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ـشاريع الـتي تـبنـتهـا واشرفت عـلـيهـا احلكـومة كـانت ومـازالت وستـبقى بـعض ا
وهمية والهدف منها تمريرعمليات السرقة واالبتزاز التي افرغت خزانة احلكومة
واطن التي اعـلنت بـعد سـقوط الـنظـام السـابق على انـها سـتعـمل من العـراق وا
ــشـاكل الــسـيـاســيـة كــان ذروتـهـا الـذي كـان ومــازال يـعــاني ويالت احلـروب وا
ـقراطـية الـتي قضت عـلى احالم الـفقراء  االحـتالل عام  2003 الذي روج لـلد
شاريع الوهمـية التي الحتصى والتعد افـرغت خزينة الدولة كان نعم جـملة من ا
ـليـشيات ابطـالها وزراء وسـاسه وشخـصيات مـتنـفذه ومسـيطـرة باسم الدين وا
ليارات في وضح النهار وفي العلن دون والعـصابات التي كانت تخطط لسرقة ا
ـســتـفـيـدين من عــمـلـيـات ومـشـاريع ـبـاركـة االحــتالل وغـيـرهم من ا رادع بل و
وهـمـية لـيـتـصدر ومع شـديـد االسف الـعراق قـائـمـة الدول  في عـمـلـيات الـفـساد
ـواطن يـسـتمع ـشـاريع الـوهـميـة  ومـنـذ عام االحـتالل راح ا الي واالداري وا ا
سؤولـ بان احلكـومة عازمـة على كشـف الفساد خلطـابات وتصـريحات كـبار ا
ـهم لـلــعـدالـة واالصح ان الـفـاسـدين والـسـراق االن يـنـعـمـون ـفـسـدين وتـقـد وا
ـية امتلكوها لـيارت التي سرقوها مع عـوائلهم في دول ومنتـجعات وفنادق عا با
لغـاية مامهدت تلك العمليات لـدخول داعش واحتالل اهم اجزاء العراق جغرافيا
ويقـينـا ان االرهاب الـذي سيـطر عـلى عـموم الـعراق تـرك الويالت والـهمـوم التي
سـتـبـقى اثـارهـا لسـنـوات عـدة وبـالـرغم من طـرد داعش الـذي اسـتـنـفـذ مـيـزانـية
العـراق االقتصادية والتـاريخية وحصد ارواح عـشرات االالف من العراقي ب
شهـيد ومـفقـود وجـريح ومهـجر وتـاركـا ارض الوطن لـيبـحث عن لـقمـة عيش في
ـشاريع الوهمية تـطلق هنا وهناك دول اوربيـة  نعم بالرغم من كل ذلك مازالت ا
شـاريع الـتي التـقدم ـباركـة جـهـات حكـومـيـة يقـيـنـا انهـا مـسـتفـيـدة من تـلك ا و
شاكل والهموم الـتي صارت تعيش معه  وهنا للـمواطن اية خدمة تخلـصه من ا
ـشـاريع الـوهـميـة والـكـاذبـة والتي انـفـقت عـلـيهـا احلـكـومة الاريـد ان ابـحر في ا
واطن لـيارات في وقت تعـلن انهـا تمر في ازمـة ماليـة وتفـرض التقـشف على ا ا
شاريع الـوهميـة التي التقدم له واطن يـرى بأم عينـيه ا الذي الحـول له والقوة وا
ـشـاريع كـثيـرة وقـائـمـتـهـا تـطول اخلـدمـات الـتي هو بـامس احلـاجـة لـهـا  نـعم ا
وآخرهـا  مثـاال مـشروع الق بـغـداد الذي تـبنـته احـدى الشـخـصيـات التي  القت
شـروع الذي تـبنى اعـمار وتاهـيل ساحـات بغـداد ترك تلك سـؤول  هذا ا ثقـة ا
الساحات ألشهرعدو بعد ان اقتلع ارضيتها واشجارها وطوقها بلوحات معدنية
لتكـون عرضة لـتجمع النـفايات واحلـيوانات الـسائبـة تذكرنا بـالكتل الـكونكـريتية
نـاطق  نعم االلق الـتي طـوقت منـاطـقنـا بحـجـة االرهاب وعـدم تسـلـلهم لـبعـض ا
الذي اتخـذ االجراءات تلك يفاجئنا اليوم بنافورات كـهربائية وملونة تذكرنا بعهد
قاسم نـافورة  في زمن النظـام السابق . نعم وتـذهب بعض القنوات الى االعالن
والـتـرويج عن افـتـتـاح تـلك الـسـاحـات بــنـافـورات وطالء ارضـيـتـهـا ومـقـتـربـاتـهـا
ونشر العاب لالطفال بالستيكية تخرج عن باصباغ ملونة  تذوب في اول مطرة 
اخلدمـة في اول تعرض لهـا للشـمس احملرقة وقبل ان يـستخـدمها اطفـالنا  نعم
هذا هـو مشـروع االلق الذي كـنا نـنتـظر ان تـشرف علـيه جـهات مخـتصـة وفريق
من الفنـان واخملـتصـ في علم اجلمـال والطـبيـعة ليـقدمـوا مقـترحاتـهم لتـطوير
ساحات بـغداد الـتي كانت تنـتظر الـتاهـيل والتطـوير لتـضفي جـماال لبـغداد التي
شـروع وغيره من ها وفـقدان جـمالـها ورونقـها  هـذا ا تعانـي اليوم تـدميـر معـا
ـشـاريع لـو انـفـقت امـواله عـلى تـعـبـيـد الـطـرق والـشـوارع الـرئـيـسـة والـفـرعـيـة ا
دارس الـتي التمتـلك سبورات والانـاره مقاعـد جللوس الـطلبة او وتأهـيل بعض ا
ـرورية واالرصـفـة واالسيـجة  احملـطمـة الـتي تذكـرنا بـاحلرب تاهـيل االشارات ا
ياه واطن مـن شح ا ـاء في وقت يعـاني ا والدمـار بدال من نـشر نـافورات تـنثر ا
نـاطق وانعـدامها في اغـنى محـافظـات العراق  واخلدمـات االخرى في غـالبيـة ا
ـشـاريع الـوهــمـيـة ? امـا حـان الـوقت لـكـشف ـثل هـذه ا الى مـتى نـبـقـى اسـرى 
ـشاريع الـوهـميـة الذين يـعـقدون الـصفـقـات ليـتقـاسـموا بـها مع من ابـطال تـلك ا
شـاريع ليـخرج هـو ومن معه بـالغـنيـمة الـكبـرى على يبـارك ويصـادق على تـلك ا
ــواطن الــذي مـايــزال يــطـالـب الـكــشف عن الــفــاسـدين حـســاب ا
رتـش والـسـراق وفضـحهم ومـحـاسبـتهم  فـسـدين وا وا
اتــقــوا الـلـه يـا مـن تــدعـون انــكـم من شــرب من مــاء دجــلـة
ة  اتـقوا الله فانه والفـرات وانكم ابنـاء تربة العـراق الكر
يــرى مــاتـفــعـلــون وتـعــلـمــون  قـال تــعــالى ( وقل اعـمــلـوا

ؤمنون ) . فسيرى الله عملكم ورسوله وا

ال زال الـتـنافس عـلى أشـده بـ الـكتـل الكـبـيـرة الفـائـزة في االنـتـخابـات خـصـوصاً
سائرون ومن مـعهـا والفـتح ودولة القـانون ومن مـعهمـا لتـشكـيل الكتـلة الـكبرى وكل
ـشـكلـة ان كال الـتـحـالفـ لم يـخـرجا عن الـتـخـندق يـقول نـحن أقـرب لـتشـكـيـلهـا وا
الـطـائـفي حـتى اآلن وهـذا األمـر قـد أفرز هـواجس ومـخـاوف لـدى أبـنـاء شـعـبـنا من
ـناصب الـتي دمـرت البالد والـعباد عودة احملـاصصـة احلزبـية والطـائفـية وتـقاسم ا
شهد السياسي من جديد وان مـا أعلنه السيد الصدر من أن تغييراً لتسـيطر على ا
كـبـيـراً سـيـحــصل في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وفـي الـعـراق عـمـومـاً وسـيـتم مـحـاسـبـة
ـصائب والـكـوارث لـلعـراقـي وسـرقـوا أموال الـفـاسدين والـفـاشلـ الـذين جـلبـوا ا
الـشــعب وثــروات الـوطن وفــرطــوا بـأرض الــوطن وســيـادته ودمــروا الــوطن ودمـروا
مـحافـظـات ومدن كـاملـة وجـوعوا شـعبـهم وهجـروه وظـلمـوه وأتعـبـوه وخانـوه عنـدما
سلـموا ثلث مساحة العراق الى داعش لترتكب أبشع اجلرائم بحق أبناء شعبنا كما
هنـية والنزيـهة في تشكيل أعلن انه سيـتم التعويل عـلى الكفاءات الـوطنية اجملـربة وا
ـهــمـة في الــدولـة الــتي سـيــضـطـلـع بـهـا ـنــاصب ا ــقـبـلــة وفي تــوزيع ا احلـكــومـة ا
ـستقل وسـيتم محاربة الـفساد وسرقة أمـوال الشعب والدولة التكـنوقراط األكفاء ا
سـؤول وتقليل أعداد حـماياتهم وعجالتهم وعقاراتـها وتقن رواتب الـسياسي وا
ومخـصصـاتهم ووضع ضـوابط لتقـاعدهم وغـيرهـا من اإلجراءات الـتي أعلن الـسيد
الـصدر أنـها سـتـنفـذ بعـد التـحالـف مع الكـتل الوطـنيـة و تـشكـيل احلكـومة اجلـديدة
والـتي استـبشـر بهـا العـراقـيون واعـتبـروها فـاحتة خـير حلـقبـة جديـدة تنـقذ الـعراق
ــاسي الـتـي عـصــفت به  لــكن كل هــذه األمـنــيــات ومـعــهـا وشــعــبه من الـكــوارث وا
وازين بعد التـصريحات بـاتت أضغاث أحالم وتغـيرت كل احلسـابات وانقلـبت كل ا
االنتـهاء من عـملـيات الـعد والـفرز الـيدوي الـذي لم يـكن شامال لـكل الصـناديق كـما
ن طـالـتهم جـاء في قـرار مـجلس الـنـواب ولم يـكن دقـيقـا حـيث أبـقى عـلى الـعديـد 
شبـهات التزوير والـفساد وسرقـة أصوات الناخبـ  ضمن الفائـزين في االنتخابات
ثم إعالن احملكـمة االحتاديـة مصادقـتهـا على نتـائج االنتـخابات الـتي شابـها الكـثير
من عملـيات التـزوير والتالعب بـالنـتائج  عنـدها بدأ الـتنافس الـكبيـر لتشـكيل الكـتلة
االكثـر عددا الـتي ستـضطـلع بقـيادة الـبلد خـالل األربع سنـوات القـادمة حيـث تلوح
في األفق عودة الـتحالـفات واالصطـفاف القـوميـة والطائـفية الـى الساحـة السيـاسية
ـنـاصب هـذه األمور الـعـراقيـة وعـودة احملـاصـصة احلـزبـيـة والطـائـفـيـة في تقـاسم ا
ربع األول أي الى احملـاصـصة والـفـساد والـسـرقات وإهـمال ستـعيـد الـعراق الـى ا
اخلدمات وإهـمال  معاناة و مطالب الـشعب واحتياجاته األساسـية التي تظاهر أبناء
شعبنا واعتصموا وقدموا الشهداء من اجلها  ولم يحصد إال الوعود والتسويف . 
وحلد اآلن لم تـنجح الكـتل الكـبيـرة في تشكـيل الكـتلـة االكثر عـددا والتي سـتحصل
ـقبل الذي سيـشكل احلكـومة التي ينـتظرها الـعراقيون على مـنصب رئيس الوزراء ا
نتفضة ومعهم كل العراقي اللهم إال ما بفارغ الـصبر خصوصا أبناء احملافظات ا
سـمي بـنواة الـكـتـلـة األكـبـر التي ضـمت حتـالف سـائـرون والـنـصر والـوطـنـيـة وتـيار
احلـكـمة ولـم تفـصح األحـزاب والـكتل الـسـنـية عن مـوقـفـها حـتى اآلن كـذلك لم يـب
الــكـرد مـوقـفـهم بـعــد ان لم يـتـمـكـنـوا مـن احلـصـول عـلى وعـود من الــكـتل الـكـبـيـرة
تنـافسة على الكتلـة الكبرى لتحـقيق مكاسبهم الـقومية والسيـاسية والتي تتعارض ا
تنازع عليها تمهيدا ـناطق ا ومصالح الـوطن العليا خصوصا العودة الى كركوك وا
ـيتة وضمان سيطرة األحزاب ادة  140 ا لضـمها الى اإلقليم خالل محاولة إحياء ا
الـكـرديـة عـلى نـفط اإلقـلـيم والى ان تـتـضح مـواقف بـعـض الكـتـل خـصـوصـا الـكرد
تفرق سينتظر شعبنا بفارغ الصبر تشكيل الكتلة االكبر التي نقـسم والسنة ا ا
تدعي كتـلة سائرون ومن معها إنـها األقرب لتشكيـلها كما تصرح كـتلة دولة القانون
ومنـذ أسابـيع  إنهـا ستـعلن تـشكـيل الكـتلـة األكبـر خالل أيام وهـذا لم يحـصل حلد
اآلن  ,وفي ضـوء الوقـائع عـلى األرض ومن خالل انـضـمـام أعـداد من الـفـائزين في
ـعارضة لـسيـاسة احلـزب الكـردي الـرئيـسي االنتخـابات من األحـزاب الكـردية ا
ـقراطي واالحتـاد الوطـني وانضـمـام بعض الـفائـزين من الـكتل الـسنـية والـكتل الد
الـصـغيـرة األخرى الى كـتـلة سـائرون  فـهي األقـرب الى تشـكيل الـكـتلـة الكـبرى من
اضية ولم حتقق للعراق دولة الـقانون ومن معها التي قادت البالد خالل الـسنوات ا
غـيـر الـدمار واخلـراب والـفـسـاد وسـوء اخلدمـات واجلـهل واألمـيـة والـبطـالـة والـفـقر
يلشيات وتدمير الصناعة والزراعة والتعليم والقضاء واجلوع  واخملدرات وسـطوة ا
ولم جتـلب إال احلــروب والـقـتـال وســرقـة أمـوال الـشــعب وضـيـاع ثـرواتـه والـتـفـريط
بأراضـيه ومياهه وسيادته ويبقى األهم من هـذا التنافس على تشكـيل الكتلة الكبرى
ان من يـتمـكن من تشـكيـلهـا سيـخدم الـعراق ويـنقـذه من الهـاوية الـسحـيقـة التي هو
ـاسي والكـوارث التي حـلت به وعانى مـنها فيـها اآلن و يـنقذ الـشعب الـعراقي من ا
ـاضـيـة والــتي تـســبب بـهـا الــفـاشـلــون والـفـاسـدون طـوال اخلــمـسـة عــشـر عـامــاً ا
ن يـدعون أنهم سياسيـون فمن يا ترى يتـمكن من تشكيل الـكتلة االكثر زورون  وا
عـددا ومن سـينـتـصـر دعاة اإلصالح ومـحـاربة الـفـسـاد الذين يـريـدون إنقـاذ بـلدهم
وشـعـبهم كـمـا يـقـولـون أم سـيعـود الـفـاسـدون والـفـاشلـون الـذين اعـتـرفـوا صـراحة
اضية لـيكملوا مخـطط أسيادهم األمريكان بفشـلهم في قيادة البالد خالل الـسن ا
ـوقف فاأليام في تدمـير الـعراق أرضاً وشـعبـاً وتاريـخا ً وحـضارة? وحـتى ينـجلي ا

القالئل ستكون الفيصل .                                          
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ديـنة الـسيـاحية في تعـلن شركـة ا
ــسـجـلـة ـوصل لـلــشـركـات ا ســد ا
اصوليا ذات اخلبرة واالختصاص
في مــجـال االســتـثــمـار الـســيـاحي
ـشروع لـتقـد عروضـهـا لتـنفـيذ ا
االستثماري للمدينة السياحية في
ـوجب ـوصل بــاكــمـلــهــا و ســد ا
شـــروط االســـتــــثـــمـــار الــــتي يـــتم
احلـصـول عـليـهـا من مـقـر الـشـركة
ـوصل لـقـاء مبـلغ مـقداره في سد ا
(١٠٠ مـائـة الف ديـنار) غـيـر قـابـلة
لـلـرد وتـقـد الـعـطـاءات في ظـرف
مـغـلق يـقـدم لـلـشـركة مـقـابل وصل
اسـتالم وفي مـوعـد اقـصـاه نـهـاية
الــدوام الـــرســـمي لـــيــومـــاالثـــنــ

صادف  ٢٤ / ٩ / ٢٠١٨. ا
العنوان/ محافـظة نينوى - قضاء
ــوصل تـــلــكـــيف- مـــشــروع ســـد ا
ـديـنـة الـسـيـاحـيـة في سد شـركـة ا

وصل (مساهمة مختلطة). ا
الـــــــــبــــــــريــــــــد االلــــــــكــــــــتـــــــــروني
tcimdc90@yahoo.com

W dA « …—«œ« fK−


