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طالباين :اتفقت مع املالكي على دعوة
وفد كرد�ستان اىل بغداد
 بغداد /املدى
�أع��ل��ن��ت رئ��ا���س��ة اجلمهورية ال��ع��راق��ي��ة ،ام�س
االث��ن�ين� ،أن الرئي�س ج�لال طالباين ورئي�س
جمل�س ال���وزراء ن��وري املالكي اتفقا على �أن
يقوم املالكي ب��دع��وة وف��د الإقليم �إىل بغداد

من �أجل ا�ستئناف املباحثات ،واعتماد التهدئة
والد�ستور يف حل اخلالفات.
وق����ال ب��ي��ان ���ص��در ع���ن رئ��ا���س��ة اجلمهورية
وت�سلمت (امل�����دى) ن�سخة م��ن��ه �إن "رئي�س
اجلمهورية جالل طالباين ا�ستقبل يف بغداد
االث��ن�ين ( )2012/12/17رئ��ي�����س ال����وزراء

العدد ( ) 2679ال�سنة العا�شرة  -الثالثاء ( )18كانون االول 2012

ا�ضراب للمعلمني يف طوزخورماتو بعد خطف وحرق اثنني من زمالئهم

العنف يهدم منازل الرتكمان وال�شبك يف كركوك ونينوى
 بغداد  /م�ؤيد الطيب – املدى بر�س

فخري كرمي :املالكي يرد على مقاالتنا باالرتال الع�سكرية
و�أوامر ب�إخالء بيتي فورا ..لكننا لن نرتاجع
 بغداد /املدى
�أ�صدر رئي�س م�ؤ�س�سة املدى لالعالم
والثقافة والفنون ورئي�س حترير
"املدى" بيان ًا على خلفية قيام قوة
م�سلحة �أم�������س االث���ن�ي�ن مبحاولة
الخ�لاء منزله يف جممع القاد�سية.
وهنا ن�ص البيان:
"�ضمن م�سل�سل امل��ال��ك��ي لتكميم
الأف��واه ،ار�سل مكتبه رتال ع�سكريا
ب���ق���ي���ادة ���ض��اب��ط ب��رت��ب��ة ع��ق��ي��د يف
عمليات اىل جممع القاد�سية لإخالء
منزيل فور ًا.
"ويف تقدير املالكي ان مثل هذا
االج����راء � ،أو ك��ل اغ�����راءات دولته

التي جعلها بامتياز ال دول��ة ،ميكن
�أن حت���� ّد م���ن ع��زمي��ت��ي للوقوف
اغت�صاب ملرافق
�ضد م��ا يفعله م��ن
ٍ
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،وت�س ّلط على
ال�سلطة ال�سيا�سية وتفرد يف ادارتها
وت���واط����ؤٍ م��ك�����ش��وف يف ن��ه��ب امل��ال
العام وحماية الف�ساد واملف�سدين،
و���ص��و ًال اىل م��ا ي��ري��ده واه��م�� ًا من
دفع البالد اىل متاهات الدكتاتورية
واال�ستبداد .
"و�أود ان �أب��ي�ن الب���ن���اء �شعبنا
امل���غ���ل���وب ع���ل���ى �أم�������ره  ،ان���ن���ي مل
�أجت���اوز على اي ملكية للدولة ومل
�أت��ل��وث مبفا�سدها��� ،س��واء م��ا تعلق
منها باملقاوالت �أو غريها .كما انني

ت��ط��وع��ت ب��داف��ع اخل��دم��ة الوطنية
امل��ن��زه��ة ع���ن ال��غ��ر���ض يف املوقع
ال��ذي ارادين فيه ال�صديق الرئي�س
كممثل �شخ�صي وكبري م�ست�شاري
�سيادته ،وقد قمت مبا �أراد دون �أن
اقبل املهمة كوظيفة ،ومل �أتلق راتب ًا
عن ذلك �أو اي امتياز من االمتيازات
الر�سمية .وقد ا�ستعفيت عن املهمة
ب��ارادت��ي ال�شخ�صية لكي ارف��ع عن
ال�سيد الرئي�س احلرج وعدم حتميله
م�س�ؤولية مواقفي �ضد تغوّل املالكي
وا�ست�شراء مظاهر الف�ساد وخرق
ال��د���س��ت��ور ،وامل���ح���ارب���ة املك�شوفة
للحريات والتعدي على املنتديات
وممتلكات وم�صالح النا�س .

"لقد ت�ص ّرف املالكي بخطوته هذه،
ليعبرّ ع��ن نف�سه وق��ام��ت��ه ،كما هي
حاكم
يف حقيقتها ،جم��رد م�شروع ٍ
يعيد انتاج من وج��دوا انف�سهم يف
حلظة غياب وع��ي يف كر�سي اكرب
من حظهم يف احلياة ،نا�سي ًا ان هذا
الكر�سي عرب التاريخ كان "هزاز ًا"
ومل ي�ستطع حماية �أع��ت��ى الطغاة،
فكيف مع ا�شباه م�ستبدين وجمرد
هواة �سرعان ما �سيك�شفون امل�ستور
ع��ن نواياهم �أو يف�ضحهم ال�شعب
وي�ضعهم يف املكان املنا�سب الذي
يليق بهم .
"ويبدو ان املالكي ال ي�ستذكر ان
ح��ي��ات��ي ك���ان���ت ك��ل��ه��ا م��واج��ه��ة مع

اال����س���ت���ب���داد ،وق����د م���ار����س �صدام
ح�سني كل و�سائل البط�ش واالغتيال
وم�����ص��ادرة االم�ل�اك ���ض��دي دون ان
يثنيني ذل��ك ع��ن موا�صلة الن�ضال
�ضد طغيانه والعمل على ا�سقاطه.
وان مثل هذا االج��راء ال حظ له يف
تكميم �أف���واه املخل�صني من �سا�سة
ال��ب��ل��د واع�لام��ي��ي��ه وال��ن�����ش��ط��اء يف
ال�����ش���أن ال��ع��ام " .لقد �شغلت البيت
أمر
العائد لرئا�سة اجلمهورية ،وب� ٍ
من الرئي�س ،ورغ��م تدخل الرئي�س
ه��ذه امل��رة اليقاف �أم��ر االخ�ل�اء ،اال
انني ر�أي��ت ان �أخليه وا�ضع ًا اياه
حتت ت�صرف الرئا�سة� ،إبراء لذمتي
وحتل ًال من م�س�ؤولية ا�ستغالل �أي

عقار للدولة ،مهما كانت م�شروعية
ذل��ك .و�إذ �أف��ع��ل ه��ذا الب��د ان يعرف
ال�������ر�أي ال���ع���ام ان �أم���ل��اك ال���دول���ة
�أ�صبحت م�ستباحة للمالكي و�أتباعه
وحا�شيته دون وج��ه ح��ق ،ب��ل انها
تباع ب�سعر بخ�س ملن ي�شاء .
"و�أخري ًا ..ان م��ا �أفعله امن��ا هو
ت��ع��ب�ير �آخ�����ر ع���ن ط��ل��ب م��غ��ف��رة ملا
�أق��دم��ت عليه بنية خمل�صة م�بر�أة
��ر���ض �شخ�صي ،م��ن جهد
ع��ن �أي غ ٍ
���س��ي��ا���س��ي و���ش��خ�����ص��ي ك����ان وراء
العودة غري املحمودة للمالكي اىل
والي��ة ثانية �ست�ضع ال��ب�لاد اذا ما
ا�ستمر فيها ،على �شفا هاوية ال قرار
لها".

ق�صة الالدولة :اختفاء �سايلو
وم�صنع �ألبان وناد ريا�ضي
يف النا�صرية وبغداد 4
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متى تتوقف �شكوك م�سعود بارزاين
وريبته من " املركز " ..؟ ()3

خطوة اىل الوراء ال�سرتجاع تقاليد العمل
الدميقراطي العراقي بدال عن امل�شهد الطائفي
فخري كرمي
االفتتاحية

اج��ت��اح��ت م��وج��ة عنيفة م��ن اع��م��ال العنف
مناطق متفرقة من و�سط و�شمال البالد ام�س
االثنني ،فبينما قام م�سلحو القاعدة بق�صف
مناطق غربي الرمادي اعقبوها با�ستعرا�ض

وجت��وال يف منطقة الرطبة ،ادت تفجريات
يف �ساعة مبكرة من ال�صباح اىل هدم ع�شرات
املنازل للرتكمان وال�شبك يف طوزخورماتو
وب��رط��ل��ة ،و���س��ط ا�ستنكار �سيا�سي وا�سع
ودع����وة اىل ع���دم االن�����ش��غ��ال ب��اخل�لاف عن
اولويات �ضبط االمن.

و�أك��د قائممقام ق�ضاء طوز خورماتو �شالل
ع��ب��دول يف ح��دي��ث �إىل (امل����دى ب��ر���س) �إن
"�سيارتني مفخختني انفجرتا يف ال�ساعة
ال�ساد�سة و 45دقيقة �صباحا ،يف حي �أورطه
ال�سكني و�سط ق�ضاء طوز خورماتو ،الذي
ت�سكنه �أغلبية من الرتكمان ،مما �أ�سفر عن

مقتل خم�سة �أ�شخا�ص بينهم ثالثة �أطفال
و�إ�صابة � 26آخرين بجروح متفاوتة وتدمري
نحو  20منزال" .و�أ�ضاف عبدول �أن "املنطقة
امل�ستهدفة كانت طينية وخالية من �أي تواجد
امني ،وه��و ما ي�ؤكد على �أن العملية كانت
ت�ستهدف امل��واط��ن�ين فقط وت�سعى لإيقاع

اك�بر ع��دد ممكن من ال�ضحايا" ،م�شريا �إىل
�أن "�أبناء الق�ضاء من كافة القوميات �شاركوا
يف انت�شال جثث ال�ضحايا و�إ�سعاف اجلرحى
وهو دليل على متا�سكهم �أم��ام �أي حماوالت
ت�ستهدف �إ�شعال الفتنة".
 التفا�صيل �ص 2

اال�ستاذ نوري املالكي ( .")...و�أ�ضاف البيان
"وتبادل الرئي�سان خالل اللقاء الآراء حول
الأو���ض��اع يف ال��ع��راق واملنطقة ب�شكل عام"،
مبينا �أنه "تقرر �أن يدعو دولة رئي�س الوزراء
وفد الإقليم لزيارة بغداد ملوا�صلة املباحثات".
 التفا�صيل �ص2

ب�ين ال�����ش��ك وال��ي��ق�ين ،يف ال�سيا�سة  ،دو ٌل حُتتل
��وب ُتقهر وب�ش ٌر ُتغيّبهم ال�سجون واملنايف
و���ش��ع ٌ
واق����وا ٌم يُ��ح��رم��ون م��ن ح��ق اع�لان الن�سب والهوية
وح��ق تقرير امل�صري .وق��د عا�ش م�سعود ب��ارزاين
�صباه ،وه��و ي�شب ،كما عا�شت ال��ق��ي��ادات االخرى
للحركة القومية الكردية وهو يتعر�ض لغدر " اليقني
واتفاقات مربمة
ال�سيا�سي" الذي اتخذ �صيغ عهود
ٍ
مع احلكومات الدكتاتورية املتعاقبة  ،حتولت يف
التطبيق العملي اىل كمائن وحروب �إبادة وت�صفيات
ج�سدية واعدامات لالهل واملنا�ضلني .
وك����ان مم��ك��ن�� ًا ان ي�شكل ال��ت��ح��ول ال����ذي ج���رى يف
الو�ضع ال�سيا�سي بعد  ٢٠٠٣نقطة حتول اي�ض ًا يف
يقني ال�شعب الكردي  ،تطرد من ذاكرته ال�شكوك من
" الغدر" امل�لازم لعهود واتفاقات احلكام اجلدد ،
وتزيح من الذاكرة اجلمعية للكرد وقيادتهم كمائن
الغدر والرتب�ص والتن�صل عن العهود ،لكن اجها�ض
ال��ت��ح��ول وتكري�س اليقني يف احل��ي��اة ال�سيا�سية،
وحفظ احلقوق وحماية الد�ستور ،و�ضمان تطبيق ما
هو مُلز ٌم فيه لكل املكونات ولل�شعب الكردي خا�صة ،
خلل عر�ضي يف طبيعة تكوين ال�سلطة
مل يكن جمرد ٍ
احلاكمة التي �أعيد انتاجها بدعم كرد�ستاين فح�سب ،
بل " لليقني " االمياين  ،املعزول عن درو�س التجربة
التاريخية للقيادة الكرد�ستانية التي و�ضعت كل
اوراق��ه��ا وثقتها بال حتفظ يف �سلة ق��ي��ادات طاحمة
ومغامرة ر�أت يف رموزها حلفاء  ،ي�صدون عن الكرد
 ،كما االخرون من ال�شعب العراقي ،الظلم التاريخي
واحليف ال��ذي حلق بهم ،وتت�شارك قاعدتهم معهم
جميع ًا يف مقاومة الظلم ،متنا�سني الفرق اجلوهري
بني جموع ال�شيعة الذين يجمعهم مع الكرد وال�سنة
ال��ع��رب وامل��ك��ون��ات االخ����رى م��ظ��امل الدكتاتورية
واال�ستبداد والقهر القومي ،وب�ين ال��ق��ي��ادات التي
ق��د ت�سوقها االه���واء واغ����راءات ال�سلطة ومباذلها
بعيد ًا عن املبادئ وم�صالح النا�س ،وتنحرف حتى
عن ميول وم�صالح قاعدتها " ال�شيعية " التي تدعي
متثيلها يف حني متار�س معها نف�س االعيب االنظمة
الدكتاتورية....
ً
 املقال كامال �ص3

نائ��ب ك��ردي يح��ذر م��ن ازم��ة جدي��دة اذا طع��ن حلف��اء املالك��ي بالقان��ون

برملانيون :اقرار جمل�س الق�ضاء خطوة اوىل ملنع تدخالت
احلكومة ..و�سنعززه بتمرير املحكمة االحتادية
 بغداد  /اياد التميمي
اعتربت اللجنة القانونية يف جمل�س النواب،
ام�س االث��ن�ين ،اق���رار ق��ان��ون جمل�س الق�ضاء
االع��ل��ى ،مطلع اال�سبوع احل���ايل ،واح���دا من
اهم اجنازات الربملان للدورة احلالية ،معتربة
ذلك"خطوة اوىل ملنع ت��دخ�لات املالكي" يف
�سلطة الق�ضاء وتعزيز ا�ستقاللها ،و�أكد نواب
ان الكتل �ستكمل هذه اخلطوة وتعززها بعد
ان اتفقت على مترير قانون املحكمة االحتادية
ملنع التفرد بالق�ضاء.

يف ه���ذه االث���ن���اء ح���ذر ن��ائ��ب ع���ن التحالف
ال��ك��رد���س��ت��اين م��ن "ازمة كبرية" ت��ه��دد البلد
فيما اذا جنح ائتالف دولة القانون يف الطعن
بقانون جمل�س الق�ضاء ،لكن دول��ة القانون
ج��ددت انتقاداتها لتمرير القانون م�ؤكدة انه
اقر "بال توافقات" وان تعديالته "�سيا�سية".
ويف ت�صريح لـ "املدى" ،يقول النائب خالد
�شواين ،رئي�س اللجنة القانونية يف جمل�س
ال��ن��واب ،ان "جناح ال�برمل��ان بتمرير قانون
جمل�س ال��ق�����ض��اء االع��ل��ى م��ن ���ش���أن��ه حت�صني
ال�سلطة الق�ضائية م��ن ت��دخ�لات احلكومة

وال�سيا�سيني "،معتربا ذل��ك ب��ان��ه "اخلطوة
االوىل لوقف تدخالت املالكي وبع�ض املتنفذين
يف عمل ال�سلطة الق�ضائية".
ول���ف���ت رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة اىل ان
"اقرار قانون الق�ضاء االعلى مل يرق لبع�ض
املعرت�ضني ..وان��ا ا�سغرتب من ائتالف دولة
ال��ق��ان��ون واع��راب��ه��م ع��ن القلق م��ن ت�سيي�س
الق�ضاء كحجة ملعار�ضة اق��رار القانون ،رغم
ان��ه��م انف�سهم م��ت��ه��م��ون بت�سيي�س ال�سلطة
الق�ضائية".
 التفا�صيل �ص 3
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�شارع ال�ساعدوين!

طالباين :اتفقت مع املالكي على دعوة وفد كرد�ستان اىل بغداد
 بغداد  /املدى
�أع��ل��ن��ت رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة العراقية،
ام�س االثنني� ،أن الرئي�س جالل طالباين
ورئي�س جمل�س ال���وزراء ن��وري املالكي
اتفقا على �أن يقوم املالكي بدعوة وفد
الإق��ل��ي��م �إىل ب��غ��داد م��ن �أج���ل ا�ستئناف
املباحثات ،واعتماد التهدئة والد�ستور
يف حل اخلالفات.
وق��ال بيان �صدر عن رئا�سة اجلمهورية
وت�سلمت (املدى) ن�سخة منه �إن "فخامة

�أكرث �شارع قطع ُته ومررتُ به طوال حياتي هو �شارع
فل�ست �سنوات كاملة قبل �أن �أغادر
ال�سعدون يف بغداد،
ِ
البالد اىل املنفى كان هو طريقي اليومي اىل مكتبي يف
�صحيفة "طريق ال�شعب" ،ومنذ �سنة ون�صف ال�سنة �أم ًر
به يومي ًا �أي�ض ًا يف طريقي اىل مكتبي يف "املدى".
وقبل �سنوات "طريق ال�شعب" كان �شارع ال�سعدون
الطريق التي ال ميكن لأحد مثلي اال �أن مير بها مرتني
�أو ثالث ًا يف اال�سبوع مل�شاهدة فيلم و�صل للتو يف �سينما
الن�صر �أو �سمريامي�س �أو �أطل�س �أو بابل �أو ال�سندباد،
�أو م�سرحية يف م�سرح بغداد �أو م�سرح الـ  60كر�سي� ،أو
لتم�ضية ال�سهرة يف �أحد النوادي االجتماعية وبخا�صة
نادي االع�لام� ،أو يف واحد مما ال ُيع ّد وال ُيح�صى من
املطاعم واحلانات يف �شارع �أبو نوا�س.
�شارع ال�سعدون الذي كان ،كما �أبو نوا�س والر�شيد،
�أحد درر بغداد ومفاخرها ،مل يعد كما كان يف املا�ضي
 ..بغداد كلها مل تعد كما كانت يف املا�ضي ،فلحروب
املا�ضي �أحكامها اجل��ائ��رة ولف�ساد احلا�ضر �أحكامه
الأكرث جور ًا.
�أم�س زارين يف مكتبي �صديق عزيز مل �ألتقه منذ مدة
ف�ض ّيفته على الغداء يف ما �أظ��ن انه �أح�سن مطعم يف
���ش��ارع ال�سعدون� .أم���ام واج��ه��ة املطعم كانت ثلة من
العمال حتفر يف الر�صيف .مل يكن امل�شهد ن��ادر ًا ،فمنذ
�سنة ون�صف ال�سنة مل تتوقف �أب��د ًا احلفريات يف هذا
ال�����ش��ارع ،وه��و م��ا ي�شهد عليه رك��ام احلجر وال�تراب
والقمامة املتخلف يف ال�شارع  ..لن �أبالغ �إذا ما قلت
انني �شهدت خ�لال ه��ذه امل��دة نحو ع�شر عمليات حفر
و�إعادة حفر يف هذا ال�شارع الذي ترتكه كل عملية حفر
يف حال �أ�سو�أ مما كان عليها ،و�أظن لو انه نطق ل�صرخ
باملارة كاملت�سولني� :ساعدوين .
امل��ه��م ان��ن��ا� ،صديقي و�أن����ا ،توقفنا عند ثلة العمال،
و�س�ألتهم ع َم يبحثون يف احلفرة ،ف�أفاد �أحدهم بانهم
يحفرون لإغ��اث��ة كيبل ّ
تقطعت �أو���ص��ال��ه ب�سبب ثقل
"�ص ّبة" الكونكريت التي ُبني بها جزء من الر�صيف.
مل �أ�س�أل عن طبيعة الكيبل ،للكهرباء �أم للتلفون ،فهذا
تف�صيل لي�س ب��ذي قيمة .القيمة احلقيقية بالن�سبة
يل ك�صحفي هي يف ه��ذا الهدر الهائل للمال والوقت
واجلهد مع عمليات حفر و�إع��ادة حفر ال تتوقف ،ويف
ما ينجم عن هذه العمليات من �آثار �سلبية على البيئة
وال�صحة وعلى االقت�صاد الوطني املت�ضرر مرتني ،مرة
بفعل التكاليف العالية لعمليات احلفر و�إع��ادة احلفر
ومرة �أخرى با ُ
حلفر واملط ّبات املتخلفة يف ال�شارع وما
ت�سببه من تلف مبكر لل�سيارات امل�ستوردة و�أدواتها
االحتياطية من اخلارج.
منذ ثالثة �أي��ام ب��د�أت "املدى" بن�شر التقرير ال�سنوي
لديوان الرقابة املالية يف حلقات يومية (على ال�صفحة
الرابعة) ،وع�شية الن�شر اجتمعت ثلة من هيئة التحرير
لتختار عنوان ًا دائم ًا للحلقات ،وبعد نقا�ش ق�صري اقرتح
�أحدنا العنوان املختار الآن"ق�صة الالدولة يف العراق
خالل  ،"2011م�برر ًا ر�أي��ه بان خال�صة التقرير �أن ال
دولة يف العراق.
�شارع ال�سعدون� ،أو بالأحرى �شارع الـ "�ساعدوين"،
�شاهد �آخر على الالدولة يف بالدنا.
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رئي�س اجلمهورية جالل طالباين ا�ستقبل
يف بغداد االثنني ( )2012/12/17دولة
رئي�س ال���وزراء اال�ستاذ ن��وري املالكي
(.")...
و�أ�ضاف البيان "وتبادل الرئي�سان خالل
اللقاء الآراء حول الأو�ضاع يف العراق
واملنطقة ب�شكل عام" ،مبينا �أن��ه "تقرر
�أن يدعو دولة رئي�س الوزراء وفد الإقليم
لزيارة بغداد ملوا�صلة املباحثات".
وف�شلت بغداد و�أربيل ،يف �آخر اجتماع
م�شرتك عقد يف الـ( 29من ت�شرين الثاين

 ،)2012بالو�صول �إىل حل ب�ش�أن التوتر
امل�ستمر بينهما منذ �أ�سابيع بعدما رف�ض
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ن���وري امل��ال��ك��ي ()11
نقطة من جمموع ( ،)14جاءت يف وثيقة
االتفاق الأويل بني البي�شمركة ومكتب
القائد العام للقوات امل�سلحة ،واتفقت
الأح��زاب الكردية يف اجتماع مع رئي�س
�إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان م�سعود ب����ارزاين يف
ال��ـ( 30من ت�شرين الثاين  ،)2012على
و�صف نهج احلكومة العراقية ب�أنه خطري
وينذر ب�أزمة لكل العراقيني.

و�شدد البيان على �أن طالباين واملالكي
�أك�����دا �أن "اعتماد ال��ت��ه��دئ��ة واحل����وار
املبدئي ال�صريح وال�شفاف والعمل بروح
الد�ستور والتوافقات واالتفاقات الوطنية
هو احلل جلميع امل�شاكل ،وال�سبيل لبناء
ال���ع���راق ع��ل��ى ق��ي��م ال�����ش��راك��ة والت�آخي
وتعزيز جتربته الدميقراطية".
وي�أتي ه��ذه اللقاء بعد �شبه قطيعة بني
الرئي�سني دام���ت لأ���س��اب��ي��ع على خلفية
�أح����داث ط��وز خ��ورم��ات��و يف /11 /16
 2012والت�صعيد ال���ذي اتبعه املالكي

م��ع ال��ك��رد واالن���ت���ق���ادات ال�ل�اذع���ة التي
وجهها مقربون منه �إىل �إقليم كرد�ستان
وطالباين ب�شكل خا�ص والذين اتهموه
بانه يتعامل كرئي�س حزب ولي�س كرئي�س
جمهورية.
ك��م��ا ي���أت��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ت��ت��وي��ج��ا جلهود
الرئي�س يف حل الأزم���ة والتي �أ�سهمت
يوم �أم�س الأحد  2012 /11 /16بدخول
كال من �إقليم كرد�ستان العراق واحلكومة
املركزية يف هدنة �إعالمية من اجل ف�سح
املجال للحوار ال�سيا�سي بحل امل�شكلة.

ا�ضراب للمعلمني يف طوزخورماتو بعد خطف وحرق اثنني من زمالئهم

العنف يهدم منازل الرتكمان وال�شبك يف كركوك ونينوى
والقاعدة ت�ستعر�ض يف الرطبة
اجتاحت موجة عنيفة من اعمال العنف مناطق متفرقة من و�سط و�شمال البالد ام�س االثنين ،فبينما قام م�سلحو القاعدة بق�صف مناطق
غربي الرمادي اعقبوها با�ستعرا�ض وتجوال في منطقة الرطبة ،ادت تفجيرات في �ساعة مبكرة من ال�صباح الى هدم ع�شرات المنازل
للتركمان وال�شبك في طوزخورماتو وبرطلة ،و�سط ا�ستنكار �سيا�سي وا�سع ودعوة الى عدم االن�شغال بالخالف عن اولويات �ضبط االمن.
و�أكد قائممقام ق�ضاء طوز خورماتو �شالل عبدول في حديث �إلى (المدى بر�س) �إن "�سيارتين مفخختين انفجرتا في ال�ساعة ال�ساد�سة و45
دقيقة �صباحا ،في حي �أورطه ال�سكني و�سط ق�ضاء طوز خورماتو ،الذي ت�سكنه �أغلبية من التركمان ،مما �أ�سفر عن مقتل خم�سة �أ�شخا�ص
بينهم ثالثة �أطفال و�إ�صابة � 26آخرين بجروح متفاوتة وتدمير نحو  20منزال".
 بغداد  /م�ؤيد الطيب – املدى
بر�س
و�أ�ضاف عبدول �أن "املنطقة امل�ستهدفة
ك��ان��ت طينية وخ��ال��ي��ة م��ن �أي تواجد
ام��ن��ي ،وه��و م��ا ي���ؤك��د على �أن العملية
كانت ت�ستهدف املواطنني فقط وت�سعى
لإيقاع اكرب عدد ممكن من ال�ضحايا"،
م�شريا �إىل �أن "�أبناء الق�ضاء من كافة
ال��ق��وم��ي��ات ���ش��ارك��وا يف انت�شال جثث
ال�����ض��ح��اي��ا و�إ����س���ع���اف اجل���رح���ى وهو
دليل على متا�سكهم �أم��ام �أي حماوالت
ت�ستهدف �إ�شعال الفتنة".
اىل ذل����ك ح��م��ل �أع�������ض���اء ت��رك��م��ان من
جمل�س حمافظة كركوك ،قوات اجلي�ش
والبي�شمركة ال��ت��ده��ور الأم��ن��ي الذي
���ش��ه��دت��ه ك���رك���وك وط���وزخ���ورم���ات���و،
م����ؤك���دي���ن �أن اجل���ه���د اال���س��ت��خ��ب��اري
للحكومة املركزية يف كركوك "معدوم"،
يف حني �أ�شارت جلنة النزاهة باملجل�س
�أن معلمي املحافظة �أعلنوا �إ�ضرابهم عن
العمل على خلفية حرق معلمني اختطفا
يوم االحد.
وب�ي�ن حم��اف��ظ ك��رك��وك �أن "الإرهاب"

غ�ير �أ���س��ل��وب��ه بالهجمات م�����ش��ددا على
ان املحافظة حتتاج �إىل بناء "خندق"
لتح�صينها.
واعترب النائب عن اجلبهة الرتكمانية
�أر���ش��د ال�صاحلي الهجمات التي طالت
ق�����ض��اء ط���وزخ���ورم���ات���و وم��ن��اط��ق من
ك��رك��وك �إن��ه��ا اع���ت���داءات ���ض��د املكون
ال�ترك��م��اين وال��غ��ر���ض منها تهجريهم،
وا�صف ًا تلك الهجمات بـ"املمنهجة" �ضد
الرتكمانيني.
و�أك��د ال�صاحلي يف ت�صريح لـ"املدى"
�إن "ما ح�����ص��ل م����ن ه���ج���م���ات على
طوزخورماتو وهجوم بقذائف الهاون
و����ص���واري���خ ال��ك��ات��ي��و���ش��ا ع��ل��ى ناحية
تازه الرتكمانية هو ا�ستهداف للمكون
الرتكماين من �أجل تهجريه من مناطقه،
بالإ�ضافة �إىل الت�صرف الوح�شي يف
خطف معلمني من قرية الزركاطة التي
تقع م�س�ؤوليتها الأم��ن��ي��ة بيد الفرقة
 ،12واللذين مت حرقهما لإرهاب �أهايل
املنطقة الرتكمانيني.
و�أ�ضاف ال�صاحلي �إن "الهجمات التي
طالت تلك املناطق كانت ممنهجة وذات
طابع �سيا�سي ،والذين خططوا لها هم

�أنف�سهم من خططوا لهجرة امل�سيحيني
من البالد ،وال�شك يف �إن تلك الهجمات
ُمعدة ب�شكل مدرو�س وممنهج حيث بلغ
عدد املنازل املهدمة للمكون الرتكماين
 150منز ًال بدون �أي تدخل من احلكومة
�أو تعوي�ض لأهايل تلك املنازل".
اىل ذل���ك ات��ه��م مم��ث��ل ك��وت��ا ال�شبك يف
جمل�س حمافظة نينوى ق�صي عبا�س،
"تنظيم ال���ق���اع���دة ب���ال���وق���وف وراء
ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ت�ستهدف ال�شبك يف
نينوى" ،وحمل �أي�ضا حكومة الإقليم
"م�س�ؤولية ا�ستهداف املناطق ال�شبكية
ب�سبب ما عدّه "�إخفاق البي�شمركة".
وق��ال عبا�س �إن "�سكان قرية املوفقية
يف ناحية برطلة  30،كم �شرق املو�صل،
ا�ستيقظوا على انفجار �سيارة مفخخة
راح �ضحيتها �سبعة �شهداء و 15جريحا
م��ن �أب��ن��اء ال�شبك و�أن م��ن��ازل �سكنية
هدمت على ع��وائ��ل كانت نائمة بينهم
ن�ساء و�أطفال".
ويف ال�����س��ي��اق نف�سه �أف����اد م�����ص��در يف
ال�����ش��رط��ة� ،أم�����س االث��ن�ين ،ب����أن تنظيم
ال��ق��اع��دة ا���س��ت��ع��ر���ض ع����ددا م��ن قواته
يف ق�����ض��اء ال��رط��ب��ة ،فيما ل��ف��ت �إىل ان

اال���س��ت��ع��را���ض �أث���ار ال��رع��ب يف نفو�س
العديد من �أهايل الق�ضاء.
وقال امل�صدر يف حديث لـ(املدى بر�س)
�إن "نحو  30عن�صرا من تنظيم القاعدة
ي�ستقلون نحو ع�شر �سيارات رباعية
الدفع نظموا ا�ستعرا�ضا ع�سكريا قبل
ظهر االثنني على طريق عام يبعد نحو
 10كلم �إىل ال��غ��رب م��ن مدينة الرطبة
رفعوا �أ�سلحتهم و�أعالم التنظيم".
و�أو���ض��ح �أن "ه�ؤالء العنا�صر على ما
ي��ب��دو ك��ان��وا �أط��ل��ق��وا واب�ل�ا م��ن قذائف
ال��ه��اون ع��ل��ى م��دي��ن��ة ال��رط��ب��ة �أدت �إىل
مقتل و�إ�صابة نحو ع�شرة �أ�شخا�ص"،
مبينا انهم "ا�ستغلوا ان�شغال القوات
الأمنية يف �إ�سعاف املواطنني وقاموا
باال�ستعرا�ض الذي �شوهد من قبل عدد
من الرعاة و�أهايل املنطقة".
ويف ب���غ���داد �أف�����اد م�����ص��در يف وزارة
الداخلية العراقية ،ب�أن نحو � 50شخ�صا
على الأق���ل �سقطوا ب�ين قتيل وجريح
بتفجري �سيارة مفخخة داخ��ل معر�ض
لبيع ال�سيارات �شمايل غرب بغداد.
وق����ال امل�����ص��در �إن "�سيارة مفخخة
تركها جمهول داخ��ل معر�ض امل�صطفى

لل�سيارات انفجرت ،يف حي الدولعي
مبنطقة احل��ري��ة� ،شمايل غ��رب بغداد،
مما �أ�سفر عن مقتل �شخ�صني و�إ�صابة
� 14آخرين بجروح متفاوتة واحرتاق
ع��دد م��ن ال�سيارات" ،مرجحا ارتفاع
ح�����ص��ي��ل��ة ال�����ض��ح��اي��ا "ب�سبب �شدة
التفجري" .و�شهدت بغداد ،اليوم ،مقتل
م��دن��ي�ين و�إ���ص��اب��ة � 11آخ���ري���ن تفجري
�سيارة مفخخة يف �ساحة عقبة بن نافع
مبنطقة الكرادة ،و�سط بغداد.
اىل ذلك �أكدت النائب عن �إئتالف العراقية
مي�سون الدملوجي �إن "ال عالقة للقوات
االمنية يف املناطق املتنازع عليها يف
حفظ الأم���ن ،لأنها من�شغلة يف ق�ضايا
�سيا�سية مفتعلة من قبل احلكومة ولن
ت��ت��دخ��ل يف �أي �أم����ر ي��خ�����ص �أم����ن تلك
امل��ن��اط��ق الن دوره���ا �أ���ص��ب��ح الت�صعيد
الع�سكري ولي�س حماية املواطنني".
و�أو����ض���ح���ت ال��دم��ل��وج��ي يف ت�صريح
لـ"املدى" �إن "الأمور ال تب�شر بخري وال
نالحظ �أي �إبتعاد عن ال�صراع الداخلي
بني مكونات العملية ال�سيا�سية فيما نرى
تنظيم القاعدة ي�سيطر على تلك املناطق
بدون �أي تدخل من قبل اجلي�ش".

نواب الو�سط واجلنوب يرف�ضون مترير املوازنة احتجاجا على ح�ص�ص حمافظاتهم

نينوى :الت�صريحات املن�سوبة لرئي�س الوزراء خطرة

املالية الربملانية :املحكمة متنعنا عن زيادة رواتب املتقاعدين
�إال مبوافقة احلكومة

�أثيل النجيفي :على املالكي �إثبات عدم
�صحة ت�صريحات فخري كرمي

 بغداد  /حممد �صباح
اك����دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة يف جمل�س
ال����ن����واب ،ام�������س االث���ن�ي�ن ،وج���ود
مالحظات مهمة حول م�سودة قانون
امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ،ون��ف��ى اع�ضاء
اللجنة ان تكون املوازنة قد ت�ضمنت
خم�ص�صات جديدة للمتقاعدين ،الن
املحكمة االحت��ادي��ة متنع الربملان
من اج��راء اية ا�ضافة على املوازنة
اال ع��ن ط��ري��ق امل��ن��اق��ل��ة يف اب���واب
ال�صرف ومبوافقة احلكومة.
ي����أت���ي ه���ذا يف وق���ت ط��ال��ب ن���واب
حمافظات الو�سط واجلنوب بزيادة
خم�����ص�����ص��ات حم��اف��ظ��ات��ه��م ك�شرط
للت�صويت على موازنة .2013
وكانت كتل نيابية اكدت ،يف احاديث
�سابقة لـ "املدى" ،وجود اتفاق حول
رفع احلد االدنى لرواتب املتقاعدين
ت��ت�راوح ب�ين  500 – 400دينار
�شهريا ،مرجحة ان يتم اقرار قانون
التقاعد ال��ع��ام يف ف�ترة ال تتجاوز
الربع االول من عام .2013
وع��ن اب��رز املالحظات التي تبديها
الكتل الربملانية على موازنة ،2013
ي��ق��ول ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ،النائب عن
دولة القانون ورئي�س اللجنة املالية
النيابية ،ان "الكتل النيابية لديها
الكثري من املالحظات على املوازنة
العامة منها ما يتعلق بتخ�صي�صات
املحافظات ورواتب املتقاعدين".
وك��ان��ت احلكومة العراقية اعلنت

يف ت�شرين االول املا�ضي م�صادقتها
على املوازنة االحتادية لعام 2013
مببلغ اجمايل ق��دره  138تريليون
دينار.
وي�����ض��ي��ف ال��ع��ب��ادي ،يف ح��دي��ث لـ
"املدى" ام�س حول زي��ادة رواتب
املتقاعدين" ،مل حت�سم ق�ضية رواتب
املتقاعدين ،ونحن ننتظر و�صول
قانون الت�أمني االجتماعي وقانون
التقاعد اللذين م��ا زاال يف �شورى
الدولة".
وي�ؤكد العبادي ان "اللجنة املالية ال
ت�ستطيع فعل اي �شيء حاليا لزيادة
روات��ب املتقاعدين الننا حمكومون
ب��ال��وق��ت وامل����وازن����ة ع��ل��ى اب����واب
االقرار" ،مت�سائال "كيف لنا زيادة
رواتب املتقاعدين واليوجد قانون
ينظم هذه العملية؟".
وي��ل��ف��ت اىل ان "املالية النيابية
حت��اول ايجاد �آلية معينة الن�صاف
املتقاعدين ولو ب�شكل م�ؤقت حلني
ت�شريع القانون كاال�ستمرار بنظام
املنح" ،الف���ت���ا اىل ان "املحكمة
االحتادية متنع الربملان من اجراء
اي���ة ا���ض��اف��ة ع��ل��ى امل���وازن���ة اال عن
طريق املناقلة يف اب���واب ال�صرف
ومبوافقة احلكومة".
وتابع اي�ضا "هناك مطالبات تدعو
ل��ت��وزي��ع امل��وازن��ة على املحافظات
ع���ل���ى ا����س���ا����س ال���ث���ق���ل ال�����س��ك��اين
والبطاقة التموينية" ،م�شريا اىل ان
"نواب حمافظات الو�سط واجلنوب

هددوا باالمتناع عن الت�صويت على
املوازنة ما مل تتم زيادة خم�ص�صات
حمافظاتهم".
وميتلك العراق  4قوانني للتقاعد،
لرئا�سات الثالث وموظفي الداخلية
والدفاع باال�ضافة اىل باقي وزارات
الدولة ،وت�تراوح فروقات التقاعد
ب�ين  150ال��ف دي��ن��ار و 10ماليني
دينار .كما مييز قانون التقاعد بني
املتقاعدين قبل  2003وما بعدها.
وكانت تظاهرة ملئات املتقاعدين يف
عدد من حمافظات العراق ،خرجت
اجلمعة املا�ضية ،طالبت باال�سراع
باقرار قانون التقاعد.
ب����دوره����ا ،ت����رى ال��ن��ائ��ب��ة م��اج��دة
التميمي ،ع�ضو اللجنة املالية عن

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

متقاعدون�( ..أر�شيف)
كتلة االح����رار ،ان "زيادة روات��ب
امل��ت��ق��اع��دي��ن حت���ت���اج اىل درا����س���ة
م�ستفي�ضة مل��ع��رف��ة ع��دده��م املبالغ
املالية التي تخ�ص�ص لهم" ،وتو�ضح
التميمي ،يف لقاء مع"املدى" ام�س،
ان "قانون التقاعد مت ار�ساله من
دائ��رة التقاعد اىل جمل�س الوزراء
ال����ذي ب����دوره ار���س��ل��ه اىل �شورى
ال����دول����ة ل��ك��ن��ه مل ي�����ص��ل ملجل�س
النواب" .ونفت ع�ضو اللجنة املالية
ان "تكون هناك تخ�صي�صات مالية
للمتقاعدين ل��ي��ك��ون احل���د االدن���ى
لرواتبهم  400ال��ف دينار" ،لكنها
ا�ستدركت بالقول ان "اللجنة املالية
جادة لزيادة رواتب املتقاعدين".
ورجحت النائب عن كتلة االحرار

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

 بغداد/املدى

ان "ير�سل ���ش��ورى ال��دول��ة قانون
التقاعد اىل الربملان مطلع اال�سبوع
املقبل".
وح����ول ال�����س��ل��ف احل��ك��وم��ي��ة التي
تت�ضمن م�سودة موازنة  2013بندا
يدعو الطفائها ،قالت التميمي "هناك
�سلف �صرفت ب�شكل غ�ير قانوين
بلغت  5ت��رل��ي��ون دي���ن���ار ،واخ���رى
�صرفت مب�ستندات قانونية و�صلت
اىل  53ترليون دينار" ،م�شرية اىل
ان "اطفاء الـ 5ترليون دينار حتتاج
اىل ت�شريع من جمل�س النواب".
ون��وه��ت ع�ضو اللجنة امل��ال��ي��ة اىل
"وجود مبالغ مت �صرفها يف االعوام
املا�ضية النعرف وجه �صرفها ،ك�أخذ
احد املحافظني ملنح مالية امريكية
مل ي��ت��م ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا يف ال�سجالت
الر�سمية" ،م�ضيفة "وهناك مبالغ
اخذت بق�صد ،واخرى اخذت ب�شكل
غ�ي�ر م��ت��ع��م��د مم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه وج���ود
ف��روق��ات م��ال��ي��ة ك��ب�يرة حت��ت��اج اىل
وق���ت ك��ب�ير الع�����ادة ت�سجيلها يف
ال�سجالت الر�سمية".
وك�شفت التميمي عن "ت�شكيل جلنة
م�صغرة برئا�سة م�ساعد االمني العام
ملجل�س الوزراء وبع�ضوية وزارات
املالية والتخطيط �ستقوم بالتحقيق
م���ع ك���ل ال��������وزارات مل��ع��رف��ة حجم
ال�سلف احلكومية واملبالغ االخرى
غري امل�سجلة" ،ورجحت ان "حتتاج
هذه اللجنة اىل عمل ي�ستغرق ثالث
�سنوات لالنتهاء من اعمالها".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

ط��ال��ب حم��اف��ظ ن��ي��ن��وى اث��ي��ل ال��ن��ج��ي��ف��ي رئي�س
ال����وزراء ن��وري املالكي باتخاذ خ��ط��وات عملية
تن�صف حمافظته وتثبت عملي ًا ادع���اءات مكتبه
بعدم �صحة ما ك�شفه رئي�س حترير "املدى" فخري
كرمي.
وق��ال النجيفي يف بيان ان "املقال ال��ذي ن�شره
ف��خ��ري ك��رمي وت�ضمن حديثا ن�سبه اىل نوري
املالكي ،ك�لام يف غاية اخلطورة" ،وا���ض��اف ان
"فخري ك��رمي رج��ل له تاريخ �سيا�سي وثقايف
طويل وكل كلمة يقولها ت�ؤخذ على حممل اجلد".
ور�أى النجيفي ان " ن��وري املالكي يتقلد �أهم
من�صب يف الدولة العراقية ولهذا ف�إننا ننتظر من
املالكي خطوات عملية تن�صف حمافظة نينوى
وت��ث��ب��ت عمليا ع���دم ���ص��ح��ة ت�����ص��ري��ح��ات فخري
كرمي".
وك���ان رئ��ي�����س حت��ري��ر امل���دى ق��د ك�شف يف مقال
افتتاحي ل��ه اال���س��ب��وع املا�ضي ان املالكي ابلغ
رئي�س اجلمهورية جالل طالباين خالل املفاو�ضات
لت�شكيل احلكومة احلالية بـ "ان علينا ان نعمل مع ًا
المتداد اقليم كرد�ستان لي�ضم حمافظة نينوى،!.
الن ه���ؤالء  -ويعني بهم �أه��ل املو�صل احلدباء
 هم �أع��داء لنا ،و�سيظلون رغ��م كل �شيء �سنةوقوجمية عربان ،وملج�أ للبعث واملت�آمرين على
حكمنا!".من ناحيته ع�� ّد املتحدث با�سم حكومة
حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى ال��ت�����ص��ري��ح��ات امل��ن�����س��وب��ة اىل
املالكي حول ابناء حمافظته بالـ"خطرة واملثرية
لال�ستغراب وخميبة للآمال" ،مبينا ان الفعاليات
اجلماهريية والع�شائر يف نينوى لديها ت�سا�ؤالت
حول تلك الت�صريحات.
وقال املتحدث با�سم احلكومة املحلية يف نينوى

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

املدير الفني

خالد خ�ضري

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

قحطان �سامي يف بيان �صحفي ان "الت�صريح
املن�سوب لرئي�س ال���وزراء ال�سيد ن��وري املالكي
حول ابناء حمافظة نينوى ،اثار ا�ستغرابنا ب�شدة
ونعده خطرا".وا�ضاف "اذا كان ما ورد يف املقال
االفتتاحي لفخري كرمي يف جريدة املدى �صادقا،
فانه يبدو لنا (الت�صريح) خطرا باجتاه املعنى فيما
ذهب اليه ال�سيد رئي�س ال��وزراء باعتباره ممثال
لكل ال��ع��راق بكل طوائفه واطيافه" ،وت��اب��ع "ال
ميكن ان ي�صدر هكذا ت�صريح عن رئي�س حكومة
تعنى حاليا بالدميقراطية وت�سعى لبناء عراق
موحد ي�ضم كافة االطياف واملكونات واالقليات".
واو�ضح املتحدث "قد نذهب بعيدا اذا ما قلنا ان
ه��ذا الت�صريح يتج�سد يف عمليات االعتقاالت
الع�شوائية واالح��ك��ام الظاملة التي ت�صدر بحق
كافة املعتقلني وم��ن خ�لال حماكم ف��وري��ة بدون
الرجوع لتفا�صيل املحاكمات".
وا�ضاف "ال بد من اال�شارة اي�ض ًا اىل عدم التوازن
احلقيقي يف ال��ق��ب��والت الب��ن��اء حمافظة نينوى
�سواء يف الدرا�سات العليا خارج العراق او يف
الكليات الع�سكرية وال��ق��وة اجلوية وم��ا �شابه،
وهذا الت�صريح قد يعود بنا اىل هذه املمار�سات
بحيث قد تبدو لنا �صادقة".
وق��ال �سامي اي�ضا "كنا نامل من ال�سيد رئي�س
ال���وزراء خ�لال زي��ارت��ه ملحافظة نينوى الكثري،
لكن مل جند �شيئا مما يدلل على ان هناك غايات".
وا���ض��اف ان "ال�سنـّة لي�سوا فقط يف حمافظة
نينوى وامنا اقليم كرد�ستان اي�ضا �سني ،واالنبار
و�صالح الدين وغريها وي�شكلون اكرث من ن�صف
العراق".وتابع "الكل هنا يت�ساءل هل نحن جزء
من العراق ام ال  ،كنا ن�أمل الكثري من ال�سيد رئي�س
ال���وزراء اال ان ه��ذا الت�صريح ي�شكل خيبة امل
لنا".
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ٌ
دول ُتحتل
ان بين ال�شك واليقين ،في ال�سيا�سة،
وب�شر ُتغ ّيبهم ال�سجون والمنافي
و�شعوب ُتقهر
ٌ
ٌ
واق��وام ُيحرمون من حق اع�لان الن�سب والهوية
ٌ
وحق تقرير الم�صير .وقد عا�ش م�سعود بارزاني
�صباه ،وهو ي�شب ،كما عا�شت القيادات االخرى
للحركة القومية الكردية وه��و يتعر�ض لغدر
واتفاقات
"اليقين ال�سيا�سي" الذي اتخذ �صيغ عهود
ٍ
مبرمة مع الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة،
تحولت في التطبيق العملي الى كمائن وحروب

متى تتوقف �شكوك م�سعود بارزاين وريبته من "املركز"..؟

�إب����ادة وت�صفيات ج�سدية واع���دام���ات لالهل
والمنا�ضلين.
وك��ان ممكن ًا ان ي�شكل التحول ال��ذي ج��رى في
الو�ضع ال�سيا�سي بعد  ٢٠٠٣نقطة تحول اي�ض ًا في
يقين ال�شعب الكردي ،تطرد من ذاكرته ال�شكوك
من " الغدر" المالزم لعهود واتفاقات الحكام الجدد،
وتزيح من ال��ذاك��رة الجمعية للكرد وقيادتهم
كمائن الغدر والترب�ص والتن�صل عن العهود.
 فخري كرمي

()3

خطوة اىل الوراء ال�سرتجاع تقاليد العمل الدميقراطي العراقي
بدال عن امل�شهد الطائفي

لكن اجها�ض التحول وتكري�س اليقني يف
احلياة ال�سيا�سية ،وحفظ احلقوق وحماية
الد�ستور ،و�ضمان تطبيق ما هو مُلز ٌم فيه
لكل املكونات ولل�شعب الكردي خا�صة ،مل
خلل عر�ضي يف طبيعة تكوين
يكن جمرد ٍ
ال�سلطة احلاكمة التي �أعيد انتاجها بدعم
كرد�ستاين فح�سب ،بل " لليقني " االمياين،
امل�ع��زول ع��ن درو���س التجربة التاريخية
ل�ل�ق�ي��ادة الكرد�ستانية ال�ت��ي و��ض�ع��ت كل
اوراقها وثقتها بال حتفظ يف �سلة قيادات
طاحمة ومغامرة ر�أت يف رموزها حلفاء،
ي �� �ص��دون ع��ن ال� �ك ��رد ،ك �م��ا االخ � ��رون من
ال�شعب العراقي ،الظلم التاريخي واحليف
ال��ذي حلق بهم ،وتت�شارك قاعدتهم معهم
ج�م�ي�ع� ًا يف م �ق��اوم��ة ال �ظ �ل��م ،متنا�سني
ال��ف��رق اجل ��وه ��ري ب�ي�ن ج �م��وع ال�شيعة
الذين يجمعهم مع الكرد وال�سنة العرب
وامل�ك��ون��ات االخ ��رى م�ظ��امل الدكتاتورية
واال�ستبداد والقهر القومي ،وبني القيادات
التي قد ت�سوقها االهواء واغراءات ال�سلطة
وم �ب��اذل �ه��ا ب �ع �ي��د ًا ع��ن امل��ب��ادئ وم�صالح
النا�س ،وتنحرف حتى عن ميول وم�صالح
قاعدتها " ال�شيعية " التي تدعي متثيلها يف

حني متار�س معها نف�س االعيب االنظمة
ال��دك�ت��ات��وري��ة ،كما يفعل ذل��ك بامتياز ال
يح�سد عليه امل��ال�ك��ي وره �ط��ه وحا�شيته
املف�سدة .ولو انتبهت القيادة الكرد�ستانية،
ومنها م�سعود بارزاين ،اىل ما متليه عليها
التجربة التاريخية ،الدرك ��وا ان حماية
مكا�سب الكرد وكرد�ستان كانت وما زالت
نظام
ج ��زء ًا ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن اق��ام��ة ��ص��روح ٍ
دمي�ق��راط��ي م�ك�ين ،وم��ن حت�صني م�صالح
العراقيني جميع ًا ،ولأوىل املفاو�ضون
الكرد اهتمام ًا ا�ستثنائيا ،وبامعان ،لكل
جانب من اجلوانب الد�ستورية واحلقوقية
عند البحث يف ذلك يف املراحل االوىل من
ت�أ�سي�س اجلمهورية الثالثة بعد .٢٠٠٣
لقد �أه�م��ل امل�شرعون جميع ًا مب��ا يف ذلك
اطراف اال�سالم ال�سيا�سي ال�سنة وال�شيعة،
وعلى اخل�صو�ص الكرد ،العناية بديباجة
الد�ستور واملبادئ التي تقل�ص من هام�ش
االن� �ح ��راف ع��ن ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وم���رروا
تركيبات ت�شكل حام ًال للتفرد حني كر�سوا
ك ��ل ال �� �س �ل �ط��ات ب �ي��د جم �ل ����س ال � � ��وزراء،
متوهمني ان الن�ص على �صالحية جمل�س
الوزراء يعيق اي حماولة لرئي�س املجل�س

اي�� ًا ك��ان ه��و وك��ان��ت م���ش��ارب��ه ،بالتجاوز
وال�سيطرة على ال�سلطة ال�سيا�سية بال
م��رد .وق��د ت�ه��اون ال�ك��رد اك�ثر م��ن غريهم،
متلب�سني بامليل املفرط للنزوع االنعزايل،
بانطالقهم من وهم "ما يهم بغداد لن ي�ؤثر
يف خيارات وواقع كرد�ستان " ،وكما لو ان
حقوال د�ستورية بعينها من "ح�صة ال�شيعة
" وحقوال اخ��رى من " ح�صة ال�سنة "،
وهكذا تداعي بنيان الد�ستور وما متخ�ض
عنه من واق� ٍ�ع مرير .وقد ن�سي امل�شرعون
ٌ
ا�سقاط
من غري ملوك الطوائف ،و"ك�أن ذلك
ملخزون الالوعي" ان الدولة العراقية البد
ان تنتقل من املحا�ص�صة التي ا�ستمر�ؤوها،
ع�بر مرحلة حت��ول ي�ج��ري الن�ص عليها،
نحو افاق الدولة املدنية واملواطنة احلرة
وال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �ت��داول �ي��ة ،وال ب��د من
حتريرها م��ن ا�سر املحا�ص�صة الذميمة،
والتوازنات املخلة والتحكم بارادة القاعدة
ال�شعبية.
واذا اخذنا بنظر االعتبار ارادة القواعد
ال�شعبية " ال�شيعية " على �سبيل املثال،
وهي ت�شكل اكرثية ال�سكان ،فان موقعها
القيادي يف ال��دول��ة ،كمواطنني مت�ساوي

احلقوق� ،سيظل حمفوظ ًا دون حاجة اىل
ا�سوار وحت�صينات د�ستورية او قوالب
ق��ان��ون�ي��ة ،ل�ك��ن التعبري ع��ن ه��ذه االرادة
جم�سدة يف حكومة� ،أغلبية كانت او �شراكة،
حتتاج اىل �ضمانات حتفظ للقواعد نف�سها
وحلريات افرادها وحقوقهم الدميقراطية،
وحتول دون طغيان ال�سلطان� ،شيعي ًا كان
او �سني ًا ،عربي ًا او تركماني ًا او كردي ًا ،على
ارادتهم وم�صاحلهم وم�ستقبل بالدهم.
ان م���س�ع��ود ب� ��ارزاين اذ ي�ح��اج��ج اليوم
منتقديه� ،إذ ي��رون يف مواقفه ما ينم عن
ال�شكوك وال�غ�ل��واء ،ي��ورد م��ا يتجلى من
خطر نهو�ض �شوفينية جديدة ت�ستهدف
اقليم كرد�ستان ومكا�سب ال�شعب الكردي،
وي�ضع ال�سلوك املغامر للمالكي وعنجهيته
احلربية وغطر�سته يف �سياق ما تعر�ض له
ال�شعب الكردي ط��وال تاريخه ،م�ستذكر ًا
ال�ي�ق�ين ال ��ذي ت �ه��اوى ام ��ام ه��ول م��ا جاء
ب��ه م��ن ك� ��وارث وم���ص��ائ��ب ج�ل��ل م��ن قبل
احلكام ال�شوفينيني الطغاة ،لكن الواقع
وامل�س�ؤولية تفر�ض عليه ان ي�ستدرك ويرى
يف ناقو�س اخلطر التحذيري هذا ،ا�ستهداف ًا
للم�صالح الوطنية العليا للعراق وتطاو ًال

�صورة ار�شيفية ملجل�س احلكم ال�سابق.
على الد�ستور والدميقراطية امل�ستندة عليه
مما يتطلب عم ًال عراقي ًا بامتياز ويف بيئة
وخطاب �سيا�سي عراقي �شديد احل�سا�سية
مب�ضامينه ومفرداته واهدافه.
و�إذ يدق املالكي ناقو�س احلرب " العربية
ال �ك��ردي��ة " ،ف��ان ه��ذا ال�ن��اق��و���س امن��ا هو
ن��ذي��ر ب��االج�ه��از على العملية ال�سيا�سية
الدميقراطية وت�صفية مكوناتها ومكا�سبها،
من خ�لال التفرد بكل ط��رف ب��دء ًا باالقليم
وم� � � ��رور ًا ب ��االخ ��ري ��ن ،وه � ��ذا دي � ��دن كل
دكتاتورية ومقتلها.
ان العودة اىل بغداد واحياء تقاليد العمل
امل�شرتك مع القوى الدميقراطية وجميع
االط ��راف واالح���زاب ومنظمات املجتمع
امل��دين وال�شخ�صيات الوطنية واملثقفني
واو�ساط الر�أي العام العراقي ،هو الكفيل
ب��درء املخاطر الكامنة املحدقة مب�صالح
ال�شعب الكردي ،وقبل ذلك مب�صالح جميع
العراقيني وم�ستقبلهم.
ولن تكون هذه العودة جمدية دون اعادة
ال �ن �ظ��ر ب ��اخل ��راب امل�ج�ت�م�ع��ي والثقايف
وال���س�ي��ا��س��ي ال ��ذي تت�سبب ب�ه��ا �سيا�سة
املحا�ص�صة الطائفية وادرانها املقيتة.
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عالم آخر

� سرمد الطائي

حني ي�صمت "حي التنك"
حتل "نهاية العامل"
قبل ان اح��اول فهم ن�صيحة يتلقاها النا�شطون وال�صحفيون يف
العراق اليوم والتي تدعوهم للحذر ،واعود اىل تاريخ نعرفه جميعا،
اردت ان ا�شري باخت�صار اىل ان ان�صار زعيم ائتالف دولة القانون
م�صابون باحباط �شديد ،من ادائ��ه االعالمي ال�ضعيف ،ومن �صمت
فريقه و�ضعف حجته ،وم��ن �ضعف م�ستوى ا�صحاب القلم الذين
يذودون عنه اليوم.
رجل طيب يحب املالكي ومن ا�شد ان�صاره كتب يف مدونته نداء اىل
"دولة رئي�س الوزراء" مفاده :ان ع�شرات ال�سيوف م�شهورة يف
وجهك ،وع�شرات االقالم تنهمك يف نقدك ،بينما ال يوجد ناطق با�سم
احلكومة ليو�ضح ،وهناك م�ست�شارون ف�شلوا يف الدفاع عن مواقفك.
رجل طيب ثان يعلق على الرجل الطيب االول وكالهما حمب للمالكي،
قائال :ن��واب دول��ة القانون انف�سهم يتخبطون وب�لا �أل�سن .بل هم
يتورطون يف م�آزق ال حاجة لها .مرة مع مرجعية النجف ،واخرى مع
مراكز القوى امل�ؤثرة يف البالد.
ويف الوقت نف�سه تقول اخبار ا�صدقائنا داخ��ل "بيت االمارة" ان
العديد من عنا�صر فريق املالكي �صامتون النهم غري مقتنعني بامكانية
ك�سب اجلولة هذه املرة بهذا اال�سلوب .وانه �صار وحده اكرث من اي
وقت م�ضى .ال االجتماعات املكثفة كال�سابق وال النقا�شات ال�ساخنة
ك�سالف االيام.
ان ن��واب املالكي وفريقه لي�سوا بال ل�سان ،لكنهم غري مقتنعني ب�أن
فريق امل��ال��دي��ف ميكن ان يبقى متقدما على هولندا ف�ترة طويلة.
وح�ين متكن ال���ص��در وال�ع��راق�ي��ة وال�ك��رد��س�ت��اين م��ن مت��ري��ر قانون
جمل�س الق�ضاء االعلى ،مل يجد ان�صار املالكي �سوى ال�صراخ و�سيلة
للرد .احلجة ت�ضعف يوما بعد اخر ،والعراق يثبت ان واقع التعدد
ال�سيا�سي ال ميكن القفز عليه .وان الرجل دخل مباراة اكرب من كل
املقا�سات املحلية واالقليمية .وبدل ان يبد�أ مراجعة للخطط املت�سرعة
ف�إنه يغلق الهواتف وي�سد االذنني وي�سلب من فريقه قناعتهم ال�سابقة
ب�شرعيته.
الن�صائح تتواىل يل وللزمالء بلزوم احلذر وال�صمت .ا�س�أل والدي
وه��و اح��د النا�صحني :جيلك ح��اول االع�ترا���ض على اال�ستبداد ،ثم
انق�سم بني مذبوح ومنفي و�صامت .فبعد ارتفاع م�ستوى الق�سوة،
قرر معظم العراقيني ان ي�صمتوا ،لعل غ�ضب الزعيم يرتاجع ولعله
يهد�أ ولعل احلكمة تت�سلل اىل روح��ه .لكنه ظل ي�صحو كل �صباح
ليجد ان زعيم اليابان �سعيد مبنجز ل�شركة �سوين .وزعيم امريكا
�سعيد مبنجز و�صول اىل املريخ .وزعيم الكويت اي�ضا فرحان ب�أبراج
وناطحات �سحاب .بينما لي�س لدى زعيمنا ما يفرحه اذ عليه ان ي�صرب
طويال ليحظى مبنجز كبري يف التنمية والبناء.
ظل الزعيم يبحث عن ح��ل ،وب��د�أ يخ�شى ان يبقى منتظرا حتقيق
امل�شاريع طويلة االم��د .من ق��ال ان متغريات ال��زم��ان �ستبقيه على
"العر�ش" وهو عر�ش يظل ي�شبه الكر�سي الهزاز املعر�ض لالنقالب،
كما عرب رئي�س التحرير اليوم ،ومن قال انه �سي�صمد زعيما حتى
جناح العراق يف �صناعة �سيارة ت�ضاهي املر�سيد�س او اخرتاع مكوك
ف�ضائي مثل �سيوز تي ام .٢
كان م�ستعجال ،وكان ال بد من منجز �سريع " يزلزل الدنيا" .اهلنا
�صامتون حذرون ب�أمل ان يكون �صمتهم �سببا لهدوء الزعيم .والزعيم
ال يهد�أ ،قلقا على الكر�سي الهزاز ،وقلقا على غياب املنجز .ا�ستيقظ
االهل ال�صامتون مرة فوجدوا البالد حترتق مع ايران .وا�ستيقظوا
ثانية فوجدوها حترتق قرب �ساحل الكويت .بعدها بقينا ن�ستيقظ
كل يوم لن�شم رائحة الف حريق ،واخر م�شهد كان لبيوت طينية يف
طوزخورماتو هدمها عنف التكفري وال�سيا�سات الفا�شلة.
ث��ورات اهلنا ك��ان ميكن لو ا�ستمرت ان ت�أتي باحلل .و�صمتهم مل
يهدئ جنون الزعيم .وهم ين�صحوننا بحب اليوم ،ان نكون �صامتني
مثلهم .ال لكي يهد�أ ال�سلطان ،بل ب�أمل ان ننجح يف البقاء احياء
خالل الكوارث التي حت�صل يوميا فوق ر�ؤو���س هذا ال�شعب االكرث
مظلومية يف املنطقة .والذي مل يعد يتذكر متى كانت اخر مرة حظي
فيها بالرخاء واال�ستقرار.
�صمتنا لن ي�ؤدي اىل نتيجة .و�صمت فريق املالكي الذي يجعل ان�صاره
ي�شعرون باالحباط ،وب�ضعف احلجة والدليل ،خالل ال�سجاالت مع
املعرت�ضني ،يحمل معاين كبرية.
للكالم يف هذا الزمن ثمن غال ،لكن لل�صمت ثمنا اغلى يحرق البلدان
ويخرب امل�صائر اللف �سنة اخرى .وال خيار �سوى ان ندخل الع�صر
اجلديد ب�شجاعة ،مت�سكا مبعايري الدولة احلديثة ،وبحثا عما تبقى
الوالدن��ا من حظ يف هذا التاريخ .واال ف�إن علينا ان نكون مثل اهل
حي التنك ال�سكني ببغداد ،فالفقراء امل�ساكني حتدثوا ل�صديقينا وائل
نعمة ومازن الزيدي تعليقا على كوكب املايا وا�ساطريه ،قائلني ،ان
اهايل حي التنك ينتظرون نهاية العامل بلهفة ،كحل وحيد لب�ؤ�سهم
االب��دي .لن ينتهي العامل اال حني ي�صمت اهل "حي التنك" الكبري..
عراقكم هذا.

نائب كردي يحذر من ازمة جديدة اذا طعن حلفاء احلكومة بالقانون

برملانيون :اقرار جمل�س الق�ضاء االعلى خطوة اوىل متنع تدخالت املالكي
و�سنعززه باملحكمة االحتادية
 بغداد  /اياد التميمي
اعتربت اللجنة القانونية يف جمل�س النواب،
ام ����س االث �ن�ين ،اق���رار ق��ان��ون جمل�س الق�ضاء
االعلى ،مطلع اال�سبوع احل��ايل ،واح��دا من اهم
اجن��ازات الربملان للدورة احلالية ،معتربة ذلك
ب"خطوة اوىل ملنع تدخالت املالكي" يف �سلطة
الق�ضاء وتعزيز ا�ستقاللها ،و�أكد نواب ان الكتل
�ستكمل ه��ذه اخلطوة وتعززها بعد ان اتفقت
على مترير قانون املحكمة االحتادية ملنع التفرد
بالق�ضاء.
يف ه� ��ذه االث� �ن���اء ح� ��ذر ن ��ائ ��ب ع ��ن التحالف
الكرد�ستاين من "ازمة كبرية" تهدد البلد فيما
اذا جنح ائتالف دولة القانون يف الطعن بقانون
جم�ل����س ال �ق �� �ض��اء ،ل�ك��ن دول���ة ال �ق��ان��ون ج��ددت
انتقاداتها لتمرير القانون م�ؤكدة انه اقر "بال
توافقات" وان تعديالته "�سيا�سية" .ويتهم
املالكي من قبل خ�صومه ب�أنه ا�س�س نفوذا كبريا
داخ��ل ال�سلطة الق�ضائية ،ويبدو ان اخل�صوم
ن�سقوا مواقفهم م�ؤخرا لي�صعبوا على املالكي
مهمة بناء نفوذ يف الق�ضاء ،وجنحوا عرب تعديل
القانون بالف�صل بني رئا�سة املحكمة االحتادية
وجمل�س الق�ضاء االعلى ،كي ال متنح رئا�ستهما
معا لرجل واح��د كمدحت املحمود ال��ذي ي�شغل

املن�صبني معا يف الوقت احلايل منذ  2003بامر
من احلاكم املدين االمريكي بول برمير.
ويف ت�صريح ل �ـ "املدى" ،ي�ق��ول ال�ن��ائ��ب خالد
� �ش��واين ،رئي�س اللجنة القانونية يف جمل�س
ال� �ن ��واب ،ان "جناح ال�ب�رمل��ان ب�ت�م��ري��ر قانون
جمل�س الق�ضاء االعلى من �ش�أنه حت�صني ال�سلطة
الق�ضائية من تدخالت احلكومة وال�سيا�سيني"،
معتربا ذل��ك "اخلطوة االوىل ل��وق��ف تدخالت
امل��ال �ك��ي وب�ع����ض امل�ت�ن�ف��ذي��ن يف ع�م��ل ال�سلطة
الق�ضائية".
وا� �ض��اف � �ش��واين "مترير ال�ق��ان��ون م��ن اهم
م��ا ق��ام ب��ه جمل�س ال �ن��واب على م��دى دورته
احلالية" ،م�شريا اىل ان "�صيغة القانون متنع
اي تدخل من قبل ال�سيا�سيني ،او االحزاب يف
عمل ال�سلطة الق�ضائية" .ولفت رئي�س اللجنة
القانونية اىل ان "اقرار قانون الق�ضاء االعلى
مل ي��رق لبع�ض املعرت�ضني ..وان��ا ا�سغرتب
من ائتالف دولة القانون واعرابهم عن القلق
من ت�سيي�س الق�ضاء كحجة ملعار�ضة اقرار
القانون ،رغم انهم انف�سهم متهمون بت�سيي�س
ال�سلطة الق�ضائية".
وحول م�صري قانون املحكمة االحتادية الذي
يتم الربط بينه وبني قانون الق�ضاء االعلى،
يقول النائب الكردي "هناك ارادة برملانية من

اجل مترير قانون االحتادية يف اجلل�سة املقبلة"،
كا�شفا عن "اتفاق �سيا�سي بني زعماء الكتل مبا
فيها دولة القانون ،يف اجتماع اخلمي�س املا�ضي،
على مترير االحتادية".
ويرى رئي�س اللجنة القانونية "انه ال مربر لعدم
مترير املحكمة االحت��ادي��ة بعد الت�صويت على
جمل�س الق�ضاء االعلى" ،وا�صفا اجلهات التي
تنوي ت�أخري اقرار املحكمة االحتادية بانها "تريد
تعطيل م�ؤ�س�سات الدولة ب�شكل عام".

وك��ان��ت م���س��ودة ال�ق��ان��ون تت�ضمن م��واد تن�ص
على اعتبار املحكمة االحتادية جزءا من جمل�س
الق�ضاء ليتوىل مهام ت�سمية رئي�س واع�ضاء
املحكمة التي تتوىل تف�سري مواد الد�ستور .ومت
مترير قانون الق�ضاء االعلى من دون هذه املادة
وبتعديالت اغ�ضبت املالكي.
وتن�ص امل��ادة الثالثة  /ثالثا  -خام�س ًا ،على ان
جمل�س الق�ضاء االعلى يتوىل :تر�شيح رئي�س
ون� ��واب ورئ �ي ����س و�أع �� �ض��اء حم�ك�م��ة التمييز

اللجنة القانونية الربملانية  ...ار�شيف

االحتادية ورئي�س االدعاء العام االحتادي ونائبه
ورئي�س هيئة اال� �ش��راف الق�ضائي االحتادية.
وت��ر��ش�ي��ح امل ��ؤه��ل للتعيني يف من�صب رئي�س
حمكمة اال�ستئناف االحتادية .وتر�شيح امل�ؤهلني
للتعيني ق���ض��اة و�أع �� �ض��اء االدع� ��اء ال �ع��ام وفق ًا
للقوانني .اىل ذلك ي�ؤكد النائب فرهاد اترو�شي،
ع�ضو التحالف الكرد�ستاين ،ان "ال رب��ط بني
قانون املحكمة االحتادية وقانون جمل�س الق�ضاء
االعلى" .وي�ضيف اترو�شي ،يف حديث لـ "املدى"
ام�س" ان "ائتالف دولة القانون الذي اعرت�ض
على قانون جمل�س الق�ضاء االعلى اب��دى دعمه
الق��رار القانون خ�لال االجتماعات املا�ضية ،اال
اننا فوجئنا بان�سحاب اع�ضائه خ�لال جل�سة
الت�صويت من دون تقدمي اي مربرات لذلك".
النائب ال�ب��ارز يف التحالف الكرد�ستاين ي�ؤكد
ان "توجهات الكتل يف الفرتة القادمة �ستن�صب
على مترير املحكمة االحتادية ملنع اي تفرد او
اي تدخل بعمل امل�ؤ�س�سة الق�ضائية التي حتاول
احلكومة ال�سيطرة عليها ب�أي طريقة".
وح��ذر االت��رو��ش��ي م��ن "وجود ازم��ة ج��دي��دة قد
تكون حا�ضرة ،يف حال مت نق�ض قانون جمل�س
الق�ضاء االعلى من قبل املحكمة االحتادية" ،نافيا
ب�شدة "وجود خروقات يف اقرار قانون الق�ضاء
االعلى ال يف الية الت�صويت وال يف فقراته".

ورغ��م االنتقادات ال�شديدة التي وجهها اع�ضاء
دولة القانون ملن �شارك يف اقرار قانون جمل�س
الق�ضاء االعلى اىل حد اعتباره "و�صمة عار يف
جبني الربملان" ،اال ان النائب عبا�س البياتي
ي�صف ال�ق��ان��ون ب��ان��ه "خطوة مهمة ال�ستقالل
الق�ضاء" .وي�ضيف ال�ب�ي��ات��ي ،يف مقابلة مع
"املدى" ام�س" ان "مترير قانون جمل�س الق�ضاء
االع �ل��ى خ�ط��وة مهمة نحو جعل الق�ضاء اكرث
ا�ستقاللية على الرغم من اعرتا�ضاتنا وعلى الرغم
من الفو�ضى التي �شهدتها جل�سة الت�صويت".
وي�ضيف ان "ائتالف دول ��ة ال �ق��ان��ون والكتل
االخ��رى ت�سعى دائما اىل جعل الق�ضاء �سلطة
م�ستقلة بقدر امل�ستطاع اال ان التدخالت ال�سيا�سية
حتول دون ذلك".
واتهم البياتي كتال مل ي�سمها بـ"حماولة الت�أثري
على عمل ال�سلطة الق�ضائية".
ولفت اىل ان وجود "كثري من املالحظات مل يتم
ح�سمها يف قانون جمل�س الق�ضاء االعلى" ،م�شريا
اىل ان "الكتل ا�صرت على متريره دون االخذ
با�شكاالتنا املو�ضوعية والفنية والتوافقية".
وو��ص��ف البياتي التعديالت ال�ت��ي ط ��ر�أت على
ق��ان��ون جمل�س الق�ضاء بانها "كانت �سيا�سية
بحتة ،والمتت للجوانب الفنية والقانونية ب�أي
�صلة".

4

شؤون الوطن

سياسة

العدد ( )2679ال�سنة العا�شرة  -الثالثاء ( )18كانون االول 2012

قوس

اهلل والعبث واجلنون

� سعدون حم�سن �ضمد
ا�شعر بالرهبة كلما فكرت بال�سكون التام ،وغالب ًا ما اتخيل �أن الأماكن
الفارغة ال تبقى فارغة عندما يغادرها النا�س ،اتخيل دائم ًا �أن كائنات
ما ،ت�أتي لتملأ �أي فراغ وتقلق �أي �صمت ميكن �أن ي�ستقر فيه .هذا ما
ا�شعر به عندما افكر بغرفة تبقى مغلقة لأي��ام� ،أو بيت يهجره �أهله
ل�شهور� .أما عندما �أفكر بالكون الهائل ،و�أتذكر �أن باليني املجرات
ت�سبح الآن يف الف�ضاء الالمتناهي وه��ي فارغة من جميع �أ�شكال
احلياة فا�شعر بالهلع فع ًال.
�أ�س�أل نف�سي بع�ض الأحيان :ماذا يحدث الآن على كوكب امل�شرتي
(مث ًال)؟ وهل يعقل �أنه يدور منذ باليني ال�سنني وهو فارغ متام ًا..
�صامت وال يتنف�س �أو يتململ �أو يفعل �أي �شيء؟ هكذا يبقى يدور

ملجرد الدوران؟ �أنا �أ�سال هذه الأ�سئلة لأن عقلي "الب�شري" تعود �أن
حتدث الأ�شياء لغاية ،ولذلك هو ي�س�أل ما الغاية من وراء دوران مثل
هذا الكوكب؟
ح�سن لنفرت�ض �أن الغاية هي الإن�سان ..لنفرت�ض �أن الوجود مركب
ب�شكل ينا�سبنا� .أق�صد من �أجل �أن ن�ستنفد الغاية من وجودنا على
الأر�ض و�صو ًال ملرحلة احل�ساب التي يحكم من خاللها اخلالق على
�أفعالنا .طيب هذا الكالم جيد ،لكن تبقى هناك �أجزاء هائلة من الكون
يعتقد الكثريون ـ و�أنا منهم ـ �أنها فائ�ضة عن احلاجة لبقائنا.
بعبارة �أخرى :من املمكن �أن يكون لدوران كوكب امل�شرتي دخل يف
حفظ بقائنا داخل جمموعتنا ال�شم�سية �أو حتى داخل جمرتنا (درب

التبانة) .لكن ما فائدة باليني النجوم والكواكب املوجودة يف جمرة
املر�أة امل�سل�سلة مث ًال؟ و�إذا كانت هذه املجرات قريبة مبا يكفي للت�أثري
على بقائنا ،فما فائدة �أن يوجد كوكب ميت يدور منذ مليارات ال�سنني
حول �شم�س تبعد عنا باليني ال�سنني ال�ضوئية؟ ما فائدة �أن يوجد
مثل هذا الكوكب امليت والذي يدور حول �شم�س جمهولة توجد يف
�أق�صى �أق�صى �أق�صى نهايات الكون املوح�ش؟ ما الذي يجري على
ذلك الكوكب الآن وما عالقته بوجودنا نحن الب�شر؟ ..هذه الأ�سئلة
ت�ضعني با�ستمرار �أمام احد خيارين :اخليار الأول :ان هذا االمتداد
ال�شا�سع من الزمان واملكان ،مل يخلق من �أجل احلياة و�إدامتها� ،أبد ًا.
بل قد يكون وجودنا احلياة حدث ًا ثانوي ًا بالن�سبة لوجود الكون.

قصة الالدولة في العراق خالل 2011

اختفاء �سايلو وم�صنع �ألبان وناد ريا�ضي ..و 7وزارات
جتهل ُم َنح الواليات املتحدة

واخل�ي��ار ال�ث��اين� :أن وعينا مركب بطريقة جتعله ع��اج��ز ًا عن فهم
املربرات احلقيقية لوجود هذا االمتداد الهائل� .أنا �أقول ذلك لأنني
ال �أريد �أن �أُ َ�س ِّلم بفكرة انبثاق الكون بامل�صادفة البحتة ،و�أنه يتنف�س
ويدور وينمو ب�شكل عبثي وغري هادف� .أبد ًا مل ا�ستطع االن�سجام مع
فكرة �إلغاء وجود املطلق وال �أعرف ال�سبب .قلت �سابق ًا ب�أن الوعي
الب�شري مركب بطريقة جتعله يفكر داخل دائرة ال�سبب والنتيجة،
ولذلك هو عاجز عن تقدمي فكرة بديلة عن فكرة اخلالق ،وال �أعرف
على وج��ه الدقة �إن كنت م�ؤمن ًا حق ًا بقويل ه��ذا� ،أم �أنني �أحاول
�إيجاد مربر يحميني من ب�شاعة �أن يكون العبث هو ال�سائد واملهيمن
والنهائي يف هذا الوجود.

(احللقة )3

ح�صلت "املدى" على الن�ص الكامل لتقرير ديوان الرقابة املالية للعام  2011الذي �سيطرح على القارئ الكرمي مفاج�آت ال حت�صى عرب حلقات .والديوان من اعرق
م�ؤ�س�سات الدولة العراقية وهو يوزع ن�سخ ًا حمدودة كل �شتاء لتقريره ال�سنوي حول االنفاق املايل الذي �شهدته كل دوائر الدولة خالل العام ال�سابق.ويف هذا
التقرير جمموعة مزايا فريدة� ،أولها انه يك�شف معلومات مب�ستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة ،وهي تظهر اىل العلن الول مرة ويجري عر�ضها
بلغة قانونية وتدقيق احرتايف ومراجعة م�ستوفية ومقارنات ت�شمل ال�سنوات ال�سابقة.وثاين املزايا انه مل ي�صدر من حزب �ضد حزب ،او كتلة �ضد اخرى ،بل
كتبه طاقم موظفني يالقي قبوال وا�سعا ،ويحرتمه رئي�س جمل�س الوزراء نف�سه .اما ثالث املزايا فهو ان ديوان الرقابة ي�ستطيع عرب �صالحياته اخلا�صة ان
ي�صل ب�شكل موثق اىل معظم املعلومات التي يعجز الإعالم عن الو�صول اليها مع ان هذا الو�صول حق له يف النظام الدميقراطي ،بل يُحرم من االطالع على هذه
املعلومات حتى الربملان.ان التقرير ال�سنوي للديوان وكما �سيالحظ القارئ الكرمي ،ينطوي على �صراحة كبرية ،وهو مبثابة اعرتاف عراقي رفيع بغياب الدولة
يف تفا�صيل مرعبة ادت بنا اىل هذه الأحوال ال�سيئة .ان الدولة عرب هذا التقرير ،تعرتف بان يف داخلها م�ساحات وا�سعة من "الالدولة" ،وهذه امل�ساحات تبد�أ
بالدوائر اخلطرية كمجل�س الوزراء ،وال تنتهي عند �أ�صغر قرية ،كما �سيالحظ املتابعون لهذه احللقات.
�سنكت�شف تباعا اننا امام الق�صة الكاملة للدولة العراقية خالل عام  ،2011او "ق�صة الالدولة يف العراق" لو �شئتم.
تقرير ديوان الرقابة املالية
�أ -املالحظات العامة
�أو ً
ال -ح ��ذف بع� ��ض امل�ش ��اريع املمول ��ة م ��ن
املنح ��ة الأمريكية ،حي ��ث �أيد اجلان ��ب الأمريكي
"تك ��رار ق�س ��م م ��ن امل�ش ��اريع وحذف الآخ ��ر لأن
غالبي ��ة هذه امل�ش ��اريع مل تكن مكتملة و�ص ��احلة
للت�س ��ليم �أو �أدرجت عن طريق اخلط�أ" ،و�أن ذلك
يوح ��ي �إىل حد كبري باحلاج ��ة �إىل تدقيق قاعدة
البيانات املتوفرة لدى وزارة التخطيط اخلا�صة
بامل�ش ��اريع وتثبيت البيانات اخلا�صة بها بحيث
ال يتاح للجهات املنفذة تغيري هذه البيانات الحق ًا
�إال مب ��ا �أن يكون منا�س ��ب ًا وواقعي ًا� ،إذ �أن اجلانب
الأمريك ��ي �أيد ب�ش ��كل قاطع عدم الت ��زام اجلهات
املنف ��ذة بالقاعدة املودع ��ة اليهم ،وقد �أ�ش ��رنا يف
تقاريرنا ال�سابقة لذلك.
ثاني ًا  -تعذر علينا تدقيق امل�ش ��اريع اخلا�ص ��ة
بالوزارات التابعة لإقليم كرد�س ��تان العراق لعدم
خ�ضوعها اىل تدقيق ديوان الرقابة املالية� ،إذ بلغ
عدد امل�ش ��اريع و ُكلفها لكل من حمافظات (�أربيل،
دهوك� ،سليمانية) كما مبني يف اجلدول �أدناه:
رقم وت�أريخ كتاب وزارة
التخطيط

عدد
امل�شاريع

الكلفة
الإجمالية /دوالر

 812يف 2010 / 1/ 21

273

700477641

 17413يف 2010 /12 /9

25

53052997

ثالث ًا  -وجود م�شاريع غري حكومية مت �إدراجها
�ضمن م�ش ��اريع املنحة الأمريكية ،وكما مبني يف
اجلدول �أدناه:
الوزارة

الرتقيم
املوحد

الو�صف

املحافظة

كلفة/
دوالر

ال�صحة

49636

عيادة الر�ضل

بغداد

331350

ال�صحة

22170

عيادة الوفاء

االنبار

494902

ال�صحة

37458

م�ست�شفى احلياة
للوالدة

بغداد

320260

التجارة

40115

جممع مكاتب ليما

االنبار

639148

التجارة

87252

جتديد املخبز

�صالح الدين

350000

رابع�� ًا  -بل ��غ ع ��دد امل�ش ��اريع الكلي ��ة املنف ��ذة
( )5378م�ش ��روع ًا يف ح�ي�ن بل ��غ عدد امل�ش ��اريع
املت�سلمة واملنجزة ( )1140م�شروع ًا ،وبذلك فان
ن�سبة امل�ش ��اريع املنجزة واملت�س ��لمة �إىل �إجمايل
امل�شاريع الكلية بلغت (.)%21
خام�س ًا  -تعذر علينا مطابقة ك�شوفات امل�شاريع
املنفذة يف �أغلب ال ��وزارات والدوائر التابعة لها
م ��ع كت ��ب وزارة التخطيط لعدم تثبي ��ت الرتقيم
املوح ��د لكل م�ش ��روع ،كم ��ا يف وزارات البلديات
والأ�ش ��غال العام ��ة ،الرتبي ��ة ،التعلي ��م الع ��ايل
والبحث العلمي ،ال�صحة ،النقل) و�أمانة بغداد.
�ساد�س�� ًا  -ع ��دم عل ��م ومعرفة بع�ض ال ��وزارات
بامل�شاريع املنفذة �ضمن قطاعاتها كما يف وزارات
(الإ�س ��كان والإعمار ،البلديات والأ�شغال العامة،
البيئ ��ة ،التج ��ارة ،الرتبي ��ة ،الثقاف ��ة ،الداخلية،
الزراعة ،ال�صحة ،الكهرباء).
�سابع ًا  -عدم معرفة الوزارات بكلف امل�ش ��اريع
املنف ��ذة واملبالغ امل�ص ��روفة ب�س ��بب ع ��دم تزويد
ال ��وزارات بالك�ش ��وفات املالي ��ة والفني ��ة حي ��ث
توىل اجلانب الأمريكي ال�ص ��رف على امل�ش ��اريع
وحتديده ��ا مث ��ل (وزارة البلدي ��ات والأ�ش ��غال
العامة ،وزارة الرتبي ��ة ،وزارة الداخلية ،وزارة
الكهرباء).

ثامن ًا  -عدم و�ضوح اجلهة النهائية امل�ستفيدة
من امل�ش ��روع وخ�صو�ص ًا يف امل�ش ��اريع العائدة
�إىل جه ��ات له ��ا عالق ��ة بالعم ��ل مث ��ل وزارات
(ال�شباب والريا�ض ��ة ،والتعليم العايل والبحث
العلمي ،والعدل ،والبلديات والأ�ش ��غال العامة،
وامل ��وارد املائي ��ة ،واالت�ص ��االت ،والكهرب ��اء)
وكذل ��ك جمل�س الق�ض ��اء الأعلى حيث مل تت�س ��لم
ه ��ذه ال ��وزارات امل�ش ��اريع املقدمة ب�س ��بب عدم
وقوع هذه امل�شاريع �ضمن م�س�ؤوليتها.
ب -املالحظات اخلا�صة
�أو ً
ال – وزارة الرتبية

ب ّين ��ت وزارة الرتبية بكتابه ��ا املرقم ()56828
يف ( )2010/0/12واملت�ض ��من ت�أيي ��د تنفي ��ذ
( )64م�ش ��روع ًا ،وجو َد اختالفات يف امل�ش ��اريع
من حي ��ث (عدم دق ��ة بع� ��ض العناوين املر�س ��لة
وخ�صو�ص� � ًا يف حمافظ ��ة بغ ��داد ،ع ��دم تطابق
الإحداثي ��ات املر�س ��لة م ��ع �إحداثي ��ات مديريات
بغ ��داد واملحافظ ��ات ،معظ ��م مع ��امل الت�أهي ��ل
والرتمي ��م ق ��د �أزيلت وذل ��ك ملرور ف�ت�رة طويلة
عل ��ى تنفيذه ��ا) ،كم ��ا و�أي ��دت وزارة الرتبي ��ة
بكتابها املرق ��م ( )65185يف ()2010/11/30
بت�س ��لمها ( )128م�ش ��روع ًا منها ( )78م�ش ��روع
ت�أهي ��ل وترميم ق ��د �أزيل ��ت معاملها وذل ��ك ملرور
فرتة طويلة على تنفيذها ،و( )50م�ش ��روع بناء
مدار� ��س حالي� � ًا هي بحاج ��ة �إىل �أعمال �ص ��يانة
وترميم.
ال دليل على ال�سايلو وال امل�صنع
ثاني ًا  -وزارة الزراعة

ت�أي ��د لن ��ا م ��ن خ�ل�ال ال ��دول املانح ��ة يف وزارة
الزراع ��ة �أن امل�ش ��اريع املر�س ��لة �إىل اللجن ��ة عن
املنحة الأمريكية لي�س ��ت م�ش ��اريع ،وق�س ��م منها
دورات �أو ور�ش عم ��ل و�أن الدوائر واملديريات
التابع ��ة لل ��وزارة لي� ��س لها عل ��م بها با�س ��تثناء
م�ش ��روع واحد فقط هو (خمت�ب�ر الرتبة يف �أبو
غري ��ب) وبكلف ��ة ( )383300دوالر (ثالثمائ ��ة
وثالث ��ة وثمانني �أل ��ف وثالثمائ ��ة دوالر) ،علم ًا
�أن وزارة التخطي ��ط طلب ��ت م ��ن وزارة الزراعة
ت�س ��لم امل�ش ��اريع لكنها رف�ضت للأ�س ��باب �أعاله.
وعند تدقيقنا امل�ش ��روع الأخري وجد �أنه �ض ��من
امل�ش ��اريع ال ��واردة يف كت ��اب وزارة التخطي ��ط
املرقم ( )17413يف  2010/12/8و�أن املنطقة
املنف ��ذ بها هي املن�ص ��ور ولي�س �أب ��و غريب ،كما
مل ت�ؤي ��د مديري ��ة فرع ذي قار وجود م�ش ��روعي
(�سايلو الرز وم�صنع �ألبان يف ال�شطرة).
اجهزة طبية مهملة منذ �سنوات
ثالث ًا  -وزارة ال�صحة

�أيدت وزارة ال�صحة /دائرة امل�شاريع واخلدمات
الهند�س ��ية با�س ��تالمها جلميع املراكز ال�ص ��حية
�ض ��من املنح ��ة الأمريكية وعدده ��ا ( )142مركز
�صحي يف بغداد واملحافظات اال انه تعذر علينا
الو�صول �إىل هذه امل�شاريع لعدم تثبيت �أرقامها
و�أو�ص ��افها وم ��ن �ض ��من ه ��ذه امل�ش ��اريع ()13
م�ش ��روعا �أو مركزا غ�ي�ر مكتملة �أو مدمرة بفعل
الإرهاب �إال �أن �إكمال الأعمال املتبقية والنواق�ص
مت من ميزانية الدائرة �إذ �أن امل�شاريع مت ت�سلمها
كواقع حال ،ت�أهيل ( )20م�ست�ش ��فى مت�سلمة يف
ال�س ��نوات ( ،)2008-2005جتهيز ( )20جهاز
�أ�ش ��عة لدوائر ال�ص ��حة يف بغ ��داد واملحافظات،
بواقع جهاز واحد لكل حمافظة با�ستثناء بغداد
ثالثة �أجهزة ،والب�ص ��رة اثنان� ،إال �أن �أغلب تلك
الأجهزة مل يتم ن�ص ��بها واال�س ��تفادة منها لغاية
(.)2011/2/16
اين نادي �سلمان باك؟
رابع ًا  -وزارة ال�شباب والريا�ضة

�أي ��د نادي دياىل الريا�ض ��ي عدم اجناز امل�ش ��روع
املرقم (� )25903ض ��من الأعمال اخلا�صة من قبل
اجلانب الأمريكي ،علم ًا �أن تاريخ االنتهاء الفعلي
للم�شروع هو (� ،)2007/4/3أما امل�شروع املرقم
( )58426فق ��د �أي ��دت اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية
العراقي ��ة بعدم وج ��ود نادي يف املحافظة با�س ��م
(نادي �سلمان باك الريا�ضي).
خام�س ًا  -وزارة النقل

�أ�ش ��ارت مذك ��رة مدي ��ر �س ��كك املنطقة ال�ش ��رقية/
بيجي يف �ص�ل�اح الدين بتاري ��خ ،2011/2/10
�أن م�شروع (�إعمار حمطة بيجي /معامل ت�صليح
الوح ��دات املتحركة) قد مت اجنازه بن�س ��بة %50
ومل يتم اال�ستالم النهائي لفقرات امل�شروع ب�سبب
الو�ض ��ع الأمن ��ي خالل �س ��نة 2006/وان�س ��حاب
املقاول من موقع العمل.
 -21نتائ ��ج متابع ��ة تقرير �ش ��ركة براي�س ووتر
هاو� ��س كوب ��ر ( )BWCع ��ن �ص ��ندوق تنمي ��ة
العراق  DFIل�سنة .2010
يف �أدن ��اه ملخ� ��ص بنتائ ��ج متابعة ه ��ذا الديوان
لأه ��م املالحظ ��ات الت ��ي وردت بتقري ��ر �ش ��ركة
براي� ��س ووت ��ر هاو� ��س كوب ��ر للف�ت�رة م ��ن 1/1
ولغاي ��ة  2010/12/31املتعلقة بتدقيق ن�ش ��اط
�صندوق تنمية العراق (-:)DFI
اموال نيويورك تغيبها �سجالت العراق
�أ -بيان املقبو�ضات واملدفوعات النقدية
�أو ً
ال  -م ��ن خالل مطابقة �إجمايل املبالغ الظاهرة

يف ك�شف املقبو�ضات واملدفوعات النقدية للفرتة
م ��ن  2010/1/1ولغاي ��ة  ،2010/12/31م ��ن
املبال ��غ الإجمالي ��ة مبوجب ال�س ��جالت املم�س ��وكة
م ��ن قب ��ل دائ ��رة املحا�س ��بة ،ق�س ��م �إدارة النقد يف
وزارة املالي ��ة لوح ��ظ وج ��ود مبل ��غ (� )2025ألف
دوالر (مليونان وخم�سة وع�شرون �ألف دوالر) مت
حتويله من احل�ساب الفرعي للـ ( )PCOاملفتوح
ل ��دى بن ��ك االحتياط ��ي الف ��درايل يف نيوي ��ورك
ومت �إي ��داع م ��ا يعادل املبلغ يف احل�س ��اب اجلاري
اخلا� ��ص ب�أمان ��ة بغداد ل ��دى م�ص ��رف الرافدين/
الأح ��رار املرق ��م ( )60060وال ��ذي ميث ��ل الدفع ��ة
الأخ�ي�رة من كلفة العم ��ل املنجز مل�ش ��اريع العراق
ل�ص ��الح �أمانة بغداد ومل يظهر املبلغ يف �س ��جالت
وزارة املالية و�سجالت البنك املركزي.
ثاني ًا  -مت نقل مبلغ ( )416398دوالر ًا (�أربعمائة
و�س ��تة ع�ش ��ر �ألف وثالثمائ ��ة وثمانية وت�س ��عون
دوالر ًا) ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة م ��ن ر�ص ��يد الإيرادات
الأخرى �إىل ر�ص ��يد املقبو�ض ��ات ع ��ن املوجودات
املجم ��دة خ ��ارج الع ��راق بتاري ��خ 2010/9/30
وتبني من خالل �إجابة ق�س ��م اال�س ��تثمار يف البنك
املركزي العراقي �أن املبلغ املذكور ميثل م�ستلم عن
قر�ض دولة ال�س ��نغال مت نقله ب�ص ��ورة خاطئة من
ح�س ��اب الإيرادات الأخرى �إىل الأر�صدة املجمدة

و�س ��يتم تعديله يف عام ،2011 /علم ًا �أن ال�ش ��ركة
املدقق ��ة قامت باحت�س ��اب الإي ��رادات الأخرى �إىل
الأر�ص ��دة املجمدة و�س ��يتم تعديله يف عام،011/
علم� � ًا �أن ال�ش ��ركة املدقق ��ة قامت باحت�س ��اب املبلغ
املذكور �ضمن املقبو�ضات عن الأر�صدة املجمدة.
ثالث ًا  -وجود فرق يف �إجمايل املبالغ املدفوعة عن
خطابات االعتمادات ل�ص ��الح الوزارات العراقية،
�إذ ظه ��رت مبوجب التقرير مببل ��غ ()11223074
�ألف دوالر (احد ع�ش ��ر تريليون� � ًا ومائتان وثالثة
وع�ش ��رون مليون ��ا و�أربعة و�س ��بعون �ألف دوالر)
يف ح�ي�ن ظهرت مبوجب �س ��جالت البن ��ك املركزي
(� )11129944ألف دوالر (�أحد ع�ش ��ر �ألف ومائة
وت�س ��عة وع�ش ��رون مليون ��ا وت�س ��عمائة و�أربع ��ة
و�أربع ��ون �أل ��ف دوالر) بف ��رق مق ��داره ()93130
�ألف دوالر (ثالثة وت�سعون مليونا ومائة وثالثون
�أل ��ف دوالر) وميث ��ل مبالغ مدفوعة �إىل امل�ص ��رف
العراق ��ي للتج ��ارة عل ��ى �ش ��كل ( )4دفع ��ات ومل
يتب�ي�ن لنا اجلهة �ص ��احبة االعتماد كون امل�ص ��رف
العراقي للتجارة هو و�س ��يط ولي�س امل�س ��تفيد من
االعتم ��اد ،وم ��ن خ�ل�ال �إجاب ��ة امل�ص ��رف العراقي
للتج ��ارة بكتابه املرق ��م ( )4207يف 2011/8/4
تبني �أن املبالغ املذكورة متثل امل�صاريف اخلا�صة
ب�ش ��راء الطائ ��رات دفعت ل�ص ��الح كل من (�ش ��ركة
اخلطوط اجلوية العراقية و�شركة بوينغ و�شركة
بومباردير).
رابع�� ًا  -م ��ن خ�ل�ال تدقيقن ��ا ل�س ��جالت البن ��ك
املرك ��زي اخلا�ص ��ة بح�س ��اب ال�ص ��ندوق الحظن ��ا
وج ��ود �أر�ص ��دة تع ��ود حل�س ��ابات مت متويله ��ا
م ��ن �ص ��ندوق تنمية الع ��راق خالل ع ��ام،2004 /
ولدى اال�ستف�س ��ار من املديرية العامة لال�س ��تثمار
ع ��ن طبيع ��ة ه ��ذه احل�س ��ابات الفرعي ��ة واله ��دف
م ��ن فتحها و�آلي ��ة متويلها واجلهة امل�س� ��ؤولة عن
�إدارتها وال�س ��يطرة عليه ��ا� ،أجاب ��ت املديرية ب�أنه
مت فتح ح�سابات فرعية عدة لدى البنوك اللبنانية
لت�س ��ديد اعتمادات وزارة التجارة وح�ساب فرعي
يف البن ��ك االحتياط ��ي الفدرايل لتمويل ال�ص ��رف
على جتهي ��زات وزارة الدف ��اع العراقية ()FMS
وح�س ��اب فرع ��ي يف البن ��ك االحتياط ��ي الفدرايل
يف نيوي ��ورك لتموي ��ل �أوامر الدفع ال�ص ��ادرة عن
مكت ��ب امل�ش ��اريع والتعاقدي ��ات ( )PCOمتويل
م ��ن ح�س ��اب ال� �ـ ( .)DFIعلم� � ًا �أن الفوائ ��د
املرتتب ��ة على احل�س ��ابات ل�ص ��الح وزارة التجارة
ال يتم حتويلها �إىل �ص ��ندوق تنمية العراق ب�شكل
دوري ،وق ��د لوحظ وجود العديد من احل�س ��ابات
مل تتم الإ�شارة �إليها من قبل �شركة التدقيق ،وعلى
�س ��بيل املث ��ال احل�س ��اب املرق ��م ()701101017
اخلا� ��ص باال�س ��تثمار يف ال�س ��ندات حل�س ��اب
( )FMSبر�ص ��يد مق ��داره ()2594956161
دوالر ًا واحل�ساب املرقم ( )701101018اخلا�ص
بت�س ��ديد فوائد دول نادي باري�س بر�صيد مقداره
( )149699242ب ��اون �إ�س�ت�رليني .وقد مت �إبالغ

البن ��ك املرك ��زي العراقي
– مكت ��ب املحاف ��ظ
ووزارة املالي ��ة – مكتب
وزي ��ر املالية بذل ��ك وقد
وردت �إجابة البنك املركزي /املديرية العامة
لال�ستثمارات وكانت مقت�ضبة وغري م�ستوفية ومل
ترد �إجابة وزارة املالية لغاية تاريخه.
النفط و�سومو وا�شياء اخرى
خام�س�� ًا  -بين ��ت وزارة النف ��ط مبوج ��ب كتابها

املرق ��م ( )5496يف � 2011/3/6أن منت ��ج زي ��ت
الوق ��ود ق ��د توق ��ف ت�ص ��ديره من ��ذ ع ��ام2009 /
با�س ��تثناء العق ��د املوقع م ��ع �ش ��ركتي  IDILو
 KARKEYالرتكيت�ي�ن اللتني كانتا معروفة
�س ��ابق ًا با�س ��م �ش ��ركة ( )KARTETالرتكي ��ة
مبوج ��ب االتفاقي ��ة الثالثي ��ة امل�ش�ت�ركة لتجهي ��ز
الطاقة الكهربائية ل�صالح وزارة الكهرباء والتي
انته ��ى العمل به ��ا يف  .2010/12/31و�أظهرت
متابعتنا �أن لدى �ش ��ركة ت�سويق النفط (�سومو)
�أربعة ح�س ��ابات م�ص ��رفية ت ��ودع فيه ��ا �إيرادات
ت�ص ��دير وبي ��ع املنتج ��ات النفطي ��ة ومنه ��ا منتج
زي ��ت الوقود والتي ال تزال مفتوحة لغاية تاريخ
�إعداد التقرير الرقابي .كما �إن ال�ش ��ركة ال تكتفي
ب�إيداع �إيرادات ت�ص ��دير وبيع املنتجات النفطية
يف احل�س ��ابات امل�ص ��رفية املبينة �أعاله بل تقوم
ب�إي ��داع املبال ��غ املت�أتية عن التحمي�ل�ات الإدارية
والغرام ��ات الت ��ي تفر� ��ض عل ��ى عقود ا�س ��ترياد
وت�ص ��دير وبي ��ع املنتج ��ات النفطي ��ة ومبال ��غ
العموالت املتح�ص ��لة ل�صالح ال�شركة عن ن�شاطها
يف ت�ص ��دير النف ��ط اخلام وا�س ��ترياد وت�ص ��دير
املنتجات النفطية بالإ�ض ��افة �إىل التخ�صي�ص ��ات
اخلا�ص ��ة ب�ش ��ركة (يوتا� ��ش الرتكية) ع ��ن �أجور
اخل ��ط العرق ��ي الرتك ��ي لنق ��ل النفط اخل ��ام مع
العر� ��ض �أن وزارة املالي ��ة ق ��د �أك ��دت مبوج ��ب
كتابه ��ا املرق ��م ( )6673يف  2011/5/4املوج ��ه
�إىل الأمانة العامة ملجل�س الوزراء على �ض ��رورة
�ش ��ركة ت�س ��ويق النف ��ط بتزويدنا ب�آخ ��ر مطابقة
للح�س ��اب اجلاري املفتوح با�س ��مها والذي ميثل
العائ ��دات املت�أتي ��ة ع ��ن ت�ص ��دير زي ��ت الوق ��ود
ليت�س ��نى ل ��وزارة املالية غلق احل�س ��اب وحتويل
ر�ص ��يده �إىل ح�سابات املالية املفتوحة لدى البنك
املركزي العراقي /با�س ��م دائرة املحا�س ��بة /ق�سم
الأمور النقدية بالدينار العراقي املرقم ()70009
وبالدوالر املرقم ( )300349بعد توقف ت�ص ��دير
زيت الوقود.
عدادات النفط مل تنجز بعد

�ساد�س�� ًا � -أظه ��رت متابعة تنفيذ ون�ص ��ب �أجهزة
القيا� ��س للنف ��ط اخل ��ام واملنتج ��ات النفطي ��ة
وف ��ق نظ ��ام القيا� ��س واملعاي ��رة املق ��رر كم ��ا يف
� 2011/6/30أن ن�س ��ب االجن ��از الفعل ��ي الكلي
مقارنة باملخطط بلغت ( ،)%40يف حني �أن ن�سبة
االجن ��از الفعل ��ي الكل ��ي اىل املخط ��ط الرتاكمي
بلغت ( ،)%44وهي ن�س ��ب متدنية ت�شري �إىل عدم
متكن الوزارة من اجناز خطتها يف املوعد املحدد
م ��ن قب ��ل نهاي ��ة ع ��ام( 2011 /با�س ��تثناء موعد
�ش ��ركة نفط مي�س ��ان الت ��ي حددت اجن ��از خطتها
خ�ل�ال ع ��ام )2012/رغ ��م �أهمية �أنظم ��ة القيا�س
يف �إح ��كام ال�س ��يطرة عل ��ى الكمي ��ات اخلا�ص ��ة
باملنتجات النفطية لغر�ض تقليل احليد والفقدان
غ�ي�ر امل�ب�رر وق ��د �أظه ��رت العج ��ز يف اخلطة يف
الف�ص ��ل الث ��اين 2011/لكل من �ش ��ركة م�ص ��ايف
الو�سط و�شركة توزيع املنتجات النفطية.
�س ��ابع ًا � -أظهرت متابعتن ��ا لربنامج النفط مقابل
الغ ��ذاء خ�ل�ال عام� 2010/ص ��دور ق ��رار جمل�س
الأم ��ن املرق ��م ( )1958يف  2010/12/15الذي
�أ�ش ��ار �إىل ان تق ��وم حكومة الع ��راق دون ت�أخري
بالت�س ��ديد املبا�ش ��ر �إذا ات�ص ��ل به ��ا امل�س ��تفيدون
�أو من ميثلهم بالن�س ��بة لالعتم ��ادات املنفذة على

الربنام ��ج والت ��ي
قام ��ت حكومة العراق بتقدمي �ش ��هادات و�ص ��ول
ب�ضائعها واملحفوظة �شهاداتها لدى الأمم املتحدة
اعتب ��ار ًا من  /15كانون الأول 2010 /لتلك التي
مل ت�س ��دد مبالغها� ،أما ب�سبب عدم متكن امل�صرف
املبلغ من حتديد مكان امل�ستفيدين �أو ب�سبب عدم
تقدمي امل�س ��تفيد املعني الوثائ ��ق .وتنفيذ ًا لقرار
جمل� ��س الأم ��ن ( ،)1958قام ��ت الأمم املتح ��دة
بتحوي ��ل مبلغ ( )656ملي ��ون دوالر �أمريكي من
ح�س ��اب برنامج النفط مقابل الغذاء �إىل ح�س ��اب
�ص ��ندوق تنمية العراق بتاري ��خ 2010/12/29
وظهر املبلغ املذكور �ض ��من مقبو�ضات ال�صندوق
ليوم  2010/12/29حتت بند مقبو�ضات مذكرة
التفاهم ،وقد طلب البنك املركزي تخويله ت�سديد
مبال ��غ عدد من االعتم ��ادات تنفيذ ًا للفقرة ( )2من
قرار جمل�س الأم ��ن ( )1958يف 2010/12/15
بل ��غ مقداره ��ا ( )4051872ي ��ورو .وا�س ��تناد ًا
ملوافق ��ة جلن ��ة ال�ش� ��ؤون االقت�ص ��ادية بكتابه ��ا
( )164يف  2011/5/11فق ��د قام البنك املركزي
العراقي مبفاحتة وزارة املالية بطلب تخ�صي�ص
مبلغ من ح�س ��اب �ص ��ندوق تنمية العراق لت�سديد
مبال ��غ االعتم ��ادات تنفي ��ذ ًا لقرار جمل� ��س الأمن
املذك ��ور �أعاله .ومت الت�أكيد عليه مبوجب الكتاب
املرق ��م ( )1817/7/5يف  2011/8/7ومل ت ��رد
�إجابة وزارة املالية لغاية تاريخه.
ثامن ًا  -من خالل قيامنا مبطابقة الك�شف اخلا�ص
باملبالغ املتبقية من �أر�ص ��دة االعتمادات مبوجب
الك�ش ��وفات املت�س ��لمة م ��ن امل�ص ��رف العراق ��ي
للتجارة اخلا�ص ��ة باملبالغ امل�س�ت�ردة من م�صرف
( )J.P.Morgan Londonلل�س ��نوات
( )2010 - 2009والتي متت �إعادتها �إىل ح�ساب
ال� �ـ ( )DFIم ��ع البيانات املتوفرة له ��ذا الديوان
واخلا�ص ��ة بالبنك املركزي لغاي ��ة 2011/3/31
الحظن ��ا ع ��دم ظه ��ور املبال ��غ املدرج ��ة �أدن ��اه يف
ح�ساب الـ (.)DFI

التاريخ
2009/9/21
2009/12/23
2010/5/26
2010/9/13
2010/9/14
2010/9/14

املبلغ /دوالر
1180172,16
419415,14
853291,47
487417,11
223589,70
68446,70

مبيعات ع�سكرية

تا�سع ًا  -مت ت�ش ��كيل جلنة مبوجب الأمر الديواين
املرق ��م ( )85ل�س ��نة 2009 /وال�ص ��ادر عن الأمانة
العام ��ة ملجل�س الوزراء بكتابه ��ا املرقم ()17339
يف  2009/6/10برئا�س ��ة ممثل عن وزارة املالية
وع�ض ��وية ممثل�ي�ن ع ��ن ه ��ذا الدي ��وان ووزارات
(الدف ��اع ،الداخلي ��ة ،الع ��دل) ملعاجلة الإ�ش ��كاالت
وال�ص ��عوبات التي تواجه تنفيذ برنامج املبيعات
الع�س ��كرية الأجنبي ��ة ( ،)FMSوق ��د �أظه ��رت
متابعتن ��ا لل ��وزارات املذكورة �أعاله وج ��ود تلك�ؤ
يف اتخ ��اذ الإج ��راءات الالزمة وال�س ��ريعة لتنفيذ
تو�صيات اللجنة املذكورة �أعاله.
ب  -خطابات الأعمال امل�ستندية

�أظهرت مطابقتنا ملدفوع ��ات خطابات االعتمادات
امل�س ��تندية ل�ص ��الح ال ��وزارات العراقي ��ة الظاهرة
�ضمن بيان املقبو�ضات واملدفوعات النقدية مع ما
م�س ��جل يف الوزارات والدوائر التابعة لها وجود
بع� ��ض الفروق ��ات يف كل م ��ن وزارات (النف ��ط،
الدفاع ،املوارد املائية ،البلديات والأ�شغال العامة،
الداخلية ،االت�صاالت ،العدل ،ال�صحة).

شؤون الوطن

كردستان

العدد ( )2679ال�سنة العا�شرة  -الثالثاء ( )18كانون الأول 2012

رئي�س برملان كرد�ستان يناق�ش بع�ض القوانني
مع احتاد الغرف ال�صناعية والتجارية
� أربيل  /المدى
ف ��ي �إط� � ��ار � �س �ي��ا� �س��ة االن �ف �ت��اح
البرلماني على الفئات وال�شرائح
المجتمعية و�إ�شراكهم في �إغناء
م�شاريع القوانين المهمة التي
ي�صدرها البرلمان قبل عر�ضها
على الت�صويت والإق��رار ،تر�أ�س
الدكتور �أر��س�لان بايز اجتماعا
م�شتركا لإتحاد الغرف التجارية
واتحاد الم�ستثمرين وع��دد من
التجار والم�ستثمرين للتباحث
حول م�شروعي قانون المعادن
الفلزية وغير الفلزية.
وك��ان ال�ه��دف م��ن االج�ت�م��اع هو
�أخ ��ذ �آراء وم�لاح �ظ��ات التجار
وال �م �� �س �ت �ث �م��ري��ن باعتبارهم
�أ�صحاب ال�ش�أن ف��ي القانونين
ال� �م ��ذك ��وري ��ن ال� �ل ��ذي ��ن ق��دم��ت
حكومة الإقليم م�شروعيهما الى
ال �ب��رل �م��ان .وح �� �ض��ر االجتماع
رئي�س و�أع�ضاء لجنتي ال�ش�ؤون
القانونية وال�صناعة والطاقة
الى جانب ممثل حكومة الإقليم،
�ألقى في بدايتها رئي�س برلمان
كرد�ستان كلمة ��ش��دد فيها على

�أه �م �ي��ة ع��ر���ض ال �ق��وان �ي��ن على
�أ�صحاب ال�ش�أن بالمجتمع قبل
عر�ضها على البرلمان ،وقال ان
مالحظاتكم و�آراءك� ��م �ست�ؤخذ
ب�ن�ظ��ر االع��ت��ب��ار ع �ن��د �صياغة

التقرير الم�شترك للم�شروعين،
بهدف �أن تعم فوائد القانون في
حال ت�شريعه على الجميع ،و�أن
ال تتعر�ض ال��ى انتقادات �أثناء
التطبيق.

و�أ�شاد رئي�س برلمان كرد�ستان
بعطاءات التجار والم�ستثمرين
الذين طرحوا ر�ؤو���س �أموالهم
الى ال�سوق في الأي��ام ال�صعبة،
و��س��اه�م��وا ف��ي تفعيل عمليات

( )2500مري�ض بالثاال�سيميا
ينتظرون العالج �أو الموت

التنمية والإعمار بكرد�ستان.
ثم قدم ال�سيد دارا جليل خياط
رئي�س �إت�ح��اد الغرف التجارية
كلمة نيابة ع��ن زم�لائ��ه �أع�ضاء
الإتحاد �شكر فيها رئي�س البرلمان
لإت��اح�ت��ه ه��ذه الفر�صة �أمامهم
للم�شاركة في �صياغة القوانين،
معتبرا هذه المبادرة فاتحة خير
للجميع ،وخا�صة �أ�صحاب ال�ش�أن
بالتجارة واال�ستثمارات ،م�شير ًا
الى �أنهم �سيطرحون مالحظاتهم
و�آراءه���م ح��ول القانونين على
البرلمان.
ثم تحدث �أحمد ريكاني رئي�س
�إتحاد الم�ستثمرين عن مالحظاته
حول الم�شروعين ،واعتبر هذه
االج�ت�م��اع��ات وال �ل �ق��اءات مهمة
ج��دا لناحية �صياغة القوانين
البرلمانية.
وفي الختام قدم رئي�س برلمان
ك ��رد�� �س� �ت ��ان � �ش �ك��ره وت �ق��دي��ره
للحا�ضرين و�أك��د �أن اجتماعات
الح �ق��ة �ستعقد ف��ي الم�ستقبل
لإغ � �ن� ��اء ه ��ذي ��ن الم�شروعين
ب���ش�ك��ل �أك��ب��ر ب�م�خ�ت�ل��ف الآراء
والمالحظات.

صحافة كردستان
 ن�شرت �صحيفة "وار "على ل�سان حم�سن ال�سعدون
النائب يف التحالف الكرد�ستاين قوله " ان التواقيع التي
جمعها ائتالف دولة القانون والتي و�صلت اىل  122توقيعا
لن ت�ؤثر ولن تغري �شيئا من ميزانية الأقليم " مو�ضحا ان
تخ�صي�ص  %17من ميزانية العراق لالقليم قد خ�ص�صت يف
عهد حكومة اياد عالوي لذا فان تغريها يحتاج اىل ا�صدار
قانون جديد قائال " نحن �سرند على هذا الوقف الذي اتخذه
دولة القانون".
"روداو"
�صحيفة
�رزت
 يف حني اب�
ت�صريحا للقيادي
يف االحت��اد الوطني الكرد�ستاين املال بختيار من ان حزبه
بعد مرحلة قيادة جالل طالباين ال يفكر مطلقا يف الوحدة

مع احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين .واع��رب بختيار عن
اعتقاده ان ت�شكيلة االحت��اد الوطني الكرد�ستاين يجب ان
يجرى حتويرها ب�شكل ين�سجم مع مرحلة ما بعد طالباين.
ويف خرب اخر كتبت ال�صحيفة ان اقليم كرد�ستان �شارك يف
معر�ض دبي للمنتجات الزراعية من خالل اربعة اطنان من
رمان هورمان وحلبجة ،وان هذا املنتج وازى يف اجلودة
الرمان الهندي االكرث �شهرة يف العامل .ونقلت ال�صحيفة عن
�صاحب �شركة ميخكه للمنتجات الزراعية فريدون �صالح
قوله ان رمان هورامان وحلبجة كان يف املرتبة االوىل بني
الرمان املعرو�ض يف دبي من  83بلد ًا ،وا�ضاف ان ال�شركة
�أعدت  200طن للت�صدير لكن عدم وجود طائرة لنقلها حال
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دون ار�سالها ،واكد ميخكه ان التجار الأمريكيني دفعوا للطن
يجر
الواحد من رمان هورامان ثمانية �آالف دوالر ،ولكن مل ِ
االتفاق معهم ب�سبب كلفة النقل.
 اما �صحيفة "هاوالتي" كتبت ان اح��زاب املعار�ضة
الكرد�ستانية رف�ضت مر�شح احزاب ال�سلطة اىل رئا�سة هيئة
حقوق االن�سان يف اقليم كرد�ستان �ضياء بطر�س �صليوه
ال�سكرتري العام ملجل�س ال�شعب الكلداين الذي من املقرر ان
يطرح يف الربملان الق��راره باعتباره مر�شح ًا غري م�ستقل.
وا�ضافت ال�صحيفة ان ه��ذه الهيئة �شكلت بعد حل وزارة
حقوق االن�سان يف االقليم و��ص��در بها ق��ان��ون ع��ام 2010
ولكنها مل ت�شكل حلد االن.

 ال�سليمانية  /هيفي خالد
اعلنت وزارة ال�صحة في اقليم كرد�ستان عن
ار�سال  400مري�ض م�صاب بمر�ض الثاال�سيميا
ال ��ى خ ��ارج االق �ل �ي��م وف �ت��ح م��رك��زي��ن لفح�ص
ال�ج�ن�ي��ن داخ ��ل رح ��م ال �ح��ام�لات لت�شخي�ص
المر�ض وعقيلة رئي�س الجمهورية ت�ؤكد في
حفل جمعية الم�صابين بالثاال�سيميا " �س�أعمل
بروح البي�شمركة لم�ساعدتكم".
وقال الدكتور ريكوت حمة ر�شيد في ت�صريح
للمدى ان حكومة االقليم ق��ررت ار�سال 300
مري�ض م��ن الم�صابين بمر�ض الثاال�سيميا
لتلقي العالج خارج االقليم وبدوره قرر رئي�س
مجل�س ال ��وزراء نيجيرفان ب��ارزان��ي ار�سال
 100مري�ض على ح�سابه الخا�ص م�ضيفا" كما
قرر مجل�س ال��وزراء فتح مركزين لت�شخي�ص
الجنين عن الحوامل وهذا ي�ساعدنا لل�سيطرة
على انت�شار المر�ض".
و�أق�ي�م��ت ف��ي قاعة ت��وار بمدينة ال�سليمانية
مرا�سيم الذكرى  17لت�أ�سي�س جمعية ثاال�سيميا
الكرد�ستاني تحت �شعار "فلنعمل من اجل حياة
اجمل" وح�ضرته عقيلة رئي�س الجمهورية
هيرو ابراهيم احمد وممثلين عن المنظمات
المدنية والفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية
في المدينة.
وقدم اع�ضاء الجمعية فعاليات فنية �شارك فيه
مر�ضى الثاال�سيميا وكلمات بالمنا�سبة.
وقالت �سيدة العراق االول��ى في كلمة قدمتها
امام الح�ضور يجب ان يتكاتف الجميع على
ح�صر المر�ض وال�سيطرة عليه م�ضيفة " انا
�شخ�صيا �س�أعمل بروح البي�شمركة لم�ساعدة
الم�صابين بمر�ض الثاال�سيميا".
من جهته قال المتحدث با�سم الجمعية فرهاد
ق��ادر في حديث للمدى ان عدد الم�صابين في
المحافظة و�صلت الى اكثر من  500م�ضيف
"الم�ؤ�س�سات ال�صحية في المحافظة تقدم
الت�سهيالت واالدوية ولكن هذا لي�س كافيا قرار
الحكومة ب�إر�سال  400من الم�صابين وفتح
مركز لفح�ص الجنين خطوة لتطويق المر�ض
" م�ؤكدا" كما نحتاج الى اطالق حمالت توعية
المواطنين من مخاطر الثاال�سيميا".

جمعية مر�ضى الثاال�سيميا والهيموفيليا
ت�أ�س�ست في منت�صف ت�سعينيات القرن الما�ضي
 ،ومقرها الرئي�سي في �أربيل ولها ف��روع في
محافظات ال�سليمانية ودهوك وكركوك.
وطالب فرهاد حكومة االقليم باال�سراع في
اكمال بناء الم�ست�شفى الخا�ص ب��زرع نخاع
ال�ع�ظ��م ل �ع�لاج م��ر���ض ال�ث��اال��س�ي�م�ي��ا بمدينة
ال�سليمانية ال�صحة ال��ذي اعلن عنه و �سوف
ي ��دار ع�م��ل ه��ذا الم�ست�شفى م��ن ق�ب��ل اطباء
اي�ط��ال�ي�ي��ن م�ضيفا" ن�ح��ن نثمن اي���ض��ا دور
عقيلة رئي�س الجمهورية لرعايتها فعالياتنا
االجتماعية " .كما قدمت جمعية ثاال�سيميا
ف��ي ال�سليمانية ف��ي ال �ع��ام ال�م��ا��ض��ي جائزة
ثاال�سيميا ل�شخ�صية ال�سنة الى كل من الدكتور
طاهر هورامي وزير ال�صحة و�آ�سو�س نجيب
عبدالله وزيرة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية،
تكريم ًا لجهودهما وخدماتهما للجمعية.
ثال�سيميا هو مر�ض معد ينتقل من الوالدين
الوالده��م ،بعد ال��والدة ربما بمدة ثالثة ا�شهر
تظهر عالمات على الوليد.
وق��ال كوجر كريم اح��د الم�شاركين في حفل
ت�أ�سي�س جمعيتهم في حديث للمدى ان االطفال
الم�صابين بالثاال�سيميا ينقلون الحزن الى
العائلة مدى الحياة م�ضيفا" المر�ضى هم امام
طريقين اما الموت او العالج".
وح �� �س��ب االح� ��� �ص ��اءات ال��ر� �س �م �ي��ة لحكومة
اقليم كرد�ستان يوجد  2400م�صاب بمر�ض
الثاال�سيميا في اقليم كرد�ستان.
وح�����س��ب ال �ت �ع �ب �ي��ر ال �ع �ل �م��ي ل �ل �م��ر���ض �إن
ال�ث��اال��س�ي�م�ي��ات ه��ي م�ج�م��وع��ة م�ت�غ��اي��رة من
اال� �ض �ط��راب��ات ت�ت���ص��ف ب��وج��ود ا�ضطراب
حين يطر�أ على �سل�سلة �أو �أكثر من �سال�سل
الهيموغلوبين ال�سوية �ألفا �أو بيتا �أو غاما
المكنة للدم فينق�ص �إنتاجها ويزداد بالمقابل
�إنتاج �سل�سلة �أخرى .والثاال�سيميات ب�صورة
عامة ال تحتوي على خ�ضاب �شاذ كالخ�ضاب
المنجلي و�إنما يكمن الخلل فيها با�ضطراب
ت��وازن �إنتاج الخ�ضابات ال�سوية .وم��ع هذا
فقد تطر�أ طفرات جينية على بع�ضها فينجم
عنها خ�ضابات �شاذة ن�سبي ًا� .إن �أه��م �أنماط
الثاال�سيميا هي الألفا والبيتا.

مديرية زراعة كربالء  -لجنة البيع وااليجار

مديرية زراعة كربالء  -لجنة البيع وااليجار

تعلن مديرية زراعة كربالء املقدسة عن اعالن مزايدة لتأجير القطعة املرقمة (جزء  / /32مقاطعة/23السايح) والبالغ مساحتها
( 50دومن) وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة املرقم ( 32لسنة  1986املعدل) وأحكام قانون ( 35لسنة  1983املعدل) وذلك في
متام الساعة العاشرة في اليوم الثالثني ابتداءا من اليوم التالي لتاريخ النشر وعلى قاعة (شعبة زراعة عني التمر) وان صادف
ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه فعلى الراغبني بالتأجير احلضور في الزمان واملكان املعينني مستصحبني
معهم التأمينات القانونية البالغة  %20من قيمة التثمني وهوية األحوال املدنية وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر
اإلعالن والداللية البالغة  %2ويقدم تعهدا ً خطيا ً كونه غير موظف في دوائر الدولة املدنية والعسكرية ومن غير املستفيدين
من قوانني اإلصالح الزراعي وليس من أعوان النظام السابق.

تعلن مديرية زراعة كربالء املقدسة عن اعالن مزايدة لتأجير القطعة املرقمة (جزء  / /32مقاطعة/23السايح) والبالغ مساحتها
( 50دومن) وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة املرقم ( 32لسنة  1986املعدل) وأحكام قانون ( 35لسنة  1983املعدل) وذلك في متام
الساعة العاشرة في اليوم الثالثني ابتداءا من اليوم التالي لتاريخ النشر وعلى قاعة (شعبة زراعة عني التمر) وان صادف ذلك
اليوم عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه فعلى الراغبني بالتأجير احلضور في الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم
التأمينات القانونية البالغة  %20من قيمة التثمني وهوية األحوال املدنية وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن
والداللية البالغة  %2ويقدم تعهدا ً خطيا ً كونه غير موظف في دوائر الدولة املدنية والعسكرية ومن غير املستفيدين من قوانني
اإلصالح الزراعي وليس من أعوان النظام السابق.

مجيد حميد لفته
رئيس لجنة البيع واإليجار

مجيد حميد لفته
رئيس لجنة البيع واإليجار

إعـــــــــــــــــالن
تعلن وزارة التخطيط /اللجنة الوطنية العليا لستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق عن
بدء العمل بتنفيذ املسح الوطني الشامل ملؤشرات الفقر في البالد وجلميع احملافظات للمدة
من ( 13لغاية .)2012/12/31
حيث سيقوم الباحثون التابعون للجهاز املركزي لالحصاء بزيارة األسر العراقية الكرمية في
املناطق احلضرية والريفية الواقعة ضمن عينة املسح..
راجني من األسر املشمولة ابداء التعاون مع فرق العمل امليداني من خالل تقدمي املعلومات
الدقيقة بهدف االطالع على الواقع وبالتالي مساعدتنا في وضع اخلطط الالزمة للقضاء على
الفقر في العراق.
شاكرين تعاونكم معنا
مع حتيات وزارة التخطيط
اللجنة الوطنية ل�سرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق
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شؤون الوطن

محليات
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يا زارع البعرور

يف زم ��ن اال�ص ��رار عل ��ى التخل ��ف ورف� ��ض مغ ��ادرة اجله ��ل يجد
الن�صابون االجواء منا�سبة ومالئمة لتحقيق م�آربهم ،وهذه الظاهرة
غادرته ��ا املجتمع ��ات املتمدن ��ة منذ ق ��رون  ،لكنها يف املنطق ��ة العربية
مازالت �س ��ائدة  ،وخطورتها تكمن يف �س ��عي قوى تعتقد بانها متتلك
النف ��وذ والتاثري يف �ش ��رائح وا�س ��عة م ��ن املجتمع لتحقيق مكا�س ��ب
�آني ��ة �أو بعيدة املدى  ،تندرج �ض ��من اال�س ��تعداد خلو�ض االنتخابات.
وال�ش ��واهد يف ال�س ��احة العراقي ��ة يف اطار هذه امل�س ��عى كثرية  ،وما
ي�ؤ�ش ��ر عليها انه ��ا يف كثري من االحيان تتج ��ه اىل خماطبة العواطف
واالنتم ��اءات مذهبي ��ة كان ��ت او قومي ��ة ل�ض ��مان ا�ص ��وات الناخبني.
وخ�ل�ال حم�ل�ات التناف� ��س االنتخابي طامل ��ا اعرت�ض كي ��ان او قائمة
على هذا التوجه با�ص ��دار بيان يت�ض ��من التم�س ��ك ب�ض ��وابط ال�سلوك
االنتخابي .
يف زم ��ن بعي ��د غام ��ر احده ��م بخو� ��ض جترب ��ة يهدف م ��ن ورائها
احل�ص ��ول عل ��ى مكا�س ��ب �شخ�ص ��ية ال تتعدى �ض ��مان توف�ي�ر الطعام
واالقام ��ة  ،ولكن ��ه احتف ��ظ بتطلعات ��ه االخ ��رى يف احل�ص ��ول عل ��ى
زوجة بعد جناح م�ش ��روعه يف اقناع املعجبني باحاديثه وم�ش ��روعه
امل�س ��تقبلي يف زرع البعرور ثم ح�ص ��د الغنم  .م�ض ��ت االيام والرجل
يعي�ش يف بحبوحة يف ظل ن�شاط وا�ضح �شارك فيه الرجال والن�ساء
واالطف ��ال لتنفي ��ذ فكرت ��ه  ،وحين ��ذاك �ش ��عر ان ال�ص ��فحة االوىل من
م�ش ��روعه امل�س ��تقلبي متت بنج ��اح �س ��احق  ،فبد�أ يخطط ل�ص ��فحات
اخرى باعتماد حيل جديدة تنطلي على عقول �ص ��غرية تركت اعمالها
ون�شاطاتها وتوجهت جلمع البعرور .
قبل حلول مو�س ��م ح�صد االغنام بح�س ��ب ادعاءات �صاحب فكرة زرع
البعرور  ،ويف حلظ ��ة الرجوع اىل العقل والنظر اىل االمر من زاوية
ال�ش ��ك  ،توجهت �ش ��ابة اىل رجال قومها وخاطبت عقولهم بال�س� ��ؤال:
هل زرع اجدادكم او غريكم البعرور وح�صدوا الغنم ؟ وهل فيكم من
�سمع بهكذا معجزة ح�صلت يف مكان اخر؟ خ ّلف كالم ال�شابة ت�سا�ؤالت
 ،وحفز العقول على مراجعة قناعاتها  ،وعندما ادرك �ص ��احب الفكرة
ان احباط خمططه بات و�شيكا الن ا�صحابه قرروا اخريا العودة اىل
عقولهم  ،دعاهم اىل ا�س ��تخدام ال�ص ��وف �س ��مادا لزرعهم  ،وبني رف�ض
وقب ��ول للدع ��وة اجلدي ��دة جمعت ال�ش ��ابة االطفال وق ��ادت "تظاهرة
احتجاجي ��ة تطال ��ب برحيل زارع البعرور .يف االي ��ام املقبلة ومع بدء
العد التنازيل الجراء انتخابات جمال�س املحافظات واالق�ض ��ية ،ويف
حم ��ى التناف�س �س ��يتجه بع�ض املر�ش ��حني ال�ستن�س ��اخ زارع البعرور
ليب ��د�أ ن�ش ��اطه يف اماكن معين ��ة ت�س ��تجيب لدعوات ��ه واالعيبه برفع
�شعارات حتمل الوعود يف احل�صول على وظيفة حكومية  ،والق�ضاء
على البطالة وحت�سني اخلدمات  ،ون�صرة املظلومني  ،ورعاية االيتام
واالرام ��ل مبنحهم رواتب الرعاي ��ة االجتماعية  ،ورمب ��ا تنطلي هذه
اللعب ��ة عل ��ى البع� ��ض  ،فيما يراه ��ا اخرون انه ��ا اكذوب ��ة قدمية غري
�ص ��احلة لال�س ��تخدام يف الوق ��ت احلا�ض ��ر .يف ال ��دورة الت�ش ��ريعية
ال�س ��ابقة اق ��ر جمل�س النواب نظام ال�س ��لوك االنتخاب ��ي  ،لكن معظم
القوائ ��م مل تلت ��زم بن�صو�ص ��ه ،فمفو�ض ��ية االنتخاب ��ات لي�س ��ت لديها
االلي ��ات وو�س ��ائل املراقب ��ة الكافية لر�ص ��د خمالف ��ات التناف�س ،وامنا
تعتمد على �ش ��كاوى االخرين  ،ولي�س من �ص�ل�احياتها ان متنع ن�شاط
زارع البع ��رور بالدعاية لقائمة حمددة قد وفرت يف وقت مبكر اعدادا
كبرية من الطليان العداد والئم يف م�ؤمتراتها االنتخابية.
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بعد انخفا�ض �إنتاج الكهرباء الوطنية

جمل�س بابل يقرر زيادة ح�صة املولدات الأهلية من زيت الغاز

 بابل � /إقبال حممد

وافق مجل�س محافظة بابل على
زيادة تجهيز �أ�صح��اب المولدات
بخم�س��ة لترات ل��كل  kvاعتبارا
م��ن ه��ذا ال�شهر م��ن اج��ل زيادة
ت�شغي��ل المول��دات الأهلي��ة �إلى
�ست �ساعات يومي��ا بدال من �أربع
�ساع��ات ب�سب��ب قل��ة تجهي��ز
�ساعات الكهرباء الوطنية .

وق ��ال رئي� ��س جلنة الطاق ��ة يف جمل�س
حمافظ ��ة باب ��ل عقي ��ل ال�س ��يالوي يف
ت�صريح لـ "املدى"� ،إن جمل�س املحافظة
ق ��رر زي ��ادة  5ل�ت�رات لل� �ـ  k vالواح ��د
للمولدات من ح�صة املحافظة امل�صروفة
م ��ن وزارة النف ��ط املخ�ص�ص ��ة للطاق ��ة
وح�سب �ص�ل�احيات حمافظ بابل حيث
�سيكون الت�ش ��غيل �ست �ساعات بدال من
�أرب ��ع وب�س ��عر � 7آالف دين ��ار للأمب�ي�ر
الواحد لهذا ال�شهر وللأ�شهر القادمة.
و�أ�ضاف ال�سيالوي �إننا ن�أ�سف للوعود
والت�ص ��ريحات الت ��ي يديل بها �أع�ض ��اء
جلنة الطاقة يف الربملان والقائمني على
وزارة الكهرب ��اء ونائب رئي�س الوزراء
ل�ش� ��ؤون الطاق ��ة يف �أن الكهرب ��اء يف

حت�سن وباال�س ��تطاعة ت�شغيل الكهرباء
� 18س ��اعة يومي ��ا بع ��د زي ��ادة �إنت ��اج
الوح ��دات الكهربائي ��ة ودخول وحدات
جدي ��دة للخدم ��ة ،وبن ��اء عل ��ى ه ��ذه
املعلومات و�ضعت وزارة النفط خططا
لتقليل ح�صة املحافظات من زيت الغاز،
معتربا بيانات ال ��وزارة ،بغري الدقيقة
،حي ��ث �أن التجهي ��ز احل ��ايل ال يتجاوز
� 10ساعات يوميا .
وتوقع �أن ت�ش ��هد الأيام املقبلة �أو�ضاعا
�س ��يئة للكهرب ��اء الوطني ��ة ب�س ��بب
انخفا� ��ض درج ��ات احل ��رارة وازدي ��اد
الأحمال الكهربائية ب�سبب ا�ستخدامها
يف التدفئ ��ة ،مطالب ��ا احلكوم ��ة املحلية
بالإ�س ��راع بتنفي ��ذ ه ��ذا القرار ب�أ�س ��رع

وقت ممكن لال�ستفادة من القرار لزيادة
�ساعات عمل املولدات الأهلية .
و�أعل ��ن ع ��ن �إكم ��ال ت�أهي ��ل وحدت�ي�ن
غازيتني �ض ��من حمط ��ة احلل ��ة الغازية
امل�ؤلف ��ة م ��ن �أرب ��ع وح ��دات غازي ��ة من
القر� ��ض الياب ��اين  ،وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن
تنتج  300ميكاواط �ست�ض ��اف لل�شبكة
الوطني ��ة داعي ��ا امل�ل�اكات الفني ��ة يف
مديري ��ة �إنت ��اج الطاق ��ة �إىل ا�س ��تكمال
العم ��ل يف الوحدتني الباقيتني من �أجل
زيادة �إنتاج الطاقة.
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل طال ��ب ع ��دد م ��ن
�أولي ��اء الأم ��ور الطلب ��ة والطالب ��ات
جمل� ��س حمافظة باب ��ل وجلن ��ة الطاقة
ب�إ�ص ��دار تعليم ��ات يلت ��زم مبوجبه ��ا

مهمة �صعبة لعامل يربط اال�سالك يف احدى املولدات الكهربائية
�أ�ص ��حاب املول ��دات الأهلي ��ة بتجهي ��ز وه ��ذا ي�ؤث ��ر على امل�س ��توى الدرا�س ��ي
املدار� ��س املزدوجة �أو الثالثية بالطاقة للطلبة والتالميذ .
الكهربائية خا�صة �أثناء الدوام امل�سائي ودعا حمم ��د علي جمعه مدير مدر�س ��ة
ب�س ��بب قلة التجهيز احلكومي للكهرباء احلكومة املحلية �إىل �إ�ص ��دار تعليمات
وان اغل ��ب املدار�س حتتاج �إىل الطاقة لتزوي ��د املدار� ��س بالطاق ��ة الكهربائية
الكهربائية للإنارة .
ال�س ��يما وان وزارة الكهرب ��اء ال
وقالت �س ��مرية حم�س ��ن �إح ��دى �أولياء ت�س ��تثنيها من القطع املربمج ،منا�ش ��دا
�أمور الطالب ��ات ندعو جمل�س املحافظة �أ�ص ��حاب املول ��دات الأهلي ��ة وجلن ��ة
باالقت ��داء مبجل� ��س حمافظ ��ة بغ ��داد الطاقة للتعاون لإ�صدار تعليمات لزيادة
القا�ض ��ي ب�إل ��زام �أ�ص ��حاب املول ��دات �س ��اعات التجهي ��ز املج ��اين ،وطال ��ب
الكهربايئة بتجهي ��ز املدار�س املزدوجة احلكوم ��ة االحتادي ��ة وجلن ��ة النف ��ط
�أو ذات الدوام الثالثي خا�صة امل�سائية والطاق ��ة لتزوي ��د �أ�ص ��حاب املول ��دات
منه ��ا جمان ��ا الن �س ��اعات جتهي ��ز الأهلي ��ة بكمية �إ�ض ��افية من م ��ادة الكاز
الكهرباء الوطنية قليلة جدا وان اغلب دعما لتجهيز املدار�س امل�سائية بالطاقة
ال�ص ��فوف املدر�س ��ية حتت ��اج �إىل �إنارة الكهربائية

الدايني تدعو احلكومة للإ�سراع بحل ق�ضية �ضباط الكيانات املنحلة
بغداد /املدى بر�س
دع ��ت النائب ��ة ع ��ن القائم ��ة العراقي ��ة
ناهدة الدايني� ،أم�س الإثنني ،احلكومة
العراقي ��ة �إىل الإ�س ��راع بح ��ل ق�ض ��ية
�ض ��باط الكيان ��ات املنحل ��ة ،ويف ح�ي�ن
�أك ��دت �إع ��ادة ق�س ��م حم ��دود منه ��م �إىل
اخلدم ��ة يف الأجه ��زة الأمنية� ،أ�ش ��ارت

�إىل �أن عدده ��م يبل ��غ نح ��و � 20أل ��ف
منت�سب .
وقال ��ت الداين ��ي يف م�ؤمت ��ر �ص ��حفي
عقدته مببنى الربملان ،ح�ض ��رته (املدى
بر� ��س) �إن " احلكوم ��ة مل حت�س ��م من ��ذ
ع ��ام  2003مل ��ف �ض ��باط الكيان ��ات
املنحل ��ة يف اجلي�ش و�أجهزة املخابرات
واال�س ��تخبارات والأم ��ن" ،مبين ��ة �إن

"احلكومة �أعادت ق�س ��ما حمدودا منهم
�إىل اخلدمة خالل ال�سنوات املا�ضية".
وطالب ��ت الداين ��ي "احلكوم ��ة بح ��ل
ق�ض ��ية �ض ��باط الكيان ��ات املنحل ��ة م ��ن
خ�ل�ال �إعادتهم �إىل اخلدم ��ة �أو �إحالتهم
�إىل التقاع ��د" ،الفتا �إىل �أن عدد �ض ��باط
الكيان ��ات املنحل ��ة يبل ��غ نح ��و � 20ألف
منت�سب".

وتواجه ق�ضية �ضباط الكيانات املنحلة
�إىل اخلدم ��ة �أو �إحالته ��م �إىل التقاع ��د
م�ش ��اكل كثرية،منها �ش ��مولهم باجتثاث
البع�ض ووجود مذكرات ق�ض ��ائية على
ق�س ��م كب�ي�ر منه ��م تتعل ��ق بعمله ��م يف
الأجهزة الأمنية املنحلة خالل ثمانينات
وت�سعينات القرن املا�ضي.
وت�ض ��م الأجه ��زة الأمني ��ة املنحلة التي

مت �إلغا�ؤه ��ا م ��ن قب ��ل احلاك ��م امل ��دين
ل�سابق للعراق بول برمير عقب �سقوط
نظ ��ام �ص ��دام ح�س�ي�ن يف التا�س ��ع م ��ن
ني�س ��ان ع ��ام  ،2003ك ًال م ��ن احلر� ��س
اجلمه ��وري والأمن الع ��ام واملخابرات
واال�س ��تخبارات الع�س ��كرية واحلر� ��س
اخلا� ��ص والأم ��ن اخلا� ��ص وفدائي ��ي
�صدام ،وجي�ش القد�س

مديرو الإعالم باملحافظات يطالبون امل�س�ؤولني بتعيني ذوي
اخلربة والتخ�ص�ص يف مكاتبهم
وا�سط /املدى بر�س
اتفق ��ت وزارة الدول ��ة ل�ش� ��ؤون املحافظ ��ات م ��ع
مدي ��ري �إع�ل�ام املحافظ ��ات وجمال�س ��ها ،عل ��ى
�ض ��رورة معاجل ��ة الق�ص ��ور الذي يجعل م ��ن بع�ض
مكاتبهم "بوق ًا لتجميل ال�ص ��ورة" م ��ن خالل تناول
ال�س ��لبيات كامل�ش ��اريع املتلكئة ومتابعة �أ�سباب ذلك،
وقرروا �إ�ص ��دار �ص ��حيفة �أ�س ��بوعية تكون "�ص ��وت ًا
للمحافظ ��ات" ،وح ��ث امل�س� ��ؤولني عل ��ى تعيني ذوي
اخل�ب�رة والتخ�ص ���ص يف تل ��ك املكات ��ب واالرتق ��اء
مب�ستواهم املهني.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر الإعالم ��ي الأول ملدي ��ري
الإعالم يف املحافظات وجمال�س ��ها (با�س ��تثناء �إقليم
كرد�س ��تان) ،ال ��ذي نظمت ��ه وزارة الدول ��ة ل�ش� ��ؤون
املحافظ ��ات� ،أم� ��س ،يف قاع ��ة ق�ص ��ر امل�ؤمترات ،يف
العا�صمة بغداد.
وق ��ال امل�ست�ش ��ار الإعالمي ل ��وزارة الدولة ل�ش� ��ؤون
املحافظ ��ات� ،أحمد ه ��ادي الزوين ��ي ،يف حديث �إىل
(املدى بر�س)� ،إن "الوزارة ارت�أت �إقامة هذا امل�ؤمتر
للتع ��رف عل ��ى دور مكات ��ب الإع�ل�ام يف املحافظ ��ات
وجمال�س ��ها وامل�ش ��كالت التي تواجه عملها" ،م�شري ًا
�إىل �أن "امل�ؤمت ��ر ركز على �أن يكون املكتب الإعالمي
يف دي ��وان املحافظ ��ة �أو يف جمل�س ��ها حلق ��ة و�ص ��ل
مع امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية املوجودة يف �س ��احة عمله
لت�س ��ليط ال�ض ��وء عل ��ى امل�ش ��اريع الت ��ي تنج ��ز يف
القطاعات كافة والتعريف بها".
و�أ�ض ��اف الزوين ��ي� ،أن "امل�ؤمت ��ر ال ��ذي �سي�ص ��بح
تقلي ��د ًا �ش ��هري ًا يق ��ام يف املحافظ ��ات بالتتاب ��ع ،ركز
�أي�ض ��ا على �ض ��رورة التحري عن امل�ش ��اريع املتلكئة
يف املحافظات ال�س ��يما التي تنف ��ذ من قبل الوزارات
لك�ش ��ف �أ�س ��باب الإخفاق فيها بعيد ًا عن الت�شهري مبا
يف�ضي بالنهاية �إىل و�ضع معاجلات وحلول �سريعة
نعتقد �أن من واجبنا كوزارة متابعتها".
وذكر امل�ست�ش ��ار الإعالم ��ي �أن "مدي ��ري الإعالم يف
املحافظ ��ات طرح ��وا ع ��دة موا�ض ��يع منها �ض ��رورة

�إقام ��ة دورات تدريبية للم�ل�اكات العاملة يف املكاتب
الإعالمي ��ة وح ��ث املحافظ�ي�ن ور�ؤ�س ��اء جمال� ��س
املحافظ ��ات عل ��ى �ض ��رورة تعي�ي�ن ذوي اخل�ب�رة
والتخ�ص ���ص يف تل ��ك املكات ��ب دون النظ ��ر �إىل
املح�س ��وبية واملن�س ��وبية التي مل�س ��ناها �س ��ائدة يف
ق�سم من تلك املكاتب و�أثرت على عملها".
و�أو�ض ��ح الزوين ��ي� ،أن "وزارة الدول ��ة ل�ش� ��ؤون
املحافظات �س ��تقوم مع مطلع العام اجلديد ب�إ�ص ��دار
�ص ��حيفة �أ�س ��بوعية تتبن ��ى تغطي ��ة ن�ش ��اط املكاتب
الإعالمي ��ة يف املحافظات ويف جمال�س ��ها" ،الفت ًا �إىل
�أن هذه "ال�ص ��حيفة �س ��تكون �صوت املحافظات دون
ا�ستثناء".
من جانب ��ه ،قال مدير الإعالم يف حمافظة الب�ص ��رة،

جانب من م�ؤمتر م�س�ؤويل االعالم يف املحافظات
حمم ��د العب ��ادي ،يف حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س)� ،إن
"امل�ؤمتر مثل بادرة جيدة �سعت �إليها وزارة الدولة
ل�ش� ��ؤون املحافظ ��ات للوق ��وف على امل�ش ��كالت التي
تواجه عمل املكات ��ب الإعالمية والبحث يف احللول
املنا�سبة لها".
وذك ��ر العب ��ادي "وجدنا م�ش ��اكلنا كمكات ��ب �إعالمية
متناغم ��ة �إىل ح ��د كبري م ��ع الق�ص ��ور الكبري يف فهم
عملنا حتى ال يكون جمرد بوق لتجميل ال�صورة �إمنا
لعك�س حقيقتها �سواء كانت �إيجابية �أم �سلبية".
ور�أى مدير �إعالم حمافظة الأنبار ،حممد حمود� ،أن
"امل�ؤمتر خلق نقطة حتول يف عمل املكاتب الإعالمية
من خالل حثها على ك�ش ��ف حاالت اخللل والق�ص ��ور
والتحري عنها والإ�ش ��ارة �إليها عرب و�س ��ائل الإعالم

ب�ص ��ورة ممنهجة ته ��دف �إىل و�ض ��ع املعاجلات بعد
ت�شخي�ص الأخطاء ولي�س الت�سرت عليها".
و�أ�ض ��اف حم ��ود يف حدي ��ث �إىل (املدى بر� ��س) ،لقد
"�س ��لطنا ال�ض ��وء على م�ش ��اريعنا الإعالمية و�آلية
عملنا يف املكاتب �س ��واء من خالل حتقيق �شراكة مع
و�سائل الإعالم املحلية لتغطية الفعاليات وامل�شاريع
املوج ��ودة �أم م ��ن خ�ل�ال تل ��ك الت ��ي ن�ص ��درها �أو
نديرها".
م ��ن جانب ��ه ،ذكر مدي ��ر الإعالم يف جمل� ��س حمافظة
وا�سط ،طه الرديني� ،أن "امل�ؤمتر متيز بجمع طريف
الإعالم احلكوم ��ي املحلي �أي ذلك املتعلق باملحافظة
وجمل�س ��ها وحث على زيادة التع ��اون بينهما" ،عاد ًا
�أن ذلك "�ش ��كل حالة �إيجابي ��ة يف امل�ؤمتر رمبا كانت
غائبة عند البع�ض".
وتاب ��ع الردين ��ي� ،أن "امل�ش ��اركني �ش ��رحوا واق ��ع
الإع�ل�ام يف املجل�س وطريقة التعاطي مع الأن�ش ��طة
والفعاليات و�إي�صالها �إىل و�سائل الإعالم املختلفة"،
م�س ��تطرد ًا �أنهم "�شرحوا �أي�ض� � ًا همومهم وم�شاكلهم
وطالب ��وا بزي ��ادة �أج ��ور العامل�ي�ن يف املكات ��ب
الإعالمي ��ة و�ض ��رورة �أن يكون ��وا م ��ن ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص".
وم�ض ��ى مدي ��ر الإع�ل�ام يف جمل�س حمافظة وا�س ��ط
قائ�ل� ًا� ،إن "امل�ؤمت ��ر تن ��اول اخلط ��ط والربام ��ج
الإعالمي ��ة يف املحافظ ��ات وم ��ا ينبغ ��ي القي ��ام ب ��ه
م ��ع مطل ��ع الع ��ام اجلدي ��د" ،الفت� � ًا �إىل �أن "الرتكيز
�سيكون على امل�ش ��اريع املتلكئة ورديئة التنفيذ وكل
ال�س ��لبيات الأخرى دون �أن نكتف ��ي بالإيجابيات كما
كان �سائد ًا".
يذكر �أن الكثري من ال�صحافيني والعاملني يف و�سائل
الإع�ل�ام املق ��روءة واملكتوب ��ة واملرئية وال�ص ��حافة
االلكرتونية ،يعانون من �س ��لوكيات ق�سم من مديري
الإع�ل�ام �س ��واء يف ال ��وزارات �أم يف املحافظ ��ة م ��ن
خالل حج ��ب املعلوم ��ات عنه ��م �أحيان ًا �أو اقت�ص ��ار
التعاون مع م�ؤ�س�س ��ة �إعالمي ��ة معنية وعدم التعامل
مع م�ؤ�س�سات بذاتها .

الب�صري��ون ممتع�ض��ون م��ن
جلــ��وء �أطبــ��اء لال�ستعان��ة
بو�سط��اء الجت��ذاب املر�ضـى
�إىل عياداتهم
الب�صرة /وكاالت
�أب ��دى مواطن ��ون يف الب�ص ��رة امتعا�ض ��هم من تفاق ��م ظاهرة جل ��وء �أطباء �إىل
اال�ستعانة بو�سطاء يتولون ت�ش ��جيع املر�ضى على مراجعة عياداتهم اخلا�صة،
فيما �أكد جمل�س املحافظة عن �س ��عيه لتطبيق قرار يهدف �إىل الق�ض ��اء على هذه
الظاهرة من دون �أن يحمل الأطباء امل�س�ؤولية عنها.
وق ��ال املواطن ح�س ��ن عبد الأمري يف حديث لـ"ال�س ��ومرية ني ��وز"� ،إن "ظاهرة
تعامل �أطباء مع داللني تفاقمت خالل العام احلايل" ،م�ض ��يفا "عندما تكون يف
اجلانب اجلنوبي من �س ��وق الع�شار يالحقك الكثري من الأ�شخا�ص لل�س�ؤال عن
طبيعة مر�ضك بهدف توجيهك �إىل عيادات معينة مقابل ح�صولهم على مبالغ من
�أ�صحاب تلك العيادات".
و�أو�ض ��ح عبد الأم�ي�ر �أن "الأطباء الذين يتبعون هذا الأ�س ��لوب يف ا�س ��تقطاب
املر�ض ��ى �إىل عياداته ��م اخلا�ص ��ة تنق� ��ص معظمهم اخل�ب�رة ولي�س ��وا من ذوي
االخت�صا�ص".
بينم ��ا اعترب املواط ��ن عبد الكرمي را�ض ��ي �أن "هذه الظاهرة تت�س ��بب بانزعاج
امل ��ارة يف اجلان ��ب اجلنوبي من �س ��وق الع�ش ��ار" ،م�ش ��ددا على �ض ��رورة �أن
"تعمل اجلهات املخت�صة على تخلي�ص املواطنني منها".
و�أكد را�ض ��ي �أن "الأطباء الذين يحر�ص ��ون على �س ��معتهم املهني ��ة ال يتعاملون
مع داللني".
وبح�سب مدير دائرة ال�صحة يف الب�صرة الدكتور ريا�ض عبد الأمري ف�إن "هذه
الظاهرة ال�سلبية �أدت �إىل ت�شويه مهنة الطب يف املحافظة" ،م�ضيف ًا يف حديث
لـ"ال�س ��ومرية نيوز"� ،أن "الأطباء يعانون منها ،والق�ض ��اء عليها يتطلب تدخل
احلكومة املحلية".
�إىل ذل ��ك ،ق ��ال نائب رئي�س جلنة ال�ص ��حة يف جمل�س املحافظة الدكتور ح�س ��ن
خالطي� ،إن "جمل�س املحافظة �ص ��وت� ،ش ��هر ت�ش ��رين الثاين املا�ضي ،على قرار
يق�ض ��ي مبنع ممار�س ��ة مهنة الداللة بني املر�ض ��ى والأطباء" ،معت�ب�ر ًا �أن "هذه
الطريقة تعد نوع ًا من االبتزاز يتعر�ض له الأطباء واملر�ضى على حد �سواء".
و�أك ��د خالطي �أن "هذه الظاهرة قللت من هيب ��ة الطبيب يف املجتمع ،وبالتايل
ف ��ان قرارنا يهدف �إىل الدفاع عن �س ��معة الطبيب وحف ��ظ كرامة املري�ض يف �آن
واحد".
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال نائب رئي� ��س جمل� ��س املحافظة ال�ش ��يخ �أحم ��د ال�س ��ليطي� ،إن
"املجل� ��س عندم ��ا اتخذ القرار مل يحمل الأطباء �أو الداللني م�س� ��ؤولية ن�ش ��وء
وتفاقم الظاهرة ،و�إمنا �أراد الق�ض ��اء عليها فح�س ��ب" ،مبين� � ًا �أن "املجل�س طلب
من ديوان املحافظة تنفيذ القرار بعد و�ض ��ع �آليات منا�س ��بة بالتن�سيق مع نقابة
الأطباء ودائرة ال�صحة والقوات الأمنية".
يذكر �أن اجلزء اجلنوبي من �سوق الع�شار ي�ضم املئات من العيادات واملختربات
وال�ص ��يدليات الأهلي ��ة ،ومعظ ��م الأطباء الذي ��ن لديهم عيادات خا�ص ��ة يف تلك
املنطقة يعملون �أي�ض� � ًا يف م�ست�ش ��فيات عامة وخا�ص ��ة ،وفيما يحظى بع�ض ��هم
ب�إقبال كبري نتيجة خربتهم الوا�س ��عة و�سمعتهم املهنية اجليدة ،يعاين بع�ضهم
الآخر من �ض ��عف �إقبال املر�ضى على مراجعة عياداتهم ،وهو ما دفع بعدد منهم
�إىل اال�س ��تعانة ب�أ�شخا�ص يقومون بت�شجيع املر�ض ��ى على ارتياد عياداتهم من
خ�ل�ال �أ�س ��اليب ت�ش ��مل املبالغة يف و�ص ��ف مهاراته ��م وخرباتهم ،وذل ��ك مقابل
ح�ص ��ول ه�ؤالء الأ�ش ��خا�ص على مبالغ من الأطباء الذين يتعاملون معهم ،ويف
ظل �ضعف الرقابة تفاقمت هذه الظاهرة .
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�أكدت تدمري � 93ألف مقذوف منذ 2003

ذي قار تعلن خل ّو املحافظة من الألغام واملقذوفات احلربية مطلع عام 2013
 ذي قار /املدى بر�س
ك�شفت دائ ��رة � �ش ��ؤون الأل �غ��ام يف وزارة
البيئة� ،أن ال �ع��ام  2013املقبل �سي�شهد
�إعالن خلو ذي قار من الألغام واملقذوفات
احل��رب�ي��ة غ�ير املنفلقة ال �ت��ي ت�سببت يف
وقوع �أربعة �آالف �ضحية باملحافظة حتى
الآن ،ويف حني ا�شتكى ال�ضحايا من تراجع
الرعاية التي يح�صلون عليها� ،أكدت دائرة
الدافع امل��دين املحلية �أنها رفعت نحو 93
�ألف مقذوف حربي منذ  2003وحتى الآن.
�أربعة �آالف �ضحية يف ذي قار
وقال مدير دائرة �ش�ؤون الألغام يف وزارة
البيئة ،عي�سى الفيا�ض ،يف ح��دي��ث �إىل
(امل��دى ب��ر���س) ،على هام�ش م�شاركته يف
�أعمال امل�ؤمتر الثاين لتقييم الواقع البيئي
وال�سالمة املهنية يف ذي قار� ،إن "الألغام
�أوقعت �أربعة �آالف �ضحية يف املحافظة".
و�أ�ضاف الفيا�ض� ،أن "ه�ؤالء ال�ضحايا مت
ت�سجيلهم �ضمن برنامج م�سحي خا�ص
ب���أ���ض��رار الأل� �غ ��ام وامل �خ �ل �ف��ات احلربية
وال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة ي �ج��ري ال�ع�م��ل فيه
حالي ًا" ،م�شري ًا �إىل �أن "�إح�صاء ال�ضحايا
ج��رى وف �ق � ًا للمعايري ال��دول �ي��ة وبح�سب
ت�صنيف حم��دد ت�ضمن ال�ع�م��ر واجلن�س
ونوع العوق و�سبب الإ�صابة والفعاليات
احلياتية �إ�ضافة �إىل مدى �شمولهم برواتب
الرعاية االجتماعية".
وكانت مديرية بيئة ذي قار قد �أعلنت يف
ال��راب��ع م��ن ت�شرين ال �ث��اين امل��ا��ض��ي ،عن
ان�ط�لاق العمل بربنامج �إح�صاء �ضحايا
الألغام واملخلفات احلربية يف املحافظة.
و�أو� �ض��ح مدير دائ��رة ��ش��ؤون الأل �غ��ام يف
وزارة البيئة� ،أن "العمل بربنامج م�سح
ال�ضحايا مدد لغاية الأول من �آذار 2013
املقبل" ،الف �ت � ًا �إىل �أن "الدائرة تبنت
برناجم ًا يت�ضمن دعم مراكز �إع��ادة ت�أهيل
املعاقني وم��راك��ز الأط���راف اال�صطناعية
مب��واد �أول�ي��ة ذات تقنية عالية ف�ض ًال عن
التدريب التقني والطبي".
وت��اب��ع الفيا�ض� ،أن "دور دائ��رة �ش�ؤون
الأل� �غ ��ام ال يقت�صر ع�ل��ى ت�ط�ه�ير املواقع

امللوثة ح�سب ،بل وي�شمل �أي�ض ًا تفعيل دور
املعاقني والعمل على ت�أهيلهم ودجمهم يف
املجتمع".
ال�ضحايا ي�شكون تراجع
الرعاية
ويعد العراق واح��د ًا من �أك�ثر البلدان من
حيث عدد املعاقني ،نتيجة للحروب الطويلة
التي خا�ضتها احلكومات املتعاقبة� ،إذ تقدّر
م�صادر مطلعة ع��دده��م ب��أك�ثر م��ن مليون
�شخ�ص يف عموم العراق ،غري �أن هذا العدد
ال�ضخم ،مل يلق الرعاية الكافية� ،إذ ي�شري
معظم املعاقني �إىل تراجع م�ستوى الرعاية
احلكومية مقارنة بالرعاية التي كانت تقدم
لهم يف ال�سابق عرب مراكز ت�أهيل اجلرحى
واملعاقني.
وذكر ح�سن علي النا�صري ،وهو من الذين
�أ��ص�ي�ب��وا يف احل��رب ال�ع��راق�ي��ة الإيرانية
( ،)1988 -1980يف حديث �إىل (املدى
ب��ر���س)� ،أن "اخلدمات التي يقدمها مركز

قوة امنية يف ذي قار تعاين لغما م�ضادا للمدرعات ..ار�شيف
ت�أهيل املعاقني حالي ًا ال تتنا�سب مع حاجة ال�ق�ط�ع��ات الع�سكرية املتقاتلة خمتلف
املعاق للم�ستلزمات الطبية والعالجية"� ،أن � ��واع الأ� �س �ل �ح��ة وال �ق��ذائ��ف احلربية
مبين ًا �أن هنالك "حاجة ملحة �إىل الكرا�سي والألغام التي ما تزال خملفاتها موجودة
والعكازات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية حتى ال�ساعة.
الأخ ��رى التي يحتاجها ال�شخ�ص املعاق وب���ش��أن حجم املناطق اخل�ط��رة يف ذي
ف���ض� ً
لا ع��ن ���ض��رورة تغطية ح��اج�ت��ه من قار ،ر�أى مدير دائ��رة �ش�ؤون الألغام يف
وزارة البيئة ،عي�سى الفيا�ض� ،أن هنالك
الأطراف اال�صطناعية".
ودع��ا ال�ن��ا��ص��ري� ،إىل � �ض��رورة "حت�سني " 77منطقة مثبتة ر�سمي ًا كمواقع خطرة
الأو�ضاع املعي�شية للمعاقني" ،الفت ًا �إىل �أن يف املحافظة" .وتابع الفيا�ض� ،أن "الفرق
"الكثريين منهم ال يتمكنون من مواجهة املخت�صة طهرت  16منطقة منها حتى الآن
املتطلبات املعي�شية يف ظل االرتفاع الكبري والعمل يتوا�صل لإعالن املحافظة خالية
من هذا اخلطر خالل عام  2013املقبل بعد
يف الأ�سعار".
�إزالة الألغام احلربية والقنابل العنقودية
باالعتماد على مالكات الدفاع املدين".
ذي قار خالية من الألغام
عام 2013
وقد �شهدت حمافظة ذي قار �سل�سلة من
رفع نحو � 93ألف مقذوف
ال�ع�م�ل�ي��ات احل��رب �ي��ة وال�ق���ص��ف اجل��وي
حربي
خالل �سنوات احلرب العراقية الإيرانية ،وم��ن جانبه ق��ال مدير ال��دف��اع امل��دين يف
وحرب اخلليج الثانية ( )1991وعمليات ذي ق��ار ،العميد احلقوقي كرمي �ساجت،
غزو العراق �سنة  ،2003حيث ا�ستخدمت يف حديث �إىل (امل��دى ب��ر���س)� ،إن "عدد

دياىل حتذر من ا�ستخدام ال�شباب نباتات
�سامة لتعاطي املخدرات

حذرت حمافظة دياىل� ،أم�س االثنني ،من جلوء عدد من
ال�شباب �إىل ا�ستخدام نباتات �سامة لتعاطي املخدرات،
فيما انتقدت تق�صري امل�ؤ�س�سات احلكومية املخت�صة
يف تنبيه الأه��ايل ملخاطر تلك النباتات املنت�شرة يف
احلدائق واملزارع.
وقال حمافظ دياىل عمر احلمريي يف حديث تناقلته
و�سائل �صحفية وتابعته "املدى"� ،إن "بع�ض ال�شبان
ي�ل�ج��أون �إىل ا��س�ت�خ��دام بع�ض ال�ن�ب��ات��ات ال�سامة
املنت�شرة يف احلدائق واملزارع كمخدرات" ،معترب ًا
�أن "هذا الأم��ر يزيد م��ن تعقيد املوقف" .وانتقد
احلمريي ما و�صفه بـ "تق�صري امل�ؤ�س�سات احلكومية
املخت�صة يف تنبيه الأهايل يف وقت مبكر بخطورة
تلك النباتات ،وم��ن �أب��رزه��ا (ال��دات��ورا -الدفله)"،

السطور األخيرة
� سالم خياط

املناطق امللوثة التي مت حتديدها �ضمن
برنامج امل�سح غ�ير التقني البالغ 135
موقع ًا تقل�صت ب�صورة كبرية بعد تطهري
 100منها" ،مبين ًا �أن "الفرق املخت�صة
رفعت و�أت�ل�ف��ت  11421م�ق��ذوف� ًا حربي ًا
خالل العام  2012احلايل".
و�أك � ��د � �س��اج��ت� ،أن "املجموع الكلي
للمخلفات احلربية واملقذوفات اجلوية
ال�ت��ي متكنت مديرية ال��دف��اع امل��دين يف
ذي قار من رفعها خالل امل��دة املمتدة من
عام  2003وحتى  2012بلغت 92807
مقذوف ًا حربي ًا".
يذكر �أن �إح�صائيات منظمة رفع الألغام
العراقية ت�ؤكد وجود نحو  25مليون لغم
يف �أنحاء البالد ،منها  10ماليني يف �إقليم
كرد�ستان ،ف�ض ًال عن وجود ثالثة ماليني
قنبلة غ�ير م�ن�ف�ج��رة يف �شتى املناطق
العراقية.
وت�صنف ثمانية �آالف منطقة يف العراق
ب�أنها خطرة ،منها  446مليئة بالقنابل
غري املنفلقة ،وثالثة �آالف و 385منطقة
�أخ��رى مليئة باملخلفات احلربية ،و271
منطقة من الأماكن الع�سكرية.
وكان العراق قد وقع على اتفاقية �أوتاوا
ع��ام  2007اخلا�صة مبخاطر ا�ستعمال
الأل�غ��ام ،ال��ذي يحتم عليه تنظيف البالد
من الألغام املزروعة.
وتن�ص اتفاقية �أوتاوا ،التي وقعت عليها
�أك�ث�ر م��ن  155دول ��ة ع���ض��وة يف الأمم
امل�ت�ح��دة ،ودخ�ل��ت حيز التنفيذ يف عام
 ،1999على حظر ا�ستخدام وت�صنيع
ونقل وتخزين الأل�غ��ام امل�ضادة للأفراد
واالجت ��ار بها م��ع م�ساعدة الناجني من
ويالتها .وكان خرباء يف �ش�ؤون الألغام
ق��د �أ� �ش��اروا يف ال�ي��وم العاملي للتعريف
مبخاطر الألغام ،الذي ي�صادف يف الرابع
من ني�سان �سنوي ًا� ،إىل وج��ود �أك�ثر من
 110م�لاي�ين ل�غ��م م���زروع يف �أك�ث�ر من
 64دولة ،من بينها العراق� ،إذ يزيد عدد
الألغام املوجودة فيه على  27مليون لغم،
وهو ما يجعل ن�صيب الفرد العراقي لغم ًا
واح ��د ًا ميكن �أن ي��ودي بحياته يف �أي
حلظة.

ّ
هن اللواتي
الأنباء املتواترة ،ال�شديدة ال�سخونة الواردة بخ�صو�ص
االنتهاكات يف �سجن الن�ساء ،اغت�صاب ,انتزاع االعرتاف
بعد عملية تعذيب ركال �أو بال�صاعق الكهربائي ،،مت�ضاربة
ومتعار�ضة و�سوداوية.
حقيقية  -يقولون  -ويدلون ب�شواهد و�أرقام...وهمية
وفردية وكيدية ومغر�ضة لأ�سباب �سيا�سية  --يقولون.
يكذب الوقائع م�س�ؤول،وينفي ح�صولها م�س�ؤول ،ويتوعد
من يك�شف �أ�سرارها م�س�ؤول..وي�ؤكدها م�س�ؤول.و�أي ًا ما
كانت الوقائع نفيا �أو ت�أكيدا ،ف�إن و�ضع الن�ساء عموما يف
عراق اليوم  -يف ال�سجن وخارجه  -بات �سوءة مك�شوفة،
تخزي كل من كان به رمق من حمية ومروءة و�شرف.
تطرق الباب امر�أة غريبة ’ وتلح يف الطرق ،ناحلة
كم�سلولة ،زائغة النظرة كهاربة من حمرقة ،حتمل
طفال،،يف عينيه رمد ظاهر وعلى �سيمائه ذلة ،الطفل
يلوب باكيا ،واملر�أة متد يدا وت�ستعطف ..منظر مفجع
قد ال جتد له مثيال يف �أفقر دولة بالعامل ،،تلمحه بعراق
الباليني املهدورة.....ماليني الن�ساء رقم �أعلن عنه
ر�سميا� ،أرامل.ماليني الن�ساء ،رقم �آخر �أعلن عنه ر�سميا
مطلقات،،ع�شرات الآالف من الأطفال يتامى ،ال �أب وال
عائل وال �ضمان اجتماعي وال تكافل عائلي ،وال �ضوابط
اجتماعية ،وال روادع دينية،،وال م�ستقبل ،يف حومة
هذي الدوامة ،نطالب املر�أة ب�أن تظل قدي�سة ،نطالبها
ب�أال تنحرف� ،أال ت�سرق� ،أال متار�س الدعارة ،و�أن ال تهدر
كرامتها بالت�سول ،وتلتزم ال�صمت!
يف �سجون بغداد تقبع 1030عراقية ،بع�ضهن مع �أطفال
يف مرحلة الر�ضاعة --الرقم م�ستقى من �إح�صائية ر�سمية
-بع�ضهن ب�سبب املادة � 4إرهاب ،وبع�ضهن �ألقي القب�ضعليهن للإدالء مبعلومات عن �أقارب هاربني..الف�ضيحة
بجالجل:وزارة العدل تنفي م�س�ؤوليتها ،تلقي الكرة يف
ملعب وزارة الدفاع ،،وهذه ت�سدد ال�ضربة نحو مرمى
الداخلية ،ويختلط احلابل بالنابل ،حتى �أن بع�ضهم رمى
امل�س�ؤولية على فلول البعث ،وبع�ضهم �أنحى بالتهم على
�شراذم القاعدة!جلنة املر�أة  -يقال  -ال حول لها وال قوة،،
والبع�ض ت�أخذه احلمية ويرف�ض ا�ستجواب الن�ساء
ال�سجينات وت�سمية اجلالدين،كي ي�صان ال�شرف الرفيع
من الأذى،وخ�شية من �إحلاق العيب للع�شرية ،وتالفيا
حلاالت مرتقبة لغ�سل العار!!!!غد ًا� ،ستهد�أ اجلعجعة عن
�سجن الن�ساء ،،و�ستعلو جلجلة �أعلى �إيقاعا يف مرفق
�آخر،،و�سيجري دفن الق�ضية القدمية دون كفن ودون
مرا�سيم ........فعلى روح من �سنقر�أ �سورة الفاحتة
غدا؟

ال�سهيل يدعو اللجنة املالية �إىل �إنهاء الإ�شكاالت فـي قانون التقاعد
 بغداد /املدى

�أن"ال�سهيل تر�أ�س اجتماعا للجنة املالية
الربملانية بح�ضور وزير الرتبية حممد
متيم حيث متت مناق�شة املوازنة املالية
وم��وازن��ة وزارة الرتبية بالإ�ضافة �إىل
قانون التقاعد العام وموازنة قطاعات
ال�صحة والزراعة والتعليم".
ودع���ا ال���س�ه�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة وجلنة
الرتبية الربملانية بالتعاون مع وزارة
الرتبية وال��وزارات الأخ��رى �إىل �إطالق
احلملة الوطنية لبناء املدار�س".

دعا النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب
ق�صي ال�سهيل اللجنة املالية �إىل املتابعة
اجل��دي��ة ل �ق��ان��ون ال�ت�ق��اع��د و�إي �ل��اء هذا
القانون اهتماما متزايدا من اجل �إنهاء
الإ�شكاالت العالقة فيه والت�صويت عليه.
وذك ��ر امل�ك�ت��ب الإع�ل�ام��ي للنائب الأول
لرئي�س جمل�س ال�ن��واب يف بيان تلقت
"املدى" ن�سخة م �ن��ه� ،أم ����س االثنني،
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وتابع انه ينبغي العمل اجلدي من اجل
�إق��رار قانون التقاعد العام كونه يخدم
�شريحة كبرية من املجتمع العراقي،مبينا
�أن على اللجنة املالية متابعة القانون
و�إر��س��ال جلنة منها ملتابعته مع جمل�س
�شورى الدولة والإ�سراع ب�إقراره.
و���ش��دد ال���س�ه�ي��ل ب�ح���س��ب ال �ب �ي��ان على
� � �ض� ��رورة �إع � �ط� ��اء ق� �ط ��اع ��ات ال�صحة
وال ��زراع ��ة والتعليم �أه�م�ي��ة ك�ب�رى يف
املوازنة املالية.

نائب عن النجف يطالب بت�سهيل دخول الوافدين �إىل املدينة وكربالء
تدر�س �إلغاء (الفيزا) عن الإيرانيني

حمافظ دياىل عمر احلمريي
م�ؤكد ًا يف الوقت نف�سه �أن "�إدارة املحافظة �ست�ضع
خطة تثقيفية لتوعية امل��واط�ن�ين يف ه��ذا ال�ش�أن،
وبيان �أهمية الوقاية من تلك النباتات و�ضرورة
�إزالتها من احل��دائ��ق واملزارع" .ولفت احلمريي
�إىل �أن "كلية العلوم يف جامعة دي��اىل عقدت قبل
�أيام ندوة علمية بالغة الأهمية عن انت�شار النباتات
ال�سامة ،و�أظهرت ب�شكل وا�ضح خماطرها وت�أثريها
ال�سلبي على �صحة الأه ��ايل وخ��ا��ص��ة الأطفال"،
معترب ًا �أن "الندوة ك�شفت حقائق مل تكن وا�ضحة
للر�أي العام" .يذكر �أن �أغلب احلدائق واملزارع يف
حمافظة دياىل ،ومركزها بعقوبة نحو دياىل  55كم
�شرق بغداد ،تنت�شر فيها نباتات ذات �أنواع خمتلفة
بع�ضها للزينة� ،إال �أنها تعترب من النباتات ال�سامة وال
يدرك الأهايل خطورتها ب�سبب حمدودية املعلومات
املتوفرة عنها.

 بغداد /املدى
طالب نائب عن التحالف الوطني� ،أم�س االثنني ،وزارتي
الداخلية واخلارجية بت�سهيل �إ�صدار ت�أ�شريات الدخول
للزوار الوافدين �إىل حمافظة النجف.
وقال النائب عبد احل�سني عبطان ،يف م�ؤمتر �صحايف عقد
داخل مبنى الربملان ،وح�ضرته "املدى"� ،إن "دخول الزوار
�إىل حمافظة النجف له م��ردود �إيجابي على املحافظة"،
مبينا �أن "هناك منافع اقت�صادية و�أمنية �سيح�صل عليها
العراق جراء ت�سهيل �إ�صدار ت�أ�شريات الدخول".
وطالب عبطان وزارت��ي الداخلية واخلارجية "ب�ضرورة
ت�سهيل �إ��ص��دار الفيزا ل�ل��زوار الوافدين �إىل املحافظة"،

م�شري ًا �إىل �أن "العراق بحاجة �إىل التوا�صل مع العامل وهذا
لن يتم دون ت�سهيل مهمة دخولهم للعراق بطرق قانونية".
م��ن جانبها �أب ��دت احلكومة املحلية يف حمافظة كربالء
ا��س�ت�ع��داده��ا لإل �غ��اء ت ��أ� �ش�يرة ال��دخ��ول (ال �ف �ي��زا) للزوار
الإيرانيني القادمني للعتبات الدينية يف املحافظة.
وقال رئي�س اللجنة االقت�صادية طارق اخليكاين ،انه "بعد
�أن اتخذت احلكومة الإيرانية قرار ًا ب�إلغاء (الفيزا) للزائرين
والوافدين للعتبات الدينية يف بالدها ،فان احلكومة املحلية
يف كربالء على ا�ستعداد ت��ام التخاذ ق��رار مماثل ب�إلغاء
ت�أ�شرية الدخول للزائرين الإيرانيني".
و�أ�شار �إىل �أن "القرار من املمكن تطبيقه ال�سيما بعد توقيع
مذكرات تفاهم وتعاون م�شرتكة يف هذا اجلانب".

وق��ررت �إي��ران �أول من �أم�س الأح��د �إل�غ��اء �سمة الدخول
لزوار مدينة م�شهد التي ت�ضم مرقد الإمام علي بن مو�سى
الر�ضا ،معتربة املدينة مركزا منوذجيا لل�سياحة الدينية
وا�ستقطاب الزوار من كافة دول العامل.
وك��ان��ت ال�سلطات يف مطار النجف ق��د �أعلنت ،يف (13
ك��ان��ون الأول  ،)2012ع��ن �إي �ق��اف ف��وج�ين م��ن الزائرين
الإي��ران �ي�ي�ن،الأول ي�ضم مئتني وخم�سني زائ��را والثاين
مئة وخم�سني بعد اكت�شاف �أنهم يحملون ت�أ�شريات دخول
مزورة.
ي�شار �إىل �أن تقارير �صحافية تفيد ب�أن عدد الزوار الإيرانيني
الذين يدخلون النجف يبلغ ثالثة �آالف زائر يومي ًا على �أن
يبقوا يف املحافظة ثالثة �أيام.

اعترب �أن ال وجود للعراق "التاريخي" من دونهم

م��ب��ع��وث ل��ل��ب��اب��ا ي��ح��ذر م��ن ت��ن��ام��ي ه��ج��رة امل�سيحيني م��ن ال��ب�لاد
 كركوك /وكاالت
�أك��د �سفري الفاتيكان يف ال�شرق الأو�سط
�أن��ه ال وج��ود للعراق "التاريخي" من دون
امل�سيحيني ،حم ��ذر ًا يف ال��وق��ت نف�سه من
تنامي الهجرة امل�سيحية من البالد.
وق��ال ال�سفري وم�ب�ع��وث ال�ب��اب��ا بندكتو�س
ال �� �س��اد���س ع���ش��ر �إىل ك ��رك ��وك ل �ي��ون��اردو
��س��ان��دري يف ح��دي��ث تناقلته" ال�سومرية
نيوز"� ،إنه "ال وجود للعراق التاريخي من
دون امل�سحيني كونهم جزء ًا مهم ًا من ح�ضارة
وتاريخ العراق مع باقي مكوناته" ،م�ؤكد ًا
�أن "العي�ش امل���ش�ترك ب�ين اجلميع وتقبل
الآخ��ر �سيولد احل��ب والطم�أنينة وال�سالم
التي ين�شدها اجلميع يف هذا البلد".
و�شدد �ساندري على �أنه "يحمل ر�سالة حب
و�سالم ودعاء بابا الفاتيكان بان يعم الأمن
وال�سالم يف العراق و�إىل مكونات كركوك

للعي�ش ب�سالم وحمبة بني اجلميع وتقبل
الآخرين واجللو�س �إىل طاولة احلوار ونبذ
العنف".
وحذر �ساندري من "تنامي خطورة هجرة
امل�سحيني من العراق �إىل الدول الأوروبية
ال��ذي��ن ه��م رك ��ن �أ� �س��ا� �س��ي وم �ه��م م��ع باقي
مكوناته" ،داع��ي�� ًا �إي��اه��م �إىل ال �ب �ق��اء يف
العراق".
م��ن ج �ه �ت��ه ،ذك ��ر رئ �ي ����س �أ� �س��اق �ف��ة كركوك
وال�سليمانية لوي�س �ساكو� ،أن "�سفري ال�شرق
الأو�سط ليوناردو �ساندري و�صل �إىل كركوك
م�ساء �أم�س وزار جامع كركوك والتقى رجال
دي��ن م��ن جميع م�ك��ون��ات كركوك" ،مبين ًا
�أن "الزيارة حتمل طابع ال�سالم واملحبة
ور�سالة من البابا للحوار وال�سالم وتقبل
الآخ� ��ر وال�ع�ي����ش امل �� �ش�ترك ب�ين اجلميع".
بدوره� ،أكد �إمام جامع كركوك حممد �أمني،
"�أهمية الزيارة التي حتمل ر�سالة حمبة

�سفري الفاتيكان لل�شرق الأو�سط ومبعوث البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر �إىل كركوك ليوناردو �ساندري

و�سالم وتدعو للحوار وتقبل الآخر والعي�ش
امل�شرتك بني جميع العراقيني".
ي �� �ش��ار �إىل �أن امل �� �س �ي �ح �ي�ين يف ال��ع��راق
يتعر�ضون م�ن��ذ ال �ع��ام � 2003إىل �أعمال
عنف وا�ستهداف يف العا�صمة ويف عدد من
املحافظات العراقية مثل املو�صل وكركوك
والب�صرة ،كان �أعنفها حني اقتحم م�سلحون
كني�سة �سيدة النجاة ،يف  31ت�شرين الأول
 ،2010واح�ت�ج��زوا ع�شرات ال��ره��ائ��ن من
امل�صلني الذين كانوا يقيمون قدا�س الأحد،
و�أ��س�ف��ر االع �ت��داء ع��ن مقتل و�إ��ص��اب��ة م��ا ال
يقل ع��ن � 125شخ�ص ًا ،وتبنى تنظيم ما
يعرف بـ"دولة ال�ع��راق الإ�سالمية" التابع
لتنظيم ال�ق��اع��دة ،الهجوم يف وق��ت الحق،
م �ه��دد ًا با�ستهداف امل�سيحيني يف العراق
م�ؤ�س�سات و�أف ��راد ًا .ويف �آذار عام ،2008
خطف املطران الكلداين الكاثوليكي بول�ص
فرج رحو وعرث عليه مقتو ًال يف وقت الحق،

كما فجرت جماعات م�سلحة بيوت مواطنني
م�سيحيني يف  30كانون الأول .2010
يذكر �أن امل�سيحيني كانوا ي�شكلون ن�سبة
 3.1ب��امل�ئ��ة م��ن ال���س�ك��ان يف ال �ع��راق وفق
�إح���ص��اء �أج ��ري ع��ام  ،1947وب�ل��غ عددهم
يف الثمانينات بني مليون ومليوين ن�سمة،
وانخف�ضت هذه الن�سبة ب�سبب الهجرة خالل
ف�ترة الت�سعينات وم��ا �أعقبها م��ن حروب
و�أو�ضاع اقت�صادية و�سيا�سية مرتدية ،كما
ه��اج��رت �أع ��داد ك�ب�يرة م��ن امل�سيحيني �إىل
اخلارج بعد عام .2003
وي�ضم العراق �أربع طوائف م�سيحية رئي�سية
هي:الكلدان �أتباع كني�سة امل�شرق املتحولني
�إىل ال�ك�ث�ل�ك��ة ،وال �� �س��ري��ان الأرث ��وذك� �� ��س،
وال �� �س��ري��ان ال �ك��اث��ول �ي��ك ،وط��ائ �ف��ة الالتني
الكاثوليك ،والآ� �ش��وري�ين �أت �ب��اع الكني�سة
ال�شرقية� ،إ�ضافة �إىل �أع��داد قليلة من �أتباع
كنائ�س الأرمن والأقباط والربوت�ستانت.
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متظاهرون ير�شقون
الرئي�س التون�سي باحلجارة
 تون�س  -فران�س بر�س
ر�ش ��ق متظاه ��رون �أم� ��س االثن�ي�ن باحلج ��ارة رئي� ��س الدول ��ة
التون�سية املن�صف املرزوقي ورئي�س الربملان م�صطفى بن جعفر
يف �س ��يدي بوزيد خ�ل�ال االحتفال مبرور �س ��نتني عل ��ى انطالق
الثورة يف تون�س.
وقال �ص ��حايف من وكالة "فران�س بر�س" �إن املتظاهرين ر�شقوا
املرزوق ��ي باحلج ��ارة بينما كان بن جعفر ي�س ��تعد لإلق ��اء كلمة،
وقام ��ت ق ��وات الأمن ب�إج�ل�اء امل�س� ��ؤولني �إىل مقر ال�ش ��رطة يف
ه ��ذه املدين ��ة املهم�ش ��ة الواقعة يف �ش ��مال غ ��رب تون�س.وهتف
املتظاهرون "ال�ش ��عب يريد �إ�س ��قاط احلكومة" قب ��ل �أن يتقدموا
باجتاه املن�صة حيث كان رئي�س اجلمهورية مع رئي�س حكومته،
ولكن مل يح�ص ��ل �ص ��دام بني املتظاهرين وعنا�ص ��ر ال�ش ��رطة يف
املكان.
ومل ��ا ب ��د�أ الرئي� ��س التون�س ��ي ب�إلق ��اء كلمت ��ه ب ��د�أ ق�س ��م كبري من
احل�ض ��ور الذي قدر بنحو خم�س ��ة �آالف �شخ�ص بالهتاف "ارحل
ارحل" ،وهو الهتاف امل�ش ��هور الذي كان يطلق بوجه الرئي�س
املخلوع زين العابدين بن علي قبل �سقوطه.
وق ��ال املرزوق ��ي "�أفهم ه ��ذا الغ�ض ��ب امل�ش ��روع �إال �أن احلكومة
حددت الداء وخالل �س ��تة �أ�ش ��هر �ست�ش ��كل حكومة ت�صف الدواء
ل�ش ��فاء البالد مما تعاين منه" .م�ضيفا و�سط هتافات اال�ستهجان
م ��ن احل�ض ��ور "للم ��رة الأوىل لدين ��ا حكوم ��ة ال ت�س ��رق �أم ��وال
ال�شعب".
يذكر �أن املرزوقي كان قد تعر�ض لهتافات مناه�ضة له لدى زيارته
�ض ��ريح حممد بوعزي ��زي البائع املتجول الذي �أحرق نف�س ��ه يف
ال�س ��ابع ع�ش ��ر من دي�س ��مرب/كانون الأول  2010يف �سيدي �أبو
زيد ،ما �أطلق الثورة ال�شعبية التي �أطاحت بنب علي.

�إيران تفرج عن جنل
راف�سنجاين
 طهران CNN /
ذكرت وكال ��ة �أنباء اجلمهورية
الإ�س�ل�امية الإيراني ��ة �أن
ال�س ��لطات �أفرج ��ت ع ��ن جن ��ل
الرئي�س الإيراين ال�سابق علي
�أكرب ها�شمي رف�سنجاين ،يوم
الأحد ،بعد �ش ��هرين من و�ضعه
قيد االحتجاز.
وكان مهدي ها�شمي اعتقل يف
�سبتمرب�/أيلول املا�ضي� ،أثناء
عودت ��ه �إىل �إي ��ران قادم ��ا م ��ن
بريطاني ��ا حيث كان يعي�ش يف
ال�سنوات الأخرية.
وق ��ي نوفمرب/ت�ش ��رين ث ��اين
املا�ض ��ي ،وجه ��ت طه ��ران
مله ��دي تهمة "التج�س ���س ونقل
معلومات ح�سا�سة �إىل �أجانب،
و�إرب ��اك النظ ��ام االقت�ص ��ادي،
والف�س ��اد امل ��ايل �أثن ��اء توقيع
عق ��ود نفطي ��ة "،خ�ل�ال والي ��ة
وال ��ده الرئا�س ��ية ب�ي�ن عام ��ي
 1989و.1997
وال ي ��زال راف�س ��نجاين ير�أ�س
جمم ��ع ت�ش ��خي�ص م�ص ��لحة

النظام وهو �أحد �أجهزة احلكم
يف �إيران.
وكان ��ت ال�س ��لطات الإيراني ��ة
اعتقل ��ت ابن ��ة راف�س ��نجاين،
فاي ��زة ،يف �س ��بتمرب�/أيلول
املا�ض ��ي ،بع ��د �أن اتهمته ��ا
بامل�ش ��اركة يف االحتجاج ��ات
�ض ��د ف ��وز الرئي� ��س حمم ��ود
�أحم ��دي جن ��اد يف انتخاب ��ات
عام .2009

مهدي رف�سنجاين

املعار�ضة تدعو مل�سريات احتجاج ًا على الد�ستور

معركة الرئا�سة امل�صرية مع "الد�ستورية" تت�سع عاملي ًا
 القاهرةBBC /
دخل ��ت الأزم ��ة املت�ص ��اعدة ب�ي�ن رئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة واملحكم ��ة الد�س ��تورية يف
م�ص ��ر� ،إىل نفق مظلم خالل ال�س ��اعات القليلة
املا�ضية ،بعدم ��ا �أ�صدرت الرئا�سة بيان ًا باللغة
الإجنليزي ��ة ،و�صف ��ت في ��ه املحكم ��ة ب�أنها من
"الق ��وى املعادية للثورة" ،وهو االتهام الذي
اعتربت ��ه الأخ�ي�رة ين ��درج �ضم ��ن "اجلرائم"
التي يعاقب عليها القانون.
وعقدت املحكم ��ة الد�ستورية اجتماع� � ًا طارئ ًا
لأع�ض ��اء جمعيتها العمومية ،ملناق�ش ��ة البيان
ال�صادر عن مكتب م�س ��اعد رئي�س اجلمهورية
للعالق ��ات اخلارجي ��ة والتع ��اون ال ��دويل،
اجلمع ��ة املا�ض ��ية ،وال ��ذي وجهت ��ه رئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة �إىل و�س ��ائل الإع�ل�ام الأجنبي ��ة،
مت�ض ��من ًا الكث�ي�ر م ��ن االتهام ��ات �إىل املحكمة
العليا يف م�صر.
ويف خت ��ام االجتم ��اع� ،أ�ص ��در نائ ��ب رئي� ��س
املحكم ��ة الد�س ��تورية واملتح ��دث الر�س ��مي
با�س ��مها ،امل�ست�ش ��ار ماهر �س ��امي ،بيان� � ًا �أكد
فيه �أن البيان ال�ص ��ادر عن رئا�سة اجلمهورية
"ي�س ��تهدف �س ��معة املحكمة دولي ًا ،والت�شهري
به ��ا ،بعد كي ��ل االتهام ��ات له ��ا دون �أدلة ،على
نح ��و ي�ش ��كل جرمي ��ة �إذاع ��ة �أخب ��ار كاذب ��ة
ومغر�ضة ،املعاقب عليها قانون ًا".
وقال املتحدث با�س ��م املحكمة ،يف البيان الذي
�أوردت ��ه و�س ��ائل الإع�ل�ام الر�س ��مية االثن�ي�ن،
�إن املحكم ��ة "هاله ��ا �أن ت�ص ��در م�ؤ�س�س ��ة
الرئا�س ��ة بيان ًا بهذا املحتوى م ��ن االفرتاءات
واملغالط ��ات" ،وف ��ق موق ��ع "�أخب ��ار م�ص ��ر"
التاب ��ع للتلفزي ��ون احلكومي ،نق�ل ً�ا عن وكالة

�أنباء ال�شرق الأو�سط.
و�أ�ش ��ار بيان املحكمة �إىل �أن البيان الرئا�س ��ي
تناول ذكر املحكمة الد�ستورية العليا يف ثالثة
موا�ض ��ع ،منها �أن قرار املحكم ��ة بحل جمل�س
ال�ش ��عب �ص ��در "بطريقة مريبة" ،كما و�ص ��ف
البي ��ان املحكم ��ة ب�أنه ��ا م ��ن "الق ��وى املعادية
للث ��ورة" ،واتهمه ��ا ب�أنه ��ا "قام ��ت بت�ص ��عيد
حملتها لإ�سقاط مكا�سب الثورة".
كما ت�ض ��من البيان الرئا�سي ،بح�سب ما نقلت
وكال ��ة الأنب ��اء الر�س ��مية ع ��ن بي ��ان املحكمة،
الإ�ش ��ارة �إىل �أن هن ��اك "دالئ ��ل" م ��ن عدد من
اجله ��ات ،تفيد ب�أن املحكمة الد�س ��تورية كانت
تعت ��زم "حل اجلمعي ��ة الت�أ�سي�س ��ية" لو�ض ��ع
الد�س ��تور ،الأمر الذي ا�ض ��طر الرئي�س حممد
مر�س ��ي لإ�ص ��دار �إعالن ��ه الرئا�س ��ي يف 22
نوفمرب /ت�شرين الثاين املا�ضي.
وت�س ��اءل املتحدث با�س ��م املحكمة ،يف بيانه:
"ملاذا اختار م�س ��اعد الرئي�س ،بعد �أن ك�ش ��ف
جرمي ��ة ت�آم ��ر املحكم ��ة الد�س ��تورية حل ��ل
اجلمعية الت�أ�سي�س ��ية� ،أن يتوج ��ه ببالغه �إىل
الإع�ل�ام الأجنب ��ي ،ب ��د ًال من �أجه ��زة التحقيق
املخت�صة؟"
و�أ�ض ��اف" :وما الذي ق�ص ��ده م�ساعد الرئي�س
م ��ن خماطب ��ة ه ��ذا الإع�ل�ام (الأجنب ��ي) يف
�أمر يت�ص ��ل ب�ص ��ميم ال�ش� ��أن الداخلي للوطن،
ويتعلق ب�س ��لطة من �س ��لطات الدول ��ة الثالثة،
وهى الق�ضاء ..ويخ�ص منه �إحدى م�ؤ�س�ساته
ال�س ��يادية الوطني ��ة الرفيع ��ة ،وه ��ى املحكمة
الد�س ��تورية العلي ��ا ،فيثري الريب وال�ش ��كوك
يف �أحكامه ��ا ،ويدفعه ��ا بالت�آم ��ر� ،إال �أن يكون
قد ا�ستهدف بذلك تقوي�ض �سمعة هذه املحكمة
دولي ًا ،والت�شهري بها وف�ضحها عاملي ًا ،بعد كيل

االتهامات له ��ا ،دون �أن يقدم دلي ًال واحد ًا على
�صحة �إدعاءاته ومزاعمه؟".
و�أك ��د البي ��ان �أنه "يف �ض ��وء ما تق ��دم ،ف�إن ما
ت�ض ��منه البي ��ان الرئا�س ��ي يك ��ون ق ��د انطبق
عليه  -يف مفردات قانون العقوبات  -و�ص ��ف
�أن ��ه �أذاع عم ��د ًا يف اخل ��ارج �أخب ��ار ًا وبيانات
و�ش ��ائعات كاذب ��ة ومغر�ض ��ة ،ت�ض ��عف الثق ��ة
بهيب ��ة الدول ��ة واعتبارها ،وت�ض ��ر بامل�ص ��الح
القومية للبالد ،وهو فعل جنائي يندرج �ضمن
اجلرائ ��م امل�ض ��رة ب�أم ��ن احلكوم ��ة م ��ن جهة
اخلارج  -يف حالة ثبوته".
وذك ��ر البي ��ان �أن ��ه "ب ��ات م�ؤكد ًا �أن ��ه لي�س يف
عزم �أحد �أن ي�س ��تجيب ملطال ��ب ملحة متكررة
من املحكمة ،لتقدمي الأدلة التي تثبت ا�شرتاك
ق�ض ��اتها يف م�ؤام ��رة لإ�س ��قاط م�ؤ�س�س ��ات
الدولة ،على نحو ما �أ�ش ��اعه �أ�ص ��حاب احلملة
ال�ض ��ارية الظاملة من �أكاذيب ،الغتيال املحكمة
وق�ضاتها مادي ًا ومعنوي ًا".
وجددت املحكمة مطالبة كل من اتهم املحكمة،
�أو �أي� � ًا م ��ن ق�ض ��اتها� ،أو يفع ��ل الي ��وم ذل ��ك،
�أن يق ��دم دلي ��ل اتهام ��ه ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أن ه ��ذه
االتهام ��ات التي يطلقها �أ�ص ��حابها "يف حتلل
م ��ن �أي قيد قان ��وين �أو �أخالق ��ي �أو وازع من
�ض ��مري" ،لي� ��س مقبو ًال م ��ن �أح ��د ،وال ينبغي
�أن تظ ��ل مبن� ��أى ع ��ن احل�س ��اب .م ��ن جان ��ب
دعت املعار�ض ��ة يف م�ص ��ر �إىل احتجاجات يف
�أنحاء البالد ب�س ��بب د�س ��تور يدعم ��ه الرئي�س
حممد مر�س ��ي بعد املرحلة االوىل من ا�ستفتاء
عليه ك�ش ��ف عن انق�س ��امات عميق ��ة من املمكن
�أن تقو� ��ض م�س ��اعيه لتحقي ��ق توافق لتطبيق
�إجراءات اقت�صادية �صارمة مطلوبة.
وح�صل م�شروع الد�ستور الذي يدعمه مر�سي

�أم�يرك��ا تخطط مل��واج��ه��ة اح��ت��م��ال ف��ق��دان الأ���س��د ال�سيطرة
�أن اجلي� ��ش ال�س ��وري احلر قال �إن ��ه مل يعرث على �أية
�أ�سلحة كمياوية يف القاعدة الأوىل� ،إال �أن التطورات
�أثارت املخاوف من �أنه حتى لو مل يهاجم الأ�سد �شعبه
بالأ�سلحة الكيماوية ،فهو على و�شك فقدان ال�سيطرة
على تلك الرت�سانة .ونقلت ال�صحيفة عن �أحد �ضباط
اجلي�ش ال�س ��وري ال�سابقني الذي توىل من قبل قيادة
برنام ��ج تدري ��ب عل ��ى الأ�س ��لحة الكيماوي ��ة قوله �إن
مواق ��ع التخزين الرئي�س ��ية لغاز الأع�ص ��اب يفرت�ض
�أنه ��ا حتظ ��ى بحماي ��ة �آالف م ��ن الق ��وات ال�س ��ورية،
�إال �أن ه ��ذا ميك ��ن جت ��اوزه ب�س ��هولة .فه ��ذه املواقع
لي�س ��ت م�ؤمنة كما يقول اللواء املتقاعد عدنان �س ��يلو
الذي ان�ش ��ق وان�ض ��م للمعار�ض ��ة يف يونيو املا�ضي.
و�أ�ض ��اف �أن �أي �ش ��خ�ص من اجلي�ش ال�س ��وري احلر
�أو �أي جماعة �إ�س�ل�امية مت�شددة ميكن �أن ت�صل �إليها
على الأرجح.

وقال ��ت "وا�ش ��نطن بو�س ��ت" �إن الرئي� ��س �أوبام ��ا
وقادة �آخرين حذروا الأ�س ��د من ا�س ��تخدام الأ�سلحة
الكيماوية ،وقالوا �إن مثل هذه اخلطوة �ستكون خطا
�أحمر �س ��يجربهم عل ��ى القيام بعمل ع�س ��كري� ،إال �أن
البي ��ت الأبي�ض كان غام�ض ��ا ب�ش� ��أن رده على احتمال
�سقوط الأ�سد وتركه الأ�سلحة الكيماوية غري حممية
ما يفتح الباب �أمام و�ص ��ولها �إىل يد عنا�ص ��ر معادية
للواليات املتحدة.
وا�س ��تطردت ال�ص ��حيفة �أن البنتاغون و�ض ��ع خططا
لل ��رد على �س ��يناريوهات حمتمل ��ة تتعلق بالأ�س ��لحة
الكيماوي ��ة ال�س ��ورية ،وفق ��ا مل ��ا قال ��ه وزي ��ر الدف ��اع
الأمريك ��ي لي ��ون بانيتا ي ��وم اجلمعة املا�ض ��ية خالل
زيارته لإحدى القواعد الع�س ��كرية يف تركيا ،راف�ضا
الك�ش ��ف ع ��ن مزيد م ��ن التفا�ص ��يل� ،إال �أن م�س� ��ؤويل
الدف ��اع الأمريكيني قالوا �إنه ��م قاموا بتحديث خطط

الط ��وارئ اخلا�ص ��ة به ��م يف الأ�س ��ابيع الأخ�ي�رة
م ��ع تفاق ��م الفو�ض ��ى يف �س ��وريا .و�أو�ض ��حوا �أنهم
يعمل ��ون ب�ش ��كل وثي ��ق م ��ع �س ��وريا والأردن ودول
النات ��و مبا فيها تركي ��ا ملراقبة ع�ش ��رات املواقع التي
ي�ش ��تبه يف �أن �س ��وريا حتتفظ ب�أ�س ��لحتها الكيماوية
بها وتن�س ��يق خي ��ارات التدخل لو تطل ��ب الأمر ذلك.
وو�ص ��ف م�س� ��ؤولو البنتاغون خططهم لأع�ض ��اء من
الكوجنر�س يف جل�س ��ات �س ��رية ،ويف العلن .و�أ�شار
م�س� ��ؤولون ع�س ��كريون �إىل �أنه ��م يع ��دون لعملي ��ات
م�ش�ت�ركة حمتمل ��ة م ��ع الق ��وات امل�س ��لحة الأردني ��ة
والرتكي ��ة ،ويت�ش ��اركون املعلومات اال�س ��تخباراتية
مع �إ�سرائيل ،كما �س ��عى امل�س�ؤولون الأمريكيون �إىل
احل�صول على تعاون رو�سيا التي لها عالقة ع�سكرية
وثيق ��ة ب�س ��وريا و�س ��اعدتها يف تطوي ��ر برناجمه ��ا
للأ�سلحة الكيماوية على مدار عقود.

م�س�ؤولون فل�سطينيون :بلري والرباعية الدولية بال �أي فائدة
ر�صدت ال�صحيفة �أ�شر�س انتقاد يتعر�ض
له رئي� ��س الوزراء الربيطاين الأ�س ��بق
ت ��وين بل�ي�ر ،من جان ��ب الفل�س ��طينيني
ب�س ��بب دوره كمبعوث للجن ��ة الرباعية
الدولية يف ال�شرق الأو�سط.
و�أو�ض ��حت ال�ص ��حيفة� ،أن امل�س� ��ؤولني
الفل�س ��طينيني يقول ��ون �إن ت ��وين بلري
يجب �أن يرتك مكتبه يف القد�س ويعود
�إىل وطن ��ه ،دون �أن ي�أخ ��ذ الأم ��ر عل ��ى

حممل �شخ�ص ��ي ،ويقول ��ون� ،إن مهمته
والكيان ال ��ذي ميثله ال فائ ��دة منه على
الإطالق.وت�ش�ي�ر ال�ص ��حيفة� ،إىل �أن
بل�ي�ر �أ�ص ��بح مبعوث ��ا للجن ��ة الرباعية
الدولي ��ة الت ��ي ت�ض ��م كال م ��ن الأمم
املتح ��دة والوالي ��ات املتح ��دة واالحتاد
الأوروبي ورو�س ��يا ،بعد �أ�سابيع قليلة
م ��ن تركه من�ص ��به يف رئا�س ��ة احلكومة
الربيطانية.وفى الأ�س ��بوع املا�ضي قام

بزي ��ارة املنطق ��ة للم ��رة الت�س ��عني ،كما
يق ��ول من ��ذ تولي ��ه املن�ص ��ب يف يونيو
 ،2007ومي�ض ��ي �أ�س ��بوعا من كل �شهر
يف القد� ��س �أو يتج ��ول با�س ��م اللجن ��ة
الرباعية ،ويقول امل�س�ؤولون واملحللون
الفل�س ��طينيون� ،إن ا�ستئجار بلري ملنزل
يف القد�س ال�ش ��رقية العام املا�ض ��ي بعد
�أربع �س ��نوات ،كان ميك ��ث فيها يف �أحد
الفن ��ادق مل تك ��ن �ض ��رورية ،حي ��ث �إنه

يجب قطع زيارته الق�ص�ي�رة التي يقوم
به ��ا للمنطق ��ة .ونقل ��ت ال�ص ��حيفة ع ��ن
�أحد م�س ��اعدي الرئي� ��س حممود عبا�س
�أب ��و م ��ازن قول ��ه� ،إن اللجن ��ة الرباعية
الدولية كان ��ت عدمية الفائدة ،وال طائل
منه ��ا ،و�أو�ض ��ح �أن حاج ��ة تل ��ك اللجنة
امل�س ��تمرة للتو�ص ��ل �إىل تواف ��ق داخلي
بني امل�ش ��اركني املتحارب�ي�ن فيها جعلها
غري فعالة.

عل ��ى موافق ��ة  57يف املئ ��ة يف املرحلة الأوىل
م ��ن اال�س ��تفتاء ي ��وم ال�س ��بت طبقا مل ��ا ذكرته
و�س ��ائل �إعالم حكومية وه ��و هام�ش �أقل مما
كان يتمن ��اه حزبه ومن املرج ��ح �أن تزيد هذه
النتيجة من جر�أة املعار�ضة.
ومن املتوقع �أن تكون نتيج ��ة املرحلة الثانية
املوافقة �أي�ض ��ا على الد�س ��تور لأن اال�س ��تفتاء
�س ��يجري يف حمافظ ��ات ينظ ��ر لها عل ��ى �أنها
�أكرث تعاطفا مع الإ�س�ل�اميني مم ��ا يعني �إقرار
الد�س ��تور .وحث ��ت جبه ��ة الإنق ��اذ الوطن ��ي
املعار�ض ��ة اجله ��ات املنظم ��ة لال�س ��تفتاء على
التحقي ��ق فيم ��ا قال ��ت �إنه ��ا خمالفات وا�س ��عة
النطاق يف اال�س ��تفتاء وعلى �ض ��مان �أن تلقى
اجلولة الثانية من اال�ستفتاء �إ�شرافا كافيا.
وقال حممد الربادعي املعار�ض البارز واملدير
العام ال�س ��ابق للوكالة الدولي ��ة للطاقة الذرية
واحلائز على جائزة نوبل لل�س�ل�ام يف ح�سابه
ال�شخ�ص ��ي على توي�ت�ر "الفر�ص ��ة الأخرية..
�إلغاء اال�س ��تفتاء �سيء ال�س ��معة والدخول يف
حوار لر�أب ال�ص ��دع ..حكومة كف ��اءات قادرة
على الإدارة .ا�ستعادة دولة القانون".
وال متثل املوافقة على الد�ستور بفارق �ضئيل
ون�س ��بة الإقب ��ال ال�ض ��عيفة عل ��ى اال�س ��تفتاء
مدعاة ل�ش ��عور مر�س ��ي بالر�ض ��ا بينما ي�سعى
حل�ش ��د الت�أييد لإ�ص�ل�احات اقت�ص ��ادية �صعبة
للحد من العجز يف امليزانية.
وذكرت �إحدى ال�صحف �أنه يف اجلولة الأوىل
من اال�س ��تفتاء قال  18من كل مئة "نعم" وقال
" 13ال" يف ح�ي�ن �أن العدد املتبقي مل ي�ش ��ارك
مما يعزز مزاعم املعار�ضة �أن مر�سي مل يتمكن
من احل�صول على ما يكفي من الت�أييد.
وق ��ال �س ��اميون كيت�ش ��ن وه ��و خب�ي�ر يف

اال�سرتاتيجيات لدى �إي.اف.جي هرمي�س �إن
الكثري �سيتوقف على ما �إذا كان مر�سي �سينظر
للنتيجة باعتباره ��ا "ت�أييدا ل�سيا�س ��اته� ...أم
�أنه �س ��يدرك �أنه رمبا يحتاج �أن مي�ض ��ي وقتا
�أطول يف حتقيق التوافق قبل �إجراء تغيريات
كربى يف ال�سيا�سات؟".
وتابع "�أعتقد �أنه �سيم�ض ��ي قدما يف �إ�ص�ل�اح
ال�ض ��رائب والدع ��م احلكوم ��ي لأن ��ه يف ه ��ذه
املرحلة لي�س هن ��اك الكثري من اخليارات �أمام
م�صر لإجراء تلك الإ�صالحات".
لكن بع�ض املحللني قال ��وا �إنهم ما زالوا قلقني
من �أمن ��اط الت�ص ��ويت التي تظه ��ر فيما يبدو
انق�س ��اما طائفيا خا�ص ��ة يف الإ�سكندرية ثاين
�أكرب املدن امل�صرية حيث تزيد وترية التوترات
بني امل�سيحيني وامل�سلمني املحافظني.
وقال م�صطفى كمال ال�سيد وهو �أ�ستاذ للعلوم
ال�سيا�س ��ية يف جامع ��ة القاه ��رة �إن نتيج ��ة
اجلول ��ة الأوىل تلق ��ي ب�ش ��كوك حقيقي ��ة على
م�صداقية الد�ستور.
وم�ض ��ى يق ��ول "ه ��ذه الن�س ��بة �س ��تقوي م ��ن
موقف جبه ��ة الإنق ��اذ الوطني و�أعل ��ن زعماء
ه ��ذه اجلبهة �إنهم �سيوا�ص ��لون ه ��ذه املعركة
لنزع امل�صداقية من الد�ستور".
و�أ�ض ��اف "اال�س ��تقطاب مل ينت ��ه ب� ��أي حال...
معار�ض ��ة مر�س ��ي �س ��تزيد م ��ع الإج ��راءات
االقت�صادية التي يعتزم تطبيقها".
ويف حال ��ة املوافق ��ة عل ��ى الد�س ��تور ميكن �أن
جت ��رى االنتخابات الوطني ��ة يف �أوائل العام
الق ��ادم وه ��و ما ي�أم ��ل كثريون �أن ي� ��ؤدي �إىل
حتقي ��ق اال�س ��تقرار يف الب�ل�اد الت ��ي ت�ش ��هد
ا�ض ��طرابات من ��ذ �إ�س ��قاط الرئي� ��س ال�س ��ابق
ح�سني مبارك قبل عامني.

ال�شرع :ال ميكن لطريف
النزاع احل�سم يف �سوريا

ص����ح����اف����ة ع���ال���م���ي���ة

ذكرت �ص ��حيفة "وا�ش ��نطن بو�س ��ت" �أن امل�س� ��ؤولني
الأمريكيني ي�شعرون بقلق متزايد من احتمال �سقوط
"�أ�سلحة الدمار ال�شامل" ال�سورية يف يد املت�شددين
الإ�س�ل�اميني �أو اجل�ن�راالت املارق�ي�ن �أو �أية ف�ص ��ائل
�أخ ��رى ال تخ�ض ��ع لل�س ��يطرة ،يف ظل �ض ��عف �إحكام
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد �سيطرته على البالد.
و�أ�ش ��ارت ال�ص ��حيفة �إىل �أن مقاتل�ي�ن م ��ن جماع ��ة
تعتربها �إدارة الرئي�س باراك �أوباما منظمة �إرهابية
كانوا بني قوات املعار�ض ��ة التي ا�ستولت على قاعدة
ال�شيخ �س ��ليمان الع�س ��كرية بالقرب من حلب ،والتي
�أجري ��ت فيها الأبحاث على الأ�س ��لحة الكيماوية .كما
اقرتبت املعار�ض ��ة �أي�ض ��ا من قاعدة �أخرى قرب حلب
تعرف با�سم "�سفرية" ،والتي كانت متثل مركز �إنتاج
مه ��م ملثل هذه الأ�س ��لحة ،ح�س ��بما يقول امل�س� ��ؤولون
واملحللون الأمريكيون .وتابعت ال�ص ��حيفة �أنه رغم

�شرطة مكافحة ال�شغب امل�صرية تغلق الطريق امل�ؤدي �إىل مركز لل�شرطة يف حي الدقي(ا.ف.ب)

وي�ش�ي�ر م�س ��اعد عبا� ��س� ،إىل �أن بي ��ان
الرباعي ��ة الدولي ��ة يظ ��ل دائما ال �ش ��يء
لأن ��ه ميتلئ دائما مبا ي�س ��مى الغمو�ض
البناء ،وي�ض ��يف امل�ساعد حممد �شطية،
ال ��ذي �أنه ��ى لت ��وه لق ��اءه مع بل�ي�ر� ،أن
هناك حاجة على و�س ��يط على ا�ستعداد
للم�ش ��اركة ،و�أن يق ��ول للط ��رف ال ��ذي
يدمر عملية ال�س�ل�ام "�أنت امل�س�ؤول عن
هذا".

 دم�شق CNN /
دع ��ا نائ ��ب الرئي� ��س ال�س ��وري ف ��اروق
ال�شرع �إىل "ت�س ��وية تاريخية" للحرب
الأهلي ��ة يف ب�ل�اده ،وت�ش ��كيل حكوم ��ة
وح ��دة وطنية ،لإنه ��اء ال�ص ��راع ،وفقا
لت�صريحات ن�شرتها �صحيفة لبنانية.
ون�س ��بت �ص ��حيفة "الأخبار" اللبنانية
�إىل ال�ش ��رع قول ��ه �إن "احل ��ل يج ��ب
�أن يك ��ون �س ��وري ًا ،م ��ن خ�ل�ال ت�س ��وية
تاريخي ��ة ،ت�ش ��مل ال ��دول الرئي�س ��ية
الإقليمي ��ة ،و�أع�ض ��اء جمل� ��س الأم ��ن
الدويل".
و�أ�ش ��ار ال�ش ��رع ،ال ��ذي �ش ��غل �أي�ض ��ا
من�ص ��ب وزير اخلارجية ال�سوري� ،إىل
�أن �أيا من قوات املعار�ض ��ة �أو احلكومة
ال ميلك القدرة الع�س ��كرية للو�صول �إىل
ما و�صفه "بنهاية قاطعة".
وتاب ��ع قائ�ل�ا" :ه ��ذه الت�س ��وية يج ��ب
�أن تت�ض ��من وق ��ف كل �أ�ش ��كال العن ��ف،
وت�ش ��كيل حكوم ��ة وح ��دة وطني ��ة م ��ع
�صالحيات وا�سعة".
وترددت �ش ��ائعات عن �أن ال�ش ��رع ،وهو
م�س ��لم �س ��ني يف احلكومة التي تهيمن
عليه ��ا الأقلية العلوية يف البالد ،قد جل�أ
�إىل الأردن يف �أغ�س ��ط�س�/آب لكن ��ه يف
وقت الحق عاد �إىل الظهور يف دم�شق.
وكانت بع�ض قوى املعار�ض ��ة ال�سورية
قال ��ت �إنه ��ا منفتحة على فك ��رة �أن يقود
ال�ش ��رع احلكوم ��ة امل�ؤقتة ،وه ��ي فكرة
اقرتحها وزير اخلارجية الرتكي �أحمد
داود �أوغلو يف �أكتوبر/ت�شرين �أول.

وق ��ال داود �أوغل ��و لو�س ��ائل الإع�ل�ام
الرتكي ��ة بع ��د ذل ��ك �إن ال�ش ��رع لي� ��س
امل�س� ��ؤول عن �س ��فك الدماء ال�شامل يف
البالد.
م ��ن جان ��ب اخ ��ر ق ��ال �أح ��د كب ��ار قادة
م�س ��لحي املعار�ض ��ة ال�س ��ورية �إنه ��م
يحاول ��ون اال�س ��تيالء عل ��ى حمافظ ��ة
حماة لربط �ش ��مال �سوريا الواقع حتت
�سيطرتهم بو�سطها.
ونقلت هيئ ��ة الإذاع ��ة الربيطانية "بي
بي �س ��ي" ام�س االثنني عن قا�س ��م �سعد
الدي ��ن �أحد �أع�ض ��اء القيادة الع�س ��كرية
للمعار�ض ��ة قول ��ه� ،إن الأوامر �ص ��درت
للمقاتل�ي�ن ملهاجم ��ة نق ��اط التفتي�ش يف
املحافظ ��ة ،م�ض ��يفا �أن الق ��وات املوالية
للرئي� ��س ب�ش ��ار الأ�س ��د يف املحافظ ��ة
ق ��د منح ��ت � 48س ��اعة لال�ست�س�ل�ام �أو
مواجهة املوت.
و�أو�ض ��ح القائ ��د الع�س ��كري املعار� ��ض
"ح�ي�ن نح ��رر حمافظة حماة ف�س ��تكون
املنطق ��ة الواقع ��ة ب�ي�ن حل ��ب وحم ��اة
حمررة".
كان قادة �س ��وريون معار�ضون قد قالوا
�إن م�س ��لحيهم متكن ��وا م ��ن ال�س ��يطرة
�أم�س على من�ش� ��آت كلية امل�ش ��اة التابعة
للجي� ��ش ال�س ��وري ق ��رب مدين ��ة حل ��ب
ال�شمالية ،وذلك بعد قتال ا�ستمر خم�سة
�أيام مع القوات املوالية للنظام.
يذك ��ر �أن ال�ش ��بكة ال�س ��ورية حلق ��وق
الإن�س ��ان قد �أفادت بارتف ��اع �أعداد قتلى
�أم� ��س "الأح ��د" عل ��ى ي ��د ق ��وات نظام
الرئي�س ب�شار الأ�سد �إىل � 174شخ�صا.
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إعالنات

العدد ( )2679ال�سنة العا�شرة  -الثالثاء ( )18كانون الأول 2012

فقـــــــدان

فقدت مني (هوية موظف دول��ة دائمي
املرقمة ( )000474في  2011/7/1وهوية
منظومة الرقيب املرقمة ( )474والصادرة من
وزارة النفط الدائرة االدارية باسم (حسني
عبد األمير عبد ال��رزاق) الرجاء من يعثر
عليها تسليمها ملصدرها.

13

فقـــــــــــــدان
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة 437739
الصادرة من اعدادية املأمون للبنات بتاريخ
 2007/10/2باسم (همسة عامر عبد
املنعم) راجني ممن يعثر عليها تسليمها
الدارة املدرسة ..مع التقدير.

م /إعــــــــــــالن

م /إعــــــــــــــــالن

قدم املدعي (مظهر مكلك رحال) طلبا ً يروم فيه تبديل
(اللقب) من (غريري) الى (بني جميل) فمن لديه اعتراض
على الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل (عشرة أيام)
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق أحكام املادة ( )21من
قانون األحوال املدنية رقم ( )65لسنة  1972املعدل.

قدم املدعي (راهي جاسم شعالن) طلبا ً يروم فيه تبديل
(اضافة لقب) من (الفراغ) الى (اجلاسمي) فمن لديه اعتراض
على الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل (عشرة أيام)
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق أحكام املادة ( )21من
قانون األحوال املدنية رقم ( )65لسنة  1972املعدل.

اللواء حت�سني عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام /وكالة
2012/12/17

جمهورية العراق
حمافظة كربالء املقد�سة
ق�سم العقود العامة

اللواء حت�سني عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام /وكالة
2012/12/9

العدد20399/
التاريخ2012 /12/17/

اعالن مناقصة تجهيز رقم ( )1خطة استثمارية /2012/تبويب ()001 038 001 04
تعلن محافظة كربالء املقدسة عن اجراء مناقصة عامة ملشروع [جتهيز املستوصف
الصحي النموذجي في حي العسكري مبعدات طبية في اجلدول الغربي] وفق الكميات
واملواصفات املبينة في جداول الكميات اخلاصة باملشروع املذكور آنفا ً والذي ميكن احلصول
عليها من قسم العقود العامة في احملافظة مقابل مبلغ قدره ( )000،125مائة وخمسة
وعشرون ألف دينار غير قابل للرد فعلى الراغبني من الشركات العربية واألجنبية أو
مقاولني وشركات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف (غرفة جتارة/ثانية) تقدمي
أعطيتهم املستوفية للتعليمات والشروط العامة الى سكرتير جلنة فتح العطاءات
املركزية في احملافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة ضمن شروط املناقصة أدناه
مع وصل الشراء (باسم مقدم العطاء) النسخة األصلية مع املستمسكات االخرى
املطلوبة واملبينة في استمارة تقدمي العطاء .آخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية (موعد
الغلق) هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم (األحد) املصادف .2013/1/6
شروط املناقصة/
.1تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد من املائة من مبلغ العطاء على
شكل صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ املفعول (ملدة90يوم) من تاريخ غلق املناقصة
معنون الى /محافظة كربالء /حسابات تنمية االقاليم (وبالعملة احمللية وباسم مقدم
العطاء (بالنسبة للمقاولني) او املدير املفوض أو احد املؤسسني (بالنسبة للشركات
حصراً) وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل أن يكون من محافظة كربالء املقدسة
على ان ترفع النسبة الى  %5من قيمة العقد عند اإلحالة..

.2يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة
لدى كاتب العدل ،ومن قبل اخملول رسميا ً بكتاب صادر وموقع من املدير املفوض بالنسبة
للشركات املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
.3مدة نفاذية العطاء املقدم ( )60يوم بعد تاريخ غلق املناقصة.
.4يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن.
امللحوظات:
 .1مدة املشروع ( )120يوم.
 .2حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.
 .3موعد انعقاد املؤمتر يوم (األحد) املصادف  2012/12/30الساعة (11،00صباحاً) في
قسم العقود العامة ملناقشة آراء ومالحظات املقاولني بخصوص املشروع اعاله.
 .4تقدمي قائمة باألعمال املماثلة وللسنوات اخلمس املاضية.
 .5تقدمي تأييد تسجيل اجملهز لدى وزارة الصحة.
 .6موقع احملافظة على االنترنيت)www.HOLYKerbala.gov.iq(:
.7البريد االلكتروني لقسم العقود العامة (E-mail.theholykarbala_gcd@yahoo.
 )comلالجابة على استفساراتكم.

المهندس آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة
2012/12 /16

وزارة النفط

شركة خطوط األنابيب النفطية  -شركة عامة

م /اعــــــــــالن
تعلن شركة خطوط األنابيب النفطية عن وجود مزايدة لتأجير ساحة إيواء السيارات
احلوضية في مستودع الكرخ وللمرة الثانية إستناداً" الى قانون بيع وإيجار اموال
الدولة املرقم ( )32لسنة  1986املعدل.
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية احلضور الى مقر الشركة الكائن
في الدورة في متام الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس املوافق 2012/12/27
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )5040000فقط خمسة ماليني
وأربعون ألف دينار ال غير مبوجب صك مصدق ألمر شركة خطوط األنابيب النفطية
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالنيني باالضافة الى الرسوم واملصاريف
األخرى على ان ال تزيد عن  %2من قيمة االيجار السنوي ومينع موظفي الدولة من
االشتراك في هذه املزايدة.

المدير العام
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راي

العدد ( ) 2679ال�سنة العا�شرة -الثالثاء ( )18كانون الأول 2012

ك�������������������������ش������������ف ال������������غ������������ط������������اء
 فريدة النقا�ش

تعي�ش م�صر حالة تحول
كمرحلة خا�صة جدا في تطور
المجتمع حيث يواجه هذا
التطور �صعوبات بال ح�صر
داخلية وخارجية ،والداخلية
في حالتنا هي الأ�سا�س �،إذ �أن
ال�سلطة الجديدة وهي تعيد
�إنتاج النظام االجتماعي
االقت�صادي لعهد «مبارك»
مدعية �أنها تقيم نظاما جديدا
اختارت �أن تجري التغيير في
ميدان الثقافة وال�سيا�سة مع
الإبقاء على الأ�سا�س المادي
القديم �أي عالقات الإنتاج
الر�أ�سمالية �إ�ضافة للإعالء من
�ش�أن الطابع التجاري والن�شاط
الطفيلي وتمتين عالقات
التبعية مع الواليات المتحدة
الأمريكية مع �إزاحة �أهداف
ثورة  25يناير �إلى الخلف� ،أو
ً
متحفيا باعتبارها
التعامل معها
�أيقونات لحركة انق�ضى زمانها
وبد�أ ع�صر اال�ستقرار طبقا
لأدبيات الحكام.

ومل تخط ��ئ ق ��وى املعار�ض ��ة
الدميقراطي ��ة حني خا�ض ��ت املعركة مع
حكم الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي على �أر�ض ��ية
الثقاف ��ة وال�سيا�س ��ة و�أزاح ��ت  -موقت ًا
 الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي االجتماع ��ي،لأن املعرك ��ة عل ��ى �أر� ��ض ال�سيا�س ��ة
والثقافة كانت ومات ��زال من اخلطورة
مب ��كان لأن م�ش ��روع الدول ��ة احلديث ��ة
الت ��ي تقوم على امل�ؤ�س�س ��ات والف�ص ��ل
بني ال�س ��لطات �أ�ص ��بح مهددا ب�ص ��ورة
جدي ��ة ،فالإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي يف ح�ي�ن
يوج ��ه ال�ض ��ربات املنظم ��ة مل�ؤ�س�س ��ة
الق�ض ��اء ويلحقها ب�س ��لطة احلكومة �أو

بالأحرى يخ�ض ��عها لهذه ال�سلطة ف�إمنا
يتطل ��ع �إىل ما ي�س ��ميه املحاكم العرفية
التي تف�ص ��ل يف الق�ض ��ايا وفقا ل�ش ��رع
الل ��ه كما يرون ��ه هم بديال ع ��ن القانون
وتقيم احلدود فتقطع الأيدي والأرجل
والرق ��اب وترج ��م الزانية وهل ��م جرا،
وب ��دال من التعلي ��م الإلزامي العام تقيم
الكتاتي ��ب ومدار� ��س حفظ الق ��ر�آن� ،أو
حتول هذه ال�شبكة الهائلة من املدار�س
العامة �إىل القطاع اخلا�ص حيث ميتلك
الإ�س�ل�اميون مدار�س ��هم ويتطلع ��ون -
بنه ��م � -إىل اال�س ��تيالء عل ��ى املدار� ��س
احلكومي ��ة ح�ي�ن خ�صخ�ص ��ة التعلي ��م،

احلي
احل�سيني �أبو�ضيف ..ال�شهيد ّ
 ح�سني عبدالرازق
مل �أك ��ن �أع ��رف �أنن ��ي �س� ��أكون مو�ض ��وعا لآخ ��ر
حتقي ��ق تليفزي ��وين له ��ذا ال�ش ��اب اجلمي ��ل الذي
يتفجر حيوية وحما�س ��ا والذي ح�ضر �إىل مكتبي
بحزب التجمع �ص ��باح الثالثاء  4دي�س ��مرب ومعه
طاقم التليفزيون الأملاين� ،س�ألني عن بداية عملي
بال�ص ��حافة ع ��ام  1961وحتى الي ��وم وعن عملي
بال�سيا�س ��ة من خالل حزب التجمع وقبل ت�أ�سي�س
احل ��زب ،وعن املتاعب وامل�ص ��اعب التي واجهتها
وعدد مرات دخويل ال�س ��جن ومنع ��ي من الكتابة
والعم ��ل بال�ص ��حيفة القومي ��ة الت ��ي كن ��ت �أنتمي
�إليه ��ا «الأخب ��ار» وال ��ذي ا�س ��تمر من ع ��ام 1975
وحت ��ى نوفم�ب�ر  1996تاري ��خ �إحالت ��ي للمعا�ش
لبلوغي �س ��ن ال�س ��تني ،واتفق معي على موا�صلة
احلوار والت�ص ��وير مع بدء الوقف ��ة االحتجاجية
�أم ��ام نقاب ��ة ال�ص ��حفيني وامل�س�ي�رة �إىل مي ��دان
التحري ��ر ،خالل الوقف ��ة االحتجاجية وامل�س�ي�رة
وا�ص ��ل التليفزيون الأملاين الت�ص ��وير ،وان�ض ��م
«احل�سيني �أبو�ضيف» �إىل املحتجني وقاد الهتاف
�ضد حكم املر�شد والد�ستور الإخواين  -ال�سلفي،
وكن ��ت �أق ��ف خلف ��ه و�أردد م ��ع �آالف ال�ص ��حفيني
الهتافات ،وبعد و�صولنا ميدان التحرير� ،أخذين
جانبا وا�س ��تكمل احلوار التليفزيوين معي حول
الأو�ضاع الراهنة يف م�صر ودور ال�صحفيني فيها
و�أهدافه ��م ومطالبه ��م التي طرحوه ��ا يف الوقفة
االحتجاجية وامل�سرية.
عندم ��ا و�ص ��لني خ�ب�ر �إط�ل�اق الن ��ار عليه م�س ��اء
الأربع ��اء �أثناء تغطيته �أحداث االحتادية مب�ص ��ر
اجلديدة و�إ�صابته يف الر�أ�س لريقد يف امل�ست�شفى
بني احلياة واملوت انتابني �إح�سا�س بال�ضياع ومل
�أ�س ��تطع منع الدموع التي ت�ساقطت ،ظلت عيناي
تدمعان رغما عني مع كل تطور �أو حترك من �أجل
«احل�س ��يني �أبو�ض ��يف» ،حتى والهتاف ��ات ترتفع
يف امل�س�ي�رة الت ��ي نظمتها نقابة ال�ص ��حفيني يوم
اجلمعة  7دي�س ��مرب م�س ��اندة للح�س ��يني «ال�شهيد
احل ��ي» كم ��ا �أطل ��ق عليه خ�ل�ال ف�ت�رة وجوده يف
امل�ست�ش ��فى ،رددن ��ا جميع ��ا يف ه ��ذه امل�س�ي�رة «يا
ح�سيني يا ولد ..دمك بيحرر بلد».
وع�ش ��نا �س ��بعة �أيام مت�ش ��بثني ب�أمل �ضعيف� ،أمل
يتناق� ��ض مع العل ��م واملنطق ،حت ��ى جاءنا اخلرب
اليقني ..خرب ا�ست�ش ��هاد «احل�س ��يني �أبو�ض ��يف»
ورحيله �إىل جنة اخللد ظهر الأربعاء  12دي�سمرب
.2012
وا�س ��تعر�ض زمال�ؤه و�أ�ص ��دقا�ؤه ورفاقه تاريخه
ون�ض ��اله الطوي ��ل رغم ق�ص ��ر حياته ،فه ��و االبن
الأك�ب�ر لأ�س ��رة م�ص ��رية ب�س ��يطة احل ��ال ،وال ��ده
�س ��ائق� ،أجنب ثماني ��ة (� 6أوالد وبنتني) ،حر�ص
على تعليمهم جميعا و�صوال للجامعة ،فاحل�سيني
خري ��ج كلي ��ة احلقوق جامعة �أ�س ��يوط ،و�ش ��قيقه
�أبو�ضيف خريج كلية التجارة ..وهكذا.
وللح�س ��يني ملف كب�ي�ر يف مباحث �أم ��ن الدولة،
خا�ص ��ة خ�ل�ال �س ��نوات الدرا�س ��ة يف اجلامع ��ة
ون�ش ��اطه كنا�ص ��ري م ��ع الي�س ��ار يف مع ��ارك
الدميقراطية واحلرية وحقوق الإن�سان وم�ساندة
الث ��ورة الفل�س ��طينية وق�ض ��ايا الوط ��ن والأم ��ة،
ويذكر �أ�ساتذته يف كلية احلقوق بجامعة �أ�سيوط
ب�إعجاب الق�ضية التي رفعها  -وكان مايزال طالبا
 �ضد فر�ض م�صروفات جامعية رغم �أن الد�ستورين�ص على جمانية التعلي ��م ،ومنعت �إدارة الكلية
�إع�ل�ان نتيج ��ة امتحان ��ه لع ��دم دفع ��ه امل�ص ��اريف
املقررة ،ولكنها ا�ض ��طرت �إىل �إعالنها بعد �أن حكم

الق�ض ��اء الإداري ل�ص ��احله ،مم ��ا �أدى �إىل �إلغ ��اء
امل�صاريف املقررة يف اجلامعة.
و�شارك احل�س ��يني يف ت�أ�سي�س حركة «كفاية» يف
�أ�سيوط وت�شكيل حركة «عايز حقي» ،واعتقل عدة
مرات خالل حكم مبارك.
وع ��ام  2006وق ��ف م ��ع �آخري ��ن �ض ��من الوقف ��ة
االحتجاجية التي نظمتها جلنة احلريات بالنقابة
�ض ��د املحاكمات الع�س ��كرية خلريت ال�شاطر و40
م ��ن قي ��ادات جماع ��ة الإخ ��وان امل�س ��لمني ،ويف
جول ��ة الإع ��ادة يف انتخاب ��ات الرئا�س ��ة كان م ��ن
�أ�شد امل�ؤيدين ملر�سي مثله مثل عديد من الناخبني
الذين �صوتوا ملر�سي مبقولة �إن فوز �شفيق يعني
عودة نظام مبارك!
وبعد � 6أ�شهر قررت جماعة «حممد مر�سي» اغتياله
لوقوفه �ض ��د الد�س ��تور الإخواين  -ال�سلفي الذي
يحول م�ص ��ر �إىل دول ��ة دينية ا�س ��تبدادية ومييز
�ض ��د امل ��ر�أة والأقباط وينتهك ا�س ��تقالل الق�ض ��اء
وحرية ال�صحافة!..
وطبقا لتقرير الطب ال�شرعي فقد تويف احل�سيني
بطلق ناري يف الر�أ�س من اجلانب الأمين للر�أ�س
�أدى �إىل تهت ��ك خاليا املخ وك�س ��ر بقاع اجلمجمة
وك�س ��ر يف الفق ��رات العنقية ،وهو ما ي�ش�ي�ر �إىل
�أن القات ��ل حم�ت�رف و�أطل ��ق الن ��ار به ��دف القت ��ل
حتديدا.
وت�ص ��ل اجلرمي ��ة ذروته ��ا عندم ��ا ا�س ��توىل
«�أحم ��د �س ��بيغ» ال�ص ��حفي باحلري ��ة والعدال ��ة
و«عبدالرحم ��ن عز» املذي ��ع بقن ��اة  25الإخوانية
على «الكامريا» التي �س ��جل بها احل�س ��يني وقائع
اعت ��داء ميلي�ش ��يات الإخ ��وان عل ��ى املتظاهري ��ن
�أم ��ام االحتادي ��ة وتعذيبه ��م �أم ��ام بوابة رئا�س ��ة
اجلمهورية ،فبمجرد �إطالق النار عليه و�س ��قوطه
عل ��ى الأر�ض تقدم ��ا النتزاع الكام�ي�را التي كانت
معلق ��ة عل ��ى رقبت ��ه والفرار به ��ا ..وذل ��ك طبقا ملا
ذكره حمامي «احل�س ��يني �أبو�ضيف» الذي �أكد �أن
هناك �شهودا على الواقعة �سيتم تقدميهم للنيابة.
لذلك مل يكن غريبا �أن امل�ش ��يعني جلنازة «ال�ش ��هيد
احلي» رددوا الهتافات التالية:
 «بلدي يا بلدي ..املر�شد قتل ولدي» «احل�س ��يني م ��ات مقت ��ول ..والرئي� ��س ه ��وامل�س�ؤول»
 «قولوا للكداب وال�سفاح ..احل�سيني معاهو�ش�سالح»
 «يا ح�سيني يا ولد ..دمك بيحرر بلد» «ي�سقط ي�سقط حكم املر�شد»وال ميك ��ن جتاه ��ل ال ��دور املهم الذي لعب ��ه – وما
ي ��زال  -جمل� ��س نقاب ��ة ال�ص ��حفيني يف ق�ض ��ية
اغتيال احل�س ��يني �أبو�ضيف  -با�س ��تثناء النقيب
 ويف ق�ض ��ية رف�ض الد�ستور الباطل واال�ستفتاءالباطل.
ويف القلب م ��ن هذا التحرك ت�ب�رز الزميلة «عبري
�س ��عدي» الت ��ي كان ��ت الدينام ��و املول ��د ل ��كل هذه
اجله ��ود والوقف ��ات وامل�س�ي�رات ،خا�ص ��ة يف
مواجهة جرمية اغتيال احل�س ��يني ،مل تكن جمرد
زميلة �صحفية وم�س�ؤولة نقابية ،بل كانت وك�أنها
�أم تدافع عن فلذة كبدها� ،أو الأخت الكربى ت�سعى
لإنقاذ �ش ��قيقها الأ�ص ��غر ،كانت وماتزال �إن�س ��انة
ومنا�ضلة �سيا�سية وقائدة نقابية.
و�أظن �أن ا�ست�ش ��هاد «احل�س ��يني �أبو�ض ��يف» يوم
 12دي�س ��مرب� ،سي�ص ��بح يوم ��ا فا�ص�ل�ا يف تاريخ
ال�ص ��حافة امل�ص ��رية والعم ��ل النقاب ��ي ،فقبل 12
دي�س ��مرب �ش ��يء وبعد  12دي�س ��مرب البد �أن يكون
�شيئ ًا �آخر.

وهذه اخل�صخ�صة هي م�شروع م�ؤجل
موقت ًا من م�شروعات الإ�سالم ال�سيا�سي
وال ��ذي ه ��و �أي�ض ��ا مو�ض ��وع ل�ص ��راع
م�ؤجل مع القوى الدميقراطية.
كذل ��ك ي ��دور ال�ص ��راع ال�ض ��اري الآن
ب�ي�ن الإعالمي�ي�ن العامل�ي�ن يف �إع�ل�ام
الدول ��ة وهم يدافع ��ون ع ��ن حرية هذا
الإعالم ومو�ض ��وعي باعتباره مملوكا
لل�ش ��عب ولي�س للحكومة وبني الوزير
الإخواين الذي ي�سعى �إىل حتويل هذا
الإع�ل�ام �إىل بوق للإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي
و�أفكاره ور�ؤاه الأحادية �ض ��يقة الأفق
الت ��ي تختزل الع ��امل يف ثنائية الإميان

 الكف ��ر لتغطي عل ��ى حقيقة ال�ص ��راعالطبقي املحتدم يف البالد.
يطبق الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي احلاكم هذه
الإ�سرتاتيجية لهدم الدولة احلديثة يف
كل امل�ؤ�س�سات واملجاالت مع الإبقاء بل
والت�شبث بالطابع الر�أ�سمايل الطفيلي
التابع لالقت�صاد.
ولك ��ن جماهري ث ��ورة  25يناير بادرت
ه ��ي نف�س ��ها لنق ��ل ال�ص ��راع تدريجي ��ا
�إىل �أر� ��ض العالق ��ات االقت�ص ��ادية -
االجتماعية حني رفعت �ش ��عار ال للغالء
ال لال�س ��تفتاء وخرج ��ت متظاه ��رات
مم�س ��كات باحللل الفارغة وبد�أن الدق

عليه ��ا وق ��د تعلمن م ��ن جت ��ارب بلدان
�أمريكا الالتينية �أثناء ن�ضالها لإ�سقاط
الديكتاتوريات.
وهكذا بد�أت م�ؤخرا عملية ك�شف الغطاء
ع ��ن حقيقة ال�سيا�س ��ات االقت�ص ��ادية -
االجتماعية حلكم الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي،
و�إذا ما انك�شف هذا الغطاء كلية �سوف
يتبني لنا احلجم الواقعي لقوى الإ�سالم
ال�سيا�س ��ي خا�ص ��ة �إذا ما دخ ��ل العمال
والفالح ��ون ب ��كل قوته ��م �إىل امليدان،
والب ��د من االنتب ��اه هنا �إىل �أن �ض ��عف
�أحد املع�س ��كرين ال يعني تلقائيا القوة
والتالح ��م لدى املع�س ��كر الآخ ��ر� ،إذ �أن

هناك �صراعات خفية ومعلنة بني قوى
الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي ويف داخل حلفها،
كم ��ا �أن الق ��وى االحتياطي ��ة املبا�ش ��رة
وغري املبا�ش ��رة ملع�سكر ثورة  25يناير
التي مل ترفع �شعارا دينيا واحدا التزال
كامنة وهي بدورها م�ش ��تتة وتدور يف
داخلها �ص ��راعات �ص ��غرية و�شخ�صية
ومل يجر ا�ستنها�ض ��ها كلها بعد و�سوف
جت ��ري عملية ا�ستنها�ض ��ها يف القريب
العاجل ال فح�س ��ب ع�ب�ر وعيها بقدرتها
الت ��ي تفت ��ح وتق ��دم وو�ض ��وح ر�ؤيتها
ال ��ذي �أجنزت ��ه الث ��ورة وع�ب�ر ق ��درة
قادته ��ا على تنظيمها و�إمنا �أي�ض ��ا عرب
املعطي ��ات الواقعية ذاتها التي يتدهور
يف ظله ��ا م�س ��توى معي�ش ��تها ،وينغلق
امل�س ��تقبل �أمامه ��ا ويهدده ��ا اجل ��وع
الفعل ��ي حت ��ى �أن الق ��ول بث ��ورة جياع
قادم ��ة لي� ��س من قبي ��ل املبالغ ��ة ،وهذه
جميع ��ا عوام ��ل �سيا�س ��ية وثقافي ��ة
متداخل ��ة تنعك� ��س يوميا عل ��ى الواقع
االقت�ص ��ادي  -االجتماع ��ي وت�ؤج ��ج
ال�ص ��راع الطبقي ،وهي جميعا عوامل
فاعلة وتغيريية متحركة ال يخ�ضع فيها
الأمر املمك ��ن �إىل الأمر الواقع لأن قوة
الغ�ض ��ب اجلماه�ي�ري وات�س ��اع قاعدة
العم ��ال والفالحني والفئات الو�س ��طى
ت ��دق بقوة عل ��ى �أبواب ممكنات �ش ��تى
وتطي ��ح باملعن ��ى امل�س ��تقر يف الأف ��كار
البليدة الذي يقول �إن ال�سيا�سة هي فن
املمكن وح�سب يقول لهم الواقع الفعلي
�إن الثورة تفتح �آفاق املمكنات وهي يف
حالة حركة دائبة.
وال نن�س ��ى يف ه ��ذا ال�ص ��دد �أن الغطاء
الذي انك�ش ��ف قد بني �إىل �أي حد مل تعد
قطاعات وا�سعة من اجلماهري الب�سيطة
تنخدع باخلطاب الديني الأ�ص ��ويل بل
وت ��رى �أن تدينها � -أي تدين اجلماهري
 هي الأ�ص ��ح والأقوى ،وهذه �إ�ض ��افة�أخرى لر�صيد الثورة امل�ستمرة.

بـــ�ؤ�س مــقـــولة "ال�شــــــــعــوب هـــي امل�ســـــــ�ؤولـــة"
يطرح النموذجان الكوريان الجنوبي وال�شمالي بتقاطعمها الحاد ،من حيث الغنى والرفاه والحرية في الأول
والفقر والقمع وال�شمولية في الثاني ،مثاال جيدا لوجهة النظر القائلة �إن ال�شر �أو االزدهار الذي تختبره
الدول والمجتمعات يعود في معظمه �إلى طبيعة و�شكل النظام ال�سيا�سي القائم ولي�س �إلى طبيعة المجتمع كما
يزعم كثيرون .وهو تالي ًا ،ي�سمح بطرحه نموذجا لتف�سير ما حدث في العراق منذ بدايات القرن الما�ضي.
ومن خالله يمكن ت�سليط ال�ضوء على م�س�ؤولية حكومات العراق المتعاقبة عن كل الخراب الذي عم البالد
 فا�ضل الن�شمي
ثم ��ة �أك�ث�ر م ��ن من ��وذج للحك ��م يدح� ��ض
�أف ��كار الناقم�ي�ن عل ��ى ال�ش ��عوب ولي� ��س
احل ��كام يف كل تخل ��ف وانهي ��ار �ش ��امل
يح ��دث يف بلد ما .وغري بعيد عن منوذج
الكوريتني ،النم ��وذج الأمريكي الالتيني
الذي �ش ��هد من ��وا مده�ش ��ا يف دول كثرية
بع ��د �أن تخل�ص ��ت تل ��ك البلدان م ��ن حكم
الع�سكر ،وبعد �أن �أ�سعد بع�ضها احلظ يف
احل�صول على ر�ؤ�س ��اء من طينة لوال دي
�سيلفا الربازيلي.
يق ��دم الناقمون على ال�ش ��عوب يف العادة
حجة الف�ض ��اء الثق ��ايف مبختلف جوانبه
ويعتربون ��ه امل�س� ��ؤول الأول ع ��ن �إنت ��اج
ال�ص ��لف ال�سيا�س ��ي واحل ��كام ال�س ��يئني.
وه ��ي حج ��ة تفنده ��ا بقوة من ��اذج كثرية
�،أبرزه ��ا النم ��وذج الك ��وري ،ذل ��ك ان ��ه
وب�ش ��قيه ال�ش ��مايل واجلنوب ��ي ينتميان
�إىل ذات الثقاف ��ة مبختلف �أ�ش ��كالها .لكن
ال ��ذي ح ��دث� ،أن احدهم ��ا �أنتج �أ�س ��و�أ ما
ميكن ت�صوره من �أنظمة احلكم الغا�شمة،
فيما ادخ ��ل الثاين بالده يف ذروة مراتب
النم ��و والتق ��دم العلم ��ي واالجتماع ��ي
واالقت�صادي.
وغ�ي�ر النموذج�ي�ن الك ��وري والأمريكي
الالتيني ،ثمة النم ��وذج الإماراتي ممثال
بال�ش ��يخ املتوا�ض ��ع م ��ن حي ��ث املعرف ��ة
و�س ��عة االط�ل�اع الراحل زاي ��د �آل نهيان،
ذلك انه الأن�س ��ب للمقارنة بالعراق ،جلهة
التقارب الثق ��ايف و�إن اختلف البلدان يف
عوام ��ل كثرية .لكنه هنا ،ميثل �أف�ض ��ل ما
ميك ��ن طرحه كنموذج لتط ��ور البلدان �إذا
م ��ا �أتاح ��ت لها املقادي ��ر �شخ�ص ��ية ملهمة
و�أ�صيلة.
الرجل �أ�شهر من �أن يع ّرف ،لكن الغ�ضا�ضة
م ��ن التذك�ي�ر ،ب�أن ��ه مل ي� ��أت م ��ن ف�ض ��اء
�أوروب ��ي �أو غرب ��ي �ألزمه بنمط معني من
الت�صرف ال�سيا�س ��ي وفر�ض عليه �سلوكا
ق�س ��ريا يف �إدارة الب�ل�اد� .إمن ��ا �أت ��ى م ��ن
قلب احلظ الوطن ��ي لأنا�س موزعني على
�إمارات �ص ��غرية ،متكنوا بف�ض ��ل حكمته
و�أ�ص ��الته من �أن يكونوا �أف�ض ��ل حاال ،بل
�أف�ضل مبا ال يقارن من ع�شرات الدول ذات
االدعاءات الكبرية والإمكانات الب�ش ��رية
واملادية الهائلة .لقد متكن بف�ضل �أ�صالته
وح ��ظ ب�ل�اده �أن يجلب االزده ��ار لواحة
متوا�ضعة ،حجزت لنف�سها �أف�ضل املواقع
يف خارطة الرفاه واالحرتام العاملي.
يب ��دو �أن ال�ش ��يخ زاي ��د� ،إمن ��ا بع ��ث ك�أي
�شخ�ص ��ية فذة يف التاري ��خ ،ليعيد ترتيب
خارطة القناعات اله�شة مبقولة"ال�شعوب
ه ��ي امل�س� ��ؤولة" ع ��ن ازدهاره ��ا ولي� ��س
احل ��كام .احلكوم ��ات ولي�س ال�ش ��عب كما
يذه ��ب الناقم ��ون عل ��ى �أنف�س ��هم و�أبن ��اء

جلدتهم ،هي امل�س�ؤولة عن كل ما جرى.
وبالع ��ودة �إىل الع ��راق ،جن ��د �أن
النا�س ��تولوجيا املعذب ��ة التي ي�ش ��عر بها
كث�ي�رون للعه ��د امللك ��ي ،اح ��د �أه ��م �أدلة،
�أن احلكم الر�ش ��يد ي�ص ��نعه القادة ولي�س
ال�ش ��عوب .وم ��ازال املل ��ك في�ص ��ل الأول
ميثل بحق �أف�ضل �أزمنة احلظ العراقي.
لقد �أمكن من خالله �أن ن�شهد والدة مالمح
دول ��ة حديث ��ة عل ��ى �أنقا� ��ض جمموع ��ات
ب�شرية غري من�سجمة ت�ستوطن م�ساحات
�شا�س ��عة متتد من �أق�صى �شمال البالد �إىل
�أق�ص ��ى جنوبه ،ولو مل تك ��ن تلك احلكمة
والأخ�ل�اق ممثل ��ة بفي�ص ��ل الأول ل ��كان
العراق �أثر ًا بعد عني ،ويا ليته كان!
ثم ماذا؟ �أتى -ل�سوء احلظ -بعده من هو
�أقل مق ��درة وحكمة ،ونفخ نفخته  -لعنته
�إذا �ش ��ئنا – القومي ��ة ال�ش ��هرية ،لينته ��ي
ذلك العه ��د النبيل بتحجر �أر�س ��ى دعائمه
نوري ال�سعيد ودفع في�صل الثاين حياته
الغ�ضة ثمنا له.
�أي ��ن م�س� ��ؤولية النا� ��س يف كل ذل ��ك؟ �أمل
يك ��ن يف و�س ��ع ن ��وري ال�س ��عيد ،وه ��و
العق ��ل املدب ��ر� ،أن يق ��دم �أف�ض ��ل م ��ن ذلك
�أواخر حيات ��ه؟ لقد بلغ التحج ��ر به �أن ال
يكرتث حتى بتحذي ��رات رجال الأمن يف
ذل ��ك العه ��د ،وذل ��ك� ،إمن ��ا يدل لي� ��س على
م�س� ��ؤوليته و�آخري ��ن مع ��ه ع ��ن م�ص�ي�ر
البالد فح�س ��ب ،بل م�س� ��ؤوليته املبا�ش ��رة
عن �س�ل�امته ال�شخ�صية و�س�ل�امة الأ�سرة
املالكة.
وبع ��د لأي ،و�ص ��ل الع ��راق �إىل قم ��ة
االنحطاط ب�ص ��عود الع�سكر �إىل ال�سلطة.
الع�س ��كر اخلالون من احلكمة والتب�صر.
ترى �أمل يكن بو�س ��ع عبد الكرمي قا�سم �أن
يكون �أف�ض ��ل بقليل مما �أظهره من �ش ��فقه
بالفق ��راء؟ �إن مقدرته وحظ البالد مل يكن
ليزي ��د على ذلك ،والنتيجة �أن البالد بعده
دخل ��ت يف دوامة العن ��ف الرهيب التي مل
تتوقف �إىل اليوم.
كل ذل ��ك ب�س ��بب احل ��كام وحده ��م ،و�إال
فما كان بو�س ��ع ال�ش ��عب �أن يهب �أكرث من
حب غري حمدود لقا�س ��م ،لكنه �أ�ساء وكفر
ب ��كل ذلك احلب .من خالل �س�ي�ره بدروب
التخب ��ط والرعون ��ة الت ��ي �أف�ض ��ت يف
نهايتها �إىل �ص ��عود البع ��ث كحزب وقوة
غا�ش ��مة حطم ��ت البالد دون ذن ��ب ارتكبه
النا�س.
من امل�ؤ�سف ال�س ��ماع بكرثة من ي�ست�سيغ
هج ��اء النا� ��س يف ه ��ذه الب�ل�اد التع�س ��ة
بحكامها و�سا�س ��تها .ولي� ��س للمرء حيال
ذل ��ك �إال �أن ال�ش ��عور ب�أ�س ��ى عمي ��ق عل ��ى
�أولئ ��ك املعذب�ي�ن الذين مل تهبه ��م بالدهم
�س ��وى احل�ي�رة وقلة احليل ��ة ،وفوق ذلك

يحملون م�س�ؤولية قوافل الأمل التي مرت
يف البالد وهم دون نياق.
ه ��ل دفع ��وا �ص ��دام ح�س�ي�ن ليتخ ��ذ قرار
اجتي ��اح الكويت ،وهم بالكاد خرجوا من
حرب �إيران التي مازال ر�صا�صها مزروعا
يف �أج�س ��اد �أبنائه ��م ،ودم ��اء �أحبائه ��م مل
جتف بعد.
�إن م ��ن يحمل ال�ش ��عوب امل�س� ��ؤولية �إمنا
يل ��وم القتي ��ل ويعفو ع ��ن القات ��ل ويقدم
بذلك �أف�ضل الأعذار لأكرث احلكام �شرا.
�أت�س ��اءل :مل ��اذا نطال ��ب �ص ��دام �إذن ب ��ان
ي�ش ��عر بالع ��ار واخلط� ��أ �إذا كان ال�ش ��عب
امل�س�ؤول الأول؟ ووفق مقولة" :ال�شعوب
هي امل�س� ��ؤولة" فان علينا جميعا �أن نقدم
االعتذار له.
امل�ؤ�سف �أن النظرية وجدت لها ما يربرها
عرب تاريخ الظلم الطويل يف العراق.
"كي ��ف ما تكونوا ّ
يول عليكم" هكذا نردد
بغب ��اء منذ زمن بعيد ...بعيد جدا .مقولة
هي الأك�ث�ر ظلما ووح�ش ��ية يف التاريخ،
�إنه ��ا تربر بطريقة ال �أخالقية ظلم احلاكم
ل�شعبه.
من الوا�ضح �أن املقولة ،توفر حلاكم غا�شم
مث ��ل �ص ��دام الت ��ذرع مب�س� ��ؤولية النا�س
ولي�س م�س� ��ؤوليته عن كل م ��ا ارتكب يف
الع ��راق .كم ��ا تتيح لرئي�س وزراء فا�ش ��ل
مثل نوري املالكي �إخالء م�س� ��ؤوليته عن
كل الأخط ��اء الفادحة الت ��ي ارتكبها خالل
واليتني من حكمه.
يق ��ول املالك ��ي يف حدي ��ث ل�ص ��حفيني
كويتيني" :ما الذي ح�ص ��ل يف كرد�س ��تان
الآن .بعد كم الهزات التي ح�ص ��لت �أخريا
؟ اقت�ص ��ادهم ن ��زل �إىل ال�ص ��فر .رئي� ��س
اجلمهوري ��ة ج�ل�ال طالب ��اين ابلغني بان
االقت�ص ��اد نزل بن�س ��بة  70يف املئة ،و�أنا
ل ��دي معلومات انه هبط �إىل �أدنى من هذا
امل�ستوى".
�أي ��ة لهجة ت�ش � ٍ�ف معيبة يا �س ��يادة رئي�س
الوزراء؟
�أت�س ��اءل :هل يف و�س ��ع حاكم معتدل �أن
ي�ص ��در عنه هذا ال ��كالم القا�س ��ي؟ و�أعود
لأقول :هل ثمة حاكم ي�شمت بهذا الطريقة
ال�ش ��ائنة ب�أحد �أقاليم ب�ل�اده حتى لو كان
كالمه �صحيحا؟
ت ��رى هل هناك م ��ا دفع باملالك ��ي �إىل هذا
الن ��وع م ��ن الفجاج ��ة �س ��وى ف�ش ��له؟ هل
ثم ��ة من دفعه للكذب والق ��ول �إن حمافظة
كرك ��وك تهج ��ر املواطن�ي�ن الع ��رب فيه ��ا
�سوى �سوء نيته؟
�إن ال�ش ��عب واملواطنني ،ب�ض ��منهم حمبو
املالك ��ي ،مل يدفع ��وه �إىل ذل ��ك� ،إمن ��ا قل ��ة
حكمته هي من فعل.
من الوا�ض ��ح ان ��ه يلج�أ هنا �إىل ت�ض ��ليل

�أعوان ��ه ب ��كل المب ��االة .ويق ��دم الك ��ذب
واخل ��داع بدال عن قول احلقيق ��ة مثل �أي
�ش ��خ�ص ع ��ادي ال ي�ش ��عر مب�س� ��ؤولية ما
حيال جمموعة قوامها ع�ش ��رة �أ�ش ��خا�ص
فقط.
�إن م ��ا يرتت ��ب عل ��ى ق ��ول م�س� ��ؤول بهذا
امل�س ��توى �أن الب�ل�اد ت�ض ��يع و"املكاريد"
م ��ن �أتباعه �س ��يعمدون �إىل بن ��اء قناعات
ومواق ��ف هي اق ��رب للزيف منه ��ا للعقل.
وميكن �أن يذكر يف هذا ال�ص ��دد ع�ش ��رات
الت�ص ��رفات املماثل ��ة و�أك�ث�ر منه ��ا م ��ن
ت�ص ��رفات رئي�س ال ��وزراء الت ��ي مل تقدم
�ش ��يئا مفيدا للبالد �سوى انه جعلها ل�سبع
�س ��نني تقف على رج ��ل واحدة يف انتظار
احتمال ال�سقوط امل�شني.
يطرح املالكي هنا منوذجا ،كونه املا�س ��ك
ب�أغلب مفا�ص ��ل الدولة ،و�إال ف ��ان الطبقة
ال�سيا�س ��ية مبجمله ��ا ،م�س� ��ؤولة به ��ذه
الدرج ��ة �أو تلك عن اخل ��راب الرهيب يف
عراق اليوم.
�ست�ض ��طرنا مقول ��ة "ال�ش ��عوب ه ��ي
امل�س� ��ؤولة" �أن نقف �أمام حرية ال يت�سنى
لن ��ا جتاوزه ��ا ب�س ��هولة ،مفاده ��ا :كي ��ف
يت�سنى لنا تف�س�ي�ر االختالف بني احلكام
يف البلد الواحد؟
كان يجدر بالثقافة ،تبعا للنظرية �أن تنتج
ال�شعوب ن�س ��خا مكررة من احلكام ،وهو
�أمر ال يقره احد  ،فاحلكام خمتلفون حتى
داخل الثقافة الواحدة .فال احد ي�س ��تطيع
�أن ي�س ��اوي بني عبد ال�س�ل�ام عارف وعبد
الرحم ��ن ع ��ارف ،وهم ��ا الأخ ��وان كم ��ا
نعرف ،وي�ض ��عهما يف م�ستوى واحد من
ال�س ��لوك والت�ص ��رف .اجلميع يعلم حجم
الرعون ��ة والتهور اللذين كان عليهما عبد
ال�س�ل�ام ،وحجم الب�س ��اطة التي متتع بها
عبد الرحمن ،وه ��ذا دليل �آخر على ب�ؤ�س
املقولة ،فها نحن �أمام �أخوين ،بينهما من
االختالف يف �إدارة البالد مابني ال�س ��ماء
والأر�ض.
ملحمود عثمان قول جيد يف هذا االجتاه،
فح�ي�ن ُي�س� ��أل ع ��ن �أ�س ��باب ع ��دم حت ��رك
العراقيني على غرار ما يفعله امل�ص ��ريون
الي ��وم ،يجي ��ب�:إن اخلل ��ل يكم ��ن يف
"النخبة ال�سيا�سية" ،و�إن "مراكز القوى
الدينية وال�سيا�س ��ية مل ت�ش ��جع ال�ش ��عب
عل ��ى �أن يخرج يف تظاه ��رات احتجاجية
على �سوء الأو�ضاع والكتل تدعو �إىل كل
�شيء عدا التظاهرات".
�إن الو�ص ��فة ال�س ��حرية لتده ��ور �أي بل ��د
ه ��ي :حكومة غا�ش ��مة ،ق�ض ��اء �ض ��عيف،
م�ؤ�س�س ��ة ديني ��ة منافقة .ولي� ��س مبقدور
من لدية �شعور بالعدل �أن ي�ضيف ال�شعب
ملفردات هذه الو�صفة املحزنة.
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كاركاتير
ب�������س���ام ف���رج
صباح المدى

رحيل ال�شاعر الكبير محمد علي الخفاجي

نعت االو�ساط الثقافية واالدبية
ال�����ش��اع��ر ال��ك��ب��ي��ر م��ح��م��د علي
الخفاجي الذي توفي ام�س في
بغداد بعد �صراع مع المر�ض
وع��ل��م��ت ال���م���دى ان جثمان
ال�شاعر الكبير �سيتم ت�شييعه
ال��ي��وم ف��ي مقر ات��ح��اد االدب���اء
وال��ك��ت��اب ف��ي �ساحة االندل�س
وب���ع���ده ���س��ي��ن��ق��ل ال����ى م�����س��ق��ط را�سه
مدينة كربالء لي�شيع من هناك لمثواه
االخير...
وال�شاعر والكاتب الم�سرحي محمد
ع��ل��ي ال��خ��ف��اج��ي ال��م��ول��ود ف��ي مدينة

ك��رب�لاء ب��داي��ة الأرب��ع��ي��ن��ات م��ن القرن
المن�صرم ا�صدر عدة م�سرحيات منها
( ثانية ي��ج��يء الح�سين) ع���ام1967
و(�أدرك ���ش��ه��ري��ار ال�����ص��ب��اح ) 1972
و(ح��ي��ن��م��ا يتعب ال��راق�����ص��ون ترق�ص
ال��ق��اع��ة )  1973و(ال���دي���ك الن�شيط
)2002و(الجائزة)  2008وقد ا�صدر
�أول �أوب�����را ع��راق��ي��ة ح��م��ل��ت عنوان
(�سنمار) عام 2008حا�صل على العديد
من الجوائز العراقية والعربية و�شارك
ف���ي ع���دة م��ه��رج��ان ع��ال��م��ي��ة وعربية
وعراقية وله ن�صو�ص �شعرية تدر�س
في يع�ض الجامعات العربية .

معر�ض للفلكلور الكردي �ضمن فعاليات بغداد عا�صمة الثقافة
 بغداد  /دعاء �آزاد  ...عد�سة
حممود ر�ؤوف

اف �ت �ت �ح��ت دار ال �ث �ق��اف��ة والن�شر
الكردية معر�ضا للفلكلور الكردي،
يوم �أم�س ،يف مبنى وزارة الثقافة،
�ضمن فعاليات بغداد عا�صمة الثقافة
العربية ،وافتتح املعر�ض امل�ست�شار
ال�ث�ق��ايف ل �ل��وزارة ح��ام��د ال ��راوي،
بح�ضور عدد من املثقفني وال�شعراء
والفنانني الت�شكيلني وال�صحفيني
ال��ذي��ن ع�ب�روا ع��ن �سعادتهم بهذا
املعر�ض.
املعر�ض �أقيم لأدوات فلكورية كردية
تعود اىل ما قبل اكرث من مئة عام
جمعها الباحث الفلكلوري هردويل
ك ��اك ��ه ،م�ن�ه��ا الأل �ب �� �س��ة الرجالية
وال �ن �� �س��ائ �ي��ة واحل� �ل ��ي اخلا�صة
بال�شعب ال�ك��ردي وك��ذل��ك االدوات
املنزلية واملفرو�شات ،والأغرا�ض
التي ت�ستخدم يف الزراعة وكل ما
يخ�ص الرتاث الكردي.
امل�ست�شار الثقايف ل��وزارة الثقافة
حامد ال��راوي ذكر ان املعر�ض يقع
�ضمن امل�ن�ه��اج ال�ت�م�ه�ي��دي لبغداد
ع��ا��ص�م��ة ال�ث�ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وهو
يج�سد املوروث والرتاث الكرديني.
وا�ضاف الراوي ان "املعر�ض ينقل
ل�ن��ا � �ص��ورا م�ت�ن��وع��ة وم �ل��ون��ة عن
احلياة الكردية قبل خم�سني �سنة
او اك�ث�ر ،ينقلنا م��ن امل�ط�ب��خ اىل
احلقل من املالب�س اىل الزينة واىل
كل االدوات التي ك��ان ي�ستخدمها
االن�سان الكردي يف ذلك الع�صر.
و�أع��رب عن �سعادته بهذا املعر�ض

ق��ائ�لا "انه م�ع��ر���ض ينقل ال�ت�راث
ال�ك��ردي اىل ب�غ��داد وه��ذا �سيحقق
التوا�صل م��ع ال�شعوب ، ،م�شريا
اىل ان "الرتاث ال�ك��ردي ه��و جزء
م��ن ال�ت�راث ال �ع��راق��ي وان��ا ا�شعر
بالبهجة يف هذا املعر�ض وزائر هذا
املعر�ض ي�شاركني هذه البهجة".
حوجو�ش هو �إبريق ي�ستخدم لغلي
امل��اء يو�ضع و�سط النار م�صنوع
من احلديد ،يبلغ عمره  300عاما،
بح�سب الباحث التاريخي ،طالب
جن��م ال��دي��ن ف ��رج ،ول�ق�ب��ه الأدب ��ي
هردويل كاكه يي والذي ا�صدر 35
كتابا عن الرتاث والفلكلور الكردي
 ،وي�ضيف "انا اع�شق الرتاث لذلك
ك�ن��ت �أخ �� �ش��ى ع�ل�ي��ه ان ي�ضيع او
ين�سى لذلك بذلت جهدا كبريا يف
جمع هذا الرتاث منذ  30عاما".

 300خمالفة مرورية لنور �أوغلو
يف عام واحد!

�أم � ��ر ق��ا� �ض��ي حم �ك �م��ة اجل �ن��اي��ات
ب�سحب الرخ�صة املرورية اخلا�صة
باملمثلة ال�ترك�ي��ة ن��ور فتح اوغلو
ال�شهرية بال�سلطانة "ناهد دوران"
يف م�سل�سل "حرمي ال�سلطان".
التحقيقات �أثبتت تورط ال�سلطانة
ناهد دوران ب�أكرث من  300خمالفة
مرورية يف عام واح��د ،الأم��ر الذي

يعترب تعديا فا�ضحا على القوانني
وع��دم احرتمها ،وهو ال�شيء الذي
ال يقبل من �أي مواطن تركي بغ�ض
النظر عن �شعبيته �أو جماهرييته
�أو مركزه يف املجتمع .بع�ض هذه
املخالفات املرورية ت�ضمنت القيادة
حتت ت�أثري الكحول والتحدّث على
موبايلها �أثناء القيادة.

 علي ح�سني

ali.H@almadapaper.net

تدمري الدين
العلماين ب�شار الأ�سد يذهب من اجل احلفاظ على �سلطته اىل واحدة من
�أقذر معارك التاريخ" .الإخوان" وحلفا�ؤهم يذهبون من �أجل اال�ستحواذ
على ال�سلطة اىل �آخر مدى يف ق�سمة م�صر وتهديدها ب�أعظم الأخطار.
واحلياة والدين معا يف البلدين يدفعان �أثمانا مريعة .وقد يكون الأثر
التدمريي لأهواء ال�سلطة على احلياة يف �سوريا وم�صر �أو�ضح من الأثر
التدمريي على الدين يف البلدين .لكن احلقيقة هي �أن الأثر واحد على
الدين والدنيا معا .فكما �أن ال�شارع حتول اىل "مع�سكر" فان امل�سجد
حتول اىل "ثكنة".
يف �سوريا مل يعد هناك دين يعلو على ال�سيا�سة والقتال .على العك�س
من ذلك فان الدين ،على تعدد مذاهبه وطوائفه� ،أ�صبح معينا ال ين�ضب
لل�سيا�سة والقتال .ويف م�صر �أ�صبح الدين على يد الإخوان وال�سلفيني
�سببا يف انق�سام ال�شعب اىل مع�سكرين.
ويف احلالني �أ�صبح الدين خميفا .ومل يعد بذلك دينا .فالدين هو الأمان
ال اخل��وف .وهو ال�سالم ال احل��رب .ولكنه يف البلدين فقد احلد الأدنى
من قدرة الدين ،املتمثل ب�شحن الأمان يف نفو�س امل�ؤمنني .كما فقد احلد
الأعلى من قدرة الدين ،املتمثل برتقية احلياة الروحية .فالنا�س يف العادة
تذهب اىل الدين طلبا لأمان النف�س وهربا من �شرور احلياة .كما �أن الدين
ي�أتي اىل النا�س للحد من �أنانيتهم ،وتذكريهم ب�أن هناك يف الوجود ما
هو ا�سمى من جمرد م�صلحة االن�سان ال�شخ�صية العابرة ،فنحن �إمنا ن�أكل
ون�شبع لرنتفع ون�سمو اىل حياة الروح.
واذا كانت ظروف النا�س الأق��ل حظا يف احلياة ،من املعدمني والفقراء
والكادحني ،حتول دون ا�ستطاعتهم على ترقية حياتهم الروحية ،من
خالل الإطالع على �أعمال الفكر والأدب والفن� ،أو من خالل ممار�ستها،
ف�إن الدين يعو�ضهم عنها ،بو�صفه تطلعا اىل قيم ت�سمو على مباذل احلياة
العادية و�شرورها.
ولعل م��ا يحدث يف م�صر ه��و ��ص��ورة منوذجية مل��ا يقوم ب��ه "اال�سالم
ال�سيا�سي" من بهذلة للدين ،وانزاله من عليائه ومتريغه بالأوحال .اذ نرى
هذا النوع من "اال�سالم" يف تظاهرات معادية للق�ضاء ،و�أخرى للإعالم،
ويف مظاهر وتعبريات مبتذلة معادية للفن ،وللآثار ،ويف �أعمال و�ألفاظ
عنيفة ترعب النا�س ،وتزعزع االقت�صاد ،وتهدد الأم��ن القومي ،وت�ضع
ال�شعب يف الق�سمة الرهيبة بني جماعة امل�ؤمنني وبني "الآخرين".
ان ال�ن��ا���س تتطلع اىل ا��س�لام �سيا�سي م�ع�ت��دل ،ي ��وازن ب�ين متطلبات
الدين والدنيا .ولكن بانتظار ظهور مثل هذا النوع ،والبد انه �سيظهر،
ف�إن"اال�سالم ال�سيا�سي" املوجود حاليا هو فقط النوع امل�أخوذ ب�سحر
اال�ستحواذ على ال�سلطة وحده دون غريه ،وهذا النوع �أ�شد خطرا على
اال�سالم من امللحدين �أنف�سهم .فلي�س لأغلب امللحدين معركة مع الدين.
وبع�ض غالتهم� ،ش�أن مارك�س ،عار�ضوا ب�صالبة �أي اج��راءات تتخذها
�سلطة �أو حكومة �ضد الدين .بل ان مارك�س عرب يف بع�ض ن�صو�صه عن
تفهم عميق ومتعاطف مع الدين ال ميكن لأي من املكوية جباههم بلوغه.
قال مرة":الدين زفري املخلوع املقموع ،قلب عامل ال قلب له ،وروح �شروط
اجتماعية ال روح فيها".
وق��د يكون هناك "ملحدون جامدون" �أق��ل اح�سا�سا وتب�صرا مبعنى
التدين .ولكنهم ال ي�ضرون الدين كما يفعل "ال�سلطويون" من جماعات
اال�سالم ال�سيا�سي .ف�ضرر ه�ؤالء خطري وبعيد املدى .و�شاعرنا القدمي
يقول "ان ن�صف النا�س �أع��داء مل��ن /ويل الأح �ك��ام ،ه��ذا � ْإن عدل" .اي
ان ال�سلطة مكروهة وهي يف �أف�ضل �أحوالها .فما بالك اذا كانت �سلطة
"الإخوان" �أو �أمثالها يف ايران �أو عندنا يف العراق؟
ان الدين هو ما يتبقى لنا اذا خربت احلياة من حولنا .وه�ؤالء ال يبقون
لنا �شيئا لأنهم يدمرون الدين بتحويله اىل �أداة لتخريب الدنيا.

العمود الثامن

وب�ين ان "املعر�ض يت�ضمن �ألف
م��ادة جمعتها من حمافظة كركوك
وحت� ��دي� ��دا م ��ن م �ن �ط �ق��ة ك��رم �ي��ان
واخ�ترت �ه��ا الن �ه��ا م�سقط ر�أ� �س��ي،
م���ش�يرا اىل ان "ال�شعب الكردي
حمب للجمال والأل��وان لذلك نرى
مالب�سه تختلف عن بقية ال�شعوب
االخرى الن االكراد يرتدون الوانا
ت�شبه طبيعتهم امللونة.
م��دي��رة ال �ع�لاق��ات يف دار الثقافة
والن�شر ال�ك��ردي��ة ج�ي��ان عقراوي
بينت ان "املعر�ض هو الثالث لدارنا
�ضمن م�شروع بغداد عا�صمة الثقافة
العربية  3013و�سبق وان �أقامت
الدار معر�ضني لفن النحت والر�سم
وم �ع��ر� �ض��ا ل �ل �ف �ن��ون الت�شكيلية،
م�ضيفة ان املعر�ض "يعترب مهرجانا
للفلكلور ال�ك��ردي الن املقتنيات

املوجودة فيه يعود ق�سم منها اىل
مئات ال�سنني ،والهدف من اقامته
هو اي�صال احل�ضارة الكردية اىل
املتلقي العربي".

�شذى ح�سون
توقعت نتيجة
"�أحلى �صوت"
هن�أت الفنانة العراقية �شذى ح�سون
ال�شعب املغربي والفنان اللبناين
عا�صي احلالين بفوز املغربي مراد
بوريقي بلقب "�أحلى �صوت" يف
املو�سم الأول من الربنامج .وكانت
�شذى قبل الإع�لان عن ا�سم الفائز،
ق��د كتبت على ح�سابها اخلا�ص
على موقع التوا�صل االجتماعي
"تويرت"� " :أتوقع مراد والله
�أعلم" ،ثم كتبت بعد النتيجة
" م � ��راد ك �م��ا ت��وق �ع��ت..
م�ب�روك ل�ع��ا��ص��ي ولكل
املغاربة".
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كل يوم ال �أجد �أمامي غري �أ�سئلة طرحتها منذ �أ�شهر وما زالت بال �إجابات ،كل
يوم وانا اتابع كوميديا قوات دجلة ،وكوميديا املحكمة االحتادية التي ي�صر
ائتالف دولة القانون على جعلها ن�سخة كاربونية من جمل�س ت�شخي�ص م�صلحة
النظام يف �إيران ،وكوميديا امل�صاحلة الوطنية التي ب�شرتنا �أم�س ب�أنها ال تزال
م�ستدامة واحلمد لله ..وكوميديا اخلطب احلما�سية التي تطلقها الزعيمة
عالية ن�صيف بني كل وجبة طعام واخرى ..وكوميديا املالكي وهو يجهز قواته
ملحا�صرة منزل رئي�س حترير املدى..
اتابع وان��ا ا��س��أل مل��اذا يت�صرف البع�ض من امل�س�ؤولني وك�أنهم غ��زاة لبالد
احتلوها ..وان العراقيني جمرد ا�سرى عليهم ان يدفعوا اجلزية معتقدين
�أن حتقري الآخ��ر والق�ضاء عليه �أولوية تتجاوز ملفات اخلدمات والإ�صالح
ال�سيا�سي واالنفالت الأم�ن��ي ..ومل��اذا ي�صر املالكي ومقربيه على ان نعي�ش
�أج ��واء كوميديا �سيا�سية �ساذجة تقوم على حم��اول��ة اخ�ت�راع ع��دو وهمي
وت�صدير �أوهام للنا�س الب�سطاء من �أن العامل كله متورط يف م�ؤامرة خارجية
لإ�سقاط النموذج الثوري يف العراق وحما�صرته و�إجها�ض ه��ذه التجربة
الدميقراطية الرائدة يف املنطقة ..كالم وخطب و�شعرات اقرب �إىل الهلو�سة
منها اىل ال�سيا�سة ،ذلك انه يف الوقت الذي يتحدث البع�ض عن ت�سليح اجلي�ش
وجتهيزه ملواجهة ع��دو وهمي ،وي�صرون على �أن يخو�ضوا ح��روب ك�سر
العظم مع �شركاء لهم يف الوطن ،جند املفخخات تطارد العراقيني يف كركوك
وطوزخورماتو ودياىل ونينوى ،فيما القائد العام للقوات امل�سلحة يوا�صل
�إ�صدار بياناته الع�سكرية ،فيما النا�س تدرك جيدا انها تعي�ش يف ظل تهريج
�أمني ،ن�ستطيع �أن نطلق عليه ا�سرتخاء وغفلة وتق�صريا و�إهماال و�شراء ذمم،
ومن ثم البد من عقاب �سريع للقيادات الأمنية امل�س�ؤولة عمّا جرى من كوارث،
لأن من يتفح�ص �سيناريو املهزلة �سي�صاب بال�صدمة والده�شة حني يعلم �أنها
وقعت يف بلد به �أكرث من مليون منت�سب للقوات الأمنية ،وبه رئي�س وزراء
يتوىل م�س�ؤولية القائد العام للقوات امل�سلحة وم�س�ؤولون ظلوا ي�صدعون
ر�ؤو�سنا ب�أننا نعي�ش �أزه��ى ع�صور اال�ستقرار ..والأك�ثر ا�ستفزازا يف ظل
جي�ش فيه  80ع�سكري برتبة فريق وهي الرتبة التي مل يح�صل عليها حتى
"باتريو�س" قائد القوات الأمريكية يف العراق ..ولدينا �أكرث من  200لواء،
يف الوقت الذي اليزيد عدد جرناالت �أمريكا التي ت�سيطر على العامل على عدد
ا�صابع اليدين.
الغريب ان احلكومة ويف يف كل الأحداث الأمنية اخلطرية تخرج علينا ب�سيل
من البيانات املتناق�ضة ،الأول يب�شر العراقيني بالق�ضاء على ر�ؤو�س الإرهاب،
فيما الثاين يتكلم بخجل عن ع�شرات ال�ضحايا الأبرياء فيما ثالث تنتفخ �أوداجه
وهو ي�ؤكد �أن هناك خرقا امنيا قد ح�صل ولن يتكرر ،ويف النهاية تنتظر النا�س
�أن يديل املالكي بدلوه فنجده يقول� :إن مواقع التفجريات يف كل من حمافظتي
كركوك ونينوى مت انتخابها "بعناية تامة وان الرد عليها ي�ستدعي املزيد من
اليقظة واحلذر ور�ص ال�صفوف" ،يف الوقت الذي يطالبنا املالكي بان نقف
خلف ق��وات دجلة التي ترابط يف كركوك واملو�صل ..جند هاتني املدينتني
تذبحان كل يوم من الوريد �إىل الوريد ..فيما الفريق الركن عبد االمري الزيدي
يعلن عن اقامة اول ا�ستعرا�ض ع�سكري ي�شارك فيه اجلنود والآليات ،ومل ين�س
�أ�صحاب وكالة دجلة الع�سكرية ان يطمئنوننا بان ا�ستعرا�ضهم ي�أتي لتقوية
الأجهزة الأمنية وتن�شيطها ..وان املعركة الأمنية �ستح�سم ل�صالح مكتب القائد
العام للقوات امل�سلحة ،لأن قوات دجلة البطلة اكت�شفت من هم الأعداء و�سوف
تق�ضي عليهم ،ف��إذا باملفخخات والإرهابيني يرتب�صون بالأهايل يف و�ضح
النهار وب�سمع ومر�أى من قوات الفريق الزيدي.
لال�سف ان وا�ضعي �سيناريو معارك املالكي فاتهم �أن يدركوا ان لعبة خلط
االمن بال�سيا�سة لن يفلت منها احد ،و�ستحرق نارها كل من ي�سعى �إىل �إ�شعال
فتيل احلروب الطائفية.
لعل �أكرث ال�سيناريوهات كابو�سية وقتامة �أن ت�ستمر حالة االنفالت الأمني،
عرب تكرار حلوادث هنا وهناك ،لتعي�ش مدن العراق كافة يف فو�ضى امنية مع
اقرتاب موعد انتخابات جمال�س املحافظات ..ليخرج علينا رجال احلكومة يف
حلظة الي�أ�س تلك ليقولوا لنا احلل ان نلوذ جميعا يف ظل قائد قوي وهمام..
عندها �سيعلو �صوت املعركة على كل اال�صوات ..وبالتايل علينا جميعا �أن
نعي�ش يف ظل ارق امني متوا�صل ..فال خدمات وال عدالة اجتماعية ..وال
دولة م�ؤ�س�سات ..فيما توا�صل عمليات دجلة كل يوم اخرتاع عدو جديد �شرير
يرتب�ص مبنجزات حكومة املالكي.

