
ناق�ش��ت اللجن��ة القانونية النيابي��ة، االثنني، مقرتحا 
لتقلي�س ع��دد اأع�شاء جمل�س الن��واب، وتعديل قانون 

انتخابات املحافظات.
بي��ان للدائ��رة االعالمية ذك��ر ان "اللجن��ة القانونية 
عق��دت اجتماع��ا برئا�ش��ة النائ��ب حم�ش��ن ال�شع��دون 
رئي���س اللجن��ة وح�ش��ور اع�شائه��ا ملناق�ش��ة جدول 

اعمالها، وح�رض االجتماع النائب حامد اخل�رضي".
“املقرتح��ات  البي��ان  بح�ش��ب  االجتم��اع  وناق���س 
املقدم��ة من قب��ل النائب حامد اخل���رضي، واملتعلقة 
بتعديل قان��ون انتخابات جمال���س املحافظات ومن 
جمل��ة ما دع��ا اليه النائب اخل���رضي اال�رضاع بتقدمي 
انتخاب��ات  اج��راء  ق��رب  ب�شب��ب   ، للق��راءة  القان��ون 
جمال���س املحافظ��ات، وعدم الب��ت بق�شي��ة تاأجيلها 
اىل ح��د االن”. م��ن جانب��ه اك��د ال�شع��دون “حر���س 
اللجن��ة القانونية على درا�شة املقرتحات املقدمة من 
النائب حامد اخل�رضي، وان�شاج االفكار واملقرتحات 

املقدمة للو�شول اىل �شيغة مالئمة”.
م��ن ناحية اخرى قررت اللجن��ة عر�س مقرتح قانون 
الغ��اء قرار جمل���س قيادة الث��ورة املنح��ل رقم 180 
ل�شن��ة 1977 يف جل�ش��ات املجل���س القادم��ة لقراءته 

القراءة الثانية.
واأ�ش��ار البي��ان اىل “ا�شتم��رار اللجن��ة القانوني��ة يف 
املدرج��ة عل��ى ج��دول  االخ��رى  القوان��ني  مناق�ش��ة 
اأعماله��ا، منه��ا تعدي��ل قان��ون انتخاب��ات جمال���س 
املحافظات، وم�رضوع قانون االدعاء العام، وم�رضوع 
قانون املحكم��ة االحتادية، وم���رضوع قانون جمل�س 
الق�شاء االعلى، لعر�شها على جدول جل�شات املجل�س 
املقبلة”. يذكر ان رئي�س جمل�س النواب �شليم اجلبوري 
اأح��ال يف جل�شة الربمل��ان املنعقدة ي��وم 22 ت�رضين 
االول املا�شي املقرتح النيابي بتخفي�س عدد اأع�شاء 

الربملان اىل جلنة التعديالت الد�شتورية النيابية.

وخل�شت الوثيقة التي و�شع لها ثالثة اأ�شماء، على اأن 
يتم اختيار ا�شم واحد فيما بعد، اخلالفات ال�شيا�شية 
داخل التحالف، وت�شفريها، وتوحيد موقف الكتل من 
حزب البعث املنحل واملنظمات االإرهابية، باالإ�شافة 
تهيئة  على  تعمل  اأن  �شاأنها  من  اآليات  تقدمي  اىل 

االأجواء وت�شفيتها بني الفرقاء.
التحالف  يتبناها  التي  االأوىل  لي�شت  الوثيقة  هذه 
"وثيقة  وقع  اأن  �شبق  حيث  اخلالفات،  حلل  كمبادرة 
مع�شوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  فيها  �شارك  �رضف" 
ال�شيا�شية  الكتل  ق��ادة  واأغلب   ، املا�شي  العام  يف 
ال�شنية،  والكتل  الكرد�شتاين  كالتحالف  االأخ���رى 
"ال�شلم  بوثيقة  �شميت  اأخرى  مبادرة  اىل  باال�شافة 

االجتماعي".
خارج الوثيقة

الوطني مل يتمكن من احل�شول على �شوت  التحالف 
منذ  اجتماعاته  تقاطع  التي  ال�شدرية  االأحرار  كتلة 

اأ�شهر.
 ، امل��ازين  مازن  ال�شدرية  الكتلة  عن  النائب  ويقول 
" االأحرار مل ت�شارك بكتابة النظام الداخلي الذي  ان 
"انهم  مبينًا  موؤخراً"،  الوطني  التحالف  عليه  �شادق 
م�شتمرون مبقاطعة اجتماعات التحالف، وانها تعمل 
االإ�شالحات احلقيقية"  تنفيذ  اجل  ب�شكل م�شتقل من 
انها مل حت�رض  اإىل  ي�شري  امل��ازين، ما  على حد تعبري 

اجتماع تقدمي الت�شوية.
مع  متوقفة  "املفاو�شات  اإن  امل���ازين،  واأو���ش��ح 
بانتظار  ونحن  احلايل،  الوقت  يف  الوطني  التحالف 
تنفيذ  "نريد  وا���ش��ار   ، ملطالبنا"  الفعلي  التنفيذ 

االإ�شالحات يف املنا�شب العليا للدولة العراقية".
للتحالف  �رضطًا   14 قدمت  قد  االأح��رار  كتلة  وكانت 
التحالف  ، حيث وجد  مقابل عودتها اىل اجتماعاته 
خا�شتني  نقطتني  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  يف  ���ش��ع��وب��ة 
التحالف  مع  والتعاون   ، له  ال�شيا�شية  باملرجعية 

الدويل، واأعرب عن موافقته على النقاط املتبقية.

نقاط مهمة
التحالف مل يحدد �شقفًا زمنيًا  الرغم من كون  وعلى 
اطلق  كما  التاأريخية"  "الت�شوية  اأو  الت�شوية،  لوثيقة 
ا�شرتط  انه  اإال   ، الوطني  التحالف  نواب  عليها بع�س 
جانب  اإىل  والربملان،  ال��وزراء  جمل�شي  على  عر�شها 
العراق  مل�شاعدة  املتحدة  االأمم  بعثة  "تطرح  اأن 
ملزمة  فتكون  الوطنية،  للت�شوية  النهائية  ال�شيغة 
جلميع االأطراف بعد اأن يتم اإقرارها برملانيًا وحتظى 

مبباركة املرجعية".
"الت�شوية  هي  اأ�ش�س،  اأربعة  على  الت�شوية  وارتكزت 
ال�شاملة ولي�س التنازل اأحادي اجلانب، مبداأ الالغالب 
والالمغلوب، وت�شفري االأزمات بني االأطراف العراقية، 
بتحقيق  �شيا�شية  كورقة  العنف  ا�شتخدام  ورف�س 

الت�شويات ال�شيا�شية".

وعرفت الت�شوية على اأنها " ت�شوية �شيا�شية وجمتمعية 
وطنية تاأريخية ترمي لعراق متعاي�س خاٍل من العنف 
والتبعية، وتنجز ال�شلم االأهلي، وتوفر البيئة املنا�شبة 
املجتمع  فئات  كافة  فيها  وت�شارك  الدولة،  لبناء 
فيها  مبا  واملجتمعية،  والدينية،  العرقية،  العراقي 
وت�شع  املدين،  املجتمع  ومنظمات  وال�شباب  امل��راأة 
متبادلة  التزامات  اأم��ام  العراقية  االأط���راف  جميع 
بها  تلتزم  حم��ددة  زمنية  �شقوف  �شمن  و�شمانات 

االأطراف".
ووجد التحالف اأنها �رضورية ل� "اإنقاذ العراق، واأنها 
اخليار اال�شرتاتيجي االأف�شل ملجتمعنا ودولتنا، لي�س 
ت�شعى  بل  الدولة،  ق�شايا  على  اخل��الف  اإنهاء  فقط 
الإعادة بناء الدولة؛ ل�شمان ا�شتمرارها وتقويتها يف 
املنظمة  واجلرمية  والتق�شيم،  االإرهاب  وجه حتديات 

والف�شاد والفو�شى".
وثوابت  كمبادئ  نقطة   17 الوطني  التحالف  وثّبت 
للت�شوية، من بينها "االلتزام بالد�شتور كمرجع للدولة 
واال�شتعداد  انتقائية،  دومن��ا  به  والعمل  العراقية، 
الر�شمي  واالع��رتاف  الد�شتورية،  التعديالت  الإج��راء 
ال�شيا�شية  بالعملية  االأط�����راف  جلميع  وامل��ل��زم 
ال�رضكاء  جلميع  معًا  العمل  وال��ت��زام  وخمرجاتها، 

برف�س وحماربة االإرهاب وحماية البلد و�شعبه".
ال�رضيحة  "االإدانة  على  اخلام�شة  الفقرة  ن�شت  فيما 
والوا�شحة ل�شيا�شات النظام البعثي ال�شدامي كجرائم 
واالإعدامات،  اجلماعية،  واملقابر  اجلماعية،  االإبادة 
الدين  ورج��ال  وعلماء  مراجع  بحق  واالغ��ت��ي��االت 
والنخب الوطنية، وجرائم ا�شتخدام االأ�شلحة املحرمة 
الق�رضي،  التهجري  االأهوار، وعمليات  دوليًا، وجتفيف 

ذات  والتجرمي  القمع  وقوانني  الدميوغرايف  والتغيري 
االأثر الرجعي بحق احلركة االإ�شالمية والوطنية".

الفعلي  "االلتزام  اىل  التحالف  لفت  واقت�شاديًا، 
ب�رضورة التوزيع العادل للرثوات على اأ�شا�س الن�شب 
املذكورة  الوثيقة  وت�شتند   ." للمحافظات  ال�شكانية 
االإ�شالمي"،  االأعلى  "املجل�س  ل�  �شابقة  اخ��رى  اإىل 
2015، حتت  كان احلكيم قد طرحها مطلع حزيران 
عنوان "ال�شلم االأهلي وبناء الدولة"، وقال عنها باأنها 

"م�شودة قابلة للتعديل".
مبادرات �سابقة

ان حاولت  االأول من نوعه، فقد �شبق  لي�س  امل�رضوع 
اإيجاد  العراقي  ال�شيا�شي  امل�شهد  يف  ب��ارزة  اأ�شماء 
مبادرات ووثائق م�شابهة، كان م�شريها الذبول يوم 
بعد اآخر، قبل ان تتفق االأطراف ال�شيا�شية على العمل 

بها.
ففي اآذار املا�شي، تبنى التحالف الوطني والرئا�شات 
خارطة  و�شع  عاتقها  على  تاأخذ  م��ب��ادرة  الثالث 
وااللتقاء يف  "املرحلية  مبداأ  تعتمد  اإ�شالحية  طريق 
املنت�شف" لكل القوى ال�شيا�شية، دعت اىل ان "توقع 
القوى امل�شاركة يف احلكومة على تفا�شيلها،  جميع 

وتعترب وثيقة �رضف تكافلية بني جميع االأطراف".
ويف ني�شان من العام اجلاري اي�شًا، وقعت االأطراف 
الوطني"،  ال�����رضف  "وثيقة  ال��ع��راق  يف  ال�شيا�شية 
كان  الذي  مع�شوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  بح�شور 
اأحد املوقعني، اىل جانب رئي�س جمل�س الوزراء حيدر 
العبادي، ورئي�س الربملان �شليم اجلبوري، باالإ�شافة 
وقادة  احلكيم،  عمار  الوطني  التحالف  رئي�س  اىل 

الكتل االخرى.
احلقيبة  العبادي  فيها  ت�شلم  التي  الفرتة  يف  ولي�س 
م�شابهة  م��ب��ادرة  هناك  كانت  ب��ل  فقط،  ال��وزاري��ة 
خالل فرتة حكم رئي�س جمل�س الوزراء ال�شابق نوري 
جاءت  اجلديدة  الت�شوية  ان  مراقبون  ويرى  املالكي. 
يف  االأر���س  يحررون  والعراقيون  حرج  توقيت  يف 
االنتحارية،  داع�س  مبفخخات  املحا�رضة  املو�شل، 

وفيها قرابة املليون وثمامنائة األف مواطن.

القانونية النيابية تناقش مقترحًا لتقليص عدد أعضاء مجلس النواب

عملية  يف  الكردية  البي�شمركة  ق��وات  اقتحمت 
االغلبية  ذات  بع�شقة  ناحية  مركز  وا�شعة  ع�شكرية 
اأربعة حماور، والتي  االيزيدية �شمال املو�شل من 
توجد يف منطقتها القوات الرتكية، وذلك بدعم من 

الطريان العراقي والدويل.
مدينة  حترير  عمليات  الن��ط��الق   23 ال��ي��وم  يف 
ي�شيطر  التي  نينوى  حمافظة  عا�شمة  املو�شل 
عليها داع�س منذ يونيو/حزيران عام 2014 ، فقد 
البي�شمركة  لقوات  التابعة  ال�شابعة  الفرقة  با�رضت 
وال��ذي  االث��ن��ني،  فجر  وا���ش��ع��ا  هجوما  ال��ك��ردي��ة 
بع�شيقة  ناحية  مركز  حترير  خالله  من  ا�شتطاعت 
ن�شمة  الف   150 حوايل  يقطنها  والتي   ، بالكامل 
االيزيديني  من  غالبيتهم  املكونات  خمتلف  من 
ارتكبها تنظيم  التي  الذين تعر�شوا الأب�شع اجلرائم 

داع�س �شدهم.

املو�شل  عن  كيلومرتا   20 حوايل  بع�شيقة  وتبعد 
وقد  باملدينة،  التحرير  ح��ي  ت��خ��وم  على  وه��ي 
وفتحت  اي��ام،  �شبعة  منذ  البي�شمركة  حا�رضتها 
ت�شري  حيث  منها،  املدنيني  خل��روج  اآمنة  مم��رات 
املعلومات اىل ان 20 باملائة من �شكانها مازالوا 
مقاتالت  قامت  الهجوم  بدء  وقبيل  داخلها.  يف 
التحالف ب�شن غارات على مواقع داع�س يف بع�شيقة 
حلجب  االأ�شود  والنفط  االط��ارات  بحرق  قام  الذي 
واآلياته  مواقعه  لتجنيب  �شعيًا  الطريان  الروؤية عن 
وعنا�رضه الق�شف اجلوي، ووا�شل التحالف الدويل 

اأم�س ق�شف مواقع التنظيم يف بع�شيقة.
نقطة توتر عراقية تركية

الأنها  ا�شرتاتيجية،  منطقة  بع�شيقة  ناحية  وتعترب 
يف  العربية  واملناطق  كرد�شتان  اقليم  بني  تف�شل 
التي  حمافظة نينوى، وتوجد فيها قاعدة بع�شيقة 
ازمة  يف  وت�شببت  الرتكية  القوات  فيها  تتواجد 
لرحيلها،  تدعو  التي  بغداد  بني  خطرية  �شيا�شية 

وانقرة التي ترف�س ذلك وت�رض على امل�شاركة يف 
ب�شكل  بع�شيقة  ا�شم  املو�شل.  وطفا  معركة حترير 
لبوؤرة  حتول  حيث   ،2015 عام  ال�شطح  على  بارز 
من  ج��زءا  �شحبت  التي  وتركيا  العراق  بني  توتر 
قواتها يف مع�شكر بع�شيقة قرب املو�شل اإىل �شمال 
العراق يف اإطار اإعادة تنظيم جديدة لهوؤالء اجلنود، 
تدريب  على  ي�رضفون  اأت���راك  خ��رباء  ك��ان  حيث 
للم�شاركة  املو�شل  ابناء  من  عراقيني  متطوعني 

بتحرير مدينتهم.
حوايل  بع�شيقة  قاعدة  يف  الرتكية  القوات  وت�شم 
مدرعة،  و20  دبابة  و16  تركي  ع�شكري   900
اإ�شافة اإىل عربات نقل اجلنود، وقبل اعادة تنظيم 
اإىل  جنديا   150 قرابة  تركيا  ار�شلت  القوات  هذه 
منطقة بع�شيقة، ال�شتبدال الوحدة الع�شكرية املكلفة 
بتدريب البي�شمركة منذ عامني ون�شف العام، ومت 
ا�شتقدام ما بني 20 و25 دبابة اإىل املنطقة اأثناء 
توترا  الرتكي  االنت�شار  هذا  واأث��ار  التبديل.  عملية 

حادا مع احلكومة العراقية التي طالبت بان�شحاب 
القوات الرتكية، ورفعت ر�شالة احتجاج اإىل جمل�س 

االأمن الدويل.
مركز  املو�شل  لق�شاء  تابعة  بع�شيقة  وناحية 
حمافظة نينوى وتقع �شمال �رضق املو�شل، وتعترب 
الزيتون،  بزراعة  وت�شتهر  الزراعية،  املناطق  من 
االيزيديني،  من  هم  بع�شيقة  منطقة  �شكان  واأغلب 
م�شلمني  م��ن  اأخ���رى  دي��ان��ات  اي�شا  وت�شكنها 
وم�شيحيني و�شبك، حيث ان �شكان القرى املحيطة 
قرية   17 وهناك  ال�شبك،  من  هم  الناحية  مبركز 
الرتكمان  من  وواحدة  ايزيدية  قرى  و�شت  عربية، 
.. ومعظم �شكان بع�شيقة يتحدثون باللغة العربية، 
باال�شافة اىل ال�شرييانية، والكردية، والرتكمانية.

املو�شل  ���رضق  �شمال  الواقعة  بع�شيقة  وناحية 
�شت  على  حتتوي  اإذ  بالثقافات،  غنية  منطقة 
وهذا  اخل��ارط��ة،  على  وا�شح  هو  وكما  ثقافات، 

يجعلها اكرث املناطق احتواًء للثقافات الفرعية. 
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البيشمركة تحرر ناحية بعشيقة بالكامل بدعم الطيران العراقي والدولي  مشعان الجبوري: 

تركيا ستحارب الحشد في تلعفر 

مكتب المالكي ينفي تسلمه راتبا 
من رئاسة الجمهورية

اأن   ، اجلبوري  م�شعان  الدين  �شالح  حمافظة  عن  النائب  قال    : الغزي  بغداد_�شتار 
القوات واحلكومة الرتكيتني ترف�شان م�شاركة احل�شد ال�شعبي يف حترير ق�شاء تلعفر 
القوات  �شتتحرك  تلعفر  اىل  احل�شد  دخول  حال  يف  اأنه  موؤكدا   ، نينوى  حمافظة  يف 
" قوات اجلي�س العراقي  اإن  . اجلبوري ل�)اجلورنال ( قال  الرتكية ملحاربته برا وجوا 
وقوات احل�شد الع�شائري لن ت�شكت ابدا، ولن تخ�شع الأي جهة يف حال دخول احل�شد 
الوزراء  رئي�س  على  اأن  اإىل  م�شريا  الرتكية"،  القوات  مع  ع�شكرية  مواجهة  ال�شعبي يف 
حيدر العبادي اأن ال يدفع احل�شد اإىل تلعفر، واأن تكون القوات االأمنية هي التي تتخذ 
العلميات الع�شكرية لتحرير الق�شاء   وبني اأن " من حق احل�شد ال�شعبي حترير ق�شاء 
تلعفر كون غالبيته من ال�شيعة"، موؤكدا اإال اأنه ال ميكن اأن ُنريق دماء االبرياء وابناء 

احل�شد مع معركة بني احل�شد واجلي�س الرتكي، مما ي�شبب خ�شارة كبرية للطرفني ".
الدبلوما�شية  طريق  عن  العراق  يف  الرتكية  القوات  م�شكلة  حل  يجب   " اأنه  واأ�شاف   
واخلارجية العراقية، واللجوء اإىل املجتمع الدويل"، الفتا اإىل اأن بقاء القوات الرتكية 

يف العراق يعد احتالال بعينه وال ميكن ال�شكوت عنه ".

بغداد_متابعة:  اأكد املكتب االإعالمي لنائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي، اأن االأخري 
متقاعد وال يت�شلم راتبا اأو مكافاأة من الرئا�شة، مبينا اأن املالكي مل تخ�ش�س له مبالغ 
تتعلق ب�رضاء �شيارات اأو قطع اأثاث اأو نفقات وخم�ش�شات �شفر، فيما اأرجع �شبب "قبوله" 
الد�شتور  تطبيق  ومراقبة  الت�رضيعية،  العملية  دعم  يف  لرغبته  املن�شب؛  اىل  بالعودة 
والقوانني النافذة. مكتب املالكي يف بيان له اكد اإنه "بقدر تعلق االأمر برئي�س ائتالف 
دولة القانون فهو متقاعد وال يت�شلم راتبا اأو مكافاأة من رئا�شة اجلمهورية، ومل تخ�ش�س 
اأو  له ال �شابقا عندما كان يف املن�شب وال االآن اأي تخ�شي�شات تتعلق ب�رضاء �شيارات 
قطع اأثاث اأو ر�شد مبالغ �شيانة اأو فتح مكاتب جديدة، وال نفقات وخم�ش�شات �شفر وال 
اأن عودته وقبوله مبهام من�شب نائب  اأن" املالكي يوؤكد  زيادة يف احلماية". واأ�شاف 
رئي�س اجلمهورية وترحيبه بالقرار كان يهدف اإىل العمل مع رئي�س اجلمهورية يف تفعيل 
مهام الرئا�شة وامللفات املوكلة اإليها مبوجب الد�شتور، اإ�شافة اإىل رغبته يف العمل لدعم 

العملية الت�رضيعية، ومراقبة تطبيق الد�شتور ب�شكل عام والقوانني النافذة".

بعد ثالث مبادرات سابقة.. 

هل ستجد التسوية الوطنية طريقها لقلب العملية السياسية؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأطلق التحالف الوطني 
بقيادة رئي�سه عمار احلكيم، 

وثيقة ت�سوية جديدة 
اتفقت عليها الأطراف 

داخل التحالف ” الكتلة 
الأكرب يف الربملان "، لتكون 

ملزمة للأطراف املوقعة 
عليها، والتي كانت جميعها 

موجودة با�ستثناء كتلة 
الأحرار، اجلناح ال�سيا�سي 

للتيار ال�سدري.

24 ألف عنصر أمني .. يباشرون بخطة 
زيارة األربعين في كربالء 

 بغداد_خا�س: اأعلنت قيادة عمليات الفرات االو�شط، عن البدء بتنفيذ خطتها االمنية 
24 األف  اخلا�شة بزيارة اربعينية االإمام احل�شني )ع( يف كربالء مب�شاركة اأكرث من 
عن�رض امني، فيما ك�شفت عن اجراء تغيريات يف بع�س نقاط التفتي�س، واآلية عملها، 
املحمداوي  قي�س  الركن  اللواء  العمليات  قائد  واأمنه.  الزائر  خدمة  بني  توازن  وخلق 
قال، ان "القيادة وبالتن�شيق مع مديرية �رضطة كربالء �رضعت بتنفيذ اخلطة االمنية 
اخلا�شة بزيارة اربعينية االإمام احل�شني )عليه ال�شالم("، مبينًا، ان "خطة هذا العام 
تختلف عن �شابقاتها من حيث الظروف والتوقيتات والتحديات، وو�شعنا باحل�شبان 
يف  هزائمه  على  للتغطية  )داع�س(  تنظيم  قبل  من  كربالء  زوار  ا�شتهداف  احتمالية 

معارك حترير حمافظة نينوى".
واأ�شاف املحمداوي، ان "اأكرث من 24 األف عن�رض اأمني من مالكات وزارتي الدفاع 
العليا  والقيادات  كربالء،  زوار  حماية  يف  ي�شارك  ال�شنوف  خمتلف  ومن  والداخلية 
"القوات  ان  مو�شحًا  ا�شافية"،  بقوات  وعززتنا  اللوج�شتية  متطلباتنا  جميع  وفرت 
االمنية م�شكت عموم مناطق حمافظة كربالء، وهناك دور لطريان اجلي�س يف تاأمني 
الغربية،  ال�شحراء  يف  مثمرة  ا�شتباقية  امنية  عمليات  ونفذنا  وحدودها،  املحافظة 

و�شخ�شنا بع�س ال�شلبيات وو�شعنا لها احللول ".


