
االرب��ع��اء،  ال���وزراء،  ملجل�س  العامة  االم��ان��ة  ك�شفت 
مع  العالق  مهدي  للمجل�س  العام  االمني  اجتماع  عن 
خلية ادارة االزمات املدنية ملناق�شة اعادة اال�شتقرار 

واعمار املناطق املحررة وعودة النازحني.
بيان  يف  العامة،  لالمانة  االعالمي،  املكتب  وق��ال 
خللية  الدوري  االجتماع  تراأ�س  "العالق  ان   ، �شحفي 
تتوىل  التي  اال�شتقرار،  وفريق  املدنية  االزمات  ادارة 
متابعة وتن�شيق العمل اجلاري، خالل مرحلتي اعادة 

اال�شتقرار واعمار املناطق املحررة من داع�س".
اع�شاء  اىل  ا�شافة  �شم  "االجتماع  ان  وا���ش��اف 
االمنائي  والربنامج  االعمار  �شندوق  رئي�س  الفريق، 
واملحافظات  الدولية  واملنظمات  املتحدة،  ل��المم 
املانحة  ال��دول  اىل  باال�شافة  املعنية،  وال���وزارات 
لالطالع  ودبلوما�شييها،  �شفرائها  بح�شور  املتمثلة 
املرحلة  ومتطلبات  والتنفيذ  التمويل  جمريات  على 

املقبلة".
املناطق  بيانات  عن  ك�شفوا  "املجتمعني  ان  واو�شح 
ا�شافة  فيها،  ال�رضر  درجات  موؤ�رضات  مع  املحررة 
اىل عدد امل�شتفيدين من كل م�رضوع او خدمة"، الفتًا 
لتحريك  امللحة  احلاجة  بينت  "االرقام  ان  النظراىل 
مبعطيات  وااليفاء  تعهداتهم،  باجتاه  املانحة  الدول 
متوز  م��ن  ال��ع��ا���رض  يف  عقد  ال���ذي  وا�شنطن  م��وؤمت��ر 
يف  االمل��اين  ال�شفري  االجتماع  يف  و�شارك  اجلاري". 
كل  واملعلومات  بالبيانات  احلا�رضين  وزود  العراق، 
املتحدة وممثلة  االن�شانية لالمم  ال�شوؤون  من، من�شقة 
و�شكرتري  كراندي،  ليز   UNDP االمنائي  الربنامج 
اللجنة حممد ال�شمري، ورئي�س �شندوق اعادة االعمار 
بعر�س  االجتماع  انتهى  حيث  الهيتي،  م�شطفى 
التي  احتياجات املرحلة املقبلة ال�شتكمال امل�شاريع 

من �شاأنها تاأمني عودة النازحني.

ان  ال���وزراء  ملجل�س  العامة  لالمانة  بيان  وذك��ر 
االأمانة  يف  القانونية  الدائرة  وجه  الوزراء  "جمل�س 
التحري�س  لتجرمي  قانون  م�رضوع  بتقدمي  العامة 
ان  مبينة  الكراهية"،  وخطاب  والعن�رضي  الطائفي 
"ذلك جاء بناًء على ما عر�شه رئي�س جمل�س الوزراء 

ب�شكل طارئ خالل جل�شة جمل�س الوزراء ال�شابقة".
هذا  اأن  الربملانية  القانونية  اللجنة  اأكدت  حني  يف 
القانون ا�شبح من �شمن القوانني الفعالة يف الوقت 

احلا�رض التي جار العمل عليها.
ت�رضيح  يف  اللبان  ���ش��ادق  اللجنة  ع�شو  وق��ال 
ا�شتغالل هذا  ناأمل عدم  "نحن   ، نيوز«  ل�»اجلورنال 
القانون ب�شورة غري �شليمة خا�شة واأن لكل قانون 
وعيًا  حاملة  القوانني  تكون  اأن  ويجب  �شلبيات 
قانون جديد،  تقرير  قانون حتى  لتطبيق كل  كافيًا 
بع�س  �شتظهر  عمل  اأي  املمار�شة  يف  وبالتاأكيد 
االأمور التي حتتاج اىل تغيري وتعديل ونحن ال خ�شية 

لدينا من هذه االأمور". .
يف حني عّد القانوين طارق حرب يف مقال �شحفي 
م�شودته  واع��داد  القانون  هذا  مثل  ت�رضيع   " اأن  له 
جمل�س  رئي�س  ورئي�شها  التنفيذية  ال�شلطة  قبل  من 
الوزراء ذلك ان مثل هذه الظاهرة ا�شتدت وا�شتفحلت 
وازدادت بحيث جتاوزت مداها وحتولت من مرحلة 
ال�شباب  اىل  الثقايف  العلمي  وال��ت��ق��ومي  النقا�س 
والتجريح  والطعن  وااله��ان��ة  وال��ق��ذف  وال�شتيمة 
بالدين واملذهب والقومية والعقيدة و�شوى ذلك من 
التحري�س  اىل  وي��وؤدي  القول  ي�شكل  بحيث  الرموز 
الطائفي واحلث العن�رضي وخا�شة يف احلاالت التي 
حت�شل يف الف�شائيات حيث يتحول القول والنقا�س 
واحلوار اىل جرمية ويخرج من القاعدة ال�رضعية اىل 
املجّرم  الفعل  اىل  املباح  الفعل  ومن  ال�رضعية  غري 
واملذهبي  الطائفي  للعنف  دع��وة  اىل  يتحول  اذ 
وهذا  جرمية  اىل  يتحول  ادق  وبعبارة  والعن�رضي، 
اأعده جمل�س  الذي  القانون اجلديد  ما منعه م�رضوع 

على  العقوبة  لفر�س   2017/7/18 يوم  ال��وزراء 
والعن�رضي،  الطائفي  التحري�س  جرمية  ارتكب  من 
التحري�س  جمرد  على  اجلديد  القانون  يعاقب  وهنا 
حتى ولو مل يرتتب على التحري�س اثر، وبالتايل فاإن 
عقوبة  من  ا�شتثناًء  عليه  يعاَقب  اجلديد  التحري�س 
باجلرمية  اال�شرتاك  ا�شكال  من   ك�شكل  التحري�س 
1/48 من قانون العقوبات رقم   الواردة يف املادة 

1969 فمن ارتكب جرمية التحري�س  )111( ل�شنة 
مل  ول��و  حتى  مرتكبها  يعاقب  اجل��دي��دة  الطائفي 
فاإن اجلرمية  اآثار اجلرمية، وكذلك  كاأثر من  ُترتكب 
بجرائم  لها  عالقة  ال  اجلديدة  والعقوبة  اجلديدة 
العقوبات وقانون مكافحة  اخرى وردت يف قانون 
االرهاب، فالقانون االول يعاقب يف املادة )185(  
الدولة  باأمن  املا�شة  اجلرائم  ارتكاب  على  الت�شجيع 

اخلارجية املادة )195( اإثارة حرب طائفية واملادة  
)200( جرمية ت�شويد طبقة اجتماعية وجرمية اثارة 
النعرات املذهبية او الطائفية او النزاع بني الطوائف 
ال�شكان واملادة  اهانة فئة من  واالجنا�س و)202( 
على  كاالعتداء  الديني  ال�شعور  مت�س  جرائم   )372(
معتقد الحد الطوائف او �شعائر طائفة دينية او بناء 
معد ل�شعائر طائفية او اهانة رمز مو�شع تقدي�س او 

متجيد لدى طائفة دينية وغري ذلك.  وكم كنا نتمنى 
التطرف  مكافحة  با�شم  اجلديد  القانون  يكون  ان 
ذلك  والن  االخ��رى  ال��دول  بت�شميات  ا�شوة  والغلو 

ينطبق على حقيقة هذا القانون".
الوطنية  ائتالف  عن  النائب  رحب  الذي  الوقت  يف 
قانون  ال��وزراء  جمل�س  باإقرار  عبطان،  الكرمي  عبد 
جترمي اخلطاب التحري�شي واملذهبي، موؤكدا اأنه من 

القوانني املهمة يف الوقت احلا�رض.
وقال عبطان يف ت�رضيح �شحفي ، اإن “ما جرى يف 
مذهبي  تناحر  من  املا�شية  ال�شنوات  طوال  العراق 
الطائفي”،  التحري�شي  اخلطاب  نتيجة  هو  وعرقي 
داعيا احلكومة اىل اال�رضاع ب�”ت�رضيع القوانني التي 

ت�شمن �شالمة وامن العراقيني”.
جمل�س  اق��ره  ال��ذي  “القانون  اأن  عبطان،  واأ�شاف 
الوقت احلا�رض”، معربا  الوزراء �رضوري ومهم يف 
الطائفي  اخلطاب  قانون  يكون  “ال  ب��اأن  اأمله  عن 
والتي  التي و�شعها برمير  االخرى  للقوانني  مرادفا 

حملت االنتقائية يف عملية تطبيقها”.
اما قانون حرية التعبري فقد القى رف�شا تاما خالل 
جل�شة الربملان ال�شابقة ب�شبب خالف �شيا�شي حول 
و�شيا�شيون  اإعالميون  ابدى  حيث  القانون  م�شمون 
الذي  امل�رضوع  من  �شخطهم  حقوقيون  ونا�شطون 
يتهمونه باحلد من حرية التعبري، احد اأهم املكت�شبات 

منذ �شقوط نظام ال�شابق �شدام �شنة 2003.
احلقوقيون  يرف�شها  التي  امل���واد  اأب���رز  وتتعلق 
با�شرتاط ا�شتح�شال االإذن على االجتماعات العامة 
اإىل  اإ�شافة  االجتماع".  موعد  من  اأيام  خم�شة  قبل 
حق  االإداري��ة  الوحدة  لرئي�س  امل�رضوع  مينح  ه��ذا، 
القومي  لالأمن  تهديد  وجود  حال  يف  الطلب  رف�س 

والنظام العام واالآداب العامة.
يف  اللبان  �شادق  القانونية  اللجنة  ع�شو  وك�شف 
املتخ�ش�شة  اللجان  اأن  نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�رضيح 
اأخرية  تلبي حاجة  بالقانون قد و�شلت اىل �شيغة 
املواطنني  ، موؤكدا و�شع اللم�شات االأخرية عليه ومن 

املتوقع ان يطرح يف اجلل�شة الربملانية املقبلة .
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بغداد_ متابعة

تلعفر جاهزة لساعة الصفر وأنقرة تتراجع عن رفضها مشاركة الحشد في معركة تحرير القضاء

دولة القانون يستبعد خوض االنتخابات مع الصدريين 
وكتلة عالوي ومتحدون 

القوى: استمرار صراع الكتل السنية داخل مجالس 
المحافظات سيؤدي إلى هزة سياسية كبيرة

لجان استشارية في نينوى بديلة عن الحكومة 
المحلية ومجلس المحافظة

رئي�س  نائب  يتزعمه  الذي  القانون”  “دولة  ائتالف  اأكد   : نيوز  اجلورنال  بغداد_ 
اإمكانية خو�شه االنتخابات مع ال�شدريني  اجلمهورية نوري املالكي االأربعاء، عدم 
ال  العبادي  الوزراء حيدر  “رئي�س  ان  اىل  م�شريا  لالإ�شالح،  ومتحدون  وكتلة عالوي 

ميكنه التفاو�س اي�شا مع اي كتلة معينة وهو �شمن حزب الدعوة االإ�شالمي”.
وقال القيادي يف االئتالف جا�شم حممد جعفر يف ت�رضيح  ل� »اجلورنال نيوز« ان 
“التقاطعات الكبرية التي حدثت ما بني ال�شدريني وكتلة نائب رئي�س اجلمهورية اياد 

عالوي وحزب النجيفي توؤكد عدم خو�س االنتخابات معا يف كتلة واحدة “.
�شليم  الربملان  رئي�س  ميثله  الذي  االإ�شالمي  احلزب  من  قريب  “ائتالفه  ان  واأ�شاف 
االإ�شالمي”،  االأعلى  واملجل�س  احلكمة  وتيار  الكرد�شتاين  االحتاد  وحزب  اجلبوري 
االنتخابات خارج  انه لن يخو�س  اأكد  العبادي  الوزراء حيدر  “رئي�س  ان  م�شريا اىل 

حزب الدعوة وال ميكنه التفاو�س مع كتل اأخرى داخل احلزب”.
واأ�شار اىل ان “العبادي وا�شح يف التعامل مع جميع الكتل وال ي�شعى اىل  فتح باب 
�رضاع مع كتلة معينة اإ�شافة اىل تغلبه على اغلب امل�شاكل و امت�شا�س االزمات ” 
كما ” ي�شعى اي�شا من خالل �شيا�شته اىل ك�شب مقبولية جميع الكتل لكنه رف�س ان 

تكون له كتله انتخابية خارج حزب الدعوة االإ�شالمي” .

بغداد_ متابعة  : حذر النائب عن احتاد القوى العراقية رعد الدهلكي، االأربعاء، من 
ال�رضاع داخل جمال�س املحافظات املحررة،  ا�شتمرار  �شيا�شية يف حال  حدوث هزة 
االطراف  بع�س  وفر�س هيمنة  املنا�شب  على  املناف�شة  اىل  ال�رضاع  ا�شباب  مرجعا 
الكتل  �رضاع  “ا�شتمرار  اإن   ، �شحفي  ت�رضيح  يف  الدهلكي  وقال  املحافظات.  على 
ميكن  ال  كبرية  �شيا�شية  هزة  اإىل  �شيوؤدي  ال�شنية  املحافظات  جمال�س  داخل  ال�شنية 
ال�شيطرة عليها مطلقا”، مبينا اأن “ا�شباب ال�رضاع هي التناف�س بني الكتل واالحزاب 

لنيل املنا�شب وال�شيطرة على املناطق اال�شرتاتيجية يف املحافظات”.
تلك  يف  املواطن  معاناة  فاقمت  ال�شيا�شية  االزم��ات  “تلك  اأن  الدهلكي،  واأ�شاف 
التحتية”،  والبنى  املنازل  ودمار  التهجري  من  اال�شل  يف  يعاين  والذي  املحافظات 
“تغليب  اىل  واالنبار  الدين  و�شالح  نينوى  حمافظات  يف  ال�شيا�شية  الكتل  داعيا 

امل�شالح ال�شعبية وعدم تغليب م�شاحلها ال�شيقة”.

�شالح  ال�شيخ  نينوى  وع�شائر  لقبائل  الوطني  املجل�س  رئي�س  اعلن   : خا�س  بغداد_ 
�شليم اخلالدي، االربعاء، ت�شكيل جلان ا�شت�شارية يف نينوى لتكون بدياًل عن احلكومة 

املحلية وجمل�س املحافظة.
وقال اخلالدي يف ت�رضيح  ل� »اجلورنال نيوز« ان “�شهر ايلول املقبل �شي�شهد ت�شكيل 
جمال�س ا�شت�شارية لتكون بديلة عن احلكومات املحلية يف املحافظة”، مبينا ان “هذه 
التعوي�س  قرارات  بتنفيذ  املركزية  احلكومة  م�شاعدة  عاتقها  على  �شتاأخذ  املجال�س 

للمواطنني الذين ت�رضرت منازلهم �شواء من قبل داع�س او ب�شبب عمليات التحرير”.
وا�شاف ان “املجل�س �شيكون عونًا الهايل نينوى باالقت�شا�س ممن قتلو ابناءهم او 

تعاونوا مع التنظيم الذي دمر املحافظة بالكامل”.
واكد اخلالدي ان ال�شنوات املا�شية كانت در�شًا الهايل نينوى بعدم الوثوق ببع�س 
�شيا�شيي املحافظة الذين ت�شببوا باإ�رضارها بداًل عن اعمارها”. واعلن رئي�س الوزراء 
اجلاري حترير  العا�رض من حزيران  العبادي يف  امل�شلحة حيدر  للقوات  العام  القائد 

مدينة املو�شل بالكامل من �شيطرة تنظيم “داع�س” االرهابي.

من متطلبات مرحلة ما بعد داعش.. مشروع قانون التحريض على الطائفية يتجه إلى البرلمان

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�صوت جمل�س الوزراء 
يوم 2017/7/18 على 

م�صروع قانون جديد يت�صمن 
جترمي التحري�س الطائفي 

والعن�صري وخطاب الكراهية 
بهدف حفظ ووحدة �صالمة 

ال�صعب والتعاي�س بني اجلميع 
.ووجه الدائرة القانونية يف 

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء  
بتقدمي م�صروع قانون لتجرمي 

التحري�س الطائفي والعن�صري 
وخطاب الكراهية ورفعه اىل 

جمل�س الوزراء.

بغداد_ فاطمة عدنان

خففت  تركيا  ل�"اجلورنال"ان  الها�شمي  وا�شاف 
مع  االن  االع��رتا���ش��ات،وه��ي  تلك  م��ن  ذل��ك  بعد 
دخول ح�شد "تركمان تلعفر" الذي هو لواء 92 يف 
عبد  تلعفر"بقيادة  "ح�شد  اىل  ا�شافة   16 الفرقة 
كل  ي�شم  االخري  احل�شد  ان  موؤكداً  الدولة،  الرحمن 
اكراد  وحتى  وايزيديني  و�شيعة  �شنة  من  املكونات 
"داع�س"،ا�شافة اىل فرقة العبا�س القتالية  ملقاتلة 
واجلناح الع�شكري ملنظمة بدر بقيادة امينها العام 

هادي العامري.
هي  �شت�شارك  التي  الف�شائل  تلك  كل  ان  اىل  واأملح 
تركيا مل تكن  ان  اىل  املدينة، مبينًا  لتحرير  كافية 
كالتحالف الدويل الذي حدد باال�شماء منع م�شاركة 
وحركة  ال�شهداء  �شيد  وكتائب  احلق  اهل  "ع�شائب 

النجباء" يف تلك العملية.
وارجع الها�شمي تغيري املوقف الرتكي اىل احلوارات 
مع  تلعفر  يف  الرتكمان  خا�شها  التي  امل�شتفا�شة 

العراق  يف  والقن�شلية  وال�شفارة  الرتكية  احلكومة 
بان  اقناعهم  ا�شتطاعوا  �شنة،حيث  من  اكرث  منذ 
املو�شوع هو لي�س ثاأر ال�شيعة من ال�شنة يف الق�شاء 
بل هو ثاأر لكل ابناء الق�شاء من "داع�س"الذي قتل 

الكثري من ابنائهم طوال �شنوات احتالله تلعفر.
احد  وال��ذي هو  في�شل حممود ج��والغ  احل��اج  ام��ا 
وجهاء ق�شاء تلعفر فقد بني ان هذه املدينة عانت 
ارهابيي  م��ن  وقبلها  "داع�س"  بط�س  م��ن  ك��ث��رياً 
املو�شل  دخول  من  اهلها  حرموا  الذين  "القاعدة" 

منذ 2005 واىل حني �شقوطها يف 2014.
وا�شاف جوالغ ل�"اجلورنال" ان الغيارى من ابناء 
قدموا  ال�شعبي  واحل�شد  االمنية  والقوات  املحافظة 
عندما  امل�شادة  التيارات  اليقاف  والنفي�س  الغايل 
اح�شان  من  وجتريدها  املدينة  هذه  ا�شقاط  ارادت 
تلعفر  يف  م�شحني  بوجود  تفاجاأت  انها  الوطن،اال 
من اجل ا�شتعادة املدينة،موجهًا نداءه اىل البع�س 
بقوله "كفاكم خيانة"ومتزيقًا لوحدة ال�شف بتنفيذ 
االجندات االجنبية،والغدر بابناء هذه املدينة الذين 

على  وعوائلهم  ابناوؤهم  ليعي�س  زال��وا  وما  �شحوا 
ار�س هذا الوطن �شاملني.

يف  النقيب  الطائي،  عبداهلل  فهد  ق��ال  جهته  من 
اجلي�س العراقي اإن “نحو مئة عربة ع�شكرية و�شلت 
اإىل  اجلنود  من  املئات  متنها  وعلى  الثالثاء،  فجر 
تلعفر  ق�شاء  عن  تبعد  التي  بادو�س  منطقة  حميط 
واإقامة  هناك،  بالتمو�شع  واأخذت  كيلومرتا،   40

ثكنات ع�شكرية ووحدات تدريب �رضيع”.
التحرك  هو  اخلطوة  هذه  من  الهدف  اأن  اإىل  واأ�شار 
كيلومرتا  �شتني  بعد  على  الواقع  تلعفر  ق�شاء  نحو 
اإىل الغرب من مدينة املو�شل مركز حمافظة نينوى 

وحتريره من �شيطرة املت�شددين.
وعن �شاعة ال�شفر النطالق احلملة، بنّي الطائي اأن 
“املعطيات على اأر�س الواقع ت�شري اإىل اأن املعركة 
وقت  املقبلة”.ويف  القليلة  االأيام  خالل  تنطلق  قد 
حو�رض  اأن  بعد  تلعفر  ا�شتعادة  ظروف  فيه  تهّياأت 
داع�س داخلها وانقطعت عنه االإمدادات من اخلارج 
مدينة  بخ�شارته  عنا�رضه  معنويات  وت��ه��اوت 

املو�شل اأكرب معقل له يف العراق، ظهرت اإىل العلن 
بالعمليات  بالقيام  االأجدر  الطرف  ب�شاأن  خالفات 

الع�شكرية الرئي�شية.
واحل�شد  العراقي  اجلي�س  قوات  حتا�رض  اأ�شهر  ومنذ 
ما  وهو  اجلهات،  جميع  من  تلعفر  ق�شاء  ال�شعبي 
يوحي باإمكانية ح�شم هذه املعركة �رضيعا.لكن لي�س 
حيدر  احلكومة  رئي�س  بال  �شغل  ما  بالتحديد  هذا 

العبادي الذي واجه �شغوطا ب�شبب اإ�رضاك احل�شد.
وُنقل عن م�شدر مقّرب من رئا�شة الوزراء ان اأطرافا 
ت�شغط  بطهران  وثيقة  �شلة  على  عراقية  �شيا�شية 
على العبادي الإ�رضاك احل�شد يف معركة تلعفر، حيث 
الق�شاء  الف�شائل على  �شيطرة  حتر�س طهران على 
على  لل�شيطرة  م�شاعيها  �شمن  احلدود،  من  القريب 

احلدود ال�شورية العراقية.
الوزراء  رئي�س  بني  علني  �شجال  دار  اأ�شابيع  وقبل 
حيدر العبادي والقيادي يف احل�شد ال�شعبي اأبومهدي 
املهند�س الذي اتهم العبادي بعرقلة ا�شتعادة تلعفر 

وحّمله م�شوؤولية تاأخري العملية.
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