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كــربالء بـــعــد مـــراجــعـــة الــعـــقــود
االســـتـــثـــمـــاريـــة وفـــسخ أحـــدهـــا
ـبـرمـة وإضـافـة مالحق لــلـعـقــود ا
ستـثمرة ب الـشركة والـشركـات ا

سابقاً).
وتــــابـع اخلـــفــــاجـي ان (الـــتــــوجه
احلــكـومـي بــشـكـل عــام  والـوزارة
بشـكل خاص يـنص علـى استـثمار
مــعـــامل الـــشــركـــات احلـــكــومـــيــة
لــــتــــشــــجـــيـع الـــقــــطــــاع اخلـــاص
سـتثـمرين من داخل واستـقطـاب ا
وخـارج الــبــلـد واســتــقـدام رؤوس
األمــوال لــلـــمــســاهــمـــة بــنــهــضــة
صناعية وصـوالً إلى تنوع مصادر
الــــــــدخـل واخلــــــــروج مـن دائـــــــرة

االقتصاد الريعي).
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وكـــان اخلــفـــاجي قــد اكـــد حــرص
ـشـاركـة في جـمـيع الــشـركـة عـلى ا
احملـافـل والـفـعـالـيـات االقـتـصـادية
ومـــنــهــا مـــعــرض بـــغــداد الــدولي
لـــلـــتـــواصل مع كـل اجلـــهــات ذات
الـعالقة بـاسـتخـدام مـادة السـمنت
لــفــتح مـنــافـذ تــســويـقــيـة جــديـدة
نتجات الشركة ,إضافة إلى تبادل
اخلـــبـــارات في االمــــور الـــفـــنـــيـــة
والـهـنــدسـيـة والـوقــوف عـلى اخـر
ستجدات التـكنولوجية اخلاصة ا
بصناعة الـسمنت. ورأى اخلفاجي
ـعـامـلـها ان (الـسـمـنت الـعـراقـية 
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18 وبـالـتـعـاون مع مـعـامل سـمنت
الـقـطاع اخلـاص احملـليـة مـستـمرة
ولــلـــعـــام الـــثــالـث عــلـى الــتـــوالي
بتـغـطـيـة حـاجة الـسـوق الـعـراقـية
وبإنتـاج عالي اجلودة من مـختلف
أنواع السـمنت وبأسـعار تنـافسية
لم تــصل الـيــهــا أسـعــار الـســمـنت
بهذا االنخفاض من عام 2003 إلى

حد قبل عام تقريبا).
wD/ ÃU²½«

مـشــيـرا الى ان (الـشـركـة جتـاوزت
مـرحـلــة إنـتـاج الـسـمــنت الـنـمـطي
ـقـاوم  واسـتطـاعت من الـعـادي وا
إضـــافــة إنـــتـــاج الــســـمـــنت غـــيــر
الـنـمـطي اخلـاص بـآبـار الـنـفط في
مــعـمل سـمـنت مـحـافـظـة بـابل و
جتـهـيـز الـشـركـات الـنـفـطـيـة بـهـذا
ــنــتج بــصــنــفــيه بي و جـي وقـد ا
اثــــبت جنـــاحـه بـــالــــفـــحــــوصـــات
ـــيـــدانـــيـــة لــتـــلك اخملـــتـــبـــريــة وا
الـــشــــركـــات إضـــافــــة إلى إنـــتـــاج
السمنت اخلاص بتحشية السدود
في مـــعــمل ســـمــنـت احلــدبــاء و
ـنـتج لـلشـركـة االيـطـالـية جتهـيـز ا
وصل). سؤولة عن صيانة سد ا ا
وتــابع ان (الـــشــركــة عــازمــة عــلى
ـتـوقـفـة تـشـغـيل كــافـة مـعـامـلـهـا ا
نـتـيـجة األعـمـال االرهـابيـة بـعد أن
اسـتــطـاعت من إعــادة خـمــسـة من
مـجمـوع تـسعـة معـامل). مـبيـنا ان
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اكـد رئـيس جـامـعة الـفـلـوجـة مـحـمد
ؤتمر الدولي العلمي احلمداني ان ا
االول للجـامعـة يسـعى من اجل نشر
ــعـــرفــة والــنـــتــاجـــات الــعــلـــمــيــة ا
عاصرة ب الباحث حول العالم. ا
ــؤتــمـر وقــال في افــتــتــاح  اعـمــال ا
االول لـــلــجـــامـــعـــة الـــذي حـــضـــرته
(الزمـان )امس ان (مـشـاركة بـاحـث
ـؤتـمـر عـلـمـيــ وعـرب في بـحـوث ا
يــفــتح افــاقــا جــديــدة لــلــعــلـمــاء في
مناقشة افكارهم ونتـاجاتهم العلمية
ضمار اجلديدة التي تطرأ في هذا ا
وتــقـد اخــر االبـحــاث الــتي حتـمل
بــ طـيـاتـهــا قـضـايــا تـتـعــلق بـعـلم
ـعـلـومـاتيـة والـتـقـانـات االحـيـائـية ا

وتطبيقات احلوسبة الذكية).
 واضــاف (فـضال عـن الـتــعــرف عـلى
ـمــكــنـة في الــتــطـلــعـات واحلــلــول ا
ــهــمــة تــطــويــر هــذه الــقـــطــاعــات ا
شاركـة في تشكـيل جمعـية دولية وا

للمعلوماتية).
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مـــؤكــدا ان (الــتــطــورات الـــعــلــمــيــة
االخيرة قادت الى تـطبيقـات متعددة
الـتـخـصــصـات في مـجـال الـتـقـانـات
ــــؤتــــمـــر االول االحـــيــــائــــيـــة وان ا
ــثــابــة مــنــصــة لــلــجــامــعــة يـــعــد 
استثنائية هامـة للباحث واخلبراء
لكي يشـاركوا بخبـراتهم ويتـباحثوا
فــيــمــا تـوصــلــوا الــيه من نــتــاجـات
نشودة عرفـة ا فضال عن اكتـساب ا
لتطبيقها في الواقع احلياتي ).فيما
اكـد الوكـيل االداري لـوزارة الـتـعـليم
العـالي والبـحث العـلمي مـحمـد عبد
عطية السراج في كلمته ان ( الشعب
الــعــراقـي قــادرعــلى االســتــمــرار في

الـعراقـيـة االخـرى ).وتضـمن مـنـهاج
ــنـظــمـة االفــتــتـاح كــلـمــة الـلــجــنـة ا
واللجنة العلـمية ومداخالت فقد قال
اخلــــبــــيــــر واخملــــتــــرع في مــــجــــال
تـكـنولـوجـيـا التـربـيـة والتـعـلـيم بدر
خان أن (العالم يتـمتع بفضل اجملال
الــرقــمي بــفــرص هــائــلــة في مــجـال
ـعلـومات واالتـصاالت تكـنولـوجـيا ا
كونها وسيـلة لتقـد تعليم وتدريب
افضل فيما لو  استخدامها بشكل
مـناسب وبـنـاء حيـث ان البـقـاء على
الـــتـــواصـل في الــــعـــصـــر الــــرقـــمي
يسـتـوجب ايجـاد خـطة اسـتـرايجـية

شاملة لكل قطر).
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واضــــاف أن (جتـــــهـــــيــــز الـــــعــــراق
بـتكـنولـوجيـا تعـلـيمـية فـاعلـة عالـية
اجلـودة وواطـئـة الـكـلـفـة يـعد عـامال
سـتقبل التعـليم الن الشباب حيويا 
الـعـراقي يـسـتـوجب عـلـيه االنـخراط
في التـعـليم االلـكتـروني لـيتـمكن من
الـــتـــنـــافس في االقـــتـــصــاد الـــدولي
الرقمي ).  فيما قـالت التدريسية في
اجلــامــعـــة الــتــقـــنــيــة فـي صــوفــيــا
بـبــلـغـاريـا رومــيـانـا كـونــتـجـيـفـا ان
ـرنـة لـلـمـتـتـابـعـات ذات ـعـاجلـة ا (ا
الـعالقـة لـلــصـورالـطـبـيـة يـهـدف الى
ترابطة امكانية تـخزين التتابـعات ا
رئية حـيث تتشكل للصور الـطبيـة ا
هذه العملية على طريقة حتلل الهرم
الــعـــكـــسي ويـــتم مـــقـــارنـــة نــتـــائج

تحصلة). االنضغاط مع النتائج ا
 كا حتـدث التـدريـسي رافد اخلـضار
ياه من جامعـة البصـرة عن اهميـة ا
ائية في حياة االنسان والتحديات ا
التي يواجـهها وعـد من التدريـسي
من اجلــامـعــات االخــرى .واوضـحت

ــؤتــمـــر يــهــدف الى ــداخـالت ان ا ا
تــقــد واكــتــشـاف ومــنــاقــشــة اخـر
مــســتــجــدات الــبـــحــوث الــعــلــمــيــة
ــواضـــيع وتـــشـــخـــيص وحتـــديـــد ا
احلـرجــة الـتي حتـول دون امــكـانـيـة
االنــــدمــــاج بــــصـــــورة كــــامــــلــــة من
التخصـصات االخرى واعـطاء مجال
لــــتالقـح االفــــكــــار بــــ مــــخــــتــــلف
الـتــخـصـصـات اضــافـة الى حتـسـ

ؤتمر نطقة كونه ا مهارات باحثي ا
الــدولي االول الــذي يــحــضــره كــبـار
الـعـلـمـاء مـن مـخـتـلف انـحـاء الـعـالم
ـؤتـمـر ( الـذكـاء ..وتـضـمن مــحـاور ا
الـصنـاعي وتـطبـيقـاته الـطبـيـة وعلم
الـــبــيـــانــات واالدارة االلـــكــتـــرونــيــة
واحلـوسـبـة الــسـحـابـيـة والـبـيـانـات
الضخـمة والـتعلـيم التـفاعلي وادارة

عرفة).  ا
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قيم في فكـر العـراقي ا زار البـاحث وا
بــيــروت عــبـد احلــســ شــعــبـان امس

مبنى جريدة (الزمان).
وتـفــقـد احــوال زمالئه الـعــامـلــ بـعـد
ســنــتــ مـن اخــر زيــارة له الــيــهــا في
بـغـداد. واصطـحب شـعـبـان رفيق دربه
ـقــيم في دمـشق الـنـاشـط الـسـيــاسي ا
صــاحـب احلــكــيم فــضـال عن شــقــيــقه
حـــيـــدر الــذي يـــرافـــقه في جـــوالته في
نـتديات الـسياسـية والفـكرية بـبغداد ا

والنجف.
ــهــنــيــة (الــزمــان)  واشــاد شــعــبــان 
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وكـــفـــاءة الــعـــامـــلـــ بــهـــا وبـــدورهــا
الصحفي في معـاجلة مختلف الشؤون

احمللية والعربية والدولية. 
وعــاد شـــعــبـــان الى بـــيــروت بـــعــد ان
امـضى نـحــو عـشـرة ايــام في الـعـراق
ـقـبل ـقـرر ان يـعـود في شـبـاط ا ومن ا
حلضور حفل توقيع كتابه عن سكرتير
عــام احلـزب الـشـيــوعي الـعـراقي سالم
عـــادل ضـــمن دورة مـــعــرض الـــكـــتــاب

الدولي. 
وكـــانت (الــزمــان) قـــد نــشــرت فــصــول
الـــكـــتـــاب فـي وقت ســـابـق من الـــعـــام

اجلاري. 
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عبد احلس
شعبان (االول

من اليسار)
والى جانبه

الناشط صاحب
احلكيم خالل
زيارتهما
(الزمان)

احلـيــاة بـعـد ان سـطــر االنـتـصـارات
عـــلى داعش ارهـــابي ) ,واضــاف ان
(جامعة الفلوجة معطاءة في علومها
ــا يـؤكــد  قـدرة هــذا الـشــعب عـلى
االبــداع في مــخــتـلـف الـظــروف وهم
طـاقـات مـتـجـددة دائـمـا لـبنـاء اسس

معرفية علمية واعدة). 
وقــال مـــديــر االعالم والـــعالقــات في
اجلـامـعـة قـاسم  كـامل لـ(الـزمـان) أن
(الـعـالم يشـهـد ومـنـذ سـنـوات مضت
عـلـومـات والتـكـنولـوجـيا ثـورة في ا
ـتقـدمة احلديـثة ووسـائل االتـصال ا
حــيث اصـبح الــعـالم قــريـة صــغـيـرة
بفـضل هـذه العـلوم الـتـكنـولوجـية  ,
ؤتـمر و ومن هـنا انـطلـقت فـكـرة ا
االعــــداد لـــهــــا من قــــبل احلــــمـــداني
ـالكــات الــقــيــاديــة بـــالــتــعــاون مع ا
والـــوســـطى في اجلـــامـــعـــة من اجل

اعداد مؤتمر علمي دولي).
ـؤتــمـر تـمــيـز بــحـجم واضــاف ان (ا
ـشـاركـ في اعـمالـه وورش العـمل ا
مع مشـاركة مـتخـصصـ دولي من
ـتــحـدثـ الـرسـمــيـ خالل اعـمـال ا
ـؤتمـر فضال عن بـاحث وجلـسات ا
عـراقـيـ من اجل تالقح االفـكـار بـ
الـبـاحـثــ االحـانب والـعـراقـيـ في
ـعضالت سـبيل اعـداد وتـشـخـيص ا
ـــوجــودة في الـــواقع الـــعــراقي في ا

العلوم اخملتلفة).
واوضح كـــامـل ان (اجلــامـــعـــة دابت
رغم كــونــهــا مــســتــحــدثــة ان حتـرق
الزمـن من اجل الوصـول الى مـرحـلة
تـواكب بــقـيـة اجلـامـعــات  الـعـراقـيـة
تقدمـة التي لها سـنوات طويلة من ا
التاسيس وتتطـلع اجلامعة ان تكون
صـرحـا شـامــخـا رغم حـداثـتـهـا مـنـذ
فترة قصيرة مقارنة بعمر اجلامعات

يذكـر ان البـحـوث التي كـانت مقـدمة
ئة للمؤتمر نحو 259 نسبة  62 با
قبلت مـنها . وحـضر اعمـال اجللسة
االولى عــدد من الــوزراء الــســابــقـ
لـلـتـعـلـيـم الـعـالي مـنـهم عـلي االديب
وحس الشهـرستاني  وعبد الرزاق
الـعـيـسى  وعـدد من اعـضـاء مجـلس
الـــــنــــواب ورؤســـــاء اجلـــــامـــــعــــات

والهيئات التدريسية . 
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(مــعــامل الـــشــركــة في مـــحــافــظــة
نــيـــنــوى قـــد جتـــاوزت الــطـــاقــات
الـتـصـمـيـمـيـة لـبـعض مـنـهـا حـيث
وصل إنتـاج معـمل سمـنت بادوش
إلى 80 الف و600  طن فـي شـــهــر

واحد ). 
واعــلن اخلــفــاجـي عن (تــخــفــيض
ـقاوم أسـعـار الـسـمـنت الـعـادي وا
لــلـــمـــنـــاطق احملـــررة من مـــعـــامل
الــشــركــة كــافـة) ,داعــيــا  اجلــهـات
ـســؤولـة الى (تــخـفـيـض أسـعـار ا
ـــعـــامل الــنـــفـط األســـود اجملــهـــز 
ومة هذه السمنت إذا ما ارادت د
الـصــنـاعــة احلـيــويـة ودعم حــركـة
الـبنـاء واإلعمـار كـون كلـفة الـوقود
ـــئــة من أصــبـــحت تـــشــكل 40 بـــا
كـلـفــــة اإلنـتـــــاج وتـسـتـنـزف مــــا
نحو  75 مليار سنوياً من إيرادات

الشركة). 
الـى ذلك تــســتــمــراعــمــال تــهــيــئـة
مـحـطة تـولـيد الـطـاقة الـكـهربـائـية
حافظة في معمل سمـنت كبيسـة 
االنبـار بعد مـد وتثـبيت القـابلوات
اجلـديــدة واجـراء اعـمـال الـفـحص
كائن التولـيد الرئيسة والصيانـة 
بـوجـود مـخـتــصـ هـنـود وكـذلك
اســـتــــمـــرار اعــــمـــال ربـط قـــواطع

الــــــضـــــــغط الـــــــعــــــالـي الــــــتي 
اســـتـــيـــرادهــــا حملـــطـــة الـــتـــوزيع

الرئيسة.

ــســتــثــمـرة الفــارج الــفــرنــســيــة ا
لـلــمـعـمـل هي من أعـرق الــشـركـات
يـة في صـنـاعة الـسـمنت  ,اذ الـعـا
تـمـتـلك خـبـرات عـالـيـة في مـواكـبة
الـتـكـنـولـوجـيـا احلـديـثـة اخلـاصـة

بالصناعات االسمنتية).
مـؤكـدا (سـعي الـشــركـة السـتـثـمـار
بعـض معامـلهـا واالقتـداء بتـجربة
االســتـثــمــار الـنــاجـحــة في مــعـمل

االقــتـصــاد الــريــعي.  ونــقل بــيـان
تلـقته (الزمـان) امس عن اخلفاجي
خالل زيارة ميـدانية القـسام معمل
احملافظـة ان (معمل سـمنت كربالء
يـعــد من أجنح مـعـامل االسـتـثـمـار
ـــســـتـــويــ في الـــشـــركـــة عـــلـى ا
اإلنــتـاجي والـتـسـويـقي فـقـد حـقق
ـــعـــمل إنــتـــاجً أعـــلى مـن طـــاقــة ا
التـصمـيمـية) ,الفتـا الى ان (شركة
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عــد مــديــر عــام الــشــركــة الــعــامــة
لـلسـمنت الـعراقـية الـتابـعة لوزارة
ـعادن حـس مـحسن الـصنـاعة وا
اخلـفـاجي جتـربـة استـثـمـار مـعمل
سمـنت محافـظة كـربالء بالنـاجحة
والـفـاعـلـة ونـعـمل عـلى تـعـمـيـمـهـا
ـــعــامـل االخـــرى لــتـــنـــويع عــلـى ا
مـــــصـــــادر الـــــدخل واخلـــــروج من

محمد
احلمداني

بغداد
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ال ظاهر الترف والتبذير  واختالس ا يعتقد البعض ان هيبة الدولة تتمثل 
الـعام في زمن  البطالة وانتشار الفقر  وهـذه نظرية ابطالها اعضاء مجلس

. النواب وابواقهم من االعالمي
 والـعـجـيب ان هـؤالء الـنـاس يـجـاهـرون بـدون خـجل  او حـيـاء وعبـر وسـائل
االعالم بـهذ الـنـظريـة االسـتحـواذيـة فـقد صـرح عـلنـا وجـهارا الـنـاطق باسم
ـان وهو يـدافع عن مـخصـصـات السـكن العضـاء مـجلـسـنا غـير رئـيس البـر
ـقدس بانها حق شرعي والبد ان يـتوافر لعضو مجـلس النواب مستلزمات ا
درعة ومـخصصات هـيبة الدولـة وكأن الهـيبة بـالراتب الضـخم والسيـارات ا
الـطعـام والـسكن والـبـدالت ورجـال احلمـايـة والطـبـابة ومـخـصصـات االيـفاد
ال الـعام  وليس هنالك من مـنصف يقارن هذا والـترفيه وكلهـا تصرف من ا
ـفـكريـن واالدباء وقـدامى ـا تـتقـاضـاه اسـر الـشـهـداء والـعـلـمـاء وا الـتـرف 
ـوظفـ وحملـة الشـهادات الـعلـيا وعـموم الـناس الـذين يبـحثـون عن فرصة ا
عـمل او سقف هزيل وشبـر باحلالل لسكن الـعيال وليس بـ النواب وحتى
الذين كانوا يتحدثون عن االصالح ومحاربة الفساد يتحدث بان هيبة الدولة
تـتمـثل في الـنـزاهـة والـشرف والـثـقـافـة والتـضـحـيـة ونكـران الـذات واخلـبرة
والـشـهادة  احلـقـيـقـيـة والتـقـشف والـنـزاهـة فـقد كـان خـلـفـاء الـرسول (ص)
يـفترشـون االرض ويلـبسون مـايسـتر العـورة وكانت االرض والـسماء تـشعر
ال العام نتحداكم ان بـقيمتهم وهيبـتهم لعدالتهم فـاين انتم منهم يا سـراق ا
درعة تـتنازلـوا عن االمتـيازات احلـرام وتتـخلوا عن حـمايـاتكم وسـياراتـكم ا
وتـمـشــون في الـطـرقـات مــثـلـمــا كـنـتم  سـابــقـا بـدون خـوف.
ـاذا تـخافـون من االخـتالط  مع النـاس وانتم ونـسال  
تـدعـون انـكم تـمــثـلـون الـشـعب فـلـتــسـقط تـلك الـهـيـبـة
ـال ـزيـفـة الـتي تـصــنـعـهـا دوالرات مـخـتـلـسـة من ا ا
الـعام مـن افواه االيـتام وابـنـاء الشـهـداء.. فهـذه والله

خيبة وليست هيبة .
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يـصل رئـيس جـمـهـوريـة الـعـراق بـرهم صـالح الى طـهـران ويـقف الى جـانب
الـرئـيـس االيـراني حـسن روحــاني. يـشــكـر ايـران عــلى مـا دعـمــهـا في ايـام
ـواجــهـة مع تـنـظـيم داعش وذلك يـنـسـجم مع ـعـارضـة وعـلى دعـمـهـا في ا ا
ثلها. لكنه يتحول بعد االنـتماء السياسي للرجل ومع قناعاته والقـوى التي 
ذلك الى االشـارة بــانه وجه وزارة اخلـارجـيــة ووزارة الـصـنـاعــة بـان يـقـومـا
ـشـتـرك بـ بغـداد وطـهـران. يـتـحدث عن ربط بـاجـراءات تتـعـلق بـالـتـعاون ا
ــا ذهب الـيه شـبــكـة الــسـكـك احلـديــد بـ الــعــراق وايـران ويــذهب ابـعــد 
روحـاني الــذي اكـد عـلـى اهـمـيــة الـربط لــنـقل الــوزار االيـرانــيـ لــلـمـزارات
ـقـدسـة في الـعراق  ,لـيـقـول صـالح بـان الـربط سـيـكـون اسـاسا الـشـيـعـيـة ا
لـلتعاون والـتكامل االقـتصادي. ثم يتـحدث عن منـظومة اقلـيميـة جديدة يجب

ان تبنى ليكون للعراق فيها مركز اساسي. 
حـديث صالح يثير االنتباه لقضـيت اساسيت االولى هي عالقة العراق مع
شـددة التي تـشترط ايـران. ففيـما بـدأت اميـركا تـرامب سيـاسة العـقوبـات ا
ـنطـقة وهـو امر مـستـبعد فـيما تـشتـرطه ان تغـير ايـران من سيـاساتـها في ا
جـدا النه يـعــني انـسـحــاب ايـران من مــعـارك تـخـوضــهـا مـنــذ سـنـوات ومن
جـبهـات تعـتبـرها طـهران حـيويـة المـنهـا القـومي في سوريـا والعـراق ولبـنان
ــســؤولـ ـؤكــد ان صــالح حتــدث مع روحــاني وغــيــره من ا والـيــمن. مـن ا
االيـرانـيـ خـلف الـكــوالـيس حـول الـعـقـوبـات االمــيـركـيـة عـلى ايـران وحـول
عروف بـعالقاته الوثـيقة مع ـا عرص الرئـيس العـراقي ا الـتعامل مـعها. ور
ـبعـوث االميـركي لـشؤون مـحاربـة داعش بريت االمـيركـي والـذي يـغرد له ا
اضية في الـبلدان العربية على مـكغورك مواكبا وداعما لـزياراته في االيام ا
ا اراد ان يـلـعبه ولم يـتـمكن . ادلى ايـران ان يقـوم الـعراق بـدور وسـاطة طـا
ــنـاشـدة ــشـتــرك مع الـرئــيس االيـرانـي بـا ــؤتـمــر الـصــحـفي ا صـالح في ا
ـعهودة لاليراني في ان ال رغبة الـعراق في ان اليكون ساحة للصراع بل ا
مـحطة للتوافق وهـذا االمر ليس سهال ابدا وهـو معقد ويحتـاج لتحليل وفهم
واضح. اذا ان كـون العراق سـاحة صراع ال تـعني دوما بـانه ساحة صراع
بـ اميركا وايـران فقد شـهدت السنـوات السابـقة صراعـا مع تنظيم داعش
ــعـركــة وهـو وضع سـاهم كـانت فــيه ايـران وامــيـركـا في جــانب واحـد من ا
بـشـكل غـيــر مـبـاشـر في الــتـوصل الى االتـفـاق الــنـووي الـذي ابـرمـته ادارة
ثـل الهدوء في ـية اخرى ,مع ايـران. فبـالنـسبـة اليران ال  اوبـاما ,وقـوى عا
الـعـراق دائـما وضـعـا مـفـضال لـهـا فـاالمـر يـعـتـمـد عـلى مـصـاحلـهـا وامـنـها
الـقومـي. ولكن زيـارة صـالح في هـذا الظـرف تـثيـر قـضيـة اخـرى هي حدود
سؤوليات واالدوار ب الرئاسات في العراق. فزيارة اليران الـصالحيات وا
رحلة احلساسة من مـواجهتها مع ترامب وادارته يجب ان تدرس في هـذه ا
عـلى مـسـتـوى احلـكـومـة الـعــراقـيـة. كـمـا ان اصـدرا الـتـوجـيـهـات لـلـوزارات
فترض ان يكون من مهام رئيس الوزراء الذي ووضع الـسياسة العامة من ا
وقع االقوى من وضعه النظام السياسي في عراق ما بعد الف وثالثة في ا
سـؤوليـات. لكن االخبـار نقـلت لنـا انه في الوقت الذي حـيث الصالحـيات وا
كـان فيه صالح في طهران يلتقي بالـقادة االيراني فان رئيس الوزارء عادل
هـدي كان في علـوة الرشيـد للخـضار جنـوبي بغداد. نـقول باخـتصار عـبد ا
بـان قضية العالقة مع ايران واميـركا هي القضية التي يتـحدد عليها مصير
الـعـراق وان رئـيس احلـكـومة يـجب ان مـسـؤوال عـنـهـا او مـنـسـقـا تـمامـا مع
رئـيس اجلمهوريـة في حتديد التـوجهات حول كـيفية الـتعامل معـها بخطوات
ـعـروفة لـلمـحـاصصـة والـتنـازع قضت مـدروسة. من الـواضح ان الـظروف ا
بـان يـاتي الى الـرئـاسـات شـخــصـيـات ولـيس زعـامـات. فـصـالح هـو مـرشح
بارك من هدي هـو مرشح الزعـامة الصدريـة ا زعـامة عائـلة طالـباني وعبـد ا
ـرجـعـيــة الـشـيـعـيــة الـعـلـيـا كــمـا ان رئـيس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد زعــامـة ا
احلـلـبـوسي هـو مــرشح عـائـلـة الـكــربـولي الـتي بـنت زعــامـة لـهـا في االنـبـار
عوقات هدي االكثر انشدادا للقيود واحلدود وا والوسط السني. يبدو عبد ا
فـاحلـلـبــوسي يـتـحــرك بـنـشــاط واضح ويـقـوم بــزيـارات داخـلـيــة وخـارجـيـة.
صـحيح انه يـواجه االن ازمـة تخـصـيص مبـالغ عـاليـة كـمخـصـصات اليـجار
الـنواب وهـو امر اثـار حنق اجلـمهـور لكـنه يتـحرك ويـتعـلم. اما بـرهم صالح
فـهـو االكثـر قـدرة حـتى االن عـلى الـتـحـرر من الـقـيـود فهـو يـتـحـرك بـطـريـقة
تـوحي بدور اكبر بـكثير من الـدور التشريفـي الذي وضعه النـظام السياسي
ـنصب رئيس اجلمـهورية. ولـكن ما الذي تعـنيه النـظم والقيود في بـلد يدعو

في اجلميع لالتزام بالدستور بينما يتبادلون االتهامات بخرقه. 
سـؤوليـات مـهم جدا من اجل ان يـفـهم الراي الـعام وضـوح الصالحـيـات وا
مـا يجري. فـرئيس الـوزراء ليس موظـفا بل هـو مسؤول عن جنـاح العراق او
فـــشــلـه في جتـــاوز الــوضع الـــذي هــو فـــيه كـــمــا انـه مــســـؤول عن االجتــاه
االسـتراتيجي لـلبلـد. ووقضية وضع الـعراق ب امـيركا وايران هي الـقضية
االهم اذ ان واشـنطن وطهـران هما الـقوتان صـاحبتـا النفـوذ والتاثـير االكبر

على العراق ومصيره.   
هـدي غارقـا في تفـاصيل يـجب ان يصـدر بشـانها يـبدو الـسيد عـادل عبـد ا
االوامـر والــتـوجـيــهـات ال ان يـنــزل الـيـهــا في خـطـوات
اسـتعراضية اعالمـية غير ناجـحة. بينمـا يبدو الرئيس
بـرهم صـالح مـحـلـقــا في جـولـته الـعـربـيـة-الـفـارسـيـة
ثال لـلعراق وسياساته ومـستقبله وهو مـقدما نفسه 

امر ليس دقيقا ولكنه ناجح. 


