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بغداد ـ الصباح الجديد: 
األميركي��ة  اإلدارة  أعلن��ت 
أمس أن الرئيس دونالد ترامب 
س��يلقي ف��ي الري��اض األحد 
بأنه  املقب��ل خطاب��ا وص��ف 
ومباشرا"،  "ملهما  س��يكون 
مبينة أن هدف اخلطاب توحيد 

العالم اإلسالمي. 
إن  "س��ي  ش��بكة  ونقل��ت 
األم��ن  مستش��ار  ع��ن  إن" 
القوم��ي األميرك��ي، هرب��رت 
رميون��د ماكماس��تر أن ترامب 
سيتحدث أمام قادة أكثر من 
50 دولة مس��لمة خالل زيارته 

املرتقبة إلى السعودية.
وأوضح ماكماستر أن الرئيس 
األميركي سيركز في خطابه 

ملواجه��ة  "احلاج��ة  عل��ى 
األيدولوجي��ا املتطرف��ة وآمال 
الرئيس بانتشار رؤية سلمية 
أنحاء  لإلس��الم ف��ي جمي��ع 

العالم".
وأض�اف املس���ؤول األميركي 
ف��ي ه��ذا الس��ياق قائ��ال، إن 
"اخلط��اب يهدف إل��ى توحيد 
األوس��ع  اإلس��المي  العال��م 
املش��تركني  األع��داء  ض��د 
وإلظه��ار  احلض��ارات،  ل��كل 
أميركا جتاه ش��ركائها  التزام 
"يه�دف  وه���و  املس��لمني"، 
م��ع  الرؤي���ة  توحي��د  إل���ى 
الش��ركاء املس��لمني حملارب��ة 

اإلرهاب".
تتمة ص3 ترامب مع محمد بن  سلمان

لتوحيد العالم اإلسالمي ضد األعداء

اإلدارة األميركية تكشف عن خطاب
"ملهم" لترامب لدى زيارته للسعودية

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
أكد التحالف الكردستاني، أمس 
االربعاء، أن زيارة الوفد الكردي إلى 
بغداد متوقف��ة على اقناع كتلة 
التغيي��ر باملش��اركة، الفت��اً إلى 
حرص��ه على ضّم جمي��ع ممثلي 
االحزاب الرئيسة في االقليم إلى 

املفاوضات املرتقبة.
يأت��ي ذلك في وقت دعا التحالف 
إلى  الكردية  االط��راف  الوطن��ي 

تأجيل موضوع استفتاء انفصال 
االقلي��م ع��ن الع��راق، مبين��اً أن 
الظ��روف الداخلي��ة واخلارجية ال 
دولة جديدة  باستحداث  تسمح 

في املنطقة.
وقال��ت النائب��ة ع��ن التحال��ف 
الكردس��تاني أش��واق اجلاف في 
حديث مع "الصب��اح اجلديد"، إن 
"وف��داً كردياً س��وف ي��زور بغداد 
ملناقش��ة امللفات العالقة  قريباً 

بني حكومتي االقليم واملركز".
احل��زب  اجل��اف، عض��و  وتابع��ت 
أن  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
"الزي��ارة تأت��ي مبنزلة ال��رد على 
جول��ة التحالف الوطني االخيرة 
أن  مردف��ة  كردس��تان"،  ف��ي 
"الطرف��ني اتفقه��ا حينها على 
تب��ادل الزي��ارات لف��رق تفاوضية 

حكومية وكذلك سياسية".
الوف��د  "مج��يء  أن  وأوضح��ت 

اتف��اق  بانتظ��ار  بغ��داد  إل��ى 
االطراف الكردي��ة جميعها على 
املشاركة، فقد كان هناك حرص 
من حكوم��ة االقليم على متثيل 

حركة التغيير".
واش��ارت اجل��اف إل��ى أن "الزيارة 
كان من املفت��رض أن حتصل منذ 
مدة لكن تأجلت بسبب اعتراض 

قيادات حركة التغيير عليها".
تتمة ص3

التحالف الوطني ينصح بتأجيل استفتاء االنفصال بسبب "الظروف الداخلية والخارجية"

الكردستاني: اعتراضات "التغيير" تعّطل زيارة وفد اإلقليم إلى بغداد

عالوي يطرح رؤية لمستقبل 
الواقع السياسي في العراق

اشتباك دموي مع "حرس 
أردوغان" في واشنطن

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفكري��ة  النش��اطات  ضم��ن 
التق��دم  ملعه��د  والسياس��ية 
للسياس��ات االمنائي��ة ، يطرح نائب 
رئيس اجلمهورية الدكتور اياد عالوي 
، رؤي��ة معمق��ة ملس��تقبل الواق��ع 
السياس��ي ف��ي الع��راق ، من خالل 
ندوة ينظمها املعهد تتناول حيثيات 
احل��راك السياس��ي التي تش��هدها 
ومب��ادرات  العراقي��ة،  الس��احة 
التس��وية واملصاحلة اجملتمعية التي 
طرحتها اوساط سياسية متعددة، 
اس��تعدادا ملواجه��ة مرحلة ما بعد 
"داع��ش" والتفاع��ل معه��ا مبوجب 
املتغيرات الت��ي تتطلب اعادة النظر 

في العديد من املواقف واالرادات .
سيقدم للمحاضرة النائب املستقل 

الدكتور مهدي احلافظ ، رئيس املعهد 
ويشارك فيها جمع من السياسيني 

واالكادمييني واالعالميني.
تعقد الندوة يوم السبت املقبل في 
مق��ر املعهد ف��ي اجلادرية الس��اعة 

احلادية عشر صباحاً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بج��روح،  أش��خاص   9 أصي��ب 
واعتقل اثنان آخران، خالل ش��جار 
اندل��ع أم��ام مقر إقامة الس��فير 
التركي ف��ي واش��نطن، بالتزامن 
م��ع زي��ارة الرئيس الترك��ي، رجب 
طيب أردوغ��ان، لعاصمة الواليات 

املتحدة األميركية.
قام  "الغارديان"،  ووفقا لصحيفة 
ح��رس الرئيس الترك��ي بالتعامل 
م��ع املتظاهري��ن، م��ا أس��فر عن 

سقوط جرحى.
وقال املتحدث باسم هيئة اإلطفاء 
بواش��نطن، دوغ بوكانان، إن اثنني 
من املصاب��ني يعانيان م��ن جروح 
خطي��رة، ونق��ال إلى مستش��فى 

بسيارة إسعاف.

وأوضح أن��ه مت اس��تدعاء عناصر 
الطوارئ إلى مقر إقامة الس��فير 
الترك��ي ف��ي الس��اعة الرابع��ة 

والنصف مساء الثالثاء.
بينما قال املتحدث باسم شرطة 
العاصمة، دس��تني ستيرنبيك، إن 
الش��جار اندل��ع ب��ني مجموعتني 
حتمل إحداهما عل��م حزب االحتاد 

الدميقراطي الكردي.
االثن��ني، متهم  املعتقل��ني  وب��ني 

باالعتداء على ضابط شرطة.
واندلع الش��جار في ي��وم اجتماع 
الرئي��س التركي نفس��ه بنظيره 
ف��ي  ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي 
البي��ت األبيض، فيما رفضت وزارة 
اخلارجية األميركية التعليق على 

احلادث.

ملحق "       " 

بغداد- أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
حي��ي  حتري��ر  اس��تكمال  ع��ن   ،
االقتصاديني و17 مت��وز في اجلانب 
األمي��ن م��ن مدين��ة املوص��ل بعد 
قت��ل 30 عنصراً م��ن داعش خالل 
العملي��ات العس��كرية في هذه 

األحياء. 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول إن "قطعات 
الش��رطة االحتادي��ة املتقدمة من 
احملور الش��مالي سحقت دفاعات 
التنظي��م اإلرهابي"، مش��يرا الى 
إن "عناص��ر التنظي��م ب��ني قتيل 
وطريد وتس��تكمل حترير ما تبقى 

من حيي االقتصاديني و17متوز". 
وأضاف رس��ول ف��ي حديث خاص 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
نش��رت  االحتادي��ة  "الش��رطة  أن 
فوج��ا كامال م��ن القناصني على 
أسطح املباني إلس��ناد مالكاتها 
الهندس��ية املتخصص��ة بإزال��ة 
األلغ��ام والعب��وات الذكي��ة التي 
ف��ي محي��ط  الدواع��ش  زرعه��ا 
املن��ازل والطرق��ات وإنقاذ املدنيني 
العالقني وس��ط الفخ��اخ قبل ان 
املدينة  باجت��اه  تواص��ل تقدمه��ا 
القدمية الس��تعادة آخ��ر األهداف 

بجامع  املتمثل��ة  االس��تراتيجية 
ألنوري". 

وتابع أن "القوات قتلت العشرات 
م��ن اإلرهابي��ني أبرزهم املس��ؤول 
حفص��ة  أب��و  املكن��ى  األمن��ي 
عل��ي  أب��و  ومعاون��ه  التونس��ي 
األنصاري وتس��تولي على كميات 

كبيرة من األسلحة والذخيرة". 
من جانبه كشف القائد في جهاز 
مكافح��ة اإلره��اب الفريق الركن 
عب��د الوه��اب الس��اعدي , أمس 
األربعاء , عن تدمير جميع دفاعات 
داعش اإلجرامية في أمين املوصل, 
مؤك��داً أن ، ق��وات اجلهاز تقدمت 
ف��ي منطق��ة النج��ار والتي تعد 
املعقل األخي��ر في احمل��ور الغربي 

للمدينة. 
لصحيف��ة  الس��اعدي  وق��ال 
ق��وات   " إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
جه��از مكافحة اإلره��اب متكنت 
م��ن تدمير جمي��ع دفاعات داعش 
التكفيري��ة ف��ي الس��احل األمين 
ملدين��ة املوصل ، مش��يرا إلى أن " 
ق��وات اجله��از متكنت م��ن تدمير 
ثمان��ي عج��الت وقتل م��ن فيها 
فض��ال عن التق��دم الس��ريع في 
منطقة النجار والتي تعد املعقل 

األخير في احملور الغربي . 
تتمة ص3

تحرير حيي "االقتصاديين" و"17 تموز" في أيمن الموصل
مع التقدم صوب منطقة النجار آخر معاقل المحور الغربي للمدينة

القوات املشتركة في األحياء األخيرة من الساحل األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
عناص��ر تنظي��م "داع��ش" إل��ى 
االستسالم، ووعدهم بأن يحصلوا 
عل��ى "محاكم��ة عادل��ة"، فيما 
أش��ار إلى كش��ف خاليا خطف 
ترتب��ط ب�"فصائ��ل  ف��ي بغ��داد 

مسلحة".
مؤمت��ره  خ��الل  العب��ادي  وق��ال 
الصحف��ي األس��بوعي وتابعت��ه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "القت��ال 
ف��ي املوصل يجب أن يس��ير على 
مبينا  وفق س��رعة محس��وبة"، 
أن "قدراتنا االس��تخبارية تطورت 
ونحن نس��بق الع��دو اآلن وأصبح 

مكشوفا لنا".
وأض��اف العب��ادي "نع��د عناصر 
داعش مبحاكمة عادلة وندعوهم 
إل��ى االستس��الم"، الفت��ا إلى أن 
"اخلالف��ات السياس��ية تس��اعد 
العدو بعملياته اإلرهابية من خالل 

إشاعة البلبلة واملشكالت".
وكانت قيادة العمليات املشتركة 
ام��س  م��ن  االول  ي��وم  أعلن��ت، 
الثالثاء، عن مقت��ل 16 ألفا و467 
إرهابياً منذ انطالق عمليات حترير 
مدينة املوصل، فيما أش��ارت إلى 
حترير %89.5 من مناطق الساحل 

األمين في املدينة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكي��م امس األربع��اء محافظة 
كوردس��تان  وإقلي��م  كرك��وك 
الى اخلض��وع لس��لطة احلكومة 
االحتادي��ة ف��ي العاصم��ة بغ��داد 
وقبول رعايتها، محذرا مما اس��ماه 
آف��ات النص��ر على داع��ش ومنها 
بالغلبة بعض  والش��عور  "الغرور 

اجلهات على بعض".
وق��ال احلكيم ف��ي كلمة له خالل 
مؤمت��ر للتركمان عقد ف��ي بغداد 
وتابعته��ا "الصب��اح اجلدي��د"، ان 
ش��ؤون العراقيني يجب ان تبحث 
نبح��ث  هن��ا  بغ��داد  ارض  عل��ى 
مس��تقبلنا وشراكتنا وهواجسنا 
الى  التح��دي  ونح��ول  وهمومن��ا 
فرص��ة واحملنة ال��ى منحة ننطلق 

الى رحاب املستقبل جميعنا".
وأض��اف ان��ه "في اللحظ��ة التي 
نخرج بها منتصرين على اإلرهاب 
علين��ا ان منتل��ك مش��روعا واحدا 
الوطني��ة  بالتس��وية  املتمث��ل 
يجب  الوطني  وهم��وم  والتعايش 
ان تناقش الي��وم ما دمنا متحدين 
ض��د داع��ش"، مح��ذراً بالقول ان 
"للنصر آفات منها الغرور، وان يرى 
بعضنا الغلبة على البعض االخر 
إضافة ال��ى الكثير من الهواجس 
والس��لبيات التي يحملها النصر 

يجب ان نتجاوزها قبل حتقيقه".
ورأى احلكي��م انه "يج��ب ان تكون 
راعي��ة جلميع  احلكوم��ة االحتادية 
الع��راق وعل��ى كرك��وك وإقلي��م 
كردس��تان ان يرعيا هذه احلقيقة 
وكذلك مناطق الوسط واجلنوب".

العبادي يؤكد كشف خاليا خطف في 
بغداد ترتبط بـ"فصائل مسلحة"

الحكيم يدعو كركوك وكردستان 
الى "الخضوع" لـ"رعاية" بغداد

تحرير مئذنة جامع المفتي ومحطة 
الكهرباء بحي 17 تموز في الموصل

داعشي سعودي يغتصب أم إيزيدية 
مختطفة وطفلتها البالغة 11 عامًا 23

مستقبل األحزاب السياسية في 
العالم وواقع التعددية الحزبية

التعددية الحزبية في العراق.. الواقع والممارسة

مستقبل األحزاب السياسية في العالم
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بهدف التباحث مع القوى واالحزاب 
السياسية في الس��بل الكفيلة 
باع��ادة تفعي��ل برملان كردس��تان 
وتطوير النظ��م الدميقراطية، يزور 
وف��د من البرمل��ان االوروب��ي اقليم 
كردس��تان، في مسعى منه إلزالة 
املعوق��ات القائم��ة ام��ام تفعيل 
العملي��ة الدميقراطي��ة ووضعها 

في مسارها الصحيح.
اعضاء في برملان كردس��تان اكدوا 
ان الوفد بع��د اجتماعه مع اغلب 
الق��وى واالحزاب السياس��ية في 
االقلي��م زار مبن��ى برمل��ان االقليم 
للقاء الكتل والتباحث في السبل 
الكفيل��ة، بازال��ة العقب��ات امام 

اعادة تفعيل البرملان.
واضاف عضو برملان كردس��تان عن 
االحتاد االس��امي ش��يركو جودت 
ف��ي تصري��ح للصب��اح اجلديد، ان 
الوف��د قرر عق��د اجتماعات أخرى 
مع اعض��اء برملان االقلي��م، داخل 
االقليم وخارجه، مبيناً ان منطلق 
إلع��ادة  كان  معه��م  مباحثاتن��ا 
البرمل��ان كبداي��ة العادة  تفعي��ل 

تطبيع االوضاع في االقليم.
واضاف ج��ودت ان الوف��د عبر عن 
كامل تأييده العادة تفعيل البرملان 
والعملية الدميقراطية في االقليم 
الوف��د  اجتماع��ات  ان  مضيف��اً 
رأي جميع  ستستمر الس��تطاع 

االطراف واالحزاب السياسية.
بدوره قال الوفد انهم تباحثوا مع 
جميع االطراف السياس��ية وهم 
يدركون ان اهم عقبة تواجه الدول 
في الشرق االوسط هي محدودية 
معلن��ن  الدميقراطي��ة  النظ��م 
الدميقراطية  للعملي��ة  دعمه��م 
ف��ي االقلي��م والعمل م��ع جميع 
االط��راف واملؤسس��ات لوضعه��ا 

على مسارها الصحيح.
وكان وف��د البرمل��ان االوروب��ي ق��د 
وصل الس��بت املنصرم الى اقليم 
كردس��تان ، واجتم��ع مع رؤس��اء 
واالحت��اد  التغيي��ر  حرك��ة  كت��ل 

واجلماعة االس��امين ف��ي مبنى 
برمل��ان كردس��تان، بع��د ان ختموا 
جولة مباحثات م��ع جميع القوى 

السياسية.
وف��ي حن ذكرت مص��ادر مطلعة 
لاحت��اد  السياس��ي  املكت��ب  ان 
ناقش خال  الكردستاني  الوطني 
االربع��اء  ام��س  عق��ده  اجتم��اع 
ف��ي الس��ليمانية، اه��م اآللي��ات 
واالحتماالت املتاحة على الساحة 
ورؤية بقية االطراف الكردستانية 
ح��ول الس��بل الكفيل��ة باع��ادة 
تفعي��ل البرملان، ق��ال رئيس كتلة 
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
في برملان االقليم اوميد خوش��ناو، 
السياسية  االوضاع  ان مناقش��ة 
في االقليم ومسألة اعادة تفعيل 
برملان كردس��تان غير متاح امام أي 
دول��ة او برملان اجنب��ي للتدخل به 

ومناقشته.  
واضاف خوشناو في تصريح ان وفد 

البرملان الس��ويدي الذي زار اقليم 
كردس��تان واجتم��ع م��ع الكت��ل 
البرملانية، مش��يراً الى ان السبب 
الرئيس وراء الزي��ارة لم يكن اعادة 
تفعي��ل البرملان، وان زي��ارة العديد 
من وف��ود البرملانات االجنبية التي 
زارت االقليم لي��س متصا باعادة 

تفعيل البرملان.   
بدورها اعربت مسؤولة في حركة 
التغيير عن استغرابها من سعي 
احلزب الدميقراطي بزعامة مسعود 
بارزاني العادة تفعيل البرملان، الذي 
منع بقرار من مكتبه السياس��ي 
رئيسه يوس��ف محمد من دخول 
محافظ��ة اربيل لترؤس جلس��ات 

البرملان.
وقال��ت عض��و البرمل��ان الس��ابق 
التغيي��ر  حرك��ة  ف��ي  القيادي��ة 
بيمان عز الدي��ن لوكالة روج نيوز، 
ان مح��اوالت تفعي��ل البرملان من 
جانب احلزب��ن الدميقراطي واالحتاد 

محاول��ة  اال  ه��ي  م��ا  الوطن��ي 
اخلاص��ة،  قوانينه��ا  لش��رعنة 
كاش��فة ع��ن رغب��ة احلزب��ن في 

التحكم بالبرملان.
واتهمت عزالدين احلزب الدميقراطي 
ب�محاول��ة فرض وضع سياس��ي 
غير مستقر في اقليم كردستان، 
وه��و ام��ر مرف��وض ومس��تهجن 
ينبغ��ي التصدي ل��ه ورفضه من 
قبل الق��وى السياس��ية واجملتمع 

الدولي حسب قولها.
يذك��ر ان برمل��ان اقليم كردس��تان 
معطل منذ 12 تشرين االول 2015، 
عل��ى خلفي��ة س��عيه لتحقي��ق 
االجم��اع املطل��وب لتعديل قانون 
رئاس��ة االقليم بع��د انتهاء املدة 
االقليم  رئي��س  لوالية  الش��رعية 
مس��عود بارزان��ي وهو م��ا رفضه 
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني، 
وق��ام عل��ى اثر ذل��ك مبن��ع رئيس 
البرملان من مزاوله مهامه والدخول 

ال��ى مدينة اربيل، كم��ا قام بطرد 
وزراء حركة التغيير االربعة بعد ان 

الغى اتفاقه السياسي معها.
م��ن جهت��ه ح��ذر عض��و اجمللس 
السياس��ي لاحتاد االسامي عمر 
محم��د م��ن مغبة اع��ادة تفعيل 
البرملان باالكثري��ة، واقصاء حركة 
التغيير واالحزاب االخرى املعارضة، 
مبين��اً ان ذل��ك االجراء س��يفتح 
الب��اب ام��ام مش��كات اكبر في 

اقليم كردستان.
الرئيس��ن  ودع��ا محم��د احلزبن 
الى  الوطني  واالحت��اد  الدميقراطي 
احت��رام ارادة وقرار الش��عب الذي 
اخت��ار ممثليه في برملان كردس��تان 
ان البرمل��ان  ع��ام 2013، مضيف��اً 
لي��س ملكا الي جه��ة حزبية وامنا 

هو ملك للشعب.
وكانت مص��ادر مطلعة قد بينت 
في تصريح��ات للصباح اجلديد ان 
االحتاد الوطني الكردس��تاني قدم 

ثاث��ة مقترح��ات إلع��ادة تفعيل 
البرمل��ان الى حركة التغيير، وهي : 
اوال ان تتخلى التغيير عن رئاس��ة 
البرملان وحتص��ل على منصب آخر 
في حكوم��ة االقلي��م، والثاني ان 
ترش��ح التغيير ش��خصاً آخر غير 
يوس��ف محمد لرئاس��ة البرملان، 
اما املقترح الثالث فتضمن ان يتم 
تفعي��ل البرملان على ان يترأس��ه 
اكبر االعضاء س��ناً وان مينح ذلك 

ايضاً الى حركة التغيير. 
ه��ذا وذك��رت مواق��ع خبري��ة عن 
مس��عى لدى احل��زب الدميقراطي 
واالحتاد االسامي  الوطني  واالحتاد 
الى عقد جلسة لبرملان كردستان 
قريباً من دون رئاسته احلالية على 
ان يترأس اجللس��ة اكب��ر االعضاء 
بتكلي��ف  ب��دوره  ليق��وم  س��ناً 
العلي��ا لانتخابات في  املفوضية 
االقلي��م الج��راء االس��تفتاء ف��ي 

االقليم.

وفد من البرلمان األوروبي يناقش مع
القوى السياسية تفعيل برلمان كردستان

رفضه الديمقراطي وأكد أنه ال يحق ألي دولة التدخل في شؤون اإلقليم الداخلية
طارق حرب

في سلس��لة بغداديات وفي باب مهن بغدادية كان لنا 
كلمات عن املطابع املوجودة في بغداد في نهاية العقد 
الثان��ي من القرن العش��رين حيث ياح��ظ زيادة كبيرة 
في عدد املطابع في بغداد عن االزمنة َالسابقة بسبب 
استيراد الكثير منها ورخص اثمانها والتوجه  الثقافي 
واذا كان البعض يرجع اول مطبعة الى زمن والي  بغداد 
داوود باش��ا ١٨١٦ م حيث استورد مطبعة لبغداد لكن 
لم تصل بس��بب حرقها في البصرة والثابت هو وصول 
اول مطبع��ة لبغداد زمن الوالي مدحت باش��ا ١٨٦٩ م 
حيث تولت هذه املطبع��ة باللغة التركية طبع جريدة 
)زوراء( باالس��م العثماني وليس الزوراء باالسم العربي 
ومطبوعات )از دارة ايال��ة( بغداد التي حتولت فيما بعد 
ال��ى العربية وياحظ ان عدد املطابع في بغداد لوحدها 
س��نة ١٩٣٠ يفوق عدد املطابع في جميع انحاء العراق 
حيث كانت هنالك ٢٧ مطبعة فٌي بغداد  وس��بعة في 
املوصل وس��تة في النجف وثاثة في البصرة ومطبعة 
واح��دة في كل من كرك��وك  واحللة وكرب��اء والعمارة 

والسليمانية واربيل وراوندوز
ام��ا مطاب��ع بغ��داد فهي مطبع��ة االس��تقال لعبد 
الغفور البدري وايش��اع لصاحبها اليش��اع ش��وحيط 
واالمة ليوس��ف هرم��ز واالمن ملهدي االم��ن واالهالي 
لعبد الق��ادر اس��ماعيل واالهلن لفرج خل��ف وبغداد 
لعبد الرحمن البناء واجلزيرة لنادي املثنى وبيخور لشوع 
بيخورً واجلمعية اخليرية االس��رائيلية واحلديثة لسليم 
حس��ون ودنك��ور احلديثة للياه��و عزرا دنكور وارش��يد 
حملمد س��عيد وش��ركائه واس��ريان للخوري عبد االحد 
ومطبعة الس��كك احلديدية للقطر ومطبعة الشعب 
جلب��ران ملك��وٌن والع��راق ل��رزوق غنام صاح��ب جريدة 
العراق جورنال ووال��د ملك اول طالبة في كلية احلقوق 
وانتقل��ت للكلية الطبية ووال��د نزهت التي ذهبت في 
اول بعث��ة للدراس��ة ف��ي لبنان س��نة ١٩٣٢ ومطبعة 
العربية لس��عيد جبوري والعهد لتوفيق الس��معاني 
والفرات لرش��يد الصف��ار واملعارف لعب��د الكرمي احلاج 
قدوري والفنية مليناس اناتاس��يان والنجاح لعزيز دباس 

والوطنية لصيون عيزر
علم��ا ان هنالك مطابع اخرى في بغداد واقتصرنا على 
املطابع املنش��ورة في  دليل اململكة العراقية الرسمي 

لسنة ١٩٣٦ .

مطابع بغداد في 
عشرينات القرن 

العشرين

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كان الهرب من املناطق املتضررة من 
النزاع خال أشهر الشتاء أمراً صعب 
التعامل معه للغاي��ة. أما اآلن، تعد 
حرارة الصيف ه��ي مبنزلة حتد جديد 
ملئات اآلالف من النازحن من املوصل. 
وبعد أن جنت هذه األس��ر من قبضة 
داعش، يستعدون اآلن ملواجهة العدو 
الثاني األكثر خطورة – وهي الشمس 
احلارق��ة ودرج��ات احل��رارة املرتفع��ة 
املصاحبة لها.                                                                                                                
 وبحس��ب م��ا قالته الس��يدة هالة 
جابر، مسؤولة االتصاالت في وكالة 
)املنظم��ة  للهج��رة  املتح��دة  األمم 
الدولية للهجرة( ف��ي موقع القيارة 
املنطقة  الواقعة جن��وب  للط��وارئ 
احملاصرة، مع اقتراب درجات احلرارة من 
٣٧ درج��ة مئوية في الوق��ت احلالي، 
فسوف ترتفع خال األشهر املقبلة.

ويس��تضيف موق��ع الط��وارئ ف��ي 
القي��ارة التاب��ع للمنظم��ة الدولية 
للهج��رة أكثر م��ن ٥٢  أل��ف عراقي 
نازح أو ٨٧٤٦ أس��رة. وقد أثرت درجات 
احل��رارة احلارقة بالفع��ل على صحة 
األف��راد الذين يعيش��ون ف��ي املوقع 

وعلى ظروفهم املعيشية.
وأبتداء من ش��هر حزي��ران فصاعدا، 
سترتفع درجات احلرارة في محافظة 
نين��وى العراقي��ة وفي بع��ض األيام 
قد تتجاوز ٥٠ درج��ة مئوية. فاخليام 
الباس��تيكية التي تدفئ الس��كان 
خال أشهر الش��تاء الباردة سيكون 
م��ن الصع��ب حتملها ف��ي الصيف، 
حي��ث درج��ات احل��رارة داخ��ل اخليام 

مرتفعة نحو  ١٠ درجات مئوية أكثر 
من خارجها.

ق��ال أبو عم��ر، وهو نازح ف��ي املوقع: 
»نح��ن ننام اآلن خ��ارج اخليمة حيث 
اجل��و منع��ش«. » فم��ن املس��تحيل 

حتمل احلرارة داخل اخليمة«.
م��ع وجود موق��ع القي��ارة املتكامل، 
يقوم فريق املنظمة الدولية للهجرة 
بالتأكد من أن جميع األس��ر النازحة 
الت��ي  األساس��ية  بامل��واد  م��زودة 
ستساعد على التخفيف من بعض 

مضايقات فصل الصيف.
ان مجموع��ات الش��تاء املتوف��رة  مت 
تعديلها لتناسب ايام الصيف احلارة 
وس��يتم توزيعها عل��ى ُقرابة ٧٧٩٠ 
أس��رة في كل من مخيم��ي القيارة 

وحاج علي اجملاورين.
الصغي��رة  الط��رود  وس��تتضمن 
اإلضافي��ة صناديق تبريد بس��عة ٤٠ 
لتر، وم��راوح قابلة للش��حن، والتي 
ف��ي تش��غيلها  أن تس��تمر  ميك��ن 
مل��دة أرب��ع س��اعات إضافي��ة عن��د 
واألغطي��ة  الكهرب��اء،  إنقط��اع 
الباس��تيكية لتحل محل السجاد 
الشتوي الس��ميك وأغطية السرير 

الصيفية.
وقد مت بالفعل توزيع ٥٤٠٠ مجموعة 
من اجملموعات الصيفية األخرى على 
عائ��ات النازحن من غ��رب املوصل، 
الذين وصلوا إلى مواقع الطوارئ منذ 

نهاية شهر آذار ٢٠١٧.
وتخ��دم املراك��ز الصحي��ة األولي��ة 
للمنظمة الدولي��ة للهجرة في كل 
م��ن القيارة واحلاج عل��ي، التي تضم 
٣٤ ألف ش��خص ُقرابة ١٨٠٠ مريض 
باألدوي��ة  تزويده��م  م��ع  أس��بوعيا 
الازمة. كما يسعى النازحون الذين 

يعان��ون من اجل��رب، ومعظمهم من 
اخمليمات اجمل��اورة، إل��ى احلصول على 
العاج في املرك��ز الطبي للمنظمة 
الدولي��ة للهج��رة ف��ي القي��ارة، مما 
دف��ع الرعاي��ة الصحي��ة األولية إلى 

تخصيص س��اعات الصباح  حصريا 
لهذه احلاالت.

فف��ي القي��ارة، ح��ل الس��كون غير 
املألوف ف��ي موقع الط��وارئ الفعال 
ع��ادة، خال ح��رارة النه��ار. فإن عدد 

األطف��ال الذي��ن يلعب��ون اآلن عل��ى 
ط��ول الطرقات ما بن اخليام والزحام 
والضجيج، الذي مت إنش��اؤه عادة من 
قب��ل حش��ود م��ن الرجال والنس��اء 
الذي��ن يقومون بأعماله��م اليومية، 

قد انخفض بنحو كبير.
وقد حل��ت األم��راض الصيفية مثل 
اإلسهال واجلفاف بدال من اإلنفلونزا 
ونزالت البرد في الش��تاء، مع زيادتها 
ب��ن األطف��ال، ف��كان عل��ى الفريق 
الطبي للمنظم��ة الدولية للهجرة 
أن يقوم��وا بطل��ب أدوي��ة مختلفة 

ملعاجلة هذه األمراض.
الدكت��ور أحمد الش��افعي  ويق��ول 
التاب��ع للمنظم��ة الدولية للهجرة: 
»ق��د يص��اب األطفال باجلف��اف في 
أثن��اء لعبه��م في اله��واء الطلق أو 
نس��يانهم لش��رب كمي��ة كافي��ة 
م��ن امل��اء«، وأض��اف، »فقد تس��هم 
املشكات املتعلقة بالصرف الصحي 
أيضا في إصابة األطفال باإلسهال«.

وع��اد ثائر البالغ م��ن العمر ٣٧ عاماً 
ال��ى القي��ارة مع ابن��ه الرضيع الذي 
يبلغ من العمر س��تة اش��هر فقط، 
حيث قضى يومن في املستش��فى 
التي تديرها منظمة أطباء با حدود. 
مت عاج الطفل من اجلفاف احلاد. ينام 
ثائ��ر وأوالده، كما يفع��ل العديد من 
النازحن اآلن خارج خيمتهم لتجنب 

احلرارة اخلانقة في داخلها.
فق��ال، »خ��ال النهار، تك��ون اخليام 
حارة جداً، وأما وجودنا كلنا معا داخل 
اخليم��ة في أثناء اللي��ل أمُر ال يطاق. 
لذلك، أنا وأطفالي األكبر س��ناً ننام 

خارج اخليمة للتخلص من احلرارة ».
كما أوضح ثائر، » خال النهار، نبقي 
االطف��ال داخ��ل اخليم��ة عل��ى قدر 
االم��كان وذل��ك ملنعهم م��ن اللعب 
فى الش��مس وإصابته��م باجلفاف«، 
»ولك��ن ال ميكن أيضا أن نبقيهم في 

الداخل لفترة طويلة جدا ».
األعم��ال  رواد  لبع��ض  فبالنس��بة 

النازح��ن في القيارة، ف��إن الطقس 
الس��ائد يعني ف��رص العمل اجليدة. 
حي��ث تق��وم األكش��اك الصغي��رة 
اخملتلفة بتحميل ش��احنة من ألواح 
اجللي��د إلى املوقع وتباع على ش��كل 
قطع لألطفال مثل مصاصة ثلجية 
أو كقطع أكبر لألسر الذين يسعون 
إل��ى تبري��د مي��اه الش��رب وتخزين 

األغذية في صناديق التبريد.
ولك��ن هذا ليس س��وى ح��ل جزئي 
ألح��دى املش��كات العدي��دة الت��ي 
يواجهها س��كان اخمليم في القيارة. 
فالعديد من النازحن داخليا يشكون 
من قل��ة الكهرباء واملياه لتش��غيل 

أنظمة التبريد.
يش��كل اس��تعمال مب��ردات الهواء 
إش��كالية حتى عند توفر الكهرباء. 
ألنه��ا تتطلب ما ب��ن ١٠٠ الى ١٦٠ 
لترا م��ن املياه يومي��ا للعمل. حاليا، 
فكمية املياه اخملصصة لكل شخص 
يومي��ا ه��ي ١٥ لترا فقط م��ن املياه 
للش��رب والطه��و والتنظيف ولهذا 
تق��وم املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة 
بتطوي��ر ش��بكة KVA  11 ف��ي كل 
من موقعي القيارة واحلاج علي التي 
س��توفر أربعة أمبيرات م��ن الطاقة 

لكل خيمة.
وق��د ح��ددت مصفوف��ة املنظم��ة 
الدولي��ة للهج��رة لتتبع الن��زوح أن 
 ٣٧٠,٣٤٤( ٧٢٤,٦١  أس��رة  هن��اك 
فردا( نزح��وا حاليا بس��بب عمليات 
املوص��ل الدائرة منذ ب��دء العمليات 
العسكرية في تش��رين األول ٢٠١٦. 
األمم  ومنظم��ات  احلكوم��ة  وتق��در 
املتحدة بأن هناك عشرات اآلالف من 
املتوقع فرارهم بع��د معركة املدينة 

القدمية في غرب املوصل.

مع ظروف المخيمات وقلة الخدمات

منظمة الهجرة الدولية تحّذر من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على النازحين

بارزاني في البرملان األوروبي »ارشيف«

أعضاء في برلمان 
كردستان أكدوا أن 
الوفد بعد اجتماعه 
مع أغلب القوى 
واألحزاب السياسية 
في اإلقليم زار مبنى 
برلمان اإلقليم للقاء 
الكتل والتباحث في 
السبل الكفيلة، بإزالة 
العقبات أمام إعادة 
تفعيل البرلمان

مخيمات النازحني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا الرئي��س اإليران��ي املنتهي��ة 
االنتخاب��ات  مرش��ح  واليت��ه 
الرئاس��ية اإليرانية حسن روحاني 
إلى إلغ��اء تأش��يرات الدخول بن 
إي��ران والع��راق، فيما ش��دد على 
عدم الس��ماح بعودة احلظر على 

إيران.
حملت��ه  خ��ال  روحان��ي  وق��ال 
محافظ��ة  ف��ي  االنتخابي��ة 
خوزستان اإليرانية، بحسب وكالة 

"تس��نيم" اإليراني��ة، إن��ه "يجب 
إقامة عاقات وثيقة مع دول اجلوار 
وإلغاء التأشيرات بن إيران والعراق 

لسهولة السفر بن البلدين".
الس��فير اإليراني: حج��م التبادل 
التج��اري مع العراق يصل الى 8.5 

مليار دوالر
إيران حتتجز زورقن تابعن لإلمارات 
وتعتق��ل أش��خاصاً كان��وا على 

متنهما
وأضاف روحاني، "نحن لن نسمح 

مرة أخرى بعودة احلظر على إيران"، 
ماضي��اً إلى القول، "نحن تكاتفنا 
للدفاع جيداً عن حقوق الش��عب 

اإليراني".
ولف��ت إل��ى "ض��رورة مش��اركة 
أبن��اء الش��عب اإليران��ي في حل 
الباد"،  القائم��ة ف��ي  املش��اكل 
معتبراً أنه "من دون إقامة عاقات 
صحيحة مع دول اجلوار والعالم ال 
ميكن حتقيق التق��دم والتطور في 

الباد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة الش��رطة االحتادية، عن 
رف��ع العل��م العراق��ي عل��ى مئذنة 
جام��ع املفت��ي ومحط��ة الكهرباء 
بحي 17 متوز في الس��احل األمين من 
املوصل. وقال قائد الشرطة االحتادية 
الفريق رائد ش��اكر ج��ودت في بيان 
اطلع��ت علي��ه »الصب��اح اجلديد«، 
إن »ق��وات الش��رطة االحتادي��ة ترفع 
العل��م العراقي عل��ى مئذنة جامع 
املفتي ومحطة الكهرباء في حي 17 

متوز«، موضحاً أن »الطائرات املسيرة 
تس��تهدف رتا من العج��ات تنقل 
عش��رات الدواع��ش الفارين من حي 

االقتصادين وتدمرها بالكامل«.
الش��رطة  »قطع��ات  أن  وأض��اف 
االحتادي��ة املتمركزة ف��ي باب الطوب 
وباب جديد والفاروق تدفع باسلحتها 
الثقيل��ة  والرشاش��ات  الس��اندة 
الدواع��ش  ملش��اغلة  واملتوس��طة 
واس��تنزاف قدراته��م الدفاعية في 

املنطقة احمليطة بجامع النوري«.

تحرير مئذنة جامع المفتي ومحطة الكهرباء بحي 17 تموز في الموصلروحاني يدعو إلى إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران

آثار الدمار في جامع املفتي



بغداد – تفكيك عبوتني 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة ام��س األربع��اء، ان خبراء 
املتفجراء متكنوا من إبطال مفعول 
عبوتني ناسفتني من دون أية خسائر 

شمال غربي بغداد. 
وق��ال املصدر إن "خب��راء متفجرات 
متكن��وا، ظهر يوم ام��س من إبطال 
مفع��ول عبوت��ني ناس��فتني زرعتا 
على جانب طريق قرب احد األسواق 
الش��عبية ف��ي منطقة الش��علة 

شمال غربي بغداد".
وأض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "عملية 
تفكي��ك العبوتني الناس��فتني متت 

من دون أية خسائر". 

ديالى – قذائف هاون 
اعلن مسؤول محلي في محافظة 

ديال��ى ام��س االربعاء، عن س��قوط 
6 قذائ��ف هاون ف��ي محيط ناحية 
العظيم ش��مالي بعقوب��ة ، فيما 
اك��د ان عملي��ة القص��ف متت من 

جيوب "داعش" في صالح الدين.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم 
)64ك��م ش��مال بعقوب��ة( محمد 
قذائ��ف   6" ان  العبي��دي  ضيف��ان 
هاون س��قطت في محي��ط ناحية 
العظيم باس��تثناء قذيف��ة واحدة 
س��قطت ف��ي مرك��ز الناحية قرب 
منزل س��كني من دون اي��ة اصابات 
بشرية ، مضيفا ان "قذائف الهاون 
على وفق التقارير االمنية انطلقت 
من جيوب داعش في صالح الدين". 

كركوك – انفجار ناسفة 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة كركوك امس االربعاء بان 
احد ابرز "امراء داعش" في احلويجة 

قتل بانفجار عبوة ناسفة في قرية 
على احلدود الفاصل��ة بني احملافظة 

وصالح الدين.
وق��ال املص��در إن "ابوعب��د الك��رمي 
العراق��ي وهو احد اب��رز امراء داعش 
ف��ي احلويجة جن��وب غربي كركوك 
قت��ل م��ع اح��د مرافقي��ه بانفجار 
عب��وة ناس��فة كان��ا يحمالنها في 
مركبة يقودنها في طريقهما نحو 
قرية البو بكر على احلدود بني ديالى 

وصالح الدين". 

بابل – حكم ادانة 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة بابل ام��س االربع��اء ان 
محكمة جنايات بابل اصدرت حكما 
باإلعدام لعنصرين من "داعش" أدينا 
باالشتراك في تفجير سيطرة اآلثار 

شمالي احملافظة العام املاضي.
وقال رئيس الهيئة األولى في احملكمة 

القاض��ي ناص��ر ذياب الش��مري  إن 
"محكمة جنايات بابل نظرت دعوى 
متهمني اثنني باالشتراك في تفجير 
س��يطرة اآلثار الع��ام املاضي الذي 
خل��ف نح��و 100 ش��هيد وجريح ، 
الفتا الى ان املتهمني ثبت انتمائهما 
لتنظي��م داعش اإلرهاب��ي ويعمالن 
في ما يس��مى بوالية اجلنوب قاطع 

البراء". 

االنبار – ضبط ملغمة 
اعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية 
العميد س��عد معن ام��س االربعاء 
ع��ن ضبط س��يارة ملغم��ة كانت 
متوجهة من محافظ��ة األنبار إلى 
بغداد واعتقال س��ائقها االنتحاري 

غربي مدينة الرمادي.
وق��ال العمي��د مع��ن "بع��د تبادل 
وتناق��ل املعلوم��ات م��ا ب��ني قيادة 
ش��رطة محافظة االنب��ار/ مديرية 

ومديرية  االنب��ار  إج��رام  مكافح��ة 
استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد 
وحترك قوه مشتركة ملتابعة عجلة 
ملغمة قادمة من املنطقة الغربية 
)القائ��م( لغرض نقله��ا إلى بغداد 

نوع هونداي النترا". 

املثنى – خطة امنية 
مدي��ر ش��رطة محافظة  كش��ف 
املثنى س��امي سعود جفات انه قام 
بجول��ة تفتيش��ية الى س��يطرات 
ش��ملت  للمحافظ��ة  اخلارجي��ة 
س��يطرة الذويب والرواوشة لتكون 
حتت أنظار مدير الشرطة وتشخيص  
اخلل��ل ومحاس��بة املقص��ر وتثمني 

جهود املنتسبني املميزين.
وأض��اف مدير الش��رطة ان اجلوالت 
التفتيش��ية مس��تمرة وكل نقاط 
التابعة  القيادة واملراك��ز واملديريات 
للقي��ادة ألنه��ا تؤث��ر إيجابي��ا على 

العمل الشرطوي 

الديوانية – ممارسة امنية 
اعلن مدير شرطة الديوانية العميد 
فرقد زغير مجهول امس االربعاء ان 
قوة مشتركة من ش��رطة النجدة 
وقوات سوات ومديرية شؤون افواج 
أمني��ة  ممارس��ة  نف��ذت  الط��وارئ 
واس��عة ف��ي ناحي��ة نف��ر وقضاء 
الش��امية وذل��ك لغ��رض متابع��ة 
تنفيذ أوامر الق��اء القبض الصادرة 
من فضال عن مالحقة اخلارجني عن 

القانون.
وافاد مدير الش��رطة ان املمارس��ة 
االمني��ة نف��ذت عملي��ات تفتيش 
العج��الت واألش��خاص م��ن خالل 
نصب الس��يطرات املتحركة فضال 
عن تفتيش االماكن التي تثير الشك 
واالنتباه، واسفرت عن القبض على 
عدد م��ن اخملالفني بته��م مختلفة 

ومت احالته��م ال��ى املراك��ز اخملتصة 
للتحقيق معهم. 

نينوى – ضربة جوية 
افاد مص��در محلي ف��ي محافظة 
نينوى امس االربعاء ان ضربات جوية 
لطي��ران التحال��ف الدول��ي دمرت 
معام��ل ومس��تودعات متجمعات 
تعود لعصابات داعش االرهابية في 

اجلانب االمين ملدينة املوصل.
وذك��ر املص��در ال��ذي فض��ل ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه انه اس��تنادا 
قي��ادة  اس��تخبارات  ملعلوم��ات 
عمليات قادم��ون يانين��وى التابعة 
للمديري��ة العام��ة لالس��تخبارات 
واالم��ن وجه��ت طائ��رات التحالف 
الدول��ي ضرب��ة جوية اس��فرت عن 
تدمير مقر لعصابات داعش في حي 
العريبي، وتدمير مخزن اسلحة في 

حي ١٧ متوز".

تفكيك عبوتين ناسفتين بمنطقة الشعلة غربي بغداد * سقوط 6 قذائف هاون بمحيط العظيم شمالي بعقوبة 
ضبط سيارة ملغمة واعتقال سائقها غربي الرمادي * الطيران يدمر مستودعات لـ"داعش" أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أتهم مصرف الرافدين بع��ض الدوائر احلكومية 
بالتلك��ؤ ف��ي تطبي��ق إج��راءات منح الس��لف 

للموظفني.
وذكر بيان العالم املصرف اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، ان "ماجاء من تصريحات لبعض اجلهات 
ضد املصرف فيه غنب لعمل املصرف والتسهيالت 
الت��ي يقدمها للموظف��ني واملواطنني اضافة ملا 
في��ه من تش��ويه غير مقبول لس��معة املصرف 
ال��ذي يحتفظ بحقه القانوني حلماية س��معته 

ومصالح زبائنه".
واوض��ح ان "املص��رف ل��م يوقف منح الس��لف 
ملوظف��ي الدول��ة ول��م يخفضه��ا بحس��ب ما 
تداولت��ه بع��ض وس��ائل االع��الم وامن��ا اص��در 

توضيحات جديدة بشأن املنح".
وأش��ار البي��ان الى ان "بع��ض الدوائ��ر متلكئة 
في تطبيق االج��راءات والضوابط املطلوبة ملنح 
الس��لف ملوظفيها" مش��يرا ال��ى ان "املصرف 
من حق��ه فرض ضوابط قانوني��ة لضمان التزام 

املستلفني بآلية التسديد".
متاح��ة  التوضيح��ات  "جمي��ع  ان  ال��ى  ون��وه 
للموظفني كافة وبامكانهم االطالع عليها عبر 
املوق��ع االلكتروني اخل��اص باملصرف وكذلك عبر 

فروعه املوزعة في أنحاء البلد".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن مدير عام املنافذ احلدودية في وزارة الداخلية 
اللواء سامي الس��وداني امس األربعاء عن القاء 
القب��ض عل��ى 11 ش��خص يحملون اجلنس��ية 

االندنوسية في مطار البصرة الدولي.
وأوضح اللواء الس��وداني في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، ان انه القي القبض على هؤالء 
وف��ي حوزتهم مبلغ مالي ق��دره )500( الف دوالر 
يرمون تهريبها الى خ��ارج العراق متخذين طرق 
التحاي��ل على اجهزتنا االمني��ة واخفائها وعدم 
التصريح بها، مش��يرا الى انه متت احالتهم الى 

القضاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد وزي��ر الهج��رة واملهجرين جاس��م محمد 
اجل��اف، على رفض��ه العودة القس��رية للعراقيني 
املتواجدي��ن ف��ي دول املهج��ر، فيم��ا أك��د االحتاد 
األوروب��ي عزمه حل املش��اكل الت��ي يتعرض لها 

الالجئون العراقيون في اخلارج والداخل.
وق��ال اجل��اف في بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلديد" على هامش استقباله رئيس بعثة االحتاد 
األوروبي في العراق باتريك سيمونيه والوفد املرافق 
له في مقر الوزارة ببغداد ، إن "احلكومة العراقية 
والوزارة ترفضان االجراءات القسرية املتخذة بحق 
العراقيني املتواجدين ف��ي دول املهجر ممن رفضت 
طلب��ات جلوئهم ف��ي دول العالم"، مش��ددا على 

"رفض العودة القسرية لهم".
وأض��اف اجل��اف أن "ال��وزارة تعم��ل على دراس��ة 
املشاكل التي تواجه هؤالء الالجئني والتوصل الى 
ايجاد افضل احللول املمكنة وعن طريق سفاراتنا 

في الدول االوروبية".
وبش��أن النازحني داخل البالد، لف��ت اجلاف الى ان 
"عملي��ة إغاث��ة العوائل النازح��ة ال تقتصر على 
الوزارة فقط إمنا حتتاج الى استنفار كافة الوزارات 
املعني��ة والقطاع��ات اخلدمية واجلهد الش��عبي 
واملنظم��ات الدولية لتوفير اخلدم��ات وضرورة ان 

تأخذ كل جهة دورها في هذا امللف".
من جهته، أكد س��يمونيه "ع��زم االحتاد االوروبي 
للعمل املش��ترك م��ع الوزارة حلل املش��اكل التي 
يتعرض لها الالجئون العراقيون س��واء كانوا في 

دول املهجر او النازحني داخل العراق".
وكان املئ��ات من الش��باب العراقي��ني هاجروا الى 
اوروبا في عام 2015 بحثا عن العمل واالس��تقرار، 
فيم��ا اعرب��ت املرجعي��ة الدينية ع��ن قلقها من 
اتساع ظاهرة هجرة الشباب العراقي الى اخلارج، 

وحذرت من إفراغ العراق من الطاقات الشبابية.

الرافدين يتهم دوائر 
بالتلكؤ في منح 

السلف للموظفين

إحباط محاولة لتهريب 
500 ألف دوالر

الهجرة ترفض العودة 
القسرية للعراقيين في 

المهجر

الملف األمني

حترير حيي "االقتصاديني"
و"17 متوز" في أمين املوصل

داع��ش  عناص��ر  أن"   وأض��اف 
اإلجرامية لم تعد ق��وة دفاعية أو 
هجومية بسبب تالحم القطعات 
العس��كرية وه��رب متزعميهم", 
الفتا الى ان"  عزم جهاز مكافحة 
اإلرهاب على إع��الن النصر جلميع 

أهالي املوصل.
 وم��ن جهت��ه أعل��ن اإلعالمي في 
ق��وات ال��رد الس��ريع مصطف��ى 
حمي��د ، أمس األربع��اء، عن مقتل 
أكث��ر م��ن 30 عنصرا م��ن داعش 
اقتحام  اإلرهاب��ي خ��الل عملي��ة 
حي��ي االقتصادي��ني و17 متوز بأمين 

املوصل. 
وق��ال حميد لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن "ق��وات ال��رد الس��ريع 
متكنت من قتل أكثر من 30 عنصراً 
م��ن تنظي��م داع��ش اإلرهابي في 
عملي��ة اقتحام ح��ي االقتصاديني 
و17 مت��وز ف��ي اجلان��ب األمي��ن من 

مدينة املوصل". 
وأض��اف إن "القطعات مس��تمرة 
ف��ي تقدمه��ا بع��د أن متكنت من 
اقتح��ام منطق��ة 17 مت��وز وح��ي 
إن  ال��ى  مش��يرًا  االقتصادي��ني"، 
"الع��دو ح��اول إعاق��ة قطعاتن��ا 
بإرس��ال مجموعة م��ن العجالت 
املفخخة محاوال استثمار املدنيني 

كدروع بشرية".

وبني إن "التنظي��م اإلرهابي فخخ 
مجموع��ة م��ن البي��وت واحتجز 
م��ن  وقات��ل  بداخله��ا  العائ��الت 
خاللها ولهذا اضطررنا الستعمال 

املهارات الفردية للمقاتلني". 
ال��ى ذل��ك ق��ال قائ��د الش��رطة 
االحتادية الفريق رائد ش��اكر جودت 
في بي��ان تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه , إن “قوات 
الش��رطة االحتادية رفع��ت العلم 
العراقي على مئذنة جامع املفتي 
ومحطة الكهرباء في حي 17 متوز”، 
موضح��ا أن" الطائ��رات املس��يرة 
تس��تهدف رتال من العجالت تنقل 
عشرات الدواعش الفارين من حي 

االقتصاديني وتدمرها بالكامل" . 
الش��رطة  قطع��ات  أن"  وأض��اف 
ب��اب  ف��ي  املتمرك��زة  االحتادي��ة 
الط��وب وباب جديد والفاروق تدفع 
بأسلحتها الس��اندة والرشاشات 
ملش��اغلة  واملتوس��طة  الثقيل��ة 
قدراته��م  واس��تنزاف  الدواع��ش 
الدفاعي��ة ف��ي املنطق��ة احمليطة 

بجامع النوري”. 
وفي س��ياق متصل أفادت مديرية 
إع��الم احلش��د الش��عبي، أم��س 
األربعاء ، بقطع الطريق تل قصب 
� القي��روان غ��رب مدين��ة املوصل، 
مش��يرا أن��ه يع��د خ��ط االم��داد 

الرئيسي لداعش. 
وقال إعالم احلش��د في بيان تلقت 

صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه، إن "ألوية احلش��د الش��عبي 
متكنت خالل عملية نوعية، اليوم، 
من قطع الشارع العام الرابط بني 

تل قصب والقيروان". 
وأض��اف البي��ان أن "ه��ذا الطريق 
يعد خط االمداد الرئيسي لداعش 

شمال القيروان".

العبادي يؤكد كشف خاليا 
خطف في بغداد ترتبط 

بـ"فصائل مسلحة"
م��ن جانب آخر، أش��ار العبادي إلى 
"أنن��ا كش��فنا الكثير م��ن خاليا 
اخلط��ف ف��ي بغ��داد، عل��ى صلة 
بفصائ��ل مس��لحة لك��ن ه��ذه 
الفصائل تتب��رأ منها"، منوها إلى 
"إنش��اء خلية لعملي��ات اخلطف 
السياسي ألنها حتتاج إلى تعامل 

من نوع آخر".
وكان العبادي أج��رى، اخلميس )11 
أي��ار 2017(، مباحث��ات م��ع خلية 
بش��أن  الوطني��ة  االس��تخبارات 
اإلجراءات الكفيل��ة لردع عمليات 

اخلطف واجلرمية املنظمة.

الكردستاني: اعتراضات 
"التغيير" تعّطل زيارة وفد 

اإلقليم إلى بغداد
وأوردت النائبة الكردستانية "مبجرد 
اتفاق االطراف الكردية كونها متثل 

اصوات الشعب في االقليم، سوف 
يت��م االع��الن ع��ن اس��ماء الوفد، 

وكذلك املوعد الرسمي للزيارة".
"ج��دول  أن  إل��ى  اجل��اف  ولفت��ت 
االعم��ال س��يتضمن ع��دداً م��ن 
امللف��ات اهمه��ا اس��تفتاء الكرد 
االقلي��م وكذلك  انفص��ال  عل��ى 
وضع جميع املش��كالت بني بغداد 
واربيل على طاولة احلوار والتعامل 
معها وفقاً للدستور والقوانني ذات 

العالقة واالبتعاد عن االنتقائية".
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و الهيئة 
السياسية للتحالف الوطني عامر 
الفاي��ز في تصريح إل��ى "الصباح 
املباحث��ات  "جول��ة  أن  اجلدي��د"، 
الس��ابقة في اربيل والسليمانية 
م��ع االط��راف الكردي��ة جميعها 
تضمنت رس��ائل اوصلناها إليهم 

عن رؤيتنا للوضع احلالي".
وأض��اف الفايز، النائ��ب عن كتلة 
املواطن، أن "الرسائل انطوت على 
التقس��يم  االول، رفض  محوري��ن 
الع��راق،  وح��دة  حف��ظ  وض��رورة 
والثان��ي يتعل��ق بحل املش��كالت 

على وفق الدستور".
ون��ّوه إلى أن "احللول تأتي من خالل 
التن��ازالت املتبادل��ة ب��ني الطرفني 
وع��دم التزمت باآلراء، وإبداء مرونة 
من أج��ل الوص��ول إلى تس��ويات 

مناسبة للجميع".
أم��ا بخص��وص االس��تفتاء على 

أن  الفاي��ز  يؤك��د  االنفص��ال 
احل��ق  م��ع  الوطن��ي  "التحال��ف 
الدس��توري في تقرير املصير كونه 

منصوصا عليه".
وف��ي مقابل ذلك، ذكر أن "رأينا مع 
تأجيله في الظرف الراهن نظراً ملا 
تعاني البالد من مشكالت وكذلك 
اقلي��م  ف��ي  املوج��ودة  اخلالف��ات 

كردستان".
وأكمل الفايز بالق��ول إن "االجواء 
ال  احلالي��ة  واالقليمي��ة  الدولي��ة 
اس��تفتاء  اج��راء  عل��ى  تس��اعد 
وامكاني��ة تأس��يس دول��ة جديدة 
وبالتال��ي يج��ب ترحي��ل موضوع 

االستفتاء إلى وقت الحق".
يذك��ر أن جولة م��ن املباحثات بني 
االط��راف الكردي��ة وممثل��ي الكتل 
السياس��ية ف��ي بغداد ق��د جرت 
مؤخراً في العاصمة وكذلك اقليم 
كردس��تان، مت فيه��ا التأكيد على 

تسوية اخلالفات وفقاً للدستور.

اإلدارة األميركية تكشف عن 
خطاب "ملهم" لترامب لدى 

زيارته للسعودية
وأش��ار مستش��ار األم��ن القومي 
األميركي إل��ى أن الرئي��س دونالد 
ترامب يس��عى من خ��الل جولته 
اخلارجي��ة األولى الت��ي يبدأها من 
السعودية إلى "التواصل مع أتباع 

الديانات السماوية الثالث".

وأفاد ماكماستر بأن ترامب سيوقع 
خالل زيارته إل��ى الرياض عدداً من 
االتفاقات األمنية واالقتصادية مع 
السعودية، وسيشارك في تدشني 
مركز يهدف إلى "محاربة التشدد 

وللترويج لالعتدال".
"واش��نطن  صحيف��ة  ونقل��ت 
تامي��ز" ع��ن ماكماس��تر وصف��ه 
جول��ة ترام��ب بأنها "ب��ادرة دينية 
الوالي��ات املتح��دة"،  م��ن جان��ب 
مضيف��ا أن ترام��ب يس��عى إل��ى 
"توحي��د الناس م��ن جميع األديان 
حول رؤية مش��تركة من الس��الم 
والتقدم واالزدهار"، وهو س��يحمل 
مع��ه "رس��الة التس��امح واألمل 
إلى امللي��ارات، مبا ف��ي ذلك ماليني 
األميركي��ني الذي��ن يعتنقون هذه 

الديانات".
ولف��ت بنح��و خاص إل��ى أنه "لم 
زار  أن  أميرك��ي  لرئي��س  يس��بق 
األوطان واملواقع املقدسة للديانات 
اليهودية واملس��يحية واملس��لمة 

في رحلة واحدة".
ويب��دأ الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب السبت 20 أيار من السعودية 
جولة تش��مل إس��رائيل واألراضي 
والفاتي��كان،  الفلس��طينية 
وبروكس��ل، حي��ث تنعق��د قم��ة 
حللف ش��مال األطلسي، وصقلية 
التي ستشهد قمة جملموعة الدول 

السبع.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اقدم داعش��ي س��عودي اجلنس��ية 
على اجلمع بني ام ايزيدية مختطفة 
عام��ا،   11 البالغ��ة  وطفلته��ا 
واغتصابهم��ا بنحو منف��رد، علماً 
انه س��بق ان فعل ذلك مع ام أخرى 
وابنتها من اخملتطفني االيزيديني من 

اهالي قضاء سنجار.
ونق��ل الباح��ث االيزي��دي اخملت��ص 
م��ن  الناجي��ات  قص��ص  بتوثي��ق 
قبضة تنظيم داعش االرهابي، داود 
م��راد ختاري عن الطفل��ة االيزيدية 
 )2003 )موالي��د  س.س.خ  املدع��وة 
قولها انه "بع��د القبض علينا في 
ش��هر آب 2014، جمعن��ا الدواعش 
وقام��وا   ص��والغ  منطق��ة  ف��ي 
بتحويلن��ا الى تلعفر ث��م إلى قرية 
قزل قي��و, ولكننا ل��م منكث طويالً 
حتى مت حتويلنا الى مزرعة في الرقة 
الس��ورية ملدة شهر, ثم إلى مدينة 
س��لوكي مع والدتي وأخي )مواليد 

. ")2006
واضافت "بقينا 23 يوماً واش��ترانا 
االمير ابو س��عد اجلزراوي )سعودي 
اجلنس��ية( أخذن��ا ال��ى ب��اب حلب 
واسم سائقه )ابو مصعب اجلزراوي 
� س��عودي(، كان ابو س��عد يتعدى 
عل��ي كثي��راً واراد اغتصابي فقلت 
ل��ه انا صغي��رة في العمر مل��اذا تود 
اغتصابي؟ فرد علّي:  لكونِك صغيرة 
اريد ان امتتع بِك، فقلت: س��أتعرض 
ال��ى االذى ورمبا ادخل املستش��فى؟ 
ف��رّد: ال تخاف��ي عقيدتن��ا اوص��ت 
بالدخ��ول في التاس��عة م��ن عمر 

الفتاة".
وتابع��ت س.س.خ "عندم��ا رفضت 
ذلك بش��دة قال لي: س��افعل ذلك 
عنوة عنِك يا سبية يا كافرة، فقلت 
ل��ه "والدت��ي عن��دك … ه��ل يجوز 
اجلم��ع بني الوالدة وابنتها في ديانة 
االسالم؟ فرد : اذا كنتما مسلمات ال 
يجوز، ومبا انكما ايزيديات ونعتبركن 
م��ن الكفار يج��وز اجلمع ب��ني االم 
وابنته��ا وف��ي ف��راش واح��د أيضاً، 
بينم��ا ال يج��وز اجلمع ب��ني زوجتني 

مسلمتني في فراش واحد".
مبينه انه "حاولت ان اذكره مبوقف 

زوجت��ه الداعش��ية الت��ي هددت��ه 
بالط��الق اذا اقترب من��ي، فقال: ال 
تهتمي بكالم زوجتي، الن النس��اء 
غيورات على ازواجه��ن، ثم هددني 
هو وقال: ان سمحتي أو لم تسمِح 
س��أنال منك رغماً عن انفك وأنف 
والدتك وزوجتي أيضاً، وهنا شعرت 
ان��ه ج��اد بتهديه فطلب��ت منه ان 
يقتلني مبسدسه كي أستريح من 
ه��ذه الدنيا الفاس��دة ، فقال: كال، 

انِت جميلة ال تتقربي الى املوت".
وبحس��ب س.س.خ ف��ان االرهاب��ي 
الس��عودي "انه��ال عل��ي بالضرب 
بواس��طة عصى املاسحة، خرطوم 
وصرخ��ت  ايض��ا،  وبيدي��ه  امل��اء 
وصرخت حلني فقدت الوعي، وفيما 
بع��د قالت والدتي بأن��ه تركني في 
بح��ر من الدم، علما انه كانت معه 

مختطفة ايزيدية أخرى مع ابنتها 
واح��د،  ويغتصبهم��ا ف��ي ف��راش 
بالرغم م��ن معارضة األم له كي ال 
تكون ابنتها معها في الفراش لكن 
الوحش يعاملها بقسوة ال توصف 
من االنحط��اط األخالق��ي ويطلب 

منا مشاهدته".
ومضت بالقول "عزلني عن والدتي 
ف��ي دار آخر حل��ني دخلت االس��الم 
وبعده��ا أعادني اليه��ا، وقرر بيعي 
ونشر صورتي بني اصدقاءه فاشتراني 
ابو هاجر اجلزراوي )س��عودي(، و أراد 
ابو هاج��ر أن يغتصبن��ي فمنعته، 
وبللت مالبس��ي باملياه وأمس��كت 
اح��د أس��الك الكهرب��اء وحصلت 
عل��ى صعق��ة قوي��ة لكنه��ا ل��م 
تقتلني، فعزلني في غرفة مظلمة 
من دون كهرب��اء، وجاءني في الليل 

أراد الن��وم مع��ي، و تش��اجرنا، ثم 
فقدت الوعي نتيجة ضرباته املؤملة، 
وحينما وعي��ت ونهضت رأيت الدم 
على جس��مي، حينه��ا أدركت انه 
اغتصبني.. ثم باعني الى ابو هتون 
اجلزراوي )س��عودي( اسمه احلقيقي 
صال��ح ف��ي مدين��ة حل��ب، بقيت 
س��نة كاملة عن��ده كان يعاملني 

بقسوة".
ونوه��ت س.س.خ ال��ى انه��ا ارادت 
حب��ة   )40( "فتناول��ت  االنتح��ار 
اس��برين دفع��ة واح��دة، لكني لم 
أم��ت وبقيت اتع��ذب واصابني الم 
ف��ي بطني وضيق في التنفس فلم 
يعرضني عل��ى طبيبة، كنت راقدة 
في الف��راش واعاني من صداع دائم 
وتقي��ؤ ملدة )20( يوم��ا من دون أكل 
فقط ع��دا القليل من امل��اء، وكان 

مينعن��ي من اخل��روج ، وكان يناولني 
حبوب منع احلمل".

وروت س.س.خ انها "ذات مرة راجعت 
طبيبة نس��ائية في الرقة، وحينما 
الطبيب��ة على  فحصتن��ي بك��ت 
حالي وقال��ت انت صغيرة جداً ماذا 
فعلوا بك ه��ؤالء ال��كالب؟ فرويت 
له��ا قصت��ي، وطلب��ت ان تدخلني 
املستش��فى لفت��رة زمني��ة ك��ي 
اس��تريح، الن هذا الوحش يعاملني 
ب��كل قس��وة، فقالت: أعل��م ذلك 
من خالل الفح��ص ويبدو انه يتابع 
االف��الم االباحي��ة فيطب��ق علي��ك 
باستعمال جميع منافذ  بوحشية 
اجلس��م، ولكن ال استطيع ادخالِك 
الى املستشفى ولكنني سأوصيه 
بعدم الدخول اليك ملدة شهر، لكن 
بع��د عودتن��ا ال��ى البيت ق��ال لي: 

ه��ذه الطبيبة ال تفهم ش��يئاً من 
شرائع اإلس��الم فانا أتعامل معك 
كسبية، اما حديثها فيخص املرأة 

املسلمة".
وأضاف��ت الناجي��ة س.س.خ "رأيت 
قطع االيادي ورؤوس البش��ر وكنت 
اخدم في س��جن وجميعهم كانوا 

ممن قطعت ايديهم".
ومض��ت بالقول "في االونة االخيرة 
كن��ت م��ع فتات��ني ايزيديت��ني مع 
ش��خص س��وري، وحتدثنا مع اهلنا 
الفيس��بوك  ف��ي  عب��ر صفحت��ه 
االم��ل(،  )زه��رة  باس��م  وكان��ت 
ويخاطب الناس على أنه امرأة، قلنا 
له س��ننظر الى صورك��م في اثناء 
املعارك فوافق، فتواصلنا مع اقارب 
لنا ومتكنا م��ن الهرب ثالثتنا وجنونا 

يوم 2017-3-18.

الطفلة اإليزيدية: بقينا 
23 يومًا واشترانا األمير 
أبو سعد الجزراوي 
)سعودي الجنسية( أخذنا 
الى باب حلب وكان ابو 
سعد يتعدى علي كثيرًا 
وأراد اغتصابي فقلت 
له أنا صغيرة في العمر 
لماذا تود اغتصابي؟ فرد 
علي: لكونكِ صغيرة 
أريد ان اتمتع بكِ، فقلت: 
سأتعرض الى األذى 
وربما ادخل المستشفى؟ 
فردّ: ال تخافي عقيدتنا 
أوصت بالدخول في 
التاسعة من عمر الفتاة

إيزيديات في قبضة داعش "ارشيف"

طبيبة نسائية سورية بكت على حال الطفلة اإليزيدية

داعشي سعودي يغتصب أم إيزيدية مختطفة وطفلتها البالغة 11 عامًا
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بغداد - الصباح الجديد:

ش��اركت وزارة الصناعة واملع��ادن بعدد 
م��ن ش��ركاتها العام��ة ف��ي معرض��ي 
العراق الثاني لبناء وإعادة اعمار املناطق 
احملررة من اإلره��اب وكذلك معرض صنع 
ف��ي الع��راق وكردس��تان والت��ي تختتم 
فعالياتهم��ا الي��وم اخلمي��س على ارض 

معرض أربيل الدولي .
وتضم ش��ركات وزارة الصناعة كال من ) 
الشركة العامة لالس��منت العراقية – 
شركة الفارس العامة -شركة اور العامة 
– الشركة العامة للصناعات النحاسية 
العام��ة  الش��ركة   – وامليكانيكي��ة 
وااللكترونية-  الكهربائي��ة  للصناع��ات 
شركة الزوراء العامة – الشركة العامة 
ديال��ى  ش��ركة   – واحلراري��ات  للزج��اج 
العامة – الش��ركة العام��ة للصناعات 
الفوالذي��ة –الش��ركة العام��ة لصناعة 
االدوية واملس��تلزمات الطبية –الشركة 
والصلب-الش��ركة  للحدي��د  العام��ة 

العامة للصناعات التعدينية – الشركة 
العامة للمنتجات الغذائية – الش��ركة 
العام��ة للفحص والتأهيل الهندس��ي 
– الش��ركة العامة لصناعات النس��يج 
للتنمي��ة  العام��ة  املديري��ة   – واجلل��ود 
الصناعية – ش��ركة الفرات للصناعات 
الكيمياوية واملبيدات – الشركة العامة 
ملعدات االتص��االت والقدرة - الش��ركة 
العامة للصناعات الهيدروليكية( وذلك 
لع��رض منتجاتها للترويج عن خدماتها 
وامكانياته��ا لدعم املناطق احملررة ولرفد 
الس��وق احمللية مبنتجاته��ا املتنوعة وفي 

جميع القطاعات الصناعية .
ويعد املعرض تظاهرة اقتصادية وفرصة 
مهمة لتسويق منتجات هذه الشركات 
واالطالع على إمكانية الشركات األخرى 
حيث يشهد املعرضان مشاركة واسعة 
من قبل ش��ركات القط��اع اخلاص وعدد 
من الشركات احمللية واإلقليمية والدولية 
ومنظم��ات ومص��ارف ووزارات قطاعية 
ذات عالقة مبش��اريع صندوق إعادة اعمار 

املناطق احملررة .

 وقال مدير عام هيئ��ة البحث والتطوير 
الصناعي عضو اللجنة التنسيقية بني 
صندوق اعم��ار املناطق املتض��ررة ووزارة 
الصناع��ة واملع��ادن عبد الغن��ي فخري 
ال جعفر بأن مش��اركة ال��وزارة مبعرض 
العراق الثاني العادة اعمار املناطق احملررة 
ج��اءت مبتابعة وتوجيه مباش��ر من قبل 
وزي��ر الصناع��ة باملش��اركة ووض��ع كل 
إمكاني��ات ال��وزارة لدعم هذا النش��اط 
الس��باب عدي��دة منه��ا ض��رورة اطالع 
اجلماهي��ر وتش��غيل الش��ركات العامة 
التابع��ة للوزارة ، مش��يرا ال��ى ان هناك 
نش��اطات واضحة في هذي��ن املعرضني 
في مجال إعادة اعمار اجلسور ومحطات 
الدي��زالت الكهربائي��ة وجتهي��ز احملوالت 

وتصنيع وإنتاج القابلوات .
وأضاف املدير العام بأنه سبق ان مت توقيع 
عقود مع ش��ركتي ديال��ى واور العامتني 
لدع��م املناطق احمل��ررة مبنتجاتهما ومن 
املؤم��ل ان يت��م توقيع عق��ود أخرى مع 
ش��ركات الفارس والصناعات الفوالذية 
وتنفي��ذ  والتصمي��م  والهايدروليكي��ة 

املش��اريع وهنال��ك ع��دد م��ن العق��ود 
ف��ي مجال أعم��دة وتراكي��ب االنارة في 
محافظات االنبار واملوصل وصالح الدين 

وديالى .
 م��ن جانب��ه قال مدي��ر عام الش��ركة 
واجللود  النس��يج  العام��ة لصناع��ات 
احم��د الكعب��ي ان لش��ركات ال��وزارة 
مش��اركة واس��عة وكبيرة ف��ي هذين 
املعرض��ني لع��رض منتج��ات رصين��ة 
وتخصصي��ة داعي��ا جميع الش��ركات 
احلكومي��ة لالس��تفادة منه��ا حي��ث 
تشهد ش��ركات الوزارة تطور كبير من 
خ��الل جه��ود الوزير وبدع��م من رئيس 
ال��وزراء من خالل إقرار عدد من القوانني 
املهم��ة الداعم��ة للصناع��ة الوطنية 
لكي تكون جزءا فاعال في عملية إعادة 
اعمار املناطق احملررة وهي فرصة كبيرة 
لهذه الش��ركات لعرض منتجاتها في 
ظل التوجه احلكومي احلالي نحو إعادة 
هذه الشركات الى سابق عهدها لكي 
يك��ون املنتج الوطني هو الرائد والقوي 

في السوق احمللية.

بالتنسيق مع المنظمة الدولية لألغذية والزراعة
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متابعة الصباح الجديد:

املهندس  الزراع��ة  وزي��ر  برعاي��ة 
فالح حس��ن زيدان وحتت ش��عار 
.. مس��تقبلنا   .. بيتن��ا  ) أرضن��ا 
التصحر  نش��ترك معاً ملكافحة 
وتده��ور األراضي( ، أقام��ت وزارة 
الزراعة ومن خ��الل دائرة الغابات 
والتصح��ر وبالتع��اون م��ع وزارة 
األغص��ان  ومؤسس��ة  البيئ��ة 
للتنمية الزراعية والبيئية انطلق 
االحتفال الس��نوي لليوم العاملي 

ملكافحة التصحر.
والق��ى الوكي��ل الفن��ي ل��وزارة 
الزراع��ة الدكت��ور مه��دي ضمد 
ع��ن  نياب��ة  كلم��ة  القيس��ي 
الوزيرالتي أكد فيها على أهمية 
احلفاظ على البيئة واألراضي ليتم 
من خالله��ا احملافظة على صحة 
اإلنس��ان واالقتصاد ، موضحاً ان 
لدى الوزارة مالكات فنية وطنية 
مبش��روع  للقي��ام  متخصص��ة 
ومكافح��ة  الزراعي��ة  التنمي��ة 

التصحر وتدهور األراضي .
واش��اد الوكيل الفني باالهتمام 
احلكوم��ي والبرملان��ي للبرنام��ج 
الزراعي��ة  للتنمي��ة  الوطن��ي 
وتده��ور  التصح��ر  ملكافح��ة 
األراضي ، مشيداً باملنتج الزراعي 
احمللي كونه يعد الكفيل لتحقيق 
األمن الغذائي ، حيث اس��تنفرت 
الوزارة كل طاقاتها لدعمه وزيادة 
للمحاصيل  الس��مادية  اجلرع��ة 
اإلستراتيجية واخلضرية املتمثلة 
ف��ي دعم املنت��ج الزراع��ي احمللي 

وتنفيذ كامل اخلطة الزراعية .
من جانب��ه ألقى ممث��ل املنظمة 
الدولية لألغذي��ة والزراعة كلمة 
في املناسبة والتي ركز فيها على 
أن ظاه��رة التصحر تعد من أهم 
املش��كالت التي تواج��ه معظم 
دول العال��م الت��ي تعاني اجلفاف 

وقلة األمطار .
االحتفالي��ة  منه��اج  وتضم��ن 
مش��اهدة فلم وثائق��ي عن دائرة 
والعم��ل  والتصح��ر  الغاب��ات 
التطوعي مع ع��رض تقدميي من 
قب��ل مدي��ر ع��ام الدائرة جس��د 

الدائرة  اس��اليب  تطبيق  كيفية 
وتده��ور  للتصح��ر  بالتص��دي 
األراض��ي بس��بب تغي��ر الظروف 
املناخية ، فيما أكدت راوية مزعل 
عل��ى تضاف��ر اجله��ود للوق��وف 
والتص��دي لهذه الظاه��رة التي 
اغلب  تواجه  أصبحت مش��كلة 
البلدان ، حيث قامت الدائرة بعدة 
مش��اريع منه��ا مش��روع تطوير 
عمليات خدمة بس��اتني النخيل 
الرأس��ية واألرضية لزيادة اإلنتاج 
ع��ن  النوعي��ة فض��الً  وحتس��ني 
مش��روع حتييد اثر تدهور األراضي 
واحلد من تأثير العوارض الغبارية 

والرملية .
وفي ختام احلفل مت تكرمي عدد من 
املتميزين بالدروع والهدايا ، حيث 
كرم��ت دائرة الغاب��ات والتصحر 
الوزير بدرع التمي��ز وذلك جلهوده 
املبذول��ة ف��ي دعم��ه املتواص��ل 

ملكافحة التصحر .
يذك��ر أن اجلمعي��ة العام��ة لألمم 
املتح��دة أعلنت  في ع��ام 1994 
أن ي��وم 17 حزيران الي��وم العاملي 

ملكافحة التصحر واجلفاف .
على صعي��د متصل دع��ت وزارة 
الزراع��ة إلى جذب املس��تثمرين 
ف��ي القط��اع الزراعي، مش��ددة 
عل��ى أن الزراع��ة أفض��ل مجال 
للمس��تثمرين ، فيما اشارت إلى 
أن باإلمكان طرح جولة تراخيص 
لالستثمارات الزراعية على ضوء 
والفرص  االس��تثمارية  اخلارط��ة 
، مبين��ة  املتاح��ة  االس��تثمارية 
احلاج��ة إلى وجود قطاع مصرفي 
متط��ور مل��ا م��ن ش��أنه حتري��ك 

االستثمار في جميع أنواعه.
وق��ال الناط��ق الرس��مي للوزارة 
حميد النايف ان »الرغبة احلقيقية 
للوزارة ف��ي جذب االس��تثمارات 

الزراعي��ة تتمث��ل في تق��دمي كّل 
التسهيالت للمستثمر من أجل 
إجناح إقامة املشاريع الزراعية في 
البلد ، سيما وان كل التسهيالت 
للمس��تثمر س��واء  موفرة  باتت 
كان محلي��ا او اجنبي��ا ، مش��يرا 
الى ان الوزير طاملا طالب بتشريع 
قانون خاص لالس��تثمار الزراعي 
، ملا له م��ن خصوصية بالغة في 
تس��هيل عملية االس��تثمار في 
اجلان��ب الزراعي بش��قيه النباتي 

واحليواني.
واك��د الناط��ق الرس��مي للوزارة 
عل��ى أهمية االس��تثمار الزراعي 
ودوره في حتقي��ق النمو والتنمية 
ف��ي  خصوص��اً  االقتصادي��ة، 
الظ��روف احلالية التي تش��هدها 
البالد من وضع امني غير مستقر 
ف��ي بع��ص املناطق مم��ا تتطلب 
صرف اموال ملعاجلة هذه االزمات 

االمنية واجملتمعية مما يؤثر س��لبا 
عل��ى مش��اريع التنمي��ة عموما 
والزراعي��ة خصوص��ا س��يما وان 
البالد مت��ر بأزم��ة مالي��ة نتيحة 
انخفاض اسعار النفط العاملية.

االراض��ي  ان  الناي��ف  واوض��ح 
ب44  تق��در  للزراع��ة  الصاحل��ة 
ملي��ون دومن نصفها خارج اخلطة 
الزراعي��ة نتيج��ة ش��حة املي��اه 
وتعتمد في اغلبها على موس��م 
االمط��ار غير املضمونة والنصف 
االخر البالغة 22 مليونا هي تقع 
ضم��ن املناطق املروي��ة ولكن في 
الس��نوات القليلة املاضية باتت 
ش��حة املياه الس��مة االب��رز في 
ه��ذا االجتاه مم��ا جعل اس��تغالل 
مايقرب من 13 مليون دومن زراعيا 
وحس��ب وفرة املياه وقد تتناقص 
الكمي��ات نتبج��ة ع��دم تواف��ر 
احلص��ة املائي��ة .مما يع��زز طلبات 

وزارة الزراع��ة جذب رؤوس االموال 
الكبيرة من املستثمرين من اجل 
االراضي  له��ذه  الفعالية  اع��ادة 
من خالل االستصالح واستعمال 
الطرق احلديث��ة في عملية توفير 
املياه من اجل دخول هذه االراضي 
اخلطة وزيادة االنتاجية الزراعية .

االراض��ي  ان  الناي��ف  واض��اف 
االس��تثمار  موض��وع  الزراعي��ة 
حتت��اج ال��ى مبالغ مالي��ة هائلة 
من اجل اعادة هيكلتها وجعلها 
منتجة .فضال عن اس��تصالحها 
.وان الدول��ة ل��م متتل��ك االموال 
الكافي��ة لهذا الغ��رض ، لذا بات 
ملزما ان يكون االستثمار احللقة 
االقوى للنه��وض بالواقع الزراعى 
وزي��ادة االنت��اج كم��ا ونوع��ا مع 
التشغيل الهائل لاليدي العاملة 
وامتص��اص البطالة ف��ي عموم 

اجملتمع العراقي .

العراق يحتفي بالذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة التصحر

استنفرت وزارة 
الزراعة كل 

طاقاتها لدعمه 
وزيادة الجرعة 

السمادية 
للمحاصيل 

االستراتيجية 
والخضرية المتمثلة 

في دعم المنتج 
الزراعي المحلي 

وتنفيذ كامل 
الخطة الزراعية  

وزارة الزراعة حتتفي بالذكرى السنوية لليوم العاملي ملكافحة التصحر

الحربية تستعد لتجهيز 
مؤسسات الدولة بالمواد 

الكيمياوية 

افتتاح أول معهد 
للنفط في ذي قار 

مطلع العام الدراسي

صحة البصرة تناقش 
استراتيجيات مكافحة 

ومعالجة السرطان  

اعالم الصناعة 
ابدت شركة الصناعات احلربية العامة احدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملع��ادن ومن خالل 
مصن��ع ابن س��ينا التاب��ع لها اس��تعدادها 
لتجهي��ز جميع الوزارات ومؤسس��ات الدولة 
واملضاف��ات  املتنوع��ة  الكيمياوي��ة  بامل��واد 
والنتروجني املسال وكل ماحتتاجه املؤسسات 
الت��ي تعمل مبجال النفط م��ن املواد الداخلة 

في الصناعة النفطية .
وقال مصدر مخول في الش��ركة في تصريح 
للمركز االعالمي في الوزارة ان مصنع ابن سينا 
ميتلك خطوط��ا انتاجية النتاج املواد الداخلة 
ف��ي عمليات مصاف��ي النفط واالس��تخراج 
النفطي كاالحماض واملضافات واملواد االخرى 
الت��ي تضاهي مثيالته��ا املس��توردة وبنقاوة 

عالية واسعار مدعومة .
واش��ار املصدر ال��ى ان املصنع ق��ام بتجهيز 
مديرية كهرب��اء الزبيدية احلراري��ة مبادة مانع 
تكل��س اب��راج التبري��د املفتوح��ة اخلاص��ة 
مبحط��ات الطاق��ة الكهربائي��ة بكمية )10( 
اطنان ومادة مضادة للبكتريا تستعمل ايضا 
في هذه احملطات ، الفتا الى ان الشركة جهزت 
ايضا شركة سما زاكروس للتجارة واخلدمات 
العام��ة احملدودة مب��ادة مض��ادة للبكتريا في 

ابراج التبريد .
يذك��ر ان ش��ركة الصناعات احلربي��ة العامة 
س��بق ان قام��ت بتجهي��ز الش��ركة العامة 
لصناعة االس��مدة بكمي��ة )1( طن من مادة 
مانع الرغوة الس��ليكوني املنتجة في مصنع 
اب��ن س��ينا التابع له��ا والتي تس��تعمل في 

اطفاء الرغوة املصاحبة للعملية االنتاجية.

ذي قار - علي حسين: 
أعلن النائ��ب االول حملافظ ذي قار عادل الدخيلي 
ع��ن موافقة وزارة النفط بصورة رس��مية على 
افتت��اح معهد النفط في ذي قار واملباش��رة به 

مطلع العام الدراسي املقبل .
واوض��ح الدخيلي ان محافظ��ة ذي قار حصلت 
على املوافقات الرسمية ومصادقة وزارة النفط 
على افتتاح أول معهد للنفط في احملافظة بعد 
الوع��ود التي اطلقتها الوزارة في وقت س��ابق ، 
مؤك��ًدا أن املعه��د سيش��غل إح��دى املبان��ي 
التابع��ة جلامعة ذي قار أو مركز التدريب املهني 

باحملافظة » .
ورّج��ح الدخيلي » ان يش��هد العام الدراس��ي 
املقب��ل قب��ول الطلب��ة بع��د تهيئ��ة املالكات 
التدريسية واإلدارية من أصحاب االختصاصات 
والشهادات العليا بالتعاون مع الدوائر النفطية 

باحملافظة وجامعة ذي قار » .

البصرة - الصباح الجديد:
عق��د املعه��د الكن��دي للعل��وم الصحي��ة 
بالتع��اون م��ع منظم��ة الصح��ة العاملي��ة 
مؤمت��را ملناقش��ة إس��تراتيجيات مكافح��ة 
ومعاجلة الس��رطان ودور الشركاء على قاعة 
املرك��ز الثقافي النفطي ، حتت ش��عار » معاً 
وباألمل خط��وة واحدة في وق��ت واحد لدحر 

السرط�ان.
والق��ى املدي��ر الع��ام لدائرة صح��ة البصرة 
الدكت��ور رياض عب��د األمير كلم��ة دعا فيها 
ال��ى ض��رورة تكاتف اجلمي��ع لتوفي��ر األدوية 
والعناية الطبية اجليدة للمرضى ملعاجلة هذا 
امل��رض ، مؤكدا على تطوير البحوث العلمية 
والدراسات وعرض ما مت التوصل إليه في هذا 

اجملال ومناقشة التجارب السريرية .

تقرير

اختتام المعرض الثاني لبناء وإعادة إعمار المناطق المحررة من اإلرهاب
صنع في العراق وكردستان 

ذي قار - علي حسين:
ق��ار  ذي  األول حملاف��ظ  النائ��ب  أعل��ن 
الدخيل��ي اس��تكمال جمي��ع   ع��ادل 
بالتش��غيل  اخلاص��ة  االس��تعدادات 
واالس��تعداد  الناصرية  الدولي ملط��ار 
النطالق أولى الرحالت الدولية املباشرة 
إل��ى العاصم��ة اإليرانية طه��ران يوم 

األحد املقبل .
للمحاف��ظ  االول  النائ��ب  واوض��ح 
واالس��تعدادات  التجهي��زات   " إن 
املطلوبة ملتطلبات التش��غيل الدولي 
للرح��الت الدولي��ة املغ��ادرة واملقبل��ة 
م��ن املط��ارات الدولية لل��دول اجملاورة 

اكتملت بعد جتهي��ز منظومة حتقيق 
هوية املس��افرين ) البايس��ز ( وتزويده 
باإلمكان��ات التقنية والبش��رية لبدء 
الرحالت املنتظمة واملباشرة إلى مطار 

الناصرية الدولي".
وأك��د الدخيل��ي " تس��يير أول رحل��ة 
دولية تابعة للخطوط اجلوية العراقية 
لتح��ط في مطار طه��ران الدولي يوم 
األح��د املقبل في خط��وة جديدة لبدء 
تشغيل مطار الناصرية كمطار دولي 
يصل ال��ى املط��ارات الدولي��ة بالدول 
اجمل��اورة ويس��تقبل الرح��الت الدولية 
بص��ورة منتظم��ة" ، مؤك��دا ان ذلك 

يصب ف��ي حتقيق رغب��ة أهالي ذي قار 
بالس��فر مباش��رة من مطار احملافظة 
الذي يعمل بواقع ثالث رحالت أسبوعيا 

في الوقت احلاضر .
واش��ار نائب محافظ ذي قار إلى حتدي 
الظروف واملعوقات الت��ي حتاول التأثير 
على سير عمل املطار وجتاوزها ، مشيداً 
باجلهود اجلارية التي يبذلها وزير النقل 
واهتمامه بتطوير العمل الى مستوى 
افضل ، مش��ددا على حرصه لتحقيق 
التطلعات وُحسن استقبال املسافرين 
وإنهاء اجراءاتهم بكل يس��ر وسهولة 

متمنياً التوفيق للجميع.

هدى فرحان*
كش��ف معمل اس��منت الس��ماوة 
التابع الى الشركة العامة لالسمنت 
العراقي��ة ع��ن خطته الع��ادة تأهيل 
وتطوي��ر املعم��ل بجمي��ع مرافق��ه 
االنتاجية واخلدمية بعد تس��لمه من 
قبل مجموع��ة الرضا العاملية اجلهة 
الثال��ث  املس��تثمرة للمعم��ل ف��ي 
والعشرين من شهر تشرين االول من 
الع��ام املاضي 2016 وبع��د املصادقة 

على اخلطة من قبل الشركة .
وبني املدير الفن��ي للمعمل املهندس 
خليل انيس جي��اد ان اخلطة تتضمن  
مراحل تش��مل تأهيل خطوط انتاج 
الفل  بنوعيه��ا  االس��منت  وتعبئ��ة 
انت��اج  خط��وط  وتأهي��ل  واملكي��س 

الكلنكر وانش��اء محط��ة كهربائية 
بطاقة )24( ميكا واط��ا ومبدة امدها 
عام كامل لكل مرحلة ، مش��يرا الى 
ان مجموع��ة الرض��ا العاملية اجلهة 
مبراحل  باشرت  للمعمل  املس��تثمرة 
التأهي��ل منذ تس��لم املعم��ل وهي 
حالي��ا في منتص��ف الفت��رة احملددة 
للمرحل��ة االول��ى حي��ث متكنت من 
اكم��ال اعمال التأهي��ل خلطي انتاج 
وتعبئ��ة االس��منت وادخاله��ا ال��ى 
العمل بطاق��ات انتاجي��ة تصل الى 
الطاق��ات التصميمية والبالغة )75( 
طنا / س��اعة لكل طاحونة ، متوقعا 
االنته��اء م��ن اعم��ال التأهي��ل قبل 
املوعد احملدد ف��ي العقد ، الفتا الى ان 
 )RES( اخلط��ة وضعت بالتع��اون مع

االيراني��ة املتخصص��ة بوضع خطط 
التأهيل واالنتاج والصيانة .

وافصح املدير الفني عن ان الش��ركة 
املس��تثمرة باش��رت باملرحلة الثانية 
م��ن التأهيل قب��ل املوع��د املقرر لها 
وشرعت بأعمال تأهيل خطوط انتاج 
 )ACIS( الكلنكر وبتنفيذ من شركة
الصينية املتخصصة بتنفيذ االعمال 
، مؤكدا عزم الش��ركة على االنتهاء 
من برنامج التأهيل قبل الفترة احملددة 
له والبالغة 3 سنوات على وفق عقد 
االس��تثمار ال��ذي تبل��غ مدت��ه )15( 
عام��ا ، مش��يرا ال��ى ان املعمل يقوم 
حالي��ا بتلبية حاجة محافظة املثنى 
وجتهي��ز احملافظات اجملاورة بانتاجه من 

االسمنت املكيس والفل .

ذي قار تعلن إكمال متطلبات
 التشغيل الدولي لمطار الناصرية 

تأهيل وتطوير الخطوط اإلنتاجية 
لمعمل اسمنت السماوة 

انطالق اول رحلة إلى طهران األحد المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتجارة 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن 
ضرورة تبن��ي حملة وطنية لبناء 
البالد  السايلوات في محافظات 

لتأمني طاق��ات خزينية للحبوب 
خاص��ة مع االرتف��اع التصاعدي 

للكميات املسوقة سنوياً.
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهندس هيثم جميل اخلش��الي 

خ��الل ترؤس��ه اجتم��اع هيئ��ة 
املديرين ان ه��ذه املرحلة تتطلب 
منا الذهاب الى اعلى املستويات 
والت��ي  واملطالب��ة  بالط��رح 
اس��تطعنا من خالل هذا الطرح 

في االمان��ة العامة جمللس الوزراء 
وجلن��ة الش��وون االقتصادي��ة ان 
نؤمن مبلغا م��ن رصيد الطوارئ 
الجن��از مش��روعي بناء س��ايلوي 

الشطرة وكربالء املعدنيني .

واض��اف املدي��ر العام ب��ان هناك 
حاج��ة لبن��اء س��ايلوات جديدة 
والنجف  والناصرية  واس��ط  في 
و كرب��الء وكرك��وك وغيره��ا في 
املناطق املنتجه للحنطة س��واء 

كان ذلك ع��ن طريق اخلط االجل 
او خط االستثمار لتأمني طاقات 
الع��راق  مبكان��ة  تلي��ق  خزني��ة 
وتاريخ��ة كبلد مهم في س��وق 

احلبوب .

التجارة تسعى إلى إطالق حملة وطنية لبناء سايلوات جديدة 
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شؤون عربية ودولية6

الرياض - رويترز:
وجهت اململكة العربية السعودية دعوة الى الرئيس 
السوداني عمر البشير املالحق بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب حلضور القمة التي تس��تضيفها االحد وجتمع 
ق��ادة دول عربي��ة ومس��لمة مع الرئي��س االميركي 
دونالد ترامب، بحسب ما افاد امس االربعاء مسؤول 

سعودي.
وقال املس��ؤول »انه مدعو« ردا على س��ؤال لوكالة 
فرانس برس حول مشاركة البشير، من دون ان يؤكد 

ما اذا كان الرئيس السوداني سيحضر القمة.
وفي أول زيارة خارجية له منذ تس��لمه منصبه في 
البي��ت االبيض، ي��زور ترامب يومي الس��بت واالحد 
السعودية حيث يحضر »القمة العربية االسالمية 
االميركية«، ويشارك في اجتماع مع قادة دول اخلليج 
الس��ت، ويعقد لق��اء ثنائيا مع العاهل الس��عودي 

امللك سلمان بن عبد العزيز.
وكان��ت احملكمة اجلنائي��ة الدولية اص��درت مذكرة 
توقيف دولية بحق البشير في 2009 بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 
حرب��ا اهلية اس��فرت عن اكثر م��ن 300 الف قتيل، 

بحسب ارقام االمم املتحدة.
لكن الرئيس الس��وداني الذي ينفي هذه االتهامات، 
ال ي��زال في احلكم ويقوم برح��الت منتظمة الى دول 

في افريقيا واخلليج.

كراكاس ـ رويترز:
أعل��ن مكت��ب املدعي الع��ام في فنزوي��ال إن عدد 
قتلى موج��ة االحتجاجات املناهض��ة للحكومة 
التي بدأت قبل س��تة أسابيع ارتفع إلى ما ال يقل 
عن 42 ش��خصا بعد إعالن مقتل ثالثة امس االول 

الثالثاء.
واعُتقل شرطي بسبب دوره املزعوم في قتل سائق 
سيارة أجرة بالرصاص في والية تاتشيرا احلدودية. 
وأصيب ش��اب عمره 17 عاما برصاصة في رأس��ه 
أثن��اء احتجاج ف��ي والية باريناس بوس��ط فنزويال 

ولفظ أنفاسه األخيرة امس االول الثالثاء.
وقال مكت��ب املدعي العام عن وفاة ذلك الش��اب 
الذي لم يكشف النقاب عن هويته إن »مجموعة 
أش��خاص وصلوا وب��دأوا في إطالق الن��ار فأصابوا 

الشاب في دماغه«.
وقالت الس��لطات إن ش��خصا آخر لم تكش��ف 
النقاب عن اس��مه وس��نه توفي في احتجاج في 

سان انطونيو.

السعودية تدعو عمر البشير 
لحضور القمة مع ترامب

ارتفاع عدد قتلى 
احتجاجات فنزويال

 إلى ما ال يقل عن 42

متابعة ـ الصباح الجديد:

إس��تؤنفت ام��س االول الثالثاء في 
جنيف مفاوضات الس��الم اخلاصة 
بسوريا، في وقت نفت دمشق اتهام 
»محرقة  بإقام��ة  له��ا  واش��نطن 
للجثث« للتخلص من قس��م من 
رف��ات آالف املعتقل��ن الذي��ن متت 

تصفيتهم في السنوات األخيرة.
وسبق أن نُّظمت خمس جوالت من 
مفاوض��ات الس��الم غير املباش��رة 
من��ذ 2016 برعاي��ة األمم املتح��دة، 

لكن من دون نتيجة تُذكر.
وبعد اجتماعه ام��س االول الثالثاء 
مع وفد احلكومة الس��ورية بقيادة 
سفير سوريا في األمم املتحدة بشار 
األممي  الوس��يط  التقى  اجلعف��ري، 
ستافان دي ميستورا وفد املعارضة 
املمثلة بالهيئة العليا للمفاوضات 
الت��ي مقره��ا ف��ي الري��اض ويقود 

وفدها نصر احلريري ومحمد صبرا.
وس��عى دي ميستورا إلى أن تّتسم 
املناقش��ات بحيوية أكب��ر مقارنًة 
وإلى  الس��ابقة،  التفاوض  بجوالت 
عق��د جلس��ات ع��ّدة ف��ي الي��وم 
الواح��د، لذل��ك طل��ب أن يلتق��ي 

الوفدين مجددا في املساء.
والتقى دي ميستورا في وقت سابق 
نائب وزير اخلارجية الروسي غينادي 
غاتيل��وف الذي ج��اء خصيصاً إلى 

جنيف.
وأوضحت وزارة اخلارجية الروس��ية 
أنهم��ا »تب��ادال وجه��ات النظر إزاء 
الوض��ع احلال��ي وآف��اق التس��وية 
السياسية في سوريا مع األخذ في 
االعتبار آخر االتصاالت السياسات 
التي حصل��ت بأش��كال مختلفة 

وخصوصا ، في استانا«.
وبحسب الوزارة، شدد دي ميستورا 
وغاتيلوف على أّن من »الضروري أن 
يبذل الالعبون األساس��يون جهودا 
جديدة، لكي يتيحوا قبل كل شيء 
تعزيز خفض التصعيد وزيادة توزيع 
املساعدات اإلنسانية الى الشعب 

السوري«.
كم��ا التقى اجلعفري غاتيلوف بعد 
الظهر، وفق وكالة األنباء السورية 

الرسمية »سانا«.
وي��رى محلل��ون أّن محادث��ات األمم 
املتحدة الرس��مية في جنيف تبدو 
كأنه��ا ف��ي س��باق م��ع محادثات 
أستانا املوازية التي ترّكز على األمن 
والتي بدأت في كانون الثاني 2017 
وتش��هد زخما أكبر، خصوصاً بعد 
توقيع مذكرة في الرابع من الشهر 
احلالي تقضي بإنش��اء أربع مناطق 
»تخفيف التصعي��د« في اجلبهات 
األكثر عنفا في س��وريا. وقد وضع 
االتف��اق موضع التطبيق، ومنذ بدء 

سريان االتفاق قبل أسبوع، تراجعت 
وتيرة القتال في مناطق عدة.

وأودى الن��زاع ف��ي س��ت س��نوات 
بحياة أكثر من 320 ألف ش��خص، 
وأحلق دمارا كبيرا بس��وريا، وش��هد 
فظاع��ات ومجازر ف��ي حق مدنين 

واستخدام ألسلحة كيميائية.
وآخ��ر م��ا أثي��ر ف��ي ه��ذا الص��دد 
االتهامات التي وجهتها واش��نطن 
لدمش��ق االثنن بإقام��ة »محرقة 
للجثث« للتخلص من قس��م من 
رف��ات آالف املعتقل��ن الذي��ن متت 
تصفيتهم في الس��نوات االخيرة، 
وحض��ت موس��كو عل��ى الضغط 
على حليفتها لوضع حد لعمليات 

»القتل اجلماعي«.
وتلتقي هذه املزاعم مع ما جاء في 
تقري��ر ملنظمة العف��و الدولية في 
ش��باط 2017 التي كان��ت اتهمت 
الس��لطات الس��ورية بإع��دام 13 
الف ش��خص بن 2011 و2015 في 
س��جن صيدنايا منددة ب�«سياسة 
التصفي��ة« التي تش��كل »جرائم 

حرب وجرائم ضد االنسانية«.
وطالبت فرنس��ا امس االول الثالثاء 
ب�«حتقي��ق دول��ي في أق��رب اآلجال 
ح��ول )س��جن( صيدناي��ا« و«دعت 
روس��يا،  النظام وخصوصا  داعمي 
إلى استخدام نفوذها على دمشق 
لتسمح بوصول جلنة حتقيق دولية 

والهيئة الدولي��ة للصليب األحمر 
إلى املوقع«.

في املقابل، أكدت اخلارجية السورية 
ام��س االول الثالث��اء أّن االتهام��ات 
األميركي��ة ح��ول وج��ود »محرقة 
جثث« في س��جن صيدنايا شمال 
دمشق »ادعاءات عارية عن الصحة 
اعت��ادت )االدارة االميركي��ة( عل��ى 
اطالقها قبيل اي جولة سياس��ية 

سواء في جنيف او استانا«.
واعتبر نص��ر احلريري االثنن املاضي 
إلي��ه  أش��ار  م��ا  أّن  جني��ف  ف��ي 

األميركيون »قطرة من بحر«.
وطالب املتحدث باسم وفد الهيئة 
العليا للمفاوضات سالم املسلط، 

اجملتم��ع  جان��ب  م��ن  ب�«خط��وة« 
الدولي.

وق��ال لفران��س ب��رس »األميركيون 
يعلم��ون م��ا يحص��ل في س��وريا 
حالي��ا. يجب أن تكون هناك خطوة 
م��ن جان��ب الواليات املتح��دة، من 

جانب أصدقائنا، إلنقاذ األرواح«.
متّك��ن دي ميس��تورا ف��ي اجلول��ة 
الرابع��ة ف��ي جنيف في ش��باط ، 
م��ن جع��ل طرف��ي الن��زاع يقبالن 
اجندة تتمح��ور حول محاور أربعة: 
مكافحة اإلرهاب، احلكم )لإلش��ارة 
الى االنتقال السياس��ي(، الدستور 
اجلديد وتنظيم انتخابات. لكن لم 

يتحقق أّي تقّدم منذ ذلك التاريخ.

تّتسم المناقشات بحيوية أكبر مقارنًة بجوالت التفاوض

استئناف مفاوضات السالم حول سوريا 
في جنيف ودمشق تنفي إقامة »محرقة للجثث«

وسبق أن نّظمت 
خمس جوالت 
من مفاوضات 

السالم غير 
المباشرة منذ 
2016 برعاية 

األمم المتحدة، 
لكن من دون 

نتيجة تذكر

جولة محادثات جنيف

 اخلميس 18 أيار 2017 العدد )3698(

Thu. 18 May. 2017 issue )3698(

واشنطن ـ رويترز:
أبلغ الرئي��س التركي رجب طيب 
إردوغان الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب امس االول الثالثاء بأن بالده 
لن تقبل بوجود مقاتلن س��ورين 
أكراد في املنطق��ة لكنه أحجم 
عن توجي��ه انتقاد مباش��ر لقرار 
الواليات املتحدة تس��ليح وحدات 

حماية الشعب الكردية.
وخالل اجتماع بالبيت أبيض أثنى 
ترامب عل��ى إردوغان ووصفه بأنه 
حلي��ف مهم ف��ي "احل��رب على 
اإلرهاب" ولم يش��ر إلى اإلجراءات 
املش��ددة الت��ي اتخذه��ا إردوغان 
بع��د محاولة االنقالب الفاش��ل 

في تركيا العام املاضي.
وق��ال ترامب وهو يق��ف إلى جوار 
رائع��ة  عالق��ة  "بينن��ا  إردوغ��ان 

وسنجعلها أفضل".
وق��ال إردوغان إن زيارته س��تكون 
"نقطة حتول تاريخية" وأثنى على 
البلدين  بن  الرائع��ة"  "العالقات 
عضوي حلف ش��مال األطلسي. 
ش��ديدة  النب��رة  ه��ذه  وتعتب��ر 
اإليجابية في ظل التوترات بشأن 
ق��رار واش��نطن تس��ليح وحدات 
حماي��ة الش��عب الت��ي تعتبرها 
العم��ال  حل��زب  امت��دادا  أنق��رة 

الكردستاني احملظور.
وذك��رت محطة )إن.بي.س��ي.( أن 
اش��تباكات دارت ب��ن محتج��ن 
والش��رطة ف��ي وقت الح��ق عند 
مقر إقامة السفير التركي بينما 
كان إردوغ��ان بالداخ��ل. ونقل��ت 
احملط��ة عن متحدث باس��م إدارة 
اإلطفاء قوله إن عشرة أشخاص 
نقلوا إلى املستشفى وإن أحدهم 
إصابت��ه خطي��رة. ول��م يتس��ن 
احلصول على تعليق من ش��رطة 
واش��نطن أو املتحدث باسم إدارة 

اإلطفاء.
وكشف مسؤولون أميركيون في 
التاسع من أيار عن موافقة ترامب 
عل��ى خط��ط لتزوي��د الوح��دات 
الكردي��ة بالس��الح م��ع تقدمها 
نحو الرق��ة معقل تنظيم داعش 

في سوريا.
أمي��ركا  ب��ن  التحال��ف  وأثب��ت 
وتركي��ا دوره احليوي ف��ي املعركة 
ضد داعش في س��وريا إذ تسمح 
تركيا للتحالف باستخدام قاعدة 
اجنيرليك اجلوية لشن ضربات ضد 

املتشددين.
وتعه��د إردوغ��ان بانته��از فرصة 
االجتم��اع بترام��ب ف��ي البي��ت 
األبي��ض حملاول��ة إقناع��ه بتغيير 
موقف��ه بش��أن وح��دات حماية 

الشعب.  
وترى أنقره الوحدات امتدادا حلزب 
يقود  الذي  الكردس��تاني  العمال 
حركة مترد في جنوب شرق تركيا، 
حيث يغلب األكراد على السكان، 

منذ ثالثة عقود.
وتصن��ف تركيا واالحت��اد األوروبي 
والوالي��ات املتحدة ح��زب العمال 
الكردس��تاني ضم��ن اجلماع��ات 

اإلرهابية.
وق��ال ترام��ب "ندع��م تركيا في 
احلرب ضد اإلرهاب وضد اجلماعات 
)داع��ش( وحزب  اإلرهابي��ة مث��ل 
أال  الكردس��تاني وضمان  العمال 
يك��ون للجماع��ات اإلرهابي��ة أي 

مكان آمن."
وأضاف "نقدر أيضا الدور القيادي 
الذي تقوم به تركيا سعيا إلنهاء 

القتل املروع في سوريا".
وتعم��ل وحدات حماية الش��عب 
الكردية كجيش للمناطق ش��به 
األكراد  التي يقوده��ا  املس��تقلة 
والتي ظهرت في ش��مال س��وريا 
م��ع تراج��ع س��لطة الدول��ة في 
2011 والذي واكب اندالع الصراع 

في سوريا.
وترى واش��نطن أن وحدات حماية 
الش��عب كيان مختلف عن حزب 
العمال وش��ريك مهم في احلرب 

على الدولة اإلسالمية.
األميرك��ي  الرئي��س  إدارة  كان��ت 
الس��ابق ب��اراك أوبام��ا انتق��دت 

الصحافة  عل��ى  إردوغ��ان  حملة 
األكادميية  واملؤسس��ات  التركية 
بع��د االنق��الب الفاش��ل في متوز 
2016. وج��رى من��ذ إخم��اد هذه 
احملاولة الفاشلة اعتقال عشرات 
األت��راك  املواطن��ن  م��ن  اآلالف 
وس��عى بعض أنصار إردوغان إلى 
توجيه اللوم للواليات املتحدة عن 

محاولة االنقالب.
ول��م يش��ر ترامب خ��الل اجتماع 
ام��س االول الثالث��اء م��ع إردوغان 
إلى س��جل الرئي��س التركي جتاه 

املعارضن أو جتاه حرية التعبير.
م��ن  املزي��د  الزي��ارة  وش��هدت 
التعقي��د بس��بب دع��وات تركيا 
للوالي��ات املتحدة التخاذ خطوات 
لتسليم رجل الدين التركي فتح 
اهلل كول��ن. ويتهم إردوغان أنصار 
كول��ن بتدبير محاول��ة االنقالب 
الفاشلة في متوز املاضي وقد شن 
حملة صارمة عليه��م انتقدتها 

واشنطن.
وقال إبراهيم كالن املتحدث باسم 
إردوغان في بيان إن الزعيمن بحثا 
"اخلطوات احملتمل��ة ضد منظمة 
كولن" لكنه ل��م يحدد اخلطوات 

التي جرت مناقشتها.
وأث��ارت احلكوم��ة التركية القلق 
جنائي��ة  قضي��ة  بش��أن  أيض��ا 
ض��د رض��ا ض��راب وه��و مواطن 
التركي��ة  اجلنس��يتن  يحم��ل 
واإليراني��ة ألق��ي القب��ض عليه 
ف��ي الع��ام املاض��ي ووجه��ت له 
تهمة مس��اعدة إيران على إجراء 
معامالت مبالين الدوالرات مبا ميثل 
انته��اكا للعقوب��ات األميركي��ة 

على طهران.

البنتاغون سيوسع التعاون مع تركيا ضد "العمال الكردستاني"

الرئيسان األميركي والتركي يشيدان 
بالعالقات الثنائية وسط توتر بشأن 

تسليح وحدات حماية الشعب 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظه��رت بيانات تومس��ون رويترز 
ألبح��اث وتوقع��ات النفط وتتبع 
حرك��ة الس��فن أن الع��راق حل 
مح��ل الس��عودية كأكب��ر مورد 
للنف��ط اخل��ام إل��ى الهن��د في 
نيس��ان حي��ث س��عت املصافي 
لتعزي��ز هوام��ش التكري��ر ع��ن 
طريق شراء خام البصرة الثقيل 

األرخص ثمنا.
وأظهرت البيانات أن واردات الهند 
النفطية من العراق في نيس��ان 
جتاوزت ملي��ون برميل يوميا ألول 
م��رة بزي��ادة الثل��ث تقريب��ا عن 
آذار وثماني��ة باملئة على أس��اس 

سنوي.
الهندية  املصاف��ي  واس��تثمرت 
بكثافة في األع��وام املاضية في 
حتدي��ث وحداتها لتحوي��ل أنواع 
النف��ط منخفض��ة اجل��ودة إلى 
دي��زل ووق��ود بكفاءة أكب��ر وهو 
م��ا يس��هم ف��ي زي��ادة هوامش 
التش��غيل وزي��ادة املرون��ة عن��د 

شراء خامات النفط.
وس��اعد ذلك املصافي في ثالث 
أكب��ر مس��تهلك للنف��ط ف��ي 
العالم على الش��راء ف��ي أوقات 
الش��ح وأن تس��تمر ف��ي حتقيق 
أرباح في س��وق يتأث��ر بالتكلفة 

وحقق منوا سريعا.
وأظهرت بيانات أن السعودية وهي 
عادة املورد الرئيس للهند شحنت 
نح��و 750 ألف برمي��ل يوميا إلى 
البل��د الواق��ع جن��وب آس��يا في 
نيس��ان بانخفاض خمسة باملئة 
تقريبا عن الشهر السابق وثمانية 

باملئة على أساس سنوي.
الهند  انخفاض مشتريات  ويرجع 
م��ن النفط الس��عودي جزئيا إلى 
ارتفاع أسعار اخلام السعودي بعد 
تخفيض��ات اإلنتاج التي طبقتها 

للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة 
)أوبك( منذ كانون الثاني.

والعراق ثاني أكب��ر منتج للنفط 
في أوب��ك بعد الس��عودية لكنه 
حت��ى اآلن يقاوم تطبيق تخفيض 
كبير ف��ي اإلنتاج نظ��را العتماده 
لتموي��ل  النف��ط  إي��رادات  عل��ى 

االقتصاد.
كما أسهم تأخير شحن النفط 
الفنزويلي بس��بب مشكالت في 
ميناء رئي��س في تعزي��ز الطلب 
الهن��دي عل��ى النف��ط العراقي 
كذل��ك اش��ترت الهن��د كميات 

اكبر من خام األورال الروسي.
وأظهرت البيانات أن إيران أضحت 
ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند 
في نيس��ان وحلت محل فنزويال 
الت��ي تراجعت للمرك��ز اخلامس 

بعد نيجيريا.
على مس��توى األسعار، تراجعت 
هذه أم��س األربعاء بع��د بيانات 
زي��ادة مخزون��ات اخلام  أظه��رت 
األمريكي��ة مم��ا أثار مخ��اوف من 
اس��تمرار تخم��ة املع��روض في 
كب��ار  جه��ود  برغ��م  األس��واق 
املنتجني مثل السعودية وروسيا 

لتمديد اتفاق خفض اإلنتاج.
وانخف��ض خام القي��اس العاملي 
مزيج برنت 20 سنتا أو 0.4 باملئة 

إلى 51.45 دوالر للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 27 س��نتا أو 0.6 باملئة 

إلى 48.39 دوالر للبرميل.
البترول  بيانات معه��د  وأظهرت 
األمريكي يوم الثالثاء أن مخزونات 
اخلام األمريكي��ة زادت بواقع 882 
ألف برميل في األسبوع املنتهي 

12 أيار إلى 523.4 مليون برميل.
إل��ى  وص��ل  برن��ت  خ��ام  وكان 

52.63 دوالر للبرمي��ل يوم االثنني 
بينما صعد خام غرب تكس��اس 
دوالر   49.66 إل��ى  الوس��يط 
للبرمي��ل بعد اتفاق الس��عودية 
وروس��يا على ضرورة متديد اتفاق 
البلدان  إنت��اج منظم��ة  خفض 
وبعض  )أوبك(  للبت��رول  املصدرة 
املنتج��ني املس��تقلني بواقع 1.8 
مليون برمي��ل يوميا حتى نهاية 

آذار 2018.
وتعل��ن إدارة معلوم��ات الطاقة 
األمريكي��ة البيان��ات الرس��مية 

للمخزونات األمريكية.

وي��رى البع��ض أن م��ن الضروري 
متديد اتفاق خف��ض اإلنتاج الذي 
بدأ س��ريانه ف��ي كان��ون الثاني 
واملفترض أن ينته��ي في حزيران 
املقب��ل نظ��را ألن��ه ل��م يقلص 
الفج��وة ب��ني الع��رض والطلب 
في الس��وق ولم يدعم األس��عار 

بشكل واضح حتى اآلن.
الدولية  الطاق��ة  وقالت وكال��ة 
يوم الثالث��اء إن مخزونات النفط 
التجاري��ة في ال��دول الصناعية 
زادت 24.1 مليون برميل في الربع 

األول برغم تخفيضات اإلنتاج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العراق��ي م��ن العم��الت األجنبية 
خالل مزاد أمس إلى 169.61 مليون 
دوالر، ف��ي مقاب��ل 152.39 ملي��ون 
دوالر مبزاد ي��وم االثنني، بزيادة بلغت 
17.22 ملي��ون دوالر بحس��ب بي��ان 

املركزي.
وأضاف املركزي في البيان، أن سعر 
ل��كل  1182 دين��اراً  الص��رف بل��غ 
دوالر ف��ي امل��زاد املنعقد مبش��اركة 
38 مصرف��اً و11 ش��ركة للتحويل 

املالي.
وأش��ار البنك ف��ي البي��ان، إلى أن 
حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املص��ارف في اخل��ارج بل��غ 121.35 
مليون دوالر، ف��ي حني كانت كمية 

املبيعات نقداً 48.26 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي ف��ي البيان، أن بيع 
املبال��غ احملولة حلس��ابات املصارف 
في اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً 
لكل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته.
في شأن آخر، نفى مصرف الرافدين، 

أم��س االربع��اء، توقف��ه ع��ن منح 
السلف ملوظفي الدولة.

وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف 
في بيان صحاف��ي، إن »املصرف لم 
يوقف منح السلف ملوظفي الدولة 
ولم يخفضها بحس��ب ما تداولته 
بع��ض وس��ائل االعالم وامن��ا اصدر 

توضيحات جديدة بشأن املنح«.
وأضاف املكت��ب، أن »بعض الدوائر 
متلكئ��ة ف��ي تطبي��ق االج��راءات 
والضوابط املطلوبة ملنح الس��لف 

ملوظفيها«.

وأشار إلى، أن »ما جاء من تصريحات 
لبعض اجلهات ضد املصرف فيه غنب 
لعمل املصرف والتس��هيالت التي 
يقدمه��ا للموظف��ني واملواطن��ني، 
اضاف��ة مل��ا فيه م��ن تش��ويه غير 
مقب��ول لس��معة املص��رف ال��ذي 
يحتف��ظ بحقه القانون��ي حلماية 

سمعته ومصالح زبائنه«.
وب��ني، أن »املصرف م��ن حقه فرض 
ضواب��ط قانوني��ة لضم��ان التزام 
املس��تلفني بآلية التسديد«، مردفا 
أن »جمي��ع التوضيح��ات متاح��ة 

وبامكانه��م  كاف��ة  للموظف��ني 
االطالع عليها عبر املوقع االلكتروني 
اخلاص باملصرف وكذلك عبر فروعه 

املوزعة في انحاء البلد«.
وكانت مبيع��ات البنك املركزي من 
تراجعت خالل  األجنبي��ة  العمالت 
م��زاد األثن��ني، إل��ى 152.39 مليون 
دوالر، ف��ي مقاب��ل 154.66 ملي��ون 
دوالر مب��زاد يوم األحد بإنخفاض بلغ 

2.27 مليون دوالر.
وذك��ر البنك، أن س��عر الصرف بلغ 
1182 دين��اراً ل��كل دوالر ف��ي املزاد 

املنعقد مبش��اركة 37 مصرفاً و11 
شركة للتحويل املالي.

وأش��ار إلى أن حجم املبالغ املبيعة 
لتعزيز أرصدة املص��ارف في اخلارج 
بل��غ 110.49 ملي��ون دوالر، في حني 
كانت كمي��ة املبيعات نق��داً 41.9 

مليون دوالر.
وأوض��ح، أن »بي��ع املبال��غ احملول��ة 
حلسابات املصارف في اخلارج يكون 
بس��عر 1190 ديناراً ل��كل دوالر، أما 
البي��ع النق��دي فيك��ون بالس��عر 

ذاته«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الزراعي��ة مبجلس  كش��فت اللجنة 
محافظة ذي ق��ار، أمس االربعاء، عن 
ان س��ايلوات احملافظة باشرت بتوزيع 
30 مليار دين��ار على فالحي احملافظة 
املس��وقني لع��ام 2017. وق��ال رئيس 
اللجنة، رجاح مطرود، ان »س��ايلوات 
الناصرية والرفاع��ي، بدأت يوم امس 
)الثالث��اء( بتوزي��ع الصك��وك عل��ى 

الفالح��ني املس��وقني لع��ام 2017«، 
الفت��ا الى ان »ه��ذه املبالغ هي فقط 
مخصص��ة للعام احلال��ي وال عالقة 
لها بالعام��ني املاضيني والذي تطلب 
في��ه ذي قار، وزارة التج��ارة ما يقارب 

ال�29 مليار دينار«.
واوضح ان »مبلغ 30 مليار الذي بدأت 
ذي قار بتوزيعه يوم امس، مت تقسيمه 
بواق��ع 15 ملي��ار دينار لكل س��ايلو 

)الناصرية والرفاعي( في احملافظة«. 
واش��ار ال��ى ان »ه��ذا املبل��غ يكفي 
فق��ط،  ط��ن  ال��ف   50 لتس��ويق 
وسيش��مل جميع الفالح��ني الذين 
قام��وا بتس��ويق محصوله��م ف��ي 

العام احلالي«.
وكان��ت وزارة التج��ارة ق��د ش��رعت 
الفالح��ني  مس��تحقات  بتوزي��ع 
ف��ي محافظة  للحنطة  املس��وقني 

ميسان للموسم احلالي 2017.
في ش��أن آخر، أعلن الناطق باس��م 
وزارة الزراع��ة، حمي��د النايف، أمس 
األربع��اء، احتمالي��ة حظر اس��تيراد 
الطماطم خالل الش��هر املقبل، في 

حال توفر املنتج احمللي. 
وقال الناي��ف، ان »وزارة الزراعة تتابع 
األسعار ووفرة الطماطم، وإذ ما توفر 
املنت��وج احمللي، فأن الوزارة س��تصدر 

كتاب��اً مين��ع من��ح إج��ازة اس��تيراد 
الطماطم«. 

واضاف ان »وزارة الزراعة لديها مجسات 
في منطق��ة الع��الوي ومناطق اخرى 
في بغ��داد واحملافظات، وعندما يزيد أي 
محصول عن وفرته االعتيادية ويس��د 
اإلنت��اج احملل��ي، نق��وم مبنع اس��تيراده 
حلماية املنت��وج احمللي ومنها محصول 

الطماطم وغيرها«.

واوض��ح ان »الوزارة تراق��ب احملصول 
إذا حص��ل زي��ادة كبي��رة ف��ي انتاج 
الطماط��م نق��وم بعملي��ة اص��دار 
كتاب الى وزارة التج��ارة، بعدم منح 
اجازة اس��تيراد للطماط��م«، مبيننا 
ان«من��ع االس��تيراد ل��م يكتمل الن 
االنتاج لم يبلغ مس��تواه االعتيادي، 
ومن املتوقع ان يُحظر االس��تيراد في 
الش��هر الس��ادس عندما تزيد وفرة 

الطماطم«.
ووص��ل س��عر كيل��و الطماطم في 
الش��هر املاضي الى ثالثة االف دينار، 
االمر الذي خلف ضج��ة كبيرة جراء 
واطلق��ت  املنت��وج،  س��عر  ارتف��اع 
عل��ى اثرها حمل��ة ملقاطعة ش��راء 
الطماط��م، مم��ا ادى ال��ى انخف��اض 
طفي��ف ف��ي الس��عر خ��الل االي��ام 

املاضية.

ارتفاع مبيعات المركزي إلى 169.6 مليون دوالر

ذي قار: توزيع 30 مليار دينار بين »المسّوقين«

صّدر مليون برميل يوميًا في نيسان الماضي

العراق يحل محل السعودية كأكبر مورد نفط للهند

استثمرت المصافي 
الهندية بكثافة في 
األعوام الماضية 
في تحديث وحداتها 
لتحويل أنواع النفط 
منخفضة الجودة إلى 
ديزل ووقود بكفاءة 
أكبر وهو ما يسهم 
في زيادة هوامش 
التشغيل وزيادة 
المرونة عند شراء 
خامات النفط

تصدير النفط في العراق

ق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة روس��نفت أكبر 
ش��ركة نفط في روس��يا إن الش��ركة مستعدة 
لالمتث��ال ألي ق��رار بتمديد االتف��اق العاملي على 

تخفيضات اإلنتاج.
وذكر إيغور سيتش��ن إن روس��نفت لعبت دوراً في 
إعداد بيان مش��ترك بني روس��يا والسعودية قالتا 
في��ه إنهما تدعم��ان متدي��د تخفيض��ات اإلنتاج 

العاملية حتى آذار 2018.
عل��ى صعيد آخر، قالت ش��ركة روس��نفت، أكبر 
منت��ج للنفط فى روس��يا إنها وقع��ت اتفاقا مع 
ش��ركة الطاقة اإليطالية إينى، لتوسيع التعاون 
بينهم��ا مب��ا قد يش��مل التعاون ف��ى تزويد مصر 

بإمدادات منتجات نفطية مشتركة.
وجرى توقي��ع االتفاق فى إطار زي��ارة رئيس الوزراء 
اإليطال��ى باولو جنتيلونى لروس��يا الت��ى التقى 
خاللها مع الرئيس الروس��ى فالدميير بوتني، وقالت 
روسنفت أن االتفاق ينص على توسيع التعاون فى 
إنتاج وتكرير وتسويق وجتارة النفط والغاز ويشمل 
ذلك حقل ُظهر البحرى املصرى الذى تسيطر إينى 
على 50 % منه فيما تصل حصة روسنفت إلى 35 

باملئة وبي.بي إلى 15%.
وأضافت الش��ركة الروسية أنها اتفقت أيضا مع 

إينى على بحث التعاون فى تكرير النفط بأملانيا.

 
تن��وي مجموع��ة »ف��ورد« األمريكي��ة لصناعة 
السيارات الغاء آالف الوظائف في العالم بهدف 

توفير االموال وحتسني مردودها.
ونقل��ت وكالة الصحافة الفرنس��ية عن مصدر 
قري��ب قول��ه إن ثاني مجموع��ة أمريكية النتاج 
الس��يارات في املبيعات ستعلن عن قرارها إلغاء 

هذه الوظائف في االيام املقبلة.
وتابع املص��در أن فورد التي يعمل فيها 202 الف 
ش��خص حاليا ستسرح عددا ميكن ان يصل الى 
عش��رين الف موظف، اي نحو %10 من العاملني 
فيها، مؤكدا بذلك معلومات نش��رتها صحيفة 

»وول ستريت جرنال« في هذا الشأن.
وقال ان ف��ورد التي يتعرض رئيس مجلس ادارتها 
م��ارك فيل��دز للضغ��وط م��ن قبل املس��اهمني 
لتوضي��ح س��تراتيجيته، تأمل ف��ي توفير ثالثة 
ملي��ارات دوالر اعتب��ارا م��ن الس��نة اجلاري��ة، مما 

سيسمح لها بتحفيز ارباحها.
وصرح ناطق باسم فورد لفرانس برس »لم نعلن 
بع��د اي اجراء توفير يتعل��ق باملوظفني وال نعلق 

على تكهنات«. 
واض��اف ماي��ك موران »م��ا زلنا نرك��ز على ثالث 
اولويات س��تراتيجية ستسمح يتحقيق منو في 
االرباح، وخفض النفقات وحتس��ني الفاعلية جزء 

من هذا العمل«.

فرضت فرنس��ا غرام��ة مالية قدره��ا 150 الف 
ي��ورو متث��ل احلد األقص��ى للغرامة على ش��ركة 
»Facebook« األميركية وذلك بسبب انتهاكها 

القوانني الوطنية حلماية بيانات املستخدمني.
وبحسب اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلرية 
في فرنسا فإن ش��ركة »Facebook« تستخدم 
بيانات املستخدمني لعرض اإلعالنات املستهدفة، 

واملشاركة في التتبع غير القانوني.

روسنفت

فورد

فيسبوك

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

دعا املستش��ار ف��ي »رابط��ة املصارف 
العراقي��ة اخلاص��ة« س��مير النصيري، 
»البن��ك املركزي العراق��ي« إلى تفعيل 
النظ��ام  لدع��م  النقدي��ة  سياس��ته 
املصرفي اخلاص، وإعادة النظر بسياسات 
اإلقراض وإدارات األخطار االئتمانية، مع 
التش��ديد على درس بع��ض املالحظات 
في إطار االس��تراتيجية التي يعتمدها 

في السنوات املقبلة.
وأكد النصيري، أن تنفيذ س��تراتيجية 
البنك املركزي العراقي للسنوات املقبلة، 
يتطل��ب درس مجموعة من املالحظات 
منها مراقبة تنفيذ سياساته النقدية 
م��ع   2020 ع��ام  حت��ى  املس��تقبلية 
مس��اهمة القطاع املصرفي في الناجت 

احملل��ي اإلجمال��ي، كذل��ك البحث عن 
سياس��ات جدي��دة حتقق ه��ذا الهدف 
وتتي��ح للمصارف احلكومي��ة واخلاصة 
املش��اركة في النمو واالس��تثمار وفقاً 
آلليات وسياسات قابلة للتطبيق، ومن 
دون فرض سياس��ات مش��ددة وإعطاء 

مرونات كافية. 
وأض��اف أن »من الضروري الس��عي إلى 
معاجلة الفجوة الظاهرة بني السياسات 
املالي��ة للدول��ة والسياس��ات النقدية 
املعتمدة من البنك املركزي ومتطلبات 
مكافحة الضغوط التضخمية، إضافة 
إلى احلد من اإلنفاق اجلاري والتنسيق في 
اخلطط والبرامج الت��ي تنقذ االقتصاد 

العراقي من االنهيارات املالية«.
وأش��ار النصي��ري أيض��اً، إل��ى أهمية 
النقدي��ة لدع��م  تفعي��ل السياس��ة 
النظام املصرفي اخل��اص، وإعادة النظر 

إدارة  وآلي��ات  اإلق��راض  بسياس��ات 
األخط��ار االئتمانية في من��ح االئتمان 
والقروض الصغيرة واملتوسطة، إضافة 
إلى االستثمار في القطاعات اإلنتاجية 
واالس��تثمارية التي حتقق تدفقاً نقدياً، 
وتنعش الدورة االقتصادية، ما يس��اهم 
في التنمية االقتصادي��ة وتنويع املوارد 

املالية للموازنة العامة.
وفي سياق عملية بيع الدوالر التي يتولى 
»املركزي« تنظيمها، دعا النصيري، في 
حديث ل�»احلي��اة« الدولية، إلى املتابعة 
الدقيق��ة للتعليم��ات اخلاص��ة بنافذة 
العملة األجنبية الصادرة هذه السنة، 
وضرورة حتديد دور املصارف في الوساطة 
ب��ني الزبون وبني »املرك��زي«، إضافة إلى 
حتدي��د مس��ؤولية وزارات التجارة واملال 
والتخطيط في اخملالفات التي يرتكبها 
بعض الزبائن، وعدم حتميل املس��ؤولية 

للمصارف فقط.
وشدد على أهمية إقرار مجالس اإلدارة 
ف��ي املص��ارف س��تراتيجية لألخط��ار 
التش��غيلية وتنفيذها، وإع��ادة النظر 
بالديون املش��كوك في حتصيلها وفقاً 
لالئحة اإلرش��ادية، وإعادة مرونات ومدد 
زمنية إضافية للمصارف لتصفية هذه 
الديون التي تع��ود غالبيتها إلى هجرة 
املدني��ني م��ن محافظاته��م ألس��باب 

أمنية خارجة عن إرادتهم.
وطالب بإعادة هيكلة القطاع املصرفي 
خصوصاً احلكومي، مع التش��ديد على 
ضرورة درس تخصيص بعض أقس��امه، 
والعمل عل��ى تفعيل املصارف العاملة 
بتوسيع خدماتها املصرفية وتنويعها، 
خصوص��اً زي��ادة حصته��ا االئتماني��ة 
م��ع  مت��وازن  بش��كل  واالس��تثمارية 
عائداتها الكّلية لتصبح هذه املصارف 

ركيزة فعالة للنمو االقتصادي، بشرط 
أن تبتعد عن احت��كار بعض العمليات 
املصرفية وحجب األنش��طة احلكومية 
املص��ارف  ع��ن  العام��ة  واملؤسس��ات 

اخلاصة .
وأض��اف أن هناك ض��رورة أيضاً لتطوير 
سوق العراق ألوراق املال ودعمها، وإيجاد 
الوس��ائل واألدوات التي تدفع باجتاه رفع 
أسعار مؤش��ر السوق والش��ركات، مبا 
يتالءم م��ع موجوداتها ومعايير إنتاجها 
وأرباحها، ومن��ع املضارب��ات التي تضر 
يتناس��ب  ال  مب��ا  العراقي��ة  باألص��ول 
وقيمته��ا احلقيقي��ة، مطالباً بإنش��اء 
صندوق أو محفظة خاصة لش��هادات 
اإلي��داع تصدرها املص��ارف الراغبة في 

معاجلة تدهور أسعار األسهم.
وطلب إضاف��ة إدارة مصرفي��ة جديدة 
املن��اخ  لتعزي��ز  احلال��ي  لالس��تثمار 

االس��تثماري في الس��وق، وزيادة حجم 
ودائ��ع املص��ارف م��ا ي��ؤدي إل��ى زي��ادة 
االس��تثمارية ف��ي جميع  نش��اطاتها 
القطاعات االقتصادية وبالتالي حتقيق 

مردود إيجابي للمستثمرين.
وق��ال النصيري إن السياس��ة النقدية 
من أبرز السياسات االقتصادية الهادفة 
االقتص��ادي  االس��تقرار  حتقي��ق  إل��ى 
وتثبي��ت معدالت س��عر الص��رف التي 
تزي��د االقتص��اد الوطني ق��وة وفاعلية 
ملواجهة التحديات االقتصادية، ويرى أن 
حتقيق احتياط من النقد األجنبي، الذي 
يبلغ حالياً نحو 49 بليون دوالر، وتثبيت 
س��عر صرف الدين��ار العراق��ي مقابل 
الدوالر تُعّد من األمور الضرورية، مشيراً 
إل��ى أن ناف��ذة العمل��ة األجنبية التي 
يعقده��ا »املركزي« كان لها دور إيجابي 
في احلفاظ على مس��توى مناسب من 

سعر الصرف وتثبيته.
ولفت إلى أن »املرك��زي« العراقي اتخذ 
خطوات كثيرة لتوس��يع الئحة األدوات 
املتاحة للسياس��ة النقدي��ة وتغطية 
االحتي��اط املطل��وب ليش��مل الودائع 
التس��هيالت على  احلكومي��ة، ومن��ح 
الودائع التي تس��تحق في مدة قصيرة 
ب��إدارة  للمص��ارف  الس��ماح  به��دف 

سيولتها بطريقة أكثر فاعلية.
وأضاف أن االس��تقرار النسبي ملعدالت 
س��عر الص��رف والسياس��ة النقدي��ة 
املتش��ددة، واس��تقرار النظ��ام املال��ي، 
فضالً عن احلد من الظاهرة التضخمية 
والس��يطرة على مناس��يب الس��يولة 
وإدارته��ا، وتش��جيع املص��ارف للتوجه 
نحو الس��وق، من أه��م األدوات التي مت 
حتقيقها ف��ي السياس��ة النقدية من 

2004 إلى 2006.

أكدوا على ضرورة تثبيت سعر الدينار أمام الدوالر
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كثيرًا ما تُعقد الصفقات السياس��ية 
ب��ن العب��ن انهكه��م ع��ض االصابع 
ول��ي االيدي وجس النبض واس��تعراض 
القوة وأعيتهم التهديدات والتهديدات 
املض��ادة، واخملاش��نات واخلس��ارات ومن 
بينه��ا خس��ارات الس��معة.. اقول كل 
ذل��ك، وغي��ره، ع��ادة، مقدم��ات ألي��ة 
»صفق��ة« يعده��ا اصح��اب معادالت 
السياسة والصراع، وفي احد تعليقات 
كيسنجر على مفاوضات كامب ديفيد 
ق��ال ان ربع قرن من ش��قاء الصراع بن 
الع��رب واالس��رائيلين كان بادي��ا على 
وج��وه املتفاوض��ن م��ن اجلانب��ن ولم 
تكن احلماسات االستعراضية لتخفي 
ام��ارات االعياء واخليبة م��ن على وجوه 
الساسة الذين القوا السالح وصافحوا 
بعضهم وهم يتناولون عقارا اسمه »ال 

غالب وال مغلوب«.
ولدين��ا، ش��يء م��ن ه��ذا يح��دث، مع 
اختالف طبيعة اللعبة وهوية الالعبن، 

ف��ان عقدا ونصف العق��د من الصعود 
الوع��ر الى مرك��ز الق��رار واحلكم كان 
والش��عارات  االدوات  كافياً الس��تبدال 
والتحالفات مادام ان املطلوب بالنسبة 

للمتصارعن هو 
ابق��اء نظ��ام احملاصص��ة في حش��وة 
املرحلة وقد تتخذ هذه احملاصصة اسما 
مس��تعارا انيقا هو التوافق، ورمبا اسم 
»االغلبية السياسية« برغم ان التوافق 
او االغلبي��ة السياس��ية –ف��ي عل��م 
السياس��ة- ال يعنيان بالضرورة عملية 
تقس��يم املغامن، كما جرى عندنا، ويراد 

له ان يجري الحقاً.
نتاب��ع جتاذب��اً   وعل��ى ه��ذه اخللفي��ة 
محموم��اً، فهن��اك م��ن يُع��ّد التوافق 
ضرورياً في مرحلة االنتقال التي مير بها 
العراق لتجنيب البالد املزيد من التمزق، 
وثمة من يراه خطيئة تتعارض مع مبدأ 
الدميقراطي��ة، ومفرخة للمحاصصات، 
وبدعة من بدع العهد ما بعد س��قوط 

الدكتاتورية.
واحس��ب ان مناقش��ة ه��ذا املوض��وع 
تفت��رض، اوال وقبل كل ش��ي، حتصينه 
املواق��ف،  وتقّل��ب  التبس��يط،  م��ن 
ومزايدات س��وق االع��الم، كما تفترض، 
في املقام الثان��ي، االعتراف بأن التوافق 
اخلي��ارات  ف��ي  الوس��ط  نقط��ة  ه��و 
يض��م  اتفاق��اً  وقديك��ون  املتضارب��ة، 
منسوباً متقارباً من املصالح واالهداف، 
يدرأ في��ه املتصارعون خطر االنزالق الى 
العنف في م��ا بينه��م، او )حذار(انهم 
يضع��ون في��ه الغاما لس��ينياريوهات 

حرب واقصاءات ضد جبهات اخرى. 
  التواف��ق، من جهة اخرى، ابن ش��رعي 
واالس��تقطابات  التح��والت،  لعص��ر 
اجلديدة )الحظ��وا االتصاالت االميركية 
الروسية( لكن املشكلة تتمثل في انه 
ق��د يصبح ابن��ا عاقا ح��ن يُختزل هذا 
الوافق الى صفقات مش��بوهة تهدف 
واملظالم،  الدكتاتوري��ات  تكري��س  الى 

وق��د يخرج هنا من التعريف املدرس��ي 
للتواف��ق ال��ى معن��ى آخ��ر اق��رب الى 

التآمر. 
وبخ��الف ذلك فانه ال مف��ر من التوافق 
على حلول وسط، متوازنة ومشرفة، بن 
الفئات واخليارات السياس��ية العراقية 
اخملتلف��ة وه��ي تق��ف عن��د منعطف 
تاريخي مفتوح عل��ى احتماالت كثيرة 
ومتضارب��ة، والبدي��ل عن��ه يتمثل في 
مواجهات كارثية ل��ن تعود باخلير على 

اّي منها,
التوافق، طبعا، ليس مبدأ للمحاصصة. 
وجتس��ير  تقري��ب  عملي��ة  االول 
لوجه��ات النظ��ر واملطالب واملش��اريع 
والش��روطاملتباعدة واملتصارع��ة وف��ق 
قواعد سياس��ية تتس��م باحلرص على 
نزع فتيل حريق قد يشب في اية حلظة 
وجتنيب الب��الد املزيد من االنش��قاقات 
للف��رص  والثان��ي تقس��يم  واحل��روب، 
وال��وزارات واملواقع والنف��وذ والوظائف 

احلكومي��ة وم��الزم الثروة واجل��اه على 
اس��اس طائفي وفئ��وي. االول، ينطوي 
على تضحي��ات مبررة ببعض املصالح، 
والثان��ي يب��رر التش��بث، غي��ر املب��رر، 
باالمتي��ازات. االول، يتق��رب من معاجلة 
ح��االت التهمي��ش بالنس��بة ملكونات 
يك��رس  والثان��ي  وكف��اءات،  فئ��ات  او 
ح��االت التهميش ملكون��ات وجماعات 

وكفاءات. 
 اما ش��عار االغلبية السياس��ية الذي 
يج��ري مناقش��ته )ف��ي اط��ار الدعاية 
االنتخابي��ة حت��ى اآلن( ف��ال ميك��ن ان 
يتح��ول ميكانيكي��اً ال��ى مؤسس��ات 
وهياكل وانظمة من دون وجود العنصر 
البشري الذي استوعب احكام ومديات 
وتطبيقات هذا اخليار الذي يبدو سليما 
من الناحي��ة النظرية وف��ي مقدمتها 
ش��رط الت��داول الس��لمي للس��لطة 
واالس��تعداد لضبط املصال��ح الذاتية 
والفئوي بعيًدا عن االستئثار واملزاحمة، 

وقبل كل ش��يء، النظر الى الس��لطة 
كتكلي��ف معي��اره م��ا يتحق��ق ف��ي 
الواقع من خدم��ات وجناحات في الوفاء 

بالوعود.
عل��ى ان مش��روع حكوم��ة االغلبي��ة 
السياس��ية كخي��ار ميك��ن ان يك��ون 
مقب��وال كبدي��ل ع��ن حك��م اجلمي��ع 
)احملاصص��ة( ال��ذي انته��ى ال��ى صراع 
وسلس��لة  ومدّم��ر  وش��رس  مفت��وح 
تصدع��ات وحروب واعم��دة دخان لكن 
املؤشرات ال تش��جع على الثقة في ان 
رواد هذا املشروع س��يحققون تفكيك 
منظومات احملاصصة فيما هم غارقون 
ف��ي بحبوحاته��ا ويدي��رون ماكناته��ا 
ومصاحلها حتى صاروا دولة محاصصة 
داخ��ل دولة محاصصة، واحلال، ان احمللل 
املوضوعي البد ان يرصد شبهة الدعاية 
االنتخابي��ة املبك��رة ف��ي م��ا يتابع��ه 
م��ن ترويج لش��عار حكوم��ة االغلبية 

البرملانية.

»المشتركات« ليست صفقات.. هكذا يقول علم السياسة

شعار األغلبية السياسية 
الذي يجري مناقشته )في 

إطار الدعاية االنتخابية 
حتى اآلن( فال يمكن أن 
يتحول ميكانيكيًا إلى 
مؤسسات وهياكل 

وانظمة من دون وجود 
العنصر البشري الذي 

استوعب أحكام ومديات 
وتطبيقات هذا الخيار

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

رأي

ترامب
والشرق األوسط

رأي آخر

هن��اك أمران يتص��دران قائمة أولويات سياس��ة الرئيس 
األميرك��ي اجلديد دونالد ترامب اخلارجية: التجارة واألمن. 
في م��ا يتعلق بالتجارة، س��يركز ترامب عل��ى دول مثل 
الص��ن واملكس��يك واليابان، أما بالنس��بة الى موضوع 

األمن، فسيتوجه تركيزه الى منطقة الشرق األوسط.
وح��دد ترام��ب أن التهديد األمني الرئيس��ي الذي يواجه 
الوالي��ات املتحدة هو »إرهاب اإلس��الم املتطرف« وتعهد 
بالتحال��ف مع »العال��م املتحضر« ملواجهت��ه و »إزالته 
م��ن على وج��ه األرض«. فق��د عن لقي��ادة فريقه لألمن 
القومي عس��كرين متمرس��ن كاجلن��رال مايكل فلن 
مستش��اراً لألم��ن القوم��ي، واجلن��رال جيم��س ماتيس 
وزي��راً للدفاع. للجن��رال فلن خبرة طويل��ة في محاربة 
اجلماعات اإلرهابية من خالل عمله كضابط استخبارات 
في اجلي��ش، وماتيس كان القائد العام الس��ابق للقيادة 
املركزي��ة، وقاتل حركة »طالبان« وتنظيم »القاعدة« في 
أفغانستان والعراق. وقام ترامب بأول زيارة له كرئيس إلى 
مقر وكالة االستخبارات املركزية )سي آي أي(، وأخبرهم 

بأنهم سيكونون في طليعة احلرب على اإلرهاب.
ولذا ميكننا أن نتوقع أن تقوم إدارة ترامب باستعمال كل 
إمكان��ات فروع اجليش اخملتلفة واالس��تخبارات لتكثيف 

احلرب على »داعش« و »القاعدة«.
لك��ن، ما تزال هناك أس��ئلة كثيرة قائمة: هل س��يقوم 
ترامب بإرسال املزيد من القوات األميركية إلى املنطقة؟ 
إن الش��عب األميركي ما يزال يعارض بش��دة االنتش��ار 
الواس��ع للقوات، لكننا قد نرى زيادة في الضربات اجلوية 
ونش��اط االس��تخبارات، فضالً عن زيادة في نشر وحدات 
صغيرة من الق��وات اخلاصة. وس��تكون إدارة ترامب أقل 
تردداً من إدارة أوباما في اس��تخدام القوة اجلوية الكبيرة 
احلج��م وجتاهل الضحاي��ا املدنين. وه��ذا يجعلها أقرب 
إل��ى النهج الروس��ي. والواقع أن املوقف جتاه روس��يا هو 
أح��دى املس��ائل الرئيس��ة ف��ي اإلدارة اجلدي��دة. يبدو أن 
ترامب يرى في روس��يا ش��ريكاً محتمالً. ولوزير اخلارجية 
ريكس تيلرس��ون موقف مماثل إلى حد م��ا. ولكن فريقه 
لألمن القوم��ي، من فلن الى ماتيس إل��ى مايك بومبيو 
رئيس وكالة االس��تخبارات املركزية، يعدون روس��يا عدو 
أميركا الرئيس��ي في العالم على املدى الطويل. فكيف 

ستحسم او ستترجم هذه التناقضات جتاه روسيا؟
لكن ترامب عّبر مراراً انه قد يفضل العمل مع روسيا في 
سورية، وملصلحة نظام األس��د في مواجهة معارضيه. 
هذا في الواقع يعني انحيازاً الى إيران في سورية. وتعمل 
الوالي��ات املتح��دة بالفعل م��ع حلفاء إيران ف��ي العراق 
إلبع��اد »داعش« من املوصل.  م��ا يقلقني أكثر من غيره 
هو تس��اؤل جوه��ري حول فهم ترام��ب وفريقه للعالقة 
بن اإلرهاب واإلس��الم. فقد قال ترام��ب في كلمته عند 
تنصيب��ه رئيس��اً إنه س��يوحد العال��م »املتحضر« ضد 
اإلرهاب اإلس��المي املتطرف. ما هو املقص��ود بالتحديد 

من تلك اإلشارة؟ 
**************************
بول سالم - واشنطن

حركة محمومة تشهدها عواصم املنطقة 
بانتظار مجيء 

الزائ��ر الكبير، حتى ال��دول غير املدرجة على 
برنام��ج أول رحل��ة خارجية لدونال��د ترامب، 
تب��دو ف��ي »عجلة« م��ن أمره��ا ... الرهانات 
كبي��رة، وتذه��ب ف��ي كل اجت��اه ... البع��ض 
يعتقد أن »الدولة الفلس��طينية، باتت على 
مرمى حجر، بل أن القدس الشرقية ستكون 
عاصمته��ا، هؤالء لم يقرؤوا حرف��اً واحداً مما 
قاله الرجل ومساعدوه ومقربوه ... أحالمهم 
أو تفكيره��م الرغائي��ي، يدفعه��م لتقويل 

الرجل ما لم يقله.
بعضه��م اآلخر، ب��دأ بصياغة كت��ب النعي 
إلي��ران وحلفائه��ا ف��ي املنطق��ة، ويتحضر 
على أحر م��ن اجلمر، للمش��اركة في حفلة 
»قطع رأس النظام الس��وري« ... أخش��ى أن 
يخيب ظنه��م، مثلما خاب ظن أس��الفهم 
الذي��ن راهنوا عل��ى جورج ب��وش األب واالبن 
... بعضهم لم يس��تفق حت��ى اآلن من هول 
صدمة اختيار دولة عربية – إسالمية لتكون 
أول محط��ة خارجي��ة لرئي��س أميرك��ي ... 
نسي هؤالء أو تناسوا أن فاتورة هذا االختيار 
جت��اوزت ال��� »340 مليار دوالر، س��تضخ في 
ع��روق البنى التحتية األمريكي��ة املتهالكة 
وصناعة الس��الح واحلرب خالل أقل من عقد 
واح��د... هل ثمة بلد واح��د في العالم ميكن 
أن يدف��ع نصف هذا الرقم ليحظى بش��رف 
الرقصة األولى؟!... ثلث هذا املبلغ هي كلفة 
مش��روع إعادة إحي��اء طريق احلري��ر اجلديدة، 
التي س��تربط قارات العال��م القدمية الثالث 
بالصن صاحبة املشروع ورائدته، عبر شبكة 
عمالقة من الطرق والسكك واملوانئ وغيرها، 

أي عرب نحن؟
ال يتعظ العرب م��ن تاريخهم قط، ال القدمي 
وال اجلديد، برغم أن واشنطن باعتهم األوهام 
بأف��دح األثمان أكث��ر من مرة، ه��م أصحاب 
األمثال واملواع��ظ احملذرة من اللدغ من احلجر 
الواح��د مرت��ن، لكنهم يص��رون على وضع 
أصابعهم املرتعش��ة في اجلح��ر ذاته، مرات 
وم��رات ... جّيَش��تهم الوالي��ات املتحدة في 
حرب اخلليج الثانية، لقاء وعد بعملية سالم 
ذات مغزى، أخذت الوالي��ات املتحدة ما تريد، 

وتبعثر السالم وتطايرت أوراق وضل طريقه 
****************************
غريب الزنتاوب- عمان.

ترامب
في المنطقة
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آخر بؤر »الخالفة« المترنحة في أيمن الموصل.. معركة بالنيابة عن العالم

ف��ي إطار متابع��ة حتوالت السياس��ة 
الروس��ية أص��درت مؤسس��ة »فابر« 
السياس��ية  كتاب��ا ضم��ن مكتبتها 
خ��الل الع��ام  2015 بعنوان »ال ش��ىء 
حقيقيا، وكل ش��ىء ممكن.. رحلة فى 
طريق روس��يا املعاصرة« للكاتب »بيتر 

بومرنستيف،
ويالح��ظ الكاتب انه ف��ي الغرب بدأوا 
يسمون روسيا ب� »روسيا بوتن« حيث 
ب��ات بوت��ن يلع��ب أدوارًا مؤث��رة على 
الساحتن اإلقليمية فى محيط وسط 
آس��يا ومنطقت��ى البلطي��ق والبح��ر 
األس��ود، كما حدث فى أوكرانيا العام 
قبل املاض��ى ومنع انفصاله��ا بالقوة  
وحتدي��ه لكل الق��وى الغربي��ة بقيادة 
الوالي��ات املتح��دة فيما ي��راه البعض 
محاولة ألن يعيد لألذهان صورة االحتاد 
القيصرية،   القدمية، وحتى  السوفيتى 
ويح��اول أن يذك��ر اجلمي��ع أن أوكرانيا 
كان��ت يوما م��ن األيام ج��زءا من هذه 

اململكة أو الدولة العتيقة.
ول��م يكتف  بوتن ب��دوره اإلقليمى بل 
امتد ليش��مل أقاليم أخ��رى وأهمها 
الش��رق األوس��ط الذى أصبح ساحة 
ومعتركا ل��كل القوى العاملية، تتراهن 
وتتس��ابق من أج��ل الف��وز بتواجدها 
هن��اك. ول��م ينت��ه األم��ر بالتواج��د 

السياس��ى بل العسكرى كما نلمس 
ف��ى س��وريا، وبع��ض املؤش��رات تلوح 
بعدم اكتف��اء الرئيس الروس��ى بوتن 
تنظي��م  حملارب��ة  اجلوي��ة  بالطلع��ات 
داع��ش وب��اق التنظيم��ات املس��لحة 
املعادية لنظام الرئيس الس��ورى بشار 
األس��د، ب��ل يتوقع املتخصص��ون بناء 
على تصريحات بوتن أنه سيس��تعن 
بالقوى العس��كرية البرية على األرض 

السورية خالل العام احلالى 2016.
واضاف ان اس��م دولة روس��يا واس��م 
رئيس��ها احلال��ي فالدميي��ر بوت��ن باتا 
فروس��يا  ينفص��الن  وال  ملتصق��ن 
تس��اوى بوتن. وش��به الكاتب روسيا 
بوتن برواية أدبية حتتاج ألسلوب جديد 
فى التعامل م��ع كل فصل جديد من 
ه��ذه الرواية أو القصة، أى أن أس��لوب 
إدارة الش��ؤون الروس��ية يحت��اج إلى 

جتديد مع كل مرحلة.
تتركز فكرة الكتاب حول أن سياس��ة 
الرئي��س  إدارة  وأس��لوب  األن  روس��يا 
كل  يحم��ل  له��ا  بوت��ن  فالدميي��ر 
فيق��ول  واح��د،  آن  ف��ى  املتناقض��ات 
ف��ى  بومرنس��تيف«  »بيت��ر  الكات��ب 
مقدمة كتاب��ه، إن روس��يا هى املكان 
ال��ذى »ال جتد فيه ش��يئا حقيقيا، كل 
شىء متاح« ثم يعود للربط بن روسيا 

وبوتن ويقول »ستجد الال معلومة مع 
احلقيقة.. االثنان يتس��اويان وموجودان 

فى الوقت نفسه معا«
يتس��اءل الكاتب في افتتاحية كتابه 
أن��ه حتى وهو يكتب عن جتربة روس��يا 

فى الق��رن الواحد والعش��رين، إال أنه 
فى غاي��ة احليرة ألن النش��اط اليومى 
لرئيسها فالدميير بوتن وأسلوب إدارته 
لش��ئونها يحم��ل جمي��ع األش��كال 
واأللوان لألنظمة والعهود السياسية 

على م��دار اليوم الواحد، ففى الصباح 
ومطلع الي��وم ميكن أن تراه الديكتاتور 
صاحب السلطة املطلقة. وفى الغداء 
جتده عل��ى النقي��ض فى أدائ��ه حيث 
ستقابل احلاكم الدميقراطى واملتفتح 

الذى يقبل كل اآلراء، وفى العشاء ميكن 
لك أن جتد نفسك جتلس مع أحد ملوك 
وأباط��رة اململك��ة الروس��ية القدمية. 
ومع دخول الليل ستجد النقيض متاما 
فى حالة الفوضى السائدة! وتكشف 
ه��ذه املقدمة أن املؤلف من خالل مادة 
كتابه يبدو متحيرا بش��أن ش��خصية 
توجه��ات  ف��ي  ودوره  بوت��ن  الرئي��س 

السياسة الروسية.
اعتمد الكات��ب »بيتر بومرنس��تيف« 
على أسلوب الصحافة االستقصائية 
فى جتميع املعلوم��ات الالزمة لكتابه، 
والت��ى تنوعت بن مختلف املصادر من 
الصحف والتحلي��الت ملواقف الرئيس 
الروسى فالدميير بوتن، إال أن الكاتب مبا 
أنه أح��د منتجى برامج ومواد إعالمية 
ف��ى التليفزي��ون الروس��ى، ل��م ينس 
التكتيكات وأساليب التأثير اإلعالمى 
التى يتبعها صناع اإلعالم واإلعالن في 
أثناء إعداده��م للمادة املقدمة للتأثير 
على املش��اهد فى اجتاه معن، مما تعن 
علي��ه التزامه بالص��دق واحليادية في 

أثناء كتابته للكتاب.
يعترف الكاتب أنه اعتمد فى الكتابة 
عل��ى األس��لوب األدب��ى ال��ذى يجذب 
القارئ ويأخذه للتحليق فى أفاق اخليال 
أكثر من��ه فى السياس��ة والش��ؤون 

الدولي��ة، حتى يص��ل ملرحل��ة »إدمان 
الكتاب أو الرواية« على حد تعبيره، فال 
يستطيع تركها من يديه حتى ينتهى 
من قراءته��ا. يقول الكات��ب إنه حاول 
على مدار فصول كتابه أن يتخلص من 
رؤيته املثالية أو ما يجب أن تكون عليه 
األمور، وذلك بحكم مهنته كصحفى 

ومنتج إعالمى.
ق��ارن الكات��ب بن روس��يا ف��ى حقبة 
التس��عينيات من الق��رن املاضى التى 
ش��هدت عمليات خصخصة القطاع 
العام واملصانع الروسية العمالقة، فى 
عهد الرئيس األس��بق بوريس يلتسن 
وتن��اول الكات��ب حاالت الفس��اد التى 
حلق��ت باخلصخص��ة والتى اس��تولى 
فيها حفنة من األشخاص على ثروات 
الب��الد وأصبح��وا ميثلون مراك��ز قوى، 
إل��ى ان س��اقهم الق��در إل��ى احملاكم، 
مث��ال  بومرنس��تيف«  »بيت��ر  وض��رب 
بإح��دى احملاكمات ألحد رموز الفس��اد 
الروس��ي فى لندن »بيريسوفسكى«. 
ويصور الكاتب روس��يا فى ذلك الوقت 
فى أس��لوب أدبى، حيث يرى موس��كو 
العاصمة املدين��ة الضبابية املهزومة 
ف��ى ط��رف ق��ارة أوروب��ا، حتم��ل ف��ى 
شوارعها معالم بقايا العهود الزاخرة 

القدمية من القيصرية الباهرة. 

صحوة روسيا.. أم عودة القيصرية؟ 
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

ايمان الهاشمي

علينييا جميعاً كمواطنيين املطالبة 
بضرورة نشيير مسييودة مشييروع أي 
قانييون وعرضهييا للييرأي العييام عبر 
وسييائل االعييام واالعييان املقييروءة 
واملرئية والسييمعية، قبل التصويت 
عليها لتصبح قانونييا نافذ املفعول 
وليطبييق على جميييع االفراد قاطبة 
من دون متييز او اسييتثناء، اذ ان نشيير 
مشييروع أي قانون يعد واجباً وضرورة 
وممارسيية دميقراطييية حقيية إلبييداء 
الرأي من قبييل اخملتصن واألكادميين 
والسياسييين وعامة الشييعب، الن 
تشييريع القوانيين موضييوع يخييص 
ويهم الشييعب بنحو عام وال يخص 
فئة او شييريحة معينيية منه، فنجد 
بعض القوانن التي يتم تشييريعها 
تنتقييد، ثم جترى التعديات املطلوبة 
عليها نظرا لقصورها احيانا او لعدم 

اتصافها بالعدالة احيانا اخرى.
بعييد اطاعي علييى قانييون االحزاب 
السياسييية رقييم 36 لسيينة 2015، 
دونت جملة ماحظات ادرجها فيما 

يلي:
نص املادة 5-- ثانيا: »ال يجوز تأسيس 
احلييزب علييى اسيياس العنصرييية او 
التعصييب  او  التكفييير  او  االرهيياب 

الطائفي او العرقي او القومي«.

يعد نصيياً واضحاً وصريحيياً مبوجبه 
مينييع قانييون تأسيييس احلييزب علييى 
اساس العنصرية، االرهاب، التكفير، 
التعصييب الطائفييي او العرقييي او 
القومييي، ومبا ان أي حييزب او تنظيم 
سياسييي يكييون مختصيياً بطائفة 
معينيية ميين دون غيرهييا فانييه يعد 
تعصبييا طائفيييا، اذن يجييب ان مينع 
تأسيسييه وفييي حاليية كونييه حزباً 
سييبق لييه وان تأسييس قبييل صدور 
هذا القانييون فيجب ان ال مينح اجازة 
تأسيييس مطلقا، ومن املمكن متاماً 
معرفة االحييزاب الطائفية: فاذا كان 
االعضاء املؤسسون واالفراد املنتمون 
للحييزب هم ميين الطائفة نفسييها 
فهذا يعني ان احلزب مختص لطائفة 
معينيية بذاتها ميين دون غيرها فهو 
اذن تعصييب طائفي وحييزب طائفي، 
وعليه يجييب ان يكون حزبا محظورا 
وال مينح اجازة تأسيس وبالتالي عدم 
االنتخابييية  بالعملييية  مشيياركته 
سييواء اكانييت انتخابييات مجالييس 

احملافظات او االنتخابات البرملانية.
ومبييا ان دائييرة االحييزاب السياسييية 
تعد مسييتقلة يعني غييير خاضعة 
لهيمنة او تأثير أي حزب من االحزاب 
السياسييية »كما هو احلال مع بقية 
املسييتقلة«،  واملنظمييات  الهيئييات 
فعليه يجب تطبيييق نص املادة )5( / 
ثانيييا اعاه، اذ ان االحييزاب الطائفية 

تعييد تهديييدا للسييلم االجتماعي 
وال ميكيين  للمحاصصيية،  واساسييا 
مطالبة االحزاب الطائفية بالقضاء 
علييى احملاصصيية وال ميكيين تطبيق 
وارسيياء النظام املدنييي الدميقراطي 
االجتماعييية  العداليية  وحتقيييق 
والقضاء على الفسيياد بوجود نظام 

احملاصصة.
اذن بالتطبيييق الفعلي لهييذه املادة 
ميين القانون نكون قييد انهينا فصا 
أليما ميين نظام احملاصصيية من دون 
رجعة وحصلنا على التغيير املنشود 

بطريقة سلمية حضارية.
نص املييادة -22- ثانيييا: »يكون رئيس 
حترييير صحيفيية او مجليية احلزب هو 

املسؤول عما ينشر فيهما«.
ميين املتعييارف عليه فييان النصوص 
واملقيياالت املنشييورة فييي الصحف 
نظيير  وجهيية  عيين  تعبيير  واجملييات 
اصحابها، بينما مبوجب هذه املادة مت 
حتميل املسؤولية الى رئيس التحرير 
عما ينشر في جريدة او مجلة احلزب، 
علمييا ان رئيييس التحرييير اليتحمل 
املسييؤولية عن ابييداء وجهات النظر 
لشييتى املواضيع املكتوبيية، لذا يعد 
نييص هذه املييادة غييير منصف بحق 
رئيس حترير صحيفة او مجلة احلزب.

املادة -24- سابعا: »تزود دائرة االحزاب 
بأية حتديثات علييى نظامه الداخلي 
واسييماء  السياسييي  وبرنامجييه 

االعضاء املؤسسن واملنتمن حينما 
يطرأ عليها أي تغيير«.

يتم تزويد دائرة االحزاب السياسييية 
بأسييماء أعضاء الهيئة املؤسسيية 
واملنتمن فقط عند التأسيس، وبعد 
اصدار اجازة تأسيييس احلزب، التوجد 
االحييزاب  دائييرة  لتزويييد  أي ضييرورة 
السياسييية بأييية حتديثات بأسييماء 
الن  للحييزب،  املنتميين  االعضيياء 
حتديثات اسييماء االعضاء يعد شأنا 

خاصا باحلزب.
دائييرة  »اعييام  ثامنييا:   -24- املييادة 
االحييزاب عيين نشيياطاته وعاقاتييه 
باألحزاب واملنظمات السياسية غير 

العراقية«.
اقترح اضافة الفقرة ادناه الى »املادة 

– 24 – ثامنا« لتصبح كالتالي:
والتنظيمييات  االحييزاب  »وعلييى 
السياسييية تقييدمي تعهييد يتضمن 
الهوييية  علييى  باحلفيياظ  التزامهييا 
الوطنية وأمن الدولة عند ممارستها 
االحييزاب  مييع  وعاقييات  ألنشييطة 
واملنظمات السياسية غير العراقية، 
واعام دائرة االحزاب السياسييية في 
حالة وجود أية نشاطات او ماحظات 
ميين قبله غير اخمللة باألميين العام او 

منافية للدستور«.
املادة -26- ب: »سجل االعضاء تدون 
فيه اسييماء اعضاء احلزب مبن فيهم 
اعضاء الهيئة املؤسسيية واملنتمن 

وعناوينهم ومحال اقامتهم«.
على احلزب او التنظيم السياسي ان 
يحتفظ في مقره الرئيسي بسجل 
يييدون فيييه فقييط اسييماء اعضيياء 
الهيئة املؤسسة وعناوينهم، وسبق 
وان مت تدوين اسماء االعضاء املنتمن 
وقدمت الى دائرة االحزاب السياسية 
أسييماء  وتييدون  التأسيييس،  عنييد 
وعناوييين ومحال اقامة اعضاء احلزب 
في »سجل خاص باحلزب« فقط، الن 
اسماء وعناوين ومحال اقامة اعضاء 
احلييزب تعد ميين خصوصيييات احلزب 
يجييب عييدم االفصيياح عنهييا لعدة 
اسباب من اهمها االسباب االمنية.

املييادة -36- ثانيا: »يتم نشيير قائمة 
اسماء املتبرعن في جريدة احلزب«.

فييي حالة كييون تلييك التبرعات من 
داخييل العراق فا يسييتدعي مطلقا 
امتناع احلزب عن قبول تلك التبرعات 
اال مبوافقة دائرة االحزاب السياسية، 
ويكفييي اعييان احلييزب عيين اجملموع 
االجمالييي للتبرعييات اذا كانييت من 
داخييل العراق، اذ يعييد هذا تدخا في 
الشييؤون الداخلية للحزب، وال توجد 
اي ضرورة مجدية باإلشهار واالعان 
عيين أسييماء املتبرعيين فييي جريدة 
احلييزب، الن اسييماء املتبرعن شييأن 
خاص باحلزب، ويجوز فقط التصريح 
مبقييدار ونييوع التبرعييات النقدية او 
العينية بنحييو اجمالي من دون ذكر 

االسماء.
املييادة -41- اوال: »قبول اموال عينية 
او نقدييية ميين أي حييزب او جمعييية 
او منظميية او شييخص او اية جهة 

اجنبية اال مبوافقة دائرة االحزاب«.
على احلزب االشييعار او التبليغ فقط 
لدائرة االحزاب السياسية وان تكون 
على علم عند تسييلم احلزب تبرعات 
نقدييية او عينية من جهيية اجنبية، 
امييا اذا كانييت تلييك التبرعييات من 
داخييل العراق فا يسييتدعي مطلقا 
امتنيياع احلزب عن قبول اموال عينية 
او نقدية من أي شييخص طبيعي او 
معنوي داخل العراق اال مبوافقة دائرة 

االحزاب السياسية.
املييادة 44-: تتولى دائرة االحزاب توزيع 
املبلييغ الكلييي لإلعانيية املالية على 
االحزاب السياسييية وفقا للنسييب 

االتية:
علييى  باملئيية  ثمانييون   80%« ثانيييا: 
االحزاب املمثلة فييي مجلس النواب 
وفقا لعدد املقاعييد التي حاز عليها 
مرشحوها في االنتخابات النيابية«.

هذه الفقرة ال تتضمن العدالة حيث 
مت تخصيييص %80 من االعانة املالية 
لألحزاب املمثليية في مجلس النواب 
وفقا لعدد املقاعد التي حازت عليها، 
يفترض ان تؤخييذ بنظر االعتبار امور 
مهميية منها: تاريخ تأسيييس احلزب 
التييي  وتضحياتييه  النضالييي  ودوره 

قدمها ويقدمها لآلن من اجل حرية 
والنظر  الشييعب،  الوطن ومصلحة 
لنشاطات واهتمام احلزب السياسي 
والطبقيية  الكادحيين  بشييريحة 
العامليية والفقراء وعامة الشييعب 
من خال آرائه ومقترحاته ومذكراته 
التي تقدم للجهات اخملتصة وتنشيير 
للييرأي العييام بنحييو مسييتمر، امييا 
موضوع عدد املقاعد التي حاز عليها 
مرشييحوه في االنتخابييات النيابية، 
فهييذه دعوة الييى املفوضييية العليا 
لانتخابات »املستقلة« لنقول: نحن 
نحتاج الييى تعديل قانون االنتخابات 
وحسب قرار احملكمة االحتادية باتباع 
طريقة »سييانت ليغو« االصلية من 
دون حتريييف او تغيير، واتبيياع الدائرة 
االنتخابية الواحدة التي تعبر عن رأي 
جميع افراد الشعب العراقي بشتى 
مكوناته ولتحقيق العدالة باملقاعد 
مرشييحوها  عليهييا  يحييوز  التييي 
او  احملافظييات  بانتخابييات مجالييس 

االنتخابات النيابية.
ماحظة: يعد القانون نافذ املفعول 
واجييب التطبيق بعد اقراره ونشييره 
في اجلريدة الرسمية، وال ميكن تأجيل 
تطبيق أي قانون بعد نشييره باجلريدة 
الرسييمية، ومنهييا قانييون االحييزاب 

السياسية النافذ.
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مستقبل األحزاب السياسية في العالم وواقع التعددية الحزبية
إذا كانييت األحييزاب السياسييية تهتم 
مبييا يعتقده الناخبون حقيياً، اذن عليها 
في الوقت احلاضيير أن تكون قلقة جداً 
من مصيرها في املسييتقبل وهذا احلال 

ينطبييق متاما على جميييع االحزاب في 
أنحيياء العالييم وليييس علييى منطقة 
واحييدة بالتحديييد، كييون الناخبييون ال 
يحبييون نوعية األحييزاب التي حتكمها 

على االطاق ، وغالبا ما يكرهون أحزاب 
املعارضة أيضا. ويعد هذا االجتاه عاملياً، 
مع بعييض االسييتثناءات فييي البلدان 
التي ظهييرت فيها أحييزاب جديدة في 

اآلونة األخيرة - مع وجود األطراف التي 
تتحكم على نحو أفضل، وبالتالي حتترم 
في األقل ميين يعارضها  )بالطبع ليس 
من قبل اجلميع، ولكن هذا ينطبق على 

كل طرف ميين االطييراف(. إذن، ما الذي 
ميكن أن يكون عليه مستقبل األحزاب 
السياسييية وسييط هذا السخط في  

جميع أنحاء العالم؟

هييذه اإلشييكالية هييي محييور ملحق 
"الصباح اجلديد" لهذا األسييبوع، ومن 
خاله ايضاً سنتطرق ملستقبل األحزاب 
السياسييية في العراق وقانون األحزاب 

في محاولة لطييرح رؤية معمقة حول 
مضاميين العملييية السياسييية ومييا 
انتجته على صعيد الواقع السياسييي 

واالجتماعي.
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بقلم: آنا زاير

إذا كانت األحزاب السياس��ية تهتم 
مبا يعتقده الناخبون حقاً، اذن عليها 
ف��ي الوق��ت احلاضر  أن تك��ون قلقة 
ج��داً م��ن مصيره��ا في املس��تقبل 
وهذا احلال ينطب��ق متاما على جميع 
االح��زاب  في أنح��اء العال��م وليس 
على منطقة واحدة بالتحديد ، كون 
الناخب��ون  ال يحب��ون نوعية األحزاب 
الت��ي حتكمها على االط��اق ، وغالبا 
ما يكره��ون أحزاب املعارض��ة أيضا. 
ويع��د هذا االجت��اه  عاملي��اً، مع بعض 
االستثناءات في البلدان التي ظهرت 
فيها أحزاب جديدة في اآلونة األخيرة 
-  م��ع وج��ود األطراف الت��ي تتحكم 
على نحو أفض��ل، وبالتالي حتترم في 
األقل من يعارضها  )بالطبع ليس من 
قبل اجلميع، ولك��ن هذا ينطبق على 

كل طرف من االطراف . )
إذن، م��ا ال��ذي ميك��ن أن يك��ون عليه 
مستقبل األحزاب السياسية وسط 
ه��ذا الس��خط ف��ي  جمي��ع أنح��اء 

العالم؟
هن��اك بع��ض االف��كار ف��ي العالم 
احلدي��ث ،الت��ي اثبت��ت  ان  أصح��اب 
ويعيش��ون،  يول��دون،  األح��زاب 
ويتقدمون، وميوتون، وفي النهاية يتم 
استبدالهم من قبل اآلخرين.مبنتهى 
الس��هولة واليس��ر  وم��ن املؤكد  أن 
هذه الدورة ستس��تمر لعقود مقبلة  
- ولكن س��يكون هناك أيضا الكثير 
من اجلهود ملنع األح��زاب اجلديدة من 
أن تول��د أو تكتس��ب ق��وة حقيقية 
م��ن دون ان ترتك��ب العديد من احليل 

واجلرائم املمكنة. 
بطبيع��ة احل��ال، ميك��ن  للثقاف��ات 
واحلض��ارات بأكملها ان متوت في يوم 
ما هي ومن اخترعه��ا وبناها , ولكن 
أن��ا ال أرى ه��ذا يح��دث ف��ي الوق��ت 
الراهن )على الرغم من أن احلياة على 
كوكبنا الرائع في خطر واألرض ليس 

لديها مخرج طوارئ(. 

جتديد الطريقة اإليطالية
واس��محوا لي أن أعط��ي مثاال على 
هذه الدورة التي كنت ش��اهدا فيها 
كمراس��ل أجنبي: في البداية كانت 
األحزاب في إيطاليا. وبالتحديد  بعد 
احل��رب العاملية الت��ي انتهت في عام 
1945تهيمن بس��يطرتها وأحكامها  
عل��ى احلكومات اإليطالي��ة من قبل 
املس��يحيني الدميقراطيني. للحصول 
عل��ى األغلبي��ة ف��ي البرمل��ان، وكان 
عليهم أن يضيف��وا املزيد واملزيد من 
األح��زاب األخ��رى، من االش��تراكيني 
وحت��ى  والليبرالي��ني،  واجلمهوري��ني 
وف��ي  الراديكالي��ني.   الدميقراطي��ني 
النهاية، نش��أ نظام خماسي يدعى 
»بنتابارتيت��و« الذي يب��دو أن له حياة 
ه��ذه  كل  مح��و  مت  حت��ى   - أبدي��ة 
األح��زاب من الوج��ود ف��ي انتخابات 
التس��عينيات.  م��ن  األول  النص��ف 
وكان ذل��ك نتيجة موج��ات الصدمة 
التي أرس��لت من خال اجملتمع خال 
سلسلة من فضائح الفساد واسعة 
النطاق واالشمئزاز املميت الذي أثاره 
الس��كان. كما هزم احلزب الشيوعي 
اإليطال��ي في ه��ذه االنتخابات، على 
الرغم من أنه ل��م يكن أبدا جزءا من 
احلكومات الوطنية. لكنها ش��اركت 
أيضا في الفس��اد عل��ى الصعيدين 
احملل��ي واإلقليم��ي وعوقبت مع بقية 

الطبقة السياسية.
وبحل��ول موعد انتخاب��ات عام 1996 
في إيطاليا، ش��كلت أح��زاب جديدة 
متاما، مث��ل أوليفو )ش��جرة الزيتون( 
بقي��ادة رومان��و ب��رودي، و )القط��ب 
و  برلوس��كوني  بقي��ادة س��يلفيو   )
ليجا نورد حتت قيادة أومبرتو بوس��ي. 
وكانت هذه األحزاب »جديدة« وكانت 
جميعه��ا حتالفات لتكت��ات حزبية 
)بعضها موجود  اجتماعية  وحركات 
بالفع��ل من��ذ س��نوات(.لذا كان��ت  
بالكاد تضع ش��روطا عل��ى األعضاء 
إلثب��ات أنه��م يعتقدون ف��ي هذا أو 
ذاك؛ حي��ث كان��وا جميعا م��ن قادة 
سياسيني جدد، إلى جانب أقلية من 
السياسيني اإلصاحيني أو االنتهازيني 
م��ن النخب��ة احلاكم��ة القدمية؛ وقد 
كان��ت  لديه��م أف��كار قوي��ة حول 
ع��دد م��ن القضاي��ا ولكن م��ن دون  
أيديولوجية شاملة، وعلى الرغم من 
أن ليجا نورد و القطب ميكن أن يكون 
املسمى »ميني« و »مناهضة لليسار« 
و أوليفو كما »تقدمية« أو »ليبرالية« 
حت��ت اللغة –اال ان  املش��هد الكامل 
للحزب اجلديد شكل وكان قادرا على 
حشد املزيد من العاطفة للسياسة 
السياس��ية م��ن نظام  واملش��اركة 
احل��زب الق��دمي ال��ذي كان متبعا عام 
1980 حيث  تط��ور أوليفو إلى احلزب 
الدميقراطي، وهو واحد من أكبر ثاثة 
أحزاب في الوقت احلاضر في إيطاليا، 
حي��ث نقل��ت االف��ام االيطالي��ة ما 
كان يحدث في تل��ك احلقبة كفيلم 

)حركة  موفيمينتو س��ينك س��تيل 
خمس جنوم، M5S( بقيادة املمثل بيب 

غريللو. 
إن سياس��ات حرك��ة غريل��و للحزب 
ف��ي  تتج��ه   كان��ت  الدميقراط��ي 
اجتاه��ات اليم��ني واليس��ار وقد تبني 
ما هو صحيح بالنس��بة إلى العديد 
م��ن البلدان , كما  أن »التس��ميات« 
اليميني��ة و »اليس��ار« ه��ي أكت��اف 
ضعيف��ة ج��دا بحي��ث ال حتم��ل وزن 
الواقع. )إن تاريخ إيطاليا كدولة تقدم 
أمثل��ة كثيرة على هذا االس��تحالة، 
فذكرت قضية واح��دة فقط، وألغت 
األحزاب اليمينية، فضا عن األحزاب 
لبي��ع  الدول��ة  احت��كار  اليس��ارية، 
منتج��ات التبغ وأع��ادت تقدميه مرة 

ثانية لاسواق (.

رجل قوي
كثير م��ن الناس يعتق��دون أن هناك 
شيئاً خاطئاً ما بني عاقة احلكومات 
واالطراف السياسية او احلزبية  ، كون 
احلكوم��ات تعتق��د ان عل��ى االخيرة  
تقدمي التنازالت تضامنا مع ما يقدمه 
االخ��رون م��ن املواطنني م��ن تنازالت 
ش��تى  ,وبالتالي تتهم تلك االطراف 
بخلق املشكات والشاحنات  التي ال 
نهاية لها، اضافة الى اتهامها بكثرة 
وتنفيذها  احلديث مقارن��ة بعمله��ا 

للوعود . 
للنق��اد رأي حول ه��ذا املوضوع حيث 
يعتق��دون ان فئ��ة الناخبني اغلبهم 
من الفئة اليائسة جدا من اصاحات 
احلكومات لذلك هي حتتاج الى رجال 
اقوياء، وجنراالت سياس��يني منفذين 
، ب��دال من األح��زاب. لذل��ك دائما ما 
توجه االتهام��ات نحوهم على انهم 
خدم��ة  ف��ي  ومتلكئ��ني  ممتعظ��ني 
املواطنني س��واء من قب��ل احلكومات 
خاص��ة   ، املواطن��ني   قب��ل  م��ن  او 
عندم��ا تعد الطبقة السياس��ية ان 
احلكوم��ات والدول��ة ليس��ت س��وى 
سوبر ماركت للخدمة الذاتية. ولكن 
يجب االش��ارة الى ام��ر مهم وهو ان 
هؤالء النقاد الي��ودون  أن يكون هناك 
رج��ل قوي أو نظام حزب واحد , والذي 
ال يحتاج إلى التشاور مع أي شخص 
آخ��ر أو التف��اوض مع��ه - وبالتال��ي 
س��وف يعم��ل على خدم��ة مصالح 
خاص��ة  فق��ط.  واح��دة  مجموع��ة 
ان الق��ادة والرج��ال األقوي��اء لديهم 
أصدق��اء مش��كوك فيه��م دائم��ا ، 
ف��ي حني أن احلكوم��ات أحادية احلزب 
لديها داعمني  اجانب  دائما، كونهم  
محتاج��ني إلى أن يكونوا قادرين على 
جتاه��ل رغبات ش��عوبهم. وال يعتقد 
النق��اد أنه من املمكن أن يكون هناك 
حكومة تتألف من مائكة سخيفة 
ع��ن  املكاف��آت  بع��ض  يطلب��ون  ال 
عملهم. كما ال ينبغي أن ننس��ى أن 
العم��ل في حزب سياس��ي، غالبا ما 
يتطوع الن��اس للعمل  ضمن اروقته 
مجانا لسنوات كجنود خدمة اوفياء 

ملبدأ احلزب الواحد . 
ومع ذل��ك، ال ينبغ��ي أن نقول »ليس 
هناك بديل«، بل حس��ب اعتقادي ان  
املش��كات التي يواجهها الناس في 

جميع أنحاء العالم مع األطراف لها 
اس��باب عديدة  وميكن القيام بشيء 

حيال ذلك.

عادات سيئة
خاص��ة  صريح��ني،  نك��ون  دعون��ا 
انن��ا جميع��ا نع��رف ه��ذه احلقيقة: 
عندم��ا تزداد األح��زاب وكبار الس��ن 
في الس��لطة لفترة طويل��ة، مبا في 
ذل��ك تلك الفترة  الت��ي خدموا فيها 
ف��ي اثن��اء  املعارضة، تظه��ر للعيان 
عيوبهم وغالبا م��ا مييلون  لاعتقاد 
بأنه��م س��يحتلون إلى األب��د مواقع 
الس��لطة.  وال ميك��ن للناخب��ني من 
الذكور واإلناث في هذه الدولة أو تلك 
الدول��ة أن يح��ددوا بالتحدي��د اليوم 
أو الس��نة أو العقد الذي  س��يصبح 
حزبه��ه أق��ل اس��تجابة الحتياجات 
الشعب.ومن تلك العيوب التي ميكن 

ادراجها كالتالي : 
• هناك حاجة ماسة من قبل الشعب  
والتدابير  واملشاريع  اجلديدة  للقوانني 
العملية حلل املشكات أو التخفيف 
منها بسهولة، اما االحزاب فا يهمها 
س��وى ما حتصل عليه م��ن امتيازات 
خال الس��نوات والعقود من عمرها 

في اروقة املؤسات واحلكومات. 
•  دائم��ا م��ا تتغیر بن��ود ومقترحات 
الدس��تور عل��ى م��ر االي��ام وخاصة  
القوانی��ن االنتخابی��ة  وتط��وى ف��ي 

األدراج املنسية لألثاث القدمي . 
• الك��وارث الت��ي ميكن جتنبه��ا متاما 
والتي ت��دار من قب��ل وكاالت املراقبة 
له��ا م��ن قب��ل اعض��اء االح��زاب  – 
خاصة الك��وارث الطبيعية من حترك 
الطبق��ات الطيني��ة وطغيانها على 
الناس في املناطق الس��هلية اضافة 
ال��ى الفيضانات وانفجار املصانع في 
وس��ط املناط��ق الس��كنية واألوبئة 
وارتف��اع البطال��ة واألزم��ات املالي��ة 
وامل��وارد املائي��ة املس��ممة , دائما ما 
تؤخ��ذ بعدم االهتم��ام  من قبل تلك 
ال��وكاالت  ، حي��ث يب��دو أن وكاالت 
املراقب��ة، الت��ي يديرها ع��ادة أعضاء 
احل��زب، ق��د غض��ت النظ��ر عنها أو 
جتاهلته��ا متاما خاصة فيم��ا يتعلق 
بالوقاي��ة منه��ا باس��تعمال احدث 
الوسائل العلمية , على سبيل املثال 

ما يحدث في ايطاليا مؤخرا . 
• ف��ي الوقت الذي ت��زداد فيه األعمار 
، تب��دأ اعضاء االح��زاب  في االعتماد  
أكثر فأكثر على الدعم املالي للدولة، 
ولي��س عل��ى مس��اهمات أعضائها. 
وف��ي أملانيا، يق��ال إن جميع األطراف 
مع��ا تتلقى نح��و 900 ملي��ون دوالر 
م��ن الدولة كل عام لعملهم اجليد – 
ولكن هل اسهم فيه اعضاء احلزب ؟ 
• تنش��ئ األح��زاب القدیم��ة مقلدة 
بش��كل أعمى ملن س��بقها , قاسية 

جالدة . 
وف��ي الوق��ت احلال��ي، تول��د األحزاب 
)مثل حزب جيرت فيلدرز في هولندا( 
الذي ال يريد نظاما داخليا مع أعضاء 
سيكون لهم أيضا صوت في قرارات 
احلزب السياسية. وميكنهم أن يكونوا 
»غي��ر أعض��اء« ألنهم يس��تطيعون 
اس��تعمال نظام الدع��م املالي الذي 

وضعه زماؤهم األكبر سنا.
• غالبا ما يأتي الدعم املالي من خال 
الرواتب الفاحشة املدفوعة ملسؤولي 
األح��زاب ف��ي الوظائ��ف احلكومية. 
ويتكون مجلس النواب النيجيري من 
360 مقع��دا، ويحصل كل عضو من 
الن��واب على راتب قدره نحو عش��رة 
آالف دوالر في نهاية كل شهر، أي 3،6 
مليون دوالر شهريا لهؤالء األشخاص 
وأحزابه��م. ومم��ا ال يثير الدهش��ة أن 
العدي��د من األح��زاب لديه��ا الئحة 
داخلية في مكانها تلزم األعضاء في 
الوظائف احلكومي��ة بإعطاء 20 إلى 

50 في املئة حلزبهم ...
• عندم��ا يب��دأ الطرفان في نس��يان 
الناس الذين جلبوهم إلى الس��لطة 
وال يحتاجون إل��ى أعضائها بعد اآلن 
لتمويلها، فمن املنطقي وال مفر من 
أن تنخفض أعداد أعضائها.وبالتالي 
يت��م البحث عن اعضاء جدد يكونون 
على درجة عالية م��ن املواالة , ولكن  
غالبا ما يتهم األشخاص والناشطون 
بالسياس��ة«  االهتم��ام  »بفق��دان 
ويصبحون »م��ارة غي��ر مبالني«، في 
ح��ني أن قادتهم ه��م الذي��ن فقدوا 

االهتمام بعملهم  املقدس. 
• تس��تمر العضوية للح��زب الواحد 
بالتهاوي والسقوط بني االعضاء ألن 
زعماء األحزاب - كبارا وصغارا - يبدأون 
في خن��ق املعارضة ف��ي صفوفهم. 
الداخلي��ة، حيث  األزم��ات  وتنش��ب 
يقوم أعضاء احل��زب بتمزيق بطاقات 
العضوية في األماكن العامة. وغالبا 
ما تك��ون  تلك املعارضة من التيارات 
الداخلية التي يك��ون اعضاؤها على 
درجة عالي��ة من املس��توى الثقافي 
احلماس��ي باثارة الضجة في االماكن 
العام��ة واملؤمترات والن��دوات معلنني 
من دون ش��عور ان »نهاي��ة احلزب أمر  
قريب«.خاص��ة ان تل��ك الفئ��ة م��ن 
املثقفني دائما ما تطالب عبثا بإصاح 
احلزب  والعودة إلى القيم القدمية. وال 
ميكن االنكار ان التغييرات حتدث ولكن 
التجميل  كمستحضرات  معظمها 
مؤقتة ، بعدها يب��دأ احلزب مبواجهة 

خسائر انتخابية ضخمة.
• تصب��ح األح��زاب األكبر س��نا أكثر 
قمعية، والتي تصب��ح مرئية عندما 
تخ��رج املعارض��ة إل��ى الش��وارع أو 
تتحدى احلكومة في احملاكم. كما تبدأ  
االحتجاجات السلمية بالتحطم ، مبا 
في ذلك احتجاج األطفال وأهاليهم 
؛ وتصب��ح الش��رطة الع��دو بدال من 
توفي��ر االمن للمحتج��ني .خاصة ان  
القوان��ني الت��ي متك��ن املواطنني من 
املطالبة باإلنصاف بعد  وقع املظالم  
عليها تكون قد ألغيت بل وأصبحت 
أح��كام الس��جن أط��ول، والغرامات 
أعلى. وفي كثي��ر من األحيان اجملالس 
البلدية، التي يجب أن تواجه الناخبني 
الغاضب��ني على عتباته��م، تبدأ في 
جتاه��ل اللوائ��ح الوطني��ة، لرف��ض 

التعاون مع العاصمة.
• دائم��ا م��ا تعاني النخب��ة احلاكمة 
لاحزاب من مرض الزهامير السياسي, 
وحاجته��م للتذكي��ر دائم��ا وفقدان 
وح��دة املوض��وع خاص��ة ان النق��اد 

اث��اروا ه��ذا املوضوع بطريق��ة مثيرة 
للس��خرية , عندم��ا ذكروه��ا عل��ى 
شاش��ات التلفزة ب��ان  اعضاء احلزب 
الواحد لديه��م القدرة على التحدث 
ملدة ثاث ساعات  من دون معرفتهم 
م��ا هو املوض��وع اص��ا ودون معاجلة 

حيثياته  .
• ولألسف، بعد جيل أو جيلني، يبدو أن 
السياس��يني دائما يقاتلون اعداءهم 
ويدورون في الدائرة املغلقة نفس��ها. 
وم��ا ي��زال السياس��يون األميركيون 
ف��ي مكافح��ة ح��روب  مش��غولني 
الثقافة في الستينيات بشأن قضايا 
اإلجهاض؛كم��ا   كقضي��ة   تافه��ة 
الليبرالي��ون الهولندي��ون  م��ا ي��زال 
يتصرف��ون كما ل��و أن العاطلني عن 
كس��ولون  ببس��اطة  ه��م  العم��ل 
ولم حت��دث ث��ورة صناعية خامس��ة 
ول��م يقوم��وا بتظاهرات ومس��يرات 
كان  كبي��رة  عمالي��ة  واحتجاج��ات 
ش��عارها معاجل��ة الفق��ر والبطالة 
؛  برلوس��كوني عندم��ا كان رئيس��ا 
للوزراء في ايطاليا كان ما يزال يخيف 
الناخب��ني م��ن  التهديد الش��يوعي، 
بينم��ا في الهن��د  عم��ل الهندوس 
على  إحياء الصراع��ات الدينية منذ 
قرون. لذلك فنحن نرى أن كبار السن 
من ساس��ة االحزاب  يتشاجرون  في 
وس��ائل اإلع��ام باس��تمرار ، من دون 
أن يك��ون لديهم أجوبة ع��ن ماهية  
التحدي��ات املعاصرة ، أو حلول واعدة 
للمش��كات  احلاضرة في الس��نوات 
األربع القصيرة التي سيكونون فيها 

جزءا من السلطة التشريعية.
• كما يجب االش��ارة ال��ى ان اعضاء 
االح��زاب احلاكمة اغلبه��م من كبار 

السن . 
على سبيل املثال االحزاب التي حتكم 
املاني��ا ثلث��ي أو أكث��ر م��ن أعضائها 
جت��اوزوا الس��تني عام��ا م��ن العمر ، 
حتى في حزب اليس��ار )الش��يوعيني 

السابقني(. 
وهذا يعن��ي أن هذه األح��زاب ال متثل 
جميع السكان بعد اآلن وأن الناخبني 
الشباب يش��عرون با مأوى سياسي 
حل��ل مش��كاتهم الت��ي ال يفهمها 
ويستوعبها كبار السن  , كما يفسر 
مل��اذا غالب��ا ما يش��ار إلى ق��ادة هذه 
األحزاب باس��م »الديناصورات« وملاذا 
يه��رب اجليل الش��اب إلى ش��بكات 
واملنظم��ات  املتش��ددة  االنترني��ت  
غير احلكومية وجمي��ع أنواع النوادي 

التطوعية.

الصراع الطبقي
كيف ميكن لألحزاب القدمية أن تكون 
غبي��ة ج��دا، غي��ر حساس��ة، هزمية 
الذات، عمياء  ؟ ف��ي مقالته »اجنلترا 
اجنلترا« )1941(، أدل��ى الكاتب جورج 
أورويل بيانا أصيا عن األرستقراطية 
البريطاني��ة، تل��ك اجملموع��ة  الت��ي 
ش��ملت عددا من  الدوق��ات، واألمراء 
التي هيمن��ت على جمي��ع مفاصل 
احلكومة  وعلى  كل املستويات. فقدت 
فائدته��ا االجتماعي��ة والسياس��ية 
كونها  جتاوزت البرجوازية الرأسمالية  
والطاب��ع الدميقراط��ي، »كان هن��اك 

بوضوح طريق��ة واحدة فقط للهرب 
بالنس��بة له��م: إل��ى الغب��اء. ل��م 
يتمكنوا إال م��ن احلفاظ على اجملتمع 
ف��ي ش��كله الفعل��ي، ألنه��م ل��م 
يتمكنوا من فهم أن التحس��ن كان 
ممكنا ... ما الذي كان يجب أن نتوقعه 
من بقايا هذه النخبة، س��وى اخليانة 
والغب��اء والتخري��ب  كونه��ا فاق��دة 
للوعي، بع��د أن أوحت له��ا غريزتها 
الش��رهة للقيام بكل ذلك التخريب 

والتهاون . 
علماء السياس��ة ع��ادة ال يحبون أن 
ينظ��روا إل��ى السياس��يني كأعضاء 
في فئة معينة او حزب معني ، ولكن 
إذا نظرمت إل��ى أعدادهم وامتيازاتهم، 
ل��ن يك��ون هن��اك ش��يء خاطئ في 
رأي��ي مبعاملته��م كطبق��ة متميزة 
من الناس , وس��واء كان��وا منتخبني 
دميقراطي��ا أم ال، ف��إن ه��ؤالء الن��اس 
الذين يعيشون ويعيشون في األحزاب 
بأعداد هائلة، وعشرات  السياس��ية 
اآلالف في العديد من البلدان األوروبية، 
ومئ��ات اآلالف في الوالي��ات املتحدة. 
فيبقون اجملموعة الوحيدة من الناس 
ف��ي اجملتمع الذين يقررون أنفس��هم 
بأنفس��هم. وه��م يق��ررون رواتبهم 
ومعاش��اتهم وغيرها م��ن اجملامات. 
ويق��ررون م��ن يس��تطيع انتخابهم 
وم��ن ال. وه��م يق��ررون كي��ف تلعب 
لعبة االنتخاب��ات. وعادة ما يتمتعون 
باحلصان��ة م��ن املاحق��ة القضائية 
ما ل��م يقرر زماؤهم إرس��الهم إلى 
احملكمة )ولهذا الس��بب، سعى قادة 
إلى  الكولومبية  الكوكاي��ني  مافي��ا 
االنضم��ام إل��ى البرمل��ان(. وغالبا ما 
تكون مواردها املالية ومتويلها سرية , 

فضا عن محاضر اجتماعاتها. 
رمب��ا اختف��ى حك��م امللوك واألس��ر 
املالكة من العال��م احلديث  ، و ليس 
م��ن املأل��وف أن جندها ف��ي  األحزاب 
احلديثة , ك��ون القيادة يجب ان تعود 
ألسس دميقراطية وانتخابات يحددها 
اجلمهور , وليست وراثية كون احلكم 
الوراث��ي غي��ر م��ؤات عل��ى االط��اق 
لبن��ود تل��ك االح��زاب  )على س��بيل 
املث��ال »الفراعنة« من عائلة دالي في 
ش��يكاغو، عائلة لوبان في فرنس��ا، 
وال ننس��ى  ح��زب البع��ث العراقي(. 
»النظام« الذي  يعمل بالنسبة لتلك 
الفئات الت��ي مت ذكرها يخضع حلكم 
العائل��ة الواحدة الت��ي تبقى تتوارث 
احلك��م , كونه��م الطبق��ة العلي��ا 
واملتمي��زة,  ال يغلبهم فيها احد  وال 

يساويهم أحد من عموم الشعب . 

حماية أو ترك
وم��ا ل��م يصب��ح حل��م الفوضويني 
حقيق��ة واقعة، ويتوقف  الوجود عن 
الوجود، ف��إن الطبقات السياس��ية 
الوطني��ة لن تتوقف ع��ن الوجود في 
أي وقت قريب. والواقع أننا ما زلنا في 
مرحلة تنص عل��ى وجود حدود ثابتة 
حتمينا من أشكال كثيرة من الفوضى 
القاتلة - ويبدو أن السياسيني فقط 
ينسون في كثير من األحيان أن لهم 
خي��ارا واح��دا فقط ف��ي احلي��اة: أال 
وهو احلماية أو املغ��ادرة. وكما تظهر 
األحداث، جتبر األحزاب اجلديدة احلراس 
القدام��ى على الرحي��ل، ليس فقط 
الس��ابقة  االس��تبدادية  ال��دول  في 
والدكتاتوري��ات ولكن أيضا في نظم 
احل��زب الدميقراط��ي. إن االنتخاب��ات 
الرئاس��ية الفرنس��ية له��ذا الع��ام 

ليست سوى مثال آخر على ذلك.
فقبل عقد من الزم��ن، كان لألحزاب 
ف��ي  معين��ة  وظائ��ف  السياس��ية 
اجملتمع مثل تثقيف الناخبني وتدريب 
سياس��يني  ليصبح��وا  األعض��اء 
واملطال��ب  املش��كات  وتس��مية 
األجتماعي��ة ف��ي برامج سياس��ية. 
ولك��ن ه��ذه املهام تق��وم به��ا اآلن 
مؤسسات أخرى مثل وسائط اإلعام 
وامل��دارس واجلامع��ات ومراكز الفكر 
واللجان املتخصص��ة التابعة لاحتاد 
األوروب��ي وباحثون م��ن البنك الدولي 
واملنظمات غي��ر احلكومية والديانات 
القدمي��ة واجلدي��دة ومجموع��ة م��ن 

اجلهات الفاعلة األخرى.
وال ت��زال هناك وظيف��ة واحدة فقط 
في أيدي األطراف: اختيار املرش��حني 
االنتخاب��ات  ف��ي  الذي��ن س��يقفون 
وتنظيم حماتهم. فعندما ال تتمكن 
األطراف التي تكبرت أو تكاسلت عن  
تق��دمي الناخب��ني خي��ارا حقيقيا بني 
املرش��حني )بوصفهم مرشحني من 
الطبقة السياس��ية احلالية يش��به 
بعضه��ا البعض(، فإن الناخبني - في 
األقل س��يقومون بتقدمي مرش��حني 
جدد وتنظيم أنفس��هم ف��ي أحزاب 
جدي��دة ودعم القادة اجل��دد والنخب 
اجلديدة واألفكار اجلديدة والسياسات 
اجلديدة. إنها عملية مبهجة ومرهقة 
في الوقت نفس��ه ، وأحيانا مخيفة، 
ولك��ن يج��ب معرفة ان  السياس��ة 
ليس��ت حلما طوباويا، ب��ل هو عمل 
مهني صع��ب يضمن حتقي��ق احام 

املستقبل جلميع فئات اجملتمع.

مستقبل األحزاب السياسية في العالم

كثير من الناس يعتقدون أن هناك شيئًا خاطئًا ما بين عالقة 
الحكومات واالطراف السياسية او الحزبية، كون الحكومات 

تعتقد ان على االخيرة تقديم التنازالت تضامنا مع ما يقدمه 
اآلخرون من المواطنين من تنازالت شتى، وبالتالي تتهم تلك 

االطراف بخلق المشكالت والشاحنات  التي ال نهاية لها، فضال عن 
اتهامها بكثرة الحديث مقارنة بعملها وتنفيذها للوعود
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»من األفضل أن يكون للمواطن أفكاره 
وقناعاته عن  االنتخابات حتى لو كانت 
تتمحور بحزب سياس��ي صغير افضل 
من كرهها ومقاطعتها بس��بب  حزب 

سياسي كبير .« 
قب��ل إج��راء االنتخاب��ات ه��ذا الع��ام، 
س��تكون هن��اك بال ش��ك مناقش��ات 
جديدة بش��أن حقوق وواجبات األحزاب 
السياسية وقواعد سلوكها. في هذه 
السلسلة نلقي نظرة على الطرق التي 
تتعامل بها ال��دول األخرى مع األحزاب 
والقوانني  السياس��ية في دس��اتيرها 

االنتخابية وقوانني األحزاب.
وس��نركز على بلدان في أوروبا وأميركا 
التاريخي��ة  جتربته��م  ألن  الالتيني��ة، 
على بعض اجلبه��ات مماثلة لتلك التي 
واجهها الع��راق: في املاض��ي القريب، 
الليبرالية »على  الدميقراطيات  بجانب 
غرار وستمنستر«، عرفت هذه القارات 
أيضا أنظمة احل��زب الواحد التي حتظر 
غيرها أو التي تعمل في احلد بشدة من 
وصول األحزاب اجلديدة إلى التس��جيل 

الرسمي واملشاركة في االنتخابات.
وفي كلتا القارتني أعقبت هذه الفترات 
االستبدادية إضفاء الطابع الدميقراطي 
والتغييرات في قوانني األحزاب للسماح 
ليس فقط بتدفق أحزاب جديدة ولكن 
أيضا للحركات االجتماعية والنقابات 
واألفراد املستقلني البارزين للمشاركة 
في االنتخاب��ات. وال بد من اتباع قوانني 
حزبي��ة جدي��دة بنح��و حاس��م، وفي 
بعض األحيان كان��ت هناك حاجة إلى 
العشرات من املسودات أو االحتجاجات 

اجلماهيرية قبل أي شيء. 
أحكام »حارس البواب��ة«  من االنظمة 
او اخلطط التي استعملتها تلك الدول 
في عمليته��ا االنتخابية , دعونا نضع 
ف��ي اعتبارنا أن لكل بل��د تاريخا فريداً 
م��ن نوع��ه. تواج��ه األط��راف في كل 
مكان حتدي��ات فريدة من قبل الناخبني 
لسلطتهم على االنتخابات. وميكن أن 
تكون القوانني متشابهة  جدا لتنظيم 
سلوك األطراف التي اثارت حفيظة من 
حولها وهي تطبق  عل��ى أرض الواقع، 
ف��ي ذلك الواقع املتردد الذي تعمل فيه 
األطراف. حيث إنه م��ن املعروف ان من 
يعم��ل بروح الدميقراطي��ة   أو الكفاح 
ضد الفس��اد في بلد ما، قد يكون  غير 

مرغوب فيه في بلد آخر.

الشروط املطلوبة
ف��ي كل م��كان ف��ي أوروب��ا وأمي��ركا 
م��ن  الرغ��م  عل��ى  الالتيني��ة، 
التحريروالدميقراطي��ة ، هن��اك قوانني 
لتنظي��م حي��اة األحزاب السياس��ية 
»تتج��اوز بكثي��ر م��ا هو مقب��ول عادة 
االنس��انية  واملنظم��ات  للجمعي��ات 
اخلاصة ف��ي مجتم��ع ليبرال��ي«. وقد 

أدخلت العديد من اللوائح أو مت متديدها 
بنحو كبير في أعق��اب إدخال التمويل 
احلكومي. ومن املؤكد أن تقدمي اإلعانات 
احلكومية يتطل��ب نظاما أكثر تقنينا 
لتس��جيل األح��زاب والضواب��ط على 

دخل األطراف ونفقاتها.
ولكن هناك أيضا مخاوف بش��أن عدم 
وج��ود معايير دميقراطية داخل األحزاب 
اجلديدة. إن عائالت املافيا أو الش��ركات 
الت��ي تش��كل أطرافا للحص��ول على 
مزاي��ا ضريبية لألحزاب يج��ب منعها 
من الدخ��ول إلى النظام السياس��ي. 
ومع احل��ركات االنفصالية التي امتدت 
 , اجمل��اورة  البل��دان  بع��ض  لتش��مل  
اصبحت هناك  دساتير جديدة  طالبت 
م��ن اطرافها وب��كل صراح��ة  احترام 
السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، 
حق��وق اإلنس��ان  و رف��ض اس��تعمال 

العنف.
وأصبح��ت القارت��ان على ه��ذا النحو 
مثاال جيداً  في جترب��ة اللوائح اجلديدة 

لألحزاب. 
الى اي مدى ميكن للقارئ ان يس��توعب 

هذا الكالم  ان تذهب؟ 
ه��ل ينبغ��ي أن ين��ص القان��ون عل��ى 

كيفية تنظيم األحزاب داخليا؟ 
هل يجب عليهم أن يختاروا االنتخابات 

التمهيدية النتخاب املرشحني علنا؟ 
هل ينبغي أن يحظ��ر القانون أن يكون 
سياس��يتان  وظيفت��ان  للمرش��حني 
مدفوعة األجر أو جنس��ية مزدوجة أم 

أب أجنبي أو أم أجنبية؟ 
ح��د  هن��اك  يك��ون  أن  يج��ب  ه��ل 

لألم��وال التي تنفقها عل��ى اإلعالنات 
التلفزيونية؟ 

هل يج��ب على األطراف أن تضع لوائح 
توضح اجلهات املس��ؤولة ع��ن مصادر 

متويلها ؟

تسجيل العقبات
تبق��ى   , وتاريخ��ه  البل��د  كان  وأي��ا 
اس��تراتيجيات األحزاب احلاكمة  جادة 
ف��ي أضعاف الوافدين اجل��دد , واألحالم 
اجلذرية للح��ركات االجتماعية احلزبية  
الت��ي تريد املش��اركة ف��ي االنتخابات، 
فال توج��د دولة في العال��م ال تطالب 
بتس��جيل األحزاب , كم��ا انه في كل 
مكان، يجب على احلزب أن يس��جل في 
األقل ما هو اسمه )مع بعض األسماء 
محظورة ف��ي بعض األحي��ان(، ومن ذا 
الذي سيكون املرشح )س(، ودفع رسوم 
التس��جيل اإلداري الصغي��رة التي في 
معظ��م احلاالت ال تتج��اوز بضع مئات 

من الدوالرات.
وخ��الل موج��ة التح��ول الدميقراط��ي 
العاملية التي بدأت بنهاية الثمانينيات، 
رفعت العديد من أشكال حظر األحزاب. 
فقد اختفت أحزمة األحزاب اليسارية 
والعرقية والدينية واإلقليمية، وانهارت 
أحزاب احلزب الواحد واألحزاب املتعددة 
األح��زاب , أو قبل��ت األح��زاب احلاكمة 
عل��ى نحو ص��ارخ أن تفق��د احتكارها 
لالنتخابات. ويب��دو أن »امنوذج احلماية« 
ض��د األح��زاب اجلدي��دة قد ذه��ب الى 

االبد. 
ولك��ن الع��ادات القدمية متوت بش��دة 
)وبطبيع��ة احل��ال، في بع��ض احلاالت 
كما في أوروبا الش��رقية، للمس��اعدة 
في إرس��اء الدميقراطية، مت فرض حظر 
جدي��د عل��ى بع��ض األيديولوجي��ات، 
واألح��زاب القدمي��ة أو البرامج، مثل ما 

حدث مع حزب البعث في العراق(. 
وكثيرا ما اس��تغرق األمر بعض الوقت  
اضاف��ة ال��ى دور الضغ��ط الش��عبي 
الكبي��ر لضب��ط القواع��د القانوني��ة 
لوجود هذه االحزاب , والتي تعد ارضية 
مرنة ومفضلة لشاغلي هذه الوظائف 
, لذل��ك  بدا من املمكن تأجيل موجات 
امل��د التس��ونامية الكامن��ة في األفق 
الع��ام لظاه��رة مد تش��كيل االحزاب 
اجلدي��دة اضاف��ة ال��ى رف��ع تكالي��ف 
تش��كيل األحزاب. جع��ل املتاعب تبدو 
كبي��رة  للمقبل��ني عل��ى التش��كيل 

احلزبي ودخول االنتخابات . 
ومن األمثل��ة األخرى عل��ى املتطلبات 
الرامية إلى تعزيز املعايير الدميقراطية 
أو استبعاد الغرباء  كان االلتزام بإثبات 
أن احل��زب كان دميقراطي��ا في تنظيمه 
الداخل��ي، على س��بيل املثال من خالل 
انتخاب املرشحني في اجلمعية العامة  
كان من احد ش��روطها االساس��ية ان 
يكون الترشيح  مفتوحا لغير األعضاء 

أيضا. 

كانت هذه األيام.
وما كانت األنظمة القدمية وما تفعله 
في املاضي م��ن فرض قواع��د حجرية 
تؤي��د إمس��اكها بالس��لطة، كان��ت   
نتائج عكسية بعكس ما كان متوقع ، 
ال سيما في أميركا الالتينية. »النخب 
التي تبني قوتها فق��ط على القواعد 
الرس��مية للعبة، ويخاطر بالسيطرة 
عل��ى اللعب��ة بأكمله��ا  بعي��دا ع��ن 
الش��رعية السياس��ية للنظ��ام الذي 
تس��عى ه��ذه القواعد إلى التمس��ك 

به«.
املشكلة إذن ليست فقط أن الناخبني 
فهم��وا اخيرا ان من قام بتش��ريع هذه 
القواع��د املصنوع��ة من البش��ر وغير 
اآلن  بعد  اإللهية،ليس��وا مس��تعدين 
للتأجي��ل إل��ى ق��رارات »الس��لطات«. 
ويعتقد الناخبون الذين يتنافسون على 
النظام احلزبي أيضا أن القصور الذاتي 
والس��لبية للنظ��ام السياس��ي يؤدي 
إلى اس��تمرار املش��كالت االقتصادية 
التدخ��ل  اس��تمرار  أو  واالجتماعي��ة، 
اخلبي��ث م��ن قب��ل الق��وى األجنبي��ة 
والش��ركات،  والبن��وك  واملؤسس��ات 
أو األس��وأ م��ن ذل��ك، أع��الن  نهاي��ة 

مستقبلهم اخلاص املنظور. 
في األرجنتني، أدى عدم وجود إصالحات 
حقيقية  إلى حركة احتجاج ش��عبية 
واسعة النطاق طويلة األمد مع شعار 

»يجب عليهم جميعا اخلروج«.

عدد كبير جدا من األطراف؟
بالطب��ع بع��ض األدل��ة عل��ى الدعم 
الش��عبي ال��ذي كان متواجد هو عدم 
منطقية الس��ؤال كيف يسجل احلزب 
وكي��ف يرش��ح لالنتخاب��ات ,  ولك��ن 
عندم��ا كان ال بد من حتوي��ل األنظمة 
االس��تبدادية إلى حكومات دميقراطية 
وكان التس��جيل س��هال جدا مع احلد 
األدن��ى م��ن القواعد واحل��د األدنى من 
التكالي��ف، كانت النتيج��ة في كثير 
م��ن األحي��ان مجموع��ة كبي��رة م��ن 
األح��زاب اجلديدة ون��درة م��ن البرامج 
السياس��ية اجلذاب��ة، الصلب��ة , كما 
ان العدي��د م��ن األحزاب التي نش��أت 
هددت احلياة واستقرارها بل هددت كل 
قواعد االنظمة التي وضعت لتشكيل 

االحزاب باخلطر واالنهيار .
 لذل��ك، لفت��رة من الوق��ت، اصبح من 
غي��ر املمك��ن  توجيه الفوض��ى  التي 
حكم��ت واملعارضة من خ��الل عملية 
سطحية غير جذرية , خاصة ان اهداف 
الدميقراطي��ة واملعارض��ة كانت حتمل 
الهدف نفسه وهو االصالح الداخلي . 

ف��ي بعض احلاالت التي ذكرها  التاريخ، 
مت إنش��اء جيش من األح��زاب الصغيرة 
من قبل النظام القدمي - أو ما يس��مى 
بح��رس التنظيم  , من أجل تش��تيت 
املعارض��ة وإضاعة أص��وات املاليني من 
املواطنني. وقد تك��ون اجلزائر في نهاية 
الثمانينيات مثاال عل��ى ذلك، في حني 

أن الوض��ع املماث��ل ف��ي إيطالي��ا في 
التس��عينيات كان ف��ي الواقع نتيجة 
ضي��اع اعداد كبي��رة جدا م��ن الرجال 
الذي��ن انه��اروا خ��الل الفوض��ى,  بعد 
أن انته��ى االحتاد اإليطال��ي املكون من 
خمس��ة أح��زاب. كلهم يحلم��ون بأن 
يصبحوا رئيسا من دون حزب  خلفهم 
)ف��ي بع��ض الثقاف��ات، تب��دو هج��رة 

العظمة سمة أبدية(.
األح��زاب الصغي��رة األخرى ف��ي أوروبا 
وأميركا اجلنوبية هي من نوع »األطراف 
القابل��ة للتصرف واملرن��ة » التي تعزز 
ش��خصا واحدا ألنتخاب��ات واحدة، مع 
ش��عارات جذابة ولكن م��ن دون وجود  

برنامج اصالحي منظم .
 ودع��ا البوليفي��ون األح��زاب الصغيرة 
التي س��جلت بعد نهاية الديكتاتورية 
باس��م »اح��زاب س��يارة األج��رة« ألن 
عقدها التأسيس��ي الوطني ونظامها 

الداخلي مت في  سيارة أجرة.
وف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان ، يج��ب أن 
يكون من ش��روط  التسجيل أن يكون 
للش��خص املرش��ح جل��ان محلية في 
جميع أنحاء البلد، أو أن يكون له ممثلون 
أو مرشحون في كل دائرة انتخابية، في 
فت��رات انتقالية – من دون أي هدف آخر 

سوى كسر سلطة الزعماء احملليني. 
وكان على األحزاب اجلديدة أو املرشحني 
اجلدد للرئاس��ة أن تتفاوض معهم، وأن 
تعدهم ببع��ض املكاف��آت، ولكنها ال 
ترغب في ذلك، أو لم تتمكن من تقدمي 

وعود ذات مصداقية.
وكان القض��اء آنذاك صاحب تأثير على 
التقليديني  وسطاء الس��لطة احملليني 
, الذي��ن ينتظرون نتائ��ج التدابير التي 
اتبعوها في حتوي��ل البلد إلى منطقة 
انتخابي��ة كبي��رة واحدة، باملش��اركة 
لالنتخاب��ات  الوطني��ة  القوائ��م  م��ع 
البرملاني��ة. وكان��ت النتيجة احلقيقية 
عل��ى األرض ف��ي كثير م��ن األحيان أن 
املزيد من املقاعد ف��ي البرملان كان من 
حصة  األفراد واألحزاب الصغيرة، كما  
كان هناك دعم أقل للحزب أو املرش��ح 
الرئاسي الذي كان يأمل في االستفادة 
من القواعد اجلديدة )على سبيل املثال 

الرئيس فوجيموري في بيرو(.
متى يكون للبلد »أطراف كثيرة جدا«؟ 
املكسيك بعد نهاية حكم حزب واحد 
كان هن��اك  11 حزب��ا والت��ي اعتمدت 
عل��ى  لوائ��ح قانوني��ة جدي��دة لوقف 
»التجزؤ«، كم��ا ان البرازيل كان لديها 
من االحزاب ما يقارب من  30 حزبا  في 

الوقت نفسه ولكنه لم يفعل شيئا.
إن حج��ة خلق عواصف أكث��ر صرامة 
لألح��زاب لتكون ج��زءا م��ن احلكومة، 
هواج��راء ق��دمي مت ف��ي الق��رن املنصرم 
وخاصة في فرنس��ا،  حي��ث قام  عالم 
االجتماع الشهير موريس دوفيرجر على 
اخت��راع فكرة وهي : إذا كانت احلكومة 
تتكون دائما من ائتالف من األحزاب، فإن 
األحزاب الصغيرة ف��ي مجلس الوزراء، 

التي تعبر عن رغبات األقليات املتطرفة 
في بع��ض األحيان، تصب��ح قوية جدا، 
وخط��ر أن يص��وت ه��ؤالء املتطرف��ون 
ضد مجل��س حكومتهم حقيقيا جدا 
) وهولن��دا، وإيطالي��ا، وإس��رائيل هي 

حاالت في هذا الصدد(.
الحظ موريس دوفيرجر سخرية  الوضع 
الراه��ن ف��ي أن احلكوم��ات االئتالفية 
غي��ر املس��تقرة ه��ي بطبيع��ة احلال 
مص��در مفيد لوس��ائل اإلع��الم، إذ ان 
هذه الوس��ائل تعرف دائما كيف ومتى 
س��تنخفض واردات  احلكومة، وتراقب 
املؤام��رات التي حت��اك ، وترصد  احلوادث  
التي تخرج عن متناول اليد، مثل حوادث 
ثأر الوزراء ، واالبتزاز السياسي، وجميع 
أنواع األسرار من أروقة السلطة. ولكن 
مث��ل ه��ذه »احلكومات غي��ر احلديثة« 
ال ت��ؤدي إلى حكومة فعال��ة وال أخبار 
جيدة عن االقتصاد في وسائل اإلعالم.

وأعتق��د أن حجت��ه قد تك��ون صاحلة 
في بع��ض الفترات ولك��ن ليس دائما: 
ال أحد يجعل »االس��تقرار« أهم معيار 
عند حدوث ثورات أو إصالحات عميقة. 
تغيي��ر كبي��ر وبذلك يكون االس��تقرار 
مس��تحيال. وعلينا أيضا أال ننس��ى أن 
»إنقاذ االستقرار« كان ذريعة لالنقالبات 
والتدخالت األجنبي��ة، فضال عن حظر 

األحزاب السياسية.
وم��ع ذل��ك، توج��د دول دميقراطية لها 
عواص��ف انتخابي��ة وحزبي��ة صعب��ة 
للغاي��ة، مثل أملانيا. والطرق التي ميكن 
بها جعل النخب��ة العليا من الطبقة 
السياسية والغنية هي في معظمها 
األح��زاب نفس��ها الت��ي حتص��ل على 
نسبة عالية من األصوات، كما ميكنها 
من  أن حتصل على مقاعد في البرملان؛ 
ف��ي أملانيا يحتاج احلزب مب��ا ال يقل عن 
٪5 من االصوات  وإال فإنه ميكن العودة 
إلى ديارهم. الطريقة األخرى هي إدخال 
نظ��ام املقاطع��ة، كم��ا هو احل��ال في 
اململكة املتحدة، والذي يعمل أساس��ا 
عل��ى ان  املرش��ح ال��ذي يحصل على 
معظم األص��وات في دائ��رة انتخابية، 
يذه��ب إل��ى البرمل��ان، بوصف��ه نائب��ا 
للحزب األكبر الذي سيحكم أو النائب 

عن املعارضة.
وع��ادة م��ا يك��ون علم��اء السياس��ة 
لألح��زاب  كبيري��ن  أصدق��اء  ليس��وا 
السياس��ية، ويش��تبهون دائم��ا ف��ي 
عدم رغب��ة األحزاب في مش��اركتهم  
الس��لطة غي��ر أن أبحاثه��م تب��ني أن 
األحكام القانونية للتس��جيل وغيرها 
من قوانني »البواب��ة« لألحزاب اجلديدة 
غالب��ا ما تكون أكث��ر فعالية في قرننا 
احلال��ي , مع اجله��ود املبذولة ملكافحة 
الفس��اد وتعزيز الشفافية والتي تتيح 
اكث��ر حتكما  في الوص��ول إلى النظام 
السياس��ي. وتظهر أمثلة مثل بلغاريا 
وإس��تونيا أن اللوائح احلزبية الصعبة 
ميكن أن تتعايش مع نس��بة عالية من 

»بيرمابيبليتي« للنظم احلزبية.

أحمد فاضل المعموري

أن تش��ريع قانون االحزاب السياس��ية 
رقم )36( لسنة 2015 ، يعد حدث مهماً 
في احلياة السياسية واالجتماعية في 
العراق ،بوصفه يبيح وينظم التعددية 
السياس��ية واحلزبية على وفق القانون 
،وأحت��رم أرادة املواطن ،وانس��جاماً مع 
متطلب��ات احلياة السياس��ية اجلديدة 
وم��ا تفرضه م��ن حت��والت دميقراطية ، 
وتص��ب في تنظي��م اإلط��ار القانوني 
لعمل االحزاب السياسية على أسس 
وطني��ة ودميقراطية تضم��ن التعددية 
السياس��ية وحتقق مش��اركة أوس��ع 
ف��ي الش��ؤون العامة، ولك��ي ال تبقى 
نصوص ومواد القان��ون رهينة وقاصرة 
التنفيذ العملي ، يحتم على أصحاب 
االختصاص من القانونني والسياسيني 
تقييم وتقومي ه��ذه النصوص ،لكي ال 
تكون متعارض��ة أو معطلة التطبيق 
في احلي��اة العملية عندما يصبح نص 
متأرجح بني االس��تيعاب للواقعة وبني 
االنكفاء على نفس��ه ،غي��ر معبر عن 
أرادة اجملموعة املس��تهدفة في عملية 
التطبيق واالس��تفادة من��ه على أكبر 
نطاق ، وتصبح أرادة املش��رع مشلولة 
وناقص��ة في االملام مبدي��ات هذا النص 
القانوني في املس��تقبل أو يس��توعب 
احل��االت ،ق��د يش��كل خل��ل جس��يم 
عندم��ا تصب آلية التطبيق ومس��يرة 
التنفي��ذ ضمن نفاذ النص وس��ريانه ، 
س��وف نتطرق لبع��ض النصوص التي 
تضمنها قان��ون االحزاب السياس��ية 
العراقي ،ملا لهذه النصوص من أهمية 
ف��ي الواقع التطبيقي والعملي املعول 
عليه��ا ، أن تنظيم االحكام واالجراءات 
املتعلقة بتأسيس االحزاب وأنشطتها 

السياس��ية حتقيق��اً ملب��دأ التعددي��ة 
السياس��ية واحلزبي��ة والقائم��ة على 
الش��رعية الدس��تورية ، والقائم على 
مب��دأ املواطنة ،وهو يتخ��ذ من اآلليات 
الدميقراطية مبادئ أساس��ية الختيار 
القيادات واملؤسس��ني له��ذه االحزاب ، 

ومن هذه املبادئ القانونية :-
يتط��رق  ل��م  العراق��ي  املش��رع  أن   .1
ه��ي  الت��ي  الدميقراطي��ة  لفلس��فة 
ثنائية متالزمة مع اآللية الدميقراطية) 
االج��راءات ( لتكوي��ن ه��ذا املصطلح 
السياس��ي ف��ي احلياة العملي��ة وبناء 
التجربة الدميقراطية الصحيحة ،كما 
ج��اء في ن��ص امل��ادة 6-- م��ن القانون 
اآللي��ات  السياس��ي  احل��زب  )يعتم��د 
الدميقراطية الختيار القيادات احلزبية (. 
وهو رك��ن مهم من أركان الدميقراطية 
السياس��ية  النظ��م  ف��ي  املعروف��ة 
واحلزبي��ة ،وعندم��ا تفس��ر املرجعي��ة 
االداري��ة أو القضائية له��ذا النص في 
وضع القوانني أو االنظمة أو التعليمات 
من قبل اجلهة التي تسمى )دائرة شؤون 
االحزاب والتنظيمات السياسية( وهي 
املرتبطة باملفوضية العليا املس��تقلة 
الذين  املفوضني  لالنتخابات ومجل��س 
يقررون ما يشاؤون على وفق آلية أصادر 
القوانني والتعليم��ات واالنظمة والتي 
ترتب��ط تنفيذي��اً م��ع مجلس ال��وزراء 
وأش��راف مجلس النواب ،حس��ب قرار 
احملكم��ة االحتادي��ة العليا بتفس��يرها 
للهيئات املس��تقلة ، فأنها تأخذ بهذا 

املنطق الضيق واملشوه للمصطلح .
2. كذلك اش��ار القان��ون في نص املادة 
8-- يشترط لتأسيس أي حزب ما يأتي: 
رابع��اً: )أن ال يك��ون من بني مؤسس��ي 
احل��زب أو قيادات��ه أو أعضائ��ه من ثبت 
بحكم بات قيامه بالدعوة أو املشاركة 
للترويج بأية طريقة من طرق العالنية 

ألفكار تتعارض مع احكام الدس��تور(. 
قد يفس��ر ه��ذا النص الى م��ن يثبت 
تورطه برفض الدس��تور أو مواده أو من 
عمل على تغيره أو يروج لتغيره س��بباً 
من أس��باب حرمان االنتماء والتأسيس 
والقيادة لألحزاب التي تؤس��س ضمن 
القانون في املرحلة املقبلة ، وهذا نص 
معيب وغام��ض ومخالف للدس��تور، 
والكت��ل  االح��زاب  اغل��ب  أن  حي��ث 
والش��خصيات املس��تقلة والشعبية 
واملرجعي��ات الدينية والسياس��ية قد 
عارض��ت نص��وص واضح��ة وصريحة 
في هذا الدس��تور وهي س��بب مباشر 
للمحاصصة ،وجتزئ��ة كيان الدولة وان 
تضمني ن��ص القانون باحلرم��ان وعدم 
الس��ماح لتأس��يس وقي��ادة األح��زاب 
أو  أش��خاص  قب��ل  م��ن  السياس��ية 
جهات عارض��ت أو تعارض م��ا موجود 
من نصوص دس��تورية هي غير مالئمة 
لطبيعة النص القانوني وال تتطابق مع 
مبادئ احلرية الفكرية وال تؤمن بالدولة 
الدستورية التي هي متغيرة ومتطورة 
واالجتماعي  السياسي  التغير  بحكم 
في دولة مثل الع��راق وهي دولة نامية 
وناشئة ، وال يوجد دس��تور دائم وأبدي 

في كل دول العالم .
3. كذل��ك أن املش��رع غي��ر موف��ق في 
تضم��ني نص ال يت��الءم م��ع االجتاهات 
والدولي��ة  والش��عبية  الوطني��ة 
في)مكافحة الفس��اد املالي واالداري ( 
وسد الطريق على من اثرى على حساب 
املال العام في تضمني نص مخجل مع 
واملظاهرات  والصيح��ات  الدعوات  كل 
التي ن��ددت بالفاس��دين واملفس��دين 
في االوس��اط الش��عبية واالجتماعية 
وطالبت مبحاس��بة الفاسدين وسراق 
امل��ال العام من أعل��ى املراجع الوطنية 
ومتكني القضاء املس��تقل من احملاسبة 

العادلة ، ولكن املش��رع اعطى شرعية 
وتنظيمات سياسية  أحزاب  تأس��يس 
وف��ق قان��ون قاصر ع��ن بل��وغ املرحلة 
الشعبية في منع الفاسدين وهو عدم 
وجود ق��رارات وأحكام باتة في س��رقة 
املال العام ،للكثير من الذين اس��تغلوا 
مناصبه��م الوزاري��ة أو االدارية واالثراء 
على حس��اب املال الع��ام ،دون عقوبة 
إداري��ة أو قرارات قضائية مما يحجم دور 
القان��ون ويضفي الش��رعية لهم في 
تأس��يس وتكوين احزاب ممولة من املال 
الع��ام وعلى حس��اب رغبة الش��عب 
،وكان عل��ى املش��رع تضم��ني الن��ص 
ش��بهة الفس��اد املالي واالداري وليس 
تضمينه قرارات باتة كما جاء في نص 
املادة 9-- يشترط في من يؤسس حزباً 
أن يك��ون:- ثالث��اً: )غي��ر محكوم عليه 
بحك��م بات من محكمة مختصة عن 
جرمي��ة القت��ل العم��د أو جرمية مخلة 
بالش��رف أو جرائم اإلرهاب أو الفس��اد 
الدولي��ة  اجلرائ��م  أو  اإلداري  أو  املال��ي 

.)........،
4. وهن��اك مس��ألة موضوعية تخص 
تناق��ض النصوص في ف��رض اجلزاءات 
االحتمالية وهي معيبة وغير مناسبة 
ف��ي قانون االحزاب السياس��ية اخلاص 
ولم تبني نوع اخملالفات التي تش��ملها 
العقوب��ة ويص��ار ال��ى تقديرها ضمن 
لوائ��ح أو تعليمات، كم��ا جاء في نص 
امل��ادة -53- )يعاق��ب بغرام��ة ال تق��ل 
ع��ن )1000000( ملي��ون دين��ار وال تزيد 
كل  مالي��ني  ثالث��ة  عل��ى)3000000( 
م��ن ارتك��ب مخالف��ة ألح��كام ه��ذا 
القان��ون ولم حتدد له��ا عقوبة خاصة 
(. وهنا نتوقف وندق��ق املادة مع النص 
تع��ارض  نالح��ظ  س��وف  الدس��توري 
وتناق��ض بحكم امل��ادة )19(: ثانياً :� )ال 
جرمي��ة وال عقوبة إال بن��ص، وال عقوبة 

إال عل��ى الفع��ل ال��ذي يع��ده القانون 
وق��ت اقترافه جرمي��ة، وال يجوز تطبيق 
عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت 
ارت��كاب اجلرمية (. وه��ذا النص هو نص 
آمر بحكم األعلوي��ة والتطبيق ويحوز 
مكانة القانون ويعطل أي نص مخالف 
له ، فلماذا ضمن املشرع نص مخالف 
للدس��تور ، وكذلك ضمن النص فقرة 
الرجوع لقانون العقوبات العراقي وهو 
نص عام أمام نص خاص ، كان االفضل 
ان يحدد املش��رع في هذا القانون رؤية 
وفلس��فة الثقة بقانون االح��زاب دون 
التق��رب من قانون العقوب��ات العراقي 
ال��ذي ه��و حتما أوس��ع نطاق��اً وأكثر 
ش��مولية وأعطى لالجتهاد القضائي 
توس��يع وتكي��ف وقائ��ع وح��االت قد 
تخرج عن نطاق هذه اجلزاءات وتش��مل 
عقوب��ات غي��ر محددة ضم��ن القانون 
اخل��اص ،كم��ا جاء ف��ي امل��ادة -55- )ال 
تخ��ل أحكام هذا القان��ون بأية عقوبة 
أش��د ينص عليه��ا قان��ون العقوبات 
العراقي رقم )111( لس��نة 1969 أو أي 
قانون أخر (. وهنا نحن أمام نص معيب 
ومخال��ف ملب��ادئ وقواع��د التش��ريع 
احلديث ف��ي فرض القاع��دة القانونية 
اجمل��ردة العام��ة في ظ��ل وج��ود املبدأ 
القانوني )) اخلاص يقيد العام (( بحكم 
الواقع��ة فكيف يتضم��ن قانون مهم 
ويلعب دوراً حيوياً في احلياة السياسية 
واالجتماعية نصوص معيبة وتضمني 
نص��وص مبهمة في ظل دس��تور دائم 
ونظ��ام حك��م دميقراط��ي ، أن وضوح 
االح��كام والعقوب��ات اجلزائية في ظل 
الدس��تور الدائم والنظام الدميقراطي 
التي أسس��ت على ضوء التش��ريعات 
العاملية ه��ي معرفة العقوبة االصلية 
أو التكميلي��ة و الغرامات التي حددها 

القانون بشكل واضح وشفاف.

5. أن املش��رع لم يوفق في عدم إعطاء 
صفة االستقاللية في القانون ملن يرأس 
هذه الدائرة املهمة ،من خالل استحداث 
دائ��رة ش��ؤون االح��زاب والتنظيم��ات 
السياس��ية وه��ي دائ��رة ذات اهمي��ة 
كب��رى في العم��ل االداري للتنظيمات 
واألح��زاب املنضوية في القان��ون ،وامنا 
اضف��ى عل��ي م��ن يترأس��ها س��مات 
اخلبرة والنزاهة واالختصاص فقط ولم 
يتطرق لالستقاللية في العمل ويرتبط 
ارتباط��ا مباش��رتاً مبجل��س املفوضني 
،كم��ا ج��اء في ن��ص امل��ادة -17- أوالً : 
)تس��تحدث دائرة تس�مى )دائرة شؤون 
السياس��ية(  والتنظيم��ات  االح��زاب 
ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية 
العليا املس��تقلة لالنتخاب��ات وترتبط 
مبجل��س املفوضني مباش��رة يرأس��ها 
موظف بدرجة مدير عام من ذوي اخلبرة 
والنزاه��ة واالختص��اص حاص��الً على 
ش��هادة عليا ف��ي القان��ون أو العلوم 
السياس��ية وتضم ع��دداً كافي��اً من 
املوظفني. وتتمتع دائرة شؤون االحزاب 
بالشخصية  السياسية  والتنظيمات 
املعنوية والقانونية وميثلها في احملاكم 
الرئي��س او من ينوب عنه(. وكلنا يعلم 
دون  كان��ت  املاضي��ة  االنتخاب��ات  ان 
املستوى املطلوب وما أصابها من جدل 
واس��ع في آلية عمل هذه املفوضية و 

ادارة العملية االنتخابية .
أن تش��ريع قان��ون االح��زاب والذي هو 
ح��دث سياس��ي مه��م عل��ى صعيد 
الدولة القانونية في الدول التي تطبق 
الدميقراطية ،وه��و يحتاج الى االختبار 
العملي ف��ي مواده القانونية على وفق 
احلاج��ة والغاية الذي ش��رع من اجلها 
للصم��ود أو الرك��وع أم��ام االمتح��ان 
الواقعي وليس مجرد نصوص مكتوبة 

تفرضه احتماالت غير واضحة.

النضال األبدي من أجل لعبة انتخابات عادلة

قانون األحزاب السياسية.. رؤية نقدية

الحظ 
موريس 
دوفيرجر 
سخرية  
الوضع 
الراهن 
في أن 
الحكومات 
االئتالفية غير 
المستقرة 
هي بطبيعة 
الحال مصدر 
مفيد 
لوسائل 
اإلعالم، إذ 
ان هذه 
الوسائل 
تعرف دائما 
كيف ومتى 
ستنخفض 
واردات  
الحكومة، 
وتراقب 
المؤامرات 
التي تحاك 
، وترصد  
الحوادث  
التي تخرج 
عن متناول 
اليد، مثل 
حوادث 
ثأر الوزراء 
، واالبتزاز 
السياسي، 
وجميع 
أنواع األسرار 
من أروقة 
السلطة.

هناك مسألة 
موضوعية 
تخص تناقض 
النصوص 
في فرض 
الجزاءات 
االحتمالية 
وهي معيبة 
وغير مناسبة 
في قانون 
االحزاب 
السياسية 
الخاص ولم 
تبين نوع 
المخالفات 
التي تشملها 
العقوبة 
ويصار الى 
تقديرها 
ضمن لوائح 
أو تعليمات

العادات القديمة تموت 
بشدة )وبطبيعة الحال، 
في بعض الحاالت كما 

في أوروبا الشرقية، 
للمساعدة في إرساء 

الديمقراطية، تم فرض 
حظر جديد على بعض 

األيديولوجيات، واألحزاب 
القديمة أو البرامج، 

مثل ما حدث مع حزب 
البعث في العراق(
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الملف 12

التعددية الحزبية في العراق الواقع والممارسة

تقاطعات وتناقضات في فقراته:

قانون األحزاب العراقي.. تم إقراره على الورق وتأخر تنفيذه

القاضي قاسم حسن العبودي

لعل من أهم اسباب تعدد األحزاب في 
دولة ما هو وجود تعددية عرقية وأثنية 
ودينية وطائفية فيه��ا، فكل فئة من 
هذه الفئات تس��عى لضمان حقوقها 
من خ��ال النفوذ السياس��ي املتمثل 
في الوصول الى مراكز الس��لطة وقد 
اسهم تبني بعض الدول الدميقراطية 
لنظ��ام التمثيل النس��بي واالنتخاب 
غير املباش��ر ف��ي تعزيز أو في نش��وء 
ظاه��رة التعددية احلزبي��ة، حيث وفق 
نظ��ام التمثي��ل النس��بي ال يتم هدر 
األصوات وتتمثل األقليات داخل البرملان 
أو اجملالس احمللية بنس��بة مساوية الى 

حد ما الى حجمها احلقيقي.
وه��و ما قد ياحظ في كثير من الدول 
كأس��بانيا وإيطاليا وتركيا التي تبنت 

نظام التمثيل النسبي.
وعلى العكس من ذلك ياحظ أن تبني 
نظ��ام األغلبية واالنتخابات املباش��رة 
أدى ال��ى ظه��ور الثنائي��ة احلزبية في 
كل م��ن الواليات املتح��دة األميركية 
وبريطاني��ا إذ تتمحور كل القوى حول 
حزبني كبيرين غير عقائديني وال ميثان 
طائفة بعينه��ا أو فئة معينة، وغالباً 
ما تترك��ز برامجها السياس��ية على 

املساومة.
فضاً عن االس��تفادة م��ن ظروف كل 
مرحلة والتغيير على وفق متطلباتها، 
وبعب��ارة أخ��رى غالباً ما يك��ون هذان 
احلزبان أكثر واقعية م��ن األحزاب ذات 

اإليديولوجية العقائدية.
وهنا قد يفاجئ القارئ بأن في بريطانيا 
على سبيل املثال هناك أحزاب صغيرة 
غير احلزب��ني املعروفني )حزب احملافظني 
وح��زب العم��ال( مث��ل ح��زب األحرار، 

واحلزب الشيوعي، واحلزب التقدمي.
وف��ي أمي��ركا أيض��اً هن��اك أح��زاب 
صغيرة غير احلزبني الرئيس��ني )احلزب 
اجلمه��وري واحل��زب الدميقراطي( مثل 
حزب الفاح��ني، وحزب العمل، واحلزب 

االشتراكي، واحلزب التقدمي. 
وعل��ى الرغ��م م��ن اخت��اف النظام 
السياسي في كل من الدولتني، حيث 
تبنت بريطانيا النظ��ام النيابي بينما 
تبن��ت الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة 
نظام��اً رئاس��ياً اال إن الثنائية احلزبية 
ظل��ت مس��يطرة في كل م��ن هاتني 
الدولتني ولم تفلح األحزاب الصغيرة 
التي ذكرناها آنفاً من منافس��ة هذين 
احلزبني على الرغم من أن حزب األحرار 
في بريطانيا قد استطاع وعلى الدوام 
من دخول البرملان واحلصول على بعض 
املقاع��د فيه ولكنها وفي كل األحوال 
ل��م تك��ن ذات تأثي��ر داخ��ل البرمل��ان 
البريطان��ي ول��م تؤهل��ه لتش��كيل 

حكومة.
وف��ي النتيجة فأن املناخ الرأس��مالي 
الس��ائد في تلك الدولتني قد أدى الى 
اس��تقطاب هذي��ن احلزب��ني ملصال��ح 
رجال األعمال والشركات الكبيرة التي 
دعم��ت بنح��و كبير مرش��حي هذين 
احلزب��ني في الوص��ول الى الس��لطة، 
وباالمكان تخيل أهمية هذا الدعم اذا 
ما علمنا ان كلفة الدعاية االنتخابية 
آلخر منافسة على الرئاسة االميركية 
دوالر  يق��ارب ملي��ار  بلغ��ت م��ا  ق��د 

أميركي.
وبس��بب تن��اوب هذي��ن احلزب��ني على 
الس��لطة فان هناك ش��به اتفاق غير 
مكت��وب يقضي ب��ان يخصص احلزب 
ال��ذي يصل ال��ى الس��لطة مناصب 
حكومية للح��زب اآلخر كما هو احلال 
االميركي��ة،  املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي 
وعليه أصبحت هذه الثنائية الس��مة 
الغالبة للثقافة السياسية في هاتني 
الدولتني، حتى ش��اع القول املش��هور 
)أن لي��س هن��اك أكثر م��ن حلني لكل 

مشكلة مهما كانت كبيرة(.

التعددية احلزبية في العراق:
با ش��ك ان ال أهمية لتع��دد األحزاب 
اذا لم يكن هناك مناخ دميقراطي كما 
هو احلال ف��ي األمثلة الس��الفة، وقد 
قال أفاطون: ان الدميقراطية كالثوب 

الذي تزينه ألوان الزهر املتعددة.
ولم يش��هد العراق كم��ا هو معروف 
مناخ��اً دميقراطياً يس��مح بالتعددية 
التعددي��ة  ع��ن  فض��اً  السياس��ية 
احلزبية، فمن��ذ انق��اب 1968 احتكر 
حزب البعث السلطة في العراق ولم 
يكن أي تداول للس��لطة، وشمل منط 
احل��زب الواح��د كل جوان��ب احلياة في 
الع��راق، ولعل م��ن الطري��ف أن اذكر 
ان بعض أس��اتذتنا في كلية القانون 
س��امحهم اهلل ابتدع��وا نظري��ة لم 
ين��زل اهلل بها من س��لطان لتصنيف 
ف��ي  الس��ائد  السياس��ي  النظ��ام 
الع��راق ومتييزه عن نظام احلزب الواحد 
اس��موها نظرية )احل��زب القائد( وهنا 
بلغت الش��مولية قمة االس��تخفاف 
بالعق��ل اإلنس��اني، وال أدري ان كانت 
ه��ذه النظري��ة ما زالت ت��درس ضمن 
منهج النظم السياس��ية في كليات 
القانون والسياس��ة في العراق، ولكن 
يب��دو أن ه��ذه النظرية ل��م تفلح في 
إقناع حتى رموز النظام الس��ابق، وفي 
محاولة منه لتزيني صورته قام النظام 
السابق بسن قانون لألحزاب برقم 30 
لس��نة 1991 وح��اول االتصال ببعض 
األشخاص لتأس��يس أحزاب شكلية 
عل��ى غ��رار النمط املوج��ود في مصر 
وقي��د مبوجب ه��ذا القان��ون األحزاب 
امل��راد تأسيس��ها بجملة م��ن القيود 

التي من ش��أنها أن جتعل من تأسيس 
تلك األحزاب أمراً ف��ي غاية الصعوبة 

والتعقيد ان لم يكن مستحياً. 

أسباب التعددية احلزبية في العراق:
كما هو احل��ال في األمثلة آنفة الذكر 
فان تنوع مكونات اجملتمع العراقي أدى 
الى ظهور التعددية احلزبية في العراق، 
وعلى خلفية هذا التنوع نشأت أحزاب 
قومية كاألحزاب الكردية والتركمانية، 
وأحزاب دينية سنية كاحلزب اإلسامي 
ال��ذي هو امت��داد لإلخوان املس��لمني 
في الع��راق، وأح��زاب دينية ش��يعية 

كحزب الدعوة اإلس��امية وحزب اهلل 
ومنظم��ة العمل اإلس��امي وأحزاب 
أخ��رى ش��يعية صغي��رة عمل��ت مع 
األح��زاب الكبيرة حتت مظلة ما يعرف 
باجمللس األعلى للثورة اإلس��امية في 
العراق، الى فترة قريبة قبل أن تنفصل 

عنه. 
هذا فضاً عن وجود األحزاب القومية 
العربية كحزب البعث واحلزب الناصري 
وهناك أحزاب نش��أت نتيجة انتش��ار 
الفك��ر املاركس��ي في النص��ف األول 
من القرن العشرين كاحلزب الشيوعي 

العراقي.

وق��د س��اعد القم��ع الذي مارس��ته 
األنظمة االستبدادية في العراق على 

ازدياد التكتل الطائفي والقومي.
وميكن إضافة س��بب آخ��ر الزدياد عدد 
األحزاب ف��ي العراق خاصة بعد انهيار 
النظام الدكتاتوري الى تفكك األحزاب 
الكبيرة نتيجة لألزمات األيديولوجية 
)الامركزية(، فقد  التنظيم  ولضعف 
عانى احلزب الش��يوعي العراقي أزمة 
األيديولوجي��ة بع��د انهي��ار األنظمة 
الش��يوعية وتراجع الفكر املاركس��ي 
مم��ا أدى ال��ى تفكك احلزب الش��يوعي 
وظه��ور ع��دة أح��زاب من��ه، كاحلزب 

واحل��زب  الكردس��تاني  الش��يوعي 
الشيوعي العمالي.

وهن��ا ميك��ن ماحظ��ة مس��ألة على 
هذي��ن احلزب��ني فأحدهما ميث��ل قمة 
البرغماتية بخروجه من األممية وتبنيه 
الفك��ر القومي، أما احل��زب اآلخر وهو 
احلزب الش��يوعي العمالي فهو ال يزال 

متمسكاً بدكتاتورية البروليتاريا.
وبالوقت نفسه هناك أحزاب إسامية 
ق��د أصيب��ت ب��داء التف��كك نتيجة 
كح��زب  التنظي��م  ف��ي  لامركزي��ة 
الدع��وة اإلس��امية ال��ذي ظه��ر من 
رحمه ع��دة أح��زاب من أبرزه��ا حزب 
الدعوة تنظيم العراق، وحركة الدعوة، 

وماك الدعوة.

التعددية احلزبية في العراق ـ رؤية 
مستقبلية:

ما أن تهاوى متثال الطاغية إلى األرض 
في س��احة الفردوس، ف��ي العاصمة 
بغداد، حتى امتألت األسيجة واألماكن 
العام��ة بالافت��ات لش��تى األح��زاب 
والكيانات السياس��ية، في س��عيها 
السياس��ي  النفوذ  للحص��ول عل��ى 
للحف��اظ عل��ى مصاحله��ا القومية 

واملذهبية والعرقية.
حيث ظهرت تشكيات جديدة ألحزاب 
الكثي��ر منه��ا ظل ي��دور ف��ي أفاك 
األح��زاب الكبيرة على خلفية تنوعها 
الذي ذكرناه آنفاً، والبعض منها حاول 
م��د جس��ور للتواص��ل ب��ني مختلف 
الدميقراطي��ني  كتجم��ع  التي��ارات، 
املس��تقلني � الدكتور عدن��ان الباجة 
ج��ي � أو التجمع اجلمه��وري العراقي 
� س��عد عاص��م اجلناب��ي � وحرك��ة 
الضب��اط واملدني��ني األح��رار � جني��ب 
الصاحل��ي، واملؤمتر الوطن��ي العراقي � 
الدكتور أحمد اجللبي � وحركة الوفاق 
الوطن��ي � الدكتور أي��اد عاوي، حيث 
تضم هذه احلركات واألحزاب أشخاصاً 
من ش��تى القومي��ات واملذاهب، اال ان 
متثيله��ا وقواعده��ا الش��عبية ظلت 
بعيدة عن منافس��ة األحزاب الكبيرة 

املمثلة للقوميات واملذاهب.
وال بد من اإلش��ارة الى ان التشريعات 
التي ُس��نت للعملية السياسية في 
العراق كقان��ون إدارة الدولة العراقية 
وقانون األحزاب والهيئات السياس��ية 
رقم 97 لسنة 2004 وقانون االنتخابات 
رقم 96 لس��نة 2004 ستس��هم في 

تعزيز التعددية احلزبية في العراق.
ولتفصيل ذلك ال بد من اإلش��ارة الى 

ما يلي:
 96 رق��م  االنتخاب��ات  قان��ون  ان   .1
لس��نة 2004 الذي س��يجري مبوجبه 
انتخ��اب أعض��اء اجلمعي��ة الوطنية 
ق��د أخ��ذ بنظ��ام التمثيل النس��بي 
الذي سيس��مح ب��دوره بتمثيل عادل 

لشتى التيارات السياسية في العراق 
كذل��ك األخذ بنظام الدائ��رة الواحدة 
سيس��مح لألقلي��ات املتوزع��ة بنحو 
عشوائي على عموم العراق بأن تتمثل 

داخل اجلمعية الوطنية.
والكت��ل  األح��زاب  قان��ون  أم��ا   .2
السياسية رقم 97 لسنة 2004 فقد 
أعطى احلق حتى لألشخاص املنفردين 
ب��ان يكونوا كيانات سياس��ية لغرض 
خوض العملي��ة االنتخابية اذا حصل 
الواح��د منه��م على توقي��ع ما يقل 
ع��ن )500( ناخب مؤه��ل، وبالفعل قد 
حصل بعض األشخاص على تصديق 
املفوضية العليا املستقلة لانتخابات 
بوصفهم كيانات سياسية، وهو مبدأ 
غريب انفرد فيه هذا القانون عن بقية 

التشريعات االنتخابية الدولية.
3. ان طريقة التصويت داخل اجلمعية 
الوطني��ة ال��ذي نص��ت علي��ه امل��ادة 
اخلامس��ة والثاث��ون من قان��ون إدارة 
الدول��ة العراقي��ة واملطلوب��ة التخاذ 
الهي��أة  كتعي��ني  املهم��ة  الق��رارات 
الرئاسية أو عزل أحد أعضائها، حيث 
اعتمدت األغلبي��ة املوصوفة )أغلبية 
الثلث��ني أو أغلبية ثاثة أرباع اجلمعية 
باالجم��اع  والتصوي��ت  الوطني��ة(، 
تتخذه��ا  الت��ي  لق��رارات  بالنس��بة 
الهيئ��ة الرئاس��ية املكون��ة من ثاثة 
أش��خاص س��تجعل من العسير ألي 
كتلة أو حزب داخل اجلمعية الوطنية 
من حتقيق إرادته السياس��ية من دون 
التحالف مع كتل أو أحزاب أخرى، وما 
ميكن اس��تقراؤه من كل ذلك أن أغلب 
ما سيصدر من تشريعات من اجلمعية 
باألخذ  الوطنية س��يكون محكوم��اً 
مبصال��ح جميع الفرق��اء في العملية 

السياسية.
وحيث ان نظرية التعددية احلزبية في 
ال��دول الدميقراطية تق��وم على مبدأ 
عدم وجود تفاوت كبير بني األحزاب من 
حيث القاعدة والتأثير، وهو ما ال يتوفر 
إال لعدد محدود من األحزاب العراقية، 
فيمكننا اس��تنتاج ما تتمخض عنه 
العملية السياس��ية في العراق، وهو 
نشوء حتالفات ظهر جزء من مامحها 
من خال تشكيلة القوائم املتنافسة 
في انتخابات اجلمعي��ة الوطنية التي 
ستجري في الثاثني من كانون الثاني 
وستؤدي تلك التحالفات الى نشوء ما 
نس��تطيع أن نصطلح عليه تسامحاً 

بالثاثية احلزبية:
- أحزاب قومية.

- أحزاب دينية شيعية.
- أحزاب دينية سنية.

السياس��ية  القوى  وس��تتمحور كل 
حول هذا املثلث السياسي.

•ينشر باالتفاق مع موقع النور

ايمان فارس*

شرع قانون االحزاب العراقي يوم 27 
اب )اغسطس( 2015 ويحمل الرقم 
36 اس��تناداً ألحكام البند )أوال( من 
امل��ادة )61( والبند ) ثالث��اً( من املادة 
)73( من الدس��تور العراقي الدائم, 
بوصف��ه قانون��ا مكما للدس��تور 

ينظم احلياة السياسية.
 وقبل ذلك التاري��خ كانت الكيانات 
السياس��ية في الباد قد ش��اركت 
ف��ي االنتخابات التش��ريعية ألعوام 
أم��ر  و2014 مبوج��ب   2010 و   2005
س��لطة االئتاف املؤقت��ة املرقم 97 
لس��نة 2004 املعروف باسم »قانون 
السياس��ية«  والكيان��ات  األح��زاب 
والذي اص��دره احلاكم املدني للعراق 
ان��ذاك بول برمير لتنظيم مش��اركة 
السياس��ية  والكيان��ات  األح��زاب 
ف��ي االنتخابات ليح��ل محل قانون 
 1991 لس��نة   )30( رق��م  االح��زاب 
وال��ذي اقر في زمن الرئيس األس��بق 

صدام حسني.
وألكث��ر من عش��ر س��نوات رفضت 
العراقي��ة  السياس��ية  الكت��ل 
ومعظمه��ا ديني��ة تش��ريع قان��ون 
االح��زاب ألس��باب كثي��رة وابرزه��ا 
اخلشية من كشف هويتها ومصادر 
متويله��ا كما انه��ا تتخوف من قيام 
احلكوم��ة بتمويل األحزاب املرخصة 
كما ين��ص قانونها، األم��ر الذي قد 
يضعه��ا حتت هيمنته��ا وتأثيرها او 
ب��روز أحزاب جديدة منافس��ة كانت 

بحاجة الى التمويل.

وحتت ضغ��ط ال��رأي الع��ام اضطر 
مجل��س الن��واب ال��ى اق��رار قانون 
االحزاب بنس��خة حتم��ل )61( مادة 
قانونية، اثارت الكثير من اجلدل حتى 
حول املواد التي توص��ف باإليجابية 
والتي يرى مراقب��ون ان بعضها غير 

قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وم��ن اب��رز تل��ك امل��واد ه��ي امل��ادة 
اخلامس��ة من القان��ون التي نصت 
على  أن »يؤس��س احلزب أو التنظيم 
السياسي على أساس املواطنة ومبا 
ال يتعارض مع أحكام الدس��تور، وال 
يج��وز تأس��يس احل��زب أو التنظيم 
السياسي على أس��اس العنصرية 
أو اإلره��اب أو التكفي��ر أو التعصب 

الطائفي أو العرقي أو القومي«.
فكما ه��و مع��روف ان اغلب الكتل 
واالح��زاب السياس��ية ف��ي العراق 
ه��ي  االن  2003وحت��ى  ع��ام  من��ذ 
اح��زاب طائفية او قومية وتعد هذه 
امل��ادة ضروري��ة للحد م��ن التمييز 
والعنصري��ة ف��ي الب��اد ف��ي حال 
طبقت بالنحو الس��ليم, لكن هذه 
املادة تفتقر ال��ى تعريف العنصرية 
او الطائفي��ة واجلهة املس��ؤولة عن 

وصف احلزب وحتديد هويته.
املادة الثامنة من الفقرة رابعا نصت 
عل��ى »ان ال يك��ون تأس��يس احلزب 
وعمل��ه متخذا ش��كا التنظيمات 
العس��كرية او ش��به العس��كرية 
كم��ا ال يج��وز االرتب��اط ب��أي ق��وة 
مس��لحة«, للحفاظ على س��لمية 
النش��اط السياس��ي وه��و ش��رط 
اساس��ي من ش��روط الدميقراطية 
ف��ا ميكن احلديث ع��ن تهديد او ردع 

يفرض ارادات ويقمع حريات في ظل 
اي نظام سياس��ي يدع��ي ان آلياته 
دميقراطية، وهنا س��تكون مشكلة 
االحزاب والتيارات السياس��ية التي 
متتل��ك عاني��ة فصائ��ل مس��لحة 

وترفض حلها.
أم��ا امل��ادة )44( فمنح��ت االح��زاب 
الش��خصية املعنوي��ة والقانوني��ة 
وأعطته��ا ح��ق التمل��ك لوس��ائل 
اإلعام والعق��ارات واملطابع وغيرها 
كما منحه��ا القانون االعانة املالية 
بنسبة 20 % لكل االحزاب املسجلة 
مبوجب هذا القان��ون و%80 لاحزاب 
الفائزة في االنتخابات النيابية وكا 

حسب حجمه النيابي«.
 وحت��اول هذه امل��ادة اضافة الى املادة 
)25( منع االحزاب م��ن العمالة الى 
أط��راف خارجي��ة او حكوم��ات دول 
بسبب العوز الى املال وبالتالي توفير 
حماي��ة للعملي��ة السياس��ية في 
الباد من االخت��راق ومنحها عوامل 

االستقال.
لكن املادة )41( تن��ص على »امتناع 
احل��زب قبول ام��وال عينية او نقدية 
م��ن أي حزب او جمعي��ة او منظمة 
او ش��خص او أي جه��ة اجنبي��ة اال 
مبوافق��ة احلزب وعدم ارس��ال اموال 
او مبالغ ال��ى جمعيات او منظمات 
او الى اية جه��ة اجنبية اال مبوافقة 

دائرة احلزب«
 وعب��ارة »اال مبوافق��ة دائ��رة احلزب« 
أفرغ��ت امل��ادة )25( املذك��ورة اعاه 
كم��ادة ايجابي��ة ف��ي القان��ون من 
محتواه��ا فبينما حتظر امل��ادة )25( 
احل��زب او التكت��ل السياس��ية من 

االرتباط املالي باي جهة اجنبية تعود 
امل��ادة )41( لتكرر احلظ��ر مع إعطاء 
دائرة احلزب حرية املوافقة على قبول 
االموال من اطراف خارجية وفي هذا 

تناقض واضح قد يبدو متعمدا.
ولع��ل اب��رز نق��اط الضع��ف األخرى 
الت��ي   )2( امل��ادة  القان��ون ه��ي  ف��ي 
تنص على تأس��يس »دائ��رة االحزاب« 
وربطها مبجلس مفوضية االنتخابات 
وال��ذي يخضع ب��دوره لهيمنة الكتل 
السياس��ية الفائ��زة ف��ي االنتخابات 
فقط ويوصف بانه مجلس محاصصة 
طائفية وحزبية سيتحكم بطبيعية 
احل��ال بقب��ول وتس��جيل األح��زاب او 

التوصية بإلغاء واستبعاد بعضها.
 وكان م��ن األفض��ل ربطها بس��لطة 
الع��دل  وزارة  او  قضائي��ة مس��تقلة 
او كم��ا ه��و معم��ول في اغل��ب دول 
املنطق��ة ب��وزارة الداخلي��ة على اقل 

تقدير.
امل��ادة التاس��عة من الفقرة سادس��اً 
وامل��ادة العاش��رة م��ن الفق��رة ثالث��اً 
الش��روط  ع��ن  تتحدث��ان  اللت��ان 
اخلاصة باملؤسس��ني واملنتمني منعتا 
اف��راد الق��وات املس��لحة ومفوضية 
االنتخابات ومفوضية حقوق اإلنسان 
واالم��ن  واخملاب��رات  النزاه��ة  وهيئ��ة 
الوطني من االنتماء لألحزاب وأغفلتا 
ادراج اف��راد او حتى مس��ؤولي البنك 
املرك��زي وهيئ��ة اإلع��ام واالتصاالت 
واملفتش��ني العموميني، وكذلك ديوان 
الرقاب��ة املالية الذي س��يكون املدقق 
حلس��ابات األحزاب السياسية مبوجب 
ه��ذا القانون فيجب ان يك��ون حياديا 
منعا للمحاب��اة او اخلصومة وحتقيقاً 

للموضوعية واملهنية في العمل.
ف��ي ح��ني أعط��ت امل��ادة )14( رابع��اً 
للمحكمة االحتادية اختصاصا جديدا 
لي��س م��ن اختصاصاتها احمل��ددة في 
امل��ادة )93( م��ن الدس��تور واملتعلقة 
القوان��ني  بالرقاب��ة عل��ى دس��تورية 
وتفس��ير نصوص الدس��تور والفصل 
ف��ي القضايا التي تنش��أ عن تطبيق 
القوان��ني االحتادية وذلك ب��ان اضافت 
له��ا ح��ق الطع��ن أمامه��ا )احملكمة 
االحتادية( في الق��رارات التي تصدرها 

محكمة املوضوع.
واملادة )34( منعت احل��زب من التجارة 
بقص��د الرب��ح, وه��ي م��ادة ضبابية 
أيض��ا فلم حت��دد طبيعة االس��تثمار 
وحدوده الس��يما وان معظ��م احزاب 
مايس��مى  متتل��ك  االن  الس��لطة 
ب�«اللجن��ة االقتصادي��ة« وه��ي التي 
حتدد عمل الكتل او احلزب السياس��ي 
في االس��تثمارات التي تبرمها الوزارة 
او املؤسسة التي يرأسها احد اعضاء 

احلزب.
فل��م  التبرع��ات  بخص��وص  ام��ا   
القان��ون معرف��ة مصادر  يش��ترط 
املتبرع وما هي أساس ثروته وأعماله 
وهنا غياب في الش��فافية املطلوبة 
لضم��ان ع��دم التمويل م��ن أعمال 

مشبوهة او من أطراف خارجية.
املادة )46( والتي تعاقب باحلبس »مدة 
خم��س س��نوات وال تقل عن س��تة 
أش��هر كل من م��ول خافا الحكام 
ه��ذا القان��ون حزبا غي��ر مرخصا«, 
لكن املادة )50( تعاقب ايضا باحلبس 
»كل مس��ؤول في ح��زب او تنظيم 
سياسي ارسل أمواال عائدة للحزب 

ال��ى منظم��ات او اش��خاص او أي 
جه��ة خ��ارج الع��راق »اال مبوافق��ة 
دائرة االحزاب« وم��رة اخرى قد يفرغ 
االس��تثناء املمنوح لدائ��رة االحزاب 
امل��ادة )46( م��ن محتواه��ا عندم��ا 
تواف��ق على متويل »اي��ة جهة« كما 

نصت املادة )50(.
اما امل��ادة )57( تنص عل��ى ان »تؤول 
ام��وال احلزب عند حله الى جهة في 
العراق يحددها قرار احلل« وهي فقرة 
فضفاض��ة ايضا وال يع��رف ملاذا لم 
يتم حتدي��د اجلهة التي ت��ؤول اليها 
ام��وال احل��زب وتفصي��ل ذل��ك كان 
يكون الى خزينة الدولة او املتبرعني 

واجلهات املمولة.
وفي حال تطبي��ق القانون بصيغته 
»دائ��رة  بتش��كيل  وذل��ك  احلالي��ة 
مبفوضي��ة  املرتبط��ة  االح��زاب« 
االنتخاب��ات ودخ��ول القان��ون حي��ز 
التنفي��ذ, م��ن دون تغيي��ر او تعديل 
مفوضي��ة  س��تتحكم  حينه��ا 
االنتخابات بعملية تشكيل االحزاب 
والتنظيمات السياسية، باعتبار ان 
»دائرة االحزاب« س��تكون تابعة لها 
مبوج��ب القان��ون ومب��ا ان املفوضية 
يتم تش��كيلها من مرشحي احزاب 
السلطة بحس��ب نظام احملاصصة 
س��تخضع  واحلزبي��ة  الطائفي��ة 
االح��زاب االخرى خارج الس��لطة او 
الت��ي تس��عى ال��ى التأس��يس الى 

اهواء من هم في السلطة.
 ولعل ابرز املشكات واالهم هي عدم 
حتقيق اله��دف االكبر م��ن القانون 
وهو الكش��ف ع��ن متوي��ل االحزاب 
وحتيي��د امل��ال السياس��ي إذ يبق��ى 

تصني��ف االحزاب على انها طائفية 
او عنصري��ة او حظره��ا رهنا بأهواء 

القائمني على تطبيق القانون.
هذا االمر س��يدخل الباد في حالة 
س��جال جديدة حول عملية تطبيق 
القانون بني املنتقدين واملؤيدين لسير 
التطبي��ق وب��ني املطالب��ني بتعديل 
القانون وبني األطراف املستفيدة من 

بقاء القانون بوضعه احلالي.
أم��ا ف��ي حالة بق��اء األوض��اع على 
ما ه��ي عليه مبعنى تأخر تش��كيل 
»دائرة األحزاب« وع��دم دخول قانون 
قب��ل  التنفي��ذ  حي��ز  االنتخاب��ات 
 2018 التش��ريعية  االنتخاب��ات 
دخ��ول  وبالتال��ي   2017 احمللي��ة  او 

االنتخابات دون قانون األحزاب.
في هذه احلالة سيتم استمرار نفاذ 
أمر س��لطة االئتاف رق��م )97( من 
الناحي��ة النظرية وجتربة الس��نوات 
املاضية من عمر العملية السياسية 
تعني عدم وج��ود احزاب وتنظيمات 
سياسية مش��كلة بصورة قانونية 
واعتماد مش��اركتها في االنتخابات 
على م��ا يحدده قانون��ي االنتخابات 

ومفوضية االنتخابات فقط.
 وهن��ا من غير املمكن مراقبة اموال 
منهاجه��ا  مناقش��ة  او  االح��زاب 
عمله��ا  تنظي��م  او  واهدافه��ا 
وحتالفاتها او إخضاعها للمحاسبة 
الت��ي يوفره��ا قانون االح��زاب ومنع 
العنصري��ة والطائفي��ة او حمايتها 
م��ن تدخ��ات احلكوم��ة او اجلهات 

املتنفذة االخرى.
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تلعب الدوائر القانونية جمللس النواب 
ورئاسة الوزراء والوزارات واملؤسسات 
واحملكمة  الدول��ة  الرقابية وش��ورى 
القضائي��ة  والس��لطات  االحتادي��ة 
الس��لطات  وتعليم��ات  وق��رارات 
التنفيذي��ة وبقية املؤسس��ات غير 
املرتبطة ب��وزارة واحملافظات، الخ دوراً 
رئيساً في نهضة البالد او عرقلتها. 
وم��ن متابع��ة االم��ور، ومعايش��ة 
العم��ل ف��ي دوائ��ر الدول��ة ميك��ن 
القول ان املنحى العام هو التش��دد 
واملمانعة مما يعرقل االعمال ويبطىء 
من سياقاتها بغير وجه حق وخالفاً 
للمصلح��ة العام��ة واخلاص��ة في 
احي��ان كثي��رة. وه��ذا األم��ر يحتاج 

ملراجعة شجاعة وعميقة وجادة.
في  املش��كلة  ليس��ت   1-
قدم القوانني، بل عدم مواكبة كثير 

منها لتط��ورات العصر واالوضاع، او 
انها تعكس فلسفة واهداف عهود 
وانظمة تختلف عن فلسفة واهداف 
املباني الدس��تورية واحلقائق اجلارية، 
ومفاهي��م العص��ر والتط��ور. كما 
ان بع��ض التش��ريعات والتعليمات 
احلالية –لالسف الشديد- تستلهم 
فلس��فة الفرد وقناعاته او اجملموعة 
الوزارية او البرملاني��ة وليس املبادىء 
املعاص��رة او مب��ادىء الباب��ني االول 
والثاني للدس��تور. مم��ا يضعها في 
تناقض��ات وتغي��رات مس��تمرة مع 
فلس��فة اف��راد ومجامي��ع اخ��رى، 
وهكذا تدور البالد في حلقة مفرغة 

من السياقات والسياقات املضادة.
يتف��ق اجلمي��ع ان هناك   2-
القوان��ني  ازدواجي��ة وفوض��ى ف��ي 
وهناك  والتعليمات..  والتش��ريعات 

تضخ��م كمي وتناق��ض واضح في 
النصوص. ويذكر القانوني االس��تاذ 
جمال االسدي »ان عدد التشريعات 
القانونية زاد على )27،543( تشريعاً، 
اي ما يعادل )194،632( مادة قانونية 
موزعة بني جري��دة الوقائع العراقية 
)1917( ال��ى  م��ن تاري��خ صدوره��ا 
)نيسان 2011( اي )72000( صفحة، 
مع اس��تبعاد التشريعات القانونية 
ذات الطاب��ع الف��ردي والش��خصي، 
رواتبهم  وحتدي��د  املوظفني  كتعيني 
كان  مهم��ا  خدماته��م،  وانه��اء 
مصدره��ا س��واء اكانت مراس��يم 
او ق��رارات او بيان��ات«. ويق��ول ان��ه 
 )2016-2011( التش��ريعات  باضافة 
يضرب الع��راق رقماً قياس��ياً بعدد 
القوان��ني واملواد القانوني��ة النافذة، 
اململوءة بالتناقضات، التي تس��مح 

للحكم مرة باالس��تناد لنص، ومرة 
مل��ا يناقضه. وه��ذا تعارض ش��ديد 
يلغي وح��دة املرجعية التش��ريعية 
والدس��تورية، ويج��دد دورة الظل��م 

والتعسف واستالب احلقوق. 
3 - النقطتان الس��ابقتان تتعلقان 
باجلان��ب املوضوع��ي.. ام��ا اجلان��ب 
الذاتي ف��ان العائق االه��م في رأينا 
هو »اخلوف غير املب��رر« الذي يحكم 
االش��خاص والقوى واجملتمع عموماً. 
والس��بب في ذلك عوام��ل تاريخية 
واس��تبدادية  االنظم��ة  لتعس��ف 
الرأي وقسوة العقوبات واالتهامات. 
فالدوائ��ر القانوني��ة تضم موظفني 
تتبع غالبيتهم اعلى درجات احليطة 
واحل��ذر. فهم عادة يهمل��ون االجازة 
ونقاط الس��ماح الكثيرة، ويشددون 
االحتي��اط  نق��اط  عل��ى  فق��ط 

تش��ريعات  وان  اخلاص��ة.  واحل��االت 
وقوان��ني وتعليم��ات تغالي في املنع 
لالس��تنتاج،  تق��ود  واالش��تراطات 
بان مجتمع��اً يغال��ي –عموماً- في 
مخاوفه كمجتمعن��ا، ودولة تغالي 
معظ��م قواها ورج��ال خدمتها في 
وعليها  مخاوفهم، محك��وم عليه 
بالعجز واجلمود وع��دم القدرة على 
ن��رى  لذل��ك  التط��ورات.  مواكب��ة 
للمش��ورة  الرئيس��ة  الوجه��ة  ان 
القانوني��ة تأت��ي في اغل��ب االحيان 
باجت��اه املنع والعرقل��ة، وليس باجتاه 
االجازة والتشجيع واملبادرة واالنطالق 
حت��ى  يتضم��ن  وذل��ك  والتق��دم. 
القوانني والتعليم��ات التي وضعت 
اساساً لتش��جيع املبادرات وتوسيع 
مج��ال النش��اطات، وهو م��ا يفقد 
ومنظوماتن��ا  بتش��ريعاتنا  الثق��ة 

ومؤسساتنا ككل.
املب��رر«  غي��ر  »اخل��وف   4-
والس��لبي واملغال��ي، يختل��ف ع��ن 
اخل��وف االيجابي مبعناه الفلس��في 
والوظيفي الذي قد يكون في النهاية 
عامالً محركاً وليس سلبياً.. وعامل 
حتفيز ولي��س تثبيط��اً.. فاخلوف من 
عاقبة االخرة يدع��و لالميان والعمل 
الصال��ح.. واخلوف من اجل��وع والعوز 
يدع��و للعمل واالنت��اج.. واخلوف من 
امل��رض يدع��و للوقاية والع��الج. اما 
اخل��وف الس��لبي وغير املب��رر فيقود 
االرادة  وس��لب  والعج��ز  لالنكف��اء 
وحتول��ه الى »فوبي��ا« وعنصر مدمر 

ووباء خطير. 
البد من مواجهة هذا الوضع بتصفية 
والتعليمات  والقوانني  التش��ريعات 
والقواع��د  واالس��اليب  واملفاهي��م 

باجتاه جتديدها وعصرنتها وتوحيدها 
لتأت��ي متماهي��ة ومنس��جمة مع 
الدس��تور وم��ع الفلس��فة العامة 
التي يدعي اجملتمع والدولة تبنيهما.. 
والبد ثانياً من تش��جيع املش��رعني 
لنص��وص  االس��تناد  والقانوني��ني 
السماح والتش��جيع وعدم املغاالة 
ف��ي عرقلته��ا بنص��وص موضوعة 
اساس��اً حلاالت خاصة او لالحتياط 
والدول��ة  فاجملتم��ع  واالطمئن��ان. 
كالعرب��ة ل��ن يص��ال الهدافهما ان 
لم ينطلقا. واالس��اس ف��ي العربة 
والهدف منه��ا االنطالق لتصل الى 
وان حركتها وتقدمها  مقاصده��ا.. 
يعتمدان على دواس��ة السرعة، وان 
الكواب��ح ه��ي للتوق��ف وتخفيف 

السرعة عند احلاجة، ليس اال.
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أستاذ االقتصاد 
بجامعة كاليفورنيا 

في بيركلي

بالنس��بة للرئيس األميركي دونالد 
ترامب، مقياس الق��وة االقتصادية 
ألي بلد هو ميزان احلس��اب اجلاري - 
صادراته من السلع واخلدمات ناقص 
وارداته. ه��ذه الفكرة ه��ي بالطبع 
أس��وأ نوع م��ن اله��راء االقتصادي. 
وهي تدعم املذهب املعروف باس��م 
» النزع��ة التجاري��ة »، ال��ذي يضم 
مجموعة م��ن املعتق��دات البائدة 
والت��ي ال مصداقية له��ا منذ أكثر 
م��ن قرنني من الزمان. وتش��ير هذه 
النزع��ة، من بني أم��ور أخرى، إلى أن 
أملانيا هي أقوى اقتصاد في العالم، 
ألنها متتلك أكبر فائض في احلساب 

اجلاري.
وف��ي ع��ام 2016، س��جلت أملاني��ا 
فائضا في احلس��اب اجلاري بلغ نحو 
270 ملي��ار يورو )297 ملي��ار دوالر(، 
أي م��ا يعادل ٪8.6 م��ن الناجت احمللي 
اإلجمالي، مما يجعلها هدفا واضحا 
لغض��ب ترام��ب. وم��ن احملتم��ل أن 
يجعلها فائضه��ا التجاري الثنائي 

البال��غ 65 مليار دوالر م��ع الواليات 
املتح��دة هدف��ا ال ميك��ن مقاومته. 
ناهي��ك ع��ن أن أملاني��ا، كعضو في 
منطق��ة الي��ورو، ترف��ض التالعب 
أن  ننس��ى  وال  الص��رف.  بس��عر 
أملاني��ا مفتوحة نس��بيا للصادرات 
الق��رار  صن��اع  أن  أو  األميركي��ة، 
يخضعون ألنظم��ة االحتاد األوروبي 
ملكافح��ة الدع��م. وبغ��ض النظر 
لكون األرصدة الثنائية ال عالقة لها 
بالرفاه عندما تدير البلدان الفائض 
التجاري��ني  الش��ركاء  م��ع بع��ض 
والعجز م��ع اآلخري��ن. كل ما يهم 

ترامب هو أن لديه كبش فداء.
وبالع��ودة إلى العالم احلقيقي، فإن 
سبب الفائض اخلارجي ألملانيا ليس 
أن ه��ذه األخيرة تتالع��ب بعملتها 
ال��واردات،  ض��د  بتميي��ز  تق��وم  أو 
ولكن��ه يوف��ر أكث��ر مما يس��تثمر. 
مراس��الت االدخار ناقص االستثمار 
ال��واردات  ناق��ص  الص��ادرات  م��ع 
ليس��ت نظري��ة اقتصادي��ة؛ إنه��ا 

صلب احملاس��بة. وينفق األملان بنحو 
جماع��ي أقل مما ينتجون��ه، ويظهر 

الفرق بالضرورة كصادرات صافية.
أملاني��ا لديه��ا معدل ادخ��ار مرتفع 
وجيه: س��كانها يشيخون  لسبب 
بس��رعة كبي��رة، وه��م معقولون 
ويدخ��رون بنح��و معق��ول من أجل 
التقاعد. كما يراكمون األصول اآلن 
حتى يتمكنوا م��ن إنفاقها الحقا، 
عندم��ا تك��ون نس��ب إعال��ة كبار 

السن أعلى.
هذا هو السبب الذي يُفند املشورة 
الت��ي يتلقاه��ا الق��ادة األمل��ان من 
مستش��اري البي��ت األبيض وحتى 
من بع��ض االقتصاديني األملان - بأن 
أملانيا ستكون أفضل إذا تخلت عن 
اليورو وعادت إلى عملتها األصلية. 
ذلك أن تغيير سعر الصرف لن يقلل 

من حافز األملان على االدخار.
وع��الوة عل��ى ذل��ك، فإن الس��ماح 
بتقدي��ر س��عر الصرف من ش��أنه 
أن يثبط االس��تثمار ف��ي قطاعات 

الس��لع املتداول��ة والكثيف��ة رأس 
امل��ال. ومن املؤكد أن زي��ادة العملة 
قد تزيد االستثمار في اخلدمات عن 
طريق رفع الس��عر النسبي للسلع 
غير التجارية. غير أنه ينبغي تعزيز 
احلافز لالستثمار في اخلدمات على 
نطاق واسع، نظرا ألن القطاع ليس 
له رأس مال مكثف، وذلك لتعويض 
انخفاض االس��تثمار ف��ي صناعات 

التصدير.
واالس��تثمار  االدخ��ار  معاجل��ة  إن 
التالع��ب  م��ن  أفض��ل  مباش��رة 
بالعمل��ة. وهنا يتناق��ض الطرفان 
اللذان سيتنافسان في  الرئيس��ان 
انتخاب��ات أملاني��ا املقبل��ة. وتقترح 
املستشارة الدميقراطية املسيحية 
اجني��ال مي��ركل خف��ض الضرائب. 
وهذا أمر منطق��ي بكون احلكومة 
األملاني��ة أكبر ُمدخ��ر على اإلطالق، 
حيث بل��غ فائض موازنة 2016 نحو 

23.7 مليار يورو، وهو رقم قياسي.
املش��كلة ه��ي أنه لي��س هناك ما 

يضمن أن األس��ر األملاني��ة، لكونها 
مدخرة شرسة، سوف تنفق الدخل 
اإلضافي. وقد يكون توس��يع نطاق 
االس��تثمارية  الضريبية  اإلعفاءات 
للشركات األملانية أكثر فعالية في 
تعزي��ز اإلنفاق، ولك��ن القيام بذلك 
سيشكل مش��كلة سياسية في 
بل��د ينخف��ض فيه دخ��ل العمالة 

بالفعل.
يفض��ل  أخ��رى،  ناحي��ة  م��ن 
الدميقراطيون االشتراكيون بزعامة 
مارتن ش��ولز رفع اإلنفاق العام، من 
خالل االستثمار في البنية التحتية 
على وج��ه اخلص��وص. بالنظر إلى 
هب��وط أس��عار الفائدة إلى ش��به 
الصفر حاليا في أوروبا، هناك خطر 
ضئيل من أن االس��تثمارات العامة 
اإلضافية سوف حتش��د االستثمار 
اخل��اص. وأملاني��ا لديه��ا احتياجات 
هائلة في ميادين الرعاية الصحية 
التحتي��ة  والبني��ة  والتعلي��م 

لالتصاالت والنقل.

أن  عل��ى  البع��ض  وس��يعترض 
العامة  واخلدمات  التحتي��ة  البنية 
هي س��لع غي��ر متداول��ة، وبالتالي 
ف��إن زيادة اإلنف��اق عليها ل��ن تعزز 
ال��واردات أو تقلص ميزان احلس��اب 
اجلاري. ولكن إذا كانت احلكومة، في 
اقتص��اد يعمل بنح��و كامل، تعيد 
توجيه املوارد نحو إنتاج السلع غير 
التجاري��ة، فس��يتعني على األس��ر 
والشركات إيجاد طرق أخرى لتلبية 
طلبه��ا عل��ى الس��لع التجاري��ة. 
الطريقة الوحي��دة املؤكدة للقيام 
بذلك هي بضم��ان واردات إضافية، 

واإلنفاق الذي سيزداد حتما.
والسؤال املطروح في نهاية املطاف 
ه��و ملاذا ينبغ��ي ألملانيا أن تس��عى 
إلى تخفيض فائض احلساب اجلاري. 
إجاب��ة واحدة هي اخل��روج من مدار 
ترامب. وهناك جواب أفضل، يقدمه 
صندوق النقد الدولي، وهو أن القيام 
بذلك سيكون جيدا القتصاد عاملي 
ال يتواف��ر في��ه االس��تثمار، كم��ا 

يتجل��ى ذلك في انخفاض أس��عار 
الفائدة. س��يكون من اجليد جلنوب 
أوروب��ا، التي حتتاج إلى تصدير أكثر، 
ولك��ن ميك��ن أن تفعل ذل��ك فقط 
إذا كان اقتص��اد أوروب��ا الش��مالية 

يستورد أكثر.
واألهم م��ن ذلك كله ه��و أن املزيد 
من االس��تثمار في البنية التحتية 
والصحة والتعليم س��يكون جيدا 
بالنس��بة ألملانيا نفسها. وميكن أن 
العام املستهدف  يؤدي االس��تثمار 
جي��دا إلى زي��ادة اإلنتاجي��ة وتعزيز 
وتخفي��ف  املعيش��ة،  مس��تويات 
اخملاوف بشأن عدم املساواة، ومعاجلة 
نق��اط الضع��ف االقتصادي��ة في 
أملانيا. على س��بيل املث��ال، ال توجد 
أي��ة جامع��ة أملانية من ب��ني ال 50 
األفضل عامليا. ومن شأن مضاعفة 
األموال العام��ة أن حتدث فرقا. حقا 
»يس��تطيع »االقتص��اد األقوى في 

العالم« أن يكون أكثر فعالية.

هل ألمانيا غير متوازنة أم مضطربة؟
PROJECT
SYNDICATE

هجوم ترامب عبر تويتر

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

جتري��د ال��ذات م��ن براءتها مما ج��رى ويجري يحت��اج الى 
ش��جاعة تعب��ر بصاحبها نزع��ات التخل��ف وموروثات 
القبلية، واملكابرة، ويتساءل محمود درويش في نص من 

نصوصه الشجاعة بالقول:
»ه��ل كان علينا أن نس��قط من ُعلُّو ش��اهق، ونرى دمنا 
على أيدينا... لُنْدرك أننا لس��نا مالئكة.. كما كنا نظن؟ 
وهل كان علينا أيضاً أن نكش��ف ع��ن عوراتنا أمام املأل، 

كي ال تبقى حقيقتنا عذراء؟«.
 ودائماً اقع رهني هذا النص الذي يفيض بالشجاعة وهو 
يس��مي االش��ياء باس��مائها حني يتعلق االمر مبراجعة 
النف��س )الف��رد واجلماع��ة( ووضعها ام��ام حقيقتها.. 
يق��ول درويش: »كم َكَذبنا حني قلنا: نحن اس��تثناء!..أن 
ق نفس��ك أسوأُ من أن تكذب على غيرك! أن نكون  تصدِّ
ودودين مع َمْن يكرهوننا، وقس��اًة مع َمْن يحّبونَنا - تلك 
هي دُونّية املُتعالي، وغطرس��ة الوضيع! أيها املاضي! ال 
تغيِّرنا... كلما ابتعدنا عنك! أيها املس��تقبل: ال تسألنا: 
َمْن أنتم؟ وماذا تري��دون مني؟ فنحن أيضاً ال نعرف. أَيها 
لنا قليالً، فلس��نا س��وى عابري سبيٍل ثقالِء  احلاضر! حتمَّ

الظل!
ويكتش��ف محم��ود درويش ان »الهوية ه��ي: ما نُورث ال 
م��ا نَرِث. ما نخترع ال ما نتذكر. الهوية هي َفس��ادُ املرآة 
الت��ي يجب أن نكس��رها ُكلَّما أعجبتنا الص��ورة! تََقنََّع 
ر له من الطرائد..  ه.. ألنها هي ما تيسَّ ع وقتل أمَّ وتََش��جَّ
وألنَّ جنديًَّة أوقفته وكش��فْت له عن نهديها قائلة: هل 

ك، مثلهما؟« ويضيف:  ألمِّ
»ل��وال احلياء والظالم، لزرُت غزة، من دون أن أعرف الطريق 
إلى بيت أبي سفيان اجلديد، وال اسم النبي اجلديد! ولوال 
أن محمداً هو خامت األنبياء، لصار لكل عصابٍة نبّي، ولكل 
صحابّي ميليش��يا! أعجبنا حزيران )النكسة( في ذكراه 
األربع��ني.. إن ل��م جند َم��ْن يهزمنا ثانيًة هزمنا أنفس��نا 
بأيدينا لئال ننسى!«.. وينعى تضامن اجلماعة بقوله: »أنا 
��ي على أَخي. وأَنا  ي. وأنا وابن عمِّ والغريب عل��ى ابن عمِّ
. هذا هو الدرس األول في التربية الوطنية  وشيخي عليَّ
اجلديدة، في أقبية الظالم. من يدخل اجلنة أوالً؟ َمْن مات 
برصاص العدو، أم َمْن مات برصاص األخ؟ بعض الفقهاء 
يقول: رُبَّ َعُدوٍّ لك ولدت��ه أّمك!. ال يغيظني األصوليون، 
فهم مؤمنون عل��ى طريقتهم اخلاصة. ولكن، يغيظني 
أنصاره��م العلماني��ون، وأَنصاره��م امللح��دون الذين ال 

يؤمنون إالّ بدين وحيد: صورهم في التلفزيون!. 
س��ألني: هل يدافع حارس جائع عن دارٍ س��افر صاحبها 
لقض��اء إجازت��ه الصيفية ف��ي الريفيرا الفرنس��ية أو 
االيطالي��ة... ال ف��رق؟ ُقلُْت: ال يدافع!. وس��ألني: هل أنا + 
أنا = اثنني؟ قلت: أن��ت وأنت أقلُّ من واحد!. ال أَخجل من 
هويت��ي، فهي ما زالت قيد التألي��ف. ولكني أخجل من 
بعض م��ا جاء في مقدم��ة ابن خلدون. أن��ت، منذ اآلن، 

غيرك!«.

**********
علي الوردي: 

 »اإلنس��ان مجب��ول أن ي��رى ف��ي نفس��ه الفض��ل أو 
االمتي��از عل��ى أقرانه في أمر من األم��ور, فهو إذا وجد 
الناس يحترمون أحد أقران��ه لصفة ممتازة فيه, حاول 
أن ينافس��ه فيها, فإذا عجز عن ذلك ابتكر لنفس��ه 
املعاذي��ر وأخذ يقول بأن تلك الصفة ال أهمية لها, وأن 

هناك صفة أخرى أهم منها  وأنفع للمجتمع«.  

لسنا مالئكة
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تدّبر.
فهل يكفي التذكير باملؤّشرات اخملجلة عن نشر 
الكتب والترجمة ومعّدالت القراءة في العالم 
العرب��ّي كّله أو في ه��ذا البلد أو ذاك في ضرب 
من االس��تياء كثيرا م��ا ينقلب إلى جلد للذات 
وب��ّث لليأس في واقع عربّي محبط؟ هل يكفي 
وصم الثقاف��ة العربّية اآلن بالرّدة والتراجع مع 
ما يالحظ من هيمنة الكتب التراثّية والدينّية 
وحتدي��دا ما كان منها محّرض��ا على الكراهية 
والعن��ف، مناقض��ا لقي��م احلرّية والتس��امح 
والعي��ش املش��ترك؟ فماذا نفع��ل إذن باإلنتاج 
اجلّيد تأليفا وترجمة وإبداعا وتفاعال مع أسئلة 

العصر؟ هل صار ممّا يحفظ وال قياس عليه؟
أكب��ر ظّني أّن األخط��ر من هذا ال��ذي تفرضه 
الوقائع العنيدة في ثقافتنا العربّية هو العجز 
ع��ن صن��ع األمل. وال يك��ون األمل مب��ا فيه من 
تعّلق باآلتي إال اس��تنادا إلى مؤّش��رات الراهن. 
وهي مؤّش��رات ليست سلبّية على ما نراه من 
إطالق حني ننقد البؤس املعّمم في مجتمعاٍت 

فقدت القدرة على اإلبداع الرمزّي واحلضارّي.
أف��ال يج��در بن��ا أن نتس��اءل عّم��ا وضعنا من 
سياسات في مجتمعاتنا للكتاب والقراءة بدل 
تعلي��ق تراجع القراءة على مش��جب األمّية أو 
نفور الناس، في عالم الفرجة والعصر الرقمّي، 
من املطالعة والش��غف بالكتاب أم أّننا نتذّكر 
مآس��ينا في هذا الباب مبناس��بة املعارض؟ لم 

ال ننطل��ق من اجلوانب اإليجابّية التي تدّل على 
أّن للكتاب، لدى قطاعات محترمة من النساء 

والشباب باخلصوص، مكانًة ما؟
لق��د التقيت في مناس��بات كثيرة مبجموعات 
للقراءة في ما تيّس��رت لي زيارت��ه من البلدان 
العربّية عالوة على تونس. فقد دعاني مّرة شّبان 
يجتمعون ش��هرّيا للحديث ع��ن مطالعاتهم 
وتب��ادل الكتب والتحاور م��ع الكّتاب. بل إّنهم 
اّتخ��ذوا من الش��بكات االجتماعّية، وهي عادة 
ما تّتهم بأّنها من أس��باب العزوف عن القراءة، 
منّص��ًة للق��اء والتع��ارف حول الكت��اب ومن 
أجله. ثّم اتفقوا على »احتالل« املقاهي وفرض 
النق��اش حول الكتب فيها. ف��كان رّواد املقهى 
العادّي��ون، وقد تفاجأوا بحضور هؤالء الش��ّبان 
وارتفاع أصواتهم، س��رعان ما ينتبهون إليهم 
ويصغون إلى حديثهم عن الكتب التي قرأوها 
بالعربّية والفرنس��ّية واإلنكليزّية. وش��خصّيا 
اكتش��فت عناوين كتب جميلة لم أسمع بها 
م��ن قبل. ث��ّم علمت أّن هذا التقلي��د بدأ يغزو 

املدن التونسّية وحّتى القرى.
وكنت منذ حوالي سنة ونصف باملنامة إللقاء 
محاضرة في مركز الشيخ إبراهيم، فأعلمتني 
أّن مجموع��ة م��ن  البرام��ج  املس��ؤولة ع��ن 
الس��ّيدات الس��عودّيات الالتي انتظمن في ناد 
للقراءة قادمات من منطقة قريبة من البحرين 
للتح��اور معي حول بعض ما كتبت. وما أذكره 

اآلن م��ن هذا اللق��اء تلك اجلّدّية ف��ي النقاش 
والعمق ال��ذي مّيز ج��ّل التدّخالت والش��غف 
املذه��ل ب��األدب م��ع معرف��ة وخب��رة بالرواية 

ومعاملها الكبرى.
وقب��ل ذلك كان��ت اللق��اءات س��نة 2015 في 
مع��رض أبوظب��ي للكت��اب م��ع مجموع��ات 
القارئات الالتي يلتقني املرّش��حني في القائمة 
القصي��رة للجائ��زة العاملّي��ة للرواي��ة العربّية 
مفاجأة س��عيدة بالنس��بة إل��ّي. فعالوة على 
أّنهّن اّطلعن على جميع الروايات وما رشح من 

نقاش��هّن من حماس��ة ومحّبة لألدب، وجدت 
جرأة في النقاش وشجاعة في اإلصداح بالرأي 
ب��دا لي أّنهما أحرجتا املنّظمني أمام ضيوفهم 
م��ن الكّتاب أكثر ممّا أحرجتني ش��خصّيا. فقد 
انبرت إحدى املناقشات لروايتي تنقدها وجوها 
من النقد وتقارنها بأعم��ال أخرى في القائمة 
القصيرة لتبرهن على أنّها غير جديرة بالبوكر. 
كان حّب األدب والشغف باملطالعة والشجاعة 
في إبداء الرأي أهّم عندي من الدفاع عن كتابي 
أو مناقش��ة رأي فضلُه التأكي��ُد على أّن األدب 

تفاعل ومشاركة وال معنى لإلجماع فيه.
قد ال متّثل هذه املبادرات املدنّية اخملتلفة، وغيرها 
ممّا لم نذكر من قبيل بعض السياسات الرائدة 
كمبادرة حتّدي القراءة اإلماراتّية، اجلانَب الطاغي 
م��ن إش��كالّية الق��راءة والكتاب ف��ي العالم 
العربّي ولكّنها تقول لنا أمرا بسيطا جّدا: من 
هنا يبدأ األمل وعل��ى مثلها ميكننا أن نبني إن 
كّنا صادق��ني. أّما التباكي والتش��ّكي والتبّرم 

وجلد الذات فلم تفتح يوما نافذة لألمل.   
* نقال عن موقع ضفة ثالثة

شكري المبخوت

كان عل��ّي، خالل إش��رافي على مع��رض تونس 
الدول��ي للكت��اب في دورت��ه األخي��رة، أن أجيب 
الصحافّيني من تونس وخارجها على مجموعة 
من األسئلة املتكّررة من قبيل جديد هذه الدورة 
وحجم املش��اركات وردود الفع��ل على البرنامج 
الثقافّي. بيد أّن أكثر األسئلة ترّددا اّتصل بأزمة 

الكتاب والقراءة.
كان الس��ؤال يطرح كم��ا لو أّن هذه املناس��بة 
الس��نوّية لس��وق الكتاب متناقض��ة مع واقع 
األّمّية املتفّشية بكل مظاهرها وتراجع القراءة 
وغ��زو الكت��اب الرقم��ّي وحالة النش��ر العربّي. 
وأحيان��ا كان الس��ائل يضم��ر موقف��ا يرى في 
اس��تمرار ه��ذا التقلي��د عندنا بع��ض العبثّية 
املمزوجة بش��يء من اليأس والقن��وط من جتاوز 

الوضع الثقافّي العاّم املترّدي.
واملفارق��ة أّن اإلقبال على املعرض هذه الس��نة 
كان أكب��ر م��ن الع��ادة. إذ كن��ت ت��رى طوابي��ر 
طويل��ة تذكرنا مبالعب كرة الق��دم أثناء لقاءات 
اجلوار أو احلفالت املوس��يقية الترفيهّية. وكانت 
حركة البيع والش��راء دؤوبة رغم ضعف املقدرة 
الش��رائّية لك��ن األرب��اح تخّط��ت التوّقع��ات. 
فانقلبت س��وق الكتاب إلى مكتبة كبرى تؤّكد 
أّن ملا سّمي بأزمة القراءة وجوها أخرى حتتاج إلى 

قفا نقرأ بدياًل من قفا نبك*

ف��ي مجاميع��ه القصصية الص��ادرة بدمش��ق –دار 
متوز/2012)عودة الكومينداتور () واسألهم عن القرية 
( الص��ادر عن دار س��طور /2016 يُخبرن��ا  منجزه  عن 
إمكاني��ة متقدم��ة بالس��رد القصص��ي  بتقنيات��ه 
املُش��بعة بحرفي��ة الكتابة القصصية  ،ومس��تواها 
الداللي الرفيع في تناول مختلف املوضوعات احلياتية 
بحبكة س��ردية  تش��ي بق��درة الق��اص اللغوية  في 
احتواء  السرد بإمكانياته ونسغ  معمار بناء قصصه  
املُهيم��ن عليه��ا  بإداراته املُتقنة  لقصصه املس��ورة  
بالغرائبي��ة ،وص��وره الش��عرية الباذخ��ة بالتعبي��ر، 
وامُلمل��ة بالرمزي��ة ،املُس��تلة من الواق��ع  ..فقصص 
»أمنار« متيل إلى الش��عرية والرمزية مع��اً وترتكن إلى 
الغرائبية في بعض منها  ، ميتح ُ من الواقع العراقي ،  
ويجنح بخياله لِيحلق  بجناح السرد ،ولِيقدم لنا على 
طبق اإلبداع  تلك القصص املُدهشة الثراء  وجمالية 
الروي و احلكاء  بتلك اخملاضات املُعبرة عن الهم الذاتي 
واجلمع��ي ف��ي بل��ٍد العجائ��ب، واملفارق��ات ،والطغاة 

،واحلروب، والتحوالت ....  كما بقصصه  مبجموعته 
)   ع��ودة الكوميندات��ور( ف��ي نصوص��ه العائد- ليلة 
ضاع فيه��ا الرغيف –الُع��راة –اللعنة –ه��ذا ما حدث 
في املقبرة – طفٌل وج��دار .......وفي قصصه القصيرة 
جداً بهذه اجملموعة كاملتس��كعون  ص46: )) الصبية 
املشاكس��ون /املتس��كعون في ش��وارع الّضياع، لم 
يصادفوا في حياتهم س��درًة مثل التي في حّينا ، ولم 
يَذق طعَم ثمرها واحٌد منهم في درب حياته املتصحر، 
جتمه��روا حوله��ا / أرادوا إذالله��ا وس��رقة ثمرها / لم 
يفلح��وا؛ فراحوا يرش��قون وجهها املالئك��ي ،بأحجار 
مبعثرة تناثرت من رأس الصنم املهش��م في س��احة 

اجلحيم 
  وقد أشاد القاص املبدع »محمد خضير« عندما كتب 
مقدمة اجملموعة الثانية مندهشاً باسلوب أمنار األخاذ 
((: القص��ص التي قرأتُها وأبحرت ُ في عاملها وصحبت 
ش��خصياتها، هي م��ن دون ريب، مكتمل��ة في بنائها 
وش��ائقة بأخيلتها. هي مكتوبة لتخاطب مس��توى 
قرائي��ا ً معينا يتقبل أخيلتها املنس��وبة إلى نوع من 
السرد العجائبي، ميكن تسميته هناب�  )سرد القرية(. 
قد يبدو هذا النوع غريبا على عصر الثيمات الواقعية 
اجلدي��دة، والتقني��ات احلديث��ة، لكنه مكت��ف بعامله 
البعيد، املنتمي إلى عصر البراءة والبس��اطة والنقاء. 
وقد يش��عر قس��م من القراء بحاجة إلى السفر نحو 
هذا العالم املنطوي بصحبة أش��خاص مبعوثني من 
وراء حج��اب الزمن احلاض��ر، يذكرونه بأص��ول فكرية 
وس��لوكيات قدمي��ة يش��عر بها حاليا وس��ط صخب 
احلياة وعنفوان العمل اليومي الشاق وقصص القسم 
الثاني متت��از بحدثها املدهش واجلدي��د، ما يقربها من 

أجود اجملموعات القصصية العربية والعاملية. 

قصة فاهم
 على أريكة انتظار احلافلة ، جلس رجالن بالصدفة .قال 
الذي على اليمن للجالس على اليسار:)احلياة مقرفة(، 
فلم ينبس اآلخر بكلمة!. فكرر املاولة: )احلياة مع كل 
بش��ارات التطور، حتولت إلى شيء ماسخ ...؟(.استمر 
اجلالس على اليسار ساكتاً، ناظراً باستغراب للجالس 
بجواره. أقبلت احلافل��ة ،فانتصب الرجل اجلالس على 
اليس��ار واقفاً ،سائراً بحذر شيخ ليركب احلافلة التي 
غادرت املكان مخلفة كمية من الدخان ،وكان مكتوباً 
على جانبيه��ا عبارة)معهد األمل للصم والبكم(.في 
ذل��ك األثناء وقف الرجل اجلال��س على اليمني ، بعد أن 
شعر مبغادرة الرجل اجلالس قربه ،مرتدياً نظارة سوداء 
واس��عة، ثم غادر املكان وهو يجسُّ األرض بعصاه في 
واقع ملتبس يحمل األسى بطياته.. ويومياته  لتصبح 
الال جدوى س��مة بحيواتنا املكتظ��ة بالوجع واخليبة 
واالنكسار واملترعة بالهم اليومي حتى أصبح وجودنا 
بال طعم وال نكهة كما عبر عنها الرجل اجلالس على 
اليم��ني بحوار يتكرر في كل محفل وموقع واألحاديث 
اليومية مع ذلك هناك كوة ُمشرعة لألمل لعل قاصنا 
يدرك ذلك متاماً بقصصه التي أجاد في نقش وس��بك 
ثيماتها اجلمالّية واإلنس��انّية  وهو يُعالج موضوعاته 

بتلك اجملاميع القصصية املهمة. 

أنمار رحمة اهلل 
وكتابة القصة 

الُمدهشة

صباح محسن كاظم

أ.د. نادية هناوي سعدون:

كان��ت الني��ة التق��دم به��ذا املش��روع 
إل��ى جه��ات داعمة للثقاف��ة وحريصة 
عليها وزارات أو مراكز أو ماش��اكل ذلك 
حتى متت مفاحت��ة بعضها وها قد مرت 
خمسة أشهر وأنا بانتظار ما ذهب أدراج 
املكاتب حتى أعلمني حدس��ي أن غودو 

لن يأتي من أدراج أحد..
 ولكي ال يضيع مس��عاي م��ع الريح ها 
أنا أعلن عن املش��روع الذي يخص النقد 
األدب��ي في العراق، مش��روع يهم من له 
خش��ية م��ن أن تضيع جه��ود النقاد أو 
تختلط.. واحس��اس بض��رورة أن يجمع 
ه��ذا النقد ويوثق ويصبح جاهزا للعيان 
والتباص��ر حاضرا ام��ام اي باحث يطرق 

بابه.
 ولي��س ذلك بكثير على نقد ش��مر عن 
ساعديه منذ تباش��ير النهضة االدبية 
حتى صار عالمة مميزة في سماء النقدية 

العربية املعاصرة.
 وخالص��ة املش��روع تقوم عل��ى إحصاء 
وأرش��فة م��ا كتب ف��ي مي��دان النقد 
األدبي م��ن مق��االت ودراس��ات وبحوث 
وكتب ورس��ائل وأطاري��ح جامعية منذ 
البواكير مع حتليل واستقصاء للظواهر 
واملسارات والتيارات التي شهدها النقد 
العراقي طيلة مسيرته الطويلة ، ليتم 
وضع أرش��يف كبير ودقي��ق لهذا النقد 
ه��و مبثابة مرجع ريادي يخ��دم الباحثني 
ويضع أمام الدارسني العراقيني والعرب 
معين��ا مهما للدراس��ة يعط��ي للنقد 

العراقي حضوره ويثبت جدارته.
 واله��دف تق��دمي ص��ورة بانورامية ذات 
أبع��اد تاريخي��ة وأدبي��ة وثقافي��ة تبني 
املس��يرة الطويلة الت��ي قطعها النقد 
العراقي ومراح��ل التطور واالجيال التي 
مرت به واالثر الذي تركه على املشهدية 

االبداعية واالدبية العراقية والعربية.
ومعلوم أن النقد العراقي كان قد شهد 
قي��ام محاوالت قريبة م��ن توصيف هذا 
املش��روع لكنها ظلت في حدود العمل 

الفردي األحادي الضيق النطاق.
وأهمي��ة املش��روع املقت��رح تتأت��ى من 
احلاجة املاسة لإلحاطة بالنقد العراقي 
م��ن حي��ث النش��أة تاريخا وأش��خاصا 
الثقافي��ة  بالبيئ��ة  تأث��را  ومعطي��ات 
واالجتماعي��ة وتأثي��را فيه��ا، والبح��ث 
في املكون��ات والتكوين��ات مما تقتضيه 
الفهرس��ة للنق��اد بأمناطهم محترفني 
وغي��ر محترفني، وما نش��روه م��ن نقود 
س��واء أكان��ت عل��ى ش��كل دراس��ات 
ف��ي مج��الت أم مقاالت ف��ي صحف أم 

متابعات.
 ومن املمك��ن حتديد فت��رة زمنية لهذه 
البداي��ات أو البواكي��ر ولتك��ن مثال من 
العقد الثاني من القرن العش��رين حتى 
نهاي��ة احل��رب العاملية الثاني��ة، ثم يتم 
االنتق��ال ال��ى املرحل��ة الالحق��ة خالل 
وبع��د  احلرب العاملية حتى نهاية العقد 

اخلمس��يني وحتدي��دا عند قي��ام العهد 
اجلمهوري. 

ويت��م التفاعل مع هذه املرحلة كما في 
املرحلة الس��ابقة من خ��الل اخلوض في 
املس��ارات واالجتاهات وأرش��فة األعمال 
واألش��خاص وبيان صلة هذه املعطيات 
واالجتماع��ي  السياس��ي  بالواق��ع 
والثقافي، والكش��ف ع��ن التفاعل مع 
التيارات الفكري��ة والنقدية الوافدة مع 
ه��ذه املرحلة ث��م االنتقال إل��ى املرحلة 
األخرى وه��ي مرحلة انتقالية ش��هدت 
بوادر حتوالت وتوجهات نحو آفاق جديدة 
وكانت مرحلة وس��طى بني ما سبقها 
وبني ما تالها وتبدأ هذه من نهاية العقد 
الس��تيني حتى منتص��ف الثمانينيات 
حيث بواكي��ر النقد على وف��ق املناهج 
اجلدي��دة وثورته��ا االنفجارية في الغرب 
ووص��وال إلى املرحل��ة الراهنة وكل ذلك 

مشفوع باألرشفة والتوثيق.
وس��يكون ه��ذا املش��روع محاولة جادة 
وصميمي��ة مل��اورة مختل��ف األجي��ال 
النقدي��ة التي مرت في مس��يرة النقد 

والراه��ن  واملعاص��ر  احلدي��ث  العراق��ي 
وم��ا حف��ل به م��ن أزم��ات وم��ا اعترته 
من إش��كاليات وم��ا اكتنفه م��ن تأخر 
أو اضط��راب وم��ا م��رَّ  ب��ه م��ن معارك 
ومس��اجالت أس��همت ف��ي تذبذب��ه أو 

تطوره أو قطيعته.. 
اما الغايات التي سيحققها هذا املشروع 
اذا ما كتبت له الوالدة والصيرورة وفيما 

اذا مت اجنازه باكتمال ومتام فتتمثل في :
1. ببيان موقع النقد العراقي من النقد 

العربي عموما.. 
2. وضع بانوراما ش��اقولية أفقية لواقع 
لنق��د األدبي في الع��راق ننفض بها عن 
أنفس��نا بوصفنا نقادا تهمة التقصير 
عن وضع ارشفة لنقدنا فضال عن تعريف 
العرب والعالم بالصورة احلقيقبة التي 

عليها النقدية العراقية.
3. حتش��يد طاقات النق��اد الكبار باجتاه 
جماع��ي تس��وده روح التكاتف الوطني 
ومب��ا يوس��ع دائرة نق��د النق��د العراقي 

أيضا.
4. بي��ان مقايي��س التنظير واملمارس��ة 

وحركية النقدية العراقية ومدى تأثرها 
بالنقدية العربية والغربية.

5. معرفة أثر النقد في مراحله اخملتلفة 
على حركية املش��هد األدب��ي والثقافي 

واإلبداعي في العراق.
6. توثيق العالمات الفارقة وتشخيصها 
في تاري��خ النقدية العراقية أش��خاصا 

وتيارات ومنظمات ومؤسسات.
ولع��ل أه��م متطلب��ات هذا املش��روع 
تظاف��ر اجله��ود اجلماعية عب��ر التحلي 
بروح الفريق الواحد الذي ميلك امكانات 
متميزة أولها الدراية الدقيقة والرصينة 
وثانيها  مبوضوعة املش��روع ومضامينه 
النق��د  بتش��عبات  الكافي��ة  املعرف��ة 

العربي والنقد العاملي وتفريعاته.
ولكي ينجز املشروع ضمن املدة الزمنية 
التي ستخصص إلمتامه، ال بد من توفير 
االمكاني��ات املادي��ة والفني��ة املالئم��ة 
الجنازه ولعل في مقدمتها اس��تحصال 
املوافقات التي تس��مح للفريق البحثي 
م��ن ول��وج املكتب��ات وبالش��كل الذي 
يجع��ل موظف��ي تل��ك املكتب��ات ف��ي 

خدمة الفريق البحث��ي للقيام مبهمته 
في البحث والفحص والتوثيق.  

ومن املهم أن يتمتع فرسان هذا املشروع 
بباعه��م الطويل في حقل النقد األدبي 
تنظي��را وتطبيقيا وأن يكون��وا من ذوي 
املتابع��ة الدائم��ة للحرك��ة النقدي��ة 
واملش��هدية الثقافي��ة العراقية ولهم 
الن��دوات  ف��ي  املعروف��ة  نش��اطاتهم 
واجللس��ات وامللتقيات واملؤمت��رات داخل 
العراق وخارج��ه ومؤلفاتهم وكتاباتهم 
الغزي��رة والثرية في حق��ل النقد ونقد 
النقدي��ة  باملكان��ة  متمتع��ني  النق��د 

املشهود لها محليا وعربيا. 
وس��نطلق عل��ى هذا املش��روع اس��م 
)مش��روع علي ج��واد الطاه��ر( بوصفه 
الريادي��ة الت��ي  الش��خصية النقدي��ة 
اخلص��ت للنق��د االدب��ي املعاص��ر في 
العراق وبنت صرحه املشيد على قواعد 
أسس��ها وكرس رحم��ه اهلل حياته من 

أجلها..   
وتتحدد املدة الزمنية املقترحة  للمشروع 
بع��ام واحد عبر خط��ة مفصلة تتحدد 
باليوم والشهر وذلك بعد إنشاء الفريق 
البحث��ي واالتف��اق على خط��ة العمل 

وحيثيات التحرك وآليات االشتغال. 
وتتوزع مه��ام الفريق ب��ني هيأتني: هيأة 
اجلم��ع وهي��أة البحث، فأم��ا األولى فإن 
املق��االت  امل��واد م��ن  مهمته��ا جم��ع 
والدراسات والكتب وأرشفتها وإيداعها 
في مكان العمل مبوبة ومؤرشفة على 
وفق آلي��ة لإلحصاء والتبويب بحس��ب 
االس��ماء أو بحس��ب التواري��خ ويكون 
أعضاء هذه الهيأة من ذوي املس��تويات 
البحثي��ة املتوس��طة كأن يكونوا نقادا 
ش��بابا أو من طلب��ة الدراس��ات العليا 

املميزين في اجلامعات العراقية.
  وأما الهيأة الثانية فتتشكل من فريق 
بحثي متقدم من أس��اتذة لهم باعهم 
في الكتاب��ة والنقد من الذي��ن يقّدرون 
حج��م مهمته��م الثقافي��ة ومردودها 
الوطن��ي عل��ى الثقاف��ة العراقية لكي 
يعط��وا م��ن وقته��م وجهده��م وهم 
مدركون لألهمية التاريخية للمش��روع 
وفائدت��ه املس��تقبلية وقيم��ة عوائده 
الفكرية وجدوى ثماره ومنافعه العلمية 

والفكرية.
وس��تكون مهمة ه��ذا الفري��ق الرصد 
والفح��ص واملعاينة بحثا ودرس��ا، على 
وفق ما يتمتع به هذا الفريق من احتراف 
نق��دي وبحثي في التمحي��ص والتقومي 
املراح��ل  بحس��ب  املس��ارات  وحتدي��د 

املدروسة.
وتكتمل مهمة الفريقني البحثيني عند 
تقدمي املش��روع منض��دا وكامال للطبع 
والنش��ر ليكون نواة أو مركزا أرش��يفيا 
يفي��د االدب العرب��ي وكوثائق مجموعة 
أو مودعة ومؤرش��فة في مراكز بحثية 
معلومة يرجع إليه��ا الباحثون ويفيدوا 
منها ف��ي التقصي وال��درس على وفق 
صيغة مناس��بة تنظم كيفيات اإلعارة 

وشروطها.

مشروع مقترح

النقد العراقي.. البواكير والمسارات والمعطيات

خالصة المشروع تقوم على إحصاء وأرشفة ما كتب في ميدان النقد األدبي 
من مقاالت ودراسات وبحوث وكتب ورسائل وأطاريح جامعية منذ البواكير 

مع تحليل واستقصاء للظواهر والمسارات والتيارات التي شهدها النقد 
العراقي طيلة مسيرته الطويلة ، ليتم وضع أرشيف كبير ودقيق لهذا النقد 

هو بمثابة مرجع ريادي يخدم الباحثين ويضع أمام الدارسين العراقيين 
والعرب معينا مهما للدراسة يعطي للنقد العراقي حضوره ويثبت جدارته

لوس أنجليس ـ رويترز: 
 ق��ال منظم��و حفل األوس��كار إنهم 
اختاروا مقدم البرامج جيمي كيميل 
ال��ذي قدم احلف��ل هذا الع��ام لتقدمي 
حف��ل األوس��كار لع��ام 2018 وذل��ك 
بعدما تدارك بحنكة اخلطأ األكبر في 

تاريخ اجلوائز السينمائية املرموقة.
وق��دم كيميل احلفل للمرة األولى هذا 
الع��ام عندم��ا ح��دث موق��ف محرج 
ف��ي ختام احلف��ل إذ حص��ل النجمان 
وارن بيتي وفاي دون��اواي على مظروف 
خاطئ فأعلنا بطريق اخلطأ فوز فيلم 

)ال ال الن��د( بجائزة أفض��ل فيلم التي 
تعد األهم من بني جوائز األوسكار.

ومت اإلع��الن بع��د ذل��ك بدقائ��ق ع��ن 
الفائ��ز احلقيق��ي باجلائزة وه��و فيلم 

)موناليت(.
وق��ال كيميل، مق��دم برنامج )جيمي 
كيمي��ل الي��ف( عل��ى ش��بكة )إي��ه.

بي.س��ي( وه��ي نفس الش��بكة التي 
تبث حفل األوسكار كل عام، في بيان 
ي��وم الثالثاء إن تقدمي حفل األوس��كار 

كان »أهم محطات حياتي املهنية.«
وأضاف س��اخرا »إذا كنت��م تعتقدون 

أننا أفسدنا اخلتام هذا العام فانتظروا 
األوس��كار  حلف��ل  نع��ده  م��ا  لت��روا 

التسعني.
كما سيعود مايكل دي لوكا وجينيفر 
تود إلنتاج احلفل الذي يذاع على الهواء 
مباشرة. وسيقام حفل األوسكار في 
الرابع من مارس آذار على مسرح دولبي 

في هوليوود.
وتنظ��م احلفل أكادميية فن��ون وعلوم 
الص��ور املتحرك��ة. ووس��ط حالة من 
التخب��ط على املس��رح بع��د اإلعالن 
اخلاطئ في احلف��ل الذي تابعه املاليني 

على اله��واء هذا العام ه��رع كيميل 
إلى املسرح وأضفى مسحة من املرح 
عندما وجه احلديث إلى بيتي قائال »يا 

وارن... ماذا فعلت؟«
وأض��اف »اجلي��د ف��ي األمر ه��و إتاحة 
الفرصة لنا لسماع املزيد من كلمات 
تلقي اجلوائز. كنت أعلم أنني سأفسد 
هذا احلف��ل«.   وحصل كيميل واحلفل 
بش��كل عام على آراء نقدية إيجابية 
لكن حفل هذا العام اجتذب أقل عدد 
من املش��اهدين في الوالي��ات املتحدة 

منذ 2008 وبلغ 32.9 مليون مشاهد.

اختيار جيمي كيميل لتقديم حفل أوسكار 2018 بعد أن تدارك خطأ تأريخيًا

علي جواد الطاهر

 جانب من معرض تونس الدولي للكتاب
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بغداد - الصباح الجديد:
امل��رأة  حماي��ة  دائ��رة  زودت 
التابعة لوزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة منظم��ة باس��ل 
الرحيم بأسماء عدد من النساء 
وعائالته��ن  املعي��ل  فاق��دات 
املوجودات ضمن قاعدة بياناتها 
لرغبة االخيرة بكفالتهن التي 
االحتياج��ات  توفي��ر  تش��مل 
واملستلزمات اخلاصة بالعائالت 
الغذائي��ة،  وامل��واد  كاملالب��س 
فض��الً عن منح 75 أل��ف دينار 

شهرياً لكل عائلة.
 وقالت مدير ع��ام دائرة حماية 
املرأة عطور حس��ن املوس��وي: 
ان ه��ذا النش��اط يع��د خطوة 
ايجابي��ة ف��ي ملف مس��اعدة 
للمعي��ل  الفاق��دات  النس��اء 

لغرض مساعدتهن  وعائالتهن 
قدر املس��تطاع في إطار تعاون 

منظم��ات  م��ع  العم��ل  وزارة 
اجملتمع املدني. 

باس��ل  منظم��ة  ان  ويذك��ر 
الرحيم س��بق له��ا ان تعاونت 
مع الدائرة في تنظيم س��فرة 
ترفيهي��ة لليتام��ى وعوائلهم 

في العطلة الربيعية. 
العم��ل  وزارة  ان  ال��ى  يش��ار 
والش��ؤون االجتماعي��ة متتلك 
قاعدة بيان��ات وخريطة للفقر 
الفقراء ووصفهم  اعداد  تضم 
وفق مناطق  االجتماعي عل��ى 
تزوي��د  وباإلم��كان  الس��كن 
املتبرعن من اجلهات احلكومية 
بالبيان��ات  احلكومي��ة  وغي��ر 
املطلوب��ة الس��تهداف االس��ر 
الفقي��رة ف��ي العراق حس��ب 
احلال��ة  او  اجلغرافي��ة  الرقع��ة 
االجتماعي��ة او مس��توى خط 

الفقر
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

قسمة ونصيب 
سنوات عمرها لم تتخط اخلامس عشر ربيعاً، 
جميلة تتنقل كالفراشة في عزاء احدى قريبات 
أمها لم يسمع لها صوت ولم تثقل خطواتها 
األرض، مالمحه��ا مازال��ت تص��دح بالطفولة 
وضحكتها تخبئها خلف خجلها البريء الذي 
يستحيل ان تصدق انها يوماً كانت متزوجة من 
اب��ن جيرانها الذي فرضه عليها والداها بحجة 
انها »ال تفلح بالدراس��ة »وانه عريس ال يفوت 
لكون ذووه ميلكون املال واملال فقط تزوجت تلك 
الطفلة م��ن طفل يكبرها بثالث س��نوات لم 

يكمل دراسته اإلعدادية بعد.
متت مراس��يم الزواج والهرج واملرج واستعراض 
امل��ال والبذخ وبعد مدة بس��يطة بدأت معاناة 
الع��روس الصغي��رة، اذ حتول��ت ال��ى خادم��ة 
مطلوب منها العمل طوال اليوم في التنظيف 
والغس��يل والطب��خ وف��ي نهاية الي��وم يجب 
عليها ان تكون امي��رة وانيقة بكامل هندامها 
أمام زوجها، محذريها من الش��كوى او الكالم 
عن كل ما يدور في منزلهم من أحاديث في حن 
انهم بادروا بالشكوى ألهلها بانها غير نظيفة 
وال تلب��ي  احتياجات زوجها وتتجاوز على والدة 
زوجها واخواته وارسلوها اليهم لكي يدخلوها 
في دورة تدريب على اعمال املنزل وكيفية تلبية 

احتياجات زوجها . 
لم ينصفه��ا أهلها بل وقفوا ال��ى جانب اهل 

زوجها.
ع��ادت وه��ي منكس��رة وتك��ررت املعان��اة بل 
وتضاعف��ت اذ لم يع��د أحد يناديها باس��مها 
ب��ل يلقبونها » بنت الفك��ر » لكونهم حديثي 
النعم��ة فقد عاملوها مبا ه��م اهله، هذه املرة 
اجتمع��وا عليها وضربوها ولفق��وا لها تهمة 
بأنها على عالقة بأحد أبناء جليرانهم مع العلم 

ان ابنتهم هي التي كانت على عالقة به.
هربت الى أهله��ا واخبرتهم بكل ما دار وجاءوا 
» اه��ل زوجه��ا » مهددين والدها انهم س��وف 
يفضح��ون ابنت��ه فيما لو حتدث ب��أي كلمة مما 
حتدث به وأخب��روه بصريح العبارة انهم يريدون 
تطليقه��ا ألنها لم تعد مصدر ثقة بالنس��بة 

لهم. 
وبالفع��ل مت الط��الق بعد اقل من ش��هرين من 
الزواج امليمون ولم يجِن االهل سوى ان ابنتهم 
بع��د ان كان��ت لديه��م معززة مكرم��ة عادت 
منكس��رة ومجروح��ة بعد جتربة اق��ل ما يقال 

عنها مريرة.
وحن سؤال االم عن سبب طالق ابنتها جتاوبهم 
انه��ا »القس��مة والنصيب » الش��ماعة التي 
يعلق عليها اغلب األهالي فش��ل زواج بناتهم 
وابنائه��م. ول��م جت��رؤ ان تقول انهم الس��بب 
الرئيس��ي لكل ما ح��دث ال بنتهم التي دفعت 

وحدها ثمن هذا االرتباط الفاشل.

تهديد بنشر صورهن الشخصية بعد اختراق حساباتهن

بغداد - الصباح الجديد: 
باس��تمرار  العراقية  احملاك��م  تتلق��ى 
العدي��د من دع��اوى التهدي��د واالبتزاز 
الوقائ��ع  تش��ير  فيم��ا  االلكترون��ي، 
القضائي��ة إل��ى أن اغل��ب الضحاي��ا 
فتي��ات جرى احلص��ول عل��ى صورهن 
الش��خصية باس��تدراجهن أو اختراق 
حس��اباتهن عل��ى مواق��ع التواص��ل 
العراقي  املش��رع  ويضع  االجتماع��ي، 
عقوب��ات ملرتكب��ي ه��ذه اجلرائ��م مع 
املناف��ذ  عب��ر  لتش��ديدها  دع��وات 

التشريعية لتكون أكثر ردعاً.
ويقول قاضي التحقيق محمد سلمان 
ف��ي حديث صحفي: إن »حاالت االبتزاز 
االلكترون��ي في تصاعد وب��دأت تأخذ 
معدالت ليس��ت بالقليل��ة ودوافعها 
بحس��ب م��ا مع��روض أم��ام القضاء 
العراق��ي عديدة منها يحمل أس��بابا 

مادية واخرى عاطفية«.
وأض��اف س��لمان أن »اجلان��ي وهو في 
الغالب متمكن من اجلوانب االلكترونية 
يقوم بإكراه ضحيت��ه على دفع مبالغ 
مالي��ة أو تقدمي تن��ازالت معنوية لقاء 
ع��دم نش��ر معلومات أو ص��ور حتصل 
عليه��ا باس��تعمال إمكانيات��ه ف��ي 
اخت��راق املواق��ع االلكترونية واحلصول 

على معلومات احلسابات«.
وأش��ار س��لمان إل��ى أن »اجلمي��ع بات 
يعرف بإمكانية اختراق مواقع التواصل 
االجتماعي وكذل��ك الهواتف الذكية 
والوص��ول إل��ى البيانات الش��خصية 

كالصور واملقاطع الفيديوية«.
وأورد ان »البع��ض يس��تدرج الضحية 
للحصول على تلك البيانات من خالل 
عالقات عاطفي��ة ومن ثم تبدأ عملية 

االبتزاز«.

وأك��د أن »قان��ون العقوب��ات العراقي 
عقوب��ة   1969 لس��نة   )111( رق��م 
جلرائ��م التش��هير«، لكن��ه دع��ا إلى 
»تشديدها كونها أخذت نطاقاً أوسع 
من خالل اس��تغالل مواق��ع التواصل 

االجتماعي«.
ويؤّكد أن »اجلناة وفقاً ملا معروض أمام 
القضاء العراقي ليس��وا محلين من 
الداخل فحس��ب، بل هناك آخرون من 

جنسيات أخرى ومن دول شتى ».
ونّوه قاض��ي التحقيق إلى أن : »بعض 
االبت��زاز طال��ت ش��خصيات  ح��االت 
عام��ة عل��ى ش��تى األصع��دة، م��ن 
خ��الل تهديدهم بكش��ف أس��رارهم 
الش��خصية املوجودة على حس��ابات 
االلكترونية أو أجهزة اتصاالتهم بغية 

احلصول على منافع مالية«.
وشدد سلمان على أن »التهديد جرمية 
يعاقب عليها القان��ون، وأن اإلجراءات 
تتخ��ذ بح��ق اجلاني بغ��ض النظر عن 

حتقق ما هدد به ضحيته«.
بدوره��ا، ت��رى باحث��ة اجتماعي��ة أن: 
»ظاه��رة جرائ��م االبت��زاز عب��ر مواقع 
االنترن��ت بدأت تأخ��ذ منحى خطيرا«، 
وح��ذرت م��ن »تهدي��د تل��ك اجلرائ��م 
للنس��يج األس��ري في نط��اق العائلة 

الواحدة أو اجملتمع بكامله«.
وتق��ول الباحث��ة وئام مصطف��ى: أن 
»اغلب اجلرائم وم��ن خالل ما معروض 
أمامنا تطال النساء بالدرجة األساس 
وينتج عنها انفصال ب��ن األزواج امام 

محاكم األحوال الشخصية«.
وأضاف��ت أن »العديد من الفتيات ومن 
خ��الل عملنا يتبن أن لديهن خش��ية 
م��ن تق��دمي ش��كوى ل��دى احملاكم عن 
جرمي��ة االبتزاز خوفاً م��ن نظرة اجملتمع 

إليها«.
ولفت��ت الباحث��ة إل��ى »ازدي��اد مواقع 
التواص��ل االجتماعي وغي��اب الرقابة 
بع��ض  س��لوكيات  ع��ن  العائلي��ة 

الشباب«.
ودعت مصطفى: »اجلهات ذات العالقة 
الس��يما اجلهات املس��ؤولة عن الوعي 
الثقافي والتربوي لش��رح خطورة هذه 
احلاالت وأن يحصن اجلميع نفسه على 
مختلف األصعدة من جميع أش��كال 

اخلروق االلكترونية«.
يش��ار إلى أن القضاء قد كش��ف في 
وقت س��ابق عن إصدار مذكرات قبض 

بحق متهمن عراقين ومن جنس��يات 
أخرى يبتزون فتيات لقاء احلصول على 

مبالغ مالية.
من جانبه أكد قاضي التحقيق حسن 
مبدر ح��داوي أن »موق��ع الفيس بوك 
أحد أكثر وسائل التواصل شعبية في 
البالد م��ا جعله في طليع��ة البرامج 
جرائ��م  بواس��طتها  ترتك��ب  الت��ي 

التهديد واالبتزاز«.
وأورد حداوي أمثلة كثيرة لصور االبتزاز 

عبر التواصل االلكتروني.
ويضي��ف أن »من ص��ور ه��ذه اجلرائم 
انتحال ش��خصية بحس��اب مزيف أو 

عبر )تهكير( حساب آخر والدخول إلى 
قائم��ة أصدقائه وطل��ب مبالغ مالية 
وأرصدة هواتف، وهذه جرمية يحاس��ب 
عليها القانون بتهمة االستحواذ على 

مال الغير«.
وتاب��ع حداوي أن : »اجلرائم التي ترتكب 
عبر مواقع التواصل إما تكون احتيالية 
أو عب��ر ب��اب التهدي��د أو تكيف على 
التشهير وتش��ويه الس��معة«، الفتاً 
إلى أن »الطمع في كسب األموال في 

مقدمة الدوافع لهذه اجلرائم«.
وأف��اد قاض��ي التحقي��ق أن »الفتيات 
في الغالب يق��ع ضحية لهذه اجلرائم 

الس��يما ممن كانت لهن عالقة تواصل 
الكتروني مع شبان«، وأشار إلى »حاالت 
عديدة وقعت فيها الفتيات في ورطة 
بعد انتهاء عالقاتهن مع الش��بان ألن 
صورهن الش��خصية أصبحت مهددة 
بالنش��ر، فتضطر أغل��ب الفتيات إلى 
التنازل عن أش��ياء كثيرة خش��ية من 

الفضيحة«.
وأوض��ح ح��داوي أن : »قلي��ال من هذه 
الدع��اوى تص��ل الى القض��اء  بالرغم 
م��ن كثرتها وش��يوعها في الش��ارع 
العراقي، ألنها مسائل تتعلق بالشرف 
والس��معة ,الس��يما إذا ما تعلق األمر 
بنس��اء، إذ تضط��ر أغل��ب النس��اء أو 
ذوه��ن إل��ى حل اخل��الف خارج أس��وار 

احملاكم وبسرية تامة«.
وتطال جرائم االبتزاز االلكتروني أيضاً 
بدافع  املعروفة  والشخصيات  املترفن 
التحصي��ل املال��ي، وع��ن ذل��ك يقول 
حداوي إن »احملتالن غالبا يس��تعملون 
أو  الص��وري  التعدي��ل  برنام��ج  هن��ا 
لغ��رض  بالفوتوش��وب  يس��مى  م��ا 
تركيب وجوه الضحايا على مش��اهد 

فاضحة«.
وعن إج��راءات احملاكم ووس��ائل إثبات 
ه��ذه اجلرائم، أش��ار قاض��ي التحقيق 
إلى أن »احملكمة تنظ��ر إلى كل واقعة 
بحس��ب وصفها القانوني فقد تكون 
اجلرمية االلكترونية التي ارتكبت جرمية 
نص��ب واحتي��ال او ق��د تك��ون جرمية 
تهدي��د أو تش��هير، وكل م��ن اجلرائم 
لها عقوبتها بحسب قانون العقوبات 
العراقي النافذ«، لكنه أقر ب� »صعوبة 
تكتنف إثبات اجلرمية بس��بب سهولة 
عمل حس��اب الفيس ب��وك وإمكانية 

عمل حساب وهمي«.

قضاة: أغلب ضحايا االبتزاز اإللكتروني »فتيات« والجناة غرضهم »األموال«

سعاد كاظم زاير:
امل��رأة ه��ي أثم��ن ش��يء ف��ي 
احلي��اة فه��ي الواح��ة الفريدة 
ف��ي صحراء احلي��اة وهي الربيع 
الناضر في أيام الرجل الصادق، 
وهي البسمة العذبة على ثغر 

احلياة الرضية.
وه��ي اجملاهدة في س��بيل اهلل 
وهن��ا ال نقصد باجملاه��دة التي 
جتنده��ا الدول��ة للح��رب مثل 
الرج��ل دفاعاً ع��ن الوطن وامنا 
نقصد املرأة اجملاهدة هي العاملة 
املثقفة الت��ي تعمل مع الرجل 

في سبيل العلم والتهذيب.
وامل��رأة اجملاهدة هي تل��ك التي 
ال ت��كاد تعرف م��ن العالم غير 
بيته��ا وال تبتغ��ي م��ن احلي��اة 
غير ما ف��رض عليها , فتحمل 
حمله��ا بعي��دة ع��ن كل م��ا 
يغري من زخرف الش��هرة وألألة   
اجمل��د وتعم��ل على ال��دوام في 
س��بيل م��ا ت��راه م��ن الواجب 
الكبي��ر واجب العائل��ة والبيت 
,وواج��ب احلياة ه��ي الصاحلة , 
االم احلنون , األخت , املواس��ية 
القانعة  الراضي��ة  امل��رأة  ه��ي 
الصاب��رة اخمللصة احملبة اجملاهدة 
ف��ي ما تعم��ل ليس��تقيم أمر 
اس��رتها تهز بي��د ثابتة وبقلب 
غذاؤه االمي��ان .هي التي تعطي 
ال��دوام يخونه��ا زوجها  عل��ى 
يهجره��ا بنوه��ا , ينس��اها وال 
تخ��ون , حياتها ب��ذل دائم بذل 
للواجب هذه هي املرأة اجملاهدة 
.هي الزوجة املضحية والس��ند 
العمي��ق والكبي��ر للرج��ل في 
الس��راء والض��راء , ولم تكتف 
مب��ا حتتاجه من متطلبات احلياة 
لتكون له��ا مش��اركة فعلية 
في قيادة مس��يرة احلياة , فهي 
والعاملة  واملهندسة  الطبيبة 
والسياس��ية الناضج��ة , وهي 
املش��اركة ف��ي معرك��ة بن��اء 
املس��تقبل لألجي��ال , كما هي 
االم��ل  تبع��ث  الت��ي  احلبيب��ة 
للحي��اة  ليعط��ي  لإلنس��ان 
قيمته��ا احلقيقي��ة وجتعل من 
هذِه األم��واج املتالطم��ة التي 
حت��اول دفع ه��ذا االنس��ان  الى 
اجملهول لتقف معه لتنبت فيه 

روح احلي��اة البس��يطة احلاملة 
لعطر اجلمال األخاذ وتزرع احملبة 
واأللف��ة وال ننس��ى هن��ا املرأة 
العراقية اجملاهدة  الصابرة التي 
تعرض��ت كم��ا تع��رض اخوها 
الرجل  نتيجة االعمال اإلرهابية 
,ونالت حقها  للقتل والتهجير 
من ه��ذا االج��رام  ال��ذي فتك 
باجملتم��ع  العراقي فس��قطت 
ضحايا كثي��رة منهن  في اثناء 
تأدية واجباتهن في العمل او ما 
حلقه��ن نتيجة اإلرهاب االعمى 
وهن يقمن بتأدي��ة مهام احلياه 
اليومية او من ترملن لفقدنهن 
ازواجهن بس��بب تلك االعمال 
اجلبان��ة .لذل��ك م��ن الواج��ب 
النظ��ر  واألخالق��ي  اإلنس��اني 
بأحوال تلك اجملاهدات وان ينظر 
لهن لي��س على أس��اس انهن 
جزء من ه��ذا اجملتم��ع بل على 
أس��اس انهن اجملتم��ع بأكمله 
واعطاءه��ا ال��دور الكبي��ر في 
احلي��اة واس��تذكار التضحيات 
الكبيرة التي قدمتها العراقية 
له��ا  معب��داً  لتك��ون طريق��اً 
للوصول ال��ى احلقوق احلقيقية 
التي على اجلميع األش��راف بها 
سواء في البيت او في الدائرة او 
في مج��ال اخر مع األخذ بنضر 
االعتب��ار فس��ح اجمل��ال لها في 
ان تكون الس��اعد احلقيقي مع 
أخيه��ا لبناء البلد واملش��اركة 
الفعالة في القرار السياس��ي 
باألهمي��ة  نفك��ر  ان  وعلين��ا 
الت��ي  والتضحي��ة   واجله��د 
بذلتها امل��رأة العراقية ونبتعد 
عن حتدي��د  تواجدها في جميع 
احملافل سواء كانت السياسية 
او االقتصادي��ة او االجتماعي��ة 
وتعل��ن وجوده��ا احلقيقي امام 
األمم والش��عوب وه��ذا ما يجب 
ان يس��عى ل��ه اجلمي��ع  حتي��ة 
للم��رأة العراقي��ة مثل يحتذى 
بها امام األمم والش��عوب وهذا 
م��ا يجب ان يس��عى له اجلميع 
اجملاهدة  العراقية  للم��رأة  حتية 
واملناضل��ة واملضحية حتية االم 
واالخ��ت والزوجة الت��ي وقفت 
ومازال��ت واقفة امام التحديات 

الصعاب...

المرأة المجاهدة 

بغداد ـ فالح الناصر:
حاصل��ة عل��ى ش��هادة البكالوريوس 
ف��ي التربي��ة الفني��ة والدبل��وم ف��ي 
اللغة اإلجنلي��زي، حالياً ضمن املالكات 
التعليمي��ة للم��دراس االبتدائي��ة في 
مدين��ة خانق��ن، بدايته��ا ف��ي كتابة 
الشعر كانت عبر سلسلة مشاركات 
تس��تعد  املدرس��ية،  األنش��طة  ف��ي 
إلص��دار ديوانها األول، إلى جانب كتابة 
الش��عر، فهي ترس��م لوح��ات حتاكي 
فيه��ا املرأة وهمومه��ا وما مرت به في 
العهود الس��ابقة، تلك هي، ليلى طه، 
الت��ي كان��ت ضيف��ة عل��ى »الصباح 
اجلدي��د«، ف��ي ح��وار حتدثت في��ه عن 

جديدها، فقالت:
اخر نش��اطاتي كانت افتت��اح معرضاً 
تش��كيلياً في قاع��ة النخب بش��ارع 
املتنب��ي وكان ي��وم 10 آذار 2017 ، جاء 
مبناس��بة تزامنا مع إطفاء الش��معة 
الثقافي��ة  فن��ون  ملؤسس��ة  الثالث��ة 
الت��ي يديره��ا الفن��ان وهاب الس��يد، 

وعل��ى الصعي��د الش��عري، م��ا زل��ت 
امل��م أوراق ديواني ليرى الن��ور في املدة 
املقبل��ة، وس��يكون األول ف��ي رحلتي 
مع الش��عر التي تأث��رت فيها بالعديد 
من الش��اعرات منه��م الدكتورة ليلى 
اخلفاجي وفرح دوسكي وسلمى حربة 
وحليم��ة اجلبوري وغيره��م ممن حققن 
جناحات عندما كتنب في مجال الشعر 

النسوي.
الرعاي��ة  وج��دت  بالق��ول:  وتضي��ف، 
واالهتمام من وال��دي اخلطاط الراحل، 
إبراهيم سيفي طه، امللقب ب� »سيفي 
س��يفي« كان م��ن رواد ش��ارع املتنبي، 
ولطامل��ا رافقت��ه حيث منابر الش��عر 
والفصح��اة واألدب، وهو مؤلف مجلة 
التقومي الزراعي في الس��بعينيات من 
القرن املاضي، وواضع كتاب اإلسعافات 
األولية، كما أنني وجدت أجواء مالئمة 
للدخ��ول في اجملال األدب��ي، بدأت اكتب 
الومضى والشعر النثري، اشتركت في 
س��باقات على صعيد الدراس��ة، كما 

نلت الثقة من اس��تاذي ومعلمي األول 
وهو الش��اعر ضياء مه��دي عباس من 

محافظة الناصرية.
تقول ان الش��اعرة تعتم��د على عمق 
أحساس��ها باحلرف وموسيقاه ووقعه 
على املتلق��ي، فهي حتت��اج إلى احلرف 

املك��ن والق��راءة املكثفة، وال س��يما 
ان مي��دان الش��عر صع��ب، وبرغ��م ان 
مجتمعن��ا  ع��ن  املعروف��ة  الصبغ��ة 
الش��عري بانه ذكوري، لكن هنالك ممن 
وضعن قدمه��ن بثقة وثبنت حضورهن 
في املهرجان��ات وامللتقي��ات وأصبحن 

جنمات في سماء الش��عر العراقي، بل 
ول��م يقتص��ر تألقهن عل��ى الصعيد 
احمللي، حيث اش��تركن في مناس��بات 
خارجي��ة، نلن فيه��ا التفوق، الش��عر 
يس��ير م��ع امل��رأة بنحو جمي��ل، النها 

االكثر حساً وجمالية مبا يدور حولها.
توضح انها حريص��ة على احلضور في 
امللتقي��ات واملهرجان��ات واال صبوحات 
واألمس��يات الش��عرية، التي تقام ما 
بن بغ��داد وبن مدينته��ا خانقن في 
محافظ��ة ديال��ى، نال��ت عل��ى أثرها 
ش��هادات تقديري��ة بينه��ا مهرج��ان 
الثان��ي  الثقافي��ة  فن��ون  مؤسس��ة 
األول  خانق��ن  ومهرج��ان  والثال��ث 

ومهرجان حلبجة وغيرهن.
يحمل��ن  الثالث��ة،  بناته��ا  أن  تؤك��د 
مس��ؤوليات األس��رة نياب��ة عنها في 
كثير م��ن االحيان، لتكون هي متفرغة 
للكتاب��ة والنش��ر وتس��جيل احلضور 
املتواصل، مبينة ان هذا يوفر لها أجواء 

متميزة في عملها.

الشاعرة ليلى طه: تفوق حواء يحتاج عمق إحساس بالحرف 
ترسم لوحات تحاكي حواء وهمومها 

الدوحة - وكاالت:  
كش��فت دراس��ة طبي��ة حديث��ة 
ميك��ن  الطبيع��ي  األم  حلي��ب  أن 
م��رض  ملكافح��ة  اس��تعماله 
الس��رطان، بعد اكتشاف العلماء، 
ع��ن طري��ق املصادفة، أن��ه يحتوي 
على مادة تقتل اخلاليا السرطانية.

وأسفرت التجارب التي أجريت على 
املرضى الذين يعانون من س��رطان 
املثان��ة بالفعل ع��ن نتائج مذهلة؛ 
حيث يعتق��د الباحث��ون أن حليب 
الثدي يحتوي على مركبات تساعد 
في عالج سرطان األمعاء وسرطان 
عن��ق الرح��م أيًضا، حس��ب موقع 

"ديلي ميل" البريطاني.
وأكد األطب��اء أن حليب األم يحارب 
اخلالي��ا الس��رطانية اخلبيث��ة، في 

حن يترك اخلاليا السليمة من دون 
أذى. وم��ن ثم ليس ل��ه أي من اآلثار 

اجلانبية للعالج الكيميائي.
وأش��ارت الطبيبة السويدية التي 

قدمت االكتش��اف، إل��ى أن حليب 
األم البش��ري يحتوي عل��ى بروتن 
يس��مى ألفا-أكتالبوم��ن، يتحول 
إل��ى عام��ل ملكافح��ة الس��رطان 

عندما يكون في األمعاء.
وأوضح��ت أن البح��ث كان يهدف 
إلى اكتش��اف مض��ادات لنوع من 
امليكروب��ات من خالل حليب الثدي؛ 
لكون��ه مص��درًا جي��ًدا حملاربة تلك 

امليكروبات.
ومن خ��الل التجربة جلأوا إلى خاليا 
بش��رية ونوع البكتري��ا، ومت اختيار 
اخلاليا السرطانية ألسباب علمية. 
والدهش��ة كانت أنه عن��د إضافة 
املرك��ب املُس��تخلَص م��ن احلليب 
ُقتل��ت اخلالي��ا الس��رطانية، وكان 

االكتشاف باملصادفة البحتة.

القاهرة - وكاالت: 
 تبح��ث جمي��ع الس��يدات ع��ن 
الط��رق الطبيعي��ة التي تضيف 
لها جم��ال فوق جماله��ا وأنوثة 
جذاب��ة وخاصة كل م��ا له صلة 
بالوجه وخاصة اخلدود فبعضهن 
يعاني كثيراً من مش��كلة اخلدود 
القي��ام بعمل  النحيف��ة وعن��د 
رجي��م أول م��ا يتأث��ر ه��و الوجه 

واخلدود.
تق��دم ل��ك خبي��رات التجمي��ل 
الطبيعي��ة  الوصف��ات  أفض��ل 
ع��ن  بعي��داً  اخل��دود  لتس��من 

عمليات التجميل واحلقن.
املكونات : 

1 ملعق��ة صغي��رة عس��ل نحل 

طبيعي 
1 ملعقة صغيرة ماء الورد 

1 ملعقة صغيرة فراولة مهروسة 
)واحدة فراولة وتهرسيها( 

طريقة االستعمال:
تخلط املكونات وتوضع على وجه 

نظيف ملدة 30 دقيقة.
يشطف الوجه باملاء الدافئ.

ميس��ح الوجه مبكعبات ثلج بعد 
الغسل مباشرة.

تكرر الوصفة يومًيا في األسبوع 
األول حتى احلصول على النتيجة 
املرجوة وتكرر مرتن من األسبوع 

الثاني.

الفراولة لتسمين الخدود بعيدًا الصدفة تقود الكتشاف عالج قاتل للسرطان 
عن عمليات التجميل والحقن

العمل ومنظمة باسل الرحيم تكفالن 
عددًا من النساء الفاقدات للمعيل

بيروت - وكاالت:
 تعان��ي نس��اء عدي��دات م��ن 
ضع��ف النظ��ر، األم��ر ال��ذي 
يفرض عليهن وضع العدسات 
الالصق��ة كي ال يبق��ن على 
النظارات على الدوام، وفي هذا 
املوضوع نقدم لهن أبرز نصائح 
حول كيفية وضع املاكياج مع 

العدسات الالصقة. 
م��ا ه��ي أب��رز نصائ��ح لوضع 
العدس��ات  م��ع  املاكي��اج 

الالصقة؟ 
- ابتع��دي ف��ي البداي��ة ع��ن 
عند  العين��ن  عل��ى  الضغط 
العي��ون واآليالينر،  وضع ظالل 
بطريق��ة  املكي��اج  وطبق��ي 

لطيفة وهادئة. 
- تف��ادي وض��ع قل��م الكحل 

داخل العن حيث حترصن على 
تف��ادي أي احت��كاك ب��ن مواد 
التجميل والعدسات الالصقة، 
وبهذه الطريقة حتمن عينيك 
م��ن أي ضرر محتم��ل ميكن أن 

تتعرضي له. 
- االبتع��اد عن املكي��اج القوي 
الذي يجع��ل العينن ثقيلتن، 
واالستعاضة عنه بالقليل من 
املكياج الناعم والهادئ، لتمتع 

بنظرة طبيعة وهادئة. 
- تف��ادي بدء وضع املاس��كارا 
ب��ل  للرم��وش،  اجل��ذور  عن��د 
االنط��الق من الوس��ط وصوالً 
فتحم��ن  األط��راف،  إل��ى 
عيني��ك م��ن أي احت��كاك بن 
والعدس��ات  التجميلية  املواد 

الالصقة أيضاً. 

خطوات لوضع الماكياج 
مع العدسات الالصقة
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مدريد ـ وكاالت:
داخ��ل  املص��ادر  بع��ض  كش��فت 
ف��ي  س��بورتنج  ديفنس��ور  ن��ادي 
أوروجواي أن املهاج��م األوروجواياني 
ماكس��يميليانو جوميز س��ينضم 
إلى الفري��ق األول لكرة القدم لنادي 
سيلتا فيجو اإلس��باني في حزيران 

املقبل.
وقال إدواردو اس��يفيدو، املدير الفني 
لديفنس��ور: »الصفقة متت بالفعل 
ولن نستطيع الدفع به في املباريات 

بعد اآلن«.
ويعتب��ر جوميز من أب��رز العبي كرة 
الق��دم ف��ي أوروج��واي ف��ي الوقت 

الراه��ن، ويبل��غ من العم��ر 21 عاما 
ويصل طوله إلى 1.94 مترا وس��جل 
11 هدف��ا في 14 مب��اراة في بطولة 
ال��دوري بأوروج��واي ه��ذا املوس��م، 
وه��ي البطول��ة الت��ي تنته��ي يوم 
األحد املقبل بعد أن توج ديفنس��ور 

بلقبها.
وذك��رت بعض م��ن وس��ائل اإلعالم 
الن��ادي  أن  أوروج��واي  ف��ي  احمللي��ة 
اإلس��باني منع جوميز من املشاركة 
في مباراة ديفنس��ور املصيرية أمام 
نادي ليج��ا ديبورتيفا اإلكوادوري في 
بطول��ة كأس س��ودامريكانا، املقرر 

إقامتها في 30 آيار اجلاري.

العواصم ـ وكاالت:
دفع شغف اجلماهير املتطلعة لرؤية 
أش��هر جنوم ك��رة الق��دم مثل لويس 
س��واريز وكافان��ي وليونيل ميس��ي، 
السلطات في أوروجواي إلى التعجيل 
بطرح تذاك��ر مواجهة األرجنتني، في 
آب املقب��ل، ضم��ن تصفي��ات أمريكا 
كأس  لبطول��ة  املؤهل��ة  اجلنوبي��ة 

العالم 2018 بروسيا.
وقامت السلطات في أوروجواي أمس 
األول، بط��رح 15 أل��ف تذك��رة للبيع 
للجماهي��ر احمللية واألجنبية من أجل 
املب��اراة املنتظرة، الت��ي تأتي في إطار 
منافس��ات املرحلة اخلامس��ة عشرة 
م��ن تصفي��ات املوندي��ال، والتي من 

املقرر إقامتها في 31 آب املقبل.
وكشفت مصادر داخل احتاد أوروجواي، 
أن هناك 35 ألف تذكرة أخرى س��يتم 
طرحه��ا للبي��ع م��ع اقت��راب موعد 
املباراة، حيث من املتوقع أن تنفد هذه 
التذاك��ر فور طرحها وأن ميتلئ ملعب 
"س��ينتيناريو" مبدين��ة مونتفيدي��و، 
التي  باجلماهير  أوروج��واي،  عاصم��ة 
يتوق��ع أن يصل عددها إل��ى 50 ألف 
متفرج. وباإلضافة إلى ميس��ي، الذي 
أصبح جاه��زا خلوض املب��اراة املقبلة 
أم��ام أوروج��واي، بع��د أن رفعت عنه 
مؤخرا عقوبة اإليق��اف ألربع مباريات 
دولية، ينضم الالعب الكبير كافاني، 
أفض��ل العب ف��ي الدوري الفرنس��ي 
هذا املوس��م، إلى أه��م عوامل جذب 

بأع��داد  املب��اراة  حلض��ور  اجلماهي��ر 
غفيرة.وتش��هد املباراة املرتقبة أيضا 
مش��اركة املداف��ع دييج��و جودي��ن، 
جن��م أتلتيكو مدريد ولويس س��واريز، 

مهاجم برشلونة.
ويعتب��ر ط��رح تذاكر املباري��ات للبيع 
مبك��را، أمرا معت��ادا ف��ي أوروجواي، 
ولكن��ه ل��م يكن ف��ي أي م��رة بهذا 
الش��كل املبال��غ في��ه، مم��ا يعط��ي 
انطباع��ا عن مدى اهتم��ام اجلماهير 
األوروجويانية واألجنبية بحضور هذه 

املباراة.
نهاي��ة  م��ن  مراح��ل  أرب��ع  وقب��ل 
التصفيات، التي حس��متها البرازيل 
في املرك��ز األول وتأهل��ت مبكرا إلى 

املوندي��ال برصي��د 33 نقط��ة من 14 
مب��اراة، تأت��ي كولومبي��ا ف��ي املركز 
الثاني برصيد 24 نقطة ثم أوروجواي 
وتش��يلي في املركزين الثالث والرابع 
برصيد 23 نقطة لكل منهما وأخيرا 
األرجنتني في املرك��ز اخلامس برصيد 

22 نقطة.
إلى ذل��ك، أبدى ويلم��ار فالديز، رئيس 
احتاد أوروجواي لكرة القدم، اندهاشه 
إللغاء عقوبة إيقاف ليونيل ميس��ي، 
جن��م األرجنت��ني، 4 مباري��ات دولي��ة؛ 
لتوجيهه سبابًا مزعوًما ألحد احلكام 
املس��اعدين، خالل مب��اراة بتصفيات 

املونديال.
وق��ال فالدي��ز، في تصريح��ات حملطة 

احمللي��ة،  اإلذاعي��ة   "890 "س��بورت 
الي��وم الثالثاء: "م��ن الصعب جًدا أن 
تقوم جلنة اس��تئناف، أو أي هيئة من 
الدرجة الثانية بإلغ��اء قرار صادر من 
هيئة مصنفة درجة أولى".واستبعد 
فالدي��ز، ال��ذي يوج��د ف��ي العاصمة 
اس��تعدادا  املنام��ة؛  البحريني��ة 
العمومي��ة  باجلمعي��ة  للمش��اركة 
للفيفا، حدوث "تدخل سياسي" في 

قرار إلغاء عقوبة ميسي.
وعند سؤاله عن مقارنة األمر بواقعة 
لويس س��واريز، الذي عوقب باإليقاف 
9 مباري��ات؛ بس��بب عض��ه للمدافع 
اإليطالي، جورجيو كيليني، رد فالديز 

بأن الواقعتني مختلفتني.
لكن فالديز، ش��دد في الوقت نفسه، 
عل��ى أن االحت��اد الدولي لك��رة القدم 
"فيف��ا" يج��ب أن يتفق ح��ول إذا ما 
كان توجي��ه الالع��ب للس��باب، أمرًا 
جي��ًدا، أم ال، خاصة وأنه تتم معاقبة 
احتادات كرة قدم؛ بس��بب العنصرية، 
الت��ي تصدر من املش��جعني، مبا فيها 
الس��باب.. وأض��اف: "أعتق��د أن هذه 
األمور يج��ب تصحيحه��ا. ينبغي أن 

يكون هناك معيارًا موحًدا".
كان��ت اللجن��ة التأديبي��ة التابع��ة 
للفيف��ا، فرضت عقوبة إيقاف مدتها 
4 مباري��ات بح��ق ميس��ي، لتوجيهه 
س��بابًا مزعوًما حلكم مساعد خالل 
مباراة األرجنتني أمام تش��يلي في 23 

آذار املاضي.

ميثم عادل*
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ال تجهضوا حلم 
رفع الحظر!

إجن��اح مش��روع رفع احلظر ع��ن مالعبنا حلم كل 
عراقي يعش��ق منتخب بالده وهدف نبيل يسعى 
ل��ه اجلميع ويحتاج الى ثورة عل��ى الروح )الفئوية 
واحلزبي��ة والقومي��ة(، فالروح الدم فيه��ا فياليت 
في اس��تطاعتنا كمؤسس��ات حكومية، إعالم ، 
جماهير وش��خصيات رياضية ان نس��تخوذ على 
روح األم��ل  بعودة احلياة لعش��ب مالعب أصفرت 
مايق��ارب  أربع عقود من الظل��م وعدم االنصاف 
بس��بب كوارث سياس��ة خاطئة الذنب لالس��رة 
الرياضي��ة فيها. لكن علين��ا ان نفعل ذلك دون ان 
نضطر الى متزيق اش��الء هذا املش��روع لالس��باب 

اآلنفة الذكر.
اقوى واغلب الصفات هذا الوقت هي صفة )الروح 
العراقية( التى دائماً ماتظهر في )الشدايد( وهي 
نفس��ها الوطني��ة الى ورثناه��ا كابراً ع��ن كابر، 
واش��تهرنا به��ا منذ اجي��ال، هذا هو م��ا لم يزل 
يذك��ره جيراننا من االش��قاء واالصدق��اء وما لم 
يبرح مييزونه ويضربون على نغماته كلما بدا لهم 

فريق  ميثل اسود الرافدين.
احل��راك العراقي بكل اطيافه وأش��كاله اثمر عن 
إقناع االحتاد الدولي لكرة القدم بهذا الرفع اجلزئي 
عن مالعبنا فال مؤسس��ة بعينها وال ش��خصية 
رياضية كانت او سياس��ية او طيف بذاته أسهم 
وحي��داً به��ذا االجناز ب��ل هو مكتس��ب للجميع 
واالهم جلمهور اللعبة ولشعبنا املظلوم. االبتعاد 
عن الصراعات وجتيير هذا احلدث واحتكاره لدعاية 
انتخابية او .. او الخ اهم مانس��عى له خالل هذه 
السطور. األيام القادمة حبلى بحلم كبير يتمثل 
باستضافة البطوالت القارية الكبرى فالجتهضوه 

.!!

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يش��ارك منتخ��ب الفوفين��ام بالف��ن القتالي 
في بطولة العالم بنس��ختها اخلامس��ة التي 
ستجرى شهر آب املقبل في العاصمة الهندية 
نيودله��ي، بحس��ب عضو اللجن��ة الفنية في 

جلنة الفوفينام القتالية، ضياء كامل.
وب��ني كامل، ان جلنته ستش��ترك بثمانية أوزان 
في املنافس��ات التي تش��هد مش��اركة العراق 
للم��رة األولى، فضال تس��مية رئيس وفد وامني 
الس��ر وحك��م، إل��ى جان��ب م��درب املنتخ��ب 
الوطني، مشيراً إلى ان العراق سيكون منافساً 
على احراز املراكز االولى في املنافسات العاملية، 
وال س��يما بوجود النوعية املتميزة من الالعبني 

في رياضة الفوفينام القتالية.

»الفوفينام« يشارك 
في منافسات العالم

بغداد ـ فالح الناصر:

واكبت »الصب��اح اجلديد« افتتاح 
املقر اجلديد لن��ادي الدفاع املدني 
الرياض��ي في منطقة الش��عب، 
حي��ث اقيم��ت احتفالية جميلة 
الدف��اع  ن��ادي  رئي��س  حضره��ا 
املدن��ي املدير العام ملديرية الدفاع 
املدن��ي، الل��واء كاظ��م س��لمان 
بوه��ان واعض��اء الهيئ��ة االدارية 
وجن��وم  رياضي��ة  وش��خصيات 
س��ابقني في ك��رة الق��دم، بدأت 
الزميل  اداره��ا  التي  االحتفالي��ة 
اإلعالم��ي محم��د حس��ني عبد 
الرس��ول، بق��راءة س��ورة الفاحتة 
ترحماً على أرواح شهداء العراق، 
وقراءة آي من الذك��ر احلكيم، ثم 
حتدث عبد الرس��ول عن مس��يرة 
الن��ادي وإجنازات ألعاب الش��رطة 

ومديريات التدريب البدني.
فيم��ا رحب رئي��س الن��ادي اللواء 
كاظم سلمان بوهان في كلمته 
باحلض��ور حلف��ل االفتتاح واش��ار 
ال��ى ان اجلهود الكبي��رة املتمثلة 
مبنتس��بي النادي كانت س��باقة 
ف��ي حتويل مق��ر الن��ادي إلى هذا 
الش��كل اجلمي��ل بع��د تاهيل��ه 
بالنحو االمثل وبذل اجلميع جهود 
مضني��ة وجب��ارة ف��ي الوص��ول 
ببناي��ة املقر إلى ش��كلها احلالي 

اجلميل.
وق��ال ان نادي الدف��اع املدني على 
موع��د م��ع انطالق��ة جديدة في 
عالم الرياضة، وال س��يما ان املقر 
اجلديد س��يوفر مناخ��ات مثالية 
لألبداع والتألق ليس لنادي الدفاع 
املدن��ي فحس��ب، ب��ل للرياض��ة 
ب��وادر  ب��دأت  حي��ث  العراقي��ة، 

انفتاح النادي على اجلميع، باعالن 
تضيي��ف بطول��ة وزارة الداخلية 
بك��رة الطاول��ة لف��رق املديريات 
والقي��ادات الت��ي تش��رف عليها 
وألعاب  البدن��ي  التدري��ب  دائ��رة 
الش��رطة ف��ي ال��وزارة بالتعاون 
مع مديرية الدفاع املدني، قس��م 

األلعاب ونادي الدفاع املدني.
كم��ا اوض��ح بوه��ان ان املرحل��ة 

املقبلة س��يتم فيه��ا وضع حجر 
االس��اس لبن��اء ملعب��اً متكامالً 
بك��رة الق��دم يس��هم بالتأكيد 
في تعزيز دور الف��رق الكروية في 
نادي الدف��اع املدن��ي، فضألً على 
منشات اخرى في املرحلة املقبلة، 
والس��يما توفر االرضية املناسبة 
للمنتس��بني  الكبي��رة  واجله��ود 
التابعة  االرض  وكذلك مساحات 

للنادي.
واشار إلى ان هذه املراحل حتتاج الى 
امللعب  وتش��ييد  اضافية،  جهود 
واملنش��ات يعد خطوة مهمة في 
تأري��خ الن��ادي الذي تأس��س في 
الع��ام 2005 لكنه عانى من عدم 
وج��ود مقراً ثابتاً له، في حني يعد 
املنجز الذي يفتتح حالياً هو خير 
دليل عل��ى ارداة رياضي��ي النادي 

وحرصهم على تأهي��ل املقوع مبا 
يتناس��ب وحجم املرحلة املقبلة 
من العم��ل في تأريخ نادي الدفاع 
املدني احد األندية املنضوية حتت 

لواء وزارة الداخلية.
ه��ذا وش��هد احلف��ل االفتتاحي، 
ق��ص ش��ريط افتت��اح القاع��ات 
الداخلي��ة الت��ي حملت اس��ماء 
الدفاع  شهداء منتسبي مديرية 

جلهوده��م  اس��تذكاراً  املدن��ي 
الكبيرة في خدم��ة العراق، وهم 
الش��هيد العمي��د ثام��ر ناج��ي 
حسن الذي سميت باسمه قاعة 
األلع��اب الرياضي��ة، فيما حملت 
قاع��ة االجتماعات اس��م الراحل 
الش��هيد الرائد جمال ش��غاتي، 
ومت جتوال احلض��ور في أروقة بناية 
النادي اجلديدة، حيث شارك مدير 
التدريب البدني وألعاب الشرطة 
العميد نهاد انور احلفل واشاد مبا 
مديرية  ومنتس��بي  إداريي  قدمه 
الدف��اع املدن��ي في تأهي��ل بناية 
النادي واظهاره��ا بالنحو املتميز، 
مؤكداً تعزي��ز تواصل التعاون مع 
النادي الذي يعد من اندية الوزارة 
التي قدمت العديد من النجاحات 
وحصلت على إجن��ازات كثيرة في 

شتى األلعاب.
م��ن جانب��ه، اعلن الل��واء كاظم 
س��لمان بوهان، منح جن��م الكرة 
العراقية الس��ابق، سمير كاظم، 
العضوي��ة الفخرية ف��ي الهيئة 
اإلدارية لنادي الدفاع املدني تثميناً 
ملا قدمه النج��م للكرة العراقية 

في مسيرته العباً ومدرباً وإدارياً.
هذا واطلع احلض��ور على معرض 
الصور التي وثقت مراحل العمل 
في النادي وبنايته ما قبل مرحلة 
االفتتاح، وصوالً الى تقدمي البناية 
بش��كلها احلال��ي املتمي��ز، حيث 
ب��دت بوض��وح اجله��ود الكبي��رة 
منتس��بي  جلمي��ع  والقياس��ية 
عل��ى  حرص��وا  الذي��ن  الن��ادي 
التكات��ف والتعاون وب��ذل اجلهود 
من اج��ل ايصال صورة بيضاء عن 
نش��اطهم وبالتالي قطفوا ثمار 
اجله��ود ف��ي افتتاح املق��ر اجلديد 

لنادي الدفاع املدني الرياضي.

سمير كاظم عضوًا فخريًا في الهيئة اإلدارية
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بغداد ـ إعالم البارالمبية:
التنفي��ذي  املكت��ب  عض��و  ق��ال 
عبيد  العراقية  الباراملبي��ة  للجنة 
عني��د: ان وف��د منتخ��ب الع��راق 
املكفوفني س��يغادر صباح  بجودو 
يوم االحد املقبل الى اوزبكس��تان 
للمش��اركة في البطولة الدولية 
الت��ي تقام هن��اك للم��دة من 22 

وحتى 29 من ايار اجلاري.
واض��اف عني��د الذي يش��رف على 

الوف��د العراق��ي: ان الوف��د مؤلف 
من وحيد كاظم رئيساً وحيدر رزاق 
مدرب��اً اضافة ال��ى الالعبني جراح 
دبيس��ان وقصي س��عدي ومحمد 

عالء وحسني علي وطه رعد.
واش��ار الى: ان ه��ذه البطولة تعد 
مؤهل��ة الى بطول��ة كأس العالم 
لذلك تكمن اهميته��ا في ضرورة 
احلص��ول على بطاق��ة اللعب في 
كأس العالم املقبلة باللعبة الجل 

التناف��س على البطاق��ات املؤهلة 
الى باراملبياد طوكيو 2020.

العراقي��ني  الالعب��ني  ان  واوض��ح: 
استعدوا من خالل معسكر داخلي 
اقي��م لهم ف��ي العاصم��ة بغداد 
الج��ل رف��ع مس��توياتهم الفنية 
والبدنية وبالتالي التهيؤ بش��كل 
كبير للمنافس��ات التي ستشارك 
متث��ل  عاملي��ة  منتخب��ات  فيه��ا 

مختلف الدول املتميزة باللعبة.

بغداد ـ أثير الشويلي*
حقق فريق املهندس��ني ف��وزا مهما 
على فريق الس��ياحة ي��وم اول امس  
ضم��ن دوري كرة القدم الش��اطئية 
بنتيجة خمسة اهداف مقابل ثالثة.. 
تناوب على تسجيل االهداف لفريق 
املهندس��ني كل م��ن عل��ي منصور 
الع��ب منتخبن��ا الوطني الس��ابق 
هدفني واحم��د عبداهلل ومصطفى 

باس��ل العب فري��ق النفط س��ابقا 
وإياد ش��عالن العب فري��ق الصناعة 
س��ابقا ولكل واحد منه��م هدف ، 
فيما سجل لفريق السياحة حسني 

وحيد هدفني وكاظم محمد هدفا.
 وبهذا الفوز ضمن فريق املهندسني 
التاه��ل ال��ى التصفي��ات النهائية، 
ويلتقي عصر الي��وم اخلميس فريقا 
املهندسني واملصافي من اجل حتديد 

املركزين االول والثاني فيما س��تقام 
يوم الس��بت مباراة فريقي السالم و 
اجليش وتختتم يوم االحد املنافسات 
األولي��ة لف��رق بغ��داد بك��رة القدم 
الش��اطئية بلقاء فريق��ي املصافي 

واحلبانية.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشاطئية

 بغداد ـ  قاسم شالكه*
 تتواصل ال��دورة التدريبية الدولية 
باملالكمة في مدينة اربيل مبشاركة 
25 مدرب محلي حتت اشراف االحتاد 
الدول��ي ح��ث مت اش��راك املدرب��ني 
وف��ق معايير خاصة م��ن اجل منح 
املدرب��ني املش��اركني )one star( ، اذ 
تع��د هذه الدورة االول��ى من نوعها 
االحت��اد  داب  اذ  الع��راق  ف��ي  تق��ام 
العراقي باملالكمة م��ن اجل اقامة 
الدورة بغي��ة تطوير املدرب العراقي 
من اجل خدم��ة اللعبة في العراق، 
كم��ا س��تكون دورة ممثال��ة ش��هر 
متوز املقبل من اج��ل ادخال الوجبة 
الثانية من املدربني للفائدة العامة.

بش��ار  العراق��ي  االحت��اد  رئي��س 

مصطف��ى اك��د ان��ه ال��دورة هي 
مكس��ب كبير للعبة من اجل رفع 
مس��توى اللعبة باقام��ة دورة حتت 
اش��راف االحت��اد الدولي وه��ي املرة 
االولى التي تقام ف��ي العراق لذلك 
نسعى الستاللها بالشكل االمثل 
من اجل الفائدة العامة كما ستقام 
دورة تدريبية دولية مماثلة في ش��هر 
متوز املقبل من اج��ل ادخال الوجبة 
 one(  الثانية من املدربني ومنحهم
star( ، االحت��اد يعم��ل منذ مدة من 
اج��ل تهياة املدربني واحلكام دوليا اذ 
حصل مؤخ��را احلكم الدولي حمزة 
اس��ماعيل عل��ى  )two star( ف��ي 
بطول��ة اتراو الدولي��ة التي اقيمت 
ف��ي كازاخس��تان وقب��ول احلكمان 

فراس سهيل وجاسم جواد ملنحهم  
)two star( ف��ي بطول��ة منغولي��ة 
الدولي��ة املقبلة، كما س��تقام في 
ش��هر مت��وز ايض��ا دورة حتكيمي��ة 
دولي��ة في الع��راق من اج��ل ادخال 
اكب��ر ع��دد م��ن حكامنا م��ن اجل 
منحهم الش��ارة الدولي��ة وتطوير 
ومعرفة  التحكيمي��ة  مهاراته��م 
القوانني الدولية املس��تحدثة وهي 
ايضا تع��ود بالفائدة العامة للعبة 
الف��ن النبيل في العراق التي متتلك 
ارثا كبيرا واجن��ازات حافل باالجنازات 
وواجبنا ه��و تطوير العب��ة واملدرب 

العراقي ستحق االفضل.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

»المهندسين« يتأهل إلى التصفيات »جودو المكفوفين« يغادر إلى أوزبكستان
النهائية بالشاطئية

سيلتا فيجو يتعاقد مع مهاجم أوروجواياني
»المالكمة« ينّظم دورًة تدريبيًة دوليًة في أربيل



بغداد - حذام يوسف:
بحض��ور ع��دد كبي��ر م��ن االدباء 
واملثقفني في البص��رة، ضّيف احتاد 
أدباء البصرة، مجموعة من االديبات 
م��ن بغ��داد، لالحتف��اء بتجربته��ن 
االدبية، وحديث عن الكتابة النسوية، 

مع قراءات شعرية.
 ش��اركت فيها الش��اعرات س��مرقند 
اجلابري، علي��اء املالكي، وغ��رام الربيعي، 
عبد  وجن��اة  الوائلي،  وامي��ان 
س��بع،  ومن��ى  اهلل، 
وسليمة سلطان من 
كربالء، مع كلمة 
ئي��ة  ا و للر
لي��ة  عا

طال��ب، نائب االم��ني العام الحت��اد االدباء 
والكتاب في العراق، ع��ن الواقع الثقافي 
)معطيات وواقع(، حتدثت فيها عن أهمية 
دع��م االحتادات للمركز وبالعكس، ليكون 
هناك مركب واحد يجمع ادباء العراق، 
االداري  العم��ل  عل��ى  معرج��ة 
للمجل��س املركزي وبرنامجه 

املقبل.
اجللس��ة  قدم��ت   
الش��اعرة بلقي��س 

خالد رئيسة منتدى االديبات في البصرة، 
مرحبة باحلضور وضيوف االحتاد من بغداد، 
ومتغزلة بالكرم البصري والعراقي عموما، 
لتبدأ القراءات الش��عرية بالشاعرة جناة 
عبد اهلل، تعقبها الشاعرة علياء املالكي 
وقصي��دة "بع��د االحتضار"، كم��ا قرأت 
الش��اعرة س��مر قند اجلاب��ري قصيدتي 

)تساؤل(، و)أسرار(.
تضمن برنامج االحتفاء بوفد الش��اعرات 
من بغ��داد زي��ارة جلمعية التش��كيليني، 
برفقة رئيس احتاد ادباء البصرة، وفي ختام 
اجللس��ة قدم االحت��اد ش��هادات تقديرية 
لألديب��ات املش��اركات في هذه اجللس��ة، 
قدمه��ا الش��اعر س��لمان الكاصد، وفي 
اتصال مع الشاعرة علياء املالكي حتدثت 
عن مشاركتها في هذه اجللسة البصرية 
قائلة :" سعيدة جدا مبشاركتي في هذه 
اجللس��ة املميزة واجلميلة برفقة عدد من 
الش��اعرات العراقيات، وه��ذه هي الزيارة 
االولى لي لهذه احملافظة اجلميلة بأهلها 
ونخيلها وقصائده��ا، بعد انقطاع عنها 
لس��نوات، فكانت فرصة طيبة ان التقي 

بشعراء البصرة وادبائها.

التعاط��ي  ب��أن   .. نفه��م  الزم 
يك��ن  ل��م  الوطن��ي  اإلعالم��ي 
والظ��روف  األح��داث  مبس��توى 
االباس��تثناءاٍت قليلٍة  واملتغيرات 
باحملاوالت  وميك��ن وصفه��ا  ج��داً 
اخلجول��ة التي يت��م رصدها هنا 
وهناك .. وقد اثبتت جتربة األعوام 
املاضي��ة هذا ال��كالم ومبا اليقبل 

الشك أو التأويل!
التعاط��ي  ب��أن   .. نفه��م  الزم 
اإلعالمي"الس��اذج" مع األحداث 
التي يتعرض لها بلدنا وش��عبنا 
.. س��واٌءعلى صعيد نقل وكتابة 
وت��داول اخلبرالصحفي أوالصورة 
أو املعلومة أوالتصريح والتحليل 
وال��رأي  والكتاب��ة  والتحقي��ق 
والتقاري��ر  الصحف��ي  والعم��ود 
والبرام��ج  األخب��ار  ونش��رات 
إل��ى األخب��ار  واحل��وارات وص��والً 
العاجلة هي الت��ي  أوصلتنا إلى 
ماوصلن��ا إليه.. من ضعٍف و قلٍق 
وخوٍف وارتباك وَحيرٍَة وعذاب وترددٍ 
ومت��زٍق وتش��تٍت وضي��اٍع وتهجيٍر 
وقت��ٍل ون��زوح... وكل ذلك بفضِل 
سقوط  بعض وسائل اإلعالم في 
فخ "التروي��ج والدعاية" ألهداف 
األع��داء ومخططاته��م، إضافة 
 Copy " إل��ى املبالغة في النق��ل
والتشويه"  والتش��ويش   "Paste
من حي��ث يعلمون أو اليعلمون أو 

جهالً أوجتاهالً !   
الزم نفه��م .. ب��أن اإلع��الم.. ل��م 
والهزات  األزم��ات  يكن مبس��توى 
الكبي��رة الت��ي تع��رض ويتعرض 
لها مجتمعنا.. وخاصًة في وضع 
الرؤى واملعاجلات والتوعية والتنوير 
والتع��اون  والبن��اء  والتثقي��ف 
والتحذيرم��ن خط��ورة وتداعيات 
ما يتعرض ل��ه بلدنا ومجتمعنا.. 
وأخفق في بناء جسور الثقة بني 
مكون��ات اجملتمع م��ن جهة وبني 
اجله��ات املعنية من جه��ٍة أخرى 
.. بل ذه��ب أكثرمن ذل��ك عندما 
س��اهم ف��ي مواضع كثي��رٍة في 
زعزعِة االستقرار .. وبِث اإلشاعات 

والترويِج لألخبار امللفقة!
الزم نفه��م بأن اإلع��الم الوطني 
.. أخف��َق في رفِع احلال��ِة املعنويِة 
وتعزي��زِ حال��ِة االنتم��اِء وال��والِء 

للوطن والدفاِع عنه.
اإلع��الم  ب��أن   .. نفه��م  الزم 
"العراقي"..منقسم على نفسِه 
املَصيرية..  وطن��ِه  وعلى قضاي��ا 
وأصب��َح كل ط��رٍف يغن��ي على 

لياله!
الزم نفه��م .. ب��أن غي��اب ال��دور 
الرقابي الوطني املهني  التربوي.. 
ظاه��رة  تفش��ي  ف��ي  س��اهم 
األمي��ة الصحفية.. وجتارة االبتزاز 
عل��ى  واالعالم��ي..  الصحف��ي 
حس��اب املهنية والوطنية، وهذا 
ماأدى إلى "تكاثر" و"توالد" جوقة 
واملبتزين  و"الرداح��ون"  املداحون  

وسماسرة األقالم واالفالم .
الزم نفهم .. بأن اس��تفحال وبروز 
ظاهرة "صحافة االبتزاز والتسول" 
أدت إلى فقداِن الثقة بني اجلمهور 
واإلعالم بفعل االنحطاط والتردي 

املهني واألخالقي!
الزم نفه��م .. ب��أن ظاهرة اإلعالم 
والتس��قيطي  الفضائح��ي 
ف��ي  س��اهم  والتس��فيطي... 
الس��لبي على  النفس��ي  التأثير 

مجتمعنا!
الزم نفهم .. أن الصحافة َمَثلُها 
َكَمثِل"األم".. تس��تطيع أن تُربي 

جيالً طيب األعراِق!.
الزم نفه��م .. أن غالبية 

س��يني  لسيا ا
لني  و ملس��ؤ ا و
أهمية  اليدرك��ون 
اإلعالم وفي العمل 

تأس��يس  عل��ى 
رصينة  إعالمية  قاعدة 
التعاطي  عل��ى  ق��ادرة 
والقضايا  األحداث  مع 
واألزم��ات على أس��س 

وطنية ومهنية وشفافة 
للمش��هد  ..واملتاب��ع 

السياسي.. يدرك ذلك!
الكثي��ر  إن   .. نفه��م  الزم 

م��ن القن��واِت الفضائي��ة .. 
"االنحط��اط  ف��ي  س��اهمت 
اإلعالمي" من خالِل التأسيس 
لثقافِةالبراِم��ِج  والتروي��ج 
"التسقيطية و "الفضائحية" 
والدميقراطية  االنفت��اح  بحجِة 
واحلريات الصحفية واإلعالمية!

جي��داً  ونتمع��ن   .. نفه��م   الزم 
ف��ي م��ا كتب��ه رائ��د الصحافة 
العاملي��ة جوزيف بوليت��زر املولود 
ف��ي هنكاريا ع��ام 1847وصاحب 
أكب��ر جائ��زة عاملي��ة للصحافة 
حتم��ل أس��مه..  يق��ول بوليت��زر: 
وصحاف��تھا  جمھوريتن��ا  "إن 
س��وف تنھض أو تنھار في نفس 
القدي��رة،  فالصحاف��ة  الوق��ت. 
التي تھمت  )املتج��ردة(،  الن��زيھة 
بالصاحلالع��ام، واملتمتعة بعقوٍل 
ھو  م��ا  ملعرف��ة  ذكیُةمدّرب��ة 
صائ��ب، والت��ي متلك الش��جاعة 
احملافظة  بإم��كانھا  لتحقیق��ه، 
العام��ة  الفضائ��ل  تل��ك  عل��ى 
احلكوم��ة  تك��ون  التيب��دونھا 
صوري��ة،  التمثیلی��ة  الش��عبیة 
فالصحافة  للس��خرية.  ومدعاة 
التيتش��ّكك  املتھكم��ة 
بالفضائِِل البش��رية، سوف تنتج 
مع الوقتشعباً خسیساً مثلھا. 
مس��تقبل  صیاغ��ة  فس��لطة 
اجملتم��ع احلر س��تكون ف��ي أيدي 

صحفیي األجیال القادمة!

• ضوء
بلغ��ة  تتح��دث   .. الصحاف��ة 

وأخالقيات .. أهلها !

الزم نفهم!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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روحاني أم رئيسي..؟

جمال جصاني

غداً اجلمعة 2017/5/19 سيصوت اإليرانيون للمرشح الذي 
يجدونه مناس��باً ملنصب الرئاس��ة، إذ س��يحق ألكثر من 
خمس��ني مليون مواطن إيراني املش��اركة فيها )الدورة ال� 
12(، والتي ستدور بني املرشحني الستة الذين جنحوا باملرور 
م��ن فلتر مجلس صيانة الدس��تور وه��م كل من: الرئيس 
احلالي والذي يأمل باحلصول على دورة ثانية الشيخ حسن 
روحان��ي، وآية اهلل إبراهيم رئيس��ي، ومحمد باقر قاليباف 
واس��حاق جهانغيري ومصطفى هاشمي طبا ومصطفى 
مير سليم. هذا العدد من املرشحني مقسم بالتساوي بني 
قطبي االنتخاب��ات اإليرانية املزمنني )احملافظني واملعتدلني( 
من ش��تى العناوين والتس��ميات، وما لم يحسم تصويت 
اجلولة األولى النتيجة فس��تجرى جولة ثانية يتبارى فيها 
املرش��حان األكث��ر حص��اداً ألص��وات اجلولة األول��ى؛ وفي 
ه��ذه احلالة من املرج��ح أن جترى بني األكث��ر حظوظاً وفقاً 
لالس��تطلعات األولية وهما الرئيس احلالي الشيخ حسن 

روحاني ومنافسه آية اهلل ابراهيم رئيسي.
من املع��روف عن منص��ب الرئي��س في نظ��ام اجلمهورية 
اإلس��المية املتبع في إيران، أنه بخالف األنظمة الرئاس��ية 
املتبعة في عالم اليوم، ال ميثل هرم الس��لطة السياسية 
والتنفيذية في النظام، والتي يقف على س��نامه املرش��د 
األعلى والذي ميثله حالياً الس��يد عل��ي اخلامنئي، الرئيس 
وال��ذي   )1989-1981( اإلس��المية  للجمهوري��ة  الثال��ث 
تش��مل س��لطته أهم امللفات احليوية للدولة كاالقتصاد 
واخلارجي��ة واألم��ن. كم��ا أن للنظ��ام ف��ي إي��ران مجالس 
وهيئ��ات أكث��ر تأثيرا من البرمل��ان أو ما يع��رف ب� )مجلس 
الش��ورى( مثل مجل��س صيانة الدس��تور ومجلس اخلبراء 
م��ن  وغيره��ا  النظ��ام  مصلح��ة  تش��خيص  ومجل��س 
املؤسسات النافذة. لذلك ال ميكن التعويل كثيراً على هذه 
االنتخابات وغيرها في حصول حتوالت جذرية في سياسات 
النظام وتوجهاته األساس��ية. لك��ن وبالرغم من كل هذه 
التعقيدات القانونية واملؤسساتية، فأن شعوب بالد فارس 
القدمية، بحنكته��م وإرثهم احلضاري العري��ق، قد برهنوا 
بش��كل قاطع ع��ن تطلعاتهم الفعلي��ة املنحازة لصالح 
البرام��ج واملش��اريع التي تدعوا ال��ى التغيي��ر واملزيد من 
احلريات واحلقوق والتنمية واالنفتاح على العالم بعيداً عن 
النزعات الشعبوية واآليديولوجيات املتطرفة والتي أحلقت  
مبصاحله��م احليوية أفدح األضرار وأهدرت بذلك الكثير من 

الوقت والفرص واإلمكانات.
إن نتيج��ة االنتخاب��ات س��تعتمد بالتاكي��د عل��ى حجم 
املش��اركة فيها، فالعزوف عن املش��اركة سيصب لصالح 
معس��كر احملافظني، والذين يراهنون عل��ى مناخات اخليبة 
واليأس لقطاعات واس��عة صوتت للرئيس روحاني سابقاً 
ولم يتحقق ما رس��مته في مخيالتها من مشاريع وآمال، 
وال س��يما في اجملال األهم في حياة األمم )االقتصاد(. كذلك 
يعول احملافظون على األوض��اع الدولية اجلديدة وتداعياتها 
بعد صع��ود ترامب وإدارته الى س��دة البي��ت االبيض، من 
أجل كس��ب املزيد من األصوات ملرش��حيهم وشعاراتهم 
املتناغم��ة ومناخ��ات التوت��ر واالحتق��ان ف��ي العالق��ات 
اإلقليمية والدولية. ومن جانب آخر قد يرى غير القليل من 
اإليرانيني بسياسة الرئيس املعتدل الشيخ حسن روحاني؛ 
ش��يئاً من الواقعية في مثل هذه الظروف العصيبة التي 
متر بها املنطقة، حيث يكبح وجوده خطر التورط الشامل 
ف��ي محارقها املرش��حة ملزيد من االش��تعال، وه��ذه املرة 
ل��ن يتعامل اإليراني��ون مع رئيس مثل أوبام��ا بل مع رئيس 
أميرك��ي ال يحتاج حملفزات خارجية ك��ي يرتكب احلماقات، 
كما حذرت م��ن ذلك الدوائر املقربة منه، لذلك س��تعمل 
احلكمة اإليرانية عل��ى التجديد لروحاني جتنباً ملا ال يحمد 

عقباه..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

األغلبية السياسية. 
االستحقاق االنتخابي. 

الكتل المذهبية والقومية

محمد عبد الجبار الشبوط

١. حكومة األغلبية السياس��ية من معالم ومظاهر 
بل أس��س الدميقراطي��ة التمثيلي��ة العددية)وليس 
الدميقراطية التوافقي��ة( ، كما هو احلال في الواليات 
املتحدة وفرنس��ا وس��ائر الدول الدميقراطية . يقابل 
حكوم��َة  األغلبيَة السياس��يَة املعارض��ُة البرملانيُة 
التي قد تش��كل حكوم��ة ظل انتظ��ارا لالنتخابات 

التالية كما هو احلال في بريطانيا.
٢. قد يش��كل حكوم��َة األغلبيَة السياس��يَة حزٌب 
واح��ٌد فاز باغل��ب املقاع��د البرملانية، وقد تتش��كل 
م��ن ائت��الف حزبني او اكث��ر فتكون حكوم��َة أغلبيٍة 

سياسيٍة ائتالفية.
٣. األغلبي��ة املقصودة في هذا الن��وع من احلكومات 
أغلبية سياس��ية وليس��ت مذهبية او قومية. فهي 
من الناحية الضمنية متثيلية اذا كان اجملتمع تعدديا.

٤. حكوم��ة األغلبي��ة السياس��ية ال تس��توجب ما 
باالس��تحقاق  العراقي��ون  السياس��يون  يس��ميه 
االنتخاب��ي وال��ذي يقص��دون فيه ح��ق كل حزب فاز 
بعدد معني من مقاعد البرملان بتولي ما يناسبها من 
احلقائ��ب الوزارية االمر الذي يؤدي الى غياب املعارضة 
البرملاني��ة وم��ن ث��م جل��وء املعارض��ة الى الش��ارع. 
االس��تحقاق االنتخاب��ي م��ن لواح��ق الدميقراطي��ة 

التوافقية وليس التمثيلية.
٥. وال ميكن تفعيل األغلبية السياسية بوجود الكتل 
الدينية او املذهبية او القومية املغلقة على املكونات. 
فاذا اريد تش��كيل حكومة أغلبية سياسية فيجب 
تفكيك هذه الكتل وانقسامها الى احزاب سياسية 

لضمان حسن التمثيل التعددي في احلكومة.
٦. في احلالة العراقية، يجب ان تضم حكومة األغلبية 
السياسية وزراء من انتماءات دينية ومذهبية وعرقية 
متعددة متثل كل الطيف اجملتمعي العراقي. قد نواجه 
مس��ألة الك��رد الذين ق��د يفضلون البق��اء ككتلة 
واحدة بسبب خصوصيتهم القومية. في هذه احلالة 
قد يفضلون ان يشتركوا كلهم في حكومة األغلبيَة 
السياس��ية، الن ليس من مصلحته��م البقاء خارج 

احلكومة.

بغداد-تضامن عبد المحسن: 
شارك العراق في ورشة لفن املسرح، في 
تونس، قدمها اخملرج العراقي املبدع انس 
عبدالصم��د، لتنتهي بتوزيع ش��هادات 
احلاضري��ن  أذه��ل  ان  بع��د  املش��اركة، 

بعروضه خالل ايام املشاركة.
جاء ذل��ك بينم��ا تعيش مدين��ة بنزرت 
التونس��ية تظاه��رة ثقافي��ة، بإقام��ة 
واملهرجانات  الفعالي��ات،  العدي��د م��ن 
والع��روض  واملس��رحية،  املوس��يقية 
التش��كيلية،  وكذل��ك  الس��ينمائية، 
فقد ش��هد اليوم االول تدريباً في ورشة 
املستحيل )امليتا مسرح الصامت(، وهي 
م��ن تقدمي اخملرج ان��س عبدالصمد، وفي 
اليوم الثاني، مت عرض مسرحية )توبيخ( 
من اخراج انس عبدالصمد، وقد شهدت 
اقباال وتفاعال جماهيريا. فيما استمرت 

التدريبات لليوم الثالث للورشة.
ع��ن ه��ذه الورش��ة حدثنا اخمل��رج انس 
مس��رح  ورش��ة  قائ��ال:  عبدالصم��د 
املس��تحيل "امليت��ا مس��رح الصامت"، 
والتي تعني لغة اجلس��د احلديث، تضم 
دروسا نظرية وعملية جديدة، وقد القت 

جناح��اً كبيراً ف��ي بن��زرت بتونس ضمن 
مهرج��ان اجليالن��ي الكبي��ر للمس��رح 
احملت��رف، وهي ورش��ة تض��م 39 متدربا، 
ليصبح مجموع ما دربت على اس��لوبي 
املس��رحي 1139 من كل العالم آس��يا، 
وافريقيا، وأوروبا، أضافة الى متدربني من 

الوطن العربي. 
وأض��اف: ش��اركنا في املهرج��ان بعرض 
مس��رحي لفرق��ة مس��رح املس��تحيل 

بعن��وان )توبي��خ 2017(، وع��رض باليوم 
االول للمهرج��ان كضي��ف ش��رف، وقد 
القى كل الترحيب واالعجاب من اجلمهور 
واالختصاصيني، ثم تبعته الورشة لعدة 
ايام من املهرجان مبعدل 3ساعات يوميا، 

وجميعهم كانوا من تونس.
 وتاب��ع حديث��ه: ف��ي خت��ام الورش��ة مت 
توزيع ش��هادات مش��اركة، وهي مهمة 
جدا في تونس، ووزعنا الش��هادات على 

أفض��ل ممث��ل، وأفضل مش��هد، كدعم 
لهم لالس��تمرار في احلقل املسرحي، ملا 

لديهم من قدرات كبيرة في املسرح. 
اما عن مس��رحية توبي��خ والتي القت 
جناحاً كبي��راً يقول عبدالصمد: "توبيخ 
2017" ه��و ع��رض يعتم��د عل��ى لغة 
اجلس��د، وكان ق��د ع��رض في بغ��داد، 
وسويس��را، وهولن��دا، واجلزائ��ر، وحقق 
الع��رض جناح��اً كبي��راً على مس��توى 
الفك��رة، واالداء العال��ي لفريق العمل، 
وكان جناحاً مسرحياً عراقياً بامتياز، مما 
دع��ا بعض االختصاصيني من دول عدة، 
ال��ى توجيه الدعوات لنا لتقدمي العرض 
ف��ي ش��تى دول العالم، ورحل��ة توبيخ 
مس��تمرة لتقدمي مسرح عراقي رصني، 
ذي هدف، وفك��ر عراقي له القدرة على 

مخاطبة العالم. 
انس عبد الصمد ممثل ومخرج مسرحي 
وسينوغرافي عراقي، وواحد من أفضل 
الس��ينوغرافيني، حاص��ل عل��ى جائزة 
أفضل س��ينوغرافيا ع��ن العمل الذي 
قدم��ه في مهرجان مس��رح الش��باب 

العربي األول، والذي اقيم في بغداد.

ورشة لفن المسرح في تونس بمشاركة عراقية مميزة

المخرج أنس عبدالصمد: تدّرب على أسلوبي المسرحي أكثر من ألف فنان

جانب من التكرمي

الصباح الجديد - وكاالت:
أعل��ن مهرج��ان القاهرة الس��ينمائي 
الدولي منح جائ��زة فاتن حمامة للتميز 
ف��ي الدورة التاس��عة والثالث��ني، للممثلة 

التونسية هند صبري.
وق��ال املركز الصحف��ي للمهرجان إن هند 
ستتس��لم اجلائزة في حفل افتتاح الدورة 
اجلديدة هذا العام، في احلادي والعش��رين 

من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتأسس��ت اجلائ��زة مبب��ادرة من أس��رة 
املمثلة الراحل��ة فاتن حمامة )1931-
دورة  بداي��ة كل  ومُتن��ح م��ع   ،)2015
السينمائية  للش��خصيات  جديدة 
التي أس��همت، وما زالت تس��هم 

في االرتقاء بالفن السينمائي.
وقال��ت إدارة املهرج��ان إنها متنح 
هند هذه اجلائزة "تقديرا لعطائها 

املشرف، وتكرميا ملسيرتها السينمائية احلافلة 
بالكثي��ر م��ن األدوار، واألف��الم املتمي��زة، التي 

سيعرض املهرجان بعضها".
ب��دأت هند ش��وطها الفني ف��ي بلدها تونس 
بفيلمي )صمت القصور(، و)موس��م الرجال(، 
قب��ل أن تنتقل إلى القاهرة لتعمل مع اخملرجة 
إيناس الدغيدي في فيل��م )مذكرات مراهقة( 
ال��ذي كان بواب��ة عبورها للس��ينما املصرية 
والعربية، حيث قدمت أروع األفالم العربية مع 
مجموع��ة مخرجني، وممثلني يع��دون من كبار 

الفنانني املصريني.
وتق��ام ال��دورة التاس��عة والثالث��ون ملهرجان 
القاهرة الس��ينمائي الدولي ف��ي املدة من 21 

إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني.
وقد أعلنت إدارة املهرجان في وقت س��ابق عن 
من��ح جائزة فاتن حمامة التقديرية هذا العام 

للممثل الكوميدي املصري، سمير غامن.

جائزة التمّيز للتونسية هند صبري 
من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

قصائد الشاعرات تحّلق من بغداد
 إلى البصرة بجلسة شعرية 
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