
�أعل��ن �لقي��ادي يف �حل�شد �ل�شعبي ج��و�د �لطليباوي, �أم�س 
�ل�شب��ت, �شيطرة قو�ت �حل�ش��د على نحو %80 من �جمايل 
�حل��دود �لغربي��ة للمو�ش��ل وقط��ع جميع �م��د�د�ت تنظيم 
“د�ع���س” �الجر�م��ي من �شوريا باجت��اه �ملو�شل, مبينا 
�أن �لق��و�ت �شتتجه �إىل �لقائم لفر���س �شيطرتها على منفذ 
�لولي��د �حل��دودي لغل��ق �خر مع��ر للتنظي��م �الجر�مي يف 

�النبار .
 وق��ال �لطليباوي يف ت�رصيح �شحف��ي , �إن “قو�ت �حل�شد 
�ل�شعبي فر�شت �شيطرتها على نحو 80 باملئة من �جمايل 
�حلدود �لغربي��ة للمو�شل وقطع جميع �مد�د تنظيم د�ع�س 

�الجر�مي من �شوريا باجتاه �ملو�شل”.
و��ش��اف �ن “�لعم��ل ج��اٍر حل�ش��م �ل�شيط��رة عل��ى �حلدود 
�لغربي��ة الإ�شناد �لقو�ت �مل�شرتك��ة يف معركة حترير �مين 

�ملو�شل كما جرى يف حترير �ل�شاحل �الي�رص”.
و��شار �لطليب��اوي �إىل �أن “قو�ت �حل�شد �شتتجه �ىل �لقائم 
لفر�س �شيطرتها على منفذ �لوليد �حلدودي لغق �خر معر 

للتنظيم �الجر�مي يف �النبار”.
من جان��ب �خر �علن ع�ش��و جمل�س �شي��وخ ع�شائر �النبار 
�ملت�شدي��ة لالره��اب يف حمافظ��ة �النب��ار �أم���س �ل�شبت, 
"رف���س جمي��ع �لع�شائ��ر �مل�شاحل��ة م��ع تنظي��م د�ع�س 
�الرهاب��ي وع��دم ط��ي جر�ئ��م �الره��اب ومن��ع �لرتوي��ج 
�النتخابي على ح�شاب دماء �شهد�ئنا خالل معارك تطهري 

�النبار" . 
وق��ال �ل�شيخ ترك��ي �لعايد �ل�شم��ري يف ت�رصيح خ�س به 
)�جلورن��ال ني��وز(, "ال م�شاحل��ة م��ع تنظي��م د�ع�س ولن 
نط��وي جر�ئم �الره��اب وتركه��م يتجول��ون يف مناطقنا 
�ملحررة و�شنحا�شبهم قانونيا وع�شائريا و�شنمنع �لرتويج 
�النتخاب��ي �ذ� كان على ��شا�س عودة �لتنظيم و�ملطلوبني 

�منيا".

ب�شاأن ممار�شة حق تقرير �مل�شري ل�شعب كورد�شتان و�لقر�ر 
�ل��ذي �تخذه �ل�شيد م�شعود ب��ارز�ين رئي�س �إقليم كورد�شتان 
�إىل  8 /6 /2017, وباال�شتن��اد   �ملو�ف��ق  ي��وم �خلمي���س 
�ملر�شوم �الإقليمي رق��م 106 �ل�شادر يف �ليوم نف�شه حول 
�إج��ر�ء �الإ�شتفت��اء يف ي��وم 25 /9 /2017, �أو�ش��ح ف��وؤ�د 
ح�ش��ني رئي�س دي��و�ن رئا�ش��ة �الإقليم جملة م��ن �لتفا�شيل 

�ملهمة و�ملتعلقة بق�شايا عديدة تخ�س �ال�شتفتاء.
يف م�شته��ل �للقاء وحول �الأ�ش�س �لنظرية �ملعتمدة للتو�شل 
�ىل هك��ذ� ق��ر�ر, �أجاب �ل�شي��د فوؤ�د ح�شني قائ��اًل: �ن مدخل 
وجوه��ر �ملر�ش��وم �ل��ذي �أ�ش��دره �لرئي�س م�شع��ود  بارز�ين 
يكمن يف حماور طاملا تطرق �ليها يف منا�شبات عدة؛ منها 
مبد�أ حق تقرير �مل�شري �نطالقًا من �ن �شعب كورد�شتان له 
ح��ق ممار�شة هذ� �حلق كغريه م��ن �الأمم و�ل�شعوب �الخرى, 
لق��د نا�ش��ل �ل�شع��ب �لكورد�شت��اين لعق��ود طويل��ة من �جل 
ممار�ش��ة هذ� �حلق �ملعرتف به دولي��ًا يف �طار �التفاقيات 
و�ملو�ثي��ق �لدولي��ة, ناهيك ع��ن تطرق و�ع��رت�ف �الحز�ب 
�ل�شيا�شي��ة �لكورد�شتاني��ة وبع���س �الح��ز�ب �لعر�قية بهذ� 

�ملبد�أ.
و�أ�ش��اف رئي�س �لديو�ن �ن �ملحور �لثاين �ل��ذي ��شتند �إليه 
�ملر�ش��وم �لرئا�شي  يتعلق بوالدة �لدول��ة �لعر�قية و�لوعود 
و�لبيان��ات و�التفاق��ات �ملرم��ة ب��ني  بغ��د�د و�لقي��اد�ت 
�لكورد�شتاني��ة حول حقوق �شع��ب كورد�شتان طيلة �لعقود  
�ملن�رصم��ة, والدة �لدول��ة �لعر�قي��ة �حلديث��ة �شن��ة 1921 
كان��ت ت�شتن��د �إىل مب��د�أ  �ل�رص�ك��ة ب��ني �ل�شعب��ني �لعرب��ي 
و�لكورد�شتاين و�شمان حقوق �لكورد, ولكن  �لتجربة �أثبتت 
ع��دم �الإيف��اء بتلك �لوع��ود و�التفاقات متامًا, نع��م �أُهملت  
�ل�رص�كة و�أُهملت �حلقوق. ومع تاأ�شي�س �جلمهورية �لعر�قية 
ع��ام 1958 مت��ت  �ال�ش��ارة يف �لد�شتور �لعر�ق��ي �ملوؤقت 
ب�شكل علني و�رصيح �ىل مبد�أ �ل�رص�كة بني  �لعرب و�لكورد, 
ولك��ن من دون ج��دوى. وكانت هناك �تفاق��ات �أخرى مثل 
29 حزي��ر�ن  1966 و�تفاقية �حلادي ع�رص من �آذ�ر عام 
1970 ولكن مل يتم تنفيذها باملرة,  بل مت �لتحايل على 
م�شامينه��ا وب��د�أت حكومات بغ��د�د �ملتعاقبة ط��و�ل تلك 
�مل��دة مبمار�شة �أب�شع �شنوف �لقهر و�ال�شطهاد بحق �شعب 
كورد�شت��ان. و�أخري�ً  �لد�شتور �لعر�ق��ي �لد�ئم 2005 �لذي 
�شوت ل��ه �جلميع عربًا وك��ورد�ً وتركمان��ًا و�آ�شوريني, �أكد 
�لد�شت��ور �شمان حقوق جميع �ملكون��ات �الإثنية و�لعرقية, 

وكذل��ك تاأكيد �ن �لدولة �لعرقية �جلديدة هي دولة �حتادية 
�إختياري��ة ت�شعى لرت�شيخ وتو�شي��ع �لدميقر�طية, لكن مرت 
كل تل��ك �ل�شن��و�ت ومل يتم �اللت��ز�م بالد�شت��ور, وبالنتيجة 
تولدت ل��دى �شعب كورد�شت��ان وقيادت��ه �ل�شيا�شية  قناعة 
ر��شخة باأن �حلكوم��ات �لعر�قية قاطبة مل تكن لديها �إر�دة 
�الإيفاء  بوعودها و�تفاقاتها مع كورد�شتان على �الإطالق.

وو��شل فوؤ�د ح�شني قائاًل �ن �ل�شيا�شات �لتي �تبعتها بغد�د 
يف خمتل��ف  �ملر�ح��ل و�ملحط��ات �إز�ء �شع��ب كورد�شت��ان 
كانت حمور�ً �آخر من حماور توجه �لقياد�ت �لكورد�شتانية 
و�شعبها الختيار هذ� �لنه��ج �ل�شلمي من �أجل طي �شفحات  
م��ن �إخفاق��ات �حلكوم��ات �لعر�قي��ة �ملليئ��ة بالتن�شل من 
�لوع��ود و�الإهمال ونبذ  �ل�رص�ك��ة و�لتنكر للحقوق و�لتهرب 
م��ن �مل�شوؤولي��ات �لد�شتوري��ة, وم��ن �ل�شعب ج��د�ً  �لقبول 
مبو��شل��ة ه��ذه �لتجرب��ة �لفا�شلة �لت��ي �أوقع��ت �لكثري من 
�خل�شائ��ر و�أدت �ىل تعري�س �شع��ب كورد�شتان �ىل �حلروب 
و�لوي��الت و�ملاآ�ش��ي و�الإب��ادة �جلماعي��ة.  و�آخره��ا كان 
قطع �مليز�ني��ة عن �ل�شعب �لكورد�شت��اين و�لذي كان نهجًا 
عدو�ني��ًا �شارخ��ًا وقطعًا لكث��ري من �الأو����رص �لر�بطة بني 

بغد�د و�شعب كورد�شتان.
وجو�بًا على مر�حل �الإعد�د وتهيئة �مل�شتلزمات �ل�رصورية 
الإج��ر�ء عملي��ة  �الإ�شتفت��اء, ق��ال ف��وؤ�د ح�ش��ني: �جتمعن��ا 
�خلمي���س 2017/6/8/ يف مبن��ى  دي��و�ن رئا�شة �الإقليم 
م��ع �ملفو�شي��ة �لعلي��ا �مل�شتقل��ة لالنتخاب��ات و�ال�شتفتاء  
يف �إقلي��م كورد�شتان, ومتت در��شة �ملر�ش��وم �لرئا�شي من 
�لناحيت��ني �لعملي��ة  و�لفني��ة و�خلط��و�ت �لكفيل��ة ب�شمان 
�إج��ر�ء و�إجن��اح عملي��ة �ال�شتفت��اء يف موعده��ا  �ملعل��ن 

.2017/9/25
�أم��ا بخ�شو���س �لرقع��ة �جلغر�في��ة �لت��ي يتم فيه��ا �إجر�ء 
�ال�شتفت��اء, �أو�ش��ح رئي�س  �لدي��و�ن بالق��ول؛ �ن �ال�شتفتاء 
�ملناط��ق  وكذل��ك   �لع��ر�ق  كورد�شت��ان  باإقلي��م  يتعل��ق 
�لكورد�شتاني��ة خ��ارج �إد�رة �الإقلي��م باالإ�شافة �ىل �ملهجر 
وم�شارك��ة  مو�طن��ي �إقلي��م كورد�شتان �لذي��ن يعي�شون يف 
�ملهج��ر �أينما كانو�, الأن جمي��ع  �لكرد�شتانيني �شو�ء كانو� 
د�خ��ل �الإقلي��م  �أم خارج��ه يح��ق له��م ممار�ش��ة حقهم يف  
تقري��ر م�شري بلده��م وم�شتقبل �لعالقة بينه��م وبني بغد�د. 
وللتو�شيح �أكرث ب�شدد م�شارك��ة مو�طني �إقليم كورد�شتان 
�ملوجودي��ن يف �ملهجر, �أ�شاف قائ��اًل �ن �ملفو�شية �لعليا 
�مل�شتقل��ة لالنتخاب��ات و�ال�شتفت��اء يف �إقلي��م كورد�شت��ان  
�شتدر���س كل ه��ذه �مل�شائ��ل �لفني��ة ومن ثم ت�ش��ع �الآليات 

�ملنا�شبة ل�شمان م�شاركة  كورد�شتانيي �الإقليم يف �ملهجر 
وقيامه��م مبمار�ش��ة حقهم ه��ذ�. الحقًا وبع��د  �لتو�شل �ىل 
و�شع تلك �الآليات بالتاأكيد �شيتم �إعالنها كي يّطلع �جلميع  

على كيفية �مل�شاركة يف �ال�شتفتاء بال�شكل �ملطلوب.
وب�شاأن عب��ارة �ل�شوؤ�ل �ملطروح يف بطاق��ة �ال�شتفتاء, بنّي 
ن �جلو�ب عن �شوؤ�ل و�حد  ف��وؤ�د ح�شني �ن  �الإ�شتفت��اء يت�شمَّ
وهو: هل تو�فق على �إ�شتق��الل �إقليم  كورد�شتان و�ملناطق 
�لكورد�شتاني��ة خارج �إد�رة �الإقلي��م و�إن�شاء دولة م�شتقلة؟.  
ه��ذ� هو منط��وق �جلمل��ة �لتي يت��م و�شعها �أم��ام مو�طني 
�إقليم كورد�شتان �لعر�ق وتكتب باللغات �لكوردية و�لعربية 

و�لرتكمانية و�الآ�شورية.  
وبخ�شو���س ردود �لفع��ل جتاه عملي��ة �ال�شتفت��اء, �أو�شح 
رئي���س �لدي��و�ن �أن �إقليم  كورد�شتان �شب��ق و�أن قام ببحث 
هذه �مل�شاألة مع بغد�د على �مل�شتويني �حلكومي  و�ل�شيا�شي. 
م��ن �جلان��ب �لكورد�شت��اين هن��اك تاأكيد و��ش��ح �أن عملية 
�ال�شتفت��اء و�ملرحلة �لت��ي تليها �شوف تفت��ح �آفاقًا و��شعة 
ملباحث��ات ومفاو�ش��ات وحو�ر�ت  ج��ادة و�رصيحة حول 
م�شتقب��ل �لعالقة بني �أربي��ل وبغد�د, ويف نظرنا �ن �لعالقة  
بينن��ا �شتكون ��شرت�تيجية وخ��الل �حلو�ر و�لتفاو�س يجب 
�لتو�شل �ىل روؤية  م�شرتك��ة. فنحن ككورد�شتانيني �خرتنا 
طريقنا �ل�شلمي �لذي ي�شتن��د �إىل �حلو�ر  و�لتفاهم للو�شول 
�ىل �أهد�فن��ا, وه��ذ� �لطري��ق بالتاأكيد �شيمّر ع��ر بغد�د. �أما  
بالن�شب��ة �ىل ردود فع��ل �ل��دول �الأخ��رى؛ بالتاأكيد �شيكون 
لن��ا تفاعل �إيجابي وبن��اء, وكما كن��ا يف �ملا�شي؛ �شنقوم 
بتو�شيح جميع �مل�شائل �ملتعلقة بعملية �الإ�شتفتاء وكيفية 
�لتعام��ل م��ع نتيجته��ا. وفيم��ا يتعل��ق مبوق��ف �لوالي��ات 
�ملتح��دة �الأمريكي��ة وبي��ان رد فعله��ا �الأويل  جت��اه ق��ر�ر 
�شع��ب كورد�شتان مبمار�ش��ة حق تقري��ر �مل�شري من خالل 
�إج��ر�ء عملي��ة  �ال�شتفتاء و�ش��دور مر�ش��وم �إقليمي رئا�شي 
م��ن �لرئي�س م�شعود بارز�ين؛ قال ف��وؤ�د ح�شني �ن �لواليات 
�ملتح��دة ومن خ��الل وز�رتها �خلارجية �أب��دت موقفها من 
��شتفت��اء �شع��ب كورد�شت��ان قائلة �إن بالده��ا حترتم رغبة 
و�إر�دة �شع��ب كورد�شت��ان,  وعل��ى �لرغ��م م��ن ذل��ك كانت 
لديها بع���س �ملالحظات من حيث �لتوقي��ت وتاأثري عملية 
�ال�شتفت��اء  على جمريات �حلرب مع �أرهابيي د�ع�س. وبني, 
�إنن��ا �شوف نق��وم بتو�شي��ح وجهة نظرن��ا  للجمي��ع ب�شاأن 
كل هذه �الأم��ور, ففي مرحلة �الإع��د�د و�لتح�شري و�ملر�حل 
�لت��ي  تليها �شنكون عل��ى تو��شل د�ئم مع بغ��د�د و �الإد�رة 

�الأمريكية و�لدول �الأخرى  �ملعنية باالأمر.

الحشد يسيطر على 80% من الحدود الغربية ويتوجه إلى القائم
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استفتاء كردستان : بغداد ترفض بشدة .. الكرد منقسمون وواشنطن تبلغ بارزاني تحفظها! 

العبادي وبارزاني يبحثان في اتصال هاتفي الوضع 
السياسي ومعارك الموصل

االستخبارات العسكرية تحبط محاولة تفجير 
سد “العظيم” في ديالى

رئيس ديوان إقليم كردستان: تقرير مصير استقالل كردستان سيمر عبر بغداد حتمًا

التحالف الوطني يطلب من نائب رئيس الجمهورية 
التدخل للتهدئة بين بغداد وأربيل

كرد�شتان  �إقليم  رئي�س  مع  �لعبادي  حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�س  بحث   : متابعة   _ بغد�د 
م�شعود بارز�ين, �الو�شاع �ل�شيا�شية و�المنية و�القت�شادية يف �لبلد و�شري �ملعارك, 
"�النت�شار�ت" �لتي  �إد�مة زخم  و�أكد �جلانبان �رصورة �البتعاد عن كل ما يوؤثر يف 
حتققها �لقو�ت �شد تنظيم "د�ع�س". وقال �ملكتب �الإعالمي لرئي�س �لوزر�ء يف بيان 
�ت�شاال هاتفيا من رئي�س  �لعبادي تلقى  �لوزر�ء حيدر  "رئي�س جمل�س  �إن   , �شحايف 
بحث  خالله  جرى  "�الت�شال  �أن  �لبيان,  و�أ�شاف  بارز�ين".  م�شعود  كرد�شتان  �قليم 
جممل �الو�شاع �ل�شيا�شية و�المنية و�القت�شادية يف �لبلد, ��شافة �ىل �شري �ملعارك 
يف �ملو�شل و�النت�شار�ت �ملتحققة و��شتمر�ر �لتن�شيق �لعايل بني �لقطعات �لع�شكرية 
ع�شابات  على  و�لق�شاء  �ملناطق  بقية  حترير  الإكمال  �لبي�شمركة  قو�ت  وب�شمنها 
د�ع�س �الرهابية". و�أكد �لطرفان, بح�شب �لبيان, "�أهمية وحدة �ل�شف و�البتعاد عن 
�لقو�ت من حتقيق  �قرتبت  �ملتحققة, حيث  �النت�شار�ت  زخم  �د�مة  يوؤثر يف  ما  كل 
يتطلب  �ملناطق �ملحررة, ما  �ىل  �ال�شتقر�ر  و�عادة  �الرهاب  �لنهائي على  �النت�شار 

بذل �ملزيد من �جلهود يف هذ� �ملجال".

بغد�د _ متابعة : �أعلنت مديرية �ال�شتخبار�ت �لع�شكرية, �أم�س �ل�شبت, �حباط هجوم 
�لعر�ق,  �رصقي  دياىل  حمافظة  يف  “�لعظيم”  �شد  على  “د�ع�س”  لتنظيم  �نتحاري 

موؤكدة مقتل جميع �الرهابيني �لذين حاولو� �لت�شلل عر �لزو�رق.
وقالت �ملديرية يف بيان �شحفي , �ن “مفارز �ال�شتخبار�ت �لع�شكرية يف �للو�ء 19 
�نتحاري  هجوم  �حباط  من  متكنت  �لفرقة,  قيادة  مع  وبالتعاون  �خلام�شة  �لفرقة 

لتنظيم )د�ع�س( �الرهابي ال�شتهد�ف �شد �لعظيم يف دياىل”.
و�أ�شافت �ن “�لقو�ت �المنية متكنت من قتل جميع �الرهابيني �لذين حاولو� �لت�شلل 

عر �لزو�رق, حيث كانت بجعبتهم �حزمة نا�شفة ومتفجر�ت �ُعدت لتفجري �ل�شد”.
ويعد �شد �لعظيم �الرو�ئي �لذي يقع على نهر “�لعظيم” من �ملن�شاآت �ملهمة يف دياىل, 

و�أن�شئ لتنظيم تدفق �ملياه يف �لنهر.

بغد�د _ متابعة : دعا نائب رئي�س �جلمهورية �ياد عالوي, ورئي�س �لتحالف �لوطني 
د�خل  و�الزم��ات  �مل�شاكل  حل  يف  و�لتهدئة  �حلو�ر  �عتماد  �ىل  �حلكيم  عمار  �ل�شيد 

�ملنطقة وحّذر� من �نعكا�شات ��شتمر�رها على �لو�شع �لعر�قي .
وذكر بيان ملكتب نائب رئي�س �جلمهورية ,�ن "عالوي �لتقى رئي�س �لتحالف �لوطني 
و�لوفد �ملر�فق له وجرت خالل �للقاء �حاديث معمقة يف تطور�ت �لو�شعني �لد�خلي 
و�القليمي , فقد ��شتعر�س �جلانبان �شري �ملعركة �شد د�ع�س ,وت�شور�ت ما بعد طرد 
على  �لتاأكيد  �طار  يف  كورد�شتان  و�قليم  �ملركز  بني  و�لعالقة   , �الرهابي  �لتنظيم 

�لوحدة �لوطنية وحل �مل�شائل �لعالقة عر �حلو�ر و�لتفاهم".
 و�أ�شاف �لبيان "�أهاب �حلا�رصون �ياد عالوي �لتدخل بني حكومتي �ملركز و�القليم 

لتهدئة �الو�شاع بني �جلانبني ووقف زيادة �لتوتر�ت �ملت�شاعدة".
�لعربية  و�لقطرية  �خلليجية  �لقطرية  �لعالقات  �زمة  �ىل  �جلانبان  "تطرق   , وتابع 
و�شالمة  ال�شتقر�ر  تهديد  من  متثله  وما  �الحتقانات  زيادة  خماطر  �ىل  �لنظر  ولفتا 
�ملنطقة �مللتهبة, يف حني عر� عن �د�نتهما جلميع ��شكال �الرهاب لدى حديثهما عن 

�لتفجري�ت �لتي �شهدتها طهر�ن �أخري�ً".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

و�أ�شاف��ت �أنه "من �ملوؤكد �ن �المم �ملتحدة لن تر�قب 
�ج��ر�ء �ال�شتفتاء يف حال رف���س �حلكومة �الحتادية 
�ج��ر�ءه, لك��ون �ن �المم �ملتحدة تتعام��ل مع "دولة" 
فبالتايل �ذ� �ر�د �حل��زب �لدميقر�طي ��شتفتاًء �رصعيًا 
يج��ب �ن تك��ون هن��اك مر�قب��ة م��ن �المم �ملتح��دة,  
و�ال فف��ي �شن��ة 2005 مت عم��ل ��شتفت��اء حمل��ي من 
دون ح�ش��ور �المم �ملتح��دة, فم��ا قيم��ة �ال�شتفت��اء 
م��ن دون �ع��رت�ف �المم �ملتح��دة ب��ه". ويف �ل�ش��اأن 
ذ�ت��ه �أك��د �لنائ��ب ع��ن �ئت��الف �لوطنية عب��د �لكرمي 
عبط��ان يف ت�رصي��ح ل�"�جلورن��ال " �ن موع��د �جر�ء 
�ال�شتفت��اء �شيلق��ي بظالل��ه عل��ى �لو�ش��ع �لد�خل��ي 
و�القليم��ي و�ل��دويل, و�ملت���رصر �لوحيد ه��و �ل�شعب 
�لعر�ق��ي".  وطالب عبطان ب��� "�للجوء �ىل لغة �حلو�ر 
وتغلي��ب �مل�شلح��ة �لعامة بني �بن��اء �ل�شعب �لعر�قي 
�ف�ش��ل بكثري م��ن �عالن ��شتقالل ق��د يجر ويالت �ىل 
�ل�شع��ب �لعر�قي فاملوؤ���رص�ت و�لتحديات تتوجه �شد 
ه��ذه �خلط��وة".  و�أ�شاف, نحن "م��ع تطلعات �ل�شعب 

�لك��ردي �مل�رصوع��ة فف��ي �مل��ادة و�حد م��ن �لد�شتور 
توؤك��د �ن �لعر�ق بلد و�حد وف��در�يل ومتعدد �العر�ق , 
فلو فر�شن��ا �ن �ال�شتقالل وعملي��ة �ال�شتفتاء �جريت 
ماه��و م�شري رئي���س �جلمهوري��ة �لكردي �ل��ذي جاء 
�شم��ن �ملحا�ش�شة �لكردي��ة وما هو م�ش��ري �ع�شاء 
�لرمل��ان و�ل�شف��ر�ء و�ملديري��ن �لعام��ني و�ملوظفني 
وقادة �جلي�س من �لقومية �لكردية".  وت�شاءل �لنائب 
عبط��ان, ه��ل "�شيكون لل�شع��ب �لكردي حك��م فدر�يل 
�م حك��م كونف��در�يل �م ��شتقالل ت��ام ور�شم حدود ما 
ي��وؤدي بالنتيج��ة �ىل تد�عي��ات ح��ادة وتن��ازع على 
�حل��دود ف��ال بد م��ن ط��رح جميع ه��ذه �ال�شئل��ة على 
طاول��ة �حلو�ر مع �الح��ز�ب �لكردية, كم��ا �ن توقيت 
�ج��ر�ء �ال�شتفتاء جاء يف غري حمل��ه, حيث �ن �لعر�ق 
يو�ج��ه حربًا �رص�شة على �الرهاب تتطلب من �جلميع 
�لتكات��ف و�لتوحد باال�شافة �ىل �جله��ود �ملتو��شلة 
الرج��اع �لنازح��ني وتعمري �مل��دن فالع��ر�ق بحاجة 
ما�ش��ة �ىل توحي��د �خلط��اب �لدين��ي و�ل�شيا�ش��ي يف 
�ملرحل��ة �لر�هن��ة".  و�ي�شا �أكد �خلب��ري �ال�شرت�تيجي 
و�ملحل��ل �ل�شيا�ش��ي و�ثق �لها�شم��ي ل�"�جلورنال" �إن 

"�ال�شتفت��اء غ��ري د�شت��وري وغري قان��وين فال يوجد 
ن���س د�شت��وري قان��وين يتن��اول ��شتفت��اًء وتقري��ر 
م�ش��ري, باال�شاف��ة �ىل �ن م��ن يقي��م �ال�شتفت��اء هو 
�لرمل��ان �لكرد�شت��اين وه��و برملان مت حل��ه من قبل 
رئي�س �لرملان م�شعود �لبارز�ين". و�أ�شاف �لها�شمي 
�أن "�ال�شتفت��اء ه��و حماول��ة لت�شدير �زم��ات �القليم 
وه��و ما يتكرر على ل�شان ث��الث �شخ�شيات وبتبادل 
�الدو�ر ما ب��ني م�شعود �لبارز�ين وم���رصور �لبارز�ين 
ونيجريف��ان ب��از�ين".  وتاب��ع �لها�شم��ي �ن "�قام��ة 
دولة خارج نطاق �شيطرة و�شلطة بغد�د �مر مرفو�س, 
حي��ث �ن مقوم��ات �لدولة غ��ري موج��ودة, باال�شافة 
�ىل �لرف���س �المريك��ي و�القليمي و�الحت��اد �الوربي 
و�لرو�شي, ف�شاًل عن �الير�ين و�لرتكي وهما �لالعبان 
�القليمي��ان, فه��و جمرد ك�ش��ف ��شتط��الع �رص�عات 
كبرية يف حماولة من رئي�س �القليم ��شتغالل �لو�شع 
بع��د تخل�شه من خ�شومه و�ن�شغال رئي�س �جلمهورية 
�ال�شب��ق ج��الل �لطالب��اين مبر�شه ووف��اة زعيم كتلة 
�لتغي��ري �شلي��م �ش��ريو�ن م�شطف��ى". وكان��ت رئا�شة 
�إقلي��م كرد�شت��ان �لعر�ق ق��د ��شدرت بيان��ا �أو�شحت 

�ال�شباب �لتي دفع��ت قادة �قليم كرد�شتان �ىل �تخاذ 
قر�ر باج��ر�ء ��شتفت��اء لال�شتقالل عن �لع��ر�ق. وجاء 
يف �لبي��ان �نه "ق��رر م�شع��ود �لبارز�ين رئي���س �إقليم 
كرد�شت��ان �خلمي���س ٬8/2017/6 وباالإ�شتن��اد �إىل 
�الأم��ر �الإقليمي رقم 106 �ل�شادر يف ٬8/2017/6 

�إجر�ء �الإ�شتفتاء يف يوم 252017/9/
وي��رى مر�قبون �أن مكون��ات كركوك ال ميكنها �تخاذ 
�أية �إجر�ء�ت جتاه �ملكون �لكردي �لذي يب�شط �شيطرته 
على �ملحافظة٬ حي��ث يتمتع ب� 26 مقًعد� يف �الإد�رة 
ال ع��ن �شيطرة  �ملحلي��ة �ملكون��ة م��ن 41 مقًعد�٬ ف�شً
ق��و�ت �الآ�شاي���س �لكردية عل��ى �ملدينة حلف��ظ �الأمن 
�لد�خل��ي٬ و�لبي�شمرك��ة حلماي��ة �حل��دود٬ وحمارب��ة 
تنظي��م د�ع���س. من جانبه٬ ي��رى �لنائب يف �لرملان 
ع��ن �ملكون �لرتكم��اين ح�شن ت��ور�ن٬ �أن "�النف�شال 
يف حال حدوث��ه �شيت�شبب بف�شل �لرتكمان �لذين هم 
يف �أربيل عن �ملحافظ��ات �الأخرى٬ وكذلك �لرتكمان 
�لذي��ن يف ق�شاء تلعف��ر مبحافظة نينوى عن تركمان 
�إقليم كرد�شتان٬ وهو م��ا يعني تقطع و�شائج �لقربى 

و�لعالقات �لعائلية". 

تتمة صفحة 1


