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وردنـا عبر فـايبـر بالـهاتف على رقم
جنـله هـيــثم تـوضــيـحـا من الــسـيـد

هاني وهيب فيما يلي نصه :
(نشرت جريدة الـزمان في صفحتها
الـــثــالــثـه في الــعـــدد الــصــادر يــوم
صادف  6/9/2018 حوارا اخلمـيس ا
مـعي تــضـمن احــد اسـئــلـتـه تـقـد
نـصـيـحه لـلبـعـثـيـ وكـان الـرد بان
عزل يكـونوا قيادة قـطرية جـديدة 

عن عزة الدوري ... الخ 
وهــنــا اود ان ابــ بــأنه لم يــصـدر
عني مثـل هذا التصـريح اطالقا كما
اني لم اتــعــرض لـهــذا الــسـؤال من
اســـاسـه لـــكي اجــــيب عـــنـه بـــهـــذه
الــصــيــغه وان مــا ورد هــو عـار عن
ـــطـــلق حـــيث انه من الــصـــحـــة بــا
ــسـتــحــيل ان يــصـدر عــني هــكـذا ا
تصريح فموقفي معروف وواضح .
كـــمــــا ان هـــنـــاك بــــعض االخـــطـــاء
البـسـات  نــشـرت في احلـوار لم وا
تصـدر من قـبـلي فـاجلمـيع يـعـرفني

ويعرف توجهي).
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العراق جتـري ضمن خـيارات الكـتلة
االكــــبــــر الـــــتي نــــحـن بــــإنــــتــــظــــار
وهـــذه الـــكــتـــلـــة ســتـــضم والدتــهـــا
الـــــــعــــــراقـــــــيـــــــ عـــــــلـى تـــــــعــــــدد
ونــشــدد ايــضــاً عــلى ان مــشــاربـــهم
اخـتــيـار احلـكـومــة هـو شـأن عـراقي
يــــنــــبع مـن احلــــاجــــة الــــوطــــنــــيـــة

رحلة. وضرورات ا
{ كــــيـف تـــــرى اخلالفـــــات االيـــــرانـــــيــــة
فروضة على ايران االمريـكية والعقوبات ا

على االوضاع العراقية ?
ــنــطــقـة - نــحن نــرى ان الــعـراق وا
سيتأثران بأي تصعيد جديد يضاف
على تراكة في اقليمنا الى االزمات ا
غـــرار االزمــة الــيــمـــنــيــة وتــطــورات
ـــــلف الـــــســـــاحـــــة الـــــســـــوريـــــة وا
الــفـــلـــســطـــيــنـي والــتـــداعـــيــات في
فـنحن الـعالقـات التـركـيـة االمريـكـيـة
في الـــعــــراق نـــخــــشى من تــــبـــلـــور
حتــالـــفــات مــتــصــادمــة جــديــدة من
ـنـطـقـة الى اتـون شـأنـهـا ان تــقـود ا
حــروب بـــاردة او ســاخــنــة مــرهــقــة

للجميع.
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{ هـنــاك من يـربط مـا بــ ثـورات الـربـيع
ـــظـــاهـــرات الـــتي حتـــدث في الـــعـــربي وا
العـراق فما هي اوجه الـتشابه واالختالف
? وهل ترى ان هـنـاك جـهات ب احلـالـتـ

خارجية وراء هذه التظاهرات ? 
- ال يـــــوجـــــد اي ربـط من قـــــريب او
بعـيد ب حـالة الـربيع الـعربي الذي
حتـول الى صـيـف سـاخن في بـعض
بلـداننـا العربـية وبـ االحتـجاجات
الــتي شــهـدتــهــا بـعـض احملـافــظـات

وذلك لالسباب االتية:
 اسباب الربيع العربي في جزء مهم
مـنــهــا كــانت لـلــمــطــالـبــة بــاحلــريـة
السيـاسيـة ونحن في العـراق نعيش
اجــــواء احلـــريــــة مـــنــــذ عـــام 2003
والتغييـر السياسي لديـنا يكون عبر
صناديق االقـتراع والتـداول السلمي
لــلـســلـطــة وثـورات الــربـيع الــعـربي
كـانـت حتـمل مـطــالب تـغـيــيـر شـامل
لالنـظمـة السـيـاسيـة واالحـتجـاجات
في الــــــعــــــراق كـــــانـت عـــــبــــــارة عن
تــظـــاهــرات مـــطـــالــبـــة بــاخلـــدمــات
واســـبــاب ثــورات الـــربــيع الـــعــربي
بـــســــبب ضــــعف دور مــــؤســــســـات
الـســلـطـات احلـاكـمــة بـبـعض الـدول
الــعــربــيــة في االســتــجــابــة حلــاجـة
اجلـــمـــاهــيـــر امــا فـي الــعـــراق فــفي
االحــتـجــاجـات االخـيــرة اسـتــجـابت

ـــطــالب احلـــكـــومـــة بــســـرعـــة الى ا
بل واطـلقـت التـخـصـيـصـات الالزمة
وعقـد الـسيـد رئـيس الوزراء لـقاءات
ـثـلي احملــافـظــات لـبـحث عـدة مـع 
االحتـيـاجات ومـنـاقشـة واقع مـدنهم
مباشرة وثورات الربيع العربي بقت
متواصـلة حتى الـوصول الى تغـيير
االنـظـمة الـسـيـاسـيـة او الـدخول في
اما في العراق فان اتون حرب اهلية
الــتــظــاهــرات انــتــهت فــور تــســلــيم
ــطـــالب الى احلــكـــومــة ونــحن في ا
العراق نعتبر التظاهرات لدينا حالة
صحـية بل هي جـزء مهم من الـرقابة
الشعبـية على اداء مؤسـسات الدولة
ونـحن نـفتـخـر بـهـا ونحـمـيـهـا شرط

احلفاظ على سلميتها.
ــعـاديــة الـتي { هل تـرى ان الــهـتــافـات ا
ـتـظـاهـرون ضـد ايـران تـعـبـر عن رددهـا ا
رفض شـعبي لـلتدخل االيـراني في شؤون

العراق ?
- العلم لي بهتافات صدرت بحق اي
طـــرف اقـــلـــيــمـي لــكـن مــا اعـــرفه ان
الـــتــظــاهــرات كــانـت تــصــدر عــنــهــا
شـعـارات تـطـالب بـتـوفـيـر اخلـدمـات
والـوظائف. كـمـا ان الـعـراق حريص
علـى سيـادته واليـسـمح الي دولة او
طـــرف مــــا بـــالــــتــــدخل في شــــؤونه

الداخلية.
{ على الـرغم من ثـروات العـراق الـكبـيرة
راقـب يرون ان ملف الـفساد هو اال ان ا
ــلـــفــات الـــتي تـــهــدد االقـــتــصــاد اكــثـــر ا
الـــعـــراقي فـــمــــا هـــو ردكم? ومـــاهـــو دور

لف ? االجهزة الرقابية في هذا ا
- نعم مـلف مكافـحة الـفساد االداري
ــالي هـو مــلف يــحـظـى بـأولــويـة وا
لدى احلـكومـة احلالـية وفي بـرنامج
ولـدى اجلـمـاهـير احلـكـومـة القـادمـة
ونـحن نعد رجـعية الـدنيـا العلـيا وا
الــــــــفـــــــــســــــــاد االداري واالرهــــــــاب
وشـنت احلـكـومــة احلـالـيـة صـنــوان
برئـاسـة السـيـد العـبـادي حربـاً على
ـفــسـدين وحـقــقت بـعض الــنـتـائج ا
اجلـيــدة كـمـا احـال ســيـادته مـؤخـرا
مــسـؤولــ كـبــار مــؤخـرا الى هــيـأة
وبـهذا الـشأن نـود ان نشـير النـزاهة
الـى ان احلـــرب عـــلى الـــفـــســـاد هي
لـكـنـنـا في حـرب طـويـلــة في اي بـلـد
تلك اجهزة رقابية مستقلة العراق 
تـمـكـنت من حتـقـيق اجنـازات مـهـمة
ونـــحن نـــتـــرقب بـــرنـــامج ومـــؤثـــرة
احلـكومـة الـقـادمة الـتي سـيـكون من
اولـى اولــيــاتـــهــا الــضـــرب عــلى يــد

ــفـــســدين واعــادة اعــمــار الــعــراق ا
واعادة الـنازحـ وتنـميـة االقتـصاد

العراقي.
{ في ضـــوء الـــتـــدخـالت الـــتـــركـــيـــة في
ـائـية االراضي الـعـراقـيـة ومـشـروعـاتـهـا ا
الـتي تـهـدد الـعـراق مـاهي اخلـطـوات التي
لف ? سوف يتم اتخاذها في ضوء هذا ا
- جنــــدد رفـــــضـــــنـــــا الي تـــــدخالت
خـــــــارجــــــــيــــــــة فـي شــــــــؤونــــــــنـــــــا
ونـحن حتـركـنــا اقـلـيـمـيـا الـداخــلـيـة
يا بشأن التدخل التركي ودوليا وا
وبهذا في منطقة (بعيشقة) العراقية
الشأن نؤكد ان مـيزة العراق اجلديد
في انه يــؤكـد عــلى اتــبـاع الــوسـائل
الدبلـوماسـية واحللـول السلـمية في
مـــــــعـــــــاجلــــــــة اخلالفــــــــات مع دول
فـــــقـــــد ولى زمـن احلــــروب اجلـــــوار
والــتــصــعــيــد والــعــنــتــريـات ضــمن
النهـا لم جتلب سيـاستـنا اخلـارجيـة
ســــــــــوى الـــــــــويـالت والـــــــــدمـــــــــوع
ونــحن واثــقــون من انــتــصـار وااللم
الوسائـل الدبلـوماسيـة العـراقية في
الــنـهـايــة النـهـا قــائـمـة عــلى حـقـوق
وبـهذا الشـأن نشير الى ان مشروعة
الـعالقـات الـعـراقـيـة الـتـركـيـة تـشـهد
حيث اجرى السيد تطورات ايجابية
رئـــيس الـــوزراء الـــدكـــتـــور (حـــيــدر
الـعـبـادي) زيـارة نـاجـحـة الى تـركـيا
الــتـقى خاللـهــا مع الـرئـيس مـؤخـراً
(رجب طـــــيب اردوغــــان) وعــــددا من
و اثـنـاء الـزيـارة بحث قـادة البالد
تعزيـز التعاون الـثنائي بـ البلدين
ــيـاه واالمن والـزراعـة في مـجـاالت ا
نافـذ احلدودية. ووعدت والطاقـة وا
ائية تركيا بتزويد العراق بحصته ا
وكـذلك تنـفيـذ ما تـعهدت به بالـكامل
خالل مـؤتـمـر الـكـويت العـادة اعـمار

العراق.
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صرية { ما تقـييمكم للعالقات العراقية ا
ومـسـتـقـبل هـذه الـعالقـات وهل يـهـمكم ان
يكـون لالزهر دور مؤثر في موضوع ازالة

ذهبي ب السنة والشيعة ? االحتقان ا
- نـحن نـرى ان الـعالقـات والـتكـامل
فـي االدوار بــــ االزهــــر الــــشــــريف
ـــؤســـســـات والــــنـــجف االشــــرف وا
كن ان يسهم في الدينيـة العراقيـة 
تعزيـز الوسطـية االسالميـة واشاعة
ـنهج االسـالمي االصيـل في الوقت ا
الذي يشـهد االسالم عـمليـات تشويه
نـهجة مـن منابـر معـادية لـتسويغ

ارسات االرهابي الشاذة.
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هلسنكي

ــــقـــاطـــعـــة في مـــوضــــوعـــة ازمـــة ا
االقتـصاديـة مع (قطـر) ان العـقوبات
حتـــدث تــأثـــيـــرات مـــبـــاشـــرة عـــلى
الـــشـــعـــوب اكـــثـــر مـن احلـــكــام; الن
احلـــــكـــــام قـــــادرون عـــــلى تـــــأمـــــ
احتـياجاتـهم. ونحن عـشنـا في فترة
حـــصــار شــديــد بــســـبب ســيــاســات
النـظـام البـائـد واسهـم هذا احلـصار
فـي تــســـلط الــنـــظــام عـــلى الـــشــعب
العراقـي والتحـكم في مصـادر عيشه
وعانـى العـراقـيون من نـقص الـغذاء
والــدواء فـي الــوقت الـــذي كــان فــيه
الــنــظــام الــبــائــد واركــانه يــؤمــنـون
ولم النفسـهم وسائل الـعيش الـرغيد
ا اكـتوى به الشعب طوال يتاثروا 
ونـفس سـنــوات احلـصــار الـقـاســيـة
وقف من (ايران) االمر ينطبق على ا
نحـن النريـد ان يـعـاني اي شعب في
اي مـــكـــان في الـــعـــالم مـن ضـــغــوط
وحــصـار وهــذه الــرؤيـة االنــسـانــيـة
واالخالقية هي سـياسية مـبدئية في
عالقاتـنا اخلارجـية. ثم انـنا نرى ان
منطـقتـنا العـليلـة باالزمات التـتحمل
ـــمـــكن ان اذ من ا مـــشـــاكل جـــديـــدة
يــفـضي الــتـوتــر االمـريــكي االيـراني
الى تـــــعــــــمـــــيق بـــــئـــــر االزمـــــات ال
ومــثـلــمــا تـعــرفـون ان الــعـراق ردمه
دولة مـحـاددة اليـران ومن مصـلـحته
هـــــدوء االوضــــــاع في دول اجلـــــوار
ـنطـلق ندعـو بصدد ومن هذا ا كافـة
هـــذه االزمـــة وغــيـــرهـــا الى احلــوار
وااللـتـقـاء ضـمن مـسـاحـات وسـطـية
الن ايران في نهاية حللحلة االزمـات
ــطـاف تــعــد دولـة مــهــمـة ومــؤثـرة ا
ـتـحـدة مـازالت اقـلـيـمــا والـواليـات ا
هي الــقـــوى االعــظم عــلى مــســتــوى
وقــد افــصح الــســيـد رئــيس الــعــالم
الوزراء (حيدر العبادي) في مؤتمره
الــصــحــفـي االســبــوعب االخــيــر انه
سيرسل وفـداً الى واشنـطن لتدراس
تــلك الــعــقــوبــات وامـكــانــيــة اعــفـاء

العراق من االلتزام ببعضها.
{ ما ردكم عـلى التـهديـدات االيرانـية بان
فـرص حـيـدر الـعـبـادي اصـبـحت ضـعـيـفة
لـتـولي رئـاسة احلـكـومـة عقب تـصـريـحاته
االخــيـرة عن الــتـزام الــعـراق بــالـعــقـويـات

فروضة على ايران?  االمريكية ا
- نحن شـرحنـا سلـفاُ مـوقف العراق
امـا عن التهديدات فلم من العقوبات
اسمع بوجود هكذا تهديدات صدرت
ثم ان عن اجلـانب االيـراني او غـيره
عـملـيـة اخـتيـار رئـيس احلـكـومة في
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التـزال االحــتـجـاجـات مــسـتـمـرة فى
عـدة مـدن عـراقـيـة السـيـمـا الـبـصـرة
لــلـــمــطـــالــبـــة بــتـــوفــيـــر اخلــدمــات
ـــثـــلـــو والـــوظـــائف حــــيث ســـلـم 
احملــافــظــات مــطــالــبــهم الى رئــيس
احلــكــومــة الـــعــراقــيــة فـــيــمــا وعــد
بتخصيصات استثنائية من موازنة
الـطـواريء لـلــمـجـاالت اخلـدمـيـة في
الـبـصـرة الـتي تـشـكـو الـعـطش بـعـد
ـيـاه وجـفاف االنـهـر وزيادة تـلوث ا
فى الــوقت الـذي ــلــوحــة   نــســبـة ا
ــــشـــاورات  ذات تــــواصــــلـت فـــيـه ا
الـطابع الـتـنافـسي الـشديـد بـ كتل
وقـوى سـيـاسيـة عـراقـيـة لـلـحـصول
عــــلى حتـــــالف واسـع لــــتــــشـــــكــــيل
احلـكـومـة الــعـراقـيـة اجلـديـدة  بـعـد
انــعــقــاد اجلـلــســة الــبـروتــوكــولــيـة
ـان العراقـي اجلديد من االولى للـبر
دون حــسم مــســألـة الــكــتـلــة األكــبـر
وفـي انــتـــظــار انـــتـــخــاب بـــتــوافق
الثلـث لـرئيس اجلمـهورية . . وفى
خــضم  تــلـك الــتــطــورات  وســواهـا
قـال  حـبـيب الـصـدر سـفـيـر الـعراق
لدى مـصـر انه اليوجـد اي ربـاط  ما
ب حالة الربيع العربي الذي حتول
الـى صــــــــــــيــف ســـــــــــاخــن وبـــــــــــ
احـــتــجــاجــات  بـــعض احملــافــظــات
العـراقـية  من اجل تـوفـير اخلـدمات
ورأى الـــصــدر فـي حــوار االفـــضل  
اجـرته (الـزمـان) بـطبـعـتـهـا الـدولـية
مــــعه أنّ الــــعالقــــات مع مــــصـــر في
افـــضـل حـــاالتـــهـــا وقـــد  جتـــديــد
االتــفـاق الــنـفــطي بـشــروط مـيــسـرة
ــصــر كـمــا يــتم الـتــنــسـيـق االمـني
الـعـالي في مـجال مـكـافـحـة االرهاب
في اطــار نــشــاط واضح مع مــصـــر 
حلركة الـسيـاحة من العـراق باجتاه
عـوقات في مصـر الفتـاً الى بـعض ا
طــريـق احلــصــول عــلى الــتــأشــيــرة
لكنه حتدث عـن وجود ثمانـية عشر
ألف طالب عراقـي للدراسـات االولية
والـــعــلــيــا يــدرســـون في جــامــعــات

ومدارس مصرية .
فيما يأتي نص احلوار:

{ بعـد فوز قائـمة الصـدر باألغلبـية عقب
الـــفـــرز الـــيـــدوي مـــاهـــو تـــأثـــيـــر نـــتـــائج
االنــتـخــابـات عــلى االوضـاع الــسـيــاسـيـة

العراقية ? 
ركز - قائمة (سائرون) وان حلت با
االول في االنـتخـابات لـكـنهـا سـتظل
بـحاجـة الى حتـالف واسـع من قوى
ســيــاســيــة عــدة لــضــمــان تــشــكــيل
وهــنــاك حــراك احلــكــومــة الــقــادمــة
سـيـاسي يــجـري حـالـيـاً بـ الـقـوى
الــسـيــاسـيــة من اجل الــوصـول الى
وبهـذا الصدد تشـكيل الـكتلـة االكبـر
صــدر مـرسـوم جــمـهــوري بـتــحـديـد
تاريخ  3/9/2018 مـوعـداً لـلـجـلـسة
االولى جمللـس النـواب وقـد انعـقدت
في اعـــقـــاب (15) يـــومـــاً من فـــعـالً 
تــاريـخ مـــصـــادقـــة احملــكـــمـــة عـــلى
الـنـتـائج. وعقـدت اجلـلـسـة بـرئـاسة
وال يـــجــوز اكــبـــر االعـــضـــاء ســـنـــاً
ــذكـورة ــدة ا الــتــمـديــد الكــثـر من ا
ومن مهام اجللسة االولى او ما آنفاً
إنـــتــخـــاب رئــيـس اجملــلس تـــقــرره 
واعالن الـكــتـلـة الـنــيـابـيـة ونـائــبـيه
االكبـر وفتح بـاب الـترشـيح لرئـاسة
ثم يـكـلف اجلـمـهـوريـة خالل  3ايـام
رئيس اجلمهـورية مباشرة او خالل
هذا 15 يوماً رئيس الوزراء اجلديد

ما ينص عليه الدستور.
{ مــا مـدى الــتــزام احلـكــومـة الــعـراقــيـة
بـالـعقـوبـات االمـريكـيـة على ايـران خـاصة
بــعـد تــصــريـحــات الــعـبــادي الــتي اثـارت
وقف العراقي? زيد من الغموض في ا ا
- لـنالحظ مــسـألـة مــهـمـة وهي: انه
سـبق لـلـحـكـومـة الـعـراقـيـة ان اكدت

بـعـد تـأخـيـر اعالن نـتـائج االنـتـخـابـات الشـهـر دون ايـة مـبـررات اال مـبـرر
ـان وبـعـد اعــلن عن انـعـقـاد واحـد هي كـيـفــيـة االتـفـاق عـلـى مـقـاعـد الـبــر
ـان بـشـكـلـه الـبـروتـوكـولي وضـمن مـشـروعـة قـانـون اجلـلـسـة االولى لـلـبـر
ـان وصلت االمـور الى مـشادات وجـبهـات لالعالن عن الـكتـلة االكـبر الـبر
وهي حـزبيـة الغراض سيـاسيـة وسيـاسية الغـراض حزبـية وكـتلـوية وليس
ـزايـدات على حـسـاب امن واستـقرار الـبـلد وحـرمة ـقبـول الـقبـول با من ا
ـشـاركـ في الـعـمـلـيـة دمـاء الـشـهـداء وانـعـدام اخلـدمـات فـاجلــمـيع من ا
ـكتسـبات الحزابهم الـسياسيـة هدفهم االسـاس هو كيـفية احملافـظة على ا

وكتلهم وليس في قاموسهم خدمة الشعب او االصغاء الى مطاليبهم .
ان ان يـعقد جلـسته االولى في محافـظة البصرة وان كـنا نتمنى عـلى البر
يـضاف الى الـقسم الذي يـؤدييه اعـضاؤه ان يضـاف اليه سـطرا اخر من
قـبيـل (واقسم بـالـله وبشـرفي ان ال ابـرح مكـاني في الـبصـرة اال بـعد حل
ـان الوطـني مـشـكالته وان اقـدم الـفـاسـدين الى الـقـضـاء) ان عـضـو الـبـر
اخمللص هذا هو دوره وليس من مهماته االنشغال بالكتلة االكبر واذا كان
االمـر متـعلـقـا بالـكـتلـة االكبـر لالحـزاب والتـوصـيفـات السـيـاسيـة االخرى
صـاعب وقـدم الشـهـداء وبات فـأين كـتلـة الـشعب الـذي حـمل كل االالم وا
لـيلـته هـو وعائـلـته بـبطـون فـارغة وحتـمل مـصائـب التـفـجيـرات الـتي كانت
تأتييه ويكون هو طعما لها وقدم خيرة ابنائه شهداء من اجل الوطن وطرد
ـسـؤولـ يـتـجولـون فـي شوارع ـة واالرهـاب وابـنـاء ا فـلـول داعش اجلـر

لندن وباريس .
ـان اجلـديد ايـضا ان يـطـالبـوا بتـحـويل اول راتب لهم وكـنا نـأمل من الـبر
لـبـناء مـحـطـات لـلـميـاه الـصـاحلـة لـلشـرب الهل الـبـصـرة وان يـسـعوا الى

دافعة عن الفاسدين . ايقاف هجمات القوات االمنية ا
واطن وهذا ما لم جنـده في بالدنا والسبب ان انات العـالم همهـا ا ان بـر
الـتكـتالت والتـحزب همـا اسبـاب تأخـر بالدنا اضـافة الى ان احملـاصصة
في تـسمية الوزارات والـتي تعني دكاكـ اقتصادية لـتمويل االحزاب على
عاش حـساب الـشعب وقـوته اليـومي والتي انـعكـست سلـبا عـلى الواقـع ا
وبـدأت التظاهـرات لتعلن عن رفض سـياسات الدولـة ونهجهـا غير الوطني
واال مـاذا يعني تـصديـر مالي من برامـيل النفـط والشعب في حـالة يرثى
اذا لـها الخدمات البناء المـاء الكهرباء فالـسؤال اين تذهب هذه االموال و
الـسماح لـدول االقلـيم في رسم سياسـة الدولـة العراقـية صـاحبة الـسيادة
يـلـيشـيـات التي هي خـارج اردة الـقائـد الـعام ـاذا كل هـذه ا والـدستـور و

سلحة . للقوات ا
نـطـالب ان يـكون لـلـشـعب العـراقي بـجـمـيع الوانه
ان كما سعي االحزاب كـتلة مدافعة عنه في البر
ـتـحـزبـ الى ايـجاد الـسـيـاسيـة والـسـيـاسـي ا

الكتلة االكبر .                                   
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قبـلت أو رفـضت  مـجمل االحـزاب والـكيـانـات السـيـاسيـة  فـان السـنوات
صلـحة االنسان الـعراقي  وبناء اضـية اثبـتت فشلهـا في ادارة السلطـة  ا
ـؤسـسـاتـيـة  وحتـقـيق اقـتـصـاد مـنـتج  ومـعـاجلـة ازمـات الـفـقر  الـدولـة ا
وتأسـيس معاجلات  وطـنية حـقيقيـة لألزمات البـنيوية واجملـتمعيـة اخلانقة 
نــعم لم تـتـمـكن حتــقـيق أي من هـذه وغــيـرهـا  واصـبح لـزامــا عـلى سـلـطـة
الطـوائف واحملـاصـصـات مغـادرة الـسـلـطة  واالسـتـجـابـة اإللزامـيـة لـرغـبة
الـشـعب في حتـقـيق ســلـطـة وطـنـيـة كـفـؤة قـويـة مـنـتـجـة مـنـحـازة لـلـمـواطـنـة

العراقية .
السـيد عمار احلكيم طرح فكرت واضحت في رده على مجمل التحركات
والـتوصيـفات االبـوية واحلـصصـية واوضح في ذلك الـطرح  بـدون اشغال
االنفس والـبحث في قـضايـا تظل تـدور  فأمـا نذهب جـميـعا لـسلـطة وطـنية
كـفوءة وفـعـالة والـى معـارضـة قويـة تـتـابع وحتاسب  وأمـا نـبـقى في دائرة
البـحث والشعب لم يتحمل ذلك  هذا الطرح يوحي بان الضرورات الوطنية
را احباريا لكونه يلبي رغبة الشعب  وعلى اجلميع التقيد بذلك اصبـحت 

 وان أي توصيفات اخرى هي مضيعة للوقت .
ـسـتسـاغ بعـد التـجـربة الـطويـلـة على الـتشـكيـالت السـابقـة التي ليس من ا
ـداوالت لـنـفس الـصـيغ  ومـثل هـذا الـسـلوك رفـضهـا الـشـعب  أن تـعـاد ا
السـيـاسي يؤكـد بان  اطـالق التـوصيـفات مـثل االبـوة السـيـاسيـة والفـضاء
الــوطـني  مـاهـي إال هـروب من االسـتــحـقـاقـات الــشـعـبــيـة في اخلـروج من
الـتـشـكـيالت احلـصـصـيـة  والـذهـاب لـسلـطـة وطـنـيـة واضـحـة الـسـيـاسات

والبرامج واالهداف والشخصيات التي تقود ادوات السلطة .
الكل يـتحـدث عن االستـجابـة للـرغبة الـشعـبيـة ومعـاجلة االزمـات السـابقة 
لـكن مع االسف الشـديـد الـكل اليريـد اخلـروج من الـتحـالـفـات احلصـصـية
ــذهـبـيـة  ولـكل طـرف يـريـد أن يـعـرف حـجـوم حـصـته في الـسـلـطـة وأي وا
ـضمون كن ان يسـتحوذ عـليـها  وهذا االمـر اليختـلف من حيث ا مواقـع 
عمـا سبقه من تشكيالت سابـقة اللهم إال بالشكل فمن الـتخندقات للطوائف
طـالب الشعبية الى فـضاءات الطوائف وكال االمرين اليسـتجيبان لالردة وا

واطنة في حتقيق سلطة معبرة عنها . وحقوق ا
ـواطنة البد ان يـتحقق شاء من شاء وابى من ـمر االجباري خلط شروع ا ا
ابى  صحـيح إن احلالـة الوطـنيـة العـامة لم تـنضج بـعد  لـكنـها في تـكوين
الـتـأثـيـر الـفـعـلي عـلى مـجـريـات االحـداث الـسـيـاسـيـة  وكـانت االنـتـخـابات
واحـدة من مفردات النـضوج وحتقيق اخلـطوات االولى الجبار كل االطراف
مر االجباري  وهو شـتركة في السلطة وخارجها عـلى السير نحو خط ا ا

السلطة الوطنية بقيادة شجاعة وشخصيات بناءة مخلصة لهذا البلد .
اليـعتـقد أحـد في هذا الـوطن إن الـشعب الـذي قدم انـهار من الـدماء واالف
قدراته  كـن ان يتساهل في اللعب  الـشهداء واضعافهم من اجلرحى  
وان تـتحـول دوائـره ومؤسـساتـه الى بازار بـ الـكتل واالحـزاب والـكيـانات
الـســيــاسـيــة  فـيــمــا تـزداد نــســبـة اجلــيــاع وتـتــضــخم حـالــة الــتـردي في
ـدن  وتــصـبـح الـبــطـالــة الـتــراكـمــيـة الأمل في ـســتـشــفـيــات والـطــرق وا ا
ال معـاجلتهـا  وتتحـول الرغبـة لدى السـياسيـ الى شهيـة مفتوحـة على ا
الـعام  واحـاديث الـنـصـائح في اجلـوامع واحلـسـيـنـيـات وامـاكن الـعـبادة 

محاوالت يتيمة للتخلص من تبعات االزمة .
ـنهـجيـة الـرفض للـحلـول الـوطنـية ولكي تـتـجسـد رغبـة الـسلـطة واحلـكم  
الفـعلـية  فـان التـراكـمات الـوطنـية والـتمـلمل الـشـعبي الـعام كـفيل بـتحـديد
ـفـرطــة بـالــتـحـكم نـقــطـة الـشــروع بـتـغــيـيــر االدالت الـقـائــمـة  فال االبــوة ا
والـسـيـطـرة  وال مـايـسـمى بـالـفـضـاءات الـوطـنـيـة يـكـونـان الـبـديل لـلـحـلـول
الـوطـنـيـة احلـقـيـقـيـة .الـعـراق بـعـد هـذا الـفـشل الـفـاضح في ادارة الـسـلـطة
كن أن تقيس وحتقـيق ادنى احلقوق لـلمواطـن  وعلى مصـيبة الـكهربـاء 
ـلحة  فـكيف تـطمئن لـعودة الـتشكـيلـة والوجوه باقي الـقضـايا االساسـية ا
ـاضيـة في أن تعـالج أزمات الـوطن  هذا االمر الـتي فشـلت كل السـنوات ا

مشكوك به حتما .
نتـحدث بهـذه القسـاوة عن تلك احلالـة وشخوصـها ليس من بـاب الضد من
ـا نـتيـجة الـتجـربـة الطـويلـة ولم حتـقق شيـئا يـذكـر  اللـهم سوى أحد  وإ
ـال الـعـام والصـفـقـات الصـفـراء والـتوسع في انتـفـاخ جـياع الـسـلـطة من ا
ا اليحق لهما . انشاء القصور واالراضي  وحضيت القرعة وأم الشعر 
ــا احلـلـول إذن ال االبــوة وال الـفــضـاءات الـوطــنـيــة سـتــأتي بـاحلــلـول  وإ
كونات بـدئية االولية اعطـاء لرئيس الوزراء حرية اخـتيار الوزراء من كل ا ا
رور بـالكيـانات واالحزاب  عـلى اساس الكـفاءة والنـزاهة واخلـبرة  دون ا
ودون فرضـيات وامالءات تلك الكيانـات على أن تكون الداخلـية لهذا الكيان
الـية ألولـئك  يجب والـصحـة واخلارجـية لـذلك احلزب  والـدفـاع لهـؤالء وا
ان يـكون اخـتيـار رئيس الـوزراء حرا ويـحاسب ويـكرم عـلى ضوء مـعطـيات
ـكن القـول بـان االمور سـارت بخـطوات الـعمل وحـسب االنتـاجـية . هـكذا 
االولى الــصــحـيــحــة  ومن حق االحــزاب والـكــيــانـات الــســيـاســيــة وكـذلك

اجلـماهيـر الشعـبيـة أن حتاسب رئيـس الوزراء وكابـينته
الـوزارية عـلى وفق مـاحتـقق من بـرنامج الـعـمل الذي
طـرح أمــام مــجــلس الــنــواب  دون ذلك نــكـون مــثل
ة  والعراق وشعبه حليمة التي عادت لعادتها القد

اليستحق تلك العودة .     
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الكـات الهـنـدسـية والـفـنـية في تـواصل ا
فرع توزيع كـهربـاء الكرخ الـتابع للـشركة
الــعــامـة لــتـوزيع كــهــربـاء بــغـداد اعــمـال
حتـسـ الـشـبـكـة الـكـهـربائـيـة في جـانب

الكرخ.
وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(االعـمـال تـضـمـنت ربط مـقـايـيس بـوكس
411 لــغـرض تــرشــيـد في مــحــلـتي 409
اسـتهـالك الطـاقـة الـكهـربـائـيـة واحلد من
ــومــة اســـتــمــرار الـــتــيــار االســـراف ود
الكهربـائي وبالتـالي تعظيم جـباية أجور
الى جانب صيانة مغذي فواتير الكهرباء
تــاجـي مــعــســكـــر االســحــاقي 33 كي.في
وذلك من خالل نصب اعـمدة عدد 2 ورفع
ــتــدلــيــة في مــوقع الــعــمـل جـرد اسالك ا

فـضالً الـبـوحـمـيـد قـرب مـعـمل االصـواف
ة إلى الـعمل بعد عن إعادة مغذي 6 كو
سقوط أسالك الـضغط الـعالي في منـطقة

صابيح نتيجة حادث حريق). جسر ا
كــمــا تــواصل مالكــات ديــالى (حــمالتــهـا
برفع الـتجـاوزات احلـاصلـة على الـشبـكة
الــكــهــربــائـــيــة في اخلــالـص وبــعــقــوبــة
وكـذلك قطع الـتيـار الكـهربائي قـدادية وا
تجاوزة دانة و ا ضخات الزاعية ا عن ا

على الشبكة الكهربائية).
وتـمـكــنت مالكـات الـشـركــة الـعـامـة لـنـقل
ـنطـقة الـوسطى من الطـاقة الـكهـربائـية ا
اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط
الــفــائق (شــمــال بــغــداد - غــرب بــغــداد)
الــذي تــعـرض (400 كي.في) الـى الـعــمـل
الى اطـالق عــيــارات نــاريـــة بــالــقــرب من

حيث سيطرة الشؤون في منطقة التاجي
 العـمل بـالـتنـسـيق مع اجلـانب االمني
ومالكــات الـتــوزيع لــوجـود تــعـارض في
خط سـبـع الـبـور 33 كي. في حتت اخلط
ـذكور ا تـطـلب تنـزيل االسالك لـلخط ا
علـما ان احلـادث تـسبب بـغلق الـسيـطرة
وقطع الشـارع العام وبجـهود استثـنائية
ـقـطـوعـة وسط الـشارع  رفع االسالك ا

العام وفتح الشارع).
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وتواصل مالكات توزيع كهرباء الرصافة
حمالتها برفع التـجاوزات احلاصلة على

الشبكة الكهربائية في جانب الرصافة.
وتـضـمـنت احلـمالت رفع  92 مـصـبـاحـا
ــدائن هــالــوجــيــنــيــا في مــركــز قــضـاء ا
الـى جــانب رفع ـــنــاطق الـــتــابـــعــة له وا
الـــتــجـــاوزات في حي الـــعــروبـــة وقــريــة
فـنجـان عـلى مـغـذيات 2 و5 مدائن ورفع
الـــتـــجـــاوزات عن 80 طـــبـــاشـــة عـــائـــدة
الصـحاب بـحـيـرات االسـماك وكذلك رفع
تـبـادل تـغـذيـة بـ مـغـذيـات (3 سـلـمـان)
خـلـف مـنـطـقــة الـتـجــارة وبـ مـغـذي (5
مــــدائن فـــــضالً عـن رفع الـــــتــــجــــاوزات
احلـــاصـــلـــة في مـــحــلـــتي 960 و 958 
وكذلك رفــــــــع التــــــــجـاوزات احلاصلة
ــولــدات االهـــلــيــة في احملالت من قـــبل ا

977 969 954.
وباشراف مباشر من قبل مدير عام دائرة
الـتشـغيـل والتـحكـم يحـيى عـباس جـابر
الكـات الـهنـدسـيـة والـفـنـية في اجنـزت ا
ــعــلــومـات مــديــريــة االتــصــاالت ونــقل ا
نـطـقة الـشـمالـية اعـمـال فحص مـعدات ا
الـربط اخلـارجيـة عـلى اخلط الـكـهـربائي
الــرابط بــ مـحــطــة الـيــرمــوك ومـحــطـة
بـالـتنـسـيق مع مالكات بـادوش الثـانـوية
ديـرية الـعامـة لنقل الـطاقـة الكـهربـائية ا
الى جـانب اسـتـحداث ـنـطقـة الـشـمـاليـة
مسار اتصاالت موجيـة جديداً كليا يربط
احملـطـتـ  لم يــكن مـوجـودا مـسـبـقـا في

ـة واستخدمت لذلك اجهزة الشبكة القد
رقمـيـة حديـثـة من نوع سـيـمنـيس وتمت
اعــادة اسـتــخـدامــهـا بــعـد تــاهـيـلــهـا من
ـــــــــوصل (400 مـــــــــحــــــــطـــــــــة غــــــــرب ا
تـضـررة  والتي هي خـارج الـعمل ك.ف)ا
حــالـيــا. واضــاف الـبــيــان انه  (اجـراء
سـار ولم يتم عدة فـحـوصات عـلى هـذا ا

الــربط بـ احملــطـتــ بل اكـتــشف فـريق
الــعــمل وجــود تــوهــ عـالـي يـبــلغ  (73
dB) وعلى اثره  اجراء فحص ميداني
دقـيق جلمـيع مـعـدات الشـبـكة اخلـارجـية
من مــــصــــائـــد مــــوجــــات ومـــتــــســــعـــات
وكـذلك اســتـبـدال مــرشـحـات ربط  و ربط

.( من اجلهت

اما بـشـأن العالقـات فـنؤكـد انـها في
ــســتــوى فـــعــلى ا افـــضل حــاالتــهــا
نـؤكـد ان الـعـراق يـحـترم الـسـيـاسي
بـشــكل كـبـيــر الـسـيـاســة اخلـارجـيـة
نطـقة ويشـيد بدورها صريـة في ا ا
االيـجــابي في تـفــكـيك بـعـض الـعُـقـد
االقـلـيـمـيــة عن طـريق الـدفع بـإجتـاه
اعـتـمـاد احلـلـول الـسـلـمـيـة واحلوار
وهذه السياسة تعد من وجهة البناء
نـظـرنـا عـنـصـراً اسـاسـيـاَ السـتـقـرار

لتهبة باالزمات. منطقتنا ا
وفي اجلــانـب االقــتــصــادي: نــود ان
نلـفت عنـايتـكم الى ان حجم الـتبادل
التجاري ب البلدين في ازدياد مهم
ويـحقق طـفـرات نـوعـية لم تـشـهـدها
اذ بلغ في العام ) السنوات الـسابقـة
ونطمح (1.2نحو  2017 مليار دوالر
الى زيـــادة اكــبـــر في هــذا الـــتــبــادل
ـــــصـــــر الى شـــــريك والــــوصـــــول 
اقـــتـــصـــادي وجتـــاري مــــتـــقـــدم مع
ولدينا ايضاً االتفاق النفطي العراق
الـواعـد الـذي ابـرم عام  2017وجدد
الــذي يـهــدف الى تـزويـد هـذا الــعـام
مــصـر بـ (12) مــلـيــون بــرمـيـل نـفط
وبشروط سداد ميسرة فضال سنوياً
عـن وجــود الـــعــديـــد من الــشـــركــات
صرية في الساحة العراقية لتنفيذ ا

همة. شروعات ا ا
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كمـا شاركت مـصـر بقـوة  في مؤتـمر
إعادة اعـمار العـراق الذي انـعقد في
دولة الكويت بـ (86) شركـة متـنوعة
بـحـضور االسـتـاذ (ابـراهـيم مـحلب)
لـــلــتــعــرف عــلى فــرص االســتــثــمــار
ــدن وخــريــطــة اعــادة االعــمــار في ا
كـمـا حــرصت بـغـداد عـلى الـعـراقــيـة
ــــصـــريــــة الى دعـــوة الــــشــــركـــات ا
ــؤتــمـرات الــتي احــتــضـنــتــهـا في ا
شـــــــــــؤون اعــــــــــــادة االعــــــــــــمـــــــــــار
وشـــاركت الـــســفــارة واالســـتــثـــمــار
الـــعـــراقـــيــة بـــهـــذا اخلـــصــوص في
ـؤتمـرات الـتـخـصـصـية الـنـدوات وا
الــتي عـقــدت في الــقـاهــرة وعـرضت
اخلـريـطـة االســتـثـمـاريـة امـام رجـال
. امــا في اجملـال ــصـريــ االعــمـال ا
الــــــــثــــــــقــــــــافـي والــــــــســــــــيـــــــــاحي
فـنــؤكـد انه في ازدهـار والـتــعـلـيــمي
فــفي اجلــانب الــســيــاحي مــســتــمــر
يـــقـــصــــد مـــصـــر مــــئـــات االالف من
السواح العراقي سنوياً بالرغم من
بعض مـعوقـات احلصـول على سـمة
كـمــا لـديـنـا نـحـو (18) الف الـدخـول
ـراحل الـدراسـيـة طـالب عـراقي في ا
وللـعـراق مشـاركات االوليـة والـعلـيـا
ـهـرجـانـات واسـهـامـات مــهـمـة في ا

ؤتمرات الثقافية. والندوات وا
نـشيـر الى وجود ففي اجملـال االمني
قرار عراقي رسمي في اعـطاء اهمية
قـصـوى لـلــشـقـيـقـة مـصـر في مـجـال
كـما ان مـنظـومتـنا مكـافحـة االرهاب
االمنية لديها توجيهات ان تضع كل
مــالــديــهــا من مـعــلــومــات وخــبـرات
ووســـائل اســـتـــخـــبـــاريـــة حملـــاربــة
االرهـــاب في حـــوزة مـــصـــر والــدول
العربـية الشـقيقـة. ونشيـر ايضا الى
ــؤمل ان جتــتــمع الــلــجــنـة انه من ا
ـشـتـركـة بـ البـلـدين عـلى الـعـلـيـا ا
مـــســـتــوى رئـــيـــسي مـــجــلس وزراء
حـــيث جتــرى الـــبـــلــدين فـي بــغـــداد
ــصــريــة االتــصــاالت مـع اجلــهــات ا
عنية للوصول الى حتديد موعدها ا
وهــنـاك اهــتــمـام وجــدول اعــمـالــهــا
عــراقي مـصــري لـتــعـمــيق مـســتـوى
العالقـات ب البـلدين خـصوصا في
مـجــاالت الـتــجـارة وشـؤون الــطـاقـة
وتـنـمـيـة الـقـدرات الـصـنـاعـيـة ـ ومـا
االتفاق النفـطي ب البلدين اال دليل
عــلى جنـاح الــتــعـاون بــ الـبــلـدين

. الشقيق
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احلــوار مـــوثق بـــصــوت الـــســيـــد وهــيب
ومـسـجل لـدى (الزمـان) بـالـنص الـكامل.
وبــامـكــان اي طـرف او جـهــة او شـخص
االطالع عـليه. فـالزمـان ال تخـتلق االقوال
وال مــصــلــحــة لـــهــا في ايــراد رأي عــلى
لــسـان الــســيـد وهــيب في امــور كــهـذه..

ونعرب عن االسف لتراجعه عن اقواله.
لذا اقتضى التنويه.

`O{uð


