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وأنت تدخـل لألسواق ستـشاهـد عنـد مداخـلها الفـتة كـبيـرة تشـير الى دعاء
عــريض يــجب عــلــيـك أن تــردده قــبل ولــوجك االســواق لــتالفي مــصــاحــبــة
رغم أن الـشياطـ أحيانا هي من الشـياط لك وانت تـتجول بـ دكاكيـنها

تقرأ الدعاء حتى ال ترافقنا في االسواق !!.                          
وحيـنما تدخل أي محل أو مركز جتاري ستـفرح وانت تسمع اجلميع يتكلم
ولـو أنك ـثل  والـنــظـام واالخالق احلـمـيـدة ــوعـظـة احلـسـنـة ويـتــعـامل بـا بـا
فـحيـنمـا تدخل أي راجعت أي دائـرة حكـومـية سـتصـاب بالـغبـطة والـسرور
ـوظفـ تـقول: غرفـة سـتجـد الفـتـة جمـيـلـة معـلـقـة على اجلـدران في غـرف ا
وستطالع عبـارات أخرى كلها مكتوبة بخط واضح رأس احلكـمة مخافة الله
ــــواطـــنـــ الـى تـــرســـيـخ الـــقـــيـم واألخالق واشـــاعـــة روح تـــدعـــو ا وأنــــيق
وظف وهم يتجمعون مع نظر ا وسيقشعر جلدك وتصيبك الرهبة  واطـنة ا
رؤســــائـــهـم ألداء فـــريــــضــــة صالة الــــظـــهــــر جــــمـــاعــــة في إحــــدى غـــرف
وسـتـحـمـد الـله كـثـيـرا ألن معـامـلـتك بـيـدِ نـاسٍ مـصـلـ مـتـق رُكّع الـدائـرة
وسـتنـدم أشد الـنـدم فيـما لـو أنك جتـرأت وعرضت عـلى أي موظف سـجود
فهـو سـيـرفضـهـا فورا ويُـسـمِعُكَ منـهم رشـوة أو هديـة مـهـما كـانت بـسيـطـة

كالما جارحا كونك دعوته لفاحشة قبيحة وكبيرة من الكبائر !!. 
سـتتـسرب الطـمأنـينة الى روحك وحيـنمـا تركب أي وسيـلة نـقل في الشارع
ركبة وبقية الـركاب يستمعون الى آيات من وستـشعر بالهدوء كون سـائق ا

ذياع. القران الكر من ا
بصـعوبة ستجد لك مكانا وسط سجد ألداء صالة اجلمعة ا تـذهب الى ا و
صل الغفيرة التي جاءت تتزاحم للصالة حتى غصت بهم قاعات جموع ا
وسـتـدهـشك ـسـجـد ووصــلت جـمـوعـهـم الى الـشـوارع احملـيــطـة وبــاحـات ا
ـطر حـتــــى بلـلت حلاياهم وهم يـستـمعون دموعـهم الغـزيرة التي تـنهـمر كا
ثم ســتـحس ــســجــد في أشــد حـاالت الــورع والــتــقــوى الى مــواعظ إمــام ا
ـوجـهـة الى بـالــفـخـر والــنـشـوة وأنت تـســتـــــــــــــــمع الى أســئـلـة الـنــاس ا
الـشـيخ مـسـتفـسـرين عـن ادق تفـاصـيل احلالل واحلـرام في كـل ما يـخص

حياتهم. 
سؤول سـتبهرك ن يحضـرون أو يشاهدون تـصريحات أحـد ا ولو كـنت 
ستقاة من حياة آل البيت العظام والصحابة الكرام تلك الـقصص الرائعة ا
ـسـؤول أمـام اجلـموع  وهي مـشـبـعـة بعـبـر الـنـزاهة  التي يـرويـهـا الـسيـد ا
سـاواة بيـنهم واألمـانة والـتواضع واإلصالح والـتفـاني في خدمـة النـاس وا

حتى لتظن نفسك أنك أمام أحد الزُهاد العُبّاد من زمن االسالم االول!!.
فإنك لن تـسمع غير وأنت تتـحرك ب جمـوع الناس يومـيا لقضـاء اشغالك 
كلـمات التـوكل على الـله والتـكبـير والتـهلـيل والتحـميـد والتـمجيـد والتـسبيح
وأنت تـفـتح حـسـابك فـي أي مـوقع من مـواقع الـتـواصل سـتـجـد ماليـ لـله
ـقاالت واألشـعـار التي تـمجـد الـعدل واإلنـصاف ـواعظ وا احلِـكَم والعِـبر وا

والتسامح وتنشر الوعي واإلدراك وتبث روح احلماسة بحب الله والوطن.
ولو ركـزت النظر في كل مناهج التربـية والتعليم من مدارس رياض االطفال
فـإنك ستالحظ أنّ كـلها تـبني االنسـان بنايـة علمـية صحـيحة حتى اجلـامعة

. للوصول الى مجتمع أخالقي متحضر راقِ
الئـكة الـطيـب وفي الـنهـاية سـتظن أنك تـعيش في مـجتـمع كل أفراده من ا

الذين هجروا السماء وسكنوا االرض!!.
ـشاهـدة نـشرة األخـبار وأنـت تتـناول اآليس ثم حيـنـما تـأتِ وتـفتح الـتـلفـاز 
سـتتفـاجأ باخلـبر االول الذي سـيقع على رأسك و محاوال االسـترخاء كـر
رؤوس أهـلك وجيرانـك كالصـاعقـة : إنّ بالدنا وبـكــــــل فخـر وكعـادتها في
تـتــنـافس الحـتــــــــــالل صـدارة أكـثــر الـدول فَـســادا وإفـسـادا في كل عـام

العالم !!.
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مـثل كل دول العالم الـتي تسـعى الى التنـوع وجتديـد مظاهـر احلياة من خالل
سـابـقـات والورش الـثـقافـيـة ومعـارض الـكتـاب والـزهور ـهرجـانـات وا إقامـة ا
ـظاهـر توفـر فرصة سـرحيـة وجمـيع تلك ا ـوسيـقيـة وا والرسـوم واحلفالت ا
ـا حتـمـله مـن تـنوع وابـتـكـارات بل لـلـتـجـوال والـتـنـزه والـتـرويح عن الـنـفس 
ـشاهـد الغـريبـة واخليـال والشـواخص التي ويحـمل العـديد مـنهـا صوراً من ا
تعـبر عن حسن الصـنعة ومهـارة العرض والتـقد وما حتملـه من أفكار تبعث

على السرور والبهجة.
وكمـا هو احلـال في هذه األجواء الـتي تشـد الناس الـيهـا فإن االبتـكار وطرق
ـرح ال تقف عـند حـدود ولقـد أثبـتنـا نحن في الـعراق قـدرتنـا على التـسلـية وا
ـرح والـتـسلـيـة مـثلـنـا مـثل كل شعـوب الـعـالم ولكن االبتـكـار في خـلق فرص ا
واهب تـتمـيز بالـتفرد في طـرح النـكتة وانـتزاع الضـحكـة من الناس والـتندر
ـضحـكـة والشـعـارات التي تـعـود بالـذاكـرة الى قصص في اطالق الـعبـارات ا
ــرحـة وروايــات جـحــا وعــنـتــرة وأبــو زيــد الـهاللـي وبـطــوالت دون كــيـشــوت ا
ـرح واالبــتـسـام ــفـتــعـلــة وجـمـيــعـهــا تـدعــو الى ا ومـغــامـرات أرســ لـوبـ ا

والضحك الى حد السخرية.. 
وقد وجـدنـا في شـوارعنـا وحـدائـقـنا وسـاحـاتـنا مـهـرجـانات الـفـرح والـسرور
والضحك اجملاني التي حتملها تلك االلواح احلديدية التي تعج بذكر العبارات
ـرشـحـ لالنــتـخـابـات ــزاح عـنـد أغـلـب ا ـرحــة والـنـكــات وروح الـدعـابـة وا ا
ــانـيــة الـذين أكــدوا من خالل شـعــاراتـهـم في الـتــعـبــيـر عن ذواتــهم بـأن الــبـر
ـــبــالــغــات وأحـــاديث الــســمــر الــعـــراقــيــ شــعـب يــحب الــنـــكــتــة وروايــات ا

قاهي الشعبية أيام زمان. (والقصخون) التي كانت تشد الناس في ا
ا هو منتهى التعبير عن لقـد كانت حماسة السبعة آالف مرشح لالنتخابات ا
الـوطـنـيـة والـوفـاء لـلـشـعب والـرغـبـة في الـتـطـوع خلـدمـة الـنـاس والـدخـول الى
ا هي ـعترك السـياسي رغم كل ما فـيه من مشقـة ومتاعب وبـدون مقابل وا ا
تضـحـيـة إلسعـاد أبـناء شـعـبهم لـوجه الـله والـوطن ومجـلس الـنـواب ولهم في
النـواب الذين انتـهت مسيـرة عملهم في خـتام دورته مثالً حـ خرجوا منه من
دون خفـي حنـ وال حذاء أبـو القـاسم الطـنبـوري وبال ليـرات مغـارة علي بـابا

الذهبية.
ـرشحـون السـبعـة آالف كرمـاء حيـنمـا أنفق الـبعض مـنهم مـليارات وكم كان ا
رح احلديدية الـتي أدخلت السرور والسعادة الى نفوس الدنـانير على ألواح ا
شـاهدة واستـعراض األلواح شعـبهم حـيثمـا وجهوا أنـظارهم ومـا عليـهم إال ا
بـاني وجدران العمارات احلـديدية التي زينت الـشوارع والساحـات وسطوح ا
وأعمـدة الكهرباء وأسيجـة اجلسور واجلزرات الوسطيـة وأبنية األماكن العامة
رشحـ بكل أطياف األزياء العراقية واخلـاصة واألكشاك وهي حتمل صور ا
الرجـاليـة ببـدالت السمـوكن والبـدالت الرسـميـة بالربـاط وبدون ربـاط وبالـعقال
ـلـفـوفـة بـعـنـاية والـكـوفـيـة والـصـايـة الـعـربـية وبـالـشـروال الـكـردي والـطـاقـيـة ا
وبالـعمائم السوداء والبيـضاء وكان للمرأة العراقـية التي اندفعت بكل حماس
رأة ليس إال من اجل خـدمة أبنـاء شعبـها وبنـات جلدتـها للـدفاع عن حقـوق ا
رشـحات في سـباق مـوسوعة (غـينـيس) بتـثبـيت اكبـر لوحة فسـاهمت بـعض ا
ـلـيارات رأة في احلـيـاة الـسيـاسـيـة بـدون مقـابل رغم ا حديـديـة إلثـبـات دور ا

كياج ودور األزياء. التي صرفت على تلك الهياكل احلديدية ونفقات ا
ـرشـحون الـسـبعـة آالف فـانهم ـشقـة والـنفـقـات التي بـذلـها ا ورغم اجلهـد وا
لـيارات التي أنعـشوا السـوق احمللـية وحركـوا االقتصـاد مشكـورين بضــــخ ا
ـصــمــمـ ــهن من احلــدادين والــطـبـــــاعــ وا حــركت اســــــواق اصـحــاب ا
ووسـائط النقل والــــتحـميل وعمل اخلــــدمات وقـاعــــات االجـــتـماع ومحالت
رشـح ومحالت بيع طـاعم في تلبــــيـة دعوات ا تأجـير الكـراسي واألثاث وا

 . داح البس واألحذية وصالونات التجميل واحلالق وا ا
وكل ذلك من أجل أبـنـاء شعـبـهم طـواعـية بـدون مـقـابل وكانت اخلـدمـة األكـبر
رئيـة هي تلك التي قـدموها في لـيلة االنتـخابات إلحـدى شرائح اجملتمع غيـر ا
الذيـن رشحـوا أنفـسهم من اجـلهم حـ اصـبحت الـهيـاكل احلديـدية في خـبر
كـان خالل سويعات عـلى يد ابطال احلـواسم ولم يعد لهـا وجود في الشوارع

مـزقة التي حتمل صور عـند الصباح عـدا تلك الرقع ا
ــواطن ــدافــعــ عن حــقــوق ا وشــعــارات األبـــطــال ا
ــرأة ـــدافــعـــات عن حــقـــوق ا وصـــور اجلــمـــيالت ا
ولألسف كـانت تـتـطـايـر في الـشوارع حتـت عجالت

السيارات والناس.
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الــعــامـــة خــاصــة اخلــدمــيــة ورفع
ـعـاشي جلــمـيع ابـنـاء ـسـتــوى ا ا
الــشـعب دون تـفـرقـة او تـمـيـيـز من
خالل االســــــتـــــفــــــادة من ثــــــرواته
الطائلة لـتنمية الـبلد وال سيما في
مــــجــــاالت الــــبــــنى الــــتــــحــــتــــيـــة

االقتصادية ).
{ كــيف ســتــكــون عـالقــتــكم بــالــنــخب
سؤولية ?  هنية عند تسلم ا الثقافية وا
- (سـتـكـون ابـوابـنـا مـشـرعـة امـام
هـنية الـوطنية النـخب الثقافـية وا
ومن كل االطيـاف واالصول لـيدلوا
بــدلــوهم وســوف نــعـمـل بـجــد من
اجل خـــدمـــة شـــعـــبـــنــا الـــعـــراقي
وتـطـلـعـاته نـحـو حـيـاة فـضلى الن
ثقـف هم صفـوة اجملتمع وزبدة ا
ابـنـائه لـهـذا مـن حقـهـم ان يـقـولوا
مـايريـدون خلدمـة بـلدهم من خالل
تشخيص النواقص وطرح البدائل
ا يـتـمـيز به عـاجلـتـهـا  نـاسـبـة  ا
ــــــــــــــثـــــــــــــــقــف مـن وعـي وادراك ا

واستشراف للمستقبل ). 
{ كــونــكـم من اخلــبــراء الــدولــيــ  في
ـعـاجلـات ـيـاه مــاهـو رأيـكم بــا شــؤون ا
ـيــاه في الــعـراق الــنــاجـعــة حلل ازمــة ا

نبع ? وإشكاالت العالقة مع دولة ا
- (حـسب قـنـاعـتـي الـشـخـصـية ان
الـــعـــراق بـــلـــد غـــني جـــدا  في كل
موارده ولـيست هـناك مـشاكـل غير
قابلة للحل مثل الكوارث الطبيعية
من الزالزل والفيضانات والبراك
ــشـــاكل قــائـــمــة في وان مـــعــظـم ا
بالدنـا مـقـتـرنـة بـسـوء االدارة ولـو
تـمت تـهـيـئــة مالكـات مـهـنـيـة ومن
ــــؤســـــســــات الــــتي خالل دولــــة ا
يـتـحـمل فـيهـا الـشـرفاء الـوطـنـيون
ــسـؤولــيــة السـتــطـعــنــا حل تـلك ا
ــشــاكـل كــافــة بــيــســر وســهــولـة ا
امـا وبــتـعــاون الــقـوى الــوطــنـيــة 
ـائية فان مـشاكلها وارد ا بصدد ا
نــاجتـة عـن ثالثــة امـور رئــيــســيـة
ـنـاخ من خالل اولـهـا الـطـبـيـعـة وا
قــلـــة وكــثـــرة االمــطـــار والــثـــلــوج
وثـانيـهمـا عـدم وجود ادارة كـفوء
ـــوارد مـــثل ايـــقـــاف الدارة هـــذه ا
ـــائي واتــــبـــاع الـــطـــرق الـــهــــدر ا

احلــديـثـة في الــزراعـة واحملـافـظـة
ــائـــيــة من خالل عـــلى الـــبــيــئـــة ا
احلــفـــاظ عــلى االنـــهــر واجلــداول
والـبـحــيـرات من الـتـلــوث الـبـيـئي
وسوء التصرف بها واالمر الثالث
ان من سـوء حظ الـعـراق ان يـكون
ائـية الـبلـد دولة مـصب لـلمـوارد ا
ولـيـست دولـة مـنـبـع وال سـيـمـا ما
يتعـلق بنهري دجـلة والفرات لذلك
فــــان ســـوء تـــصـــرفـــات او حـــسن
عالقـــات حــكـــومــة الـــعــراق بــدول
نـبع تؤثر كـثيـرا جدا في ازدهار ا

ائية او انحسارها ). وارد ا ا
{ احلل في نظركم للمشكلة..

- (ان احلل فـي اتـــبـــاع ســـيـــاســة
مــائــيــة فــنــيــة حــكــيــمــة في ادارة
ـائـية وحتـسـ الوضع مـواردنا ا
ــــائي مع دول اجلــــوار من خالل ا
سـتـمرة واالتـصاالت ـباحـثـات ا ا
الـدائــمـة وكـذلك من خالل حتـسـ

الكات وارد بـرفدها  ادارة هذه ا
هندسية وفنية كفوءة).

{ مــاهي الـطــرق الــنـاجــحــة لـتــحــسـ
وتـــعـــزيـــز الـــعالقـــة بـــ احلـــكـــومـــتــ

االحتادية واالقليم ?
- (حــسب تــصــوري ان اشــكــالــيـة
هـذه الــعـــــــالقــة غـيــر مـعـــــــــقـدة
ـــــــكن حـلـها من وغـيـر صـعبـة و
خالل تــطــبــيـق الــدســتــور عـــــــبـر
حـــــــوار جــــــدي مـــســــتــــمــــر بـــ
ــثــلــة بــكل االطــراف الــكــــــرديــة 
مـفـاصـلـهـا الـشـعـبـيـة والـنـخـبـوية
وايجـاد خطوات عـملـية قانـونيــــة
وفـنــــيـة واداريـة جـديدة من خالل
ـان لقـانون الـنفط تـشــــــــريع الـبر
والـغـاز حـسب الـدسـتـور وبـشـــكل
تــــفــــصــــــــيــــلي اضــــافــــة الى حل
ـشــــاكل اخملـتـلـف بـشـأنـهـا عـلى ا
ـــــادة 140 وحتــــــــــويل ضــــــوء ا
بـــــــعــــــــــض الـــــــصــــالحـــــــيــــــات
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كــانت تـمـر بـظـروف حـرجـة وسـاد
سوء التفاهم بيـنهما ولم تكن تلك
طلوب الذي سـتوى ا العالقات با
يـضــمن تـواصل وتـقـويـة صالتـهـا
مــــثـــلــــمــــا كـــانت ايــــام الــــرئـــيس
الــطـــالــبـــاني  والســـبــاب عـــديــدة
المــجـــال لــذكــرهـــا والــيــوم ارشح
ـوقـع الـرئــاســة عـلى امـل تـقــويـة
الــعـالقــات االخــويــة بـــ االقــلــيم
واحلـــكــومـــة االحتـــاديـــة وحــسب
الـدسـتور بـغـيـة بلـورة عـراق قوي
احتـادي مـستـقر يـتـمتع فـيه ابـناء
الــشـــعب كــافـــة بـــاحلــريـــة وعــلى
اخـــــتالف اصـــــولـــــهم واحلـــــيــــاة
الــفـــضــلى وفــيــمــا يــخص الــكــرد
اتـمـنى ان تـنـبـثق من االنـتـخـابات
االخـيـرة حـكـومـة كـفـاءات عـراقـيـة
قــويــة فـي بــغــداد لــصــالح الــكــرد
شـروعة في وحتـقيق مـطـاليـبـهم ا
اطـار الـدولــة الـعـراقــيـة عـلى وفق
ـــا يـــضـــمن وحــدة الـــدســـتــور و

العراق وسيادته ).
{ كـــيف كـــانت عـالقـــتـــكم بـــالـــرئـــيس

الراحل جالل الطالباني ?
- (ان عـالقــــتـي مع الـــــراحـل مــــام
ــصـــادفــة جـالل لــيـــست ولــيـــدة ا
ـا تمـتد الى اكـثـر من خمـس وا
ـدة عـامـا مـرت وكـنت طـوال تـلك ا
عــــلى مــــقـــــربــــة من تـــــوجــــهــــاته
الــســيـاســيــة وعالقــاته الـوطــنــيـة
واخلـــارجــيـــة وبــهـــذا الــتـــرشــيح
نـصب الرئـيس اتمـنى ان اسـتمر
عــلى نــهـج مــام جالل الــســيــاسي
الــقــائـم عــلى تــقــويــة الــعــراق من
النـواجي السيـاسية واالقـتصادية
واخلـــدمـــيـــة واالمــنـــيـــة من خالل
احملــــافـــظــــة عـــلـى وحـــدة اراضي
ــطــلــقــة عـلى الــعــراق وسـيــادته ا
ارضـه وسـمــائه ومــائه ودســتـوره
مع االمل ان يتم الـتنـسيق في هذا
اجملـال مع الـقـوى الـوطــنـيـة كـافـة
ؤمنـة  بوحدة العراق ومـستقبل ا
اجــيــاله وان نــعــمل مــتــضــامــنـ
بواجب وطـني في جمـيع اجملاالت
السياسية والثـقافية واالقتصادية
والـعـمل اجلـاد لتـحـسـ االوضاع
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اكـد الـوزير الـسـابق والـقـيادي في
االحتــاد الـــوطــني الــكـــردســتــاني
ـرشح لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة عـبد ا
الــلـطــيف جــمــال رشــيــد ان سـبب
ـنــصب رئـيس تـقـدمـه  لـلـتــرشح  
اجلـمهـورية هـو تواصل الـعالقات
االخـوية وتـعـزيزهـا بـ حكـومتي
ـــركــز واالقــلـــيم الــتـي جــســدهــا ا
الـرئـيس الـراحل جالل الـطـالـباني
من اجـل احملـــافـــظـــة عـــلى وحـــدة
الـعــرق ارضــا وسـيــادة واحلــفـاظ
عـلى الــدسـتــور . وقـال جــمـال في
حــوار مـع (الـزمــان )  (اتــمــنى من
ــؤمــنـة الــقــوى الــوطــنــيـة كــافــة ا
بـوحدة الـعـراق ومسـتـقبل اجـياله
ان نــعــمـل مــتــضــامــنــ  بــواجب
وطــــــنـي في جـــــــمــــــيع اجملــــــاالت
السياسية والثـقافية واالقتصادية
والـعـمل اجلـاد لتـحـسـ االوضاع
الــعــامــة خــاصــة اخلــدمــيــة ورفع
ـعــاشي جلـمـيع ابـنـاء ـسـتـوى ا ا
الــشـــعب دون تــفــرقــة او تــمــيــيــز
واضــــــــــاف ان ( مــشـــكــلــة شح (
ـيـاه الـتي يعـانـيـها الـبالد حـلـها ا
يــكـمن في اتــبـاع ســيـاســة مـائــيـة
فـنــيـة حـكــيـمــة في ادارة مـواردنـا
ائي مع ائية وحتس الوضع ا ا
ـبــاحـثـات دول اجلــوار من خالل ا
ستـمرة والعالقات الـدائمة ورفد ا
الكـات هـنـدسـيـة وفـنـيـة ـوارد  ا
كفوءة).وفيما يلي نص احلوار ..
ــاذا رشـــحــتـم لــلـــرئـــاســة ومـــاهــو  }

برنامجكم ?
- (بـــعــد شـــغــور مـــنــصـب رئــيس
اجلمهورية اثر رحيل الرئيس مام
جالل الطـالبانـي كانت هنـاك رغبة
شــــديـــدة مـن قـــبـل الـــكــــثــــيـــر من
الــقـيــادات الـسـيــاسـيــة الـعــراقـيـة
الـكرديـة مـنهـا والـعربـية ان ارشح
وقع رئاسة اجلمهورية لكن اثرت
الـــتـــريث التـــرك اجملــال لـالطــراف
الـكــرد يــة االخـتــيــار لـذا لم ارشح
لــلــمــوقـع بــيــد انه لــســوء حظ كل
االطــراف الـعـراقـيـة فـان الـعالقـات
بـ احلـكـومـة االحتـاديـة واالقـليم

عبد اللطيف جمال رشيد
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ـركـــــزية الى االقــــلـيم ومـجالس ا
احملافظات ).

{ هل من كلمة اخيرة ? 
- (كل الـتـمنـيـات لـلشـعب الـعراقي
زيـد من الرقي وحتقيق العظـيم با
االمن واالمــــان والــــوحــــدة في ظل
ــــؤســــســـات دولــــة الــــقـــانــــون وا
والــكـفـاءات ).ويــذكـر ان جـمـال من
الشخصـيات العراقيـة الكردية ولد
ـاضي  في في اربــعـيـنـات الـقـرن ا
محافـظة السـليمانـية حاصل  على
شــهــادة  الــدكــتــوراه في هــنــدسـة
الــســـدود من بــريـــطــانـــيــا تـــســنم
ـدة ـائـيـة  ــوارد ا مــنـصب وزيـر ا
تزيد عن عشرة اعوام واجنز خالل
ــــدة في الــــوزارة عـــددا من تــــلك ا
ـشــاريع االروائـيـة تـشـهـد له االن ا
في وقت يشـهد الـعراق ازمات شح
يـاه وعدم انـتظـام تدفقه من دول ا

نبع .  ا
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قـال نـذيـر عـلـوش الـقـيـادى بـفـيـلق
الـشـام والـذى يـعــد احـد الـفـصـائل
ـســلـحـة فى ســوريـا ان الــهـجـوم ا
الـرئـيـسي لـقوات الـنـظـام الـسورى
ســـيـــكـــون عــلـى مـــنــطـــقـــة جـــســر
الــــشـــغـــورواضــــاف في حـــوار مع
(الزمان) بطبعتها الدولية ان جسر
الـشـغــور شـكـلت مـحــورا اسـاسـيـا
وقـويــا فى الـثــورة الـســوريـة مــنـذ
يــومــهـا االول وحــتـى االن وتــعـود
ـناطق أهـميـة التى خـسرها اكـثر ا
الــنـظــام لـكــونــهـا بــوابـة الــسـاحل
ــنــطــلـق كـان بــالــداخل ومن هــذا ا
هـجـوم الــنـظـام الـشــرس عـلى تـلك

ـنــطـقــة حـيث قــام بـنــقل عـبـوات ا
كـــيــمـــاويـــة الســتـــخـــدامــهـــا ضــد
واطن والصـاق التهمة باخلوذ ا
ــشــاركــة مــنــظــمــات الــبــيــضــاء 
بـريـطــانـيـة وعـنـدمــا كـشـفـنـا كـذب
ادعــاءات الـنــظـام ودعــونـا وسـائل
االعالم لالطالع على حقيقة االمور
وجـد النـظام نـفـسه فى ورطة فـبدأ
تـلك الـهـجـمـة الشـرسـة عـلى جـسر

الشغور .
{ مــا هى اســتــعــداداتــكم لــلـدفــاع عن
جسـر الشغـور? وهل الهـجوم علـيها هو

عركة ادلب ? بدايه حقيقية 
- مــنـــذ اجــتــيـــاح قــوات الـــنــظــام
ـوقف لـلــغـوطـة ادركــنـا خــطـورة ا

عركـة قد تكون فقمـنا باالستـعداد 
دى وعمل حتـصينات فى طويلـة ا
منطقة جسـر الشغور النه ال يوجد
لـنا خـيـار سوى الـقـتال الن سـقوط
جــسـر الـشـغــور ال قـدر الـله سـوف
يـفـتـح الطـريـق للـنـظـام لالسـتـيالء

على ادلب 
{ وهل تــتـــوقـــعــون تـــدخال امـــريــكـــيــا

للحيلولة دون سقوط ادلب ?
- الدور االمريكي ال زال مترددا بل
مـتـناقـضـا منـذ الـبدايـة ولو ارادت
امـريـكـا انـهاء الـوضع النـهـته مـنذ

شهرها االول 
{ وهل تـتوقـعـون ان يـقدم الـنـظـام على
اسـتخـدام السالح الـكيـماوي? النـه يرى

ان انـتصاره متوقف على استخدام هذا
الـسالح اال ان الــعـالم كــله وعـلى رأسه
فـرنسـا حـذر النـظـام من استـخـدام هذا

السالح?  
ـبـعـوث { ومـا هى رؤيـتك لــتـحـركــات ا
الدولى لـتشكيل جلـنة لكتـابة الدستور ?
وهل تـتـوقـعـون ان يــلـبى هـذا الـدسـتـور

طموحات الشعب السورى ?
بعوث الدولى ليس وسيطاً بل - ا
يـأتـمـر بـأوامـر روسـيـا ولم نـر منه
ايـة مـواقف ايـجابـيـة وهـو مـصمم

على العمل على انتصار النظام 
{ بـعـد مـشـاركـة مصـر فـى عـقـد هـدنة
بـالغـوطـة هل يـعـد هـذا مـؤشـر على دور
ــرحــلـة مــصـرى اكــثــر فـاعــلــيـة خالل ا

القادمة ?
- مـصـر دولـة مـحـوريـة فى الـعـالم
العربى وتستطـيع بثقلها ان يكون
لــهـــا دور اكـــثــر ايـــجـــابـــيــة خالل

قبلة  رحلة ا ا
{ فى الـنهايـة ما هى رؤيتك لـلسيـناريو
ــرحـلـة احملــتـمل لـالزمـة الـســوريـة فى ا

قبلة ? ا
- الــوضع فى سـوريـا قـا بـكل ابـعـاد
ومـا نراه يؤكد ان اجملتمع الدولى غير
جـاد فى انهاء مأسـاة الشعب السوري
اال انــنــا لـن نــتــراجع حــتى نــصل الى
هــدفـنــا فى حتــقـيق احلــريـة ونــطـالب
االحــــرار فى كل الــــعــــالم بـــالــــوقـــوف

نذير علوشبجانبنا الننا دعاة حق وكرامه .

ســيـســهم بـاضــافـة  11الف الــكـهــربـاء
ميـغاواط للـمنظـومة الوطـنية من خالل
انـــشــاء مــحـــطــات تـــولــيــديـــة جــديــدة
وصـــيــانــة وتـــاهــيل بـــعض الــوحــدات
فـضال عن الـعـامـلـة من نــوع (سـيـمـنـز)
حتويل الـدورات الغـازية الـبسـيطة الى
دورات مـركــبـة اســوة بـاحملـطــات الـتي
تــعـاقــدت عـلــيـهــا الـشــركـة مع مــصـر)
واشار عـبود  الى ان (الـوزارة اعتـمدت
اكثر من اجتاه لتـحس واقع الكهرباء
دون في عـــمـــوم الـــبالد بـــشــكـل ســريع
االقــتــصــار عــلى الـــتــعــاقــد مع شــركــة
وذلك من خـالل تـــكـــثـــيف (ســـيـــمـــنــــز)
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ســـلــــمت شـــركــــة جـــنــــرال إلـــكــــتـــريك
احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة األمـــركـــيـــيـــة
إسـتـراتـيـجــيـة لـتـطـويـر قـطـاع الـطـاقـة
الــكـــهـــربــائـــيــة فـي الــبـالد ورفع قــدرة
ـزيد من ـنظـومة الـوطـنيـة وتشـغيل ا ا
األيدي العاملة.وقـال مدير قطاع الطاقة
في تصريح في الشركة فريدريك ريفيرا
امس ان (الـــشــركــة ســلــمت احلــكــومــة
وتــتــضـمن اإلســتــراتــيــجـيــة اجلــديــدة
عبر مضاعـفة إنتاج الطـاقة الكهربـائية
إدخـال الــتــكــنــولــوجــيــا احلــديـثــة في
واضـاف ان (الـهـدف مــشـاريع الـطــاقـة)
من اإلسـتــراتـيــجـيــة وضع حل نــهـائي
) مـشــيـرا إلى (أنــهـا ألزمــة الـكــهـربــاء
تــهــدف أيـــضــا إلى اســتــثـــمــار الــغــاز
ـــصـــاحـب لـــعـــمـــلـــيـــات اســـتـــخــراج ا
واالســتـــفــادة مـــنه في تـــزويــد الــنـــفط
مـحـطات الـطـاقـة الـكـهـربائـيـة الـعـامـلة

بوقود الغاز).
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واشـار الـبيـان الى ان ( الـشـركـة وقعت
مـلـيون عـقـدا مع الـعـراق بـقـيـمـة  400 
دوالر لبـناء  14مـحطـة تقـوية لإلسـهام
في مـواجـهـة نـقـص إمـدادات الـكـهـرباء
ـاضي وان   الـعراق في تـشريـن ثاني ا
يحتـاج إلى أكثر من  23 ألف ميغاواط
لــتـــلــبــيــة من الــطـــاقــة الــكـــهــربــائـــيــة
ـؤسـسـات بال احـتـيـاجـات الــسـكـان وا
انــقـــطــاع).ويــذكـــر ان  رئــيس الــوزراء
حــيـــدر الــعــبــادي قـــد أعــلن في  28آب
ــاضي االتــفـاق مـع شـركــة ســيــمـنس ا
يـة الكـبرى وضـمن خطة مـتكـاملة الـعا
نظومة الكهرباء في على اصالح كامل 
الـعـراق والـغرض هـو تـوفـير الـكـهـرباء
لـــلـــمـــواطن بـــشــكـل مــســـتـــمــر وكـــذلك
االســتــفـادة مـن هــذا االنـتــاج في خــلق
اقتـصاد جيـد للبـلد وتوفيـر فرص عمل

الـدكـتـور عـبـد احلـمـزة هـادي عـبود في
تــصـريح امس ان (الـوزارة وقــعت مـنـذ
العام  2016 مذكـرة تفـاهم مع الشـركة
ــانـــيــة تــقــضي بــاعــداد الــدراســات اال
ــشـتــركــة بــشــأن مــنــظــومـة الــفــنــيــة ا
الـكـهـربـاء الـوطـنـيـة وآلـيـات الـنـهـوض

بها).
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مـــوضـــحـــا ان (الـــوزارة قـــيـــد اكـــمـــال
الدراسة حالـيا لتوقيع اتـفاقية مع هذه
واضـاف ان (توقـيع االتـفاقـية الـشركـة)
مـع الــــشـــركــــة  الــــتـي تـــعــــد مـن ابـــرز
ــــيـــة في صـــنـــاعـــة الـــشـــركـــات الـــعـــا

ـبـاحـثـات مع كل من تـركـيـا والـكويت ا
والـسـعـوديـة لـتــفـعـيل عـمـلـيـات الـربط
ــشـتـرك وتــوريـد طـاقـات الـكــهـربـائي ا
اضــــــافـــــــيــــــة لـــــــلــــــعــــــراق مـن هــــــذه
وتابع ان ( الـوزارة اتفقت مع البـلدان)
اجلـــانب الـــتــركـي خالل زيـــارة رئــيس
الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي الـيـهـا مـؤخرا
عــــلى اكــــمــــال خـط الــــربط الــــتــــركي ـ
العراقي - مـوصل ـ جزيرة-   400 كي
بـدئي على اسـتيراد في  و االتفـاق ا

قدار   300 ميغاواط وفعال  طاقة 
ارســــال دعــــوة الى اجلــــانب الــــتـــركي
مــؤخــرا لــغــرض عــقــد اجــتــمــاع فــني
مـشــتــرك بـ الــوزارة ووزارة الـطــاقـة
يـاه التركـية على ان يكون االجـتماع وا
ــنـاقــشـات الــفـنــيـة في الــعـراق الكــمـال ا
تفق عليها الى ليتسنى تصدير الطاقة ا
واضـــاف عـــبـــود . ان (هـــنـــاك الـــعـــراق)
نــقـــاشــات فــنــيــة مع اجلــانب الــكــويــتي
لــتـفــعــيل مــوضـوع ربط -  اي سـي عـلى
دى الـقريب السـتيـراد الطـاقة من خالل ا
اضــافــة الى اجـراء مــحــافــظــة الـبــصــرة
مــفـاوضـات مــعـهــا عـلـى الـربط من خالل
ـدى الـبـعـيـد مـنـظـومـة الـ دي سي عـلى ا
لـــــربـط دول اخلــــلـــــيج مـع دول االحتــــاد
كـــاشــفـــا عن االوربـي من خالل تـــركـــيـــا)
(وجـود مبـاحـثـات مبـدئـيـة جتري حـالـيا
مع الـــســعـــوديــة لـــلــمـــبـــاشــرة بـــالــربط
واوضح ان (وجود اتـفاقية ب شترك) ا
ـقدار الـعـراق وايـران  السـتـيـراد طـاقـة 
لـــــــكن  خالل هذا   1200ميغاواط
الـصــيف اطـفــاء ثالثــــــة خــطــــــــوط من
اصـل اربـــــــــعـــــــــة مـن قــــــــــبل اجلــــــــــانب
وحاليا هناك خطان عامالن هما االيراني
بــصــرة ـ خــرمــشـهــر وديــالى ـ مــيــرسـاد
تـســـــاهم في رفـد الـعـراق بـــــطـاقة 300
تـفق مــيــغــاواط مـن اصــــل الــكــمــيــة الم

عليها البالغة  1200 ميغاواط). 

جانب من مصانع شركة جنرال الكتريك
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. فـيمـا كـشفت وزارة كـبـيرة لـلـمـواطنـ
الـكـهربـاء عن قـرب  تـوقيـع اتفـاقـية مع
ـانــيـة الضـافـة11 شـركــة (سـيـمــنـز) اال
الف ميغـاواط من خالل انشـاء محطات
تـولــيــديــة جــديــدة وصــيــانــة وتـأهــيل
وفـيما احملـطات العـاملـة للـشركة ذاتـها
اجـرت مـبـاحـثـات مـع تـركـيـا والـكـويت
والــســـعــوديـــة لــتـــفــعـــيل مـــلف الــربط
شددت فـي الوقت ـشـتـرك الـكـهـربـائي ا
ذاته عــلى ســـعــيــهــا لــلـــحــصــول عــلى
اســتــثــنـاءات من الــعــقــوبـات الــدولــيـة
ــفــروضـة عــلى ايــران لـتــفــعـيـل مـلف ا
الطـاقة ب البـلدين. وقال وكـيل الوزير
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