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يتفه����م الكث����رون دواف����ع التوت����ر واالنفع����ال ال����ذي 
يواج����ه ب����ه ع����ادًة بع�����س اأع�ض����اء جمل�����س الن����واب 
انفع����ال وغ�ضب و�ضائل اإعالمية واإعالميني عراقيني 
خمتلفني..لك����ن هذا البع�س م����ن االأع�ضاء ال يريد اأن 
يتفهم دوافع الغ�ضب االإعالمي، ال يريد حتى اأن مييز 
بني غ�ضب يدفع اإليه احلر�س على امل�ضالح الوطنية 
العلي����ا والتم�ضك بثواب����ت وم�ضتلزمات بناء جمتمع 
دميقراط����ي ودولة دميقراطية حديثة ب����كل ما تعنيه 
وحتتاج اإليه حداثة ودميقراطية الدولة واملجتمع..
وب����ني تغا�ض����ب اآخر دوافع����ه اإعاقة البن����اء وت�ضويه 
ال�ضورة وت�ضلي����ل الراأي الع����ام، وبالتايل الوقوف 
�ض����د م�ضروع احلداثة والدميقراطية، با�ضتخدام كل 
الو�ضائ����ل املتاح����ة، وب�ضمنها و�ضائ����ل الدميقراطية 
واحلداث����ة نف�ضها وما توفره م����ن ت�ضهيالت وفر�س 

للحريات والتعبر.
وح����ني يلجاأ ن����واب و�ضيا�ضي����ون و�ضواهم اإىل خلط 
االأوراق وتعم����د تنميط كل نقد وغ�ض����ب ي�ضادفونه 
حت����ت يافطة واحدة هي )البعث وال�ضدامية(، فاإنهم 
يرتكبون جملة اأخطاء يف خطاأ واحد يتعار�س متامًا 
مع اأب�ضط التزامات امل�ضوؤولية القانونية واالأخالقية 
للمجتمع ال�ضيا�ضي الدميقراطي احلديث. و�ضيكون 
م����ن بني ه����ذه االأخطاء ه����و رم����ي التهم جزاف����ًا اأواًل 
والتحري�����س على املتهم ثاني����ًا والتغطية على اأعداء 
التجربة من خالل ت�ضبيب ال�ضورة وخلط االأوراق 
رابع����ا  وال�ضلط����ات  الع����ام  ال����راأي  وت�ضلي����ل  ثالث����ًا 
وت�ضييق احلري����ات خام�ضًا..و�ضاد�ض����ًا وعا�ضرًا من 
االأخط����اء الت����ي م����ن املمك����ن اأن يوؤ�ضره����ا اأي مراقب 
يف كل حال����ة م����ن احلاالت الت����ي ينفعل فيه����ا النائب 

وال�ضيا�ضي وهو يواجه نقد االإعالم وغ�ضبه.
الكث����ر من ال�ض����ادة الن����واب ال يريدون م����ن االإعالم 
�ض����وى االإطراء، وتت�ضاع����ف م�ضكلتهم حني يريدون 
اإط����راء م����ا ال ميك����ن اإط����راوؤه، اأو ال يج����وز ال�ضكوت 
علي����ه. وم����ن املوؤ�ض����ف اأن عم����ل الربمل����ان ق����دم خالل 
�ضن����وات عمل����ه االأرب����ع الكثر مما يغ����ري اأو يوجب 
عل����ى االإعالم التاأ�ض����ر والنقد وف�ضح اخلط����اأ للراأي 
العام..ما ال����ذي يفعله االإعالم، وه����و �ضلطة ال�ضعب 
الرابعة وو�ضيلته للح�ضول على املعلومات والتعبر 
ع����ن ال����راأي وع����ن الغ�ضب، وه����و يتلقى �ضي����واًل من 
االأخط����اء يف العمل الربملاين وم����ن املمار�ضات التي 

تتعار�����س مع ا�ضرتاط����ات العم����ل النيابي..وندرك، 
وبالتاأكيد يدرك هذا معنا، كثر من النواب املتفهمني 
لعمله����م وعم����ل االإعالم، اأن الكثر م����ن هذه االأخطاء 
واملمار�ضات �ضجع عليه����ا املناخ العام التحا�ض�ضي، 
وبالتايل فهي نتاج غياب حدود امل�ضوؤوليات، ورمبا 
ما كان لكث����ر من النواب اأن يقعوا يف هذه االأخطاء 
لو كان����وا اأمام خي����ارات �ضخ�ضية ولي�����س اأمام تيار 
عام ا�ضم����ه الربملان وحما�ض�ضاته الت����ي تغيب معها 
امل�ضوؤولي����ة واحل����دود، برغم اأن ه����ذا ال يعفي اأيًا من 
ال�ضادة الن����واب من م�ضوؤولية الوق����وف اأمام اخلطاأ 
وف�ضح����ه وع����دم االإن�ضي����اق وراءه اأو التمت����ع مب����ا 
يوفره من امتيازات غر م�ضروعة.فما قيمة التعبر 
علنا عن امتعا�����س اأو احتجاج من حالة واالإ�ضتفادة 

�ضمتًا من منافعها؟
مل يغ���ب ع���ن بالن���ا اأن نائب���ًا اأو نواب���ا فك���روا م���رة 
وزراء..وح���ني  رئي����س  و�ضالحي���ات  بامتي���ازات 
عمدنا، هن���ا يف )املدى( اإىل ف�ضح هذا التفكر الذي 
م للمجل����س واجهنا  ُكِتب عل���ى �ضيغة م�ض���روع وُقدِّ
ف عملن���ا على اأنه  عا�ضف���ة احتجاج برمل���اين، وُو�ضِ
حتري�س عل���ى املجل�س الذي كنا نتوق���ع منه موقفا 
داعم���ا، ي���ردع مبقت�ض���اه التفك���ر غ���ر امل�ض���وؤول 
وال�ضراه���ة الت���ي ال ت�ضب���ع لبع����س النواب..احتج 
ن���واب اآخرون مرة اأخرى حني قلن���ا اأن يف الربملان 
قتل���ة جمرمني، لك���ن الوقائع املوؤ�ضف���ة التالية داخل 
الربمل���ان نف�ض���ه اأنقذتنا م���ن طائل���ة الت�ضهر بنواب 
حمرتمني..واالأمثل���ة اأك���ر م���ن اأن حت�ض���ى، اإنه���ا 
اأمثلة اأث���ارت غ�ضب ال�ضارع حت���ى قبل االإعالم، هل 
تتذكرون احلج �ضبه اجلماعي للربملانيني وتعطيلهم 
عم���ل الربمل���ان؟ ه���ل تتذك���رون الغياب���ات املتك���ررة 
لن���واب والتي ما ي���زال الت�ضرت عليه���ا م�ضتمرا؟ هل 
تنبغ���ي االإ�ض���ارة اإىل املبال���غ املخ�ض�ض���ة حلمايات 
نني على  النواب والتي ابتلعها بع����س النواب املوؤمِّ
حياته���م يف املنطقة اخل�ضراء؟ ه���ل تنبغي االإ�ضارة 
اإىل املبال���غ الطائل���ة الت���ي اأنفقت على ن���واب جرى 
احلجز له���م واإ�ضكانهم يف فندق الر�ضيد؟ من املمكن 
اإلقاء تبع���ات هذه احلاالت و�ضواه���ا على اأ�ضخا�س 
داخ���ل الربملان..لك���ن َمن ب���ادر من ال�ض���ادة النواب 
اإىل ف�ضح ومنع هذه االنتهاكات واخلروقات املالية 
الت���ي ترق���ى اإىل م�ضت���وى الف�ض���اد م���ا دام���ت مهمة 

اأ�ضا�ضي���ة للربمل���اين ه���ي املراقب���ة واملحا�ضبة؟ كيف 
نفهم تكرم رئي����س املجل�س ال�ضاب���ق وموافقته على 
)اال�ضتقال���ة( بكام���ل االمتي���ازات م���ن دون اأن نفكر 

باحليلة )ال�ضرعية( على القانون؟
االأمثلة اأكر من اأن حت�ضى، وما خفي كان اأعظم يف 

ظل التعتيم االإعالمي واإخفاء املعلومات..
وحت���ى اإذا م���ا جتاوزن���ا ه���ذا الكث���ر ووقفن���ا على 
انفعال  احدى النائبات اإزاء ما ن�ضر يف )املدى( قبل 
يومني، �ضنجد اأن النائبة وجدت يف )املدى( منا�ضبة 
لتفري���غ انفعال ت�ضخم حتت وطاأة ال�ضغط ال�ضعبي 
الع���ارم واحتجاجه عل���ى امتيازات منحه���ا النواب 
الأنف�ضه���م قبل اأي���ام..ويف �ضوء اأية ق���راءة من�ضفة 
ف���اإن انفعال راأي الزمي���ل الكاتب مل يك���ن يرقى اإىل 
م�ضتوى انفع���ال ال�ضيدة، ومعها، بع���د ذلك املجل�س 
الذي يفكر مبقا�ضاة اجلريدة، وهو ما اعتربه كثر 
م���ن املهتمني ال يتعدى كونه و�ضيلة لرتهيب االإعالم 
ومنع���ه م���ن الق���ول والتعب���ر، وه���و خط���اأ مزدوج 
يرتكب���ه املجل�س املطالب بحف���ظ احلريات و�ضونها 
من جه���ة واملطال���ب اأم���ام اأع�ضائه بتمري���ر ت�ضريع 
االإمتيازات به���دوء وا�ضتمرار جتاه���ل الراأي العام 

الذي اعتاد الن�ضيان، ولو بعد حني.
ان ال�ضادة النواب اع�ضاء يف احزاب وكتل �ضيا�ضية 
تتهي���اأ اإىل انتخاب���ات ت�ضريعي���ة مقبل���ة، و�ضيك���ون 
من غ���ر املعق���ول اأن ت�ضك���ت اأحزابهم عل���ى اأخطاء 
يرتكبونه���ا، خ�ضو�ض���ا �ض���د االإع���الم، ومب���ا ي�ضر 
بالعالق���ة م���ع ه���ذا االإعالم..ولع���ل �ضع���ف خربات 
الكثر م���ن النائبني هي وراء تل���ك الت�ضرفات التي 
ق���د ي�ضع���ى اإليها نوع مع���ني من االإعالم ال���ذي يفكر 

با�ضتثمارها والعمل على تنميتها.
يف )املدى(، نحن غ���ر معنيني مبثل هذه االإثارات، 
وما هو مه���م بالن�ضبة لنا تقومي االأمور ل�ضالح بناء 
جتربة الدول���ة الدميقراطية واأ�ضا�ضها االإعالم احلر 
ال�ضجاع، ولي�س البناء عل���ى االأخطاء. نعرف متاما 
اأن جترب���ة البناء ت�ضوبها اأخطاء من �ضيا�ضيني ومن 
اإعالمي���ني اأي�ض���ًا، لك���ن املطلوب هو ع���دم االإجنرار 
وراء اخلط���اأ وال�ضع���ي اإىل تقوميه.هك���ذا ن�ضرن���ا 
عل���ى املالأ الكث���ر من االأخط���اء و�ضن�ضتم���ر بنهجنا 
هذا واثقني م���ن نزاهة الق�ض���اء ومطمئنني اإىل ثقة 

قرائنا بنا.

وم�����اخ�����ف�����ي ك��������ان اأع����ظ����م
رئي�س التحرير
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بغداد/ املدى
م���ن املوؤم���ل ان ي�ضل بغداد غ���دا االأربع���اء وزراء طاقة كل من �ضوري���ا وايران وتركيا 

لبحث عالقات التعاون بني الدول الثالث والعراق يف جماالت الكهرباء.
وا�ض���اف م�ض���در يف وزارة الكهرب���اء بح�ض���ب )وكال���ة اأنب���اء االإع���الم العراق���ي( ان 
الث���الث باال�ضافة اىل العراق �ضتب���داأ يوم اخلمي�س  ب���ني وزراء الدول  "املباحث���ات 
املقب���ل"، م�ض���را اىل ان "من بني املوا�ضيع الت���ي �ضتناق�ضها ه���ذه املباحثات م�ضروع 
الرب���ط الرباع���ي والذي يعترب ج���زءًا من مو�ض���وع الربط الثماين ب���ني دول املنطقة، 

منوهًا اىل ان "املباحثات �ضتجري على قاعة فندق الر�ضيد يف بغداد".

بغداد حتت�ضن مباحثات رباعية لوزراء 
طاقة دول اجلوار

بغداد / املدى 
 اك���د اع�ض���اء يف جلن���ة النف���ط والغ���از الربملاني���ة  ان وزير النف���ط ح�ضني 
ال�ضهر�ضت���اين �ضي�ضتجوب اليوم يف جمل�س الن���واب ب�ضاأن ا�ضلوب ادارته 
ل���روة النفط .  اىل ذلك قال النائب نورالدي���ن احليايل " ان اليوم الثالثاء 
ه���و موعد ا�ضتجواب وزي���ر النفط ح�ضني ال�ضهر�ضت���اين بعد تقدمي املوعد 

يوما واحدا". 
حيث كان من املقرر ان يتم اال�ضتجواب غدا االربعاء .

وا�ض���اف احلي���ايل بح�ضب ) اإيبا ( " ان تق���دمي املوعد جاء رغبة من الوزير 
الداء منا�ضك حج هذا العام"، منوها "ان التقدمي جاء اي�ضا من اجل اعطاء 
فر�ضة الع�ضاء جمل�س الن���واب ملنحهم اجازة بعد االنتهاء من اقرار قانون 
االنتخاب���ات".  وتاب���ع احليايل " ان اليوم �ضيك���ون يوما حا�ضما يف تقدمي 
االدل���ة على الف�ضاد امل���ايل واالداري يف وزارة النفط  واخفاقها يف �ضناعة 

النفط وعدم متكنها من رفع م�ضتوى االنتاج وحت�ضينه".
يذك���ر ان عملي���ة ا�ضتج���واب وزير النفط ق���د �ضهدت الكثر م���ن التجاذبات 
،فيما طل���ب رئي�س الوزراء نوري املالكي عدم اكم���ال اال�ضتجواب كونه قد 

يوؤثر على عملية اال�ضتثمار االأجنبي يف املجال النفطي. 

جمل���س الن��واب ي�ضتج��وب وزير 
النفط اليوم

 بغداد /املدى
دانت جمعية الدفاع عن حرية ال�ضحافة اال�ضتمرار 
يف حماوالت ترهيب ال�ضحفيني وو�ضائل االعالم 
حلمله���ا على ع���دم انتق���اد اداء موؤ�ض�ض���ات الدولة 
املختلف���ة. وكان بع�س اع�ض���اء جمل�س النواب قد 
�ض���ن هجوما الذعا وغ���ر من�ضف عل���ى ال�ضحفي 
وارد ب���در ال�ض���امل وعلى �ضحيفة "امل���دى" ب�ضبب 
ن�ضرها مقاال للكاتب حتت عنوان )برملانيون حتت 

ال�ضفر( ال�ضبت املا�ضي.
 وابل���غ م�ضدرمطل���ع اجلمعي���ة ان بع����س النواب 
قدموا طلبا اىل اللجنة القانونية يف الربملان لرفع 

دعوى ق�ضائية �ضد الكاتب وال�ضحيفة. 
وتذكر اجلمعية بحق ال�ضحفيني وو�ضائل االعالم 
بانتق���اد امل�ضوؤول���ني الر�ضمي���ني واالعرتا�س على 
الق���رارات التي ي�ضدرونها والتي تراها ال�ضحافة 
انه���ا ال حتقق امل�ضلح���ة العامة وتوؤث���ر �ضلبا على 

الوطن واملواطن.
 وتعل���ن اجلمعي���ة ت�ضامنها الكامل م���ع ال�ضحيفة 
وم���ع الزميل وارد ب���در ال�ضامل وتوؤك���د ان مقالته 
تندرج �ضمن حرية التعبر عن الراأي التي تعهدت 
الدول���ة العراقي���ة بجمي���ع �ضلطاته���ا باحرتامه���ا 
وتعزيزه���ا وع���دم الت�ضييق عليه���ا، وال ترى فيها 
اي جتري���ح او ت�ضه���ر يطول الربمل���ان او اي من 
اع�ضائ���ه. وتبدي اجلمعي���ة ا�ضتغرابها الكبر من 
�ضدور مثل هذه االمور م���ن املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية 
الت���ي يفرت����س باأنه���ا حتم���ي احلري���ات وت�ضجع 
ال�ضحاف���ة احل���رة وتوؤمن بالتعددي���ة واالختالف 
يف الراأي الن���ه عماد اية دميقراطية، كما ان جلوء 
ن���واب اىل مث���ل ه���ذه الت�ضرف���ات يعت���رب تهدي���دا 
خطرا للحريات عموم���ا، ويعطي ا�ضارات �ضلبية 
وي�ضجع االخرين على قمع ال�ضحفيني والت�ضييق 

على و�ضائل االعالم.

جمعي��ة الدف��اع عن حري��ة ال�ضحاف��ة تعلن 
ت�ضامنها مع املدى

بغداد /املدى
بع����د اق����رار قان����ون االنتخاب����ات م����ن قب����ل 
الكت����ل امل�ضارك����ة يف العملي����ة الدميقراطية 
ويف اول اج����راء الآلي����ة االنتخابات من قبل 
املفو�ضي����ة العلي����ا امل�ضتقل����ة، اعل����ن رئي�س 
املفو�ضي����ة ف����رج احلي����دري ام�����س االثن����ني 
ان موع����د االنتخاب����ات الت�ضريعي����ة املقبل����ة 
ه����و 21 كانون الثاين  بع����د ان كان 16 من 

ال�ضهر ذاته.
وقال احليدري  بح�ضب وكالة فران�س بر�س 
" ان����ه مت االتفاق عل����ى اجراء االنتخابات 
يف 21 كان����ون الث����اين وار�ضلنا ر�ضالة اىل 
جمل�����س الرئا�ض����ة". م�ضيف����ا ان املفو�ضي����ة 
تلقت ر�ضالة هاتفي����ة توؤكد موافقة الرئا�ضة 

على هذا املوعد".
ويتناف�س يف االنتخابات املقبلة 296 حزبا 
فيم����ا  اق����ر القان����ون اجلديد ح�ض����ة للن�ضاء 
بح�ض����ب  وخ�ض�ض����ت  املئ����ة  يف   25 تبل����غ 

القان����ون  ثماني����ة مقاعد لالقلي����ات ، خم�ضة 
منها للم�ضيحيني. 

 م����ن جه����ة اخ����رى طال����ب ع����دد م����ن الكت����ل 
ال�ضيا�ضي����ة يف جمل�����س الن����واب، جمل�����س 
رئا�ض����ة اجلمهورية باعادة امل����ادة اخلا�ضة 
باملقاع����د التعوي�ضي����ة لغر�����س الت�ضوي����ت 
عليه����ا مرة ثاني����ة بال�ضكل ال����ذي يتالءم مع 

اعداد العراقيني املهجرين يف اخلارج. 
وق����ال ممثل����و الكت����ل يف موؤمت����ر �ضحف����ي 
ام�����س االثن����ني ان جمل�����س  م�ض����رتك عق����د 
النواب خا�س خالل اال�ضهر املا�ضية �ضراعا 
مريرا من اجل ت�ضريع قانون تعديل قانون 
االنتخابات رقم )16( ل�ضنة 2005 بال�ضكل 
ال����ذي يلب����ي طم����وح ومطال����ب العراقي����ني 
كاف����ة دون متييز وب����رزت يف حينها ق�ضية 
انتخابات حمافظة كركوك كاأحدى الق�ضايا 
الوطني����ة التي تعاملنا معه����ا على اعتبارها 
عنوانًا لوح����دة العراق. وا�ض����اروا اىل انه 

م����ن املوؤ�ضف مترير امل����ادة اواًل من القانون 
التي تخ�ض�س املقاعد التعوي�ضية اخلا�ضة 
باملهجري����ن خارج الع����راق بواقع )5%( من 
جمم����وع املقاعد النيابي����ة ويف ذلك خمالفة 
�ضريح����ة لن�ضو�س الد�ضت����ور العراقي يف 
املادة )14( التي جتعل العراقيني مت�ضاوين 
امام القانون واملادة )49( التي جتعل ن�ضبة 
التمثيل بواقع نائب لكل)100( الف عراقي 
ومب����ا ان اغلب االح�ضائي����ات ت�ضر اىل ان 
العراقيني يف اخلارج جتاوز عددهم اربعة 
ماليني ما يعني ان عدد املقاعد التعوي�ضية 
الت����ي تخ�ض�س يج����ب ان ين�ضجم مع اعداد 
املهجري����ن يف اخل����ارج وهذا م����ا طالبنا به 
م����ن خالل و�ضع ن�ضبة املقاع����د التعوي�ضية 
بواقع 15 % مع اال�ضارة اىل ان االنتخابات 
النيابي����ة الت����ي ج����رت يف 2005 قد حددت 
عدد املقاعد التعوي�ضية بواقع )45( مقعدا 
من ا�ضل 275 مقعدًا.  ويف رد �ضريع وعقب 

االنته����اء م����ن اقرار القان����ون هن����اأ الرئي�س 
االمرك����ي ب����اراك اأوباما الق����ادة العراقيني 
الإقراره����م قان����ون االنتخاب����ات الت�ضريعية 
املقبل����ة، معت����ربا ان����ه ي�ض����كل خط����وة مهمة 
عل����ى طري����ق ار�ضاء �ض����الم دائ����م، ومتعهدا 
با�ضتم����رار الدعم االأمركي للعراق. وتطلع  
اوباما للم�ضادقة النهائية على هذا القانون 
م����ن قبل جمل�س الرئا�ض����ة، رابطا بني اقرار 
القان����ون وموعد االن�ضح����اب االمريكي من 

العراق.
اىل ذل����ك رحب ال�ضفر االي����راين يف بغداد 
العراق����ي  الربمل����ان  بق����رار  قم����ي  كاظم����ي 
يف متري����ر قان����ون االنتخاب����ات وال����ذي مت 
ارج����اوؤه مدة طويل����ة ، وقال قم����ي بح�ضب 
وكالة isna  ان قانون االنتخابات اجلديد 
�ضي����وؤدي اىل م�ضارك����ة ال�ضعب العراقي يف 

االنتخابات  املقبلة .
تفا�شيل اخرى �س3

الرئي�س االأمريكي يهنىء القادة العراقيني

21 كانون الثاين موعدا جديدا الإجراء االنتخابات


