
درو�س حرب خا�سرة
يجمع اجلرناالت ورتب ع�سكرية 
تعني  ال��ذي��ن  م��ن  رو�سية  اخ��رى 
امل�������س���ارك���ة يف احل���رب  ع��ل��ي��ه��م 
مراكز  وك��ذل��ك  افغان�ستان،  يف 
الدرا�سات ال�سيا�سية والع�سكرية 
و���س��ا���س��ة م���ن ت��ل��ك احل��ق��ب��ة،ان 
تدخل  اي  حليف  �سيكون  الف�سل 
بغ�ض  افغان�ستان  يف  ع�سكري 
وااله���داف  ال��دواف��ع  ع��ن  النظر 
البالد  �سكان  الن  يعلنها،  ال��ت��ي 
يرف�سون الهيمنة االجنبية عليهم 
و�سيقفون �سده. يف غ�سون ذلك 
خيارات  عن  يبحث  الناتو  ب��ات 
من  ل��ل��خ��روح  ازره  ل�سد  اخ���رى 
بينها  من  افغان�ستان  يف  ماأزقه 
تفعيل رو�سيا دورها هناك، وجر 
يف  للم�ساركة  اال�سالمية  ال��دول 
امل�سلحة  اجلماعات  �سد  احلرب 
تواجده  الدام���ة  بافغان�ستان.، 

هناك.
على  ع���ام���ا   30 م������رور  وب���ع���د 
يف  ال�سوفياتي  ال��دخ��ول  ب��داي��ة 
افغان�ستان يراقب الرو�ض اليوم 
اجلارية  احل��رب  وح��ذر  باهتمام 
هناك، ويدر�سون حتركات قوات 
التحالف، ويعربون عن الثقة ان 
ال�سيطرة  عن  عاجزة  اجليو�ض 
الف�سل  وان  با�سره.  �سعب  على 
حليف اية حماولة من هذاالنوع. 
لذلك ينبغي على القوى التي تقف 
بافغان�ستان  احلرب  وراء  اليوم 
بح�ساباتها،  ال��ن��ظ��ر  ت��ع��ي��د  ان 
الو�سع  تطبيع  على  تعتمد  وان 
ه����ن����اك ع����ر ال���ت���ع���اط���ي امل����رن 
والعمل  ال�����س��ك��ان  م���ع  واجل�����اد 
البالية  االيدلوجيات  تغري  على 
احلالة  وحت�����س��ني  وال��ظ��الم��ي��ة 
الطريق  باعتبارها  االقت�سادية، 
الن�سر.وكانت  اىل  يقود  ال��ذي 
امريكية  ع�سكرية  م��وؤ���س�����س��ات 
ق���د ا���س��ت��دع��ت ج�����رناالت رو����ض 
حاربوا بافغان�ستان لال�ستئنا�ض 
افق  ان ال  ه��وؤالء  بارائهم. واك��د 

للحل الع�سكري هناك.
ل��ق��د ا���س��ب��ح م��ع��رف��ا ال���ي���وم ان 
امل�������س���ال���ح اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة 
الغرب  خ��ط��ط  م���ن  وامل����خ����اوف 
كانت وراء قرار الكرملني حينها 

لغزو  ال�سوفياتية  القوات  بدفع 
رو�سيا  يف  افغان�ستان.ومازال 
خيار  ان  االن  حل��د  يعتقد  م��ن 
الدخول كان القرار الذي ال بديل 
ويذهبون  للكرملني.  بالن�سبة  له 
ين�سروا  مل  ال�����س��وف��ي��ات  ان  ل��و 
ل�سارعت  بافغان�ستان  ق��وات��ه��م 
الحتاللها.  االم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 
ان  اىل  االخ���ر  البع�ض  وي�سري 
احلدود التي كانت تربط االحتاد 
بافغان�ستان  ال�سابق  ال�سوفياتي 
من  وك�����ان  ك���م   300 ل  ام���ت���دت 
لوا�سنطن  ال�����س��م��اح  اجل���ن���ون 
هناك،  االم��ور  كفة  على  القب�ض 
على  �ستتطور  االم����ور  وك��ان��ت 
مو�سكو  ان  ل��و  ال�����س��اك��ل��ة  ه���ذه 
وت�سارع  خ��ط��وات  اي��ة  تتخذ  مل 
ع�سر  ا���س��ت��م��ر  ال�����ذي  ب���ال���غ���زو 
�سنوات وا�سفر عن قتل وا�سابة 
ع�سرات االف .ولكن هناك اجماع 
ال�سوفياتي  االحت�����اد  ان  ع��ل��ى 
على  �ساعدا  املتحدة  وال��والي��ات 
افغان�ستان،  يف  االره��اب  والدة 
ان  الثمار.  يجني  االن  وكالهما 
جيال  ان  يف  تكمن  االن  امل�سكلة 
االفغاين  ال�����س��ب��اب  م��ن  ب��ا���س��ره 
احلرب،  ظ��روف  ظل  يف  ترعوع 
انهم ال يتقنون االن �سئ غري فن 
احلرب، واالفظع من كل ذلك انهم 
يرغبون  ال  و  ذل��ك  على  اع��ت��ادوا 
للحياة. اخ��ر  من��ط  ع��ن  بالبحث 
ق��وي��ة مبو�سكو  ت��وق��ع��ات  وث��م��ة 
قوات  �سرتغم  الوقائع  هذه  بان 
النظر  الع��ادة  اع��ادة  على  الناتو 
القدمية  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات  يف 
تقوم  جديدة  بطريقة  والتفكري 
االفغاين  ال�سعب  ا���س��راك  ع��ل��ى 
بتقرير م�سريه وا�ستمالته لعملية 
التحديث والتطوير وتقوية ثقته 
واالقليمية  ال��دول��ي��ة  ب��اجل��ه��ود 
التي ينبغي ان تكون جماعية ال 
حكرا على قوة واحدة، ومرابطة 
جماح  لكبح  هناك  دول��ي��ة  ق��وات 
واملتطرفة،  املت�سددة  احل��رك��ات 
واحليلولة دون ن�سر ميولها اىل 
ا�سيا الو�سطى والبلدان العربية 

وتهديدها للعامل اجمع.

دعوة مفتوحة 
يبحث  القائم  الو�سع  ظ��ل  ويف 
الناتو عن قوى دولية من خارج 
الغرب ل�سد ازره يف العملية التي 
بعد  خا�سة  بافغان�ستان  يقودها 
الن�سر  احراز  با�ستحالة  ادراك��ه 
ال�سياق  ه���ذا  مب��ف��رده.و���س��م��ن 
�سمال  حللف  ال��ع��ام  االأم���ني  دع��ا 
االأطل�سي "الناتو"، اأندر�ض فوغ 
اإىل  رو�سيا  موؤخرا،  را�سمو�سن 
تعزيز م�ساركتها يف جهود اإقرار 
من  وذل��ك  اأفغان�ستان  يف  االأم��ن 
خالل اإر�سال عدد من املروحيات 
الع�سكرية، وامل�ساعدة يف تدريب 

قوات االأمن االأفغانية.
اإنه يعمل على  وقال را�سمو�سن، 

تقوم  اأن  ميكن  طرق  عن  البحث 
ب�"تو�سيع  خ��الل��ه��ا  م��ن  رو���س��ي��ا 
"لقد   : م�ساعدتها."واأ�ساف 
عددًا  رو�سيا  تقدم  اأن  اق��رتح��ت 
�سمن  الع�سكرية  املروحيات  من 
قائاًل:  وتابع  متكاملة."  �سفقة 
"اأتطلع اإىل اأن ينظر امل�سوؤولون 
يف رو�سيا اإىل هذا االقرتاح بعني 
را�سمو�سن  ."واأ�سار  االع��ت��ب��ار 
الرئي�ض  م���ع  حت����دث  اأن�����ه  اإىل 
ميدفيديف  دمي����رتي  ال��رو���س��ي 
ب�ساأن زيادة م�ساركة مو�سكو يف 
واجلي�ض  ال�سرطة  قوات  تدريب 
مل  االث��ن��ني  اأن  اإال  االأف��غ��ان��ي��ني، 
قوات  اإر�سال  بحث  اإىل  يتطرقا 
اأفغان�ستان.وكان  اإىل  رو�سية 
وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي 
الف��روف، قد ذكر يف ت�سريحات 
اأن  املا�سي،  العام  نهاية  �سابقة 
ت�سمح مبوا�سلة  مو�سكو �سوف 
ع�سكرية"  "غري  اإم�����دادات  نقل 
اأفغان�ستان  يف  الناتو  قوات  اإىل 
ع��ر االأرا����س���ي ال��رو���س��ي��ة، كما 
ق���وات  ت���دري���ب  ���س��ت�����س��ارك يف 
اأن  نفى  ولكنه  االأفغانية،  االأم��ن 
ع�سكري  دور  ب��اأي  رو�سيا  تقوم 

يف اأفغان�ستان.
وع���ر����ض ���س��ك��رت��ري ع����ام حلف 
الناتو اي�سا على عدد من البلدان 
اال�سالمية النظر بامكانية ار�سال 
افغان�ستان. اىل  امل�سلحة  قواتها 
حديث  يف  را���س��م��و���س��ني  وق����ال 
ان  تيديندي"  "برلني  ل�سحيفة 
وجود  توؤكد  البلدان  تلك  بع�ض 
مثل هذه االمكانية يف امل�ستقبل، 
ولكنها مل تتنب بعد قرار ب�سانها. 
ويعتقد امني عام حلف االطل�سي 
امل�سلمني  اجل���ن���ود  ا����س���راك  ان 
يف احل���رب ���س��د ط��ال��ب��ان ميكن 
الن�سر  اح���راز  على  ي�ساعد  ان 
وا�سار  بافغان�ستان.  ب��احل��رب 
اىل ان امل�ساركة الن�سطة للبلدان 
اال���س��الم��ي��ة ���س��ت��ره��ن ع��ل��ى ان 
جتري  افغان�ستان  يف  احل���رب 
�سد  وامن���ا  دي��ن��ي  ل�سبب  لي�ض 

االرهاب والتطرف.

حماولة اخرية
ان  مو�سكو  يف  مراقبون  وي��رى 
يحاول  ال��ن��ات��و  حلف  ع��ام  ام��ني 
الفكرة  اح��ي��اء  ال�����س��ورة  ب��ه��ذه 
احلرب  ان  مفادها  التي  القدمية 
�ستكت�سب  اف���غ���ان�������س���ت���ان  يف 
تظهر  مل  اذا  قويا  �سرعيا  طابعا 
الكفار  ب���ني  ����س���راع  ان��ه��ا  ع��ل��ى 
ه���وؤالء  وي�ستبعد  وامل�����س��ل��م��ني. 
نتائج  على  احل�سول  املراقبون 
ع�سكرية هامة من ا�سراك البلدان 
احلربية  العملية  يف  اال�سالمية 
ال���ت���ي ي���دي���ره���ا االط���ل�������س���ي يف 
احللف  قيادة  ولكن  افغان�ستان. 
كما يبدو الوؤلئك املراقبني،تراهن 
هذه  م��ث��ل  عليها  ت��ع��ود  ان  ب���ان 
احلملة  م���ن  ب��ال��ف��ائ��دة  ال���دع���وة 

االعالمية التي تقودها يف العامل 
اال�سالمي.

الرو�سي  امل�����س��ت�����س��رق  وي��ع��رب 
اندريه فولودن يف تعليقه لراديو 
�سوت رو�سيا العاملي، على دعوة 
امني حلف الناتو ان را�سمو�سني 
ال يعر عن وجهة نظره �سخ�سية 
بقدر ما انه يعر�ض موقف قيادة 
الناتو الر�سمي. وثانيا انها توؤكد 
الن�سر  اح���راز   ا�ستحالة  اي�سا 
منوها  بافغان�ستان.  ب��احل��رب 
احلروب  خرة  اىل  ال�سدد  بهذا 
التي خا�ستها اجنلرتا واالحتاد 
القوات  ث��م  وم���ن  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
وغريها  االم��ري��ك��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
منذ  االطل�سي  حلف  ق���وات  م��ن 
فولدن  ف��ان  ول��ذل��ك   .2001 ع��ام 
ق���وات  ج���ر  ي�����س��ف��ر  ان  ي�ستبعد 
الفنالية  العمليات  يف  ا�سالمية 
تذكر.  نتائج  ع��ن  بافغان�ستان 
:"عالوة  بالقول  فولدن  وم�سى 
احتمال  ه���ن���اك  ف����ان  ذل����ك  ع��ل��ى 
البلدان  تقبل  بان  للغاية  �سعيف 
خو�ض  يف  امل�ساركة  اال�سالمية 
ا���س��الم��ي��ة  دول�������ة  احل�������رب يف 
اخرى، ومن العبث اقناع الدول 
اال�سالمية وخا�سة �سعوبها، بان 
موجهة  افغان�ستان  يف  احل��رب 

�سد  "مرتدين" عن اال�سالم".  
وي�����رى امل�����س��ت�����س��رق ال��رو���س��ي 
تظهر  را���س��م��و���س��ني  دع����وة  ان 
الواليات  ق��وات  ان  اخ��رى  م��رة 
ال��ن��ات��و تعتزم  امل��ت��ح��دة وح��ل��ف 
ولكن،  افغان�ستان.  يف  ال��ب��ق��اء 
القوات  ه��ذه  بو�سع  ان  ب��راي��ه، 
للغاية،  حمدودة  اهداف  حتقيق 
تعدادها  زي���ادة  م��ن  ال��رغ��م  على 
وتتمحور  العاجل.  القريب  يف 
امل��ح��دودة باحالل  االه��داف  تلك 
ويف  ك��اب��ل  يف  �سكلي  ا�ستقرار 

عدد اخر من املدن االفغانية.
اعلنه  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  اأن  وي��ب��دو   
اخرية  حماولة  هو  را�سمو�سن 
ل��ل��ع��ث��ور ع��ل��ى خم����رج م���ن ه��ذا 
امل������اأزق ال�����ذي ت��واج��ه��ه ق���وات 
اأفغان�ستان.فلقد  يف  التحالف 
اإعادة  عن  �سابق  وق��ت  يف  اأعلن 
النظر يف ا�سرتاتيجية الواليات 
االطل�سي  �سمال  وحلف  املتحدة 
يف هذا البلد ، بينما بدات تظهر 
ال�سلطة  ل�سيا�سة  حادة  انتقادات 
عن  احاديث  وظهرت   ، االفغانية 
املعتدلني  م��ع  احل���وار  اإم��ك��ان��ي��ة 
م��ن ط��ال��ب��ان.ان ك��ل ذل��ك يجعلنا 
اية  اأن  م��ف��اده  راي���ا  ن�ستخل�ض 
ار�ض  ع��ل��ى  ملمو�سة  جن��اح��ات 
هذه  كل  خالل  تتحقق  مل  الواقع 
بداية  م��ن��ذ  ال��ث��م��ان  ال�����س��ن��وات 
الدولية  الع�سكرية  العمليات 
ملكافحة االإرهاب يف اأفغان�ستان.

باحث عراقي يقيم يف 
مو�سكو

االنتخابية  احل��م��الت  الن��ط��الق  العك�سي  العد  ب���داأَ 
لالأحزاب العراقية، والتي تتوج�ضُّ خيفًة، الأنَّ اأحدًا 
من هذه االأحزاب لن يحقِّق االنت�سارات ال�سهلة التي 
حققها عام 2005، ولذا تبدو هذه االنتخابات املقبلة 
مفاجاآت،  من  تخلو  لن  اأنَّها  اجلميع  ويعلم  �سعبة، 
والت�سدي  احل��زام  �سد  ب�سعارات  �ستتميز  اأنها  كما 
عن  عو�سا  االإداري،  والف�ساد  االأمني،  للملف  بقوة 
لكن  وغريها،  والرفاهية  الواحد،  العراق  عارات  �سِ
ملاذا تتم مناق�سة قواعد احلملة االنتخابية وتنظيمها 
اإعالميًا، وراء الكوالي�ض؟ ما هي الدرو�ض املُقتب�سة 
جلبي  اأحمد  يح�سل  مل  مل��اذا  2005؟  انتخابات  من 
امتياز  و���س��اح��ب  ال��وط��ن��ي  امل��وؤمت��ر  ح��زب  رئي�ض 
هي  ما  فقط؟  �سوت   800 على  اإال  امل��وؤمت��ر  جريدة 
الدرو�ض املُقتب�سة من انتخابات جمال�ض املحافظات 
الدعاية  وحمالت  االإع��الم  لو�سائل  كان  هل  2008؟ 
ال يف زيادة فر�ض النجاح؟ مباذا  االنتخابية دوٌر َفعَّ
تتمايز احلمالت االنتخابية يف العراق، عن اأخواتها 
حني،  املَُر�سَّ الآالف  ال�سور  ماليني  العامل؟  دول  يف 
اجلميع،  ل��ف��از  ���س��وت��ًا،  جلبت  ���س��ورٍة  ك��لَّ  اأنَّ  ول��و 
يَر �سورته  حًا مل  ُمَر�سَّ الناخُب  �سيختار  ولكن كيف 
�سختار  وك��ي��ف  قليلة؟  ��ام  ب��اأيَّ االن��ت��خ��اب��ات  قبل  اإال 
كلَّ  يكتب  اأْن  االأف�سل  األي�ض  ال�سورة؟  اأ�سا�ض  على 
من  ب��داًل  حياته؟  عن  خمت�سرة  ذاتية  �سرية  ح  مر�سَّ
اقة؟  الرَّ وع��وده  عن  تنمُّ  التي  العري�سة  ابت�سامته 
ح للقيام بها، اأو  ُط املَُر�سَّ ما هي الن�ساطات التي يخطِّ
يو�سي بها اأحد م�ساعديه، لتعريف الناخبني ب�سرية 
على  احل�سول  بهدف  وتاريخه  ونزاهته  ح  املر�سَّ
اآالف ال�سور،  تاأييدهم يوم االقرتاع؟ بداًل من طبع 
عني الإر�سال ر�سائل  املُ�َسجِّ لفريق  االأر�سدة  وتوزيع 
بزيارات  ح  املُر�سَّ قام  لو  الفالين،  ح  للمر�سَّ التاأييد 

واملحالت  القرى  يف  النا�ض  اإىل  وجل�ض  ميدانية، 
َطر  ي�سيِّ اأْن  على  �سكاواهم،  اإىل  وا�ستمع  ال�سعبية، 
على نف�سه وال يطلق لل�سانه الَعنان الإطالق الوعود 
َرَف�َض  حني  ال�ساأم.  اأ�سدَّ  النا�ض،  منها  �ساأم  قد  التي 
َمْن  )يت�سَّ تاريخي  خطاب  اإلقاء  فكرة  االأول  بو�ض 
النور  ِق��َوى  النت�سار  ويهلِّل  الباردة  احل��رب  �سرية 
لفكرة  مرتاحًا  يكْن  مل  بو�ض  اأنَّ  غري  الظالم،  على 
درامي  هو  مبا  االنبهار  عدم  من  انطالقًا  االحتفال 
اجِلدار"  فوق  اأرق�ض  "لن  مل�ساعديه  قائاًل  ومثري، 
م�س�ساره  كان  اجل��دار  هدم  عمليات  اأثناء  يف  حتى 
مارلني فيتزووتر قد دعا فريقًا �سغريًا من املرا�سلني 
اأنَّهم  غري  الرئي�ض  مع  للتحدث  بي�سوي  املكتب  اإىل 
َظة، خالية من العاطفة ب�سكٍل  وجدوا اإجاباته ُمَتَحفِّ
َم  ُيقدِّ اأْن  لو كان يريد  غريب... وقال فيما بعد، كما 
تف�سريًا مِلَا اأبداُه من التحفظ و�سبط النف�ض: "رمبا 
َم لهم حركة كهذه" وقفَز يف الهواء  اأقدِّ اأْن  كان عليَّ 
ل�سركة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��دع��ائ��ي��ة  اللقطة  ح��رك��ة  ُم��ق��لِّ��دًا 
َفِرَحًا  اجلديدة  ال�سيارة  مالك  يطري  حيث  تويوتا، 
زمن  يف  ح��رٌب  هالر�ستام-  عقبيه(ديفيد  �سافقًا 
العبيكان-  مكتبة  جتكر-  فا�سل:  ترجمة  لم-  ال�سِّ

2003- الريا�ض- �ض9. 
لكن الذي اأطاح ببو�ض االأول رغم االنت�سارات التي 
الباردة  احل���رب  ونهاية  اخلليج  ح��رب  يف  حققها 
ل�ساحله، ق�سمه ووعده لل�سعب االأمريكي يف حملته 
لن  جيدًا:  �ساأقوله  ما  1988)ا�سمعوا  االنتخابية 
على  كان  ���ض17(. هل  َّة �سرائب جديدة/  اأي� تكون 
كي  اجل��دار  ف��وق  يرق�َض  اأن  االأول  بو�ض  الرئي�ض 
الب�سا�سة  من  قليٌل  يكفي  اأْم  االنتخابات،  يف  يفوز 
ل��ب��ثِّ روح االأُل��ف��ة وامل���رح ب��ني ج��م��ه��وره؟ ه��ل على 
الرئي�ض  يفعل  ك��ان  كما  النكات  ُيطِلَق  اأْن  الرئي�ض 

ريغان؟ كيف �سيحبُّ ال�سعُب رجاًل عبو�سًا قمطريرًا 
ال ي�سحُك وال يفرح وال يبت�سم؟ ونقطة ال�سعف التي 
ُل االأمل الذي يفتقده  ُه كان ال ميثِّ اأطاحت ببو�ض، اأنَّ
ًا  ن اأحواله املعي�سية، واأنَّه كان مهتمَّ ال�سعب يف حت�سُّ
باخلارج اأكرث من الداخل، وعاب عليه مناف�سه عدم 
باراك  اأو�سَل  والذي  الداخلية.  بال�سوؤون  اهتمامه 
اأوباما اإىل البيت االأبي�ض، اكت�سافه �سعارًا ينتظره 
ة  ال�سعب االأمريكي والعامل)ال�سالم العاملي(ومن �سدَّ
قد  الذي  لل�سالم، وهو  نوبل  تاأثريه منحوه جائزة 

ت�سلم كر�سيه للتو.
ب��اأْن يجعل  َوَع��َد  املو�سل  الكيانات يف  اأح��د  وزعيم 

م�ساكن  و�سيبني  دب���ي،  م��ن  اأف�����س��ل  م��دي��ن��ًة  منها 
للفقراء، ومرتو االأنفاق، وقطارات ُمعلَّقة يف الهواء، 
ه اأبدًا مل يُكْن ُمقِنعًا، وال  و�سيق�سي على البطالة، لكنَّ
واحدة  خة  مفخَّ ف�سيارٌة  االأم��ن��ي،  امللف  عن  حت��دَّث 
وهكذا  الوردية،  االأح��الم  هذه  جميع  لتدمري  تكفي 
مل يحقِّق عددًا كافيًا ملقعٍد واحد يف جمل�ض حمافظة 
نينوى، واأثيل النجيفي الذي وعَد مبدينة خالية من 
)عراقيون(  جريدته  حترير  رئي�ض  يكتب  البطالة، 
اأنَّ املو�سل ال يوجد فيها  اأحد االأعداد  افتتاحية  يف 
بطالة، والنجيفي الذي َوَعَد باإعادة املناطق املتنازع 
عليها اإىل مدينة املو�سل، خ�سر ثلث م�ساحة املدينة، 

ومل يعد با�ستطاعته اأن يتجاوز �سيطرة حي العربي، 
 19 العراق  يف  يجعل  اأن  اأراد  حني  ام  دَّ �سَ فعَل  كما 
حمافظات،  ثالث  فخ�سر  الكويت،  باإ�سافة  حمافظة 
وبقَي لديه 15 حمافظة فقط. ال يوجد احتاد بالقوة 
ي��ك��ون باحلوار  وال��ت��ه��دي��د، االحت����اد واالن�����س��م��ام 
ة والتعاي�ض. ويف منت�سف ك2 عام 2010،  واالأخوَّ
�سباق  يبداأ  عندها  والتي  �سني،  �ساعة  ُتعَلْن  بينما 
الذي  التخطيط  وزي��ر  ن��رى  االنتخابية،  احلمالت 
يروم الرت�سيح عن نينوى، علي بابان، ينتقُد اإدارة 
قادته  التي  لوعوده  حتقيقه  وعدم  نينوى،  حمافظ 
للفوز، والذي ردَّ باأنَّ ال�سيد الوزير ما كان باإمكانه 

الذي  االأمني  ن  التح�سُّ لوال  نينوى،  دخول حمافظة 
طراأ على مدينة املو�سل. وهكذا بداأت عمليات كيل 

االتهام، واإطالق الوعود.
احلقيقة  يقول  اأن  ال�سيا�سي  اأو  الرئي�ض  على  هل 
اأم عليه  ب�سورة مبا�سرة وموؤذية مل�ساعر االآخرين، 
اأن ُيراِوغ ويعيد �سياغة ال�سوؤال بعبارة اأُظنُّك تعني 
املُحِرج  ال�سوؤال  �سياغة  ويعيد   ..... عن  ال�سوؤال 
اأْن  ح  املَُر�سَّ على  هل  مواقفه؟  مع  ْق  فِّ يتَّ ما  بح�سب 
ُه  غلوُّ األي�ض  خ�سمه؟  اإىل  االتهامات  كيل  يف  يغلو 
موؤيدوه  ويزداُد  جديدة،  اأ�سواتا  يكت�سُب  �سيجعله 

مت�سكًا بفار�سهم؟
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

عبدالكرمي يحيى الزيباري

علي جابر

�إ�����س����ر�ت����ي����ج����ي����ة �حل�����م�����ات �الن���ت���خ���اب���ي���ة  

�لناتو و�لبحث عن و�سائل �خلروج من �ملاأزق �الأفغاين
فالح احلمراين 

د قانون االنتخابات العراقي �سقفًا اأعلى للنفقات  ملاذا مل ُيحدِّ
ح على حملتِه االنتخابية، كما يف  املالية التي ينفقها كلُّ ُمر�سَّ

ِهُم حتديد النفقات تو�سيح الرامج  قوانني دول العامل؟ اأال ُي�سْ
االنتخابية للم�ستقلني واالأحزاب والكيانات ال�سيا�سية امل�سرتكة؟ 
ح )�سني( مليون دوالر مثاًل، اأال ينتظر من م�ساركته  اإذا اأنفَق املَُر�سَّ
يف دورة الرملان العراقي املقبلة اأْن ُيجني ع�سرَة اأ�سعافها؟ األي�س 

االأف�سل اإ�سرتاتيجيًا لعملية جمع االأ�سوات: لو اأنَّ اأموال احلمالت 
االنتخابية واحلفالت وماآدب الطعام اأنفقت يف و�سع لبنات 

م�ساريع خدمية للقرى النائية اأو م�ساريع �سغرية ملكافحة الفقر؟ 
حيث �سريى الناخب اأفعااًل قبل اأن ي�سمَع اأقوااًل. 

دللت نتائج العملية 
الع�سكرية  ملا ي�سمى 
مكافحة االرهاب يف 
افغان�ستان يف نهاية عام 
2009  ان حلف الناتو 
مل يتقدم كثريا يف 
�سبيل حتقيق ال�سالم 
واال�ستقرار، وانه يجابه 
مواجهة مل يتوقعها 
من اجلماعات امل�سلحة 
تكبده اخل�سائر، ومل 
ينجح بلف �سكان البالد 
حوله، وظهرت موؤ�سرات 
على انه يكرر االخطاء 
التي اقرتفها االحتاد 
ال�سوفياتي ال�سابق 
بغزوه للبالد واف�ست 
لهزميته. ويف ظل هذا 
املاأزق بات احللف يبحث 
عن ا�سرتاتيجية جديدة 
للمواجهة ويتطلع جلر 
قوى دولية واقليمية اىل 
جانبه. وباملقابل جتري 
تاكيدات على خطل و�سع 
الرهان فقط على اال�سلوب 
الع�سكري حلل الق�سية 
االفغانية.  

يهدف قانون ال�سحافة الذي مازال مدار النقا�ض يف 
جمل�ض النواب بعد اأن �سادق عليه جمل�ض الوزراء اىل 
الدولة واعتبار ال�سحفي  حماية ال�سحفيني من قبل 
ف�سخ عقده  املوظف احلكومي بحيث ال يجوز  ميثل 
املنتمي  املوؤ�س�سة  او  فيها  يعمل  التي  اجلهة  قبل  من 
اإليها  اإال مبوافقة نقابة ال�سحفيني وعدم اإجباره على 
اإف�ساء اأ�سراره اإىل اي جهة ويكون له راتب تقاعدي 

ا�ستطالع: علي جابر
ال�سحفي  ان  االأوىل على  مادته  القانون يف  كما بني 

هو الذي مت انت�سابه اىل نقابة ال�سحفيني 
قانون يحتاج اىل تعديل

اإىل حماية  ال�سحافة  قانون  ت�سريع  امل�سرع من  اأراد 
العاملني يف ال�سلطة الرابعة لكنه يحتاج اىل املراجعة 
من جمل�ض النواب هذا ما قاله املحامي ح�سني حممود 
ال�سحفي  ان  تقول  االأوىل  امل��ادة  ان  م�سيفا  �سالل 
هناك  حني  ال�سحفيني  نقابة  اىل  انتمى  من  كل  هو 
االإعالم  والعاملني يف و�سائل  ال�سحفيني  من  الكثري 
لي�سوا من املنتمني اىل نقابة ال�سحفيني وهو يعطى 
يحتاج  حيث  ال�سحفيني  نقابة  اىل  كلها  االمتيازات 
النواب  جمل�ض  قبل  من  فيه  النظر  اإع��ادة  اىل  االأم��ر 
والد�ستور  املهمة  وال��رق��اب��ة   ) الت�سريعية  اجلهة   (
العراقي يكفل حرية ال�سحافة وال�سحفيني كثري من 
املواد التي حتتاج اإىل املراجعة منها املادة 11 التي 
من  اإليه  ين�سب  مبا  ال�سحفي  توقيف  اليجوز  تقول 
القذف واالهانة وال�سب وهذا خمالف ب�سكل �سريح 
قانون  يخالف  ال��ذي  وال�سخ�ض  العقوبات  لقانون 
العقوبات يتم توقيفه مهما ان اغلب املواد املوجودة 
فيه م�ستن�سخة من قوانني اأخرى وهو مل ياأت بجديد 
نقاط  اإىل  القي�سي  الدين  عز  ملى  املحامية  واأ���س��ارت 
�سعف هذا القانون قائلة : لقد و�سل عدد ال�سهداء من 
ال�سحفيني يف العراق اىل 295 وهو العدد االأكر يف 
اأمده  الدم ال ميكن ان يعو�ض وقد طال  العامل وهذا 
بحيث م�سى على نقا�سه �سنتني ومازال مل ير النور 
بعد وهو اآٍت مبواد موجودة يف الد�ستور مثال املادة 
ال�سحافة  حرية  الثانية  الفقرة  يف  الد�ستور  من   36
مكفولة من الدولة وكذلك املادة 37 ال يجوز اإجبار اأي 
�سخ�ض على االن�سمام اىل حزب او جمعية او جهة 
�سيا�سية كما ان ال�سحفي الذي يتعر�ض اىل االعتقال 
او من  ال�سحفيني  نقيب  النقابة ملزمة ب�سخ�ض  فان 
قانون  الثانية من  املادة  اال�ستجواب  يخوله ح�سور 
ملزمة  غري  الكلمة  وه��ذه  هنا  ملزم  غري  الن�ض  فهذا 
وهناك ن�سو�ض اأخرى م�ستوحاة من قانون اأحوال 
لل�سحفي  يقول  ن�ض  وه��ن��اك  اجلزائية  املحاكمات 
االطالع على البيانات والوثائق واملعلومات اإىل هنا 
جيد لكن يف النهاية يقول ما مل يكن اإف�ساوؤها ي�سكل 
يف  ذل��ك  ي�ستخدم  هنا  العامة  امل�سلحة  على  �سررا 
عدم متكني ال�سحفي على االطالع على البيانات الن 

الن�ض جاء مفتوحًا وف�سفا�سًا. 

�سرورة اال�ستفتاء على القانون 
الت�سريعية  القنوات  اىل  ورفعه  طرحه  مت  القانون 
املو�سوع  هي  النقابة  ان  اأي  ال�ساأن  ذوي  علم  دون 
لوحدها هذا ما قاله االإعالمي جبار �سلطان من جريدة 
ان  واالأف�سل  املفرو�ض  من  وك��ان  م�سيفا  )بغدادنا( 
يتم طرح القانون على االإعالميني وا�ستطالع اآرائهم 
ملعرفة ما يدور بخلدهم ثم بعد ذلك يتم عمل م�سودة 

وال�سحفي  الت�سريعية  اجلهات  اىل  ورفعها  القانون 
ياخذ  ان  حقه  م��ن  املجتمع  �سرائح  بقية  مثل  مثله 
نحتاج  كنا  فنحن  املجتمع  �سرائح  كباقي  حقوقه 
لتكون  باأنف�سنا  حتمينا  التي  االإج���راءات  ن�سع  ان 
واعتقد  النا�ض  اأمام  واإ�سراقا  و�سوحا  اأكرث  �سورنا 
على  هيمنتها  تفر�ض  ان  اأرادت  ال�سحفيني  نقابة  ان 
و�ساطره  الطريقة  بهذه  وال�سحفيني  االإعالميني  كل 
ال��راأي المي علي قحطان من جريدة بلدي قائال هذا 
القانون اذا ما مت اإقراره فانه �سيوؤدي اىل الت�سرذمات 
ال�سحفيون  اإليها  ينتمي  التي  املوؤ�س�سات  داخل  يف 
وحقيقة  نقابة  اىل  ينتمون  �سحفي  الف   17 وهناك 
ال�سحفيني حالهم حال بقية �سرائح املجتمع حمميني 
بالد�ستور وحقيقة ال�سحفي يحتاج اىل قانون �سهل 
ميكنه من ممار�سة عمله بي�سر ودون �سعوبة وبعيد 
االإعالميني  اإنتماء  يكون  وان  االآخ��ري��ن  ت�سلق  ع��ن 
ولي�ض  ثابتة  واأ���س��ول  �سوابط  وف��ق  على  للنقابة 
ب�سكل كيفي وب�سيط ياتي كل من عمل لفرتة ب�سيطة 
النقابة  يف  ع�سوا  واأ���س��ب��ح  اإع��الم��ي��ة  موؤ�س�سة  يف 
ونحن نحتاج قواعد وقوانني ن�سهل عملها وحتمينا 
يحتاج  القانون  وهذا  مماتنا  بعد  ولي�ض  حياتنا  يف 
اىل تعديل بعد درا�سته من جمل�ض النواب كي ي�سدر 
ب�سورة تالءم  معاناة ال�سحفيني ونحتاج اإىل حرية 

ن�سر املعلومات دن قيود .

اآلية اإ�سدار ال�سحف واالعتماد 
اآلية اإ�سدار ال�سحف واالآليات  هذا القانون مل يحدد 
املالكي  اأح��الم  ال�ست  قالته  ما  ه��ذا  ذل��ك  يف  املعتمدة 
رئي�سة جمل�ض االأداره يف موؤ�س�سة العراق االإعالمي 
املجال  دخ����ول  اإىل  ي��ع��م��دون  م��ن  ه��ن��اك   : م�سيفة 
ال�سحفي باالعتماد على اإمكانات االآخرين ويح�سلون 
لذلك مل يحددها  الالزمة  لها وال�سروط  على االنتماء 
القانون وال ميكن قبول م�ساألة اأن ال�سحفي يجب اأن 
ينتمي اإىل نقابة فهناك كثريون ال يريدون ذلك لكنهم 
يف النتيجة اإعالميون، ي�سار لهم كما اأن م�سالة اإنهاء 
االإعالمية  املوؤ�س�سات  يف  يعمل  الذي  ال�سحفي  عمل 
،الأن هناك  اأمر غري ممكن  النقابة هذا  اإب��الغ  بعد  اإال 
على  يكون  اأن  وممكن  االث��ن��ني  ب��ني  تعاقدية  عالقة 
وفق �سروط تثبت يف العقد وكما هو معلوم )العقد 
�سريعة املتعاقدين( اإذن ... هذا يقيد عمل املوؤ�س�سات 
االإعالمية وهذا ي�سع كل املوؤ�س�سات االإعالمية حتت 
يحتاج  خطري  اأم��ر  وه��ذا  ال�سحفيني،  نقابة  رحمة 
ال�سعب  ميثل  ك��ون��ه  ال��رمل��ان  قبل  م��ن  امل��راق��ب��ة  اإىل 
كاطع  فا�سل  االإع��الم��ي  واأ���س��ار  ك��اف��ة  وموؤ�س�ساته 
اإىل  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  موؤ�س�سة  يف  االإعالم  مدير 
�سوابط  م��ن  الب��د  ق��ائ��ال:  ال�سحفي  العمل  �سوبط 
املوافقة  على  ح�سوله  وكيفية  ال�سحفي  عمل  حتدد 
وال�سحافة  االإعالمي  الن�ساط  وممار�سة  العمل  يف 
التي  االإ���س��اب��ات  م�ساألة  وهناك  بالد�ستور  مكفولة 
تعر�ض لها ال�سحفيون فاإن القانون يقول عن درجة 
العجز يجب اأن تزيد عن 50 % حتى يعو�ض يف حني 
هناك اإ�سابات تقل عن ذلك بن�سب متفاوتة كان يجب 
مقدار  كذلك  القانون  ذات احلق ومل يحدد  اأن تعطي 
التعوي�ض....... وهناك العقوبات التي تفر�ض على 
عليها  تن�ض  مل  ال�سحفيني  تطرد  التي  املوؤ�س�سات 
يف  كاملوظف  ال�سحفي  يعامل  اأن  وميكن  القانون 

الدولة من ناحية القرو�ض وال�سلف.            

يف قانون حماية �ل�سحفيني �جلديد 
�أخطاء ومو�د توجب �لتعديل 


