
اأفییادت تقارير اإعالمیة، باأن الكثییر من اأفراد الأقلیات 
التییي تقیم يف مناطق اإقلیییم كرد�ستان قامت مبقاطعة 
ال�ستفتییاء، كمییا اأ�سییارت اإىل ورود اأنبییاء عیین اإجبییار 
بع�ییض میین تلییك الأقلیییات علییى الت�سويییت. وذكییرت 
تقريییر  " الفرن�سیییة، يف   CROIX LA " �سحیفییة 
لهییا ن�ییر يف ) 26 ايلییول 2017 ( اأن العديد من اأبناء 
الطائفییة امل�سیحیییة والإيزيدية مل يبییادروا بامل�ساركة 

يف الت�سويییت ب�ساأن ا�ستفتاء ا�ستقییالل اإقلیم كرد�ستان 
الییذي جییرى يییوم اأم�ض، حیییث بینییت اأنه وعلییى الرغم 
میین توفییر كل الأ�سا�سیات املكونییة لأي مكتب اقرتاع، 
مبدر�سییة "اأكیتو" يف عنكاوا، احلي امل�سیحي يف مدينة 
اأربیییل، كان الإقبییال علییى الت�سويییت فیهییا �سعیفییا. 
ونقلییت ال�سحیفییة عن اأحیید امل�سیحییینی النازحنی من 
املو�سل قوله، "لقیید ا�ستظهرت ببطاقة الهوية العراقیة 
وت�ريییح اإقامتي يف اإقلیم كرد�ستییان، قبل اأن يقوموا 
بو�سییع اإ�سبعي يف احلرب، من ثم وقعت، هذا كل �سيء"، 

لفتًا النظییر اإىل ان ا�سمه مل يكن موجودا �سمن القوائم 
النتخابیییة، حیث مل جتد حكومة الإقلیم الوقت الكايف 
لتجديد قوائمها النتخابیییة نظرا لأن عملیة ال�ستعداد 
لال�ستفتاء جرت خالل ثالثة اأ�سهر فقط، بح�سب تعبره. 
میین جهته اأكیید �ساب من طائفییة الكلییدان، اأن "بارزاين 
طماأن ممثلییي الأقلیات باأنهم لیین يكونوا مواطننی من 
ییل العديد  الدرجییة الثانیییة"، وعلى الرغییم من ذلك ف�سّ
من اأبنییاء الطائفة امل�سیحیة عییدم امل�ساركة يف عملیة 
الت�سويییت، حیث قییام اأهايل بلدة القو�ییض الواقعة على 

بعیید 130 كیلومییرتا والتییي �سهدت يف املییدة املا�سیة 
موجییة میین التحري�ض �سیید ال�ستفتاء يف وقییت مبكر، 
بتعلیق الأعییالم العراقیة يف ال�سییوارع، ح�سب ما نقلته 
ال�سحیفییة الفرن�سیة. واأ�سارت ال�سحیفة اإىل اأن الطريقة 
املتبعییة يف اإجییراء ال�ستفتییاء �ساهمییت يف م�ساعفییة 
الإح�سا�ییض بالتوتییر ب�سفوف اأقلیة اخییرى هي الطائفة 
اليزيديییة، والتي عا�ست اأب�سع اأ�سییكال ال�سطهاد اإبان 
�سیطرة تنظیم داع�ییض على املناطق التي يعی�سون فیها 
يف �سنة 2014. واأفاد املدير التنفیذي ملنظمة "يازدا" 

غر احلكومیة املتخ�س�سییة بالنظر يف ق�سايا الطائفة 
اليزيديییة، جمییال �سومییر، بییان "نحییو 2000 اأ�ییرة 
غادرت املخیمات مطلع الأ�سبوع املا�سي حتى تتجنب 
اإجبارهییا علییى الت�سويییت"، وتابع اأنییه "يف �سنجار مل 
ي�سییارك يف الت�سويت �سییوى اأولئك الذيیین يعی�سون يف 
املناطییق التي يديرها احلییزب الدميقراطي الكرد�ستاين 
والذيیین يعملون مل�سلحتییه". وتابع التقريییر اأن مدينة 
كركییوك، التییي ي�سكنها الكرد والعییرب والرتكمان، بقت 
فیها اأبواب املنییازل الواقعة يف احلي الرتكماين مغلقة 

يف الوقت الییذي امتالأت فیه ال�سوارع الكردية باأهازيج 
الفییرح. واو�سحییت ال�سحیفییة اأي�سییا ان هنییاك تقارير 
اأخییرى ت�سییر اإىل منییع ال�سلطییات يف اإقلیییم كرد�ستییان 
ال�سییكان النازحنی من الأقلیییات من العودة اإىل بیوتهم 
جمییددا بعیید انتهاء املعییارك، علییى الرغم میین ال�سماح 
للكییرد بالعییودة، لكن احلكومة الكرديییة تنفي ارتكابها 
اأية جتاوزات وجتادل بحجج متعددة باأن هذه احلوادث 
هییي اإجراءات اأمنیییة احرتازية اأو اأنهییا نتیجة لرتكاب 

الأ�سخا�ض النازحنی اأفعاًل غر قانونیة.

وجودهما يهدد األمن القومي.. المحافظات الجنوبية والوسطى تطالب الحكومة بطرد شركتي آسياسيل وكورك لالتصاالت 
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– �ساكر الكناين:ك�سف مدير منظمة العالم والتنمیة عن ان منظمات املجتمع  النا�رية 
املدين يف النا�رية، �ستقوم بحملة ملقاطعة �ركتي ا�سیا�سیل وكورك خلدمات الت�سالت 
يف حال ا�ستمرت اربیل برف�سها دعوات احلكومة املركزية وعدم تنفیذ اأوامر رئی�ض الوزراء. 
وقال الكعبي لی»اجلورنال نیوز« اإن هذا الإجراء هو للرد باملثل على �سیا�سة الكراد جتاه احلكومة 
لأجندات  ا�ستجابة  نفذوه  ولكنهم  وقانونیته  �رعیته  عدم  من  الرغم  على  ال�ستفتاء  واإجرائهم 
العراقیة بطرد ال�ركتنی وا�ستبدالها ب�ركة اخرى لعدم مقبولیتهما، و�سط  خارجیة، مطالبا احلكومة 
غ�سب يف املحافظة لأفعال رئی�ض القلیم وكل من ينتمي اإلیه وب�سمنها ا�سیا�سیل التي يديرها م�ستثمرون 
قرار  ب�سبب  للقانون يف املحافظات اجلنوبیة  اأ�سبح وجودها خمالفا  الكردية  ال�ركات  ان  اأكراد.  وا�ساف 
حكومة القلیم الأخر باإجراء ال�ستفتاء والنف�سال على العراق ومن ثم يجب طردها وعدم التعامل معها مطلقا.

و�سدد على �رورة ان تكون هناك خطوات جادة من قبل احلكومة �سد �ركتي ا�سیا�سیل وكورك والقیام باإجراء امني 
حلجب ترددهما من قبل هیئة العالم والت�سالت.

خیارات  حیال  برملانیة(  كتلة  )اكرب  الوطني  التحالف  دعوات  اتفقت 
احلكومة الحتادية ازاء رف�ض حزب رئی�ض اقلیم كرد�ستان )املنتهیة 
ال�سلطات  اىل  واملنافذ  املییطییارات  ت�سلیم  بیییارزاين  م�سعود  وليییتییه( 

الحتادية بعد اجراء ا�ستفتاء ا�ستقالل كرد�ستان عن الدولة العراقیة .
احلكومة  ان  الربییعییاء،  العبادي،  حیدر  الییوزراء  جمل�ض  رئی�ض  واكیید 
والقانون  الد�ستور  بقوة  الحتادية  ال�سلطة  حكم  �ستفر�ض  الحتادية 
يف اقلیم كرد�ستان كما هي جمیع املحافظات العراقیة .واكد العبادي 
يف كلمته خالل جل�سة جمل�ض النواب " اننا �سن�ستمر بعملیات التحرير 
واعادة النازحنی ولن ن�سمح لي احد بان يعطلنا عن حترير ارا�سینا 
الرهابیة  داع�ض  ع�سابات  على  املتحققة  النت�سارات   " مباركًا   ،"
اإثییارة  حمییاولت  كل   " العبادي  ".واأدان  العراقیة  وحتريرالرا�سي 
النعرات الطائفیة والقومیة والعن�رية، م�سرا اىل ان العراقینی متكنوا 
بفرقتنا". منا  الرهییاب  متكن  حینما  بوحدتهم  الرهابینی  دحر  من 
واننا  بلدنا  ووحدة  املواطننی  خدمة  هو  الول  هدفنا   " ان  وا�ساف 
تداعیات  من  القلیم  قیادات  وحذرنا  ال�ستفتاء  باجراءات  فوجئنا 
علیا  �سلطة  له  الییذي  الد�ستور  عن  نحید  لن  "اننا  موؤكدا  له"،  خطرة 
على كل ال�سلطات وواجبنا الوطني الدفاع عن العراق ووحدته، ولذلك 

�سنفر�ض ال�سلطة الحتادية يف اقلیم كرد�ستان وبداأنا بهذا المر".
ال�سیهود”  “حممد  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  اأكد  جهته  من 
حال  يف  الع�سكري  اخلیار  اىل  باللجوء  ملزمة  “احلكومة  ان  الأربعاء 
انتهاء الی72 �ساعة  لت�سلیم جمیع املنافذ واملطارات اىل بغداد “.وقال 
لی »اجلورنال نیوز«اي�سا  :” يف حال مل ينفذ م�سعود بارزاين  قرارات 
احلكومة الحتادية فان التدخل الع�سكري لفر�ض المن واإعادة ثروات 
منه  لبد  خیار  الدولة  اىل  بییارزاين  ع�سابات  من  املغت�سبة  الوطن 
لنهاء ع�سیانه “.وا�ساف ان”احلكومة املركزية م�سوؤولة عن حماية 
املنافذ واملطارات العراقیة يف كل املحافظات ومنها الإقلیم وارجاع 
الدولة”.واأ�سار اىل ان”احلكومة املركزية  الواردات املالیة اىل خزينة 

الو�سط  حمافظات  جمیع  يف  المن  لفر�ض  والكفاءة  اجلهوزية  متلتك 
)املنتهیة  كرد�ستان  اإقلیم  لرئی�ض  ميكن  ول  الإقلیم  ومدن  واجلنوب  
ل�رعیة  فاقداً  لكونه  الدولة  التدخل يف عمل  بارزاين  م�سعود  وليته( 
“يف  والدفاع  “المن  منذ ″2015.اما ع�سو جلنة  الإقلیم  احلكم يف 
الربملان العراقي، “ا�سكندر وتوت” فیوؤكد ان امام احلكومة الحتادية 
كرد�ستان  اقلیم  رئی�ض  مترد  لنهاء  ودبلوما�سیة،  �سیا�سیة  خیارات 
واملطارات  احلدودية  املنافذ  وت�سلیم  الدولة  على  بییارزاين  م�سعود 
” على احلكومة التوجة نحو  الیها.وقال وتوت لی»اجلورنال نیوز« ان 
اخلیارات ال�سیا�سیة والدبلوما�سیة للحد من ع�سیان بارزاين وال�سغط 
املركزية”. احلكومة  اىل  واملطارات  احلدودية  املنافذ  لت�سلیم  علیه 
العبادي  حیدر  الییوزراء  رئی�ض  اتخذها  التي  الجییراءات  ان”  وا�ساف 
هي ما ن�ض علیه الد�ستور”.و�سدد على �رورة “خ�سوع بارزاين اىل 
اخلاطئة  باإفكاره  التم�سك  عن  والبتعاد  الحتادية  احلكومة  قرارات 
لنها �ستوؤدي اىل عواقب وخیمة”. واأمهل رئی�ض الوزراء احیدر العبادي 
اإقلیم كرد�ستان 72 �ساعة )تنتهي اجلمعة(، لت�سلیم مطارات كرد�ستان 
اإىل حكومة بغداد، بعد 24 �ساعة من ال�ستفتاء على ا�ستقالل الإقلیم عن 
العراق .لكن احلزب الدميقراطي بزعامة رئی�ض اقلیم كرد�ستان م�سعود 
بارزاين املنتهیة وليته منذ عامنی، رف�ض قرار جمل�ض الوزراء . وقالت 
القیادية يف احلزب “ا�سواق اجلاف” يف ت�ريح لی »اجلورنال نیوز«، 
اإقلیم  مطارات  بت�سلیم  تطالب  ان  العراقیة  احلكومة  حق  من  لی�ض   ”:
اىل احلكومة الحتادية”. ولی�ست  الإقلیم  اىل  تابعة  لكونها  كرد�ستان 
واأ�سافت ان ” الإقلیم م�ستعد ل�ستقبال مفت�سنی من احلكومة العراقیة 
لالطالع على الواردات واملطارات واملنافذ لكن ل ميكن ت�سلیمها الیها 
ك�سف  ذلك،  مقابل  يف  الإقلیم”.  حكومة  اىل  تخ�سع  املطارات  لكون 
�سابط رفیع يف البی�سمركة الكردية، اأن رئی�ض الإقلیم ا�ستدعى املزيد 
 50 البی�سمركة ف�ساًل عن  من قوات الحتیاط واملتقاعدين من قوات 
اإىل  بهم  للدفع  املدين،  والدفاع  املحلیة  ال�رطة  قوات  من  املائة  يف 

مناطق متنازع علیها مع بغداد بینها كركوك.
تتمة ص2

ي�سییود القلق بنی العائییالت العراقیة من جراء بدء 
العییام الدار�سي يف ظل عدم توافییر البنى التحتیة 

املدر�سیة وغیاب توزيع املناهج التعلیمیة .
وقییال نا�سطییون يف املجییال الرتبییوي ان العییام 
الدرا�سییي ال�سابییق �سهیید ن�سبییة ر�سوب كبییرة ما 
يعنییي ف�سله ،داعنی الوزارة اىل تقدمي احلد الأدنى 
من م�ستلزمات جناح العملیة الرتبوية يف العراق.
وكانییت وزارة الرتبیییة اأعلنییت توجییه اكرث من 9 
ماليیینی طالب وطالبییة اىل مدار�سهییم اإيذانًا ببدء 
العییام الدرا�سییي اجلديیید، موؤكییدة يف الوقت نف�سه 
املطلوبییة  وامل�ستلزمییات  التجهیییزات  ا�ستكمییال 

كافییة. وقییال املكتییب الإعالمییي اخلا�ییض لوزير 
الرتبیییة يف بیان تلقت “اجلورنییال” ن�سخة منه ، 
ان ” اقبال وّجه كل مفا�سل الوزارة اىل العمل من 
اجل اجنییاح العام الدرا�سي اجلديیید ولیكون عامًا 
للتمیییز والبییداع “، م�سیفییًا اأن ”الییوزارة بییداأت 
حملتها يف وقییت مبكر من خالل جتهیز املدار�ض 

بالكتب املنهجیة اجلديدة والقرطا�سیة “.
واأكیید البیان اأن ”الییوزارة عملت اي�سا على تهیئة 
الأثییاث املدر�سییي وبح�سییب الإمكانات میین اأجل 
ا�ستیعاب عدد الطلبة املتزايد ” ، متمنیًا ” جلمیع 
تالمیذنییا املوفقیییة والنجییاح لرفییع ا�سییم بلدنییا 
احلبیییب عالیییًا يف املحافییل العلمیییة والرتبويییة 

كافة“.

 قال المنی العام حلركة “بابلیون “ريان الكلداين، 
الأربعاء، ان میلی�سیات اإ�رائیلیة واخرى تابعة اىل 
رئی�ییض اإقلیم كرد�ستییان )املنتهیة وليتییه( م�سعود 
بییارزاين تنت�ر الن يف بع�ییض مناطق �سهل نینوى 
باجتییاه حمافظة دهوك . وقال الكلداين يف ت�ريح 
لی »اجلورنال نیییوز« ان” میلی�سیات ايرانیة وتركیة 
دربتهییا اإ�رائیییل واخییرى تابعییة حلییزب بییارزاين 
ت�سیطییر الن على بع�ییض املناطییق يف �سهل نینوى 
“م�سرا اىل ان” معلومات ا�ستخباراتیة  يف الق�ساء 

اأر�سلییت تقاريییر كاملة عن هییذه القییوات اىل القائد 
العییام للقییوات امل�سلحة حیدر العبییادي” . واأ�ساف 
ان” كل مییا يحدث من بلبلییة و�راعات يف العراق 
ا�سا�سییه الكیییان ال�سهیییوين الداعییم لقیییادة احلزب 
الدميقراطییي يف �سمال العراق ومنهییم البی�سمركة” 
. وكان موقییع التوا�سییل الجتماعییي “فی�سبییوك”، 
ن�ر �سوراً لعراب الربیع العربي، الیهودي “برنارد 
لیفییي” يف احدى قاعات الت�سويییت على ال�ستفتاء 
يف حیینی انت�ییر ت�سجیل م�سییور لتزويییر ال�ستفتاء 
يف اإقلیییم كرد�ستان العراق علییى الرغم من الرف�ض 

الإقلیمي والدويل واملحلي .

بعیید 9 �سنوات من اإحالة الق�سیة للمییرة الأوىل و13 عاما من ظهور 
�سییور توثق اإ�سییاءة معاملة معتقلیینی عراقینی يف �سجیین اأبو غريب، 
اأعییاد اأقییارب �سجنییاء معتقلیینی اأبییو غريییب يف العییراق، ، فتح ملف 

الق�سیة اأمام قا�ض فیدرايل يف الوليات املتحدة الأمركیة.
وتاأتییي جل�سة ال�ستمییاع التي عقییدت اأمام حمكمة جزئیییة اأمركیة 
يف مدينییة الإ�سكندريییة بوليییة فرجینیا، وت�سعییى الق�سیة لتحمیل 
املحققیینی املدنییینی الذيیین عینتهییم �ركییة “�سییي. اأيییه. �سییي. اآي” 

الع�سكرية، م�سوؤولیة اإ�ساءة املعاملة.
ويقییول مركز احلقوق الد�ستوريییة، الذي اأحال الدعییوى بالنیابة عن 
معتقلییي �سجیین اأبو غريییب، اأن حمققییي ال�ركة �ساركییوا يف موؤامرة 

لإ�ساءة معاملة ال�سجناء متهیدا للتحقیق معهم، وكان قا�ض فیدرايل 
اأمركي رد الدعوى مرتنی لیحیل املركز الدعوى ثانیة اىل الق�ساء.

وتعود الق�سیة اإىل بدايییات الألفیة احلالیة، وحتديدا يف عام 2003 
وقییت دخول القییوات الأمركیة للعییراق، لإثبییات اأن الرئی�ض العراقي 
ال�سابییق �سدام ح�سنی كان ميتلك اأ�سلحییة دمار �سامل، وبداأت احلملة 
ب�ربات جوية اأعقبها غزو ع�سكري مبا�ر، ومل مي�ض اأكرث من �سهر 
حتى توغلییت القوات الأمركیة داخل �سییوارع العا�سمة العراقیة يف 

9 من نی�سان.
ويییرى الدكتور طارق فهمي، اأ�ستییاذ العالقات ال�سیا�سیة يف اجلامعة 
الأمركیییة، ان فتییح التحقیقییات بتلییك الق�سیة ياأتییي نتیجة طلبات 
تقییدم بها عدد من اأع�سییاء الكونغر�ض الأمركییي نتیجة �سغوط من 
قبییل عییدد میین املنظمات علییى الإدارة يف البییالد، مرجحییا اأن تقوم 

بدورها الفعلي واأن يكون جمرد “�سو اإعالمي”، موؤكدا اأن ذلك امللف 
يعد من التابوهات املغلقة يف اأمركا، على حد و�سفه.

وتابییع فهمییي، اأن التحقیقییات لیین تثمییر عن جديیید لكییون الأجهزة 
الأمركیة التي متتلك املعلومات والوثائق املقرتنة بتلك الواقعة لن 
تف�سییح عنها حیییث مت التكتیم علیها م�سبقًا منذ عییدة اأعوام، حفاظا 

على الأمن القومي الأمركي.
توقیییت فتییح التحقیقییات اأمر بالییغ الأهمیییة يف راأي اأ�ستییاذ العلوم 
ال�سیا�سیییة، حیث اأنه مرتبط بعدد میین الأحداث التي ي�سهدها العراق، 
م�سیفییا اأنییه �سیتییم اأي�سییا فتح حتقیقییات يف عدد میین امللفات على 
راأ�سهییا ال�ستثمارات التي مت �سخهییا يف بغداد يف ذلك الوقت، وقرار 
احلاكییم املییدين الأمركي ال�سابق يف العراق بییول برمير بحّل اجلی�ض 

العراقي.

اعلیین حمافظ الب�رة ا�سعیید العیداين، الربعییاء، عدم تو�سله 
ب�سییاأن  بغییداد  يف  املركزيییة  احلكومییة  مییع  نتیجییة  اي  اىل 
التخ�سی�سییات املالیییة ملحافظة الب�رة .وقییال العیداين انه 
" �سیلتقییي المیینی العییام ملجل�ض الوزراء مهییدي العالق يف 
بغییداد، لبحییث التخ�سی�سییات املالیة ملحافظییة الب�رة، يف 
حیینی بنی ان جلنییة قدمت من بغداد اىل الب�ییرة للبحث بهذا 
ال�سییاأن ال انها مل تقدم �سیئا ملمو�سییا ". وتابع ،ان" احلكومة 
املركزيییة اخذت اموال كبرة من الب�رة، و�ستكون مطالبتنا 
باإعییادة هییذه المییوال وفییق ال�س�ییض القانونیییة والد�ستورية 
حلفییظ ا�ستحقاقییات املحافظییة میین المییوال، يف حیینی ا�سار 
اىل رف�ییض احل�سییول على القرو�ییض ال اذا كانییت ب�سمانات 
�سیاديییة من قبییل وزارة املالیة ".اىل ذلك نفییى ع�سو جمل�ض 
حمافظییة الب�ییرة جمیب احل�سییاين ، الربعییاء، الخبار التي 

تداولتهییا و�سائل العالم حول مطالبییة املحافظة بالفدرالیة 
بعد ا�ستفتاء كرد�ستان. وقال احل�ساين ان" ما تداولته و�سائل 
العییالم و�سفحییات التوا�سل الجتماعي الفی�ییض بوك عارية 
عیین ال�سحة ول وجییود لتقدمي اي طلب اىل احلكومة يف بغداد 
للمطالبییة باقلیییم او مییا �سابه ذلییك ، مبینا ان هییذه الخبار 
ُن�ییرت بعیید ا�ستفتییاء كرد�ستییان لإثییارة ال�سییارع العراقي". 
وا�سییاف احل�ساين ، ان" جل�سة الیوم �ست�سهد مناق�سة موا�سیع 
الكهربییاء واخلدمییات ول توجیید اي مطالبییة باإقلیییم او حكم 
فدرايل ". وك�سف جمل�ییض حمافظة الب�رة، الثننی املا�سي، 
عن وجود طلب يرمي لتحويل الب�رة اإىل نظام فیدرايل، على 
غییرار اقلیم كرد�ستییان، ويف حنی اأكد ان الطلییب تقدم به عدد 
من اع�ساء املجل�ض، اأ�سار اإىل ان املو�سوع متوقف على ح�سم 
العبادي نتائج ا�ستفتییاء كرد�ستان. هذا و�سهدت الب�رة قبل 
عامیینی مطالبات واجتجاجات طالبت بتحويل املحافظة اىل 

اقلیم م�ستقل، اإىل ان م�ساعي املحافظة مل تتكلل بالنجاح. 

بعد مدة الـ 72 ساعة.. هل بات الحل العسكري وشيكًا؟

مصادر حكومية: كل الخيارات متاحة إلنهاء "عصيان بارزاني" والبرلمان فوض العبادي استعادة المناطق المتنازع عليها

بعد 9 أعوام على الفضيحة.. لماذا تم فتح التحقيقات بقضية “أبو غريب” في المحاكم األميركية 

البصرة بانتظار حكومة بغداد بشأن أموال المحافظة وال صحة للحديث عن المطالبة بإقليم

وسط قلق العائالت من غياب الحد األدنى من 
مستلزمات نجاحه.. انطالق  العام الدراسي الجديد

"عراب" الربيع العربي وصانع الفوضى 
الخالقة.. لماذا يتواجد في كردستان 
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كريستيانو رونالدو يرد على شائعات 
الرحيل وزيدان يشيد بمستوى بيل 

صحيفة فرنسية تكشف.. كيف انقلبت األقليات في كردستان على بارزاني يوم االستفتاء وتركت التصويت على االنفصال 

مسرح للمقهورين في ذي قار يدفع 
الجمهور المساهمة في الحلول
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