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و�ئل نعمة – �ينا�س طارق
عد�سة: �دهم يو�سف

من  الع�شرينيات  بداية  يف  وهو  العراق  غ��ادر  حيدر 
عمره  اإثر ا�شطهاد ومالحقة يف املنطقة ويف اجلامعة 
�شدام  للطاغية  املعار�شة  اجلهات  احد  اىل  النتمائه 
.حينها قرر ا�شتثمار الفر�شة وترك بغداد اىل ال�شويد 
منه  واملخابراتية  االمنية  اجلهات  اقرتبت  ان  بعد 
وحاولت ان جتره اىل زنازين النظام املظلمة، ولوال 
مغادرته العراق لكان قد اأ�شبح احد الهياكل العظمية 

يف املقابر اجلماعية.
لن ين�شى اهل حيدر ما فعله خمتار املحلة بهم،ومالب�شه 
"الزيتونية" التي يرتديها يف كل منا�شبة "�شدامية" 
احد  لياأخذ  البيت  اىل  املنطقة  امن  وراءه  وي�شحب 
ابنائهم اىل غرف التحقيق ويرجعه بعد ان"تن�شف" 
اخر قطرة يف دمه.بالتاأكيد فان املواطنني لن يرحبوا 
التي �شوهت ب�شكل  ال�شخ�شية   لهذه  باي دور جديد 
تنفر  النا�س  جعل  ما  واجباتها،  عن  وانحرفت  كبري 
منها وال حتبذ عودتها  اىل ازقة وحمالت بغداد بعد ان 
تخل�شوا منها ب�شقوط النظام. )املختارون ( بدورهم 
قد حتول الكثري منهم اىل معار�س وناقم على النظام 
،ورمبا  دمي��ق��راط��ي   ب��اآخ��ر  جلدهم  وغ���ريوا  ال�شابق 

الكثري منهم ادعى بانه مظلوم ومف�شول �شيا�شي!

قانون �ملختارين 
م�شروع  مناق�شة  على  ال��ن��واب  جمل�س  يعكف  االآن 
الوزراء  جمل�س  قبل  من  اعد  الذي  املختارين  قانون 
الذي   امل�شروع  ه��ذا   . ال��دول��ة  �شورى  جمل�س  ودققه 
بهدف    ، كتبته   التي  اجلهة  و�شف  ،وح�شب  و�شع  
ين�شجم  ح�شاري  ب�شكل  املختار  دور  تفعيل  اإع���ادة 
اجل  وم��ن  ال��ع��راق،  يف  اجل��دي��د  الو�شع  ومتطلبات 
�شمن  للمواطنني  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  من  متكينه 
املواطن  بني  و�شل  حلقة  ميثل  كونه  عمله،  منطقة 
مع  والتوا�شل  العالقة  اإدام��ة  ولغر�س  واحلكومة، 

املجتمعات املحلية وتنظيمها، وتنظيم عمله.
عام 2009، وتذكر  منذ  نظم  قد  كان  املقرتح  القانون 
اإىل تنظيم عمل املختار  انه يهدف  االأوىل منه   املادة 
وحتديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته جتاه 
مواطني منطقة عمله واإ�شفاء ال�شرعية القانونية على 
االعمال التي يقوم بها .على ان  يكون لكل حملة �شمن 
حدود البلدية اأو القرية خمتار. وت�شيف املادة الثانية 
املختار  املطلقة  باالغلبية  املحلي  املجل�س  "ينتخب 
ويعني بقرار من املحافظ" . اما الثالثة فاأكدت اإن لكل 
قرية خمتارا،وحددت القرية مبجموعة امل�شاكن التي 

اليقل عدد �شاكنيها عن )300( فرد.

�جلا�سو�س �حلكومي 
جمل�س  يف  القانونية  اللجنة  ع�شو  ي�شري  جانبه  من 
 2003 ع��ام  قبل  املختار  عمل  طبيعة  ان  اىل  النواب 
الدور  ملار�شة  يعود  ان  من  يتخوفون  االهايل  جعلت 
عينه.وي�شيف امري الكناين "  كان �شابقًا يتم اختياره 
ع��ن ط��ري��ق ال��ف��رق احل��زب��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ي��ة،وي��ك��ون هذا 
،وميثل  للحزب  والوؤه  وي�شرتط  م�شي�شا  ال�شخ�س  
. االمر الذي  لهم العني واالذن لنقل اخبار املواطنني 
االهايل   من  الكثري  لدى  يعد  الكناين  بح�شب   جعله 

ا�شبه باجلا�شو�س احلكومي.
ينظم  ���ش��وف  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  اإن  الكناين  وي��وؤك��د   
امل�شودة  املواطن الن  عمله ويجعله ي�شب يف �شالح 
املقرتحة نظمت وحددت �شلطته. كا�شفا ان الغاية من 
اإعادة وظيفة املختار يف املحالت ال�شكنية هو ملعرفة 
ت�شتغل  ال  ،حتى  املناطق  اىل  يدخلون  الذين  الغرباء 

لن�شاط االإرهابيني.
الكناين يعترب املختار اول من يعلم بال�شاكنني اجلدد 
�شيكون  ب��ذل��ك  وه��و  منها.  وامل��غ��ادري��ن  املنطقة  يف 
م�����ش��وؤواًل ام���ام ال��ق��ان��ون يف اع��ط��اء امل��ع��ل��وم��ات عن 

م�شددا  ال�شكنية.  املناطق  امن  على  للحفاظ  االه��ايل 
على اهمية دوره يف م�شاندة القوات االمنية بعمليات 
التفتي�س التي لن تتم اال بعد اخذ موافقة وا�شطحاب 

خمتار املحلة معهم.
 كما ا�شار الكناين اىل ان املختار يف النواحي والقرى 
يف  ال�شكنية  املناطق  من  بكثري  ا�شهل  يكون  �شوف 
ميثلونها  �شوف  الناحية  يف  الوجهاء  الن  العا�شمة 
يف  �شعوبة  اأك��ر  �شيكون  ذل��ك  لكن  ك��ذل��ك،  والقرية 
املناطق ال�شكنية يف بغداد. متخوفا يف الوقت نف�شه 
من ان مييل املختار حلزب معني او يعلن والءه جلهة 
ال�شاغل لهذا املن�شب   ، مطالبا بان يكون  دون اخرى 

م�شتقال ب�شورة مطلقة.
وكانت قد ا�شارت املادة الثالثة من القانون املقرتح  اىل 
ال�شروط الواجب توفرها يف ال�شخ�س املر�شح ليكون 
خمتارا" اأن يكون عراقي اجلن�شية وان ال يقل عمره 
يكون  ،وان  عاما   )65( على  يزيد  عاما وال   )40( عن 
ح�شن ال�شرية وال�شمعة وال�����ش��ل��وك           ومتزوجا 
االأقل  على  املتو�شطة  الدرا�شة  �شهادة  على  حا�شال  و 
مركز  يف  او  املدينة  مركز  يف  حملة  ملختار  بالن�شبة 
الدرا�شة  ���ش��ه��ادة  على  وح��ا���ش��ال  االداري����ة  ال��وح��دة 

االبتدائية على االأقل بالن�شبة ملختاري القرى".
وجود  ب��غ��داد  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  ع�شو  اع��ت��رب  فيما 
املختارين بالظاهرة االيجابية، عاّده �شخ�شية مقربة 

من االهايل،لكن �شدام حوله اىل جا�شو�س.
وا�شاف كوري�س اي�شو يف حديث خ�س به )املدى( اإن 
املختار كان يعرف كل اهايل املنطقة،ولديه معلومات 
كاملة عن كل �شخ�س يعي�س فيها.الفتا اىل ان النظام 
ال�شابق ا�شتغل هذه ال�شفات ل�شالح �شيا�شته القمعية 

وحولهم اىل رجال خمابرات وامن.
املختارين  قانون  قدرة تطبيق  ي�شكك يف مدى  اي�شو 
اجلانب  يف  ك���ب���رية  م��ع��وق��ات  ل���وج���ود  ب���غ���داد  يف 
اأخ��رى. مناطق  م��ن  ع��وائ��ل مرحلة  االم��ن��ي،ووج��ود 
�شروط  وفق  ال�شخ�شية  هذه  اختيار  �شرورة  موؤكدا 
لن  انه  نف�شه  اىل  الوقت  دقيقة. م�شريا يف  ومعايري 
يكون معينا من قبل احلكومة او وزارة الداخلية بل 
اي�شو  يعتربه  الذي  االمر  االنتخابات،  وفق  �شيكون 

بااليجابي .
بان  املحافظة  جمل�س  ع�شو  او�شح  اخ��ر  جانب  من 
بهذا  يقوم  بل  املختارين  بنظام  تعمل  ال  االن  بغداد 

الدور املجال�س البلدية ومكاتب املعلومات.
يكون  ان  ليوؤكد  الثالثة   امل��ادة  يف  القانون  وي�شيف 
مع  تتعار�س  ح��رف��ة  او  ملهنة  مم��ار���س  غ��ري  امل��خ��ت��ار 
او  املحلة  ذات  يف  �شاكنا  يكون  وان  املختار،  مهنة 
�شحيا  وموؤهل  )10(�شنوات،  عن  تقل  ال  مدة  القرية 
وبدنيا ب�شهادة من جلنة طبية ر�شمية خمت�شة ،وغري 
و   ، بال�شرف  خملة  جنحة  او  بجناية  عليه  حمكوم 
االمنية  االجهزة  مع  التعاون  او  العمل  له  ي�شبق  مل 
والقمعية التابعة للنظام املباد، وغري م�شمول بقانون 
)10(ل�شنة  رقم  والعدالة  للم�شاءلة  الوطنية  الهيئة 
2008 ،وغري منتم اىل اي كيان او حزب �شيا�شي".  
ويوؤكد يف املادة الرابعة ان يقدم طلب الرت�شيح اىل 
املجل�س املحلي للبت يف قبوله او رف�شه خالل )15( 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ت�شجيله يف مكتب رئي�س 
املجل�س املحلي على اأن تكون مدة تكليف املختار )4(
اعادة  تكليفه  مدة  املنتهية  للمختار  �شنوات"،و  اأربع 

تر�شيح نف�شه جمددا كما جاء يف املادة اخلام�شة.

�خلالفات �حلزبية 
من جانبه اكد رئي�س املجل�س البلدي يف الكاظمية اإن 
مو�شوع اإعادة العمل بنظام املختارية كان حمل نقا�س 

منذ اكر من �شنتني بني املجال�س البلدية واملحافظة.
وا�شار م�شلم ال�شعدي يف حديث مع )امل��دى( اىل ان 
قائممقام الكاظمية اأر�شل قبل فرتة كتابا اىل املجل�س 
البلدي يدعوه اىل تفعيل نظام املختار .الفتا اىل انهم 
ب�شاأن  لال�شتف�شار  بغداد  حمافظة  جمل�س  خاطبوا 
العمل بهذا الكتاب، وهم بدورهم ذكروا ان االمر على 
طاولة النقا�س و�شوف يعلموهم  حال االنتهاء منه ، 

البت  يتم  االن مل  اإىل  باأنه  ال�شعدي  ت�شريح  وح�شب 
يف ق�شية العمل بنظام املختارية.

اىل  ال��ب��ل��دي  املجل�س  رئي�س  ا���ش��ار  اخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 
البلدية  القطاعات  قبل  من  ال��راأي  بطلب  قاموا  انهم 
الت�شعة التابعة ملجل�س الكاظمية، قدموا اآراءهم حول 
وغري  متنوعة  و  متبانية  املختار،وكانت  مو�شوع 
حا�شمة  بني راف�س وموؤيد العادة العمل به. موؤكدا ان 
قبول البع�س جاء لتخفيف العبء عن كاهل املجال�س 
كان  املختار،فيما  وم��ه��ام  ب��دور  تقوم  التي  املحلية 
الفريق االخر الراف�س يعترب وجود املختار يف النظام 
املعامالت  تعقد  التي  الزائدة  احللقة  مبثابة  االداري 
اىل  مثال  املواطن  �شي�شطر  حيث  تخفيفها،  من   بدال 
من  تاأييدها  ثم  ومن  املختار  من  �شكن  وثيقة  توقيع 
املجل�س البلدي. معتربين هذا االمر تكري�شا للروتني 

ف�شال عن الر�شوم التي ت�شتوفى.
ال�شخ�شية  االم����ور  بع�س  دخ���ول  رج���ح  ال�����ش��ع��دي 
عمل  وطريقة  اختيار  خط  على  احلزبية  واخلالفات 
الإع���ادة  االأه����ايل  تقبل  م��دى  معرفته  امل��خ��ت��ار.ن��اف��ي��ا 
ال�شخ�شية  لهذه  ال�شيئ  املا�شي  بعد  املختار  جتربة 
يف زمن النظام ال�شابق.معتربا ان راأي املواطن امر 
راأيهم  واخذ  منهم  عدد  مع  النقا�س  اىل  ويحتاج  مهم 
ا�شبح  دوره  وان  املختار،ال�شيما  جتربة  اع��ادة  يف 
غري مهم وهناك من ينوب عنه ، وهما املجل�س املحلي 

واالجهزة.
يتوىل  ان   ال�شاد�شة  امل���ادة  يف  ال��ق��ان��ون  وي��و���ش��ح 
الق�شائي  ال�شبط  ع�شو  مبهام  القيام  واجب  املختار 
وفقا الحكام قانون ا�شول املحكمات اجلزائية )23(

عندما  املخت�شة  االج��ه��زة  وم��راف��ق��ة   ،  1971 ل�شنة 
اإلقاء  اأو  التفتي�س  اأو  التحري  اإج��راء  االم��ر  يقت�شي 
القب�س على من يعنيهم االمر وفقا للقانون با�شتثناء 
املتهمني وفق املادة )1\4( من قانون مكافحة االرهاب 
االجهزة  اإخ���ب���ار  وع��ل��ي��ه   ، )13(ل�������ش���ن���ة2005  رق���م 
 ، االمن  تهدد  التي  بها  امل�شتبه  املخت�شة عن احلاالت 
،وعن  العامة  االموال  على  التجاوزات  عن  واالخبار 
والكوارث  واالوب��ئ��ة  االنتقالية  االم��را���س  ح���دوث 
االدارية  الوحدة  رئي�س  ،واخبار  وغريها  الطبيعية 
االعمال  عن  ال�شرطة  اأج��ه��زة  اأو  املحلي  املجل�س  او 
و�شع  عن  ف�شال   . العامة  االداب  و  لالأخالق  املنافية 
�شجل لل�شكان �شمن منطقة عمله يت�شمن رقم املحلة 
 ، العائلة  اف��راد  من  فرد  لكل  واملهنة  وال��دار  والزقاق 
اخر  �شجل  و  النازحة  او  الوافدة  بالعوائل  و�شجل 
،و�شجل  عمله،  منطقة  �شمن  العراقية  غري  بالعوائل 
باال�شافة   ، ال�شاكنني  �شراحهم  واملطلق  باملحكومني 

اىل  �شجل الوالدات والوفيات .

جتربة �ل�سرطة �ملجتمعية 
من جانب اآخر يوؤكد البع�س  اهمية دوره من اجلانب 

االمني،ال�شيما يف مدينة كبرية ومهمة مثل الب�شرة.
جمل�س  يف  االمنية  اللجنة  رئي�س  وهو  املالكي  علي 
اإىل  ل���)امل��دى(  ت�شريح  يف  ا���ش��ار  الب�شرة  حمافظة 
املختار  وج��ود  يف  امنية  ���ش��رورة  ي��رى  املجل�س  اإن 
بو�شع  ق��ام  املجل�س  اإن  املدينة.مو�شحا  مبناطق 
منزال.موؤكدا   250 اىل   200 لكل  خمتار  ت�شمل  خطة 
يف الوقت نف�شه ان نظام املختار معمول به يف بع�س 
املناطق مثل الزبري ولكن بدون راتب او �شفة ر�شمية 

وامنا كواجهة و�شكل اجتماعي.
 وي�شار اىل ان م�شروع القانون اجلديد اكد يف املادة 
البالغة  تكليفه  مدة  عن  للمختار  ت�شرف  ان  الثامنة 
الف دينار  اربع �شنوات مكافاأة �شهرية مقدرها 250 

تخ�ش�س �شمن موازنة املحافظة.
حتول  من  متخوفا  املالكي  يكن  مل  اخ��ر  �شعيد  على 
"ان  ،م��و���ش��ح��ا  ���ش��ري  خم��رب  اىل  امل��خ��ت��ار  �شخ�س 
ال�شري  املخرب  وج��ود  و�شينهي  علنيا  �شيكون  عمله 
مع  فا�شلة  جت��ارب  على  نف�شه  الوقت  يف  ".م�شددا 
حماولة  يف  االم��ن��ي��ة  واالج���ه���زة  املحلية  امل��ج��ال�����س 
معرفة اال�شخا�س واالهايل يف مناطق الب�شرة ،فيما 

التجارب جنحت مع املختار يف هذا املجال.
العراق  يتبع  ان  االمنية  اللجنة  رئي�س  متنى  كما 
النموذج القائم يف اليابان بت�شكيل ماي�شمى بال�شرطة 
و  االه���ايل  ب��ني  الوا�شلة  احللقة  وه��ي  املجتمعية، 
هذه  من  جزءا  املختار  يكون  حيث  الداخلية،  وزارة 
لل�شرطة. وتابعا  املنطقة  اهل  من  ويكون  املنظومة 

وزارة  ت��ع��ام��ل  �شطحية  نف�شه  ال��وق��ت  يف  م��ن��ت��ق��دا 
اأن�شاأته  ال��ذي  املجتمعية  ال�شرطة  ملف  مع  الداخلية 
ال�شرطة  �شباط  من  ع��دد  ودّرب  االأخ��رية  االآون��ة  يف 
اأ�شبح  العمل  وبذلك  عليه  العراق  وخ��ارج  داخ��ل  يف 
الفعلي  التطبيق  ان  معتربا  حقيقيا،  ولي�س  �شوريا 
لهذه املنظومة �شوف يجنب البالد الكثري من امل�شاكل 

واخلروقات االمنية. 
بربنامج  العمل  الداخلية  وزارة  با�شرت  قد  وكانت 
عراقية  جتربة  ك��اأول   2008 عام  املجتمعية  ال�شرطة 
يف ال�شرق االأو�شط تربط املواطن باالجهزة االمنية. 
املجتمع  بني  الثقة  ج�شور  بناء  على  عملها  ويرتكز  
باأن  الثقة لدى املواطن  وال�شرطي، وخلق �شعور من 

تعامله مع ال�شرطة يف االخبار عن اأي نوع من اأنواع 
اجلرائم �شوف لن يلحق به اأي اأذى.

لن يتحول �إىل خمرب �سري
وجود  الدين  �شالح  حمافظة  جمل�س  اعترب  حني  يف 
وانه  االمني،ال�شيما  للملف  املكمل  بالعامل  املختار 

يتابع ال�شاكنني اجلدد يف مناطق املحافظة.
املحافظة   جمل�س  يف  امل�شوؤول  توفيق  فرا�س  واك��د   
يف ات�شال مع )امل��دى( ان املختار موجود يف معظم 
النظام.  �شقوط  بعد  دوره  يلغ  ومل  املدينة  مناطق 
م�شددا على اهمية وجوده يف اجلانب االمني ،وانه 
بطلب  يقوم  حيث  عملها  يف  االأمنية  اجلهات  ي�شاعد 
�شكنه  من  يومني  خالل  اجلديد  ال�شاكن  م�شتم�شكات 
اإذا مل  اأي��ام  م��رور ثالثة  بعد  املنطقة  ، واال يطرد من 
ماتعده  امل��خ��ت��ار.وه��و  اىل   م�شتم�شاكاته  يح�شر 
ملعرفة  مهما  ام��را  الدين  �شالح  يف  املحلية  احلكومة 

الغرباء.
يقوم  املختار  ان  اىل  توفيق  ي�شري  اخ��ر  جانب  م��ن 
والتعريف  املداهمات  خالل  االمنية  القوات  مبرافقة 
االلتبا�شات  بع�س  وقوع  بدل  ال�شاكنني  باال�شخا�س 
خالل  ك��ث��ريا  ح��دث��ت  ح��ال��ة  وه���ي  ال�شخ�شيات  يف 
املختار  حت��ول  من  خم��اوف  ال  ان  املداهمات.موؤكدا 
ال�شري النه وح�شب جتربتنا مع  اىل ماي�شبه املخرب 
املختارين فانه يتحمل امل�شوؤولية عن اي اخبارية غري 

�شحيحة.
حالة  يف  املختار  اإىل   اإعطاوؤه  املقرتح  الراتب  وعن 
مبلغ  بانه  اعتربه توفيق  فقد   القانون اجلديد  اقرار 
جيد يتنا�شب وطبيعة عمله، ال�شيما وانه ال يتقا�شى 

االآن اأي راتب عدا ر�شوم غري الر�شمية.
قار  ذي  حمافظة  جمل�س  رئي�س  نائب  اكد  جانبه  من 
من  غ��ريت  انها  بل  املختار  دور  تلغ  مل  املحافظة  اأن 
اجتثاث  بقانون  امل�شمولني  واب��ع��دت  ال�شخ�شيات 

البعث.
وا���ش��اف ع��ب��د ال��ه��ادي ال�����ش��ع��داوي يف ات�����ش��ال مع 
ال��وزراء  رئي�س  من  طلبنا  وان  �شبق  باننا  )امل���دى( 
بهم  خا�س  ق��ان��ون  وت�شريع  املختارين  دور  تفعيل 
واعطائهم رواتب.موؤكدا يف الوقت نف�شه ان املختار 
جزء من احلكومة ومن املنظومة االمنية .م�شددا على 
�شرورة اختيار ال�شخ�شيات اجليدة لال�شطالع بهذا 
الدور،ال�شيما انه �شوف تعتمد عليهم اجلهات املحلية 

يف حتديد املجرمني .
من جانب اخر يوؤكد ال�شعداوي  اإن االأهايل متفاعلون 
يعتمد عليهم  املختار، واملجل�س  ايجابية مع  ب�شورة 
ا�شحاب  اداء  ومراقبة  النفطية  امل�شتقات  توزيع  يف 
تطوعا  ال��دور  بهذا  يقومون  وهم  االهلية،  املولدات 

بدون رواتب.
ان  االأنبار  رئي�س جمل�س حمافظة  نائب  او�شح  فيما 
اجلزائية  املحاكمات  ا�شول  يف  من�شبه  ورد  املختار 
باداء  قانونيا  املخولني  اال�شخا�س  �شمن  من  ،وه��و 

عملهم.
اأجرته  ات�شال  يف  ال�شعالن  عبيد  �شعدون  وا�شاف 
للمختار  اأهمية كبرية  اأعطت  االأنبار  اإن  )امل��دى(  معه 
،واعدت خطة لتنظيم عملهم واعطائهم رواتب ت�شل 
�شمن  يعمل  منهم  واح��د  دي��ن��ار،وك��ل  ال��ف   150 اىل 
مع  واجتماعات  لقاءات  عرب  له  حددت  معينة  منطقة 
املجل�س وارتباطه بروؤ�شاء الوحدات البلدية. م�شددا 
يف الوقت نف�شه على انه �شاعد احلكومة املحلية يف 

وحتديد  االإرهابيني  على  القب�س  اإلقاء  يف  املحافظة 
العوائل النازحة من املحافظات القريبة

�ال�ستقاللية �سرط مهم
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���ار اخل��ب��ري ال��ق��ان��وين ع��ب��د اللطيف 
ال�شاعدي اىل ان ت�شريع قانون بخ�شو�س املختارين 
لي�س جديدًا وهو موجود ونافذ العمل �شابقًا والقانون 
اجلزائي ن�س على فقرة عمل املختار واو�شح ان كل 
بعد  اال  تكون  لن  اعتقال  او  تفتي�س  او  �شبط  عملية 

العودة ملختار املحلة .
اإق��رار  ان    ) )امل���دى  م��ع  حديث  يف  اعترب  ال�شاعدي 
هو  �شرط  اف�شل  املختارية  بقانون  جديد  من  العمل 
يكون  وان  حزبية  جلهة  مييل  وال  م�شتقاًل  يكون  ان 
حياديًا ويحمي ابناء املنطقة من الغرباء وان الي�شمح 
با�شتغالل من�شبه ال�شاعة اخلوف والرعب . متخوفا 
النظام  اي��ام  ال�شابق  دوره  اىل  املختار  يعود  ان  من 

املباد .

مالحظات جلنة �الأقاليم 
غري  واملحافظات  االأقاليم  جلنة  اأو�شحت  جانبها  من 
مالحظاتها  ال��ن��واب  جمل�س  يف  اقليم  يف  املنتظمة 
ب�شاأن امل�شروع يف درا�شة اعدتها  وح�شلت املدى على 
ن�شخة منها، حيث توؤكد انها توؤيد  امل�شروع وتقرتح 
اىل  �شهريا  دينار  الف   250( من  املختار  مكافاأة  رفع 
اي  تقا�شي  عن  تغنيه  لكي   ) �شهريا  دينار  الف   400

مبلغ من املواطنني.
التقاعدي  راتبه  يتقا�شى  ب��ان  للمختار  ي�شمح  وان 
ا�شتثناًء من  املكافاأة اعاله  املتقاعدين مع  ان كان من 
ال  .لكي  بينهما  باجلمع  الذي الي�شمح  التقاعد  قانون 

يعزف املتقاعدون عن العمل يف حقل املختارين.
م�شد�س  بحيازة  للمختار  ي�شمح  ان  اق��رتح��ت   كما 
لكي  االع��ارة  �شبيل  على  املخت�س  ال�شرطة  مركز  من 
اي�شا  ل��ه  وي�شمح  احل��اج��ة.  ع��ن��د  نف�شه  ع��ن  ي��داف��ع 
با�شتخدام ال�شالح كاأي �شرطي للدفاع عن نف�شه النه 
يتمتع  التي  باحلماية  – ويتمتع  عامة  بخدمة  مكلف 
املهام  يف  ال�شالح  هذا  ا�شتخدامه  عند  ال�شرطي  بها 
التحري  يف  االمنية  االجهزة  مرافقة  عند  بها  املكلف 
والتفتي�س . داعني اىل ان يتمتع باحلقوق التي يتمتع 
ج�شدي  او  م��ادي  ب�شرر  ا�شابته  عند  ال�شرطي  بها 
جراء الواجب املكلف به وفقا لقرار جلنة حتقيقية . 
كاأن ي�شاب بعجز يف �شحته او يفقد حيلته من جراء 
اخلدمة وب�شببها عندئذ يكون ك�شاأن ال�شرطي يف هذا 

املجال .
اللجنة امل�شروع النه خال من ن�س مينح  كما انتقدت 
املختار راتبا تقاعديا عند انتهاء مدة تكليفه لذا نقرتح 
منحه مكافاأة نهاية خدمة، راتب مقطوع يعادل مكافاأة 
دفعة  يتقا�شاها  اأ�شهر  ب�شتة  م�شروبا  واح��دا  �شهر 

واحدة عند انتهاء خدمته .

�الأهايل و�ملختار 
على ما يبدو اإن عودة املختار يف احياء وازقة  بغداد 
يقول  حيث  املحافظات.  باقي  من  اأو�شع   جدال  تثري 
يف  �شلبية  اأدوارا  لعب  انه  لعودته  الراف�شني  فريق 
مراقبة  على  عمله  واقت�شر  ال�شابق،  النظام  ف��رتة 
ان  اخ��رون  ويعترب  م�شاكلهم،  حل  من  ب��دال  االه��ايل 
حياديته،  الي�شمن  احلايل  الوقت  يف  املختار  وجود 
ويتخوف معظمهم من حتوله اىل خمرب �شري .فيما 
املختار  �شخ�شية  اىل  بالرجوع  املوؤيد  الفريق  يعترب 
وان  ال�شيما  ب��ال�����ش��روري  امل�����ش��روع  ه���ذا  النظيفة 
دخول  خلفية  على  ج��اءت  االمنية  اخل��روق��ات  معظم 
وتنفيذ  ال�شكنية  امل��ن��اط��ق  اىل  غ��ري��ب��ة  �شخ�شيات 

العمليات االجرامية من داخل منازل وبني العوائل.
على �شعيد اخر يتهم بع�س املواطنني يف املحافظات 
فيها  دوره  املختار ميار�س  فيها  التي اليزال  االخرى 
اأقاربه  على  النفطية  امل�شتقات  توزيع  يحتكر  بانه 
امل�شتحقة  غري  العوائل  من  ع��ددا  ويزكي  واأ�شدقائه 

للح�شول على اعانات �شبكة احلماية االجتماعية . 
بغداد  منطقة  �شكنة  اح��د  حيدر  اب��و  ي��ذك��ر   باملقابل 
بعيد  زمن  منذ  وجدت  املختار  �شخ�شية  ان  اجلديدة 
يف فرتة احلكم العثماين وكان له من�شب ودور كبري 
ال�شروري  من  ان  .معتقدا  املحافظ  من�شب  ي�شاوي 
تتبع  يف  احل��ق  واإع��ط��اءه  االن  �شالحياته  تو�شيع 

�شجالت الداخلني وال�شاكنيني يف املحالت واالزقة.
بغداد  اح��ي��اء  اح��د  يف  �شابق  خم��ت��ار  �شحر  اب��و  ام��ا 
املختار على  اع��ادة دور  اهمية  في�شري من جانبه اىل 
الرغم من قيام بع�س اجلهات بدوره، اال ان وجوده 
ي��ق��دم ع��ون��ا وم�����ش��اع��دة ل��ل��ق��وات االم��ن��ي��ة يف ر�شد 
التحركات امل�شبوهة يف املناطق ال�شكنية. معتقدا ان 
تفعيل دورهم ب�شكل �شحيح قد يلغي احلاجة اىل بقاء 

ال�شيطرات االمنية يف مداخل املناطق ال�شكنية. 
وع���ن ال����دور ال���ذي ك���ان مي��ار���ش��ه امل��خ��ت��ار يف زمن 
املناطق  يف  االأمنية  اجلهات  ان  يوؤكد  الدكتاتورية 
هي من كانت تطلب منهم تقدمي بالغات �شد الهاربني 
ا�شماء  ت�شجيل  يطلبون  كما   ، الع�شكرية  اخلدمة  من 
ا�شخا�س الحلاقهم باجلي�س ال�شعبي .م�شددا على ان 

الكثري منهم كان يرف�س اداء هذا الدور.
وكانت قد قررت حمافظة بغداد يف وقت �شابق اإعادة 
االمنية  اللجنة  وقالت  احلي"،  "خمتار  بنظام  العمل 
يف جمل�س املحافظة  بانه ناق�س مو�شوع اإعادة العمل 
بنظام خمتار احلي من كافة جوانبه خالل االتفاق بني 
اأع�شاء جمل�س حمافظة بغداد وقيادة عمليات بغداد.
وكانت النتيجة التي خرجت بها اللجنة هي �شرورة 
من  الكثري  لوجود  احلي  خمتار  بنظام  العمل  اإع��ادة 
والتي  النظام،  هذا  يوفرها  التي  االإيجابية  النقاط 
االأمني  الو�شع  ا�شتقرار  تعزيز  يف  بالتايل  ت�شب 

العام.

قانون �إعادة �صخ�صية 
بريبة "�ملـخـتــار" يو�جه 

 من �أهايل بغد�د

جـديــد  مـن  يـعــرب" يـظـهـر  "�أبـو 

��ستمر ير�قب �لبيت اليام عدة،ويحاول �ن ي�ستف�سر بني �حلني و�الخر عن معلومات تفيده يف 
كتابة تقريره بخط ير�سي عنه من ير�أ�سه .علمت بهذه �خلطو�ت بعد �ن رجعت �ىل �لوطن 

من غربة ��ستمرت الكثـر من ع�سرين عاما، حيث كان "�ملختار" �بو يعرب ياأتي كل يوم لي�ساأل 
�هلي عن �سبب مغادرتي �لبلد؟وهل بعثت بر�سائل �أم ال؟يف حني  �نه كان متاأكد� باين لن �بعث 
بر�سالة خوفا عليهم من بط�س �ل�سلطات  ،�لتي البد �نها كلفت �جهزتها �المنية و�ملخابر�تية  

بقر�ءة �ية ر�سالة تاأتي من �خلارج.  

 مو�طنون : كان يطاردنا 
لاللتحاق باجلي�س 

�ل�سعبي .. و�ليوم نخ�سى 
حتوله �إىل خمرب �سري !

 جمال�س بلدية 
وحمافظات : وجوده 

�سروري للتخفيف عن 
كاهل �حلكومات �ملحلية 

 جلنة �الأقاليم 
�لربملانية تقرتح : 

زيادة �لر�تب و�إعطائه 
�سالحيات �أو�سع.. منها 

�ل�سالح"   "حمل 

ازقة ت�ؤيد واخرى ترف�ض )املختار(

حملة قدمية يف بغداد


