
 متابعة/ المدى

�أ�سد  يتحّول  �أن  �آث���ار  خ��ب��ر�ء  يتوقع 
تاريخي  معلم  وهو  �لعر�ق،  في  بابل 
م��م��ي��ز، �إل����ى ك��وم��ة م���ن ح���ج���ارة بال 
�ليوم  �لأ�سد  هذ�  يقف  فيما  تفا�سيل، 
�لبيئية  �لن��دث��ار  عو�مل  �أم��ام  عاجًز� 
مدينة  تعانيها  �لتي  �لجوفية  و�لمياه 

بابل ب�سكل كارثي.
للعيان،  م��اث��اًل  ب��اب��ل،  �أ���س��د  ز�ل  م��ا 
�لمتبقي  �لوحيد  �لأ�سلي  �لأث��ر  وهو 
�آلف  عليها  م�سى  �ل��ت��ي  ب��ح��ج��ارت��ه 
�سادت،  ح�سارة  على  �ساهًد�  �ل�سنين، 

ثم بادت.
�سنين  بعد  �سيتحول  �لأث���ر  ه��ذ�  لكن 
مالمح،  دون  من  تاريخي  �ساهد  �إل��ى 
�لبيئي  و�ل��ت��ل��وث  �ل��ت��ع��ري��ة  ف��ع��و�م��ل 
تفا�سيل  لتختفي  بنيته،  على  تزحف 
وجهه وج�سده مع مرور �لزمن، بفعل 

�لتاآكل و�أعر��ض �لإجهاد.
ويتوقع �لنحات رباح �لعلي �أن يتحول 
�لأ�سد �لمنت�سب في �لعر�ء منذ خم�سة 
بال  حجارة  من  كومة  �إل��ى  �سنة  �آلف 

تفا�سيل بعد ربع قرن.
محاولت  من  نجا  �ل��ذي  بابل،  و�أ�سد 

�أمام  عاجًز�  يقف  عدة،  مر�ت  �ل�سرقة 
و�لمياه  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �لن���دث���ار  ع���و�م���ل 
بابل  مدينة  تعانيها  �ل��ت��ي  �لجوفية 

ب�سكل كارثي.
�لخبري  �أيالف  لموقع  تقرير  وي�سلط 
�لمهم في  �لأثري  �لموقع  �ل�سوء على 
قي�سر  �لآث��ار  �لبالد، وينقل عن خبير 
�سيوؤول  بابل  �أ�سد  �أن  قوله  �لجابري 
تك�سوها  �سخرة  �إل��ى  �ل��زم��ن  ب��م��رور 
�لمياه  ت��ح��ت��ه��ا  وت��ط��ف��و  �لأم��������الح، 
فاإننا  �لعو�مل  تلك  و"بفعل  �لجوفية، 
�لمعالم  من  �لكثير  يتحول  �أن  نتوقع 
خالل  �ل��ت��ر�ب  من  كومة  �إل��ى  �لبابلية 

ربع قرن".  
�لأميركية  �ل��ق��و�ت  ع�سكرت  وح��ي��ن 
ف��ي �ل��م��وق��ع �لأث�����ري ب��اب��ل ل��م يفعل 
علله،  من  لإن��ق��اذه  �سيًئا  �لأميركيون 
�لتذكارية  �ل�سور  بالتقاط  و�كتفو� 
�لذي  م�سروعهم،  وحتى  �لأ�سد.  �أم��ام 
مبلغ  ل��ه  ور����س���دو�  بتنفيذه  وع����دو� 
�لنور  ي��ر  ل��م  ت��ق��ري��ًب��ا،  دولر  م��ل��ي��ون 
�لإر�د�ت  ����س���ر�ع  �لأول  ل�����س��ب��ب��ي��ن، 
وبغد�د،  �لمحافظة  ف��ي  �ل�سيا�سية 
تقف  �لتي  �لجوفية،  �لمياه  و�لثاني 
قبل  ترميم  م�����س��روع  �أي  �أم���ام  ع��ائ��ًق��ا 

عن  لإب��ع��اده��ا  طريقة  �إي��ج��اد  يتم  �أن 
�لمدينة. 

خبر�ء  ز�ر  �ل�سابق،  �لنظام  عهد  وفي 
خا�سة  خطة  وو�سعو�  �لموقع،  �آث��ار 
�ل�سرقة  م���ن  �لأ����س���د  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
وعو�مل �لتعرية، وكان هناك م�سروع 
لو�سعه د�خل بيت من �لزجاج لتقليل 
تاأثير �لعو�مل �لبيئية على بنيته، لكن 
�لحرب  ب�سبب  �لنور  ير  لم  �لم�سروع 

في �لعام 2003.
علمية  ت��رم��ي��م  عمليات  تح�سل  ول���م 
فعلته  م��ا  وك��ل  ب��اب��ل،  لآث���ار  و�ساملة 
�ل��م�����س��اري��ع ه��و �إع�����ادة ب��ن��اء ج���در�ن 
�لأ�سلية،  �لأ�سا�سات  ف��وق  و�سقوف 
وفي زمن �سد�م ح�سين، �أطلقت عملية 
عمليات  كانت  لكنها  بابل،  �آثار  �إحياء 
�لمدينة  وج����ه  ���س��ّوه��ت  ت��ج��م��ي��ل��ي��ة، 
فوق  �سيدت  �لحديثة  �ل��ج��در�ن  لأن 
ذلك  و�ساحب  �لأ�سلية،  �لأ���س��ا���س��ات 
حفر  منها  ودعائية  �سيا�سية  �أج��ن��دة 

��سم �سد�م ح�سين في �لأ�سا�سات.
�لقا�سية  �لتاأثير�ت  تلمح  �أن  يمكنك 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ف���ي ج������در�ن م��دي��ن��ة ب��اب��ل، 
�لثمانينيات  ف��ي  معظمها  ج��دد  �لتي 
من  �لكثير  وت��ح��ول  و�لت�سعينيات، 

و�لممر�ت  و�لمعابد  �لقالع  �أ�سا�سات 
�لجيرية  �أح��ج��اره��ا  ت��اآك��ل��ت  كتل  �ل��ى 
�لأحجار  ه���ذه  ب��ي��ن  �ل��ت��ف��اع��ل  ب�سبب 
�لكبريت  �أك�����س��ي��د  ث��ان��ي  غ���از  وب��ي��ن 

وحام�ض �لكبريتيك.
ب�سبب  �ل��ن��اج��م  �ل��ت��ل��وث  �أن  ورغ����م 
�لعر�ق  يقّل في  �لكبريت و�لحو�م�ض 
�أن  �إل  �ل�سناعية،  �ل��دول  �إل��ى  قيا�ًسا 
و�لأمطار  �ل�سيار�ت  ع��و�دم  تاأثير�ت 
�له�ّض  �لحجر  من  طبقة  تولد  �لملوثة 
للمباني  �ل��خ��ارج��ي��ة  �ل���ج���در�ن  ف���وق 

�لأثرية. 
ويتوقع مدر�ض �لتاريخ �لمولع بالآثار 
حميد �لقي�سي �أن ي�سبح �أ�سد بابل من 
دون �آذ�ن و�أنف وعيون بمرور �لزمن 

�إذ� ما ��ستمر تاأثير عو�مل �لتعرية.
�لأ�سد  ه���ذ�  �أن  �ل��غ��ر�ب��ة  يثير  وم��م��ا 
م��ن دون رع��اي��ة طو�ل  �ل��ج��اث��م، ظ���ّل 
ي�سعد  �أن  ز�ئ��ر  �أي  وي�ستطيع  عقود، 
�ل�سور  للتقاط  ور�أ���س��ه  ظ��ه��ره  على 
من دون �أن يمنعه �أحد. يقول �لقي�سي 
"لك �أن تت�سور �لتاأثير�ت �لميكانيكية 

�لم�سّرة على ذلك".
�أج���ز�ء من  ل�سرقة  م��ح��اولت  وك��ان��ت 
ونجحت  بالف�سل،  ب���اءت  ق��د  �لأ���س��د 

�قتطاع جزء  م��ن  �ل��م��ح��اولت  �إح���دى 
تاأثير�ت  ت�سور  ويمكن  وج��ه��ه.  م��ن 
تتمعن  حين  بابل  �آث��ار  على  �لتعرية 
وقد  �لتاريخية  و�لبنايات  �لتالل  في 
يختلط  متنافرة  �أ�سكال  �إل��ى  تحولت 

فيها �لغبار بالحجارة و�لطين.
وتقلل عو�مل �لتلوث �لبيئي من دون 
�لتاريخية،  �لمعالم  تلك  عمر  من  �سك 
ويمكن للمرء م�ساهدة تاأثير �لأكا�سيد 
�لكبريتية و�لكربونية و�لنيتروجينية 
في  مدينة  �أق���دم  بقايا  على  بو�سوح 
�لهيتي،  ليث  مع  ح��و�ر  وف��ي  �لعالم. 
ويعمل  بابل،  مدينة  زو�ر  �أح��د  وه��و 
��ا ل��ل��ر���س��م، ول���ه ول���ع ب���الآث���ار  م��در���سً
تحلل  �إن  يقول  �لتاريخية،  و�لمو�قع 
�ل��م��ع��اب��د و�ل��م��م��ر�ت ب�سبب  ج����در�ن 
بيئية.  ك��ارث��ة  �ل��ى  �سيف�سي  �لتلوث 
علمية  معالجة  م��ن  ب��د  "ل  و�أ���س��اف: 
�ل�سروح،  ه��ذه  وت��اآك��ل  �ن��دث��ار  لوقف 
��ستمر  ما  �إذ�  ط��وي��اًل،  تعّمر  لن  �لتي 

�لأمر على هذ� �لمنو�ل".
و�أثرت �لعو�مل �لبيئية وتلوث �لهو�ء 
�لتي  �لزخارف  على  �لتعرية  وعو�مل 
وبد�أت  وث��ي��ر�ن،  وحو�ض  ب�سكل  هي 

تفقد �ألو�نها ومالمحها.
وحين تتلم�ض بيدك �أحد �لر�سوم يغور 
�لفجو�ت  ب�سبب  �لعمق  �إل��ى  �إ�سبعك 
�لتاآكل و�لتقادم �لزمني.  �أحدثها  �لتي 
�لجد�رية  �ل�سور  غابت  فقد  وبالفعل 
�لمدينة  لتتحول  �لبابلية  و�لزخارف 

�إلى �أكو�م من جدر�ن وحجارة.
بالمر�فق  �له���ت���م���ام  ت��ح�����س��ن  وم����ع 
تتلم�ض  ب���اب���ل،  ل��م��دي��ن��ة  �ل��ح��ي��وي��ة 
�لناظر  ت�سر  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  بع�ض 
ل�سيما  ون��ظ��اف��ة،  �أمنية  حر��سة  م��ن 
لكن  �لأخ��ي��رة.  �ل��ث��الث  �ل�سنو�ت  ف��ي 
للنهو�ض  ط���وي���اًل  ي����ز�ل  ل  �ل��ط��ري��ق 
�لمدينة  على  للحفاظ  متكاملة  بخطة 

من تاأثير�ت �لبيئة و�لتلوث.
معامل  من  �ل�سود�ء  �ل�سحب  و�أث��رت 
�ل��م��ج��اورة ودخ���ان عو�دم  �ل��ط��اب��وق 
�ل�������س���ي���ار�ت، �إ���س��اف��ة �إل����ى �لإم���ط���ار 
�ل�سحب  غ��ط��ت  م���ا  ب��ع��د  �ل��ح��م�����س��ي��ة 
�إبان  �لعر�ق  �لدخانية و�سط وجنوب 
ح���رق �آب����ار �ل��ن��ف��ط خ���الل غ���زو نظام 
�لكثير من مو�قع  على  للكويت  �سد�م 
�لآث�����ار ف��ي �ل���ع���ر�ق. وي��ت��ذك��ر محمد 
�آث��ار، كيف غمر  ح�سين، وهو حار�ض 

�لغبار �لأ�سود �لآثار و�أ�سد بابل.
تلقي  �لتر�بية  �لعو��سف  ز�ل��ت  وم��ا 
تنظيفها  ويتطلب  �لآث��ار،  على  بثقلها 
ل  كبير  خدمي  فريق  �آث��اره��ا  و�إز�ل���ة 
�لحاوية  �ل�سحب  وتقلل  �لآن.  يتو�فر 
على �لحو�م�ض من �لعمر �لفتر��سي 
تاأثير�تها  �إز�ل��ة  تتطلب  حيث  لالآثار، 
�لمباني  ت��ن��ظ��ي��ف  ���س��رع��ة  �ل�����س��ل��ب��ي��ة 
�إلى  بطريقة علمية �سليمة، تعيد �لأثر 

طبيعته.

 بغداد/ ه�شام الركابي 

�جتماعا  �لمالكي  ن��وري  �ل����وزر�ء  رئي�ض  عقد 
يوم �أم�ض مع ممثلين عن �لتيار �ل�سدري، فالح 
�ولويات  لمناق�سة  �لربيعي،  ون�سار  �لعبيدي 
�لن�سحاب  وق�سية  �ل�سيا�سية  �لم�ستجد�ت 
�لتقرير  كتابة  لحظة  ير�سح حتى  ولم  �لميركي 

�أية معلومات عن �جو�ء �لجتماع. 
من جهة �خرى �أكد �لمتحدث با�سم قيادة عمليات 
�لقياد�ت  تقييمات  �أن  عطا  قا�سم  �للو�ء  بغد�د 
ومتو��سلة  م�ستمرة  �لأم��ن��ي  للملف  �لأم��ن��ي��ة 
�لمريكي  �لن�سحاب  بم�ساألة  عالقة  لها  ولي�ض 

�لمرتقب. 
�أن  )�ل��م��دى(  به  و�أو���س��ح عطا في حديث خ�ض 
و�ن  �سيما  ت�ساعد  في  �لعر�قي  �لجي�ض  ق��در�ت 
باأحدث  �لجي�ض  تجهيز  على  م�سممة  �لحكومة 
�لنهو�ض  على  قادر�  ليكون  و�لمعد�ت  �لأ�سلحة 

بالمهام �لأمنية على �أكمل وجه. 
�أن  في  تاأمل  و��سنطن  ت��ز�ل  ل  ذل��ك  غ�سون  في 
بعد  قو�تها  من  ع��دد  بقاء  تمديد  �لعر�ق  يطلب 

�لموعد �لمحدد لن�سحابها نهاية �لعام.
وق���ال وزي���ر �ل��دف��اع �لم��ري��ك��ي روب���رت غيت�ض 
هذ�  بعد  �لمريكي  �لع�سكري  �لبقاء  تمديد  �إن 
وكذلك  �لحلفاء  �إلى  مهمة  ر�سالة  �سيكون  �لعام 
للم�سوؤولين  �أعد�ء و��سنطن، ويمثل تحديا  �إلى 

�ل�سيا�سيين في �لعر�ق. 
�لمريكي  �لمعهد  ف��ي  م��وؤت��م��ر  خ��الل  و�أ���س��اف 
�نه  نفهم  �أن  ي��ج��ب  و����س��ن��ط��ن  ف��ي  ل��ل��در����س��ات 
تحديا  يمثل  �لأم����ر  ه���ذ�  للعر�قيين  بالن�سبة 
�أبد�  نتمتع  �أبينا فنحن ل  �أم  �سئنا  لأنه  �سيا�سيا 

بدعم �ل�سعب في �لعر�ق. 
و�أ�ساف �أن �لحفاظ على وجود ع�سكري �أمريكي 
��ستثمار  بمثابة  �سيكون  �ل��ع��ر�ق  ف��ي  م��ح��دود 
في  ديمقر�طيا  نموذجا  يكون  ق��د  بلد  ف��ي  مهم 

�لمنطقة. 
ويبدو �أن �لموقف �لحكومي ل يز�ل غير و��سح 
من م�ساألة تمديد بقاء �لقو�ت �لأمريكية بعد عام 
في  �لم�سوؤولين  بع�ض  تلميحات  رغ��م   20١١
ح�سين  �ل��وزر�ء  رئي�ض  نائب  قال  �إذ  �لحكومة، 
و�لبحرية  �لجوية  �ل��ق��و�ت  �إن  �ل�سهر�ستاني 
حماية  على  وح��ده��ا  ق���ادرة  تكون  ل��ن  �لعر�قية 
�لأجو�ء و�لمياه �لعر�قية بعد �ن�سحاب �لقو�ت 

�لأمريكية بعد نهاية �لعام �لحالي. 
و�أ�ساف �ل�سهر�ستاني في مقابلة �سحفية �أجرتها 
لي�ست  �لعر�قية  �لجوية  �لقوة  �أن  رويترز  معه 
�لدفاع  �و  �لعر�قية  �لأج��و�ء  حماية  على  ق��ادرة 
�أي عدو�ن خارجي وكذلك  عنها في حالة وقوع 

�لحال بالن�سبة للقو�ت �لبحرية.
�ل�سهر�ستاني في وقت ت�سهد  وتاأتي ت�سريحات 
بين  محتدما  جدل  �لعر�قية  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة 
�لكتل �ل�سيا�سية في ما يتعلق بم�ستقبل �لقو�ت 

�لأمريكية في �لعر�ق. 

ف��ي ه��ذه �لأث��ن��اء ق��ال �لنائب ع��ن �ئ��ت��الف دولة 
�لنو�ب  �إن مجل�ض  �لمالكي  �ل�سالم  �لقانون عبد 
�سي�ست�سيف رئي�ض �لوزر�ء نوري �لمالكي بعد 
مدى  ح��ول  لمناق�سته  �لف�سلية  �لعطلة  �نتهاء 
بعد  م��ا  مرحلة  ف��ي  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  جاهزية 

�لن�سحاب �لمريكي. 
مو�سوع  �أن  �أم�����ض  ل��ه  ت�سريح  ف��ي  و�أو����س���ح 
�لتفاقية �لأمنية بين �لعر�ق و�لوليات �لمتحدة 
�لأمريكية حول �ن�سحاب �لقو�ت �لأمريكية نهاية 
و�ل�سارع  �ل�سيا�سيين  تفكير  ي�سغل   20١١ عام 
�لعر�قي لأنه مو�سوع مهم وح�سا�ض جدً� ويجب 
در��سته بتاأن لغر�ض �تخاذ موقف موحد تجاهه، 

�و  �ل�سيا�سية  �لمرجعيات  �و  �لكتل  بين  �سو�ء 
�ل�سلطتين �لتنفيذية و�لت�سريعية. 

و�أ�ساف �أن مجل�ض �لنو�ب �سي�ست�سيف �لمالكي 
ليعر�ض مجمل ما لدى �لعر�ق من قوة ع�سكرية 
�لحقيقية  �ل�����س��ورة  �سينقل  وب��ال��ت��ال��ي  فعلية 
ع��ن ق���درة ه���ذه �ل���ق���و�ت ع��ل��ى ح��م��اي��ة �لحدود 
ق��ادرة على  ، و�إذ� كانت  �لعر�ق  و�أج��و�ء ومياه 
�لقو�ت  لبقاء  حاجة  �أي��ة  توجد  ل  فبالتالي  ذلك 
�لأمريكية، و�إذ� كان �لو�سع مغاير� لذلك فان ذلك 

�سيكون خا�سعا للنقا�ض.
ويجري �لجي�ض �لعر�قي تقييما قد يقر بوجود 
تعزز  قد  خطوة  في  �لأمنية  �لقو�ت  في  ثغر�ت 

�لع�سكري  �ل��وج��ود  بتمديد  �ل��م��ط��ال��ب  �ل����ر�أي 
�لمريكي في �لعر�ق.

مر�جعة  �أن  �ل��ك��ون��ج��ر���ض  ف��ي  م�����س��اع��د  وق����ال 
�لقدر�ت �لع�سكرية �لعر�قية تاأتي قبل �ن�سحاب 
مقرر للقو�ت �لأمريكية من �لعر�ق بحلول نهاية 
ع��ر���ض هذه  �لمتوقع  م��ن  و�ن���ه  �ل��ح��ال��ي  �ل��ع��ام 
�لمالكي  ن��وري  �ل��وزر�ء  رئي�ض  على  �لمر�جعة 

وكبار �لزعماء �ل�سيا�سيين �لعر�قيين.
��سمه  ن�سر  ع��دم  طلب  �ل��ذي  �لم�ساعد  و�أ���س��اف 
"�لغر�ض من هذ� هو تخفيف �لحتقان �ل�سيا�سي 
����س��ت��م��ر�ر وج����ود �لقو�ت  �ل��ج��دل )ح����ول  ف��ي 
�لحقيقية  �لم�ساألة  على  و�لتركيز  �لأمريكية( 

�لعر�قي." وذكر  �لجي�ض  قدر�ت  هي  ما  وهي.. 
�لم�سدر �أن عملية �لتقييم في مر�حلها �لأخيرة.

وبموجب �تفاق ثنائي موقع بين �لجانبين على 
�لوليات �لمتحدة �أن ت�سحب قو�تها من �لعر�ق 
وقو�مها حاليا 48 �ألف جندي بحلول 3١ كانون 
�لأول. وعار�ض �أوباما حرب �لعر�ق وقد يرف�ض 
�لع�سكري  �لوجود  تمديد  موؤيديه  من  كبير  عدد 
�لقو�ت �لأمريكية  �لمريكي في �لعر�ق. وتقوم 
ومعاون  ����س��ت�����س��اري  ب���دور  �لآن  �ل���ع���ر�ق  ف��ي 
�أنهت  �أن  م��ن��ذ  �ل��ع��ر�ق��ي��ي��ن  و�ل��ج��ي�����ض  لل�سرطة 

عملياتها �لقتالية في �ب من �لعام �لما�سي.
ع��دم حاجة بالده  م��ر�ر�  ك��رر  قد  �لمالكي  وك��ان 

يبدو  فيما  �ل��ب��اب  فتح  لكنه  �أجنبية  ق��و�ت  �ل��ى 
�لوجود  ل�ستمر�ر  �ل�سهر  من  �سابق  وق��ت  في 
�لعر�قية  �ل�سيا�سية  �لكتل  �ن  قائال  �لمريكي 
بقاء  م�����س��األ��ة  مناق�سة  منها  مطلوبا  �سيكون 
�لمقرر  �لتاريخ  بعد  ما  �ل��ى  �لأمريكية  �لقو�ت 

لالن�سحاب.
وهذ� �لقر�ر محفوف بالمخاطر بالن�سبة لرئي�ض 
في  بكتلته  م�سارك  �ل�سدري  فالتيار  �ل���وزر�ء. 
�ل�سهر  �ل�سدر  مقتدى  م�ساعدو  وقال  �لحكومة. 
�لما�سي �نه يمكنه �ن يطلق عنان جي�ض �لمهدي 
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  ترحل  لم  �ذ�  يتزعمه  �ل��ذي 

بنهاية �لعام.
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غيت���س لبغ��داد: اطلب��وا متديد الق��وات ليطمئ��ن احللفاء 
 املالكي يلتقي  التيار ال�شدري لبحث االن�شحاب

االأمريكيون خ�ش�شوا له مليون دوالر .. ومل ينفقوا �شيئا

اآثاريون:ال�سيا�سة واملناخ يحوالن اأ�سد بابل اإىل كومة حجارة 

 متابعة/ المدى

�إقر�ر  �إلى  �لوزر�ء  رئا�سة  �إياد عالوي  يتر�أ�سها  �لتي  �لعر�قية  �لقائمة  �لنائبة عن  دعت 
�أن  موؤكدة  �لمقبلة  �لمحافظات  مجل�ض  �نتخابات  قبل  عليه  للت�سويت  �لأح��ز�ب  قانون 

جهات �سيا�سية تقف ور�ء تعطيل �لقانون.
ول يوجد في �لعر�ق قانون ينظم عمل �لأحز�ب، و�سهد ما بعد �لعام 2003 تاأ�سي�ض عدد 

كبير من �لحركات و�لأحز�ب �سارك �لكثير منها في �لنتخابات.
وت�سير �لفقرة �لأولى من �لمادة 39 من �لد�ستور �لعر�قي �إلى "حرية تاأ�سي�ض �لجمعيات 
و�لأحز�ب �ل�سيا�سية، وتكفل هذه �لمادة حق �لن�سمام �إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون".

قانون  �إق��ر�ر  �ل��وزر�ء  رئا�سة  "على  �إن  لالأنباء  كرد�ستان  لوكالة  �لد�يني  ناهدة  وقالت 
"هناك تعطيال  �أن  " م�سيفة  �لمحافظات  �نتخابات مجال�ض  �إجر�ء  �لأح��ز�ب قبل موعد 

مق�سود� لإقر�ر هذ� �لقانون من قبل بع�ض �لجهات �ل�سيا�سية".
و�أو�سحت �لد�يني قائلة �نه "طلبنا �أكثر من مرة �إقر�ر هذ� �لقانون لكن �لقو�نين تاأتي 
من مجل�ض �لوزر�ء ول توجد �آذ�ن �ساغية لهذ� �لمو�سوع " موؤكدة على �أن "�أزمة �لثقة 
وتخوف بع�ض �لأحز�ب من �أن تفقد تمويلها �لخارجي وكذلك تحديد ن�ساطها هو �ل�سبب 

ور�ء �لتعطيل".
 و�أ�سافت �أن "�إقر�ر هذ� �لقانون �سي�ساعد على �لتعرف على �لأمو�ل و�لدول �لإقليمية 
�لد�عمة لهذه �لأحز�ب وكذلك حجم تمثيلها " مبينة �أن "عدم �إقر�ر قانون �لأحز�ب لغاية 

�لآن يرتبط بالخالفات �ل�سيا�سية".
و�أ�سارت �إلى �أن "هناك �أكثر من عالمة ��ستفهام على مو�سوع تمويل �لأحز�ب ومن يدعم 
هذه �لأحز�ب وهل هي ل�سالح �لوطن �و تمثل �أجندة �لدولة �لتي تدعمها" ملوحة �إلى 
�أن "هناك �تهامات كبيرة بين �لكتل من خالل ذهاب �لم�سوؤولين �لى تلك �لدول و�لأمو�ل 

�لتي ت�سرفها" لفتا �لى �أن "هناك �أحز�با مجهولة �لهوية".
وكان من �لمفتر�ض �أن يتم ت�سريع قانون �لأحز�ب منذ �لدورة �لما�سية لمجل�ض �لنو�ب 
�إل �أن �لن�سخة �لتي قدمت من قبل �لحكومة لم تحظ بر�سا �لكتل �ل�سيا�سية و�عتبروها 

تقييد� كبير� لهذه �لأحز�ب.
وكثير� ما يخفق مجل�ض �لنو�ب في �لت�سويت على �أي م�سروع قانون ب�سبب ما يعتبره 
في  �لفائزة  �ل�سيا�سية  �لكتل  بين  �لتو�فق  وع��دم  و�لختالفات  �لنق�سامات  محللون، 

�لنتخابات.
وكان وزير �لدولة �لناطقية �أكد في وقت �سابق �أن مجل�ض �لوزر�ء �قر قانون �لأحز�ب 

�ل�سيا�سية في �لعر�ق تمهيد� لإر�ساله �إلى �لبرلمان.
وقال علي �لدباغ  �إن "مجل�ض �لوزر�ء �لعر�قي �قر قانون �لأحز�ب �ل�سيا�سية في �لبالد"، 
مبينا �أن "هذ� �لقانون �لذي طال �نتظاره و�لذي �سينظم عمل �لأحز�ب في �لعر�ق �سيتم 

تحويله �إلى مجل�ض �لنو�ب".
تاأ�سي�ض  على  تن�ض  �لأول��ى  �لفقرة  �لعر�قي  �لد�ستور  من   )39( �لمادة  �أن  �إل��ى  ي�سار 
تنظيم  �إليها، ويتم  �لن�سمام  �لمادة حق  �ل�سيا�سية، وتكفل هذه  و�لأح��ز�ب  �لجمعيات 

ذلك بقانون.
ويرى �لنائب عن �لتحالف �لكرد�ستاني محمود عثمان �أن �أحز�بًا كبيرة تمانع �سن هذ� 

�لقانون لما �سي�سببه من �سرر كبير عليها، لأنه �سيحد من �سالحياتها ونفوذها.
تمويلها  وطريقة  بالخارج  �لأح��ز�ب  هذه  عالقة  �سيحدد  �لأح��ز�ب  قانون  �أن  و�أو�سح 
وغيرها من �لأمور �لتي قد يت�سرر منها �لحزب، موؤكد� �أن هناك �أحز�بًا �سغيرة �ست�ستفيد 
من هذ� �لقانون لأنه �سيحد من �سلطة �لأحز�ب �لكبيرة، و�أخرى قد تت�سرر منه ب�سبب �أن 

بع�سها ل يمتلك �سروط �لحزب، مما يوؤدي �إلى عدم �لعتر�ف بها.
وو�سف ع�سو مجل�ض �لنو�ب عن �لقائمة �لعر�قية طالل �لزوبعي �لقانون بالمهم جدً�، 
�لتمويل  ظاهرة  من  �لحد  في  �سي�سهم  �لقانون  هذ�  �إن  �سحفية،  ت�سريحات  في  وق��ال 

�لخارجي لالأحز�ب، و�سيلزمها باأن تك�سف عن م�سادر تمويلها.
�لأحز�ب  �أد�ء  على  برقابة  �ل�ساعدي  �سباح  �لم�ستقل  �لنو�ب  مجل�ض  ع�سو  طالب  فيما 
و�لتمويل �لمالي لها، وقال للجزيرة نت �إن �لأحز�ب بعد عام 2003 تعاملت مع �ل�سلطة 

بنف�ض عقلية مرحلة �لمعار�سة، مما �أثر �سلبًا على �أد�ء موؤ�س�سات �لدولة.  
ويرى محللون �سيا�سيون �أن قانون �لأحز�ب �سيك�سف �رتباطات كافة �لأحز�ب.

و�أكدو� �أن قانون �لأحز�ب، وبالرغم من �أنه ينظم �لحياة �ل�سيا�سية �أو �لحزبية في �لعر�ق 
فاإنه ي�سكل خطورة على بع�ض �لأحز�ب و�لقوى، لأنه �سيك�سف م�سادر تمويلها، وربما 

�رتباطاتها بقوى �إقليمية ودولية، مما ي�سعها في د�ئرة �ل�سبهات وربما �لم�ساءلة.

نواب يتهمون اأحزابا بعرقلة متريره

ق�ان�ون االأح�زاب 
قب�ل انتخابات املجال�س

يبدو اأن الموقف الحكومي ال 
يزال غير وا�شح من م�شاألة 

تمديد بقاء القوات االأمريكية 
بعد عام ٢٠١١ رغم تلميحات 

بع�س الم�شوؤولين في الحكومة، 
اإذ قال ال�شهر�شتاني اإن القوات 

الجوية والبحرية لن تكون 
قادرة وحدها على حماية 

االأجواء والمياه العراقية بعد 
نهاية العام الحالي

�جلي�ش �المريكي ين�سحب �أم ال؟

�أ�سد بابل هل يتحول �ىل كتلة من �لرت�ب؟.. �ر�سيف


