادية وسنشرحها بتفصيل كبير
..اوال.. مـحتـوى اجـازة االستـيراد ,يـجب ان يكـون تـفصـيلي واسع لالسم
والبضـاعة ومنفذ الدخول ومنشاءالبضـاعة كما ونوعا واالهم مبلغا وبخانة

خاصة رسما كمركيا
وهذه اغلبها متوفرة  لدى التاجر,بل كلها ..على ان ال تستورد اي بضاعة
بدون اصدار اجازة استيراد نهائيا حتى ولو جائت مشحونة من اخلارج 
ـشحـونة ,من اخلـارج على ..ويصـار الى اصـدار اجازةاسـتـيراد لـلمـواد ا
غـادرة للـمـينـاءوبالـتـاريخ التـقريـبي لـلوصـول لكال ان يـتم التـبـليغ بـتـاريخ ا

شحونة من اخلارج ستوردة وا النوع من البضاعة ا
..من خالل السعر يثبت في االجازة السعر واصل بغداد او اي محافظة 
تابعة ...للـتام على البضاعة من وقت الدخول ولتـتولى شركات التام ا
كذلك واحملـاسبة على التـاخير وتكون حاضـرة في وقت الفحص..مع العلم
ان بـضـاعـتـنـا يـؤمن عـلـيـهـا فـي اخلـارج بـشـكل اجـبـاري وال يـؤمن عـلـيـهـا
ـــوضــوع بـــالـــداخل ونـــخـــســـر مـــلــيـــارات مـن الــدوالرات جـــراء ذلك  ,وا
اليـتـجـاوزالـتـامـ لـدى شـركــات الـتـامـ الـعـراقـيـة من اخلـارج الى مـكـان
الـوصول خارجي وداخلي,,مع تـردي العمل االداري عـلى البضـاعة(تفريغ

..ترتيب..فحص..تقييم ...الخ)
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ـــشــاكل...يــدفـع الــرسم الـــكــمــركي كـل حــسب وصــول مـــهم جــدا وحل ا
بضاعتة وعند اشعار التاجر اواستالم شهادة الشحن من ميناء الشحن 
وجبة..لتالفي كن دفع الرسوم مـقدما ..االسباب ا وحسب رغـبة التاجر 
اي موضوعة تالعب وتاخير من قبل من تسول له نفسة استغالل الفرصة
..ويصـار الى ختم االجازة بـختم خاص يـؤيد تسـديد الرسـوم ويتم اشعار
ـنـافذ احلـدوديـة بـذلك عن طـريق ادخـال االجـازة وتفـاصـيـلـهـا برقم كـافـة ا
معـ يثبت على االجازة ويوضع في حقـل خاص عنوانه االجازات مدفوعة
نافذ احلدودية وزعةعلى ا  الرسم الكمركي وبواسطة اجهزةاحلاسوب ا
سموح وانئ في حالة التاخير غير ا رسوم وغرامات عالية على منتسبي ا

به لكل مادة ..
الـتـفـتيـش والفـحص بـسـقف زمـني اليـتـجـاوز مـدة معـيـنـة وبـخالفـة تـفرض
ـنـافـذ احلـدوديـة ..ويـبـقى مـوضـوع الـفـحص ـعـنـيـ فـي ا غـرامـات عـلى ا

طابقة للبظاعة مع االجازة . والتجييك وا
حتـتـسب غـرامات ربـحـيـة عـاليـة عـلى الـفـروقـات ب مـا مـكـتـوب في اجازة

االستيراد والبظاعة وباكرامية عالية للمخمن من نسبة الغرامات..
جلـنـة تقـيـيم االداء متـسـارعة الـتـشكـيل والـيـومي ومخـتـلفـة االشـخاص في
ـدن لـتدقـيق ومـقارنـة مـستـنـدات الشـحن والـبظـاعة ـراكـز التـجـارية في ا ا
والتـقييم الكـمركي والفحـص في وجود اي اختالف ترفع لـلجهات الـرقابية
وظف او لتـقييم االداء وتـتخذ اجراات صـارمة بحق اخملـالف سـواء من ا
ـسـكـرات تـدخل حتت الـتـجـار ,ويـقـيم الـصح ,ومن مـا يـظـحك ان اغــلب ا
شـروبات الغـازية فـاذا زارة جلنة مسـمى مشـروبات غازيـة وتدفع رسـوم ا
تــقــيـيـم االداء احـد مــخـازن هــذه الــبـظــاعــة واطـلــعت عــلى اوراق االخـراج
الـكـمــركي ودقـقـتـهـا تـرى الـنــتـيـجـة وكـذلك االحـذيـة الــنـسـائـيـة والـرجـالـيـة
ـعفـية اساسـا من الرسوم ومنـهااخلفـيفة تـدخل حتت اسم احذيـةاالطفال ا
فـرد للـتاكد مـن دفع الرسوم تفـحص اوراقهـا في مخـازن اجلمـلة وحـتى ا

ستورد االصلي للحساب  صح واكيد سترجع اللجنة الى ا
وجب اجـازة االستـيراد يـتم الـتحـويل اخلارجي فـقط لـقيـمة الـبضـاعة ..و
ــصـارف وال يـحق حتــويل مـبــلغ اكـثــر من ذلك ويـجـري ومن الـعــديـد من ا
قارن والـنوعية من ستـوردة والسعـر ا ادةا الفـحص والتقـييم كذلك علـى ا

قبل جلان تقييم االداء.
ا يـجري من حتويـل مالي بنـكي بصـيغـة غيـر شرعيـة وباسـماء الـتجار ..و
لعـدم وجود اجازات االستيراد بلغت الزبى.. ولـها متابعة خاصة وشكاوي

وتهديدات وفساد ضريبي....
..ومن اهم فوائـد اجـازة االستـيـراد في هذه احلـالـة هي تـنظـيم عـملـيـة بيع
هم ـركـزي وحـتى  التـخلق اجـواء اتـهـام ومـداخالت وا الـعـمـلـة في البـنك ا
الحظ ان مـبالغ الـسـلع الداخـلة التـصل الى نصف حمـايـة االموال. ومن ا
ركزي لهذا الغرض ..ولسنا من مشجعي التعامل باع في ا ـبلغ ا اوثلث ا
في الـدوالر بـل حتـول مـبـالـغ االجـازات الى حـســابـات الـتـجــارفـورا ويـحل
ـعفـيـة من الـتـجـار مـحل مـتـاجـري بـالـعـمـلة عـلـى االقل في االسـتـيـرادات ا
بـلـغ ااجازة الـرسـوم اوال ,كـمـا ومن الـضـروري جـدا حتديـداحلـد االدنـى 
ـقـتنـيات اخلـاصـة هذا اجملـال والتي هي االستـيراد كـمـبلغ حـتى التدخل ا
ـيزة للعائلة العراقية وواضح جدا من تنوع البضاعةانها للتجارةام سمة 

مقتنيات عائلية .
كافة الرسوم تؤخذ بالدينار العراقي وفي اي نقطة حدودية فمشاكل الدفع
واطن او الـتاجر بالـدوالر متعـددة وباي سعـر يحتـسب على الدولـة وعلى ا
وبـ دوائـرهـا مع ان عـمـلـية تـبـديل الـعـمالت سـتـكـون في مـصـرف عراقي
ــا يـجـري من حتـويل عـلى احلــدود..وحتـدد اسـعـار يـومــيـة لـكل حـالـة ..ا
الـدوالر بـالعـملـةالعـراقـية سـبب فسـاد واسع وتـهم كبـيرة نـتـيجـة الفـروقات

السعرية
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الكـثير من الفروقات بـ سعرالسوق والـسعر اليومي والـسعر الذي يحول
لـلدولـة تـسبب الربـاح عالـية وغـيـر قانـونيـة للـموظـفـ واعتـقد مالحـظة ذلك
اذا التطـبق ووجود مصـرف في النقـطة احلدودية كثـيرة فالعـملة الـعراقيـة 
لعدةاغـراض ومهمة لتغيير العمالت غير العراقية الى العراقية واكيد تتقبل

صارف ذلك. ا
ـوضـوع اكـبـر هو  ان  يـتم الـتـعـامل بـالـعمـلـة الـعـراقـية (ومن بـاب اولى وا
ناصفة من اي استيراد ب العراق وعلى االقل ب دول اجلوار وبطـريقة ا
ا وضـوع يجرنـا الى الية اكـبر  ومقـابل التبـادالت واالعفـاءات.....وهذا ا
يتوقعها الكثيرين ولنا مقال سابق ومقترح بهذا اخلصوص.. حول التبادل
ـقــيم بـالــديـنـار الــعـراقي ومــشـكـلــة االيـداعـات الــسـلـبــيـة لـدى الـتــجـاري ا

صارف العراقية). ا
عـنـي نـقـطـة كمـركـية مـهـيئـة لـلعـمل لـيل نـهار وهي مـوضوعـنـا اغفـل كل ا
االكـثـر تنـظيـم من البـقيـة واالكـثر قـدم واالكـثر جتـربة..االوهي نـقـطة كـمرك
الـشاجلية ,مهـيئة اداريـا ومكـانيا وقـابلة لـلتـوسع تنقـل اليهـا احلاويات من
الـبـاخـرةالى الـقـطـار لـلـتـخفـيـف عـلى مـوانئ الـبـصـرة وتـشـغيـل الـقـطارات
مكن ان حتول وتشـغيل منتسبي الكـمرك والنقل االسرع واالرخص ومن ا
ـالـية...ام هل شـركـة كـاملـةالى شـركـة ربـحيـة ولـيس مـقتـرضـة من وزارة ا
رخص على يسمـح باستثمار هذه النقطة من قبل اخملـلص الكمركي ا
ان تـكـون عمـليـة الـشحن لـلبـضاعـة عن طـريق السـكك احلـديد قـانون مـلزم

للموانئ وهم في نفس الوزارة,
قطورة ان عائـقها الوحيد هوعـدم وجود سيارة السونار قـرب الشاحنات ا
ـا يؤدي الى حتـميل ونـقل وفحص ومن ثـمة حتـميـلهـاعلى شـاحنات فقط 

السكك احلديد...
رخصة رخـصة وغيـر ا لـفت للنـظران مكـاتب التخـليص الكـمركي ا ومن ا
ـنـافـذ احلـدوديـة وبـاالتفـاق مع تـقـود عـمـليـة فـسـاد كـبـيـرة جـدا في كـافـة ا
ـســتـورد من سـلع يـوازيه نـسـبـة ـوظـفـ وحـتـى مع الـتـجـار وهل حـجم ا ا

رسوم وجبايتها للدولة ..
حـقـا نـحن مع كل اجلـهود لـلـتـخلص مـن الكـثـيـر من الظـواهـر الـتي تـسبب
تاخرالـبلد ومنها الفساد ولم نسمع تـعريف كامل وشامل للفساد وما تقدم
ليس اعالن حـرب على الفساد بل معاجلة الفساد  اوال وقطع دابر عملياته
(فاقطـعو ايديهم) لـيس البتر الـقطع ابعاد اوحتـييد وتقـليص امكانـية الفعل
ـا تـقلـيص فـرص جناح فـقـطع الـطريق عن الـفـاسـدين ليس بـتـر الطـريق ا

الفاسدين 
بل وضع اليـة تعوق العـمل الفعلي احلـالي ...وليحارب من يـحارب الفساد

فسدين بشكل مباشر وسريع.. وا
{ مستشار ومحكم دولي

األقــلـيـة الـتـركـمـانــيـة وفي الـعـديـد من
ــثــيـرة ــنــاطق الــعــراقــيــة االخــرى ا ا
ـوصل وتــلــعـفــر نـحن لــلـجــدل مــثل ا
أيــضــا نــؤكــد الى احلــاجــة احلــيــويـة
لـلـتعـاون اإلقـليـمي ومـشاريع الـتـنمـية
يـاه والطاقـة وتأم االمن في مـجال ا

نطقة.  الغذائي في ا
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الـتطورات األخـيرة وحتسـ العالقات
بـ تركيا والعراق يجب أوالً أن يكون
بــتــتــويج تــوقــيع اتــفـاقــيــة لــتــحــديـد
ـائيـة  الـعراقـيـة مع تركـيا احلـصص ا
ضـمن اتفاقيات معلنة وصريحة ودون
ـعــاهـدات اي تــأجــيل عـلــيه تــوقـيـع ا
ـائي يـجب ـلف ا واالتـفــاقـيـات حـول ا
ان تــسـبق ايـة اتـفــاقـيـات أخـرى حـول
مــصــادر الـطــاقــة الــتي تـلــهث تــركــيـا
لــتـوقــيـعـهــا مع الـعــراق بـعــد اشـتـداد
اخلناق االمريكي على ايران والتضيق
االقــتـــصــادي االمــريــكي عـــلى تــركــيــا
بـسـبب صـفـقـة الـصـواريـخ الـروسـية 
ــلــحــة عــلى لــذا نــرى من الــضــرورة ا
الـعـراق ان يدخل بـوفـد تفـاوضي قوي
ــيــاه وفـرض مـع تـركــيــا حــول مــلف ا
ـائــيــة الن الــظـرف حــقــوق الــعــراق ا
الـسياسي والوقت لصالح العراق فهل
من اســتـجـابــة فـعـالـة لــلـدبـلــومـاسـيـة
ـرمى الــعـراقـيـة وتـســجـيل هـدف في ا
الــتــركي أم نــبـقى مــتــفــرجـ لــتــكـون
ـباريات في صالح تركيا على األرض ا
ــنــاخ الـــعــراقـــيــة??? والن تـــغــيـــرات ا
سـتكون أكثر فاعلـية في منطقة الشرق
االوسـط ومنهـا العراق الـتي يتوقع ان
تــتــعـرض الى مــواسم جــفـاف عــجـاف
ـياه ـلف ا وسـتـعـود تركـيـا لالبـتزاز 

وحينذاك نقول ""والت ح مندم"
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اربيل

شـــبه الـــكــثـــيــرون وضع الـــعــراق
بوضع لبنان ابان حروبه الداخلية
الـتي بــدأت في سـبــعـيـنــات الـقـرن
العـشرين ولم تخـمد نيـرانها كـلها
لالن وكـان تشـبيـهـهم صائـبا فـقد
خــرج لـبــنـان من حــرب بــخـريــطـة
تــوزعت فـيـهــا الـقـوى بـ االديـان
والـطـوائـف والـتي بـاتت في اكـثـر
من بـــلــد مـــلــتـــهب تــمـــثل الـــبــديل
ــان الـــوطـــني فـــيــمـــا تـــراجع اال
واالنـــخــــراط في الـــعــــمل احلـــزبي

قومية مـحتدة. لسـنوات سيطرت
الطـائفـية و الـعرقـية عـلى مفاصل
احلـيــاة في الـبالد و صــاحـبــتـهـا
حــروب شـــارك فــيـــهــا مـــقــاتـــلــون
مــــدفـــوعـــون لــــلـــتـــخــــريب خـــارج

بلدانهم.
فــــقــــد الــــشــــعب الــــعــــراقي بــــكل
مكـوناته الوف االفـراد غالبـيتهم
راحــــوا ضــــحــــيــــة اجلــــمــــاعـــات
ــســلــحــة وفــر عــشــرات االلــوف ا

للخارج طلبا للنجاة.

اعتقـد اجملتمع العـراقي ان ملفات
مـا بـعـد 2003 سـتــكـون مـكـرسـة
ــدد مـقــبـولــة لـتــصـفــيـة تــركـة و
ـارسات الـنـظـام الـسـابق وغـلق 
طـالت الـرافــضـ لـســيـاسـته ولم
يــكـن مــتــوقــعــا ان تــنــهــار االمــور
بـشــكل سـريع ومـكـلف كـمـا جـرى
فـقـد ذهبت االزمـة الـعراقـيـة بعـيدا
فـي غــــيــــهـــا لــــتــــضــــرب الــــسالم
االجـتـماعي وتـفـضي لنـزاع عـمره
اربــعـة عــشـر قــرنــا اضـافــة الزمـة
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بغداد

لـــو نـــظـــرنــــا إلى مـــا هــــو قـــائم في
مجتمعـنا العراقي وقـارنّا ما يحصل
عـلـيه مـواطــنـونـا من رعـايـة في هـذا
اجملـال نـكـاد نـصـطـدم بـواقع بـائس
ضــعـيف مــغــايـر تــمـامًــا وبـعــيـد عن
أشــكـــال نــظـــام الــتـــامــ الـــصــحي
والضمان االجـتماعي والـرعاية التي
ـــواطــنـــون في دول يـــحـــظى بـــهـــا ا
ـتقـدّم. لسـنـا نخـتلف بـشأن الغـرب ا
االخـتالف في طـبـيـعـة وشـكل الـبـشر
فـي بالدنـــا ومـــا هـــو قـــائم في هـــذه
البلـدان السعـيدة بحـظوة مواطـنيها
بـنظـام اجـتمـاعيّ مـتقـدّم مـوحّد ومن
دون تــمــيــيــز يــؤمّنُ احلــيــاة بــشــكل
مـــحــتــرم ومــعــزَّز ولـــو في مــتــوسط
صوره. لكنّنا سوف جند بالتأكيد أن
ال مــجـال لــلـمــقـارنــة به مع نــظـامــنـا
ــــتـــرنّح االجـــتـــمــــاعي الــــبـــائس وا
تـعـثّـر في أبسط صـوره. حـتى ما وا
تـقوم به دوائـر الـرعايـة االجـتمـاعـية
الــتــابــعـة لــوزارة الــعــمل والــشـؤون
االجـــتــمـــاعــيــة مـــا تــزال اإلجــراءات
تابـعات والـتعلـيمات الـتي تصدر وا
في صورها البدائية من حيث مسألة
الـــتـــفـــاعـل مع حـــاجــــات الـــشـــرائح
ــشــمــولـة بـه. ومـثــله األسـس الـتي ا
ـوظفي يـقـوم علـيـهـا نـظـام التـقـاعـد 
الدولـة بـسبب مـا يعـانـيه من فوضى
وسوء تـنظيم واجـتهـادات شخـصية
في تـفـسـيـر الـقـوانـ والـتـعـلـيـمات.
نــاهــيك عن حــرمــان شــرائح كــثــيـرة
تعاني من البطالـة ومن سوء معيشة
ضـمن عـوائل ال تتـلـقى أيـة مـعـونات
من الـدولـة. ويــكـاد الـتـعب واإلرهـاق
والغمّ يالحـقـها في الـبـحث عن لقـمة
ة بـالـرغم من طفـو البالد عيش كـر
عـلى بـحـيرات مـن النـفط إلـى جانب
ـوارد الطـبـيـعـيـة الـنادرة غـيـره من ا
الــتي تــدرّ أمـواالً طــائــلـة وال يُــعـرف
واطن في مصـيـرُها. عـندمـا يـشعـر ا

مواطنيـها يجدُّ زعـماؤُها ويجدّدون
مــسـاعــيـهم إلجــراء مـراجــعـة دوريـة
ومـنـاقـشة الـوسـائل والـكـيـفـيـة التي
ــكن بـهــا تـطــويـر نــظـام الــضـمـان
االجــتـمــاعي لــلـمــواطن بـالــتـنــسـيق
والـنـقـاش والـتـفـاوض مع الـنـقـابات
ـنـظـمـات الــتي تـمـثل كـافـة فـئـات وا
اجملـــتــــمع ولــــيس الــــعـــامــــلـــ في
مؤسـسـات الدولـة والـقطـاع اخلاص
فـحــسب. وهـذا الــبـرنـامج الــطـمـوح
يــشــمل الــعــاطـلــ والــبــاحــثـ عن
ــرضى والــطـلــبـة وســائـر الــعـمل وا
ــواطـــنــ طـــبـــقــات اجملـــتــمـع من ا
تجنّس على السواء. وهذا جزء وا
ــــواطن فـي أعــــنــــاق من حــــقـــــوق ا
حــكــومــاتــهم وزعــامــاتــهـم. وإالّ مـا
جـدوى هذه الـزعـامـات وسيـاسـاتـها
إنْ لم تــصبْ اســتـراتــيــجـيــاتُــهـا في
إســـعــــاد شــــعـــوبــــهم ورفــــاهــــتـــهم
وراحتـهم! وهذا هـو الفـرق في سموّ
ــتــقــدّم اســتــراتــيــجــيـــات الــغــرب ا
واحترامه للبشر فوق أراضيه مقابل
أشـكـال الـتـخـلّف الـقـائم في بـلـدانـنا
ــنــطـــقــة وبـــالــذات في بـــلــدنــا فـي ا
الـــعـــراق في الــســـنـــوات الــعـــجــاف
األخيرة. فـهم يبـحثـون عن كلّ جديد
إلصالح نـظــام الـتـأمــ االجـتـمـاعي
ا فيها اإلحالة على جلميع الفئات 
ــوظـــفــ في ـــعــاش لـــلــعـــمــال وا ا
الـقــطـاعــ الـعـام واخلــاص. ويـكـاد
ـوضــوع بـالــذات يـشــكل أحـد هــذا ا
ــــوجـــبــــة في إســــقـــاط األســـبــــاب ا
احلكـومات واألنـظمـة في هذه الدول
ـــتــقــدمــة في حـــال عــدم إيــفــائــهــا ا
بالـتزامـاتـها جتـاه شعـوبهـا في هذا
ـضــمـار إذ تـســتـخـدمه الــنـقـابـات ا
ــنــظــمـــات سالحًــا بــوجه وبــعـض ا
حــــكــــومــــاتـــــهــــا وإداراتــــهــــا حـــ
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تـحضّـرة واحملتـرِمة تسـعى الـدول ا
ـواطنـيهـا بتـقد كلّ (بكـسر الـراء) 
مــا يــســـاهم ويـــعــمل عـــلى تــلـــبــيــة
احـتيـاجـاتهم والـسـهر عـلى راحـتهم
بـأســالـيب وطـرق تــلـيق بـهـم كـبـشـر
وكـأفـراد في مــجـتـمـعـات مـتـمـاسـكـة
حتــظى بـــاحـــتــرام قـــادة بـــلــدانـــهــا
وزعمـائهـا وسـاستـها. وهـذا ينمّ عن
الـقـيـمــة الـعـلـيـا لـلـسـلـوك اإلنـسـاني
واحلــضــاري ومـــدى الــتــفــاني لــدى
احلــكـــومـــات عـــنـــدمـــا تـــعــمـل هــذه
ـنـظـمات بـالـتعـاون والـتـواصل مع ا
واألحزاب معًـا من أجل ضمـان حياة
أفـضل وعـيش مـرفّه لـلـمـواطنـ من
دون تــمــيـيــز أو تــقــاعس. والــسـبب
لـكـون مـثل هـذه الـدول تـعـرف قـيـمـة
اإلنـسـان وتــقـدّر وجـوده كـفـرد آدميّ
مخلوق فوق ترابها لغاية أسمى من
قــــبل اخلــــالـق. ومن ثـمّ ال بـــدّ إلدارة
هـذه الــدول وزعـامـاتـهــا من تـكـثـيف
جهـودها والـبـحث عن أفضل الـسبل
إلسعاد مواطنيها. وهذا ما فتح باب
ـتقـدمة لـتولّي التـنافس بـ الدول ا
ـتـقـدمـة في سـلّم الـشـعـوب ـواقع ا ا
األكـــثــر ســعـــادة ورفــاهــة ســـنــويًــا
وكـأنـهـا تتـبـارى لـبـلـوغ هـذا الـهدف
األسـمى. وبـالـتـأكـيـد ال مـجـال لـذكر
الــشـــعــوب اإلسالمـــيــة والـــعــربـــيــة
واألفـريـقـيـة ودول الـعـالم الـثـالث أو
تـلك التـي اعتـدنـا تسـمـيـتهـا بـالدول
ة" عـفوًا الـنامـية بـالرغم من "النـا
غــزارة ثـرواتـهــا الـطـبــيـعـيــة وكـثـرة
والداتـها الـبـشـريـة وسعـة أراضـيـها
الــصـــاحلـــة لـــلــزراعـــة ولـــلــتـــربـــيــة
ــثـله هـذا ـا  احلــيـوانـيــة. ونـظــرًا 
ــوضــوع من أهـمــيــة ويــشـكــله من ا
ـتـقـدمة حـسـاسيـة بـ احلـكـومات ا
في الـسـلــوك احلـضـاري واإلنـسـاني
والعـلمي واالقـتصـادي واالجتـماعي
وســـائــر مـــضــامـــيــر احلـــيــاة وبــ

يشكّلون احلـكومة العمـيقة اخلارجة
عن سـلطـة الـدولـة غارقـون في بـحار
ـال الـفــسـاد وبـأيــديـهم الـســلـطـة وا
ـواطــنـ ـكــاسب وحــتى أرزاق ا وا
الــذين يــخــشــون عــلى حــيــاتــهم من
ـيلـيشـيات بطش الـفئـات الضـالة وا
الوقحة التي تتصدّر الواجهة.  ولنا
ـواطـنـ أن نـسـأل الـكـثـيـر: كم من ا
ـــتـــقـــاعـــدين يـــنـــالـــهم الـــغـــ في ا
احــتــســاب مــرتــبـاتــهم الــتــقــاعــديـة
والــطـــريــقـــة غــيـــر احلــضـــاريــة في
تــقــاضي اســتــحــقــاقــاتــهم? وكم من
الـعـامـلــ خـارج مـؤسـسـات الـدولـة
الرسـميـة يلـحقـهم الظـلم واإلجحاف
بـــســـبب غــــيـــاب نـــظـــام الـــضـــمـــان
االجـــتــمـــاعي والــصـــحّي وأيّ شيء
ــــكن أن يــــســــاعــــدهم فـي إعــــالـــة
أنفـسـهم وأسرهم في حـالـة فقـدانهم
ألعمـالهم ووظـائـفهم أليّ سـبب كان?
وكم مـن الـــــعــــــامـــــلــــــ في دوائـــــر
ــنـــظــمــات الـــدولــيـــة والــهـــيــئــات ا
الـدبــلـومـاسـيـة يــشـكـون عـدم وجـود
قوان حلـمايـتهم ومن غـياب لوائح
تنـظم عمـلهم وحتـفظ استـحقـاقاتهم
في مــواصـلـة الــعـمل وحــ اإلحـالـة
ـعاش بال مستحقات القسرية على ا
في حالة بلوغهم الـسنّ القانونية أو
أليـة اسبـاب حتـول دون مـواصـلـتهم
الوظـيفـة بعـد سنوات من الـعمل في
أوسـاطـهـا. هـذا إضـافـة إلى احلـيـرة
في تــطـبـيق الــقـانـون الـذي يــنـطـبق
عليهم احمللّي أو العائد للجهة التي
يـعـمـلـون لــصـاحلـهـا? فـهل سـيـنـتـبه
ــعــنــيــون بــشــمــول جــمــيـع فــئـات ا
ـراجــعـة الــشـعب الــعـراقـي في ظلّ ا
الـقــائـمـة لـلـقـوانــ الـتـقـاعـديـة ومـا
يـخـص الـضـمـان االجــتـمـاعـي لـغـيـر
ــضــمــونـ بــهــذا الــنـظــام لــغــايـة ا
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ـوظف هـنـاك قـوانـ دولـيـة تـمـنح ا
تـابعة سـتقيـل حقوقًـا تسـمح له  ا
العـمل في مـشروع مـستـقلّ بدعم من
الـدولة الـتي تـسـانـده وتـدعـمه حتى
اسـتــقـراره في الـعــمل اجلـديـد. وكلّ
هذا مجانًا حـيث يجد حتت تصرفه
مــتــطــوعـ في الــقــطــاع احلــكـومي
جـاهزيـن إلرشاده نـحـو الـعـمل الذي
يـنـاسب قـدراته وكـفـاءته عـبـر ورشة
تـدريبـيـة تـتـيح له التـأقـلم والـتـكيّف
ـقــدمـة له. مع الــوظـيــفــة اجلـديــدة ا
وهــذا الـنـظــام مـتـاح لــلـجـمــيع عـبـر
الـتـســجـيل االلـكـتــروني لـلـبـحث عن

الــغـرب بــالـقــلق من الـتــدابـيــر الـتي
ـواطـنـة تـسـتـهـدف حــقه في عـيش ا
بــكـرامـة يــجـد مَـن يـقف إلى جــانـبه
ويتـحـمّل مسـؤولـية إيـصـال مطـالبه
ومـشــاكـله بـطـرق مـخـتــلـفـة ولـكـنـهـا
حـضـاريـة تـنمّ عن عـمق الـفـهم لـدور
ـكن أن تلقاه هذه من واطنة وما  ا
صـدى لـدى اجلـهـات الـتي تـديـر دفّة
الـبالد والتي تـخـشى عـلى مواقـعـها
من تـذمّر مـقـبول ومـعـقول ألصـحاب
ـدافـعـة عن هـذه الـشـأن. فـاجلـهـات ا
ــتـــضــرّرة في نـــظــرهم الـــشــرائـح ا
جتـيـد إدارة اللـعـبـة وكيـفـيـة تـوجيه
ــعــنــيــة صــوب حتــقــيق اجلــهـــات ا
ـطــالـبـات الــشيء الـكـثــيـر من تــلك ا
ناشدات. وهـذا ما ال جنيده نحن وا
في بلدنا. بل نفتـقر ألدنى مستويات
الـعــمل والـتــنـسـيـق في هـذا اجملـال.
ولــهـــذا نـــلـــحظ عـــدم خـــلــوّ بـــرامج
ـتـنـافـسـة عـلى احلـكم من األحـزاب ا
برامج تخصّ أو تـتطـرّق حصرًا إلى
مــواضــيع الـــرعــايــة االجــتـــمــاعــيــة
والـضـمان الـصـحّي لـلـجـمـيع بـهدف
كـسب الـناخـبـ إلى جـانـبـهم. فـهذا
ـــوضـــوع بـــالـــذات يـــشــكّـل إحــدى ا
الـــركــائـــز األســاســـيــة في الـــبــرامج
االنـتـخـابيـة لألحـزاب والـتـنـظـيـمات
ــتـقــدم وحــتى لألفـراد في الــغـرب ا
ـتنافسـون على احلكم . وا ستـقلّ ا
مـن أحــزاب ومــنـــظــمــات ونـــقــابــات
وأفـــراد ال يــــخــــذلـــون فـي الـــغــــالب
نــاخـبــيـهم الــذين يـحــاسـبــونـهم في
حـالـة اإلخــفـاق بـتـطـبــيق الـبـرنـامج
االنـــتــخــابـي. فــاإلخـــفــاق في أيّ من
ـقطـوعة للـناخبـ يقابـلها الوعود ا
صـــدّ واعــــتــــراض ومــــقــــاطـــعــــة ثمّ
ـشـروعـة إمّـا الـرضــوخ لـلـمـطـالـب ا
بـــتــنــفــيــذ هــذه األخــيــرة أو بــحــمل
احلــــــــكـــــــومــــــــات واإلدارات عــــــــلى
االســـتــقــالــة. وهــذا مـــا يــحــصل في
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من خبرتي في العمل يطيب لي نقل
مــجــمل هــذه الــهــمــوم إلى اجلــهـات
ــعـنــيــة في إدارة الـبـالد مـتــمـثــلـة ا
بـــالـــرئـــاســـات الــــثالث والـــقـــضـــاء
ـلف والـسـلـطـة الـرابـعة إليـالء هذا ا
ما يـحـتاجه مـن اهتـمام بـالغ بـسبب
مـعـانـاة شـرائح كـثـيـرة في اجملـتـمع
الــعـراقي من تــداعـيــات خـطــيـرة في
الــبـحـث عن لـقــمــة الـعــيش وكــرامـة
فقـودة. فيـما سـاسة البالد احليـاة ا
وزعماء األحـزاب وأتباعُ كـتلهم ومَن

الــعــمـل في غــالب األحــيــان أو عــبــر
دوائــر مـشــابـهــة مـنــتـشــرة في مـدن
همّ ومناطق عديدة من البالد. ومن ا
هـــنــا في هـــذا الــبــرنـــامج أن يــجــد
الـعاطل عن الـعـمل مـا يوفـر له لـقـمة
الـــــعــــيش ولــــو فـي أدنى صــــورهــــا
ومقبولـيتهـا اجتماعـيًا.  لذا جتد أنّ
مـعــظم الـدوائـر احلــكـومـيــة ومـعـهـا
منـظمـات ونقـابات مـتنـوعة األهداف
ـراجع فـي سـبــاق مع الـزمن وفي وا
ســــعي حـــــثــــيث لــــتـــــقــــد أفــــضل
اخلـيـارات واخلدمـات لـلـعـاطـل عن
سـاعدتهم فـي البحث عن العـمل أو 
وظـــيـــفـــة تـــؤمّـن حـــيـــاتـــهم. وهـــذه
احلـــقــوق تــضــمــنــهــا قــوانــ هــذه
الـبـلدان الـتي تـتـولى تـقـد حـساب
عسير في حالـة خرقها أو جتاوزها.
ولـــــعلّ أحــــدث مـــــا صــــدر من هــــذه
الــقـوانــ في فـرنــسـا ودول غــربـيـة
أخــرى مـــثـــيالتـــهـــا مـــنح احلـــريــة
ـتاحـة لشـركـات القـطاع والوسـائل ا
اخلـاص الـتي تـديـر دفـة اقـتـصادات
تـقـدمـة بجـدارة في مـسـالة الـدول ا
اخـــتــيــار نـــوع الــتــدريـب وتــطــويــر
اجلـانب االحــتـرافي في الـعــمل عـبـر
وســائل الــكــتــرونــيــة حــديـثــة ودعم
ـتـقـدّم بـتوفـيـر مـكـاتب اسـتـشـارية ا
متـجـددة األفكـار والـتطـور مع تـطور
الزمن واآللة والـهدف. وقد القت هذه
الــوســائل احلــديــثــة أصــداء طــيــبـة
وسط العامة وخلقت سوقًا متنافسة
في الـعـمل وفي تـطـوّر آلـيـته وصوالً
لـتـحـقـيق نـتائج مـرضـيـة لـلـجـانـب

ـتـعــاقـدين ولـلـدولــة عـلى الـسـواء. ا
ولـنـا أن نـتــسـاءل ونـحن في ظـروف
ـــتــأرجـــحــة بـــ الــفـــســاد بالدنــا ا
والـــــتـــــخـــــلّـف وصـــــراع األحـــــزاب
ــيـــلــيــشــيــات من أجل اقــتــنــاص وا
ـنـاصب وغـيـاب األلـفـة ـكـاسب وا ا
والــثــقــة بــ الــدولـة وحــكــومــاتــهـا
تـالحقـة الفـاشـلة في تـأمـ أبسط ا
مستلـزمات اخلدمات اإلنـسانية: هل
كـن اعتـمـاد شيء من نفـحـات هذه
ــتـطـورة ولـو بـوسـائـلـهـا األنـظـمـة ا
ـا يـحـقق حـقـوق الـعـامة األولـيـة و
واخلــاصــة بــكــرامــة بــشــريــة تـلــيق
بـأبـنـاء حـضـارات سـادت الـعـالم في
يـوم من األيـام حـتى أصـابـهـا الـقـهر
والظلم واحلـرمان والتـعسّف بسبب
فساد الذ وتراجع األخالق وفساد
منوعات وشرعنة الساسة وتفشّي ا
ـال العـام من فـئـات مشـاركة سرقـة ا

في السلطة?

ضمن الـتيـارات التي ال تـعمل على
اساس عقائدي روحي.

اننا اذ نكن االعتزاز لكل الشعوب
ذاهب والعقائد التي ونحترم كل ا
ــشـرف نــعــتـز و تــعـمـل لـلــسالم ا
نـــــــدرك بـــــــأن بـالد الـــــــرافـــــــدين
وقوميـاتها و مـعتقداتـها هي مثال
يقتدى به وال يجوز ان تمر عملية
حتـول جتـربـته النـتـاج انـتـكـاسات
دون ان تشخص االسباب ويسارع

لعالجها.
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ان الـــتـــبـــدل االســـاس واالخـــطـــر
ـعـارك ى في ظالل دخـان ا الـذي 
ـواجـهات فـي بالدنا الـكـبـرى و ا
نـطـقة ـؤثـرات التي عـصـفت بـا وا
وارتـدت عـلـيـنا هـو تـثـقـيف الـفرد
واجلـــمــاعــة بــشـــكل و مــضــمــون
خطيـرين فالبـلدان ومنـها العراق
ـغـادرة قـائـمـة الـذي كـان يـسـتـعـد 
الـبــلــدان الــنــامــيــة لــيــشـكـل قـوة
اقــلـــيــمـــيــة يــحـــسب حــســـابــهــا
تـــراجـــعت فـــيه عـــنـــاصـــر الـــقــوة
ستدامة واعتقد ان ال مانع ابدا ا
من ان يـــكـــون الـــعـــراق مــثـل هــذه
القوة خارج اطار مـنظومة النظام

السابق.

ان التقيف الذي اتى ثماره السامة
لالسف حول البالد لسوق حتشى
ـــنــتــوجــات الــغـــيــر و تــســحب
ــالـيــة لــلـخــارج فـلــقـد مــواردهـا ا
عطلت الصناعـة الوطنية وحجمت
الــزراعـــة وامــتــدت يـــد الــتـــأثــيــر
اخملـرب لتـطال الـعقـول التي تـمد
الــثــقـافــة الــعــراقــيــة بــالــتــجـدد و

الدوام.
لـــقــد انــتـــعــشت خـالل الــســنــوات
اضـيـة ظـواهـر الـعنف الـقـلـيـلـة ا
لـتـسـجل ارقـامـا مرتـفـعـة وانـواعا
من اجلرائم الشخصية والوطنية
ولم تــــدخـل في مــــجــــال الــــبــــحث
االجـــتــمـــاعي لـــلـــحــد مـــنـــهــا وال

السيطرة عليها.
كما و شهد الفكر الديني عند قسم
كـــبـــيـــر من الـــقـــطـــاعـــات هـــويـــة
استقواء خاصة مع موجات الفكر
الــذي يـــؤلف و يـــوظف الـــقــصص
صالح التي والتفسيـر من حيث ا
جلب عـدم السيـطرة علـيها سـمعة
تشوه الـرسالة االسالميـة السمحة
ــسـاوة الـتي تــنـادي بــالـعــدالـة وا

والتقى.
ان اخملـاض االكــبــر الـذي تــعــيـشه
بالدنـــا ومـع بــروز جـــيـل جـــديــد

لـيس من الـقيـادات الـنزيـهـة وتلك
ــــتــــشــــددة وحــــسب بل اجلــــيل ا
اجلـديد الـذي بدأ يـعـرف تفـاصيل
احلـــيـــاة وال يــلـــمس مـن يــغـــذيه
واطـنـة بـحـيث يـنشـأ طـبـيـعـيا بـا
وفق قــيـم تــراعــيــهــا اجملــتــمــعـات
الـقـريـبـة مـنـا و احملـصـنـة الـى حد
افــضل مـنه عــنــدنـا ســيـكــون بـ
خيارات لـها مرارة العـلقم فأما ان
يـنــخـرط ضــمن اخلــراب مـخــتـارا
لـنـفـسه احلـشـر ضـمن فـئـة تـبـحث
عن مـصـاحلـهـا الــضـيـقـة النـهـا ال
تــلــمس ثــقــة بـقــيــادتــهــا وامـا ان
يــخـــتــار الــهـــروب جملــتـــمــعــات ال
تفرض عليه اال احترام خصوصية
االخــريـن وتــضـــمن له احلـــيــاة و

االسهام البناء فيها.
باالمس كنا اغـلبنا ضـحية نظام
شـمـولي مـغـامـر تـسـبـب بـكوارث
طـالـتـنـا واجلـيـران خـسـرنـا فـيـها

الدماء واالموال.
ـصـلـحـة من نـخـسر و الى الـيـوم 

ماذا يفضي هذا التأكل البطيء?
ان كـنـا الـيـوم ضــحـيـة فـمن الـذي

يضحي بنا?

كتب السياسي للحزب { سكرتير ا

دهوك 
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