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{ واشنـطن -  (أ ف ب) - حذرت
ستـهلك من تحـدة ا الواليـات ا
شـراء الـسـيجـار ومـشـروب الروم
اللـذين تـنتـجـهـما كـوبـا بزعم أن
ـــنـــتــجـــ الــشـــهـــيــرين هــذين ا
والـفاخـرين يـساهـمان في تـمويل
"دكتـاتـورية" كـاسـترو الـشـيوعـية

في البالد.
وقــــــال مــــــايــــــكـل كــــــوزاك أبـــــرز
تحدة في دبلوماسـيي الواليات ا
أميركـا الالتينيـة في تغريدة على
مـوقع تــويـتـر "يــعـتــمـد اقــتـصـاد
ــلــكــيــة كــاســتـــرو عــلى ســرقــة ا
اخلــاصــة وقــمع الــشــعـب. الـروم
الـــكــوبـي والـــســـيــجـــار الـــلـــذين
يــصــنــعــهــمـــا الــنــظــام هــمــا من
الكماليات التي ال تستحق الكلفة

ترتبة عليهما". البشرية ا
وأرفق مـســاعـد وزيـر اخلــارجـيـة
لشؤون اميركا الالتينية تغريدته
التي نـشرت باللـغت اإلجنـليزية
واإلسـبــانـيــة بــصـورة لــسـيــجـار
مشـتـعل مـع عـبارة "هـل يـستـحق

الثمن?"
كــمــا نـشــر كــوزاك صــورة أخـرى
لــكـــأس يــحــوي مـــشــروب الــروم
حلض الــنــاس عــلى "االســتــهالك
ــســؤولـيــة" وقـال فـي تـغــريـدة
ثـــانــيـــة مــرفــقـــة بــاالنـــكــلـــيــزيــة
واالسبـانية ايـضا "لقـد هرم نظام

كاسترو كثيرا".
وأضــــاف "الـــروم الــــكـــوبـي كـــان

ـذاق قــبل ان يــسـرقه اسـطــوري ا
النظام لـتمويل استبداده. اآلن كل
زجـاجـة تـبـاع تـبـقي عـلى الـنـظـام

مدة أطول في السلطة".
وتــــابـع "هل مــــا زلـت تــــســـــتــــمع
ــــوهــــيــــتــــو الــــذي ـــــشــــروب ا

تتناوله?".
ــتــحـدة عــلى وتــبــقي الــواليــات ا
مـقـاطعـتهـا لـكوبـا منـذ عام 1962
ــكـن جــلب مـــشــروب بــحـــيث ال 
الـــروم وال الــســيـــجــار بــطـــريــقــة

شرعية الى البالد.
dðuðË œËdÐ

ومــنــذ وصــول الـــرئــيس دونــالــد
تــرامب الـى الــبــيت األبــيض عــاد
الـبرود والـتـوتـر الى الـعـالقـة ب
واشـنطن وهـافـانا بـعد ان شـهدت
بعض الـدفء خالل والية الـرئيس

األميركي السابق باراك أوباما.
من جــانب اخــر حــذرت الــواليــات
ــتــحـدة بــأن االنــتـخــابــات الـتي ا
أعـــلـــنت ســـلـــطـــات فـــنـــزويال عن
اجرائها هذا العام ستكون مزورة
الى حــد بـعــيـد مـتــهـمــة الـرئـيس
الـــيـــســـاري نـــيـــكـــوالس مـــادورو

بالسعي للتالعب بنتائجها.
وكانت الـسـلـطات الـفـنـزويلـيـة قد
دعت الى انـتـخـابات في  6كـانون
ــقــبل ألعــضـاء األول/ديــســمــبـر ا
ؤسسة اجلمعية الـوطنية وهي ا
الـرسـمـيـة الـوحـيـدة التـي تـهيـمن

عارضة. عليها ا

وعــيــنت احملــكـمــة الــعــلــيـا الــتي
يــســيـطــر عــلــيـهــا نــظــام مـادرور
ــشــرفــة عــلى مــديــري الــهــيــئــة ا
االنـــتــخــابــات حــيث قــامت هــذه
الـــهــيـــئـــة بــزيـــادة عـــدد مــقـــاعــد
اجلـمـعـيـة مبـررة ذلك بـزيـادة عدد
الــســكــان في بــلــد شــهــد هــجـرة
ـاليــــ من ابـــــنــــائـه فــــرارا من ا

تدهور. االقتصاد ا
ــــمـــثل وقـــال إلـــيــــوت أبـــرامـــز ا
تحدة لشؤون اخلاص للواليات ا
فـنـزويال "هـذا بـرهان آخـر أنه مع
وجـود مـادورو في الــسـلـطـة وفي
مـــــــــوقع يـــــــــخــــــــولـه الــــــــتـالعب
باالنـتخابات ونـتائجـها لن يكون
هناك أبدا انتخابات حرة ونزيهة
في فنزويال".وأضاف لـلصحافي
أن "الــظـروف إلجــراء انــتـخــابـات
حـــرة ونــزيــهــة هي الــيــوم أســوأ
ـا كـان عـلـيه الوضع في بـكـثـير 
أيار  2018 عندمـا أجرى مادورو
انــــتــــخــــابـــات رئــــاســــيـــة قــــالت
ـقـراطـيـات في جـمـيع أنـحاء الد

العالم بأنها كانت مزورة".
ومــــنــــذ كـــانــــون الــــثـــاني 2019
ــتــحــدة اعـــتــرفت الــواليـــــــــات ا
ونــحـو  60 دولــة أخـرى بــرئـيس
اجلمـعيـة الوطنـية خـوان غوايدو
كرئيس انتقـالي لفنزويال رافضة

نتائج االنتخابات.
 UÐuIŽ ÷d

ــتــحـدة كــمــا فــرضت الــواليــات ا

لــــكـــــنــــــه أعــــرب عـن تــــشـــــاؤمه
حيالها.

وقـال إن الـنظـام "كان عـلى طـاولة
ــفــاوضــات عــدة مـرات لــكــنه لم ا
يـكن جديـا أو مـستـعدا لـلتـفاوض
ـشـكـلـة احلـقـيـقة اال وهي حول ا

قراطية". االنتقال الى الد

وقـادت الـنـروج جــهـودا لـلـتـوسط
بــــهـــدف ايــــجــــاد حل لالزمــــة في
فـنـزويال لـكن مـسـعـاهـا وصل الى
طـــريق مـــســدود قـــبل عــام اال أن
وفــــدا نـــرويـــجـــيـــا زار كـــراكـــاس

مؤخرا.
بادرة النروجية وأشاد أبرامز با
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{ بـكـ - (أ ف ب) - سـجّـلت الـص
امس  101إصــابـة جــديـدة بــفـايـروس
ـســتــجــدّ في أعــلى مــعـدل كــورونــا ا
إصــابــات فـي يــوم واحــد مــنــذ ثالثــة
أشـــهـــر مـع إغالق صـــاالت األلـــعـــاب
ــتـاحف في الـريــاضـيـة واحلــانـات وا

بؤر اإلصابة الرئيسية.
و 98من احلـاالت اجلـديـدة نـاجـمة عن
عدوى مـحـلـيـة غالـبـيـتـها في مـنـطـقة
شــيــنـجــيــانغ في شــمــال غــرب الـبالد
حيث  اكتشاف بؤرة عدوى متزايدة
في وقت سـابق من الشـهر اجلـاري ما
دفع بــالــسـلــطــات الجـراء فــحــوصـات

واسعة وفرض قيود جديدة.
وكــانت الـــصــ حــيـث ظــهــرت أولى
اضي حـاالت اإلصـابة نـهـاية الـعـام ا
سـيطـرت في شـكل كبـيـر على الـعدوى
احملــلـيــة عـبــر فـرض عــمـلــيـات إغالق
مـوجـهـة وقـيــود عـلى الـسـفـر وإجـراء

فحوصات واسعة.
لكنّ ظـهور سـلسـلة من بـؤر اإلصابات
في مـنــاطق مـتـفــرقـة أبـرزت صــعـوبـة

السيطرة على تفشي الفايروس.
وآخــر مـرة ســجّل الـعــمالق اآلسـيـوي

جـولـة تفـقـدية لـلـمديـنـة هذا األسـبوع
الـسلـطـات احمللـية عـلى زيـادة الرقـابة
ستوردة وكذلك على أي على السلع ا

شخص يغادر داليان.
ونـــقـــلت عن ســـون قـــولـه إنّ "مـــهـــمــة
الـوقـايـة والـسيـطـرة ال تـزال شـاقة وال

إلى مــسـتـويــات اخلـطــر. واحلـصــيـلـة
اإلجــمـــالـــيــة لـالصــابـــات في الـــصــ

ال يزالون في 482حالة منهم  84060
ــســـتــشــفــيــات حــسب اإلحــصــاءات ا
الـرسـمـيـة الـتي تـشـيـر إلـى وفاة 4634

شخص بالفايروس القاتل.

رض في يـجب جتـنبـهـا".بـعد تـفـشي ا
بـــكــ في حـــزيــران/يــونـــيــو والــذي
أصاب أكثر من  300شخص تسـتخدم
اثالً سـلـطات دالـيـان نهـجـا موجـهـا 
لـتـطـبـيق تـدابـيـر مـكـافـحـة الـوبـاء في
ديـنـة اسـتـنادا منـاطق مـخـتـلـفة مـن ا

إصــــــابــــــات عــــــالــــــيــــــة كــــــان في 13
نـيـسـان/ابـريـل حـ  تـأكـيـد إصـابة

أشخاص معظمهم أشخاص 108
قادم من اخلارج.

وصـبت السـلطـات تركـيزها عـلى بؤرة
ـاضي في مــصـنع ظـهــرت األسـبــوع ا
محلي لتـجهيز ثمـار البحر في داليان
دينة الساحلية في مقاطعة لياونينغ ا

بشمال شرق البالد.
و تــأكــيــد إصــابــة  52شــخــصــا في
ـهــمـة االسـبـوع ـديــنـة الـسـاحــلـيـة ا ا
صنع. اضي بينهم  30موظفا في ا ا
في مــواجـــهــة هـــذا اخلـــطــر أعـــلــنت
سـلـطـات دالـيـان االحـد عن فـحـوصـات
مـــكــثــفــة لــلــســـكــان وصــلت إلى ثالث

مالي عينة اختبار.
ـديـنة وقـال مـديـر جلـنـة الـصـحـة في ا
زهاو ليالن االربعاء إنّ األماكن العامة
كـتبات وصاالت ا في ذلك ا غلـقة  ا
تاحف األلعـاب الريـاضيـة واحلانـا وا
ــطــاعم واألنــديــة الــصــحــيــة ســيم وا
إغالقها. ذكـرت وكالة شيـنخوا لألنباء
الــــثـالثـــاء أن نــــائـب رئـــيـس الـــوزراء
الـصـيـني سـون تشـونالن حضّ خالل
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WOÞ«d u1bK  b¹R  wF Uł –U²Ý√ W U ≈ bFÐ m½u  m½u¼ w  VCſ
اتّـسمت بـ 79يـوماً مـن التـظـاهرات
في هـونـغ كـونغ عـام  2014وأثـارت
.  وذكــر في مــنــشــور غــضب بـــكــ
األربــــعــــاء عــــلى فــــيــــســــبــــوك إنه
سـيــسـتـأنـف قـرار اجلـامــعـة ووجه
نداء شـخصيـا إلى رئيـسة السـلطة
التـنفيـذية في هـونغ كونغ كاري الم
. وكـتب تـاي والـتي عـيــنـتـهـا بــكـ
"أعـلم أن هـذه عـمـلـيـة عـقيـمـة لـكن
ـكــنــهـا الــتــنـصل من كــاري الم ال 
مـسؤولـيتـها في تـقويض احلـريات
ية في هونـغ كونغ"  متهما األكاد

بك بالتأثير على قرار جامعة.
وتــاي هــو نــاشط بــارز في احلـراك
ـــوقـــراطي ومـــنـــاصــر دؤوب الـــد
ــنـــاهــضـــة الــعـــنف. وكــثـــيــرا مــا
يـتـعرض النـتقـادات عـنيـفـة من قبل

السلطات الصينية.
ثل وأصدر مكتب االتـصال الذي 
احلكومـة الصيـنية فى منـطقة شبه
ذاتـية احلـكم بـيانـا مـساء الـثالثاء
رحب فـيه بـفـصل تـاي واصـفـا إياه

بأنه شخص "شرير".

ســلـــســلـــة من الـــعــقـــوبـــات عــلى
فــنــزويال وحــاولت مــنع مــادورو
مـن تـصــديــر الـنــفط الــذي يــشـكل
مصدر العملة الصعبة لهذا البلد.
لكن مادورو ظل في الـسلطة بدعم
من اجلـيش الــفـنـزويــلي والـصـ

وروسيا.

واتـهـمه مـكـتب االتـصـال نـفـسه في
مـنــتـصف يــولـيــو بـالــسـعي إلثـارة

"ثورة".
وأثـار إعالن إقــالـته الـذعـر في هـذه
ـديـنـة الـتي شـهـدت سـبـعـة أشـهر ا
سبوقة منذ من اإلحتجاجات غير ا
سيطـرة بك عليـها والتي فرضت
بـكـ عـلـيــهـا مـؤخـرا قـانـون األمن
ثـير للـجدل. وذكـر أستاذ القـومي ا
العلوم السيـاسية في جامعة هونغ
كـونغ عـلى فـيـسـبـوك "أصـبح بـيني
تــــاي شـــــهـــــيــــدًا لـــــلـــــعــــصـــــيــــان
ــدني".واضــاف "ضــحت جــامــعــة ا
هـونغ كـونغ بـسـمـعـتـهـا ولن تـكـون
قـادرة عـلى رفع رأسهـا في مـجـتمع
ــيـة" مـشــيـرا إلى اجلـامــعـات الــعـا

"وصمة عار" في تاريخ اجلامعة.
وأشــارت صـــوفي ريــتـــشــاردســون
مــديـرة هــيـومـن رايـتس ووتش في
الص إلى أن اجلامعات في جميع
أنحاء العالم حتتاج اآلن إلى إعادة
الـنـظـر بـعالقـتهـا مع جـامـعـة هونغ
كــونـغ.وتــوجـــهت إلى اجلـــامــعــات

قـائــلـة "حـان الــوقت لـلــتـحـدث
أمام هذه الفضيحة".

وكـــتب جــــوشـــوا وونغ وهـــو
ـظالت" قـائــد آخـر في "ثـورة ا
في تــــغـــريــــدة عــــلى تـــويــــتـــر
"أصــبــحت بــكــ تــهــاجم اآلن
ـيــة في هـونغ احلــريـة األكــاد

كونغ".
ولـم تـصـدر اجلــامـعــة بـعـد أي
بـيــان تـوضح فـيه إقـالـة بـيـني
تــاي كــمــا لـم تــرد عــلى طــلب
وكالة فرانس برس للتوضيح.
وتـاي هـو من مـؤسـسي حـركـة
ــديــنـة" في "احـتــلــوا وســإط ا
عـــام 2013.  حُــــكم عــــلــــيه في
نـــســـيــان 2019 بـــاحلـــبس 16
شــــهـــرًا لــــدوره فـي تـــنــــظــــيم
احتـجاجات جـماهيـرية مؤيدة
ـوقـراطـيـة بـعـد مـحـاكـمة لـلـد
اسـتخـدم فيـها الـقضـاء نظـاما
قـانـونيـا نـادرا مـا يتم الـلـجوء
إلـــــيه ويــــعـــــود إلى حـــــقــــبــــة

االستعمار.

االنبار
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{ اسطنبـول - (أ ف ب) - اعتمدت
تـركــيـا امس قـانــونـا يــوسع رقـابـة
الـسـلـطـات عـلى شـبـكـات الـتواصل
االجـتمـاعي الى حـد كبـير في نص
مـثــيـر لــلـجــدل تـنــتـقــده مـنــظـمـات

مدافعة عن حرية التعبير.
ان عـلى هذا الـقانون وصوت الـبر
في وقت مـبــكـر األربــعـاء بــعـد أقل
من شهـر من دعوة الـرئيس الـتركي
رجب طــيب اردوغــان إلى "تـنــظـيم"
الـشـبـكـات االجـتـمـاعيـة الـتـي تـعد
كن فيها لالتراك من آخر مساحة 
الـتـعبـير بـحـرية. ويـفـرض القـانون
عـــلـى أبـــرز شــــبـــكـــات الــــتـــواصل
االجـتمـاعي مثل تـويتـر وفيـسبوك
الي يوميا أن التي يستخـدمها ا
ـــثـل في تــــركــــيـــا يـــكــــون لــــهــــا 
واالنصـياع الوامر احملـاكم التـركية
الـتي تطـلب سـحب مضـمون مـع

حتت طائلة الـتعرض لغـرامة مالية
كــبـرى. كـمــا يـتــعـ عــلى عـمــالـقـة
الــشــبــكــة أيـضًــا تــخــزين بــيــانـات
مـستـخدمـيهم في الـبالد في تركـيا.
في حـــالـــة عـــدم االمـــتـــثـــال لـــهـــذه
االلتزامات سيتم تخفيض حاد في
عــرض الــنــطــاق الــتــرددي وفــرض
غرامـات. وأثار اإلعالن عن مـشروع
الـــقـــانــون هـــذا قـــلـق الــعـــديـــد من
مــســتــخــدمي اإلنــتــرنـت وأطــلــقـوا
ـاضـيـة التي حـمـلـة في األسـابـيع ا
 الـتعـبـير عـنـها بـوسم "ارفع يدك

عن شبكتي االجتماعية".
وبــحــسب حــزب الــرئـيـس الـتــركي
"حـزب الـعـدالة والـتـنـميـة" فـإن هذا
الـقـانون يـهـدف الى وقف اإلهـانات
عــلى االنــتــرنت. و عــرض الـنص
بــعـــد اســتـــهـــداف ابــنـــة أردوغــان

وصهره باإلهانات على تويتر.

ـكتب { اثـينـا - (أ ف ب) - أعـلن ا
األوروبي لدعم الـلجـوء امس إعادة
تـــوطــ نـــحــو  100طـــالب جلـــوء
بــيـــنـــهم قـــاصــرون مـن الــيـــونــان

انيا وفنلندا. وقبرص إلى ا
ـــكــتـب أنّ عــمـــلــيـــة إعــادة وذكــر ا
شخصا التوطـ األولى شملت  83

من أسر لديـها أطفـال مرضى بشدة
ـــانــيـــا في 24 من الـــيـــونـــان إلى أ

تموز/يوليو.
وهي جزء من خـطة جـارية لالحتاد
األوروبـي إلعـــــادة تـــــوطـــــ 1600

قاصر في عدة دول أوروبية.
وفي خـطـوة منـفـصـلة لـيـست جزءا

مـن مـــبــادرة االحتـــاد االوروبي 
نقل  16صـومـالـيـاً وكـونـغـولـيـاً من
أســر ذات عــائل واحــد من قــبــرص

إلى فنلندا في  27تموز.
وخـــضع كـــافـــة طـــالـــبي الـــلـــجــوء
الخــتـــبــار فـــيــروس كـــورونـــا قــبل
مـغـادرة قـبرص والـيـونـان عـلى ما
ـفــوضـيـة ـكـتـب. وتـدعم ا أوضـح ا
ــفـوضــيـة الــسـامــيـة األوروبــيـة وا
ــتـحــدة لــشــؤون الالجــئـ لأل ا

ومنظمة الهجرة الدولية البرنامج.
وتـستـضـيف اليـونان نـحـو خمـسة
آالف مــــهــــاجـــر قــــاصــــر يـــعــــيش
معظمهم في ظروف غير صحية في
مخيمات لالجئ أو في منازل غير

مناسبة لهم.
واكــــتــــظت اجلــــزر الــــيـــونــــانــــيـــة
خصـوصا الـقريبـة من تركـيا بآالف
من طـالـبـي الـلـجــوء وأدى انـتـشـار
ــكــتــظــة إلى إشــعــال اخملــيـــمــات ا

. التوتر مع السكان احمللي

وفــرضـت الــســلــطــات الــيــونــانــيـة
اإلغالق على مخيمات الالجئ في
ــكــافــحــة تــفــشي فــيــروس اجلــزر 
ـستـجـدّ منـذ آذار/مارس كـورونا ا
ـــا أثــار انـــتــقــادات اجلـــمــاعــات

احلقوقية.
وعــلق عــشـــرات اآلالف من طــالــبي
اللـجوء في الـيونـان منـذ عام 2016
حـيــنـمـا أغــلـقت الـعــديـد من الـدول
األوروبــيـــة حــدودهـــا اســـتــجـــابــة
هاجـرين والالجئ الرتفاع عـدد ا

في شـكـل رئـيـسي من سـوريـا الـتي
مزقتها احلرب.

ووافـقت حـوالي  12دولـة أوروبـيـة
على استثناء القاصرين.

و بـــالــفــعل نـــقل عــدد قـــلــيل إلى
ـانـيا الـبـرتـغـال ولـوكسـمـبـورغ وأ
فــيـمــا وافـقت بــلـجــيـكــا وبـلــغـاريـا
وكـــرواتـــيـــا وفــرنـــســـا وأيـــرلـــنــدا
وليتوانيا وصـربيا وسويسرا على
الترحيب ببعض القاصرين أيضًا.

كـــونـغ حــــالــــة من الــــغــــضب في
سـتعمـرة البـريطانـية السـابقة  ا
حـيث اتُـهمت الـسـلطـات بـالتـخلي
ــيـــة حتت عن احلـــريـــات األكـــاد

. ضغط من بك

أعلن استاذ احلقوق بيني تاي (56
عــام) أنه  فــصـلـه من قــبل جلــنـة
تـأديـبــيـة من جــامـعـة هــونغ كـونغ
اضي لدوره في بعد سجنه العام ا
ـظالت" الـتي الـتي تـنـظـيم "ثـورة ا

{ هـــــونغ كـــــونغ - (أ ف ب) -
أثـار اإلعالن عن إقالـة األسـتاذ
اجلـــامــعي بـــيــنـي تــاي وهــو
ـعسـكر شـخصـية قـيـادية في ا
ـوقراطية في هونغ ؤيد للد ا قـررة عام 2022 ـبكـرة في حال حـصـولهـا أو االعتـياديـة ا ـقبـلـة سواء ا اإلنـتخـابات ا

لتاسيس اجلمعية  2005والتي تعد السابعة بعد ستة انتخابات اثنان منها عام ?
انية لألعوام  2010و 2014و  2018فضال الوطـنية  واالستفتاء على الـدستور والبر
لحقة بها في احملافظات  ستكونُ محكومة بتاثير احتجاجات تشرين عن االنتخابات ا
بـكرة سـتـكون اكـثـر أهمـيـة بالـطبع ومارافـقـها من تـوتـر واحداث حـتى يـومنـا هـذا   ا
لكون اجـرائها خـارج السيـاق التقلـيدي للـمواعيـد السيـاسية من عام  2003 بـحد ذاته
ة التـشكيلـة السياسـية التي انتـجتها عام    2018 السـيما مع اعترافـا بنجاحهـا وهز
إعـادة تاكـيد رئـيس الوزراء مـصطـفى الكاظـمي بعـد أزمته األخـيرة بـسببِ مـا شهـدتها
تحرير يوم السادس والعشرين من شهر تموز على ضرورة إجراء االنتخابات ساحة الـ
 والـطلـب من  مجـلس النـواب اإلسـراع بتـقد قـانـونهـا  وكان رئـيس اجملـلس  محـمد
نـاقـشـة القـانـون والـتـعديالت احلـلـبـوسي قـد اسـتبق  ذلك بـعـقـد اجـتمـاعـات  خـاصـة 
اجلــوهــريـة اجلــديــدة ومــا أقـره الــنــواب ســابـقــا من تــعــديل عــلى بــنـوده حتـت ضـغط
ـرة وجـهــود رئـيـسه الـســيـد مـحـمــد احلـلـبـوسي الـتـظـاهــرات  مـجـلس الـنــواب هـذه ا
وعد ـتحمـسة سيكـون ضامناً لـسير الـعمليـة االنتخابـية بتفـعيل القـوان والتمـسك با ا
تـصلة بـذلك. اختـراق هذه االنـتخابـات مهـما كان وقت ـبكـر ومتابـعة اآللـيات الفـنيـة ا ا
ـواجـهات بـ الـطبـقـة الـسيـاسـية اجـرائـهـا سيـتـمثـل  بكـسـر القـيـود احلـزبيـة وظالل ا
واجلماهـير الغاضبة احملتجة عـلى الفشل احلكومي  ولكونهـا اخليار الوحيد والوحيد
ـرة اذا ما اقتنع الرأي تمامـا للتغيـير ستؤدي حتـماً الى  مشاركة وطـنية واسعة هذه ا
العام بـقانونها اجلديد  يـسبق اإلعدادَ لها انشاءُ كـتلٍ عابرة للطائـفية شكليا في األقل
رجح شـيـعـياً أن تـتـشـكل قـوائم انتـخـابـية تـخـلـو من وجـوه كثـيـرة احـتلّت  لذلك مـن ا
شـهد السـياسي منـذ مابعد  ? 2003انسـحاب هذه الـوجوه يأتي من خـالل عامل  ا
ساءلة ووضعـاً مالياً ونفوذا وإن يبدو األول أنها تـعبت وضمنت كما ترى إفالتـها من ا
ضـيقـاً لكنـه يحمـيها مـن اخملاطر احملـتملـة  والثـاني أن بعض الـدول الداعمـة وحتديدا
ايران أدركت مـافَعَل سوءُ االداء احلـكومي الصدقـائها من تـشويه  لصـورة العالقة ب
ايـران واالوساط الـشيعـية الـشعبـية التـي عملت عـليـها مراكـز وجهود تـثقـيف وساهمت
قـاطعة اإلقتـصادية واإلمتـناع عن التعامل مع فيهـا أحداث كثيـرة  السيما من خالل ا
ـكن تـرمـيـمه حـتى لـو وقّــعت احلـكـومـة اتـفـاقـات لـلـتـبـادل ـنـتج اإليـرانـي  وهـو مـاال ا
التجـاري بارقام فلـكية تـنحصر بـاالستيـراد األحادي كما هـو معروف   فـايران الدولة
احملـترفـة تدرك أكثـر من العـراقيـ القريـب مـنهـا  أنّ السالح لم يـجد نفـعا في تـهدئة
ـثـمر هـو الـتوجـه للـجـمهـور الـعراقي بـرسـائل الـتطـمـ والدعم النـفـوس  وأن الـعمل ا
النـفـسي وإعـادة الـثقـة مع شـعب مـجـاور لـيس من مـصلـحـتـها اإلصـطـدام مـعه بـشكل
التستـطيع احلكومة احلذرة  احتواءَه  وعليه سـيكون التوجه عبر ادارة االنتخابات عن
بُـعْدْ اكـثر ليـونة ومـوضوعـية واقل اسـتهـدافا للـشعـور الوطـني العـراقي العـام والتـاكيد
شتركـة وشطب صورة الـتبعـية والهـيمنـة  وهذا سيـضطرهـا للتـضحية صالـح ا عـلى ا
بـبعض الـوجوه التـقليـدية التي تـدعمـها  كمـا انها تـدرك انعـدام سيطـرتها عـلى القرار
كلي أو الكردي فيما يخص مطلبها األساس برحيل القوات االمريكية نهائيا  السني الـ
ولذلك ستـمضي الى  التسوية دون احتكاك مع أحد  فالدعوة الى عراقٍ مستقر بعيدا
عـن الـتـدخل األجـنـبي يـنـبـغي أن يـشـمـل اجلـمـيع سـواء الـتـدخل األمـريـكي أو الـتـدخل
االيـراني أو الـتركي أو اخلـليـجي أو الروسي وغـيـره من الالعبـ الكـبار عـلى السـاحة
الـعـراقـيــة  فـضال عن أنّ أطـرافـاً عـراقـيـة أخـرى تــرى أن الـتـبـعـيـة في الـعـراق ذاتـهـا
أصبحت حـرباً  فتبعـية أي فصيل سـياسي أو جماعة  تـقابلهـا تبعية  فـصيل وجماعة
اخـرى الـى جـهـة مــنـافــسـة  في دائــرة لن تـتــوقف  من  الـتــخـوين والــعـنف والــتـداعي
السيـاسي    فيما يـخص السياسـي الشيـعة  تدعم هذا الـتحليل اشـارت مبكرة  من
االعالن عن تشـكيالت سيـاسية جـديدة  وإن ضمـت  وجوها سـياسيـة سابقـة  اال انها
شهد ستكـون منفتحة على التنـوع العراقي طائفيا وقومـيا فضال عن زج الشباب في ا
السيـاسي وقبل ذلك الدعوة الى انبثـاق حركات سياسية من مـجتمع التظاهرات ذاته .
امـا في مايـخص السـياسـيـ السـنة  فـقد بـدأ الـشبـاب خاصـة السـيـاسيـ احلالـي
شهد جـيداً  يطمحون ـشهد السياسي وبـعد  قراءة ا ن عملـوا  الى جانب عجائز ا
تـلكـون من مهارات ا  الى  توسـيع أدوارهم  وتخـلصهم من سـطوة احلـرس القـد 
وفـهم للـمـشاكل اجلـدية الـتي يـعاني مـنـها الـعـراق عمـومـاً وأبرزهم هـنا رئـيس مـجلس
النـواب احلـالي مـحمـد احلـلبـوسي الـذي  بـدأ مشـروعـاً سـياسـيـا منـفـتـحا أيـضـا على
شهـد الشيـعي اجلديد .  الـسياسـة الكردية من اطياف عـراقية متـنوعة  لـيتمـاثل مع ا
كنهـا الى مدى بعيد تـاجيل مشاكـلها الداخلـية وازماتها اخلـاصة وما تبدو جانبهـا ال
طـية وغـمـوض والتـزام بالـثـوابت والقـفز عـلى اخلالفـات وهي تواجه االدارة عـلـيه من 
في بـغداد  والـسبب بـالطـبع هـو اضطراب األداء الـسيـاسي لـلسـلطـة االحتاديـة وتعدد
كونات الشيعية السياسية  الن السياسة الشيعية فوذ واحلرب اخلفية ب ا مراكز النـ
ـا أضـعـفـهـا و ضـاءل اخلالفات ـكون الـواحـد مـكـونـات واطـرافـاً  عدة   جـعـلت من ا
حـيث يـتـجه اجلـمـيع الـى النـصح الـسـنـيـة الـسـنـيـة والـكـرديـة الكـرديـة عـلـنـا في االقل 
ـتالوية بدلـيل ازمة اختيـار رئيس للـوزراء بديالً لعادل والتوفـيق ب االذرع الشـيعية ا
ـهدي ومـايحـدث اليـوم من غمـوض بيـنهم مـثيـر للـجميـع .  لذلك سـنرى  االكراد عـبد ا
ـاضيـة مأخذا وهـم في الطريـق الى االنتخـابات الـسابـعة يـاخذون ماحـدث في الفـترة ا
ـتـازون  بـتجـديـد الـوجوه جـديـاً كـمقـدمـة لـتـغيـيـرات جـوهـرية  مع أن األكـراد فـعـليـا 
الـسيـاسيـة وقدمـوا شـبابـا جددا في أكـثـر من إنتـخابـات وأراحوا الـكـبار مـبقـ اياهم
توقع األعلى في كظهـير خبرة  للسـياسة الكردية  لـذلك كله فمن ا
ـبـكرة ) حـال اجـراء هـذه التـغـيـيرات أنْ تـكـون االنـتـخابـات ( ا
ثـورة حقـيقـية بـديلـة كناجت حـتمي لالحـتجـاجات الـعراقـية التي
يـبــدو انـهـا لن تـنـطـفىء بـعـد عـام مـن انـدالعـهـا حـتى الـتـغـيـيـر

الفعلي التام.

سمـو الدستور قاعدة دستورية مدونة في دستور العراق لسنة  2005 وهي قاعدة
دستـورية في أغلـب دساتيـر العـالم كالـدستـور االيطـالي والكـوري. وإن تشريع أي
ـظـلـة دسـتـوريـة وال يـخــالف نـصـوصه والـتـصـاعـد وتـيـرة قـانـون يـجـب إن يـكـون 
اجملتـمع ب مـؤيد ورافض بـخصـوص امتـيازات (رواتب مـحتـجزي رفـحاء) سوف

نظار دستوري قانوني بحت.  وضوع  أسلط الضوء على ا
تـولى معـارضو الـنظـام السـابق زمام احلـكم في العـراق بجـميع مـفاصـله والسـيما
السلطـتان التشريعيـة والتنفيذية وشـرعوا بسن قوان اطلق علـيها (قوان العدالة
ـعدل بـقـانون رقم 2  االنتـقالـية) كـقـانون مـؤسسـة الشـهداء رقم  3 لـسـنة  2006ا
ـعدل بـقـانون رقم لـسـنة  2016 وقـانون مـؤسسـة الـسجـناء رقم  4 لـسـنة  2006ا

. الوجه االول قد تكن دستورية 2013 لسنة  35 تضمنت امتيازات على وجه
بـالغ مالـية أو تـوزيع قطع أراض أو اعـفائـهم من دفع تـذاكر الـسفر كـتعـويضـهم 

عارضة النظام مدفوع الثمن)).  ... ((وأصبح نضالهم 
ولم يـقــفـوا الى هـذا احلــد بل أصـروا عـلى مــخـالـفــة الـدسـتــور ونـسـفــوا الـقـاعـدة

الدستورية (سمو الدستور). 
ادة (/13ثانـياً) من دستور جمهـورية العراق لسنة “ 2005 ال يجوز حيث قضت ا
سن قــانـون يـتـعــارض مع هـذا الـدســتـور ويـعـد بــاطالً كل نص يـرد في دســتـاتـيـر

االقاليم أو أي نص قانوني اخر يتعارض معه". 
ادة  (16)من الدسـتـور اعاله "تكـافـؤ الفـرص حق مـكفـول جلـميع وكـذلك قـضت ا

العراقي وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك". 
ذكورة نالحظ انها منحت  امتيازات للمشمول فيها  عن وبالرجوع الى قنوان ا

العراقي ولم تراعي تكافؤ الفرص وفق الدستور . 
ادة (/19أوالً/أ) من قانون مؤسسة السجناءعلى النحو التالي; كا

 1- حتصيص مقاعد دراسية. 
عدل والعمر للقبول بالدراسات العليا.   2-يعفى من شرط ا

 3-اسـتـثـنـاء من ضــوابط الـتـعـلـيم الـعـالي بـالــقـبـول بـالـدراسـات األولـيـة واخـتـيـار
االختصاص. 

ئة)   4-االولوية بتولي الوظائف العامة بنسبة (5 با
ـادة (/17خـامـساً/سـابـعاً/حـادي عـشر/ ثـالث عـشر/ سـابع عـشر) من قـانون وا

مؤسسة الشهداء على النحو التالي;
ئة) من الدرجات الوظيفية.   1-تخصيص (15 با

قاعد الدراسية.  ئة)من ا  2-تخصيص (10 با
عدل.   3-يعفى من شرط ا

ئة) من مقاعد احلج سنوياً.   4-تخصيص  (5 با
 5-شرط االقامة باخلارج للحصول على الشهادة العليا.

رحلـة االولى تبيض راحل متـعددة ا ـر  يجب إن يـعلم اجلمـيع تشريع الـقوان 
مـسودة الـقانـون من السـلطـة التـنفـيذيـة (احلكـومة) ليـنتـقل عبـر مجـلس الوزراء ال
ـان) بسـن القـانـون ويرسل الى ـرحـلـة الثـانـية لـتـقـوم  السـلـطة الـتـشـريعـيـة (البـر ا
شكلة األكبر وهل يعقل رحلة الثالثة للمصادقة عـليه هنا تكمن ا حامي الدسـتور ا
من يــحــمي شيء يــخــتـرقـه الجل مـصــالح شــخــصــيـة (يــخــون الـدســتــور والــيـمن
صـادقـة على تـشـريع مخـالف لـلدسـتـور ليـصبح الـدسـتوري) بـا
الــعــراقــيــ مــقــســمــ الـى مــوطــنــ من الــدرجــة االولى
ومــواطـنــ من الـدرجــة الـثـانــيـة قــطـعــاً هـذه الــنـصـوص
ـادة (16)من الــدسـتـور الـقــانـونـيــة تـعـد بــاطـلــة بـنص ا
الـعـراقي انف الـذكـر  لـعـدم مراعـاة تـكـافـؤ الـفـرص ب

. العراقي
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