
ن�رشت القوات العراقية “قنا�ص��ة” عل��ى مبان يف منطقة 
غ��رب املو�ص��ل ل�ص��طياد الإرهابيني الذين ي�ص��تخدمون 
مدني��ني دروعا ب�رشية، وذلك عل��ى خلفية تقارير متعددة 

عن مقتل عدد كبري من املدنيني خالل �رشبات جوية.
 وقال املتحدث با�ص��م قيادة العمليات امل�صرتكة العراقية، 
العميد يحيى ر�صول، يف حديث لو�صائل اعالم “بداأ م�صلحو 
تنظي��م داع���ش ي�ص��تخدمون املواطن��ني ك��دروع ب�رشي��ة، 
ونح��اول ا�ص��تهدافهم ب�رشب��ات م��ن الرج��ال القنا�ص��ة 

للق�صاء عليهم”.
 وعّد ر�ص��ول اأن “تقدم اجلي���ش العراقي يجري بدقة وحذر 
للمحافظة  على اأرواح املواطنني”، م�ص��يفا: “نعتمد على 
ا�ص��تخدام اأ�ص��لحة متو�ص��طة وخفيف��ة، وبينه��ا القنا�ص��ة 

ل�صطياد عنا�رش داع�ش وحتييدهم عن املواطنني”.
 واته��م تنظيم “داع���ش” بقتل املدنيني الع��زل، موؤكدا اأن 
ه��ذا التنظي��م ي�ص��تخدم ال�ص��هاريج املفخخ��ة… ويقوم 
بجم��ع املواطنني واإجبارهم على البق��اء يف بيوت معينة 
ثم يبداأ بتفجري هذه ال�ص��هاريج. وتاب��ع قائال اإن الغر�ش 
م��ن ه��ذه العمليات “اإي�ص��ال ر�ص��الة اىل ال��راأي العام ان 

القوات العراقية هي التي ت�صتهدف املواطنني الأبرياء”.
 واأك��د املتح��دث اأن جلن��ة حتقي��ق تابع��ة ل��وزارة الدفاع 
العراقي��ة تدقق يف التقارير التي حتدثت عن مقتل مدنيني 
ب�رشب��ات جوي��ة يف غرب املو�ص��ل، م�ص��ريا اإىل اأن بيانا 

ر�صميا �صيتم اإ�صداره بعد انتهاء التحقيق.
 وج��اءت ه��ذه اخلطوات بعد اأن ذكرت م�ص��ادر ع�ص��كرية 
و�صيا�ص��ية واإداري��ة متع��ددة يف الع��راق، بالإ�ص��افة اإىل 
�ص��هود عي��ان حمليني، عن مقتل م��ن 120 اإىل نحو 260 
مدنيا من جراء غارات جوية على منطقة �صكنية يف “حي 

املو�صل اجلديدة” غرب املدينة يوم 17/03/2017.
 وع��ّدت معظم امل�ص��ادر املحلية اأن ال�رشب��ات نفذت من 
قبل القوات اجلوية التابعة للتحالف الدويل �صد “داع�ش” 
بقي��ادة الوليات املتحدة،  الذي اعرتف لحقا باأنه �ص��ن، 
وبطل��ب م��ن الق��وات العراقية، غ��ارات على ه��ذه املنطقة 
يف الي��وم املذكور، م�ص��ريا اإىل اأن حتقيقا مت فتحه يف هذا 

احلادث، لكن من دون تاأكيد مقتل املدنيني.

مرت من دون اهتمام حكومي، ال من ب�صعة بيانات 
�صعبي  اكرتاث  دون  ومن  تطبيلية،  حما�صية  حزبية 
اأهدافها مع تكالب الأحزاب  ومدين، بعد ان ت�صاقطت 
م�صلحة  على  م�صاحلها  وتقدمي  ال�صلطة،  مغامن  على 
وتبدد  احلريات،  �صقف  تراجع  ومع  الكردية،  الأم��ة 
امل�صاواة،  وغياب  العدالة  وان��ح��دار  الدميقراطية، 
وارتفاع حدود املظامل واملفا�صد، وتفتت املوؤ�ص�صات، 
وا�صتمرار انق�صام القليم القومي اىل اقليمني او اقاليم 

�صلطوية بجيو�ش واجهزة اأمنية وادارية حزبية.
من  الكربى،  والتطلعات  الأمل  انتفا�صة  ذكرى  مرت 
حوارية  برامج  ب�صعة  من  ال  اعالمي،  اك��رتاث  دون 
ومثلها  نارية،  مقالت  وب�صعة  توثيقية،  و�رشدية 
من  ال��دواوي��ن  وكتبة  لل�صحفيني  تهليلية  ان�صائية 

مطلقي الأوهام والأحالم وال�صعارات.
للق�صية  للنظر  الالفتة  التطورات  من  الرغم  على 
والدعم  وال���دويل  القليم  ال�صعيدين  على  الكردية 
الداخلية يف  فالأمور  تتلقاه،  الذي  الكبري  والتعاطف 
كرد�صتان تكاد تكون يف اأ�صواأ مراحلها منذ منت�صف 
الأح���زاب  ك��ان��ت  ح��ني  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن  ت�صعينات 
"ن�رشة  يافطات  حتت  تتقاتل  التقدمية"  "القومية 
املعابر  وام��وال  ال�صلطة  اجل  من  والق�صية"  الأم��ة 

احلدودية، يف حرب اوقعت اآلف ال�صحايا.
معظم  ت��وق��ف  م��ع  �صيئة  القت�صادية  الأو���ص��اع   
وغياب  ال�صواق  حركة  وتراجع  اخلدمية  امل�صاريع 
امل�صاريع التنموية، على الرغم من ب�صارات الت�صدير 
النفط  من  هائلة  كميات  واكت�صاف  للنفط  امل�صتقل 
القليم،  على  الكربى  ال�رشكات  تقاطر  مع  والغاز 
بت�صليم  النتخابية  احلزبية  الوعود  من  الرغم  وعلى 
ازدادت  املعي�صة  العائدات...  من  ح�صة  مواطن  كل 
بعد  ولت  املليونية  والرواتب  البذخ  واأي��ام  �صعوبة، 
ا�صتعادة  اآمال  ان  بل  والربع،  الن�صف  اىل  تقلي�صها 
تبخرت..  بدورها  للرواتب  الجبارية  امل�صتقطعات 
النا�ش وعلى احلكومة على حد  والديون ترتاكم على 
ومال  احتكارا  يزدادون  احلزبيون  والغنياء  �صواء.. 

ويح�رشون  يتنا�صلون  الفقراء  بينما  و�صلطة،  وجاها 
بالدعاء  اياديهم  يرفعون  وهم  الظالم  يف  انف�صهم 
ل  وان  الكارثة،  يعني  فذلك  املر�ش،  يجنبهم  ان  هلل 
وخماطر  اآلم  ويجنبهم  العوز،  من  مبزيد  يعاقبهم 

العودة اىل �صنوات احل�صار.
الأو�صاع ال�صيا�صية مرتدية اىل حد البوؤ�ش، فالربملان 
معطل، واحلكومة �صبه م�صلولة، واملوؤ�ص�صات يف خرب 
كان، وتتواىل الأخبار عن �صوء الدارة وانت�صار الف�صاد 
ومعها اأخبار ت�صكيل مزيد من جلان مكافحة الف�صاد.. 
الأحزاب تتبادل التهامات مقرتبة من حافة تخوين 
ال�صيا�صية متوقفة وحتى الت�صويات  بع�صها، واحلياة 
املتوازنة وتوافقات الفيفتي فيفتي بكوارثها ما تزال 
الجتماع،  ت�صتطيع  تكاد  ل  والأحزاب  املنال،  بعيدة 
وعالقاتها بني �صد وجذب وبياناتها بني نار وحرب.

�صناديق  فدميقراطية  مهددة،  الدميقراطية  املمار�صة 
والنتخابات  معطلة،  �صعيد  من  اكرث  على  القرتاع 
الربملانية يف ايلول املقبل قد ل جتري يف موعدها، 
فقط  انتخابية  دورات  اأربع  جرت  عاما   26 وخالل 
جرت  التي  النتخابية  العمليات  ي�صاوي  ما  وه��و 
العراق خالل ن�صف تلك املدة ويف اجواء احلرب  يف 
وال�رشاع ال�صيا�صي. و�صط اتفاقات الكبار و�صفقاتهم 
النتخابات  اج��راء  على  التفاق  يف  تتلخ�ش  التي 
تهددت  اذا  وتاأجيلها  احلزبية  م�صاحلها  حققت  اذا 
الجناز  متثل  التي  الأمنية،  الأو�صاع  امل�صالح.  تلك 
الأمور  �صنجار  ففي  بدورها،  مهددة  الأكرب،  الكردي 
يربز  كركوك  ال��ك��ل...ويف  ط��رد  يريد  والكل  متوترة 
ا�صحاب املالب�ش ال�صوداء لي�صيطروا على حقول النفط 
يف  اأبى،  من  واأبى  �صاء  من  �صاء  �رشوطهم  فار�صني 

يف  بالتحرك  املناف�ش  الف�صيل  مقاتلو  ُيتهم  املقابل 
حميط املدينة لل�صيطرة على مزيد من الآبار النفطية...
بحركة  خا�صة  ق��وة  لت�صكيل  دع��وات  تظهر  بينما 
التغيري، لتن�صم اىل �صل�صلة الت�صكيالت احلزبية... على 
ويو�صعون  نفوذهم  اليرانيون  يعزز  ال�رشقية  احلدود 
تهديداتهم وتدخالتهم، وعلى طول احلدود ويف قمم 
اجلبال والقرى القريبة ي�صتمر الق�صف الرتكي اليومي، 
ومقارهم  وجودهم  الأتراك  يعزز  اأخرى  مناطق  ويف 
يف انتظار انطالق "احلملة الأمنية الأكرب" يف تاريخ 
يف  الكرد�صتاين  العمال  معاقل  على  للهجوم  تركيا 
قنديل وغريها. اجتماعيا، تت�صاعد معدلت اجلرمية، 
ال�صحف  وتعج  وال��ع��ن��ف.......  والقتل  والن��ت��ح��ار، 
اعتقال  يتم  التي  الع�صابات  بق�ص�ش  يوميا  الكردية 
املتاجرين  وق�ص�ش  املنتحرين  وبق�ص�ش  افرادها 

باملخدرات وق�ص�ش امل�صابني باأخطر الأدواء.
�صدى،  ول  ���ص��وت  ل  ال��ك��ردي��ة  الثقافة  ثقافيا، 
واملثقفون يزدادون تهمي�صا وعجزا واحباطا، مثلهم 
الفنانون وحتى املو�صيقيون واملغنون وهم يرتكون 
م�صارحهم للغزو الثقايف الرتكي الذي يتغلغل يف كل 
قفزات  من  حققته  ما  وبعد  الكردية  اللغة  اما  بيت.. 
واجلامعات  املدار�ش  انت�صار  وقع  على  لترتنح  تعود 
فيها...بينما  مكانا  لنف�صها  الكردية  جتد  ل  التي 
الثقافية،  واملنظمات  الدباء  احتادات  ادوار  ترتاجع 
يف حني تت�صاقط املوؤ�ص�صات العالمية الكردية واحدة 

تلو الخرى على وقع ازمتي الثقافة والقت�صاد.
من  دويل  تقرير  يخلو  يكاد  ل  احلريات،  ملف  ويف 
انتهاكاتها  من  الكردية،  لل�صلطات  النقد  توجيه 
وعلى  واحلريات  الن�صان  حقوق  على  وجتاوزاتها 
بالكامل(  متحزبة  باتت  )التي  والع��الم  ال�صحافة 
وعلى املجتمع املدين واملراكز البحثية التي ل تطرب 
)خالل  ال�صلطات  ومناق�صاتها  ون�صاطاتها  نتاجاتها 
ا�صبوع يف اربيل مت منع نا�صطني( بل وعلى التعامل 

مع بقية املكونات. 
اقليم  م���ازال  امل�صتقل  احل��ك��م  م��ن  ع��ام��ا   26 بعد 
كرد�صتان بنظر قادة الأحزاب يخو�ش "جتربة"، وهم 
"التجربة  مل�صطلح  الدائم  الرتويج  يف  ي��رتددون  ل 
الوليدة" على ادارة القليم. هم مازالوا يجربون على 
الدارة  يف  احلزبية  جتاربهم  القليم  �صعب  روؤو���ش 

والقت�صاد وال�صيا�صة.
يقول من بقي من الكتاب الكرد بعيدا عن لغة الأحزاب 
وان  تبخرت،  النتفا�صة  اأحالم  معظم  ان  الدعائية، 
والتبادل  القانون  و�صيادة  الدميقراطي  احلكم  اآمال 
املجتمع  تطلعات  وان  تتال�صى،  لل�صلطة  ال�صلمي 
تتعرث،  الر�صيد  واحلكم  واملوؤ�ص�صات  واحلريات  املدين 
وتوزيع  وامل�صاواة  الجتماعية  العدالة  واأمنيات 
تتحطم،  املجتمعي  للرفاه  وا�صتغاللها  ال���رثوات 
اللغو  عن  بعيدا  النتفا�صة،  �صعارات  من  حتقق  وما 
احلزبي، ل تكاد تذكر ال من ارتفاع ن�صبي ومرحلي 
يف �صقف اخلدمات واحلرية وخال�ش من مظامل �صلطة 

البعث الدموية. 
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تواقيع إليقاف عمليات الموصل.. “مزايدة سياسية” و”فرصة” لداعش

“شنغهاي للتعاون” تدعو العراق رسميًا إلى االنضمام لها

الجبهة التركمانية: القوة الكردية مازالت تسيطر 
على حقول النفط في كركوك

نواب: قمة البحر الميت اختبار حقيقي لنوايا العرب 
بعد السنوات “العجاف” تجاه العراق

بغداد_متابعة: دعت منظمة �صنغهاي للتعاون، الثنني، العراق اإىل الن�صمام للمنظمة 
بكني  يف  العراقية  ال�صفارة  اإىل  دعوة  موجهة  ا�صيا،  �رشق  من  دول  عدة  ت�صم  التي 
اأن   ، العراقية  لوزارة اخلارجية  التي تنظمها املنظمة. وذكر بيان  الفعاليات  حل�صور 
“�صفري جمهورية العراق لدى ال�صني احمد حت�صني برواري التقى المني العام ملنظمة 

�صنغهاي للتعاون ر�صيد عليموف يف مقر املنظمة يف العا�صمة ال�صينية بكني”.
واعرب ال�صفري العراقي عن ، رغبة احلكومة العراقية بفتح قناة جديدة لتطوير العالقات 
بامتالكه  تتمثل  اقت�صادية  ق��درات  لديه  العراق  وان  ل�صيما  واملنظمة  العراق  بني 
احتياطيات هائلة من النفط اخلام. من جانبه عرب المني العام ملنظمة �صنغهاي عن 
م�صيداً  العراقية،  احلكومة  مع  بالتعاون  وترحيبه  باملنظمة  العراق  باهتمام  �صعادته 

ب�”النت�صارات التي يحققها اجلي�ش العراقي على الرهاب”.
للتعاون ب�صفة �رشيك حوار،  ، الن�صمام ملنظمة �صنغهاي  العراق اىل  ودعا عليموف 
تنظمها  التي  الفعاليات  ل�”ح�صور  بكني  يف  العراقية  ال�صفارة  اىل  الدعوة  موجهًا 

املنظمة لكون العراق �صديق جيد جلميع الدول الع�صاء يف املنظمة”.

الثنني،  ال�صاحلي،  ار�صد  النائب  الرتكمانية  جبهة  رئي�ش  دعا   : بغداد_متابعة 
ب�صاأن  واأربيل  بغداد  بني  النفطي  التفاق  بنود  عن  للك�صف  الحتادية  احلكومة 
الوطني  الحت��اد  من  قوة  �صيطرة   ا�صتمرار  اأك��د  حني  يف  كركوك،  نفط  حقول 

الكرد�صتاين على احلقول النفطية يف املحافظة.
وقال ال�صاحلي يف ت�رشيح له، اإن “احلكومة الحتادية مطالبة بالك�صف عن بنود 
التفاق النفطي بني  كرد�صتان وبغداد ب�صاأن حقول نفط كركوك وكيفية تطبيق 
القرار”. واأ�صاف اأن ، املكونات الأ�صا�صية يف املحافظة مثل الرتكمان والعرب مل 
ت�صلط مكون  اأن  مبينا  تنفيذه،  وكيفية  وتفا�صيله  التفاق  يطلعوا على جمريات 

واحد على مقدرات املحافظة يعد خطوة يف غاية اخلطورة يف الوقت الراهن.
ي�صتمر  حني  يف  التوتر  لزيادة  قابل  غري  كركوك  و�صع   ، اأن  ال�صاحلي  وتابع 
اإعالنه رفع علم كرد�صتان فوق  الدين كرمي بالت�صعيد من خالل  حمافظها جنم 
املباين الر�صمية و�صيطرة قوة من الحتاد على حقول نفطية مركزية، موؤكدا عدم 

ان�صحاب القوة الكردية التي دخلت حقل بابا كركر وحقول اأخرى حتى الآن.

تتمة �صفحة 1 :  وب�صاأن مطالب العراق يف القمة املرتقبة، قال ال�صفري ال�صدر: ان »القمة 
تاأتي يف توقيت مهم للعراقيني، واننا نحمل ب�صائر الن�رش املبني على عنا�رش »داع�ش« 
الرهابي، ولذا نحتاج اىل الدعم وامل�صاندة من ا�صقائنا العرب ول �صيما يف ما يتعلق 
املو�صل  مدينة  فى  منها  اأهلها  وتهجري  تدمريها  مت  التي  املناطق  اعمار  اعادة  مبلف 
وغريها من املناطق التي مت تدمريها اثناء احلرب على الرهاب، واعادة ما يقرب من 
3 ماليني نازح عراقي تركوا بيوتهم وهو ما ي�صتدعي وقوف العرب جميعا اىل جانب 
العراق الذى يحارب الرهاب نيابة عن العامل«. واأ�صار ال�صفري ال�صدر اىل اأن »العراق باأ�صد 
احلاجة اىل دعم ا�صقائه العرب من خالل القمة العربية لإعادة اإعمار املناطق التي دمرت 
التي يقودها  العراقية  الوطنية  الت�صوية  العرب يف ملف  ال�صقاء  بالكامل، وكذلك روؤية 
رئي�ش التحالف الوطني ال�صيد عمار احلكيم الذي ي�صعى مع كل القوى ال�صيا�صية العراقية 
لإنهاء جميع اخلالفات التي ي�صتغلها البع�ش من اأجل احداث الفتنة بني ابناء العراق«. 
واأ�صاف »اننا ن�صعى من خالل القمة اىل دعم اأ�صقائنا باتخاذ موقف جاد اإزاء التدخل 
الرتكي يف العراق باحتالل ار�صه على الرغم من العديد من الدانات العربية والدولية 
والتي تطالب ب�صحب هذه القوات اىل احلدود وعدم تدخلها مرة اخرى يف ارا�صي العراق، 
ونتمنى من ا�صقائنا دعمنا وبقوة يف هذا امللف لل�صغط على انقرة ل�صحب قواتها«، موؤكداً 

اأن »العراق يتطلع اىل تفعيل العمل العربي امل�صرتك«.

المشهد الكردستاني ربيع 2017... 

بعد 26 عامًا من الحكم المستقل: أهداف االنتفاضة في مهب الريح

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بني 5 و21 اآذار، مرت يف 
اقليم كرد�ستان، الذكرى 
الكردية  لالنتفا�سة   26

من اأجل احلرية والعدالة 
والدميقراطية، �سد مظامل 

الدكتاتوريات واأنظمة 
اال�ستبداد.

بغداد_متابعة

رف�ش النائب ع��ن حمافظة نينوى ،عبدالرحم��ن اللويزي، اأم�ش 
الثن��ني، جم��ع تواقيع نيابي��ة لإيقاف عملي��ات حترير اجلانب 
المين من املو�ص��ل، ع��اداً جمع التواقيع مزايدة �صيا�ص��ية على 

ارواح املدنيني املحا�رشين يف املدينة.
وق��ال اللوي��زي ل���” اجلورن��ال ني��وز“، ان ” ام��ر ادارة قي��ادة 
عمليات حترير املو�ص��ل يخ�ص��ع للقائد العام للقوات امل�ص��لحة 
وهو امل�ص��وؤول عن انطالق املعارك وايقافها بح�ص��ب امل�ص��لحة 
العام��ة ، ال ان جم��ع تواقي��ع نيابي��ة لإيق��اف عملي��ات حترير 
اجلانب المين من املو�ص��ل بدع��وى حماية املدنيني ، امر خطر 

ميهد اىل منح فر�صة وطوق جناة لالإرهابيني”.
وا�ص��اف ان ” عنا���رش تنظي��م داع���ش يتح�ص��نون يف ا�ص��طح 

املنازل وان عملية الق�ص��ف التي جرت قبل ايام وراح �صحيتها 
ع��دد م��ن املدنيني كان��ت ل�ص��تهداف ه��وؤلء الرهابيني وعلى 
الرغم من ذلك فان الخطاء الع�ص��كرية واردة يف احلرب واي�ص��ا 
�ص��قوط ال�ص��حايا مل يقت�رش عل املدنيني ب��ل رافقه املئات من 
الق��وات المني��ة واحل�ص��د ال�ص��عبي وه��وؤلء ال ي�ص��تحق ذكرهم 

اي�صا!”.
وكان النائب عن التحالف الوطني ،علي البديري ،ك�ص��ف ، اأم�ش 
الثن��ني، لإح��دى ال��وكالت املحلي��ة عن جم��ع تواقي��ع نيابية 
ل�صت�ص��دار ق��رار يق�ص��ي بوقف معرك��ة حترير ال�ص��احل المين 

للمو�صل من �صيطرة داع�ش الرهابي.
من جهته، ا�صتبعد النائب عن التحالف الوطني حممد ال�صيهود، 
توق��ف العملي��ات الع�ص��كرية يف املو�ص��ل، يف ح��ني اك��د ع��زم 
الربمل��ان جمع تواقيع ل�ص��حب الثقة عن النائ��ب حمد الكربويل 

والذين ح�رشوا موؤمتر انقرة. وقال ال�صيهود ل�"اجلورنال نيوز"، 
ان "احلديث عن جمع تواقيع نيابية لوقف العمليات الع�ص��كرية 
يف املو�ص��ل ع��ار عن ال�ص��حة ويث��ري ال�ص��تغراب والتعجب يف 
الوقت الذي حتقق القوات المنية واحل�ص��د ال�ص��عبي انت�ص��ارات 
كب��رية �ص��د تنظيم داع���ش الرهاب��ي وحترير اج��زاء كبرية من 

املو�صل".
وا�صاف انه "يفرت�ش التحرك نحو �صحب الثقة عن الذين خانوا 
الر�ش والعر�ش وح�صورهم املوؤمترات اخلارجية التاآمرية �صد 

البلد والتي كان اخرها يف انقرة".
وا�ص��ار ال�ص��يهود اىل ان "الربمل��ان �صي�ص��تاأنف جل�ص��اته اليوم 
الثالث��اء و�ص��يتم التحرك نحو جمع تواقيع نيابية ل�ص��حب الثقة 
عن النائب حممد الكربويل وال�ص��ماء التي ُطرحت يف الت�ص��جيل 

ال�صوتي الذي كان وا�صحا ول غبار عليه".

بغداد – الجورنال نيوز


