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اتفاق بني البي�شمركة والتحالف على مراجعة أ�و�ضاع الـمتنازع عليها!
الفرات:
�أعلن��ت وزارة البي�ش��مركة يف حكوم��ة إ�قلي��م
كورد�س��تان ،ع��ن التو�صل التفاق م��ع التحالف
ال��دويل ب�صدد �إجراء «مراجع��ة فورية» للأو�ضاع
يف املناط��ق الكورد�س��تانية خ��ارج �إدارة الإقليم
�أو ما ت�سمى بـ املتنازع عليها ،فيما قال اجلي�ش
العراق��ي �إنه ال دخل للتحالف بهذا ال�ش���أن ،و�أن
م�س�ؤولية حماية تلك الأرا�ضي تقع على عاتقه.
وعقد وزير البي�ش��مركة بالوكالة كرمي �سنجاري
اجتماع ًا مع ممثلني عن التحالف الدويل يف �أربيل
يوم االثن�ين ،لبحث �آخر م�س��تجدات الو�ضع يف
املتنازع عليها ،وبالأخ�ص مدينة كركوك.
وقال��ت وزارة البي�ش��مركة يف بيان،طالعت��ه
(با�س��نيوز) �إن اجلانب�ين �أجري��ا تقييم ًا للو�ضع
الأمن��ي يف املتنازع عليه��ا و«اتفقا على احلاجة
�إىل مراجع��ة فوري��ة للخطط الع�س��كرية يف تلك
املناطق».
وتدهورت الأو�ضاع الأمنية ب�شكل كبري يف كركوك
وبقي��ة املناط��ق الكورد�س��تانية اخلارج��ة عن
�إدارة �إقليم كورد�س��تان �أو مات�س��مى ب��ـ املتنازع
عليهابعد �أحداث � 16أكتوبر /ت��شرين الأول 2017

و�إعادة ملي�شيات احل�شد والقوات الأمنية العراقية
الأخرى ال�س��يطرة عليها عقب ا�ستفتاء اال�ستقالل
ب�إقليم كورد�س��تان يف � 25س��بتمرب� /أيل��ول� ،إثر
خيان��ة جناح من الوطني الكورد�س��تاين واتفاقه
�رس ًا مع ملي�شيات احل�شد.
بال�ص��دد ،قال��ت قيادة العمليات امل�ش�تركة يف
الع��راق� ،إن «الو�ض��ع الأمني يف حمافظة كركوك
واملناط��ق املتن��ازع عليه��ا ه��ي من م�س���ؤولية
القوات االحتادية العراقية».
و�أ�ضافت القيادة امل�شرتكة يف بيان� ،أن «القوات
الأمنية تفر�ض �سيطرتها التامة على تلك املناطق
وال دخل لقوات التحالف بهذا ال�ش�أن».
وجاء يف البيان «و�ضع��ت القوات الأمنية خطط ًا
حمكمة ومتكاملة ل�ضبط الأمن وتعزيز اال�ستقرار
يف كرك��وك وغريه��ا م��ن املحافظ��ات العراقية
وهناك جهود ا�ستخباراتية كبرية تبذلها الأجهزة
الأمني��ة للق�ضاء على اخلالي��ا الإرهابية النائمة
والعنا�رص الإجرامية» ،ح�سب تعبري البيان.
وكان رئي���س جمل���س حمافظة كركوك بالوكالة
ريب��وار طالباين ح��ذر م�ؤخرا م��ن �أن الو�ضع يف

كرك��وك ومثيالته��ا يتفاق��م و�أن داع���ش ميكن �أن
ُي�سقطهاب�سهولة.
هذا وقد عاود داع���ش ن�ش��اطه ب�ش��كل ملحوظ يف
املتن��ازع عليه��ا ،خا�ص��ة يف كرك��وك ومناطق

تعثر مفاوضات الكتل السياسية يطيل فترة الفراغ في العراق!

املفاو�ض��ات تراوح مكانها لت�ش��كيل
احلكوم��ة والتحالفات ال�سيا�س��ية،
ونتائ��ج االنتخاب��ات تبق��ي عل��ى حظ��وظ
اجلميع يف ت�شكيل الكتلة الأكرب.
تراوح املفاو�ضات ال�سيا�سية بني الفائزين
العامة التي جرت
يف االنتخاب��ات العراقية
ّ
يف ماي��و املا�ضي ،ومازال��ت نتائجها قيد
ظل عدم حتقيق الفرق
التدقي��ق ،مكانها يف ّ
تقدم
ي
�
با�س��تمرار،
التفاو�ضية التي تلتقي
أ
ّ
ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
ومن��ذ مطل��ع �ش��هر يولي��و اجل��اري ،دخل
الع��راق يف ف��راغ ت��شريعي بع��د �أن انتهت
والية الربملان املنتخب يف  2014و�أ�صبحت
احلكومة التي يقودها حيدر العبادي مم�سكة
لوحده��ا مبقاليد التنفي��ذ والرقابة يف بلد
ت�سجل م�ؤ�س�ساته الر�س��مية �أعلى م�ستويات
الف�ساد الإداري واملايل يف العامل.
و�ش��به خبري قان��وين عراق��ي و�ضع حكومة
ّ
العب��ادي حالي��ا ،بو�ض��ع حكوم��ة دول��ة
واقعة حتت طائلة الف�صل ال�سابع من ميثاق
الأمم املتح��دة جله��ة حمدودية �صالحياتها
وحاجتها لو�س��طاء �ضامن�ين لإجناز بع�ض
امله��ام مث��ل ا�س��ترياد م��واد �رضوري��ة من
متوقعا ا�ستمرار هذا الو�ضع لفرتة
اخلارج،
ّ
ال تقل عن ثالثة �أ�شهر.
و�أبلغ �أع�ضاء يف وفود تفاو�ضية متثل خمتلف
القوائ��م الفائزة يف انتخاب��ات مايو لعرب
ب�أن التفاهمات التي تقود �إليها املفاو�ضات
ما ت��زال �أولية ومل يتم التو�صل �إىل حتالف
ثابت بني �أي ف�صيلني متحاورين.
ورغم �أن زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
الذي يرعى قائمة �سائرون الفائزة باملركز
الأول يف االنتخابات� ،أطلق �سل�سلة مبادرات
للتحاور مع الأطراف الأخرى و�أعلن عن عقد
ال �أ ّن
جمموع��ة من التحالف��ات حت��ى الآن� ،إ ّ
ذلك ،وفقا لأع�ضاء يف الوفود التفاو�ضية مل
يتجاوز مرحلة التفاهم الأويل.
و�أعل��ن ال�صدر عن تفاهم م��ع زعيم القائمة
الوطني��ة �إياد ع�لاوي وزعيم تي��ار احلكمة
عم��ار احلكي��م ،ث��م حتال��ف م��ع قائم��ة
الفت��ح ،املدعومة من �إيران ،بزعامة هادي
العامري ،قبل �أن يعلن تو�صله �إىل اتفاق مع
قائمة الن�رص بزعامة حيدر العبادي.
وق��ال قي��ادي �ص��دري ب��ارز لـ��العرب� ،إن

التحالف��ات املعلنة ب�ش��كل �أ ّويل مل تتطور
�إىل بحث التفا�صيل ب�ين �أطرافها ،م�ؤكدا �أن
التوا�صل بني �أطراف هذه التحالفات لي���س
فعاال بالقدر الكايف.
ّ
و�أ�ض��اف �أن ثالث��ة �أ�س��باب متن��ع الأط��راف
ال�سيا�س��ية العراقية من التو�صل �إىل تفاهم
حا�سم ب�ش�أن احلكومة اجلديدة ،مو�ضحا �أن
ال�س��بب الأول ،يتعلق بامل�صادقة النهائية
على نتائج االنتخابات ،التي �ستتطلب بع�ض
الوق��ت ،بعد اجل��دل ال��ذي �أح��اط بنزاهة
تول
االنتخابات ،ودفع الق�ضاء العراقي �إىل ّ
عملية املراجعة.
وتابع �أن ال�سبب الثاين ،يتمثل يف ن�أي قائمة
�س��ائرون عن تقدمي مر�شح لرئا�سة احلكومة
اجلدي��دة ،والإ��صرار عل��ى التفاهم ب�ش���أن
الربنام��ج احلكومي ،ولي���س الأ�ش��خا�ص،
وه��ذا ما ال تري��ده الأطراف الأخ��رى ،التي
تف�ضل ح�سم ا�سم املر�شح لت�شكيل احلكومة،
قبل اخلو�ض يف التفا�صيل الأخرى.
حكوم��ة حي��در العب��ادي ت�س��ت�أثر مبهمتي
التنفيذ والرقابة يف بلد ت�صنف م�ؤ�س�س��اته
الر�س��مية �ضمن الأكرث ف�س��ادا يف العامل�أما

املتح��دث ذاته،
ال�س��بب الثالث ،بح�س��ب
ّ
فيتعلق بتم�س��ك العبادي بالرت�ش��ح لوالية
ثاني��ة يف من�صب رئي���س ال��وزراء .ويقول
القيادي ال�صدري �إن ال�صدر ال يرف�ض تر�شح
العبادي ولكنه منزعج من �إ�رصاره على ح�سم
هذه امل�س�ألة �أوال.وين�ص الد�ستور العراقي
تول الكتلة الربملانية مهمة تر�ش��يح
على
ّ
رئي���س للوزراء .لكن التف�س�ير الذي قدمته
املحكمة االحتادية ،وهي �أعلى �سلطة لف�ض
النزاعات الد�ستورية يف العراق ،مل�صطلح
حول الف��وز يف االنتخابات
الكتل��ة الأكربّ ،
�إىل �أمر �ش��كلي.ون�ص تف�سري املحكمة الذي
�صدر العام  2010بالتوافق مع رغبة رئي���س
احلكومة �آنذاك نوري املالكي على �أن الكتلة
الأكرب هي التي تت�ش��كل حتت قبة الربملان
ولي�س تلك التي تفوز يف االنتخابات.
وقاد هذا التف�س�ير �إىل حرمان قائمة عالوي
الفائ��زة يف انتخاب��ات  2010م��ن حقه��ا يف
ت�شكيل احلكومة برغم فوزها باملركز الأول
ل�صال��ح التحالف الذي ت�ش��كل لدعم قائمة
املالكي التي فازت حينها باملركز الثاين.
يدرك ال�صدر �أن ب�إمكان قوائم �أخرى �أن ت�شكل
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متتد جنوب املدينة حتى جبال حمرين من خالل
التفج�يرات و�ش��ن الهجمات ،رغم �إعالن رئي���س
الوزراء العراقي حي��در العبادي انتهاء التنظيم
و«الن�رص النهائي» عليه �أواخر العام املن�رصم.

الكتلة الربملانية الأكرب ،ومت�ضي يف ت�شكيل
احلكوم��ة وت�ض��ع قائمة �س��ائرون يف خانة
املعار�ض��ة ،لذلك على حد تعب�ير م�صادر
مطلع��ة ،ال يري��د ممار�س��ة �ضغ��وط كبرية
على ال�رشكاء املحتملني خالل املفاو�ضات
احلالية.ويتيح الو�ضع القانوين الذي يحكم
عملية ت�شكيل احلكومة العراقية لأطراف مل
حتق��ق نتائ��ج كب�يرة ،التحال��ف والف��وز
بت�شكيل احلكومة وهو ما يعمل عليه ائتالف
دولة القانون بزعامة املالكي الذي حقق 25
مقعدا فقط من �أ�صل مقاعد الربملان البالغة
 .329وتق��ول امل�ص��ادر �إن املالكي يوا�صل
�إر�سال الر�سائل ملختلف الأطراف ال�سيا�سية
ال�ش��يعية وال�س��نية والكردي��ة يف العراق،
ب�ش�أن ا�ستعداده ملنحها ح�ص�صا حمرتمة من
منا�صب احلكومة املقبلة ،يف حال التحقت
مب�رشوعه ال�سيا�سي ودعمت مر�شحه لرئا�سة
الوزراء.وت�ؤكد امل�صادر �أن املالكي مل يعد
يفكر يف طرح نف�سه مر�شحا لرئا�سة احلكومة
اجلدي��دة ،ب��ل يركز عل��ى منع ال�ص��در من
اختيار وتعيني رئي�س.
وب�ش�أن املوقف الإيراين من مفاو�ضات ت�شكيل
احلكوم��ة العراقي��ة اجلدي��دة ،يقول ع�ضو
عمار احلكيم
قيادي يف تيار احلكمة بزعامة ّ
لـ��لعرب �إن �إي��ران لديها �ضمان��ات وا�ضحة
ب�ش���أن متثي��ل نفوذه��ا بق��وة يف احلكوم��ة
العراقي��ة اجلديدة ،حتى �إذا كان املر�ش��ح
لرئا�ستها مدعوما من مقتدى ال�صدر.
وي�ضي��ف �أن �إي��ران تفه��م �أن النتائ��ج التي
�أفرزته��ا االنتخابات ال ت�س��مح لطرف واحد
�أو اثن�ين م��ن الفائزي��ن ال�ش��يعة اخلم�س��ة
وهم ال�ص��در والعامري والعبادي واملالكي
واحلكيم باال�ستئثار بت�شكيل احلكومة ،كما
�أ ّن �أحدا من مناوئيها يف الو�س��ط ال�سيا�س��ي
التفرد باحلكم،
ال�شيعي �-إن وجد -ال ميكنه
ّ
ولذلك ف�إنها لي�ست قلقلة.و�أو�ضح �إن مل يكن
العام��ري ممثال لنف��وذ �إي��ران يف احلكومة
اجلديدة ،ف�سيكون املالكي ،ورمبا كالهما
�أو غريهما ،معتربا �أن �س��بب برودة الأجواء
ال�سيا�س��ية يف الع��راق ه��و غي��اب ال�ضغط
الإيراين على الأطراف العراقية حل�س��م ملف
احلكومة اجلديدة.
لكن ع�ض��و تي��ار احلكمة ي�س��تدرك بالقول
ّ
�إ ّن �إي��ران م�ش��غولة الآن يف مل��ف �أزمتها مع
الواليات املتحدة ،غري م�س��تبعد �أ ّن جتعل
الع��راق وو�ضع��ه ال�سيا�س��ي املعقد حاليا
ورقة يف لعبة ال�ش��د واجلذب التي متار�سها
مع وا�شنطن.
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نيجيرفان بارزاني يشبّه المونديال
باالنتخابات العراقية !!

�ش��به رئي�س وزراء
الفرات:
ّ
إ�قلي��م كورد�س��تان نيجريف��ان
ب��ارزاين ،جمري��ات موندي��ال
رو�س��يا  2018باالنتخاب��ات
العراقي��ة ،و أ� ّكد أ�نه ال ي�ش��جع
أ�ي منتخ��ب حالي ًا ،بانتظار ما
�سيحدث الحق ًا.
وق��ال ب��ارزاين ممازح�� ًا خالل
�مت��ر �صحف��ي ،الي��وم
م ؤ
لربع��اء« :ال أ�ح��د يفهم �ش��يئ ًا
ا أ
من ك أ��س العامل هذا ..إ�نه ي�شبه
االنتخابات العراقية».

و أ��ض��اف «املوندي��ال مل��يء
باملفاج�� آ�ت  ..خرج��ت
منتخب��ات مل يكن م��ن املتوقع
أ�ن تخ��رج  ..خرج��ت أ�ملاني��ا
و إ��س��بانيا ،وت أ�هل��ت منتخبات
غري متوقعة».
س�ال أ�حد ال�صحفيني
ورد أ� على � ؤ
ب�صدد املنتخب الذي ي�شجعه،
ق��ال ب��ارزاين« :ال أ��ش��جع أ�ي
منتخ��ب حالي�� ًا ،فل�نر كي��ف
لمور».
�ستجري ا أ

الكشف عن امتيازات خيالية ستحتفظ بها
رئاسة البرلمان

الفرات :ك�شفت النائبة عن حركة
التغيري �شريين ر�ضا ,الأحد� ,أن
هيئة رئا�س��ة جمل���س النواب �ستحتفظ
بكام��ل امتيازاته��ا خ�لال ال�س��نوات
املقبلة عل��ى الرغم من انته��اء العمر
القان��وين للربمل��ان ،فيما بين��ت �أن
الرات��ب التقاعدي للن��واب لن يتجاوز
الثالثة مالي�ين دينار.وقالت ر�ضا يف
ت�رصي��ح �صحايف ،إ�ن ميزانية جمل���س
النواب يف الدورة املنتهية هي الأقل يف
تاريخ الربملان حي��ث تقل�صت رواتب
الن��واب من  12مليون دينار اىل �س��بعة
ماليني م��ع جميع املخ�ص�صات وبواقع
راتب ا�سمي يبلغ �أربعة ماليني دينار.
و�أ�ض��اف� ،أن احلكومة احلالية قل�صت
اي�ضا عدد احلر���س حيث خ�ص�صت لكل
نائ��ب  16عن��صر حماي��ة يف ح�ين ان
الدورات ال�س��ابقة كان العدد ي�صل اىل
 30عن��صرا ،ف�ض�لا عن تقلي���ص اعداد
ال�سيارات ،م�شرية اىل ان قانون التقاعد
ا�شرتط منح النائب راتبه التقاعدي يف
حال بلوغه  50عام��ا او اكمال  15عاما
كخدمة فعليه او العودة لعمله ال�سابق.
وبينت ر�ضا �أن تقلي�ص املوارد املالية
للنائ��ب اجرب البع���ض اىل اللجوء اىل
ال�سم�رسة او ابتزاز الوزراء وامل�س�ؤولني
للح�ص��ول على ام��وال �إ�ضافي��ة ما زاد
من الف�س��اد ب�ش��كل ملحوظ.ويف �سياق
مت�صل ،أ�ك��دت ر�ضا ،أ�ن هيئة رئا�س��ة
جمل���س النواب �ستتمتع بكافة حقوقها
ملدة خم���س �س��نوات اخرى مب��ا فيها
ال�س��كن يف الق�رص املخ�ص�ص للرئا�سة
واعداد عنا�رص احلماية.
وجرت االنتخابات الربملانية يف ( 12من
�شهر ايار  )2018يف بغداد واملحافظات
و�سط اجراءات امنية م�شددة.
و أ�علن��ت مفو�ضية االنتخاب��ات بعدها

ب�ساعات ،أ�ن ن�سبة امل�شاركة بلغت %44
مب�شاركة �أكرث من  10ماليني �شخ�ص من
ا�صل  24مليون ًا يحق لهم امل�شاركة يف
االنتخابات.
وجاءت النتائج ت�صدر حتالف �سائرون
التي يدعمه��ا مقتدى ال�ص��در اوال على
م�ستوى املحافظات يليه حتالف الفتح
ال��ذي يتزعمه ه��ادي العام��ري ،ومن
ثم ائتالف الن�رص الذي يتزعمه رئي���س
الوزراء حيدر العبادي
وان�شغلت الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية
بر�ص��د �ضع��ف الإقب��ال عل��ى مراك��ز
االق�تراع ،يف خمتلف املدن العراقية،
حي��ث و�صلت ن�س��بة امل�ش��اركة ،%44
مقارن��ة بانتخاب��ات ع��ام  2014الت��ي
و�صلت اىل  60يف املئة.
وف�رس انخفا�ض ن�سب امل�شاركة بوجود
ُ
العدي��د م��ن امل�ش��اكل يف اج��راءات
الت�صوي��ت ،وعط��ل اجه��زة التدقي��ق
االلكرتوين ،باال�ضافة اىل حال االحباط
الع��ام م��ن تك��رار الق��وى ال�سيا�س��ية
التقليدية نف�سها.و�ش��هدت االيام التي
تل��ت االنتخاب��ات ج��دال وا�س��عا بيني
االو�ساط ال�سيا�سية دفع جمل�س النواب
اىل عقد جل�س��ة والت�صويت على تعديل
قان��ون االنتخابات بينها اع��ادة العد
والفرز اليدوي للنتائج.
و�صوت��ت املحكم��ة االحتادية العليا،
فيم��ا بعد برد الطعون املقدمة ب�ش�� أ�ن
قان��ون التعدي��ل الثال��ث لقان��ون
انتخابات جمل���س النواب ،فيما ق�ضت
بعدم د�ستورية �إلغاء انتخابات اخلارج
والت�صويت اخلا�ص.
قبل �أن يف�شل جمل�س النواب يف التمديد
لعمره الت��شريعي الذي انتهى يف (30
حزي��ران  )2018بعد عدم متكنه من عقد
جل�سة بن�صاب كامل.

