
 , االحد   , الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  اأكد 
ب�ساأن  عليه  ال��رد  املنتظر  ال��دويل  املقرتح  ان 
اأ�سا�س  على  �سيتم  ب��غ��داد  م��ع  امل��ف��او���س��ات 
ع�سو  وقال  قبله.  ما  ولي�س  اال�ستفتاء  نتائج 
اإن”  نيوز«,  ل�»اجلورنال  قا�سم  �سريزاد  احلزب 
ن�سبة تاأجيل اال�ستفتاء �سفر من مليون ونحن 
املحدد”,  موعده  يف  اج��رائ��ه  على  م�رصون 
بني  �ستجرى  التي  املفاو�سات  ان”  مبينا 
االإقليم واحلكومة االحتادية وحتى دول اجلوار 
ولي�س  اال�ستفتاء  نتائج  اأ�سا�س  على  �ستكون 
واالإقليمي  ال���دويل  الرف�س  وع��ن  قبله”.  م��ا 
لال�ستفتاء حتدث قا�سم قائال:” نكون �ساذجني 
يف  معنا  تقف  ان  الدول  جميع  من  توقعنا  اذا 
اال�ستفتاء وتقول لنا ام�سوا  يف طريقكم ونحن 
ن�ساندكم الن هذا �سيعد تدخاًل يف �سوؤون العراق 
الداخلية ب�سكل عام ومن ثم يحق للعراق تقدمي 
وتابع:”  الدولية”.  املحكمة  اىل  املواقف  تلك 
الدويل  الر�سمي  املوقف  بني  ما  الف�سل  يجب 
واملوقف اجلماهريي او ال�سخ�سي لل�سيا�سيني, 
ل���وزارة  ال��ر���س��م��ي  امل��وق��ف  يف  ح�سل  ك��م��ا 
اخلارجية الرو�سية حيث جاء مع وحدة ال�سعب 
العراقي لكن وزير اخلارجية نف�سه دعم يف لقاء 
الدعم  حقيقة  وعن   .“ الكردية  الدولة  مطول 
“دعاية  باأنها  �سريزاد  اأكد  لالإقليم  اخلليجي 
“وجود  اىل  م�سريا  اال�ستفتاء”,  �سد  مغر�سة 
مع  االإقليم  تربط  ودبلوما�سية  طيبة  عالقات 
رئي�س  ان  خ�سو�سا  جميعها  اخلليج  دول 
قام  بارزاين  م�سعود  واليته(  )املنتهية  االإقليم 
ودول  ال�سعودية  اىل  بزيارة  ا�سهر  ع��دة  قبل 

اخلليج ب�سكل عام” .
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بغداد_ خاص  

ائتالف المالكي: إجراءات إقالة محافظ كركوك في ملعب الحكومة االتحادية   الجبوري يؤكد أهمية الحفاظ على اللحمة 
الوطنية لكركوك

وزير الداخلية والسفير األميركي يؤكدان أهمية 
التعاون بين البلدين في مكافحة اإلرهاب

االستخبارات تكشف عن مقار تمركز 
“داعش” في األنبار

بغداد_ اجلورنال نيوز :اعلن ع�سو اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة االنبار راجع 
بركات العيفان, االحد, ان املعلومات اال�ستخبارية ك�سفت عن مقار ومعاقل تنظيم 
الغربية لالنبار ومت ق�سف عدد كبري منها خالل  املناطق  “داع�س” االرهابي يف 
الغارات اجلوية . وقال العيفان ملرا�سل »اجلورنال نيوز« ان” القوات االمنية باتت 
داع�س  عنا�رص  متركز  مناطق  حددت  التي  اال�ستخبارية  معلوماتها  يف  دقة  اكرث 
االرهابي يف اق�سية القائم وراوه وعنه غربي االنبار ومت ق�سف عدد منها ومقتل 

الع�رصات من قادة وعنا�رص التنظيم االرهابي خالل املدة احلالية”.
االمنية  العنا�رص  الدقيقة جمعت من خالل  اال�ستخبارية  ان” املعلومات  وا�ساف 
التي حددت مواقعهم  وحتركهم ومتركزهم  الطائرات  املواطنني وت�سوير  وتعاون 

يف املناطق الغربية وق�سفهم بدقة عالية وتدمري خمازن ا�سلحتهم”.
وا�سار العيفان اىل ان” ال�ساعات القليلة املقبلة �ست�سهد معارك تطهري لق�سائي عنه 
وراوه ولن يطول حتريرهما لكون معركة احل�سم �ستكون يف ق�ساء القائم احلدودي 

مع �سوريا”.

بغداد_ متابعة: دعا رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري, االأحد, اإىل �رصورة االإ�رصاع 
واللحمة  االجتماعي  الن�سيج  على  احلفاظ  اأهمية  موؤكدا  احلويجة,  ق�ساء  بتحرير 
"رئي�س  اإن   , الوطنية ملحافظة كركوك. وقال املكتب االإعالمي للجبوري يف بيان 

جمل�س النواب �سليم اجلبوري ا�ستقبل, اع�ساء جمل�س النواب عن حمافظة كركوك".
واأ�ساف البيان, اأن "اللقاء ا�ستعر�س اخر التطورات ال�سيا�سية واالمنية يف املحافظة 
االرهابي,  داع�س  من  احلويجة  ق�ساء  حترير  لعملية  االمنية  القوات  وا�ستعدادات 

باالإ�سافة اىل بحث مو�سوع اقالة حمافظ كركوك وملف �سمولها باال�ستفتاء".
واأكد اجلبوري, بح�سب البيان, "اأهمية اال�رصاع يف حترير ق�ساء احلويجة واملناطق 
االخرى يف كركوك, و�سمان العودة االآمنة للنازحني يف جميع املناطق التي يتم 
"�رصورة دعم  اإىل,  واأ�سار  ال�سيا�سية".  والناأي باملحافظة عن اخلالفات  حتريرها, 
اال�ستقرار واالأمن يف املحافظة واحلفاظ على ن�سيجها االجتماعي وحلمتها الوطنية 
"اهمية احلوار يف هذه املرحلة  الربملان, على  خالل املدة املقبلة".. و�سدد رئي�س 
الراهنة للخروج بنتائج ُمر�سية للجميع من خالل حتكيم الد�ستور يف ايجاد حلول 
جذرية وواقعية جلميع امل�ساكل العالقة بني املركز واالقليم للحفاظ على وحدة البلد 

واالبتعاد عن املزايدات ال�سيا�سية".
"دور رئي�س الربملان يف دعم املحافظة وجهوده   من جانبهم, ثمن نواب كركوك 
احلثيثة يف اقرار القوانني التي ت�سب يف تر�سيخ مفهوم امل�ساحلة والوحدة الوطنية 

يف البالد".

بغداد_ متابعة: ا�ستقبل وزير الداخلية قا�سم االأعرجي,  االأحد, ال�سفري االأمريكي يف العراق 
اال�ستقرار  لتحقيق  البلدين  بني  التعاون  اأهمية  اللقاء  خالل  له  موؤكداً  �سيليمان,  دوغال�س 
ومكافحة االإرهاب. وذكر بيان للوزارة , اإن "وزير الداخلية قا�سم االأعرجي ا�ستقبل يف مكتبه 
�سفري الواليات املتحدة االأمريكية يف العراق دوغال�س �سيليمان, وجرت مناق�سة جملة من 
املوا�سيع يف مقدمتها االأو�ساع االأمنية واالنت�سارات التي حققتها قواتنا االأمنية البا�سلة". 
االأ�سعدة  خمتلف  يف  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  "اأهمية  البيان,  بح�سب  االأعرجي,  واأكد 
و�سبل تعزيز العالقات وتطويرها ملا يحقق االأمن واال�ستقرار ومكافحة اجلرمية واالإرهاب".  
انت�سارات يف  العراقية من  االأمنية  القوات  "مبا حققته  االأمريكي,  ال�سفري  اأ�ساد  من جانبه 
املتحدة  الواليات  دعم  "ا�ستمرار  ذاته  الوقت  يف  موؤكدا  االإرهابية",  الع�سابات  مطاردة 

للعراق, ورغبتها وحر�سها على اأمنه وا�ستقراره وفتح اآفاق اأو�سع للتعاون بني البلدين".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ابدت املفو�ضية العليا حلقوق 
االن�ضان، قلقها على اأو�ضاع املدنيني 

يف املناطق املتنازع عليها وخا�ضة 
املختلطة منها، خوفا من ارتفاع وترية 

التوتر االأمني على خلفية ا�ضتمرار 
الت�ضعيد ب�ضاأن مو�ضوع اال�ضتفتاء 
يف اإقليم كرد�ضتان. وقال املتحدث 

الر�ضمي با�ضم املفو�ضية علي البياتي 
يف بيان �ضحفي، اإن املفو�ضية لديها 

ع�ضكرية  مواجهات  وقوع  من  "تخّوف 
حمتملة بني االأطراف املختلفة ب�ضاأن 

مو�ضوع اال�ضتفتاء يف املناطق 
املتنازع عليها"، م�ضريًا اإىل "ورود 

معلومات عن ارتفاع وترية التح�ضيد 
االأمني يف تلك املناطق التي ماتزال 

بع�ضها حوا�ضن للع�ضابات االرهابية 
اأو واقعة بالقرب منها".

دام  �سِ اأو  احتكاك  اأي  "يف حال حدوث  اأنه  واو�سح 
جميع  ومن  االأبرياء  املدنيون  �سحيتها  ف�سيذهب 
"خطورة  من  حم��ذرا  ا�ستثناء",  دون  من  االأط��راف 
اخلا�سة  احلالية  االأزم��ة  ب�ساأن  الت�سعيد  ا�ستمرار 

باإجراء اال�ستفتاء يف اإقليم كرد�ستان".
او  تاأييدها  يف  املختلفة  االط���راف  "جميع  ودع��ا 
اىل  والعودة  احلكمة  انتهاج  اىل  لال�ستفتاء  رف�سها 
الد�ستور يف حل اخلالفات من اأجل جتنيب املدنيني 
ا�ستمرار  ح��ال  يف  حت��دث  ق��د  ان�سانية  ك��ارث��ة  اأي 
اأهلية ال  ببداية حرب  ينذر  الذي  الع�سكري  الت�سعيد 

حتمد عقباها".
من جانب اآخر اأكد نواب عن حمافظة نينوى , موقف 
كرد�ستان,  ا�ستقالل  ال�ستفتاء  الراف�س  املحافظة 
مناطق  على  �سيطرته  فر�س  االإقليم  اإمكانية  وعدم 

املحافظة.
وقال النائب عبد الرحيم ال�سمري ل�»اجلورنال نيوز« 
م�ساألة  حلل  م�ساع  هناك  تكون  ان  ناأمل  :"نحن 
اال�ستفتاء او تاأجيله", مبينا اأن " اجراءه �سيوؤثر على 
اال�سطراب  عن  ناهيك  املحافظة  يف  كثرية  مناطق 

االأمني وامل�ساكل التي �ستح�سل ب�سببه".
اأ�سار  اال�ستفتاء,  من  نينوى  حمافظ  موقف  وع��ن 
عن  يعرب  ومل  جدا  �سعيف  "موقفه  ان  اىل  ال�سمري 

رف�سه او قبوله خوفا على من�سبه من االإقالة".
ولعل انت�سار لواءين من البي�سمركة وعدد من عنا�رص 
ال�PKK  يف كركوك اإ�سافة اىل قوة اأخرى يف طوز 
ح�سول  من  خوفا  البع�س  خماوف  اثار  خورماتو 
االأمنية  البي�سمركة والقوات  مناو�سات ع�سكرية بني 

يف تلك املناطق.
اإن  �سحفي  ت�رصيح  يف  ت��وران  ح�س  النائب  وق��ال 
البي�سمركة  من  ولواءين   PKK ال�  من  كبرية  “قوة 

اإ�سافة  كركوك  حمافظة  مركز  عموم  يف  انت�رصت 
ق�ساء  يف  انت�رصت    PKK ال�  من  اأخ��رى  قوة  اىل 
القوات  تلك  “ن�رص  اأن  واأ���س��اف  طوزخورماتو”. 
حكومة  قبل  من  ا�ستفزازية  عملية  يعد  كركوك  يف 
“التحرك  اىل  املركزية  احلكومة  داعيا  االإقليم”, 
اجلي�س  ق��وات  ون�رص  االأم��ن  وفر�س  �رصيع  ب�سكل 

العراقي”.
بدر  يف  الرتكماين  القيادي  اعلن  اخ��رى,  جهة  من 
البي�سمركة  ق��وات  انت�سار  البياتي,  مهدي  حممد 
وطوزخرماتو,  وداقوق  كركوك  مناطق  يف  الكردية 
العربية وف�سائل  الع�سائر  يف حني وجه ر�سالة اىل 

البي�سمركة  “قوات  البياتي  وق��ال  ال�سعبي.  احل�سد 
ال��ك��ردي��ة ان��ت�����رصت يف ك��رك��وك وداق�����وق وط��وز 
خورماتو”, مبينا انه “اإذا كان هنالك من ينفي ذلك 
فاأنا م�ستعد لالثبات يف املواقع التي انت�رصت فيها 

تلك القوات وعدد افرادها والياتها”.
وا�ساف البياتي “نوجه ر�سالة اإىل الع�سائر العربية 
نخاطب  وال  ال�سعبي  احل�سد  وف�سائل  ال�رصيفة 
اإلقاء  غريهم, حيث ان خماطبتنا لي�س �سعفا واإمنا 
ي�سمعون  ال  ورئي�سها  احلكومة  راأينا  عندما  احلجة 
اليهم  التجاأنا  “اننا  اىل  م�سريا  الوطنيني”,  اأ�سوات 
واإمنا  اال�ستفتاء  لغر�س  ت��اأت  مل  القوات  هذه  الن 

بقوة  اال�ستفتاء  وفر�س  والرتكمان  العرب  لقمع 
البياتي  وخاطب  واملدرعات”.  والدبابات  ال�سالح 
يرتكبونها  حماقة  “اية  ان  بالقول  البي�سمركة 
املجاهدون  ف�سيحولهم  ام��ريل  واأط���راف  ط��وز  يف 
اىل  احلكومة  داعيا  ال�سابقة”,  كاملرات  ركام  اىل 
تقدم  ان  او  املواطنني  ام��ام  م�سوؤوليتها  “حتمل 
ا�ستقالتها”.  كما جّددت اجلبهة الرتكمانّية العراقّية 
اأيلول/  25 يف  كرد�ستان  اإقليم  ا�ستفتاء  رف�سها 
ذات  كركوك  ي�سمل حمافظة  والذي  املقبل,  �سبتمرب 
ة, حيث ي�سّكل االأكراد 52  احل�سا�سّية القومّية اخلا�سّ
العرب  يف املئة من حجم �سّكانها, فيما تبلغ ن�سب 

ي�سمل  كما  املئة.  يف   48 وامل�سيحّيني  والرتكمان 
ومن  عليها,  املتنازع  املناطق  املرتقب  اال�ستفتاء 

�سمنها مناطق يعدها الرتكمان عائدة لهم.
موقف  مع  اال�ستفتاء  الرتكمان  رف�س  ويتنا�سق 
اال�ستفتاء,  رف�سها  اأعلنت  التي  العراقّية,  احلكومة 
يف  ح��رب  ن�سوب  احتمال  م��ن  ي�سّعد  ال��ذي  االأم���ر 
خط  يف  ومناطقهم  ال��رتك��م��ان  ويجعل  املنطقة, 
بني  االختيار  وا�سطرار  الطرفني  بني  املواجهة 

الوقوف اإىل جانب هذا الطرف اأو ذاك.
واأ�سبحت املناطق املتنازع عليها منذ عام 2003 
ال�رصارة التي قد ت�سعل احلرب بني العرب واالأكراد يف 
اأّي حلظة, ومن ذلك ما حدث يف 16 ت�رصين الثاين/
نوفمرب املن�رصم, حني ح�سدت بغداد واإربيل قّواتهما 
اإدارة امللف االأمنّي يف تلك  على خلفّية اخلالف يف 
املناطق, ال �سّيما كركوك, االأمر الذي اأّدى اإىل احتمال 
تداعياته, وهم  الرتكمان  يدرك  م�سّلح  نزاع  ح�سول 
العراق  يف  الكربى  الثالثة  القومّية  يعّدون  الذين 
اإىل حقبة  العرب واالأكراد, ويعود وجودهم فيه  بعد 
يف  اليوم  ويتمركزون  للمنطقة,  العثمايّن  االحتالل 
حمافظات كركوك, و�سالح الدين, ودياىل, ونينوى, 
كوبري,  والتون  واأربيل,  املو�سل,  وقرى  وتلعفر, 
ومنديل.  وقزلرباط,  وخانقني,  تبة,  وقرة  وكفري, 
حمّمد  العراقّي  الربملان  يف  النائب  راأى  جهته,  من 
"املخاوف  اأّن  اخلالدي يف ت�رصيح �سحفي  عثمان 
التي تعرتي االأقلّيات والطوائف مرجعها يف االأ�سا�س 
اإىل الظلم الذي حلق بها منذ وقت �سابق , االأمر الذي 
اأّن  عاداً  االآخر",  الطرف  مواقف  من  ترتاب  جعلها 
"ذلك اأ�سبح دافعًا لدى كّل االأطراف الأن تتطّرف يف 
مواقفها خلوفها من تكرار االإجحاف بحّقها", م�سرياً 
ب�سكل  الد�ستور  وتطبيق  والتفاهم  "احلوار  اأّن  اإىل 
�سحيح وعادل هي احلّل ل�سمان حقوق كّل الطوائف 

ومطالبها". 

بعد 25 أيلول... هذه تداعيات االستفتاء في المناطق المتنازع عليها!
اعداد_ فاطمة عدنان

حّمل “ائتالف دولة القانون”, االأحد, احلكومة االحتادية 
م�سوؤولية متابعة اإقالة حمافظ كركوك )جنم الدين كرمي( 
من من�سبه, بعد ت�سويت الربملان على اإقالته يف جل�سة 

اخلمي�س املا�سي باأغلبية االأ�سوات.
“ر�سول را�سي” يف ت�رصيح  االئتالف  النائب عن  وقال 
انتهت  ال��ربمل��ان  �سالحيات  نيوز«ان”  ل���»اجل��ورن��ال 
ويف  كرمي,  الدين  جنم  كركوك  حمافظ  اإقالة  بخ�سو�س 
ظل عدم اكرتاثه باإقالته من من�سبه يفرت�س باحلكومة 

االإحتادية اتخاذ قرارات حا�سمة ب�ساأنه”.
يف  هي  احلكومة  امكانية  ان  اىل  االنتباه  را�سي  ولفت 
حجب التخ�سي�سات املالية عن املحافظ وكذلك التعميم 
رف�س  حال  يف  ق�سايا  اي  على  تواقيعه  �رصعية  بعدم 
اإ�سافية  قرارات  ان” اي  موؤكداً   ,“ اقالته  لقرار  االذعان 
الأن  ال��ربمل��ان  اخت�سا�س  م��ن  لي�ست  املحافظ  بحق 

التنفيذية”.   ال�سلطة  �سالحيات  �سمن  ا�سبح  مو�سوعه 
ب�ساأن  ال��ربمل��ان  خطوة  �سالحية  يف  ي�سكك  من  وع��ن 
األغيت   )53( املادة  بح�سب  انه  اىل  را�سي  ا�سار  االإقالة 
 )69( رقم  الثورة  قيادة  ملجل�س  ال�سابقة  القرارات  كل 
ال�سعبية,  واملجال�س  املحافظات  جمال�س  بخ�سو�س 
وقانون احلاكم املدين بول برامير رقم )71( �سنة 2004 
للربملان  اأتيح  اإذ  االإئتالف”  �سلطة  ب�”قانون  امل�سمى 
اإقالة املحافظ يف حال تقدمي طلب من رئي�س  �سالحية 
املحافظة.  جمل�س  اع�ساء  ت�سويت  خالل  من  اأو  الوزراء 
اأحقية  ح��رب,  ط��ارق  القانوين  اخلبري  اأك��د  جانبه,  من 
ملخالفات  نظراً  كركوك  حمافظة  جمل�س  بحل  الربملان 
ثلث  طلب  اإذا  انه  او�سح  حني  يف  الد�ستورية,  املجل�س 
َحّل  االحت��ادي  الربملان  من  املحافظة  جمل�س  اع�ساء 
الت�سويت  �سلطة  للربملان  فاإن  كركوك  حمافظة  جمل�س 
ت�رصيح  يف  ح��رب  وق��ال  املحافظة.  جمل�س  ح��ل  على 
اراء  من  النواب  جمل�س  يف  تردد  قد  "حيث  انه  �سحفي, 

حمافظة  جمل�س  خمالفات  ب�ساأن  اتخاذه  يلزم  ما  ب�ساأن 
ا���رصار  من  املخالفات  ه��ذه  على  يرتتب  وم��ا  كركوك 
ا�سدره  ما  ي�سكل  بحيث  الوطني  ال�سعيد  على  كبرية 
النافذة  والقوانني  للد�ستور  خمالفة  املحافظة  جمل�س 
بال�سكل املحدد باملادة الع�رصين الفقرة ثانيا من قانون 
اقليم كمحافظة كركوك",  املنتظمة يف  املحافظات غري 
م�سيفا انه "حيث يطبق عليها هذا القانون بحكم املادة 
االوىل ولكون القانون الذي ا�سدره احلاكم املدين)برامير( 
املوؤقتة(  االئتالف  �سلطة  )امر   ٢٠٠٤ ل�سنة   )٧١( رقم 
 /٥٤( املادة  بحكم  املحافظات  على  يطبق  كان  والذي 
 ٢٠٠٨ ل�سنة   )٢١( رقم  املحافظات  قانون  من  رابعا( 
كركوك  ا�ستثناء  والن  كركوك  على  يطبق  والذي  املعدل 
ل�سنة   )٣٦( رقم  املحافظات  انتخابات  قانون  من  كان 
لظروفها  فيها  انتخابات  اج��راء  يتم  مل  حيث   ٢٠٠٨
ل�سنة   )٢١( قانون  من  الع�رصين  املادة  احكام  فاإن  لذا 
٢٠٠٨ باالمكان تطبيقها بحق جمل�س حمافظة كركوك". 

"بناًء على تلك املادة يحق  انه  القانوين  واو�سح اخلبري 
املادة  هذه  الأن  كركوك,  حمافظة  جمل�س  حل  للربملان 
منحت الربملان هذه ال�سلطة اذا طلب ثلث اع�ساء جمل�س 
ثلث  طلب  ف��اإذا  ال��ربمل��ان,  من  املجل�س  حل  املحافظة 
َحّل  االحت��ادي  الربملان  من  املحافظة  جمل�س  اع�ساء 
�سلطة  "للربملان  فاإن  موؤكداً  كركوك",  حمافظة  جمل�س 
هنالك  ان  حيث  املحافظة  جمل�س  حل  على  الت�سويت 
متمثلني  ذلك  يطلبون  املحافظة  جمل�س  ثلث  من  اكرث 
باالع�ساء العرب والرتكمان ال �سيما وان املادة الع�رصين 
تطلبت  عندما  املحافظة  جمل�س  حل  �سهلت  امل��ذك��ورة 
 ٢٠٠ ح�سور  حالة  يف  اي  للت�سويت,  الب�سيطة  االغلبية 
احلل  قرار  ل�سالح   ١٠١ ت�سويت  فاإن  والت�سويت  نائب 
فاإن قانون  ثم  كافيا حلل جمل�س حمافظة كركوك ومن 
االحتادي  الربملان  منح   ٢٠٠٨ ل�سنة   )٢١( املحافظات 
�سلطة اتخاذ اجراء عظيم جتاه جمال�س املحافظات غري 

املنتظمة يف اقليم كمجل�س حمافظة كركوك".

بغداد_ لميس عبد الكريم 


