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اجازة  املوظف  مينح  قرار   على  احلايل  ايلول  من  الثامن  يف  الوزراء  جمل�س  �صوت   
اعتيادية طويلة والذي دققه جمل�س �صورى الدولة و اإحالته اىل جمل�س النواب ا�صتنادا 
اىل احكام املادتني ) 61 البند اوال و80 البند ثانيا( من الد�صتور، ويف الوقت الذي اعتربه 
خرباء اقت�صاديون انه دليل افال�س احلكومة، اعتربه اآخرون بانه قرار �صيخدم املوظفني فيما 
ا�صرتط غريهم عدم اعتماده �صيغة االجبار وترك االمر طوعيا يف حال ارادت احلكومة ت�صخريه 
ال�صالم  عبد  النيابية  واال�صتثمار  االقت�صاد  جلنة  ع�صو  احلكوميني.   املوظفني  �رشيحة  خلدمة 
املالكي ا�صار اىل ان القرار هو من �صالحية ال�صلطة التنفيذية ويتم تطبيقه من خالل تعليمات ولوائح 
"قرار احلكومة نعتربه غري �صحيح رغم انه  ت�صدرها وزارة املالية يف وقت الحق.  وقال املالكي، ان 
غري اجباري كونه اليحل حالة الرتهل يف الوظيفة".   وا�صاف ان "القرار الذي ا�صدرته احلكومة مل ت�صمنه 
باملوازنة لعام 2017حتى اللحظة كونه مل يعمل به بانتظار �صدور ال�صوابط اخلا�صة به، اما يف حال ت�رشيعه 
كقانون فينبغي اإر�صاله اىل الربملان وحينها نعتقد ان هنالك �صعوبة كبرية باقراره"..       تفا�صيل كاملة �س3

العراقية  امل�صرتكة  العمليات  قيادة  اتفقت   
التحالف  وقيادة  كرد�صتان  اقليم  رئا�صة  مع 
الدويل على مناطق حت�صيد القوات اخلا�صة يف 
من  نينوى  حمافظة  لتحرير  كرد�صتان  اقليم 
نقلها  اآليات  مناق�صة  متت  داع�س،كما  تنظيم 
اىل مدينة املو�صل، وامل�صار التي �صتتخذه هذه 
لتخلي�صها  احلدباء  �صوب  لالنطالق  القوات 

من �صيطرة التنظيم االرهابي.
 وك�صف حا�رشون يف االجتماع لـ)اجلورنال( 
يف  التح�صيد  ومناطق  اليه  التو�صل  مت  عما 
العملية،  يف  �صت�صارك  التي  والقوات  االقليم 
احل�صد  دور  مناق�صة  تتم  مل  انه  اىل  م�صريين 
راأي  بانتظار  نهائيا  املعركة  يف  ال�صعبي 

القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي.
امل�صرتكة  العمليات  با�صم  املتحدث  وقــال   

قيادة  عن  ممثلني  ان  ر�صول  يحيى  العميد 
االرهـــاب  مكافحة  وجــهــاز  اجلي�س  ـــان  ارك
اقليم  برئي�س  اجتمعوا  العمليات  وقــيــادة 
التحالف  البارزاين بح�صور  كرد�صتان م�صعود 
حترير  معركة  تفا�صيل  بحث  ومت  الـــدويل 
م�صريا  االرهابي،  داع�س  �صيطرة  من  املو�صل 
االقليم  رئا�صة  مع  اتفقوا  املجتمعني  ان  اىل 
امل�صاركة  القوات  حت�صيد  مواقع  حتديد  على 
تنلقها  وطـــرق  املو�صل  حتــريــر  معركة  يف 
�صيتم  التي  والــطــرق  املو�صل  مدينة  �صوب 
وا�صاف  النازحني.   اغاثة  يف  ا�صتخدامها 
ان  لـ)اجلورنال(  خا�س  ت�رشيح  يف  ر�صول 
رئا�صة االقليم رحبت بهذا االتفاق الذي و�صف 
بالتاريخي، و�صتكون مناطق التح�صيد خا�صة 
وجهاز  العمليات  وقــيــادات  اجلي�س  بقوات 
ال�صعبي  احل�صد  امــا  فقط،  ــاب  االره مكافحة 
فلم يتم التطرق اليه يف االجتماع وم�صاركته 

للقوات  العام  القائد  بامر  �صتكون  العملية  يف 
امل�صلحة حيدر العبادي فقط، مبينا ان م�صعود 
معركة  يف  البي�صمركة  م�صاركة  اكد  البارزاين 
عدو  هو  االرهابي  داع�س  ان  وقــال  املو�صل 
التخل�س  هــي  املرحلة  ــات  ــوي واول للجميع 
حا�رشا  كان  كــردي  م�صدر  جهته  من  منه.  
اأكد ان مناطق التح�صيد �صتكون  يف االجتماع 
يف حمافظة اربيل وحتديدا يف ق�صاءي خبات 
نينوى،كما  حمافظة  من  القريبني  وعينكاوة 
مدينة  و�صمال  جنوب  املحررة  املناطق  يف 
من  الــقــوات  ــذه  ه �صتنطلق  حيث  املــو�ــصــل، 
حماور الكوير وخممور باجتاه مدينة املو�صل 
االرهــابــي.   داعــ�ــس  �صيطرة  مــن  لتحريرها 
وا�صاف امل�صدر ان القوات التي �صتتح�صد يف 
االقليم هي اجلي�س وال�رشطة ومل جتر املوافقة 
على ادخال ف�صائل احل�صد ال�صعبي، متوقعا ان 
عن  امل�صاركة  بالقوات  الف�صائل  هذه  تلتحق 

وتابع  حتريره.   بعد  ال�رشقاط  ق�صاء  طريق 
يف  �صتكون  احلقيقية  املعركة  ان  امل�صدر 
ان  حيث  املو�صل،  من  القريب  احل�رش  ق�صاء 
للزج  املنطقة  هذه  �صي�صتغل  االرهابي  داع�س 
ملنع  املفخخة  والــ�ــصــيــارات  باالنتحاريني 
النائب  ذلك ك�صفت  اىل  االمنية.   القوات  تقدم 
الهبابي عن �رشوط  عن حمافظة نينوى نهلة 
ال�صعبي  احل�صد  م�صاركة  ب�صاأن  كرد�صتان 
كرد�صتان  مناطق  من  باملرور  له  وال�صماح 
باجتاه املو�صل، م�صرية اىل ان رئي�س االقليم 
االحتادية  احلكومة  طالب  البارزاين  م�صعود 
ــة  اداري وحــدة   21 اخ�صاع  على  باملوافقة 
احل�صد  مب�صاركة  ال�صماح  مقابل  االقليم  يف 
انه  وا�صافت  املو�صل.   معركة  يف  ال�صعبي 
لي�س من حق البارزاين ان ي�صع هذه ال�رشوط، 
هو  امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  وان  خا�صة 
حيدر العبادي، ولي�س البارزاين، الفتة اىل ان 

هم  واهلها  االعــراق  متعددة  نينوى  حمافظة 
من �صي�صاركون يف املعركة مبختلف اديانهم 
وعلى  ال�صعبي.   احل�صد  ومنهم  وطوائفهم 
عك�س من �صبقوه و�صف اخلبري االمني ه�صام 
ال�صوالف"،  بـ"جل�صة  اربيل  اجتماع  الها�صمي 
وقال ان املجتمعني مل يتو�صلوا اىل اي اتفاق 
ب�صاأن حتديد م�صري القوات امل�صاركة يف معركة 
وا�صاف  القوات.   هذه  هي  من  وال  املو�صل 
الها�صمي ان جل ما متت مناق�صته هو احلرب 
االعالمية �صد داع�س االرهابي وكيف نواجه 
داع�س اعالميا، وهذه ا�صبه بـ"جل�صة للعبادي" 
يدعو فيها ال�صحفيني للحديث معهم، مبينا ان 
الوفد العراقي الذي التقى رئي�س االقليم ووزير 
البي�صمركة مل يكن مب�صتوى الطموح واغلبه من 
للتوقيع  التي ال متلك �صالحيات  ال�صخ�صيات 
اتفاق ع�صكري ب�صاأن حترير املو�صل  اأي  على 

من �صيطرة داع�س.

الرزاق  عبد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  قال   
العي�صى، اإنه، مت اإجناز خطة لتطوير واقع عمل اجلامعات 
واملعاهد االأهلية وال�صباحية يف عموم العراق، موؤكدا اأن 
الوزارة لديها ما يقارب 9 اآالف مبتعث خارج العراق ما 

بني اإجازة درا�صية وعلى النفقة اخلا�صة.
  وقال العي�صى لـ)اجلورنا( اإن "اأغلب اجلامعات يف العراق 
بزمن ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن املا�صي تعترب 
على  اأ�ص�صت  كونها  االأجنبية  جلامعات  موازية  جامعات 
التدري�صية  الكوادر  "اأغلب  اأن  اإىل  م�صريا  بريطانية"،  اأيد 
هاجرت العراق يف حقبة احل�صار يف �صنوات الت�صعينيات 
من القرن املا�صي عندما كان الراتب ال يوازي �رشاء كيلو 

حلم لتدري�صي".  واأ�صاف اأنه "بعد عام 2003 تغري واقع 
اجلامعات من خالل اإدخال االأنظمة االلكرتونية اجلديدة 
من  الطالب  ليتمكن  حا�صوب  واأجــهــزة  تقنية  وبرامج 
يريدها ب�رشعة ممكنة من غري  اأي معلومات  البحث عن 

هدر الوقت على املكتبات".
 واأو�صح اأن "الوزارة اأنهت خطة لتطوير عمل اجلامعات 
تنفيذها  ليتم  احلكومية  وامل�صائية  ال�صباحية  واملعاهد 
الوزارة ت�صعى  اأن  اإىل  من قبل روؤ�صاء اجلامعات"، الفتا 
التدري�صية  ــكــوادر  ال تطوير  خــالل  مــن  التعليم  لدعم 
التخ�صي�صات  توفري  عند  العراق  خارج  اىل  باإر�صالهم 
اآالف   9 يقارب  ما  لديها  ـــوزارة  ال اأن  مبينا  املالية، 
مبتعث خارج العراق ما بني اإجازة درا�صية وعلى النفقة 

اخلا�صة".

 
ك�صف تقرير ق�صائي عن ارتفاع  ن�صبة الطالق يف الفرتة 
و�صلت  انها  موؤكدا  و2014،   2004 عامي  بني  ما 
اعتربها  ما  زواج،  حــاالت  خم�س  كل  من  واحــدة  اإىل 
العراقيون اأزمة يف املجتمع.  وي�صري التقرير، اإىل تزايد 
االإح�صائيات  بدء  منذ  مطرد،  ب�صكل  الطالق  حــاالت 
اأمريكا لالإطاحة  الذي قادته  الغزو  الذي تال  العام  يف 
ب�صدام ح�صني، الفتا اإىل اأن عدد حاالت الطالق جتاوز 
اآالف حالة يف �صهري حزيران/ يونيو، ومتوز/ اأربعة 
املعدل  �صعف  يعادل  ما  وهو  العام،  هذا  من  يوليو 
عن  وينقل  احلكومة.    بح�صب   ،2004 عام  ال�صهري 
يعمل  "الق�صاء  اإن  قوله  االإبراهيمي،  �صعد  القا�صي 

الآثاره  وذلك  الطالق،  حاالت  وقوع  منع  على  جاهدا 
ال�صلبية على املجتمع". 

على  بالالئمة  يلقي  "البع�س  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت   
املا�صي،  العقد  مدى  على  زاد  الذي  املت�صدد،  االإ�صالم 
قبل،  من  حترميا  اأكرث  الــزواج  خارج  اجلن�س  فاأ�صبح 
ممار�صة  اأجل  من  يتزوجون  اأكرث  اأنا�س  هناك  ولذلك 
اجلن�س، وميكن حل مثل هذا االأمر بالزواج ال�رشيع )لكن 
كثريا من هذه الزيجات يف الغالب ال ت�صجل، ما يجعل 

البيانات ناق�صة(".
"وجود تنظيم داع�س موؤخرا زاد من  التقريراأن   ويذكر 
عمق الهوة الطائفية، ما قد يكون اأدى اإىل حاالت طالق 
يف الزيجات املختلطة بني ال�صيعة وال�صنة، كما اأن الفقر 

يوؤدي دورا".

العمليات المشتركة تكشف عن الخطوط العريضة لمعركة الموصل

)الجورنال(: نعمل على تغيير  وزير التعليم لـ
واقع الجامعات ولدينا 9 آالف مبتعث بالخارج

داعش والمسلسالت التركية وراء تزايد حاالت 
الطالق في العراق

بغداد ــ حيدر حسين

بغداد ــ خاصبغداد ــ ستار الغزي

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

التسقيط و»العفو العام« وإنقاذ المتورطين وراء إعادة إثارتها 
)الجورنال( تواصل نشر وتحليل وثائق جديدة عن فضيحة صفقة كشف المتفجرات

 منذ عام 2007 اىل االن ظل ملف اجهزة الك�صف 
ملوا�صفــات  املطابــق(  )غــري  املتفجــرات  عــن 
ا�صتــرياده وعملــه يف تفــادي وقــوع هجمــات 
ارهابيــة، ظــل حبي�صــا لت�رشيحــات و�صجاالت 
�صيا�صيــة ونيابيــة وق�صائية، واتهــم فيه ب�صعة 
ا�صخا�س من كبار �صباط وزارة الداخلية ومنهم 
مــن حكم عليــه ومنهم من جتاهلتــه التحقيقات 
يف  الولــوج  اجلميــع  جتنــب  فيمــا  الق�صائيــة  
اجلهــات احلكوميــة الكبــرية التــي وقفــت وراء 
هــذه ال�صفقة. ولعل اخلدعة االكــرب التي تعر�س 
لهــا ال�صعــب العراقــي بــكل مفا�صلــه ال�صيا�صية 
والق�صائيــة، بــل وحتــى االعالميــة ول�صنــوات 
طويلــة ان ق�صية اجهزة ك�صــف املتفجرات التي 

اثريت ال�صجــة ب�صاأنها طوال تلــك الفرتة تخ�س 
فقــط اجهــزة )ADE-650( لـــ)60( جهــازا 
ولي�ــس الآالف االجهــزة التــي اطاحــت �صفقتها 
بــارواح اآالف االبرياء من مواطنــني ومنت�صبني 

لالجهزة االمنية العراقية.
 يرى املحلل ال�صيا�صــي عدنان ال�رشاج ان بع�س 
اجلهــات ال�صيا�صية بــداأت با�صتهــداف خ�صومها 
عــرب اثــارة ملــف ك�صــف املتفجــرات وترويجــه 
عرب مئــات من �صفحــات التوا�صــل االجتماعي 
ليكــون راأيــا �صعبيــا هدفــه اال�صا�ــس اخل�صومة 
ال�ــرشاج  عدنــان  ال�صيا�صــي  وذكــر  ال�صيا�صيــة.  
املقرب من ائتالف دولة القانون يف ت�رشيحات 
لـ)اجلورنــال(  ان "ايقــاف الدولــة العمل بجهاز 
ك�صــف املتفجــرات الذي بــات يعــرف بـ)كا�صف 
الزاهي( هــو لقناعتها بان هذه االجهزة ي�صوبها 

الكثــري من �صبهات الف�صــاد فيما يخ�س �صفقات 
�رشائهــا او مــدى كفاءتهــا وقدرتهــا على ك�صف 
ال�صيــارات امللغمــة"، مبينــا ان "هــذه امللفــات 
دائمــا ما تتم اال�صــارة فيهــا اىل امل�صوؤولني من 
الدرجة االخــرية او الو�صطى لكن ال يتم التحقيق 
مــع امل�صوؤولني ب�صــكل مبا�رش وهــذا هو املطلب 
الق�صــاء وهيئــة  الــذي ي�صتوجــب علــى  االهــم 
النزاهة ال�صعــي اليه".  وا�صاف ان "متابعة هذه 
املوا�صيــع ال تتم ب�صكل مب�صــط يف داخل العراق 
كونهــا تواجه العرقلة املتعمــدة وبالتايل فاننا 
بحاجــة اىل التفتي�س الــدويل املحايد الذي لي�س 
لــه م�صلحة مــع جانــب �صيا�صي وهنــا ن�صتطيع 
حتقيــق الغايــة االهم وهي ت�صخي�ــس العلة وهو 
بالك�صــف عن املتورط احلقيقــي والذي اي�صا قد 
يكــون �صببا يف م�صاكل اخرى داخــل هذا البلد".  

وا�صار ال�رشاج اىل ان "اعادة ترويج هذه امللفات 
التــي يخ�س بع�صها جهــات �صيا�صيــة والبع�س 
االآخــر هــي قــد تكــون غــري �صحيحــة او وهمية 
وهذا يتعلــق بجانب �صلبي وهــو حماولة جهات 
�صيا�صيــة االيقــاع باخــرى او ممار�صــة الت�صقيط 
ال�صيا�صــي عــرب ا�صتخدام جيو�س مــن ال�صفحات 
الوهميــة يف )ال�صو�صل ميديــا( وت�صويه ال�صورة 
لــدى املواطن وجعلها �صبابيــة ليغيب امل�صوؤول 
لتعــدد  نظــرا  املبا�ــرش  االتهــام  مــن  احلقيقــي 
املتهمني بالتايل يتحقق الهدف االبرز من اعادة 
ن�رشهــا"، مو�صحا اننا "مــع حما�صبة املف�صدين 
لكــن �صد ا�صثتمارها �صيا�صيــا ملردودها ال�صلبي 

جتاه العملية ال�صيا�صية".

التفا�صيل �س2

بغداد ــ انمار الهيتي 

ممنـوع من النشر

كوردستان... حلم دولة...
خارج التغطية

رئيس التحرير

موقف

 وان���ا اترج���ل من الطائ���رة لأحط الرح���ال يف اربيل �س���ار بجانبي اثنان م���ن ال�سادة 
امل�سوؤول���ن الك���ورد الذي���ن �ساركوين )�س���در الطائرة( ولك���ن مع الف���ارق وفقا لواقع 
احل���ال...  ب���ن م���ن ميد ي���ده بجيبه ويدفع وب���ن من ميد ي���ده بجيب الدول���ة وتدفع 
واأحيان���ا ل ه���ذا  ول ذاك ب���ل بامل���روة عن طري���ق )لواك���ة بع�ض الطياري���ن( احلاملن 

مبن�سب �سامر كبه!!!
او بالكوه )يجي ويكعد وخلي واحد  يكومه..(. 

 امل�س���وؤولن مازح���اين مزحة بريئة كما �سوراها يل وه���ي: �سنتدخل لك يف امل�ستقبل 
القري���ب ملنح���ك في���زا الدخول اىل اربي���ل. وطبعا بادلته���م انا اي�س���ا مزحتهم الربيئة 

برباءة اي�سا قائال )وفييز بغداد علية(.
 طبع���ا الخ���وة امل�سوؤولون مل يدخلوا )�سي اي بي  ول يف اي بي( �ساروا كحالتي يف 
الطاب���ور الذي مل يكن خام�سا بل عا�س���را على ما اعتقد ب�سبب التن�سيق )الرائع( الذي 
ي�سه���د تواف���د خم�ض رحالت يف اآن واحد او )ول رحلة( خلم�ض �ساعات. على اي حال 
ه���م وقف���وا مثلي ل توا�سعا ولكن كونهم من �سيا�سي���ي ال�سليمانية، وطبعا هناك فرق 
ب���ن الذين يعلمون والذي���ن ل يعلمون خ�سو�سا انهم ل يعلم���ون فيما لو �ستكون لهم 
حاج���ة اىل في���زا اأربي���ل مقابل فيزا ال�سليماني���ة ام ل؟ نربة اعالن الدول���ة �سائرة على 
اأوجها يف اربيل، ولكن يف الدوائر ال�سيا�سية، والكثري ي�سدق ذلك واآخرون �سائرون 
بتنفي���ذ ادوارهم املطلوب���ة، وزمالء اإعالمي���ون  كورد واآخرون م���ن العراقين العرب 
مت �سن���ع لوب���ي لهم للتمهيد يف ال�س���ارع العراقي لالإعالن املرتق���ب، وال�سوؤال هو: كم 

يخ�سى ال�سيا�سيون الكورد يف اربيل من زعل ال�سيا�سين العرب يف بغداد؟ 
 وك���م يوؤث���ر ذل���ك عل���ى اإعالنه���م املرتقب؟ وه���ل ا�سب���ح ال�س���وء الأخ�سر م���ن اأمريكا 

وال�سعودية واإيران وتركيا و�سوريا و)اخلوال(  موجود يف جيوبهم؟ 
 واإذا كان يف جيوبه���م ف���اأي منه���ا، العلوي���ة ام اخللفية؟  الواقع ان اي���ران وتركيا اذا 
اأدارتا وجهيهما، مع انهما وا�سحتان و�سريحتان  بهذا ال�ساأن،  فهما تنتظران العالن 
وال�سطراب���ات الت���ي تليه لتتوغال وتعمقا حجم منطقتيهم���ا العازلة، ويومها العذار 
�ستك���ون مقبولة بحجج خمتلفة ولي�ض اأقلها منع امل�سلحن الكورد.. فاذا اليوم عمقهم 
يف احل���دود العراقي���ة  )١٠ - ١٥ ك���م( يف ظل وجود �سيادة دولة الع���راق فال باأ�ض ان 
تك���رب قليال لت�سل اىل )١٠٠ - ١٥٠ كم( يف ظل �سيادة كورد�ستان وبالتايل �ساع ثلث 

حلم الدولة.
 ال�سعودية �ستتدخل بقوة للتاأثري على الثلث الآخر كونها ترف�ض اإقامة دولة كوردية ل 
ل�سواد عيون ال�سنة واإمنا نكاية بال�سيعة وخوفا من ايران األتي �ستجل�ض يف )عرعر(  

حتت �سعار �سيعتنا عمقنا ونحن عمقهم، فماذا �سيحل بالثلث الثاين؟
 ظل لدينا ثلث �ستتكفل به اجلمهورية ال�ساعدة والطالعة توا من غبار املعركة العاملية 
الثالثة على اأرا�سيها واملتحالفة حديثا مع تركيا بربواز رو�سي، فهل نقول �سار الثلث 

الثالث يف حكم ال�سائع ام ل؟ 
 ثالث���ة اث���الث  رمب���ا �سهلة وممك���ن ال�سيطرة عليه���ا اذا اأمري���كا قالت نع���م للدولة يف 
كرد�ست���ان م���ع انه���ا ظلت تقول ل من���ذ ٢٥ عام���ا  وجتاهلنا م�س���روع الدميقراطية يف 
املنطقة والذي يدافع عنه الأمريكيون ب�سراوة ولي�ض الدفاع عن اآبار النفط وح�سب. 
 م���اذا يفك���ر اخلوال؟ ثالث دول قوي���ة م�ستقرة بدل العراق ام دول���ة واحدة م�سطربة 
على غرار لبنان؟ ويديعوت اأحرنوت مل ترتدد يف و�سف الكورد بكونهم نقطة �سعف 
للع���راق على مدى تاريخه احلديث... فه���ل �سيحرتق قلبهم اأخريا ويجردوه من نقطة 

�سعفه كما ي�سفون؟
 وان���ا اح���زم  حقائبي من اربيل م�سافرا تركت البع����ض يردح وكاأنه فرقة مو�سيقية مت 
التف���اق معها على اإحياء )حن���ة زواج واحد يبيع لنب( ول احد يعرف فيما لو يدفعون 
له���م اجرة التاك�سي تايل الليل بعد ت�سرب املعزومن من ا�سحاب ال�سيارات من الذين  
اأنهكهم الرق�ض، ام يرتكوهم بحثا عن كيا تكفي لهم وطبولهم؟الأهم من ذلك ماذا تقول 
العام���ة من النا�ض؟  ال�سارع الكوردي ولالمانة ال�سحفي���ة بدا وعيه وح�سه ال�سيا�سي 
نا�سجا اكرث مما يحاول ان يختزله البع�ض بحلم يتم اإعالنه وال�سالم، بل الغالبية يف 
نقا�ساته���م يت�ساءلون: ماذا بعد ذلك؟ وكم عاما �سنحتاج لجتياز املحن التي �ستتواىل 
عل���ى الدول���ة الكوردي���ة؟ وخماوف وهواج�ض كب���رية من تعليق جمي���ع احالمهم على 
عاتق �سيا�سي او حليف له قد يتن�سل بلحظة من كل �سيء رمبا وهم معذورون ب�سبب 
ال�سنوات العجاف الخرية حيث طار املي�سورون منهم باأموالهم املكتنزة وظلت بنوك 
كورد�ستان خاوية ال من الباحثن عن رواتبهم  واملطالبن باأموالهم وطلبات التنازل 

عن اكرث من ٥٠٪  بغية الظفر بالباقي ومن دون جدوى يف الغالب. 
 تناق�سات وتناق�سات وتناق�سات فما هي احلقيقة واىل اأين ت�سري المور؟  

 وم���ع ب���دء الطائرة بالقالع بدا يل احلل���م وكاأنه  للت�سويق الداخل���ي،  واحلقيقة هي 
ل�سن���ع قرار من داخ���ل العراق وتقدميه للخ���ارج كواقع حال وم�ساأل���ة داخلية عراقية 
وف���ق الد�ستور وعلى العامل احرتامها ولي�ض العك�ض كما يريد املروجون اإظهاره على 
ان���ه قرار كردي بدعم عاملي... طبعا كل يغني عل���ى لياله، بدءا من اأزمة رئي�ض الإقليم 
م���رورا بحقول النفط ولي����ض اأخريا بان�سقاقات الأح���زاب يف ال�سليمانية   واملوؤيد ما 
ي���زال ي�ساأل م���ن �سيحكم الدولة؟ فاذا كانت حكومة اقلي���م  بوزارتي داخلية ووزارتي 
مالي���ة ووزارت���ي بي�سمركة  وا�ساي����ض اثنتن وزانياري غ���ري الكارا�سنت  وجندي يف 
�سيط���رة اربيل م���ا يعرتف بجرنال م���ن ال�سليمانية والعك�ض �سحي���ح  فكيف �سيكون 

�سكل الدولة؟
هنا راودتني رغبة باإر�سال ر�سالة عرب جوايل:- 

اىل �سناع قرار ال�سعب الكوردي 
 اىل من ا�سطر للدفاع عن خممور ب�سحب األربنو العتيقة التي ما لبثت ان تتحول اىل 
حتفة جميلة ومعربة بوجودها على اجلدار اىل جانب �سهادة ابنه من جامعة هارفرد.
 اىل ذل���ك ال�سدي���ق ال���ويف الذي ي�س���دق كلما وعد وي���ويف كلما ائتم���ن. اىل تلك الم 
العظيم���ة الت���ي ما جفت دموعه���ا على فلذة كبدها وه���و يقبل يديها قب���ل اإعدامه زورا 

مبحاولة اغتيال حمافظ اربيل يف عام ٨٥.
 اىل �سانع املن وال�سلوى ال�سهري. 

 اىل فنان القاورمة ال�سهية. 
 اىل العم خليل ذلك الرجل الثمانيني بائع ال�ساي و�سط قهوة امل�ساهري يف قلعة اربيل 

بجوار كباب يا�سن ال�سهري.
 اىل رواد مقهى ال�سعب يف اجلميلة ال�سليمانية.

 اىل عمر خاور وهو يج�سد واحدة من اهم لوحات ظلم الن�سان لخيه الن�سان. 
 اىل كل اأولئك واآخرين 

 العراق ي�سعكم وي�سع �سيا�سييكم الطموحن، 
وكرد�ست���ان اثبت���ت جمالها لعقود من الزم���ان و�سط اأحلك الظ���روف، و�ستبقى جميلة 
و�ستك���ون اجم���ل يف ثوبه���ا الف���درايل وه���ي ترتب���ع قم���م الع���راق وتخ�ساه���ا عيون 
املرتب�س���ن.  ف���ال يغرنك���م الآخرون ولجترنكم ن�س���وة الدبكة اىل ال���وادي ال�سحيق، 

فالدبكة احلى يدا بيد مع احلبيب و�سط حقول الرنج�ض الغناء...
 �سغط���ت عل���ى زر الإر�سال يف هاتفي ولكن ما علمت هل تغطية ال�سبكة ظلت متوافرة 

ام ل؟ 
 والطائرة ت�سارع الغيم وقائدها ال�سامرائي معروف بكونه دائما على عجل.


