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نشرت جـريدة املـدى الغراء
بعـــددهـــا املـــرقـم 641 لـيـــوم
االربعــــاء املــصــــادف 4/12/
2006 أن املــفـــــــــــــــوضــــــيـــــــــــــــة
املــــســتـقلــــــة لالنــتخـــــابـــــات
ممثلـة مبـديـرهـا العـام قـد
اقـــــــامــت الـــــــدعـــــــوى امـــــــام
مـحـكــمـــــــة بـــــــداءة الـكـــــــرخ
مــطـــالـبـــةً )جـــريـــدة املـــدى
العــــراقـيــــة( بــــالــتعــــويــض
املـالي لـنشـر تلك اجلـريـدة
على صفحاتهـا موضوعات
تــتعـلق بــــالـنـــشــــاط املــــالـي
واالداري لتـلك املفـــوضيــة:
فــــاملفــــوضـيــــة بــــدالً مـن ان
تقـوم بالـتحقيق والتـدقيق
يف قــضــــايــــا اخلـلل املــــالـي
ـــــــــــــــســــــــــــــــــــوب واالداري املــــــــن
الجـهـــــــــــــزتـهـــــــــــــا وان تـقـف
بـنفــسهــا علــى ذلـك اخللل
ان وجـــد او ان تقــوم بـتــرك
االمــر الــى هـيـئــة الــرقــابــة
املاليـة للتحقيـق والتدقيق
فيـه واعطـاء القـرار بـشـأنه
تـســرعت واقــامت الــدعــوى
علــى اجلــريــدة قـبل حـسـم
مــــــــوضــــــــوع اخلـلـل االداري
واملـالـي املنـسـوب الـيهــا من
قبل هيئة الرقـابة املالية او
غـيــرهــا: وهـي لـم تــسـتـطع
ادراك ان مــــــــا يـــنـــــــشــــــــر يف
الـــــصـحــــــــافــــــــة عـــن هــــــــذه
اجلريـدة او تلك يـنصب يف
مــصـلحــــة هــــذه الــــوزارة او
تلـك او هــــذه املــــؤســـســــة او
غيـرهـا حـيث بــامكــان تلك
الـــدوائـــر ان تـتـــابـع وحتقق
بـشـأن مــا ينـسـب اليهــا من
خلل الــصحـــافـــة/وهـي مـــا
تــسمـى بـالـسلـطـة الــرابعـة
فاذا مـا كانـت دوائر الـدولة
تــرى امــورهـــا بعـني واحــدة
فــان الـصحــافــة تـــرى ذلك
بــــــــاكـــثــــــــر مـــن عـــني وكــــــــان
املفـــــــروض بــــــــاملفـــــــوضــيـــــــة
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يف ضوء رد دعوى مدير عام مفوضية االنتخابات
لصالح املدى

من كان بيته من زجاج فعليه أن
ال يرمي الناس باحلجارة

اصــدرت وزارة املــوارد املــائـيــة امــس
ــــــأعــــــادة تـعــيــني 389 مــن اوامــــــر ب

املتضررين سياسياً.
وقـال الدكتـور عبد اللـطيف جمال
رشـيــد لـ )املــدى( ان هــذه الــوجـبــة
ــــــــى خـالل عــــــــام 2006 تـعــــــــد االول
وهنـاك وجبـة ثـانيـة سـتعلن خالل
الشهـر املقبل ألن تقـدمي الطلـبات
لغرض اعادة التـعيني للمفصولني
الـسياسـيني واملتضـررين اقتصـادياً
ستـتواصل حتـى منتصف حـزيران
ــــــــة اعــــــــادة حـــيـــث ســـتـقــــــــوم جلـــن
املـفصــولني الـسيـاسـيني يف الـوزارة
بـــدراسـتهـــا وجـمع املــسـتـمـــسكـــات

املطلوبة والنظر يف حسم امرها.
واضــاف ان الــوزارة سـبق ان اعــادت
2974 مفصـوالً سيـاسيـاً ومـتضـرراً
ــــــى اخلــــــدمــــــة يف ــــــاً ال اقــتــــصــــــادي
مـــديـــريـــات وشـــركـــات وزارة املـــوارد
املائيـة يف بغداد واحملـافظـات حيث
متـت اعــادة )137( مفـصــوالً خالل
عـام 2003 و)732( مفصـوالً يف عام
..2004 اما يف عـام 2005 فقـد متت
اعادة )2105( مفصـولني سياسيني
ومـتــضـــــرريـن اقـتــصـــــاديـــــاً وبهـــــذا
يـصبـح مجمـوع املعـاديـن للخـدمـة
مـنـــــذ سقــــوط نــظــــام صــــدام الــــى
يــــــومــنــــــا هــــــذا )3363( مفـــصــــــوالً
سيـاسياً. وفيما يـأتي اسماء الذين

متت اعادتهم الى اخلدمة امس:
كـــــاظــم حـــــايـف تلــيل، حــــســن رداد
بـــريــســم، صالح عـبـــد اهلل عـبـــاس،
كـامـل محمــود عبــاس، عبـد الغـني
عـبـــد اهلل كـــرمـــوش، جـبـــار يــــوسف
قـاقــوز، محمـد جــواد عبـد الـرضـا،
ســــالــم محـمــــد كـيــطــــان، شـــــريف
علــيـــــوي نـــــاصــــــر، مهـــــدي صــــــالح
مـــســــاهــــر، ضـبــــاب تــــايه فــــرحــــان،
خـــضــيـــــر رجـــــاء صــــــالح، قــيـــصـــــر
ميخـائـيل شمعـون، شـاكــر محمـود
عـباس، فـاضل خلـيل حسـن، موفق
ــــــد سلــيــمــــــان، عــــــودة ثجـــيل سعــي
حــسـني، لـــوزي لفـتـــة هـــادي، عـبـــد
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خلــيفــــة محـمــــد، يــــونـــس حـــسـني
يــــونـــس، جــــاســم محـمــــد مـبــــارك،
حمزة مجيـد شهيب، عايـد شمران
عـطيـة، خـالـد عبـد االميـر عـيسـى،
علي هــادي حســون، حميـد مـوسـى
عبـد، ضياء جـمعة سعـدون، جمال
ــــــــوي جـعـفــــــــر عـلـــي، سـعــــــــود عـلـــي
عصفـور، وليـد خـالـد عبـد العـزيـز،
صبــاح حـسـني علـــوان، عمـــاد رجب
عـبــــاس، نــــاديــــة فــــاضل ابــــراهـيـم،
هــيفـــاء راضـي بـــاقـــر، حــســن علـي
سلــطــــان، رجـــــاء محـــسـن صـــــالح،
محـمــــد جــــار اهلل محـمــــود، انعــــام
عـبــــد الـــــرزاق خلـيـل، نهــــاد جــــورج
يوسف، فـاروق فياض اكبـر، منتهى
يــونــس تقـي، حـمـيـــد شهـيــد عـبــد،
مهـدي غــافل عيـدان، زهــرة سعيـد
جــبـــــر، هـــــاشــم ســـــاجــت مـــــرشـــــد،
ضـميــاء خــضيــر صــالـح، شنـشــول
كـاظـم عليـوي، الزم كـاظـم عليـوي،
صــــادق كــــاظـم عــبعــــوب، مقـبــــولــــة
حمزة صـالح، محمود فاضل جنم،
عـبــد عــواد صـــالح، كــاظـم علـيــوي
غــضـيــب، سعـــــاد محـمــــود حـــسـن،
عـادل محمـد احمـد، سعـديـة فالح
حسـن، حميد حسن خليفة، جالل
عـبــــاس محـمــــد، عـبــــاس كـــشـيـــش
مجلي، قـاسـم جبـر خـضيـر، حنـان
عـــزيـــز محـمـــد رضـــا، ايـــاد حــسـني
سلـمان، علي حـسني يونـس، طالب
حـسني علي منـصور، احـمد عـذيب
فالح، صالح جاسم حربي، سندس
ــــــــوم عـلـــي خـلـــيـل، حــــــســـني مـــــظـل
ــــــد القــــــادر محــيــمــيــــــد، فــــــواز عــب
مـصــطفـــى، محـمـــد حـــازم صـــالح،
صبــاح عجـمي مـحمــد علـي، فالح
حـسـن محمـد حـسـني، صبــاح عبـد
الفـتــــاح حـمـيــــد، حـــسـني غــــركــــان
جـــــاســم، جــــــودت اسعـــــد هـــــدايــت،
محــمــــــد كــــــاظــم زروك الـــطــــــائــي،
حتـرير حـسني موسـى، عبد الـرضا

يعقوب يوسف.
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محمد ناجي محمد الشفي، مطر
عـرميط كـعود، مـقداد عـبد اجلـبار
اسميـر، سلمـى عبـد عـطيـة، زاهـدة
صـــادق ابـــراهـيـم، جـنـــان ابـــراهـيـم
صــالح، سـميــر طه يــاسـني احمــد،
غـنـي عـبــــود فــــرج، حـمـــــزة جالوي
حمــزة، شنــان وجيع صــاحي، وعـد
ــــــوسـف، عــمــــــر انــيـــــس مـحــمــــــد ي
سلــيــمــــــان، هــــــاشــم رحــيـــم جالب،
مـحمـد فـرقـد مـسـلم صــالح، عـلي
حسني عيدان، اسماعيل داود عبد،
مــنـــــى احــــســـــان لـــطــيـف، محــمـــــد
محـمــــود محـمـــد صــــالح، عـــدويـــة
احـمــد مـصــطفــى، عـبــاس حـمـيــد
شويش، احمد جـاسم عبد، سميرة
ــــــد تـلع ــــــد ولـــي، خلـف عجــي سعــي
عـيـــدان، مهـــدي سلـمـــان جـــرمـط،
حـمودي نعمـة مهدي، مـزهر عـزيز
طـه، علــي محـمــــد كعـيــــد مهــــدي،
اريج صــبحـي عـبــــد الـكـــــرمي، علـي
خـضـيـــر عـيــســـى، شـيـمـــاء يـــوسف
محمـد عـلي، شالل نـاصـر حـسني،
مائـدة جبار يـاسني، جاسـم محمد
حـسن، منيـبة علـوان حسـن، سلوى
تــوفيق مـنيـر، فــاتن مــال اهلل علي،
جاسم محمد جـابر، جاسم جميل
فلـيح، مـطـشــر هلــو مــوجــر، ذنــون
يــــونــــس سلـيـمــــان، خـيــــال حـمــــود
كنـاف، كـرمي عـبيـد نـاصـر حــسني،
سندس كشكول عبـد، احمد حميد
شحـــــاذة، اديــب محــمـــــود الــيـــــاس،
سنـان سـالـم محمــد، محمـود فـرج
محمـد، عبـد الزهـرة محسـن زاير،
مـزهـر محمـد علي حـسني، حـسني
عـبـــد اهلل معـــروف، امل خــان جــان
كــاكــة، خــالــد صــالـح عبــود، حـســام
احـمـــد محـمـــد الـصـــاحلـي، اميـــان
عبـد الرزاق حسني، حسني سلطان
محمـد، صبـاح موسـى دخيل، عـبد
العبـاس كاظـم عباس، علـي محمد
دخـيل، علـي يعقــوب صــالـح، جبــار
طعمـة عمران، داود سلمان حسني،
زينـــة عبــد احملــسن ايــوب، مـحمــد
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مـحـــمـــــــد خـلـف جـــــــاســـم، جـهـــــــاد
خميـس ولي، محمـد صالح احـمد
ــــــاح مجــيــــــد عــبــــــد محــمــــــد، صــب
احلـمـيـــــد، نـــــاطق وعـــــد اهلل امـني،
محـمــــد شــــرقـي سـمـيــــر، عـــســــاف
شـرقي سميـر، عامـر حمـد مخلف،
تولـني ناظم شـكري، محيـي جمعة
هـاشم، فتـحي عبـد احمـد محمـد،
علـي حـمــزة مــرزا، هـيـمــان يــونــس
قــاسـم، قيــس عبــاس فيــاض، انـس
عـلي ابـــراهيـم، رغيــد حــازم صفــو،
هـادي حـسني جــاسم حـسن، عـادل
جــــــديــــس شــــــريـف، سعــــــد احــمــــــد
عــطـيـــــة، جلـيـل سلـمـــــان فالمــــرز،
خـلف جــبــــــار حــمــــــد، بــــــديـع علــي
مهــــاوش، احـمــــد صــــالح شـمــــران،
حـــســني مجـبــــاس ضــــاحـي، بـــســــام
سـالم طـه، عبيـد شالل دواي، عبـد
احلـــسـن حـمــــود طــــرويل، فــــرهــــود
عــطــــون حـبـيـب، صــبحـي صـــــديق
طـيفـــور، انـتــصـــار حــسـني عـبـــاس،
يـاسني عـبود خـطاب، احـمد زغـيان
فهد، جـاسم عـبد مـضحي، محـمد
عبـد الـرضــا جمعـة، حـسني جـابـر
وادي، ايلـيــــا مـبــــارك عـبــــو، اميــــان
عبـود جــاسم، مـحمـد صـالـح عبـد
الـوهاب، فرحان اسـود حسن، شاكر
عـبــــد اهلل غــضـيـب، غــــازي حـــسـني
محمـد، خالد فيـصل اسعد، احمد
خــيـــــري صــــــالح، احــمــــــد محــمـــــد
خـضيــر، عبـد الـسالم صـابـر قـادر،
نـــزال طه شـــريف، كـــولـــدران عـــزت
مـحمود، ابتـسام حسـني جنم، عمر
علي رضا، مضر هـادي نور، سلمان
كـــاظـم جـبح، عـبـــد الـــواحـــد نـــافع
خـميس، ريـاض جنم سعيـد، ارمان
ســتـــــراك اوهـــــانــني، كلــــشـــــان انـــــور
محـمــــد، يــــوسـف محـمــــد صــــالح،
علـي مــصحـب مــظلــــوم، ابــــراهـيـم
كــامل حـميـد، كـرمي عـبيـد طـاهـر،
صـــــادق عــطـيـــــوي جـــــالـي، جـمــيل
عـطـيـــوي جـــالـي، غـــالـي محـيــسـن
جبـارة، عبـد الـرحـمن مهـدي عبـد،
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محمد، كرمي حميد صالح، عدنان
ابــــراهـيـم عـبــــاس، عــــواد فـتــيخــــان
غضـيب، محـاسـن احمــد عبـد اهلل،
جـميلـة جعفـر قـنبـر، حـميـد ذيـاب
حمـادي، اسماعيل جـاسم حمادي،
حـسني فـرحان سـالم، شـاكر احـمد
جـسام محمـد، غادة غـازي حمدي،
مـحمــود احمــد شحـاذة، انــور عبـد
االله حــسـن، جنـم الـــديـن محـمـــد
امني، رعــد حــامــد شهــاب، احـســان
محــسن مـحمــد علـي، احمــد عبــد
اهلل حــسـن، احـمــد جـمـــال محـمــد
امـني، حـــامت حـبـيـب ثـــامــــر، شالل
عـبيـد مـزيـد، حـامت شكــر محمـود،
حـميـد عـودة فـرحـان، علـي محمـد
امـني، نــــوري محـمـــد امـني، رحـيـم
كــرمي مـحمــد، مـحمــد حــسن عـلي
حلـو، نــاظم صـادق يــوسف، احمـد
عـبــــد اهلل فـيــــاض حـمــــادي، خـلف
فــيـــصـل علــي، كــــــرمي درع عــبــــــاس،
سعــيـــــد مـــصـــطفــــــى علــي، حــــســن
لــطيـف حمـــود، اسمــاعـيل مـحمــد
عبـــد اهلل، اسمــاعـيل صــابـــر فتــاح،
سعـيـــــد خلــيل ابـــــراهـيــم، سعـــــدي
عـزيــز محمـد، حــسن حــسني كــاكه
احمـد، عبـد سلمـان حـسني، حـامت
عـواد مـشعــان، عبـد الــرحمـن امني
محـمـــود، محـمـــد خلـيفــة جــاسـم،
حـكيـم سبـتي كــرمي، جـمعــة رشيــد
سعيـد، عبـاس عبـد فيـاض، حميـد
عبــد الــرزاق عبــد اهلل، فـضـل عنــاد
حــــــويـــن، محــمــــــد طالل جــــــاســم،
مـطلـب منــسي مـحيـميــد، حـميــد
عـبــــد وحل، نـــاجـي حــسـن علـــوان،
عـــمـــــــاد حــــــســـن احـــمـــــــد، عـــــــافـــت
محـيـمـيـــد حـــديـــد، فـــرحـــان عـبـــد
مغـــــامــــس، نـــــاصـــــر رجــب حــــســني
سـليم، سـالم زيـنل محمـد، محمـد
حـرز عكلـة، عيفـان صغيـر محمـد،
مهـاوش كرمي مفـضي، امني حـمود
فيـاض، حـامـد حــرز عكلــة، مجيـد
خلف حـسـني، صبـــار عبـــد الكــرمي
ســــرهـيـــــد، خلــيل حـمــــود فـيــــاض،
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احلــــســن طخـــــاخ شــــــويع، عــمـــــران
طالل حسن، صبـاح جاسم حاجم،
عـبـــد االله رشـيـــد صــــالح، محـمـــد
علـي عتـوي، سعـد خـليل ابـراهـيم،
عـبد الكـاظم كـطافـة خلف، حمـيد
احمـد حتروش، مـصلوخ عبـد عون
هـالل، علي خـليفـة مـدلـول، نــوفل
داود سلـمـــان، صـبــــاح علـي عـــزيـــز،
خلــود مهــدي سـلمــان، عـقيـل عبــد
احلـمـيــــد حـــسـن، عــــدنــــان احـمــــد
ثامر، منصـور حسني فندي، حسن
مـحمــد فــرج، مــازن صالح يــونـس،
محمـد علـوان حـسني، علـي احمـد
مـصـطفـــى، علـي خـلف علـي، عـبــد
الــــرحـمـن صـــــالح جــــاسـم، رشـيــــد
محـيــسـن علـي، كــرمي احـمــد عـبــد
القـادر، نـافع عبـاس علي، ابـراهـيم
حـمـــودي شـــويــش، عـبـــد الـــرحـيـم
احـمـــد محـمــد، داود مــدهــر عـبــد،
ضـــاري محـمـــد سلـيـمـــان، محـمـــد
احـمـــد رحـيـم، فـــارس عـبـــد القـــادر
صــالح، عــواد عـلي شــاهني، مــرعي
نـواف نعمـة، عبـد اهلل علي محـمد،
خـليل ابـراهـيم خلـيل، كمـال عـزت
محــمــــــد، محــمـــــد حــــســن دخـــيل،
ابـــــراهــيــم حــــســـني علـــي، محــمـــــد
جـاسم رفـيش، سـالم خلف صـالح،
جـبـــار هـــادي حــسـني، نــــوري خلف
سـالـم، حمـاد صـالح هـويـر، جـاسم
محمـد فقـي، عبـد الـرحـيم سـاجـر
جــاسم، اردم مـحمــد فــرحــان، رعــد
خضيـر اليـاس احمـد، مجيـد عبـد
اهلل رحيـم، عبـد الـستـار شـاه مـراد،
حـميــد حــسني حــسن، فــواز سلـيم
احمــد رجـب، عمــر مـحمـــود فتــاح،
محـمـــــود محـمـــــد علــي، محـمـــــود
جـمعــة جـمــشـيــر، فـــريق اهلل كــرمي
تـــوفـيق، حــسـني فـــرج حـمـــة امـني،
عـمر كـرمي فرهـاد، سيـامني محـمد
امـني، كــــرمي محـمــــد امـني، بــــرزان
ولـــي مـحـــمــــــــد، مـحـــمــــــــد رســــــــول
معــروف، خـــورشيــد مـحمــد ويـس،
احـمــد كــرمي مـــراد، محـمــود كــرمي

ـ ـ ـ

الكـرمي حـسـن عبـود، جـابـر ثـجيل
جحـيــش، حــســني علـــوان حــسـني،
ــــــو، هـالل خـلـف قــــــاســم خـلـف حـل
محـسن، هـاشم حـسن نـور محمـد،
محــسـن راشــــد ذرب، بحـــر حـــامـــد
ــــــد مـحــمــــــد، مــــــالـك حـــــســني عــب
احلــمـــــزة، احــمـــــد عـكــيل عـــــاصــي،
رشيــد عــاجـل عبــد اهلل، مـصـطفــى
محــمـــــد جـــــاســم محــمـــــد، حـــســن
عـبــــاس عـيـــســــى، مــــاجــــد سلـمــــان
فـارس، مـوســى جعفــر علي، كــاظم
محمـد بخيـت، نعيم رشـيد احـمد،
حـسن عـودة جــاسم، عبـد الــرحمن
نـاصـر محمـود، احمـد خضـر ولي،
فــــاضل دفــــار سعـيـــد، ظـــافـــر عـبـــد
الــــرزاق محـمــــد، نــــاديــــة ابــــراهـيـم
معجون، احمد فرحان حسن، داود
احمد ثاير، خـيري اسماعيل علي،
عمــاد كــاظـم علـــوان، عبــد العــزيــز
جمعـة يعقــوب، علي طـالب يـاسـر،
عبـطــان حــسني عـلي، عــايــد فــزيع
نــصــــار، حـــسـني ابــــراهـيـم حـــسـني،
محمـد شاهني حـميد، عبـد الرزاق
محـمــــود حـمــــزة، كــــاظــم محـمــــد
صـايف، جنـان غـالب مهـدي، صفـاء
سعـيــــد حـــسـني، عــــدنـــــان سلـمــــان
كـــاظـم، مـــوســـى رحـيـمـــة مـــوســـى،
حـمـــزة محـمــد عـنـــاد، علـي ســويــد
علـي، صبـري نـدى عـطيــة، محمـد
فرحـان جهف، عـبد الـسادة عـيدان
جـبـــر، فـــرحـــان معــن خلف، طـــارق
عــــاصـي عــــريـبـي، عــــالـيــــة عــــويــــد
محــمـــــد صــــــالح، ســنـــــاء عــبـــــد هلل
عليوي حـسني، شويش نـاصر زاير،
عيـدان علي حـسني، شـويش نـاصر
زايـــر، عيــدان عـلي حــسني، لـطـيف
عــــزيـــــز علـي بـك، عــــدنــــان كــــاظـم
دخيـل، قاسم حسني عـريان، هاشم
حــــســني عـــــريـــــان، شــمــــس الـــــديــن
حسني احمد، ظهيـرة رشيد عباس
زبـــار، عـبــــد علـــوان احـمـــد، عـــوض
عـبـيــــد طخـيـخ، قحــطـــان عـــدنـــان
محـمــــد، ايــــاد طـالع ثجــيل، عـبــــد

ـ ـ
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صدرت أوامر باعادة تعيني 389 شخصاً أمس

وزارة املوارد املائية تعيد تعيني 3363 مترضرًا سياسياً
بغداد/ املدى

الـــــســـيـــــــد املـــــــديـــــــر الـعـــــــام
ملفــــــوضــيــــــة االنـــتخــــــابــــــات
وتسبيبه لقـرار الرد تسبيباً
مـوضــوعيــاً دقيقـاً يعـني ان
احلـيـــاة تــسـيـــر الـــى االمـــام
وان الـــرقـــابـــة علـــى نــشـــاط
دوائـــــــر الـــــــدولـــــــة مــن قــبـل
الــــصحــــــافــــــة مــن ســمــــــات
اجملتـمعــات املـتحـضــرة وان
الـتنبـيه عن مــواطن اخللل
يعــنــي املـــــســــــاعــــــدة لـــتلـك
الــدوائــر العــادة الـنـظــر ملــا
نــــســب الــيهــــــا وان احلجـــــر
ــــــــــــــــــــى آراء الــــــــنــــــــــــــــــــاس عــل
ومعـــتقـــــــداتهــم مـــــســــــألــــــة
اصبحت خـارج العصـر هذا
هـــو رأي القـضـــاء العـــراقـي

املستقل.
االن ويف عــــصـــــــر الـعـــــــوملـــــــة
واالنــتـــــــرنــت والـــــســتـاليــت
وحقــوق االنــســـان فهل مـن
املعقـــول ايـتهــــا املفـــوضـيـــة
املـوقـرة الـتصـرف هكـذا مع
االمــــور اجلــــادة ))مـن كــــان
بـيـته مـن زجـــاج فال يـــرمـي
النـاس بــاحلجـارة(( ونـحن
مع الـصحــافــة ومع حــريــة
الصحـافة ومع الـرأي احلر
والكـلمـة الـطـيبــة املنـصفـة
والـدفــاع عن حقـوق النـاس
والـــتـــنـــبـــيـه عـــن مــــــــواطـــن
اخللل مبــا يحفـظ سالمــة
الـتــصـــرف بـــاملــــال العـــام ال
لــــــــصــحـــــــــــــافـــــــــــــة وعـــــــــــــاظ
الــــــسـالطـــني: انـــنــــــــا نـعـلـــن
تـضـــامـنـنـــا مع جـــريــــدتكـم
الغـــراء ونعلـن انـضـمـــامـنـــا
الــــــى فـــــــريق الــــــدفــــــاع عــن
اجلــــــــريــــــــدة مـــن الــــــــزمـالء
احملـــــــــامـــني مـع الـــــــشــكـــــــــر

والتقدير.

احملامي
علي الناصر الشطري
بغداد يف 2006/4/15
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املــســتقلـــة لالنـتخــابــات ان
تـكون متـواضعة وان تـتلقى
االمـور بـشفــافيـة وان تقـوم
بــشكــر الـصحــافــة عـنــدمــا
تقـوم بـالـتنبـيه عن مـواطن
اخللل الــواقعـة يف اجلــانب
املـــرئـي او غـيـــر املـــرئـي مـن
عملهـا الن مـا تقـوم بـنشـره
الــــصـحـــــــافـــــــة هـــــــو كـــــشـف
مــــــــواطـــن اخلـلـل وهــــــــذا ال
يعــنــي الـكــيـــــد وامنـــــا امـــــر
تقتـضيه املـصلحــة العـامـة
ملــا يـتعـــرض له املـــال العــام
حتت صــرف مبــالغ طــائلـة
غــيــــــر مــبــــــوبـــــــة بفـــصــــــول
املــيــــــزانــيــــــة وبــنــــــودهــــــا. ان
مــوقف املفـــوضيـــة املتـشـنج
يـتـنــــافــــى واحـكــــام الـفقــــرة
ثــــــانــيــــــاً مــن املــــــادة 38 مــن
الـدستور الدائم التي تنص
علــــى حــــريــــة الـــصحــــافــــة
ـــــــــــاعـــــــــــة واالعـالن والــــــطــــب
واالعالم والـنـــشــــر ويهــــدف
الـــى كـم االفـــواه ومــصـــادرة
كل رأي هــادف يــسعــى الــى
الـتـنــــويه والـتـنـبـيه عـن كل
خلل يصيـب مرافق الـدولة
خــاصـــة ذلك الــذي يـتـعلق
بـــــاملــــــال العــــــام، يف العـــــالــم
الـيــــوم تهـــاجـم الــصحـــافـــة
ـــــــــدول ورؤســـــــــاء رؤســـــــــاء ال
احلـكومـات والوزراء و تـنزل
الى دقائق االمور ومع ذلك
تـرى تـلك احلكـومـات ان ال
سلــطــــان لهــــا علـــى حـــريـــة

الصحافة.
ـــــــــــاطـــــــــــرة صـحــــيـح ان االب
والـــطغــــاة اسـتــطــــاعــــوا كـم
االفــواه ومصـادرة احلـريـات
وتعطـيل الصـحافـة ولكنـها
كـــــانــت ايـــــامـــــاً ســـــوداً ولــت
ــــــــــــاريـخـهـــــم مـعـهـــــم ومـع ت

االسود.
لقــــد جــــاء قـــــرار محـكـمــــة
بـــــداءة الـكـــــرخ بـــــرد دعـــــوى
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اعـتـــاد رواد مقهــى الــشــابـنـــدر علــى
حـديث الـسيـاسة بـشكل يـومي، بـعد
مضـي ثالث سنـوات مـن التغـييـر يف
الـــبلـــــــد، بعــــضهــم خــبــــــروا احلــيــــــاة
الـــسـيــــاسـيــــة مــطـلع الـــسـتـيـنـيــــات،
وآخـرون قـرأوا مبـا فـيه الكفـايـة من
تــاريخ بلــدهـم املعــاصــر، وكـثيــراً مــا
يـنـتهــون امـــام مفـتــرق طــرق نــاجـم
عن انـســداد االفق الــسيــاسي الــذي
يتــزامـن مع املـسـتجــدات واالحــداث
الـيــــومـيــــة. وابــــدى الـكــــاتـب )مــــازن
لـطيـف علي( خـشيـته من اسـتمـرار
الــــــوضـع علــــــى مــــــا هـــــــو علـــيه االن
ومــسـتقـبـالً اذا بقـيـت االمــــور علـــى
حالها بتأخير تشكيل حكومة انقاذ
وطــنـــي تعــيــــــد الـــثقـــــــة للــمــــــواطــن
العراقـي. وقال: نحن بحـاجة مـاسة
الـى حكـومـة تفـاهـم تشـكل اخلطـوة
االولـــــــى نـحـــــــو تـهـــــــدئـــــــة االوضـــــــاع
وحتـقــــيـق االســــتـقــــــــــرار واالمــــن، او
تــنــتـقـل الـــــــى فـــــــوضـــــــى ال حتــمـــــــد

اعقابها.
وتـــــــابـع: نـحــن ابــنـــــــاء بـلـــــــد واحـــــــد
وجتـمعنــا روابط عـديــدة ومصـاهـرة
متجـذرة، ومـا يـريـدهُ اعـداء العـراق
ســيـكـــــــون بـعــيـــــــداً عــن نـــــــوايـــــــاهــم

اخلبيثة.
امل كبير

وتـــــــابع )مــــــازن( ان ثــمــن احلــــــريــــــة
بـاهـض مقـابـل االنتقـال الــى حيـاة
اخـــــــــــرى مـغـــــــــــايـــــــــــرة تــــــــســـــــــــودهـــــــــــا
الـــدميقــراطـيـــة احلقـيقـيــة. هـنــاك
امل كبـير يف اعـادة احليـاة الى واقع
جــــديــــد نـــشعــــر فــيه جـمــيعــــاً انـنــــا
متسـاوون امام القانون ومـا يسعدنا
اكثر ان نشعر بالعدالة االجتماعية

واقرار احلق.
مرحلة العبور

ومـن جهـته قــال )نعـيـم الــشـطــري(
نــاشــر مـطبــوعــات: ال اخـشــى حــرب
اهلــيـــــة بـــــالــبلـــــد، لـكــن رمبـــــا اعلــن
تخــويف مـن مـــرحلـــة العـبــور، وعــدم
اتفـاق االطـراف الـســاسيـة احلــاليـة
علـى تشكـيل حكومـة وحدة وطـنية.
واضاف الـشطـري: ان البلـد سيعـبر
دائــــــــرة اخلــــطــــــــر ويـحـقـق اهــــــــداف
الـــــوحـــــدة الـــــوطـنـيـــــة وان مـــــرحلـــــة
العشـرينيـات يف تـاريخ العـراق مـرتْ
بنفس الظروف ورمبا اكثر مأساوية
لـكـن وجـــــود قـــــادة وطـنـيـني عـبـــــروا
احملنـة بتأسيس اول حكـومة وطنية
كانـت اللبنة االولـى لتأسـيس وحدة

البلد.
وعـن تـصـــريحـــات بعـض املــســؤولـني
الغـربيني يف وسـائل االعالم مـؤخـراً
قــــال الـــشــطــــري: انهـم سـيــــاسـيــــون

وبـدوره ابــدى )عبـود عـزيـز( مقـاول
وعـضـــو جتـمع مـــدنـي سعـــادته عـن
نهــــايـــــة القــمع الـــسـيــــاســي يف ظل
نــظـــــام بـــــائـــــد وقــــــال: ظل الــــشعــب
يـتــطلع الــى الـيــوم الــذي يــرى فـيه
اخلـالص ويــــــــــدفـع مـــن الــــــــــدمــــــــــاء
ومصـادرة احلريات. وتـابع عزيز: ان
املعــارضـــة العــراقـيــة اقـنعـت االدارة
االمــريكيـة بـازالـة الـصنـم من سـدة
احلكــم، لكـن الـــذي حــصل مـــا كـنـــا
نـتـمـنـــاه حـيـث عـمــت الفـــوضـــى يف
الـشــارع العــراقي. واضــاف رداً علــى
ســــؤال: "ال اعــتقـــــد ان امللـيـــشـيــــات
املـسلحـة واحملـاصـصــة والعـصـابـات
الـسيــاسيـة تـضع االنـسـان العــراقي
وسط دوامة تخبط ال تعرف احلل.
ودعـــا عـــزيـــز الـــى تـــشكـيـل حكـــومـــة
وحـدة وطـنيـة ال تـسـتثـني احـداً بل
علــيهـــــا ان تــــشعـــــر اجلــمــيع بـــــروح
املــــواطـنــــة الــصــــاحلـــــة بعـيــــداً عـن

التحيزات الضيقة.
القوى الليبرالية

والعلمانية
علي القيسـي كاتب سيـاسي يرى ان
الـبلــد امــام صــراعـــات دوليــة ونــزاع
مـصـــالح مقـيـت فـيقــول: ان حــروب
الـــطـــــاغــيـــــة ادمــتْ الـــبلـــــد ومـــــا زاد
الــــطـــني بـلـــــــة الـقـــــــوى الـــــــديـــنـــيـــــــة
والقــوميــة املتعـصبــة بكل تـالوينهـا
تـــــســتــنــــــد اســــــاســـــــاً علـــــــى حتقـــيق
مـصـــاحلهـــا الـــذاتـيـــة فقـط ولـيــس
علــــى بــــرامـجهــــا الـعلـمـيــــة وتـــــابع
القـيــسـي ان دوامـــة العـنف والعـنف
املضـاد هـي االستحـواذ علـى ثـروات
الـــبـالد وتــــــســــــــاءل الـقـــيــــــســـي: هـل

سنخرج من عنق الزجاجة؟
واضــــــاف رداً علـــــى ســـــؤال: لــم اكــن
اعلـم ان عنق الـزجـاجــة ضيقـاً الـى
هــــذا احلــــد مـــشخــصــــاً يف حــــديــثه
حاالت اجلهل واخلرافة واملمارسات
الفــوضــويــة والقــى بــالـالئمــة علــى
القـوى الـسيــاسيـة املـتصـارعـة علـى
الكـراسي الــذهبيـة بتـرسـيخ اجلهل
والعــــادات والــتقــــالـيــــد والــطقــــوس

التي ثبتت بالدستور.
وخـلص الـى القـول: ان االمل كـبيـر
بالقوى الليبـرالية والعلمانية التي
تقـع علـــيهـــــا مــــســـــؤولــيـــــة تـكــثـــيف
اجلهـــود بـــالـتـصـــدي وبــشـكل حـــازم
جلــمــيـع املـــــشـــــــاريـع الــــطـــــــائـفــيـــــــة
والعنصرية واالثنـية التي تستهلك
املــواطـن وتقـض مـضــاجعه. واالمل
املـنــشـــود مبـــسك دفــــة العلـم وبـنـــاء
مجتمع عـلى اسـس علميـة ناجـحة

تقطف ثمارها اجيالنا القادمة.

سـيــــاســــة لهــــا مــن خالل اعـمــــالهــــا
االرهـــابـيـــة الـيـــومـيـــة الـتـي تـتـمـثل
بــــالـــسـيـــــارات املفـخخـــــة والعـبــــوات
الـــنــــــــاسـفــــــــة. وخـلــــص لـلـقــــــــول: ان
املسؤولية احلقيقية تقع على عاتق
ابـنــــاء الــبلــــد الــــذيــن يهــمهـم امــــر
بـلـــــــدهــم. ودعـــــــا الـــــــزاجــي الـقـــــــوى
الــسيــاسيـة الـى اعـادة الـنظـر بـامـر
البلـد بـشكل جـدي وفعــال من اجل
الـشـعب الــذي ضحــى بــالكـثيـــر من

اجل الوصول الى بر االمان.
اخلالص من الديكتاتورية

اذا كــــــان )الــــســـتاليــت( و)الـــنقــــــال(
مـنجــزي الـتغـييــر الـــوحيـــدين فــان
املهنــدس احمـد الــربيـعي يقـول: ان
مـــا حتـقق هــــو اخلالص مـن اعـتـــى
دكـتـــــاتـــــوريـــــة يف العـــــالـم، واضـــــاف:
اعتـرتني فـرحة ال تـوصف ولـم يكن
لهـــــا مـثـيـل النهـــــا رفعـت حـــســـــرات
مكبوتة طال انتـظارها. وتابع: كنت
احلم بسقوط الـنظام بايـاد عراقية
تـلك الـتـي عــانـت الــويالت وكــابــدت
الــــظـلـــم واآلالم. لــكـــن الــــــســـنــــــــوات
االخـيـــرة جعلـتـنـــا نحلـم بــسقـــوطه

وان كانت بايدي رجال من املريخ.
ويـتـــوقف الــربـيعـي قلـيالً ويـضـيف:
سقـط الـصـنـم وبـــدأت رحلـــة االلف
مــيل بخـطـــوة واحـــدة، حـــاملـني بغـــد
مـــشـــــرق ومـــســتقــبل مـــــزدهـــــر، ولـم
متــــض ســــــــوى اشـهــــــــر قـلـــيـلــــــــة واذا
بـــاالقـــدام تـتـقلــص بغـيـــاب االمـــان
وحلــول فــوضــى عــارمــة بـكل شـيء،
ولـكن رغـم ذلك كـان طـريـق التقـدم
يــسيــر نحـو االمـام ولــو انهـا خـطـى

بطيئة.
ورداً علـــى ســـؤال حـــول الـتغـيـيـــرات
الـــســيـــــاســيـــــة اجـــــاب الـــــربــيعــي: ان
احلكومة تـتحمل املسؤولية يف ذلك
النـهـــــــا تـــــــدعـــي ال ازمـــــــة يف الـــبـالد
واحلـقــيـقـــــــة تـــــشــيـــــــر عـكـــــس ذلـك
ويـعتقـد الــربيعـي: ان الكل مـسـؤول
عــن ذلـك ابــتــــــداء مــن احلـكــــــومــــــة
االمـريكية الـتي اعترفـت باخطـائها
الكثـيرة يف العـراق مروراً بـالكيـانات
واالحزاب العراقيـة التي لم تتجاوز
احليـاة احلـزبيـة حلـد االن، وانتهـاءً
بـــاملـــواطـن الـــسلـبـي الـــذي تـنـــام يف

رأسه افكار كسولة.
لكن الربيعي يضيف بقوله: اننا لم
نخـســر كل شـيء، يــوجــد عــراقـيــون
مـخلـــصــــــون لـــبلــــــدهــم، ومتــنــــــى ان
تـتشكل حكومـة تكنوقـراطية العادة
اعـمـــار الـبـالد علـــى اســس جـــديـــدة
تـــواكـب آخـــر الـتـطـــورات يف العـــالـم
معـتقـداً انـه اخليـار الــوحيــد املتـاح

النقاذ البلد.

شفـــاف بعـيـــداً عـن العـنف ويــســـوده
الـتفـــاهـم بـني القـــوى الــسـيـــاسـيـــة،
وتابع شـبل: يفترض ان يكـون هناك
نكــران ذات يف الــوضع الــذي نـعيـشه
مبـينــاً: ان التغـييـر جـذريــاً يف البلـد
النه لم يـؤسس علـى اساس مـا قبله
بل شـمـل تغـيـيــــر الـبـنــــى الــتحـتـيــــة
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة واالقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة

واالجتماعية.
استقالل القضاء

وتطرق )ايـاد الزاجي( الـى ان بعض
القوى الـوطنيـة تسعـى جاهـدة اكثر
مـن غـيـــرهــــا للـحفــــاظ علـــى وحـــدة
البلـد، مشيراً الى مطـالبة احلكومة
القـــادمـــة بــــالكـــشف عـن بـــرامـجهـــا
الــسيـــاسيــة وخـطـطهــا يف مكــافحــة
الفـســاد واحلفــاظ علــى استـقالليـة
القـضــاء. وتــابع الــزاجـي: ال يهـمنــا
مـن سيكـون املـرشح لـرئـاسـة الـوزراء
ومـــــــا نـــــــريـــــــده مـعـــــــرفـــــــة الــبـــــــرامـج
املـــوضـــوعـيــــة يف مكــــافحـــة االرهـــاب
والفــســاد االداري واملــالـي ومعــاجلــة
االزمـــة االقتـصــاديــة وتـــوفيــر فــرص
عــــمـل لـلـــــــــشــــبــــــــــــاب، واضــــــــــــاف: ان
اسـتفحال الـبطالـة يشكل جـلطة يف
جــســـد االقـتــصـــاد بـــاالضـــافـــة الـــى
مــواجهـة الـتنـظـيمـات االرهــابيـة يف
الــبلــــد والـتـي تــتخــــذ مـن الـتـــــرويع

ينـتهجـــون سيــاســات بلــدانـهم، لــذا
حـني يعلـنـــون تخـــوفهـم مـن نــشــوب
حــرب اهليــة بيـننـا اسـتطـيع القـول
وبكل صــراحــة ان مـصـطلح احلــرب
االهلية يدحض تـصريحاتهم وهذه
يعــنــي ال حــــــرب طــــــاملـــــــا نحـــن اهل
وتــســـاءل الــشــطــــري: وهل يـتقــــاتل

االهل فيما بينهم؟
حكومة تكنوقراط

يقـول )كــرمي حنـش( بــاحث تــاريخ:
الــكل مـــتفـق علـــــى اخـــطـــــاء االدارة
االمــــريـكـيــــة. وال ميـكـن ان نــتحــمل
اعـبــاء تـلك االخـطــاء لـيـس بـسـبـب
اجلهل بطبـيعة العراقيني بل هناك
اخــطــــاء يف الـتـكـتـيـك واحـيــــانــــاً يف
رسـم االسـتــــراتــيجـيـــــة للـمـنـــطقــــة
بــرمـتهــا. ودعــا حـنـش الــى تــشكـيل
حكـومـة تـكنـوقــراطيــة تعيــد اعمـار
البلـد علـى اسـس علـميـة يف جـميع
اجملــاالت. وتــابع انـه اخليــار االمـثل
والصحيح لبلد عريق مثل العراق.

احلياة اجلديدة
ورأى )عـبـــــد الـــــواحـــــد شــبل( رســـــام
تشـكيلي: ان بـلورة احلـياة اجلـديدة
بـــــــــــآلــــيـــــــــــات الـعــــمـل والــــــــسـلـــــــــــوك
الـــــــدميـقـــــــراطــي واحــتـــــــرام اآلخـــــــر
ومــــــشــــــــاركــــــــة اجلـــمـــيـع هــــــــو احلـل
الصحيح يف نـشوء حوار دميقراطي

العراقيون يخوضون سباقاً محموماً مع الزمن للتغلب على الصعاب

ال حرب طائفية طاملا تربط أهل البلد أوارص املواطنة الصاحلة
بغداد/ جالل حسن
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