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احتجاجات «كرد�ستان» تتوا�صل ...و«التغيير» ي َّتهم البرزاني باحتكار ال�سلطة والثروة ً
معا

هل تعود «ديكله» خط تما�س بين �أربيل وال�سليمانية؟
فيما تتصاعد الخالفات بين القوى واألح��زاب الكردية
حول دستور إقليم كردستان العراق والتجديد لوالية رئيس
اإلقليم مسعود البرزاني ،انفجرت التظاهرات وأعمال العنف
في عدد من مدن اإلقليم وخصوصا ً في مدن السليمانية.
وتأتي هذه األزم��ة السياسية ،بعد تعثر التوصل إلى
اتفاق منذ نحو شهرين بشأن رئاسة اإلقليم ،واألزمة المالية
وتوقف صرف الرواتب منذ  3أشهر ،على رأس محركات
االحتجاج ف��ي اإلقليم ،وليس م��ن المتوقع أن تتوقف
التظاهرات قبل أن تجد السلطات حالً لهاتين المشكلتين.
وكانت االحتجاجات انطلقت منذ أشهر تأخد طابعا ً
مختلفا ً من حيث العنف والمطالب ،وسط تكهنات بإمكان أن
تقود إلى تقسيم اإلقليم إلى «إدارتين» ،إذ هاجم متظاهرون
مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق مختلفة
من محافظة السليمانية .إذ يلقي طيف واسع من المحتجين
في السليمانية باللوم على الحزب الديمقراطي الكردستاني
بأنه يقف وراء األزمة السياسية واالقتصادية في اإلقليم،
فيما يتهم حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس
االق��ل��ي��م المنتهية والي��ت��ه مسعود ال��ب��رزان��ي خصومه
السياسيين بـ«التآمر عليه».
وتؤكد شخصيات كردية أن االعتصامات والتظاهرات
الساخطة التي شهدتها المناطق لم تأت نتيجة ردة فعل
عارضة بل هي نتاج أزمات مالية واقتصادية متراكمة على
مدى األربعة أشهر الماضية على وجه التحديد حيث لم
تتسلم قطاعات واسعة من الموظفين في كردستان رواتبهم
الشهرية بسبب األزمة المالية التي يشهدها اإلقليم بحسب
تصريح النائب في برلمان اإلقليم وعضو االتحاد اإلسالمي
الكردستاني «سهام عمر».
وكان الخطأ األكبر الذي وقع فيه البرزاني ،عندما سمح
لقوات الشرطة بإغالق قنوات فضائية في دهوك وأربيل

معارضة لسياسته ورحلت العاملين فيها مع معداتهم إلى
أربيل.
وقال كاوه عبد القادر ،مدير مكتب «إن أر تي» في أربيل،
إن «القوة األمنية اقتادت الصحافيين ،بعد أن استحوذت
على أجهزة التصوير واالتصال ،إلى منطقة ديكله (جنوب
شرقي) أربيل».
وأضاف عبد القادر ،الذي تعرض للضرب من قبل عناصر
القوة األمنية ،إن «القوة األمنية اجتازت نقطة التفتيش في
ديكله ،ووضعت الصحافيين في الطريق العام وسلمتهم
معداتهم ،قبل أن تبلغهم بالعودة إلى السليمانية ،وأنهم
ممنوعون من دخول أربيل».
وتعد منطقة «ديكله» ،آخ��ر نقطة «تاريخية» لنفوذ
الحزب الديمقراطي الكردستاني ،ليبدأ بعدها نفوذ االتحاد
الوطني الكردستاني وصوال ً إلى السليمانية.
وكانت «ديكله» شهدت مواجهات دموية خالل الحرب
الداخلية الكردية بين الحزبين الكرديين ،في تسعينات
القرن الماضي ،حيث سقط فيها المئات من ضحايا القتال
بين الطرفين.
وتحولت «ديكله» ،خالل تلك السنوات إلى «خط تماس»
للنزاع بين الطرفين ،وصارت المنطقة الفاصلة بين النفوذ
األصفر (الديمقراطي الكردستاني) واألخضر (االتحاد
الوطني).
وما زاد الطين بلة أيضا ً هو أزم��ة رئاسة اإلقليم التي
باتت عقدة مستعصية رغم المناقشات والمفاوضات ما
بين األحزاب الكردية الخمسة طيلة  9جلسات ناهيك عن
إيرادات النفط المصدّر أو المهرب من حقول كردستان والتي
ال يعرف أحد ال كمياتها وال إيراداتها التي تذهب الى جيوب
جماعات متنفذة ،أما األكراد فال حصة لهم سوى الحصرم!
(التتمة ص)14

 4عمليات بالقد�س وتل الربيع �أدت �إلى مقتل  3م�ستوطنين و�إ�صابة 30

انتفا�ضة الفل�سطينيين م�ستمرة ...واالحتالل �سيدفع ثمن جرائمه

العراق :بدء المرحلة الثانية
من تحرير �صالح الدين وم�صفاة بيجي
أعلن رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي أمس انطالق المرحلة
الثانية لتحرير كامل محافظة صالح الدين ،بما فيها مصفاة بيجي.
إع�لان انطالق المرحلة الثانية لتحرير المحافظة جاء خالل زيارة
العبادي محافظة ص�لاح ال��دي��ن ،واجتماعه إل��ى ال��ق��ادة العسكريين
واألمنيين ،حيث أشاد خالل الزيارة بصمود المقاتلين في مصفاة بيجي.
وقال العبادي أثناء زيارته لمحافظة صالح الدين واجتماعه بالقادة
العسكريين واألمنيين إن «هذه العمليات واالنتصار فيها سيكون دفعة
أمامية للبدء بتحرير الموصل من تنظيم داعش اإلرهابي».
وكان مسؤول أمني عراقي في محافظة صالح الدين ،أعلن في وقت
سابق أن عملية إعادة تحرير مدينة بيجي ستبدأ بعد استكمال التعزيزات
العسكرية.
وفي محافظة األنبار غرب العراق قتل ثالثة عراقيين وأصيب 24
آخ��رون بجروح ،بينهم أطفال استخدمهم تنظيم داعش دروع �ا ً بشرية
لتفادي قصف التحالف األميركي بحسب مصدر أمني .وكانت الطائرات
األميركية قد استهدفت منطقتي الثيلة والجمعية وسط الرمادي بسلسلة
من الغارات .وتشهد أطراف الرمادي عمليات عسكرية متقدمة للقوات
العراقية لتحرير محافظة األنبار.
من جهة ثانية ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية تعيين اللواء الركن
اسماعيل المحالوي بدال ً من اللواء الركن قاسم المحمدي كقائد لعمليات
األن��ب��ار ،األم��ر ال��ذي اعتبره متابعون «خطوة إيجابية لمصلحة سير
المعارك في مواجهة «داعش» التي تسيطر على المحافظة».

أقدم جيش االحتالل «اإلسرائيلي» على االنتشار في شوارع القدس المحتلة
حيث نصب الحواجز فيما انتشرت عناصر الشرطة بين األحياء العربية وتلك
التي يحتلها المستوطنون على أن تعقد جلسة خاصة اليوم للمجلس الوزراي
المصغر للشؤون السياسية واألمنية في ضوء التطورات األمنية المتسارعة.
وذكرت وسائل إعالم «إسرائيلية» أن الحكومة المصغرة بصدد بحث إجراءات
وخطوات جديدة من بينها فرض حصار على الضفة الغربية ،مضيفة أن وزير
األمن غلعاد أردان يدرس العديد من اإلجراءات من بينها فرض حصار تام على
األحياء العربية في القدس.
ودع��ا وزي��ر الخارجية «اإلسرائيلي» السابق أفيغدور ليبرمان بنيامين
نتانياهو إلى فرض الحكم العسكري على القدس والضفة ومنطقة المثلث في
الداخل المحتل .وذهب رئيس المعارضة «اإلسرائيلية» اسحق هرتسوغ إلى
حد المطالبة بإغالق المسجد األقصى موقتا ً فضالً عن محاصرة األحياء العربية
في القدس ،وهو ما دعا إليه أيضا ً رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات.
ميدانياً ،قتل  3مستوطنين بينهم الحاخام المتطرف يشعياهو كريشفسكي
وأصيب أكثر من  30ستة منهم بحالة الخطر ،صباح أمس ،في  4عمليات
بالقدس وتل الربيع المحتلتين.
وأفاد المركز الفلسطيني لإلعالم نقالً عن القناة العاشرة الصهيونية مقتل
 3مستوطنين في عمليات القدس وإصابة أكثر من  30من بينهم  6في حالة
الخطر.
(التتمة ص)14

بوتين :ال ن�سعى �إلى الزعامة في �سورية بل الم�ساهمة بمكافحة الإرهاب

يو�سع عملياته جنوب لحج وي�سقط طائرة ا�ستطالع
الجي�ش ِّ

«�إ�سرائيل» تق�صف الجوالن والجي�ش ال�سوري يتقدم في القنيطرة

المبعوث الأممي :لإنقاذ اليمن قبل فوات الأوان

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن بالده ال تسعى إلى لعب دور الزعامة
في سورية ،بل يكمن هدفها في المساهمة في مكافحة اإلره��اب ،وقال« :أريد
أن أشدد على أننا ال نسعى للزعامة في سورية بأي شكل من األشكال .ويمكن
أن يكون في سورية زعيم واحد فقط وهو الشعب السوري .نحن نسعى إلى
المساهمة بقسطنا في مكافحة اإلرهاب الذي يهدد الواليات المتحدة وروسيا
والدول األوروبية والعالم برمته».
وأكد الرئيس الروسي أمس أن جميع العمليات الروسية في سورية تنفذ
بمراعاة صارمة لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي ،وهذا ما يميز الحملة
الجوية الروسية عن الغارات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن
وال��ذي يعمل من دون تفويض من مجلس األم��ن الدولي وم��ن دون موافقة
السلطات السورية.
وتابع أن الجانب الروسي يواصل بذل جهوده بإصرار من أجل توحيد
الجهود الدولية في مكافحة اإلره��اب ،لكي تكون نتائج تلك الجهود واضحة
ولكي تساهم فعالً في تحقيق الهدف وهو القضاء على اإلرهاب الدولي.
(التتمة ص)14

حذر المبعوث األممي الموريتاني ،اسماعيل ولد الشيخ
أحمد ،من بلوغ األوضاع في اليمن مرحلة خطيرة خالل
فترة قياسية ،بسبب العدوان السعودي الغاشم على هذا
البلد الفقير.
وبحسب «رأي اليوم» ،دعا ولد الشيخ الى العودة
السريعة ال��ى محادثات السالم إلنقاذ البلد والشعب
اليمني.
ج��اء ذل��ك في منشور للمبعوث األممي في صفحته
الرسمية في «فايسبوك» ،قال فيها« :األوضاع في اليمن
مرشحة لبلوغ مراحل الخطورة خالل فترة قياسية ،ما لم
تتم العودة السريعة الى سبيل محادثات السالم كخيار
بديل ووحيد إلنقاذ هذا البلد وشعبه».
وكان ولد الشيخ قد دعا أط��راف الصراع للعودة إلى
ح��وار ترعاه األم��م المتحدة ،ورف��ض ه��ادي وحكومته
الدعوة األممية ،بسبب تح ّفظات سعودية على إنهاء

«العفو الدولية» :ميلي�شيا كردية �سورية
تهجر مدنيين
مدعومة �أميركي ًا ِّ
اتهمت منظمة العفو الدولية أول من أمس ميليشيا كردية سورية تدعمها
الواليات المتحدة بشنّ هجمات «ترقى إلى جرائم حرب» بطردها آالف المدنيين
غير األكراد وهدم منازلهم.
ووثقت المنظمة ومقرها لندن حاالت في أكثر من  12قرية في مناطق يسيطر
عليها األك��راد ،قامت فيها ميليشيا وح��دات حماية الشعب الكردية بإجبار
السكان على الفرار أو هدم منازلهم.
وكانت الميليشيا قد استولت هذا العام على مناطق في شمال سورية من
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقالت الما فقيه كبيرة مستشاري األزمات بالعفو الدولية إن اإلدارة الكردية
التي تمارس حكما ً ذاتيا ً «تخرق القانون الدولي اإلنساني بشن هجمات ترقى
إلى جرائم حرب».

وقال ريدور خليل المتحدث باسم ميليشيا وحدات حماية الشعب« :ببساطة
شديدة ...هذا اتهام زائف».
لكن العفو الدولية نسبت إلى ص��وان إبراهيم رئيس قوة األم��ن الداخلي
الكردية المعروفة باسم «األسايش» إقراره بوقوع عمليات إجالء قسري ،لكنه
قال إنها كانت «حوادث منفردة» وأن المدنيين نقلوا من أجل سالمتهم.
وفي تقرير يقع في  38صفحة ،قالت العفو الدولية إن التهجير القسري
لسكان غالبتهم غير أكراد بعد استيالء الميليشيا الكردية على قرى كان في
الغالب انتقاما ً «ما يعتقد أنه تعاطف السكان مع أعضاء تنظيم «داعش» أو
جماعات مسلحة أخرى» .وأضافت أنها أجرت مقابالت مع  37شخصا ً قالوا
إنهم تعرضوا النتهاكات كردية في محافظتي الحسكة والرقة.
(التتمة ص)14

الضربات الجوية قبل تحقيق الحد األدنى من األهداف،
ووسط تصريحات تمويهية تقول إن موافقة حزب المؤتمر
وأنصار الله على تنفيذ القرار «مجرد مناورة»!
إل��ى ذل���ك ،نفى المتحدث ب��اس��م الحكومة اليمنية
المستقيلة راجح بادي ،استقالة خالد بحاح ،وذلك إثر
مغادرة بحاح محافظة عدن بشكل مفاجئ متوجها ً إلى
الرياض.
وأكد المتحدث أن بحاح غادر عدن بناء على تعليمات
من الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ،مشيرا ً إلى
أن ذهابه إلى الرياض يأتي ضمن زيارة عمل.
وكانت مصادر إعالمية يمنية ذكرت في وقت سابق أن
خالفاُ بين بحاح وهادي أدى إلى مغادرة بحاح محافظة
عدن برفقة طاقم وزرائه متوجهين إلى الرياض ،من دون
أن يبلغ الرئيس هادي.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
م�أزق البرزاني
نظام مارديني
منذ سنوات ما بعد االحتالل
األميركي ،أدرك أك��راد شمال
العراق االحتياطات الهائلة من
ح �ق��ول األل��غ��ام ال�م�م�ي�ت��ة على
تضاريس مضاربهم المنكوبة
بالسبات الجليل ،وق��د د ّون��وا
ُ
ذل���ك ب��دق��ة ع�م�ي�ق��ة ف ��ي كتابة
ت ��اري ��خ آل ال� �ب ��رزان ��ي ال��ذي��ن
قبضوا على السلطة والثروة
بعون االحتالل .هذا االحتالل
ال ��ذي ل�ط��ال�م��ا خ ��ان طموحات
األك� ��راد ع�ل��ى م��ذب��ح مصالحه
الدنيئة و«قهقهاته القاتلة».
ل� ّ�خ��ص األك� � ��راد ال �ع��واق��ب
ال � �م� ��ري� ��رة ل� �ب ��واك� �ي ��ر ال �ع �ب��ث
ب�ح�ي��ات�ه��م ال�م�ص��اب��ة بالصدأ،
ف��ي إق�ل�ي��م ك��ان م��ن المفترض
أن يكون واح��ة س�لام للعراق
عموماً ،وألك��راده الذين سقوا
ب��دم��ائ�ه��م أع �م��اق ت�ل��ك الحقول
الخضراء التي يتميز به اإلقليم
خصوصاً ،مصحوبين بشريط
طويل من األهازيج الحماسية،
وماراثونات االنتقال الجمعي
إلى الديمقراطية والحرية.
م� ��أزق ال� �ب ��رزان ��ي أن���ه ق� �دّم
ص ��ورة سلبية ل �ه��ؤالء القادة
ال��ذي��ن ي �ق �ض��ون ح�ي��ات�ه��م في
سبيل كسر االستبداد لتحقيق
ال�ع��دال��ة االجتماعية والحرية
وال��دي �م �ق��رط �ي��ة ،إال أن���ه وقع
ف��ي ال�م�ح�ظ��ور نفسه فمارس
استبداده بقبضه على السلطة
والثروة واالستثمار في اإلقليم
ال�غ�ن��ي بالنفط وال �غ��از ،وكان
ال�س��ؤال ال��ذي طرحه أصحاب
االح��ت��ج��اج��ات م ��ن موظفين
وعمال هو :أين تذهب عائدات
هذه الثروة النفطية؟
إن هذا العصف الجمعي من
ه ��روالت آل ال �ب��رزان��ي لنهش
ال�ج�س��د ال �ك��ردي وال�ت�ف�نّ��ن في
تقنية االن �ت �ه��اك��ات الهمجية،
ي��ش��ي��ر ب� ��وض� ��وح إل�� ��ى ن ��وع
ال�ب�ض��ائ��ع ال��دي�م�ق��راط�ي��ة التي
ح�ص��ده��ا األك� ��راد م��ن دغدغة
الغرائز كي يرتقوا إلى ذرى لم
يعرفها تاريخ سالالت بني آدم
من قبل ،بعد شوط طويل من
االنفالت وخوار القوى ووهن
الضمائر والعقول.
ه�� ��ذا م� ��ا ط� �ف ��ح ع� ��ن ع� ��ودة
العاصفة إل��ى م�لاذات األكراد
ال� �ق ��ات� �ل ��ة ف� ��ي ال� �ت� �ع ��اط ��ي مع
معطيات وتحديات الديمقراطية
ال �ت��واف �ق �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ق�ت�ف��ي أثر
الشيطان وسالالته المتر ّبصة
بقدرهم .هذا القدر الذي أعلنه
«داعش» عبر شعاره اإلسالمي
«الحداثوي»« :جئناكم بالذبح».
إن من يتع ّقب ما ينضح عن
ال �م��ؤس �س��ات واالستثمارات
ال� �ت ��ي أق� �ي� �م ��ت ل �م �ص �ل �ح��ة آل
البرزاني وحاشياتهم ،سوف
يكتشف حجم الخواء والتواطؤ
وال �ع �ج��ز ف��ي أف �ض��ل األح ��وال
ف��ي م��واج�ه��ة ح��زم��ة المصائر
الجهنمية التي تنتظر األكراد
«عشائر وقبائل وأح��زاب�اً» عند
ن�ه��اي��ة المسلسل ال�ط��وي��ل من
المدججة بـ «القهقهات
الخيبات
ّ
القاتلة».
زعامات لم تكتفِ شراهتها
وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا ال�ف�ئ��وي��ة الضيقة
ب ��إج� �ه ��اض وإه�� � ��دار المنحة
التاريخية التي أهدتهم إياها
األق�� ��دار ال �ع��اب��رة للمحيطات
ف� �ح� �س ��ب ،ب � ��ل ش� � � ّم � ��رت عن
مواهبها مرة أخ��رى ضد أبناء
جلدتها ف��ي جولتهم األخيرة
للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ل �ق��د ع �ص �ف��ت ال �م��واج �ه��ات
األخيرة في كردستان العراق
ب� �م���ا ت� �ب� �ق ��ى م � ��ن م �س��اح �ي��ق
االدّعاءات الزائفة حول الحرية
وال��دي�م�ق��راط�ي��ة واالستقالل،
ب �ع��د ال �م �ق��اوم��ة األس �ط��وري��ة
التي أبداها «ك��اك» مسعود في
ال �ت �ص��دي ل�ل�م�ت�ط��اول�ي��ن على
عرشه الديمقراطي الفيدرالي
وأطراف غنائمه األزلية.

