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بعد استئنافها احلكم

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات خترس دعواها ضد (

3

)

القضاء يقول كلمته وينتصر حلرية الرأي والكلمة ضد ممارسي الفساد املالي
بغداد  /املدى

مـرة اخرى يـنتصـر القضـاء ويقف
وقفـته املعهــودة دفــاعـ ـاً عن حــريــة
ال ـ ـ ــرأي والـكـل ــم ـ ـ ــة الـ ـت ــي كـفـلـه ـ ـ ــا
الـدستــور ،وتصـدر رئـاسـة مـحكمـة
استـئنــاف بغــداد  /الكــرخ قــرارهــا
العـادل برد دعـوى طعن املـفوضـية
العلـيا املـستقلـة لالنتخـابات عـلى
قــرار احلكـم الب ــدائي الـص ــادر من
محـكـمـ ــة بـ ــداءة الـكـ ــرخ ل ـص ـ ــالح
ج ــري ــدة (امل ــدى) الـتـي ن ـش ــرت يف
اعـ ــداد س ـ ــابقـ ــة مـ ــواضــيع تــتعـلق
مبالحـظ ــات عـن عــمل املف ــوضـي ــة
خاصة ما يتعلق منها بهدر اموال
طائلة هي اموال الشعب.
ويف ادناه نص القرار:
تشكلت محكمـة استئناف بغداد /
الكــرخ بـصفـتهــا االصـلي ــة بتــاريخ
 2006/5/18ب ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ــة الق ـ ــاضــي
السيـد لطيف جبار علـي وعضوية
ن ـ ــائ ـبــي ال ـ ــرئ ـي ـ ــس كل مــن ق ـيـ ــس
عبــاس رضــا وعــدنــان عـلي جــويــر
املــأذونني بـالـقضـاء بــاسم الــشعب
واصدرت قرارها التالي:
املــستــانف (امل ــدعي) املــديــر العــام
للــمفـ ــوضـيـ ــة الـعلـيـ ــا املـ ـسـتـقلـ ــة

لالنــتخ ــابـ ــات يف الع ــراق اض ــاف ــة
لـوظيفته وكيله املـوظف احلقوقي
حـ ـس ــام ك ــاظـم مـن ــاتـي واحمل ــامـي
فراس عدنان.
امل ـسـت ــانـف علـيه (امل ــدعـ ــى علـيه)
رئيـس مجـلس ادارة رئـيس حتـريـر
صحيفـة (املدى) اضافـة لوظيفته
وكالؤه احمل ــام ــون :محـم ــد ش ــاك ــر
وحـسـن شعبـان وجـاسـم اسمــاعيل
واحمد طالل وخديجة العامري.
امل ـ ــرحلـ ــة الـبـ ــدائـيـ ــة ادعـ ــى وكــيل
املـ ــدعـي اضـ ــافـ ــة لـ ــوظــيفــته امـ ــام
محـكمــة بــداءة الكــرخ بــانه ورد يف
صحيفـة (املـدى) يف االعـداد (420
و 422و  465يف  21و2005/6/26
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــالـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد  465يف 2005/8/16
وحتــت ع ـن ـ ــوان (ح ـ ــواســم خ ـمـ ــس
جنوم) اتهامات باطلة والسند لها
من الـصحـة تـتهم مـوكلـي بصـرف
مـبـ ــالغ طـ ــائلـ ــة مـن االمـ ــوال دون
رقـابة والتشكيـك يف كيفية اختيار
االعـ ـضـ ـ ــاء ال ـ ـس ــبعـ ـ ــة يف مـجلـ ــس
املف ــوضني ومــؤهالتـهم ،وحـيث ان
ذلك يـؤدي الـى احلـاق ضـرر كـبيـر
بــسمعـة املفــوضيـة الـعليــا وسمعـة
العـملـيــة االنـتخــابـي ــة خالل هــذه

الف ـت ـ ــرة احل ـ ـس ـ ــاس ـ ــة مــن تـ ـ ــاريخ
العـ ــراق والـ ــذي يـ ـســتعـ ــد لغـ ــرض
اج ـ ــراء اول اســتف ـت ـ ــاء ع ـ ــام عل ـ ــى
الـ ـ ـ ـ ــدسـ ــتـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـ ــدائـ ــم واجـ ـ ـ ـ ــراء
االنـتخــاب ــات العــام ــة ،علـيه طلـب
دع ـ ـ ــوة امل ـ ـ ــدع ـ ـ ــى عـل ـيـه اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة
لـوظيـفته للمـرافعة واحلـكم عليه
بتــأديته مـبلغـاً قـدره مـائــة مليـون
دينــار كتعــويض عـن الضـرر الـذي
اص ـ ـ ــاب م ـ ـ ــوكـلـه مــن ج ـ ـ ــراء ذلـك
واح ــتف ــظ ب ـ ــال ـ ــزي ـ ــادة يف ح ـ ــال ـ ــة
تقـ ـ ــديـ ـ ــره مــن ق ــبل اخلــب ـ ـ ــراء مع
حت ـ ـم ـ ـيـلـه كـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــاريـف
القـ ـض ـ ــائ ـي ـ ــة .اص ـ ــدرت احملـك ـم ـ ــة
امل ــذكـ ــورة حكـمـ ـاً حـض ــوريـ ـاً ق ــابالً
لـالستـئنـاف والـتمـييــز بتــاريخ /6
 2006/4وعـدد اضبارة 55/7/1998
يقـضي بـرد دعـوى املــدعي اضـافـة
لـ ـ ــوظ ــيف ــته وحت ـم ـيـله الـ ـ ــرسـ ـ ــوم
واملصاريف واتعاب احملاماة لوكالء
امل ــدع ــى علـيه اض ــاف ــة ل ــوظـيفـته
مـبلغ ـاً قــدره خـم ـس ــون الف ديـنــار
وصـدر القـرار استنـاداً للمـواد 161
و 166و  193مــرافعـات مــدنيـة و71
اثباتاً و  63محاماة.
املـرحلة االستـئنافيـة :لعدم قنـاعة

وكـيل املدعـي بالقـرار املذكـور طلب
الــطعـن به اسـتـئـن ــافـ ـاً ام ــام ه ــذه
احملـك ـم ـ ــة ط ـ ــال ـبـ ـ ـاً ف ـ ــسخ احلـكــم
البــدائي مبــوجب الئـحته املـؤرخـة
يف  2006/4/18ولالسـبــاب الــواردة
فيها ولـدى ورودها سجلت بـالعدد
/ 198س .. 2006/ولـكـ ــون الــطعـن
االسـتئنـايف ضمن املـدة القـانـونيـة
ومشـتمالً علـى اسبـابه قـرر قبـوله
شكال وبـوشر بـاملرافعـة احلضـورية
العلـنيــة ،كــرر وكـيل املــستــأنف مــا
جـاء بالئحته االسـتئنـافيـة وطلب
احلكــم وفق م ــا ج ــاء فــيهـ ــا طلـب
وكالء امل ـ ـس ـتـ ـ ــأنـف عل ــيه تـ ـ ــأي ـيـ ـ ــد
احل ـك ــم ال ــبـ ـ ـ ــدائ ــي ورد الـالئـحـ ـ ـ ــة
االستـنئــافيـة وكــرر الطـرفـان آخـر
اقـ ــوالهـمـ ــا وأفهـم خـت ــام املـ ــرافع ــة
وعني ه ــذا اليــوم مــوعــدا الصــدار
القـ ـ ــرار .القـ ـ ــرار :بع ـ ــد ال ـت ـ ــدقــيق
واملـ ـ ــداولـ ـ ــة وجـ ـ ــد ان املـ ـ ـســت ـ ـ ــأنف
(املـدعي) اضـافـة لـوظـيفته يـعتبـر
ان مــا ن ـش ــرته جــريــدة (املــدى) يف
اعــدادهــا امل ــرقمــة  420و 422و465
يف  2005/6/26 /21والـعـ ـ ـ ـ ــدد 465
يف  2005/8/16يــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراراً
بــسمعـة املفــوضيـة الـعليــا وسمعـة

العـملـي ــة االنـتخ ــابـي ــة وان م ــا مت
ن ـش ــره يف ج ــري ــدة (امل ــدى) ي ـشـكل
ق ــذفـ ـاً وسـب ـ ـاً واته ــام ــات وال متـت
املعلـومات املـنشـورة للحقيقـة باي
صل ـ ــة وبه ـ ــذا ف ـ ــان وكــيل امل ـ ــدعــي
يـسـتنـد يف دعـواه الـى ركـن الضـرر
االدبـي ال ـ ــذي اص ـ ــاب م ـ ــوكـله مـن
جــراء النـشـر وحـيث ان املـســؤوليـة
امل ــدنـي ــة هـي االلـت ــزام ال ــذي يـقع
عل ــى االن ـس ــان بـتع ــويـض الـض ــرر
الــذي حلق بــاآلخ ــرين .وحـيث ان
الضرر الذي يجب جـبره هو الذي
ينـش ــأ عن خـطــأ وان تك ــون هنــاك
عالقـة سببية بـني اخلطأ والضرر.
ولـو عدنـا الى مـا نشـرته صحيـفة
(املـ ــدى) مــن مقـ ــاالت يف االعـ ــداد
املـذكورة ال جند اي خطأ ذلك ألن
مـ ـ ـ ــا نـ ـ ــشـ ـ ـ ــرتـه ال ـ ـصـحـ ـيـفـ ـ ـ ــة م ــن
مخ ـ ــالفـ ــات ح ــصلــت علـ ــى دائـ ــرة
امل ــدعي اضــافــة لــوظـيفـته ايــدهــا
الـتقريـر االولي الـصادر عـن ديوان
الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة املـ ـ ــال ـيـ ـ ــة الـ ـ ــذي اشـ ـ ــر
مخــالفــات اكبـر مـن تلك الـتي مت
نـ ـشـ ــرهـ ــا وبهـ ــذا فـ ــان احـ ــد اركـ ــان
املسـؤولية املدنيـة لم يعد له وجود
واذا انـهـ ـ ـ ـ ـ ــدم ركـ ــن مـ ــن االركـ ـ ـ ـ ـ ــان

اعضاء يف مجلس النواب يتحدثون لـ (املدى):

احلكومة ستواجه ملفات (االمن ،اخلدمات ،الفساد االداري ،البطالة)

بغداد  /نصير العوام
تصوير  /نهاد العزاوي

يرى الـعديـد من اعضـاء مجلس الـنواب
ان احلكـومـة اجلـديـدة ستـواجه العـديـد
من املعـوقـات والتحـديـات خالل املـرحلـة
القــادمــة والسـيـم ــا انهــا مـطــالـب ــة بحل
العـديد من مشاكـل املواطنني التي بدأت
تــزداد تعـقيــداً يــومــا بعــد آخــر فــالــوضع
االمـ ـن ــي امل ــتـ ـ ـ ــردي وسـ ـ ـ ــوء اخلـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات
والـبطـالـة والفـسـاد االداري واملــالي كلهـا
مـ ـل ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ادت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــل
احلركةاالقتصادية واخلدمية.
(امل ــدى) الـتقـت بعــض اع ـض ــاء مـجلــس
الــن ـ ــواب ال ـ ــذيــن حت ـ ــدث ـ ــوا عــن اهــم م ـ ــا
ستـواجه احلكـومـة اجلـديــدة من عقبـات
وحتديات.
وكـ ـ ــان اول امل ــتحـ ـ ــدثــني ال ـ ـش ــيخ هــمـ ـ ــام
حمـودي عضو االئـتالف العراقي املـوحد
الـذي قــال :ان احلكـومــة ستــواجه اربعـة
ملفات أولها ملف طريقة ادارة احلكومة
كـ ــونه ــا شـكلـت مـن تـ ــوجهـ ــات مخـتـلف ــة
وبــالتـالـي نحتـاج الـى طـريقـة يف االدارة
والــتف ـ ــاهــم ،ونحـن مــن خالل اجـتـم ـ ــاع
الكتل الـسيـاسيـة قبـل تشـكيل احلكـومـة
ومــن خالل الـن ـظـ ــام ال ـ ــداخلــي جملل ــس
الـن ــواب ق ــد س ــاهـمـن ــا يف مع ــاجل ــة ه ــذا
امللـف بع ــض ال ـ ـشــيء عــن ـ ــدم ـ ــا جـعلــن ـ ــا
الـت ـصـ ــويــت علـ ــى القـ ــرار بــثلـثـني وهـ ــذا
يكلف وقـتاً طـويالً ،امـا امللـف اآلخر فـهو
املصـاحلة الـوطنيـة الذي يـطرح العـديد
مــن االس ـئـل ـ ـ ــة وهــي ك ـيـف نـفـهــم ه ـ ـ ــذه
املـصـاحلـة وحـدودهـا وطــريقـة الـتعــامل
مـعهـ ـ ــا؟ ،امـ ـ ــا املـلف الــثـ ـ ــالــث ف ـي ـ ـش ــمل
الــتعـ ـ ــديالت ال ـ ــدســت ـ ــوري ـ ــة وه ـ ــذا مـلف
حسـاس ويحتـاج الـى التـوافـق وال سيمـا
ان هـنـ ــاك الكـثـي ــر ممـن لـ ــديهـم مـ ــوقف
واح ـ ــد وغــي ـ ــر م ـ ـســتعـ ـ ــد لل ـتــن ـ ــازل عــنه
بــسهــولــة ..ام ــا امللف االمـني فــسيـطــرح
ت ـس ــاؤالً ج ــوه ــريـ ـاً مف ــاده  ..هل ســنقف
جميعنا يف مواجهة االرهاب؟
فان كان هنـاك التزام بالقرار الذي اتفق
عليه بـني الكتل الـسيـاسيـة بـالـوقـوف يف
خندق واحد ضـد االرهاب فهذا يعني أن
حل هــذا امللف سـيكــون سهالً ،أمـا يف مـا
يتعلـق مبلف الفسـاد االداري فهو مـعقد
وســوف يــزيــده تعـقيــداً الـتنــوع املــوجــود
وط ــريقــة الـتــشكـيلــة الــوزاريــة لــذا فــان
جن ـ ـ ـ ــاح ه ـ ـ ـ ــذا املـلـف يــك ـ ـ ـ ــون م ــن خـالل
الـشفـافيـة واطالع ومـشـاركـة اجلـميع يف
عــمل امللـف لكـي يك ــون لع ــامل الــضغـط
االجـتـمـ ــاعـي دوره يف مـ ـسـك املــتالعـبـني
بـ ــاملـ ــال العـ ــام ،واكـ ــد بـ ــانه يـنــبغــي علـ ــى
احلكومة خالل الـستة الى ثمـانية أشهر
القـادمة ان تـضع مالمح تقدم يف عـملها
واال فان االمر يحتاج الى اعادة نظر.
ووصف حـمـيـ ــد مجـيـ ــد مـ ــوسـ ــى ع ـضـ ــو
القائمـة العراقيـة املعوقات الـى اجتاهني
االول معـوق مـوضــوعي ومـا يـتخلـله من
اعــمـ ـ ــال تخ ـ ــري ــب حلــت ب ـ ــامل ـ ــؤسـ ــس ـ ــات
احلكوميـة اما الثـاني فهو املعـوق الذاتي
ال ــذي يـن ـطـلق احـي ــان ــا مـن س ــوء االداء
احلكــومـي او الـنــزعــة الـبـيــرقــراطـيــة او
اعـم ــال الف ـس ــاد امل ـسـت ـش ــري ــة يف الـبل ــد.
فعلى احلـكومة اجلـديدة ان تعتـمد على
الق ــوة وان تـنــتهج الــنهج الــصحــيح وفق
البـرنــامج احلكـومـي وسنكــون سنـدا لهـا
وان حتـ ـ ـ ـ ــول ال ـكـلـ ــمـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــى افـعـ ـ ـ ـ ــال
والتـوجهات الى ممارسات فـالبرنامج هو
الـكفــيل بــتجـ ــاوز الـعقـبـ ــات والعـ ــراقــيل،
والسـيـمـ ــا انه ح ـصـيلـ ــة جه ــد م ـشـت ــرك
للقوائم اخلمس الرئيسية.
ام ـ ــا حــي ـ ــدر العــب ـ ــادي عــض ـ ــو االئــتالف

الــثالثـ ــة املـ ـشـ ــار الــيهـ ــا فلــم يعـ ــد
هنـاك مجـال للتعـويض .هـذا من
جهــة ومن جهـة اخـرى فـان حـريـة
النشـر قد كفلـها الدسـتور يف املادة
( / 38ث ــانـي ــا مـن الفــصل الـث ــانـي
املتعلق باحلريات وبالتالي فان ما
تنـشــره الـصحــافــة لغــرض اطالع
الـ ــراي العـ ــام بـ ــاعـتـبـ ــارهـ ــا عـ ــرفـ ــا
ال ــسل ـط ــة الـ ــرابع ــة الـتـي ت ــرص ــد
االخطـاء وتـؤشـرهـا لـيطـلع عليهـا
املسـؤولون بغـية معـاجلتهـا ال يعد
فـعله ــا ه ــذا اس ــاءة ال ــى ال ـسـمع ــة
خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة وان مـفـ ـ ـ ــردة الـفـ ـ ــسـ ـ ـ ــاد
اصـ ـبـح ــت ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة ت ــت ـ ـ ــداولـه ـ ـ ــا
الــصحف ي ــومي ـاً وهـي ليـسـت من
بـ ــاب احلـكـم بـ ــالـعلـم الـ ــشخ ـصـي
وامنـ ــا مـن بـ ــاب الـعلـم بـ ــالـ ـشـ ــؤون
الع ــام ــة الـتـي مـن املف ــروض امل ــام
الكــافــة بهــا .ومـن خالل مــا تقــدم
ت ـ ـ ــرى ه ـ ـ ــذه احملـكــم ـ ـ ــة ان احلـكــم
ال ـب ـ ــدائــي ال ـص ـ ــادر عــن محـك ـم ـ ــة
بـ ــداءة الـكـ ــرخ بـت ـ ــاريخ 2006/4/6
وعــدد اضبـارة  2005/7/1998جـاء
صـحيحـاً ومـوافقــا للقـانـون عـليه
قـ ـ ـ ـ ــرر تـ ـ ـ ـ ــأيـ ــيـ ـ ـ ـ ــده ورد الـالئـحـ ـ ـ ـ ــة
االس ـت ـئ ـن ـ ــاف ـي ـ ــة واع ـت ـبـ ـ ــار اتع ـ ــاب

احمل ــام ــاة احملك ــوم به ــا امل ـسـت ــأنف
اضـافـة لـوظـيفته شـاملـة ملـرحلتي
التقـاضي ،وصـدر القـرار بـاالتفـاق
اسـتنــاداً لـلمــواد  159و  161و 166
و / 193م ـ ـ ــرافعـ ـ ــات مـ ـ ــدن ـيـ ـ ــة و63
مح ــام ــاة املع ــدل ــة وافهـم علـن ــا يف
 2006/5/18وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
بــاملـســؤولـني يف املف ــوضيــة العـليــا
املسـتقلة لالنتخـابات ان يتعـاملوا
مع مـ ــا نـ ـشـ ــرنـ ــاه مـن مـعلـ ــومـ ــات
بـشفــافيـة خـاصـة بعـد ان اصـدرت
محـكـمـ ــة بـ ــداءة الـكـ ــرخ حـكــمهـ ــا
لـ ـصـ ـ ــاحل ـنـ ـ ــا ،بـ ـ ــدالً م ــن اسلـ ـ ــوب
االصـرار علـى ممـارسـة الـدفـاع عن
اخلـطــأ والــدفــاع عـنه ممــا يــؤكــد
علــى ضــرورة اتخــاذ مــوقف جــدي
لـتــصحـيح عـمل هـ ــذه املف ــوضـي ــة
التـي استمرأت اخلـطأ وتصـر على
اتباع نفـس االساليب اخلـاطئة يف
عملها كما يبدو.
ونحـن انــطالق ـاً مـن م ـســؤولـيـتـنــا
سـن ـسـتـمـ ــر عل ــى مم ــارس ــة الـنـهج
الذي اخترناه النفسنا وهو طريق
احلقيقـة والبحث عن كل مـا يعزز
تـ ـ ـصـح ـ ـيـح م ـ ـ ـ ـسـ ــيـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـبـ ــنـ ـ ـ ـ ــاء
الدميقراطي للعراق اجلديد.

وزارة التجارة :انجزنا مسودة اتفاقية للتعاون
بني العراق وجنوب افريقيا
بغداد  /كرمي احلمداني

ذكـ ــر م ـصـ ــدر يف دائـ ــرة الـعالقـ ــات
اخلـ ــارجـيـ ــة يف وزارة الــتجـ ــارة ،ان
الــوزارة وبــالـتـن ـسـيق مع الــوزارات
والــدوائ ــر املعـنـيــة ،اعــدت صـيغــة
اتف ـ ــاقـي ـ ــة تع ـ ــاون مـ ـشـت ـ ــرك بـني
العراق وجـمهورية جنـوب افريقيا
يف اجمل ـ ـ ـ ـ ــاالت االق ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــة
والــتج ــاري ــة والـعلـمـيـ ــة والفـنـي ــة
والثقافية.
واوضح املصـدر لـ (املـدى) ان وزارة
ال ـتـج ـ ـ ــارة ق ـ ـ ــد أرسـلــت مـ ـ ـس ـ ـ ــودة
االتفـ ـ ــاق ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــى وزارة العـ ـ ــدل/

مـجلـ ــس ش ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ،ووزارة
اخلارجية الدائرة القانونية  /مع
اجـ ــوبـ ــة الـ ــوزارات والـ ــدوائـ ــر ذات
الـعالق ــة لـبـي ــان ال ــرأي وامل ـش ــورة
حــول صـيغــة هــذه االتف ــاقي ــة من
الناحية القانونية.
وقـال تــأتي هــذه اخلطـوة يف اطـار
خـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة وبـ ـ ـ ـ ــرامـجـهـ ـ ـ ـ ــا
املسـتقبلية جتاه الـتحرك بتوقيع
اتفـ ـ ــاق ـي ـ ـ ــات تعـ ـ ــاون اق ـتـ ـصـ ـ ــادي
وجت ــاري وفنـي وثقــايف مع الــدول
الـتـي لـم يـ ـســبق لـلع ـ ــراق ان وقع
مـعه ــا مــثل هـ ــذه االتف ــاقـي ــات يف

ضوء توجهاتها اجلديدة.
وبـني املصــدر ان االتفــاقيــة تنـظم
اط ــر واف ــاق الـتع ــاون بـني الع ــراق
وج ـن ـ ــوب افـ ـ ــريق ـي ـ ــا يف امل ـي ـ ــاديــن
املـذكـورة ،آخـذا بـنظـر االعـتبـار ان
جـمه ــوري ــة افـ ــريقـيـ ــا تعـتـب ــر مـن
البلـدان الـصنـاعيـة حـاليـاً ،حـيث
تـ ـ ــوجـ ـ ــد آفـ ـ ــاق رح ـب ـ ـ ــة لل ــتعـ ـ ــاون
الـ ـ ـص ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاعـ ــي وال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاري بـ ــني
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن.

وفد فني يزور سوريا لتفقد اآلثار العراقية املرسوقة
بغداد  /املدى

من املــؤمل ان يــزور ســوريــا وف ــد فنـي من وزارة
الـ ـسـي ــاح ــة واآلث ــار لـتـفق ــد االثـ ــار الع ــراقـي ــة
املسروقة املودعة لدى املتاحف السورية .
وقـال السيد عبـد الكرمي فليح مسـؤول املتابعة
يف الـوزارة ان االجـراءات الـرسميـة واخملـاطبـات
بـني وزارتنا ووزارة اخلـارجية  /الـدائرة العـربية
جتـري بهـذا الصـدد ملفـاحتـة اجلهـات السـوريـة

حمللون  :العراقيون غري مستعدين بعد
لتويل شؤون األمن

*الشيخ همام حمودي :ملف طريقة ادارة احلكومة والتعديالت
الدستورية من اهم امللفات التي ستواجه احلكومة
*حميد مجيد موسى :احلكومة ستواجه معوقات موضوعية وذاتية
*يونادم كنا :على احلكومة حل امللف السياسي قبل االمني
*حسن عثمان :يجب معاجلة ملف البطالة قبل ان يصبح العاطلون
عن العمل (وقوداً) للجماعات املسلحة
*حيدر العبادي :نريد مساعدة عربية للقضاء على االرهاب
العـراقي املـوحـد فيـؤكـد ان امللف االمـني
ملف صعب وخطر جداً يواجه احلكومة
منذ اليوم االول.
قـ ــائالً :اعــتقـ ــد ان معـ ــاجلـ ــة هـ ــذا املـلف
تـكون من خالل مـسانـدة بعضنـا البعض
وم ــس ـ ــان ـ ــدة دول اجل ـ ــوار لـن ـ ــا الن اغلـب
املقــاتـلني قــادمــون مـن هن ــاك فنــريــد ان
نرى مساعدة عربية بهذا اخلصوص.
وق ـ ــال :ان املـلف االمـنــي يحـت ـ ــوي عل ـ ــى
نقــطتـني رئيـسـتني :االرهــاب واجلــرميــة
امل ــنـ ـ ـظ ــمـ ـ ـ ــة وان هـ ـ ـ ــات ــني الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرت ــني
متــداخـلت ــان مع بعـضـهمــا الـبعـض لــذا
فـ ـمـع ـ ـ ـ ــاجل ـ ـ ـ ــة املـلـف االمـ ـن ــي تـ ـت ــم م ــن
خـاللـه ــم ـ ـ ــا ،ام ـ ـ ــا املـلـف ال ــث ـ ـ ــان ــي فـه ـ ـ ــو
االقـتــص ـ ــادي ال ـ ــذي ي ـضـم م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة
امل ـشـتقــات الـنفـطـيــة والـكهــربــاء والــذي
يحـت ــاج إل ــى وقـت ط ــويل ك ــونه مـتـعلقـ ـاً
ب ــالبـنيــة الـتحـتيــة ،امــا ملف اخلــدمــات
فهو مهم جداً.
واشــار ال ــى ان احلكــومــة سـتــضع خـطــة
قــصيــرة مل ــدة ستــة أشهــر ومـن ثم خـطــة
طــويلـة االمـد ملــدة اربع سنــوات ملعـاجلـة
جـ ـمـ ـيـع املـلـفـ ـ ـ ــات وبـ ـ ـ ــاالخـ ــص االمـ ـن ــي
واخلـ ــدمـي وان هـ ــذه اخل ـطـ ــة ســتعـ ــرض
وس ـتــنـ ـ ــاق ـ ــش داخل الــبـ ـ ــرملـ ـ ــان ومــن ثــم
ســنح ـ ــاكـم احلـك ـ ــوم ـ ــة بع ـ ــد وضع ه ـ ــذه
اخلطة.
ويشير يـونادم كنا رئيس قائمة الرافدين
الـى وجود ثالثـة ملفات مـن اهمها امللف
الـ ـسـيـ ــاسـي ال ـ ــذي يعـ ــد املـكـمـل للـمـلف
االمنـي ،حيث علـى احلكـومـة ان حتتـوي
مــا تـبقــى مـن مكــونــات مــوجــودة خــارج
(الكـابيـنة احلـكومـية) فـان اي مكـون من

مكـونـات الـشـعب العـراقـي يبقـى خـارج
التــشكـيلــة احلك ــوميــة سـيكــون له اثــره
الـ ــسلـبـي يف حـ ــال ـ ــة تهـمـي ــش اي مــنهـ ــا
والسـيمــا ان اي مكــون له حـق كمــا علـيه
واجب وان عـدم معـاجلـة هــذا التهـميـش
سيؤدي الى اسـتمرار التوتـر االمني ،كما
قلـت :الميكن معـاجلة املـلف االمني دون
معاجلة امللف السياسي.
ام ــا املـلف اآلخـ ــر فه ــو مـلف الـب ــرنـ ــامج
احلكــومـي حيـث يجـب ان يكــون واضح ـاً
وصـ ـ ــريحـ ـ ـاً خ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــا يــتعـلق بـ ـ ــدمج
امليـليــشي ــات والتـي تعــد جــزءاً مـن امللف
الـث ــالـث وه ــو املـلف االمـنـي الـ ــذي واجه
العديد من التحديات.
ام ـ ــا حـ ـسـن عـثـم ـ ــان عــض ـ ــو الــتح ـ ــالف
الـكـ ــردسـتـ ــانــي فق ـ ــد اوضح انـه يلـم ــس
جـ ــديـ ــة مـن قــبل احلـكـ ــومـ ــة والـبـ ــرملـ ــان
ملعاجلة امللفات بجميع انواعها.
ويقـول اجد ان احلكـومة عـازمة وحـازمة
يف عملهـا منـذ بـدايـة تـسلم زمـام االمـور
والبــرملــان هــو اآلخــر جــاد منــذ اجللـســة
االول ـ ـ ــى لـه وعـل ـ ـ ــى رأس املـلـف ـ ـ ــات املـلـف
االمـنـي ال ــذي سـي ــواجـه احلك ــوم ــة ،ام ــا
املـلف االخ ـ ــر فهـ ــو االقـت ـصـ ــادي والـ ــذي
عليه تـامني حـاجة املـواطن اليـوميـة من
كه ـ ــرب ـ ــاء وم ـ ــاء وخ ـ ــدم ـ ــات وب ـ ــاالخ ــص
معـاجلـة مــشكلـة الـبطـالـة فلــدينـا عـدد
كبير مـن الشباب عـاطلني عن العمل واذ
لم تعــالج هـذه املـسـألـة فـسـيكـون هـؤالء
الشباب (وقوداً) للجماعات املسلحة.
ويق ــول عبــاس الـبي ــاتي عـضــو االئـتالف
الع ــراقي املــوحــد :دعـني اعـطـي عن ــاوين
الهم التحديـات واملعوقات التي ستواجه

اخملتصة لتحديد موعد لالجتماع مع موفدي
الـوزارة للـتبــاحث بـشـأن اعـادة االثـار املـسـروقـة
الى العراق.
ومن اجلـديـر بـالـذكــر ان االردن يحتـفظ بعـدد
ك ـب ـي ـ ــر مــن الق ــطع االث ـ ــاري ـ ــة ال ـتــي ض ـبـ ـطــت
للتهريب عـبر احلدود مع العراق وهناك تعاون
بني الـبلديـن يف هذا اجملـال الستعـادة االثار يف
الوقت املناسب .

احلكـومة فـهناك ثـالثة عنـاوين رئيـسية
تواجه احلـكومة وهي االمني واخلدمات
والـفـ ـ ــسـ ـ ـ ــاد االداري واملـ ـ ـ ــال ــي فـعـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا
النهوض ملعـاجلة هـذه امللفات الـضخمة
والـ ـثـقـ ـيـلـ ـ ـ ــة م ــن خـالل الـ ـتـعـ ـ ـ ــاون ب ــني
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة مب ــا فــيه ــا رئ ــاس ــة
اجلـمهــوري ــة والبــرملــان واعـتقــد ان هــذه
احلكومـة ستنجـز الكثيـر لثالثـة اسباب
رئـي ـسـي ــة االول :شخـص رئـيــس ال ــوزراء
وكـ ــونه ح ــازمـ ـاً وح ــاسـم ــا وث ــانـي ـ ـاً انه ــا
حكـومـة وحــدة وطنيــة ،والسـبب االخيـر
البـرنــامج احلكــومي الـذي جــاء بتـوافق
سيـاسي وبـاجمـاع وطـني من قـبل الكتل
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ف ــضالً عــن ثقـ ــة الـ ــشعـب
باحلكومة.
واعـتق ــد ان نهــايــة ه ــذا العــام سـتـظهــر
مالمح واشارات عن بـدء نوع من الـتغير
والتحسن النسبي يف امللفات الثالثة.

بغداد (رويترز)
بع ـثــت احلـك ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة
اجل ــدي ــدة وب ــريــط ــانـي ــا اش ــارات
مــتفـ ــائل ــة ه ــذا االسـب ــوع بــش ــأن
مغـادرة القـوات االجـنبيـة للعـراق
ولـكن خبـراء األمن أبـدوا شكـوكـا
حـ ـ ــول ق ـ ـ ــدرة القـ ـ ــوات االم ـنــيـ ـ ــة
الع ــراقـي ــة ح ــديـثـ ــة العه ــد عل ــى
تولي املسؤولية.
وتـق ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـج ـ ـ ـ ــدة
وبـ ــريــطـ ــانـيـ ــا ان قـ ــوات اجلـي ــش
والـشــرطــة العــراقيــة التـي تلـقت
تـ ــدريـبـ ــا مـن الــبلـ ــديـن تـتـ ــولـ ــى
املـســؤوليـة تــدريجيـا علـى أجـزاء
أكبـر من البالد بعـد ثالث سنوات
من سقوط صدام حسني.
وتـرغب حكومـة الوحدة الـوطنية
الـتـي أدت الـيـمـني بـنفــس الق ــدر
فـيـمـ ــا يـبـ ــدو يف اظهـ ــار قـ ــدرتهـ ــا
للعـراقـيني علــى التحـرك صـوب
الــسيــادة الكــاملــة دون االعـتمــاد
عل ــى جـن ــود غ ــربـيـني يف اجمل ــال
االمني.
وقــال املـتحــدث بــاسـم بلـيــر يــوم
الــثالثـ ــاء املـ ــاضــي بعـ ــد يـ ــوم مـن
زيــارة رئيـس الــوزراء البــريـطــاني
ب ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد "مـ ــع حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــن
الظــروف...سنــسحب قــواتنــا من
محافظة تلو االخرى".
وأعلـن رئـي ــس ال ـ ــوزراء العـ ــراقـي
نـوري املـالـكي عـن أكثـر اجلـداول
الــزمـنـي ــة تف ــاؤال خالل اجـتـمــاع
يـ ــوم االثـنـني قـ ــائـال :ان القـ ــوات
العــراقـيــة مـن املـمكـن أن تـتــولــى
م ــسـ ــؤولـيـ ــة أغلـب أجـ ــزاء الــبالد
بحلول نهاية 20065
ولـكــن محـللــني يق ـ ــول ـ ــون انه يف
حني أن أفـراد اجليـش والشـرطـة
ال ــذيـن يـبـلغ ع ــددهــم نح ــو 250
ألف ف ــرد ح ـسـن ــوا مـن قـ ــدراتهـم

فـ ــانهـم لـي ــسـ ــوا مــن القـ ــوة بعـ ــد
لــيقـ ــاتلـ ــوا مبف ــردهـم امل ـسـلحـني
وامليـليشـيات الـذين قـتلوا االالف
يف عراق ما بعد احلرب.
وقــال مـصـطفــى العــاني اخلـبيــر
بـشـؤون العـراق يف مـركـز اخلـليج
لـالبـحـ ـ ـ ــاث ومـقـ ـ ـ ــره دب ــي "ال أرى
أنـهم قــادرون علــى العـمل بــشكل
مـ ـســتقـل وفعـ ــال دون م ــسـ ــاعـ ــدة
االمريكيني".
وأضاف "انهم ليسوا قوة ناضجة
باملعنى املفهوم".
وشـكـك ه ـ ـ ــو واخ ـ ـ ــرون يف م ـ ـ ــدى
متــاسـك الق ــوات العــراقـيــة الـتـي
تـشكلـت من الـصفـر تقــريبـا بعـد
ت ــسـ ــريح اجلـي ــش الع ــراقـي ع ــام
 2003وأيضا يف والئهم للحكومة
املـتمـركــزة يف املنـطقـة اخلـضـراء
احملـصنــة بـشــدة يف بغــداد والـتي
يحرسها االمريكيون.
ويقول قـادة أمريكيـون ان القوات
العـ ــراقـيـ ــة تـت ـ ــألف مـن وحـ ــدات
مخـتلطـة لتـشكـيل جيـش وطني
حقيقي لبلد يعاني من التمزق.
ولـكــن لــم يــتـ ـضـح بعـ ـ ــد ان كـ ـ ــان
االنـضبــاط سيـصمــد داخل تلك
القوة يف مواجهة تدهور االوضاع
االمنية.
وأق ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ــالــك ــي ال ـ ـ ـ ــذي تـعـه ـ ـ ـ ــد
بـ ــاســتخـ ــدام "أقــصـ ــى قـ ــوة ضـ ــد
االرهابيني" بـأن القوات العـراقية
الـتي من املقـرر أن تزيـد الى 325
ألف فرد هذا الـعام يف حاجة الى
املزيد من التدريب واملعدات.
ولم يحـدد بعد الـوزيرين الـلذين
سـيـتـ ــولـيـ ــان وزارتـي ال ـ ــداخلـيـ ــة
والـدفـاع وهمـا منـصبـان شـاغـران
ب ـشـكل مــؤقـت نـتـيجــة صــراعــات
طائفية.
ولـكــن امل ـ ــالـكــي ملح ب ـ ــأن الق ـ ــوات

العــراقـيــة مـن املـمكـن أن تـتــولــى
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون االمـ ـ ـ ــن يف جـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ــي ــع
احملـافـظــات العــراقيـة بــاستـثنـاء
بغداد ومحـافظـة االنبـار يف غرب
البالد حـيث مـا زالت تـنتـشـر بهـا
أعـم ــال العـنف والعـملـيــات الـتـي
يقوم بها مسلحون.
وقـ ــال :ان مـن ــطقـتـني تـ ـسـيــطـ ــر
عـليـهمــا القــوات العــراقيــة وهمـا
امل ـثــن ـ ـ ــى والعــمـ ـ ــارة مــن امل ـمـكــن
تسلـيمهمـا الى الـقوات الـعراقـية
يف الشهر املقبل.
ورفض تـوبي دودج وهـو محلل يف
شـ ــؤون العـ ــراق بجـ ــامعـ ــة كـ ــويـن
مــاري خـطــة املــالـكي قــائال "هــذا
مـا يتـمنـونه ..انهـا دعـايـة وليـس
جدوال زمنيا واقعيا للتسليم".
وقـ ـ ــال هــنـ ـ ــدرس ـ ـ ــون انه يـ ـ ــشعـ ـ ــر
بــالــدهـشــة الن املــالكـي لم يــذكــر
البصـرة يف اجلنـوب حيث تـدهور
الـوضع االمنـي بشـدة علـى مـدى
العــام امل ــاضي مـع تنــازع فـصــائل
شيعية مسلحة على السلطة.
وقــال مـســؤول بــريـط ــاني مــرافق
لـ ـبـل ــي ـ ـ ــر يف بـغ ـ ـ ــداد انـه ي ــت ـ ـ ــوقـع
انــسح ــاب كل الق ــوات االجـنـبـي ــة
املقاتلة خالل أربع سنوات.
وأضــاف أن من املــرجح انـسحـاب
بعـض مـن القــوات الـبــريـطــانـيــة
الـتي يـبلغ قــوامهــا  7200جنــدي
خالل األشهــر القـليلــة القـادمـة.
ولكن البـصرة الـتي يتمـركز فـيها
أغـلبـهم م ــا زالت خـطــرة لــدرجــة
حتول دون سحب القوات.
وقـال هندرسون صـراحة "سيكون
االنـ ـ ـسـح ـ ـ ــاب الـق ـ ـ ــريــب ك ـ ـ ــارث ـ ـ ــة
بـالنسـبة للعـراق وكارثـة بالنـسبة
لـلبـصــرة وســوف يـنعكـس سلـبيــا
علـى الـدبلـومـاسيـة البــريطـانيـة
اآلن ويف املستقبل".

