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أســلــحـة.قــالت فــلـوران إن شــركــتـ
أوروبـيـتـ كبـيـرتـ هـمـا ايـرباص
وإم.بي.دي.إيه تلبيان أيضا "الطلب
ـسلـحة بسـبب اسـتمـرار الـنزاعـات ا
تصاعدة في العديد من والتوترات ا
ـئة نـاطق".وأنفـقت الص  1,9 با ا
من الــنــاجت احملـــلي اإلجــمــالي عــلى
الــدفـاع كل عــام مــنـذ .2013وقــفـزت
از-انتي أكبر الـشركـات الروسيـة أ
ــرتـبـة الـتــاسـعـة مع مــبـيـعـات إلى ا
بقيمة  9,6 مليـار دوالر اي بارتفاع
ـة عن الــعــام الـذي بـنــســبـة  18 بــا
سبقه.وذكـر التـقرير أن "هـذه الزيادة
ال تــتــعــلـق فــقط بــالــطــلب الــداخــلي
ـو الــقــوي لــكن ايــضــا بــتــواصـل 
مــبـيــعـات األســلـحــة إلى دول أخـرى
وخصوصا صادرات مـنظومة الدفاع

اجلـوي إس-400 . وأحــد مـــشــتــري
نظـومة هي تركيـا العضو في هذه ا
حـلف شـمـال األطـلـسي الـتي أبـرمت
الـصفـقـة رغم تهـديـد أميـركي بـفرض
عقوبات.وكـانت شركتان تـركيتان في
ـئة األوائل في قـطاع االسـلـحـة بـ ا
العالم مع مـبيعات بـقيمة  2,8مليار
ئة عن دوالر أي بزيادة بنسبة  22با
الـعـام الـذي سـبـقه.وقـالت فـلوران إن
تركـيا كانت "مـدفوعـة بهدف االكـتفاء
الــــذاتي في الــــتــــزود بــــاألســــلــــحـــة
وبــالـــتــالي تـــطــويـــر قــدرات إنـــتــاج
األســلـــحــة فـي جــمـــيع الـــقــطـــاعــات
(مـنظـومـات أرضيـة وجـوية وبـحـرية
وصـواريخ الخ)".وأضـافت أنّ "تـركـيا
مـــنــخــرطــة أيــضـــا في نــزاع مــســلح
مــســـتــمــر مع األكـــراد والــذي يــرجح

بـرس "هـذه زيـادة كـبـيـرة خالل سـنـة
ــســـتــويــات واحـــدة بــالـــنــظـــر إلى ا
ـبـيـعـات األسـلـحة ـرتـفـعـة أسـاسـا  ا
األمــيــركـيــة مــجـتــمــعـة".واســتــفـادت
الـشــركـات األمــيـركــيـة من قـرار إدارة
الــــرئـــيس دونـــالـــد تــــرامب حتـــديث
ـسلحـة لتـعزيـز موقـعها في قواتـها ا
مــواجــهــة الـصــ وروســيــا.وجـاءت
ـصـنعي ـرتـبة الـثـانـية  روسـيا في ا
ئة من السوق األسلحة مع  8,6 با
تـحدة ـملـكـة ا مـتقـدمة بـقـليل عـلى ا
ــئـة الــتي بـلــغـهــا حـصــتـهـا  8,4 بـا
ــئـــة. ولم تــشــمل وفــرنــســا  5,5 بــا
الدراسـة الـص لـعدم تـوفـر بيـانات
ـعـهـد قدرت أن كـافـيـة لـكن أبـحـاث ا
هــــنــــاك بـــ ثالث وســــبع شــــركـــات
صـــيـــنــــيـــة بـــ أول مـــئــــة مـــصـــنّع
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زيــــادة الـــطــــلـب عــــلى األســــلــــحـــة".
واســتــمــرت شــركـة لــوكــهــيــد مـارتن
األمــيـــركـــيــة فـي تــصـــدر مـــصـــنــعي
األســــلــــحــــة مــــنـــذ  2009 وبـــلــــغت
اضي  47,3 مليار مبيعاتـها العام ا
دوالر.وتمـثل مبيـعات لـوكهـيد مارتن
ـــئـــة من الـــســوق لـــوحـــدهــا  11بـــا
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وقتل خمسـة أشخاص على األقل في
ثـوران مفـاجئ لـبـركـان جـزيرة "وايت
آيالنـد" الــتي يـقـصـدهــا الـسـيـاح في
شمال نيوزيلندا امس االثن فيما ال
يزال  20 آخـرين عـلى األقل عـالـقـ

وفق حـصـيـلـة مـوقـتـة لـلـشـرطة الـتي
رجـحت ارتـفاع عـدد الـضـحـايا وسط
صعـوبة في عـمليـات اإلغاثـة.ويعـتقد
أن نــحـو  50 شــخــصــا من بــيــنــهم
ركـاب رحـلـة بـحـريـة وأجـانب كـانـوا
في اجلـزيــرة أو حـولــهـا وقت ثـوران
البركان. وقـالت الشرطة إنّ  23منهم
نـكوب.وقـال نائب ـكـان ا عادوا من ا
مـــفــــوض الـــشـــرطــــة جـــون تــــيـــمـــز
للـصحـافيـ "استـطيع أن اؤكـد وفاة
شــخص" قـــبل أن يــوضح الحــقــا أن
الـعـدد ارتفـع إلى خـمسـة.وأوضح إن

الضحايـا "كانوا خـمسة من الذين 
إنقـاذهم من اجلـزيـرة في وقت سابق
اليوم" مضيفا أن  18شخصا آخرين
يــعــاجلــون من إصــابـات ومــنــهم من
تــعــرض حلــروق بــالــغــة.وأضـاف "ال
يـزال عـدد من األشـخـاص مـوجـودين
في اجلــــزيــــرة وال تـــوجــــد حــــالــــيـــا
مــعــلـومــات عــنــهم" وتـابـع "في هـذه
ــرحـلــة من اخلـطــيـر جــد لـلــشـرطـة ا
وأجــــهـــــزة االنـــــقــــاذ الـــــتـــــوجه إلى
اجلــــزيــــرة".وثـــار الــــبــــركــــان عــــنـــد
الـســــــاعة  2,12بعـد الـظـهر 01,11
ت غ) مطلـقا سـحبا كـثيفـة من الرماد
األبــــيض بــــارتـــفـــاع يــــصل إلى 3,6
كلم.وأكدت رئـيسـة الوزراء جاسـيندا
أرديـــــرن إن عـــــددا مـن األشـــــخــــاص
الــعـــالـــقـــ في الـــكـــارثــة أجـــانب. "
وأضـافت "نعـلم أن عـددا من الـسـياح
كـانوا في اجلـزيـرة أو قـربـها في ذلك
الـــوقت نـــيــوزيـــلــنـــديــ وزوارا من
خـارج الـبالد".وأشــارت الـشـرطـة إلى
انقـطاع االتصـاالت مع النـاج فـيما
ال يزال جرحى عـالق عـلى اجلزيرة
مـوضـحـة أنّه مع حـلـول الـلـيل بـاتوا

{ سـتــوكــهـولم - (أ ف ب): ارتــفـعت
مـبـيعـات األسـلـحـة في أنـحـاء الـعالم
ــئـة تـقــريـبـا في بــنـسـبــة خـمـســة بـا
عـــــام  2018في سـوق تهـيـمن عـليه
ـتحـدة وفق تـقـرير جـديد الواليـات ا
نشره امس االثنـ معهد سـتوكهولم
الدولي ألبـحاث الـسالم.وبلـغت قيـمة
مـبيـعـات أكـبر  100شـركـة لـتـصنـيع
لألسلحة  420مليـار دوالر معظـمها
فـي الــــــــســــــــوق األمــــــــيــــــــركـي وفق
ـصــنّـعـ الــتـقـريــر.وبـلـغت حــصـة ا
ئـة من السوق أي األميركي  59با
بيعات بزيادة 246 مليار دوالر من ا
ــئـة عن الــعـام الـذي بـنــسـبـة  7,2بـا
ســـبـــقه.وقـــالت أود فـــلــوران مـــديــرة
ــعـــهــد لـــبــرنـــامج نـــقل األســلـــحــة ا
واإلنـفـاق الـعـسـكـري لـوكـالـة فـرانس
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{ باريس - (أ ف ب): بدأت امس االثـن في بـاريس محـاكمـة رفعت األسد
عم الرئـيس السـوري بشـار األسد فـي قضـية "إثـراء غيـر مشـروع" لالشتـباه

بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.
وكــــان رفــــعت األســــد أحــــد األركـــان
الــســابـــقــ لــنــظــام دمــشق وقــائــد
"سـرايــا الـدفـاع" وهي قــوات خـاصـة
كــان لـهــا دور أســاسي في الــهــجـوم
ــدمــر عــلـى مــديــنــة حــمــاة بــوسط ا
سـوريـا عـام .1982وهـذا الــعـام أمـر
حـاكمـته بتـهمة القـضاء الـفرنـسي 
غــــســـيـل األمـــوال عـن طـــريق بــــنـــاء
امبراطورية عقارية بقيمة  90مليون
يـــورو ( 99,55مــــلــــيــــون دوالر) في
ـدعى عـلـيه في فـرنـســا.لـكن مـقـعــد ا
احملكمـة سيكـون شاغرا. وقال وكالء
الــدفـاع عن رفــعت األســد الــبـالغ 82
عاماً لوكالة فرانس برس إن الشقيق
األصـغــر لـلــرئـيس الــسـوري الـراحل
حافظ األسد سيغيب "ألسباب طبية".
ــتـــوقع أن تـــســـتـــمــر واحملـــاكـــمـــة ا
حتــــــى  18كـانـون األول/ديـسـمـبر
تـتــعـلـق بـ"تـبــيـيض أمــوال في إطـار
عصابـة منظّـمة" لالحـتيال الـضريبي
ــــشــــدد واخـــتـالس أمـــوال عــــامـــة ا
ســوريـــة بــ عــامي  1984و.2016
وهي اتهـامات يـرفـضهـا كلـها.وأُرغم
رفعت األسد على مغادرة سوريا إلى
ـــنــفـى عـــــــام  1984بـــعـــد أن قــاد ا
انــقالبــاً فــاشالً ضــدّ شــقـيــقه حــافظ
األسـد الذي حـكم سـوريـا مـنذ 1971
وحتى وفاته في  2000 . وعاش ب

بريطانيا وفرنسا.
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وخالل إقامته في أوروبا مع زوجاته
األربع وأوالده البالغ عددهم  16ولدا
وحـاشـيـة يـبـلغ عـدد أفـرادها حـوالى
مـئــتي شـخص جــمع ثـروة عــقـاريـة

أثارت الشكوك.
ـلك رفـعت األسد وفي فرنـسـا فقط 
قـصــرين وحــوالى أربــعـ شــقـة في
أحيـاء راقية من الـعاصـمة بـاإلضافة
إلى قـصـر مع مـزرعـة خـيـول في فـال
دواز قرب بـاريس ومكاتـب في ليون

"هايـغر وشـاكـمان" وحـسان عـرباوي
صـــاحب مــصـــنع تـــركــيب ســـيــارات
"كيا" بتهم احلصـول على مزايا غير
مــســـتــحــقــة مــقــابـل "تــمــويل خــفي"
لــلــحـمــلــة االنــتـخــابــيـة.كــمــا طــلـبت
السجن  10سنوات بـحق علي حدّاد
رئيس مـنتـدى رجال األعـمال سـابقا
ـتـهم بــجـمع امـوال لـصــالح حـمـلـة ا
بـوتـفـلـيـقــة لالنـتـخـابـات الـتي كـانت
مقـررة في  18نـيـسـان/أبـريل 2019
قـبل ان يـتم إلـغـاؤهـا.واعـتـرف حداد
بأنه أخـذ "ما ب  700و 800ملـيون
دينـار (نحو  5,7مالي يورو) كانت

في مـقـر احلـملـة االنـتـخـابـيـة" بـطلب
من ســعــيــد بــوتـفــلــيــقـة مــســتــشـار
وشقيق الرئـيس السابق الذي رفض
اإلدالء بشـهـادته امـام احملكـمـة.وهذه
اول مـــرة جتـــري فــيـــهـــا مــحـــاكـــمــة
مــســؤولــ ســيــاســيــ كــبــار مــنــذ
اســــتــــقـالل الــــبالد في .1962وقـــال
وكـيـل اجلـمــهـوريــة األحـد إنّ حــمـلـة
عــبــد الـعــزيــز بــوتـفــلــيـقــة تــســبـبت
بــخـســارة لـلــخـزيــنـة الــعـامــة "تـقـدّر
ب 110مــلــيـــارات ديــنــار" أي أكــثــر

مــــن  830 مليون يورو.
ومــنــذ اســتــقـالــة بــوتــفــلــيـقــة في 2

نـيــسـان/أبـريل حتـت ضـغط اجلـيش
وحـــركــة احـــتــجـــاج شــعـــبــيـــة غــيــر
مسبوقة بدأت حمـلة حملاربة الفساد
طالت مـسؤول كـباراً ورجـال أعمال
مرتبط بالسلطة وخصوصا بعائلة
بــوتـفــلــيـقــة.وبـدأ عــدد من احملــامـ
مرافعاتهم األحد في ح قرر آخرون
مــقــاطـــعــة اجلــلــســات "لــعــدم تــوفــر
الئـمة لـلمحـاكمـة".ويتوقع الظروف ا
أن تـــصــدر األحـــكــام الـــثالثـــاء قــبل
يــــومـــ من مــــوعـــد االنـــتــــخـــابـــات

الرئاسية.
ـتـهـمـون الـدفاع عـن أنـفسـهم وكـرر ا

وغــــيـــرهـــا.وتـــصل امــــبـــراطـــوريـــته
الـعـقــاريـة حـتى بـريـطــانـيـا في جـبل
طارق وخـصوصـاً في إسبـانيـا حيث
لك أكثر من  500عقار تقدر قيمتها
بـ 691ملـيون دوالر تـمت مـصادرتـها
في .2017ويــؤكـــد رفــعـت األســد أنه
جــمع ثـروته مـن هـبــات من الــعـائــلـة
الـكة الـسعوديـة تصل إلـى أكثر من ا
ملـيـون دوالر شـهريـا.لـكن رغم تـقد
مـحـامـيه وثـائـق تـثـبت تـلـقـيه هـبـات
تـــصل إلى نـــحــو  25مــلـــيــون دوالر
بــــ  1984و  2010 ســـــــــــــــــــجـل
احملققون حتويالت بقيمة  10مالي

دوالر فقط من السعودية.
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من جــهـتــهـا طــلــبت نـيــابـة مــحـكــمـة
سـيـدي امـحـمـد بـاجلـزائـر الـعـاصـمة
عقوبـة السجن  20سنة ضـد رئيسي
ـالك سالل الـوزراء الـسـابــقـ عـبـد ا
وأحــمــد أويــحــيى بــتــهم فــســاد في
قــطـاع تــركـيب الــســيـارات و"تــمـويل
خـفي" لـلـحـملـة االنـتـخـابـيـة لـلـرئيس
الــســابق عـبــد الــعــزيـز بــوتــفـلــيــقـة
بــحـسب وســائل إعالم مــحـلــيـة.كــمـا
طـالـبـت الـنـيـابــة بـالـسـجن  15سـنـة
بــحق وزيـري الــصــنـاعــة الــسـابــقـ

يوسف يوسـفي ومحـجوب بدّة و10
ســنــوات بــحق وزيــر الــنــقل ســابــقـا
ومـديـر حمـلـة بـوتـفـليـقـة عـبـد الـغني
زعالن ووزيرة السياحة سابقا نورية
ــيــنــة زرهـــوني.وطــلــبت الــنــيــابــة
غـيـابـيـا الـسـجن  20سـنـة ضـد وزير
الـــصـــنـــاعـــة ســابـــقـــا عـــبــد الـــسالم
بــوشــوارب الــفــارّ حــالــيــا مع طــلب
إصــــــدار أمـــــــر دولي بـــــــالــــــقـــــــبض
عليه.وشـملت طلبـات النيـابة السجن
عــشــر ســنـوات بــحـق كل من مــحــمـد
بـــعـــيـــري صــاحـب مـــصــنـع تــركـــيب
شـاحـنــات "إيـفـيـكــو" وأحـمـد مـعـزوز
صــاحب مــصــنع تــركــيـب شــاحــنـات

في الـــكــلـــمــة األخـــيــرة قـــبل إصــدار
ـــالك سالل األحـــكــام. ووقـف عــبـــد ا
بـاكيـاً قـائال إنّه لم يـخن الـبالد.ومن
جــــانـــبه قــــال عـــبـــد الــــغـــني زعالن
"قــضــيت في احلــمــلــة االنــتــخــابــيـة
(لـلــرئـيس بــوتـفـلــيـقـة) مــدة أسـبـوع

فقط" وقال إنّه "بريء".
ونقلت وسائل إعالم مـحلية أنّ وكيل
اجلمهورية اختـتم مرافعته بقوله إنّ
"جـزائـر مــا بـعـد  22شـبـاط/فــيـفـري
ليـست هي جـزائـر قبل هـذا الـتاريخ
وأن هذه احملاكمة التاريخية ستبقى

ن يعتبر". عبرة 

يـنتـظـرون لـيلـة طـويـلة وصـعـبـة قبل
إجـالئـــهم.وتـــنـــصـب اخملـــاوف عـــلى
ـشـون مـجـمـوعـة زائـرين شـوهـدوا 
على أرض فـوهة الـبـركان قـبل دقائق
من ثـورانه.وأظـهـرت كـامـيـرات كـانت
تـقوم بـبث حي من الـبـركـان أكـثر من
ـكان سـتـة اشخـاص يـتـجـولـون في ا
قبل أن تصبح الـصور معتـمة.وتمكن
آخـرون ومن بـيـنـهم الـسـائح مـيـشال
ناسب ـغادرة في الـوقت ا شيد من ا
والــتـــقط صــورا لــلـــدمــار الــذي حلق
نطقة.وأظهرت فيديوهات التقطها با
شـــيـــد مـــجـــمــــوعـــات من الـــســـيـــاح
ـرعـوبـ مـتـجـمـعـ عـنـد الـسـاحل ا
بـانتـظـار إجالئـهم فـيمـا كـان الـدخان
يتصـاعد من األرض حولـهم والرماد
يـتــطـايـر في اجلـو. وكــانت مـروحـيـة
يـغـطـيـها الـرمـاد جـاثـمـة عـلى مـقـربة
مــنـهم.وعـلـى مـسـافــة مـنـهـم لم يـعـد
غطى باإلمكـان رؤية فوهـة البركـان ا
بــسـحـابــة كـثـيــفـة من الــرمـاد.وقـالت
شركـة "فولكـانيك ايـر" للسـياحـة إنها
أرسـلت مـروحـيـة لـلـجزيـرة قـبل وقت
قــصـيــر من ثــوران الـبــركــان حـامــلـة
أربـعـة سـيـاح وطـيـار.وأفـاد مـتـحـدث
باسم الشرطـة وكالة فرانس برس أنّ
ـروحــيـة "هـبـطـت عـلى اجلـزيـرة. ال ا
نعرف ما حدث بعد ذلك لكننا نعرف
أن األشــخـاص اخلــمــســة عـادوا إلى
ــــــراكب واكــــــاتـــــانـي عــــــلى أحــــــد ا
الــســيــاحــيــة".وقــالت شــركــة "رويـال
كاريبيان" للرحالت البحرية إنّ "عددا
من الـــزبــائن كــانــوا فـي جــولــة عــلى
اجلـزيـرة الـيـوم" عـلى مـ الـسـفـيـنـة
"اوفـيـشن اوف ذا سـي" الـقـادرة عـلى
نقل  4آالف شخص.لـكنّ مديـر رابطة
النـقل البـحـري كيـفن اوسالـيفـان قال
لــــفـــرانس بـــرس إنّ اجلــــولـــة كـــانت
تــــضــــم  30 شـــــخــــصــــا" فـــــقط من
السفـينة العـمالقة. ولم تؤكـد الشركة
الــنــاقــلــة هـذه االرقــام.ويــعــد بــركـان
جــــزيـــــرة وايت آيـالنــــد (اجلـــــزيــــرة
البـيـضاء) أكـثـر البـراكـ نشـاطا في
ـئـة مـنه نـيـوزيــلـنـدا وحـوالي  70بـا
يـاه وفقًـا لوكـالة جـيونت مغـمور بـا
ـــدعـــومـــة مـن احلـــكـــومـــة. ويـــزور ا
نــحــــــو  10آالف شــخص الــبــركــان
سنواي. وثار البركان باستمرار على
اضية وآخرها مدار اخلمس عاما ا

في العام .2016 بركان جزيرة وايت أبالند في نيوزيلندا حلظة ثورانه أمس

أربيل
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احلرب االهـلـيـة بل احلـرب بـاالصل ومـهـمـا كـان هـدفـهـا فهـي باب
الدامة سلطة قرار احلرب.

معـلـوم سـبب عـدم اعـالن شبـاب تـشـرين عـن قيـادتـهم فـهـم و بدون
قـيادة يـتم اعـتـقـال و اغـتـيـال و جرح اعـداد مـنـهم ال عـلى الـتـعـي

ومـعـلـوم ان الـصـراع الـعراقـي احلالي صـراع بـ قـوى الـسـلـطة و
الـرافـضـ السـتـمـرار مــضـمـون الـسـلـطـة و مـعـلـوم ان في الـعـراق
منظمـات هي من يؤسس لدولة جـديدة هي اجلذر واحلكومـة ثمرتها
وان لــيس كل نــاقم عــلى ضـرب الــثــورة بـبــيــانـات اعالمــيــة هـو مع
الـثــورة فـكل صــاحب مـكــسب رسـمي فـي حـكـومــة الـيــوم ال يـرجـو
ـوفقـيـة لـلـثـوار وان اصـر الـطرف احلـزبي عـلى انـتـخـابـات مـبـكرة ا
ـانـيا و ـنـزلـته احلـزبـيـة بـر فـلـسـبـبـ تـهـدئـة الـثـوار و اعـادة الـقـوة 

حكوميا.
ضي مع رغبة من معلوم ان بـرهم صالح ب خيـارين مكلفـ اما ا
ـضي مع ارادة الـشارع ومـعـلـوم ان سـبـاقا صـوت له رئـيـسـا او ا
يـجري بـ ابراهـيم بحـر الـعلـوم و محـمد عالوي لـعل واحدا مـنهـما
ـدة ومـعـلـوم ايــضـا مـعـنى االخـبــار الـتي تـتـحـدث عن يـقـود بــاقي ا
مـحاولـة الغـتـيال مـقـتـدى الـصدر او افـهـامه بـأمـكانـيـة ضـرب مـنزله

سواء اكان فيه ام في قم.
عنى الـقاسي لـستة ـعلـوم لدى سلـطات العـراق اليـوم ا مـاهو ليس 
عـشر عـاما من تـكرار نـفس االداء و بنـفس اسمـاء الكـيانـات و كيف
ـثـري لـهم ال يـجـد أبـداً قـبـوال شـعـبـيا ـعـدمـون فـالـكـسب ا جتـرعه ا
لتكرار فـداحة اخلسارات فالـوقت مهما كان قصـيرا فهو في توزعه

على اجلمهور باخلسارة وقت طويل و مؤلم.
ابـراهيم بـحر الـعلـوم مرشـح تسـوية و مـحمـد توفـيق عالوي مرشح
هدي ويختلفان تسويت يشتركان بكونهمـا بديل عن عادل عبد ا
في ان عالوي من حـركـة غيـر اسالمـيـة رغم ان فيـه ميـوال اسالمـية

ا اال انه واضح. فماضيه في حزب الدعوة و ان كان قد
برهم صالح بـدوره ب نارين بـغداد و من هو من حصـتهم وبغداد
مـقسـومة و من هـو من حـصتـهم يرونه بـع و يـرون احلصـة بأكـثر
من ع ومثله مثل كل من جاء بالتـوافقات السياسية الكرسي اوال
و امـا من عـلى الـكرسي فـله بـديـله فلـقـد سـبقه عـلى نـفس الـكرسي
احلـصـة فؤاد مـعـصـوم و قبـله جالل طـالـباني و لـو بـقـيت احلصص
فلبـرهم بديله مثلـما لعادل و لـلحلبـوسي ومع ذلك فثورة تشرين او
قل انـتـفاضـتـهـا تـقول بـأمـور يـسـايرهـا احلـزبـيـون و ال يحـقـقـونـها

الناس تتكلم عن وطن و االخرون اوطانهم مناصبهم.
االن فـــقط ســيــفــهـم من ال يــريــد الــفـــهم ســبب تــكــرار
الـنـاطـقـ بـأسم الـسـيـسـتـاني انه لـيس طـرفـا في

تشكيل احلكومة.
مـالحـظـة: مـامـعـنـى ادانـات الـرئـاسـات لالحـداث

احمللية اذا لم يترتب عليها اجراء?
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هي ذات الـدول  التي عـملت عـلى تـدميـر سوريـا  تريـد إعادة دورة
الـدم الى الــعـراق  بـالـرغـم من إن انـتـفــاضـة الـشــعب الـعـراقي هي
اصـالحــيـــة  بــغـــيــة رسـم اخلــارطـــة الــوطـــنـــيــة  بـــديالً عن نـــظــام
ذهبية والعرقية  وانتفاضة الشباب هي احملاصصات السياسية وا
ارسـاتهـا  وتغـييريـة بجـوهرهـا  ووطنـية بـسمـاتها  سـلمـية بـكل 
لذلك وقف مـعها وسـاندها وانـخرط فيهـا الشعب كـل حسب جهده 
وقد شجبت االنـتفاضة كل الـتدخالت اخلارجيـة في الشأن العراقي

من أي مكان ومصدر .
ثيـر للتقـززواالشمئزاز  إن اسرائـيل تتحدث عـن احلراك الشعبي ا
الــعــراقي  وبــعض االدارات االمــريــكــيـــة حتــســبه خــطــوة لــصــالح
ـنـطـقــة  كـذلك بـعض الـنـظم اخلــلـيـجـيـة  اطـلـقت سـيـاســاتـهـا في ا
صادر االيرانية حتذر من لنفسها إعـادة انتاج تدخالتها  وبـعض ا
خطر الوضع في العـراق  كل هؤالء باتوا يتصـرفون وكأن انتفاضة
اجلـماهـير الـشعـبيـة العـراقيـة الهويـة لهـا  وباالمـكان اسـتغاللـها أو

حرف مساراتها لصالح هذه اجلهة أو تلك .
كـن بأي حال من إن االنـتفاضـة العـراقيـة  هي وطنـية بـامتـياز  ال
فاهيم العـراقية ضد االستعمار والكيان االحوال  أن تكون خارج ا
االسـرائيـلي الـغاصب لالرض الـعـربيـة  وضد سـيـاسات الـتدخالت

سيسة خارجياً . دعومة وا ا
لـقد كشـفت التـقارير  بـأن هناك حـراكاً سـياسيـاً وعسـكرياً خـطيراً
يـستـهـدف نـقل مـاحـدث في سـوريـا الى الـعـراق  بـغـيـة الـعمـل على
خلق كـانتونات الـفدرلة االنـفصالـية في شمال وغـرب العراق تـمهيدا
لـتقـسيم الـبالد على اسـاس طـائفي وعـرقي  ولعل الـشعب الـعراقي
بـكل قواه الـشعـبيـة الوطـنيـة يدرك مـغازي واهـداف تلك الـتحـركات 
راحل  فهو االقدر على شروع االنفصالي في كل ا فمثلما اسقط ا

إفشال كل اخملططات الرامية لتمزيق جغرافية الوطن .
عروف إن العـراق عبر زمن طويل تعـرض حملاوالت التقسيم  فمن ا
وكـان من بـيـنـهـا مـشروع بـايـدن نـائب الـرئـيس االمـريـكي الـسـابق 

شروع بالرفض القاطع من الشعب العراقي . وفشل هذا ا
إن االنتـفـاضة الـعـراقيـة الـراهنـة  سـتـغيـر الـكثـيـر من اليـات الـعمل
الذي مارسته العديد من االطراف عبر تعدد والءاتها  وسيكون بعد
التغـييرات اجلـارية الوالء لـلعراق وحده  وإن الـنظام الـوطني القادم
الـذي سـيـتـئــسس عـلى وفق مـشـروع االنـتــفـاضـة  سـيـكـون نـظـامـاً
رصـيـنــاً تـشـتـرك في انـتــاجه صـنـاديق االقــتـراع الـتي حتـدده قـدرة
ـتنـافسـ على وفق االرادة االخـتيـارية الـشعـبيـة  وهو بـالضرورة ا
سـيكـون نظـاماً عـراقـيا رافـضاً لـكل التـدخالت اخلارجـية  وتـنصب
ـفــاصل  وتـطـويـر كـيـان الـدولـة هـمـومـة عـلـى بـنـاء الـعـراق في كل ا

واطنة . شاركة على قاعدة ا مؤسساتياً وا
العـراق دولة محـورية  وقائـدة وليـست منقـادة  فمن يريـد العالقة 
شتركة  صالح ا فالبد أن يدرك بانهـا يجب أن تكون على قواعـد ا

والصداقة ب الشعوب .
نـطـقـة حبـلى بـاالزمات والـصـراعات  الـشـعب الـعراقي يـدرك بـأن ا
لـذلك فـهـو حـريص عـلى أن يـكـون عامـل استـقـرار وسـيـكـون كذلك 
صيريـة  فهو بـالتأكيـد منحاز وان موقفه واضـح من قضايا االمـة ا
ــصـيــريـة  فال لــلـشــعب الــعـربي وحــقـوقه واالنــتـصــار لـقــضـايـاه ا
اســرائـيل تـسـطــيع أن جتـعـله مــحـايـداً بـيــنـهـا وبـ حــقـوق الـشـعب
ـكنهم أن يـجعلوا من الـعراق منـصة حملاربة العربـي وال االمريكان 
جيران العـراق مثل ايران  وال بعض االنظـمة اخلليجـية تستطيع أن

شتركات الوطنية لعموم الشعب . صائر ا تتالعب 
ريـرة الـتي عاشـهـا الشـعب الـعربي الـسوري  الزالت إن الـتـجربـة ا
مـاثـلـة  ولم ولن تـتـكـرر في الـعـراق ابـداً  فـمن يـحـاول الـلـعب عـلى
بـعض التـنافـضات  فـأن شعـبنـا الكـردي يعـرف جيدا كـيف يتـعامل
مـعـهـا وافــشـالـهـا  فـكل فـصـائل اجملـتــمع بـكـافـة والءاتـهم الـقـومـيـة
ذهـبية هـي قوة للـعراق وعامـل تقدم وبـناء واثراء وا
واطنة وتطـور  فاجلمـيع يريد وطـناً مبـنياً علـى ا
واحلقـوق لـلـجـمـيع دون تـمـيـيـز في لـلـغـة والـلون
واجلنس  وخـال من الفاسـدين والنهـاب  هذا

هو العراق الذي نريد .
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في عمليات البحث. وذكرت الشرطة
ومـسـؤولـون مـحـلـيـون أن مـسـلـحي
بــوكــو حـرام خــطــفـوا االربــعـاء 17
طــفال وفــتى تـتــراوح أعـمــارهم بـ
عاما قرب ماروا عاصمة 20و 11
واليــة الــشــمـــال األقــصى. وال يــزال
ــفـقـودين حـتى الــفـتـيـان في عـداد ا
الـلـحظـة.وخالل عـشـر سـنوات أدى
الــنـزاع إلى مــقـتل  35ألف شـخص
وتسبب بـنزوح ملـيوني شخص في
شــمـال شــرق نــيــجـيــريــا. وامــتـدّت
أعـمــال الـعـنف إلى الـنـيـجـر وتـشـاد
ّ تـشـكـيل قـوة والـكــامـيـرون لـذلك 
تمردين عسكرية إقليمية حملاربة ا

ــتـمـركـزة في ــتـطـرفـة ا اجلـمـاعـة ا
نـــيـــجـــيـــريــــا عـــمـــلـــيـــات اخلـــطف
والهجـمات في منـطقة بحـيرة تشاد
حـيث يتالقى شـمـال الكـامـيرون مع
نـيــجـيـريــا والـنــيـجـر وتــشـاد.وقـال
سؤول انه عـثر على اجلثث خالل ا
تعددة شتركة ا مهمة لقوة العمل ا
اجلـنـســيـات الـتي تـضم جـنـودا من
نـــيـــجـــيـــريـــا والـــنـــيـــجـــر وتـــشــاد
.وأضــاف أن والــكـــامــيــرون وبـــنــ
"الــــقـــرويــــ الـــذيـن يـــعــــانـــون من
ــنــتــظــمـة هــجــمــات بـوكــو حــرام ا
ــنــطـقــة جــيـدا" والــذين يــعـرفــون ا
تـعددة اجلنـسيات ساعدوا الـقوة ا

خطـفوا عـلى يد جمـاعة بـوكو حرام
تطرفة وفق ما ذكر مسؤولون في ا
احلـكــومـة احملـلـيـة.وخـطف الـرجـال
الثالثة اجلـمعة برفـقة امرأة ال تزال
مـفـقودة من قـريـة تـولكـومـاري التي
تـقع عـلى بـعـد  10كـيــلـومـتـرات من
احلدود مع واليـة بورنو الـنيحـيرية
الـتي تـعد مـعـقال لـبوكـو حـرام.وقال
مـســؤول رفـيع لـفــرانس بـرس طـلب
عـدم الــكـشف عن اســمه " الـعـثـور
عـلـى جـثـث ثالثــة رجـال مــقــطــوعـة
الـرأس (...) في األدغـال بـالـقـرب من
(تـولـكـوماري)" مـحـمال بـوكـو حرام
مـســؤولـيـة هـذه الـفـظـائع.وصـعّـدت

{ انــقـرة - (أ ف ب): رحّـلت تــركـيـا
امس االثـن  11فــرنـســيــا يـشــتـبه
بـأنـهم "مقـاتـلـون إرهابـيـون أجانب"
إلى بـالدهم عــلى مــا أعـلــنت وزارة
الـداخـلـيـة الـتـركـيـة.وذكـرت الـوزارة
في بــيــان " تــرحــيل  11مــواطــنـا
فـــرنــــســـيــــا إلى بالدهـم" في إطـــار
اجلـهــود اجلــاريــة الــرامــيــة إلعـادة
نــحــو 1200أجــنــبــيـــا من أعــضــاء
تنظـيم الدولة اإلسالمـية محـتجزين

في تركيا.
وعـثـرت الـقـوات األمـنـيـة علـى جثث
مـقـطوعـة الـرأس لـثالثـة قـروي في
شـمال الـكـاميـرون بـعد أن كـانـوا قد تحدث بإسم وزارة الداخلية ا


