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ائتالف املالكي "غدر" بالكربويل واملطلك بعد اتفاقه معهما

الربملان ي�ص ّوت على  12فقرة من املوازنة
ويتوقف عند ق�ضية ال�صحوات
 بغداد/املدى
بعد ي��وم طويل يف جمل�س ال�ن��واب ،ف�شل
ائ �ت�لاف دول���ة ال �ق��ان��ون �أم ����س يف خطته
القا�ضية بتمرير املوازنة االحتادية خارج
�إط��ار التوافقات ال�سيا�سية ،وف�شل معها
اتفاق عقده مع �إط��راف �أ�سا�سية يف كتلة
العراقية ب�إعطائهم حقيبة املالية مقابل
الت�ضامن معه يف الت�صويت على املوازنة
بال�صيغة احلالية.

وكان امل�شهد ال�سيا�سي �أم�س مفتوح ًا على
الت�صعيد يف ظل نوايا جدية لكتلة التحالف
الكرد�ستاين مبقاطعة الربملان لو مت �إقرار
امل��وازن��ة ،ولكن اختالف دول��ة القانون مع
كتلتي احل� ّ�ل واحل��وار التابعتني للعراقية
ب�ش�أن فقرة منح روات��ب تقاعدية لعنا�صر
ق��وات ال�صحوة وق��ف حائ ًال �أم��ام ت�صعيد
ج��دي��د ل�ل�أزم��ة ال�سيا�سية امل�ستحكمة يف
البالد.
وك�شفت م�صادر برملانية يف حديث لـ"املدى"

�أن كتلة دولة القانون خا�ضت خالل اليومني
كل من كتلتي ّ
املا�ضيني مفاو�ضات مع ّ
احلل
ب��زع��ام��ة ج�م��ال ال �ك��رب��ويل وك�ت�ل��ة احل��وار
برئا�سة نائب رئي�س الوزراء �صالح املطلك،
انتهت بتعهد كتلة املالكي ب�إناطة وزارة
املالية لهاتني الكتلتني مقابل ح�ضورهما
جل�سة الت�صويت على املوازنة.
ومل يكن النواب الكرد غائبني عن �أجواء
االت� �ف ��اق ال� ��ذي ج ��رى خ �ل��ف الكوالي�س،
و��س��رع��ان م��ا ا�ستبقوا الأح ��داث و�أعلنوا

�أنهم ما�ضون قدم ًا بالطعن يف املوازنة يف
حال م��ر ّرت �أم�س� ،إ�ضافة �إىل تهديد جدي
مبقاطعة الربملان احتجاج ًا على ما و�صفوه
بوجود جهة �سيا�سية ت�سعى لفر�ض املوازنة
ك�أمر واقع .وبعد ال�سجاالت ال�سيا�سية التي
حفلت بها اجلل�سة مل يتمكن ال�برمل��ان من
�إقرار املوازنة كاملة ،و�صوّ ت فقط على 12
مادة من قانون املوازنة من �أ�صل � 26إ�ضافة
�إىل مقرتحات �أخرى .
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ب����ح���������ض����ور ال���ن���ج���ي���ف���ي وامل����ال����ك����ي

تن�صيب البطرياك �ساكو رئي�س ًا للكلدان
يف العراق والعامل

 بغداد /املدى
ج��رت يف ب �غ��داد �أم ����س مرا�سيم
تن�صيب ال �ب �ط��ري��اك مارلوي�س
راف��ائ �ي��ل الأول ��س��اك��و بطرياك
بابل للكلدان يف العراق والعامل،
بح�ضور رئي�س جمل�س النواب
�أ�سامة النجيفي ورئي�س الوزراء
نوري املالكي وعدد من امل�س�ؤولني

مرا�سيم تن�صيب البطريرك �ساكو ام�س(..املدى بر�س)
ال�سيا�سيني وح�شد من املواطنني يف الع�صر العبا�سي وذلك من خالل
ترجمة العلوم واملعارف التي نقلت
و�أبناء الطائفة امل�سيحية.
وقال البطرياك �ساكو يف كلمة له من احل�ضارات الأخرى".
خالل احتفالية مرا�سيم التن�صيب وو��ص��ف رئي�س ال�برمل��ان �أ�سامة
التي جرت يف كني�سة مار يو�سف النجيفي انتخاب البطرياك �ساكو
"نحن �أ�صل البالد ولنا �أكرث من رئ�ي���س� ًا للكني�سة ال�ك�ل��دان�ي��ة يف
� 2000سنة يف العراق ،و�أ�سهمنا العامل ب�أنه "جناح عراقي جديد
م��ع امل���س�ل�م�ين ب �ب �ن��اء احل�ضارة ي�سجل لتاريخ �أر�ضنا و�شعبنا،
الإ�سالمية التي ازدهرت يف بغداد ون �� �ش �ع��ر �إزاءه ب��ال �ف �خ��ر ون��رى

كان يخاطب �شعبه ل�ساعات عرب الراديو

جحر دولة القانون
كالم اليوم

لو ق ّي�ض مللحن �أغنياتنا اخلالدات �صالح الكويتي
�سيغي
�أن يعي�ش ويعمل حتى اليوم فلرمبا كان
رّ
عنوان �أغنيته "الهجر مو عادة غريبة" التي تغ ّنى
بها كثري ًا املكتوون بنار الهجر و�سواهم� ،إىل
"الغدر مو عادة غريبة" لينطق بل�سان عراقيي
اليوم املكتوين بنار الغدر الالهبة املقبلة �إليهم من
"دولة القانون".
توج ائتالف دولة القانون مواقفه الغادرة
�أم�س ّ
بقلبه ظهر املجن ملن ا�ستدرجهم اىل جل�سة جمل�س
النواب للت�صويت على موازنة الدولة ب�صيغتها
امل�ث�يرة للجدل وال �ن��زاع ب�ين ال�ق��وى ال�سيا�سية
الرئي�سية يف ال�ب�لاد .فقد وع��د "دولة القانون"
ب�ع����ض �أط � ��راف ائ �ت�لاف ال �ع��راق �ي��ة مبنحهم ما
يريدون (من�صب وزير املالية وروات��ب تقاعدية
لل�صحوات) ،لكن بعدما حتقق له ما �أراد (اكتمال
الن�صاب) تراجع عما اتفق عليه مع تلك الأطراف
فو�ضعها يف حرج انتهى بتعليق جل�سة الربملان.
وال �غ��در "مو ع ��ادة غريبة" عند ائ �ت�لاف دولة
تن�صل م ��رات ع� � ّدة عن
ال �ق��ان��ون ،ففي امل��ا��ض��ي ّ
اتفاقات ممهورة بالأختام والتواقيع وم�شهود
عليها من ق��وى و�شخ�صيات �سيا�سية مرموقة،
وه��ي ات�ف��اق��ات تت�صل مب�صري ال�ب�لاد والعملية
ال�سيا�سية اجل��اري��ة ف�ي�ه��ا .والأزم � ��ة ال�شاملة
اخلطرية التي نعي�شها اليوم لي�ست �إال من تبعات
ذلك التن�صل.
كم مرة يتعني على "امل�ؤمن" �أن ُيلدغ من جحر
دولة القانون لكي يدرك �أن الهالك يكمن يف هذا
اجلحر.

يف حتقيقه م��ا مينحنا �شيئ ًا من
ال�ط�م��أن�ي�ن��ة ع�ل��ى وح ��دة العراق
وتوحد �أبنائه" ،م�ؤكد ًا �أن "ذلك
ّ
ي��زي��د يف تعاظم الأم ��ل لدينا يف
الق�ضاء على كل عوامل التجزئة
والتق�سيم ،وتعزيز نهج احلوار
واالع� �ت ��دال و�إع� ��ادة ال�بري��ق �إىل
ر�سالة احلرية والعي�ش امل�شرتك،
التي متيز بها العراق عرب تاريخه
الطويل".
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال رئ�ي����س ال� ��وزراء
ن��وري املالكي�،إن امل�سيحيني يف
العراق هم �أبناء البلد الأ�صليني
وع �ل �ي �ه��م �أال ي � �غ� ��ادروه ،و� �ش �دّد
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال��وج��ود امل�سيحي
يف ال �� �ش��رق ،م�ب�ي�ن� ًا �أن العنف
ال��ذي �شهده ال�ع��راق وم��ا ت�شهده
امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ب��أ��س��ره��ا �إمن��ا
"ب�سبب اجلهل واجلهالء" الذين
تركوا �آث��ار عنفهم على اجلوامع
وامل���س��اج��د وال�ك�ن��ائ����س ع�ل��ى حد
�سواء.
وك� ��ان ب��اب��ا ال �ف��ات �ي �ك��ان بيندكت
ال�ساد�س ع�شر ال�سابق وافق على
ا�ستقالة ال�ك��اردي�ن��ال عمانوئيل
ال� �ث ��ال ��ث ديل ل��ب��ل��وغ��ه ال �� �س��ن
القانونية ،وق��رر تكليف املطران
جاك �إ�سحاق بتويل املهام الإدارية
للكني�سة الكلدانية حلني انتخاب
خلف لديل.

املوت بال�سرطان يغ ّيب رئي�س
فنزويال ت�شافيز
 بغداد /املدى

غيّب املوت الرئي�س الفنزويلي هوغو ت�شافيز املثري للجدل ،عن عمر
ناهز  58عاما ،وهو يواجه تقييمني ،الأول انه كان ن�صري ًا الفقراء ال
يف بالده فقط بل يف جميع دول العامل ،والثاين ا�ستبدادي ًا يف طريقة
�إدارته البالد التي حكمها � 14سنة كانت حافلة بالكثري من الأحداث
وامل��واق��ف �أب��رزه��ا ع��دا�ؤه الدائم للواليات املتحدة و�سيا�ساتها يف
العامل برغم �إن بالده تع ّد اكرب م�صد ّر للنفط �إليها.
ود�أب ت�شافيز على عدم �إ�ضاعة فر�صة احلديث �إىل ال�شعب الفنزويل،
وكان يتحدث ما يقرب من � 40ساعة �أ�سبوعي ًا عرب برنامج "مرحب ًا
�أيها الرئي�س" ،يقوم خاللها بطرح �أفكاره ال�سيا�سية واالقت�صادية
ويجيب املت�صلني.
وعرف ت�شافيز مبواقفه الداعمة لل�شعوب العربية ال�سيما الق�ضية
الفل�سطينية وع��دا�ؤه للواليات املتحدة و�إ�سرائيل وق��ال ذات مرة
�أم��ام اجتماع اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة "ينبغي جر الرئي�س
الإ�سرائيلي �إىل حمكمة دولية ومعه الرئي�س الأمريكي ،لو كان لهذا
العامل �ضمري ح��ي ،يقولون �إن الرئي�س الإ�سرائيلي �شخ�ص نبيل
يدافع عن �شعبه! �أي عامل عبثي هذا الذي نعي�ش فيه؟".
ودع��ا ت�شافيز �شعبه ذات م��رة ل�شرب "�أوفيتا" امل�شروب الوطني
امل�صنوع من العنب عو�ضا عن "كوكا كوال" وم�شروبات �أمريكية
�أخ��رى م�شابهة ،حر�ص ًا منه على �صحة املواطنني و�سالمة الدخل
القومي.
وين�ص د�ستور فنزويال الذي �أقر عام  1999على تنظيم انتخابات
رئا�سية يف غ�ضون  30يوما بعد وفاة الرئي�س ،وتن�ص املادة  233من
الد�ستور على انه يف حالة "ال�شغور املطلق لكر�سي" الرئا�سة عندها
ال بد من تنظيم انتخابات رئا�سية جديدة "يف غ�ضون الأي��ام الـ30
التالية".
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الأنبار تتهم اجلي�ش بالتدخل

العراقية تطالب رئي�س الوزراء
مبوقف من النزاع ال�سوري
 بغداد  /املدى
مل يفوّ ت ائتالف العراقية بزعامة رئي�س ال��وزراء
الأ� �س �ب��ق ،ح��ادث��ة مقتل ال�ع���ش��رات م��ن الع�سكريني
ال�سوريني والعراقيني يف مدينة الرطبة ،من دون
ت�سجيل حتفظاته حيال �صمت احلكومة عن ك�شف
احل�ق��ائ��ق ،فيما ات�ه��م متظاهرو الأن �ب��ار ،احلكومة
بالتدخل يف النزاع ال�سوري.
وقتل ت�سعة ع�سكريني عراقيني و� 48سوري ًا يف كمني
ن�صبه م�سلحون يف منطقة عكا�شات ال�صحراوية،
عندما حاول اجلي�ش العراقي نقل ع�سكريني �سوريني
فارين من اجلي�ش ال�سوري احلر الذي �سيطر على منفذ

اليعربية املحاذي ملنفذ ربيعة يف مدينة املو�صل.
و�أو�ضح بيان �صدر عن العراقية �أم�س وتلقت "املدى"
ن�سخة منه �أن "ائتالف العراقية يتابع با�ستغراب
�شديد وقلق بالغ ،ال�صمت احلكومي �إزاء الأحداث
غ��رب ال �ب�لاد ،وم��ا تناقلته و�سائل الإع�ل�ام املحلية
والعاملية عن ا�ست�شهاد عدد من اجلنود واملواطنني
العراقيني� ،إ�ضافة اىل ما تناقلته الأخبار عن تدخل
اجلي�ش ال�ع��راق��ي يف االق�ت�ت��ال ال���س��وري الداخلي
اىل جانب النظام ال�سوري يف منطقة اليعربية ،ما
يجعل العراق طرف ًا يف ال�صراع الدموي يف �سوريا
ال�شقيقة".
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ي������وم������ي������ات م�����ت�����ظ�����اه�����ر م�����������ص��ل��اوي

"قادمون يا بغداد" يعني :متم�سكون بالعراق
 نينوى /نوزت �شمدين
"قادمون ي��ا بغداد" ع�ب��ارة خطت بحروف
�سوداء كبرية ،على ع�صابة لفها مهند طاهر
على ر�أ��س��ه ،و�صوت هتافه ميتزج مع هتاف
املئات الآخرين احت�شدوا يف �ساحة الأحرار
" ال�شعب يريد �إ�سقاط احلكومة ".
ه�ك��ذا وج��د مهند نف�سه ط��وال �سبعني يوم ًا
م�ضت ،وهو عمر االعت�صامات والتظاهرات
يف ن�ي�ن��وى ،وي�ف��اخ��ر ب ��أن��ه ظهر يف ن�شرات

الأخبار �أربع جمع متتالية ،وهو مي�سك طرف
علم عراقي كبري ،خلف ملقي اخلطب والكلمات
احلما�سية ،و�أن��ه عرب عن وجهة نظره لقناة
ف�ضائية تبث يف نينوى ،و�أ�صبح م�شهور ًا �إثر
ذلك مبنطقة �سكناه يف حي املن�صور جنوب
املو�صل.
قال هذا وهو ي�سحبني اىل الزاوية ال�شرقية
ل�ساحة الأح��رار ،و�أك��د يل هناك ب�أنه يق�ضي
ال�ل�ي��ل يف ال���س��اح��ة م��ع ال �ع��دي��د م��ن ال�شبان
الآخرين ،وذل��ك منذ نحو خم�سة ع�شر يوم ًا،

ب�سبب ت�ع��ر���ض ك��را��س��ي وخ�ي��م املتظاهرين
لل�سرقة م��ن جم�ه��ول�ين ،ب��ال��رغ��م م��ن الطوق
الأمني الكثيف حول ال�ساحة.
ثم �أ��ش��ار اىل �أب��راج حتيط باملكان ،ال�شرطة
االحت ��ادي ��ة ت��ول��ت امل �ل��ف الأم� �ن ��ي يف بداية
التظاهرات بعد ا�شتباكات وقعت بني قوات
اجلي�ش ومتظاهرين هناك ،وكان يوجه �إ�صبع
�سبابته اىل ال�شارع الرئي�سي مقابل �ساحة
الأحرار.
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شؤون الوطن

سياسة

شناشيل
 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

غ�سيلنا املن�شور يف بريطانيا
يف كانون الثاين املا�ضي تلقيت ر�سالة من جملة "نيو
�سيتيت�سمان" الأ�سبوعية الربيطانية تقرتح فيها هيئة
التحرير �أن �أكتب مقا ًال ملنا�سبة م��رور ع�شر �سنوات
على حرب  2003وتغيري نظام �صدام ،على �أن يت�ضمن
�إ�شارات �إىل جتربتي ال�شخ�صية بو�صفي منفي ًا عائد ًا
للتو �إىل وط�ن��ه ،وم��دى وم��ا �أمت�ت��ع ب��ه يف ب�غ��داد من
احلرية الالزمة ل�صحفي يعمل يف ظل نظام دميقراطي
(نظري ًا بالطبع).
كتبت املقال ون�شرته املجلة يف عددها ال�صادر يف 21
�شباط املا�ضي .مل �أخفي يوم ًا يف كتاباتي �شعوري
القوي ،كما �سائر النا�س ،بخيبة الأمل حيال ما جرى
يف البالد طوال ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،فما ت�أ�س�س
من نظام لي�س هو ال��ذي نا�ضلنا من �أجله وال ي�شبهه
�ضحى بحياتهم يف
يف �أي حال .وهو �أي�ض ًا لي�س الذي ّ
�سبيله ع�شرات الآالف من منا�ضلي احلركات ال�سيا�سية
املختلفة بعدما حتملوا �صنوف العذاب يف املعتقالت
وال�سجون ويف �ساحات املواجهة م��ع ق��وات النظام
ال�سابق ،وهو لي�س ال��ذي تطلعت �إليه عائالت ه�ؤالء
ال�ضحايا والأغلبية ال�ساحقة من ال�شعب.
ولأن املجلة �أجنبية فقد حر�صت على �أال �أن�شر على
حبالها غ�سيلنا ال �ق��ذر ك �ل��ه ،ف��رك��زت يف امل �ق��ال على
ال�سيا�سات واالجتاهات العامة للدولة ومواطن اخللل
واخلط�أ الرئي�سة ،معرب ًا عن خماويف ،وكثريين غريي،
من ا�ستمرار احلال على ما هي عليه ع�شر �سنوات �أخرى
وم��ن ق�ي��ام ن�ظ��ام دك�ت��ات��وري ج��دي��د ب��دل الدميقراطي
املن�شود.
امتنعت عن ن�شر الغ�سيل القذر ،وبخا�صة على �صعيد
الف�ساد املايل والإداري وتردي م�ستوى اخلدمات العامة،
لكنني �أ�شعر الآن بندم �شديد لأن �صحفي ًا بريطاني ًا قام
باملهمة بد ًال عني� ...إنه باتريك كوكربن املحرر املعروف
يف �صحيفة "ذي اندبندنت" املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون
ال�شرق الأو�سط .فهو زار العراق منذ مدة وبد�أ الأحد
املا�ضي بن�شر �سل�سلة من التقارير عما ر�آه و�سمعه هنا،
وهو يف جممله وتف�صيله ال ي�سر �صديق ًا وال عدو ًا رمبا
�أي�ض ًا.
كوكربن نقل حقيقتنا كما هي  ..وهي حقيقة خمزية
للغاية يف ال��واق��ع ،وم��ن املفرت�ض �أن ميتلئ حيالها
م�س�ؤولو دولتنا يف م�ؤ�س�ساتها العليا قاطبة بال�شعور
العارم بالعار� ،إن كان يجري يف عروقهم دم نظيف.
ختم كوكربن احللقة الأوىل من تقاريره بجملة ق�صرية
نقلها عن �أ�ستاذ جامعي .قال� :إذا �س�ألتَ الطلبة عماذا
يريدون ،ف�سيجيبك  95باملئة منهم �أنهم يريدون مغادرة
العراق.
نعم � ،صدق ما قاله الأ�ستاذ اجلامعي ،ف�شباب العراق
حمبطون �إىل �أبعد احلدود ويتطلعون �إىل خال�ص يف
اخلارج ،وهذا بال�ضبط ما جعلني �أُعرب يف مقال "نيو
�ستيت�سمان" عن خ�شيتي من �أننا �سنحتاج �إىل ع�شر
�سنوات �أخرى لكي ت�ستقر الأحوال يف البالد وي�صبح
العراق مغري ًا لأبنائه يف �أن يبقوا فيه.
�أرجو �أنني كنت مت�شائم ًا �أكرث من اللزوم.

العدد ( )2743ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س ( )7اذار 2013

م��ت��ظ��اه��رو الأن���ب���ار ي � ّت��ه��م��ون احل��ك��وم��ة ب��ال��ت��دخ��ل

العراقية تطالب رئي�س الوزراء مبوقف من النزاع ال�سوري
�أبدى ائتالف العراقية بزعامة رئي�س الوزراء الأ�سبق �إياد عالوي قلقه "ال�شديد" ب�ش�أن حادثة مقتل الع�شرات من الجنود
العراقيين وال�سوريين في منطقة الرطبة التابعة لمحافظة الأنبار ،وطالب الحكومة ب�إعالن موقف وا�ضح �إزاء دورها في
�سوريا ،فيما اتهم متظاهرو محافظة الأنبار ،الحكومة ،بالتدخل في النزاع الجاري في �سوريا.
 بغداد  /م�ؤيد الطيب
و�أو��ض��ح بيان �صدر عن العراقية
�أم�س وتلقت "املدى" ن�سخة منه �أن
"ائتالف العراقية يتابع با�ستغراب
�� �ش ��دي ��د وق� �ل���ق ب� ��ال� ��غ ،ال�صمت
احل �ك��وم��ي �إزاء الأح � ��داث غربي
البالد ،وما تناقلته و�سائل الإعالم
املحلية والعاملية عن ا�ست�شهاد عدد
من اجلنود واملواطنني العراقيني،
�إ�ضافة �إىل ما تناقلته الأخبار من
تدخل اجلي�ش العراقي يف االقتتال
ال�سوري الداخلي �إىل جانب النظام
ال�سوري يف منطقة اليعربية ،مما
يجعل ال �ع��راق ط��رف� ًا يف ال�صراع
الدموي يف �سوريا ال�شقيقة".
واع �ت�برت ال�ع��راق�ي��ة �أن م��ا جرى
ي �ت �ن��اف��ى م ��ع ال� �ت ��زام ��ات ال��ع��راق
الأخ ��وي ��ة م��ع ال���ش�ع��ب ال�سوري،
�إ�ضافة �إىل التزامات العراق الدولية
وا��س�ت�م��راره حت��ت طائلة الف�صل
ال�سابع ال��ذي ف�شلت احلكومة يف
�إخراجه منها ،وطالبت "القائد العام
للقوات امل�سلحة ووزارت��ي الدفاع
واخل��ارج �ي��ة ب� ��أن ت �ك��ون وا�ضحة
م��ع ال�شعب ال �ع��راق��ي يف موقفها
من الأح ��داث يف �سوريا ،وت�شرح
طبيعة ت��دخ��ل احل�ك��وم��ة العراقية
ل���ص��ال��ح ن �ظ��ام ال�ب�ع��ث ال�سوري،
ودع � ��ت جل �ن �ت��ي الأم� � ��ن وال ��دف ��اع
واخل��ارج�ي��ة النيابية �إىل ت�شكيل
جل�ن��ة تق�صي احل �ق��ائ��ق للوقوف
على عدد ال�ضحايا من العراقيني،
وطبيعة ال��دع��م احلكومي للنظام
ال�سوري.
وكان م�صدر يف وزارة الدفاع  ،قد
�أبلغ "املدى بر�س" �أم�س� ،أن ثمانية
جنود عراقيني و�سوريني من جرحى
الهجوم الذي تعر�ضت له قافلة تقل
الع�شرات م��ن اجل�ن��ود ال�سوريني
يف ق�ضاء الرطبة الإثنني املا�ضي،
نقلوا من م�ست�شفى ال��رم��ادي �إىل
مقر ال ��وزارة لتلقي ال �ع�لاج ،فيما
�أكد ت�شكيل جلنة برئا�سة �أمني عام
وزارة الدفاع للتحقيق يف احلادث.
من جهتها اعتربت اللجان التن�سيقية
ل�ت�ظ��اه��رات حمافظة الأن �ب��ار على

ل�سان املتحدث با�سمها �سعيد الاليف
�أن "ماحدث يف منطقة عكا�شات يف
ق�ضاء الرطبة من مواجهات ع�سكرية
كان ب�سبب احلكومة وتدخلها غري
املقبول يف ال�ش�أن ال�سوري حيث
حركت الدبابات وحاولت م�ساعدة
قوات اجلي�ش ال�سوري بينما هي ال
تريد م�ساعدة املواطنني ال�سوريني
الذين هربوا من احلرب يف بالدهم
م�ستغيثني بنا" ،م�ستغرب ًا "كيف
تتحالف احلكومة مع البعثيني يف
�سوريا بينما تريد اجتثاث البعثيني
يف العراق".
و�أ�شار الاليف �إىل �أن "�أبناء الأنبار
م�ستعدون لتقدمي امل�ساعدة لأبناء
�سوريا ونعتربهم �أهلنا ومقربني
منا" ،حمذر ًا احلكومة من التدخل
يف ال �� �ش ��أن ال �� �س��وري �أو حتريك
ق��وات اجلي�ش يف م��دن املحافظة،
قائ ُال "�إن الع�شائر يف الأنبار �أكرث
تكاتف ًا الآن وعلى �أمت اال�ستعداد
للوقوف ب��وج��ه اجلي�ش يف حالة
دخ��ول �ه��م املحافظة" ،مو�ضحا
�أن "�أبناء الع�شائر �سمعوا قبل
يومني مبعلومات تفيد ب��أن قوات

معهم منذ �أ��ش�ه��ر و�سنغلقه لأنهم
جتاهلوه".
و�أ�ضاف �إن "املتظاهرين مازالوا
يطالبون وزراء العراقية بتقدمي
ا�ستقالتهم ،ح�ي��ث ح�شدوا �أم�س
الأرب �ع��اء لتظاهرة با�سم (دع��وة
ا�ستقالة الوزراء) ،مطالبني جميع
ال��وزراء من خمتلف الكيانات يف
احلكومة تقدمي ا�ستقالتهم لأنهم
مل ي�ستطيعوا حتقيق �أي �شيء
للمواطن.
م��ن ج��ان �ب��ه �أك� ��د امل �ت �ح��دث با�سم
اللجان التن�سيقية ملحافظة نينوى
غامن العابد �أن "معت�صمي املدينة
م�ستعدون لتظاهرة ي��وم اجلمعة
بنف�س اال� �س��م ال���س��اب��ق (قادمون
ي��اب�غ��داد) وي��رف�ع��ون �شعار (كفى
تبعية لإيران) رغم امل�ضايقات التي
حت�صل يف املنطقة وقطع ال�شوارع،
وقامت ال�ق��وات الأمنية قبل �أيام
باعتقال خم�سة من املتظاهرين من
�ضمنهم �أح��د منظمي التظاهرات
�سامل اجلبوري و�أطلقت �سراحهم
متحججة ب�أنها اعتقلتهم لغر�ض
اال�ستف�سار".

(�سوات) يحاولون اعتقال ال�شيخ
�أح �م��د �أب ��و ري���ش��ة وال���ش�ي��خ حامت
ال�سلمان واعتقايل فهبوا ب�أ�سلحتهم
وانت�شروا يف املنطقة القريبة من
منازلنا ورف�ع��وا ال�سالح ووعدوا
ب�إطالق النار على �أي قوة ع�سكرية
حتاول الدخول �إىل املحافظة".
�إىل ذل��ك ه��دد م�ت�ظ��اه��رو الأن �ب��ار،
احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة ب��رف��ع �سقف
مطالبهم �إىل "�إ�سقاط احلكومة" يف
حالة اال�ستمرار بتجاهل اال�ستجابة
مل�ط��ال��ب ال �ت �ظ��اه��رات اجل��اري��ة يف
املدينة منذ �أ�سابيع واع�ت�بروا �أن
تظاهرة اجلمعة املقبلة "الفر�صة
الأخرية" ل �ل �ح �ك��وم��ة ،وبعدها
�سيغلقون باب التفاو�ض معها.
و�أ� �ش��ار ال�ل�ايف �إىل �أن "تظاهرة
اجلمعة املقبلة �ستحمل ا�سم الفر�صة
الأخ�ي�رة لأن احلكومة ت�ستمر يف
جت��اه��ل م�ط��ال��ب امل�ت�ظ��اه��ري��ن ولن
ن�سكت ب�ع��د الآن ،و�إذا مل ت�ضع
احل �ك��وم��ة ح�ل ً�ا ح�ق�ي�ق�ي� ًا ملطالبنا
�سنقوم بحرق تلك املطالب ونرفع
��ش�ع��ار �إ� �س �ق��اط احل�ك��وم��ة كمطلب
�أخ�ير ،لأننا فتحنا ب��اب التفاو�ض

جانب من التظاهرات( ..ار�شيف  -املدى بر�س)

يقدم طلب ًا ّ
دولة القانون ّ
"موقع ًا
من  80نائب ًا" ال�ستجواب العي�ساوي

خالف نيابي ب�ش�أن القرارات الأخرية للجنة ال�شهر�ستاين

ّ
انتحاري تفجري كربالء �أحد
ال�شهيلي لـ ( ):
املفرج عنهم �أخري ًا
 بغداد � /إياد التميمي
احتدم اجلدل يف جمل�س النواب ب�ش�أن اجلدوى
من اللجنة احلكومية امل�شكلة للنظر يف مطالب
املتظاهرين يف عدد من املحافظات التي ير�أ�سها
ن��ائ��ب رئي�س ال� ��وزراء ح�سني ال�شهر�ستاين
وع�ضوية عدد من ال��وزراء  ،ففي الوقت الذي
تواجه فيه نتائج وم�ق��ررات اللجنة انتقادات
جلنة النزاهة النيابية بعد عودة عدد من املفرج
عنهم �إىل القيام ب�أعمال �إرهابية ،ت�ؤكد جلنة
الأمن والدفاع النيابية �أن جلنة ال�شهر�ستاين
جنحت يف حتقيق الكثري من مطالب املتظاهرين
يف نينوى و�صالح الدين والأنبار .
و�أك� ��د ع���ض��و جل�ن��ة ال �ن��زاه��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ج��واد
ال�شهيلي �أن " جلنة ال�شهر�ستاين �أطلقت �سراح
ع�شرة �آالف معتقل يف ال�سجون واملعتقالت"
 ،م�ضيف ًا يف ت�صريح �إىل "املدى" �أن "�أغلب
املفرج عنهم متهمون،وفق امل��ادة  4من قانون

مكافحة الإره��اب  ،وهناك �أدل��ة على ارتكابهم
جرائم ت�ستهدف �أمن املواطنني.
وط ��رح ال�شهيلي ت �� �س��ا�ؤال ع��ن م��دى دق��ة تلك
الإجراءات والقرارات بحق املفرج عنهم  ،وهل
اللجنة احلكومية راع��ت اجل��وان��ب القانونية
و الق�ضائية يف عملية الإف � ��راج ع��ن ه���ؤالء
املعتقلني ،م�شري ًا �إىل �أن الكثري من املفرج عنهم
ق�ضوا �أكرث من عامني يف ال�سجون واملعتقالت
احلكومية ،الأمر الذي يطرح ت�سا�ؤ ًال عن مدى
قانونية هذا االعتقال �أ�ص ًال .
وك���ش��ف ال�شهيلي ع��ن �أن ال�ن�ت��ائ��ج ال�سلبية
لتلك اخلطوة ب��د�أت تظهر ،ال �سيما مع ك�شف
التحقيقات الأم�ن�ي��ة م ��ؤخ��ر ًا ع��ن �ضلوع احد
املفرج عنهم يف تفجري كربالء الأخري الذي وقع
بني �ضريحي الإمامني احل�سني والعبا�س  ،يف
حني �أقدمت القوات الأمنية على اعتقال �إرهابي
ك��ان ينوي زراع��ة ع��دد م��ن العبوات النا�سفة
يف ق�ضاء املحمودية جنوب العا�صمة بغداد ،

و�أ���ض��اف ال �ع��اب��د يف ات �� �ص��ال مع
"املدى" �إن "الو�ضع الأمني يف
امل �ح��اف �ظ��ة ي� ��زداد ت ��ده ��ور ُا حيث
حت� ��دث ع �م �ل �ي��ات اغ �ت �ي��ال كثرية
وت �ف �جي��رات ب �� �س �ي��ارات مفخخة
وا�ستهداف لبع�ض ال�شخ�صيات
يف املحافظة ،مم��ا يجعل الو�ضع
ب���ص��ورة ع��ام��ة يف ن�ي�ن��وى يتجه
ن�ح��و امل�ج�ه��ول وال ن�ع��رف م��ا هو
احلال القادم و�سط كل هذا العنف
املتزايد".
و�أ� � �ض� ��اف �إن "ع�شائر نينوى
ومتظاهريها تعترب �أي تدخل من
احل�ك��وم��ة ب��ال���ش��أن ال �� �س��وري هو
خ ��رق ال مي�ك��ن ال���س�ك��وت عليه"،
مو�ضحا �أن �أب �ن��اء الع�شائر يف
الأرا�� �ض ��ي ال �� �س��وري��ة ع �ل��ى طول
ال�شريط احل� ��دودي م��ع حمافظة
نينوى ه��م �أب �ن��اء عمومتهم ولن
ي �� �س �م �ح��وا ل �ل �ق��وات الع�سكرية
العراقية ب���أن تتدخل يف ال�ش�أن
ال�سوري �أو حتاول �ضربهم.
و�أو��ض��ح العابد �أن "الع�شائر يف
ربيعة لديهم موقف قوي بخ�صو�ص
�أبناء عمومتنا على احل��دود بيننا

وب �ي�ن ���س��وري��ا وجت �م �ع �ن��ا �صلة
ال�ق��راب��ة معهم و�سيقفون ب�شكل
ق� ��وي يف وج� ��ه �أي ت ��دخ ��ل من
قبل ال�ق��وات الع�سكرية العراقية
حلماية �أهلنا يف �سوريا �أو يف �أي
حمافظة من حمافظات العراق".
�إىل ذل��ك تظاهر املئات من �أهايل
ق�ضاء �سنجار يف حمافظة نينوى،
�أم�س احتجاجا على ت�شكيل قيادة
عمليات اجلزيرة وانت�شارها يف
مناطقهم ،و�أكدوا �أن مناطقهم �آمنة
وال حتتاج لوجودها ،مطالبني ب�أن
تنقل قواتها �إىل ق�ضاء البعاج حيث
ين�شط عنا�صر تنظيم القاعدة.
وجت � ّم��ع ق��راب��ة � 500شخ�ص من
�أهايل ق�ضاء �سنجار (110كم �شمال
غرب املو�صل) و�سط الق�ضاء �أم�س
وه�ت�ف��وا ب �خ��روج ق ��وات عمليات
اجلزيرة التي جاءت �إىل مناطقهم
حديثا ورفعوا فيها �شعارات تطالب
ب ��إل �غ��اء ق �ي��ادة عمليات اجلزيرة
وذل��ك بعد �ساعتني من قيام قوات
البي�شمركة ال�ك��ردي��ة مبنع قوات
اجلزيرة من الدخول �إىل الق�ضاء
بحجة "عدم التن�سيق امل�سبق".

تبني انه من املفرج عنهم حديثا �أي�ضا .وطالب
ال�شهيلي وهو نائب عن كتلة الأح��رار النيابية
التابعة للتيار ال�صدري "ذوي ال�ضحايا  ،ب�إقامة
دع���اوى ��ض��د جل�ن��ة ال�شهر�ستاين ومقا�ضاة
رئي�سها كونهم يقفون وراء ع��ودة الإرهابيني
�إىل ال�شارع جمدد ًا " .
م��ن ج��ان�ب��ه ن�ف��ى ع�ضو جل�ن��ة الأم���ن والدفاع
النيابية النائب قا�سم الأعرجي �أن "يكون من ّفذ
عملية تفجريات ما بني احلرمني من الذين �أطلق
�سراحهم م�ؤخر ًا" .
و�أ��ض��اف الأع��رج��ي يف ت�صريح لـ"املدى" �أن
"الذين �أطلق �سراحهم لي�س من املحكومني
،وك��ان��ت ق���ض��اي��اه��م ت ��دور يف م��دى تورطهم
يف عمليات �إرهابية"  ،مو�ضحا �أن اللجنة
الوزارية عملت على ت�سريع �إج��راءات الإفراج
عن ه�ؤالء فقط .ومل ي�ستبعد الأعرجي �أن تكون
اللجنة احلكومية قد ارتكبت بع�ض الأخطاء
�إال �أنها مل تطلق �سراح متهمني �صدرت بحقهم

 بغداد /املدى بر�س

�أحكام  ،بح�سب قوله .وكانت اللجنة الوزارية
املكلفة بالنظر يف مطالب املتظاهرين برئا�سة
ح�سني ال�شهر�ستاين �أعلنت ،يف  18من �شباط
املا�ضي ،عن �إطالق �سراح �آالف من املحكومني
واملوقوفني بتهمة “الإرهاب”.
ودعا ال�شهر�ستاين املفرج عنهم ممن تعر�ضوا
�إىل التعذيب �أو ق�ضوا فرتة اعتقال دون وجه
حق للتقدم ب�شكوى ورفع دعوى ق�ضائية �ضد
اجل�ه��ة احل�ك��وم�ي��ة امل �ت��ورط��ة ب��ذل��ك  .ك�م��ا دعا
ال�شهر�ستاين ،كل من ثبتت ب��راءت��ه للمطالبة
بتعوي�ضات مالية عن فرتة اعتقاله .
ي�شار �إىل �أن جمل�س الوزراء� ،ش ّكل يف الثامن
من كانون الثاين  ،2013جلنة وزاري��ة لتلقي
ط�ل�ب��ات امل�ت�ظ��اه��ري��ن “امل�شروعة” وال �ت��ي ال
تتعار�ض مع الد�ستور ،فيما دع��ا املتظاهرين
النتخاب جلان متثلهم حلمل مطالبهم وت�سليمها
�إىل جمال�س املحافظات �أو �إىل اللجنة الوزارية
مبا�شرة .

�أعلن ائتالف دولة القانون عن تقدمي طلب �إىل
رئا�سة الربملان "موقعا من  80نائبا" ال�ستجواب
وزير املالية امل�ستقيل رافع العي�ساوي ،التهامه
بـ"ق�ضايا ف�ساد مايل و�إداري و�إج��راء تغيريات
كبرية يف ال��وزارة على �أ�سا�س طائفي" ،و�أكد
امتالكه وثائق تدين العي�ساوي ،فيما دعا رئا�سة
الربملان �إىل حتديد موعد قريب لال�ستجواب.
وقال ع�ضو ائتالف دولة القانون هيثم اجلبوري
خالل م�ؤمتر �صحايف عقده مببنى الربملان �إنه
"ا�ستنادا لن�صو�ص الد�ستور والنظام الداخلي
ملجل�س النواب قدمنا طلبا �إىل هيئة الرئا�سة،
يوم الإثنني ،طلبا موقعا من  80نائبا من خمتلف
الكتل ال�سيا�سية ال�ستجواب وزير املالية رافع
العي�ساوي بتهم ف�ساد �إداري ومايل" ،م�ؤكدا �أن
"الطلب يت�ضمن � 14س�ؤاال".
و�أ�ضاف اجلبوري �إن "املعلومات التي توفرت
لدينا خالل الأربعة �أ�شهر املا�ضية تبني �أن هناك
ف��روق��ات مالية وف�ساد ًا مالي ًا كبري ًا يف وزارة
املالية خا�صة يف دائرة عقارات الدولة وامل�صرف

الزراعي وامل�صرف ال�صناعي وم�شاكل يف مكتب
املفت�ش ال�ع��ام ل ��وزارة املالية" ،م�شريا �إىل �أن
"لدى وزارة املالية م�شاكل كثرية �أخ��رى هي
�إح ��داث تغيريات كبرية على م�ستوى امل��دراء
العامني واملوظفني الكبار يف وزارة املالية على
�أ�سا�س طائفي".
و�أك� ��د اجل��ب��وري وه ��و ع���ض��و ال�ل�ج�ن��ة املالية
الربملانية "وجود وثائق وم�ستم�سكات فيها �أدلة
وا�ضحة على وجود �سلف �صرفت بدون �ضمان
و��ص��رف م�ل�ي��ارات ال��دن��ان�ير لإق��ام��ة امل�شاريع،
لكن ه��ذه امل�شاريع مل تنفذ على �أر���ض الواقع
،وهناك عقارات و�أر���ض كثرية �أعطيت باملجان
ل�شخ�صيات مقربة من وزي��ر املالية" ،الفتا �إىل
�أن "الهدف من اال�ستجواب مهني ولي�س �سيا�سيا
".
وك��ان وزي��ر املالية العراقي راف��ع العي�ساوي،
ق��د �أع �ل��ن اجل�م�ع��ة ال�ف��ائ�ت��ة� ،أم���ام املعت�صمني
يف � �س��اح��ة االع �ت �� �ص��ام يف م��دي �ن��ة ال ��رم ��ادي،
ا�ستقالته من احلكومة ،احتجاجا على �سيا�ستها
جت��اه ال�ت�ظ��اه��رات و"حقوق" امل�شاركني فيها
و"ا�ستهانتها" بدماء �أبناء الفلوجة.

�أهايل �سنجار يتظاهرون احتجاج ًا على قيادة عمليات اجلزيرة ويطالبون ب�إلغائها
 نينوى /املدى بر�س
تظاهر املئات من �أهايل ق�ضاء �سنجار يف حمافظة نينوى
�أم����س احتجاجا على ت�شكيل ق�ي��ادة عمليات اجلزيرة
وانت�شارها يف مناطقهم ،و�أك��دوا �أن مناطقهم �آمنة وال
حتتاج �إىل هذه القوات ،وطالبوا بنقلها �إىل ق�ضاء البعاج
"حيث ين�شط عنا�صر تنظيم القاعدة".

وجتمع ق��راب��ة � 500شخ�ص م��ن �أه ��ايل ق�ضاء �سنجار
(110ك��م �شمال غ��رب املو�صل) و�سط الق�ضاء قبل ظهر
�أم�س وهتفوا بخروج قوات عمليات اجلزيرة التي جاءت
�إىل مناطقهم حديثا ورفعوا فيها �شعارات تطالب ب�إلغاء
قيادة عمليات اجلزيرة وذلك بعد �ساعتني من قيام قوات
البي�شمركة الكردية مبنع قوات اجلزيرة من الدخول �إىل
الق�ضاء بحجة "عدم التن�سيق امل�سبق".

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

املدير العام
غادة العاملي

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

وق��ال خ��در ع�ي��دو م��ن �أه ��ايل �سنجار و�أح ��د امل�شاركني
بالتظاهرة يف حديث �إىل "املدى بر�س" "خرجنا للمطالبة
ب�إلغاء عمليات اجلزيرة و�سحب قواتها من مناطقنا الآمنة
من �سنوات".
و�أ�ضاف عيدو "بدال من جميئهم �إىل مناطقنا عليهم الذهاب
�إىل ق�ضاء البعاج (126كم غرب املو�صل) الذي تن�شط فيه
القاعدة والعمليات امل�سلحة" ،و�أردف قائال "البعاج يبعد

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

م�سافة  20دقيقة عن �سنجار وعليهم �أن يذهبوا �إىل هناك
لتوفري الأمن ال �أن يبقوا هنا يف مناطقنا امل�ستقرة خللق
امل�شاكل ".
ويعد ق�ضاء �سنجار من املناطق املتنازع عليها ما بني
حكومة الإقليم واملركز ،ويعد املوطن الأم لأبناء الديانة
الإيزيدية يف العراق وهو من املناطق الآمنة ويخ�ضع
ل�سيطرة الأحزاب الكردية.

�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

وت�شلكت قيادة عمليات اجلزيرة منت�صف العام املا�ضي،
وتقت�ضي مهامها بحماية ال�شريط احل��دودي مع �سوريا
يف حمافظات ،نينوى والأنبار و�صالح الدين ومنطقة
اجلزيرة ال�صحراوية ،وج��اء ت�شكيل عمليات اجلزيرة
بالتزامن م��ع عمليات دجلة التي انت�شرت يف كركوك
وت�سبب انت�شارها ب �ت ��أزمي الأو� �ض��اع ب�ين البي�شمركة
واجلي�ش.
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�إلغاء رواتب ال�صحوات عرقل التمرير

دولة القانون �أغرى الكربويل بحقيبة املالية مقابل
الت�صويت على املوازنة
ّ
الحل
لم تدم �إال �ساعة واحدة على االتفاق الذي عقدته كتلة ائتالف دولة القانون مع كتلتي
والحوار (من مكونات ائتالف العراقية) بمنحهما حقيبة وزارة المالية مقابل الت�صويت على
الموازنة ب�صيغتها الحالية ،ف�سرعان ما ن�شبت م�شادات كالمية بين الطرفين احتجاج ًا على عدم
ت�صويت دولة القانون على فقرة منح رواتب عنا�صر ال�صحوات الع�شائرية.
 بغداد/حممد �صباح

وك�شفت م�صادر برملانية يف حديث
لـ"املدى" �أن كتلة دولة القانون خا�ضت
خ�لال اليومني املا�ضيني مفاو�ضات
ّ
احلل بزعامة جمال
مع كل من كتلتي
الكربويل وكتلة احلوار برئا�سة نائب
رئي�س ال��وزراء �صالح املطلك ،انتهت
بتعهد كتلة املالكي ب�إناطة وزارة املالية
ل�ه��ات�ين الكتلتني م�ق��اب��ل ح�ضورهما
جل�سة الت�صويت على املوازنة.
وتابع امل�صدر الذي رف�ض الك�شف عن
ا�سمه �أن "االتفاق ف�شل بعدما �صوت
ن��واب دول��ة القانون بال�ضد من املادة
تن�ص
( )12من قانون املوازنة التي ّ
على ا�ستحداث ال��درج��ات الوظيفية
ل �غ��ر���ض ت�ث�ب�ي��ت ع��ق��ود ال�صحوات
العاملني يف دوائر الدولة كافة.
م��ن جهته ان�برى النائب املن�شق عن
كتلة دول��ة ال�ق��ان��ون ح�سني الأ�سدي

بالقول �أن "جل�سة الت�صويت �شهدت
خل ًال وا�ضح ًا وجت ��اوز ًا على النظام
الداخلي وعلى حقوق �أب�ن��اء ال�شعب
العراقي مبا يخ�ص ا�ستحقاقاته".
و�أ�ضاف الأ�سدي يف م�ؤمتر �صحفي
ع �ق��ده يف مبنى ال�برمل��ان وح�ضرته
"املدى" �أم�س �أنه "بالرغم من وجود
�صوت
التوافقات على بع�ض الق�ضايا ّ
جم�ل����س ال��ن��واب ع�ل��ى �إ� �س �ق��اط فقرة
تثبيت عنا�صر ال���ص�ح��وات والبالغ
عددهم �أكرث من (� )40ألف ًا على املالك
الدائم" ،عا ّد ًا �أن "ما جرى ازدواجية
ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع �أب �ن��اء ال���ش�ع��ب �سواء
�أكانوا يف املناطق الغربية �أو ال�شمالية
�أو اجلنوبية".
من جانبها �أو�ضحت النائبة عن كتلة
العراقية و�صال �سليم �أن "من �ضمن
املقرتحات التي تبتها كل من كتلتي

الأح ��رار النيابية والعراقية بتثبيت
ع�ق��ود ال�صحوات و�صولة الفر�سان
وب���ش��ائ��ر اخل�ي�ر ف���ض� ً
لا ع��ن �شمولهم
بالعالوات والرتفيع ،يف حني �أن دولة
ال�ق��ان��ون ال ت��ري��د �شمولهم بالعالوة
وال�ت�رف� �ي ��ع ،الأم�� ��ر ال� ��ذي �أدى �إىل
ان�سحاب بع�ض النواب".
اىل ذل � ��ك ه� � ��ددت ك �ت �ل��ة ال �ت �ح��ال��ف
الكرد�ستاين يف حال مترير املوازنة
ب�صيغتها احلالية ،ف�إنها �ستلج�أ اىل
املحكمة االحتادية للطعن فيها ،وعدّت
�أن املوازنة لكل مكونات ال�شعب.
و�أعترب املتحدث الر�سمي با�سم كتلة
التحالف الكرد�ستاين م�ؤيد طيب يف
امل�ؤمتر الذي عقده يف الربملان �أم�س
وح�ضرته "املدى" �أن "�أقرار املوازنة
م��ن دون ت��واف��ق �سيا�سي ب�ين ممثلي
ال�شعب يع ّد ا�ستفراد ًا يهدد العملية

ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،حم �م�لا دول� ��ة القانون
امل���س��ؤول�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة بتمرير قانون
امل��وازن��ة م��ن دون الأخ��ذ بالعديد من
طلبات ال�شركاء".
وق��ال طيب �إن "مقرتحات التحالف
الكرد�ستاين ت�شمل املادة ( )140ودفع
م�ستحقات ال�شركات النفطية وحل
ميزانية البي�شمركة" ،الفت ًا �إىل �أن عدم
اال�ستجابة لذلك ي�شكل �سابقة خطرية
يف جتاهل املبادئ الوطنية التي بنيت
عليها العملية ال�سيا�سية ،مو�ضح ًا �أنه
"يف حال مترير قانون املوازنة �سنقوم
بطعنها يف املحكمة االحتادية".
وح� � ّذرت كتلة العراقية م��ن حماولة
مت��ري��ر امل��وازن��ة االحت��ادي��ة م��ن دون
االعتماد على التوافقات ال�سيا�سية،
ونوهت اىل �أن �أحد مكونات ال�شعب
�سيتخذ موفق ًا قوي ًا ومفاجئ ًا يف حال

عدم الأخذ مبطلبه ،يف �إ�شارة اىل كتلة
التحالف الكرد�ستاين.
وق��ال رئي�س كتلة العراقية النائب
�سلمان اجلميلي يف م��ؤمت��ر �صحفي
ع �ق��ده يف م�ب�ن��ى ال�ب�رمل ��ان ح�ضرته
"املدى" �أم�س �أن��ه "طيلة ال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة نعتمد ع�ل��ى م �ب��د�أ التوافق
لتمرير املوازنة" ،مو�ضحا" �أن هناك
مكون ًا �سيا�سي ًا يحاول فر�ض �سيطرته
ع�ل��ى � �ص��ورة ال��دول��ة وي��وح��ي بعدم
وجود ال�شركاء" ،و�أ�ضاف �أن" جتاوز
�أي م�ك��ون �سيدفع ب��ه للتفكري بعدم
البقاء يف عراق موحد".
وبعد ال�سجاالت ال�سيا�سية التي حفلت
بها جل�سة الربملان مل يتمكن الربملان
من �إقرار املوازنة كاملة ،و�صوت فقط
على  12م��ادة من قانون املوازنة من
�أ�صل � 26إ�ضافة �إىل مقرتحات �أخرى.
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عالم آخر
� سرمد الطائي

�س�أنتخب �سيدة و�أُحاكمها � ٤أعوام
�س�ؤال على في�سبوك من �صديق نبيل يحفزين على كتابة هذا املقال .يقول يل :ملن
�ستديل ب�صوتك؟ �إن االنحياز حلزب ما لن يكون كافي ًا ،ففي كل الأحزاب ف�شل كبري
يعرتفون به �أنف�سهم .ماذا �صنع الإخوة الذين نقدّرهم يف جمال�س املحافظات؟
هذا كالم �صديقي و�أن��ا �أتفق مع جممله .لكنني �أري��د العثور على طريقة ملنح
�صوتي ب�شكل ن�صف مقنع .ولعل هذا املقال هو نواة اقرتاح �أقدمه ملبادرة "بنك
الأ�صوات" التي يرعاها امللهم �شل�ش العراقي ونخبة من �أ�صدقائنا.
�أنا �س�أنتخب لأول مرة يف حياتي ،لكنني لن �أنتخب �شخ�ص ًا بل �س�أخرتع ق�ضية
و�أعر�ضها للتبادل واملقاي�ضة ،و�صوتي �س�أمنحه ملن يتبنى ق�ضيتي .و�س�أظل
�أالحق من انتخبت � ٤أعوام ،و�أحاكمه مرة كل �شهر ،وقد � ّ
أنظم لو ف�شل هو� ،أو
هي تظاهرة �أمام جمل�س املحافظة و�أجعلهم يقيلونه لأنه نق�ض العهد مع �صوتي.
اتركوين �أحلم و�أجرب هذا للمرة الأوىل يف حياتي ،ولكم �أن ت�شاركوين التجربة
لو �أعجبتكم ،كل يف مدينته .ورمبا �أف�شل هذه املرة ،لكن قد ينجح �أحدكم اليوم
�أو يف املرة املقبلة.
يف كل االنتخابات كنت �أدي��ر غرفة �أخبار �ساخنة ،وال �أج��د وقتا كي �أنتخب.
ي�أ�سي يثبّطني �أي�ضا .هذه ال�سنة �أنا �أقل ي�أ�سا و�أ�شعر ب�أن لعبة �شطرجن حلوة
قد بد�أت للتو بعد � ١٠سنوات من حماولة التعلم .لكن ال �أدري ،هل �س�أقرتع يف
الب�صرة وهي �أُم مك ّرمة تتوجع بني �أمهاتي العظيمات� ،أُم يف بغداد وهي �أُم
كربى حتت�ضنني بحب منذ �سنني؟ وعموم ًا ف�إن الأحبة �سيقرتعون يف الب�صرة
وميثلون وجهتي ،و�س�أقوم �أنا بالواجب البغدادي.
�أري��د �أو ًال �أن �أح�سم خياري و�أق��رر منح �صوتي ل�سيدة .ميكن �أن نعرث على
�سيدة ن�شجعها لتكون الأكرث ذكاء وعاطفة ومبادرة و�شجاعة ،ونحن �سنكون
معها خطوة خطوة� .إن و�صول �سيدة ذكية و�شجاعة وعطوفة �سيمد الرجال يف
جمل�س املحافظة �أي�ضا بالعزم و�سيعزز متدننا ،لأن احل�ضارة امر�أة ،وال ي�ساوي
بيت �شيئ ًا من دونها ،وه��ذا ما يجعلني �أمت�سك بالعائلة و�شروطها القا�سية
والتزاماتها ،كلما الحت �أمامي فر�صة حترر جمنونة تهبني ت�صعلك ًا هائ ًال حول
العامل بال �شروط.
�أري��د �إذن �أن �أج��رب الكتابة عن حرية الناخب لأنني مل �أج��رب �سابقا الذهاب
ل�صندوق االق�تراع .و�س�أ�ضع حال عمليا للحرية ويف ر�أ�سي �صفقتان،واحدة
للب�صرة و�أخرى لبغداد.
ال �أملك �سوى �صوت واحد ،و�س�أعجز عن مناق�شة كل الق�ضايا مع مر�شحتي التي
�س�أختارها بني مر�شحات فريق "� ١٩أيار" وال تقولوا يل �إنكم ال تعرفونها فقد
بحّ �صوتي يف الكتابة عنها طيلة �شهور .و�س�أختار من الق�ضايا �أكربها و�أكرثها
نفع ًا.
يف بغداد �س�أبرم "عهد البيعة" مع مر�شحتي حول ق�ضيتني ،القمامة املبثوثة بني
بيوتنا ،وال�سيطرات التي ت�سجننا ب�إهانة كبرية� .س�أطلب من مر�شحتي عهدا
بالقتال يف هذين امللفني ،فالقتال يبد�أ بت�شريع غرامات على من يلقي القمامة يف
ال�شارع ،وعقوبات قا�سية للبلدية التي ال تخ�ص�ص �أماكن جلمع القمامة مبعيار
حديث .ونريد ملدننا تلك ال�شاحنة التي كنت �أراها يف طفولتي ،تكن�س ال�شارع
وتر�شه باملاء بدل منظر العمال العاجزين .هذه معركتنا الأوىل و�ستت�ضمن
اقتبا�سا ملوديل من بلدية حمرتمة مثل دبي.
والثانية �ستت�ضمن نقا�شات مطولة مع �ضباط اال�ستخبارات وقيادة بغداد ب�ش�أن
جدوى كل هذا العدد من ال�سيطرات .نريد خف�ضها �إىل الن�صف و�إلغاء �سيطرات
قلب بغداد والعثور على طريقة �ضبط حديثة .ميكن ملر�شحتي �أن تزور مدنا
منكوبة يف البلقان �أو �أمريكا الالتينية لرتى كيف قاوموا املفخخني ،وهل كانت
لديهم كل هذه ال�سيطرات التي تعتقلنا .وبالطبع هناك حل ي�ؤدي خلف�ضها �إىل
الن�صف و�سنقاتل من �أجله .و�سنح�صل على مقرتحات عدّة يف هذا الإطار ،وقد
أف�صله الحقا.
نتعلم �شيئا من كركوك �س� ّ
يف الب�صرة �س�أبحث عن �سيدة تتعهد مبحطة حتلية لبحر الب�صرة .ال ّ
حل �سوى
حتلية ماء البحر للتخل�ص من ف�ضيحة كربى غرق فيها املالكي وفريقه .نريد من
ال�سلطان �أن يعاملنا مثل عدن �أو مقادي�شو .نريد الـ  ٧٠٠مليون دوالر التي عادت
خلزانته ،كي ن�شرتي بها حمطة كما ت�صنع دبي ،فل�سنا �أقل �ش�أن ًا.
�أريد من مر�شحتي هناك �أن تنا�ضل �أي�ض ًا لتخلي�ص نهر حملة البا�شا خلف �سيف
الب�صرة "بك�سر ال�سني" من رائحته الكريهة� .إنه نهر الت�أريخ الب�صري ،وكان
البا�شوات يتنقلون فيه راكبني اجلندول "ال غاندوال" الإيطايل �صاعدين �إىل
�شنا�شيلهم عرب ج�سر خ�شبي �أو حجري �أم��ام املنزل� .إنه "داون تاون" هائل
للب�صرة لن نتنازل عنه .املجاري البدائية خربت رائحة املكان ،و�سيكون هناك
�ألف حل للم�أ�ساة ن�ستعريه من اليابان �أو �ألأباما ،و�سنقاتل �أي�ضا .حترير �شارع
ال�شنا�شيل التاريخي� ،سيكون بداية �صحيحة للب�صرة الكربى.
�س�أمنح �صوتي �أن��ا وك��ل من �سيقتنع مبقرتحي ،ل�سيدتني (ورمب��ا �أك�ثر) من
بغداد والب�صرة ،تتعهدان بخو�ض هذه املعركة .و�سيكون يف و�سعكم تكوين
جمموعات مدنية ملالحقة هذا ،يف امللفات التي اقرتحت �أو �أمور �أخرى تهمكم.
وقد نح�صل على �أفكار حلوة من فريق بنك الأ�صوات �أو "زائد �صوتك" ون�ستعني
بقدرتهم العالية على التنظيم.
ال �أدري كيف �ست�صبح �أهدافنا� .شاب كتب على "التاك�سي" املارة قربي �أم�س
"حتى هديف باحلياة ،طلع ت�سلل" .لكنني هذه ال�سنة �أق��ل ي�أ�س ًا ،و�س�أبد�أ
مفاو�ضاتي و�س�أنتخب حتى لو "ت�سلل".

االحتالل مل ّ
يوفر لوا�شنطن النفوذ املتوقع

دميقراطي��ة الع��راق فـ��ي دائ��رة ال�ش��ك بع��د ع�شر �سن��وات م��ن التغيري
 ترجمة املدى

برغم �إنفاق الواليات
املتحدة مليارات
الدوالرات من �أجل
ترويج الدميقراطية
يف العراق ،فان الكالم
الر�سمي الدائر هذه
الأيام هو �أن كل ذلك كان
من �أجل ال �شيء ،ويبدو
�أن معظم الأمريكان
تنا�سوا حرب العراق� ،إال
انه ن�سيان وهمي لأن
العراق بلد مهم جداً وال
ميكن ن�سيانه.

ومن امل�ؤكد �أن التجربة يف العراق تت�سم
باملالب�سات التي ات�سمت بها املجاالت
الأخ��رى لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
ولي�س بال�ضرورة �أن تنح�صر بال�شرق
الأو� � �س� ��ط ،و�أح�� ��دى ه ��ذه املالب�سات
تنطوي على جمال كرث فيه النقا�ش وهو
"ترويج الدميقرطية".
م���ن ال ��وا�� �ض ��ح �أن �أه� � � ��داف احل���رب
الأم�يرك �ي��ة يف ال �ع��راق ك��ان��ت تت�ضمن
�إ� �س �ق��اط دك �ت��ات��وري��ة احل���زب الواحد
وت�ن���ص�ي��ب ح �ك��وم��ة ج��دي��دة معر�ضة
للم�ساءلة وتعي�ش ب�سالم مع �شعبها ومع
جريانها.
و�أخذت وا�شنطن هذه املهمة على حممل
اجل ��د ،ح�ي��ث ج��اء يف ال�ت�ق��ري��ر الأخ�ي�ر
ال�صادر عن املفت�ش العام لإع��ادة �إعمار
ن�صبه الكونغر�س ملراقبة
العراق الذي ّ
�صرف  60مليار دوالر خم�ص�صة لإعادة
ب�ن��اء ع ��راق م��ا ب�ع��د � �ص��دام "�ضمان و
ا�ستقرار دميقراطية جديدة يف العراق
وامل�ساعدة يف تنمية اقت�صاده" ،ويعطي
ال �ت �ق��ري��ر جم �م��وع��ة م ��ن "الدرو�س"
ل�صانعي ال�سيا�سة  ،ي�ستحق التمعن
فيه.
و�أبرزها الق�سم املعنون بـ "الدميقراطية
واملجتمع املدين" ،ويذكر التقرير �أن
ال��والي��ات املتحدة �أنفقت  1.82مليار
دوالر على �إج� ��راءات �صممت لتعزيز
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دمي �ق��راط �ي��ة م �ث��ل دعم
االن�ت�خ��اب��ات وك�ت��اب��ة م���س��ودة د�ستور

جديد و ترويج منو م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين.
وعلى �سبيل املقارنة ،فان خدمة البحوث
التابعة للكونغر�س قدّرت التكاليف الكلية
املبا�شرة للحرب بنحو  806مليارات
دوالر ،لكن ذلك ال ي�شمل النفقات املتعلقة
باحلرب �إذ �أن ذلك يجعل قائمة التكاليف
باه�ضة جد ًا ( .بع�ضهم يقدرها برتليوين
دوالر) ،وطبعا يجب �أن ال نن�سى تكاليف

الدم  :ع�شرات �آالف القتلى من العراقيني
�إ�ضافة �إىل قتلى اجلي�ش الأمريكي،
لذلك ال داع��ي للأمريكيني �أن ي�شعروا
بال�سعادة لهذه النتائج.
وي �ق��ول امل�ف�ت����ش ال �ع��ام الأم�ي�رك ��ي �إن
ال �ع��راق �ي�ين جن �ح��وا يف �إج� � ��راء ع� �دّة
انتخابات �سلمية ،وه��و اجن��از و�صف
ب�أنه ناجح� ،إال �أن النتائج املتمخ�ضة عنه
كانت قليلة ،حيث يذكر التقرير مثال �أن

وزارة اخلارجية الأمريكية مل تتمكن من
قيا�س ت�أثري املنح التي قدمتها لن�شاطات
بناء الدميقراطية التي ت�شمل �أمور ًا مثل
تقدمي امل�شورة للمجموعات الن�سوية
وتعليم الأحزاب ال�سيا�سية كيفية ك�سب
الأ�صوات.
ومن الوا�ضح �أن �أكرث من ن�صف الأموال
امل�صروفة على هذه الن�شاطات ذهبت اىل
"التكاليف الأمنية و العامة" – كنتيجة

جنود امريكان يف العراق ..ار�شيف

للقيود املفرو�ضة م��ن الو�ضع الأمني
الرهيب الذي مل ت�ستطع قوات االحتالل
وال ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة ت��روي���ض��ه .يف
مكان �آخر يتح�سر التقرير على انعدام
الإجراءات اجلادة التي كانت �ست�ساعد
على فهم مدى فاعلية الربامج.
وعلى امل�ستوى الإجمايل ،ويف �أحدث
م���س��ح �أج � ��راه "جمل�س احلرية" عن
الدميقراطية يف ال�ع��امل  ،ج��اء العراق
يف ف�ئ��ة "انعدام احلرية"  ،فرئي�س
ال ��وزراء العراقي ن��وري املالكي يدير
الآن دولة ت�سلطية ال ترتدد �أبد ًا يف قمع
معار�ضيها؛ فو�سائل الإع�ل�ام ت�سيطر
عليها احلكومة ب�شكل كبري ،واحلكومة
م�سرورة بانق�ضا�ضها على معار�ضيها
وجعلهم يتال�شون بحجة احل��رب على
الإرهاب.
و�صحيح �أن جمموعات القاعدة املحلية
الزالت ن�شيطة وتقوم بتفجري املواطنني
ع�شوائيا لأ��س�ب��اب طائفية كما يظهر،
�إال �أن قب�ضة املالكي القوية على احلكم
م���س�ت�ن��دة ع �ل��ى ج � ��ذوره يف الأغلبية
ال�شيعية بالبالد  ،بينما التزال القاعدة
ت�ستقطب ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�ت�ط��رف��ة داخ��ل
الأغلبية ال�س ّنية املحرومة من حقوقها.
وي��ذك��ر توما�س ك��اروت��رز ،اخل�ب�ير يف
ت ��روي ��ج ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف م�ؤ�س�سة
ك��ارن �ي �غ��ي يف وا���ش��ن��ط��ن�" ،أخطاء
�أ�سا�سية" ارتكبتها الواليات املتحدة يف
جهودها لبناء الدميقراطية يف العراق،

�أولها كان الرتكيز على بناء امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية (مثل الد�ستور والربملان)
على ح�ساب املهمة الأكرب التي هي �إعادة
ت�صميم الت�سوية ال�سيا�سية الأ�سا�سية
و�إدارة احلكم يف البالد.
وامل�شكلة الأخرى كان افرتا�ض وا�شنطن
�أن �إزال���ة � �ص��دام �ست�ضمن للأمريكان
نفوذا �سيا�سيا ي�ستمر ل�سنوات قادمة
الن اح �ت�لال ب�ل��د ال مينحك ن �ف��وذا كما
تت�صور" ،وه ��ذا اخل �ط ��أ ت�ضاعف من
خ�لال ع��دم ال�ق��درة الأم�يرك�ي��ة على فهم
املجتمع العراقي بكل تعقيداته� ،أو �أنهم
مل يفهموا �سبب احتقار االحتالل بهذا
ال�شكل .
هناك ر�أي �شائع يقول �أن الدميقراطية
ال ميكن ترويجها بقوة ال�سالح ،ويزعم
املدافعون عن حرب العراق ب�أن الغرب
جنح يف فعل ذل��ك يف �أملانيا واليابان
املحتلتني يف �أع �ق��اب احل ��رب العاملية
الثانية ،وم��ا �أغفله ه��ذا ال��زع��م ه��و �أن
ج �ه��ود م��ا ب�ع��د  1945ك��ان��ت خمططة
وح�صلت يف ظل �أو�ضاع �أمنية جيدة،
حيث جرى جتنيد خربات جيل كامل من
املديرين وعلماء االجتماع – و هو ما مل
يح�صل يف العراق بعد  ،2003ويجب
�أن ت�ستفيد وا�شنطن من ه��ذا الدر�س،
و�أف�ضل و�سيلة تبد�أ بها هي �أن ال حتاول
�إعادة �إن�شاء جمتمعات �أخرى .
 عن "فورن بولي�سي"
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شؤون الوطن

سياسة

قوس
� سعدون حم�سن �ضمد
ت�ساءلنا �أنا وجمموعة من الأ�صدقاء يف �سنة 2000
عن �أهم التحديات التي ميكن �أن تواجه نظام حكم
�إ�سالمي ،كنظام اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران.
وبعد �أن �سرد كل من الأ�صدقاء التحديات التي يعتقد
ب�أنها الأ�صعب مبواجهة هذا النظام ،قلت لهم �أنا ب�أن
التحدي الأ�صعب هو م�سافة الأربع �سانتيمات التي
تف�صل بني جبني �أي فتاة �إيرانية وبني هامة ر�أ�سها.
وكنت �أق�صد امل�سافة التي ُت�صر �أغلب فتيات �إيران
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ف�������ت�������ي�������ات �إي�����������������ران

على ك�شفها من �شعر الر�أ�س بطريقة تفرغ احلجاب
امل��ف��رو���ض عليهن م��ن حم��ت��واه ،وجت��ع��ل��ه غ�ير ذي
جدوى .وبعد �أن ت�أكد اجلميع من جديتي يف اختيار
هذا التحدي ،قلت لهم مو�ضح ًا؛ �إن التحدي الأهم
مبواجهة الأنظمة الدينية هو قدرتها على �إقناع النا�س
بجدوى حلولها ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�أمام جمهورية
�إيران عقبة غاية بال�صعوبة ،من وجهة نظري ،وهي
قدرتها على �إقناع فتيات �إي��ران بتغطية كامل �شعر

الر�أ�س؛ �أي االلتزام باحلجاب ال�شرعي الإ�سالمي.
لأن الفتيات الإي��ران��ي��ات وم��ن خ�لال ك�شفهن لهذه
امل�سافة ميثلن حتدي ًا �سافر ًا لقدرة نظام اجلمهورية
الإ�سالمية على �إقناع كامل املجتمع بجدوى حلوله.
بع�ض الأ�صدقاء ا�ست�صغر هذا التحدي ،لكنني مل
�أزل م�صر ًا على �أن��ه العقبة الأ�صعب ال��ذي ا�ضطر
�إيران ـكما �سي�ضطر غريهاـ على القفز عليه و�إهماله
والبحث لها عن حتديات �أكرث �سهولة ،كالتدخل يف

�ش�ؤون الآخرين مث ًال.
كيف ميكن �أن تقنع �شعب ًا كام ًال بااللتزام بنمط حمدد
م��ن ال�سلوك؟ وك��ي��ف جت�بر ن�ساء جمتمع م��ا ،على
مقاومة حاجتهن لإظهار مفاتن �أج�سادهن ،فقط لأنك
تعتقد ب�أن �إظهار هذه املفاتن ،ميثل جرمية �أخالقية؟..
هذا هو امل�أزق الكبري.
ي�سهل على احلكومة التي تعتقد ب�أنها �إ�سالمية �أن
تعتقل املثقفني الذين جتد ب�أنهم ميثلون خطر ًا على

نظامها .كما ي�سهل عليها �أن تبني مفاعالت نووية.
�أو �أن تثري قلق الدول املجاورة لها من خالل تدخلها
ب�ش�ؤونها الداخلية .لكن كل هذه الفعاليات ال تك�شف
عن جناحها ببناء املجتمع الديني املُقتنع بنظامها
الذي تَعد ال�شعوب بجدواه .بل ما ميثل لها جناح ًا
حقيقي ًا ه��و ق��درت��ه��ا على �إق��ن��اع الفتيات �أو حتى
�إجبارهن على تغطية كامل ر�ؤو�سهن ،لكن هذا ما مل،
ولن يح�صل �أبد ًا.
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قصة الالدولة في العراق خالل الربع األول من 2012

�شركة حمورابي تعتمد على املقاولني الثانويني يف الأعمال املحالة
بعهدتها بد ًال من االعتماد على طاقاتها الذاتية
ح�صلت "املدى" على الن�ص الكامل لتقرير ديوان الرقابة املالية للربع الأول من العام  2012الذي �سيطرح على القارئ الكرمي مفاج�آت ال حت�صى عرب حلقات.
والديوان من �أعرق م�ؤ�س�سات الدولة العراقية .ويف هذا التقرير جمموعة مزايا فريدة� ،أولها انه يك�شف معلومات مب�ستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة
كافة ،وهي تظهر �إىل العلن لأول مرة ويجري عر�ضها بلغة قانونية وتدقيق احرتايف ومراجعة م�ستوفية ومقارنات ت�شمل ال�سنوات ال�سابقة .وثاين املزايا انه
مل ي�صدر عن حزب �ضد حزب او كتلة �ضد �أخرى ،بل كتبه طاقم موظفني يالقي قبوال وا�سعا ،ويحرتمه رئي�س جمل�س الوزراء نف�سه� .أما ثالث املزايا فهو ان
ديوان الرقابة ي�ستطيع عرب �صالحياته اخلا�صة �أن ي�صل ب�شكل موثق �إىل معظم املعلومات التي يعجز الإعالم عن الو�صول �إليها مع �أن هذا الو�صول حق له يف
النظام الدميقراطي ،بل يُحرم من االطالع على هذه املعلومات حتى الربملان� .إن التقرير الف�صلي وكما �سيالحظ القارئ الكرمي ،ينطوي على �صراحة كبرية،
وهو مبثابة اعرتاف رفيع بغياب الدولة يف تفا�صيل مرعبة �أدت 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 �أننا �أمام الق�صة الكاملة للدولة العراقية خالل الربع الأول من عام  ،2012او "ق�صة الالدولة يف العراق" لو �شئتم.
 بغداد /املدى

ن�سبة متدنية (تراوحت بني  % 1و % 7فقط) للم�شاريع املنجزة ل�شركة املن�صور
خالل الفرتة 2010 - 2006
 .16وزارة الإعمار والإ�سكان

مما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق املقاولني املت�أخرين
ل�ضمان حقوق ال�شركة.

�أ�صدرت عنها التقارير التالية-:
تقرير
بيانات
مالية

تقرير
دوري

تقومي
أداء

زيارات
تفتيشية

تدقيق
عقود

مهام
تدقيق
أخرى

مجموع
التقارير

2

2

3

1

94

10

112

و�أدناه �أهم امل�ؤ�شرات واملالحظات التي وردت فيها-:
�أ -امل�شاريع� /شركة حمورابي العامة للمقاوالت الإن�شائية
�أو ًال -ا�ستمرار ال�شركة بال�صرف على ( )13م�شروعا على الرغم من
اجنازها من �سنوات �سابقة حيث بلغ �إجمايل امل�صاريف ()729
مليون دينار (�سبعمائة وت�سعة وع�شرون مليون دينار) ،مما يتطلب
ح�صر امل�صاريف املتوقعة للم�شاريع املنجزة وحجز التخ�صي�صات
الالزمة.
ثاني ًا -ت�أخر ال�شركة يف تنفيذ عدد من امل�شاريع املحال بعهدتها مبدة
تتجاوز العقد الأ�صلي يف بع�ض الأحيان ،مما يرتتب عليها حتملها
تكاليف �إ�ضافية من جراء الت�أخري و�أدناه �أمثلة على ذلك:
اسم املشروع

التاريخ
احملدد
لالجناز

تاريخ االجناز
الفعلي

مدة
العقد
األصلي/
يوم()1

مدة
التأخير/
يوم

)%(1/2

مشروع االكتفاء
الذاتي/كركوك

2010/3/8

2010/3/8

240

156

69

اكساء وتثبيت
أكتاف طريق
سنية أبو
الفضل

2010/4/23

2010/8/8

90

107

119

مما يتطلب اجناز امل�شاريع يف اوقاتها املحددة.
ب -املقاوالت الثانوية� /شركة حمورابي العامة للمقاوالت
الإن�شائية
�أو ًال -اعتماد ال�شركة على املقاولني الثانويني يف تنفيذ اكرث الأعمال
املحالة بعهدتها بد ًال من االعتماد على طاقاتها الذاتية كما يف الأمثلة
املبينة يف ادناه-:
اسم املقاولة
الرئيسية

مبلغها/مليون دينار

مبلغ املقاول الثانوي/
مليون دينار

صيانة جسر السنك

493

381

صيانة جسر بغداد
الكبير

1024

781

صيانة جسر
األعظمية املعلق

521

348

صيانة جسر باب
املعظم

587

385

مما يتطلب االعتماد على الطاقات الذاتية لل�شركة يف تنفيذ �أعمالها
واال�ستفادة من الكوادر الفنية العاملة لديها.
ثاني ًا -ت�أخر بع�ض املقاولني الثانويني يف املبا�شرة بتنفيذ الأعمال
املوكلة �إليهم لفرتات طويلة تفوق بع�ض الأحيان مدة العقد الأ�صلي
حيث اكتفت ال�شركة بتوجيه �إنذارات لغر�ض املبا�شرة ومل مت
باتخاذ الإجراءات القانونية و�أدناه �أمثلة على ذلك-:
اسم املقاول

اسم املقاولة

مدة التنفيذ/
يوم

شركة سور
نينوى

حكمت
فخري زعال

تاريخ املباشرة
التعاقدي

تاريخ احملدد
لالجناز

تاريخ املباشرة
الفعلية

نقل ( )500طن
قير سيالي من
مصفى بيجي
ملعمل أسفلت
الطارمية

30

2010/8/17

2010/9/16

ال توجد
املباشرة

نقل ()10000
طن إسفلت من
معمل إسفلت
النجف ملصفى
الديوانية في
الشنافية

25

2010/10/29

2010/10/23

ال توجد
املباشرة

ح -املعامل الإنتاجية
متتلك �شركة حمورابي العامة للمقاوالت الإن�شائية ( )61معمال
ووحدة �إنتاجية منها ( )23معمال ووحدة �إنتاجية عاطلة عن
العمل و( )10معامل ووحدات �إنتاجية م�شطوبة و( )22معمال
ووحدة �إنتاجية م�ستغلة من �أ�صل ( )22معمال ووحدة انتاجية
�صاحلة للعمل حيث حقق ( )18معمال ووحدة انتاجية خ�سارة
بلغت ( )10422مليون دينار (ع�شرة مليارات و�أربعمائة واثنني
وع�شرين مليون دينار) ،مما يتطلب درا�سة �أ�سباب اخل�سارة
وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
د -العقود
( )1تدين ن�سبة االجناز الفني واملايل لأغلب امل�شاريع املتعاقد
عليها على الرغم من انق�ضاء �أكرث من ( )%50من مدة العقد ،مما
يدل على تلك�ؤ ال�شركات املنفذة للأعمال ومل يتم اتخاذ الإجراءات
القانونية بحقها كما يف الأمثلة:

( )2متت �إحالة �أكرث من مقاولة لنف�س ال�شركة من قبل بع�ض الدوائر
التابعة للوزارة وبتواريخ قريبة جد ًا مما ي�ؤثر �سلب ًا على م�ستوى
االجناز ونوعيته كون االعمال تنفذ بذات الفرتة خالف ًا لكتاب
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء املرقم ( )1712يف 2006/11/27
واخلا�ص ب�ضوابط احالة العقود واملناق�صات الفقرة ( )17منه
والتي ن�صت على انه (ال يجوز احالة م�شروعني اىل �شركة واحدة
يف �آن واحد مامل تنته ال�شركة من اجناز امل�شروع الأول وا�ستالمه
�ضمن التوقيتات املحددة ووفق ًا للموا�صفات املطلوبة) كما يف
االمثلة ادناه-:

مما يتطلب حث املقاولني على اجناز العمل يف وقته واتخاذ
االجراءات القانونية بحقهم نتيجة الت�أخري.
ثاني ًا -املالحظات اخلا�صة
العقد املرقم ( )2011/114/115املحال من قبل الهيئة العامة
للطرق واجل�سور اىل �شركة �أر�ض املتاب للمقاوالت العامة
املحدودة (عراقية اجلن�سية) ل�صيانة اجل�سور الثابتة يف حمافظة
الب�صرة مببلغ ( )733مليون دينار (�سبعمائة وثالثة وثالثني
مليون دينار) ومبدة تنفيذ ( )160يوما ،حيث لوحظ زيادة الكلفة
التخمينية للم�شروع والبالغة ( )131مليون دينار (مئة وواحدا
وثالثني مليون دينار) لت�صبح ( )791مليون دينار (�سبعمائة
وواحدا وت�سعني مليون دينار) �أي بن�سبة ( )%502ا�ستناد ًا اىل
تو�صية جلنة حتليل وتدقيق العطاءات خالف ًا للمادة (/3ب) من
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة.2008/

هـ -تقومي �أداء �شركة املن�صور العامة للمقاوالت الإن�شائية
لل�سنوات ()2010،2009،2008،2007،2006
�أو ًال -عدم قيام ال�شركة باعداد خطط �سنوية بامل�شاريع املتوقع تنفيذها خالل
ال�سنة ،ا�ضافة اىل عدم قيام ال�شركة باعداد خطط ملعاملها ومواقعها االنتاجية
خالل �سنوات التقومي لغر�ض مقارنتها مع االنتاج املتحقق وحتديد االنحرافات
وقد مت االنتاج الفعلي للخطوط الإنتاجية ح�سب الطلب.
ثاني ًا -قلة عدد املناق�صات املحالة على ال�شركة حيث بلغت اجمايل عدد املناق�صات
امل�شرتكة بها خالل �سنوات التقومي ( )174مناق�صة و�أحيلت عليها ()24
مناق�صة متثل ن�سبة ( )%14وهي ن�سبة منخف�ضة وقد تركز االنخفا�ض يف �سنتي
( )2010،2007وبن�سبة ( )%5وقد بلغت اعلى ن�سبة للمناق�صات املحالة على
ال�شركة ( )%33ل�سنة التقومي 2008/رغم قلة عدد املناق�صات امل�شارك فيها خالل
تلك ال�سنة.
ثالث ًا -تدين عدد امل�شاريع املنجزة البالغة ( )15م�شروعا من اجمايل امل�شاريع
املحالة بعهدة ال�شركة البالغة ( )24م�شروعا خالل �سنوات التقومي ،وقد تراوحت
ن�سبة امل�شاريع املنجزة بني ( )%7-%1وتعد الن�سبة متدنية على عموم �سنوات
التقومي قيا�س ًا بامكانيات ال�شركة وقيا�س ًا بعدد املناق�صات املحالة عليها.
رابع ًا -اعتماد ال�شركة يف تنفيذ امل�شاريع املوكلة �إليها على املقاولني الثانويني
خالل �سنوات التقومي بد ًال من االعتماد على كوادرها الذاتية وقد بلغت املبالغ
امل�صروفة على املقاوالت الثانوية ( )266486مليون دينار (مئتني و�ستة و�ستني
مليارا و�أربعمائة و�ستة وثمانني مليون دينار) وبعدد ( )185عقدا يف حني بلغت
كلفة العقود املحالة على ال�شركة خالل �سنوات التقومي ( )209611مليون دينار
(مئتان وت�سعة مليارات و�ستمائة و�إحدى ع�شر مليون دينار) ،علم ًا ان ال�شركة
مل تزود هذا الديوان بك�شوفات تف�صيلية تت�ضمن مبالغ الإحالة لل�شركة ومبالغ
الإحالة للمقاولني الثانويني.

تابع

و -تقومي �أداء مديرية طرق وج�سور كركوك� /صالح الدين
لل�سنوات ()2010،2009،2008
�أو ًال -عدم وجود خطة �سنوية للمديرية ،ويبلغ جمموع �أطوال الطرق
الرئي�سية والفرعية �ضمن حدود املحافظة ( )301كم �أغلبها بحاجة �إىل
�صيانة لقدمها وت�شكل ن�سبة ( )%28من جمموع اطوال الطرق ،اما اطوال
الطرق الثانوية �ضمن حدود املحافظة ( )763كم ترتاوح �أطوالها بني
( )88-5كم وت�شكل ( )%72من جمموع اطوال معظمها بحاجة اىل اجراء
�صيانة.
ثاني ًا -وجود ج�سر قدمي يف ق�ضاء تكريت ذو م�سارين وبحاجة �إىل �صيانة
علم ًا انه ال يغطي احلاجة الفعلية للق�ضاء كونه الرابط بني ق�ضاء تكريت
واملحافظات ال�شمالية وق�سم من اق�ضية املحافظة (الدور/العلم/الطوز)،
وت�أثر ق�سم من اجل�سور نتيجة لوقوف ال�سيارات ذات الأحمال الكبرية
عليها لفرتات طويلة يف بع�ض الأوقات ب�سبب �إن�شاء ال�سيطرات الأمنية
يف بدايتها وعلى �سبيل املثال (ج�سر تكريت الرئي�سي وج�سر �سامراء/
الرثثار) ،باال�ضافة اىل حمدودية دور املديرية يف تزويد الطرق اخلارجية
بالعالمات االر�شادية والأ�سيجة الواقعية للج�سور ب�سبب �ضعف االمكانيات
املادية واملالية املتوفرة.
ثالث ًا -عدم وجود م�شاريع طرق جديدة خالل �سنتي ( )2010،2009من
تخ�صي�صات املديرية ب�سبب �إدراجها �ضمن م�شاريع تنمية الأقاليم حيث
تركزت اعمال املديرية خالل الفرتة املذكورة على �صيانة و�إك�ساء مقاطع من
الطرق و�صيانة اجل�سور� ،إ�ضافة اىل عدم اكتمال اجناز ق�سم من امل�شاريع
اخلا�صة بتنفيذ واعادة اعمار اجل�سور على الرغم من انتهاء الفرتة
التعاقدية لها ومنح مدد �إ�ضافية لق�سم من امل�شاريع تزيد عن املدة التعاقدية
خالل �سنة 2010/كما يف ج�سر البعيجي وج�سر ال�شطيطة.

 – 15وزارة البلديات والأ�شغال العامة ()3

( )6العق���د املرق���م ( )141يف 2010/12/30
واخلا����ص باملناق�ص���ة رق���م (/49كهرباء/توزيع
عن جتهيز مواد احتياطية لغر�ض �صيانة ال�شبكة
الكهربائي���ة يف مديري���ة توزيع كهرباء الب�ص���رة/
جتهيز قابلو) مببلغ ( )7794مليون دينار (�سبعة
ملي���ارات و�س���بعمائة و�أربع���ة وت�س���عني ملي���ون
دين���ار) واملحال على �ش���ركة ال�س���ويدي للكابالت
امل�ساهمة (�س���ورية اجلن�سية) وكيلها �شركة القمة
التقني���ة للمق���اوالت العام���ة املح���دودة (عراقي���ة
اجلن�س���ية) ومب���دة تنفيذ ( )150يوم��� ًا من تاريخ
املبا�شرة ولدينا ب�صدد ذلك ما يلي-:
(�أ) ح�ص���لت موافق���ة حمافظة الب�ص���رة على منح
�ش���ركة ال�س���ويدي للكاب�ل�ات ف�ت�رة توق���ف �أمدها
( )62يوم��� ًا للف�ت�رة م���ن  2011/2/8ولغاي���ة
 2011/4/13دون بيان �سبب التمديد.
(ب) ع���دم تثبي���ت من�ش����أ معظ���م امل���واد يف جدول
الكمي���ات امل�س���عر وبالت���ايل ترك حري���ة االختيار
للجه���ة املنف���ذة ب���د ًال من جه���ة التعاقد مم���ا ي�ؤدي
�إىل �إ�ض���عاف املوق���ف القانوين له���ا يف حال قيام
ال�ش���ركة بتجهي���ز م���واد ذات موا�ص���فات رديئ���ة،
مما ي�ؤ�ش���ر خل ًال يف اج���راءات العمل املعتمدة يف
تنظيم اجلدول املذكور.
(ج) قي���ام ال�ش���ركة املتعاق���دة معه���ا بتجهي���ز م���ا
ن�سبته ( )%20من اجمايل املواد حمل العقد لغاية
( 2011/2/20عل���ى الرغ���م م���ن اعتماد ا�س���لوب
الدعوة املبا�شرة والتي هو من �شروط اللجوء اليه
حتقيق ال�سرعة والكفاءة يف التنفيذ) ومت ت�سلمها
من قبل املديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية
يف اجلنوب /مديرية املخازن يف ،2001/9/21
علم��� ًا �أن مدة العقد البالغة ( )150يوم ًا من تاريخ
املبا�شرة يف  2011/1/5واملدة اال�ضافية البالغة

( )62يوم��� ًا انته���ت يف  2011/8/4ومل تتخ���ذ
املحافظة االجراءات القانونية بحقها لعدم وفائها
بااللت���زام يف الوق���ت املح���دد ،وق���د طل���ب ديوان
الرقابة املالية اجراء التحقيق مبا ورد اعاله.
�ساد�س ًا -م�شروع ان�شاء تقاطع جم�سرات م�ست�شفى
ال�صدر التعليمي واملحال من قبل حمافظة النجف
اال�ش���رف اىل �ش���ركة ال�ش���م�س البي�ض���اء مببل���غ
( )14500ملي���ون دين���ار (اربع���ة ع�ش���ر ملي���ارا
وخم�س���مائة ملي���ون دين���ار) واملنف���ذ ب�أ�س���لوب
الدعوة املبا�شرة ،ولدى تدقيق الك�شف التخميني
للم�شروع لوحظ ت�ض���مني الفقرة ( )2منه (�إن�شاء
حتويالت على جانبي امل�ش���روع ت�ؤمن ان�س���يابية
حركة املرور ذهاب ًا و�إياب��� ًا يف موقع العمل مببلغ
( )300مليون دينار (ثالثمائة مليون دينار) دون
بيان تفا�ص���يل العمل واملواد امل�ستخدمة ليت�سنى
لنا التحقق يف كمية املواد و�أ�س���عارها ومطابقتها
م���ع املبل���غ االجمايل علم ًا انه مل يت���م تنفيذ الفقرة
بالكامل ومت �ص���رف املبلغ املذكور للجهة املنفذة،
وق���د طلب ديوان الرقابة املالي���ة التحقيق يف ذلك
واعادة املبلغ امل�صروف زيادة واتخاذ االجراءات
القانونية بحق املق�صرين.
ح -تقومي الأداء للأن�شطة البلدية
يف حمافظة الأنبار لل�سنوات
()2010،2009،2008،2007،2006
� ً
أوال -الطمر ال�صحي
ع���دم تخ�ص���ي�ص مناط���ق للطم���ر ال�ص���حي يف
بع����ض امل�ؤ�س�س���ات البلدي���ة مث���ال ذل���ك (عانه،
راوه ،الرطبة ،احلبانية ،الكرمة ،ال�صقالوية)
كم���ا مل تق���م بلدي���ة الكبي�س���ة با�س���تغالل موقع
الطمر ال�صحي املخ�ص�ص لها وان اغلب مواقع

الطم���ر ال�ص���حي املخ�ص�ص���ة للبلدي���ات غ�ي�ر
م�س���يجة ،كما مل تقم بع����ض البلديات مبعاجلة
النفاي���ات بالر����ش �أو احل���رق �أو الدف���ن وعدم
قيامه���م بفر����ش النفاي���ات عل���ى �ش���كل طبقات
لغر�ض املعاجلة.
ثاني ًا -خدمات التنظيف ورفع النفايات
( )1تدين ن�س���بة املبالغ امل�صروفة على خدمات
التنظيف ورفع النفايات خالل �سنوات التقومي
حيث بلغ���ت ( )%22،%9،%15،%15،%13على
الت���وايل ،ا�ض���افة اىل ع���دم الدق���ة يف حتدي���د
الكمي���ات املخطط رفعها م���ن النفايات حيث مل
يتم و�ضع تلك االرقام على ا�سا�س عدد ال�سكان
ومعدل طرح الفرد الواحد من النفايات.
( )2مل تقم بلدي���ات املحافظة بتوزيع حاويات
لتجمي���ع النفاي���ات لغر����ض ا�س���تعمالها وعدم
رم���ي النفاي���ات يف ال�ش���وارع وال�س���احات
املك�ش���وفة حي���ث ان ع���دد احلاوي���ات املتوف���ر
خ�ل�ال �س���نوات التق���ومي قليل وت�ش���كل ن�س���بة
العاطل���ة منها ( )%26باال�ض���افة اىل عدم توفر
كافة امل�ستلزمات جلمع ونقل النفايات وخا�صة
االليات املنا�سبة بالعدد املقرر.
ثالث ًا -املنح والتربعات
ت���دين مبال���غ واردات البلدي���ات املتحقق���ة
واالعتم���اد على الدعم احلكوم���ي (منح وزارة
املالية) ب�شكل ا�سا�س���ي لتقدمي خدمات البلدية
والقي���ام بامله���ام املوكلة اليها وبل���غ جمموعها
( )38187ملي���ون دين���ار (ثماني���ة وثالث���ون
مليارا ومائة و�س���بعة وثمان���ون مليون دينار)
خ�ل�ال ال�س���نوات ( )2010-2006وت�ش���كل
ن�س���بة ( )%182من اجمايل م�صروفات بلديات
املحافظة لل�سنوات �أعاله.

شؤون الوطن
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�سنجار ت�شهد موجة من التظاهرات احتجاج ًا على عمليات اجلزيرة
 دهوك  /املدى
ب�ع��د حم��اول��ة ق��وة م��ن ق ��وات عمليات
اجلزيرة والبادية الدخول لق�ضاء �شنكال
يوم الثالثاء ،وفتح مقر رئي�سي لها يف
�شنكال ،ومنعتها قوات البي�شمركة من
دخ��ول �شنكال واجربتها على الرجوع
اىل قواعدها يف ناحية ربيعة ،خرجت
ام�س الأرب �ع��اء ،تظاهرات احتجاجية
ت �ن��دي��د ًا وا� �س �ت �ن �ك��ار ًا ل �ت��دخ�لات هذه
القوة من قبل ق��وات عمليات اجلزيرة
والبادية.
وك��ان��ت ال �ت �ظ��اه��رة الأوىل يف ناحية
ال���ش�م��ال بق�ضاء �شنكال وخ ��رج فيها
مئات املواطنني رافعني اعالم كرد�ستان،
ويف هذا ال�صدد� ،أكد نايف �سيدو مدير
ناحية ال�شمال ان املواطنني جميعهم
يف ن��اح�ي��ة ال���ش�م��ال ي��رف���ض��ون دخ��ول
ه��ذه القوات اىل مناطقهم الن اجلي�ش
العراقي بالأ�سا�س موجود يف مناطقهم.
ويف م ��رك ��ز ق �� �ض��اء � �ش �ن �ك��ال خرجت
مظاهرة �أخ��رى �شارك فيها املئات من

والبادية يف ق�ضاء �شنكال �سواء كان
م�ؤقت ًا او دائم ًا وطالب البيان اجلهات
املعنية بالغاء قيادة عمليات اجلزيرة
والبادية وذكر البيان "يف حال اال�صرار
على بقاء ق��وات اجلزيرة والبادية يف
�شنكال �سنقف بكل ال�سبل �ضد بقائه
يف �شنكال لأننا لن ن�سمح ب��ان ت�صبح
م�صالح �أهلنا �ضحية لأي �أجندة".
يذكر ان القوات العراقية التي ا�ستقدمت
م��ن ج�ن��وب ال �ع��راق وب ��أم��ر مبا�شر من
رئي�س الوزراء االحتادي نوري املالكي
يف متوز  2012قد متركزت يف ناحية
ربيعة على احل ��دود ال���س��وري��ة بحجة
املحافظة على احلدود ،ولكن تقوم ومنذ
و�صولها اىل املنطقة بازعاج وم�ضايقة
القرى الكردية واملواطنني ال�شنكاليني
والكرد�ستانيني الذين ي�سلكون طريق
�شنكال – ده��وك ،كما ا�شارت التقارير
ومنذ اليوم الأول لو�صول تلك القوات
اىل انها تقوم مب�ساندة ق��وات النظام
�أه��ايل الق�ضاء متوجهني اىل حيث مقر تدخل �أي قوة يف �شنكال ،م�ؤكدين �أن �أخرى.
ً
اجلي�ش العراقي يف �شنكال ،وطالبوا قوات البي�شمركة تقوم بحماية املنطقة وقد �أ�صدر املتظاهرون يف �شنكال بيانا ،ال���س��وري يف قمعها للثورة ال�سورية
م��ن خ�لال كلماتهم و��ش�ع��ارات�ه��م بعدم على �أكمل وج��ه ولي�سوا بحاجة لقوة رف�ضوا فيه تواجد قياد عمليات اجلزيرة وجمابهتها مع اجلي�ش ال�سوري احلر.

عماد �أحمد يحيي مرا�سيم
االنتفا�ضة يف رانية
 اربيل  /املدى
�شارك عماد �أحمد نائب رئي�س حكومة �إقليم
كرد�ستان يف مرا�سيم �إحياء الذكرى الـ22
النتفا�ضة �شعب كرد�ستان يف مدينة رانية
التي تعد بوابة االنتفا�ضة ،حيث �شاركت
جميع �شرائح املجتمع يف هذه املرا�سيم
املهيبة.
وخالل كلمة له �أمام جماهري املنطقة� ،أكد
عماد �أحمد �أن حكومة �إقليم كرد�ستان
هي حكومة املواطنني ،وتعترب نف�سها
حري�صة على م�صاحلهم ،وقال :نحن قررنا
ان نكون معكم اليوم لتقدمي التهاين لكم
بهذه الذكرى العظيمة ،ان حكومة �إقليم
كرد�ستان التي هي ثمرة ن�ضال �شعب
كرد�ستان ،ت�سعى لتقدمي �أف�ضل اخلدمات

�إليهم وتعمل من �أجل حتقيق تطلعاتهم
وتوفري م�ستلزماتهم .يف جانب �آخر
من زيارته ،و�ضع عماد �أحمد �إكلي ًال من
الزهور على �ضريح �شهداء مدينة رانية
بوابة االنتفا�ضة ،جمدد ًا وفاء حكومة
�إقليم كرد�ستان لدماء �شهداء االنتفا�ضة
وجميع �شهداء �شعب كرد�ستان ،م�ؤكد ًا
�سعي احلكومة لتحقيق تطلعات وتوفري
م�ستلزمات عوائل ال�شهداء ،م�شدد ًا على ان
املكا�سب التي حتققت اليوم هي ثمرة دماء
ال�شهداء .هذا واقيمت يف مدينة رانية
العديد من الفعاليات الفنية والأدبية،
وافتتاح املعار�ض الفنية مبنا�سبة الذكرى
الـ 22النتفا�ضة �شعب كرد�ستان ،حيث
�شارك نائب رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
مع جماهري املنطقة يف هذه الفعاليات.

�آال طلباين تدعو ال�سويد لرت�سيخ التعددية يف العراق
 ال�سليمانية  /املدى
دع � ��ت ال��ن��ائ��ب��ة ال� �ق� �ي ��ادي ��ة يف التحالف
الكرد�ستاين �آال طالباين ،ال�سويد �إىل دعم
العملية ال�سيا�سية يف العراق ،ودعم حقوق
الكرد يف تركيا و�سوريا.
ف�ف��ي ل�ق��اء م��ع ب �ي��ورن ل�يرف��ال رئ�ي����س الق�سم
ال�سيا�سي يف اخلارجية ال�سويدية على ر�أ�س
وف��د ح�ك��وم��ي� ،ضمنه غ �ف��ران ال �ن��داف نائب
رئي�س ق�سم اخلليج يف اخلارجية ال�سويدية،
بح�ضور ال�سفري ال�سويدي يف العراق ،جرى
بحث العديد من املو�ضوعات ،التي ت�صدرها
ال���س��ؤال ع��ن �صحة الرئي�س ج�لال طالباين.
ودع� ��ت ال �ن��ائ��ب �آال ط��ال �ب��اين ال �� �س��وي��د �إىل الإن�سان و�ضمان دور املر�أة يف احلياة العامة
م�ساندة اجلهود الكبرية التي تبذلها القوى وحقوقها ال�شخ�صية يف الأ��س��رة واملجتمع.
املدنية الدميقراطية االحت��ادي��ة يف تر�سيخ و�أب � ��دى ال��وف��د ال �� �س��وي��دي اه �ت �م��ام � ًا كبري ًا
ال �ت �ع��ددي��ة ،ورف� �� ��ض �أي ��ش�ك��ل م ��ن ا�شكال بالتجربة العراقية وبناء الدولة الدميقراطية،
الإق �� �ص��اء او التهمي�ش ،واالل� �ت ��زام بحقوق كذلك �أ�سلوب معاجلة التظاهرات التي ت�شهدها

عدد من املحافظات ،بجانب طبيعة العالقة بني
احلكومة االحتادية و�إقليم كرد�ستان وبع�ض
الإ�شكاالت التي تعرتي ه��ذه العالقة .ودعت
طالباين ال�سويد ،بحكم مكانتها املرموقة يف
املجتمع الدويل عموم ًا ،ويف االحتاد الأوربي
ب�شكل خا�ص� ،إىل دعم ن�ضال كرد تركيا من اجل
احل�صول على حقوقهم القومية امل�شروعة،
خ�صو�ص ًا و�أن هناك يف الربملان الرتكي جمع ًا
من النواب الكرد الذين يخو�ضون ن�ضا ًال بكل
الو�سائل ال�سلمية امل�شروعة لتحقيق مطالب
ك��رد��س�ت��ان ت��رك �ي��ا ،بينما م��ازال��ت احلكومة
الرتكية تعد ق�ضية الكرد يف تركيا عم ًال �إرهابي ًا
م��ع الأ��س��ف.ك�م��ا نا�شدت طالباين اخلارجية
ال�سويدية ان متار�س دورها ل�ضمان م�شاركة
ك��رد �سوريا يف اي��ة ن�شاطات او اجتماعات
لر�سم م�ستقبل �سوريا ،مبا ي�ضمن احلقوق
الكردية يف دول��ة دميقراطية �سورية تعتمد
التعددية.

ص��ح��اف��ة ك��ردس��ت��ان
 ن�شرت �صحيفة "افرو" اليومية ال�صادرة
يف دهوك ان �شابا بعمر ال�ساد�سة ع�شر قد م
اىل االنتحار �شنقا عن طريق تعليق نف�سه
بوا�سطة قطعة من القما�ش يف قرية زيوه
التابعة لناحية بامرين القريبة من ق�ضاء
العمادية �شمال ده��وك ويقول مدير اعالم
��ش��رط��ة ده� ��وك ،ان الق�ضية م��ازال��ت قيد
التحقيق ،م�شريا يف الوقت ذات��ه اىل ان
هنالك تزايد ًا يف حاالت االنتحار يف عموم
حمافظة دهوك منذ بداية هذا العام.

وت��ذك��ر �صحيفة "هاوالتي" �أن�ه��ا ح�صلت
ع�ل��ى م�ل�ف��ات ��س��ري��ة ت���ش�ير اىل ان قيادة
عمليات دج �ل��ة ت�ستعد اىل امل��واج �ه��ة مع
قوات البي�شمركة .و�أ�ضافت ان معلوماتها
ت�شري اىل ان ع�شرات الدبابات واملدرعات
واال�سلحة الثقيلة ت�صل تباعا اىل قيادة
العمليات بينها طائرات هليكوبرت حربية
حتمل ��ص��واري��خ هجومية ،وان �ست ًا من
هذه الطائرات مع ثالث �سيارات حو�ضية
حتمل وقود ًا لها ا�ستقرت يف مقر اللواء 47

وزارة الزراعة
�شركة ما بني النهرين العامة للبذور
�شعبة العقود العامة

م /اعــــادة �إعــــالن مناق�صــة رقم ()1
جتهيز �أكيا�س بويل بروبلني
تعلن شركة ما بني النهرين العامة للبذور إحدى شركات وزارة
الزراعة عن إجراء مناقصة للمرة الثانية لتجهيز أكياس بولي
بروبلني عدد ( )900000كيس قابلة للزيادة والنقصان الى مواقع
تنقية البذور التابعة للشركة واملنتشرة في أغلب احملافظات
وكما موضح في شروط املناقصة وفق تبويب املوازنة اجلارية،
علما ً ان سعر الكلفة التخمينية هو ( )230مائتان وثالثون دينار
للكيس الواحد فعلى الشركات واملكاتب املتخصصة بالتجهيز
الراغبني في االشتراك في املناقصة مراجعة شعبة العقود
العامة في الشركة في موقعها الكائن في الكرادة -ساحة
الواثق شارع سلمان فائق مقابل مستشفى دار النجاة األهلي
لغرض شراء شروط املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )50000خمسون
ألف دينار غير قابل للرد على أن تقدم العطاءات في ظرفني
مغلقني األول للعرض الفني والثاني للعرض التجاري مختومني
إلى شعبة العقود العامة في مقر الشركة مذكور عليه اسم
املناقصة ورقمها في موعد أقصاه الساعة احلادية عشر صباحا ً
ليوم األحد املوافق  2013/3/24على أن يتضمن العطاء-:
 -1ما يثبت بأن الشركة متخصصة بالتجهيز.
 -2براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى
الشركة (نافذة).
 -3كشف باألعمال املماثلة مصدقة من قبل اجلهات املعنية.
 -4تأمينات أولية بنسبة  %1لضمان جدية املشاركة ألمر
الشركة.
 -5اجازة ممارسة املهنة اخلاصة بادارة الشركة (نسخة اصلية
ومصورة).
 -6وصل شراء شروط املناقصة.
 -7املستمسكات الشخصية للمقاول أو املدير املفوض (هوية
األحوال املدنية -شهادة اجلنسية العراقية -البطاقة التموينية-
بطاقة السكن) بتأييد من اجمللس البلدي.
 -8ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن املقاولني.
 -9تقدمي براءة ذمة من مديرية االحصاء في بغداد.
وسوف يهمل أي عطاء ال يحتوي على الشروط املطلوبة أو يرد بعد
هذا التاريخ علما ً ان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات،
وسيتم عقد اجتماع لالجابة عن أي استفسار قبل ( )7أيام من
تاريخ املناقصة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر
االعالن وأي ضرائب أو رسوم مقدرة قانونيا ً ويخضع هذا اإلعالن
لتعليمات تنفيذ العقود رقم  1لسنة  2008وتعديالته.
 ..مع التقدير..
البريد االلكتروني meso_nahrin@zeraa.gov.iq
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يف مركز القيادة يف تل ال��ورد قرب ناحية
الريا�ض يف كركوك .وا�ضافت ال�صحيفة ان
القيادة تعمل ب�صورة م�ستمرة على جمع
املعلومات عن قوات البي�شمركة يف عموم
خط املواجهة.
 وتكتب �صحيفة "كرد�ستاين نوى" ان
البيئة يف املناطق املحيطة بق�ضاء حلبجة
ال ت ��زال م�ل��وث��ة رغ��م م ��رور  25ع��ام��ا على
ق�صف املدينة واملناطق املحيطة بالأ�سلحة
الكيمياوية .ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤول

جمعية حماية البيئة يف املدينة عمر حمه
�صالح قوله ان بيئة حلبجة واملناطق التابعة
لها ال تزال حتت ت�أثري اال�سلحة الكيماوية
وان اع �ل��ى ن���س��ب ل�لا� �ص��اب��ة ب��االم��را���ض
ال�سرطانية يف ال�ع��راق واقليم كرد�ستان
�سجلت يف الق�ضاء ،مطالبا حكومة الإقليم
ب ��إر� �س��ال ف��ري��ق م��ن اخل�ب�راء واملخت�صني
لتحقق من بيئة حلبجة واملناطق املحيطة
به.
 ام��ا �صحيفة "خبات" تناولت �إ�صابة

�ضابط كبري يف وزارة البي�شمركة بانفجار
عبوة ال�صقة ب�سيارته يف منطقة كزنزان
باربيل .وا�ضافت ال�صحيفة ان العقيد الركن
�سرب�ست عبد الرحمن ن��ائ��ب م��دي��ر ادارة
املوظفني يف وزارة البي�شمركة ج��رح يف
حادث انفجار عبوة مغناطي�سية ب�سيارته.
وا�ضافت ال�صحيفة ان جلنة حتقيقية من
ا�ستخبارات البي�شمركة واال�ساي�ش �شكلت
للتحقيق يف احلادث الذي ادى اىل ان يفقد
العقيد �سرب�ست احد �ساقيه.
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مـدى الحـدث!!

�سلطة بدون معار�ضة !
 زيرفان الربواري
�إن املعار�ضة ال�سيا�سية تعد من البنى اال�سا�سية يف االنظمة
الدميقراطية ،بل وتعد امل�صدر اال�سا�سي التي توفر للنظام
ال�سيا�سي ال�شرعية وامل�شروعية ال�سيا�سية ،فالتعددية احلزبية
او ب��االح��رى االنظمة التناف�سية غالبا م��ا توفر للجماهري
خيارات متعددة يف احلكم على امل�شاريع والر�ؤى ال�سيا�سية
للكيانات امل�شاركة يف االنظمة ال�سيا�سية ،ل��ذا من ال�صعب
احل��دي��ث ع��ن نظام دميقراطي اذا م��ا غابت عنها املعار�ضة
الفعلية ،وذل��ك لأهمية مهام املعار�ضة يف �صناعة ال�ضغط
على احلكومة وتفعيل الر�أي العام بحيث متكن اجلماهري من
معرفة ما يجري على ال�ساحة ال�سيا�سية من احداث ومعطيات
قد ت�ؤثر ب�صورة مبا�شرة على امل�صلحة العامة للمجتمع.
ان املعار�ضة ال�سيا�سية حق كفله كل الد�ساتري الوطنية وكذلك
االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان،
فالتعبري عن الرف�ض �أو املطالبة باحلقوق واحلريات �ضمن
احلدود الد�ستورية ووفق الآليات وال�سبل املدنية �شيء طبيعي
يف ظل االنظمة ال�سيا�سية القائمة على ا�سا�س املواطنة وحكم
امل�ؤ�س�سات .ان ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه يف احلالة العراقية
هو ملاذا ال تريد االطراف العراقية ممار�سة وظيفة املعار�ضة
يف العراق اجلديد ،او هل ان االزمات الراهنة وال�سابقة هي
افرازات حلالة االحتكار ال�سيا�سي وعدم توفري اجواء العمل
خارج اطار ال�سلطة ،ان الواقع ال�سيا�سي الذي مر به البالد
لأك�ثر من ثالثة عقود قد فر�ض عقد �سيا�سية على الكيانات
ال�سيا�سية وكذلك يف ادبيات وعقلية النخبة ال�سيا�سية والعقد
عبارة عن اخل��وف من الآخ��ر ،والتحليل على ا�سا�س ال�شك
وامل�ؤامرة ،وا�ستمرار قاعدة اخلوف من التهمي�ش والرف�ض،
وا�ستمرار حالة االن�ت�ق��ام على �أ��س��ا���س ال�ت��اري��خ ،ل��ذا اعترب
ممار�سة املعار�ضة يعني التجريد من كل احلقوق واحلرمان
من كل االمتيازات ،وذل��ك الن املعار�ضة ال�سيا�سية لي�س لها
عنوان او مكان لالعراب يف ظل النظام ال�سيا�سي القائم على
ا�س�س حما�ص�صة وفق ا�س�س تقليدية ال تربطها �شي بحالة
املدنية وحكم القانون.
ان احلالة احلزبية يف العراق بعد االحتالل االمريكي هي
حالة مل ي�شهدها ال�ب�لاد م��ن قبل م��ن حيث التعددية وف�سح
املجال امام الن�شاط ال�سيا�سي� ،إال ان طبيعة ممار�سة ال�سلطة
ال�سيا�سية وممار�سة عمل املعار�ضة ال�سيا�سية تعاين من
ازمة جوهرية يف العراق ،وذلك لتجرد ال�شعب العراقي من
احقية امل�شاركة الفعلية يف �صنع القرار ال�سيا�سي� ،صحيح
ه�ن��اك م�شاركة �سيا�سية �شعبية م��ن خ�لال االن�ت�خ��اب��ات يف
انتخاب ال�سلطة الت�شريعية يف العراق ،اال ان امل�شكلة تكمن
يف عدم امل�شاركة الفعلية يف �صنع القرار ال�سيا�سي من قبل
الكيانات امل�شاركة يف احلكومة العراقية ،واحتكار القرارات
من قبل رئا�سة الوزراء يف الوزارات ال�سيادية ،فاملمار�سة غري
امل�س�ؤولة لل�سلطة ال�سيا�سية وحماربة االطراف ال�سيا�سية من
قبل االحزاب احلاكمة قد تفاقم االزمة لدى االطراف العراقية
من خو�ض املعار�ضة ال�سيا�سية ،ومن اجل التحرر من ازمات
العراق يف الوقت الراهن البد من وجود ال�سلطة ال�سيا�سية
ال�شرعية املنتخبة اىل جانب معار�ضة �سيا�سية قوية ت�صون
حمايتها ال�ق��ان��ون وال��د��س�ت��ور بحيث ت�ك��ون م�ن�برا ل�صوت
اجلماهري وو�سيلة لل�ضغط على احلكومات القادمة لكي تعمل
وفق ما يريده ال�شعب ولي�س العك�س ،فالنظام ال�سيا�سي يف
العراق لكي ي�ستقر يحتاج اىل معار�ضة عملية و�سلطة حترتم
�شرعية وم�شروعية قرار ال�شعب يف �صناعة القرار ال�سيا�سي
وعلى النخبة والأط���راف ال�سيا�سية اال�ستجابة ل�ضرورة
ممار�سة املعار�ضة يف املرحلة القادمة.
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شؤون الوطن

نص ردن
 عالء ح�سن

م�صباح العراقي
من املنا�س ��ب الإي�ض ��اح �أن امل�ص ��باح هنا لي�س "كلوب �أبو املية"
املتوه ��ج ليال بالطاق ��ة الكهربائية م ��ن �أبو املول ��دة  ،ولي�س ذلك
امل�ص ��باح يف نهاي ��ة النف ��ق الوارد يف ت�ص ��ريحات ال�سيا�س ��يني
املتفائلني جدا جدا باحتواء وجتاوز الأزمة الراهنة  ،انه �صباح
الفرد العراقي الذي ي�ستقبل يومه بوجه عبو�س  ،وعالمات قلق
وا�ض ��حة على حمياه من احتمال التعر�ض ملفاج�آت لي�س ��ت على
بال ��ه  ،ق ��د تط ��ول �أمنه ال�شخ�ص ��ي ورمبا تهدد حيات ��ه بانفجار
عبوة نا�سفة �أو �سيارة مفخخة ال �سمح الله .
م ��ن الطبيع ��ي ج ��دا �أن ت�س ��تغرق رحلة الأ�ش ��خا�ص من �س ��كنة
�أحي ��اء متفرقة يف العا�ص ��مة بغداد �إىل �أماك ��ن عملهم زمنا لي�س
قليال رمبا يتجاوز ال�س ��اعتني  ،ومن ي�س ��تقل الكيا "يقتل الوقت
" بالنوم و�أحيانا بال�صفنات � ،أو �إ�شغال البال ب�إعداد جدولة
ملوازنة الدخل ال�شهري  ،و�إيجاد �أعذار لت�أجيل الديون امل�ستحقة
بذمته � ،أما التفكري مب�شاريع م�ستقبلية فهي من اخلطوط احلمر
يف العق ��ل العراق ��ي املن�ش ��غل بهموم ��ه من ��ذ ع�ش ��رات ال�س ��نني ،
والعراقي عندما ي�ش ��اهد �إعالنات �شركات ال�سفر ال�سياحية �إىل
لبنان وتركيا املنت�شرة يف ال�شوارع العامة  ،يطلق �آهة تعرب عن
حزنه الثقيل و�أ�س ��فه البالغ لعجزه عن حتقيق �أمنية �أ�س ��رته يف
ال�س ��فر �إىل اخلارج  ،لكونه يخ�ض ��ع لن ��وع خا�ص من االحتالل
يتمثل بدفع بدل �إيجار الدار ،ي�س ��تنفد �أكرث من ن�ص ��ف الدخل
ال�شهري.
الف ��رد العراق ��ي مقارن ��ة بالكويت ��ي �أو ال�س ��عودي والقط ��ري ،
وعلى الرغم من حمل اجلميع جن�س ��يات بلدان نفطية ،متيز عن
الآخرين ب�أنه دفع �ضرائب باهظة جراء �سيا�سة حكامه ال�سابقني
والالحق�ي�ن  ،فهو حتى هذه اللحظة ال تتوفر له خدمات �ص ��حية
جماني ��ة  ،ومدار�س �أبنائه من الطني  ،يحلم يف احل�ص ��ول على
�س ��يارة  ،ويتمنى �ص ��دور" قرار ثوري" مينحه �ش ��قة �سكنية �أو
قطعة ار�ض مب�ساحة  40مرتا مربعا ي�ضع فيها كرفان اجلينكو
للتخل�ص من ا�ستعمار الإيجار ،ووعود حتقيق �أمنياته و�أحالمه
�س ��مع م ��ن �أب ��دى ا�س ��تعداده لتنفيذه ��ا م ��ن م�س� ��ؤولني وق ��ادة
�سيا�س ��يني � ،أ�ص ��بحوا اليوم بح�سب ت�صوره �س ��ببا يف خيبته ،
وجعلوا م�صباحه" �أك�شر" يرى فيه جنوم الظهر .
م�ص ��باح العراق ��ي "الأك�ش ��ر" لي� ��س ولي ��د اليوم  ،و�إمن ��ا يعود
تاريخه �إىل ع�شرات ال�سنني املا�ضية عندما كان �أغلب العراقيني
يعي�ش ��ون حت ��ت خط الفق ��ر  ،وكان �أحدهم يحلم ب�ش ��راء" نعال
�شطراوي" ود�شدا�ش ��ة بازة الم العيال والتخل�ص من ال�صريفة
واالنتق ��ال �إىل بيت طيني ،ي�ض ��مه مع زوجته و�أبنائه والبقرة
الوحي ��دة لكونه ��ا �أهم ممتلكات ��ه  ،ومنوذج �آخ ��ر عندما حتقق
حلم ��ه بتن ��اول نفر كب ��اب يف النجف �أثناء م�ش ��اركة "اجلنازة
"يف دف ��ن اح ��د وجهاء قريت ��ه  ،ظل يحدث الأبن ��اء والأحفاد عن
ح ��دث تناوله الكباب حلني وافاه الأج ��ل وانتقل �إىل جوار ربه
 ،لكن لقب بيت "البو الكباب" ب�ض ��م امليم ظل ملت�ص ��قا ب�س�ل�الة
تل ��ك العائلة حتى هذا الي ��وم  ،وال غرابة يف الأمر مادام احلدث
التاريخ ��ي املهم يف حي ��اة كبري الأ�س ��رة يعك�س مقطع ��ا واقعيا
مل�ص ��باح العراق ��ي "الأك�ش ��ر" يف املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر  ،وبنجاح
كب�ي�ر بجهود من يحتل �شا�ش ��ات الف�ض ��ائيات يومي ��ا ويعلن �أن
امل�س ��تقبل الزاه ��ر بانتظار العراقيني  ،فتعلق امر�أة من "�س�ل�الة
البو كباب" على امل�س� ��ؤول بطل ال�شا�ش ��ة "ع�ساه م�صباح �أك�شر
على رو�سكم " �آمني .
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دعوا املر�شحني �إىل االبتعاد عن �شراء ذمم النا�س بـ "البطانيات"

مواطنو الديوانية :ا�ستخدام املواليد الدينية يف احلمالت
االنتخابية لن تنفع الفا�سدين
انتقد نا�شطون في الديوانية ،الحمالت الدعائية للمر�شحين لالنتخابات المحلية المقبلة ،وا�صفين اياها بانها
"روتيني��ة وممل��ة ،وم�شوهة لمنظر المدينة" ،و�أن المواطنين باتوا يعلمون جي��داً �أنها "لن تحقق لهم �شيئ ًا"،
مبيني��ن �أن الم�شاع��ر الطائفية هي فقط التي �ستدف��ع بالكثيرين �إلى �صناديق االقت��راع دون االكتراث لأي
�شيء �آخر ،في حين ا�شتكت مر�شحة من هيمنة "�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال" على الم�شهد الإعالني االنتخابي.
 الديوانية  /املدى بر�س
دعوة النتخاب الأ�صلح
ويقول املحامي وليد ال�شباين ،يف حديث
�إىل (املدى بر�س)� ،إن "املل�صقات الكبرية
للمر�شحني ،وا�ستخدام الأنا�شيد واملواليد
يف حمالتهم الدعائية لالنتخابات املحلية
املقبل ��ة ،ل ��ن حتقق �ش ��يئ ًا لهم بع ��د �أن فقد
ال�ش ��ارع ثقته بهم ،نتيجة الوعود التي مل
يتمك ��ن الفائزون ال�س ��ابقون من حتقيقها
خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية".
وي�ض ��يف ال�ش ��باين� ،أن على "املر�ش ��حني
اجل ��دد االبتع ��اد عما ي�س ��يء لهم ،ك�ش ��راء
ذمم بع� ��ض �ش ��يوخ الع�ش ��ائر واملواطنني
بالبطاني ��ات �أو امل�س ��اعدات الغذائي ��ة �أو
الهب ��ات املالية" ،وا�ص ��ف ًا تلك "الأ�س ��اليب
بالرخي�ص ��ة الت ��ي تن ��كل باملواط ��ن وتدل
على عدم تقديره".
ودع ��ا الناخب�ي�ن �إىل "الوع ��ي ملث ��ل ه ��ذه
الأ�س ��اليب ،وانتخاب الأ�ص ��لح ،من خالل
البح ��ث والتمحي� ��ص يف �س ��جل املر�ش ��ح
وتاريخ ��ه قب ��ل ت�س ��ليمه �أمان ��ة الف ��وز
بع�ضوية جمل�س املحافظة".
بينم ��ا ي�ؤك ��د النا�ش ��ط يف جم ��ال حق ��وق
الإن�س ��ان حي ��در ال�س ��عدي ،يف حدي ��ث
�إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "م ��ا ي�س ��تخدمه
املر�ش ��حون م ��ن و�س ��ائل يف الدعاي ��ة
االنتخابية �أ�صبح مم ًال وتقليدي ًا وم�شوه ًا
ملنظ ��ر املدينة و�ش ��وارعها" ،ع ��اد ًا �أن ذلك
"ناجم عن الف�شل الذريع الذي �سببه من
فازوا يف الدورات ال�سابقة".
ويتوق ��ع النا�ش ��ط� ،أن "ال�ش ��ارع العراقي
�سي�ش ��هد عزوف� � ًا كب�ي�ر ًا يف امل�ش ��اركة
باالنتخاب ��ات املحلية املقبلة" ،م�س ��تدرك ًا
"لك ��ن العزف عل ��ى وتر الطائفية �س ��يغري
خارط ��ة امل�ش ��اركة ويدف ��ع الكثريي ��ن �إىل

�ص ��ناديق االقرتاع من �أجل الطائفية فقط
دون االكرتاث لأي �شيء �آخر".
ويق ��ول مدي ��ر م�ؤ�س�س ��ة �أك ��د للثقاف ��ة
والإع�ل�ام ،زيد الفت�ل�اوي ،يف حديث �إىل
(املدى بر�س) �إن "ال�شعارات الرباقة التي
يرفعها البع�ض من املر�شحني يف دعايتهم
االنتخابي ��ة لن حتق ��ق له ��م �أحالمهم ،بعد
�أن خ�ب�ر املواط ��ن من خالل جتارب ع�ش ��ر
�س ��نوات م�ض ��ت ،نتائج الوع ��ود والعهود
االنتخابي ��ة" ،م�ض ��يف ًا �أن عل ��ى "النخ ��ب
الواعية واملثقفة ،دعوة النا�س وتعريفهم
ب�أحقي ��ة م ��ن ي�س ��تحق الو�ص ��ول ملقاع ��د
جمل� ��س املحافظ ��ة م ��ن خ�ل�ال البحث عن
�سريتهم وما�ضيهم ونزاهتهم".

مر�شحون :املل�صقات �أهم
و�سائلنا
باملقاب ��ل �أك ��دت املر�ش ��حة ب ��ان ف ��وزي
خ�ض�ي�ر ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر�س)،
�أن "املل�ص ��قات والبو�سرتات تعد من �أهم
و�س ��ائل تعريف املر�ش ��ح بنف�سه وطرحه
برناجم ��ه االنتخاب ��ي ليقن ��ع الناخ ��ب
باختي ��اره" ،م�س ��تدركة "لك ��ن للأ�س ��ف
ابتعدت تلك املل�ص ��قات عن تلك الأ�ش ��ياء
واقت�ص ��رت على و�ضع ال�ص ��ورة والرقم
وا�سم القائمة واملر�شح".
وتابع ��ت خ�ض�ي�ر� ،أن "الع�ش ��وائية يف
ل�ص ��ق البو�س�ت�رات واختي ��ار الأماك ��ن
الأك�ث�ر زحام ��ا م ��ن قب ��ل املتنفذي ��ن

الدعاية االنتخابية بالديوانية روتينية وتخ�ضع ل�سيطرة احليتان الكبرية
وم�س� ��ؤويل احلكومة احلالية و�أ�صحاب  139كيان� � ًا �سيا�س ��ي ًا ،يف ح�ي�ن يبلغ عدد
ر�ؤو� ��س الأم ��وال ،ترك ��ت املر�ش ��حني املر�شحني  8275مر�شح ًا.
اجلدد �أمام حتد �ص ��عب من جراء �ضعف ومنحت مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات حمافظة
قدراتهم املادية و�ص ��عوبة و�ص ��ولهم �إىل الديواني ��ة ،الت ��ي يبل ��غ ع ��دد نفو�س ��ها
الناخبني".
بح�سب بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء
وكان جمل� ��س املفو�ض�ي�ن يف املفو�ض ��ية يف وزارة التخطيط (28 ،)1,162,485
العليا امل�ستقلة لالنتخابات قد �صادق يف مقعد ًا.
جل�س ��ته االعتيادية رق ��م " "25يف (الـ 26وكانت الكيانات ال�سيا�س ��ية واملر�شحون
من ت�شرين الثاين  2012املن�صرم) ،على النتخاب ��ات جمال�س املحافظ ��ات املقبلة،
عدد املقاعد اخلا�ص ��ة بانتخابات جمال�س يف الع ��راق ،قد بد�أت منذ (الأول من �آذار
املحافظات التي �س ��تجرى يف الع�ش ��رين  2013احل ��ايل)� ،س ��باق ًا حمموم ��ا عل ��ى
من ني�سان املقبل.
ن�شر �صور الدعاية االنتخابية يف الطرق
ويبل ��غ ع ��دد الكيانات واالئتالف ��ات التي وال�ساحات باملحافظات ،وفقا للمهلة التي
�ست�ش ��ارك يف االنتخابات املحلية املقبلة حددتها املفو�ضية للدعاية االنتخابية.

الأعظمية ت�شارك يف تد�شني �ضريح الإمام احل�سني يف كربالء و�سط
دعوات لنبذ الطائفية
د�شن الع�شرات من رجال الدين وممثلين عن المرجعيات الدينية في �إيران ولبنان وال�سعودية� ،شباك �ضريح
الإمام الح�سين(ع) ،في كربالء ،و�سط دعوات من �أهالي الأعظمية الذين �شاركوا بحفل التد�شين �إلى "نبذ
الطائفية" والعمل على و�أد نار الفتنة ،في حين وجهت الح�ضرة الح�سينية �شكرا خا�صا �إلى مجل�س �أمناء
محافظة قم الإيرانية للدور الكبير في �إنجاز هذا ال�شباك الذي بد�أ العمل به منذ �سبع �سنوات.

 كربالء /املدى بر�س
� 3000ضيف ر�سمي من ع�شر
دول
وق ��ال الأم�ي�ن الع ��ام للعتب ��ة احل�س ��ينية،
ال�ش ��يخ عبد امله ��دي الكربالئي ،يف كلمته
خ�ل�ال حف ��ل �إزاح ��ة ال�س ��تار� ،إن "عملي ��ة
ن�ص ��ب ال�ش ��باك اجلدي ��د ال ��ذي يعد حتفه
فني ��ة رائع ��ة متت خ�ل�ال �أقل من �ش ��هرين
بجه ��ود متوا�ص ��لة م ��ن قب ��ل امل�ل�اكات
العراقية املخل�صة يف العتبة احل�سينية"،
معرب� � ًا ع ��ن "ال�ش ��كر للجه ��ات احلكومية
والديني ��ة يف الع ��راق و�إي ��ران وباق ��ي
ال ��دول الإ�س�ل�امية التي �أ�س ��همت ب�إجناز
ال�شباك ال�س ��يما جمل�س �أمناء حمافظة قم
الإيراني ��ة ال ��ذي كان له ال ��دور الأكرب يف
اجنازه بعد �س ��بعة �أعوام ا�ستغرقتها مدة
�صناعته".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة العلي ��ا
امل�ش ��رفة على تبديل ال�شباك ،فا�ضل عوز،
يف حديث �إىل (املدى بر� ��س)� ،إن "العمل
بال�ش ��باك بد�أ بت�ب�رع كامل م ��ن قبل هيئة
�أمناء مدينة قم الإيرانية فقط و�ص ��مم من
قبل خرباء ومهند�سني �إيرانيني" ،م�شري ًا
�إىل �أن "م ��دة ن�ص ��به ا�س ��تغرقت نحو 45
يومي ًا".
ب ��دوره ق ��ال م�س� ��ؤول عالق ��ات العتب ��ة
احل�س ��ينية ،جم ��ال ال�شهر�س ��تاين ،يف
حدي ��ث �إىل (امل ��دى بر� ��س)� ،إن "�أكرث من
� 3000ض ��يف من داخل العراق وخارجه
ح�ض ��روا �إىل كربالء للم�ش ��اركة يف حفل
رفع ال�س ��تار عن ال�ش ��باك اجلديد ل�ضريح
الإم ��ام احل�س�ي�ن" ،مبين� � ًا �أن م ��ن "�أب ��رز
احلا�ضرين رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي
وممثل ��ي املراج ��ع الديني ��ة يف النج ��ف
الأ�ش ��رف والأمن ��اء العام�ي�ن للعتب ��ات
املقد�س ��ة يف الع ��راق و�أمن ��اء امل ��زارات
ال�ش ��يعية ووزي ��ر اخلارجي ��ة الإي ��راين
ووف ��ود �أكرث م ��ن ع�ش ��ر دول بينها لبنان،

مواطنون يتباركون ب�ضريح االمام احل�سني مبنا�سبة �إزاحة ال�ستار عن �شباكه اجلديد امل�صنوع من الذهب والف�ضة
ال�سعودية ،م�صر ،الكويت� ،إيران ،الهند ،ع ��ن ال�ش ��باك �إىل ر�ؤي ��ة الذه ��ب ب ��ل نريد
باك�س ��تان ودول �أوروبي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أن نرفع ��ه ك ��ي يران ��ا احل�س�ي�ن ويف�ش ��ل
ق�صائد عن م�آثر الإمام
ممثل ��ي املحافظ ��ات العراقية من ال�ش ��مال املخطط ��ات الطائفي ��ة الت ��ي ترم ��ي لزرع
احل�سني
الفتن ��ة ب�ي�ن ال�ش ��يعة وال�س ��نة لتمزي ��ق
�إىل اجلنوب".
وحدة ال�ش ��عب العراقي بربكة �أهل البيت يذك ��ر � َّأن وزن �ش ��باك ال�ض ��ريح اجلدي ��د
يبلغ نح ��و ( 12طن ًا) ،منه ��ا ()118,650
والعلماء كاملرجع ال�سي�ستاين".
الأعظمية :نريد �أن يخمدَ
و�أو�ض ��ح الع ��زاوي� ،أن "م�ش ��اركة �أهايل كيلوغرام من الذهب ،و( )4600كيلوغرام
ُ
احل�سني الفتنة الطائفية
الأعظمية يف املنا�س ��بة تعرب عن وحدتهم ف�ضة ،يف حني يبلغ وزن اخل�شب الهكيلي
و�أك ��د ممث ��ل �أه ��ايل الأعظمي ��ة ،ال�ش ��يخ م ��ع �إخوانه ��م يف كرب�ل�اء ومتثل ر�س ��الة ( )5350كيلوغ ��رام ،ووزن الأل ��واح
عام ��ر الع ��زاوي ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى �إىل دعاة الطائفي ��ة" ،مطالب ًا "املرجعيات اخل�ش ��بية ( )700كيلوغ ��رام ،م ��ع وزن
بر� ��س)� ،إن ه ��ذا "الي ��وم يع ��د تاريخي ًا ال الديني ��ة وال�شخ�ص ��يات احلكومي ��ة ب� ��أن الو�ص�ل�ات الفوالذية ( )250كيلوغراما،
لرفع ال�س ��تار عن ال�ش ��باك اجلديد ح�سب ،يتخ ��ذوا خطوات ج ��ادة وملمو�س ��ة لو�أد ووزن الأحزم ��ة الفوالذي ��ة ()200
ب ��ل والأهم جتمع هذا احل�ش ��د الكرمي من ن ��ار الفتن ��ة التي يح ��اول �أعداء الإ�س�ل�ام كيلوغ ��رام ،م ��ع وزن اخل�ش ��ب التزييني
كل الطوائ ��ف والديان ��ات والأع ��راق يف والعراق �إثارته ��ا بني �أنباء البلد" ،م�ؤكدا الداخل ��ي ( )700كيلوغرام� ،إ�ض ��اف ًة �إىل
ح�ض ��رة �س ��بط ر�س ��ول الل ��ه ،احل�س�ي�ن"� ،أن "�أبناء الأعظمية كافة هم �ش ��يعة" ،يف وزن املعدات احلديدية ( )100كيلوغرام،
�أما عن ال�شكل الهند�س ��ي لل�شبّاك اجلديد
م�ض ��يف ًا "ال ن�س ��عى من وراء رفع ال�س ��تار �إ�شارة �إىل الوحدة الوطنية.

فهو م�ش ��اب ٌه ّ
لل�ش ��باك القدمي مع زيادةٍ يف
االرتف ��اع� ،إذ بل ��غ ارتفاع ��ه ( )4,49مرت،
يف حني بلغت م�ساحة الت�صميم (33,86
م، )2وق ��د احت ��وى الت�ص ��ميم اجلدي ��د
(� )20شبّاك ًا.
�أمّا بالن�س ��بة للكتاب ��ات والنقو�ش الفنية
التي ز َيّنت ال�ضريح املق َدّ�س فقد ت�ضمنت
جمموعة من الآيات ال ُقر�آنية الكرمية من
اخل ��ارج� ،أ ّم ��ا من الداخل فنق�ش ��ت بع�ض
الأحادي ��ث النبوية ال�ش ��ريفة بحق الإمام
ا ُ
حل�س�ي�ن وجمموعة من الأحاديث للإمام
ال�صادق عن ف�ض ��ل زيارة الإمام ا ُ
حل�سني
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن روائ ��ع النقو� ��ش الهند�س ��ية
والنباتي ��ة الت ��ي ز َّين ��ت ال�ض ��ريح م ��ن
جوانبه كافة.
والإم ��ام احل�س�ي�ن ،ه ��و ابن الإم ��ام علي
بن �أب ��ي طالب الها�ش ��مي القر�ش ��ي حفيد
النب ��ي حمم ��د ر�س ��ول الإ�س�ل�ام ويلق ��ب
ب�س ��يد �ش ��باب �أهل اجلنة ،كنيته �أبو عبد
الل ��ه ،والإمام الثالث ،وخام�س �أ�ص ��حاب
الك�س ��اء عند ال�ش ��يعة� ،أبوه علي بن �أبي
طال ��ب اب ��ن عم الر�س ��ول وراب ��ع اخللفاء
الرا�ش ��دين عن ��د ال�س ��نة و�أول الأئمة عند
ال�ش ��يعة� ،أمه فاطمة بنت النبي حممد بن
عبد الله ،وقد ا�ست�شهد يف معركة كربالء
بالعراق ،يوم العا�ش ��ر من حمرم �سنة 61
هـجرية املوافق  10ت�ش ��رين الأول �س ��نة
 680ميالدية ،وي�س ��مى بعا�شوراء ،وهو
ال�ش ��هر الذي في ��ه يحيي ماليني ال�ش ��يعة
ذك ��رى ا�ست�ش ��هاده و�أ�ص ��حابه و يلق ��ب
بـ"�سيد ال�شهداء" .
ويعد مرقد الإمام احل�س�ي�ن الواقع و�سط
مدين ��ة كرب�ل�اء108( ،ك ��م جن ��وب غ ��رب
العا�ص ��مة بغداد) ،من �أهم املراقد الدينية
ال�ش ��يعية يف الع ��راق والع ��امل وي ��زوره
�سنوي ًا ماليني الزوار من العراق و�إيران
عل ��ى وج ��ه اخل�ص ��و�ص� ،إ�ض ��افة �إىل
لبنان والبحرين وباك�س ��تان وغريها من
البلدان.

افتتاح واحدة يف املدحتية

بابل حتتاج اىل  500مدر�سة
 بابل /املدى بر�س
افتتح ��ت مديري ��ة تربي ��ة باب ��ل،
الثالثاء ،بناية مدر�س ��ة جديدة يف
ناحي ��ة املدحتي ��ة ( 40ك ��م �ش ��رقي
املحافظ ��ة) ،بكلف ��ة  786ملي ��ون
دينار ،وب�س ��عة اثني ع�ش ��ر �ص ��فا
درا�س ��يا ،و�أق�س ��اما خمتلف ��ة ،فيما
�أكدت حاج ��ة املحافظة �إىل ()500
مدر�سة جديدة.
وق ��ال املدي ��ر الع ��ام لرتبي ��ة بابل
ح�سني خلف يف حديث �إىل (املدى
بر� ��س) �إن "املدر�س ��ة التي تقع يف
ناحي ��ة مقد�س ��ة تبلغ م�س ��احتها 2
دومن وت�ض ��م � 12ص ��فا وغ ��رف
�إدارة و�ص ��حيات وور�شة للأعمال
الفني ��ة" ،مبين ��ا �أن ��ه مت �إجنازه ��ا
بف�ت�رة قيا�س ��ية تق ��در ب� �ـ()300
يوم".و�أكد خلف �أن "بابل حتتاج

�إىل �أكرث من  500مدر�س ��ة جديدة
لف ��ك االزدواج يف مدار�س ��ها"،
م�ض ��يفا �أن "هناك خطة م�ش�ت�ركة
بني احلكومة املحلية وتربية بابل
لبن ��اء املدار�س يف جميع �أق�ض ��ية
ونواح ��ي املحافظ ��ة وخا�ص ��ة
املناطق النائية".
وكان ��ت مديري ��ة تربي ��ة املحافظة
افتتحت يف  ،2013/2/24جناحا
ب�أربعة �صفوف بكلفة  156مليون
دينار يف مدر�س ��ة رابع ��ة العدوية
يف مركز ق�ضاء املحاويل.
ويع ��اين الكث�ي�ر م ��ن مدار� ��س
حمافظة بابل م ��ن الدوام املزدوج
والثالث ��ي �أحيانا ،فيما ت�س ��تخدم
مديري ��ة الرتبية عددا من املدار�س
التي بني ��ت يف خم�س ��ينات القرن
املا�ض ��ي وحتت ��اج �إىل الكث�ي�ر من
عمليات الت�أهيل.

الفلوجة تعلن عن �أول معر�ض للكتاب
بـ  1000عنوان يف موا�ضيع متنوعة
 الأنبار  /املدى بر�س
�أعلن البيت الثقايف يف الفلوجة ،افتتاح معر�ض للكتاب اخت�ص ب�إ�صدارات
ع ��ام  2013يف قاع ��ة املكتبة العامة و�س ��ط املدينة ،م�ؤكدا �أن املعر�ض �ض ��م
م�ؤلفات لكتاب عراقيني وعرب توزعت يف �شتى املجاالت.
وق ��ال مدير معر�ض الكتاب ومعاون مدير البيت الثقايف يف الفلوجة فوزي
مطل ��ك �إن "معر� ��ض الكت ��اب الذي افتت ��ح �أول من �أم� ��س الثالثاء ،بدعم من
وزارة الثقاف ��ة ي�ض ��م نحو �ألف عنوان لكتب �ص ��درت ع ��ام  ،2013ملختلف
الكت ��اب وامل�ؤلف�ي�ن العراقي�ي�ن والع ��رب ويف موا�ض ��يع ثقافي ��ة و�إن�س ��انية
وعلمية متنوعة".
وبني مطلك �أن "املعر�ض �ض ��م بحوث ًا ومطبوع ��ات حديثة لأهم الكتب التي
يحتاجه ��ا الق ��ارئ لإكمال بحثه وب�أ�س ��عار منا�س ��بة" ،م�ض ��يفا �أن "املعر�ض
�سي�س ��تمر لأ�س ��بوع مع وجود �ص ��حف لدار ال�ش� ��ؤون الثقافية العامة ودار
امل�أمون للرتجمة ودار ثقافة الأطفال".
وتابع مطلك �إن "املعر�ض �شهد �إقباال كبريا للمثقفني والقراء وال�شعراء يف
املدينة الن مدينة الفلوجة مل ت�شهد افتتاح هكذا معر�ض �سابقا".
وت�ش ��هد الفلوج ��ة من ��ذ نحو �ش ��هرين تظاهرات حا�ش ��دة مناوئ ��ة للحكومة
ت�س ��ببت بتوتري الأو�ض ��اع يف املدينة ،خا�صة بعد �أن �شهدت ا�شتباكات بني
اجلي�ش واملتظاهرين �أدت �إىل مقتل و�إ�ص ��ابة �أكرث من �س ��بعني �شخ�صا بني
املتظاهرين.
وعان ��ت الفلوج ��ة طوال �س ��نوات من �س ��يطرة اجلماع ��ات امل�س ��لحة عليها،
وكانت تعترب احد �أكرث املدن التي �شهدت معارك مع القوات الأمريكية.
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شؤون الوطن

محليات

يوميات متظاهر

السطور األخيرة

معت�صمو املو�صل" :قادمون يا بغداد" تعني متم�سكون بالعراق

� سالم خياط

 نينوى /نوزت �شمدين

ق��ال ه��ذا وه��و ي�سحبني اىل الزاوية
ال���ش��رق�ي��ة ل���س��اح��ة االح�� ��رار ،و�أك� ��د يل
هناك بانه يق�ضي الليل يف ال�ساحة مع
العديد من ال�شبان االخ��ري��ن ،وذل��ك منذ
نحو خم�سة ع�شرة يوم ًا ،ب�سبب تعر�ض
كرا�سي وخيم املتظاهرين لل�سرقة من
قبل جم�ه��ول�ين ،على ال��رغ��م م��ن الطوق
الأمني الكثيف حول ال�ساحة.
ث��م �أ�� �ش ��ار اىل اب� ��راج حت �ي��ط باملكان،
ال�شرطة االحت��ادي��ة تولت امللف الأمني
يف ب��داي��ة ال�ت�ظ��اه��رات ب�ع��د ا�شتباكات
وقعت ب�ين ق��وات اجلي�ش ومتظاهرين
ه�ن��اك ،وك��ان يوجه ا�صبع �سبابته اىل
ال�شارع الرئي�سي مقابل �ساحة االحرار،
وت��اب��ع "هم يفت�شوننا ع�ن��د ال��دخ��ول،
ومينعوننا من �إدخال االقالم والهواتف
النقالة ،ف�ض ًال ع��ن الكرا�سي واخليم،
وحتى الطعام يف بع�ض الأح �ي��ان ،كما

العدد357 :
التاريخ2013/3/5:
تعلن دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى عن إجراء مناقصة عامة للمرة
الثانية للمشروع املوضح في اجلدول املرفق واخلاص مبديرية توزيع كهرباء املثنى
ضمن مشاريع اخلطة االستثمارية املستمرة للمحافظة استنادا لتعليمات تنفيذ
العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2008وشروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية
والكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بقسميها األول والثاني فعلى الشركات
واملقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة دائرة
العقود في احملافظة لغرض شراء مستندات املناقصة اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/12ويكون آخر موعد لقبول العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا من
يوم األربعاء املوافق  2013/3/27في مقر الدائرة الكائن ضمن مبنى احملافظة وفقا
للشروط املبينة أدناه:
 -1تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات على شكل خطاب ضمان نافذا ً ملدة
ال تقل عن ( )90يوم او صك مصدق او كفالة مصرفية ضامنة او سندات القرض
الصادرة من احلكومة العراقية بنسبة ( )%1واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان
تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق.
-2تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )60يوما ً اعتبارا من تاريخ
غلق املناقصة.
 -3ثمن مستندات املناقصة غير قابل للرد.
-4املوقع االلكتروني حملافظة املثنى /مركز نظم املعلومات www.muthana-gov.
com
-5يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

عودة ع�صر الربامكة

"�أنا ل�ست ذاهب ًا اىل اي مكان ،والق�صد
من "قادمون اىل بغداد" ،هو الت�صاقنا
ب��ال�ع��راق ،وع��دم تفريطنا ب��وح��دت��ه ،او
كما يروج البع�ض اننا نطالب باالقليم"،
و�ضغط على كلماته وهو يقول "كما �أننا
ل�سنا طائفيني ،ول�سنا فقاعة" ،وكان
ي�شري بذلك اىل ت�صريح �سابق لرئي�س
ال���وزراء و��ص��ف فيه ال�ت�ظ��اه��رات ب�أنها
جمرد فقاعة.
وبدا مهند �شديد الت�أثر ،مبظاهرة خرجت
قبل ثالثة ايام يف مدينة املو�صل ،تقدمها
مدير زراعة نينوى مهنا التك ،وعدد �آخر
من موظفيه ،طالبوا فيها بعودة وزير
ال��زراع��ة عز الدين ال��دول��ة اىل وزارت��ه،
حلاجة الزراعة يف البالد اىل وجوده.
ولفت اىل ان��ه ي�شعر باخلجل م��ن ذلك،
لأنه واثق من �أن التظاهرة جاءت ب�إيعاز
من الوزير ذاته ،و�أنه يريد بهذه الطريقة
ان يعود اىل كر�سيه ،نادما على تركه،
وك��ان يفرت�ض ب��ال��وزي��ر ،وال�ك�لام ملهند
"�أن يقتدي بوزير املالية رافع العي�ساوي
وه��و م��ن نف�س ق��ائ�م�ت��ه ،ت��رك ال���وزارة
للمالكي ،والتحق باملتظاهرين".
كان مهند يعد �أ�سماء املتظاهرين الذين
اعتقلوا و�أط�ل��ق �سراحهم تباع ًا ،حلظة
�أن توقف على م�سافة قريبة من الباب
اخل ��ارج ��ي ،وك ��ان ه �ن��اك �أرب �ع��ة �شبان
من املتظاهرين يفت�شون الداخلني اىل
ال�ساحة ،بعد تفتي�ش �أويل يخ�ضعون له
من قبل عنا�صر ال�شرطة االحتادية خارج
ال�ساحة.
نوه عن ذلك بالقول "هم ال يثقون بنا"،
و�أ� �ش��ار بوجهه اىل �سيارة همر زرقاء
وبي�ضاء يف ال�شارع املقابل "نحن �أي�ض ًا
ال نثق مبا ميكن ان يد�س بيننا من �أجل
ت�شويه �صورتنا �أمام النا�س".
كانت عنا�صر من ال�شرطة االحتادية تقف
يف ت�أهب يف اخلارج ،حلظتها ،كان مهند
ق��د ودع �ن��ي للتو ،ويبتعد �صوته وهو
يعود اىل ح�شد و�سط ال�ساحة�" :سنظل
يف هذا املكان حتى نح�صل على حقوقنا
كاملة".

(قادمون يا بغداد) ،عبارة خطت
بحروف �سوداء كبرية ،على
ع�صابة لفها مهند طاهر على
ر�أ�سه ،و�صوت هتافه ميتزج مع
هتاف مئات �آخرين احت�شدوا
يف �ساحة الأحرار "ال�شعب يريد
�إ�سقاط احلكومة".
هكذا وجد مهند نف�سه طوال
�سبعني يوم ًا م�ضت ،وهو عمر
االعت�صامات والتظاهرات يف
نينوى ،ويفاخر ب�أنه ظهر يف
ن�شرات الأخبار �أربع جمع
متتالية ،وهو مي�سك طرف علم
عراقي كبري ،خلف ملقي اخلطب
والكلمات احلما�سية ،و�أنه عرب
عن وجهة نظره لقناة ف�ضائية
تبث يف نينوى ،و�أ�صبح م�شهوراً يف
اثر ذلك يف منطقة �سكناه يف حي
املن�صور جنوبي املو�صل.

�أنهم يراقبوننا وي�صوروننا وي�سجلون
�أ�سماءنا ،واعتقلوا ع��دد ًا منا ،و�أخرهم
امل �ت �ح��دث با�سمنا د� �.س��امل اجل �ب��وري.
ه��د�أت الأ� �ص��وات ،فيما ي�شبه ا�سرتاحة
متظاهرين ،طقطق مهند بوالعة ف�شلت
يف �إ� �ش �ع��ال ��س�ي�ك��ارت��ه ،ث��م تلفت وق��ال
هام�س ًا "العديد من ال�سيا�سيني يحاولون
ا�ستمالتنا لأغرا�ض انتخابية ،نحن ندرك
ه ��ذا ،ورف�ضنا ا��س�ت�لام مبالغ حاولوا
اي�صالها �إلينا" .ثم هز ر�أ�سه موا�ص ًال "مع
ذلك هنالك من يتهمنا باننا نتلقى �أموا ًال من
املحافظ او �سواه" .و�أ�ضاف ب�شيء من
الغ�ضب "�إنهم يكذبون ،البع�ض يحاول
ت�شويه ��ص��ورت�ن��ا ،و�آخ� ��رون �شراءنا،
ونحن رف�ضنا ا�ستقبال اي م�س�ؤول منذ
ال�ب��داي��ة� ،إال �إذا ك��ان م�ستقي ًال ،وي�أتي
ليقف هنا و�سط ال�ساحة ك�أي متظاهر او
معت�صم ،دون �أي متييز".
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متظاهرو املو�صل يوا�صلون احتجاجاتهم �ضد �سيا�سة رئي�س الوزراء املالكي
وم��ع ع��ودة الهتاف اىل ال�ساحة ،رفع يف رواي���ة مل ت�ق��ع �إال يف اخل �ي��ال على
مهند �صوته "موقفنا هذا� ،أكرب دليل على حد و�صفه .ولفت مهند �إىل ان الغالبية
عدم م�س�ؤوليتنا عن حوادث االغتياالت العظمى م��ن املتظاهرين واملعت�صمني
والتهديد واالب �ت��زاز ال��ذي جت��ري هذه ال��ذي��ن ي ��أت��ون بانتظام اىل ال�ساحة او
االي� ��ام يف م��دي �ن��ة امل��و� �ص��ل ،بوا�سطة يبيتون فيها ،لديهم �أقارب معتقلون� ،أو
جمرمني وقتلة ،يقولون انهم ميثلوننا" .معتقالت ،او اعتقلوا هم �شخ�صي ًا ذات
ف�ت��ح ذراع �ي��ه ن�ح��و امل�ت�ظ��اه��ري��ن "نحن مرة� ،أو جمتثون� ،أو عاطلون عن العمل،
م�ساملون ،ومطالبنا م�شروعة ،ونحن ثم ابت�سم وهو ينجح �أخ�يرا يف �إ�شعال
هنا للدفاع عن مواطني نينوى والعراق �سيكارته "�أنا واحد من العاطلني".
ب��أ��س��ره ،ونرف�ض �أي اع �ت��داء يقع على
وذك ��ر مهند ان �آالف ��ا م��ن املتعاطفني،
�أي ك��ان�� ،س��واء م��واط��ن او �شرطي �أو وال��ذي��ن ي���ش�ع��رون بالظلم احلكومي،
جندي".
ين�ضمون اىل التظاهرات ،وان ال�شعارات
مهند احلا�صل على �شهادة البكالوريو�س التي تطلق فيها� ،أو التي ترفع خاللها
من كلية االدارة واالقت�صاد يف جامعة ب�لاف�ت��ات ،يتم االت �ف��اق عليها ب�ين قادة
املو�صل بتقدير جيد عام  ،2005عاطل املتظاهرين ،و�أو� �ض��ح �أن�ه��م مواطنون
عن العمل ،ولديه �شقيق معتقل منذ نحو ع��ادي��ون ،ولي�ست لديهم �أي عالقة ب�أية
عامني ،بتهمة ق��ال �أنها من وح��ي خيال جهة� ،أو تنظيم �سيا�سية �أو �سواه.
خمرب �سري ،ال�صق به امل��ادة � 4إرهاب ،وفيما يخ�ص ال�شعار على جبينه قال مهند

جندة امللهوف :عبادة� .إغاثة املحتاج� ،إطعام اجلائع :واجب
�شرعي و�صدقة� .إنقاذ غريق� ،:شهامة.
تلك و�أمثالها من مكارم الأخالق مطلوبة وحمبذة ،ولكن ب�شروط
�صارمة ،حازمة ،اولها وجوب حفظ نف�س املنقذ ،املغيث،ال�شهم
من هالك حمدق حمقق ،وعدم تعري�ض حياته للخطر قبل مد يد
العون للآخرين!.
قبيل حلظات التهي�ؤ لإقالع الطائرة ،ينت�صب �شخ�ص يف مقدمة
(كابينة) امل�سافرين لتو�ضيح بع�ض تعاليم ال�سالمة:.
�أوال ::عند �إحتدام اخلطر �أثناء الرحلة ،او ح��دوث �أزم��ة ما،
حاول �أن تنقذ نف�سك بالدرجة الأوىل قبل التفكري ب�إنقاذ غريك،
حتى لو كان هذا الغري �إبنك �أو �أمك او حبيبتك ......يبدو الطلب
لأول وهلة �أنانيا ،لكن تربيره معقول ومنطقي وحكيم ..كيف؟؟
لأنك �إن �سلمت �إ�ستطعت �إنقاذ غريك املهدد� .أما �إذا تهاويت �أنت،
ف�ستفقد حياتك ،ومن ثم ال تفلح لنجدة �أحد...
بقية التعليمات لي�ست يف معر�ض ال�شرح مل��ا تنطوي عليه
ه��ذه احللقة م��ن م�ط��ال��ب ،،ففي خ�ضم م��ا ي �ت��وارد م��ن �أخبار:
وا�شنطون تخطط لإقناع احلكومة العراقية متويل �إعادة �إعمار
�سوريا مببلغ �أويل قدره ()13مليون دوالر ،وقد ابدى العراق
�إ�ستعداده لدفع هذا احلجم من التمويل� ،سيما �أزاء التطمينات
ل�ضمان �سالمة املراقد املقد�سة يف �سوريا ويف مقدمتها مرقد
ال�سيدة زينب.
اللهم �إجعل اخلرب �أعاله مفربكا مد�سو�سا ،اللهم و�إجعل رديفه
اخلرب املتواتر الآخر عن التربع لليابان بع�شرة ماليني دوالر،
و�ضعفها ل�ل��أردن ،و�ضعفها مل�صر� ،شائعات مغر�ضة �صاغها
عميل ،او ح��اق��د ،لت�أجيج ال�شعور بالغنب والظلم وال�ضنك
والإ�ستالب يف ح�شا�شة العراقي املظلوم ،املغبون احلقوق،
امل�ستلب الإرادة
لدفعه ق�سرا جربا ليمتع�ض ،ويتذمر ،ويثور.
لي�س العراقي الطيب �ضد م�ساعدة الغري� ،سيما الأردن و�سوريا
التي لها على العراقيني(الغالبة) اليد العليا ،فقد �آوتهم حني
عز عليهم امل ��أوى يف بلدهم ،ووزع��ت عليهم – عرب م�ؤ�س�سات
الإغاثة الإن�سا نية الدولية – ما وقاهم من ذل الت�سول او املوت
جوعا،ووقت الكثريين منهم من املالحقة والقتل والتنكيل،
لكن العراقيني اليوم لي�سوا يف معر�ض التربع لأحد ،وقد قيل
(ال حتل ال�صدقة و�أهل البيت جياع ع��راة) مهددين بحيواتهم
و�أرزاقهم وغب�ش م�ستقبلهم،
العراقيون – عامة العراقيني –الذين يعي�شون حتت خط الفقر
اوىل ب�ثروات ب�لاده��م ،وك��ل دره��م يتربع به الربامكة اجلدد
للأغيار _ ،مهما كانت الذرائع _ قبل �إكتفاء العراقيني من رغد
العي�ش ومتطلباته وو�سائله ،،حرام ،حرام ،حرام.

جمهورية العراق  /حمافظة املثنى
دائرة العقود احلكومية  -ق�سم التعاقدات

مناقصة رقـــم ( / )12إعــــــالن للمــرة الثانية
 -6يحدد احلد األعلى للغرامات التأخيرية من اجلهة املتعاقدة بنسبة ( )%10عشرة
من املئة من مبلغ العقد ،وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة التأخيرية ()%25
خمسة وعشرين من املئة من (مدة العقد مضاف اليها أي مدد إضافية ممنوحة) يتم
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باإلسراع باجناز العقد.
 -7تطبق املعادلة التالية عند احتساب الغرامات التأخيرية:
مبلغ العقد /مدة العقد × ( = )%10الغرامة لليوم الواحد
 -8حتدد نسبة التحميالت اإلدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل شخص آخر
بتنفيذ أي من التزامات املقاول او املتعاقد بنسبة ( )%20عشرين من املئة من الكلفة
الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.
 -9تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
عماله
 -10يلتزم الطرف الثاني -املنفذ للعقد -بأن يشغل ما ال يقل عن  %50من ّ
وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات
إال في حالة اعتذار املركز عن توفير األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي
مباشر وخالل مدة  30يوما ً من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -11االلتزام بالتعليمات املقدمة الى مقدمي العطاءات املرافقة الى مستندات
املناقصة.

إبراهيم سلمان الميالي
محافظ المثنى
2013/3/

مناق�صة رقم (� / )12إعالن للمرة الثانية
م�شروع مديرية توزيع كهرباء املثنى
ت

رقم
املناق�صة

1

()12

ا�سم امل�شروع

تأهيل مغذي
الصياغ/
السماوة

التبويب
املادة

النوع

ت.نوع

ت�سل�سل

07

015

002

023

الدرجة
واالخت�صا�ص
كحد �أدنى

/10كهربائية
وميكانيكية

الكلفة التخمينية
للم�شروع/دينار

84،870،000

�سعر
الك�شف/
دينار

50،000

مبلغ
الت�أمينات/
دينار

 %1من مبلغ
العطاء

* وصف موجز للمشروع :املشروع عبارة عن تأهيل مغذي  11كي في من محطة
شمال السماوة الثانوية املار في منطقة الصياغ في السماوة عن طريق جتهيز
وفحص ونصب أعمدة ضغط عالي مدورة ومشبكة طول  11متر وأسالك أملنيوم
120ملم 2وأعمدة ضغط واطئ مدورة ومشبكة طول  9متر وأسالك وقابلو ّ
معلق
ضغط واطئ 16+70+120×3ملم 2وكل ما يتطلبه العمل وحسب مواصفات وزارة
الكهرباء العراقية.

جمل�س النواب العراقي

إعــــــالن رغبــــة

يعلن ديوان مجلس النواب /الدائرة اإلعالمية عن حاجتها الى مترجم من ذوي اخلبرة واالختصاص
في مجال الترجمة اللغوية العربية الى اللغة االنكليزية وبالعكس ،ال تقل خبرته وممارسته
عن خمس سنوات عمل وذلك لترجمة نشاطات مجلس النواب على املوقع االلكتروني الرسمي
للمجلس ،فعلى من تتوفر فيه الشروط القانونية تقدمي مستمسكاته االصولية عبر البريد
االلكتروني للدائرة القانونية للمجلس ( )legal.directorate@parliament.iqفي موعد أقصاه
نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املوافق .2013/3/25
وملزيد من املعلومات االتصال على الهاتف ( )07704449124اثناء الدوام الرسمي ،ويتحمل من
يجري التعاقد معه اجور النشر و االعالن.

201372743
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 إﻋﻼن ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ/ (٥١) ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ رﻗﻢ

    
    
      
    
    


    
 "   



 
     

      


 
   





 إﻋﻼن ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ/ (١٠) ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ رﻗﻢ

٣٥٦ :ﺍﻟﻌﺪﺩ
٢٠١٣/٣/٥:ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

٣٥٨ :ﺍﻟﻌﺪﺩ
٢٠١٣/٣/٥:ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺗﻌﻠﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺜﻨﻰ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﻭﺍﳋﺎﺹ ﲟﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺜﻨﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ٢٠٠٨ ( ﻟﺴﻨﺔ١) ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺭﻗﻢ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ٢٠١٣/٣/١٣ ﻟﻐﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ
: ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ٢٠١٣/٣/٣١ ﻋﺸﺮﺓ ﻇﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ
( ﻳﻮﻡ ﺍﻭ ﺻﻚ ﻣﺼﺪﻕ ﺍﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ٩٠)  ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍﹰ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ-١
( ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺓ٪١) ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﺍﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
.( ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻏﻠﻖ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ٦٠) ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﳌﺪﺓ-٢
. ﺛﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﺩ-٣
www.muthana-gov.com  ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ/ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺜﻨﻰ-٤
.ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻵﺧﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ-٥
 ﻭﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺬﺍ،( ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻘﺪ٪١٠)  ﻳﺤﺪﺩ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ-٦
( ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ )ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺪﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﳑﻨﻮﺣﺔ( ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ٪٢٥) ﺍﳊﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ
.ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺪ
: ﺗﻄﺒﻖ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ-٧
( = ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ٪١٠) ×  ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ/ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻘﺪ
 ﲢﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ-٨
.( ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ٪٢٠) ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭﻃﺄ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ-٩
 ﻣﻦ ﻋﻤﹼ ﺎﻟﻪ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ٪٥٠  ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ- ﺍﳌﻨﻔﺬ ﻟﻠﻌﻘﺪ- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ-١٠
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺑﻜﺘﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺧﻼﻝ
. ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻠﻄﻠﺐ٣٠ ﻣﺪﺓ
. ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ-١١

ﺗﻌﻠﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺜﻨﻰ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﻭﺍﳋﺎﺹ
( ﻟﺴﻨﺔ١) ﲟﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺎﺀ ﺍﳌﺜﻨﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺭﻗﻢ
 ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ٢٠٠٨
ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
 ﻓﻲ٢٠١٣/٣/٢٨  ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻇﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ٢٠١٣/٣/١٢ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ
:ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ
( ﻳﻮﻡ ﺍﻭ ﺻﻚ ﻣﺼﺪﻕ ﺍﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ٩٠)  ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﹰ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ-١
( ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ٪١) ﺿﺎﻣﻨﺔ ﺍﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
.( ﻳﻮﻣﺎ ﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻏﻠﻖ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ٦٠) ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﳌﺪﺓ-٢
. ﺛﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮﺩ-٣
www.muthana-gov.com  ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ/ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺜﻨﻰ-٤
.ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻵﺧﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ-٥
 ﻭﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﻭﺑﻌﺪ،( ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻘﺪ٪١٠)  ﻳﺤﺪﺩ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ-٦
( ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ )ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺪﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﳑﻨﻮﺣﺔ( ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ٪٢٥) ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ
.ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺪ
: ﺗﻄﺒﻖ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ-٧
( = ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ٪١٠) ×  ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ/ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻘﺪ
(٪٢٠)  ﲢﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ-٨
.ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭﻃﺄ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ-٩
ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ
 ﻣﻦ ﹼ٪٥٠  ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ- ﺍﳌﻨﻔﺬ ﻟﻠﻌﻘﺪ- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ-١٠
٣٠ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺑﻜﺘﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ
.ﻳﻮﻣﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻟﻠﻄﻠﺐ
. ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺔ-١١

51


10


إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﻴﺎﻟﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺜﻨﻰ
٢٠١٣/٣/




 ﻣﻦ٪١
ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ





٥٠،٠٠٠




٢٠٨،٨٩٥،٠٠٠





١٠/ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔ




٠١٥



٠٠٣



٠١٥



٠٦



ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﻗﺮﺏ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﺠﻤﻟﺪ/ﺍﻟﻀﺦ




(٥١)



١

 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﳌﺮﻭﺭﻱ ﻭﺿﻴﻖ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ:* ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﻮﺟﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﺟﺴﺮ ﺍﺠﻤﻟﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﻭﺍﳉﺴﺮ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﺳ ﹼﺪﺍﺩ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﳊﺠﺰ ﺍﳌﻴﺎﻩ )ﻗﺴﻴﺴﺔ( ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
ﹼ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ،ﻭﻣﺤﺠﺮ ﺣﺪﻳﺪﻱ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺓ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﺮ ﻭﻋﻤﻞ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﹼ
.ﺷﻌﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺪ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﳌﺒﻠﻂ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﻴﺎﻟﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺜﻨﻰ
٢٠١٣/٣/




 ﻣﻦ٪١
ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ





٥٠،٠٠٠




١١٤،٣٠٠،٠٠٠





١٠/ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔ




٠٩٨



٠٠١



٠١٥



٠٩



ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺠﻤﹼ ﻌﻲ
ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
/ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻳﲔ
ﺍﻟﻮﺭﻛﺎﺀ






١
(١٠)

 ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﻝ ﺩﺧﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻳﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺭﻛﺎﺀ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ:* ﻭﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ
 ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﻭﺃﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ٤/ ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺳﺤﺐ ﻋﺪﺩ٤/ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻀﺨﺎﺕ ﻋﺪﺩ
ﻁ ﻟﻐﺮﺽ.ﻡ١٢٠٠  ﻣﻠﻢ ﺑﻜﻤﻴﺔ١١٠ ﻁ ﻭﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ ﻗﻄﺮ.ﻡ٧٠٠  ﻣﻠﻢ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻜﻤﻴﺔ١٦٠ ﻣﻊ ﻣﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻄﺮ
.ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﺃﻋﻼﻩ
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راي

العدد ( )2743ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س (� )7آذار 2013

ال������ع������راق������ي������ون و������ص�����ن�����اع�����ة الأزم������������ة
"حتليــــــــــــل �سيــــــكوبــــولتـــــــك"
�أ.د.قا�سم ح�سين �صالح

تنفرد حياة العراقيني عن باقي ال�شعوب
ب�أنها كانت يف العقود الثالثة الأخ�يرة
�أ���ش��ب��ه ب���أرج��وح��ة ت��ت���أرج��ح ب�ي�ن�:أزم���ة..
ان����ف����راج�،أزم����ة ..ان����ف����راج...جن����م عنها
تق ّلب يف امل���زاج وع��دم ا�ستقرار نف�سي.
والأزم��ة،ب��ح�����س��ب قامو�س وب�سرت،فرتة
حرجة وحالة غري  م�ستقرة تخلق التوتر
يف نفو�س النا�س،ومتثل تهديدا ل�صانع
ال��ق��رار و�إره��اق��ا وج��ه��دا نف�سيا لت�أثريها
ال�سلبي على القدرات واملهارات الذهنية.
وامل�شكلة لي�ست يف ح���دوث الأزم����ة بل
يف كيفية �إدارت��ه��ا.وامل��ه��ت��م بعلم النف�س
ال�سيا�سي ي��رى �أن الأزم���ات احل��ادة التي
انفرد بها العراق �صاغت العقل ال�سيا�سي
العراقي بطريقة برجمت عملياته املعرفية
ع��ل��ى ت�����ص�� ّل��ب وج��م��ود ف��ك��ري يفتقر �إىل
املرونة والقدرة على �إيجاد البدائل،ف�ضال
ع��ن �أن��ه��ا عملت �سيكولوجيا على زيادة
ارت���ب���اط ال��ق��ائ��د ال�����س��ي��ا���س��ي بجماعته
وزيادة ميله ال�ستعمال القوة �ضد الآخر.
  وه��ن��ال��ك �أك��ث�ر م���ن ق�����ض��ي��ة داخ��ل��ي��ة يف
الأزم����ة ال�سيا�سية ال��ع��راق��ي��ة :ال�شراكة
احلكومية ،النفط والغاز ،املادة  140من
الد�ستور ،اتفاقية �أرب��ي��ل ،الف�ساد املايل
والإداري ،مثلث العالقة ب�ين  حكومات
ال���ع���راق وت��رك��ي��ا والإق���ل���ي���م ،املنا�صب
احل��ك��وم��ي��ة ال���������ش����اغ����رة،و�أخ��ي�را �أزم����ة
التعامل م��ع ت��ظ��اه��رات الأن��ب��ار ونينوى
و���س��ام��راء...امل��ط��ال��ب��ة بحقوق م�شروعة
امل��ل��غ��وم��ة ب��ق��وى ت��ري��د ال�����ش�� ّر للعراق.
وهنالك عوامل خارجية �صانعة للأزمة
�أو تذكيها تتمثل يف امل��ح��اور الإقليمية.
فالعالقة مت�أزمة بني ال��ع��راق وتركيا،ثم
ق��ط��ر ،ف�����ض�لا  ع���ن ث�لاث��ة م��ل��ف��ات خطرية
م��ع �إي�����ران :احل��ق��ول النفطية امل�شرتكة
«جم���ن���ون� ،أب����و غ����رب ،ال��ف��ك��ة ،ب��زرك��ان،
و�شح
ن��ف��ط خ���ان���ة» وت��ر���س��ي��م احل������دود،
ّ
امل��ي��اه بتحويل معظم رواف���د دج��ل��ة �إىل
�أرا�ضيها،واخلراب الأ�سود يف �سوريا..
وما حدث على احل��دود الغربية من حرب
ب�ين ث�لاث��ة ج��ي��و���ش! ب��داي��ة �آذار .2013
وم���ا يجعل الأزم�����ات م�ستع�صية ،عدم
وج���ود �آل��ي��ات حل�� ّل��ه��ا .فمجل�س ال���وزراء
يفتقر �إىل نظام داخلي وا�ضح يحدد �أداء
ال�سلطة التنفيذية ،وي�ضبط عمل احلكومة.
والتقاطعات والت�ضاربات يف ال�صالحيات
داخ��ل احلكومة ذاتها ،وبينها والربملان،
ت��ع�� ّد �أح���د �أه���م �أ���س��ب��اب ع��دم التوافقات.
ووج������ود م�����واد يف ال���د����س���ت���ور ي�صفها
قانونيون ب���أن��ه��ا «ح�� ّم��ال��ة �أوج����ه» ،بينها
منح رئي�س ال��وزراء �صالحيات يف غياب
قوانني ت�ضبط تلك ال�صالحيات و�أخرى
كبرية متكّنه من االنفراد بال�سلطة ،ف�ضال
عن وجود اجتاه يدعو �إىل تركيز ال�سلطة
يف احلكومة االحتادية ،و�آخ��ر يدعو �إىل
منح املحافظات والأقاليم ا�ستقاللية تعطي

�صالحيات وا�سعة حلكومات املحافظات.
 �إن هذا الك ّم املعقد من الق�ضايا ال�شائكة
وامل��ت�����ش��اب��ك��ة ي��ف�����ض��ي �إىل ث�ل�اث حقائق
�سيكولوجية :خلق ت�شو�ش  فكري لدى
متخذ القرار ي�ضطره �إىل الرتكيز فقط على
الق�ضايا التي فيها خطر عليه ،وتعميق روح
ال�شك يف الآخ��ر بني الفرقاء يف بارانويا
�سيا�سية ،وتقوية االنتماءات والوالءات
ل�ل�أح��زاب والع�شائر ودول خارجية على
ح�ساب االنتماء للمواطنة والوالء للوطن.
ه��ذه احل��ق��ائ��ق ال�سيكولوجية ال  ينفرد
بها ال�سيا�سيون العراقيون ،بل تنطبق
ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ب�����ش��ري��ة .مب��ع��ن��ى �أن
�أي ���س��ي��ا���س��ي يف واق����ع ف��و���ض��ى فكرية
و�سيا�سية كهذه �سيعي�ش  اخل�برة ذاتها،
واالختالف يكون يف طريقة التعامل معها.
وللأ�سف ف�إن �سيكولوجيا الأزمة حتكّمت
بال�سيا�سيني العراقيني �أك�ثر من قدرتهم
على التحكّم بها ،ول��ك �أن ت��رى كيف فعل
دافع االنفعال بهم �إىل �إطالق الت�صريحات
املتناق�ضة عرب و�سائل الإعالم ،وتركيزهم
ع��ل��ى م�����س��ائ��ل اخل�لاف،وا���س��ت��خ��دام��ه��م
�آلية «الإ���س��ق��اط» بتنزيه النف�س والتمتع
بالنوايا ال�صادقة ،وحتميل الطرف الآخر
ك ّ��ل اخلطايا ،واخل��ط��اب��ات املت�ضادة بني
وطنية خمل�صة وطائفية حتري�ضية،مع
�أن��ه��م جميعا �شركاء يف �صنع م��ا ح�صل
للنا�س من فواجع وما ح�صل للوطن من
خراب.وهذا يف�ضي ،بحتمية �سيكولوجية
�أخ�������رى� ،إىل �أن ال��ت��ف��ك�ير ي��ع��ت��اد على
ا�ستح�ضار اخل�لاف��ات مب��ا ي��زي��د امل�سافة
التفاهمية بعدا،وبرجمة العقل على �آلية
«العناد الع�صابي» بالإ�صرار على البقاء
باملواقف ،فيما يتطلب ّ
حل الأزم��ة مرونة
التح ّرك التي مل حت�صل مع �أنها �أخذت �أكرث 
من وقتها ،لأن ال�سيا�سي من هذا النوع ال 
يتزحزح عن مواقفه �إال حني يتهدده خطر
يطيحه ،فيما ال�سيا�سيون العراقيون
�أمنوه..فال�شعب ج ّرب حظه يف تظاهرات
�شباط وا�ستكان ،والظهر م�سنود �إىل �أكرب
قوة يف العامل،ما جعل الرئا�سات الثالث
تعي�ش حالة بذخ وترف خرايف مع �أن ربع
ال�شعب يعي�ش  حتت خط الفقر..وهنالك
تقارير ت�ستند �إىل جريدة الوقائع العراقية
ي�ستنتج منها �أن م��ا ي��ت��ق��ا���ض��اه خم�سة
�أ�شخا�ص من هذه الرئا�سات يف �سنة يكفي
لإعمار مدينة احللة لتكون بابل احل�ضارة!   
وث��م��ة ح��ال��ة خ��ط�يرة ه��ي ظ��ه��ور «الالعب
ال��وح��ي��د» يف ف��رق��اء العملية ال�سيا�سية.
وم�شكلة ال�لاع��ب الوحيد �أن��ه يجمع ّ
كل
خيوط «اللعبة» بيده ،ويركّز وفريقه على
م�سائل االخ��ت�لاف م��ع ال��ف��رق��اء ،ويغ ّلب
م�صلحة فريقه على م�صالح الوطن ،و�أن
�سيكولوجية ال�سلطة يف ال��ع��راق ع ّلمت
املحيطني ب��ال�لاع��ب ال��وح��ي��د �أن يقولوا
ل��ه م��ا يحب �أن ي�سمعه!..ف�ضال ع��ن �أن
الكتل املتنفذة يف احلكومة اعتمدت على
�أهل الثقة و�أه��ل الطاعة ولي�س على �أهل
اخلربة و�أهل الكفاءة،وه�ؤالء يتوزعون
ب��ي�ن  م����ن "ي�ست�أن�س" ع���ل���ى دمي���وم���ة
الأزم�����ة وب�ي�ن م���ن ت�����ض��ط��ره ال��ط��اع��ة �أن

يكبت �أي��ة فكرة ت�سهم يف تخفيف �أزمة.
 �إن ال�سيا�سة وال�صراع يف متالزمة �أزلية
لأنها متعلقة بتناف�س على �سلطة وثروة
واع��ت��ب��ار اج��ت��م��اع��ي وغ��ال��ب وم��غ��ل��وب.
وامل�����ش��ك��ل��ة ل��ي�����س��ت يف ال�������ص���راع ب���ل يف
�أ���س��ال��ي��ب ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه .ف��م��ن مفاهيمنا
اخلاطئة التي �صنعتها الأزم���ات �أن��ن��ا ما
�أن ن�سمع كلمة (ال�����ص��راع) ف����إن ذهننا
يبادر ال�ستح�ضار �صور العراك والعنف
واخل�����ص��وم��ة ال���دائ���م���ة..م���ع �أن����ه ي����ؤدي
�أحيانا �إىل حالة �إيجابية .غري �أن تاريخنا
ال�سيا�سي ال��ذي كتبته احل��روب والعنف
االجتماعي � ،صاغ تفكرينا بطريقة �صرنا
نفهم فيها ال�صراع على �أن��ه حالة بني �أن
تكون �أو ال تكون..بني �أن تبقى �أو تفنى!.
و����س���واء ك����ان ال�������ص���راع �سيا�سيا" �أو
اقت�صاديا" �أو اجتماعيا" ف�إن ح ّله يتوقف
على طبيعة �إدراكنا له ،الناجمة عن نوعية
منظورنا الفكري ون�ضجنا ال�سيا�سي.

دول���������������������ة ط������ائ������ف������ي������ة
يعقوب يو�سف جرب
تربز الدولة الطائفية عندما يتع�صب
املواطنون لطوائفهم منطلقني من مبد�أ
عدم الثقة مبواطني الطوائف املغايرة ،
كما تتعزز الطائفية من خالل ديناميكية
ال���دول���ة وط��ري��ق��ة ت��ع��اط��ي �سا�ستها
م��ع �ش�ؤونها الداخلية واخل��ارج��ي��ة ،
الطائفية من �أب�شع الظواهر ال�سيا�سية
ال��ت��ي  ت�برز  يف بع�ض ال��ب��ل��دان  ،ففي
العراق مل تكن الطائفية وليدة اليوم
�أو بعد التا�سع من ني�سان عام   2003
 ،ب��ل ه��ي ق��دمي��ة اجل���ذور وال��ن�����ش��وء ،
وقد جت ّلت الطائفية يف منطني ،الأول
النمط الديني املذهبي والنمط الثاين
هو النمط  املناطقي ،لكن كيف ن�ش�أت
الطائفية �سيا�سي ًا وكيف من��ت خالل
العقود املا�ضية ؟
يرى الباحث عبد الله خليفة �أن وقوع
العامل العربي حتت االحتالل العثماين
ع��ام  ،1535ك��ان ل��ه الأث���ر الكبري يف
ن�شوء وازدي���اد احل�س الطائفي .فقد
ك��ان��ت ال��ب�لاد ذات ت�شكيل اجتماعي
خمتلف الأع��راق من الأت��راك والأرمن
واليهود والفر�س وغ�يره��م ،كما كان
فيها امل�سلمون وامل�سيحيون وعبدة
ال��ن��ار وم��ظ��اه��ر الطبيعة وامل�لاح��دة.
فالدولة العثمانية كانت تعلم بوجود
احللم العربي يف اخلال�ص  من النري 
الأج��ن��ب��ي وحتقيق ال��وح��دة العربية،
فكان ال�سبيل الوحيد للمحافظة على
م�ستعمراتها حتت الطربو�ش العثماين
الأحمر هو �إثارة النعرات الطائفية يف

كل مكان .
ن�ستنتج من ه��ذه ال��ر�ؤي��ة املو�ضوعية
�أن الطائفية كظاهرة �سيا�سية ن�ش�أت
وترعرعت ومنت ا�ستجابة لطموحات
ال�سيا�سيني الذين يعتلون عر�ش الدولة
وال�سلطة  ،وال  ميكن اعتبار ن�ش�أتها
مرتبط ًا ب�أ�سباب اجتماعية  ،فهي وفق
املقيا�س االجتماعي ال  ت�شكل خطر ًا
لأن��ه��ا ب��ن��اء اجتماعي طبيعي  ،لكنها
عندما تتحول �إىل �أداة �سيا�سية ف�إنها
ت�شكل خ��ط��ر ًا ك��ب�ير ًا لي�س ف��ق��ط على
ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها بل ميتد اخلطر
�إىل ال��ب��ن��اء االج��ت��م��اع��ي  ،ففي بع�ض 
البلدان املبتالة بالطائفية ال�سيا�سية
جن���ده���ا ����س���ب���ب��� ًا ل���ن�������ش���وب احل�����روب
الأه��ل��ي��ة وع���دم اال���س��ت��ق��رار ال�سيا�سي
واالجتماعي �أي�ض ًا  ،وه��ذا ما   نلم�سه
يف بع�ض  البلدان الإفريقية � ،أم��ا يف
العراق وكذلك �سوريا والبحرين ف�إن
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ت�شكل حمور
ان��دالع النزاعات واالح�تراب الطائفي
املدعوم من قبل قوى خارجية �،إ�ضافة
�إىل مباركة بع�ض ال�سيا�سيني املحليني
لها ،وه�ؤالء جزء ال يتجز�أ من املخطط
اخلارجي ممن تقا�ضوا �أجورهم �سلف ًا
للعبث مبقدرات البالد وعرقلة بنائها
املدين .
تتبدى الطائفية ب�صور و�أ�شكال �شتى
،فمرة تظهر ب�صورة ر�أي ع��ام حمتج
ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ات ال���دول���ة حت��ت ذريعة
ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان  ،ومرة
زي الدميقراطية
ي��رت��دي ع�� ّراب��وه��ا   ّ
مطالبني ب�إن�صاف املواطنني واحرتام
ح��ق��وق��ه��م  ،ف��ه��ي وف���ق ه���ذا النموذج

جمرد �شماعة يعلق عليها الو�صوليون
ال�سيا�سيون مربراتهم .
امل�ستغرب �أن الطائفية اليوم يف العراق
ت�ستمد قوتها لي�س فقط من الر�أي العام
بل من نف�س �سلطة الدولة ،فهي التي
ت��غ��ذي��ه��ا وحت���ر����ص ع��ل��ى من��وه��ا ،يف
نف�س الوقت يندد بع�ض  رموز الدولة
وي��ح��ت��ج��ون عليها م��ط��ال��ب�ين  باقتالع
جذورها � ،إنها مهزلة ومفارقة م�ضحكة
حافلة بالتناق�ض � ،ألي�س من العار على
بع�ض  ال�سيا�سيني م��ب��ارك��ة الطائفية
واالحتفاء بها لتحقيق م�آربهم لكنهم يف
نف�س الوقت يتظاهرون ب�أنهم �ضدها ؟
�أين حمل الدميقراطية كنموذج �سيا�سي
و�آل���ي���ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ح��دي��ث��ة ومتطورة
م��ن ال��ط��ائ��ف��ي��ة ؟ ال  مي��ك��ن اجل��م��ع بني
املتناق�ضني ب�سبب ال��ه��وة الفا�صلة
بينهما ،فالدميقراطية كنموذج لل�سلطة
والدولة تعني الرقي بالدولة واملواطن
وحتقيق �أ���س��م��ى درج���ة م��ن الرفاهية
والعدالة االجتماعية وال�سيا�سية � ،أما
الطائفية فهي تعني مت��زي��ق الن�سيج
االج��ت��م��اع��ي وال�����س��ي��ا���س��ي والق�ضاء
على طموحات املواطنني يف التطور
وال��ت��ق��دم يف امل��ج��االت كافة  ،ال ميكن
مبوجب الطائفية تنمية الدولة وحتقيق
ازده�����اره�����ا ،ب���ل مب���وج���ب معايريها
ت��ظ��ه��ر ظ���واه���ر ����ش���اذة  ،م��ن��ه��ا العنف
الطائفي،والتع�صب الطائفي ،واحلرب
الطائفية ،والثقافة الطائفية،وال�سلطة
والدولة الطائفية ،والأحزاب الطائفية
.ومي��ت��د الأم����ر لي�شمل ج��وه��ر العقد
االجتماعي ( الد�ستور ) ليكون ذا طابع
طائفي بغي�ض .

ف��ال��ط��رف ال����ذي ي��ت��ح��ك��م ب���ه م��ن��ظ��ور �أن
ال�صراع يعني وجوب التغلب على الآخر
واالنت�صار عليه ب�أية طريقة كانت ،يجربه
على �أن يتعامل مع الطرف الآخر ب�أ�سلوب
يف�سر �أقوال
ح��ذر وت�أويلي..مبعنى �أن��ه ّ
و�أفعال الطرف الآخر ب�أن فيها (�إنّ ) حتى لو
كانت بنوايا طيبة،فينجم عنه �إثارة م�شاعر
�سلبية يف�ضي تراكمها �إىل كره متبادل بني
�أط��راف ال�صراع..فيما املنظور ال�صحيح
ه��و �أن ال�����ص��راع مي��ك��ن �أن ي��ك��ون عامال
م�ساعدا وم�صدر طاقة مينحنا الفر�صة
لتعميق عالقاتنا ويجعل �أطرافه �أ�صدقاء
ال �أع��داء ومينح اجلميع املتعة والبهجة.
وال�����ش��ائ��ع ع��ن��دن��ا،ال���س��ي��م��ا يف حياتنا
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة�،أن��ن��ا ن�����س��اوي ب�ين  ال�صراع
والإحباط،الذي ميثل حالة نف�سية تنطوي
على تعبريات انفعالية �سلبية و�سلوكية
عدوانية  ،تن�ش�أ عند مواجهة هواج�س
تعيق حتديد الأهداف املن�شودة،الأمر الذي

جنم عنه (عندنا) �أن ّ
كل طرف �صار ينظر
�إىل ال��ط��رف الآخ���ر بو�صفه عقبة حتول
دون حتقيق م�صاحله..دون �أن ي��درك �أن
هذا يف�ضي نف�سيا �إىل �أن تتكاثف مظاهر
ال�سلوك العدواين م�صحوبة بزيادة ح ّدة
الإح�����س��ا���س ب��الإح��ب��اط ،تو�صله لنتيجة
كارثية هي (يقينه )�أن ال�صراع ي�ستلزم
جناح احد الطرفني و�إحلاق الأذى بالطرف
الآخر..وهذا �أحد �أهم �أ�سباب �أزماتنا التي
�ستبقى م�ستع�صية على ّ
حل عقالين ما مل
نغري �أ�ساليب تعاملنا اخلاطئة مع ال�صراع.
وم��ع ت��ع��دد م�ساعي �سيا�سيني خمل�صني
ووج������وه اج��ت��م��اع��ي��ة الح���ت���واء الأزم�����ة
ف�������إن اخل��ل�ا�����ص م����ن امل���ح���ن���ة احل��ال��ي��ة
ي�����س��ت��وج��ب ع��م��ل��ي��ت�ين  �سيكولوجيتني:
الأوىل�:أن يتخل�ص  الفرقاء من الربنويا
ال�سيا�سية التي تنتع�ش يف �أوقات الأزمات
بتغذية راجعة بني قائد �سيا�سي يذكيها
وجماهري تتحكم بها عقدة الث�أر اجلاهلي .

والثانية� :أن يغادر (�أنا) القادة ال�سيا�سيني
م��ف��ه��وم (ال���ب���ط���ل) ب��ال�����ص��ي��غ��ة امل�ش ّفرة
يف ال��ع��ق��ل اجل��م��ع��ي ال��ع��راق��ي( :الزعيم
الأوح���د)(،ال���ق���ائ���د ال�ضرورة)(،القائد
ال���رم���ز )...ال��ت��ي تف ّعل ح��اج��ة اجلماهري 
امل�أزومة �إىل (بطل) ت�صنع منه دكتاتورا!.
وم��ن عجائب الأم���ور �أن �أزم��ة حدثت يف
العراقعام1929نظمفيهااجلواهريقائال:
        (���س��ت��ب��ق��ى ط���وي�ل�ا  ه����ذه الأزم������ات   
�������ص���ر ع���م���ره���ا ال�������ص���دم���ات  
�إذا مل ت���ق ّ
�إذا مل ي���ن���ل���ه���ا م�������ص���ل���ح���ون ب���وا����س���ل  
ج���ـ���ـ���ري���ئ���ون يف م�����ا ي������ ّدع������ون ك���ف���اة
�أمل ت�����ر �أنّ ال�������ش���ع���ب ج ّ
������ل ح��ق��وق��ه   
ه������ي ال������ي������وم ل����ل����أف��������راد مم���ت���ل���ك���ات؟
وم�������ن ع����ج����ب �أنّ ال������ذي������ن ت���ك��� ّف���ل���وا   
ب�����إن����ق����اذ �أه����ل����ي����ه ه�����م ال�������ع���ث���رات!!).
يا�سالم..ما �أ�شبه الليلة مبا قبل ثمانني
����س���ن���ة!..ت���رى ه���ل ه���ي ع��� ّل���ة ف��ي��ن��ا نحن
العراقيني؟!

كاركاتير

كريي يف القاهرة ..زيارة ا�صطدام امل�صالح بالفو�ضى
لينا مظلوم*
�أم�ضى الوافد اجلديد على وزارة
اخلارجية الأمريكية جون كريي
يومني يف القاهرة..التقى خاللهما  
ك��ل �أط���راف اللعبة ال�سيا�سية و
القوى امل�ؤثرة و قيادات اجلي�ش 
و امل��خ��اب��رات و جمموعة رجال
�أعمال و قيادات املجتمع املدين..
ا�ستمع الرجل من اجلميع ..لكن
ال�س�ؤال الأهم ,ما مدى ا�ستيعاب
و ت����أث�ي�ر م���ا ���ش��اه��ده و �سمعه
ك��ي�ري؟؟ م��ن امل����ؤك���د �أن �أمريكا
اختارت التم�سك مب�صاحلها و لو
حتى على ح�ساب الواقع الكارثي
امل�صري� ..سيا�سة ر�سم خرائط
املنطقة وفقا للم�صالح الأمريكية  
التي اخرتنا نحن لها ا�سم نظرية
امل�ؤامرة .
ك���ي��ري �أع����ل����ن اخ���ت���ي���ار ب��ل�اده
اال�ستمرار يف دع��م نظام احلكم
الإخواين ممثال يف حممد مر�سي
 ,رغم ت�آكل �شرعيته الد�ستورية و
ال�شعبية كل ي��وم ..لكن يبدو �أن
م�شاهذ القتل و ال�سحل و التعذيب
ال����ذي مي��ار���س��ه ن��ظ��ام الإخ�����وان
على معار�ضيه مل ي����ؤذ امل�شاعر
الأم�يرك��ي��ة الرقيقة و مل يخد�ش 
مت�سكها مببادئ "الدميقراطية"
�إمن�����ا ف��ق��ط ع��ل��ى ط��ري��ق��ة م���ا ال ُيخالف م�صالح �أمريكا .
اجتماع وزير خارجية �أمريكا مع
وزي��ر ال��دف��اع امل�صري مل يخرج

ع���ن ن��ط��اق ب��ن��ود ط��م���أن��ة �إرادة
الإدارة الأمريكية الت�أكد منها ...
عن نوايا تدخل القوات امل�سلحة
يف امل�شهد ال�سيا�سي م�ستقبال ,
ا�ستعداد اجلي�ش  للتدخل نحو
ت�شجيع جميع �أط���راف ال�صراع
ال�سيا�سي على التهدئة و احلوار ,
و البند الأهم يف احلوار دار حول
الو�ضع الأم��ن��ي يف �شبه جزيرة
���س��ي��ن��اء و م���ا ي��ع��ك�����س��ه ت�صاعد
عنف التنظيمات اجلهادية هناك
م��ن خم����اوف و ق��ل��ق ح��ي��ال �أم��ن
�إ�سرائيل .و قد رف�ض وزير الدفاع
امل�صري عر�ض  ك�يري امل�ساعدة
الأم�يرك��ي��ة يف �إع����ادة الأم���ن �إىل
�سيناء .
امل���ث�ي�ر ل��ل��ده�����ش��ة �أن الإدارة
الأمريكية على ال�صعيد ال�سيا�سي
ت�أبى النخلي عن منطق ا�ستعالء
"الكاوبوي" و االقرتاب من �أر�ض 
الفهم الواقعي للمناطق التي ت�ؤكد
�أم�يرك��ا ارتباطها معها مب�صالح
�سرتاتيجية خا�صة مثل م�صر..
و الدليل �أن كريي �أر�سل يف مهمة
ا�ستك�شافية قبل ح�ضوره القاهرة
موظف ًا يفتقد �أدنى معرفة عن م�صر
قوبل  
و�أح��داث��ه��ا امل�شتعلة ..ل��ذا ِ
�إ���ص��رار ك�يري على ح��ث �أط��راف
ال���ق���وى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة املعار�ضة
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف االنتخابات
ال�برمل��ان��ي��ة  ,ب��ع��دم ق��ب��ول -و�صل
�إىل درج���ة امل��واج��ه��ة احل���ادة مع
ال���وزي���ر  -م��ن امل��ع��ار���ض��ة ..فكل

�أج��واء اال�ضطرابات و االنق�سام
ال�سيا�سي احل���اد ال��ت��ي �أحاطت
ك�يري يف م�صر ت���ؤك��د �أن املناخ
ال�سيا�سي �سيفرز �أ�سو�أ انتخابات
ت�شهدها م�صر.
ع��دم وج��ود حلول ج��ادة لأزمات
امل�شهد امل�صري يف جعبة كريي
هو ما جعله يلج�أ �إىل ال�ضغط على
الأطراف عن طريق ربط  الإدارة
الأمريكية بني امللفني االقت�صادي
وال�����س��ي��ا���س��ي يف ت��ع��ام�لات��ه��ا مع
م�صر ..وه��و م��ا �أك��د ه ح�ين ذكر
�أن دع����م �أم��ي�رك����ا ل��ط��ل��ب م�صر
احل�صول على قر�ض من �صندوق
ال��ن��ق��د ال�����دويل م��رت��ب��ط ب�إنهاء
ال�صراع ال�سيا�سي ..كريي ي�أتي
م�ستعر�ضا ع�ضالت "الكاوبوي"
عن طريق �أ�سلوب التهديد بدال من
احللول ال�سيا�سية لإخراج م�صر
من و�ضع كارثي �ساهمت م�صالح
�أم�يرك��ا كثريا يف الو�صول �إليه
 ..و يبدو �أن رهان �إدارة �أوباما
ع��ل��ى �أن ج��م��اع��ة الإخ������وان هي
ال��ت��ي �ستحقق لأم�يرك��ا الو�ضع
املُراد مل�صر �أن تكون داخل �إطاره
 ..و���ض��ع �أ���ش��ب��ه بقطعة �إ�سفنج
ع��ائ��م��ة ع��ل��ى ���س��ط��ح ب��ح��ر ,تكاد
ب�صعوبة حت��اف��ظ على توازنها
كي ال تغرق ..لكن الورطة التي مل
ت�ضعها امل�صالح �ضمن ح�ساباتها
هي �أن جمريات الأح��داث �أثبتت
�أن ال�����ش��ارع امل�����ص��ري �أ�صبحت
���س��رع��ة ح��رك��ت��ه و ق���وة ا�شتعاله

تفوق �إي��ق��اع حركة �أي ح��زب �أو
قوى �سيا�سية ..خرج ال�شارع عن
�سيطرة التكتالت و عن ال�شعارات
"ال�سلمية" التي رفعها عنوان ًا
لثورته منذ عامني .
ه��ك��ذا ت��ب��دو ت�����ص��ري��ح��ات كريي
املتناق�ضة حول دعوة املعار�ضة و
حثها على امل�شاركة يف االنتخابات
ال�برمل��ان��ي��ة م��ت��ج��اه�لا  الأ�سباب
املنطقية للمقاطعة ،م��ث��ل غياب
الإ�شراف الق�ضائي و عدم وجود
رقابة من منظمات دولية مما يفتح
�أب���واب ال��ت��زوي��ر على م�صارعها
يف �إط��ار مناخ ُملبد بالفو�ضى ال 
ي�صلح �أ�سا�سا لأي انتخابات ..
و ي��ن��ف��ي   ك�ي�ري يف ذات الوقت
انحياز �أو دعم الإدارة الأمريكية
لطرف �أو ف�صيل �سيا�سي حمدد!!
بينما هو ي�أتي بكل و�ضوح حامال
ر�سالة ت�أييد لنظام حكم الإخوان
�  ,أم��ا ا�سطوانة "الدميقراطية"
امل�شروخة التي تعزفها �أمريكا
,ه��ي فقط لال�ستهالك العاملي..
�إذ واقع احلال �أثبت �أنه ال يفرق
معها �شكل النظام يف م�صر �سواء
دكتاتوريا  ,دينيا� ,أو دميقراطيا
..وا���ش��ن��ط��ن ل��دي��ه��ا �أه����داف �أهم
و ه����ي ح���م���اي���ة وج������ود و �أم����ن
�إ���س��رائ��ي��ل ..و ���ض��م��ان م�صادر
البرتول  ..وال يعنيها من يحكم و
ال كيف تحُ كم م�صر طاملا �ضمنت
هذه الأهداف .
*كاتبة عراقية مقيمة بالقاهرة
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كاركاتير

�سيتا هاكوبيان يف بيت املدى
ملنا�سبة ي��وم امل��ر�أة العاملي يقيم بيت امل��دى يف �شارع
املتنبي اح��ت��ف��اء ب��امل��ط��رب��ة ال��ع��راق��ي��ة امل��ع��روف��ة �سيتا
هاكوبيان ،حيث �ستقدم فرقة مو�سيقية عددا من �أغنيات
هوكوبيان مع ت�سليط ال�ضوء على جتربتها الغنائية.
الفعالية �ستقام غ���د ًا اجلمعة ال�ساعة احل��ادي��ة ع�شر
�صباح ًا.
 الفنان �ستار خ�ضري ك�شف عن
وج��ود �أعمال فنية �ضخمة مل�ؤلفني كبار
مركونة على رف��وف يف قناة العراقية
التي تعزف عن �إنتاجها نتيجة ارتفاع
تكاليفها امل��ادي��ة .وق��ال خ�ضري "قدمت

�سيتا هاكوبيان

عم ًال ذا قيمة فنية كبرية فيما م�ضى لقناة
العراقية ك��ان بعنوان (احل��ب امل�ؤجل)
وه���و م��ن الأع���م���ال الأوىل امل��ج��ازة يف
العراق ،لكنني ا�ضطررت ل�سحبه لأنني
�أيقنت �أن نهايته �ستكون على الرفوف

جريدة طريق ال�شعب تقيم مهرجان ًا

التي ح�صلت عليها ،وخ�ص�صت
خ��ي��م��ة ل��ع��ق��د �أرب����ع ن����دوات على
م��دى يومني ،عن جتربة جريدة
ط���ري���ق ال�����ش��ع��ب وال���ت���ح���دي���ات
ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة ال����ت����ي ت����واج����ه
ال�صحافيني بعد ال��ع��ام ،2003
وع��ن ق��ان��ون حماية ال�صحفيني
و���س��ت��ت�����ض��م��ن ال����ن����دوة جت����ارب
�صحفيني ،كما �ستقام معار�ض
لل�صورة ال�صحفية و�أخرى للكتب
الر�سوم الكاريكاتريية والر�سم
احل��ر وف��ق��رات فنية لغناء الراب
والرق�ص ال�شعبي.

كغريه من الأع��م��ال ،و�أ���ض��اف "�أن هذه
احلالة �أجربت العديد من امل�ؤلفني الكبار
ع��ل��ى تغيري نهجهم ال��ت���أل��ي��ف��ي وباتوا
ي��ط��رح��ون �أع��م��ا ًال �سطحية غ�ير مكلفة
مادي ًا للقنوات ،فهذا هو املطلوب.

نفت الفنانة والإعالمية اللبنانية رزان مغربي كل ما ن�شر عن وجود
خالفات بينها وبني الفنانة امل�صرية غادة عبد الرازق ،و�أن الأخرية تغار
منها وتتدخل يف اختيار مالب�سها ،وقالت �إن غادة هي التي ر�شحتها
للعمل ،وذكرت رزان �إن "غادة من �أروع ال�شخ�صيات التي قابلتها يف
حياتي ،وهي امر�أة بدون مبالغة طيبة ،وهي جنمة تعرف حدودها،
فهي مل تتدخل يف اختيار مالب�سي ،وال يوجد بالت�أكيد غ�يرة من
جانبها جتاهي" ،وع��ن تر�شيحها مل�سل�سل (حكاية ح��ي��اة) بينت
رزان "مل �أقتنع �أن الدور منا�سب يل لأنه غريب علي ،قلت لهم كيف
ر�شحتموين �إىل هذا الدور ،وهل �أنتم مقتنعون �أ ّنني �س�أ�ستطيع �أن
�أقدمه ،لكن الكاتب �أمي��ن �سالمة واملخرج حممد �سامي �شجعاين
للغاية ،من �أجل �أن �أحتدى نف�سي.

لينا هيدي تنت�صر على طليقها وحتتفظ بطفلهما
اتهمت النجمة لينا هيدي زوج��ه��ا ال�سابق بيرت لوغران
بالتهور ملنعه من ا�صطحاب طفلهما �إىل �إيرلندا ،وذكرت
م�صادر �صحفية �أن النجمة لينا هيدي قدمت م�ستندات
قانونية �شملت �صور ًا رفعها زوجها ال�سابق بيرت لوغران
على �صفحته اخلا�صة على موقع في�سبوك ب��دا فيها وهو
يرفع بندقية من نوع  ،47-AKو�أو�ضحت �أن هذه ال�صور
تك�شف �أنه غري �سليم متام ًا و�أنها ال ت�ستطيع �أن ت�ست�أمنه على
طفلهما امل�شرتك البالغ من العمر عامني ،يحاول بيرت لوغران
ا�صطحاب طفلهما امل�شرتك �إىل �أيرلندا وهو ما تقاوم لينا
هيدي حدوثه ب�شدة عن طريق الت�شكيك يف قدرته على رعاية
الطفل و�أمانته عليه� ،إىل ذلك ،قررت املحكمة االلتفات �إىل
طلب لينا هيدي وحكمت ل�صاحلها ومنعت زوجها ال�سابق
بيرت لوغران من ا�صطحاب الطفل معه �إىل �أيرلندا.

فنجان قهوة مع

وظائف لمصححين لغويين

في�ضي الفي�ضي :الدراما العراقية زادت كم ًا و�ساءت نوع ًا
ً
ممثال ومن ثم احرتف الإخراج و�أبدع يف كالهما ،قدم العديد من الأعمال الدرامية
بد�أ حياته
امل�ؤثرة لدى اجلمهور العراقي كان �آخرها م�سل�سل (�أوان احلب) ،ي�ؤمن ان الفائدة من ا�ستقدام خمرج
عربي اىل الدراما العراقية ،يع�شق نف�سه وراء الكامريا اكرث مما امامها ،انه الفنان في�ضي الفي�ضي
التقته "املدى" يف زاوية فنجان قهوة:

 بغداد /غفران حداد
*�أي��ن جتد نف�سك �أك�ثر يف الإخ���راج �أم
التمثيل؟
بداياتي كانت ممث ًال ،ولكني �أحب نف�سي
خلف الكامري ًا �أكرث و�أجد نف�سي مبدع ًا
يف هذا املكان اكرث من غ�يره ..و�أج�سد
بع�ض الأدوار الثانوية لكي �أب��ق��ى يف
ذهن امل�شاهد ومن املمكن يف امل�ستقبل
�أعود لتج�سيد �أدوار البطولة �إذا وجدت
خمرج ًا يحركني نحو الإبداع.
*م��ا هي ال�شروط التي جتعلك القبول
بالن�ص الدرامي؟
�أن يبتعد متام ًا عن الواقع اليومي الأليم
ال��ذي منر به و�أن يقدم �صورة مريحة
للم�شاهد حقيقية ولي�ست كاذبة فربغم
كل ما منر به يوجد يف احلياة وم�ضات
جميلة والدراما لي�ست مهمتها ان تركز
على الأ�شياء الب�شعة ولكن اجلميلة �أي�ض ًا
ويف �أعمايل املقبلة �س�أخت�ص بالأعمال

نحن بالد ُنحكم باخلطابات وال�شعارات ،ي�صدح امل�س�ؤول ب�صوته ليخفي
ف�شله وعجزة عن �إدارة �ش�ؤون النا�س ..كل م�س�ؤول يختار طبقة �صوتيه
خا�صة به ،ليخفي معها �سنوات من العجز عن مواجهة واقع ي�سري بنا
�إىل اخللف ،م�س�ؤولون يعتقدون �أن املايكرفون يعطيهم فر�صه ليخدعوا
النا�س ،وليخفوا و�سط �ضجيج اخلطابات مالمح العجز املمتدة يف مدن
وقرى العراق.
كان هرني كي�سينجر مييّز بني امل�س�ؤول احلقيقي وامل�س�ؤول ال�ساعي
�إىل النجومية ،الأول هو الذي ويعمل من �أجل النا�س ب�صمت ،والثاين
م�صاب بهو�س امليكرفونات وال�صراخ ،لذلك مي�ضي الأول عمره يف
حتقيق االجنازات ،ومي�ضي الثاين حياته ي�صرخ كلما و�ضع مايكرفون
�أمامه.
كلما �أنظر �إىل وجوه �سا�ستنا �أتذكر التجارب التي خا�ضتها ال�شعوب
للتخل�ص من ثقافة املايكرفون ،وات�ساءل كيف ا�ستطاعت بلدان مثل
�سنغافورة وال�صني وال�برازي��ل ان حتقق كل ه��ذا التطور يف �سنوات
معدودات؟ قبل �أيام وقع يف يدي كتاب "�أفكار من العامل اجلديد" �أ�صدره
املركز القومي للرتجمة يف القاهرة ،الكتاب يتناول الأ�س�س التي قام عليها
التطور يف بلد مثل ال�صني ،التي مل يتوقع باين �سنغافورة يل كوان،
�أن تناف�س يوم ًا �أمريكا على املكانة الأوىل يف العامل لأنها ح�سب قوله
انذاك ،كانت دولة ينخر فيها الف�ساد ،وال رقابة حقيقية على �س ّراق �أموال
ال�شعب ،فما الذي ح�صل ،يخربنا يل كوان يف مذكراته ،كيف ا�ستقبل ذات
يوم الزعيم ال�صيني دينغ �شياو الذي جاء يف زيارة ل�سنغافورة ليكت�شف
بنف�سه �سر تطورها وبعد �أ�سبوعني قال مل�ضيّفة كوان� :أعتذر �إذ �أقول لك
ب�أنك مل تكن �صريح ًا معي ،ال بد �أنك تخفي �سر ًا ،كل ما يف ال�صني �أرخ�ص
�سعر ًا من هنا .الأر�ض والطاقة واملاء واليد العاملة .فلماذا تنجحون �أنتم
ونف�شل نحن؟ ما هي الو�صفة ال�سحرية التي ا�ستخدمتموها ،.يخربنا يل
كوان �إن الرئي�س ال�صيني كان ينتظر منه خطبة ع�صماء يف ال�سيا�سة،
لكنه اخت�صر النجاح بكلمات قليلة ،وه��ي حب احلياة ،ال�سعي ملعرفة
كل �شيء ،والأه��م الإمي��ان بقدرة الإن�سان على �صنع امل�ستحيل ،بهذه
الو�صفة ا�ستطاع يل كوان �أن يحول �سنغافورة من م�ستنقع فقري �إىل
قوة اقت�صادية كربى� ،أفكار يل كوان �ألهمت دينغ �شياو لكي يبني ال�صني
اجلديدة ..وي�شرح لنا مفكر �صيني ا�سمه "واي ..واي" الأ�س�س التي
و�ضعها دينغ �شياو والتي قام عليها التطور احلديث يف ال�صني ،التي
تتلخ�ص يف� :أو ًال :الواقعية قبل ال�شعارات� ..أي الإميان بقدرة حقائق
الواقع على �أن ت�شكل التغيري ومربراته ،بدي ًال عن �إيهام النا�س بخطب
غري واقعية ..وبحيث تكون �أقوى من �أي �شعار .ومن ثم ف�إن تلك الواقعية
هي التي حددت طرق التنمية اعتماد ًا على التحديث واملحا�سبة ..ثاني ًا:
املهم هو ال�شعب ،وتلبية احتياجاته ب�أي طريقة ..وبكل ال�سبل ..ثالث ًا:
الإدارة اجليدة بديال عن الإدارة الثقة ..رابع ًا :تطبيق معايري الأداء على
النخبة ال�سيا�سية ..والتحقق من �أنها تقوم بدورين �أ�سا�سيني الأول هو
معاجلة م�شكلة الفقر والثاين حتقيق النمو.
نقر�أ جتارب ال�شعوب ونتح�سر لأننا نعي�ش يف ظل �سا�سة ال يريدون لنا
�أن نخرج �إىل املجتمع املعافى ،حيث ميكن للإن�سان �أن ينام على �أ�صوات
امل�صانع ،ال �أ�صوات امليكرفونات ،العامل من حولنا مي�شي ونحن �أ�سرى
�شعارات �سيا�سية عفا عليها الزمن� ،أعطينا الرثوة والأر���ض فقررنا �أن
نطلق النار على التنمية والتطور وامل�ستقبل ،لنعي�ش يف ظل م�س�ؤولني
يع�شقون �ضياع الأمل و�إهدار احلا�ضر ،لكي نعي�ش معهم يف الزمن امليت،
بالد مثل الهند وال�صني و�سنغافورة وماليزيا ا�صبحت باملقدمة ،ونحن
مل نقرر بعد :هل ن�سمح للمو�سيقى والغناء �أن تكون جزء ًا من مهرجان
بغداد ،وهل ميكن للمدر�سني �أن يعلموا الفتيات ال�صغريات ،وهل يكون
يوم ال�سقيفة عطلة ر�سمية� ،أم �أن يوم الغدير �أحق بذلك؟
�أعتقد �أننا ب�أم�س احلاجة اليوم �إىل (واي ..واي) �صيني رمبا ي�ستطيع
�إخراج النخبة ال�سيا�سية العراقية من �أزمة ق�صر النظر الذي تعاين منه،
والأه��م ازمة غياب ال�ضمري ،وحتى ال ي�ضطر العراقي اىل �أن يقول يف
النهاية (وي ..وي)..

رزان مغربي تنفي خالفها مع غادة عبد الرازق

م��ع امل�لاي�ين م��ن امل��داف��ع�ين ع��ن ق�ضايا امل���ر�أة،
وترتفع �أ�صواتهم الداعية �إىل �ضمان وحماية
حقوق املر�أة يف احلرية والعدالة وامل�ساواة،
واالعرتاف بدورها يف بناء املجتمع ،و�أ�ضاف
البيان "�أننا ن�سجل وقفتنا اليوم ونحن مازلنا
نعي�ش ظ��روف�� ًا غ�ير طبيعية ت�ضع امل��زي��د من
التحديات �أمامنا ،نحن ن�ساء العراق اللواتي
ندفع يوميا الثمن م�ضاعفا لكل �إخفاق وطني،
مما يتطلب منا بذل املزيد للت�صدي ملثل هذه
التعقيدات يف �سبيل وطن �آمن وم�ستقر".

وب��الإم��ك��ان �أن ن�ستعني مب��خ��رج عربي
م��ت��م��ي��ز ن�ستفيد م���ن خ�برت��ه كمخرج
م�ساعد وللأ�سف الو�سط الفني العراقي
مغبون لعدم وجود دعم من الدولة له.
*ما الر�سالة التي قدمتها للفن العراقي؟
�أن���ا م���ؤم��ن ب����أن الأع��م��ال ال��درام��ي��ة هي
ر�سالة عظيمة ومن خالل كل الأعمال التي
قدمتها كانت هنالك ر�سالة اىل اجلمهور
فحني قدمت م�سل�سل (ان��ف�لاون��زا) يف
عام  1995كان يحمل ر�سالة عظيمة ،ب�أن
احلب قاد ٌر على حل الكثري من الأزمات
وو�صلت الر�سالة يف وقتها ،والآن يف
عملي ال��درام��ي الأخ�ير م�سل�سل (�أوان
احل��ب) قدمت ر�سالة �أن��ه لي�س باحلب
وحده يحيا الإن�سان ولكن ال حياة بدون
حب و�أق�صر طريق بني القلبني هو احلب
و�أي م�شكلة م�ستع�صية ميكن حلها من
خالل احلب والر�سالة و�صلت �أي�ض ًا.

�صفحــة

دينــــار

ب�������س���ام ف���رج

رابطة املر�أة العراقية ت�ستذكر ن�ضال املر�أة يف بيان

ت��ق��ي��م ج���ري���دة ط��ري��ق ال�شعب
م��ه��رج��ان�� ًا ب��ع��ن��وان (مهرجان
طريق ال�شعب) ال��ي��وم ال�ساعة
العا�شرة �صباحا على حدائق
ابو ن�ؤا�س قرب متثال �شهريار
وي�ستمر لغاية يوم غد اجلمعة.
ولأول م���رة جتتمع �أك�ث�ر من
 25ج���ري���دة يف م���ك���ان واح���د
�إذ �سيكون ل��ك��ل ج��ري��دة مكان
خ���ا����ص ب��ه��ا داخ�����ل امل��ه��رج��ان
ت��ع��ر���ض ف��ي��ه ع���دده���ا ال�صادر
ال���ي���وم وك���ذل���ك �أع������داد خا�صة
تعتز بها وال�شهادات التقديرية
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كان ال�شاب جال�سا عند �أريكة يف حديقة عامة عندما حياه �صديقه
الكهل وجل�س اىل جواره .تب�سم كل منهما يف وجه الآخر ،وبدا كل
منهما مفتوح القلب جتاه الآخر ،وجتاه املحيط الأخ�ضر حولهما،
وجت��اه اجل��و ال��ذي ك��ان عذبا ه��ادئ��ا .وعلى غري عادته مل يبادر
ال�شاب اىل الكالم يف الدقيقة الأوىل وال الثالثة ،ف�شعر ال�شيخ ب�أن
�صديقه ال�شاب �أراد يف ذلك اليوم �أن يرتك املبادرة له ،ولعل ذلك
طاب له ف�أخذ يتحدث لكن ك�أمنا اىل نف�سه ال اىل �صديقه.
 يف طفولتي اتخذت قرارا بالف�شل وجنحت .ويف �شبابي اتخذتقرارا بالنجاح وجنحت .لكنني مل �أثق ب�أن القرار الواعي الذي
اتخذته يف املرحلتني ك��ان اختيارا خال�صا ،ج��اء على هواي،
وتوافق مع �شخ�صيتي .فالقرار يف احلالتني مل يكن نابعا من
ذاتي ،وال معربا عن نف�سي ،و�إمنا كان �صنيعة �أ�سباب خارجية.
يف ال�صف الثالث االبتدائي كنت الأ�شطر بني �أقراين .كنت مت�أكدا
من ذلك ،وقد �س َّلم الزمالء بتلك احلقيقة و�صاروا يتعاملون معي
على �أ�سا�سها ،بطلب م�ساعدة يف الدرو�س �أو بتقدير �أو ح�سد.
تقلدت �شريط "فار�س ال�صف" ،وع��رف��ت للمرة الأوىل متعة
التفوق .وكانت امل��رة الأخ�يرة .كنا الن��زال يف الف�صل الدرا�سي
الأول .وج��اءت نتائج امتحانات ذل��ك الف�صل ف���إذا بي الثاين!
�صعقت .فالذي ح�صد املرتبة الأوىل كان دوين ،لكن املعلم كان
�صديقا لوالده.
�شعرت بالظلم �شعورا قويا .مل �أحتج ،ومل �أعرب عن ذلك ال�شعور
ب�شكوى �أو غ�ضب .لكن ال�سخط �سكنني وقررت الرتاجع ،لي�س
عن موقع الأول على ال�صف ح�سب ،وامنا عن كل مواقع النجاح
املميزة ،الثاين �أو الثالث .لقد قررت الف�شل .وترجمت ذلك القرار
بالتحول من تلميذ متفوق اىل تلميذ عادي.
ري متعم ٌد �آخر يف �شخ�صيتي .فقد جتاوزت اخلجل
�صحب ذلك تغ ٌ
و�أ�صبحت جريئا ،ورمب��ا وقحا بع�ض ال�شيء� ،أرت��ك��ب بع�ض
املخالفات ،وال ابدو مباليا اذا ا�شتغلت ع�صا املدير او املعلم على
كفي .بل لعلي كنت �أُ�سعد .وميكنك و�ضع ذلك التحول يف ال�سلوك
يف اطار قراري الذي اتخذته بالف�شل .كالهما كان رد فعل .وظل
التلميذ العادي ،الوقح بع�ض ال�شيء ،معي اىل مرحلة ال�شباب
املبكر .ثم ا�ستعدت اخلجل يوما ب�صورة مفاجئة ،وا�ست�أن�سته.
كما ا�ستعدت الرغبة بالتفوق �أي�ضا ،يف مرحلة الدرا�سة اجلامعية،
واتخذت قرارا بالعودة اىل موقع الأول على ال�صف ،وفعلت ،لكن
من دون ر�ضا بالنجاح �أو ا�ستئنا�س له وال ا�ستمتاع بنتائجه.
وكما مل يكن ق��رار الف�شل ذاتيا خال�صا كذلك ج��اء ق��رار النجاح
بن�سبة كبرية من اخل��ارج .جاء تعوي�ضا عن �سل�سلة خيبات من
انهيار �أوهام ال�شباب الواحد بعد الآخر ،وتك�سر �أجنحة الطريان
امل�ؤدية للإنت�ساب اىل عائلة �أو �سرب �أو جماعة �أو ح��زب .جاء
تعوي�ضا عن ف�شل يف االنتماء ،االنتماء اىل �أي �شيء يحميك من
وحدة الوح�ش.
َ�س َ�أ َل ال�شاب :وهل تلقيتَ ثمرة جناحك؟
 ال .وقد ال يكون هذا مهما� .إن من يخ�سر العدالة يف طفولته لنيجدها يف بقية عمره .لكنه قد يتعلم ويكت�سب ح�س العدالة.
* وهل فعلت.
 ال �أدري .مل �أحترر من وحدة الوح�ش حتى �أدري.نه�ض ال�شيخ وودع �صديقه با�سما .ومل يُعرف ماذا دار يف خلد
ال�شاب من خواطر عن حديث �صاحبه .لكن كان ظاهرا على ق�سمات
وجهه �أنه مل يعتربه حديث خرافة.

*ر�أيك يف الدراما وامل�سرح العراقي بعد
التغيري يف 2003؟
على �صعيد ال��درام��ا بعد التغيري نراها
زادت كم ًا و���س��اءت ن��وع�� ًا ،اجلميع كان
يت�أمل ان يحدث تطورا هائال يف الدراما
ولكن للأ�سف كرثت القنوات الف�ضائية
وك�ثر الإن��ت��اج و�ساء النوع وزاد الكم،
اما امل�سرح ف�أنه تراجع اي�ضا بعد �أن كان
يت�سيد ال�ساحة العربية يف الثمانينات
لأن امل�����س��رح ب��ح��اج��ة اىل دع����م م���ادي
ومعنوي ونحن نفتقر لذلك.
*ر�أي�����ك يف �إخ�����راج ال���درام���ا العراقية
بعيون خمرجني عرب؟
�أن����ا ���ض��د ا���س��ت��ق��دام �أي خم���رج عربي
لإخ���راج ال��درام��ا العراقية فنحن لدينا
خمرجون عراقيون مبوازاتهم كما ان
املخرجني الذين �أت��وا لبغداد و�أخرجوا
الأع��م��ال الدرامية مل ي�ضيفوا �شيئ ًا لها

 علي ح�سني

ali.H@almadapaper.net

حكاية ف�شل

ا�ستذكرت راب��ط��ة امل���ر�أة العراقية مبنا�سبة
اليوم العاملي للمر�أة وال��ذك��رى  61لت�أ�سي�س
راب��ط��ة امل���ر�أة ال��ع��راق��ي��ة ،ن�ضال امل���ر�أة الذي
ا���س��ت��م��ر ع���ق���ودا م���ن ال���زم���ن ل��ل��ح�����ص��ول على
مطالبها وتثبيت القوانني والت�شريعات التي
حتمي حقوقها وت�صون �إن�سانيتها وتدافع عن
كرامتها...
وجاء يف بيان �أ�صدرته رابطة املر�أة العراقية
وح�صلت املدى على ن�سخه منه "انه يف الثامن
من �آذار من كل عام حتتفي الن�ساء يف كل العامل،

العمود الثامن

في�ضي الفي�ضي
الدرامية الرومان�سية لأننا بحاجة لها.
*ه��ل يفر�ض عليك اختيار املمثلني يف
�أعمالك؟
علي �أي ممثل �أو ممثلة و�أن مل
ال يفر�ض ّ
�أكن مقتنع ًا به ولكني ا�ستعني مب�شورة
الآخرين ل�سبب واحد كوين ع�شت خارج
العراق مدة طويلة وال �أع��رف بال�ضبط
ال��ن��ج��وم يف ال�����س��اح��ة وي��ب��ق��ى ال��ق��رار
الأخري يل.
*م����ا ال ي��ع��رف��ه اجل��م��ه��ور ع���ن في�ضي
الفي�ضي؟
�أن����ا ال �أزال �إن�����س��ان��ا ه��اوي��ا ل�ل�إخ��راج

وط��م��وح��ي ل��ي�����س ل���ه ح����دود و�س�أبقى
هاوي ًا.
*لو نت�صفح �أوراق قلبك ما الذي ت�سمح
لنا بقراءته؟
�إن�سان عا�شق دائم ًا و�أبد ًا.
*هل توجد امر�أة يف حياتك؟
نعم توجد امر�أة يف حياتي وبدون املر�أة
واحلب ال ي�ستطيع �أن يعي�ش الرجل وال
ميكنه �أن ميتلك ب��ع��د ن��ظ��ر ف��م��ن خالل
احل��ب �أ�ستطيع �أن �أ�سيطر على الكثري
من الأمور والأ�شياء ال�صعبة يف احلياة
و�أجت��اوزه��ا ومن خالل احلب �أ�ستطيع
�أن �أبدع.
*م��ا ه��و جديد الفنان في�ضي الفي�ضي
على �صعيد الدراما وال�سينما؟
لديّ ن�ص درام��ي من ت�أليفي و�إخراجي
مت���ت امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه م���ن ق��ب��ل القناة
الف�ضائية املنتجة هو م�سل�سل رومان�سي
يحمل عنوان (الربيع قد ي�أتي مت�أخر ًا)
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ع��م��ل درام�����ي عراقي
–خليجي ،ال �أريد االف�صاح عنه االن،
وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال�����س��ي��ن��م��ا ه���ي م�شروع
م�ؤجل.

للإعالم والثقافة والفنون
ترغب م�ؤ�س�سة
يف تعي�ين ع��دد م��ن امل�صحح�ين اللغوي�ين م��ن
املتخ�ص�صني يف اللغة العربية ولديهم خربة يف
الت�صحيح يف ال�صحافة و�أن يجيدوا العمل على
احلا�سوب.
عل��ى م��ن يج��د يف نف�س��ه الكف��اءة ل�ش��غل هذه
الوظائف تقدمي �سريته ال�شخ�صية (� )CVإىل
�إدارة �ص��حيفة (املدى)� ،أو �إر�سالها على العنوان
االلكرتوين الآتي:

E-mail: info@almadapaper.net

