
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol:23 Issue 6700 Saturday 4/7/2020

London@azzaman.com

 

سبعة أسباب لتفسير الوهم

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

 عبد الهادي كاظم احلميري

يويورك,)أ ف ب( - تقّدم مسؤول التواصل 
للصناعات  األميركية  "بوينغ"  شركة  في 
من  باستقالته  غواليتلي  نيل  الجوية 
قبل  كتبه  نص  بسبب  الخميس  منصبه 
أكثر من 30 عامًا عن دور املرأة في الجيش.

مسؤول  أن  بيان  في  الشركة  وأوضحت 
اثر  على  باالستقالة  قراره  اتخذ  التواصل 
فيها  ولفت  املوظفني  أحد  قدمها  شكوى 
"انتباه املجموعة"إلى مقال كتبه غواليتلي 
 ،"1987 العام  الجيش  في  كان  "عندما 
للنساء  السماح  "مالءمة  مدى  فيه  وتناول 
)في الجيش األميركي( أو عدم السماح لهّن 

باملشاركة في مهام قتالية".
وأقّر غواليتلي الذي توّلى منصبه في بداية 
السنة الحالية بأن هذا املقال كان "مساهمة 
البحرية  مشاة  في  طّيار  من  حكيمة  غير 
األميركية في التاسعة والعشرين من عمره 
في مرحلة الحرب الباردة، في مسألة كانت 
موضع جدل في تلك الحقبة". واعترف بأن 
الحجج التي تضمنها املقال "كانت خاطئة 

ومهينة".
الشركة"هذا  بيان  في  غواليتلي  وأضاف 
ولكّني  اليوم،  أنا  عّمن  يعّبر  ال  املقال 

ملصلحة  استقالتي  تقديم  قررت  ذلك  رغم 
الشركة".

التنفيذي  املدير  عن  كذلك  البيان  ونقل 
قوله  كالهون  ديفيد  "بوينغ"  ملجموعة 
مع  "مطّواّل"  إليه  املشار  املقال  ناقش  إنه 
غواليتلي، وبحث معه في "تأثيره على دوره 

كناطق رئيسي باسم الشركة".
أن  "أوّد  الصدد  هذا  في  كالهون  وقال 
التنوع  الشديد  الشركة  التزام  على  أشّدد 
حصول  ولضمان  أبعاده،  بكل  واإلشراك 
في  متساوية  فرص  على  املوظفني  جميع 

العمل واإلبداع".
وتأتي هذه االستقالة بعد أسابيع من مقتل 
اختناقًا  فلويد  جورج  األسود  األميركي 
على  طويلة  لفترة  شرطي  ضغط  بعدما 
عاملية  تظاهرات  بموجة  تسبب  مما  عنقه، 

استنكارًا للعنف وانعدام املساواة.
ودفع ذلك شركات عدة إلى اإلعالن عن البدء 
أكبر  احترام  تعهد  وإلى  ذاتية،  بمراجعة 

للتنوع.
مطلع  في  املوظفني  أبلغ  كالهون  وكان 
حزيران/يونيو الحالي بعزمه على "تعزيز 

الحوار في شأن التنوع ضمن بوينغ".

قتل شخصان على   - اسطنبول-أ ف ب( 
شخصًا   70 من  أكثر  وأصيب  األقل 
وقع  قوي  انفجار  في  الجمعة  بجروح 
داخل مصنع لأللعاب النارية في تركيا، 

وفق ما أعلنت السلطات.
ووقع االنفجار الذي صنفه عاملو اإلنقاذ 
بـ"الحادث الصناعي" صباحًا في هينداك 
غرب  شمال  في  صقاريا  محافظة  في 

الدين  فخر  الصحة  وزير  وقال  تركيا. 
قوجة "لدينا قتيالن و73 جريحا". 

محافظة  حاكم  كالدرم  أوكتاي  وأوضح 
صقاريا )شمال غرب( أن 150 إلى 200 
شخص كانوا داخل املصنع لحظة وقوع 

االنفجار.
الدخان  من  كبيرة  سحابة  وارتفعت 
صوت  كان  فيما  السماء  في  أمتار  عدة 

داخل  من  يدوي  النارية  املفرقعات 
قنوات  بثتها  صور  وفق  املصنع، 

تلفزيونية تركية.
اإلعالم  وسائل  ذكرتهم  شهود  وبحسب 
حتى  باالنفجار  السكان  شعر  املحلية، 
بعضهم  اعتقد  بينما  كلم،   50 مسافة 

بدايًة أن ما يحصل هو زلزال.
وقال الحاكم إن تواصل االنفجارات في 

موقع الحادث عرقل وصول فرق اإلنقاذ 
إليه. وفي مؤشر على قلق السلطات من 
رجب  التركي  الرئيس  أرسل  الحادث، 

إردوغان ثالثة وزراء إلى املكان.
في  نفسه  املصنع  في  انفجاران  ووقع 
مقتل  عن  أسفرا  و2014،   2009 عامي 
شخصًا   40 نحو  وإصابة  شخصني 

بجروح، وفق اإلعالم التركي.

مسؤول يستقيل بسبب مقال كتبه قبل 30 عامًا

طير الدوري يغّير نغمة صوته
والعلماء يكتشفون اللغز العجيب

القرن  خمسينات  في   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
املاضي، كان محبو الطيور في كندا يتعرفون 
الحنجرة  ذي  الدوري  طير  على  بسهولة 
البيضاء بفضل نغمة شدوه املميزة بنوتاتها 
على  طرأ  تغييرا  أن  غير  الختامية...  الثالث 
هذه السلوك في العقود األخيرة دفع بعلماء 

إلى تحليل سبب هذا التبدل السريع.
فقد اعتاد الكنديون لسنوات تقليد صوت طير 
الدوري هذا مع تأليف مقاطع تشبه بنغماتها 
به.  الخاص  النوتات  الثالثي  اللحن  تركيبة 
غير أن علماء أحياء الحظوا في نهاية القرن 
حسا  تظهر  بدأت  الطيور  هذه  أن  املاضي 
تغيير  خالل  من  الكندي  الغرب  في  ابتكاريا 
نوتتني  من  مكونة  لتصبح  شدوها  نغمة 
املاضيني،  العقدين  وفي  ثالث.  بدل  اثنتني 
باتت هذه النغمة الجديدة لدى طيور الدوري 
أنحاء  سائر  في  تتمدد  الحنجرة  البيضاء 
كندا من الغرب إلى الشرق مرورا بمقاطعات 
العام  كيبيك  إلى  ووصوال  وأنتاريو  ألبرتا 
ثالثة  تفوق  مساحة  تاليا  لتغطي  املاضي، 
ويشكل  الكندية.  األراضي  من  كيلومتر  آالف 
ذلك مثاال نادرا عن التبدل السريع في السلوك 
الحيواني لناحية استبدال صوت بآخر لدى 

أجناس من الطيور.
في  الخميس  نتائجها  نشرت  دراسة  وفي 
مجلة "كارنت بايولوجي"، يصف عالم األحياء 
في  الشمال  في جامعة  أستاذ  أوتر وهو  كن 
سكوت  وزميله  كولومبيا،  بريتش  مقاطعة 
رامساي من جامعة ويلفريد لورييه، السرعة 
املذهلة التي حلت فيها النغمة الجديدة ذات 
املعروفة  التقليدية  النغمة  محل  النوتتني 

لطيور الدوري الكندية.
ويوضح كن أوتر لوكالة فرانس برس "األمر 
)الكندية  كيبيك  مقاطعة  من  بشخص  أشبه 
باريس،  إلى  ينتقل  بالفرنسية(  الناطقة 
فُيعَجب جميع من حوله بلكنته ويعتمدونها 
سنوات  عشر  غضون  وفي  أحاديثهم.  في 
تصبح لكنة مقاطعة كيبيك هي السائدة لدى 

هذه  في  الباحثان  واستند  باريس".  سكان 
 2000 العامني  1785 تسجيال بني  إلى  األعمال 
من  وأيضا  منهما  بأكثريتها  أخذت  و2019، 
مواطنني عاديني وكانت منشورة على مواقع 
الغرب  في  ألبرتا  مقاطعة  وفي  متخصصة. 
تتضمن  التسجيالت  أكثرية  كانت  الكندي، 
نغمة ثالثية النوتات في 2004، لكن بعد عشر 
الدوري اعتمدت  بدا أن جميع ذكور  سنوات 

الغناء بالنغمة الثنائية النوتات.
سائر  في  الدوري  طيور  كانت   ،2015 وفي 
بنغمة  تشدو  الكندي  الغربي  النصف  أنحاء 

بات  املاضي،  العام  وفي  النوتات.  ثنائية 
حضور هذه النغمة املستجدة قويا في الغرب 

الكندي.
وعلى هذه الوتيرة، قد تصبح النغمة الثالثية 
النوتات املعروفة تاريخيا لدى طيور الدوري 
من  ذكرى  مجرد  الحنجرة  البيضاء  الكندية 
تسجيالت  في  سوى  لها  وجود  ال  املاضي 

علماء األحياء.
مساحة  لتحديد  الطيور  ذكور  وتشدو 
تركيبة  تتشارك  نغماتها  أن  كما  سيطرتها 
لحنية موحدة. وفي العادة، إذا ما طرأ تبدل 

في  محصورا  يبقى  فإنه  الغناء  نغمة  في 
نطاق جغرافي محدد وال يتمدد إلى األراضي 

املجاورة.
ويقول كن أوتر "هذه من أولى الدراسات التي 
تظهر أثرا من هذا النوع على نطاق جغرافي 

بهذا االتساع".
هذه  كل  الجديدة  النغمة  غزت  كيف  لكن 
املساحة؟ تشّبه النظرية األكثر ترجيحا ذلك، 
أغنيات جديدة  يرددون  الذين  األطفال  بحالة 
الحظ  فقد  العطل.  مخيمات  من  عودتهم  إثر 
العلماء أن طيور الدوري من املناطق الكندية 

املناطق  في  الشتاء  خالل  تتمازج  املختلفة 
عينها في جنوب الواليات املتحدة، ثم يعود 

كل منها إلى منطقته في الربيع.
تعلمت  الطيور  هذه  ذكور  طالئع  أن  ويبدو 
الغرب  في  أترابها  من  الجديدة  النغمة  هذه 
وكانساس  تكساس  واليتي  سهول  في 
األميركيتني، وبات هذا املنحى طاغيا بصورة 
الطيور  أن  سابقا  دراسات  وبّينت  غامضة. 
الصغيرة قادرة على اعتماد نغمة غناء غريبة 

بعد سماع تسجيل عنها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الخميس  نشرت  دراسة  كشفت   - دنبره-)أ ف ب( 
اللغة الغيلية في اسكتلندا مهددة باالنقراض  أن 
قبل نهاية العقد الحالي مما يستلزم تدابير عاجلة 

لكبح تراجعها.
ويقتصر عدد الذين ال يزالون يتحدثون بهذه اللغة 
فوق  ممن  معظمهم  شخص،  ألف   11 نحو  على 
الخمسني، وفق ما أفادت به دراسة أجراها معهد 
واختصاصيو  هايالندز  جامعة  في  اللغة  علوم 

األبحاث في اللغة الغيلية.
والحظ معّدو الدراسة أن "استخدام اللغة الغيلية 
على وشك االنهيار"، مشيرين إلى أن التحدث بها 
ضمن العائالت وفي صفوف املراهقني "هامشي"، 
إضافة إلى كونها تأثرت سلبًا بتراجع عدد السكان 

في أقصى شمال غرب اسكتلندا.
وقال استاذ بحوث اللغة الغيلية في هذه الجامعة 
كونشور أوغيوالجني إن تحدي منع انقراض هذه 
اللغة "ضخم"، مشددًا على ضرورة إطالق مبادرات 

إلنقاذ هذه اللغة.
2017 خطة  العام  االسكتلندية  الحكومة  وأعلنت 
تدابير،  بمجموعة  توصي  الغيلية  اللغة  لحماية 
بينها استخدام هذه اللغة في مناسبات متنوعة، 

اجتماعية ورسمية ومهنية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لغة في اسكتلندا 
مهّددة باالنقراض

 - ب(  ف  )بلجيكا(-)أ  ستينوكيرزيل 
اإللكترونية  للموسيقى  مهرجان  اكتفى 
عشرة  نحو  عادة  يستقطب  بلجيكا،  في 
من  مئات  باختيار  يوميًا،  شخص  آالف 
املحظوظني بالقرعة لحضور حفالته التي 
من  ليس  ولكن  الخميس،  مساء  افتتحت 
ملبدأ  احترامًا  قوارب،  من  بل  املدرجات 
التباعد الجسدي في زمن فيروس كورونا 

املستجد.
من  حفلة  كل  حضور  فرصة  وستتاح 
 400 لنحو  سيتي"  "بارادايز  مهرجان 
املسموح  األقصى  الحد  شخص،وهو 
الطلق.  الهواء  في  للتجمعات  به 
وسيتوزعون على قوارب يتسع كل منها 

لثمانية أشخاص.
ويجمع املهرجان في األوقات العادية نحو 
عشرة آالف شخص يوميًا في حديقة قصر 
كيلومترًا   20 بعد حوالى  على  ريبوكور، 

من بروكسل.

أحد  برادانديرد،  دو  أنطوان  وقال 
طريقة"  في  "فكرنا  املهرجان  منظمي 
القيود  رغم  السنة  هذه  املهرجان  إلقامة 
القوارب  أن  "ارتأينا  وأضاف  املفروضة. 
أنها  إلى  نظرًا  مثالية"  تكون  أن  يمكن 

تتيح الحفاظ على التباعد الجسدي.
بحضور  األول  هو  "مهرجاننا  وتابع 
الحجر  رفع  منذ  بلجيكا  في  جمهور 
حماسة  الناس  أظهر  وبالتالي  املنزلي، 
كبيرة لحضور حفالته ومشاهدة الفنانني 

يعزفون".
ثم  واحد،  شهر  خالل  القوارب  وصممت 
نفذت في أيام، وهي مصنوعة من الخشب 
ومزودة مجاذيف، ويمكن املوجودين على 

متنها أن يرقصوا ولكن بهدوء.
بالقرعة،  املحظوظني  اختيار  ويتم 
وسيتمكنون من حضور الحفالت مجانًا. 
سبعة  إلى  دعوات  يوجه  أن  وللفائز 
أشخاص آخرين من الدائرة القريبة منه.

مهرجان موسيقي يختار جمهوره بالقرعة 
وتون )فرنسا-)أ ف ب( - كشفت أعمال تنقيب عن اآلثار في أوتون )وسط شرق فرنسا( 
عن 150 قبرًا تعود إلى ما بني منتصف القرن الثالث والقرن الخامس للميالد، وكانت 

تشّكل مقبرة مهمة في بالد الغال، بحسب ما أفادت الجمعة الجهة التي تولت التنقيب.
وأوضح املعهد الوطني ألبحاث اآلثار الوقائية أن أعمال التنقيب الوقائية التي أجراها 
املسيحية  القبور  تضم  مقبرة  أظهرت وجود  املوقع،  في  منزل  تشييد  في  الشروع  قبل 

األقدم في الجزء الشمالي من بالد الغال".
"نقش  الورشة،  في  املشاركون  الثمانية  اآلثار  علماء  اكتشفه  ما  بني  من  أن  وشرح 
بيكتوريوس الذي يعود إلى القرن الرابع، وُيعَتَبر أحد أول اآلثار التي تشير إلى السيد 

املسيح في بالد الغال".
فرانس  لوكالة  تصريح  في  التنقيب،  أعمال  عن  املسؤولني  أحد  تيسيران،  نيكوال  وقال 
الرملي  الحجر  من  تابوت  عليه، وهو  عثر  التي  والخمسني  املئة  القبور  أحد  إن  برس، 
يعود إلى 1500 سنة، ال يزال مقفاًل بإحكام،ويمكن تاليًا أن يحتوي علي رفات في حال 
جيدة، مشيرًا إلى أن من املقرر أن ُيفَتح هذا الناووس مع انتهاء ورشة التنقيب في آب/

أغسطس املقبل.
أما بقية التوابيت، فمعظمها من الخشب، ولكن ثمة أيضًا توابيت نادرة مصنوعة من 

الرصاص وأخرى مغطاة بالقرميد.
وتجدر اإلشارة إلى أن مدينة أوتون الرومانية التي بنيت في القرن األول قبل امليالد، 

ُتعَتَبر أحد أهم املواقع املسيحية في القرون الوسطى.

اكتشاف 150 قبراً 
في فرنسا تعتبر األقدم ببالد الغال
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يقول بوريس يلتسن أول رئيس لروسيا االحتادية بعد انهيار االحتاد السوفيتي 
أنه استعرض محاوالت اإلصالح في روسيا ابتداًء من محاولة القيصر بيتر األول 
خللق دولة روسية عصرية في حينه على الطراز األوربي وانتهاًء مبحاولة ميخائيل 
لم  احملاوالت  جميع  أن  فوجد  االشتراكي  النظام  وتفعيل  حتديث  غورباتشوف 
تنجح في حتقيق األهداف املرجوة من قبل أصحابها بسبب عدم االستمرار بها 

حتى النهاية.
ذهب يلتسن الى البرملان في 82 / 01 / 1991 وأخبرهم أن روسيا في أحرج 
حلظات تاريخها وطلب صالحيات إضافية ملعاجلة الواقع االقتصادي واملعيشي 

املنهار فوافق البرملان على تخويله صالحيات إضافية حتى كانون اول 2991.
اختار يلتسن ايغور غيدار مدير معهد االقتصاد في موسكو والبالغ 53 عاما من 
العمر ليقود عملية اإلصالح كنائب رئيس وزراء مع فريقه من الشباب كوزراء 

وقرر يلتسن ان يقود احلكومة بنفسه ليكفيهم االنتقادات أثناء التنفيذ.
بدأ غيدار بتنفيذ برنامج تضمن عند البدء إزالة جميع القيود على أسعار املواد 
في  العجز  لتخفيض  وسعى  الوقود  أسعار  أطلق  بشهر  وبعدها  االستهالكية 
من صناعة  و%06  البناء  مواد  %من صناعة   05 ونقل   %1 الى  الدولة  ميزانية 
املواد الغذائية و07% من ورشات التصليح الى القطاع اخلاص. توقع غيدار ان 
األسعار سترتفع في البداية بحدود 001% شهريا ثم تبدأ بالتنازل ال 21-01 % 
)نترك التفاصيل األخرى لعدم االطالة(.  توقع غيدار انه مع نهاية العام سيحصل 

استقرار نسبي تبدأ بعده الفعاليات االقتصادية واالنتاج بالصعود.
كانت العملية اإلصالحية التي أطلق عليها العالج بالصدمة قاسية جدًا وكانت 
روسيا عن بكرة أبيها تتلوى حتت العالج الى الدرجة التي خاطب فيها الكاتب 
الروسي املشهور الكساندر سوجلينتسن يلتسن عبر التلفاز: السيد الرئيس هل 

توافق أن يتم مداواة أمك بالعالج بالصدمة؟؟
أجاب يلتسن: روسيا هي أمنا. روسيا هي نحن والعالج بالصدمة هو لنا نحن.

ال يختلف عراقيان من أن مهام اإلصالح التي تنتظر السيد مصطفى الكاظمي 
ُجّلها  كانت  والتي  يلتسن  بوريس  واجهها  التي  املهام  من  أكثر حرجا  بالتأكيد 
بيد  السالح  وحصر  للعدالة  املتظاهرين  قتلة  بتقدمي  عليها  تزيد  إذ  اقتصادية 
الدولة، اخلروج من جائحة كورونا، االنتخابات النزيهة واإلفالت من النير اإليراني 
الذي يحاول أن يتموضع فوق عنق  النير األمريكي  العراق وتأثيرات  فوق عنق 

إيران.  
املالية  وزير  اعالن  خالل  من  للمتقاعدين  كانت  األولى  الكاظمي  السيد  صدمة 
التي ستقتطع من رواتبهم وبعد أن تسبب ذلك  وبعض املقربني نسب الضريبة 
والله أعلم بجلطات وصعود ضغط وسكر للمتقاعدين عاد وأعلن أن رواتبهم خط 
أحمر. يبدو أن هذا كان عالج بالصدمة ألنه لرمبا تهيئة لقطع أو تخفيض رواتب 

مستقبلي »اليشوف املوت يرضى بالصخونة »
عدت العاصفة وال ندري عواقبها فجاءت الصدمة الثانية ـ مداهمة الدورة وبعدها 
استعراض الفصائل لقدرتها على اسقاط احلكومة في بغداد واملنطقة اخلضراء. 
ومن ثم إطالق احملتجزين وتقدمي نصيحة للسيد الكاظمي بأنه كان عليه التغليس 

كما فعل القائد العام الذي سبقه عند ضرب اجليش وضيوفه من الفرجنة.
العالج  الى  التغليس  بإضافة  حققنا سبقًا  بأننا  نقر 
وبانتظار  واألمنية  االقتصادية  املسائل  في  بالصدمة 

نتائج العالج والله املوفق.

العالج بالصدمة والتغليس

اريس- )أ ف ب( - حذرت األمم املتحدة من أن 
طن  مليون   50 تجاوزت  اإللكترونية  النفايات 
على   %  20 نسبتها  بزيادة   2019 العام  في 

خمس سنوات.
وجاء في التقرير السنوي لألمم املتحدة حول 
هذا املوضوع أن %17 فقط من 53 مليون طن 
من النفايات اإللكترونية من هواتف وحواسيب 
وادوات منزلية وغيرها، أعيد تدويرها. ورمي 

ما تبقى وقيمته حوالى 50 مليار يورو.
املعاد  غير  النفايات  هذه  أن  التقرير  وأوضح 
والنحاس  والفضة  الذهب  تحوي  تدويرها 
ينبغي  التي  النادرة  األتربة  والبالتني وفلزات 

استغاللها النتاج أجهزة جديدة.
وتحوي أيضا مواد سامة وخطرة على صحة 

االنسان على ما حذر التقرير.
وأشارت األمم املتحدة إلى أن التقادم املبرمج 
من  تفاقم  املتدنية  التدوير  إعادة  ونسبة 

املشكلة.
النفايات  من  كمية  أكبر  آسيا  انتجت  وقد 
القارة  تليها  طن  مليون   24,9 مع  اإللكترونية 
لكنها  مليونا   12( فأوروبا   )13,1( األميركية 
وأوقيانيا  وإفريقيا  للفرد(  معدل  أكبر  تسجل 

مع 2,9 مليون طن و0,7 مليون طن.
مالون  ديفيد  املساعد  العام  األمني  وقال 
على وجه  »يجب  املتحدة  األمم  وعميد جامعة 
السرعة زيادة الجهود للتوصل إلى انتاج أكثر 
واإللكترونية  الكهربائية  للتجهيزات  استدامة 

واستهالكها والتخلص منها«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

األمم املتحدة : 
النفايات اإللكترونية 
خمسون مليون طن

مصرع شخصني وجرح  70 في انفجار مصنع لأللعاب النارية 

كثر الكالم عن السالح غير املنضبط في الشارع العراقي، واختلف 
املفّسرون فيه ،  منهم َمن ذهب الى اّن الحكومة قادرة على ضبطه، 
ومنهم َمْن أنكر ذلك  وفريق ثالث قال بعدم وجود خالف أصاًل 
من  السياسي  والتحريض  التنسيق   لغة  بضعف  املشكلة  ،وإّنما 
َمْن قال اّن السالح مهما كان وضعه  اصحاب الحسد. وسمعنا 
من  اخفاقات  حدثت  اذا  نفسه  عن  الدفاع  في  للشعب  قوة  فهو 
القوات املسلحة الرسمية . ويطول الكالم الذي ال فائدة ترجى منه . 
البد من معاينة الحقائق اآلتية لكي تكون الصورة واضحة أمام َمن 
يسهب في الكالم  ويتحدث كأنه نازل من القمر على كوكب العراق 

،أو يحلم أحالمًا لن يكون لها تفسير على الواقع مطلقًا :
اواًل ، السالح تابع الى مليشيات أو فصائل أو تنظيمات، سّمها ما 
تشاء بحسب ميولك وهواك ، وهي تنضوي تحت عناوين الحشد 
وعشائرية  ودينية  سياسية  ملسميات  موازية  عناوين  أو  الشعبي 
التزال لها الكلمة املؤثرة في موازين الحكم القائم في العراق حتى 

اليوم .
هذه  مجيء  على  العراقية  والقوى  االحزاب  وافقت  ،هل  ثانيًا 
اعتقال  أو  السالح  نزع  أو  التفكيك  تتلقى صفعة  حتى  الحكومة 
وستجدون  اذهانكم  في  املشهد  تركيب  اعيدوا  ؟  وعاّلن  فالن 

الجواب ، وربما ستضحكون أيضًا .
حول  شعارات  للشعب  باعت  السابقة  الحكومات  جميع   ، ثالثًا 
خططها  بعض  تنفيذ  في  اعتمدت  الحقيقة  وفي  السالح  حصر 

ُراد اليوم نزع سالحهم . ومساعيها على سالح أولئك الذين ي
اللعب مع سالحها  رابعًا، تبعية بعض املليشيات معروفة ، واّن 
يعني اللعب مع دولة في الجوار، بات مستقبل التنفس في العراق 

مرهونًا بها.
،بل ترفض أي  البرملان ال تستجيب  القوى في  خامسًا ،موازين 

قرارات تخل باملعادلة السائدة منذ االحتالل االمريكي للعراق .
سنة  االفتراضي  وعمرها  الحالي  بوضعها  الحكومة  سادسًا، 
التغيير  مرحلة  في  الدخول  على  مصممة  غير  أشهر،  وستة 
الجوهري، وليس بأيديها سوى نفس االدوات السابقة التي تعاملت 
معها الحكومات  املخزية ، أقصد املاضية ، واّن التغييرات التي 
حدثت بمناصب وزارية ليس سوى مالمسة قشور املشكلة وليس 

الدخول في بطنها .
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