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حلمهن  ال��زه��ور،  عمر  يف  فتيات  ورمب��ا  ن�ساء  هن 
بكرامة،  العي�ش  اأو  اأ���رة  تكوين  يتعدى  ال  الوحيد 
لكن تعر�سن الغت�ساب علني قبل اأن يبلغن حلمهن، 
وحتت انظار االأهل، مقابل �سفقات ت�ستند على حجج 
واهية.  يكن املجتمع العراقي املعروف بتنوعه الكثري 
من االحرتام للمراأة حتى اأن هناك مثل دارج مفاده 
"من ال يخاف من امراأته لي�ش برجل!"، والكثري منهن 
اثبنت جدارتهم وت�سلمن منا�سب قيادية بقت را�سخة 

زالت  ما  جاهلية  ممار�سة  ثمة  لكن  االأج��ي��ال،  عرب 
الع�سائري  الطابع  ذات  املناطق  بع�ش  يف  ت�ري 
املغلق، �سحيتها ن�سوة يوؤخذن غ�سبا وفق ما يعرف 
الع�سائرية  االأعراف  من  "العديد  الف�سلية.   ب�"زواج 
حقوق  ومفاهيم  ال�سماوية  للتعاليم  ب�سلة  متت  ال 
حممد  عبري  النا�سطة  تقول  هكذا  الدولية"،  االإن�سان 
يف و�سفها ل�"الف�سلية الع�سائرية".  وت�سيف حممد 
الن�ساء عنوة  "تزويج  اإن  يف حديثها ل�»اجلورنال «، 
جاهلي  ت�رف  الع�سائر  بني  النزاعات  من  للحد 
ثمن  بريئات  ن�ساء  تدفع  حيث  الظهور،  عاود  بحت 

خ�سومات وجرائم ل�سن معنيات بها.
خم�سينيات  يف  اأ�سدرت  العراقية  احلكومة  وكانت 
اأن  اإال  الف�سلية،  زواج  يجرم  قانونًا  املا�سي  القرن 
�سعف تطبيق القانون بعد يف ال�سنوات االأخرية اأجرب 
اأدى اإىل  النا�ش على اللجوء للع�سائر حلمايتهم، مما 

عودة هذا النوع من االأعراف، بح�سب خمت�سني. 
ال��ق��ان��وين اأجم���د ك��رمي يف حديث  وي��ق��ول اخل��ب��ري 
ال�سخ�سية  االأح���وال  "قانون  اإن   ،» ل���»اجل��ورن��ال 
العراقي يعاقب باحلب�ش مدة ال تقل عن ثالثة اأعوام 
الع�سائرية  بالنهوة  ت�سمى  ما  اىل  يعمد  يقوم  من 

املخطوبة،  اأقرباء  من  كان  اإذا  باالإكراه،  الزواج  اأو 
االقارب"،  من  لي�ش  كان  اإذا  اأع��وام   10 وبال�سجن 
على  حرب  جمرد  حاليا  القانون  "هذا  اأن  اىل  الفتا 
ورق ب�سب تعاظم قوة الع�سائر، وبالذات يف املناطق 

الفقرية".
وب�ساأن اأ�سول هذه العادة التي ال تن�سجم مع معايري 
التاريخي  الباحث  يقول  املتح�رة،  املجتمعات 
اأو  "العرب كانوا يهبون ببناتهم  اإن  �سامي عبد اهلل، 
اإجناب  بداعي  املقتول  ذوي  اىل  الدية  مع  اأخواتهم 
االأطفال وتعوي�سهم عن فقدانهم من قتل، لتربد نار 

"املراأة  اأن  مو�سحا  اجلانبني"،  بني  والثاأر  العداوة 
بهذه احلالة تكون �سحية مكرهة تعاين ق�سوة الكالم 

والتنكيل ورمبا تعامل كاحليوان. 
العراقية  الع�سائر  دعت،  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 
اىل نبذ بع�ش االأعراف النزاعية من قبيل "الَكوامة" 
و"الف�سلية" وكتابة عبارة "مطلوب ع�سائريا" على 
���رورة  على  م�سددة  اخلا�سة،  العقارات  ج��دران 
تعاون الع�سائر مع االأجهزة االأمنية لتح�سني م�ستوى 
اأن  اأكدت  فهي  العليا،  الدينية  املرجعية  اأما  االأمن. 
اأخذ بع�ش الن�ساء ك�"دية" لف�ش النزاعات الع�سائرية 

م�ستنكر  اأم��ر  ب�"الف�سلية"  حمليا  يعرف  ما  وه��و 
اخالقًا و�رعًا، داعية اىل اجتناب تلك املمار�سات، 
اأي  تطويق  على  الع�سائر  و�سيوخ  فيما حثت وجهاء 
اأزمة حتدث.  وقال ممثل املرجعية يف كربالء اأحمد 
مبدينة  اجلمعة  �سالة  خطب  اإح��دى  خالل  ال�سايف 
الن�ساء  اأخ��ذ  اىل  الع�سائر  بع�ش  "جلوء  اإن  كربالء، 
وهو  الع�سائرية  النزاعات  لف�ش  اخرى  ع�سرية  من 
ما يعرف ب�)الف�سلية( اأمر م�ستنكر اخالقًا و�رعًا"، 
الفتًا اإىل اأنه "ال يجوز باأي حال من االحوال اأن جترب 

الفتاة على الزواج مما ال تريد".
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�ساخنا  �سيا�سيا  �سيفا  العراق  يعي�ش  اأن  املرجح  من 
نتائج  اعالن  بعد  ال�سيما   ، التحالفات  وقع  على  وطويال 
العراقيون  . ويرتقب   2018 لعام  الربملانية  االنتخابات 
من الكتل ال�سيا�سية التي فازت يف االنتخابات الربملانية 
االإ�راع يف ح�سم ت�سكيل احلكومة اجلديدة من اأجل حتقيق 
تطالعاتهم املتمثلة يف حماربة الف�ساد وتوفري اخلدمات. 
اأن التو�سل اىل خارطة ت�سكيل احلكومة  ويرى املراقبون 
ال�سعوبة،  يف  غاية  اأم��ر  ال�سيادية  املنا�سب  وت��وزي��ع 
بالنتائج  متقاربة  االنتخابية  القوائم  اغلب  اأن  وال�سيما 
ال�سيا�سية،  للكتل  عديدة  توجهات  هناك  ان  عن  ف�سال   ،
منها ما ي�سعى اىل حكومة اأغلبية واخرت تدعو اىل �راكة 
�ستاخذ  املقبلة  احلكومة  فان  املراقبني  وبح�سب  وطنية. 
ال��روؤى  يف  الكتل  لتقاطع  نظرا  لت�سكيلها  طويال  وقتا 

الربملانية  الكتلة  لت�سكيل  ال�سيا�سي  فاحلراك  والربامج، 
رئي�ش  من�سب  اهمها  كثرية،  معوقات  �ستواجه  االك��رب 
فيما  �سائرون  حتالف  اليه  يطمح  الذي  املقبلة  احلكومة 

يحاول حزب الدعوة اال�سالمية التم�سك به.
ت�سكيل  يف  وب��ارزا  مهما  دورا  اخلارجي  العامل  ويلعب 
احلكومة املقبلة حيث هناك حمورين يت�سيدان يف الغالب 
امل�سهد ال�سيا�سي العراقي وهما امريكا وايران النقي�سني 
يف ملفات �سائكة وتوافق على االرجح يف ملفات اخرى 
رئي�ش  وت�سمية  احلكومة  ت�سكيل  تخ�ش  التي  ال�سيما 
 2010 �سيناريو  تكرار  املراقبون  ي�ستبعد  وال  ال��وزراء.   
من  ال��وزراء  رئي�ش  يكون  كبرية  كتلة  ت�سكيل  خالل  من 
اىل  املالكي  تو�سل  عن  مطلع  م�سدر  وك�سف  ح�ستها  
ممثلي  مع  منزله  يف  عقد  اجتماع  بعد  مبدئي  اتفاق 
لت�سكيل  ارادة  وحركة  الفتح  وحتالف  الن�ر  ائتالف 

حتالف كبري يتيح له باريحية ت�سكيل احلكومة املقبلة.

تويل  على  مبدئي  ب�سكل  اتفقوا  املجتمعني  ان  وا�ساف 
ال�سيا�سي  املحلل  ويقول  ثانية.  لوالية  العبادي  حيدر 
عن  يتحدث  "الكل  ل���»اجل��ورن��ال«،ان  ال��ع��رداوي  عبا�ش 
مابعد فرز االأ�سوات وهل ميكن اأن يتكرر �سيناريو ٢٠١٠ 
يف ت�سكيل احلكومة املقبلة"، موؤكدا ان" هنالك اإمكانية اذا 
ما كانت النتائج املعلنة هي �سبه نهائية واذا ما تو�سع 
توافق بني  �سبه  اأن هنالك  واحد وال�سيما  الدعوة مبوقف 
وعلى  الكتل  بع�ش  ا�ستقطاب  مع  وبهذا  والقانون  الفتح 
راأ�سها احلكمة التي متكنه مقاعده احلالية اأن يكون العب 
احلكومة  وت�سكلت  ال�سيا�سية.  العملية  قبان  وبب�سة  قوي 
برئا�سة  الوطنية  لل�راكة  وفقا   2010 عام  يف  العراقية 
عالوي  اي��اد  قائمة  فوز  من  الرغم  على  املالكي  ن��وري 
القانون  دولة  ائتالف  بينما  مقعدا،   91 على  بح�سولها 
انه  اال  مقعدا.   89 على  ح�سل  املالكي  ن��وري  بزعامة 
الذي �سم جميع  الوطني  التحالف  ت�سكيل  ما مت  �رعان 

القوائم ال�سيعية لي�سل اىل 159 مقعدا وبذلك قد متكن من 
ت�سكيل احلكومة يف حينها برئا�سة املالكي.

لزعيم  االعالمي  املكتب  مدير  الركابي  ه�سام  يقول   "  
ائتالف دولة القانون نوري املالكي ان ال�ساعات املقبلة 
النواب  جمل�ش  يف  االك��رب  الكتلة  حتالف  اإع��الن  �ست�سهد 
اإن  ل�»اجلورنال«،  حديث  يف  الركابي  واأ�ساف  املقبل.  
"ائتالف دولة القانون بداأ التحرك لت�سكيل حتالف وا�سع 
النطاق ي�سم قوى �سيا�سية متعددة من خمتلف املكونات 
الربملان  يف  االك��رب  الكتلة  لت�سكيل  واملذهبية  العرقية 
ايجابية  ر�سائل  تلقى  "االئتالف  اأن  مو�سحا  اجلديد"، 
من قوى �سيا�سية لها ثقلها باالن�سمام اىل هذا التحالف.  
الفائزة  الكتل  مينح  ف��ان��ه  ال��ع��راق��ي  للد�ستور  ووف��ق��ا 
الربملانية  الكتلة  لت�سكيل  يوما   90 مدة  باالنتخابات 
االأكرب التي يحق لها تر�سيح رئي�ش جمل�ش الوزراء ليكلف 

ر�سميا من قبل رئي�ش اجلمهورية.

بغداد - اجلورنال: اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن متديد ت�سديد الدفعة الثانية للفائزين 
بقرعة احلج للعام احلايل 2018 لغاية يوم االحد املوافق 20 / 5 / 2018.

وذكر املتحدث الر�سمي با�سم الهيئة ح�سن فهد الكناين، يف بيان ان" الهيئة ف�سحت املجال امام 
الفائزين بقرعة احلج لهذا العام لت�سديد الدفعة الثانية من تكلفة احلج لغاية 20/اأيار اجلاري.

وا�سار اىل انه" يف حال عدم مراجعة الفائزين بقرعة احلج لهذا العام خالل املدة املذكورة اعاله 
�سيتم ترحيل مقاعدهم للعام املقبل واعتبارهم موؤجلني. يذكر ان الهيئة حددت كلفة احلج لهذا 

العام لتبلغ 4 ماليني و950 الف دينار لل�سفر جوا ، و 3 ماليني و950 الف دينار لل�سفر برا. 

اأجهزة اال�ستخبارات العراقية  اأن  ذكرت م�سادر امنية 
اعتقلت ع�سوا يف داع�ش يعتقد اأنه م�سوؤول عن اإحراق 
الك�سا�سبة" يف  "معاذ  احلياة  قيد  االأردين على  الطيار 
مطلع �سباط 2015 عندما �سقطت طائرته فوق مدينة 
اأجهزة املخابرات  اإن  الرقة ال�سورية. وقالت امل�سادر، 
العراقية جنحت يف ا�ستقطاب �سدام عمر اجلمال، وهو 

اأحد امل�سوؤولني عن حرق الك�سا�سبة على قيد احلياة .
جهاز  اإن  العراقية  املخابرات  يف  امل�سادر  وتوؤكد 

اال�ستخبارات متكنت من "اخرتاق اجلدار االأمني لقيادة 
بدوره  جذب  ال��ذي  العراقي  زيد  اأب��و  واجتذاب  داع�ش 
احلق  عبد  واأب��و  ال�سياتي  �سيف  واأب��و  اجلمال  �سدام 

العراقي واأبو حف�ش الكربويل
الذين  اخلم�سة  املعتقلني  ف��اإن  للم�سادر،  ووف��ق��ا ً 
يف  حاليا  موجودون  داع�ش  قادة  كبار  من  يعتربون 
من  بالقرب  �سوريا  يف  اعتقالهم  ومت  العراقي  احلجز 
احلكومة  الك�سا�سبه  اأ���رة  ودع��ت  العراقية   احل��دود 
االأردنية اإىل حث العراق على ت�سليم "اجلمال" من اأجل 

عقد حماكمته يف االأردن.

يبدو ان النتائج االولية اجلزئية لالنتخابات العراقية 
تلبي  مل  النها  ال�سيا�سية  الكتل  بع�ش  م��زاج  عكرت 
الذين  النواب  بع�ش  الم��ال  خميبة  وج��اءت  الطموح 
راهنوا على الفوز ، فقدم كل من ائتالف دولة القانون 
وكتل كردية، �سكوى قانونية اىل املحكمة االحتادية 
ب�ساأن النتائج االولية املعلنة لالنتخابات الربملانية، 
العد  اجهزة  بع�ش  اخ��رتاق  عن  م�سادر  ك�سفت  فيما 
وقدم  االنتخابات.  مفو�سية  يف  االلكرتوين  والفرز 
العليا  املفو�سية  اإىل  �سكوى  القانون  دولة  ائتالف 
ان  مبينا  االنتخابات"،  نتائج  ب�ساأن  لالنتخابات 
وفق  تكن  مل  االنتخابات  اأن  على  تركزت  "�سكواه 

ت�سوراتهم. من جانبه اكد حراك اجليل اجلديد يف بيان 
ان "النتائج التي اعلنتها املفو�سية العليا لالنتخابات، 
ال عالقة لها بالنتائج احلقيقية لالنتخابات. وا�ساف، 
"املفو�سية بخطوتها هذا، جعلت من نف�سها جزءا  ان 
االنتخابات  لنتائج  والوا�سع  املنظم  التزوير  من 
و�سد  االقليم،  يف  الرئي�سيني  احلزبيني  ومل�سلحة 
اجليل اجلديد وبع�ش االحزاب االخرى يف كرد�ستان، 
الفدرالية يف  املحكمة  قانونية عند  �سكوى  لذا قدمنا 
بغداد، وطالبنا باعادة فرز �سناديق االقرتاع". ويقول 
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي احمد االبي�ش يف حديث مع 
�سحيفة »اجلورنال« ان هناك عملية اخرتاق ح�سلت 
اىل وجود  باال�سافة  االلكرتوين،  والفرز  العد  الجهزة 
وي�سيف  املفو�سية.  داخل  امل�ساكل  التعقيدات  بع�ش 

ال  املفو�سية  �سد  املقدمة  "ال�سكاوى  ان  االبي�ش 
عدم  ب�سبب  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  بها  التعامل  ميكن 
الطعون  "هذه  ان  مبينا  كلي"،  ب�سكل  النتائ  اعالن 
وال�سكاوى من املمكن ان تغري من نتائج االنتخابات 
اال�سوات بعد اعالن  او تقلل من عدد  وممكن ت�سيف 
امل�روط".  اىل  باال�سافة  اخلا�ش  الت�سويت  نتائج 
واعلنت وزارة اخلارجية االمريكية، دعمها الجراءات 
املفو�سية العليا لالنتخابات يف العراق، فيما يتعلق 
باجراء حتقيق حول اي �سكوى ترد بخ�سو�ش وجود 
با�سوات  تالعب  او  االنتخابية  العملية  يف  خروقات 
الناخبني. واكدت اخلارجية االمريكية، دعم الواليات 
لالنتخابات،  العليا  املفو�سية  الج��راءات  االمريكية 
ترد  �سكوى  اي  ح��ول  التحقيق  باجراء  يتعلق  فيما 

او  االنتخابية  العملية  بخ�سو�ش وجود خروقات يف 
دعم  ان  مراقبون  ويرى  الناخبني.  با�سوات  تالعب 
وا�سنطن الجراء حتقيق بخ�سو�ش وجود خروقات يف 
عملية الت�سويت انع�ش امال كتل كردية معرت�سة على 
نتائج الت�سويت وقد يعطي ذلك اىل امكانية ت�سيد كتل 
يف  ومتثيله  كرد�ستان  يف  ال�سيا�سي  للم�سهد  جديدة 

الربملان االحتادي.
الدميقراطية  )حتالف  كرد�ستانية  اط��راف   6 وكانت 
والعدالة، حركة التغيري، االحتاد اال�سالمي الكرد�ستاين، 
ال�سيوعي  احلزب  الكرد�ستانية،  اال�سالمية  اجلماعة 
الكرد�ستاين، واحلركة اال�سالمية الكرد�ستانية( اعلنت 
رف�سها لنتائج االنتخابات يف اقليم كرد�ستان، فيما 

ا�سارت اىل وجود تالعب با�سوات الناخبني.

ماراثون الكتلة األكبر يتسيد المشهد السياسي 
هل سيعاد سيناريو 2010 ؟

دعم اميركي ينعش امال كتل كردية بقلب موازين القوى في كردستان

الـ20 من أيار اخر موعد لتسديد تكلفة حج هذا العام 

المخابرات العراقية تعتقل المسؤول عن 
حرق الطيار االردني بغداد – سعد المندالوي

 بغداد - رزاق الياسري – حسين فالح
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العراق يتكبد خسائر بالمليارات.. 
والسبب فساد الموانئ

قانون مغيب وسلطة الترحم.. نساء يكابدن أشرس انتهاك دون منقذ

الصقور تطارد حلم النجمة 
الثالثة من بوابة العهد

جميع  واجهت  التي  املهام  ا�سعب  من  العراق  حكم  ان  �سك  دون  من 
اىل  و�سوال  اال�سالمي  بالع�ر  مرورا  فيه  احل�سارة  ن�ساأة  منذ  حكامه 
العراق  يف  قيل  حتى  والع�رين  الواحد  القرن  ولغاية  الع�رين  القرن 
الوالة حكمهم  ويتع�ر على  قوم ي�سعب ح�سم والئهم  انهم  والعراقيني 
وتطويعهم ، اأ�سحاب هذا  املزاج امل�سابه لطق�ش العراق املتقلب  مكنهم 
بني  من  ا�سطفاها  التي  الدولة  وبوا�سطة  اخريا  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 
�سنع  من  مكنهم   ) امريكا   ( وير�سيها  عنها  لري�سى  االر���ش  �سعوب 

والتهم باأنف�سهم ! فلننظر ماذا �سنعوا وما االخريون  �سي�سنعون 
النجف  يف  الر�سيدة  املرجعية  كانت  االنتخابية  للعملية  حمرك  اول 
التي وجهت تو�سياتها بخ�سو�ش االنتخابات ليذهب بعدها  االأ�رف  
من  الغالبية  و�سل  حتى  تف�سري  اىل  يحتاج  وتف�سري  تف�سري  بني  النا�ش 
على  وتف�سيله  التف�سري   يف  االن�سغال  اختيار  اىل  مقلديها  غالبية 
امل�ساركة يف االنتخابات التي غ�ست باملجربني والفا�سدين والفا�سلني 
ال�ساحلني منهم  اين يجد  بدلوا تبديال،  واالكيد  ومن ينتظر منهم وما 
مت�سعا ليزكي نف�سه طاملا ال �سوت يعلوا على �سوت املواطنة و الوطن 
كتابها  كما  الربامج  قراء  اىل   واالفتقار  االنتخابية  الربامج  غياب  يف 
واالأخالقية  الوطنية  م�سوؤليتهم  من  جزء  ان  يعلمون  ال  حتى  رمبا  او 
وال�رعية البحث يف ما�سي املر�سح وروؤيته للم�ستقبل و�سريته العملية 
فيما لو حقق فيها جناحات ام ال فال ن�ستغرب فوز البع�ش ب�راء اأ�سوات 
اإنهن  �سك  فال  الهوى  بائعات  اخالقهم  عن  ترتفع  الذي  لها  البائعني 

ا�رف من البائع وامل�سرتي يف �سوق اأ�سوات الوطن
وهو  خمدوع  وبني  امل  عن  باحث  بني  �ساروا  الناخبون  �سيفعل  ماذا 
اليعلم واُخر وهو يعلم واأ�سف اىل ذلك مع �سبق االإ�رار والرت�سد وبني 
هذا وذاك تدافع الكثريون من الباحثني عن وطنهم اجلميل ولو ما تبقى 

منه يف خيالهم الوطني الطموح
�سيحكم  من  اجلديد  القدمي  املع�سلة  وال�سوؤال  النتائج  علينا  فخرجت   
العراق !؟ او على االقل من �سيرتاأ�ش حكومته لالأربع ال�سنوات املقبلة ؟ 

وهل �سيتمكن من التاأ�سي�ش فعال حلكم العراق ام ال 
عدوه  منهم  كل  �سي�سع  الكبار  الفائزين  نتائج  يف  عجالة  على  بقراءة 
الن�ر يحابي فتح وال  �سائرون   وال  القانو ن ي�سافح  امام عينه فال 
القرار ي�ست�سيغ الوطنية وال البارتي يثق باليكتي وال كلهم يحب كلهم وال 
حتى بع�سهم و�سيفاو�ش اجلميع منهم جميعهم حتى ن�سل اىل نهاية 
املدد القانونية لن�سل اىل �راكة على م�س�ش كما يقولون يف كوالي�سهم 

و�راكة وطنية كما �سيعلنون
ولكن هل من حلول ونحن ن�سهد احلكومة الرابعة يف زمن الدميقراطية ؟

االأكراد باالم�ش �سوتوا بكل فئاتهم لالنف�سال وهذه حقيقة 
ال�سنة بكل فئاتهم و�سل مرتفيهم  يف اخلارج اىل حد ال�سجر  من الغربة 
التمييز   االخرون منهم عن  فيما يعجز  والياأ�ش وهم يبحثون عن وطن 

بني ال�سارع  واملنازل بفعل املعارك مع داع�ش وهذه حقيقة اي�سا 
ال�سيعة مل ينجحوا ان يحكموا البالد ومل من اأ�سباب ف�سلهم العباد وهذه 

ال �سك اي�سا حقيقة
فما احلل 

�راكة �سنية �سيعية للفائزين االأربعة الكبار يتقا�سمون كل �سيء �رط 
االتفاق على تعديل الد�ستور مبا ي�سمن بناء دولة ووطن ال اأمراء حرب 

وزعماء طوائف ومافيات اقت�ساد 
اىل  منهم  البقية  الكبار  الفائزون  عنهم  غ�سب  او  بر�ساهم  ويذهب 
الربملان ويجل�ش اىل جوارهم الفائزون الكرد الكبار وخلفهم اي بال�سطر 
عن  الباحثني  من  اليتيمة  املقاعد  وا�سحاب  ال�سغار  الفائزون  االخري 
دخول املطار من بوابة كبار الزوار من دون احلاجة اىل نداء اوتن�سبق 
مع �سباط اجلوازات ويحلوا عن �سما ال�سعب العراقي ولنعطي فر�سة ولو 

ملرة لبناء وطن بعيدا عن �سيناريوهات التفرقة واملتاآمرين

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Tue.15 May. 2018 issue no 472 الثالثاء 15 ايار 2018 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

من سيحكم 
العراق ؟


