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املوصل / وطني
الـوقت ميضـي واملوعـد املقـرر الجراء
االنـتخــابـــات يقـتــرب بـيـنـمــا املـــوصل
غـــارقـــة يف اســتفهـــامـــات الجتـــد مـن
يحل تشابكاتهـا. ثمة معوقات حالت
مـــن دون الـــبـــــــــدء يف الـــتـحـــــضـــيـــــــــر
للعملية االنتخـابية يف املوصل واهم
تلك املعوقات تأزم الوضع االمني يف
عـمــــوم احملــــافــظــــة  ممــــا ال يـــســمح
بقــطع مـــرحلـــة كـــافـيـــة كـتـلك الـتـي
قــطعـتهـــا احملـــافـظـــات الــشقـيقـــة يف
اقــتـــــرابهـــــا مــن صــنـــــاديق االقــتـــــراع.
همــوم املــوصل التـقتـصــر علــى الـهم
االمـنــي فقـــط  ؛ فهـــــذا الهـم يــــؤرق
الـعـــــــديـــــــد مــن الـعـــــــراقــيــني ويـــــــرفـع
االصـوات بـني متـشــائم ومـتفــائل اال
انهـا اضافـت الى اجلـو العـام انهـيارا
معـنــويــا متـثل يف الــشعــور بـــالعــزلــة
والالجــدوى نـتـيجــة تــدمـيــر بـنـيـتهــا
االمنيـة بشكل كـامل وهيمنـة االفكار
املنـاهضـة حللـم املسـاهمـة اجلـادة يف
فكـــرة العــراق اجلــديـــد. لقــد عــانـت
املوصل  يف االسابيع املاضية فوضى
تـوقف الـتحضـيرات اخلـاصة بـاجراء
االنـتخابـات كمـا ان هذا الـوضع بات
يــضغــط بــــاحلــــاح  مبــــا ميـكـن عــــده
مـــطــــــالــبــــــة جــــــادة بــــــانفــــــراج امــنــي،
وبـاملقابل فـان بطء اجراءات ممـثلية
املـفــــــــوضـــيــــــــة الـعـلـــيــــــــا املــــــســـتـقـلــــــــة
لالنــتخـــابـــات يف املــــوصل واسـتـمـــرار
االزمة االمنيـة  يقطعان عـن املدينة

االمل بنقاهة يعقبها شفاء. 

مَنْ يحسم القضية؟ 
مَـنْ يحــسم قـضيـة مـشـاركـة املــوصل
يف االنـــتخــــــابــــــات ؟. هــــــذا الــــســــــؤال
طرحته املدى على عينات اجتماعية

مختلفة. 

بغداد/ماجد موجد
قــــال مــــواطـنــــون مـن سـكـنــــة
بـغــــــــداد واحملــــــــافــــظــــــــات ومـــن
مـنطقـة الكــاظميـة وعـدد من
زائـري االمـام مـوسـى الكـاظم
)ع(: ان املدينـة حاليـاً تعيش
يف اجــواء أمنيـة أفـضل بكثـر
ممـــا كـــانـت علــيه يف األشهـــر
الــســـابقــة وأضــاف املــواطـنــون
ــــــــدى( ان ــــــــدوب )امل ــــــــى مـــن إل
ـــــــــــــات رجـــــــــــــال تـــكـــــثـــــيــف دوري
الشرطـة واحلرس الوطني يف
الشـوارع العـامة وقـرب صحن
االمـــــــــــام حـجـــــم اجملـــــــــــرمـــــني
واخلـارجني عـلى الـقانـون من
القيـام بــاعمــالهم الـتي تهـدد
األمن والسالم وتـشيع الرعب
والفـــــوضـــــى الــتــي مــــــا انفـك
عــدد من املــدن تعـانـيهــا كمـا
ــــــــة ــــــــو مــــــــديـــن أكــــــــد مــــــــواطـــن
الكاظـمية استعـدادهم الكامل
للـمـــشــــاركــــة يف االنــتخــــابــــات
التـي رفضـوا تـأجـيلهـا وعـدوا
ذلـك امــــراً فــيه الـكـثـيــــر مـن
اخلــــــــــــــــســـــــــــــــــــــارات ألمــــــــنـــهــــــــم

ومستقبلهم.

حتسن الوضع األمني
احلــــاج تـكلــيف )أبــــو اســــراء(
ـــــــــوضـع صـــــــــائـغ قـــــــــال: ان ال
األمــــــنــــــي واحلــــــمـــــــــــــــد هلل يف
حتـسـن ملحــوظ بهمـة رجـال
الــشـــرطــــة وتعـــاون املـــواطـنـني
ــــــــدأوا يـــتـفـهـــمــــــــون ــــــــذيـــن ب ال
املــســـؤولـيـــات الـتـي تـقع علـــى
عـــــــــاتـقـهـــم مـــن اجـل اعـــــــــادة
االسـتقــرار الـــى بلــدهـم، كـمــا
انـنــــا علـــى أهـبـــة االســتعـــداد
للـمـــشــــاركــــة يف االنــتخــــابــــات
وحـــــســب مــــــوعــــــدهـــــــا املقــــــرر،
ونـتـمـنـــى علـــى حكــومـتـنــا ان
تتجـاوز فكـرة التـأجـيل مهمـا
تكن األسباب وذلك هو خيار
اغلــب العــــراقـيـني والبــــد مـن
ان تــــــتــفــهــــــم احلـــكــــــــــــــومــــــــــــــة
والقـــــائــمـــــون علـــــى الــتهــيــئـــــة
لالنـــتخـــــابـــــات ان تـــــأجــيـلهـــــا
ســوف يكـون له تــأثيـر سلـبي
يف نفـسـيــة املــواطـنـني الــذيـن
تهـيـــــأوا لالنــتخــــابــــات بـــشـكل

جيد ومتحمس.

استعداداً لالنتخابات
وقـال الـسيـد عـلي الهـاشـمي:
يعـــمل صـــــــائغـــــــا نحــمــــــد اهلل
علــى  ان الــوضع األمـني يف
مـدينـة الكـاظـميـة جيـد جـداً
ونـسـأل اهلل ان يــدميه علـينـا
ويشيعه علـى بالدنا جميعها.
لقد تـزايد عـدد الزوار خالل
هــــذا األسـبــــوع بـــشـكل جـيــــد
وهـــم يقـــبلــــــــون علـــــــى شـــــــراء
املصـوغـات الـذهـبيــة واملالبـس
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توفير األمن ممكن جداً
وأكد علي الـشمري إن موضوعة
االنـتخـــابـــات فـــرصـــة تــــاريخـيـــة
فــريــدة، تــوفــر لنــا ممــارســة حق
املواطنة يف إبداء الرأي اخلاص
بـاخـتيـار املـمثل احلقـيقي الـذي
بـــــــــإمــكـــــــــانـه ان يـــنـهـــــض بـــــــــدور
حـسـاس، قــادر علـى االسـتجـابـة
للحـاجات الضروريـة للمواطنني
والـتعـبـيـــر أيــضـــاً عـن تــطـلعـــات
الـــــشـعــب يف تـــــشـــــــريـع قـــــــوانــني
جـــــــــــديـــــــــــدة حتـل بـــــــــــديـالً عــــن
القــــوانــني والقـــــرارات الفــــرديــــة
الـتـي عــــانــــاهــــا الـــشعـب طــــويالً
وصـار ضحية لها اما بخصوص
تـوفير األمن لهذه املمـارسة فأنا
اعـتقد أنه ممـكن جداً االعـتماد
على الـشرطـة واحلرس الـوطني
والقــوات املـتعــدة اجلـنــسـيــة وال
ضـــيــــــــر مـــن االعـــتـــمــــــــاد عـلــــــــى
االمكـانـات الـشعـبيـة يف املــراقبـة
والـتفـتيــش واالسهــام يف تـــوفيــر
اجـواء مـسـاعــدة وايضـاً بـإمكـان
املــــــــــراة ان تــــــــــؤدي  دوراً عــــبــــــــــر
منـظمـاتهـا املـدنيـة يف دعم هـذه
الــــتـجــــــــــربــــــــــة، واعــــتـقــــــــــد بــــــــــان
اسـتــنهــــاض قــــدرات مـنــظـمــــات
اجملـتـمع املـــدنـي غـيـــر املـــرشحـــة
امر ضروري جداً، ما دامت هذه
املــمــــــارســــــة تخــــص العــــــراقــيــني
فـعليهـم دور مطلـوب وهــو أيضـاً
من اسـتحقـاقـات الـدميقــراطيـة
علـــــى العــــراقـيــني ألنهـم كــــانــــوا

محرومني منها.

االعالم ضعيف
والتوعية ضرورية

لإلعالم دور خـطـــر واسـتـثـنـــائـي
يف حـيـــاتـنـــا اجلـــديـــدة، هـــذا مـــا
قـــــالـه علــي الـــــربــيعــي وأضـــــاف:
حـــصـل خلـــط ألوراق كــثــيــــــرة ،
تـنـــــوعـت فــيهـــــا اآلراء واملـــــواقف

وهم يتلمسون حتسن الوضع األمني فيها

املواطنون يف الكاظمية: مستعدون لالنتخابات 
ونطالب بعدم تأجيلها

مـواطنـوهـا قلقـون بـشـأن اصـواتهـم ويتـسـاءلـون: 

َمـْن حيــسـم قـضـيــة مــشــاركــة املـــوصل بــاالنـتخــابــات؟
طــــويـل علــــى احــــداث الـــشغـب الـتـي
وقعت يف الـشهـر املــاضي، ممـا يـؤثـر
بـــــشــكل كــبــيــــــر يف ســيـــــــر العـــملــيــــــة
االنتخـابيـة. انا شـخصيـا لدي رغـبة
يف االدالء بـصــوتـي ولكـنـنـي خـــائفــة
والاعلم كيف جتري االمور وهذا هو
ايــضــــا رأي اســــرتــي ومعـــــاريف. علــــى
اجلهـات املـسـؤولــة ان تفكـر بـالـوضع
االمني الـذي تعـانيه املـوصل بـالذات
وان تعـيـــد الـــشـــرطـــة الـــى الـــشـــوارع
وتـنــشـــر اجلـيــش واحلـــرس الـــوطـنـي
علـى نحو يسهم يف اعـطاء االنطباع
بـــان هنــاك مـن يعـمل علــى حتــسني

الظرف ويوفر احلماية لنا.
عفـــان عبـــد اهلل )صيـــدالني( حتــدث
هـو االخــر عن الــوضع االمـني كــونه
االســاس يف حــسـم قـضـيــة مــشــاركــة
املـــــوصل يف االنــتخــــابــــات واضــــاف :
صـحــــيـح ان هــــنــــــــــاك مــــن يـحــــــــــاول
الـتـــأثـيـــر يف الـــرأي العـــام بـــاســـالـيـب
كــثــيـــــرة مـــنهـــــا الـــتهـــــديـــــد بــــــالقـــتل
واصـــــدار الفـتــــاوى ولـكـن االمــــر مـن
وجهة نـظري يختلف متاما فبامكان
املـــواطــن اآلن ان يكـــون قــــوة ضغــط
حـتـــى يف حـــالــــة انحـــراف املــســـؤول.
علـيـنـــا ان نـــشــــارك ونقــــول كلـمـتـنـــا
ونـعـــمـل ايــــضــــــــا عـلــــــــى تـغـــيـــيــــــــرمـــن
اليــــســتـــطــيع اداء عــمـله او يــــســتـغل
مــنــــصــبـه. ان االذعـــــــان إلـــــــى االمـــــــر
الــــواقع ومـنــطـق القـــوة قـــد زال مـن
العــــراق وعلــــى احلـكــــومــــة ان تــــوفــــر
االمـن وتشجع املـواطن علـى اخلروج
الى مـراكز االقتـراع. مشاركـة املوصل
يف االنـتخــابــات تـــرتكــز علــى تـــوفيــر
االمــان يف الــشــوارع واملــراكــز والـبــدء
بحــملــــة تــــوعـيــــة كـبـيــــرة. امــــا بقــــاء
الـــوضع علــى مــاهـــو علـيه االن فــان

املسألة حتتاج الى معجزة. 

الميكنه الـعمل حتـى يف حـالـة تـوفـر
االجواء املناسبة. 

املوصل لن تشارك 
مشـاركـة املـوصل يف االنتخـابـات غيـر
واردة. هـذا ماقاله السيد خالد عزام
)مــيـكـــــانــيـكــي( واضـــــاف : التـــــوجـــــد
مؤشرات تدل على ان هناك امكانية
لــتــــــشجـــيع الــنــــــاخــب يف اجملــــــازفــــــة
واخلـــــــــروج مـــن الـــبـــيـــت. نـحـــن االن
النــسـتــطـيع الــسـيـــر يف الــشـــوارع يف
فتـرة مــابعـد الـظهـر. الـشـرطــة غيـر
موجودة وان وجدت فانها التستطيع
حـمــايــة نفــسهــا. املــوصل االن تـبــدو
منـطقــة خــارج دائــرة االهـتمــام وارى
ان املواطن اليجد مايغريه باجملازفة
يف الـذهـاب الـى مـراكـز االنتخـاب يف

حالة توفر امكانية ذلك.
السـيد حسـان محمود )طـبيب(، قال
: عنــدمــا اجــد ان االجـــواء منـــاسبــة
لالدالء بصـوتـي فسـاشـارك. القـضيـة
التتوقف عند املواطن العادي، هناك
اسـتعـــدادات يجـب اتخـــاذهــــا ، ولكـن
الجنـد يف املقــابل أي تقـدم يف هـذا،
بل علـى العـكس ، االيـام متـضي من
دون ان نعلم بـالتحـديد، مـاذا عليـنا
فعله؟ واذا استمـر الوضع االمني يف
املـوصل علـى مـاهـو علـيه السبــوعني
اخرين فاعتقـد ان الامل يف مشاركة
املــــــوصل يف االنـــتخـــــابـــــات وان هـــــذه
املــشــاركــة إن حــدثـت فـــانهــا سـتكــون

محدودة جدا.

معضلة امنية  
السـيدة )س. س( موظفـة عبرت عن
رأيهــــا قـــــائلــــة : الـــــوضع االمـنـي يف
املـوصل لم يتحسن بـرغم مرور وقت

االمــــور. لقـــد عـــانـت املــــوصل كـثـيـــرا
سيــاســة القــوة املفــرطــة واالستـسالم
املهـني وبــالـتــالـي فــشلـنــا يف حتــديــد
ايهمـا عـلينـا استخـدامه كمـا فـشلنـا
يف التعـامل مع املـستجـدات اخلطـرة
وبــــــات االخــــــر يــنـــظــــــر الــيــنــــــا بعــني
االســـتهـــــانـــــة. مـــــاحـــــدث يف املــــــوصل
مؤخرا كان من املمكن جتنبه ولكننا
فـشلنـا يف هـذا وعـلينـا اآلن معـاجلـة
النـتائج بـصورة سـريعة. مـن الواضح
ان هنــاك معــوقــات كـبيــرة ولكـن من
اليؤمـن بوجـود الفـرصة هـو شخص

بــــان هـنــــاك امـكــــانـيــــة مــــا لـتــــوفـيــــر
حــمــــــايــــــة ملـــــــوظفــي املــمـــثلــيــــــة كــي
يـعملــوا.انهم  كـسـالـى واليـوجــد من
يـدفعهم الـى اداء عـملهم علـى نحـو
سليم. ما نعـانيه هو حـالة من عدم
الثقة بالـنفس. هناك وسائل عديدة
ميكـن اتخـــاذهـــا لـتـــشجـيع املـــواطـن
علـــــى االسهــــام اجلـــــاد يف العــملـيــــة
االنــتخــــابـيــــة مـن دون  اخلــــوض يف
امـور جانـبية ولكـن يبدو ان امكـانية
فـعـل ذلـــك غــــيــــــــــــر مــــتــــــــــــوفــــــــــــرة يف
االشخــاص الــذيـن ميــسكــون بــزمــام

مــســألــة هـــذه القــوائـم واالسـتـمــارات
التي يتكلمون عنها.. اين هي وكيف

هي ؟ 

موظفون كسالى 
الـــسـيــــد )ح. س( مــــوظـف يعــمل يف
ديوان محـافظة نينوى اجاب قائال :
القـضيــة بيــد ممثـليــة املفــوضيــة يف
املـــديـنـــة. علـيهـم االســـراع يف العـمل
والتحـضيــر لالنتخـابـات مهمـا كـانت
الظـروف. صحيح ان الـوضع االمني
يعــانـي خلال كـبـيـــرا ولكـنـنـي اعـتقــد

عصام مهيمن )طـالب جامعي( اشار
الـــــــى نـقــــطــتــني : الـــــــوضـع االمــنــي
واصــرار املــواطـن واضــاف : مــااذكــره
جــيـــــدا ان نــيــنـــــوى هــي احملـــــافـــظـــــة
االولـــــى الــتــي بـــــدأت فـــيهـــــا حـــملـــــة
الـتـثقـيـف لالنـتخـــابـــات واذكـــر انـنـي
استمعت الى محاضرات بهذا الشأن
مــنـــــذ وقــت مــبـكـــــر. كـــــانــت تـــــوجـــــد
حتــضيــرات هــائلــة بهــذا اخلـصــوص
ولــكـــن ممــــــــا يــــــــؤسـف لـه ان تــكــــــــون
املــوصـل اآلن هي  املــدينــة العــراقيــة
الــوحـيــدة الـتـي جتـــد نفــسهــا خــارج
دائـرة هـذا احلـدث املهـم . اعتقـد ان
تـــدهـــور الــــوضع االمـنـي يف املـــديـنـــة
اوصـلنــا الــى هــذه الـنتـيجــة. االمــور
اآلن تبـدو صعبـة يف ظل مـا نـشهـده
من فـوضـى ورغبـة بعـضنـا يف فـرض
تصــورات غيــر منـطقيــة مبـنيـة علـى
افـتــراضــات واهـيـــة . ان الفــرصــة ال
تـزال قائمة اذا ما توفرت النية على
االصرار. ان عدم مـشاركة املوصل يف
االنـتخــابــات هـي خــســـارة ال تعــوض
مـــن وجهــــــة نـــظــــــري  ولــن تـــــشـجع
املــــواطــن علــــى املــضــي يف العــملـيــــة
الـــــدميقــــراطـيــــة مـــســتقــبال وارى ان
املــشــاركــة حـتــى وان كــانـت بــسـيـطــة
فانها ستجعلنـا نكسر حاجز اخلوف

ونتخلص منه الى االبد.
الــسيــدة )أ. ع( وهي ربـة بـيت قــالت
لـ)املـــدى( : انـــا ال اعـــرف شـيـئـــا عـن
االنتخـابــات وكيف جتــرى ولكن هـذا
ال يعـني انني غـير مهـتمة. البـد لنا
اوال واخــيــــــرا ان منـــــــارس حقــنــــــا يف
التصـويت واذا مـا حتسـن الوضع يف
املـــــــوصـل ومتـكــنــت الـــــشـــــــرطـــــــة مــن
الــسيـطــرة مــرة اخــرى علــى املـــدينــة
فـــــان مــــشـــــاركــتــي انـــــا وعــــــائلــتــي يف
التصـويت ممكـنة علـى ان نفهم اوال

مـع جـهــــــــــــودهـــــم يف حـفـــــــظ
األمـــن ومـــــــدى اســـتـعـــــــدادهـــم
للـمـــشــــاركــــة يف االنــتخــــابــــات
فـقـــــــال: يف احلـقــيـقـــــــة لـــــــوال
تعـــــاون املـــــواطــنــني وتـفهــمهــم
مـهـــمـــتـــنــــــــا وضــــــــرورتـهــــــــا ملــــــــا
استطعنـا السيطـرة على هذه
املـدينـة كـونهـا محجـاً للـكثيـر
ـــــــــــــزوار الــعـــــــــــــراقـــــيـــــني مـــــن ال
واألجــانـب، ولكـنّ وهلل احلمــد
املــــواطـنـني يــتعــــاونـــــون معـنــــا
بـشكـل كبيـر ولطـاملـا اخبـرونـا
عـن بعـض األشخـاص الــذين
لـــديهـم حتــركــات مــريـبــة مـن
أجل الـتحـقق معهـم ومعـرفـة
مـا يـرومـون القيـام به، وهـذه
حـالة إذا مـا توفـرت يف املدن
الــتــي تــــشهـــــد تـــــوتـــــرات فـــــان
سلـطــة القــانــون سـتكـــون هي
املتـسيـدة وسـوف تـردع جـميع
األعــمـــــــال اإلجـــــــرامــيـــــــة قـــبل

وقوعها..
امــــا بخــصـــوص االنــتخـــابـــات
فــأنــا علــى يـقني بـــان جمـيع
العـراقيني سـوف يشـاركون يف
االنـتخــابــات ولـن يتـخلف إال
أولـئك الـــذين ال يــريــدون ان
يــــــســـتـقـــــــر الـعـــــــراق ويـــنـــتـهـــي
االحـتالل ويـطــرد اإلرهـــابيــون
وامتـنــــى أالّ يـكــــون احــــد مـن
ـــــــــــــاً ويف الــعـــــــــــــراقـــــيـــــني راغـــــب

ايذاءبلده وشعبه.
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ويف اثـناء جتـوالنـا يف اسواق
مــديـنـــة الكــاظـمـيــة احملـيـطــة
مبـرقد االمـام موسـى الكاظم
)عليه الـسالم( التـقينـا عـدداً
ـــــــــــزوار مــــن مـخــــتـلـف مــــن ال
احملــــــافـــظــــــات الــــــذيــن أبــــــدوا
اســتـعـــــــدادهــم لـالنــتـخـــــــابـــــــات
وطـــــالــبــــــوا بعـــــدم تـــــأجــيـلهـــــا
مـؤكـديـن ان االنتخـابــات هي
اخمللــص الــــوحـيــــد مـن هــــذا
العــــذاب، وكــــذلـك مــــا يـفعـله
اإلرهــــــابــيــــــون مــن األجــــــانــب
وغـيــــرهـم مـــسـتـغلـني ظــــروف
ــــــــروا عـــن ــــــــد كـــمــــــــا عـــب الـــبـل
فـرحتهم وارتـياحهـم ملا ملـسوه
من مستوى أمني مستقر يف
محـيــط االمــــام وهـم يــــؤدون
مــراسـيـم الــزيــارة بــإطـمـئـنــان
ونــتــمــنــــــى مـــن اهلل ان تقــــــام
االنتخابـات يف موعدها بأمن

وسالم.

االنتخابات تنهي
االحتالل وتطرد

اإلرهابيني
وقبل نهـاية جـولتنـا كان لـنا
ـــــــــاط لـقـــــــــاء مـع احـــــــــد ضــــب
الـشـرطـة املـنتـشـرين بـدوريـات
مـكــثفــــــة مع رجـــــال احلـــــرس
الــوطـني خــاصــة يف الـشــوارع
احملــيــــطـــــــة مبـــــــرقـــــــد االمـــــــام
وسألـناه عـن تعاون املـواطنني

ـ
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وعلى صعيـد االنتخابات وهلل
احلمـد فـان جـميع املــواطنني
يف انحـاء العراق يـدركون انه
ـــــــــد مــــن اقـــــــــامـــــــــة هـــــــــذه الب
االنـــتخـــــابـــــات يف مـــــوعـــــدهـــــا
احملـــــــدد، بـل انـهـــم يــــصـــــــرون
على املشاركة ويطالبون بعدم

التأجيل.

الدعوة إلى االنتخابات
تصدح من املنائر

وذكر الـسيـد حليم املـوسوي/
بـــائع حلـــويـــات: ال مفـــر مـن
املشـاركـة يف االنتخـابـات فهي
األمل الـــوحيــد الــذي اضفــى
عليه السيد علـي السيستاني
دام ظـله امـــــراً شـــــرعــيـــــاً وال
اظـن ان هـنــاك حـالً يخلـص
العــراقـيني مـن معــانــاتـهم إال
بـاقامـة االنتـخابـات يف وقتـها

املقرر.
ونحن هنا، ننعم وهلل احلمد
بوضع امـني جيد قيـاسا مبا
كـــان علـيه احلـــال ســـابقـــاً أو
مـــــا يعـيـــشـه بعــض املـنـــــاطق
األخـــــرى يف بغـــــداد والفـــضل
يعـــود إلــــى تعـــاون املـــواطـنـني
مع دوريـــات رجـــال الــشـــرطـــة

واحلرس الوطني.
نتمنى ان تقام

االنتخابات يف موعدها

ـ ـ ـ ـ

وأكـثـــر هـــذه املــشـتـــريـــات هـي
مـن مـتـــطلـبــــات الــــزواج، امــــا
فــيــمــــــا يخـــص االنـــتخـــــابـــــات
فـــأنـنــــا علـــى امت االســتعـــداد
خلــــــــوض هــــــــذه الـــتـجــــــــربــــــــة

الفريدة. 

حفظ األمن أبعد
االستياء عن رجال

الشرطة
وقال السـيد علي )أبو كرمي(
بــــائـع مالبـــس: تــــدفق الــــزوار
املتبـضعني علـى املديـنة بـهذا
الــــشــكل )كــمــــــا تــــــرى( دلـــيال
علــــى ان الـــــوضع األمـنـي يف
حتــسـن مــسـتـمـــر، وبــطـبــيعـــة
احلـــــال، فــــــان الفـــضـل يعـــــود
إلــــــــى مــــــــديــــــــريــــــــة شــــــــرطــــــــة
الكـاظميـة التي تـبذل جـهوداً
ــــــــــزة حلـفــــــظ األمــــن مــــتــــمــــي
والــتــــــربـــص مبــن تــــســــــول له
نفـسه الـقيــام بــأي عمـل من
شــأنه ان يـشـيع الفــوضــى أو
ــــــــواطـــنـــني ــــــــاة امل ميـــــــس بـحـــي
االبرياء، وعلى الرغم من ان
كـثرة تـواجد دوريـات الشـرطة
قـــد يـثـيـــر اسـتـيــــاء بعــضـنـــا،
ولكـن الناس بـدأت تتفهم ان
االعـــــــداء واخلـــــــارجــني عـلـــــــى
القــــــانــــــون واإلرهــــــابــيــني هــم
الــذين دفعـوا رجـال الـشـرطـة
الــى الـتــواجـــد بهــذا الــشـكل،

ـ
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صحفيو بابل:

املشاركة يف االنتخابات وتوفري األمن
رضورتان سياسية واجتامعية

التقت )وطني( بعدد من الصحفيني يف محافظة بابل
ووجهت لهم سؤاالً عن االنتخابات كاستحقاق سياسي وعن

املساعدات على اجناح هذه املمارسة وكان األستاذ محمد هادي
أول املبادرين يف تأكيد أهمية االنتخابات وجدوى اقامتها يف
وقتها احملدد يف قانون إدارة الدولة الذي يجب االلتزام به،
والتفكير بتأجيلها أو تعطيلها مؤقتاً يعني اخالالً بقانون إدارة

الدولة، ولكن هذه املمارسة الضرورية جداً لنا بحاجة إلى
مساندة قوية توفر فرصتي األمن واالستقرار املساعدتني على

اجناح هذه التجربة التأريخية ذات الشأن السياسي الكبير
واالجتماعي البارز، النها ستسهم يف اختيار اجمللس الوطني
الشرعي، من قبل الشعب العراقي الذي ـ اجمللس الوطني ـ
سيتحمل عبئاً كبيرا يف اعداد مشروع الدستور الدائم واجناز

مثل هذه املهمة يتطلب وحدة وطنية حتدد آفاق حياتنا
السياسية املستقبلية.

الجنـاح هــذه التجـربـة اجلـديـدة
يف حيـاة العـراقـيني، كمـا اعتقـد
بــــان املـــشــــاركــــة فــيهــــا مـن قــبل
اجلـمـيع وبـــدون اسـتـثـنـــاء دلـيل
علــــى إدراك مــــاهـيــتهــــا، مــثلـمــــا
اجـــــــد ان مـقـــــــاطـعــتـهـــــــا يـحـــــــرم
العـــــديـــــد مـن االطـيـــــاف وميــنع
عـنهـــا فـــرصـــة املــشـــاركـــة بـبـنـــاء
الــوطن لــذا ادعــو إلــى املـشــاركــة
ومـن دون استـثنـاء والعـمل علـى
ردم الـفجـــوات الـتــي شخــصــتهـــا
االحـــــزاب واحلـــــركـــــات واملــنـــــابـــــر

املدينة الدميقراطية.

املشاركة يف االنتخابات
حق شرعي للمواطنني

أنـــا مع رأي املـــرجعـيــة الــديـنـيــة
املتـحمـســة إلجــراء االنـتخــابــات
يف وقتهـا احملـدد ـ هـذا مـا قـاله
األسـتـــــاذ سعــــد احلــــداد ـ وقــــال
مــكـــمـالً : ان هــــــــذه الـفــــــــرصــــــــة
تـاريخية وحرمنا منها منذ زمن
طـــــــويـل واعـــتـقـــــــد بـــــــان األيـــــــام
القـادمة سـتشـهد دخـول العـديد
من الـكيـانـات اجلـديـدة يف هـذه
املـشـاركـة ألن فـرصـتنـا الــوحيـدة
املـنـتــظــــرة مــن اجل مــــزاولــتهــــا
حتــى نتـمكـن من تــرتيـب البـيت
الـــسـيــــاسـي واملــطــــالـبــــة آنــــذاك
مبـغـــــــــــادرة الـقـــــــــــوات مــــتـعـــــــــــددة
اجلنــسيــات مبغــادرة البلــد، بعـد
ان سـاعــدتنــا علـى إرســاء األمن
واالســـتـقـــــــــراريـــن الـــــــســـيـــــــــاســـي
واالجــتــمــــــاعـــي ألن العــــــراقــيــني
جــمــيـعهــم وبغــض الــنــظـــــر عــن
االنـتـمـــاء الــسـيـــاسـي واملـــذهـبـي
يـطــالبــون مبغــادرة هــذه القــوات
واســـتـعـــــــــادة الـعـــــــــراق ســـيـــــــــادتـه
الكــاملــة وإرســاء معــالـم احليــاة
الــــــــــدميـقــــــــــراطــــيــــــــــة واخلــــيــــــــــار

الفيدرالي.

بــــشـــــأن االنــتخـــــابـــــات الـــــواجــب
إقامـتها بوقتها احملدد يف قانون
إدارة الـدولـة املــؤقت. ومن خالل
عالقتـي اليــوميــة مع املـواطـنني
تعرفـت على مـواقف كثيـرة جداً
ذات عالقـة بهذه الـتجربـة حيث
ما زال الكثـير يجهل تفـاصيلها
وبــــرامج االحــــزاب والــتجــمعــــات
املــشــاركــة فـيهــا واقـتــرح ضــرورة
قيـام املفـوضيــة العليـا املـستقلـة
املشـرفة علـى االنتخابـات بوضع
خــطــــة إعالمـيـــة تـنــطــــوي علـــى
تـفاصـيل كثيـرة من اجـل توعـية
املــواطنـني وعلــى الـصحــافــة دور
مضـاعف يف هـذا اجملال، كـذلك
الـنـــدوات واجملـــالــس احمللـيـــة يف
احملـافظـات، ألننـا إذا متكنـا من
توعيـة املواطن سـنضمن جنـاحاً
لهذه املمـارسة وزخمـاً للمشـاركة

فيها.

االنتخابات رهان الشعب
على مستقبله

وقــــال األسـتــــاذ خلــيل إبــــراهـيـم
الـنــــوري إن االنــتخــــابــــات الـتـي
ستتم يف نهـاية كانون األول من
العـــام القـــادم هـي اســتحقـــاقـنـــا
الـــســيـــــاســي مــثلــمـــــا هــي رهـــــان
الشعب وقواه الوطنية والقومية
والــدميقـــراطيــة علــى مـسـتقـبل
العـــــــراق، النهــــــا ســتــــســــــاهــم يف
حتـديــد خيــاراتنــا واهمهـا صـوغ
دستـورنـا الــدائم الــذي سيــرسم
مـا نحن بـحاجـة إليه يف مـجال
السلـطات الـثالث ويؤشـر حقوق
املـواطن ويؤكد حقـوق القوميات
واألقلــيـــــات والـــطــــــوائف، لـكــنــي
اعتقـد بوجـود بعض االشـكاالت
األمنـية والـتحفظـات السـياسـية
لـــبعــــض القــــــومــيــــــات، وضــــــرورة
االهـتمــام بهــا ورسـم حلــول لهــا
ألنهـــا  ستــوفــر اجــواء مـســانــدة
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