شؤون الناس
 ح�سني ر�شيد

�أ�ص ��درت املحكم ��ة االحتادي ��ة العُليا باالتف ��اق قرار ًا تف�سريي� � ًا لأحكام
امل ��ادة ( /56ثاني� � ًا) من الد�ست ��ور بنا ًء على الطلب ال ��وارد من جمل�س
الن ��واب بتاري ��خ  2018 /1 /21والذي ق�ضى بوج ��وب التقييد باملدة
املح ��ددة يف املادة املذك ��ورة النتخاب �أع�ضاء جمل� ��س النواب اجلديد
وعدم ج ��واز تغيريه ��ا ،ومبوجب الد�ست ��ور العراقي الناف ��ذ وقانون
املحكم ��ة االحتادية العُليا املخت�صة ،ف�إن القرارات التي ت�صدرها نافذة
وواجب ��ة التطبيق وغري قابلة للطع ��ن �أمام حمكمة التمييز االحتادية.
لك ��ن رغم ذلك الإقرار ،تبدو عالم ��ات الت�أجيل قائمة ،فث ّمة �أمور �إدارية
ولوج�ستية ،ف�ض ًال عن التوافق الدويل والإقليمي على �شكل احلكومة
املقبلة وكيفية امل�ساهمة يف تكوينها وكيف �ستكون الن�سب املكوناتية
الت ��ي ت�ضم ��ن مترير الق ��رارات التي تخ ��دم م�صالح الكت ��ل ال�سيا�سية
والدول التي �ستتوافق.
ال�سيد العبادي يف م�ؤمتره الأ�سبوعي ،ذكر �أنه من واجب احلكومة �أن
ت�ضمن نتائج االنتخابات ،وتعهد بتوفري مناخ مالئم لإجراء االنتخابات
وحتقيق نزاهتها .وهنا يكم ��ن ت�سا�ؤل ،هل كانت االنتخابات ال�سابقة
غري نزيهة كي ي�ضمن حتقيق نزاهة هذه االنتخابات ،و�إ�شكالية �أخرى،
كي ��ف ي�ضم ��ن نزاهتها ووف ��ق �أي �آليات ،ه ��ل �سيتدخل مث�ل� ًا يف عمل
املفو�ضي ��ة العُليا امل�ستقلة لالنتخابات ح�سب عنوانها و(املتحا�ص�صة)
بني الأحزاب املا�سكة بال�سلطة منذ ني�سان  ،2003وكيف �سيتعامل مع
ال�شكوك التي ُتثار بني الأو�ساط ال�شعبية عن املفو�ضية واالنتخابات،
فن�سب ��ة كب�ي�رة �أن عملية االقرتاع واالنتخاب ��ات التي حتتاج اىل 260
ملي ��ون دوالر لإقامتها� ،ستكون توزيع �أعداد املقاعد وفق ر�ؤية جديدة
فر�ضتها حرب حترير امل ��دن املحتلة من داع�ش وارتفاع �أ�سعار النفط،
و�إ�شكاالت ملف ��ات �سوريا واليمن وما حتق ��ق و�سيتحقق عن التقارب
مع ال�سعودية والأزمة اخلليجية.
امل�سجلة لديه ��ا والتي �ستخو�ض
ح�س ��ب املفو�ضية� ،إن عدد الأح ��زاب
ّ
االنتخابات و�صلت اىل � 204أح ��زاب �سيا�سية� ،سمح الت�ساهل الكبري
يف قان ��ون الأح ��زاب رق ��م ( )36ل�سن ��ة  2015وهذا ما ق ��د يفتح الباب
وا�سع ًا �أمام عمليات التزوير ،ف�ض ًال عن ت�ضليل الناخب يف حتديد من
ينتخب ��ه ،رغم �أن الكثري من الناخبني الذين بلغوا ( )24مليون ناخب،
ح�سب مفو�ضي ��ة االنتخابات قد ح�سموا �أمره ��م باالقرتاع ل�صالح من
مي ّثل الطائف ��ة واملذهب .علم ًا �أن ( )11مليون ناخب ،مت ت�سجيلهم يف
مراكز التحديث بايومرتي ًا مع �إ�ضافة مواليد (،1999 ،1998 ،1997
 )2000والبال ��غ عدده ��م نح ��و ( )3مالي�ي�ن �ش ��اب ،حتم� � ًا �سيكون ��ون
رقم� � ًا �صعب ًا يف االنتخاب ��ات ،واعتقد �أن ج ّلهم �سيذه ��ب للم�شاركة يف
االنتخاب ��ات وجترب ��ة عملي ��ة االقرتاع واختي ��ار م ��ن �سيمثلهم كجيل
يبح ��ث عن احلي ��اة اجلديدة والكرمي ��ة وتوفري فر� ��ص العمل والأمن
واالم ��ان واحلري ��ات ال�شخ�صية ،وهي �أمور �ضامن ��ة لعدم البحث عن
هجرة.
يف االنتخاب ��ات ال�سابق ��ة ،ع ��وّ ل �أغلبنا على �أنها �ستك ��ون نقطة حتوّ ل
يف امل�سار ال�سيا�سي العراقي ،لكن ذلك التعويل تبدّى كما املاء ،وحتى
ه ��ذه االنتخابات الت ��ي �س ُتقام يف فورة الغ�ض ��ب ال�شعبي والتذمر من
الو�ضع ال�سيا�س ��ي واالقت�صادي رمبا �ستكون مك ّملة �أو �ستغيرّ امل�سار
درج ��ات ع� �دّة ،م ��ا يعني بق ��اء البالد �أرب ��ع �سنني �أخرى حت ��ت �سطوة
الف�س ��اد واملح�سوبي ��ة واملحا�ص�ص ��ة والف�ش ��ل االقت�ص ��ادي والتخبط
ال�سيا�سي� ،أربع �سنوات �ستعمل بها الطبقة ال�سيا�سية التي �ستعود اىل
ال�سلطة اىل نهب وتغامن ما تب ّقى من خريات البالد بقوانني اال�ستثمار
واخل�صخ�صة وتع ��اود لعبتها ّ
املف�ضلة بتدوير ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
وب�إ�شراف متنوع الأ�شكال وال�سلطات ،حملي و�إقليمي ودويل...
كيف لنظام �سيا�سي حاكم يُعد من �أكرث ع�شرة �أنظمة ف�ساد ًا يف العامل،
�أن ي�ضمن نزاهة عملية انتخابية �إن جرت بنزاهة تطيح به؟.

�إدارة مط��ار النج��ف تع�ص��ي تنفيذ ق��رار حكومي
ين�شغل ال�شارع النجفي منذ �أ�شهر مبو�ضوع مطار النجف و�شبهات الف�ساد
الت��ي ت��دور ح��ول �إدارت��ه ،ومغ��امن عائداته املالي��ة الوف�يرة التي من
املفرت���ض �أن ت�صرف على بناء و�إعمار مدينة النجف التي ُتعد عا�صمة
العراق الدينية ،لكنها الحتمل �أي ًّا من موا�صفات العا�صمة �أو حتى املدينة
احلديثة .هذا االن�شغال ّ
تعدى ح��دود املدينة االجتماعية وو�صل اىل
رئي�س ال ��وزراء حي ��در العبادي،
وبع ��د �أن اطل ��ع عل ��ى املخالف ��ات
القانونية و�شبهات الف�ساد لإدارة
مطار النج ��ف والتي ثبتتها جلنة
منبثقة من نواب املحافظة وجلنة
م ��ن جمل� ��س حمافظ ��ة النج ��ف،
ث ّبت ��ت ف�س ��اد ًا وا�ضح� � ًا ،ق ��رر حل
جمل� ��س �إدارة مط ��ار النج ��ف
ملخالف ��ة ت�شكيله لأح ��كام القانون
عل ��ى �أن تت ��وىل �سلط ��ة الطريان
املدين مهمة �إدارة وت�شغيل املطار
م�ؤقت� � ًا حل�ي�ن ح�س ��م اخلالف ��ات
مع ال�شرك ��ة امل�ستثم ��رة ،ومن ثم
تعر� ��ض �إدارة وت�شغي ��ل املط ��ار
كفر�صة ا�ستثمارية على ال�شركات
العاملي ��ة املخت�صة الر�صينة ،وفق
ذلك الأمر م ��ن املفرت�ض �أن تكون
هيئ ��ة النزاه ��ة ودي ��وان الرقاب ��ة
املالية االحتادي قد قاما مببا�شرة
مهماتهما على وف ��ق القانون ،من
تاريخ �ص ��دور القرار الذي وجب
تنفيذه بتاريخ .2017/11/20
وبع ��د جمل ��ة �أنب ��اء تداول ��ت يف
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
وال ��وكاالت الإخباري ��ة ،تفي ��د
ب� ��أن العب ��ادي ،تراج ��ع ع ��ن قرار
حل جمل� ��س �إدارة مط ��ار النجف
وت�سليم ��ه اىل �سلط ��ة الط�ي�ران
امل ��دين� ،أكد مكتب ��ه �أن �أمر رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء املتعل ��ق مبطار
النج ��ف وح � ّ�ل جمل� ��س �إدارت ��ه
وت ��ويل �سلط ��ة الط�ي�ران امل ��دين
عملي ��ة الإدارة والت�شغي ��ل مازال
ناف ��ذ ًا ومل يطر�أ علي ��ه �أي تغيري،
و�إن م ��ا نق ��ل خ�ل�اف ذل ��ك وال
�صح ��ة ل ��ه .م�ؤك ��د ًا �أن املط ��ارات
ه ��ي مناف ��ذ حدودي ��ة تخ�ضع اىل
ال�سلط ��ة االحتادي ��ة ولي�س ��ت
املحلية ،هذا الت�أكيد �صدر بتاريخ
� 2017/11/30أي بع ��د ع�ش ��رة
�أي ��ام من �صدور ق ��رار احلل الذي
مل ين ّف ��ذ وال�صادر من �أعلى �سلطة
وموج ��ه اىل
تنفيذي ��ة يف الب�ل�اد
ّ
�إدارة متثل الأحزاب املتحالفة مع
حزب رئي�س ال ��وزراء الذي يقود
�إدارة املطار.
قب ��ل �أي ��ام ف�شل جمل� ��س حمافظة
النج ��ف بعق ��د جل�ست ��ه الدوري ��ة

ردود واجابات

 2017/12/24راج�ي�ن توخ ��ي الدق ��ة يف نق ��ل
املعلومات من م�صادرها الر�سمية احلقيقية.
يرجى التف�ضل بن�شر الإجابة..
مع التقدير..

�إ�ش ��ارة �إىل م ��ا ن�شرت ��ه جريدتكم بعدده ��ا  4058يف
ال�صفح ��ة  5بتاري ��خ  2017/11/5حت ��ت عن ��وان
(م�ست�ش ��ار ل�ش� ��ؤون اال�ستثم ��ار :ن�سب ��ة البطالة بني املرفقات:
اخلريج�ي�ن حتل ��ق �إىل م�ستوى  )%90ن ��ود �إعالمكم * ن�سخة من املو�ضوع ال�صحفي.
* ن�سخة من كتاب مكتب رئي�س الوزراء
الآتي:
�إن التحقي ��ق املن�ش ��ور ت�ضمن تو�صيف� � ًا لل�سيد (ثائر
د .حيدر حممد جرب العبودي
الفيلي) ب�أن ��ه م�ست�شار ل�ش�ؤون اال�ستثمار يف رئا�سة
مدير دائرة العالقات والإعالم
ال ��وزراء ،وقد ات�ضح �أنه ال يحمل هذه ال�صفة ولي�س
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
منت�سب� � ًا �ضم ��ن �أيّ ت�شكي ��ل ملكت ��ب رئي�س ال ��وزراء،
بح�س ��ب كتابهم املرق ��م م.ر .و  17104/15/بتاريخ

الرابع ��ة ،والت ��ي م ��ن ب�ي�ن �أه ��م
ملفات ��ه مناق�ش ��ة مو�ض ��وع ح ��ل
ادارة جمل� ��س مط ��ار النج ��ف
(ال ��وزاري) وت�سمي ��ة �إدارة م ��ن
�سلط ��ة الط�ي�ران ،و�إحال ��ة املطار
كفر�ص ��ة ا�ستثماري ��ة ،رغ ��م �أن
القرار الوزاري كان وا�ضح ًا ،لكن

هورن
ظاهرة ا�ستخ ��دام ال�سي ��ارات احلكومية خارج وقت
ال ��دوام الر�سمي م ��ن بع�ض امل�س�ؤول�ي�ن يف الأجهزة
احلكومي ��ة باتت ت�ش ��كل ظاه ��رة ،خا�ص ��ة �أن �أغلبها
ال يلت ��زم ب�ضواب ��ط وقوان�ي�ن امل ��رور والأم ��ن ،اذا
كان ��ت يف ال�سيط ��رات الأمنية �أو املف ��ارز امل�شرتكة،
الت ��ي ي�شكو عنا�صره ��ا هذه ال�سي ��ارات ،خا�صة بعد
انته ��اء �أوق ��ات ال ��دوام الر�سم ��ي .حت ��ى �أن بع� ��ض
امل�س�ؤول�ي�ن يقف ��ون عاجزين ع ��ن حمارب ��ة �أيّ ف�ساد
داخل دوائره ��م ،كونهم ميار�سون الف�س ��اد علن ًا ،من
خ�ل�ال �إعطائه ��م لأنف�سهم ح ��ق ا�ستخ ��دام ال�سيارات
احلكومي ��ة لأغرا�ضه ��م اخلا�ص ��ة والعائلي ��ة خ ��ارج
نطاق العم ��ل وامل�س�ؤولية الإداري ��ة املك ّلف بها .علم ًا
�أن بع� ��ض ال�سي ��ارات احلكومي ��ة ُتق ��اد يف ال�شوارع
م ��ن قبل �أبن ��اء و�أقرباء امل�س�ؤول�ي�ن .ع�سى �أن تلتفت
اجلهات املعنية للأمر.
�إىل � /صحيفة املدى الغراء
م � /إجابة
�إ�ش ��ارة �إىل م ��ا ن�شرت ��ه �صحيفتك ��م بعدده ��ا  4061يف
 2017/11/13مو�ضوع � ً�ا بعن ��وان ( 1037بناي ��ة تع ��اين
التقادم لـ( )2000مدر�سة بدوام ثنائي وثالثي) نود �إعالمكم
�أن خط ��ة الوزارة للق�ض ��اء على تقادم البناي ��ات هو م�شروع
الوزارة رقم ( )1واملت�ضمن هدم و�إعادة بناء املدار�س الآيلة
ً
ً
درا�سيا للق�ضاء على
جناحا
لل�سقوط والطينية وبن ��اء ()67
ال ��دوام الثنائي والثالث ��ي وب�سبب تلك�ؤ ال�ش ��ركات والأزمة
االقت�صادي ��ة الت ��ي مير به ��ا البلد ،مم ��ا �أدى �إىل ت�أخري تنفيذ
امل�شروع .للتف�ضل بالإطالع ون�شر الإجابة ..مع التقدير
حممود ح�سني مطلك
ء /املدير العام

ت�ستقبل املدى �شكاواكم ل�صفحة �ش�ؤون النا�س على العنوان االلكرتوين)Email: info@almadapaper.net( :
وكذلك على العنوان الربيدي "جريدة املدى" بغداد – �شارع ال�سعدون – خلف حمطة تعبئة وقود ال�سعدون

مواقع التوا�صل االجتماعي ،الأمر الذي دعا احلكومة اىل ب�سط �سلطتها
ّ
وحل �إدارته (املُتحا�ص�ص��ة) من الأحزاب املتنفذة
الإداري��ة على املطار
يف جمل���س حمافظة النجف ،وه��ي ذاتها التي ت�ؤخر اتخ��اذ �أي �إجراءات
�إداري��ة مث��ل ّ
ح��ل الإدارة احلالية وت�سلي��م املطار اىل �سلط��ة الطريان
املدين يف وزارة النقل �أ�سوة مبطارات البالد الأخرى.

ثمة �س�ؤال يطرح ما عالقة دار�س الدين املعمم ب�إدارة مطار دويل
ال ��ذي يب ��دو� ،أن جمل�س املحافظة �أع�ض ��اء جمل�س املحافظة تعر�ضه تط ��وّ ر املو�ض ��وع وو�ص ��ل اىل يذه ��ب لدعم ن ��ادي النج ��ف لكرة
والأح ��زاب املتنف ��ذة حت ��اول للتهدي ��د بالقت ��ل والت�صفي ��ة طل ��ب �أع�ض ��اء جمل� ��س املحافظة الق ��دم املُ�ش ��ارك ب ��دوري الك ��رة
املماطلة وااللتف ��اف عليه بطريقة اجل�سدي ��ة ،ب�سب ��ب اعرتا�ض ��ه املعرت�ضني ،دعوة رئي�س الوزراء العراق ��ي ،وال ��ذي يب ��دو �أن ��ه من
(ريزخونية).
عل ��ى �إدارة املط ��ار والت ��ي حمّلها حي ��در العب ��ادي� ،أر�س ��ل ق ��وة اخلا�سرين الأوائل لي�س بالدوري
يف �أح ��د التقاري ��ر االعالمي ��ة م�س�ؤولية ما يحدث له �أمام جميع ع�سكري ��ة اىل املط ��ار م ��ع املدي ��ر واملباري ��ات الكروية ،ب ��ل بالدعم
امل�ص ��وّ رة والت ��ي نقل ��ت م ��ن مقر �أع�ضاء الكتل امل�شرتكة يف جمل�س التنفيذي املعينّ من قبله .لكنْ ثمة امل ��ايل الذي فقده من ��ذ �أ�شهر .كما
جمل� ��س املحافظ ��ة� ،أعل ��ن �أح ��د حمافظة النجف.
ت�سا�ؤل ،م ��ن ي�ضمن �سالمة املدير رف� ��ض النجفي ��ون عر� ��ض املطار
�إذا ما ان�سحبت القوة الع�سكرية ،كفر�ص ��ة ا�ستثمارية كون ��ه منفذ ًا
وهل يعقل �أن يكون تنفيذ الأوامر �سيادي� � ًا واقت�صادي� � ًا ،يتطل ��ب �أن
احلكومي ��ة به ��ذه الطريق ��ة الت ��ي يُدار من قبل احلكومة االحتادية.
�ست�ش ��وّ ه �سمعة املط ��ار اكرث مما املفارق ��ة الأك�ب�ر يف املط ��ار الذي
هي م�شوّ هة الآن.
ُي ��دار من �أع�ضاء �أح ��زاب ال�سلطة
�سنح ��ت يل الظ ��روف ال�سف ��ر من املحلي ��ة دون �أن يخ�ضع اىل هيئة
مطار النج ��ف مرة واح ��دة فقط ،النزاه ��ة وديوان الرقاب ��ة املالية،
وكان ��ت م�ؤملة ج ��د ًا� ،إذ مل �أجد من كونه ��م يعمل ��ون وف ��ق قانون 13
موا�صفات املطار �إال ا�سمه ،ف�ض ًال لال�ستثم ��ار ال ��ذي ي�سن ��د العملية
عن اخل ��وف ال ��ذي اع�ت�راين من اىل حما�سب مايل يد ّقق الواردات
طريقة التفتي� ��ش عن (امل�شروبات التي ت�صل اىل  600مليون دوالر.
الروحي ��ة) امل�ستفزة والتي تكون علم� � ًا �أن هن ��اك دع ��وة ق�ضائي ��ة
ح�سب مزاج عن�صر الأمن ووجوه ب�ي�ن جمل� ��س املحافظ ��ة وال�شركة
امل�سافري ��ن ،فثمة ج ��وازات �سفر امل�ستثم ��رة عند افتتاح املطار عام
�أخرى ت�ستخدم داخل املطار.
 2007مل حت�سم حتى الآن ،حيث
النجفي ��ون يعلم ��ون جي ��د ًا حجم تعم ��ل ادارة املط ��ار احلزبية على
الف�س ��اد والأم ��وال املنهوب ��ة م ��ن ه ��ذا ال�سن ��د ال ��ذي يب ��دو �أن هذه
واردات املط ��ار واملتقا�سم ��ة ب�ي�ن الدعوة �ستدخل مو�سوعة غين�س
فو�ضى وتزاحم على منح ت�أ�شرية الدخول يف مطار النجف الأح ��زاب ،وج ��زء ي�س�ي�ر منه ��ا للأرقام القيا�سية...

همسة

قبل �شهرين ن�شرنا يف
�صفحة "�ش�ؤون النا�س"
ريبورتاج ًا عن وقوف
ال�سيارات على الر�صيف
املحاذي لل�شارع الوا�صل بني
�ساحتي الأندل�س وكهرمانة
وامل�شيّد حديث ًا ب�شكل جميل،
مت اتخاذ �إجراء باملنع ،لكن
يوم �أم�س الأربعاء ،عادت
بع�ض �سيارات طلبة جامعة
الأ�سراء الأهلية معاودة
الوقوف فوق الر�صيف،
رغم وجود اكرث من �ساحة
لوقوف ال�سيارات ،لكن الذي
يبدو �أن ا�صحاب ال�ساحات
ي�ستغلون الر�صيف �أي�ض ًا
بعد �أن تكتظ ال�ساحة
ّ
بال�سيارات ،ورمبا يف�ضل
بع�ض الطلبة ركن �سياراتهم
على الر�صيف.

�إىل  /جريدة املدى
م � /إجابة

 حمرر ال�صفحة

تعمل ك�شركة ا�ستثمارية دون ت�صريح ر�سمي...

الف�ساد ونزاهة االنتخابات

مشاهدة

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

ريبورتاج

فارزة

فثمة
تبدو عالمات الت�أجيل قائمةّ ،
ً
ف�ضال عن
�أمور �إدارية ولوج�ستية،
التوافق الدويل والإقليمي على �شكل
احلكومة املقبلة وكيفية امل�ساهمة يف
تكوينها
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م�شروع منظومة الإنارة للخاليا ال�شم�سية التي جهّزت ب�أ�سعار عالية �أ�ضعاف �سعرها احلقيقي والتي
كلف ��ت الدولة مليارات الدوالرات ومُلئت بع�ض �شوارع و�أحياء العا�صمة بغداد ،وبع�ض املدن توقفت
ع ��ن العم ��ل بعد � ٣أ�شهر من العمل ،كذلك م�شروع الـ � ١٠أمب�ي�ر ،والذي مت العمل به يف بع�ض املناطق
م ��ن العا�صم ��ة بغداد وربط جوزات بقدرة � ١٠أمبري لكل بيت ،وال ��ذي كلف الدولة ماليني الدوالرات،
�أي�ض� � ًا اثب ��ت ف�شله هو الآخر وبوقت قيا�سيُ ،ترى هل ّ
مت ��ت معاقبة وحما�سبة امل�س�ؤول عن ذلك ،وهل
ّ
متت ا�ستعادة الأموال التي هُ درت �أو متابعتها وهذا �أ�ضعف االميان؟.

يبدو �أن �إدارة
م�صرف الر�شيد
فرع �شارع
ال�سعدون ال تكرتث
للمراجعني وجلمالية
مدخل امل�صرف،
منذ �أ�سبوع وهذه
النفايات تتزايد �أمام
امل�صرف
عد�سة :حممود ر�ؤوف

