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الي الدولـية برئاسة مـجموعة الـعمل ا
امــريــكـيــة ســتـطــلب من إيــران اتــخـاذ
تـدابـير ضـد تبـيـيض األموال من خالل
حتـديـد مهـلـة وفرض عـقـوبات جـديدة.
وقـال منـوشن خالل جلـسة للـمجـموعة
ان(اجملـــمــوعــة ردت عــلى رفض إيــران

ــتــعـمــد مــعـاجلــة اخلــلل في مــجـالي ا
تـبـييض األمـوال وتمـويل اإلرهاب عـبر
ـطـالـبـة بـتـشـديـد الـرقـابـة عـلى فـروع ا
الـيـة الـناشـطـة في إيران ـؤسـسـات ا ا
وإعـادة فـرض تـدابـيـر جـديـدة فـي حال

لم حترز إيران تقدما).

ـــســؤولــ اجلـــيش األمـــريــكي أبـــلغ ا
الـعراقـي بأنـهم سيـشرعون في إجالء
ــوظـفــ الـبــالغ عـددهم نــحـو نــصف ا
والـذيـن يـعـمـلـون لـدى الـشـركـتـ 800
ــسـؤول أن فـي قــاعــدة بــلــد.وأضــاف ا
عـملـية اإلجالء ستـستـغرق نحـو عشرة
أيـام.وقـال مـصـدران عـسـكـريـان آخـران
إن عـملـية اإلجالء ستـتم على مرحـلت
وسـتجرى بطائرات عـسكرية.وتعرضت
قــاعـدتـان أخـريـان تـســتـضـيـفـان قـوات
أمــريـكـيـة لـقــصف صـاروخي األسـبـوع
ـاضي في هـجـمـات لم تـعـلن أي جـهة ا

مسؤوليتها عنها. 
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ووقـع هـجـوم صــاروخي يــوم األربـعـاء
قــرب مـوقـع تـســتـخــدمه شــركـة الــنـفط
األمـريـكيـة إكسـون موبـيل في البـصرة.
ولـم تـعـلق إيـران عــلى حـوادث الـعـراق
لـكنهـا رفضت بشـدة اتهامـات واشنطن
بـأنـها كـانت وراء هجـمات عـلى ناقالت
نــــــفط فـي اخلـــــلــــــيج فـي األســـــابــــــيع
األخــيـرة.ويـأتي تـصـاعـد الـعـنف وسط
ـتــحـدة زيــادة الـتــوتـر بــ الـواليــات ا
وإيـــران.وكـــثـــفت واشـــنـــطـن ضـــغــوط
الــعــقــوبــات عــلى طــهــران مــنــذ الــعـام
اعــلن وزيـر ــاضي. مـن جـهــة اخــرى  ا
اخلـزانـة االمـريـكي سـتـيـفن مـنوشن أن
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ـنـشـأة. وقـال مـصـدر عـراقي (أبـلـغـنـا ا
األمــريــكــيــون بــأنــهم ســيــبــقــون عـددا
وظفـ للعمل مـحدودا وضروريـا من ا
فـي صــــــيـــــــانــــــة مــــــقـــــــاتالت إف-16
الـعراقية).وبـدأت لوكهيـد مارتن تسليم
أول دفـعـة من طـائرات إف- 16لـلـعراق
عـــام .2014وقـــالـت مــتـــحـــدثـــة بـــاسم
لـوكهيد مارتن في الشرق األوسط(نحن
ال نــقـوم بـإجالء مـوظـفــ من لـوكـهـيـد
مـارتن في قاعدة بلـد اجلوية في الوقت
ــتـــحـــدثــة هل الـــراهن). ولـم تــوضـح ا
جــــرى اإلعــــداد ألي عـــمــــلـــيــــات إجالء
أخــرى.وقـالت ثالثـة مـصــادر عـسـكـريـة
عـــراقـــيـــة في وقـت ســابـق إن الـــقــوات
ـوظـف األمـريـكـية تُـعـد إلجالء مـئات ا
الــــعــــامــــلــــ فـي لــــوكــــهــــيــــد مــــارتن
وســـالـــيـــبـــورت جـــلـــوبــال مـن قـــاعــدة
عــــســــكــــريــــة عــــراقــــيــــة يــــعــــمــــلــــون
ـصادر أن (نـحو 400 بـهـا.وأوضحت ا
غادرة متعاقد من الشركت يستعدون 
قــاعـدة بــلـد الـعــسـكــريـة الـتـي تـضـيف
قــوات أمـريـكــيـة ذلك بـســبب تـهـديـدات
ـصـادر أن أمــنـيـة مــحـتـمـلــة).وذكـرت ا
ـتــعـاقــدين وشـيك) ولـم تـذكـر (رحــيل ا
ـصادر أي تـفاصيل بـشأن التـهديدات ا
األمـنـيـة.وقـال مـسـؤول عـسـكـري مطـلع
عـلـى الـعـمـلـيـات الـيـومـيـة لـلـقـاعـدة إن
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ـثال بـالـقـضـاء قـالت نـائب مـدع عـام في رئـاسـة االدعـاء الـعـام بـبـغـداد أن الـعـراق 
ـتـهـمـ الـهـاربـ إال أن واالدعــاء الـعـام يـعـمل بـاسـتــمـرار عـلى قـضـيـة اسـتــرداد ا
االسـتـجــابـة من الـدول األخـرى غـيـر كـافـيـة الفـتـة إلى أن  542 قـضـيـة فـسـاد بـحق
مـتهم في اخلارج منذ .2003 وعدت الـقاضي هناء علي فياض (استرداد اجملرم
ـكافـحـة اجلرائـم واحلد من انـتـشارهـا تـقوم مـظـهر من مـظـاهر الـتـعـاون ب الـدول 
وجـبه دولة بـتسـليم شـخص يقـيم في إقلـيمـها إلى دولـة أخرى تـطلـبه حملاكـمته عن

ة ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر بحقه). جر
ـشـرع الـعـراقي وأضـافـت فيـاض أن (ا
ــوضـوع من خـالل قـانـون عــالج هـذا ا
أصـول احملـاكـمـات اجلـزائـيـة الـعراقي
رقم  23لـسنة  1971وتـعديالته والذي
ادة  352عـلى انـه يتـبع في نـص في ا
اإلنـابة الـقضـائيـة وتسـليم األشـخاص
ـتـهـمـ واحملكـوم عـلـيـهم إلى الدول ا
نـصـوص علـيـها األجـنـبيـة األحـكـام ا
فـي هـذا الــقــانـون مـع مـراعــاة أحــكـام
ـــعــاهـــدات واالتــفــاقـــيــات الـــدولــيــة ا
عـاملة وقـواعد الـقانون الـعام ومـبدأ ا
تهم ثل). وعن إجراءات تسلـيم ا بـا
بـ البلدان تابعت أن (الفصل الثاني
مـن الـبـاب الـسـابـع من الـقـانـون أشـار
الـى شــــــروط وضـــــــوابط وإجــــــراءات
واد وكـيفية إصدار قرار التسليم في ا
( (368-357مــنه وعـمال بــأحـكـام هـذه
ــادة فـأن الـنــظـر في طــلب الـتــسـلـيم ا
يـكون اسـتنـاداً للمـعاهـدة او االتفـاقية
ـعـقـودة بـ الـعـراق والـدولـة طـالـبـة ا
الــتـســلـيم وفي حــالـة عــدم وجـود تـلك
ـعاهـدة او االتفـاقيـة فيـكون اسـتنادا ا

ثل).  عاملة با بدأ ا
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وأشــارت إلى أن (تــنـفــيــذ أحـكــام هـذا
الــقـــانــون يــتــطــلب تـــقــد طــلــبــا من
اجلـهات الـقضـائيـة في الدول الـطالـبة
الى اجلــهــات الــقــضـائــيــة في الــدولـة
ــطـلــوب مـنــهـا الــتــسـلــيم بـالــطـريق ا
الــــدبــــلــــومــــاسي وبــــواســــطـــة وزارة
اخلـارجـيـة في كـلـتـا الـدولـتـ على ان
يـكون الطلب كتابة مرفقا به بيان واف
ـــطـــلــوب تـــســـلـــيــمه عن الـــشـــخص ا
ـثـبـتة جلـنـسـيته واوصـافه واالوراق ا
اذا كــان مـن رعــايــا الــدولــة الــطــالــبــة
وصــورة رسـمــيـة مـن امـر الــقـبض مع

أ االصـولـيـة فـبـعـد صـدور الـقرار/361
من مـحكـمة اجلنـايات اخملتـصة ترسل
األوراق من قـبلـها الى مـجلس الـقضاء
ــادة /362ج االعـــلى عــمال بـــأحــكــام ا

األصولية). 
كــمـا أكــدت أن (الــقـانــون فـرض نــقـاط
هـــامـــة الســتـــرداد اجملـــرمــ وهي ان
ـة قـد ارتــكـبت وان تــكـون هــنـاك جــر
مـرتـكبـهـا هـرب من الدولـة الـتي وقعت

ـة الـى دولـة اخــرى كـان فــيــهـا اجلــر
طلوب تسليمه متهما بارتكاب يـكون ا
ـــة وقــــعت داخل ارض الــــدولـــة جــــر
طــالـبـة الـتــسـلـيم او خــارجـهـا وكـانت
قـــوانــ الــدولـــة الــطــالـــبــة وقــوانــ
جــمــهــوريــة الــعــراق تــعــاقب عــلــيــهـا
بـــالــســجن او احلــبـس مــدة التــقل عن
ســنـتـ او ايـة عـقـوبـة اشـد او صـادر
عــلــيه حــكم من مــحـاكم الــدولــة طـالب

الـتـسلـيم بـاحلـبس مدة التـقل عن سـتة
اشـهر او ايـة عقـوبة اشـد). وتابعت أن
ـــادة  40مـن اتـــفــــاقـــيــــة الـــريـــاض (ا
لـــلـــتـــعـــاون الـــقــانـــونـي والــقـــضـــائي
ـصـادق عـلـيـهـا بـالـقـانـون رقم 110 وا
لـــســـنــة  1983نـــصت عـــلى ان تـــكــون
الـعقـوبة مـدتهـا سنـة او اشد او صادر
بــحــقه حــكم غــيــابي او حــضــوري من
مـحاكم الـطرف الـطالب بـعقـوبة سـالبة

ـادة ـة وا الــوصف الـقــانـوني لــلـجــر
الـقضائيـة مع صورة رسمية من اوراق
الـتـحـقـيق ومن قـرار احلـكم اذا كـان قد
ــدعي صــدر عــلـــيه). وحتــدثت نــائب ا
الــــــعــــــام عن دور ومــــــوقـف شــــــرطـــــة

. االنتربول من استرداد اجملرم
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مــــــؤكــــــدة أن (الــــــعـــــراق انــــــضـم الى
عــضــويــتــهــا عـام  1967ومــقــرهــا في
مـديـنة بـاريس الـفرنـسيـة ولـها مـكاتب
فـي عـــواصم الـــدول األعــــضـــاء كـــافـــة
وتـهـدف الى مزيـد من الـتعـاون الدولي
ـة ومالحـقة في سـبـيل مـكافـحـة اجلر
مـرتكبيها واحلد من انـتشارها) مبينة
أن (دور مــديــريــة الــشــرطــة الــعــربــيــة
ـرتـبـطـة بـوزارة الـداخـلـيـة الـدولـيـة وا
فــعــال في اجـراءات تــســلـيم اجملــرمـ
واســتـردادهم".لـكن الـقـاضـيـة أكـدت أن
"اكـثر الدول غـير متعـاونة في استرداد
اجملـــرمــ الـــهــاربـــ خــارج الـــعــراق
السـيما عندمـا يكون تواجدهم في دول
األردن وبـريطـانيـا وأميـركا" الفـتة إلى
أن "هــنـاك  542قــضـيـة فـســاد بـحـقـهم
ـواد (/340/341/331 وفــقــا الحـكــام ا
160والـــــقـــــرار  /315/316/318/307
لسنة  (1983ابتداءا من عام .(2003
وتــــابــــعت أن (اجلــــهـــات اخملــــتــــصـــة
ـــوافــقــة عــلى اســتــرداد اجملــرمــ بــا
والــهـاربـ خــارج الـعــراق هي رئـاسـة
االدعــاء الــعــام والـتي تــتــولى تــنــظـيم
ـتـهـمـ ومــتـابـعـة مــلـفـات اسـتــرداد ا
واحملــكـومـ الـهــاربـ خـارج الـعـراق
بــنــاء عــلى تـوصــيــات رئــيس مــجـلس
الــقــضــاء األعـــلى فــضال عن مــحــكــمــة
اجلـنايـات التي يـعيـنهـا رئيس مـجلس
ـادة الــقـضــاء األعـلـى عـمال بــأحـكــام ا

لـلـحريـة مدتـها سـنة او اشـد). ونوهت
فـياض بأنه (يـجوز التسـليم في جميع
ــرتـكــبـة اخملــالـفــة لـقــواعـد اجلــرائم ا
الــتـشـريــعـات اجلـنــائـيـة لــلـدول ولـكن
يـســتـثـنى مـنـهـا بـعض اجلـرائم وهـذا
االسـتثناء يعود الى اتفاقية او تشريع
وطـني او انـتـهاك لـلـعـرف الدولي ومن
ــة الــســيــاســيــة هــذه اجلــرائم اجلــر

ة العسكرية). واجلر

تعاقدين في قاعدة بلد العسكرية bŽU…∫ جتمع 

الـــرســـمــيـــة من قـــبل اجملـــلس).ويـــعــد
ــســتــفــيــديـن من تــلك األدويــة هم من ا
الــطــبــقـــات الــفــقــيــرة وغــيــر مــلــزمــ
بـالقـضايا اإلداريـة ب الـوزارة وصحة
احملـافظة. الى ذلك وعلى صعيد متصل
قـررت الـدائـرة حتـديـد الـدوام الـرسـمي
في عــيــاداتــهــا وحــسب مــا تــقــتــضــيه
مـصلحـة العمل. ولـفت اجلميلي الى ان
(حــــددت الــــدوام الــــرســــمي فـي مــــقـــر
ـــديــــريـــات والـــعــــيـــادات الـــطــــبـــيـــة ا
واالسـتشـارية من الـساعة  4.30عـصراً
إلـى الساعة  7.30مـساءاً وذلك الرتفاع
درجــات احلــرارة خالل فــصل الــصـيف
ــــواطـــنـــ إلى وصــــعـــوبـــة وصـــول ا
الـعـيـادة قـبل هـذا الـوقت نـظـراٍ حلرارة
اجلـــــو) وتــــابـع ان (الــــدائـــــرة أعــــطت
ـديرية أو الـعيادة الـصالحية لـتحديد ا
أوقــات الــدوام الـرســمي نــصف ســاعـة
ـوعـد وحـسب وقت قدوم قـبل أو بـعـد ا
ـــا يـــصب فـي خـــدمــة ـــراجـــعـــ و ا

صلحة العامة). ا

بـعض عالجـات الصرع) ,مـؤكدين (شح
واد منذ اكثر من عام دون معرفة تـلك ا
االسـباب احلـقيـقيـة التي حـالت قطـعها
ــــواطــــنــــ الــــفــــقــــراء الــــذين ال عـن ا
يــــســــتـــطــــيــــعــــون شـــراء االدويــــة من
الـصـيدلـيـات بسـبب التـكـلفـة الـعالـية),
ـصـابـون بـهـذه االمـراض واكــدوا ان (ا
يــعـيـشــون مـعـانــاة يـومـيــة  إذ تـشـهـد
ـثـنى وبعض الـعـيـادات الشـعـبيـة في ا
ــدن االخـرى نـقـصـا حـادا في أالدويـة ا
مـا دفعنا لالسـتغاثة بـاحلكومة لـتوفير
الــعالج في تـلك الـعـيــادات الـشـعـبـيـة).
بــدوره اكــد عـضــو جلــنـة الــصــحـة في
ثنى عـمار غريب أن مـجلس مـحافظـة ا
(هـذه العيادات مرتبطة مباشرة بوزارة
ـثـنى الــصـحـة ولــيس بـدائـرة صــحـة ا
ـخـاطــبـة الـوزارة حــيث قـام اجملــلس 
مـــرات عــدة حلل تــلـك األزمــة ولــكن من
دون جــدوى) مـتــهـمــا دائـرة الــعـيـادات
بـ(عـدم االهـتـمام بـتـجـهيـز هـذه األدوية
ــــثــــنى بــــرغـم من اخملــــاطــــبــــات فـي ا

والـقـلب ومـنـهـا الداؤنـيل والـكـلـوكوفج
) ,مـبـيـنـا والـديـجـوكسـ والـتيـنـورم
انـه ( إخضاع جميع األدوية للفحص
لـلتأكد من صالحيتها و إطالقها بعد
أن أثـبتت فعالـيتها وجنـحت باالختبار
من قــــبل مـــركــــز الـــوطـــني لــــلـــرقـــابـــة
والبحوث الدواية في وزارة الصحة). 
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وكـان مــواطـنـون قـد طـالـبـوا احلـكـومـة
بــضــرورة تــوفــيـر ادويــة لــلــمــصــابـ
ـزمنة الـتي جتهـزها دائرة بـاالمراض ا
الــعـيـادات الـطــبـيـة الــشـعـبـيــة جلـمـيع
احملـافظـات مؤكـدين نقص اكـثر من 20
مـادة دوائـيـة اسـاسـيـة مـنـذ عـام. وقـال
مــواطــنــون لـ (الـزمــان) ان (الــعــيـادات
الــشــعــبـيــة كــانت جتــهــز دوائــرهـا في
بــغــداد واحملــافـظــات بــنــحـو  44مــادة
ـزمنة اخملتـلفة  لكن دوائـية لالمراض ا
بـعــد ذلك شـهـد جـدول الـتـوزيع نـقـصـا
بــاكـثـر من  20مــادة اسـاسـيـة المـراض
الــقـلب والـسـكــري وضـغط الـدم وحـتى
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بـــاشــرت دائـــرة الــعــيـــادات الــطـــبــيــة
الــشـــعــبــيــة بــتــوزيع ادويــة االمــراض
ـزمـنـة لـشـهـري حـزيـران وتـموز عـلى ا
. وقال مدير عـياداتها لشهرين متتالي
عـام الدائرة حازم عبد الرزاق اجلميلي
فـي بــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس أن
(الـــدائــرة ومن خالل قــسـم الــصــيــدلــة
واخملــــــازن بــــــدأت بـــــتــــــوزيـع أدويـــــة
ــزمــنـة والــعــامــة  جلــمـيع األمــراض ا
عــيـاداتـهـا الــطـبـيـة واالســتـشـاريـة في
بــــغــــداد واحملـــافــــظــــات إضـــافــــة إلى
ركـزية ضمن حصة شهري الـصيدلية ا
حــزيــران وتــمــوز  ,(2019واضــاف ان
(عـملية الـتوزيع لشهـرين جاءت بسبب
سـفـر احلجـاج إلى مـكة لـتـأدية مـناسك
قـبل وهذا األجراء يأتي احلـج الشهر ا
لـــتـــجـــنـب حـــرمـــانـــهم من حـــصـــتـــهم
الـــدوائــيــة) الفــتـــا الى (تــوفـــر مــعــظم
ــزمــنــة األدويــة لـألمــراض الــعــامــة وا
كـأدويـة ارتـفـاع ضـغط الـدم والـسـكـري
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ـناطق التي من اجلـنجاويـد الذي سـخرهم نظـام البشـير البـائد في الـسودان لتـدمير ا
سـكـانهـا سـودانيـون من اصـول افريـقـيـة (غيـر عـربيـة) الـتي ثارت ضـد حـكم البـشـير
الطاغوتي.. طـالبة االنصاف والعدالة وعدم تكبيلها باغالل كان يفرضها عمدا وقسرا
ضـرائب وقـيـود او اتـاوات ال طـاقـة لـلـدارفـوريـ بـحـمـلـهـا وحتـمـلـهـا وفـرضـهـا الوالة
ـبعـوثـون من اخلـرطوم حلـكـمـهم على غـيـر رغـبتـهم اذ  جتـاهل ابـناء الـعـسكـريـون ا
ـطلق لتـولي امور االدارة والقـضاء والشـؤون العامـة في منطـقتهم الـزراعية دارفـور با
التي تعد سـلة خبز السـوداني والدارفوريون مـشهورون بقوة الـبأس والتحمل وشدة
الـتـمـسك بـاهـداب الدين احلـنـيف بـعـيـدا عن الـتعـصب او الـتـقـوقع. واالسم الـكامل لـ
(حـميـدتي) هـو (مـحـمد حـمـدان دقلـو) من قـبـيـلة الـزريـقات الـعـربـية ومـن موالـيـد عام
سكن قبيـلة الزريقـات منطـقة دارفور الغـربية.. وكان حـميدتي في العـشرينات 1973
مـن عمره يـعمل تاجـرا لالبل ب لـيبيـا وتشاد والـسودان ومـالي باالضافـة الى العمل
نـاطق الـتي تـسيـطـر علـيـهـا قبـيـلته.. في حـمـاية طـرق الـقـوافل من قطـاع الـطـرق في ا
والـغريب ان (حـميـدتي) الذي يشـغل االن منـصب نائب اجملـلس العسـكري بـالسودان
ـؤسسة ن ال يـنتـمون الى هذه ا ذكور  ويـحمل رتـبة فريق هـو الوحـيد في اجمللـس ا
لـكن قسـوته وتعـاملـه الالانسـاني وقمـعه لثـوار دارفـور اثنـاء حتركـهم في بدايـات هذا
القرن. جعـله مقربـا من البشيـر فمنـحه رتبة فريق عـلما بـانه لم يكن في يوم من االيام
عسكـريا او يتخـرج في اية مؤسـسة ذات صفة عـسكريـة ويبدو انه فـرض فرضا على
اجمللس العـسكري من اخلارج ليحقق اهدافا.. قريبة جدا من اهداف البشير اخمللوع
او لـلحفـاظ على حـياة االخـير ودوام سـياسـته السـيئـة التي حـكمت الـسودان الـشقيق
اكثر من  30سنة بـاحلديد والنار... لذلـك فهو الوحيـد الذي يطلق التـهديدات للثوار..
ـعاقبـة فاضاف هذا سـوءا على سوء لسـمعته التي هي التهديـدات الثأرية بـاالنتقام وا
ا فعله هـذا الشخص الدموي بابناء جيرانه من ية  في االساس ملـطخة باالثار اجلر
ثــوار دارفـور االبــريـاء الــذين كــانـوا يــطـالــبــون بـحــقـوقــهم االســاسـيــة ضـمن الــدولـة
السـودانيـة.. لكـنـهم قوبـلوا بـاحلديـد والنـار وبحـرق مـزروعاتـهم وحتى بـاالعتـداء على
نسائـهم.. وبعد.. فهذا احـد اقوى اعضاء اجمللس الـعسكري الذي
يـأمل الـبـعض  –ولـسـوء تـوقـعـاتـهم - عـلى ايـديـهم حـال عادال
ونـهـايـة سـعيـدة لـلـمـشاكل بـسـودانـنـا الشـقـيق.. ولـكن عـقـوبة
ـظـلـوم له سـتــكـون قـويـة ان اراد ان يـسـلك سـلـوك الــشـعب ا
سيده اخملـلوع البشير في التعامل مع مطاليب ثوار السودان

دني والعدالة االجتماعية.     شروعة في احلكم ا ا

ـناسـبة اضـية  14حـزيران  2019  رجـعـية في اجلـمعـة ا مـن الواضح أن خـطبـة ا
مــرور خـمـسـة أعـوام عــلى إصـدار فـتـوى اجلـهــاد الـكـفـائي في  13حـزيـران 2014
ـتـأزمة ـثـابـة احلجـر الـذي حـرك الـبركـة الـسـيـاسـية الـراكـدة وا هـذه اخلـطبـة كـانت 
نـاصب والدرجات ـشغـولة في احملـاصصـة والتـكالب عـلى ا ـصالح وا ـتنـاقضة ا وا
واقفهـا في عدم تمرير أربعة وزراء ما زالت مقاعدهم شـغولة بالتمسك  اخلاصة وا
شـاغـرة  في لـعبـة كـسـر العـظم بـ الـكـتل السـيـاسـية. ومن الـغـريب أن أغـلب الـكتل
ـرجـعـية الـشـيـعـيـة أصدرت بـيـانـات أكـدت فـيـهـا على أهـمـيـة االسـتـجـابـة لتـوجـهـات ا
األخـيرة  وأنـها تـرفض احملاصصـة  وتتـنازل عن حـصصهـا في الدرجـات اخلاصة
بـيـنــمـا هي مـا زالـت تـشـارك في مــفـاوضـاتــهـا مـنــذ أسـابـيع وتــسـربت مـنــهـا قـوائم

ترشيحات غير دقيقة.  
قـراطية . قـاييس الـسيـاسية في الـنظم الـد ـقراطيـة العـراق مقـلوبة بـا ا تـبدو د  ر
عـارضـة سبـيالً لتـوجـهه السـياسي من فبـعد إعـالن تيـار احلكـمة الـوطـني أنه اتخـذ ا
اآلن وحتى االنتـخابات القـادمة تكـون احلكمـة قد أحرزت قـصب السبق ألنـها أعلنت
عارضة بشكل خجول ذلك بكل وضوح وصراحة. في ح كان البعض يلمح لتوجه ا
أو مجرد شـعار سياسـي. كما أن حتالف الـنصر أصـدر عدة بيـانات متـناقضة خالل
ـية  ولم يـشرح ـعارضـة التـقو ـاضيـة أحدهـا جاء بـعبـارة سمـاها ا األيام الـثالثة ا

ماهيتها ومداها. 
عـارضة يـعني أنـها إن انـتقـال احلكـمة من كـتـلة أسـاسيـة في حتالف االصالح إلـى ا
غـادرت هذا الـتيار الـذي بقـي يقـوده سائرون والـنصـر مع كـتل أخرى شـيعـية وسـنية
صغـيـرة نوعـاً مـا. وبذلك يـفـقد االصالح  19 مـقـعداً  فـيـجعـله أقـلـية مـقـابل حتالف
البـناء الـذي ما زال مـتمـاسكاً رغـم معانـاته من مشـاكل داخلـية أهـمهـا انفـراد منـظمة
بدر بقراره وحتـركه ومواقفه ومفـاوضاته مع سائرون. فهل سـيلتحق النـصر باحلكمة

عارضة?   ومعارضون آخرون سواء جماعات أم أفراد فتتسع ا
هدي على كـتلة نيابية كبيـرة (الكتلة األكثر عددا حسب إن عدم استنـاد حكومة عبد ا
تسمية الدستور) جعل احلكومة في مهب رياح الكتل ومطالبها وشروطها وحصصها
ـهـدي تـمـرير وزراءه ـتـقاطـعـة. فـبـدون الـكـتلـة األكـبـر لن يـسـتـطيـع عبـد ا ومـواقـفـهـا ا
ـرجـعيـة وتـبادر إلى ـرشـح إال في حـالـة انصـيـاع الـكتل الـسـياسـيـة لتـوجـيـهات ا ا
رشـحـ لتـفـادي غضب الـنـاس الذين سـيرون االتفـاق وبـسرعـة ثم الـتصـويت عـلى ا
ـرجــعـيـة وأنــهـا تــقف إلى جـانب األحــزاب الـســيـاسـيــة بـأنــهـا تـخــالف تـوجــيـهــات ا

مصاحلها احلزبية على حساب مصالح الشعب والوطن.  
ــتـشــابـكــة الــتي حتـيط ــعـارضــة الــنـيــابـيــة قــد ولـدت من رحم األزمــات ا إذا كـانت ا
باحلـكومـة منـذ والدتهـا غيـر الدسـتوريـة من خالل القـفز عـلى الكـتلـة األكبـر فهل آن
ـان إلى وضـعـة الـدسـتـوري الـطـبـيعي األوان كي تـتـشكـل الكـتـلـة األكـبـر وتـعـيـد البـر
ـســؤولـة عن احلـكــومـة بـشـكـل واضح بـدل حـالـة وتــصـبح هي ا
هدي منذ تشكلها? وهل الضبابـية التي تعيشها حكومة عبد ا
سيتـغلب حتالف البناء على مـشكالته ويرص صفوفه ليشكل
الكتـلة األكبر? وبـدون األغلبـية السـياسية ال يـبدو للـمعارضة
النيـابية معنى ألنها تعارض من? احلكـومة? أم الكتلة النيابية

األكبر? أم كليهما?
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فـي العـراق.وقـال مـديـر حمـايـة الـقوات
ـركـزيـة لـلـقـوات اجلـويـة في الــقـيـادة ا
األمـريـكيـة الـكولـونـيل كيـفـ ووكر في
سـلسـلة تـغريـدات على مـوقع التواصل
تـويتـر امس أن (العـملـيات في الـقاعدة
الــواقـعـة شـمـالي بـغــداد تـسـيـر بـشـكل
طـبـيـعي ولـيس هـنـاك أي خـطط إلجالء
أفـراد منها) متعهدا بـ(اتخاذ إجراءات
ــواطــنـ أمــنــيــة إضـافــيــة حلــمـايــة ا
األمـريـكيـ في القـاعـدة في حال تـزايد

التهديدات). 
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وكــانت قـاعـدة بـلــد قـد تـعـرضت  خالل
ـــــاضـي الى إطـالق ثالث االســـــبـــــوع ا
قــذائف دون وقـوع إصـابــات ولم تـعـلن
أي جـهـة مسـؤوليـتهـا عن الهـجوم. من
جــهـته اكـد وزيـر اخلــارجـيـة األمـريـكي
مــايك بــومـبــيـو في بــيـان ان(الــواليـات
ـتـحـدة ال جتـلي أفرادا من قـاعـدة بـلد ا
اجلـويـة).وذكـر مـتـحـدث بـاسم اجلـيش
الـعــراقي أن الـعـراق يـضـطـلع بـتـوفـيـر
درب األمـن جلنوده وللمسـتشارين وا
. وقال مـصـدر أمـني عراقي األمـريـكـيـ
إن شــركــة إكـســون مـوبــيل األمــريـكــيـة
لـلـنـفط  أجلت  21مـوظـفا أجـنـبيـا على
األقل من موقع قرب مدينة البصرة يوم
اضي بـعدما أصاب صاروخ األربـعاء ا
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نـــفى مــتـــحــدثــان عـــســكـــريــان عــراقي
وأمـريـكي صـحـة ما تـردد عن اسـتـعداد
الــقــوات األمــريــكــيـة إلجـالء مـئــات من
مـــوظـــفي شـــركـــتي لـــوكـــهـــيــد مـــارتن
وســالـيـبـورت جــلـوبـال من قــاعـدة بـلـد
الــــعـــســـكــــريـــة الــــتي يـــعــــمل فــــيـــهـــا
مـــتــعـــاقــدون.وكـــانت أربـــعــة مـــصــادر
اضية إن عـسكرية قـد اعلنت اجلمـعة ا
مــتـعـاقـدين مـن الـشـركـتــ يـسـتـعـدون
ــغـادرة قـاعــدة بـلــد بـسـبب تــهـديـدات
أمـنـيـة مـحـتـمـلـة دون تـوضـيح طـبـيـعة
ــــصـــادر الــــتــــهـــديــــدات.وقــــال أحـــد ا
الــعـسـكـريـة ومــصـدر أمـني خـامس في
وقـت الحق إن عملـية اإلجالء قـد ألغيت
فـي وقت مـــــبـــــكـــــر من يـــــوم اول امس
الـسبت بـعد أن طـمأن أفـراد عسـكريون
أمـريـكـيون وعـراقـيـون الشـركـات بـشأن
تــــعــــزيــــز إجــــراءات الـــسـالمــــة حـــول
الـقاعدة.وقال متحـدثان باسم اجليش
ـثل الــعـراقي واألمـريــكي إنه ال وجـود 
صادر هـذه اخلطط التي كشـفت عنها ا
فـي وقت تتصـاعد فـيه حدة التـوتر ب
تـحدة وإيران. نـفى مسؤول الـواليات ا
عـسكري أمريكي صحة تـقارير صحفية
أفـادت بـأن الـبـنـتـاغـون يـسـتعـد إلجالء
تعاقدين مـن قاعدة بلد اجلوية مـئات ا
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ـركــزي الـعـراقـي بـتـأســيس شـركــة الـتــأمـ الـتــكـافــلي اخلـاصـة شــرع الـبــنك ا
ـصـارف االسالمـيـة بـالـتـعـاون مع ديـوان الـتـأمـ وبـرأس مـال قدره 15مـلـيـار بـا
صـارف االسالميـة. وذكر بـيان لـلبـنك امس انه (أصدر ـشاركـة جمـيع ا ديـنار 
ـالـيـة ــعـايـيـر مــجـلس اخلـدمــات ا ضــوابط الـتـكــافل اخلـاصـة بــالـشـركـة طــبـقـا 
الية اإلسالمية). عادا راجعة للمؤسسات ا اإلسالمية  IFSB وهـيئة احملاسبة وا
أن (شــركـة الــتــأمـ الــتــكــافـلي تــمــثل الــهـدف االســتــراتـيــجي الــثــاني لـلــخــطـة
صـرفيـة االســالمـية االسـتراتـيجـيـة الشـامـلة لـهـذا البـنك في تـطويـر الـصنـاعـة ا
وتــعــامالتــهـا لــلـمـــدة بـ  2020 – 2016 وشــدد الــبـنك عــلى ان (هــذه اخلــطـوة
ــال االسالمـيـة من خالل اصـدار سـتـمـهــد النـتـقـاله اخــيـرة نـحـو اسـواق رأس ا
قـانون صـكوك االسـتثـمـار استـكمـاال حللـقـات االقتـصاد االسالمي في الـعراق).
وأشـار الى ان (الشركة خاضعـة لقانون تنظـيم أعمال التأم رقم  10لعام 2005
ـصــارف االسالمـيـة رقم  43 لــسـنـة   2015 واعــلـنت وزارة الـعـدل عن وقــانـون ا
افـتـتـاح العـمل فـي مديـريـة الـتـسـجـيل  الـعـقـاري الـكرخ االولـى وذلك بـهدف رفع
ـؤسـسي وتـقـلـيص اجلـهـد والـوقت لـلـوصول الـى تـقد افـضل مـسـتـوى االداء ا

اخلدمات . 
وقـالت مديرة عـام دائرة الـتسجـيل العـقاري فضـيلـة عبد اجلـبار مـوزان في بيان
امس ان (هـذا االفتتاح يأتـي ضمن توجيهـات وزير العدل بـنك ريكـاني لتحقيق
واطن اهـداف الـوزارة لتـقـد خـدمـات عدلـيـة ذات جـودة عـاليـة تـرضي طـمـوح ا
عـوقـات خـدمة لـلـصالح الـعـام). واضافت ان الجنـاز معـامالتـهم وتـذليل جـمـيع ا
(افـتتـاح العـمل جـاء بعـد اكـمال اسـتنـاف اعـمال جلـنة عـمـليـات اجلـرد والتـدقيق
واطـن من جـميع الـنواحي الـقانـونيـة واحلسـابية الـكامل لالضـابيـر اخلاصة بـا
ا والـتدقـيـقـيـة والـبحـثـيـة والـوقوف عـلى اهم احـتـيـاجـاتـها لـتـبـسـيط االجـراءات 

يساهم في تسهيل عمل الدوائر التابعة للوزارة).
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