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ـان األسـتـثـنـائـيـة في جـلـسـة الـبـر
عـنى الكـلمة ألن ولم تكن جـلسـة 
اغــلب االعـضـاء كــانـوا واقـفـ من
شـدة  احلـمـاس وكـانت (صـاخـبـة)
اكـتـمل فــيـهـا الـنـصــاب بـأعـجـوبـة
وحرصت الكتل (الشيعية) في ظل
غــيــاب تــام لــلـكــرد واغــلــبـــــــــــيـة
(الــسـنـة)  الـتــصـويت عـلى قـرار
يلزم احلــــــــكومـة بأخراج القوات
االمــريــكــيــة من الــعــراق كـرد فــعل
سـريع عــلى عــمـلــيـة اغــتـــــــــــيـال
قــاسـم ســلـــيـــمــانـي وابــو مـــهــدي
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هندس. ا
وحـضــر اجلــلـســة رئــيس الـوزراء
هدي) الذي ستـقيل (عادل عبـد ا ا
ـان بــالـتـصــويت عـلى نـصح الــبـر

رحيل االمريكان.
في كل بيت

لـم اكن اتــــوقع ان نــــقـع  (اقــــصـــد
الـــــشــــعب الــــعـــــراقي) حــــكــــومــــة
وسيـاسي ومـتظـاهرين محـتج
والـناس عـادي وكـتـاباً ومـثقـف

كـلـنـا ويـعـني كـلـنـا  بـهـذا الـكم من
احلــيــرة واالرتــبــاك وسـوء الــفــهم
والتفاهم حتى يلجأ كل من يحمل

ن لـيس لديهم أراء رأيا او حتى 
يــكـيل الــتـهـم والـشــتـائم بــعـضــنـا
لـلـبـعض اآلخـر بـسـبب مـا يـنـشـره
ويـــعــتــقـــد به من افـــكــار ومــواقف
وحتــولت بــيــوت الــعــراقــيــ الى
حــلـبــة صــراع ارادات حــقــا لـيس
احلاكم في العراق هو الدكتاتوري
بل انـنـا شـرائح اجملـتـمع الـعـراقي
في داخـلـنـا يـقـبع دكـتـاتـورا يـقـمع
االصـــدقـــاء وحـــتى االقـــربــاء قـــبل
االعــداء اذا لم تـتـطــابق مع االخـر
في الـــرأي فـــأنت جـــبـــان وخـــائف
وجــاهل وغــبي وذيل وغــيــرهـا من

الصفـات التي تقـال ألجل التجريح
فـضال عـن الـتهـم الـسـياسـيـة الـتي
تـعـد من الـكـبــائـر (عـمـيل ومـنـدس
ومـــتــــأمـــر) حــــقـــا اجملــــتـــمع
الــعــراقي في هــذه الــلــحــظــة
الــتـاريـخـيـة الـتي تـسـتـوجب
ــخــاطـر الــوحــدة والـوعـي 
كبيرة ومدمرة  حتيط بالبلد
بـــــدال من الـــــتـالحم وجـــــعل
مــصـــلــحــة الــبــلــد فــوق اي
أعتـبار يـعطي شعـبنـا مثاال
لـــــلــــتــــمــــزق والـــــتــــشــــتت
والكراهيـة والشماته  التي
ال تـلـيق بـاالخالق النـبـيـلة
ـشاعـر التي وغـيرهـا من ا
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مــنــذ احـتـالل االمــريــكـان
لـلـعراق ونـحن مـختـلـفون

ومــتــنــاقـضــون في الــتــعــبــيـر عن
ـؤيــد لالحـتالل وال مــوقـفــنـا فال ا
ــــوذجـــا ــــعــــارض له قــــدمــــوا  ا

قاومة!  ايجابيا في التأييد وا
مـــارست الـــقــوات االمـــريــكـــيــة كل
أنــواع االخــطــاء في الــعــراق وظل
الـــعـــراقــيـــون يـــخـــتــلـــفـــون حــول
ــصـطـلــحـات الـتي الـتــسـمـيـات وا
ـكـن ان نـطـلـقهـا عـلـى االمـريـكان
(مــحـــتـل مـــنــقـــذ صـــديـق عــدو)
وحــــاولت كـل جـــهــــة ان حتــــتـــمي
باحملـتل ضد جهـة اخرى وحيـنما
نـشب الصـراع بـ ايران وامـريـكا
لم يـكن لـنـا موقف مـشـرف ومـوحد

ـنـطـقة الـغـربيـة  نـيـنوى  صالح ا
kva الدين واألنبار بـ 15 لترا لكل
من مـــادة زيت الــغــاز لـــلــمــولــدات
ناطق الـتي الجتهز السـكنيـة في ا
بـالـكهـربـاء الوطـنـية  و10 لـترات
لكل kva لـلـمـولـدات الـسـكـنـية في
ــعـدل 15 ــنـاطق الــتي جتــهــز  ا
ساعة فما دون كهرباء وطنية  و5
لترات لكل kva للمولدات السكنية
ــعـدل ــنــاطق الــتي جتــهــز  في ا
 16سـاعـة كـهـربـاء وطـنـيـة فـأعـلى
بالسـعر الرسمي وجتـهيز مولدات
دوائر الدولة بـ 10 لترات من زيت
الـغـاز لكل kva بـالـسـعـر الـرسمي
للمواقع التي ال يوجد فيها كهرباء
وطنية وحسب الـضوابط أما فيما
يـتعـلق بـدوائر الـدولـة التي تـوجد
فـيـهـا كـهربـاء وطـنـية فـتـجـهز بـ 5

 .(kva لترات لكل
واوضح ان (عملية الـتجهيز تكون

حــسب الــضــوابط والــتــعــلــيــمـات
ولدات وبعد التأكد من عمل هذه ا
ــذكـورة وجتــهــيـزهــا لــلـمــنــاطق ا
بـالطـاقـة الكـهربـائـية الالزمـة فيـما
 جتهيز مولدات القطاع اخلاص
واخملتـلط في هـذه احملافـظات بـ 5
لــــتــــرات لــــكل kva وبــــالــــســــعــــر
ـولدات الـتـجـاري).وفيـمـا يـخص ا
الــســكــنــيـة اخلــاضــعــة الى نــظـام
اخلـصـخـصـة في مـحـافـظـة بـغـداد
ـقـرر جتـهـيـزهـا بـ 5 لـترات فـمن ا
لكل kva من منتوج زيت الغاز في
كــــــــــانـــــــــون الـــــــــثــــــــــاني /2020
وبــالــســـعــرالــرســـــــــمي ألغــراض
جتــهـيـز الــطـاقــة الـكــهـربـائــيـة في

احملافظة).
وكــشــفت دائــرة الـتــحــقــيــقـات في
الــهــيــأة عـن تــمــكن مالكــاتــهــا في
نينوى من ضبط حاالت تالعب في
كــمــيــة الـوقــــــــــود في مــحــطــتـ
حكومـيت مـوضحة أنه  ضبط

عدد من العامل فيهما.
الـدائــرة أشـارت فـي بـيــان تـلــقـته
(الـــــزمــــان) امـس إلى أن مـالكــــات
مــديـــريــة حتــقــيق نــيــنــوى الــتي
انتقلت إلى احملطة األولى الواقعة
ن من مـــــديــــنــــة فـي اجلــــانـب األ
ـــوصـل قـــامت بــــضـــبط حـــاالت ا
تـالعب في كـمـيـة مــخـزون مـنـتـوج
البانزين والنفط األبيض واألموال
ـتـحـصـلـة من بـيـع مادة الـبـنـزين ا
ــودعـة لــدى عــمـال لــلــمـواطــنــ ا
ـضـخـات إضافـة إلى قـيـام مـدير ا
احملـطـة بـبـيع احلـصـة اخملـصـصة
للـمولـدة احلكـوميـة في احملطة من
مـــادة الــگـــازاويل وعـــدم تــشـــغــيل

ولدة. ا
وأضـافت إن الـعـمـلـيـة أسـفـرت عن
ضــــبـط مــــديــــر احملــــطـــة و(9) من
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ـنــتـجـات بـاشــرت شـركـة تــوزيع ا
الـنـفـطـيـة  الـتـابـعـة لـوزارة الـنـفط
بـوضع خــطـتـهــا الـشـهـريــة لـلـعـام
اجلــديـــد  مـــؤكـــدة اســتـــمـــرارهــا
ولـدات بـحصـصـها من بـتـجهـيـز ا
زيت الـغــاز لـشـهــر كـانــون الـثـاني

اجلاري.
وقـــال بــيـــان لـــلـــشـــركـــة  امس ان
(الـشـركـة بـاشـرت بـوضـع خـطـتـها
الـشـهريـة لـلـعام اجلـديـد وأصدرت
األوامــرالـــتـــجــهـــيـــزيــة اخلـــاصــة
ولدات السكنية ومولدات دوائر با
ـنـتوج الـدولـة والقـطـاع اخلاص 
زيت الغـاز لكافـة احملافظـات لشهر
كـــانــون الـــثــاني  2020 لـــضــمــان
اســتــمــرار اإلنــسـيــابــيــة) مــؤكـدا
ان(الــشــركــة ســتـــقــوم بــتــجــهــيــز
ـولـدات الـسـكنـيـة في مـحـافـظات ا
بغـداد - النـجف األشرف  –كربالء

قدسة- البصرة  – ميسان - ذي ا
ـثـنى - الـديـوانـيـة - بابل - قـار ا
ديــــالى - واسط  –كــــركـــوك بـ 10
لـــتـــرات لــكل kva من زيـت الـــغــاز
تـابعـة وكيل وبـالسـعر الـرسـمي 
الـوزارة لـشؤون الـتـوزيع وتـوجيه
مــعـاون مـديـر عـام شـركـة الـتـوزيع
حـســ طـالب سـعــيـاً من الــشـركـة
لتوفـير خدمات الـطاقة الكـهربائية
لـلـمـواطـنــ طـوال الـسـنـة). ونـقل
الـبـيـان عن طـالب تأكـيـده (جتـهـيز
الــراغــبـــ من اصــحــاب مــولــدات
القـطاع اخلـاص واخملتـلط في تلك
احملــافـظـات بــكـمـيـة 5 لـتــرات لـكل
kva من زيت الــــغـــاز بــــالـــســــعـــر
الـتـجـاري الـبالغ 700 ديـنـار / لـتر
فيـما جُهـزت مولدات دوائـر الدولة
بـ 5 لترات أيضاً لكل kva بالسعر
الــرســمي) مــشــيــرا الى (جتــهــيـز
األقضـية والنـواحي في محـافظات

الـعــامــلـ في احملــطــة فـضالً عن
; لـقـيـامـهـمـا ضـبط مـتـهـمـ اثـنـ
بـــالـــعـــمـل بـــاحملـــطـــة دون صـــفـــة

وظيفية. 
وفي عـمـلـيـة مــنـفـصـلـة قـام فـريق
ـديريـة بضبط (8)  متـهم عمل ا
فـي مــحــطـــة وقــود حــكـــومــيــة في
ـديــنـة بــعـد اجلـانب األيــســر من ا
قــيـــام الــفــريق بــإجــراء الــتــدقــيق
ـبــيـعـة ــطـابــقـة بــ الـكــمـيــة ا وا
ـــبــالـغ الــتي ضُـــبِــطَـت بــحــوزة وا
سـؤولـ عن مضـخات ـوظفـ ا ا
تـعـبئـة الـوقـود; لـوجود تالعب في
ــــبـــالـغ اخلـــاصــــة بــــبـــيـع مـــادة ا
البنـزين إضـــافة إلى ضـبط مبالغ
وظف أخرى مخبـأة في عجالت ا
وفي غــرف احملـطـة كــمـا  ضـبط
مــتــــــــــهم يـعــمل في احملـطـة دون

أية صفة وظيفية.
ــيم ــديــريــة أنه  تــنــظـَّ وبــيــنت ا
مــــحــــضــــري ضــــبـطٍ أصــــولــــيـــ
ـضبـوطة مع األولـيَّات ُـبرزات ا با
تـا; بـناءً في العـمـلـيـت الـلـتـ تمـَّ

عــلى مــذكـرتــ قــضـائــيــتــــــــــ
ــــــهـم ُـتـَّ وعـرضهـمــا بـصحـبة ا
الـ (21) عـلى الـهـيـأة الـتـحـقـيـقـيـة
ة بــقـضـايـا  ُــخـتـصـَّ الـقــضـائـيـة ا
الـنــزاهـة في نــيـنـوى الــتي قـرَّرت
ادة (315) توقيفهم وفـقاً ألحكام ا

من قانون العقوبات.
وكــشـفت دائـرة الـوقـايـة في هـيـئـة
النزاهـة عن إفصاح النـائبة سجاد
ووزيـــر الــكـــهــربـــاء اخلــطـــيب عن

الية للعام اجلاري. ذمتهما ا
ـهــا تــلــقَّت الــدائــرة أشــارت إلى أنـَّ
الـيَّة لـعام اسـتمـارة كشف الـذمَّـة ا
ـة بــالـنــائـبــة (هـدى 2020 اخلـاصـَّ
ســـجـــاد) وكــــذلك االســــتـــــــمـــارة
ـة بـوزيــر الـكــهـربــاء (لـؤي اخلـاصـَّ

اخلطيب).
وكـانـت الـهـيــئـة قــد أعـلــنت الـيـوم
ـوافق 2020/1/2 عن اخلـمــيس ا
إفــــصـــــاح كـلٍّ من الـــــنـــــائب األول
لــرئــيـس مــجــلس الــنــواب ووزيــر
الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـية عن

الية للعام اجلاري. ذمتهما ا
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ومـحـايـدا وانـقسـمـنـا الى قـسـم
قــسم مع ايــران تـمـامــا وقـسم ضـد
ايـران ولـكـنه لـيس مـع امـريـكا وال

وهـناك من اصـبح  (امـريكـيا) اكـثر
من االمريكان.
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يــشــعــر احملــتــجــون بــاالمــتــعـاض
بسبب جتاهل من سـقط شهيدا في
ــوته االحــتــجـاجــات ولـم يـهــــتم 

احد! 
ــتـظــاهــرون ان خـروج ويــعـتــقــد ا
االمريكـان من العراق سـوف يفسح
اجملـال لـلـنـفـوذ االيـراني وقـد عـبر
وزيــر خــارجــيــة امــريــكــا عن هــذه
اخملـــــاوف كــــرد عـــــلـى تــــصـــــويت
ـان الـعـراقي قـائال (احلـكـومة الـبـر
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عـلى مـدى سبـعة عـشـر عامـاً واحلـرب البـاردة بـ العـالم واإلقـليم في
أوجهـا على األراضي العـراقية  فـما أن تنـتهي أزمة وتـتشتت غـيومها
نذرة بحرب حتـرق األرض العراقية وتقـتل النسل ذاته  اال وتتشكل ا
غـيوم أزمـة اخـطر  حـتى تـوجت األزمة بـاسـتهـداف قائـدين هم األكـثر
شـهــرة وعـنـاداً فـي مـقــاتـلـة تــنـظــيم داعش اإلرهــابي  عـلى األراضي
العـراقيـة وأراضي دول التواجـد  حتى راح الـتنـظيم اإلرهـابي يحبس
األنفاس عـسى أن ينال منـهما باسـتهداف وهو ما عـجز عنه او بإرادة
إلـهـيـة  فـكـانت الـشـهـادة عـلى يـد الـعـدو الـتـقـليـدي الـذي راح يـخـطط
ـمـيـتة  وبـالـقطـع أن من قضى جل ويـتـتبـع ويتـرقب لـيـسدد الـضـربة ا
ـواجـهـة يـحمـل كفـنه حيـاتـه متـنـقالً بـ األصـقـاع الـسـاخـنـة وسـوح ا
بإحـدى يديه وسالحه بالـيد األخـرى لم يكن يتـوقع اال الشـهادة  التي
كـان يدعـو لـنيـلـها كـلمـا نـعى أحد رفـاقه  فـمثل هـؤالء الـرجال أرعـبوا
وت ولم يرعبـهم  وسعوا اليه قـبل أن يسعى اليـهم  فمن يبحث عن ا
ـواجــهـة ويـتـرقب الـصـدام  رجـال أرعـبـوا ولم ـعـركـة ويـتـطـلع إلى ا ا
يرتعبـوا  وإال فهل احلس االستخبـاري للشهـيدين ابي مهدي واحلاج
سـليـماني عـجز عن مـعـرفة أن االبـاتشي والـدرون واألقمـار الصـناعـية

تراقب حركاتهم وسكناتهم وحتركاتهم? 
بـعـد سـاعـات قـلـيـلـة من اقــتـحـام الـبـوابـتـ األولى والـثـانـيـة لـلـسـفـارة

األمريكية في بغداد ? 
وهل تــوقع أي مــنــهـمــا أن عــ الــرقــيب ومن بــاع ضــمــيـره لـن تـشي

بتحركاتهما ? 
وهل غاب عن ذهنـهما أن الـرد األمريكي سيـكون سريـعا بعد الـصفعة
التي وجهت للعدو التقليدي على يد العدو التقليدي  الذي قاتل وحرر

وأفشل وهزم مخطط أسر العراق وسوريا ولبنان واليمن ?
ـقـاومة ـشتـرك سـيـصيب ا الم يـجـول في خـاطرهـمـا أن االستـهـداف ا

شترك ?  بضربة موجعة بلحاظ الفكر والعقيدة والقوة والعمل ا
شترك حياة ورحيل إلى البارىء األعلى .  صير ا أم هو ا

في حيـاتكمـا اخفتم وارعـبتم وقاتـلتم وحاربـتم وتشاركـهما أيـام الفرح
واحلـزن  وحـملـتم الـتـحريـر رسـالـةً وهدفـاً وغـايـةً  فنـصـر وحرر
واغـثـتم وافـرحتم واويـتم لـله دركم من سـيـرة ومـسيـرة وحـيـاة وتاريخ
وشــهــادة  لـقــد حــبس احــرار الــعــراق وكل احــرار الــعــالم األنــفـاس
رجـعية الـدينيـة العلـيا بعـد ساعات قالئل من متـرقب مـا ستنـطق به ا
ـتـوالـيـة الـتي طالت اً  فـإذا هي تـنـدد بـاالعـتداءات ا الـواقـعـة األشـد أ
ابـطال الـقـوات العـراقـية في الـقـائم لتـؤكد ضـمـناً أن احلـشـد الشـعبي
ـنـظـومـة األمنـيـة الـعـراقـيـة  واالعـتـداء علـى قادته جـزء ال يـتـجـزء من ا
اعـتـداء عـلى قـادة الـقوات الـعـراقـيـة  مشـيـرة إلى الـعـدوان الـذي طال
ــا هـو خـرق سـافـر بـعض قـادة الـتــحـريـر عـلى األراضـي الـعـراقـيـة إ
لـلـسـيــادة الـعـراقـيـة  مـنـذرة بــأيـام صـعـبـة قـد تــعـصف بـالـعـراق  في
ا هو رجـعية الديـنية العـليا إ قادمات األيـام  ويقيناً أن اسـتشراف ا
نبـؤة حتذيزيـة من أيام عجـاف قد تعـصف بالـبالد وتأتي على الـعباد 
فـتكـون الكـارثـة مفـجعـة وآثـارها مـوجعـة بلـحـاظ الوضع األمـني الهش
واخلـاصرة األضـعف  حـيث توزع اجلـهـد األمني بـ حـمايـة احلدود
ـتظاهريـن السلمـي  فضالً عن ومالحقـة التنـظيم اإلرهابي وحـماية ا
شـارب  وتعدد اآلراء التـنازع الـسيـاسي البـيني  وتـشتت األهـواء وا
ـذاهب  في ظل حكـومة مـستـقيـلة تـنصب جل مـهامـها عـلى تسـيير وا
األمور اليوميـة بانتظار القـادم اجلديد الذي طال انتظـاره ليتولى قيادة
ـهام تثقل هـمة تتـعسر والتـكليف يـتأخر وا رحـلة االنتقـالية  فـإذا با ا
ـرجعـيـة الـدينـيـة العـلـيا إلى تـوحـيد ـشـاكل تـتعـقـد  من هنـا دعت ا وا
اجلـهود وضـبط النـفس والتـصرف بـحكـمة لـتجـاوز احملنـة التي راحت
مـقـدماتـهـا تـنذر بـأيـام عجـاف  رافـعـة األكف بالـدعـاء لـلعـراق وشـعبه
بـتـجنب شـر األشـرار وكيـد الـفجـار  رحم الـله الـشهـيـدين السـعـيدين
ورفاقـهما الـذين قضوا وهم يـذودون عن القضـية  وحمى الـله العراق
وشـعبه من كـل سوء  وحـفظ مـرجعـنا األعـلى الـذي راح اجلمـيع يـلوذ

بظله الظليل  ويحتمي بخيمته التي وسعت اجلميع . 
الذي ما إن وقـعت الواقعـة واشتدت األزمـة واحتار عـقل كل لبيب  اال
نقذ  ـتجرد ا وتطلعت األفـئدة  وتوجهت األنظـار إلى احلكيم الزاهد ا

الــذي حـمل الـعــراق قـضـيــة  وحـمـايـة شــعب غـايـة 
والذود عـنه رسـالة  فـتجـسـدت كل العـقيـدة فيه ال
في غـيره  فـكان هـبـة السـماء لـلـعراق وشـعبه في
زمن الفـتنـة  وفي وقت تكـالب األعداء  وتـصارع
ــصـالح الــفـرقــاء  واخـتالف األفــئـدة وتــصـارع ا

نافع . وتباين ا
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في دفاتر 2019 دماء قتلى الطرف الثالث.

ـرهَـبون مـن اخملتـطـفـ الذين لم يـرجـعـوا بعـد لـلـحريـة فـأن عادوا و ا
فصعب عليهم البقاء بجنب سلطة قاسية

ـتـمـلـقـ  لـلـرسـمـي في دفـاتر 2019 كـذب كـثـيـر من الـرسـمـيـ و ا
الذيـن يأكـلون فضـالت طعـام اشبـاه الرجال احملـرض عـلى الـشباب

الذي مل االفقار والطرد عن خيرات بالده.
ــنــهــــــــــوبــة ــســــتــشــفــيــات ا ــدارس وا في الـــدفــاتـــــــــر امــوال ا
والــــــــدواء الفـاسد وحـصص الـتمـوين الـتي لم يجنِ مـنـهـــــــا الـناس
ـسـتـمـسك الـذي يثـبت وطـنـيـة حـامـلــــــــهـا امام غيـر صـفـرة الـوجه وا

الدولة.
في الــدفــاتـر امــوال الــطــاقــة الــتي زادت نــسب الــرصـاص فـي اجـواء

العراق
في الـدفـاتـر تقـلـيـعـة التــــــــغـريـدات التي هـي نعـــــــــيق غـربـان عرفت
درب الـتـكنـولـوجيـا الـغربـية فـأفــــــــسدتـهـا بكـلـمات تـعـكس عتــــــــــمة
الــنـــفــوس الــتي تــزج االخــريـن لــلــمــوت والــهـــجـــــــــــرة و تــبــقى هي
ـــتــنـــبي وابي لـــتـــخــتــــــــــصــر عـــراق ســومــــــــــــر واكـــد واشــور و ا
العــــــــــتـاهيـة والشـريف الرضي وفـيصل االول وايـام صعب ان تـعاد

او يعاد ناسها
في الـدفاتـر اسمـاء رئاسـات كل جهـدهـا بيـانات تـعبـر عن القـلق فيـما
سـرقـاتــهم جتـاوزت حـدود خـوف الـنـاس و قـلـقـهم عـلى يـومـهم ال عـلى

غدهم
في الدفاتر احزاب للخزي و مستشارون لشؤون العار و رجال بثياب
يفـترض انـها رمـز للـعلم و لـلثـوار لكن وجـوه االزمة تـريد حـروبا يذبح

اجلار فيها سابع جار
في الدفاتر عقارات مستولى عليها ومناصب معلوم فيها االسعار

وفي الــدفــتــر ايـضــا اســمــاء والـقــاب كــبــرى وتـاريخ جلــوء وســيــاسـة
وجنسيات مكسوبة ورواتب اعانة دول (الكفار).

نافٍ وهناك فقراء حزبيو بالدي شتموا البعث و هرب االحياء منهم 
لم يـبق من تـاريخ االسالم الـثـائـر في الـقصـص اال االثار ولم يـبق من
نـبـضـات القـومـيـة اال ذكـرى عن مخـــــــــطـوطـات او افـكـار ومن رأس
ـال ومـاركس لم تـبق اال اخـر كـلـمـات تـخـتـصـر اجلــــــــيـب اخلاوي: ا
االقـتـصـاد يـحـرك عالت اجملـــــــــــتـمـعــات فـتـعـسـا لـلـفـقـراء و تـعـسـا
ـســيح يـرى مــا نـحن نــعـيـــــــــش لـغــيـر حــكـمه حـول لالفـقــار.لـو ان ا
الـراجم لـلــخـاطــئـة ولـقــال: من كـان مـنــكم بال مــــــاض بــعـثي او سـار

كالـبعـثي في الـناس قـمعا فـليطـلق رصاصـا نحو
جــبـــــــــــاه اجلــيل الــرافض الســتــمــرار الـنــهب
الـقائم مـنـذ عـــــــــقد ونـصف الـعقـد بـحـــــــجج
لــــيــــست اال جتــــعـل نــــــهــــابــــة وطــــني طــــبــــقــــة
ـــوذجـــــــا لالســــــــــتـــثـــمـــار وشـــعب بـالدي ا

لالستحمار واالفقار.

مـسـتـقيـلـة والـشعب الـعـراقي يـريد
تظاهرون بقاء االمريكان) يحاول ا
ا الـتمـاسك والـثـبات عـلى الـرغم 
جـرى من شـجـار واصـطـدامـات في
ســاحـة الــتــحـريــر ومــا حـدث في

الـبـصـرة والـنـاصـريـة من مـواجـهة
عــنـيــفــة بـ جــمــاعـــــــــــات تــريـد
اجـراء تــشــيـيع رمـــــــــــزي لــقـاسم
ســـــلــــــيــــــمــــــاني وابــــــو مــــــهـــــدي
ـــــــــــــــهــــــنــــــدس في ســــــاحـــــات ا
االحـتـجـاج ادت الى سـقـوط بـعض
اجلرحى وهي بـداية غيـر مطمـئنة
تنذر بخطورة االنزالق نحو العنف
ــتــظــاهــرين وانــهــاء في تــفـــريق ا

االحتجاجات!
???ÂöJ∫≠ الـــواقـع في الـــعــراق « d????š¬

مقلق ومزعج

لؤي اخلطيب هدى سجاد

مولدة كهرباء أهلية
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حذر خـبراء اقتـصاديـون وفي مجال
الـنـفط من خــطـورة فـرض عــقـوبـات
اقتصادية على الـعراق النها ستضر
ـصالح الـشعـب وتؤدي الى كـارثة
كــبــرى  ,مــؤكــدين ان تـــطــبــيق ذلك
سـيـدخل الــبالد حتت طـائـلــة الـبـنـد
الـسـابع وفرض وصـايـة عـلى اموال
ــــوجـــودة في الــــبـــنـــوك الـــعـــراق ا
ـيـة. وقـال اخلبـيـر االقـتـصادي الـعـا
بــاسم انــطـوان لـ (الــزمـان) امس ان
(االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقي ســـيـــتـــأثــر
بــالــعـقــوبــات الــتي لــوح بـفــرضــهـا
الرئيس االمريـكي دونالد ترامب ردا
ـان بـأخـراج الـقوات عـلى قـرار الـبـر
االمـــريـــكــيـــة من الــبـالد وبــالـــتــالي
صالح الشعب وعودة سيضر ذلك 

الـعـراق حتـت طائـلـة الـبـنـد الـسـابع
وفــــرض وصـــــايـــــة عــــلـى االمــــوال

ية). وجودة في البنوك العا ا
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واضاف انه (االتـفاقيـة الستـراتيجة
بــ اجلـانــبــ حتــوي ايـجــابــيـات
كن التخلي اقتصادية وثقافية وال 
عــنـــهــا في الــوقـت احلــاضــر النــهــا
صادرة بـقـانون وحتـتاج الى قـانون
اللغائها) ,مشيرا الى ان (العراق ما
يزال بحاجة الى الدعم االمريكي في
مـا يـخص تــزويـده بـالــسالح وغـيـر
ذلك) ,وتـابع ان (الـشـأن االقـتـصادي
ال يعـالج بـعـشـوائـيـة مـثل الـقـضـايا
الـسيـاسيـة والعـسكـرية  ,اذ يحـتاج
وقف الى تـرو وتفـكيـر بـعد تـقديـر ا
كـون اي انــهـيــار لالقـتــصـاد يــشـكل

وتساءل موقـفا سـلبـيا عـلى البالد) ,
ـــاذ يــدفـع الــعـــراق ثــمن انـــطــوان (
الــصــراعــات االقـلــيــمــيـة والــدولــيـة
وجــعل ارضه ســاحــة لــلـتــصــفــيـات
العـسـكـريـة واالقـتـصـاديـة مـا يـشكل
ذلك خـــطــرا كــبــيــرا يــهــدد مــصــالح
قال الـشـعب الـعـراقي?). من جـانبه  ,
اخلبـير مالذ االمـ لـ (الزمان) امس
انه (فــرض الـعـقــوبـات سـيـؤدي الى
تــدهـور اوضـاع الـبالد النـه يـخـتـلف
عن اي بـلـد اخـر كـالـصـ مثـال التي
لم تتـأثر بالـعقوبـات االمريكـية النها
مكتفية ذاتيا من الصناعات اخملتلفة
وتــــمـــتـــلـك عالقـــات قــــويـــة مع دول
كبرى) ,الفـتا الى ان (الـعـراق يفـتـقد
لهذه الـصناعـات وغير مـؤمن غذائيا
ا سـيؤثر ذلك عـلى االقتـصاد حال

فـرض عــقـوبــات عـلى قــطـاع الــنـفط
الذي تـتـشكل مـعظم واردات الـعراق
ـا سـيـضع الـبالد امـام كـارثة مـنه 
بــاهــظــة) ,داعـــيــا الى (وحــدة قــرار
ــوقف لـــتــجــنــيـب الــشــعب ويالت ا

الصراع واالزمات احلالية).
dDš b¹bNð

 فـيمـا اعـرب اخلبـير الـنـفطي بـيوار
خــــنـس عن امـــــلـه بــــعـــــدم وصــــول
االوضاع الى هـذا احلد من الـتهـديد
اخلـــطــر. وقـــال خـــنس لـ (الـــزمــان)
امس (نـأمل ان ال يــصل الـتــصـعــيـد
لهـذه الدرجة النه سـيؤثر عـلى طاقة
انتاج العراق للـنفط والسيما الدولة
تـعــتـمـد بـشـكل اسـاس عـلى واردات
النفط في ظـل احلاجة للـتكنـولوجيا
احلـديثـة لـتـطويـر احلـقول من خالل
الــشـركــات الـكــبـرى) ,وتـابع ان (كل
ؤشرات احلالية تـؤكد عدم تطبيق ا
ـا رد فـعل عـلى قـرار اخراج ذلك وا
الــقــوات االمـريــكــيـة  بــعــد الــتـوجه
بــالـــغــاء االتــفـــاقــيــة االمـــنــيــة بــ
ـالـيـة الـبــلـدين). واكـدت  الــلـجـنــة ا
الـــنـــيـــابـــيـــة ان اتـــفـــاقـــيـــة اإلطـــار
الستـراتيجي الـتي اقرت عام  ٢٠٠٨
فـعول وعدم تأثرها مازالت سارية ا
ــان اول امـس.وقــالت بـــقــرار الـــبـــر
الـلـجـنـة في بـيـان امس ان (اتـفـاقـية
اإلطـار الــســتـراتــيـجي الــعـراقــيـة -
االمـريــكـيــة الـتي اقــرت عـام  2008
ــفـــعـــول ونـــحن مـــازالـت ســـاريـــة ا
مــلـتــزمـون بــهـا) ,واضـاف انــهـا (ال

ان تتاثر بالقـرار الذي صدر من البر
كـــونه ركـــز عـــلـى إنـــهـــاء الـــوجـــود
الـعـسـكــري األجـنـبي فــقط وبـجـدول
زمـني تعـده احلكـومة الـعراقـية وفق
سـلحة وتـقديرات جاهـزية القـوات ا
القـيـادة الـعـامـة بـالـتـنسـيق مـع تلك
ــا ال يــوثــر عــلـى طــبــيــعــة الـــدول 
عــد الــعـالقــات). فـي غــضـــون ذلك  ,
ـاني هايكو ماس وزير اخلارجية األ
تـهــديـدات تــرامب بـفــرض عـقــوبـات
على العراق في حـال أُجبرت القوات
األمـريــكـيـة عـلى مـغـادرة األراضي ال
تــســاعــد كــثــيـراً  ,واشــار مــاس في
تـــصـــريح امس الـى (ال أعــتـــقـــد أنه
ـكن إقـنـاع الـعــراق بـتـهـديـدات بل
بـحجج) ,مـبـيـنـا ان (الـتـزامـاتـنا في
الـــعـــراق كــبـــيــرة لـــيس فــقـط عــلى
ـساعدة الصـعيـد العسـكري بل في ا
عـــلـى إحالل االســـتــــقـــرار ومن أجل
إعــادة إعـــمــار هــذا وإقــامـــة الــبــنى
الــتـحــتـيـة) ,مـحــذّراً من أن (كل هـذا
سـيــضــيع إذا وصـل تــطـور الــوضع
بــــهــــذا الـــشــــكل). وعــــارضت وزارة
اخلـارجـيـة الـصـينـيـة تـهـديـد ترامب
عاقبة العراق  ,ووصفته باجلائر.
 وأكــدت اخلــارجــيــة الــصــيــنــيـة ان
(ضـــمـــان الـــسالم واالســـتــقـــرار في
منـطـقـة اخلـلـيج أمر حـيـوي لـلـغـاية
لــلـــعــالم كـــله). وحـــذرت صــحـــفــيــة
امـريكـيـة من (وضع كـارثي) في حال
قطع إمدادات الطاقة عن العراق بعد
انتـهاء مـدة استـثنـائه من العـقوبات

االمـريكـيـة عـلى ايران.وقـالت مـديرة
مكـتب صحيـفة واشـنطن بوست في
بـغـداد وبـيروت لـويـزا لـوفـلوك في
تـغـريــدة لـهــا عـلى مـوقع تــويـتـر إن
(وزارة اخلـارجيـة االمريـكـية مـنحت
الـعـراق تـنـازالً ثانـيـا عن الـعـقـوبات
لـشـراء واردات الطـاقـة احلـيـوية من
ـــدة إيـــران)  ,واضـــافـت أن (تـــلـك ا
تــنــتــهي خالل شــهــر أو نــحــو ذلك
وسط احلـــــديث عـن الــــعـــــقــــوبــــات
وتـــصــاعــد الــتـــوتــر بــ الــواليــات
ــتــحــدة وإيــران) ,وتــســاءلت (هل ا
ـتــحـدة تـنـازالً او تـمـنح الــواليـات ا
اســتـــثــنــاء آخـــر الن قــطع إمــدادات

كن أن يكون كارثيا?). الطاقة 
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 وكـــان تــــرامـب قـــد هــــدد بــــفـــرض
عـقـوبـات علـى العـراق بـعـدمـا طالب
مـجـلس الـنـواب الـقـوات األمـريـكـيـة
غـادرة الـبالد. وقال تـرامب (لديـنا
قـاعـدة جـوية هـنـاك باهـظـة الـتكـلـفة
بـشــكل اسـتــثـنــائي ولـقــد احـتـاجت
مليارات الـدوالرات لبنائـها منذ مدة
طويـلة قبل مـجيئي لـذلك  لن نغادر
إال إذا دفـــعـــوا لـــنــا تـــكـــلـــفـــتـــهــا),
واســتــطـرد بــالــقــول انه (إذا طــالب
الـعـراق بـرحـيل الــقـوات االمـريـكـيـة
ولـم يــــــتم ذلـك عــــــلـى أســـــاس ودي
سـنـفـرض عـلـيــهم عـقـوبـات لم يـروا
مــثـلــهــا من قــبل مــطــلــقــا ســتــكـون
عــقــوبــات إيــران بــجــوارهــا شــيــئـا

صغير).  بيوار خنس مالذ االم باسم انطوان

طعم التركي ويرفعون علم العراق rKŽ∫ متظاهرون يعتلون مبنى ا


