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نظام الكوتا للتركمان

التركمان يطالبون بأخراج القوات
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2

3

 15اذار 2017

في يوم المرأة العالمي المرأة التركمانية
مالها و ما عليها

5

ويكيليكس :المخابرات األمريكية تستخدم
أجهزة التلفاز الذكية للتجسس

8

التركمان وعرب كركوك  :نفط كركوك ليس ملكا لجهة واحدة
اربيل
وصف العرب و التركمان في كركوك ،خيار االتحاد
الوطني الكردستاني لحل مشكلة النفط في كركوك
بغير جيد ،حيث اعتبر التركمان هذا االج ـراء جاء
لمصالح حـزبـيــة بينما ال ـع ــرب طــالـبـوا الحكومة
المركزية و حكومة االقليم ايجاد حل للمسألة.
أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية ،قال
خالل المؤتمر الصحفي الذى عقد بهذا الصدد ،من
المؤسف ان ترسل قــوة عسكرية الــى مناطق نفطية
حساسة و قد حدث ذلك من قبل حزب معروف ،نحن
في الجبهة التركمانية العراقية هدفنا مصلحة مدينة
كركوك و كل اهالي المدينة وليس جهة واحــدة وان
النفط ملك لجميع العراقيين.
وأكد صالحي مطالبتهم بتأسيس مصفى للمدينة ،لكن
بسبب ضعف الحكومة المركزية و اهمال المدينة،
جعلها تعيش حالة مــن الفوضى كهذه بحيث يقوم

حزب بأستخدام القوة العسكرية ألتمام هذه االجراءات.
اما حسن توران ،عضو البرلمان العراقي ضمن قائمة
الجبهة التركمانية العراقية ،قال ان ماجرى هو خرق
للقانون ،ألن النفط ملك لجميع المواطنين.
م ــن جــان ـب ـهــم اكـ ــد عـ ــرب ك ــرك ــوك ع ـلــى ان تـحـريــر
الحويجة والـنـواحــي التابعة لها يجب ان يكون من
ضمن اولويات المسؤولين في مجلس المحافظة و
ليس مسألة النفط.
حيث صرح برهان مظهر العاصي ،عضو مجلس
محافظة كركوك من المكون العربي ،لجريدة اربيل
قائال ان المكون العربي في هذه المدينة من طبقة
فقيرة ،وهذه لعبة الكبار ،مضيفا نحن االن منشغلون
بتحرير ابنائنا في قضاء حويجة و اطرافها،بعد ذلك
لو سنحت الفرصة سوف نتحدث عن النفط و الغاز،
لكن ايجاد الحلول هو ضمن مهام الحكومة المركزية
و حكومة االقليم ألتمام االتفاقات النفطية .

حكومة االقليم تدشن اذاعة خاصة بالتركمان

اربيل
أعـلــن وكـيــل و ازرة الثقافة لحكومة االقليم ان و ازرة
الثقافة في االقليم دشنت ثالث اذاعات بأسم نوروز
في مدن اربيل و السليمانية و دهوك و احدى هذه
االذاعـ ــات تخص اللغة التركمانية .س ــاالر عثمان
وكيل و ازرة الثقافة و الشباب لحكومة االقليم عقد
مــؤت ـم ـ ار صحفيا فــي ارب ـيــل ح ــول تــدشـيــن االذع ــات
الثالث .و اوضح وكيل و ازرة الثقافة و الشباب ،ان
االذاع ــات الثالث يحملن اســم نــوروز و احــدى هذه
االذاع ـ ــات دشـنــت فــي ارب ـيــل و االخ ــرى فــي دهــوك

و الثالثة في السليمانية،وتهتم تلك االذاعــات بنشر
الوعي في مجال الثقافة و التراث و التبث نهائيا
المسائل السياسية،و اضــاف عثمان ان االذاع ــات
الـثــاث تبث سياسة حكومة االقليم مــن خــال 24
ساعة و بدأت بالعمل منذ  9اذار  2017و تعمل
على نفقة و ازرة الثقافة و الشباب لحكومة االقليم و
بالتعاون مــع رئــاســة مجلس ال ــوزراء .وعــن االذاعــة
التى تخص التركمان اوضح وكيل الو ازرة ان االذاعة
تخص التركمان و تنشر الوعي الفني و االدبــى و
التراث التركماني و تبث برامجها من اربيل .

جامعة سوران تكرم كاتبا وباحثا تركمانيا

اربيل
بعد تنظيم نــدوة حــول حقوق التركمان في
مشروع دستور االقليم ،جامعة سوران تكرم
الـبــاحــث و الـكــاتــب الـتــركـمــانــي عبدالسالم
عبدالمجيد.
في االسبوع الماضي نظمت جامعة سوران
ندوة للباحث و الكاتب التركماني عبدالسالم
عبدالمجيد حول حقوق التركمان في مشروع
دس ـتــور االقـلـيــم ،و فــي خـتــام ال ـنــدوة قامت
الجامعة بتكريم الباحث التركماني.
و بهذا الصدد صرح عبدالسالم عبدالمجيد
في حديث له لجريدة اربيل قائال:وضحت
بالتفصيل حقوق التركمان في مشروع االقليم
حيث اشرت الى انه جاء في المادة االولى

مــن دس ـتــورر االقـلـيــم ان االك ـ ـراد تعرضوا
الــى الغبن و الظلم ،صحيح ان التركمان
تعرضوا القــل مما تعرض لــه االكـ ـراد من
الظلم و االستبداد ،لكن كان من االجدران
تـتـحــدث فـقـرة مـنــه عــن الـظـلــم و االسـتـبــداد
الذي تعرض له التركمان ايضا في العراق،
وأضاف عبدالمجيد كما تطرقت في الندوة
الى ان هناك حقوقا كثيرة منحت للتركمان
و اكثر تـطــو ار مــن ال ـع ـراق ،لكن لــم تترجم
على ارض الواقع ،و بعد انتهاء الندوة تم
مناقشة هذه الحقوق مع العديد من المثقفين
المشاركين في الندوة ،وبعد ذلك كرم الكاتب
وال ـبــاحــث الـتــركـمــانــي مــن قـبــل عـمـيــد كلية
التربية لجامعة سوران.
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مستقبل الرهائن
التركمان لدى داعش

اربیل

عقد ندوة في اربيل حول
نظام الكوتا للتركمان

عبدالسالم عبدالمجيد شاكر
استاذ جامعي ،باحث و كاتب
بعد ان دخل تنظيم داعش االرهابي و
احتل مناطق سنية عراقية ،كما ووقعت
مساحة واسعة من اراضي كردستان
تحت قبضته،حيث مارس هذا التنظيم
ابشع الجرائم ضد االنسانية باالخص
في الزمار و سنجار ومناطق اخرى،
وقد سارعت قيادة االقليم عن طريق
الدبلوماسية والعالقات الى تعريف العالم
بهذه الجرائم  ،لكن ما االحظه هو ان
القومية التركمانية كانت لها ايضا نصيبا
من تلك الجرائم باالخص تركمان تلعفرو
آمرلي و قره تبة ووفقا لالحصائيات
الرسمية فان هناك اكثر من ( )500
رهين لدى داعش بينهم ( )76طفل
و ( )64امرأة ،و هنا يجب ان تجعل
االحزاب و االطراف السياسية العاملة في
الساحة السياسية ألقليم كردستان من هذا
الموضوع برنامج عملهم ،حتى نتمكن من
ايصال اوضاع الرهائن الى الجهات ذات
العالقة في االقليم و الحكومة العراقية
االتحادية في بغداد ،لتقوم الجهات االمنية
بتحديد اماكن وجودهم و تحريرهم ،والذي
يؤسف له ان تنظيمات المجتمع المدني و
منظمة حقوق االنسان لم يعلنوا عن ذلك
في االعالم بسبب عدم وجود معلومات
كافية والجدير بالذكر انه يوجد فقط
منظمتان في اقليم كردستان و بسبب
ضعف وضعهما المالي اليوجد لهما
مكاتب في مدن االقليم ،و ال توجد منظمة
مختصة عاملة في هذا المجال،ومن
المهم و الواجب ان تخصص الحكومة
ميزانية لمنظمات المكونات ،كي تتمكن
من القيام بعملها للوصول الى الحلول
الممكنة لمشاكل مكوناتها و الحصول
على النتائج المطلوبة.
أنا اعتقد ان على االطراف السياسية
التركمانية السعي عن طريق حكومة
اقليم كردستان و بالتنسيق مع و ازرة
البيشمركة و الجهات االمنية التى تمثل
جميع المكونات بدون أي تمييز قومي او
مذهبي او ديني  ،لتحرير الرهائن ،و هناك
مخاطر مستقبلية حيث من المحتمل ان
ينخرط هؤالء الرهائن في صفوف التنظيم
مما يؤدى الى خلق مخاطر جدية على
منطقتنا ،ومن هنا يجب القيام بدور مفيد
حينما يعود الرهائن بعد تحريرهم حتى
يتم تأهيلهم لينخرطوا في المجتمع ،ألنه
كما هو واضح ان اكثرية هؤالء الرهائن
المحررين من داعش مرفوضون من
قبل عوائلهم مما يؤدى الى خلق مشاكل
اجتماعية كبيرة في المستقبل.

فيه.ويضيف التي برماق ان مطالب
التركمان مطالب مشروعة لكن يجب ان
يكون لدينا الحجة وعلى اي اساس يتم
زيادة عدد مقاعد الكوتا،وحجتنا ان عدد

الموضوع حيث ان بعض االطراف الكردية
اربيل
بعض المسؤولين التركمان يطالبون بزيادة يتقبل بصدر رحب مسألة زيادة عدد مقاعد
عدد المقاعد المخصصة وفق نظام الكوتا الكوتا لكن البعض االخر يعارض ذلك و
للتركمان في مجلس المحافظة و البرلمان ،يعتقدون ان العدد المخصص زائد بما فيه
و يقول رئيس حزب تركماني في الدورة
الثالثة للبرلمان كان مجموع اصوات مراقب سياسي تركماني  :اليجب للكوتا ان يكون دواء
الناخبين التركمان (  ) 32الف صوت اما
في الدورة الرابعة شح و انخفض الى ( ) 5لكل داء ،انما يتوجب على السياسيين التركمان العمل
االف صوت و هذا مااليقبله المنطق،
الكوتا.لذا للحصول على دعم الجماهير في االنتخابات لتنتفي حاجة
يطالب الجميع بزيادة عدد مقاعد
التركمان كثاني قومية في االقليم خصص التركمان لنظام الكوتا
لهم (  ) 3مقاعد في مجلس المحافظة
و( )5مقاعد في البرلمان وذلك فق
نظام الكوتا المعمول به في المنطقة ،لكن الكفاية  ،وهذا بسبب اننا لم نؤيدهم في مقاعد القومية الثانية يجب ان يكون اكثر
من بقية القوميات،وللمثال على ذلك نحن
التركمان يمتعضون و ينتقدون هذا العدد بعض المسائل.
و يطالب القسم االكبر من المسؤولين آيدن معروف  :عضو المكتب السياسي مع االخوة المسيحيين لنا نفس العدد اي
التركمان بزيادة عدد تلك المقاعد،وحول للجبهة التركمانية العراقية و عضو برلمان متساوون معهم في عدد مقاعد الكوتا ،وهذا
هذا الموضوع عقدت ندوة في مقر فرع اقليم كردستان صرح لجريدة اربيل:نحن مع خطأ لذا يجب ان تتم زيادة عدد مقاعدنا.
اربيل للجبهة التركمانية العراقية وذلك في ممارسة التركمان العمل السياسي بأرادتهم مراقب سياسي تركماني يطالب بضرورة
 2آذار  2017حيث شارك فيها عدد
من االحزاب و الشخصيات و االطراف
التركمانية،وتمت مناقشة مشاكل نظام كرخي التي برماق  :عام تلو االخر تقل اصوات ناخبينا
الكوتا و زيادة عدد مقاعد الكوتا.
وحول الموضوع نفسه قال كرخي التي
برماق رئيس الحركة الديمقراطية التركمانية الحرة و نساند جميع االحزاب التي تطالب حث التركمان على التوجه لالنتخابات
في حديث لجريدة اربيل :نحن ّبينا قبل بالحقوق المشروعة للتركمان ،و نطالب لتنتفي الحاجة الى الكوتا.
االن ان المقاعد التى خصصت للتركمان بزيادة المقاعد المخصصة للتركمان الدكتور سوران استاذ جامعي و مراقب
وفق نظام الكوتا التتناسب و ثقل التركمان وفق نظام الكوتا في مجلس المحافظة و سياسي تركماني يوضح في حديث له
الحقيقي،وبتصورنا لو اجري االحصاء البرلمان،واضاف يجب زيادة عدد المقاعد لجريدة اربيل في حال حصول زيادة
السكاني ألتضح ان عدد التركمان اكثر في البرلمان الى  10مقاعد و في مجلس في عدد مقاعد التركمان في البرلمان
بكثير ،ألنه ليس من المعقول ان يكون المحافظة الى  5مقاعد مع عدم تدخل اي فستنعكس على قوتهم فسيكون بامكانهم
ايصال صوت الشعب التركماني الى
للتركمان بأجمعهم خمسة االف صوت ،حزب او طرف في شؤون التركمان.
وقارن التي برماق االصوات التي حصل ووفق نائب برلماني تركماني سابق في القيادة السياسية في كردستان ،و يشير
عليها االحزاب التركمانية في الدورتين برلمان اقليم كردستان فمطالب التركمان الى ان عدد سكان التركمان في االقليم
البرلمانيتين الثالثة و الرابعة قائال :المثال قانونية ومشروعة  ،و نظام الكوتا اكثر بكثير من ان يشاركوا و يمثلوا بـ()5
على ذلك في الدورة الثالثة للبرلمان شاركت المخصص للتركمان يحتاج للتعديل قانونيا .مقاعد ،واليجب للكوتا ان يكون دواء لكل
ثالثة اطراف تركمانية في االنتخابات وفق
نظام الكوتا وعلى الرغم من عدم
مشاركة برلمانى تركماني سابق :يجب تعديل قانون االنتخابات
جهات تركمانية مهمة ،فقد حصلت
االطراف الثالثة على ( ) 32الف صوت،
لكن بعد مشاركة الجبهة التركمانية العراقية كرخي التي برماق نائب سابق في برلمان داء ،انما يتوجب على السياسيين التركمان
و احزاب اخرى في االنتخابات القادمة اقليم كردستان قال لجريدة اربيل:لو اردنا العمل للحصول على دعم الجماهير في
الحظنا حصول انخفاض عدد اصوات زيادة عدد مقاعد الكوتا المخصصة االنتخابات لتنتفي حاجة التركمان لنظام
الناخبين التركمان الى ( )5االف صوت للتركمان يجب ان نراجع قانون الكوتا،وهذا الكوتا .و متى ما نجحنا في توجيه الناس
،لذا نحن نعتقد ان ذلك ليس منطقيا و يحتاج لمشروع و دعم ،ولو ساندت للذهاب الى صناديق االقتراع عندئذ
اليتقبله العقل ان ينخفض عدد التركمان اطراف برلمانية هذا المشروع،عندئذ من النحتاج الى الكوتا وسوف نحصل على
سنة تلو االخرى ،قائال :يجب ان يعالج هذا الناحية القانونية يمكن اجراء تغييرات اكثر من ( )5مقاعد.
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أين سيادة العراق مع وجود
قوات اجنبية على اراضيه ...؟

ناظم الصائغ
قبل البدء يجب ان نعرف السيادة ،السيادة هي ان الدولة
صاحبة السلطة العليا داخل حدودها،كما وهي أي الدولة
مالكة لحرية التصرف في عالقاتها بالدول التى ترى ان
مصالحها السياسية و االقتصادية و االجتماعية تتماشى
معها ،والننسنى ان تلك العالقات مرتبطة و مقيدة بطبيعتها
بالقوانين الدولية،اما الخضوع و التنصل ألرادة دولة أو قوة
اخرى يفقد الدولة سيادتها .
العراق دولة ذات سيادة و لها نظمها و قوانينها كسائر
البلدان ،وقد تعرض العراق لعدة هجمات شرسة اخرها
الهجمات الهمجية لتنظيم داعش الذى لم يعرف التاريخ
مثيله الى االن،و نحن االن لسنا بصدد اين اتى وكيف
تأسس و متى ينتهي هذا التنظيم  ،بل بصدد سيادة
االراضي العراقية التى شهدت منذ معركة التحرير عام
 2003تسلل مجماميع ارهابية بأسماء شتى ابرز تلك
المجاميع تنظيم القاعدة االرهابي والذي كبد العراق اض ار ار
جسيمة من قتل و تدمير و خطف و زرع الرعب في نفوس
جميع العراقيين،ووظفت القوات االمنية واالستخباراتية جل
امكانياتها و تمكنت من قطع دابر تلك المجموعة،وتنفس
العراقيون الصعداء،ولكن سرعان ما اعادت تنظيم صفوفها
تحت مسمى وهو تنظيم داعش االرهابي ،والمالحظ انه
التمر جملة في خطابات السياسيين العراقيين رفيعي
المستوى اال و يذكرون كلمة السيادة،لكن اين السيادة؟فهناك
منطقة سنجار الى االن النعرف لمن و ألي جهة تعود،
فهناك مسلحون اجانب جاثمون على صدور االهالي ،و
اهالي سنجار على الرغم من محاوالتهم لتحرير مدينتهم
من المسلحين لكن على ما يبدو انه ليس بمقدورهم فعل
ذلك دون مساندة من القوات االمنية العراقية وقوات
البيشمركة،و نحن نتساءل لماذا هذا الصمت من قبل
الحكومة العراقية؟ اليس سنجار ارض عراقية ،اوليس العراق
دولة ذات سيادة؟ لكن التجاذبات السياسية الداخلية للعراق
طغت على المشهد بأكمله،الكل اتخذ جانب المتفرج،كانهم
يشاهدون مباراة وينتظرون نتيجتها وهذا يولد لدى المواطن
العراقي هاجسا حول مستقبله و مستقبل وطنه،حتى انه
اليأمن على بيته الذي يمتلكه.
التركمان شعب من الشعوب العراقية لديه هاجس حيث
ليس من البعيد ان يتعرض في بيته او في محله الى التهديد
بالقتل والتهجير لودام الوضع على هذا المنوال ،لذا نناشد
ونطالب القوات االمنية العراقية و قوات البيشمركة،ان
يقوموا بتطهير اراضينا من دنس الطامعين،ونشيد بالتنسيق
الذي حصل بين القوات االمنية و البيشمركة خالل معركة
قادمون يانينوى وقد نجحوا في التقدم نحو االهداف
المرسومة بأقل الخسائر و بوقت قياسي.
قد يكون هناك حديث عن وجود قوات تركية على االراضي
العراقية ،و يجب أن نكون منصفين بهذا الصدد فتواجد
تلك القوات مسالة تتعلق بتركيا والعراق ،على الرغم من
وجود ضبابية على تلك االتفاقية من الناحية االعالمية،
اال ان دولة كتركيا اليمكن ان تخترق القوانين و االعراف
الدولية وتتجاوز على اراضي جارتها الدولة العراقية .
توحيد الق اررات و الخطابات أمر محتم خاصة و القوات
االمنية العراقية و قوات البيشمركة يدقان المسمار االخير
في نعش كل المجاميع االرهابية على رأسها تنظيم داعش
االرهابي وتمتين العالقات واواصراالخوة بين دول جوار
العراق و الحفاظ على سيادة ووحدة االراضي العراقية وفق
القوانين و االعراف الدولية مطلب ملح ...

اربیل

التركمان يطالبون بأخراج القوات
االجنبية من سائر االراضي العراقية

أربيل
بعض االحزاب واالطراف السياسية
التركمانية يطالبون مسؤولي بغداد و
االقليم ،اجبار جميع القوات االجنبية
على الخروج من اراضيهما  ,حيث
ادى تواجد تلك القوات الى تردى
االوضاع االمنية في المدن و الفتور
في العالقات السياسية و االقتصادية
مع الدول المجاورة للعراق و االقليم .
البعض من تلك القوات االجنية دخل
المناطق الجبلية للعراق واالقليم قبل عام
2003وبقي حتى االن،لكن البعض
االخر دخل بعد سيطرة تنظيم داعش
االرهابي على قسم من االراضي
العراقية سنة  ،2014في وقت لم تكن
كلتا حكومتي بغداد و االقليم بحاجة
لتلك القوات ،وفي هذا الصدد فان القسم
االكبر من االطراف التركمانية في
اربيل و كركوك يطالبون بأخراج تلك
القوات ،ألن ال جدوى من وجودها و
ليس في مصلحة بغداد و االقليم .
وبهذا الصدد قال آيدن معروف عضو
المكتب السياسي للجبهة التركمانية
العراقية في حديث له لجريدة اربيل:نحن
نؤكد للمرة الثانية انه الجدوى من
وجود قوات ( )PKKو بعض القوات
االخرى على اراضي العراق و االقليم
ويجب اخراجها بأسرع وقت .و اضاف
ان ( )PKKمرفوض لدى دول العالم
بسبب صراعه المسلح ضد الجمهورية
التركية ، ،كما و ان دخوله الى
االراضي العراقية و اراضي االقليم
لم يكن بموافقة مسبقة بل دخلت عنوة
،وقد طلبت كلتا الحكومتين بصورة
رسمية من ( )PKKترك المنطقة اال
االن تلك القوات باقية حتى االن .
اما منى قهوجي نائبة رئيس حزب
االصالح التركماني في حديث لها
لجريدة اربيل تشيرالى مساندتها
لتصريح المتحدث بأسم حكومة االقليم
عندما قال ان اراضي االقليم ليست
مكانا لقوات (  ) pkkويجب تركها.
و اضافت ،صحيح ان ()PKK
و قسم من القوات االخرى ساندت
قوات البيشمركة للدفاع عن اراضي
اقليم كردستان من تهديدات داعش
 ،لكن كما انسحبت قوات البيشمركة
من اراضي كوباني (عين العرب)
وعادت الى االقليم  ،لذا يجب ان يترك

( )PKKاراضي االقليم،مضيفة انه
على (  ) pkkحل مشاكله مع
تركيا عن طريق الحوار ونحن نعتقد
ان تركيا ال تقبل ( )PKKألن تركيا
دولة متحضرة و تحترم جميع االراء،
و ليس القتال ضدها من داخل اراضي
دولة اخرى .
في الوقت نفسه تحدث عصام ترزى
باشي المسؤول في الحزب الوطني
التركماني العراقي في مدينة كركوك
لجريدة اربيل قائال :الدول اذا ارادت

العراق و الدول المجاورة.
اوزدميرهرمزلو كاتب و مراقب
سياسي تركماني في مدينة
كركوك،تحدث لجريدة اربيل قائال:ان
الدستور العراقي ينص على عدم قبول
تواجد الميليشيات داخل االراضي
العراقية،كما ومنع الدستور العراقي
بكل وضوح تواجد قوات اجنبية على
اراضيه ،واضاف ان وجود تلك
القوات على االراضي العراقية يضر
به  ،كما و يضر بالدول المجاورة

الجبهة التركمانية العراقية :الجدوى من
وجود قوات ( )PKKو بعض القوات االخرى
على اراضي العراق و االقليم ويجب اخراجها
بأسرع وقت.
ان تعيش في حالة امنية مستقرة يجب
ان تمارس سياسة ثابتة ،و في حال
فشلها الحفاظ على سيادتها عندئذ تدخل
الميليشيات اراضيها و يعيثون فسادا
فيها ،وقال :نحن في الحزب الوطني
التركماني النرضى ببقاء اي ميليشات

للعراق ايضا،واوضح هرمزلو ان
وجود مليشيات اجنبية داخل االراضي
العراقية و اراضي االقليم يؤدى الى
تردي العالقات بين العراق و تركيا
ودول اخرى و تضر بالعالقات
السياسية و االمنية و االقتصادية،

الحزب الوطني التركماني العراقي  :نطالب ان
تخلي هذه القوات غير القانونية سائر االراضي
العراقية بأسرع وقت.
في العراق ،لذا نطالب ترك تلك القوات
غير القانونية األراضي العراقية،ألن
بقاءها يؤدى الى خلق مشاكل للبالد،
لذا يجب ان يكون العراق خاليا من
المليشيات.
مراقب سياسي تركماني ،يعتقد ان بقاء
القوات االجنبية على اراضي العراق
و االقليم سيخلق مشاكل لكال الطرفين
و في بعض االحيان يؤدى الى قطع
العالقات السياسية و االقتصادية بين

فبسبب وجود تلك القوات قد تنهار
العالقات وهذا يلحق اضرارا جسيمة
بالعراق،وحول بقاء تلك القوات
لمساندة العراق و االقليم لمحاربة
االرهاب،يقول هذا المراقب السياسي
لو تتخذ تلك القوات من محاربة داعش
حجة لبقائها ،فيجب ان تفهم بصورة
واضحة ان مواجهة االرهاب هي من
واجبات الحكومة العراقية وليس تلك
القوات ،ألن العراق دولة ذات سيادة...
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اربیل

التركمان يطالبون المشاركة ضمن
وفد االقليم المفاوض الى بغداد

اميد كوبرلو

الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الجيش العراقي
خالل حرب الخليج الثانية في  ،1991ادت
الى فقدان الوحدات االمنية السيطرة على
مساحة واسعة من البالد ،وحدوث فراغ امني،
وعدم االستقرار ،مما ادى الى وقوع انتفاضة
شعبية ،ردا على الواقع المر الذي كان يعيشه
العراقيون من ممارسات تعسفية و المظالم التي
لم تتوقف يوما.
حيث خرجت  14محافظة عن السيطرة الواحدة
تلو االخرى ،ولم يبق في يد النظام غير 4
محافظات وهي العاصمة بغداد و الموصل و
صالح الدين اضافة الى االنبار ،مما حدى
بالنظام للجوء الى استخدام االسلحة الثقيلة ضد
شعبه الخماد االنتفاضة .
كان صوت جرس االنتفاضة يسمع قبل اسابيع
من وقوع الحرب ،بسبب ممارسات الجيش
الشعبي واالستخبارات ،حيث كانا يقومون
كل ليلة بالتحري في منطقة معينة للبحث
عن الهاربين من الجيش وسوقهم الى ساحات
الحرب ،واعدام الرافضين في الساحات العامة.
والقت هذه الممارسات بظاللها على الشعب
الذي كان يئن تحت وطأة الحصار والحرمان
من جميع الوسائل التي تربطه بالحياة بصورة
يصعب تحمله ،وكان هذا اشارة لوقوع حركة
شعبية ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر.
وقد اشعلت الومضة االولى لالنتفاضة في
مدينة البصرة ،وذلك في االول من اذار من عام
 ،1991عندما اطلق جندي عائد من الحرب
طلقات نارية على نصب لصدام كان منصوبا
في ساحة السعد في المدينة ،واطالق شعارات
مناهضة للنظام ،وذلك ردا على الهزيمة و
اضطرار الجنود العودة الى البلد ،مشيا على
االقدام اليام عدة ،وهم في حالة نفسية وبدنية
منهكة ،بسبب صعوبة ايجاد شيء يسد رمقهم
من االكل والشرب  ،ودعما لموقف الجندي
قام المواطنون في المنطقة بالتظاهر والسيطرة
على الدوائر والمرافق الحكومية ،وخالل ساعات
سقطت البصرة وخرجت من السيطرة ،وبعد يوم
من سقوط المدينة ،سقطت مدن ميسان وكربالء
اعقبه سقوط النجف االشرف في  3اذار.
اما في الشمال فكانت السليمانية اول مدينة
تقوم باالنتفاضة تالها اربيل و دهوك وكركوك
و طوزخورماتو.
ولكن وبسبب جملة من االخطاء وسوء
التخطيط ،لم تعط االنتفاضة اكلها ،حيث
نجح النظام في اخمادها بوقت قصير ،و
قيامه بانتهاكات واسعة لحقوق االنسان ،من
االعدامات الجماعية وهدم المنازل ،دون تمييز
بين العرب واالكراد والتركمان والشيعة والسنة،
وقد دفع الشعب ثمن فشل االنتفاضة بارواحه
وممتلكاته.
لكن االنتفاضة وما اعقبتها من احداث مأساوية
لم تكن االولى في حياة العراقيين ،حيث تعرض
هذا الشعب لمصاعب و مشاكل و انتهاكات
في جميع الحقب ،ولم يمر يوم على العراقي
وهو مرتاح البال ،و ال ادري ما سبب عدم
خالص شعبنا من هذه المصاعب وهل زرع
سوءا لكي يحصد مثله؟...

اربيل
بعض من االحزاب و االطراف
السياسية التركمانية في اربيل
يعلنون انه لم يتم استشارتهم حول
الوفود المتوجه الى بغداد لمعالجة
المشاكل العالقة بين االقليم و
بغداد و ليس لهم ممثلين ضمن
تلك الوفود.
منذ سنوات هناك جملة من المشاكل
السياسية و االقتصادية بين
حكومتي بغداد و االقليم  ،و من
اجل ايجاد الحلول لتلك المشاكل
من المقرر ان يتوجه وفدان من
االقليم الى بغداد ،لكننا نالحظ
عدم وجود اي تركماني ضمن
الوفود التي زارت بغداد في السابق
وال الوفود التى ستزور بغداد ،
مما اثار قلق االحزاب و االطراف
التركمانية .وحول هذا الموضوع
تحدث آيدن ارسالن عضو الهيئة
االدارية لنادي االخاء التركماني
لجريدة اربيل قائال :التركمان ثاني
قومية في االقليم ويجب ان يكون
له اعضاء في اللجان المفاوضة
من اجل ايجاد الحلول كما و يجب
ان يستشار التركمان في االمور
التي تخص المشاكل بين االقليم
و بغداد  ,كي نشعر بأننا جزء من
االقليم يجب ان يؤخذ برأينا ويكون
لنا مملثين ضمن تلك الوفود
المفاوضة مع بغداد فقد تكون
آراؤنا مؤثرة وذات فائدة.
االحزاب و االطراف التركمانية
ليست قلقة من عدم مشاركتها ضمن
الوفود المفاوضة فحسب بل تنتقد
ايضا عدم االخذ برأيها في مسالة
معالجة المشاكل ،و يعتقد مسؤول
في الجبهة التركمانية العراقية ان
التركمان مهمشون .آزاد كوره جي
مسؤول فرع اربيل للجبهة التركمانية
العراقية قال لجريدة اربيل:حتى االن
منح التركمان اقل المناصب لذا
اليتم اشراكنا ضمن الوفود الزائرة
لتركيا او اي بلد اخر واليأخذوننا
بنظر االعتبار،وال يحسبون لنا أي
حساب ،لذا عندما تعاني قومية ما
من مشاكل في منح المناصب و

المشاركة السياسية،فحتما ستكون
لها مشاكل في البحث عن الحلول.
و حسب كوره جي ان عدم التوافق
بين التركمان هو السبب في
تهميشهم ،اضافة الى ان السياسيين
الكرد ال يأخذون التركمان بعين
االعتبار ،لذا فالتركمان خارج

ان نعاتب ألننا نرغب ان نكون
طرفا في حل المشاكل مبديا اسفه
على عدم اشراك التركمان في
السنوات األخيرة ضمن هذه الوفود
في وقت كان للتركمان مشاركة
فعلية في مجال السياسة واالعالم
وكان له رأي في جميع المشاكل

من المعيب سياسيا عدم مشاركة التركمان ضمن الوفد
المفاوض الذي سيتوجه الى بغداد ،مع االسف نحن نلوم
و من حقنا ان نلوم ألننا نرغب في ان نكون عامال مؤثرا
في حل المشاكل
االقليم ال يثقون بحكومة االقليم
و بعيدون عنها .و قال كوره جي
يجب على المسؤولين التركمان ان
يوضحوا بان التركمان اليشكلون
ر على االقليم انما يرغبون
خط ا
بان يكون لهم دور كقومية اساسية
في االقليم أليجاد الحلول للمشاكل
و في مستقبل اقليم كردستان.وفي
السياق نفسه قال كوره جي نحن
النرغب ان يواجه االقليم مشاكل

مستشهدا بمشاركته ضمن الوفد
الذى زار البيت االبيض ألول مرة
بأسم االقليم ،واضاف االن حدثت
تغييرات في التوجهات السياسية و
وقعت اخطاء فمشاركة التركمان
ليست بالمستوى المطلوب ،من
جهة اخرى حدثت تغييرات في
الظروف و االوضاع بين االقليم
و بغداد شائكة،و الوفود التى
تتوجه الى بغداد اصبحت صغيرة

التركمان القومية الثانية في االقليم و يجب ان يؤخذ برأيه
في جميع التغييرات و المشاكل أليجاد الحلول المناسبة
كما و يجب ان يكون له اعضاء في لجان الوفود المفاوضة
سياسية و مالية ،لكن االقليم يعيش
االن وسط جملة من المشاكل و
يجب معالجتها ،و نود ان يكون لنا
دور اساسي في معالجة المشاكل
و العراقيل.
وحول عدم وجود مملثين من التركمان
ضمن الوفود المفاوضة لمعالجة
مشاكل االقليم قال كرخي آلتي
برماق رئيس الحركة الديمقراطية
التركمانية  :من المعيب سياسيا
عدم مشاركة التركمان ضمن الوفد
المفاوض الذى سيتوجه الى بغداد
مع االسف نحن نعاتب و من حقنا

الحجم ،لذا التضم اال االحزاب
التي تحوذ على مقاعد كثيرة والتي
لها نفوذ واسع،أما بخصوص كيفية
ايصال المطالب بضرورة مشاركة
التركمان ضمن الوفود التي تتوجه
الى بغداد قال التي برماق يتوجب
على االطراف التركمانية العمل في
المسارين السياسي و االعالمي
من اجل ايصال اصواتنا الى
القيادة السياسية الكردية ،و لو
لم نعمل بمستوى عال لن تصل
اصواتنا....
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في يوم المرأة العالمي ،المرأة التركمانية مالها و ما عليها

دلشاد ترزي

في  8اذار من كل عام ،يحتفل العالم
بيوم المرأة العالمي ،حيث تنظم نشاطات
رسمية و غير رسمية ،وذلك تكريما
لدورها في المجتمع ،واعدادها جيال
مسلحا بالعلم و المعرفة خدمة لالنسانية
التي تدين كثي ار لهذا المخلوق الرائع .وهنا
ال يمكن نسيان الدور الكبير الذي تلعبه
المراة التركمانية في مجتمعنا ،كمربية
وحريصة على اداء دورها كأم وكزوجة
وكاخت وكبنت على اكمل وجه،لكن
هناك مأخذ عليهن ،كونهن بعيدات عن
عالم السياسة ودهاليزه.
وبهذه المناسبة اجرت جريدتنا (اربيل)
لقاءات مع عدد من النساء التركمانيات
العامالت في مجاالت مختلفة اللقاء
الضوء على دور ومشاكل و هواجس
النصف االخر من المجتمع .حيث
اكدت السيدة يوكسل ترزى باشى رئيسة
مؤسسة خاتون الثقافية ،على الدور
الكبير الذي تلعبه المرأة التركمانية حاليا،
رغم انها كانت مهمشة في زمن النظام
السابق ،حالها حال الشعب التركماني
الذي كان محروما من جميع حقوقه،
لكن بعد سقوط النظام بدأت بلعب
دورها وتبؤ مكانتها في المجتمع ،إو�ن
لم يكن بالمستوى المطلوب ،وتحررت
من بعض القيود التي كانت مفروضة
عليها في السابق وبدأت تُبدي رأيها في
القضايا العامة والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية .ففي اآلونة األخيرة تم
تأسيس منظمات واتحادات ومؤسسات
خاصة بالمرأة التركمانية ،حيث تقدم تلك
المنظمات واالتحادات خدمات لشعبنا
وكذلك تهتم بتحسين وضع المرأة وتطويره
ومناهضة العنف ضد المرأة والطفل .
ولكن حسب رأي السيدة يوكسل ،ان
الكثير من تلك المنظمات والجمعيات
غير فعالة وتحتاج الى بذل جهود لخدمة
المرأة التركمانية وهناك عدد اليتجاوز
اصابع اليد الواحدة تقدم خدماتها بشكل
جيد .
واضافت ان المرأة التركمانية مرأة مثقفة

ومتعلمة ومتمدنة وتتحلى بالصبر وقوة
اإلرادة والثقة بالنفس والتفاعل اإليجابي
ورباطة الجأش والذكاء ومهارات االتصال
الجيد والعزم على التفاعل مع المشاكل
والرغبة في تحمل المسؤولية وتتمتع
بقابلية الخروج من أالزمات التي تواجهها
عن طريق اتخاذ الق اررات الصائبة لقوة
شخصيتها .
لكن حسب السيدة يوكسل فان الساحة
التركمانية تنقصها المناصب القيادية
النسوية علينا تشجيعها لغرض فسح
المجال للتقديم لدوائر الدولة ومجالس
المحافظات ومجلس النواب لتنال جزءاً
من حقوقها إن كانت تجد في نفسها
الكفاءة وقادرة على تحمل تلك المسؤولية
.
اما االنسة ايال اركيج ،صحفية في قناة
(تي ار تي) الحكومية التركية في انقرة،
فترى ان المراة التركمانية كانت اكثر
فاعلية في حقبة السبعينيات والثمانينيات
من القرن الماضي ،لكنها االن اصبحت
اسيرة المنزل ،بسبب نظرة المجتمع
ومحاذيره ،حيث ان نشاطاتها تنحصر
في المشاركة في فعاليات اجتماعية
محدودة وضيقة .داعيا المرأة الى كسر
القيود الوهمية و الخروج الداء دورها
المنتظر منها.
تتفق االنسة اسن سيف الدين ،رئيسة
قسم اللغة االنلكيزية ،في جامعة اربيل
الدولية االهلية ،مع االنسة ايال اركيج،
حيث ترى ان المرأة التركمانية ،ال تسخر
وقتها اال لعملها ،والعودة الى المنزل في
الوقت المعين ،مع عدم تخصيص وقت
فراغها للمشاركة في نشاطات اجتماعية
وثقافية ،تجنبا الحتمال ان يتصور
البعض انها التعير االهتمام بعائلتها،
مما يؤدي الى ان تعيش حياة روتينية
مملة .داعية المراة التركمانية الى الثقة
بالنفس وتكوين شخصيتها بنفسها ،في
حال رغبتها في قضاء وقت فراغها في
نشاطات سياسية و اجتماعية و ثقافية،
عندها ستقضي على القيود الواحدة تلو
االخرى وتفتح امامها ابواب النجاح.

اما السيدة فيحاء البياتي عضو مجلس
النواب العراقي السابق ، ،فأكدت على ان
الحروب المتواصلة في البالد قد اهلكت
المرأة العراقية و خاصة المرأة التركمانية،
حيث استشهدت العديد منهن ،و ارملت
وفقدت اخريات فلذات اكبادهن ،بسبب
اعمال العنف والتفجيرات .
وحول عمل المرأة التركمانية في السياسة
اشارت السيدة فيحاء ،الى سوء تأهيل
المرأة لكي تعمل في هذا المجال ،مع
ترك الكثير منهن السياسة في منتصف
الطريق ،السباب عدة منها عدم تبؤ المراة
التركمانية مناصب عليا في االحزاب
والغيرة التي يكنها الرجال لهن ،لكونهن
نشيطات و مضحيات ،رغم ان التركمان
يتميزون بمستوى ثقافي عال .
اما القيادية و االديبة واالعالمية السيدة
ايسر البياتي ،فتلقى الضوء على الدور
الكبير والمؤثر للمرأة التركمانية في
المجتمع فرغم الصعوبات التي واجهتها
المرأة التركمانية ،فقد وفقت بين عملها
داخل المنزل وخارجه ،حيث واجبها
أالنساني يحتم عليها أن تكون مضحية
و دؤوبة في العمل  ،فتكون هي األب
وأالم في آن واحد ،اما اجتماعيا فلمرأة
التركمانية مخلصة مع شريك حياتها
كما هي مخلصة وصامدة ورحيمة وأم
مثالية وصابرة وشجاعة وتميزها عن
جنسها إنها استطاعت أن تكون قدوة
في التضحية والوفاء والصبر لكل نساء
العالم
لكن السيدة ايسر تعتقد انه بسبب الوضع
االمني السىء ال تلعب المرأة الدور
المرجو منها في المجاالت الفنية واألدبية
واإلبداعية وحتى السياسية.
من جانبها اشادت السيدة كونر محمد،
رئيسة مؤسسة القشلة للتنمية البشرية
الخيرية ،بدور المرأة التركمانية في
المجتمع والعائلة ،وحرصها على اداء
دورها كأم وكزوجة وكأخت وكبنت على
اكمل وجه ،والمراة التركمانية انخرطت
في الحياة االجتماعية اكثر من نساء
المكونات االخرى فهي تعمل خارج

منزلها لساعات طويلة وتتحمل مسؤولية
بيتها ومسؤولية العمل في آن واحد وهي
تعمل كمعلمة وموظفة ومهندسة وطبيبة
ومحامية الخ وكثيرات منهن تقود مؤسسات
تضم اكثر من الف موظف وتقود وتدير
مؤسسة حكومية او اهلية بشكل التقل عن
قيادة اخيها الرجل ،والنساء التركمانيات
اكثرهن متعلمات ومثقفات الن العائلة
التركمانية حريصة على اكمال البنت
دراستها وايضا حريصة على تزويجها
لرجل يليق بمكانتها وبمستوى تعليمها،
ونجد اليوم عدد من التركمانيات منهن
االديبة والشاعرة واالعالمية والرسامة
واستاذة الجامعة .
لكن السيدة كونر ،تعتقد ان عدد
التركمانيات المنخرطات في مجال
السياسة ،ضئيل جدا ،والنعلم لماذا يتم
تهميش دور النساء في المجال السياسي،
في الوقت الذي سمح النظام السياسي
في العراق للمراة ،ان يكون لها دور في
السياسة بنسبة 25بالمائة ،ام ان السبب
يعود الى المراة التركمانية نفسها ،حيث
الترغب بالعمل في هذا المجال ،حتى
لو كان االمر كذلك ،كان من االجدر
لمن يعملون في السياسة خلق فرص
لتاهيل المراة التركمانية سياسيا ،النها
مؤهلة علميا وثقافيا واجتماعيا ،لذا فليس
من الصعوبة ان تتأهل سياسيا وخاصة
النظام في العراق يسمح بذلك .
اما السيدة ريناس سالم جلبي ،االعالمية
التركمانية السابقة ،فقد اشادت بالمرأة
التركمانية لتحملها مصاعب جمة،
بسبب الحروب المتواصلة في العراق،
حيث فقدت اعداد منهن ازواجهن في
ريعان شبابهن ،وتحملن تربية اطفالهن،
واصبحن ام و اب في ان واحد .واضافت
االسرة التركمانية تتمتع بأسس متينة
وعادات وتقاليد راسخة وبعد التطور في
جميع مجاالت الحياة ،تعلمت المرأة
التركمانية ،واصبحت مثقفة وواعية بامور
الدنيا ،وخرجت للعمل بهدف المساهمة
في ميزانية االسرة ،للتخفيف عن كاهل
زوجها ،لرعاية اطفالها ،وضمان مستقبل
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زيارة أردوغان لروسيا ..انفتاح اقتصادي
وتفاهم سياسي وتعاون عسكري

اربيل
القمة التركية الروسية التي عُ قدت بين
الرئيسين رجب طيب أردوغان وفالديمير
بوتين في موسكو ،يوم الجمعة 10 ،اذار
 ،2017تنطوي على أهمية بالغة من
حيث التوقيت والمضمون.
فقد ال يحتاج المراقبون اإلعالميون
والسياسيون إلى كثير من التحليل لقراءة
النتائج ،إذ يكفي التوقف عند ثمار زيارة
الرئيس أردوغان لروسيا ،والتي جاءت
ثالثية األبعاد من حيث التفاهم السياسي،
والتعاون العسكري تجاه ملفات المنطقة
وأبرزها الملف السوري ،واالنفتاح
االقتصادي والعالقات الثنائية
في حديثه عن هذا الفصل بين البلدين،
أكد أردوغان بأن تركيا وروسيا قطعتا
شوطاً كبيراً في تطبيع العالقات الثنائية
عبر الخطوات المتخذة خالل األشهر
األخيرة واعتبر أن الصداقة بين البلدين
تمتلك قوة قادرة للتغلب على جميع
االختبارات والصعوبات واالستفزازات
منوهاً بأن المصالح المشتركة لروسيا
وتركيا قد تزعج البعض ،ولهذا لن ننساق
وراء االستفزازات ولن نسمح للمنظمات
اإلرهابية بالنيل من عالقاتنا .
أما بوتين ،فأعلن من جهته ،في هذا
الصدد ،أن روسيا وتركيا عادتا إلى سبيل
الشراكة الحقيقية .
وقال إن البلدين بإمكانهما رفع العالقات

بينهما إلى مستوى جديد ،وأنهما لن يكتفيا
بتعويض الخسائر فقط .معتبراً تركيا
شريكا بالغ االهمية.
** تنسيق الجهود إزاء األزمة السورية
الرئيسان أكدا على التنسيق والتعاون
الكامل بين البلدين فيما يخص العمليات
العسكرية واإلنسانية في سوريا فأردوغان
الذي شدد على ضرورة عدم تهديد وحدة

األراضي السورية ووحدتها الوطنية من
قبل أحد ،قال إن بالده ستواصل تنسيق
الجهود مع روسيا من أجل التوصل إلى
حل للملف السوري قائم على العدل وأكد
في الوقت ذاته على ضرورة عمل كافة
األطراف بجدية بما فيها النظام السوري
لكي تؤدي محادثات جنيف النتائج المرجوة
منها

الرئيس بوتين الذي أعلن عزم روسيا
رفع القيود المفروضة على المواطنين
والشركات التركية في أقرب وقت  .وقال
بوتين إن القرار السياسي اُتخذ من أجل
رفع القيود عن الشركات التركية ،ورفع
الحظر عن منح تأشيرات الدخول وإقامات
العمل للمواطنين األتراك  .على أن
يتواصل العمل من أجل حل باقي المسائل.
قرار سياسي روسي ،قابله أردوغان
بالترحيب ،معرباً عن أمله في إلغاء جميع
القيود االقتصادية التي فرضتها موسكو،
كي نتمكن من تحقيق هدف الـ  100مليار
دوالر في حجم التبادل التجاري .
وأشار الرئيس التركي إلى أن التبادل
التجاري بين البلدين بلغ  38مليار دوالر،
قبل أن ينخفض إلى  17مليار بعد أزمة
إسقاط المقاتلة الروسية في نوفمبر/تشرين
ثاني عام  .2015القطاع السياحي لم
يغب هو اآلخر عن أجندة اللقاءات بين
الجانبين ،فبوتين أكد أن قضاء العطلة
في تركيا تحول إلى جزء هام من حياة
الروس.
وقال إن الماليين من المواطنين الروس
قضوا عطلهم في تركيا في السنوات
األخيرة ،وشعروا بكرم ضيافة هذا البلد،
وأنا شخصيًا قبل تولي هذا المنصب
قضيت عطلتي عدة مرات في تركيا .
مشيراً إلى اعتزام البلدين إعالن 2019
عام الثقافة والسياحة بينهما.

ويكيليكس :المخابرات األمريكية تستخدم أجهزة
التلفاز الذكية للتجسس

اربيل
نشر موقع ويكيليكس تفاصيل ما وصفه بأنه
أدوات قرصنة واسعة النطاق تستخدمها وكالة
المخابرات المركزية األمريكية سي آي ايه .
وتشمل الوسائل المتعددة ،التي تقول الوثائق
إن وكالة االستخبارات األمريكية تستخدمها
كأسلحة إلكترونية ،برامج خبيثة تستهدف
األجهزة والحواسيب التي تعمل بأنظمة ويندوز
و أندرويد و آي أو أس و أو أس أكس و
لينكس وأخرى تستهدف موزعات اإلنترنت
(الراوتر).
وتشير تقارير إلى أن بعض هذه البرمجيات
يجري تطويرها داخل مقر االستخبارات ،لكنها
أوضحت أن جهاز االستخبارات الداخلية
البريطانية ام آي  5ساعد في التحضير لشن
قرصنة إلكترونية تستهدف أجهزة تلفاز من
تصنيع شركة سامسونغ.
وفي رد فعل أولي من وكالة االستخبارات
األمريكية ،قال المتحدث باسمها ،جوناثان
ليو ،لبي بي سي نحن ال نعلق حول صحة أو
محتوى وثائق استخباراتية مزعومة .
ولم يتسن التوصل لمتحدث باسم و ازرة الداخلية
البريطانية للتعليق على هذه التقارير.
قرصنة ألجهزة التلفاز
وتشير وثائق بتاريخ يونيو/حزيران عام 2014
إلى أن محاوالت االستخبارات الختراق أجهزة
تلفاز سامسونغ من فئة اف  8000كانت
تحمل اسم المالك الباكي كرمز سري.
وتصف هذه الوثائق ابتكار طريقة للخداع
تجعل المستخدمين يعتقدون بأن شاشاتهم قد
أغلقت بشكل تلقائي.
لكن الوثائق تكشف أنه بدال من ذلك فإن
المخابرات تستهدف هذه األجهزة ببرامج خبيثة

تجعلها تسجل بشكل سري المحتوى الصوتي
الذي يُنقل الحقا عبر االنترنت إلى خوادم
تابعة لوكالة المخابرات المركزية سي آي ايه
فور عودة الشاشات للعمل مرة أخرى ،وهو ما
يسمح بإعادة تشغيل روابط االتصال الالسلكي
واي فاي لهذه األجهزة.
ويشير قسم في هذه الوثائق يتعلق بالنشاط
المستقبلي إلى مقترح إلمكانية أخذ لقطات
فيديو مع إمكانية التغلب على مشكلة قيود
تشغيل شبكة الواي فاي
ويزعم موقع ويكيليكس أيضا أنه اعتبا ار
من العام الماضي فإن المخابرات المركزية
األمريكية أعدت سجال لـ 24خلال أمنيا في
الشفرات لم يكن معروفا من قبل في نظام
أندرويد لشركة أبل تحت اسم األيام صفر .

وتقول الوثائق إن السي آي ايه اكتشفت
بعض مواطن الخلل في هذا النظام ،لكن
هناك مواطن خلل أخرى تقول الوثائق إنه
جرى الحصول عليها من وكالة االتصاالت
الحكومية البريطانية ( )GCHQومن وكالة
األمن القومي األمريكي ومن أطراف ثالثة لم
تُحدد هويتها..
وذكرت الوثائق المسربة أن األجهزة التي
تصنعها شركات سامسونغ واتش تي سي
وسوني وغيرها تعرضت للقرصنة ،وهو ما
سمح للسي آي ايه بقراءة رسالة على برمجيات
التراسل مثل واتس آب وسيغنال وتليغرام وويبو
وغيرها من برامج المحادثة.
وأشارت إلى أن المخابرات المركزية األمريكية
أسست وحدة خاصة الستهداف هواتف آيفون

وأجهزتها اللوحية آيباد ،وهو ما ساعدها في
مواقع ألحد األهداف وتشغيل الكامي ار الخاصة
بأجهزته ومكبر الصوت وقراءة اتصاالت
نصية تخصه.
وقالت وكالة االتصاالت الحكومية البريطانية
لبي بي سي إنها تلتزم بسياسة راسخة بأننا ال
نعلق على أمور تتعلق باألنشطة االستخبارية.
وأضافت :عالوة على ذلك فإن جميع أنشطة
هيئة االتصاالت الحكومية البريطانية تسير
وفقا إلطار قانوني وسياسي صارم يضمن
أن أنشطتنا يكون مسموح بها وضرورية
ومتناسبة.
وقال موقع ويكيليكس إن هذه المجموعة من
الوثائق التي أطلق عليها إسم القبو  ،7تعتبر
أكبر مجموعة وثائق سرية تنشر حول وكالة
المخابرات المركزية األمريكية على اإلطالق.
وتتكون المجموعة األولى ،المسماة السنة
صفر 8761 ،وثيقة تم الحصول عليها
من قاعدة بيانات عالية األمان في مركز
االستخبارات عبر الفضاء اإللكتروني بمقر
الوكالة في النغلي ،بوالية فرجينيا.
وأضاف بيان موقع ويكيليكس أن هذه الكمية
الضخمة من المعلومات كانت على ما يبدو
متوفرة لدى مجموعة من المتعاملين مع
اإلدارة األمريكية سابقا ولدى مخترقين لشبكتها
وأن أحد هؤالء أمد ويكيليكس بجزء من هذا
األرشيف.
ويعتبر تسريب هذه الوثائق ،إن تأكدت صحتها،
اختراقا كارثيا جديدا لوكاالت االستخبارات
األمريكية ،من طرف ويكيليكس والمتعاونين
معه ،الذين تمكنوا م ار ار من الكشف عن
كميات ضخمة من وثائقها ومعلوماتها السرية.
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ماّخذ في
انشطة االحزاب

احمد سيد يعقوب
مثلما تعانى مجتمعاتنا الى االن من بعض
العادات و التقاليد القديمة  ،ثمة ايضا
مجموعة من العادات و التقاليد القديمة فيما
يتعلق باالمور السياسية و االدارية باقية الى
االن دون ان نبدع في بعض اعمالنا،والمثال
على ذلك ان اكثرية المسؤولين و السياسيين
يرون ان االنشطة تنحصر في االجتماعات و
الزيارات فقط ،كأن تلك االنشطة هي الوسيلة
الوحيدة لخدمة الحزب و الشعب في حين ان
في عصرنا الراهن الذى هو عصر االبداع
و التكنلوجيا فبامكان االحزاب و االطراف
و المؤسسات السياسية و الثقافية والفنية
االبداع عند ممارسة العديد من االنشطة من
خالل االستفادة من التكنلوجيا و االنترنيت و
االستفادة من تجارب الدول المتقدمة ،و قد ال
تحتاج تلك االنشطة الى االمكانيات المادية
أوجهود بدنية.
والحقيقة انه يتوجب على االحزاب و االطراف
السياسية الخروج من اطار العادات و
التقاليد القديمة ،و شرح وتحليل االحداث
و المستجدات لكوادرهم والناس اسبوعيا
على االقل واالستماع الى اراء الناس و فتح
باب الحزب لعامة الناس واالستماع ألرائهم
و مطالبهم ،كما و يجب عليهم تخصيص
صفحة على االنترنيت و المواقع االجتماعية
 ،من خآللها يتم ارشاد الناس سياسيا و ثقافيا
و اجتماعيا،و اعداد ندوات واسعة عن طريق
داتاشوب على ان التنحصر الندوة على
مواضيع خطابية و احاديث عن انفسهم،يجب
ان تكون الندوة من اجل الصالح العام .
ان االحزاب و االطراف السياسية لم تتطرق
حتى االن سوى الى المشاكل السياسية و
القومية دون الخوض في مسألة الخدمات
العامة مثل الكهرباء و خدمات البلدية والطرق
و مجموعة مشاكل اخرى  ،كما لم نسمع ان
حزبا أو طرفا قام بالسعي من اجل اصالح
بين عائلتين او بين عشيرتين ،لذا يتوجب
على االحزاب و االطراف ان يلعبوا دو ار
رياديا في االصالح و التصالح االجتماعي،
و نشاطات عديدة اخرى من اجل مصالحهم
كحزب ومصالح الناس حيث متطلبات
العصرالراهن،و قد ضجر الناس من االنشطة
القديمة و التقليدية .
اعتقد ان كل ماتحدثنا عنه انفا ال يحتاج
الى تكاليف مادية و جهود بدنية كبيرة وكلي
أمل ان تتقبل كل االطراف السيما السياسية
و الثقافية و أي مؤسسة اخرى مقترحاتي
كنشاطات لمؤسساتهم لخدمة قوميتهم و
شعبهم،والاعتقد ان ثمة عراقيل امام القيام
بالعمل وفق مقترحاتي هذه،ألنه كما ان عصرنا
عصر التقدم و التكنلوجيا و الناس منشغلون
يوميا بالتواصل عبر المواقع االجتماعية عن
طريق الوسائل المتقدمة،عليه يجب ان نمارس
انشطتنا وفق هذا العصر ...

اربیل

مدير آثار نينوى:
داعش سرق االثار االصلية

اربيل
فالح الشمرى مدير دائرة اثار نينوى
يعلن ان من اصل  130موقعا قديما
و اثريا في المحافظة تم هدم العديد
منها،والقطع االثرية االصلية سرقها
مسلحو داعش وتم بيعها خارج العراق،
وثمة ادلة دامغة لدى الحكومة العراقية
بذلك،في هذا اللقاء يشير الشمرى الى
النهب و الدمار الذى تعرضت لها اثار
نينوى من قبل داعش،و يعتقد بأن من
بين تلك المواقع ما هدمت بالكامل
بحيث يصعب ترميمها،وفي شباط العام
الجارى بدأت المرحلة الثالثة لعمليات
قادمون يانينوى لتحريرالساحل االيمن
لمدينة الموصل ،و تدور االن معارك
ضارية في المنطقة،و اعرب مدير اثار
نينوى عن قلقه حول ( المنارة ) مئذنة
الحدباء من تعرضها لألذى و طالب
الجهات االمنية العراقية الحذر و السعي
الجدى من اجل الحفاظ على ( المنارة
)المئذنة و المواقع االثرية االخرى .
منارة الحدباء هي القسم القديم الذى
بقي من جامع النور و تعد من النوادر
االثرية للساحل االيمن للمدينة،و طبعت
صورتها على العملة العراقية فئة عشرة
االف دينار،ومن اهم المواقع االثرية
لنينوى هى مدينة الحضر و نمرود و
خورسبادى للساسانيين ونينوى عاصمة
االشوريين وقلعة تلعفر ومرقد النبي
يونس ومنارة سنجار ومناطق دينية
الشمرى نستطيع ان
اخرى،و يقول
ّ
نقول هناك 130موقع اثرى وقد تعرض
القسم االكبر منه الى التدميراو التفجير.
حيث قام داعش منذ ان احتل الموصل
في اواسط عام  2014بالحاق اضرار
جسيمة بالمؤسسات االثرية المهمة
الشمرى ترميم
للمدينة،وحسب معلومات ّ
الدمار يحتاج لمبالغ طائلة،ومساعدات
لوجستية كبيرة،و يقول ان داعش قام

بسرقة و نهب تماثيل في مدينة الحضر
فقط والحضر قرية حدودية لمدينة
موصل تقع على بعد  80كم من جنوب
نينوى ويعود تاريخ تأسيسها الى بداية
القرن الثاني قبل الميالد،و كان قسم
من تلك االثار باقية اال ان داعش قام
بنسفها و هدمها،ويقول مدير اثار نينوى
حول القطع االثرية الموجودة في مديرية
اثار نينوى،قبل االن أي في  2003تم
نقل القسم االكبر من تلك االثار الى
بغداد العاصمة ،و بقيت  107قطعة
اثرية لدينا و كانت قسم منها اصلية،وقام
مسلحو داعش بكسر و تحطيم القطع
غير االصلية امام انظار الناس ،اما
القطع االصلية قاموا بنهبها و بيعها الى
تجار اآلثار الدوليين،كما وتضم مديرية
اثار نينوى مكتبة كبيرة وواسعة وكانت
تحتوى أكثر من  130الف من العناوين
اضافة الى مئات المخطوطات اليدوية
التاريخية المهمة،باالضافة الى االف
العناوين العلمية و رئاسل الماجستير و
الشمري
الدكتوراه و البحوث ،و اضاف ّ
في نهاية  2015تم نهب بعض الكتب
و المخطوطات اليدوية المهمة من
المكتبة من قبل مسلحي داعش،وهناك
حديث عن حرقها ولم نتأكد من ذلك
حتى االن.
مديرية اثار نينوى تأتى بالمرتبة الثانية
بعد اثار بغداد و يعود تأريخ تأسيسها
الى خمسينيات القرن الماضي ،و في
معركة العراق في عام  2003تعرض
لعميات السلب و النهب و في شباط
 2015تعرض مرة اخرى الى النهب و
الهدم من قبل داعش االرهابي،ويضيف
الشمري في عام  2003كانت هناك
ّ
فرصة سانحة لنقل القطع االثرية
الموجودة الى بغداد اواخباءها في أي
مكان آخر لكن ظهور تنظيم داعش
االرهابي حال دون ذلك،اما الذى

يصيبنا بدهشة و يثير الحزن و البكاء
هو ان تنظيم داعش االرهابي قام بنسف
و هدم كلتا مدينتي نمرود و نينوى
بالكامل ومن الصعب ترميمها .نمرود
مدينة تاريخية يعود تاريخها الى 600
عام قبل الميالد و تقع على بعد 30
كم جنوب الموصل و قد بقي قسم من
اثارها وفي  2015تعرضت للنهب و
الدمار من قبل داعش االرهابي .وحول
الشمري ان
التجارة بالقطع االثرية أكد ّ
االتجار بتلك القطع ليس كباقي السلع،
فبالنسبة للقطع االثرية يتم اعداد دراسة
مسبقة و التخطيط لها،ووفق معلوماتنا
ان لدى الحكومة العراقية دالئل مصورة
وموثقة عبر االقمار الصناعية حول
كيفية سرقة و نهب تلك االثار و بيعها
من قبل التنظيم االرهابي.
واضاف الشمري ان منظمة اليونسكو
قامت في شباط العام الجاري بعقد
اجتماع ضم خبراء عراقيون و اجانب
حول اوضاع االثار في المناطق
المحررة و السيطرة لمنعها من السرقة
و النهب و االتجار بها،مشي ار الى
انهم يوظفون جل امكانياتهم من اجل
ترميم المناطق االثرية المتضررة
باالخص مدينة نمرود بالتنسيق مع
منظمة اليونسكو،واضاف انه تم
اعداد تقرير اولي حول االضرار
التي الحقت بموقع نينوى ،كما ويجب
التحري و التدقيق في حجم االضرار
و تخمين اسعار المواد التي تحتاج
للترميم،ومن ثم التوصل الى تخمين
كلفة المشروع بعد تحرير المدينة
بالكامل .
يذكر انه عمليات قادمون يا نينوى،
بدأت في  2016 / 10 /17و االن
تدور معارك ضارية في وسط المدينة و
تم تحرير عدة قرى و احياء في المدينة
...
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اربیل

القومية والدولة المدنية العصرية

سردار كوبرلو
كتبنا مقالة بعنوان (القومية اصالة وانتماء)
قبل فترة في جريدة توركمن ايلى ،واكدنا على
ان االعتزاز بالقومية في مجتمعاتنا جزء من
هوية االنسان ،وذلك في خضم الظروف
العصيبة التي تعصف بالعراق بعدما اذكت
اغلب االحزاب والقوى السياسية جملة من
االمور المقيتة التي في مقدمتها االثن
والقومية والمذهب و في بعض االحيان فتنة
االقليمية..
وفي ظل ما سبق اكدنا على التركمان ان

االنتماء القومي يعني االصالة والزلنا نرى
ذلك بتواضع واننا يجب ان نحافظ على
الهوية القومية من االمحاء والذوبان سواء
جرى ذلك بقصد وهذا ما يحدث غالبا اودون
قصد حسبما يدعي البعض من الذين يفعلون
ذلك بدم بارد ولالسف.
قرانا في جريدتنا الغراء (اربيل) صاحبة
الشان والجاللة التي عادت الى الصدور
وباللغات المحلية الثالثة لتؤكد ادارتها على
روح الوحدة الوطنية في العراق الذي يعصفه
الفساد المالي واالداري والسياسي والحرب
الباردة بين االحزاب والكيانات والقوميات
وهذه ثمرة الديمقراطية التي اوردتها لنا القوى
الكبرى التي اسقطت النظام الديكتاتوري
السياسي السابق.
قرأنا في هذه الصحيفة مقالة الزميل ناظم
الصائغ الموسومة بـ(القومية واللغة) وقد
اجاد في البيان وااليضاح حيث نشد على
يديه مباركين له هذه الروح التركمانية الوقادة
الوثابة .واستغربنا كثي ار حيث اطلعتنا (اربيل)
في نفس الصفحة على موضوع بعنوان
(حقل القومية على البطاقة الوطنية يثير
مشكلة لدى التركمان)..
استغربنا كثي ار وغلبت علينا الدهشة وقلنا
اذا مرة اخرى تريد الدولة الحديثة تهميش
التركمان وهضم حقوقهم من خالل قيام
موظف التسجيل لدى تنظيم البطاقة الوطنية
بكتابة القومية حسبما يريده هو او قد املي
عليه ذلك ايحاً او تلميحاً او تصريحا من

مسؤوليه و مرؤوسيه واملنا وامنيتنا في ان
اليكون كذلك اي ان احتمال حسن النية
في التدوين هو الذي يدفعه للقيام بذلك.
ولكن مهما تكون االسباب فان ذلك من
وجهة نظرنا ورؤيتنا لواقعنا وحسب معطياته
السياسية والتناحر الذي يغلب على واقع
المجتمع سواء في العراق بصورة عامة او
في اقليم كردستان بشكل خاص بين االحزاب
والكتل السياسية فاننا ولالسف تصيبنا
الخيبة والخذالن من ان الدولة الديمقراطية
التي كنا نتطلع لقيامها وبنائها من خالل
النخبة السياسية التي عانت االمرين ابان
النظام السياسي السابق كان ينبغي عليها
التفكير بجدية في رسم الخارطة السياسية
واالجتماعية بااللوان البراقة للديمقراطية التي
كنا نتخيلها والزلنا نحلم في قيامها وبث روح
الحرية بكل انواعها واعتبار الدولة الحديثة
دولة مدنية عصرية علمانية بعيدة كل البعد
عن مثل هذه االعتبارات واالجراءات.
وبالبيان الصريح نقول ان االمم والدول
والشعوب الحديثة نزعت عن انظمتها
وتكوينها المجتمعي اي داللة او تاشيرة عدا
االنتماء الوطني ،وهذا ما يعني لو ان النظام
الحكومي اذا كان يريد ان ينمي في نفوس
االجيال الفتية الالحقة االنتماء الوطني
بصدق وان يجعل ذلك عقيدة الفرد و االنسان
سواء هنا او هناك وكان لزاما عليها ان تنظم
الهوية الوطنية على البيانات الشخصية فقط
دونما حقل القومية الذي يثير في نفوسنا نحن

التركمان المخاوف من تحديات المستقبل وفي
مقدمتها التعرض للظلم والتهميش واالقصاء.
ال نخفي مشاعرنا التي حملت في طيات
الوجدان والضمير ان اقليم كردستان العراق
ال يفعل ذلك لسببين جوهريين اولهما ان الكرد
شانه شان التركمان قد تعرض كثي ار خالل
فترة الحكومات السابقة الى المحاربة والقتل
والتهميش والتهجير بسبب االنتماء القومي..
وثانيهما ان اقليم كردستان العراق اقليم يسعى
الى ان يكون عنوانا للديمقراطية والحرية
حتى انه كان يسمى بـ(المالذ االمن) فترة
الديكتاتورية السابقة.
نضيف لما سبق ان الكرد والتركمان القوميتان
الرئيسيتان في الحدود الجغرافية لالقليم اضافة
الى االقليات ،عليه كان من المفروض ان
ال نجد حقل القومية في البطاقة الوطنية في
كردستان الن ذلك سمة الحكومات المتخلفة
والباس ان نستعرض هنا اوال ان في دول
الجوار وفي البلدان المتطورة والمتقدمة سواء
في اوروبا او في امريكا وحتى في الدول
المتخلفة جدا النجد مثل هذا الحقل في
الهوية او في الجواز ،وهذا هو عين الصواب
والعدل والسمة االساسية للديمقراطية.
عليه طموحنا يرتقي الى ان يدرك الجميع
الى ان القوميات ال تمسح وال تمحى وان
تدوينها في الهوية عنوان ال يليق بالخطوات
الحضارية العصرية ،وان الدولة المدنية
الحديثة تؤكد على حب االرض والوطن
والمجتمع.

صراع الوجود القومي التركماني والتيارات المذهبية

محمد هاشم الصالحي
اصبح واضحا للعيان ان امريكا التي
احتلت العراق في  9نيسان 2003
كانت قد وضعت الخطط الالزمة إلدارة
مصالحها على االرض .وقد تبين لنا ان
االحتالل كان قد اكد على التقسيمات
الطائفية والمذهبية بين المكونات العراقية
وسيلة لتجزئة الكتلة الواحدة ومنع قيام قوة
واحدة موحدة من الممكن ان تتصدى لها

وتشكل مصدر قلق وحجر عثرة امام تنفيذ
المخططات التي من اجلها تم االحتالل.
فالشعب العراقي عربي مسلم في الغالب
والنفوذ الى هذه البنية يتطلب البحث عن
نقاط االختالف وليست النقاط المشتركة.
فالمحتل يهتم ويبحث عن نقاط الخالف
بين ابناء الشعب الواحد .اصر االحتالل
على ان يقسم الشعب العراقي مذهبيا وان
يكون هناك عراقي عربي سني وعراقي
عربي شيعي .فأتبعت سبل كثيرة لتعزيز
هذا التقسيم المذهبي والشعب العراقي
ادرى بهذه االساليب والطرق التي نفذت
لتشتيت الجسد الواحد ونجحت في تفرقته.
منها االتيان بأطراف مذهبية سواء اكانت
سنية ام شيعية إلدارة دفة الحكم في العراق
وتقسيم االدارة بينهم ومن ثم سوقهم الى
الخالفات لتوفير الفرص الكافية للتفكيك
واعادة الرص على اساس المذهب ال
على اساس الدين االسالمي وتم استبعاد
وتجاهل كل ما من شأنه ان يحمل نزعة او
صفة قومية مهما كانت بسيطة .في هذا
السياق ال يخفى علينا دعم الدول االقليمية
ايضا لهذه الفكرة .فالتقسيم المذهبي تدعمه
كذلك دول الجوار العراقي.
هذه العاصفة تضرب الجميع وليس الحد
ان يفلت منها في الجغرافية العراقية.
فالتركمان قاوموا هذا التقسيم وادركوا ان

* صاحب االمتياز :جريدة اربيل
* المدير الفني :رامان یوسف
جريدة سياسية ثقافية مستقلة عامة نصف شهرية

التصنيف المذهبي من شانه ان يضعف
الجميع .فكان للتركمان القوميين الدور
الكبير في رص الصف التركماني تحت
علم القومية التركمانية والدعوة الى وحدة
الصف بعيدا عن كل المسميات الطائفية.
وادركوا ان الوضع التركمان في العراق ال
يمكن ان يتحمل التجزئة وخصوصا ان
التركمان لم يتعودا من قبل على التصنيف
المذهبي بعد ان عانوا ما عانوه تحت
وطأة القوانين الجائرة للنظام العربي القومي
السابق الذي تعامل معهم على اساس
انتمائهم القومي .واالن ورغم ظهور بعض
االطراف العاملة بتأثيرات خارجية على
زج التركمان الى بودقة الطائفية وتقسيمهم
الى قسمين ،اال ان الشعب التركماني
عامة ابى ذلك وعمل على افشال هذه
المخططات التي شملت االخوة العرب
من قبلهم وتمكنت من تفتيتهم .وكيف
للتركمان ان يفككوا كل تلك االواصر التي
تربطهم بين ليلة وضحاها وكيف لهم ان
يكونوا في خانة اخرى غير خانة إخوانهم
من ابناء جلدتهم بعد كل ذاك النضال
الدموي الذي قدموه معا في مقارعة الظلم
واالستبداد.
اذا فالتركمان اليوم امام مشهد مختلف
تماما فالهدف االن هو القومية التركمانية.
واستهداف القومية التركماني يعني نقطة

* مشرف القسم الكردي  :عيسى عبدالقهار
* مشرف القسم العربي  :ناظم الصائغ
* مــشــرف القسم الــتــركــي  :دلــشــاد تــرزی

النهاية بالنسبة الى الوجود التركماني في
العراق .انهم يعملون جاهدين على صهر
التركمان في بودقة المذهبية منهم السني
ومنهم الشيعي اي تحويلهم من اخوة
عاشوا زمنا طويال مع بعضهم البعض
وتصاهروا واصبحوا كالجسد الواحد
الى ضدان ال يلتقيان .حتى المؤسسات
التركمانية القومية اجدها مستهدفة وهناك
محاوالت لسلخها من القوميين التركمان
والتخلص منهم واستبدالهم باخرين من
االصول الدينية.
لذا فإنني ارى ان الشعب التركماني يجب
ان يكون اكثر انتباها ويقظة من ذي قبل،
وان يعمل على تعزيز وجوده ومقاومة
سياسات الصهر واالذابة ومحو الهوية
القومية .فالدين والمذهب امر يخص الفرد
وال يمكن الحد ان يتجاوز عليه وال يمكن
ان يكون المذهب سببا لتشتت االمة الواحدة
والتفريق بين االخ واخيه .وادعو الجميع الى
الفرز بين االحزاب الدينية المذهبية (اي
كان) وبين االحزاب القومية واالنتباه اليهم
جيدا .فاذا التف التركمان حول الراية القومية
فسيصونون وجودهم ودينهم ومذهبهم ،اما
االلتفاف المذهبي فسيفقد التركمان كيانهم
القومي ويجعلهم كتل مذهبية تائهة بين
الكتل المذهبية الكبيرة وتنتظر من تلك الكتل
ان تنظر اليه بعين العطف والشفقة.
العنوان :اربيل محلة زانیاری
شارع /احمد جلبي
 2000نسخة

