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ـتــحـدة ان تـعـلـب دورا في حتـقـيق ا
ذلك االستقراربعيدا عن التوترات).
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الفتا الى ان (احللـبوسي يسعى الى
ـصــالح الــعـراقــيــة ضـمن حتــقـيـق ا
وتــابع حـامـد ان مـبــدأ الـعـراق اوال)
(الـزيـارة سـتـشـمل ايـضـا الـلـقـاء مع
ــعـــاهــد الــدراســة في الـــبــاحــثــ 
ـــعـــهـــد احلــوار اشـــنـــطـن وكــذلـك 
االمـــريـــكي اضـــافــــة الى اجلـــالـــيـــة

وجودة هناك).  العراقية ا
ووصل احلــلــبــوسي امس الــثـالثـاء

ـــســـتــمـــثـــريـن والــشـــركـــات عـــلى ا
االسـتــثـمـار فـي الـعـراق بــعـد حتـقق
كن ان يـكون النـصر عـلى داعش و
العراق بـيئة حـاضنة لالسـتثمار في
مــبــيـــنــا ان (هــدف الـــوقت الــراهـن)
الــــزيـــارة يــــدخـل ضــــمن تــــطــــويـــر
الـــعالقـــات بــ بـــغــداد وواشـــنــطن
ـتحدة شريك والسيمـا ان الواليات ا
ســتـراتــيـجي مع الــعـراق ســيـاســيـا
وعـســكـريـا واقــتـصـاديـا وســتـتـركـز
باحثات على ما يجري اقليميا في ا
ـكـن    لـلــواليـات ــنــطـقــة وكــيف  ا
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صــوت مــجـــلس الــنــواب عــلى قــرار
فـسوخـة عقودهم لتـحقـيق مطـالب ا
من الـوزارات االمـنـية  فـيـمـا يبـحث
ــان مـحـمـد احلـلـبـوسي رئـيس الـبـر
الذي وصل واشنطن الثالثاء تطوير
الــعـالقــات بــ الــعــراق والــواليــات
ــتـــحـــدة االمـــريــكـــيـــة ســيـــاســـيــا ا
واقـتصـاديـا وعسـكـريـا وحثـهـا على
ـدن دعم جـهـود احلــكـومـة بـاعـمـار ا
ــة داعش. وقــال احملــررة بــعــد هــز
تحــــــدث بأسم رئيس شاكر حامد ا

ــــان لـ (الـــزمــــان) امس ان الــــبـــــــــر
(احللـبوسي وصل الى واشـنطن في
زيــارة رســمـيــة تــسـتــمــر سـتــة ايـام
ـــســـؤولـــ يـــنــــاقش خاللـــهـــا مع ا
االمـريــكـيـ حتــقـيق االســتـقـرار في
ان واضـاف ان (رئيس البر نطقة) ا
سيلـتقي مع نائب الـرئيس االمريكي
وكذلك مع وزيـر الـدفاع بـالوكـالة مع
رئــيـس مــجــلس الـــنــواب االمــريــكي
اضــافـة الى وزيــر اخلــارجـيــة مـايك
بــومـــبــيــو كال عــلـى حــدا فــضال عن
لقائه بغرفة الـتجارة االمريكية حلث

ان . غيـاب النـواب عن جلـسات الـبر
وقال في تغريدة على تويتر امس ان
ـانـيـة االربع ال (نـواب الـدورات الـبـر
يـحـتـرمون جـلـسـات مـجـلس الـنواب
وال اجتـمـاعـات جلانه ولـديـهم اوامر
ان) من رؤسائهم بأضـعاف دور البر

على حد تعبيره.
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طــالـب عـــضـــو اجلـــمـــعـــيــة بـــدوره 
الــوطـنـيــة سـابـقــا مـقـداد الــبـغـدادي
ـــحــاســــــــــبـــة الــنــواب الـــقــضــاء 
ان ـتـغـيـبـ عن جـلـســــــــات الـبـر ا
بــتــهـــمــة االهـــمــال وعــدم الـــشــعــور

سؤولية .  با
وقـــال الــبــغـــدادي في بــيــان تـــلــقــته
(الـزمــان) امس انه (من االمــور الـتي
تـثيـر الـدهشـة عـدم اكتـمـال النـصاب
ــان امس االول في الــقـانــوني لــلــبـر
ـر الـبـلـد بـتـحـديـات طـبـيـعـية وقت 
خـطــيـرة تـتـمــثل بـارتـفــاع مـنـاسـيب
ـيـاه والـسـيـول اجلـارفـة في بـعض ا
احملـــافــــظـــات وغــــرق قـــرى شــــمـــال
الــبــصــرة وإخالء اغــلــبــهــا وخــروج
الـــــــكـــــــثــــــيـــــــر مـن اجلــــــســـــــور عن
داعــــيـــــا الــــقــــضــــاء الى اخلــــدمــــة)
ــتـغــيــبـ (مــحــاســبـة الــنـــــــــواب ا
بــتــهـــمــة اإلهـــمــال وعــدم الـــشــعــور

سؤولية).  با مايك بنس
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ـظــهـره لـلــربــيع مــوقف مـعـي جـعــلــني في حــالـة تــضــاد مـعه  ال أثـق  
(اخلارجي)  وطيب زمانه  وضحكـاته التي تخـــيلهـا البحتري  وشوقي

وغيرهما من الشعراء  ..
قـد أبـدو غـريب االطــوار .. ومـتـشـائـمــا .. لـكـنـني هــكـذا وجـدته .. يـزهق
االرواح  ويـكـره  احلـيـاة  .. فـكـيف لـي أن أتـفـاءل به  وأفـتح قـلـبي له 
وقد فجـعت في مطـلعه بـولدي عـلي  وقد مرت ذكـراه السـنويـة  قبل أيام
ـوصل  قـبل أيـام أيـضـا  فـرحـة احلـيـاة في يـومـها قـليـلـة  وابـتـلع  في ا

اجلديد ..
الربـيع جعـلـني أحتسب مـنه  وأحسب أيـامه الـقلـيلـة عـلهـا تمـر بسالم 
لكن القـدر يقف دون الصـلح بيـننا  واالطـمئنـان اليه ..وها هـو من جديد
ـعـطاء  ويـخـنقـهـا قبل أن يقـتل الـبراعـم الصـغـيرة   ويـقـطع االشجـار ا

تتفتح  وتزهروتثمر  وتعطي ..
ريـحـة   ليـكون اذا أطـفـأ الربـيع أنـواره وغيـر لونـه وطبـيعـته اجلـميـلـة ا

قاسيا ثقيال .. يسحق الورد  ويبغض الفرح ..?..
هو يجيب ..

ما أكثر النـكبات .. نكـبة تلي أخرى  .. كـيف ننسى   وقد حـفظناها عن
ظهر قلب ..? 

من من العراقي ال يتذكر بألم  االيـام الدامية .. ?..كنا نعبر من يوم دام
ـني الـنــفس عـسى أن يـأتي يـوم  يـضع حـدا الى أخـر أشـد دمـويـة   و
عانـاة   لكـننـا نفـاجأ بـيوم ال يقـل  دموية عـنهـا يأخـذ منـا الكـثير لهـذه ا

وكأننا في مأ أبدي ..
دن  قـدمت أنـهارا من الـدمـاء  وكم فقـدنـا من االعزاء  .. وهل كم من  ا
ـدمرة البائسة  ما دام الفساد سلسل أم يواصل عروضه ا ينتهي هذا ا
غا موجودا  وغيـاب الكفاءة في االدارة هـو السائد  والصـراع على ا

قائما ..?..
حـلـقـة مــتـصـلـة مـن الـنـكــــــبـات  ولــكن هل نـخـــــرج مــنـهـا بـدروس كي

تنــــتهي بسرعة ..?..
من جسر االئمة ..الى سـبايكر ..الى الصقـالوية ..  والى سنجار وسبي
االيزيـديات .. والـى الكـرادة ..والقـائـمة تـطول وتـطـول ... وكأن قـدرنا أن
وت نـصـيـبـنـا من هـذه احلـيـاة .... مـوت بـاجلـمـلـة  ودمار كـامل يـكـون ا
ـيــاه .. وأخـرى ال تــزال حتت االنـقــاض والـركـام  لـلــمـدن .. جـثـث في ا

ونفوس متعبة اثقلتها االالم  ...
قـصـة طـويـلــة من الـفـشل ال تـخــتـزل بـاسـتـقـالــة هـذا  ومـعـاقـبـة ذاك من
ـسـؤوليـة عن هذا سـؤول  وتـشـكيل جلـنة هـنـا وأخرى هـناك   ألن ا ا
وت واخلراب محـددة  واضحة  وال حتـتاج الى جلان  واجـتماعات .. ا
سـؤول .. مسـؤولية  تـوزعت ب الـفساد يعرفـها الـعراقي الـبسيط قـبل ا

واالرهاب  وسوء االدارة  وغياب الدولة ...
فالى أين تسير العملية السياسية بعد هذا الفشل  ..?..

ذلك الـسـؤال الــذي طـرحه الــكـثـيـر فـي ردود أفـعـال غــاضـبـة عـلـى نـكـبـة
العبارة  ..

ـوصل  بل  العـراق  كله غرق لم تكن الـعبـارة  هي وحدها غـرقت  في ا
في بحر االحزان  وفي متاهات احليرة  ....

ــوت  لـكي يــعـبـر عـشــرات االطـفـال والــنـســاء راحـوا ضــحـايـا عــبـارة ا
ا  (اكـتـنزوه)  من الفـاسـدون على أجـسـاد ومعـانـاة العـراقـي فـرحـ 

السحت احلرام ..
ـة ال تـخـتـزل بـكـلـمـات  وال  تـعـجـز الـكـلـمـات عن وصف احلـال ... جـر
تداوى اجلروح عـبارات االستـنكار والشـجب واالنشـاء   واقامة سرادق

العزاء  ..
ـوصل شاهـد أخـر  عـلى سوء مواطـنـون وسـياسـيـون  أكـدوا (أن نكـبـة ا
االدارة  وغـيــاب رؤى واضـحــة وصـحــيـحــة لـقـيــادة الـدولــة الـتـي  تـقـاد
ـناصب وتـطـمح أن تـكون هي ـتـناحـرة  عـلى ا جـمـوعة مـن االحزاب  ا
سـيـطـرة عـلى احملافـظـات  كـمـا هي حال الـوزارات  ومـجـلس الـنواب ا

الذي تتــــحكم بقراراته الكتـــل السياسية) ...
مدن  متـعبة .. مـحطـمة  ..  دمرهـا االرهاب .. غـارقة في بحـر االهمال 
زيـد من الـكوارث  ولن وسوء اخلـدمات والـبـطالـة والـفقـر .. ال تـتحـمل ا
واطن بها  تنتـهي معاناتـها  إن لم تفـرض الدولة سـيطرتـها وتعـيد ثقـة ا
وتـكـون دولـة مـؤسـسـات بـحق وحـقـيـقـة  وال تـخـضع لـسـيـطـرة االحزاب
وتـتـخـلص من الـفـاسـدين الـذين يـثـرون عـلى حـسـاب الشـعـب العـراقي 
ـة مسـتـقـرة آمـنة ـعـانـاته .. دولـة مهـمـتـهـا  تأمـ حـيـاة كـر ويـتلـذذون 
لـلـمـواطن   ولـيس أن تــتـهـرب من أداء واجـبـاتـهــا وحتـويـلـهـا الى قـطـاع
لك من الـتجـربة ال بـاي طريـقة  وهـو ال  خاص  يـسعى الى الـربح وا
واالمكانـيات ما يـجعـله قادرا على تـوفيـر حاجات شـعب يئن من احلروب
واالرهـاب والـفـســاد ولـو في حـدهــا االدنى .. دولـة يـنــبـغي ان تـدخل في
ا فـيها الـبسـيطة .. ـواطنـ   أدق التفـاصيل  تـوفر مـختلـف حاجات ا
ـدرسة صعودا دولة تبدأ مـهمتهـا مع االنسان  من الـوالدة واحلضانة وا
الى اجلـامـعـة  ومن ثم الى الـعـمل ..  ومع الـشـارع بـكل مـا يـحـتـاج من
عمل ـواطن وا نظافـة ومجاري وأمن ومـرور أمن  وكهـرباء تلـبي حاجة ا
زرعة ... وهكذا صعودا الى السيادة والدفاع  عنها واخلارجية  ... وا
هــذه هـي مــهـــمــات الـــدولـــة .. تــدخل فـي كل الــتـــفـــاصــيل .. وتـــلك  من

ستحيالت .. ? البديهيات .. فلماذا تكون من ا
واطـنـ وتعـلـيقـاتهم تلك وغـيـرها مـقـتطـفات عـلـقت في الـذهن  من أراء ا
على نـكـبـة الـعبـارة .. وقـد لـفت إنتـبـاهي تـعلـيق ألحـدهم عـلى دور الـدولة
ـواطن وضرورة أن يـكون لـهـا وجود في كل مـفصل العـراقيـة في حـياة ا
من مفـاصل احلـياة مـهمـا كـان صغـيـرا  ويورد أمـثلـة عـلى ذلك  وكيف
حتولت الدولة  في بـعض مراحلـها الى دكاكـ صغيرة بـهيئـة مؤسسات
واطن كل ما يحتاجه استهالكية وانتاجية وخدمية حكـومية  يجد فيها ا
ـادية ا فـي ذلك حاجـات كـمـالـية بـاسـعـار بـسيـطـة في حـدود قـدرته ا  
ــركـزيـة (اورزي بـاك) وشـركـة االجـهـزة يـومـذاك .. عـلى غـراراالسـواق ا
باشر في ا في ذلك دورها ا الدقيقة والشركة االفريقية وغـيرها الكثير 
ـدن السياحية في الـراشدية  ومدينة االعراس وفي السياحة  وإنشاء ا
دن واحملـافظـات االخـرى .. وهكـذا بـالنـسبـة لـلشـركات االنـتـاجيـة التي ا
ناطق   مثل شركة االلبان في باشر في ا فتحت منافذ مباشرة للبـيع  ا
ـرطـبـات  وقس عـلـيـها ابـو غـريب الـتي  تـنـتج مـخـتـلف انـواع االلـبـان وا
مصانع االجـهزة الـكهربـائيـة  واالنشائـية  والـعدد اليـدوية والـسيارات 

نزلية والسكائر واجللود الخ الخ ... ستلزمات ا وا
واطن شركات ومـؤسسات ومنـتجات دخـلت في ارشيف الـدولة وذاكرة ا
 ال تمحى بـسهـولة من ذاكـرة من تعامل بـها وعـاصرهـا  وأصبحت من
ــواطــنــون في وســائل الــتــواصل ــوروث  الــذي كــثــيــرا مــا يــتــداوله  ا ا

االجتماعي .
ـاذا ال تعيدهـا ..?.. وتكون قد رافق ? .. و فلماذا تـغيب الدولـة عن تلك ا
واطن من جــــــشع الطامع حققت جملة أهداف في مـقدمتها  حمايـة ا
 وتأم حاجاته  وتشغيل العاطل والتخلص من استغالل االحــــــزاب
ال العام  والفساد وضعـاف الـنفوس في االستـحواذ والسيطـرة ونهب ا
اليـة للدولة  التي حتـت يافطة االسـتثمار  نـاهيك عن االرباح والعـوائد ا

واطن بصورة خدمات جيدة ..... تعود مرة اخرى الى ا
ا إن جتارب الـشعـوب احليـة تشـير الى أن بـاستـطاعـة الدولـة أن تقـوم 
ـناسب بـدأ الرجل ا واطن وامـنه وتقـدمه عنـدما تعـمل  يحـقق سعـادة ا

ناسب .. كان ا في ا
باختصار شديد ... الدولة حتتاج الى مسؤول بدرجة ( قدوة ) في كفاءة
ــهـنــيــة .. إذا حتـقق االثــنـان يــكـون االعــجـاز في  الـضــمـيــر والـكــفـاءة ا

االجناز  واذا غابا معا  أو أحدهما حتل الطامة الكبرى ..
فاين نحن من ذلك ..?..

الواقع يجيب ..
 } } } }
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عاني ... من جميل ما قرأت عن جمال اللغة العربية هذه ا
اجللوس ... لالنسان
 اجلثوم ... للطير
البروك ...لالبل
الربوض .. للغنم

والى معاني اخرى ان شاء الله ..

الى واشنـطن في زيارة رسـميـة على
رأس وفـــد نـــيـــابي لـــلـــقــاء عـــدد من

القيادات االمريكية . 
فــيـمــا صـوت مــجــلس الـنــواب عـلى
ـعتصم من قرار لتحـقيق مطالب ا

فسوخة عقودهم .  ا
وقــال بــيــان امس ان (اجملــلس عــقـد
جلسته برئاسة النائب االول لرئيس
ـان حـسن الكـعـبي صوت فـيـها الـبر
عــــلى قــــرار لــــتـــــحــــقــــيق مــــطــــالب
ـفـسوخـة عـقودهم ـعتـصـم من ا ا
من مــــــــنـــــــتــــــــســـــــبـي االجـــــــهـــــــزة
واضاف ان (اجللسة شهدت االمنية)
القـراءة االولى للـتعـديــــل الســادس
لـقـانــون الـتــنــفيـــذ والـتـعديل االول
لــقــانــون صــنــدوق اســتــرداد امـوال

العراق).
ـان ارجـأ قراءة مشـيـرا الى ان (الـبر
ـدنــيــة االحتـادي قــوانـ اخلــدمــة ا
واجلـنــسـيـة الـعــراقـيـة وإعـادته الى
احلـكــومـة وكــذلك قـانـون الــغـرامـات
الـواردة بـقـانــون الـعـقـوبـات اضـافـة
الى التعديل االول لقـانون انتخابات
مـــجـــالس احملــافـــظـــات واالقــضـــيــة
والتعديل االول لقانون هيأة النزاهة
وتابع الـى انه (تقرر رور) وقانـون ا
رفع اجللسـة الى يوم غـد اخلميس).
وانــتـقـد الــنـائب فــائق الـشــيخ عـلي

محمد احللبوسيمايك بومبيو فائق الشيخ علي


