
ب��ن ع�سو جلنة "العالقات اخلارجي��ة" مثال االلو�سي، 
اأم���س االثن��ن، ع��دم امت��الك رئي���س اجلمهوري��ة فوؤاد 
الدبلوما�سي��ة للدخ��ول يف م��اأزق  مع�س��وم امل�ساح��ة 

االزمة اخلليجية.
واعلن رئي���س اجلمهورية فوؤاد مع�س��وم ا�ستعداد بالده 

لتمثيل دور الو�ساطة يف حل االزمة اخلليجية.
وق��ال االلو�س��ي يف ت�رصيح ل� »اجلورن��ال نيوز« "على 
مع�س��وم عدم احراج الدولة العراقية مبثل هذه الرغبات 
ال�سخ�سي��ة "، م�سريا اىل ان " مثل هذه اخلطوة قد تكون 
�س��ارة اكرث من ماهي نافعة ب�سب��ب عدم وجود وتوافر 
القدرة واالمكانيات لدى رئا�سة اجلمهورية العراقية". 

يف ح��ن راأى النائب ع��ن حتالف الق��وى العراقية رعد 
الدهلك��ي ان "الرئي�س ف��وؤاد مع�سوم ميث��ل العراق وهو 
الي��وم بحاجة اىل وقفه ا�سقائه يف املحنة الكبرية التي 
مي��ر بها على االأ�سعدة كاف��ة "، موؤكدا ان "هذه اخلطوة 
مبارك��ة لعودة العراق اىل حا�سنت��ه العربية ويكون له 

دور ريادي يف املجتمع العربي". 
واأ�س��اف الدهلك��ي " ناأم��ل ان تك��ون ه��ذه اخلط��وات 
ناجح��ة وحتق��ق �سيئ��ًا لكي نق��ف جميعا للخ��روج من 

االزمات التي تاأتي على املنطقة والوطن العربي" .
وكان رئي���س اجلمهوري��ة ف��وؤاد مع�سوم اأعل��ن ا�ستعداد 
الع��راق للتو�س��ط يف االأزم��ة اخلليجي��ة، ع��اداً اأن بالده 
ت�سع��ى لعالقات اأكرث “حميمية” مع اململكة ال�سعودية، 
ومعرب��ًا ع��ن االطمئن��ان لل�سيا�سة االأمريكي��ة ملواجهة 

االإرهاب.
وق��ال مع�سوم يف ت�رصيح �سحف��ي ، “م�ستعدون لبذل 
كل جهودن��ا م��ن اأجل تقريب وجهات النظ��ر والو�ساطة 
حل��ل اأي م�س��كالت اأو خالف��ات ب��ن ال��دول ال�سقيق��ة 
�س��واء اخلليجي��ة اأم غريه��ا، مدفوعن بعام��ل ال�سداقة 

والعالقات التاريخية وامل�سالح امل�سرتكة”.

وبن مدافع عن م�ساركة احل�سد يف االنتخابات، واخر 
هذا  حول  العراقية  ال�سيا�سية  القوى  تنق�سم  راف�س، 
االمر، يف حن يخالف هذا املوقف ال�سيا�سي واحلزبي 
اىل حد كبري التوجه ال�سعبي املرحب مب�ساركة ممثلن 
التحفظات  بع�س  م��ع  االنتخابات  يف  احل�سد  ع��ن 

ال�سادرة من هنا وهناك.
 من بن القوى املوؤيدة مل�ساركة احل�سد، منظمة “بدر” 
احلامدي  ميثاق  تقول  اإذ  العامري.  ه��ادي  بزعامة 
»اجلورنال  ل�  ت�رصيح   يف  “بدر”  كتلة  عن  النائبة 
“هناك توجه �سعبي يطالب احل�سد بالرت�سيح   : نيوز« 

لالنتخابات مع �سمان اأ�سواتهم”.
لها،  املنتمية  احلزبية  اجلهة  عن  احلامدي  ودافعت 
اليه  ُوج��ه��ت  لطاملا  م�سلحا  ف�سيال  متلك  وال��ت��ي 
جهة  ا�سبحت  )ب��در(  “منظمة  ان  قائلة  االتهامات، 
التحقوا  افرادها من امل�سلحن  �سيا�سية فقط، وجميع 

بهيئة احل�سد ال�سعبي”.
اجلديد  االأحزاب  قانون  ان  تاأكيدها  من  الرغم  وعلى 
ع�سكرية  ف�سائل  لديه  �سيا�سي  حزب  الأي  ي�سمح  ال 
قائلة  ا�ستدركت  انها  اال  االنتخابات،  يف  بامل�ساركة 
لغري  ي�سمح  اجلميع..  ي�سبط  قانون  هناك  “لكن 

امل�سلحن بامل�ساركة يف العملية االنتخابية”.
“املواطن”  كتلة  عن  النائب  دعا  ذات��ه،  ال�سياق  يف 
من  التحقق  اىل  احلكومة  ال��ف��اي��ز،  عامر  النيابية 
يف  مل�ساركتها  متهيدا  ال�سعبي،  احل�سد  ف�سائل  بع�س 

االنتخابات الربملانية املقبلة.
وقال الفايز يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز«  االثنن 
“على احلكومة ان تتحقق من بع�س الف�سائل امل�سلحة 

املن�سوية يف احل�سد ال�سعبي واىل اي جهة تنتمي”.
ال�سالح  حمل  مبنع  احلكومة  طالبنا  “نحن  وا�ساف 

داخل املدن وان يبقى حم�سوراً بيد الدولة فقط”.
عن  التعبري  ع��ن  ينفك  ال  ال��ذي  امل��ع��ار���س  الفريق 
امتعا�سه من م�ساركة احل�سد يف العملية االنتخابية، 
قانون  عليه  ن�س  م��ا  م��ن  منطلقا  اعرتا�سه  ي��ربر 

“احتاد القوى  االنتخابات اجلديد. وتقول النائبة عن 
“جميع  ان  اخل�سو�س،  بهذا  البجاري،  ال�سنية” نورة 
االأحزاب ال�سيا�سية مطالبة بااللتزام بقانون االأحزاب 
“دخول  ان  اىل  م�سرية  االنتخابات”،  وقانون  اجلديد 

االنتخابات والرت�سيح لها ال يتم اال ب�سفة مدنية”.
نيوز«  »اجل��ورن��ال  ل�  ت�رصيح  يف  البجاري  وقالت 
اجلديدة  الفقرة  يف  تتمثل  م�سكلة  “تواجهنا  االثنن: 
ع�سكري  الأي  ت�سمح  ال  التي  االأح���زاب  ق��ان��ون  م��ن 
ا�ستقالته”،  تقدمي  بعد  اال  لالنتخابات  بالرت�سيح 
م�سرية اىل ان “قيادات يف احل�سد موجودة يف جمل�س 

النواب ولديها من�سب ع�سكري، ويف القانون ال ميكن 
اجلمع بن عملن يف ان واحد.”

موقف  ي��ربز  املتناق�سة  امل��واق��ف  ه��ذه  خ�سم  ويف 
يوؤكد املتحدث  اإذ  احد ف�سائل احل�سد.  ملتزم من قبل 
لواء  حتت  املن�سوية  علي”   “االمام  كتائب  با�سم 
احل�سد ال�سعبي، اياد الربيعي يف ت�رصيح ل� »اجلورنال 

نيوز« ، عدم خو�س ف�سيله االنتخابات.
وعن  االنتخابات  دخ��ول  عن  بعيدون  “نحن  وق��ال: 
�سمن  مقاوم  “ف�سيل  اأنهم  مبينا  ال�سيا�سي”،  العمل 

هيئة احل�سد ال�سعبي التابعة للحكومة “.

وكان ع�سو جلنة العالقات اخلارجية النيابية، عبا�س 
لديه  �سيا�سي  ح��زب  الأي  ميكن  ال  اإن��ه  اأك��د،  البياتي 
جناح ع�سكري امل�ساركة يف االنتخابات، اال انه ا�سار 
امل�ساركة  ي�ستطيع  ال�سعبي  احل�سد  من  جزءا  اأن  اإىل 

باالنتخابات.
"بح�سب  اإن��ه   ، �سحفي  ت�رصيح  يف  البياتي  وق��ال 
�سيا�سي  االأحزاب اجلديد، فال ميكن الأي حزب  قانون 
ع�سكري"،  جناح  ول��دي��ه  باالنتخابات  امل�ساركة 
مبينا ان "قانون االحزاب منع االحزاب ال�سيا�سية ان 
تكون لها اجنحة ع�سكرية، ومنع اجلهات االمنية من 

امل�ساركة يف االنتخابات".
هو  االأول  نوعن،  على  ال�سعبي  احل�سد  اإن  وا�ساف، 
جمموعة متطوعن من االحزاب، واالآخر هو قوة اأمنية.
ميكنها  ال  االأمنية  القوة  اإن  بالقول،  البياتي  واأو�سح 
اجلهات  اأم��ا  م�ستدركا  االنتخابات،  يف  امل�ساركة 
من  االنتهاء  بعد  فيمكنها  تطوعت  التي  ال�سيا�سية 
الأنهم  ال�سيا�سي،  العمل  اإىل  والعودة  االنف�سال  داع�س 

متطوعون.
الدخول  ال�سعبي ال ميكنه  احل�سد  اإن  البياتي،  واو�سح 
عنوان  ال�سعبي  احل�سد  الأن  با�سمه،  باالنتخابات 
تابعة  ع�سكرية  قوة  واأ�سبح  �سيا�سيًا،  ولي�س  ع�سكري 

لرئا�سة الوزراء ولديها قانون خا�س بها.
العبادي يف وقت  العراقي، حيدر  الوزراء  واأكد رئي�س 
�سابق ، اأن احل�سد ال�سعبي، الذي يخو�س معارك عنيفة 
احلايل  �سكله  يف  له  ي�سمح  لن  "داع�س"،  تنظيم  مع 

بامل�ساركة يف االنتخابات الربملانية يف العراق.
ال�سعب  اأبناء  من  متطوعون  "هناك  العبادي،  وقال 
املحافظات  خمتلف  من  القتال  يف  �ساركوا  العراقي 
الدواع�س...  طرد  اأجل  من  االأمنية  قواتنا  قيادة  حتت 
احل�سد  قانون  بت�رصيع  العراقي  النواب  جمل�س  وقام 
ال�سعبي الذي ي�سعه حتت قيادة الدولة والقائد العام 
الع�سكرية  االأنظمة  عليه  وتنطبق  امل�سلحة،  للقوات 
ال�سيا�سة  تخلط  اأن  يجوز  "ال   : واأ�ساف  العراقية". 
على  مقبلون  الأننا  مهم  اأمر  هذا  الع�سكري  باجلانب 
انتخابات حملية وبرملانية وال ينبغي لفئات �سيا�سية 
توجد  االنتخابات"...  يف  ت�سارك  اأن  ال�سالح  حتمل 

�رصورة لف�سل ال�سالح عن العمل ال�سيا�سي".
ال�26  يف  �سوت،  العراقي  النواب  جمل�س  اأن  يذكر 
2016، على قانون  نوفمرب/ت�رصين الثاين من العام 
وقت  يف  العبادي  اأكد  حن  يف  ال�سعبي،  احل�سد  هيئة 
اإطار  خارج  ال�سالح  انت�سار  مينع  القانون  اأن  الحق 
حمط  ال�سعبي،  احل�سد  م�ساركة  م�ساألة  وتبقى  الدولة 
داعم  كبري  فريق  االنق�سام بن  وترقب يف ظل  انظار 
بدافع خارجي  بها، واخر متحفظ ومعرت�س  ومرحب 

على ما يبدو.
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بغداد _ فاطمة الشمري

5000 منصب يدار بالوكالة تسببت بـ«خراب« المشاريع وتربك عمل المؤسسات الحكومية

التغيير: تخصيص 6 ماليين دوالر الستفتاء كردستان 
دليل على وجود المبالغ المالية في ميزانية اإلقليم

المالكي يشدد على ضرورة نبذ الخالفات ألن المرحلة 
المقبلة بحاجة إلى تكاتف ومؤازرة 

السفير اإلماراتي: اجتماع اللجنة المشتركة مع العراق 
في أيلول سيسفر عن مشاريع تخدم البلدين

قيام  من  ا�ستغرابها  عن  النيابية،  “التغيري”  كتلة  عربت   : نيوز  اجلورنال   _ بغداد 
حكومة اقليم كرد�ستان، بتخ�سي�س 6 مالين دوالر ، كدفعة اوىل من اجل حت�سريات 
“اال�ستفتاء”. وقالت النائبة يف الكتلة، تافكه اأحمد مريزا، يف ت�رصيح ل� »اجلورنال 
الن  باطاًل،  امراً  تعد  املفو�سية  على  �رصفت  التي  “االموال  ان  االثنن،  اأم�س  نيوز« 
وامنا هو  الكردي  ال�سعب  لي�س مل�سلحة  اال�ستفتاء هو  الذي �سدر  بخ�سو�س  القرار 

حماولة للرتويج االنتخابي حلزب معن".
املوظفن  على  يوزع  ال  مبلغ،  ملاذا  االقليم هكذا  لدى حكومة  كان  “اذا  وت�ساءلت: 

الذين مل يت�سلموا ربع م�ستحقاتهم ل�سهر ني�سان\ ابريل املا�سي”.
واأ�سافت مريزا ، “�رصف مثل هذه االموال دليل على وجود املبالغ املالية يف ميزانية 

حكومة االقليم، وان احلديث عن ازمة اقت�سادية هو من باب التهويل لي�س اال”.
النائبة الكردية، اأكدت اي�سا ان “البيت الكردي اوىل من مفو�سية االنتخابات بهذه 
منذ  رواتبهم  يت�سلموا  مل  االقليم  يف  اجلامعات  وا�ساتذة  املوظفن  فجميع  االم��وال 
لالنتخابات  العليا  املفو�سية  كرد�ستان  اقليم  حكومة  و�سلمت  اكرث”.  او  �سهرين 
مالين   6 مقدارها  مالية  دفعة  اول  االثنن،  اأم�س  كرد�ستان،  اإقليم  يف  واال�ستفتاء 

دوالر امريكي من اجل اجراء التح�سريات الالزمة ال�ستفتاء االنف�سال عن العراق.

“ف�سائل املقاومة  : اكد نائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي، ان  بغداد _ متابعة 
ارتكبتها  التي  اخليانة  تدارك حالة  ال�سعبي جنحت يف  احل�سد  وت�سكيالت  اال�سالمية 

بع�س القيادات ال�سيا�سية واالمنية والتي بف�سلها دخل )داع�س( اىل العراق”.
الذكرى  اقيم مبنا�سبة مرور  الذي  القاها خالل احلفل  التي  وقال املالكي يف كلمته 
اال�سرتاك  ومقاطعة  التكفري  “فتاوى  ان  ال�سعبي،  احل�سد  لتاأ�سي�س  الثالثة  ال�سنوية 
النظام  يدعم  من  وكل  االأبرياء  وا�ستهداف  والكفاءات  النخب  واغتيال  احلكومة  يف 

ال�سيا�سي اجلديد حتت ذريعة مقاومة املحتل كانت مقدمات ملرحلة )داع�س(”.
وكذلك  مرة  من  اكرث  �سقطت  “املو�سل  ان  القانون”  “دولة  ائتالف  زعيم  واو�سح   
الفلوجة خالل وجود القوات االأجنبية يف العراق، وهذا ي�سري  اىل ان الق�سية لها جذور 
واأ�سباب”. نائب الرئي�س العراقي، �سدد على �رصورة “توحيد اجلهود ونبذ اخلالفات 

وال�رصاعات الن املرحلة املقبلة خطرة وبحاجة اىل تكاتف وموؤازرة”.
العراق  وحده  ت�ستهدف  م�ساريع  جميعها  تبعها،  وما  االعت�سام  “خيام  ان  وتابع 
تلك  من  جزء  هو  امل�سري  لتقرير  واال�ستفتاء  التق�سيم  فنت  من  ن�سهده  ما  واليوم   ،

امل�ساريع”، مو�سحا ان البنية املجتمعية ال�سليمة هي احلل لعراق م�ستقر .

بغداد _ متابعة  : اأكد �سفري دولة االإمارات العربيَّة املتحدة، ح�سن احمد ال�سحي، اأم�س 
اجتماع  ان  العالق،  مهدي  ال��وزراء،  ملجل�س  العام  االأمن  ا�ستقباله،  خالل  االثنن، 

اللجنة امل�سرتكة مع العراق، يف اأيلول املقبل، �سي�سفر عن م�ساريع تخدم البلدين.
الوزراء،  ملجل�س  العام  االأمن  العالق،  "مهدي  ان  العام،  االمن  ملكتب  بيان  وذكر 

ا�ستقبل �سفري دولة االإمارات العربيَّة املتحدة لدى بغداد، ح�سن اأحمد ال�سحي".
وجرى خالل اللقاء "ا�ستعرا�س �سبل تعزيز العالقات الثنائيَّة و�سبل دعمها مبا يفتح 

املزيد من اآفاق التعاون، واال�ستثمار بن البلدين".
واأك�َّد العالق "ِحْر�َس العراق على اإقامة اأف�سل العالقات مع الدول العربيَّة كافة، واأنَّ 
وامل�ساهمة  ال�سديقة  والدول  ال�سقيقة  ة  العربيَّ الدول  اأمام  مفتوحة  اال�ستثمار  فر�س 
العراق�يَّة -  العالقات  "عمق  اإىل  ُم�سرياً  واالقت�سادي"،  التجاري  التعاون  تفعيل  يف 

االإماراتيَّة وامل�سالح امل�سرتكة التي جتمع ال�سعبن ال�سقيقن".

ما بين مؤيد ومعارض... 

ولوج الحشد الشعبي الميدان السياسي.. ترحيب وترقب وتخوف من شعبيته 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ال يزال املوقف من احل�شد 
ال�شعبي وامكانية م�شاركته 

يف االنتخابات املقبلة، 
مو�شع جدل دائر داخل 

االو�شاط ال�شيا�شية، يف 
ظل ال�شبابية التي حتيط 
باملو�شوع والت�شارب يف 

املعلومات حوله.

بغداد _ فاطمة عدنان

اأم��ا اللجن��ة القانوني��ة النيابية فقد اأك��دت ان �سبب 
الف�ساد يف املنظومة االدارية يف العراق وعدم تقدمي 
اخلدم��ات والرتهل يف الدولة و�سبب عدم التخ�س�س 

واملهنية هي املنا�سب التي تدار بالوكالة.
وق��ال ع�س��و اللجنة �سلي��م �سوق��ي ل�"اجلورنال" اأن 
"الوكال��ة هي خمالفة للد�ست��ور والقانون ويح�سل 
عليه��ا املتنف��ذون من اج��ل احل�سول عل��ى مكا�سب 
حزبي��ة وفئوي��ة و�سخ�سي��ة". واأ�ساف اأن��ه "لطاملا 
طالب��ت اللجنة القانونية النيابي��ة بالغاء املنا�سب 
بالوكالة خ�سو�س��ا يف الهيئات امل�ستقلة واجلهات 
اخلا�سة والوزارات وقدمت مقرتح قانون ل� "ال�سلطة 
التنفيذية" وفقا للم��ادة 266 من الد�ستور وطالبت 
رئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي ب��ان يك��ون �سغ��ل 
املن�س��ب ملن تتم اإقالت��ه او ا�ستقالت��ه او عجزه عن 

املن�س��ب يبق��ى يف الوكال��ة مل��دة 30 يوم��ا وعلى 
رئي�س الوزراء ان يختار البديل". 

واأك��د اأن "هذا املقرتح يعالج الكثري من االمور فيما 
يتعل��ق بالوكالة ويف ق�سية ���رصوط اال�ستيزار ويف 
ع��دد الوزارات التي مت نقل �سالحياتها للمحافظات 
كما هو احل��ال يف من�سب رئي���س اجلمهورية". كما 
اأك��د ان "هن��اك من يحاول تعطيل ه��ذا املقرتح  من 
داخل جمل�س الن��واب ، لكونه يعالج م�ساكل ا�سا�سية 
توؤث��ر يف م�س��ار العملي��ة ال�سيا�سي��ة وخا�س��ة ع��دد 
ن��واب رئي���س اجلمهورية وع��دد ال��وزارات و�رصوط 
اال�ستي��زار، باال�ساف��ة اىل ادارة ال��وزارة التي نقلت 
�سالحياته��ا للمحافظ��ات، هل تبقى ت��دار من قبل 
احلكوم��ة االحتادي��ة ام ت��دار م��ن قب��ل احلكوم��ات 
املحلية ،الالمركزية، ماهي ال�سالحيات التي نقلت 
يف ق�ساي��ا دمج الوزارات وق�سي��ة الغائها وغريها 
الكثري من الق�سايا التي لها م�سا�س مبا�رص بالعملية 

ال�سيا�سية".
يف ح��ن اأك��دت الكتل��ة النيابي��ة لتحال��ف الق��وى 
العراقية ان ظاهرة تويل املنا�سب بالوكالة ظاهرة 
�سلبية يجب ان ي�سوت عليها من قبل جمل�س النواب.
وق��ال رئي�س الكتلة، احمد امل�س��اري، ل�"اجلورنال " 
اإن "م��ن يت��وىل من�سب��ًا بالوكالة يج��ب ان ال يبقى 
يف املن�س��ب اأك��رث من ثالث��ة ا�سهر". واأ�س��اف ، اأنه 
ا�سماء املعين��ن بالوكالة  ار�س��ال  "م��ن املفرت�س 
اىل جمل���س النواب للتدقيق فيها ومن ثم اىل جمل�س 

ال��وزراء للب��ت فيه��ا"
. املواطن علي ح�سن ما�سي يقول "اننا املت�رصرون 
ك�سعب م��ن بقاء املنا�سب احلكومي��ة بالوكالة الن 
ه��ذا التعين ال يعطي فر�سة لت�سنم ال�سباب منا�سب 
حكومية بدرجة عالية". وي�سيف ما�سي يف حديثه٬ 
ان "التعيين��ات يف الع��راق وخا�س��ة يف املنا�س��ب 
احلكومي��ة احل�سا�سة واملهمة ال تخل��و من املحاباة 

واملحا�س�س��ة ال�سيا�سي��ة". واأ�س��ار اىل ان "ال�سباب 
ال ي�ستطيع��ون م�س��ك زمام املبادرة حت��ى اذا كانوا 
حا�سل��ن على �سه��ادات علي��ا مادام��ت التعيينات 
بالوكالة وح�رصا للجه��ات ال�سيا�سية". اما �ساحب 
املح��ل التج��اري ابو ح�س��ن٬ فيقول اإن��ه "منذ عام 
2003 واالح��زاب ال�سيا�سية تتقا�س��م ال�سلطة فيما 
بينه��ا وال تف�س��ح املج��ال الأي مناف�س له��ا"٬ داعيا 
"االح��زاب ال�سيا�سي��ة واحلكوم��ة اىل التع��اون من 
اج��ل حل مو�س��وع التعي��ن بالوكالة "٬ ع��اداً ذلك 
الن��وع من التعيين��ات بانه "هدر الم��وال العراقين 
وا�ستخدام املن�سب الغرا���س �سخ�سية يف كثري من 
االحي��ان". وذك��ر ان "املواطن��ن ال ي�ستطيع��ون ان 
يطالبوا احلكومة مبحا�سبة امل�سوؤولن يف املنا�سب 
الت��ي ت�سلموه��ا بالوكال��ة النه��م يتحجج��ون بعدم 
اعطائه��م ال�سالحي��ات الكافي��ة وانه��م من�سب��ون 

بالوكالة.
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