
اعت��ر م�ضاع��د االمني الع��ام حلزب الف�ضيل��ة، مهند 
العتاب��ي، اأم���س، ان تغيري قان��ون االنتخابات بات 
ما�ضيًا لكن خماوفنا تكمن يف نوع القانون اجلديد. 
فيم��ا اك��د ���رورة وف�ض��ح املجال ام��ام النا�ض��ئة 
ال�ضيا�ض��ية الت��ي ب��رزت خ��ال ال�ض��نتني االخريتني 

والتي الكثري منها ميثل توجه ال�ضارع العراقي .
العتاب��ي يف ت�ري��ح له ق��ال ان" ال�ضغط املرجعي 
واجلماه��ريي وال�ضيا�ضي ال��ذي طالب بتغيري قانون 
االنتخابات نعتقد ان��ه �ضيتحقق من خال ا�ضتجابة 
جمل���س ال��وزراء وجمل�س النواب ل��ه وبدورنا ن�ضجل 
موقفن��ا من هذا التغي��ري الذي ن�ضت�رف��ه يف االيام 

القادمة".
ال��وزراء وجمل���س  م��ن جمل���س  " ناأم��ل  وا�ض��اف 
الن��واب ان ال يكتف��ي بالنظر اىل ظاه��ر هذا املطلب 
وندع��و  االنتخاب��ات  قان��ون  بتغي��ري  اجلماه��ريي 
بالنظ��ر اىل ُل��بِّ ه��ذا املطل��ب اذ ان املطل��وب لي���س 
ذات التغي��ري ب��ل التغي��ري اىل قانون يحف��ظ الرغبة 
اجلماهريية فيمن يف��وز بع�ضوية جمل�س املحافظة 

او جمل�س النواب".
واكد �رورة "ف�ضح املجال امام النا�ضئة ال�ضيا�ضية 
التي ب��رزت خال ال�ضنتني االخريت��ني والتي الكثري 
منها ميثل توجه ال�ضارع العراقي  فعدم امتاك هذه 
النا�ضئ��ة اىل املال ال�ضيا�ض��ي والتمثيل الت�ريعي او 
التنفي��ذي لن ي�ضمح لها بالف��وز مع قانون انتخابي 

يبتلع ا�ضواتهم يف فم الكتل الكبرية".

عوامل عديدة اأ�ضبحت ابرز ادوات قوة رئي�س الوزراء 
ال�ضاب��ق ورئي���س ائت��اف القان��ون ن��وري املالكي 
فع��ا  وب��داأ  املقبل��ة،  االنتخاب��ات  يف  للم�ضارك��ة 
مفاو�ضات �رية لعق��د حتالفات مع ف�ضائل احل�ضد 
ال�ضعب��ي يف االنتخاب��ات لا�ضتف��ادة م��ن ال�ضعبي��ة 
والقوة الت��ي ح�ضلت عليها الف�ضائل امل�ضلحة خال 

ال�ضهور املا�ضية.
كم��ا ان هذه الف�ضائل ت�ضع��ى اىل �ضخ�ضية �ضيا�ضية 
معروف��ة للدخ��ول يف ع��امل ال�ضيا�ض��ة ميتل��ك خرة 
فيها، بعد جناح املالكي باإ�ضفاء نوع من الكاريزما 
على �ضخ�ضيته �ضاعدت��ه باحل�ضول على �ضاحيات 

ونفوذ �ضيا�ضي كبري خال �ضنوات حكمه.
يرى املحلل ال�ضيا�ضي زياد احمد  ان "عودة املالكي 
اىل احلك��م �ضعب��ة، وحت��ى ل��و ف��از يف االنتخابات 
املقبلة فانه لن ي�ضم��ن من�ضب رئي�س الوزراء، النه 
يف االنتخاب��ات االخرية ف��از يف املرتبة االوىل ومل 
يتمك��ن من البقاء يف ال�ضلطة ب�ضبب الفيتو االأمريكي 

�ضده واالخطاء الكبرية يف �ضنوات حكمه ".
ولك��ن االو�ضاع يف العراق وال���رق االو�ضط تغريت 
كث��ريا خال العام��ني املا�ضي��ني، وكل االحتماالت 
واردة مبا فيها عودة املالكي اىل ال�ضلطة، كما يقول 
احم��د. ي�ضعى املالكي من��ذ ا�ضهر اىل اإ�ضاح عاقته 
م��ع بع�س االأحزاب ال�ضني��ة مثل "احلزب اال�ضامي" 
ال��ذي يتزعم��ه رئي���س الرمل��ان �ضلي��م اجلب��وري، 
واأحزاب كردية مثل "االحت��اد الوطني الكرد�ضتاين" 

بزعامة جال طالباين.

اال�ضبوع املا�ضي ظهر وزير املالية هو�ضار زيباري 
يف موؤمت��ر �ضح��ايف بع��د �ضاع��ات عل��ى اقالته من 
من�ضبه يف الرملان، وقال ان رئي�س الوزراء ال�ضابق 
ن��وري املالكي ي�ضعى اىل ا�ضق��اط احلكومة العراقية 

عر اقالة الوزراء الأ�ضباب �ضيا�ضية ولي�ضت مهنية.
وعل��ى الرغم من فوز رئي�س "ائتاف دولة القانون" 
نوري املالكي يف االنتخابات الت�ريعية التي جرت 
ع��ام 2014 وح�ض��ل على املرتب��ة االوىل بحيازته 
)95( مقع��دا نيابي��ا اال ان��ه خ���ر البق��اء يف والية 

ثالثة كرئي�س للوزراء.
واختارت الكتل ال�ضيا�ضية زميله يف حزب "الدعوة" 
املالك��ي  لك��ن  لل��وزراء،  العب��ادي كرئي���س  حي��در 
اعرت���س ب�ضدة وق��ال يف كلمة تلفزيوني��ة م�ضهورة 
بع��د ث��اث �ضاع��ات م��ن اختي��ار العب��ادي رئي�ض��ا 
للحكوم��ة العراقية اخلام�ضة ي��وم 12 اب )اغ�ضط�س( 
2014 ان "اختي��ار العبادي خرق خطري للد�ضتور، 

و�ضن�ضحح اخلطاأ حتما".
وال ميتل��ك املالكي من�ضب��ا �ضيا�ضيا ر�ضمي��ا موؤثرا، 
وه��و االن نائب رئي���س اجلمهورية ب��ا �ضاحيات 
بعدما  األغيت من�ضب نواب رئي�س اجلمهورية، ولكنه 
ما زال ميتلك ثاث��ة عنا�ر قوة ي�ضتخدمها للعودة 
اىل احلك��م، كتل��ة برملانية كب��رية، تاأيي��د الف�ضائل 
ال�ضيعي��ة، وعاقت��ه الوثيق��ة م��ع اي��ران. يف ني�ضان 
)ابري��ل( املا�ضي اأعلن نحو 100 نائب ت�ضكيل كتلة 
جديدة يف الرملان �ضمي��ت با�ضم "جبهة االإ�ضاح" 
وهم نواب �ضيعة �ضمن حزب "الدعوة" الذي يتزعمه 
املالك��ي واآخرون من اأحزاب �ضيعية مثل "الف�ضيلة" 
و"ب��در"، ون��واب �ضن��ة ان�ضق��وا عن "حتال��ف القوى 

العراقي��ة" ال�ضني��ة، باالإ�ضاف��ة اىل ن��واب م�ضتقلني 
اخرين.

اخلاف��ات الداخلي��ة بني االح��زاب العراقية الكردية 
وال�ضّني��ة وال�ضيعي��ة خلق��ت فو�ض��ى يف الرمل��ان، 
وا�ضتغ��ل املالك��ي ه��ذه اخلاف��ات لت�ضكي��ل كتل��ة 
جدي��دة، وعل��ى الرغ��م م��ن ان ه��ذه الكتل��ة ت�ض��كل 
ثل��ث اأع�ض��اء الرمل��ان، اال ان الثلث��ني االآخري��ن ال 

ي�ضتطيع��ان الوق��وف بوج��ه الكتل��ة اجلدي��دة الأنهم 
من�ضغلون بخافاتهم مع بع�ضهم.

اأول ق��رار جنح��ت فيه ه��ذه الكتل��ة هو ط��رد رئي�س 
الرملان �ضليم اجلبوري من من�ضبه، ولكن اجلبوري 
متك��ن من الع��ودة بعد و�ضاطة م��ع املالكي، واقناع 
املحكم��ة االحتادي��ة ب��ان اجلل�ض��ة الت��ي مت فيه��ا 

الت�ضويت الإبعاده من من�ضبه غري قانونية.

وب��داأوا  اال�ض��اح"  "جبه��ة  كتل��ة  ن�ض��اط  وازداد 
باالعرتا���س على القوانني الت��ي تطرح يف الرملان 
وتعطل��ت ب�ضبب ذل��ك العديد من القوان��ني، بعد ذلك 
اأطلق��وا حمل��ة جدي��دة �ض��د احلكومة ع��ر املطالبة 
با�ضتج��واب ال��وزراء وحت��ى رئي���س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي. ثاثة ن��واب معروفون بوالئه��م للمالكي 
حترك��وا نح��و ال��وزراء، وه��م عالي��ة ن�ضي��ف الت��ي 
كان��ت وراء اإقالة وزير الدف��اع خالد العبيدي ال�ضهر 
املا�ضي، وهيثم اجلبوري الذي كان وراء اإقالة وزير 
املالي��ة هو�ضيار زيباري، اإ�ضاف��ة اىل النائب حنان 
الفت��اوي التي تداف��ع عن املالك��ي يف كل منا�ضبة 

وت�ضعى اإىل ا�ضتجواب العبادي.
رئي���س  ان  املا�ضي��ني  اال�ضبوع��ني  خ��ال  تب��ني 
ال��وزراء االأ�ضبق ن��وري املالكي هو م��ن يحرك هذه 
الكتل��ة اجلدي��دة، رئي���س الرمل��ان �ضلي��م اجلبوري 
ذه��ب اىل املالك��ي من اج��ل احلفاظ عل��ى من�ضبه، 
كم��ا ان زيب��اري فعل ال�ض��يء نف�ضه، ولك��ن املالكي 
عل��ى م��ا يب��دو مل يوافق عل��ى بق��اء زيب��اري، واأيد 
اقالت��ه الن زيباري ينتم��ي اىل "احلزب الدميقراطي 
الكرد�ضت��اين" بزعام��ة م�ضع��ود ب��ارزاين، والعاقة 
ب��ني املالك��ي وب��ارزاين متوت��رة من��ذ �ضن��وات كما 
هو مع��روف. قال املالكي يف بي��ان للرد على كام 
زيب��اري: "اقب��ل ال�ضتائم الت��ي اأتعر�س له��ا ما دام 
ال��وزراء وامل�ضوؤول��ون الفا�ض��دون تت��م اقالته��م يف 

الرملان".
"جبهة اال�ضاح" لن تتوقف عند حد اإقالة العبيدي 
وزيب��اري، وت�ضتعد ال�ضتجواب م�ضوؤولني اآخرين كما 
تق��ول النائ��ب ع��ن اجلبه��ة عالي��ة ن�ضي��ف، وتقول 

ان "الرمل��ان �ضي�ضتم��ر يف ا�ضتج��واب امل�ضوؤول��ني 
الفا�ضدين، ويف االي��ام املقبلة �ضنطلب ح�ضور وزير 
اخلارجي��ة ابراهيم اجلعف��ري ووزي��ر الزراعة فاح 

اللهيبي، ووزيرة ال�ضحة عديلة حمود".
بينم��ا اعل��ن ع�ض��و جلن��ة النزاه��ة النيابي��ة عادل 
نوري ان النائبني حن��ان الفتاوي وهيثم اجلبوري 
ي�ضتع��دان ال�ضتجواب رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي 

خال االأ�ضابيع القليلة املقبلة.
�ضع��ى املالك��ي من��ذ ان كان يف احلك��م عل��ى تقوية 
عاقته مع الف�ضائ��ل ال�ضيعية وخ�ضو�ضا "ع�ضائب 
اه��ل احل��ق"، وبع��د هج��وم "داع���س" عل��ى الع��راق 
وظه��ور الع���رات م��ن الف�ضائ��ل ال�ضيعي��ة االخرى 
بعد ت�ضكي��ل "احل�ضد ال�ضعبي"، �ضعى اي�ضا اىل تعزيز 
عاقته معها مثل منظمة "بدر" و"كتائب حزب اهلل" 
و"النجباء" و"ع�ضائب اه��ل احلق" و"كتائب التيار 

الر�ضايل".
ويحر���س الرج��ل على احل�ض��ور لاحتف��االت التي 
تقيمه��ا هذه الف�ضائ��ل ويقوم بالدف��اع عنها بقوة، 
كم��ا انه ب��ات ميتل��ك �ضعبية ل��دى مقاتل��ي "احل�ضد 
ال�ضعب��ي"، بينم��ا ينتق��د ه��وؤالء املقاتل��ون رئي���س 
ال��وزراء احلايل حيدر العب��ادي ويتهمونه بال�ضعف 
والعمل م��ع القوات االأمريكية وعدم اهتمامه بقوات 
"احل�ض��د ال�ضعب��ي". ويح�ض��ل املالك��ي م��ن املر�ضد 
االي��راين علي خامنئ��ي على دعم كام��ل ،وخامنئي 
ا�ض��اد مبواقف املالك��ي املوؤيدة ملح��ور "املقاومة" 
وطني��ة   مواق��ف  واعتره��ا  والع��راق،  �ضوري��ة  يف 
وا�ضامي��ة"، وبعد عودت��ه اىل العراق جرى ا�ضتقبال 

حافل للمالكي يف مطار بغداد من اأع�ضاء حزبه.

العتابي:  تغيير قانون االنتخابات بات ماضيًا لكن مخاوفنا تكمن في القانون الجديد

اك��د رئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي خماطب��ا اأه��ايل 
املو�ضل “اق��رتب موعد حترير مدين��ة املو�ضل و�ضنعيد 

بناء كل ماحطمه ع�ضابات داع�س االإرهابية”.
 العب��ادي يف الكلم��ة االذاعي��ة الت��ي وجهه��ا اىل ابناء 
املو�ض��ل ق��ال “اخوتي واخوات��ي يف كل بيت من بيوت 
نين��وى العزي��زة، ه��ا نح��ن الي��وم قريبون منك��م وانتم 
قريب��ون منا والن�ر قريب، لق��د حررنا كل مدن العراق 
م��ن ع�ضابة داع���س وحمافظتي �ضاح الدي��ن واالنبار 
وان االنت�ض��ار الكب��ري �ضيكتمل قريب��ا و�ضنحتفل بينكم 
هن��ا يف املو�ض��ل ، و�ضرنف��ع راي��ة العراق و�ض��ط مدينة 
املو�ض��ل كم��ا رفعناها يف القي��ارة وال�رق��اط وقبلها 

ف��وق بيج��ي وتكريت والرم��ادي والفلوج��ة والكثري من 
املدن والقرى التي عادت اىل ح�ضن العراق و�ضعبه”.

وتابع بقوله “�ضتعود نينوى الأهلها من جميع االطياف 
والقومي��ات واالديان واملذاهب ، فقد تعاي�س العراقيون 
عل��ى ار���س املو�ض��ل قب��ل ان ت���رق ع�ضاب��ة داع���س 
ه��ذه املدينة وت�ضوه احلي��اة و التنوع الدين��ي والفكري 
واحل�ض��اري ال��ذي عرفت به ه��ذه املدينة ح��ني �ضكنها 
امل�ضلم وامل�ضيحي وااليزي��دي واال�ضوري وال�ضبكي وكل 
العراقي��ني ، وقب��ل ان ترتكب ع�ضابة داع���س االرهابية 
اب�ض��ع جرائ��م القت��ل واالب��ادة واالختط��اف اجلماع��ي 
للن�ض��اء واالطف��ال االبري��اء ، وت�ضه��د اق�ضي��ة ونواحي 
وقرى نينوى و�ضهوله��ا وجبالها ووديانها على ب�ضاعة 

تلك اجلرائم الوح�ضية التي مل ي�ضلم منها احد” .

واأ�ض��ار العب��ادي اىل ان “اذا كان��ت داع���س حطمت اثار 
وم�ضاج��د وكنائ���س نين��وى لتطم���س ح�ضارته��ا ف��اإن 
االن�ض��ان الذي جئنا لتحريره لقادر على ان يبني نينوى 
م��ن جدي��د ويعم��ر ماخربت��ه ه��ذه الع�ضاب��ة املجرمة 
الت��ي ا�ضتخف��ت بالدم��اء واحلرم��ات و�ضوه��ت اال�ضام 
دي��ن املحبة وال�ض��ام والت�ضامح” . واأ�ض��اف “ا�ضتعدوا 
وا�ضتب���روا يااهلنا الكرام يف املو�ضل فقد اقرتب الوعد 
وج��اء احل��ق وزهق الباط��ل ، وق��د قررن��ا وعزمنا على 
تطه��ري كل ار���س العراق م��ن داع�س وحتقق ه��ذا القرار 
واالنت�ضار وانتم اليوم اقرب من اي وقت م�ضى للخا�س 
م��ن ظلم وجور وبط�س داع���س” . و�ضدد ان “العامل ينظر 
اىل انت�ض��ارات القوات العراقي��ة وت�ضحياتها وب�ضالتها 
باح��رتام وتقدي��ر واعج��اب وبنف���س الهم��ة والعزمي��ة 

واحلما���س والثق��ة بالن�ر يتق��دم �ضباب الع��راق اليوم 
باجت��اه حترير املو�ضل وي�ضحون باأرواحهم دفاعا عن 

االن�ضان واالر�س والعر�س واملقد�ضات” .
واردف قائ��ا “نو�ضيكم ان تتعاونوا مع قواتكم وابناء 
جي�ضك��م العراق��ي البطل ب��كل �ضنوف��ه وت�ضكياته كما 

تعاون اخوتكم معهم يف املدن املحررة” . 
واأو�ض��ح ان “الي��وم نتقدم وغ��دا ننت�ر مع��ا ثم نعمل 
�ضوي��ة لنعيد احلياة واخلدمات واال�ضتقرار اىل كل مدينة 
وقرية و�ضنتعاون لن���ر ال�ضام واملحبة والت�ضامح بني 
اجلمي��ع ولن يك��ون للمجرم��ني مكان��ا بينك��م ، فقد اآن 
لنين��وى ان تنت���ر واآن للعراقي��ني جميع��ا ان يحتفلوا 
بعراق نظيف من داع�س ومن كل فكر ظامي يزرع ال�ر 

واخلراب يف ار�س الرافدين احلبيبة” 
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هل يعود المالكي إلى الحكم من جديد عبر بوابة الحشد الشعبي واإلصالحات ؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

شكرا  سليمانية

عبد الحميد الصائح 

الحق 
يقال

�ضه��دت  من��ه  ال�ضاد���س  حت��ى  اوكتوب��ر  مفتت��ح  م��ن 
فعالي��ة  جامعاته��ا   اك��ر  يف  وحتدي��دا  ال�ضليماني��ة 
املهرج��ان ال��دويل لل�ضينم��ا ، عنوان كب��ري تتخيله يف 
البداي��ة م��ن عناوي��ن الت�ضوي��ق املعت��ادة يف اعامنا 
ومهرجاناتنا املحلي��ة واملحلية جدا ، لكن ال�ضليمانية 
قف��زت هذه املرة بج��راة  واحرتاف ، لتق��ول ان للحياة 
جول��ة ، وان الفن �ضيظ��ل رغم كل �ضيء ر�ض��وال لل�ضام 
واملحبة ، عاملية بارزة  من التنظيم والدقة يف املواعيد 
وتنوع ال�ضيوف حيث توافد كبار جنوم  ال�ضينما والفن 
واالع��ام م��ن دول عديدة وم��ن بغداد والب���رة ، اىل 
ال�ضليماني��ة  بلد احلري��ة اجلميل االآم��ن،  �ضمال العراق 
االآن وجن��وب كرد�ضت��ان الك��رى  كما ت�ضتح��ق ،  هذه 
املدينة  القدمية اخلالدة ، مدينة املعاين ال�ضاخبة ، من 
ال�ضه��ادة والت�ضحيات والبطولة اىل العلمانية واالبداع 
واحل�ض��ارة ، اىل احلداثة يف ال�ضيا�ض��ة والفكر  ، خم�ضة 
اي��ام عر�ضت افام ق�ض��رية وطويلة م��ن خمتلف دول 
العامل ، مايهمني طرحه يف مقال اليوم ، تلك املوا�ضيع 
الت��ي تناولتها الندوة املو�ضعة التي عقدت يف اجلامعة 
االمريكي��ة العراقي��ة يف ال�ضليمانية ، ال�ضيم��ا ال�ضينما 
وال�ضيا�ض��ة ، فد كانت مداخلت��ي يف ذلك ترى ان هناك 
فرقا بائنا بني امل�ضطلحني ، ال�ضيا�ضة تعني – )النا�س 
كي��ف يفكرون( والف��ن يعن��ي ) النا�س مب��اذا يحلمون 
(..الفن روؤيا تعنى باحلقائق واالمال  وال�ضيا�ضة ماكنة 
للتعام��ل مع االمر الواقع ..فل�ضطني حقيقة لكنها لي�ضت 
امرا واقعا اليوم، كرد�ضتان الدولة الكرى حقيقة لكنها 
لي�س واقعا على االر�س ، ال�ضيا�ضيون عليهم ان يخدموا 
احلل��م ، ان يوف��روا ماميك��ن ان يجعل احلقيق��ة واقعا ، 
عل��ى ال�ضيا�ضي  خال مرحلته العاب��رة يف الوظيفة ان 
يوف��ر للفن – خ�ضو�ض��ا ال�ضينما بو�ضفه��ا �ضناعة -،  
البيئ��ة ال�ضحيح��ة للحي��اة ، م��ن ت�ريع��ات وحريات 
ودع��م وموؤ�ض�ض��ات متخ�ض�ض��ة ..فلي���س م��ن العدل ان 
ينحني احلل��م لل�ضيا�ضة،  خا�ضة اذا كان حلما وجوديا 

ل�ضعب .
املو�ض��وع االآخر، تطرق البع���س اىل امكانية ا�ضتغال   
املج��ازر التي تعر�س له��ا الكرد يف ت�ضوي��ق مطالبهم 
التاريخي��ة كم��ا فعل اليه��ود يف الهولوكو�ض��ت ، وهي 
مقارن��ة ظامل��ة ، فايوج��د  عاقل  يقر بوج��ود �ضعوب 
عقائدي��ة ، اليوج��د ماي�ضمى ال�ضعب اليه��ودي وال�ضعب 
اال�ضام��ي وال�ضع��ب امل�ضيحي ، هذه ادي��ان وممكن ان  
يدخله��ا اتب��اع من اع��راق وقوميات خمتلف��ة .بع�ضها 
تكت��ل وحتول اىل قوميات هرب��ا من االبادة ، وبع�ضها 
فه��م دين��ه باملقل��وب فارتك��ب االب��ادة ، .ام��ا الكورد 
فامره��م خمتلف متام��ا ..الميكن احلديث ع��ن ال�ضينما 
الكوردي��ة والبحث عن هوي��ة ..ال�ضعوب التي تبحث عن 
هوي��ة هي �ضع��وب م�ضتحدثة م�ضنوعه، عب��ارة  عقائد 
مهم�ض��ة ، او قبائ��ل متناثرة ،او ع�ضائ��ر و�ضكان �ضطاآن 
.اما ال�ضع��ب الكوردي فهم �ضعب خالد عظيم ، واحد من 
ارق��ى �ضعوب االر���س ، ا�ض���س االمراطيوري��ات وقدم 
املعرفة وال�ضعر والعلم واآيات الدفاع عن احلرية للعامل 
. ف�ضكرا لل�ضليمانية ، ملجاأ االحرار ، املدينة التي زرتها 
قب��ل ثاثني �ضن��ة بالتمام والكمال ح��ني كانت مقيدة 
، وازوره��ا اليوم وهي حرة ،يحكمه��ا �ضمريها وابناء 
�ضهدائها ، مزدحمة باالحرار والبنائني احلاملني ،يحلم 
بره��ام �ضالح فيوؤ�ض�س جامعت��ني كبريتني ويحلم ما 
بختيار فيوؤ�ض�س مهرجانا دوليا لل�ضينما ويحلم النا�س 
جميعا فريون ار�ضهم تزدهر ، �ضكرا لل�ضليمانية واحدة 
م��ن �ضخ��ور اهلل العظم��ى اودع فيه��ا حكمت��ه ، �ضك��را 
حلا�ض��دة  الفرح واحلرية،  �ضكرا الر���س قلبها وعقلها 
يف ح��وار دائ��م ،ار���س جمي��ع ن�ضائها جمي��ات ،وكل 

رجالها �ضجعان .

ح��ذر مركز الق��رار يف االحتاد الوطن��ي الكرد�ضتاين  اأم�س 
،ويرتاأ�ض��ه نائب��ي االمني الع��ام لاحتاد كو���رت ر�ضول 

وبرهم �ضالح، من ح�ضول “ان�ضقاق” يف االحتاد.
ذكر مركز القرار يف بيان له ”مل نكن ننتظر يف هذا الو�ضع 
احل�ضا�س الذي مير به حزب االحتاد الوطني الكورد�ضتاين، 
ب��اأن تك��ون هناك حم��اوالت لعقد اجتم��اع با�ضم املكتب 
ال�ضيا�ض��ي، وبدون ح�ضور نائبي االأم��ني العام، وعدد من 

الرفاق يف املكتب ال�ضيا�ضي”.

وقال مرك��ز القرار، اإن “فر�س االإرادة وعدم تنفيذ د�ضتور 
ال��ذي اقره االحت��اد الوطن��ي الكورد�ضت��اين، �ضيغري م�ضار 
احلزب و�ضيوؤدي اىل االإن�ضقاق”. واأكد خماطبا جناح هريو 
طالباين “اأنكم بهذه اخلطوات االأحادية التي تقومون بها، 
توجهون االإحتاد الوطني لاإنعزال، ابحثوا عن انف�ضكم يف 
ح��ل امل�ضاكل التي يعاين منها اع�ض��اء االإحتاد الوطني”. 
وكان جن��اح االأكرثية للمكت��ب ال�ضيا�ضي لاحتاد الوطني 
الكرد�ضت��اين، قد عقد ، اجتماعًا مبقر املكتب ال�ضيا�ضي يف 
مدين��ة ال�ضليماني��ة، وبدون ح�ض��ور نائب��ي االأمني العام 

كو�رت ر�ضول وبرهم �ضالح.

الرملاني��ة حمدي��ة  القانوني��ة  اللجن��ة  ك�ضف��ت ع�ض��و 
احل�ضيني،اأم���س،ان ن�ضبة التعي��ني بالوكالة بلغت 80% 
يف موؤ�ض�ض��ات الدول��ة م��ن روؤ�ض��اء الهيئ��ات والق��ادة 

االمنيني ووكاء الوزارات.
 احل�ضين��ي يف ت�ري��ح له��ا قال��ت  "ن�ضب��ة الذي��ن مت 
تعيينهم بالوكالة من الوكاء والوزراء وروؤ�ضاء الهيئات 
امل�ضتقّل��ة، مث��ل البنك املرك��زّي والنزاه��ة واملخابرات، 
وقادة اجلي���س وغريهم من كبار موّظف��ي الدولة  الذين 

اأ�ضبح��وا ي�ضّكلون اأكرث م��ن %80 يف كّل املوؤ�ض�ضات، ال 
�ضّيم��ا يف منا�ضب وزارتي الدف��اع والداخلّية واالأجهزة 
االأمنّية وغريها من موؤ�ّض�ضات الدولة العراقّية املهّمة". 

�ض��واء  بالوكال��ة  "املعين��ني  احل�ضين��ي،ان  وا�ضاف��ت 
داخ��ل احلكوم��ة اأو يف باقي موؤ�ّض�ضات الدول��ة اأمر بالغ 
اخلطورة، الأّن قراراته��م تكون غري د�ضتورّية"، مبينة اأّن 
"تعيينه��م يتّم من دون معاي��ري قانونّية، اإذ ال يخ�ضع 
املع��نّي )بالوكال��ة( اإىل امل�ضاءل��ة يف �ض��كل د�ضت��ورّي، 
الأّن م��ن عّينه رئي�س الوزراء ولي���س الرملان كما ين�ّس 

الد�ضتور".

الحسيني : التعيينات بالوكالة أمر بالغ الخطورةحزب االتحاد الوطني في طريقه لالنشقاق


