
ليواجهوا  �سنويا   تخريجهم  يتم  الطلبة  م��ن  اآالف 
م�سمون  عمل  �سوق  اأمامهم  لي�س  اذ  جمهوال ً  م�سريا ً 
العمل  او  العمالة  م�ساطر  و  االأر�سفة  ب�سطيات  �سوى 
انف�سهم معنويا  اهلية قلما يجدون فيها  يف موؤ�س�سات 
التي  االأموال  اإعطائهم  االأف�سل  وماديا ،حيث كان من 
باإقامة  منها  اال�ستفادة  ليتم  تعليمهم  على  �رصفت 
احتياجاتهم  لتلبية  �رصفها  اأو  تعيلهم  م�ساريع 
ال�سابات اخلريجات فم�سريهن اجللو�س  اأما  املعي�سية. 
يف البيت و اإنتظار الق�ساء و القدر �ساأنهن �ساأن الذين 
مل ينالوا �سهادات جامعية و بذلك تكون االأموال الطائلة 
التي �رصفت على تعليمهم ذهبت هدرا ً و ال�سنوات التي 

ق�سوها يف الدرا�سة �ساعت �سدى. 
اكرث  املو�سوع  هذا  تفا�سيل  يف  اخلو�س  اجل  ومن 
ت�ساءلنا يف حديثنا مع عدد من اخلريجني حول راأيهم 
يف كونهم يف ار�س تزخر بالرثوات بينما ال يح�سلون 
اىل  ي�سل  االحيان  من  كثري  ويف  منها  قليل  على  اال 
 " قائال  البياتي  علي  املهند�س  الينا  فتحدث  العدم 
هذا  حمبي  من  كوين  النفط  هند�سة  درا�سة  اخرتت  لقد 
املجال تاركا خلفي درا�سة ال�سيدلة التي تعرف باأنها 
من ارقى املجاالت التي نوجد يف العراق ، ومل يكن يف 

احل�سبان انه فور تخرجي مت ايقاف التعيينات املركزية 
فيما يزخر العراق باحلقول النفطية التي مل تكت�سف اىل 
للعمل  اال�ستعداد  امت  على  هم  ممن  الكثري  وهناك  االن 

حتى يف املناطق  احلدودية ".
قالت  الكيمياء  علوم  در�ست  التي  حنان  االن�سة  اما 
ممن  الكثري  ولكن  به  ارغب  الذي  املجال  اخرت  مل   "
اعرفهم وجهوين اىل هذا املجال لكونه متوفر حتى يف 
توجهت  االن  انا  وبالفعل  حكومية،  الغري  املوؤ�س�سات 
انتظار  احتمل  مل  ك��وين  املختربات  اح��دى  يف  للعمل 
لنكن  ول��ك��ن  حكومي  تعيني  على  احل�سول  فر�سة 
واقعيني مالذي �سيوؤمن يل يف امل�ستقبل من العمل يف 

املوؤ�س�سات االهلية ، ال�سيء".
ال  م��ن  هنالك  املقابل  يف  ف��اأن  مت�سل  �سياق  ويف 
يعملون موظفني حكوميني  �سهادات جامعية  يحملون 

ي�سمنون راتب وظيفي و راتب تقاعدي.
التقاعدية  الرواتب  و  الوظيفية  الرواتب  فاإن  بالتاأكيد 
اأن  لو  و  النفط.  اأموال  من  تاأتي  احلكوميني  للموظفني 
و  النفط من خريجي اجلامعات  اأموال  املحرومون من 
مع  اإتفاقية  عقدوا  جامعية  �سهادات  يحملون  ال  الذين 
احلكومة،  فعلت  مثلما  االأجنبية،  النفطية  ال�رصكات 
اآبار نفطية الإ�ستغالل مواردها الإقامة موؤ�س�سات  حلفر 
االحذية و  الدولة مثل معمل �سنع  م�سابهة ملوؤ�س�سات 

االأ�سواق املركزية للعمل فيها كموظفني للح�سول على 
الراتب الوظيفي و الراتب التقاعدي لكان احلال اف�سل 
مما هو عليه االن فالكثري  اذا اراد توفري حياة كرمية 
بالكاد يقارب ذلك فاملواطن ا�سعد التميمي  قال " انا 
وعندما  ليال  العا�رصة  اىل  �سباحا  العا�رصة  منذ  اعمل 
ا�سل اىل نهاية ال�سهر ال اجد ما يكفيني ل�سد املتطلبات 

بدفع  اق��وم  فاأنا  كاهلي   تثقل  باتت  التي  اليومية 
لل�رصب  ال�سالح  املاء  �رصاء  اىل  حتى  ت�سل  م�ساريف 
اعرف انها امور من املمكن توفريها بب�ساطة لو كانت 

ثروات هذا البلد تعطى البناءه لكن ما باليد حيلة" . 
اإن اأموال النفط التي حتتكر من قبل جهات معنية تذهب 
ال�رصورية  اخلدمات  توفري  واجبها  التي  للموؤ�س�سات 
لكن  و  ال�سحة  و  التعليم  و  الكهرباء  مثل  ال�سعب  لكل 
وامل�سوؤولية   الكفاءة  بقليلي  تعج  املوؤ�س�سات  هذه  الأن 
ب�سبب طبيعة اأنظمتها االإدارية و النظام االإداري للدولة 
فاإن اخلدمات التي تقدمها تكون قا�رصة و غري كافية 
لتلبية حاجة كل ال�سعب و املت�رصرون هم املحرومون 
هذه  على  احل�سول  ي�ستطيعون  ماديا ً  املتمكنني  الأن 

اخلدمات من خارج موؤ�س�سات الدولة.
كما اإن اإحتكار احلكومة الأموال النفط و توجيه �رصفها 
لق�سم معني من ال�سعب و حرمان االآخرين منها اأو من 
االأموال  بهذه  لهم  توفريها  يجب  كان  التي  اخلدمات 
َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  "ُهَو  تعاىل:  لقوله  لل�رصع  خمالفة  هو 
ْزِق��ِهۖ   رِّ ِمن  َوُكُلوا  َمَناِكِبَها  يِف  َفاْم�ُسوا  َذُل��واًل  االأَْر���سَ 
�ُسوُر" )امللك 15(، و كذلك هو خمالفة للمادة  َواإَِلْيِه النُّ
"النفط  التي تن�س:  العراق  111 من د�ستور جمهورية 
و  االأقاليم  العراقي يف كل  ال�سعب  الغاز هو ملك كل  و 

املحافظات".

دور  ولهم  املجتمع  من  كبرية  ن�سبة  ال�سباب  ي�سكل 
االقت�سادية  �سواء  التحتية  البنى  تطوير  يف  مهم 
القطاع  هذا  يف  يحدث  خلل  فاي  االجتماعية.  ام 
ولعل  باملجتمع.  ت�رص  عك�سية  نتائج  اىل  يوؤدي 
هي  ال�سباب  لها  يتعر�س  التي  املخاوف  تلك  ابرز 
ق�سية العنف. والهمية ذلك عقدت ندوة خا�سة عن 
املو�سوع يف املركز الثقايف البغدادي ملناق�سة هذه 
هذه  جلم  يف  ت�ساعد  بتو�سيات  واخلروج  الق�سية 

الظاهرة.
العراق  فرع  العرب  املبدعني  رابطة  اقامت  وقد   
الثاين ندور  الن�ساط  الوردي و�سمن  على قاعة علي 
بعنوان حماربة العنف عند ال�سباب مب�ساركة االديب 
رابطة  رئي�س  اجلابري  حممد  وال�سيد  االمارة  علي 
الطيبة  الكلمة  ان  اجلابري  وبني  العراقية  الع�سائر 
كلمات  تاأتي  بينما   ، وارواحنا  لقلوبنا  ال�سايف  هي 
م�ساعرنا  لتوؤذي  وا�ساءة  وقذف  �سب  من  الغ�سب 

النف�سية، وهو ما عرب  وت�سيبنا باالحباط والهزمية 
تعبرياخلالق  وجاء   . اللفظي  بالعنف  العلماء  عنه 
الكبري  االثر  على  ليربهن  كتابه  حمكم  يف  العظيم 
توؤتي  التي  الطيبة  بال�سجرة  الطيبة وي�سفها  للكلمة 
اكلها يف كل حني، بينما حذرنا من الكلمة اخلبيثة 

فوق  من  اجتثت  التي  اخلبيثة  بال�سجرة  و�سبهها 
االر�س وما لها من قرار . ويف االأثر ال�سعبي 
"ل�سانك ح�سانك ان �سنته �سانك وان هنته 
اما  االن�سان  ينطقها  التي  فالكلمة   ،" هانك 

الت�سامح  قيم  وتن�رص  االن�سان  كرامة  ت�سون  ان 
تدمر  موقوتة  قنبلة  تكون  واما  والتعاون،  والود 

االخ�رص والياب�س وتهدم �سالمة املجتمعات مبا 
الدرا�سات  اأفادت  . وقد  حتمله من عنف وق�سوة 
اللفظي وتتمثل يف  العنف  الل�سانية عن ظاهرة 
تعد  اأنها  وال�ستم  وال�سب  البذيء  الكالم  قول 

االإن�سانية.  اللغات  كل  بني  م�سرتكا  قا�سما 
املهذب  غري  الكالم  معظم  متحور  حيث 

باالألفاظ  االإ�ساءة  حول  اللغات  كل  يف 

لقدرته  وا�ستالب  لالآخر  فيها من حتقري  ال�سيئة مبا 
بينما  اجلماد.  حتى  اأو  احليوان  لدرجة  واإرجاعه 
تتباين ردود افعال النا�س من العنف اللفظي، فمنهم 
م�ستعمليه  وردع  له  للت�سدي  ويدعو  به  يندد  من 
هذا  ي�ستفحل  ال  حتى  الو�سائل  بكل 
يحمله  مبا  االجتماعي  "الداء" 
واالأخالق  للعرف  ا�ساءة  من 
اىل  ويذهبون  بل  احلميدة، 
من  لكل  بال�سجن  الزج 
واللعن،  بال�سب  يتفوه 
فئات  تراه  بينما 
من  اجتماعية 
قبيل مو�سة، 
واأن���������������ه 
ف�������ائدة  ال 
ت�����������رجى 
ال������سد  من 

والزجر.

تاريخه  يف  مرحلة  ا�سوء  يف  العراق  مير  مل 
 2003 بعد  ما  �سنني  به  مرت  ما  مثل  احلديث 
العراقيني  كل  قلوب  وادمت  عيون  ابكت  والتي 
العامل  يف  ال�سمائر  وذوي  ال�رصفاء  والعرب 
لتحل  بالدنا  يف  الوطنية  انتكا�س  وال�سبب 
والقومية  والطائفية  الدينية  التع�سبات  حملها 
او  وتنا�سينا  واملناطقية  والع�سائرية  واالثنية 
اجادوا  الذين  اجلديد  العهد  قادة  عنها  اغفلنا 
عقول  عليهم  ا�سارتها  والتي  اللعبة  ممار�سة 
دهاقنة الغزاة والدول الطامعة يف ال�سيطرة على 
خريات ومقدرات عراقنا االبي ولال�سف ونقولها 
الوطني  التاريخ  ذوي  من  الكثري  ان  مبرارة 
النتنة  امل�ستنقعات  هذه  اىل  انحدروا  امل�رصف 
ان�رص  منطلق  من  او  باالثم  عزة  او  جهل  عن 
االنتماء  اىل  والتحزب  مظلوما  او  ظاملا  اخاك 

ال�سيق بدل االنتماء اىل الف�ساء الرحب اجلامع 
ي�سكلها  التي  الزكية  والعطور  البهيجة  لاللوان 
االنتماء  املختلفة  مبكوناته  العراقي  املجتمع 
االحزاب  يف  نن�سوي  كنا  القريب  وباالم�س 
يقف  من  ونتحدى  م�سمياتنا  مبختلف  الوطنية 
امل�سانق  و�سعد  وم�ساحله  ال�سعب  ارادة  �سد 
العربي والكردي والرتكماين وامل�سلم وامل�سيحي 
وحتى اليهودي ومن كل املكونات االخرى ومل 
ال�سجون يف كل العهود من كل املكونات  تخلو 
الوطنية ويجمعنا كلنا حب العراق والتفاين من 
اجل حتقيق اماين وتطلعات �سعبنا الطموح اىل 
طليعة  �سعبنا  كان  لقد  والبناء  والتقدم  احلرية 
�سعوب املنطقة كلها بدون ا�ستثناء بل تعدى اىل 
ال�سعوب  من  الكثري  �سبقنا  ولقد  العاملي  االفق 
وبرز  واالجتماعية  العلمية  املجاالت  كل  يف 
من �سفوفنا �سخ�سيات علمية وطبية وهند�سية 
وقانونية واجتماعية ي�سار لها بالبنان وو�سلت 

�سمعتها االفاق وكان الكثري من مواطني الدول 
ويق�سدها  للعالج  بغداد  يق�سدون  العربية 
على  لالطالع  وحدب  �سوب  كل  من  ال�سياح 
العراقيون  اقام �رصحه  الذي  احل�ساري  الرتاث 
وانفراده  ال�سنني  االف  منذ  النهرين  بالد  يف 
كل  عن  بها  متيز  التي  املتعددة  باحل�سارات 
ح�سارات العامل القدمي ...... اما ان االوان بعد ان 
جترعنا املر كلنا ان نفيق عن غفلتنا ونرتاجع 
كل  وليحتفظ  �سملنا  يفرق  ما  ونرتك  اثمنا  عن 
من  ويعمل  لذاته  االنتمائية  مب�سمياته  منا 
وندع  الوطن  نهر  يف  والعمل  ال�سمل  مل  اجل 
روافدنا املختلفة  ت�سب فيه حتى يطفح اخلري 
ال�سايف  الدواء  هي  الوطنية  الن  جميعا  علينا 
يعي�س  ان  اجل  ومن  االجتماعية  امرا�سنا  لكل 
اجلميع حتت �سقف واحد وان نوجه بنادقنا اىل 
بالدنا  يف  والطامعني  الوطنية  ق�سيتنا  اعداء 

وليذهب دعاة الفرقة اىل مزبلة التاريخ.

56 دار11نرجو من ح�رصتكم ومن  904 زقاق  نحن حملة 
ال�سكوى  بخ�سو�س  االعتبار  بعني  تنظر  اأن  الكرادة  بلدية 
حولها،  فعلية  حلول  اي  نتلقى  مل  والتي  ال�سابقة  املقدمة 
ت�سبب  حيث  ال�سارع  هذا  يف  املوجودة  املولدة  بخ�سو�س 
البيئة وعلى �سحة  يوؤثر على  ا�سود كثيف مما  تلوث دخاين 
حل�رصتكم  ال�سكر  مع  امل�سكلة  لهذه  حل  راجني  االأهايل 

ولبلدية الكرادة.

الدكتورة امينة بغداد املحرتمة بخ�سو�س جتريف ب�ستان 
لكم  عديدة  تبليغات  وقدمنا  �سبق   407 حملة  العطيفية 
تزوري  ان  نرجوك  عليه  نتيجة  دون  الكاظمية  ولبلدية 
املوقع او تر�سلي من ينوب عنك لرتي بنف�سك احلقيقة التي 
-1كيف   : املنطقة  ابناء  من  وت�سمعي  الب�ستان  اليها  اآلت 
مت جتريف الب�ستان وطوال ا�سابيع وبلدية الكاظمية تتفرج 
على التجريف دون ان متنع التجريف و تتخذ اجراء قانوين 
رمي  مت  وكيف   2-  . بالتجريف  قاموا  الذين  جتاه  رادع 
�سهر. -3  من  اكرث  وا�ستمر  الب�ستان  ار�س  فوق  االنقا�س 
اأي رد  الكاظمية تقف متفرجة دون  كل هذا جرى وبلدية 
ال�سكوك بوجود تواطوؤ بل يوؤكده  اإ�سالحي  مما يثري  فعل 
-4 بلدية الكاظمية وح�سني العبيدي يقول اذا كان عندكم 
الكاظمية مع من قاموا بتجريف  اثبات على تواطوؤ بلدية 
الب�ستان اذهبوا وا�ستكوا ؟!! ونحن نقول كيف يكون االثبات 
اكرث مما هو حا�سل على االر�س ؟ واالثبات يكون باجراء 
التحقيق وعليه نحن نطلب من �سيادتكم اجراء التحقيق مع 
العطيفية  الكاظمية ملعرفة كيف مت جتريف ب�ستان  بلدية 
خالف  وهو  باالنقا�س  دفنها  مت  وكيف   407 حملة 
بالرتاب  )بدفنها  الب�ستان  ال�سحاب  املمنوحة  املوافقة 
بلدية  جواب  هو  هذا   ) ح�رصا  للزراعة  لتح�سينها  النظيف 
كذبت  وفيه  املحرتم  البلدي  الوكيل  ال�سيد  اىل  الكاظمية 
دفنه  مت  الب�ستان  الن  الوكيل  ال�سيد  على  الكاظمية  بلدية 
املنطقة  وابناء  وال�سور  فوقه  الع�سوائية  لبناء  باالنقا�س 
بلدية  انظار  امام  ذلك  وجرى  ذلك  يثبت  احلال  وواقع 
من  اكرث  اثباتات  نقدم  فماذا  �سيء  تفعل  ومل  الكاظمية 
جتري  ان  نرجو  ونكرر   . الكاظمية  بلدية  تواطوؤ  على  هذه 
التحقيق مع م�سوؤويل بلدية الكاظمية حول جتريف ب�ستان 
الدورة  بلدية  مع  بالتحقيق  ا�سوة   (  407 حملة  العطيفية 
( حفاظا على ب�ساتني بغداد وهيبة القانون وامانة بغداد 

التي �ساعت .

 من جبال كرد�ستان ولدت �سنابل ال�سعر واأينعت ق�سائد يف خميلة 
ت�ستح�رصها  الطفولة  ذكريات  القا�سي  هناء  وال�ساعرة  الطبيبة 
الطبيعة  ايام مرتعة باخل�رصة وجمال  الق�سائد  روعة  ذاكرتها يف 
الطرقات  لعبت يف  وال�سليمانية  حيث عا�ست طفولتها يف �رصجنار 
بهذا  وهي  الرقراقة  امل��اء  ج��داول  وح��ول  الغابات  ويف  املتعرجة 
تختزن يف روحها اأكرث من ذكرى الجمل طفولة اأحبت ال�سعر واالدب 
اأن  يف  والدها  حلم  لتحقق  الطب  در�ست  لكنها  عوامله  يف  وغرقت 
يراها طبيبة اأ�سدرت العديد من دواوين ال�سعر منها� كم انت �ساذج 

� و�سيدي البعيد بجزئني � �سبع حاالت للوردة�� واالمرية والنور�س
ال�سعر وهل  بدايات كتابة  القا�سي عن  �سعيدة حتدثت هناء  طفولة 

كان هناك تاأثريات عائلية يف م�سار اختيارها لدرا�سة الطب.
الكربى  ف�سقيقتها   ، بالفنون  تهتم  عائلة  من  تنحدر  انها  فاأجابت 
مواهبهم  لهم  والبقية   ، الرواد  من  ت�سكيلية  ر�سامة  القا�سي  اأديبة 
ثم  الر�سم ومن  والتطريز،اما هي فكانت جتيد  والر�سم  الت�سميم  يف 
حلم   وكانلديه  املتو�سطة  درا�سة   مرحلة  يف  النرث  لكتابة  توجهت 
يراودها باأن تكمل درا�سة الر�سم ، لكنها  لبيت رغبة والدها  رحمه اهلل 
بدرا�سة الطب الأنه كان يحلم ن يراها طبيبة ذات م�ستوى علمي رفيع 
.. موؤكدة انه مل يجربها باأي �سكل من اال�سكال لكنه كان يحتل مكانة 
كبرية وعظيمة يف نف�سها  وارادت انت حتقق له ما ي�سعده بخوظها 
يف املجال الطبي. اما عن ذكريات الطفولة  فقد كان والدها موظفا 
حكوميا وطبيعة عمله كانت تتطلب منه التنقل بني حمافظات بغداد 
وهكذا عا�ست هناء القا�سي  اأجمل طفولة يف �رصجنار وال�سليمانية 
�سمال الوطن ..لعبت فيها مع اأخوتها والرفاق يف الغابات ورك�ست 
كانت  انها  هناء  ذكرت   ، بالفردو�س  اأ�سبه  املاء..كانت  جداول  مع 
تنزوي كثريا يف الطابق العلوي من الدار حيث النوافذ وال�رصفة تطل 
على غابة جميلة.حيث  اأعياد نوروز واملالب�س اجلميلة التي ترتديها 
الفتيات والن�سوة ودور ال�سينما التي يتم  برفقة العائلة، باال�سافة 

اىل طقو�س ليلة العيد واأيام رم�سان...واأ�سياء جميلة الحت�سى
اأم طوتها  لها وملن كانت وهل ن�رصت  اأول ق�سيدة  تذكر هناء  كما 
وكانت  املتو�سطة   مرحلة  يف  الكتابة  بداأت  حيث  الن�سيان   دفاتر 
تكتب متاأثرة مثال بفيلم �سينمائي اأو بعد قراءة ق�سة معينة ، وحتتفظ 

اىل االن بكل الق�سائد وبع�س من حماوالتها يف كتابة الق�سة.
وال تزال ترافقها هذه الن�سو�س ليومنا هذا. اأول ق�سيدة ن�رصت لها 
كانت يف جريدة الرا�سد وكان املو�سوع كله اأ�سبه باحللم وقد كتبوا 
كان  هل  والطب  ال�سعر  بني  ولكن  مبوهبتها  واأ�سادوا  حينها  عني 
ال�سعر مالذا من ق�سوة احلياة العلمية وممار�سة الطب ومعاي�سة هناء 

القا�سي حلاالت موؤملة .
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المواطن والحرمان بشتى أشكاله في بلد الثروات الطبيعية واآلبار النفطية 

تحقيق ــ مريم الياس 

جذب���ت انظاري احجار عل���ى رقعة ال�شطرجن الت���ي رتب مكانها 
ولي���م غ���اي كار حينما كنت احت���دى تيار الكلم���ات املعاك�شة يف 
بور�شة التاأليف لأزيل غب���ار التعتيم عن انبياء املال وال�شندات 
، عائل���ة روت�شيل���د اليهودية ، الت���ي اأ�ش�شت �شوق امل���ال العاملي 
واغرق���ت ال�شكوك وال�شن���دات العربية وغ���رت ا�شماء مالكيها 
، جالب���ه مكانهم موظفي م�شارفه���ا وعمالئها على �شفاف البحر 
الأبي����ض املتو�ش���ط  بر�شي���د مفت���وح ... عند حتري���ر �شكوكهم 
النقدية ُت�شج���ن ال�شعوب وُتيتم الأطفال وُترم���ل الن�شاء وُتهدم 
املع���امل وُت���زرع ب���ذور التفرق���ة ، وم���ن ث���م تقطف الثم���ار الغر 
طازجة باآلت م�شدئه وتعبئه���ا ب�شناديق خ�شبية مثقبة وتعود 
م���ره اخ���رى وتطعمها اإىل م���ن تيتم وترم���ل مقاب���ل ال�شتغناء 
ع���ن هوية التعري���ف ، دوامة ع�شفت ب���اأرواح البرياء لدميومة 
… مار�ش���وا لعب���ة الدم���ى  حك���م راأ�شم���ايل بطاب���ع �شيا�ش���ي 
املتحركة بروؤو�ض �شيا�شية خانع���ة وراأ�شمالية هاربة وحاولوا 
دم���وا بقوة القوي ل���ذا اأر�شلوا مالهم  تغي���ر دوران الأر�ض ف�شُ
ال�شرط���اين اإىل اأرا�شيها وبحارها لإزعاج من �شكن امل�شتديرة ، 
ث���م اأعلنوا عن النبوة الروت�شيلدية بال�شحك على ذقون العمالء 
عندم���ا �شرعوا ب�شغ���ط  زرار ت�شغيل البن���وك العاملية والتحكم 
بح���رب هنا و�ش���الم هناك ، ومن ث���م ، �شالم هنا وح���رب هناك ، 
بل عمدوا الن اإىل ، حرب هنا وهناك ، وما بينهما وما ا�شفلهما 
وجانبهما ، تع�ش���ف ب�شبل �شتى كي ترقى ار�شدتهم اإىل ه�شاب 
وجبال جرت يف وديانها دم���اء ال�شعوب ، �شعوب اأعطت اأرواح 
ذويه���ا من اأجل ني���ل ال�شالم ملن تبقى على قي���د احلياة ، فاأنت�شر 
وب���اء )الفقد الب�ش���ري( ونحن نوج���ه اأ�شابع الته���ام اىل ربان 
ال�شفين���ة باأن���ه ال�شب���ب الأوح���د يف تاأخ���ر النمو امل���ايل ، لُنفند 
احلفرة التي وقعت فيها روؤو�ض الأموال الوطنية يف نقطة اأوىل 
جلانبه���م والتي �ُشطرت باأن املال الدويل هو من ُي�شوق وي�شنع 
وُي�ش���در من حيث ل ي�شعر الأكرثية ، فقليل منهم ي�شعر لكنهم ل 
يقوون لتكدي�ض الكرات يف مرماهم وهروب حار�ض املرمى اإىل 
دكة البدلء ومن ثم القذف الق�شري اإىل خارج امللعب ، اأما النقطة 
الثانية للحفرة املذكورة اآنفًا فهي تقع على عاتق روؤو�ض الأموال 
الت���ي هاج���رت هارب���ة باأمواله���ا دون ره���ان التح���دي ومقارعة 
حتدي���ات النب���وة الروت�شيلدية ب�ش���ٍر عل���ى الفا�شدين و�شرب 
لأ�شب���اه رجال الدين ، فقد اأُ�شغلوا مبت���اع الدنيا وطاأطاأة الراأ�ض 
اإىل اأنبياء املال من غر انتباههم ، فهم ن�شوا التم�شك بال�شجاعة 
ال�شتثماري���ة واإزال���ة الأنانية ... ان اإثب���ات النتماء هو العودة 
ب�شجاعة الت�شارك وبذل امل�شتطاع ، فالعراق لي�ض حديقة لقطف 
الأم���وال ، لننظر اىل رجالن���ا يف نينوى وهم يهب���ون اأرواحهم 
لتكمل���ة �شفر تنوعت حمطاته الداخلية ... ي���ا روؤو�ض الموال ، 
اأحدثك���م دون هم�ض ، اأفيقوا م���ن تنوميكم املغناطي�شي ، ها هي 
نينوى �شتعان���ق بغداد و�شنحدد موعد توقي���ع العقود الوطنية 
... يف اخلتام اأقول لكم ، فر�شتكم اأف�شل من روت�شيلد كونه ملك 

املال وا�شطنع الوطن ، اأما اأنتم فملكتم الإثنني .
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