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ــــؤتـــمـــر الـــدول االســـتـــعـــدادات 
الـصـنـاعـيـة الـسـبع الـكـبـرى الذي
سـيـقـام في الـيـابـان والـدعم الـذي
سـيـقـدمه لـلـعراق ,والـدول الـسبع

هي:
انـيا إيـطالـيا الـيابان فـرنسـا أ
تحدة تحدة الـواليات ا ملـكة ا ا

األمريكية وكندا .
وهــــنـــــا نالحظ ان مـــــجــــمــــوعــــة
الـثـمانـيـة هي تمـثـيل الدول اعاله
زائـــــــد روســـــــيـــــــا  وبـــــــرؤســــــاء

حكوماتها.
 وتـتضـمن اجملمـوعة االقـتصـادية
والـــســـيــاســـيــة أكـــبـــر ســبع دول
متـقدمـة وال تتـضمن اي من الدول
النامـية  ويلتـقي وزراء مالية هذه
ناقشة الدول عدة مرات في العام 

السياسيات االقتصادية.
مــوضــوعــنــا الــدول الــصــنــاعــيـة
الـسـبع واليـخـفى عـلى احد من ان
هــــذه اجملـــــمـــــوعــــة هـي االقــــوى
اقـتـصـاديـا وسـيـاسـيـا في الـعـالم
وان اى  مــؤتـمــرلـهــا ولــو لم يـكن
ـنــاقــشــة مـوضــوعــة واحــدة هـو
فكيف ـتابـعة , جـديربـاالهتـمام وا
اذا كــــان اهـم فــــقـــــرة فــــيـــــة  هي
مــنـــاقــشـــة مــوضـــوع الــعــراق او

وضوع  العراق. االهتمام 
في الــبـدايـة ســيـاسـيــا يـجب عـدم
ـؤتــمــرين وذلك من الــتــحــرش بــا
خـالل عـدم زج الــعــراق في االمـور
الـثنـائـيـة والـعالقات الـثـنـائـية او
النهم اكـثـر بـ البـلـدان الـسبع ,,,
بـــاحلـــرف الـــواحـــد اكـــبـــر من ان
يـخـتلـفو الن اخـتالفـهم يؤثـر على
ي ـية واالقتصادالعا السوق العا
ولــــيس لــــلــــعــــراق طــــاقـــة بــــذلك
اومــصـلــحـة بـذلـك الن مـصـلــحـتـة
ايـجـابـيـة مـوقـفـهم مـعه ,وهو في
حـقـيــقـته مــؤتـمـر مــتـمــيـز ولـيس
اعالمـي ....مــــاذا يـــريــــدون مــــنـــا
?????ومـاذا نــريـد مــنـهم,مــهم جـدا
ماذانريـد منهم???امـا ماذا يريدون
منا فتناقش في حينها وال مناص
ـهم ان تــصل  احـتــيـاجـات ومن ا
ـشـاركـة ولـو الـعـراق الى الــدول ا

عن طــريق الــسـفــارات في بــغـداد
بــشــكل ســيــاسـي  انــســاني قــبل
ــؤتــمـر االقــتــصــادي وقـبـل بـدء ا
لـيـتـسنى االطالع عـلـيهـا وحتـديد
االهـــتـــمـــامــات واالهـم تـــقــلـــيص
الـوقت الـذي يـتـطـلب الـشـرح لـهـا
ـنــاسـبــة لـهـا واتــخـاذالــقـرارات ا

فيما بينهم.
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ـــــهم ان اليـــــشــــارك بـــــهــــا ومن ا
بـرنـامج استـثمـاري او مـقتـرحات
اسـتـثـمـاريـة نـحن نـريـد ان نـكون
ـــســـتــوى الـــدول الـــســبـع ولــو
ــــواقف اولــــيــــة تــــرتــــيــــبــــيــــة
واالســتــثـمــارات لــديــنـا ,عــمــلــيـا
اثــبــتت ,عــدم جـــدواهــا داخــلــيــا
وخـارجـيـا ولم نـحـصـل حلد  االن
على دراسة جدوى اقتصادية ولم
نـسـتــطع الـقـيـام بـهـا لـعـدم تـوفـر
ـــعـــلـــومـــات الـــتـي نـــطـــلـــبـــهـــا ا
ولسـريتهـا علينـا وانفتـاحها على
اخلـارج وحـتى قانـون االسـتثـمار
هـو خــدمـة لالجــنـبي بـنــسـبـة 90
ـئـة والـفـتـات لـنـا(ولـنـافي ذلك بـا
مقـال موسوم ,البـديل لالستـثمار
ـقـتـرح االسـاسي الذي مـنـشـور) ا
ـوضوع اريد ان اطـرحه في هذا ا
,هومعرفة جديدة للمجتمع من

وقف جتاه العراق اوال ..... ا
ومـا هـو الـضـيـر اذا حـاول رئيس
الــوزراء بـالـقــاء بـالـســفـراء لـهـذه
الــدول لــكي يــهــيئ االجــواء عــلى
ـقـدمة من قـبـلنـا ولـيوضح االقل ا

موقفنا ومانقترحه ليهم
ومـن ثــمــة طــرح فــكــرة تــبــني كل
دولـة العــمـار وبـنـاء مــحـافـظـة او
مــحــافــظــتـ مـن االف الى الــيـاء
ولـلخـدمـات االساسـية  واالسـكان
ولـكافـة احملافـظات وباسـم الدولة
الــعــراقــيــة حــصـرا ولــيس بــاسم
جزء منها,وحسب نسب االحتياج
ــســتــقـبــلــيــة لــعــشـر والـنــظــرة ا

سنوات قادمة.
على ان يكون الـوفد موحد وليس
مــزدوج وبــاخلــصــوص ســيــكـون

التسديد مركزي

هـذا يسـتدعي تـهيـئة كـاملـة لكـافة
االحـتــيــاجـات النــشــاء مـحــافــظـة
جــديـــدة بــشـــكل كــامل  مـــركــزهــا
واقـظيـتهـا ونواحـيهـا وقصـباتـها
ولـكل رسـومـها وتـقـاليـدهـا وليس
بالنـزعة االوربية من حتت االرض
الـى فــــــــــوق االرض وســــــــــمـــــــــاء
نح مكـمن نفطي غير والتسـديد 
مــســتــكــشف لـــلــدول تــســكــشــفــة
وتــســـتــخـــرج مــنه نـــفــطه وغــازه
وانـــشــــاء مــــصـــفى فــــيه وكــــافـــة
ــا فــيـهــا اخلــزانـات ـلــحــقـات  ا
واالنابيب ومنصات التحميل

وكافة متعلقاته والتسديد للمبالغ
ـنـتج ـصـروفـة في االتـفـاق من ا ا
بـيـنــهم ويـكـون ذلـك خـارج حـصـة
العراق من اوبك مع رقـابة عراقية
وعـمــالـة عـراقـيـة شــامـلـة  وتـتـرك
ـعدات للعراق عـند االنتهاء كافة ا
من الــعــمل مع صــيـانــتـهــا وهـذا
امتياز التستـطيع تنفيذه اي جهه
اال الــــســــبع الــــســــبـب مــــعـــروف
وواضح واالن كـمـا فعـلت الـكويت
ترتبه ذلك لتسديد ديـون امريكا ا
عــلـيــهـا جـراء مــسـاعــدتـهـا  ,وفي
حقـل واحد حـصرا ,ولم يـعلن عن
مـديونـيـة لـلـكـويت بـشكـل صريح.
وال نـسـبـة انـتـاجه اوحـصـة اوبك
من هذا احلقل والعمـلية السعرية
ــسـتـثـمـر هـي تـعـامل كـمــعـامـلـة ا
ـئة علـى ان التتـجاوز ناقص 5 با
الـ8 دوالرات لـلـبرمـيل الـواحد من
سعر البرميل بينما الكويت باعت
الـبـرمــيل بـثـمــان دوالرات وتـبـقى
احلـقــول الــنـفــطــيـة االخــرى بــيـد
الــدولــة والــتي اثـبــتت الــتــجـارب
وكــافـــة االتــفــاقـــات والــعــقــود ان
ـعـنـيـة اي االجـنـبـية لم اجلـهات ا
تـظف لــلـقـطـاع الــنـفـطي اى شـيئ
يـذكـر  حـيث تـخـصـص االيرادات
الـنــفـطــيـة عــلى االغـلـب لـتــسـديـد
القروض وانشاء كادر وطني قادر
على االدارة االقـتصـادية والـقطاع
اخلـــاص الــــذي يـــجب ان يــــكـــمل

سيرة فيما بعد. ا
عادلة بسيطة ,كان االنتاج في و

عـام 1979 في ذروته يــقــدر ب3,5
مليون برميل يوميا  واليوم نحن
في 2018 الـشـهـر الــثـامن نـسـعى
لـــلــوصـــول الى خـــمــســـة ماليــ
برميل يوميا ,هل ما انفـقناه على
الـــقــطــاع الـــنــفــطـي واالتــفــاقــات
ــيـة الـتـي شـمـلـت كل الـكـرة الــعـا
االرضـيـة من جـنـسـيـات مـخـتـلـفة
دخــــلت الـى الــــقــــطــــاع ,,هل مــــا
صرفـنـاه يـوازي مـا حصـلـنـاعـليه
من مردود,االدارة االقتصادية هي
الـفــيـصل ولـيس اخلـبــرة الـفـنـيـة
فــقط,ودراســة اقـــتــصـــاديـــة لــكل
كـريعـية ماقـامت به وزارة الـنفط ,
اساسية لـلبلد,ناهيك عن الـريعية
الـسـيـاسـيـة,نالحـظ انـنـا خـرجـنـا
ـــردود ســـلـــبي بـــالـــقــيـــاس مع
ساعدة التنفـيذ للجهـد الوطني 
هم يـة.. ا ثـانويـة من شـركات عـا
موضوعنا .هذه الطـريقة سـتجبر
ـــلـــتـــزمـــة مـــعـــنـــا عـــلى الـــدول ا
االســتــكـشــاف الـســريع واالنــتـاج
ـــبـــالــــغـــنـــا االســـرع لـــتــــعـــمـل 
ـــبــــالغ وبــــامــــوالــــنـــا  ولــــيـس 
مــخــصـــصــة من قـــبــلــهم ,ونــحن
مايهمنا التـنفيذ وانها ملزمة بان
جتــــلب الــــشـــركــــات الــــعـــمـالقـــة
ـعـرفـة لـديـهـا الكـمـا الـرصـيـنـة وا

يحدث االن.
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وانــهـــا ســتــتــعـــاقــد مع شــركــات
ثـانـويـة عـراقـيـة كـفـوءة ان وجـدة
وبهذا احلجم,ويتخلل ذلك الكثير
من الـتجـهـيزات الـداخلـية وهـناك
صنـاعات ستظـهر داخليـة ثانوية
لـتـغـطـية االحـتـيـاجـات اجلـانـبـية
لــلـمــشــاريع وزراعــة وجتـارة  مع
مالحظة تشغيل الـعمالة العراقية
بـشــكل كـامـل واالسـتــيـراد العـداد
كبيرة جـدا من االيدي العاملة من
ــعــنــيـة اخلــارج عــلى اجلــهــات ا

ناسبة لذلك. ترتيب القوان ا
من اجلديـر بالذكـر مالحظة نـقطة
مــهـمــة جــدا ....بـعــداالنـتــهـاء من
االعمار سوف تتولـد بطالة كبيرة
جـدا ونــوع من الـكــسـاد لـالعـمـال
ـرتـبـطة بـالـعـمـلـيـة بـشكـل كامل ا
وهــذا مــا حــدث ابــان ازمـة 1939
ـــــيــــة الـــــكــــبــــرى االزمـــــة الــــعــــا
بعـداالنـتـهاء من عـمـلـية الـبـناء و
العـمـران لـذا يـتـوجب ان تـنـتهي
االعمـال بشكـل تدريجي وتـتابعي
وهــذا اكـيــد سـيــحـدث الن اعــمـار
بـغـداد لـيس كاعـمـار اي محـافـظة
اخــــرى لــــكـن من الــــضــــروري ان
ــسـار ,مع تــكـون اخلــطط بــهـذا ا
الـتـشـجـيع لـلـعـودة لـلـمـحـافـظـات
االصلـيـة بـعد تـوفـر سـبل الـعيش
الـكر فـيـها هـذا جـانب اولي اما
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اربيل

اجلانب الـثاني  وهـواليقل اهـمية
ـــبـــالغ الـــتي عـن االول اال وهـــو ا
ستـقدمها الـدول السبع كـمساعدة

للعراق ??? والي سبب كان.
وهـنـا تبـرز حـالـة خـاصـة لـلـعراق
واحـتــيـاجـاته ,اال هي ,مـدى تـاثـر
تخذة على العراق من العقوبات ا
ايـران وتـاثـر الـعـراق مـن مـؤثرات
ـنطقـة احمليطة من العـقوبة على ا
جـــانب واحــد ومـــدى الـــتــزامـــهــا
بذلك,,والـتـعويـضـات الـتـي  تـقدم
وقف عـلما لـلعـراق لتـجاوز هـذا ا
ان حـجم الـتـجارة ولـيس الـتـبادل
التجاري مع ايـران اليقل عن عشر
مـلـيـارات دوالر ســنـويـا مع تـنـوع
عالي في ذلك جتاري عام نفطي و
طــــاقـــة وســــيـــاحــــة وعالج ...الخ
(واحلـجم الـتـجـاري االقـلـيـمي مع
ايـران وبـاخلصـوص دول اخلـليج
فاوض ان العربـي وتركيا) عـلى ا
ـوضوع بـشـكل اكـثر يـطـرح هـذا ا
حـسـاسـيـة وجـديـة لـيـشـعـر الدول
ـا معناه انـكم تساعدونا السبع 
مـن جــهه ونــحن نـــتــظــرر من جــة
ــســاعــدات تــكــون اخــرى وهــذه ا

الغراض:
ـراكزالـبـحوث - تـخـصص مبـالغ 

بكل اشكالها.......
- تـــخـــصـص فـــورا الســـتـــكـــمــال
مـشـاريع قـائمـة وغـيـرمـكـمـلـة مثل
مصفى كريالء ومحـطات الكهرباء
ـــتــــوقــــفـــة  عــــلى ــــتــــاخــــرة وا ا
الـتخـصـيص وهـي مـشاريـع تـسد
احلــاجــة احملــلـــيــة وتــعــوض عن
االســتــيــراد وتـــكــون مــورد مــالي
ــانــحـة لــلــدولـة,تــتــولى الــدولـة ا

تنفيذ ذلك.
- تـخصص فـورا النـشاء مـشاريع
يـاه العمالقة في البصرة حتلية ا
ـزدوجــة من حـقن ابـار لـلـفــائـدة ا
ــــشـــاريع الـــنــــفط ولــــلـــشــــرب وا
تعاملـة مع ما يخرج من االنتاج ا
الـــثـــانــوي مـن امالح ومـــركـــبــات

ملحية.
- تــخــصص وبــشــكل مــزدوج من
ـنح والسـداد بالـنفط الـدفع على ا
ـشـروع الـقـرن وهـو مـيـنـاء الـفاو
الـــكـــبـــيـــر واخـــواته من الـــســـكك
احلـديـد والـنـقل الـتـجـاري اجلوي
والـــنـــقل الـــتـــجـــاري والـــنـــفـــطي
البـحـري والـكـيـبل الـضـوئي وهو
شاريع التي تدراموال طائلة من ا
للعـراق وتعطيه مركـزا دوليا اكبر

ركز وبكل انواع ا
--تــــخــــصص وبــــشــــكـل مـــزدوج
الــتـخــصـيـصــات كـمـا في الــفـقـرة
اعـاله النشـاء مـصـفي نـفط بـطـاقة
طروح انـتاجيـة عالـية اعـلى من ا
ـوصل  لــتـغـطـيـة في الـبــصـرة وا

سالحــ من كـــلم وحــرف يــزيالن
حـجب الـتـخلف الـتي تـعـمدهـا لـنا
ـاضي كمـا حمـلت ثورتـنا حـكام ا
قـيم الـرسـاالت الـسـمـحـة لـلـسـمـاء
وازالـت الـــعـــنـــصــــريـــة والـــعـــمى
واجلــاهــلــيــة بــحــقــوق االنــســان
والتي مارسـناها- لـلقيم اخلالقة-
بـــكل اخالص مـع جـــرحى الـــعــدو
واسـراه وخيـرنـاهم بـ البـقاء و
الـعـودة فـأثـر بعـض مـنـهم الـقـتال

جلنبنا.
وطــنـيــتــنـا لم تــزلــهـا مــلــتـجــئـات
الـــغــــربــــة ولم نــــغـــادر الــــعـــراق
وكــردسـتـان فــكالهـمــا فـيـنــا قـلـبـا
وشعورا وعمال وكان اسفنا دوما
عــلى عـنـاد احلـاكم وعـدم انـصـاته
لصوت شعبنا فزال احلاكم وبقي
الـــــشــــعـب وقــــد خـــــطت قـــــســــوة
الـســلـطـات نــدبـا عـلـى جـسـمه من

قتل وتهجير.
ســبـعــون عــامـا وعــامــان مألنـاهم
ــقـدرات عــمال و امــاال بـرغـم كل ا
زاج التي كـانت شحـيحـة وبرغم ا
ــرتـــعب لـــكــثـــيــرين فـي الــداخل ا
ــضــاد وبـرغم تـأثــروا ب االعالم ا
ــنـافـســة الال نـظــيـفــة من بـعض ا
عـارضة الـذين يتـسـترون بـقنـاع ا
لـهـدف شـخـصـي ال يـتـعـدى احلـلم

بالتسلط.
سـبـعون عـامـا واكـثـر عـمـلـنـا على
تـصـحيـح الواقع وتـنـقيـة الـتاريخ
وبـنـاء لـقــدرات االنـسـان والـوطن
وطن كــبـيــر هـو الــعـراق ووطــنـنـا
كـردسـتـان الـذي شـوهـته والـعراق
سيـاسة حكـام ليـسوا اهال ال لدور
احلــاكم وال يـلـيـقـون بـهـذه االرض
وهـذا الشـعب فلـقد جـربنـا نوع
مـن اسـرافـهـمـا اسـراف في الـقـتل
والــــســــلب واســــراف في جتــــاهل
مـطـالــبـنـا الـتي لــيـست خـلـعـة من

احد.
سبـعون سـنة واكـثر ونـحن شهود

الــوصف فــاجلــمــود الــدســتـوري
يتطلب اليات مجهدة لتغيير بنود
اتــفق عــلـيــهــا مــواطــنــون لـشــكل
ا الـنظـام ومحـتواه والـية عمـله 

يعكس هويتهم.
عـــقـــيــدنـــا هـــذه تـــقــوم عـــلى حق
ة " حـياة االنـسان فـي حيـاة كـر
ــة"هـي جــمــلــة قـــصــيــرة من كــر
تــســعــة حــروف لــكن حتــويــلــهــا
لواقع كلفنا مـئات الوف الضحايا
وسـنــوات ابـعــد من تــاريخ مـيالد
حـزبـنا وال نـدري مـا كتـبه الـغيب
ــواعــيــد الــوصــول لــكن الــغــيب
نـفــسه طـلب الــيـنـا ان نــسـعى في
ســـبــيل هــدف ودور الـــهــدف هــو
الــعـدالـة و الـدور هـو نـفس الـدور
الــذي يــصــرح به الــله تــعــالى في
كـتابه الـعزيـز من انه يـخاطب مأل
الئكة عن خلق من يستخلف في ا

ارضه.
ÊUDK «  U³ſ—

لــســـنـــوات طــوال اجـــتــمـــعت من
طبـقـات شـعـبـنـا جـمـوع من رجال
ونـساء لـيشـغلـوا دورا في احلزب
الــذي يــعــمل لـــتــثــبــيت والــدفــاع
وادامة النـضال لبـناء واقع افضل
ـتوزعة واكثـر امنـا المتنـا االمة ا
ارضــــهــــا بـــســــبـب الـــســــيــــاســـة
اجلغـرافيـة والتي اردنـا ان تكون
امـة غـير مـخـتـفـيـة الـتـاريخ وغـير
مـوروثـة لرغـبـات السـلـطان وال ان
تـكـون ثــمـنـا يـدخـل في حـسـابـات

البيع الدولي والشراء.
لـقـد اطلـقـنـا ثـورتـ و انـتـفـاضة
يـوم كـان الـتــفـكـيـر في الـعـصـيـان
عقوبـته االعدام كـنا ندوس خوف
احلــبـال بــأقــدام ثـابــتـة وســواعـد
حتـمـل مـشـاعــر الـرجـاء لــغـد طـال

ترقبه.
االطـفال في الـثـورة لم ننـسهم من
الــتــعـلــيم وفــتـحــنــا دورات حملـو
االمــيــة فــالــتـعــلـم و الــعـلـم كــانـا

ـقـراطي احلــديث عن حـزبـنـا الـد
الـكـردسـتـاني ال تـسـتـوجـبه ذكرى
تـأسـيـسه فـحـسب بل كـلـمـا دعت
توالية التي تجددة ا التحديات ا
يـــعـــيـــشــهـــا الـــعـــراق الـــذي فـــيه
كـردسـتان جـزء شهـد ويـشهـد وقد
يـشهد ثـمنـا جد بـاهض ليـكون ما
عــلـــيه من ارض وشــعـب يــضــيف
شـعـبه لـلــعـالم مـا يـوازيه وجـوده
الذي ناهز االلف السابع و ارضا
حتــولت خـيــراتــهــا الى رأس مـال

شاريع احلروب.
حــــزبــــنــــا ال يــــخــــتـــصــــر شــــعب
كردستان لكن شعب كردستان اذا
ما اراد تقـد تطلعاتـه فأنه يشير
ثال له في الضراء و الى حزبنا 

الدفاع قبل السراء و السيادة.
ومـهـمـا اخـتـلـفت تـوجـهـات كـتاب
الــــتــــاريـخ واقالم الــــتـــــدوين في
تـفسـير اسـباب تـشكل الـتكـوينات
احلزبـيـة ذات الـركـائز الـعـقـائـدية
مــــحــــلــــيــــة ام واردة من جتــــارب
العالم فأن تلك الـكيانات احلزبية
الـكردسـتـانـيـة هي ولـيـدة حـزبـنا
احتـواها افرادا ودربـها سيـاسيا

ثم اختاروا طريقا اخر.
قبل اثنـت وسبـع سنة من االن
جتسد حـزبنا كـيانا سيـاسيا ايام
ـلــكي وانـتــخب الـراحل الـعــراق ا
مـصطـفى بـارزاني رئيـسـا للـحزب
بــعـد مــؤتــمــر اجــتــمع مــنــدوبـوه
بـــبـــغـــداد فـــيـــمـــا كـــان بـــارزاني
وخـمـسـمـائـة رفـيق له الجـئـ في
االحتاد السوفياتي السابق عقب
مـالحم ومــعــارك وطـــنــيــة كــرديــة
شـــرســــة جـــســــور وانـــتــــكـــاســـة
جــمــهـــوريــة الــكـــرد االولى رفــقــة
تــبـدالت اخلــارطـة الــدولــيـة خالل

وبعد احلرب الكونية الثانية.
ان عقيدتنا احلزبية دستور جامد
ـعــنى الـقــانـونـي الـذي يــغـايـر بــا
مـــــعـــــنـى اجلـــــمــــــود اجملـــــرد في

اخـــوتــنـــا مـن بــاقـي اســـرة دعــاة
احلـق من مــــخــــتـــلـف االحـــزاب و
الـتيـارات العـراقيـة و االقلـيمـية و
الــدولـيــة لــلــحـيــلــولـة دون غــلــبـة
الــــعـــنف عــــلى الـــسـالم ومن اجل
اعـادة احلـقـوق ألهـلـهـا وان تـكون
كـردسـتـان الـوطن الـذي خـرج مـنه
ـاضي ذلك الرجل الذي يوما من ا
الي تبـعه عشرات ثم مـئات ثم ا
ـــســــاواة و الــــكــــرامـــة من اجـل ا
ــســـتــقــبل والـــسالم و االمــان وا
ـكـان و الزمـان الـذي يـقر وحـيث ا
فـيه االنـسـان ان لــدمـاءه قـيـمـة ان
تطلبت احلريـة الدماء ولكي يعلم
العالم ان االساس هو السالم وان
احلـرب استـثنـاء وان الفـكر احلر

يقاوم االستالب والصهر.
سـبـعـون سـنـة واكـثـر وشـهـداؤنـا
يتوزعون على مـنعطفات التاريخ
وان من يـكـيل الغـاز الـقاتل لـكـسر
الشـعب ليتـه يطل من جهـنم ليرى
عـنــاقـيـد الــثـمـار عــادت تـنـبت من
جديـد. لـقـد عـمـلـنـا دون ان يـعرف
اخلوف طريقا لقلوبنا خال خوفنا
من حـدود الـله ولم تــعـرف هـيـبـة
للعدو مكانا في نفوسنا فكنا كما

يقول الشافعي رحمه الله:
ولست بهياب من ال يهابني

   ولست ارى للمرء ما ال يرى ليا.
حــزبــنــا ايــهــا الــقــار والــقــارءة
االعـزة حكـاية من حـكايـات شعب
اســــمه الــــكــــرد وارض اســــمــــهـــا
كردستان تعـدادهم بضعة مالي
يتـبعـون رمزا كرديـا عراقـيا اسمه
مـــصـــطـــفى بـــارزاني حـــاولت ان
تــنــال من شـــعــبه و مـــنه اجــهــزة
تـسـمـم الـعـقــول و تـزرع االكـاذيب
وتــتـقـوى بـالــسـلـطـة لــتـفـتـيت كل
شـيء اصـيـل و جـمــيل وواعــد في
الــعــراق وســـيــأتي الـــيــوم الــذي
ــؤمــرات تــنــكــشـف فــيه كل تــلك ا

والله بالغ امره.
مجدا لكل مناضل

مجدا لكل شهيد و مضح
لكـل ام واخت وزوجة وابـنة وابن

يسيرون على طريق النضال
مــــجــــدا لــــشـــعــــبــــنــــا الــــعــــراقي

والكردستاني
وحتــــيــــة ألهــــلـــنــــا فـي الــــعـــراق

هاجر وكردستان وا
مجدا حلزبنا في ذكراه

وسالمــا عـــلى شــهـــدائــنـــا وعــلى
بارزاني مـصطفى و ادريس احلي

في الضمير.
كتب السياسي للحزب { سكرتير ا
قراطي الكردستاني الد

عــلى تــبـــدل نــظم احلـــكم وثــبــات
ســيـاســة االنــفـراد و االســتـئــثـار
وخاللــهـا الـيـنــا عـلى انــفـسـنـا ان
نــكــون مـــصــدا لــكل مــا من شــأنه
ضـرب مـجـتـمـعـنـا حـيـاة ووجـودا
وفكرا فـلقد تـدربت الوف الكوادر
لــتـــعـــمل في مـــضــامـــيـــر الـــعــمل
احلـكـومي واخلـاص لـتـسارع في
بناء الفرد قـبل التقليـد للبناء غير
ــنــضــبـط اخلــاو والــذي يــظــهـر ا
شـكل احلـياة لـكنـه غيـر اصيل وال
حــقــيــقي الـوجــود و االســتــمـرار
فلقد علمتنا التجارب ان الفرد هو
ـعــنى بــالـتــنـشــئـة الــصـحــيـحـة ا
لـيــنـشئ هــو نـفـسه الحــقـا مـرافق
ـومة الـوجـود وان ال تخـتـصر د
مـفـاهيـم االنسـانـيـة الفـتـات نـعـقد

امامها وحتتها مؤتمراتنا.
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كما تعلـمنا ان قلة الكالم و توازن
الـــفـــعل افــضـل من الـــعــكس وان
نـضع ضـمـيـر الـشـعب مـقـياس كل
تـصـرف وان نـكــون واقـعـيـ في
الـــتـــقـــيـــيم نـــقـــيس بـــاالفـــضل ال
بـــاالدنـى وان نـــتـــعـــلـم الـــصـــفح
ـفــهـوم وجنــعل الــرحـمــة ضـمـن ا
االنساني متقدمة على كل اجراء.
ســنــوات الــنــضـال لـم تـكـن مـاض
وانــتـهـى فـالــسـلــطــة ان لم تـرفق
بآصالة االختيـار الشعبي لها فلن

نئ عن الزوال. تكون 
ســبــعــون سـنــة وكــوادرنــا تــنـبت
ـتغـيرات تـمكـنا مـجـتمـعا هـزته ا
بـدعم شـعبـنا مـن اعادة والـشروع
ببـناء ريف مزدهـر و مدينـة مدنية
واعالم هـادف وعالقـات اقــلـيـمـيـة
ودولية نـعرف وتعرف وزن كـلينا
جـعلـنا ضـمن برامـجنـا التـنفـيذية
ـستـقـبلـية نـصيـبا وافـرا جليل وا
مـضى وجيل حـاضـر و اخر مـقبل
وزرعــنـا في مــخـيـلــتـهم مـا يــثـمـر
ـــســــؤولـــيـــة دوام الـــشـــعــــور بـــا
نهوض بها و التي سيح يوم ا
ن تــثـقل كــواهـلــهم لـيــوصـلــوهـا 
سـيـكـمل وواجـهـنـا اخـطـاء بدرت
وتبدر جراء كل عمل فمن ال يعمل
ال يـخـطئ والـعبـرة بـتالفي اخلـطأ
واالعتراف به. نحن جيل سياسي
تـــــدرب عــــلـى يــــد رعـــــيل يـــــقــــدم
الــبــارزاني حــجــة ومــيــزان عــمل
والـــبــارزاني كـــان ويــبـــقى الــركن
الـذي صمـد لتـحقـيق الهـدف الذي
قـامت عـلـيه عـقـيـدتـنـا احلـزبـيـة و
الـسـيــاسـيـة والــذي اثـبـتت االيـام

اصالة في نهجه ومنهجه.
سبعـون سنة واكثـر ونحن نساند
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غـدا.. فـجـاء في الـيـوم الـتـالي يـرتـدي قـمـيـصـا فـوق الـبـنـطـال
ومحـياه مشرق من الـفرح وحاله يقول ال اصـدق اني في كلية
االعالم تـدريــسـيــا.. وبـطــبـيــعـة احلــال اسـتــقـبــلـتـه اسـتــقـبـال
نتـصر وأحسست انها قضيتي وهـو حالنا معشر الرجال ا
عــنـدمــا نـخـاصـم ونـؤذي نـســتـأســد وكـأنـنــا أبـطــاال فـاحتـ

وعنـدمـا نـتعـاطف انـسـانيـا نـتـحول وكـأنـنا زعـمـاء عن احلـرية
االنسانية مدافع .

وعـبر سـبع سنـوات على وجـوده بيـننـا في كل يوم يـدور بيـننا
ودة والـكالم حـتى أصـبـحت عـمـيدا لـلـكـلـية أجـمل الـسالم وا
وذات يـوم جـاءني بنـفس خجـله في لـقاء طـلب الـتعـي عـفوا
اسـتاذ أريـد الـتقـد للـدكتـوراه فقـلت له ابـشر وسـأتدخل من
ــبــدعــ فــانت االول عــلى دفــعــتك بــاب رعــايــة الــعــلــمــاء وا
وصـاحـب االمتـيـاز تـدلـل يا عـزيـزي وحتـقـقت أمـنـيـته بـقـبـوله
ببـرنـامج الـدكـتـوراه بكـلـيـة االعالم بـجامـعـة بـغـداد ونـقلت له
البشـارة حتى قـبل ان تعلن نـتائـجه وابلغـني امنـيته ان أكون
ـهم في االول من آب 2018 ا أحـد أعـضــاء جلـنـة مـنـاقــشـته 
ناقش في جلنة منـاقشة طالبة الدكتوراه وعندمـا كنت أول ا
ـتـفــوقـة (بـيـرق ــؤدبـة ا بــجـامـعـة بــغـداد االنـسـانــة اخلـلـوقـة ا
) حتدثت عن عـنوان أطـروحـتهـا بالـغالف اخلارجي ثم حسـ
وقع نظـري على انـتقـلت الى الـصفحـات الداخـليـة لألطروحـة 
(االهداء) الى الـزميل الـذي حمل كنـوز االخالق والقـيم ومنبع
الـــطـــيب واحلـــيـــاء ووووووو الـخ  أقـــدم كل جـــهـــدي لـ(    )
الطاهـرة  حلظتها شعرت ان قلبي أصيب بخفقان واصبحت
ضـعـيــفـا مـجــروحـا مـهــزومـا من مـواجــهـة مـوقف ال اتــمـنـاه
ورؤيتي أن الـرجل ينبغـي ان ال يدع الدموع تـذرف من عينيه
ويكون كـالصقر اجلارح عندمـا يشعر بالضـعف يختار نهايته
مـنتـحـرا في أعلى قـمـة اجلبل فـالبـكـاء للـمـرأة الذي هـو دليل
ـهم أن بوصلة انوثتـها وعاطـفتها فـهي تمثل صوت االرض. ا
تفـكيري عادت بي الى الوراء الى أول لقاء يزورني فيها لطلب
الـتعـي 2011 شـريط الـعمـر الـذي كان مـعـنا فـيه مـر سريـعا
ناقش له في يوم عرسه ومن محطاته انه كم تمنى ان اكون ا
العلـمي استوقفتـني ذكريات كثيـرة مع هذا االنسان اإلنسان
في حلـظـة كنـت اناقش زمـيـلـة دراسـته للـدكـتـوراه الـتي قدمت
إهـداء جــهــدهــا لــروحه الــطــاهــرة اصـبـت بـرخــاوة في الــفم
دمـوعي هاجـمـتني بـقوة وسـقـطت بغـزارة بلـحـظات تـصارعت
فـيهـا الرجـولة مع العـاطفـة فانـتصرت األخـيرة حـتى أصبحت
ضـعـيـفـا مـكـسـورا فـأسـعـفـتــني يـدي الـيـسـرى اخـفـيت فـيـهـا
ـة جدا ـتـأ عالمـات الـضعـف علـى وجهـي وعيـوني الـبـاكـيـة ا
ولـدقائق اصـبح الـصـمت سيـد الـقـاعة الـتي تـعج بـالكـثـير من
االساتذة وطـلبة الدراسات الـعليا والضـيوف الذين ال يعرفون
شيئـا عما يدور حتى اسـتقويت ونظرت في وجـه الوفية بيرق
مخـاطـبـا لهـا مـا ب الـعـتب والـشهـادة لـهـا بالـوفـاء كله وهي
سـكـيـنـة لم تـكن بـأقل مـني جـرحا في يـوم الـتـتـويج الـعـلمي ا

الذي تنتظره ? 
تــلك هـي قــصــتي مـع الــزمــيل والـــتــدريــسي بـــكــلــيــة االعالم
بـاجلـامـعـة الـعـراقـية الـراحل قـيس عـبـد احلـمـيـد الـذي خـطفه
ـرض ـوت مـنـا سـريـعــا قـبل خـمـسـة شـهـور بـعـد اصـابـته  ا
الــسـرطـان قـبل ان يـكـمل الـدكــتـوراه تـاركـا أبـوين ضـريـرين
مـقـعدين فـقط نسـمع نحـيب والده الـذي يردد (ابـو ليـلى ولدي
لــيش عــفــتــنــا ابــو لـيــلـى ?.. صـبــرا أبــا قــيس ان الــله مــعك

والرحمة على روح الفقيد البار قيس .

احلــاجـة الـداخـلــيـة ولـقــربـهـا من
ـــيـــة فـي حـــالـــة االســـواق الـــعــــا
الـتـصـديـر ولتـغـطـيـة احـتـيـاجات
عـــمــــلــــيـــةالــــبـــنــــاء الــــنـــاشــــئـــة
مـســتـقــبال.عــلى ان التـقل عن500
الف بـرمـيل يـومـيـا وبـظـمـنهـا كل

ملحقاتها
--تـخـصص لـشـراء مـصافـي نفط
مــســتـــعــمــلـــة ســريــعـــة الــنــصب
ـئـةالـف بـرمـيل وبـطــاقـات فــوق ا
يوميا لتغطية الطلب االستهالكي
ـتــزايــد ومــا حتــتــاجه  احملــلـي ا
عملية البناءفي خطواتها االولى
-- تـــخـــصص وبــــشـــكل مـــزدوج
الـتـخصـيـصـات كـمـا في الـفـقرات
اعاله النـشاء مـعمل واسع النـتاج
االسـمـدة الـفوسـفـاتيـة في االنـبار
ــنــتــجـات الــتي تــخص وبــقـيــة ا

الزراعة بشكل مباشر
-- تـــخـــصص وبــــشـــكل مـــزدوج
الــتـخـصـيــصـات كـمــا في الـفـقـرة
اعاله النــشـاء ومـدكــافـة مــشـاريع
االنـابــيب الـداخـلـيــة واخلـارجـيـة
ــسـتــخـدمـة لــنـقل الــنـفط اخلـام ا

شتقات والغاز وا
ومــد االنــابــيـب الــداخــلــيــة الــتي
اسـتهلك اغـلبـها ولتـجاوز مـرحلة
االشــكـاالت الـتي تـقع في اخلـلـيج
الـعـربي ومضـيق هرمـز مـستـقبال
مع الـغاء فـكرة خط الـبصـرةعقـبة
نـهـائـيـا النه غـيـر مـجـدي والـنـفط
احملـــمـل عـــبـــره ســـيـــحـــتـــاج الى
حتـــمـــيـل بـــحـــري طـــويل الـــنـــقل
والـرســوم لـقــنـاة الـســويس الـتي
المـناص مـنـهـا وتـعـويـضـة زيادة

حجمه للخط  التركي 
--ومــشـاريـع الـبــتــرو كــيـمــائــيـة
ومــشــاريع ســتــراتــيــجــيــةاخــرى
ـــــشــــــاريع ....والــــــعــــــديـــــد مـن ا

االساسية
--يستخدم نظام ال بي-او –تي-
واخـواتهـا في اي مشـروع يقـترح
مـن قـــــــبـل اي دولـــــــة لـــــــغـــــــرض
شتـرك وبدون تاخير االستثـمار ا
--النــشـاء مــدن صـنــاعـيــة جـديـد
ـدن احلــديــثـة ذات وعــلى غــرار ا
ــيــة الــكــامــلـة االرتــبــاطــات الــعـا

وبالوسائل احلديثة
--يـستـخدم نـفس النـظام لـلعـديد
ــشــاريـع الــســتـــراتــيـــجــيــة مـن ا
وبــظـمــان سـيــادي حـيـث يـعــتـمـد
احلـــقل الــنــفــطـي ظــامن لــذلك ان
اقـتضى االمـر لـذلك واالنفـكاك عن
ـــركـــزي الــذي تـــعب في الــبـــنك ا
تـغـيـرات على الـسـاحة متـابـعـة ا

واكبة ولم يستطيع ا
ـياه عـاجلة ا --تـخصص مـبـالغ 
دن وتـوابعـها الـثـقيـلة في كـافـة ا

واستغاللها للزراع

--تخصص مبالغ لعالج موضوع
الــتـصــحـر ولــنـارئي بــيـسط حلل

شكلة العويصة  هذه ا
ــــبــــدء امــــا ان رغـــــبــــة الـــــدول 
ـــشـــاركـــة في اي مـــوضـــوع من ا
ـشار الـيـها اعاله او مـقـترح من ا
الــدولــة ومن الــسـبع,فــهــذا هـدف
نال ويكون القبول فوري صعب ا
عــلى  ان يــكــون هــنــاك اجــتــمـاع
ـثـلي دوري نـصف سـنــوي بـ 
ـثــلي ــنــفــذة و الــدول الــســبع ا
ـتابعة التـنفيذ مع وجود العراق 

جلان متابعة مشتركة دائمة
--هـــذا ســـيـــعـــزز مـــوقـــفـــنـــا من
ـالــيـة الـنــاحـيــة االقـتــصـاديــة وا
والسـياسيـة واالئتمـانية خـارجيا

وداخليا
--سـيـلـغي الـكـثـيـر من الـوسـطاء
والـوسـاطات ,واذا اعـطـيت نسب
هذه العملية للدول ,اي الوسطاء,
ـنـفذة فـهـو لصـالح الـعراق واذا ا

قطعت فلصاحلنا دبل
--ســـيـــلـــغي كـــافـــة احـــتـــمـــاالت
الشركات الوهمية والظعيفة

--سـيلغي كـافة االحـتمـاالت لعدم
التـنفيذ حـيث ستكـون احلكومات

مراقبة
--ســيـظــمن الــعــراق تــنــفـيــذ من
الــدرجـــة االولى والــســرعــة الــتي
تـهـيئ كـافـة اخلـدمـات االسـاسـيـة
لـلـشــعب الـعــراقي الـكـر وخالل

مدة قياسية
--ســتـكــون الـعــديـد من اجلــهـات
الــرقـابـيـة مــتـداخـلــة حـيث يـكـون
الــتــنـــفــيــذ تــنــافــسي بــ الــدول

نفذة ا
--االعــتـمــاد عـلى  مــراكـزحتــكـيم
نازعات دولية مـرموقة في فـض ا
ــــــركـــــزالــــــدولي لــــــفض مــــــثل  ا

ICSID نازعات في نيويورك ا
ICC غرفة جتارة باريس

--مـــركــــزايـــكــــادرس لـــلـــتــــحـــكم
الـتجـاري الـدولي في االسـكنـدرية

/جمهورية مصر العربية.
cOHMð WFÐU²

راكـز مراقبـة للعمل وتكـون هذه ا
من الـبـدايـة الى صـيـاغـة الـعـقـود
الى مـــتــابـــعـــة تــنـــفـــيـــذهــا وحل
ـنـازعـات الــتي تـتـولـد من خالل ا
العمل وفي مختـلف االمور الفنية
ـراكـزلـهـا سـمـعة ـالـية وهـذه ا وا
دولية في حياديـتها والتعامل مع
ـخـتـلف الـقـضـايـا االقـتـصـاديـة 
ستويات بـشكل شفاف ويضمن ا

سالمة القرار النهائي .
امــا مـوضــوعــة الــتــســعــيـرة الي
عمـليـة تنـفيـذية فـتكـون بتـفاوض
ــشــاركــة تــنــافــسـي بــ الــدول ا
تشـابه مع العلم هناك وللتنـفيذ ا
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ية مناسـبة لذلك قلنا تسعيـرة عا
ان تـــــزود الــــــدول الـــــســــــبـــــعـــــة
بــاحـــتــيـــاجــات الـــعــراق بـــشــكل
مـتسـلـسل وحـسـب احلاجـة الـتي
تقـدرها الـدولة العـراقيـة وبجدول

االولويات
من مــــجــــاري ومــــاء وكــــهــــربــــاء
وشــــوارع ووحــــدات ســــكــــنــــيــــة
ـــــــدارس ومــــــــتــــــــنــــــــزهـــــــات وا
ـسـتشـفيـات وخـطوط الـترامب وا
ــدن والــســدود ــدن و في ا بــ ا
ة تعـثرة والقد ـعامل ا والغاء ا
وانـشـاء مـعـامل حـديـثـة بـطـاقـات
عــالـــيــة تـــســـتــغل فـي الــتـــجــارة
والتصدير بعد االنتهاء من البناء
والـذي هـو مـنـفـرد في الـعـالم ولم
يكن من قبله وال من بعده ....الخ
مالحــــظـــة مــــهـــمــــة جــــدا...عـــلى
ـعــنـيـة دراسـة اسـبـاب اجلـهـات ا
قـبول الـنـجاح الـنـسبي او غـيـر ا
ــــؤتـــمــــري دافــــوس والــــكــــويت
للمـانح وتقلـيص االعتماد على
مـؤتمرات االسـتثـمار الـتي اثبتت
عــدم جـدوى عـمــلـهـا وعـائــديـتـهـا
ـؤتمـرات القـادمة التي لـلعراق.وا
يــعــول اشـخــاص عــلـيــهــا ولـيس
مـنــهج دولـة وكــأن اي مالحـظـات
ؤتمرات تعتبر موجهه لهم على ا
اذا لست ادري. شخصيا ,كيف و
هم ان نشـارك في موضوع ومن ا
االحـالـة لـلـمـشـاريع الـتي سـتـنـفذ
بـ الدول الـسـبع علـى ان يتـبنى
تــقــسـيم ذلـك وحـسب االمــكــانـات
جلـنة مـنهم و نـحن فيـها مـراقب
ومـــــوضــــــحــــــ وهم مـن يـــــوزع
,واعتقد هذه ستواجه تلكؤ قليل
ومــزايـدات اال انــهـا في الــنـهــايـة
ـوضـوع لـفــائـدتــنـا فـقط ولــيس ا
شــــخـــــصـي بل مـــــهــــنـي بــــادارة
اقـتـصـاديـة عـالـيـة وحتـى جـدولة
تـوزيع الـنـفط او عـائـداته لـغرض
,الن الـــتــســديـــد نــكــون مـــراقــبــ
ــثـل هــكـذا االدارة االقــتــصــاديــة 
ــســتـوى عــمـل يـجـب ان تــكــون 
ـهـنـيـة والــعـمل كـبـيـر عـالي مـن ا
جدا وتتولى هذه الدول مسئولية
ـــــشــــاريــــعــــهــــا من احلــــمــــايــــة 
الـنـاحـيــةاالمـنـيـة والـتي سـتـؤدي
الى انـــهــاء اي مــوضــوع مــســلح

داخل العراق..
احلقيقة هناك نقاط مهمة وكثيرة
كن انـتـظـاف الى هذا وسـريـعـة 
قـتـرح ومنـهـا البـنـوك والتـام ا
والـرسوم الـكمركـية وتـفعـيل اكبر
لــلــقــطــاع اخلــاص  واجلــامــعـات
التي يـجب ان ترتـبط باجلـامعات
ية وبعد القائمة طويلة العا

ستشار واحملكم الدولي  { ا

دخل رجل طـارقــا بــاب غـرفــتي عــنـدمــا كـنت رئــيــسـا لــقـسم
الـصــحــافـة بــكـلــيـة االعالم  2011وبــلـيــاقـة فــائــقـة وأدب جم
ومالمح شـكـله حتكي قـصـصا وحـكـايات وأمـنـيات وحـسرات
نال لكنه ألمر ما عـلى ما يبدو صعب التحدث به كونه بعيد ا
ـزيد من هموم العمر حمل نـفسه بجبل من احلياء واخلجل و
ـر سـريـعا تـضـغط عـلـيه نفـسـيـا كـلمـا نـظـر في هـويته الـذي 
الشخصية يصادفه التولد 1966 فكنت باستقبال هذا الرجل
الذي لم التـقيه سابـقا وبعـد الترحـيب بادرت بالـسؤال تفضل
أخي هـنــا تـزاحـمت أمــور كـثـيـرة عــلـيه وانـا اتــفـحص بـدقـة
خـجل وعــوز وحـاجــات وقـســوة حـيــاة ثم قـيم وأدب واخالق
نـادرة ومعـاناة.. اجـابـني أستـاذ انا اريـد التـعـي في كـليـتكم
ر اذا تـتوفـر فـرصة يـا ليت  ويـا لـها من حلـظات عـصـيبـة 
بـهـا ومـعـركـة تـدور بـ يـداه في مـشـهـديـة لـغـة جـسـد تـعـاني
صراع وجداني بـكل تفاصـيله خجل مـفرط حتى تعـرق جبينه
ـعـرفة مـن هذا ـلف  ثم رغـبـة ال تـوصف وبـيـنـمـا أطلـب مـنه ا
الئـكي كـنـت حلـظـتــهـا أعـيش انــدمـاجـا وجــدانـيـا االنـســان ا
شـديـدا وضـميـري يـصـارع ذاته في مـوقف انـسـاني اعـتـبرته
تـسـخـيـر الـهي مـفـروض عـلي تـنفـيـذه امـام حـالـة يـنـبغي ان
وقف الـذي يجعلك رجال ال ذكرا فاألمهات يستـحضر فيها ا
لف على اطلعت في ا واقف تولد الـرجال  تولـد الذكور لكن ا
ـاجـسـتـير فـي تخـصص االعالم/ شـهـادتي الـبكـالـوريـوس وا
الـصــحـافـة بـتــقـديـر االمـتــيـاز لـكل مـنــهـمـا قـلت انـت مـتـمـيـز
فبـادرني بـابتـسامـة فـيهـا نوع مـن اعادة الـثقـة والطـمـأنيـنة ثم
يــردد احلــمـــد لــله اســتــاذ انــا األول عــلـى دفــعــتي ودفــعــني
الــفـضـول االعالمـي بـالـسـؤال أيـن سـكـنك فــجـاءت اجـابـته :
فجاءت مـجاملة مني واكيـد الزوجة عملها استاذ قـرب الكلية 
نزل  قريب من الكـلية حتى يـكون مكان عـملكمـا قريب من ا
فاختـفت االبتسـامة سريعـا قبل اتلقى اجلـواب : ال استاذ انا
غـير مـتـزوج ثم فضـول جـديد مـني غـير مـتـزوج وانت موالـيد

لف ??  1966 كما في ا
فرددت يـا اخي ال اتفق معك نعم اسـتاذ هنـاك ظروفا قاسـية 
 العمـر للخمس يجري مـسرعا والروح تسابق الى الست
كـمــا يـتــضح من الـشــيب ? صـحــيح أسـتــاذ لـكن الــلي عـنـده
والـديـن ضـريــرين ومــقــعــدين ويــســكن شــقـة ايــجــار من هي
تـطـوعـة الـتي تـقبل به ? واحلـمـد لـله يـكـفيـني خـدمـة ورعـاية ا
الـوالـدين هـنـا دق جرس االنـذار بـالـعـاطـفـة طيـب اخي اترك
لف وانـتظر مني رد وعيوني فيه ثـاقبة وجدت منه محاوالت ا
اءات وجه ولـغة لـلسـؤال بـلغـة اجلـسد عـبـر حركـات يديـن وا
عـيـون وحـركـة بـلعـوم يـصـعـد ويـهـبط يـكاد يـصـرخ (الـبـلـعوم)
ـوقف انــســاني تــبـادر به ايــهــا الـرجل ارجــوك اني بـحــاجــة 

اجلالس على كرسي االدارة ..
عـلى أيـة حــال مـارست صالحـيــاتي بـكل مـا أمــلك من نـخـوة
ضمـيـر ورغـبة فـي التـدبـيـر وبعـد اسـبـوع تلـقى مـني اتـصاال
هـاتـفـيــا اسـتـاذ (..) عـزيـزي غـدا الـســاعـة الـعـاشـرة عـنـدك
ادة نظريـات االتصال فجاء الـرد نعم نعم استاذ محاضـرة 
دودة وبتعجب ?? فكررت ما قلته له .. ثم اجابني وبحـروف 
فـقـلت له عــفـوا اسـتـاذ مـاذا تــقـول ? عـفـوا اسـتــاذ آني فالن 
اعرف انت فالن الـفالني الذي جئتني طالبا وظيفة وتطمن يا
ـوافـقـة عـلـى تـعـيـيـنك ..  فــكـرر حـيـرته قـائال اخي حـصــلت ا
اسـتـاذ مــا ادري شـنـو اقـول لك ووووو الـخ. حـتى سـمع مـني
التبـليغ القطـعي بانتظارك عـزيزي حملاضرة نـظريات االتصال


