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كلمتنا

ّ
ال عزاء لضحايا "عبارة املوت"

من املسؤول عن الكارثة وضحايا
َ ّ
غرق العبارة يف املوصل؟
بيان هيئة املتابعة لتنسيقيات التيار الدميقراطي

أعادت فاجعة "عبّارة الموت" في جزيرز ة أ
ال بيعين السياحية باب السزازاا الزرا ز ة ز ة
أخ ىة حوا أهلية ن بيرهم فاتيز السزلز زة
في ع اق اليو  .إذ أظزرز ت خزفزة السزيزا زي
الحررث العرر وترافته في التعاطي ع ضحارزا
الززفززإلززر اوداري والسززيززا ززي وا ززت ز ززادي
وا جتماعي واأل ني في عمو الع اق.
ا تقوله الفاجعةة المتو عة أصالًة إنزرزا تز تزي
ضمن لسلة فواجع لزرزا تسزمزيزات وتزواررز
وأعراد ضحارا وأ اكن عز وفزة زن دون ان
رزوززون لززرزا نزرززارزة ززنزلززورة فززي أفز الززيززو
الع ا ي .تراعيات ا ح زر رزوزإلزية أر زاًة
عم الفاوة بزيزن بز ل الزمزسزسوا السزيزا زي
العالية ان على صعير الحوو ة الم كزيرزة أو
االس المحافلاتة وبين حزاجزات الزمزواطزن
البسيط الموزتزوي بزنزيز ان اورهزاب والزفزسزاد
وش الخر ات األ ا ية والترهور الم رع فزي
فاصر الرولة.
المع يات والو ا ع تسش الى غياب زقزارزيزس
السال ة واآل زان والزازودة واألداوة و ز زلزرزا
أر اًة غياب بزرأ الز دا اوداري بزحز زن
جاوت برم وصفات العملية السيا ية .ولوونرا
لعبة تذاكية تتوجه أصابع ا ترا على الفزسزاد
والمفسررن ن دون تحررر هورة أحزرهزمزاة أو
أ له البحث عن كبش فراو صزيزيز لزبزارونزات
المحاصز زة وجزحزافزلزرزم الزمزسزلزحزة .ولزعزر
الخ و ات األ نيةة او تلك التزي أودت بزحزيزاة
المئاتة ر تفاي الو ادة وضحارا زعزسزوز
بارو من بحت أصوات عوا لرم المولزو زة
بمع فة حقيقة ا ج ى أ لزة رز زوا ز دهزا
وتعرادها .فيما ظر الاواب ال مزي الزازاهزي
ر دد  -تإلوير لاان تحقزيز ة وتزيزيزيز كزا زر
للمسسولية الوظيزفزيزة والز هزان عزلزى نسزيزان
الع ا يين ا برم .والاميع عياو لرم!
إن صر ية ض ب سسولي الفإلر بير "العرالة
الحررررة" تحتال الى ستم ات صزحزافزيزةة
بر هناك أدلة ظاه ة و وثقة ب ن و ع العبارة
رتبع جرات نافذة و سلحةة حس جلسة احرى
اللاان الب لمانيةة وان السزلز زات الزحزوزو زيزة
والمحلية عاجية عن ردعرم .هر را أ ر يزس
الوزراو بتنفيذ ترررره بر ً ن ذر الز زاد فزي
عيون ال حارا أو والبحث عن ز اب الزرور
او ليمي للع اق الموهو ؟
بعر ر يه الو ة في لع البز لزمزان الزعز ا زي
وتوصية بإ الة زحزافزي نزيزنزوى و سزاعزررزهة
اف ر يس الوزراو باش ة لح ور إجتماا
ثالثي رامعه ع ال يس المز ز ي والزعزاهزر
األردني .المعلن ن اليرارة إنرا تبحث لفزات
اخزنزة ز زر زحزاربزة اورهزابة والزتزعزاون
ا ت ادي في إطار ا نفتزا عزلزى الزمزحزيزط
الع بي .ا ان الل ف السيا زي الزمزتزإلزابزكة
داخليا وإ ليميا ودولزيزاة وا خزبزار الزمزتزراولزة
تإلي بإليو آخ .
تو يت الزيرزارة الزيز رز لزم تزعزفزيزه كزلزمزات
ا عتذار اليتيمة؛ ان اللقاو أُجر أك ن ة!
السساا :و اذا عن الحراد الز زمزي الزمزعزلزن؟
وعن تو يت ف ر يس زازلزس الزنزواب هزو
زا
اآلخ ؟ و ا تفاصزيزر "ال زفزقزة"ة حسز
أعلن إعال ياًة التي بز رت الزيرزارة فزي هزذا
الو ت الح ل؟ الخزالزصزات تزقزوا ان هزنزاك
تإلبيحا ً يا يا ً ضمن أدوار زتزبزادلزة لزلزقزوى
المتنفذةة قابر ا ترانة خيرة بم زيز الزبزلزر
ونا ه.

العراقي يف اخلارج

أصررت هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الررمق اطي
الع ا ي في الخارل بيانا جاو فيه:
"باأل س ان ف الف في الموصر المنووبة دا ما ً
بالووارثة ان ف ت ف حة األطفاا والنساو وال جااة
الذرن خ جوا بمنا بة حلوا عير النوروز وال بيع في
الحادي والعإل رن ن آذارة لالحتفاا في هذا اليو
الاميرة والتمتع ب جواو السال واأل ان بعر التح ر ن

المحافلة رتحملون المسسولية ف الً عن المتسببين لرذه
الوارثة .و بر ن التحقي وكإلي الحقا وتقررم
المسسولين عن الوارثة إلى الق او العادا .علما ً هناك
أك ن جرة تتحمر سسولية ا حرث".
" رسعنا في هذا المو ي وى تقررم أح التعازي
والموا اة أل ال حاراة ع الم البة بتعورض
المت ررن و حا بة المق رن.
ونرعو الحوو ة ا تحادرة والحوو ات المحلية ور يس
الس الوزراو السير عادا عبر المرري إلى ا تماا
إلى ال الناس التي ت ل ن خالا التلاه ات
الإلعبية الاماهي رة في بيراد والمحافلاتة واو اا
بمعالاة المإلاكر وإعادة البناو وتنفيذ المإلاررع التي
زالت حب على ورق والتي ر نربت األ واا
ة لرا ووضع خ ط ستعالة للمحافلات
المخ
التي كانت حتلة ن بر داعش وإعادة السوان
المرا رن والمراج رن إلى ناط وناهم ع ت هيلرا

تضامنا مع اسر وذوي ضحايا كارثة املوصل
اجلالية العراقية يف بريطانيا تنظم وقفة استذكاريه واحتجاجية

برعوة ن المنترى الع ا ي في ب ر انيا وبح ور عرد كبي ن
الاالية الع ا ية أ يمت و فة احتااجية ة في احة ال ف ا غ
في لنرنة تذكار ضحارا كارثة العبارة وت ا نا ع ذوررم .
وذلك رو السبت الم ادف  28آذار .2112

يف يوم املرأة العاملي
ناشطات عراقيات يطالنب بتشريع قانون مناهضةة

العنف األسري

تلاه ت ئات النساو والناش ات في احة التح رز ة
و ط بيرادة أ س األوا الامعةة دعما لحمزلزة دعزرهزا
ح ) التي ت ال بمن الم أة حقو را الوا لة وتزفزعزيزر
دورها في صناعزة الزقز ار .وحزمزلزت إلزاركزات فزي
التلاه ة التي تتيا ن ع احتفاا الزعزالزم بزعزيزر الزمز أة
ي
شعارات ت ال بتفعير انون ناه ة العني ا
وتحورر الت رحات السيا ية عن ان اف الم أة الزى
ب نا ج عمر تلتي به الروا التنفيذرة.
وكانت حملة دعرها ح ) زر انز زلزقزت زن زنز زات
التواصر ا جتماعية وبرأترا ناش ات بالنلز لزتزيارزر
حا ت العني بح الم أة وال فرة وتحولت إلى دعوة
للتلاه في رزو الزمز أة  8آذار الزذي صزادف أ زس
ا وا الامعة.
حقوق لم تتحقق
و أت ناش ة في بادرة دعرها حز )ة بزيزانزاة و زط
المتلاه ات والمتلاه رن في احة الزتزحز رز ة وجزه
الى النساو كافةة و نلمات الماتزمزع الزمزرنزية ف زال
عن ال ا ات ال الثة جاو فزيزه "فزي الزيزو الزعزالزمزي
للم أة ناتمع اليو في احة التح ر ونبارك لنزسزا زنزا
في الع اق والعالم أجمع عيرهن .وهي نا بة للتذكزيز
بحقوق الم أة الع ا ية التي لم تتزحزقز رغزم صزبز هزا

التيار الررمق اطي الع ا ي في المملوة المتحرة
1

داعش المتوحإلة التي أنيلت بالإلع الع ا ي عا ة
والموصر خاصة المآ ي والقتر والذب "
"إن اوهماا المستم للمإلاكر المت اكمة وعر
عالاترا دلير اطع على الفساد وعر الإلعور
بالمسسولية .كما إن السل ات اوداررة و الس
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والن اا المستم لرا نذ عقود ..هي نا بة للزتزذكزيز
ب ورة إر او أ س المساواة والعرالة والق او على
أشواا العني والتمييي ضر النساو كافة".
عنف غير مسبوق
وأضزاف الزبزيزانة "لزمزاذا حعزرهززالحز ؟ ألن الزمز أة
الع ا ية تع ضت وتتع ض لعني غي سبوق خزالا
الخمسة عإل عا ا ً الماضية ج او العمليات اورهابزيزة
وا نفالت األ ني وغياب يادة القانونة فوانت ضحية
القتر وا خت اف والترزازيز والزتزإلز رزرة زاد عزلزيزرزا
مار ات تنليم داعش اورهابي في ا تخرا ه العنزي
الانسي وا ت اق ضر النساو كسيا ة نراية وأداة
ح بة صنفت باعتزبزارهزا تز زى إلزى جز ا زم اوبزادة
الاماعية وج ا م ح بة إضافة إلى نزيو الزمزالرزيزن
ن درارهم ود ار شا ر لمناط وا عة ن بالدنا".
الواقع المزري
وبينت المبادرة ن خالا بيانراة انرا "تررف الى
تسليط ال وو على الوا ع الميري لمالرين النساو
والفتيات وح انرن ن أبسط الحقوق اونسانيةة
او
وتعمر على التعبئة ضر يا ة الترميش وا
التي رتبعرا ا تنا بح النساو .فقر خلت الحوو ة
الارررة وال ا ات ال الث لرولة الع اق و الس
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ن النساوة
وت اجعت نسبترن في الموا ع المتقر ة في أجرية
الرولة اوداررة .كما وتستررف المبادرةة التعبئة
الماتمعية الوا عة في ال يط على صناا الق ار في
بالدنا وج او ا صالحات اوداررة وا ت ادرة
والقانونية و ا رحق العرالة ا جتماعية وعلى رأس

ية فمن

هذه اوصالحات انون ناه ة العني األ
دون ا ة آ نة رمون للماتمع ان رستق ".
وطالب منظمو مبادرة (عدها حق) بعدة نقاط ،أهمها:
 -1او اا بتإل رع انون ناه ة العني األ ي.
واصرار التعليمات وا ج اوات الالز ة لت بيقه.
 -2تعررر انون العقوبات النافذة يما الن وص
التي تإل عن العني والتعسي ضر النساو والفتيات.
 -3اتخاذ ا ج اوات والترابي الحاز ة ن بر
س سات العرالة لت بي انون األحواا الإلخ ية
المعراة وعر التساهر ازاو عقود اليوال خارل
المحاكم وزوال ال فالت وال الق التعسفية و نع
األع اف العإلا رةة كالنروة والف لية و ا رسمى
با ا م الإل ف التي تتنافى ع حقوق اونسان.
 -4تإلوير المالس الوطني لتموين الم أة كآلية وطنية
ت م م لين عن السل ات ال الث التإل رعية والتنفيذرة
والق ا ية و نلمات الماتمع المرني وو ا ر ا عال
و اكي البحوث والررا ات.
 -5تعيين النساو الوفسات في اكي صنع الق ار
يما في الحوو ة و س ساترا المختلفةة واد ال
النساو في المفاوضات السيا ية وفي حر النياعات
وتحقي األ ن وبناو السال على المستوى الوطني
والمحلي.
 -6تنفيذ التيا ات الع اق با تفا يات الرولية التي
صادق عليراة وخاصة تلك التي تتعل بموافحة اشواا
العني والتمييي ضر الم أة كافة.
بقية الموضوع على صفحة 8

تتقدم هيئة التحرير بجزيل الشكر واالمتنان لكل األصدقاء والزمالء
األعزاء الذين غمرونا بلطف مشاعرهم وحرارة تشجيعهم وترحيبهم
بصدور العدد األول من الصوت الديمقراطي.
املنا ان تكون الصوت الديمقراطي منبرا لكل الديمقراطيين وان تحظى
بدعمكم فتغنوها بالموضوعات والكتابات في اطار رؤى مدنية
ديمقراطية عريضة ومتعددة االطياف.
democraticcttee-iraq@hotmail.co.uk
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مقاالت وآراء

رفض واسع ملشروع منح اجلنسية العراقية

ُ
يغري الرتكيبة السكانية
د .أسامة مهدي ،عن ايالف

رواجه إل وا انون ع ا ي جررر لتعررر انون الانسيزة الزنزافزذ حزالزيزا
عارضة وا عة لت منه واد خ ي ة ن ش نرا تييي الت كيبة السوانية
للبالد ن خالا تعليمات جرررة لمن الانسية و نرا للزمزولزود فزيزهة وإن
كان أحر والرره غي ع ا ي كما رمنحرا لألجان المقيمين لمرة نة فقزط
وألشخاص ر روونون عادرن للع اق.
واليو دعا تحالي الق ار الع ا ي بيعا ة نا ال يس الع ا ي الساب
أ ا ة النايفي الى ح إل وا انون الانسية الع ا ية ن البز لزمزان
الذي برأ اوته و نا إلته ..وأشار في بيان صحافي تابعته "إرالف" إلى
أنّه ترارس إل وا تعررر انون الانسيزة الزعز ا زيزة فز أى انزه بزمزواده
وفق اته غي نا ة ورمون أن رلح ض را ببنية المزازتزمزع الزعز ا زي
وهورته الواضحةة ف ال عزن ا زوزانزيزة حزروث تزيزيزيز زوزانزي رزعزود
بال ر على اللحمة الوطنية بعمقرا الوطني.
وشرد على ض ورة ح إل وا القانون ودرا ة واده وفق اتزه زن
بر خت ين رستررفون تحررث المواد التي تستوج ذلك دون أن روون
التعررر نا ا ألرة يمة وطنية أو سث ا عليرا.
قنابل موقوتة
أ ا ع و لانة ا ن والرفاا النيابية عرنان ا ري فقزر وصزي خزالا
ستم صحافي بعض فق ات إل وا القانون ب نرا " نابر و وتة وهي
تخوا ر يس الامروررة ا ت ناو رمن الانسية الع ا ية لمن ر اه نا زبزا
ولمن أ ا نة واحرة في الع اق ونحن لن نسم ب ي ادة فزي الزقزانزون
تم رة وهي تنترك الانسية الع ا ية".
وأوض ان " انون الانسية الع ا ية النافذ الحالي رع ي الزحز لزوزرز
الراخلية ن الانسية الع ا ية لمن أ ا  5نوات تزتزالزيزة وهزذه الزمزادة
ن وزر الراخلية و وافقة ر يس الوزراو ثم
يتم تعررلرا ل فع المقت
اد ة الس النواب.
حمر ا باا ال يرلي تعررر انون الانسزيزة انزتزوزا زة
كما اعتب النا
كبي ة في سار القوانين الع ا ية الحافلة تق ار البلر .وحذر زن ان
المإل وا الاررر يسب عمليات تييي واني كبزيز نزتزيزازة عزمزلزيزات
المن غي المرروس أو المق ود للانسية في بعض األحيان.
وكإلي النا عن ان القانون ت من ن الانسية لمن ولر فزي الزعز اق
حتى لو كان أحر الوالررن غي ع ا ي ورمن صالحيات وا عزة لزوزرز
الراخلية بمن الانسية خالفا لل وابط التي أ ترا األع اف الع ا ية ".
واكر ان اغل الروا المستق ة الوب ى تمن الانسية للمراج رن إليزرزا
ب ورة ش عية إ بعر ور نوات واكتفاو المعلو ات الخاصة به.

مشروع قانون جرائم املعلوماتية:
تراجع خطري وانتكاسة حلرية التعبري
عن طريق الشعب بتصرف

ة اخ ىة رُعير إدرال إل وا انون ج ا م المعلو اتيزة عزلزى جزروا
أعماا الس النوابة الارا في ا و اط ال حفية والمرافعة عن حقوق
ا نسانة والتي تعر بعض فق اته بـ"الزركزتزاتزوررزة"ة والزمزوزبزلزة لزحز رزة
التعبي ة ووصفته نلمات حقو ية دولية وع ا ية بز نزه رزمز زر تز اجزعزا
خ ي ا لح رة التعبي في الع اقة داعية الى حبه وتزنزلزيزم إلزاورات
ع الماتمع المرني وعراد تإل رعات جزررزرة تزتزنزاوا جز ا زم اونزتز نزت
ت من احت ا حقوق اونسان األ ا ية.
زادرة زولزرزاة ان
ونقلت جمعية الرفاا عن حز رزة ال زحزافزةة عزن
"اللاان النيابية المعنية بالقوانين طالبت ر يس الزبز لزمزان بزالزتز رزث فزي
الق اوة ال انيةة و اوة اي تق ر عن المإل وا صادر عزن غزيز هزا زن
اللاانة الى حين البحث ع اصحاب الم لحة في هذا القانونة لونزه لزم
روت ثة لرا".
ت ف "دكتاتوري" :و ا نواب ن لانتي ال زقزافزة وا عزال وحزقزوق
ا نسزان بزإعزراد خز زة ون زال الزقزانزون وا زتزيزعزاب ا عزتز اضززاتة
والموازنة بين التيا ات الزعز اق الزرولزيزة وا عزالن الزعزالزمزي لزحزقزوق
ا نسان وحمارة الحقوق والح رات الزر زتزوررزةة تزتز زمزن اجزتزمزاعزات
وجلسات تإلاوررة وجلسة ا تماا للارات المعنية بالقانونة بير الق اوة
ال انية للمإل وا .وعرت الامعية "ت ف ر يس الب لمان وتعاطيه زع
القانون يا يا بحتاة وتسكر ان هزذا الزتز ز ف الزركزتزاتزوري زن زبزر
الحلبو ي رسش ا تفا ات السيا ية التي تحاوا الت زيزيز عزلزى حز رزة

مواد محل انتقادات
و ن جانبهة اعتب ر يس كتلة النرج الوطني الب لزمزانزيزة عزمزار طزعزمزة
إل وا تعررر انون الانسية رت من ثي ات تسدي للزتزيزيزيز السزوزانزي
و ن الانسية ألشخاص ر روونون عزادرزن لزلزعز اقة فزي إشزارة الزى
اليرود المسف رن او المرزاجز رزن زن الزعز اق والزى ا رز انزيزيزن الزذرزن
رترفقون على الع اق وررخله حوالي  6الرين نرم نورا.
وانتقر طعمة إل وا القانون ألنه رعزتزبز زن ولزر خزارل الزعز اق و
جنسية له ع ا ي الانسية اذا اختارها خالا نة ن تارر بزلزوغزه زن
ال شرة وهذا رفت المااا والف صة لمن ارولين و ع فة ب صولرزم
وتوجراترم الفو رة للح وا على الانسية الع ا ية كما رزمزنزحزرزا لزمزن
ولر في الع اق ن اب او ا غي ع ا يين دون تحررر زرة ا زا زة زقزر
ال ل التي رإلت ط فيرا على ا ر عإل زنزوات لزه وان رزوزون ابزواه
قيمين لمرة تقر عن خمس عإل ة نة و ع وفزيزن بزحزسزن زيز تزرزم
و معترم ولم رحوم عليرم بانارة او جزنزحزة زخزلزة بزالإلز ف ولزم رزوزن
احرهما ن دولة في حالة عراو ع الع اق .كزمزا حزذر الزنزا ز زن ان
المإل وا رمن وزر الراخلية ح بوا تانس غي الع ا ي وان لم رزقزم
ب ورة إل وعة في الع اق اذا كان را ا س ا و زقزيزمزا لزمزرة زنزة
واحرة وهذا ا ج او فيه خ ورة على تييي واني الإلزعز الزعز ا زي..
إضافة إلى أنّه رمنحرا ليي الع ا ي المتيول ن ا أة ع ا يزة اذا ا زا
نتين في الع اق وهذه رة ليلة و بر ن تقييرها بإ ا ته ا رقر عن
خمس عإل ة نة ستم ة ولم رون ن دولة في حالة عراو ع الع اق.
الداخلية ترد
و ن جرتراة ردت رر رة األحواا المزرنزيزة والزازوازات واو زا زة فزي
وزارة الراخلية على هزذه ا نزتزقزاداتة زوضزحزة أن زانزون الزازنزسزيزة
الع ا ية ر م د )26لسنة  2116زا زاا نزافزذا حزيزث أن الزذي رز غز
بالتانس غي المتيول رإلت ط ا ا ته لمرة عإل زنزوات زتزتزالزيزة وفز
الفق ة دل) ن المادة د / ٦او ) ن القانون".
وأشارت إلى أنّه "في ا رخص رة السنة إ ا ة الواردة ضمن المإل وا
فقر اشت ط نص الفق ة دل) ن المادة د  / ٦او ) رة او ا ة لزألجزنزبزي
الذي ر غ بالح وا على الانسية الع ا ية ب رقة التانزس أن رزقزيزم
في الع اق رة عإل نوات تتالية ابقة على تقررم ال ل ة و ر تزمزت
إضافة ا ت ناو للمرا رن د المسف رن) س ا ابان النلا الساب ولزررزرزم
عا الت في رر رة الانسية لم تناي حينرا بسب تسفي هم وعرد كبزيز
نرم كان ساال ضمن االت عا  1259وبزعزر عزا  2113صزرر
ار الس الوزراو ب فع إشارة الت ين والتامير عن يودهم وح لوا
على هورات األحواا المرنية ولم رتموزنزوا زن الزحز زوا عزلزى شزرزادة
الانسية الع ا ية لعر وجود إ ا ة حرر ة لرررم لمرة عإل نوات".
و الت انه "لي ض ان زاف هزذه الإلز رزحزة الزمزحزرودة تزم وضزع هزذا
ا ت ناو لرس و على أن توون لرررم إ ا ة تقر عن السنزة و تإلزمزر
اآلخ رن حيث أن ش ط إ ا ة العإل نوات ا زاا اري المفعوا.

قراءة لمشروع القانون
...وفي اوة اج ترا "إرالف" لمإل وا ار ن الانسية الع اقة فقزر
حلت ان المادة ال انية نه تنص على "للوزر أن رعرّ َ ن ولزر خزارل
الع اق ن أ ع ا ية وأب غي ع ا ي أو جنسية له ع ا ي الانسزيزة
إذا اختارها خالا نزة زن تز ررز بزلزوغزه زن الز شزر إ إذا حزالزت
الل وف ال عبة دون ذلك بإل ط أن روزون زقزيزمزا ً فزي الزعز اق و زت
تقررمه طل الح وا على الانسية الع ا ية".
كما تنص المرة  3على "للوزر أن رُعر ع ا يا ً َ ن ولر في الع اق وبزلز
ن ال شر فيه ن أب أو أ غي ع ا ييزن زولزودرزن فزيزه أر زا ً وكزانزا
قيمين فيه ب ورة عتادة عنر و دة ولرهما بإل ط أن رقر الولزر طزلزبزا ً
بمنحه الانسية الع ا ية".
فيما تنص المادة ال ابعة على "للوزر أن رقبر تانس غي الع ا ي عنزر
تواف الإل وط اآلتية - :أ .أن روون باليا ً ن ال شر .ب .دخر جمروررة
الع اق ب ورة إل وعة وهو قيم فزيزرزا عزنزر تزقزررزم طزلز الزتزازنزس
ورست نى ن ذلك المولرون في الع اق والزمزقزيزمزون فزيزه .جـز .أ زا فزي
جمروررة الع اق ب ورة إل وعة رة تقر عن د )11عإل زنزوات
تتالية ابقة على تقررم ال ل ورست نى ن ذلك المرا س ا ً عزلزى أ
تقر رة إ ا ته عن د )1نة واحرة .د .أن روون حسن السلوك والسزمزعزة
ولم رحوم عليه بانارة أو جنحة خلة بالإل ف .هـ .أن توون لزه و زيزلزة
جلية للعيش .و .أن روون الما ً ن األ اض ا نتقالية .ثانزيزاً :لزمزازلزس
الوزراو بنا ًو على ا ت ا الوزر بوا تانزس غزيز الزعز ا زي إذا كزان
رسدي خر ة نافعة للبلر وتقت ي الم لحة العا ة ذلك ش ط إ زا زتزه فزي
جمروررة الع اق رة تقر عن نة.
وتنص المادة  11على "للم أة غي الع ا ية المتيوجة زن عز ا زي أن
توتس الانسية الع ا ية وفقا ً للزإلز وط اآلتزيزة :أـزـزـز تزقزررزم طزلز إلزى
الوزر  .ب ــــ ي رة تقر عن د )2نتين على زواجرا وإ زا زتزرزا
في الع اق .جـ ـــ ا تم ار يا ال اب ة الزيوجزيزة حزتزى تز ررز تزقزررزم
ال ل ورست نى ــن ذلك الم لقة أو المتوفى عنرا زوجرا وكان لرا ن
لقرا أو زوجرا المتوفى ولــر .ثانيزاًـزـزـزـز لزمزازلزس الزوزراو بزا زتز ا
الوزر ن الم أة غي الع ا ية المتيوجة ن الع ا ي الانسية الع ا ية
بنا ًو على طلبرا وفقا ً لمقت يات الم لحة العا ة على أن تزوزون زقزيزمزة
في الع اق رة تقر عن نة.
وتإلي سودة إل وا انون الانسية الع ا ي الزى األ زبزاب الزمزوجزبزة
لتإل رعه إلى أنّرا ت تي "نل ا ً للرور إلاكر و عو زات عزنزر الزتز زبزيز
العملي ألحوا انون الانسية الع ا ية ر م د )26لسنة  2116ولزيز ض
وضع المعالاة القانونية لتلك المإلاكر والمعو ات وتسرزيزر ا جز اوات
للمواطن ولي ض نع ازدواجية الانسية ليي الع ا ي الزحزاصزر عزلزى
الانسية الع ا يةة ولي ض ان اف ش رحة ن المستزحزقزيزن لزلزازنزسزيزة
الع ا ية المت ررن في ظر النلا البا ر.

التعبي والح رات الموفولة د توررا".
خالفة انونية :ونوهت الى ان "ر يس الب لمان ارتو خالفة انزونزيزة
بإدراجه فق ة تق ر إل وا القانون الذي رعر بزمز زابزة الزقز اوة الز زانزيزة
للمإل واة دون العودة الى اللاان الزمزعزنزيزة وهزي دالز زقزافزة وا عزال ة
الت بية والتعليم والتونولوجياة حقوق ا نسانة ا ن والرفاا)".
وتذك الامعية ان هذا القزانزون رزتزعزارض بإلزوزر كزبزيز زع الزر زتزور
الع ا ية وا تفا ات والمعاهرات الزرولزيزة الزمزو زع عزلزيزرزاة ف زال عزن
القوانين ا تحادرة النافذة وأب زها دالعقوبزات ر زم  111لسزنزة 1262ة
الم بوعات ر م  216لسنة 1268ة ح المسلي لسنة 1291ة زوزافزحزة
ا تاار بالبإل ر م  28لسنة 2112ة وافحة المخررات لسنة .)2119
وبيّنت انه "اضافة الى ان القانون رت من نحو  91ادة عقابية جميزعزرزا
ورد ذك ها في انون العقوبات الع ا ية اذ تااهر القزانزون الزعزررزر زن
ال مانات ا لوت ونية للمستخر الع ا ي".
توميم ا فواه :وت ال الامعية "المنلزمزات الزرولزيزة الزمزعزنزيزة بزحز رزة
التعبي بالترخر لمنع ر يس الب لمان زن تزمز رز ا تزفزا زات السزيزا زيزة
ال ا ية الى توميم ا فواه واعادة العقوبات السالبة للح رات الزى الزعز اق
ن جررر" .ودعت الامعية "ال حفيين والمنلمات الزمزحزلزيزة الزمزعزنزيزة
و يما الحقو ية وال ابية نراة الى الى الخ ول عزن صزمزتزرزا وبزيزان
وا فرا ما را ي ن ريلة في الس النواب الع ا ي".
كي "حقوق" لرعم ح رة التعبي في بيانة اطلعت عليزه
برورهة طال
"ط ر الإلع "ة الس النواب بعر تم ر انون ج ا م المعلو زاتزيزةة
حذرا ن انه يقير ح رة التعبي في البالد بسب بعض واده الزتزي
ع حام األفعاا التي ر ت تو فزي زوا زع اونزتز نزت .واشزار
تتنا
الم كي الى انه في الو ت الذي رسار فيه الو ي ن المزالحزلزات عزلزى
إل وا انون ج ا م المعلو اتيةة فزإنزه رزخزإلزى زن تإلز رزع الزقزوانزيزن
زتزعزرد تزرزرف و زوزات
المب نة بعقوبات شرررة وبمواد ذات تفزسزيز
األصوات التي تنتقر أداو السل ات أو تو ي ح رة الزتزعزبزيز فزي زوا زع
التواصر ا جتماعي وشبوة اونت نت .وناشر كي الحقوق لرعم ح رزة
التعبي ر يس الس النواب حمر الحلبو ي وأع او زازلزس الزنزواب
بت جير ع ض انون ج ا م المعلو اتية حتى نا إلته ن بر ادة ال أي

رزتزخز زى
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ين ليوون وافقا للر تور والقوانين الرولية وأن
والمتخ
حرود الررمق اطية.
انتوا ة فاعة :الى ذلكة حذرت نلمات حقو ية دولية و زحزلزيزة زمزا
ووصفترا "انتوا ة فاعة" لح رة التعبي في الع اق فزي حزاا تإلز رزع
انون ج ا م المعلو اتيةة سكرة أن الزقزانزون رزفز ض عزقزوبزات شزررزرة
بالسان وغ ا ات باهلة ضر المنتقررن السلميينة الزذرزن رزعزبز ون عزن
أنفسرم عب اونت نت.
وو عت نلماتة على بيانة اطلعت عليه "طز رز الإلزعز "ة أبز زهزا
نلمة العفو الرولية و نلمة هيو ن رارزتزس ووتزش والزمزعزرزر الزرولزي
لل حافةة و نلمة أكسس ناو والزمز صزر الزعز ا زي لزحزقزوق اونسزانة
اضافة الى نلمات أخ ى.

وعبّ ت هذه المنلمات في ر الة الى الزبز لزمزان الزعز ا زي عزن زلزقزرزا
العمي بإل ن إعادة ع ض إل وا " انون الا ا م المعلو زاتزيزة" عزلزى
الس النواب علما ب نه ب وأن ط على المالس لقز اوة أولزى فزي
 12كانون ال اني .2112
واشارت المنلمات الى انرا تررك "ض ورة تبني تإل رع بإل ن الاز ا زم
اولوت ونية" إ انرا نبرت "إلى أنه في حاا ّن هذا القانون في صييتزه
الحالية رم ر في األصر ت اجعا خ ي ا لزحز رزة الزتزعزبزيز فزي الزعز اقة
ورس س لل ابة الذاتية في البالد".
Iraqi Democratic Movement – UK

الصوت الدميقراطي

مقاالت وآراء

قنبلة موجهة ضد األوبك:
الواليات املتحدة األمريكية تستعد للعبث يف سوق النفط
مكسيم روجبنكو ،وكالة أنباء ريا الروسية  -ترمجة عادل حبه

تخ ط صناعة ال ا ة األ روية لزبزيزع كزمزيزات كزبزيز ة زن الزنزفزط زن
تة زالرزيزن بز زيزر زن
ا حتياطي ا ت اتياي للرولة .و يتم ط
ثالثة صراررج تخيرن في توسزاس ولزورزيرزانزاة فزي السزوق .فزمزن هزو
ال ف الذي تزحزاوا واشزنز زن زعزا زبزتزهة وكزيزي زتزسثز ز زر هزذه
اوج اوات على أ عار النفط؟

تسونامي النفط
رتم بوا طلبات ش او النفط ن ا حزتزيزاطزي ا زتز اتزيزازي لزلزو رزات
المتحرة حتى  13ارسة و وف تبرأ الإلحنات الفعلية لزلزعزمزالو فزي 1
أرار .ولم رتم اختيار هذا التارر عن ط ر ال زرفزةة فزفزي أوا زر أرزار
تنتري فت ة التخفيي المس ت على الروا التي تتعا ر تااررا ً ع إر ان.
و ن الارر بالذك أن الو رات المتحرة ر أعلنت ف ض الزحزلز عزلزى
النفط اور اني في تإل رن ال اني الماضي .وهردت واشن ن الروا الزتزي
تواصر التاارة البينية ع طر ان بالعقوبات .و ع ذلكة فإن العررزر زن
أكب الإل كاو التااررين ورز ان دال زيزن والزرزنزر وإرز زالزيزا والزيزونزان
واليابان وكوررا الانوبية وتاروان وت كيا) ا ت نوا ن العقوبات حتزى 4
أرار .بعر ذلكة وفقا ً لخ ة واشن نة را أن تتزقزلزص صزادرات إرز ان
إلى ال ف .
وف ًقا لخر ة تابعة سي نزا زالت الزنزفزط ))Refinitiv Eikonة فزإن
تو ط إ رادات النفط اليو ية ن إرز ان فزي كزانزون الز زانزي بزلز 1.1
ليون ب ير ة وفي شباط ارتفع إلى  1.3ليون .إن اختفاو هذا الزحزازم
ن السوق يسدي بالت كير إلى فية في أ عار الذه األ ود.
كما تعلمونة فإن ال يس األ رزوزي دونزالزر تز ا ز رزعزارض ارتزفزاا
أ عار النفطة وبالتالي فزإن الزرزرف الز زيزسزي زن بزيزع ا حزتزيزاطزيزات
ا ت اتياية األ روية واض  :هو كس ا عار وتان الزمز زاربزات
ج او تإلررر العقوبات ضر إر ان.

البضاعة الزائدة
و ع ذلكة فقر رتم هبوط حام ال ادرات اور انية بعر  4أرار  -وهزذا
ر جع إلى حر كبي إلى يا ة واشزنز زن نزفزسزرزا .لزذا ة أعزلزم تز ا ز
الووني س رو األربعاو الماضي أنه رعتي إلياو نلا التاارة التف يلية
لت كيا والرنر ة المن وص عليه في ب نا ج نلا األف ليات المعمم فزي
الو رات المتحرة.

فساد يف العراق ال وقت لتعداد أبوابه
عن احلياة  -مشرق عباس

أك بو ي ن  41بابا ً للفساد في الع اقة تلك بررريةة وأن رستع ض
ر يس الحوو ة نافذ الفساد في بالده في جلسة أ ا الب لمانة عليه أن
روون د يقاًة أو رتان في األ اس الخوض في التفاصير ليحرد لفات
وررمر أخ ى.
لون المإلولة ا كانت رو ا ً في توصيي حرود الفساد في الع اقة فرو
ر ي نفسه بنفسه كر رو ة و ع كر بادرة اخفاق اداري وا ت ادي
وا ني و يا ية وفي عيون كر حررث نعمة في ب شا ة على لم
اصحاب المالرين خالا ب ع نواتة وعلى ناب ا حياب والقوى
السيا ية والعسو رة التي تمتص اا الرولة بال ر ابة وت فض الوإلي
عن ادر تمورلرا.
لم تون هناك حاجة فعلية للحررث عن حام الفسادة بقرر الحاجة إلى
رؤرة لمعالاتهة تقي عنر حرود ا شخاصة و تتسم نرهإلة ن
ته فعالًة بر تم ي بإلااعة لحمارة ا رتم التخ يط
حام ا تمت
اليو وغرا ً لس ته.
التيار الررمق اطي الع ا ي في المملوة المتحرة
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و ر أوض ت ا هذا ن خالا حقيقة أنه على رار  45عا ا ً ح لزت
خاللرا ت كيا على يارزا بزمزوجز الزبز نزا زجة زمزا أدى إلزى انزتزعزا
ا ت اد الت كي ودخزر الزمزواطزن فزيزرزاة وانزخزفزض سزتزوى الزفزقز ة
وتنوعت ال ادرات .وبالنسبزة لزلزرزنزرة فزإن الز زيزس ا ز رزوزي رز رزر
ح انرا ن ا تيازات التااررة كزعزقزاب عزلزى حزقزيزقزة أن الإلز كزات
األ روية لم تح ر على "الف ص المتزسزاورزة والزمزقزبزولزة فزي السزوق
المحلية.
إن الخب او على رقين ب ن واشن ن تحاوا عا زبزة أنزقز ة ودلزرزي عزلزى
صرا ترما ع رو ياة وعلى وجه الخ وص في ش او األ لحة الحرر ة
وخ ط التخلي عن ا تخرا الرو ر في المعا الت المتبزادلزة .وإذا كزان
األ كذلكة فإن لرى الرنر وت كيا اآلن أ باب أ ر لال تزمزاا إلزى رأي
الو رات المتحرة وتقلير التاارة ع إر ان.
كما إن واشن ن غي ادرة أر ا ً عزلزى ال زيزط عزلزى بزوزيزن بزذررزعزة
"الق ية اور انية" :عزلزى خزلزفزيزة الزمزفزاوضزات الزتزازاررزة الزمز زولزة
وال اا على "هواوي"ة ن الواض أن هذا غي نا لت ا .

العدد  ،2نيسان  /ابريل 2019
ارتفعت أ عار النفط .ورا على أوبك ا
لخفض اونتال".

ت خاو وعر بذا جرر كبي

لنفسك أكثر تكلفة
إن الإليو األك ب وزا ً في الوضع الحالي هو أنه كلما شرد ت ا فزي
يا تهة كلما زادت المإلاكر التي تواجررا الو رزات الزمزتزحزرة نزفزسزرزا.
فعلى وجه الخ وصة وف رسدي انخفاض أ عار الزنزفزط إلزى تزفزا زم
األز ة في صناعة ال خ اليرتي األ روي.
ووفقا لتقرر ات ش كة ا تإلارات د )Evercore ISIة فزعزلزى زرى
السنوات العإل الماضية ة أنفقت ش كات صناعة ال خز الزيرزتزي فزي
الو رات المتحرة بل  281ليار دو ر أك ما كسبته .واآلن ر فزض
المست م ون ش او أورا رم .وتإلزيز ))FactSetوهزي شز كزة دولزيزة
ة في البيانات الماليزة" :أنزه زنزذ عزا 2119ة خسز زسشز
تخ
ال خ األ روي  31بالما ة".

برورهة حذر ا تحاد األوروبي األ روان نذ فت ة طزورزلزة زن أنزه لزن
ررعم ف ض عقوبات على طر ان .ففي ب وكسر ج ى ت ور آلية دفزع
خاصة ع إر ان تخ ع ل ابة واشن ن ))INSTEXفي الزمز حزلزة
األولزىة رزاز عزلزيزرزم ضزمزان إ زرادات األدورزة والزمزعزرات الز زبزيزة
والمنتاات اليراعية إلى الامروررة او ال ية .قابر واردات النفط.
وهوذاة فحتى لو انخف ت ال ادرات اور انية في شر أرارة فإن ذلزك
ليس له أهمية .وهذا رعني أنه بعر بيع النفط األ ز رزوزية زيزوزون هزنزاك
زرادة في المع وض المحلي في السوق و تنخفض األ عار بإلور حزاد.
ووفقا ً للخب اوة فإن ع خا ب نت الذي رت او بين  65و 69دو را ً
ر رعود إلى خمسين دو را ً للب ير في كانون األوا القاد .
أوبك ضد العقوبات
يتم نا إلة ر هذا السيناررو بال شك في ا جتماا الزوزاري ألوبزكة
الذي يعقر في الفت ة ن  19إلى  18نيان القاد في فيينا .وبحلوا ذلزك
الو تة وف روتإلي المإلاركون في الوارتر بالفعر نوارا جميع الزروا
المستوردة للنفط اور اني فيما رتعلز بزا زتزمز ار الزمزإلزتز رزات واتزخزاذ
اراترم الخاصة لخفض اونتال .فزي نزرزارزة الزعزا الزمزاضزية وافزقزت
أوبك بالفعر على انخفاض إجمالي في اونتال بمقرار  1.2ليون ب يزر
رو يا ً عن ستوى تإل رن األوا  .2118كما أشار وزر ال ا ة ال و ي
ألوسنرر نوفاك هذا األ بواة تقو رو يا وكايو ن صفقة ع أوبزك
في نرارة شر ارس  -برارة أب ررة بخفض اونتال بمزقزرار 228،111
ب ير.
في كانون األواة خف ت المملوة الع بية السعودرة اونتال بمقرار 452
ألي ب ير رو ياًة وفي كانون ال اني بمقرار  351ألفا ً آخ اًة وفي شزبزاط
وصر ا نتال السعودي إلى الحر األدنى وبمقرار  2.8ليون ب ير انتج
في عا  .2116هذا ا أعلنه وزر ال ا ة في المملوة خالر الفال .
وفقا ً للخب اوة تسعى ال راض إلى رفع ع ض األ عار إلى  81دو راًة
وبالقرر الم لوب تق ار ييانية المملوة السعودرة .لذلك فزإذا كزانزت
هناك حاجة إلى تخفيض آخ في أرارة فإن السعودرين يذهبون بال شك
البة أوبك بزالزعزوزس.
إلى ذلك .في هذه األثناوة رواصر دونالر ت ا
ن جررر على تورت في نرزارزة شزبزاط " :ز ة أخز ىة
و ر أشار ت ا

وألن الع اق غارق في الإلعارات الوبي ة الم للة عن حاكمة
الفا ررن و اق البلرة رخإلى المسسوا أن رلقي طو ا ً للحقيقةة ت عبه
ا صوات الم البة ب ؤوس رتم تعليقرا في الإلواراة وررتي عنر ا رقوا
له ستإلاره القانوني أن ر وز الفساد التي رتم تراوا أ ماؤها ر طو ت
نفسرا ب لي جرار ش عي وجرارة وا تخر ت كر المنلفات المتاحة
وغي المتاحة لتنليي أ والرا وصفحاتراة وأ ط ر لمحاكمة
السابقين بال ق التقليررة.
أخي اً ..ر الب لمان بر يا ً أن رليي دوا المفتإلين العمو يين وهي
س سات فا ة أضيفت إلى "هيئة النياهة" و"دروان ال ابة المالية"
و س سات ال ابة ا داررةة وش كات المحا بة الروليةة خل ت
جميعرا إلى حقيقة بسي ة فادها" :أن األ واا التي ص فت لت يس
وإدا ة آليات ودوا وافحة الفساد طواا السنوات السابقةة كانت أكب
بو ي ن األ واا التي ا تعادتراة وبالت كير أكب بو ي ن صفقات
الفساد التي نعترا..
وليس هذا اترا لمس سات ربما كانت نيات العا لين برا صاد ةة بر
ألنرا تم ر المإلرر األك وضوحا ً لخلر دا م في البنية اوداررة للرولة
الع ا ية اد و يقود إلى الفسادة ولن تحس ا نياتة والنياتة
والإلواوىة والبوا يات السيا ية الرا مة ن ضمن ط ق عالجه.
رمون أن نحلم بع اق تتمتع س ساته بالنياهة على رر أحياب تاير
إنتال التعررالت اوداررة والقانونية الالز ة لت صين الرولةة بقرر ا
تاير ال اخ اليو ي حوا اوصال .

democraticcttee-iraq@hotmail.co.uk

و اا جون هيسة ر يزس إحزرى أكزبز شز كزات ال زخز الزيرزتزي فزي
الو رات المتحرةة في المنترى ا ت ادي العالمي في دافوس " :ن أجر
إطالق إلاررع جرررةة را أن روون ع خا غ ب توساس الزو زيزط
ثابتا ً عنر حوالي  61دو ًرا للب ير".
ربل ع خا غ ب توساس الو يط اآلن  56دو ًرا تزقز رزبزاًة وإذا زا
انرارت في واشن ن أ عار النفط في شر أرارة فسيتعين على القا زمزيزن
أن رنسوا أرة ا ت مارات جرررة.
ارا ً لالهتما إذا ا برأ ت ا بالفعر في ال يط ن أجر
يوون أك
خفض صادرات النفط اور انية إلى ال ف  .و ن المعلو أن األد زيز اا
علي رضا تاناسي ية ا ر البح رة اور انيةة أعلن في قابلة ع العزالزم
في  26شباطة إن ي ه ية الذي رم عب ه ثزلزث الزنزقزر الزعزالزمزي
للنفطة روون فتوحا ً أ ا السفن األجنبيزة فزقزط عزنزر زا ت زرر طزرز ان
النفط .وأضاف تاناسي ي أن "أي شخص عزا زر لزن رزوافز عزلزى أن
إر انة ب فترا دولة تتولى ح ا ة ي ه ي الزذي تسزيز ز عزلزيزه
بالوا رة لن توون ادرة على ت رر نفز زرزاة فزي حزيزن أن" األجزانز
العاب رن للحرود " وف رستم ون في ا تخرا هذا ال ر ".
ورإلي الخب او إلى أن يناررو اغالق ي ه ي زن زبزر طزرز ان
ج في الو ت الحالي .ولون إذا ا كتز لزه الزتزنزفزيزذة فزقزر
ربرو غي
ت تفع أ عار النفط إلى  411دو ر للب ير .و ن الزواضز أن تز ا ز
لن رعابه ذلك.

وا ع الحااة أن رمة صنع بعض التييي في بيئة الفساد الحاليةة
رمون تسليمرا إلى نواب الب لمان الع ا ية و لوزراو الحوو ةة بر
إلى خت ين ع ا يين ودوليين رحردون الخلر اودارية ورقت حون
تعررالت إداررة و انونية عليه.
لون المإلولة لن تيوا حتماًة ألن الفساد الع ا ي في أ ا ه يا ية
رستمر درمو ته ن وة األحياب والإلخ يات النافذة في الق ار
السيا ي للرولةة و ن الماموعات المسلحة القادرة على ترررر
الموظفين وابتيازهمة و رما أغلقت األبواب يوون بإ وان الإل كات
الحيبية التي نمت وانتعإلت في ظر الوضع المإلوه لبنية الرولة فت
أبواب أخ ى وأخ ى.
لحلة الم ارحة التي حاوا ر يس الوزراو الع ا ي عادا عبر المرري
ف ضرا في الالسة األولى للف ر التإل رعي الاررر للب لمانة ليست
وى لحلة لأل ية ولن رت ت عليرا أي فعر حقيقية تما ا ً كما لم
رت ت على إعالنات ر يس الوزراو الساب حيرر العبادي عن
ا تعانة بإل كات حا بة دولية لتر ي  21صفقة فساد كب ىة أي
أث .
األث الوحير الممون ر روون في البرو بت بي أنلمة الال كيرة
اوداررةة بما رإلمر التخلص ن ع و المس سات الم كيرة الر ةة
و ن الوحرات اوداررة صالحيات كافيةة تقابلرا أنلمة ر ابة كافيةة
لتحمر سسولياترا بحس الر تورة و واجرة جمرورها بالحقا .

Iraqi Democratic Movement – UK

الصوت الدميقراطي

مقاالت وآراء

 -1المقارنة بين ال ا ة الت ميمية وال ا ة التإلييلية الفعلية؛ بر تر ي داعش-
بعر حير ان  - 2114ل ا ات ش كة افي الإلماا كانت نسبة ا تخرا ال ا ة
الت ميمية  .%69ورفس هذا المستوى المترني بقِر الم افي والتونولوجية
معضالت الواقع ،فرص وحتديات املستقبل*
وت كيبة ا تنتاه ن ختلي المنتاات النف ية.
 -2المقارنة بين ا همية النسبية لومية كر نتج الى اموا المنتاات النف ية في
امحد موسى جياد ،استشارية التنمية واالحباث /العراق  -النروج
فت ة ز نية عينة .وهذه المقارنة تسش رى حراثة تونولوجيا الت فية
المستخر ة؛ فولما كانت كمية دوبالتالي نسبة) المنتاات النف ية ال قيلة د ر نفط
الو ود/النفط ا ود) عالية فرذا رإلي الى ر وتخلي تقنيات الت فيةة والعوس
صحي  .عنر قارنة المعلو ات للن ي ا وا ن عا  2118ع نفس الفت ة ن
شهد القطاع النفطي العديد من التطورات منذ عام  2112كان لبعضها اثار
عا  2112نار ان نسبة انتال زرت الو ود ثابتة نسبيا؛ بحرود  %45و %46في
وعانى
ايجابية ولألُخرى اثار سلبية؛ ونتيجة لذلك حقق القطاع بعض النجاحات
كر ن فت تي المقارنة على التوالي؛ وهذا رإلي بوضو الى عر تحق ت ور
حالة
خلق
في نفس الوقت من اخفاقات عديدة ومؤثرة ساهمت بمجملها في اوال
افي حرر ة التونولوجية.
دتحررث) لموس في هذه الم افي او في انإلاو
من التطور غير المتوازن في القطاع ذاته وثانيا في ادامة وترسيخ الخلل
 -3كما رموننا القوا ان عقر المقارنة الرولية بين انتال الم افي الع ا ية ع
الهيكلي لالقتصاد العراقي والمتمثل بتعميق االعتماد على انتاج وتصدير النفط
افي كر ن ار ان والسعودرة وت كيا وثالثة اموعات اررة ن دوا نلمة
الخام في المستقبل المنظور.
التعاون ا ت ادي والتنمية ر وف ت دلير اخ و رم على رى تخلي تونولوجية
وبسبب عدم تبني سياسة نفطية واضحة ومتناسقة ولكون خطط التنمية الوطنية و ر الم افي الع ا ية.
ذات طبيعة إسترشادية والنعدام االدارة السليمة للعوائد فقد اصبح االقتصاد
 -4المقارنة بين نمط ال ل دا ترالك) على كر ن المنتاات النف ية ونمط ا
العراقي اكثر هشاشة في مواجهة تحديات تقلبات اسعار النفط والاليقين في
تنتاه الم افي ن تلك المنتاات تإلي الى وجود تبارن/عر تناغم ي ن بين
عوائد مستدامة لصادرات النفط.
انماط ال ل وا نتال؛ وهذا التبارن رحرد ت لبات ا تي اد تلك المنتاات التي
رعاي ا نتال المحلي عن توفي ها .تتبارن التقرر ات حوا يمة ا تي اد ختلي
القسم االول :أهم معالم ومراحل تطور القطاع النفطي 2118-2112
المنتاات النف ية حيث لم تقم وزارة النفط بنإل ارة اح اوات ر مية نتلمة.
رتوون الق اا النف ي ن ثالثة اعات ف عية ختلفة ولونرا ت اب ة :فق اا
ولون نإل سخ ا عن وزارة التخ يط ان اجمالي ا تي ادات المنتاات النف ية
ا تخ ال  Upstreamهو ا ا ي ا ولي ورإلمر نإلاطات ا توإلاف
لعا  2119بل  2.4ليار دو ر.
والت ور واونتال؛ والق اا الو يط  Midstreamرإلمر المنإلئات الس حية
و وانئ الت رر و ا
ر خ وط األنابي وطا ات التخيرن و ح ات ال
ما تقر ان عر تحقي الت ور الومي والنوعي والتقني في اا ت فية
رت
فيإلمر
Downstream
ر تبط برا؛ ا ا اا ال ناعة التحورلية البت ولية
النفط الخا نذ عا  2113وليارة الو ت الحاض انما رإلور احر سش ات فإلر
ولية
البت
المنتاات
توزرع
اليازة
الم افي وتو ر النفط الخا ة عالاة وت نيع
السيا ة النف ية و ا ت ت ورت ت عن ذلك ن اثار ا ت ادرة و الية وهيولية
وصناعة البت وكيماورات.
لبية و سث ة لليارة.

القطاع النفطي العراقي

تضمن التطور في القطاع االستخراجي:
 -1مذكرات التفاهم بين وزارة النفط وشركات النفط العالمية
 -2البرنامج المعجل والندوة الخاصة بمراجعة السياسة النفطية والواقع النفطي
2119-2118
 -2تحويل عقد حقل األحدب النفطي (محافظة واسط) من عقد "مشاركة " إلى
" خدمة".
 -4استراتيجية الدفعة الكبيرة بواسطة جوالت تراخيص
 -5االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة واعادة النظر بانتاج الذروة
 -6الدعوة الرسمية إلعادة النظر في عقود جوالت التراخيص
 -7االلتفاف على والتخلي عن عقود الخدمة في الجولة الخامسة
انجازات واخفاقات القطاع االستخراجي:
انتاج النفط :ازداد المعرا الإلر ي نتال النفط ن  2.338ليون ب ير رو يا
د بي) عا  2112الى  4.4بي خالا ا شر ال مانية ا ولى ن عا 2118؛
علم اليرادة المتحققة هي ح يلة عقود جولتي الت اخيص ا ولى وال انية.
و ع ذلك فان تحق ستوى انتال  4.4بي في ن ي عا  2118رم ر فقط ثلث
ستوي انتال الذروة الذي تم التعا ر عليه والذي كان رفت ض ان رتحق في نرارة
.2119
ولون بالمقابرة لو تمون الع اق ن تحقي انتال الذروة المتعا ر عليه وحس
التو يت المذكور ألصب الع اق رعاني ن طا ة انتاجية فا ة بحرود  8بي
ص فت عليرا بحرود  121ليار دو رة ورحتال الى تخ يص بال اضافية
ضخمة لليارة كولي صيانة نورة ودا ة هذه ال ا ة الفا ة.
انتاج وحرق الغاز المصاحب
ازداد المعرا اليو ي نتال الياز الم اح الى اك ن ضعي بين عا 2112
وال مانية اشر ا ولى لعا  .2118إ ان ا ر ي القل ان كميات ونسبة ا تم
"ح ه" ن الياز الم اح ر تياررت بإلور كبي خالا نفس الفت ة ما رإلي
الى فإلر كبي و ولي و سث ا ت ادرا و اليا وبيئيا.
قطاع تصديرالنفط
ازادت ال ادرات اليو ية ن  1.442بي في عا  2112الى  3.488بي خالا
ا شر العإل ة ن عا  2118و ر تحققت هذه اليرادة ن وانئ الت رر
الانوبية فقط بف ر إل وا تو يع صادرات النفط الخا الع ا ي الذي اعتمر في
عا .
وب وو اخ علو ات ش كة نفط الب ة فان اجمالي ال ا ة الت رر رة ن
الموانئ الانوبية رخ ط ان ت ر الى  6بي بحرود .2123
و ن الارر بالذك ان ت رر نفط ك كوك ر تاث بإلور كبي بسب نإلاطات
داعش والتفاي المتو ر نبوب الت رر الي يناو جيران الت كي نذ شر اذار
2114؛ ثم ا تيالو حوو ة ا ليم على بعض حقوا ش كة نفط الإلماا وا تم ار
الخالفات بين الحوو تين ا تحادرة وا ليم.
قطاع الصناعة التحويلية البترولية
رإلمر هذا الق اا نإلاطات ت فية النفط الخا دالم افي) وت نيع الياز وتوزرع
المنتاات النف ية وال ناعات البت وكيماورة.
رإلور هذا الق اا اهم واب ز اا ت التنورع الريولي العمودي في الق اا
البت ولي وا ت اد الع ا ي حيث ان التو ع فيه رساهم في تو يع ال ا ات
ا ت ادرة ا نتاجية وتعرد ادر الرخر القو ي بعيرا عن انتال المادة الخا
ا ولية الى المنتاات ذات الم دود العالي في لسلة القيم وا تفادة ما تت ي
به بالميارا المقارنة .وبسب كر ذلك فان هذا الق اا رحتر اهمية تميية في اشر
ا ت اتيايات التنمية ا ت ادرة وهما ا ت اتياية احالا/تعورض ا تي ادات
وا ت اتياية تإلايع ال ادرات
فيما رتعل بق اا الت فية روجر العررر ن المسش ات الومية التي رمون
ا تخرا را لقياس رى الت ور المتحق خالا ارة فت ة ز نية و ن اهمرا:
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ور تي هذا الفإلر رغم تعا ر وزارة النفط نذ عا  2111ع العررر ن ش كات
افي حرر ة
ا تإلارات الرولية عراد الررا ات الفنية وا ت ادرة لخمس
ب ا ة اجمالية اضافية ررها  821بي؛ وع ضرا لال ت مار لم ات عرررة
واصرار انون خاص بذلك وبا تيازات ك ي ة و اررة دون ان ت م كر تلك
الارود .كما وتع تنفيذ فى ك بالو رغم انه موا ن بر الحوو ة الع ا ية
وبُرو بتخ يص الموارد المالية له نذ عا .2113
بإل كة غاز الب ة فمن الارر بالذك
ا ا ت نيع الياز وعلى رر تعل ا
ان آخ المعلو ات ال مية ن وزارة النفط عن هذه الإل كة تإلي الى انرا لم
ت رة كما في نرارة تإل رن ثاني ن عا 2118ة حتى الى ن ي ا نتال
المستررف بعر عإل نوات ن تو يع اتفا ية ا طار العا وبعر خمس نوات ن
تو يع عقر الإل كة.

العدد  ،2نيسان  /ابريل 2019
 -3حث ش كة غاز الب ة على التس رع في ت ور طا ترا ا نتاجية للوصوا
ع زرادة انتال الياز الم اح
الى ستوى ا نتال المحرد في العقر وبما رتنا
للنفط ن الحقوا المعنية.
حتمية بناء المصافي الحديثة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة
رعاني اا الت فية ن إلاكر عرررة ن اب زها ر الم افي وعر وا مة
انتاجرا ع النمط المتيارر لل ل على ختلي المإلتقات النف ية ما اهم في
خل فاوه ي نة وكبي ة تم عالاترا عن ط ر ا تي ادات المولفة كما ذك
اعاله.
ولمعالاة هذا الخلر ارى القيا بما رلي:
 -1أ لتيا بإكمال انشاء مصفى كربالء با ا و ت واع ا ه ا ولية وتوفي
التمورر الم لوب؛
 -2تلتي الحوو ة بعدم احالة او بوا انإلاو اي فى ب رقة ا ت مار
تتوف فيه-كحر ادنى -المواصفات ا وربية ر م 4/5؛
 -3تمتنع الحوو ة وبإلور ل عن ش او او المإلاركة في ش او او بناو او
المإلاركة في بناو اي فى خارل الع اق؛
 -4انراو عقر مصفى ميسان ا ت ماري الذي احير بر عرة نوات وب رقة
ة ن
إلبوهة الى ش كة تاررم المفلسة ادرا وغي سهلة تقنيا وغي تخ
حيث الخب ة والتي لم تناي ليارة تاررخه اي شيو!!
 -5اضافة وحرات تونولوجيا تقر ة الى الم افي الوبي ة دفي الب ة والرورة
ال) لمعالاة زرت الو ود نتال إلتقات نف ية وغازرة عالية القيمة وخاصة
تلك التي رتم تمورلرا عن ط ر الق ض الياباني
 -6وعليه على الحوو ة عر ا نتلار والتعرر ببرو تنفيذ على ا ر احر الم افي
الحرر ة المذكورة اعاله؛ و ر رإلور إل وا الناص رة المتوا ر د ت ور الحقر
والم فى عا) ن ا ولورات خاصة لوجود اهتما برذا المإل وا ن بر
الإل كات النف ية.
وبعوسه يستم الع اق با تي اد المنتاات النف ية وبإلور تيارر وتتيارر عرا
كلي ا تي اد السنورة.

القسم الثالث :االطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية المطلوبة
اوال :ضرورة تبني سياسة نفطية متكاملة وواضحة
رإلور الق اا النف ية في السنوات ا ربع القاد ة كما كانت عليه الحاا في العقود
السابقةة العمود الفق ي لال ت اد الع ا ي و حردا لمعلم جوان النإلاط
ا ت ادي ن جرة؛ و ن جرة ثانية وكما اظر ه التحلير اعاله فان الق اا
النف ي رواجه الو ي ن المع الت التي بر ن عالاترا؛ و ن جرة ثال ة
توجر العررر ن ا ور المرمة ا خ ى التي بر ن تنفيذها ر إلاررع حقن
الماو وطا ات الخين والسيا ة التسورقية وتعرد نافذ الت رر والنإلاطات
ا توإلافية وتعيري الارر الوطني و عالاة الفاوات التقنية والمع فية
والمراراتية وغي ذلك.

القسم الثاني؛ النظرة المستقبلية -الفرص والتحديات

ثانيا :قانون النفط والغاز االتحادي
ا ا الحوو ة الحالية بررلين :ا ا عر ط القانون او تقررم إل وا انون جررر
ادناه قت حات لما رمون عمله و ب رات ذلك في كر ن هذه المواضيع وغي ها
رختلي كليا وجذررا عن اي ن صي القانون القررم.
ن ذات العاللقة ع الت كيي على ا ررن الق ي .
ثالثا :قانون شركة النفط الوطنية العراقية
اثبت بوا دعوى ال عن برذا القانون ن بر المحومة ا تحادرة العليا عر
القطاع االستخراجي  -استكشاف وتطوير وانتاج النفط الخام
د توررة العررر ن واده؛ وهنا ا ا الحوو ة بررلين :ا ا ص ف النل كليا عن
 -1عر ت ور اي حقر نف ي جررر با ت ناو الحقوا الحرودرة او المإلاررع
هذا القانون في الو ت الحاض او تقررم إل وا انون جررر رختلي جذررا وكليا
المتوا لة دالتي ت بط ت ور الحقر ع فى حررث) وعر احالة اي حقر
عن القانون الم عون به.
نف ي نتج او وتإلي الى الإل كات النف ية الرولية خالا ا ربع نوات
رابعا :العالقة مع حكومة االقليم
القاد ة؛
للعال ة بين الحوو تين ا تحادرة وا ليم تارر طورر و عقر وصع نذ عا
 -2ا ت ار اي ت ور للحقوا النف ية غي المتعا ر عليرا على الارر الوطني
 2113ولحر ا ن .رتو ع ان تعمر الحوو ة الارررة على حر اوشوا ت المتعلقة
ح ا ع ا تعانة بإل كات الخر ة النف ية الرولية عنر ال ورة وضمن
بالق ية النف ية ع حوو ة ا ليم ولون عليرا ار ا ا ص ار والمحافلة على
عقود الخر ة التقليررة؛ اي عر اللاوو الى التعا ر المباش او عقر جو ت
الم لحة الوطنية العليا والتي اثي ت خالا السنوا ت الماضية و زالت.
ت اخيص.
خامسا :االلتزام بمعايير الشفافية
 -3رحتر ت ور الحقول الحدودية اهمية خاصة وحسا ة و تميية بحوم ا وانية
شرر الق اا النف ي ت اجعا خ ي ا في شفافية ونإل المعلو ات وا ح ا يات
ت ور ها المإلت ك با لوب "التوحير  "Unitizationع دولة الاوار المعنية
اي نإلاط رتعل بت ور هذه الحقوا والق ارات والمنا إلات والمفاوضات وخاصة خالا فت ة الوزر جبار لعيبي.
وخاصة الوورت وار ان .لذا ارى ان رقت
وعليه بر ن نإل المعلو ات الر يقة والوا لة وب و ات ز نية حردة ودوررة
على الارر الوطني ح ا لحين التوصر الى اتفا ية الت ور الموحر ع الرولة
والتي تتعل بنإلاطات واناازات وعقود و فاوضات كافة الريئات والروا
المعنية؛
والإل كات التابعة لوزارة النفط والإل كات ا جنبية المتعا ر عرا وحس المعاري
عقود جوالت التراخيص
الومية والوصفية للإلفافية المعموا برا دوليا في ال ناعات ا تخ اجية وفي
اعتمرت وزارة النفط عقود الخر ة بعيرة المرى لور ن عقر حقر ا حرب وعقود
بقية نإلاطات ال ناعة النف ية واعتبار كر ذلك التيا انوني على وزارة النفط
جو ت الت اخيص ا ربع ا ولى وروجر تبارن واض في الإل وط المالية بين تلك
تنفيذه بإلور تا .
العقود نتياة لخ وصية الحقوا وال ع ا توإلافية المعنية .وعليه فانني ارى
سادسا :مشكالت الفساد في القطاع النفطي وتهريب النفط
ض ورة الوي عن الم البة او الرعوة وعادة التفاوض بإلان عقود جو ت
اصب الفساد ظاه ة ستإل رة و ُ َمئسسة و إل عنة في الع اق؛ وفي وزارة النفط
الت اخيص ا ربع.
روجر عرد كبي ن ا ترا ات ال رحة او المب نة وفي بعض ا حيان تذك
على ال ر ن عقود الخر ة بعيرة المرى اص وزر النفط الساب جبار لعيبية
ا ماو بر وحتى المبال التي تإلي الى تورط كبار المسسولين في الوزارة
في جولة الت اخيص الخا سة ا خي ةة على اعتماد "عقود إلاركة في العوا ر
وش كاترا.
بعيرة المرى"؛ وهي ن الناحية التحليلية والفعلية شور "نقري" لعقود المإلاركة
كذلك تواث ت حا ت التااوز على خ وط انابي النفط والمنتاات النف ية
في ا نتال.
وب وز ظاه ة "تر ر النفط" وخاصة في حافلة الب ة واشي كذلك الى
وعليه ارى ان ت ادق الحوو ة الحالية على اي ن عقود الاولة المذكورة
تورط سسولين ر ميين في هذه اللاه ة.
وأعادترا جميعا الى وزارة النفط؛
وبسب اآلثار السلبية والوارثية لمختلي اشواا الفساد وتر ر النفط على هذا
الق اا وعلى ا ت اد الوطني فان على الحوو ة اتخاذ و فا حا ما وواضحا
معضلة حرق الغاز المصاحب
وشرررا لموافحة والق او على هذه اللواه السلبية وتإلخيص الو ا ر
ان حام وا تم اررة واض ار هذه المع لة تحتم الت كيي على واع او ا ولورة
والمسش ات التي تستخر را وثبات انااز تعرراترا.
ونراو ح ق الياز الم اح  .فالبر ن اتخاذ ا رلي لمعالاة هذه المع لة:
 -1اليا الإل كات النف ية الرولية المتعا رة والمنفذة للحقوا المإلمولة باولة
* هذه الور ة تإلور خالصه قت بة لليارة لررا ة تم نإل ها بإلور وا ع ورمون
الت اخيص ال انية بتنفيذ الفق ات التعا ررة والمتعلقة ح ا با تفادة الق وى
ا طالا عليرا ن خالا ال وابط التالية:
ن الياز الم اح ؛ وعر احالة الموضوا على ش كات اخ ى د كما ح ر
سخ ا في حقر الي اف)؛
 -2التيا الحوو ة وخاصة وزارتي النفط والور باو بتوفي وا تخرا الياز
http://www.akhbaar.org/home/2112/3/255482.html
الم لوب لتولير ال ا ة الور با ية بوميات وتو يتات ز نية حردة.
http://www.tellskuf.com/index.php/mq/81269-mn138.html
democraticcttee-iraq@hotmail.co.uk
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مقاالت وآراء

جرررة لم رعررها الفو الإليعي ن برة وتع فت إر ان عزلزى فزوز زيزر
الذي ت جمه السير الخا نئي الى اللية الفار ية .وظر ت نلمزات
لرت تنليم ا خوان المسلمين نرا ح كة فرا زيزان ا زال بزقزيزادة نزواب
صفوي دأعر في طر ان )1255ة كما وت س في  1258حيب الرعوة
ا ال ي في الع اق جاعال كزتز الزقزاضزي الزنزبزرزانزي زس زس حزيب
التح ر وادا للت قيي.

املال الشرعي والسياسة
أمسرتدام  -حسني مسيسم

عب عرة ونة وأل باب عرررةة اتخذ اجع المذه الإليعزي عزمزو زا
دوفي الع اق على وجه الخ وص) نحى تميي با تقاللية نسزبزيزة عزن
ل ة الرولة تنليميا و اليا ون ت بنفسرا عن ت ثي ل ة الحوم والحوا .
وظلت علم الم اجع في الناي و م على نرارا التزقزلزيزري واحزتزفزلزت
ب حوا را السابقة في عر الترخر بالسيا ة وعر تإلوير تنزلزيزم زيزا زي
على ا اس درنية وحافلت على سافة نا بة ن السيا يين.
ا انه هذا النرج شرر تحو في الن ي ا وا ن الق ن العإل رن حزيزن
تس بت افوار وطموحات الرولة الررنية الزى الزفزوز الإلزيزعزي بزتز ثزيز ات
تعردة ن بينراة التحو ت السيا ية التي ادت تزلزك الزحزقزبزة الزي زنزيزة
وانريار الرولة الع مانية وا تقالا عرد ن بلران الإلز ق األو زط دو زن
بينرا الع اق) وثورة العإل رن والح كة المإل وطية فزي ارز ان وتز كزيزا
باوضافة الى نإلوو ح كات إ ال ية تنادي بالرولة او زال زيزة وبزالزذات
ة وح ر التزال ز السزنزي الإلزيزعزي زن خزالا
تنليم ا خوان في
توورن لانة للتقارب في ز ة وأشز ف عزلزى تز زيزسزرزا حسزن الزبزنزا
بمباركة ن السير أبو القا م الواشاني .وبرأ نذ ذلك الو ت تزبزنزي افزوزار

هل حنن حباجة لنظام دميقراطي جديد

يراعي مصاحل األجيال املقبلة؟

كت درفير هيو ة الفيلسوف ا وتلنرية عا  1932أن "علة ظرور
الحوو ات المرنية هو عاي الناس عن التخلص ن نل ترم ال يقة
لأل ور التي تاعلرم رسث ون الحاض على المستقبر".
وكان الفيلسوف ا وتلنري ر ى أن دور الحوو ةة م لة في أع او
الب لمان والمم لين السيا يينة هو كب جما رغباتنا األنانية وال ا إلةة
وتعيري ال الماتمع طورلة األجر.
وربما ربرو اليو أن آراو هيو تعرو كونرا أحال ا وردرةة بعر أن بات
النل ب ك
جليا للعيان أن النلم السيا ية تذكي حرودرة الفو و
ما تعالارا .والو ي ن السا ة تواد تتعرى نل ترم للمستقبر حرود
ا نتخابات القاد ة ورنسا ون وراو تي ررة على و ع تورت أو ا ت الا
لل أي.
وعادة ا تف ر الحوو ات الحلوا الس رعةة ر اليل بالما ين في
الساون بر ن عالاة األ باب ا جتماعية وا ت ادرة التي دفعت
رتواب الا رمة .وفي الو ت الذي تتفا م فيه األز ات في
الما
العالمة تحتر الخالفات بين ادة الروا على طاولة المفاوضات حوا
ي ة األجر.
ال
نل النلم الررمق اطية الحرر ة في أوض صوره
وربما رتالى
في فاوضات خ ول ب ر انيا ن ا تحاد األوروبي التي تتوات
أخبارها على رار الساعة أو في تعليقات ر يس الو رات المتحرة
ال عناو التي أصبحت حط اهتما العالم.
لون هر ثمة حر لق
القاد ة في ر ال ر ؟

ال األجياا

ليس ن المستي ب أن ر جع البعض إلولة ضي األف والت كيي على
الموا اآلنية على حساب ا تق ار طورر األ ر إلى تسارا وتي ة
الحياة السيا ية إث انتإلار األجرية ال مية وو ا ر التواصر
ا جتماعية لون هذه المإلولة لرا أ باب تاذرة في النلا الررمق اطي.
إذ تإلوب النلم الررمق اطية عيوب عرررةة نرا الرورة ا نتخابية ذاتراة
التي ترفع السيا يين المنتخبين لوضع خ ط و يا ات ي ة األجرة ر
تتم ر في إعفاوات ض ربية رستميلون برا الناخبين للت ورت لرم في
الاولة ا نتخابية المقبلةة بينما رتااهلون الق ارا طورلة األجر التي ر
ت فع رصيرهم السيا ي على الفورة ر حر إلولة ترهور البيئة أو
إصال نلا المعاشات أو ا ت مار في التعليم األ ا ي.
والسب ال اني هو ا تحا الإل كات للف او السيا ية واو كان ذلك
عب تمورر الحمالت ا نتخابية أو تإلوير جماعات لل يط على
الحوو اتة ل مان جني فوا ر ي ة األجر .و ر أدى ذلك إلى ت اجع
أولورة السيا ات طورلة األجر في جميع دوا العالم.
والسب ال الث واألخ هو أن الررمق اطية النيابية  -القا مة على برأ
انتخاب نواب لتم ير الإلع  -تسقط ال األجياا المقبلة ن
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فترف الماا الإل عي بو افةة ووجر الماا السيا ي فيما بعر ط رقا الوزا
الى بيوت الم اجعة وأصب ت كي الماا بحاجة الى حمارة والى ت تيبات
ا ت ادرة لتنليمه وتو يعه وا ت ماره ضمن ابواب الزو زي والزمزرارس
الررنية والمنإلآت التي تحتال الى عال ة ا ع الزرولزة .واصزبزحزت تزلزك
المنإلآت تقلر او اف ا ا ال ضا ا في إر ان التي تملك  91بالما ة زن
اراضي خ ا انة فا تلوت الميارا و عا ر اللحو في الرنر وا تز الزيزا
اموعة الزوزفزيزر عزلزى نسزبزة عزالزيزة زن السزوق
والب ازررة وتسي
الع ا يةة وفاق حام ا ت مار الت ورة فت ست ألوا ة فزي تزاررز
ة بحةة وا يمت الى جانبزرزا
الع اق ستإلفيات كبي ة عا ة و تخ
س سات التا ين ال حي الذي عايت الرولة عن انإلا را .كما تزعزا زرت
العتبة الحسينية ع ش كات ب ر انية كب ى ألنإلاو ار الزحزسزيزن بزيزن
ك بالو والناية واصبحت متلوات وعقارات س سة العين التي تعني

حساباترا .إذ تتمتع األجياا الناشئة في ظر هذا النلا ب ي حقوقة و
روجر في أغل الروا هيئات لتم ير آرا رم أو خاوفرم إزاو ارات
اليو التي تسث بال رر على حياترم ستقبال.
وهذا ا دفع ئات اآل ف ن تال يذ المرارس حوا العالمة للتلاه
وا عت ا ة ت ث رن ب فوار غ رتا ثانب غة الم اهقة السورررةة لم البة
الروا الينية بتخفيض انبعاثات الو بون.

رومان كرزناريك ،عن البي بي سي

النل السيا ي الذي ر ع

تسارا هذا التحوا في زو زي الزمز اجزع الإلزيزعزيزة بزقزيزا الزازمزرزوررزة
او ال ية في إر ان حين انر ات السزلز زة الزررزنزيزة زع زلز زة الزرولزة
وتاسر تياول ال وحاني والإل عي ع السل ة والماا فزي نزلزا و رزة
الفقيه .وكذلك في الع اق ج ى تحوا وازي في و ي الم اجع الإليعة
بعر عا  2113وصعود ا ال السيا ي لسرة الحوم.

لقر ضاق الإلباب ذرعا بالنلم الررمق اطية التي تعمر إلى إ وات
أصواترم وإ ا رم عن المإلرر السيا ي.
وربما آن األوان لن ار أنفسنا ب ن الررمق اطية الحرر ةة خاصة في
الروا الينيةة عبرت ال ر حتوار المستقبرة وك ن المستقبر ر غرا
ستعم ة نا ية ستباحة خالية ن السوانة ر نلقي فيرا بمإلاكر الترهور
البيئي و خاط ا عتماد على األجرية التونولوجية والنفارات النوورة
والررون العا ة الخارجية دون أن نفو في حلوا لرا في الو ت الحالي.
وفي الق ن ال ا ن والتا ع عإل وغت ب ر انيا ا تعمارها أل ت اليا
بمبرأ "األرض المباحة"ة و ن هذا المن ل عا لت السوان األصليين
ك نرم وجود لرم .ولعلنا نتعا ر اليو ع المستقبر تماشيا ع هذا
المبرأة وك نه أصب لوا خاصا لنا.
ورتم ر التحري األكب الذي نواجره اآلن في إعادة صياغة النلا
الررمق اطي الحالي لمعالاة ا رإلوبه ن ضي أف وهيمنة على
المستقبر تتي للاير الحالي التحوم في ي األجياا المقبلة.
النل صفة ت صلة في النلم الررمق اطيةة إلى
ور ى البعض أن
حر أننا ر نوون أف ر حا تحت حوم " ستبر عادا" ض ر نهة
ألنه ي ع الحلوا المنا بة لألز ات العرررة التي تواجررا اونسانية
نيابة عنا.
و ر تبنى هذا ال أي ارتن ررسة عالم الفلك الب ر انية الذي ذك أن
التحررات طورلة األ رة ر تيي المناخ وانتإلار األ لحة البيولوجيةة لن
رتمون ن حلرا إ طاغية ستني رف ض الترابي الالز ة لحمارتنا ن
خاط ها في الق ن الحادي والعإل رن.
وض ب ا على ذلك بال ينة كنلا ا تبرادي حق نااحا ا ت نا يا
في التخ يط طورر المرىة رتبرى بوضو في ا ت ماراترا ال خمة في
ااا تولير ال ا ة الإلمسية.
والعاي أن الو ي رن روافقونه ال أية لم أكن بال بع واحرا نرم .لوننا
إذا لبنا صفحات التارر ة نار أن ال ياة نادراة وإن لم رون ن
المستحيرة أن رللوا عادلين أو ستني رن لفت ة طورلةة والإلاهر على
ذلك ار حقوق اونسان ال يني .ناهيك عن أنه روجر ن األدلة ا
روفي وثبات أن األنلمة المستبرة كانت أف ر تخ ي ا وتفوي ا ن
األنلمة الررمق اطية .إذ تولر السورر ال  61في المئة ن احتياجاترا
ن الور باو ن الموارد المتاردةة بينما تولر ال ين  26في المئة فقط.
و ر طبقت بعض الروا تاارب را رة لتموين واطني المستقبرة ر
فنلنرا التي أ ست لانة ب لمانية للمستقبر تنل في آثار التإل رعات على
األجياا المقبلة بر تم ر ها.
وعينت ورلي فوضة لإلسون األجياا المقبلةة صوفي هاوة بموج
انون ال حة النفسية لألجياا المقبلة الذي صرر في عا .2115
وتت من صالحيات المفوضة الت كر ن أن الق ارات السيا ية ال ادرة
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باألرتا وا عة ر ع ح ها و ييانزيزة تزازاوزت  21زلزيزار درزنزار
وعقارات توزعة على كر المحافلات.
تنافس هذه المس سات س سات الرولة وتتفوق عليرا فزي زنزا عزررزرة
لونرا تإلوو ن إلولة برا ية ادارة هذه المس سات ة حزيزث رزقزي عزلزى
را را الم جع الذي رمونزه بزاي حزاا زن ا حزواا ا شز اف عزلزى
ادارترا ة ورقي ابناو الم جع وحزاشزيزتزرزم وارتزبزاطزاتزرزم الزعزا زلزيزة فزي
كي ا دارة العا ة ة وهذه الرا ة تفتق الى هيئة تخ ي ية خت ة تلم
وترر كافة المس سات ة كما ان شور المس سات القانونزي غزيز ز زبزت
بنلا داخلي او انون رموزن الز كزون الزيزه فزي الزخزالفزات والزمزإلزاكزر
القانونية كالتقاعر و انون العمر وال مان ا جتمزاعزي وحزقزوق الزعزمزاا
والموظفين.
أب ز اوشواليات في هذا النرج الاررر ان شور الملوية الزقزانزونزيزة لزلزمزاا
الإل عي وبالتالي و ا ر و نوات الزتز ز ف بزه غزيز زعز وفزة وغزيز
وثقة .الة ظلت لويات السير الخو ي وا واله بير ابنا ه وتم تسايزلزرزا
ب ما رم .وبال غم ن ان عملية توررث الماا الإل عي لألبناو تسزنزره
ن وص ش عية و روا ية و توجر له ماثلة في تارر التإليزع لزعزرزر
ر و ربيحه الع ف السا ر ليارة العقر السادس ن القز ن الزمزاضزية
لون هذه اللاه ة اصبحت عا ة وغي خاضعة للنقزا داخزر الزحزوزةة
وتنوا وتإلع التوررث الى توررث زيزا زي وا زتز زادي واجزتزمزاعزي.
رحتال هذا المستار الى و فة جادة ونقا ة وربما الى تإل رع و وننةة لما
له ن ت ثي واض على دور الم جعيات السيا ي وعال ترا ودورها في
السل ة القا مة.

عن الريئات العا ة في ورلي ت اعي
على األ ر.

ال المواطنين لنحو  31عا ا

وا ت درفير وزوكية الناشط البيئي الونرية حال جذررا آخ ة رتم ر
في ت يس الس ن المواطنينة را ي اختيارهم عإلوا ياة ليحلوا حر
السا ة المنتخبينة على أن ر م المالس واطنين كنررين عادرين
رنتمون ألي حيبة ورق ي كر نرم ت نوات في ن به.
ور ى وزوكي أن هذا المالس الذي رإلبه هيئة المحلفينة يوون أك
كفاوة ن السا ة المنتخبين في التعا ر ع الق ارا طورلة األجرة ر
التيي المناخي وفقران التنوا الحيوية و يحر إلولة انإلياا السا ة
با نتخابات المقبلة.
وب زت ح كة جرررة في اليابان ترعى "ت ميم المستقبر"ة بقيادة الخبي
ا ت ادية تاتسوروشي اراو ن عرر أبحاث الق ارا اونسانية
وال بيعة في كيوتو .وتعقر الح كة جلسات للمواطنين في ختلي
البلرراتة بحيث تقو اموعة ن المإلاركين برور المواطنين الحاليينة
بينما تم ر الماموعة األخ ى دور المواطنين في عا 2161ة ور تري
كر نرم ت ات خاصة ك نرم اد ون ن المستقبر.
وتت لع الح كة إلى ت يس وزارة للمستقبر تابعة للحوو ة الم كيرة
وإدارة للمستقبر تتبع الماالس المحليةة بحيث تنسج على نواا جلسات
واطني المستقبر في صياغة السيا ات.
و ر ا تلرمت الح كة بعض أفوارها ن برأ الاير السابعة تخاذ
ارات ت اعي لحة بعة أجياا بعر الاير الحالي .وهذا المبرأ
ر بقه بعض السوان األصليين بالو رات المتحرة.
وهذا النمط ن التفوي شاع نلمة أهلية أ روية رقودها شباب ترعى
"صنروق أطفالنا"ة على رفع دعوى ا ية على الحوو ة األ روية
لت ين بيئة صحية وطقس ثابت لألجياا الحالية والمقبلة .والالفت أن
المرعين في الق ية في ن الم اهقة أو في لع العإل رنيات.
ورقوا هس و الإلباب إن الحوو ة األ روية تعمرت وضع يا ات
أ رمت في تييي المناخ وا تنياف الموارد ال بيعيةة ما رم ر تعررا
على حقو رم التي روفلرا لرا الر تور ستقبال.
وتقوا آن كارلسونة أ تاذة القانون البيئي باا عة كاليفورنيا إن هس و
األطفاا ر البون بمستقبر آ ن لألجياا القاد ة في العالم .وإذا حومت
المحومة ل الحرمة توون ابقة ا ية ر تمن بعض الحقوق
لمواطني المستقبر.
لون ا جروى هذه المبادرات؟
لقر دخر العالم نع فا يا يا تاررخياة وكان ن إحرى عال اته ب وز
تيار ر ال بحقوق األجياا المقبلة و الحرم على ال عير العالمي
و تت دد أصراؤه في العقود المقبلة كلما زادت خاط الترهور البيئي
وا عتماد على األجرية التونولوجية.
ولن روون المستبر العادا هو الحر الوحير للخ ول ن أز ة السيا ات
ي ة المرىة فقر اتخذت النلم الررمق اطية أشوا شتى وأعير
صياغترا ات عرررةة برارة ن الررمق اطية المباش ة التي وضعرا
اوغ ر وحتى الررمق اطية النيابية التي ظر ت في الق ن ال ا ن عإل .
و ر ن ى ربا نلا ا درمق اطيا جرررا رتي بعض السل ات لألجياا
المقبلة ورح ر المستقبر ن ب ة ضي األف و حرودرة التفوي .

Iraqi Democratic Movement – UK
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حتط املراكب عند العراق

الفنان كفاح حممود الريفي
الكاريكاتري اداة الفنان الناجعة لتجسيد االفكار
ولر الفنان في او اليبي التابع لمزررزنزة الزبز ز ة – الزعز اق فزي عزا 1262ة
وتخ ل ن أكادرمية الفنون الاميلة— سم الفنون الزتزإلزوزيزلزيزةة فزي بزيزرادة عزا
.1285
عمر الفنان كفا حمود رر ا للفن التإلويلي فزي زعزرزر الزفزنزون الزازمزيزلزة فزي
الب ة الى جان عمله ك ا كاررواتي في الزعزررزر زن ال زحزي والزمزازالت
الع ا ية .وخالا تلك السنوات تميي بياورته الواررواتوررة األ بوعية دا بوعيات
حمران) في الة ألي باو .كما ونإل ت ر و هة خالا تلزك الزفزتز ةة فزي جز رزرة
المح ر الباررسية.
في عا 1221ة غادر الفنان الع اق الى األردن و زن ثزم ا زتزقز بزه الزمزقزا فزي
هو نرا .وفي نوات المرا ولحر ا ن ا تم كفا حمود عمله ا بزراعزي فزي
الواررواتي ناش ا في العررر ن ال حي والماالت الع بية واألجنبية التي تزرزتزم
بق ارا الإل ق األو ط .وبقي الزعز اق وشزسونزه وشزازونزه الإلزاغزر األكزبز فزي
ر و ه وانتاجه اوبراعي واو كان المنإلور نرزا فزي ال زحزافزة او زن خزالا
ا ا ته للعررر ن المعارض الإلخ ية والمإلاركات في ر جانزات الزوزاررزوزاتزيز
والمر جانات الفنية العلمية.
ورسعرنا ع ض بعض ر و الفنان القرر كفا حمود ال رفي هنا على صفحاتنا.

الع ة بر والع ور الالحقة؛ فالنلا السزيزا زي
السا ر عالميا كان نلا لك وراثي.

عن بغداد...
 -1رخب نا المسرخون أن "بيراد" لزم رزوزن او زم
ال مي للمررنة التي ابزتزنزاهزا الزمزنز زورة وانزمزا
"دار السزال "ة ولزوزن او زم الز افزررززنزي الززقزررززم
"بيراتة بيررراة بيران ..إل " ظزر نإلز زا وحزيزا
وهو ا تيل وبقي الى اليو .
 -2كما أن التارر رخب نا أن المزنز زور لزم رزوزن
" نيا" بالمعنى الذي نزعز فزه الزيزو ة وانزمزا كزان
شيعيا هاشميا ن الف ا العبا ية وليس العزلزوية
وكانت دعوة العبا يين ر ان لقت ضر ا زورزيزن
تحت شعار "را ل ارات الحسين".
 -3كما إن "الم ون" الذي وصزلزت زعزه بزيزراد
الى ع ها الذهبي لم رون نيا و شيعياة وانما
عتيليا .وتسنن الحوم العبا ي بإلوله الواض ع
المتوكر العبا ي.
 -4اض رر العبا يونة أ مة ورجزا ت الإلزيزعزةة
ولونرم اض رروا كذلك او ا أبا حنيفة الزنزعزمزان
وأحمر بن حزنزبزر والزوز زيز زن أ ز زاب السزنزةة
و ى المتوكر على الح كة التنور رة ا ال يزة
المبو ة "المعتيلة" بإلور نرا ي.
 -5بر او ا الإليعزي الز زا زن عزلزي بزن زو زى
ال ضا و رة العرر ن الم ونة وت ف كزولزي
عرر فعالة ولزو جز ى الزتزاررز بإلزوزر زخزتزلزي
وصار هو الخليفة حقاة لما أتى بنزلزا زيزا زي
ختزلزية ألن هزذا كزان األفز الزمزعز فزي لزذلزك

 -6رخب نا ا ينيون في كتابه "آ الحالل" عزن
أحواا بيراد في عرر هذا المت وف الوبي في رنزا
صورة ختلفة ليال عن ال وا ي الررنيةة فلم تون
عبارة عن هورات اجتماعية قفلة وصلبة كما هزو
حالنا اليو ة وانما أشزبزه بزا تزازاهزات السزيزا زيزة
والفو رةة و ن ال ري أن ر ي أحزر الزوزراو
العبا يين ال بالقزوا؛ كزان شزافزعزيزا زع زيزوا
شيعية عتيلية.
 -9كزان رجزا ت الزوزنزيزسزة الإلز زيزة الزعز ا زيزة
أصحاب دور خ ي في تمررن الرولة الزعزبزا زيزةة
وجعر بزيزراد حزاضز ة عزالزمزيزةة وكزان كز زي
الونيسة الإل ية رحوم سيحيي الإل ق كلزه حزتزى
الرنرة ان ال ا ن بيراد.
 -8بززيززراد كززانززت ززقززت ز حززا عززالززمززيززاة إن أدرك
العبا يون هزذا وإن لزم رزرركزواة ضزر ا نزيزالق
القو ي النسزبزي لزر إلز األ زورزة .لزرزذا صزارت
ر ا لإلعوب الإلز ق الزقزررزمة تزحزت الزلزسزان
الع بي.
 -2السااا الررني وال ا زفزي فزي زرارس بزيزراد
و نترراترا و االس وزرا را عب زئزات السزنزيزن
طززور كززر الز ززوا ززي واألدرززان وجززعززلززرززا تززنززمززو
وتيده ة و ن ال ري أن المسرخين ر وون لزنزا
كيي أن "بوذرين" ن ال ين كانوا رالسزون فزي
حلقات أحمر بن حنزبزر ورزازادلزونزه انز زال زا زن
عقيرترم .وكان بن حنزبزر رز د عزلزيزرزم ورزتزحزاور
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عرم ورحاوا إ ناعرم .ولم رفعر لزرزم أحزر شزيزئزا
يئا وانروا تاارترم في بيراد وعادوا الى بزلزرهزم
المين!...
 -11في فت ة ا كان في بيرادة فزي أواخز عزرزر
زن الزمزسزلزمزيزن
المماليكة ررود و سيحيون أك
بسنّترم وشيعترمة ألنرم كانوا ر خذون احزتزيزاطزات
طبية ضر ال واعين واألوبئة .وذك أحر ال حالزة
األلمان في فت ة ا أن بيراد " زررزنزة تز كزيزة" أو
وانرا كانوا رحوون باللسان
ت كمانيةة ألن أغل
الت كي.
 -11حين نتولم اليزو عزن السزنزة والإلزيزعزة كزمزا
نع فرم اليو ة ونسقط هذه التسميات على التزاررز
الياب علينا أنن ننتبه الزى شزيو زرزم؛ فزرزورزات
السنة والإليعة الع ا يين تإلولت ب ورترا الحالية
خالا األربعمئة نة الزمزاضزيزة تزحزررزرا .وخزالا
ال اا الزعز زمزانزي ال زفزوية وهزذه صزورة
تإلمر و ت اب ا بر هذه الفت ة بإلوزر د زيز ة
بر كانت هورات رج اجة.
 -12كر انسان ح في التحزيب لزمزقز زع زا زن
تارر بيرادة وهذا ن حقهة ولونرا تبقى كزمزررزنزة
أكب ن أي طا فة أو جماعة ع يةة وأكزبز زن
أي جيو ن تاررخراة ورغم أن حزالزرزا حزالزيزا
رس ة إ أنرا تزبزقزى " زقزتز حزا" لزمزررزنزة كزونزيزة
فتوحة على الارات األربع .تنتمي الى الازمزيزعة
ورنتمي إليرا الاميع بقرر ا رمنحونرا ن ع او.
احمد سعداوي ،عن ان ار تي

democraticcttee-iraq@hotmail.co.uk
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ثقافة

ّ

الكرادة
أ إلي في الو ادة وأنا أ ا نفسي بين زحمة الب ا ع وزحزمزة الإلزاررزن:
اذا افعر هنا؟ أتيه وأتيّه نفسي بين ك ة الب ا ع وتنوعرزا وبزيزن زحزمزة
الناس وأ اا :اذا أفعر هنا؟ ثم ا تامزع ب ز ي وب زيز تزي زن الزتزيزه
وآ نفسي :غادر شروة ا تالك ..تف ل وخزلزي الزوزلزمزات حزقزاً! بزيزن
المتياحمين أ ي ر أفعى فقرت ذرلرا .اثبت خ واتي في الف اغات تا را ً
بين الب ا ع ووجوه الإلاررن.
أت لع في الوجوه وأنا أتعراها بس عة .رختلزي األ ز هزنزا عزن الزمزقزرزى.
هناك أ رّ ا ي با ت خاو واتابع با ع الي ارات حتى رختفي تحت بزعزتزهة
وأثبت عيني على هذا النازف ن جبرته غزيز عزابزئ بزالزر و زر خز زي
السيوارة ن ررية أ يي شيخوخة ن صب شع ه ونسي شاربهة المتباهزي
الذي ر رر أن رلفت انتباه كر ن تيافر عزنزه…فزي الإلزاراة حزيزن تسزيز
و ط اليحا أو ضره عليك ان تلتقط ان باعك بس عة كما الع فور ..ابن
المحلة الورر الذي خ ل ليإلت ي الخ ار وهو ا رزياا بز وب الزبزيزتة
البنت البررنة القبيحة التي تتلاه بالق ف ن ك ة المتح شيزنة أو الزتزي
تتلوى ن ضي البن لون الذي جسّزر عزازيزيتزرزا ..كز زيز زن الز غزبزات
الموبوتةة ك ي ن األحال التي تفلت حين توشك أن تزتزحزقز ة كز زيز زن
زززن جزززمزززاا األشزززيزززاو الزززقززز رزززبزززة وال زززعزززبزززة الزززنزززيزززر.
ال زززيززز
أحادر ي ع الباعة بامر خاطفة .أشي ب صبعي إلى الحذاو على األرض:
 الحام؟ أثنين وأربعين.التفت للماشين الذرن

عت ط رقرم.

 أكب ليال؟و ع ا التاكسي توون الحوارات ر اوشارات:

ال ارئ روحي بالخ  .أغادر الي ض ن هذا التاواا وا وا لنفسي
 دار األزراو...ً
د أنا أتاوا دون غ ض و أنتل شيئا) .أ إلي والتفت خلفي وإلى
 زرونة؟رساري تراسا ً المرنرس الارنمي الذي رتابعني وهو رق أ آرات الموت.
ا خ ن سالهة هناك دار أزراو واحرةة وهي زا رة عن الليو  .اليحا
تى يقولرا ب وت سموا :هللا أكب ! ثم ر يط على زر التفاي ؟
رحتمر الو وف ال ورر .كر شيو رنبيي أن رناي بس عة .حقا ً أ اا
أعب الإلارا نحو ال صيي األرمن وأتو ي ل وان في كي الفاجعة
نفسية لم نستخر هذه الحوارات الق ي ة في رواراتنا؟
في فعني ا نفاار عاليا عالياة عاليا ً دون أن ان اتناث أو تنيا أشال ي
أ ي بين صفين .الباعة القر او إلى رميني وأصحاب البس ات الى
ثانية الى األرض .على الاان ال اني و ي أربعة شبان في دا ة شبه
رساري حا بين جماا وثبات الت تي في الواجرات اليجاجية وبين
يلقة .تو فوا فا ة عن الوال بانتلاري أل لرم:
جماا الفوضى في البس ات المف وشة على األرض ك نرا لقى.
 ا الذي حرث؟على رميني دكاكين الباعة القر او….جلسوا خلي طاو ترم با ت خاو
تلفتوا لبع رم با تي اب ثم أحالوني ألو رم.
على رقين تا ب ن اليبون ي تي بالت كير .كب وا ع دكاكينرم وب ا عرمة
 اررر أن اتحرث .التذك رسذرني.كب وا ع زبا نرم وع فوا البرم ..بينرم عال ة ررمة تتعرى البا ع
التذك رع ر الحياة هنا بين ناس الو ادةة فقر ّ نوا أنفسرم على عة
والإلارية كالهما رع ف ذا قة اآلخ و ا ر رر .أراهم اآلن وهم ب نا ترم
النسيان ..على عار رونسون شلارا اليجال وبالماو المترف ة ريسلون
القررمة .ر ا بون الإلارا بنل ات خا فة .السيارات المفخخة هيت أ انرم
الر او ورعيرون ت تي ا شياوة وخالا ارا رعيرون الواجرات ب لوان
وأفلت زجال الواجرات شلارا عوست شور الب ا ع للم ة األخي ة وهي
ختلفة .النسيان ح فترم لوي رستم وا في الي ان والموانة حتى ولو
تإل الف او .ع ا نفاار أفلت نرم الموان وافلتت ألفته.
بقيت في ال و شلية وجعة.
وحتى دون انفاار أفلت نرم الي ان األ ين .عا  ٦٠٠٦رت برذا
كان دعمار) في السابعة والعإل رن ن عم ه حين حرث ا نفاار في
الموان الوا ع بين باعة الذه وباعة الفار .على ال صيي وفي ع ض
الساعة الواحرة بعر نت ي رو  ٣تموز  .٦٠٠٦وا فا ً في هذا الموان
الإلارا تناث ت أجياو ن اجساد المانيوانات التي كانت تقي ب بات في
بالتحررر و ط زحمة المتسو ين بر رو ين ن العير .رت لع باتااه اليمين
واجرة دكان زجاجية .حين وصلت الى و ع المذبحة تو فت ألجمع
حين ا بر ا نتحاري الذي رقود يارة يني باص ..كبّ واغل عينيه
ي .رأس على ال صيي وآخ ترح ل الى ع ض الإلارا
األشالو بعين ّ
وضيط على الير .ع ي ا نفاار دفع عمار الى الخلي ر شيو
ورر علقت ب كما القميص الذي كانت ت ترره .ا ن د لرذه الر ى
بالارار.
وعي له الت
البال تيويةة لونرا أحالتنا ألجساد تيلة و ر نحترا المايرة مة نساو
ف فا ناني الع ور في السوق
اللر أحاط بور شيوة لر
حقيقيات جمر الموت تعابي األلم على وجوهرن .نل ت الى البا ع الوا ي
المقابلة .اللر صر أجساد الباعة والمإلت رن .دار عمار دورة طورلة
بباب دكانه ف ا ً تامر الخوف في وجره .لم ر ُ بعر ن صر ة
ليبحث عن اخوته في السوق المقابلة .لقر صر اللر اجسادهم وأغل
المذبحة .لقر القتلة وتو فوا أ ا الواجرة .ح موا اليجال و ّعوا نساو
عليرم كر أبواب النااة .عليك أن تتسل بالنسيان وانت تسي في شوارا
الواجرات وت كوا فتة د خالي لليي الإل عي).
تنش
تاه الباعة بر ا نفاار وبعره وفقروا الموان والي ان .ابقا ً كانوا رمتلوون الو ادة خ وة تبوة للتذك ة لمحة ن التذك ة ت د ال ور كما ّ
كابو اًة ثم خ وة نحو النسيان ..لقر أزرر خا الم اة بواجرات الب ا ع
ال صيي أ ا رم .فقروا األرصفة حين احتلرا باعة جوالون رع ف أحر
… النسيان أجمر هرارا هللا لمخلو اتهة ك ن الذي حرث لم رحرث أصالً
أ ماوهمة رنافسونرم ورخيفونرم .ربرو لرم هذا اآلخ طار ا ً ا م له
زهير الجزائري ،عن ملحق بين نهرين
لي عه على الواجرة و رع ف أحر ن أرن أتى و تى ريادر .وجوده
لندن  -فيصل عبد هللا

يف باكورتها السينمائية "يوم أضعت ظلي"
السورية سؤدد كعدان تعيد صياغة بدايات الثورة السورية عرب الظالل
 لبت ال ورة السوررة بعر تحولرا الى ح ب أهلية فتوحة اوحتما تة نذ برارة عا  2111والتي شارفتعلى نراراترا كما تقوا الو ا عة حياة شعبرا رأ ا ً على عق  .وكان ن نتا اراة كما هو حاا الح وبة إرتواب
بإلاعات و اازر د ورة و تر أعمى طاا المرنيين والفئات األك هإلاشة في الماتمعة ف الً عن إنيراحات
وانية وها ات داخلية وخارجية الى بلران الاوار والقارة األوربية تقرر بالمالرين .ونل ا ً الى تعرد
المنيم رن فيراة ن نلا دروتاتوري ابع على رؤوس العباد لعقود طورلة ن جرةة وبين أط اف سلحةة
هاينة في أغلبراة تعردت و واترا اآلرررولوجية وأجنراترا السيا ية وإرتباطاترا ع دوا المحيطة برأ ف ر
جررر نرا عب تحمير كر ط ف فيرا سسولية إرتواب ج ا م ت تقي الى"ج ا م ح ب".
 كانتة و ا زالتة ال ورة القاد ة ن هناك هي ال المتحاربين وأداترم النافرةة إذ لعبت و ا ر اوعالبمختلي أشوالرا ترورنة وأحيانا ً تربيج قاطع صوررة فتعلةة وب را الى العالم وغ ضرا إ ناد إدعاوات كر
ط ف والت ثي على ال أي العا في لعبة ت لير تقارب الب وباغنرا القذرة .و ع ذلك بقت السينما السوررةة بعر
أن ذا ت الم على رر المس سة العا ة للسينما والمإل فة على اونتال السينما ي في البلرة عب او تبعاد
واوهماا والمنع لفت ة طورلةة ت اهن على ا رمون ان رقوله السينما ي في ش ن حاض بلره فنيا ً ان كان على
شور أفال وثا قية أو روا ية .وبالفعرة وعلى بير الم اا الح ة رمون التذكي في هذا السياق بإشتيا ت
ر "آخ ال جاا في حل " لف اس فياضة "عن اآلباو واألبناو" طالا در كية "وداعا ً حل " ن إنتال
س سة البي بي ي وش رط " ياه ف يةة صورة ذاتية لسوررا" للمخ ل المو س أ ا ة حمر.
بالمقابرة وفي باكورة عملرا السينما ية ترعونا السوررة سدد كعران في "رو أضعت ظلي"د24د)ة األ ر
الذهبي ضمن فق ة آفاق لمر جان فينسيا األخي ة الى تابعة برارات الح ب في بلرها وتحرررا ً ررنة د إل
درةة صور باألبيض واأل ودة ترور حوا
و حي را عا  .2112و نرا تلتقط خيوط ش ر را الررا ية وعب
ت ين ال ير نية ناو د و ن أرشير) حياترا ال بيعيةة تعيش ع ولرها خلير دأحمر ع وف العلي) ذو
ال ماني نوات وغياب اليولة وفي ظر أوضاا غي طبيعية .لون خ وجرا لإل او ارورة غاز لل ب
المنيلية وب فقة جارترا ررم درررا الق ي ) و ساعرة الإلاب جالا د مي ا ماعير)ة رقودها الى ان توتإلي
بنفسرا عالم الخ اب والر ار والموت المحق في أو ع صورها بإلاعة .فما راكمته نوات اوض راد
وال ع والعسي ن بر النلا ة وزادت عليه الح ب األهلية ن إلاهر الموت و بور ضحاراهاة أحاا البإل
الى ا د أشبا تسب في فلك األ رار المحفوفة بالمخاط دون ان روون لرا ظال ً.
 تتوإلي الى ال ير نيةة ونحن كمإلاهررنة الا رمة وفاعليرا وضحاراها حيث ت ب رمة النساو األولىتعلم ال ب وحف القبور .تتوإلي ظِ الا الايش واأل ن رجاا الحواجية ظِ الا إنتراك الح ات لمن رذعنة
ظِ الا األشاار والبإل ة إذ لم رب ن ج رمة هي وشيما في اليو ال اني وى ظِ الا الناسة كما رقوا الإل رط.
صحي ان أداو ررم وخلير لم ر ت الى حام ا حراثة إ ان تإلويالت كعران الب رةة صور الفيلم في لبنانة
تحفي تا ربا ً باذخا ً لمفرو ظر اللرة فرو إشتير عليه السورراليون ك ي اًة وعب توثي صوري لما
را ي في بلرها ن دون ان تخفي و فرا السيا ي نه .إ ان إ تعادة النلا أنفا ه وبسط ي ته على أغل
األراضي السوررةة وبعر دخوا ال ورة/الح ب عا را التا عة و قوط دولة الخالفةة وبقاو ال أس الم لوب في
وانه ررعونا للتساؤواة ان كان النلا و عارضيه ر وا أف ر ا لرررم لحر اآلنة فويي الحاا وح اس األ ر
األ ناو هم على شاكلة السل ان ودوا الاوار؟
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أخبار و نشاطات
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بسام فرج وستون عاما من الرسم الساخر
املقهى الثقايف العراقي يستضيف الفنان بسام فرج
ا ا المقرى ال قافي الع ا ي في لنرن أ سية للفنان الواررزوزاتزيز الزقزررز بسزا
ف ل .و ادار ا سية و ر را الفنان في ر لعيبي.
تحرث الفنان بسا ف ل عن تزاز بزتزه الزيزنزيزة فزي فزن الزوزاررزوزاتزيز والزنزقزر
ا جتماعي والسيا ي الساخ ة ستع ضا ح ات ر يسية في سي ة حزيزاتزه
اوبراعية والتي تيا نت ع ح ات تاررخية في حياة الع اق وشعبه .وأشزار
الفنان الى ال عوبات والمعو ات التي رعانيرا ر ا و هزذا الزفزن فزي الزعز اق
وبقية بلران الإل ق األو ط التي ت ي فيرا ساحة هذا الفزن الزرزادف بزفزعزر
ال ابة التعسفية التي ت ر غالبا لحر القمع الساف والم زاردة وا عزتزقزاا او
ي ة و الررات توث عمر الفنان
ا غتياا .وتخلر األ سية ع وض فال
األ سية جمع غفيز زن رواد الزمزقزرزى الز زقزافزي
و سي ته اوبراعية .ح
و اهموا في حوار تفاعلي ع الفنان ما اضفى أجواو طيبة على األ سية.

العشرات ينظمون وقفة يف البصرة للمطالبة بإيقاف استرياد أنواع من املواد الغذائية
شارك العإل ات ن أصحاب عا ر الم طبات والعا لين فيرا في و فة احتااجية ب الس حافلة الب
الحوو ة بإرقاف ا تي اد المنتاات المنافسة لمنتااترم ن دوا الاوار.

ةة األربعاو  3نيسان الاارية طالبوا خاللرا

و اا ر يس غ فة صناعة الب ة اجر رشك عبر هللا في حررث لـ السو رة نيوزة إن "لانة ال ناعات اليذا ية نلمت الو فة ا حتااجية ب الس
المحافلة الوا ع في ن قة المعقر للم البة بحل ا تي اد الم طبات واآلرس ك رمة وبخاصة ن األردن ألنرا تم عب نفذ ط ربير ن دون ر و
كم كية وض ا "ة بينا ً أن "الب ة فيرا  51عمالً ونتال الم طبات واآلرس ك رم رعمر فيرا ئات العماا والفنيين واوداررينة وإغ اق األ واق
المحلية بالم طبات المستوردة ع برارة ف ر ال يي أدى الى تع ير بعض هذه المعا رة ورررد بتع ير الميرر نرا".
سخ ا ً الى
ولفت عبر هللا الى أن "أحر المعا ر في الب ة كان ر رر نتااته عب الموانئ التااررة الى دولة او ارات و ل نة عمانة ولونه اض
إرقاف الت رر ة ف الً عن تقليص نإلاطه ا نتاجي"ة يفا ً أن "الحوو ة ن واجبرا تموين ال ناعيين الع ا يين وحمارة المنتج الوطنية ونحن ن البرا
بتحقي ذلك".
رذك أن حافلة الب ة تعر ر ميا ً عاصمة الع اق ا ت ادرةة و ن أهم المرن النف ية في العالمة وفيرا وانئ تااررة وأ واق نإل ةة إ أن الق اا
ال ناعي فيرا ا زاا ضعيفا ً في ظر وجود العررر ن الم انع الحوو ية الوبي ة المع لة نذ أعوا ة ف الً عن ضعي الرعم الحوو ي للمإلاررع
ال ناعية التي رتبناها الق اا الخاص.
عن السومرية

االمم املتحدة تعلق على واقع سد املوصل

يف الذكرى  58لتأسيس احلزب الشيوعي العراقي
احيى الإليوعيون الع ا يونة في الع اق وفي بلران
المرا ة الذك ى  85لت يس حيبرم في  31آذار .1234
وفي لنرن اهم التيار الررمق اطي الع ا ي في هذه
المنا بة بإلقاو كلمة تحية جاو فيرا:

أكر وت األ م المتحرة لتنسي الإلسون اونسانية في الع اقة األربعاو  3نيسان الاارية أن
ر الموصر آ ن وبعير عن وصوله إلى الحر األ ى ن ا تيعابه الما ي.
وذك الموت في تق ر ه نإل ه عن السيوا التي ض بت الع اق وتابعه “ناس” اليو د3
نيسان  )2112أن “السيوا التي أتت نتياة لل وف جورة ا ية ا تم ت لعإل ة إرا ة ر
تسببت بحا ت يوا وأ ار ستم ة في عرة حافلات”.

في خضم الوضع المأساوي في الوطن وتسيد الرثاثة
وال ُهزال في المشهد السياسي ثمةَ بارقةُ ام ٍل  -حيث
يقف مناضلو الحزب الشيوعي والنشطاء المدنيون
الديمقراطيون بثبات مع مصالح الفئات الشعبية ودفاعا
عن الهوية الوطنية ،سواء في مجلس النواب او في
حركة االحتجاج ،مقدمين مثاال يحتذى في النزاهة
والشجاعة والقيم العالية.

وأضاف أن “غال ت لبات عمليات اونقاذ واوخالو ا ت برا وى الرفاا المرني المحليةة
دور األ م المتحرة على ا بة ا حتياجات”.
والمنلمات غي الحوو يةة فيما ا ت
وتابع أن “بعض السرود
األخ ى في البالد ر ا ت بت
ن ررترا الما يةة لونرا ا
زالت ضمن حرود السي ة”ة
إلي ا ً إلى “و وا بعض
الخسا في عرد لير ن
عسو ات إرواو الالجئين”ة
بينا انه “تم اتخاذ اوج اوات
الموافحة لخ السيوا
واأل ارة بعر الموجة األولى
التي ض بت البالد”.

اليوم نحيي معكم هذه الذكرى والعراق كله يعيش أيام
الشدائد والفواجع ،اليوم العراق في أمس الحاجة إلعالء
الهوية الوطنية والصوت الوطني .فلنجعل هذه المناسبة
وقفة وصيحة احتجاج ضد مسببي هذه الكوارث ،ضد
طغم ومافيات الفساد التي تجاوزت الحدود في جشعها
ونهمها لالستحواذ على السلطة والثروات.
تحية للحزب الشيوعي العراقي في ذكرى تأسيسه،
سالما لمن وضعوا العراق بين اعينهم وسالما للشهداء

(يف يوم املرأة العاملي)،

تتمة من الصفحة االوىل

حقوق مشروعة
في غ ون ذلكة القت النا عن تحالي ا ونة ور يس لانة الم أة
ة وال فر الب لمانيةة هيفاو األ ينة بيانا و ط المتلاه رنة هن ت
وا
فيه النساو و ناص ررن ن ال جااة بمنا بة رو الم أة العالمية ع بة
عن ا لرا الوبي في ان "تتحق للم أة حقو را المإل وعة في المساواة
والحمارة الوا لة ن اي لاه للعني والسبي والخ ي وا غت اب

عن موقع ناس
التي ح لت وتح ر ب بإلع صورها وكذلك التمييي في العمر جاوت خيبة لآل ااة وبالتفسي المن ي للووتا في ا نتخابات والذي
والتح
رمن تم يال اكب للم أة في الب لمان وان تت أس اللاان الب لمانية عرد
وف ص العمر والمناص وال وات وكذلك في العيا المق ود لرن
فيما رخص إلاركترن في تحقي السال والم الحات في ناط النياا كبي ن النساو".
وتمنت ان "تحق هذه الرورة ا نتخابية تإل رع وتعررر وانين توف
وفي الماتمع كور ما أث ورسث على الحالة ا نية والسال ال وحي
الحمارة والو ارة ن العني وتا رم توبيه لتوون بيوت الع ا يين وانا
والتإلويلة النفسية الماتمعية".
آ نا لال ة بور اف ادها واألطفاا على وجه الخ وص"ة سكرة ان
إضعاف المرأة
"النساو الع ا يات رت لعن الى دور واض للب لمانيات في إ ار
القوانين المن فة للم أة وهذا تذكي ن لانتنا لألخوات في الس
ورأت النا األ ينة ان "ابعاد واضعاف الم أة كقوة ها ة في انتال
النواب".
الخي ات المادرة وال وحية في البالد اث ك ي ا على اداو الرولة كور
وتعررت النا األ ينة "ا تم ار في ط ر الرولة العادلة التي تمنع
وأخ ت ورها"ة البة "بتم ير حقيقي للم أة في الوابينة الوزاررة التي اي صعود لملاه الت ف والا رمة والتمييي والفساد".
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Iraq deserves better

Our View
“FARRY OF DEATH”:
No solace for the victims
Traditionally, in Mosul, 21st of March
is a festive day when families go for
outdoor celebrations; day trips, picnics...etc. A day for joy and hope, celebrated as the start of Spring as well
as being the Kurdish Nowruz day.
However, this year, it wasn’t to be a
joyous day.
A ferry, overloaded with nearly three
hundred passengers, capsized and
sank within minutes. More than 111
died, mostly women and children who
got trapped underneath the overturned
ferry. The disaster shattered the joy
and any hope for a normal life after
the nightmare years of Daesh barbaric
control of the city )2114-2118). Mosul
and the whole country were overwhelmed with shock and grief.
The grief and sorrow immediately
turned into anger and fury towards
those who were responsible for the
ferry service and, inevitably, towards
their political backers. The accusations target was the partnership between corrupt local businesspeople
and a well-known and feared militia,
Asa'ib Ahl al-Haq )Leagues of the
Righteous), which is part of the Popular Mobilisation Forces. Ordinary Iraqis see this disaster as a criminal act
of gross negligence and another example of how political corruption and
organised criminality go hand in hand.
The PM, Abdul Mehdi, declared three
days of national mourning and proposed the sacking of the Governor of
Nineveh, where Mosul is the provincial capital, ordered an investigation,
which Iraqis know all too well will
never result in anything meaningful or
substantial, if anything at all.
In the middle of three days mourning
and while the drowned bodies still
being recovered and feelings still high
and tense, the PM decided to ahead
with a prearranged meeting abroad
with the President of Egypt and the
King of Jordan! Abdul Mehdi issued a
statement saying he couldn’t delay the
summit because it had been, previously, postponed twice!
The inadequate response and actions
of the PM to the horrible disaster raises many questions about the PM’s
priorities and his ability and willingness to tackle corruption networks
belonging to political powers. Questions were also raised about the link
between the PM’s trip and leaked reports on anticipated deals for pipelines
and petroleum exports.

Democratic Voice

Iraq’s Feckless Government Is Enabling
an Islamic State Revival
The desultory reconstruction of
Mosul and other Sunni areas risks
creating a new pool of recruits.
Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi
holds the world responsible for rebuilding Iraqi cities destroyed in the war to
liberate them from Islamic State’s control. Noting the great sacrifice in blood
by Iraqi forces in that war, Abdul Mahdi
told a press conference this week, “The
world has to repay the favor in terms of
the security, stability and stopping the
movement of displacement to other
countries. The world has to repay the
favor to Iraq to rebuild its areas.”
Abdul Mahdi is right. The world does
have a direct interest in putting Iraq together again: the longer war-ravaged
cities like Mosul remain in ruins, the
more bitter their populations will become, and the more susceptible to the
ideology of resentment and revenge
peddled by terrorist groups. A revival of
IS and al-Qaeda in Iraq would endanger
us all.
But here’s the problem: the world can’t
help Iraq when Abdul Mahdi is so obviously uninterested in helping his own
countrymen. His government’s desultory reconstruction efforts are evident in
western Mosul, which suffered the
greatest damage during the war. Nearly
two years after its liberation, large parts
of Iraq’s second-largest city remain almost exactly as they were when IS forc-

The Dark Web Enabled the Christchurch
Killer
In conjunction with the recent terrorist
attack in New Zealand, Foreign Policy
)March 16) tackled the subject of extreme right-group activities and threats
that can be found underground
‘especially the online underground.’
The writer )Jacob Ravndal) alerts us to
the fact that while a network of dedicated activists working together, via encrypted online applications, to prepare
future terrorist attacks, does not exist
transnationally, ‘at the national level,
however, several countries appear to be
unwittingly hosting extreme-right underground networks interested in facilitating terrorist campaigns against minorities, political enemies, or the government. Many of these networks also have
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es were ejected—in ruin.
Estimates of Mosul’s reconstruction
cost range from $1 billion to $2 billion.
And yet, Abdul Mahdi’s government,
has only allocated $121 million for Nineveh province, of which Mosul is capital, in this year’s budget. This is a pitiful
sum for OPEC’s second-largest oil exporter, with monthly export revenues of
about $8 billion.
In contrast, international donors—
ranging from the European Union and
the World Bank to the U.S., U.K. and
other countries—have committed hundreds of millions of dollars to repair the
city. )At a conference in Kuwait last
year, international donors promised $31
billion for the overall rebuilding of
Iraq.) But donors say Baghdad is a bottleneck: Abdul Mahdi’s government is
too incompetent to disburse the funds.
At a conference in the Iraqi city of
Sulaymaniyah last week, the EU ambassador was blunt in his assessment: the
government, said Ramon Blecua, had
failed to “come up with a real action
plan for Mosul,” leaving EU-funded
projects stuck in the pipeline.
Other participants at the Sulaimani Forum worried that Baghdad’s incompetence would drive away donors: other
crises, in much poorer countries
)Yemen, for one), will make demands
on their attention and aid.
Still others were concerned about the
social and sectarian consequences of
Abdul Mahdi’s inattention to reconstruction, noting that he risks frittering
away the enormous political dividend of
IS’s defeat. The population of Mosul
and the other IS-captured cities is, for
the most part, Sunni. Although neglected by the post-Saddam Shia-led govern-

ments in Baghdad, they had become
more favorably disposed after their liberation by Shia-majority Iraqi forces
)with the assistance of U.S. airpower
and training). In last summer’s general
election, Mosul showed its gratitude by
voting for the then-prime minister,
Haider al-Abadi, a Shia.
But the goodwill is fading. The National
Democratic Institute, which has been
polling Iraqis for several years, say
many in the Sunni areas are losing faith
in the government. At the Sulaimani
Forum, Ancuta Hansen, the NDI’s director for Iraq, warned of a “deepening
pessimism,” as Sunnis struggle to rebuild their homes and find jobs in their
devastated cities.
We’ve seen this movie before, and we
know the sequel. IS is already making a
comeback in parts of Iraq, stepping up a
campaign of suicide bombings and intimidation. It already has a large pool
from which to recruit new fighters: tens
of thousands of Iraqis accused of helping IS are crammed into isolation
camps, which draw inevitable comparisons to Camp Bucca, the U.S.-managed
prison where the leadership of the terrorist group hatched their plans for jihad. The longer Baghdad drags its feet
on reconstruction, the larger that pool
will grow.
Abdel Mahdi is right that the world has
a responsibility for Iraq’s reconstruction: that responsibility begins with
pressuring him to do his part.

international linkages.’
Ravndal maintains that ‘deadly attacks
were not carried out by organized
groups or even by autonomous cells, but
by loosely organized gangs, small and
unorganized groups of people, or by
lone actors’ in countries such as: Germany, Russia, the United States, Italy,
France, Sweden, Spain and Greece.
And while there is no direct communication or formal cooperation among the
perpetrators, it doesn’t follow that these
lone actors and autonomous cells don’t
draw inspiration from each other.
There is a common reference to terrorists being self-radicalized online, as in
the case of the Norwegian mass murderer, Anders Behring Breivik who, on July
22, 2111, first detonated a 2,111-pound
fertilizer bomb in the Norwegian government quarter in the heart of Oslo,
killing eight people, before shooting and
killing 62 people on Utoya, a small island 25 miles from the capital.

Is what happened in Christchurch a
manifestation of ‘an unprecedented development in the modern history of right
-wing terrorism in the sense that such
transnational terrorist networks have not
existed since the 1291s and 1281s’?
One mooted point by Ravndal is that
New Zealand attack ‘should remind us
that in most Western democracies, the
number of deadly events motivated by
extreme-right beliefs is considerably
higher than those motivated by Islamist
extremism’.
Policymakers are reminded that ‘the
threat of large-scale violence comes
from the online underground, and policymakers therefore need to know more
about why some people are attracted to
that dark world’.
)https://foreignpolicy.com/2112/13/16/
the-dark-web-enabled-the-christchurchkiller-extreme-right-terrorism-whitenationalism-anders-breivik/)
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Bobby Ghosh
https://www.bloomberg.com/opinion/
articles/2112-13-18/iraq-s-fecklessgovernment-is-enabling-islamic-staterevival
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Iran and Syria threaten action
against US-backed forces

national reconciliation or the liberation of the areas that
they control through force," Syrian Defence Minister
General Ali Abdullah Ayoub said.

Countries' military chiefs demand US withdrawal after
meeting in Damascus with Iraqi counterpart

The Iranian army chief of staff, Major General Mohammad Bagheri, who arrived in Damascus on Sunday,
said the meeting had "studied the means that should be
taken to recover" territories still outside Syrian government hands, including the areas of US deployment.

Iran and Syria on Monday demanded the full withdrawal of American forces in Syria and threatened to attack
US-backed Kurdish forces if they did not return areas
under their control to state authority.
The demand was made by the Iranian and Syrian military chiefs after a meeting in Damascus attended by
their Iraqi counterpart. Iraq's defence ministry said the
meeting was to strengthen security co-operation.
The US has said it will withdraw most but not all of its
estimated 2,111 troops in Syria after the defeat of ISIS,
which is clinging to its last piece of territory against an
offensive by the Syrian Democratic Forces. The Kurdish-dominated SDF now controls large areas of northern Syria retaken from ISIS.
"The only card remaining in the hands of the Americans and their allies is the SDF, and it will be dealt
with through the two methods used by the Syrian state:

Gen Bagheri is expected to visit Iranian troops in the
Eastern Ghouta region near Damascus and Deir Ezzor
province, where ISIS is making its last stand in the village of Baghouz near the Iraq border.
Iran has been one of the most dedicated supporters of
Mr Al Assad during the uprising against his regime that
began in 2111 and is also a close ally of Iraq.
President Hassan Rouhani completed a three-day visit
to Iraq last week, sending a strong message to the US
that Tehran still dominates Baghdad, according to observers.
Washington stressed that it wants to contain Tehran’s
“destabilising influence” in the region, including in
Iraq and Syria.

withdrew from the 2115 Iranian nuclear deal.
Its military has a presence in eastern Syria to support
the Kurdish-led Syrian Democratic Forces who are
fighting ISIS.
In south-eastern Syria, the US military base Al Tanf is
near the Damascus-Baghdad highway.
The Iraqi military chief, Lt Gen Othman Al Ghanmi,
said Baghdad and Damascus hoped to soon reopen
their border which has been closed for years after ISIS
overran large areas of Iraq and Syria in 2114.
"God willing the coming days will witness the opening
of the border crossing and the continuation of visits and
trade between the two countries," Lt Gen Al Ghanmi
said at a news conference broadcast by Syrian state
television.
A similar meeting was held in Baghdad with Russian,
Iranian and Syrian officials last December.
https://www.thenational.ae/world/mena/iran-and-syriathreaten-action-against-us-backed-forces-1.838414

The US imposed economic sanctions on Tehran and

“Ferry of Death”
A vigil for the victims in Mosul
On Saturday 28 March, the Iraqi community
came together, at Trafalgar Square in London
for a vigil to remember the victims of the ferry
disaster in Mosul. The vigil was organised by
the Iraqi Association in the UK.

War may be over but
Basra's battle for clean
water continues
UNICEF is calling on Iraqi authorities to 'invest effectively' in
services to avoid health crisis
On World Water Day on Friday, Ruqayya is reminded of the pain she suffered
last summer after coming into contact
with contaminated water in Iraq’s
southern province of Basra.
Years of conflict, mass displacement,
climate change and under-investment in
water networks created a crisis that is
affecting large parts of the country, especially the south.
The UN children's agency )UNICEF)

reported last year at least 51,111 children fell ill in Basra due to the province’s lack of basic services and toxic
water.
“Five members of Ruqayya’s family got
sick last summer simply by coming in
contact with contaminated water, including Ruqayya’s brother who was
three or four months old,” UNICEF’s
spokeswoman in Iraq, Zeina Awad, told
The National.
Ruqayya’s family had to sell some of
their belongings to pay for her treatment.
“It’s extremely important for children to
have access to clean water, water is a
basic right. Without water there is no
life,” Ms Awad said.
Water usage in Iraq is three times higher than the international average, a figure that only increases during the summer months, according to the UN.
The international body has warned that
half of Iraq’s households are at risk of
drinking contaminated water.
“Although Ruqayaa in a better
condition, who knows what will happen
when the temperatures go up and people
will resort to using more water,” Ms
Awad said.
Located where the Euphrates and Tigris

Iraqi Democratic Movement – UK

rivers meet near the Gulf of Iraq’s
marshy southern trip, Basra is one of
the few cities in the region without an
effective water treatment system.
Much of Iraq suffered greatly from a
string of devastating wars in the 1281s
and 1221s but Basra was hit especially
hard as the city was on the front lines of
the conflict with Iran.
”The toxic water crisis continues,
although the province has had
pledges from UK, Europe and Japan, political conflict in government has prevented the funds from
reaching Basra’s authorities,”
The pollution of the province's water
supply triggered waves of deadly
demonstrations last summer as residents
demanded better services.
Poor governance has been linked to
many of Iraq's problems, with international bodies routinely ranking the
country on lists of failing states.
UNICEF is calling for the Iraqi government to "invest effectively in infrastructure and services" that will ensure that
every Iraqi child has access to clean and
safe water.
But politicians that represent the prov-
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ince say the government has done little
to respond to the crisis.
“The toxic water crisis continues,
although the province has had pledges
from UK, Europe and Japan, political
conflict in government has prevented
the funds from reaching Basra’s authorities,” Mohammad Al Tai, a politician
representing Basra, told The National.
People in Basra are convinced that no
changes are going to occur, Mr Al Tai
said.
Upon visiting Basra, UNICEF’s team
found that residents were disposing of
rubbish and sometimes waste water in
rivers.
“People's behaviour has to change.
They must have conversations [to understand] that pollution and climate
change are irreversible,” Ms Awad said.
As well as a lack of safe water, the
southern province and the region surrounding Iraq's main oil city suffers
from constant power cuts, a stagnant
economy, poor health services and
widespread corruption.
https://www.thenational.ae/world/mena/war
-may-be-over-but-basra-s-battle-for-cleanwater-continues-1.841223
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Iraq’s Paramilitaries Are Turning on Their Own Ranks

targeted for his secularism and sustained critique of
Iranian Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei.

A feud within the Popular Mobilization Units
will change the shape of the organization and
the nature of Shia politics in Iraq.

The PMU’s internal divisions are part of a wider intraShia struggle for power that dominates post-ISIS Iraqi
politics. Following last summer’s elections, this fragmentation produced two competing Shiite blocs in parliament for the first time since 2113.

Earlier this month, Iraq’s paramilitary group raided the
home of and arrested one of its own — a prominent
and long-time paramilitary leader, Aws al-Khafaji. The
Popular Mobilization Units )PMU) — an umbrella
organization of about 51 predominantly Shia paramilitary groups — has initiated a crackdown on groups.

On one side of the internal Shia Islamist struggle, a
conservative group is led by the senior PMU leadership )referred to as the pro-Khamanei group), with allies such as the former prime minister and a vice president of Iraq, Nouri al-Maliki. This camp is close to
Iran. On the other side, a reformist Shia Islamist group
with leaders such as Muqtada al-Sadr and Ammar alHakim seeks to limit Iranian influence and the role of
the PMU in politics.

The purging reveals an emerging reality in Iraq: the
paramilitary groups that fought together against ISIS
are competing against each other for power, legitimacy
and resources. In this process, the PMU is further institutionalizing by centralizing power over the disparate
groups that fall within its umbrella. This competition
has profound implications for stability in post-ISIS
Iraq — and for how we should understand its emerging state.

Internal Shia power struggles

Tensions within the PMU
The PMU was created in response to the rise of ISIS in
2114. While Iraq’s armed forces remained in disarray,
the PMU brought together paramilitary organizations
that quickly recruited thousands of volunteers to fight
ISIS. Groups within the organization hold varying ideologies and sources of emulation, but the senior leadership maintains strong links to Iran.
Recently, the senior PMU leadership has embarked on
raids and purges from within its own ranks to consolidate and centralize power and institutionalize the organization. This process is the PMU’s attempt to clean
up its image by taking more control over groups that
commit violations. In a recent interview, PMU leader
Abu Mehdi al-Muhandis said that certain paramilitary
groups were committing violations and should be dealt
with. The PMU accused Khafaji’s organization
of being one of these groups.
During the fight against ISIS, Khafaji remained loyal
to the senior PMU leaders and their Iranian allies and
often spoke on behalf of the PMU. As that battle
wound down, he began criticizing Iranian interference
in Iraq. He also stood against the killing of his cousin,
Iraqi novelist Alaa Mushthoub, who was gunned down
in Karbala. He and many Iraqis believe that the gunman was linked to the PMU. To them, the novelist was

PMU members receiving training in November 2118. Photo: Getty Images

Further exacerbating the divide, a rivalry has emerged
from within the conservative camp itself. Following
the summer’s elections, factions within this group
competed for a limited number of cabinet posts in the
new government. The Fateh alliance, the electoral
wing of the PMU, was unable to match each PMU
leader’s expectations with the ministerial posts available to them.

tive camp has seen Ameri’s leadership and negotiation
skills challenged. One PMU leader told the author that
if Ameri could not get the PMU candidate, Faleh alFayadh, to become interior minister, then he was no
longer fit to run the list.
The PMU after ISIS
In the areas liberated from ISIS, PMU groups are also
beginning to turn against each other. The rivalry is
primarily driven by economics: taking territory and
control over checkpoints and businesses. However, the
scarcity of the spoils of the war — and the absence of
an external enemy — has made these groups competitors, creating an unstable environment in the post-ISIS
areas.
The PMU’s political and economic expansion has
fueled criticism from its own Shia population. Many
residents from Basra, where an overwhelming majority
of PMU fighters come from, say that the PMU’s role
in fighting ISIS under the religious fatwa made the
organization sacred, but its move to seize political and
economic power has besmirched their legitimacy. During the protests in September, many residents attacked
the offices of PMU groups, seeing them as complicit in
Basra’s economic decline.
It is unlikely that this environment will lead to an intra
-Shia civil war. None of the PMU leaders or their Iranian allies want an open conflict that would feature
Shia groups fighting Shia groups. Instead, intra-PMU
rivalries will be fought out through covert assassinations or imprisonment of potential dissidents as the
organization centralizes power over the many disparate
groups that make up the PMU.
The PMU may also at times reunite against a common
enemy. The escalation of US-Iranian tensions may
bring PMU forces back together against the external
threat.

These internal divisions became evident following the
decision by Fateh head Hadi al-Ameri to forge
an electoral alliance with his electoral rival, Sadr, one
month after the vote. The decision symbolized the
coming together of the two camps to form a government. However, other Fateh leaders who remained adversarial to Sadr joined forces with Maliki to negate
the deal and form their own bloc.

Beyond violence, the internal PMU dispute is significant because it will change the shape of the organization, as it consolidates power and moves away from an
umbrella organization of disparate groups. The process
will also change the nature of Shia politics in Iraq and
have implications for stabilizing Iraq past the cycles of
collapse that mark its state-building experience since
2113. If armed groups are not held accountable and
under the rule of law, the victory over ISIS will become another short-lived mission accomplished.

Ultimately, Ameri was left with no choice but to break
his alliance with Sadr and return to the conservative
camp. The internal political struggle in the conserva-

Renad Mansour
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/iraq-s
-paramilitaries-are-turning-their-own-ranks

Joint Statement by UN Women & UNFPA in
Iraq on International Women’s Day
Women in Iraq and across the world are entitled to live in dignity, in freedom
and without discrimination. Gender equality, a human right, plays a crucial role
in sustainable development, peace and security.
This year, the world celebrates women by putting innovation at the heart of efforts to achieve gender equality. The International Women’s Day theme for
2019: “Think Equal, Build Smart, Innovate for Change” highlights the role innovation plays in overcoming social barriers, accelerating progress for gender
equality, encouraging investment in gender-centred initiatives, and building services and infrastructure that responds to the needs of women and girls across the
world.
Women in Iraq have suffered from major psychological and emotional consequences due to the continuous displacement, the traumatic events and the violence caused by the protracted crises, threatening their ability to build a better
future for themselves, their families and their communities. The United Nations

Iraqi Democratic Movement – UK

estimates that there are 3,3 million women and girls in need of humanitarian
assistance in 2112 across the country.
While the Government of Iraq and the Kurdistan Regional Government have
taken significant steps towards acknowledging women rights, women and girls
are yet to be given the opportunity to contribute more effectively in shaping policies and making changes, especially at a time when the country recovers from
three years of conflict.
On this International Women’s Day, we call upon both governments to invest
further in the great potential of the women in Iraq to boost economic and social
development of the country.
UN Women and UNFPA renew their commitment to advancing gender equality
and the empowerment of women in the areas of social protection and access to
public services across the country to improve the lives of women, adolescents
and youth, enabled by population dynamics and human rights.
Dina Zorba, Representative, UN Women Iraq
Dr Oluremi Sogunro, Representative, UNFPA Iraq
https://iraq.unfpa.org/en/news/joint-statement-un-women-unfpa-iraq-internationalwomens-day
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Iraq's Kurds Weigh Their Options, Balancing the United
States and Iran
A trip to Iraqi Kurdistan last week, my first since the
abortive referendum on independence there in October
2119, revealed a political landscape at once utterly different and eerily familiar. In the former category is the
new, widespread understanding—both among the leaders I met with and among their younger followers in
business, academe, and the media—that Kurdish independence is a long-term aspiration, not a realistic nearterm policy option. Along with this view is a sharp reduction in attempts to get more deeply involved with
Kurdish issues in any of the neighboring countries beyond Iraq’s borders—either Syria, Turkey, or Iran.
The common denominator here is a marked shift toward more modest and arguably more realistic political
ambitions, whether inside or outside of Iraq. This also
means a move toward greater willingness to find practical compromises with the central government in
Baghdad. The newfound pragmatism my Kurdish interlocutors exhibited now extends to tough issues ranging from revenue sharing to border controls to security
cooperation along the autonomous territory’s newly
restored demarcation line with the rest of Iraq. It even
extends to a degree of resignation over the future status
of the disputed key oil city of Kirkuk, which the Kurds
had taken from ISIS in 2114 only to lose to the Iraqi
army and Iranian-backed militias )the Hashd al-Shaabi,
or Popular Mobilization Forces) in the immediate aftermath of the referendum.
Connected to these changes is a more acute Kurdish
sense that Iran and its proxies potentially pose a direct
threat, a significantly different viewpoint from my previous trips. Their capture of Kirkuk vividly demonstrated how much they can hurt the Iraqi Kurds; and, in
the words of one very senior KRG official I met privately on this visit, “no one can stop them.” Other local
Kurds often reminded me how in the past two years

In Mosul's enduring rubble,
fertile soil for an ISIS revival?
Scott Peterson writes for The Christian Science Monitor
Nearly two years after the liberation of Mosul from
Islamic State militants, what hasn’t changed is that
much of Iraq’s second city remains rubble, with limited services and little rebuilding.
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Iran has periodically attacked Kurdish exiles deep inside Iraqi Kurdistan with missiles, assassination
squads, or kidnapping teams.
Iran is also more actively seeking to expand its engagement and influence inside Kurdistan, not just among its
usual proteges near the common border but also in the
capital of Erbil and in the ranks of the previously more
reticent KDP party centered there. Qassem Soleimani—head of Iran’s IRGC Qods Force and a major
power behind the scenes in Iraq—reportedly visits Erbil about as often as Baghdad these days, unannounced
yet almost royally received in both places.
Much of Iran’s overall political, economic, and security influence in Kurdistan is also exercised in the shadows rather than in public official channels. For example, the high-profile Sulay Forum conference I attended March 6-9 featured presentations by senior officials
and experts not only from Baghdad, but also from
many other countries: Arabs, Turks, Americans, Europeans, Russians, and more. Yet as I have always noticed at similar events, not a single Iranian official
spoke—and not for want of an invitation. Indeed, I
have previously agreed to appear on conference panels
in Kurdistan with Iranian diplomats, only to have them
fail to show up at the last moment. Rather, Iran’s preference is to shun such public events with other nationalities, the more to highlight )or perhaps hide) its own,
supposedly unique, private role in Kurdistan.
That role is hardly a benign one. Not long ago, to cite
one example, an Erbil businessman told me he had
been twice approached by Iranian agents who wanted
to borrow his truck for some unspecified purposes. On
this trip, I heard from several Kurdish security sources
that Iran is now secretly using such unmarked commercial trucks to ferry advanced missile parts across Kurdistan, as in other parts of Iraq, to unknown militia destinations—either inside or outside the country. The
only possible limit local officials saw on such activity
is Iran’s growing domestic economic difficulties.
Asked to give a concrete example, one local observer
wryly said, “Well, we see lots more Iranians crossing

our border to find work lately. In fact, right now most
of the prostitutes in Erbil are from Iran.”
Most of the Kurds I spoke with say they resent these
Iranian encroachments. They add that unlike many other Iraqis, and despite some political or cultural ties
with Iran, the largely Sunni Kurds have little common
religious affiliation with most Iranians—and much
pent-up anger at Iran’s brutal treatment of its own
Kurdish minority of around ten million. Yet today, Iraqi Kurds often feel pushed to curry greater favor with
Tehran. Two senior KRG officials told me privately
that they had invited Iranian President Hassan Rouhani
to add Erbil to his Baghdad visit last week, although
they had not received a positive reply. And in a public
interview this week, the KRG prime minister refused
to commit to enforcing American economic sanctions
against Iran, punting the ball to the Baghdad government instead.
This brings us to the crux of the matter: Iraqi Kurds no
longer feel they can fully count on American support
to counter Iran, even inside Kurdistan. A number cited
the on-again, off-again U.S. military mission to the
Kurds in neighboring Syria as an ominous portent. And
several senior KRG officials told me they would welcome a continuing American military presence in Kurdistan, even or especially if the Iraqi parliament in
Baghdad carried out current threats by pro-Iran factions to expel U.S. forces from Iraq. As one put it,
“You were right to warn us that the U.S. would not
come to our aid if the referendum backfired. But now,
if Iran’s pressure on Baghdad proves too great to resist,
could the U.S. possibly pivot to Kurdistan instead?”
The Kurds’ desire for American protection is not new.
However, their uncertainty about its prospects is clearly far greater than it was on my last visit, just before
Qasem Soleimani masterminded the attack on Kirkuk.
David Pollock
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/iraqskurds-weigh-their-options

that July 2119 liberation – of a post-ISIS renaissance
in Mosul bolstered by an infusion of Western and Iraqi government cash and goodwill – are receding as
frustration sets in.
Instead of hope, in fact, there is growing concern
among Iraqis, Western officials, and aid groups alike
that the lack of palpable progress in Mosul and in several Sunni-dominated provinces risks rekindling the
anti-government, pro-ISIS ideology.

What has changed is that the high expectations from

Iraq opens Daesh mass grave in
Yazidi region

sic work, says the first opening of a mass grave in the
region will help to shed light on the fate those inhabitants killed by IS.

Iraqi authorities have recently opened a first mass
grave containing victims of the Daesh group in the
Yazidi stronghold of Sinjar, where extremists brutally
targeted the minority.

Hundreds of men and women from the village are believed to have been executed by the extremists when
they took over the area in 2114.The Yazidi people were
targeted by the extremists who swept across northern
Iraq in 2114 and seized their bastion of Sinjar near the
border with Syria.

Nobel Peace Prize winner Nadia Murad, a Yazidi who
escaped IS and became an outspoken advocate for her
community, attended the ceremony in her home village
of Kojo to mark the start of exhumations.
The United Nations, which is assisting with the forenIraqi Democratic Movement – UK

Daesh fighters slaughtered thousands of Yazidi men
and boys, then abducted women and girls to be abused
as sex slaves. The United Nations has said the Daesh
actions could amount to genocide, and is investigating
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the group’s atrocities across Iraq.
Murad called for Iraq’s central authorities and those in
the Kurdistan region to “protect the mass graves” so
that proof could be found of the “genocide of the
Yazidis”. “There will not be reconciliation with the
Arab tribes of our region if their dignitaries don’t give
the names of those who carried out the crimes so they
can be judged,” she said.
The head of the UN investigative team Karim Khan
said the exhumation marked an “important moment”
for the probe, with 93 mass graves discovered so far in
Sinjar alone.
From AFP
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