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العراق

دعوات كردية لتوسيع رقعة الحرب على «الفساد»

بأربع سنوات أخرى من حكم الرئيس
ب ـ ـشـ ــار األس ـ ـ ـ ــد ف ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا «م ـق ـل ـقــة
ل ـل ـغــايــة» .ورأى أن «زي ـ ــارة (الــرئـيــس
الروسي فالديمير) بوتني إلى سوريا
هــذا األسـبــوع ،كانت رمـزًا آخــر لغياب
الـقـيــادة األميركية ،مــا سمح لروسيا
بالتدخل مللء هذا الفراغ ،على حساب
مصالحنا وقيمنا».
وفي موازاة ذلك ،قدم الرئيس الروسي
إل ــى مـجـلــس ال ــدوم ــا ،أم ــس ،مـشــروع
االتفاقية املبرمة بني بالده وسوريا،
بـ ـش ــأن ت ــوس ـي ــع الـ ـق ــاع ــدة ال ـب ـحــريــة
الروسية في ميناء مدينة طرطوس.
ووف ــق الوثيقة الـتــي نشرها مجلس
الــدومــا على اإلنـتــرنــت (وف ــق ترجمة
وكالة «األنــا ّضــول») ،يقضي مشروع
االتـفــاق املــوقــع ملــدة  49عامًا بخروج
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة الـ ـبـ ـح ــري ــة مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــة
س ــوري ــا امل ــدن ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ،ع ـلــى أال
تخضع ألي عمليات تفتيش أو حجز
للممتلكات الــروسـيــة املنقولة وغير
ً
املنقولة ،ويكون العقد قابال للتمديد
ملدة  25عامًا بموافقة الطرفني .كذلك
يحق لروسيا إرسال العدد الذي تراه
كــافـيــا م ــن ال ـج ـنــود ،م ــن أج ــل حماية
القاعدة.
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أع ـل ــن املـتـحــدث
بــاســم الــرئــاســة ال ــروس ـي ــة ،ديـمـيـتــري
بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف ،أن ـ ـ ــه ل ـ ــن ت ـ ـجـ ــري إع ـ ـ ــادة
ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
سـ ــوريـ ــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى بـ ـق ــاء قــاعــدتــي
حميميم وطرطوس .وردًا على املزاعم
األميركية بأن النصر ضد «داعش» لم
يكن بفضل روسيا ،قال بيسكوف إنه
«يمكن تطبيق املثل الــروســي القائل:
الهزيمة يتيمة أما النصر فهو متعدد
اآلباء» .بدورها ،أكدت املتحدثة باسم
وزارة ال ـخــارج ـيــة ،م ــاري ــا زاخ ــاروف ــا،
رفض بالدها لحجج واشنطن بشأن
إبقاء قواتها في سوريا.
(األخبار)

حل في األفق
بغداد ــ أربيل :ال ّ
حل في «األفق» ألزمة
ال ّ
تمسك
بغداد ـ أربيل ،مع ّ
الجانبين بخياراتهما ،رغم
اإلعالن الدائم لجاهزيتهما
لـ«الحوار» .المراوحة هنا ،التي
تتوازى مع حرب حيدر العبادي
على «الفساد والمفسدين»
يراها المعارضون لمسعود
فرصة لتصفية
البرزاني
ً
حساباتهم معه ،بدعوتهم
إلى ضرورة «محاربة الفساد
المستشري في أربيل»
مـ ــع إع ـ ـ ــان ب ـ ـغـ ــداد انـ ـتـ ـص ــاره ــا عـلــى
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادت ـ ـ ـهـ ـ ــا ج ـم ـي ــع
أراضـيـهــا ،يبرز الحديث عــن «الفساد
وامل ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــديـ ـ ــن» ،م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدرًا املـ ـشـ ـه ــد
الـسـيــاســي املـ ــراوح ملـكــانــه« .ال ـف ـســاد»،
بوصف رئيس الوزراء حيدر العبادي،
ل ــم ي ـعــد م ـقــرونــا بـ ــ«داع ــش» وال ـحــرب
عليه فقط ،بل ّ
تعدى ليصبح «العمود
ال ـف ـقــري» الجـتـيــاح التنظيم املتطرف
ثلث مساحة البالد.
الـ ـع ـ ـبـ ــادي الـ ـع ــائ ــد إلـ ـ ــى بـ ـ ـغ ـ ــداد ،بـعــد
م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي «م ــؤتـ ـم ــر امل ـ ـنـ ــاخ» فــي
ب ــاري ــس ،رأى ف ــي ك ـل ـمــةٍ أل ـق ــاه ــا على
هامش املؤتمر (نشرت صباح أمس)،
أن «أه ـ ـ ـ ــم أس ـ ـب ـ ــاب دخ ـ ـ ـ ــول اإلره ـ ـ ـ ــاب
ّ
إل ــى الـ ـع ــراق ه ــو ال ـف ـس ــاد» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«مـ ـح ــاربـ ـت ــه ج ـ ـ ـ ٌ
ـزء أسـ ــاسـ ـ ٌّـي وحـ ـي ــويٌّ
إلع ــادة اإلعـمــار واالس ـت ـقــرار ،ف ــإذا كان
ه ـنــالــك فـ ـس ــاد ،ف ــا ي ـم ـكــن أن يتحقق
اإلعمار واالستقرار».
وت ـطـ ّـرق الـعـبــادي فـ ّـي كلمته إلــى أزمــة
بـغــداد ـ ـ أربـيــل «املـعــقــدة» ،التي نشبت

ً
استفتاء لالنفصال
مع إجراء األخيرة
عــن الـعــراق فــي أيـلــول املــاضــي ،مشيدًا
بـ ـ ــدور «ال ـب ـي ـش ـمــركــة ف ــي ق ـتــال ـهــا إل ــى
جانب الجيش العراقي ،وبقية قواتنا،
في تحرير املــوصــل» .وقــال إن «هنالك
مـ ــن أراد أن ي ـ ـفـ ـ ّـرق بـ ــن ال ـب ـي ـش ـمــركــة
والجيش ،من خالل االستفتاء ومقاتلة
الجيش ،لكننا قلنا إن البيشمركة هي
جــزء مــن الـعــراقـيــن وينبغي التعاون
مـ ـعـ ـه ــا» ،فـ ــي إش ـ ـ ـ ــار ٍة م ـن ــه إل ـ ــى زع ـيــم
«الـحــزب الديموقراطي الكردستاني»
م ـس ـع ــود ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ،وت ـش ـ ّـب ـث ــه ب ــرأي ــه
ّ
ال ــراف ــض ل ـل ـت ـعــاون م ــع بـ ـغ ــداد ،وح ــل
األزمة الراهنة.
ّ
وعلى خــط األزمــة ذاتها ،جــاءت دعوة
الرئاسة العراقية ،للحكومة االتحادية
كردستان» إلى إجراء
وحكومة «إقليم
ّ
ح ــوار «ف ــوري» ،وبــدعـ ٍـم فــنــي مــن األمــم
املتحدة ،الحتواء أزمة االستفتاء ،وذلك
اجتماع الرئيس فؤاد معصوم ،بنائبيه
ّ
ن ــوري املالكي وإي ــاد ع ــاوي ،إذ أشــار
ٌ
ـان ص ـ ٌ
ـادر عــن رئــاســة الجمهورية،
ب ـيـ

إلى أنها ّ
منها
«قررت جملة توصيات،
ً
الــدعــوة إلــى بــدء ح ــوار ف ــوري ،إضــافــة
إل ــى عـقــد اج ـت ـمــاع ل ـلــرئــاســات الـثــاث
(الجمهورية ،والـحـكــومــة ،والـبــرملــان)،
وق ـ ــادة الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ومـمـثـلـيـهــا،
والـسـلـطــة الـقـضــائـيــة ،ف ــي أق ــرب وقــت
لـبـحــث إصـ ــدار ال ـقــوانــن االنـتـخــابـيــة،
وإج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
وان ـت ـخــابــات مـجــالــس املـحــافـظــات في
موعدها الدستوري».

دعت «حركة التغيير»
إلى االعتصام ضد
«الفساد» في المؤسسات
الحكومية الكردية

من احتفاالت «االنتصار» على «داعش» في العاصمة بغداد (أ ف ب)

وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ع ـي ـن ــه ،القـ ـ ــت ح ــرب
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي عـ ـل ــى «الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد» ص ــداه ــا
ف ـ ــي «اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم» ،إذ تـ ـسـ ـع ــى «ح ــرك ــة
ال ـت ـغ ـي ـي ــر» إل ـ ــى ت ـص ـف ـيــة ح ـســابــات ـهــا
م ــع «الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» بــدعــوة
ال ـع ـب ــادي إلـ ــى «اس ـت ـئ ـص ــال ال ـف ـســاد»
املـسـتـشــري ف ــي أرب ـي ــل ،ب ــال ـت ــوازي مع
حـمـلــة شـعـبـيــة ت ـه ــدف إل ــى «إس ـق ــاط»
أحادية آل البرزاني في إدارة مفاصل
ّ
ال ـح ـكــم ش ـمــال الـ ـب ــاد .وأك ـ ــد ال ـق ـيــادي
ف ــي «ال ـت ـغ ـي ـيــر» ص ــاب ــر إس ـمــاع ـيــل ،أن
«ال ـش ـعــب الـ ـك ــردي ه ــدد بــاعـتـصــامــات
واسـعــة الـنـطــاق فــي كــردسـتــان بسبب
ال ـف ـســاد ال ــذي نـخــر جـســد املــؤسـســات
الـحـكــومـيــة ال ـك ــردي ــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«املـ ـ ــواطـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــردي أيـ ـق ــن أن ال ـف ـشــل
ال ـس ـيــاســي ،واالقـ ـتـ ـص ــادي ،والـثـقــافــي
سببه املسؤولون في كردستان» ،فيما
أعلن عضو «املجلس الوطني للحركة»
كــاروان هاشم ،أن «كردستان ستشهد
ـات واس ـع ــة األس ـبــوع
حــركــة اع ـت ـصــامـ ٍ
املـقـبــل» ،مبينًا أن «األوضـ ــاع القائمة
فــي كردستان ال ُت َ
حتمل بعد ،فــي ظل
الجمود السياسي الحالي».
وكـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــس ،ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق أولـ ـ ــى
التظاهرات الشعبية في مدينة أربيل،
تـ ـن ــديـ ـدًا بـ ــال ـ ـقـ ــرارات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
ح ـك ــوم ــة «اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم» ب ـخ ـف ــض روات ـ ــب
املـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،وفـ ـ ــق مـ ــا ذكـ ــرتـ ــه وس ــائ ــل
إع ــامـ ـي ــة ك ـ ــردي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي وص ـ ـفـ ــت مــا
جـ ــرى ب ــأن ــه ّ
«ألول مـ ــرة ت ـخ ــرج فـيـهــا
تـظــاهــرات بـهــذه الكثافة ضــد حكومة
اإلقليم» .وفي هذا السياق ،أعلن برملان
«اإلق ـل ـي ــم» ،إرس ــال ــه وفـ ـدًا إل ــى مجلس
ال ـ ـنـ ــواب الـ ـعـ ــراقـ ــي ،األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل،
ـدد مــن املـلـفــات العالقة بني
ملناقشة ع ـ ٍ
تأمني
«كيفية
ملناقشة
ـل،
ـ
ي
بغداد وأربـ
ً
رواتـ ــب املــوظ ـفــن وال ـعــام ـلــن ،إضــافــة
إلـ ــى ال ـت ـبــاحــث م ــع ال ـل ـج ــان للتمهيد
لالجتماع بني أربيل وبغداد».
(األخبار)

بــيــان صــحـفـي

القائد السلفي بسام املحضار ،مــرورًا بجبهة
ً
وانتهاء
ميدي إلى جانب املرتزقة السودانيني،
بجبهة الساحل التي تشكل الفصائل الجنوبية
عـمــودهــا الـفـقــري ويـقــودهــا قــاســم هـيـثــم ،وهــو
وزيـ ــر دفـ ــاع س ــاب ــق يـسـكــن ف ــي اإلمـ ـ ــارات مـنــذ
عشرين سنة.

في معارك الخوخة
األخيرة وحدها أحصي
قتيال جنوبيًا
نحو 240
ً

في السنتني املاضيتني ،ركــزت حملة «النشطاء
والنخبة وال ـقــادة»ّ ،
املمولة خليجيًا ،على الدفاع
ع ــن ال ـق ـض ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة وح ـم ــاي ــة الـ ـح ــدود مــن
العدو الشمالي ،إضافة إلى السمفونية املعروفة
(فــارســي ،مجوسي ،رافضي وفــق توصيفهم)،
ومــا يعني ذلــك من إراقــة دمــاء كثيرة تحت هذا
الشعار.

لكن في الشهور املاضية استنفد هــذا الشعار،
وظهر أنه لم يعد مستساغًا عند فئة كبيرة من
أبـنــاء الجنوب ،ولــم يعد كذلك النظام السعودي
قــادرًا على تسويق الخالف املذهبي ،وال سيما
بعد ّ
تحسن عالقة الرياض وبغداد ،إضافة إلى
سـقــوط تـلــك ال ـش ـعــارات فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان
التي لحقتها اللوثة السعودية (سوريا والعراق
ولبنان) .فما كان من الجوقة اإلعالمية والقيادية
التي تعمل وفق تعميم واحد بمسميات متعددة
إال أن ّ
غيرت الشعار املذهبي بآخر عربي قومي،
والحجة هذه املرة هي أن الدفاع عن دول الخليج
هــو دف ــاع عــن ع ــدن وصـنـعــاء وع ــن بـقـيــة ال ــدول
العربية.
سوف تمتص دولة االحتالل اإلماراتي الغضبة
الـجـنــوبـيــة حـتــى وق ــت قـصـيــر .وال ـخ ـطــة الـبــديـلــة
أصبحت من اآلن جاهزة على طاولة الناشطني
والـ ـق ــادة امل ـم ـ ّـول ــن ،وه ــي رف ــع مـنـســوب الـتـهــديــد
من «أنصار الله» ،وإلــزام املتناقضات الجنوبية
بالتوافق القسري ،وإيجاد شريك شمالي ،وإن
كان منبوذًا لدى الجنوبيني الذين عليهمًَ املوافقة
وال ـت ـن ـف ـيــذ م ــن دون اعـ ـت ــراض ،ت ـم ـه ـي ــدا لـســوق
شـبــانـهــم إل ــى مـعــركــة أخ ــرى تـخـتــارهــا الــريــاض
وأبو ظبي.

تعلــن مؤسســة األمــل للمعوقــن أنهــا وبإطــار برنامــج «كنــزة وســنبلة» لإلغاثــة
الــذي بــدأ إثــر أحــداث  2006يف لبنــان وقعــت اتفاقيــة مــع مؤسســة “القلــب
الكبــر” يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الــذي يجــري مبوجبهــا خــال عــام
كامــل تســليم  540مواطــن ونــازح محتــاج مؤونــة عــام مــن حبــوب «ســنبلة
الخــر» و»كنــزة الشــتاء» لتدفئــه إضافــة اىل صابــون صناعــة محليــة .ويتــم
التســليم عــر جمعيــات لبنانيــة منضويــة يف الربنامــج تهتــم بهــؤالء الفئــات
املهمشــة غــر املســجلة باألمــم املتحــدة أو هيئــات اإلغاثــة الرســمية.
تهتــم مؤسســة «القلــب الكبــر» التــي أسســتها ســمو الشــيخة جواهــر بنــت
محمــد القاســمي قرينــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي حاكــم إمــارة الشــارقة باألطفــال املهمشــن خاصــة يف املناطــق العربيــة
املتأثــرة بالحــروب.
ومبوجــب هــذه اإلتفاقيــة ســنتمكن مــن تزويــد  540مواطــن محتــاج مبؤونــة
عــام مــن خمســة أنــواع مــن الحبــوب .يتضمــن هــؤالء املحتاجــن مهجريــن غــر
مســجلني مــع هيئــة األمــم أو مــع غريهــا تســتضيفهم عائــات لبنانيــة ويتــم
التوزيــع عــر جمعيــات منضويــة يف برنامــج «كنــزة وســنبلة لإلغاثــة» .ينتــج
أكــر مــن  80م ـزارع مهمــش كميــة الحبــوب التــي ســنوزعها عــى املحتاجــن
والتــي تقــدر يف  8100كــغ مــن خمســة أنــواع  :قمــح وحمــص وعــدس وفاصوليــا
وحمــص (15كــغ لــكل واحــد)“ 540.كنــزة الشــتاء” التــي منــذ  1992مــازال
األبنــاء يف مؤسســتنا يصنعونهــا .إضافــة اىل  1080لــوح صابــون صناعــة محليــة
وزن اللــوح 170غ .يشــرك يف توضيــب الحبــوب جميــع املقيمــن يف مؤسســتنا
ويبلــغ عددهــم  40شــابا وصبيــة .يبلــغ مجمــوع عــدد املســتفيدين مــن هــذه
اإلتفاقيــة  660مواطنــا ومهجــر.
بالنيابــة عــن كافــة املقيمــن يف املؤسســة وعائالتهــم وجميــع املشــاركني يف زراعــة
الحبــوب نتوجــه بالشــكر اىل منظمــة القلــب الكبــر والقيمــن عليهــا ألهميــة
دورهــم يف التنميــة يف ظــل وضــع عــدم اإلستقرارالســائد باملنطقــة.
نسيب الصلح
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