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أفكار في الرقابة الداخلية ومكافحة الفساد في القطاع النفطي
هنا ،نرى ،ان تعدد االجهزة الرقابية
والقواني����ن واألنظمة ف����ي المحافظة
الواح����دة ،ادى الى فوض����ى إدارية،
وتداخل وتقاطع في الصالحيات وسط
مظاهر الفس����اد التي تنخر الكثير من
مفاص����ل الدولة  ,وهذا يتطلب معرفة
المه����ام والصالحيات ل����كل من هذه
االجهزة ومعرفة قوانينها  ,وبالتالي
توحيده����ا ف����ي دائرة واح����دة ،تعمل
بقانون موحد مُش ّرع مركزياً من قبل
الحكومة االتحادية ،ومن خالل عملي
الس����ابق في واحدة من تلك االجهزة،
الحظت ان هناك من العاملين في تلك
االجهزة ،يعتبرها ضالته المنشودة ,
ّ
وكأنُه مص����اب بعقدة نقص ،يريد ان
يعوضه����ا بتلك المهن����ة المتعبة ذات
المهم����ات الكبي����رة  ,فالكثي����ر منهم
يتوس����ط من أجل ان يكون عضواً في
لجان التعيينات ،او يستغل صالحياته

ومارس العم����ل الوظيف����ي لفترة ال
تق����ل ع����ن ( )30عام����اً ف����ي مجال
االختصاص ّ
الفني واإلداري والمالي،
وعلّمتُه الحياة القناعة والصبر  ,وال
بأس ان يك����ون من المتقاعدين ذوي
الخب����رة والتج����ارب الطويلة  ,إلاّ ان
ما موجود في س����احات الرقابة اليوم
من موظفين ج����دد مُعيّني����ن حديثاً،
حيث الكثي����ر منهم ال يعرف القوانين
السابقة والحالية  ,ولم يمروا بالتدرج
الوظيفي  ,البعض منهم يغطي عقدة
النقص لديه ،باس����تخدام األس����لوب
البوليس����ي في التعامل مع اآلخرين ,
وكأنه مبعوث الس����ماء ألهل االرض
 ,يضفي على نفسه اآللوهية وهالة
التقديس الفارغة.كم����ا يجب التذكير
بأن كثير من التعليمات الدينية ،تؤكد
على االس����تيقاظ فج����راً ،الداء بعض
االعم����ال ،باعتبار ان البركة في ذلك

 ,كما ان بع����ض الديانات تجعل اولى
عباداتها في وقت طلوع الفجر ،وقبل
طلوع الشمس على العكس مما يفعله
بع����ض العاملين في االجهزة الرقابية
،عندما يتأخر عن العمل لمدة ساعة
صباحاً ،عند بداية ال����دوام ،ويخرج
قبل س����اعة من انتهاء الدوام ّ ,
ألنُه
يقوي هيبته،
يعتقد ان هذا التأخي����ر ّ
و يضيف له السمعة العالية ،ويجعل
اآلخرين ينظرون اليه ّ
بأنُه ش����خصية
مهمة  ,متى ما ش����اء يدخل الشركة،
ومت����ى ما ش����اء يخرج منه����ا ّ ,
ألنُه
رقيب وال رقيب عليه  ,غير مشمول
بنظ����ام  -البصم����ة  -ال����ذي تعمل به
اغلب دوائرن����ا الحكومي����ة عموماً،
وش����ركاتنا النفطي����ة خصوص����اً في
الوقت الحاضر .ومن الجدير بالذكر،
ض����رورة التذكي����ر عل����ى ان عملية
الرقابة في القط����اع النفطي ،ما هي

إلاّ ترش����يد وتوجيه االجهزة اإلدارية
ّ
والفنية العاملة في الشركات والدوائر
النفطية المنتش����رة في عموم العراق
بنجاح
على تنفيذ الخطط الموضوعة،
ٍ
كام����ل ,خاصة ،بعد خض����وع القطاع
النفطي لالستثمار االجنبي من خالل
العق����ود الفنية لج����والت التراخيص
النفطية ،مع كبريات ش����ركات النفط
العالمية،والرقاب����ة الموجه����ة ،تنير
الطريق امام المرؤوس����ين ،لتحقيق
تحدد
االهداف المرس����ومة  ,لذل����ك ٌ
المقاييس الرقابي����ة المالئمة لطبيعة
عمل كل ش����ركة ودائرة ،سوا ٌء كانت
أس����تخراجية او تسويقية او توزيعية
او خدمية مسانده  .ان التدقيق اليوم
يتعدى األم����ور المالية ،اذ ال يتجاوز
الجزء المالي  %25من عمل التدقيق
 ,كذلك يعتبر المدق����ق في الحكومة،
هو حارسها األمين  ,فال بد من وجود

تدقيق داخلي محترف للحد من مظاهر
االحتي����ال من خالل اعتم����اد اآلليات
الكفيلة ،بتش����ديد الرقاب����ة والمتابعة
عل����ى الس����ياقات اإلداري����ة المتبعة
داخل الكثير من الدوائر والش����ركات
الحكومية ،والوصول الى الفاس����دين
وإخضاعه����م للتحقيق والمس����ائلة ,
كما ان اختيار االش����خاص المؤهلين
لمالحقة الفساد ،يمكن ان يحقق نتائج
ايجابية في مكافحة الرشوة ،وسرقة
الم����ال الع����ام ،ومن خ��ل�ال االلتزام
بالمب����ادئ والقيم الفاضلة  ،وكما قال
الفيلسوف الصيني  -كونفوسيشيوس
( 551ق.م –  479ق.م ) (( :
إذا عرف األنسان في الصباح طريق
الحياة المستقيمة  ,ال يندم وال يأسف
إذا مات في المساء )) ،وأخيراً اقول
اذا كان الرقي����ب فاس����داً  ..فمن ينقذ
شركاتنا من الفاسدين ؟

آخر الزمر !
منذ استئناف عملية السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،منذ يوليو املاضي ،طمع الرئيس األمريكي «باراك أوباما» بإيجاد تسوية ما،
حلل الصراع الدائر على يديه ،باعتبار أن اجلميع يرغب في ذلك ،بغض النظر عن أن ذلك اجلميع يفهم أ ّن ُه من الصعب حصول تلك التسوية،
بعدما تبني أن املفاوضات ،واملفاوضات من أجل إعادة املفاوضات ،قد وصلت إلى نهايتها على الرغم من إعطائ ِه لوزير خارجيته« ،جون كيري»
ومنحه م ّرة تلو أخرى ،حرية اتخاذ قراراته املالئمة بشأنها ،األمر الذي اضطر «أوباما» إلى تقدمي كلمات تسلية ،ومواساة لنفسه بداي ًة ،ثم
ُقدر بشدة جهوده التي بذلها طوال الفترة املاضية من أجل إحالل السالم ،والتي اعتقد اآلن بأنها
لوزيره اليائس»كيري» ون ّوه إلى أن حكومته ،ت ّ
وصلت إلى النهاية ،وهي ُمحزنة ،وأنه ال يجد أ ّية فرجة من األمل إلعادتها إلى مسارها ،وأن خطرا ً ما سيظهر الحقاً.

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

قبل تلك المواساة،
«كيري» على مضض ِ
ولكن ُه ّ
فضل االستماع أكثر إلى المتحدثة
بلس����ان البيت األبيض« ،جاي كارني»
التي قالت بأن المفاوضات الفلس����طينية
 اإلس����رائيلية مازالت قائمة ومفتوحة،لكن الخط����وة األخيرة ،خلق����ت تحديات
وباإلمكان تجاوزها ،وفي الوقت نفس����ه
أراد أن يوح����ي بأن مازال لديه أمل على
الرغم من نتائج اللق����اء األخير المتوتر
والعاصف بين مس����ؤولة ملف التفاوض
اإلس����رائيلية «تس����يبي ليفني» ،وكبير
المفاوضي����ن الفلس����طينيين «صائ����ب
عريق����ات» الت����ي كادت أن تص����ل إلى
التش����ابك باألي����دي م����ن خالل س����عيه
باالتص����ال (هاتفياً)  ،برئي����س الوزراء
اإلس����رائيلي «بنيامي����ن نتانياه����و» ،
والرئيس الفلسطيني «محمود عباس»،
ودعاهما بعدم تسويد وجهه أكثر مما هو
أسود ،أمام نفسه وأمام المجتمع الدولي،
وأوصى بأن يُبقيا الباب مفتوحاً.
اليائ����س ،لم يس����تطع الحص����ول على
إجابة ،نظراً لط����ول انتظاره على الخط
 في المرّتين -وساهمت أحوال الطقسالجزائرية في عدم التمكن من اإلنصات
إل����ى عب����ارات مفيدة ،كم����ا أن الرصيد
لدي����ه كان منخفضاً إل����ى درجة أن ُقطع

اإلرس����ال ،لكن مقربون من����ه ذكروا أن
االتصالين قد أُنجزا بسهولة ،ولكن ليس
مهماً في الوق����ت الحالي ،اإلفصاح عن
مضمونهما ،وما نض����ح فقط هو رغبة
الجانبي����ن ف����ي مواصل����ة الحديث ،وإن
على سبيل التس����لية.الرئيس «أوباما»
انحى بالالئمة على الجانبين الفلسطيني
آن مع����اً ،وحمّلهما
واإلس����رائيلي ف����ي ٍ
بالتع����ادل  ،مس����ؤولية الفش����ل المبدئي
للمفاوضاتّ ،
وحذرهما في الوقت نفسه
ً
من أن الوق����ت بدأ بالنف����اذ ،معتبرا أن
إحج����ام إس����رائيل عن إلغ����اء أو إرجاء
تنفيذ اتفاق اإلف����راج عن الدفعة الرابعة
من األس����رى الفلس����طينيين ،كانت سبباً
في ّ
تعثر الجه����ود المبذولة ،لكن ُه أدرج
ليون����ة لموقف����ه إزاء إس����رائيل ،بحجة
أنها كانت بصدد تنفي����ذ الصفقة ،لو أن
الفلس����طينيين تقدم����وا خط����وة إضافية
واحدة إلى األم����ام ،لخلق فرصة جديدة
الستمرار المفاوضات ،وبالتالي انتقلت
ليونت����ه هذه إل����ى صالبة بالنس����بة إلى
الجان����ب الفلس����طيني ،بس����بب بدئ ِه في
اتخاذ مواقف وإجراءات انفرادية ،وعلى
رأس����ها التوجه إلى األمم المتحدة على
أمل تعظيم مكانة الدولة الفلسطينية على
التوجه.
الرغم من التبعات القانونية لذلك
ّ

تفاقمت األزمة أكثر حتى بلغت الجبهة،
عندما وض����ع الفلس����طينيون قائمة من
سبعة مطالب لالستمرار في المفاوضات،
والتي كانت بالنس����بة إلسرائيل معجزة،
بل ه����ي الموت نفس����ه،وهذه المطالب،
تلخصت في اس����تالم رس����الة خطية من
«نتنياهو» يعت����رف خاللها بحدود عام
 ،1967للدولة الفلسطينية ،وعاصمتها
القدس الشرقية ،وضرورة إطالق سراح
 1200أسير فلس����طيني ،وعلى رأسهم
«مروان البرغوثي» القيادي في حركة
فت����ح ،و»أحمد س����عدات» األمين العام
للجبهة الش����عبية و»فؤاد الش����وبكي»
الذي ش����غل مدي����ر اإلدارة المالية ،وتم
اعتقاله بتهمة تمويل س����فينة األس����لحة
( )Kareen-Aالتي كانت متجهة إلى
القطاع أوائل يناير/كانون ثاني .2002
وإلغاء حص����ار القطاع ،وأيضاً الموافقة
عل����ى عودة الذي����ن أُبعدوا من كنيس����ة
المه����د في الضفة الغربية ،ووقف البناء
في القدس الش����رقية ،وفتح المؤسسات
الفلس����طينية في القدس وعلى رأس����ها
( بيت الش����رق)  -مق����ر منظمة التحرير
الفلس����طينية من����ذ  -1980وال����ذي
أغلقت ُه السلطات اإلس����رائيلية في العام
 ،2001وحظ����رت العم����ل به.أيض����اً

المطالب����ة بتوقيع الجيش اإلس����رائيلي
على تعهدات بعدم اختراقه مناطق ()A
لتنفيذ االعتقاالت واالغتياالت ألشخاص
مطلوبين ،والس����ماح لسيطرة فلسطينية
عل����ى المنطقة( )Cلتتمك����ن من إدارتها
بنفس����ها ،ثم ض����رورة الحص����ول على
موافق����ة إس����رائيلية عل����ى طلبات جمع
ش����مل ما يقارب من  15ألف فلسطيني
 جنسية إسرائيلية -بموجب جمع شملالعائالت.اعتبرت إس����رائيل تلك الشروط
هي بمثابة وضع العراقيل في الدواليب،
واستفزاز فلس����طيني متطرف ومتعمد،
يهدف إلى نس����ف المحادث����ات الجارية،
وقام����ت بالتحذير من أنها س����وف ُتعيد
النظر منذ اآلن ف����ي كيفية المضي قدماً
باتجاه عالقتها مع السلطة ،بسبب أن أيّة
تدابير من جانب واحد ،ال تقدم شيئاً في
صالح العملية الس����لمية ،ودعت الجانب
الفلس����طيني إل����ى تجنب خل����ق الصدام
والعودة إلى طاول����ة المفاوضات ،وفي
الوقت نفس����ه ،قامت بالتهديد بالمعاملة
بالمث����ل واللجوء إلى اله����اي ،وأعلنت
ً
صراحة :ليعلم «أبو مازن» أن المحكمة
الدولية ال تنتظر اإلس����رائيليين وحدهم،
وق����د قام����ت إس����رائيل بالفع����ل بتجنيد
منظم����ات وهيئ����ات إس����رائيلية موالية

د .عادل محمد عايش األسطل

خان يونس/فلسطني
4/4/2014

لها ،وجيش م����ن القض����اة والمحامين
للتص����دي للخطوات الفلس����طينية ومن
جه ٍة أخرى ،رف����ع دعاوى قضائية ضد
القيادة الفلس����طينية.وفي خطوة تهديدية
أخرى ،تعكف إسرائيل على بحث سلسلة
عقوبات ضد الس����لطة الفلسطينية ،وأن
هناك العديد من الخي����ارات لديها ،ومن
بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي
تجبيها إسرائيل لصالح السلطة ،وحسم
الدي����ون المس����تحقة لش����ركة الكهرباء
اإلس����رائيلية ،وفرض قيود على نش����اط
السلطة في مناطق ( ،)Cوهناك احتمال
وإن كان قلي� ً
�ل�ا في هذه األثناء ،أن تلجأ
إسرائيل إلى خلق تصعي ٍد عسكري بحجة
إط��ل�اق صواريخ ،ضد حركات المقاومة
(حماس -الجهاد اإلس��ل�امي) وحركات
أخرى في القطاع ،بهدف تصدير األزمة
وخل����ق مواجهة إلعادة خل����ط األوراق
وس����لم األولويات الدولية في المنطقة،
وعل����ى الرغم م����ن كل تل����ك التهديدات
اإلس����رائيلية ،فإن الفلسطينيين يعتقدون
بأنهم اكتش����فوا الحلق����ة األضعف لدى
اإلس����رائيليين وأنهم اقتربوا من الكتف
اإلسرائيلية من وجهة نظرهم ،والمتمثلة
في توقيعهم على اتفاقية (روما )2002
والت����ي تس����مح بمقاضاة إس����رائيليين

أما آن للمواطن أن ينتصر!؟
لم يش����هد بلد م����ن البلدان ،ما
شهد ُه العراق من ظلم وجبروت
على مر العصور ،فالعراق هو
بلد النم����رود ،وعل����ى أرضه
دارت اآلف المعارك ،وس����الت
دماء األبرياء ،واختلطت بدماء
���راع أزلي بين
قاتليهم في ص�
ٍ
الحق والباطل.
���باب
�
ألس
بالذات؟
لماذا العراق
ٍ
عديدة ،أهمها موقعه الجغرافي
المه����م ،وثروات����ه الضخمة،
وت����ردد أهل����ه ف����ي المواقف
الحاسمة ،رغم أنهم معروفين
بثباتهم ،وشدتهم في المعارك.
قلّما أستغل العراقيون الفرص
القليلة التي حظوا بها على مر
التاري����خ ،وكان أغلبهم ي ّ
ُفضل
أن يظل متفرجاً ف����ي المعارك
الحاسمةً ،
بدال من نصرة الحق،
وفي كل مرة يتسلط ظالم جبار

عليهم بسبب مواقفهم ،يعضون
أصابعهم من الندم ،والت حين
مناص.
لع����ل الموض����وع ال يخت����ص

كمجرمي ح����رب ،أمام المحكمة الجنائية
الدولية ،وأن االقتراب من األمم المتحدة،
هو في ح����د ذاته ،المخلّص من االحتالل
اإلسرائيلي.إسرائيل ال تولي اهتماماً لما
سيقوم الفلس����طينيون بفعله ،وإن أبدوا
المزيد من القلق ظاهراً ،وبنظرة أخرى
فإن إسرائيل ستعمل بجه ٍد أكبر بالتعاون
م����ع الواليات المتحدة على إيجاد مخرج
يتيح لها الخروج من األزمة التي وجدت
نفسها فيها ،ولو أن البداية ُتوجب على
«نتنياهو» كما يقول بعض الخبراء في
إسرائيل ،أن يهتم أكثر بخلق تنسيق تام
مع اإلدارة األمريكي����ة حتى وان اضطر
إل����ى دفع ثمن سياس����ي ف����ي مقابل هذا
التنس����يق.صحيح ،قد يتحقق ذلك ،ولكن
دون أن تكون تلك األثمان (مؤلمة) كما
يجب بالنس����بة لإلسرائيليين ،بسبب أنها
لن تتع ّد إطالق أس����رى ،وإزالة حواجز
وإغداق أموال وتخفيف حصار ،والجانب
الفلس����طيني قد يكون مهتماً بقبول تلك
األثمان بداية األمر ،بس����بب ِعلمهم على
األرجح بصعوب����ة تمرير توجهاتهم عبر
مجلس األمن ،بسبب أن إسرائيل ليست
ه����ي جنوب أفريقيا ،وبس����بب أن الفيتو
األمريكي ما يزال رابضاً هناك.

حيدر فوزي الشكرجي

بالعراقيي����ن وحدهمّ ،
ألنُه جزء
م����ن الطبيعة البش����رية ،إتباع
الحس����ابات الدنيوية ،فالبش����ر
يهابون ال إرادي����اً ،أهل الباطل

م����ن أصح����اب اإلمكاني����ات
والجيوش الجرارة ،ويترددون
ف����ي أتباع أه����ل الح����ق ،لقلّة
ناصريهم ،م����ع أن اهلل معهم!!

ً
طبعا الس����بب الرئيس����ي لهذا
،هو ضعف اإليمان باهلل ،ولكن
النتيجة واحدة.
بعد سقوط ه ّدام اللعين ،لم يفهم
أغلب العراقيي����ن ،أن المعادلة
اختلفت ،وإنهم اليوم يستطيعون
نصرة الحق وتغيير واقعهم من
غير س����يف أو قت����ال ،فكل ما
عليهم هو التأش����ير على ورقة
،ووضعها ف����ي صندوق مظلم،
لتنير الدرب أمامهم ،نحو حياة
أفضل ،فال فس����اد ،وال إرهاب،
بذل وعبودية
وال فقر أو خنوع ٍ
إلى حاكم متس����لط ظالم.ولكن
بالطبع لكي يتحق����ق هذا كلّه،
فمن المهم التأشير على المكان
الصحيح ف����ي الورقة ،واختيار
الش����خص المالئم لهذه المهمة
العسيرة ،يجب أن نعلم جميعاً،
إننا ننتخب من يمثلنا ،شخص

كف����وء نزيه ،ل����ه القابلية على
الدفاع ع����ن حقوقنا،وتفضيلها
عل����ى مصلحة حزب����ه أو حتى
شخصه ،شخص لديه االستعداد
على الثبات و الموت في سبيل
مبادئه ،بدل بيعها بأول فرصة.
عملية االختيار بين المرشحين،
يجب أن تأخذ األولوية لدى كل
مواطن عراقي ش����ريف ،ألنها
الس����بيل الوحيد لتغي����ر الواقع
المزري الذي يعيشه العراقيون
اآلن .يج����ب عل����ى الناخب أن
يك����ون فطن����اً ،فال ينج����ر إلى
عواطفه ،ويتبع الكالم المعسول
لبعض السياس����يين ،متغاضياً
عن أفعالهم ،فأس����اس االختيار
عقله فقط ،فمن سرق البارحة
سيس����رق غداً ،ومن باع دماء
الشهداء س����ابقاً ،سيسترخص
بال شك ،دماء العراقيين الحقاً.

حنان الفتالوي تهدد  :الدم بالدم
جمعة عبد اهلل
ثقافة الدم تنتمي الى العص���ور المتخلفة التي
تس���ودها ش���ريعة الغابة  ,وأخذتها العش���يرة
والقبيل���ة  ,وفق مب���دأ ( انصر اخ���اك ظالماً
او مظلوم���اً ) ب���أن تحتل وتأخ���ذ دور الدولة
والقضاء والقانون والدس���تور  ,وعند مجيء
البع���ث  ,صارت أحدى اركان نهجه وس���لوكه
السياس���ي الذي كلّف العراق خس���ائر فادحة ,
وجلب الكوارث واالهوال والمحن على الشعب
بكل اطيافه  ,ومن المؤلم جداً  ,بأن هذه الثقافة
تحيا من جديد ،بكل عنفوانها الشرير والمدمر
على يد قيادة حزب الدعوة ،كأن غراب الشؤم
يلوح من جديد  ,بالفادحة القادمة  ,وكأن العراق
يخلو من الدستور والقانون  ,والسلطات الثالث
 ,ومن االعراف الحضارية  ,وليس حكم القبيلة
والعش���يرة  .أن ه���ذه التصريحات الطائش���ة
والرعناء والخطيرة  ,تصب في إثارة النعرات

الطائفي���ة  ,والفتن الخطي���رة في هذه االوقات
الحرج���ة والعصيبة التي يم���ر بها العراق  ,و
مثل هذه النعرات االس���تفزازية ُ ،تسمم المناخ
االنتخاب���ي ،باالضطراب العاصف والش���ديد،
مسهمة بعرقلة ممارس���ة الحق الديموقراطي
في االنتخابات  ,وحرمان مس���تلزمات انطالق
الحمل���ة االنتخابية التي تتطل���ب تبريد الوضع
السياسي الساخن  ,بالتصريحات التي يسودها
العقل والحكمة  ,والتواضع السياسي  ,وتوفير
المن���اخ الصحي لي���وم االنتخاب���ات الموعود،
وذل���ك بأطفاء ش���رر النيران المش���تعلة هنا
وهناك ،والدعوة صراحة الى مشاركة الجميع
في بناء صرح الوطن  ,بعيداً عن االس���تفزاز
 ,واالس���تهتار بمشاعر الطوائف األخرى ،لكن
الصقور ف���ي قيادة حزب الدع���وة  ,لم تتقيد
بهذه الشروط التي تخدم الشعب والوطن  ,ألن

االعتقاد الس���ائد لديهم  ,بأن الش���حن الطائفي
بالفتن  ,سيجلب لهم منافع انتخابية  ،بافتعال
اعمال وافعال واقوال ُ ,تعمّق الجرح العراقي ,
وان هؤالء غربان الشؤم  ,تعلموا خلق األزمات
تل���و األزمات الخطيرة الت���ي تدفع الوطن الى
المجه���ول  ,وكأنهم دم���ى تحركهم مخططات
اجنبية  ,تريد ان تلحق بالوطن افدح االضرار ,
و ُتعمّق الشرخ الطائفي بالعداء المستمر .
أن تصريحات ( حنان الفتالوي ) الى وس���ائل
االعالم  ,تصب مباش���رة لصال���ح االرهابيين
في ارتكاب جرائ���م القتل ،وتخدمهم في تأجيج
المش���اعر الطائفية  ,وفي اش���عال نار الفتنة
بأسوأ اشكالها  ,ان هذه التصريحات عبارة عن
س���موم قاتلة  ,وتصب الزيت على النار ،حين
تقول ( ال بد من وجود موازنة في الموت  ,وانا
اريد اذا قتلوا س���بعة من الشيعة  ,اريد مقابلها

اجللبي ..
األمل
االخير ()3

شاكر عبد موسى الساعدي
مدير حسابات اقدم
شركة نفط ميسان

ٌ
معروف للجميع ،ان الدوائر الرقابية العاملة في الدولة العراقية ،حالياً ،تزيد على اكثر من ( )20جهازٍ رقابي وتدقيقي وتفتيشي في كل محافظة
لكل منها اجهزتها وقوانينها اخلاصة بها  ,ابتداءا ً من رقابة البرملان ،ورقابة مجلس احملافظة ،وانتهاءا ً برقابة اجلهات التنفيذية التي تشمل
ٍ ،
مكاتب املفتشني العموميني في دوائر احملافظات ،والتي هي اساساً ،شب ُه مستقلة و مرتبطة بوزاراتها في العاصمة بغداد .
ً
مسؤوال ،لكي يوظف
الرسمية اذا كان
أهله وعشيرته ،ويحول الشركة التي
يعمل فيها الى شركة عائليةً ،
بدال من
شركة حكومية  ,كما ّأنُه يقاتل جميع
الذي����ن معه من أج����ل الحصول على
االيفادات ،وخاص����ة االيفادات خارج
العراق ،حتى يتمتع بأجواء اسطنبول
وباريس وبيروت الرومانسية .اغلب
العاملي����ن في تلك االجه����زة ،هم من
الش����باب ،وال اعت����راض على ذلك،
لكن ل����كل مهنة رجاله����ا ،فالحارس
الليل����ي يجب ان يكون ذو صحة تامة
 ,والمعلّم يجب ان يكون ذو شخصية
متكاملة  ,والجندي والقائد العسكري،
يجب ان يتحلى بالش����جاعة واللياقة
البدني����ة والتدري����ب العال����ي  ,كذلك
المدقق والمفتش العام في الش����ركة،
يجب ان يكون من كبار الس����ن ممن
هضم قواني����ن الدولة عن ظهر قلب،

3

سبعة قتلى من الس���نة  ,حتى يتحقق التوازن
) ّ
!أنه���ا دعوة صريحة الى االرهاب ،وارتكاب
جرائ���م القتل  ,وإثارة النعرات الخطيرة  ,لدفع
العراق الى الخراب والدمار ،وعلى الس���لطات
الث�ل�اث التحق���ق والتحري من ذل���ك  ,ورفع
الحصان���ة البرلمانية  ,وتقديمها الى الس���لطة
القضائية ،بتهم���ة االرهاب وتش���جيع جرائم
القتل  ,والش���روع بهدم الوطن باثارة الحروب
الطائفي���ة  ,أنه���ا دع���وة صريح���ة باالرهاب
وارت���كاب الجرائم بح���ق المواطنين االبرياء ,
ووج ٌه مرفوض ومس���تهجن من ّ
كل االطراف
السياسية  ,حتى في احد اعترافاتها الى وسائل
االع�ل�ام  ,حيث ذكرت بالضبط ب���أن ( ما ق ّدم
ضدي من طعون ُ ,ق ّدمت من مختلف المكونات
السياس���ية من الكورد الى السنة الى الشيعة
ّ
).أنه���ا من خالل تواجدها ف���ي قبة البرلمان ,

الصوت المتش���نج والطائ���ش والمتهور الذي
يبحث عن أيّة وسيلة إلثارة النعرات الطائفية،
وصب النار على الخالفات السياسية ،لتعميقها
ّ
وتفاقمه���ا وتأزيمها  ,ألنها تعتقد  ,ان كل من
يخالف او يعارض سياسة المالكي ّ ,
فأنُه خائن
وارهابي وعميل وقاتل وحتى شاذ .
أن غربان الش���ؤم  ,هم الذين يدفعون العراق
ال���ى الهاوي���ة الخطي���رة  ,هم أس���اس الفتنة
والخ���راب والدمار  ,واليمكن للعراق ان يذوق
طع���م الهدوء واالنفراج  ,إلاّ باس���قاط هؤالء،
وابعادهم عن المشهد السياسي ّ ,
ألنهم النقمة
الكبرى ،وليس نعمة للعراق.

ناصر سعيد البهادلي
حدد القرآن على لس���ان ابنة النبي شعيب في اختيار
اآلجير ،صفتي القوة واألمانة ،كمعيار حصراً ،دون
التفات ال���ى عقيدة اآلجير االيدلوجي���ة ،او خلفياته
الديني���ة والعرقية  ،وهذا ما نرا ُه جلياً ،كممارس���ة
وتطبيق في فتوى احد علماء وفقهاء االسالم العظام،
حينما س���أل هوالكو بما معناه،ايهما افضل ..الحاكم
المؤم���ن الظالم أم الحاكم الكافر العادل ؟ فاجاب هذا
الفقيه العظي���م  :الحاكم الكافر العادل افضل  ،وعلل
جوابه بأن الكافر العادل ،عليه كفره ،ولنا عدله ،أمّا
المؤمن الظالم علينا ظلمه وله ايمانه .
استغل السياسيون االسالميون ،شعار القوي األمين،
ً
اس���تغالال ،ش���وهوا فيه مراد الدين ،ليعطوا اس���وأ
نموذج للفش���ل والخيانة ،حتى بات���ت الصورة عن
األسالمي السياسي ،وفي ارقى تجلياته وهو المعمم
ّ
،بأنُه االس���وأ فساداً وقذارة ،حتى وصل به األمر ان
يس���رق قوت الفقراء ،ليصلح به بواس���يره ،او ذاك
الذي يسرق قوت الفقراء.
اليوم بمصطلحاته السياس���ية ،تتكافأ القوة واالمانة
بالكفاءة والنزاهة  ،وهنا ال اريد االشارة الى نزاهة
الجلبي من عدم نزاهته ،فالحقيقة تهمة عدم النزاهة،
تطال جمي���ع من يلعب او يريد ان يلعب في المعترك
السياس���ي  ،نعم هنالك مؤش���رات يطرحها مناصرو
الس���يد الجلبي من قبيل ثرائه العائلي ،وعودته الى
العراق ،وهو ثري ،ولم يكن حديث النعمة ،امثال من
رجع ،وهم صفر الوجوه من الجوع والفقر المدقع،
لنجده���م اليوم من اصح���اب الماليين والمليارات !!
وهنالك مؤش���رات أخ���رى ،تعاضد نزاه���ة الرجل،
ساش���ير لها لماماً ،ال من باب اثبات���ي لنزاهته من
عدمها ،فاولويتي اليوم هو البحث عن االكفأ .
تش���كل مجلس الحكم ،ليكون الجلبي احد اعضائه ،
مجلس حكمُ ،ش��� ّكل وفق رؤية المشروع االمريكي،
كنظام
ليكون اللبنة األولى في التأسيس للمحاصصة،
ٍ
سياس���ي ،وثقافة فاعلة في المشهد العراقي  ،وكان
دور المجلس ،اش���به بالمبارك والمضفي للشرعية،
لقرارات بريمر وس���لوكياته  ،س���رق بريمر اموال
الش���عب العراقي ،ولم يتصدى ل���ه احد من اعضاء
المجل���س ما خال الجلبي  ،ويب���دو ان الجميع كانت
خش���يتهم ان تفوته���م الكعكة ،اذا م���ا تمردوا على
المندوب الس���امي االمريكي  ،سكت منهم من سكت،
رض���ا او امتعاضاً ،لك���ن النتيجة ،الجميع س���اكت
،تصبّرًا منهم على انتظار فرصهم في س���رقة اموال
الشعب  ،الوحيد الذي لم يسكت هو الجلبي !! وعدم
سكوت الجلبي ،يعطي مؤشراً على نزاهته ،وحرصه
على اموال العراق ،وأال ،ووفق ادبيات الس���اكتين،
فليس���كت ،منتظراً الحصة االكبر من الكعكة ،بفضل
رضى بريمر  ،لم يس���كت الجلبي ،وكلّفُه ذلك الكثير
من معاداة المندوب السامي االمريكي ،وتداعيات هذا
العداء  ،والغريب ان هذا المندوب ،لم يس���تطع النيل
من الجلبي على الرغم من انه ي ّ
ُمثل حكومة الواليات
المتح���دة  ،بلى هوجم بيت الجلب���ي ،واعتقل بعض
مقربيه ،واتهم الجلبي بافش���ائ ِه اسراراً الى إيران،
ولك���ن تبقى النتيجة ،ان الجلبي لم يدخل س���جناً او
يعتقل  ،وهذا يوحي بمدى قوة الجلبي المرتكزة على
ش���بكة عالقاته المعقدة مع ق���وى التأثير في امريكا
والغرب  ،ول���م تأتي هذه القوة اعتباطاً ،بل اتت من
ذكاء فريد ونادر ،قلّما يتمتع به شخص .
يتبع

يا ابو إرغيف :
العراق ليس فقط (
رغيفا ً ) و كعكة

علي فاهم
لم يتوقع أحد من الجالسين في االحتفالية التي أقيمت
بمناسبة ذكرى األنتفاضة الشعبانية ،أن يقوم المخرج
العراقي المبدع ،محمد الدراجي ،بأنتفاضة فريدة من
نوعها ،و يس���قط أحد أقنعة التزييف الثقافي ،عندما
ص��� ّرح أن فلمه الذي حاز عل���ى الجائزة األولى في
مهرجان أبو ظبي الدولي للسينما ،وقع تحت سطوة
و أبتزاز السيد نوفل ابو رغيف ،فكان رد الفعل ،أن
تطفأ االضواء،و تقطع ( العراقية ) ّ
بثها من المسرح
الوطني ،و يحرم الفلم قبلها من المش���اركة في 15
مهرجان عالمي ،كان من المتوقع أن ينال فيها جوائز
عديدة ،أقلّه���ا التعريف باالنتفاضة األولى ،و الربيع
العربي األول ال���ذي انطلقت ش���رارته من العراق،
وعال صوته في المحافظات المظلومة والمسحوقة،
و لك���ن المصالح والمنافع ،و ال���ـ  % 10التي كانت
ستنزل في جيب السيد ابو رغيف ،بدون حق ،والتي
حرم��� ُه منها الدراجي ،كانت كفيلة بالتضحية بتاريخ
الع���راق و رميه في أقبية المنس���يات  ،و لكن ليس
غريباً على من غدر بالشعبانيين و تركهم عراة أمام
رصاص الطغاة ،أن ال يهتم بتاريخهم و ال بدمائهم ،
ياصفراويون أال تسبعون؟
يا ابو ارغيف العراق ليس فقط رغيفاً
و كعكة و أنما تاريخ و ثقافة
و أيام اصطبغت بلون الدماء الزاكيات
و مظلومية دفنت حية في مقابر التشويه الجماعية
و ذاكرة أعتالها الغبار و الصدأ و الرمال
و قلوب قست فال ترى اال بريق االموال
فخنقت صرخة االطفال
و بُح بكاء االمهات في زحمة ما قيل و قال

