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البيت الأبي�ض ي�صف جل�سة الأحد بـ " اللحظة احلا�سمة " للدميقراطية العراقية

ترحيب �سيا�سي ب�إقرار التعديالت وموعد االنتخابات ال يزال جمهو ًال
بغداد /املدى والوكاالت
رحب ��ت االطراف ال�سيا�سي ��ة العراقية باقرار
الربملان لتعديالت قانون االنتخابات.
فقد تو�صل الربملان �إىل اتفاق بتعديل قانون
االنتخاب ��ات العامة يف وقت مت�أخر من م�ساء
الأح ��د بعد �شهور من اجل ��دل احلاد والنق�ض
الذي مار�سه نائ ��ب رئي�س اجلمهورية طارق
الها�شم ��ي وتهدي ��ده بنق� ��ض ث ��ان يف ح ��ال
�إقرار التعدي�ل�ات التي مل يطالب وعدم �إقرار
مطالبه.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م الها�شم ��ي ،عب ��د االله
كاظم� ،إن نائب الرئي�س را�ض عن التعديالت
الت ��ي واف ��ق عليه ��ا الربمل ��ان م�س ��اء الأح ��د،
م�شري ًا �إىل �أن الها�شمي ه ّن�أ ال�شعب العراقي
والربملانيني عل ��ى «�إجنازهم» .غري �أن موعد
عقد االنتخابات يظ ��ل غام�ض ًا بع�ض ال�شيء،
يف الوق ��ت الذي ا�ستبع ��دت املفو�ضية العليا
لالنتخاب ��ات عقده ��ا يف موعده ��ا املح ��دد
ب�أواخر كانون الثاين املقبل.
وكان الربمل ��ان ق ��د �ص ��ادق عل ��ى «مذك ��رة
تو�ضيحي ��ة» يف قان ��ون االنتخاب ��ات قب ��ل
منت�ص ��ف لي ��ل الأحد بع ��د عقد جل�س ��ة طارئة
دع ��ا �إليها رئي� ��س الربمل ��ان .والتعديل مازال
بحاج ��ة �إىل موافقة جمل� ��س الرئا�سة املكون
م ��ن الرئي�س جالل الطالب ��اين ونائبيه طارق
الها�شم ��ي وع ��ادل عبدامله ��دي .وكان جمل�س
الن ��واب �ص ��وت يف الثال ��ث والع�شري ��ن م ��ن
ت�شري ��ن ث ��اين املا�ض ��ي عل ��ى مق�ت�رح جدي ��د
لقان ��ون االنتخاب ��ات بع ��د �أن ا�ستخ ��دم
الها�شمي وه ��و �أحد ثالثة �أع�ضاء يف جمل�س
الرئا�س ��ة حق ��ه يف نق� ��ض م�ش ��روع القان ��ون
الأ�صل ��ي .و�أك ��د الها�شم ��ي مت�سك ��ه مبوقف ��ه
يف نق� ��ض القان ��ون اجلديد مرة �أخ ��رى� ،إذا
مل يت ��م تعديل ��ه ،وخا�صة �إع ��ادة املقاعد التي
مت اقتطاعه ��ا م ��ن عدد م ��ن املحافظ ��ات وقال
«اعتب ��ارات نق�ض القانون مازالت قائمة و�أنا
اعتربها مبدئية ولن �أتنازل عنها».
وين� ��ص الق ��رار ال ��ذي مت التو�ص ��ل الي ��ه يف
جل�س ��ة االحد ان جمل�س النواب املقبل يت�ألف
م ��ن  325مقع ��دا ،بينه ��ا  310للمحافظ ��ات،
و 15مقع ��دا تعوي�ضي ��ا ،وتق�س ��م مقاع ��د
املحافظ ��ات عل ��ى النح ��و التايل :بغ ��داد 68
مقع ��دا ،ونين ��وى  31مقع ��دا ،والب�ص ��رة
 24مقع ��دا ،وذي قار18مقع ��دا ،وباب ��ل 16

مقع ��د ًا ،وال�سليماني ��ة  17مقع ��د ًا ،واالنب ��ار
 14مقع ��د ًا ،و�أربي ��ل  14مقع ��د ًا ،ودياىل 13
مقع ��د ًا ،وكرك ��وك  12مقع ��د ًا ،و�صالح الدين
 ،12مقع ��د ًا ،والنج ��ف  12مقع ��دا ،ووا�س ��ط
 11مقع ��د ًا ،والقاد�سية  11مقع ��د ًا ،ومي�سان
 10مقاع ��د ،ودهوك 10مقاع ��د ،وكربالء 10
مقاعد ،واملثنى  7مقاعد.
وق ��ال رئي� ��س ال ��وزراء يف بيان ل ��ه «متكنت
الكت ��ل ال�سيا�سية م ��ن جتاوز مرحل ��ة �صعبة
ا�شت ��دت خالله ��ا املماح ��كات ال�سيا�سية التي
كادت ان تعر� ��ض الأم ��ن واال�ستق ��رار اىل
اخلط ��ر وتعطل العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة وتلحق
�ض ��ررا فادح ��ا بامل�صال ��ح العليا للب�ل�اد ،وان
ال�شع ��ب العراقي مدعو الي ��وم لال�ستفادة من

ات�صاالت االماراتية
تقرتب من قرار دخولها
اال�سواق العراقية
دبي /رويرتز
ق ��ال م�س�ؤول مب�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت ( ات�صاالت) ام�س االثنني ان امل�ؤ�س�سة
�ستتخ ��ذ ق ��رارا ب�ش�أن كيفية دخوله ��ا ال�سوق العراقي ��ة هذا ال�شه ��ر يف الوقت الذي
توا�صل فيه درا�سة فر�ص اال�ستثمار يف اخلارج.
و�أ�ض ��اف جمال جروان مدي ��ر اال�ستثمارات الدولية يف ات�صاالت �أن ال�شركة تدر�س
التق ��دم بعر�ض للح�صول على رخ�ص ��ة يف العراق �أو ابرام �شراكة مع �شركة كوريك
تليك ��وم .وفيم ��ا يتعلق بكوريك تليكوم ع�ب�ر جروان عن �أمل ��ه يف �أن يكون املوقف
وا�ضحا على االقل قبل نهاية العام مبا ميكن ات�صاالت من امل�ضي يف العملية .ولكنه
مل يحدد ان كانت ال�شركة االماراتية �ست�شرتي ح�صة يف كوريك.
وتواج ��ه ال�شرك ��ة االماراتية وهي ث ��اين �أكرب �شركة لالت�ص ��االت يف العامل العربي
مناف�س ��ة متزايدة يف ال�سوق املحلية بعد �أن ك�سرت �شركة االت�صاالت املتكاملة (دو)
ومقره ��ا دبي احتكارها لل�سوق يف .2007وات�صاالت التي تعمل يف  18دولة بينها
م�صر والهند واحدة من عدة �شركات لالت�صاالت يف منطقة اخلليج العربية تو�سعت
خارجيا بعد فقد و�ضعها االحتكاري يف �أ�سواقها الداخلية .ووافق الربملان العراقي
مبدئي ��ا يف مت ��وز عل ��ى خط ��ة ال�ص ��دار رخ�صة رابع ��ة للهات ��ف املحم ��ول يف البالد
وم ��ن املحتمل �أن حت�صل عليه ��ا م�ؤ�س�سة م�شرتكة بني احلكوم ��ة العراقية والقطاع
اخلا�ص.ول ��دى العراق االن ثالث �شركات لت�شغي ��ل خدمة الهاتف املحمول هي زين
الكويتي ��ة وكوري ��ك تليك ��وم وا�سيا �سي ��ل التابع ��ة ل�شركة قطر لالت�ص ��االت ودفعت
كل منه ��ا للحكوم ��ة ر�سوما قدرها  1.25ملي ��ار دوالر للح�صول عل ��ى الرخ�صة.كما
تقدم ��ت ات�ص ��االت يف متوز بطلب للح�ص ��ول على رخ�صة للعم ��ل يف ليبيا يف اطار
�سعيه ��ا لتعزيز قاعدة م�شرتكيها يف �شم ��ال �أفريقيا وقال جروان ان ال�شركة ال تزال
يف انتظ ��ار ال ��رد .و�أ�ضاف �أن ��ه متفائل ويعتق ��د �أن �شركته ميكنه ��ا �أن ت�ضيف قيمة
لقطاع الهاتف املحم ��ول يف ال�سوق الليبية املهمة .وات�صاالت مهتمة �أي�ضا بال�سوق
ال�سوري ��ة رغم �أنها ال ت ��زال يف انتظار بدء مناق�صة ب�ش�أن رخ�صة ثالثة هناك .وقال
ج ��روان ان �سوري ��ا �ست�ص ��در قانونا جدي ��دا لالت�صاالت وان من املتوق ��ع �أن ت�صدر
البالد رخ�صة ثالثة.

هذه التجربة التي يجب �أن تكون دافعا قويا
للم�شارك ��ة الوا�سع ��ة يف االنتخابات وح�سن
اختيار من ميثلونهم يف حتمل امل�س�ؤولية».
وا�ضاف «ان اقرار تعديل قانون االنتخابات،
ي�شكل بداية مرحلة جديدة لل�شروع بالعملية
االنتخابي ��ة بع ��د ازال ��ة �آخ ��ر العقب ��ات ،وان
الطري ��ق ا�صب ��ح ممه ��دا ام ��ام جمي ��ع ابن ��اء
ال�شع ��ب العراق ��ي ل�صناعة ملحم ��ة انتخابية
جديدة لتعزيز الوح ��دة الوطنية وبناء دولة
القان ��ون وامل�ؤ�س�س�س ��ات ،وتر�سيخ التجربة
الدميقراطي ��ة وحتقي ��ق طموح ��ات �شعبن ��ا
يف اقام ��ة نظ ��ام احتادي دميقراط ��ي تعددي
ي�ضمن للجميع حقوقه ��م يف احلياة الكرمية
والعدال ��ة وامل�ساواة وتكاف� ��ؤ الفر�ص ،بعيدا

عن احل�سابات الفئوية ال�ضيقة».
وا�شاد البيت االبي� ��ض بتبني الربملان قانون
االنتخاب ��ات ور�أى يف ذل ��ك «حلظ ��ة حا�سمة
للدميوقراطي ��ة العراقي ��ة» .وق ��ال روب ��رت
غيب�س املتحدث با�سم البيت االبي�ض يف بيان
ن�شر م�ساء االحد «ان هذه البادرة الت�شريعية
�ستتيح للعراق تنظيم انتخابات �ضمن االطار
الد�ستوري اخلا�ص به» .وا�ضاف «انها حلظة
حا�سمة للدميوقراطية العراقية ونحن نهنىء
ال�شعب العراقي وممثليه املنتخبني».
ورحب جمل� ��س الوزراء يف اقلي ��م كرد�ستان
مبا تو�ص ��ل اليه الربملان خ�ل�ال جل�سة م�ساء
االحد ،وقال وزير الثقافة يف االقليم املتحدث
الر�سمي با�سم احلكومة :ان جمل�س الوزراء

يعترب اقرار قان ��ون االنتخابات اجنازا مهما
وي�ؤك ��د عل ��ى دور املفاو�ض الك ��ردي ووحدة
ال�ص ��ف والق ��رار ال�سيا�س ��ي الك ��ردي يف
التعام ��ل م ��ع ه ��ذه امل�س�ألة .فيما ق ��ال رئي�س
برمل ��ان كرد�ستان كم ��ال كركوكي يف ت�صريح
لل�صحفي�ي�ن عق ��ب زيارت ��ه كتل ��ة التحال ��ف
الكرد�ست ��اين يف جمل� ��س الن ��واب الأحد «ان
جم ��يء وفد من برملان كرد�ست ��ان املتكون من
جمي ��ع االطراف املوج ��ودة داخله وب�ضمنهم
املعار�ضة ،هو للت�شاور مع خمتلف االطراف
بخ�صو� ��ص قان ��ون االنتخاب ��ات النيابي ��ة».
وا�ض ��اف «�أجرينا لقاءات عدي ��دة مع اطراف
خمتلف ��ة ب�ضمنه ��ا ممثل ��ون ع ��ن بعث ��ة االمم
املتحدة يف العراق (يونامي) وكذلك ال�سفارة

جمل�س النواب

االمريكي ��ة واع�ضاء كتل ��ة التحالف واالحتاد
اال�سالمي الكرد�ست ��اين يف جمل�س النواب».
و�أو�ضح «ان الزيارة ت�أتي للتن�سيق والتعاون
الكام ��ل وال�شام ��ل م ��ع قائمت ��ي التحال ��ف
واالحت ��اد اال�سالم ��ي الكرد�ست ��اين ح ��ول
قان ��ون االنتخاب ��ات» .وقال «نح ��ن ندعو اىل
اجراء انتخابات نزيهة وخالية من حماوالت
حتجي ��م اقليم كرد�ستان كم ��ا نريد انتخابات
�شفاف ��ة تك ��ون يف �صال ��ح جمي ��ع العراقي�ي�ن
والعملي ��ة الدميقراطية» .واك ��د «ان �سجالت
وبيانات وزارة التج ��ارة مع كل اال�سف فيها
كثري م ��ن املغالطات حيث هن ��اك اختالف يف
بيان ��ات وزارتي التج ��ارة والتخطيط ب�شكل
�شا�س ��ع جدا وال نري ��د ان تكون هذه االخطاء

على ح�س ��اب اقليم كرد�ست ��ان» .وتابع «نحن
اقليم دميقراط ��ي متوا�ضع يح�ت�رم االن�سان
والقان ��ون والعدال ��ة ونري ��د ان نتعامل هذه
امل ��رة بعدال ��ة تام ��ة وان التنج ��ح املحاوالت
لتحجي ��م دور االقليم و�سلب حقه الد�ستوري
والقانوين باال�شرتاك يف هذه االنتخابات»،
واكد «نريد للعدالة ان تكون القا�سم امل�شرتك
له ��ذه االنتخاب ��ات بالن�سبة القلي ��م كرد�ستان
ولكل املحافظات العراقية االخرى».
م ��ن جهت ��ه اف ��اد ع�ض ��و جمل� ��س مفو�ض ��ي
املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقل ��ة لالنتخابات ام�س
االثنني ان املفو�ضي ��ة ا�ستن�أفت ا�ستعداداتها
لالنتخابات الربملانية املقبلة املزمع اجرا�ؤها
يف � 27شباط املقبل بعد امل�صادقة على قانون
االنتخابات .واو�ضح �س ��ردار عبدالكرمي ان
«املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخابات يف
العراق ا�ست�أنف ��ت ا�ستعداداته ��ا لالنتخابات
العراقي ��ة املقبلة» ،م�ؤك ��د ًا« :اخلطوة االوىل
�سنعل ��ن موع ��د قب ��ول �أ�سم ��اء املر�شح�ي�ن،
لتتبعه ��ا اخلط ��وات الأخ ��رى» ،وا�ش ��ار اىل
�أن «املفو�ضي ��ة «تنتظ ��ر الآن �ص ��دور مر�سوم
م ��ن رئا�سة اجلمهوري ��ة باملوافقة على موعد
�إج ��راء االنتخاب ��ات يف الع ��راق» .من جانبه
ق ��ال هندرين حمم ��د م�س� ��ؤول مكت ��ب �أربيل
للمفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخابات يف
الع ��راق« ،ننتظر توجيه ��ات املفو�ضية العليا
لن�ست�أن ��ف �إجراءاتن ��ا» ،م�ضيف� � ًا «نتوق ��ع �أن
نتلقى التعليمات ،لأنن ��ا نعمل وفقا للجدوال
الت ��ي تردن ��ا» .وكان ��ت املفو�ضي ��ة العلي ��ا
لالنتخاب ��ات قد �أوقف ��ت �أعمالها بعد �أن نق�ض
نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة ط ��ارق الها�شمي
القانون يف ال�شهر املا�ضي.
ويف غ�ض ��ون ذلك ق ��ال النائب ع ��ن االئتالف
العراق ��ي قا�س ��م عطي ��ة اجلبوري :م ��ا حدث
م�س ��اء االحد هو لي�س تعدي�ل�ا للقانون وامنا
هنالك ملحق لقانون االنتخابات وتو�ضيحات
للمفو�ضي ��ة حول مقاع ��د كل حمافظة ون�سب
االقلي ��ات والن�س ��ب التعوي�ضي ��ة .وا�ض ��اف
اجلب ��وري ان»املهجري ��ن ق ��د ا�صب ��ح له ��م
ت�صوي ��ت كم ��ا للعراقي�ي�ن املوجودي ��ن يف
الداخ ��ل وذل ��ك ب ��ان ي�صوت ��وا كل ح�س ��ب
حمافظت ��ه وا�صبح ��ت ( )8مقاع ��د لالقلي ��ات
و( )7مقاع ��د للتعوي�ضية وبه ��ذا يكون العدد
()15املقاع ��د التعوي�ضي ��ة و( )310مقاع ��د
جمل�س النواب للمحافظات».

انتقادات لتقرير هيومن رايت�س ب�ش�أن العنف �ضد الأقليات يف املناطق املتنازع عليها
بغداد /املدى
ا�ص ��درت املديري ��ة العام ��ة لل�ش� ��ؤون
االيزيدية بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الديني ��ة يف حكومة �إقلي ��م كرد�ستان
تو�ضيح ��ا بخ�صو� ��ص التقرير الذي
�أ�صدرت ��ه منظم ��ة (هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش) يف الآون ��ة االخ�ي�رة حول
(العن ��ف �ض ��د الأقلي ��ات يف املناط ��ق
املتنازع عليها يف حمافظة نينوى).
وقال ��ت املديري ��ة �إن «فري ��ق املنظم ��ة
ال ��ذي ق ��ام ب�إع ��داد ه ��ذا التقري ��ر ق ��د
ذك ��ر ب�ي�ن ثنايا بع� ��ض فقرات ��ه الظلم
ال ��ذي عان ��اه االيزيديون م ��ن النظام
ال�صدامي ،م ��ن تعريب و طرد االالف
منه ��م و�إ�س ��كان الع ��رب يف مناطقهم
حينئ ��ذ ...وتعر�ضه ��م اىل العدي ��د
م ��ن العملي ��ات االرهابي ��ة يف الوقت
احلا�ض ��ر  .وذك ��ر مثل هك ��ذا حقائق
نثني عليها  ،كما نثني على جهود �أية
جهة اخرى من �ش�أنها تبيان احلقائق
كم ��ا ه ��ي وب�ش ��كل مو�ضوع ��ي».
وا�ضاف ��ت املديري ��ة ان ه ��ذا المينعنا
من ذك ��ر بع�ض املغالطات التي وقعت
فيها املنظمة خالل �إعداد هذا التقرير
ومنها:
 .1ورد يف التقري ��ر ه ��ذا الن�ص (وقد
�سقط �ضحي ��ة ال�سلطات الكرد�ستانية
و�أ�ساليبها اخل�شنة ،ومنها االعتقاالت
التع�سفي ��ة و�أعم ��ال االحتج ��از،
والتهديد� ،أي �شخ�ص يقاوم اخلطط
التو�سعي ��ة الكرد�ستاني ��ة .كم ��ا �أن

ال�ضغ ��ط الكرد�ست ��اين عل ��ى املنطقة
فت ��ح الب ��اب للمتطرف�ي�ن م ��ن الع ��رب
ال�سن ��ة ،الذي ��ن ي�ستم ��رون يف حملة
قت ��ل الأقلي ��ات ،ال �سيم ��ا الأقلي ��ات
الديني ��ة) ،وهن ��ا ن ��ود �أن ن�ؤك ��د ب�أن
مناط ��ق االيزيدي ��ة كان ��ت والت ��زال
مناطق كردية بحتة ،قد حاول النظام
ال�ساب ��ق �سل ��خ الهوية الكردي ��ة منها
وذلك من خالل تبني عمليات التعريب
والتهجري والإ�سكان الق�سري وتغيري
طوبوغرافي ��ة املنطقة برمتها  -وهي
ت�سمى االن املناط ��ق املتنازع عليها -
وقد �أ�شار التقري ��ر اىل هذه احلقائق
م ��ن جه ��ة وم ��ن جه ��ة اخ ��رى اته ��م
ال�سلط ��ات الكرد�ستانية بالتو�سع يف
تلك املناطق وهذا بح ��د ذاته تناق�ض
وا�ض ��ح ،فكي ��ف للم ��رء �أن يتو�س ��ع
داخ ��ل حدوده �أو �أرا�ضيه !!عليه البد
لل�سلط ��ات الكرد�ستانية �أن تدافع عن
تلك املناط ��ق و�سكانه ��ا  ،فالدفاع عن
منطق ��ة �ش ��يء والتو�سع �ش ��يء اخر.
والنع ��رف كي ��ف �ضغط ��ت ال�سلطات
الكرد�ستاني ��ة عل ��ى املنطقة حتى فتح
الب ��اب للمتطرف�ي�ن من الع ��رب ال�سنة
بقتل �أبن ��اء االقليات الديني ��ة فيها ؟!
�إذ م ��ن املفرو� ��ض واملنط ��ق �أن يقوم
الإرهابي ��ون ب�ش ��ن عملياته ��م �ض ��د
قوات البي�شمركة النها هي التي تقوم
بالتو�سع يف املنطقة  -ح�سب ما جاء
يف التقرير الذي نحن ب�صدده  -ال �أن
يقوموا ب�ضرب تلك االقليات!!.
 -2كم ��ا ج ��اء يف التقري ��ر (مل تق ��م

هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش بزي ��ارة
مدينت ��ي املو�ص ��ل و�سنج ��ار) .وهذا
بحد ذاته �إع�ت�راف �ضمني ب�أن قوات
البي�شمركة تقوم بحماية تلك املناطق
الت ��ي يك�ث�ر تواجده ��م فيه ��ا ،فف ��ي
مناط ��ق ال�شيخان وتلكي ��ف و�ألقو�ش
وبع�شيق ��ة واحلمداني ��ة ....ال ��خ
ذات الغالبي ��ة االيزيدي ��ة وامل�سيحية
وال�شبك ،االمن م�ستتب فيها والف�ضل
يعود لتواجد ق ��وات البي�شمركة فيها
ب�ش ��كل كثيف ،وهذا ماجعل من فريق
(هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش) يتج ��ول
ب ��كل حري ��ة وب ��دون خ ��وف يف هذه
املناط ��ق وعدم زيارته ��م اىل املو�صل
و�ضواحيه ��ا خوفا م ��ن تعر�ضهم اىل
مكروه.
 -3ورد �أي�ض ��ا يف التقري ��ر (قابل ��ت
هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش ممثل�ي�ن
منتخب�ي�ن يف جمل� ��س نين ��وي ،هم ��ا
ق�صي عبا� ��س [�شبكي] وخديدة خلف
�إيدو[ايزي ��دي]) ال�س� ��ؤال املط ��روح
هنا ،ملاذ قام الفريق ب�إجراء مقابلة مع
ال�سيد خديدة خلف عيدو فقط واالخذ
براي ��ه و ُاهمل االلتقاء �أو االخذ باراء
ثماني ��ة ممثل�ي�ن اخري ��ن يف املجل�س
عين ��ه وه ��م االع�ض ��اء االيزيديني يف
قائمة نينوى املت�آخية؟.
� -4أما تنا�سى معدو التقرير ب�أن ن�سبة
االيزيديني يف قائمة نينوى املت�آخية
كان ��ت ثمانية من جمموع اثني ع�شر،
�أو مل تعترب ه� ��ؤالء ايزيديني لكونهم
�ضم ��ن القائمة الكردي ��ة !! حيث ورد

االت ��ي( :قائم ��ة نين ��وي املت�آخي ��ة،
ح�صل ��ت عل ��ى  12مقع ��د ًا ،بينما ربح
احل ��زب الإ�سالم ��ي العراق ��ي ال�سني
ثالث ��ة مقاعد .وح�س ��ب قواعد تق�سيم
املقاعد يف قانون االنتخابات ،ح�صل
كل من املر�شحني امل�سيحيني وال�شبك
واليزيديني كل على مقعد).
 -5لنق ��ر�أ حقيق ��ة �أخ ��رى فط ��ن له ��ا
الفري ��ق املذك ��ور( :ا�ستثم ��ر الأك ��راد
الكث�ي�ر يف الأن�شط ��ة الثقافي ��ة
والديني ��ة اخلا�ص ��ة بالأيزيدي�ي�ن،
ودفع ��وا روات ��ب املوظف�ي�ن يف مركز
اللي�ش الثقايف ،ول ��ه فروع يف �أغلب
البل ��دات اليزيدي ��ة) �إن جميع املراكز
الثقافي ��ة والقائمني عليه ��ا يف عموم
الع ��راق حت�صل عل ��ى منح لكي يكون
مبقدورها تق ��دمي ن�شاطاتها الثقافية
وه ��ذه حقيق ��ة يعلمه ��ا ال ��كل� ،إذن ما
ال�ضري �إذا قام الكرد بتقدمي امل�ساعدة
ملركز الل�ش وفروع ��ه؟ هل يعترب هذا
للكرد حرام ولغريهم حالل؟
 -6الغري ��ب والعجي ��ب يف تو�صيات
التقري ��ر م ��ا يل ��ي( :يج ��ب تعدي ��ل
الد�ست ��ور الكرد�ست ��اين بحي ��ث يق ��ر
بال�شب ��ك واليزيدي�ي�ن كجماعت�ي�ن
عرقيتني مميزت�ي�ن) .الندري ملاذا كل
ه ��ذا الإ�ص ��رار بتغيري قومي ��ة هاتني
اجلماعت�ي�ن وياترى م ��اذا �ست�ستفيد
منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س ووت�ش من
ه ��ذا (الت�صحي ��ح �أو التعدي ��ل يف
القومي ��ة كم ��ا كان النظ ��ام املقب ��ور
يفعله) ؟!

 -7كل ه ��ذا التباكي عل ��ى االيزيديني
و�أحواله ��م  ،والتو�صي ��ة ب�أن يكونوا
جماعة عرقية خا�صة ! ولكن يف �آخر
التقري ��ر نفاج� ��أ بهات�ي�ن التو�صيتني:
(يجب �إن�ش ��اء جلنة تق�ص ��ي م�ستقلة
لتحديد امل�س�ؤول عن مقتل  40كلداني ًا
�آ�شوري� � ًا م�سيحي� � ًا يف ع ��ام 2008
ون ��زوح � 12أل ��ف كل ��داين �آ�ش ��وري
بعد ذلك .ويجب �أال يقت�صر التحقيق
على تعريف القتلة ،بل �أي�ض ًا يفح�ص
�أ�سب ��اب �إخف ��اق الأجه ��زة الأمني ��ة
يف من ��ع الهجم ��ات) .و�أي�ض ��ا (يجب
الت�شدي ��د يف التو�ضي ��ح للحكوم ��ة
العراقية على احلاجة لإجراء حتقيق
م�ستق ��ل وم�ستفي� ��ض يف مقت ��ل 40
م�سيحي� � ًا يف املو�ص ��ل �أواخ ��ر ع ��ام
 .)2008هن ��ا ن�س� ��أل فري ��ق املنظم ��ة
املذكورة� :أمل تذكروا ب�أن االيزيديني
قد تعر�ض ��وا يف �آب  2007اىل اب�شع
عملية ارهابية عل ��ى م�ستوى العراق
يف �سنجارحي ��ث راح �ضحيته ��ا �أث ��ر
م ��ن  300ايزي ��دي و�أحلق ��ت اجلراح
ب�أكرث من � 700أخري ��ن؟ وقتل �أربعة
وع�ش ��رون م ��ن عم ��ال الن�سي ��ج يف
املو�صل وجلهم كانوا من االيزيديني؟
ترى مل ��اذا مل يو� ��ص التقرير بفح�ص
�أ�سب ��اب ه ��ذه احل ��وادث و�إج ��راء
التحقيقات امل�ستفي�ضة يف مالب�سات
تلك العمليات االرهابية �أي�ضا؟
 -8كما �إن التقري ��ر الذي كان البد �أن
يك ��ون �أك�ث�ر دق ��ة مل يتعر� ��ض اىل ما
يع ��اين من ��ه الأيزيدي ��ون يف نينوى

من م�آ�سي وما عانوه خالل ال�سنوات
املا�ضي ��ة يف جمال الرتبي ��ة والتعليم
 ،فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال  ،كان الب ��د �أن
ي�ش�ي�ر اىل االف الطلب ��ة الأيزيدي�ي�ن
الذين فقدوا فر�صة موا�صلة التعليم ،
وفقدان االالف منهم وظائفهم ب�سبب
اعم ��ال العنف وغري ذل ��ك من االعمال
التي تدخل لي�س فقط يف باب العنف
بل يف م�صادرة احلقوق �أي�ضا.
و�أخ�ي�را� ،إنن ��ا يف املديري ��ة العام ��ة
ل�ش�ؤون االيزيدية يف وزارة االوقاف
وال�ش�ؤون الديني ��ة يف حكومة �إقليم
كرد�ست ��ان ،ن�ؤك ��د عل ��ى �أن �أو�ض ��اع
الأيزيدي�ي�ن الميكن �أن يت ��م تغطيتها
بتقري ��ر �أ�ستن ��د اىل اراء �أ�شخا� ��ص
قالئ ��ل وم ��ن جان ��ب واح ��د و�إهم ��ال
اجلان ��ب الثاين الذي ميث ��ل االغلبية
ال�ساحق ��ة من املجتم ��ع االيزيدي � ،إذ
كان م ��ن املفرو� ��ض عل ��ى مع ��دي هذا
التقري ��ر �أن يقفوا على م�سافة واحدة
م ��ن ال ��كل ،ولذلك كنا ن�أم ��ل من فريق
املنظم ��ة الدولي ��ة ان يك ��ون �أكرث دقة
ومو�ضوعية  ،كما �إننا نفند االقاويل
الت ��ي ت�ش�ي�ر اىل م ��ا (يع ��اين) من ��ه
الأيزيديون م ��ن حكومة االقليم ومن
ق ��وات البي�شمرك ��ة ونطال ��ب املنظمة
املذك ��ورة ب�سحب هذا االتهام الباطل
ومراجع ��ة وت�صحيح الفقرات امل�شار
اليه ��ا يف ه ��ذا التو�ضي ��ح� ،سيما �إنها
�إ�ستن ��دت اىل �آراء جهات و�أ�شخا�ص
الميثل ��ون االيزيدي ��ة ال ر�سمي ��ا وال
�شعبيا.

ت���ظ���اه���رات يف ج���ام���ع���ات ط����ه����ران وال�������س���ل���ط���ات ت��ع��ط��ل و����س���ائ���ل الإع���ل��ام
ترجمة /املدى

قب ��ل حل ��ول ي ��وم االثن�ي�ن ال ��ذي حددت ��ه
املعار�ض ��ة االيراني ��ة لتظاهرته ��ا� ،شددت
احلكوم ��ة من اجراءاته ��ا االمنية ،وبد�أت
او ًال باعتق ��ال اك�ث�ر م ��ن  20م ��ن االمهات
اللواتي قتل ابنا�ؤهن خالل اال�ضطرابات
الت ��ي حدث ��ت خ�ل�ال انتخاب ��ات 12
حزيران.
وكانت االمهات قد لعنب دور ًا يف االحتجاج
�ض ��د احلكوم ��ة كل يوم �سب ��ت يف حديقة
ليال و�س ��ط العا�صمة طهران منذ وفاة ندا
اغار �سلطان ( )26عام ًا الطالبة اجلامعية
الت ��ي غ ��دا مقتله ��ا يف حزي ��ران املا�ض ��ي
رمز ًا للقم ��ع والعنف لل�سلطات احلكومية
وجتم ��ع ال�سبت املا�ضي يف تلك احلديقة،
تعر� ��ض اىل تدخل رج ��ال ال�شرطة الذين
قام ��وا باعتقال عدد كب�ي�ر من املتظاهرين
املجتمعني هن ��اك ،وقال مرا�س ��ل حملي لـ
 ،BBCان ��ه مت اعتق ��ال � 29إمر�أة اطلق
�س ��راح البع�ض منهن الحق� � ًا ،مع بقاء 21
�إمر�أة رهن االعتقال حالي ًا.
وكانت والدة (ندا) حت�ضر تلك التجمعات
ب�ص ��ورة دائمة ،ومل يت�ض ��ح بعد ان كانت
حا�ضرة يف ال�سبت املا�ضي او مت اعتقالها
اي�ض� � ًا .وتبدو هذه االعتق ��االت جزء َا من
جه ��ود احلكومة االيراني ��ة املتزايدة ملنع
وقمع تظاه ��رة حا�ش ��دة ت�شهدها طهران،
مبنا�سب ��ة االحتف ��ال بالي ��وم الوطن ��ي
للط�ل�اب ،وكم ��ا قال ��ت روي�ت�رز ان رجال
ال�شرطة قد حا�ص ��روا جامعة طهران ملنع
املعار�ضة من اال�شرتاك يف االحتفال.

وقد �أم ��رت ال�سلطات االيراني ��ة مرا�سلي
وكاالت االنب ��اء االجنبي ��ة بع ��دم تغطي ��ة
االحتفال املذكور ،كما ان خدمة االنرتنيت
ق ��د ا�صبح ��ت هزيل ��ة وبطيئ ��ة من ��ذ يوم
ال�سب ��ت ،بحي ��ث الي�ستطي ��ع ال�صحفيون
ار�س ��ال اخباره ��م عربها .ويع ��زى �سبب
تل ��ك االج ��راءات ال�شدي ��دة اىل حماول ��ة
احلكومة ملن ��ع نقل التظاه ��رات الطالبية
اىل اخل ��ارج ،واي�ض� � ًا حرم ��ان املعار�ضة
م ��ن و�سائله ��ا الرئي�س ��ة مث ��ل االنرتني ��ت
او الفي� ��س ب ��وك من اج ��ل حتريك وح�شد
عنا�صرها ،اذ ان افالم الفيديو ،والر�سائل
عرب االنرتنيت لعب ��ت دور ًا كبري ًا يف نقل
م ��ا يدور يف اي ��ران .كما قام ��ت احلكومة
اي�ض ًا باعتق ��ال الع�شرات من قادة الطالب
يف طه ��ران واملدن االخ ��رى يف اال�سابيع
االخ�ي�رة ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ذل ��ك  ،ف ��ان
الطالب يوا�صلون تنظيم تظاهراتهم ،يف
كافة انحاء البالد  ،وقال احد ال�صحفيني:
ان التكب�ي�رات عل ��ى اال�سط ��ح «الله اكرب»
وهي من طقو� ��س املعار�ضة ،قد ا�صبحت
اعل ��ى ،منذ ليلة ي ��وم ال�سب ��ت ،م�ضيف ًا ان
النا� ��س �ستذه ��ب لعرقل ��ة حرك ��ة امل ��رور،
ولن تك ��ون امل�سريات كبرية كما حدث يف
حزيران املا�ضي.
والتوج ��د خط ��ة للتظاه ��ر يف ال�ش ��وارع
وق ��د ا�صدر م�ي�ر ح�س�ي�ن مو�س ��وي� ،أحد
اثن�ي�ن م ��ن ق ��ادة املعار�ضة �ض ��د الرئي�س
االي ��راين حمم ��د احم ��دي جن ��اد –بيان� � ًا
ي�ص ��ف احلرك ��ة ب�أنها حيوي ��ة بالرغم من
القم ��ع الذي جتابه ��ه من احلكوم ��ة .وقد

ح ��ذر املو�سوي ال�سلطات بانها غري قادرة
عل ��ى انه ��اء حرك ��ة االحتج ��اج باعتق ��ال
الطلب ��ة الن واح ��د ًا م ��ن كل � 20إي ��راين ،
طال ��ب جامع ��ي ،وق ��ال «انه ��م يطالبوننا
بن�سيان نتائج االنتخابات وك�أمنا النا�س
مهتم ��ة باالنتخابات فقط ،كيف ميكننا ان
جنعله ��م ي�صدقون ان املو�ضوع غري ذلك؟
والق�ضية لي�ست من يكون الرئي�س بل هي
ق�ضية بيع �شعب عظيم.
وق ��د اعت ��اد مو�س ��وي ا�ص ��دار البيان ��ات
بانتظام من ��ذ �شهر حزيران  ،وهو بالرغم
م ��ن التهدي ��دات م ��ا ي ��زال ح ��ر ًا م ��ع كون
حركته حم ��ددة ومقيدة بالن�سبة للخارج.
و�إنتقادات ��ه تل ��ك ،ج ��اءت قب ��ل تعليق ��ات
ها�شم ��ي رف�سنج ��اين ،ال�سيا�س ��ي البارز
ال ��ذي وقف يف �صف املعار�ضة ولكنه جل�أ
اىل ال�صم ��ت م�ؤخ ��ر ًا .وق ��ال رف�سنجاين
يف اجتم ��اع للط�ل�اب مبدين ��ة م�شه ��د «ان
االنتق ��ادات البن ��اءة غ�ي�ر ممنوع ��ة يف
البالد ،ومل يكن ام ��ر ًا �صحيح ًا دفع قوات
البا�سي ��ج وحرا�س الث ��ورة للوقوف �ضد
ال�شعب».
ويف ال�سب ��ت املقبل ،بعد مرور �ستة �أ�شهر
عل ��ى ي ��وم االنتخاب ��ات� ،ستنظ ��م اي�ض� � ًا
تظاه ��رات م ��ن اجل اال�ش ��ادة ب� �ـ «الكفاح
ال�سلمي لل�شعب االيراين من اجل حقوقه
االن�ساني ��ة واملدنية».وذل ��ك ح�سبم ��ا جاء
يف موقع م�ؤيد حلقوق االن�سان يف ايران
وهو .united4iran
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