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{ رام الـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــه (االراضـــي
الـفــلـســطـيــنـيـة) ,(أ ف ب) - دانت
مـنـظـمـة الــتـحـريـر الـفـلــسـطـيـنـيـة
الـــســـبت قـــرار واشـــنـــطـن إلـــغــاء
مـسـاعـدات مـالـيـة تـقـدر بأكـثـر من
مـــــئـــــتـي مـــــلـــــيـــــون دوالر كـــــانت
مـخـصـصــة لـلـشـعب الـفـلـسـطـيـني
مـــعـــتـــبــــرة أنه "ابـــتـــزاز رخـــيص

لتحقيق مآرب سياسية".
وصــرح مـســؤول كــبــيـر في وزارة
اخلـارجيـة األمـريكـية لـلصـحافـي
اجلـمـعــة إنّه "بـطـلـب" من الـرئـيس
دونـــالــد تـــرامب ســـتــقــوم اإلدارة
األمريكية "بتغيير وجهة استخدام
أكـثر مـن مئـتي مـليـون دوالر كانت
مــخــصّــصــة أســاســاً لــبــرامج في

الضفة الغربية وقطاع غزة".
ــســـؤول األمـــريــكي أن وأضـــاف ا
"هـــذه األمـــوال ســـتـــذهب اآلن إلى
مـشـاريـع حتـتل أولـويــة كـبـرى في
أمـاكن أخـرى" مـشـيـرا إلى أن هذا
اإلجراء اتّخذ بعـد "مراجعة برامج
ــســاعـدة األمــريــكــيــة لـلــســلــطـة ا
الـفلـسـطيـنـية فـي الضـفـة الغـربـية
وقـطاع غـزة لكي يـخدم إنـفاق هذه
ــــصــــالـح الــــقــــومــــيــــة األمــــوال ا

." لألمريكي
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واعتبر أم سر اللـجنة التنفيذية
ـنـظــمـة الـتـحـريــر الـفـلـســطـيـنـيـة
ـفـاوض الـفـلـسطـيـنـي وكـبيـر ا
صـائب عـريـقـات في بـيـان الـسـبت
ـــثـــابـــة إعالن أن "هـــذا الـــقــــرار 
غزى احلقيقي فاضح واعتراف بـا
ـســاعـدات األمـريــكـيـة لــسـيـاســة ا
ــتــمــثل بــالـــتــدخل في الــشــؤون ا
الــداخـــلـــيـــة لــلـــشـــعـــوب االخــرى
والتأثير على خياراتها الوطنية".
ساعدات ليست منّة وأضاف أن "ا
ا واجب مستحق على شعبـنا وإ
على اجملتـمع الدولي الـذي يتحمل
مــســـؤولــيـــة اســتــمـــرار االحــتالل
ا يشكله من سد مانع االسرائيلي 
أمـام إمـكــانـيـة الـتـنـمـيـة والـتـطـور
لالقتصاد واجملتمع الفلسطيني".
واعـتـبــر أن واشـنـطن تــتـخـلى عن
هـذا االلــتـزام الـدولـي عـبـر وقــفـهـا

ساعدات. لهذه ا
ويــأتي الـقـرار بـعـد أيـام من زيـارة
قـــام بـــهـــا مـــســــتـــشـــار الـــرئـــيس
األمـــريـــكي لألمـن الـــقـــومي جـــون
بـولـتـون السـرائـيل اجـرى خاللـهـا
مــــحــــادثــــات مع رئــــيـس الـــوزراء

بنيام نتانياهو.
من جــهـتــهـا رأت عــضـو الــلـجــنـة
ــنــظــمــة الــتــحــريـر الــتــنـفــيــذيــة 
الـفـلـسـطـيـنـيـة حـنـان عـشراوي إن
"اإلدارة األمــريــكــيــة أثــبــتـت أنــهـا
تــــســـتــــخـــدم أســــلـــوب االبــــتـــزاز

الـــرخــيص أداة ضــغط لـــتــحــقــيق
مآرب سياسية".

واعــــتـــبــــرت أن "هــــذا الــــســــلـــوك
ــســتـــهــجن يــدل عـــلى إفالســهــا ا
السيـاسي واألخالقي" مشيرة إلى
أن واشـنــطن "من خالل تــواطـئــهـا
مع االحـــتـالل الـــذي ســـرق األرض
ــوارد وفـــرضــهــا لــلـــعــقــوبــات وا
االقـتــصــاديـة تــمــعن في مــعـاقــبـة

الضحية ومكافأة احملتل".
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ـــتــحــدث بــإسم مـن جــهــته قــال ا
حــركــة حــمــاس فــوزي بــرهــوم إن
ـــطـــلـــوب عـــلـى ســـيـــاســة "الـــرد ا
اإلبتزاز االمـريكيـة هو اإلسراع في
تـــــوحــــــيـــــد الـــــصـف الـــــداخــــــلي
الــفــلـســطــيــني وتــقـويــة اجلــبــهـة

الداخلية".
وكـان الــسـفــيـر الــفـلــسـطــيـني في
واشـنـطن حــسـام زمـلـط عـلق عـلى
الـــقــرار بــقــولـه إن إدارة الــرئــيس
تـرامب "تـقـوّض عـقـوداً من الـرؤية
." وااللتزام األمريكي في فلسط
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{ بـــوســـطن/دبـــلن (رويـــتـــرز) -
اتــــهم مــــســــؤول كـــبــــيــــر ســـابق
بـالفـاتيـكان الـبابـا فرنسـيس بأنه
ـزاعم انـتـهـاكـات كـان عـلى عـلم 
جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي
بارز قبل خـمس سنوات من قبول
ـاضي ودعـا اسـتــقـالـته الـشــهـر ا

البابا لالستقالة.
وفي رسالة مـؤلفة من  11صفحة
 تـسـلـيـمـها لـلـمـنـابـر اإلعالمـية
الكاثوليكية احملافظة خالل زيارة
البابا أليـرلندا قال كبـير األساقفة
كــارلـو مــاريــا فـيــجــانـو إنـه أبـلغ
الـــــــبـــــــابــــــــا في عـــــــام  2013أن
الكـاردينـال تيـودور مكاريك واجه
اتــهــامــات كــثــيــرة بــانــتــهــاكــات
جـنـسـيـة ارتـكـبهـا طـلـبـة ديـنـيون

وقساوسة.
ورفض مـــســؤولـــو الــفـــاتــيـــكــان
التعليق على الرسالة يوم األحد.
وأصــبـح مـكــاريـك أول كــارديــنـال
فـيـمـا تـعـيه الـذاكـرة يـستـقـيل من
نـاصب العليـا في الكنيـسة بعد ا
ـزاعم مـراجـعـة تـوصـلت إلى أن ا
بـأنه انتهك جـنسـيا فـتى يبلغ من

العمر  16عاما ذات مصداقية.
وهو يـعد من أرفع كبـار مسؤولي
الــكــنـيــســة الــذين وجــهت إلــيـهم
اتــهــامــات بــارتــكــاب انــتــهــاكـات
جـــنـــســـيــة فـي فــضـــيـــحـــة هــزت
الكـنيـسة الـكاثـوليـكيـة التي يـبلغ
عدد أتـباعـها  1.2ملـيار مـسيحي
مـنــذ تـقـاريــر نـشـرتــهـا صـحــيـفـة
بــوســـطن جــلــوب في عــام 2002
ألول مـرة عن انتـهـاكـات ارتـكـبـها
قسـاوسـة في حق أطـفـال وتـسـتر

أساقفة عليهم.
ومـنـذ ذلك الــوقت ظـهـرت تـقـاريـر
عن أطفال تعرضوا النتهاكات في
ــــتــــحــــدة وأوروبـــا الــــواليــــات ا

وتشيلي واستراليا.
وقال كـبيـر األسـاقفـة فـيجـانو في
ـا يتردد رسالـته إنه أبلغ الـبابا 
بـــحق مـــكـــاريك في  23يـــونـــيــو
حـــزيـــران عــام  2013بـــعـــد وقت
قــــصــــيــــر من انــــتــــخــــابه بــــابـــا

للفاتيكان.
وأضاف ”يـجب أن يـكــون الـبـابـا
فــرنـســيس أول من يــضــرب مـثال
جـيـدا للـكـرادلـة واألسـاقـفـة الذين
تـسـتروا عـلى انـتـهـاكـات مـكاريك

وأن يستقيل معهم كلهم.“
وكـانـا الـبـابـا تـعـهـد يـوم الـسـبت

بـــإنــهـــاء االســـتـــغالل اجلـــنـــسي
لألطـــفـــال عــلى يـــد رجـــال الــدين
خالل زيــارة مـــشــحــونــة بــدرجــة
ذهب كبـيـرة إليـرلنـدا الـتي كـان ا
الــكـاثـولـيـكي مـتـرسـخـا فـيـهـا في

فترة من الفترات.
ـثـلــون عن الـضــحـايـا إن وقــال 
الــبـابـا نــدد بـالــفـســاد والـتــسـتـر
داخـل الـــكــــنــــيـــســــة ووصف ذلك

بفضالت اإلنسان.
فــــيــــمــــا طــــالب رئــــيـس الـــوزراء
االيـرلـنـدي لـيـو فـارادكـار الـسـبت
البابا فرنسيس بالتحرك من أجل
إحــــقـــاق الـــعــــدالـــة لـــضــــحـــايـــا
االنتـهاكات اجلـنسيـة في مختلف
أنـــحـــاء الـــعـــالم في وقـت أعــرب
احلبـر األعظم الذي يـجري زيارة
ه" تــاريـخـيــة إلى إيـرلــنـدا عن "أ

و"خجله" إزاء تلك التجاوزات.
وفـارادكــار مـثـلـيٌّ حتـول إلى رمـز
لــثـقــافــة الــتــحـرر فـي بالده وقـد
طالب البـابا فرنـسيس في خطاب
شــديـد الــلـهــجـة بـ"إقــران االقـوال
بــــاألفــــعـــال" مـن أجل ضــــحــــايـــا

االنتهاكات اجلنسية.
وأمـام حـشـود جتـمّـعت في قـصـر
دبـــلن قــال فـــارادكــار وبــجـــانــبه
الـبــابــا فـرنــسـيـس إن الـفــضـائح

ــتــعـــددة في إيــرلــنــدا "لــطّــخت ا
دولــتــنــا ومـــجــتــمــعــنــا وأيــضــا

الكنيسة".
وتـابع رئـيس الـوزراء االيـرلـنـدي
"شــهـدنــا في كــثــيــر من األحــيـان
أحكاما وقـسوة ووحشية... أبقي
اشخاص في زوايا مـظلمة خلف
ابــــواب مـــــغــــلــــقــــة لـم تــــســــمع

استغاثاتهم".
وقـال فـارادكار ايـضـا "هنـاك عمل
كــثـيــر يــجب الــقــيــام به من أجل
إحـقـاق العـدالة وإظـهار احلـقيـقة
وشـفـاء الضـحايـا. قداسـة البـابا
أســـألك ان تـــســـتـــخــدم مـــوقـــعك
وســلـطـتك لــضـمــان حـصـول ذلك

هنا في إيرلندا وفي العالم".
ـقابـل قال الـبـابـا فـرنـسيس في ا
إن فـشل الـسلـطـات الـكـنـسـية في
التـصـدي لـهـذه اجلرائم الـبـشـعة
"أثــار عن حق الــغــضب ومـا زال
يـــســــبب األلم واخلــــجل ألتـــبـــاع

الكاثوليكية".
وحتت ســـمـــاء صـــافـــيــة حـــطت
طائرة الـبابا عنـد الساعة 09,26
بـتوقـيت غريـنتش في دبـلن حيث
ن استـقبـله وزير اخلارجـية سا
كـــوفـــيــنـي بــرفـــقـــة أوالده الــذين
قـــــدمـــــوا لـه بــــاقـــــة مـن الــــورود

الـبـيضـاء والـصـفـراء بـألـوان علم
الفاتيكان.

- أول زيـارة لـلـحــبـر األعـظم مـنـذ
1979 -

زيـــارة الـــبـــابـــا فــــرنـــســـيس إلى
إيــرلـنــدا هي األولى حلــبــر أعـظم
مــنــذ  1979حــ خـاطب الــبــابـا
يوحـنا بـولس الثاني  1,5ملـيون

شخص جتمعوا للتبرك.
ئات ويتوقع أن تـتشكل حـشود 
اآلالف خالل جــــــولـــــة الــــــبـــــابـــــا
فرنسيس في دبلن ومقاطعة مايو
في أقـصى غـرب الـبالد فـي الـيوم

الثاني من زيارته اليرلندا.
واحــتــشـــد مــؤمــنــون عــلى طــول
الطريق التي سلكها موكب احلبر
األعظم حامل الفتات كتب عليها
"نــحن نـــحب الـــبــابـــا" و"الــبـــابــا

فرنسيس نحبك معا إلى األبد".
وقــالت آن مــاري دين ( 47عــامــا)
قيمة في دبلـن "شهدت الكنيسة ا
تــغــيــرات كــثــيــرة في الــســنــوات
األخـــيـــرة مـن عـــدة نـــواح إنـــهــا

طريقة قداسة البابا لدعمنا".
وشهـدت إيرلـنـدا تغـيـرات كثـيرة
وقـــــد أطــــــاح اجلـــــيـل اجلـــــديـــــد
بـالـتـقـالـيـد بـانـتخـابه أول رئـيس
وزراء مـــثــــليٍّ فـي تـــاريـخ الـــبالد

ومـــوافـــقــتـه عــلـى تــشـــريع زواج
ثـلي واإلجهـاض في تطوّر لم ا

كنا تخيّله. يكن 
وفي خــطــابه تــطــرق الــبـابــا إلى
تـشـريع اإلجـهـاض مـتـسـائال "هل
ان تنامي ثقافة الهدر زاد من عدم
مــبـاالتـنــا جتـاه الـفــقـراء واألكـثـر
ن ضعفا في عائلتنا االنسانية 

فيهم األجنّة?".
وتأتي الرحلة الـرابعة والعشرون
للـبابا فـرنسيس إلى اخلـارج بعد
أسـبـوع من كــشف مـعـلـومـات عن
ة ارتـكبها جتاوزات جـنسيـة قد
أكـــثـــر من  300كـــاهن في واليـــة
بنسلـفانيا األميـركية طاولت أكثر
مـن ألف طـفل مــنـذ خــمـسـيــنـيـات

اضي. القرن ا
ووجه البـابا رسالـة غير مـسبوقة
إلى الكاثولـيك البالغ عددهم نحو
 1,3ملـيار في الـعـالم تعـهـد فيـها
مـنع تـكرار "الـفـظـاعـات" لـكـنه أقر
بأن كل اجلهود "لن تكفي إلصالح

الضرر الذي وقع".
وشــهــدت إيـــرلــنــدا الــكـــثــيــر من
االنـتـهاكـات. وأظـهـرت حتـقـيـقات
تــســتــر أســاقــفـة عــلـى جتـاوزات

مئات الكهنة على مدى عقود.
وكــشــفت الــرئــيــســة االيــرلــنــديـة

الــســابــقــة مــاري مـكــالــيــسي في
آب/أغسـطس اجلاري أنـها قدمت
طـعـنـا ضـد حـجب الـفـاتـيـكـان في
 2003وثـــــائق كـــــنــــــســـــيـــــة عن

التحقيقات الرسمية.
ويـزور الـبـابـا فـرنـسـيس إيـرلـندا
ي للعائالت" الختتـام "اللقاء الـعا

الذي ينظم كل ثالث سنوات.
ـتـحدث بـاسم الـفاتـيـكان وأعلن ا
غــريغ بــورك في بـيــان أن "الـبــابـا
فرنسيس الـتقى في أولى ساعات
ـسـاء عـلى مـدى سـاعـة ونـصف ا
سـاعـة ثــمـانــيـة أشـخــاص كـانـوا
ضحية انتهـاكات جنسية من قبل

كهنة ورجال دين ومؤسسات".
ومن ب هؤالء ضحـية النتهاكات
الكـاهن الكاثولـيكي طوني وولش
الــذي مــارس عــلـى مــدى عــقــدين
انـتهـاكـات طـاولت مـئـات األطـفال
قــــبل اقــــصـــائه مـن الـــكــــهـــنـــوت
وسجنه. ويحيي الـبابا فرنسيس
األحــد قـــداس اخــتـــتــام "الـــلــقــاء
ي لــلــعــائالت" فـي حــديــقـة الــعــا
فــيــنـــيــكس بـــدبــلن. ويـــتــوقع أن
يـــحـــضــر هـــذا الـــقـــداس حــوالى

نصف مليون مؤمن.
وسـيـتـزامن الـقـداس مع تـظـاهـرة
لـضـحـايــا جتـاوزات رجـال الـدين
ومناصرين لـهم بعنوان "وقفة من

أجل احلقيقة".
وأبـدى ريتـشارد دافي ( 31عـاما)
ــقــيم في دبــلن لــوكــالــة فـرانس ا
بـرس مــعــارضـتـه لـلــزيــارة قـائال
ـجيـئه إلى "يـحيـرني االحـتـفـال 
هـنـا" مضـيفـا "ال يزالـون ينـكرون

ويرفضون االعتراف بأي ذنب".
وفي بــلــدة ثــوام في غــرب الــبالد
سـتقـام أمـسيـة إضاءة شـموع في
ذكـرى ضـحــايـا مـؤسـسـات "مـاذر
ـتـهـمة بـإنـزال عـقاب أنـد بيـبي" ا
بحق نساء حملن من دون زواج.
ــــؤســــســــات ويــــعــــود اتــــهــــام ا
ـمارسة الـكاثولـيكـية اإليرلـندية 
انــتـهــاكـات واســعـة الـنــطـاق إلى

عقود خلت.
وفـي مـــؤشــــر إلى مـــدى فــــداحـــة
االنتهاكـات تقدم أكثر من  14ألفا
و 500شـــخـص بـــطـــلـــبـــات لــدى
بـــــرنــــامـج تــــديــــره احلـــــكــــومــــة
االيرلندية من أجل احلصول على
تـــعــويــضـــات النــتـــهــاكــات داخل
مـراكز لألحداث تـديرهـا جمـعيات

دينية.

وأضـاف "بــعــد الـقــدس واألونـروا
ـــتــــحـــدة لـــغـــوث (وكــــالـــة األ ا
( وتشغيل الالجـئ الفلسـطيني
تــأتي هــذه اخلـطــوة لـتــؤكــد عـلى
تخلّـيها عن حلّ الـدولت وتبـنّيها
عـادية الـكامل ألجـندة نـتانـياهـو ا
لـــلـــسالم". والـــعالقـــات بــ إدارة
تــرامب والـسـلـطــة الـفـلـســطـيـنـيـة
مـــجـــمّــــدة مـــنـــذ أعـــلـن الـــرئـــيس
األمـريـكي في الـسـادس من كـانون
األول/ديــســمــبــر  2017اعــتــراف
ـتّحـدة رسمـياً بـالقدس الـواليات ا
عـــاصــمــة إلســرائـــيل في خــطــوة
لــقـيت رفـضـاً من اجملـتـمع الـدولي

. وغضبا فلسطينياً عارماً
ويرفض الـفـلـسـطيـنـيـون مـنذ ذلك
احلـــــ إجـــــراء أي اتـــــصـــــال مع
اإلدارة األمــــريــــكـــيــــة ويــــؤكـــدون
رفضهم لدورها كوسيط في عملية

السالم مع اسرائيل.
وقف أعلن ترامب وردا على هذا ا
في نهايـة كانون الثـاني/يناير أنه
سيشتـرط عودة الفلسـطيني إلى

ــفــاوضـات لــتــسـلــيــمـهم طـاولــة ا
ــسـاعــدات. وقـام بـتــجـمــيـد هـذه ا
قدرة بـ 215ملـيون دوالر بـالغ ا ا
وكـان يـفـتـرض أن تـوظـفـها اإلدارة
األمريكية في غزة والضفة الغربية

للمساعدة اإلنسانية والتنمية.
ــتـحّـدة قـلّـصت وكـانت الـواليـات ا
في كـانـون الـثـاني/يـنـايـر بـنـسـبـة
ــالــيـة في كــبــيـرة مــســاهــمـتــهــا ا
مــيــزانــيـة أونــروا الــتي اضــطـرت
لتسريح أكثر من  250موظفا منذ
. وقــــــــــــــالـت وزارة ذلــك احلـــــــــــــ
اخلارجية األمريـكية إن هذا القرار
"أخذ في احلسبان التحدّيات التي
يــواجــهـــهــا اجملــتــمـع الــدولي في
ــسـاعـدات فـي قـطـاع غـزة تـقـد ا
الذي تُعـرّض سيطرة حـماس عليه
أرواح مـواطـنـيه لـلـخـطـر وتـزعـزع
الـوضعـ اإلنـسانـي واالقتـصادي

الكارثي أصالً فيه".
ويـعــمل الـبــيت األبـيـض بـإشـراف
فـــريق صـــغــــيـــر يـــقـــوده جـــاريـــد
ـبعوث كـوشنـير صـهر الـرئيس وا

سـيـحـصلـون عـليـه مقـابل اعـتراف
بـالده بـالـقـدس عاصـمـة إلسـرائـيل

سيكون "جيدا جدا".
وفي مــقــابـلــة أجــرتــهـا صــحــيــفـة
"القـدس" الفلسـطينـية في حزيران
أكد جاريد كوشنير من جديد رغبة
ـتحدة في إحيـاء عملية الواليات ا
الـــسالم لـــكـــنه تـــســـاءل عـن قــدرة
الــرئـيـس الـفــلــســطـيــني مــحــمـود
عـبــاس عــلى الـتــوصل إلى اتــفـاق
وحــــــتـى رغــــــبــــــته فـي ذلك. ورأى
ـوقـراطي بـاتـريك الـسـنـاتـور الــد
لــيــهـي أنه "مــا زال عــلى الــرئــيس
تــرامب أن يـعــلن شـيــئـا مـا يــشـبه
سيـاسة متـجانسـة لتسـوية النزاع

االسرائيلي الفلسطيني".
وأضـــاف فـي بـــيـــان "بـــدال من ذلك
اتـخـذ الـبـيت األبـيض سـلـسـلة من
ـضـرة اإلجـراءات االسـتـفـزازيـة وا
الـتي أجــجت الـتـوتــر" مـعـربـا عن
األسـف جلــعل الـــفــلـــســطـــيــنـــيــ
يـــدفــعــون "بـــشــكـل مــبــاشـــر ثــمن

الية. عواقب" قراراته ا

ال زالت الـكـتل واألحـزاب في سـبـاقـهـا بل تـنـافـسـهـا  احملـمـوم لـتـشـكـيل
الـكـتلـة األكـبـر الـتي سـيـكـون من نـصـيـبـهـا مـنـصب رئـيس الـوزراء الذي
سيـشكل الـوزارة اجلديـدة التي تـقـود العـراق ألربع سنـوات قادمـة فبـعد
ان أعــلن عن تــشــكــيل حتــالف يــضم  ســائــرون مع احلــكــمــة والــنــصـر
والوطـنـية في اجـتـماع فـندق بـابل هـذا التـحـالف الذي الزال بـحـاجة الى
كتل أخـرى ليـتـمكن من تـشـكيل الـكتـلـة األكبـر وهو يـسـعى لذلك بـعد ان
شـكل وفــدا لـلــتـفــاوض مع األطـراف الــكـرديـة والــكـتل الــصـغــيـرة بــغـيـة
شاركون فيه انه عـابر للطائفية انضمامها الى هذا التـحالف الذي قال ا
قابل فان دولة القانون والفتح وبعض الكتل الصغيرة حتاول  ,وفي ا
هي األخرى اسـتـمالـة األحـزاب الكـرديـة خصـوصـاً احلزبـ الـرئيـسـي
ـقـراطي الـكـردســتـاني واالحتـاد والـوطـني لـتـشــكـيل الـكـتـلـة األكـبـر الـد
واألكراد هـنا يـلعـبون لـعبـتهم مـثل كل مرة بـعد ان أيـقنـوا ان أي حتالف
جـديـد ال يسـتـطـيع تـشـكـيل الـكـتـلـة األكـبـر إال من خالل الـتـحالـف معـهم
فبدأوا يساومـون التحالف الـكبيرين سائـرون ومن معه والفتح ومن معه
ان من يــدفع أكـثــر ومن يــتـنــازل لــهم أكـثــر ويــحـقـق أهـدافــهم الــقـومــيـة
والسياسية الـضيقة على حسـاب مصالح الوطن الواحد الـعليا ومصالح
الشعب الـعراقي سـيكـونون معه وأهم مـا يسـاوم عليه احلـزب الـكردي

نـتـهيـة دسـتـورياً مـنـذ عام 2007 ادة  140ا الرئـيسـيـ همـا تـطبـيق ا
ويحتاج تـطبيـقها الى تـعديل دستـوري لكنهم يـريدون تطـبيقـها بدون هذا
التـعـديل الـذي يـعرفـون انه لن يـتـحـقق لـذا فهم يـسـتـغـلون هـذه الـفـرصة
لتحـقيق أهـدافهم الـتوسـعية االنـفصـاليـة و يريدون ضـمانـات مكـتوبة من
ادة  140وهذا يـعـني الـتـحـالف الـذي سـيـنضـمـون لـه يضـمـن تـطبـيـق ا
ـتنازع عليـها بعد ان قـاموا طيلة ناطق ا ضمهم لكركـوك وما يسمـونه با
وغـرافـيـتـهـا بـالـقوة ـاضـيـة بتـغـيـيـر كـبـيـر في د اخلـمسـة عـشـر عـامـاً ا
والـتــرهـيب والــتـهــجـيــر وجتـريف الــقـرى واألراضي الــزراعـيــة الـعــربـيـة
والتركـمانـية وإسـكان مـئات اآلالف من الـعوائل الكـردية فـيهـا  وجعـلوها
ذات أغلبية كردية تضمن تصويت سـكانها لصالح االنضمام الى اإلقليم
ادة  140وألهداف وغايات في حالة تنـفيذ االستـفتاء الذي تـنص عليه ا
ـناطق تـضـيف الى اإلقـليم أكـثـر من ضعف انفـصـاليـة مـستـقـبالً فهـذه ا
تحدة عام  1991مع ان احملكمة مساحته احلالـية الني حددتهـا األ ا
االحتاديـة كـانت قـد أصدرت قـراراً يـحضـر عـلى األقـاليم االنـفـصال عن
ـاضي لـكن االنـفصـالـيون ـركـزية بـعـد أحـداث استـفـتـاء العـام ا الدولـة ا
نون أنفسهم بـاالنفصال وتشكـيل دولة كردية تنفـيذا ألجندات خارجية
, تهـدف الى تقـسيم الـعراق وألهـداف ومصـالح شخـصيـة وأسريـة أيضاً
ادة  140فاألكـراد يـريـدون كـذلك إقـرار قـانـون الـنفط وباإلضـافـة الى ا
والغاز الذي يسمح لهم بالتنقيب والتعاقد مع الشركات النفطية وتصدير
نفط اإلقليم دون الـرجوع للمـركز والنفط كـما ذكر في  الدسـتور هو ملك

الشعب العراقي كله ولن تكون عائداته حملافظة واحدة أو إقليم. 
إذن األكراد يساومون على مصالح الوطن العليا ليحصلوا على مكاسب
ـكــاسب الـكــرديـة قـومــيـة وحــزبـيــة وعــائـلــيـة ضــيـقــة ومن يـحــقق هــذه ا
سيتحالفـون معه لتشكيل الـكتلة األكبر ونقـول ان من يساوم على سيادة
الوطن ووحـدة أراضـية ومن يـسـاوم على حـقـوق الشـعب الـعراقـي بكـافة
قومـياته وأطـيافه ومن يـفـرط بسـيادة  الـعراق ومن يـفرط بـثروات الـعراق
ويجعلهـا ملكا ألحزاب وشـخصيات سياسـية  لكي يحصـل على السلطة
والنفوذ ألربع سنوات قادمة نقول له ان السلطة والنفوذ الى زوال والذي
يبـقى هو الـعمل الـوطني وخـدمة الـشعب والـوطن ومن يتـنازل عن حـقوق
العراق أرضـاً وشعـباً هو عـميل وخـائن للـشعب والـوطن ومن يبيع ارض
العراق ومن يبيع كركوك مدينة التآخي على مر العصور واألزمنة ومعها
مناطق مسـيحية مـنذ آالف السن ولم يـكن لألكراد أي تواجـد فيها مثل
وصل _10 تلكيف وبرطلة وبعـشيقة واحلمدانيـة والتي تبعد عن مركز ا

 20كيلومتر فقط فهو خائن وعميل ومن يبيع سنحار والشيخان
وصل مـنذ آالف الـسـن فـهو نـاطق الـيزيـدية األخـرى الـتي ترتـبط بـا وا
خائن وعميل ,فعلى الـكتل الـتي تفـكر بـيع أجزاء من الـوطن وبيع ثروات
الوطن من أجل الـسلـطـة والنـفوذ ان هـذا لـيس من حقـها وال من حق أي
سيـاسي مهـما كـان موقـعه ونفـوذه  وان الـشعب الـعراقي لن يـسكت عن
هذه اجلرائم وهو منتفض اآلن وستـزيد التنازالت وبيع أجزاء من الوطن
والتنـازل عن ثروات الوطن وثـروات الشعب وخـيانة الـشعب والوطن  من
رخم الـتظـاهـرات واالعـتـصـامات وسـتـهـز عـروش من يـسـاوم على ارض
العراق وحقوق شعبه  وسيلـقي به الشعب في مزابل التاريخ والى جهنم
صير وستالحقه اللعنة واخلزي والعار هو وحزبه وأبنائه وحتى وبئس ا

أحفاده الى يوم يبعثون .

d¼UEð…∫ فلسطينيات خالل تظاهرة منددة باالجراء االمريكي
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اخلـاص جـيـسون غـريـنـبالت مـنذ
أشـهر عـلى خـطة سالم في الـشرق
األوسط ما زالت مالمحـها غامضة

ويجري احلديث عنها باستمرار.
وأشاد تـرامب الذي أكـد قبل قراره
ثير للجدل حول القدس أنه يريد ا
التوصل إلى "اتفاق أخير" لتسوية
الـنزاع االسـرائـيـلي الـفـلـسـطـيني
ـيـزات االقـتـراح األمـريـكي مـرارا 

قبل. ا
WO U   «—«d

ويـرى مـراقـبـون في هـذه الـقرارات
ـاليـة وسـيـلـة لـلي ذراع الـسـلـطة ا
الـفلـسـطيـنـية لـدفـعـها إلى الـقـبول
بخـطة السالم األمـريكيـة في نهاية

طاف. ا
لــكـن ســـفــيـــر فـــلـــســـطـــ أكّــد أن
ـسـاعـدات اإلنـسـانـية "استـخـدام ا
والـــتـــنـــمـــويـــة سالحـــاً لـالبـــتــزاز

." السياسي لن يجدي نفعاً
وكان القادة الفلـسطينيون رفضوا
خـالل األسـبــوع اجلــاري وعـدا من
الـــــرئـــــيس األمـــــريـــــكي بـــــأن مــــا
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ـانــيـة اليـوجــد عــاقل يـفــهم حلــد اآلن مـاذا جــرى في االنــتـخــابـات الــبــر
زاج عـالي لـتاخـير ـتـاز  التـشـريعـية بـنـسخـتـها االخـيرة ويـبـدو نحن 
اعالن نتائج االنتخابات عن بقية اال والدول كـما اننا مهوسون بثقافة
التـزوير والـطـعن وعدم االعـتـراف بفـوز االخـر ال اريد ان احتـدث واقول
ان االنـتـخابـات الـعـراقـيـة  كـانت سـلـيـمـة ومثـالـيـة من جـوانـبـهـا جـمـيـعا
ـارسـون جتارب ن  فبـالـتـاكـيد هـنـاك سـلـبيـات حـالـنـا حال خـلق الـله 
ثـير في الـعـراق ماصـدر بعـد االنـتخـابات من انتـخابـيـة. لكن الـغريـب وا
عـلـنـة من شـخـصـيات رفـيـعـة وكـبـيرة في الـبالد بل اتـهامـات لـلـنـتـائج ا
تـعـقـدت االمـور اكـثـر بـاالعالن عن جـود ادلـة دامـغـة بـحـصـول خـروقـات
انتـخـابـية واكـثـر من جـهة امـنـيـة و منـظـمات رقـابـيـة سلـمت تـقـارير الى
رئـيس الـوزراء واجلـهـات ذات الــعالقـة تـثـبت حــصـول الـتـزويـر كـمـا ان
اغلب الكتل الـسياسيـة واالحزاب ونواب خـاسرين تسابـقوا على اصدار
البيـانات فهل هـوالء لم يسـتندوا في اقـوالهم عـلى اسس وادلة ملـموسة?
اما ماذا?  وعبر ضخ اعالمي للشعب العراقي ولعدة ايام اقتنع الشعب
ان االنتـخـابـات بالـفـعل مـزورة وهذه قـضـيـة واقع التقـبل الـنـقاش. وزاد
االمر عندما شـكلت اجلهات الـعليا التـنفيذيـة والتشريعـية على حد سواء
جلـان لـلتـدقـيق واعـادة الـعـد والـفـرز الـيـدوي وكـان اغـلب ابـنـاء الشـعب
متهيئ ومـتحضرين الستقـبال نتائج مغايـرة للمعلنـة وان هناك عمليات
تزوير كبرى ستفـضح للمأل تطيح بفـائزين كبار و ترفع خاسرين بل ان
الـبـعض ذهـب الى ابـعـد من ذلك عــنـدمـا دعــا وتـوقع اعـادة االنــتـخـابـات
جـلس مفـوضية جـملهـا لوجـود تزويـر ثابت. وتـدخل القـضاء واطـيح 
مربك ومرتبك عـلى امل ان يتم تصـحيح النتـائج كما فـهمنا او افـهمونا
لكن مـا رسم في أذهـاننـا كعـراقيـ لم يـحصل وظـهرت الـنـتائج مـطابـقة
بـاسـتـثــنـاء كم نـائـبـا اليــتـعـدون اخلـمـســة. هـذه الـنـتـيــجـة كـانت صـادمـة
واطن بل للعـراقيـ ونقيض لـلتصـورات التي كـانت موجودة فـي عقلـية ا
ان االمر اصـبح غريـبا عـندما صـمت كل من كـان يتـحدث عن الـتزوير ..
ولم تنطق اجلهات الرسمية والشخصيات الكبيرة بشيء والتي اكدت ان
الـنـتـائج مـزورة ولم تـقل كـلـمـة بـشأن الـتـبـاين الـواضح ولـم يـصدر اي
واطن بالنتـائج..حتى الشخصيـات الكبرى لم تعلق بشيء شيء القناع ا
يــفك هـــذا الــتـــضــارب ومـــاجــرى بــ الـــســبت اخلـــمــيس اصـــبح ســرا
وطـرطـمـيس فـهل فـعال ان االنـتـخـابـات لم تـزور? وهل فـعال االنـتـخـابات
ـوضـوع? هل دخـلت اطـراف دولـيـة ومـجـاورة وقـررت ـلـمت ا زورت و 
اذا صـمت الفائزون صاحلـها?  تمشيـة واقع االنتخـابات فهـو االفضل 
واخلاسـرون? اين تاثـير عـملـيات الـتزوير الـكبـرى واحملطـات التي الـغيت
وظف الـذي توفـى اثنـاء عمـلـيات الـعد على الـنـتائج? مـاذا نقـول لـعائـلـة ا
والفـرز اليـدوي بعـد ان سقطـتت عـليه الـرفوف وتـرك عائلـة خلـفه!! هذا
اذا العراقـيون مبتلـون دائما بظاهرة وظف ضحية اي قـرار خاطيء??  ا
صحـة الـصدور.. فـي االنتـخـابات نـعـيـد عد الـنـتائج
لنثـبت صحـتهـا. واخيـرا من يقنـعنـا ان االنتـخابات
زورت?. ومن يـــقــنـــعــنـــا ان االنــتـــخــابـــات لم تــزور

اذا سكت اجلميع?. ايضا?.. ومن يقنعنا 

بغداد
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