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الــــتي وضــــعــــوهـــا فـي صــــنـــدوق
الــتــقـــاعــد واالدهى من ذلـك فــأنــكم
ا لم تـذكـروهم في القـانـون فهم طـا
مـسـتـمـرون في اخلـدمة الـى ان تتم
ة احالـتهم الى التـقاعد . هـذه جر
ـــة االخـــرى ان ـــشـــرع  واجلـــر ا
يــصـدر قــانــون وال يـنــفــذه احـد بل
يـحـتــقـرونه ويـنـسـونـه تـمـامـا كـمـا
حــــــصل لــــــقـــــانــــــون الـــــتــــــعـــــديل
41ولـــقــــوانـــ مـــوازنـــة  2013 و
ــتـعـلـقــة بـحـقـوق  2018و 2019 ا
ـة الثـالثة اجليش الـسابـق واجلر
ـــشـــرع عــنـــدمــا ان ال يــســـتـــقــيل ا
يـضـحك عـلـيه الـسـيـد رئـيس هـيـئة
الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة وعـلى قـوانـيـنه
خـــصـــوصـــا وأن مـــعـــاش الــنـــائب
الــتــقــاعــدي مــؤمن ومــجــز ... لــقــد
شـرع ان وصل احلـال بالـسـادة ا
ال أحـد مــنـهـم جتـرأ عــلى تـوكــيـلي
سـاءلة لـلطـعن بـدستـورية قـانـون ا
او قانون حجز ومصادرة االموال 
ساءلة الى اضافة فقلصت تعديل ا
كـــلــمـــتــ دســـتــوريـــتــ الى االف

مـلـثـمـ لـيــوزعـوا الـطـعـام عـلـيـهم
ولــيس األمــام عـلي عــلــيه الـسالم 
بينما احلقيقة التي اكتشفتها ان ال
ــســاءلــة والــعــدالــة وال الــلــجــنــة ا
سـؤولة (بـاستـثناء (129س) هي ا
حاالت محددة) عن الـظلم الذي يقع
ـشرع / ـسؤول االول هـو ا بل ان ا
النائب فهو الذي شرع القانون وما
ـشـرع عــلى اجلـمـيع اال االلـتـزام فـا
مثال لم يحـل اعضاء الفـروع فاعلى
الى التـقاعد  وهـو الذي قـال يحرم
االيـتــام من فـدائــيـو صــدام من ايـة
حـقــوق تـقـاعــديـة في ســـــــابـقـة لم
حتصل حتى في عصـر النياندرتال
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 فـلـو كـان اي نائب عـنـد الـتـصويت
ساءلة وقـال بشجاعة على قانـون ا
ان هذا القانون اذا مـرر فينبغي ان
ـرر مـعه قــانـون الـغــاء الـدسـتـور
الـنـافذ  ولـو قـال لـهم آخـر انكم ان
لم حتـــيــلــوا اعــضـــاء الــفــروع الى
الـتـقـاعـد  فـأنــكم تـخـونـون االمـانـة

الــكــلـــمــات غــيــر الـــدســتــوريــة في
الــقـانــون  بل ذهـبت الـى ابـعـد من
ذلك فنـشرت صيـغة استـيضاح الى
مجـلس الدولـة ولم يجـرؤ احد على
تـوقـيـعه اتـعـبـتـكم واحـزنـتكـم معي
ولـنـنتـقل الى نـكتـة من نـكـات هيـئة
الـتــقــاعـد لــنــرفه عـنــكم  وهي اني
قدمت كمحام طلبا الى السيد وزير
ـالـيـة عن مـوكـلـ مـطـالـبـا براتب ا
ـاضي الـرتـبـة االعـلى في نـيـسـان ا
فــلم جتـب هــيـــئــة الــتـــقــاعـــد عــلى
ـالــيـة رغم تــأكـيـداتي اسـتــفـســار ا
الـــرســـمـــيـــة حــتـى اآلن  وبــنـــفس
التـأريخ قدمت طـلبـا للـسيـد الوزير
عن مــوكـــلــ من اعــضــاء الــفــروع
حــول مـــكــافــأة نـــهــايـــة اخلــدمــة 
ـــالــــيـــة وجتــــدر االشـــارة الـى ان ا
تـرسل لـلتـقـاعد (اسـتمـارة تـوضيح
طـــلب) تـــرفـق به الـــطـــلب االصـــلي
لبـيان الرأي وهذا مـا ذهب للـتقاعد
((احملامي عبداخلالق فيصل شاهر
ـواطــنـ فالن وفالن الــوكـيل عـن ا
يـرجـو صـرف احلـقـوق الـتـقـاعـديـة
الـراتب زائد مـكـافأة نـهـاية اخلـدمة
ــوجـب الــقــوانـــ الــنــافــذة لـــهم 
ـــوجـب قـــرار مـــجـــلس الـــدولـــة و
رفق ـسـاءلة  178ا وكـتاب هـيـئة ا
طــــيــــا)) ولــــعــــلـه من الــــواضح ان
ـوكـلـ هم اعـضـاء فـروع ... جـاء ا
ـــنــطــقي ـــقــنع وا الـــرد الــهــادر وا
فاحـبسوا انـفاسـكم ..  اقول لكم لم
ـقـال وبـعد ال اتـركه جلـزء ثان من ا
العيد ?? كال سأورد لكم نصه ..ال ..
لــنـؤجـله ألن الــرد جـاء بـعـد دراسـة
وتـــمـــحــيـص  لــشـــهــريـن ونــصف
ـواضيع الـشهـر رغم انه درس كل ا
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بغداد

وهنـاك حاجـة لبـعث هذا الدور . لم
ـنـهـاج الـوزاري حلـكـومة يـتـطـرق ا
ــهــدي ولم الــدكــتـــور عــادل عــبــد ا
يـحــدد مـوقــفه من مـلف تــعـيــيـنـات
ـــســؤولـــ واقــاربـــهم في ابـــنــاء ا
الـسـفـارات الـعـراقـيـة حـيث ان هـذا
ـا ــلف لم يــكـن ولــيــد الــيــوم وا ا
يـــعـــود الى فــــتـــرات احلـــكـــومـــات
ـتـعاقـبـة بـعد  2003التي شـهدت ا
ـسؤولـ في عدد تـعيـينات ابـناء ا
كـبـيـر من السـفـارات الـعراقـيـة مـنذ
سـقـوط النـظـام الـسـابق عام 2003
والى الــيـوم دون ان تــتــوفــر فــيـهم
ـؤهالت الــتي حــددهـا الــشــروط وا
قـانـون اخلدمـة اخلـارجـية  رقم 45
في 12/9/ 2008 ضــــمن فــــصــــله
ـــــادة  12 ـــــادة   4وا الـــــثــــــاني ا
ـلـحـق اخلـاصـة بـشـروط تـعيـ ا
ــلف الــفـــنــيـــ . ويــعـــتــبــر هـــذا ا
ـراقـبـ احد أهم وحـسب تـقـارير ا
مـلـفـات الـفـسـاد في الـعـراق . وكـان
مـــجـــلس الــــنـــواب الـــســـابق ايـــام
حكـومة العـبادي الـسابقـة قد طالب
ـــســـؤولـــ بـــاســـتـــجـــواب احـــد ا
ـتــنـفـذين الـســابـقـ لــكن سـلــطـة ا
مـــــنـــــعـت ذلك خـــــوفـــــا مـن كـــــشف

الـى رجــــــال اعـــــمــــــال ? حتــــــتـــــاج
السفارات الـعراقية في اخلارج الى
كـوادر تــتـمـتع بــخـبـرة اقــتـصـاديـة

ساندة دور السفراء االقتصادي.
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 وان الدوائر التجارية في كثير من
الــــســـفــــارات ال تــــكـل وال تــــمل من
االتـــــــصــــــــال بـــــــوســــــــائـل االعالم
ؤسـسات االقـتصـادية من اجل وبـا
نــشــر اخــبــار الــزيــارات الــيــومــيـة
ـلـحق جتــاري او لـسـفــيـر اجـنـبي
الـى غــرف الــتـــجــارة والــصـــنــاعــة
وهيئات رجال األعمال واالستثمار.
ويــنـــبـــغي ان تــكـــون لـــلــســـفــارات
الـــعــراقــيــة دورا فـي نــشــر رســالــة
الـعراق وحـمـاية مـصـاحله وتعـزيز
دوره الــسـيــاسي واالقـتــصـادي في
الــــعــــالم واســــتــــثـــمــــار اجلــــهـــود
االقـتـصاديـة وعالقـات الـعـراق على
تـفـعـيل العـالقات الـدولـيـة في اطار
ـــشــتـــركــة ـــصــالح ا الــتـــعــاون وا
ــــتــــبـــــادل من خالل واالحــــتــــرام ا
ســـــفــــاراتـه في اخلـــــارج واحــــداث
حتــول في دور هـذه الــسـفـارات من
ــواكـــبــة ــهـــام  حـــيث األهـــداف وا
ــيـة الــتــحـوالت االقــلـيــمــيـة والــعـا

ورد في احملــــــــور الــثـاني مـــــــــن
نهـــــــــــــــاج الوزاري  2018-:   ا
  2022سـيــادة الـنــظـام والــقـانـون
وتـــعـــزيــز األمـن الــداخـــلي  ضـــمن
الـفــقـرة ح أهم الـتـزامـات الـوزارات
في بداية تشكيل احلكومة الفقرة 4
ـــســـاهـــمــة وزارة اخلـــارجـــيـــة :  ا
الفعلـية في بناء االقـتصاد العراقي
وتــــقــــدمـه ورفــــاهه االجــــتــــمــــاعي
وتــشــجــيع الــصـادرات الــســلــعــيـة
العـراقية واسـتجذاب االسـتثمارات
ــسـاعـدة األجـنـبـيـة الـيه وزيـادة وا
االستـثمـارات العـراقيـة في اخلارج
ـيزان التجاري والسعي لـتحس ا
دفوعـات وتعـريف العالم وميـزان ا
بــإمـكــانــيـات الــعـراق الــراهــنـة في
شــــتـى احلــــقــــول االقــــتــــصــــاديــــة
ـعـرفـيـة واحلـضـاريـة والـديـنـيـة وا
والـتـراثـيـة واعـتـبار ذلـك جزءاً  من
عـمل الــسـفـارات يــتم مـحـاســبـتـهـا
عـليه سـنـويا  مـتـوسط .. البـرنامج
في هــذه الـفــقـرة قــد حــدد مـهــمـات
طلوب السفارة االقتصادية . فهل ا
ان تـتـحـول الـسـفـارة الى مـؤسـسـة
لـتـشـجـيع االسـتـثـمـار وان يـتـحـول
الــسـفــراء الى مــنــدوبي تــرويج او

العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
ـــواطـــنــــ عـــلى ان تـــكـــون بـــ ا
ــعـيـار األسـاسي في الــكـفـاءة هي ا
الـتــعـيــ في الـســفـارات وضـرورة
ــلف عن احملـاصــصـة ابـعــاد هـذا ا
احلـزبـيـة والـقــومـيـة واحملـسـوبـيـة
وتـــنـــظـــيف وزارة اخلـــارجــيـــة من
افيات العائلية التحزب ومكافحة ا
فـــيـــهـــا . امـــا عن دور الـــســـفــارات
الـعـراقـيـة في اخلــارج فـيـنـبـغي ان
تكون هناك اقسام مـتخصصة فيها
كـالـقـسم الـســيـاسي الـذي يـخـتص
برعاية العالقات الثـنائية ب البلد
ـــضــيـف والــبــلـــد الــضـــيف عــلى ا
ــســـتـــوى الــســـيــاسـي وتــنـــظــيم ا
. الـزيـارات الـسيـاسـيـة للـمـسـؤول
في حـ ان الـقـسم االقـتـصادي في
الـــســـفـــارة يـــنــــبـــغي ان يـــخـــتص
بـتــشـجــيع الـعالقــات االقـتــصـاديـة
. بـيـنـما بـ الدولـتـ الـصـديـقـتـ
ـلـفـات يـهــتم الـقـسم الــقـنـصـلي بــا
ـتعـلـقة بـالتـأشـيرات  الـفيـزة. اما ا
القسم الـثقافي فيخـتص بالعالقات
الــثــقـافــيــة وتــبـادل الــزيــارات بـ
ــثــقـفــ في الــبــلــدين. ويــخـتص ا
الـــقــــسـم االعالمي فـي الــــســــفـــارة
بــاطالع وســائل االعالم اخملــتــلــفـة
والــــرأي الـــعــــام عــــلى الــــنــــواحي
سائل تـعلـقة بـسياسـة الدولـة وا ا
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ويــفـــتــرض ان تـــقـــوم الــســـفــارات
لحـقيات الـعراقية والقـنصليـات وا
في اخلارج بـإبراز الوجه احلـقيقي
للعـراق واجنازاته ودوره االيجابي
في حتــــــــقـــــــيـق الـــــــســـــــلـم واألمن
يـ  ان كانت له اإلقـليـمـي والـعـا
اجنـــازات بــــوضـــعـه احلـــالي !!!! ,
ومن الــضــروري انــشــاء وتــطــويــر
وحـــــدة اقـــــتــــــصـــــاديـــــة في وزارة
اخلارجيـة وفي السفارات الـعراقية
تــكـون حـلـقـة وصل بـ الـسـفـارات
والـقــطــاع اخلـاص وبــاقي اجــهـزة
الــــــدولـــــة اضــــــافــــــة الـى تــــــدريب

ـواكــبـة الــتـطـور الــدبـلــومـاسـيــ 
ـي في اجملــاالت الـــتــجـــاريــة الـــعــا
واالقــــتـــــصـــــاديــــة حـــــتى يـــــكــــون
الـدبـلـومـاسي مــؤهال لـلـتـعـامل مع
هـذه الـقـضـايـا وعـلى درايـة بـفـنون
تــرويج االقـتـصــاد الـوطـني وجـذب
كن االسـتثـمارات األجـنـبيـة. كمـا 
لـلـبـعـثــات الـدبـلـومـاسـيـة ان تـقـوم
بــجــهــود كــبــيــرة لــدعم الــتــنــمــيــة
االقتصـادية  الشـاملة في البالد من
ـــســــتـــمـــر مع خـالل تـــعـــاونــــهـــا ا
الـفـعـاليـات االقـتـصـادية ومن خالل
جــذب االســتــثــمــار اخلــارجي وفق
ـنـتج ضــوابط مـحــددة وتـسـويـق ا
الـعـراقي لـزيادة حـجم الـتـجارة مع
دول الـعـالم  بعـد تـطويـر الـصنـاعة
والــزراعـة والــتــعــدين والـســيــاحـة
وغــيـرهـا وضــرورة تـدريب اعـضـاء
الـسـلك الدبـلـوماسي إليـجـاد كوادر
وانـشاء مـؤهـلـة تـتـمـتع بـالـكـفاءة  ,
مكـاتب جتارية في الـسفارات. ومن
ــهم ايــضـا عــقــد مــلـتــقى ســنـوي ا
لسـفراء الـعراق يـكون فـرصة مـهمة
ــثــلي الــقــطــاعــ الــعــام جتــمـع 
واخلـــــاص الـــــعــــــراقي بـــــرؤســـــاء
البـعـثات الـدبـلـوماسـيـة لـتعـريـفهم
بـــــوضـع االقـــــتــــصـــــاد الـــــعـــــراقي
ديونية والبيئة االستثمارية في وا
العـراق وفرص جـذب االستـثمارات
األجــنــبــيـــة في شــتى اجملــاالت في
التعليم العالي والصحة والسياحة
والـــصــنــاعــة الــدوائــيــة والــزراعــة
ـعـلومـات وتـطـوير وتـكـنـولـوجيـا ا
ـــوانئ الـــعــراقـــيـــة والــصـــنـــاعــة ا
وغيرها من احلقول . فهل سيتمكن
ـنهـاج الـوزاري حلكـومـة الدكـتور ا
ـــهـــدي من حتـــقـــيق عــادل عـــبـــد ا
ـلحـقـيات الـنـهوض بـالـسفـارات وا
الـعـراقـيـة وتـطــهـيـرهـا من الـفـسـاد
وابعـادها عن احملاصـصة واعـتماد
ـؤهالت في الـتـعيـيـنات الـكـفاءة وا
في الــسـلـك الـدبــلــومـاسـي بـدال من
اعـتــمـاد درجـة الــقـربى مـن الـوزيـر

وبعيدا عن احلزبية والقومية?.

ـــلف والــذي ـــفــاجـــآت في هـــذا ا ا
يـنبـغي مـتابـعـته من قـبل احلكـومة
ـكـافـحة احلـالـيـة واجمللس األعـلى 
الـفـســاد الـذي  تـشـكــيـله مـؤخـرا
الحـقـة الفـسـاد  ان تـمكن من ذلك.
كما تشـير األخبار الى تـعي بنات
ـســؤولـ وازواجــهم  وابـنــائـهم ا
لحقيات واقاربهم في السفارات وا
الـــعــراقـــيــة فـي اخلــارج في لـــنــدن
وكندا وايطاليـا والفاتيكان وبعض
العواصم العربية بعيدا عن شروط
التعي التي حددها قانون اخلدمة
اخلـارجـيـة خـاصـة وانه قـد اكد في
ـتـعـ في احـد شـروطه ان يـكـون ا
الــــســـلـك الـــدبــــلــــومـــاسـي عـــراقي
اجلـنـسـيـة في حـ ان مـن تـعـيـنوا
يــحـمــلـون جــنـســيـة مــزدوجـة. ولم
يتطـرق القانـون الى هؤالء . وليس
مـن الــــصـــعـب الـــتــــأكــــد  من خالل
سـجالت ووثـائق وزارة اخلـارجـيـة
ــســؤولـ مـن صالت الـقــربى مع ا
ـــــتـــــنــــــفـــــذة. ومن مـن األحـــــزاب ا
الـــضــروري الـــيــوم اعـــادة تــقـــيــيم
مـــؤســـســــات الـــدولـــة فـي الـــداخل
واخلـارج عـلى اسـاس الـكـفاءة وان
تـكون الـسفارة الـعراقـية عـبارة عن
عـراق مـصـغـر خارج الـبـلـد. ويـشار
الـى ان رئـــيـس مـــجــــلس الــــنـــواب
مــحـمــد احلــلـبــوسي كــان قـد وافق
عـلى طـلب احـد الـنـواب بـشـأن فتح
ـسـؤول في مـلـفات تـعـي اوالد ا
السـفارات وضـيف وزير اخلـارجية
مــحــمـد احلــكــيم. كــمــا امــر رئـيس
ـهدي الـوزراء الدكـتور عـادل عـبد ا
ـتـابـعـة ملف بـتشـكـيل جلـنـة عـليـا 
ــســؤولــ في الــســفـارات ابــنــاء ا
ــلــحــقـون الــعــراقــيــة وال ســيــمــا ا
الــعـســكــريـون. كــمــا رفض حتـالف
ســائـــرون ان يــكـــون ألبــنــاء وذوي
سؤول حظـوظا اكثر من غيرهم ا
ــــواطــــنــــ فـي الــــتــــمــــثــــيل مـن ا
الدبلوماسي او العمل الوظيفي في
الـسـفارات والـقـنـصلـيـات العـراقـية
فـي اخلـــــارج وضــــرورة حتـــــقـــــيق
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فــكــلــمــا يــرده سـؤال يــجــيب نــحن
ـــوضـــوع  فـــضال عن ان نـــدرس ا
االجــابـــة جــاءت بــتــوقــيع الــســيــد
رئـيس الـهيـئـة .. االفـضل برأيي ان
نــؤجـــله حلـــ عـــودته من احلج ..
خـــذوهــا مـــني انـــهــا اآلتي فـــاكــرر
طـــلــــبي بـــحــــبس االنــــفـــاس كي ال
تـخــرجـوا لــلـشـارع بــعـد مــنـتـصف
الـلــيل  مـثـل (الـكــافـر)  ارخــمـيـدس
الــذي اكــتـشـف قـاعــدة ارخــمــيـدس
(اجلــسم الـذي يــغـمــر في سـائل...)
اكـــتــشـــفـــهـــا وخـــرج الى الـــشــارع
البس الداخـلـية صـارخا بـأعلى بـا

صوته (اكتشفت قاعدة) .. 
والــيــوم اكـتــشــفــنــا قـاعــدة انه بال
مــجـلس نـواب قــوي ووزارة مـالـيـة
مــقــتــدرة وبال رئــيـس هــيــئــة غــيـر
مـــاضــوي ويــحــتـــرم الــقــوانــ لن
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 تــقــول ان االجـابــة بــعــد الــدراسـة
واحسـرتاه كانت قـاعدة ارخـميدس
الــثـانــيـة تــقـول كــتــابـكم في 5/12
وما اليه) وليس نود اعالمكم ان (ا
ــعـــتــرض او صــاحـب الــطــلب او ا
ــسـتـحـقـات الـسـيــد فالن مـسـتـلم ا
كافأة نهاية اخلدمة وحسب كاملة 
سلم الـرواتب لعام 2005 ولم افهم
ـقـصــود اال بـعـد ان اطــلـعت عـلى ا
ــــتـــقــــاعـــد ـــوضــــوع (ا عــــنــــوان ا
ــضــحك عــبــداخلــالـق فــيــصل ) وا
لـيس في االجــابـة اخملـجـلــة فـكـلـنـا
مـعــرضـون ألن نــرتــكب اخـطــاء قـد
ة  بل تـرتـقى الى مـسـتـوى اجلـر
ـشـكلـة في انـني كلـواء راتـبا مـنذ ا
العام  1994ولواء رتـبة مـنذ الـعام

 1997 كل حقوقي التـقاعدية هي 9
ماليــــ اي كــــلــــهــــا تــــعــــادل راتب
تقـاعدي واحد لـنائب  فضال عن ان
ن مــثـلي في احلـقــوق الـتــقـاعــديـة 
اجلـــيش احلـــالي هي  90 مـــلـــيــون
ولـيس  9 مـثـلي رغم ان كل قـوانـ
الدولـة العراقـية قالت لـلهيـئة اسوة
بــاجلــيـش احلــالي ومــنــهــا قــانــون
ـوازنـة األخـير .. فـالـسـؤال هـو لو ا
اني كنت نائبا في اللجنة القانونية
الية وشرعت قانونا واحتقرته او ا
ـالــيـة او الــتـقـاعــد فـهـا اســتـطـيع ا
تــأخــيــر طــلـب االســتــقــالــة دقــيــقــة
واحدة????? اقص لـكم وللسـيد وزير
ـــالــيــة قـــصــة قــصـــيــرة وهي اني ا
عـينت آمـرا للـواء وكـنت آمرا عـاديا
لــلـواء عـادي وتـعــبـان فـجـاءني اول
بــريـــد وكــان ديــدني ان اطـــلع عــلى
ــدة الــتي اســتــغـرقــتــهــا اجــابـات ا
وحــداتـي  فــعــقــدت اجــتــمــاعــا مع
السادة آمـري الوحدات وبـلغتهم ان
الرسـالة يـجاب عـليهـا برسـالة فورا
والــكـتــاب ثالثــة ايــام كــحــد اقـصى
لـوجـود وحــدات بـعـيــدة وعـنـدمـا ال
يــتـم االجــابـــة في الـــوقت احملــدد ال
نـؤكـد عـلـيـهــا بل تـذهب رسـالـة الى
الوحدة التي اخرتها تقول (( نرجو
اعالمنا اسـباب تأخيـر االجابة على
كــتــابـنــا كــذا ..تـردنــا االجــابـة بــيـد
الـسيـد امر الـوحـدة وتسـلم الى آمر
الـلـواء بالـيد)). وهـنـا اختـتم مـقالي
ـاليـة مع فائق ألقـول للـسـيد وزيـر ا
الـتـقديـر ان وزارته اكـدت عـلى طلب
آخر أربعـة مرات خالل اربعـة اشهر
ولم ترد االجابة .. فكيف سيتصرف
سيادته ازاء هذه االجابة اخملجلة?

كثـيرة هي صـيحـات هيئـة التـقاعد
اال ان هــــــذه الـــــــصـــــــيــــــحـــــــة هي
(بـالـبـاكـيـت) كـمـا نـقـول بـلـهـجـتـنـا
الـعـامـيـة اجلمـيـلـة  واسـمـحوا لي
ان اخلصها لكم . اللهم اغفر للذين
ورطـــوني ألن اكــــون مـــحــــامـــيـــا 
وكـاتـبـا  وارحـمـهم ألنـهم قـربـوني
من اجلـنــة  وعــلـمــوني ان اجلــنـة
ـصـلـ  فـهم لـيـست لـلـحـجـيج وا
ليسـوا خير الـناس  حيث جاء في
ــؤمن يــألف احلــديـث الـشــريف ((ا
ويؤلف وال خـير فـيمن ال يألف وال
يــؤلـف وخــيـــر الـــنَّــاس أنـــفـــعــهم
ـــريـــر لـــلـــنَّـــاس)) خالل ســـعـــيي ا
والــطــويل نـــســبــيــا اكـــتــشــفت ان
شرعـ الذين (انتخـبهم الشعب) ا
 ومن بــيـنـهم ثــوريـون الى حـد ان
دموعـهم تسيـل عندمـا تذكر الـيتيم
ـــســـاءلــة الـــذي قـــطــعـت هــيـــئـــة ا
والعدالة رزقه  او استـلبت اللجنة
(129س) مــــلــــكـه ويـــظــــهــــرون لك
احلـمـاسـة بـحـيث تـتخـيل انـهم هم
الــذين كـانـوا يــزورون االيـتـام لـيال

الدروس واحلكايات والتناقـضات في التاريخ واجلغرافيا واالقوام
والثروات ال نراها والترانا وتكشفنا وال نكتشفها وتدعونا بعقل
ـريضة كأننا نـعيش خارج زمانها والنستجيب لهـا اال بعواطفنا ا
وزمـانـنــا والنـسـتـفـيق بـضـربـاتــهـا حـتى ولـو تـورمت رؤوسـنـا من
ـوت واالحـزان والـغـيـبـيـات الـضـرب فال نـتـعــلم من الـتـاريخ اال ا
بيـنما يـقلـقنا الـعقل وتـزعجنـا حكـمته. خبـروني ما سـر ا تعيش
اليوم فقرا وجوعا وتشردا وهي تمتلك معظم ثروات العالم  بينما
ا اخرى تتفوق رفاهية وسـعادة وليس لها سوى (ثروة العقل)
لتبني احلياة وتصدر لنا نفطنا وثرواتنا بطريقة مبتكرة من خالل
جـوال غاالكـسي أو أيـفون الـلـذان يحـقـقا اربـاحـا تفـوق مـيزانـيات
دول تـغـرق بـالنـفط والـذهب او بـقـرة سـويـسريـة جتـلب لـنـا جـميع
منـتوجـات احلليب لـتمأل كـروشنا وتـغلق عـقولـنا وتضـحك علـينا
ألنها اذكـى منا بـالتفـكير والـتدبـر! احتدث عن (ثروة عـقول) ثروة
فـكـريـة تـقـنـيـة من إنـتـاج عـقـول بـشـريـة ال حتـتـاج بـعـضـهـا سوى
دوالرات قليلة لكي تصنع لنا حضارة رقـمية مبهرة للبشر يكفي
ان نـقـول غـيـتس مـؤسس شـركـة مـايـكـروسـوفت يـربح فـي الـثـانـية
ويـدخل خـزينـة شـركـة سـامـسوجن الـواحـدة أكثـر من  226 دوالرا
ثالثـة وعشـرون مـليـون دوالر خالل سـاعـة واحدة! وهـذا يـعني ان
عــشـر بـلـدان او أكـثــر مع احـتـيـاطـيــهـا من الـثـروات لـن تـسـتـطـيع
مجاراة شـركة واحـدة لتقـنية حـاسوب .وهـذا يعني ان هـناك عقال
انسـانيـا بجـني الثـروات الهـائلة داخل أكـبر شـركات الـتكـنولـوجيا
راكـز اخلمسة هنا احتـدث عن ا في العالم بـطريقـة ذكية ومـبتكـرة
األولى في قائـمة اعلى  500شركـة في العـالم وفقـا لقـيمـة العالمة
التجارية فقد حقـقت هذه الشركات أرباحا سنـوية خيالية شركة
أمازون  160 مـليـار أربـاحـهـا السـنـويـة وشـركة آبل  146 مـلـيار
دوالر وكوكل 120 ملـيـار وفيـسـبوك  61 ملـيـار ومايـكـروسوفت
 78ملـيار وسـامسونك  78 ملـيار وهواوي  39ملـيار. وسـر هذه
ـلـيـارات انـهـا من اكـتشـاف الـعـقل االنـسـاني وابـتـكـار األبـحاث ا
التي تـنفق الـشـركات عـليـها مـا ال يقل عن  14ملـيار دوالر بـينـما
نحن اليوم نتحدث عـنها وكأنها من األساطـير واخلرافات ومعها

بالدة االنبهار والتعجب!
WÐuK  ‰uIŽ

أنظروا الى اوطاننـا كم تهدر من ثرواتنا يـوميا ويستعـمر نفطنا
وتسلب عقولنا وتهدر كـرامتنا وحتول اوطاننا الى مخازن لألكل
ودفعهـا الى الهجرة بـدعة  البس واخملدرات وتنـفير العـقول ا وا
والرحيل الى دول أخرى استـمتعت بثروات عـقولهم ولم تنفق في
تكـوينهم مـليمـا واحدا واسـتلمـتها هـدية مـجانيـة من الدول الغـبية
صدرة لـلعـقول ألننـا ببسـاطة اوطان مـازلنا عـلى عقل اجلاهـلية ا
تهن اجلهل علـما ونقرب اجلهالء قـيادة وننشئ مراكز األولى 
جتهـيل تعلـيمـا ونصـنع لنا يـوميـا مآ  وحروبـاً من اجل الطـائفة
بـيـنمـا الـعـقل الـعربي يـر بـأسـفلت ـنـاطـقيـة ـذهب واالثـنيـة وا وا
وتقتل  جيـناته وخالياه لكي ال يـستعمل للـخير واالبتكار. البالدة 
   (ثـروة الـعـقـول) التـي ال يراهـا وال يـدرك أهـمـيـتـهـا اال أصـحاب
كن ـية التي  العقول الـنيرة أصبـحت من ضمن الصنـاعات العا
تـسمـيـتـها (صـنـاعة الـبـشـر) هي استـثـمـار طويل األمـد ال تـموت
والتفنى مادام هـناك تعليم ذكي وصـحة راقية لـذا فازت اليابان
انيا وسنغافـورة وماليزيا وتايالند وغيـرها من النمور االسيوية وأ
عـلى اجلهل والـتـخلـف والفـقـر بثـروة الـعقل ولـيس بـأطنـان الـنفط
ـعـجـزة اخـتـصـرت بـالـعـقل ـعـان الـذهـب ومـنـاجـمه فـا األسـود و
والتعليم واإلدارة وتنمية البشر بـينما هزمت دول عربية ونيجيريا
وفنزويال وغيرها من دول الـعالم الثالث الغارقة بـالنفط امام الفقر
فأسـسوا اوطانـا مهزومـة ومهزوزة ال تـليق بعـيش البشر واجلوع 
وجـيـوش من  واوطـان ال يــجـد مـواطـنـوهــا رغـيف خـبـز يـأكــلـونه 
ولـصوص العـاطـل والـشحـاذين يجـوبـون شوارعـها قـهرا وفـقرا 
وأحـزاب وعـشـائــر تـفـكـر بــبـطـونـهـا ومـافـيـا يـســرقـون خـيـراتــهـا 
ال والسلطة واجلاه . من وبعران من السياسـي تأكلهم غرائـز ا
قال ان (نـفط العـرب للـعرب) ونـفطـنا يـدور مثل كـرة األرض فقد
استفـادت منه الـدول الذي اكتـشفته أكـثر من الـدول الذي تمـتلكه
نفـطنـا يحب سـفرات الـعم سام يـذهب لهم ويـعود مـكررا بـأسعار
تــفـوق أسـعـار الــبـيع مـرة يــعـود الـيـنــا عـلى شـكـل صـنـاعـات من
مالبس وبالسـتـيك واسـفـلت ومـرة يـكـون عـلـيـنـا حـاكـمـا اجـنـبـيا
ومرة مـحـركا لـلحـروب واالقتـتال ومـا ب لـعبـة التـدوير والـتنـقيب
والتـكريـر تزداد همـومنـا وتسـرق اوطانـنا ويهـرب نفـطنـا بأبخس
ومع ذلك ال يسـعدنا من يقـول لنا بصـراحة انكم في آخر االثمان 
قائمة األوطان تخـلفا ومعيشـة!  من مفارقات الزمن ان اوربا التي
تـجددة بينـما اوطاننا ال تمتلك ربع شـمسنا تـستثمـر في الطاقة ا
التي ال تغيب عنها الشمس طوال السـنة يعاني العباد منها يوميا
من انقطاع الكهرباء وحرارة الشمس وال تعرف كيف تستفيد من
ـــصــانع ـــواجــهـــة تــأثـــيــرات احلـــر وحتــريك ا طــاقـــة الــشـــمس 
ؤسسـات وتوفـير البـيئة الـصحيـة االنقى. اوطان يـأتيهـا اخلير وا
من كل اجتاه لكنها ال يسرها خير الله  وهو ما يعيدنا إلى نقطة
الـبـدء تـوفـيـر آلـيـة السـتـعـادة أهـمـيـة الـتـعـلـيم والـعـلـماء فـي قـيادة
ـكـنه تـعـبـئـة ـسـتـقـبل. وقـد قـيل ان الــعـلم وحـده  اجملـتـمـع نـحـو ا
الـشـمس في زجـاجات! أوطـانـنـا تـكبـر فـيـهـا ( الكـروش) وتـصـغر
ـلــوخـيـة والــكـبـسـة والــبـريـاني مــايـهـمــنـا كـيف تــصـنع ا الـعـقـول 
واآلخر سـخن والبـاجة واحملـاشي العـربية بـانواعـها  والفـتوش وا
تـجددة .أنـظروا تـشغـله السـيـلكـون والذكـاء االـصنـاعي والطـاقـة ا
نتفخة لقادة العسكر واحلروب واالحزاب ترهلة وا الى الكروش ا
لـتكتشـفوا كم هي مآساة امة وشيوخ القـبائل وطراطيـر السياسة
تأكل والتقرأ  بل سنكتـشف انها اصبحت ثروة من ثروات البالد
حيث هناك  45 مليون عربي من نحو نصف مليار يعانون الثمينة 

ية. حسب احصائيات الصحة العا ظاهرة (الكرش)
ايـهـا الـوطن الـغــارق بـالـنـفط والـبالدة والـفـقـر واجلـوع واحلـروب
نـحــتـاج الى تـكـريـر نـفـط الـعـقـول من اجل اكـتــشـاف حـقـيـقـة سـر
وجـودنـا بـ الـبــشـر  ألن األوطـان تـبـنى بـثـروة الـعـقـول ال بـثـروة

(كروش) النفط!
يالـتعـاسة االوطـان عـندمـا يتـقدم األكـرش عظـيم البـطن على عـظيم

العقل .
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اربيل

ومــــــؤســــــســــــاته االداريــــــة كـــــان
الـعـراقـيـون يـحـلـمون بـنـظـام عـلى
النمط االوربي لكـون االمريكان هم
اصحاب مشروع الـتأسيس الثاني
لــلــدولـة الــعــراقــيــة بــعــد انــهــيـار
مـشـروع بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا لـكن
االحداث التي تـلت عملـية االسقاط
اثـــــبـــــتـت ان  االمــــر ال يـــــتـــــعـــــلق
ـــشـــروع فـــقط وان بــــاصـــحـــاب ا
ـؤســسـ مــجـرد مــنـفـذيـن آللـيـة ا
ـعنى ان الـبـنـاء غـير الـتـأسـيس 
مـسـؤول عن نــوعـيـة مــواد الـبـنـاء
ـا يـتـحـمل ومـكـونـاتـهـا وبـذلك ر
ــــســـؤولـــيــــة وتـــبـــقى جـــزء من ا
ــســؤولــيــة االكــبــر لــنــمط ونــوع ا

وشكل ادوات ومواد البناء. 
WHK²  ◊U/«

وبــالـعـودة الى مـدى تــأثـيـر الـزمن
وهــو اكــثــر من ثـمــان عــقــود بــعـد

وتــوجــهـــاتــهـــا وانــقالبـــاتــهــا من
اسـقاط الـنظـام الـشمـولي واحداث
تغيير نوعـي وتأسيس كيان جديد
يـرضيـها ولـو بـاحلد االدنى لـشكل
الــــدولـــة حـــتـى قـــررت الـــواليـــات
ــتــحــدة وحــلـــفــاؤهــا وبــذريــعــة ا
امـتالك االدارة الــسـيــاسـيــة فـيــهـا
السلحة مفـترضة في مجالي الذرة
والكيمـياء اللت تـشكالن مساسا
باخلـطوط احلـمر جملـال تلك الدول
احلـــــــيـــــــوي رغم ان االســـــــبــــــاب
احلـقيـقيـة ال عالقة لـها الـبتة بـتلك
ــا يـسـمى الـهــيـاكل االسـطــوانـيـة 
بالـصواريخ او مـسرحـيات امتالك
ـــشـــاريع طـــمـــوحـــة في الـــعـــراق 
صـنـاعة قـنبـلـة نوويـة بـائسـة على
غـرار مـا تـسـتـنـسـخـه ايـران الـيوم
سـرحيات الهزيـلة!. وعشية لتلك ا
اســقـاط هـيـكل نـظـام حـزب الـبـعث

بعد ما يقرب من قرن على تأسيس
ـمـلـكــة شـاء فـيـهـا دولـة الـعــراق 
الـــبــــريــــطـــانــــيـــون وشــــركــــائـــهم
الـفـرنـسـيـون واتـبـاعـهم من بـقـايـا
دولـــة ال عــثـــمــان ومـــجــامـــيع من
ـشايخ أن تـكون كـيـاناً سـياسـياً ا
رغم انف سـاكنـيها وبـالشـكل الذي
ــســتــورد من ـــلك ا اخــتــاروه وبــا
دولــة اخـرى لـعـدم تـوفـر الـشـروط
ــرشـحـ من الـتي طــلـبــوهـا في ا
الـواليـتـ الـلـتـ تـشـكـلت مـنـهـما
لـكة الـعراق في 1921م بعد كل
هـــــذا الـــــكم الـــــهـــــائـل من الـــــزمن
واحداثه ومـا رافـقه من تولي اكـثر
ا الـنظـم فشال في الـعـالم قيـاسـا 
تــمــتــلــكــة هــذه االرض من ثــروات
ومــكــونــات بـشــريــة مـخــتــلــفـة لم
ـمــلــكـة تــســتــطع مـكــونــات هــذه ا
خـتـلف مشـاربـها ومـعـارضاتـهـا 

احلــاكـــمــة الـــســنـــيــة واحلـــاكــمــة
ـحاوالتهـما في جتميل الشيـعية 
نــظــامـيــهـمــا الــسـيــاسي بــاشـراك
ـثلـ من كلـيهـما ومن الـكرد في
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 اال ان الـنــتـائج كــمـا نـراهـم الـيـوم
ـواطـن تـسـيـر من سيء ويــدركـهـا ا
الى اســـوأ خـــاصــة خـــارج اقـــلــيم
كـردسـتـان الـذي تمـتع بـاسـتـقاللـية
نــسـبـيــة مـنــحـته تـمــيـزا عن بــقـيـة
اجــزاء الـــدولــة وكــانت ســـبــبــا في
ازدهاره وتطوره ورغم اعتراف كل
النخب الـسياسـية احلاكمـة بنجاح
االقلـيم اال انهم يـصرون عـلى نظام

مركـزي شـمولي وضـعت لبـناته في
الــتــأســيس االول رغـم الــغــائه في
الــدســتــور في الــتــأســيس الــثــاني
واسـتبـداله بـالنـظـام الفـيدرالي اال
انه يـــتــــعـــرض الـــيــــوم الى حـــرب
شـــعــــواء من قـــبل الــــشـــمـــولـــيـــ
صرين على ذهـبي ا القومي وا
ذات االدوات والـــــــوســــــائـل الــــــتي
أفــشـلـت دولـة الــثــمـانــ عــامـا من
الــشــمـــولــيـــة. خالصــة الـــقــول مــا
نـشـهـده الـيـوم يـؤكـد بـانه ال خـيـار
بعد الفيدرالية او الكونفيدرالية اال
الـعودة الى الـشـمولـيـة وهذا يـعني
بــــدايـــة الـــتـــفــــتت وعـــودة دويالت

االندلس من جديد.

الـــتــــأســـيس االول عـــلى شـــعـــوب
اط ومكـونـات العـراق حتت ظل ا
مـــخــتـــلـــفــة مـن احلــكـــام والـــنــظم
الـسـيـاسـيـة ومـقـارنـتـهـا بـاحلـقـبـة
الثانية نكتشف ان ال تغيير نوعي
او فــرق مــهم بــ احلــقــبــتــ اال
الـــلــــهم بـــالـــعــــنـــاوين واالســـمـــاء
ــظـاهـر وبـقي االصل مـحـافـظـا وا
ط تـــعـــاطـــيــة عـــلى نـــوعـــيـــته و
ـا يـؤكـد وتـعـامـله وسـلــوكـيـاته 
بـأن الـتأسـيسـ كـانا بـعـيدين عن
ـشـكـلـة الــتي يـعـاني مـنـهـا اصل ا
هـــــذا الــــــكــــــيــــــان الـــــســــــيــــــاسي
واالجـــتــمــاعي والـــذي يــنــحــصــر
تـمـامـا بـطــبـيـعـة الـوالء والـشـعـور
كونات واجملاميع باالنتماء لـدى ا
الــبـــشــريـــة في هـــذه الــبالد وهي
حصرا مكوناته الـقومية والدينية
ذهبيـة منها حتديـدا بعد الفشل ا
الـــذريع في انـــتــاج مـــفـــهــوم رابط
واطنة جـامعة. لقد فـشلت الطبقة
السنية احلاكمة طيلة ثمان عاما
فـي الــتـأســيس االول مـن أن تـقــنع
الـشــيـعـة بـانــهـا خـيــارهم االخـيـر
بـيـنــمـا فـشـلت الـطـبــقـة الـشـيـعـيـة
احلـاكـمة في اقـنـاع الـسنـة والـكرد
بـــــأنــــهــــا خــــيــــارهـم االخــــيــــر في
التـأسيس الـثاني وكـذا احلال في
كردستان حيث يـصر شعبها على
االنــــــعــــــتــــــاق واالســــــتــــــقـالل في
الــتــأسـيــســ رغم كل مــا فــعــلـته


