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 مــرةٍ أخـرى تــؤكــد لــنـا حــكــومـات
اإلسالم الـسيـاسي بإنـها مـنظـمات
إرهابية دموية التقل خطورتها عن
ــنـــظــمـــات اإلرهــابـــيــة خــطـــورة ا
ــعـروفـة بــوحـشـيــتـهـا وبــطـشـهـا ا
كالقاعدة وداعش فهذه احلكومات
التــتــردد في ســفك دمــاء وتــخــوين
وتكفير كل من يـعارض سلوكها او
يــنــتـقــد ســيـاســاتــهـا بــاخلــفـاء او

ـتـظاهـرين دائمـاً ما الـعلن فـقتل ا
تــلــجـــأ إلــيه هــذه احلــكــومــات في
الـتـعامل مع الـتـظاهـرات الـسلـمـية
الــتي تــنــطــلـق بــ فــتــرة وأخـرى
احــتـجــاجــاً عـلى تــردي اخلــدمـات
وفــســاد الــطــبــــــقــة الــســيــاســيــة

احلاكمة . 
واجملـزرة الـتي ارتـكـبـتـهـا حـكـومة
تـظاهـرين العزل هـدي ضد ا عبـدا

والـتـي سـقط أثـرهـا اكـثـر من مـائـة
شــهــيـد وأربــعــة آالف جـريح خالل
خــــمــــســــة أيــــام فــــقط هـي إبـــادة
جمـاعـية تـندرج في سـجل اجلرائم
ضــــد اإلنــــســـــانــــيــــة وتـــــتــــحــــمل
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا كـــافـــة اإلطـــراف
ـشـاركة في الـسـياسـيـة والديـنـية ا
بناء وحماية هذا النظام السياسي
الـبـائس الـذي أوغل في سـفك دماء
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ولم تــكن مــجــزرة "ثــوار أكــتــوبــر"
األولى مـن نــــوعــــهــــا فــــقــــد كــــان
حلـــكــــومـــات إالسالم الـــســـيـــاسي
الـسـابـقة تـاريخٍ مـخـزٍ في الـتـعامل
مع احلركات األحتجـاجية; حكومة
ــالــكـي مــثالُ تــعــامــلت بــالــنــار ا
واحلــديــد مع مــظــاهــرات احلــراك
ــدني مـنــذ انـطالقــهـا عـام 2011 ا
ــطــالـــبــة بــإنــهـــاء احملــاصــصــة ا
ـدنـيـة الـطـائـفـيـة وإقـامـة الـدولـة ا
فــإسـقــطت حـيــنــذاك الـعــديـد من
ــدنــيــ بــ قــتــلى الــتــاشــطــ ا
وجرحى واعتقـلت عشرات آخرين
ــالـكي الـنـهج وواصــلت حـكـومـة ا
ذاته لـلـرد عـلى مـطـالب مـتـظـاهري
احملـــافــظـــات الـــغـــربـــيــة بـــإطالق
الــــــــرصـــــــاص نــــــــحـــــــو صـــــــدور
ــتـظـاهـرين قـبل ان تـتـحـول تـلك ا
ــــظــــاهــــرات من ســــلــــمـــيــــة إلى ا
مـــواجــــهـــات دمـــومـــيــــة ســـقـــطت
نتيجتها أغـلب احملافظات الغربية
و راح ضـــــحـــــيـــــتـــــهـــــا اآلالف من
الــعـراقــيــ وتــشــرد آالف آخـرين.
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وفــد تــقــفى الــعــبــادي أثــر ســلــفه
الكي وأمـر القوات األمنـية بقمع ا
ـظـاهــرات الـتي انـطـلـقت وأنـهـاء ا
اضي في البصرة في تموز العام ا
وكـانت احلـصـيـلة عـشـرات الـقـتلى
ـتــظـاهـرين ومــئـات اجلــرحى من ا

العزل. 
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ـسيل ولم يـكن الـرصاص والـغـاز ا
لــلــدمــوع والــكالب الــبــولــيــســيــة
ـتـظـاهـرين وحـدهـا أدوات لـقـمع ا
بـل كـانت وســائل اإلعالم الــتـابــعـة
إلى أحـــزاب اإلسـالم الـــســـيـــاسي
تـطــعن دائـمـاً بــانـتـمــاء ووطـنـيـة
ـطالـيبهم تـظاهـرين وتسـتخف  ا

احلقة. 
فــــفي كل مــــرة تــــتــــجــــدد فــــيــــهـــا
االحـتجـاجـات تطـلق تـلك األبواق
احلــزبـــيــة تـــهــمـــة جــديـــدة بــحق
ـتـظــاهـرين وتـعــددت الـتـهم بـ ا
بــعـــثــيــ وعـــمالء أســرائــيـــلــيــ
ومـــنــدســ ومــخــربــ ومــثــيــرو
الـــشـــغب ومـــتــآمـــرين! ومن جـــهــة
أخــرى تـســعـى حـكــومــات اإلسالم
الــســـيــاسي دائــمــاً إلـى تــغــيــيب
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وطـمس احلـقـائق عن الـرأي الـعـام
ي واحملــلـي من خالل قــطع الـــعــا
خــدمـــة األنــتـــرنت مع انـــطالق كل
تـــظــــاهـــرة مـــطـــالــــبـــة بـــاإلصالح
والــتــغـــيــيــر إمــا حق الـــتــعــبــيــر
واالتــصـال الـذي كـفــله الـدسـتـور.
فـال قـيـمـة له لـدى هـذه احلـكـومـات
ألنـهـا بـبـســاطـة التـؤمن بـحـقـوق
اإلنـسـان واحلـريـات الـعـامـة وترى

الدستور مجرد حبر على ورق.
ولـــلــمــمــارســات اإلرهـــابــيــة الــتي
واطـن تـنتـهـجهـا السـلـطة ضـد ا
داللة واضحة على انسياق القوات
ــســلـــحــة وراء اهــواء الـــطــبــقــة ا
الـسـياسـيـة احلاكـمـة فلـو الـتزمت
ـؤســســة الــعـســكــريــة بـحــمــايـة ا
الـشـعب وعـدم انـصـيـاعـهـا لـلـقـرار
ا استطـاعت حكومات السيـاسي 
ـتـعــاقـبـة من االسالم الـسـيــاسي ا
ـــارســــات الـــبـــطش مـــواصــــلـــة 
والــتـــنــكـــيل ضــد ابـــنــاء الـــشــعب
ـطـالـبـ بتـوفـيـر ادنـى مـقـومات ا
ــســلــحــة احلــيــاة لــكن الــقــوات ا
بـجمـيع صنـوفـها سـقطت كـما في
حـقـبة الـبـعث أسـيرة بـيـد الطـبـقة

ÆÆ WOÝUO « rEM «

ø5½«u  Â√  UÝUI

wFłd*« ÊQA UÐ qN'«

ÍdJA « wKŽ

بغداد

ــرجــعــيــة الــديـنــيــة عن وخــرجت ا
صـمـتـها الـذي عـبّـر عن امتـعـاضـها
مــن االداء الــــــــــســيء واالرجتــــــــــال
والــــتــــخــــبـط  بــــعــــد أن راح الـــدم
العراقي يراق وال من ضمير يتحرك
 فالشعب لم يخـرج بطرا وال ترفاً 
لــكن احلــاجـة والـظــلم واالســتـبـداد
وقف وراء انتـفاضته  ورجل األمن
لم يـقف في وجه اخلـارج انـتـفـاضـا
عـلى الـظـلم بـقصـد الـبـطش والـقتل
والتنكيل  لكنه نفّذ األمر وبغى من
وراء تـــنـــفـــيـــذه الـــواجب حـــمـــايــة
ــــتــــظـــاهــــر واألمــــوال الــــعــــامـــة ا
واخلاصة  فانـتهى الصدام إلى دم

عراقي عراقي . 
رجعية موقفها وبعد أن أوضحت ا
الـداعي حلقن الـدم  واحلـفـاظ على
النفس الـبريئة  مـذكرة احلاكم بأن
الــــظــــلـم ال يــــولــــد اال االضــــطـــراب
والــكــراهــيــة  واجلــوع والــقــهـر ال
ينتهي اال إلى عـدم االستقــــــــــــرار
ـة والــتــخـلف والــتـراجع  واجلــر

األخــطــاء واخلــطـايــا الــتي ال يـزال
ا مـنها  وهو من قال العراق يأن أ
حــيـنــمــا تــصــدى اإلمـام  الرجتــاله
واخطائه  “وما معرفة رجال طاعن
بـــالــسن بــالـــســيــاســـة وشــأنــهــا "
وأثــبـتت الـتـجــربـة من الـعـالم ومن
اجلاهل بالسيـاسة وشؤونها  فقد
ـــر وبــقـت اثــار حـــكـــمــة رحل بـــر

رجع األعلى .  السيد ا
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ومــــنـــذ نـــشــــوب األزمـــة األخـــيـــرة
ظـلوم وخروج تـظاهـرات الشـعب ا
إلى الــشــارع  واألنــظــار تــصــبــوا
ـرجـع األعـلى ومـا ســيـقـول نــحـو ا
وينصح  بـعد أن اغلق الـباب عمن
أصـم األذان وأوغـل غـــــــــــيـــــــــــا فـي
اســتـــبــداده وفــســاده وانـــبــطــاحه
للـخارج  فـتسـبب بأخـطائه وغض
الـبصـر بـكل ما يـعانـيه الـشعب من
الم وبـطالـة وفسـاد وجـهل وتراجع
ُـخـلف بـالـواقع الـصـحي وقـائـمـة ا

طويلة . 

مــنــذ ســنــة 2003 وحتــديــدا بــعــد
سـقـوط نـظام الـبـعث  وكل من هب
ـــدعي  اجلــاهل ـــثــقف وا ودب  ا
ــتــدين والــعــلـمــاني بل والـعــالم ا
رجـعية والوجـودي  يتحـدث عن ا
 بل الـدول الــصــغــيـرة والــعــظـمى
رجـعي والظـاهرة شـغلـها الـشـأن ا
السيـستانيـة  فاإلمام السـيستاني
مـلىء الـدنـيـا وشـغل الـنـاس  فـهـو
ظــاهـرة بــأبــوته وحــكــمــته وزهـده
وعـمــقه ووســطـيــته وتــرفــعه عـمن
اوغـل في جتـــــــــاوزه  فــــــــاإلمــــــــام
الـسيـسـتاني أب لـلمـسـيحي مـثلـما
للـمسـلم  وقريب من السـني مثـلما
يـقـارب الـشـيعي الـوطـني . ويـقـيـنا
أن كل ظاهـرة متـميـزة بارقـة تذهب
حــديث الــنــاس وتــشـغـل اصــحـاب

االختصاص 
دراســة وحتـلـيال وبـحــثـا وأحـيـانـا
تــعــمـقــا  واخــطــأ كل من لـم يـقــيم
الــدور احلـقـيـقي لـألمـام  فـقـد ولى
بــــر مــــخــــلـــــفــــا وراءه ركــــام من
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الى الـهـيـئة الـهـنـدسيّـة والـفـنّـية في
وزارة الثقافة واإلعالم.
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ّ تـــــصــــمــــيم ــــأمــــون  في بـــــرج ا
وتــنـصـيـب وتـشـغــيل بـنــدول سـاعـة
بغـدادي  خالل عـقد الـتسـعيـنات من
ـــاضـي  من قـــبـل مالكـــات الــــقـــرن ا
علمية وهـندسية عراقيّـة متخصصة
كـفـوءة.  يـبـلغ طـول بـنـدول الـسـاعـة
ــتــدلّي مـن قــمــة الــبـرج  45 مــتـراً ا
(مــعــلــومــة أكّــدهــا د. ولــيــد نــصــار
رجــاء). يـتـحــرّك الـبــنـدول بـالــطـاقـة
تولّدة من مغناطيس غناطيسيـة ا ا
صـمّـمه وبـبـنـاه وشـغّـله مـهـنـدسـون
عــراقـيّـن مـتــمـيّــزون في هــذا احلـقل
العلـمي  ومشـهود لهم.  البـدّ هنا ان
شروع نذكر  بأنّه أثناء فترة تنفيذ ا
 كـان عــلى الـعــامـلـ تــسـلّق ساللم
مــتـشــكّـلــة من احلـبــال بـإرتــفـاع 10
أمتلر تـقريباً في أعـلى البرج إلجناز
معمـة تثبيت الـبندول في حـينه. لقد
بدأ  تثبيت البيانات األولى للبندول
وقراءات الذبذبات بإستخدام بندول
ألـوف لدى بـسيط قـصـير الـطـول وا
الــطـــلــبــة وم ثـمّ اســتـــخــدام أظــوال
أخـرى لــتـطـبـيق الــتـنـاسب بـ زمن
الـذبـذبـة واجلـذر الـتـربـيـعي لـلـطـول

طلوبة. ضمن حدود الدقة ا
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ـتـمثّل اإلرسـال الفـضـائي الـعراقي ا
بـقـنـاة العـراق الـفـضـائـيّـة في حـينه
شــهـد هـو اآلخــر  إجنـازه فـي الـعـام
1998. لـقـد تـكـاتـفت جـهـود عـراقـيّـة
ــشـروع في عـمل خــالـصـة لـتــنـجـز ا
فعـلي  عـلى مدى 100 بومـاً تـقريـباً
مـابـ بـنـاء قـواعـد تـنـصـيب صـحن
اإلتـصـال  بـالـقمـر نـايـلـسـات وغـرفة
األجهزة األلكترونيّة إلرسال اإلشارة
الى  بــالــقــطــاع الــهــنــدسي لــلــقــمـر

األرقام الـتي كانت في خـطوات عمل
أو اجنــاز تــكـنــولــوجي حتــقق هــنـا
ــؤسّــســـة الــعــلـــمــيّــة وهــنــاك فـي ا
الــعــراقـيّــةقــبل الــعـام  2003وأكـرّر
أنـهـا لـيــست لـلـدعـايـة بل من نـوافـذ
ـا كـان ودوافع  اإلعـتـزاز والــفـخـر 
يــتـحــقّق في بـعض أصــعـدة الــعـمل

آنذاك. 
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على مدى أعوام التسعينات (1992
وما بـعده)  تأسّـس في بعض دوائر
القطاع الصـناعي التي كانت تديره
الـلـجـنـة الصـنـاعـيّـة بـرنـامج عـلمي
وعملي على أيدي علـماء ومهندس
وفنّـي مـتخـصصـ  إلعادة تـأهيل
الـصـمّــامـات األلـكـتـرونـيّـة الـعـاطـلـة
ـتـقـدّمـة والـذي يُـعـد من الـتـقـانـات ا
حـيث كــانت تـؤهّل بــالـدرجـة األولى
الصـمامات الـرباعـيّة العـاملـة بقدرة
ــسـتــخــدمـة في 300 كــيــلـو واط وا
محـطـانت اإلرسال اإلذاعي لـترددات

توسّطة.  وجات اإلذاعيّة ا ا
في عمـليّة تـأهيل أي صـمام من هذا
الـنــوع يـسـتـوجب إســتـبـدال بـاعث
األلــكــتــرونــات له (يــســمّى عــلــمــيّــاً
بـالـكـاثـود) وهـو شـبـكـة اسـطـوانـيـة
الـشـكل مصـنـوعـة من أسالك رفـيـعة
. طـول اإلسطـوانة 20 من التـنگـس
ســنـتــمـتـر  تــقـريـبــاً وفـيــهـا حـوالي
1200 نـقطـة حلـام دقـيق  كان يـنـفّذ
بـــــإتـــــقــــــان  ومـــــهـــــارة في ورشـــــة
الصمّـامات.  بعدهـا  تأتي  خطوات
الــتـأهـيل األخـرى بــضـمـنــهـا تـفـريغ
نظومة الى ضـغوط فوق الواطئة. ا
ـؤهّلة جترّب في كانت الصـمّامات ا
اإلرســـال اإلذاعي لــتـــعــمل 100 الى
ـتـواصـلـةويتـابع مـئـات الـسـاعـات ا
ؤهـلة أدائهـا بدقـة من قـبل اجلهـة ا
ومهـنسي مـحطات اإلرسـال التـابعة

تـتـشـكّل األرقـام بـصـورة أو بـأخـرى
من األعـــداد 1 الى9 ثم الـــصـــفـــر 0
لإلشـــــــارة الى شـيء مــــــعــــــدود  أو
تسلسل أو عنوان معيّن. ولقد كانت
أوّل أداة لـــلــــعَـــدً فـي الـــتــــاريخ هي
أصــابع يــد اإلنــســان تـلــتــهــا أكـوام
احلـــصى ثم تـــشـــكـــيالت خلـــطـــوط
تــصـــنع عالمـــات تــعـــبّـــر عن أرقــام
كالـتي تسـتخـدم في لعـبة الـدوميـنو

في الوقت احلاضر.
وعـــلى مـــدى عــصـــور  احلــضــارات
ـتـعـاقــبـة الـتي سـادت  ومع تـزايـد ا
احلــاجـة الى أرقـام عــالـيـة الــقـيـمـة
ظهرت لديـنا أشكال األعـداد احلالية
والــــتي شــــهــــدتــــهــــا احلــــضــــارات
األغـريــقـيّـة والـبـابـلــيّـة والـرومـانـيّـة
ووادي النيل ثم الـصينيّـون القدماء

والهنود. 
وفي هــــذا امـــقــــال نـــتــــعـــرّض الى
عــــــنــــــاوين بــــــعـض األرقــــــام وقـــــد
تــداولــنــاهــا أو تــتــداولــهــا وأخـرى
نــتــواجه مــعـهــا أو نــسـمع عــنــهـا .
وليس ألغراض الدعاية واإلعالن أن
ـاذج األرقـام يـرد هـنــا الـعـديـد من 
ألنّــهـا كــانت تـشــكّل  ثـمــاراً جلـهـود
علميّة وتكنولـوجيّة مضيئة أجنزها
 مـتخـصصـون عـراقيّـون أخـيار  في
مؤسّسات عمل عراقيّة البدّ أن يشار
الـيـهـا  ومـنـهـا مـانـراه أمـام اعـيـنـنا
حالـيّاً ومـازال معظم الـعامـل فـيها
مـسـتـمـرّين في خـدمـة العـراق وسط
كلّ مـيـدان  ورواق ومـنـهم من يـدرج
إجنـازاته في سـيـرته الذاتـيـة أيـنـما
يكون وحيثمـا يريد.  أرقام  مختارة
من كــوالـيس تــكـنـولــوجـيـا عــراقـيّـة
أورد بـعـضـهـا هـنـا حـقّـقـهـا عراقـيّن
بنـاة أمـام األنـظار فـطـوبى لكم  في

حلّكم وترحالكم وتأمّالتكم. 
هـذه الــسـطـور  هي تـأشــيـر لـبـعض

التنـسيق ب اجلامـعات  (بضـمنها
الـكـلـيّـات األهـلـيّـة الـتي كـانت بـعـدد
أصابع اليد آنذاك) وقـطاعات العمل
وخــــطط تــــوســـيـع قـــبــــول طـــلــــبـــة
الــدراســات الـعــلــيـا في اجلــامــعـات
الــعــراقــيـة وإشــراك كــوادر عـلــمــيّـة
مـؤهّلـة باإلخـتـصاص (حـمـلة ألـقاب
علميةمن العامل في دوائر القطاع
الصـناعـي) لإلشراف عـلى األطاريح
والـــرســائل والــتــعــرّض لــلــمالكــات
العـلمـيّة(حـضور أسـاتذة مـختـصّ
مـنـاقـشـات طـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيا
ـنـاقـشة) لـتـقيـيم سـيـر ومـجـريات  ا
تـطوّرة وإستـثـمار الـورش الفـنيّـة ا
لـهـيئـة الـتعـلـيم الـتقـني  ومالكـاتـها
في تـصـنـيع مـسـتلـزمـات حتـتـاجـها
وزارات أخـرى . وهـنـاك خـطط عـمل
تكنولوجي حققت مهامها مثل خطة
تـــــــــطـــــــــويـــــــــر االرســــــــــال اإلذاعي
والـــتــلـــفـــزيـــوني فـي الـــعــام 1997
وحـمــلـة تـصـلـيـح وتـأهـيل األجـهـزة
الـطـبـيـة في مـنـتـصف الـتـسـعـيـنـات
وبـــرنــامج واسـع حلــوســـبــة دوائــر
الـــدولــة فـي عـــمـــوم الــعـــراق الـــتي
استمرّت حتى العام 2001 والعديد
من األنـشـطــة األخـرى والـتي أفـضل
وأجـــدر مـن يـــتــــحـــدّث عــــنــــهـــا هم

عنيّون بها. ا
واخلالصــة  كــانت هـنــاك مــشـاريع
يــخــطّـط لــهــا  ومـــســارات تــنـــفــيــذ
ــوجب قـواعـد بــحـوث الـعــمـلـيّـات
بــاألرقــام  وتــواريخ إجنــاز  وأعـداد
عامل وجـهات مستـفيدة من نتائج

شاريع واألمثلة عديدة. هذه ا
ـتحدة وهنـا الننـسى قرارات األ ا
الــــتـي هي األخـــــرى لـــــهـــــا وقع في
ذاكـرتنـا بـدءاً بـالـقرار  687الـصادر
عن مجـلس األمن بتاريخ  /1991/4

3وما تبعه من قرارات.
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في هـذه األعـوام وبـعـد الـعام 2003
صـــارت تـــردنـــا في وســـائط اإلعالم

واألوساط اإلجتماعيّة أرقام 
تـــشــيـــر الى عـــنـــاوين ومـــضـــامــ
مــخـــتــلـــفــة ومـــنــهـــا مــا يـــصل الى
مـلـيارات وتـرلـيـونـات (أو أجزاء من
ـالــيّـة. ـبــالغ ا ) مـن ا الــكـوادرالــيـ
فـمـثالً مـيـزانـيّـة اإلنـفـاق في الـعراق
للـعام 2019  كمـا وردت في وسائل
اإلعالم  هي (112,6 مــلــيـار  دوالر)
مـحسـوبـة عـلى أساس سـعـر بـرميل
الـــنــــفط هـــو  56دوالراً. وإنّ ثالثـــة

ـصــريـة. لــقـد ـديــنـة  6أكــتـوبــر ا
تضمّن العمل أيضاً ترضيف مقاطع
الصحن بدقّة متناهية ليحقق تبئير
اإلشارات بحزمة الترددات العاملة
(تـمـاثـلـيّـة ورقـمـيّـة).  بـعـد ذلك وفي
أشــــهـــر الــــعـــام 1998 إنـــتــــظم بث
البرامج عبـر قناة العراق الـفضائيّة
بــــالـــنـــمـط الـــرقـــمـي عـــلى الــــقـــمـــر
همّة بجهود نايلسات2 بعد اجناز ا
حـثــيــثـةمن مــنــتـســبي الــهــنـدســيّـة
والـفنّـيـة في وزارة الثـقـافة واإلعالم

وجهات هندسيّة عراقيّة ساندة.   
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 وفـي صـــورة أخـــرى مـن كـــوالـــيس
الـــعـــمل الـــتي تـــعـــبّـــر عن اجلـــانب
اإلجــتــمــاعي واإلنــســاني في بــيــئـة
العمل وتقـاليده وهي قصـة (صبنيّة

البقالوة) فما هي?
 كـان الـعـمـل مـتـواصالً لـيالً ونـهـاراً
فـي الـبــنـايــات وبــوجـود الــعـامــلـ

ومــجـامـيع اإلســنـاد  الـتــخـصـصي.
اجلميع يعـلم بأنّ اجلانب اإلنساني
ـعـتـمـد في في الـعـمل هـو الـسـائـد ا
مــنــظـــمــة الــطـــاقــة الــذريــة (م ط ذ)
الـــعــراقــيّــة. وفي مـــنــتــصف إحــدى
الـلـيالـي الشـتـائـيّـة في الـعام 1987
يـأتي الـسـيـد رئـيس م ط ذ (د هـمـام
عبداخلالق عبدالغفور) لزيارة موقع
العمل في إحـدى البنـايات وكما هي
عادته في كل لـيلـة.  وأثنـاء مغادرته
ولـلمـزحة أُخـبـرَ  بأنّ أحـد الـعامـل
(يشـتـهي بقالوة). ومـاهي االّ سـاعة
ونصف بعد منـتصف الليل  وصلت
 صـــيـــنـــيّـــة كـــبـــيـــرة من الـــبـــقالوة

ووُضعت  في كافتريا البناية.
وهـنـاك الــعـديـد من هـذه احلـكـايـات
التي حتـملـها ذاكرة الـعامـل الـكثُر
في أروقـة عــمل تـكـنــولـوجيّ عـراقيّ

في مؤسساته. 
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لقد أعطى قـانون رعاية الـعلماء رقم
1 لـســنـة 1993 زخــمـاً مــتــجـانــسـاً
لــقــطـاعــات الـعــمل اخملـتــلـفــة بـدون
إســتـثــنـاء حـيـث شـمل الــقـانـون في
اً عـراقـيّـاً  في عـموم حـينه 139 عـا
الـعـراق وبـاإلخـتصـاصـات الـعـلـمـيّة
والـهـندسـيّـة والـطـبيّـة واإلنـسـانـيّة.
وفـي آلــــــيّــــــات أخــــــرى شــــــهــــــدت
ؤسّسـات التعـليمـيّة تقـدّماً مطّرداً ا
منذ إنعقـاد ندوة النهوض بـالتعليم
العالي في أوائل التسـعينات والتي
تـبـعتـهـا بـرامج تـطويـريّـة مـثل آلـيّة

ـيـزانـيّـة هـو تـشـغـيـلي أربـاع هـذه ا
وربع إســـتـــثــــمـــاري في إقـــتـــصـــاد
مــؤسّـس عــلى الــنــفط فــقط تــؤشّــر
صـورة من األرقـام مـنـهـا الـرقم 126
ــــيـــنه ثـــمـــانـــيـــة أصـــفـــار وعـــلى 
(بـــــــالــــــــدوالر) أو أحــــــــد عــــــــشـــــــر
صــفـــراً(بــالـــديــنـــار الــعـــراقي).هــذا
ماأوردته  وسـائط  اإلعالم من أرقام
حتـــتـــوي مــســـارات الــصـــرف  بــ
الــــتـــخـــطــــيط وبــــرنـــامـج اإلنـــفـــاق
احلــكــومي بـــاإلضــافــة الـى نــســبــة

مئويّة مخصّصة لكلّ وزارة.
وتورد  وسائط اإلعالم أيضاً برامج
وأحــــاديث عن أعــــداد هــــائــــلــــة من
مــلــفّـــات  فــســاد وعــدد الـــفــاســدين
هدورة. وأرقام األمـوال اخملتـفيـة وا
وأصـبح اجملـتــمع يـتـحـدّث إن صحّ
الـــقـــول ومع األسـف عن (الـــفـــاســد
ــثــالي!) بــعــدمـا كــان يــؤشّــر عـلى ا

ثالي  هندس ا ثالي وا وظف ا ا
واألسـتـاذ اجلـامـعي األول وإخـتـيار

تميّزين في اإلنتاج وكفاءته. ا
وتُـعـرض بــ احلـ واآلخـر أيـضـاً
وازنـة وزيادة سـقف اإلنفاق أرقام ا
ــنــجــز عــلى األرض الــذي يــخـدم وا
ــواطـن األعــتـــيـــادي ويـــتــحـــسّس ا

إنعكاساته  على بيته وعائلته.
وهنـاك مـؤشّرات عـلى  تزايـد نسـبة
األميّة في الـعراق بعـد  العام 2003
والتي يذكر بـأنها تسـير بإجتاه 18
ـ بـعـدمـا قــضي عـلى األمّـيـة نـهـائـيّـاً

قبل ذلك. 
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ـنشورة عن ألـوفة وا في األدبيّـات ا
رمزيّة األرقام ومعانـيها يرمز الرقم
56 الى  العـمل اجلـماعي والـتـعبـير
عن احلـريّـة  والعـالقات اجملـتـمـعـيّة
والــعــائــلــيّـة الــبــنّــاءة وذلك بــسـبب
تشـكّـله من الـعددين 5 و  6. أمّا في
الــعــراق فـــقــد إشـــيع إســتـــخــدامه
مـــؤخّــراً  الى اإلحــتـــيــال والــنــصب
وإنــتــحــال الــشــخـــصــيّــات بــســبب
مــاأصــبح يــطــفــو  ويــنــتــشــر عــلى

األرض والشارع بكلّ أسف. 
ـناسـبة فقـد ذكر مـختـصّون بأنّ وبا
مــيـــزانــيّـــة اإلنــفـــاق لــلـــعــام 2019
مـحسـوبـة عـلى أساس سـعـر بـرميل

النفط هو  56 دوالراً. 
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الـــكــالم الـــدقــيـق اليــأتـي من فــراغ
ولــكن هــنــــاك فــراغ  في  كــثــيـر من

كالم!

ا نصحت به ذكرت احلاكم اليوم 
سـلـفه الـراحل سـنـة 2015 حـيـنـما
خــرجـت الـــتــظـــاهـــرات مـــطـــالـــبــة
بــاإلصالح  مـبـيـنــة أن الـشـعب قـد
يـنتـظر لـكنه سـينـتفض إذا لم يـجد
االستجابة لكن الـتنكر والصد كان
جـــواب احلــــاكم  وذكــــرت الـــيـــوم
ا نصـحت به السلف بعد اخللف 
أن ارتفعـت معدالت الـفقر والـبطالة
تسرب  وازدادت نسبة األمية وا
عن مــقــاعــد الــدراســة  مــؤكــدة أن
االســــتــــجــــابــــة لـــصــــوت الــــعــــقل
ــا سـيــكـون الــفـرصـة واإلصالح ر
األخــيـرة لـلـخــروج من األزمـة الـتي
راحت تـسـتنـفـذ الصـبـر  وكمـا هو
ــدســوســة مـــتــوقع راحت األقـالم ا
رجـعية احلاقدة واجلـاهلة بـشأن ا
ونــظــامــهــا وحــدودهــا تـتــقــول بل
رجـعية تتـطاول عـلى ما قـالت به ا
ونــــصـــحـت  وهي لـم تـــخــــرج عن
كونها من باقيا النظام الزائل التي
اتخـذت من اخلارج مـوطنـا ومقـاما
 أو هي من مدعي الثقـافة والعلم 
والثـقافة ومـيادين الـعلم منـها برآء
. فـمـرجـعـيـة الـنـجف األشـرف التي
ــا تــزل اروقـــة الــســيــاســة أرقّت و
ـيـة وشـغلت مـحـلـلي كـبـريات الـعـا
األجـهـزة األمـنــيـة  يـقّـيــمـهـاجـاهل
ــيــز بــ الــولي حــاقــد  وهــو ال 
الــفـــقــيه وبــ من ال يـــقــول بــهــا 
فمـرجعـية النـجف ليـست لهـا عصا
الـسيـاسـة وال سـوط احلاكم الـنـافذ
أمره  لكـنها تـنصح وتـرشد وتب
وحتـذر وتـنـبه  وألصـحـاب الـشـأن
ـضي اتــبــاع الــسـراط الــقــو أو ا
غـيــا  فــمــا هـلك حــاكم اال بــظــلـمه
واســتـبـداده وايـغـالـه غـيـا وتـنـكـره

لـلشـعب  وعـلى القـائم اسـتحـضار
جتـارب الـراحل  فـمـا رحل الـسلف
اال النه صـم األذان عن الــنـصــيــحـة
ورعــايــة الـــله بــشــعـــبه  وإال فــهل
خلت خطبـة جمعة من الـتحذير من
اإلرهـاب والدعـوة إلى الـضرب بـيد
من حـديـد على الـفـاسد  مـرة تـذكّر
احلـــاكـم وأخـــرى تـــدعــــو الـــنـــائب
وثالـثة تـتوجه للـقاضي داعـية إياه
إلى إنفاذ حكم القانون ورعاية الله
بالشـعب  والفاسد يـصول ويجول
ال يبـتز ويـسرق ويـعثـي فسـادا با
تصدر قدر ا قدم ا والعباد  فهو ا
وغـيــره من الــشـعـب فـقــيــر مـريض
عاطل ال يجـد ما يعـيل ويطعم  وال
مـجـيب لـلـنـصـيـحـة فـاحلـاكم يـقرب
الــــفـــاســـد  والــــنـــائب يــــدفع عـــنه
الشبـهة بل وينبـري في الدفاع عنه
 بل أن حـدث جـلل يقـع إذا ما مس
إعالم أو كاتب أو مـراقب صاحبه 
وهو بعيد عن يد القضاء وسطوته
صـدات الـسلـطـوية بـلـحاظ تـعـدد ا
وتـنـوعـها  وإن طـالـته يـد الـقـضاء
وسـاحـة الـنــزاع فـاجلـمــيع يـنـبـري
دفــاعــا عـــنه كــيف ال وهـــو الــنــزيه
قدم الداعم  وهو الوطني الباذل ا
من مـلـئ جـيـوب وخـزائن فـاشـتـرى
وأغـــنى واســــكن  وإذا لم يــــشـــفع
اجلميع فـقانون الـعفو الـعام يشفع
له وإن لم يكون مـشمول بـاحكامه 
عــــجــــيب أمــــرك اجلــــاهل بــــشــــأن
رجـعيـة العـليـا ومقـامهـا السامي ا
ودورها األبوي احملوري  فبدل من
ــأزوم بـنــقـده أن يـتــوجه احلــاقـد ا
ن وتقريـعه وجتريحه واسـتهدافه 
افسد واساء ومكن  يـتوجه بالنقد
ــــتـــعــــقل  لــــلـــمــــوقف احلــــكــــيم ا

وللمـنصف أن يـسأل عن موقف من
راح يــنـــقــد عـن جــهل أو حـــقــد عن
ـرجعية الـدينية الـعليا موقفه من ا
لــو تـــدخــلت بــألــشـــان الــســيــاسي
تنصيباً أو عزالً أو محاسبة وإقالة
الم يــكـون رده ونـقـده أن مــرجـعـيـة
الـــنــجف األشـــرف ال تـــتــبع نـــظــام
الولي الفقيه ? مـا الذي اقحمها في

ميدان غير ميدانها ? 
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ألـــيس األولـى بـــهـــا الـــتـــحـــرك في
نطـاقها الـديني احملدود ? وبـالقطع
ســيــقــول أن الــنــصــيــحــة شــأنــهــا
واإلرشاد عملها والـسياسة لغيرها
. عـلى مـدعي الـوطنـيـة الـذي نصّب
ا نفـسه قيمـا وواعظا ومـقيمـا وعا
ومـرشـدا أن يـنفـذ سـمـومه بـجـسد
ن الــفــاســد ويـوجـه ســهـام نــقــده 
اهـــلك الـــبالد والـــعــبـــاد بــفـــســاده
واستبداده واخطائه  ال أن يتوجه
ـــؤتــمن لالب الــراعي والـــنــاصح ا
بـالـنــقـد  لـكن مـوقـفه من كل عـابث
واضح فـــهـــو أمــــا مـــجـــالس له أو
ـر ألعـمـاله أو مـبـرر ألخـطائه  مـنـظّ
لكن عبث السابق كان أعمق ومكره
أكبر  فزال وإعمـار الطغاة قصار 
نصف الوطني يقيم مواقف وظل ا
ـرجع األعلى ويـذكر مـنـاقبه  فـما ا
ضار احلكـيم اجلاهل  وال مس من
باع نـفـسه للـخارج ابن الـوطن  قد
ــظــلل الــشــعب وقــد تُــحــجب عــنه يُ
الــرؤيـاوقــد تُـحــرّف الـوقــائع  لـكن
الزبد يذهب جفـاء وما ينفع الناس

كث في األرض.

ستشارين لرئاسة { رئيس هيئة ا
اجلمهورية
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الـــســـيـــاســـيـــة وصــارت اداة قـــمع
وتــرهــيب تـســتـخــدمــهـا الــسـلــطـة
لـسـحق اي حـركة قـد تـشـكل خـطراً
على مصالح أحزابها أو تؤثر على
تواصلة عمليات الفسـاد الكبيرة ا
مـنــذ الـعـام 2003 وهــذا مـايــفـسـر
سعي حكومـات اإلسالم  السياسي
ــســلــحــة من إلى أفــراغ الــقــوات ا
الشخصيات الـوطنية البارزة التي

تشك في والئها لها .
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ولـم تـــــتـــــوقف ســـــلـــــطـــــة اإلسالم
السـياسي عـند اخـضاع مـؤسسات
ـــدنـــيــة الـــدولـــة الـــعـــســكـــريـــة وا
لـسـيطـرتـها بـل قضت وبـشـكل تام
سـتقلة ؤسـسات والهـيأت ا على ا
الـتي تـمـتـلك الــقـدرة عـلى الـتـأثـيـر
عــلـى الــرأي الـــعـــام وإمــكـــانـــيــات
شاركة بإعداد وتنفيذ ساهمة وا ا
الــســيـاســة الــوطـنــيــة اقـتــصــاديـاً
واجتـمـاعيـاً كـالـنقـابـات الـعمـالـية
مثالَ التي تـكمن قوتهـا في قدرتها
على الـتعبـئة اجلمـاهيريـة وتنظيم
االحــــتــــجـــاجــــات والــــدعــــوة  إلى
االضرابـات مثـلمـا فعـلت النـقابات

الـــعـــمـــالـــيـــة في تـــونـس ومـــصــر
والـسـودان حـيث اسـتـطاعـت تلك
الــنـقــابــات قـيــادة األحــتـجــاجـات
اجلــمــاهـيــريــة واسـقــطت أنــظــمـة
ديكتـاتورية خالل فـترة وجيزة من
الـزمن لكن الـنقـابات الـعمالـية في
العـراق أجساد مـشلولـة غير قادرة
عـلى احلـركـة او أحـداث اي تـأثـيـر

في السياسات العامة. 
والشـك في أن ســـبـب ســـيــــاســـيـــة
اإلرهــاب والــقـمـع والـدكــتــاتــوريـة
ــتــظــاهـرين الــتي تــمـارس ضــد ا
سببها هو خوف حكومات اإلسالم
الـســيـاسي من فـقــدانـهـا الــسـلـطـة
ومــكــاسـبــهـا احلــزبــيـة الــضـيــقـة
إضــافــة إلى طــبــيــعــة عــقــيــدتــهــا
الـفــكـريــة الـتـي تـدعــوا إلى سـحق
الــرأي اآلخـر! ولـكن مـهـمـا تـعـددت
وتــنـوعـت أدوات الـقــمع واإلرهـاب
فــلن تــردع أولــئك الــشــبــان الــذين
عـقـدوا الـعـزم علـى تخـلـيص الـبـلد
من هــذه الـــطــغــمـــة الــســيـــاســيــة
توحـشة وقد مـضوا في ثورتهم ا
بـعد أن فـضحـوا زيف االنـتخـابات

قراطية. وكذبة الد

صـلـحـة الـعامـة أوجـدت مـجمـوعـة من الـنـظم الـسيـاسـيـة التي  إن ا
حتكم الشعوب لتـسهم في استقرارها األمنـي وتعمل على تطورها
ـيادين األخرى. وقـد دلت اخلرائط الـسيـاسيـة في العالم في شتى ا
ـكن أن حتـكمـهـا افتـراضات ـاط مـختـلـفة في الـتـطبـيق ال  على أ
ـوقع أو اجلـغـرافـيـا بل هي مــحـكـومـة بـعـوامل عـدة من أهـمـهـا ا
نظومة القيمية لـلشعوب والسوسيولوجـيا السياسية التي اعتادت ا

أن حتكم بها.
ـنطق أن تـكون الشـعوب حـقال للـتجارب  إذ ليس من احلكـمة أو ا
نـزلقـات التي تـثيرهـا هذه الـتجـارب تعد من واالختبـارات ذلك ان ا
ــكـان ولــهــا مــســاس مــبــاشــر بــسالمــتــهــا وأمــنــهـا اخلــطــورة 

واستقرارها.
ستحـسن أن تهدف الغايات من تـغيير األنظمة إلى  وقد يكون من ا
حتـسـ واقع الــفـرد واجملـتـمع في الــدولـة ولـكن قــد تـعـتـرض هـذه
ـعـوقـات الــتي تـضع الـعــصـا بـ دوالـيب الــعـجـلـة األفـكـار بـعـض ا
فتمنـعها من الـسير  لـكي تقتل كل طـموحات اإلنـسان في الوصول
نشود. ومن اجل الـتغلب على هذه اإلشكـاليات نحتاج الى الهدف ا
ـرونــة في الـتــطـبــيق ال ان نـواجـه األحـداث بـلــون من الــتـوتـر إلى ا
ـظــاهـر في أيــة شـخــصـيــة هي دلـيل إفالس واالنـفــعـال ألن هــذه ا
وتمحل فاالرادة اإلنسانيـة ال تقاس في مستوى الظـروف الطبيعية
ـوقف الـقـائد ـعـيـار احلـقيـقـي  بل إن الـشـدائـد والـصـعـوبـات هي ا

واجلماعة في احتواء األزمات والسيطرة عليها.
   وإذا تتبعنا األحداث األخيرة في الساحة السياسية في العراق
ـمــارسـات الـسـطـحـيـة في تـبـني ال نـتـردد في الـقـول أن االخـطـاء وا
ـواطن الــعـراقي هـي صـورة أضــحت مـاثــلـة ــشـاكـل ا ـعــاجلـات  ا
لـلــعـيــان مـنـذ زمـن لـيس بــالـقـصــيـر وان الــصـيــحـات الـتـي تـنـادي
باإلصالح من هـنـا وهـناك ال تـعـطي انـطبـاعـا حقـيـقـيا عن مـسـتوى
اجلـديـة في اإلصالح أو أنـهـا غـيــر مـؤثـرة في الـوسط اإلجـتـمـاعي
تأثـيـرا بالـغـا الفتـقـادها إلـى عنـصـر هام يـتـمثل بـعـدم تنـزيه اجلـهة
طالبة وبالتالي يصبح مستوى التأثير في اآلخرين ال يعادل حتى ا

درجة الصفر إن لم نقل دون ذلك.
إذن كيف نحقق ذواتنا الوطنية في التعبير عن إرادتنا وكيف نسير
ا يتـوافق مع تطـورات العصـر وبناه حياتـنا بـالشكل الـصحيـح و

اإلجتماعية والثقافية??.. 
حـقــيــقــة هـذه أمــور حتــتــاج مـنــا إلى تــأمل واســتــرخـاء ذهــني في
سـتخدمة. فظـاهرة بهذه الشـاكلة من الفوضى اخلالقة ال التدابير ا
تضع العجـلة على السـكة الصـحيحة والتـعطي نتائج مـرضية ابدا.
ـارس الـضغـط الشـعـبي بـقوة وعـنف أحـيـانا. ـتـظاهـر  ـواطن ا فا
هـام وواجبـات وإطـر محـددة من القـوان ورجل الدولـة مضـغـوط 
ـعذرة ال كـنه احلـيـاد عـنـهـا وكالهـمـا ذو نـصيـب من احلق وا ال 

وطن. كننا جتاهل أيا منهما في ذلك ا
 نحن اليوم نريد حلوال جـذرية لكي ال نصل إلى طريق مسدود  –ال
رجعية وعبر سامح الله - في قابل األيام. فمادامت قد أشرت -  ا
خطابها األخير - إلى قصور السلطة التشريعية في إجناز القوان
الالزمــة لــعـمل احلــكــومــة وأن األولى تــعــزو األســبـاب إلـى تـداخل
اإلرادات السياسـية في الوالدات الـقيصريـة لهذه الـقوان فالبأس
ــوجـبه إذن لـلــركــون إلى أســلـوب جــديــد في إدارة الــدولـة يــكــون 
مجـلس الـنـواب العـراقي مـقـتصـرا في مـهـامهه عـلى الـدور الـرقابي
فــقط هــذا بــعــد إحلــاق جـمــيـع اجلـهــات الــرقــابــيــة في الــبالد إلى
ارسـة دوره الرقابي مسؤولـيته بـشكل مـباشر لـكي يسـتطـيع من 
على أكمـل وجه ولكي ال تبـقى أمامه أيـة حجـة من عدم الـتخويل أو

ما شابه ذلك.
وتناط مسؤولية التشريع ومراجعة التشريعات السابقة إلى مجلس
جديد يسمى ب( مـجلس خبراء الـتشريع العراقي) يـختار أعضاءه
من قــبل جلــنــة يــشــكــلــهــا (رئـيـس اجلــمــهـوريــة) مـن كـونـه (راعــيـا
للدسـتور) بالـتعاون مع (رئـيس احملكمـة االحتادية ورئـيس مجلس
القـضـاء األعـلى ورئـيس االدعـاء العـام). يـحـددون من خالله الـعدد
ـطـلــوب ألعـضـاء اجملـلـس وصالحـيـاته ومــهـامه وحـقــوقه وفـقـا ا
للقانون ويختارون من بـ األعضاء الرئيس للمـجلس ونائبيه بعيدا
عن احملاصصة والطائفية والعرقية. مجلس يسهم في بناء العراق
هنـية والنزاهـة والوطنيـة واحليادية اجلديد من خالل الكـفاءة وا
من جـمـيع اخــتـصـاصـات الـبــلـد( الـقـانـون االقــتـصـاد اإلجـتـمـاع
الـثـقافـة رجـال الـدين اخملـلـصـ الـزراعـة الـتـعـلـيم الـفـنون .....
...الخ) ويكون ارتباطه بـرئيس اجلمهوريـة (حصرا) وليس بديوان
الـرئـاســة ويـقف عـلى مــسـافـة واحــدة من رئـاسـة مــجـلس الـنـواب
شـورة وإبـداء الرأي ورئاسـة مـجلس الـوزراء في( الـتوصـيـات وا
ـكن الفـصل بـهـا من قـبل رئيس اجلـمـهـورية واالعتـراضـات الـتي 
واحملكمة االحتادية). وبذلك نـكون قد وفقنا لبـناء عراقا جديدا. وقد

عرف كل منا حقه فيه.


