
ا�ستبعد نواب من كتل �سيا�سية خمتلفة,االحد , 
اإمكانية تر�سيق عدد اأع�ساء الربملان العراقي 

يف الدورات الربملانية املقبلة.
علي  الوطني  التحالف  ع��ن  النائب  وق��ال 
الفيا�ض يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز«, ان 
“ق�سية تقلي�ض عدد اأع�ساء الربملان العراقي 
للدورات املقبلة اثار جدال كبريا داخل اأروقة 
الد�ستور  ح�سب  تر�سيقه  ميكن  وال  الربملان 

العراقي”.
واأ�سار اىل وجود درا�سة م�ستفا�سة ونقا�سات 
ذاته  الوقت  يف  م�ستبعدا  املو�سوع,  حل�سم 
الربملان  اأع�����س��اء  ع��دد  يف  تقلي�ض  اج���راء 

للدروات املقبلة  .
الأع�ساء  تقاعدية  روات���ب  احت�ساب  وع��ن 
“الرواتب  ان  الفيا�ض  اأو���س��ح  ال��ربمل��ان 
موظف  كاأي  م�رصوع  حق  للنواب  التقاعدية 
يف الدولة العراقية” م�سريا اىل ان “الربملان 
التقاعدية  للخدمة  درا�سات  اج��راء  طور  يف 

ح�سب اخلدمة والتخ�س�ض الدرا�سي”.
تقاعدية  ق��اع��دة  “وجود  اىل  النظر  ولفت 

يخ�سع لها جميع اأع�ساء الربملان “.
احمد  القوى  احت��اد  عن  النائب  ا�ستبعد  كما 
امل�سهداين اإمكانية تر�سيق عدد اأع�ساء جمل�ض 

النواب يف الدورة الربملانية املقبلة “.
»اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  امل�سهداين  وق��ال 
لكل  اأج���از  ال��ع��راق��ي  الد�ستور  ان”  ن��ي��وز« 
الربملان“  يف  لهم  ممثال  ن�سمة  األ��ف(  )مئة 
الربملان  انتخابات  قانون  ان”  اىل  م�سريا 
املبداأ  حيث  من  وط��رح  االأوىل  قراءته  متت 

للت�سويت عليه “.
ويدر�ض جمل�ض النواب مقرتحًا لتقلي�ض عدد 

اأع�سائه للدورة الربملانية املقبلة “.

نواب يستبعدون تقليصًا في عدد أعضاء البرلمان للدورات المقبلة  
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بغداد_ خاص

وسط إصرار محافظها.. رفض سياسي إلجراء االستفتاء في كركوك  ائتالفه يرد على “الصدر”: المالكي حرص 
على تطبيع العالقات مع الجوار

التحالف الوطني: لجنة الخبراء صوتت 
على أسماء تابعة ألحزاب واستبعدت التكنوقراط

القانون يتهم رئيس البرلمان بـ”االزدواجية” في 
التعامل مع إعادة التصويت السري بعد االستجوابات

بغداد_ متابعة: ك�سف ع�سو التحالف الوطني, هالل ال�سهالين, االحد, ان جلنة 
تابعة  ا�سماء  اختارت  االنتخابات,  مفو�سية  اع�ساء  باختيار  املكلفة  اخلرباء 

الحزاب وكتل خمتلفة, مهملة بذلك اأ�سماء ال�سخ�سيات امل�ستقلة والتكنوقراط.
جمل�ض  باختيار  املكلفة  اخلرباء  "جلنة  ان  �سحفي  بيان  يف  ال�سهالين  وقال 
قريبا,  النهائيني  املر�سحني  على  بالت�سويت  النواب  ابلغت  اجلديد  املفو�سني 
والكتل  لالحزاب  املنتمني  املر�سحني  وتقريب  التكنوقراط  ا�ستبعاد  بعد  وذلك 
ال�سيا�سية ", م�سريا اىل ان "جميع اع�ساء اللجنة يف�سلون ان يكون مر�سحوهم 

ومر�سحو كتلهم �سمن هوالء ال� 9".
وا�ساف ان "جلنة اخلرباء �ستقوم مبقابلة املر�سحني مرة اخرى خالل اال�سبوع 
تداولت  "جلنة اخلرباء  ان  النهائي", مبينا  للت�سويت  اال�سماء  احلايل ثم تعلن 
مقرتحًا لتقدمي 3 مر�سحني لكل مقعد من املقاعد الت�سعة, بينهم 3 من االأقليات, 

وترك القرار النهائي لت�سويت اع�ساء جمل�ض النواب".

االحد,  نعمة,  عواطف  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائبة  اتهمت  متابعة:  بغداد_ 
رئي�ض جمل�ض النواب �سليم اجلبوري ب�”الزدواجية” يف التعامل مع م�ساألة اإعادة 

الت�سويت ال�رصي بعد عملية اال�ستجوابات داخل الربملان.
وقالت نعمة يف بيان �سحفي, اإنه “عندما مت الت�سويت داخل الربملان على عدم 
بالت�سويت  طلبًا  النيابية  االأحرار  كتلة  قدمت  املفو�سية  الثقة من جمل�ض  �سحب 
وافق  وقد  نائبا,  خم�سني  تواقيع  يت�سمن  القناعة  عدم  اأو  القناعة  على  ال�رصي 
رئي�ض جمل�ض النواب �سليم اجلبوري واأعاد الت�سويت ال�رصي“, مت�سائلة “ملاذا يف 
وملاذا  امل�ست�سارين؟  اإىل  اأحالها  اجلميلي  �سلمان  وكالة  التجارة  وزير  ا�ستجواب 
الرغم من تقدمينا طلبا موقعا من خم�سني  ال�رصي على  الت�سويت  مل يوافق على 
وما  مبكيالني  الكيل  وراء  الدوافع  “تف�سري  اىل  اجلبوري  نعمة,  ودعت  نائبا؟”. 

اأ�سباب هذه االإزدواجية يف التعامل”.
وا�سارت نعمة اإىل اأن “ق�سية اجلميلي تتعلق بقوت ال�سعب العراقي وكان االأجدر 
تت�سح  حتى  للوزير  خ�سمًا  ويكون  ال�سعب  نواب  جانب  اىل  يقف  اأن  باجلبوري 
اأغذية فا�سدة ورزاً متعفنًا مت توزيعه  جميع اخلفايا وتتم حما�سبة من ا�ستوردوا 

�سمن مفردات البطاقة التموينية”.

مقتدى  ال�سدري,  التيار  زعيم  انفتاح  ان  القانون  دولة  ائتالف  :قال  بغداد_ خا�ض 
ال�سدر, على دول اجلوار ي�سب يف م�سلحة العراق. وقال النائب عن االئتالف “عبا�ض 
نوري  ال�سابق  الوزراء  رئي�ض  “�سيا�سة  ان  نيوز«,  ل�»اجلورنال  ت�رصيح  البياتي” يف 
“ظروف احلكومة ال�سابقة تختلف  املالكي مع دول اجلوار �سحيحة”, م�سريا اىل ان 
العالقات مع دول  ”املالكي حر�ض على تطبيع  ان  واأ�ساف  احلالية”.  الظروف  عن 
العالقات  تتحفظ على  الدول   لكن هذه  التجاري  والتبادل  احلوار  باب  وفتح  اجلوار 
مع العراق واغلقت جميع االأبواب يف تلك املرحلة”. واأ�سار اىل ان “انت�سارات القوات 
االأمنية دفعت دول اجلوار اىل مراجعة �سيا�ساتها جتاه العراق “, الفتًا النظر اىل ان 
“زيارة ال�سدر للدول العربية ت�سب يف م�سلحة العراق”. وعزت كتلة االأحرار التابعة 
عن  وابتعاده  العراق  عزلة  ا�سباب  ال�سدر”,  “مقتدى  يتزعمه  الذي  ال�سدري  للتيار 
“نوري  ال�سابق  الوزراء  رئي�ض  انتهجها  التي  اخلاطئة  ال�سيا�سات  اىل  العربي  عمقه 

املالكي” جتاه دول اجلوار.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يف ت�أريخ الـ25 من �سبتمرب، 
�سيحت�سد املواطنون االكراد 

من اجل الت�سويت ب�لنفي او 
االيج�ب ب�س�أن ا�ستقالل اقليم 

كرد�ست�ن. �سي�سوت االكراد 
من دون التفكري بنت�ئج م� بعد 

اال�ستقالل، مع ت�أكيد رئي�س 
االقليم املنتهية واليته "م�سعود 
برزاين" جن�ح اال�ستفت�ء، علم� 

ان ا�ستفت�ء ع�م 2005 ب�ء 
ب�لف�سل بعد ت�سويت اأغلبية 

ب�لنفي. االكراد  من   99%

وح�سب تقرير وكالة "ايكورد ديلي" االمريكية 
ال����ذي ت��رج��م��ت��ه »اجل���ورن���ال ن���ي���وز«, ف��اإن 
دوالر,  مليار   20 ال�  جت��اوزت  االقليم  دي��ون 
احلكومي,  الف�ساد  ب�سبب  يعانون  ومواطنوها 
االعالم  وو�سائل  التحقيقية  ال�سلطات  ان  كما 

الكردية تقوم بتغطية امل�ساكل بداًل عن حلها.
وي�سري التقرير اىل, ان كالم بارزاين يختلف من 
فئة الخرى, يخاطب املواطنني باأن اال�ستقالل 
ويخاطب  حقوقهم,  �سمان  اج��ل  م��ن  مهم 
الدبلوما�سيني االكراد باأن اال�ستقالل مهم من 
وبينت  بغداد.  حكومة  �سد  �سلطته  زيادة  اجل 
الوكالة عدم اعتقادها باأن بارزاين قادر على 
جمابهة واقع ونتائج ما بعد اال�ستقالل, طمعه 
من  مينعه  ال�سلطة  من  املزيد  على  باحل�سول 

ذلك.
مالذي �ستفعله الواليات املتحدة؟

اال�ستقالل,  تعار�ض  ر�سميا  املتحدة  الواليات 
لكنها بالتاأكيد �ستغري اجراءاتها وفقا لنتائجه. 
واقليم كرد�ستان يخدع نف�سه بالظن اأن امريكا 
االقليم  مع  جديد  من  العالقات  تكوين  �ستعيد 
ال�رصكات  جميع  �سحب  عن  ف�سال  امل�ستقل, 
االقليم,  من  لعقودها  االمريكية  اال�ستثمارية 
من  للنفط  العاملية  ال�رصكات  �رصاء  وايقافها 
مع  امريكا  حتالف  ا�ستحالة  مع  كرد�ستان. 
للفرق  العراق,  بغداد-  حكومة  �سد  االك��راد 
ومقدرة  النفطية  العراق  مقدرة  بني  ال�سا�سع 

االقليم املحدودة.
مالذي �ستفعله اإيران؟

كرد�ستان  اقليم  �سيواجهها  م�سكلة  اكرب  ان 
اإيران. لطاملا  التايل لال�ستقالل هي  اليوم  يف 

الكرد�ستاين  لال�ستقالل  معار�سة  ايران  كانت 
يف  الكردية  االقليات  على  تاأثريه  من  خوفًا 
القوات  قائد  �رصح  ال�سابق,  ال�سهر  يف  ايران. 
ب��اأن  الباغري"  "حممد  امل�سلحة  االي��ران��ي��ة 
بداية  وهو  مقبول,  غري  كرد�ستان  "ا�ستقالل 
االزمات االمنية يف البالد, و�سيعمل على طرد 
ايران  تدعو  املنطقة,  من  واال�ستقرار  االم��ن 
وعدم  تق�سيمه,  اىل  ولي�ض  العراق  وح��دة  اىل 

اال�ستقرار لن يكون يف م�سلحة احد". 
مّهد  او  م�ستقاًل,  كرد�ستان  اقليم  ا�سبح  اذا 
ان تقوم  اال�ستقالل, من املتوقع  الو�سول اىل 
لن  ايران  وا�ستقراره.  ا�ستقالله  باف�سال  ايران 

على  متفرجة  تقف  ول��ن  باال�ستقالل  ت�سمح 
العراق.  وحدة  وا�سعاف  ال�سلطة  االكراد  ت�سلم 
االقليم  اك���راد  لكون  بذلك  اي���ران  و�ستنجح 
ف�سال  متحدين,  ولي�سوا  ذاتهم,  يف  منق�سمني 
االكرد  �سيا�سييهم  بع�ض  ر�سوة  امكانية  عن 
ان  كما  التهلكة,  نحو  االقليم  بحكم  موؤدين 
لندن  اىل  نفيه  "بافل" مت  طالباين  جالل  ابن 
بعد تعاونه مع طهران.  وميكن ان تلعب ايران 
الكهرباء  موفرة  الكهربائية,  الطاقة  بطاقة 
لبع�ض املناطق مع قطعها الخرى, والتظاهر 
باي�سال الكهرباء اىل جميع املناطق, للت�سبب 
اي��ران  ت�ستغل  ان  وميكن  االق��ل��ي��م.  بزعزعة 

ان  تخيل  حيث  ب���ارازاين,  عائلة  انق�سامات 
تركيا تدعم احد افرادها واالخر تدعمه ايران. 

اأي فو�سى اكرب من ذلك؟
ماذا �ستفعل تركيا؟

ال  ال��ع��راق,  يف   2003 ع��ام  انق�سامات  بعد 
يوجد �سيء اكرث اغراًء لرتكيا من �سمال عراق 
"رجب  لتغزوه, مع رغبة رئي�ض تركيا  منق�سم 
الدولة  اجماد  احياء  باإعادة  اردوغان"  طيب 
ذلك.  من  اف�سل  فر�سة  توجد  ال  العثمانية, 
فايرو�ض  توغل  م��ن  خوفها  اىل  باال�سافة 
اخلطر  م�سببًا  ال�سعيف,  االقليم  يف  داع�ض 

االمني على تركيا.
ب��ال��رغ��م م��ن ت��ك��وي��ن اردوغ�����ان وب����ارزاين 
ب�سبب  املا�سية  ال�سنني  خالل  �رصاكة  عالقة 
االقليم,  اىل  املتدفقة  الرتكية  اال�ستثمارات 
يف  تركيا  تقف  ان  للغاية  املتوقع  من  لكن 
وجه م�سعود بارزاين بعد اال�ستقالل. عن طريق 
يف  الكردي  النفط  وبيع  متويل  طرق  قطعها 
االقليم.  اقت�ساد  بذلك  لتدمر  الرتكية,  ال�سوق 
بال�"الدولة  حينها  االقليم  ندعو  ان  ميكن  ال 

امل�ستقلة".
ماذا �سيفعل العراق؟

لال�ستقالل,  معار�سة  العراقية  احلكومة  ان 
مواطنيها  اه��ت��م��ام  ع���دم  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
با�ستقالل كرد�ستان من عدمه, ان تعمد اقامة 
بارزاين اال�ستفتاء يف املناطق املتنازع عليها: 
املحيطة  املناطق  وبقية  �سنجار,  ك��رك��وك, 
وانتقادات  غ�سبًا  �سي�سبب  املو�سل,  ملدينة 

�سديدة.
بح�سب نظرية االكراد, من الناحية االقت�سادية, 
اقليم كرد�ستان  اىل  بغداد مدينة  فاإن حكومة 
مع  النفط,  مبيعات  عائدات  %17 من  بن�سبة 

الكردي  النفط  احت�ساب  ب�ساأن  خالفات  وجود 
من �سمن ال�%17 او وجوب ا�سافته لها, لكن 
لها.  مدينة  اربيل  ترى  بغداد  ان  هي  امل�سكلة 
مليار  ب�60  تقدر  ديون  حتت  العراق  ان  علما 
من   17% �سيكلف  كرد�ستان  وانق�سام  دوالر, 
 10.5 من  اك��رث  اي  االق��ل,  يف  الديون  ن�سبة 
يف  العراق  ا�سايف,  �سيء  وهو  دوالر,  مليار 

غنى عنه.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى, جم�����ادالت وم��ط��ال��ب��ات 
كرد�ستان امل�ستمرة باحل�سول على اال�ستقالل, 
مع  باربيل,  بغداد  عالقة  قطع  على  �ستعمل 
ت�سلم  اىل  �سيوؤدي  ما  املالية,  الدفعات  تقليل 
راتب  اخر  الهائلة  الكردية  املدنية  اخلدمات 
العاجل, وعند توقف احلكومة  القريب  لها يف 
الكردية عن اعطاء الرواتب ملوظفيها, �ستت�سبب 
بع�ض  اغالق  وحتى  وا�رصابات,  مبعار�سات, 
ذلك  ح�سول  منع  ميكن  احلكومية,  دوائرها 
يف حال فتح عائلة كل من بارزاين وطالباين 
خزنات اموالهم اخلا�سة لل�سعب الكردي, وهذا 

من �سابع امل�ستحيالت.
باال�سافة اىل ان بع�ض �سيا�سيي االقليم نقلوا 
مواقع عملهم من كرد�ستان اىل بغداد, ل�سمان 
اعلن  واذا   ,2003 عام  احداث  بعد  �سالمتهم 
ا�ستقالله وانف�ساله عن بغداد, �سينتج  االقليم 

عن ذلك ا�ستقالة ال�سيا�سيني من منا�سبهم.
يرتك  ط��رق  مفرتق  اأي  يف  االم��ر,  نهاية  يف 
حتى  العراقي؟  كرد�ستان  اقليم  اال�ستقالل 
ع�سل  �سهر  ان  م�ستقلة,  بدولة  االكراد  مع حلم 
ب�سبب  للغاية,  وموؤملا  ق�سريا  �سيكون  االقليم 
وم�ساكل  مبخاطر  االقليم  قادة  اع��رتاف  عدم 
اخر  االن  يعي�ض  كرد�ستان  ان  اي  اال�ستقالل, 

اف�سل ايامه.

رؤية للمستقبل.. ماذا سيحدث بعد انفصال كردستان عن العراق؟
ترجمة- دانيا رافد

 
الكتل  تزامنًا مع انطالق معركة حترير تلعفر, جددت 
خا�سة  اال�ستفتاء,  الإج��راء  التام  رف�سها  ال�سيا�سية 
يف حمافظة كركوك واملناطق املتنازع عليها, ولعل 
حتالف القوى اول من جدد رف�سه خالل لقائه الوفد 
اال�ستفتاء,  من  تخوفه  معربًا عن  االأحد,  الكرد�ستاين, 

لوجود م�ساكل عالقة يف تلك املناطق.
�سحفي,  بيان  يف  للتحالف  االإعالمي  املكتب  وقال 
الكتلة  رئ��ي�����ض  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ت��ح��ال��ف  م��ن  "وفداً  اإن 
التحالف  من  وفدا  ا�ستقبل,  اجلبوري  �سالح  النيابية 
الكرد�ستاين برئا�سة روژ نوري �ساوي�ض يف مقر رئي�ض 

جمل�ض النواب".
امللفات  بع�ض  بحثا  "اجلانبني  اأن  املكتب,  واأ�ساف 
ال�سيا�سية املهمة ويفيِ مقدمتها ق�سية اال�ستفتاء الذي 

اخلام�ض  يف  اإج��راءه  كرد�ستان  اقليم  حكومة  تنوي 
بح�سب  اجلبوري,  واأكد  املقبل".  اأيلول  من  والع�رصين 
كركوك  يف  اال�ستفتاء  اج��راء  كتلته  "رف�ض  البيان, 
وجميع املناطق التي تقع خارج حدود االقليم", مبينا 
داخل  اال�ستفتاء  هذا  الج��راء  معار�سني  "ل�سنا  اننا 
ميثل  وال��ذي  القوى  "حتالف  اأن  واأ�ساف,  االقليم". 
ومناطق  ومدن  حمافظات  يف  ي�سكن  ال�سنية  االأغلبية 
هذا  اج��راء  من  كبري  بتخوف  ي�سعر  لالإقليم  جم��اورة 
اال�ستفتاء لكون هناك م�ساكل مازالت عالقة ومل حتل 

طيلة املدة املا�سية والتي كانت م�سدر قلق لهم".
اال�ستفتاء  اج��راء  على  "االإ�رصار  اأن  اجلبوري,  واكد 
فان   ١٤٠ للمادة  طبقا  امل�سري  تقرير  حق  بحجة 
 ١٤٣ املادة  من  �ستتخذ  االخرى,  ال�سيا�سية  االأطراف 
من الد�ستور منطلقا لها, لذا فاإن هذا االإ�رصار لن يخدم 
اننا  واو�سح,  العرب".  او  الكرد  �سواء  العراقي  ال�سعب 

"ل�سنا �سد حق تقرير امل�سري ول�سنا �سد حرية ال�سعب 
العراقي يف اختيار النظام الذي يرغب بتطبيقه, لكننا 
نعتقد ان اجراء اال�ستفتاء يف هذا الوقت امر ال ي�سب 
ال�سعب  مقدمته  ويفيِ  العراقي  ال�سعب  م�سلحة  يف 
الكردي, لذا فاإننا مع احلوار لتذويب جميع اخلالفات 
توحيد  �ساأنه  من  ما  كل  وتطبيق  العالقة  وامل�ساكل 

العراق اأر�سًا و�سعبا".
من جانبه, اأكد الوفد الكرد�ستاين, اأنه "مع عراق واحد 
يف  دوي��الت  تاأ�سي�ض  مع  ول�سنا  و�سعبا  اأر�سا  موحد 
االأكراد  منح  اىل  يهدف  اي حوار  مع  ونحن  البلد  هذا 
حقوقهم التي كنا ناأمل ان ياأخذها بعد جميء احلكم 

الدميقراطي اجلديد يف العراق".
العام لالأمم  االأمني  ويف �سياق مت�سل, و�سل مبعوث 
حمافظة  اإىل  االأح��د,  كوبيت�ض,  يان  للعراق  املتحدة 

كركوك.

كرمي  الدين  جنم  كركوك  حمافظ  كوبيت�ض  والتقى 
على  اال�ستفتاء  مو�سوع  لبحث  املحافظة  مبنى  يف 
ا�ستقالل اإقليم كرد�ستان وحترير احلويجة وانتخابات 
كركوك واإغاثة واإيواء النازحني وعودتهم اىل املناطق 
وتر�سيخ  اال�ستقرار  على  احلفاظ  وجهود  امل��ح��ررة 

التعاي�ض بني مكونات كركوك.
"املحافظة  اأن  اللقاء,  خ��الل  كركوك  حمافظ  واأك��د 
�ست�سارك يف ا�ستفتاء كرد�ستان يف اخلام�ض والع�رصين 
ال�سهر املقبل, يف حني جدد رف�سه و�سع �رصوط  من 

الإجراء انتخابات كركوك املحلية".
وكانت حكومة كرد�ستان العراق, اأعلنت اأنها �ستجري 
عن  االإقليم  ا�ستقالل  حول  امل�سري,  لتقرير  ا�ستفتاًء 

العراق, يوم 25 �سبتمرب/اأيلول املقبل.
تركيا  مثل  اأخرى  دول  وعدة  العراقية  احلكومة  ولكن 

اأعلنت رف�سها اإجراء اال�ستفتاء.

اعداد_ فاطمة عدنان


