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من مـخـاطـر التـصـعـيد والـتـوترات
مـطـالـبـا ـنـطــقـة) الـتي تــشـهـدهـا ا
الــــقــــادة الــــعـــراقــــيــــ والــــقـــوى
الــسـيـاســيـة إلى (وقــفـة حــقـيــقـيـة

وعاجلة لتدارك تلك األزمة).
وأشــار إلـى أن (الــعـراق لـن يــكـون
ـنـأى عن أي تـصـعـيـد بـ إيران
تـحدة وأن مـا يحصل والواليـات ا
سـيــمـنـح فـرصــة جـديــدة لإلرهـاب

.( وداعش في الظهور مجدداً
موضـحا ان (الـعراق لم يـؤد الدور
ــنــتــظــر مــنـه جتــاه الــتــحــديـات ا
ـنطقة والتطـورات التي تشـهدها ا
رغـم أن الـفـرصـة مـا تـزال سـانـحـة
ألن يـــتــحـــمل مــســـؤولــيـــاته الــتي
نطقة توازي حجمه ومكـانته في ا
ـواقف وإيـجـاد من خالل تــقـريب ا
حـلــول تـضــمن األمن واالسـتــقـرار

نطقة أجمع).  لشعوب ا
رأى عضـو جلـنة الـعالقات بـدوره 
ـــانـــيـــة فـــرات اخلـــارجـــيـــة الـــبـــر
الــتــمـــيــمي أن الـــعــراق ســـيــكــون
اخلــاســـر األكــبــر فـي حــال انــدالع
صـــــراع مــــســــلـح بــــ امــــريــــكــــا
عــادا أن الــعـــراق يــقع في وإيــران
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(حـــــواراتــــــنـــــا مـع  دول اجلـــــوار
والــبــلـدان الــعــربـيــة واالقــلـيــمــيـة
واالوربية تصب في هذا االجتاه).
وشـدد صـالح  عـلى (أهـمـيـة تـبـني
احلـوار اجلاد والـبنـاء حلل جـميع
ـشتـركـات على ـشـاكل وتغـلـيب ا ا
اخلالفـــات والـــنـــأي عن ســـيـــاســة

احملاور). 
wÐ—Ë« ÕUOð—≈

مـن جــهـــتـــهم أكـــد ســفـــراء الــدول
االوربـية الـثالث ارتيـاحـهم لتـطور
العالقات مع العراق وسعي دولهم
مـشيدين لتـرسيخ وزيـادة التـعاون
ـتـوازنـة بـالـســيـاسـة اخلـارجــيـة ا
لــلــعــراق والــدور الــذي يــؤديه في
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بــحث رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم
انيا صالح مع سفراء بريطانيا وا
وفـــرنـــســـا لـــدى بـــغـــداد تـــعـــزيـــز
ـنـطــقـة وضـرورة االسـتـقــرار في ا
ـــــشـــــكالت تـــــبـــــني حـــــوار حلل ا

الراهنة. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(صــالح اكــد خالل الــلــقــاء حـرص
الـعراق عـلى اقـامة عـالقات تـعاون
مـــتــوازنــة مـع جــيــرانـه واشــقــائه
ــا فـي ذلك الــواليـات واصــدقــائه 
ـا يـعـزز األمن ـتــحـدة وايـران و ا
واالستـقرار واالزدهـار االقتـصادي
واضـاف ان ـنـطـقــة والـعـالم) فـي ا

قلب الصراع ب البلدين. 
وقال التميمي في تصريح امس إن
(انــــدالع أي صــــراع مــــســـلـح بـــ
تحـدة األميركية وإيران الواليات ا
فـــســيــكــون الــعــراق هــو اخلــاســر
ـنــــــــطـقـة كـونه يـقع في األكـبـر بـا
قــلـب الــصـــراع والـــعــاصـــفـــة بــ

.( الطرف
ولـفت الى ان (هـنـاك حتـركـات غـير
طــبــيـــعــيــة تــقــوم بـــهــا واشــنــطن
وطـــهـــران من خالل حتـــريك ســـفن
وبــــــــطــــــــاريـــــــــات صــــــــواريـخ في
اسـتعـدادات متـبـادلة تـنذر بـصراع
مــســـلـح أو عــلـى األقل الـــتـــهـــديــد
بــالـصــراع). واوضح الـتــمـيـمي ان
(الــعــراق لـديـه مـصــــــالح مــــع كل
طــرف من أطــراف الــصــراع ســواء
كـــانـت مـــصــــالح اقـــتــــصـــاديـــة أم
سياسية أم غيرها).وتابــــــع (نحن
بــحــاجــة إلـى اســتــغالل كل أوراق
ــــــــشــتـركـة ـصــالح ا الـضــغط وا
مــــــــع تـــلك الــــدول لـــضـــمـــان وأد
الفتـــــــنة بـــــــ الـطرف أو األقل
إبـعـاد الـعـراق عن حــلـقـة الـصـراع

وتقليل الضرر).  UI¡∫ رئيس اجلمهورية خالل لقائه بسفراء اوربي
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كـما مـحـيطـيـه الـعربـي واالقـلـيمـي
ـسـاهـمة جـددوا رغـبة دولـهم في ا
واغـتــنــام فـرص بــإعـمــار الــعــراق
االستـثمار امـام الشركـات االوربية
واشاروا تطلعة للعمل في البالد ا
 الى تـطــابق وجــهـات الــنـظــر بـ
نـطقة اجلانـب بـشأن األزمـة في ا

واهمية نزع فتيلها.
وجــرى خالل الــلـقــاء اســتــعـراض
تـطور الـعالقـات ب الـعراق ودول
االحتــاد االوربي وســبل اسـتــمـرار
الى الــتـعــاون في جـمــيع اجملـاالت
جانب بـحث تطـورات االوضاع في
نطـقة في ظل التـوتر احلالي ب ا
ـــتــحـــدة االمـــريــكـــيــة الــواليـــات ا
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أكـدت الـلـجنـة الـقـانـونـيـة الـنـيـابـية ان
احلــــكـــومـــة أرســــلت تـــعــــديل قـــانـــون
انــــتـــخـــابـــات مـــجــــالس احملـــافـــظـــات
واألقـضــيـة إلى مـجـلس الـنـواب.وقـالت
ـاس فاضل في تصريح عضو الـلجنة أ
امس ان (احلكومة ارسلت القانون الى
قترح وصل الى مجلس النواب وهذا ا
الــلـــجــنــة الـــقــانــونـــيــة). واضــافت ان
ـقـترح بـاالضـافة (الـلـجنـة تـدرس هذا ا
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا الى مــقــتـــرحــات ا
ـســتـقــلــة لالنـتــخــابـات ومــقـتــرحـات ا
ـــان وســتـــقــوم بـــجــمـع كل هــذه الــبـــر
قترحـات في قانون موحـد النتخابات ا
مـــبـــيـــنـــا ان مـــجــــالس احملـــافـــظـــات)
(الـتـعـديالت الـتـي طـرحـتـهـا احلـكـومـة
تــمـحــورت حـول آلــيــات الـعــمل وطـرق
ـتـعـلـقة انـتـخـاب احملـافـظـ واالمـور ا
مـسـتـبـعـدا بـحـل مـجـالس احملـافـظـات)
(إجــــراء االنـــتــــخـــابــــات خالل الــــعـــام
الفتـا االنـتبـاه الى ان (كل هذه احلالي)
ـقــتـرحـات حتــتـاح الى وقت لــلـقـراءة ا
االولى والثـانيـة والتـصويت لـذا جميع
االمــور تـتــجه الى تــأجــيل انــتـخــابـات

قبل). مجالس احملافظات الى العام ا
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ونـفى رئـيس جلـنـة الـنـزاهـة الـنـيـابـيـة
هشـام الـسـهيـل االنبـاء الـتي تـناقـلـتـها
ـــواقـع بـــشــــأن بــــيع وشـــراء بـــعـض ا
متوعدا ـان رئاسـات اللجان داخـل البر
قاضاة مطلقي مثل هذه الشائعات. 
وقــــال الــــســــهــــيل في بــــيــــان امس ان
واقع (االخـبـار التي تـنـاقلـتهـا بـعض ا
بــشــأن بــيع وشـراء رئــاســات الــلــجـان
ـــــــــان عـــــــــاريـــــــــة عن داخـل الـــــــــبـــــــــر
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مـجــلس الـنــواب والـدائــرة الـقـانــونـيـة
لـلـتـحـقـيق بـأحـاديث تـشـيـر الى حاالت
بـيع وشراء لـرئاسـات جلان نـيابـية من
عدت بـينـها جلـنـة مهـمة جـدا. بدورهـا 
عضـو اللـجنة الـقانونـية النـيابيـة بهار
محمود الـدعوى القضائـية التي أقامها
ـهـدي ضـد رئــيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
ان مـحمـد احللـبوسي غـير رئـيس البـر
قانـونية. وقـالت محمـود في بيان امس
ـهدي إن (الـدعـوى الـتي رفـعـهـا (عـبـد ا
على احلـلبـوسي بشأن تـبعـية الهـيئات
ـسـتـقـلـة ـسـتـقــلـة وخـاصـة الـهـيـئـة ا ا
لالنـتـخـابـات بـأن تـكـون هـذه الـهـيـئات
تابعة للسلطة التنفيذية أي للحكومة و
ــفـروض عـلى احملــكـمـة االحتـاديـة أن ا
مـشيـرة الى ان (هذه تـرد هذه الـدعوى)
الـدعــوى يـجب أن تــرد ألنـهــا مـخــالـفـة

واضــاف (رئــاســة الــلــجــنــة الــصــحــة)
ــــــكــــــون ســــــتــــــكــــــون مـن حــــــصــــــة ا
واقع وحـذر السـهـيل (جمـيع ا الـسني)
الفتاً إلى أنه التي تنـشر اخباراً كـاذبة)
(سـيـقـاضي من يـطـلق هـذه الـشـائـعـات
مـــســـتــقـــبال وأن هـــذا حتـــذيـــر اخـــيــر
الصـحاب االجـندات الـتي تـريد الـتاثـير
عـلى عـمل الـلـجـنـة),وتـابع أن (الـلـجـنـة
االن بــصــدد فــتح مــلــفــات مــهــمــة جـدا
ـدة قـصـيـرة من تـشـريع واسـتـطـاعت 
قــانـون اسـتـرداد امــوال الـعـراق وتـمت
قراءة قوان اخـرى قراءة اولى وثانية
فــــضال عن تــــضــــيـــيـف عـــدد اخــــر من
ـسـؤول فـي مؤسـسـات الـدولة وهي ا
تـعــمل من أجل مـحـاربـة الـفـاسـدين في
جميع مـفاصل احلكومـة). وكان النائب
عن تيـار احلكـمة جـاسم بخـاتي قد دعا

للـمادة 102 من الدسـتور والـتي تنص
عـــلى أن مــفــوضــيـــة حــقــوق اإلنــســان
واالنــتــخــابــات وهــيـــئــة الــنــزاهــة هي
هـيئـات مسـتقـلة تخضع لرقـابة مـجلس
الـنـواب ويـنـظم أعمـالـهـا بـقـانون أي أن
هـذه الـهـيــئـات لـيـست تـابـعــة لـلـسـلـطـة
الــتـنـفـيــذيـة وال لـلــسـلـطــة الـتـشــريـعـيـة
ان كون أحد ولكنها تخضع لـرقابة البر
ولــكن هـذه اخـتــصـاصـاتـه هـو الــرقـابـة

الهيئات تعد مستقلة ماليا وإدارياً). 
 U½UOÐ Y¹b%

مـن جـــهــة اخـــرى اعـــلـــنت مـــفـــوضـــيــة
االنــتــخـابــات عــرض ســجل الــنــاخــبـ
ـــرحـــلـــة الـــطـــعن من قـــبل االبـــتـــدائـي 
.وقال رئيس االدارة االنتخابية الناخب
ـفـوضـيــة احـمـد رحــيم بـشـارة في فـي ا
بيان امس إنه (بدأت مدة عرض السجل

االبتـدائي على الـناخبـ لغـرض الطعن
فيه وفي حال االعتراض عـلى معلوماته
مـن خالل زيــــارة مـــراكـــز الــــتـــســــجـــيل
ـــنــتـــشـــرة في الـــعـــراق لـــكي تـــتـــخــذ ا
ــفـوضــيـة االجــراءات الــكـفــيــلـة بــهـذا ا
مـؤكـدا (انـتـهـاء عـمـلـية حتـديث الـشـأن)
حـــيث افـــتـــتـــحت ســـجل الـــنـــاخـــبـــ 
ـفـوضـيـة 906 مـركــزاً في احملـافـظـات ا
كافة عدا اقليم كردستان).وتابع ان (هذا
االجــــراء يـــأتـي من اجـل فـــسـح اجملـــال
للـناخـب لـتحديث بـيانـاتهم وتـصحيح
علومات البايومترية االخطاء وادخال ا
لـلـبطـاقـة االلـكـتـرونـيـة بـنـوعـيـهـا الـعام
ــفـوضــيـة واخلــاص).مــنـوهــاً الى ان (ا
استـحـدثت مراكـز مؤقـتة لـلنـازح في
ــنــاطق الــتي نــزحــوا الــيــهــا بـســبب ا

العمليات االرهابية). 

جاسم بخاتي 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6350 Wednesday 15/5/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6350  االربعاء 10 من رمضان  1440 هـ 15 من آيار (مايو) 2019 م

U ½d Ë UO½U*√Ë UO½UD¹dÐ ¡«dHÝ l  Y×³¹ ` U

WIDM*« w  —«dI²Ýù« e¹eFð

احمد رحيم بشارة بهار محمودهشام السهيل

Í—«dD{≈ nÒ uð bFÐ s¹dLŠ WD×0 W UD « bO uð ·UM¾²Ý≈
 ÊU e « ≠ v U¹œ

اســــتــــانـــفـت مـــحــــطــــة حـــمــــرين
الـكـهـرومائـيـة في مـحافـظـة ديالى
تـولـيـد الـطــاقـة الـكـهـربـائـيـة بـعـد
تـوقف اضـطـراري نـتـيـجـة جتـاوز
ـــاء الـــضـــاغط احلـــدود عــــمـــود ا
الــتـشـغـيـلــيـة الـتـصـمــيـمـيـة.وقـال
ـتـحــدث بـاسم خـلــيـة األزمـة في ا
احملـافـظـة عـلي احلـجـيـة في بـيان
امس ان (احملـــــطــــة أســــتـــــأنــــفتْ

التوليد بواقع 23 ميكاواط).
مـشــيـراً الى ان (االنـتـاج كـان 47
مــيـكــاواط في الــســاعــة قــبل يـوم
الــــتـــوقف). وأضــــاف ان (إطـــفـــاء
وحـــدات الــتـــولــيـــد جــاء بـــســبب
اء الـضاغط جتـاوز قيـمة عـمـود ا
احلدود التشغيلية التصميمية). 
وتـشــهـد مــحــافـظــة ذي قـار خالل
ــقــبل دخــول الــوحــدتـ ايــلـول ا
االولـى والـــثـــانــــيـــة في مـــحـــطـــة
ركبة التي تنفذها شركة التوليد ا
فيـما جـنرال الـكتـريك الى اخلدمـة
طالبت احملافظة بإنشاء مـحـطـات
جـــديـــدة ضـمــن مـذكــرة الـتـفاهم
ـانيـة.وقال مع شـركة سـيمـنس اال
ركبـة في احملافظة مدير احملـطة ا
مـــوفق الـــســـهـالني في تـــصـــريح
امـس ان (الـــــعـــــمــل مــــســـــتــــمــــر

ـــحـــطــة بـــمـــشـــروع تـــنـــفـــيـــذ ا
حـــيـث تـــجـــاوزت نــسب االجنــاز
اذ سـيـتم تــشـغـيل ـئــة الى 40 بـا
الـوحدتـ األولـى والثـانـية بـداية
قبل بطاقة  250ميغاواط ايلول ا
مــــا ســــيــــســـهـم في حل جــــزء من
الـــــنــــقـص بــــانـــــتــــاج الـــــطــــاقــــة
مـــشـــيــرا الى ان الــكـــهـــربــائـــيــة)
(االعــــــــمـــــــــال فــي مــــــــشـــــــروع
ــــحــــطــــة مــتـــواصـــلـــة الكـــمــال ا

الوحدت الثالثة والرابعة).
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مــؤكــدا ان (مـــدة تــنــفــيــذ الــعــقــد
لــلـــوحــدات االربع هي  21شــهــرا
ومـدة الـعــقـد بـالــكـامل مع الـدورة
مـوضــحـا ان ـركــبـة 34 شــهــرا) ا
ــــشـــروع يــقع مــقـــابل مــحــطــة (ا
الــنــاصــريــة احلـراريــة لــقــربه من
ــيــاه وخـــطــوط الــغــاز مـــصــادر ا
الفـــتـــا الى ان والـــنـــفط والـــنـــقل)
750 (احملـــــــــــطـــــــــــة تـــــــــــوفـــــــــــر 
وتــابع الــســهالني ان مــيـغــاواط)
(مــحـطــة الـنــاصـريــة الـحــراريـة
مـتـقـادمة بـعـمـر تــجـاوز 40 عـاما
وقــد بــدأت االعــطـال والـتــوقـفـات
ـركـبـة بالتزايد اما محطة الغاز ا
فــــهـي مــــصـــنـــعــــة مـن شــــركــــة
جـــنــــرال الـــكــتـــريك االمـــيــركـــيــة

عروفـة بإنتاج وحــدات الطاقة) ا
مــبــيـنــا ان (الــشــركــة لــلــمــقــاولـة
الـــثــانـــويـــة هـي شـــركـــة انـــكــل
الـتـركــيـة وقـد نفـذت هذه الشركة
 7مشاريع في العراق). فيغضون
ذلك اعلن مدير فـرع توزيع كهرباء
مـيــسـان احـد تــشـكـيالت الــشـركـة

الـعـامـة لـتـوزيـع كـهـربـاء اجلـنوب
عـن إدخــــال مـــــحـــــولــــة الـــــقــــدرة
الـتحـويلـية الـرئيـسة اجلـديدة في
مـحطـة الـيرمـوك الـثانـوية 33/11
كي. فـي  . وقـــال مـــديـــر الـــدائـــرة
جــاسم راضي فـي بـيــان امس  أن
(مـحولـة القـدرة  شـرائهـا ضمن

خــطــة الــشــركــة الــعــامــة لـتــوزيع
كــهـربـاء اجلــنـوب لـعـام 2018 من
اجل فك االختناقات احلاصلة على
واضاف محطة الـيرموك الثـانوية)
ان (احملــطــة تــغــذي مـنــاطق وسط
مـدينـة العـمارة ومـنـها الـتجـارية).
وتــدرس وزارة الـــكــهـــربــاء خـــطــة

لـنــصـب الـــوحــدات الــشــمــســيـة
عــــــــــــــلــى أســــــــــــــطــح الـــــــــــــــدور
ــــؤســــســــات الــــحــــكــــومــــيــــة وا
لالعـــتـــمــاد عـــلـــيـــهــا لـــتـــوفـــيــر

الــطــاقــة.
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 واشـار الـوزيــر لـؤي اخلـطـيب في
تصـريح امس ان (الـــوزارة تدرس
مــشـــروع  اســـتـــخــــدام الـــطـــاقـــة
ــتــجــددة والـــنــظــيــفـــة لــتــولــيــد ا
اذ  اطالق حــزمـة مـن الــكـهــربـاء
ــشــاريـع االســتــثــمــاريــة لـبـنـاء ا
مـــحــطـــات شــمــســـيــة بــــعـــدد مـن
ــحـافــظــات لـتــولــيـد نـحو 750 ا
الفـــتــــا الى (اعـــداد مــــيـــــغــــاواط)
شروع بنامجـا متكامال لتـشجيع ا
اضـــافــــة الــى نــصـب الــــوحـــدات
ــــؤســـــســــات الـــشــمـــســـيــة فـي ا
ــا سـيـسـهم  ذلـك الـــحــكــومــيــة 
بـتـوفــيـر الـكــهـربـاء لـلمسـتفيدين
بــــأســـــعــــار زهـــــيــــدة اضـــــافــــة
ــــنــــظـــومــــة بـــطـــاقــات لـــــرفـــــد ا
وتـابع ان (انـتاج الـطـاقة اضـافيـة)
فــي الـــــــــــبــالد جتـــــــــــاوز 15 ألـف
مــــيــــغــــاواط مـــقـــارنــة بـ 11 ألف
مــيـغـاواط لــلـمـدة ذاتــهـا من الـعـام
واطن ـاضـي ما يتيح جتهيز ا ا

20 ساعة يوميا ). 

فرات التميمي اياد عالوي

وايــــران.  ودعـــا رئــــيس ائــــتالف
الـــوطــنـــيـــة ايـــاد عـالوي الـــقــادة
الـعــراقـيـ إلى لـعب دور حـقـيـقي
جتـــــاه األزمـــــة الـــــتـي تـــــعـــــصف
مشيراً إلى أن العراق لن نطقـة با
نـأى عن أي تـصعـيـد ب يـكـون 

تحدة. إيران والواليات ا
œbM¹ ÍËöŽ

وقال مـكتب عالوي في بـيان امس
إن (عـالوي نـدد بــالـتــعـرض الـذي
ــيــاه طــال عــدداً من الــســفن في ا
داعــيــاً الــدولـــيــة قــرب اإلمـــارات)
ـتحـدة الى (إجـراء حتـقيق األ ا

سريع وحاسم بهذا الشأن).
وأضاف عالوي (سبق وان حذرنا
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تصـلني بـإستمـرار رسائل من الـقراء عن ما أكـتبه في عـدد كثـر من الصحف
العـربية من مواضيع مختـلفة أو مواد أدبية قصـيرة  كما أن مواقع التواصل
ـبـاشـر مـعـهم  ومـا أدركه أن الـفـجوة في اإلجـتـمـاعي أتـاحت لي الـتـواصل ا

ا يدور من حولنا .  فجوة الوعي واإلدراك  إتساع مخيف 
ما يـأتيـني عبـارة عن خلـيط غيـر متـجانس وليـس له ال لون وال طـعم وال رائحة
ـاء  شباب بعمر الزهور ال يعرفـون كتابة نص قصير إال وفيه كم هائل من كا
األخطـاء اإلمالئيـة والـنحـوية  آراءهم صـادمـة وكثـير مـنهـا خـاطئـة بل ال تمت
بأي صـلة للواقع  وعـند أول مواجـهة جتدهم ب االتـهام والتـخوين أو الهرب

واالنسحاب . 
نـاهجنا الدراسيـة التي نقدمها أن ما جنده يـطفو على السطـح هو نتاج أكيد 
ـعــلـومـة ــنـافــسـة وزرع اإلبـداع والــبـحـث عن ا لـهم  والــتي تـخــلـو من روح ا
الصـحيحة  وقنوات فضـــــــائية تبث عـلى مدار الساعة السواد األعظم منها
ا يـاهم بـتلـوث الـعقل والـنفس مـعـا كتـقد يـقـدم كل ما هـو هـابط وسخـيف 
أصـوات نـشــاز عـلى أنــهـا غـنــاء وفن  بـرامـج عن األبـراج والـطــبخ وتـفــسـيـر
األحالم  وقنـــــــوات لعالج الضعف اجلنسي  وقنوات عن األبراج والسحر
ربـوط وجلب احلبـيب  وغيرهـا من اخلزعبالت  أمـا من ناحـية القراءة وفك ا
وهـنـاك من يقـرأ مـا يتـم كــــــتـابـته من على فنـحن أقل شـعـوب األرض قراءة 
مـواقع الـتــواصل اإلجـتـمـاعـي والـتي جـزء كـبــيـر مـنـهــا عـبـارة عن دس الـسم
بـالـعسل . إتـساع هـذه الفـــــــجـوة يجـعلـنـا نقع فـيهـا  ونـحن جنـاة وضحـايا
بـنفـس الوقت جــــــــناة ألنـنا لم نـقدم لـفئـات الشـباب مـقومـات ثقـافيـة وفكـرية
تمأل عـقولـهم وضحـايـا ألننـا كل يوم نـدفع ثمن قـلة الـوعي واإلدراك الذين هم

فيه .

انــتـشـر الـفـسـاد فـي الـبالد حـتى امـسى ثــقـافـة سـائـدة وسـلــوكـا يـتـفـاخـر به
فـسدون وغوال تتضامن اركانه وشخوصه لسحق كل  من يحاول  التصدي ا

له بالفعل او القول.
فسـدين ونقولـها بصراحـة ال تعرف اجملامـلة طبيـعة وبيئة  ولعل مصـدر قوة ا
الـتـظـام الـسـيــاسي والـذي سـمح بـهــيـمـنـة قـوى مـحــددة عـلى مـقـدرات الـبالد
وتـقـاسم  مـوارد الدولـة ومـنـاصـبهـا  وكـانـهـا غنـائم حـرب كل حـزب له حـصة
مــعــيـنــة من الــوزارات والـدرجــات اخلـاصــة تــسـعى لــتــحـويل مــوارد الـوزارة
وسيـاساتهـا لصـالح  كتـلة وجمـاعة الـوزيرومن يـحاول عدم االذعـان  لوطـنيته
ولهـذا غابت الستـراتيجـية الوطنـية لتـنمية ومهنـيته سيـحارب بشتى الـوسائل 
العراق واسـتثمـار  الطاقـات احلقيـقية البنـاء الشعب بـعد ان استـحوذ انصار
ناصب الكـبيرة والوظـائف الصغيـرة وقادنا ذلك الدارة الدولة االحزاب عـلى ا
ـوازنات في اختـيار الوزراء وتـعي الـسفراء ـؤهالت با هارات وا باضـعف  ا
لفات الفساد فوضيات  وخـداع الراي العام بالتـداول االعالمي  والهـيئات وا
شـتـرك لالتهـامـات وبهـذا تـبقى والـتفـاهم خـلف الـكوالـيس لـغلـقـها بـاالطـفـاء ا
الديـناصورات الكبيرة تسرح وتمرح تنـمي ثرواتها ونفوذها هي ومجموعة من
ـقاولـ والسـمـاسرة  واالنـتهـازيـ الذين يـوفرون الـغـطاء لـلعـقود ـافـيات وا ا
واالستثـمارات الـفاسدة الـتي تضخم ثـرواتهم وتـعرقل خطط الـتنمـية البـشرية

احلقيقية.
ـكـاتب ـهم هـو هل نـسـتـطـيع ان  جنـتث الـفـسـاد عـبـر الـهـيـئات وا والـسـؤال ا
شكلة وليس واجملالس اخملـتصة في ظل سلطة تـشريعية اصبـحت جزءا من ا

وسيلة فعالة لبناء الدولة ومحاربة الفساد  ...?
ان الـسلـطة الـتنـفيـذية والـقضـاء يواجـهان   االن اشـكالـيات وضـغوطـاً رهيـبة
عـند مـحـاولـة التـصـدي لـلحـيـتـان الكـبـيـرة التي تـغـذي الـفسـاد وحتـمـيه باسم
ـظلـومـية والـظـروف االمـتيـة واالسـتحـقـاقات ـقراطـيـة وشعـارات الـدين وا الـد
االنـتـخابـيـة...ونـعتـقـد ان البـرنـامج احلـكومـي الطـمـوح ال يكـتب له الـنـجاح اال
بكسـر اجنـحة الـفسـاد واشاعة ثـقافـة بديـلة عن سيـاسة االسـتحـواذ باخلداع
واالحـتـيـال  وضـرورة وجـود جهـاز قـضـائي مـسـتـقل وقـويً  يـسـتـنـد لـقـوان
نـظمات سـؤول  وقـادة النـقابـات وا واضحـة وصارمـة تمـنع النـواب وكبـار ا
نـصب لـتحـقيق قـاوالت واالستـثمـارات واسـتخـدام ا ارسـة التـجـارة وا من 
ـدني مــكـاسب شـخـصـيــة او حـزبـيـة...والبـد من تــطـهـيـر مـنـظــمـات اجملـتـمع ا
ـفــسـدين لـتـكـون قــوة حـقـيـقـيـة والـنـقـابـات واالحتــادات ووسـائل االعالم من ا
ستـقلة والـنزيهة ولـيس وسيلة لـالبتزاز ومنـاصرة الفسـاد والتكسب للرقـابة ا
ـشـروع....عـلـيــنـا ان نـضـرب فـعال   بـشـجــاعـة وبـيـد من حـديـد اوكـار غـيـر ا
تلك القدرة للتميـيز وازاحة االقنعة التي يرتديـها البعض لتنفيذ الفسـاد وان 

ـريـبـة بـالـضـحك عـلى الـوزراء ومـا فوقـهم مـخـطـطـاتـهم ا
والــتــحــالف مع شــلــة فــاســدة من الــنــواب لــتــحـقــيق
اهدافـهم واالسـتـمـرار في مـناصـبـهم ومـاخـفي كان
ــتــلك االرادة واالدارة احلـــكــيــمــة اعــظم...! حـــ 
سنـهزم الفسـاد وتنتعش الـبالد ولسان حالـها يقول

ال يصح اال  الصحيح

كـمـا للـعلم مـجانـ  كـلمـا جنـوا  زودوك بنـظريـة  او اكـتشـاف نافع  وكـما
لـلشـعـر مـجانـ  كـقـوله تعـالى:" ائـنـا لـتاركـوا آلـهـتنـا لـشـاعر مـجـنون"//33
الصـافات  وكمـا للفـلسفـة مجانـ  كلـما جنـوا اجادوا في تبـويب األحكام 
والقـواعد  والنظائر  واألضداد واألشتات  واألطراف  وبيان الشذوذ  من
ـوافق وكمـا لـلنـحـو مـجانـ  كـلمـا جـنوا  ابـتـدعوا قـاعـدة نحـويـة جمـيـلة ا
ـغفـلـ كـقـول الـقائل: شـذبت الـلـسـان  وقومـت البـيـان  واخـرى أضـحـكت ا
(مالكـم تكـأ كأ عـلي  كتـكأكـئكم عـلى ذي جنـة  افرنـقعـوا)  وكمـا للـسحر
مـجـان كـلـما جـنـوا خدعـوا الـناس أكـثـر وكمـا لـلرقص مـجـان  يـرقـصون
ـوتى  اسـتـجـابـة خلـرافـة ورثـوهـا عن آبـائـهم  ظـنـا مـنـهم انـهـا حـول جـثث ا
تقـربهم من آلهتهم وكـما للعـطاس مجان  اذا عـطس احدهم  افزع اجلن

 وهو في بـطن امه  وكما لقصات الشعر مـجان  يرون في الشعر صلعا 
وفي الصـلع شعرا اقول كذلك للسـياسة مجان  ومن ابـرز مجان سياسة
تلكه من جـنون  غلب الضفادع على السالحف  ا  هذا الـقرن  هوترمب 
واألسـمـاك عـلى احليـتـان  والـنـمل على الـفـيـلـة  واجلحـوش عـلى الـوحوش 
دمر واألوهام على العقول وو.. الخ رجل استعراضي من الطراز الطرزاني ا
 مرة يـلتقي بـولده (كيم)  ثم يـتركه ويـطير إلى بـلده تاركـا وجبة غـذاء دسمة
يـأكـلهـا االنتـظـار  مرة يـغوص فـي مسـتنـقع سـوريا حـتى أذنـيه  ثم ينـسحب
مبـاشرة  وهاهو يرسل األساطيل الى اخللـيج  للضغط على ايران وشعاره
ـا شـعـاره احلـلـبـة واحلـلب  والـغـلـبـة والـغـلب  كـلـما من كل هـذا احلـلب  ا
نـافع.. اخلليج منطقة زيد من ا اوغل في وحل السـياسة  ومستنقـعها طلب ا
غـنـية بـالطـاقـة  فهي في نـظـر ترمب  مـنطـقـة دسمـة  وهـو جائع اليـشبع من
حديـد وفوسفـات  وال يرتوي من نـفط ومشـتقات  كـأنه في  هذه القـضية من

جيـــاع افريقيا  كلما سألوه : هل شبعت ?  
زيج  وليس لي من مطبخ سوى اخلليج ترمب زيد  وا أجاب مازلت اطلب ا
من مجان السياسة  ولكنه عاقل في استخدام الشر  ومجيد في استخدام
ـنصـوص  علـيهـا في كتـاب (احلالـبون واحملـلوبون) طرق احلـلب وقواعـدها ا
ولو كـان مخـبوالً كـما أظن لـطرد  لكـنه يعـرف من أين حتلـب أبقار الـعالم في
ــزيـد.. في قــطـيع الــيــوم! وكـيف تــعـاقب الــبــقـرات الــتي تـمــتـنـع عن إغـداق ا
حـسـابـات تـرمب هـذه الــبـقـرة افـضل من تـلك  ولـيس هـذه الـدولـة أفـضل من
تلك.. يـهون عـلينـا  اذا ظل ترمب مـجنـون سياسـة  لكن األخـطر  اذا حتول

الـى مــجــنـون حــرب; ألنـه حــيــنــئــذ ســيــحــرق األبــقـار
والعـلف مرة واحدة  فـيتحول احلـليب الطازج إلى
رمــاد  وحــيــنــهــا التـــنــفع عــبــارات : (والت حــ
مـناص سبق الـسيف  الـعذل  رجع بخـفي حن
 ذهب لــيـأتي بـالـصــوف فـجـاء مـحــلـوق الـشـعـر

وجزيناه جزاء سنمار..).


