
�أعلنت �للجنة �لأمنية يف جمل�س حمافظة �لأنبار �أن موعد 
ر�وة  ق�ضاءي  ل�ضتعادة  �ملحافظة  غرب  عمليات  �إطالق 
تكثيف  موؤكدة  �جل��اري،  �ل�ضهر  نهاية  �ضتكون  و�لقائم، 
�لق�ضف �ملدفعي و�جلوي متهيد�ً للمعركة يف حني مل حت�ضم 
بعد م�ضاركة �حل�ضد �ل�ضعبي فيها. وقال رئي�س �للجنة نعيم 
�لكعود �إن �لقطعات �لع�ضكرية يف كامل جاهزيتها خلو�س 
توجيهات  �أو  معلومات  لدينا  لي�ضت  �لآن  �ملعركة، وحتى 
مب�ضاركة �حل�ضد �ل�ضعبي يف �لعمليات، �أما ق�ضية �لزيار�ت 
�لأو�ضاع  ملتابعة  فنعّدها  قادته  بع�س  يجريها  �لتي 
و�لطالع على �آخر �مل�ضتجد�ت. و�أ�ضاف �أن “ثالثة �أفو�ج 
�لع�ضائري وعمليات �جلزيرة و�لبادية و�لفرقة  من �حل�ضد 
�ل�رشطة  يف  �لطو�رئ  وف��وج  �لتكتيكي  و�لفوج  �لثامنة 
�لأحد�ث  توؤثر  "�أن  م�ضتبعد�ً  �حلرب"،  �ضتخو�س  �ملحلية 
�لعمليات".  �جلارية يف �ملناطق �ملتنازع عليها يف �ضري 
و��ضار �إىل �أن �ملعلومات �لتي تتو�فر لدينا تفيد باأن قادة 
و�ملعركة  وليبيا  �ضورية  �إىل  ور�وة  �لقائم  غادرو�  د�ع�س 
�لنا�ضفة  �لعبو�ت  هو  نخ�ضاه  وم��ا  ج��د�ً،  �ضهلة  �ضتكون 
�ملزروعة يف �ل�ضو�رع، �إ�ضافة �إىل �ملنازل �ملفخخة. كما 
�لنبار قطري  �ل�ضعبي مبحافظة  �لقيادي يف �حل�ضد  �أعلن 
�ل�ضحر�ء  عمق  يف  كم   5 �لمنية  �لقو�ت  تقدم  �ل�ضمرمد، 
�لغربية من منطقة T1 لق�ضاء �لقائم غربي �لنبار، لفتًا 
قدر�ت  ��ضتنز�ف  �لع�ضكرية حتاول  �لقطعات  �ن  �ىل  �لنظر 
»�جلورنال  ملر��ضل  �ل�ضمرمد  وقال   . �لنبار  غربي  د�ع�س 
�لع�ضائر  ومقاتلي  �جلي�س  من  �لمنية  �لقو�ت  �ن”  نيوز« 
5 كم يف عمق �ضحر�ء  �لطري�ن �حلربي  تقدمو� بدعم من 
خطوط  لقطع  �لنبار  غربي   T1 منطقة  جهة  من  �لقائم 

متويل د�ع�س بني �لقائم ور�وة”.
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بغداد_ الجورنال  

تحركات كردية لتشكيل حكومة مؤقتة وإعالن السليمانية عاصمة لكردستان تحالف القوى يعلن رفضه موعد االنتخابات المحدد 
من قبل المفوضية

مقرر البرلمان: التصويت على مجلس المفوضين 
ضربة للديمقراطية

�لنتخابات  موعد  رف�ضه  �لثالثاء،   ، �لعر�قية  �لقوى  حتالف  �أعلن   : �جلورنال   بغد�د_ 
�أن  �ىل  م�ضري�   ،2018 �أي��ار   12 يف  �لنتخابات  مفو�ضية  حددته  �ل��ذي  �لنيابية 
�لأحز�ب  لنجاحها، يف حني دعا جميع  �ملو�ضوعية  �لظروف  تو�فر  ي�ضتوجب  �إجر�ءها 

و�ل�ضخ�ضيات �ل�ضيا�ضية �ىل رف�س �إجر�ء �لنتخابات يف هذ� �ملوعد.
 وقال ع�ضو جمل�س رئا�ضة �لتحالف �أحمد �مل�ضاري يف بيان �طلعت عليه "�جلورنال" ، 
"�ننا نرى ��ضتحالة �إجر�ء �لنتخابات يف �ملوعد �لذي حددته �ملفو�ضية، �لثاين ع�رش من 
�آيار �ملقبل موعد�ً لإجر�ء �لنتخابات �لنيابية يف ظل �لظروف �لن�ضانية �ل�ضعبة �لتي 
يو�جهها �بناء �ملحافظات �لتي حتررت للتو من تنظيم د�ع�س �لرهابي و�لذين ما ز�ل 
�ملاليني منهم موزعني على �ملخيمات يف عدد من �ملحافظات وهم يعانون �لأمّرين من 

جر�ء �لنق�س �حلاد يف �لغذ�ء و�لدو�ء وم�ضتلزمات �حلياة �ل�رشورية �لخرى".
�لهدف و�إمنا و�ضيلة ل�ضمان  �إن �جر�ء �لنتخابات هو لي�س  "�إننا نفهم  وذكر �مل�ضاري 
عادلة  دميقر�طية  ممار�ضة  عرب  حقيقيًا  متثياًل  مو�طنيهم  ميثلون  مر�ضحني  �نتخاب 
ونزيهة يح�ضل فيها �جلميع على فر�ضتهم للتعبري عن ر�أيهم و�ختيار من ميثلهم بكل 

حرية".
تعانيها  �لتي  �لر�هنة  �لظروف  ظل  يف  �لنتخابات  "�جر�ء  �أن  �مل�ضاري  و�و�ضح 
يعني  �ملئة  يف   ٨٠ �ل�  بع�ضها  يف  �لتدمري  ن�ضب  جتاوزت  و�لتي  �ملحررة  �ملحافظات 
حرمان معظم �بنائها من �مل�ضاركة وف�ضح �ملجال �مام ��ضحاب �لغر�س �ل�ضيء لتحقيق 

�جند�تهم �مل�ضبوهة و�لتالعب بنتائج تلك �لنتخابات".
�أي موعد لإجر�ء �لنتخابات ما مل تتو�فر �لظروف  "�ننا نرف�س حتديد  و�كد �مل�ضاري 
�ملو�ضوعية لنجاحها و�جر�ئها يف �جو�ء دميقر�طية �ضحيحة و�ضحية فاإننا ندعو كل 
�لقوى و�لحز�ب و�ل�ضخ�ضيات �ل�ضيا�ضية و�لوطنية �ىل رف�س �جر�ء تلك �لنتخابات يف 
�ملوعد �ملقرر وف�ضح �ملجال �مام �جلميع للعمل على تهيئة �ملناخ �ملنا�ضب لإقامتها 

على وفق ما ن�س عليه �لد�ضتور وكفلته �لقو�نني �لنافذة".
�ملفو�ضية  ما حددته  �لنتخابات على وفق  �جر�ء  �لبع�س على  "��رش�ر  �ن  �ىل  و��ضار 
�ملحافظات  تعانيها  �لتي  �لقا�ضية  للظروف  تام  جتاهٍل  ظل  يف  لذلك  �لأجو�ء  وتهيئة 
�إر�دة  ميثلون  ل  �ولئك  �ن  يعني  حقيقية،  م�ضاركة  ح�ضول  دون  حتول  و�لتي  �ل�ضنية 

�جلماهري باأي �ضكل من �ل�ضكال و�نهم يت�رشفون من وحي م�ضاحلهم".

�ن ت�ضويت  �لثالثاء،  �لنو�ب عماد يوخنا،  �كد مقرر جمل�س   : بغد�د_ �جلورنال  
�مل�ضتقلة  �لعليا  �ملفو�ضية  يف  �جلديد  �ملفو�ضني  جمل�س  على  �لنو�ب  جمل�س 
لالنتخابات كان �رشبة للدميقر�طية وحقوق �ملكونات �ل�ضلية وخرقا للد�ضتور.
وقال يوخنا يف بيان �طلعت عليه »�جلورنال « ، �نه “رغم تقديرنا جلهود �ملجل�س 
وجلنة �خلرب�ء لجناز ذلك، �ل �ن �ملنهجية �لتي مور�ضت يف �نتخاب �ملفو�ضني 
كانت خميبة لالمال وخروجا عن مبادئ �لدميقر�طية و�ملبادئ �لد�ضتورية �لتي 
للكتل  ولي�س متثيال  �لعر�قي  �ملجتمع  �لوطنية ومتثيل مكونات  �ل�رش�كة  ت�ضمن 

�ل�ضيا�ضية وبالتايل �ق�ضاء وتهمي�س �ملكونات �ل�ضلية لل�ضعب �لعر�قي”.
�لقاعة”  غادرنا  �ملفو�ضية  �ع�ضاء  على  �لت�ضويت  بعد  �نه”  يوخنا  و�أ�ضاف 
موؤكد� �ن “هذ� �لجر�ء هو ��ضتمر�ر ملنهجية �ل�ضتئثار بال�ضلطة من جانب �لكتل 
�لحتادية  بقر�ر�ملحكمة  و�لتز�م  �ح��ر�م  �ي  ُتعر  مل  �لتي  �ملهيمنة  �لربملانية 

�لقا�ضي بوجوب متثيل �ضعبنا �لكلد�ين �ل�رشياين �ل�ضوري”.
ترقيع  مت  �ملتحدة  لالمم  و��ضكاتا  �لعيون  يف  �لرماد  “ولذر  �نه  يوخنا  وتابع 
�ملفو�ضية �مل�ضوت عليها با�ضافة ع�ضوين م�رشوطة بوجوب �ن يكون �حدهما 
�خر  خرق  بعينه  وهذ�  �لت�ضويت،  حق  دون  من  و�لركمان  �ضعبنا  ليمثال  �مر�أة، 
�حلقوق  يف  �ضو��ضية  �لعر�قيني  كون  توؤكد  �لتي  �لد�ضتور  مبادئ  على  وخ��روج 

و�لو�جبات”.
لدى  �لدعوى  �قامة  يف  بحقنا  ونحتفظ  �ملخرجات  على  “نتحفظ  �ننا  و�أو�ضح 
�ملحكمة �لحتادية، ل�ضمان حق �لع�ضوين �مل�ضافني يف �لت�ضويت ��ضوة ببقية 

�ع�ضاء �ملفو�ضية”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

عر�ض وزير اخلارجية 
الأمريكي ريك�ض تيلر�سون 

خالل اجتماعه يف بغداد مع 
الرئي�ض العراقي فوؤاد مع�سوم 

ا�ستعداد بالده مل�ساعدة 
العراقيني على حل م�ساكلهم 
الداخلية عرب حوار ي�سمن 
حقوق واأمن اجلميع وفق 

الد�ستور.

�لأمريكي  �خلارجية  وزير  عقده  �جتماع  وخالل 
�لرئي�س  مع  له  �ملر�فق  و�لوفد  تيلر�ضون  ريك�س 
�همية  �لرئي�س  �أك��د  فقد  مع�ضوم،  ف��وؤ�د  �لعر�قي 
وحدة و�ضيادة �لعر�ق، و�أعرب عن ثقته باأن �حلو�ر 
و�لتفاهم على �أ�ضا�س �لد�ضتور وعرب خارطة طريق 
�مل�ضاكل  جميع  حلل  �لوحيد  �ل�ضبيل  هو  فعالة 
�لد�خلية �ملوروثة و�لطارئة، يف �إ�ضارة �إىل �لأزمة 
�إقليم كرد�ضتان،  بني �حلكومة �لحتادية وحكومة 

ب�ضبب ��ضتفتاء يف �ل�ضهر �ملا�ضي.
��ضتعد�دهما  �رتياحه بتاأكيد �جلانبني  و�أعرب عن 
�إىل  للو�ضول  ف���وري  �أخ���وي  ح���و�ر  يف  للدخول 
وحدة  ي�ضمن  مبا  �مل�ضاكل  لكل  �ضلمية  تفاهمات 
لدحر  طاقاتهم  كل  وتكري�س  و�لعر�قيني،  �لعر�ق 
م�ضتقرة  دميقر�طية  دولة  وبناء  نهائًيا،  �لإرهاب 

ومزدهرة حتقق طموحاتهم جميًعا.
جميع  يف  �لد�ضتور  تطبيق  �أن  �إىل  مع�ضوم  و�أ�ضار 
هو  كامل  وب�ضكل  ��ضتثناء  دون  م��ن  �مل��ج��الت 
منوًها  �خل��الف��ي��ة  �لق�ضايا  ك��ل  حل��ل  �ل�ضامن 
ب�رشورة �ل�ضتفادة من جتارب �ل�ضعوب وخرب�تها، 
�إىل نتائج  للتو�ضل  �لأمم �ملتحدة  ل �ضيما خرب�ت 
�ملناطق  م�ضكلة  حل  ب�ضاأن  وم�ضتد�مة  �يجابية 

�ملتنازع عليها مهما تطلب ذلك من وقت وجهد.
�لعر�ق  بانت�ضار�ت  تيار�ضون  �أ�ضاد  جانبه،  من 
�لعر�قية  �لقو�ت  على د�ع�س، مثّمًنا كفاءة ووحدة 
يف �حلرب �ضد �لإرهاب.. وم�ضدًد� على �أن �لوليات 
�لعر�ق، كما حتر�س  �ملتحدة تدعم وحدة و�ضيادة 
�لعر�قيني  مل�ضاعدة  ت�ضتطيع  م��ا  ك��ل  ب��ذل  على 
ي�ضمن  ح��و�ر  عرب  �لد�خلية  م�ضاكلهم  حل  على 
�أن تعزيز  �لد�ضتور، عاد�ً  حقوق و�أمن �جلميع وفق 
ل�ضتقر�ر  �أ�ضا�ضي  �لعر�ق  يف  �لأهلي  و�ل�ضلم  �لأمن 

تيلر�ضون  �جتمع  ذل��ك،  قبل  �ملنطقة.  و�زده���ار 
�لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س  مع  له  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د 
حيدر �لعبادي يف بغد�د ، ومت بحث تعزيز �لتعاون 
�لثنائي بني �لبلدين يف خمتلف �ملجالت و�حلرب 
لفر�س  �لعر�قية  �حلكومة  و�إجر�ء�ت  �لإرهاب  �ضد 
�ل�ضلطة �لحتادية يف حمافظة كركوك، �إ�ضافة �إىل 

�لأو�ضاع �ل�ضيا�ضية و�لأمنية.
ماز�لت  �لإره��اب  �ضد  �ملعركة  �أن  �لعبادي  و�أك��د 
حترير  �ضتكمل  �لتي  حلكومته،  بالن�ضبة  �أولوية 
"�إن ما قمنا  بقية �ملناطق وتاأمني �حلدود. وقال 
ل�ضلطة  وفر�س  �نت�ضار  �إعادة  كان  كركوك  يف  به 

حيث  ود�ضتورية،  قانونية  �إج��ر�ء�ت  وهي  �لدولة، 
�إننا ل نريد خو�س معركة مع �أي مكون، فجميعهم 
باأن  كركوك  �إىل  �لر�ضالة  هذه  و�أر�ضلنا  �أبناوؤنا، 
ونتعامل  علينا،  �أع��ز�ء  عر�قيون  �لكرد  �ملو�طنني 
بيان  عنه  نقل  كما  �لبلد"،  مكونات  كبقية  معهم 

�ضحايف ملكتبه �لإعالمي.
للمنطقة  �لعر�قية  و�لروؤية  �ملبادرة  �أن  و�أو�ضح، 
�لأحد �ملا�ضي و�ملتكونة من خم�س  �أعلناها  �لتي 
�لتنمية وب�ضط �لأمن بدًل  �أ�ضا�س  نقاط، تقوم على 

من �خلالفات و�حلروب و�إعطاء �أمل لل�ضباب.
 بدوره، ثّمن تيلر�ضون �لنت�ضار�ت �ملتحققة على 

باأنه  �لعر�قية  �لقو�ت  به  قامت  ما  و��ضًفا  د�ع�س، 
وحدة  مع  تقف  بالده  �أن  و�أك��د  وكبري.  ر�ئع  عمل 
�إىل  م�ضري�ً  بالد�ضتور،  �لل��ت��ز�م  و�أهمية  �ل��ع��ر�ق 
و�لبتعاد  �لد�ضتور  وفق  �حلو�ر  على  بالده  حر�س 
بني  �حلالية  �لأزمة  �إىل  �إ�ضارة  يف  د�م،  �ضِ �أي  عن 

بغد�د و�أربيل.
و�ل�ضتقر�ر  �لأم��ن  تعزيز  �أن  تيلر�ضون  و�أ�ضاف 
�رشوري جًد� يف �لعر�ق، معرًبا عن �أمله مبزيد من 
ومنها  �ملجالت،  جميع  يف  �لبلدين  بني  �لتعاون 

�لن�ضاطات �لقت�ضادية.
�أن  �لعبادي  �أكد  �ل�ضعبي  باحل�ضد  يتعلق  ما  ويف 

مقاتلي �حل�ضد �ل�ضعبي هم مقاتلون عر�قيون قاتلو� 
�لت�ضحيات  وقدمو�  بلدهم،  عن  ود�فعو�  �لإرهاب، 
�لتي �ضاهمت يف حتقيق �لن�رش على د�ع�س.. مبيًنا 
�أن �حل�ضد �ل�ضعبي موؤ�ض�ضة ر�ضمية �ضمن موؤ�ض�ضات 
بوجود  ي�ضمح  ل  �لعر�قي  �لد�ضتور  و�أن  �ل��دول��ة، 
�إىل  و�أ�ضار  �لدولة..  �إطار  خارج  م�ضلحة  جماعات 
�ضيكونون  لأنهم  �حل�ضد  مقاتلي  ت�ضجيع  ���رشورة 

�أماًل للبلد وللمنطقة.
ول يعرف بعد ما �إذ� كان �لوزير �لأمريكي �ضيزور 
ليبحث  بارز�ين  م�ضعود  �لإقليم  رئي�س  للقاء  �أربيل 
�لنف�ضال  على  �لكردي  �ل�ضتفتاء  تد�عيات  معه 

�لذي نظمه �لإقليم يف 16 من �ل�ضهر �حلايل.
يف  �ملا�ضي  �لأح���د  ���ض��ارك  ق��د  تيلر�ضون  وك��ان 
�مللك  �ل�ضعودي  �لعاهل  �إطالق  حفل  يف  �لريا�س 
�لعبادي  حيدر  �لعر�قي  �ل��وزر�ء  ورئي�س  �ضلمان 
لأعمال جمل�س �لتن�ضيق �لأعلى بني �لبلدين ر�ضمًيا.
�لرئي�س  من جانب �خر، قال بافال طالباين، جنل 
�إنه �ضيزور بغد�د  �ل�ضابق، جالل طالباين،  �لعر�قي 
عدم  موؤكد�  �لد�ضتور،  وفق  بّناء  حو�ر  لفتح  قريبًا 
كركوك  �أح��د�ث  حول  بغد�د  مع  �تفاق  �أي  وج��ود 

�لأخرية.
و�ضدد بافال طالباين، خالل حديث متلفز له، على 
�أزمة كرد�ضتان وكركوك"،  "�أولوية �حلو�ر يف حل 
مبينا �أنه "�ضيزور بغد�د قريبًا لفتح حو�ر بناء وفق 
�لد�ضتور لأن �حلو�ر هو �ل�ضبيل �لوحيد حلل �لأزمة".
و�أكد بافل، �أن "تق�ضيم �إقليم كرد�ضتان �أمر كارثي"، 
�أح��د�ث  ح��ول  بغد�د  مع  �تفاق  �أي  وج��ود  نافيا 

كركوك �لأخرية، ح�ضب قوله.
�حل�ضد  من  وف�ضائل  �لحتادية  �حلكومة  وكانت 
قو�تها  �نت�ضار  �ملا�ضي،  �لثنني  �أع��ادت،  �ل�ضعبي 
ودعم  تاأييد  و�ضط  عليها،  �ملتنازع  �ملناطق  يف 

دويل وحملي.
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و�أ�ضدرت حركة �لتغيري �لكردية و�جلماعة �لإ�ضالمية 
بيانًا  �لثالثاء،  و�لعد�لة،  للدميقر�طية  و�لتحالف 
�إقليم  رئا�ضة  موؤ�ض�ضة  بحل  فيه  تطالب  م�ضركًا 
�لبيان  وذك��ر  موؤقتة.  حكومة  وت�ضكيل  كرد�ضتان، 
�ل�ضيا�ضية  و�لكارثة  �لأزمة  "ملو�جهة  �أنه   ، �مل�ضرك 
مكت�ضباتنا،  على  و�حلفاظ  كرد�ضتان  يف  و�لع�ضكرية 
ولتعديل م�ضار �لعملية �ل�ضيا�ضية، نعلن خارطة طريق 
طوزخورماتو  وق�ضاء  كركوك  يف  �لو�ضاع  لتهدئة 
�أهمية  موؤكد�ً  عليها"،  �ملتنازع  و�ملناطق  وخانقني 
�ل�ضف  ووحدة  كرد�ضتان  �قليم  �ضيادة  على  "�حلفاظ 
�لنق�ضام  �ضعبنا من خماطر  و�نقاذ  ل�ضعب كرد�ضتان، 
�لأطر�ف  مع  "ن�ضعى  و�أ�ضاف،  �لد�خلي".  و�لقتتال 
من  موؤقتة  حكومة  لت�ضكيل  كرد�ضتان  يف  �ل�ضيا�ضية 
مع  �حل��و�ر  �ج��ر�ء  م�ضوؤولية  لتحمل  �لربملان  خ��الل 
�نتخابات  لإج��ر�ء  و�ل�ضتعد�د  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 
نزيهة حتت مر�قبة �ملنظمات �لدولية �خلا�ضة، و�كمال 
ثابتة  �لربملان  نظام  تبقي  بطريقة  �لد�ضتور  م�ضودة 
و�ل�ضتعد�د لال�ضتفتاء وو�ضع برنامج خا�س لتح�ضني 

�لأو�ضاع �ملعا�ضية للمو�طنني". و�أ�ضار �إىل�رشورة �أن 
�ملتنازع  �ملناطق  مع  �لحتادية  �حلكومة  "تتعامل 
�لأو�ضاع  تهدئة  على  و�لعمل  للد�ضتور  وفقًا  عليها 
مناطقهم".  �ىل  �لنازحني  وع��ودة  �ملناطق  هذه  يف 
رئا�ضة  موؤ�ض�ضة  "حل  ب�  �ملطالبة  على  �لبيان،  و�ضدد 
�جلهات  �ىل  للقانون  وفقًا  �ضالحيتها  ونقل  �لإقليم 
�أن "يكون برملان  ذ�ت �لعالقة"، م�ضدد�ً على �رشورة 
كرد�ضتان م�ضدر �لقر�ر و��ضد�ر �لقو�نني و�ن ل تكون 
بافل  وك�ضف  �لربملان".  فوق  �ضيا�ضية  �ضلطة  هناك 
�لكرد�ضتاين  �لوطني  �لحت��اد  زعماء  �أح��د  طالباين، 
�إب��ر�م��ه  ع��ن  طالباين  ج��الل  �ل��ر�ح��ل  زعيمه  وجن��ل 
�لعبادي يف حمافظة  �لوزر�ء حيدر  �ضفقة مع رئي�س 
�لعر�قية  �لقو�ت  كانت  عندما  طالباين  وقال  كركوك. 
�إمكانية لبر�م  و�لبي�ضمركة يف حالة مو�جهة ظهرت 
حول  متحورت  �ل�ضفقة  وه��ذه  �لعبادي  مع  �ضفقة 
�لقاعدة �لع�ضكرية ]كي و�ن[ يف �ملحافظة". و�أ�ضاف 
تلك  �ىل  �لحتادية  �لقو�ت  �إعادة  �لعبادي  �أر�د  "لقد 
�لقاعدة ومب�ضاعدة من �جلانبني �لمريكي و�لربيطاين، 
تو�ضلنا �ىل �تفاق ي�ضبح مبقت�ضاه هذ� �ملع�ضكر مقر�ً 
للتحالف �لدويل �ضد د�ع�س وكان �ضي�ضم قو�ت عر�قية 

�ل�ضفقة  "هذه  طالباين  وبني  وبريطانية".  و�مريكية 
حدثت قبل �جتماع دوكان يف 15 من �ل�ضهر �جلاري 
كنا يف معر�س هذه �ملناق�ضة وقدمت �ملقرح �جلديد 
دخلت  وهكذ�  فرف�ضو�  �لجتماع  �ثناء  �لكرد  للزعماء 

�لقو�ت �لعر�قية".
م�ضعود  م��ن  �أك���رب  �مل��و���ض��وع  �ن  "�عتقد  و�أو���ض��ح 
�لوطني  �ن قادة يف �حلزبني �لحتاد  بارز�ين و�عتقد 
�خطاأو�  �لكرد�ضتاين  �لدميقر�طي  و�حلزب  �لكرد�ضتاين 
وهوؤلء  �لق�ضية  هذه  يف  ج�ضيمة  ب�ضورة  �حل�ضابات 
للتغطية  �لآن  �لتهامات  يوجهون  �لذين  هم  �لقادة 
�حلو�ر  �أولوية  على  طالباين،  �خطائهم".و�ضدد  على 
�ضيزور  �أنه  مبينا  وكركوك،  كرد�ضتان  �أزم��ة  حل  يف 
بغد�د قريبًا لفتح حو�ر بناء وفق �لد�ضتور لأن “�حلو�ر 
�ل�ضياق،  هذ�  ويف  �لأزمة”.  حلل  �لوحيد  �ل�ضبيل  هو 
�لكرد�ضتاين  �لوطني  �لحتاد  يف  بارز�ن  ع�ضو�ن  �أكد 
�لإ�ضالمية، وجود حر�ك قوي مل�رشوع  �لدعوة  وحزب 
بغد�د.  من  بدعم  �إقليمني  �إىل  كرد�ضتان  �إقليم  تق�ضيم 
عرب  �آغ��ا،  علي  حممود  "�لحتاد"،  حزب  ع�ضو  يقول 
د�عمني  "هناك  �إن  �ل�ضليمانية،  من  هاتفي  �ت�ضال 
كهذ�  �ضيناريو  باأن  �عتقاده  عن  معربًا  للم�رشوع"، 

وملنع  �لإقليم  يف  للو�ضع  مّر  "حل  مبثابة  �ضيكون 
"�أبرز  �أن  �إىل  �لنظر  ويلفت  د�خلي.  �قتتال"  �أي  عودة 
�إير�ن". من جهته،  �لد�عمني له كتل يف بغد�د وكذلك 
ي�ضري قيادي يف حزب �لدعوة �لإ�ضالمية بزعامة نوري 
�ملالكي، �إىل �أن "�مل�رشوع �ضعب لكنه قابل للتحقيق 
بعد مو�فقة �لإير�نيني". ويو�ضح " �أن "�لبارز�ين �أقام 
قو�عد ع�ضكرية �أمريكية وبريطانية يف �لإقليم و�نفتح 
على دول �خلليج و�أ�ض�س مع �لأتر�ك حتالفًا خفيًا هو 
�لأول من نوعه يف �لتاريخ، وهذ� كله بالتاأكيد �أزعج 
�أنه بات من �ل�رشوري حتجيمه.  �لإير�نيني"، م�ضيفًا 
ووفقًا للقيادي نف�ضه فاإن "ف�ضل �ل�ضليمانية وحلبجة 
مقاطعة  على  �أم���ري�ً  )�ل��ب��ارز�ين(  �ضيجعل  وك��رك��وك 
�ضغرية بال تاأثري". ويلفت �لنتباه �إىل �أن "�ل�ضليمانية 
يف حال ف�ضلت يف حتقيق ذلك �ضتتجه �إىل طلب ر�ضمي 
باإعادة ربطها مع بغد�د كمحافظة م�ضتقلة عن �لإقليم 
وهذ� ما ميكن و�ضفه باخلطة باء"، وفقًا لقول �مل�ضدر 

نف�ضه.
على  �ضيطرتها  فر�س  من  �لحتادية  �لقو�ت  ومتكنت 
كركوك وجلولء وخانقني يف دياىل ونينوى بعد طرد 

�لقو�ت �لكردية منها .
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