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{ الــقـدس (أ ف ب) - أعــلن رئـيس
احلــكـومــة االسـرائـيــلـيــة بـنــيـامـ
نـتـانيـاهـو امس أن اسـرائـيل أنهت
راقبـ الدولـية التي مهـمة بـعثـة ا
تتـخذ من مديـنة اخلليـل في الضفة

الغربية مقرا.
وقال نـتانـياهـو في بيـان صادر عن
واصـلة وجود مكـتبه "لـن نسمـح 

قوة دولية تعمل ضدنا".
ومسـاء قـال النـاطق الرسـمي باسم
الـرئـاسـة الـفــلـسـطـيـنـيـة نـبـيل أبـو
رديــنـة إن "عــدم جتــديـد احلــكــومـة
اإلسرائيلية لقوات التواجد الدولي
فـي اخلــلــيل يــعــنـي تــخــلــيــهــا عن
تـطـبــيق اتـفـاقـيــات وقـعت بـرعـايـة
دولـــيـــة وتـــخـــلـــيـــهــا عـن الـــوفــاء
ــــوجـب هـــذه بــــالــــتـــزامــــاتــــهــــا 
االتفاقيـات وهو أمر مرفوض ولن

نقبل به إطالقا".
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وتــابع أبـــورديــنــة "نــطــالب الــدول
الــراعـيــة لـتـوقــيع هــذه االتـفــاقـيـة
ــوقف ــوقف واضـح جتـاه هــذا ا
اإلســـرائــيـــلي اخلــطـــيــر والـــعــمل
الــفـوري لــلــضـغـط عـلى احلــكــومـة
ـواصـلـة الـعمـل على اإلسـرائـيـلـيـة 
تـطبـيقهـا وفق مـا  االتفاق عـليه
وعدم التـصرف مع إسرائـيل كدولة

فوق القانون".
ـراقـبـ هذه وكـان  نـشـر بـعثـة ا
ــوجـب اتــفـــاق بــ في اخلـــلـــيل 
االسـرائـيـلـيـ والـفـلـسـطـيـنـي 
الــــتــــوصـل الــــيه بـــــعــــد مــــجــــزرة
شــبــاط/فـبــرايـر  1994عــنـدمــا قـام
مـــســتــوطـن اســرائــيــلـي بــقــتل 29
فـلـسـطـيـنــيـا كـانـوا يـصـلـون داخل
احلـرم االبـراهـيمي. وتـضم الـبـعـثة
نـحـو سـتـ مـراقـبـا من جـنـسـيـات
نــروجــيـــة وســويــديــة وايـــطــالــيــة
وسـويـسريـة وتـركـية ويـتم جتـديد

انتدابها كل ستة اشهر.
واخلليل هي أكبر مدينة فلسطينية

في الضفة الغربية احملتلة ويعيش
فيهـا نحو  600مسـتوطن يـحمـيهم
االف اجلــنــود االسـرائــيــلــيــ بـ

نحو  200الف فلسطيني.
ويتـعارض االسـتيـطان االسـرائيلي
في الــضــفــة الــغــربــيــة مـع قـرارات

الشرعية الدولية.
ويـعـتـبـر احلـرم االبـراهـيـمي مـكـانا
مقدسا للمسـلم واليهود على حد

سواء.
ـــراقــبــ وكــانت مـــهــمــة بـــعــثــة ا
دني هذه رصد التجاوزات التي ا
ـــســــتـــوطـــنـــون او يـــرتـــكــــبـــهـــا ا
الفلسطينيون وال يحق لعناصرها
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{  لـــوزان (ســويــســرا) (أ ف ب) -
دعــا االحتــاد الــدولي لــكــرة الــقــدم
(فــيـفــا) امس الــثالثــاء الـســلــطـات
الــتــايالنـــديــة والــبــحـــريــنــيــة إلى
الـتـصـرف بـطريـقـة عـاجـلة من أجل
الـسـمـاح لالعب الـدولي الـبـحـريني
الـسـابق حـكـيم الـعـريـبي احملـتـجـز
في تـايالنـد لـتـنــفـيـذ حـكم قـضـائي
بالـسجن عشـر سنـوات على خلـفية
"قــضــيــة ارهــابــيــة" بــالـعــودة إلى
ــلك صـفـة الجئ أسـتـرالــيـا حـيث 
سياسي. وجاءت الـدعوة غداة لقاء
قر الفيفا في زيوريخ ب األمينة
الـعامـة لالحتاد الـدولي السـنغـالية
فـاطـمــة سـامـورا والـقــائـد الـسـابق
للمنتخب األسترالي كريغ فوستر.
وقـــام فــوســتــر بــتـــســلــيم االحتــاد
الـدولي لـلعـبـة عريـضة حتـمل أكـثر
من  50الف توقيع وتطالب بإطالق
سراح الالعـب احملتـجز في تـايالند
مـنـذ  27تــشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبـر
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وأعـلــنت سـامــورا في بـيــان "نـحثُّ
بــشـــدة الــســـلــطـــات الــتــايـالنــديــة
والـبـحـريـنيـة عـلى اتـخاذ الـتـدابـير
ــنــاسـبــة لــضـمــان عــودة الـســيـد ا
العريبي بأمـان إلى أستراليا وعلى

وجه السرعة".
وأضاف بيان الفيفا "لم يكن ينبغي
أن يحـدث هذا ألن السـيد الـعريبي
يـــــعــــيش اآلن ويـــــعــــمل ويـــــلــــعب

كــمـحـتـرف في أسـتـرالـيـا حـيث 
منحه وضع الجئ".

وغـــادر الــعــريــبي ( 25عــامــا) الى
أســتـرالــيـا في أيــار/مـايـو ?2015
ونــــــال وضـع الجئ فـي تــــــشـــــــرين
الثـاني/نـوفمـبر  2017ثم لعب مع
نــادي بـاســكــو فــالي في مــلــبـورن
وهو يواجه حـكما غـيابيـا بالسجن
لــعــشــرة أعـوام أصــدرته مــحــكــمـة

بـحريـنـية في كـانون الـثـاني/ينـاير
ــــشـــاركـــة في  ?2018إلدانــــته بـــا
اعـتـداء عـلى مـركـز لـلـشـرطـة. فـيـما
يـؤكـد العـريـبي أنه كـان يـشارك في
ــــفــــتــــرض مــــبـــــاراة في الــــوقـت ا
حلـصـول االعـتـداء. وكـانت الـلـجـنة
ـبـيـة الـدولــيـة أعـربت بـدورهـا األو

السبت عن دعمها للعريبي.
وعــبـــرت احلــكــومـــة االســتـــرالــيــة
والـفيـفا وعـدة منـظمـات للـدفاع عن
حقـوق اإلنسان عن قـلقهـا وطالبت
بـعـودة الالعب إلى اسـتـرالـيا والى

ناديه في ملبورن.
وبـحـسب مـركـز الـبحـرين لـلـحـقوق
ــوقــراطـيــة (مــركــزه لــنـدن) والــد
أوقف الـعــريـبي في الــبـحــرين عـام
 2012في خضم االحتجاجات ضد
الــســـلـــطــات وتـــعـــرض لــلـــضــرب
والــتـعـذيـب عـلى خــلـفــيـة انـتــمـائه
للطائفة الشيعية التي شارك اآلالف
من أبـنـائــهـا في احـتــجـاجـات ضـد

أسـرة آل خلـيفـة السـنيـة احلاكـمة
والـنـشـاط السـيـاسي لـشـقـيقه. الى
ذلـك أيّــدت مـــحـــكـــمـــة الــتـــمـــيـــيــز
الــبـحــريـنـيــة امس اإلثــنـ حــكـمـا
ــــؤبــــد بـــحـق زعـــيم بــــالـــســــجن ا
ـعـارضـة الـشـيــعـيـة الـشـيخ عـلي ا
ســـلــمــان واثـــنــ من مـــســاعــديه
بتهمـة "التخابر" لـصالح قطر على
مـا أفـاد مـصـدر قـضـائي بـحـريـني.
واحلـــكم الـــصــــادر عن مـــحـــكـــمـــة
كن الطعن به. التمييز نهائي وال 
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وصـدر في حـزيـران/يـونـيو 2018
حـــــكم أولـي بـــــبـــــراءة ســـــلـــــمــــان
ومـسـاعــديه لـكن الـنـيــابـة الـعـامـة
قـامـت بـاسـتـئنـاف احلـكـم لـتـصدر
مــحـكــمـة االســتـئــنـاف في تــشـرين
الـثـاني/نـوفـمــبـر حـكـمـا بـالـسـجن

ؤبد بحقهم. ا
ـصدر الـقضـائي إن محـكمة وقال ا
الــتــمــيــيــز قــامت "بــرفض الــطــعن

ـــقـــدّم" من ســـلــمـــان عــلـى احلــكم ا
الــصــادر بــحــقه مـن قـبـل مــحــكــمـة

االستئناف.
وبــحــسب بــيـان لــلــنـيــابــة الـعــامـة
الــبــحــريـنــيــة االثـنــ فــإن الــتـهم
ـــوجـــهـــة إلـى ســـلـــمـــان شـــمـــلت ا
"الــتــخــابــر مع دولــة أجــنــبـيــة" في
إشـارة إلى قــطـر "الرتــكـاب أعــمـال
ـــلــكــة الـــبــحــرين عــدائـــيــة ضــد 
ــــركــــزهــــا وبـــــقــــصــــد اإلضــــرار 
الــــــســــــيــــــاسـي واالقــــــتــــــصـــــادي
صـاحلها الـقوميـة بغيـة إسقاط و

نظام احلكم في البالد".
وحكم على مساعـدي سلمان وهما
عـــلي األســــود وحـــسن ســــلـــطـــان
غـيـابيـا. والرجـالن نائـبـان سابـقان
ــــان مـــوجــــودان خـــارج في الــــبـــر

البحرين.
ـعارضـة الشيـعية في أوقف زعيم ا
 ?2014وحــــــــــكـم عـــــــــــلــــــــــيـه فـي
تموز/يوليو  2015بالسجن أربعة

أعـوام إلدانـته بـتـهـمـة "الـتـحريض"
عـــلى "بــغض طـــائــفـــة من الــنــاس"
و"إهـــانــة" وزارة الـــداخــلـــيــة خالل

احداث العام .2011
وقـررت مـحـكـمـة االسـتـئـنـاف زيادة
مــدة الــعــقــوبــة الى تــســعــة أعـوام
بعدما دانته ايضـا بتهمة "الترويج
لـتــغـيـيـر الــنـظـام بــالـقـوة" قـبل ان
تـقرر مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز في خـطوة
نــادرة خــفض الـــعــقــوبــة إلى أربع
ســـنــوات. وأدّت عــمـــلــيـــة تــوقــيف
سلمان الى تظـاهرات واحتجاجات
ــمــلــكـــة الــصــغــيــرة والى عـــمت ا
إدانـات وانـتـقـادات لــلـسـلـطـات من
قـبل مــنـظـمــات حـقـوقــيـة ومن قـبل
تحدة حليفة البحرين. الواليات ا
مـــنـــذ  2011تالحق الــــســـلـــطـــات
معارضيها وخصوصا من الشيعة
ونـــفــذت أحــكــامـــا بــاالعــدام رمــيــا
بالـرصاص بحق ثـالثة من الشـيعة
دينـوا بقتل ثالثـة رجال أمن بـينهم
ضــــابط امـــــاراتي في اذار/مــــارس

.2014
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ـــــعــــارضــــ وأحـــــيل عـــــشــــرات ا
الـبــحـريــنـيــ عـلى الــقـضـاء ومن
بـيـنـهم النـاشط الـبـارز نـبيل رجب
وصــدرت عـــلــيــهم أحــكــام قــاســيــة
بــالــســجـن لــدعــوتــهم الى اســقــاط
احلـــكــومـــة. وفي اغـــلب االحـــيــان
أرفـقت االحـكام بـاسـقـاط اجلنـسـية

. دان عن ا
وقــال "مــركــز الــبـحــرين لــلــحــقـوق
ـوقـراطـيـة" في بـيان تـعـلـيـقا والـد
عــلى احلــكم بــســجن ســلــمــان "انه

انتقام سياسي وإهانة للعدالة".
تــتّـــهم الــبـــحــرين والـى جــانـــبــهــا
السـعوديـة ودولة االمـارات ومصر
قـطـر بــتـمـويل "االرهــاب" والـتـدخل
فـي شــؤون دول اخلــلـيـج وهــو مـا

تنفيه االمارة الصغيرة.

وكــــــانـت الـــــدول االربـع قــــــطــــــعت
عـالقــــــــاتــــــــهــــــــا مـع قــــــــطـــــــــر في
حزيران/يـونيو  2017على خلـفية
هـذه االتـهـامـات. وفـرضت مـقـاطـعة
اقـتـصـاديـة عــلى الـدوحـة ومـنـعت
الــطـــائــرات الـــقــطـــريــة من عـــبــور
أجـوائـهـا والـشـركـات الـقـطـريـة من
العمل على أراضيها بينما حظرت
الـســعـوديــة واإلمـارات والـبــحـرين

على مواطنيها السفر إلى قطر.
وفـي آب/اغــــســــطس  2017اتــــهم
االعالم الـرســمي الــبـحــريـني قــطـر
ــحـــاولــة االطــاحـــة بــاحلـــكــومــة
البحريـنية. وبث تلفـزيون البحرين
تــقـريـرا تـضـمن ادعـاءات بـان قـطـر
كــــانـت وراء الــــتــــظــــاهــــرات ضــــد

احلكومة.
وأورد الــــتـــقــــريــــر أنه في ?2011
أجـــرى رئـــيـس الـــوزراء الـــقـــطــري
الـسـابق الشـيخ حـمـد بن جاسم آل
ثـاني اتـصــاال بـعـلي ســلـمـان الـذي
كان حينذاك زعيم جمعية "الوفاق"
ــتـظــاهــرين الى طــالــبــا مـنـه دفع ا
الـشـوارع لــتـشـديـد الــضـغـوط ضـد

ملكة. ا
وأعلـنت النـيابة الـعامة الـبحريـنية
حـينـهـا بدء حتـقيـقـاتهـا بشـان هذه
احملــادثـة الـهـاتــفـيـة في وقت نـفت
قـــطــر أي تـــدخل في الـــســيـــاســات

البحرينية.
الى جــانب مالحــقــة مـعــارضــيــهـا
حتـاول السـلطـات تضـييق اخلـناق
عـلى اجلـمـعـيـات الـسـيـاسـيـة الـتي

تتبنى سياسية مناهضة لها.
وفـي تــــمـــوز/يــــولــــيـــو 2011 حلّ
القضاء البحـريني جمعية "الوفاق"
ـعــارضــة الـتـي كـانت الــشــيـعــيــة ا
لــديــهــا أكــبــر كــتــلــة نــيـابــيــة قــبل
استـقالـة نوابـها في شـباط/فـبراير
 ?2011وكــــذلك جـــمـــعـــيـــة "وعـــد"

عارضة. العلمانية ا

الـــتــــدخل مــــبـــاشــــرة لـــدى وقـــوع
حوادث.

وقـــدمت اســـرائـــيل شـــكـــاوى ضــد
عـنـاصــر عـامـلـ في هــذه الـبـعـثـة
ـاضـية خالل الـسـنـوات الـقـليـلـة ا
. واتهمتهم باالنحياز للفلسطيني
فـيـمـا  أعلـنت حـركـة حمـاس مـساء
االثن أنّ معبر رفح احلدودي ب
مصر وقطاع غـزة سيعاد فتحه في
االتّـجـاهـ بـدءا من الـثـالثـاء بـعد
أيـــام مـن إغالقه جـــزئـــيـــا بـــســـبب

خالفات فلسطينية داخلية.
وأكّـــدت وزارة الـــداخـــلـــيـــة واألمن
الـوطــني الـتـابــعـة حلـركــة حـمـاس

الـتي تــسـيــطـر عــلى الـقــطـاع "فـتح
مـعـبـر رفح الـبـري غـداً الثـالثاء في
كال االجتـــاهـــ ... ذلك حـــسـب مــا
صرية مساء أبلغتنا به السلطات ا
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وتـعـذّر احلـصـول على تـأكـيـد لـهذه
صرية. علومات من السلطات ا ا
وكـانـت الـســلــطــة الـفــلــســطـيــنــيـة
سـحـبت مــوظـفـيـهــا من مـعـبـر رفح
ــــــاضـي في  6كــــــانــــــون األحــــــد ا
الـثـاني/يـنـايـر اجلـاري احـتـجـاجـا
ارسـات حمـاس ضد حـركة عـلى "

فتح". 

اسـرائيل حـصارا خـانـقا مـنذ عـشر
ســـنـــوات عـــلى الـــقـــطـــاع. وكـــانت
حـمـاس تـديـر مـعـبـر رفح احلدودي
مـع مـصـر ومـعـبـري كـرم أبـو سـالم
وبـيـت حـانـون (ايـريـز) احلـدوديـ
مع اسرائيل منذ سيـطرتها بالقوة
قبل عـلى الــقـطـاع في صـيف  2007
أن تــــتـــســـلـم حـــكـــومــــة الـــتـــوافق
الـفـلـسطـيـنيـة إدارة مـعـابر الـقـطاع
غـــزة فـي اكــتـــوبـــر/تـــشـــرين األول

 2017اثر تفاهمات مع حماس.
وانـهارت هـذه التـفاهـمات بـ فتح
وحـمـاس وسـاءت الـعالقـات أخـيـرا

. بشكل كبير ب الطرف

راقب الدولي في مدينة اخلليل V∫ افراد من ا «d
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ــعـبـر وعـلى األثــر تـســلّـمت إدارة ا
وزارة الـداخـلـيـة الـتـابـعـة حلـمـاس
ـصـرية وتـفـاوضت مع الـسـلطـات ا
ـعـبر مـشـيـرة إلى أنّهـا تـوّد إدارة ا
بــعـد انــسـحـاب عــنـاصــر الـســلـطـة

الفلسطينية.
ـعـبـر ومــذّاك قـررت مـصــر إغالق ا
ــغـــادرين لــلــقــطـــاع فــيــمــا أمــام ا

سمحت للعائدين إليه بالدخول.
ـنفـذ الوحـيد الى ومـعبـر رفح هو ا
اخلــارج لـــســكــان الــقــطــاع الــبــالغ
عددهم نحو ملـيوني نسمة. وتفتح
ـعـبــر لـلـحـاالت االنـسـانـيـة مـصـر ا
عـلى فتـرات متـباعـدة فيـما تـفرض
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ــاضــيـة بــعــد االســتــقــرار الــنــســبي لألمن في بــغــداد خـالل األشــهــر ا
ــسـلـح واخلـطف ــة مـثـل عـمــلــيــات الـســطــو ا وانــخـفــاض نــسب اجلــر
واالغـتـيـاالت وتـدني الـعــمـلـيـات اإلرهـابـيـة خـصــوصـاً تـفـجـيـر الـعـجالت
ـفـخـخـة والـعـبـوات الـنـاســفـة عـادت هـذه األيـام عـمـلـيـات االغـتـيـال الى ا
واطـنـ وتثـير تـساؤالت عـديدة شوارع بـغداد لـتثـيـر الفـزع في نفـوس ا
عن أســبــاب هـذه االغــتــيــاالت في هــذه األيــام بــالـذات ,وأسـبــاب بــعض
عـملـيـات االغـتـيـال قـد يـكون جـنـائـيـا لـكن األخـرى حتـمل طـابع سـياسي
عارضـ لهـذا الطرف الـسياسي وتدخل في باب الـتصـفيات اجلـسديـة 
ـيـلـيــشـيـاوي أو ذاك وأيـاً كــانت الـهـدف من هــذه الـعـمـلــيـات فـيـجب أو ا
الـتـصـدي لـهـا وإيـقـافـهـا  ,واألسـبـاب في عـودة هـذه الـظـاهـرة اخلـطـيـرة

ليست جديدة وتنحصر فيما يأتي :
1-  حالـة اخلدر واالطـمئـنان الـتي تـصيب األجـهزة األمـنيـة وسيـطراتـها
ومـفـارزهـا ودوريــاتـهـا بـ فــتـرة وأخـرى خـصــوصـاً عـنـدمــا تـقل نـسب

العمليات اإلجرامية واإلرهابية .
2- عدم الـتفـتيش الـدقيق لـلعـجالت واألشخـاص  في السـيطـرات ونقاط

التفتيش 
3- غياب احلس األمني  واحلـدس والتقديـر الصائب عن اغلب مـنتسبي
سـلح ـكنـهم من تـشخيـص ا القـوات األمنـية ضـباطـاً ومراتبـاً والذي 
ــهـنــيـة أو قــلـة واجملـرمــ والـعــجالت الــتي تـثــيـر الــريـبــة بـســبب عـدم ا

اخلبــــــرة .
4- افـتـقـار اغـلب الـسـيـطـرات ونـقـاط الـتـفـتـيش لألجـهـزة احلـديـثـة الـتي
تفجـرات لدى األشخاص أو في العجالت كتلك التي تكشف األسلحة وا

موجودة في جميع مطارات العالم  . 
ــتــأخــرة واعــتــمــاد 5- اإلهــمــال وعــدم الــتــدقـــيق في ســاعــات الــلـــيل ا
السيطرات ونـقاط التفـتيش  خالل هذه السـاعات على شخص واحد في
ـا يــؤدي الى خــلل كـبــيـر فـي عـمل هــذه الـنــقـاط مـثل هــذه الــسـاعــات 

والسيطرات.
6- قـلـة تـفـقـد ومـتـابـعـة آمـري الـوحـدات والـتـشـكيـالت لـنـقـاط الـسـيـطرة
ـتـأخـرة ـفـارز األمــنـيـة الـتـابــعـة لـهم  في سـاعـات الــلـيل ا والـدوريـات وا
ـفـارز والـدوريات لـلوقـوف عـلى جـاهـزيـة واسـتـعـداد هذه الـسـيـطـرات وا
وإعـطاء طـابع لـدى هـذه األجـهـزة بـان هنـاك من يـتـابع عـمـلـهـا في جـميع

األوقات  
ظلـلة للتفتيش سـؤول وغيرهم ا 7- عدم امتثال عجالت الـسياسي وا
أو الــتــوقف في نــقــاط الــسـيــطــرة وهــذه احلــالــة يــسـتــغــلــهــا اجملــرمـون
ثل هذه العجالت ودون توقف .     والعصابات للمرور من السيطرات 
8- عدم امتثـال عجالت احلشـد الشعبي ومـا أكثرهـا ألوامر التوقف في
الـسـيـطــرات ونـقـاط الـتــفـتـيش ولـلــدوريـات األمـنـيـة وهــذه احلـالـة األكـثـر

سلح . استغالال لتنفيذ عمليات االغتيال والسطو ا
 9- وهناك سـبب مهم آخـر لتزايـد عملـيات االغـتيال في هـذه األيام وهو
الضغط من قبل جـهات سياسـية متنـفذة على رئيس الـوزراء وعلى الكتل
األخرى لـتـعيـ وزيـر داخـليـة  تـرشيـحه من قـبـلهم إليـهـام اآلخرين ان
ـنـظـمة  هـو عـدم وجود ة ا سبب زيـادة نـسب عـملـيـات االغـتيـال واجلـر
ـــكن في عـــراق بــاتت فـــيه أرواح الــنــاس وزيــر لـــلــداخــلـــيــة وكل شئ 

رخيصة.
نظـمة الى شوارع بـغداد وبعض ـة ا  ان عودة عمـليات االغـتيال واجلر
احملـافـظــات مـؤشـر امــني خـطـيــر يـجب الـتــوقف عـنـده وإيــجـاد احلـلـول
الـسـريـعـة والــفـاعـلـة له من قـبـل احلـكـومـة  وأجـهـزتــهـا األمـنـيـة وأجـهـزة
االسـتـخــبـارات بـشــكل خـاص لـلــحـد من هـذه األعــمـال الـتي تــسـتـهـدف
تـلكـاتـهم وتثـير الـقـلق بل الرعب في نـفوس واطـن األبـريـاء العـزل و ا

بتلى . أبناء شعبنا ا

بولندا
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يبـدو أن رئـيس مـجـلس الوزراء مـا يـزال مـصراً عـلى مـشـروع الـسكن
وذلك ضـمن في مـوازنة  2019الـبـند  ?12الـذي يـلـزم وزارة اإلسـكان
على توفير أرض سـكنية لكـل مواطن ورغم أهمية اخلـطوة وإصرار عبد
هـدي عـلـيهـا.. إال أنـهـا ستـواجه عـراقـيل حتـاول جعـلـهـا كبـقـيـة الكالم ا
شروع ـواطن بأن ا السيـاسي وندخل بأزمـة الحقة.. لـكن تبقى قـناعة ا

جزء من األحالم التي تخيم عليها كوابيس السياسة.
واطن على سكن الئق على وضوعية أن يـحصل ا   مقتضى العدالـة وا
األقل ,وقـطـعـة أرض في وطـنه لــيـشـعـر بـإنـتـمــاءه له ولـديه جـار ومـحـلـة

ومدينة وفرصة للعمل.
تقـول إحصاءات أن  %80من األراضي في العـراق غيـر مشـغولة وأنه
ـعدل  5أفراد لـلـعائـلة يحـتـاج ما يُـقـارب ثالثـة مالي وحـدة سـكـنيـة 
ويـعـني حـاجــة مـا يـصل الى  15مـلـيـون مـواطن دون سـكن وآخـر دون
ــتـنـفــذين عـشـرات ـلـك األغـنـيـاء وا مـسـتــوى الـسـكن الـالئق في حـ 

العقارات إليجارات السكن.
مشكلة آخرى ظهـرت بغياب إستراتـيجية السكن الـتي تتناسب مع النمو
السـكـاني بإنـتـشار آالف األحـيـاء الـعشـوائـية وإسـتـيالء جمـاعـات على
أراضِ شاسعة فارغة وزراعيـة وبيعها كقطع أرض مـتجاوزين التخطيط
ـشـاريع اإلسـتراتـيـجـيـة وأدت الى بروز الـتـصـحر العـمـراني لـلـمدن وا
وإنـعــدام احلـزام األخـضــر احملـيط بــكل مـديــنـة..رافق ذلك كــله هـدر في
اء والكهرباء واجملاري وهجرة العوائل من األطراف الى اخلدمات من ا

ا عطل الصناعة والزراعة. راكز وترك احلرف األساسية  ا
هدي يُـشير الى إستقطاع منـاطق محددة من كل محافظة مشروع عبدا
ـلك عقـار وإيصال وحسب اإلحتـياج وتـوزيعـها مجـاناً لـكل مواطن ال 
سـاعدة اجلـهد الـهنـدسي للـقوات األمـنيـة واحلشـد الشـعبي اخلدمـات 
وإسـتـنـفـار اجلـهود الـبـلـديـة وفي كـل حي جـديـد تـبـنى مـدارس ومـراكز
صحية وخـدمية وأسواق ومـساحات إسـتثماريـة داعمة للـدولة وللمـنطقة

باشرة أو تشغيل األيادي العاملة هناك. وارد ا من ناحية ا
ـهـدي سـتــواجه عـقـبــات من جـهـات كـبــيـرة مـتـنــفـذة مـنـهـا رغـبـة عـبــد ا
سـيـاسيـة; ال تـرغب بـتـحـقـيق إجنـاز حـكـومي كي تـبـقى عـلـيـلـة وعـرضة
واطن ـتاجرة بإحـتياج ا كن لبـعض القوى السـياسية ا للنقـد وبذالك 
وأخرى لـها إرتـباط بـاجلهـات التي تـتاجـر باألراضي الـعشـوائيـة وثالـثة
ـتـجاوزين وتـعزف عـلى عواطـف بوعـود التـملـيك خارج تسـتخـدم ورقة ا
السـياقـات القـانونـية ومن ثم تـأتي طـبقـة األغنـياء الـذين يسـيطـرون على
العقارات ويستغلوا احلاجة للتـحكم بأسعارها وإيجارها والتجار الذين
يعتقدون بالتـوزيع سيفقدون هيـمنتهم على السـوق واحلركة اإلقتصادية

في عدة مناطق سترفع أجور اليد العاملة.
توزيع  3ماليـ قـطـعــة أرض مـجـانـاً بـشـرط الــبـنـاء احلـضـري وخالل
عـامـ سـيـوفـر فـرص عـمل ألكـثـر من  5ماليـ عـراقي ويـحـرك سوق
ـنزلية ويـقلل الـتفاوت ب واد ا واد الكـهربائـية والسـيارات وا البنـاء وا
أسعار الـعقـارات والهيـمنـة العقـارية واإليـجارات ويفـتح أفق لإلستـثمار
يـتـة; وتـعـطى قـروض الـبنـاء عن طـريق مـصـارف حـكـومـية ـناطـق ا في ا
لـيارات الى سوق وأهليـة وشركـات إستـثمار وهـذا ما يـدخل عشـرات ا
واجهـة شرسة العمل ويـنعش اإلقتـصاد. العـراقيل ستـكون حاضـرة وا
سيما وأنها متنفذة في الدولة العراقية وقد لعب في سابق السنوات في
حتريك السـياسـة وشراء الـذم عن طريق األموال الـتي  جمـعهـا بطرق
هدي ومـنها غير قـانونـية لذا سـتكون حـاضرة في مـواجهة عـادل عبـدا
من ظـهـر بـشـكل تـصـريـحــات سـيـاسـيـة بـالـضـد من مـشـروع اإلسـكـان
وكأنـها تـتغـاضى عن إحـتيـاج اجملتـمع وال تـبالي لـفقـدان الـثقـة بالـطبـقة
السيـاسية ألنـها تـعرف أن العـودة للحـكم مرة آخرى
ـواطن سـكن أو ــال سـواء وجـد ا سـيـتم شـراؤه بـا
عاش بالعـراء وعليه أن يـبقى جائعـاً لينـتظر عطف

سياسي متخم من مال غير مشروع.

{ دبـي (أ ف ب) - قــــتل ســـــبــــعــــة
نيـ بينهم مصور يعمل مدني 
لـقـنـاة إمـاراتـيـة وأصـيب أكـثـر من
 20بجروح بانفجار في سوق في
مـديـنـة اخملا الـسـاحـليـة اخلـاضـعة
ـواليـة للحـكومة لسـيطـرة القوات ا

ـعتـرف بهـا حسـبمـا أفادت امس ا
الثالثاء مصادر عسكرية وطبية.
وقــــــال مــــــســــــؤول فـي الــــــقــــــوات
احلـكومـية لـوكـالة فـرانس برس إن
االنـفـجار وقع مـسـاء اإلثـن وجنم
عن عبوة ناسفة وضعت في دراجة

نــاريــة جــرى تــفـجــيــرهــا عن بــعـد
بــيــنــمـــا كــانت مــركــونــة في وسط
ـطلـة على سوق شـعـبي في اخملا ا

البحر احلمر.
وأعــلن من جـهــته وزيـر االعالم في
ــعــتــرف بــهــا مــعــمـر احلــكــومــة ا

اإلريــاني أن زيـاد الـشــرعـبي الـذي
يــعــمـل مــصــورا لـــقــنـــاة أبــوظــبي
الفضائـية قتل في االنفجـار بينما
أصـيب فــيـصل الــذبـحــاني مـراسل
الـقــنـاة ذاتــهـا بــجـروح حــسب مـا
نـقـلت عـنه وكـالـة األنـبـاء الـيـمـنـيـة
الــرســمــيــة "ســبــأ". وأكّــدت وكــالــة
األنــبـاء اإلمـاراتـيـة الـرسـمـيـة "وام"
مقتل الشرعبي في الـهجوم متّهمة
احلوثي بالوقوف خلفه. ولم تت

أي جهة هذا التفجير.
ـــســؤول الـــعــســـكــري وبــحـــسب ا
ـديــنـة أدّى الـهـجـوم وطــبـيب في ا
إلى مـقـتل سـتة مـدنـيـ على األقل

بينما أشار اإلرياني إلى إصابة 20
بـــجــروح. وتــتــمــتّـع مــديــنــة اخملــا
الواقـعة عـلى ساحل الـبحـر األحمر
بــاســتــقــرار أمــني نــســبي مــنـذ أن
اســتـــعــادت الــقـــوات احلــكـــومــيــة
تمردين السيطرة عليها من أيدي ا

احلوثي في تموز/يوليو .2017
ــديــنــة مـراكــز عــســكــريـة وتــضم ا
لـــلـــقـــوات احلـــكـــومـــيـــة ولـــقـــوات
الـتـحـالف الـعــسـكـري الـداعم لـهـذه

الـــقــــوات وخـــصـــوصــــا الـــقـــوات
اإلمـاراتـيــة الـتي تـقـود الــعـمـلـيـات
دعوم تمردين ا العسكرية ضد ا
من إيــــران عـــلـى ســـاحـل الـــبــــحـــر
االحــمــر. وتـعــتـبــر اخملــا مـنــطـلــقـا
لـلـهجـمـات باجتـاه مـدينـة احلـديدة
الـواقـعـة عـلى بـعد  150كـلم شـماال
والـتي تـسـعى الــقـوات احلـكـومـيـة

الستعادتها منذ أشهر.
WFÝ«Ë  oÞUM

ـــوالـــيــة واحلـــرب بـــ الـــقـــوات ا
ــتــمـرديـن بـدأت في لــلــحـكــومــة وا
 2014اثر سيطرة احلوثي على
مـنـاطق واســعـة في الـبـلــد الـفـقـيـر
بـينـهـا الـعـاصـمة صـنـعـاء ومـديـنة
احلـــديـــدة. وتــصـــاعـــد الـــنــزاع مع
تـدخل الــتـحـالـف الـعـســكـري الـذي
تـقوده الـسـعوديـة في هـذه احلرب

في آذار/مارس .2015
ومــذاك قــتل في احلــرب نــحــو 10
نـظمة الـصحة آالف شخص وفـقاً 
ـيـة بــيـنـمــا تـقـول مــنـظـمـات الــعـا
حـقـوقـيـة مـسـتـقـلـة إن عدد الـقـتـلى
احلـقـيقي قـد يـبلغ خـمـسة أضـعاف

ذلـك. وســـمح الـــنـــزاع جلـــمـــاعـــات
مــتـطـرفــة بـيــنـهـا تــنـظـيم الــقـاعـدة
بتعزيـز نفوذها في اليـمن مستغلة
الـــفــوضى الـــنــاجــمـــة عن احلــرب.
وتـــبــــنت هــــذه اجلـــمــــاعـــات عـــدة
تفجيرات وقعت في مناطق مختلفة

اضية. خالل السنوات االربع ا
الى ذلك أخــتـار األمــ الـعـام لأل
تحدة انطونيو غوتيريش االثن ا
تقـاعد مايكل اركي ا اجلنرال الـد
لـولـيـســغـارد لـيـحـل مـحل الـرئـيس
ي راقـب األ الهولـندي لبـعثة ا
فـي الــيـــمن الــذي عـــ قــبـل شــهــر
واحـد فـقط على مـا أفـادت مـصادر

دبلوماسية وكالة فرانس برس.
صـادر أن عالقـة اجلـنرال وذكـرت ا
الـهـولـنـدي بـاتـريـك كـمـارت تـوترت
ــتــمــرديـن احلــوثــيــ مع كل مـن ا
ـتحـدة البـريطاني ومبـعوث اال ا
مـــــارتن غـــــريــــفـــــيث. وطـــــرح اسم
لـولـيـسـغـارد عــلى أعـضـاء مـجـلس
األمن الـ 15للموافقة عليه أو رفض
ـنـصب اجلديـد على تـسمـيته في ا

صادر. ما أوضح أحد ا
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