
www.azzaman.com

ø WOŠUOÝ WNłË ‚«dF « qF$ v²

VO³ý …d¼e « b³Ž ‰œUŽ

بغداد

الطـبـيعـيـة والسـيـاحيـة .  كـما يـقـصد
بالـتـنمـيـة السـيـاحيـة تـنمـيـة مكـونات
ــنــتج الـــســيــاحي بــوجه خــاص في ا

اطاره احلضاري والطبيعي . 
ـكن لـلـجـغـرافـيـة ان تـلعب دورا كـمـا 
مهما في التنمـية السياحية  حيث ان
ـــوقع األمــــثل ألي مـــشـــروع دراســــة ا
ســيـاحـي واخـتــيــاره يــجب ان يــؤخـذ
بـنـظـر االعتـبـار كـونه يعـطي اكـبـر قدر

من العائد وبأقل التكاليف.
 وتساعد التنمية السياحية على خلق
فـرص اكـثـر  لـلعـمـالـة وبالـتـالي تـعمل

عيشة.   على رفع مستوى ا
ومن اهــداف الــتـنــمــيـة الــســيـاحــيـة 
ــطـرد تــعــزيــز الــنــمــو االقــتــصــادي ا
والـــشـــامـل وتـــوفـــيـــر الـــعــــمل الالئق
ـنـتـجات للـجـمـيع وتـعزيـز الـثـقـافة وا

احمللية . 
وفيما يتعلق بالعراق فيمكن ان نعتبر
الــســـيــاحـــة  احــد روافـــد االقــتـــصــاد
العـراقي ولـكـنهـا غـير مـفـعـلة بـالـشكل

األمثل . 
ـتـلـك مـقـومـات الــسـيـاحـة فـالــعـراق 
البيئية والتاريـخية األثرية والسياحة
تلك الدينية والعالجية والثقافية  و
الــعـراق األراضي اخلــصـبــة ومـصـادر
ـتـلك انـهـار دجـلـة لـلـمـيـاه الـعــذبـة و
والـــفــرات وشـط الــعـــرب اضـــافــة الى
مـنـاطق االهـوار وتـكــثـر فـيه الـعـيـون
ـــنـــاطق والـــيـــنــــابـــيع والـــشـالالت وا
اجلـبـلـيـة والـغـابـات الى جـانـب  تـوفر
مقومات الـسياحة الديـنية من مساجد
اثــريــة وتـاريــخــيــة وتـوفــر األضــرحـة

راقد الدينية.  وا
اال ان الــسـيـاحـة في الــعـراق ال تـشـكل
مـصـدرا مـهـمـا ورئــيـسـيـا من مـصـادر
الدخل القومي بـسبب تهمـيشها وعدم

االهتمام بها . 
وقـد مـرت الـسـيـاحـة في الـعراق خالل
تــطــورهــا الـــتــاريــخي بــثالث مــراحل

تتمثل  بـ :
ــرحـــلــة االولى قـــبل عــام 1956 1- ا
حيث اختير في عام 1940 موقع على
جـبل بـيرمـان  لـيكـون اول مـصيف في

احلـصول عـلى الـعـمالت األجنـبـية من
خالل مـا يـنــفـقه الـسـائـح عـلى الـسـلع
واخلــدمـات ورسـوم تـأشــيـرة الـدخـول

(الفيزا).
 ولــلـعـمالت الــصـعـبــة اهـمـيــة كـبـيـرة
لـلـبـلـدان حـيث تـتـمـكن من خاللـهـا من
استيراد السـلع واخلدمات اضافة الى
اسـنـادها القـتصـاد الـبالد . كمـا يـتجه
الـعـالم وبــخـطى سـريـعــة الـيـوم نـحـو
تــوظـيف الــتـقــنـيــات احلـديــثـة في كل

جزيئات العمل السياحي.
ستدامة  وللسياحة دور في التـنمية ا
الـــتي هـي الــتـــنـــمـــيــة االقـــتـــصـــاديــة
ــتــجــددة والــقــابــلـة واالجــتــمـاعــيــة ا
لالستمرار دون احلاق الـضرر بنوعية
ــســتـخــدمـة في ــوارد الــطـبــيـعــيـة ا ا
األنــشـطـة الـبــشـريـة وتــعـتـمـد عــلـيـهـا
الــتــنــمـيــة  وبــذلك يــعــتــبــر الــقــطـاع
الـسـيـاحي احـد الـقـطـاعـات االضـافـية
الـــنـــاشــطـــة الى جـــانب الـــقـــطـــاعــات
االقتصادية االخـرى حيث يساعد على

و البلد اقتصاديا واجتماعيا . 
ان االهـتـمـام بـالـسـيـاحـة كـبـاعث عـلى
ـسـتـدامــة يـعـتـبــر مـطـلـبـا الـتـنـمـيــة ا
اقتصاديا مهما لـتحفيز االستثمار في
األماكن السـياحية الطـبيعية والـبيئية
والثقافية وتعد التوعية بأهمية تنمية
الـسـيـاحـة وادارتـهــا عـلى نـحـو كـفـوء
ية . احد اهداف منظمة السياحة العا

WOŠUOÝ WOLMð

امـا التـنـمـيـة السـيـاحـيـة فيـقـصـد بـها
اسـتـخـدام مـخـتـلف الـبرامـج واخلطط
ـتوازنة ـستـمرة وا لـتحـقيق الـزيادة ا
ـــوارد الـــســـيــاحـــيـــة وتـــعــمـــيق في ا
وتـــرشــيـــد االنـــتــاجـــيــة فـي الــقـــطــاع
السياحي واالستغالل األمثل  لعناصر
االنـتـاج الـسـيـاحـي  كـمـا انـهـا تـعـني
ـناطق الـتـطور واالضـافـات وجتمـيل ا
ـــدن الـــتـي تـــصـــلح لـــلـــتـــنـــمـــيــة او ا
رافق السيـاحية من خالل تزويـدها با
نشآت واخلدمات السياحية العامة وا
ـستمـر على البيـئة وانشاء واحلفاظ ا
احملمـيات الطـبيعـية البـرية والبـحرية
ـسـتمـر لـلـمـقـومات وتـوفيـر الـرقـابـة ا

عن مـفـهـوم الـسـيـاحـة  يـرى الـبـاحث
اني (جـوييـر فرويلـر) ان السـياحة اال
ظاهـرة من ظواهر الـعصر انـبثقت من
ـتزايدة الـى الراحـة وتغـيير احلـاجة ا
الـهـواء واالحـسـاس بـجمـال الـطـبـيـعة
تـعة من االقامة والشعـور بالبـهجة وا

في مناطق لها طبيعتها اخلاصة . 
والـسياحـة صنـاعة تـعتـمد عـلى حركة
ـدة مـعـيـنة من الـسكـان الـسـيـاحـيـة و
منـطقـة الى اخرى داخل الـدولة او من

دولة الى اخرى . 
وتـــعــد الـــســـيــاحـــة الـــيـــوم احــد اهم
الـقـطاعـات االقـتـصاديـة واالجـتمـاعـية
في الـعـالم ولهـا دورا بـارزا في تنـمـية
وتــطــويـــر الــبــلــدان من الـــنــاحــيــتــ

االقتصادية واالجتماعية. 
ـتـطورة وتـبـرز الـسـيـاحـة فـي الـدول ا
كـــــرافــــد أســـــاسي فـي الــــتـــــنــــمـــــيــــة
االقــتــصــاديــة  ولــذلك جنــد ضــخــامـة
االســتـثــمـارات اخملـتــلـفــة في الــقـطـاع

السياحي . 
وان كـــثــــيـــرا من دول الـــعـــالم  ( عـــدا
العراق ) تعتمد على السياحة كمصدر
مهم من مصادر الدخل الوطني والذي
دفـوعـات ويـوفـر فرص يـعـزز مـيـزان ا
ـا يدعم مستواهم العمل للـمواطن 

عاشي واالجتماعي .   ا
لــقــد اصـبــحت الـســيـاحــة ألهـمــيـتــهـا
تــرتـبـط ارتـبــاطــا وثــيـقــا بــالــتـنــمــيـة
االقـتـصاديـة  وتـعـتبـر احـد العـنـاصر
األســاسـيــة لـلــنـشــاط االقـتــصـادي في

البلدان السياحية . 
ي ووفـــقــا لـــتـــقــاريـــر اجملـــلس الـــعــا
لــلــســيــاحــة والــســفـر (WTTC) فـإن
صناعة الـسياحة والـسفر ساهمت في
ايـجــاد اكـثــر من مـلــيـون فــرصـة عـمل
شـهـريا بـشـكل مـباشـر او غـير مـبـاشر
في جــمــيـع انــحــاء الــعــالم خالل عــام
 1977 وتــضـاعـفت فــرص الـعـمل في
الــســنــوات األخــيــرة والــتي تــوفــرهــا
صـنـاعـة السـيـاحـة والسـفـر في جـميع

انحاء العالم . 
ومن اهمية السيـاحة االقتصادية انها
تــعــتــبــر مـصــدرا مــهــمــا مـن مــصـادر

والتهميش وتـفشي الفساد .  وماتزال
الـبنى الـتحتـية الـسيـاحيـة في العراق
مـتخـلفـة وتـتمـيز بـالضـعف في الوقت
الـراهن وهي غـيـر صـاحلة السـتـيـعاب
األعــداد الـكــبــيــرة من الــســيـاح  ومن
شـأن تـطــويـرهـا ان يـوفــر فـرص عـمل
جـديــدة آلالف الـشـبــاب الـعــاطـلـ عن
الــعــمل في انــحـاء الــعــراق اخملـتــلــفـة
اضافة الى دورهـا في تنشـيط وتفعيل
الـــصــنـــاعــات احلـــرفــيــة الـــشــعـــبــيــة
والـتـراثـيـة .  ومـنذ 2003 والى الـيوم
ـتــنـفـذة احلــاكـمـة لم تـهــتم االحـزاب ا
ضـمـن بـرامـجــهـا وسـيــاسـتـهــا  بـهـذا
ـا زاد من تـخـلف الــقـطـاع احلـيـوي  
الــقــطــاع الــســيــاحـي وعــدم تــطــويـره
ليكون مصدرا مهما من مصادر الدخل
الـقـومي في الـعـراق الى جـانب الـنـفط
والــقــطــاعـات االقــتــصــاديــة االخـرى .
ولغـرض تطوير الـقطاع الـسياحي في

العراق فمن الضروري:
1- انـشــاء وتـطـويــر وتـوسـيـع الـبـنى
رافق السيـاحية واالرتقاء التحتـية وا
ستوى خدماتهـا وتشجيع السياحة
ـــنــظــومــة الــداخـــلــيــة واســـتــكــمــال ا
الـقـانــونـيـة اخلـاصـة بــهـا والـنـهـوض

بآليات وانشطة الترويج .
2- حـمـايـة اآلثار وتـشـجيـع السـيـاحة
اإلثـــاريـــة  ال ســـيــمـــا وان في بـالدنــا
ـيـة مـواقع اثـريـة تـتــمـتع بـسـمـعـة عـا
لــــكــــونـــهــــا تــــرمـــز الـى بـــعـض اقـــدم
احلضـارات في العـالم وتغـطي مراحل

مختلفة من التطور االنساني.
3- تـطـويـر الـسـيـاحـة الـديـنـية وادارة
مــرافــقــهــا من قــبل الــدولــة نـظــرا الى
اسهـامهـا في خلق فـرص عمل تـساعد
في احلــــد من الــــبـــطــــالـــة وحتــــســـ
عـيـشـة  وتوفـيـر مـصادر مـسـتـويـات ا

مالية اضافية للدولة.
4- االهــتـمــام بــتــربـة وتــأهــيل كـوادر
سـيــاحـيــة عن طـريق تــطـويـر مــعـاهـد
الـفـندقـة والـسـياحـة وتـشجـيع االقـبال

عليها .
5- االهـتـمــام بـالـسـيـاحـة الــطـبـيـعـيـة
صـايف واحملمـيات ومنـها االهـوار وا
وادارة مـــرافــــقـــهــــا من قـــبـل الـــدولـــة
بـــاالســتـــفـــادة من خـــبــرات الـــقـــطــاع

اخلاص. 
6- الـــعــــمل عـــلـى اســـتـــتــــبـــاب األمن

الداخلي .
7- االســـتـــفــــادة من خــــبـــرات الـــدول
ـتـطـورة لتـطـوير قـطـاعـنا الـسـياحي ا
والــــعــــمـل عــــلـى جــــذب الـــــشــــركــــات
ــتـخـصــصـة  لـتــطـويـر هــذا الـقـطـاع ا

احليوي .
الي واالداري. 8- مكافحة الفــساد ا
 فلنعمل معاً على جعل العراق  وجهة
سياحية تستقطب السياح من مختلف
انـحــاء الــعــالم  ولــتــكــون الــســيــاحـة
مـــصــدرا مـــهــمـــا من مــصـــادر الــدخل

القومي.

الــعـــراق  ثم صـــدر قـــانــون رقم (54)
لـــســـنـــة 1940 لـــتـــشـــجـــيـع احلـــركــة

السياحية في العراق
ـرحــلـة الـثــانـيــة قـبل عـام 1977 2- ا
ــصــايف حــيث تــشــكــلت مــصــلــحــة ا
ــوجب قـانـون رقم (73) والــسـيـاحـة 
لـســنـة 1956اذ ارتــبــطت في حــيـنــهـا

بـوزارة االعــمــار  وفي هــذا الــعـام 
اجناز مصيفي زاويته وسواره توكا. 
ـرحلـة الـثالـثـة فتـتمـثل بـعام 3- امـا ا
 1977وما بـعده  وفـيهـا صدر قـانون
رقم (49) لـــســـنـــة 1977 والـــذي نص
ؤسسة الـعامة للـسياحة على انشـاء ا
لـغــرض تـنـشـيـط احلـركـة الـســيـاحـيـة
ــنــاطق ورفع مــســتــواهــا وتــطــويــر ا
ادية السـياحـية وتوفـير االمـكانيـات ا

والبشرية لتحقيق ذلك . 
WŠUO « u/

اعـقـبهـا تـشريـع آخر لـتـحفـيـز النـشاط
السـياحي وهـو قرار رقم (353) لسـنة
 1980والذي تـضمن تـقد تـسهيالت
ا ال مـصـرفيـة للـحـصول عـلى قـرض 
ـشروع ـئة مـن كلـفـة ا يـزيد عن 65 بـا
ــئـة ــنـطــقــة احلــكم الــذاتي و 50 بــا
لـبـقــيـة مـنـاطق الـعــراق . كـمـا تـضـمن
ـدة اعــفــاءات ضــريــبــيـة عـن االربــاح 
خــمس سـنـوات واالعـفــاء من ضـريـبـة
ـدة عــشـر سـنـوات والـسـمـاح الـعـقـار 
للمستثـمرين العرب بالعمل في اجملال

السياحي . 
تـشـيــر االحـصـائـيــات الى انه في عـام
1977 بــلغ عـدد الــســيــاح في الــعـراق
بـــحـــدود 500  ألف  ســـائـح اجـــنـــبي
ــئـة من يــشـكــلــون مـا نــســبـته 25 بــا
الـسياحـة الداخـليـة من بلدان مـختـلفة
انـيا وبريـطانيا كالـيابان وفرنـسا  وا
وغــيــرهــا . وفي تـســعــيــنـيــات الــقـرن
ـاضي سـجـلت الـسيـاحـة في الـعراق ا
انــخــفــاضــا كــبــيــرا بــســبـب احلـروب

واحلصار االقتصادي على العراق .
وبـعـد عام 2003 انـتـعـشت الـسـيـاحـة
الديـنية في الـعراق حـيث دخل العراق
في عام 2010 اكـثر من (1,5) مـلـيون
سائح  شكل االيرانيون ما نسبته 88
ـئة مـنهم اقـتصـرت زياراتـهم بشكل با
رئــيــسي عـــلى مــدن الــنــجف وكــربالء

وبغداد وسامراء .
وبعد عام 2014 انخفض عدد السياح
الـــوافـــدين الـى الـــعــراق اضـــافـــة الى
الـسـيـاحـة الـداخــلـيـة بـسـبب سـيـطـرة
داعـش عـلى بــعض احملــافـظــات وعـدم
االســتـقـرار األمـني . ولــكن عـلى الـرغم
ــا يــزخــر به الــعــراق مـن مــقــومـات
الـسـياحـة الـدينـيـة والبـيـئيـة واألثـرية
والـــبــحـــريــة والـــعالجــيـــة والــتـــنــوع
اجلـغـرافي والبـيـئي  اال ان السـيـاحة
ال تــســهم فـي رفــد مــيــزانـــيــة الــدولــة
بــأمـوال تــذكــر ولم تــهـتم احلــكــومـات
تـعاقبـة منذ  2003والى اليـوم بهذا ا
الـقـطـاع احلـيـوي الـذي عـانى االهـمال
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بغداد

همة في نـحك القوة والـثبات الداء هـذه ا اوال : وقـبل البـدء في رسالتي ,فاني اتـذرع الى الله ان 
قاييس حيث شـعار االغلبية او شبه مثل هـذا الوقت العصيب  في مثل هذا الـزمن الرديء وبكل ا
االجـمـاع بـالسـر او الـعـلن:  ( أنـا ... ثم أنا ... ثـم أنا .... ولـيـاتي الـطـوفان مـن بعـدي ) والـرحـمة
رحـوم معـروف الـرصافي الـذي استـقـرء االمور قـبل اكـثر من نـصف قرن اذ والـغـفران لـلشـاعـر ا

يقول:
ال يخدعنك هتاف القوم في بالوطن            فالقوم في السر غير القوم في العلن

ـرئيـة السـالـفة في الـعمـلـية الـسيـاسـية في خالل اخلـمـسة عـشر عـامـا التي مـضت قد فالـتـجربـة ا
ـا نــحن الـبـلـد الـوحــيـد في الـعـالم الــذي مـارسـهـا مـدفــوعـا بـاالنـويـة افـرزت عـنــدنـا ( مـفـردة ) ر
قـومـات هي في االصل قـد وجدت لـتـقويـة االصـرة والود والـشخـصـانـية  والـذاتـية  ,مسـتـعيـنـ 
ـنـاطــقـيـة  وذلك بـاسـتـغاللـهم ـذهــبـيـة  والـقـومـيـة  وا ـتـاخي  كـا وااللـتـحـام بـ اطـيــاف الـشـعب ا
كن البناء عليهـا وال هي  ( ظاهرة )  يخشى او يتحذر للصـورالفردية  التي هي ليست  (حالـة ) 
منها  ,يضـاف اليها موقف العوامل اخلارجيـة من مبدأ عدو عدوي صديقي احيانا  ,او مصلحتي
اوال احـيـانا اخـرى . فـفي الوزارة االولى الـتي رأسـها الـدكـتور ايـاد عالوي والـتي اعدهـا الـسفـير
تـحدة  ,التي اصـبـحت هي غطـائـها ومـرجعـيـتهـا  حيث االخضـر االبـراهيـمي بـتكـلـيف من اال ا
تعـذر على  د. عالوي  في حينـها مسائلـة اي وزير عن اي اداء او فساد او فشل  ,وان حدث فانه
ـتحدة  وليس من عنده  ,لذا ال سيالقي من يـصد تدخله حتت ذريعـة أن اختيارهم جاء من اال ا
ا حمـل غيـر اسفا سـلطـان للدكـتور. ايـاد عالوي  علـيهم !!! ,حتى انـتهت مـهمـته فسـلم اجلمـل 
نصب  ,وفي الوزارة الـثانية  ( للجعفري ) والثالثة  والرابعة  ( للمالكي على شيء  ,سوى تركه ا
) واخلـامسـة ( لـلعـبادي )  ,كانـوا جمـيعـا يتـرأسـون مجـلس وزراء وجمـيع  وزرائهم من مـرشحي
ـذاهب واالعــراق !!! بـحـسـب عـدد مـقــاعـدهم او في تــوافـقــهم او تـواطــئـهم في الــثـقـة االحــزاب وا
ـستوزرين  اطالق الـيد  لهم غيـر عابئـ بقانون ـطلوبـة او جتديدها  ,لقـد منحت هذه اخلـاصية  ا
او ضوابط  بـعد ان  اتـكائهـم على قوة تـلك اخلاصـية وان كـانوا سـراقا او فـاسدين  او فـاشل
!!! ,واال فـان شمـاعـة االتهـام التي اعـدتـها احـزابهم مـسبـقـا ستـطول رئـيس مـجلس الـوزراء وبقـية
الـلـذين يـعـمـلـون مـعه  مـتـهـمـيـهم  بـالـعـداء تـارة واالسـتـهـداف لـهم شـخـصـيا او الـى مـذاهبـهم  او
نـاطقية او الـدين !!! واستمرت تلك الـشماعة خـمسة عشر قوميـاتهم  تارة اخرى اواحـيانا باسم ا
نـحى الـسـابق بعـد ان  حـشرت تـلك الـقوى انـفـها ـا سـتبـقى لـو سـارت االمور بـنـفس ا عـام  ولر
دفوع ستـحق او ا وفرضت نـفسهـا وبات  لهـا احلق كل احلق من خالل استحـقاقهـا االنتخـابي ا
ـا   دفعـته في السـر والعـلن او الرضاء اصـحاب االجـندات الـثمن !!! ,والبد اذن من الـتعـويض 

التي ترعرعوا فيها ودعموا بها !!! 
ا احـد يسـأل كيف هـو اخملرج من ذلك الـفرض الـذي حتول من سانـية اتـفقـوا علـيها في وهنا لـر
ا من وجـهة نـظري ان احلل البـدء ثم حتول الى شـبه قانـون غـير مـعلن مـلزم عـلى اجلمـيع ??? لـر
لـيس مسـتعـصيـا لـهذه الـدرجة  فـمعـاجلة دسـتـورية والـتفـاتة ذكـية مـن لدن الـسيـد رئيس مـجلس
الـوزراء القـادم لتـدارك االمر علـية الـعمل مـنذ الـبدايـة  فبـالعودة الـى الدستـور العـراقي الدائم /
ادة 19 من الـعام 2005 تطـالعـنا اصغـر فقـرة دستـورية فـيه واقلـها احـرفا هي الـفقرة  8 من ا
بــاب احلـقـوق واحلــريـات  في فـصــله االول  اذا ورد فـيــهـا:  (الـعــقـوبـة شــخـصـيــة) ... فـقط تـلك
كن لـلسيـد رئيس مجـلس الوزراء استـثمار تلك االحـرف القلـيلة  والـكبيرة الكلـمت ال غـير حيث 
بنـفس الوقت في مـضمونـها وبـأ وجه وبافـضل استـثمـار من خالل مطـالبتـة  من كل  مرشح من
تلك االحـزاب او الكـتل  تقـد تـعهـد خطي من قـبله اي مـرشح االحـزاب يقـر فيه بـاطالعه واقراره
نوه عنها  وعدم ترابطها او تشعبها بعوامل تثير النعرة الطائفية ادة ا بتنفـيذ تلك الفقرة من تلك ا
او العداء الـقومي مستقـبال  على ان يكون  ذلك التـعهد معززا بـتوقيع وختم تلـك الكتلة او احلزب
او الفئـة التي هي االخرى تقر بضمون الفقرة وتسعى الى تنفـيذها دون شماعة التبرير او التغطية

الالمسؤولة !!! 
رشح او في حـالـة تطـاوله على فـعنـد عـدم قنـاعـة السـيد رئـيس مـجلس الـوزراء بـعدم كـفاءة ذلـك ا
ـال العـام او الدم الـعراقـي فن خيـارة مفـتوحـا اليخـشى من يقـوم بكـيل االتهـام والتـجني عـليه او ا
على مـسـاعـدية ومـسـتـشاريـة كـما جـرت الـعـادة في السـنـ الـسابـقـة وبـذلك سيـكـون هـذا التـعـهد
اخلطي حدا قـاطعا لتلك الشماعة التي اعتدنا عليها والتي ((ياما حللت احلرام وحرمت احلالل ))
قـوميـات وبابـشع صورهـا واقبـحهـا وادناها قـيمـا واخالقا  ,ولـو ارادت  بعض باستـغاللـها تـلك ا
تـلك الكـتل الـعمل وفـقا خملـافـة الله اوال وخـدمة ووفـاءا لـبلـدهم ثانـيا  وارضـاءا لـضمـائرهم  احلـية
تحضرة  قومات لالغراض النبيـلة والوطنية احلقة واالنـسانية ا ثالثـا  لكانت قد استثمرت تـلك ا
ولكـنـها اسـتغـلتـهـا للـعكس من ذلك  ,وآن االوان لقـطع الطـريق عـليـها غـير نـادم او اسـف لـهذا

التذكير الذي كان ينبغي ان يكون حتصيل حاصل لكل مواطن شريف وغيور ...

 بالـنظـر للـظروف االسـتثـنائـية التي
ـنطـقـة واإلحداث ـر بهـا الـوطن وا
يا ومـا يؤثر عـليها ـتوقعـة عا غير ا
ـنــاطـقــيـة والـتي نــتـيـجــة احلـروب ا
سـوف تـمـتــد إذا اسـتـمـرت إلى مـا ال

يحمد عقباها.
وقد مر الـعراق بظـروف مشابـهه لها
نـتـيـجــة احلـرب الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة
والــتــصــعــيــد اإلعالمـي حــالــيــا بـ
أمـريـكـا وإيــران والـتي ال يـخـجل إي
رئــــيس مـــنـــهـم إن وعـــد واخـــلف أو
نــقض االتــفــاقــات الــدولــيــة وهــنــاك
نـوايـا مـبـيــته لـضـرب إيـران من قـبل
الــــتـــــحــــالف الـــــعــــربي األمـــــريــــكي

اإلسرائيلي.
لــذلك هــددت إيـران بــغــلق مــضــيـقي
ـندب عـلـمـا بان تـركـيا هـرمز وبـاب ا
كانت تأمن احلدود الشمـالية للعراق
مـــقــــابل إرســــال قـــوافـل من الــــغـــاز
الــطــبــيــعي من مــعــمل غــاز الـتــاجي
يــومـــيــا بـــالـــســيـــارات احلــوضـــيــة
والتركية والتي تنقل النفط األسود.
لـذلك ونـتـيـجـة اسـتـمـرار احلـرب قام
العـراق بـإنشـاء اخلط الـثاني لـلـنفط
اخلام إلى تركيا لتعويض عن إغالق
ار بها وكذلك سوريا أنابيب النفط ا
خط البصرة االستراتيجي ينبع عبر
األراضي الـسـعـوديـة لـنـفس الـغرض
وحالـيا يـستخـدم من قبـلهـا  إضافة
إلى شــحـــنــات الــنــفط اخلــام والــتي
تـنــقل بـواسـطــة الـسـيــارات األهـلـيـة
واألردنــيــة إلى مــيــنـاء الــعــقــبـة و
تأمـ حراسة اخلـط الـشمالي إلى
تـــركــيـــا بــواســـطــة قـــواطع اجلــيش

الشعبي  نقترح ما يلي :- 
1- يكون عدد مـجلس النواب (100)

مئة عضو فقط .
2- تـتـكـون مــجـالس احملـافـظـات من
ـثل وزارة / الـدفـاع / الـداخـلـية /
الــتـربــيـة / الــصـحــة / الـبــلـديـات /
ـــــواصالت / الــــــزراعـــــة  الــــــري / ا
الـتـجـارة / التـخـطـيط / الـكـهـرباء /

الرعاية االجتماعية .

الـية نع إعـطاء الـصالحيـات ا  -3
لـهم ألي سـبب كــان وتـكـون مـركـزيـة
حـــصــريـــا ويــدخل مـــديــر الـــقــضــاء
نح والناحيـة ضمن االجتـماعات و
ـــــــئـــــــة األعـــــــضــــــــــاء 15-25 بـــــــا

مخصصات من الراتب االسمي .
ــيــداني وجـود 4- ثــبت بــالـكــشف ا
وظف نتيجة مناقلتهم فائض من ا
ـنحـلة يـقدر بــ (600) من دوائرهم ا
إلف شخص عليه يحال كل من أكمل
(15) خـمــسـة عـشــر سـنـة فــمـا فـوق

على التقاعد .
5- تـســري إحـكـام الــفـقـرة (3) عـلى
ن جــمـيـع مـوظــفي دوائــر الــدولـة 
يثبت عدم كفاءتهم وعليهم مؤشرات

فساد مالي وأداري .
أ - تـعــ جلـنــة من ثالثـة مــوظـفـ
احـــــدهم بـــــدرجـــــة مــــديـــــر عـــــام له
صالحيات معاقـبة وطرد من اخلدمة
كل من  يؤخر اجناز معـامله التقاعد
ال !!? أو تمشيتها مقابل مبلغ من ا
ب-لــوحظ وجــو إعــداد من الــسـراق
من كـال اجلــنـــســ ( نــشـــالــ ) في
هـيــئـة الـتـقـاعـد الـعــامـة في مـنـطـقـة
سـاحـة الـشـهـداء وقـد سرقـت وسرق
غيري كذلك ما يأتيك مثل خبير وانا

بذلك زعيم !!?
عــلـمــا بـان قــوانـ تـقــاعـد مــوظـفي
ـدنيـة والعـسـكريـة صدرت اخلدمـة ا
بـعد تـأسـيس الدولـة الـعراقـيـة وفيه
ثـــغــــرات ثـم أضـــيـف إلــــيه قــــانـــون
الضـمـان االجتـماعي وقـانـون تعـاقد
احملامـ والـرعايـة االجتـمـاعيـة وما
نـحن فـيه يشـمل كـافـة إفـراد الـشعب
ســــواء أكـــان في دوائــــر الـــدولـــة أو
خارجـها ( وهـي القـوان الـتي سار
علـيهـا اإلمام علـي (ع) ) إما اآلخرين
فــيـبــغـونــهـا ســيـاســة ( جـوع كــلـبك
يــتــبـــعك ) وخــيــر من قــال الــرســول
األكرم (أتـوني بإعـمـالكم وال تـأتوني
بأنسابكم)  استنادا إلى قوله تعالي
بـسم الله الـرحـمن الـرحـيم ( من كان
يرجوا لقاء ربه فـيعمل عمال صاحلا

وال يشرك بعبادة ربه أحدا ) !!?
ـعـاملـة الـتقـاعـدية بـالـيد ج- تـسلم ا
لـصاحب الـعالقـة ولـيس إلى معـتـمد
الدائـرة الـفاسـد والـذي أصبح فـاسد

ومرتشي بامتياز !!? 
5- يـعـتـبـر يـوم السـبت دوام رسـمي
إلى الــوزارات ذات الـعالقــة بـالــعـمل
ــالــيــة / الـــداخــلــيـــة / الــتــجــارة (ا
/الـتـربـيـة ) تـضـاف الـيـهـا الـوزارات

األخرى عند الضرورة .
ــالــيــة ( مــصــرفي 6- تــقــوم وزارة ا
الـرافــدين والـرشــيـد حـصــرا ) بـفـتح
حــسـاب تـوفــيـر غـيــر قـابل لــلـسـحب
لـتـمـكـ من أحـيل عـلى الـتـقـاعـد من
إكمال خدمتهم وعلى النحو التالي:

أ- تــأمـــ صــحي / تـــأمــ ســكن /
تقاعد / زكاة !!.

7- يــسـتــطـيع جــمـيع الــعـامــلـ في
القطاع اخلاص االستفادة من الفقرة

.(6)
8- ومن اجل تـعـظـيم واردات الـدولة
فاسد قبل جلب غير النفطية ودر ا
نـافع والقـضاء عـلى قانـون دعاوى ا
ـلـتـزمـة اجـتـمـاعـيـا الـعـشـائــر غـيـر ا

ودينا يتبع ما يلي :- 
أ- زيــادة سـعــر لــتـر الــبــنـزين وزيت
الغاز إلى (500) دينار وينقسم على
النحو التالي بعد اخذ رأي مجموعة

متفرقة من الشعب .
ب- (10) عشـرة دنانـير تـأم شامل
ضـــد الــســرقــة واحلـــريق واإلعــمــال

اإلرهابية واحلربية .
ج- ( 10) عـــشـــرة دنـــانـــيـــر تـــأمـــ
إلـزامـي ضـد احلــوادث الـنــاجتـة عن
ركبات ( دهس/ انقالب وغيرها).  ا
د- (10) عـــشـــرة دنـــانـــيـــر حتـــســ

مستوى الشوارع .
و- (10) عـــشـــرة دنــانـــيـــر إلغــراض

التقاعد .
ء- (10) دنـــــــــانــيــر ديـــوان الــزكــاة
(وفي حـالـة نـقص الـواردات يـعوض
من صــنــدوق الــسـيــادي لــلــدولـة من
الـــنـــفـط والـــغـــاز وكـــذلـك الـــرعـــايـــة

االجتــــــماعية ودور العجــــــــــــزة).
هـ- علـما بـان قـانون ضـريبـة الدخل
احلـــالــيــة يـــشــمل ســـيــارات احلــمل
عدات الهندسية وآالن والتاكسي وا
ـــا يــــزيـــد في دخل يــــشـــمل الــــكل 
وتوفيـر السيـولة النـقدية لـلمصارف
بــدال من زيــادة بـيع الــدوالر إضــافـة
إلى ذلـك تــخــلص دوائـــر ضــريــبــيــة
ــراجــعـ ــرور من زخم ا الــدخل وا
والتقـليل من الصـرفيات اإلدارية في
تأجـير األبـنية والـقرطـاسيـة وتفشي
ـالي واإلداري ـعــقـبـ والـفــسـاد ا ا
ـــراجـــعـــة عـــنـــد حــوادث وتـــبــقـى ا
الـــســيـــارات إلـى شـــركـــة الـــتـــأمــ
الــوطــنـيــة لالســتــفــادة من اإلضـرار
ـــواطـن وصـــاحب الــــتي تــــصـــيـب ا
الـســيـارة بـإضــرار سـواء بـالــتـأمـ
اإللــــزامي والــــشــــامل كــــذلك ديـــوان

الزكاة !!? 
9- حتس جتهيز القوة الكهربائية
ــواطـنــ وإبالغــهم بــضـرورة إلى ا
عنيـة بنصب جهاز إشعار الدوائـر ا
مــقـيــاس صــرفـيــات الــكـهــربـاء وفي
حالـة تـرك احلبل عـلى الـغارب يـغرم
(واحـد مـلـيـون ديـنـار / وتقـطع عـنه
خطوط الكهرباء ) علما بان كثير من
ـــعـــامـل الـــصـــغـــيـــرة لــــلـــنـــســـيج ا
واحلــلـويــات وغـيــرهـا مــتـوقــفـة عن

العمل للسبب أعاله .
أ- حتسب مجـموع النـاجت من مبالغ
واطـن مضروب في ترتبـة على ا ا
(2) بــشــرط قــيــام دائــرة الــكــهــربــاء
بـإجـراء الـتـصـلـيـحـات بـدون الطـلب
ـواطـنـ رشـوة لـغـرض تبـديل من ا
احملــوله  او ربط وتــســلــيك خــطـوط
الـكـهـربــاء الـرديـئـة حـالـيـا عـكس مـا
كانت عـلـيه في الـنظـام الـسابق وفي
حــــالــــة تــــقــــد شــــكـــــوى من قــــبل
ـــواطــنــ يـــطــرد من اخلـــدمــة من ا
اســـتــــلم الــــرشـــوة لــــقـــاء الــــقـــيـــام

بالتصليح !! .
10- تـــكــون الـــواردات الــكـــمــركـــيــة
ـــواد الــــداخـــلـــة إلى حــــسب نـــوع ا
الـوطـن حـيث هـنــاك مـا يــحـتـاج إلى
مخـازن تبـريد وجتـميـد وغيـرها إلى
ـــــعــــدات مــــخـــــازن عــــاديـــــة وهي ا
الــهــنــدســيــة والــســيـارات واألدوات
ــئـة من قـيـمـة االحـتـيــاطـيـة إلى 1 بـا
ــســـتــوردة وأخــرى قـــابــلــة ـــواد ا ا
ـــواد الـــغـــذائـــيــة ( لـــلـــتــلـف مـــثل ا
اخلضروات ) قـليل مـستمـر خير من

كثير منقطع .
واد نع مـنـعا بـاتا اسـتيـراد ا ب- 

ضرة بصحة اإلنسان . ا
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11- زيـــادة نـــســـبــة الـــفـــائـــدة عــلى
الــــودائع فـي( مـــصــــرفي الــــرافـــدين
ـواطنـ على والرشـيـد ) لتـشجـيع ا

االدخار!?.
12- يــعـاد الــعـمـل بـديــوان الـرقــابـة
ـرتبط ـعـمـول به سـابـقـا وا ـالـية ا ا

جلس الوزراء حصرا ! ? .
13- شــرح اآليـات الــقــرآنـيــة الــدالـة
عـلى مـفـهـوم الـزكـاة في اإلسالم ومـا
يـتـرتب علـيـهـا من فـوائـد اجتـمـاعـية
ــــواطن من وديـــنــــيــــة وحتـــصــــ ا
ــنــظــمــة ــة ا االجنــراف وراء اجلــر
والتـكـفيـر عـنه ألنهـا مـقرونه بـ (36)
إيه قــرآنـيـة بــان ال تـقــبل الـصالة إال
بــهـا فـإذا قــبـلت قــبل مـا ســواهـا من
اإلعـمـال ومن تـركـهـا عـامـدا مـتـعـمدا
مسـتخـفا خـتم الـله على قـلبه بـخا
ـنافـقـ في الـدرك األسفل الـنفـاق وا

من نار جهنم !!.
14- الـــطـــلب من وزارة اخلـــارجـــيــة
مفاحتة جامعة الدول العربية واأل
ـال العام أو تـحدة تـسلـيم سراق ا ا
سروقة للدولة ألنها إعادة  األموال ا

ة منظمة!!? .  جر
ـتـحـدة إلـزام 15- الـطـلب من األ ا
الــدول بــدفع تــعــويــضــات عن فــتـرة
احـــتاللـــهـــا لـــلـــدول األخــرى ونـــهب

ثرواتها 
16- ال يــخـفى عــلــيـكم وجــود إعـداد
كبيـرة من العـامل في دوائـر الدولة
من يتـخلـف عن الدوام الـرسمي لـقاء
عـمـولة مـالـيـة واحلـراسـات اخلـاصة
في مدارس وعـمـوم الدوائـر الن نـقله
خارج مـنطـقـة سكـنه تكـلفـة كثـير من
أجور النقل والـطعام وللـحديث صلة
رحوم نوري سعيد باشا طلبوا من ا
زيــــادة رواتب الــــشـــرطــــة رفض ذلك
ألنــهـم اعــتــادوا عــلى اخــذ الــرشــوة

وللتعي حدث وال حرج !!?
17- تــنــشــيط احلــركـة الــســيــاحــيـة
الـديـنـيـة واالثـاريـة  واعـتـمـاد حـركـة

التنقل بواسطة السكك احلديدية .
18- تـشـجـيـع االسـتـثـمـار اخلـارجي

شترك مع الدولة . اخلاص وا
ــــؤسف جـــدا االســـتـــغالل 19- من ا
التام من قـبل منـتسبي دوائـر الدولة
ومن تـــبـــعــهم خـــاصـــة من األحــزاب
السيـاسية والـدينيـة جملموعـة كبيرة
لسـيارات الدولـة من درجة مـدير عام
فما فوق سـيارات للـحماية عـلما بان
كــلف الـصـيــانـة والــتـصـلــيح تـعـادل
أقيام مجـموعة من السـيارات سنويا
ولـلـحـديث صــلـة قـامت الـدولـة سـنـة
 1967و  1986وبعد نـكسـة حزيران

بـــبــــيع الــــســـيــــارات لـــهم لــــغـــرض
ترتبة على التخفيف من التكـاليف ا
الــصـيــانـة (وهـل يـحــتـاج من يــكـون
عادال إلى مجـموعـة من احلمايـة كما
قـام رئـيس الـنـظـام الـسابـق بسـحب
مـجمـوعـة كبـيـرة من السـيـارات لدى
أعضـاء الـنقـابات وخـيـرهم بالـعودة
لــلــعـمـل ولـبس الــبــدالت أو اإلحــالـة
على الـتقاعـد ورئيس وزراء الـسويد
يـقـوم بـسـيـاقـة سـيـارة تـكـسي حـتى
ــواطــنــ يـــتــعــرف عــلى مـــشــاكل ا
ولــيس ان يــكــون انــعــزالــيــا وكــذلك
الـــرســـول األكـــرم واإلمـــام عـــلي (ع)
يـتــفـقــد احـوال الــنـاس في األسـواق
شي في واآلية ( مـا لـهذا الـرسـول 

األسواق ) . 
20- إمـا الصـيـادلة فـهم  (الـتنـابـلة)
وعملـهم يقتـصر على قـراءة الوصفة
وجتـــهــيــزهــا ولــيـس تــركــيــبــهــا أو
تـصــنـيـعـهــا وأخـريـ يـســتـعـيـنـون
ن يـجيد بالـكادر الـطبي الـوسطي 
اللغة االنـكليـزية وباإلمكـان إحالتهم
إلى قـانـون اخلـدمـة الـقـصـيـرة ((15
خـمـسـة عـشـر سـنـة ويـطبـق بـحقـهم
ـــا ذكــــر أو قـــانـــون الـــفـــقـــرة (6) 
اخلـدمـة احملـامـ ويـعـ بـدلـهم من
اخلــــرجــــ أو خــــريـــــجي الــــلــــغــــة

االنكليزية عند الضرورة .
ــالــيـة 21- تــقــلص الــصـالحــيــات ا
للرئـاسات الثالثـة وكذلك للوزراء إال
عـــنــد الــضــرورة والـــضــرورة تــقــدر
ن خــدمـة الـبالد بـقــدرهـا وجـعــلـهـا 
والـعبـاد ورفع سـمعـة الـعراق عـالـيا
في اجملــاالت اإلنـسـانــيـة والـعــلـمـيـة
والـثقـافـية واالقـتـصـادية والـزراعـية
والتضـحيـة في سبـيل الوطن وليس

(الوالئم)
22- تتحـمل الدولة (وزارة الـصحة)
كــلف الـرعــايـة الــصـحــيـة لـلــمـواطن
داخل الـعراق وخـارجه وعـلى سـبيل
ـواطن عالج ثـال (إذا أراد احد ا ا
نفـسه في مسـتشفى أهـلي يدفع ربع
ــبــلغ الــكـلـي والـبــاقي عــلى كــلــفــة ا
وزارة الصحة . وكذلك عالج أسنانه
سائية لعدم إمكانية لدى العيادات ا

مراجعته في الفترة الصباحية .
23- سـجل لـنـا الـتـاريخ نـشـوء دول
ـيالد وبـعــده ألسـبـاب كـثــيـرة قـبـل ا
متعـددة منهـا ضعف وقله األيدي أو
القوى الفـاعلة في استـمرارية وبقاء
الدولة وهم الشباب إما الكبار الذين
كن تراكمت لديهم خبرة الزمن وال 
االسـتهـانـة بهم أو االسـتـغنـاء عـنهم
لـذلك تـبقـى وتسـتـمـر عـكس مـا نراه

فـي أوربـــا والـــتـي تـــســـمـى الـــقـــارة
الـعـجـوز حـيث صـرح وزيـر داخـلـيـة
ـــهــــاجـــرين هم إالم ـــانـــيـــا بـــان ا أ

احلنون لها !! 
وعــــــــلــــــــيه يــــــــجـب وضـع دراســـــــة
مــســتــفـيــضــة لالهـتــمــام بـشــريــحـة
الــــشــــبــــاب ولــــيس تــــركــــهم هــــمال
قاهي  على يضيعون أوقاتهم في ا
حـ كرمـة حـكـومة 14 تـموز 1958
العائالت التي يزيد عدد إفرادها عن
(8) ثـمانـيـة لـقـلة نـفـوس الـعراق في
حــيــنـه إذا أراد الــنــهــوض بــالــوطن

وبناء دولة حديثة !!.
24- ال تـعــتـبــر اخلـدمـة فـي مـجـلس
الـــنــواب واحملـــافــظــات واالقـــضــيــة
والــنــواحي وحــدهــا مــجــزيــة لـنــيل
ــا الــراتـب الــتــقــاعــدي بل مــكــمــلــة 

قـبلها? 
وال جتعل الشوى عليك غضاضا

فريش اخلوافي قوة للقوادم 
ــا تــقــدم يــعــتــبــر هــذا الــبـرنــامج
مـشـروع إلسـنـاد االقـتـصـاد العـراقي
أحـادي اجلـانب والـذي يعـتـمـد كـلـيا
عــــلى تــــصــــديــــر الــــنـــفـط والــــغـــاز
والـضــرائب الـبــاهـظـة الــتي تـفـرض
ـا عـلـى الـواردات وهي تـعــسـفــيـة 
ـسـتـورد يـشـيـر حــفـيـظـة الـتـاجـر وا
ـا يــسـبب ارتـفـاع عـلى حــد سـواء 
ــواد ثم تــأثــيــرهــا عــلى بــأســـعــار ا
ــــواطــــنــــ ذوي الـــدخـل احملـــدود ا

وعليه :- 
1- إسنـاد موارد الـدولـة برافـد مالي
ـــواطـن وتـــعـــزيـــز ال يـــؤثـــر عــــلى ا
صارف بالسيولة النقدية والتقليل ا
من بيع العملـة ( الدوالر بل توجهها
إلسناد وبناء البنية التحتية للبلد).
2- يعـتبـر برنـامج تقـشفي في حـالة
نــزول أســعـار الــنــفط إلى مــســتـوى
الـكـلـفـة أو حـدوث حـروب مـنـاطـقـيـة

أو كوارث طبيعية 
3- وعـليـه يجب تـفـعـيل الـعـمل على
إعادة قانون من أين لك هذا وهو من
الـقـوانـ الـتي أصـدرهـا اإلمام عـلي
(ع) بــعـد بــيــعـته بــامـتــيـاز نــتـيــجـة
ــالي واإلداري تـــتــفــشـي الــفــســـاد ا
ـال العام واستيـالء بني اميـة على ا
في خالفـة عثـمـان حـيث جعـلـوا مال
ـسلمـ خول  وهي من الله دول وا
األســــبـــــاب الـــــتي أدت الـى تـــــمــــرد
األمــصــار وحــدوث الــفــتــنــة وحــرب
اجلمل على الـرغم من إرسال الوفود
لــلــتــحــري عن ذلك ومــا تــبــعـهــا من

محاربة !! 
ال اإلمـام عـلي (ع) نـتـيـجـة إعادتـه ا

العـام إلى الدولـة والشعـب وما نحن
ــرض فــيـه من تــفــشـي الــبــطــالــة وا
واجلوع واحلـرمان ومـا يـنعم به من
األحـزاب الـسـيـاسـيـة والـديـنـيـة وما
تؤول اليه النتائج اجملهولة وهل ان
الــزمـن يـعــيــد نــفــسه حــتـى تـنــقــلب
ـــوازيـــ الـى بـــني عـــبـــاس ا وان ا
هــنــاك من يــعــمل خــلف الــكـوالــيس
لــتـخــريب الـبـالد والـعــبـاد واإلسالم

حتى يكون مهب الرياح .
وارد رئــيـس الــوزراء الــعـــراق عــبــد
الرحـمن البـزاز عام 1966 العمل به
كـــمـــا مـــر رفـــضه قـــادة اجلـــيش في
شـمــال الـعــراق النـهم اعــتـادوا عـلى
بـيع االســلـحـة والــعـتـاد الى االكـراد
ــرحــوم مــصـطــفى وهــذا مــا ذكــره ا
الــبــارزانـي في اجــتــمــاع خــاص مع
ــرحــوم عــبـد ريــئس اجلــمــهــوريـة ا
الـرحـمن محـمـد عـارف النه مـحـاصر
من ثـالث دول لـــذلك اوقـف الـــقـــتـــال
لــلـمــحـافــظــة عـلى االرواح الــبـريــئـة
ـال الـعـام !! وطـبقـته بـدون مـبـرر وا
دولـة اليـابـان سـنة 1976 وان فـتـنة
حــرب اجلــمل ال تـقـل عن الــسـقــيــفـة
حيث قال احدهم ان بيعه االول فلته
وقـى الـــله شـــرهـــا من عـــاد الـــيـــهـــا

قتلناه!! .
اشكوا الغرام وأنت عني غافل

حب الوطن أصابني بفقر الدم
ستأزري دوائهم فاشل ومروقهم كا

داويا  يا ليتني كنت الطبيب ا
ـــــال زيــــــنــــــة احلـــــيــــــاة الـــــدنــــــيـــــا      ا
والباقيات الصاحلات متغيرات بالزمن

تـــرجــوا الـــبــقـــاء بــدار ال ثـــبــات لـــهــا 
فهل سمعت بظل غير متنقل

ال هــــــاشـم ســــــقـــــــوا اإلسالم دمــــــا 
ال احلرام        وأخري يعدون ا

نــــســــيـت حب الـــــوطن وال مــــحــــمــــد 
شرق وتركت قائهم والغد ا

يد على حب محمد واله 
نصب وأخرى على حسب الدوالر وا
سـقــطت أجـنـحـة الـدولــة الـعـبـاسـيـة
نتيجة الثورات التي أنهكت ميزانية
الـدولـة وتـدخـل الـقـادة الـعـسـكـريـ
بـها عـلى حـ لم يـبـقى لـبـني هاشم
مـوقع قــدم فـيـهـا اال الــذين تـسـتـروا
بأسماء وألقاب مهنية حتى يسلموا
ــوت وأخــريـ في من الــســجن او ا
األفاق مـتـشردين ونـتيـجـة النحـطاط
الــــقـــــيم الــــديــــنـــــيــــة والــــروحــــيــــة
واالجـــتــمــاعــيــة ظـــهــر مــعــروف في
الـرصـافـة والــكـرخ فـهل نـحـتـاج إلى
مــثــلــهـمــا ام نــتـظــر ظــهــور قـائم ال

محمد !!. 


