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ـتوسط لـقـد بـدأت أهـمـيـة الـبـحـر ا
تـــزداد بــعـــد اكـــتـــشـــاف احلـــقــول
ـــوجــودة فـي بــاطـــنه ومـــا له من ا
أهمـية اقتصـادية جيـوستراتـيجية
ـتــنــافــسـة ومــا عــزز هـذا لــلــدول ا
الـتـنـافس هـو الـسـبـاق الـذي حـدث
بـ الــدول الـثـالث تـركــيـا ومــصـر
والـيــونـان بــاإلضــافـة إلى قــبـرص
وجــاء هـــذا بــعـــد عـــداء وتــنـــاحــر
ســيـاسي مــنـذ أمـد بــعـيــد فـتــركـيـا
ــتــقـدمــة اقــتـصــاديًــا وعـســكــريًـا ا

حتـاول فرض هـيمنـتهـا علـيه لذلك
بــدأت تــســتــفــز الــيــونــان الــدولــة

األوربية.
ــطـلــة عــلى الــضــفـة  أمــا مــصــر ا
ـتـوسط فقـد أجـبـرها األخـرى من ا
تـــدخل احلـــكــومـــة الـــتـــركــيـــة في
شؤونـها الداخـليـة وهذا ما دفـعها
إلـى عــقــد اتــفــاقـــات مع الــيــونــان
وقـبرص من أجل تـضـييق اخلـناق
على تركـيا ومحاولة نـقل التنافس

إلى سواحلها. 

صري جاء هذا الصراع التركي- ا
بـعـد الـتـغـيـيـرات التـي حصـلت في
ـسلـمون مصـر وخسـارة اإلخوان ا
احلـكم فـذهـبت احلـكـومـة الـتـركـيـة
لـشن هـجـمـة إعالميـة ضـد حـكـومة
عـبــدالـفــتـاح الـســيـسي فــضـلًـا عن
تــقــد الــدعم االقــتــصــادي لــدولـة
إثيـوبيا من أجل بـناء سد الـنهضة
الـــواقع عــــلى نــــهـــر الـــنــــيل وذلك
ـيـاه حملــاصـرة مـصـر في مـسـألـة ا
فضـلًا عن الدعـم الذي قدم حلـكومة

الـوفــاق الـلـيـبــيـة من أجل عــمـلـيـة
زعــــزعــــة اســـتــــقــــرار أمن مــــصـــر
الداخلي من خالل تهريب األسلحة
واخملــربــ والــقــيـــام بــعــمــلــيــات
تـستـهدف مـؤسسـاتهـا احليـوية ال
سيـما وأن اإلرهاب يـوجد في شبه
قـابل قامت مصر جزيرة سـيناء با
بـأمـور مضـادة لهـذا الـتدخـل منـها
انـتـقـاد تـدخالت تـركـيـا فـي الـشأن
العـربي ودعم جماعـة كولن وحزب
الـعـمـال الـكــردسـتـاني إضـافـة إلى

اتفاقات عسكرية مع اليونان. 
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لــذلك قــامت تــركـيــا بــعـقــد مــذكـرة
تـفـاهم مع لـيـبـيـا بـشـقـيهـا األمـني
واالقتـصادي بـعد الـزيارة األخـيرة
الــتي قـام بــهـا الــســراج إلـيــهـا إن
ذكرة هو محاولة هدف أنقرة من ا
الـتــضـيـيق عــلى مـصـر والــيـونـان
ألنــهــا وفــرت لـقــواتــهــا الـبــحــريـة
مسـاحـة واسـعـة لـلـتـحـرك داخـلـها
بـحــريـة تـامــة وهـذا ســوف يـشـكل
صر التي حوصرت من عامل قلق 
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ثالث جـهــات بـريًـا وبــحـريًــا وهـنـا
يــــتـــضـح األمـــر أكــــثــــر عن قــــيـــام
ــصـــريــة بــتـــحــســ احلــكـــومــة ا
ــمـلــكـة عالقــاتـهــا مع إســرائـيل وا
العربية السـعودية وكسب دعمهما

أو على أقل تقدير حيادهما. 
وبالـعودة إلى اجلـبهـة مع الـيونان
ـهـاجرين التـي أغرقـتـهـا تـركـيـا بـا
الــســوريـــ وعــمــلـــيــات اخــتــراق
احلــدود الــبــحــريـة وغــيــرهــا فــقـد
أوكـلت أمـرها إلـى االحتاد األوربي
الـتي هي عـضوًا فـيه فـقـام االحتاد
بــرفض عـضــويـة تــركـيــا وانـتــقـاد
إبـــــادة األرمن ومـــــحـــــاصــــرتـــــهــــا
اقتـصـاديًـا وكـذلك مـطـالـبـة الـنـاتو
بــالــغــاء عــضــويــتــهــا وبــعــد هـذه
اإلجــراءات خـــفــفت احلـــكــومــة في
أنـقـرة من هـجـمـتـهـا ضـد الـيـونـان
واجتـهت نـحـو مـصـر وذلك بـسبب
عــجـــز جــامـــعــة الـــدول الــعـــربــيــة
والـتـنـاحـر الـعـربي السـيـمـا األزمـة
األخـــيــرة مـع قــطـــر الــتي أنـــشــأت
قـاعـدة عـسـكـريـة لـلـقـوات الـتـركـية
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ـالـيـة و السـاحـة اإلقتـصـادية الـسـعـودية مع نـهـاية شـهـدت األسواق ا
ســنـة  2019حتــوال جـذريــا و قـفــزة نـوعــيــة من خالل طـرح ســنـدات
شـركة أرامكـو احلكومـية العمالقـة بحيث شـكلت حدثـا ماليـا و نقاشا
إسـتراتيـجيـا حول مدي فـاعليـة و جدوى اإلكـتتاب الـعام لسـندات تلك
ية. إذ تعد في هذا الصدد الية احمللية أو العا الـشركة في األسواق ا
ـصدر الـرئـيسي لـلـثروة الـوطنـيـة و ال يجـوز بأي الـثروات الـطـبيـعـية ا
ــسـتــثـمــرين األجـانب أو حــال من األحـوال الــتـفــريط فـيــهـا لــصـالح ا

خصخصتها لتتحكم فيها جهات إستثمارية أجنبية. 
إن قـطاع الطاقة و بـاألساس احملروقات تمـثل للدول النفـطية الشريان
داخـيل ميـزانيـتها ـالي الهـام  ورد ا احلـيوي إلقـتصـادها الوطـني و ا
ية مـلكـة العـربيـة السـعودية تـعتـبر من أكـبر الـدول العـا الـعمـوميـة. فا
ـساهم الـرئـيسي فـي منـظمـة األوبك كـدولة ـنـتجـة للـنـفط و الغـاز و ا ا
عـضو ذات مـردودية إنتـاجيـة عاليـة تقـدر بحـوالي إنتاج مـليـون برميل
نـفط يـومـيـا. ففي هـذا الـصـدد تـسـعي احلكـومـة الـسـعـودية من خالل
ـيـة ـالــيـة احملــلـيــة والـعــا طــرح أسـهم شــركـة أرامــكـو في األســواق ا
وخـاصة مـنـها بـبورصـة وول ستـريت و ذلك من أجل تـقلـيص عجـزها

تراكم منذ سن طويلة في ميزانيتها العمومية.  الي ا ا
أيـضـا تسـعي بـوضع اخلطط األسـاسـية األولي نـحـو حتريـر األسواق
الـسـعـوديـة الداخـلـيـة و حتـريـر أسـعـار احملروقـات و تـقـلـيص نـفـوذها
احلـكومي علي الشركات النفطيـة مع تعزيز مكانة القطاع اخلاص في
ي و ذلك زيـد من إنفتاحها عـلي اإلقتصاد العا اإلقـتصاد الوطني و ا

في إطار الرؤية اإلقتصادية اإلستشرافية لسنة  .2030
يـزانيـة السـعودية تـصاعـد في ا تـواصل وا ـالي ا إن تـراكم العـجز ا
يــشـكل الــيـوم نــذيــر خـطــر لإلجنـراف نــحــو الـهــاويـة اإلقــتـصــاديـة و
إنـحـراف مـسـار اجملـهـودات اإلصالحـية خملـتـلف الـقـطـاعـات احلـيـوية
الي للمملـكة العربية السـعودية مستوي عالي ـنتجة. إذ بلغ العجـز ا ا
خالل سنة 2018 بـ 35 مليار دوالر وهذا يعد رقما سلبيا مهوال في
نتجات البترولية. كما أن ميزانيتها إقـتصاد صاعد يراهن فقط علي ا
أصـبحت تعاني مؤخرا من عبء مـالي متفاقم نظرا لتـزايد كلفة تمويل
ــنـطـقــة الـشــرق األوسط خـاصـة مــنـهـا احلــرب الـيـمــنـيـة و احلـروب 

السورية. 
تـحـدة األمريـكـية ـبرمـة مع الـواليـات ا أمـا صـفقـات شـراء األسـلحـة ا
فـهي أيضا إستنزفت مبالغ كبيرة من األموال العمومية وذلك من أجل
نـطقـة. بالـنتـيـجة تـسبـبت تلك الـتصـدي لـتنـامي اخلطـر اإليراني فـي ا
ديـونيـة بحـيث إلـتجأت يـزانيـة وتضـاعف ا الـعوامل في تـراكم عجـز ا
ملكة العربية السعودية إلقتراض مبلغ يقدر ب 7.5 في هـذا الصدد ا
ية وذلك قصد الية العا ؤسسات ا انحة وا مليار دوالر من اجلهات ا

وازنة السنوية العامة.  تغطية عجزها في ا
ـالي الـضخم فـقد أمـا عـملـيات الـتـرقيع اإلضـافـية لـهذا اإلسـتـنزاف ا
تـمـثل في أواخر سـنة 2019 بـإكـتتـاب سنـدات حـكومـيـة من اخلزيـنة
ـبـلغ  1مـلـيـار دوالر مع ـيـة تـقـدر  ـالـيـة الـعــا الـعـامــة في األسـواق ا
ـالـيـة الـتـوجـه نـحـو طـرح الـعـديــد من الـسـنـدات لـلــتـداول بـاألسـواق ا
ؤسسـات و ذلك من أجل تـقليص الـسعـودية مـتوزعـة علي األفـراد و ا
ـالـية لـلـخزيـنة الـعـامة لـشركـة أرامـكو وفـقا ـداخيل ا عـجزهـا و رفع ا
ـئــة من أســهم تـلك لــلـرؤيــة احلـكـيــمـة لــسـنـة 2030. فــطـرح 1.5 بــا
الـشـركـة لم يأت مـن فراغ بل جـاء وفـقـا لدراسـات إقـتـصـادية مـعـمـقة
الـية بـعيـدة األمـد بحـيث يتـحول ذلك اإلكـتـتاب إلي تـداول باألسـواق ا
احملـلية بالـنسبة لـألفراد وللمـؤسسات ثم إلي إدخار مـالي محلي علي
ـالـيـة داخل الـبـنوك ـا سـيـسـمح بـتـعـزيـز الـسـيـولـة ا ـدى الـبـعـيـد , ا

السعودية.
ـثـابـة الـشـريـان احلـيوي إذا يـعـتـبـر الـتـداول بـأسهـم شركـة أرامـكـو 
داخـيل مالية هامة نظرا لإلقبال ـا سيعود عليها  لـلمالية العمومية 
ـؤســسـات الــشـعــبي اجلـيــد عـلي شــراء األســهم من قـبل األفــراد و ا
يا وال تتأثر قابل فأسواق النفط تعتبر مربحة عا الـسعودية. أما في ا
ـية رغم الـتذبـذب الطـفيف في أسـعارهـا نحو كـثيـرا في األسواق الـعا
اإلنـخــفـاض عـلـي غـرار إنـتـشــار فـايـروس كــورونـا خالل بــدايـة سـنـة
ا يعني ثل ذلك اإلكـتتاب ربحـاً صافياً لألفـراد   .2020بـالنتيـجة 
ـسـتـقـبل إلي عـمـلـيـات إدخار بـذلك أن تـلك الـسـنـدات سـتـتحـول في ا
ـا ستـعود علـيهم بـالرفـاهية ورفع بـنكي حـقيقـي بنسـبة فـائدة عالـية 
مـداخـيلـهم الـشهـريـة. أما بـالـنسـبـة لـلشـركـات احمللـيـة فهي سـتـحظى
ـتـغـيرات ـكانـة هـامـة بحـيث سـتـكـون قادرة عـلي مـجـابـهة ا بـدورهـا 
ا سيـعزز من حظوظـها بتـغطية ـستقـبلية داخل إداراتـها اخلاصـة  ا
الي نظرا لألرباح التي ستتلقاها من شركة أرامكو.  جميع عجزها ا
ـواطن السـعودي في ـكانـة ا إن رؤيـة 2030 تـعتـبـر مكـسـبا حـقيـقـيا 
اجملـتـمع بحـيث سـتسـمح له بـأخذ جـزءا هامـا من الـثروة الـنـفطـية عن
ـاليـة السعـودية و سـتحقق ـطروحـة باألسواق ا طـريق تلك الـسندات ا
بـالنتـيجة الـعدالة اإلجتـماعيـة من بوابة شـراء السنـدات والتداول التي
تتحول بعد ذلك إلي إدخار طويل األمد و بالنتيجة ستحقق اإلستقرار

اإلقتصادي واإلزدهار اإلجتماعي للمجتمع السعودي.

عـلى أراضيـها بـعـد احلصـار الذي
فــرض عـلــيـهـا من قــبل بـعض دول
مـجـلس الـتـعــاون اخلـلـيـجي. لـكن
يـبــدو أن األمـر يـشــتـد عــلى مـصـر
الــــتي بــــدأت تـــفـــقــــد الـــتــــحـــالف
الــــســــعــــودي - اإلمــــاراتي بــــعــــد
اخلالف في الـــيــمن وكـــذلك ذهــاب
حـــكــــومــــة أبـــو ظــــبي إلـى إعـــادة
العالقات مع كل من إيران وسوريا
وهـذا لــيس في صـالح الـسـعـوديـة
ولم يقتصر األمر عند هذا احلد بل
ذهـبت دول إسالمـية إلـى عقـد قـمة
عزل عـن الدول العربية إسالمية 
مـا عدى قـطـر التي وجـهت الـدعوة
لــهــا من أجل تــمــويل هــذه الــقــمـة
ـالـيـة فـقـد والـتـكــفل بـتـكـالـيـفــهـا ا
اتــفــقت مــالــيــزيــا وانــدونــيــســيــا
وبـــاكــــســـتـــان عـــلـى عـــقـــدهـــا في
ــبـــور وفي هـــذه الــقـــمــة لم كـــواال
تـوجـه دعـوة إلى أي دولـة عـربـيـة;
كن وصـفهـا بقـمة اإلخوان وهنـا 

سلمون.  ا
أمــا قــبـــرص هــذه اجلــزيــرة الــتي
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بغداد

ساطحة). ... وثانياً تطبيق نظام (ا
7- اعـتـمـاد الــنـخـلـة في مـوضـوعـنـا
هـذا اسـاساً لـلـبـحث كـونـهـا تـعد من
ـصــادر الــغـذائــيــة الـســهــلـة اكــبــر ا

احلصول في العراق .
WŽuM²   «ËdŁ

ــــادي هــــذا اجلـــــانـب الــــدعـــــمـي وا
ـعـنـوي الــذي يـجب ان يـحـظى به وا
كل من قـطاعي وزارة الـزراعـة والري
ودائرة الـصحـة البـيطـرية إلحـتضان
ـتـنـوعــة من حـمـايـة هـذه الــثـروات ا
وقائية للحشـرات واالمراض البيئية
ن .. ــــتــــوقـــــعــــة (الـــــدوبــــاس .. ا ا
الـــتـــســوس الـــفـــحـــمي ..الـــتـــيـــبس
ـائية واجلفـاف) وتوفيـر احلصص ا
وقــــيـــام الـــفـــرق اجلـــوالـــة لإلرشـــاد
ــكــافــحـة وبــصــحــبـة والــتــوعــيـة وا
طـائــرات الـرش اجلــويـة ومـحــاسـبـة
ــتـعـمـد حـاالت الــتـجـريف واحلـرق ا
لـثـروة الـنــخـيل وبـسـاتـيـنـهـا بـهـدف
حتــويــلــهــا الى اراضـي ســكــنــيـة او

خدمية . 
{ لـــقــد ســـجل تـــاريخ  ثــروتـــنــا من
بــسـاتــ الـنـخــيل ابـان الــسـتــيـنـات
وجود اكـثر من  30ملـيـون نخـلة في
الـعـراق لـهـا اكـثـر من ثالثـمـائـة نـوع
مـن الــتــمـــور الــفـــاخــرة الـــتي كــانت
تـعتـرف اسـواق الـعالم بـجـودتـها ...
فــمـا زلـنــا نـؤكــد ونـقـر بــأن الـزراعـة
(نفط دائم) الى جـانب حصـيلـتنا من
ــعـدنــيـة االخــرى  وهـذه الــثـروات ا
احلـــقـــيـــقــة بـــدأت تـــتالشى .. عـــبــر
مشـروعنـا البـحثي هـذا كان الـتركـيز
عـلى وجوديـة وقـيمـة الـنخـلـة كونـها
ـورد الــغـذائي لـلـفالح وقـامـة قـامـة ا
ـورد االقـتصـادي لـلـبـلد .. فـيـمـا لو ا
تــخــطــيــنــا الـــصــعــاب والــركــونــيــة

الــواضح حلـــيــاتـــنــا واقـــتــصـــادنــا
ومــصـاحلــنــا الـعــامـة فـي الـتــشـريع

ثمر. والعمل ا
نـطلق الفـكري الوثاب { ومن هذا ا
ــعـايــشــة الـطــبـيــعـيــة والـتــفـاعل وا
الروحي والـقلـبي في عمـليـة اختـيار
قـوم لـلـتـنـميـة واالسـتـثـمار ـفـيـد ا ا
بــالـشــكل االيــجـابي الــصــحـيح دون
سرقـة للـمال الـعام او حـجة لـلتـبذير
واكـل الـــســـحت احلــــرام فال نـــفـــرق
ابــداعــاتــنــا ونــضـــوجــيــة افــكــارنــا
وسالمـة خـطط نرسـمـهـا من واقـعـنا
باد الـسليمة الكوني على اتـخاذ ا
ـــبـــاشـــر بـــ الـــقـــائـــد لـــلـــتـــوجه ا
ـســتـفـيــد.. ان االسـتـثـمــار يـعـني وا
ـال فرديـاً أو مـشاركـة مـقابل وضع ا
فائـدة منـتـجات يـحمل الـصدقـية في
ـنــجـز الــعـمل االنــسـاني إلخــتـيــار ا
بـعـيداً عن هـوس اخـطـبـوط الـسراق

صالح اجلائعة . وا
نـاسـبـة تـأتي مـسـاهـمتي { بـهـذه ا
وقعية واالستقرائية نحو البحثية ا
ــــو وجنــــاح افـــــضل ســـــبل هــــذه
االســتـــثـــمـــار احملـــلي في الـــقـــطــاع
الزراعي بشقـية النـباتي واحليواني
ــعــتــمــد عــلى مــجــمــوعـة عــوامل وا
اساسـية مـشجـعة لـهذا الـنهج تـكمن

فيما يلي :
1- وفرة الطاقة البشرية العاملة .

2-  خبرات ذاتية متراكمة .
ـوارد األوليـة من أرض 3-  وجـود ا

صاحلة وتنوع انتاجي جيد.
4- ســهـولـة الــتـســويق والـتــصـديـر

والنقل .
5- قلة الكلف التشغيلية .

6- عوامل مـشجـعة لـهذا االسـتثـمار
في الـبــيع اآلجل (عــلى اخـضـر) أوالً

{ لقد سئمت نفـوسنا اليوم من تلك
التنـظيرات الـتأملـية اخليـالية لـبناء
وتـنشـيط الـقـواعد االقـتـصاديـة عـبر
ســــنـــــوات من حـــــاالت الــــتـــــذبــــذب
ا الـي  و ـعـنـوي وا واالخـتـراق ا
ـادة اخملــدرة لــلـعــقـول يــقـال وهـي ا
فقودة بسبب تلك االفكار واالماني ا
الـبـعـيـدة عـن مـنـهـجـيـة الـواقع غـيـر

مستندة للعقل والعمل واالنتاج .
{ حـيـث امـست ارضــنـا شـبـه هـشـة
جـرداء تتـجـاذبهـا تـيـارات التـصـحر
واالهـــوال الــعــاتــيـــة شــرقــاً وغــربــاً
النعـرف منـها شـيئـا سوى الـتوجس
الـنحس لـطـلعـتـها ...نـعم هـذه االيام
تطـالعـنا بـعض النـماذج الـتي فقدت
صدقية ادائها وجـاهلية خيمت على
هــيــبـتــهـا الــتــائـهــة في غــمـار الــعـز
الـــطــار كي تــردد مــا ســـبــقــهــا من
فــرســـان الــشـــاشــة الـــصــغـــيــرة من
مفاهيم مستقبلية .. س .. سوف ..
ســنــقــوم .. ســنــطــلع .. ســنــشــكل ..
سننفذ .. سـنتمكن ... الخ .. من هذه
الــكــلــمــات الــتي ال يــفــقــهــهــا سـوى

تحدث نفسه . ا
{ انا متفائل ايجـابياً لهذه االطاللة
الــبــحــثــيــة االقــتــصــاديــة في ســفــر
االستثـمار والـتصنـيع احمللي بـعيداً
عـن الــتــنــظــيـــر الــذي اتــعــبــنــا دون
الـبصـيـرة الى الـواقعـيـة اجملـتمـعـية
ــاهـــيــة مـــشــاكـــلــهــا والــبـــيــئـــيــة و
وانـتـشـالهـا تـلك اآلراء الـتي لم حتل
لنا كبـوة او مشكلة او فـقراً مدقعاً ..
بل زادتــنــا تــهــويــشـات أســاءت الى
مــصـدر حــيـاتــنــا وديـنــنـا االسالمي
ـقدس احلـنـيف ومنـهـجـيـة كتـابـنـا ا
) وســـنــة رســولــنــا (الـــقــرآن الــكــر
ـــنـــظم األعـــظم  وهـــمـــا الــــبـــنـــاء ا

والالمـباالة ووضـعنـا نـصب اعـينـنا
حرصـنـا على االنـتـشال األمـثل لـهذه
ذكورين سيرة الـزراعية بشقـيها ا ا
اعاله وفق صيغ تطبـيقية بـسيطة ال
تــكــلف شــيــئــا وذلك عــبــر وجــوديـة
مــحـطــات اســتــيــعــابــيــة انــتــاجــيـة
ستخرجات هذه الشجرة تصنيعية 
الـذي تـعـد لـهـا اكـثـر من مـائـة فـائدة
انــسـانــيـة وخــدمـيــة وأحـبــهـا ربــنـا
الــعــظـيـم واعـزهــا رســولـنــا الــكـر
مـحـمـد (عـمـتـكم الـنـخـلـة).. وذلك من
خالل الـبـرمـجة الـذاتـيـة لألسـتـثـمار
األمــثل لــهـذه الــشـجــرة ومــثـيالتــهـا

ا يلي : بالقيام 
1- استـحداث مـحطـات انتـاجية في
ـدن والـقصـبـات تضم ورش ارياف ا
عــمـل .. مــخــازن ... وســـائل نــقل ...

ادارة اعمال .
2- تــــشـــمـل هـــذه الــــورش اجـــهـــزة
مـبـسطـة لـكـبس التـمـور وتـطعـيـمـها
واسـتــخـراج انــواع الـدبس واخلل .
3- ورش مـصـغـرة إلسـتـثـمار سـعف
وخــــوص وجـــــذوع الـــــنـــــخـــــيل في
ــنـــزلــيــة من االســرّة الـــصــنــاعــات ا
ــنــاضــد والــتــخــوت والــكـــراسي وا
واحلـصــران واحلـمــاالت واالقـفـاص
ــــهــــافـــيـف وجــــســـور والـــسـالل وا
ــــشـــاة في الـــســــقـــوف وجــــســـور ا
اجلــداول والـتــرع ومـســانـد حــافـات
االنـهــر بــعــد تـقــطــيــعـهــا ونــشــرهـا

وخدمـات الدفء فـي البـيوت. لـقد 
الـتـركـيـز الـعـمـلي والـتـطـبـيـقي عـلى
اخــذ الـــنــخــلــة هــذه كــنــمــوذج رائع
ومتكامل في عطائها لألنسان والتي
اشتهر بـها عراقنـا احلبيب بكـثرتها
حـتى غـدا يـطــلق عـلـيه بـلـد الـسـواد

لكثرة وسعة بساتينه .
{ لقد شهدت فتـرة اخلمسينات وما
ـوذج لالســتـثــمـار تالهــا انـبــثــاق 
الوطني الشعبي (للنخلة) في منطقة
الـفـرات األوسط  حـيث قـام االسـطة
(شــــعالن) بــــتــــأســــيـس مــــشــــروعه
ــعـــيــة االنــتـــاجي والـــتــحـــويـــري 
مـجـمـوعـة من الـعـامـلـ بـأمرتـه نال
شهـرة فائـقـة لدقـة ونوعـية عـمله في
ظل عقليته الفذة لإلبـتكار والتطوير
واالسـتـثـمـار األمـثل إلجـزاء الـنـخـلـة
اعــطت مـردودات مــالــيـة ومــعـنــويـة
ـناطـق القـريـبة وسـمعـة خالّقـة في ا
مــــنـه وزادت في تــــشــــغــــيـل االيـــدي
الــعــاطــلــة عن الــعـمـل واكـتــســابــهـا
مــهـــارات فـــنـــيـــة في الـــعـــمـل وســد
ـنـزلـيـة الـضـروريـة واالحـتـيـاجـات ا
بــالــكــلف الــبــســيــطــة .. كــمـا شــجع

الكـثيـر من البـيوتـات على الـصنـاعة
الـتعـلـيمـيـة لـكبس الـتـمور بـواسـطة
اســـتــخـــدامــات الــتـــنك (الــصـــفــائح
ــعـــدنـــيــة) وأكـــيـــاس اجلــنـــفــاص ا
واخلـــصـــاف واجلــلـــود والـــسالسل
واشــتـهــرت ايــضـاً بــاســتـخــراجـات
اخلل وانــواع الــدبس  واحلــلــويـات
ـطعمـة بالسمـسم والهيل الشعـبية ا

وحبة احللوة .
{ كما واسهمت االسياف والعالوي
لـــلــقـــطــاع اخلـــاص هي االخــرى في
عمـلية الـتخـزين والتـسويق حلاصل
الـتمـور  وحـ كنـا صـغاراً نـشـاهد
صـبـاح كل يـوم قوافـل اجلمـال وهي
حتـــمل اطــنـــانــاً من هــذه الـــشــجــرة
ـــبــاركـــة كي تــكـــون جــاهـــزة بــعــد ا
تنـظيـفـها وعـزقهـا للـبيع والـتصـدير
ــــثل مـــوسم احلــــصـــاد والـــبـــيع و
والـــنــقـل فــرص عـــمل آلالف االيــادي
الــــعــــاطــــلــــة عن الـــــعــــمل اال ان من
ــؤسف لـه الــيــوم ان تــصــبح هــذه ا
راكز التسويـقية التي كانت تنسق ا
مع مــصـلـحـة الــتـمـور الــعـراقـيـة في
خــبــر كـــان تــتالشى الــواحــدة بــعــد
االخـرى كي تـصـبح مـخـازن لـتـجارة
ـنـزلـية بـيع االدوات االحـتـياطـيـة وا
والـكـهـربــائـيـة واالنـشـائـيـة والـسـلع
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ـؤشــر االقــتــصـادي { لــقــد سـجـل ا
ــواً مـلــمــوسـاً في لــتــلك الـفــتــرات 
زارع فيما اذا علمنا حياة الفالح وا
ــزارع قـد اسـتـثــمـر قـدراته ان هـذا ا
البـدنية والـعقـليـة في زيادة موروده
الـــيــومـي كـــأجـــيـــر إلجنـــاز اعـــمــال
الـبـسـتـنــة تـمـثـلت مع افـراد عـائـلـته
الـــطـــواشـــة وتـــنـــظــــيف وتـــركـــيس
وتـعـزيق وتـلـقـيح وحتـمـيل الـعـثوق
ثمـرة وتوزيعهـا حول قلب الـنخلة ا
ومــكــافـحــة امــراض وقـلـب تـربــتــهـا
لـلتـهـوية والـتـقـوية وقـتل احلـشرات
ا يدر كل هذا موارد مالية ضرّة  ا
مسـتحـصلـة لقـوته اليـومي وتطـوير
ـــأكل حـــيـــاته االجـــتـــمـــاعـــيـــة في ا
ــــلــــبس والــــســــكن واخلــــدمــــات وا
اخملـتـلـفــة  ولـكن هـذه غـصّـة تـعـوق
هــذا الــعــمل الــدؤوب حــيــنــمــا جنـد
اليوم اخفاقاً وابتـعاداً ونخلة تشكو
حــالــهـا حــيــنـمــا نــسـمـع بـأن هــنـاك
اســـتـــيــراداً لـــلــتـــمـــور من االســواق
اخلارجية وكيلو التمر الواحد اليقل
ســـعـــره عن االلـــفـي ديـــنـــار  وحــال
نـخـلـنــا يـشـكـو اهـمـاالُ أو فـقـدان من

يرعاها ويقطف ثمارها .

{ وإلجنــــاح اهــــداف مـــشــــروعــــنـــا
بـسط هذه البد من ان االستثـماري ا
يـــقــتــرن من الــعـــودة الى عــمــلــيــات
الـتـشـجـير والـرعـايـة لـهـذه الـشـجرة
ومــبــاركــة مــنــتــوجــاتــهــا الــعــديـدة
رموقـة في البنية وارجاع مكانـتها ا
االقـــتــصـــاديــة الـــوطــنـــيــة من خالل
الــتــصـديــر والــعــرض والـطــلب  في
ـيـة كـمــا كـان سـابـقـا االسـواق الــعـا
ـصـدرين واخـذهم وجنـاح الـتـجـار ا
مـكـانة مـرمـوقـة في احملـافل الـدولـية
ــعــارض الــتـخــصــصــيــة البـد ان وا
تـــــرجع الـى الـــــدوافع الـــــروحـــــيـــــة
االنــســـانــيــة الــســمــحــاء في ارســاء
اسس الــعـدل والــرفـاه واالســتـثــمـار
ا حبانا به الـله ربنا العظيم األمثل 
مـن مــكـــونـــات رزقه الـــوافــر وجـــعل
ــؤمن اكــبـر مــخـطط الــعـقـل الـنــيـر ا
ــعـبــود الــكـر وان ومــنـفــذ إلرادة ا
االسالم نظام اقتصـادي وافر السعة
والعطاء متكامل في العمل واالجناز
فمن اليعمل اليأكل فاألرض معطاء . 
{ ان مــبـــتــغــانــا وهــدفــنــا من هــذه
ـسـاهـمـة الـتـنـظـيـريـة الـتـطـبـيـقـيـة ا
ـثـمـرة هـو تـفـعـيل الـنـمـو الـفـاعـلـة ا
االسـتــثـمـاري نـحـو اقــتـصـاد وطـني
يــافع وجــاءت (الــنــخــلــة) الــشــجــرة
ـوذجــاً خـالــداً ومـصـدراً ــبـاركــة  ا
فكـرياً فـكرنا لـها في مـوضوعـنا هذا
فـمـا احرانـا الـيـوم من الـسـعي نـحو
جـادة الصـواب في االسـتـخـدام على
ارض الــرافـدين إلمــتــداد يـزيــد عـلى
الف كيـلومـتـر من األرض الطـيبـة ما
بــ دجـلــة والــفــرات غـذاءاً وحالوةً
وطــراوة تـبـهــر الـنــفـوس مـعــشـوقـة
الــشــعـراء واحـالم الـطــفــولــة وقـوام
اخللـود واشـباع اجلـياع فـمـا أجلّـها
جـمـعت شـتـات الـتـنـاقض في حـلـوة
ــــذاق وفـي اخــــضـــــرار ثــــمـــــرهــــا ا
واصفـراره وعذوبة تـنكـيده وصالبة
االشـــرســيـــة وطــراوة اخلــســـتــاويه
وبــربـــنــيه وزهــديـه  امــا قــلب هــذه
ــبـــاركــة (اجلـــمــار) فـــكــفى اســـمــاً ا
ومـــســـمى عـــلـى الـــشـــفـــاه وعالجـــاً
مـجــانـيـاً لــكل داء واحـتــيـاج  حـيث
ـسـنـ مدى ثـبت لـدى العـارفـة من ا
هـذه الــفـائـدة حــ تـنـاولـهــا بـشـكل
متـواصل عـلى حـيويـة االبـدان وقوة
القلب وصالبة االعـصاب والشراي

ـــو الـــذاكــرة ... وصـــفـــاء الــذهن و
ة يالها من قدرة ابداعية ربانية كر
العطـاء وللبـشر جعلـها صنـواً قريباً
من كـل فــرد وأســرة ... نـــعم كــرمــوا

وأعزوا وباركوا عمتكم النخلة .
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ـتـوسط فال تـوجـد شـرقي الـبـحـر ا
سـبـيل لـهـا سـوى الـذهـاب في ركب
ــصـــري- الــيـــونــاني الـــتــحـــالف ا
مــرغـمـة ألنـهـا ال تـمـتـلك أي عـوامل
قوة تمكـنها من الدفـاع عن نفسها;
فــهي جــزيــرة صــغــيــرة تـوجــد في
مـنطقـة ملـتهـبة تشـهد صـراع نفوذ

ب القوى الكبرى.
¡U¹u « Êu UM

لـهــذا الـتـنـافس تــأثـيـر كــبـيـر عـلى
ـزيد من ـنـطـقة الـتي ال تـتـحـمل ا ا
الــصــراعــات ال ســيــمــا أن الــعـراق
وإيـران احملاذيـ لـتركـيـا يشـهدان
احــتـجــاجــات شـعــبــيـة ومــا له من
تأثير واضح على الوضع الداخلي
الـــتــركي بــاإلضــافـــة إلى اجلــبــهــة
الـسـوريـة وتـدخل القـوات الـتـركـية
فـيـهـا وكـذلك الـعـقوبـات األمـريـكـية
عــلــيــهـا وحــرمــانـهــا من صــفــقـات
السالح بسـبب عالقتهـا مع روسيا
ويتـضح لنا أن الـسبب وراء ركوب
ـتـوسط هو تـركـيـا أمـواج البـحـر ا
عـجـزهـا أو صـعوبـة حتـقـيق نـصر

أو مـصــلـحــة لـهــا عـلى األرض ألن
منـافـسـيـهـا أقويـاء وكـذلك مـنـطـقة
الــصــراع مــنــطـــقــة ذات تــركــيــبــة
سكـانية رافضـة للوجـود التركي ال
سـيـمــا األكـراد مـنـهـم لم يـبق أمـام
أنـــقــــرة ســـوى حــكـــومــة الـــوفــاق
الـــلـــيـــبي ذات الـــتـــوجه اإلسالمي
ــكن أن حتـقق وهـي آخـر جـبــهـة 

فيها شيء.
ــنـطــقـة مــعـقــدة جـدًا إن أوضـاع ا
وأغـلب دولـها مـتـناحـرة مـضطـربة
داخلـيًـا عدى إسـرائيل لـذلك ذهبت
تــــركـــــيــــا إلـى دول شــــرق آســــيــــا
اإلسالمــيــة فـــضال عن بــاكــســتــان
الـــدولــة الـــنـــوويــة ومـــا زاد األمــر
تـعـقـيـدًا هـو الـدعـوة الـتي وجـهـها
ـلك سـلـمـان إلى أمـيـر قـطـر تـميم ا
حلـضــور الـقـمـة اخلــلـيـجــيـة الـتي
كن سوف تـعقد في 10 ديسمـبر 
أن تـشــهـد األيـام الــقـادمــة انـفـراج
لألزمـة أو زيادة تـعقـدهـا? ال سيـما
أن الــــريــــاض احلـــــلــــيف األقــــوى

صر عربيًا وإسالميًا!. واألبرز 
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بغداد

غـيـر الـسـويّ سـتـكـون وخـيـمـة. إذ ال
كن ألمـريـكا أن تـنـسى أو تتـناسى
أو تـغضّ الـطـرف عن إسـاءة من هذا
الـنـوع ألنـهــا مـتـيـقـنـة ومـتـأكـدة من
كونـه قادم من عـدوتـها الـلـدود إيران
وبــتـــوجــيـــهــات مـــبــاشـــرة او غــيــر
مــبـاشــرة من عـنــدهـا. قــد تـتــغـاضى
مـؤقـتًا وتـؤجل فـتـرة لـكـنّـهـا ال تقف
مـكـتـوفـة األيـدي. وقـد رأيـنـا ردودهـا
احلـادة واحلــاسـمــة والـصــاعـقـة في
آخــر تـعــاملٍ لـهــا مع قــادة لـفــصـائل
على قـدرٍ من األهمـية لكـل من العراق
وإيــران ســـواءً بــســواء عـــلى طــريق

مطار بغداد في ماضي األيام.  
…—UH « ·«bN²Ý«

إن اســتـهــداف الـســفـارة األمــريـكــيـة
بـصــورة مـبـاشــرة بـأسـلــحـة صـارت
ـــقــاومــة تــدمغ بــهـــا مــا يـــســمّى بــا
يـليـشيات اإلسالميـة التي تـقودهـا ا
ومــا سـبــقــهـا من هــجــمـات وأعــمـال
حــرق وحتـطــيم ألبــنـيــتــهـا احملــرمـة
دبلوماسيًا تعني استعجال البعض
غـيــر الـواعي لـلــحـرب مع أقـوى قـوة
عــسـكـريــة في الـعــالم مـاتــزال تـرعى
وتقود حتالفًا دوليًا بإذنٍ من حكومة
ـوجـب وثـائق ومــواثـيق الـعــراق و
واتــفـــاقــات دولـــيــة وثـــنــائـــيــة وفق

فأمريـكا سيدة الـقطب الواحـد لغاية
الـــســاعــة مــا تــزال مـــتــســيّــدة عــلى
ــشــهــد الـــســيــاسي والـــعــســكــري ا
ي هذا إلى جانب والتسليـحي العا
اقـتـصـادهــا الـقـوي الـذي يـتـيح لـهـا
السـيادة عـلى الـعالم من دون مـنازع
ّا ال شكّ في الفتـرة الراهنـة. وهذا 
فــيه. بل يــنـبــغي اإلقــرار به من دون
انــتــقــاص أو اســتــخــفــاف بـالــواقع
الــــراهـن من جــــانب وبــــعــــيــــدًا عن
مــــزايــــدات وتــــكــــابــــر الــــفــــصــــائل
ـنـضبـطـة التي ـيلـيـشيـاويـة غـير ا ا
تـتــبـاهـى بـقــدراتـهــا الــتـســلــيـحــيـة
احملـدودة من خالل تـثـويـر أتـبـاعـهـا
الـــطــائــفــيــ من بـــســطــاء الــشــعب
غلـوب على أمـره ضدّ مَن تسـمّيهم ا
بـالـشـيـطـان األكـبـر تـنـفـيـذًا ألجـنـدة
األسـيــاد في اجلـارة الـشــرقـيـة الـتي

حترّك الذيول هنا وهناك. 
أيًــــا كـــانـت اجلــــهـــة الــــتـي تـــطــــلق
الــهـــجــمــات الــصــاروخــيــة من هــذا
الــنــوع إنْ مــيـلــيــشــيـاويــة تــســتـلم
أوامــرهـا مـن إيـران مــبــاشـرة أو من
ذيول هذه األخيرة من قادة الفصائل
سـلحة أو من طـرف آخر مـجهول. ا
إالّ أن الـلـعـبـة خـطـيـرة حـقًـا كـما أنّ
ترتبة على مثل هذا السلوك اآلثار ا

تــــكـــرار الــــهــــجــــمــــات بـــصــــواريخ
ـنطـقـة اخلـضراء الـكـاتيـوشـا عـلى ا
مــسـتـهــدفـة بــصـورة أدق مــحـرّمـات
الـسـفارة األمـريـكـيـة فـيـها له دالالت
عديدات مـنها اسـتعجـال اجلماعات
ــنــفــلــتــة لــدقّ طــبـول اجلــامــحــة وا
احلـرب. وهــذه لـعـبــة خـطـيــرة تـنـذر
بـردود مـقـابـلـة ال تـقلّ في حـمـاقـتـهـا
وشدّتهـا وزئيـرها ما شـهدته حروب
شـــامـــلـــة في ســـوابـق الــســـنـــ مع
مـتــغـيـرات بـاعــتـمـاد اسـتــراتـيـجـيـة
حرب حديـثة قد تُـستخـدم فيهـا أكثر
األسلحة فتـكًا باإلنسان واألرض من
شـــأنـــهـــا أن تـــأتـي عـــلى األخـــضـــر
والـيـابس من دون تـمـيـيـز لألهـداف.
فكلّ متـحرّك حيـنئذٍ سـيكون موضع
استـهداف لـلقوى الـكبـرى وحتالـفها
الـــدولي الســـيّــمـــا ضــدّ دول مـــارقــة
ومتمرّدة في منـطقة الشرق األوسط.
كلّ هــذا يـــأتي مع تــصــاعــد أشــكــال
الغـضب والـرفض بـوجه إيـران التي
تـعدّ فـي نظـر أمـريـكا وحـلـفـائـها في
ارق قـوى التـحـالف الـدولي البـلـد ا
واألكـــثـــر رغـــبــة فـي الــتـــوسع عـــلى
ــنــطــقــة حــســـاب غــيــرهــا من دول ا
والــعـالم انــطالقًــا من عـقــيـدتــهـا في

اإلسالم الشيعي السياسيّ. 

ظهرت تصريحات غيرُها تتنصل من
احلادث وتشيـر إلى احتماليـة تنفيذ
هـــذه الــهــجــمــات األخـــيــرة من قــبل
جهـات ال تـمتّ بصـلة لـصـفة احلـشد
ومـــتــهـــمـــةً جـــهـــات غـــيـــرهــا ودوالً
خــلـيـجـيــة بـاخـتالق الــفـتـنــة خـلـطًـا
لألوراق. ورأى زعــــمــــاء آخــــرون أن
مــثل هــذه احلــركـة غــيــر مـحــســوبـة
الـنـتـائج سـتـزيـد من الـتـوتـر القـائم
حـالـيًـا وتــضع الـعـراق عـلى مـفـتـرق
طـرق بـتـحـولـه إلى سـاحـة حـقـيـقـيـة
لــلــصـراعــات اإلقــلـيــمــيـة والــدولــيـة

بالوكالة.
مــهــمـا كــان من أمــرٍ فـالــظــرف آخـذ
بــالـتــصـعــيـد مع حــصـول الــهـجــمـة
ــبـــاشـــرة الــتـي أحــرقت األخـــيـــرة ا
كــافــتــيـريــا داخل مــبــاني الــســفـارة
األمريـكيـة. وهذا مـؤشر خـطيـر قابل
لـلردّ فـي أية حلـظـة وبـأيـة وسائل ال
يـقـدّرها إالّ صـنـاع الـقـرار في الـبيت
ـــكـــان الــذي األبـــيض فـي الـــزمن وا
يرتـؤونه ولهم فـيه موافـقة ضـمنـية
من اجملــتــمع الــدولي ومـن ســفـارات
ـوقف أكـثر بـدأت تـشعـر بـخـطـورة ا
من ذي قبل بـالـترافق مـع ما يـحصل
مـن قـــــمع وبـــــطش وقـــــتل وخـــــطف
وتـهـديـد في سـاحـات الـتـظـاهـر بـعد
اخلــيــبــة األخــيــرة الــتي خــلــقــتــهــا
ـزيّـفـة يـوم اجلـمـعة 24 ـلـيـونـيـة ا ا

كانون ثاني 2020.
ّا سـيؤجّج الصـراع احملتدم وهذا 
نـتفض وأدوات أصالً ب الـشـعب ا
الــدولــة الـعــمـيــقـة بــســبب انـقــشـاع
ـسـتـور ومـا يـدور الـنـوايـا وفـضح ا
في دهـــالـــيـــز وكـــولــيـس الـــســـاســة
وزعــمــاء األحـزاب وقــادة الــفــصـائل
ـسلـحـة في البـالد بعـد نـقل صراع ا
ـيلـيـشـيـات ضدّ الـوجـود األمـريكي ا
ــقــاومـة حتت نــفــوذ مــا يُــســمّـى بــا
اإلسالمية. وهذا يذكـرنا تمامًا بذات

تـــرتــيــبــات ســبق أن اتـــفق عــلــيــهــا
الطرفان. ونقض مـثل هذه االتفاقات
لن يــكـــون بـــتــلك الـــســـهــولـــة الــتي
كن أن يتصـورها البـعض. فهذا ال 
يسـقط أو يُلـغى بجرّة قـلم من جانب
السلطة التنفـيذية أو التشريعية وال
من أية جهة أو فئة أو جماعة تعتقد
قـاليـد السـلطـة التي سـكـة  أنهـا 
تـتـيـح لـهـا الـتـصــرّف وفق أهـوائـهـا
ونـزوالً عـنـد طـلـبـات أسـيـادهـا. فـكلّ
ــــواثـــيق الـــتــــرتـــيــــبـــات من تــــلك ا
ـكلّفة واالتفاقـات فيهـا من الشروط ا
ـتــرتـبـة حــ نـقــضِـهـا ومن االثــار ا
بطـريقـة عـشوائـية غـير مـدروسة من

كافة اجلوانب. 
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لــقــد اخـتــلــطت األوراق بــ صــنـاع
الـــقـــرار أنـــفــــســـهم أي الــــفـــصـــائل
الـشيـعيـة الـتي حتكـم قبـضتـهـا على
الـسـلطـات الـتـنفـيـذيـة والـتشـريـعـية
والــقــضـائــيــة. فـيــمــا تـبــقى رئــاسـة
اجلـمــهـوريـة عـصــيـة عـلـيــهـا لـغـايـة
الـساعـة. لـكنّ هذه األخـيـرة لم تـسلم
ايضًـا من انتـقادات وتـهديـدات عقب
ـرشـحيـهـا لرئـاسة رفـضهـا احلـكيم 
الــــوزراء الـــذيـن ســـعـت لـــفــــرضـــهم
ـيـلــيـشـيــاويـة الـتــابـعـة الــفـصـائـل ا
للجـارة إيران الـتي تديـر حكم البالد
والعباد من خلف األسوار أو بأيادي
حاضـرة داخل مؤسـسات الـدولة من
دون استثنـاء باعتـراف قادة وزعماء
. فـفـي الـوقت الـذي أكـدت مـيــدانـيـ
مــصـادر مــقـربـة مـن مـصــادر الـقـرار
الشيعي في وقت سابق تأجيل الرد
الـعسـكـري عـلى مقـتل مـسـؤول من
ّن إيــران وتـابــعـيــهـا في الــعـراق 
يعملون في صفـوف احلشد الشعبي
الذي يـدير الـعمـليات فـي البالد ضد
مــا يُــســمّى بــداعش وضــدّ الــوجـود
األجـنبـي األمريـكي بـصـورة خـاصة

الــفــكـر األيــديــولـوجـي الـذي تــبــنـته
داعش ضـدّ كلّ مَن يـقف في وجـهـهـا
وأفـــــكــــارهـــــا وحتـــــرّكـــــاتــــهـــــا مع
استثناءات إعالمية بعدم مسّ أتباع
ـكـوّنــات اخملـتـلـفـة عـنـهـا في بـاقي ا
ـرحلـة الراهـنة ـذهب في ا الدين وا
ـــتـــابـــعــ بــحـــسب الـــبـــعض من ا
جملــريـات األحــداث وســوقـهــا بــهـذه
الــطــريـقــة الـفــظّــة. يـقــيــنًـا ال تــقـبل
األعراف الدولية استـهداف اية بعثة
دولـــيــــة مــــهـــمــــا كــــانت األســــبـــاب
والــــــظـــــروف. فــــــهــــــنـــــاك وســــــائل
دبـلومـاسـيـة لـلتـعـبـيـر عن رفض أية
ســلــوكـيــات ال تــتــمـاشـى مع الــعـمل
الدبـلـوماسـي لهـذه اجلـهات. كـما أنّ
هـنــاك مـجـاالت أخـرى لـلــتـعـبـيـر عن
االســـتــيــاء والــغــضـب الــشــعــبي أو
الـفـئـوي أو الــشـخـصي عـبـر قـنـوات
وأدوات تقـرّها دساتـير الـبلدان ذات
وجب األعراف الدولية السيادة. و
ية ـمثليات األ تتمتع السفارات وا
سّ بـهـا ـكن ا بـحـصـانــة دولـيـة ال 
ويعـاقب علـيهـا النظـام الدولي وهي
بــذلك تــســتـحـق احلـمــايــة الـكــافــيـة
والــــضــــروريـــة مـن أيـــة مــــضـــارّ أو
ثـل هذا سـلـوكـيـات غـيـر مـقـبـولـة. و
السـلوك تداعـيات كـبيرة وخـطيرة ال
تنـذر بـقـادم وردي. نـضيف إلى ذلك
ـكن أن تــتــعـرض إلــيه سـمــعـة مــا 
الـــبالد وحـــكـــومــــتـــهـــا ومـــخـــتـــلف
مــؤسـســاتـهــا الـعـامــة من تــأثـيـرات
وآثـــار اقــتــصــاديــة ودبـــلــومــاســيــة
وســيـاســيـة عــلى جــمـيع األصــعـدة.
وليكن هـذا حتذيرًا جـادّا تمامًـا كما
صدر من جـانب الـسلـطات الـعراقـية
الرسمية سواءً كان ذلك برغبة منها
أم من دونهـا وألجل اإلعالم فـحسب!
فـعنـدمـا يجـدّ اجلـدّ وتكـون احلـديدة
ســـاخــنــة يــتــنــصّـل الــفــاعــلــون من

احلدث!
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