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تــشـكل االنــتــخـابــات الــعـراقــيـة
حـــدثــا ـــانــيـــة الــقـــادمــة  الــبـــر
نطـقة النها مصـيريا للـعراق وا
ســتـحــدد شـكل احلــكم ونـوعــيـة
الـــســلــطــة إن كـــانت ديــنــيــة أم
مدنـية  وسـيتـقرر ايـضا مـصير
العراق من خاللها ولهذا ينتظر
الــــــعــــــالـم كــــــله هــــــذا احلــــــدث
االســـتـــثـــنـــائي خـــاصـــة بـــعـــد
االنــتــهـاء مـن مـرحــلــة ســيــطـرة
تنظيم داعش عـلى مدن عراقية 
نـطـقـة والـعالم  الن وتـهـديـده ا
االنـتـخابـات بـكل تأكـيـد ستـغـير
ــنــطــقــة وحتـــالــفــاتــهــا شــكـل ا
وتـعـمل وأمـنــهـا واســتـقـرارهــا 
إدارة الرئيس ترمب بكل طاقتها
ونفوذها في العراق على إجراء
حتــــوالت جـــــذريـــــة في احلـــــكم
والـتي تـصــر عـلى حتـويـله الى
حـــكم مـــدني وإبــعـــاد االحــزاب
الــديــنــيـة والــعــمـائم عـن احلـكم
لــتـضــمـن جنـاح بــأيــة طــريــقــة 

حــلــفـائــهـا فـي مـرحــلــة مـابــعـد
وهـــكــــذا تـــعــــمل قـــوى داعـش 
اقــلــيـمــيــة وبـكـل قـوة نــفــوذهـا
وسـطوتهـا الدينـية والعـسكرية
عـلى إبقـاء أتباعـها في السـلطة
لــتــنـفــيــذ وإكــمــال مــشــروعــهـا
نـطـقة الـتوسـعي الـديـني في ا
إذن الصراع االمريكي-االيراني
هو من يتـسيد في االنـتخابـات 
ــشــهــد الـــســيــاسي الــعــراقي ا
وهـذا الـصراع االنتـخـابي اآلن 
يـأخــذ أشـكــاال مـتــنـوعــة مـنــهـا
ـــالي والــدعم االعالمي الــدعم ا
ولــنـعـد الى والـدعم الـســيـاسي
الـتــحـالـفـات الـتي جتـري االن 
فنجد هناك جناحان للتحالفات
أمــريـــكي وإيــراني فــاجلــنــاح
الذي يـرأسه حيدر الـعبادي هو
وتـدعمه إدارة (قائـمـة الـنصـر) 
فــيــمـا قــائــمـة الـرئــيس تــرمب 
ـــالـــكي دولـــة حتـــالف نـــوري ا
ثل اجلـناح االيراني الـقانـون 

 وهـــكـــذا تـــتـــســابـق االحــزاب
والــــكـــــتل والــــشـــــخــــصــــيــــات
لاللـتـحــاق بـالـتــحـالف االقـوى
واالضـمن لـها في الـفـوز  وهذا
بحـد معركة انـتخابيـة تستخدم
فيهـا االحزاب والكتل كل انواع
االغــراء والـتــهـديــد والـتــرغـيب
فــنـرى تـسـابق لـضـمــان الـفـوز 
الــبــعض الى قــائــمـة الــعــبـادي
وإستقـتالهم لالنضمـام لقائمته
الكي يحذر فيما بقـيت قائمة ا
االخــرون االلـتــحـاق بــهـا لــعـدم
فــبـعــد ان اعـلن ضــمـان الــفـوز 
الــعــبـــادي رفــضـه دخــول قــادة
ـيـلـيـشـيـات وعـنـاصـر احلـشد ا
الشـعـبي في االنـتخـابـات  قبل
( ـبـ انـضــمـام كـتـلـة (الــفـتح ا
الـتي يـرأسـهــا هـادي الـعـامـري
ومـــــعه اخلـــــزعـــــلـي واالســــدي
وغــــيــــرهـم من قــــادة احلــــشــــد
يـليـشـيات  وهـذا أول خرق وا
ـارسه الـعـبادي في إنـتخـابي 

االنـتـخـابـات ونـكث لـلـوعـد الذي
قــطــعه امــام الــشــعب الــعــراقي
فيمـا كانت الـقوائم والـتحـالفات
مثل حتالف اياد عالوي االخرى 
ـــطــلك واســـامــة الـــنــجـــيـــفي وا
يــتــوجس من هــذه الــتـحــالــفـات
ريبـة التي تأخذ طابـعا طائفيا ا
بـالــرغم من اعالن الــعـبـادي عن
حتــــالــــفه بــــأنه حتــــالف عــــابـــر
والـذي كـذبه الـسـيـد لـلـطـائــفـيـة 
مـــقــتــدى الــصــدر زعــيم الــتــيــار
الصدري  وهاجمه بشده واصفا
الـــــتــــحـــــالـف ( بـــــالــــبـــــغـــــيض
والطائفي) فيما إنسحبت قائمة
ـبـ ) هـادي الـعـامـري (الـفـتح ا
التابـعة للفصـائل العسكرية من
حتـالف الـعـبـادي بـسبـب دخول
بـــأنــهــا قـــوائم تــدعي ( الـــفــتح)
ــال فــاســدة ومـــلــوثــة بــالــدم وا
الـعــراقي  وهـذه أول إنــتـكــاسـة

للعبادي في االنتخابات .
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هناك مفاجآت الحقة قد تغير من
وجــهـة الـتـحـالـفــات الـسـيـاسـيـة
ونتيجة االنـتخابات بالرغم من
ـــان ســيــنــاقـش طــلــبــا أن الــبــر
دة ستة أشهر بسبب بتأجيلهـا 
هاجرين عدم عودة  النازح وا
والــتي ــهــجــرين الى مــدنــهم وا
تــعـتـبــر عـقـبـة دســتـوريـة  امـام
دن الـتي كان يسـيطر مـرشحي ا
فـيمـا يـريد عـلـيهـا تـنظـيم داعش
اخلــــصـــوم إســـتـــغالل الـــنـــزوح
والتهـجير لضـمان إستمراره في
الـــســلـــطـــة ويـــرفع مـن خاللـــهــا
نحـن نرى أن شـعـارات طـائـفـيـة 
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االنـتــخــابــات ســتــجــري سـواء
مـا يــهـمـنـا حتـقـقـت أم تـأجـلت 
هـنا هو الـتغيـير اجلذري الذي
البـــــد أن يــــحـــــصـل وإبـــــعــــاد
الـتحالـفات الـطائفـية واالحزاب
الدينية ورموز الفساد وحيتانه
التي حولت الـعراق الى خرابة
ونــشـرت تــنــعق فــيــهــا الــبــوم 
االرهاب بكل أشكاله ومسمياته
إن حكم ونـشرت الـطائـفيـة فيه 
االسالم الـســيـاسي في الـعـراق
بل كان سببا فشل فشال ذريعـا 
رئـــيــــســـيـــا فـي دمـــار وخـــراب
الــعـراق ومــا يــزال وإن شــعب
النه قــد لــفــظه ومـقــته  الــعـراق
أنـــــــــتـج له وفـــــــــرّخ االرهــــــــاب
بـرؤوسه الـشريـرة ومـسـمـياته
ـتـطـرفـة ـنـحـرفـة وا وأفـكـاره ا
سار من ويريد أآلن لتصحيح ا
خالل رفض انــــتـــخــــاب هـــؤالء
الــذي تـــبــرقــعــوا بـــإسم الــدين
وقــتـلــوا الـشــعب بـغــسم الـدين
ــذهب(شــيــعــيـا ومــظــلــومــيـة ا
وســنــيــا) أمـا ادارة تــرمب هي
االخـرى لها إسـتراتـيجيـتها في
بـل فـــرصـــتـــهــا االنــتـــخـــابـــات
الذهبية في النزوع الى التغيير
الـشــامل حـسب اســتـراتـيــجـيـة
الــــــــــــرئـــــــــــــيـس تــــــــــــرمـب فـي
وهكذا تتناغم العلمانية العراق
دنية مع التوجه االمريكي في ا
الـسيـنـاريو مـابعـد االنـتخـابات
وبـإصــرار نـحــو جنـاح جتــربـة
االنـــتـــخـــابــــات لـــصـــاحلـــهـــا 
والـــتـــخـــلص من حـــكم االسالم
وهـو ما الـسيـاسي الـراديـكـالي

ــــدني يــــجـــعـل من فــــوز اخلط ا
ـكـنـا ولـكـنه والـدعـم االمـريـكي 
ــــشــــروع لــــيـس ســــهال أمــــام ا
االيـرانـي وإصـراره وقـتــاله عـلى
إســتــمـرار الــتـمــسك بــالــسـلــطـة
الـتابعة لـه والتي تأتـمر باوامره
النـهـا والءهــا الـديـني له وتـعـمل
عـــلى حتـــويل نـــظــام احلـــكم في
الـــعــــراق الـى ســــلــــطــــة (واليـــة
ـرجع الـفـقـيه) الـتي يـرفـضـهـا ا
الــديــني الــســيــد الــســيــسـتــاني
إذن نــحن وشـــعب الـــعــراق كـــله
كــــشـــعب عـــراقـي في صـــراع مع
لـيبقى العراق شروع االيراني  ا
مــسـتــقــرا ومـوحــدا  وبــعــكـسه
ســـتــبـــقى االوضـــاع في فــوضى
سيـاسـيـة وحـروب طـائـفـيـة غـير
مـــنــظــورة ومــنــظــورة أحــيــانــا
وسـيـضطـر احلـلفـاء الى الـقـبول
مـرغــيــمن عــلى انــشــاء االقــالـيم
اخلـــاصــة بــهم لــكـي يــضــمــنــوا
ــســتــقــرة بــعــيــدا عن احلـــيــاة ا
الــنــفـوذ والــهــيــمــنــة االيــرانــيـة
وسطـوة ميـليـشياتـها الـطائـفية
وســيــفـشـل بـوحــدة الــعــراقــيـ
ـشـروع  الــطـائـفي الــذي يـلـقى ا
ـــطـــلق ولـــكن يـــبــقى الـــرفض ا
الـشـعب الـعـراقي بـيـضـة الـقـبان
التي سـتزيح االحـزاب الطـائفـية
الـتـابـعـة لـولي الـفـقـيه االيـراني
وتـعـيـد لـلـعـراق وجـهه الـعروبي

والعربي .
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 إنـهـا لــيـست فـرصــة االمـريـكـان
بل فــرصــة الـعــراقــيـ وحــدهم 
والعـرب فـي ازاحة ظـالم وفـساد

االحــزاب الــديـنــيــة الــطـائــفــيـة
وحــيــتـان ورمــوز الــفــسـاد في
الـسـلطـة  والـقائـهم الى مـزبـلة
فـي دعم الــــــقـــــوى الـــــتــــــاريخ 
العـراقية الوطـنية(سنـة وشيعة
وتـركـمـان واكـراد ومـسـيـحـيـ
) دعــــمـــا مــــالـــيـــا وايــــزيـــديـــ
واعالمـــيــــا في االنـــتــــخـــابـــات
ـــشــروع ـــة ا الـــقـــادمـــة لـــهـــز
الطـائفي ورمـوزه الـفاسـدة بكل
مسمـياتـها وهذه لـيست مـهمة
بل مـهـمة اال الـعـراقـيـ فـقط
تحدة ومجلس االمن واالدارة ا
االمــريــكــيــة والــدول الــعــربــيــة
في واالسالمــــيــــة واالوربــــيــــة 
ضـمان اجـراء انتخـابات نـزيهة
بـعيدة عن وبإشـرافها  وعـادلة 
التزوير الذي حصل بنسبة مئة
وبهذا في فترة سابقة ئة  في ا
فــــقـط نــــتـــــخــــلـص من االسالم
الـــراديـــكـــالي ونـــتـــخـــلص من
هيمنة وسطوة ونفوذ وإحتالل
وبهـذا فقط يـعود االمن لـلعـراق
ويــعــود واالســتــقــرار لــلــعــراق
خـمــسـة ماليــ مـهــجـر ونـازح
ومـهـاجـرلـلـعـراق نـعم الـصراع
االمـريـكـي-االيـراني عـلى أشـده
ـنطـقة في العـراق ألن مصـير ا
كـلـهــا مـرهــون بـإزاحـة االسالم
الـسياسي الـفاشل والـفاسد من
الـسلـطـة  خاصـة بـعد الـقـضاء
عــلى تــنـــظــيم داعش االرهــابي
الى االبد بدماء عراقية طاهرة
وبطولة اجليش العراقي البطل
 إذن الـعراق أمـام مفـترق طرق
مصـيرية  وسط فـوضى عارمة

مـن فـــــشل حـــــكـــــومـي في ادارة
الــسـلــطـة وإسـتــشـراء الــفـسـاد
ــــــنـــــقــــــطع الــــــنــــــظـــــيــــــر في ا
وعـلى الــعـراقـ ودول الــتـاريخ
الـتـحـالف والــعـرب إيـقـاف هـذه
وإحالة رموز الفساد الى هزلة ا
ــهــمــة صــعــبـة نــعم ا الــقــضــاء
ولــكــنـهــا لـيــست مــسـتــحـيــلـة 
الـعـتـب والـلـوم والـعـار عـلى من
يـلتـحق بالـقوائم التـي تعلن عن
طائفـيتهـا وتبعـيتهـا من جميع
ذاهب الطـوائف والقومـيات وا
ــشـروع الــطـائـفي النه يـقـوي ا
ونــظــام احملـاصــصـة الــبــغـيض
ويـــعــــمـل عــــلى إدامــــة ونــــشـــر
الـطائـفيـة والفـوضى في العراق
تهـدر فيه الى زمن غـير مـنظـور 
دمــاءا عـراقـيــة زكـيـة بـســبـبـهم
نـحـن مـتـفـائـلــون بـاالنـتـخـابـات
الـقــادمــة ونـبــني هــذا الـتــفـاؤل
والثقـة على وعي شعب العراق
بــكل قــومـيــاته وطــوائـفـه الـتي
دفـعت ثـمـنـا غـالـيـا بـسبـب فشل
وطــائــفـــيــة االحــزاب احلــاكــمــة
الـصـراع االمـريـكي وتـبـعـيـتـهـا 
–االيـــــــــــــــــــرانــي فــي أوجــه فـي
وهو من ب إنتـخابات الـعراق 
بالرغم من مـشروعـ مختـلفـ 
الـتنـاغم والـتـخـادم الـذي حصل
في فـــتـــرة احلــرب عـــلى داعش
لكـنه اآلن أخذ شـكال آخـر تمـاما
هـــو فــــرصــــة الــــتــــخــــلص من
االسالم الـراديكالي بـأية وسـيلة
والـهـيـمـنــة والـنـفـوذ واالحـتالل
وهـو ما سيحصل  في االجنبي

قبلة. االنتخـابات العراقية ا
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الـــيـــوم تــذكـــرت مـــا قـــرأت في
مرحـلة الـبكـلوريوس لـدراستي
ـسـتنـصـرية  عـلم الـنفس في ا
من أن الــنـســيـان هــو الـصـورة
الـســلـبــيـة لــلـذاكــرة قـد يــحـمل
اإلنسان الى حيث يكون قلبه ال
عــــقــــلـه .. ألن ســــعــــة الـــــعــــقل
محدودة وال تتسع ألي معلومة
جــديـــدة .. وعـــنـــد إضـــافــة أي
مــعـلــومـة جــديـدة يــبـدأ الــعـقل
حو معلومة سابقة .. تلقائيا 
ومـن االن وقـــــــــبـل حـــــــــلـــــــــول
شـهـرشـبـاط الـقـطط االنـتـخابي
بــــدات الـــقـــطـط الـــســـيــــاســـيه
تـــــراقـص ذيـــــولـــــهـــــا مـن اجل
تـسويـق نفسـها فـي اطار سوق
العرض والطـلب لالنتخابات ..

ولــــذلك قــــد يــــكــــون الـــعــــقل ال
يـسـتـطـيع أن يـضـيف مـعـلـومة
من وزن الـكــتل الـكـونــكـريــتـيـة
الــــتـي ال زالت بــــعض مــــنــــهـــا
مـنـتـشـره في شـوارع بـغـداد إال
ـــعـــلـــومــات إذا مـــســحـت كل ا

السابقة ..
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 وفي هذه احلالة ال بد أن أكون
قــــد تـــعــــرضت الـى الـــفــــقـــدان
اجلـزئي لـلذاكـرة وهي نـوع من
ـــعـــرفـــيـــة .. االضـــطـــرابــــات ا
فــالـــقـــطط مـــاكــرة ومـــخـــادعــة
ويــصـــعب عــلى أي إنــســان أن
يــــفـــــهـم مــــتـى تـــــكــــون ودودة
مـخــلـصــة ومــتى تـكــون غـدارة
مـاكـرة ومن الـثـابـت علـمـيـاً أنه

يستحـيل تدريب القط على عدم
الـسرقة ألنـها تقـوم بها غـريزيا
وهذا حـال قـطـطـنا الـسـيـاسـية
ـــكـــنــهم غــريـــزة الــســـرقــة ال 
االسـتــغـنــاء عـنــهـا .. يــقـال في
ــة والـوسـطى الـعــصـور الـقـد
بــعـض االقــوام وحـــتى الـــيــوم
مـجتمعـنا العـراقي متظامن مع
اقوام الـقـرون الوسـطى الـلذين
يـــعـــتـــبـــرون الـــقــطـط شـــريــرة
واصـــلــهـــا مــصـــاصي الـــدمــاء
والقـطط لديها قـدرة على سرقة
الــطـــفل وحــرمــان والـــديه مــنه
وتــعـتـبــر الـقـطط فـي الـعـصـور
الــــــوســــــطـى وحــــــتـى االن في
العـراق انهـا مخـلوقـات شريرة
وتـمـتـلك قـوة سـاحـرة ومـفـزعة

حلــمــهــا فـاســد وفي اســنــانــهـا
السم وشعرهـا يسبب االختناق
ونفسها يسبب لالنسان أمرض
عـديـدة وحتمل ارواح الـشيـطان
وتــسـاعــد عـلـى لـبس االنس من

اجلان... 
فالـيوم بـدأت تطل عـليـنا يـوميا
الــقـطط الـسـيـاســيه بـاطاللـتـهـا
البـهية من على شاشـات التلفاز
والدعايه االنتخابيه بسلوكيات
حــدث وال حـرج وبـعـظـهم يـقـوم
ـــتـــنـــبي أو بـــزيـــارة لـــشـــارع ا
يـــحــضـــر قــداس كـــنـــائــسي او
جتــمـعـات عــشـائـريــة أومـحـافل
ديـــنــيـــة او فــنــيـــة او ثــقـــافــيــة
أواجـتــمـاعــيـة مــتـنـوعــة ويـقف
ـسرح لـكي يظـهر على مـنـصة ا
لـــنــا كـــيف يـــخـــفي ذيـــله عـــنــد
السـرقة وكـيف يراقص ويداعب
ذيــلـه عــنــدمــا يــريــد ان يــسـوق

نفسه للناس ويحبونه .. 
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وفـي النهـاية فـي غفلـة من امرك
يــسـرقك مــهـمــا تـكن حتــوطـاتك
...فــالـقــطط الـســيـاســيـة الــيـوم
تـــراقص ذيــولــهــا لـــكي يــنــسي
اجملـــتــمع ســـرقـــاتــهـــا وجتــذب
الــنــاس لــهــا وتـــأطــر نــفــســهــا

بـــســــلـــوك االقــــنـــاع اجلــــمـــيل
اجلـاذب حــتى تـسـوق نــفـسـهـا
واالعـيـبـهـا الـبـراقـة لـيـتـقـبـلـهـا
االخــــرين ... هــــذا لــــيس فــــقط
ـــان بـل لـــكل مـــجـــالس لـــلـــبـــر
احملــافـظـات وهــذا مـايــسـمـونه
إطـارالـسوق ..فـالـيـوم ونتـيـجة
قــــرب االنـــتـــخــــابـــات نـــرى كل
ســيــاسي يــضع إطـارا لــنــفـسه
ويـنــبــطح ويــراقص ذيــله كــمـا
تـفــعل الـقـطط لـيــبـرهن لـنـا انه
أمـ ونــزيـة وحـزبـة او كــتـلـته
هي الــتي تــســعــد الــعــراقــيــ
وهـكذا بـأطر جـمـاليـة لتـسويق
نفـسهـا ألسواق االقـناع لـلناس
كــمـا هــو حـال الــقـطـط فـفي كل
دول الــعـالم ومـن خالل وسـائل
االعالم نــرى الـبـضــائع تـوضع
لـهـا أطر جـمـيلـة لـكي يـتـقبـلـها
شـتري كـما هـو حال االحـذية ا
ومالبس الــنـــســاء الــداخـــلــيــة
عـجـنات واحلـلـويات وبـعض ا
واأللــبــان وجــبس االطــفــال في
الـسـوق فـالــعـامـة الـيـوم اي ان
ابن الــــســــوق بـــدأ يــــعـــرف ان
البضاعة اجليدة ليس باطارها
ـــا بــنـــوعـــيـــتـــهــا اجلـــمــيـل ا
ـشـتري وفـوائـدهـا لالنـسـان وا

يـــــذهـب لـــــلـــــعـــــمـق مـــــاخـــــلف
االطـــاراجلــــمـــيـل ويـــبــــحث عن
صالحــيـــة هــذه الــبـــضــاعــة.او
يــــبــــحث عـن تــــاريخ انــــتــــهـــاء
واطن بات يعرف الصالحية وا
ان تــاريخ نــهـايــة اســتــهالكــهـا
يـــزور كــمـــا زوروا شــهـــاداتــهم
الـفـرق بـ الـقط احلـيـوان لـديه
 24 شــعــره في شــاربه بــيــنــمـا
الـقط السـيـاسي حلـيق الـشارب
وال تـــوجـــد شـــعــره واحـــده في
شاربه لـتتحـرك من اجل العراق
والـعــراقـيـ ..نــكـبـات وكـوارث
ـا حـدثت الـفـشـل الـسـيــاسي إ
بــفــعل هـذه الــقــطــط الــبـشــريـة

وأجنداتها ..
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 وكلـنـا نـعـرف علـمـيـا ان غـرائز
احلــيـوان ال تـخـتـلف عن غـرائـز
االنـسان في اإلحـساس آو حتى
تلك في الـتعلـيم ألن احليـوان 
نـفس الـغـرائـز ونـفس احلـواس
ويتـعـلم كمـا يتـعلم اإلنـسان مع
الـــفــــارق في نــــوع الـــتــــعــــلـــيم
ومـسـتـواه ولــكـنه يـخـتـلف عـنه
نـطق هو الفن أو ـنطق ألن ا با
األسـلوب الـذي يسـاعد اإلنـسان
ا أن عـلى تـصحـيح تـفكـيـره و

ــنــطق هــو قــانــون الــتــفــكــيـر ا
الـــصــحـــيح الـــذي يـــســـتــطـــيع
اإلنــســان بـــواســطــته أن يــقــنع
اآلخــــر أو يـــــقــــتــــنـع به اآلخــــر
فـيـتـسـاوى اإلنـسـان بال مـنـطق
مع احلــيــوان وقــد ال يــتــسـاوى
ألن احلـــيـــوان ال يـــقـــاتل إال من
اجـل البـقاء والـدفاع عن الـنفس
وهــذا هـو الــقـانــون الــطـبــيـعي

األول في احلياة . 
لكن اإلنسـان بال منطق ال يقاتل
من اجل الــبــقــاء أو الــدفــاع عن
الـنــفس فــقط أيــضــا يـقــاتل من
اجـل الـــســـيــــطـــرة والــــزعـــامـــة
واالســـتــــغالل وكـــرسـي احلـــكم
وهكـذا نـرى اإلنسـان بال مـنطق
لـيس إنـسان وال يـتسـاوى حتى
مـع احلــــيـــــوان ألنه ال يـــــوجــــد
حـــيـــوان يـــضـــحك عـــلى اخـــيه
احلــيـــوان وال يـــوجـــد حـــيــوان
يسرق اخـيه احليوان وال يوجد
حـيـوان يــبـكي عــنـدمــا يـضـحك
اخــيه احلـيــوان ..ولـكـنــنـا جنـد
إنـســانــا يـضــحك ويــفــرح عـلى

بكاء أخيه ..
 ويـبــكي حـقـدا عـنــدمـا يـضـحك
ويــفـرح أخــيه االنــســان لـذلك ال
فـائـدة من التـفـتـيش عن إنـسان

في عـالم اإلنـسـان وال فائـدة من
الـتـفــتـيش عن إنــسـان في عـالم
احلـــــيـــــوان . وقـــــبل ان اخـــــتم
تـــذكــرت اهــازيح اطـــفــالــنــا في
لـعــبـهم فـي حـارات مـعــظم مـدن

العراق ..
اال يـكفيـكم ماوصل الـيه العراق
لقد أصـبح عالم التفـكير مقلوب
فـي عالم اجملتـمعـات السيـاسية
الـــطــــفــــيـــلــــيــــة عـــالـم اخلـــداع
والــتــزويــر. ومن هــنــا بــات من
ـؤكـد لم يـبــقى لـتـأريـخـهم في ا
حــــكم الــــعــــراق إال إحــــتــــقـــاره
واحـــتــــقـــارهـم فـــهــــذا الـــوضع
الـــبــائس الـــذي أريـــد لــلـــعــراق
وضعـه فيه قـد آن األوان لـيـقول
الشـعب لهم مهما عـملتم ياقطط
الـفــســاد والــسـرقــات لن يــجـدد
الـشـعب ثـقـته بـكم اال اذا زور
االنــــتــــخــــابـــــات وهــــو تــــاريخ
ـكن صالحـيــة بـضـاعــتـكم وال 
لــكم أن تــســوقـوا انــفــســكم من
جــديــد فــسـلــعــتــكم فـشــلت ولن
ــــواطن في ســـلـــة يـــضـــعـــهـــا ا
تــــســـوقـه مـــهــــمــــا كـــثــــر من
دعـاياتـكم ومقابالتـكم التلـفازية
ومــهــمـا تــتــكـلــمــون بـالــنــزاهـة

غشوشة... ا
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اوكرانيا

ستوى الـعامل في االرتقـاء 
ـــنـــافــذ احلـــدوديـــة من خالل ا
الـــــتـــــنـــــســـــيق مـع الــــوزارات
رتبطة بوزارة واجلهات غيـر ا
الـــتي لــهـــا دوائـــر عــامـــلــة في
ـنافـذ احلدوديـة والعـمل على ا
تـشــخــيص جــمـيع اخملــالــفـات
ـظاهر الـسلبـية ومعـاجلتها وا
ــرافـق اخلــدمــيــة . وتـــوفــيــر ا
وتطويرها من الناحية الفنية "
كــذلـك الــســـيـــطـــرة واالشــراف
ــراقــبـــة عــلى اداء الــدوائــر وا
ـنــفـذ احلـدودي الــعـامـلــة في ا
ـا يـضـمن تـطـبـيق الـقـانون .
ووضع ضــوابط وتـــعــلــيــمــات
خــاصــة بــتــنــظـــيم الــعــمل في
ـنـفـذ احلـدودي وتـكـون ادارة ا
الـــكـــمــــارك بـــالـــتـــنــــســـيق مع
حـكومـات األقالـيم واحملـافظات
غـــيــر مـــنــتـــظــمـــة في اقـــلــيم..
ويـشكل مجلس لـلهيـئة  يسمى
ـــنــــافـــذ [مـــجــــلس هــــيـــئــــة  ا

احلدودية] يتكون من :
أ –رئيس الهيئة  رئيســــاً 

ب –نــــائب رئــــيس الــــهــــيــــئـــة
عضواً ونائباً للرئيس 

ــــــــــثـل واحـــــــــــد عـن كـل ج –
محـافـظـة لـديهـا مـنـفـذ حدودي

عضواً 
ــــــــــــثـل عـن الــــــــــــوزارات د –
رتبطة بوزارة واجلهات غيـر ا
أعضاء الوزارات التالية ال تقل

اخلـــــطط الالزمـه لــــتـــــطــــويــــر
ـــنـــافــذ االعـــمـــال في عـــمـــوم ا
احلـــدوديه" .. نـــهـــايـــة الـــعـــام
 2016اقـــر مـــجــــلس الـــنـــواب
نـافذ الـعراقي  قـانـون هيـئـة  ا
احلدودية  الذي اوجبت مواده
بأن تـشكل هيئة  تـسمى [هيئة
ـــنـــافــذ احلـــدوديـــة] تـــرتــبط ا
ـــجـــلـس الـــوزراء وتـــتـــمـــتع
ثـلها عنـوية و بالشـخصيـة ا
رئيس الـهـيئـة  او من يـخوله .
ويكـون مـقر الـهيـئة  في بـغداد
ــنــافــذ ولــهــا فـــتح فــروع في ا
احلــــــــدوديـــــــة فـي االقـــــــلــــــــيم
ـنـتـظـمـة في واحملـافـظـة غـيـر ا
اقـلـيم . يـرأس الـهـيـئـة  موظف
بــدرجــة خــاصـــة حــاصل عــلى
شهادة جامـعية أولية في االقل

يع وفقاً للقانون .
5K UF « Èu²

 ويـــهـــدف هــذا الـــقـــانـــون الى

والـوظيـفـيـة ومـا غـرف مـنـها ــ
عمليا وعلميا ــ  وعلى مدى ما
يــقــارب الـ  15 خــمــســة عــشـر
عــامــا ســالــفــات بــعــد إحــتالل
بـلـدنـا" كـانت وال زالت حـيـاتـنا
نـحـن الـعــراقــيـون قــد أظــهـرت
صـبر ومـقـدرة عـدد من الـرجال
كــانــوا لـــهــا عــنـــد الــشــدائــد "
وهنالك تخور عزائم عدد آخــر
!!    فهناك مالزمة ب الرجال
ـوقف ــواقف" فـقـد يــعـرف ا وا
بــــالــــرجل أو يــــعــــرف الــــرجل
وقف وقت ألـشده !!  فتجده با
كـاجلبل يـتـسـمـر إيـجـابـياً رغم
تكـالب الـظـروف حـوله" ..  قبل
عـــدة أشـــــهــــر  إخــــتـــــيــــار
الـشخـصـيـة العـراقـية  االداريه
عروفه  الدكتور  كاظم محمد ا
بــريــسم الــعـــقــابي ــ  رئــيــســا
لــلــهــيــئــة  بــدرجــة وزيــر" وقـد
اجـــتــــهـــد هـــذا الـــرجل ووضع

من مــــآثــــر الـقـول لــلـمـهــاتـمـا
غانـدي : كثيرون حـول السلطة
   وقــلــيــلــون حـول الــوطن  ..
والشخص الـذي يشغل الدرجة
ـــــنـــــصـب األعـــــلـى لـــــيس أو ا
بـــــالــــضــــرورة انـه  يــــتـــــمــــتع
بـالشرعيـة واالفضلـيه عن بقية
ـنـصب حـتى مـنـافـسـيـه عـلى ا
يـكـون جل اهـتـمـامه ( وزارته "
الوطن " الشعب ) حيث إن هذا
الـنـوع من الـشــخـصـيـات الـتي
ـفـتـرض تـسـلـيـمـهـا هـكذا من ا
مــهـام جــسـيــمــة ال يـرتــكـز إلى
مـرتـبتـه فقـط "  بل إلى مـقدرته
وكـفــائـتــة عـلى الــفـعل واألداء"
وهــــذه الــــصــــفــــات هي الــــتي
تــمــنــحه مــكــانــته كــوزيـــــرا و
تــــتــــأتى ايــــضــــا من جــــهـــــــد
وحـــــرص عـــلـى مـــدى ســـنـــ
عــــمــــره ومــــا أضــــفـت عــــلــــيه
شــهـاداته و جتـاربـه احلـيـاتـيه
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درجة أي منهم عن مدير عام. 

1- وزارة اخلارجية .
الية . 2- وزارة ا

3- وزارة الداخلية .
4-وزارة الصحة .
5- وزارة النقل .
6- وزارة التجارة

7- وزارة الزراعة .
8- وزارة التخطيط .

9- وزارة السياحة واالثار .
10- جهاز اخملابرات .

يجتمع اجمللس مرة واحدة في
االقـل كل شـــــهــــر بـــــدعــــوة من
رئــيـــسه ويــكـــتـــمل الــنـــصــاب
بــحـــضــور اغـــلــبـــيــة اعـــضــاء
اجملـــلـس وتـــتـــخـــذ الـــقـــرارات
بـأغـلـبــيـة اصـوات احلـاضـرين
وعنـد التسـاوي يرجح اجلانب
الــذي صـــوت مــعه الــرئــيس ..
وقــبل اســبــوع حـضــرت لــقـاءا
للـدكـتور كـاظم الـعقـابي رئيس
ـــنـــافـــذ احلــدوديـــة مع ــــيـــأة ا
ثلي وسائل االعالم العراقية
وفـــيـه أشـــار إلى أن عـــمـــلـــيـــة
ـمة الـسـلة االصالح  لـيست بـا
في ظل الـتحـديات الـتي تواجه
الــــهــــيـــئــــة  لــــكـــنـــــا  لــــيـــست
ـستحـيلـة من خالل مكـافحة با
الــفـســاد وتــبـســيط االجـراءات
ـعــوقـات وأعـلن وحل جـمــيع ا
الــدكــتـور الــعــقـابـي خالل هـذا
الـلــقـاء نـشــاطـات الــيــئـة لـعـام

 2017مــقــارنــة بــالــعــام 2016
لــلـــمــنــافـــذ الــبــريـــة ومــطــاري
الـنــجف والـبـصـرة فــقـد بـلـغت
واردات عــــام 2017 واحملــــددة
من بــــــدايــــــة  8 /1لــــــغــــــايــــــة
450  2017  972/12/31
976     101 مـــلـــيـــار ديـــنـــار
عـراقي" وبـعـدد دخـول بـضـائع
بــــارســـــالــــيـــــات كــــانت (253
 309)إرسالـية    بـيـنمـا كانت
ــنــافــذ لــعــام2016  ايــرادات ا
تـــــــــقـــــــــدر (320  438  762
 211)مـــلــــيـــار ديـــنـــار عـــراقي
وبـــارســـالـــيـــات لـــشـــاحـــنـــات
إرسالية البضائع(771  331) 
 حـــيث  حتـــقــــيق زيـــادة في

االيـرادات عن عام  2016عازياً
ــذه االرتـفاع لــذه الـعـام بـسبب
االجـــراءات الـــنـــاجـــحـــة الـــتي
نافذ لتشكل فرق اتخذتـا ـيأة ا
ـا قـيـمـتـة عن الـعـام الـسـابق 
(142   812  871  883)
ديـــــنـــــار عـــــراقي و  ضـــــبط
مــخــدرات عــدد  52حــالــة وا

احالتـا للقضاء ..
WO dL   ö UF

ــعــامالت الــكـمــركــيـة   أمـــا  ا
التي  احالتـا هي  58معاملة
ـعـمالت الـكـمـركـيـة احملـالة و ا
ــنـــفــذ تـــمت إعــادتـــهـــا   الى ا
ـــقــابل بـــلــغت  79مـــعــامـــلــة ا
ـعـامالت الـكـمـركـيـة احملـالة وا

الى الـشـرطـة والــقـضـاء بـلـغت
 93معاملة أمــا حاالت االتالف
وصـلت  291مــادة مـخـتــلـفـة ..
عـلى مــــر كـل الـسـنـ حـيـنـمـا
ــلئ الـعـزم الـصـدور" تـهــــون
الـصعـاب وتـتالشى شـواخص
ـســتــحــيل " ويــصـبـح طـريق ا
األلق واألجنـــــازات ســـــالـــــكـــــا
يــحــف اخلـيـر والـتـقـدم جـميع
ســالــكـــيه .. شــعــبـــنــا بــأمــس
احلـاجـه الى هـكــــذا نــــمــــاذج
خـيــره من مـسـؤلـ وكـذلك من
عامل يعـينوهم في تــــــــنفيذ
خــطـطـهم وبــرامـجــهم الـهـادفه
الى خـــــدمــة بـلــدنــا وشـعــبــنـا

الكر ..
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