
ـراهق اإلرهابـي في عاصـمة إقليم كـردستان ومـحاولتهم بعد عمـلية ا
تمثيل فلم اكشن إرهابي على طـريقة أفالم داعش اتصل بنا العديد من
األصـدقـاء واحملـبـ من كل أنـحـاء الـبالد يـسـألـون عن تـطـور األوضـاع
خاصة وان كثير من القنوات احمللية العراقية رقصت على حبال اإلعالم
وضخـمت احلادث وأضافت له الفاسـد وروجت لفوبـيا ورعب في اإلقـليم
توابل من قبيل اندالع مظاهرات وحـدوث انفجار في مبنى احملافظة ولم

أجد جوابا للسائل ابلغ من: اطمئنوا هنا كردستان!
وكنت اعني مـا يدور في أذهـان كل األحبة واألصـدقاء وحـتى احلاسدين
واألعداء فـي أن كوردسـتـان مالذ آمن وواحـة لـلـسالم واحملـبـة والـوئام
عادلة األمنية الذي يشكل جهاز وان مجتمعاتها هي الطرف األهم في ا
األمن الـطـرف اآلخر وبـالـطـرفـ  تـمـتـ هـذا اجلـدار األمنـي الذي لم
يـســمح بــانـتــقـال تــلك الــفـيــروسـات إلى جــسـد اإلقــلــيم إال بـانــتـهــاكـات
واندسـاسات ضئـيلـة جدا وبـ سنـوات وسنـوات كمـا يحصـل في أكثر

بلدان العالم تطور وتقدما.
راهق في العملية األخيـرة التي نفذتها مـجموعة صغيرة من الـصبية ا

لم تتجاوز أعمـارهم سن البلوغ  15 و 18 سنة  كشفـت مدى تأثر هذه
الـشـريـحـة بـاإلعالم األسـود أو بـالـعـقـد الـعـصـبـيـة الـسـيـاسـيـة الـسـوداء
الداخلية مـنها واخلارجـية أو برجل دين متـشدد بل وأشرت إلى قصور
نـظومـة التـربويـة واالجـتمـاعيـة وفي أداء منـظمـات الشـبيـبة واضح في ا
ـدني وأئـمـة اجلـوامع وبـعض عـلـمـاء الـدين وانـتـشـار تـداول واجملـتـمع ا
ا يستوجب تطـوير وتفعيل ومتابعة األسلحة وسهولة احلصول عـليها 
سـتوى في دعم اجليش نـظمات ودعـمهـا بذات ا ؤسـسات وا أداء هذه ا

واألمن.
ـؤامـرة واالتـهــامـات فـان مـتـابـعـة سـريـعـة لـتـسـجـيل وبـعـيـدا عن ثـقـافـة ا
ـبنى التي صورت دخـولهم تب مـدى ارتباكهم وقـلة تدريبهم كاميرات ا
ستخدمة وهي مسـدسات عادية وحتى اختيار التوقيت ونوع األسلحة ا
ـبـنى وهـو الـســاعـة الـسـابـعـة صـبـاحـا يـؤكـد كـمـا أرى إن في اقـتـحـام ا
الـعـمـلـيـة ال عالقـة لـهـا بـتنــــــظـيـم الدولـة داعـش الـتي عـرفت بـدمـويـتـها
ووحـشـيــــــــتـهـا وتدريـب عـنـاصـرها عـكـس مـا شاهـدنـاه فـي أداء هؤالء
ــا إنـهم مـتـأثــرين كـثــــــيـرا بـأفــعـال وأفــــالم داعش لـكن ـراهـقـ ر ا
ط تـطـــــبـيـقات داعش ويـبـــــــدو أنـهم وقـعوا تنـفـيـذهم بـعـيد جـدا عن 
حتت تـأثـيــر سـيـاسي أو ديــني مـوجه لم تــكـشف عـنه بــعـد الـتـحــقـيـقـات
األولية وفي حـقيـقة األمر لم أكن أتـمنى تـصفيـتهم بـهذه السـرعة وكنت
ـحـاولـة إلـقاء الـقـبـــــض عـلـيـهم ومـعـاجلـتــــــهم أفـضل معـاجلـة األمـر 
نـفـسـيـا وتــربـويـا لـكن رأي الـطــرف األمـني يـخـتـلـف في مـعـاجلـة هـكـذا

عمليات. 
اذا ـاذا اآلن و ـا األهم هـو  عمـومـا مـا يزال هـنـاك أكـثـر من سؤال ور
ـسـتفـيـد في صرف أنـظـار اإلعالم والرأي الـعام اربيل احملـصـنة ومن ا
عمـا يجـري في البـصرة عـاصمـة اجلنـوب وبغـداد عاصـمة

االحتاد? وحتى جند اجلواب:
اطمئنوا هنا اربيل عاصمة كردستان!

مشاهد من عملية اقتـحام مبنى محافظة اربيل 23
تــمــوز                                                   
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انعـاش اقـتصـادهـا وعودة الالجـئ
بــيــنــمـا تــواصل حــلــيـفــتــهــا دمـشق
حــمـلـتــهـا الســتـعــادة االراضي الـتي
فـقـدت الـســيـطـرة عـلـيـهـا في الـنـزاع

ستمر منذ العام .2011 ا
ودعـا مسـاعـد الـسفـيـر الـروسي لدى
ـتـري بـولـيـانـسكي ـتـحدة د اال ا
الى رفـع الــــعـــــقــــوبـــــات االحــــاديــــة
ـــفــروضــة عــلـى ســوريــا وقــال ان ا
ـــســـاعـــدة الــــدول يـــجب أال تـــربـط ا
طالبـها باجراء تـغييرات سـياسية

في نظام بشار االسد.
ويـــعـــتـــبــر مـــراقـــبـــون ان الـــتـــدخل
العسـكري الروسي لـدعم نظام االسد
في  2015كــان نــقــطـة الــتــغــيــيـر في
مسار النزاع الـذي راح ضحيته أكثر
من  350الـف شــــــــــــخـص وأدى الـى

. الي نزوح ا
وقال بولـيانـسكي أمـام مجلس االمن
الــــدولي إن "إنــــعــــاش االقــــتــــصــــاد
الــســوري" يـشــكل "حتــديـا حــاســمـا"
بيـنـما تـعـاني سوريـا من نـقص حاد
في مــواد الـبـنـاء واآللــيـات الـثــقـيـلـة

واحملـــروقــات العـــادة بــنــاء مـــنــاطق
عارك. بأكملها دُمرت في ا

واضــاف "سـيــكـون من احلــكـمــة لـكل
الــشــركــاء الـدولــيــ االنــضــمـام الى
ـسـاعـدة فـي جـهـود تـعـافي سـوريـا ا
ـــصـــطـــنع واالبـــتـــعـــاد عن الـــربـط ا
بـالــضـغط الــسـيـاسي".إال أن فــرنـسـا
قالت بـوضوح انه لن يـتم تخـصيص
مساعـدات العادة إعمـار سوريا ما لم
يـوافق االسـد عـلى مـرحـلـة انـتـقـالـيـة
سياسية تشمل صياغة دستور جديد

واجراء انتخابات.
ÂöÝ  U{ËUH

وكانت ثـمـاني جوالت مـن مفـاوضات
الـــسالم حـــول ســـوريــا اخـــفـــقت في
حتقيق اي اقـتراح بيـنما بـدأت جلنة
مـدعـومة مـن روسيـا بـاعـادة صـيـاغة

الدستور السوري.
ومنذ فـشل اجلولة االخـيرة حملادثات
الــسالم في كــانـون االول/ديــسـمــبـر
اسـتــعـاد اجلــيش الـسـوري الــغـوطـة
الشرقية بالـقرب من العاصمة دمشق
واجلزء االكـبر مـن محـافظـة درعا في

اجلنوب. ورأى الـسفيـر الفرنسي في
ــتــحــدة فــرنــســوا دوالتــر في اال ا
مــــجـــــلس االمن ان االســـــد يـــــحــــقق
"انتصارات بـدون سالم" مشددا على
احلاجة الى محادثـات سياسية حول

تسوية نهائية.
وقــال "لـن نــشــارك فـي اعــادة اعــمــار
سـوريـا مـا لم يــجـر انـتـقـال سـيـاسي
ـواكـبـة عـمـليـتـ دسـتـورية فـعـلـيا 
وانــتــخــابــيــة (...) بــطــريــقــة جــديــة
ومجدية".واضاف ان انتقاال سياسيا
هــــو شـــرط "اســـاسي" لـالســـتـــقـــرار
مـؤكــدا انه بـدون اســتـقــرار "ال سـبب
يــبــرر لـــفــرنــســا واالحتــاد االوروبي

تمويل جهود اعادة االعمار".
وكــانت روسـيــا قـدمـت خالل الـشــهـر
اجلـاري مـقـتـرحـات العـادة الالجـئـ
السـوريـ من االردن وتركـيـا ولبـنان

ومصر تتطلب دعما ماليا دوليا.
وتـبـنت ســوريـا نـصـا تـشـريـعـيـا هـو
"الــــــقـــــانــــــون رقم  "10أثـــــار جـــــدال
وانتـقـادات ووقـعه الرئـيس الـسوري
فـي نــيـــســـان/أبـــريل. وهـــو يــســـمح

بغداد
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{ يريفان (أ ف ب) - وافـقت محكمة
أرمينية امس على منح االدعاء العام
مذكرة اعـتقـال بحق الـرئيس األسبق
لــلـبالد روبـرت كــوتـشــاريـان بـتــهـمـة
"االطـاحـة بـالـنـظـام الـدسـتـوري" عـبر
تزوير االنتخابات الـرئاسية قبل عقد

صلحة احد حلفائه. من الزمن 
وخالل جــلـسـة اســتـمــرت حـتى وقت
متقدم ليال منحت مـحكمة في يريفان
اذنــا لـدائــرة الـتــحـقــيـقــات اخلـاصـة
الحتـجاز كوتـشاريـان البالغ  63عاما
على ذمـة القضـية وفق مـحاميه ارام

اوربيليان.
W d³H  WOC

واستنكـر كوتشاريـان هذه االتهامات
واعتبرها "زائفة وموجهة سياسيا".
وقال لقـناة يركيـر ميديـا التلفـزيونية
"ســـأذهب الـى الـــســجـن وســـأحــارب
حـــتى الـــنــــهـــايـــة...انــــا واثق انـــني
سـأنـتـصــر في الـنـهـايـة ألن الـقـضـيـة

اجلنائية مفبركة بالكامل".
كن لكـوتشـاريان ان يواجه حـكما و
ــدة  15 عــامـــا في حــال بـــالــســـجن 
ادانـته بتـزويـر انـتخـابـات عام 2008
ـصــلـحـة حـلــيـفه الـســيـاسي سـيـرج
سـركــيـسـيـان خــاصـة وان احملـقـقـ
اعـتـبـروا ان هــذا الـتـزويـر يـرقى الى

انقالب.
ــعــارضـة ونــظم مــنــاصــرو مــرشح ا
اخلــاســر لــيــفــون تـيــر-بــتــروســيـان
حـــيـــنـــذاك تـــظـــاهـــرات حتـــولت الى
مواجـهات عـنيفـة مع شرطـة مكـافحة

عنه في عفو عام سنة .2011
وقــــاد ســـركــــيــــســــان الــــبالد حــــتى
نــيـســان/ابـريل من هــذا الـعــام حـ
اجـــبـــر عـــلى االســــتـــقـــالـــة بـــســـبب
تــــــــظـــــــاهـــــــرات حــــــــاشـــــــدة ضـــــــد

حـكمه.وانـتـخب باشـيـنيـان الـذي قاد
الـــتــظـــاهــرات رئـــيــســا لـــلــوزراء في
ايار/مايو وأطلق حمـلة ضد الفساد
طالت الـنخـبة السـابقـة.وكوتـشاريان
الـــســيــاسي احلــلـــيف لــروســيــا هــو

الرئيس الـثاني ألرمـينيـا بعد انـهيار
االحتاد السوفـياتي وحكم البالد ب

عامي  1998و.2008
وشهدت واليته أعـنف هجوم ارهابي
في تــــاريخ الــــبالد بــــعـــد احلــــقــــبـــة
الـسـوفـيـاتـيـة حـ هـاجم مـسـلـحـون

ان عام .1999 مبنى البر
ـعارضـة كوتـشاريان وتتـهم احزاب ا
بتـدبيـر الهـجوم الـذي قتل فـيه اثنان
من خـــصـــومه هــمـــا رئـــيس الــوزراء
ان فازكـ سـركيـسيـان ورئـيس البـر
ــرتـشـيـان عـلـى يـد خـمـسـة كـارين د

. مسلح
ــتــحــدة الى ذلـك أعــربت الــواليــات ا
اجلمعة عن قـلقها من "الـعيوب" التي
شابت عمـلية الـتحضـير لالنتـخابات
الـبـاكـسـتــانـيـة لـكـنـهـا مع ذلك أبـدت
اســتــعــدادهـا لــلــعــمل مع احلــكــومـة

اجلديدة.
W Oz— »«eŠ«

واعـتــرفت اخلـارجـيـة األمــيـركـيـة في
بـيـان بـنـتـائج األربـعـاء الـتي أظـهرت
فـوز جنم ريـاضــة الـكـريـكـيت عـمـران
خان مـقـابل رفض األحـزاب الرئـيـسة
في بـاكـسـتـان.وقـالت الـنـاطـقـة بـاسم
اخلــارجــيــة هــيــذر نــاورت "تــشــاطــر
ـتـحـدة مـفـوضـيـة حـقـوق الـواليـات ا
االنـســان في بـاكـسـتـان قــلـقـهـا حـول
العيوب التي رافقت عملية التحضير
لالنـتـخـابــات".وهـذه الـعـيـوب تـشـمل
"وضع قيود على حرية التعبير خالل
فـتـرة احلـمالت االنـتـخـابـيـة وهـو مـا

ـــعـــلـــنـــة يـــتـــعـــارض مع األهـــداف ا
لـلــحـكــومــة الـبــاكــسـتــانــيـة بــاجـراء

انتخابات نزيهة وشفافة بالكامل".
وقــالـت نــاورت ان واشــنـــطن تــوافق
على مالحظات االحتاد األوروبي بأن
"الـتـغــيـيـرات االيـجـابــيـة الـتي طـالت
اطـار الـعـمل الــقـانـوني لالنـتـخـابـات
الباكستـانية" قد طغت علـيها "القيود
على حرية التعـبــــــــير والفرص غير
ـــــــتــــــكــــــافـــــــئــــــة خـالل احلــــــمالت ا

االنتــخابية".
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تـحدة ايـضا عن وأعربت الـواليـات ا
"حتـفـظاتـهـا الـعـمـيقـة حـول مـشـاركة
افــــراد مــــرتـــبــــطــــ بــــاالرهــــاب في
االنــتــخــابـــات" لــكــنــهـــا أثــنت عــلى
الـنـاخـبـ البـاكـسـتـانـيـ "لـرفـضهم

." رشح الكلي لهؤالء ا
تحدة وأضافت ناورت ان الواليـات ا
سـتسـعى الى انـتهـاز الـفرص لـلـعمل
مع احلـكومـة الـبـاكسـتـانيـة اجلـديدة
من اجل "الـدفع الـى األمـام بـأهـدافـنـا
تعلقة باألمن واالستقرار واالزدهار ا
في جنـوب آسيـا" لكـنها لـم تشر الى
الــطـــرف الــفـــائـــز في االنـــتــخـــابــات
ــتــحــدة بــاالسـم.وتــوجه الــواليــات ا
بشكل منـتظم انتقـادات الى باكستان
ـواجهة لعدم بـذلها اجلـهود الكـافية 
طـــالـــبـــان كـــمـــا تـــتـــهم احلـــكـــومـــة
الباكستانية بتقد مالذ لالرهابي

وهو مـا تعـتبـر انه يؤجج الـنزاع في
افغانستان اجملاورة.
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للحـكومة ب"إحـداث منطقـة تنظـيمية
أو أكثـر" اي إقـامة مـشـاريع عـمرانـية
ـــنــاطق عــلى أن يُــعــوَّض في هــذه ا
متـلكات بحصص في هذه أصحاب ا
ـــشـــاريع اذا تــمـــكـــنــوا من إثـــبــات ا

ملكياتهم.
وعبر خبراء عـبر عن خشيتهم من أال
يتـمكن الكـثيـرون من إثبات مـلكـيتهم
لعقـارات معيـنة بسـبب عدم تمـكنهم
من الـعــودة الى مـدنــهم او حـتى الى
سوريا أو لفقدانهم الوثائق اخلاصة

متلكات او وثائقهم الشخصية. با
ورد بوليانسكي على االنتقادات لهذا

القانون. 
وقـــال ان هــذا االجـــراء اســـتــهـــدفــته
"حملـة اعالمية" مـؤكدا ان السـلطات
السـوريـة مسـتعـدة الجـراء محـادثات
ــتــحــدة حــول مع خــبـــراء من اال ا

سألة. هذه ا
وستبـحث مسألـة عودة الالجئ في
ـقـبل في مـديـنـة اجـتـمـاع االسـبـوع ا
سوتشي الروسيـة تشارك فيه روسيا

وتركيا وايران.

اصـــيب بـــرصــاصـــة في الـــصــدر في
صدامات خالل تـظاهرات بـالقرب من
مــديــنــة رفح في جــنــوب قــطــاع غـزة
الـذي تــسـيـطـر عـلــيه حـركـة حـمـاس.
وبـــــذلـك يـــــرتـــــفـع الى ثـالثـــــة عـــــدد
الــفـلــســطــيــنــيــ الــذين قــتــلــوا في

احتجاجات اجلمعة.
و قــتل فـلـســطـيـنــيـان احـدهــمـا طـفل

وأصــيب عــشــرات آخــرون اجلــمــعـة
برصـاص اجلـيش االسـرائـيلي خالل
االحتـجاجـات عـلى احلدود الـشرقـية
لــقـطــاع غــزة مع اسـرائــيل بــحـسب

وزارة الصحة في غزة.
واعـــلــنت الـــوزارة مــقـــتل "طــفل (12
عـــامــــا) جـــراء اصـــابـــته في الـــرأس
بــرصــاص االحـــتالل شــرق رفح" ثم

أكـدت "الـتـعـرف عـلى هـويـة الـشـهـيـد
وهـو الـطفل مـجـدي الـسـطـري". وأكد
أحـد أفراد الـعـائلـة لـفـرانس برس أن

الطفل كان من مواليد سنة .2006
وجـاء مـقتل الـطـفل بـعـد وقت قـصـير
من مقـتل فلـسطـيني يـدعى غازي ابو
مـــصــــطـــفى ( 43عـــامــــا) بـــرصـــاص
اجلــيش االســـرائــيــلي عــلى احلــدود
ـديـنـة خـانـيـونس جـنـوب الـشـرقـيــة 

صدر. قطاع غزة بحسب نفس ا
ــتــحــدث بــاسم حــركــة بــدوره قـــال ا
حماس حـازم قاسم في بيـان صحفي
"تـعـمــد االحـتالل قـتل الــطـفل مـجـدي
السطـري هو سلـوك اجرامي وسادي
واسـتـهـتـار بـكل الـقـوانـ واالعـراف

الدولية".
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كـمـا أعـلـنت وزارة الـصـحـة في بـيـان
وقوع " 184اصابـة بـجراح مـخـتلـفة
مـنــهـا  70اصـابــة بـالــرصـاص احلي
ومن بـــ االصــابــات  14طـــفالً و10
إناث ومن بـ االصابات  4مسـعف

وصحفي".
تـظاهـر آالف الـفلـسـطيـنـي اجلـمـعة
ــنـطـقــة احلـدوديـة شــرق قـطـاع في ا
حـيث أشـعل بــعض الـشـبـان إطـارات
الــســـيـــارات بـــيـــنـــمــا رشـق آخــرون

اجلنود باحلجارة.
ورد اجلـــيش االســـرائـــيـــلي بـــاطالق

سيل الرصاص احلي وقنابل الغاز ا
ــتـظـاهــرين بـحـسب لـلــدمـوع عـلى ا

مراسلي وكالة فرانس برس.
من جـهـته قــال اجلـيش االسـرائـيـلي
في بــــيـــان ان نــــحــــو ســـبــــعـــة االف
فلـسـطيـني شـاركوا في اعـمـال شغب
عــلى طــول حــدود الــقــطــاع و كــانـوا
"يلقون احلجارة ويدحرجون اطارات
ـشـتعـلة بـاجتاه اجلـنود السـيارات ا
والسياج االمني".وتابع ان قواته ردا
عـلى ذلك استـخـدمت "وسـائل تـفريق
الـشـغب واطالق الـنـار وفـقـا لـقـواعـد
االشــتــبـــاك".تــصـــاعــد الــتـــوتــر بــ

إســـرائــــيل وقــــطــــاع غـــزة مــــنـــذ 30
آذار/مارس عندما بدأ الفـلسطينيون
بتنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق
الالجـــئــ بــالــعـــودة الى أراضــيــهم
وبــيــوتـهم الــتي هــجــروا مـنــهــا عـام
 1948لــــدى قــــيـــام دولــــة إســــرائـــيل
وللمطالبة برفع احلصار االسرائيلي
فروض على قطاع غزة منذ .2006 ا
ـتـكـررة عـلى وتـتـخـلل الــتـظـاهـرات ا
حدود قطاع غزة مواجـهات قتل فيها
منذ انطالقهـا نهاية آذار/مارس 155

فلسطينيا.
وتـأتي مــوجـة الـعــنف اجلـديـدة هـذه
بــعــد خـمــســة ايـام عــلى بــدء الــعـمل
بــــوقف الطالق الـــنـــار أعــــلـــنت عـــنه
حـماس بـعـد اطالق قـذائف من قـطاع

وغرافية التي تفرضها تركيا على مناطق االكراد في سوريا dOOGð» ∫ تظاهرة ألكراد سوريا في القامشلي ضد التغيريات الد

{ الــقـامــشــلي (ســوريـا)) ,أ ف ب) -
ـوقـراطـية أعـلن مـجلـس سوريـا الـد
الــذراع الـســيــاسـيــة لــقـوات ســوريـا
دعومة من واشنطن وقراطية ا الد
ــثـــلــ عن الـــســبت إثـــر لــقـــاء مع 
دمــشق تـشــكـيل جلــان بـ الــطـرفـ
ــفـاوضــات بــهـدف وضع لــتــطـويــر ا
خــــارطــــة طــــريـق تــــقــــود إلـى حــــكم

"المركزي" في البالد.
وتُعد هذه احملادثات األولى الرسمية
الـــعـــلـــنـــيــــة بـــ مـــجـــلس ســـوريـــا
ـــوقـــراطـــيـــة ودمـــشق لـــبـــحث الـــد
مـستـقـبل مـنـاطق االدارة الـذاتـية في
الـشــمـال الــسـوري في خــطـوة تـأتي
بعدما استعاد النظام مناطق واسعة
من الـبالد خـسـرهـا في بـدايـة الـنزاع

ستمر منذ .2011 ا
وجــاءت زيــارة وفـد مــجــلس ســوريـا
ـوقـراطيـة الـتي بدأت اخلـميس الد
إلـى دمـــشق بـــدعـــوة من احلـــكـــومـــة
السورية وفق بيان صدر السبت عن
اجملــلس ونــشـره عــلى حــسـابـه عـلى

فايسبوك.
وأعــلـن اجملــلس في بـــيــانه أن هــدف
اللـقاء هـو "وضع األسس الـتي تمـهد
حلــوارات أوسـع واشــمل حلـل كــافــة

شاكل العالقة". ا
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وأســـفــر اجــتـــمــاع عُــقـــد اخلــمــيس
بــحـسب الــبـيــان عن "اتـخــاذ قـرارات
بـــتـــشـــكــــيل جلـــان عـــلـى مـــخـــتـــلف
ـــســــتـــويــــات لـــتــــطـــويــــر احلـــوار ا
فاوضات وصوال الى وضع نهاية وا
للعـنف واحلرب الـتي انهـكت الشعب
واجملـتـمع الــسـوري من جـهـة ورسم
خـــارطـــة طــريـق تــقـــود الى ســـوريــا

وقراطية المركزية". د
ولم يــوضح الـبـيــان عـدد الــلـجـان أو
موعد تشكيلهـا أو مضمونها كما لم

يحدد مواعيد أي محادثات مقبلة.
وضـم وفـــــــد مـــــــجـــــــلس ســـــــوريـــــــا
ــوقــراطـيــة قــيــادات سـيــاســيـة الــد
وعــســكــريــة بــرئـاســة الــهــام أحــمـد
ـشـتــركـة جملـلس سـوريـا الـرئــيـسـة ا
وقراطية.وتـسيطر قوات سوريا الد
ـوقـراطــيـة الـتي تـعـد الـوحـدات الـد
الـكـردية عـمـودهـا الفـقـري عـلى نـحو
ـئــة من مــسـاحــة الـبالد ثالثــ في ا
تتركـز في الشمـال لتكـون بذلك ثاني
قـــوة مـــســيـــطــرة عـــلى األرض بـــعــد

اجليش السوري.

شترك جمللس سوريا وكان الرئيس ا
ـــوقـــراطـــيـــة ريـــاض درار قـــال الـــد
اجلمعة لوكـالة فرانس برس إن ليس
لـــدى اجملــلس "أي شـــروط مــســـبــقــة
ـبـاحـثات لـلـتـفـاوض" مـوضـحـاً أن ا
ستركز بالدرجة األولى على "اجلانب
اخلدمي في مناطق الشمال السوري
عــــلى أن تــــتم مــــنــــاقــــشــــة الــــوضع
السـياسي والعـسكـري تبعـاً جملريات

احملادثات".
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كمـا قـال العـضـو الكـردي في مـجلس
الشعب السـوري عمر أوسي لفرانس
بـــرس عـــبــر الـــهـــاتف من دمـــشق ان
احملــادثـات "هي األولى الــعــلـنــيـة مع

حكومة دمشق".
بـعــد عـقـود من الــتـهـمــيش تـصـاعـد
نفوذ األكراد في سـوريا مع انسحاب
قوات الـنـظام تـدريجـيـاً من منـاطقـها
في الــعــام  ?2012لــيــعــلــنــوا الحــقــاً
اإلدارة الـذاتـيـة ثـم الـنـظـام الـفـدرالي
قبل نحو عامـ في منطقة "روج أفا"

(غرب كردستان).
ـــنــــطـــقــــة اجلـــزيـــرة وتـــضم هــــذه ا
(محافـظة احلسـكة) والفـرات (شمال
وسط تــشـــمل أجــزاء من مــحــافــظــة
حــلب وأخــرى من مـحــافــظـة الــرقـة)
وعفرين (شمال غرب) التي باتت منذ
أشــهــر حتت سـيــطــرة قـوات تــركــيـة

وفصائل سورية موالية لها.
ـواجـهـات الـعـسـكـريـة عـلى وبـقـيت ا
ـقـاتـل االرض بـ قـوات النـظـام وا
االكــراد نــادرة. وتـــصــر دمــشق عــلى
ا فيها استرداد كافة مناطق البالد 
مـــــــنــــــــاطـق األكـــــــراد إال أن وزيـــــــر
علم أعرب اخلارجية السورية وليد ا
ـاضي عـن اسـتـعــداد دمـشق الـعــام ا
احلوار مع االكـراد حول اقـامة "ادارة
ـقـاتـل ذاتـيـة".وتأخـذ دمـشق عـلى ا
األكـراد حتـالـفهـم مع واشـنطـن التي
قــدمـت لــهم عــبــر الــتــحــالف الــدولي
غـطـاء جـويـاً لـعمـلـيـاتـهم الـعـسـكـرية
ضـــد تـــنـــظـــيـم الـــدولـــة االسالمـــيـــة
ودعـــمـــتــــهم بــــالـــتـــدريـب والـــسالح

ستشارين على االرض. وا
وكـان الرئـيس الـسـوري بـشـار األسد
وضع األكـــراد فـي وقت ســـابق أمـــام
ـــفـــاوضـــات او احلـــسم خـــيــــارين ا

العسكري.
الى ذلك دعت روسيـا القوى الـعظمى
اجلـمــعـة الى مــسـاعـدة ســوريـا عـلى
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فلسطينيون
يتظاهرون
بالقرب من
السياج
احلدودي
الفاصل ب
قطاع غزة
واسرائيل

جـمـيع االنتـفـاضات في الـعـالم يكـون سـببـهـا محـصـوراً في أحد األمـور الـتالـية
(ظلم وتـعسف كبيـرين من قبل احلكومـة أو الفقر واجلـوع أو نقص اخلدمات أو
توريط الـبلد في احلروب الطويلة والتي تؤدي الى هالك أعداد كبيرة من الشعب
أو الفـساد الكبيـر الذي يســـــــتشري في اجملـتمع) . انتفاضـة الشعب العراقي
والـتي انـطـلـقت شـرارتـهـا في مـحـافــظـة الـبـصـرة وامـتـدت تـدريـجـيـاً الى مـعـظم
مـحافـظـات الـعـراق وأقضـيـته ونـواحـيه فإنـهـا جـاءت كـنتـيـجـة طـبيـعـيـة لـكل هذه
ـذكورة مـجتـمعـة فلقـد عانى الـشعب الـعراقي طـوال عقود من ـعاناة ا األمور وا
الـزمـن من شـتى ألــوان االضـطـهــاد والـظـلـم وعـانى من أنــواع احلـروب وأعـطى
قوافل من الـشهداء نـاهيك عن قوافل االيتـام واألرامل في كل محافـظات العراق
عاناة بعد عام  2003 عنـدما تصدت هذه الطـبقة السيـاسية للحكم واسـتمرت ا
في العراق والـتي أطلقت الشعارات الرنانـة بالتغيير والبنـاء والعدالة االجتماعية
زعـوم طوال خمسـة عشرة عاماً واطن العراقـي أن يرى هذا التغـيير ا وانتـظر ا
ولــكــنه لم يــحــصــد غــيــر مــزيــد من احلــروب والــدمــار والــنــقص في كـل أنـواع
اخلـدمـات وانـتـشــار الـفـسـاد في جـمــيع مـؤسـسـات الـدولــة وفي اجملـتـمع حـتى
أصبح ظـاهرة طبيعـية وانتشر الـفقر واجلوع والـبطالة ووصلت مـعدالتها حسب
ـواطن ـيـة الى مـعـدالت مـخيـفـة ومـقـلـقة ,ولم يـحـصل ا ـنظـمـات األ تـقـديـرات ا
غـلوب عـلى أمـره على أيـة حقـوق بل ضاعـت كل احلقـوق وضاع مـعهـا األمان ا
ـواطن الـعـراقي رخـيـصة وانـتـشـر الـسالح بـيـد من هبّ ودبّ وأصـبحـت حيـاة ا
ومهـددة في أي حلظة من قـبل العصابـات السائبة ,وألن الـقوان الطبـيعية تقول
واطن العراقي الذي اليوجد مواطن بأن كل شيء له بـداية ونهاية ومثلها صبر ا
ـعـانـاة وهو يـعـيش في بـلد يـطـفو في الـعـالم صـبر مـثـله عـلى كل أنواع اآلالم وا
وارد الطبيعـية وتذهب وارداتها الى جيوب الفاسدين على بـحيرات من النفط وا
والسراق ويـنعمون بخيرات الـبلد وهو اليجد مايـسد به رمق عائلته وأطفاله وهو
يـتـفـرج عـلى الـسـياسـيـ وعـوائـلـهم يـعـيـشـون عـيـشـة األمراء ,وهـنـا نـفـذ صـبر
الـعــراقي احلــرّ األبي وقــرر أن يــنـتــفض عــلى هــذا الــوضع اخلــاطيء ويــطـالب
ـشروعـة والـتي كـفلـتهـا  كل الـقـوان الـسـماويـة والـدوليـة واالنـسانـية بـحقـوقه ا
وخـرج يـطالب بـهـا له ولـعائـلـته وألطفـاله ورفع صـوته عـاليـاً وبـكل سـلمـيـة (كفى
ـرتش ) أريد حـقي وكفى فسـاداً وسرقة وكـفى تسـتراً على الـفاسدين وا ظلـماً
وكفى مـتاجرة بدماء األبـرياء وكفى تهمـيشاً للشعب  ,وكـان هذا الصوت العالي
ـشـروعـة وغـير مـصـدر قلـق لـكل الـسـيـاسـيـ فـبـدأوا يـسـتـخـدمـون وسائـلـهـم ا
تظاهرين شروعـة الجهاض هذه االنتـفاضة الشـعبية السـلمية فـتارة يتهمـون ا ا
بــأنـهم بــعـثــيـ وداعــشـيــ وان ورائـهم أجــنـدة دولــيـة خــطـيــرة وتـارة يــدسـون
العصـابات التـابعة لهـم ليخربـوا ويحرقـوا ويعتدوا عـلى رجال األمن لكي يـثبتوا
بــأن هـذه الـتـظـاهــرات دوافـعـهـا مــريـبـة ولـكن احلــمـدلـله كـانت كـل هـذه الـنـوايـا
واألفعـال الدنيـئة مـكشوفـة و فضـحهـا أمام العـالم واستـمرت تـظاهرات احلق
باالتساع وبدأت تتيقن من حجم حقوقها فاتسعت مطالبها ولم تعد تقتصر على
ـطالـبـة بـتعـديل الـدسـتور ـاء واخلـدمـات والوظـائف بل تـعـدت الى ا الـكـهربـاء وا
طـالبة بتقليص أعضاء مجلس النواب هم للقضاء وا ومحاسـبة الفاسدين وتقد
الية طالبة بالغاء مجالس احملافظات واألقضية والنواحي والغاء االمتيازات ا وا
ـوقف الـشـعـبي احلـازم الـدور لـلـسـيـاسـي ,وكـان لـهـذا الــوعي اجلـمـاهـيـري وا
تـظاهـرين وتـلبيـة مطـالبـهم قدر الـكبـير في اجـبار احلـكومـة على الـتفـاوض مع ا
االمـكـان وكـانـت الـقـرارات احلـكــومـيـة في هــذا الـشـأن غـيــر مـدروسـة حـيث ان
قـيامـهـا بتـخـصـيص درجات وظـيـفـية ومـبـالغ كـبيـرة الى مـحافـظـة الـبصـرة غـير
صـحـيح بالـرغم من ان الـبـصـرة من أكـثر احملـافـظـات العـراقـيـة مـظلـومـيـة وكان
فـروض أن تكون القرارات احلـكومية عـامة وتشمل جـميع احملافظـات العراقية ا

مع اعطاء خصوصية للمحافظات األكثر مظلومية مثل البصرة.
ـتــواضـعــة لن تـمــتص غـضب في اعــتـقــادي بـأن هــذه االجـرائــات احلـكــومـيــة ا
طـلوب من احلكومة اتخاذ قرارات نتفضة ولـن تنزع فتيل األزمة وا اجلمـاهير ا
واطن بأنها جـادة في التغيير وعليها أن تشمل حازمة واجـراءات حقيقية تقنع ا
باجرائـاتها جـميع احملافـظات العـراقية وأن تضع حـد للفـساد بخـطوات حقـيقية
تضـرب بها الفاسـدين الذين عاثوا في األرض فسـاداً وأن تضع حداً للتدخالت
اخلـارجيـة في سـياسـة الـعراق وتـعـيد حـسـاباتـهـا بالـشكـل الذي يـحفـظ للـعراق
مكـانته وللـمواطن العـراقي كرامته وحـقه الطبـيعي في العـيش بسالم وأمان وأن
تتخـذ خطـوات حقيـقيـة حلصر الـسالح بيـد الدولة وذلك بـسن قوانـ وتعلـيمات
صارمة تـمنع ذلك وعليهـا وضع خطط سريعة لتـقليل معدالت البـطالة والفقر في
اء واخلدمات التي أنفقت البـلد ووضع حلول سريعة جداً حلل أزمة الكهرباء وا
عـلـيــهـا مـعـظم مـيــزانـيـات الـدولــة وبالحـلـول والتـقـدم,وعـلى احلـكـومــة والـطـبـقـة
السيـاسية بـرمتها أن تـدرك جيداً بـأن هذه التظـاهرات العـفوية السـلميـة تختلف
ـواطن الـعـراقي وصل عن كل الـتـظـاهـرات الـسابـقـة وأن ا
الى مـرحلة اليأس مـن األداء احلكومي وأنه لن يتراجع
عن مطـالـبه باالصالح والـتـغيـير وعـلـيهم أن يـتـعامـلوا

مع هذه احلقائق واال ستكون النتائج كارثية.

الـشـغب قـتل خاللـهـا ضـابـطـا شـرطة
وثمانية متظاهرين.

واعتـقل نيـكول بـاشيـنيـان عام 2009
التـهـامه بـتـنـظـيم الـتـظـاهرات وحـكم
عليه بـالسجن  7سنوات قبل االفراج

{ غــــــزة (أ ف ب) - اعـــــلــــــنت وزارة
الصحة في غـزة وفاة فتى فلـسطيني
صـباح امس الـسـبت مـتأثـرا بـجروح
اصــــيـب بــــهــــا بـــــرصــــاص جــــنــــود
اسـرائـيـليـ خالل تـظـاهـرة اجلـمـعة
بــالـقــرب من الــســيـاج احلــدود الـذي

يفصل القطاع عن اسرائيل.
وكان الفتى البالغ من العمر  17عاما

غــزة ردت عـلــيـهـا اســرائـيـل بـغـارات
جـويـة كثـيـفـة هي االعـنف مـنذ 2014

بعد مقتل جندي اسرائيلي.
dðuð bŽUBð

وتصـاعـد التـوتـر االربعـاء بـعد مـقتل
أربــعــة فـلــسـطــيــنـيــ بـيــنــهم ثالثـة
عناصـر من كتـائب عز الدين الـقسام
ـسلح حلركـة حماس خالل اجلناح ا
عـــــــشــــــرات الــــــغـــــــارات اجلــــــويــــــة
االســرائــيــلــيــة. وعــلى اإلثــر أعــلــنت

الكتائب حالة "االستنفار القصوى".
وتـتهـم اسرائـيل حـركـة حـمـاس التي
تــســيــطــر عــلى قــطـاع غــزة الــفــقــيـر
باستخدام االحتجاجات غطاء لتنفيذ
هــجــمـات. ويــقــول الـفــلـســطــيـنــيـون
وجـــمــــاعـــات حــــقـــوق االنــــســـان ان
ــتـــظــاهــريـن غــيـــر مــســـلــحــ وال ا
يشـكـلون أي تـهـديد حـقيـقي لـلجـنود
الــذي يــطــلــقــون عــلــيــهـم الــرصـاص
احلي.وتـــبــرر اســـرائــيل حـــصــارهــا
ـفــروض عـلى الـقـطـاع بـانه ـشـدد ا ا
ضـروري لعـزل حـمـاس الـتي خاضت

معها ثالث حروب منذ عام .2008
وتـؤكـد منـظـمـات حـقـوق اإلنـسان إن
احلـــصــار عــقـــاب جــمــاعـي لــســكــان
القـطـاع البـالغ عددهم مـلـيونـا نسـمة
ويــؤدي إلى مـزيــد من الــتــطـرف. في
دنـي يـتخوفـون من جولة ح أن ا

عنف جديدة.
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