
 !!؟).........(وأ..ديناربمميار ( كممة حرة)
 محمود حمد

الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور العراقي لسنة (  33 )المادة جاء في 
2002: 

 :واآلداب تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام العام

 .بكل الوسائل حرية التعبير عن الرأي  ـ: اوالا 

 ..والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر حرية الصحافة  ـ: ثانياا 

**** 

  االلكترونية الخبر التالي ايالفنشرت جريدة: 

 الديمقراطي الحزب مطالبة من استغرابيا عن عراقية صحافية منظمات عبرت) 
 صحيفة اتيام عن تعويضا ينارد بمميار بارزاني مسعود االقميم رئيس بزعامة الكردستاني

 تتم تعويض اكبر وىو ايران الى النفط بتيريب التياميما ىناك الحاكمين لمحزبين كردية
 . العراقية الصحافة تاريخ في بو المطالبة

 الصحافية الحريات مرصد يمثل الذي الصحافيين عن لمدفاع ميترو مركز أعربو 
 سكرتير رفعيا التي القضائية الدعوى من البالغ قمقو عن كردستان اقميم في العراقي
" روزنامة" صحيفة ضد ميراني فاضل الكردستاني الديمقراطي لمحزب السياسي المكتب
 مميار قدره مبمغ بدفع أياىا مطالبا الشمالية العراقية السميمانية مدينة في الصادرة الكردية

 .العراقية الصحافة تأريخ في تعويض طمب اكبر وىو ومعنوي مادي كتعويض دوالر



 الماضي الشير من العشرين في روزنامة جريدة في تقرير نشر اثر الدعوى ىذه وتأتي
 الكردستاني الديمقراطي لمحزب اتياما تضمن ايران الى كردستان من النفط تيريب حول

 طالباني جالل العراقي الرئيس بزعامة الكردستاني الوطني واالتحاد بارزاني بزعامة
 .ىذه التيريب عمميات من الدوالرات ماليين عمى بالحصول

 دعوى ميراني فاضل الكردستاني الديمقراطي لمحزب السياسي المكتب سكرتير سجل كما
 الصحافي وضد تحريرىا ورئيس روزنامة جريدة امتياز صاحب ضد أخرى قضائية
 سفر بمنع قرار بأصدار القضائية الجيات تطالب التقرير ذلك أعد الذي رشيد سيروان

 .الصحافيين ىذين

 قضائية مادة بأي يتضح لم اآلن لحد"  روزنامة جريدة تحرير رئيس جاالك آزاد وقال
 ". بالتعويض يطالبوننا أنيم يتبين ولكن الجريدة، ضد التشيير دعوى سجمت

 الدعوى عمى أطمعت عندما بصدمة اصبت الحقيقة في" رشيد سيروان الصحافي وقال
 ان يقولون كانوا واذا …التقرير ىذا اعداد في مصادر عدة عمى اعتمدت النني

 ."لمناس الحقيقية المعمومات فميقدموا صحيحة غير التقرير في الواردة المعمومات

 في االولى لممرة انو" اليوم منو نسخة"ايالف تمقت بيانفي  ميترو مركز أعمن جيتو ومن
 مادة نشر مقابل بالتعويض مطالبة اكبر ىذه فأن والعراق كردستان أقميم تاريخ

 ".صحافية

 الصحفيين عمى سمبية آثار ليا ستكون بانو حذر التي الدعوى ىذه من قمقو واكد
 عن تصدر روزنامة وجريدة. الدعوى ىذه بسحب مطالبا االعالم مجال في والعاممين



 مصطفى نوشيروان الشركة وأسس 7002 عام في منيا االول العدد وصدر وشو شركة
 .(المعارضة الكردية" التغيير" كوران حركة زعيم

  !!!  ؟...ـ سيروان رشيد ـ لكن ماينبغي ان يثير القمق ىو تأمين حياة الصحفي 

  (تناقمت وكاالت االنباء منذ اسبوعين ومازالت تداعيات.. 

ميركي المتخصص في تسريب المعمومات األلكتروني اإل "ويكيميكس"موقع كشف 
أظيرت  -ألف وثيقة يتجاوز عددىا تسعينوثائق عسكرية بالغة السرية والتقارير السرية 

، كما كشفت المستندات أن قوات التحالف "محرب الفاشمة في أفغانستانل صورة مدمرة"
وأدانت واشنطن نشر . غ عنيابم  الدولي قتمت مئات من المدنيين األفغان في حوادث لم ي  

 .تمك الوثائق، في حين رفضت باكستان التمميح لعالقتيا بحركة طالبان األفغانية

وىي حميف حقيقي  -بأن باكستان توحي "وقالت نيويورك تايمز إن ىذه المستندات  
تسمح لعناصر في جياز استخباراتيا بالتعاطي مباشرة مع  - لمواليات المتحدة

 ."طالبان

  ..إدانة نشر ىذه الوثائقإلى  جيمس جونزوسارع مستشار األمن القومي األميركي 

الواليات المتحدة تدين بشدة نشر معمومات سرية من جانب أشخاص "وقال إن 
 ."بإمكانيا وضع حياة األميركيين وحمفائنا في خطر، وتيديد أمننا القوميومنظمات 

 ...نعم االدانة

وليس المطالبة بمميار دوالر وتحريك القضاء المغموب عمى امره لالقتصاص من 
 !!(الكممة الحرة)

 :في الحزب الديمقراطي الكردستانيونحن نسأل المتنفذين 



 ..كانت امريكا اذا

 ؟التي نحج الييا كمما ضاقت بنا السبل قبمتنا! 

 ؟من الغرق وحبل نجاتنا! 

 ؟من اىمنا وذوينا قبل خصومنا ودريئة حمايتنا! 

 ؟في حمك الصراعات الدولية واالقميمية ومرشد نوايانا!  

 ؟من اآلخر التي نتوارثيا جيال بعد جيل ومالذ مخاوفنا! 

 وقدوتنا التي نبشر بيا اىمنا المغموب عمى امرىم؟! 

 (االمن القومي)حتى عندما تيدد ( الكممة الحرة)فمماذا النتعمم منيا كيف تتعامل مع 
 !!!؟

  ليسوا وىم " !مجيولين"سردشت عثمان من قبل  اختطف الصحفي الشاب
بأربيل، عاصمة اقميم " صالح الدين"بينما كان ييم بدخول جامعتو ..بمجيولين

  !مناأكردستان التي يقال عنيا انيا اكثر عواصم العالم 

في الثامنة والنصف صباحا و  امام انظار الطالب "واقتيد من قبل الخاطفين 
التالي وفي صباح اليوم ,  يتجو لحضورىا اعة من محاضرة كانقبل نصف س

آثار  وعمييا  مقيد اليدين "مرمية في المحافظة المجاورة الموصل  وجدوا جثتو
في موقع كوردستان  31/31/1002نشر في عمى اثر مقال ..الطمقات النارية

 :جاء فيو(..!انا اعشق ابنة مسعود بارزاني)بعنوان  (بوست

لكنني اود ان . ىذا الرجل الذي يظير من شاشة التمفزيون ويقول انا رئيسك)
ريد ان اكون عديال لنيجيرفان ا، اي انني .اي والد زوجتيـ  حمايـ يكون ىو 

حين اصبح صيرا لمبرزاني سيكون شير عسمنا في باريس، ونزور . البرزاني



فقير في مدينة اربيل نا السانقل بيتي من حي  . ام في امريكاقصر عمنا لبضعة اي
يكا البوليسية وحراس حيث تحرسني ليال كالب امر  ـ سري رشـ الى مصيف 

 (.وناسرائيمي

 ..الصحفي العراقي بوجلتحرك الراي العام 
 ..دون حياء ت  م  وص  

  ..فيما ماتزال منظمات حقوق وحريات الصحفيين العالمية تتابع القضية
اقميم كردستان من قبل القوى العراق بما فيو وجرى احتواء ذلك التحرك داخل 

 ..ت القضية عن الراي العامب  ي  المتنفذة ،  وغ  
واختتمت بتصريح رسمي لمسيد مسعود البارزاني اشار فيو الى استمرار التحقيق 

 ..(!!!احترام عادات وتقاليد الكرد)في القضية ودعا الصحفيين الى 
وفي (..عادات وتقاليد الكرد) ق وىي الشك دعوة مضمرة بالتوعد لمن يخر 

 (!!التاريخية عشائريةالزعامة ال) المقدمة منيا عدم المساس بقدسية 

 :اال ان..ة الحرة الفتيةممورغم خفوت االصوات المطالبة بالكشف عن قتل الك

 ..كما يقول الجواىري..!!نار تمضى في عروق المئام..دم الضحايا

ـ مثمما ىم امراء المحاصصة في المنطقة لكن مايقمق المتنفذين في كردستان و 
م او حج  ن او م  يج  ليس الراي العام العراقي او الكردي الن كمييما م  الخضراء ـ 

 !! مذعور او تائو في ظممة االزمات اليومية

الراي العام االمريكي الضاغط عمى االدارة ان مايخشون منو ىو بل 
المستور في بالد  )االعالم بعض الذي سيتحرك عندما يكشف ..االمريكية

 .. !! ؟(وكتم الثغور حبورال



 ووئدىا في  (الكممة الحرة)انفاس  كتمولكي يكون الدرس قاسيا وقاطعا وكفيال ب
مفردة ( دينارمميار ) النيم يعرفون ان ..البد من المبالغة بالقصاص..الميد

ن ، ولم تألفيا منذ نشوئيا قبل اكثر من قر  افة العراقيةاليعرفيا قاموس الصح
امراء )اال في نشرات االخبار الخاصة بسرقات ..مسامع العراقيين التعساء

من بين ايدي ( من الدوالرات المميارات)واختفاء ..من المال العام( المحاصصة
  !مستشارييم االمريكان وموالييم العجم والعرب واالفرنج

 من  وفن ىو الخلكن االمر االكثر اىمية في الدعوة لمقصاص من الصحفيي
 الخفايا الغامضة المتحركة)من ( !المشاكسين)الصحفيين اقتراب ىؤالء 

 .. عمى الحدود بين كردستان العراق وايران( باتجاىين

 ..يا امريكال تتحسبالتي 
م ص تنكر القرب حمفائيا لمغضب وال دفعيا وت ان الموثوقين ومخدومييا الخ 

 ..بتمك الشحنات المريبةتورطوا 
 !!؟ان ثبت ذلك..تقصم ظيورىم في ليمة ظمماءسو 

 : ونعني

الختناق الذي تستيدفو عقوبات امريكا نعاشة من افتح رئة لمنظام االيراني إل  .1
 !!؟والدول المتحالفة والمتعاونة معيا

من مختمف مناشئيا العالمية الى  البرنامج النووي االيراني إدامةتسرب مصادر  .2
  !!المختبرات االيرانية؟

( الوطن)باسم حماية  لم كممي افواه الكممات الحرة  صر  ن   (المميار) دعوى ولكن ىل في 
 !!؟الكردستاني



 :العراقيون ومنيم الكرد يقول الفقراء

الكممة )تستخفون بقدرة ئم في دولة العشائر المتقاسمة لمغناانكم اييا السادة المتنفذون 
والم ق ز م  كبلالم( الوطن)الن ..االنسانايقاظ موئل و الشعب  (وطن)عمى حراسة ( الحرة

وطن ) لفكر الحر والعيش الكريم والكممة الشجاعةا( وطن)لـبمصالحكم ىو خصم 
ان (الوطن) ذلك تستميتون لحماية فانتم اما ..(المواطن الحر  م  م  ك  الم  ..السج 

 !!صدام( وطن)ىو الكامن في اسرار قصوركم المريبة والزائل بزواليا مثمما..ألفواهل

  :كما يقول الشاعر الكبير ناظم حكمتو 

 إن كان الوطن ىو ما تكنزون في خزائنكم وصناديقكم المزخرفة

 إن كان الوطن ىو أن يرتجف الفقير مثل الكمب وتنتابو الحمى صيفا وشتاء

 إن كان الوطن ىو إمتصاص دمائنا في المعامل

 إن كان الوطن ىو أرضا لمسادة اإلقطاعيين

 الوطن ىو حكومة السياط و الخوازيقإن كان 

 إن كان الوطن ىو تكميم األفواه و دفع اإلتاوات

 إن كان الوطن ىو قاعدة أمريكية و قنابل أمريكية و بوارج أمريكية

 إن كان الوطن ىو األسر في زنازينكم المتيرئة

 !!!!!فإنني أخون الوطن


