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املر�شحون املحتملون ملن�صب
رئي�س الوزراء

العراقيون يلومون احلكومة
لعجزها عن حمايتهم
ترجمة  /املدى
بع ��د االنفجارات الت ��ي حدثت يف يوم االح ��د (الدامي)
يف الع ��راق الت ��ي �أدت اىل قتل اكرث م ��ن (� )150شخ�ص ًا
وج ��رح زه ��اء ( )600ازداد ال�شع ��ور الع ��ام غ�ضب� � ًا �ضد
رئي�س الوزراء نوري املالكي.
وحكومة املالكي التي �ستذهب اىل االنتخابات يف �شهر
كان ��ون الثاين ،قد ا�ستف ��ادت من املكا�س ��ب االمنية التي
حتقق ��ت يف العام�ي�ن املا�ضي�ي ِ�ن ،واحل ��زب احلاكم خطا
خط ��وة وا�سع ��ة يف انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات يف
�شه ��ر �شباط املا�ضي ،ولك ��ن كل هجوم ارهابي يح�صل ،
ي�ؤدي اىل تقليل الدعم له.
والهجمات االخرية التي اقرت القاعدة امل�س�ؤولية عنها،
ا�ستهدف ��ت مب ��ان حكومية يف قلب املدين ��ة ،ومع ان عدد
ال�ضحاي ��ا بل ��غ ( ،)153فانه من غري املمك ��ن ت�أكيد اعداد
القتل ��ى ان كانوا رج ��ا ًال ام ن�س ��اء ،ب�سبب ع ��دم التمييز
بينهم ��ا ،وق ��د وجدت اال�س ��ر �صعوبة كب�ي�رة يف البحث
ع ��ن بقاي ��ا اج�س ��اد احبائه ��م ،وعل ��ى �سبيل املث ��ال ،ظل
حممد احلاج عبد الله يبحث خم�سة ايام عن ابنته �سناء
وحفي ��ده ،واجلدي ��ر بالذك ��ر ان �سن ��اء كان ��ت ذهبت اىل

بغداد /رويرتز

مبن ��ى املحافظة لت�سلم املنح ��ة احلكومية التي قررت لها
بعد مقتل زوجها يف انفجار م�سبق.
ويف ي ��وم اخلمي�س ،وجد حممد ذراع ابنته ،وقد تعرف
عليها من خالل خامت الزواج يف ا�صبعها.
اما علي الذي جنا من احلادث فما زال ي�صب غ�ضبه على
احلكوم ��ة الت ��ي ف�شلت يف من ��ع الهجمات وق ��ال « :انهم
يري ��دون ان ن�ص ��وت له ��م يف االنتخاب ��ات املقبلة ،كيف
ومل ��اذا يتوجب علينا ذلك؟ انه مل ي�ستطع حماية وزرائه،
كيف بالله �سيحمينا»؟
وكان علي يف يوم احلادث يجل�س يف مقهى مع �صديقيه
حم ��زة ويو�س ��ف ،وملا وق ��ع االنفجار �سق ��ط الثالثة من
كرا�سيه ��م «لق ��د كان م�شهد ًا من اجلحيم ،جث ��ث القتلى ،
اجزاء اج�ساد ،نريان  ،مياه ،انابيب مك�سورة � ،سيارات
حمرتقة ،قط ��ع حجارة ودماء يف كل م ��كان» .مل ن�صدق
�أنن ��ا احي ��اء وبد�أن ��ا نلتق ��ط جث ��ث ال�ضحاي ��ا ،ون�ساعد
الآخرين .وق ��د مت �إثر احلادث اق�صاء اكرث من ( )60من
رج ��ال االمن ،ومن املتوقع ان ي�ستجوب جمل�س النواب
ك ًال من رئي�س الوزراء ووزير الداخلية.
عن التاميز

دوامة العنف عطلت عجلة احلياة

عرقلة ال�سري ونقاط التفتي�ش� ..إجراءات غري مربرة حلفظ الأمن
بغداد /ب�شري االعرجي

تفاج� ��أ مراجع ��و الدوائ ��ر احلكومي ��ة بع ��دم
ح�ض ��ور موظفي ال ��وزارات اىل مق ��ار عملهم،
وظن ��وا ان ي ��وم ام� ��س االحد ،عطل ��ة ر�سمية،
او ثم ��ة تهديد ارهابي ا�سكن املوظفني بيوتهم
دون حراك.

لك ��ن ظنونه ��م تل ��ك تب ��ددت م ��ع و�ص ��ول اول
طالئ ��ع املوظف�ي�ن اىل دوائره ��م ،وعق ��ارب
ال�ساع ��ة ت�ش�ي�ر اىل العا�شرة �صباح ��ا ،خا�صة
ملن ي�سكن �صوب الكرخ يف بغداد ويتنقل عرب
�سيارات النقل اخلا� ��ص اىل اجلزء الثاين من
العا�صم ��ة ،و�سبب الت�أخري ه ��ذا ،قطع الطرق

الرئي�س ��ة الغل ��ب �ش ��وارع العا�صم ��ة ،ومنه ��ا
امل�ؤدي ��ة اىل معر� ��ض بغداد ال ��دويل ،حيث مت
افتتاح دورت ��ه ال�ساد�سة والثالثني يوم ام�س،
بحماي ��ة امني ��ة كب�ي�رة فق ��د ن ّبه ��ت انفجارات
االح ��د واالربع ��اء الدامي�ي�ن اىل خطورة حال
البالد قبل االنتخابات.

التف ��اوت الزمن ��ي ب�ي�ن و�ص ��ول املراجع�ي�ن
واملوظف�ي�ن اىل م ��كان العم ��ل ،ه ��و ان الق�سم
االول غالب ��ا م ��ا يفرت�ش االر�صف ��ة املطلة على
الدوائ ��ر يف �ساع ��ات ال�صب ��اح االوىل قبل ان
ي�ص ��ل االخ ��رون ،بانتظ ��ار الدخ ��ول واجناز
املعامالت ،واختزال الوقت الكمالها فيما بعد،

حتى متى تبقى ال�شوارع مغلقة؟

جرمية يف مديرية التحقيقات اجلنائية
بغداد /اينا�س طارق
و�صل اركان جهاد اىل بيته يف �سامراء  ،ولكنه كان مغلفا
ب�صن ��دوق خ�شبي وملفوفا بالعل ��م العراقي ،ت�سبقه انات
وح�سرا ت.
يف احلادية ع�شرة ليال ويف مديرية التحقيقات اجلنائية
بينم ��ا كان التحقيق جاريا مع �شقيق االرهابي الذي فجر
�شاحنة مفخخة يف احد العراق الدامي الذي راح �ضحيته
املئات م ��ن ال�شهداء واالطف ��ال والن�س ��اء ،ا�ستغل املجرم
ف�ت�رة ا�سرتاحة غادر فيها احد املحقق�ي�ن غرفة التحقيق،
ليرتك اركان مع املته ��م املقيد بقطعة من البال�ستك ،وبعد
ذلك وبينما ا�شعل احلار�س �سيكارة ،قام املتهم بقطع القيد
املتهرئ ورمي نف�س ��ه على احلار�س وا�ستوىل بخفة على
البندقية لينفذ جرميته .كان املتهم �ضخم اجل�سد وطويل
القامة  ،ومع هذه االمكانات البدنية اوقع احلار�س ار�ضا
واجته نح ��و الرائد اركان وقتله وم ��ن ثم جرح احلار�س
لينتحر يف نهاية املطاف ،وتكون اجلرمية ..جرائم.
و�ص ��ل اجلثم ��ان اىل دار الرائ ��د اركان يف �سام ��راء،
م�صحوب ��ا بامل�شيع�ي�ن الذي ��ن تقاطروا لي�شارك ��وا عائلته
حزنه ��ا على الفقي ��د ،نظر اجلمي ��ع اىل بع�ضه ��م ،وتبادر
ال�س�ؤال� :أي انا� ��س نقاتل ولنعد العدة ونح�صن دوائرنا
كي النعطي �ضباطنا وجنودنا �ضحايا؟
اركان ال�شهيد ،منوذج وا�ضح على تفاين االرهاب لعودة

الظالم اىل البالد ،بعدما عاد النور اليها من جديد.
يوم اخر ي�شرق على مديري ��ة التحقيقات احلنائية خاليا
م ��ن املحق ��ق اركان ،ليظه ��ر يف ه ��ذا امل ��كان م�ؤ�شر جديد
جلرمية جدي ��دة مل يكن ابطالها ابري ��اء ،وامنا جمرمون
من الدرجة االوىل ،قب ��ل التحقيق وقبل كل �شيء يرتكب
املج ��رم جرميته النكراء ،ثم يع ��اود الكرة ويقرتف جرما
اخر ي�ضاف اىل ارقام �ضحايا تفجريات االحد الدامي.
ام ��ر المفر من ��ه ،يجب ان نطل ��ق ت�سمي ��ة (املقاومة) على
قواتن ��ا االمني ��ة النه ��ا تتحم ��ل ظل ��م القاع ��دة وم ��ن ل ��ف
لفه ��ا وه ��ي ال ت�ستطي ��ع احلركة النه ��ا مقي ��دة بالقوانني
الدولي ��ة وحقوق االن�س ��ان وغريها من ت�سمي ��ات الدفاع
ع ��ن املجرمني ،الت ��ي عر�ضت اركان وزم�ل�اءه اىل املوت
املجاين.
حدث هذا ال�شيء يف بغ ��داد وهو من تداعيات تفجريات
االح ��د ال�سوداء ،املدين ��ة يف يومها لفها احل ��زن لت�ضيف
�شهي ��دا اخ ��ر م ��ن رجاله ��ا ،ال ��ذي عط ��ر وجهه ��ا املمتل ��ئ
بالتفج�ي�رات وامل ��وت .لقد اعط ��ى اركان حيات ��ه ليعطي
لالره ��اب ت�سمي ��ة اخ ��رى ت�ض ��اف اىل ا�سمائ ��ه الو�سخة
وعطاياه غري املحمودة  ،منت�صف ليل اجلمعة كان اركان
عل ��ى موعد م ��ع اجلالدين وهم يف قب�ض ��ة العدالة ،اعداء
احلي ��اة الظالمي ��ون الذي ��ن ج ��اءوا بالتخل ��ف رم ��زا لهم
والدماء �سمة لوجوههم.

بدائ ��رة اخرى ومكان اخ ��ر ،فيما برمج الق�سم
الث ��اين وقته ��م للح�ضور قبل الثامن ��ة �صباحا
بدقائق ،حيث تبد�أ �ساعة احلكومة بالع ّد حتى
الثماني ��ة ،وه ��ذا مل يحدث ام� ��س ،ولن يحدث
خالل امل�ستقبل املنظور.
قط ��ع الطرق الرئي�سة يف بغداد �ساعة الذروة،
وع ��دم وج ��ود بدائل حلرك ��ة املركب ��ات �سوى
الع ��ودة اىل م ��كان االنط�ل�اق ،كان العن ��وان
االب ��رز لبداي ��ة اال�سب ��وع ،والذي متي ��ز اي�ضا
مب�س�ي�رة راجلة� ،شارك فيها الرجال والن�ساء،
وطلب ��ة املدار� ��س للو�ص ��ول اىل املبتغى ،لكن
�سرع ��ان م ��ا حتول ��ت بو�صلة االق ��دام الغلبهم
نح ��و املن ��زل ،الن بداية النه ��ار مكتظة ،فكيف
�ستكون نهايته.
تبدي ��د وق ��ت العراقي�ي�ن ،من خ�ل�ال اجراءات
امنية اعقبت التفجريات االخريةّ ،
ا�شرت عدم
االكرتاث بعق ��ارب ال�ساع ��ة او اهمية االلتزام
بتوقيت ��ات العم ��ل ،امله ��م ان تب ��دو العا�صم ��ة
م�ؤمن ��ة ،وان تدج ��ج �شوارعه ��ا بال�س�ل�اح،
وال�سيطرات االمنية بغ�ض النظر عن فعاليتها
او كف ��اءة منت�سبيه ��ا .وبح�س ��ب م ��ا ي ��ردده
املتنقلون عرب الطرق ،فانهم دائما ما ي�ؤكدون
ان �ضب ��اط ال�سيط ��رات ه ��م م ��ن يوجه ��ون
منت�سبيه ��ا بخل ��ق الزحام يف نق ��اط التفتي�ش
ل�سبب جمهول ،ف ��اذا كان هذا الكالم �صحيحا،
ف�أن النقاط تلك �ستكون �صيدا �سهال لل�سيارات
امللغم ��ة ،وتوق ��ع ا�ضع ��اف ال�ضحاي ��ا مقارن ��ة
بالو�ضع الطبيعي لل�شارع ،اما اذا كان العك�س،
فه ��ذا االمر �سيكون م�ؤ�ش ��را على �ضعف وعدم
متابع ��ة كب ��ار ال�ضباط ملنت�سبيه ��م يف �شوارع
العا�صم ��ة ،وهو املرج ��ح ،واال فبماذا �سيكون
رد ال�ضب ��اط على ان�شغ ��ال عنا�صر ال�سيطرات
باجهزته ��م النقال ��ة والنظ ��رات الالهث ��ة التي
ت�سق ��ط على وج ��وه ومفاتن الن�س ��اء ،وخلف
ه ��ذا امل�شه ��د ،املئ ��ات م ��ن ال�سي ��ارات املتوقفة
بانتظار املرور ،وانا�س ي�سريون يف خطوات
متعبة ،وبينهم من يريد االنفجار انتحارا؟

تتناف�س جمموعة م ��ن التحالفات يف
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة الت ��ي جترى
ي ��وم  16كان ��ون الث ��اين ولي� ��س من
املرج ��ح �أن يح�ص ��ل �أي منه ��ا عل ��ى
�أغلبي ��ة وا�ضح ��ة .وه ��ذا يعن ��ي �أن
الربمل ��ان �سي�ستغ ��رق �أ�سابي ��ع ان
مل يك ��ن �شه ��ورا يف اختي ��ار رئي� ��س
الوزراء املقبل.
وفيم ��ا يل ��ي ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية
التي ورد ذكرها كمر�شحني حمتملني
لرئا�سة الوزراء:
ن ��وري املالك ��ي :يتناف� ��س رئي� ��س
ال ��وزراء احل ��ايل يف االنتخاب ��ات
املقبل ��ة عل ��ى ر�أ� ��س ائت�ل�اف «دول ��ة
القان ��ون» .ويف ح�ي�ن �أن ح ��زب
الدع ��وة ال ��ذي ينتم ��ي ل ��ه ذا ج ��ذور
ا�سالمي ��ة فان املالك ��ي �أع ��اد ت�صوير
نف�س ��ه باعتب ��اره �شخ�صي ��ة قومي ��ة
علمانية تخو� ��ض احلملة االنتخابية
عل ��ى �أ�سا�س حت�س�ي�ن الو�ضع االمني
ب�شكل يحقق له �شعبية كما يدعو اىل
حت�س�ي�ن اخلدم ��ات العام ��ة وي�شجع
ر�ؤية عراق موحد وقوي .واالئتالف
ال ��ذي يقوده يف االنتخابات الوطنية
املقبلة مماث ��ل يف طبيعت ��ه لالئتالف
ال ��ذي كان �أدا�ؤه قوي ��ا خا�ص ��ة يف
اجلن ��وب يف انتخاب ��ات املحافظ ��ات
يف كان ��ون الث ��اين م ��ن ه ��ذا الع ��ام.
و�شه ��دت ال�شهور االخ�ي�رة من فرتة
والي ��ة املالكي تدفق ��ا ل�صفق ��ات تقدر
مبلي ��ارات م ��ن ال ��دوالرات مع كربى
�ش ��ركات النف ��ط العاملي ��ة يف خط ��وة
يق ��ول حمللون انها ته ��دف اىل ابالغ
الناخب�ي�ن �أن ��ه يعتزم �أي�ض ��ا ت�شجيع
الرخاء.
وظهر املالكي كزعي ��م قوي وينظر له
�أن�صاره على �أن ��ه �صادق ونزيه .لكن
البع�ض ينظر للمالكي على �أنه �سريع
الغ�ض ��ب وان ��ه م�سب ��ب لالنق�سام فقد
متك ��ن من حتوي ��ل حلف ��اء �سيا�سيني
�سابق�ي�ن اىل �أع ��داء وي�ش ��كك م ��ن
ينتقدونه يف مدى ا�ستعداده لل�سعي
للم�صاحلة مع اخل�صوم ال�سيا�سيني.
باق ��ر ج�ب�ر :زعي ��م ب ��ارز يف املجل�س
االعل ��ى اال�سالم ��ي العراق ��ي وه ��و
م ��ن احللف ��اء الرئي�سي�ي�ن ال�سابق�ي�ن
للمالك ��ي الذي ��ن حتول ��وا ملناف�س�ي�ن
يف االنتخاب ��ات .توىل ج�ب�ر من�صب
وزي ��ر املالي ��ة يف حكوم ��ة املالك ��ي
وكان �أي�ض ��ا وزي ��را للداخلي ��ة خالل
حكوم ��ة ابراهي ��م اجلعف ��ري .در�س
ج�ب�ر الهند�سة الت ��ي كان لها �أثر عليه
كوزير للمالي ��ة .وينظر خلطابه على
�أنه عملي �أكرث منه �سيا�سي.
�أي ��اد ع�ل�اوي :كان ع�ل�اوي رئي�س ��ا
لل ��وزراء يف احلكوم ��ة امل�ؤقت ��ة م ��ن
 2004اىل  .2005وتفت ��ت القائم ��ة
العراقية الوطنية التي يتزعمها لكنه
�ش ��كل حتالفا قب ��ل يومني م ��ع �صالح
املطل ��ك و�س�ل�ام الزوبع ��ي وعدد اخر
من االحزاب وال�شخ�صيات .و�أ�صبح
ع�ل�اوي ال ��ذي در� ��س الط ��ب منتق ��دا
رئي�سي ��ا حلكوم ��ة املالك ��ي وللح ��رب
االمريكي ��ة .وكان ينتق ��د �أي�ضا ب�شدة
التدخل االيراين يف العراق وخا�صة

بغداد /وكاالت
رمب ��ا متث ��ل االنتخاب ��ات املقبل ��ة
يف الع ��راق ابتعادا ع ��ن الطائفية
التي دفع ��ت البالد اىل اتون حرب
�أهلية فيم ��ا يوحد ال�شيعة وال�سنة
جهوده ��م وي�ؤكدون على الوطنية
والوحدة.
و�أح ��دث مث ��ال الجت ��اه يب ��دو من
املرجح ان يكون ا�سا�سيا ملو�ضوع
االنتخاب ��ات املق ��رر ان جت ��ري
ي ��وم  16كانون الث ��اين حدث هذا
اال�سب ��وع عندم ��ا �ش ��كل رئي� ��س
الوزراء ال�سابق اياد عالوي وهو
�شيع ��ي علم ��اين و�صال ��ح املطل ��ك
وه ��و �سني م�ستق ��ل حتالفا .وقال
املطل ��ك ي ��وم ال�سب ��ت يف م�ؤمت ��ر
�صحف ��ي �سادت ��ه الفو�ض ��ى يف
بغداد انه يوج ��د اجتاهان :التيار
الطائف ��ي املث�ي�ر لالنق�س ��ام وتيار
الوحدة الوطنية.
وبينم ��ا يح ��ذر حملل ��ون م ��ن ان
العب ��ارات املناه�ض ��ة للطائفية قد

تنعك� ��س يف قناعاتهم فان ومي�ض
الوحدة الوطنية �أعطى للعديد من
العراقيني االمل.
وتراج ��ع العن ��ف ب�صف ��ة عامة يف
اال�شه ��ر الثماني ��ة ع�ش ��ر املا�ضي ��ة
لكن الهجمات الكبرية التي ي�شنها
ا�شخا� ��ص ي�شتب ��ه يف �أنه ��م م ��ن
اع�ضاء تنظي ��م القاعدة �أو �أع�ضاء
ح ��زب البع ��ث املنح ��ل مازال ��ت
�شائعة.
ويوم االحد املا�ضي وقع انفجاران
انتحاري ��ان خ ��ارج وزارة الع ��دل
ومبن ��ى حمافظ ��ة بغداد م ��ا �أ�سفر
ع ��ن مقت ��ل � 155شخ�ص ��ا .ويف
ي ��وم  19اب هز هج ��وم انتحاري
وزارت ��ي اخلارجي ��ة واملالي ��ة م ��ا
�أ�سف ��ر ع ��ن مقت ��ل � 95شخ�ص ��ا.
و�ستك ��ون انتخاب ��ات كان ��ون
الث ��اين عالم ��ة بارزة فيم ��ا يخرج
الع ��راق م ��ن الفو�ض ��ى .و�ستحدد
م ��ن يدير الع ��راق يف الوقت الذي
يقل في ��ه ع ��دد الق ��وات االمريكية

دع ��م طه ��ران للجماع ��ات امل�سلح ��ة.
وقيل ان عالوي �سعى منذ ذلك احلني
ال�صالح العالقات مع االثنني.
ابراهي ��م اجلعف ��ري :كان اجلعف ��ري
ال ��ذي در� ��س الط ��ب رئي�س ��ا ل ��وزراء
الع ��راق يف احلكوم ��ة االنتقالية بني
 2005و .2006وكان رئي�س ��ا حلزب
الدعوة الذي ينتمي اليه املالكي لكنه
ان�سح ��ب منه و�سط خالفات .وان�ضم
اىل االئت�ل�اف الوطني العراقي الذي
ير�أ�س ��ه املجل� ��س االعل ��ى اال�سالم ��ي
العراقي.
ع ��ادل عبد املهدي :قيادي يف املجل�س
االعل ��ى اال�سالم ��ي العراق ��ي وع�ضو
يف عائلة متته ��ن ال�سيا�سة منذ ع�صر
امللكية .وهو حاليا �أحد نائبي رئي�س
اجلمهوري ��ة بع ��د �أن ت ��وىل من�ص ��ب
وزي ��ر املالي ��ة يف حكوم ��ة ع�ل�اوي.
وينظر ل ��ه على �أنه م�ؤي ��د لال�ستثمار
االجنب ��ي واالعم ��ال ويتح ��دث
الفرن�سية بطالقة.
�أحم ��د اجللبي :هو علم ��اين و�أ�صبح
زعيم ��ا ب ��ارزا للم�ؤمت ��ر الوطن ��ي
العراق ��ي الذي كان �أع�ض ��ا�ؤه منفيني
وال ��ذي قام بدور رئي�سي يف ت�شجيع
االدارة االمريكية والرئي�س االمريكي
ال�سابق جورج بو�ش على احلرب يف
الع ��راق واالطاحة ب�ص ��دام .وان�ضم
اجللب ��ي اىل االئت�ل�اف الوطن ��ي
العراقي الذي يتزعمه املجل�س االعلى
اال�سالمي العراقي.
ج ��واد الب ��والين :ه ��و حالي ��ا وزي ��ر
الداخلي ��ة .ويعتق ��د �أن الب ��والين
�أث ��ار غ�ض ��ب اخري ��ن يف احلكوم ��ة
خا�ص ��ة املالك ��ي عندما �ش ��كل احلزب
الد�ستوري قبل انتخابات املحافظات
يف كان ��ون الث ��اين  .2009ومل يك ��ن
�أداء احل ��زب قوي ��ا وكان كث�ي�رون
يتوقع ��ون �أن يتحال ��ف الب ��والين مع
املالك ��ي يف االنتخاب ��ات الوطني ��ة.
وب ��دال من ذلك �ش ��كل حتالفا مع �أحمد
�أب ��و ري�شة وهو �أح ��د زعماء جمال�س
ال�صح ��وة العراقي ��ة و�أحم ��د عب ��د
الغف ��ور ال�سامرائ ��ي رئي� ��س دي ��وان
الوقف ال�سن ��ي وقائمتهم هي ائتالف
وح ��دة الع ��راق .وكان الب ��والين
�ضابطا باجلي�ش خالل حكم �صدام.
قا�س ��م داود� :سيا�سي لي�ب�رايل وكان
ع�ض ��وا يف القائم ��ة العراقي ��ة الت ��ي
�شكلها عالوي ووزيرا لالمن الوطني
يف حكوم ��ة ع�ل�اوي .وت ��رك القائمة
لالن�ضم ��ام اىل التحال ��ف امل�ؤي ��د
حلكومة املالكي وحتالف مع املجل�س
االعلى اال�سالمي العراقي واالئتالف
الوطن ��ي العراق ��ي ال ��ذي يق ��وده
ال�صدريون يف االنتخابات املقبلة.
رع ��د مول ��ود خمل� ��ص :ينح ��در م ��ن
عائل ��ة �شه�ي�رة م ��ن ال�سا�س ��ة والت ��ي
تتمرك ��ز يف تكري ��ت .وخمل�ص لي�س
م�شهورا ب�ص ��ورة كبرية وان�ضم اىل
ائتالف وح ��دة الع ��راق املوحد الذي
�شكله البوالين .وقم ��ع �صدام عائلته
ب�شدة ومت اعدام بع�ض �أقاربه .ر�أ�س
خمل� ��ص حزبا خا�ض ب ��ه االنتخابات
املا�ضية الت ��ي �أجريت يف  2005لكن
�أداءه مل يكن قويا.

ارت��ف��اع ح���دة م��ع��ان��اة ال��ع��راق��ي�ين ج���راء �أزم����ة ال�سكن
بغداد /وكاالت

يع ��اين اكرثي ��ة املواطنني من �أزم ��ة �سكن خانقة
وخا�ص ��ة ب�ي�ن الأو�س ��اط الفق�ي�رة واملتو�سطة،
الأم ��ر الذي دف ��ع �آالف الأ�س ��ر �إىل التجاوز على
املب ��اين العائ ��دة للدول ��ة ،ب�سبب ارتف ��اع �أ�سعار
االيجارات.
ه ��ذا التج ��اوز خل ��ق م�شكلة ل ��دى النا� ��س النهم
مه ��ددون ويف �أي وقت ميكن لل�سلطات الر�سمية
طرده ��م ،لكن م ��ا يقلقهم اك�ث�ر �أن كل احلكومات
املتعاقب ��ة مل جت ��د ح�ل�ا جذري ��ا مل�شكلته ��م عل ��ى
الرغم من �صدور العديد من القرارات والقوانني
املتعلقة باملو�ضوع.
وق ��ال ح ��امت عبدال�صاح ��ب مدر� ��س (  55عاما)

بح�س ��ب وكالة االنباء ال�صيني ��ة «�إن لهذه الأزمة
ظروف ومالب�سات �أكرب مما يت�صورها البع�ض،
فهناك دوافع �سيا�سي ��ة خارجية كما يفعل بع�ض
املخرب�ي�ن باقت�ص ��اد البل ��د مث ��ل ط ��رح العمالت
النقدي ��ة املزورة يف ال�سوق العراقي ما نتج عنه
�إرباك يف �سعر �صرف الدينار و�إرباك لالقت�صاد
الوطن ��ي وه ��ذا ما لوح ��ظ يف الف�ت�رة التي تلت
احلرب الأخ�ي�رة ب�سبب االنف�ل�ات الأمني وعدم
ال�سيط ��رة على احلدود ودخ ��ول املخربني بدون
ت�أ�ش�ي�رات و�سيط ��رة امل�ضارب�ي�ن واالحتكاريني
على ال�س ��وق املحلية فنتج عنه ارتف ��اع الأ�سعار
ومن �ضمنها �أ�سعار العقارات.
ام ��ا نا�ص ��ر ك ��رمي ،موظ ��ف ( 44عام ��ا) فيق ��ول

«�إ�ستب�شرن ��ا خ�ي�را بع ��د �سق ��وط النظ ��ام وقلنا
�إن املوظف�ي�ن �سيك ��ون له ��م دورا لي�سكن ��وا به ��ا
ويتخل�ص ��ون م ��ن عبء االيج ��ارات ،ولن يطرق
علين ��ا �صاح ��ب ال ��دار الب ��اب ليطالبن ��ا بدف ��ع
االيجار ،لكن ما جرى ويجري من ارتفاع مذهل
وغ�ي�ر طبيع ��ي يف اال�سع ��ار جعلن ��ا نفق ��د االمل
ببناء م�سكن ي�ؤي عوائلنا التي طال �صربها وال
احد يفكر بنا».
وطال ��ب كرمي الدولة ،بان ت�أخ ��ذ دورها با�صدار
قوان�ي�ن وق ��رارات جدي ��دة حتد من ه ��ذه الأزمة
وتقلل من ا�ستفحالها من خالل اجراءات متعددة
منها بناء جممعات �سكني ��ة وبيعها �أو ايجارها،
وتوزي ��ع ارا� ��ض جدي ��دة عل ��ى امل�ستحق�ي�ن من

الطائفية � ..إق�صاء يف �سباق االنتخابات
قب ��ل االن�سح ��اب الكام ��ل بحل ��ول
ع ��ام  2012وم ��ن ال ��ذي �سري�أ�س
اتفاق ��ات قيمتها ع ��دة مليارات من
ال ��دوالرات م ��ع �ش ��ركات النف ��ط
العاملية.
وب ��د�أ رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري
املالك ��ي ال ��ذي ي�سع ��ى اىل اع ��ادة
انتخاب ��ه من خالل الزعم بتح�سني
االم ��ن التحول بعيدا عن الطائفية
العلني ��ة يف االنتخاب ��ات املحلي ��ة
الت ��ي ج ��رت يف وق ��ت �ساب ��ق من
الع ��ام احل ��ايل .ووج ��ه ح ��زب
الدع ��وة وحلف ��ا�ؤه الذي ��ن يدعون
اىل دول ��ة موحدة قوي ��ة ويعدون
بتق ��دمي اخلدم ��ات �ضرب ��ات اىل
مناف�سيهم يف اجلنوب.
وق ��ال حي ��در امل�ل�ا ع�ض ��و احلزب
ال ��ذي �شكل ��ه ع�ل�اوي واملطل ��ك ان
اجلبه ��ات الطائفي ��ة �س ��واء كانت
�شيعي ��ة �أو �سني ��ة مرفو�ض ��ة م ��ن
جانب العراقي�ي�ن النها متثل فرتة
يحر�ص العراقيون على تغيريها.
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جمي ��ع ال�شرائ ��ح دون اقت�صاره ��ا عل ��ى كب ��ار
املوظفني وذوي ال�شهداء وال�سجناء ال�سيا�سيني
فق ��ط وتوفري املواد االن�شائي ��ة ب�أ�سعار مدعومة
وت�شجي ��ع اال�ستثم ��ار املحل ��ي واخلارج ��ي يف
قطاع ال�سكن.
و�أو�ض ��ح �أن ال�ش ��ركات والأح ��زاب واملنظم ��ات
التي ب ��د�أت ت�ست�أج ��ر البيوت التخاذه ��ا مكاتب
ومق ��رات لها بايجارات تف ��وق اخليال وبالعملة
ال�صعبة� ،ساهمت يف ارتفاع االيجارات وتعميق
�أزمة ال�سكن.
ب ��دوره ،ي ��رى عل ��ي ح�س�ي�ن الالم ��ي� ،سم�س ��ار
عق ��ارات� ،أن ال ��دور وال�شقق هي نف�سه ��ا ،مبينا
�أن ��ه مل يتم بناء دور �أو عم ��ارات �أو جممعات �أو
ق ��رى �سكنية جديدة ،و�أن بن ��ى املواطنون دورا
له ��م فان ه ��ذا ال يكفي م ��ع ازدياد ع ��دد ال�سكان.
وذك ��ر �أن التخ ��وف ال�شديد م ��ن الو�ضع االمني
ال�سائ ��د يف البالد يدفع ال�شركات �أو امل�ستثمرين
االجانب والعراقيني �إىل عدم املجازفة باموالهم
يف م�شاريع ال�سكن الن مثل هذه ال�شركات تن�شد
الربح والربح فقط الغري.
فيم ��ا �أكد عل ��ي �سامي القري�ش ��ي� ،صاحب مكتب
لبيع امل ��واد االن�شائي ��ة �أن �سبب ارتف ��اع �أ�سعار
العق ��ارات يرتب ��ط ارتباط ��ا طردي ��ا م ��ع ارتفاع
�أ�سع ��ار امل ��واد االن�شائي ��ة ب�سب ��ب التوجه نحو
امل�شاري ��ع العمراني ��ة ،حيث �إن معظ ��م ا�صحاب
ال�ش ��ركات واملقاول�ي�ن حمددي ��ن ب�سق ��ف زمن ��ي
لتنفيذ �أعمالهم وهناك غرامات مالية تفر�ض على
ال�شركات املت�أخرة يف التنفيذ وفق عقد مربم مع
اجله ��ة امل�ستفيدة من امل�ش ��روع مما يرفع الطلب
على جتهيز امل ��واد االن�شائية ب�شكل كبري ويدفع
املقاول ��ون مبالغ �أكرب ملجهزي امل ��واد االن�شائية
لتوفريه ��ا به ��دف اجن ��از �أعماله ��م يف �أوقاته ��ا
املح ��ددة غ�ي�ر مبالني بزي ��ادة �أ�سعار تل ��ك املواد
ملعرفتهم بقلة املعرو�ض قيا�سا حلجم الطلب.
و�أ�شار �إىل �أن مكتبه ا�ستقبل خالل فرتة ق�صرية
طلبات كثرية من �شركات ومقاولني تقوم بتنفيذ
م�شاري ��ع عمرانية متنوعة وقدمت ا�سعار مغرية
و�أعل ��ى من �سع ��ر ال�س ��وق الأعتيادي �ش ��رط �أن
تكون الكمية املطلوبة جمهزة ب�أ�سرع وقت.
وي ��رى املراقبون �أن هذه الق�ضي ��ة ت�شكل ت�أثريا
خط�ي�را عل ��ى جمم ��ل النواح ��ي االقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة والرتبوي ��ة واالمني ��ة وعرقل ��ة
التنمية وتقدم البالد وتطورها ووقوع قطاعات
كب�ي�رة من ال�شعب حتت طائل ��ة الفقر واحلرمان
وخلق حالة الال�شع ��ور بامل�س�ؤولية و�ضعف يف
الوطني ��ة مما يدفعه ��ا �إىل اللجوء جلهات �أخرى
ق ��د ت�ستغله ��ا لأغرا� ��ض و�أه ��داف ت�ض ��ر الوطن
و�أمن ��ه باعتبار �أن من ال بيت �صغ�ي�ر ي�أوي �إليه
ال وطن كبري له.

