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UI¡» ∫ الكاتب خالل لقاءاته باعالمي في السليمانية
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يـــــــوم االثـــــــنـــــــ  الـــــــثـــــــاني
والعـشرون من مـايس ( مايو )
2017  وصــلتُ الـســلــيـمــانــيـة
قــــادمـــاً مـن بــــغـــداد .تــــوقــــفتُ
ســاعـات قــلـيــلـة في دار االديب
فالح زنگنه في كركوك .وصلت
الـسـلـيـمـانـيـة مـسـاءً .واخـترتُ
االقامة في فندق بشارع كاوه 
شـارع مـولوي . النـهـما قـريـباً 
ة  حيث في السليمانية القد
الـبــيـئـة الـشــعـبـيــة من مـطـاعم

ومقاءه وزوار.
كان من شجعـني على القدوم 
االعالمــيـان الـصـديـقـان :بـاسل
اخلـــــطــــــيب و عـالء الـــــرحـــــال
.واعـتـبــرهـمـا(راعـيــا الـسـفـرة)

.بـصــحـبـتي  يــومـهــا  كـتـابي
:حوار احلضارات  ومـجموعة
من مـنشـورات مكـتـبتي..مـكتـبة

الدار العربية للعلوم..بغداد .
كان ذلك قبل 30 شهراً تـقريباً.
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صــبــاح الــســبت  الــســابع من
ايـلـول اجلـاري  كـررتُ زيارتي
لـلــسـلــيـمـانــيـة  بـعــد مـرور مـا
يـقـرب من سنـتـ ونـصف على
الـــــــزيـــــــــــــــــارة االولـى. كـــــــان
الـشــوق والـضــرورة لـزيــارتـهـا

يكبران .
ومن قلب السليمانية  من قلب
عاصمة االمارة الـبابانية  كان
ـضـاف الـقـادم احلث االخـوي ا

من الصديق احلميم :
باسل اخلطيب وعالء الرحال .
وفـي وقـت الحق  انــــــــضـــــــمت
ــذيــعــة الــيــهــمــا االعالمــيــة وا
الـقـديــرة سـهـام مــصـطـفى ( ام

رضوان ) .
وهـكــذا كـنتُ صــبـاح الــسـبت 
الــســـابع من ايـــلــول اجلــاري 
اتوجه الى السليمانية  واحط
الــــــــــــــرحــــــــــــــال فـي دار االديـب
الـــــصــــــديق فـالح زنـــــگـــــنـه في
كــركـــوك واســتــراحـــة لــبــعض
الـــوقت مع ايــــداع   نـــسخ من
كــــتـــابـي لـــدى الـــصــــديق فالح
لتوزيعـها في كركوك  الواصل

السفر بعد ذلك.
 الـصـديق اخلـطيب بـانـتـظاري
فـي هـــذه الـــســـفـــرة  كـــمـــا في

سفرتي السابقة 
كنتُ اهـدف الى تفـعيل عالقات
ــة  وبــنـاء اسـس عالقـات قــد
جــديـدة .والــلـقــاء مع رمـوز من

الوسط الثقافي الكردي .
 وتــــوزيع كــــتــــابي اجلــــديــــد :

شواطئ الذاكرة .
وبـنـسـبـة كـبـيـرة من الـنـجـاح 
حـقـقتُ مـا عـزمتُ عـلـيه.واحـمد

الله واشكره على ذلك .
وصــحـبــني في هـذه الــسـفـرة 

أيضاً  كتاب :
كابوس ليلة صيف..للفيلسوف

العراقي الهيتي
د.طه جزاع .

وطـــوال طــريق الـــســفـــر  كــان
الــــــصـــــــديق االعـالمي بـــــــاسل
اخلــطـيـب  يـتــابــعـني : طــيــفـاً

وصوتاً  .
وصــلتُ واقـمتُ في فــنـدق عـلى

ضفة شارع كاوه .
بعد اقل من نـصف ساعة  كان
االعالمـي الــكـــبـــيـــر الــصـــديق
بــاسل اخلـطـيب يــهـاتـفـني من
اسـتعالمـات الفـندق الـذي اقيم
فيه .والتقيه مرحباً وشاكراً ..
وهــكـذا كــانـت اول نـســخــة من
كـتـابي (( شـواطئ الـذاكـرة )) 
تُـــــهــــدى لــــلـــــصــــديـق بــــاســـل

اخلطيب .

بــعـــد وقت قـــصــيـــر  كــنتُ في
صحبتة  . ليبدأ جتوالُنا  .

ولـنقـول للـسـليـمانـية اجلـميـلة
:مــــــــســــــــاء اخلـــــــيــــــــر..طـــــــاب
..ايـــــتـــــهـــــا االمـــــيــــرة نـــــهــــاركِ
البابانية.وبالكردية نقول لها :

بي خير هاتي 
مــســـاء الــســبت  الـــســابع من
وبــعـد اقل من ايــلـول اجلــاري 
ساعة على وصولي مدينة

الــــســــلـــيــــمــــانـــيــــة  كــــنت في
ـة من الـصديق مـصـاحـبـة كـر
الــــــرائع بــــــاسل اخلــــــطــــــيب 

اجتول في السليمانية .
يـــنــبــغي االقــرار  ان االعالمي
باسل  على درايـة الفتة لـلنظر

دينة واسواقها.  بشوارع ا
طاعمـها ومقاهيـها..وليلها و

 ان كان فيها ليل!! 
والنـه واضـع بــــــــــرنــــــــــامـــــــج
حتـركاتي  فـقد تـركتُ التـنفـيذَ
لـــه. ولــــم اتـــــــــــــــــــــــــــــــــدخـــل اال

قترح ما.. .. قليالً
تـــوجه بـــنــا الـــصــديـق  بــاسل

نحو مقهى محدد.
هـــنــاك الـــتـــحق بــنـــا االعالمي
الـصــديق عالء الـرحـال.وكـانت
الـنـسـخـة الـثـانـيـة من كـتـابي 
هندس تُهدى للعزيزالرحال  ا

بدع .  الزراعي ا
وقـد اسـتـقـر في الـسلـيـمـانـية .
مــا تـــبــقى من  بـــرنــامج لــيــلــة
الــــســــبت عـــــلى االحــــد  كــــان
متنوعـاً.  عدتُ للفـندق..للراحة
 ولالسـتـعـداد لـتـنـفـيـذبـرنامج

اليوم التالي .
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صـبــاح يـوم االحــد  تـوجــهـنـا
نحو راديو دجلة.

هــنـاك كـانت في اسـتـقـبـالـنـا  
ــعـاضــيـدي االذاعـيــة ضــحى ا
عروف واخملرج رشوان فؤاد ا
.ومـن خـالل هـــــــــذه االذاعــــــــة 
ـــذيــــعــــة ضُــــحى  وتــــقــــد ا

ـسـتــمـعي االذاعـة عن حتــدثتُ 
جتـــربــتي الــكــتـــابــيــة وهــمــوم

ثقف العراقي. ا
تـــوقــفتُ عـــنــد جــديـــة ونــشــاط
ـعاضـيدي  االعالميـة ضحى ا
حـــــــيـث حـــــــاورتـــــــنـي بـــــــوعي

وانسيابية.
نـحـو مـؤسـسـة جـ ( احلـيـاة)
حــ اجـتـزتُ الــبـاب اخلـارجي

ؤسسة  لهذه ا
تـذكـرتُ انــهـا الـزيـارة الــثـانـيـة
ـــؤســســة الــتي تــعــني لــهــذه ا

بكتب التراث والوثائق .
وفــيـهــا قـسـم لـتــجـلــيـد الــكـتب
ــة ومـــعــاجلـــة الـــكـــتب الـــقـــد

تضررة .  وا
ـــؤســـســة الـــتـــقـــيـــنـــا مـــديـــر ا
الــــكـــــــــتــــبي االســــتــــاذ رفــــيق
صالح.وخرجنـا مـــــــنه بحزمة

ؤسسة. كتب مهداة من ا
في مــركــز ســــــــردم تــوجــهــنـا
بـــعـــد ذلك نـــحـــــــــو دار ســردم

(العصر ) 
الــصـــديق بــاســــــل اخلـــطــيب

وأنا . 
هناك قـابلنا مـديرالدار االستاذ
آزاد الـــبــرزجنـي . ودار حــديث

ثقافي متنوع.        
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هــذه الـلــقـاءات   تــوثــيـقــهـا
بـالصـور. وفي جمـيـعهـا  كنتُ
بــصــحــبـــة وداللــــــــة االعالمي
ـــــــــبــدع  والـصـديق الـرائع ا

باسل اخلطـــــــــيب .
وفـي جــمـــيـــــــــــعـــهــا ايـــضــاً 
اهـــــديـتُ كـــــتــــــابي ( شــــــواطئ
ــؤســسـات ـدراء ا الــذاكــرة )  

الذين قابلتهم.
انـهـيـنـا الـقــسم الـصـبـاحي من
بـرنـامـجـنـا لـيـوم االحـد الـثامن

من ايلول 2019.
ينتـظرنا بـرنامج من وزن ثقيل

 مساءً .
عدتُ للفندق..
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بيروت

التي دأب عساكـرها على االنقالب
على اوضاع حكوماتهم وانظمتهم
ورفــاقــهم بـداعـي الـتــغــيـيــر نــحـو
االفــضل فـاذا بــاالمـور تــخـرج عن
الـســيـطــرة وتـنـحــدر االوضـاع من

سئ الى اسوأ.
وال يـشذ الـعراق عن هـذه النـتيـجة
منذ 14 تموز 1958 وحتى اليوم
ــــ حــــيـث مــــازال بـــــعض احلـــــا
يتمـنون وقوع انـقالب عسكري في
ـرحـلة بـغـداد يـطيـح بـسـيـاسيـي ا
ويـطرد االحـتالل ويـحقـق السـيادة
الناجزة مـتناس ان االحتالل اذا
خــرج من الــبــاب عــاد ســريـعــاً من

الشباك. 
كمـا ال تشذ عن هـذه القاعـدة مصر
التي انقلب فيهـا عبد الناصر على
نـظــيـره الــلـواء مــحـمــد جنـيب في

قــيـادة ثـورة يــولـيـو 1952 ثم قـام
ـشــيــر عــبــد الــفــتــاح الــسـيــسي ا
ـفـتـرض بـانــقالبه عـلى الـرئـيس ا
انـتـخابـياً مـحـمد مـرسي مـثلـما ال
تـشـذ  اجلــزائـر عن الـقــاعـدة الـتي
انـقـلب فـيـهـا هـواري بـومديـن على
رفـيقه في حـركة الـتحـرير الـوطني
احمد بن بلة وما شهده اليمن من
انقالب عـبد الله الـسالل على حكم
االمام بـدر ومـا شهـدته تونس من
انـــــقالب (أبـــــيض) ادى الـى عــــزل
زعيم االستـقالل احلبيب بـورقيبة
ومـا شـهده الـسـودان من انـقالبات
ـشـيــر جـعـفـر الــنـمـيـري تـوجــهـا ا
ـذبـحـة شـمــلت قـوى وطـنـيـة في

طليعتها الشيوعيون. 
كــمـا ال تــخـتــلف كـلــيــا عن انـقالب
الـعـقيـد مـعـمـر الـقـذافي عـلى حـكم
لك ادريـس السـنوسي الـذي فرط ا
به الـــلــيــبــيـــون بــعــدمــا ضـــلــلــهم

اكثـر من اقـتـرانـهـا بـالـعـمل الـفـعال
وتـصاعـد االداء عـلى وفق قــــــواعد
اسـتـراتيـجـيـة فضال
عن اصـابـة قـيـاداتـهـا
بـهـستـيـريا الـشـكوك
ا يعـــرف والشروع 
(الــــــثـــــــــــورة تــــــأكل
ابناءها) وتنتهي الى

انقالب اخر.
وال يـدّخــر فـؤاد مـطـر
جهـداً في جمع مادته
مـن كل الـــبــيـــادر فال
يـعـتـمـد عـلى الـذاكـرة
حـــــسب بـل يــــغـــــني
احلــــــصـــــــاد عــــــبــــــر
الــــقــــنــــوات احلــــيــــة
االخــــرى كـــاالرشـــيف
ــــــــــــــــذاكـــــــــــــــرات وا
واالتصـاالت والصور
ــؤلــفــات حـتى ان وا
الـقــار يــجــد نــفـسه
امام مكتبـة اتصالية
تـــواصـــلـــيـــة تـــخص
مــوضـوع الــكـــــــتـاب

ومحتواه . 
وتــلك صــنـعــة مـؤلف
دؤوب ال حتــــــــــــــــــــول
الـــــتـــــحـــــديـــــات دون
مـثــابـرة يـتـصف بـهـا
وآمــال يـعــلق عـلــيـهـا

مشاريعه التأليفية.
ومـــــــــن هـــنــا جنـــــــــــــده يـــخــرج
ـؤلـفــــــــــات عـلـيـنـا بــاسـتـمـرار 
ذات عناوين صادمة ومضامـــــــــ
جتمع بـ التحـليل والـتوثــــــــــيق
حلـــقب عــربــــــــــــيــة مـــبــــــــــــهــرة
عـــــــــــلى حــــد وصـــــــــف الـــريس
الــذي يـأســــــــــف الن (وطـنه الــقـلم
والــــذاكـــــرة قـــــــــــــبـل ان تــــبـــــهت
ألـــــــــوانـــــــــــــــــهـــــــــا وتـــــــــــــــــزداد

ثقوبــــــــها). 
وال آتي بــجـديــد اذا قــلت ان كــتـاب
(عـسـكـر سوريـا واحـزابـها) وثـيـقة
ـطــالـعـة حـيــة تـسـتــحق االطالع وا
بــدقــة الســتــخالص الــعــبــر مــنــهــا
واسـتــمـكــان عالمــــــات الــداللـة في
حـــوادثـــهــا بـــغـــيـــة االفــــــــــادة من
الـتـجـربـة بحـيث ال تـتـكـرر االخـطاء
وال تـرتـكب اخلـطايـا ضـد الـشـعوب

واالوطان. 

ال اقــوم بـزيــارة بـيــروت عـادة اال
ويـفـاجــئـني الـكـاتب الــكـبـيـر فـؤاد

مطر باصدار جديد .
ويــوم وافـانـي الى فــنــدق (كــولـدن
تـــولــيـب) حتــادثـــنـــا في االحــوال
واآلمــــال واخـــــرج من  اضــــبــــارة
ورقيـة يـحـمـلـهـا نـسـخـة من كـتابه
اجلديد (عـسكر سوريـا واحزابها-
غــوايــة االنــقـالبــات والــتـــقــلــبــات
والـوالءات احلـنـظـلــيـة ودرامـيـديـا
الثعـلبة وجـنون العظـمة جلنراالت

البالغ رقم1). 
ولــــفـت مــــطـــــر  نــــظـــــري الى انه
ســيــهــديــني الــنــســخــة االولى من
ـطـبــعـة لم تـنـته من الـكـتـاب الن ا

اسـتـكـمـال

ـــضــلــلــون ا
كــــمـــــا يــــرى
زمـيـلـنـا بـكـر

عويضة.
والـكــتـاب ال
يــقــدم مـادة
تـــاريــخــيــة
حـــــــــــسـب
بـــــــــــــــــرغـم
اهـمـيـتـهـا
بل يعرض
صــــــــــورة
حـــــــــيــــــــة
الوضـــــاع
بـلــد كـان

في يــوم مـن االيــام قـــبــلـــة عــربـــيــة
ــــوذجـــا فـي االدارة والـــتــــطـــور و
والـعـمران ومـعـقالً للـثـورة العـربـية

ضــد االحــتالل الــفــرنـسـي. وتـكــمن
اهمـيته ايضـا في انه يعيـد الذاكرة
الـتــاريـخــيــة الى يـوم االربــعـاء 30
آذار 1949 حـــــــيث دخـل الــــــعــــــالم
العربي عصر االنقالبات العسكرية.
وبدأ عملية صياغة هواجس احلذر
ــتــبــادل بــ الــعــســكــر الــشــديــد ا
ـدنـيـة اي واحلــكـام واحلـكـومـات ا
دخــول الـبـلـدان الــعـربـيـة وهي في
طـور الـصـيـرورة الــسـيـاديـة حـالـة
الالاسـتقـرار وفقـدان التـوازن وهدر
الـفـرص وضيـاع االمـوال واالطـاحة

شاريع النمو واالعمار . 
وبـــذلك ظــــلت بـــلــــدان االنـــقالبـــات
العـسـكـريـة تـراوح مـكـانـهـا عـقوداً
طويلة بـرغم ما يبدو ظاهـريا عنها

واً او تطوراً.  انها حتقق 
اذ تـــــقــــــتـــــرن هــــــذه االنـــــقـالبـــــات
بـاخلـطــابـات الـدعـائــيـة والـدعـوات
احلـمـاسـيـة وتـصـفـيـة احلـسـابـات
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في كل سنـة يـوم الـعاشـر من مـحـرم في صـغري كـنت اسـمع ذلك الـشيخ
فـاجـعة كـبرى ال حتـتمل األذن ة تـدمع لهـا عيـون الـكثـير يروي حـكايـة مـؤ
حينـها كنت طفـلة لم أدرك حقا االستماع لـها فكيف كـانت للذين عاشـوها
ولـكن الـيـوم كـان مـخـتـلفـاً الـيـوم كـان لـهـا وقع أكـبـر في أذني مـاذا تـعـني
فـالـيـوم أنـا أدرك من هـو ذلك الـقـائـد فـالـيـوم أدرك حجـم الـتـضحـيـة الـتي
اليـوم حـقا أثـقـلت قلـبي تلـك الروايـة أسر قـلـبي قائـدها فال قدمـها حـيـنهـا
الـيوم قررت الكتـابة ولكن يعـجز قلمي عن وصفه. ألوم من حلس عاشق
ـضحي الـفصـيح ال بل هو قررت الـكتـابة مـحاولـة ابراز حق هـذا الرجل ا
هو ـهـذب تـواضع ا هـو ا هـو الـعـالم ال بل هو بـحـر عـلم الفـصـاحـة ذاتهـا
هـو الشجاع ال بل هو كل ما للشجاعة ؤمن النقي ال بل هو النقاء نفسة ا
تـلكهـا اجلبناء ألسـمة وقع كلحن تـعزفه مالئكة ألسمه هـيبة ال  من معنى
السمـاء فهـو احلسـ أبن من لم يسـجد لـغير الـله علي أبـن أبي طالب هو
أبن البتول فاطمـة الزهراء هو حفـيد من عرج الى السماء هـو حفيد حبيب
أبـاه أبن عم الـرسـول وأمه بنـته (عـلـيهم الـسالم جـمـيعـا) جـدة رسول الله
الله مـحـمد (صـلى الـله علـيه وعـلى آلـة وصحـبـة وسلم) يـا له ذلك الـنسب
هو الـثائر الذي تـرك داره وجاء الى كربالء نـعم أنه غريب كربالء األصيل
ظـلوم عـلى الـظالم هـو الذي جـاء ألجل احلق هو هو الـذي جاء لـنصـرت ا
أستـشـهـد بنـهـجه الكـثـير من احلسـ ثـورة ليس بـثـائر بـل هو ثـورة نـعم 
جــون مــهــاتــمــا غــانــدي الــقــادة الــذين حــاولــوا اتــبـــاع نــهــجه (جــيــفــارا
أنطوان بارا) وغيرهم الكثير. نعم يا سادتي فهو ثورة تشارلز ديكنز أشر
ضد الظلم والـباطل هو حارب ألجل الـعدل االجتمـاعي سادتي هو ضحى
ـظاهر ال ترضي هـو ضحى حتى نقـتدي به ال نخذله  حتى يعيش الـفقير
ـوت االطـفــال من بـشق رؤوسـهم بـالـسـيف او احلـسـ لم يـرد يـومـاً أن 
الــقـــامـــة لم يـــرد حـــدوث فــوضى بـــأســـمـــة بل أراد ثـــورة احلق أن تــدوم
نعـم هو ثورة عـليـنا االقتـداء بها هـو ضحى حتى ال يـسود الـظلم وتنتـصر
ضــد من ظــلــمـــوا الــعــراق وســرقــوه ضــد من مـــازالــوا يــنــهــبــون بالدنــا
هو ثورة اخرست الباطل ألالف السن فلماذا ال نخرس الباطل ويدمروها
عـليـنـا أن نـخـرس البـاطل ونـطـرد الـظـالم سـادتي كفى كمـا فـعل احلـسـ
طغيانـهم فقد انهـكوا ذلك البلـد اجلميل سرقـوا الطفــــــولـة نشروا اجلوع
صابـة اهتزت عـروش السماء والفقر وهـذا هو سبب ثـورة احلس الـذي 
ـال والــبـنـون حـارب مع آل بــيــــــــته لـيـحـقـق الـعـدل فـمـتـــــــى ضـحى بـا
نستفـيق ونصنع ثـورتنا لتـحقيق ذلك الـعدل سادتي ألم يحـ الوقت لقول

كفى?! 
فـــاحلـــســـ الـــذي أرتـــوت بـــدمـــائه كـــربـالء كـــان ثــــــــــــورة احلق عـــلى
نـعــــــــم احلس لم ثـورة العـدل سادتي ظـلوم عـلى الظالم ثـورة ا الباطل
ت فاحلس ثورة فــــــــــمتى نصنع نـحن ثورتنا حـتى النخذل احلس

وآل بيته?                   
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االنـقالبـات والـتقـلـبـات والوالءات
احلـنظـلية) كـثيـرا ما تـفضي الى

واقع مر جداً. 
ـســكـونـون بــجـنـون فـالــعـســكـر ا
شـغولـون بالـغوايات العـظمـة وا
ال يـكـترثـون لـلـنتـائج وال تـأخذهم
االبـــعـــاد واالثــــار الى أبـــعـــد من
انــوفــهم مـع اســتــثــنــاءات لــيس

محلها سوريا . 
ــؤلف اجـابــات واضـحـة ويــقـدم ا
عن تفاصيل مـغمورة الول انقالب
ســوري قـــام به الـــزعــيم حـــســني
الــزعـــيم ثم ســـامي احلـــنــاوي ثم
اديب الـــشــيـــشــكـــلي وكل هــؤالء
اسـتـلـهمـوا الـعمـلـيـة من االنقالب
االول ومــــــــا تـاله مـن جــــــــنــــــــوح
اجلـنـراالت والضـبـاط االقل رتـبة
نحـو انتزاع الـسلـطة من سالط

الــسـيـاســة والـزعـامـات
احلزبية التقليدية.

وعــنــد قــراءتي عــنــوان
الكتـاب اشدت بالـفكرة
من مــنـــطــلق احـــاطــتي
بــــــظـــــــروف ســــــوريــــــا
الــراهــنــة وخــمّــنت ان
ــــــــــــــــؤلـف وضــع فـي ا
اعـــتــبـــاره الــرغـــبــة في
وضع صفـحات سـاخنة
من تـاريـخ سـوريـا امـام
ابـــــصـــــار الـــــشـــــبـــــاب
الــسـوري كــجـيـل خـبـر
احلــــاضـــــر ولم يــــدرك
ــاضي. وفــور اوجـــاع ا
ـقدمة شروعي بـقراءة ا
ــــــــــؤلف وجــــــــــدت ان ا
اوضح اهـــداف اصـــدار
الــكــتــاب مــثــلــمــا نــوه
كــاتـب الــتــقــد ريـاض
جنـــيـب الـــريـس وهـــو
ــطـر الى صــديق بـارز 
اهـمــيـة خـطـوة من هـذا
الــنـــوع تــوالهـــا مــطــر
وعـــده الـــكـــتـــاب الـــذي
يـشـكل االصـدار الـثـالث
والــثالثـ في ســلـسـلـة
مـؤلـفـات االسـتـاذ فؤاد

مـــنــذ كــتــابه (رؤســـاء لــبــنــان من
شــارل حــلــو الى شــارل دبــاس –
ذكــــــريـــــــات ووقــــــائـع وطــــــرائف
وصـــور) مـــحــطـــة صـــغـــيــرة من
مـــحــــطـــات الــــتـــاريـخ الـــســـوري
احلــديث ومـحـطــة لم تـوثق كـمـا
يـــجب بـــالـــرغـم من ان ارشـــيف
ــؤرخـ الــعـالم قــد فــتح امــام ا

 . والباحث
W ô« Àœ«uŠ

وأتــفق كــلـيــاً مع الــريس الـذي
قــال ان (مـا قــام به فــؤاد مـطـر
ـــوضــوع كــان ــيــزة  عالمـــة 
سـبــبــاً اسـاســيــاً في مـا وصل
الـــيه الــعـــالم الــعـــربي الــيــوم
واستـمرت تداعـياته عبـر اكثر
من نــصف قــرن عــلى حـوادث

هذه االمة) . 
وهـــو تـــقـــو ال تـــشــتـــرك به
سـوريا حـسب بل جـميـع البـلدان

بــقــيــة الــنــسخ. وشــرع بــكــتــابــة
اهداء كثير التـميز وينطوي على
تواضع محبة عميقة لشخصي ا
وهو ما حـرك في داخلي فضولي
الـصــحـفي فـاســتـأذنـته بــالـتـقـاط
صــــــورة لـه وهــــــو يـــــــوقع هــــــذه

النسخة. 
وكــالــعــادة أيــضــاً فــان مــؤلــفــات
االسـتـاذ مـطـر دائـمـا مـا تـنـطـوي
ـــرة جــاء عـــلى جـــديـــد  وهـــذه ا
ـــاضي أو الــتــاريخ جــديــده من ا
الــقـريب - الــبـعــيـد لــبـلــد يـنـزف
ويصارع ويتحدى التقسيم. وكأن
ؤلف اراد الـقول ان مـآل (غواية ا
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بغداد

غالف الكتاب

ـتـتــبع لــلـشــأن الـرئـاسـي يـلــحظ  أن نـقــله نـوعــيـة حتــقـقت فـي رئـاسـة ا
اجلمـهوريـة بدورتـهااحلـالـية عـلى الصـعد كـافة وفـي مقـدمتـها في مـجال
ــوجب الـدســتـور صالحـيــة اقـتـراح الـتـشــريع  فـلـرئــيس اجلـمــهـوريـة 
صـادقة واإلصدار  ويقـينا ان هـذه الصالحيات القوان وله صالحـية ا
الـتـشــريـعــيـة غــايـة بـاألهــمـيــة واخلـطــورة  فـصالحــيـة الــرئـيس بــاقـتـراح
التشريعات تعـادل صالحية مجلس النـواب ومجلس الوزراء  وبالقطع ان
حراكا تشـريعيا مـتميزا شـهدته رئاسة اجلـمهورية خالل الـدورة احلالية 
ـرسلـة للـسن انهـا تشـريـعات مـحوريـة أساسـية ال ـيز الـتشـريعـات ا وما 
ـقتـرح   فثـاني تشـريع يـرى النور تشريـعات ثـانويـة شكـليـة لتـأكيـد عدد ا
ـوازنة هو خالل السـنة الـتشـريعيـة األولى في الـدورة الرابـعة بـعد قـانون ا
ه من انـتـاج رئـاســة اجلـمـهـوريــة  فـقـانـون الـنــاجـيـات االيـزيــديـة  تـقـد
كمقـترح قـانون من قـبل رئاسـة اجلمـهورية  ومع مـطلع الـسنـة التـشريـعية
الثانية أرسـلت رئاسة اجلمـهورية مشروع قـانون مناهـضة العنف األسري
الـذي ظل مـقـتـرح تــشـريع يـدور في األروقــة بـانـتـظـار من يــقـتـرح ويـشـرع
ـعنف مـن أفراد الـعـائلـة الـعـراقيـة  تال هـذا الـقانـون  مـشروع إلنصـاف ا
ـركزية الـعليـا ليشـمل بنصـوصه مجرمي تعديل قـانون احملكـمة اجلنـائية ا
ن آبـاد وقــتل وارتـكــاب اجلـرائم ضــد اإلنـســانـيــة . ولم يـكن هم داعش 
االقتصاد وإشكـالية اإلعمار وخـطورة البطالـة اآلخذة بالتصـاعد بعيدة عن
اهتـمـام رئـاسـة اجلـمـهـورية بل كـانت فـي مقـدمـة أولـويـاتـهـا  لـكن تـشريع
ـتلـكئـة ويوفـر فرص عـمل آلالف اخلريـج هـمة اإلعـمار ا قانـون ينـهض 
الـعـاطـلـ عن الـعـمل ويـنـهض بـاالقــتـصـاد الـعـراقي الـريـعي االسـتـهالكي
ليسـت مهمـة يسـيره لـكنـها لـيست مـستـحيـلة  فـانبـرت رئاسـة اجلمـهورية
بالشـراكة مع الفـرع التنـفيذي الـثاني رئاسـة الوزراء لتـعد نصـوص قانون
العصر  القانون الذي لو وجدت نصوصه طريقها للتشريع لتحول العراق
إلى ورشـة عـمل مـنـتـجـة وألضـحت مـشـكـلـة الـبـطـالـة الـتي أرقت اصـحـاب
القرار على طريق احلل  فقـانون مجلس اإلعمار قـانون انتاج ال استهالك
 قانون يـسند جلـهة مركـزية يرأسـها قمـة الهرم الـتنفـيذي مسـؤولية تـنفيذ
شاريع الـستراتـيجية الـكبرى  الـتي وقفت عـجلة الـوازارات واحملافظات ا
عاجزة عن االضطالع بها  مشاريع لو قدر لـهذا القانون ان يشرع وينفذ
شاريع تلكئة إلى ضفاف ا شاريع الصـغيرة ا سينقل العراق من خندق ا
نفذ اضي ا العمالقة التي غابت عن الواقع  وراحت الذاكرة تستحضر ا
ــا جــديـد هــذا الـقــانـون أن الــعــراق لن يـذهب مـنــهـا في زمـن سـلف . ور
مضـطـرا إلى خـيـار الـقـرض اخلـارجي الـسـيـادي أو الـداخـلي الـذي افرغ
ـصـارف احلـكـومـيـة  لـكـنه سـيـعـتـمـد نـسـبـة من ايـرادات الـداخل جـعـبـة ا
ـستثمـر األجنبي إلى الـعراق . وبدال من تـوزيع كعكة ا سـيدخله ا اضافة 
وازنـات هدرا بـ فساد ركـز واإلقليم واحملـافظـات وتذهب ا وازنة بـ ا ا
وسوء تنفيذ وتبذير  واجلميع يتهم اجلـميع بالفشل ويدعي لنفسه النجاح
والبالد في تراجع وتقهقر عمراني وخدماتي وارتفاع مستمر بنسب الفقر
ـتـابـعة ـهـمـة التـخـطـيط واإلشـراف وا والبـطـالـة . تـضـطـلع جـهة مـركـزيـة 
للمـشاريع العـمالقة  وقد يـظن البـعض ان قانون مـجلس اإلعمـار وافكاره
ـشاريع في منـسوخـة عن مجـلس اإلعمـار الذي اضـطلع بـتنـفيـذ كبـريات ا
ـلـكي والـتي شـهـد بـعـضـها الـنـور في مـطـلع الـعـهـد اجلـمـهوري  العـهـد ا
وبالـقطع ان لـيس في ذلك عيب فـنـقل جتارب اآلخـرين النـاجحـة محـمود ال
مذمومـة ما دام فـيهـا اخليـر والفالح وإذا كـان في نقـل جتارب اآلخـر خير
ـاضي وأخــذ الـنـاجح مــنـهـا وجتـاوز ـآخــذ في اسـتـرجــاع دروس ا فـمـا ا
اإلخفاق فيها  لكن من يعتقد ان قـانون مجلس اإلعمار اجلديد منقول عن
نقول نسوخ يقينا أنه على خـطأ وقد اشتبك عليه األمر أو ردد ا اضي ا ا
ــبـادئه دون فـحص أو اطالع  فــقـانــون مـجــلس اإلعــمـار قــانـون جــديـد 
وافكـاره وادارته ومصـادر تمـويـله  قانـون يسـعى لـلتـشغـيل مـثلـما يـسعى
لـلبـنـاء واإلعـمـار  قـانـون جـديـد فـي اسـتحـداث آلـيـات الـتـمـويـل والـتـوفـير
والتحول من التشغيل إلى االسـتثمار قانون ليس بعـيد عنه فكر الصناديق
ا جديد السياديـة في مراحله الالحـقة بعد إجنـاز ما شرع من اجـله  ور
هذا الـقـانـون تـوحـد اآلراء الـسـلطـويـة بـشـأن تـشـريـعه فـقـد قدم مـن فرعي
السلطة التنفيذية وراحت اليد التشريعية تتالقفه بقصد التشريع وفي ذلك
حتول تشريعي اداري هام وبالقطع ان جناحات هذا القانون ستفتح الباب
ا ا اكثـر تنمـوية و واسعا أمـام متخـذ القرار إلبـداع تشـريعات أخـرى ر
ـفـكـريه ومـنــظـريه وقـادته وسـيـاسـيه ـرحـلـة  فـالــعـراق ولـود  يـنـسـجم وا
اضي ال يعني  الوقوف ععلى األطالل وندب ووطنيه وبالتأكيد ان اخفاق ا
ما مضى لكنه مدعاة حلث اخلطى من اجل البناء وتعويض ما فات وسلف
  فمن علم العـالم مباديء التـخطيط واإلعمـار والتنفـيذ واإلبداع قادر على
ـرض ويخفق ويخـطأ لكنه ال التعافي وتـعويض ما فات  فـالعراق وقادته 
ـا سيـكون قـانون مـجلس وت  ولن يـرضى اال بالـصدارة والـريادة ور
اإلعمـار خـط الشـروع بـالـتـعـافي والـنـهـضـة وعـلى كل من حـمل هم الـوطن

وقرن كـرامته وحـاضره ومـسـتقـبله بـالـعراق ان يـنتـصر
لـهذا الـقـانـون ومـا سـيـشـرع مـن قـوانـ نـهـضـوية 
ـشاريع الصـغيرة فالبالد ال تـنهض باالسـتهالك وا
لــكـنــهــا تــنــهـض بــالــبــنــاء واإلعــمــار واالســتــثــمـار

شاريع النهضوية العمالقة. وا
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