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NEWS & REPORTS

.
ما جرى خطوة باجتاه الدميقراطية وليس بدي ًال عن االنتخابات العامة
رداً على ما نشرته (املدى) بالعدد  164يف  2004 /7 /28حول انتخابات مرشحي محافظة كربالء إلى املؤمتر الوطني العام

انتخابات كربالء ..مترين على األداء الدميقراطي ومحاولة محمودة لتجاوز التعيني

علـى خلفية ما نـشرته (املدى) يف
عــــــددهــــــا  164يف 2004 /7 /28
املتـضـمنــة انتقــادات للعـمليـة
االنتخـابيـة لتـسـميـة مــرشحي
حمــافـظــة كــربالء إىل املــؤمتــر
الوطين العـام ..جاءنا الـرد التالي
من الـسيـد عـقيل عمـران سعيـد
الطـرحيـي عضـو اهلـيئــة العليـا
إلعـداد املـؤمتـر الــوطين وأحـد
أعضـاء اللجنة السـباعية املـشرفة
علـى انتخـابات حمـافظـة كربالء
اليت جـرت يف  2004 /7 /21ويف مـا
ال
يأتي نص الرد الـذي ننشره عم ً
حبرية الرأي والرأي اآلخر والنقد
الـبـنـــاء الـــذي خيـــدم املــسـرية
الـدميقراطـية الـرائعة والـتوجه
اجلديد لعراق اليوم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الـسيــد رئيـس حتـريـر (املـدى)
الغراء احملرتم
حتية طيبة
علـى خلفية االنـتخابات اجلـزئية
اليت جرت يف  2004 /7 /21لتسمية
منــدوبي حمـافـظـة كــربالء إىل
املـــؤمتـــر الـــوطـين ،نــشـــرت
صحيفتكم الغراء استطالع ًا حول
املـــوضـــوع يف العــدد  164لـيــوم
األربعـاء  2004 /7 /28الـصفحـة ،4
ونظرًا لـورود امسي كعضو للهيئة
العليا إلعـداد املؤمتر وأحد أعضاء
اللجـنة (السبـاعية) املشـرفة على
املـؤمتـر احمللي حملـافظـة كـربالء
اقتضـى الرد ،فـأرجو لـطفكم يف
نـشــر هــذا التــوضـيح يف نفـس
ال
الـصفحــة وبنفـس احلجـم ،عم ً
حبـرية الصحـافة والنـشر ،شـاكرًا
لكم سلفاً.
.1أسجـل يف البــدء سعــادتـي بهــذا
الــسجــال ،ألن انـتـصـــار القـيـم
الـدميقــراطيــة ال يكــون إال عرب
تـراكم حـواري حيتـاج زمنـ ًا لكي
يــرتسخ ،ويف هـــــذا الــــسجـــــال
الـدميقـراطي داللـة تـوجه حنـو
الـتعايف من مـرحلة الـدكتاتـورية
والــــظالم ،غــري إن ورود امســي
يتطلب أن أقدم مرافعيت.
.2أسجل أيضـ ًا مالحـظيت كـزميل
يف مهنـة الصحـافة واإلعالم مـنذ
حــوالي أربعـة عـشـر عـامـاً ،إن
جـريـدة رصينـة ومقـروءة مثل
(املـدى) ال يـصح مـنهـا تـسجـيل
امتيـاز االسـتطالع بــاسم (بعثـة
املـدى) وحـسـب ،نظـرًا لـتضـمن
االسـتطالع ذكـر أمسـاء وتـوجيه
اتهـامــات ،وهي نـقطـة فـنيـة ال
تـستلــزم مين الـوقــوف عنـدهـا
طويالً.
.3كـنـت أتـــوقع يف أمـثـــال هـــذه
القضـايا اخلالفيـة ،وحنن ملا حنط
اخلطوة األوىل بعد يف طريق البناء
الدميقـراطي الـطويل أن يـستمع
كــاتـب االسـتـطالع إىل الـطــرف
اآلخـر ،وهـذه النـقطـة كـذلك ال
تــسـتحق الـتـــوقف كـثـريًا ألنـين
أتوقع يف املقابل نشر ردي هذا.
.4ذكــــر كــــاتـب االسـتـــطالع يف
مقدمته سـؤال مواطن عـابر عن

نتائج االنتخـابات ليسـتدل بعدم
معــرفته بـاألمــر من األصل .وال
أحسب أن أكـثر البلـدان تطورًا يف
الـدميقـراطيـة تفرتض االهتـمام
الـسيـاسـي من اجلـميع بـدرجـة
متـسـاويـة علـى إن مــواطنـينـا
العــراقيني هـم من أكثـر شعـوب
العامل اهتمام ًا بالسياسة.
.5أشكل السـيد محيـد اهلاللي على
كل خطـوات (العملية االنـتخابية
بــدءًا مـن الـتحـضـري ثـم إىل مــا
أفـرزته من نـتائج) ،وأؤكـد إن ما
جـرى ليـس عمليـة دميقراطـية
بـاملعين الـذي نطـمح إليه ،وإمنـا
هـي خـطـــوة اقـرتاب بـــاجتـــاه
الــدميقــراطيـة ،وال ميـكن هلـذه
ال عن
الـعمـليـــة أن تكــون بــديـ ً
االنتخـابـات العـامـة احلـرة ،فهي
ليـست سـوى متــرين علـى األداء
الـدميقـراطي وحمـاولـة حممـودة
لتجـاوز الـتعيني إىل مـا هـو أعلـى
منه وأقل من االنـتخابات؛ نتيجة
ظــروف البلــد ،والفرتة احملـدودة
للمجـلس املـؤقت الــذي سينـبثق
عن املؤمتـر الوطين ،وعـدم توفر الشعـبانـية الـيت أتشـرف بكـوني وليـس أوهـن من هـذا االدعـاء إال (أكثــر مـن  20جهــة فــاعلــة يف .15يف اإلجـابـة علـى تسـاؤل الـسيـد
مستلزمات االنتخابات ،وإال فإنين أحـد أبنـائهـا فهي حـالـة شعبيـة القــول بــأنه (مت اعـتمــاد أغـلب احملــافظـة لـديهــا كم هــائل من شهـيـب عـن سـبـب عــدم نـشــر
من املــؤمنني بـصنـدوق االقرتاع عـامـة وقـد حـظيـت بتـمثـيل مـرشحي قـوائم بـعض اجلهـات) ،االعرتاضــات) وأؤيــد ذلك ،وقــد القـوائـم األصليـة اليت تـضمـنت
الـذي يتـمكن مـن اإلدالء بصـوته منـاسب ،واملـندوب الفـائز املـشار ألن الـلجنـة املـشـرفـة اعـتمـدت قـمـت بـنفــسـي بـتقـــديـم كل أمسـاء املــرشحني ،ال أجـد عـرفـ ًا
فــيه كل مـــواطـن يـتـمــتع حبق إليه يف ( )6هـو من أبنائـها ،كما إن معيـارًا أولي ًا يف التـسمية لعـضوية االعرتاضات املقـدمة إىل اللجنة إىل دميقـراطيـ ًا يقـضي بـذلك ،علـى
االنتخـاب احلــر املبـاشــر ،طبقـ ًا إحـدى الـسيـدات الفـائــزات هي املـؤمتـر يتمـثل بتكـرار الرتشيح الــدكتـور فـؤاد مـعصــوم رئيـس الـرغـم من أن االطالع علـى هـذه
القوائم مـتاح للجميع ،وأعتقد أن
زوجـة أحـد شهـدائهـا ،ويف بقيـة من عــدد من اجلهـات املخـتلفـة ،اهليئة العليا.
ملبادئ الدميقراطية املتعارفة.
.6ذكر الـسيد اهلاللي عـدم مراعاة الـفائزيـن من شارك فيهـا ،كما مل وقد حظي كثري من املرشحني مبا .12للـسيـد شاكـر شهيب احلـق يف ما الـلجنـة مــستعــدة لنـشـر هـذه
النـسـب وإنه (مت الـرتكيــز علـى يغـب عن الـلجنــة أن يكــون بني يشبه اإلمجـاع على تـرشيحه من ذكــــره مــن سقــــوط امسه مـن القوائم.
جهة حمـددة تتـواءم أفكـارها مع األعضــاء ممثلــون عن اجملـالـس قــوائم خمـتلفـة ،وقـد مــارست الـقائـمة ،وهـو سهـو طبـاعي غري  . 16لـقــــــــد مت االعـالن عـــن كـل
اللجنـة يف ذلك صالحياتهـا املقرة مقـصود ،وقد عوجل املـوقف بذكر جمـريات العمليـة بوسائل االعالم
أفكار اللجنة املـشرفة) ،فأقول :إن احمللية.
أرشيف العـمليـة حمفـوظ بـشكل .8يــدعي الــسيــد اهلاللـي أنه (مت من اهليئة إلعداد املؤمتر الوطين .امسه ضـمـن املـــرشحـني ،وأتــاح املتاحة وهي االعالنات وامللصقات
كامل غـري منقوص ،واللجنة على اخـتـيــار مـنــدوبـي األقـضـيــة وإن مـراجعـة األرشـيف متـاحـة لـنفسه فـرصة احلـديث وتـثبيت وتلفزيـون كربالء واذاعة كربالء
استعـداد لـنشـر قـوائم الـرتشيح والـنواحـي دون مراعـاة الكثـافة للجميع للتثبيت من ذلك ملن شاء .امسه يف قاعة املؤمتر.
 ،FMوعــرب لقـــاءات ونـــدوات
علــى
شهـيـب
حلضـور املـؤمتــر احمللي وأمسـاء الـسكـانيـة هلـذه املنـاطق) .لقـد ولــدى اجتمـاع اللجنــة املشـرفـة .13إشكــال الــسـيـــد
عـديـدة ،بـضـمنهـا نـدوتـان يف
علـى
يـورده
أن
املــرشـحني املـتنــافـسـني علــى اعـتمــدت اللـجنـة الــسبــاعيـة (بكـامل أعضـائها) مع عـدد كبري شخـصي ميـكن له
االذاعـة يف اليومني السابقني على
يـوضح
أن
وأمتنـى
املـندوبـية وقـائمـة أمساء أعـضاء املـشـرفـة علـى عـدد الـبطـاقـات مـن ممثـلي الـتيــارات واجلهــات اهليئـة العليـا،
املؤمتر ،وكـانت على اهلواء ،واتيح
ما
خيـالف
مبا
ا
ً
مـشفوعـ
املـؤمتــر اليت أصـدرتهـا الـلجنـة ونسـبة كل منطقة ،فحظي قضاء عـشيـة املـوعـد األول الـذي كـان اعرتاضه
فـيهمــا للمــواطنـني ان يتـصلـوا
عائلي
رصيـد
من
بـامتالكه
املـشرفة املكونـة من سبعة أعضاء اهلندية بـ %25مثالً ،وكانت نسبة مقررًا للـمؤمتـر احمللي أي :عـصر أقول
مبـاشرة علـى اهلواء .وامـا توزيع
نضالي
وتاريخ
وثقايف
واجتمـاعي
ذوي اجتــاهــات خمـتلفــة ،ومـن قضـاء عني الـتمـر  %2.3وقـررت يوم  7 /19وطالبـوا فيها بالتأجيل
الـدعوات فقـد تولّـته سكرتـارية
عشر
أربعة
عمري
كـان
منذ
امتد
بـيـنهـم عـضـــوان يـتـمـتعـــان اللجنة اعتبارها  ،%3وكان نصيب للـتــمكـن مـن الـتعــــرف علـــى
اللجـنة املـشرفـة ،وبسبـب حذف
يشكل
ما
ذلك
يف
أن
أخال
وال
ً،
ا
عام
بـاسـتقالليــة القضـاء ونـزاهته .نـاحيـة احلـسيـنيــة  ،%11وميكن املـــــرشحـني ومت ذلـك بقـــــرار
بعض االمساء امتثـا ًال لقرار جلنة
ونــزاهيت
بـاسـتقاللـييت
ا
ً
طعنـ
ويكفـيين يف الــرد هنــا أن أحــد مــراجعــة الــدائــرة املـختـصــة التـــأجيـل ليــوم  ،7 /21حــرص
اجـتثــاث البـعث ،فقـد عــوضت
حملافظيت
وخـدميت
ومصداقييت
أعضاء اهلـيئة العليا الـسيد عباس
الفائـزين الستـة عشـر ينتمي إىل ملطابقة النسب.
الـشـواغـر بـأمسـاء قــدمت بعـد
وبلدي.
وأنا
موسى
آمـال
والسيدة
البيـاتي
قد
الفائـزين
قائمـة
التـوجه الـسيــاسي الـذي ميـثله إىل ذلك ،فـإن
انتهـاء املـوعـد القـانـوني املقـرر
لي
صديق
ا
ً
شخصي
شهيب
والسيـد
عن
التيارات
مسؤولـي
سـؤال
على
السيد اهلاللي.
املنــاطق،
لكـل
ال
ً
متثـي
احتـــوت
بقـبــول الـرتشـيحــات ،وقــررت
املـــــودة
خالف
مــنـه
أحلـــظ
مل
األمساء
قـائمة
عن
رضاهم
مـدى
عن
اهلاللـي
الــسيــد
.7يتـســاءل
إن
بل
املـذكـورة،
النـسب
وحبـسب
اللجنـة اشراكهـم يف حالـة وجود
واالحرتام.
أحد،
يعرتض
فلم
،حدة
على
كل
السياسية
القيادات
تغـييب
(سبب
أن
العليا
اهليئة
تعليمـات
يف
املقرر
فراغ.
بــإنين
شهـيب
الــسيــد
.14اتهـمين
الـقائـمة
عـلى
اطلـعوا
قـد
وكـانوا
ومنظـمات
الوطـين
املؤمتـر
مـثل
مـواطن
ألف
مخـسني
لكل
يكـون
 .17ادعـى السـيد شـهيّب ان شخـص ًا
املنـدوبني،
ضمن
إخوانـي
اخـرتت
مل
كمـا
الـنهــار،
مـنتـصف
منـذ
واالنـتفــاضــة
املــدنـي
اجملـتـمع
إحـدى
وكــانت
واحـد،
منـدوب
واحـدًا كـان يـتحكم بـالقـرارات،
الشعبانية واجملالس احمللية) .لقد املناطـق ال تشكل أكثـر من ثالثة يـسجـل أي اعرتاض بهـذا الـشـأن وأجـيـبه :لـــدي أخـــوان فقـط ،وهذا طعن اترفع عنه بقدر تعلّق
اعتمـدت اللجنـة عرب مشـاوراتها وعـشــرين ألفـ ًا فقـررت الـلجنـة ولغاية ظهور نتائج فرز األصوات .أحـدهمـا ال يسـتطيـع الرتشيح أو االمـر بي ،ألن اللجـنة مكـونة من
الـطويلة مع مجـيع األطراف على االجـتــزاء مـن حـصــة املــركــز .10إن استـبعــاد بعـض املــرشـحني العضوية أو الفـوز ،ألنه وببساطة سبعــة اعضـاء بيـنهم قـاضيـان
أن تقـدم اجلهات قوائـم مرشحيها لصـاحلها ،كمـا إن إحدى الـنواحي (حبجـة انـتمـائهـم أو إن ميــوهلم اسـتــشهــد عـــام  1996يف سجــون مـسـتقالن بــأعلــى الــدرجــات،
خالل الفـرتة احملـــددة الـيت هـي كــان نـصيـبهــا حبـسـب النــسب حلــزب البعـث املنحـل) مل يكن إال الـنظـام البـائـد ،أمـا الثـاني فقـد ويـرأس الـلجنـة الـسيــد رئيـس
أطـول فـرتة يف مجيع احملـافظـات منـدوب ًا ونصفاً ،فاعتمدت اللجنة بـناء علـى كتـاب رمسي من جلـنة رشحـته قائـمة واحـدة ومل تدرج احملكمـة الذي ادعـى عليه الـسيد
واستمـرت ملدة مخـسة أيـام ،على هلا مـندوبني اثنني وعلـى حساب اجـــــتثـاث البـعث رقـــــــــم  385الـلجنـة امسه يف قــائمــة أعضـاء شهـيّـب احــالـته علــى (عـضــو
أن أعـضــاء املــؤمتــر كـــان فيـهم حصة املركز أيضاً.
يف  2004 /7 /20وهــو حمفــوظ يف املؤمتـر لعدم تكـرار امسه يف عدد اللجـنة) عند بعـض االسئلة ،وهو
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انصاف املساهمني يا جملس ادارة
فندق فلسطني الدولي
جـرت مؤخراً عملية تـوزيع املكافآت على
جملــس ادارة فنــدق فلـســطني الــدولي
والعاملني فيه واملساهمني لكن االجراءات
كان فيها غنب للمساهمني حسب ما ذكرته
رسالـة تلقتهـا (املدى) مـن احدهـم وهو
(الـدكتور عـبد اللطـيف كاظم) ونـوردها
كاملة..
حصـــل اجتماع اهليـئـــة العامــة للفندق
يف  2004 /7 /26وخالل االجـتمــاع وزعت
مكـافــآت اىل رئيـس اجمللـس  7000دوالر
ولكل عـضــو  6000دوالر مبـــا جممــوعه
حوالي  80000دوالر علماً بـأن قسماً منهم
مل حيـضــر ســوى اجـتمــاعـني او ثالثــة
واقصـى عدد حضـوره هو ( )17اجتـماعاً.
ثم وزعت مكـافآت للعمال  1000دوالر لكل
عامل وعـددهم حـوالي  400عـامل وحنن
نـبارك مكـافأة الـعاملـني ،اما املـساهـمون
مـالكـو الفنـدق فبعـد النقـاش واجلـدال
ولكي ال حيرموا نهائياً فقد تكرموا عليهم
بنصف دينار عـراقي لكل ســــــهم وعليه
صــار من نصيبهم حوالي ( )125.000مائة
ومخسة وعشرون ألف دوالر فقط موزعة
علـى  360مليـون سهم .عـلماً بـأن املتحكم
بــاغلبيـة االصــوات هم ممثلـو اخلطـوط
اجلوية والسياحة.
إن ما لـدى الفندق من دوالرات يقرتب من
مخسـة ماليني والـدوالرات تضـخ عليهم
باستمرار صباحاً ومساء.
كـان حـرمـان املـســاهمـني من الـنصـيب
الكبري ينطلق من عذرين هما:
1ـ امليزانية ال تسمح
2ـ احلاجة ألعمار الفندق..
اما امليزانية فبامكانهم ان يفعلوا كما فعل
فنـدق شرياتون الـذي وزع حوالي مـليون
واربـعمائة ألف دوالر للمـساهمني وصارت

ردود واجابات
تلقت املدى اجابتني من امانة بغداد ويف ما يأتي نصهما:

اىل /جريدة املدى الغراء

اشـارة اىل مـا ورد جبـريـدتكم العـدد  126يف  2004 / 6 / 3حتت
عنـوان (بريـد املدى) نـود اعالمكـم بأن امـانة بـغداد تـقوم
وباستمرار حبمالت لرفع النفايات وردم املستنقعات وبالتعاون
مع اجملالس البلدية.
شاكرين اهتمامكم  ..مع القدير

 .18ادعـى الــسيـد الـراغـب بعـدم
ذكـر امسه ان (بـاالمكـان ادخـال
امســاء واخــراج اخــرى حــسـب
حلـظــة االحـتجــاج) وبــودي ان
يذكـر امثـلة لـذلك ،عـدا االمساء
اليت عـوّضت الـشـواغـر نـتيجـة
الغاء امسـاء املشمولني بقرار جلنة
االجتـثاث ،وامّـا االمساء الـبديـلة
فآليتها موضحة يف (.)16
 .19ادعـــى الــسـيـــد املـتـخفـي ان
الفــائــزيـن مـن جهــة واحــدة،
واصحح له ان يف الفائزين من هم
مـن جهــة واحـــدة ،وهم كــانــوا
مـدرجني علـى قائـمة انـتخابـية
واحدة ضمـن قوائم اخـرى ،ففي
الفائزين اثنان من احد االحزاب،
وواحــد حلــزب آخــر ،وشـيخــا
عشرية ،واكادميي جامعي مستقل
ناشط يف احـدى فعالـيات اجملتمع
املدني ،وشخصية دينية وثقافية
مـسـتقلـة ،وزوجـة احـد شهـداء
انتفاضة  1991واكادميية مستقلة،
نعم كـان هنـاك اربعـة من جهـة
واحدة ،فمـا ذنب اللجنة املـشرفة
اذا اتت بـهؤالء الفائـزين االصوات
اليت مل جيـد احد جمـا ًال للطعن يف
فرزها؟!
واعطي هذا الـسيد وآخرين احلق
يف خصـوص هــذا االعرتاض ،ألن
تنافـس القوائم االنـتخابيـة رمبا
يكون جتـربة جـديدة حبـاجة اىل
وقت للتعرف عليها.
 .20اشـكلـت ورقـــــة اجلهــــة الـيت
(ارادت ا ّال تكشف عـن امسها) على
اختيار اكرب االعـضاء ،واصغرهم،
وهل ميـكن لـلجنـة املـشـرفـة ان
ختـالف تعـليمــات اهليئــة العليـا،
وادعت الورقـة ان اكرب االعضاء ال
يقـرأ وال يكـتب ،وبـرغم ان هـذا
االدعــاء ال يلجــأ اليـه من يعـرف
تعــريف الثقـافـة فـإنين اطـمئن
ال
هذه اجلهة من هذا اجلانب ،فض ً
عن ان املـقصـود هـو مـن شيـوخ
احـدى العـشـائــر ومن الـوجهـاء
املـعروفني ،ومنـاضل ضد الـنظام
البائـد ،ومعروف منـذ استقراره
للـسكن يف احملافظـة قبل اكثر من
عشـرين عامـاً .واما االصغـر فإن
هلا دورًا اجيـابي ًا كـبريًا وجهدت يف
اللجـنـــة علـــى مـــدى حـــوالـي
اسبوعني اىل حد االعياء.
 .21ادعّت ورقــة اجلهــة املتـخفيـة
قـيــامـي لــوحــدي بــإخـتـيــار
املنـــدوبني ،واظـن ان املقـصــود
اعضـاء املـؤمتــر ،ألن املنــدوبني
افـرزهم صـندوق االقـرتاع .وهذا
افرتاء بـاطل ألنه ليـس تشـكيكـ ًا
بي ،وامنـا جبمـيع اعضـاء اللجنـة
املـشــرفــة مبــا فيـهم الــسيــدان
القاضيان.
 .22ان ادعـاء الورقـة املتخفيـة بأن
العملية االنتخابيـة كانت (وكأنها
قـوائم عوائل) فـال ادري املقصود
مـنه ،اذ انطبـاق املواصفـات على
اشخـــاص مـن نفــس الـلقـب او
العـشـرية او حتـى ان كـان فـيهم
اخـــــــوان او زوجـــــــان ال ختـل

مبصداقـية االختـيار ،ألن الكالم
يقع على ما اذا كـان ترجيحا بال
مرجح.
 .23ذكــرت الــورقــة املـتخفـيــة
غـيــــاب (الكـثـري مـن اجلهـــات
وتغـييبهـا) فأمـا الغيـاب فيُـسأل
عنه من غاب ،وامـا عن التغييب
فقـــد اجبـت عنـه يف الفقــرات
الـســابقـة ،واضـيف اىل ذلك :ان
احتـاد نقـابــات العمـال كـان له
حضور ،وان منظمة (ثأر اهلل) مل
ترشـح امساءً ،وان غالبيـة قائمة
جملـس السلـم والتضـامن كـانت
ضـمـن االعـضـــاء ،وان لالحتــاد
الـتعاوني حضـوراً ،وان عددًا من
املبـدعني والشعراء كـان مشاركاً،
ورمبـا للورقـة العذر يف ادعـائها،
فرمبا ال يعرف اصحابها شخصيات
كــربالء وادبــاءهــا وشعــراءهــا
ونقابييها!!
 .24كذبـت الورقـة املتخفيـة فيـما
يتـعلّق بــأن بعــض املنـــدوبني
واملـرشحـني تقل اعمـارهـم عن
السـن القانـوني ،ودليلـنا يف ذلك
ان قـائمـة الفائـزين مل تتـضمن
اقل مـن عمــر الـثالثـني علــى
الـرغم من افـرتاء الورقـة يف هذا
الصدد.
 .25ان احلـــديـث بـــاسـم اهـــالـي
كربالء ال ميتـلك حقه احد دون
تـفـــــــويــــض ،وكــمـــــــؤمــن
بـالــدميقــراطيـة ال اجــد غري
تفــويــض صنــاديـق االقرتاع يف
االنتخـابـات احلــرة املبـاشـرة،
وبنــا ًء عليه فـإن ال احــد ميتلك
اآلن ان يـنــطق بـــإسـم اهـــالـي
كـربالء ،مبـا فـيهم كــاتب هـذه
السطور.
 .26اشـري اىل ان منــظمــة احلــزب
الشيـوعي العراقـي يف كربالء قد
قــدمت منـوذجــ ًا دميقــراطيـ ًا
جـديرًا بـاالحرتام ،فقـد وجهّـت
بــرقيــة ثنــاء علــى املمـارسـة
الدميقراطية واكدت على سالمة
سري العمليـة االنتخابية .الربقية
موجهـة اىل اللجنة املشرفة ،وهي
حمفوظـة يف ارشيفها ويف ارشيف
اهليئـة العليـا .واشري اىل ان هـذا
النمـوذج اجلديـر باالحـرتام قد
قـدم رغم ان احـدًا من مـرشحي
اجلهة املعنية مل يفز ضمن قائمة
املندوبني اىل املؤمتر الوطين.
 .27ملـواصلـة هـذا الـسجـال الـذي
احـرتمه واعـتـربه مـن لـبـنــات
تـشـييـد صـرح الـدميقــراطيـة
املنـشـودة يف عــراقنـا اجلـديـد،
ميكـن لكل الـسـادة والــسيـدات
الـراغبني يف احلـوار االتصـال بي
على الربيد االلكرتوني ان مسحت
الصحيفة الغراء (مدانا) بنشره.
عقيل عمران سعيد الطرحيي
عضو اهليئة العليا إلعداد املؤمتر
الوطين
akeelsaeed@hotmail.com
2 / 8 / 2004.

متى حتل مشكلتنا حنن محلة بكلوريوس زراعة؟
إني املهنـدس الـزراعي العـراقي (عـدي
عبد علي حسني السلمان) احلاصل على
شهـادة بكـالــوريـس بهـذا االخـتصـاص
سنــة  1979 - 1978وقع احليف عـلي كمـا
وقع علـى عشـرات املئـات من مـثلي من
املـهندسـني الزراعيـني الذين عـانو من
عــوز العيـش وذاقـوا األمـريـن فبعـد
ختـرجنـا من اجلـامعـة ،تلـقفتنـا اآللـة
العـسكـريـة اليت كـانت معـدة لتـدمري
الـشعب العـراقي وإمـكانـياته ومـالكاته
وخرياته ،وأخذت (احلـروب الصدامية)
جتــرنــا من واحــدة إىل أخــرى حتــى
صـرفنـا من أعمـارنا الكـثري ،ومع قليل
مـن احلظ والرعـاية اإلهلـية بقينـا على
قيـد احليـاة لنعـاني ممـا هـو أشـد من
املـوت أال وهـو احلـاجـة وعلـى شـاكليت
هناك اآلالف.
فنحن ملـواقفنـا السـياسيـة ضد النـظام

بواقع  8دنـانري لكل سهم اضـافة اىل %200
رمسلة ...امـا موضـوع اعمار الفنـدق فان
من الغريب والعجيب ان ال تقدم للهيئة أي
دراسـة عـن خطـة االعمـار وكـلفتهـا وأي
دراســـة جـــدوى!! هل إن جملــس اإلدارة
اىل جريدة املدى الغراء
جيـهل هذه احلقـائق البـسيطـة أم تنقصه
اشارة اىل مـا ورد يف املنـشور جبـريدتكـم العدد  140يف / 6 / 24
اخلربة والدراية؟ كال بل انهم يعرفون حق
 2004حتـت عنــوان (بــريــد املــدى  -انـــابيـب ميــاه الـشــرب يف
املعرفة كل ما جيب عمله..
معسـكر الرشيـد و  -اسواق شعبيـة) نود اعالمكم /بـأن امانة
ان حجز الـدوالرات بدعـوى اعمـار مبهم
بغـداد قامت بإختاذ االجراءات القانونية حبق املتجاوزين على
يثـري الكثري مـن التسـاؤالت والشـبهات،...
االرصفة والشوارع وعلى شبكات املياه.
حنن مع اعمـار الفنـدق ولكن وفق خـطة
شاكرين اهتمامكم  ..مع التقدير
مـدروسة وشفافـة ..ان ممثل اخلطوط مل
املهندس جليل نعمة العبادي
حيـسن الدفـاع عن دائرته عـندما حـرمها
مدير العالقات واالعالم
من أرباح معقولة ومنتسبوها هم يف أمس
2004 / 7 /22
احلاجـة للسيـولة النقـدية كمـا ان ممثلي
القطـاع اخلـاص مل يـوفـوا مـن انتخـبهم
بـالـدفـاع عن حقـوقهم يف اظهـار خـطط
شفـافـة لكل جـوانب الصـرف ..يف نهـايـة
اجللسـة سألت ممـثل السيـاحة الـذي كان
كرمياً جداً مبكافأة رئيس واعضاء اجمللس
العمـاهلـم البطـوليـة يف حجـز الـدوالرات تلقت جريـدة (املدى) صفحـة (قضايـا الناس) املـناصب فانظـر سيدي الوزيـر ....ماذا يفعلون
وحــرمــان املـســاهـمني ..مــاذا حـصل شكـوى مـن طلبــة األقسـام الـداخليـة يف كليـة ....قبل مـدة قـصرية مت إيفـاد مـديــر األقسـام
املسـاهمون؟ فقال :هلـم متن ومرق يف آخر الطب جامـعة بغداد علـى شكل رسالـة موجهة الداخلية جلـامعة بغداد نوري احلسين إىل مصر
القـاعــة ..اكلنـا التـمن واملـرق ويف احللق إىل الـسيد وزيـر التعليـم العالي والـبحث العلمي لغـرض اإلطالع على اخلـدمات هـناك وعنـدما
غصة ويف القلب حسرة ليس على ما حصل للنظـر يف معانـاتهم وإجيـاد احلل املنـاسب هلا ..عاد كـان مذهو ًال جدًا ومعجبـ ًا بالتطور (حسب
فحسب بل عـلى وطن ضاعـت فيه املعايري وألهميـة املوضـوع ننشـر الرسـالة اليت تلـقتها مــا قــال ) ....لــذا قــرر ان جيـــري تغـيـريات
دون أدنى اعتبار..
وإصالحات رائعة علـى األقسام الداخلية وكانت
(املدى) كاملة.
ومـوظفي
مدراء
السـادة
أنـا بدوري أدعـو
أوىل اخلـطوات (الـتقدميـة!!) اليت قام بهـا إلغاء
إىل السيد وزير التعليم العالي  ......مع التحية
ويـأكلـوا
ليـأتـوا
والـسيـاحــة
اخلطـوط
عقـد عمل عاملـة التنظيـف اليت تعمل يف قسم
أطباء ام عمال تنظيف
الفنـدق
يف
واملــرق
التـمن
مـن
حصـصهم
يف النظـام السابق كـان املسؤولـون واإلداريون ال النـصر ( كليـة الطب  -جـامعة بغـداد) وإصدار
وآالف الـدوالرات ملمثلهـم املسـاهم وبـاقي تهمهم سـوى مصـاحلهم اخلـاصة لـذلك ساد يف أمـر إداري لنـا بأن نـقوم بـالتنـظيف بـأيديـنا
(الشلـة) علـى جهـودهم املـضنيـة ..اللهم تـلك الفرتة فسـاد إداري وكان هنـاك أناس ممن (علـما بـأننـا نقوم اآلن بـالتـدريب الـصيفي يف
اشهد أني رفعت صوتي.
كانوا اقل منصب ًا إداريا ينتقدون ذلك ويقولون املسـتشفيـات) ....أي انه يريـد بذلك (كخـطوة
املساهم
(واهلل لـو نـشغل هــذه املنــاصب جـان نـسـوي حنـو التـقدم !!!) ان جيـعل من أطبـاء املسـتقبل
عبد اللطيف كاظم مـانـسـوي) .....وهـا هـم اآلن يتــسلمــون تلك عمـال تنـظيف وبنفـس الوقـت يكون قـد وفر

املـقبــور مل منـنح أيــة فــرصــة عـمل
وحبجج خمتلفـة ولكن جـوهرهـا واحد
عــدم مــوافقـــة النـظــام علـــى نهجه
السيـاسي ،فأصبحـنا يف قائمـة املعارضة

وغري مـرغوب بنا ،وقـد كنا ندرك ذلك
بل نعمل جاهدين عـلى أن حنافظ على
أنفسنـا من الـتلوث بـأموال صـدام اليت
كانت خمضبة بدماء األبرياء من شهداء
الفكر والعقيدة.
وسقط النظـام واستبشرنـا خرياً ،وقلنا
جاء دورنا يف بناء عراق حر دميقراطي
أساسه املـفاضلة وفيه النـزاهة والكفاءة
والعـمل الــدؤوب يف خــدمــة الـشـعب.
ال يف احلصول
وبـدأنا نطـرق األبواب أمـ ً
علـى فرصـة متكننـا من ذلك ،لكن دون
جدوى ،فإن كنت غري منتم إىل حزب أو
مل تكـن متـملقــ ًا فال أمـل لك بعـمل..
وتبقى دوم ًا يف خانـة غري املرغوب بهم
كـنـــا كلـنـــا أمل أن يـتغـري الـــوضع إىل
الـصحيح إىل مـا هــو مفيـد وجـاد ومـا
خيدم العـراق ولكن لألسـف الوضع بقي
كما كان عليه.

هموم طلبة األقسام الداخلية لكلية طب جامعة بغداد وإجراءات الوزير املطلوبة
مبلغ ( 100 000دينار) شهري ًا (راتب العاملة) من
اجل بنـاء العراق !!! لـذلك قررنـا حنن الطلـبة
إعـادة عمل تلك العاملـة وإعطاءهـا الراتب (من
جيـوبنا اخلاصة) مـساهمة منـا يف اعمار العراق
املتوقف على ذلك الراتب!!!
األمـر الثانـي  .....هو إننـا اآلن مستمـرون على
الدوام الصيفي (احلـار واجلاف ) لذلـك اعتقدنا
بـأنه من حقنـا املطـالبـة بأجهـزة تربيـد أسوة
ببقيـة األقسـام (كأقـسام املـستنـصريـة مثالً)
ولكنا تفـاجأنا برفـض املدير لذلك (وحقه ألنه
ال يـشعـر يـوميـ ًا حبـرارة اجلـو  ...الن بـالـبيت
وبالسيارة وباملكتب تربيد ) ومل يكتف بالرفض
وإمنـا قـرر إلغـاء القـسم وعـزله عن مـديـريـة
األقسـام الداخلية وحتويل املسـؤولية على عاتق
عميـد كليـة الطـب  -جامـعة بغـداد ...الذي مل

يكلف نفسه هو اآلخر حتى مقابلة ممثل طلبة
القـسم الـداخلـي وأعلن هـو اآلخـر بـراءته من
القسم والنتيجة عرفنا بأننا (مو عراقيني!!)
وأخريا نود أن نقـول إىل مدير األقسـام الداخلية
إذا كانت لديك القدرة على إلغاء قسم داخلي ...
وإخراجـنا منه!!! فلمـاذا ال تستخـدم تلك القوة
والعضالت يف إخـراج من سكن يف األقسام التابعة
ال علم ًا بـأننا
ملـديريـتكم كأقـسام الـكفاءات مثـ ً
مصـرون علـى البـقاء يف هـذا القـسم (الـواقع يف
الطـابق السابع) لتـوفر األمان والكهـرباء وقربه
من الكلية واملستشفى.
نرجو من حضرتكم سيـادة الوزير متابعة هذا
املوضوع بروح أبوية وكما عهدناكم
كلية الطب  -جامعة بغداد
طلبة القسم الداخلي

