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وضـوع والزال يشغل الـكل من أبسط مواطن إلى أعلى شغل هذا ا
مستوى في الدولة .

الكل يتـحدث عن عـدم كفـاية اإلنتـاج للـطاقة وكـذلك مشـاكل التوزيع
..مغفل جانب آخر الصيانة ..

من أين نبدء ...بدايتنـا ليست فنيـة. وهي التي يجب أن تكون إدارية
ـواطن الـبسـيط صـعـوداً إلى مسـتـوى عالي من وهذا مـايـغفل عـنه ا

اإلدارة في قطاع الكهرباء وأعلى.
نرى مايلي ولكل منها سببها :
1- تقسيم وزارة الكهرباء إلى 

ا- وزارة إنتاج الطاقة .
ب- وزارة توزيع الطاقة .

ج- شركة أو مؤسسة صيانة وإدامة الطاقة .
بإدارة تنسيقية كاملة وبإتصال يومي وبتنسيق غير ورقي

نشـعـر أن من تولى اإلدارة لـلـوزارة لم يسـتـطع حل مشـاكـلهـا حتى
القائمة وليس التطويرية إذ لكل منها دور في عملية الكهرباء

إنتـاج الطـاقة..هـنـا نالحظ الكـثيـر من الـتغـثرات والنـرغب بالـدخول
وضوع بقدر ما نضع حل.... في صلب ا

ـعنيـ  في حلـقة انتـاج  الطـاقة يتـحدثون عن الزال كل العامـل وا
ناشئ. إنشاء محطات عمالقة وبسعات كبيرة وبأنواع مختلفة من ا

ويصورون العملية كأنها حل..
غيـر أن الواقع اإلداري هـذا وليـد مـريض وهم يتـحدثـون عن مرضه

في نفس احلديث أو في حديث في مكان آخر...أال وهو التوزيع..
شكلت في آن واحد نقترح ما يلي :- من هنا وحالً 

- إنـشـاء مـحــطـات إنـتـاج كــهـربـائـيــة مـتـوسـطــة في كل احملـافـظـات
ـسـتـقـبـلي الـقريب وبـسعـات مـنـاسـبـة حـسب اإلستـهالك احلـالي وا

ستقبلي البعيد . قابلة لزيادة اإلنتاج ا
- إنشـاء محـطـات مخـتـلفـة السـعـات في كل قضـاء ونـاحيـة وحسب
سـتقـبلي الـقريب قـابلـة لزيـادة اإلنتاج حجم اإلسـتهالك احلـالي وا

ا حولها من وحدات إدارية . ستقبلي البعيد و ا
من هنـا حـصلـنـا علـى عمـلـيتـ إداريـة وفنـيـة اإلدارية الـسـرعة في
إجناز احملطات قياساً باحملـطات العمالقة و الفنيـة التخلص نسبياً
من مشكلة التوزيع والثالثة ذات العـائدية العالية هي تقليص فقدان
ركزية العمالقة سافات من احملطات ا الطاقة من أثر عملية نقلهـا و
ـولدات ذات الـتأثـير ـقتـرحة نـاهيـك عن تقـليص عـدد ا القـائمـة أو ا
ـركزيـة وما يـعـانيه السـلـبي بتـوفـير الـطـاقة األقل قـدرة من الـطاقـة ا
واطن من الـذبذبـة في وصول الـتيـار ومدى تـأثيـرها علـى األجهزة ا
ـنـزلـيـة مع إنـهـا أدت واجب اليـنــكـر عـلى مـدى عـقـود..نـاهـيك عن ا
التلوث البيئي الذي تسببه وإرتفاع في مستوى احلرارة والضجيج
أمـا مـوضـوعـة الـربط بـيـنـهـا فــهي مـهـمـة سـهـلـة تـخـتص بـهـا وزارة

التوزيع
- وزارة تـوزيع الـطـاقـة ..تـبـدء مـهـمـتـهـا من احلـلـقـة األولى من بـعـد
اإلنـتـاج ولـيس لـهـا عالقـة في اإلنـتـاج إال بـقـدر حـجمـه لـتـهيـئ آلـية.
والقـدرات الـتـوزيـعيـة اجلـديـدة والتي هـي مبـدئـيـاً أقل كلـف من نقل
ـنتـجـة من احملطـات العـمالقـة وأسرع في الـتـنفـيذ وتوزيع الـطـاقة ا
ـمـكن جداً ـسـتـهـلك ومن ا والـصيـانـة وأقل فـقـدان لـلـطـاقة لـقـرب ا
إنـشـاء مــعـامل في نــفس وقت اإلجنـاز لــلـمـحــطـات إلنـتــاج األعـمـدة
ـهـمــة الـثـانـيــة هي ربط احملـطــات اجلـديـدة بـبــعـضـهـا واألسالك وا

لتسهيل السيطرة على الطار من األحداث .
هم ....أن نأخذ بنظر اإلعتبار الربط مع احملطات العمالقة  ومن ا
مكن أن تكفينا عن تغطيـة إحتياجات احملافظات القريبة والتي من ا
وال ننـقل الـطـاقـة عـبـر ثالث أو أربع مـحافـظـات ومـا يـهـدر من طـاقة

بالفقدان .
مع أن كـلف جتديـد خـطـوط الـنقـل للـضـعط الـعـالي الـقد وإصالح
ـســروق هي كـلف اكــبـر من ــعـطب وتــوصـيـل ا ـتــأثـر و وتــبـديل ا ا
اإلنتاج اجلديـد وحسب علـمي كان لدينـا أكثر من ثالثـ ألف كيلو
مـتـر طــول خـطـوط نــقل لـلــضـغط الـعــالي كـلــهـا حتـتــاج إلى جتـديـد

وحتديث إلختالف كمية التحميل . 
نشاء الـثالثة ...والـتي هي في احلقيقة نـفتقدهـا في الكثير من أما ا
الحظ في الـوزارات..الــصـيـانــة وتـخــصـصــهـا في احملــطـات ومن ا
مـقـتـرحـنــا كـثـرة احملـطـات . ومــهـمـتـهـا مـعــروفـة وال حتـتـاج لـشـرح
ـتـفرق ـعـدات وتهـيـئـة الـكـادر ا عـلى أن تـتـوفـر لـهـا أحـدث ا مـطول
ـــوجــود فـي غــيـــاهـــيب الـــوزارة واجلـــدد من الـــطـــلــبـــة وبـــكـــافــة وا
كن أن اإلختـصـاصات وهـي قريـبـة كل القـرب من الـوزارتـ بل و
ـنـتـجة تكـون مـتـواجـدة في كل محـافـظـة لـتوسع إنـتـشـار احملـطات ا
وبكال اإلختصاص اإلنتـاج والتوزيع ألن الصيانـة دائمة ومستمرة
ـرة واحـدة . ومن اجلديـر بـالذكـر أن إنـتاج الـطـاقة وإنشـاء احملـطة 

أصبح متنوع أكثر من ذي قبل..
كـمـثـال كـانت شــركـة كـوداك األمـريـكـيـة إلنــتـاج األفالم من عـمـالـقـة
ا يـة والتي أفلست بعد ظهـور التصوير الرقمي وو الشركات العا
إن عمر مـحطات الـطاقة طـويل نسبـياً علـينا أن نـنوع محـطات إنتاج
طـورة لكن إلعـتمـادها ـتغـيـرة وا ة وا ـتوفـر مـنهـا . القـد الطـاقة وا
عـتمـدة على اخلاليا على الوقـود اإلحفـوري  واحلديثـة هي الطـاقة ا
ـتوفـرة لديـنا سـبل إجنـاحهـا كلـياً بـعد اإلعـتمـاد على الشـمسـية و ا
ـطــروحـة من تـوزيع مـحـطــات اإلنـتـاج عـلى احملـافـظـات فـكـرتـنـا ا
وتوفـر األرض والشـمس  القـريـبة من كل احملـافظـات . واألحدث
ـزدوج وطــويـلـة الـعـمــر هي مـحـطـات إنــتـاج الـطـاقـة وذات اإلنـتـاج ا
ـحـطـة ـعـتـمـدة عـلى مـصـدر مـزدوج أال وهـمـا الـشـمس والـريـاح  ا
واحدة توربـينيـة وشمسـية وذات خاليا خـزن طويلـة األمد تصل إلى
عني مقترحنا أو عشرين سنة مضمونة . يحدونا األمل أن يتفهم ا
مقتـرحاتنـا هذه كـخطوة أولى وهـذا ما نسـعى إليه واخلـطوة الثـانية

التطبيق . 
كن أن نقول... قارنة البسيطة  وبا

- تأثـيـر توقف احملـطـات الـعمالقـة أكـثر سـلـبـياً من تـوقف احملـطات
األصغر

- كلف التصليح أقل .
- سرعة التصليح أسرع .

- كلفة التشغيل أقل . 
- كلفة اإلدامة أقل وسرعتها .

- مبدء اإلدارة الفنية واإلدارة اإلدارية أسرع وأكثر سيطرة
ـنـشأ ـزدوجـة وذات ا قـارنـة مع مـحـطـات الطـاقـة الـشـمـسيـة وا وبـا
األمريكي . نرى فروقات إقتصـادية وبيئية كبـيرة لصالح اإلحتمال

اجلديدين أكثر بكثير .
بالوقود والتـلوث...بالصيـانة واإلدامة...بالعـامل واإلدارة... وكثيرة
إيجابيـات الطاقة الـنظيفـة . إن مقتـرحاتنا هـذه قابلة لـلنقاش مع أي

عني واخملتص لغرض الوصول إلى األفضل . من األخوة ا
وفقنا وإياكم الله خلدمة البالد والعباد .

{ مستشار ومحكم دولي
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الـكـرديـة عـلى شـؤون احملـافـظـة
بحيث أصبح عـدد الناخب في
ســجل الــنـاخــبــ لـلــمــحـافــظـة
(900)  تــــســــعـــمــــائــــة إلف في
محـافـظة كـان عدد سـكـانهـا قبل
االحـتالل ومن جـميع الـقومـيات
(600) سـتمائـة ألف نسـمة فهل

يعقل هذا األمر?
9- لــقـــد شـــكـــلت احلـــكـــومــات
الـسـابــقـة جلـان حــكـومـيـة ومن
مـجلس النـواب للتـوصل التفاق
ادة  140في موعـدها لـتنـفيـذ ا
وإحــــدى هـــذه اجلــــان بـــرآســـة
هادي العـامري واألخرى برآسة
ســـكــرتــيــر احلـــزب الــشــيــوعي
آنــــذاك وقـــد اصــــطــــدمـت هـــذه
الـلجان بـحجم عمـليات الـتكريد
ــوغــرافي في والــتــغــيـيــر الــد
ــنــاطق األخــرى ولم كـركــوك وا
تتـوصل الـى حل يـرضي جـميع

كونات . ا
10- وهــنــاك أســئــلــة  تــتــعــلق
ــادة أتـــوجه  بــهــا الى بـــهــذه ا
احملــــكــــمــــة االحتــــاديــــة أرجـــو

اإلجابة عليها وهي :
أ . ان الدستور العراقي قد حدد
نـهـايـة عـام 2007 كـآخـر مـوعـد
ادة 140 ولم تنفذ في لتـنفـيذ ا
هـذا التـاريخ وال بعـدة لألسباب
أعـاله وانـتـهى سـقـفـهـا الـزمـني
يتة واعتـبرت منتـهية وبحـكم ا
ـيت للـحيـاة الدنـيا فهل يـعود ا
مـــرة أخــرى? ثـم ان الـــدســـتــور
حـدد لـهــا سـقف زمـني وانـتـهى
هذا السقف فكيف تعتبر سارية
ــــفـــعــــول ووفق أي صـــيــــغـــة ا
بصيغتها السابقة التي لم تنفذ
وفـــقــهـــا أم بـــصــيـــغــة جـــديــدة
تــتــوافق عــلــيــهــا كل مــكــونـات
تـنازع علـيها ? ثم من ـناطق ا ا
هــو أعـلى ســلـطــة الـدســتـور أم
احملكـمة االحتـادية ? نعم ان من

4- عـــمــلــيـــات نــقل األكــراد من
احملافظات الـشمالية وحتى من
أكـراد ســوريـا وإيــران وتـركــيـا
وإسـكــانـهم فـي كـركــوك وبـاقي
ـــنـــاطق ومـــنـــحـــهم بـــطـــاقـــة ا
تـــمــويــنــيـــة وتــســجـــيــلــهم في
سجالت الـنفوس بـحيث أصبح
عـدد سـكـان كـركـوك عـلى سـبيل
ـــثــال مـــلــيـــون ومــائـــتي ألف ا
نـــســـمـــة بـــعـــد ان كــانـــوا قـــبل
االحــــــتـالل األمـــــريــــــكي (600)

ستمائة ألف نسمة .
5- عـمـلــيـات جتـريـف أكـثـر من
ســبــعــ قــريــة تــعــود لــلــعـرب
والــتــركـمــان وتــهـجــيــر أهـلــهـا
ومــنــعـــهم من الـــعــودة إلـــيــهــا

تطلبات عملية التكريد .
6- االســـــتــــيـالء عـــــلى أراضي
ومــــعـــســـكـــرات وزارة الـــدفـــاع
وأراضي الدولة وتوزيعها على
الكـرد الوافدين اجلـدد ومنحهم
مـــبـــلغ عـــشـــرة ماليـــ ديـــنــار
كمـنـحة وقـروض ميـسـرة لبـناء
مـجـمـعات سـكـنـيـة لـهم في هذه

األراضي.
7- عمـليات الـترهيب والـتهديد
بالقتل واالغتياالت واالعتقاالت
الــتي نــفــذتــهـــا الــبــيــشــمــركــة
ـــنـــاطق واالســــايش في تـــلـك ا
أجـبـرت الـكـثـيـرين من سـكـانـها
األصـلـيـ عـلى تـرك مـنـاطـقـهم
وال تـــــــزال اآلالف الــــــــعــــــــوائل
الــعـربـيــة والـتـركـمــانـيـة خـارج
كـركوك بـسـبب التـهـديد بـالـقتل
وال يــــــزال اآلالف من الــــــعـــــرب
والتـركمـان مغيـب فـي سجون
الـسلـيمـانـية واربـيل الى الـيوم
ولم يعـرف ذويهم عن مـصيرهم

. شيئاً
8- عمليات التزوير الكبيرة في
ســجالت الـنـاخــبـ في كـركـوك
خاصـة لضمان هـيمنة األحزاب

في قــرار فـاجئ كـل الـعــراقــيـ
وخـــصــــوصـــا أبـــنـــاء كـــركـــوك
ومــحــافــظــات أخــرى اعــتــبـرت
ــادة احملــكـــمــة االحتــاديــة ان ا
ــــــا ســـــمي  140اخلــــــاصـــــة 
تنازع علـيها سارية نـاطق ا با
ـفعـول مع الـعـلم ان الـدسـتور ا
قد حدد نهاية عام  2007موعد
ادة ولم تـنفذ في لـتنـفيذ هـذه ا
حـيـنهـا ألسـباب يـعـرفهـا سـكان
ـنـاطق من العـرب والـكرد تلك ا
والــــتــــركـــمــــان وااليــــزيــــديـــ
سيـحيـ والشـبك وتعـرفها وا
احملكـمة االحتادية ويـعرفها كل
ـــســـؤولــ الـــســـيـــاســـيـــ وا
احلــــكــــومــــيــــ الــــســــابــــقـــ
واحلـالـيــ من الـعــرب والـكـرد
والتـركمـان وغـيرهم فـهل غابت
هذه األسباب التي منعت تنفيذ
ـــادة فـي مـــوعـــدهـــا عن هـــذه ا
احملكـمة االحتاديـة اليوم أم هل
أزيـلت وانــتــهت هـذه األســبـاب
مع العـلم أنها باقـية الى أيامنا
هــــذه ومـن أهم أســــبــــاب عــــدم
ادة  140في مـوعـدها تـنـفـيـذ ا

هي :
1- عـملـيات الـتكـريـد والتـغيـير
ـــــوغــــرافي الـــــكــــبــــيــــرة الــــد
ــمــنــهــجــة الـتـي قــامت بــهـا وا
األحـــزاب الـــكـــرديــة بـــعـــد عــام
2003 وعـنـدمــا سـيــطـرت عـلى
تنازع عليها ناطق ا كركوك وا

عسكرياً وسياسياً وإداريا 
 2- عــمــلـيــات تــزويــر سـجالت

ناطق . النفوس لهذه ا
3- عمليات التزوير الكبيرة في
ســجالت الــتـســجـيـل الـعــقـاري
ألمـالك وأراضـي الــــــــــــعــــــــــــرب
ــســـيـــحـــيــ والــتـــركـــمـــان وا
والـشـبك وتــسـجـيـلـهـا بـأسـمـاء
الوافـدين الـكـرد اجلـدد الى تلك

ناطق . ا

واجــبــات احملــكــمــة االحتــاديــة
تــفــســيــر نــصــوص الــدســتــور
ـادة غـيـر ـبـهـمـة ولــكن هـذه ا ا
مـبـهمـة وال حتـتاج الـى تفـسـير
وانــتـهت بـعــد انـتـهـاء ســقـفـهـا
الزمني الذي حدده الدستور  .

ادة 140 كن تنـفيذ ا ب . هل 
واألســــبـــاب الــــتي حــــالت دون
تــنـفــيـذهــا في مـوعــدهـا الزالت

قائمة.
ادة  140اعتبرت على  ج. ان ا
ـــثــال زمــار وربـــيــعــة ســـبــيل ا
مـنــاطق مــتـنــازع عـلــيــهـا وهي
منـاطق عربـية مـعروفـة فهل كل
دعــوى ال تـــســتــنــد الى الــواقع
والـتـاريخ يـؤخــذ بـهـا وتـعـتـبـر
ـسـيـحـيـة ـنـاطق الــعـربـيـة وا ا
وااليزيديـة والتركمـانية مناطق
مـتــنــازع عـلــيــهـا جملــرد وجـود

أعداد قليلة من الكرد فيها ?
ــــادة 140 هي د . ان بـــــنــــود ا
الـتــطـبـيع والـتــعـداد الـسـكـاني
واالستـفتاء فـمن يستطع تـنفيذ
الـتـطــبـيع في كـركــوك وغـيـرهـا
بـــعــد أربـــعـــة عــشـــر عـــامــاً من
سـيـطرة األحـزاب الـكـرديـة على
ـنــاطق ومــا قـامت به من تــلك ا
جـرائـم تـرتـقي الـى جـرائم ضـد
اإلنـــســــانـــيــــة كــــاالغـــتــــيـــاالت
واالعـــــتــــقـــــاالت والــــتـــــرهــــيب
وجتــــريف الـــقـــرى الــــعـــربـــيـــة
والـتـركـمـانـيـة واالسـتيـالء على
أمالك العـرب والـتركـمـان وعلى
أراضـيـهم الـزراعيـة وتـوزيـعـها
على الكرد الـوافدين إليها والى
الــــــيــــــوم الزال هـــــــــنـــــاك آالف
غـيبـ من الـعرب والـتركـمان ا
فـي ســــــجـــــــون االســــــايـش في
الــســلــيــــــــمــانــيــة واربــيل ولم
يــــعـــرف مــــصــــيـــرهم ,ان هـــذه
اجلـرائم ولدت أحـقاد وضـغائن
ـــــكـن ان تــــــنــــــــسى فــــــمن ال 
يـسـتـــــــطـيع الـقيـام بـالتـطـبيع
ـنـاطق بـ مـكــــــــونـات هــذه ا
بـــــعـــــد كل هـــــذه اجلـــــرائـم هل
احملـــــــــكـــــمـــــة االحتـــــاديــــة أم
احلــكــومــة أم مــجــلس الــنـواب
وكيـف ? والى اليـوم هناك آالف
الـعوائل الـتـركمـانيـة والـعربـية
ــهــجــرة قـســرا من ـبــعــدة وا ا
كـركـوك بـعــد تـهـديـدهـا بـالـقـتل
وقــد صــودرت أمالكــهم فــكــيف
يـــــعـــــودون الى كـــــركـــــوك ومن
كن يـضمن سالمـتهم وكـيف و

تطبيع أوضاعهم
 هـ. وهل هــذا الــتــوقــيت مالئم
إلعالن قرار احملكـمة والعراق ال

يــزال يــعـانـي من نــتـائـج حـرب
داعش والــنــازحـ لـم يــعـودوا
ـنـاطـقـهم بـسـبب الـدمـار الـذي
طال مـدنـهم  اجلـراح لن تـندمل
ـــركـــز ــــشـــاكل بـــ ا بـــعـــد وا
واإلقـلـيم لم حتل بـعـد والـعـراق
ومــنــطـقــتــنـا تــعــيش أوضــاعـاً
أمنية وسياسية غير مستقرة ?
ـــادة 140 ال تـــصـــلح 11- ان ا
ـتـنازع ـنـاطق ا ـشـكـلـة ا كـحل 
عـليهـا ألنهـا وضعت في ظروف
اسـتـثـنـائيـة حـيـث كـان الـعراق
حتت االحــــتالل األمــــريـــكي وال
ـلك زمــام أمـوره وكل مـا جـاء
بـه االحـــــتالل بـــــاطـل وحـــــسب
القـانون الدولي وان تنـفيذ هذه
ـــادة  ســـتــتـــســـبب بـــنـــتــائج ا
ــا سـتــزعـزع امن عــكـســيـة ور
الــعــراق كـــله وتــؤدي ال ســامح
الله الى حرب أهلية الله تعالى
وحده يـعرف نتـائجها الـكارثية
عــــلى وحــــدة أراضي الــــعـــراق
وعــــلـى شــــعب الـــــعــــراق بــــكل
قــومــيــاته وأديــانه وطــوائــفه ,
وبدون صـيـغة تـوافـقيـة ب كل
مــــكــــونـــات الــــشــــعب في تــــلك
ـكن الــتـوصل الى ـنــاطق ال  ا
حــلــول جـــذريــة بل الـى قــنــابل
مــوقــوتــة تـنــفــجـر فـي كل حـ
لــــتـــــخــــلف الـــــدمــــار والــــهالك
واخلـســائـر الــكـبـيــرة ال سـامح

الله .
12- لــــقـــد فـــجــــرت احملـــكـــمـــة
االحتـاديـة قنـبـلة الـكـتلـة األكـبر
الـتي تـشكل في مـجلس الـنواب
بعـد انتخـابات عام  2010التي
فـاز بــهـا الــدكـتــور أيـاد عالوي
وقائـمته الـعراقـية وحـرمت تلك
القنبلة الدكتور أياد عالوي من
تــشـكــيل احلــكـومــة ووهــبـتــهـا
لـلـمـالـكـي فـكـانت تـلك الــقـنـبـلـة
ـاسي والـكوارث سـبب في كل ا
الـــتـي حــــلت بــــالـــعــــراق خالل
الكي من فساد وسوء حكومة ا
إدارة وســـوء خـــدمـــات وحـــرب
طائـفيـة وسرقـات كبـرى ألموال
الــشـعب وصــفــقــات مـشــبــوهـة
ومــــشــــاريع وهــــمــــيـــة ســــرقت
أمـوالهـا ثم كلـلت تلك احلـكومة
فشلها وفسادها بخيانة عظمى
ـة نـكـراء أمـام عـصـابـات وهــز
داعـش الـــــتـي احـــــتــــــلت عـــــدة
مــحــافــظــات بــعــد هــروب قـادة
ـالـكي الـفـاسـدين والـفـاشـلـ ا
ونـــفــذت أبـــشع اجلـــرائم بــحق
أبـــنـــاء شــــعـــبـــنـــا مـن جـــمـــيع
ــة ــكـــونــات أبـــشــعــهـــا جــر ا

ســبــايــكــر الــتـي لم تــمــحى من
ذاكـرة الـعـراقـيــ أبـداً فـسـالت
انـــهــار من الـــدمــاء الــعـــراقــيــة
الــزكــيــة بــســبب جــرائم داعش
وانهار أخرى عند حترير مدننا
من هــذا الـتــنــظـيم الــتــكـفــيـري
وزُفــــت قـــــوافل كــــــبـــــيـــــرة من
الــشــهــداء وصـــرفت مــلــيــارات
الـــدوالرات لـــشـــراء األســـلـــحـــة
واالعـتـدة والــتـجـهــيـزات كـانت
تــــكـــفي ألعـــمــــار الـــعـــراق كـــله
ودمـــرت مـــحـــافـــظــات كـــامـــلــة
ــلــيــارات حتــتــاج الى مــئــات ا
ألعمـارهـا كل ذلك بسـبب قـنبـلة
الـكـتـلـة األكـبـر وتـريـد احملـكـمـة
االحتاديـة تـفجـير قـنـبلـة أخرى
هـــذه األيـــام ال يـــقل تــأثـــيـــرهــا
وتدميرها وتداعياتها عن قنبلة
الكـتلة األكـبر الن تـوقيـتهـا غير
مـنـاسب ومـكان تـفـجـيرهـا غـير
آمن بل مــلـغـوم بـشـحن طـائـفي
وعــــــــرقي جتــــــــذر  بـــــــســــــــبب
السـياسات اخلاطـئة و ستؤدي
لـو انــفـجــرت السـامـح الـله الى
حـرب أهـلــيـة وسـتــسـيل انـهـار
أخــــرى من دمـــاء الـــعـــراقـــيـــ
وتـزف قـوافل كبـيرة من شـهداء
الوطن الواحد والشعب الواحد
بــــســـبـب نــــزوات ســـيــــاســــيـــة
وصـفـقـات مـشـبـوهـة وأجـنـدات
انفصالية فمن يتحمل وزر هذه

الدماء وقوافل الشهداء ?
عـلـى الـعــقالء في الــعــراق نـزع
مـــســـمـــار األمـــان من قـــنـــبـــلـــة
احملـــــكــــمـــــة االحتــــاديـــــة قــــبل
تـفـجـيـرهــا والـبـحث عن حـلـول
ــشـــكـــلــة كـــركــوك حــقـــيــقـــيـــة 
ــــنــــــاطـق األخــــرى تـــــرضي وا
ــكــونــات ودون إراقــة جــمــيع ا
مـــزيــداً من دمـــــاء الــعـــراقــيــ
ودون حــــروب واقــــتـــتــــال بـــ
ـــادة األخــــوة في الــــوطـن الن ا
140 ال تـــــــــصـــــــــــــــــــــلـح حلل
ناطـق وباعتراف مـشكلـة هذه ا
ـــتـــحـــدة في ـــثـــلـــيـــة األ ا
الـــعـــراق بــعـــد اطالعـــهـــا عــلى
ــنــاطق عـن قـرب أحـوال هــذه ا
وبــاعــتـراف  كل مــكــونــات تـلك
ـــكـــون الـــكــردي ـــنـــاطـق إال ا ا
بسـياسـييه فـقط الذين وضـفوا
كل أســلــحـتــهم وكل وســائــلـهم
الـغـيـر مــشـروعـة لـتــنـفـيـذ هـذه
ادة وأهمـها عـمليـات التـكريد ا
وغرافي الكبيرة والتغييـر الد
 بـــعــد ســـيــطـــرتـــهم عــلـى تــلك
ــشـــروعـــهم ـــنـــاطق خـــدمـــة  ا

االنفصالي  .

Issue 6474 Tuesday 8/10/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6474  الثالثاء 9 من صفر 1441 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

ـقراطية حـرصت الدساتـير الد
على الـنص عـلى حق التـظـاهر
ومن بـيـنـهـا الـدسـتـور الـعـراقي
لسنة ٢٠٠٥ وبالقطع أن النص
على هذا احلق ال يعبر عن ترف
سـاس بهيبة فكري أو رغـبة با
الـــــدولـــــة أو االعــــــتـــــداء عـــــلى
ـتلكـاتهـا  لكنه حق يـعبر عن
حـاجـة غفـلت عـنـهـا السـلـطة أو
ــا أداة لـوقف تـغــافـلــتـهـا  ور
اسـتـبــدادهـا  وفي كل األحـوال
هو وسيـلة للتعبـير عن مستلزم
ولـــفت نــظـــر الـــســلـــطـــة الــيه .
ـتظاهريـن ليسوا وبـالقطع أن ا
عــلى درجــة واحــدة من الــوعي
ثقف فكر وا نـظّر وا فمن ب ا
تـعلم  كما أن مـن بيـنهم غـير ا
ــبـتــدأ ولـيس في والـبــسـيط وا
ذلك عيب أو مثلبة  فلو كان كل
الشعب عالم متعلم متفقه حامل
ألعــلى الــشـهــادات فــمن يــعـمل
بـاخلـدمـة والـتـنـظـيف واألعـمال
البسيطة ? وهي جميعها أعمال
مـحــتــرمـة. ويــقـيــنــا أن وسـائل
الـتــعــبــيـر عن احلــاجــة لــيـست
واحدة  فيرفع البعض شعارا 
ويــرسم الــثــاني عــلى جــسـده 
ويـهتف الثـالث بصـوته  ويندد
الـرابع ويــنـتــقـد اآلخــر وهـكـذا
وكل وسـائل الـتـعبـيـر الـسلـمـية
ـجـرى ـا تـصب  مـحـتـرمـة طــا
الهدف الـنبيل الذي  خرجت من
أجـله  وقـد يـتـخـلـل الـتـظـاهرة 

بــعض مـظـاهــر الـعـنف  وهـذه
ـظـاهـر لـيـست من مـخـتـصات ا
الـدول النـامـيـة أو األقل تـطورا
ظاهر قراطية  لكن هذه ا ود
مــــشــــاهــــدة في أعــــرق الــــدول
ــقـراطــيـة وأكــثـرهــا جتـربـة د
وأرث وخــبـرة  ولــيس بــعـيـدة
مــظــاهــر الــعــنف الــتي رافــقت
تـــظــاهــرات اصــحـــاب الــســتــر
الــصــفــراء في فــرنــســا  حــيث
أحُـرقت مـحـال وكُـسـرت أبـواب
وخُـــربـت طـــرقـــات  لــــكن هـــذا
ظـهر يبقى غـير مرغوب فيه  ا
وقــــــــد يــــــــقـف وراءه راغـب في
حــرف الــتــظــاهـرة عـن هــدفــهـا
الشـعـبي الـنبـيل. في الـعراق ال
يــكـــاد يــخــلـــو شــهـــر أو حــتى
أسـبـوع من تـظـاهـرة تـشـهـدهـا
الــــعـــــاصــــمــــة أو اإلقـــــلــــيم أو
احملــافــظــات مــا يــؤشــر وجــو
حــاجـــة شــعـــبــيـــة وتــقـــصــيــر
ســـلــطــوي  وكـــاذب من يــقــول
ــــســــاحــــات بــــغــــيــــر ذلك فــــا
اخلضراء راحت فريسة الفساد
والــــــتالعـب واالجتـــــار غــــــيـــــر
ـال الـعـام وأمالك ـشـروع بــا ا
ـــــهـــــاجــــــرين قـــــســـــرا زورت ا
ســنـداتــهــا ونـقــلت مــلــكـيــتــهـا
وأضـحت مـال سـائب تـعـبث به
ـباني عصـابـات التـزويـر أما ا
احلـــكــومــيـــة فــهي مـــال شــائع
مباح استـباحته  وطال العبث
ـقابر التي تالقفها والتخريب ا

بــعض اصـحـاب الــقـرار  فـحـتى
ــوتى لم تـنـفـذ من مـخـتـصـات ا
عبث الفاسدين  ويحدثونك عن
غياب الفساد وتضخيم مظاهره
بـالـغة في احلـديث عنه ـا ا ور
إضـعـافـا لـلــدولـة !!! قـبل أشـهـر
قـلـيـلـة خـلت  اعـتـصم اصـحاب
العقود في وزارة الـكهرباء طلبا
لـلـتـثـبيـت فمـوت احـدهم صـعـقا
يـعـني تـشـريـد أسـرته  وقـبـلـها
ا زارعـون طـلـبـا  صـال وجـال ا
لهم في ذمـة الـدولـة الـتي أخذت
احملصول وتصرفت فيه وأدارت
ن تـصـبب عرقـا بقـصد ظهـرها 
الـــعــيـش الــكـــر  ثم تــظـــاهــر
ـــــهـــــنـــــدس  فـــــالـــــزراعي من ا
ــــهــــنــــدســــ  والـــصــــحــــفي ا
واإلعالمي  ..... وأخـيـرا حـمـلة
الشهادات العليا الذين افترشوا
األرض والـــتـــحـــفـــوا الـــســـمــاء
حـامـلــ خالصـة افــكـارهم ومـا
ابـــدعــــوا عـــلى اكــــفـــهم دون أن
يـــلــــتـــفـت لـــهـم أحـــد  فــــكـــانت
ـــــيـــــاه خــــاتـــــمــــة خـــــراطـــــيم ا
اعـتـصــامـهم  ويـثــار الـتـسـاؤل
ـهنـدس عبـثا ? هل كـان خروج ا
أم كـان خروج الـدائـن بـطرا ? أم
رغب اصـــــحــــاب الــــعــــقــــود في
تـــعــــطـــيل مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة
الكهربـائية اضرارا بالدولة?  أو
خـرج حـاملـو الـشـهادات الـعـلـيا
عــــبـــــثــــا وتـــــرفــــا ورغـــــبــــة في
اسـتـعـراض الـعـضالت أو غـلق 

الطرقات أو استثارة التعاطف
الـــشــعـــبي ? واجلـــواب أمــا أن
نــقــول كل من خــرج مــتــظــاهــر
عــابث مـــخــرب  مــا يـــعــني أن
الــشــعب جــلـه عــابث مــتــطـاول
مـخــرب ومــثل هــذا الــشـعب ال
يسـتحق العـيش في كنف نظام
ـقراطي أو أن هـناك قـصور د
ـكوناته سـلطوي دعـا الشعب 
وفئاته وطـبقـاته للـتظـاهر على
مــراحل  ويـقـيـنـا أن الـتـرجـيح
سـيــكـون لـلـقـصــور الـسـلـطـوي
بـدلـيل اسـتجـابـة مـتخـذ الـقرار
لــلـــمــطــالب بـــالــتــتـــابع وعــلى
مـراحل  كــمـا يـثــار  الـتـسـاؤل
ـــتــخــذ هــنــا الـم يــكن األولى 
الــقـرار مــعـاجلــة جــذور اخلـلل
وأصـــــول األزمـــــة واجلـــــمـــــيع
يــعــرفــهــا دون اسـتــثــنــاء وفي
مـقـدمـتـهـم مـتـخـذ الـقـرار  وإن
كان جـاهل بهـا فهـو غيـر جدير
بــحــكم شــعــبه وتــمــثـيــله  وال
يـــــؤتــــمـن جــــانــــبـه في صــــون
مــصــاحله  وبـالــتــأكـيــد أن مـا
يـشهـده العـراق اليـوم هو ليس
نتاج سياسات خـاطئة اتبعتها
احلكومة القـائمة  لكنه متراكم
سـيـاسـات حـكـومـات مـتـعـاقـبـة
جاءت على ما في الدولة ودعت
الـــشـــعب لـــلـــخـــروج بـــصـــورة
تعلم متتـابعة للتظاهـر  غير ا
عـاطـل عن الـعـمـل  واجلـامـعي
يـــأن من الـــبــــطـــالـــة  وحـــامل
الــشــهـادة الــعــلـيــا يــسـتــجـدي
متخذ القرار  الصناعي يعاني
 والـــــزراعي يـــــعـــــيش األزمــــة
والــتـــاجــر في دوامــة الــروتــ
والـــفـــســـاد  االســتـــثـــمـــار في
ـشـاريع إلى فـشل  تـراجع  وا
ويـحدثونك عن الـترف الـشعبي
طلبي  !!!  في األثر والشعب ا
قـالوا أن تـقـتل شـعب ال يـثور 
لــكـن أن يــجــوع الــشــعب فــذلك
مقدمـة الثورة ونـتيـجتهـا  لقد
ـرجـعــيـة الـديــنـيـة بُح صــوت ا
ـحـاربـة الـعـلـيـا وهـي تـنـادي 
الفـساد والضرب بـيد من حديد
عـــــلـى يـــــد الـــــفـــــاســـــد  وراح
ـثـلوهـا يـلـفتـون نـظر مـتـخذ 
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الـقـرار إلـى أن الـبـطــالـة نـخـرت
جـــســــد الـــقـــادر عــــلى الــــعـــمل
وأضــحى قـــنــبـــلــة مـــوقــتــة إذا
انفـجرت ستأتي نـيرها على من
تـــســـبب بـــاألزمـــة . والالفت أن
صم األذان كـــــان حـــــصـــــيـــــلـــــة
ـــنــاشــدة  ويـــتــضـــخم حــجم ا
الـغـلـيـان يـوم بعـد اخـر ومـتـخذ
ــــــطـــــالب الـــــقــــــرار يـــــرى في ا
الـشعـبية تـرف وبطـر ورغبة في
الــتــعــبــيــر عن الــرأي الــذي ظل
مـكـبـوت لـعـقـود خـلت  واعـتـاد
الشـعب علـى اجابـة تقـليـدية اال
ـلك الشعب من حرية يكفي ما 
في التـعـبـير واحلـديث ونـقل ما
يـــجــول فـي اخلــاطـــر  ألم يــكن
ـساس بـالسـلطـة سابـقا جزاء ا
قــطع الـلـســان واألذن والـعـنق ?
نــعم لـقـد مــارس الـزائل الـراحل
مارسات السيئة واضطهد كل ا
شـعبه وقـتله وهـجره وألقى من
ـكـرمــة في غـيـاهب بـقى حـيــا 
السـجـون  لـكن طغـيـان الراحل
واســتــبــداد الــزائل هــو مــدعـاة
لالسـتـبـداد والـتـمـثل به ? أم أن
ـستـخلص أن الـظلم ال الـدرس ا
ــكـن ان يــدوم وإن طـــال فــأنه
يـخــرب  وفي األثــر سـعــيـد من
اكـتـفى بـغـيـره  ومصـيـر الـغـير
لـيس بـبــعـيــد فال زالت أخـبـاره
تــــتـــداول وجـــرائـــمـه تـــتـــنـــاقل
ومــصــيــره مــشـــاهــد مــســمــوع
مـعلوم . لـيس اكثـر من العراقي
وطـنيـة وشرف وغـيرة وشـهامة
وشـــجــاعــة وكـــرم وعــزة نــفس
ولـــيس اكـــثـــر مـــنه قـــدرة عـــلى
ـــــصــــــاعب وجتـــــاوز حتـــــمـل ا
الـــنــــكـــســـات شــــعب يــــنـــبض
بـاحليـاة يبـغض الذل والـهوان
يـعض عـلى اجلـرح ويـكـتم األلم
ــنح ويــتـــجــاوز عـــمن اســـاء 
الـفرص ويخـتلق األعـذار ويبرر
األخــطــاء عن طــيب نــفس ال عن
ضــعف أو هـوان لـكن غــضـبـته
ـوازين وتــهـز الـعـروش تــقـلب ا
وتــطــيح بــحــكــام وتــســتــخــلف
أخـــرين  ويـــقـــيــنـــا أن فـــرصــة
الـــتـــصـــحـــيـح لم تـــذهب وخط
الــتــصـــويب لم يــنـــته شــرعت 

احلــكـــومــة الـــقــائـــمــة بـــعــديــد
الـتصـويبـات لكـن التـركة ثـقيـلة
واحلـمل ثقـيل والتـخريب كـبير
ارث الــفــســاد مـتــراكـم يـغــطــيه
ـنـصف أن يـنـكـر الــرمـاد لـيس 
بــــعض إجنـــازات الــــقـــائم وفي
مـقـدمـتهـا الـتـجديف الـسـلـطوي
بـــاجتــاه واحـــد بـــعـــد ان انــهك
اخلالف الـتـشــكـيالت الــسـابـقـة
وراحـت اثــاره تــنـعــكـس ســلــبـا
على الشـعب ال حديث يدور عن
ــسـورة الــتي ظـلت اخلــضـراء ا
عصـية عـلى اطالع الـشعب مـنذ
ســقـوط الــنـظــام الـســابق حـتى
تشـكيل احلـكومـة القـائمـة ثُبت
األغـلب من اصــحــاب الـعــقـود 
ـزارع مــسـتـحـقـاته وتـقـاضى ا
وراح نـتـاج االتـفـاق الـسـلـطـوي
ـو وتطور تـنعكس اثـاره على 
عالقــــات الـــعــــراق الـــدولــــيـــة 
الـعراق األسـير احملـاصر سـابقا
اضـــحى الـــيـــوم يـــتــوسـط بــ
ـنـطقـة كـارثة الـكـبار لـتـجـنيب ا
حـرب لـو وقـعت جلـاءت اثـارهـا
على دول اإلقليم دون استثناء .
لــكن احلـكــومـة الــيـوم مـطــالـبـة
بـــوقـــفــــة جـــادة في مـــواجـــهـــة
ـتنـامي وستجـد حشد الـفساد ا
شعـبـوي يقف وراءهـمـا القتالع
جــذوره فــالــشــعب خــيــر كــافل
وكـفـيـل بـتـقـويــتـهـا ونــصـرتـهـا
والــدفــاع عـنــهـا لــيس الـفــسـاد
وحـــــده هــــــو من اثـــــقـل كـــــاهل
الــــشــــعب لــــكن اجلــــوع ظــــالم
والـــفـــقــر ســـبب لـــكل مـــظـــاهــر
االنــحــراف وبـالــقــطع أن خــيـر
الـــعـــراق كـــثـــيـــر ومــالـه وفـــيــر
وثـروته تـطـعم شـعوب وا وال
تغني ابن الوطن حسب ال يزال
لـلـتـصـحـيح مـتـسع ولالنـتـصار
لـلـشـعب وحـقـوقه مـجـال ودون
شك أن من يـــنــتــصــر لـــلــشــعب
ــظــلــوم سـيــكــتب أخــبـاره في ا
انـصع صـفحـات تاريخ الـعراق
وفي اثـر الـسلف اخلـبـر الـوفـير

ن اساء وأحسن .
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