السيستاين يؤكد دعمه جلهود اجلامعة العربية يف العراق

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

النجف  /ا ف ب
أعــرب املــرجع الكـبيــر آيــة اهلل عـلي الــسيــستــاني أمـس
األربـعاء عن دعمـه للجهود التـي تبذلهـا جامعـة الدول
العـ ــربـيـ ــة يف العـ ــراق مـن أجـل عقـ ــد مـ ــؤمتـ ــر الـ ــوفـ ــاق
الوطني املقرر يف بغداد يف  22حزيران املقبل.
وقـال مختـار ملـاني رئيـس بعثـة جـامعـة الـدول العـربيـة
يف بغ ــداد للــصح ــافـيـني بع ــد زي ــارته لل ـسـي ـسـت ــانـي يف
منــزله يف النـجف "نحن يف اجلـامعـة العــربيـة نـسـاعـد
ونـت ـ ــواصل مـع كل األطـ ــراف وامل ـ ــرجعـيـ ــات الـ ــديـنـيـ ــة
والــسيــاسيــة والعـشــائــريــة ومنـظمــات اجملتـمع املــدني
حللحلة الـوضع القائـم واالنتقال بـالعراق إلـى خطوة
نوعية".
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اعـالن حـــــــــــــالـــــــــــــة الـــــــطـــــــــــــوارىء يف الـــــبـــــــرصة
بعد لقاء انتهى بعاصفة احتجاج بصري ضد رئيس اجمللس البلدي

املالكي :سنرضب العصابات واملتالعبني بأمن البرصة
اهلاشمي :األسبقية لألمن واالستقرار

البصرة  /املدى -وكاالت
قال رئيس الوزراء نوري املالكي
أم ــس ان احلك ــوم ــة سـت ـض ــرب
العـصــابــات واملـتالعـبـني بــأمـن
البصرة.
وأضاف يف كلمـة امام جمع من
مم ــثلــي أهـ ـ ــالــي ال ـبـ ـصـ ـ ــرة "أن
مـســؤوليـتنــا أن نقف بــوجه كل
مـن يـ ــريـ ــد أن يــتجـ ــاوز حقـ ــوق
اإلن ـسـ ــان فه ــذا ع ـصـ ــر حق ــوق
اإلنسان وإن العراق ال ميكن ان
يـسـتقــر إال إذا احتــرم القـانـون
وسيادة القانون.
واسـتـنك ــر امل ــالكـي الـص ــراع ــات
بـني أبنــاء البـصـرة وسـأل "ملـاذا
نــسمـع عن صــراعــات طــائـفيــة
بـني أبـنــاء الـبـصــرة؟ مـتــى كـنــا
سنــة وشـيعــة ،ألـم نكـن جمـيع ـاً
مسلمني عراقيني وأبناء احملنة
ال ـ ـتـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــا يف زمـ ــن
الديكتاتورية".
وقال املالـكي "األمن أوالً وثانياً
وثــالـث ـاً ومـن يـصـنع األمـن هـم
أجـهـ ـ ـ ـ ــزة الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة وهـ ــم مـ ــن
يـتحـملـون املـســؤوليــة وعنـدمـا
يـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول أمـ ـن ــي
للمسيـئني علينا رعـايته وليس
مـالحـقـ ـتـه م ــن قـ ـبـل أحـ ـ ـ ـ ــزاب
سياسية".

وأض ـ ـ ــاف أن رجل األم ــن يجــب
أن يـعـ ـمـل ب ـ ـ ـ ــدون خ ـ ـ ـ ــوف م ــن
التدخالت واألحزاب السياسية
ألننـا إذا أردنـا أن نعيـش ونبـني
الـبل ــد الب ــد مـن أن ن ــولـي رجل
األمن االحترام والرعاية.
وأشـ ــار إلـ ــى أن الـب ـصـ ــرة الـتـي
دفعـت ثمـن إرادته ــا وصمــودهــا
عـب ــر الـت ــاريخ ت ـسـتـم ــر يف دفع
مزيـد من النـزف نتيجـة وجود
عصابات وإن احلكومة لن يهدأ
ب ــالهــا إذا لـم ت ـسـتقــر الـبـصــرة
وتـتجــاوز األزمــة ووعــد املــالـكي
أهــالـي البـصــرة بــرص ــد مبــالغ
ك ـب ـي ـ ــرة لــتح ـ ـســني اخل ـ ــدم ـ ــات
وتــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمي األفـ ـ ـ ـ ـضــل إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مواطنيها.
م ــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى أك ـ ــد ط ـ ــارق
الـهـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـمـ ــي نـ ـ ـ ـ ــائـ ــب رئ ـ ـي ـ ـ ــس
اجلمهـورية الـذي يزور البـصرة
برفقة املالكي أن هناك حمالت
واج ـن ـ ــدات ح ـث ـي ـث ـ ــة ل ــتع ـم ــيق
الف ــرق ــة بـني الع ــراقـيـني عل ــى
خـلفـيـ ــة الـتـنـ ــوع املـ ــذهـبـي مـن
أجل االحتراب وتقسيم البلد.
وأضــاف اله ــاشمـي إذا سمـحنــا
له ـ ــذه االجـن ـ ــدات اخل ـ ــارجـي ـ ــة
اخل ـب ـي ـثـ ـ ــة بـ ـ ــأن متـ ـضــي ك ـمـ ـ ــا
خ ـطــط له ــا ف ـســيك ــون هـن ــاك

خطر كبير على هذا البلد.
وأك ـ ـ ــد أن احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة تـع ـ ـطــي
أسـبقيـة للـبصــرة ليعــود األمن
واالستقرار إلى الناس.
مـن جهـته قــال صفــاء الـصــايف
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلــس
النـواب بـأن الـوحـدة بـني أبنـاء
البـالد هي مـفتــاح األمن الـذي
هــو مفتـاح الـسالم واالستـثمـار
والتنمية والرفاه.
ووعـ ــد بـ ــالعـمـل مع احلـكـ ــومـ ــة
علــى تلـبيـة كـل متـطـلبــات أهل
البـصــرة حتــى ال تكـون مـدعـاة
للتوتر.
وانفجـرت القـاعـة بــاالحتجـاج
عقـب تـص ــريح رئـي ــس مجلــس
احمل ـ ــافـ ـظـ ـ ــة مح ـمـ ـ ــد سع ـ ــدون
العبـادي بـأن األمن مـستقـر يف
مــدينــة البـصــرة وأنه ال تــوجــد
عمليات قتل او اعتقاالت.
واحـتج العشرات من البصريني
ال ــذين حـض ــروا اللقــاء املــوسع
الـ ـ ــذي عقـ ـ ــده رئ ـيـ ــس الـ ـ ــوزراء
أمـ ـ ـ ــس يف ق ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــة مـجـلـ ـ ـ ــس
احملافظة.
وك ـ ـ ــان الـع ـب ـ ـ ــادي ق ـ ـ ــد ق ـ ـ ــال يف
الـلقـ ــاء الـ ــذي ح ـضـ ــره رؤسـ ــاء
العشائر يف احملافظة واألجهزة
األمـنـيـ ــة وجــمهـ ــور كـبـيـ ــر مـن

أه ــالـي الـب ـص ــرة وال ـصـحفـيـني
"إنه ال تــوجــد عمـليــات قـتل يف
ال ـبـ ـص ـ ـ ــرة" .ونفـ ـ ــى ع ــمل ـيـ ـ ــات
االغـتيــاالت والتهــريب ،ووصف

الع ــمل ـيـ ـ ــات ال ـتــي حـ ـ ــدثــت يف
ال ـب ـ ـص ـ ـ ــرة ب ـ ـ ــأنـه ـ ـ ــا "خـالف ـ ـ ــات
عشائرية".
وقـد اثـار هـذا الـتصـريح غـضب

اجل ـ ـمـهـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـ ــذيـ ــن وقـفـ ـ ـ ـ ــوا
لـالحتجــاج علـى كـالم العبـادي
ممـا أثــار الفـوضــى يف القـاعـة،
األمــر الــذي دعــا املـس ــؤولني يف
احملافظة إلى إنهاء اللقاء.

يف بيان وجهه عدد من الشخصيات للرؤساء الثالثة

البد من وضع دول اجلوار أمام مسؤولياهتا ملنع
خمابراهتا من التدخل يف البرصة
بغداد  /املدى
طـالب عـدد من الـشخـصيـات والقـوى الـسيـاسيـة
رئيس اجلمهـورية ورئيس الـوزراء ورئيس مجلس
الـنــواب مب ــواجهــة تــداعـيــات األزمــة يف الـبـصــرة
بـأقـصـى درجـات اجلـديـة واحلـكمـة وحتــشيــد كل
الطاقات واخلبرات من أجل حلها.
جاء هذا يف بيان جـرى توجيهه للرؤساء الثالثة،
وأكـد فيه مـوقعـوه علـى أهميـة "وضع دول اجلـوار
أمام مـسؤولـياتهـا لإليعـاز إلى أجهـزة مخابـراتها
بــالكف عـن التـدخل يف الـشـأن العــراقي ،السـيمـا
يف أزمة البصرة".
وقال البيان الذي تلقت (املدى) نسخة منه أمس
عبـر بـريـدهـا االلكتـروني "إنه البـد من مخـاطبـة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة وبـ ـ ــريـ ـطـ ـ ــان ـيـ ـ ــا ل ـت ــتح ــمال

م ـس ــؤولـيـتهـم ــا طـبعـ ـاً مل ــا يحـتــمه علـيهـم ــا ق ــرار
مجلس األمن ."1483
ورأى املـوقعـون أن (حل األزمـة هــو حل املليـشيـات
درءاً للمخاطر التي حتف باحملافظة).
ووقع الـبـي ــان ال ــشخـصـي ــة ال ــوطـنـي ــة د .ال ـسـي ــد
محمـد بحــر العلـوم وعـن جتمع الـدميقـراطـيني
اإلسالمـيـني ضـي ــاء ال ــشك ــرجـي وإب ــراهـيـم بح ــر
الـعلـ ـ ــوم عــن جت ــمع عـ ـ ــراق امل ـ ـس ــتق ـبـل ومقـ ـ ــداد
البغـدادي عن التجمع الفـيلي اإلسالمي وفيصل
عـ ـبـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـسـهـالن ــي ع ــن الـ ـتـحـ ـ ـ ــالـف الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي
الـ ـ ــدميق ـ ــراطــي وح ـ ـس ــني الع ـ ــادلــي عــن ال ـت ـي ـ ــار
اإلسالمي الـدميقـراطي وعـادل عبـد الـرحـيم عن
ح ــرك ــة ال ــدع ــوة اإلسالمـي ــة وج ــواد العـط ــار عـن
منظمة العمل اإلسالمي.

طمئنونا يا أهل
البرصة
يوم أمـس ،كان رئيـس الوزراء
ومعه مـســؤولــون آخــرون ،يف
البصرة .كـان وجودهم هناك
تعـبيـراً عـن رغبــة العـراقـيني
أج ــمعــني ،عــن رغ ـب ـ ــة امل ـ ــدن
كلهـا يف أن ترى البصرة التي
نحــب ،مــثل ـم ـ ــا هــي أب ـ ــداً يف
ال ـت ـ ــاريخ ويف ال ـض ـم ـي ـ ــر ويف
ال ــوج ــدان ،بـص ــرة للـمحـب ــة
والطمأنينة والسالم.
هكــذا تــطل علـيـنــا الـبـصــرة
عـ ـب ـ ـ ــر الـ ـت ـ ـ ــاريـخ ،م ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ــة
للـت ـسـ ــامح والـتـن ــوع وقـب ــول
االخــتالف .م ـ ــدي ـن ـ ــة ي ـ ــأمــن
فيهـا اخلـائف ،ويـأنــس فيهـا
املـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ــوح ـ ــش ،وي ـ ـطـ ـمـ ـئ ــن
الغريب.
وهكـذا تـطل علـينـا الـبصـرة،
م ــديـن ــة للـعقل ال ــذي أث ــرى
الـعـل ـ ـ ــوم واآلداب والـفـ ـن ـ ـ ــون،
وم ـ ــدي ـن ـ ــة لـلع ـ ــاطف ـ ــة ال ـتــي
أفعمـت الوجدان بـرقة احلب
وره ــاف ــة امل ـش ــاعـ ــر وسالس ــة
الروح.
ويف تاريخها القريب ،أرهقت
الـب ـصـ ــرة ..أرهقـت الـب ـصـ ــرة
كـثـيـ ــراً واثخـنــتهـ ــا احلـ ــروب
بـاجلــراح ،ذبح نخلهـا ،ولـوث
م ــاؤه ــا ،وج ــوع أهـله ــا .قــتل
بنــوهــا ،وتـشــردوا يف اآلفــاق.
وحـ ـط ـمــت ب ـيـ ـ ــوتهـ ـ ــا وسفــت
علــيه ـ ــا ال ـ ــرم ـ ــال .ومت ـ ــزقــت
أشـ ــرع ـ ــة سفــنه ـ ــا ،ونهـبــتهـ ــا
الـ ـ ـ ــريـح ..ول ـك ــن هـ ـنـ ـ ـ ــاك يف
األعـم ــاق الـتـي ال ي ــراه ــا إال
اخمللـص ــون ،بقـيـت الـبـصــرة،
وبـقــي شـ ــط الـع ـ ـ ــرب ،وبـقــي
النخل ،بقـيت أحيـاء املـدينـة
وأريـ ــافهـ ــا ،بقـيـت سـبـ ــاخهـ ــا
وخـض ــرته ــا ،بقـي شع ــراؤه ــا
وأئـ ـمـ ـتـهـ ـ ـ ــا .بـق ــي متـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا
ونفطها .بقيت روح البصرة.
يالثراء هذه الروح.
إنها األمانة يف أيدي بنيها.
نـحن الــذيـن نحـب البـصــرة،
ن ـ ـ ــري ـ ـ ــد أن ن ـ ـط ـم ـئــن عـل ـ ـ ــى
األمانة.
طمئنونا يا أهل البصرة.

عني

استشهاد  7وجرح  30يف بغداد واحملافظات

اشتباكات يف األعظمية واغتيال قائممقام املقدادية وضابطني يف تكريت
بغداد  -احملافظات  /وكاالت
اك ـ ــدت مـ ـص ـ ــادر ام ـن ـي ـ ــة أمـ ــس
االربعـ ـ ــاء اس ـت ـ ــشهـ ـ ــاد س ــبعـ ـ ــة
أشـخ ـ ـ ــاص بـ ـيـ ـنـه ــم م ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول
محلي يف املـقداديـة وضابـطان
يف ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة يف هـجـ ـمـ ـ ـ ــات
متفرقة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر امـ ـ ـن ـ ــي ان
ـ
"ق ــائمـمقــام املقــداديــة الـشـيخ
علـيـ ــوي الـ ــدلـيـمـي اسـت ــشهـ ــد
واصـيــب اربعـ ــة مـن م ـ ــوظفــيه
بانفجار قنبلة كـانت موضوعة
خلف مكتبه".
واش ـ ـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان
ـ
"االنـفجـ ــار وقع اثـنـ ــاء الـ ــدوام
الــرسمـي للقــائمـمقــام واسفــر

استشهاد مع ّلق ريايض بقناة العراقية
بغداد  /املدى
اغتالت مجمـوعة مسلحة أمس األربعـاء معلقاً رياضياً يعمل
يف قـن ــاة الع ــراقـي ــة وق ــال مـص ــدر يف ال ـش ــرط ــة أن امل ــسلحـني
اغتالوا اإلعالمي علي جعفر الـذي يعمل يف القسم الرياضي
بقنـاة العراقيـة ،وأضاف املصـدر أن املسلحني قتلـوه وهو يغادر
مـنــزله يف حـي الـشــرطــة الــرابعــة بـبغــداد .وجــاء مقـتل علـي
جعـفر بعـد يومـني من مقتـل اثنني من طـاقم شبكـة تلفـزيون
سي .بي .اس يف انفجار قنبلة هما املصور بول دوجالس وفني
الـصــوت جـيمـس بــروالن فـضـالً عن إصــابــة املــراسـل كيـمبــري
دوزير بجروح خطرة.

عن تدمير جزء من البناية".
ويف االعظمـية اسـتشـهد اربـعة
مـدنـيني واصيـب سبعـة آخـرون
ب ـي ــنه ــم ثالث ـ ــة مــن ع ـن ـ ــاص ـ ــر
الـ ـشـ ــرطـ ــة يف اشـتـبـ ــاكـ ــات بـني
مـ ـسـحلـني مـجه ـ ــولـني وق ـ ــوات
الشـرطـة صبـاح أمـس االربعـاء
علــى مــا افــاد مـصــدر يف وزارة
الداخلية.
واوضح املـص ــدر ان "م ــسحلـني
مـجه ـ ــولــني ه ـ ــاج ـم ـ ــوا قـ ـ ــاطع
دوري ـ ــات ش ـ ــرط ـ ــة ال ــنج ـ ــدة يف
االعظمية باالسلحة اخلفيفة
والقـنـ ــابل الـيـ ــدويـ ــة واسـتـمـ ــر
االشـتـب ــاك مل ــدة س ــاع ــة ومتـت
السيطرة على الوضع".

ويف تـك ـ ــريــت اعلــن م ـص ـ ــدر يف
الـشرطـة "اغتـيال ضـابطني يف
الشـرطـة احـدهمـا بـرتبـة رائـد
واآلخ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــرتـ ـب ـ ـ ـ ــة نـقـ ـي ــب يف
حادثني منفصلني".
واوضح ان "املــسلحـني اطلقــوا
النـار علـى الـرائــد عنـدمـا كـان
يـقـف ام ـ ـ ـ ــام مـ ـن ـ ـ ـ ــزلـه يف ح ــي
الــزهــور فـيـمــا اغـتـيل الـنقـيـب
بـهـج ـ ـ ــوم مــن ق ـبـل ج ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــة
مسلحـة تسـتقل سيـارة مدنـية
على الطريق الرئيسي".
وقـال مصـدر يف شرطـة مديـنة
املـوصل ان " 19شـخصــا بيـنهم
خـم ـس ــة مـن رج ــال ال ـش ــرط ــة
اص ـي ـبـ ـ ــوا بج ـ ــروح يف انـفج ـ ــار

سيـارة مفخخـة كـانت متـوقفـة
علـى جانب الطـريق" ،موضحا
ان ال ـهــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم "وقــع يف ح ـ ـ ــي
الـدواسة (وسـط املوصـل) لدى
مرور دورية للشرطة".
ويف ال ـسـم ــاوة اعلـن مـصــدر يف
ال ـش ــرط ــة ان "م ــدنـي ــا اصـيـب
بجروح يف انفجار عبوة ناسفة
اســتهـ ــدفـت دوريـ ــة مـ ـشـتـ ــركـ ــة
لـلقوات اليـابانـية واالستـرالية
يف شـ ـ ــارع الـكـ ـ ــورن ـي ـ ــش وس ــط
السماوة".
وكــان مصـدر امـني قـد افـاد يف
وقـ ــت سـ ـ ـ ـ ــابـق ان "مـ ـ ـ ـسـلـحـ ــني
مجهولـني اغتالـوا مسـاء امس
(الثالثـاء) محـافظ الـقادسـية

السـابق جمـال كـاظم الـزاملي
ف ـي ـمـ ـ ــا اص ـيــب احـ ـ ــد حـ ـ ــراسه
الشخصيني" بجروح.
واوضح املصدر نقال عن اللواء
ع ـب ـ ـ ــد الع ـب ـ ـ ــاس شالل قـ ـ ــائـ ـ ــد
شرطة املدينة ان "احلادث وقع
لـ ـ ـ ــدى خـ ـ ـ ــروج الـ ـ ـ ــزامـل ــي م ــن
مـطـعم يف حـي العــروبــة وسـط
م ــدينــة الــدي ــوانيــة حـيث فـتح
اربعـ ــة مـ ـسـلحـني الـن ـ ــار علــيه
والذوا بالفرار".
من جهـة اخرى ،اكـد مصدر يف
شــرط ــة بعقــوب ــة العـث ــور علــى
ثالث جثـث مقطـوعـة الـرؤوس
جمل ــه ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ــني يف مـ ـ ـنـ ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املقدادية.

مصفى النجف يبدأ بإنتاج النفط قريباً
النجف  /عامر العكايشي
اعلـنـت محــافـظــة الـنجف ان مـصفــى الـنجف
سيفتتح قـريبا ويـبدأ انتـاجه الفعلي ،وقـال زيد
شـ ــريف م ــدي ــر املــصف ــى لـ(امل ــدى):ان املــصف ــى
يعمـل بثالث وحــدات وان الطـاقـة الـتصـميـميـة
للـوحدات تـعادل ( )70000بـرميل يـوميـا وسوف
يـتـم العـمل علــى تــشغـيل وحــدة تـصفـيــة تـبلغ
ط ــاقـته ــا االنـت ــاجـي ــة ( )10000ب ــرمـيل ي ــومـي ــا
ولكننا سنسعى للحصول على موافقة لتشغيل

الوحدة الـثانية بطاقة انتاجية ( )30000برميل
يومـيا وبـذلك نـكون قـد حققـنا طـاقة انـتاجـية
( )40000برميل يومي ًا لسد حاجة احملافظة.
وحــول ضـمــان اسـتـمــرار الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة
للـمصفـى قال شـريف :لقـد تعـاقدنـا مع معمل
اط ــارات النـجف القــريـب من املـصفــى لـسـحب
خطي كهـرباء وماء للمصفـى يف الوقت احلالي
وعلـى االمـد الـبعيـد فقـد تعـاقـدت شـركــة نفط
الدورة مع شركة امارتية لغرض جتهيز املصفى

بالكهرباء.
وعن مـراحل االجنــاز التـي وصل اليهـا املـصفـى
قـ ــال :الف ــرن االس ــاسـي للـمــصف ــى ق ــد اكـتـمل
العـمـل به ومت امتـ ــام اثـنـني مـن املـ ـسـتـ ــودعـ ــات
والـثالث قيـد االجناز وانتهـينا من اكـمال العمل
بخزانني سعة الواحد ( )10000لتر.
وعن ان ــواع انتــاج املـصفــى قــال :املـصف ــى ينـتج
النفط االبيض واالسود والبانزين غير احملسن
والغاز.

أعلـن رئيـس الــوزراء نــوري املــالـكي
حالـة الطوارئ ملـدة شهر يف مـدينة
الـبـصــرة مل ــواجهــة ال ــوضع األمـنـي
املتأزم.
وق ـ ــال امل ـ ــالـكــي" :لق ـ ــد أعل ـن ـ ــا عــن
اس ـتــنف ـ ــار أم ـنــي واسع ملـ ـ ــدة شه ـ ــر
ون ــأمل مـن احلـ ــوارات مع مخــتلف
مكـونـات الـشعب يف الـبصـرة إجنـاح
خـ ـط ـ ــة مــن أجل تـ ـطـ ـ ــويق األزم ـ ــة
وإنهائها".
إلـ ــى هـ ــذا أعلـن رئـي ــس الـ ــوزراء يف
حـ ــديـث صـحفــي أنه سـيـتـم نـ ـشـ ــر
قـ ـ ــوات مــن اجل ـي ـ ــش يف املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة

وسـ ـيـ ـت ــم ت ـ ـ ـشـكـ ـيـل جلـ ـن ـ ـ ــة لـ ـن ـ ـ ــزع
األسـلحـ ـ ــة غ ـيـ ـ ــر املـ ـ ــرخـ ـصـ ـ ــة مــن
العـشـائــر واملليـشيـات ،بهــدف خلق
جو من االسـتقرار والـسيطـرة على
األوضاع األمنية هناك.
الــى ه ــذا اعلـن ال ـسـيــد امل ــالكـي يف
حـ ــديـث صـحفــي انه سـيـتـم نـ ـشـ ــر
قـ ـ ــوات مــن اجل ـي ـ ــش يف املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
وس ـي ـتــم ت ـ ـش ـ ـسـكــيل جل ـن ـ ــة ل ـن ـ ــزع
االسـلحـ ـ ــة غ ـيـ ـ ــر املـ ـ ــرخـ ـصـ ـ ــة مــن
العـشــائــر واملـليــشيــات بهــدف خلق
جو من االسـتقرار والـسيطـرة على
االوضاع هناك.

إدارة مفوضية االنتخابات
اعرتافات ..وصالفة!
هيئة التحرير

يف تعقيب له حول مـا نشرته (املـدى) من حقائق وبيـانات فضحت
الفـسـاد املــالي واإلداري الــذي اعتـرى عـمل إدارة املفــوضيـة الـعليـا
لالنتـخابات ،اعترف مـدير عام املفوضـية بإمكانـية (حصول بعض
األخـط ــاء اإلداري ــة ،وحـت ــى ظه ــور ف ـس ــاد هـن ــا أو هـن ــاك) ،ورأى أن
حـدوث هـذه املـظـاهـر هـو (أمـر طـبيعـي ال تكــاد تخلـو مـنه أي من
مؤسـسات الـدولة) .لـكن مديـر عام املفـوضية عـاد ليعبـر عن أسفه
(مــن أن تـكـ ـ ــال االته ـ ــامـ ـ ــات يف بع ــض الـ ـصـحف ب ـ ـس ـبــب مـ ـ ــواقف
شخــصيــة معــروفــة الــدوافع) .يف إشــارة مـنه إلــى (امل ــدى) ،وإن لم
يسمها.
جـاء هـذا يف خبـر وزعته إدارة املفـوضيـة ،عبـر البـريـد اإللكتـروني،
وتلقت (املـدى) نسـخة منه يـوم أمس ،حيث أعـلنت فيه (املفـوضية
العليا املستقلة لالنتخابـات أنها شرعت باتخاذ الترتيبات الالزمة
للتحـول إلى مفوضيـة دائمة يف حال أصـدر مجلس النواب قـانوناً
جديداً ،ينظم أعمال الهيئة االنتخابية).
وتعليقـاً علـى ما يـسميـه مديـر عام املـفوضـية بـ(مـواقف شخصـية
معـروفـة الـدوافع) ،تـؤكـد (املــدى) جهلهــا التـام بـ(شـخص) املـديـر
العـام ،وبعـدم االرتبـاط به شخـصيـاً ،سلبـاً وال إيجـابـاً ،وقـد عبـرت
الـصحـيفــة عـن ه ــذا اجلهل مـن خالل إشــارتهــا يف أولــى املقــاالت
التي تناولت فيها فـساد املفوضية وسـوء إدارتها ،حني تساءلت عن
الكـيفيـة الـتي جــرى بهـا اخـتيــار بعـض من املفــوضني اجملهــولني،
سياسـياً واجتـماعيـاً ومهنيـاً ،بالنـسبة للـرأي العام العـراقي بشكل
عــام وب ــالنــسبــة لـلنـخب الــسي ــاسيــة واإلعـالميــة الع ــراقيــة بــشكل
خاص .وكان شخص املدير العام أحد هذا البعض.
كــانـت (املــدى) تـتحــدث عـن ظــاه ــرة .ولكـن الـبحـث اجلــاد يف أيــة
ظـاهــرة يقـود حـتمـاً إلــى العنـاصـر والـشخـوص الـتي تـصنع هـذه
الظـاهرة ،وجتعل منـها واقعاً قـابالً للتعيني والتـشخيص ،ومن ثم
حتـ ــديـ ــد عـنـ ــاصـ ــرهـ ــا ..هـكـ ــذا قـ ــاد الــبحـث يف فـ ـسـ ــاد املفـ ــوضـيـ ــة
والــتحقـيق فـيـه ،صحفـيـ ـاً ،إل ــى ال ــوق ــوف عل ــى عـن ــاص ــر الف ـس ــاد
ورجاله.
ن ـسـتـطـيع أن نــتفهـم ،سل ــوكـيـ ـاً ،دوافع م ــدي ــر ع ــام املف ــوضـي ــة يف
التهـوين مـن حجم الـفسـاد املــالي واإلداري أثنــاء عمل املفـوضيـة،
إلـى احلد الذي يـتحدث فيه بصيغـة التعميم التي تـسمح بتمييع
املــوضــوع والـتخـفيـف من وط ــأته .ولكـننــا ال نــستـطـيع أن نـتفـهم
جـرأة املـديـر العـام علـى أن يـضع هـامـش ـاً طبـيعي ـاً للفـسـاد يف أيـة
مؤسـسة ،بقـوله (ان حصـول بعض األخطـاء اإلدارية وحتـى ظهور
ف ـس ــاد هـن ــا أو هـن ــاك ه ــو أم ــر طـبـيعــي) .ال نفهـم ه ــذه اجمل ــاه ــرة
بـالفساد إال على إنهـا صالفة من هذه التي تـسمح بها ظروف أتت
مبفسدين ولصـوص ومزورين بالطريقة ذاتـها التي أتت بها بقتلة
وذبـاحـني ومكفـريـن ومفخخـني .الطـرفـان وجهـان لـعملـة واحـدة،
هـذا مـا أشـرنـا إليه يف (املـدى) بـاكـراً ،حـني قلنـا :أن الـفسـاد املـالي
واإلداري هو الوجه اآلخر لإلرهاب ،وهما ظهيرا بعضهما.
نحـن ال ن ـسـتـطـيع أن نــتفهـم تـلك اجلـ ــرأة .ولكـنـن ــا ال ن ـسـتغ ــرب
صالفـة من أقـدم علـى مقـاضـاة (املـدى) يف قـضيـة يعـرف هـو ،قبل
ســواه ،حجم بـطالنهـا وبـؤسهـا ،وال نــستغـرب الـصالفــة حني تــأتي
من رجل بقي محافظاً علـى كل امتيازاته الوظيفيـة واملالية ،فيما
هـو يترك خلف ظهـره هذا الكم الغـريب من الفسـاد وإضاعـة املال
العــام ،ومبعـرفـة اجلـميع بـدءاً مـن زمالئه والعــاملـني حتت إمــرته
وليـس انتـهاءً بـدائرة الـرقابـة املالـية ومـفوضـية الـنزاهـة والبـرملان
واحلكومة.
ال تكـتفي إدارة املفـوضيـة بعبـور الفـضيحـة والقبـول بهــا ..ولكنهـا
جتـرؤ هذه املرة لتطالـب بامتيازات الحقة ،حيث تـريد تشريعاً من
مجلـس النواب يحولهـا إلى (مفوضـية دائمة) ،تقـول إنها (شرعت
باتخاذ الترتيبات الالزمة للتحول) إليها.
عـن أيــة تــرتـيـبــات ،يـتحــدث مــديــر عــام املفــوضـيــة؟ هل اسـتـطــاع
تـبييض صفحته من الفضـائح املالية واإلداريـة التي كان لـ(املدى)
شـ ــرف إظه ــارهـ ــا للـ ــرأي العـ ــام؟ هل س ــاع ــد زمـالءه املف ــوضـني يف
اإلجــابــة علــى األسـئلــة املــوجهــة إلـيه يف معــرض الـتحقـيق الــذي
أجـ ــري يف واحـ ــدة مـن أكـبـ ــر ف ـضـ ــائـح املفـ ــوضـيـ ــة؟ هل بـ ــادر إلـ ــى
االعتراف بخطأ التوقيع على عقود باطلة أريد بها سرقة املاليني
من دوالرات العـراقـيني؟ هل أزال الــشبهــات التـي حتيـط بتـوقـيعه
على تلك العقود؟
أسئلـة كـثيـرة ،رمبـا تكلف اإلجـابــة عليهـا الكـثيـر الـذي بـاتت إدارة
املفوضية مطالبة مبواجهته ،إن لم يكن اآلن ففي الغد.
(امل ـ ــدى) ،ويف معـ ــرض الـت ـ ــزامهـ ــا املـبـ ــدئـي أمـ ــام اجلـمـيـع ،بقـيـت
مـسـتم ــرة يف متــابعــة مـلف الفـســاد املــالـي واإلداري للـمف ــوضيــة،
وحـصلت يف مـسعـاهـا هـذا علـى الـوثـائق الكـاملـة للـتحقيق الـذي
أجـراه ثالثـة من املفـوضني واملـتضمـنة تـقريـر اللجـنة الـتحقيقـية
حـول عقد شـركة رامـن (املزيفـة) وكيفيـة ضيـاع مبلـغ بحدود سـتة
ماليني دوالر سلمت إلى شخصيـة احتيالية يحمل جـنسية عربية
يدعـى فراس عـاروري .وتتضـمن أيضـاً مجـموعـة األسئلـة املوجـهة
لــرئيـس اإلدارة االنـتخــابيــة يف املفــوضيــة (مــديــرهــا العــام) حــول
العقـد املـذكـور والتـي امتـنع عن اإلجـابــة عليهـا ممـا عـطل أعمـال
الـلجنــة ،كمـا تـتضـمن رسـالــة من الـلجنـة الـتحقـيقيـة إلـى ديـوان
الرقـابة املـاليـة (أعطـيت نسخ مـنها إلـى اجلمعـية الـوطنيـة مكتب
رئيـس اجلمعيـة ومـجلس الـوزراء مـكتب رئـيس الـوزراء ومفـوضيـة
النـزاهـة مـكتـب رئيـس املفــوضيـة) حـول الـصعـوبــات التـي وضعت
أمـ ــام اللجـن ــة بقـص ــد ع ــدم اكـتـم ــال الــتحقـيق يف ضـي ــاع ماليـني
الدوالرات من خزينة الدولة العراقية.
جـمــيع هـ ــذه الـ ــوث ـ ــائق ،مـ ــشفـ ــوع ـ ـةً ب ـصـ ــور لـعقـ ــود ومـ ـسـتـنـ ــدات
ومخاطبات ،ستنشر للرأي العام يف عدد (املدى) ليوم األحد.

