
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

—UšÒœ≈ ÂUEMÐ sFD « ÈuŽœ œdð W¹œU%ù« WLJ;«  

rOK ù« w  Vð«Ëd «

 qOÐ—√ l   öJA*« qŠ w  —u²Ýb UÐ Âe²Kð r  W uJ(« ∫ ©ÊU e «® ‡  w½U²ÝœdJ «

وفي اجلـنوبـيـة غائـمـا جزئـيا مع
فـرصـة لــتـسـاقـط امـطـار خــفـيـفـة

متفرقة تكون رعدية احيانا.
 واكـدت الـهـيـئـة فـي بـيـان تـلـقـته
(الزمان ) أمس (استمرار االجواء
ــاطـرة الـيـوم االثـنـ وسـيـكـون ا
ــنــطــقــة الـوســطى الــطــقس في ا
غـائمـا جزئـيـا مع فرصـة لتـساقط
امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية
احيـانا  درجـات احلرارة مـقاربة
لـلــيـوم الــسـابق وفي الــشـمــالـيـة
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لــوزارة الـــنــقـل ان يــكـــون طــقس
ـــنــــطـــقـــة الـــيــــوم االثـــنــــ في ا
الوسطى غـائما جزئـيا مع فرصة
لـتـسـاقط امـطـار خـفـيـفـة مـتـفـرقة
تـكــون رعــديــة احـيــانــا  درجـات
احلــرارة مـقـاربـة لــلـيـوم الـسـابق
وفي الـشمـالـية صـحـوا و درجات
احلــرارة مـقـاربـة لــلـيـوم الـسـابق
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ـدنـيـة ـقـراطـيـة ا مـشـروع الـتـنــمـيـة الـسـيـاسـيــة هـو أسـاس بـنـاء الـدولـة الــد
ـؤثرة شـروع البد ان يـبدأ من األحـزاب السـياسـية ا النـموذجـيـة  لكن هـذا ا
جـموعة من ـال السـياسي والـقوة واإلعالم  أمـا إذا اصطـدم    المـتالكها ا
ـقـيـتـة وتـقاسم الـعـقـبـات فـلن يـكـتب له الـنـجـاح أبـدا   فاتـبـاع احملـاصـصـة ا
ـنــاصب احلــكــومـيــة األخـرى مــنـاصـب الـدولــة في الــسـلــطــات الـثـالث وكل ا
ـدراء العـامـ نزوالً الى كـالدرجـات اخلـاصة وسـفـراء العـراق في اخلـارج وا
ـنـاصب وتـقـاسم ا ـناصـب الـعـسـكريـة  واألمـنـيـة  أصـغـر الـوظـائف  حـتـى ا
ـســؤولـيـات فـي جـمـيع  مــجـالس مـحــافـظـات الــعـراق ودوائـرهــا ومـجـالس وا
سـتقلة التي االقضـية والنواحي  ويـسري هذا الداء الـعضال إلى  الهـيئات ا
تـعـني تـسمـيـتـها أنـهـا مـستـقـلـة عن أية سـلـطـة أو جهـة حـكـوميـة أو حـزبـية أو
طائـفية كـهيئة الـنزاهة وهـيئة اإلعالم واالتـصاالت وهيئـة احلج والعمـرة وهيئة
سـائلة والعـدالة وغيرها وبـسبب هذه احملاصـصة احلزبية والـطائفية وصل ا
الى مــجــلس الـنــواب خالل الــسـنــوات االربع الــفـائــتـة ومن ثـم الى احلـكــومـة
ـهــمـة في الـدولـة ; أشـخــاص ال يـحـمـلـون ـنـاصب ا ومـنــاصـبـهـا الـوزاريــة وا
ـتلكـون التـجربة ـناصـبهم ; وال  يـة والعلـميـة التي تـؤهلهم  ؤهالت األكـاد ا
ـتـعلـم و ـناصب  نـاهـيك عن أنـصاف ا ـمارسـة إلشـغال تـلك ا واخلبـرة وا
ـزورين الذين زوروا شهـادات دراسية عـليا وجـامعيـة لغرض احلـصول على ا

ناصب العليا في الدولة . ا
ـناصب الـعـلـيـا في القـضـاء واألجـهزة وقد شـمـلت هـذه احملـاصصـة أيـضـاً ا
األمنـية وقيادات اجلـيش  من  ناحية أخرى مـاتزال  األحزاب السيـاسية عبر
منـاصبـها  ونـفوذهـا في الدولـة تستـنزف مـيزانـية الـدولة . إن كـثرة  األحزاب
السياسية  كبيرة كانت أم صغيرة وعدم  تغيرها  وعدم  تغيير  مناهج عملها
الـسـيـاسي عـلى مـسـتـوى الـنـظـريـة والـتـطـبـيق وعـدم تـغـيـيـر طـريـقـة تـفـكـيـرها
الـسـيـاسي  وعـدم الـتـفـاتـهـا ألخـطـائـهـا لـتـصـحـيـحـهـا  وعـدم  االعـتـبـار من
ــا حــفــلت من أخــطــاء  بــإصــرارهــا عــلى اخلــطـأ جتــربــتــهــا الــســيــاسـيــة 
ـنـاهج الـسـيـاسيـة الـتـقـلـيـديـة  واصـطـفـافـها واسـتـمـرارهـا في اتـبـاع نـفس ا
اصـطــفـافـا  طــائـفــيـا وفـئــويـا  وتــمـسـكــهـا بــاالنـتـمــاء إلى دول اجلـوار حتت
مسـوغات غير منطقية  إضافـة إلى حصر قيادة هذه األحزاب بيد  أشخاص
مـحـدديـن  وتـشـبـثـهم بـرئـاسـة هـذه األحـزاب وعـدم الـسـمـاح لـغـيـرهم بـتـولي

الرئاسة.
شـروع الـتنـمـيـة السـيـاسيـة  فـلـمسـنـا كيف أن كل هذه تـابـوهات تـصـطـدم 
الــواقع الــسـيــاسي قـد تــرهل  وكــيف مـنــعت هــذه الـعــوامل  من تــطـوره  بل
سـاهـمت في نـشـوء الـتـخـلف الـسـيـاسي وجتـذره  ومـنـعت من ظـهـور الـدولـة
دنـيـة الهـادفـة  وحجـبت مـشاريع الـتـنمـيـة في كافـة اجملـاالت  على رأسـها ا
مـشـروع الـتــنـمـيـة الـسـيـاســيـة الـذي يـشــــــــــكل عـصـب احلـيـاة الـسـيـاسـيـة

تقدمة. ا
ــوذجـيـة تـمـثل ـكـن مـطـلـقـا تــصـور نـهـوض دولـة  ـشـروع ال  فـبــدون هـذا ا
واطن وتـعكس إرادته  فالتنمية السياسية تعني الكثير وتستبطن الكثير من ا

األهداف السامية . 
فـحــســــــب نـظــريــــــــة الــعـلـم الـســيـاسي تُــعـرفُ الــتــــــــنــمـيّــة الـســيـاســيّـة
(Political Development)  بـأنّـهـا عــبـارة عن مـجــمـوعـةٍ من الــوسـائل الـتي
تسـتخـدمها الـدول في تطـويرِ سيـاستـها الداخـليّـة واخلارجيّـة وأيضـاً تُعرّفُ
التـنمية السياسيّـة بأنّها الطريقةُ الـتي تهدفُ إلى تطبيقِ استراتـيجيّةٍ سياسيّةٍ
نتشـرة في دولةٍ ما وتسعى إلى تؤدّي إلـى تطوير حالـة الضعف السيـاسيّ ا
احملـافـظـةِ عـلـى اسـتـقـرارهـا سـيـاسـيـاً ضـمن الــبـيـئـة الـتي تـوجـدُ فـيـهـا ومن
التـعريـفات األخـرى للـتنمـية الـسيـاسيّـة: هي العـملـيات الـتنـمويّـة التي حترصُ
الدول عـلى تطبيقها من أجلِ تعـزيز قدرتها على مواجهةِ الـتحديات السياسيّة

الدوليّة. 
ـسنـا تـنـميـة سـيـاسـية في عـراق مـا بـعد  2003  وهل ثـمـة  برامج لـكن هل 
وخـطط رصـينـة  لـلسـلـطتـ الـتشـريـعيـة والـتنـفـيذيـة تـتضـمن مـباديء وقـواعد

لتفعيل التنمية السياسية ? 
إن ما يـأمله كل مـواطن أن تثـوب جمـيع القـوى إلى رشدهـا وأن تتـبع منـهاجا
قراطـية  وأن حتافظ على ما حتقق من سيـاسيا جديدا يـتماهى مع روح الد
رحلـة جديدة تستبق االنتخابات انتـصارات على قوى اإلرهاب  وأن تؤسس 
ـستـقلـة لكي جتـد لهـا موطئ القـادمة  وإن تـفسح اجملـال لـلطـاقات الـوطنـية ا

رحلة القادمة .    قدم في ا
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ردت احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا
دعـوى الـطعن بـعـدم دسـتـوريـة قرار
ـتـضـمن حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان ا
تـــطـــبــــيق نـــظــــام ادخـــار الـــرواتب

تقاعدين. للموظف وا
ـتـحـدث الـرسـمي لـلـمـحـكـمـة وقـال ا
إيـاس الـسـامـوك في بـيـان امس  إن
(احملـكمـة عـقدت جـلـستـهـا بحـضور
جميع اعـضائهـا ونظرت في دعوى
بـطـلب احلـكم بـعـدم دسـتـوريـة قـرار
ـــتـــضــمن حــكـــومـــــــــــة االقــلـــيم  ا
تــطـبـيـق نـظـام االدخــار لـلـمــوظـفـ
دعي عليه تقــــــــاعدين والزام ا وا
ـدّعي بـتــاديـة احلـقـوق اخلــاصـة بـا
بـــــدءا مـن تـــــاريـــــــخ الــــــقـــــرار في
2016/1/1 وباثر رجعي) ,وأضاف
ــدعى عــلـيـه نـيــجــرفـان ان (وكــيل ا
بــارزاني رئـــيس حـــكــومـــة االقـــلــيم
اضــافــة لــوظــيــفـــته قــد حــضــر إلى
ـرافـعـة وقدم الئـحـة طـلب فـيـها رد ا

الدعوى).
واشـار الــسـامـوك الى ان (احملــكـمـة
اصــدرت حــكــمـاً بــرد الــدعــوى كـون
طـعـون بعـدم دستـوريته لم القـرار ا
يـــصــدر عن الــســـلــطــات االحتــاديــة
ادة 47 من ـنصـوص عـليـهـا في ا ا
الـدسـتـور وحـسب الـتـراتـبيـة وهي
التشـريعية والـتنفـيذية والقـضائية
ا صدر من سـلطة اقـليمـية كما  ا
أن ذلك الـقرار من الـقـرارات االدارية
الـتي رسـم الـقـانـون طـريــقـاً لـلـطـعن
فــيه ويـــخـــرج عن اخـــتــصـــاصــات
ادة ـنصوص علـيها في ا احملكمة ا
ــــادة 4 من 93 مـن الــــدســــتــــور وا

قانونها رقم 30 لسنة 2005).
وأبدى مسـؤولون في بـغداد وأربيل
تفاؤلـهم في حسم ملـفي رفع احلظر
ــفـــروض عــلـى مــطـــارات االقـــلــيم ا
وتوزيـع رواتب موظـفي اإلقـلـيم قبل
ـقبل بعد أعياد (نـوروز) األسبوع ا
تــفــاهــمــات إيــجـــابــيــة أبــرمت بــ
الــــطـــرفــــ عــــلى مــــدى األســــبـــوع

اضي.  ا
WO Ëœ  öŠ—

وانــطـلــقت اجلــمـعــة أولى الـرحالت
اجلوية الدولـية من مطار أربيل إلى
ـــمــلـــكـــة الــعـــربــيـــة الـــســعـــوديــة ا
ــعـتـمـرين وذلك مـخــصـصـة لـنـقل ا
منذ احلظر الـذي فرضته بغداد على
مــطـــارات كـــردســــتــان فـي تــشـــرين

األول. 
وقـال مــصـدر سـيــاسي في تـصـريح
امس  إن (مـحـادثـات مـكـثـفـة عـقـدت
ـــاضي بــ عـــلى مــدار األســـبــوع ا
جلـان أمـنـيـة وسـيـاسـيـة وعـسـكـرية
عـن بــغـــداد وأربـــيل تـــوصـــلت إلى
تـفـاهــمـات أولـيـة في شـأن إمـكـانـيـة

واكــــدت جنـــيب ان (االســــتـــقـــرار ال
يتحقق في البالد دون رغبة حقيقية
ــشــكالت واخلالفـات في مــعــاجلـة ا

العالقة ب بغداد واربيل).
وتابعت ان (جميع القيادات الكردية
وصلوا الى قناعـة بان بغداد خرقت
الدستور فيـما يخص حقوق االكراد
ــؤســســـات ام الــنــظــام ســـواء في ا
الفدرالي) ,مطالـبة االحزاب الـكردية
(بــوقـفــة جــادة ومـعــاجلـات جــديـدة
اللـغــاء الـعـقـوبـات اجلــمـاعـيـة الـتي
فـرضـتـهـا احلـكـومـة االحتـادية عـلى

مواطني االقليم). 
من جــانــبـه دعـا الــنــائب عـن حــركـة
تـغـييـر الـكـردستـانـية بـسـتـون فائق
عبر (الزمان) امس الى (ضرورة حل
ــــشــــكـالت بــــ بــــغــــداد واربــــيل ا
بـالـلــجـوء الى الـدسـتـور والـقـوانـ

النافذة في البالد لـضمان احلقوق),
ـــطـــارات واضــــاف ان (مـــوضـــوع ا
مــشـــكـــلــة داخـــلــيـــة واي مــحـــاولــة
شكلـة لكن استمرار خارجية تـزيد ا
ـــفــاوضـــات تـــفـــضي الـى حـــلــول ا
). في ونتائج ايـجابية بـ اجلانب
غـــضـــون ذلك حتـــدثت مـــصــادر عن
جلــوء االقــلــيم  إلـى مـحــاكـم دولــيـة
لـــلــفـــصل في نـــتــيـــجــة اســـتــفـــتــاء

االنـفــصـال مـا أثــيـر جـدل واسع في
بـغـداد بـشـأن تـلك اخلـطـوة التـي قد
تـتسـبب في ظـهـور مشـكالت جـديدة
بـالـعـراق. ومـا زالت احملـادثـات بـ
احلكومتـ تراوح مكانـها ولم تثمر
عن أي إجــــراء مـــهم بــــاســـتــــثـــنـــاء
التصـريحات السـياسيـة التي تعقب
الــلــقـاءات بــ مــسـؤولي الــطــرفـ
الـتي تـتــحـدث عن تـقـدم في الـعـديـد

لفات.  من ا
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كما ان قرار استمرار احلظر اجلوي
الــذي تـفــرضه بــغـداد عــلى مــطـاري
أربـيـل والـسـلـيـمـانــيـة اثـار شـكـوكـا
بــشــأن جــديــة مــا يــقــال عن تــوصل
الـطــرفــ إلى تــسـويــات حــقـيــقــيـة
لفات ـلف وبقيـة ا وملمـوسة لهذا ا

العالقة. 
وقال مقرب من رئيس الوزراء حيدر
الـعـبادي إن (احلـكـومـة مـصـرة على
الـتـعـامل مع خالفـات األكـراد بـسـلـة
واحدة في ح أن الـقيادة الـكردية
لـفات وترحيل تريد تسـوية بعض ا
مـــــلـــــفـــــات أخـــــرى إلـى مـــــا بـــــعــــد
انيـة  أو تأجيـلها االنتخـابات البـر
ــرحــلــة الحـقــة دون حتــديــد جـدول
زمني غير أن العبادي عارض ذلك).

وكــشف مــسـؤول رفــيع عن حــقـيــقـة
األسـرار الـتي تـقف عـقـبة بـوجه حل
اخلـالفــات بـــ الــعـــبــادي واألكــراد
وتـتـمـحـور بـشـأن مـلـفـ أسـاسـيـ
ــعـابــر احلـدوديــة والسـيــمـا هــمـا (ا
معبر فيشـخابور باجتاه احلدود مع
تــركــيــا وســوريـا الــذي تــســتــخـدمه
الـقـوات األمـريـكيـة كـمـمـر لـوجـستي
لــــدعم قــــواتــــهــــا وقــــوات ســــوريـــا

عدات). قراطية بالسالح وا الد
مر يستخدم  واضاف ان (هذا ا
النــــتـــقــــال مـــتــــطـــوعــــ من قـــوات
البـيشـمركـة للـقتال إلـى جانب أكراد
سوريـا سـواء ضد داعش أم الـقوات
الـتـركـيــة الـتي تـغـلـغـلت في مـنـطـقـة

عفرين).
ـلـف الـثـانـي يـرتـبط الفـتــا الى ان (ا
بوضع مطار أربيل بـالتحديد والذي
تعـتقـد احلكـومة بـأن طائـرات شحن
مـن دول الــتـحــالـف الــدولي بــيــنــهـا
ــتــحــدة تــصل إلى هــذا الــواليـــات ا
ـطـار ويـريد الـعـبـادي فـرض رقـابة ا
أمــنـيــة صـارمــة عـلــيه لــلـتــحـقق من
طـــبــيـــعـــة شـــحـــنــات الـــســـلع). ولم
يــســتـــبــعــد قــيـــادي بــارز في حــزب
االحتاد الـوطنـي الكـردستـاني جلوء
األكــراد مــســتــقــبال إلـى مــؤســسـات

قـبل ما يقارب من ألف وخمـسمائة عام  وفي اجلاهـلية األولى كان بعض من
ـسـهم اجلـوع (أجـدادنــا الـعـظـام) يــصـنـعـون آلــهـتـهم مـن الـتـمـر وحــيـنـمــا 
ـا خـوف أو وجل هـؤالء (أألجداد (يتـنـاوشـون) تـلك اآللـهـة فـيـلـتـهـمـونـهـا دو
الـعظـام) كـانـوا أيضـاً يـدفـنون فـلـذات أكـبادهم من اإلنـاث (خـشـية إمالق) أو
عار   وبـحسب اخلـارطة اجلـينيـة فان هـذا النوع مـن البشـر ما يـزال يعيش
ـارس ذات الـسلـوكـيات وان اخـتـلفت الـعـناوين والـتـسمـيـات وقد ويتـكـاثر و
ـقارنة ـا ال يقبل الـشك تطـابق تلك اخلارطـة والسـلوك با أثبـتت الفـحوصات 
احلرفـية الدقـيقة بـ ملتهـمي آلهتـهم قبل ألف وخمـسمائـة عام وب مـلتهمي
قـارنة الـسلوكـية بـ أولئك مع هؤالء القـوان والـدساتيـر اليـوم كما أكـدت ا

الذين يستقدمون األجانب ويستقوون بهم على أبناء جلدتهم وبلدانهم!
ال نـريـد ضـرب األمـثـلـة بـقـدر مـا نـبـغي الـتـأكـيـد إن تـلك اجلـيـنـات الـسـلـوكـيـة
مسـتمـرة مع ما فعـلته األديان واحلـركات اإلصالحيـة خالل مئات الـسن مع
ا يتكـثف تمركزها في مفاصل تلك اجملـموعات في اجلاهليـة األولى  التي طا
القـيـادات السـياسـية لـبـلدان الـشرق والـشرق األوسـط حصـرا حيث تـتضح
وبشـكل جـلي اسـتـمراريـة تـلك الـسـلـوكيـات مع وجـود تـغـييـرات سـطـحـية في
العـناوين واألسمـاء بينـما حـافظت تلك احملـركات الثـقافيـة لذلك السـلوك على
نوعـيتها وتطبيقاتها العملـية بشكل ميداني في معظم هذه الدول وخاصة تلك

ذهبية. كونات العرقية والدينية وا التي ابتليت بتنوع ا
راجعة سريعة لدساتير معظم دول الشرق األوسط وخاصة الشمولية منها
ـرء بـأنـهـا دسـاتـيـر مثـالـيـة تـضم مـواد وفـصـول احلـريـات وحـقوق يـكـتـشف ا
ـقـراطـيـة اإلنـسـان وتــداول الـسـلـطـة واالنـتـخــابـات ومـعـظم آلـيـات الــنـظم الـد
ـفاهـيم فـالعـناوين هي العـريـقة لـكنـها فـي واقع احلال بـعيـدة جـدا عن تلك ا
ؤقت ذاتهـا لكن التـفاصيل متـعارضة جـدا ولعلـنا نتذكـر الدستـور العراقي ا
أو مشـروع الـدستـور الدائم الـذي تـمت منـاقشـته أشـهرا طـويلـة قـبيل إسـقاط
نـظـام صـدام حـسـ والـذي احـتـوى في حـيـنـهـا عـلى مـواد أسـاسـيـة تـتـعـلق
ـظـاهـرات واالنـتـخـابات وتـداول الـسـلـطـة وكـذا احلال مع بـحـريـة الـتـعـبيـر وا
صـري والـيـمني واإليـراني حـيث تـركـز جـميـعـهـا على الدسـتـور الـسـوري وا
ـقـراطـي وعـلى حـريــة الـفــرد وحـقـوق اإلنــسـان وهي من ثم من الــنـظـام الــد
أقــسى دول الـعــالم مع مـواطــنـيـهــا بل ارتـكــبت أشـنع اجلــرائم بـحــقـهم ولم

تمنعها تلك الدساتير من اقتراف كوارث مروعة بحق دولها وشعوبها.
 واليـوم وبعد عـاصفة الـربيع العربي الـترابيـة التي أحرقت األخـضر واليابس
ـقـراطيـة وإسقـاط النـظم الـشمـوليـة يغـلب الـطبع عـلى التـطبع حتت الفتـة الد
وتعـود تـلك اجلـيـنـات الـسـلـوكـيـة لـتـحرك الـطـواقم الـتي ورثت كـراسي احلـكم
وخـزائـن األمـوال في الـدول الـتي اجـتـاحـتـهـا تـلك الـعـواصف الـهـوج لـتـلـتـهم
الـدسـاتـير والـقـوانـ كـما الـتـهـمت محـركـاتـهـا األساسـيـة قـبل مئـات الـسـن
ــصــنــوعــة من الــتــمـر بـل تـطــابــقت فـي مـعــظم تــلك آلــهـتــهــا ا
السـلوكـيات اسـتقـدمت جيـوشا أجـنبـية حملـاربة أهـلها

عاني إن لم تك أقبح! وهي بالنتيجة تعطي نفس ا
 تـرى بــعــد أن حــولــوا األديــان إلى ساللـم ومـفــاتــيح
ـقــراطـيـة هي والـدسـاتــيـر إلى كـراس وســيـاط أيـة د

احلل مع هذه الكائنات!?

لـليـوم السـابق و الـرياح شـمالـية
غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
وفي الـشـمـالـيـة طـقـسـا صـحوا و
درجـات احلــرارة مـقــاربــة لـلــيـوم
الـسابق  الـرياح مـتـغيـرة االجتاه
خـفــيـفــة وفي اجلــنـوبــيـة غــائـمـا
جـزئيـا مع فرصـة لتـساقط امـطار
خــفــيـفــة مــتـفــرقــة تـكــون رعــديـة
احـــــيــــانـــــا  ودرجــــات احلــــرارة
مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق و الـرياح
شمالية غربية خفيفة الى معتدلة

السرعة).
w UI²½« rÝu

يـذكــر ان اجــواء الــعـراق تــشــهـد
ـناطق مـوسمـا أنتـقاليـا تعـيشه ا
الشـمالـية والـوسطـى واجلنـوبية
هــذه االيـــام في مــرحـــلــة اعــتــاب
وداع فـصل الــشـتـاء حـيث تـوجـد
سـحب ركـامـيـة مـحـلـيـة الـتـكـوين
نـاجتـة من تـسـرب هـواء بـارد في
طـبـقـات اجلـو الـعـلـيـا في مـناطق
مــحــدودة من مـدن الــبالد  تــطـور
قـسم مـنـهـا في مـحـافـظـة مـيـسان
مـثال  وتــسـبــبت بــهـطــول زخـات
ـتـوقع سـريـعــة من االمـطـارومن ا
ـقـبـلـة ارتـفـاعا ان تـشـهـد االيـام ا
فـي درجــات احلـــرارة  واالمـــطــار
تتركز في منـاطق متفرقة من مدن
الـــشـــمـــال فـــقـط وهـــنـــاك فـــرص

دن .  ضعيفة جدا لباقي ا
وقــبل ان تـشــهـد مـنــاطق الـعـراق
مـوجـة من االمــطـار نـهــايـة شـهـر
شــبـــاط وبـــدايــة اذار كـــان شــيح
اجلـفــاف مـســيـطــرا عــلى الـواقع
الـــــزراعي فـي الـــــبــــلـــــد  نـــــظــــراً
النـخــفــاض مـنــسـوب مــيـاه نــهـر

ــئــة  في دجــلــة ألكــثــر من 70بــا
ســـابــقــة لـم حتــدث مــنـــذ عــقــود
وانــعــكــست ســلــبــاً عــلى الــواقع
الـزراعي ومـياه الـشـرب في كـثـير

ناطق. من ا
ــــواطــــنـــ وكــــانت مــــخــــاوف ا
ومــســـؤولــ في احلـــكــومــة  قــد
ارتــــفــــعـت مع اقــــتـــــراب مــــوسم
الـــــصـــــيف مـن حـــــدوث كـــــارثــــة
إنسانية وبيـئية بسبب انخفاض
مـنسـوب ميـاه نهـر دجلـة إلى حد
خـاصـة بـعـد إدخـال سـد اجلـفـاف
ألــــيـــســــو الــــتــــركي الــــعــــمل في
مـنـتـصف هـذا الـعـام والـذي كـان
ســـيـــدخـل الــعـــراق  بـــحـــالـــة من
ــســبــوقــة وفــقـاً اجلــفــاف غــيـر ا
ــراقــبــ الـــذين يــرون ان (أزمــة
ـيـاه التي يـعـيشـهـا العـراق لـها ا
أسـباب اسـتراتـيجـية وتـاريخـية
مـنـهــا عـدم بــنـاء الــسـدود وعـدم
االسـتفـادة من الفـيـضانـات التي
ـــواسم الـــســـابـــقــة حـــدثت في ا
وكـذلك عــدم وجـود اتـفـاقـيـات مع
دول اجلـــوار) ,مـــشــــيــــراً إلى أن
(هــــذه األســـــبــــاب ال تـــــمـــــنع من
باحلوار مع دول اجلوار بـتطبيق
ــيــاه اتـــفــاقــيـــات تــنــظم تـــدفق ا
لنهري دجلـة والفرات خاصة قبل
هـطــول االمــطــار شــهــدت  بـعض
احملـافـظـات شـحـاً حـتى في مـيـاه
الشرب وليس الزراعة فقط وهذا
يــحـــتــاج إلى جـــهــود وإجــراءات

دى). سريعة وبعيدة ا
ـــــمـــــكن أن  مـــــؤكـــــديـن ان (من ا
تـســتـخــدم احلـكــومــة كل وسـائل
ـقـايـضة مع احلـوار والـضـغط وا

صحوا و درجات احلرارة مقاربة
لـلــيـوم الــسـابق وفـي اجلـنــوبـيـة
غـائمـا جزئـيـا مع فرصـة لتـساقط
امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية
احـيـانـا والـريـاح شمـالـيـة غـربـية

خفيفة الى معتدلة السرعة ).
 واضــــاف ان ( طــــقس يــــوم غــــد
الـثـالثـاء ســيــكــون في الــوسـطى
غـائمـا جزئـيـا مع فرصـة لتـساقط
امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية
احيانا و درجـات احلرارة مقاربة
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دول اجلــوار في سـبــيل أن نـؤمِّن

 .( اء للعراقي ا
وأعلـنت السـلطات احملـليـة شمال
مـقـاطـعـة كـوينـزالنـد األسـتـرالـية
حـالــة الــطـوار إثــر فــيـضــانـات
وإعـــاصــــيــــر اجــــتــــاحت الــــبالد
اضـيـة أدت إلى إغراق اجلـمعـة ا
ــــنــــاطق وإجالء الــــعــــديــــد مـن ا

قاطني أكثر من 200 منزل.
‚dÞ lD

وقال بـيـان امس ان (الفـيضـانات
واألعـاصـيـر ادت إلى قـطع مـعظم
دارس الطرق الرئيسية وإغالق ا
في مـدن إنـغام وإنـيـسفـيل شـمال
مـقـاطعـة كـويـنز النـد فـيمـا تـلقت
الــســلــطــات أكــثــر من 100 نـداء
اسـتغـاثة بـينـما سـاهمت الـقوات
ــــســــلـــــحــــة في إنـــــزال بــــعض ا
ـسـاعــدات الـغـذائــيـة والـطــبـيـة ا
ـنـكـوبة) ,واضاف ان لـلـمـنـاطق ا
ـقــاطـعــة تـتــعـرض إلى أمــطـار (ا
غــــزيــــرة طـــوال األيــــام األربــــعـــة
ـاضـيـة وهـطـلت األمـطـار ألكـثر ا
من 600 ملمـتر  وهو ما أدى إلى
فـــيــضـــان نــهـــر هـــربــرت وإجالء
ســكـــان عـــدة مـــنــاطـق ســكـــنـــيــة
ــاديـة وبــالـنــســبـة لــلـخــســائـر ا
تـتــوقع الـســلـطــات احملـلــيـة عـدم
إحــصــائــهـــا بــالــكــامل قــبل عــدة
أسابـيع لكنـها بالـتأكيد سـتشمل
ـوز والسـكر والـعديد محـاصيل ا
واشار من الـصـنـاعـات األخـرى) ,
الـــبــيـــان ان ( األرصـــاد اجلـــويــة
حــذرت من مــزيــد من الــعــواصف
الـتي قـد جتـتـاح اسـتـرالـيـا خالل

قبل ). األسبوع ا ÊUCO∫ سيارات تغرق في مياه الفيضانات التي ضربت استراليا

ـفـروض عـلى مـطارات رفع احلـظر ا
كــردسـتــان وتــوزيع رواتب مــوظـفي
وزارتـــ في اإلقـــلــيم) ,وأضـــاف أن
(احملـــــادثــــات جـــــرت بـــــضـــــغط من
واشــنـطـن ودول أوربـيــة في أعــقـاب
قــرار احلــكــومــة االحتـاديــة الــشــهـر
ـاضي تمـديـد حظـر الطـيـران ثالثة ا
أشهر اخـرى والذي قوبل بـامتعاض

.( كردي ودولي واسع
ــصــدر إلى أن (احملــادثـات وأشــار ا
شـمـلت تـوحيـد سـمـات الـدخـول ب
ــطـارات مــطــارات اإلقــلــيم وبــاقـي ا
العـراقـية وإلـغاء الـصيـغة الـسابـقة
فـي صالحــيــة حــكــومــة أربــيل مــنح
سمـات دخول إلى أراضـيها من دون
الــــعــــودة إلى بــــغـــداد) ,واوضح ان
ثل عن (بغداد تسعى إلى وجود 
أجـهـزة االسـتـخـبـارات وضـبـاط امن
ــــنــــافـــذ في مــــطــــارات اإلقــــلــــيم وا

احلدودية).
Vð«Ë— ·d

 واضاف  أن (بغداد تـعهدت بصرف
رواتـب مـــوظـــفي وزراتي الـــصـــحـــة
والتـربيـة في اإلقـليم خالل األسـبوع
قـبل على أن تـواصل جلان فـرعية ا
مــشــكــلــة لــتــدقــيق قــاعــدة بــيــانـات
مـوظــفي بـاقي الـوزارات والــهـيـئـات

الرسمية في كردستان).
ورأى الـــتــحـــالف الــكـــردســتــاني ان
اعتـمـاد الدسـتـور اساسـا في جتاوز
شكالت الـعالـقة ب بـغداد واربيل ا
يــحـقق االسـتــقـرار ويـضــمن حـقـوق
كونات في البالد  ,داعيا القيادات ا
الـــكــرديــة الى اتـــخــاذ مــوقف حــازم
وايــجـاد مــعـاجلــات جـديــدة اليـقـاف
العقـوبات التي فـرضتهـا بغداد على

واطن في اقليم كردستان.   ا
وقالـت النـائبـة عن الـتحـالف جنيـبة
جنـيـب لـ (الـزمـان) امـس ان (صـنـاع
الـــقـــرار في احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة
خــرقــوا بـنــود الــدسـتــور وال تــوجـد
انظمة مـؤسساتية بل حـتى قضائية
كـونات الن اي قرار تضـمن حقـوق ا
يـصــدر هـو سـيــاسي اضـافـة الى ان
الــسـلـطـة الـقــضـائـيـة لـم تـتـمـكن من
الــقــيـــام بــواجــبــهــا فـي مــحــاســبــة
ـذنب بجـرائم كثيرة), الفاسدين وا
واضافت ان (الدولـة تعيش في فراغ
دسـتـوري وال تــريـد نـظـامـا احتـاديـا
بـسبب عـدم تـشـكيل مـجـلس االحتاد
الذي يحمي حقوق احملافظات فضال
همة في عن تعطيل اغلب الـقوان ا
ـان) ,مــشــيــرة الى ان (الــكــتل الــبــر
ـان لم تتـمكن الكـردستـانـية في الـبر
ـاضـية من ضـمان طوال الـسـنوات ا
حـــقــــوق االكـــراد بـــســـبـب تـــمـــريـــر
القوانـ باالغـلبيـة التي افضت الى

والدة ازمات متراكمة).

ومحـاكمـة دوليـة للـفصل في نـتيـجة
اسـتـفـتـاء اسـتـقالل كـردسـتـان الذي
ـئـة من حـصل عـلى أكـثـر من 90 بـا
ـقـتـرعـ لـدعم قـيـام دولة أصـوات ا

كردية مستقلة. 
لـكن الـنـائبـة في الـلـجـنة الـقـانـونـية
الــنـيـابـيــة عـالـيـة نــاصـيف نـفت أي
إمـكانـيـة لـلجـوء األكـراد إلى مـحاكم
دولـيــة لــتــثـبــيت شــرعــيــة نـتــيــجـة

االستفتاء مستقبال.
 وقــــالت إن (الــــقــــانـــون الــــعــــراقي
والدستور ال يسـمحان بهذا اإلجراء
ؤسسات الدولية لن تتبنى كما أن ا
اوتــتـعـاطى مع نــتـيـجـة االســتـفـتـاء
لـتـعارضه مـع القـانـون والـدسـتور).
الـى ذلـك نـــــــــــفـت ادارة مــــــــــطــــــــــار
الـسـلـيـمـانـيـة الـدولي اخـطـارهـا من
ـدني لــبـدء قــبل ســلـطــة الـطــيــران ا
ــطــار قــبل الـــرحالت اجلــويــة مـن ا

اعياد نوروز. 
طـار طاهر عـبدالله في وقال مديـر ا
تصريح امس ان (سلطة الطيران لم
ـــطـــار بــأي شـــكل من تـــبـــلغ ادارة ا
االشـــكــــال لالســــتـــعــــداد وانـــطالق
الـرحالت اجلويـة الـدولـية) ,مـشـيرا
الى ان (تـــلك الـــشـــائـــعـــات ال تـــمت

للحقيقة بأي صلة). 
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