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ساعدة بذلك قدر االمكان". بانفسنا وا
صرح مسـؤول اوربي كبـير بشـأن اتفاق
شراكة "لسـنا سوى في مـرحلة تمـهيدية
كن جدا" موضـحا ان اتفـاق شراكة ال 
ـصـادقـة علـيه اال اذا ان يـتم تـوقـيـعه وا
اعتـرف االحتاد االوربي بـفلـسطـ دولة

مستقلة.
عـلـى الـرغم من تــذكـيــر االحتـاد االوربي
ـواقــفه الـثــابـتــة" -- حـول حل مــرارا "
1967 الـــــــــدولــــــــتـــــــــ داخـل حــــــــدود 
واالستيـطان االسرائـيلي ووضع القدس
-- قالت مـصادر في بـروكسل ان الدول
ـــكــنـــهـــا اخــفـــاء "اخلالف في ال28 ال 
وجهات النظر واالختالفات في الطرح".
ــالـكي االحــد قـائـال ان اتـفــاقـا من ورد ا
ــكن ان يـــكــون "بــديال" هــذا الـــنــوع ال 

. العتراف حسب االصول بفلسط
وســــيــــكــــون الــــنــــزاع بــــ اســــرائــــيل
والفلسطـيني محـور اجتماع بروكسل
لــكن وزراء اخلـــارجــيـــة ســيـــنــاقـــشــون
قضيـت اقلـيميـت تشكـالن مصدر قلق
هـما لـيـبـيـا حـيث يـدعم االحتاد االوربي
هاجرين ساعـدة ا تـحدة  جهود اال ا
احملـــتــجــزين فـي مــراكــز اعــتـــقــال عــلى
العودة الى بلدانهم وايران بعد تشكيك

ترامب في االتفاق النووي.
ولـم تـــكـــشف الــــدول االوربـــيـــة الـــثالث
ــوقـعـة لالتــفـاق (فـرنــسـا وبـريــطـانـيـا ا
ـانـيا) ومـوغـيـريـني كـيف تـنـوي الرد وا
ــهـــلـــة الـــتي حـــددهـــا الــرئـــيس عــلـى ا
االمـــريــــكي الـــذي يــــريـــد بــــحـــلـــول 12
ايـار/مـايو اتـفـاق مـتـابـعـة جلعـل بعض
بـنـود االتـفـاق دائـمـة ويـريـد ايـضـا مـنع

ايران من تطوير صواريخ بالستية.
واعــتــرف دبـلــومــاسي اوربي بــان "هـذه
ـهلـة بـاغـتـتنـا". واضـاف ان مـشاورات ا
بـــدأت حملــاولــة "الــتــوصـل الى صــيــغــة
سحرية تسمح "باالبقاء على ترامب" في
االتـفـاق "لكن لـم ينـجـز اي شيء نـهـائـيا

بعد".
واقرت الدول ال28 االثن عقوبات ضد
سبـعـة مسـؤول في الـنـظام الـفنـزويلي
ـــعـــارضــة و 17كـــوريــا بـــســـبب قـــمع ا
شمـاليـا مشاركـ في التـجارب الـنووية

والصاروخية لبيونغ يانغ.
وســتـدرج اســمـاء هــؤالء عـلى "الالئــحـة
الـســوداء" لالحتـاد االوربي مــا سـيـؤدي
ـتـلـكـات لهـم ومنـعـهم من الى جتـمـيـد 

دخول اراضي االحتاد.
وأعــرب نـائب الــرئـيـس االمـريــكي مـايك
بـنس امس االثـنــ في الـقـدس عن أمـله
"بـبـزوغ فـجــر حـقـبـة جـديـدة" في جـهـود
الـسالم الـفلـسـطـيـنيـة االسـرائـيلـيـة بـعد
لقائه رئيس الوزراء االسرائيلي بنيام
نتانيـاهو في وقت قاطع الـفلسطـينيون

الزيارة.
واسـرائــيل هي احملـطـة االخــيـرة لـبـنس
في أول جـولة شـرق اوسـطـيـة له شـملت
مـــــــــصـــــــــر واالردن ايــــــــضـــــــــا. وقــــــــرر
ـسؤول الفـلـسطـينـيون مـقـاطعـة زيارة ا
االمــــريــــكـي وعــــدم االجــــتـــــمــــاع مــــعه
ـتـحدة احـتـجـاجـا عـلى قـرار الـواليـات ا

ـــديــنـــة الــقــدس عـــاصــمــة االعــتــراف 
السرائيل.

وطــغى شــلل احلــكــومــة الــفــدرالـيــة في
ــفـاوضـات ـتــحـدة بــسـبب ا الــواليـات ا
ـوازنـة اجلــاريـة في الـكـونـغـرس حـول ا
على زيارة بنس الذي سـعى اللقاء اللوم
ـوقـراطـيـ فـي خـطـاب الـقـاه عـلى الــد
امـام جـنـود مــنـشـأة عـسـكـريـة امـريـكـيـة

زارها االحد قرب احلدود السورية.
في الـسـادس من كـانـون االول/ديـسـمـبر
أعلـن الرئـيس االمـريكي تـرامب اعـتراف
بالده بالقـدس عاصمـة السرائيل ما دفع
الرئيس الـفلسطـيني محـمود عباس الى

رفض لقاء النائب االمريكي.
ـرات الــنــادرة لــلــغــايـة الــتي وهي مـن ا
نطقة يزور فيها مسؤول امريـكي كبير ا
. بدون اجراء محادثات مع الفلسطيني
وعـباس يـزور حـاليـا بـروكـسل حيث من
قـرر ان يلـتقي وزراء خـارجيـة االحتاد ا
ــتــوقع ان يـطــلب مــنـهم االوربي. ومن ا
رســمــيـــا االعــتــراف بـــدولــة فــلـــســطــ
"كـطـريــقـة لـلـرد" عــلى قـرار تـرامب حـول
القدس بحسب ما أعلن وزير اخلارجية
الـكي في مـقـابـلة الـفـلسـطـيـني ريـاض ا

مع وكالة فرانس برس.
—UŠ ‰U³I²Ý«

ــالــكـي ان عــبــاس ســـيــعــيــد وأضـــاف ا
الـتــأكـيـد ايـضــا عـلى "الـتـزامه بــعـمـلـيـة

السالم" في الشرق األوسط.
وحظي بنس بـاستقـبال حار امـام مكتب
نــتــانـيــاهــو مع حــرس الـشــرف وفــرقـة

عسكرية.
وفي تــصــريــحــات ادلى بــهــا بــعــد ذلك
وصف بنس قرار ترامب حول القدس ب
"التاريخي" مؤكـدا ان الرئيس االمريكي
يعتـقد انه "بـامكانـنا خلق فـرصة للـتقدم

{ بـــروكـــسـل (أ ف ب) - زار الـــرئـــيس
الـفـلـسـطــيـني مـحـمـود عـبـاس بـروكـسل
امس االثن للحصول على دعم االحتاد
االوربي لسعيه الى دولة مستقلة وسط
اجواء توتر مع االمريـكي لكن من غير
نقـسمون رتقب ان يـطرح االوربيـون ا ا

اي اجراء ملموس في الوقت الراهن.
وقال وزير اخلارجية الفلسطيني رياض
ـالــكي لـوكــالـة فــرانس بـرس األحـد ان ا
مــحــمــود عــبــاس ســيـطــلب مـن االحتـاد
" ردا األوربي "االعـتـراف بدولـة فـلـسـط
عـلى قـرار الـرئــيس االمـريـكي االعـتـراف

بالقدس عاصمة السرائيل.
وسـيــلـتـقي عـبـاس ظــهـر االثـنـ وزيـرة
خــارجــيــة االحتــاد االوربي فــيــديــريــكــا
موغيريـني ووزراء خارجية الدول ال28
االعــــضـــــاء في االحتـــــاد عــــلـى هــــامش
اجـتــمـاعـهم الــشـهـري كــمـا حـدث خالل
زيـــارة رئــــيـس الــــوزراء االســـرائــــيــــلي
بـــنــيــامــ نــتـــانــيــاهــو في  11كــانــون

اضي. االول/ديسمبر ا
وقالت موغيـريني "سننـاقش معه الطرق
ـــكن لالحتـــاد االوربي ان يـــدعم الـــتي 

بها اطالق عملية السالم من جديد".
وتـتزامن مـحـادثات عـبـاس في بـروكسل
مـع جــولــة يـــقــوم بـــهــا نــائـب الــرئــيس
االمريكي مايـك بنس في الشرق االوسط
تــــشــــمل مـــــصــــر واالردن واســــرائــــيل

ويقاطعها القادة الفلسطينيون.
ردا عــلـى الــقــرار االحــادي الــذي اعــلــنه
تــرامب بــشــأن الــقــدس بــاتـت الــقــيـادة
الفلسطينـية ترفض "االحتكار االمريكي"
في عــمــلــيـة الــسالم وان كــان مــحــمـود
عـبـاس "يـريـد ان يـكـرر الـتـزامه بـعـمـلـية
السالم وسيـقول لن انـسحب من عمـلية
الــسـالم وســـأبــقـى مـــلـــتــزمـــا" حـــسب

الكي. ا
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ــســاهــمـة في ويــريــد االحتـاد االوربي ا
توقفة منذ اعادة اطالق عملية الـسالم ا
" لكن من  2014 النقاذ "حل الدولت
الواضح ان االعتراف بـدولة فلسـطينية
ــوقـف كل دولــة عـــلى حــدة ـــرهــون  ا

ليس مطروحا اليوم.
لكن مصادر دبـلوماسـية ذكرت ان بعض
كن ان الدول االعـضاء مثل سـلوفـينـيا 

تقوم بخطوة من هذا النوع.
وقالت مصـادر دبلـوماسيـة ان اقصى ما
ـكن ان يــقـدمه االوربـيــون هـو اقـتـراح
امــكــانــيـــة ابــرام "اتــفـــاق شــراكــة" بــ
االحتاد والسـلطة الـفلسـطينـية مثل ذاك

وقع مع اسرائيل او كوسوفو. ا
وتــؤيــد فـرنــسـا واســبــانـيــا خـصــوصـا
الفـكرة. وقـال وزير اخلـارجيـة الفـرنسي
جـــان ايف لـــودريــان عـــنــد وصـــوله الى
االجـتـمـاع "نـريـد تـمـريـر اتـفـاق انـتقـالي
الى اتـــفـــاق شــراكـــة وان نـــبــدأ من اآلن

عملية في هذا االجتاه".
من جهته قال وزير اخلارجية االسباني
الفونـسو داسـتيس "اعتـقد انه علـينا ان
نـطـلـب (من عـبـاس) الـرد بــاعـتـدال عـلى
الـقــرارات (االمـريـكـيـة) الــتي رفـضـنـاهـا
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االمـتـثـال لـطـلب الـنـيـابـة الـذي جـاء
بعد وصول رئيس اإلقليم االسباني
الـسـابق إلى كــوبـنـهـاغن من مـنـفـاه

في بلجيكا.
 ويالحـق الــــقـــــضـــــاء في مـــــدريــــد
بــوتــشــيــمــون بــتـــهم "الــعــصــيــان"

و"التمرد" و"اختالس األموال".
لــــــكن فـي الــــــوقت احلــــــالـي تــــــتم
مالحقته في اسبانـيا فقط بناء على
مــــذكـــرة تـــوقـــيف بـــعـــد أن تـــراجع
الــقـــاضي بــابــلـــو الريــنــا في أوائل
كــانـــون األول/ديــســمـــبــر عن طــلب

توقيفه في بلجيكا.
وهـذا الـطـلب كان سـيـؤدي تـلـقـائـيا
الـى اعــادة الـــنــظـــر بــالـــتــهـم الــتي
وجـهـهـا الـقــاضي الـبـلـجـيـكي الـذي
بـــامـــكـــانه عـــدم اتـــبـــاع الـــقـــضـــاء
االســــبـــاني حـــول فـــداحـــة الـــتـــهم.
وكـانت احملـكـمـة الـعـلـيـا االسـبـانـية
سـتجـد نـفـسهـا أمـام احـتمـال الـغاء
الـتــهم األشــد خـطــورة في قـرار هي

ملزمة اتباعه.

قـــــضـــــائي بـــــعـــــيـــــد وصـــــوله الى
ارك. ووصل بـوتـشـيـمون إلى الـدا
ـدريد. كـوبـنهـاغن االثـنـ في حتـد 
ـاركـية وبـثت مـحطـة "تي في2 الـد
صــورة عـبـر مــوقـعــهـا االلــكـتـروني
لبـوتـشيـمون مـحاطـا بـالصـحافـي
بــعـــد هـــبـــوط طـــائـــرته فـي مـــطــار
كــوبـنــهـاغـن. ويـفــتـرض أن يــشـارك
بــوتـشــيـمــون في حـلــقـة نــقـاش في
جــامـعــة كـوبـنــهـاغن عــنـد الــسـاعـة

 13,00) 14,00ت غ). 
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وأفادت الصحافـة االسبانية أنه من
توقع أن يعقـد لقاءات الثالثاء مع ا

. اركي مسؤول سياسي دا
وأعلنت الـنيابـة العامـة في احملكمة
الــعـلــيـا في بــيـان أنــهـا "طــلـبت من
قـــاضي الــتــحــقـــيق ارســال مــذكــرة
تــوقــيـف اوروبــيــة الى الــســلــطــات
ــــاركــــيــــة بــــحـق كــــارلــــيس الــــدا
بـوتــشـيـمــون بـتـهـمــة الـتـمـرد و/أو
العـصـيان". لـكن القـاضي غـير مـلزم

بغداد
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ــفــاوضــات بــحــسن نــيــة". وأعـرب في ا
بنس عن آمله "ان نكون في مرحلة بزوغ
فــجـر حــقــبـة جــديـدة حملــادثـات جــديـدة
ـستمر للتـوصل الى حل سلمي لـلنزاع ا

نطقة. منذ عقود والذي أثر على هذه ا
وأثنى نـتـانيـاهو من جـانـبه على الـقرار

حول القدس.
X e²  wKO$«

وقـال "تـشـرفت عـلى مـر الـسنـ أن أقف
هنا وأسـتقـبل مئات الـزعمـاء في القدس
عـاصــمـة إســرائـيل. وهــذه هي أول مـرة
أقف هــنـا ونـســتـطـيع كالنــا أن نـقـول 3
كلمات وهي +القدس عاصمة إسرائيل".
وســيـقـوم بــنس بـعـدهــا االثـنـ بــألـقـاء
ـــان االســـرائــيـــلي خــطـــاب امـــام الـــبـــر
(الــكــنــيــست)  فـي خــطـاب ســيــقــاطــعه
الــنــواب الــعــرب الــذين وصــفــوا بــنس

باخلطير .
ــــســـيــــحي االجنــــيـــلي ويـــزور بــــنس ا
تشـدد الثالثـاء نصب ضـحايا مـحرقة ا
ـية الـثانـية (ياد اليـهود في احلـرب العا
بـكى كما فعل ترامب فاشيم) ثم حائط ا
خـالل زيـــارته االخــــيـــرة الســـرائــــيل في
ــاضي. وكــان تــرامب أول ايــار/مــايــو ا

وقع. رئيس امريكي يزور هذا ا
ـبـكى (الـبـراق ويـعـتـبـر الـيـهـود حـائط ا
) الــواقع أســفل بــاحــة ــســلــمــ عــنـــد ا
ـعــبــد الـيــهـودي االقــصى آخــر بـقــايــا ا
(الـهـيكل) الـذي دمـره الـرومـان في الـعام

70 للميالد وهو اقدس االماكن لديهم.
ـســجـد االقـصى هــو أولى الـقــبـلـتـ وا

. سلم وثالث احلرم الشريف لدى ا
والقـدس في صـلب الـنزاع بـ اسـرائيل
. وقـد احـتـلت اسـرائيل والـفـلـسطـيـنـيـ
الشـطر الـشرقي من الـقدس وضـمته عام
1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس

أبيض.. أسود

وذج احلرب الـناعمـة من قبل األمريـكي جوزيف ناي واألحاديث مـنذ إطالق 
تدور في الـندوات الـفكـرية عن أسـاليب مواجـهة الـغزو الـثقـافي دون ان تطلق
اذج مبـدعة للـمواجهـة واحملاكاة هذه احلـوارات الفكـرية مبـادرات نوعيـة عن 

بالضد لتحص الثقافة الذاتية لإلنسان العراقي.
عـرفي حتـدث الـدكتـور كـامل الـقيم   فـي ندوة نـظـمـها مـنـتـدى همم لـلـحـوار ا
وذج احلـرب الـنـاعـمة أسـتـاذ الـصـحـافة فـي كلـيـة اآلداب/ جـامـعـة بابل عـن 
وابعـاده في العصـر احلديث وفقـا لالستخـدام األميركي واإلسـرائيلي وتوقف
ـطلـوبة لـلرد ـستـخـدمة واالفـتراضـات ا عنـد شـرح األفكـار وجتاوز األدوات ا
ـوذج احلرب ـكن لـلـعـراق دولـة وشـعـبـا الـرد عـلى  ـقـابل والـسـؤال كـيف  ا

االفتراضية وفقا ألدوات احلرب الناعمة .
 البـد هـنـا  من الـتـفـريـق بـ أدوات خـشـنـة  لـلـحـرب الـعـسـكـريـة  بـوصـفـهـا
االستراتيجي الوسيلة األخيرة امام القائد السياسي إلنفاذ قراراته على الغير
 عنـدما تعجز الوسائل األخرى  ومنـها  وسائل احلصار  االقتصادي   لكن
عرفية  ب االمس  البعيد  والغد القريب ما يجعل فرضيات توسيع الفجوة ا
ـعـرفي واالكـتـفـاء باسـتـخـدام قـشور الـتـقـنـيات الـعـرب عـلى حـافات اجلـهل ا
ـشارك يلـتقطون ثـال في محاضرة الـدكتور القـيم كان اغلب ا وعلى سـبيل ا
وبايل وهي تـقنيات  تـتطور  يومـيا  فيمـا يجري احلديث الصـور بكاميـرات ا

عن  أدوات الغزو الثقافي .
  وهنـاك راي اخـر بـان امتالك مـا مـتـوفـر من هذه الـتـقـانة ال يـعـني الـرضوخ
ـصاحب لـهـا واالكـتفـاء بـحـدود االستـفـادة منـهـا في احلـياة لـلـغـزو الثـقـافي ا
عرفـة ال مقدسات اليـومية وهـو راي فيه الكثـير من االزدواجيـة الفكريـة الن ا
ـعـرفة عـليه الـتـعامل مع كـامل دورتـها الـفكـرية فيـها ومن يـريـد ركوب قـطار ا
والتـطبيقـية واال سيـكون هناك فـجوات ما بـ حالة الرفض لألخـر وب اليات
التـعامل مع مـخرجاته الـعلـمية الـتي تعـزز أدوات الغزو الـثقافـي لالمة العـربية

واإلسالمية على حد سواء.
  مشـكلة الصناعة الثقافية اليوم انها تعتمد على  صناعة رقمية  وفتح ابواب
ـنـاسب الـدول الـعـربــيـة  ومـنـهـا الـعــراق لـهـذه الـصـنـاعـة دون طــرح الـبـديل  ا
وضـوعي  جعل شبابـيك عقول  الشـباب  تتلقف  هـذه ثقافة هـذه الصناعة وا
سـلـبـا  وايـجـابـا  لــكـونـهـا  ال تـمـتـلك  أي  بـديل رادع  أخالقـيـا  وعـرفـيـا في
كن ان مجـتمع مـثل الـعراق   تـعلـو فيه مـوجه  مفـاسد احملـاصصـة  فكـيف 
تطـرح على هذا اجليل  ثقـافة التحص الـفكري   وهو يفـتقد للهـوية الوطنية 
ويكـتفي بـالـهويـة الفـرعـية الـتي قفـزت الى  أولـوية  يـقاتل  مـن اجلـها   هـكذا
حتولت  الـطائفـية السـياسية  الى  حـواضن  مجتـمعيـة تمول اإلرهـاب الفكري
من مـفاسد احملـاصصة  مـرة باسم داعش  وأخـرى باسم مخـتلف  لكن كال
االجتـاهـ يـصب في مـنـفـعـة واحـدة  انـهـا  نـتـائج مـطـلـوبـة ومـرغـوبـة   لـلـغزو
الثـقافي  اإلسرائـيلي  - الصـهيوني   فكل  تـفجيـر إرهابي  في العراق  كل
صـفـقــة فـسـاد سـيـاسي   تـزيــد  من أربـاح الـعـدو  وتـعـمـق الـشـرخ الـثـقـافي

عرفي  في  تعريف الهوية الوطنية للمواطن العراقي . ا
هـنـاك من يــطـرح أفـكـارا عـن انـشـاء مـراكــز بـحـثـيــة تـعـالج االفـســاد الـثـقـافي
والتـصـدي ألدوات غزوات احلـرب النـاعـمة وال اعـتقـد بـان أي مركـز دراسات
مهـما كانت النـيات مخلصـة في بلورة أدوات معـرفية متـجددة للمـواجهة بقادر
على ردم الـفجوة كونـها فجوة مـجتمعـية بنيـوية وليست مـستوردة من اخلارج
واحللـول تبقى وطنيـة عابرة للـطائفيـة السياسـية ومعززة لـهوية وطنـية معترف
بـهـا من قــبل اجلـمــيع هل نـسـتــطـيع ذلك?? .... اشك ان
ـقـبلـة قادرة ـتصـديـة لالنتـخـابات ا القـوى الـسيـاسـية ا
فتـرضة للـمواجهة اال على إيـجاد القـاعدة اجملتـمعيـة ا
ـشـروع حتـت مـسـمـيـات طـائـفـيـة   وهـو عـ الـنـجـاح 

الغزو الناعم ولله في خلقه شؤون .
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برمتها "عاصمة ابدية" لها في خطوة لم
يعترف بها اجملتمع الدولي.

شهدت العالقـات الفلسـطينيـة االمريكية
اضيـة بعد توترا شـديدا في االسابـيع ا
ـتعـلق بالقـدس. فقد وضع قرار ترامب ا
هذا القـرار حدا لـعقود من الـدبلومـاسية
االمـريـكـيـة الــتي كـانت تـتـريث في جـعل

قرار االعتراف بالقدس واقعا.
ـــنـــشـــأة وخالل اخلـــطـــاب ألـــقــــاه في ا
الـعـسكـريـة االمـريـكـيـة في االردن اعرب
بـــنس عن امـــله ب"ان تـــقــوم الـــســلـــطــة
الـفلـسـطيـنـية قـريـبا بـاالنـخراط مـجددا"

في احلوار.
وبـاالضـافـة الى رفـض لـقـاء بـنس اعـلن
ـــتـــحـــدة لـــيس عـــبــاس ان الـــواليـــات ا
بـــامــــكـــانــــهـــا لــــعب دور الـــوســــيط في
محادثـات السالم مع اسرائـيل بعد االن.
ودعا الـفلـسطـينـيون الى اضـراب شامل
الــثالثــاء احــتـجــاجــا عــلى قــرار تـرامب

وزيارة بنس.
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ولـيل االحـد االثــنـ اكـد رئـيس الـوزراء
االسرائيلي بـنيام نـتانياهـو انه "فيما
يــتـعــلق بـالــسالم لــدي رسـالــة الى ابـو
مـازن (عـبـاس) ال يـوجـد بـديل لـلـزعـامـة
االمــريـكــيـة في قــيـادة عــمـلـيــة الـسالم".
واضـاف "من ال يــرغب في بــحث الـسالم

مع االمريكي ال يرغب بالسالم".
وأثــار قـرار تـرامـب سـلـســلـة تــظـاهـرات
احــتـجــاجــيـة ومــواجــهـات في االراضي
ــقــتل 18 الــفــلــســطـــيــنــيــة تــســـبــبت 

فلسطينيا. 
كما قـتل مسـتوطن اسرائـيلي خالل هذه
الــفـتــرة من دون ان يـتــضح بـعــد مـا اذا
ــــســــتـــــوطن عــــلـى عالقــــة كــــان قــــتـل ا

وقف االمريكي. باالحتجاج على ا

الـــهــجــوم الــذي تــشـــنه انــقــرة عــلى
وحـدات حـمايـة الـشـعب الـكـردية في

سوريا.
وذكــــرت وكـــالـــة انـــبـــاء االنـــاضـــول
احلـكـوميـة نـقال عن وزارة الـداخـلـية
التـركية ان هـؤالء االشخـاص اوقفوا
في اطـار حـمــلـة ضـد رواد لالنـتـرنت
يـشـتـبه بـانـهم ارادوا تـشويـه صورة

العملية العسكرية.
ويــأتي تـوقــيف هــؤالء بـيــنـمــا تـشن
تركـيا مـنذ الـسبت في شـمال سـوريا
هجـوما عـلى وحدات حـمايـة الشعب
الكردية التي تـعتبرها انـقرة "منظمة
ارهابيـة" وتقـول انها مـرتبطـة بشكل
وثـيق بــحـزب الـعـمـال الــكـردسـتـاني
االنفصـالي الذي يخـوض منذ 1984

حركة تمرد على االرض التركية.
لكن واشـنطن تـعتـبر وحـدات حمـاية
ـكـافـحة الـشـعب قـوة مقـاتـلـة فـعالـة 

تنظيم الدولة االسالمية.
وكـــانت "االنــاضـــول" ذكــرت صـــبــاح
االثنـ ان مدعـيا في اسـطنـبول فتح
االثـنـ حتــقـيـقـا بـحق  57شـخـصـا
يـــشــتــبه خــصــوصـــا بــتــورطــهم في
"دعــايــة ارهــابــيــة" و"حتــريض عــلى
الــكـراهــيـة" و"اهــانــة الـرئــيس" عـلى
موقع تـويتر بـشكل مـرتبط بالـعمـلية

اجلارية في سوريا.

ولم يعـرف ما اذا كـان توقـيف هؤالء
يــنـدرج في اطــار الـتــحــقـيق نــفـسه.
وحتدثـت وسائل االعالم مـن جهـتـها
عـن فـــتح حتــــقـــيـــقــــات في عـــدد من
ـا في ذلك في احملـافظـات الـتـركـية 
جنوب شرق االنـاضول ذي الغـالبية

الكردية.
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وتــــخــــضع شـــــبــــكــــات الــــتــــواصل
ـراقبة مشـددة في تركيا االجتماعي 
ـرتـبـة االولى في اغلب التـي حتتل ا
االحـيــان لـلـدول الـتي تــطـلب سـحب

وقع. محتويات من ا
وقــالت قــنــاة "تي ار تي" ان الــنــائب
الــعـام في فــان (جــنـوب شــرق) فـتح
حتقيقا ضد اربـعة نواب الكبر حزب
مـــؤيـــد لـالكـــراد في تــــركـــيـــا حـــزب
ــوقـراطي الــذي دعـا الــشـعــوب الـد

الى التظاهر ضد الهجوم التركي.
ومــنــعت الــشــرطــة الــتــركــيــة االحـد
تـظاهـرتـ ضـد الـعمـلـيـة واحدة في
اســطـــنـــبـــول حـــيث اوقـف ســـبـــعــة

اشخاص والثانية في دياربكر.
وكـان الـرئــيس رجب طـيب اردوغـان
حـذر االحـد من ان من يـتـظـاهـر ضـد
العـمليـة التـركيـة تلبـية لـدعوة حزب
وقراطي سيدفع "ثمنا الشعوب الد

باهظا جدا".

نـظّم قانون انتخـابات مجلس النواب رقم (45) لـسنة 2013 مـوضوع الدعاية
ــواد ذاتــهــا الــواردة في الــتــعــديل وفق االنــتـخــابــيــة في عــشــر مــواد وهي ا

التسريبات.
هـمة التي تخص الدعايـة االنتخابية وضوعات ا ولعل تـمويل احلملة يعـدّ من ا
شرع العراقي في القانون عـترك االنتخابي لكن الغـريب أن ا ويرتـكز عليها ا
شـار الـيه اعاله لم يـتنـاول الـتمـويل الـذي يـخص الدعـايـة االنـتخـابـية إال في ا
ـادة (29) مــنه بــالـنص (يــحـظــر اإلنــفـاق عــلى الـدعــايـة مــادة واحـدة وهي وا
ـال الـعــام أو من مـوازنــة الـوزارات أو أمــوال الـوقف أو من االنــتـخــابـيـة مـن ا

أموال الدعم اخلارجي).
كن االلـتفاف عليه باي شكل ويعـتقد البعض ان هذا النص يـعد نصاً عاماً 
ـوضوع الـتمـويل فـقد تـتم الـعمـليـة مـصحـوبة كونه لم يـضع ضـابطـًا محـدداً 

بضبابية ازاء مصادر االنفاق على الدعاية االنتخابية.
ـصر وفـي هـذا االطار سـوف اسـتـعـرض جتـربـتـ مـهـمـتـ فـي هـذا اجملـال 
وتونس مـحاوالً الـتركـيز عـلى بـعض من احكـام احلمـلة االنـتخـابيـة وتمـويلـها
ـواد التي نـظمـتهـا كلـتـا الدولـت كـثيـرة جداً وبـحاجـة إلى بحث مـطوّل كون ا

ادة واحدة فقط. شرع العراقي كما قلنا سابقاً  فيما اكتفى ا
فـفي مــصـر حـيـث احـال قـانــون انـتـخــابـات مــجـلس الـنــواب مـوضــوع تـمـويل
الدعـايات االنتـخابـية إلى قانـون خاص يـسمى بـقانون تـنظيـم مباشـرة احلقوق
الـسـياسـيـة بـالرقم (45) لـسـنة 2014 ولـعل الـسبـب في هذا الـتـوجه اضـفاء
نوع من االسـتقرار والشرعية عـلى موضوعات تخص العمـلية االنتخابية ومن
ضمـنها الدعاية االنـتخابية لكي ال تـتأثر مع كل  تعليـمات أو منشورات تصدر

بهذا اخلصوص.
صـري حداً إلنـفاق الفـرد على دعـايته االنـتخـابية بــ (500) ويضع الـقانـون ا
الف جـــنــــيه مـــصـــري و (200) الف جــــنـــيه مـــصــــري إذا مـــا تـــمت اعـــادة
ـبـلغ في حال تـرشح أكـثر من (15) مـرشـحاً االنـتخـابات عـلى ان يـضاعف ا

في قائمة واحدة.
ـرشح سواء كانت نقدية كمـا عالج القانون ذاته حـجم التبرعات التي يـتلقاها ا
ام عيـنـيـة من أي شـخص طـبيـعي مـصـري أو حـزب مصـري شـرط أن ال يـزيد
ــصــرح بـه لالنــفــاق عـــلى الــدعــايــة ــئــة) مـن احلــد ا ذلك الـــتــبــرع عن (5 بــا
ـترشح أن يبـلغ اجلهة نع زيـادة تلك التـبرعات كـما على ا االنتـخابيـة حيث 
ـتبـرعة ومـقدار ما اخملتـصة -وهي الـلجنـة العـليـا لالنتخـابات- بـهويـة اجلهة ا

تبرعت به.
رشح ارسـة احلـقوق الـسيـاسـية أوجب عـلى ا اضافـة الى ذلك فـان قانـون 
أن يـفـتح حـسـاباً بـالـعـملـة احملـلـيـة في احد الـبـنـوك احملـددة رسمـيـاً يـودع فيه
اموال حمـلته االنـتخـابيـة والتبـرعات والـقيـمة النـقديـة للـتبرعـات العـينـية وعلى
ا  ايداعه وكذلك ودع لديها أن تـبلغ اجلهات اخملتـصة أوال باول  اجلهـة ا
رشح أن يعطي اشعاراً مستمراً بعمليات الصرف حيث ال يجوز يجب عـلى ا

االنفاق على احلملة من خارج ذلك احلساب.
صرية وأكثـر من ذلك فأن الواجب مـفروض على الـلجنـة العلـيا لالنـتخابـات ا

مراجعة احلسابات اخلتامية للدعاية االنتخابية للتأكد من وجود اي خرق.
شـرع التونـسي لم يضع سقـفاً موحـداً لتمـويل الدعـاية االنتـخابية ورغم أن ا
واخضـع ذلك إلى حجم الدائـرة االنتخـابية لـكنه فصّل في الـقانون رقم (16)
واد التي تـضبط ايقـاع تلك العـمليـة لتالفي أي خرق لـسنة 2014 عـدداً من ا
قد يـحصل فـقـد الزم الـقانـون فتح حـسـاب مصـرفي للـمـرشح ومنح مـحكـمة
احملاسـبات التونسية مهمة الرقـابة على مواد ومصارف كل (قائمة مرشحة أو
مرشح أو حـزب) ومخصصـة للحملـة االنتخابـية وتكون هـذه الرقابة مـستندية
أو مـيـدانـيـة أو شـامـلـة أو انتـقـائـيـة أو مـتـزامـنـة مع احلـمـلـة  ووجـوبـيـة جلمـيع
ـتـرشـحة وأوجـب القـانـون الـتـونـسي اتـخـاذ االجراءات ـرشـحـ والـقـوائم ا ا
الكـفيـلة لـلتـأكد من وجـود حسـاب مصـرفي واحد لـتمـويل العـملـية االنـتخـابية
ن ال يودع حـساب مـالي خاص بـالدعـاية بـعد وفَرضَ عـقوبـات مالـيـة صارمـة 

ن يتجاوز سقف االنفاق وتكون العقوبة حسب كمية الزيادة. التنبيه عليه و
وبالـنظر اللتزامات تمويل الدعاية االنتخابية في كل من مصر وتونس فنرى أن
شرع العراقي وهو االن يناقش تـعديل قانون االنتخابات لكي يواكب يقـتفي ا
ـتـطــورة وال يـبــقي الـبــاب مـفـتــوحـاً امــام الـتـمــويل غـيــر الـشـرعي الـتـجــارب ا
نـصوص للـحمالت او ان تـصـدر مفـوضيـة االنتـخابـات ضـمن صالحيـاتهـا ا
عـليهـا في قانـونها رقم (11) لـسنة 2007 وقـانون انتـخابـات مجـلس النواب
نـظـامـاً للـحـمـلة االنـتـخـابيـة يـثـبت فيه مـوضـوع االنـفـاق على احلـمالت وكـمـيته
فـوضيـة وخالل االنتـخابات ومعـرفة مـصادره عـلمـا ان ا
الـسابـقـة اصـدرت هـكـذا نـظـام فـقـد ورد فـيه نص يـعدّ
ــــادة (29) من قــــانــــون ــــا مـــــوجــــود في ا تــــكــــرارا 
االنتـخابـات انفة الـذكر وهـو الوحيـد الذي يـتحدث عن

موضوع االنفاق على احلمالت.
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{ مــوســكــو (أ ف ب) - اتــهم وزيــر
اخلارجـيـة الروسي سـيـرغي الفروف
امس االثــنــ واشــنــطن بــتــشــجــيع
النـزعة االنـفصـاليـة لدى االكـراد عبر
خـــطــتــهــا تـــشــكــيـل "قــوة" تــضم في
غـالبـيـتهـا مقـاتـل اكـرادا في شـمال
سـوريـا. وقـال الفـروف لـلـصـحـافـي
"إن واشــنـطن شــجـعـت بـشــكل نـشط
وتواصل تشجيع النـزعة االنفصالية
لـدى االكـراد" مضـيـفـا "هـذا االمـر هو
إما عدم فـهم للوضع أو اسـتفزاز عن

وعي تام".
—«u(« dLðR

وأعـلـنت روســيـا انـهـا وجـهت دعـوة
ــثــلــ اكــراد لــلــمــشـاركــة في الى 
مــؤتـمــر حــول سـوريــا في ســوتـشي
عـلى الرغـم من الهـجـوم الـتـركي ضد
وحـدات حـمايـة الـشـعب الـكـردية في

شمال سوريا.
ـثـل أكـرادا هم وقـال الفـروف إن "
ــدعــوين عـــلى الئــحــة الــســـوريــ ا
للمشاركة في مؤتمر احلوار الوطني
الـسـوري الـذي يــنـعـقـد في سـوتـشي

قبل". االسبوع ا
الى ذلك اوقـفـت الـسـلـطــات الـتـركـيـة
امس االثـن 24 شــخــصــا يــشــتــبه
بــقــيـامــهم "بــدعــايـة ارهــابــيــة" عـلى
شـبـكـات الــتـواصل االجـتـمـاعي ضـد »½UA²—∫  دبابات تركية تنتشر على مقربة من احلدود السورية

{ بــــرشــــلــــونـــة)  ,أ ف ب) - قـــدم
ان كتالونيا في برشلونة رئيس بر
روجـــر تــــورنت امس االثــــنـــ الى
النواب ترشيح االنـفصالي كارليس

بوتشيمون لرئاسة االقليم.
واعـتـبـر تــورنت أن تـرشـيح رئـيس
كــاتــالـونــيــا الـســابق الــذي أقــالـته
مدريد في تشرين األول/أكتوبر أمر

"مشروع تماما". 
وقـــــــــبـــــــــيـل هـــــــــذا االعـالن وصل
ارك من منفاه بوتشيمون الى الدا
في بلجيكا في خطوة يتحدى فيها
الـنيـابـة االسـبانـيـة الـتي طـلبت من
قاضي التحـقيق في احملكمـة العليا
صــبـــاح اإلثــنـــ تـــفــعـــيل مـــذكــرة

التوقيف األوروبية بحقه.
الى ذلك طـلـبت الـنـيـابـة الـعامـة في
اسـبانـيـا االثنـ من الـقـاضي الذي
يـتولى الـتـحـقيق في قـضـيـة رئيس
ُــقــال كــارلـيس إقــلــيم كــتـالــونــيـا ا
بوتشـيمـون تفعـيل مذكرة الـتوقيف
األوروبـيــة بـحــقه كـمـا ذكــر مـصـدر
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