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اثار التدمير
الذي حلق
باني في با

الغوطة الشرقية

قـبل شـرطـة الــطـريق الـسـريع في
(مـقـاطـعـة) شـلـزفـيك هـولـشـتـاين"
مضـيفا أن الـتوقيف  بـناء على
مـذكــرة اعـتـقــال أوروبـيـة صـادرة

بحقه.
وأضاف أن رئيس إقلـيم كتالونيا
ـــقـــال "مـــوقـــوف حـــالـــيـــا لـــدى ا

الشرطة".
من جـهتـهـا أكدت آنـا غرابـالوزا
ـــــــتــــــحـــــــدثــــــة بــــــاسـم حــــــزب ا

{ بـرلـ -  (أ ف ب) - أوقـفت
ــانـيـة امس األحـد الـشـرطـة األ
الــرئـيس الــكـتــالـوني الــسـابق
كــارلــيـس بــوتـــشــيـــمــون لــدى
عـبـوره احلـدود بــالـسـيـارة من

ارك. الد
وقـال مــتـحـدث بــاسم الـشـرطـة
ـانـيـة لـوكـالـة فـرانس بـرس األ
إن بــوتـشــيــمـون "أوقف الــيـوم
الــســاعــة  11,19صــبــاحــا من

اربيل
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الـقـدس - (أ ف ب) - اعـلن اجلـيش
االســـــرائـــــيــــلـي ومـــــصــــدر امـــــني
فـلسـطـيني امس االحـد ان طـائراته
قـصـفت موقـعـا في مـجمع عـسـكري
حلــركـة حـمـاس في قـطـاع غـزة لـيل
الـــــســـــبت االحـــــد بـــــعـــــدمـــــا قــــام
فـلـسطـينـيـون بهـجـوم عبـر احلدود
على جنوب اسرائيل. وقال اجليش
فـي بـيــان بــالـلــغــة االنــكـلــيــزيـة ان
"طــائـرات سالح اجلـو االســرائـيـلي
قـصـفـت هـدفـا ارهــابـيـا فـي مـجـمع
ـنظـمة حـمـاس االرهابـية عـسكـري 

في رفح بجنوب قطاع غزة".
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واكـد مـصـدر امـني فــلـسـطـيـني في
غـزة ان طـائـرة حـربـيـة اسـرائـيـلـية
من طــراز "اف- "16اطـــلــقـت فــجــر
الـسبت اربـعة صـواريخ عـلى موقع
لـكـتـائب عـز الدين الـقـسـام اجلـناح
الـعــسـكـري حلـمـاس في غـرب رفح
مــوضــحــا ان الــقــصف "أســفــر عن
ــوقع لــكن لَم أضــرار كــبــيــرة فـي ا

تسجل اَي إصابات".
وذكـرت صــحـيـفـة هـآرتس نـقال عن
اجلـــيـش ان الـــغـــارة عـــلى حـــركـــة
حـمـاس الــتي تـسـيـطــر عـلى قـطـاع
غـــزة جـــاءت بـــعـــدمـــا قـــام اربـــعــة
فـلـسـطـيــنـيـ "يـحـمـلـون زجـاجـات
ـواد قــابـلـة لالشـتـعـال" ـتـلـئـة 
بـاختـراق السـيـاج احلدودي مـساء
الــــســــبت بــــالـــقــــرب مـن الـــقــــريـــة

التعاونية (كيبوتز) كيسوفيم.
وصــرحـت نــاطـــقــة بـــاسم اجلــيش
االسـرائـيــلي لـوكـالــة فـرانس بـرس
انـهم حــاولـوا احـراق آلــيـة ثـقــيـلـة
تــســتـخــدم الشــغــال عـنــد احلــاجـز
احلـــــدودي. واضـــــافت ان اآللـــــيــــة

هاجمون الى غزة. احترقت وفر ا
ولم تسجل اي اصابات.

صدر االمني الفلسطيني ان وقال ا
هذه الـغارة "تاتي ضـمن االعتداءت
ـتــواصـلـة عــلى قـطــاع غـزة حتت ا
ذرائع ال قـــيــمـــة لــهـــا" مـــبــيـــنــا ان
"االحـــتالل اســتـــغل تــســـلل اربــعــة
شـبــان مـدنـيــ لالسالك الـشــائـكـة
(عـــلى احلــدود) شـــرق ديــر الـــبــلح

عـــلى خـــلـــفـــيـــة حتــــركه من أجل
استقالل كتالونيا.

وزار الـرئيس الـكتـالوني الـسابق
فنلـندا منذ اخلمـيس لكنه غادرها
قـبل تمـكن الـشرطة الـفنـلنـدية من

توقيفه.
وقـال مــحــامـيـه جـومي الــونــسـو
كـــويـــفــيـالس عــبـــر "تـــويـــتــر" إن
الشرطـة اعتقلت بوتـشيمون وهو
في طريقه إلى منفاه في بلجيكا.

بـوتــشـــــــيـمــون أنه  تــوقــيـفه
ـانـيـا قـادما لـدى وصـــــوله إلى أ

ارك. من الد
وقـــالت "حـــدث ذلك لــدى عـــبــوره

انـية.  اركـيـة-األ احلـدود الـد
الـتعامل مـعه بشـكل جيـد وجميع
مــــحـــامـــيـه هـــنـــاك. هــــذا كل مـــا

كنني قوله".
وبوتشيمون مـطلوب في اسبانيا
" بـتهم "الـعـصـيـان" و"إثـارة الـف

(جـنــوب) ومــحـاولــة احـراق حــفـار
لينفذ هذه الغارة العدوانية".

وقـال بـيان اجلـيش االسـرائـيلي ان
هـذ1ه "احلــادثـة الــتي وقـعت امس
(الــســبت) تــعــد واحــدة من اخــطـر
احلــوادث الـتي جــرت في مــنــطــقـة

السياج االمني".
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وحتـــمل اســـرائـــيل حـــمــاس الـــتي
تـسـيـطـر على الـقـطـاع مـنذ ?2007
مـسـؤولـية كـل الهـجـمـات الـتي تقع

انطالقا من غزة.
وكـان  التـوصل الى وقف الطالق
الـنار بـ اسرائـيل وحـركة حـماس
في آب/اغـسطس  2014بعـد حرب
اسـرائـيـليـة مـدمرة عـلى قـطـاع غزة

استمرت خمس يوما.
لـكن االتـفـاق يـنـتـهك بـاسـتـمرار مع
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عـــربــــ (ســــوريـــا) - (أ ف ب) -
يـسـتـعــد مـقـاتـلــون من الـفـصـائل
ـعارضـة امـس االحـد في مـديـنة ا
ــوجــة اجالء ثــانــيــة من عــربــ 
الـغــوطـة الـشـرقـيـة الـواقـعـة عـلى
اطراف الـعاصـمة دمـشق بحسب

مراسل وكالة فرانس برس.
دني قاتلـ وا وحزم عشـرات ا
صـباح االحـد امتـعتـهم في مديـنة
عرب بانتظار وصول احلافالت
الـتي ستـقـلهم الى مـحافـظة إدلب
(شــــمـــــال غــــرب) اخــــر مــــعــــاقل
ـعارضـة اثر اتـفاق  الـتوصل ا
اليه برعاية روسيا حليفة دمشق.
وكـان نــحـو ألف مـقـاتـل يـنـتـمـون
الى تـنظـيم فيـلق الرحـمن غادروا
الــــســــبـت مــــديــــنــــة عــــربــــ مع
قـاتـلـون على عائالتـهم. واجـبـر ا
التخلي عن معـظم أسلحتهم بعد
غادرين على تفتيشهم و نقل ا
مــ حــافـالت بــصــحــبــة جــنــدي
روسي فـي كل حـــــافـــــلــــة حـــــيث
تــشـرف مــوســكـو مــبــاشــرة عـلى

اتمام العملية.
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ـــقــرر اجالء ســـبـــعــة االف ومن ا
نـطقـة وخاصة شخص مـن هذه ا
من بــلـدتـي زمـلــكـا وعــربـ وحي

جوبر ما قد يستغرق عدة ايام.
قاتلة بعد ان ووافقت الفصائل ا
تـــعــــرضت لــــوابل مـن الـــقــــصف
وحلـــصـــار خـــانق دام ســـنـــوات
الواحدة تلـو على اخالء مواقعها
في الـغوطـة واالنـسـحـاب بـاجتاه

ادلب.
وتتـعـرض الغـوطـة الشـرقـية مـنذ
 18شباط/فبراير حلملة عسكرية
عـنــيـفـة تـمـكـنت خاللـهـا الـقـوات
احلـكـومـيــة من تـضـيـيق اخلـنـاق
عارضة تدريجـياً على الفـصائل ا
وتـقـسـيم مـنـاطق سـيـطـرتـهـا إلى
ثـالثـة جـيــوب مـنــفـصــلـة. وبـاتت
تــســيــطــر حــالــيــاً عـلـى أكـثــر من
ــئـــة من مــســاحــة تـــســعــ في ا

الغوطة الشرقية.
ــرصـد الــسـوري حلــقـوق ووثق ا
االنـــســان مــقــتل أكــثــر من 1600
مدني منـذ ذلك احل اضافة الى
 485عـــــنــــــصـــــرا مـن الـــــقـــــوات

الــنـــظــامــيــة و 310مـقــاتــلـ من
عارضة. الفصائل ا

ـعـارك اجلــاريـة في كــمـا فـر مـن ا
الغـوطة  107الف مدني من اصل
نـحو  400الف شـخص يـقـطـنون
فيـها مـنذ نـحـو عشـرة ايام عـبر
ــرات خــصــصــتــهــا احلــكــومــة
ناطق السوريـة خلروجهم نـحو ا
اخلـــاضــعـــة لــهــا. وطـــوال فــتــرة
سيـطرتهـا على الـغوطة الـشرقية
ــعــارضـة احــتـفــظت الــفــصـائل ا
بـقدرتـهـا عـلى تـهـديد أمـن دمشق
من خـالل اطالق الـــقـــذائف الـــتي
اسـتهـدفت احداهـا السـبت مديـنة
زرعـة متسببة رياضية في حي ا
قتل طفـل العب كرة قدم من فئة
األشـبـال واصـابــة سـبـعـة اخـرين
من رفاقه بـجروح وفق ما أوردت
وكـالـة سـانـا الـسـوريـة الـرسـمـيـة

لالنباء.
وبعـد اجالء مقـاتلي احـرار الشام
وفـيـلق الـرحـمن تـتـوجه األنـظـار
الى مـــديــنـــة دومــا الـــتي جتــري

مفـاوضات بشـأنها مع مـسؤول
عنية دنية ا روس وفق اللجنة ا
بـاحملادثـات التي لم يـؤكد فـصيل

جيش اإلسالم مشاركته فيها.
ويـــعــــتـــبـــر خــــروج الـــفــــصـــائل
ـعـارضـة من الـغـوطـة الـشـرقـيـة ا
ضـربة مـوجعـة لهـا مع خسـارتها
أحـد آخـر مـعـاقـلـهـا قـرب دمـشق
بـــعـــدمـــا كــــانت قـــد احــــتـــفـــظت

بوجودها فيه منذ العام .2012
وخالل ســنـوات الــنـزاع شــهـدت
مـنـاطق سـوريـة عـدة بـيـنـهـا مدن
وبــلــدات قــرب دمــشق عــمــلــيــات
عـارض ـقاتـلـ ا إجالء آلالف ا
ــوجب اتـفــاقـات مع ــدنـيـ  وا
الــقـوات احلــكـومــيـة إثــر حـصـار
وهـجـوم عـنـيف أبـرزهـا األحـيـاء
الـشـرقـية في مـديـنـة حـلب نـهـاية

العام .2016
الى ذلك  انـتقـدت منـظمـة هيومن
رايــتس ووتش األمــيــركــيـة امس
االحــد تــغــيـيــر االردن لــســيــاسـة
ــدعــومــة الــرعــايــة الــصـــحــيــة ا

لــلـسـوريــ خـارج اخملــيـمـات في
ـنظمـة في بيان ـملكـة. وقالت ا ا
تـلـقت فـرانس بـرس نـسـخـة عـنه
ان االردن خطا "خـطوة الى االمام
وأخـــرى الى الـــوراء بــالـــنــســـبــة
) خـــارج لالجـــئـــ (الــــســـوريـــ

اخمليمات".
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واضــــافـت ان " االردن بــــدأ في 4
آذار/مارس  2018 تـنـظيم وضع
الـســوريــ الـذيـن يـعــيــشـون في
بـلــدات ومــدن من دون تــصـاريح

ا يوفر لهم حماية أكبر".
ـقــابل انــتـقـدت ـنــظـمــة بـا لـكـن ا
"الــغـاء احلــكــومـة في  24كــانـون
ـاضي إمـكـانـيـة الـثـاني/يـنـايـر ا
حـــــصـــــول األشـــــخـــــاص الـــــذين
يـــعـــيـــشـــون خـــارج مـــخـــيـــمـــات
الالجئـ عـلى الرعـايـة الصـحـية

دعومة". ا
واكــــــــدت ان قـــــــرار الــــــــرابـع من
آذار/مـــــارس "ســـــيـــــحـــــمي آالف
الالجئ الـسوري الـضعفاء من

االعتـقـال كـونـهم خارج مـخـيـمات
الالجــئـــ بــشــكل غــيــر قــانــوني
وسيزيد من فرص حصولهم على
ساعدات والتعليم". الوظائف وا
ـئة من السـوري ويـعيش 80 با

في االردن خارج اخمليمات.
واضـافـت هـيـومن رايـتس ووتش
ان "قرار الرعاية الصحية سيترك
الـكـثيـرين منـهم غـير قـادرين على

حتمل تكاليف الرعاية".
واشــــارت الى دراســـة اجــــرتـــهـــا
مـــــنـــــظـــــمـــــة "يـــــونـــــيـــــسف" في
شـبــاط/فـبــرايـر عــلى الـســوريـ

خــارج اخملــيــمــات وجــدت ان 45
ـئة من األطفال الـسوري دون با
 6ســـنـــوات ال يــحـــصـــلـــون عــلى
الــرعـايــة الـصــحـيـة الـالزمـة مـثل

اللقاحات.
ئة كما وجـدت الدراسة أن 85 با
من األطـفـال الـسـوري في األردن

يعيشون حتت خط الفقر.
ــــنــــظــــمــــة انه "في واوضــــحت ا
السـابق كان السـوريون الذين لم

يتـمـكـنوا من إثـبـات أنـهم غادروا
ن اخملــيـمــات بــشــكل قــانــوني 
توقفهم الشرطـة عرضة للتوقيف
أو الــــنـــقل غــــيــــر الـــطــــوعي إلى

." مخيمات الالجئ
واضـــــافت ان "قـــــرار الــــرعـــــايــــة
الــصـحــيـة ســيــؤدي الى أن يـدفع
الـالجـــئـــون الـــســـوريـــون خـــارج
اخملـيـمـات نــفس الـتـكـالـيف الـتي
يــدفـــعــهــا األجـــانب اآلخــرون في
ـســتـشـفـيـات احلـكـومـيـة حـيث ا

ئة مقدما". يدفعون 80 با
وكـــــان الـــــســـــوريـــــون في االردن
يـحــصـلــون بـاجملــان عـلى رعــايـة
صـحــيـة وتـعـلـيم ويـتـلـقـون نـفس
االعفاءات التي يحظى بها الفقير

ؤمن. االردني غير ا
WO×  W¹UŽ—

وبــحـسب هـيـومن رايـتس ووتس
فـان "الـسـوريـ يـنـفـقـون بـالفـعل
ـئة من دخـلـهم الـشـهري - 41 بـا
ــــتــــوسط  243ديــــنــــارا (343
دوالرا) - على الرعاية الصحية".
واضـــافـت ان االردن انـــفق مــــنـــذ
بـداية االزمـة السـورية عام 2011
وحتى عام  2016نحو  1,5مليار
ديـــنــار ( 2,1مــلـــيــار دوالر) عــلى
الـــرعـــايــة الـــصـــحــيـــة لالجـــئــ

. السوري
واوضـحت ان الـتمـويل االنـساني
لالجئ في االردن لـم يوفر سوى
ئة من احتـياجات الـرعاية 66 با

الصحية عام .2017
ـانـحـ الـدولـيـ على وحضت ا
"الـوفـاء بـتــعـهـداتـهم لـدعم األردن
كــــدولــــة مــــضــــيــــفــــة لالجــــئــــ

." السوري
وقـالت انه "حـتـى شـبـاط/فـبـرايـر
 ?2018لم تتـلق مفوضـية شؤون
الـالجــئــ سـوى  17,8مـــلـــيـــون
دوالر من أصل مــيــزانــيــة 274,9
مــلــيـون دوالر حتــتــاجــهـا لألردن

خالل .2018
ويـسـتـقـبل االردن  630ألف الجئ
ســـوري مــــســــجـــلــــ لـــدى األ
تحـدة فيما تـقدر عمان عدد من ا
جلـــأوا إلـى الـــبالد بــــنـــحـــو 1,3
مليون منذ اندالع النزاع السوري

في  2011 .

إطالق صــــواريخ من قــــطـــاع غـــزة
على اسرائيل الـتي ترد باستهداف

مواقع حلماس.
وحتـاصــر اسـرائــيل الـقــطـاع مــنـذ
الــعــام  2006وشـــددت حــصــارهــا
عـلـيه بـعـد سـيـطـرة حـمـاس. ومـنذ
عــام  2008شـــنت اســـرائــيل ثالث
حروب على قطاع غزة الذي يعيش

فيه اكثر من مليوني شخص.
الـى ذلك تــظــاهــر االف االشــخـاص
مــســاء الـســبت في وسـط تل ابـيب
احـتــجـاجــا عـلى خـطــة لـلـحــكـومـة
لــطـرد االف االفــارقـة الــذين دخـلـوا

البالد بشكل غير شرعي.
وكــان رئـيـس احلـكــومــة بـنــيــامـ
نــــتــــانـــيــــاهــــو أعـــلـن في كــــانـــون
ــاضي بـرنــامـجـا الـثــاني/يـنــايـر ا
لــنــقل الالجــئــ وتـخــيــيــرهم بـ

مــغــادرة الــدولــة الــعــبــريــة طــوعــا
بحـلول االول من نيـسان سواء الى
بالدهم او دولــة ثـالـثـة أو الـسـجن
لــفـــتــرة غـــيــر مـــحــددة مع الـــطــرد
الـقـســري في نـهـايــة االمـر. وقـامت
احملكمة االسرائيلية العليا بتجميد
اخلـطــة وأمـهــلت الـدولــة حـتى 26
اذارالعــطــاء مـــبــرر قــضــائي أكــثــر
تــفــصــيـال. وقــدرت وســائل االعالم
تظـاهرين بأكثر االسرائيلـية عدد ا

من  20الف شخص.
وعلق وزيـر التربـية نـفتالي بـينيت
زعيم حزب البيت اليهودي القومي
عــلى تـويــتـر "عــلى احلــكـومــة عـدم
الـرضوخ لـلحـملـة من اجل السـماح
ـتـسـلـلـ غـيـر الـشـرعـيـ بـبـقـاء ا
الـبــاحـثــ عن عــمل في اســرائـيل
واال سنصبح وكالـة توظيف للعالم

العـلم بان اسرائـيل تدرك ضـمنا ان
طـردهـم الى الـســودان أو اريــتــريـا

سيعرض حياتهم للخطر.
واشـــارت مــــنـــظـــمــــات مـــســـاعـــدة
ـهـاجـرين الى اوغـنـدا ورواندا اال ا

ان الدولت نفتا أي عالقة.
وتقـول وزارة الـداخلـية ان  42الف
مـــهـــاجـــر افـــريــقـي يـــقــيـــمـــون في
اســرائـــيل نـــصـــفــهـم اي الــنـــســاء
ـهلة االول واالطفـال غيـر معنـي 

قبل. من نيسان/ابريل ا
ووصل غالـبيتـهم بعـد العام 2007
من خالل تـسـلـلـهم من شـبه جـزيرة
سيناء واقاموا في اعداد كبيرة في

االحياء الفقيرة في تل ابيب.
وتــقـول وزارة الــداخــلـيــة ان نــحـو
 300مهاجر غادروا البالد طوعا

منذ قرار احلكومة.

اسـتـئـنـاف الـرحالت الـدولـيـة من مـطـارات اقـلـيم كـوردسـتـان بـعـد صـدور أمر
ــوجب صالحـيـاته الــدسـتـوريـة إعـادة الـدكــتـور حـيـدرالــعـبـادي الـذي نص "
افتـتاح مـطاري أربيل والـسلـيمـانيـة للـرحالت الدولـية بعـد استـجابـة السـلطات
ذكورين" طارين ا احمللية في إقليم كوردستان إلعادة السلطة االحتادية إلى ا
والـتـرحـيب واالشـادة الـكـبـيـرة بـهـذا االجـراء لم تـقـتـصـر عـلى االقـلـيم فـقط بل
ـتـحـدة عـبـر الـكـثـيـر من تـعـداهـا الى عـمـوم الـعـراق واجملـتـمع الـدولي واال ا
ـذكور والـتي وصفـته بانه خـطوة واقف والـتـصريـحات الـتي اعقـبت القـرار ا ا

على الطريق الصحيح.
وهذا االمـر أكده رئيس حـكومة اقـليم كوردسـتان نيـجيرفان بـارزاني بقوله في
مؤتـمر صحـفي "اننا نرحب بـرفع احلظر عن مـطاري اقليم كـردستان واذا ما
شكالت واصلـنا العـمل مع بغـداد بهذه الـروحيـة فسنـتمـكن من تسويـة كافـة ا

العالقة".
لكـننـا نـعتـقـد ان هذا الـقـرار هو عـودة لـلطـريق الـصحـيح اي طـريق الدسـتور
نظم والضابط واحلاكم للعالقة القائمة فروض ان يكون ا والقـانون الذي من ا
ب اي حـكومـة احتاديـة موجـوده في بغـداد بغض الـنظـر عن شخـصيـة رئيس
ـادة الــوزراء في بــغــداد او في اربــيل اي ان تــقــوم عــلى اســاس مــا قـررتـه ا
االولى من الـدســتـور الـعـراقي لـعـام )2005جـمـهـوريـة الـعـراق دولـة احتـاديـة
ــاني" واحــدة ذات ســيــادة كــامــلــة  نــظــام احلــكم فــيــهــا جـهــوري نــيــابي"بــر

قراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق). د
عـلـيه يــجب عـدم الـتـركـيـز كـثـيـراً عــلى هـذا الـقـرار او االجـراء عـلى الـرغم من
اهمـيته الـسيـاسيـة واالقتـصاديـة واالجتـماعـية والـصحـية لـعمـوم النـاس الذين
ـفـروض عـلى مـطـاري االقـليم من تـضرروا اسـاسـاً من قـرار احلـظـر اجلوي ا
يوم29ايلول 2017واعـتراف العبادي نفسه بقوله ( ال نريد أن نظلم أحداً وقد
أمرنـا أمس بفـتح مطـارات إقلـيم كوردسـتان ونـأمل أن نتـعاون إليـصال رواتب
اً ستـحقـيهـا) وهو ما يـعني صـراحة ان قرار احلـظر كـان ظا موظـفي اإلقلـيم 

. واطن وغير دستوري وغير قانوني وعقوبة جماعية لعموم ا
وبالـتالي فـان رفع احلظر لـيس اجنازاً او مكـرمة او مـكسبـاً بقدر مـا هو عودة
لـلـطـريـق الـصـحـيح الـذي يــجب ان يـسـيـر عــلـيه الـعـراق بـحــكـومـته االحتـاديـة
وحكـومة االقليم والذي كان سيكون سهالً وسـالكاً لو تشكل في العراق اقليم
او اقالـيم اخـرى مثـل (اقلـيم البـصـرة او اقلـيم صالح الـدين او اقـليم االنـبار)
عنـد ذاك كـانت االمـور سـوف تـتـوضح اكـثر ويـعـرف الـشـعب الـعـراقي بـشكل
عــمـــلي واقــعـي مــاذا يــعـــني الــنـــظــام االحتـــادي (الــفــيـــدرالي) ومــاذا تـــعــني
االختـصاصـات احلصـرية اخلـاصـة بالـسلـطات االحتـادية والـتي نصت عـليـها
ـشتركة بـ السلـطات االحتادية ادة ( ?(110وماذا تـعني االختـصاصات ا ا
ادة( ? (114وان كل مـا لم ينص عـليه وسـلطات االقـاليم الـتي نصت عـليـها ا
في االختـصاصات احلـصرية لـلسلـطات االحتاديـة يكون من صالحـية االقاليم
ـشـتـركـة(بـ ـنـتـظـمـة في اقـلـيم والـصالحـيـات االخـرى ا واحملـافـظـات غـيـر ا
احلكـومة االحتـادية واالقـاليم تـكون االولـوية فـيهـا لقـانون االقـاليم واحملـافظات
ادة(.(115 نتظمة في اقليم في حالة اخلالف بينهما) حسبما قررته ا غير ا
ـواد الدسـتوريـة واضحـة وضوح الـشمس وبـلسـان عربي مـب لكن ان هذه ا
مع ذلك فـان  خرق الدستور وانتـهاك مواده وما زال ذلك مسـتمراً باكثر من

 50مادة دستورية من قبل احلكومة االحتادية.
لكن لـكل مرحلة ظروفها ولكل حالة اسـتحقاقاتها وان كل ما اتخذ من قرارات
واجراءات بـعد االستفـتاء ليست هي عـودة للدستـور او فرض لسلـطة القانون
بل هي عـقاب جـمـاعي لشـعب عـبر وقـرر بـحريـة وشـفـافيـة عن ارادته ورغـبته
هم ان يـتبع هذا القرار ان تكون لدى حكومة بغداد رؤية واضحة بشأن ومن ا
ـكن اختـصارهـا ابداً شـاكل الـعالـقة مع أربـيل فقـضـية الـكورد ال  حل كل ا
وظـف الن هـذه االمـور من ابسط طـارات او اعـادة توزيع رواتـب ا في فـتح ا

تقاعدين بشكل خاص. وظف وا حقوق االنسان بشكل عام وحقوق ا
ان الـطـريق الـصـحــيح الـذي يـجب ان يـسـلـكه الـفـريـقـان (احلـكـومـة االحتـاديـة
وحكـومة االقلـيم) هو وضع حـلول ومعـاجلات سريـعة او مـحددة بتـوقيت زمني
ـتحدة حلل ال يتـجاوز سـنة او سـنت وبـضمـانة وتـدخل دولي وبرعـاية اال ا
زمـنة والـتي كانت دائـما سـبب كل احلروب ـة وا ـشكالت الـقد لـفات وا كل ا
والــنـزاعــات واخلالفــات الــتي بـدأت مـن اول يـوم ولــد فــيه الـعــراق في الــقـرن
ــاضي ولم تـفـلح كل االتـفـاقـيــات وبـيـانـات االخـوة واحلـروب واالنـفـال والـتي ا
كلـفت ودفع العراق واالقـليم ثمـنا باهـضا ولم ينـتهي الطـرفان كمـا لم يتوصال
الى حـل حـقـيـقـي وصـحـيح غــيـر ان مـا ورد من مــواد وحـقـوق فـي الـدسـتـور
ـشاركة والـتعايش لو كن ان يحل او يـقرب الطـرف الى السالم وا العـراقي 
ـــواضــيع  تــطـــبـــيق مــواد الـــدســـتــور وبـــشــكـــلـــة رئــيـــسي واســـاسي في ا

التالـــــــــــية:
سلحة العراقية ادة( (9من الدستور في تكوين القوات ا 1- مراعاة احكام ا
ـا يوازي وتماثلـها دون تمييز واالجهـزة االمنية من مكـونات الشعب العراقي 

لو اقصاء.
2- اجراء االحصاء والتعداد العام للسكان في العراق.

تنازع عليها. ناطق ا ادة  140الدستورية وما يتعلق با 3- تنفيذ ا
.( ادة(/12اوالً 4- تشريع قانون النفط والغاز حسبما قررته ا

5- تشريع القوان التي نص الدستور على وجوب تشريعها بقانون مثل
قانون احملكمة االحتادية وقانون مجلس االحتاد م 65وغيرها.

واخــيـراً بـإمـكـان اي شـخص او حــكـومـة في اي بـلـد في الــعـالم أن تـقـطع كلّ
ـهم الـورود لـكـنَّـهـا لن تـسـتـطـيع أن تـمـنع الـرَّبـيع من أن يـأتي عـلـيه فـان من ا
واالسـاس في كل خطوة او اجراء ان تُؤسس حللول مستقبلية  وعالج الزمات
ومـشـكالت قـائــمـة تـمـنع احلــروب والـنـزوح والـتــهـجـيـر والـطــائـفـيـة والــتـغـيـيـر
ـلـفـات ـوغـرافي والـفـوضى وانـعـدام االمن والـسالم ورغم الـتـحـديـات وا الــد
فـتوحة ـتشـابكـةلكن االرادة والـنيـات السـليـمة وااليـادي ا الكـثيـرة والكـبيرة وا
شـاركة التي للـمصـافحـة واحلوار والتـعايش والـتسـامح وا
تؤدي الى االتفاقات الصريحة والعادلة والتنفيذ السليم
لـها وفق الـدستـور وقـرارات احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيا
ــكن ان يــجـــعــلــنـــا نــعــود الى الـــســيــر فـي الــطــريق

الصحيح.
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أجمـع". وتشـمل خطـة احلكـومة في
مـــرحـــلـــة أولـى الـــرجـــال الـــذين لم
يـتـقـدمـوا بـطلـب جلوء أو  رفض
ــنــظــمــات الـتي طــلــبـهـم. ونـددت ا
تقدمت بشكوى أمام احملكمة العليا
خـصــوصـا بـعــدم شـرعـيــة االتـفـاق
الـذي أعــلـنــته الـســلـطــات مع دولـة
ان وحده ثالـثة اذ اعتـبرت ان البـر
مـخــول الــتـصــويت عــلى مــثل هـذا

االتفاق.
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وأثـارت خـطـة احلـكـومـة انـتـقـادات
عـدة خـصـوصـا من قــبل مـفـوضـيـة
ـتــحـدة الــسـامــيـة لالجــئـ اال ا
وايــضـا في الـداخل مـن قـبل بـعض

الناج من محرقة اليهود.
ولم حتـدد الــســلـطــات الــدول الـتي
هـاجرين اليها مع كن ان ترحل ا
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الـكل يـعرف أن الـعـمل الـسـياسـي مشـبـوه تـتخـلـله أحـيـانا مـراوغـات وسـجاالت
بـعـيـدة عن الـواقع وتـقـتـرب من الـكـذب  –إن لم نـقل كـلـهـا كـذب  –واحلـمـد لـله
أصبـحت وسائل األعالم اخملتلفة تسجل كل واردة كبـيرة وصغيرة يسجلها في
ـشرق أرشيف ألظـهار تـناقـضات الـسيـاسي حـينـما يـحاول أن يُـظهـر اجلانب ا
لشـخصيـة سيـاسية مـعيـنة يـدافع عنهـا في السـراء والضـراء من أجل مصاحلهِ
تنفـذة لتي يتشارك الشخـصية أو احلصـول على رضا الشـخصية الـسياسيـة ا
ستـمرة لوسائل األعالم معـها في ذلك العـمل السياسي . مـن خالل متابعـاتي ا
اخملـتلـفة إكـتشـفت تـناقـضات جـمة لـبعض الـساسـة من ضمـنهـا النـائبـة أشواق
اجلـاف . في لـقـاء مـعـهـا في إحـدى الـقـنـوات أنـكـرت تـعـاون مـسـعـود الـبـرزاني
مطـلقـا مع صـدام ولم يطـلب منه مـساعـدة يـوما مـا ..ال بل راحت تصـر على أن
مسـعود اليعـرف صدام وقالت بـاحلرف الـواحد " .. كاك مـسعود ابن مـصطفى
البـرزاني ..األب اخلالـد لالمـة الكـردية ..ولـيس ألقلـيم كـردستـان فقط.. ونـضاله
الكـبير كـان يعرف صـدام !! ..هو كـان من أقوى العـناصر الـتي أخرجت صدام
من حكم الـعراق...." وبـعد الـبحث والـتـنقـيب وجدتُ خـبراً مـصورا من تـلفـزيون
ـهمـات الـتي قـامت بـها بـغـداد في زمن صـدام يـقـول باحلـرف الـواحـد " .. من ا
وحـدات من قـواتـنـا الـبـاســلـة هي تـقـد الـعـون وأألسـنــاد الى الـسـيـد مـسـعـود
البـرزاني ورفاقه بناءًعلى طلـبه." وظهر في الصورة مسـعود وهو يصافح صدام
بحـرارة ويجلس قريباً مـنه. في لقاء آخر تقـول " ما حصلنه عـلى أسلحة ما أكو
واحد أنـطانا سالح..لـم يقدم لـنا أي طرف أي نـوع من األسلحـة " . في لقاء مع
مسـعود يقول " أول وجـبة أسلحـة وصلت ..." . وجدتُ خـبراً نقلـته قناة الـعربية
انـيـا دفعـة جـديـدة من أألسلـحـة الى قوات يـذكـر اخلـبر بـالـنص " .. " أرسلـت أ
البيش مركة وشملت  4400 –بندقية ..صفقة أمريكية كردية ب 295.6 مليون
دوالر يـشمل  232مـسدسا آليا .. 113 هـامفي و 36 هـاون وأشياء أخرى . "
وفي لقـاء آخر تقول أشواق اجلاف " .. اليوجد علم إسرائيل في كردستان وكل
ـعلـوات التي تـقـال لغـرض ضرب مـشروع األسـتفـتـاء . نحن لم نـطلب من هذه ا
إسرائـيل أن تؤيـدنا هي أيـدت مـوقفـنا ..نـحن لم نطـلب من إسـرائيل أن تـدعمـنا
سؤول الصـهاينة في إحدى الـقنوات يقول هي أيدتـنا.." وجدتُ لقاء مع أحـد ا
بشـكل صريح " ... الزعـيم الكردستـاني مسعـود البرزاني هـو من وجه لنا طلب
ـســاعــدة .. " من خالل كـل مـاتــقــدم وجــدت أمــا أنــهـا التــعــرف أي شيء عن ا
الـسـياسـة بـصـورة عـامة أو أنـهـا تـعرف كـل شيء لكـنـهـا تـريد جتـمـيل الـصورة
البـشعة التي حلقت بـهم من جراء تعاونهم مـع إسرائيل وغيرها
أو أنــهـا تــبـحث عن إرضــاء مـســعـود لــكي حتــصل عـلى
مكـاسب سـيـاسيـة مـعه . هي تـقـول بأنـهـا التـمـلك الوقت
الكـافي لـلقـيام بـأعـمال شـخـصيـة وتصـلي ومن يـصلي.

حقا أن السياسة عمل مشبوه وبعيد عن احلقيقة.

بغداد
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