
اأكدت كتل��ة "التغي��ر النيابية" انه من "امل�س��تحيل" 
اج��راء اال�س��تفتاء اخلا���ص باإقلي��م كرد�س��تان وفق��ا 
يف  الراهن��ة،  واالقت�س��ادية  ال�سيا�س��ية  للمعطي��ات 
وق��ت اأكد االحت��اد "الوطني" الكرد�س��تاين ان من حق 
املواط��ن الك��ردي ان يعي���ص يف دول��ة م�س��تقلة وفقا 

للمعاير الدولية.
وقالت النائبة يف كتلة التغير النيابية، �سرين ر�سا، 
اإن جميع الدول ال تقبل باإجراء اال�س��تفتاء با�س��تثناء 

ا�رصائي��ل، واأ�س��افت ر�س��ا يف ت�رصي��ح ل�»اجلورنال 
ني��وز« اأن "كتل��ة التغي��ر لي�س��ت بال�س��د م��ن اجراء 
اال�س��تفتاء لكنه��ا ترف���ص اجراءه يف الوق��ت احلايل، 
ال�سباب �سيا�سية واقت�سادية حيث ان برملان االقليم 
معطل وحكومة االقليم تفتقد ال�رصعية، باال�سافة اىل 
ان اقت�ساد االقليم مدمر من جراء االزمة االقت�سادية 
احل��ادة وع��دم ���رصف رواتب موظف��ي االقلي��م لعدة 

اأ�سهر". 
و�سددت النائبة عن التغير، على انه "ال ميكن ان يتم 
اال�س��تفتاء اال مبوافق��ة جميع االح��زاب الكردية ومن 

�س��منها حركة التغي��ر واجلماعة اال�س��امية، بل ان 
الكثر من املواطنني الكرد راف�سون غجراءه".

واأو�س��حت، انه "يف حال ح�س��ل اال�س��تفتاء �س��تقوم 
جميع الدول االقليمية باغاق احلدود وفر�ص ح�سار 
اقت�س��ادي كم��ا ح�س��ل يف ع��ام 1991 خال حرب 

الكويت".
ويف معر�ص ردها ب�ساأن ان "رئي�ص االقليم هدد ب�سن 
حرب دموية يف حال رف�ص احلكومة االحتادية اجراء 
اال�س��تفتاء"، اأك��دت ان "انه��ا ت�رصيح��ات مل�ست�س��ار 
جمل�ص اأمن اقليم كورد�س��تان، م�رصور بارزاين، والتي 

اأك��د فيها انه يف ح��ال تعر�ص االقلي��م اىل اي اعتداء 
ف�سيقوم بالدفاع عن نف�سه". 

وقال��ت ر�س��ا ، اإن "اقلي��م كرد�س��تان مل يتلق اي دعم 
م��ن اي دول��ة اقليمي��ة او دولي��ة فيما يخ�ص م�س��األة 
اال�س��تفتاء، م�س��يفة انه خ��ال زيارة رئي���ص االقليم 
رف�س��ت  فانه��ا  اال�س��كندنافية،  ال��دول  م��ن  ع��دداً 
اال�س��تفتاء، ومن هذه الدول بلجيكا التي اأكدت انها ال 

تعرتف بدولة برملانها معطل".
التحال��ف  يف  ال�س��ابق  النائ��ب  ق��ال  جهت��ه،  م��ن 
الكرد�س��تاين، حمم��ود عثم��ان، اإن��ه "عل��ى الرغم من 

اج��راء  يتطل��ب  لكن��ه  اال�س��تفتاء  وقانوني��ة  احقي��ة 
تفاهم��ات مع احلكوم��ة االحتادية وال��دول االقليمية 

املحيطة باالقليم". 
اأن  ل�»اجلورن��ال«،  ت�رصي��ح  يف  عثم��ان  واأ�س��اف 
"م�س��األة التعاي���ص م��ع احلكومة االحتادي��ة هي من 
ا�س��لم االم��ور يف الوق��ت احلا���رص، واأكد ان��ه متى ما 
ا�س��بح العراق دولة موؤ�س�سات حقيقية حتارب الف�ساد 
ف��اإن ذلك �س��يكون دعما حقيقي��ا لاقليم اقت�س��اديا 

وا�سرتاتيجيا". 
واأك��د ان "وجه��ة النظر الكردية اأزاء اال�س��تفتاء كانت 

له��ا ج��ذور فمن��ذ �س��قوط النظ��ام ال�س��ابق وانخراط 
�سيا�س��يي االقلي��م بالعملية ال�سيا�س��ية وم�س��اركتهم 
يف الد�س��تور الدائ��م للعراق مل يح�س��لوا على ال�رصاكة 

احلقيقة". 
ولف��ت االنتب��اه اىل ان��ه "يف ع��ام 2014 ق��ام نائب 
رئي�ص اجلمهورية احلايل رئي�ص الوزراء ال�سابق نوري 
املالك��ي، بقطع ميزانية كرد�س��تان مبكامل��ة هاتفية 
مع وزير املالية، وت�س��اءل كيف يف دولة موؤ�س�س��اتية 
يت��م يف مكاملة هاتفية الغرا�ص �سخ�س��ية مع رئي�ص 

االقليم ،م�سعود البارزاين، قطع رواتب املوظفني". 
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بغداد – فادية حكمت : قال النائب عن ائتاف دولة القانون عبد ال�سام املالكي اإن "ملف 
ال�سبهات املالية يف وزارة التجارة �سيكون على طاولة الربملان وقد مت حتديد يوم 3/8 من 
العام احلايل موعدا ال�ستجواب وزير التجارة �سلمان اجلميلي " .وا�ساف املالكي يف ت�رصيح 
ل� »اجلورنال « ، اأن " النائب امل�ستجوِّب  يعر�ص كل  امللفات امل�سبوهة  ومن ثم ي�سوت جمل�ص 
النواب على قناعته باالجوبة ام عدمها ، م�سرا اىل ان هناك من ي�سوه عمل الربملان يف ما يخ�ص 
بع�سها  �سد  الكتل  متار�سها  التي   ال�سيا�سية  وال�سغوطات  الت�سفيات  خانة  يف  وي�سعها  اال�ستجوابات 
لغاية ماآرب وم�سالح �سخ�سية وك�سب منا�سب رفيعة امل�ستوى داخل احلكومة " . وتابع املالكي اأن "جمل�ص 
النواب اطاح بوزير الدفاع  �سمن ملفات ثابتة ل�سفقات الف�ساد  والهدر املايل، وا�سقط مفو�سية االنتخابات" ، 
الفتًا النظر اىل ان هناك  ا�ستجوابات ل�سبعة وزراء يف املدة القادمة و�سيم�سي جمل�ص النواب يف ملف اال�ستجوابات 
قبل نهاية الدورة احلالية ولن يوؤجل اي ملف للدورة القادمة " . ي�سار اىل ان توجد حاليًا ا�ستجوابات ل�سبعة وزراء هم 

وزراء اخلارجية والرتبية والزراعة والتجارة والتخطيط والنقل مع امكانية ا�ستجواب وزير الكهرباء .

كانت عقارب ال�ساعة ت�سر اىل التا�سعة م�ساًء، عندما بداأت عملية 
الت�سويت يف بيت النائب حممد متيم على اقالة احمد امل�ساري من 
رئا�سة كتلة القوى ال�سنية بح�سور رئي�ص الربملان �سليم اجلبوري .
تدار�ص  بحجة  اجتماع  اىل  الدعوة  متت  ان  بعد  جرى  الت�سويت 
يف  جرت  التي  واللقاءات  بغداد  موؤمتر  بعد  ال�سني  احلراك  نتائج 
اربيل اأخراً اال ان ما جرى اكد وجود نية مبيتة لاطاحة باملحور 
ممثًا  امل�سلمني  االخ��وان  حمور  مل�سلحة  العراق  يف  ال�سعودي 
اع�ساء  من  وا�سح  وتاأييد  اجلبوري  بقيادة  اال�سامي  باحلزب 

الكتلة ال�سنية الربملانية.
احلكاية بداأت خيوطها عندما فاجاأ متيم اجلميع بالدعوة للت�سويت 
على اقالة امل�ساري بعد امياءة من رئي�سه اجلبوري بالبدء، البع�ص 
فوجئ واأراد امل�ساري التاأجيل، عاداً االمر غر منطقي وانه موؤامرة 

ح�سبما نقل م�سدر من داخل االجتماع.
املوؤيد  املحور  ان  اكدت  القوى  احتاد  داخل  من  مقربة  م�سادر 
لقطر ممثًَّا باجلبوري ومتيم واخرين انقلبوا على الرموز املوؤيدة 
لل�سعودية، يف حب بالنيابة على ما يبدو، ولذا كان من الطبيعي 
انهاء دور امل�ساري وتهمي�ص كل من له عاقات وثيقة بهذا املحور.
تفاقم  عن  اي��ام،   10 نحو  قبل  ك�سف  قد  كانت،  �سحفية  تقارير 
ال�140  منحة  ب�ساأن  العراقية  القوى  احتاد  اطراف  بني  اخلاف 
مليون دوالر التي قدمتها ال�سعودية ملوؤمتر بغداد، م�سرة اىل بدء 
اأحمد امل�ساري من رئا�سة كتلة  النائب  حملة جمع تواقيع الإقالة 

االحتاد.
تفاقم  ال�سعودية  ب�ساأن املنحة  "اخلاف  اإن  التقارير وقتها  وقال 
وو�سل اإىل حد بدء جمع تواقيع الإقالة النائب اأحمد امل�ساري، من 
رئا�سة كتلة حتالف القوى العراقية داخل الربملان لكنهم تراجعوا 
النواب  اأ�سماء  طرح  اأنه"مت   ، ".واأ�سافت  االخ��رة  اللحظات  يف 
طال الزوبعي، وحممد متيم، واآخرين بداًل عنه" .وبح�سب التقرير 

التحالف، على  "خافات حادة وقعت بني كتل هذا  فاإن  املذكور 
لرتتيب  كدعم  دوالر  مليون   140 مبلغ  ال�سعودية  تقدمی  خلفية 

البيت ال�سيا�سي ال�سّني يف بغداد".
ت�رصيح  يف  ذك��ر  فقد  املو�سوي،  مناف  ال�سيا�سي،  املحلل  اأم��ا 
ل�»اجلورنال«، اأن "التحالف يريد ان يبداأ بداية خمتلفة عن ال�سابق، 
والذي  �سابقا  يطلق  كان  الذي  اجليو�سيا�سي  اخلطاب  ان  باعتبار 
املواطنني  التاأثر يف م�ساعر  ال�سيا�سيون  كان من خاله يحاول 
لدى  خ�سو�سا  مفعوله  انتهى  ال�سني  والناخب  ال�سعبية  والقواعد 

القواعد ال�سعبية ال�سنية".
واأ�ساف، ان "ال�سيا�سيني ال�سنة يحاولون ان يجدوا طريقة جديدة 
لعملية اعادة وجودهم بو�سفهم ممثلني ملكون معني وهو املكون 
رئي�سيًا يف  دوراً  يوؤدي  اخلارجي  اأن" ال�ساغط  اىل  ال�سني"واأ�سار 
كما  ال�سيا�سية،  املكونات  جميع  لدى  ال�سيا�سي  امل�سهد  حتديد 
انق�سامات  هناك  ا�سبحت  توافق  وع��دم  خ��اف  وج��ود  مع  ان��ه 
هذا  واأثر  العراقي  ال�سيا�سي  الداخل  يف  موؤثرة  كانت  وان�سقاقات 

االن�سقاق يف املكون ال�سيا�سي ال�سني".
ال�سنية  اخلارجية  امل��وؤمت��رات  من  ع��دد  عقد  اأن  املو�سوي  واأك��د 
ممثا  تكون  جمموعة  اليجاد  حماولة  هو  الداخلية  واملوؤمترات 
تعاين  املوؤمترات  هذه  حتى  م�ستدركا  العراق،  يف  لل�سنة  �رصعيا 
من اعرتا�سات كبرة من قبل بع�ص ال�سيا�سيني والقوى ال�سيا�سية 
وحماولة  داع�ص  مقاتلة  عملية  يف  دور  لها  كان  والتي  اجلديدة 
م�سك االر�ص وهوالء ال�سيا�سيني اجلدد يعتقدون باأنهم ي�ستطيعون 
ال�سابقة والتي مل  ال�سنية  ال�سيا�سية  ان يكونوا بديا عن اخلارطة 

تقدم �سيئا للمواطن ال�سني والقواعد ال�سنية".
لل�ساغط  خاف  وج��ود  ظل  يف  ا�سكالية  هكذا  مثل  ان"  وتابع، 
تاأ�سي�ص  اىل  اأدت  الداخلية،  املكونات  يف  وت��اث��ره  اخل��ارج��ي 
موؤمترات تكون يف كثر من االحيان متناق�سة او راف�سة بع�سها 

للبع�ص االخر". 
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راأى اخلبر القانوين امر الدعمي، ان ال�سيا�س��يني 
يف  امل�س��اركة  ميكنه��م  بالف�س��اد  املتهم��ني 
املقبلت��ني  والربملاني��ة  املحلي��ة  االنتخاب��ات 
�رصيطة عدم بت الق�س��اء بتهمهم. وقال الدعمي ل� 
»اجلورنال نيوز«، انه "طاملا مل يبت الق�ساء بتهم 
الف�س��اد املوجهة اىل اال�سخا�ص وامل�سوؤولني فانه 
يحق لهم الرت�س��ح لانتخابات والعمل ال�سيا�سي".

وب�س��اأن امل�س��وؤولني املقالني او�س��ح الدعمي، ان 
"اأي م�س��وؤول تتم اقالته وحت��ى يف حال موافقة 
الق�س��اء االإداري عل��ى ذل��ك فان��ه ميكنه الرت�س��ح 
اأي�س��ا لانتخابات باعتبار ان الق�س��اء اي�س��ا مل 
يب��ت بالف�س��اد وامن��ا كان��ت املوافق��ة عل��ى قرار 
بغ��داد وع��دد  العا�س��مة  االإقال��ة فقط".و�س��هدت 
م��ن املحافظ��ات يف االون��ة االخ��رة تظاه��رات 
للمطالبة مبحا�س��بة امل�سوؤولني املتهمني بالف�ساد 

املايل واالداري.

ح��ذر ع�س��و كتلة املواط��ن النائب حبي��ب الطريف 
من اأن "التظاهرات �س��تحكم على املناطق املحررة 
بالدم��ار ال�س��امل نتيج��ة م��ا فعلت��ه التظاه��رات 

ال�سابقة ".
 واك��د يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« ان "احلقوق 
ال توؤخ��ذ بالتظاهرات، واحلكومة لها ا�س��رتاتيجية 
معين��ة للنهو�ص به��ذه املناط��ق، وهناك ت�س��وية 
وخارط��ة طري��ق ملا بع��د داع���ص". وا�س��اف "ان 
ا�س��تعجال االم��ور والتهدي��د والتلوي��ح ال يخ��دم 
املنطقة وال النا�ص وهذا مرفو�ص �س��عبيا، ال�سا�سة 
الذي��ن يتحدثون ع��ن االمر االن هم غ��ر مقبولني 

�سعبيًا حتى يهددوا بالتظاهرات مرة اخرى، النهم 
هم من جلبوا الدمار واالرهاب وداع�ص".

 م�س��را بالقول اىل ان " التظاهرات ال�سابقة كانت 
حت��ت ا���رصاف املخاب��رات القطري��ة وال�س��عودية، 
وال�س��يارات والعب��وات كان��ت تفخ��خ داخ��ل خي��م 
االعت�س��ام، والتظاه��رات اجلدي��دة حتم��ل وراءها 
اجن��دات خارجي��ة الن التظاه��رات ال�س��ابقة له��ا 

تاريخ �سيء وهناك من يدفع ثمنها". 
وب��ني الط��ريف ان " احلكوم��ة يف الوق��ت احل��ايل 
منهك��ة مادي��ًا ومازال��ت هن��اك ح��رب وارا�ص مل 
حت��رر، وبع��د اأن تنته��ي احلكوم��ة م��ن التحري��ر 
بالكام��ل �س��وف تتجه اإىل تلبي��ة مطالبهم وتعمر 

املناطق.

برر احل�س��د ال�س��عبي مطالبة نائب رئي�ص هيئة احل�سد ال�سعبي ابو مهدي 
املهند�ص بحل احل�س��ود الع�سائرية واملحلية لكونهم غر خا�سعني حتى 
االن اىل الهيئة، ويف وقت اكد فيه احل�سد الع�سائري اأنهم ميتثلون ب�سكل 
كب��ر اىل اوام��ر امل�س��وؤولني يف الهيئة، اأمل��ح حملل �سيا�س��ي اىل ان من 
الطبيعي ان يكون هنالك عدم ا�س��تقرار يف موؤ�س�س��ة حديثة الت�سكيل مثل 

هيئة احل�سد ال�سعبي.
وق��ال القيادي يف احل�س��د معني الكاظم��ي ل� "اجلورن��ال" ان املجاميع 
الع�س��ائرية التي تقاتل "داع�ص" يف حمافظات �س��اح الدين واملو�س��ل 
واالنب��ار والتي حتمل ا�س��م "احل�س��د"، وهي الت�س��مية ذاته��ا التي تطلق 
على املتطوعني الذين امتثلوا لفتوى املرجعية بت�س��كيل "ح�س��د �سعبي" 

ملقاتل��ة الع�س��ابات االرهابية التي احتلت 3 حمافظ��ات يف 2014،ال 
ب��د ان ترتبط بقيادة احل�س��د من ناحية العملي��ات واالداريات والرواتب، 
او ان يتحول ا�س��مها اىل �س��فة اخ��رى كما كانت "ال�س��حوات" يف وقت 
�س��ابق، او تخرَّ باالندماج �س��من ت�س��كيات اجلي�ص او ال�رصطة. واعرب 
الكاظم��ي عن خ�س��يته م��ن اأن تتحرك تلك املجاميع الع�س��ائرية ب�س��كل 
غ��ر �س��حيح، م��ا يرت��ب بع���ص التبع��ات املعينة عليه��ا، بحي��ث توؤثر 
يف �س��معة احل�س��د ال�س��عبي، مبينًا ان��ه يف بع�ص االحيان يك��ون هنالك 
عجز يف ميزانية احل�س��د ال�س��عبي ب�س��بب منحهم بع�ص املبالغ من دون 
موافق��ة نائ��ب رئي���ص الهيئة اب��و مه��دي املهند�ص على الرغ��م من عدم 
خ�س��وعهم للهيئ��ة، وعلى الرغ��م من وج��ود تاأكيدات بارتب��اط كل من 
ينت�سب للح�س��د بقياداته. وطالب نائب رئي�ص هيئة احل�سد ال�سعبي، بحل 
احل�س��ود الع�س��ائرية واملحلية، ويف حني ا�س��ار اىل انهم غر خا�س��عني 

اىل تعليم��ات الهيئة، �س��دد على �رصورة دجمهم م��ع القوات االمنية مع 
تغي��ر ا�س��مهم او ادخالهم �س��من مقاتلي الهيئة. وق��ال املهند�ص خال 
احتفال هيئة احل�س��د ال�سعبي مبنا�سبة االنت�سار على داع�ص يف املو�سل 
اأول من ام�ص الثاثاء ان احل�سود الع�سائرية واملحلية التي تبلغ اعدادها 
االف العنا�رص غر خا�س��عة لتعليمات احل�س��د ال�س��عبي وتقاتل با�سمه. 
وا�س��اف نطالب بحل هذه احل�س��ود او �س��مها اىل هيئة احل�س��د ال�سعبي 
م��ع زي��ادة التخ�سي�س��ات املالية او دجمه��ا مع اجهزة الدول��ة االمنية 
كاجلي�ص وال�رصطة مع تغير ا�س��مها، داعيا اإىل ح�رص ال�ساح بيد الدولة 
وتقليل مظاهر ال�س��اح يف املدن وجمع مكاتب احل�س��د مبكتب واحد يف 
كل حمافظ��ة. اىل ذلك اك��د امر القاطع اجلنوبي ملدين��ة الرمادي العقيد 
حميد ال�سندوخ خ�سوع جميع افواج احل�سد الع�سائري اىل تعليمات هيئة 

احل�سد ال�سعبي. 

ال تب��دو احلي��اة املدني��ة ومظاه��ر االنفت��اح يف ماأم��ن من قوة 
الع�س��ائر ونفوذه��ا يف حمافظة مي�س��ان التي ا�س��بح فيها حكم 
الع�س��رة نافذا على �س��لطة القانون وت�رصيعات الد�ستور، وهو ما 

يجعل االأو�ساع االآمنة مهددة بانتهاك قوة القبيلة و�سيطرتها .
ويقول ع�سو جمل�ص حمافظة مي�سان �رصحان الغالبي للجورنال 
لع�س��ائر،  ينتم��ون  واأغلبه��م  ج��دا  �س��عيفة  ال�رصط��ة  "ق��وة  ان 
ويتعر�س��ون للكوام��ة يف ح��ال تنفي��ذ اأومر ق�س��ائية م��ا جعلنا 
ن�س��تعني بقيادة عمليات الرافدين، وقوات م��ن خارج املحافظة 
لل�س��يطرة عل��ى املوقف االأمني الذي ن�س��ب بعد �رصاع ع�س��ائري 
كبر بني القبائل هناك الأ�س��باب خمتلفة"، واأ�س��اف ان الع�سائر 
متتلك اأ�س��لحة ح�س��لوا عليها بط��رق خمتلفة وهي اأ�س��لحة ثقيلة 
وخفيفية.  وي�س��يف مراقبون اأن تر�س��انة االأ�سلحة التي متتلكها 
ه��ذه الع�س��ائر ال ميك��ن ال�س��يطرة عليها خا�س��ة عندم��ا يحتدم 
ال���رصاع يف م��ا بينها، م��ا ي��وؤدي اإىل الدخول يف ���رصاع جديد 

داخل املكون الواحد لكن على اأ�سا�ص ع�سائري هذه املرة،
ويعزو م�سدر يف �رصطة حمافظة مي�سان �سعف االأجهزة االمنية 
اىل �س��عف الق�ساء امام نفوذ الع�سائر وعدم حماية مراجع اأفراد 
االأمن لقواتهم االمنية فعن�رص االأمن غر حممي قانونيا يف حال 
تعّر�ص اىل تهديد ع�س��ائري، فرتى اغلب مراكز ال�رصطة �س��عيفة 

جدا امام تدخات الع�سائر ونفوذها على القانون والداخلية. 
لكن املحلل االأمني حممد ر�س��يد يعزو ازدياد �رصاع الع�سائر اإىل 
حترك جزء كبر من القوات العراقية نحو املو�سل ملقاتلة داع�ص 
ما خل��ق فراغًا كبراً يف املحافظة وعدم ق��درة ال�رصطة املحلية 
على القيام باملهمة لكون اغلب افرادها هم من داخل املحافظة. 
وي�س��ر م�س��در اأمني مطلع للجورنال اىل ان نفوذ القبائل مل تتم 
ال�سيطرة عليه ومازال هناك �سعف حكومي جتاه الع�سائر والتي 
تفر���ص الع��رف )الكوام��ة(، يف املقابل تعجز قي��ادات اأمنية يف 
املحافظ��ة عن حماي��ة اأفرادها من هذه الظاهرة امل�س��تفحلة يف 
مي�س��ان ب�س��بب االنتماء القبل��ي والذي يعد اكرب م��ن القانون يف 

املحافظة.

إقالة المساري أول الغيث في تحركات المحور القطري

الخالفات تتعمق.. هذا ما جرى في ليلة انقالب »اإلخوان المسلمين« على المحور السعودي في القوى السنية

)الجورنال( تتحرى عن سر إصرار الحشد على اتخاذ مقار ثابتة له في المدن وتغيير اسم »الحشود العشائرية« 

هل باتت فوق القانون.. العشائر تفرض نفوذها بقوة السالح و »الكوامة« تهدد شرطة العمارة 

رأي قانوني.. المسؤولون المتهمون بالفساد 
يمكنهم المشاركة في االنتخابات!!

عودة نغمة التحريض.. جهات تعمل على إعادة تظاهرات 
ساحات االعتصام الطائفية في المناطق المحررة
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بعدما أصبح كالسراب.. المعارضون الكرد لبارزاني: توقيت استفتائك الخاطىء أنهى حلم الدولة الكردية إلى األبد
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