
�آذري  ج��و�د  حممد  �لإي��ر�ين  �لت�صالت  وزي��ر  �كد 
�خلارجية  وزي��ر  لقائه  خالل  �لأرب��ع��اء،  جهرمي، 
�خلرب�ت  لتبادل  بالده  ��صتعد�د  �جلعفري،  �بر�هيم 
يف جمال �لت�صالت، وتكنولوجيا �ملعلومات مع 
عليه  �طلعت  �جلعفري  ملكتب  بيان  وذكر  �لعر�ق. 
"�جلورنال"، �ن “وزير �خلارجَية �إبر�هيم �جلعفري 
وتكنولوجيا  �لت�صالت  وزي��ر  ببغد�د  ��صتقبل 
جهرمي  �آذري  ج��و�د  حممد  �لإي���ر�يّن  �ملعلومات 
و�لوفد �مُلر�ِفق له، وجرى بحث �لعالقات �لثنائ�يَّة 
بني بغد�د وطهر�ن، وتعميق �لتعاون يف �ملجالت 
كافة، و�إجناح مو�صم زيارة �أربعينيَّة �لإمام �حل�صني 
عليه �ل�صالم”. و�كد �جلعفري بح�صب �لبيان “عمق 
ة  و�جلمهوريَّ �لعر�ق  تربط  �لتي  �لثنائيَّة  �لعالقات 
�لتي  �لكثرية  و�مل�صالح  ��ة،  �لإي��ر�ن��يَّ �لإ�صالميَّة 
“�لعر�ق  �ن  و�أ�صاف  �ل�صديقني”.  �ل�صعبني  جتمع 
د�ع�ش  ع�صابات  �صّد  �حلرب  مرحلة  يطوي  �ليوم 
كافة”،  �لعر�قيني  ُج��ُه��ود  بت�صافر  ��ة  �لإره��اب��يَّ
وح��دة،  جانب  �إىل  يقف  كُله  “�لعامل  �ن  مبينا 
�لعر�ق  ب��اأنَّ  ويعرتف  وي�صهد،  �ل��ع��ر�ق،  و�صيادة 
كثرية؛  دول  عنها  عجزت  كبرية  �نت�صار�ت  حقق 
�لدول  ودعم  �لعر�قيني،  وحدة  بف�صل  حتقق  وذلك 

�ل�صديقة له”.
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بغداد_ الجورنال

»الجورنال« تكشف أسرار الليلة األخيرة لسقوط بارزاني في كركوك وكيف نجحت بغداد في دفن حلم »الدولة الكردية« وسط دعوات العراق لتشديد األمن في سفاراته... بريطانيا 
تبدي استعدادها لتعزيز القدرات األمنية العراقية

طالباني تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية 
في اإلقليم برئاسة “صالح”

المؤتمر الوطني: الدستور العراقي ليس نصًا منزال من 
السماء بل قابل للتعديل

بغد�د_ �جلورنال : �لتقى وزير �لد�خلية قا�صم �لعرجي ، �لأربعاء،  نظريه �لربيطاين �لي�رست 
تطويرها  و�صبل  �لمنية  �ملو��صيع  من  عدد  لبحث  لندن  �لربيطانية  �لعا�صمة  يف  بريت 
"�جلورنال" �ن  �طلعت علية  �لد�خلية  لوز�رة  بيان  . وقال  �لعر�قية  �لمن  قدر�ت  يعزز  ملا 
�لعرجي بحث مع بريت �صبل  حتقيق �مل�صالح �مل�صرتكة للبلدين يف �طار توحيد �جلهود 
و�لرتقاء  �لد�ء  بتطوير  بدوره  ي�صهم  ما  �لبلدين  بني  �خلرب�ت  وتبادل  �لرهاب  ملجابهة 
�لمن  قو�ت  بجهود  �أ�صاد  بريطانيا  يف  و�لم��ن  �لد�خلية  وزير  �ن  و�أ�صاف،  باملهار�ت. 
بًا  �لعر�قية يف حربها �صد ع�صابات د�ع�ش �لرهابية وما حققته من �نت�صار�ت كبرية مرحِّ
بفتح �فاق �و�صع للتعاون بني �لبلدين يف هذ� �ملجال.  وتابع �لبيان، �ن " �لعرجي ، �لتقى 
�ل�رسق �لو�صط بني و�ل�ش وبحث معه  �لدولة �لربيطاين ل�صوؤون  �لزيارة وزير  على هام�ش 
�ل�صلطات  �لعر�قية،  �خلارجية  وز�رة  دعت  �خر،  جانب  ومن  �ملهمة.  �ملو��صيع  من  عدد�ً 
�لعر�قية  و�لقن�صلية  لندن  بغد�د يف  �صفارة  �لأمنية حول  �لإجر�ء�ت  ت�صديد  �إىل  �لربيطانية 
"دعاة �لنف�صال" بتنفيذه. وقال  يف مان�ص�صرت بعد تعر�ش �لأخرية لهجوم �تهمت �لوز�رة 
بالغ  عن  تعرب  �خلارجية  "وز�رة  �إن   ، بيان  يف  حمجوب  �أحمد  للوز�رة  �لر�صمي  �ملتحدث 
�لقانون  عن  �خلارجني  من  بها جمموعة  قامت  �لتي  �لإرهابية  بالأعمال  وتندد  ��صتيائها 
حمجوب  و�أكد  �ملولوتوف".  بقنابل  مان�ص�صرت  يف  �لعر�ق  قن�صلية  مبنى  ��صتهدفت  و�لتي 
"رف�ش �لوز�رة �ل�صديد لهذه �لأعمال �ملنافية للقانون"، م�صري� �ىل "�إفال�ش دعاة �لنف�صال 

و�لتق�صيم، و�أنهم ل ي�صتطيعون �أن ينالو� من �صيادة �لعر�ق ووحدته". 

بغد�د_ �جلورنال دعت �لنائب عن كتلة �لحتاد �لوطني �لكرد�صتاين يف جمل�ش �لنو�ب �لعر�قي 
�آل طالباين �ىل ت�صكيل حكومة �نتقالية يف �قليم كرد�صتان تتجاوز �لنك�صات ح�صب تعبريها 
برئا�صة برهم �صالح. وقالت طالباين يف بيان �طلعت عليه "�جلورنال"، “��صبح و��صحا جد� 
�ن �لقياد�ت �حلالية يف �لقليم ممن ت�صببو� بجلب نك�صات على �ل�صعب �لكردي من �جها�ش 
ت�صدع  و�آخرها  �لف�صاد  و�نت�صار  مالية  و�أزمات  �لدميقر�طية  و�لعملية  �ل�رسعية  للموؤ�ص�صات 
�لعالقات و�ل�رس�كة �ل�صيا�صية بني �لقليم و�ملركز و�لعالقة مع دول �جلو�ر، ل ميكن لهم بعد 
�ليوم �ن يعيدو� �نتاج �أنف�صهم مرة �خرى لقيادة �مل�صهد �ل�صيا�صي �لكردي لكونهم فقدو� ثقة 
�نتقالية  ت�صكيل حكومة  “�حلل يكمن يف  �ن  �لخرين”. و��صافت  �لكردي قبل  �ل�صعب  �أبناء 
لالإقليم ت�صرتك فيها كل �لقوى �خلرية من �جل �عادة �لتفاهمات و�ل�رس�كة �ل�صيا�صة �لتي من 
�صاأنها حتقيق م�صالح �ل�صعب وفقا للد�صتور، معربة عن �عتقادها باأن برهم �صالح هو �لجدر 

باإد�رة هذه �حلكومة”.

�ن  �لأربعاء،  �آر��ش حبيب،  �لعر�قي  �لوطني  للموؤمتر  �لعام  �لأمني  �أكد  بغد�د_ �جلورنال: 
�لد�صتور �لعر�قي لي�ش ن�صًا منزًل من �ل�صماء، وميكن تعديله يف �أي وقت، يف حني �صدد 

على �رسورة �للتز�م بهذه �لوثيقة لكونها �ل�صامن �لأول و�لأخري حلقوق �جلميع.
يف  ثمينة  فر�صًا  �لعر�قيني  “�أمام  �ن  "�جلورنال"  عليه  �طلعت  بيان  يف  حبيب  وقال 
و�مل�صاو�ة”،  و�لأمان  بالأمن  فيها �جلميع  ي�صعر  �لتي  �ملو�طنة  بناء دولة  �لتو�فق على 
و�حدة،  دولة  يف  �ملو�طنني  بني  �لأ�صمى  �لجتماعي  �لعقد  هو  “�لد�صتور  �أن  �إىل  م�صري�ً 
وهو �لوثيقة �لو�جبة �للتز�م لأنه �أبو �لقو�نني و�ل�صامن �لأول و�لأخري حلقوق �جلميع”.

على  مالحظات  و�لأطياف  �لأطر�ف  كل  من  �ل�صيا�صية  �لقوى  لكل  يكون  “قد  و�أ�صاف، 
قابل  �أنه  كما  �ل�صماء،  من  مَنزًل  ن�صًا  لي�ش  �لنهاية  يف  فهو  طبيعي  �أمر  وهو  �لد�صتور 
للتعديل يف �أي وقت طاملا هو منَتج ب�رسي”، م�صدد� على “�رسورة تفعيل قدر�ت �لفرد 
�لنمو و�لإنتاج ب�صكل �صحيح بال�صتفادة من ثرو�تنا  �لعر�قي وطاقاته وربطها بعجلة 

بعيد�ً عن �لختالف يف وجهات �لنظر ب�صاأن هذه �لق�صية �أو تلك”. 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

هل اأنت كردي؟ هذا ما �سمعته 
عند و�سويل اإىل اأول نقطة 

تفتي�ش تابعة للجي�ش العراقي 
يف كركوك، ال�سوؤال كان موجهًا 

ل�ساب ع�سريني يف لبا�ش ال�سرطة 
العراقية، قادمًا من طريق اأربيل، 

اأجاب ال�سرطي بنعم، فكان الرد 
بتجريده من ال�سالح الذي كان 

بحوزته.
ق�سي الكناين، ال�سابط يف جهاز 
مكافحة الإرهاب العراقي اأو�سح 

الأمر باأن ال�سرطي يحتاج اإىل 
موافقة من املحافظ اجلديد “راكان 

�سعيد اجلبوري”، لي�ستعيد 
�سالحه الفردي. ويعود اإىل راأ�ش 

عمله ب�سكل ر�سمي.

فيها،  �مل�صكالت  تنته  مل  �لتي  �ملدينة  كركوك   
�لإد�رة  بني  �صنو�ت  منذ  عليها  �ل�رس�عات  وكانت 
�حلكم  زمام  ت�صلمت  �ملركزية،  و�حلكومة  �لكردية 
 ،2014 عام  يف  �لكردية  �لقو�ت  فيها  و�لإد�رة 
ح�صاب  على  منها  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  تر�جع  بعد 
تقدم تنظيم )د�ع�ش(، وهي �أي�صًا تعد من �ملناطق 
كرد�صتان  �إقليم  حكومة  ب��ني  عليها  �ملتنازع 
ربع  يقارب  ما  �أي�صًا  وتنتج  �ملركزية،  و�حلكومة 
�إنتاج �لنفط �لعر�قي. قبل �لو�صول �إىل كركوك مبا 
يقارب �لثالثة كيلومرت�ت، كانت قو�ت �لبي�صمركة 
�لكردية موجودة بكثافة، ومبعد�ت ع�صكرية ثقيلة 
�ل�صو�تر  ببناء  وتبد�أ  �ل�رسيع،  �لطريق  �أطر�ف  على 
عند  قو�تها.  متركز  �إع��ادة  على  وتعمل  �لرت�بية، 
مدخل مدينة كركوك، �لطريقان �لرئي�صيان مغلقان 
�ملدنيني  من  �لكثري  وج��ود  مع  تر�بية،  ب�صو�تر 
�لرت�بية  �ل�صو�تر  خلف  من  �لطرق،  فتح  ينتظرون 
تقف عربات مدرعة تابعة جلهاز مكافحة �لإرهاب 
مل  �ل�صاتر،  جتاوز  عدم  على  نبهو�  �لذين  �لعر�قي، 
لكن  �لأوىل،  �ل�صباح  �صاعات  حتى  �لطريق  ُيفتح 
�لعر�قي  بعلمها  كركوك  مدينة  بعد.  فيما  ُفتح 
بدت خاليًة من �لقو�ت �لكردية متامًا، على عك�ش 
�صو�رعها �ملليئة بالأعالم �لكردية و�صور �لقياد�ت 
�ل�صعبي  �لعر�قي و�حل�صد  �لكردية، دوريات �جلي�ش 
وعربات  ب�صيار�ت  �ملدينة  يف  تتوقف  تكن  مل 
�حل�صد  ف�صائل  ور�يات  بالأ�صلحة  مدججة  مدرعة 
بع�ش من  بدت خالية متامًا يف  �ملدينة  �ل�صعبي، 
بع�ش  عك�ش  على  �لكردية،  �لأغلبية  ذ�ت  �أحيائها 

�أحيائها �لتي كانت �حلياة فيها �صبه طبيعية.
وزر�ئها  جمل�ش  رئي�ش  ل�صان  على  �أعلنت  بغد�د 
�حلكومة  �صيطرة  �ىل  �لعبادي عودة كركوك  حيدر 

�لعر�قية  �لقو�ت  توجه  من  �صاعات  بعد  �ملركزية، 
�لقو�ت  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  ع��دم  �إث��ر  �إليها، 
�لكردية، و�ل�صيطرة على جميع حقول �لنفط و�رسكة 

نفط �ل�صمال يف �ملحافظة.
�لعبادي  حيدر  �لعر�قي  �ل��وزر�ء  رئي�ش  َعنيَّ  كما 
حمافظًا جديد�ً للمدينة، بعد هروب �ملحافظ �لقدمي 
تلقَّى  ��ه  �أنَّ �جلبوري  ر�ك��ان  �أك��د  ك��رمي.  �لدين  جنم 
�لأو�صاع  �لعبادي، عن  هاتفيًة من حيدر  مكاملًة 
�ملحافظ  مبهام  تكليفه  ومت  كركوك،  يف  �لر�هنة 
يف �ملدينة مبا�رسة من رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء. كما 
وخا�صة  �لكردي،  �ملكون  �إىل  ر�صالة  �أي�صًا  ه  وجَّ
�لنازحني من �ملدينة، بالعودة �إىل منازلهم و�حلياة 

وجناحات  ت�صحيات  على  �أي�صًا  و�أثنى  �لطبيعية، 
و�أكد  �أجمع،  و�لعر�ق  كركوك  يف  �لكردي  �ل�صعب 
�ملحافظة  �أمن  رئي�ش  �إىل  ر�صالًة  بعث  �أنه  �أي�صًا 
�لكرد  �لكردية، مفادها حّث  �لقومية  �لذي هو من 
منازلهم  �إىل  �لعودة  على  �ملدينة  من  �لنازحني 
�أي�صًا:  و�أ���ص��اف  �ملدينة.  يف  �لطبيعية  و�حلياة 
كركوك حتت �صيطرة �لقو�ت �لعر�قية ب�صكل كامل، 
قمنا بعقد �جتماعات مع مديري �لدو�ئر �حلكومية 
�ملو�طنني على  �لع�صائر، حلثِّ  و�صيوخ  �ملدينة  يف 
و�حلث  �ملدينة،  يف  �لطبيعية  �حلياة  �إىل  �لعودة 
على تقدمي �خلدمات للمو�طنني وفتح �بو�ب �لدو�ئر 
يف  �لكردية  �لأحياء  �أكرب  من  �آو�،  رحيم  �لر�صمية. 

�حلزب  مكاتب  من  بع�ش  وتوجد  كركوك،  مدينة 
�ملنتهية  �لرئي�ش  )حزب  �لكرد�صتاين  �لدميقر�طي 
وليته م�صعود �لبارز�ين(، �غلبية �صكان �حلي كانو� 
�لقو�ت  دخ��ول  مع  بالتز�من  �ملدينة،  غ��ادرو�  قد 
ع�رسيني،  �صاٌب  �ندي،  �ل�صعبي.  و�حل�صد  �لعر�قية 
يف  مقاتل  �أي�صًا  وهو  �لكردي،  �و�  رحيم  حي  من 
غا�صبًا:”لقد  باحلديث  ب��د�أ  �لبي�صمركة،  �صفوف 
�ملدينة،  من  وهربو�  �أر�صنا  باعو�  كركوك،  باعو� 
�أمام �حل�صد �ل�صعبي  �أبد�ً، فتحو� �لطريق  مل يقاتلو� 
ليحتل مدينتنا، قاتلنا نحن جمموعة �صغرية فقط 
�لكرد�صتاين، لكن  �لعمال  ل�صاعات مع قو�ت حزب 
�لعر�قي  �جلي�ش  دبابات  �أمام  �ل�صمود  ن�صتطع  مل 

و�حل�صد �ل�صعبي �ملدجج بالأ�صلحة �لثقيلة. حكومة 
�إقليم كرد�صتان من جهتها �أعربت عن ��صتيائها من 
�لتدخل �لع�صكري للمدينة من قبل �لقو�ت �لعر�قية، 
و�تهمت جهة �صيا�صية د�خلية يف كرد�صتان باإبر�م 
بنتيجة  �نتهى  و�ل��ذي  بغد�د،  مع  �نفر�دي  �تفاق 
و�لطريقة  �ل�صكل  بهذ�  �لبي�صمركة  قو�ت  �ن�صحاب 
ل�صان  على  جاء  �لتهام  هذ�  �جلميع،  ر�آه��ا  �لتي 
�لبارز�ين.  م�صعود  �لعر�ق  كرد�صتان  �إقليم  رئي�ش 
�لعمليات  با�صم  �لناطق  �ك��د  �خ��ر،  جانب  وم��ن 
�لقو�ت  وجود  �ن  ر�صول،  يحيى  �لعميد  �مل�صرتكة 
�لمن  لفر�ش  جاء  كركوك  حمافظة  يف  �لع�صكرية 
�لعميد  وق��ال  و�لقانون.  للد�صتور  وفقًا  و�لنظام 
ر�صول يف ت�رسيح ل�»�جلورنال نيوز«،�إن “�ملناطق 
تابعة  غري  كركوك  يف  فيها  �لم��ن  فر�ش  �لتي 
�حلكومة  ل�صلطة  تابعة  و�من��ا  �لبي�صمركة  لقو�ت 
�لقو�ت  تلك  “وجود  �ن  �ىل  و�أ���ص��ار  �لحتادية”. 
لإعادة ��لنت�صار وفر�ش �لمن و�لنظام يف كركوك 
” �لقطعات يف �ملحافظة  “، لفتًا �لنتباه �ىل �ن 
هي يف مهام ر�صمية �أجازها �لد�صتور و�لقانون”. 
ولفت �لعميد ر�صول �لنظر �ىل �ن “�لقو�ت �لحتادية 
متركزت يف مقارها “، نافيًا “بناء قو�عد ع�صكرية 
�لقو�ت  �علنت  كما  �ملحافظة”.  للقو�ت يف  جديدة 
�لتي  �ملناطق  على  �ل�صيطرة  �لعر�قية،  �لمنية 
حمافظة  يف  �لبي�صمركة  عليها  ت�صيطر  ك��ان��ت 
�أن  �لعالم  و�صائل  ونقلت  �لعر�ق.  �صمايل  نينوى 
�صد �ملو�صل �صمال غربي �ملدينة �ملو�صل هو من 
من  �لعر�قية  �لقو�ت  ��صتعادتها  �لتي  �ملو�قع  بني 
قو�ت �لبي�صمركة . و�أ�صافت، �أنه مت �إجالء �ملناطق 
�لقو�ت  و�صول  قبل  �لكردية  �لبي�صمركة  قبل  من 
قد  كانت  �لبي�صمركة  �أن”  �إىل  م�صرية  �لعر�قية، 
�أخذت هذه �ملناطق بني �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية، 

وهي جزء من �حلرب على “د�ع�ش �لإرهابي”.

كركوك... بال بيشمركة بمحافظ عربي وعلم عراقي
بغداد_ متابعة

م�صري� �إىل �أن �لتوتر ب�صبب كركوك و�صل �إىل حتذير�ت 
�عتبار  لدرجة  وب��غ��د�د  �أرب��ي��ل  بني  متبادل  ووعيد 
�لكرد�صتاين  �لعمال  ح��زب  من  ق��و�ت  �إر���ص��ال  بغد�د 
�أن  من  �لرغم  "�إعالن حرب" على  �إىل كركوك مبثابة 
�ن�صحاب  �أن  �لتقرير  �لكردية نفت ذلك. ويرى  �لقيادة 
�لكثري من  �ملدينة يثري  �ل�صهولة من  بهذه  �لبي�صمركة 

�لت�صاوؤلت. 
�خلبري �مل�رسي و�لباحث يف مركز �لأهر�م ب�صري عبد 
�لعر�قية  �لقو�ت  �أن  �إىل  �لن�صحاب  هذ�  عز�  �لفتاح 
��صتعادة �ملدينة وكانت  �إ�رس�ر كبري على  كان لديها 
مرفوقة بقو�ت �حل�صد �ل�صعبي ما يعني �أن �أي مو�جهة 
ورمبا  عنيفة  معارك  �صتعني  كانت  �لبي�صمركة  من 
حدوث جمزرة، �إل �أن حدوث جمزرة كان �صيوؤثر �أي�صا 
م�صوؤولية  بارز�ين  و�صيحمل  �لكردي  �لعام  �لر�أي  على 
�إىل  و�لأم��ان  بال�صتقالل  وعد  من  �ل�صتفتاء  حتويل 
بالتاأكيد  �صيوؤثر  ما  وهذ�  وخر�ب  معارك  يف  �لدخول 

على م�صتقبله �ل�صيا�صي.
حيال  �مل��و�ق��ف  يف  �لت�صارب  �إن  �لتقرير  وي��ق��ول 
�ل�صابق عن وجود  حملة بغد�د جاء ليعزز ما ر�ج يف 
بخ�صو�ش  نف�صها  �لكردية  �ل��دو�ئ��ر  د�خ��ل  خالفات 
�أ�صعف  �أنه  كما  تنظيمه  وتوقيت  �ل�صتفتاء  مو�صوع 
�مل�رسي  �خلبري  ي��وؤك��ده  ما  وه��و  �ل��ك��ردي،  �ملوقف 
حول  خالفات  توجد  "بالتاأكيد  بالقول  �لفتاح  عبد 
لإقليمية  �ل�صغوط  بعد  خا�صة  برمته  �ل�صتفتاء 

متحم�صة  �لكرد  من  كبرية  فئة  كانت  �إذ  و�لدولية، 
�أ�صبحت تف�صل  �لبد�ية لكن يف �لأخري  لال�صتفتاء يف 
�إقليم يتمتع بحكم ذ�تي م�صتقر و�آمن على  �لعي�ش يف 
�لدخول يف م�رسوع دولة حمفوف باملخاطر تعار�صه 
بغد�د  �أخرى  جهة  من  به.  حتيط  كربى  �إقليمية  قوى 
عليها  و�صهل  �لكرد  بني  �ملوجود  �لنق�صام  ��صتغلت 
يف  �لدخول  �أن  �لفتاح  عبد  وي�صيف  كركوك".  دخول 
�إىل  بالإ�صافة  �لتوقيت  هذ�  يف  �ل�صتفتاء  م�رسوع 
كرديا،  عليها  متفق  غري  �أم��ور  كركوك  �صم  م�صاألة 
وتو�جه بانتقاد�ت من كتل �صيا�صية كردية مبا فيها 
�حلزب �لدميقر�طي �لكرد�صتاين �لذي يتزعمه بارز�ين، 
�إذ تعّد بع�ش �لأ�صو�ت �لكردية، بح�صب عبد �لفتاح، �أن 
"هذ� �ل�صتفتاء بهذ� �ل�صكل وهذ� �لتوقيت هو م�رسوع 
�صخ�صي لبار�زين، ي�صعى من خالله لتجديده �رسعيته 
باملعنى  ��صتقالل  ��صتفتاء  منه  �أك��ر  �ل�صيا�صية، 
بولي�صي"  "فورين  جملة  تقرير  وح�صب  �حلقيقي. 
كركوك  عملية  فان  نيوز«،  »�جلورنال  ترجمته  �لذي 
"�لعبادي" باأ�صعب من�صب يف  �أكرب دليل على جناح 
�لقو�ت  �ملا�صي،  �لحد  يوم  "�لعبادي"،  و�أمر  �لعامل. 
�لمنية �لعر�قية و�حل�صد �ل�صعبي، بالتوجه نحو مر�كز 
�لقتال  ��صتمر�ر  ظل  يف  و�حلكومية،  �لنفطية  كركوك 
قبل  من  جد�  جريئة  خطوة  كان  د�ع�ش،  تنظيم  على 
�ل�صتفتاء  �لقليم  �إجر�ء حكومة  على  رد�  "�لعبادي"، 
يف مناطق �صيطرة حكومة بغد�د �لفيدر�لية. و��صتطاع 
نف�صه  و�ثبت  جديد،  من  كركوك  على  �ل�صيطرة  فر�ش 

قائد� حا�صمًا يف وجه �ملهمات �ل�صعبة.

�ن تكون رئي�ش وزر�ء دولة كالعر�ق، يعني �ن تقاتل 
�لبالد  ��صتغالل  متنع  �ن  �لره��اب��ي،  د�ع�ش  تنظيم 
ل�صمان  جتتهد  �ن  �لدوليني،  للخ�صوم  حرب  ك�صاحة 
توقف  �ن  وقطاعاتها،  �ل��دول��ة  رو�ت���ب  جميع  دف��ع 
�لتهام �لفا�صدين للبنية �لتحتية �لقت�صادية، �ن ت�صع 
�لعر�ق  �صوؤون  عرقلة  يحاول  �صيا�صي  حزب  لكل  حد� 
"�لعبادي" و�صموده منذ  ��صتمر�ر  �ن حقيقة  �لمنية. 
من�صبه  على  للمحافظة  يوؤهله  �مر  هو   ،2014 عام 
لولية رئا�صية �خرى، و�صيحقق ذلك بالتاأكيد، لكونه 
رئي�صا قاد بلده من حكم د�ع�ش نحو �لتحرير، م�صتمر� 
بالق�صاء على كل ما قد ي�صبب عودة �لتنظيم �لرهابي 
�قل  �حل��ايل،  �لعام  �صهدت  بغد�د  �ن  علما  جديد،  من 
2003. كما مت حت�صني  �رهابية منذ  معدل تفجري�ت 
�ملجال  ذل��ك  فا�صحًا  �لغربية،  �لن��ب��ار  جهة  �م��ن 
بعد  ل�)بغد�د-عمان(  �ل�رسيع  �لطريق  فتح  لإع��اده 
بولي�صي"  "فورين  و�صلطت  �غالقة.   على  �صنو�ت  عدة 
"�لعبادي" لتحديات جديدة يف  مو�جهة  �ل�صوء على 
�ل�صهر �ملقبلة، بعدما مت �لتاأكد من نية ��صتفتاء �قليم 
�ملناطق  يف  �لع�صكرية  �لنز�عات  بخلق  كرد�صتان، 
�يقاف  هو  �خر،  حتد  �ىل  بال�صافة  عليها.  �ملتنازع 
يجب  �لنفط،  �ن��ت��اج  على  �ل��ع��ر�ق  �قت�صاد  �عتماد 
�ل�صتثمار�ت  ��صتمر�ر  على  �لت�صديد  "�لعبادي"  على 
بروة  للنهو�ش  �ل�صبابية،  و�مل�صاريع  �لقت�صادية 
�ليادي �ليافعة �لعر�قية، و�لن�صبة �ل�صكانية �ملتز�يدة. 
"�لعبادي"  حلكومة  د�خلي  ه��دف  �ك��رب  �ن  ولرمبا 
من  ور�ءه  يختباأ  وم��ن  �لف�صاد،  على  �لق�صاء  ه��و 

�ل�صعب  �لعر�قيني، �مل�صببني ل�صتمر�ر فقر  �ل�صيا�صيني 
�لعر�قي، و�لعاك�صني ليجابية كل م�رسوع ��صتثماري، 
�صارقة  �صيا�صية  �حز�ب  �لعر�قي مكون من  فالربملان 
�صغرى وكربى، كل منهم يعتمد على نفوذه و��صو�ته 
لنفوذ  زي��ادة  كل  مع  �نه  علما  �ملجل�ش،  ق��ر�ر�ت  يف 
��صتطاعتهم  �لحز�ب  �ع�صاء  يثبت  "�لعبادي" دوليا، 
�لعر�قية  �لدولة  جناح  طريق  يف  �لعقبات  و�صع  على 
جميع  م��ن  �لعبادي  �صيتخل�ش  �ل��ع��امل،  دول  �م��ام 
�ملتغذين  �ملركزية،  حكومته  قطاعات  "طفيليات" 
عن�رس  �كرب  دعم  مع  �مل�صطهد،  �ل�صعب  �م��و�ل  على 
��صالمي يف �لعر�ق "�أية �هلل �لعظمى �ل�صي�صتاين"، حني 
حث "�لعبادي" على �ق�صاء �لفا�صدين، قائال "��رسب 

بيد من حديد".
"حيدر  فيحتل  �ملقبلة،  �لن��ت��خ��اب��ات  ب�����ص��اأن  �م��ا 
�لعبادي" �ل�صد�رة، بف�صل قيادته لدحر تنظيم د�ع�ش، 
�حد  علق  حيث  دوليا،  و�حرت�ما  مكانة  بذلك  مكت�صبا 
وقال  �ل�صاأن،  بهذ�  �لوروب���ي  �لحت��اد  دبلوما�صيي 
كل  له  و�صنوفر  �ل�صلطة،  يف  �لعبادي  ببقاء  "نرغب 

�لدعم �لذي يحتاجه من �جل حتقيق ذلك". 
�ن  بولي�صي"  "فورين  �ك��دت  تقريرها،  ختام  ويف 
"�لعر�ق ذو مقدرة خيالية بالق�صاء على كل �لعقبات 
�لن  �لبالد  و�ن  �ملنا�صبة،  �لقيادة  بوجود  و�مل�صاكل، 
على  و�ل�صيطرة  �لمن  وفر�ش  لال�صتقر�ر،  يف طريقها 
بوجود  و�جلنوبية،  �ل�صمالية  �لعر�ق  مناطق  جميع 
دولة  �ف�صل  نحو  �لعامل،  دول  جميع  ودع��م  �ح��رت�م 

حماِربة لالرهاب يف �ل�رسق �لو�صط".
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