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عدم �إقراره الي�ؤثر على توقيع عقود اخلدمة

ترحل قـانـون
عوائـق �سيا�سيـة ود�ستـورية قد ّ
الـنفـط والـغـاز �إىل الـدورة املـقـبلـة

بغداد /املدى
يع ��د قان ��ون النف ��ط والغاز م ��ن اه ��م القوانني
الت ��ي م ��ن املفرت� ��ض ان يت ��م الت�صوي ��ت عليها
خ�ل�ال ال ��دورة الربملاني ��ة احلالي ��ة  ،فقان ��ون
االنتخابات واخلالفات حوله وبع�ض امل�شكالت
ال�سيا�سي ��ة قد تعيق عملية اق ��رار قانون النفط
والغ ��از  ،فيما قال ��ت وزارة النف ��ط :ان ترحيل
القان ��ون اىل الدورة الربملاني ��ة املقبلة لن ي�ؤثر
عل ��ى خطط ال ��وزارة يف توقيع عق ��ود اخلدمة
وتطوي ��ر االنت ��اج .اىل ذل ��ك ق ��ال رئي�س جلنة
النف ��ط والغ ��از عل ��ي ح�س�ي�ن بل ��و :ان هن ��اك
عوائ ��ق ال ت ��زال م�ستم ��رة تق ��ف وراء ت�أخ�ي�ر
اقرار القوانني املتعلق ��ة بقطاع النفط  ،متوقعا

ان يتم ت�أخري ا�ص ��دار القوانني ال�ضرورية اىل
الربمل ��ان املقبل.واو�ضح بل ��و :ان ت�أخري اقرار
ه ��ذه القوان�ي�ن كان ال�سب ��اب عدي ��دة منه ��ا م ��ا
يخ�ص التف�س�ي�رات املختلفة للمواد الد�ستورية
والتدخالت ال�سيا�سي ��ة وتوجه بع�ض االجهزة
يف احلكوم ��ة االحتادية وخا�ص ��ة وزير النفط
ح�سني ال�شهر�ستاين بت�صوره ان وزارة النفط
وزارة يج ��ب ان ت ��دار ب�شكل مرك ��زي  ،وهو ما
انعك�س عل ��ى املباحثات مع اجله ��ات امل�س�ؤولة
لتهيئة م�شروع قانون متكامل اىل الربملان .
م ��ن جانبه قال نائب رئي�س جلنة النفط والغاز
يف جمل�س الن ��واب عبد اله ��ادي احل�ساين :ان
ت�أخري اق ��رار قانون النفط والغ ��از يف الربملان

بارزاين :نرف�ض ف�صل
كركوك عن املدن العراقية

�أربيل  /املدى
اك ��د رئي�س اقلي ��م كرد�ستان العراق م�سعود بارزاين �ض ��رورة اجراء االنتخابات
الت�شريعي ��ة يف موعدها يف كانون الث ��اين  .2010وا�ضاف بارزاين بعد اجتماع
مع ممثلي االحزاب ال�سيا�سية الكردية يف اربيل بح�سب وكالة ال�صحافة الفرن�سية
"ر�أينا انه من ال�ضروري عقد اجتماع مو�سع جلميع االحزاب واالطراف لبحث
نقطتني االوىل م�س�ألة قانون االنتخابات العراقية والثانية م�س�ألة كركوك" .و�شدد
بارزاين على ان "القيادات الكرد�ستانية ترف�ض ف�صل كركوك عن املدن العراقية.
وق ��ال "ل ��ن نقبل بف�صل كركوك اوا�ص ��دار قانون خا�ص به ��ا او انتخابات خا�صة
فيه ��ا او توزي ��ع مقاعدها م�سبق ��ا" .وتابع "حل�سن احل ��ظ ،مواقفنا موحدة حول
كرك ��وك وقررنا نح ��ن الكرد والكرد�ستاني�ي�ن انه لن نقبل باي �ش ��كل من اال�شكال
باعط ��اء اخل�صو�صي ��ة لكركوك مع باق ��ي املحافظات العراقية االخ ��رى" .م�ضيفا
"يب ��دو انه ��م يريدون جعلها مرة اخرى م�شكل ��ة وذريعة" للتعامل بخ�صو�صية
م ��ع كركوك ،م�ؤكدا "ل ��ن نقبل با�صدار اية مادة اخرى خا�ص ��ة بكركوك الن املادة
الوحيدة هي املادة  140وهذا موقف جميع االطراف".
تفا�صيل اخرى �ص5

بغداد /املدى
ع ّد مدير عام قطاع الغذائية والدوائية
يف وزارة ال�صناعة واملعادن الدكتور
حمودي عبا�س حميد� ،صناعة الأدوية
يف العراق من ال�صناعات املهمة التي
حققت اعلى قيمة م�ضافة للبلد بني
ال�صناعات املدنية ،م�شريا اىل ان
�شركتي �سامراء ونينوى احلكوميتني
بالإ�ضافة اىل ال�شركة العربية ل�صناعة
امل�ضادات احليوية ( اكاي ) �ساهمت
بن�سبة  %58من انتاج الأدوية وكذلك
وجود  20معمال دوائيا للقطاع اخلا�ص
وا�ستدرك حميد ان هناك معوقات
تعرت�ض ت�صنيع الأدوية ب�سبب �ضعف
الدعم احلكومي لل�شركات الوطنية
والت�شريعات التي كانت حتد من حركة
القطاع اخلا�ص على العك�س من وجود
�شركات وطنية عاملية تتلقى ت�شجيعا
من حكوماتها وخ�صو�صا الدوائية ،اما
يف العراق فنالحظ ان تعليمات اللجنة
االقت�صادية يف جمل�س الوزراء حتد من
ت�شجيع انتاجنا الوطني مقارنة بالدول
املتقدمة.
تفا�صيل مو�سعة �ص9

فــــارزة

يع ��ود اىل "ا�سب ��اب �سيا�سي ��ة " .م�ضيف ��ا ل� �ـ
(امل ��دى) :ان هناك جه ��ة �سيا�سي ��ة تريد ادراج
قوان�ي�ن توزيع املوارد و�شرك ��ة النفط الوطنية
ووزارة النف ��ط والنف ��ط والغ ��از دفع ��ة واحدة
�ضم ��ن ج ��دول االعم ��ال ،.م�ش�ي�را اىل �ضرورة
اق ��رار قانون النف ��ط والغاز للنهو� ��ض بالواقع
االقت�صادي .
م ��ن جهته قال الناط ��ق االعالمي لوزارة النفط
عا�ص ��م جه ��اد :ان ترحيل قان ��ون النفط والغاز
اىل ال ��دورة الربملاني ��ة املقبل ��ة يف ح ��ال ع ��دم
اق ��راره خ�ل�ال الف�ص ��ل الت�شريع ��ي اجل ��اري ،
ل ��ن ي�ؤثر عل ��ى خطط ال ��وزارة يف توقيع عقود
اخلدمة وتطوير االنتاج .

وا�ض ��اف جه ��اد يف ت�صري ��ح �صحف ��ي :ان
ال ��وزارة تتعام ��ل م ��ع م�س�أل ��ة توقي ��ع العق ��ود
�س ��واء يف ج ��والت الرتاخي� ��ص او م�شاري ��ع
تطوي ��ر واعادة تاهي ��ل القطاع �ضم ��ن احلدود
القانوني ��ة امل�سموح بها واليوج ��د جتاوز على
�آلي ��ات التعاقد وفق مايخدم القطاع .وتابع :ان
الوزارة تقف موقفا معاك�سا لالراء التي تطالب
برتحي ��ل القانون اىل ال ��دورة املقبلة  ،حيث ان
احلكومة اطلقت امل�سودة يف �شباط عام 2007
وهي فرتة طويلة كافية ال�ضافة فقرة جديدة او
تعدي ��ل  .م�ؤكدا اهمية القانون يف تعزيز النمو
االقت�صادي للعراق.
تفا�صيل اخرى �ص3

ترجمة :املدى
منذ �أ�شه ��ر واجلدل متوا�صل ب�ي�ن كري�ستوفر
هيل ،الذي يتوىل �أعلى من�صب دبلوما�سي يف
ال�سف ��ارة الأمريكي ��ة ببغ ��داد وراي اوديرنو،
قائد القوات ب�ش�أن عدد امل�س�ؤولني الأمريكيني
الذي يقت�ض ��ي �إ�شراكهم يف العملية ال�سيا�سية
العراقية.
وكما يقال ف�إن كري�ستوفر هيل يريد �أن يعطي
للعراقي�ي�ن فر�صة �أو�س ��ع ليجدوا طريقهم ،يف
ح�ي�ن �إن عيني اجلرنال اوديرنو على ال�ساعة
الت ��ي حتدد بدء ان�سحاب الق ��وات الأمريكية ،
م�ؤكدا منح الأولوية للطريق.
�إن ال�سيا�سي�ي�ن العراقي�ي�ن يف حاجة النطالقة
قوي ��ة �إن كان هن ��اك �أي �أم ��ل يف ان�سح ��اب
الق ��وات الأمريكية يف الوق ��ت املحدد والت�أكد
م ��ن عدم ت ��رك الب�ل�اد بعده ��ا عر�ض ��ة للتفكك
ويق ��ول الد�ست ��ور العراق ��ي بوج ��وب �إجراء

بغداد /املدى
اع ��ادت املباحث ��ات الت ��ي يجريها وزي ��ر امل ��وارد املائية عبد
اللطيف جمال ر�شيد يف طهران ام�س اجلمعة حول م�ستقبل
املي ��اه امل�شرتك ��ة بني البلدي ��ن اىل الأذه ��ان اتفاقية اجلزائر
عرب اعادة النظ ��ر فيها ولي�س العم ��ل مبوجبها كونها حتمل
فقرات تثري انتقاد احزاب وقوى عراقية.
وق ��ال ر�شي ��د يف ت�صريح �صحايف قبيل توجه ��ه اىل طهران
" ان املباحثات مع اجلانب االيراين تعد يف غاية االهمية
بعد انقطاع املباحثات التف�صيلي ��ة ل�سنوات طويلة" ،م�ؤكدا
ان "العراق ي�شرتك مع اجلارة ايران يف عدد كبري من االنهر
والرواف ��د تنبع من االرا�ضي االيرانية وت�صب يف نهر دجلة
والت ��ي اغلبه ��ا مت قطع املي ��اه عنها او حتوي ��ل جماريها اىل
داخل االرا�ضي االيرانية وخا�صة فيما يتعلق بنهر الكارون
والكرخ ��ة والون ��د ما اث ��ر ب�شكل كبري على نوعي ��ة املياه يف

االنتخاب ��ات العام ��ة قب ��ل نهاي ��ة �شه ��ر كانون
الث ��اين املقب ��ل وعندم ��ا تعهد الرئي� ��س �أوباما
ب�سح ��ب جميع القوات املقاتل ��ة مع نهاية �شهر
�آب  ، 2011ف�إن ��ه ق ��د بنى عل ��ى �أ�سا�س ت�شكيل
حكومة جديدة قوية.
�إن م ��رور كل �أ�سبوع على الت�أخري يجعل الأمر
�أ�صعب ،فمن دون قانون لن يكون الت�صويت،
�أو حكوم ��ة جدي ��دة وال �أي تقدم حقيقي ب�ش�أن
الق�ضاي ��ا الت ��ي م ��ا ت ��زال تث�ي�ر قل ��ق املجتمع
العراق ��ي  ،وم ��ن بينه ��ا القان ��ون ال ��ذي ت�أخر
طوي ًال واخلا�ص بتحقي ��ق العدالة يف تقا�سيم
عائدات النف ��ط بني الكرد والع ��رب �أما الثاين
فهو ب�ش�أن كركوك.
فبعد دكتاتورية �صدام القا�سية ،وبعد الأعوام
الت ��ي تلتها وم ��ا �شهدته من �أح ��داث قريبة من
احلرب الأهلية ،م ��ن دواعي الراحة �أن يح�سم
العراقي ��ون �أموره ��م يف جمل�س النواب ال يف

�شط العرب".
و�سبق ��ت هذه الزي ��ارة مناق�شات ثنائية ب�ي�ن بغداد وطهران
بحث ��ت تر�سيم احل ��دود بينهما وازمة املي ��اه وذلك يف اللقاء
ال ��ذي عقده وزي ��ر اخلارجي ��ة هو�شيار زيباري م ��ع ال�سفري
االيراين ح�سن كاظمي قمي .واو�ضح بيان لوزارة اخلارجية
ام� ��س :ان اللقاء �شهد بحث م�س�أل ��ة تفعيل عمل الفرق الفنية
لتثبي ��ت وتر�سي ��م احل ��دود الربي ��ة والنهرية ب�ي�ن البلدين.
كما جرى بح ��ث ق�ضية �شح املي ��اه يف املحافظات اجلنوبية
نتيج ��ة حتوي ��ل جمرى بع� ��ض االنه ��ر العابرة للح ��دود من
اجلان ��ب االيراين .وت�ش ��كل اعادة النظ ��ر باتفاقية اجلزائر
التي ابرمت بني العراق وايران يف اذار من عام  1975جدال
وا�سع ��ا بني اع�ضاء الربملان خا�صة مع ت�صاعد الدعوات اىل
تنظي ��م هذه االتفاقي ��ة بقانون قب ��ل انتهاء ال ��دورة النيابية
احلالية واعادة تر�سيم احلدود واملياه ب�شكل اكرث دقة.

تباين املواقف بني الأحزاب اللبنانية ي�ؤجل ت�شكيل احلكومة
مل يط ��ر�أ علي ��ه �أي م�ؤ�ش ��ر ايجاب ��ي،
م ��ا دع ��ا املعار�ض ��ة اللبناني ��ة اىل ر�سم
مواقفهم اخلا�صة الواجب توافرها يف
احلكوم ��ة املقبل ��ة ،خا�صة بع ��د املوقف
ال�سيا�س ��ي الأخري لرئي�س تكتل التغيري
واال�ص�ل�اح العم ��اد مي�شال ع ��ون الذي
افادت معلومات عن عقده اتفاق ًا يتخلى
مبوجبه ع ��ن وزارة االت�صاالت ،مقابل

ح�صول ��ه عل ��ى وزارات ك�ب�رى كوزارة
الرتبية واال�شغال واملهجرين وال�صحة.
اال ان هذه العملومات نفاها عون معلنا
مت�سك ��ه "باالت�ص ��االت" واالبق ��اء على
احلقائب التي كانت بحوزة التكتل على
ان تزاد عليها حقيب ��ة تخ�ص�ص حلليفه
النائب �سليمان فرجنية.
تفا�صيل �ص6
علي ح�سني

�إن���ف���ل���ون���زا احل��ك��وم��ة

اعتدن ��ا دوم ��ا �أ ّال يتح ��رك امل�س� ��ؤول لع�ل�اج اية
م�شكل ��ة اال بعد ( ان تقع الف�أ� ��س يف الرا�س) كما
يق ��ول املثل ال�شائ ��ع  ..حيث اليج ��دي وقتها �أي
تدخ ��ل لت�ستفح ��ل امل�شكل ��ة التي كانت ق ��د بد�أت
�صغ�ي�رة � ،إال �إن ال�سك ��وت عنه ��ا وع ��دم التعامل
معه ��ا بجدي ��ة جعلها تك�ب�ر ..واالمثل ��ة على ذلك
كث�ي�رة ومتنوع ��ة تتحفنا به ��ا احلكومة كل يوم
 ..وكان �آخرها ت�صريحات امل�س�ؤولني يف وزارة
ال�صح ��ة عن وباء �أنفلونزا اخلنازير� ،صمت يف
البداي ��ة ..ثم خرج ��ت الت�صريح ��ات بطيئة مثل
ال�سلحف ��اة ..النا� ��س تتحدث ع ��ن انت�شار الوباء
و�إح�صائي ��ات ال ��وزارة تتح ��دث ع ��ن �إ�صابة قلة
م ��ن التالمي ��ذ  ،مدار� ��س تغل ��ق ووزارة الرتبية
�صامتة ك�أن ه ��ذه املدار�س يف بالد الواق واق..
وب ��اء ينت�شر بني النا� ��س مثل الن ��ار يف اله�شيم
 ،وحكوم ��ة تعتق ��د �إن �إث ��ارة ه ��ذا املو�ضوع يف
ه ��ذا الوقت بالذات هو حماول ��ة لتعطيل م�سرية
احلكوم ��ة الر�شي ��دة وو�ض ��ع الع�ص ��ي يف عجلة
اجنازاتها الباهرة.
�إخف ��اء احلقائ ��ق �أ�صب ��ح منهج ��ا ت�س�ي�ر علي ��ه
احلكوم ��ة بل ذهبت اك�ث�ر من ذلك ب ��ان تطوعت
لتجمي ��ل امل�ش ��اكل  ..امله ��م ه ��و الإخف ��اء ولي�س
احلل..املهم �إن يبق ��ى امل�س�ؤول يف من�صبه حتى
�أ�صب ��ح لدين ��ا وزراء وم�س�ؤول ��ون حتولوا اىل
�أ�سات ��ذة يف ف ��ن الإخف ��اء وميلك ��ون اكرب خزين
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بعد �أن �شرح اجلهود املبذولة لتقريب وجهات النظر

طالباين ي�ؤكد �أهمية الو�صول �إىل ر�ؤية
موحدة لإقرار قانون االنتخابات
بغداد /املدى
�أ ّك ��د رئي�س اجلمهورية ج�ل�ال طالباين
�أهمية اجلهود املبذولة لتقريب وجهات
النظ ��ر للكت ��ل ال�سيا�سي ��ة و�ص ��و ًال اىل
ر�ؤية موحدة القرار قانون االنتخابات
 ،ج ��اء ذلك خالل ا�ستقبال ��ه �أم�س املمثل
الأمريك ��ي الدائ ��م ل ��دى الأمم املتح ��دة
�س ��وزان راي� ��س والوف ��د املراف ��ق له ��ا
وامل�ؤل ��ف م ��ن ماي ��كل كورب�ي�ن نائ ��ب
م�ساع ��دة وزي ��رة اخلارجي ��ة وروبرت
ف ��ورد نائ ��ب ال�سف�ي�ر الأمريك ��ي ل ��دى
الع ��راق وع ��دد ًا �آخ ��ر م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن
الأمريكيني.
ومت خ�ل�ال اللق ��اء ال ��ذي ح�ض ��ره كبري
م�ست�ش ��اري رئي� ��س اجلمهورية فخري
كرمي ومدير مكت ��ب رئي�س اجلمهورية

ن ��زار حمم ��د �سعي ��د بح ��ث العالق ��ات
الثنائي ��ة ب�ي�ن الع ��راق والوالي ��ات
املتحدة الأمريكي ��ة و�ضرورة تطويرها
وتو�سيعه ��ا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مناق�ش ��ة �آخ ��ر
امل�ستج ��دات ال�سيا�سي ��ة عل ��ى ال�ساح ��ة
العراقية.
و�أ�ش ��ار طالب ��اين بح�س ��ب بي ��ان �صادر
ع ��ن جمل� ��س الرئا�س ��ة تلق ��ت امل ��دى
ن�سخ ��ة من ��ه اىل ان املجل� ��س ال�سيا�سي
للأم ��ن الوطن ��ي �سيلتئم قريب� � ًا ملناق�شة
اق ��رار قانون االنتخاب ��ات  ،م�شدد ًا على
�ض ��رورة احرتام الد�ست ��ور الذي �أوجد
ح�ل ً�ا مل�س�أل ��ة كرك ��وك واملتمث ��ل بامل ��ادة
.140
م ��ن جانبها �أكدت راي�س تطلع الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة اىل و�ص ��ول القادة

االن�����س��ح��اب واال���س��ت��ث��م��ار ب��ان��ت��ظ��ار م�صري االن��ت��خ��اب��ات

اتفاقية اجلزائر تظهر جمددا يف مباحثات احلدود
واملياه بني العراق و�إيران

بريوت /وكاالت
انعك� ��س امل�شه ��د الدراماتيك ��ي لت�شكيل
احلكوم ��ة اللبناني ��ة عل ��ى امكاني ��ة
املحافظ ��ة عل ��ى الهدن ��ة ال�سيا�سي ��ة بني
االح ��زاب ملنع خرق اال�ستق ��رار الأمني
القلق الذي تعي�شه البالد.
وق ��ال م�س�ؤول ��ون لبناني ��ون :ان
امل�ش ��اورات ح ��ول الت�ألي ��ف احلكوم ��ي
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معوقات تعرت�ض
ت�صنيع الأدوية ل�ضعف
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�سرتاتيج ��ي م ��ن �أ�سلح ��ة التعتي ��م والكتم ��ان
وذخ�ي�رة (التجميل) جتميل امل�شكلة ..ال ت�ستمع
اىل وزير �إال وجت ��ده يعدد اجنازاته وجناحاته
م ��ع ان الو�ض ��ع م�ؤ�س ��ف والنا� ��س تختن ��ق م ��ن
انعدام اب�سط اخلدمات  ،و�إذا جمعنا ت�صريحات
الوزراء و�أ�ضفنا �إليه ��ا ابت�سامات الناطق با�سم
احلكوم ��ة �س ��وف نكت�شف �إنن ��ا �أغن ��ى دولة يف
الع ��امل ..وان م�شكلة النا� ��س عندنا �أنهم يعانون
الرفاهي ��ة الزائ ��دة واخل�ي�رات الت ��ي حتيط بهم
م ��ن كل مكان حت ��ى �أ�صيبوا بالتخم ��ة .والنا�س
ت�س� ��أل مل ��اذا ت�صريح ��ات ال ��وزراء وردي ��ة فيم ��ا
الواقع بائ�س ومهني.كل م�شاكل الوزارات عندنا
خمتوم ��ة بخت ��م (�س ��ري للغاية) وك�أنه ��ا م�شاكل
�أم ��ن وطني مع �إن جميعه ��ا يتعلق بحياة النا�س
املعي�شية واالجتماعي ��ة واالقت�صادية وال�صحية
� ،أ�صبح ��ت احلكوم ��ة ت�سعى �إىل �أم ��ن الوزير ال
�أم ��ن الوطن وم�صلحة الوزير ال م�صلحة الوطن
 ،واله ��دف الأ�سا� ��س هو �إطالة عم ��ر الوزير على
الكر�س ��ي ومنح ��ه الفر�ص ��ة للفلفة امل ��ال العام..
و�أي�ضا ل�صن ��ع البيانات الوهمي ��ة عن اجنازاته
وجناحات ��ه .ال اح ��د يجي ��ب عل ��ى ت�س ��ا�ؤالت
النا� ��س  ،وال ت�سمح ال ��وزارات بتداول البيانات
واملعلوم ��ات  ..وال تعطي اهتمام ًا لل�صحافة وال
ت�ستم ��ع �إىل الآراء واالقرتاحات..ال احد يعرف
الأرق ��ام احلقيقية عن �ص ��ادرات الب�ل�اد وال �أين

تذهب �أموال املوازنة  ..ال �أحد يعرف �سر تعرقل
�إ�صالح الكهرباء وكم م ��ن الأموال �صرفت عليها
� ،أي ��ن تذهب �أموال احل�ص ��ة التموينية والنا�س
ت�أكل مواد غذائية من الدرجة العا�شرة.
لق ��د حتول ��ت ال ��وزارات عندن ��ا �إىل م ��ا ي�شب ��ه
الرت�سان ��ة امل�سلح ��ة� ..شخ� ��ص واحد ه ��و الذي
يتحدث .ال تخرج ورق ��ة او معلومة من الوزارة
�إال ب�إذن ��ه  ..قائم ��ة املحظ ��ورات واملمنوع ��ات
بلغ ��ت  %99والـ  %1املتبقي ه ��ي بيانات املكاتب
الإعالمي ��ة يف الوزارات والت ��ي ت�شبه م�سحوق
جتمي ��ل مغ�شو�ش� � ًا ورخي�ص� � ًا يق ّب ��ح �أك�ث�ر مم ��ا
يج ّمل..
يف ع�ص ��ر االنرتني ��ت وتكنولوجي ��ا املعلوم ��ات
ت�ستطي ��ع ان تدخ ��ل عل ��ى موق ��ع البنتاغ ��ون
وحت�ص ��ل عل ��ى الكثري م ��ن الأرق ��ام �أو البيانات
الع�سكري ��ة الأمريكي ��ة ..ولكنن ��ي احت ��دى �أي
�صحف ��ي �أو مواط ��ن عندنا ا�ستط ��اع �إن يح�صل
عل ��ى معلوم ��ة تتعل ��ق بانت�ش ��ار وب ��اء �إنفلونزا
اخلنازير�..أو تلوث املياه�..أو �أزمة ال�سكن.
ح ��ل امل�شاكل يبد�أ من طرحه ��ا للنقا�ش ومواجهة
االخطار يب ��د�أ بفتح حوار حوله ��ا ..وال �أمل يف
�أي �إ�ص�ل�اح �إذا مت�سكن ��ا با�ستخ ��دام م�ساحي ��ق
التجمي ��ل الرخي�ص ��ة ،ف�إنه ��ا يف النهاية �ستظهر
العي ��وب �أكرث مم ��ا تخفيه ��ا وت�ص ��اب احلكومة
ب�إنفلونزا الالمباالة.

ال�شوارع ولكن الو�ضع ما يزال ه�ش ًا ،والقوى
الت ��ي تريد �إن ي�سود القت ��ل مل تي�أ�س بعد ولذا
من ال�ضروري الب ��دء بالإ�صالحات ال�سيا�سية
املطلوبة من �أجل التقدم.
�إن اخلالف على قانون االنتخابات يرتكز �أو ًال
عل ��ى م�س�أل ��ة �إذا كان الت�صوي ��ت �سيتم للحزب
�أم لالف ��راد .ان الت�صوي ��ت لالف ��راد مف�ضل ��ة
لأن ��ه يق ��دم ات�ص ��ا ًال مبا�ش ��ر ًا ب�ي�ن ال�سيا�سيني
والناخب�ي�ن وي�ساع ��د يف �إ�ضع ��اف الأح ��زاب
العرقية.
�أما اخلالف الث ��اين والأعقد ،فه ��و الت�صويت
يف كرك ��وك الن �ص ��دام كان ق ��د �أخ ��رج الكرد
م ��ن املحافظة ،ويقول العرب اليوم ان حكومة
�إقلي ��م كرد�ستان متد املدينة بفي� ��ض من الكرد
لتدعم مطاليبها.
�إن م�شكل ��ة كرك ��وك م ��ع ات�ساعه ��ا ق ��د ت�ستلزم
�أعوام� � ًا حلله ��ا .والو�سيل ��ة لك�س ��ر عقب ��ة

االنتخابات هو العمل بقائمة الناخبني احلالية
ـ ال يح ��رم من الت�صويت �أي ناخب �شرعي ـ مع
الإدراك �أن ذلك لن ي�ضر القرار ب�ش�أن م�ستقبل
كركوك.
كان املوع ��د النهائ ��ي لقان ��ون االنتخاب ��ات
اخلام�س ع�ش ��ر من �شهر ت�شرين الأول احلايل
ويق ��ول امل�شرف ��ون علي ��ه �أن ��ه يف حاج ��ة �إىل
�سبعة �أ�شهر لإمتامه واملطلوب من ال�سيا�سيني
العراقي�ي�ن اتخاذ موق ��ف جاد ب�ش� ��أن امل�س�ألة.
ويحت ��اج جمي ��ع امل�س�ؤول�ي�ن الأمريكي�ي�ن
�صع ��ود ًا �إىل الرئي�س �أوباما تنظيم م�صادرهم
يف ال�ضغ ��ط والتق ��رب ليتو�صل ��وا �إىل ح ��ل
منا�سب.
وال�س�ؤال املطروح ملاذا اختار رئي�س الوزراء
نوري املالكي� ،أن يكون بوا�شنطن يف م�ؤمتر
لال�ستثم ��ار ،خالل هذا الأ�سب ��وع ،يف حني ان
الع ��راق يف �أم� ��س احلاج ��ة �إىل ا�ستثم ��ارات

ال�سيا�سي�ي�ن يف الع ��راق حللول مقبولة
عل ��ى طريق اق ��رار قان ��ون االنتخابات
جم ��دد ًة �سعي بالدها اىل اال�ستمرار يف
دعم التجربة الدميقراطية يف العراق.
وعبرّ ت راي�س ع ��ن اهمية دور الرئي�س
طالب ��اين املح ��وري يف توحيد �صفوف
الأطي ��اف والق ��وى املختلف ��ة نح ��و حل
امل�شاكل وتر�سيخ الوحدة الوطنية.
وكان رئي� ��س اجلمهوري ��ة ق ��د التق ��ى
وزير الداخلية ج ��واد البوالين وجرى
خ�ل�ال اللق ��اء بح ��ث �آخ ��ر التط ��ورات
الأمني ��ة وال�سيا�سي ��ة وكيفي ��ة مواجهة
الإره ��اب والتحدي ��ات الت ��ي تعرق ��ل
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة وحماي ��ة التجربة
الدميقراطية املتنامية يف البالد .
تفا�صيل مو�سعة �ص2

�أجنبي ��ة؟! ولك ��ن من دون االنتخاب ��ات �أو �أمل
لال�ستقرار لن تكون ا�ستثمارات.
�إن البيت الأبي�ض احتاج �إىل عملية ّ
يل االذرع
ب�ش ��دة م ��ن �أجل دف ��ع الرئي� ��س حام ��د كرزاي
�إىل �إع ��ادة عملي ��ة االنتخابات  ،فيم ��ا ي�ضغط
الدبلوما�سيون الأمريكيون يف بغداد من �أجل
حتقي ��ق قان ��ون االنتخاب ��ات ،ولك ��ن مل تظهر
عالمة ما ،والكل يف االنتظار.
عندم ��ا و�ض ��ع �أوبام ��ا �سرتاتيجي ��ة بالن�سب ��ة
للع ��راق يف �شه ��ر �شب ��اط  ،تعهد حت ��ى لو كان
الأمريكي ��ون ق ��د ا�ستع ��دوا للرحيل ،ف� ��إن ذلك
�سيك ��ون عل ��ى �أ�سا� ��س حتقيق اتفاق ��ات عادلة
ودائم ��ة ح ��ول الق�ضاي ��ا الت ��ي فر ّق ��ت الق ��ادة
العراقيني.
�إن الع ��راق يف حلظ ��ة حرج ��ة ويحت ��اج �إىل
و�سيط �صادق و اتفاق جيد.
عن النيويورك تاميز

