
م�شرتكة  ت�شكيل جلان  ال�شبت، عن  نيابي،  ك�شف م�شدر 
الد�شتور  من   140 امل��ادة  لتفعيل  واربيل  بغداد  بني 

املتعلقة باملناطق املتنازع عليها.
وقال امل�شدر اإن “الوفد الكردي الذي زار بغداد اال�شبوع 
بغداد  يف  املركزية  احلكومة  مع  مبدئيا  اتفق  املا�شي 
تفعيل  على  العمل  تتوىل  م�شرتكة  جلان  ت�شكيل  على 
املتنازع  باملناطق  املتعلقة  الد�شتور  من   140 املادة 
موعد  حتديد  يتم  “مل  اأن��ه  امل�شدر،  واأ���ش��اف  عليها”. 

ملبا�رشة تلك اللجان اأو حتديد اآلية لعملها”.
االتفاق  اأن  ال��ق��ان��ون،  دول��ة  ائ��ت��اف  اأك��د  جانبه  م��ن 
االحتادية  واحلكومة  الكردي  الوفد  بني  املربم  االأخري 
مادة  على  اعتماده  اإىل  ذلك  �شبب  عازيا  قانوين،  غري 
االأح��زاب  اتهم  بينما  ال�شاحية”،  “منتهية  د�شتورية 
مع  تعاماتها  اأغلب  يف  الد�شتور”  ب�”�رشب  الكردية 
اإن   ، ال�شيهود  حممد  االئتاف  عن  النائب  وقال  بغداد. 
واحلكومة  الكردي  الوفد  بني  املربم  االأخري  “االتفاق 
الأنه يعتمد على مادة  االأ�شل  بغداد غري قانوين يف  يف 

د�شتورية منتهية ال�شاحية وهي املادة 140”.
ب�رشب  متهمة  الكردية  االأحزاب  اأن  ال�شيهود  واأ�شاف 
يف  وال�شيما  بغداد  مع  تعاماتها  اأغلب  يف  الد�شتور 
ملف اإدارة املناطق املتنازع عليها وملف ت�شدير النفط 

مبعزل عن احلكومة.
كربى  كذبة  كرد�شتان  ا�شتقال  ملف  ال�شيهود  وع��ّد 
ق��رار  ع��ن  ل��ل��ع��دول  ج��دي��دة  مكا�شب  على  للم�شاومة 
اال�شتقال يف حني مل تتمكن االأحزاب الكردية من اإدارة 
مدى  على  االإقليم  يف  وال�شيا�شي  االقت�شادي  امللفني 
االإقليم رواتبهم  ال�شابقة حيث مل يت�شلم موظفو  االأعوام 

منذ عدة �شنوات.

ال��ق��وات  على  “املحتل”  �شفة  اإط���اق  اإن   
االأمريكية واالأجنبية التي و�شلت اىل العا�شمة 
املتحدة  واالأمم  االأمن  جمل�س  قبل  ومن  بغداد 
الأ�شباب قانونية طبقًا للقرارات االأممية املتبعة 
الدور  حقيقة  يلغي  ال  احل��االت،  هذه  مثل  يف 
وكل  الطغيان  �شلطة  ا�شتئ�شال  يف  اأدته  الذي 
ما يتعلق به من موؤ�ش�شات وت�رشيعات قمعية، 
يتعرفوا  كي  للعراقيني  جمدداً  الفر�شة  لت�شنح 
على ما اغرتبوا عنه طويًا، اأي احلرية وقيمها 

املنا�رشة لكرامة االإن�شان واالأوطان.
بداأوا  وحلفاءهما  وبريطانيا  امريكا  اأن  يذكر 
على  غاراتهم  اوىل  �شن   2003 اذار   19 يف 
لقتل  حم��اوالت  عن  عبارة  كانت  اإذ  ال��ع��راق، 
 21 اإىل  احلال  وا�شتمر  املباد،  النظام  رئي�س 
جوية  طلعة   1700 من  يقارب  ما  بداأت  اذار، 
ومت  كروز،  �شواريخ  من   504 القت  ع�شكرية، 
ب�  الحقا  عرف  مما  ايام  ثاثة  بعد  بغداد  غزو 

"معركة املطار".
لقد كان ال�شعب يخ�شى اخلروج بعد ان و�شلت 
حّينا،  اىل  االمريكية  وامل��درع��ات  الدبابات 
عام  �شيناريو  يتكرر  ان  يتوقعون  كانوا  النهم 
اإ�شقاط  دون  من  احلرب  انتهت  عندما   1991
النظام اآنذاك.. وما ان اأُعلن �شقوط النظام حتى 
خرج االهايل لي�شاهدوا ما يح�شل، لكن اخلوف 
البع�س،  يتمّلك  يزال  ال  كان  النظام  عودة  من 
عندما  ف��رح  بكل  االه��ايل  ماخرج  و���رشع��ان 
علموا ب�شقوط النظام ولكنهم يف احلقيقة جهلوا 
ال�شقوط من م�شهد  ما ميكن ان يخبئ لهم هذا 

�شيا�شي جديد .
اال�شتقرار  �شم�س  ت�����رشق  مل  �شنة   14 فبعد 
لاأخبار  عنوانا  بات  القتل  حيث  املجتمعي، 
و�شلوكا �شخ�شيا لدى اأغلب امل�شوؤولني، وكاأنهم 
تاأثروا حد "الهلو�شة" بعقلية االحتال و خططه 
عام  من  االأوىل  ني�شان  اأي��ام  منذ  التدمريية، 
االأمريكية  االحتال  قوات  دمرت  يوم   2003
هوية الدولة العراقية وا�شتباحت �شيادة الباد 
بانتخابات  املعركة  تنهي  اأن  قبل  والعباد 
واأن اجلميع مل يرتب  �شيما  باأرقامها،  م�شكوك 
لل�شلطة  ال�شلمي  وال��ت��داول  الدميقراطية  على 
االحتال ال  �شاح  بقوة  باللعبة  اقحموا  الأنهم 

الن�شال.

اع��ظ��م م��ن نهاية  ال��ع��امل  ���ش��يء يف  الي��وج��د 
يوم  املظلومة،ففي  الفئات  ل��دى  الظاملني 
االنتقام االلهي املوعود،تفتح ابواب احلرية من 
ال�شجون  ابواب  وتغلق  م�رشاعيها،  على  جديد 
قيل  واعوانهم،وكما  الظاملني  على  املرة  هذه 

يوم املظلوم على الظامل ا�شد واق�شى.
جديد  م��ن  احلقيقية  ال����والدة  ت��ك��ون  وه��ن��ا 
للمظلومني الذين حالفهم احلظ باال�شتمرار يف 

والكرامة  احلرية  لها  وتكون م�شاحبة  احلياة، 
للعي�س  الرئي�شية  ال�رشوط  من  التي  االن�شانية 
ان�شان  كل  اىل  ع��ادت  والتي  العامل  ه��ذا  يف 
للم�شميات  التنوعات  تلك  كل  وب��ني  مقهور. 
كبري  حت��ول  نقطة  ني�شان  من  التا�شع  يبقى 
ومهم يف تاريخ العراق املعا�رش. حيث التحول 
الكبري الإدارة الدولة العراقية من قبل اأفراد ...اأو 
باالأحرى من فرد واحد متغطر�س اىل منظومة 

ود�شتور  وم�شتقلة  متنوعة  و�شلطات  موؤ�ش�شات 
عليه... ي�شوت  لكي  املواطن  وثقف  له  روج 
هذا  يبقى  ال�شلبيات.  على  التحفظات  كل  مع 
االإن�شان  ذات  يف  ومهم  كبري  حتول  يوم  اليوم 
ركب  يلحق  لكي  حديثة  دول��ة  لبناء  العراقي 
الع�رش وتطوراته.  اليوم مع كل املخاطر التي 
مرت على العراقيني من قبيل التفجريات وقتل 
املايني  وتهجري  االأبرياء  من  االآالف  ع�رشات 

الف�شاد  اأن��واع  وخ��ارج��ه...وك��ل  العراق  داخ��ل 
يرتقي  لكي  حت��ول  نقطة  اليوم  ه��ذا  ...يبقى 
دولته  بناء  اأج��ل  من  امل�شوؤولية  اىل  العراقي 

املعا�رشة واملتطورة. 
اليوم ميلك العراقي احلرية )واإن كانت بقيود( 
ال  ق��رار  الأي  والت�شدي  االعرتا�س  من  متكنه 
العراقي  وحقوقه...مازال  وتطلعاته  يتنا�شب 
الطبيعية...والذي  حقوقه  نيل  اأجل  من  يكافح 
العراقي  املكت�شبة...اإن  بحقوقه  املطالبة  بداأ 
اليوم مدعو لكي يتفاعل بقوة من اأجل اأن يكون 
اىل  دولته...امل�شتند  لبناء  حقيقيًا  م�شاركًا 
القانون لكي يبقى القانون فوق الكل ومن اأجل 
اجلميع. وعلى الرغم  من مرور كل تلك ال�شنوات 
فاإن تداعيات ذلك التغيري مازالت تلقي بظالها 
يخو�س  حيث  احلالية  املرحلة  على  الثقيلة 
و"االإرهاب"  العنف  �شد  حرب  ا�رش�س  العراق 
على  ا�شتطاع  الذي  "داع�س"،  بتنظيم  املتمثل 
الباد  م��دن  م��ن  ع���دداً  يجتاح  اأن  غ��رة  ح��ني 
على  املت�شددة  واحكامه  �شيطرته  ويفر�س 

�شكانها كما هو احلال يف املو�شل والفلوجة.
وال�شام  االأم���ن  ع��ن  بعيداً  ال��ع��راق  بقي  لقد 
حظ  �شوء  من  طويًا.  انتظره  الذي  واال�شتقرار 
هذه  مثل  على  يح�شلوا  اأن  والعراقيني  العراق 
داع�س  بدخول  املفاجئة  التاأريخية  املنحة 
االرهابي اىل بع�س حمافظات العراق، ومقاليد 
اىل  يفتقر  مم��ن  ن��وع  بيد  ا�شبحت  اأم��وره��م 
هذه  مبثل  العميق  والوعي  واحلكمة  ال�شجاعة 
لن�شدد  دائمًا؛  االأق��دار  متنحها  ال  التي  الفر�س 
الفواتري  م��ن  ه��ائ��ًا  كمًا  حماقاتهم  برفقة 

القا�شية ب�رشيًا وماديًا.
العراقي  املواطن  راآه  ما  وكل  العذاب  هذا  بعد 
التي  العقبات  جميع  اما  وقويا  �شامدا  بقي   ،
واكرب  امل�شتقبل  يف  �شتواجهه  والتي  واجهته 
قدمه  ال���ذي  الن�رش  ال��ك��ام  ه��ذا  على  دل��ي��ل 
بكل  و  قومياته  وبكل  فئاته  بكل  العراق  ابناء 
متتزج  حيث  جنوبه،  اىل  �شماله  من  اعماره 
امنياتهم  العراقيني مع  اليوم ذكريات  يف هذا 
ال��ع��راق م��ن جت��اوز  ب���اأن يتمكن  ودع��وات��ه��م 
مرجلة  ال��ع��راق  جت��اوز  كما  "داع�س"  مرحلة 
النظام املباد، واأن ي�شتعيد ال�شيطرة على كامل 
نازح  مليوين  من  اأكرث  واإعادة  العراقي  الرتاب 
ومهجر ب�شبب العنف والعمليات الع�شكرية التي 

ت�شهدها مدنهم منذ ا�شهر.

بغداد وأربيل تتفقان على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ المادة 140 ودولة القانون يعده غير قانوني
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بغداد_متابعة

الجورنال تكشف أسرار ليلة »تشظي« اإلخوان المسلمين« في العراق.. »السنة« يختارون مرجعيتهم الدينية!

الديمقراطي الكردستاني: 

نرفض المشاركة في الحكومة لنكون "رقمًا فقط" 
دون وجود شراكة حقيقية

الدفاع تعلن تدمير مخازن للصواريخ والعجالت 
المفخخة في نينوى

العبادي يبحث مع نائب الرئيس األميركي هاتفيًا 
مستجدات معركة الموصل

بغداد_ متابعة: اأو�شح احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين، ال�شبت، ان اأ�شباب عدم تقدميه 
املر�شحني ل�شغل من�شب وزارة املالية يعود اىل فقدان مبداأ ال�رشاكة، ويف حني اكد ان 
مبداأ ال�رشاكة قد فقد يف احلكومة وجمل�س النواب على حد �شواء، اعلن رف�شه امل�شاركة 

يف احلكومة ليكون "رقمًا فقط" من دون وجود �رشاكة حقيقية يف اتخاذ القرارات.
"اأ�شباب عدم تقدمينا املر�شحني ل�شغل  وقالت القيادية يف احلزب ا�شواق اجلاف ، ان 
من�شب وزارة املالية يعود اىل فقدان مبداأ ال�رشاكة"، م�شرية اىل ان "مبداأ ال�رشاكة قد فقد 
يف احلكومة وجمل�س النواب على حد �شواء". واأو�شحت اجلاف، ان احلزب الدميقراطي 
الكرد�شتاين يرف�س امل�شاركة يف احلكومة ليكون "رقمًا فقط" من دون وجود �رشاكة 
بالقليلة  لي�شت  قدمناها  التي  "الت�شحيات  ان  مبينة  القرارات"،  اتخاذ  يف  حقيقية 
 21 يف  جل�شته،  يف  �شوت  النواب  جمل�س  وكان  احلكومة.  فقط" يكمل  "رقمُا  لنكون 
ايلول املا�شي، على �شحب الثقة من وزير املالية هو�شيار زيباري مبوافقة 158 نائبا 
اأي  14 نائبا، يف حني مل يقدم التحالف الكرد�شتاين  77 نائب وحتفظ  مقابل رف�س 

مر�شح ل�شغل املن�شب.

لل�شواريخ  خم��ازن  تدمري  ال�شبت،  اأم�س  الدفاع،  وزارة  اأعلنت   : بغداد_متابعة 
والعجات املفخخة ومقار لع�شابات "داع�س" االإرهابية ب�رشبات جوية يف ق�شاء 

احل�رش وناحية املحلبية مبحافظة نينوى.
 ،)F16( طائرات  بوا�شطة  نفذت  اجلوية  القوة  "قيادة  ان   ، للوزارة  بيان  وذكر 
وا�شتناداً اإىل معلومات املديرية العامة لا�شتخبارات واالأمن، عدة �رشبات جوية 
ناجحة ا�شتطاعت خالها تدمري خمزن لل�شواريخ والعجات املفخخة ومقار اأمنية 
"داع�س"  ع�شابات  قيادي  اأحد  وقتل  العجات  لتفخيخ  ومعمل  ات�شاالت  ومركز 
االإرهابية يف ق�شاء احل�رش". واأ�شاف البيان ، كما متكنت طائرات )F16(، وبعد 
لل�شواريخ  خمازن  تدمري  من  اآنفًا،  املذكورة  املديرية  من  دقيقة  معلومات  ورود 

واالأ�شلحة يف ناحية املحلبية. 

: تلقى  رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي ات�شاال هاتفيا من نائب  بغداد_متابعة 
املو�شل  معركة  �شري  مناق�شة  االت�شال  خال  وجرى  بن�س.  مايك  االمريكي  الرئي�س 
واالنت�شارات املتحققة وا�شتمرار الدعم الدويل للعراق يف حماربة االرهاب واالو�شاع 
يف املنطقة، وبارك بن�س االنت�شارات املتحققة يف املو�شل وتطور القدرات القتالية 
للقوات العراقية . واكد ان ،  �شيا�شة امريكا يف املنطقة مل تتغري واالولوية لنا تتمثل 
بهزمية داع�س يف العراق واملنطقة ، م�شيفا ان الدعم للعراق م�شتمر و�شيزيد يف حماربة 
االرهاب وتدريب وت�شليح القوات العراقية. فيم حني اكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
،  اهمية الرتكيز على هزمية داع�س حيث اننا اقرتبنا من حتقيق الن�رش النهائي عليه 
الع�شابات  بهذه  الهزمية  ال�شعاب واحلاق  العراقية على جتاوز  القدرة  يوؤكد  ما  وهو 

االرهابية .

9 نيسان ... التغيير الديمقراطي في العراق والتخلص من رواسب الدكتاتورية  

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد مرور 14 �سنة على 
�سقوط النظام ال�سابق 
واحتالل بغداد من قبل 

االمريكيني ما زالت ذاكرة 
العراقيني طرية، وهم 

ي�ستذكرون يوم التا�سع من 
ني�سان عام 2003، عندما 

دخلت القوات االمريكية 
اىل بغداد، وفر�ست 

�سيطرتها عليها

بغداد_فاطمة عدنان

وا�ش��ار اىل ان "العب��ادي ه��و ال�شخ�شية ال�شيا�شي��ة العراقي��ة الوحيدة التي 
حت�ش��ى بدع��م القوى الك��ربى العاملية، وكذل��ك القوى االقليمي��ة با�شتثناء 
اي��ران ورو�شيا"، مبين��ا ان "القوى ال�شيعية يف حال��ة تاأهب ق�شوى لتدارك 
تداعي��ات قيام جبهة �شني��ة موحدة، الن هذا االمر �شيغ��ري الكثري يف قواعد 
اللعبة ال�شيا�شية العراقية". وكان اإعان تاأ�شي�س حزب احتاد القوى الوطنية 
لي�س هو االأول من نوعه خال املدة احلالية، حيث �شت�شهد ال�شاحة ال�شيا�شية 
ظه��ور مزيد م��ن االأحزاب اجلدي��دة، املنبثقة عن احزاب وكيان��ات �شيا�شية 
ك��ربى، يف ح��ني يك��ون ال�شبب عل��ى االأرج��ح هو ق��رب موع��د االإنتخابات 

املحلية والربملانية، وفقا لروؤية حمللني �شيا�شيني.
واخت��ار احل��زب االإ�شام��ي، واجهة جماعة االإخ��وان امل�شلم��ني يف العراق، 
االنق�شام اإىل خم�شة اأحزاب ا�شتعدادا لانتخابات، وعلى الرغم من اأّن القادة 

العراقي��ني ال�شّنة يلّوحون بورق��ة مظلومية الطائفة التي ينتم��ون اإليها، اإاّل 
اأن م�شاركته��م يف جترب��ة احلكم الفا�شلة طيلة ال�شن��وات املا�شية ور�شاهم 
ب��اأن يكونوا غطاًء لها، اأفقدهم ثقة اجلمه��ور ال�شني الذي مل يقّدموا له �شيئا 
يذك��ر، خ�شو�ش��ا وه��و االأكرث ت���رشرا من احلرب الت��ي ما ت��زال دائرة �شد 
تنظي��ّم داع�س والتي يدور اأغلبها يف املناطق ال�شنية التي طالها دمار كبري 
و���رّشد الكثري من �شّكانه��ا. وملواجهة اال�شتحق��اق االنتخابي ال�شعب يقبل 
ال�شيا�شي��ون العراقي��ون ال�شّنة ب�شهي��ة مفتوحة على تاأ�شي���س اأحزاب جديدة 
يف اإط��ار لعب��ة تغي��ري الواجهات. القي��ادي يف احل��زب اال�شام��ي العراقي 
)مط���رش ال�شامرائ��ي( اكد ان حزب��ه مل يرتاجع وهناك من يطل��ق اال�شاعات 
ع��ن )اال�شام ال�شيا�شي(.وقال ال�شامرائي ل�"اجلورنال " ال�شبت، اإن "اجلميع 
يعلم ان احلزب اال�شامي مل يكن يف م�شدر القرار كبقية االحزاب اال�شامية 
االخ��رى خا�ش��ة وان ت�شل�شل��ه ال���)24( يف جمل���س النواب".وا�ش��اف، ان 
"احلكوم��ات املتوالي��ة على العراق ومنذ عام 2003 مل تكن ت�شري بطريقة 

�شحيح��ة يف بناء دول��ة املوؤ�ش�شات، ما ادى اىل ح��دوث احباطات متوالية 
انعك���س ه��ذا على الكل ولي���س احلزب اال�شام��ي وحده من ت�شظ��ى اذا �شح 
التعب��ري، فاالح��زاب االخرى حدثت فيها اخفاق��ات واختلفت وجهات النظر 
ب�شب��ب عدم النجاح يف بناء دولة قوية ومتما�شك��ة ".واأ�شار اىل اأن "احلزب 
اال�شام��ي كان م�ش��اركا قويا عن املكون ال�شني وهم��ه الدخول يف العملية 

ال�شيا�شية بقوة من اأجل ملء الفراغ عن هذا املكون.
وقال ال�شامرائ��ي، اإن "من هذه االتهامات اتهام احلزب اال�شامي بالعمالة 
ل�شالح امريكا والكل يعرف ان املكون ال�شني عزف عن الدخول اىل العملية 
ال�شيا�شي��ة اال اأخ��رياً وكانت دون م�شتوى الطموح ، كم��ا اُتهم اي�شا انه مرر 

الد�شتور مع العلم انه كان من اأول املعار�شني على فقرات كثرية منه".
يف ال�شي��اق ذات��ه اأعلن النائب عن ائتاف العربي��ة حممد متيم ت�شكيل حزب 
احت��اد القوى العراقية الوطنية، عاداً ان املرحل��ة تتطلب "توريثًا �شل�شًا بني 

اجليلني" و�شخ الدماء ال�شابة يف العملية ال�شيا�شية.
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