
�إقليم  رئي�س  بزعامة  �لكرد�ستاين  �لدميقر�طي  �حل��زب  �أك��د 
�أية خطوة  �تخاذ  �أن  �لأحد,  �م�س  �لبارز�ين,  م�سعود  كرد�ستان 
لتقرير م�سري �لإقليم �أو �ل�ستقالل مرهون مبو�فقة مبا�رشة من 
�لد�ستور  140 من  �أن تطبيق �ملادة  �إىل  �أ�سار  بغد�د, يف حني 
�حلزب  عن  �لنائبة  وقالت  �سامل.  �سكاين  تعد�د  �إجر�ء  يتطلب 
جنيبة جنيب , �إن “�أية خطوة �سيتخذها �إقليم كرد�ستان لتقرير 

�مل�سري �أو �ل�ستقالل مرهونة مبو�فقة بغد�د �ملبا�رشة”.
و�أ�سافت جنيب, �أن تطبيق �ملادة 140 من �لد�ستور و�خلا�سة 
�إجر�ء تعد�د �سكاين  �لنز�ع يف �ملناطق �ملختلطة يتطلب  بحل 

�سامل بو��سطة ت�سكيل جلان م�سرتكة.
دي��و�ن  رئي�س  �سم  كرد�ستان  �إقليم  م��ن  رفيع  وف��د  وك��ان 
�ل�سيا�سي للحزب  �لإقليم فوؤ�د ح�سني و�سكرتري �ملكتب  رئا�سة 
�ملكتب  وع�سو  م���ري�ين,  فا�سل  �لكرد�ستاين  �لدميقر�طي 
�ملفتي  عدنان  �لكرد�ستاين  �لوطني  �لحتاد  حلزب  �ل�سيا�سي 
�ملا�سي.  �لأربعاء  يوم  بغد�د  �لعر�قية  �لعا�سمة  �ىل  و�سل 
حيث  �لعر�قيني  �مل�سوؤولني  مع  لقاء�ت  �سل�سلة  �لوفد  و�أجرى 
حيدر  �لوزر�ء  ورئي�س  مع�سوم  فوؤ�د  �جلمهورية  برئي�س  بد�أت 
بالتيار  وقياديني  �جلبوري  �سليم  �لربملان  ورئي�س  �لعبادي 
�ل�سدري و�نتهت يوم �خلمي�س �ملا�سي بلقاء رئي�س �لتحالف 
�لوطني �ل�سيد عمار �حلكيم. من جانب �خر طالبت كتلة �لتغيري 
�ملنتجة  �ملحافظات  وبقية  �لب�رشة  حمافظة  منح  �لكردية, 
للنفط م�ستحقاتها �ملالية من �لبرتودولر. وقال رئي�س �لكتلة 
كاوه حممد خالل موؤمتر �سحفي عقد يف مكتب جمل�س �لنو�ب 
بالأمو�ل  �لعر�ق  تغذي  �لتي  للب�رشة  "زيارتنا  �إن   , بالب�رشة 
جاءت لأننا نرى �أن هذه �ملحافظة تتطلب منا �لدعم كاأع�ساء 

يف جمل�س �لنو�ب.
عرب  �خلدمية  �أو�ساعها  حت�سني  يف  ن�ساهم  �أن  و�جبنا  ومن 

�ملطالبة بتنفيذ م�ساريع حيوية".

ومتكنت �لقو�ت �لعر�قية من حتقيق تقدم و��سح 
�لهجوم  بدء  من  �لأوىل  �لثالثة  �لأ�سابيع  يف 
قيادة عمليات  �أعلنت  �ل�ساعة, حيث  حتى هذه 
“قادمون يا نينوى”, حترير حي �ملطاحن يف 

�جلانب �لمين للمو�سل.
�لمري  عبد  �لركن  �لفريق  �لعمليات  قائد  وقال 
مكافحة  ق��و�ت   ” �إن  بيان,  يف  �هلل  يار  ر�سيد 
�ل�ساحل  يف  �ملطاحن  ح��ي  ح��ررت  �لره���اب 
�لمين من مدينة �ملو�سل ورفعت �لعلم �لعر�قي 

فوق مبانيه“.
و�أ�ساف يار �هلل, �أن “�لقطعات �لع�سكرية كبدت 

�لعدو خ�سائر بالأرو�ح و�ملعد�ت”.
�لع�سكرية  �حلملة  قائد  نفى  مت�سل  �سياق  ويف 
لتحرير �ملو�سل, �لفريق �لركن عبد �لأمري ر�سيد 
�أن  مبّينًا  �لعمليات",  يف  "توقف  �أي  �هلل,  يار 
"�ملعارك م�ستمرة لكن بحذر �سديد, حر�سًا على 
�ل�سكان �ملحتجزين د�خل منازلهم, كما  �أرو�ح 
ب�سبب  �لثقيل  �ل�سالح  على  �لعتماد  تقليل  مت 

ذلك".
�ل�ساحل  يف  �حلالية  �ل�سورة  جممل  وح��ول 
�لثانية  �لعمليات  قائد  ك�سف  للمو�سل,  �لأمين 
معن  �ل��ل��و�ء  �لإره�����اب,  مكافحة  ج��ه��از  يف 
"�لقو�ت �لعر�قية ت�سيطر �لآن على  �أن  �ل�سعدي, 
60 يف �ملائة من م�ساحة �ل�ساحل, و�لتقدم يتم 

بحذر". 
يتبق  مل  �لرهابي  د�ع�س  تنظيم  �أن  و�أ�ساف, 
�لو�قعة  �لغربية  �ل�سمالية  �لأحياء  �سوى  لديه 
كا�سفًا  �ملو�سل,  ملدينة  �لغربي  �لق�سم  �سمن 
على  �ل�سيطرة  مّت��ت   " بالقول  �لتطور�ت  عن 
حي �ملغرب وحي �لريموك �لثانية و�لتوغل يف 
�لق�ساء على عدد  �أحياء �ملطاحن و�لآبار. ومت 

كبري من عنا�رش �لتنظيم �لرهابي".
من جانب �أكدت �خر م�سادر يف وز�رة �لدفاع 
�لعر�قية �أن , خطة جديدة يتم �لعمل بها حاليًا 
بالأ�سا�س  تقوم  �لدويل,  �لتحالف  مع  بتن�سيق 
�لهجمات  وتكثيف  �لثقيل  �ل�سالح  تقليل  على 
و�لعمل   , �لرهابي  �لتنظيم  على جيوب  �لربية 
باآخر,  �أو  ب�سكل  لل�سكان  �آمنة  ممر�ت  فتح  على 
ف�ساًل عن �للتفاف على �ملدينة �لقدمية, �لتي 
�سنجار  ور��س  �لبي�س  وباب  �لطوب  باب  ت�سم 
وجامع �لنوري, �لذي �ألقى زعيم د�ع�س �أبو بكر 

�لبغد�دي خطابه منه عام 2014.
تعرث  ب�سبب  ج��اء  ذل��ك   , �أن  �مل�سادر  و�أك���دت 
�لأزق��ة  و�سيق  �ملدنيني  ب�سبب  �إليها  �لدخول 
�لتي ت�سّم �رش�ديب و�أنفاقًا  �لقدمية,  و�حلار�ت 
لياًل و�رشب  �لتنقل من خاللها  للتنظيم  ي�سهل 

قو�ت �جلي�س. 
�حل�سم  يكون   , �أن  ذ�تها  �مل�سادر  ورّج��ح��ت 
�أف�سل  �آخر يف  �سهر  �أقل من  لي�س قبل  �لنهائي 
�لغربي  �ل�ساحل  يف  �أن  �لعلم  م��ع  �حل���الت. 
�لقو�ت  �سيطرت  �سكنيًا,  61 حيًا  للمدينة ي�سم 
ت�ستمر  بينما  منها,  حيًا   45 على  �لعر�قية 

�ملعارك يف �أربعة �أحياء �سكنية.
وقال �ل�سابط يف جهاز مكافحة �لإرهاب �لعقيد 
�سيطرت  �لتي  "�لأحياء  �إن   , �لتميمي,  منتظر 
�ملناطق  �أه��م  ت�سّم  �لأم��ن��ي��ة,  �ل��ق��و�ت  عليها 
معاقل  متثل  كانت  �لتي  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر 
�لرهابي,  د�ع�س  لعنا�رش  و��سرت�تيجية  مهمة 
مثل �أحياء �لدو��سة و�لدند�ن و�ملو�سل �جلديدة 

ومطار �ملو�سل �لدويل ومع�سكر �لغزلين.
و�أو�سح �أن , عدد �لأحياء �ملتبقية حتت �سيطرة 
وميرون  �ملدنيني,  �آلف  مئات  ت�سّم  �لتنظيم, 
�لأحياء  تلك  �أهم  �أن  مبّينًا  بجوع غري م�سبوق, 

�لقدمية  و�مل��دي��ن��ة  و�لزجنيلي  �ل��ع��روب��ة  ه��ي 
ومتوز  �لكني�سة  وح��اوي  وم�سريفة  و�لعريبي 

و�لقت�ساديني و�لنجار و�لرفاعي و�لهرمات. 
ل   , �أنه  �إىل  رفيعة  ع�سكرية  قياد�ت  و�أ�سارت 
�لعمليات  لنهاية  زمني  موعد  �إع��الن  ميكن 
و�لق�ساء  �ملو�سل,  غرب  مناطق  يف  �لع�سكرية 
على وجود تنظيم د�ع�س �لرهابي يف �ملو�سل, 
مع  �لع�سكرية  �لعمليات  ��ستمر�ر  موؤكدين 

�لعرت�ف ب�سعوبتها.
ويف �سياق مت�سل, �أعلنت وز�رة �لدفاع �لعر�قية 
�أن , 42 عن�رش�ً من د�ع�س ُقتلو� بق�سف جوي 

يف �ل�ساحل �لأمين من مدينة �ملو�سل. 
�جلي�س  ط��ري�ن  �أن  بيان,  يف  �ل���وز�رة  وذك��رت 
وجه �رشبة جوية لد�ع�س يف منطقتي �ملو�سل 
 42 مقتل  عن  �أ�سفرت  �لريموك,  وحي  �لقدمية 
يف  ب��ارزون  قياديون  بينهم  �رهابيا,  عن�رش� 
�أربع عربات حتمل  �لتنظيم �لرهابي , وتدمري 
نارية  در�ج��ات  ثالث  و�إح��ر�ق  وعتاد�ً  �أ�سلحة 

وعتاد للتنظيم لالرهابي.
�لوز�رة �سجلت نزوح  �إح�سائيات   , �أن  و�أ�ساف 
حترير  عمليات  �نطالق  منذ  نازح  �ألف   437
�سمنهم  من  �ملا�سي,  �أكتوبر   17 يف  نينوى 
ملدينة  �لأمي��ن  �ل�ساحل  من  ن��ازح  �أل��ف   260

�ملو�سل. 
و�سهد منت�سف �ل�سهر �ملا�سي مقتل نحو 550 
�ملو�سل  حي  ��ستهدفت  �أمريكية  بغارة  مدنيًا 
"مّتت  �إنها  بعد  ما  يف  و��سنطن  قالت  �جلديدة, 
بناًء على طلب عر�قي", وتعّهدت ب�"فتح حتقيق 

مو�سع باحلادث" .
وبح�سب ما �أعلنته قيادة �ل�رشطة �لحتادية ُقتل 
512 م�سلحًا من تنظيم د�ع�س, ومت حترير 260 
�ألف مدين, خالل عمليات حترير مدينة �ملو�سل 

من قب�سة �لتنظيم �لرهابي.
ر�ئد  �لفريق  �لحت��ادي��ة,  �ل�رشطة  قائد  و�أف��اد 
�لتابعة  �مل�سرية  "�لطائر�ت  باأن  جودت,  �ساكر 
من  م�سلحًا   512 قتلت  �لحت��ادي��ة  لل�رشطة 
��ستخد�مها  منذ  قنا�سًا,   77 بينهم  د�ع�س, 
غرب  حترير  معركة  خالل  �لقتالية  لالأغر��س 
�ملو�سل يف 19 فرب�ير, كما دمرت 256 عجلة 

مفخخة, و162 در�جة نارية ملغمة".
�لحتادية  �ل�رشطة  "قو�ت  �أن  ج��ودت  وتابع 
61 منطقة, و�سيطرت  ��ستعادت �سيطرتها على 
�لغربي  �جلانب  �أر����س��ي  من  كم2   274 على 
من  م��دين  �أل��ف   260 ح��ررت  كما  للمو�سل, 
�إىل  �آخرين  �ألف   12 و�أع��ادت  �لتنظيم,  قب�سة 

م�ساكنهم".
تقدمي  "مت  �أنه  �لحتادية  �ل�رشطة  قائد  و�أردف 
�جلانب  يف  للنازحني  غذ�ئية  �سلة   43750
�لأمين من �ملو�سل". ويف �سياق مت�سل �أعلنت 
�ل�سعبي,  �حل�سد  ف�سائل  �حدى  بابليون  كتائب 
نينوى  �سهل  �سكان  من   40% ع��ودة  �لأح��د, 
تنظيم  �سيطرة  من  حتريرها  بعد  مناطقهم  �إىل 
حملة  بدء  �أكدت  حني  يف  “د�ع�س” �لإرهابي, 

�أمنية وخدمية كبرية يف �ل�سهل.
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بغداد_متابعة

حمى »جنونية« تجتاح المفوضية.. األحزاب »المتنفذة« ترفض تعديل قانونها حفاظًا على سرية مموليها

بواقع 1248 ساعة قتال متواصلة .. قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل ينفي توقف العمليات

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اليوم تكون معركة ال�ساحل 
الأمين ملدينة املو�سل، 

قد اأنهت يومها الـ52 مع 
ا�ستمرار القتال ، بهدف 

حترير ال�سطر الثاين من 
املدينة التي بداأت القوات 

العراقية، وبدعم دويل 
وا�سع، معركة ا�ستعادتها 

من قب�سة تنظيم داع�ش 
الرهابي يف 17 اأكتوبر/ 

ت�سرين الأول املا�سي.

بغداد_خاص

و��س��اف ”ل توجد دولة يف �لعامل يبل��غ عدد �حز�بها %3 من 
ع��دد �لحز�ب �لعر�قي��ة و�سبب ذلك يكمن ب��ان قانون �لحز�ب 
�ل�سيا�سي��ة رق��م )36( ل�سن��ة 2015 ت�ساهل كث��ري� يف تا�سي�س 
�لح��ز�ب كما �نه منح �لحز�ب �متي��از�ت كبرية بال�سافة �ىل 
�ملناف��ع غ��ري �ملنظورة �لت��ي يجنيها �حل��زب �ل�سيا�س��ي و�لتي 
ت�س��ل �حيانا �ىل حد �لبتز�ز خا�سة بالن�سبة لالحز�ب �لخرى 
وملوق��ع �حلزب �عالمي��ا و�سخ�سي��ا حيث يقدم ف��الن على �نه 
رئي�س �حلزب �لفالين ويقدم عالن على �نه �لمني �لعام للحزب 
يف حني �نه ل ي�ساوي هو وحزبه �رشوى نقري بالو�قع �ل�سعبي”. 
و��س��اف حرب �ن” هذ� ما �ت�س��ح لنا يف �لنتخابات �ملا�سية 
فكم من �سور وكالم ��سحاب �لحز�ب �عالميا وو�قيعا ثم تبني 

بعد ذل��ك �ن �جلماعة )بو�س( حيث مل يفوزو� يف �لنتخابات ل 
ب��ل �ن �لنتائج �لنتخابية كانت خمزي��ة لهم بحيث �ن بع�سهم 
مل يك�س��ب ع��دد� من �ل�س��و�ت ي�ساوي عدد نفو���س عائلته فقط 
“. و�و�سح �ن” �ملادة )39( من �لد�ستور �علنت حرية تا�سي�س 
�لح��ز�ب �ل�سيا�سي��ة و�ن ه��ذه �حلرية تكرر �ير�ده��ا يف قانون 
�لح��ز�ب رق��م )36( ولك��ن �ل�س��ح �ن يت��وىل �لربمل��ان و�سع 
�رشوط وقيود �مام تا�سي�س �لحز�ب ذلك �ن عدد �لحز�ب لدينا 
ل مثي��ل ل��ه يف جميع دول �لع��امل ,مطالبا ب��ان ُيلزم كل حزب 
بدف��ع تامين��ات ل تقل عن مائتي �ل��ف دولر بحيث توؤول هذه 
�لتاأمين��ات �ىل مو�زنة �لدولة يف حالة عدم �لفوز بالنتخابات 
وت�س��كل بح��دود %10 من نفقات �لنتخاب��ات ت�سل �ىل 600 
ملي��ون دولر و�ن عدد �لح��ز�ب 300 حزب يف �لقل فان ذلك 
يعن��ي �أن �لح��ز�ب متث��ل 60 مليون دولر وه��ي ت�سكل 10% 

م��ن �لنفقات �لت��ي تت��وىل �لدول��ة تخ�سي�سه��ا لالنتخابات”. 
و��س��ار ح��رب �ىل �ن” ك��رثة �لح��ز�ب قد تفت��ح �لب��اب و��سعا 
�م��ام عمليات �لتزوير يف ح��ني �ن ذلك يكون حمدود� �ذ� كانت 
�لح��ز�ب قليل��ة ناهيك ع��ن �ن كرثة عدد �لح��ز�ب �سيوؤدي �ىل 
ت�سليل �لناخب يف حتديد من ينتخبه وقد ح�سل يف �لنتخابات 
�ل�سابق��ة يف �ح��دى �ملحافظات �ن فاز حزب معني مبقعد و�حد 
نتيجة هذ� �ل�سطر�ب و�لرتباك �حلزبي بحيث �جته �لناخبون 
�ىل �لت�سوي��ت ل��ه مع عدم در�يتهم بالتوجه��ات �ل�سيا�سية لهذ� 
�حل��زب يف �لق��ل.  من جهته �أكد �خلب��ري �لقانوين علي �لتميمي 
�أن��ه "عل��ى �لرغم من ت�رشيع قانون �لح��ز�ب �ىل �أنه مل يلبِّ كل 
�ملتطلب��ات ومل يكن بامل�ست��وى �ملطلوب".و�أ�ساف �لتميمي �أن 
"هن��اك جملة م��ن �ملوؤ�خذ�ت �لتي من �ملمك��ن ت�سجيلها على 
ه��ذ� �لقان��ون �أوله��ا: م�سادر �لتموي��ل, فلم ي�سع ه��ذ� �لقانون 

حم��دد�ت ب�سان مطالب��ة �لحز�ب ببيان م�س��ادر متويلها, كما 
ه��و �حلال يف كل قو�ن��ني �لحز�ب يف �لعامل, حيث يف كل دول 
�لع��امل هناك و�س��وح و�سفافية فيم��ا يخ�س م�س��ادر �لتمويل 
وه��ي �إما عن طري��ق �ل�ستثمار�ت �خلا�س��ة باملمولني و�لذين 
يعمل��ون بالح��ز�ب �أو ع��ن طري��ق �لدول��ة ,ولك��ن يف �لقانون 
�لعر�ق��ي مل يكن هناك ن�س �رشي��ح وهذ� �لمر ممكن �أن نعزوه 
�ىل ك��ون بع���س �لحز�ب ترتبط بدول خارجي��ة وهو ما ي�سمى 
يف جم��ال �ل�سيا�سية )باجلانب �ل�ستخباري �أو �ملخابر�تي( �أي 
مبعنى �ن بع�س هذه �لحز�ب ت�سكل قاعدة ��ستخبارية وقاعدة 
خمابر�تية وهذ� �لم��ر يعاقب عليه قانون �لعقوبات �لعر�قي .. 
�لنقط��ة �لخرى نالحظ يف �لعر�ق عدد هائ��ل جد� من �لحز�ب 
وذل��ك لن �رشوط ت�سكيل �لحز�ب وفق قانون �لحز�ب �لذي مت 

ت�رشيعه من قبل جمل�س �لنو�ب مل تكن �سارمة.

تتمة صفحة 1

نحو  راحلون  وهم  ال  العظماء  قدر  تعرف  ل  امة  اننا 
ال�سماء نوؤنبهم احياء ونوؤبنهم �سهداء ..

نقد�ش العظماء وهم يف القبور بينما نهملهم وهم بيننا 
احياء!!!

ال�سهيد  ال�سيد  هو  الفذاذ  العظماء  اولئك  من  واحد 
حممد باقر ال�سدر الذي كنا نحر�ش ال�سلطة على قتله 

بغباء او بق�سد ولننا حمقى او اغبياء!!!
عجلنا على قتله ونحن خارج احلدود وان كان قد �سمم 

على ال�سهادة ليحيي �سمائرنا امليتة ..
اعرف حمّبًا لل�سدر اخربين باعتقال ال�سدر وطلب مني 
تنطلق من جامع حممد  التي  املظاهرات  للم�ساركة يف 
الباقر )جامع �سيد قا�سم املربقع( وانا مل ابلغ ال�سابعة 
مل  انه  فتبني  معنا  اجده  فلم  وانتبهت  ف�ساركنا  ع�سر 
ركنها  التي  اجلديدة  �سيارته  على  خوفًا  معنا  ي�سارك 

قرب اجلامع!!
واخرون من حوزتنا املباركة كانوا يتنج�سون من م�ش 

كتاب فل�سفتنا ويحملونه مبنديل ورقي!!!
ومل  ملثمًا  دم�سق  يف  اربعينيته  يف  احتفى  وبع�سهم 
خطب  اذا  حتى  تقيًة  الكامريات  امام  �سورته  يظهر 
املح�سوبون  هوؤلء  اأّنبه  احلكيم  باقر  حممد  ال�سيد 
احلديث  على  جتروؤ  كيف  قائلني  ال�سهيد  ال�سدر  على 
بوجه مك�سوف ال تخاف من �سدام ال تفكر باخوانك 

واهلك!!!
والك�سب  لالرتزاق  �سلعة  اىل  حولناه  �سهادته  وبعد 
اخطر  من  واحدة  يف  الالم�سروع  والثراء  املايل 

املتاجرات بدم ال�سدر العظيم!!
ال�سهداء  دماء  ا�ستغالل  يف  واخلربة  القدرة  لدينا 
وعطائهم  فكرهم  من  ال�ستفادة  يف  �سديد  واهمال 

و�سلوكهم!!
اجلنا  من  للموت  بنف�سه  ودفع  ال�سهادة  على  �سمم  هو 

فهل تنازلنا على م�ساحلنا من اجل �سعبنا!!
من  ناأخذ  فلم  كذبًا  اليه  النتماء  على  بالتدافع  مزقناه 

�سلوكه �سيئًا !!
األي�ش هو القائل مفرت�سًا : لو كانت دنيا هارون باأيدينا 

.. ال ن�سجن مو�سى الكاظم ؟!!!
وحتولت دنيا هارون بايدينا فماذا ح�سل؟

حتولنا اىل �سدريني بال�سكل و�سداميني بامل�سمون!!!
بحبه  الدعاء  اكملنا  ام  ال�سدر  م�سار  اكملنا  هل 

والنتماء اليه ؟
الفكرية  عطاءاته  مع  ومتوا�سلة  مكملة  حركة  اي 

والت�سحوية ؟
فهل قتلناه مرتني ؟

لماذا نقتل الصدر 
مرتين ؟

كريم النوري

بمناسبة ذكرى 
شهادته الـ ٣٧ 


