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تـصاعـدت في اآلونـة األخيـرة في األروقة الـسـياسـيـة واإلعالميـة وحتى في
الشارع العراقي مطالبات بإلغاء مجالس احملافظات. 

طالب عـلى األداء السيء لتلك اجملـالس طوال السنوات الـ16 ارتـكزت تلك ا
طالب رأت بإنعدام أية فائدة من وجود تلك اجملالس اضية كما ان تلك ا ا

ا هنالك أضرار فادحة من استمرار وجودها.  وا
وهـنا يطرح سؤال مفاده: هل اخللل كان في أداء مجالس احملافظات أم في
عروف الم على هذا اخللل? من ا جتـربة مجالس احملافظات برمـتها? ومن ا
ان مـجـالس احملـافـظـات أو "اجملـالس الـبـلـديـة" كـمـا يـطـلق عـلـيـهـا في أغـلب
ـستـوى أحوال الـبلـدان تتـمحـور أدوارهـا وواجبـاتهـا حول سـبل اإلرتـقاء 
دن ـقدمـة لـلمـواطـن في تـلك ا ـواطنـ في مـدنهـا وحتسـ اخلـدمات ا ا
وذلك من خالل االنـــخــراط الــفـــعــال فـي جلــان تــلـك اجملــالس الـــتي تــراقب
دن وبـخاصة اخلدمية منها وحتـاسب أداء أجهزة ومؤسسات الدولة في ا

ركزية.  راجع في احلكومة ا بالتنسيق والتعاون والتواصل مع ا
ـنــحــنى مــخــتـلـف مـنــذ تــأســيس مــجـالس ولــكن األمــر في الــعــراق ســار 
احملـافـظـات بـعـد الـعام 2003 حـيث ابـتـعـدت مجـالس احملـافـظـات الـعـراقـية
كـثـيـراً عـن األغـراض األسـاسـيــة الـتي تـشـكــلت من أجـلـهــا وانـشـغـلت أو
هـام وقـضـايـا لم يـجن مـنهـا مـواطـني احملـافـظات أشـغـلت تـلك اجملالـس 
العراقية أي فائدة بل الكثير من تلك القضايا أو األزمات التي انشغلت بها
ـواطـنـ مـجـالس احملـافـظـات كـانـت لـهـا انـعـكـاسـات سـلـبــيـة عـلى حـيـاة ا
وأحـوالـهم. لــقـد كـان هــنـالك تـوظــيف خـاطيء وفـوضــوي لـتـجــربـة مـجـالس
احملـافظـات فـقـد عـمـدت الـقوى الـتي هـيـمـنت عـلى الـعـملـيـة الـسـيـاسـية في
ـارسـات في شـؤون مــجـالس احملـافـظـات الــعـراق بـعـد 2003 إلى اتـبــاع 
بـوصف تـلك اجملالس مـجـرد اسـتـثمـارات مـالـية وانـتـخـابيـة ألحـزابـها وفي
بـعض األحيان تستخدم تلك اجملالس كأدوات في الصراعات السياسية ب

واطن في تـلك احملافظات وشؤونهم. تـلك القوى دون النظر إلى مـصالح ا
فـتلك الـقـوى الـسيـاسـية ال تـأتي بـاألكـفاء لـعـضويـة تـلك اجملـالس بل جتلب
هـنيـة والشـخصـية. ـوال بـغض النـظر عن مـؤهالتـهم وسيـرهم ا أتـباعـها ا
كـما ان الـقوى الـسيـاسيـة ال حتاسـب أعضـاء مجـالس احملافـظات الـتابـع
ناصب لـها على تـقصيـرهم أو على عـمليـات الفسـاد أو استـغالل النفـوذ وا
الـتي يقومون بـها بل كانت ومـا تزال حتاسـبهم على تقـصيرهم في تـنفيذ
أهـداف ومـخـطـطـات تـلك الـقـوى الـسـيـاسـيـة في احملـافـظـات ومن ضـمـنـهـا

الية لتلك القوى واألحزاب.  بالطبع األهداف واخملططات ا
ـهـمـة الـرئـيـسـة لـتـلك اجملـالس-بـحـسب رؤيـة الـقـوى واألحزاب وقـد كـانت ا
ــسـاومـة الــرئـيــسـة في الــعـمــلـيــة الـســيـاسـيــة-هي ضـبـط األداء في لـعــبـة ا

همة في احملافظة.  ناصب ا والتسويات على ا
إذن اخلـلل اجلوهري في قـضية مـجالس احملافـظات هو في رؤيـة وتوجهات
هـيمـنة عـلى العـملـية الـسيـاسيـة. وان فشل ـارسات الـقوى الـسيـاسيـة ا و
جتـربـة مـجـالس احملـافـظـات مـا هـو إال انـعـكـاس طـبـيـعي لـلـفـشل الـعـام في
ـواطـن شـاكل ا مـخرجـات الـعـملـيـة السـيـاسـية وعـجـزهـا عن اإلستـجـابـة 

واحتياجاتهم. 
ـعنى آخـر ان اصالح جتـربة مـجالس احملـافـظات يـستـوجب وجود إرادة
حقـيـقيـة لـدى القـوى السـيـاسيـة الـتي تديـر وتـشكل الـعمـلـية الـسـياسـية في
الـعراق منذ 2003  لـتبني سيـاسات وتوجهـات جديدة تنسـجم مع التدهور
احلـالي في جـمـيـع األوضـاع في الـعـراق.  فـيـجب عــلى الـقـوى الـسـيـاسـيـة
ارسات تقاسم الـرئيسة في العراق ان تعي حجم الكـارثة التي نتجت عن 
ـغا واحلصص وان تغادر اآلليـة العنقودية لذلك الـتقاسم التي تبدأ من ا
الـوزارات في بغداد لتنتهي عند مدراء األقسام في أبسط دائرة حكومية في
احملـافظات وما يرافق عملـيات التقاسم تلك من ملء للـمناصب بشخصيات
غير كفوءة وغير مؤهلة مهنياً وفي بعض األحيان غير
. وعنـدما يصلح الـتداول السياسي مـؤهلة اجتمـاعياً

في بغداد تصلح مجالس احملافظات.
{ خـبــيـر في مـركــز دراسـات الـشـرق األوسط في
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كم كانت االحـاديث شيقة كنا نصغي خشية ان تفوتنا كلمة وكنا نقول الوالدنا
ؤمن.. ـؤمن مرآت أخـيه ا واصدقـائنـا بالـله عـليـكم نبـهونـا على اخـطائـنا ألن ا
كنـا نحب النـقد النه يدلنـا عن عيوبـنا أما االن اختـلف كل شيء وضاع منا كل
شيء ضـاع الصـدق واألخالص واحملبـة وحل محـلهـا النـفاق والـدجل والغش
والزور والـرشـوة والـسـرقة وحب الـذات. ولـكـننـا كـثـيـرا ما نـسـمع ان االنـسان
قولة ومن منا اليرى عـيبه والكثير من أصحـاب العيوب منا اليصـدقون هذه ا
بـال عيـب? لهـذا نـردد دائـمـا: الـكـمـال لـله. ومـا يـعـنـيـني هـنـا هو جـهل صـاحب
العـيب بعـيبه ودفـاعه عن عيـبه اذا اخبـره احدهم به. وقد يـتمـادى البـعض منا
ويـرى ان ما يراه النـاس عيبا هو االمـر االصح أو انه الصواب. واحلديث عن
البـخالء يأخذنا الى كتاب اجلاحظ الذي تنـاولهم بالطرائف اخلالدة الى يومنا
هذا. والـبـخل ليس صـفـة سيـئـة في  ولكـنه يـؤثر سـلـبا فـي االخرين. فـالـفقـير
ـلك ما يـبـ كرمه حـتى وان أراد ذلك. اما الـبخـيل اليلـتـفت اليه احـد النه ال
الغـني الـبخـيل فـهو الـذي يتـحـدث عنه االقـربون واجملـتـمع. وما يـعـنيـني هو ان
هذا الـبـخيل اليـرى نفـسه بـخيال. وقـد يـتمـادى ويـعتـقد ان تـقـتيـره هو االصح
كن الدفاع عن سلوكه وان غـيره هو غير السوي أو ان تصرفاته بال وعي و
وتقـدير البراه على انه انسان طبيـعي وانه ال شأن له بالبخل. وتنطبق صفة
أصحـاب العيوب الذين اليـرون عيوبهم على جمـيع من لديه عيوب  وحتى على
همل في دراسـته اليعـترف بتـقصيـره ويبرر ـدارس حيث ان الطـالب ا طلـبة ا
ذلك بأن وضـعه هو االمـر الطـبيعي امـا اجملتـهدون فـهم اليفهـمون وهم لـيسوا
ـهـذار يـعـتـقد انه اسويـاء. النـهم يـقـضـون وقـتـا طويـال في الدراسـة والـرجل ا
طبـيـعي جـدا وان الصـمت امـر غـير مـسـتحب وتـشـتـهر الـنـسـاء بظـاهـرة نقل
الـكالم. فـمن لـديـهـا هـذه اخلـصــلـة حـتى وان خـسـرت صـداقـات األقـارب من
الـنسـاء فال تـشعـر بـأسف على ذلك. وال اعـرف هل الـكذب من الـعـيوب أم انه
اكـبــر من ذلك? فـقـد تـهــاون الـنـاس مع الـكــذب حـتى صـار الـبـعـض يـسـتـمـتع
ن يثـيرون الضـحك النه يبالغ بحـديث رجل اشتـهر بالـكذب البـريء واصبح 
في كـذبه. واعـرف رجال تتـسـابق عـلـيه اجملـالس والـدعـوات ويخـتـار مـا يـشاء
بتـكر حيث يـتابع االخبـار متابـعة جيـدة ليقوم تـقن وا منـها ليـسمعـهم كذبه ا
بــتـركــيب فـيــلم جـديــد وهـو شــخص اليــعـتــرف بـأنه كــاذب أو بـأن عــيـبه ذلك.
فأصـبحت حياتنا عبارة عن مجموعة من التـجارب هناك الفاشلة منها وهناك
النـاجحـة. وهناك الـتي تزيـدنا معـرفة بـاحلياة او لـنقل انـها تـعلمـنا كـيف نتقن
ـسـتقـبل. ونـظـرا الى كـبـر احليـاة وكـثـرة نـاسهـا وتـاريـخـها االختـيـارات في ا
ـنطـقي ان نلم بـكل شيء عن طريق ونظـرا الى صـغر عـمرنـا فيـها فـليس من ا
ــعـرفـة في احلـيـاة من خالل ـكـنـنــا ان نـلم بـأكـبـر قـدر من ا الـتــجـربـة ولـكن 
جتـارب االخــرين الـتي تـصـل الـيـنـا عن طــريق مـؤلـفــاتـهم أو بـواسـطــة الـلـقـاء
واحلوار مـعهم.  ونعرف ان اول درس للتجربة هو الـتعلم. وح تكون التجربة
ارسـها نـحن لنـتعـلم. فحـ يحـذرك والدك مبـتغـانا فـلـيس من الضـروري ان 
من سـلوك مـشـ الترى ابـعاده انت فـيـجب علـيك ان تـأخذ به وكـأنك مـارسته
ا يـكون والـدك قد مـر بهـذه التـجربـة وقد يـكون أيـضا سـمعـها وعايـشته فـر
ن مـر بها واوصلها اليك دون عناء التـجربة حيث ان التعلم من جتربتك أو
جتربـة االخـرين يـجـنـبك الـتـعب. واالمـثـلـة الـعـربـية فـي كل قـطر عـربي وكـذلك
الشـعر العربي اعطتـا لتجربة أهميـتها فمن األمثلـة العربية "من جرب اجملرب
كــان عـلـقه مـخـربـا" وهـنـا قـد جتـد من يــغـنـيك عن جتـربـة االخـرين ان كـان من
جربـهم قـبـلك أخـا ثـقـة حـتى التصـل الى اليـوم الـذي تـقـول فـيه: لـقد قـيل لي
ولكـني لم اصـدق. ولـبـسـمارك قـول اثـيـر: "احلـمـقى وحدهم يـحـتـقـرون جتارب

غيرهم".
 وكــذلك قــول "احــذر االنــســان الــذي اليـتــعــلم مـن جتــاربه" حــيث يــلــدغ هـذا
ـؤمن من ـثل الـعـربي: "اليـلدغ ا االنـسـان من اجلحـر ذاته ولـيس كـمـا يـقـول ا
". لـنـجـعل جتـاربـنـا اذن مـفـاتـيح الـنـجـاح لنـا في جـحر مـرتـ
ـسـتـقـبل ولـنـجـعل جتـارب االخـرين درسـا لـنـا عـمال ا
ـثل "أجلـاهل يـتــعـلم من كـيـسه والــعـاقل يـتـعـلم من بـا
كـيس غيـره". والنـدري الى متى سـيكـون احلال واظن
الـقادم اسوء بسـبب عدم االستـقرار وقلة الـثقافـة لقلة

القراءة.
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تعـلن شـركة الـفاو الـهـندسـيـة العـامـة احدى تـشكـيالت وزارة االعـمار واالسـكـان والبـلـديات واالشـغال الـعـامة عن اعالن
ـتـكـون من االبنـيـة (اجلامع ـرقـمة (٨/ ٢٠١٩) واخلـاصـة بـتنـفـيذ هـيـاكل االبنـيـة اخلـدميـة لـلقـطـاع الرابع ا ـنـاقـصة ا ا
تـوسـطة الـسـياج ـدرسـة ا ـدرسـة االبتـدائـيـة السـيـاج اخلارجي لـلـمـدرسة االبـتـدائيـة ا الـسـياج اخلـارجي لـلـجامع ا
ناقصـة والشروط اخلاصة ـشروع مجمع اخلالص الـسكني وللحـصول على مستـندات ا توسطة)  اخلارجي للمدرسـة ا
بها مراجعة مقر الشركة (شعبة العقود) الكائن في منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠)
ـصنـف من ـقاولـ ذوي االختـصاص وا مـائتـان وخمـسون الف ديـنار غـير قـابل لـلرد وعـلى الراغـب من الـشـركات وا
ـفعـول- نـسـخـة اصلـيـة) عـنـد شراء ـقاولـ (سـاريـة ا الـدرجة (خـامـسـة/ انـشائـي) تقـد هـويـة تـصنـيف الـشـركـات وا
فوض للـمكتب او الشركة التي تـروم شراء العطاء مع مراعاة ايداع دير ا ناقـصة وجلب كتاب تخويل مـوقع من قبل ا ا
نـاقصة ومـوعد غلـقهـا واسم صاحب الـعطاء (الـشركة او عـطاءاتـهم داخل ظرف مغـلق ومخـتوم يكـتب علـيه اسم ورقم ا
طـلوبة ويـتضمن سـتمسـكات ا ـكتب) ويحـتوي بداخـله على ثالث ظروف مـنفصـلة ومخـتومة ويـتضمن االول جـميع ا ا
الـظرف الثاني العرض الـفني ويتضمن الـظرف الثالث على العـرض التجاري مع صك مصـدق (بقيمة التـأمينات االولية)
بلغ (٥٫٥١٥٫٨٦٠) خمسة مالي وخمسمائة وخمسـة عشر الف وثمنمائة وستون دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ
ـستفيدة اثلـة مؤيدة من اجلهات ا دة (ثالثة اشهر) من تـاريخ الغلق ووصل الشـراء مع تقد ما يثـبت تنفيـذ اعمال 
مع تـقد احلسـابات اخلتـاميـة مصادق عـليهـا من قبل مـحاسب قانـوني الخر سنـت ويـودع في صندوق الـعطاءات في
مـقر الـشـركة الـكـائن في الـتـاجي علـمـاً ان الـشركـة غـيـر ملـزمـة بـقبـول اوطـأ الـعطـاءات واهـمال الـعـطـاء غيـر مـسـتوفي
ناقصة في ناقـص ويتم اعتماد الوكالـة اخلاصة با طـلوبة وعدم قبول الوكاالت الـعامة الصادرة من ا للـمستمسكات ا
وافق  7/5/2019الساعة حالة وجود عذر مشروع مصدق اصولياً وسـيكون اخر موعد لتقد العطاءات يوم (الثالثاء) ا
الثانية عشـر ظهراً وفي حالة مصادفة يوم الغلق عـطلة رسمية يكون الغلق في اليـوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه
كن االطالع على موقع الشركة االلكتروني على االنترنت وحسب ما مدرج في ادناه علما ناقصة اجور نشر االعالن و ا
ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون (٥٥١٫٥٨٦٫٠٠٠) خمسمائة وواحد وخمسون مليون وخمسمائة وستة

وثمانون الف دينار عراقي ال غير.
مع التقدير
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عـمـوري) بدال من ـواطن (ماجـد عـباس خـضـر) طلـبـا لـتسـجـيل لقـبه وجـعـله (ا قـدم ا
ـديـريـة خالل خـمـسـة عـشـر يومـا من (اجلـنـابي) فـمن لـديه اعـتـراض مـراجـعـة هـذه ا
ادة (22) ديرية بـطلبه استنادا الى احكام ا تاريخ النشر وبعكـسه سوف تنظر هذه ا
ـعدل عـلى ان يكـون الـنشـر بأسم من قـانون الـبـطاقـة الـوطنـية رقم (3) لسـنة 2016 ا

مدير عام اجلنسية احملترم. مع التقدير.

وزارة الداخلية
مديرية العامة للسفر واجلنسية 

ـدنـيـة فـي محـافـظـة بـابل مـديـريـة شـؤون االحوال ا

                                          اللواء 
                                هيثم فاضل الغرباوي

                          مدير اجلنسية العام/ وكالة
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{ الــقـدس) ,أ ف ب) - بــدأ الـرئــيس اإلسـرائــيـلي
رؤوفن ريـفل امس االثن سلـسلة لقاءات االثن
ان ـثلي االحزاب السياسية التي دخلت البر مع 
ـوجب نـتيـجة االنـتخـابات الـتشـريعـية االسـبوع
ـاضي الختيار الشخـصية التي سيكـلفها تشكيل ا
رجـح أن يخـتـار ريفـل احلـكـومة اجلـديـدة.ومن ا
ـنتـهية واليـته بنـيام نـتانـياهو رئـيس الوزراء ا
ــقــاعـد في ــعـظم ا بــعـدمــا فــاز حـزبـه الـلــيـكــود 
االنــتـخـابــات الـتي جـرت في 9 نــيـسـان/ابـريل مـا
يـجـعـله الشـخـصيـة األوفـر حـظا لـتـشـكيل حـكـومة

ائتالفية.
وكــان حـزب الــلـيـكــود الـذي فـاز ب  36مــقـعـدا في
االنـــتــخـــابـــات أول من الـــتــقى ريـــفـــلــ صـــبــاح
ـشـاورات الـتي تـبث بـشـكل مـبـاشـر من .وا االثـنـ
مـقـر ريـفـلـ سـتـتـواصل عـلـى مـدى يـومـ يـقوم
ـثلـو كل حزب بـابالغ الرئـيس بخـيارهم خاللـها 
حـــول الـــشــخـــصـــيـــة الــتـي ســتـــتـــولى تـــشــكـــيل
ـهــمـة الى عــضـو احلــكـومــة.وســيـوكل الــرئـيـس ا

ـان الــذي يـنـال تــأيـيـد 61 نــائـبــا عـلى األقل الــبـر
ؤلف من 120 ـان ا يـشـكـلون غـالـبيـة مـقـاعد الـبـر
ـثلـو حزب ـفاجىء أن يـكون  عـضـوا.وليس من ا
الـلــيـكـود اخـتـاروا نــتـانـيـاهـو لــتـشـكـيل االئـتالف

احلكومي اجلديد.
ـنتهـية واليته يـاريف ليف وقـال وزير السـياحة ا
لـلـرئـيـس االسـرائـيـلي "بـالـطـبع نـرغب في تـكـلـيف
بـنـيامـ نتـانيـاهو رئـيس حـزب اللـيكـود ورئيس
قبلـة وهو الشخص الـوزراء بتشـكيل احلكومـة ا
الــذي يـحــظى بـثــقـتــنـا الــكـامــلـة وبــأوسع تــأيـيـد

شعبي".
ـركـزيـة لالنـتـخـابـات الـنتـائج وسـتـعـلن الـلـجـنـة ا
الـنهـائـية االربـعاء وأعـلن الرئـيس االسرائـيلي انه
سـيستـدعي الشخص الـذي يختاره لـتكلـيفه تشكل

احلكومة في نفس اليوم.
وسـيـكون أمـام النـائب الـذي سيـتم اخـتيـاره مهـلة
28 يوما لتشكيل احلكومة. وباالمكان تمديد هذه

الفترة 14 يوما.


