
اته��م القي��ادي يف كتل��ة بدر حمم��د مه��دي البياتي، 
حكوم��ة اإقلي��م كرد�ص��تان بت�ص��دير نف��ط  حمافظ��ة 
كرك��وك اىل اإ�رسائي��ل، م�ص��ددا عل��ى مواجه��ة اخلطر 

الكردي بالأ�صلحة القانونية . 
وق��ال البيات��ي ت�رسيح ل��� )اجلورن��ال( ان "الأحزاب 
الكردي��ة احلاكم��ة يف اإقلي��م كرد�ص��تان ت�ص��يطر على 
نف��ط كركوك )منذ 25 �ص��نة( وتغ��ذي اإ�رسائيل منه"، 
داعي��ا املكون��ات يف حمافظة كرك��وك اىل "مواجهة 

ان  القانونية".واأ�ص��اف  بالأ�ص��لحة  الك��ردي  اخلط��ر 
"الد�ص��تور العراقي مل ي�رس يف  فقراته على انف�ص��ال 
الكرد وتق�صيم العراق" وانتقد البياتي موقف الوليات 
املتح��دة الأمريكية املتناق�ض من ق�ص��ية ال�ص��تفتاء 
الك��ردي" لفتًا النظر اىل اأن "الوليات املتحدة تعمل 
بطريق��ة ازدواجي��ة، فهي م��ن جانب ترف�ض تق�ص��يم 
الع��راق، وم��ن جانب اخ��ر حتت�ص��ن موؤمت��رات للكرد 
وت�ص��جعهم على النف�ص��ال".ودعا البياتي وهو نائب 
تركم��اين املكونات يف حمافظة كرك��وك، "اىل تقدمي 
�ص��كوى للأمم املتح��دة لإبعاد كركوك من ال�ص��تفتاء 

املزم��ع اإج��راوؤه يف اخلام���ض والع�رسي��ن م��ن ايلول 
املقب��ل ".وكان حماف��ظ كرك��وك جن��م الدي��ن ك��رمي، 
اأكد ان "حمافظة كركوك �صت�ص��ارك يف ا�ص��تفتاء اقليم 
كرد�ص��تان، وال��ذي من املق��رر ان يجرى نهاية �ص��هر 
ايل��ول املقبل. "وحتدثت �ص��حيفة "نيوي��ورك تاميز" 
المريكية عن م�ص��اعي كبار قادة اقليم كرد�صتان اىل 
تهدئ��ة خماوف احللفاء من ت�ص��بب ال�ص��تفتاء ب�رسر 
مع��ارك القت��ال �ص��د تنظي��م داع���ض، م�ص��رية اىل اأن 
وزارة اخلارجية المريكية راأت ان الت�ص��ويت �ص��وف 
يبعد اإقليم كرد�ص��تان عن "الولوي��ات الكرث اأهمية" 

مث��ل هزمية اجلماع��ات الرهابية. ونقلت ال�ص��حيفة 
يف تقريره��ا ال��ذي ترجمت��ه )اجلورنال( ع��ن م�رسور 
ب��ارزاين رئي���ض جمل�ض الم��ن يف احلكوم��ة الكردية 
واب��ن الرئي�ض ب��ارزاين، يف ت�رسيح لل�ص��حافيني اأن 
"احلكوم��ة ملتزمة مبكافح��ة الرهاب ب�رسف النظر 
ع��ن ا�ص��تقرار العلقات ال�صيا�ص��ية مع بغ��داد. واكدت 
"نيوي��ورك تاميز" يف تقريرها بالقول ان "ت�ص��ويت 
ال���25 م��ن �ص��بتمرب ميك��ن ان ي�ص��بب نقط��ة انقلب 
اقليمية اخرى مع زيادة احتمالية �ص��غطه على وحدة 
الحت��اد الفيدرالية، بال�ص��افة اىل معار�ص��ة كل من 

�ص��وريا وتركيا وايران ا�ص��تقلل اقليم كرد�ص��تان يف 
العراق، لت�ص��منها عددا كبريا م��ن الكراد".من جهته 
ا�ص��تبعد رئي���ض كتلة الرافدي��ن النيابية يون��ادم كنا، 
خيار دعم وا�صنطن لنف�صال اقليم كورد�صتان مقابل 
بن��اء قواعد ع�ص��كرية لها فيها، م�ص��ريا اىل ان امريكا 
بخطواتها هذه ان ح�ص��لت ف�صتخ�رس ابرز حلفائها يف 

املنطقة، وخا�صة تركيا وال�صعودية.
وق��ال كن��ا يف ت�رسي��ح ان "احلكوم��ة المريكية من 
امل�ص��تبعد ان تتخ��ذ اي��ة ق��رارات بان�ص��اء قاع��دة يف 
اقليم كورد�ص��تان من دون مناق�صة المر مع احلكومة 

الحتادي��ة"، مبين��ا ان "الق��وات المريكي��ة موجودة 
يف الع��راق ويف كورد�ص��تان من��ذ 14 عام��ا، وق��د ل 
تكون بقواعد كبرية، لكنها فعليا موجودة".وا�ص��اف 
كنا، ان "اولوية وا�ص��نطن اليوم لي�ص��ت بناء قواعد يف 
كورد�ص��تان، ب��ل احلرب �ص��د تنظي��م داع���ض، ولديها 
قواع��د فعلي��ا يف القي��ارة باملو�ص��ل ويف النب��ار، 
ولديها حتالف لقيادة تلك احلرب"، لفتًا النتباه اىل 
ان "ام��ريكا ل��ن تبادر اىل مثل هكذا خط��اأ قد ينعك�ض 
�ص��لبا عل��ى علقتها م��ع حلفائه��ا يف املنطق��ة مثل 

تركيا وال�صعودية".

انتقادات نيابية وشعبية.. إعادة نصب سيطرات جديدة تؤشر اعترافًا من الجهات المعنية بتراجع الوضع األمني! 
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�صيطرات  ن�صب  المنية  اجلهات  اعادة  ونا�صطون  نواب  انتقد   : خ�صري  هيفاء  بغداد- 
جديدة كانت قد رفعتها قبل نحو �صهرين بناًء على امر من رئي�ض الوزراء حيدر العبادي 
بعد تقارير عن حت�صن الو�صع المني.وعد النا�صط علي الربيعي يف ت�رسيح ل�)جلورنال( ان 
اعادة ن�صب هذه ال�صيطرات يعود اىل احتمالني ل ثالث لهما، الول ان الو�صع المني قد �صهد 
ال�صيطرات اىل مواقعها بل وتعزيزها باجهزة  تلك  اعادة  تلك اجلهات اىل  تراجعا كبريا ما دفع 
"الرب�صكان" ،وثانيا ان تلك اجلهات كانت تخدع رئي�ض الوزراء فهي ترفعها باأمره وتعيدها بال�رس 
وهو موؤ�رس خطر على الغايات النفعية التي ن�صمع عنها من وراء هذه ال�صيطرات. بدوره، قال ع�صو جلنة 
المن والدفاع عبد العزيز ح�صن، ان "الو�صع المني يف بغداد يف الونة الخرية غري م�صتقر، واكد ح�صن يف 
ت�رسيح ل� »اجلورنال نيوز« ان "هناك خروقات كثرية يف بغداد خ�صو�صا بع�ض جرائم اخلطف والغتيالت 
يف حني اأن الجهزة المنية عاجزة عن ادارة الو�صع"، وكان ع�صو اللجنة املالية النيابية هيثم اجلبوري، ك�صف 

عن ف�صاد يف �صيطرات مداخل العا�صمة بغداد، وا�صفا اإياه ب�"الوباء".

مل تكن زيارة نائب رئي�ض اجلمهورية وزعيم ائتلف دولة القانون 
نورري املالكي اىل رو�صيا ال�صبوع املا�صي بروتكولية، كما ا�صيع 
م�صتقبل  تتناول  خمفية  اه��داف  لها  كانت  ،بل  الع��لم  و�صائل  يف 
اخلارطة ال�صيا�صية العراقية وامكانية الدفع مبو�صكو اىل التدخل يف 
املالكي  ان  عراقية  م�صادر  وتقول  املقبلة.  النتخابية  اللعبة  اطار 
وبالتن�صيق  الرو�صي  اجلانب  مع  التعاون  اآليات  زيارته  يف  ناق�ض 
مع اجلهات اليرانية والعراقية ويف مقدمتهم رئي�ض احلكومة حيدر 
العبادي يف كيفية التعاطي مع املتغريات الدولية احلالية وانعكا�صها 
مل�صتقبل  والقليمية  المريكية  والتحركات  العراقي  الو�صع  على 
احلكم يف عراق ما بعد النتخابات املقبلة املزمع اجراوؤها يف �صهر 
ني�صان املقبل. وتوؤكد م�صادر كردية ان املالكي طلب تدخل رو�صيا 
ليجاد نوع من توازن القوى مع وجود وا�صنطن وخمططاتها لقلب 
من  حتذر  ايرانية  معلومات  �صوء  ،يف  النتخابية  العملية  معطيات 

عواقب هذه التحركات على وحدة العراق وخارطة ال�صلطة املقبلة.
لكن  مناق�صتها  متت  عديدة  �صيناريوهات  ان  اىل  امل�صادر  وت�صري 
�صيناريو الغلبية وكيفية حتقيقه جرى بحثه مع املالكي وان طهران 
كانت على اخلط اثناء تلك املناق�صات. وت�صيف امل�صادر ان حكومة 
رئي�ض  ابعاد  منها  الهدف  املالكي  لت�صكيلها  ي�صعى  التي  الغلبية 
هناك  ان  موؤكدا  امريكيا،  املدعوم  العبادي  حيدر  احلايل  ال��وزراء 
تن�صيق عايل وبدعم رو�صي ايراين ل�صتقطاب تيارات جديدة ل �صيما 
ال�صنية املعتدلة  الوطني بزعامة عمار احلكيم والقوى  تيار احلكمة 

وف�صائل احل�صد ال�صعبي لت�صكيل حكومة الغلبية يف الدورة املقبلة.
واملعروف ان التدخلت الرو�صية املزعومة يف النتخابات المريكية 
وم�صاحلها  متوافقة  وجاءت  هناك  اللعبة  قواعد  غريت  والفرن�صية 
امل�صادر  مزاعم  عراقية ح�صب  اطراف  عنه  تبحث  ما  ،وهو  القومية 
تكون  ان  املمكن  من  انه  اكد  القانون  دولة  ائتلف  انفا.  املذكورة 
رو�صيا �رسيك اقت�صادي تدخل اىل ال�صواق العراقية من باب العمار 

�رسيك  م�صاألة  اأم��ا  وم�صانعها،  ومعاملها  �رسكاتها  عرب  والبناء 
�صيا�صي فمن امل�صتبعد حاليا ان يكون هناك جمال لل�رساكة ال�صيا�صية 
وذلك لن الخرية تعني التحالف ال�صرتاتيجي.  وقال القيادي يف 
الئتلف ،عبا�ض البياتي، يف ت�رسيح ل�»اجلورنال« اإن "العراق لديه 
يهمه  ذاته  الوقت  ويف  املتحدة،  الوليات  مع  ا�صرتاتيجي  حتالف 
العراق  يف  ال�صلحة  من  فالكثري  رو�صيا،  مع  �صداقة  علقات  بناء 
رو�صية  نفطية  �رسكات  هناك  ان  اىل  بال�صافة  رو�صي،  من�صاأ  ذات 
ح�صلت  وهي  النجف  حمافظة  ويف  الح��دب  منها  نفط،  حقول  يف 
على عدة عقود من خلل جولت الرتاخي�ض الخرية".  و�صدد على 
"من املوؤكد ان توؤدي رو�صيا دورا مهما يف املجال القت�صادي  ان 
والبناء والعمار وهي بدورها تريد ان حتافظ على م�صاحلها كاأي 
دولة عظمى عندما تدخل اىل منطقة تود املحافظة على نفوذها يف 
تلك املنطقة".   وبني ان الدور الرو�صي يف �صورية اأكرب مما هو يف 
العراق كما انها تعلم ان الهام�ض املتاح لها يف العراق هام�ض قليل 
"ل يوجد  ولي�ض كما هو احلال مع �صورية".  ولفت النتباه اىل انه 
والفرق بني  رباعي  تن�صيق  بل هناك  الرباعي  بالتحالف  ي�صمى  ما 
يكن حتالف  �صورية مل  انه يف  اىل  م�صريا  والتن�صيق كبري،  التحالف 
رباعي بقدر ما هو تن�صيق امني ا�صتخباري رباعي ، والعراق ياأمل 
كذلك  رو�صيا  وان  خا�صة  الره��اب،  مكافحة  يف  دعمه  رو�صيا  من 
يقلقها الرهاب ول�صيما مع وجود خليا �صي�صانية". كما ان للحزب 
الدميقراطي الكرد�صتاين راأي خا�ض به حيث اأكد اأن ال�رساع القليمي 
الذي يتم ت�صفيته على ار�ض العراق يحدث من جراء ت�صارع م�صالح 
يف  النائبة  وقالت  ورو�صيا.    املتحدة  الوليات  مثل  الكربى  الدول 
التعاون بني  ان   ) ل�)اجلورنال  ، يف ت�رسيح  ا�صواق اجلاف  احلزب، 
العراق ورو�صيا مهم يف الوقت الراهن على ان ل يكون موؤ�رساً �صلبيًا 
على الو�صع يف العراق وال �صيكون الخري �صاحة لت�صفية احل�صابات 
الرو�صية  ال�صيا�صة  وان  خا�صة  ارا�صيه،  على  الرو�صية  المريكية 

متقاطعة يف كثري من الحيان مع ال�صيا�صة المريكية". 
التتمة يف ال�صفحة 2

ابدى ن��واب عن التحال��ف الوطني ا�ص��تغرابهم مما 
اأثري ب�صاأن اختيار القيادي يف حزب الدعوة ،خ�صري 
اخلزاع��ي، بدًل عن نائب رئي���ض اجلمهورية، نوري 

املالكي يف تويل رئا�صة التحالف الوطني.
وق��ال النائ��ب ع��ن ائت��لف دول��ة القان��ون، ط��ه 
الدفاعي، يف ت�رسيح ل� ل�»اجلورنال«، اإنه "ل يوجد 
مثل هكذا اجراء ين���ض على ان يتوىل الأمني العام 
حلزب الدعوة تنظيم العراق خ�صري اخلزاعي من�صب 
رئا�ص��ة التحالف الوطني بديل ع��ن املالكي، لفتًا 
النظر اىل وجود دعايات اعلمية ل ا�ص��ا�ض لها من 

ال�صحة".  واأ�صاف ،ان "عمار احلكيم ما زال رئي�صا 
للتحال��ف الوطني، كما ان اي اتفاق ل يقّر من دون 
ان جتل���ض القي��ادات يف التحالف لختي��ار البديل  

ملن�صب رئا�صة التحالف".
واأو�ص��ح، اأن "التف��اق الويل كان ين���ض عل��ى ان 
يت��وىل رئا�ص��ة التحالف ال�ص��يد عم��ار احلكيم ملدة 
�ص��نة كاملة يف وقت يت�ص��لم ال�ص��نة الخرى ال�ص��يد 
املالك��ي، م�ص��رياً اىل اأنه يف حال ح��دوث اي تغيري 
يت��م التفاق عليه م�ص��بقا".  من جهت��ه اأكد النائب 
ع��ن الئتلف ذات��ه، حممد ال�ص��يهود، يف ت�رسيح 
رئا�ص��ة  اختي��ار  "مو�ص��وع  اإن  ل�»اجلورن��ال«، 
التحالف الوطني حم�صوم من قبل دولة القانون". 

دع��ا النائ��ب ع��ن التحالف الوطني ر�ص��ول را�ص��ي، 
اىل تفعي��ل نظام برملاين يق�ص��ي، بتج��رمي اخلطاب 
الطائف��ي وانزال ا�ص��د العقوب��ات بحق ال�صخ�ص��يات 
ال��وزراء  جمل���ض  م���رسوع  اأن  ع��اداً  تتبن��اه،  الت��ي 
املرف��وع اىل رئي�ض الوزراء حي��در العبادي ملحاربة 
التحري�ض الطائفي متاأخر وغري منتج. وقال را�ص��ي 
يف ت�رسي��ح ل��� )اجلورن��ال( اإن "ن��واب يف الربملان 
يكيلون التهامات جزافا لأ�ص��باب تتعلق بامل�صالح 
ال�صخ�صية واحلزبية واإثارة النعرات الطائفية، لإرباك 
و�ص��ع البلد من دون حما�ص��بة تذكر" لفتا النظر اىل 

ان "تبني جمل���ض الورزاء م�رسوعا ملحاربة اخلطاب 
والتحري���ض الطائفي متاأخر، ول ميكن اإ�ص��لحه او 
تنفي��ذ عقوب��ة يف ال��دورة احلالية من عم��ر الربملان 
.واأ�ص��اف ان" تبادل التهامات على �صا�صات التلفاز 
يوميا اأ�ص��عف من هيبة الدولة، وعك�ض �صورة �صلبية 
داخليا وخارجية على �صيا�صة الدولة العراقية بحجج 
الف�ص��اد الت��ي ل �ص��حة لبع�ص��ها لأهداف ت�ص��قيطية 
انتخابي��ة".  وت�ص��اءل را�ص��ي ع��ن دور العبادي يف 
حما�صبة ال�صخ�ص��يات التي تتبنى اأخطر من اخلطاب 
الطائفي، اثر عقد املوؤمترات اخلارجية وال�صخ�صيات 
الربمل��ان  اقتح��ام  يف  �ص��اهمت  الت��ي  الربملاني��ة 

واملنطقة اخل�رساء وم�صت باأمن الدولة . 

قد ل يطول من�صب املحافظ مدة طويلة، امر يتوقعه مراقبون وحمللون 
و�صيا�ص��يون يف الب���رسة ،فبع��د اعلن ال�ص��يد عمار احلكي��م الذي كان 
يرتاأ�ض املجل�ض العلى ال�ص��لمي ت�صكيل عنوان جديد والنف�صال عن 
املجل�ض لي�ص��ع ا�ص��رتاتيجية جديدة م��ن خلل تيار احلكمة ما ي�ص��ع 

م�صتقبل املحافظ يف مهب الريح.
م�ص��وؤول تي��ار احلكم��ة يف الب�رسة اح�ص��ان الكناين يك�ص��ف للجورنال 
نيوز عن ان "حمافظ الب�رسة احلايل ماجد الن�رساوي مل يعلن اىل الن 
انتماءه لتيار ال�صيد احلكيم ومل يقدم اي طلب بالمر، ف�صل عن النائب 
فرات ال�رسع" ،مبينا ان "التيار اجلديد الذي اعلنه ال�ص��يد عمار احلكيم 

الهدف منه اخلروج بطفرات �صيا�صية يف ظل النت�صارات الع�صكرية يف 
العراق على تنظيم داع�ض الرهابي".

واأو�ص��ح ان "تي��ار احلكم��ة الق��ادم �ص��يعمل عل��ى خلق بيئة �صيا�ص��ية 
توؤهل لأن ي�ص��توعب العراق حتقيق ن�رس �صيا�ص��ي وع�ص��كري ف�صل عن 
ان التيار ي�ص��توعب كل التوجهات وي�صتقطبها وهو م�رسوع جامع لكل 

العراقيني" .
��ه من قبل مرا�ص��ل اجلورنال نيوز  ويف معر���ض اإجابته عن �ص��وؤال ُوجِّ
ب�ص��اأن م��ا اإذا كان اع��لن تي��ار جدي��د م��ن قبل احلكي��م يعد ان�ص��قاقًا 
وع��دم اتف��اق بالف��كار والراء يف داخ��ل املجل���ض العلى ال�ص��لمي 
ليتم تاأ�ص��ي�ض تيار احلكمة، قال رئي�ض املجل�ض ال�صيا�ص��ي يف حمافظة 
الب�رسة ان "ولدة تيار احلكمة اجلديد ل نعّده ان�صقاقًا، وح�صب حتليلنا 

ف��اإن هناك حالت ح�ص��لت يف ال�ص��ابق منها يف ح��زب الدعوة، وادى 
المر اىل اعلن الن�ص��قاق يف حزب الدعوة، ليتم تاأ�صي�ض حزب الدعوة 
تنظي��م الداخ��ل والدع��وة تنظيم الع��راق، والي��وم اعلن ال�ص��يد احلكيم 

تاأ�صي�ض تيار جديد، ممكن اأن نقول انه لي�ض ان�صقاقًا.
بدوره، املحلل ال�صيا�ص��ي قا�ص��م املو�ص��وي ي�ص��ري يف حديثه للجورنال 
اإىل اأن اعلن ال�ص��يد احلكيم ت�ص��كيل تيار جديد �ص��دم كث��رياً من الكتل 
وم��ن بينه��م اع�ص��اء يف املجل�ض العلى ال�ص��لمي، وه��ذا المر رمبا 
جعل البع�ض وخ�صو�ص��ًا املقربني من احلكيم يعتقد باأن الأمر ح�ص��ل 
ب�ص��بب ال�ص��غوطات وب�صبب اخطاء حت�ص��ل هنا وهناك من قبل بع�ض 
املوجودي��ن يف املجل���ض العلى، والمر ا�ص��تدعى تا�ص��ي�ض تيار جديد 

ي�صتعد منذ الن اىل جمع ا�صوات جديدة يف النتخابات املقبلة .

ان  امله��دي  ر�ص��اد  ق��ار  ذي  حمافظ��ة  من�ص��ق  اك��د 
ال���رسكات النفطي��ة العاملة تواجه معرق��لت متنعها 
من ا�ص��تمرارية العم��ل، ومنها فر�ض �رسوط لل�ص��ماح 
له��ا بالعم��ل وعدم التعر���ض لها، وه��ذه ال�رسوط هي 
التحكم بن�ص��بة اليد العاملة وا�ص��تخدام اليات ومعدات 

البناء واإل يتم تهديد ال�رسكة العاملة. 
وا�ص��اف  للجورنال ان الكثري م��ن املتنفذين يعلمون 
وحت��ى  عمله��ا  ووق��ت  النفطي��ة  ال���رسكات  مبواق��ع 
م��دة العم��ل وهن��اك حتقيق باملو�ص��وع ح��ول حجم 
املعلوم��ات اململوك��ة م��ن املتنفذي��ن ع��ن ���رسكات 
النف��ط العامل��ة حت��ى و�ص��لت الدراية بع��دد الأجانب 
ه  واملبال��غ التي يتقا�ص��ونها، وع��ن التهم الت��ي توجَّ
اكد انها بالأ�ص��ا�ض ل �ص��حة لها، وتتلخ�ض بالتطرف 
و�رسق��ة املال العام او التطّرف وهي تهم تثري حفيظة 

ال�رسكات والتخوف من عواقبها .

 ام��ا القان��وين ر�ص��يد الركاب��ي، في�ص��ري اىل ان هن��اك 
دع��اوى ق�ص��ائية �ص��د ال���رسكات الأجنبي��ة العاملة، 
واأكرثه��ا �ص��د �رسك��ة برتونا���ض املاليزي��ة �ص��مايل 
النا�رسي��ة، لكونه��ا واقعة يف رقع��ة جغرافية اغلبها 
ار���ض زراعي��ة ،وه��ي دائم��ا م��ا تق��ع فيه��ا نزاعات 
ب��ني ال�رسك��ة وا�ص��حاب الرا�ص��ي، ما جع��ل ال�رسكة 
او املن��دوب عنه��ا يت��م ا�ص��تقدامه اك��رث من م��رة اىل 
املحكمة حل��ل الدع��اوى املوجهة اليه��م، وهي غالبا 
ما تكون كيدي��ة الغر�ض منها ابت��زاز ال�رسكة ويتعذر 
اأ�صحابها باأنهم اأ�صبحوا بل مكان و�صكن، على الرغم 
م��ن التعوي�ض امل��ادي املقدم لهم من قب��ل احلكومة، 
وقيامه��ا بت�ص��فري ارا�ص��يهم بع��د دفع التعوي�ص��ات 

املالية .
 وع��ن هذه البت��زازات يوؤكد قائمقام ق�ص��اء الرفاعي 
جمال م�ص��ري جلورن��ال "انها ت�رسف��ات فردية بهدف 
احل�ص��ول على اموال بذريعة تعدي تلك ال�رسكات على 

ارا�ض تعود لهم، وهذا غري �صحيح.

البعض يراها شبيهة بما حصل في االنتخابات األميركية 
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