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فـي لقاء مع اع�ضاء وكوادر مركز تنظيمات بريطانيا

طالباين :االحتاد الوطني حزب حيوي
وميار�س التجديد با�ستمرار

الرئي�س جالل طالباين
لندن PUKmedia /

اجتمع الأم�ين العام لالحتاد الوطني الكرد�ستاين
جالل طالباين يف اط��ار زيارته اىل بريطانيا ،مع
�أع�ضاء وك��وادر مركز تنظيمات بريطانيا لالحتاد
الوطني الكرد�ستاين.
و�سلط طالباين ال�ضوء يف االجتماع الذي ح�ضره
نائب الأمني العام لالحتاد الوطني كو�سرت ر�سول
ع��ل��ي ،ع��ل��ى �أو����ض���اع ال���ع���راق ب�شكل ع����ام ،و�آخ���ر

جانب من اجتماع طالباين مع مركز تنظيمات بريطانيا لالحتاد الوطني
التطورات احلا�صلة يف اقليم كرد�ستان ،والأو�ضاع
الداخلية لالحتاد الوطني الكرد�ستاين.
وا���ش��ار اىل ال��ت��ط��ورات الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ي�شهدها
العراق حالي ًا� ،سيا�سي ًا و�أمني ًا ،م�ؤكد ًا بان العراق
�سي�شهد انتخابات م�صريية ومهمة ،لذا على الكرد ان
يتخذوا جميع الإجراءات الالزمة للم�شاركة ب�شكل
فعال يف هذه االنتخابات.
ويف حم���ور �آخ���ر م��ن ح��دي��ث��ه �أ���ش��ار ط��ال��ب��اين اىل

���ض��رورة ر���ص ال�صفوف ب�ين ال��ك��رد وخا�صة بني
الإحت����اد ال��وط��ن��ي واحل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ،م�شري ًا
اىل التغيريات الإيجابية التي �ستجلبها احلكومة
اجلديدة يف اقليم كرد�ستان.
وب�����ش���أن �أو���ض��اع االحت���اد ال��وط��ن��ي ال��داخ��ل��ي��ة قال
طالباين :االحتاد الوطني الكرد�ستاين حزب حيوي،
وميار�س التجديد با�ستمرار ،ويعالج امل�شاكل التي
تعرت�ض طريقه بهدوء ووعي.

الدكتور برهم �صالح يبحث �سبل تطوير
العالقات مع هولندا
ال�سليمانية  /املدى

ب��ح��ث ال��دك��ت��ور ب��ره��م �أح��م��د �صالح
ال��رئ��ي�����س امل��ك��ل��ف بت�شكيل حكومة
اقليم كرد�ستان اجل��دي��دة ,ام�س يف
ال�سليمانية مع ال�سفري الهولندي يف
العراق بيرت فان ليفن ,والوفد املرافق
له �سبل تطوير العالقات الثنائية بني
اقليم كرد�ستان وهولندا ال�سيما على
ال�صعيدين االقت�صادي والتجاري,
مب���ا ي�����ص��ب يف م�����ص��ل��ح��ة ال�شعبني
الكردي والهولندي.
و���ش��ك��ر ال��دك��ت��ور ب��ره��م ب��ا���س��م �شعب
كرد�ستان بح�سب ,PUKmedia
حكومة و�شعب هولندا اللذين مدا
يد امل�ساعدة ملواطني كرد�ستان �أيام
املحن ,معترب ًا هولندا �صديق ًا لإقليم
كرد�ستان.
كما بحث الدكتور برهم �صالح مع وفد
�شركة براي�س ووتر هاو�س PWC
وهي �شركة عاملية خمت�صة يف جمال
االق��ت�����ص��اد وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد� ,سبل
مواجهة الف�ساد يف دوائر وم�ؤ�س�سات
ح��ك��وم��ة اق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ,و�إج����راء
الإ����ص�ل�اح وال��ت��ج��دي��د ب��ه��دف تقوية
القدرة الإداري��ة لدى كوادر وموظفي
ح���ك���وم���ة االق���ل���ي���م ورف������ع م�ستوى
اخلدمات يف الدوائر احلكومية.
وا���ش��اد ال��دك��ت��ور ب��ره��م ب��دع��وة هذه
ال�شركة من قبل حكومة اقليم كرد�ستان

د .برهم �صالح
يف العام الفائت ل�صياغة �سرتاتيجية
مكافحة الف�ساد ,معتربا ذل��ك مبادرة
مهمة من قبل حكومة االقليم ,معرب ًا
عن �أمله يف ان تتعاون �شركة PWC
مع حكومة االقليم للق�ضاء على ظاهرة
الف�ساد و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة.
من جانب اخ��ر بحث م�س�ؤول دائرة
ال���ع�ل�اق���ات اخل���ارج���ي���ة يف حكومة
اق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ف�ل�اح م�صطفى مع
ال�����س��ف�ير ال���ه���ول���ن���دي ل����دى ال���ع���راق
والوفد املرافق له االو�ضاع الراهنة
فيه والعالقات الثنائية بني اجلانبني
و�سبل تعزيزها .وقدم م�س�ؤول دائرة
العالقات اخلارجية نبذة خمت�صرة

افتتاح م�ست�شفى �سردم الأهلي
بغداد  /املدى

افتتح نوزاد هادي حمافظ اربيل بح�ضور العديد من امل�س�ؤولني احلكوميني
واحلزبيني وعدد من اع�ضاء الربملان الكرد�ستاين ،م�ست�شفى �سردم االهلي
يف اربيل الذي ي�ضم � 150سريرا ومت بنا�ؤه باالفادة من قانون اال�ستثمار.
ويتكون امل�ست�شفى من خم�سة طوابق وقد بني على م�ساحة  4االف مرت
مربع ،وي�ضم اق�سام (الطوارئ ،ا�ستقبال املر�ضى ،ثالث قاعات للعمليات
املختلفة ،ق�سم اال�شعة ،املخترب ،م�صرف ال��دم ،ثمان قاعات للعمليات
الكربى ،انعا�ش القلب ،العناية املركزة ،ق�سم الوالدة الطبيعية ،ال�صيدلية،
االدارة وكافيرتيا والعديد من االق�سام االخ��رى) ،ويعمل يف امل�ست�شفى
�ستون طبيبا اخت�صا�صيا ب�شكل م�شرتك .واثنى ن��وزاد ه��ادي حمافظ
اربيل يف كلمة له باملنا�سبة على جهود القطاع اخلا�ص يف بناء هذا ال�صرح
الطبي والفريد يف عا�صمة اقليم كرد�ستان ،واعرب عن امله يف ان يكون
امل�ست�شفى مركزا طبيا مهما لعالج املر�ضى وتطوير الو�ضع ال�صحي يف
اربيل.

كرد�ستان
Kurdistan

ع��ن االو���ض��اع االم��ن��ي��ة امل�ستتبة يف
اقليم ك��رد���س��ت��ان لل�سفري الهولندي
واملباحثات اجلارية لت�شكيل احلكومة
ال�ساد�سة  ،كما �سلط ف�لاح م�صطفى
ال�����ض��وء على ا���س��ت��ع��دادات االط���راف
ال�سيا�سية يف اقليم كرد�ستان خلو�ض
االن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة يف
العراق.
ويف ج��ان��ب �آخ���ر م��ن ال��ل��ق��اء ،ناق�ش
اجل���ان���ب���ان ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ،وب��ه��ذا ال�����ص��دد ق���ال فالح
م�صطفى :نتمنى ان ت��رف��ع هولندا
م�ستوى متثيلها ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف
االقليم اىل م�ستوى القن�صلية لتعزيز
التعاون امل�شرتك يف جميع املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية.
من جانبه ،عرب ال�سفري الهولندي عن
�سروره بالتطور ال��ذي ي�شهده اقليم
كرد�ستان ،واعلن ان وفد ًا من ال�شركات
الهولندية �سيزور االقليم يف وقت
قريب ،م�شري ًا اىل ان هذه الزيارة هي
خطوة قوية لتعزيز العالقات الثنائية
يف املجال االقت�صادي.
م���ن ج��ه��ت��ه ،رح����ب م�������س����ؤول دائ����رة
ال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة ب��ه��ذه اخلطوة
ل��ل��ح��ك��وم��ة وال�����ش��رك��ات الهولندية،
متمني ًا ان ت�ستفيد ال�شركات الهولندية
م����ن ف���ر����ص اال����س���ت���ث���م���ار لت�شجيع
امل�ستثمرين املحليني واالجانب.

الرئي�س بارزاين يبحث مع خليلزاد
جممل الأو�ضاع ال�سيا�سية

جورج من�صور يبحث
مع وفد امريكي
م�شروع احلكومة
الر�شيدة
اربيل  /املدى

اربيل  /املدى

بحث رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود
ب����ارزاين يف منتجع ���ص�لاح الدين،
م��ع زمل���اي خليلزاد ال�سفري ال�سابق
ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف
ال���ع���راق ومم��ث��ل ال���والي���ات املتحدة
االم��ري��ك��ي��ة يف جم��ل�����س االم����ن �آخ���ر
امل�ستجدات ال�سيا�سية على ال�ساحتني
الكرد�ستانية والعراقية .
و�أع�������رب ال�����س��ف�ير خ��ل��ي��ل��زاد خ�لال
اللقاء بح�سب موقع رئا�سة االقليم
ع��ن �سعادته ب��ه  ،مثمن ًا دور رئي�س
اقليم كرد�ستان يف تطوير العملية
ال�سيا�سية يف العراق.
م��ن جانبه ،اب��دى الرئي�س ب��ارزاين
���س��روره ب��زي��ارة خليلزاد ،وو�صفه
ب��ال�����ص��دي��ق ال����ويف ل��ل��ع��راق و�إقليم
كرد�ستان.

رئي�س االقليم مع خليلزاد

احتاد املنظمات الطالبية يثني على جهود
نيجريفان بارزاين يف دعم العملية الرتبوية
�أربيل /املدى

وجهت ( )13منظمة ع�ضوة يف احت��اد املنظمات الطالبية
يف �إقليم كرد�ستان �شكرها وتقديرها اىل نيجريفان بارزاين
با�سم جميع الطلبة و�أ�شادت بدوره البارز يف رئا�سة الت�شكيلة
اخلام�سة حلكومة �إقليم كرد�ستان ودعمه و�إجن��اح��ه عملية
الرتبية والتعليم يف املراكز الدرا�سية  .و�أب��رزت املنظمات
يف ر�سالة بعثت بها مبنا�سبة انتهاء الوالية اخلام�سة وقرب
ت�شكيل احلكومة ال�ساد�سة املكلف بها الدكتور برهم �صالح
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دوره يف حث ال�شريحة الطالبية على النجاح والتفوق يف
الرتبية والتعليم وكذلك اخلدمات ال�لاحم��دودة التي قدمها
للطلبة  .و�أ�شار حممد �صابر ع�ضو مكتب �سكرتارية احتاد
طلبة كرد�ستان با�سم احتاد املنظمات الطالبية يف االقليم اىل
اجلهود احلثيثة التي قدمها نيجريفان بارزاين خالل الت�شكيلة
اخلام�سة حلكومة االقليم ،متمني ًا �أن تكون الت�شكيلة ال�ساد�سة
للحكومة مكملة لتلك اجلهود من �أجل حت�سني �أو�ضاع الطلبة
وتطوير العملية الرتبوية .

بحث وزير االقليم ل�ش�ؤون املجتمع
املدين جورج من�صور ،مع وفد من
ال�سفارة االمريكية يف بغداد برئا�سة
ال�سفري جوزيف �ستافورد وع�ضوية
ويل�سون ماير�س و�ستيفن بارنبي
وديني�س ويندل و�شريكو م�صطفى
ونهى االغا ،دور منظمات املجتمع
املدين يف و�ضع �سرتاتيجية احلكم
الر�شيد يف حكومة اقليم كرد�ستان.
م�ؤكدا على جدية احلكومة وعزمها
على االلتزام مببادئ احلكم الر�شيد
وا�ستخدام ال�شفافية والتم�سك
بالقانون وو�ضع معايري عملية
للنزاهة.
وا�شار من�صور خالل اللقاء اىل
ا�ستعداد منظمات املجتمع املدين الن
تلعب دورا فاعال يف جميع الق�ضايا
احلياتية التي مت�س املجتمع من
خالل ن�شر الوعي العام وتنفيذ
الربامج التي تكمل برامج ال�سلطة
التنفيذية يف �شتى املجاالت التي
تخ�ص احلكومة الر�شيدة ومنها
بناء القدرات وتدريب الكوادر لهذا
الغر�ض.
من جانبه ثمن الوفد مبادرة احلكومة
اىل �إطالق م�شروع احلكومة
الر�شيدة وو�ضع م�ستلزمات تنفيذ
الربامج اخلا�صة بذلك وال�سعي اىل
ا�شراك جميع �شرائح املجتمع يف
و�ضع ال�سرتاتيجيات املنا�سبة وفقا
للمعايري الدولية وااللتزام بن�شر
مفاهيم ال�شفافية والتعددية وحكم
القانون وا�ستخدام االموال العامة
ب�شكل عقالين و�شرعي و�شفاف.

جل�سـة خا�صـة للتنديـد بظاهـرة الت�شهيــر فــي الإعـــالم
دهوك  /املدى

يف اط��ار ان�شطة ف��رع ده��وك لنقابة �صحفيي
كرد�ستان بالتن�سيق م��ع منظمة "" IREX
الدولية العاملة يف اقليم كرد�ستان وبح�ضور
مايقارب � 30صحفي ًا من خمتلف امل�ؤ�س�سات
االع�لام��ي��ة يف م��دي��ن��ة ده����وك ،مت ع��ق��د جل�سة
مفتوحة ملناق�شة ظ��اه��رة الت�شهري والقذف
واالهانة يف االعالم والعمل املهني وذلك على
قاعة االجتماعات االعتيادية يف املركز الثقايف
جلامعة دهوك.
وت��خ��ل��ل��ت اجل��ل�����س��ة م��ن��اق�����ش��ات م�ستفي�ضة
ومقرتحات ومالحظات ب�ش�أن ظاهرة الت�شهري
ال��ت��ي ا�ست�شرت م���ؤخ��ر ًا يف ع��دد حم���دود من
امل�ؤ�س�سات االعالمية يف االقليم.
وق���ال ا�سماعيل ط��اه��ر �سكرتري ف��رع دهوك
لنقابة �صحفيي كرد�ستان بح�سب مكتب االعالم
املركزي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين ان هذه
ال��ظ��اه��رة خ��ط�يرة ،وحت���اول امل�سا�س مبكانة
امل�ؤ�س�سات وال�شخ�صيات ،م�شري ًا اىل افادة هذه
امل�ؤ�س�سات من احلريات الوا�سعة املوجودة يف
االقليم ال�سيما عقب �صدور وت�صديق قانون
العمل ال�صحفي يف كرد�ستان.
وا���ض��اف �أن ف��رع ده���وك للنقابة ق��ام باعداد
م�سودة م��ذك��رة مفتوحة م��ن ع�شر نقاط متت
مناق�شتها ب�شكل مو�سع وم�ستفي�ض ومت تدوين
اكرث من " " 70مقرتحا من تلك املقرتحات التي
طرحت ليتم بعد ذلك اعادة كتابتها وتبيي�ضها
ثم طبعها وتوزيعها على امل�ؤ�س�سات االعالمية
وار�سالها اىل جمل�س النقابة .
ك��م��ا �أل��ق��ي��ت خ�ل�ال اجلل�سة تو�ضيحات حول
م�ضمون املذكرة ور�أي جمل�س نقابة ال�صحفيني
يف االقليم م��ن قبل ال�صحفي بهجت هروري

جل�سة مناق�شات ظاهرة الت�شهري يف االعالم
ع�ضو جمل�س النقابة .بعدها تلت ال�صحفية
"فيان عبا�س " م�س�ؤولة جلنة دعم ال�صحفيات
يف فرع دهوك للنقابة ن�ص م�سودة املذكرة  .و
�شارك اكرث من � 15صحفيا من احلا�ضرين يف

نقا�شات افرزت تدوين عدد كبري من املقرتحات
لتتم كتابة تقرير بها ب�ش�أن ظ��اه��رة الت�شهري
التي نتجت عن عدد من امل�ؤ�س�سات االعالمية
التي ت�سمي نف�سها بـاحلرة واالهلية يف اقليم

كرد�ستان.
يذكر �أن جل�سات م�شابهة قد عقدت خالل اال�سابيع
امل��ا���ض��ي��ة يف حمافظتي ارب��ي��ل وال�سليمانية
وتعترب هذه اجلل�سة مكملة لها.

�سيوان بارزاين :العالقات الفرن�سية الكردية عميقة وتعود بداياتها اىل عهد ثورة �أيلول
اربيل  /املدى

ذكر �سيوان ب��ارزاين ممثل حكومة اقليم
ك��رد���س��ت��ان ل���دى ف��رن�����س��ا،ان ال����ر�أي العام
الكردي يف فرن�سا فاعل وم�ؤثرجدا وتربطه
عالقات وثيقة بكل امل�ؤ�س�سات املهمة يف
ال��ب�لاد ،م���ؤك��دا ان العالقات الثنائية بني
اقليم ك��رد���س��ت��ان وفرن�سا �ستبقى متينة
وقوية يف العقود االربعة املقبلة  .وثمن
دور الكرد املقيمني يف فرن�سا ،على �صعيد
دعمهم امل�ستمر حلكومة اقليم كرد�ستان يف
خمتلف املجاالت .
وقال  :ان حالة اال�ستقرار والتقدم القائمة
يف كرد�ستان دعمت خطواتنا باجتاه اقامة
�شبكة ثقافية و�سيا�سية واقت�صادية وا�سعة
م��ع ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والثقافية

واالعالمية يف فرن�سا كي ن�ضمن م�ؤازرتها
ودفاعها عن ق�ضايانا يف املحافل الدولية .
وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ف�أن ال�سيدة
دان��ي��ال م��ي�تران ارم��ل��ة ال��رئ��ي�����س اال�سبق
الراحل فران�سوا ميرتان الذي حكم فرن�سا
 14عاما  ،تركت تاثريها الكبري على �صعيد
م����ؤازرة الق�ضية الكردية العادلة  ،وكان
الراحل فران�سوا ميرتان اول رئي�س ي�ؤيد
القرار الدويل املرقم  688يف جمل�س االمن
ال����دويل ال���ذي و���ض��ع ل��ل��دف��اع ع��ن ال�شعب
الكردي  ،كما ان افتتاح القن�صلية الفرن�سية
يف اربيل جاء قبل جميع ال��دول ثم تبعته
ال���دول االوروب��ي��ة االخ���رى التي افتتحت
قن�صلياتها يف اربيل وهذا االمر مرده قوة
وفاعلية ال���ر�أي ال��ع��ام ال��ك��ردي يف فرن�سا

وذلك من خالل عالقات متينة مع املحيطني
بالرئي�س الفرن�سي من �صحفيني وكتاب .
وب�����ش���أن تقييمه ل��ل��ع�لاق��ات الفرن�سية–
ال��ك��ردي��ة ب�شكل ع��ام  ،او���ض��ح ق��ائ�لا  :ان
العالقات الفرن�سية الكردية عميقة وعريقة
وتعود بداياتها اىل عهد ثورة ايلول عندما
كان كامران بدرخان ممثال للثورة الكردية
ل���دى فرن�سا  ،ث��م تبعه ي��و���س��ف ابراهيم
ورف��ع��ت �شهوايي ث��م ال�شهيد جعفر ومن
ب��ع��ده ك��م��ال ك��رك��وك��ي  ،ك��م��ا ان لالحزاب
الكردية تاثريات يف هذا اجلانب ما جعل
 %99من امل��واد واملوا�ضيع التي تن�شرها
و�سائل االع�لام الفرن�سية عن الكرد تت�سم
بااليجابية.
حيث ان لهم ا�صدقاء كثريين يف الربملان

واحلكومة واجهزة االعالم الفرن�سية  ،وان
التطور والتقدم احلا�صلني يف العالقات
الثنائية ب�ين االق��ل��ي��م وفرن�سا يف جميع
امل���ج���االت مت م��ن خ�ل�ال ف��اع��ل��ي��ة التواجد
الكردي املوجود يف فرن�سا منذ  45عاما،اذ
ان دوال كبرية رغم امكاناتها املادية الكبرية
وكوادرها مل ت�ستطع حتقيق ما حققه الكرد
على �صعيد تب�ؤ مكانة الئقة ورفيعة يف
املجتمع الفرن�سي .
وا���ض��اف ان فرن�سا تتطلع اىل تكري�س
ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف املنطقة  ،وان يح�صل
الكرد على حقوقهم وينبغي لنا ان نعرتف
بان فرن�سا �ساهمت ب��دور فاعل يف ن�شوء
اقليم كرد�ستان لأنها ا�صرت على ا�صدار
القرار الدويل املرقم  688يف جمل�س االمن
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م�����ش�يرا اىل جم��م��وع��ة ���ش��رك��ات فرن�سية
�ستاتي اىل ارب��ي��ل  ،حيث م��ن امل��ق��رر عقد
م�ؤمتر م�صغر لالفادة من النظام ال�صحي
مب�شاركة فرن�سية  ،و ا�سهمنا عرب عالقاتنا
ال��وا���س��ع��ة يف ���ض��م��ان م��ق��اع��د ك��ث�يرة يف
اجلامعات الفرن�سية  ،كما ونال  16كرديا
�شهادة الدكتوراه من اجلامعات الفرن�سية،
ا�ضافة اىل ان  86طالبا كرديا �سيلتحقون
ب��اجل��ام��ع��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام ومن
املقرر قبول  300 -200طالب ك��ردي يف
اجل��ام��ع��ات الفرن�سية ال��ع��ام املقبل  ،كما
ان  300طالب ن��ال��وا ال��دب��ل��وم ال��ع��ايل من
اجلامعات الفرن�سية .

ور�ش��ة نقا�ش��ية مل�س��ودة قان��ون منظم��ات املجتم��ع امل��دين
�أربيل� /سها ال�شيخلي

انتهت يف �أربيل ور�شة تدريب ونقا�ش ب�ش�أن م�سودة
قانون املنظمات غري احلكومية التي نظمتها جمموعة
من منظمات املجتمع املدين بالتعاون مع املركز الدويل
للمنظمات غ�ير ال��ه��ادف��ة اىل ال��رب��ح  ،ICNLوح�ضر
ال��ور���ش��ة  25ع�����ض��وا م��ث��ل��وا ع����دد ًا م��ن امل��ن��ظ��م��ات يف
املحافظات ،اىل جانب عدد من و�سائل الإعالم والقنوات
الف�ضائية.
ويهدف القانون الذي متت مناق�شة بنوده اىل تعزيز دور
منظمات املجتمع املدين ودعمها وتطويرها واحلفاظ على
ا�ستقالليتها وتاكيد حرية املواطنني يف تا�سي�س املنظمات
غري احلكومية واالن�ضمام اليها ،و�إي��ج��اد �آلية مركزية
لتنظيم عملية ت�سجيل املنظمات غري احلكومية العراقية
منها والأجنبية ،وي�ضم القانون الذي ما زالت م�سودته
مطروحة يف جمل�س النواب  40مادة.
ومت��ت مناق�شة م�����س��ودة ال��ق��ان��ون وط��رح��ت الكثري من
املالحظات من قبل ر�ؤ���س��اء و اع�ضاء املنظمات الذين
ح�ضروا الور�شة النقا�شية يف �أربيل من خالل عدد من

اجلل�سات ،فقد �أ�شار جمال اجلواهري من جمعية االمل
العراقية اىل بع�ض النقاط التي ت�ؤ�شرعلى املخاطر التي
مت�س العملية الدميقراطية الواردة يف امل�سودة احلالية
للقانون والعراقيل التي تعيق عملها وهي:
 �إع��ادة ت�سجيل املنظمات غري احلكومية كل �سنتني ماقد ينفر املانحني عن متويل امل�شاريع التي متتد �سنوات
عديدة ،فبع�ض امل�ؤ�س�سات ووكاالت التنمية الدولية تقدم
منحها او تعقد �شراكات متتد اىل اربع او خم�س �سنوات
م��ع املنظمات املحلية ،و�سيكون �صعبا للغاية متويل
م�شاريع طويلة االمد يف حالة وجود هذا ال�شرط.
 املنظمات غري احلكومية ركن ا�سا�س الي دميقراطية،واملجتمع ال���دويل ينظر اىل ا�ستقاللية ه��ذه املنظمات
كحالة اختبار لو�ضع العراق امل�ستقبلي ،ان �أي قانون
للمنظمات غري احلكومية ينتهك ا�ستقالليتها ير�سل ر�سالة
�سلبية اىل العامل ت�شري اىل توجه غري دميقراطي.
و�أو�ضح ح�سن كرمي عاتي من اجلمعية العراقية لدعم
الثقافة ان قانون منظمات املجتمع امل��دين يعد من بني
القوانني ذات االهمية اخلا�صة يف خلق البيئة ال�صحية

لن�شوء الدميقراطيات.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن فهم ج��ه��ات الت�شريع يف ال��ع��راق هذا
القانون ال��ذي ا�ستبعد االح��زاب والنقابات واالحتادات
وكذلك املنظمات ذات الطبيعة املدنية امل�شكلة بقانون قبل
 2003غري انه جاء مق�صرا يف تلبية املتطلبات احلقيقية
ملنظمات املجتمع امل���دين ع�بر ال�ترك��ي��ز على ارتباطها
بال�سلطة التنفيذية من خالل دائ��رة الت�سجيل والعقود
املفرو�ضة على ت�سجيلها و�صعوبة متويلها والرقابة
عليها ،وقد يكون من املفيد العودة اىل احلمالت الإعالمية
للتواقيع ع��ل��ى ن���داء ح��م��اي��ة منظمات املجتمع املدين
للتعرف على جوانب االعرتا�ض التف�صيلية على م�سودة
امل�شروع التي ا�شرتكت فيها جماميع وا�سعة من منظمات
املجتمع املدين .و�أ�شار رئي�س �شبكة فعل املدنية العراقية
املحامي واع��ي كاظم حمزة اىل ان م�سودة القانون قد
كتبت يف اروق��ة غ��رف مظلمة وج��اء ليو�ضع قيدا ثقيال
يطوق به املنظمات العراقية بكل ما يحويه من �سلبيات،
وهو اق��رب ما يكون اىل والي��ة احلكومة على املنظمات
واقرب ما يكون اىل قانون رعاية القا�صرين ونتيجة ملا

ك�سبته املنظمات العراقية من �صدى و�شعبية جماهريية
اخذت ت�ضر بامل�صالح احلزبية والفئوية ،و�أخذت تك�شف
ممار�سات غري قانونية وغري د�ستورية لدى ال�سلطات
التنفيذية ،وحماولة من هذه اجلهات مت و�ضع م�سودة
القانون (�سيئ ال�صيت) للحد م��ن عمل املنظمات غري
احلكومية العراقية وفر�ض قيود قا�سية عليها من حيث
التا�سي�س والت�سجيل والتمويل وممار�سة اعمالها وان
الغر�ض من التدخل بخ�صو�صية هذه املنظمات احتوا�ؤها
وجتريدها م��ن حقوقها امل�ستقلة ،وق��د ق��ادت املنظمات
العراقية حملة اعرتا�ض من اجل تغيري او تعديل هذه
امل�����س��ودة ،وف��ع�لا ع��ق��دت الكثري م��ن امل���ؤمت��رات وور�ش
العمل وق��د ق��ادت �شبكة فعل املدنية العراقية والفريق
امل���دين ال��ع��راق��ي حملة م��داف��ع��ة بالتعاون م��ع جمموعة
كبرية من املنظمات العراقية من جميع املحافظات ومت
رفع تو�صيات ومقرتحات اىل الربملان العراقي ومل�سنا
تفهما وت��ع��اون��ا م��ن بع�ض الكتل ال�سيا�سية ب�ضرورة
تعديل امل�سودة ،يقابله تعنت وا�صرار الق�سم االخر على
مترير امل�سودة بكل م�ساوئها احلالية بحجة انها �صادرة

من احلكومة ،وال زالت املنظمات ت�ضغط باجتاه تعديل
امل�سودة لتكون مطابقة للمعايري الدولية.
ومن قناة احلرة الف�ضائية ح�ضر مقدم برنامج (بالعراقي)
الزميل �سعدون حم�سن جل�سات املناق�شة يف �أربيل ،و�أ�شار
اىل ان ور�شة النقا�ش كانت جيدة جدا النها ا�ستطاعت ان
ت�ستوعب جانبني مهمني اولهما الو�صول اىل اهم م�شاكل
القانون التي ميكن ان تعيق �أداء منظمات املجتمع املدين
م�ستقبال ،خا�صة وان هذه امل�شاكل مت ت�شخي�صها من قبل
نا�شطني يف املجال املدين ما يعطي الدقة يف الت�شخي�ص
والو�صول اىل اهم ال�سلبيات التي يعاين منها القانون.
اجلانب الثاين هو دع��وة اعالميينا وجهات وا�شخا�ص
ال�ستثمار خ�برات��ه��م وتوظيفها يف �إط���ار ال��ت���أث�ير على
ال�برمل��ان م��ن اج���ل ت��ع��دي��ل م�����س��ودة ال��ق��ان��ون� ،شخ�صي ًا
وب��اع��ت��ب��اري نا�شطا يف امل��ج��ال امل���دين �أي�����ض�� ًا ومعني ًا
بالقانون ب�صورة مبا�شرة ا�ستفدت كثريا م��ن معرفة
نقاط ال�ضعف وباالخ�ص امل�شاكل التي ميكن ان ي�سببها
القانون يف حال بقائه على حاله وخا�صة امل�شاكل املتعلقة
بالتمويل والت�سجيل.

