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الـتـفـاصـيل عـن كيـفـيـة وصـول حـوالي
(160) الـف ورقــــة اقـــــتــــراع الـى تــــلك
ـنطـقة الـتي كانت ال حتـتاج الـى اكثر ا
من (48) الـف ورقــــة اقــــتـــــراع.  عــــلى
اساس ان سجل الناخب يحتوي على
43 الـف اسم ويـحــتــاج الى ذات الـرقم
ـفوضـية مـن اوراق االنتـخاب وتـضع ا
ــئـــة من اوراق االقــتــراع دومــاً 10 بـــا
فوضية خزين استراتيجي.  تسميها ا
فـي االجـــتـــمـــاع الـالحق الـــذي عـــقـــده
ـــفــوضــ بـــتــاريخ 4/28/ مـــجــلس ا
 2005مع الــسـيـد كــمـال غـمــبـار مـديـر
ــكـتب االنـتـخـابـي حملـافـظـة اربـيل لم ا
فـوض مـن الوصول يـتمـكن مجـلس ا
الى رأي حـول كـيـفيـة حـصول الـتـزوير
ـتـحدة إذ الـذي اكـتـشـفه خبـراء اال ا
كـان السيد غـمبار غامـضاً في اجاباته.
فـي 2005/6/20 عـــــــقـــــــد مــــــجـــــــلس
ــفـوضـ اجــتـمــاعـاً اخـر مع الــسـيـد ا
كـمـال غـمبـار الـذي ذكـر في اجـاباته ان
ـعلم شـروطاً فرضت عـليه لتـشغيل ا
ـراكـز االنـتـخـابـيـة وهـؤالء كـانـوا في ا
ـعظمهم اعضـاء في االحزاب الكردية
ـعـنى كانـوا مسـيسـ واشار الى ان
مـحمـود محـمد مـجيـد كان مـسؤوالً عن
مـــركــز ديــانــا 226 وهـــو يــعــمل اصالً

مـشرف

تــربــيــة وقــدم اســتــقــالــته لــيــعــمل في
ـفـوضيـة علـماً بـانه اتـخذ الـكثـير من ا
االجـــراءات الــتي لـم تــكن تـــتــوافق مع

فوضية. انظمة وتعليمات ا
 وقـال ايضاً ان القطاع ديانا- 226كان
فــيه (17) مــركــز انــتــخــابـي (سـوران-
ديـــــانـــــا-كـالله ومــــــنـــــاطق واســـــعـــــة
كن للمرء وحـدودية) وفيها تـداخل ال 
ـنـطـقـة واين مــعـرفـة اين حـدود هــذه ا
ــــراكـــز تــــلك  امــــا صــــنــــاديق تــــلك ا
االنــتـخـابـيـة فــلم يـكن فـيــهـا اسـتـمـارة
(71) الــتي تـبـ مــجـمـوع اصـوات كل
كـيـان سـياسي مـشـارك في االنتـخـابات
او اجملـــمــوع الــعـــام لالصــوات في كل
نـطـقة صـنـدوق واشار ايـضـاً الى ان ا
كـان فـيـهـا (1591) مـحـطـة اقـتـراع ولم
نـسـتطع الـسيـطـرة علـيهـا بـالكـامل لذا

حصل ما حصل. 
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لـــــقــــد تـــــوصـل ذلك االجـــــتــــمـــــاع الى
اسـتــنـتـاجـات عـديـدة مـنـهـا ان وصـول
قـــوائـم اقــتـــراع تـــزيـــد عن (160) الف
ورقــة الـى مــركــز ديــانـا 226 وســجــله
االنتخابي ال يزيد عن (43) الف مقترع
عـمـلـية مـخـطط لـها مـسـبـقاً وقـد تـكون
هـذه االوراق االقــتـراعـيـة تـابـعـة لـقـرى
سـهل نـينـوى وقـد اكد الـسـيد "خـسرو"
ــسـؤول عـن الـقــسم الـلــوجــسـتي في ا
مـــكـــتب اربـــيل والـــذي كـــان يـــحـــضــر
االجـتماع التحقيقي بقوله "ال ندري من
ايـن جـاءت اوراق االقـتـراع الـزائدة ألن
ـكتب الوطـني في بغداد- ـفوضية –ا ا
يـــرسل اعـــداد اوراق االقــتـــراع حــسب
سجل كل مركز زائد خزين استراتيجي

ئة كأحتياطيات". يبلغ 10 با
ازاء الـتـحقـيـقات الـتي اجـراها مـجلس
ــفـوضـ بـشـأن مــا حـصل في قـطـاع ا
ـــركــز 226 وقـــبل ذلك الـــغــاء ديـــانــا ا
ــــزورة قــــام احلــــزب الـــــصــــنــــاديـق ا
ــكــتب ـــقــراطي الــكــردســـتــاني ا الــد
الـسياسي (مكتب االنتـخابات) بتوجيه
ــفـوضـ ثـالث مـذكـرات الى مــجـلس ا
ــــــصـــــادف وفـي يــــــوم واحــــــد هــــــو ا

.2005/5/28
فــفي مــذكـرته رقم (16) حــول "ضـرورة
ـفــوضــيــة"(?!) شــعــر احلـزب اصـالح ا
"بــقـلق كـبــيـر" حـيـال عــدم االخـذ بـعـ
الحـظات الـتي ابداهـا حول االعـتـبار ا
ــوضـوعي ــنــحـاز وغــيـر ا االســلـوب ا
ـفوضـية والـذي كان "لـبعض" اعـضاء ا
ـنـحاز يـغـلب فـيه الـطـابـع الـسيـاسـي ا

ستقل(?!). هني ا على الطابع ا
ورأى احلــزب ان من حــقه الــدســتـوري

سـتقـل تمـاما عن فـوضـ ا مـجـلس ا
ـتـحدة االحـزاب من حتت جـنح اال ا
ـفـوضة واحـيل جـمـيع االعـضاء عـدا ا
الــســيـدة حــمــديـة احلــســيـنـي   عـلى
ـفوضـية اجلـديدة الـتـقاعـد ووضعت ا
حتـت جنـح مـجلـس الـنواب الـذي اتى
بـتــشـكـيـله حـزبـيــة خـالـصـة كـمـجـلس

جديد للمفوض . 
مـثلـما هي كـركوك مـشكلـة مسـتعـصية
عــلى الـصـعـيــد الـوطـني ومـدار خالف
بـ الـعـرب واالكـراد كـانت ايـضـاً من
ــشـاكل بـالـنـسـبـة لـلـمـفـوضـيـة اكـبـر ا
ستقلة لالنتخابات ومجلسها العليا ا
االول الـــذي بــذل اجلــهـــود اخملــلــصــة
ـديـنـة لــتـكـون االنـتـخـابــات في هـذه ا
اسـوة بـاحملـافـظـات الـعـراقـيـة االخرى
ثـلة ـعايـير الـدوليـة و مـتوافـقة مع ا
ـمثل لـكـافة اطـيـاف الشـعب العـراقي ا
فـيها بـعيداً عن الصـراعات السـياسية
ـطـالـبـات بانـتـمـاء كـركـوك الى هذا وا

اجلزء من العراق او ذاك.
بـــدأت بـــوادر ازمــة تـــشـــكـــيل مـــكــتب
ـفـوضـيـة في كـركـوك تـظـهـر لـلـعـيـان ا
مـــنـــذ الــبـــدايـــة اي بـــعــد مـــا يـــقــارب
الـــــشـــــهـــــريـن من تـــــأســـــيس
ـفـوضـيـة وبـدء عمـلـهـا فـقد ا
بـــدا واضــحـــاً وجــود نــوازع
لـدى الكثيرين لـلسيطرة على
كـــــــافـــــــة االمــــــور فـي هــــــذه
احملـافـظة الهـداف واجـندات
خــاصــة لــذلك قــرر مــجـلس
ــفـوضــ في بـدايــة شـهـر ا
ايـــــــلــــــول مـن عــــــام 2005
تـــشــكــيـل اول وفــد لــزيــارة
كـركـوك واقـلـيم كـوردسـتان
سـؤولـ في تلك الطـالع ا
ـــنــــطـــقـــة عـــلى اعـــمـــال ا
ـفـوضيـة وايـضاً مـعـرفة ا
مـا يـحـصل هـنـاك حتى ال
تـتـعـارض الـقـرارات التي
ســــيــــتـــخــــذهــــا بــــشـــأن
الــــتـــشـــكــــيالت االداريـــة
ـتعلقة بـتأسيس مكتب ا
ــفــوضــيــة في كــركـوك ا
بــــــالــــــذات مـع الــــــواقع
س وفـد الــقـائم هــنـاك. 
ــــفــــوضــــيــــة اثــــنـــاء ا
االجـتـمـاعـات التي عـقـدهـا مع مـحافظ
كـركوك احملامي عبد الرحمن مصطفى
دينة وجود فتاح وعدد من مسؤولي ا
نــوع من الــرغـبــة "بــان يـقــوم مــجـلس
مــحــافـــظــة كــركــوك بــاخــتــيــار مــديــر
فوضية عـند تشكيله" وهو ومـوظفي ا
ـفوضية شارحاً ان امـر لم يقبله وفد ا
س بــاسـتـقاللــيـتـهـا مــثل هـذا االمـر 
ويـعتبر تدخالً في شـؤونها.تبدأ قصة
الــصــراعـات لــلــســيـطــرة عــلى مــكـتب
ــفـوضـيــة في كـركــوك وهـو جـزء من ا
ـدينة من صـراع اكبر لـلسيـطرة على ا
ـكتب قـبل احـد مكـونـاتهـا بعـد قـيام ا
الـوطني للـمفوضيـة في بغداد بـتعي
الـسيـد يحـيى عاصـي احلديـدي مديراً
ـفوضيـة هناك وفـقاً لـلمعـايير ـكتب ا
ـــطــبــقـــة عــلى جـــمــيع احملـــافــظــات ا
ـفــوضـيـة في 6 / حــيــــــث تـســلـمت ا
تـــشــرين الــثــانـي (نــوفــمــبــر) /2004
مــذكــرة مـــوقــعــة من الــدكــتــور كــمــال
كــركـوكي من اجملـمــوعـة الـكـورديـة((1
في مـجلس محافظة كـركوك يتهم فيها
ـفـوضـيـة بـانه "يـنـتـمي مـديـر مـكـتب ا
الـى التـجـمع العـربي الـوطني" وادعت
ـــذكــور "يــنــحــاز ــديــر ا ـــذكــرة ان ا ا
سـتـفـيدين من زمن ... ومـن ا سـيـاسـياً
نـظـام صـدام عـلى حـسـاب الـكورد".في
تــقــريـر رفــعه الــسـيــد صــفـوت رشــيـد
صــدقي الــعـضــو الـكــردي في مــجـلس
ـفوضـ بتاريخ 2004/11/9 وبـعد ا
دينة فـوضية من زيـارته  عـودة وفد ا
جـلسها اشار فيه كـركوك واجتماعه 
الـى ما ذهب اليه الدكـتور كركوكي من
وجــود اتـهــامـات بــشـأن مــديـر مــكـتب
ـفوضـية اعقـبه السيـد حتس كـهية ا
رئـيس مـجـلس مـحـافظـة كـركـوك الذي
شــكـا مـن عـدم عــلم اجملـلـس بـكــيـفــيـة
ــفـــوضـــيــة تـــعـــيــ مـــديـــر مـــكــتـب ا
ـــوظــفـــ االخــرين غـــيــر مــدرك ان وا
ـفوضيـة مؤسسة مـستقـلة تع من "ا
تـــراه مـــنـــاســـبـــاً وال داعـي ألخــذ رأي
مـجلس احملافـظة او احلكـومة برمـتها
فـي مــثل هــذه االمــور االداريــة.واشـار
ذكـور ايضاً الى الـصراعات الـتقـرير ا
داخـل مــجـــلـس احملـــافــظـــة  فـــنـــائب
احملــــافظ حتــــدث عن مــــديــــر مـــكــــتب
ـفوضيـة وفي ذات االجتمـاع فوصفه ا
بــأنـه "انــســان صــادق وعــادل مــادحــاً
شـخصه واخـالقيـاته".اما احـد اعضاء
اجملـلس من الـتـركـمـان فـقـال مـنـاقـضاً
الــدكــتـــور كــركــوكي ان مــديــر مــكــتب
ـفـوضـيـة كـان زمـيالً له فـي احملـاماة ا
ولم يــكن بـعـثـيـاً... وايــضـاً تـكـلم احـد
رجال الدين (من الكورد) فقال ان مدير
ـكـتب كـان مـسـتـقالً وان مـا قـيل عـنه ا

مـــجـــرد اتــهـــامـــات ال اســـاس لــهـــا من
الــصــحــة وهـكــذا فــعل عــضــو اخـر في

اجمللس واسمه احمد عسكري.
ـذكــور اسـتـدعى بــنـاء عـلـى الـتـقــريـر ا
فـوض السيـد يحيى عاصي مـجلس ا
احلــــديــــدي لـالســــتــــفــــســـــار مــــنه عن
ـوجـهة ضـده فـأنكـر كل ما االتـهـامات ا
يــقـال ويـدعى من قـبل اجلـانب الـكـردي
بـانه كـان احد ازالم الـنـظام الـسابق بل
جـاء بأدلة انه كـان محاربـاً وعائلته من
شـكلة مع الـنظـام السابق وان جـوهر ا
االكراد هو رفضه تنفيذ مطاليبهم التي

فوضية. تتعارض مع تعليمات ا
اثــرت احلـالــة الـشــاذة والـتــنـاحــر بـ
االحــزاب والـــفــئــات االجــتــمــاعــيــة في
ـفوضـية الـتي باتت كـركـوك على اداء ا
شـيـئـاً فـشيـئـاً وبـعـد اسـتقـالـة مـديـرها
تـعـكس اراء ذلك الـشـارع الذي تـتـقاذفه
ـــتــبــادلــة الـــصــراعــات واالتـــهــامــات ا
فــاجلـانب الـكـردي في احملــافـظـة يـصـر
ادة (58) مـن قانون ادارة عـلى تنـفيذ ا
الــدولــة لـلــمـرحــلــة االنـتــقـالــيــة والـتي
وضــعت حتت رقم (140) عــنــد كــتــابـة
دسـتـور الـعـراق امـا االحـزاب والـفـئـات
االخـرى فــكـانت تـتـهم اجلـانب الـكـردي
ـــواطـــنـــ في بـــتـــســـجـــيـل االف من ا
ـدينـة بـاعتـبارهم من سـجالت نـفوس ا
ـرحـلـ في ح ان هـؤالء لم يـكـونوا ا

اصالً من ابناء كركوك. 
بـــرزت في تــلك اآلونـــة نــغــمـــة تــأجــيل
االنـــتــخــابـــات في مــحـــافــظـــة كــركــوك
واسـتـثـنـاء ذلك من االنـظمـة والـقـوان

فوضية.  التي تصدرها ا
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فــفي 2004/12/1 وجـه الــسـيــد جالل
الـطـالبـاني والسـيـد مسـعود الـبارزاني
مـن صالح الــــديـن رســــالــــة مـــــوقــــعــــة
بــاســمـيــهـمــا الى رئــيس اجلــمـهــوريـة
غـازي الـيـاور واعـضـاء هـيـئـة الـرئـاسة
والـى الـــدكــــتــــور ايــــاد عالوي رئــــيس
ـــفــــوضـــيـــة مــــجـــلس الــــوزراء والى ا

ستقلة العليا لالنتخابات.  ا
ـســؤولـيـة قــالت الـرســالـة "شــعـوراً بــا
الـعالـية من شـعبـنا الـكردي عـلى تأم
ـســتـلـزمـات االسـاسـيـة ألرسـاء اسس ا
ـــقــراطي وطـــيـــدة لــعـــراق جــديـــد د
فـيدرالي تعـددي موحد وللـحفاظ على
وحــــدة نـــســــيج اجملـــتــــمع الــــعـــراقي
وحــرصـنـا دائــمـاً عـلى ايــجـاد ضـوابط
وطـــنـــيــة حتـــقق ذلك ولـــدرء اي ضــرر
بــوحـدة الــشــعب الـعــراقي لــقـد اكــدنـا
دائـماً على تمسكنا بـكردستانية كركوك
واصــرارنــا عــلى اعــتــبــارهـا جــزءاً من
كـردســتـان الـعـراق. لـكـنــنـا عـبـرنـا بـكل
الـــوســــائل ايـــضـــاً عـــلـى تـــطـــمـــ كل
االطـــراف بــأنــنـــا ســنــبـــذل كل اجلــهــد
اليــجــاد حل تـوافــقي يــجــسـد الــتــطـلع
ــشـتـرك لـتــحـويل كـركــوك الى مـديـنـة ا
لـلتآخي والـوحدة الوطنـية كمـا وافقنا
عــلى الـضــوابط الـتي اقــرت في قـانـون
ادارة الـدولة إلنهاء كل اشـكال التعريب
والـتـهـجـيـر والـتـغـيـيـر الـسـكـاني لـهذه

دينة الكردستانية التاريخية. ا
وحـرصـاً علـى جتنب اي نـتـائج سلـبـية
طـــارئــة نـــؤكـــد عــلى ضـــرورة تـــأجــيل
انــتـخـابــات مـجـلس مــحـافـظــة كـركـوك
حلــ تـصـفــيـة االثـار الــتي جنـمت عن
نــهج الـنـظــام الـدكـتــاتـوري في كـركـوك
ـادة (58) مـن قــانـون ادارة وتــنــفــيــذ ا
الــدولـة وتـطـبـيع االوضـاع في كـركـوك.

.( (انتهت رسالة الزعيم الكردي
طالـبة وغيـرها في رسائل وردت هـذه ا
ــفـوضــيــة بــاالضــافـة وبــرقــيــات الى ا
حلـــمــلـــة اعالمــيـــة واســعـــة تــتـــضــمن
ـكنـة التـحقـيق ومنـها مـطالـبات غـير 
تـأجيل االنتخابات في كركوك علماً بأن
سـتـحيـالت اذ يفـترض هـذا االمـر من ا
ان تـتم في كافة انحاء العراق وفي يوم
واحـــد وفـــقـــاً لـــقـــانـــون ادارة الـــدولـــة
لـلمرحلة االنتقـالية لذلك اصدر مجلس
ــفــوضـ بــيــانـاً اعــلن فــيه لــلــشـعب ا
ـنـظـمـات الـرسـمـيـة وكـافـة الـعــراقي وا
الــقـوى الـسـيـاســيـة وكـذلك لـلــمـجـتـمع
ـتحدة جهوزية الـدولي ومنظمة اال ا
ـقررة ـفـوضـيـة الجـراء االنتـخـابـات ا ا
في 30 / انــون الـثـانـي-يـنـايـر /2005
فـي مــوعــدهــا احملــدد دون اي تــغــيــيـر
ـــنـــاســـبـــة ان هــذه مـــؤكـــدا في هـــذه ا
االسـتعدادات تشمل كـافة مناطق البالد
بــدون اسـتـثـنـاء (1). بــعـد هـذا الـبـيـان
والــتـأكـيـدات االخــرى الـتي صـدرت عن
ــفـــوضــيــة بــعــدم امــكـــانــيــة تــأجــيل ا
انــتـخـابــات ايـة مــحـافـظــة مـهــمـا كـلف
االمـر اثـيرت في كـركـوك مسـألـة وجود
حـــــــــوالي 72 الـف نـــــــــاخـب لـم يـــــــــتم
تـسـجيـلهم في سـجل النـاخبـ وهؤالء
هـم احـد ركـائـز االحـزاب الـكـرديـة الـتي
قاطعة هـددت في حال عدم تسجيلهم 
انـتخـابات مـجلس مـحافـظة كـركوك اي
ـعنى اوضح حـصول فوضى ومالمح

دينة.  حرب اهلية مصغرة في تلك ا
l³²¹
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جــريـدة الـتــآخي  وحـصـلـت نـقـاشـات
عـــمــــيـــقـــة مـــعـــتـــبــــرين ان ذلك اخالل
بــاالنـــظــمــة ومــخـــالــفــة الســـتــقاللــيــة
ـفـوضـية كـمـا  االعتـراض عـلى ما ا
جــاء فـيـهـا حـول وجــود خـلل في عـمل
ــــفــــوضـــــيــــة و"االعــــراب عن االسف ا
الــعـمــيق الضــطـرارهــا الى اســتـبــعـاد
صــنـاديـق حتـتــوي عـلى اصــوات عـدد
ـقـتـرع ـقـتـرعـات وا كـبـيـر جـداً من ا

احلقيقي الخ"...
لـقد توصلت تلك النقاشات الى حقائق
مــنــهـا ان "اخلــلل" مـوجــود في مــكـتب
ــفــوضــيــة في "ديــانــا" وهــو حــاصل ا
ـنـطـقـة وفـرض نـتـيــجـة طـبـيـعـة تـلك ا
مـســؤولـ مـعـنـيـ تـابـعـ لالحـزاب
ــفـوضــيـة هــنـاك لــلـعــمل في مــكـاتب ا
وهــذا االمــر ادى الـى ان يــكــون هـؤالء
مـخـلـصـ الحزابـهم حـتى "بـالـتـزوير"

الذي حصل.
VšU  ŸUL²ł«

لـقد اكـد الدكـتور عـبد احلـس في ذلك
فـوض االجـتـماع الـصاخب جملـلس ا
يــوم 2005/2/18 ان الــرســالــة كـانت
خاصة جداً وليست للنشر بل "لتهدئة"
رئــــيـس احلــــزب ولــــكن "االخــــوة" في

احلزب اخلوا بالعهد...
بـعــد نـشـر الـبـيـان وعـلى ذات صـفـحـة
الــتــآخي االولى وفـي ذات الـتــاريخ(2)
ــكـــتب الــســـيــاسي لـــلــحــزب اصـــدر ا
ـقـراطي الكـردسـتانـي بيـانـاً اعلن الـد

فيه القبول بنتائج االنتخابات(!!).
كتب الـسياسي للحزب  لم يـفت على ا
ــــذكــــور فـي بــــيــــانه ورغم اقــــراص ا
التهدئة التي تضمنتها رسالة الدكتور
ــفــوضــيـة هــنــداوي  اال ان يــهــاجـم ا
بـعـنف وبـشـدة لـتـبـريـر الـتـزويـر الـذي
ــا حـــصل في اربـــيل-ديــانــا   226و
جــاء فـيه "لــقـد شــعـرنــا مـنـذ تــأسـيس
ـفـوضـية بـان هـنـاك افراداً مـنـحازين ا
(1) حـــاولــوا قــدر امـــكــانـــاتــهم وضع

الــــــعـــــراقـــــيـل امـــــام نــــــاخـــــبي
كوردستان حتى وصل احلد الى
حـــــرمـــــان عـــــشـــــرات االالف من
الــنـاخــبــ الـكــورد في سـنــجـار
وصل من وشـيـخـان وضـواحي ا
الــــتـــصـــويـت وهـــذا مـــا ادى الى
اهـدار اكـثر من (200) الـف صوت

لشعب كوردستان( 2). 
ـشـكلـة وبـشكل بـعـد االنـتهـاء من ا
مـؤقت وبعـد ان  التـصديق على
الــنـتــائج الــنـهــائـيــة لالنــتـخــابـات
ـفوض حتقـيقاته واصل مـجلس ا
ـسؤول وضـوع مع ا بـشأن هـذا ا
ــــفـــوضـــيــــة في تـــلك عـن مـــراكـــز ا

ناطق االخرى.  ناطق وا ا
ـــفـــوضـــيـــة في شـــهـــر اســـتـــدعـت ا
نــيـسـان-ابـريل 2005  مــديـر مـكـتب
مـحـافـظـة اربـيل لالنـتخـابـات الـسـيد
كمال غمبار واجرت معه ومع عدد من
ـسـؤول هـنـاك حتقـيـقاً عـمـا حصل ا
ناطق االخرى ركز 226 ديانا وا في ا
ــا اشــار الـيه ان (70) الـف عـائــلـة و
وصـلـت من ايـران ولم يـتم تـسـجـيـلـهـا
و احـتسابـها على قـوات البيـشمركة
حــيث أعـطـوا احلق (من?) لــلـتـصـويت

في اي مكان. 
واشــــيــــر في ذلـك االجـــتــــمــــاع الى ان
ــقــراطي الــتـــنــافس بــ احلــزب الــد
الـــكـــردســـتـــاني (الـــبــارتـي) واالحتــاد
الـكــردسـتـاني كـان عـلى اشـده في تـلك
االيـام ألن كل واحد كان يـود ان يسجل
الى جـانبه اكـبر عـدد من االكراد لـينال
واقع شـعبيـة العمل واحلـصول على ا

اكثر من اآلخر. 
ـفوضية في اربيل واشـار طاقم مركز ا
وجــمــيـعــهم من االكــراد ان الــعـمل في
ــنـطـقـة الــكـرديـة يـعــني الـعـمل حتت ا
دارس الذين سـلطة قوية وان معلمي ا
اصـبـحوا يـعمـلون في االنـتخـابات هم
ـــســـجــــلـــ في احــــد احلـــزبـــ مـن ا
الكردي وهذا يعني خضوعهم الوامر
ـفـوضـيـة في احلــزب ولـيس لـرئـيـس ا
ـفـوضـ في كــوردسـتـان او مـجــلس ا
ركز  عن بـغداد.  وعـند سؤال رئـيس ا
كـــيــفـــيــة تـــصــويـت حــوالي 160 الف
شــــخـص ومن ايـن جــــاء هــــؤالء: قـــال
الـسـيـد غـمـبـار: لم تـكن في الـصـناديق
اســـــتــــمــــارة (71) الــــتي تــــبـــ عـــدد
ـصـوتـ لـكل قـائـمـة وهـذا يـعـني ان ا
فـوضية تـلك الصـناديق لم تـمر عـلى ا
في اربـيل . ولم يجب السيد غمبار اثر
ســـؤاله عــمـــا اذا كــان هــو قـــد اعــطـى
االيــعـــاز الى اي نــاخب بـــالــتــســجــيل
واالنـتـخـاب في ذات اليـوم ولم يـتـمكن
ـفـوضـ مـعـرفـة الـكـثيـر من مـجـلس ا

كـان مـجـمل مـا طالب به الـوفـد الـكردي
راجعة قرار الغاء فوضية  ان تـقوم ا
الصناديق العائدة لقضاء (ديانا (226
ـفوضية بـوقوع ارباكات وان تـعترف ا
ونـــــواقص فـي بـــــعض اجـــــراءاتـــــهــــا
ـيـدانـيـة وهـذا يعـني تـبـريـر الـتـزوير ا
فوضية . كتشف والقاء اللوم على ا ا
ـفوضية بدأ بـعد مغادرة الـوفد مبنى ا
ــواصــلــة الــســيـــد مــحــمــد احــســان 
نـــقـــاشـــاتـه الـــتي تـــركـــزت مع رئـــيس
ـــفــوضـــ الــدكـــتــور عـــبــد مـــجــلس ا
احلــسـ الـهــنـداوي والـســيـد صـفـوت
رشـــيــد صــدقـي الــعــضـــو الــكــردي في
واضيع ـفوض حـول ذات ا مـجلس ا
ـناقـشات وقـيل لي بـعد كل جـلـسة ان ا
كـــانت تـــدور في حــلـــقـــة مــفـــرغــة رغم
ـقـدمـة لـلـوفـد الـكـردي بـان االثـبـاتـات ا
ــكن نــكـرانه وان خــبـراء الــتــزويـر ال 
ـتـحدة يـعـرفون ذلك وقـد قـدموا اال ا
تـقاريرهم للمنظـمة الدولية والسفارات

عتمدة حول هذا التزوير. ا
ــفـوضـ امــا بـقـيــة اعـضــاء مـجـلس ا
كـانـوا من رأي واحد وهـو ان اجراءات
ــكن ــفــوضـيــة صــحـيــحـة 100 وال  ا
تـقـد اي تـنـازل وان اردنـا انـتـخـابات
صـحـيـحـة وعـادلـة فـيـجب االبـقـاء على

الغاء تلك الصناديق.
ويـقول الدكتور عبد احلس الهنداوي
(1) في رسـالة وجهـها العضـاء مجلس
ــســـؤولـــ االكــراد ـــفـــوضـــ :"ان ا ا
راجعة قـرار الغاء الصناديق طـالبوا 
ال `(2)(350) وبــعـد مـبـاحـثـات شـاقـة
ومـتـوترة وجـدل عـقيم ادت الـى تأخـير
ــصــادقــة عــلى الــنــتــائج الــنــهــائــيـة ا
لالنــتــخـابــات لــبـضــعـة ايــام لم يــجـد
اعــضـاء اجملـلس وبــاالغـلـبـيـة  –وهـنـا
نـختـلف مع الدكـتورالهـنداوي - مـانعاً
ـذكـور من االســتـجـابــة لـطـلب الــوفـد ا
بـاصدار بـيان توضـيحي بـاسم مجلس
ـفـوضـ يـشـيـر الى وقـوع ارتـبـاكات ا
ونـــــواقـص في بـــــعـض اجـــــراءاتـــــنــــا
ــركـــز (وهــذا مــا ـــيــدانــيـــة في ذلك ا ا
ـفـوضـيـة ) دون ان تـقــدم ا حــصل فـعالً
قابل اي تـنازل عن موقـفها الرافض بـا
بــاالجــمــاع الحــتــســاب اي من االوراق

ذكورة ". ا
ويـضيف الدكتـور هنداوي في رسالته
ـفـوضـ وعــدد من اعـضـاء مـجــلس ا

يــــخـــالــــفـــونـه الـــرأي "انـه وزيـــادة في
فوض عن االحـتراز والبعاد مجلس ا
اي مــسـؤولـيـة قـانــونـيـة مـحــتـمـلـة قـد
تــتـرتب عــلى تـوقـيـع الـبـيــان اقـتـرحت
) دون اي (يـقـول الدكـتور عـبد احلـس
اعـتراض من احد على اسـتبدال البيان
بــاسم اجملــلس بــرســالــة تـوضــيــحــيـة
اوقــعــهـا بــاســمي شــخـصــيــاً كــرئـيس
لــلـمـجـلس مـوجــهـة الى رئـيس احلـزب
ــقـــراطي الــكــردســتــاني الــســيــد الــد
مــسـعــود الـبـارزاني مــبـاشــرة بـعـد ان
ــثـل حــزبه بــأن اخـــذنــا تــعـــهــداً من 
ــا القـنـاع الــرسـالــة لـيـسـت لـلـنــشـر ا
الــســيــد الـبــارزاني بــسالمــة اجـراءات
ـفوضـية لـكنـهم اخلـوا بالـعهـد بنـشر ا
الـرسالـة في جريدة الـتأخي  بـعد ايام

مع بيان مكتبهم السياسي..."
احلــقـيـقــة ان بـعض اشـارات الــدكـتـور
عــبـد احلــسـ الـهــنـداوي في رســالـته
ـرحلـة مـختـلف عـليـهـا ب حـول تـلك ا
فوض  وكما بعض اعضاء مجلس ا
اتــــذكـــر فــــان مـــعــــظم االعــــضـــاء وفي
اتـصاالت هامشـية رفضوا االشارة إلى
أنَّ مـا حصل من تـزوير يـقع على عاتق
ـفوضية واجراءاتها كما انهم رغبوا ا
بــاصــدار بـيــان واضح حــول الـتــزويـر
الـــذي حـــصل فـي قـــضـــاء ديـــانــا 226
وعـلى غـرار ما حـصل في ربيـعه مثالً 
ولـــكن الـــبــعض الـــقــلـــيل من اعـــضــاء
اجملـلس كـانوا مـتـخوفـ من رد الـفعل
الـكـردي فلم يـصـدر بيـان واضح يـذكر
"بـاالسم" اين حصل التزويـر مثلما ذكر
وبـاالسم ان تـزويـراً حـصل في مـنـطـقة
"ربـيعه" وقبـلها فـخامة الـرئيس الشيخ

. غازي الياور مبتسماً
يــبــدو ان الــعــهــد الــذي قــطــعه الــوفــد
الـــكــردي لـــلــدكــتـــور هــنـــداوي رئــيس
اجملـلـس لم يـحـتـرم فـفي الـيـوم الـتـالي
نــشــرت جـريــدة الــتـآخي(1) الــنــاطــقـة
ـــــقـــــراطي بـــــلـــــســـــان احلــــــزب الـــــد
ـانـشـيت كـبيـر رسـالة الـكـردسـتاني و
الـهـنـداوي وبـيـان لـلـمـكـتب الـسـيـاسي

وضوع. للحزب حول ا
احـــــتج عـــــدد من اعـــــضــــاء مـــــجــــلس
ـفوض عـندما اطـلعوا عـلى الرسالة ا
التي أرسلها رئيس اجمللس الى رئيس
ـقـراطي الـكـردسـتـاني من احلـزب الــد

"االســراع فـي اطالع الــقــيــادة رســمــيـاً
وبـشـكل خاص عـلى الـهيـكـليـة االدارية
الـكـاملـة للـمـفوضـية و اسـلـوب تقـسيم
الـــعــــمل والـــروتـــ االداري واالشـــارة
ـسـؤولـ عن االدخال بـالـتـحديـد الى ا
اخلـــاطئ الــفـــظــيع(?!) لـــلــمــعـــلــومــات
الــشـخـصــيـة لـلــنـاخـبــ في الـعـمــلـيـة
ــاضـيــة والـتي تــركـزت االنــتـخــابــيـة ا
بـشـكل كـبـير وخـاص في مـحـافـظة (هه

ولير) (اربيل)"... الخ. 
وقــال احلـزب ايـضـاً "نــصـر عـلى ابـداء
مالحـظـاتـنـا السـابـقـة في وجـود قرائن
قــويـة حـول سـوء الــنـيـة والــتـعـمـد في
علومات الـشخصية لـلناخب ادخـال ا
بـشـكل خـاطئ(?!) الى الـكـومـبـيـوتر في

العملية االنتخابية السابقة"... الخ. 
فـي مـــذكــــرته الــــثــــانــــيـــة الــــرقم (17)
ـؤرخـة ايـضـاً في 2005/5/28 قـال وا
ــقـــراطي الــكـــردســتــاني احلـــزب الــد
ـكتب الـسياسي-مـكتب االنتـخابات) (ا
هـناك نقص خـطير في شفـافية وتداول
ــفـوضــيــة الـعــلــيـا ــعــلـومــات لــدى ا ا
ومــكــاتــبــهــا في احملــافــظــات وال زالت
ـعـلـومـات واالرقـام اخلـاصـة بـكـيـفـية ا
ــراكـز ســيــر عـمــلـيــة الــتـصــويت في ا

اخملــتـلــفـة
ونــتـائــجـهــا في طي الـكــتـمــان وتـصـر
ـفوضـية ومـكاتبـها عـلى اخفـائها في ا
ظـــاهــرة شـــاذة وغــريـــبــة عـن احلــيــاة
ــــقـــــراطــــيـــــة واجملــــتـــــمــــعــــات الـــــد

تحضرة"... الخ.  ا
ــؤرخـة ايـضـاً في ــذكـرة رقم (18) وا ا
2005/5/28 اكـــــدت ضـــــرورة اصالح
ــفـوضـيـة كـمـا اكـدت االنـحـيـاز مالك ا
الـــســيـــاسي الــســـافــر(!!!? ) لـــعــدد من
ــفـوضـيــة الـعــلـيــا واعـضـاء اعــضـاء ا
مـكـاتب احملافـظـات وتدخـلـهم الواضح
ـصــلــحـة في الــشــؤون الــسـيــاســيــة و

كيانات سياسية معينة. 
ــذكــرة.. طــرح الــثــقــة في واقــتــرحت ا
فوضـية امام اجلمعية جـميع اعضاء ا
الــوطـنـيــة لـلــعـراق الـفــيـدرالي وطـرح
ـفوضـية في كل ـدراء مكـاتب ا الـثـقة 
مـن مــــحــــافــــظــــة دهـــــوك وهه ولــــيــــر
ـان اقليم وسـليـمانيـة وكركـوك امام بر
كـوردستـان واعادة الـنظـر في هيـكلـية
ـا ــفـوضــيـة الــعـلــيـا وتــوسـيــعـهــا  ا
ـوكـولـة على ان ال ـهام ا يـنـسـجم مع ا
يـــقـل الـــتـــمـــثـــيل اجلــــغـــرافي القـــلـــيم
فوضية عن ثالثة كوردستان في هذه ا
ـفـوض اعـضـاء الخ.. درس مـجـلـس ا
ـشـار الـيـهـا اعاله والـتي ال ـذكـرات ا ا
تـخـتـلف كـثـيـراً فـي مـعـنـاهـا ومـغـزاها
وحـتى في كـلـماتـهـا وجـملـهـا القـاسـية
علومات) كـ(نـقص خطير في شفـافية ا
او (االنـحـيـاز الـسيـاسي الـسـافـر لـعدد
فـوضية) واعـتبر اجمللس من اعـضاء ا
ـــذكـــرات  الـــتي اريـــد بـــهــا ان هـــذه ا
الـتخويف لـيس اال  ليسـت اال محاولة
لــلــتــغـطــيــة عــلى مـا حــصل فـي اربـيل

ركز 226).  وباخلصوص (ديانا ا
هـذا وقـد قـرر اجمللس عـدم الـرد علـيـها
النــهــا الحتــتــوي مــا يــســتــحق الــرد 
واكـتـفى  بالـرسـالة الـسـابقـة الـتي كان
ـفوضـ لـلقـيادة قـد ارسـلهـا مجـلس ا
الــكـــردســتــانـــيــة والــتي شـــرح فــيــهــا
بـالتفصيل واالرقام والوقائع ما حصل
مـن تـــزويـــر وتـــرك احلـــكـم عـــلى عـــمل
ــفـوضـ واعــمـاله لــلـتـاريخ مــجـلس ا
الــذي سـيـنـصف بال شك من سـار عـلى
طـــريق الــصـــواب. بــقي امـــر ال بــد من
االشــارة الــيه في هــذا اجملــال وهـو ان
االئـــتالف الـــكــردســـتـــاني ومـــنــذ ذلك
الـــوقـت قـــرر بـــالـــتـــعــــاون مع بـــعض
االئـتالفـات االخرى الـتي اعـتـقدت انـها
ـفوض مـتضـررة  من افعال مـجلس ا
احلــيــاديــة والـشــفــافــة  تـغــيــيــر هـذه
اجملـمـوعـة في الـوقت الذي يـسـمح لـها
بـــذلك وفـــعـالً تــكـــلـــلـت تــلـك اجلـــهــود
بـالـنـجاح عـنـدمـا اخرج جـمـيع اعـضاء
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كـانت مـفاجـأة مـتوقـعة لـي ان يقـول القـضـاء كلـمـته ليـنـهي ملف الـقـاضي رحيم
الـعــكـيـلي لــيـعـود الى وطـنـه بـعـد مـنــفى قـسـري امــتـد اعـوامـا مــدافـة بـهـواجس
احلـرمـان وفـقدان الـعـدالة.وال اسـتـطيـع حقـاً وصف انـزعاجـي وقلـقي حـ كنت
اقرأ مـنشورا يـتعـلق بالعـكيـلي ومحـنته.وكنت احس بـاني احد الـذين تخـلوا عنه

لينتهي به االمر في منفى مفروض عليه.  
شـخـصـيـا ال يــوجـد شيء يـثـيــر قـلـقي اكـثــر من تـعـرض شـخـص نـزيه لالبـعـاد
والظـلم.هذه قضـية اخالقيـة ال اقدر على حتـملهـا.مع كل نزيه يسـقط حتاصرني
الكابة بان مصير ابني سيكون مظلما وبائسا. النزيه قلت هذا سابقا ال يقل عن
اهمـية ايـة قطـعة اثـرية تـوجد فـي اقدم احلـضارات.الـنزيه سـور يحـافظ على كل

شيء.
وبسقـوط النزيه نـتعرض لـلحرمـان والسرقـة. كانت محـنة العـكيلي درسـا قاسيا
ـة.النـني في حقـيـقـة االمر عـانـيته ,وحاولت قـدر االمـكـان احلديـث عنه دون هـز
ـانا غـير تـقلـيدي بان هـناك نـظامـا اخر يـسود الـعالم يـختلف عن كنت مؤمـنا ا
نظـام كل محاكمنا وقيمنا االخالقية.النظام الذي كنت اراه من وراء الواقع الذي
ناسب لتغيـير حياتنا. واليوم اعيش فـيه كان نظام الله الذي يتـدخل في الوقت ا

جاءت العناية االلهية لتقول كلمتها.
ولعل مـا كنت اقوله قـبل اشهـر طويلـة لسـيادة العـكيـلي قد حتقـق.وهذه التـجربة
هـا الـطويل سـتكـون دافعـا لـكل اخليـرين على الـتمـسك بـالفـضيـلة والـنبل بـكل ا
وااليثـار. تـرى مـا الذي يـسـعـني قوله االن.ال شيء.النـي فرح كـطـفل تـخلص من

كابوس ايقظه في الليل فبكى.
لقد تـخلصـت من تبعـات محنـة العكـيلي..برأت نـفسي الن العـدالة انصـفته.ولعل
كلمـاته التي نـشرهـا تعقـيبـا على فـرح محبـيه كانت مـفتـاحا جديـدا سيـفتح باب

مسـتقـبل هذا الـبلـد الذي تـعرض لـويالت كثـيرة. انـا سعـيد جدا
مع اني نـادرا ما اشعـر بالفـرح من داخلي ذلك الن مـحنة
االوطان ال تـنسى بـسهولـة.لذا انا اوجه شـكري لكل من
عـانـاة االنسـانيـة.كـما اتـمنى ان عمل عـلى انـهاء هـذه ا
نقف حـقا مع اي نـزيه يتعـرض لالبعـاد في سبيل كـلمة
احلق.اما ان نـترك النزيه وحـيدين فهذا يعـني تخلينا

عن شرف مواجهة الفساد.
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شـكّل العـراق بعـد االحتالل االمـريكي عام 2003  مالذاً آمـناً لـتنـظيم الـقاعدة
اإلرهــابي الــذي انـبــثق عـنـه الحـقــاً تـنــظــيم داعش في الــعـراق مــســتـفــيـداً من
ـنـطـقـة واالحـتالل  األمـيـركي وأثـارهُ الـكـارثـيـة عـلى األوضـاع الـتي مـرت بـهـا ا
الـعـراق وقـرارات حل اجلـيش الـعـراقي الـسـابق وكـل االجهـزة االمـنـيـة من قـبل
ـر   والـتي تـركت فـراغـاً امـنـيـاً  اسـتـثـمـاره من قـبل احلـاكم الـعـسـكـري بـر
تشددة لالنتشار والتمدد  ناهيك عن زرع الف والطائفية وتمزيق التنظيمات ا
اجملتـمع العراقي وتـقسـيمه وفق مسـميـات طائفـية وقومـية عـززت تلك اخلالفات
تدفق تلك الـتنظـيمـات  كانت تسـمى في بداية تـشكيـلها  تـنظيم الـقاعدة بـقيادة
الزرقـاوي واحلجة من انـتشارهم  في الـعراق كـانت مقاتـلة االمريـكان بصـفتهم
قـوات احـتالل  وحـقيـقـة االمـر كـانت غيـر ذلك حـيث   قـتل وتـرهيب وتـهـجـير
اعداد كثـيرة من العراقي  اضعافاً مضاعفة عما تكبدته القوات االمريكية من
خسـائر مع التنظيم  حتى تـعدى األمر لتصفيـة من كان يحارب االمريكان وهو
خارج صـفوف التنظيم منطلقـاً من شعوره الوطني في وجوب طرد احملتل  بعد
مـقـتل الـزرقاوي تـشـكل تـنظـيم داعش الـذي أصـبح خالل مـدة قصـيـرة تـنظـيـماً
يخـشاه العالم أجمع جتاوز مع البـغدادي تنظيم القاعـدة وسيطر على مساحات
واسـعـة مـن األراضي وانـتـشــر في دول عـديــدة مـرتـكــبـاً اجملـازر في مــخـتـلف

أصقاع األرض.
بـعـد أن ســيـطـر داعش عــلى مـسـاحــات شـاسـعــة من الـعـراق وســوريـا وإزالـته
للحـدود ب البلدين عـبر السيطـرة عليها أعـلن الناطق أبومحـمد العدناني (قُتل
في  30آب 2016 في عـفرين) وفي تسـجيل مصـور بتاريخ 29 حـزيران 2014
أن داعش أقام مـا يسمى (الدولة اإلسالمـية) على األراضي التي يسيـطر عليها
في كل من الـعراق وسـوريـا. كـما أعـلن تـغـييـر االسم من (لـدولـة اإلسالمـية في
العـراق والشام) إلى (الدولة اإلسالمـية) فقط وأعلن أيضـاً مبايعة زعيم داعش
) وبعد أيـام فقط من يوم 29 حـزيران 2014 ظـهر البـغدادي (خلـيفة لـلمـسلمـ
وصل لإلعالن عن اخلالفة أل في مسـجد النوري الكـبير في ا البـغدادي على ا
في الـعـراق وسوريـا واتـخذ مـن مديـنـة الرقـة عـاصمـة لـهـا ليـبـدأ بعـدهـا تدفق
ـتـطـرفـ األجـانب من مـخـتـلف دول الـعـالم لـلـقـتـال مـع رجـال دولة اآلالف من ا
اخلالفة كمـا يسمـونها   إثـر دعاية ترويـجية قـام بها التـنظيم عـبر االنترنت من
اجل الـتجـنـيد تـرافـقت مع عـملـيـة غسل أدمـغـة قام بـهـا للـسـكان احملـلـي عـبر
نـاهج التربـوية وإنشـاء ما يسـمى برياض االطـفال لتـنشئـة ما سُمي بـ تغيـيره ا
(أشبـال اخلالفة) وتمت االستعانة باالطفال في الـدعاية للتنظيم من خالل انتاج
مـقاطـع فيـديو لـهم حـاملـ السـكـاك ويـهددون الـغـرب باالنـتقـام لـقتـلى غارات
الـتحـالف الـدولي يـرافقـة غـيـاب كامل لـلـجـهد احلـكـومي او التـحـالف بـاستـثـناء

غارات محدودة التأثير .
رافق كل تـلك الـتــطـورات تـصـريـحـات لالمـريـكـان وعـلى رأسـهم  بـرايـان هـوك
مسـتشار وزيـر اخلارجيـة األمريـكي مدير الـتخطـيط السـياسي باخلـارجية إن
الـوزير ريـكس تـيلـرسون "يـشارك بـصـورة نشـطة في الـدبلـومـاسيـة الشـخصـية
ـزعـومة ـتـمـثـل باخلـالفـة ا الـهـادفـة إلى دحـر داعش. وداعش بـشـكـله احلـالي ا

سينتهي وجوده قريباً "
الدب الـروسي يصرح على لسان الفروف : تيلرسون أكد لي أن هدف واشنطن

الوحيد في سوريا يتمثل في مكافحة اإلرهاب
نـاهض لـ"داعش" الذي تقـوده واشنطن فـقد خسر وبحـسب التحـالف الدولي ا
ـئة من األراضي التي كان يـسيطر علـيها في ما مضى الـتنظيم اإلرهابي 95 با

في سوريا والعراق.
بعـد معارك طاحـنة ضد داعش دفع ثـمنهـا الشعـبان العـراقي والسوري  حيث
اجتمع كـل متطرفي العالم في اكبر لعبة مخـابراتية دولية  كان الهدف الرئيسي
منـها تقز دور العراق احليوي واشغاله في حـرب طاحنة داخلية تُقاتل بها كل
تواضعة جنسـيات العالم في طرف تنظيـم داعش ويجابهها العراق بـامكانياته ا
من حـيث الـتسـلـيح  الكـبـيرة جـداً من حيـث االستـعداد لـلـتضـحـية واإليـثار من
أجل العـراق  وبالـتأكـيد انـا احتدث عن الـشعب ولـيس عن السـلطـة السـياسـية
ـنـاصب الـتي اسـتـمـرت رغم اجلـراح بـصـراعـاتـهـا من اجل االسـتـحـواذ عـلى ا
والتـمدد عـلى حسـاب الشـريك السـياسي  مـعركـة ضاريـة انتـصر بـها الـعراق
وابـطـاله على تـنـظـيم داعش الذي اكـتـسب قـدرة قتـالـية تـوحي انه لـيس تـنظـيـماً
تـلك جهه دولـية تـقف معه وتـوفر له الـغطـاء الكامل عشـوائياً عـقائـدياً فـقط بل 
وتسـاعدة في وضع اخلـطط واختـيار اخلواصـر الرخـوة للـقيـام بعـملـيات نـوعية

يحققون من خاللها النصر  ويرفعون معنويات مقاتليهم  
بعـد ان احتفل الـعراقـيون والـعالم وال اريـد ان اتطرق لـلمـلف السـوري بالـنصر
النـهائي على داعش  وبعدما دفعنا ضـريبة باهظة من االرواح واالموال والبُنى
الـتـحـتـية  وانـتـهـاك الـكـرامـات وتـرسـيخ الـفـ  وتـغـيـيب االف الـرجـال بسـبب
العمـليـات العـسكـرية  يـعود لنـا مصـطلح الـذئب الذي كـان على الـباب قد دخل
البـيت  وتتواصل االخبـار ان وادي حوران يحتوي عـلى اعدادكبيرة من داعش
 وتتـراصل وسائل االعالم بنقل عمـليات داعش النـوعية ومشاغـلتها في قواطع
ـا يدل علـى ان النصـر لم يكـتمل وان دولـة اخلالفة لـم تنتـه  بسبب مخـتلـفة  
وجود ارادة دولـية التريد لها االنـتهاء  لتبـقى اداة تمزق بها الـبلدان متى تشاء

وتفرض سطوتها على بلدان وتتمدد وتسيطر  على ثرواتها بسالح داعش 
مـجـمل الـقول دولـة اخلالفـة انكـسـرت ولم تـنته وهـي تعـاود االنـتشـار من جـديد

بغطاء دولي .
مجموعة االسألة احمليرة

اذا امريكا التريد لداعش ان تنتهي ?
ـاذا يـتم تـسـلـيم اسـرى داعش في سـوريـا الى الـعـراق واليـتم مـحـاسـبتـهم في

سوريا?
ــاذا في هــذا الـوقت يــســتـقــيل ظــريف وزيـر اخلــارجــيـة االيــراني لــيـغــلق بـاب

الدبلماسية ?
قصود بزيارة االسد الى ايران وحضور سليماني علناً االجتماع ? ما

دافع تتهيأ الطالق قنابرها اشارات تدل على ان فوهات ا
ونـحن كــعـراقــيـ بـحــاجــــــــة الـى اعـادة تـــــــــرتــيب اوراقــنـا بـعــيـــــــــداً عن
ناصب البـعاد اهلـنا عن شـــــــرور احلـرب ومفتـعليـها ومادون صــــــــراعـات ا
ذلك سيـكون ساستــــــــنا سببـاً بزجنا بـصــــــراع مــــــصالح دولــــــــية كبرى

امــريــكــا وايـــــــــران وروســــــا وتــركــيــا النــاقـة لــنــا بــهـا
والجـــمل  انـــصـــــــــتـــوا يــاســـاســة الـــعــراق لـــصــوت
الـــــــعقل واحموا بالدكم وشـعبــــــكم من االبادة ومن
دولـة اخلالفـة او دولة تـراب (احلــــــلم االمـريــــكي في
فــــــرض خــــــــــــــارطــــــة الـــــــتـــــــقــــــســـــــيم اجلـــــــديــــــدة

اجليــــــوسياسية).
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