
اأكد مقرر جمل�س النواب ،عماد يوخنا، االحد، اإن اقالة 
جدول  على  تطرح  مل  احلالية  االنتخابات  مفو�ضية 
“جمل�س  ان  مبينا  النواب،  مبجل�س  اخلا�س  االعمال 
النواب مل يقدم حتى االن طلبًا باقالة املفو�ضية بعد 

الت�ضويت بعدم القناعة يف اآخر جل�ضة ا�ضتجواب”.
انه  ن��ي��وز«   ل���»اجل��ورن��ال  ت�رصيح  يف  يوخنا  واأك��د 
 ،“ املفو�ضية  دورة  �ضتنتهي  ايلول   20 “بتاأريخ 
اخلرباء  جلنة  اعمال  اجناز  املوؤكد  “من  اأنه  م�ضيفا  

لت�ضكيل مفو�ضية جديدة قبل هذا التاأريخ “.
واأو�ضح ان “كتلة االحرار مل تغري موقفها جتاه اقالة 
اإثارة املو�ضوع يرجع  املفو�ضية وان ال�ضبب يف عدم 
ان  بعد  ال�ضيا�ضية  الكتل  بني  مفاو�ضات  ح�ضول  اىل 
ما  على  الو�ضع  بقاء  العامة  امل�ضلحة  من  ان  راأت 
دورتها  تنتهي  �ضوف  املفو�ضية  باعتبار  عليه  هو 

اوتوماتيكيا”.
ولفت االنتباه اىل ان “املفو�ضني احلالني لن ي�ضاركوا 
دم��اء  ا�ضتقطاب  و�ضيتم  اجل��دي��دة،  املفو�ضية  يف 

جديدة”.
بني  وا�ضحًا  انق�ضامًا  النواب  جمل�س  �ضهد  ان  و�ضبق 
االنتخابات،  مفو�ضية  الإق��ال��ة  ال�ضاعني  االأع�ضاء 
مدتها  انتهاء  حلني  ببقائها   الراغبني  واالآخ��ري��ن 
القانونية، يف وقت حتتاج  فيه االإقالة اإىل تقدمي طلب 
موقع من 50 نائبًا لهيئة الرئا�ضة، قبل عر�س امللف 

على الت�ضويت حتت قبة جمل�س النواب.

ان  املو�ضوي  منا�ضل  االأح��رار  كتلة  عن  النائب  واكد 
هيمنة  من  يزيد  املعدل   ”1.9 ليغو  “�ضانت  قانون 
احلكومة  م��ق��درات  على  الكبرية  ال�ضيا�ضية  الكتل 
على  وي�ضاعد  الوطنية  الكفاءات  ويق�ضي  وال�ضعب 

ا�ضتمرار الف�ضاد يف البلد  .
تطبيق  ان”  نيوز«  ل�»اجلورنال  املو�ضوي  وا�ضاف 
الدكتاتورية  يعيد  املقبلة  االنتخابات  يف  القانون 
وا�ضتمرار  الكبرية  الكتل  هيمنة  من  ويزيد  العراق  يف 

حاالت الف�ضاد يف العراق”  .
وا�ضار اىل  ان” كتلته ترى بان تكون االنتخابات لكل 
ال�ضعب العراقي ، وفق الكفاءة واملهنية ورغبة الناخب 
وابعاد الوجوه التي ت�ضببت يف دمار العراق والعملية 

ال�ضيا�ضية” .
اكد  ال�ضيهود  حممد  القانون  دول��ة  عن  النائب  لكن 
حكومة  يحقق  املعدل   1.9 ليغو  �ضانت  ان”قانون 
وينهي  ال��ع��راق  يف  الدميقراطية  وير�ضخ  االأغلبية 
ال�ضيا�ضية  العملية  رافقت  التي  الطائفية  املحا�ض�ضة 

يف العراق.
املعرت�ضني  ان”  نيوز«  ل�»اجلورنال  ال�ضيهود  وقال 
على  “�ضانت ليغو 1.9” املعدل ي�ضعون الإبقاء العراق 
حتت مظلة الفو�ضى واملحا�ض�ضة الطائفية يف تق�ضيم 

ال�ضلطة .
ي�ضحح  ان  �ضاأنه  من  املعدل  القانون  ان”  واأ�ضاف 
حكومة  يحقق  وان  �ضابقا  ال�ضيا�ضية  العملية  اأخطاء 
التي  ال�ضيا�ضية  التوافقات  حكومات  وانهاء  االأغلبية 

بنيت على اأ�ض�س طائفية.
الوطني  التحالف  عن  النائب  عّد  اأخ��رى  جانب  ومن 
املعدل   ”1.9 ليغو  �ضانت  ان” “نظام  را�ضي  ر�ضول 
التي  ال�ضغرية  والكيانات  الكتل  م�ضاحة  من  يقل�س 
يف  امل�ضاكل  وينهي  املفو�ضية  يف  اأخ���رياً  �ضجلت 

احلكومات املحلية يف املحافظات “.
واأ�ضاف ان” املحافظات العراقية عانت من القانون 
الذي  الب�ضيطة  االأغلبية  حكومات  ت�ضكيل  يف  ال�ضابق 

املحافظات  بع�س  ان  ال�ضيما  املحافظات  عمل  اأربك 
تعطلت ا�ضهراً يف ت�ضكيل احلكومات ب�ضبب عدم التوافق 

ال�ضيا�ضي بني الكتل “.
لالنتخابات  �ضعبية  مقاطعة  م��ن  ال��ن��واب  وي��ح��ذر 
قانون  مت��ري��ر  على  الت�ضويت  ح��ال  يف  املقابلة 
ما  ح�ضول  عن  وك�ضفوا  فقراته،  بجميع  االنتخابات 
فقرات  بع�س  يف  الكبرية  الكتل  “تالعب”  ب�  �ضموه 
االأ���ض��وات  احت�ضاب  طريقة  يف   خا�ضة  ال��ق��ان��ون، 

االنتخابية بني الكتل والقوائم املتناف�ضة يف البالد .
كما عّد ائتالف دولة القانون ت�رصيحات زعيم التيار 
ال�ضدري مقتدى ال�ضدر التي انتقد فيها قانون �ضانت 

ليغو ب�ضيغته احلالية النتخابات جمال�س املحافظات 
هو  القانون  ان  اىل  م�ضريا  “حمرتمة”،  نظر  وجهة 
يف  ال�ضيا�ضية  امل��زاي��دات  وق���وع  لتجنب  االأف�����ض��ل 

املجال�س.
وقال النائب عبد احل�ضني معالك، ل� »اجلورنال نيوز« 
االنتخابات  قانون  ظل  يف  ال�ضابقة  “االنتخابات  ان 
ب�ضكل  جدد  اأع�ضاء  فوز  �ضهدت  ال�ضابقة  �ضيغته  يف 
على  للح�ضول  االأخ��رى  الكتل  بابتزاز  قاموا  ف��ردي 
يف  ح�ضوله  نريد  ال  ما  وه��ذا  ال�ضيادية  املنا�ضب 
امل�ضتقبل”. واأ�ضاف ان” انتقاد زعيم التيار ال�ضدري 
للقانون وجهة نظر نحرتمها لكن نحن ن�ضري وفق مبداأ 

التوافق ال�ضيا�ضي الذي وافق على �ضيغة هذا القانون 
ف�ضال  الكردية  والكتل  الوطني  التحالف  كتل  ومنها 
عن ال�ضنية، ومن ثم فان نواب ال�ضعب وافقوا باأغلبية 
1.9 يف  “مطالب تخفي�س فقرة  ان  وا�ضحة”، مبينا 
قانون االنتخابات الربملانية ميكن ان تناق�س ومترر 

باعتبار الربملان ممثل ال�ضعب”.
وانتقد زعيم التيار ال�ضدري مقتدى ال�ضدر، الت�ضويت 
جمال�س  انتخابات  ق��ان��ون  �ضمن   1.9 فقرة  على 
املحافظات مطالبا بحركة احتجاجية كبرية الإف�ضال 
مترير القانون. وباالإ�ضافة اإىل اعرتا�س كتل برملانية 
�ضهدت  املذكور،  التعديل  على  عديدة  �ضيا�ضية  وقوى 

مواقع التوا�ضل االجتماعي )في�ضبوك( انتقادات الذعة 
هاجمت  املتنفذة،  االحزاب  اإىل  كبري  جمهور  وجهها 

التعديل الذي يريد "�رصقة اأ�ضوات الناخبني".
وك�ضف النائب عن كتلة الوركاء الدميقراطية جوزيف 
�ضليوا، عن جمع اكرث من 100 توقيع الإعادة الت�ضويت 
على بع�س فقرات قانون جمال�س املحافظات، م�ضرياً 
اىل ان القانون ينتهج �ضيغة "الدكتاتورية ال�ضيا�ضية" 

باأ�ضلوب قانوين.
املحافظات  قانون جمال�س  "تعديل  ان  �ضليوا،  وقال 
الدكتاتورية  ينتهج  من  "هناك  ان  م�ضيفًا  جمحف"، 

ال�ضيا�ضية باأ�ضلوب اآخر من خالل القوانني".
واو�ضح ان "املكون االرمني مل يح�ضل على اي مقعد 
املكون  ابناء  يوجد  حيث  املحافظات،  جمال�س  يف 
ان  اىل  النظر  الفتًا  والب�رصة"،  بغداد  يف  بكثافة 

"ال�ضابئة ح�ضلوا على مقعد واحد فقط يف بغداد".
"الت�ضويت على ن�ضبة �ضانت ليغو التي  وانتقد �ضليوا 
خلاًل  يعد  "هذا  ان  قائاًل   ،"1.9 وا�ضبحت   1 كانت 
الذين  ال�ضباب  عمر  يقيد  انه  اىل  اإ�ضافة  القانون،  يف 

ي�ضقون طريقهم يف جمال�س املحافظات".
يف  ال�ضباب  عمر  ح��دد  ليغو  "�ضانت  ان  اىل  وا���ض��ار 
جمال�س املحافظات بثالثني عامًا، وو�ضع �رصطًا يف 
دخولهم االنتخابات باأن يكونوا حا�ضلني على �ضهادة 

بكالوريو�س، وهذا لي�س مقيا�ضًا لل�ضيا�ضي الناجح".
جمعت  ت��وق��ي��ع   100 م��ن  اك���رث  "هناك  ان  واك���د 
جمال�س  قانون  فقرات  بع�س  على  الت�ضويت  الإعادة 
فقراته  بع�س  على  تعديالت  وا�ضافة  املحافظات، 

االأخرى".
النائب  النيابية  التغيري  كتلة  رئي�س  اأكد  جانبه،  من 
اال�ضالح،  على  انقلبت  الكبرية  الكتل  ان  بكر،  اأم��ني 

م�ضريا اىل انها �رصبت �ضعاراتها عر�س احلائط.
ال��ن��واب  جمل�س  "مترير  اإن   ، ب��ي��ان  يف  بكر  وق���ال 
املحافظات  جمال�س  انتخابات  قانون  فقرات  لبع�س 
واالق�ضية، ميثل قفزا على الوعود التي اطلقتها الكتل 
ال�ضيا�ضية واحلكومة باالإ�ضالح وانقالبا عليها و�رصبا 

ل�ضعارات دعم الطاقات ال�ضبابية عر�س احلائط".

البرلمان: لم نتسلم طلبًا إلقالة مفوضية االنتخابات
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بغداد_ الجورنال نيوز

بارزاني يتحالف مع »سنة« المناطق المتنازع عليها وعقوبات دولية بانتظاره في حال إجراء االستفتاء

الحشد الشعبي يؤكد استمرار استعداد القوات 
المشاركة في تحرير تلعفر

النزاهة النيابية: فساد وزارة التربية أدى إلى 
تراجع مستوى التعليم في البالد

الجعفري يبدي استعداد العراق لتوطيد 
العالقة مع نيوزيلندا

ان  االح��د،  الطليباوي،  ج��واد  ال�ضعبي،  احل�ضد  يف  القيادي  اك��د   : متابعة  بغداد_ 
موعد  ان  مبينا  و�ضاق،  قدم  على  جارية  تلعفر  ق�ضاء  حترير  ملعركة  اال�ضتعدادات 
اعالن �ضاعة ال�ضفر غري معلوم حتى االن ولكن من املحتمل اأن يعلن عند االنتهاء من 
ال�ضفر لتحرير  "اعالن �ضاعة  ان  الطليباوي يف ت�رصيح �ضحفي  اال�ضتعدادات. وقال 
ق�ضاء تلعفر غربي املو�ضل، يحتاج اىل وقت الطالقه الن القوات التي �ضت�ضارك يف 

التحرير، جتري ا�ضتعداداتها حتى اليوم".
وتابع انه "من املوؤكد بعد انتهاء القوات التي �ضت�ضارك يف التحرير من ا�ضتعداداتها 
الع�ضكرية �ضتعلن القيادة العليا انطالق �ضاعة ال�ضفر لتحرير ق�ضاء تلعفر" م�ضيفا ان 

"القوات التي �ضت�ضارك يف التحرير هي من القوات امل�ضلحة واحل�ضد ال�ضعبي".
 واعلن رئي�س الوزراء حيدر العبادي، الثالثاء املا�ضي، اأن عمليات حترير ق�ضاء تلعفر 
�ضتنطلق قريبًا، يف حني اكد ان خطة التحرير ُو�ضعت ومتت مراجعتها مرة ثانية وال 

نريد اأي تباطوؤ بعمليات التحرير".

الف�ضاد  اأن  الفوادي، االأحد،  النيابية حيدر  النزاهة  : راأى ع�ضو جلنة  بغداد _ متابعة 
البالد  يف  التعليم  م�ضتوى  تراجع  اىل  ادى  ومفا�ضلها  الرتبية  وزارة  يف  امل�ضت�رصي 
لالرتقاء مب�ضتوى  وا�ضحة  برامج  ت�ضع  الرتبية مل  وزارة  ان  اإىل  م�ضريا  كبري،  ب�ضكل 
التعليم. وقال الفوادي يف ت�رصيح �ضحفي اإن “املحا�ض�ضة ال�ضيا�ضية حالت دون فتح 
اأن جلنته  اإىل  النظر  التعليمية”، الفتًا  الف�ضاد املايل واالداري يف املوؤ�ض�ضات  ملفات 

“عازمة على فتح تلك امللفات خالل اجلل�ضات املقبلة”.
واأ�ضاف اأن “اللجنة متتلك كثرياً من امللفات �ضد وزارة الرتبية ف�ضال عن ا�ضتفحال 
الدرو�س اخل�ضو�ضية وتهدمي املدار�س امر مدبر له الإبقاء م�ضتوى التعليم دون م�ضتوى 
الطموح”. وكان ع�ضو جلنة الرتبية النيابية يف جمل�س النواب ريا�س غايل ال�ضاعدي 
دعا ام�س ال�ضبت رئي�س الوزراء حيدر العبادي اىل �ضحب يد وزير الرتبية حممد اقبال 

بعد ن�ضب النجاح املتدنية التي اظهرتها نتائج ال�ضف ال�ضاد�س االعدادي.

اأوراق اعتماد  اإبراهيم اجلعفري ن�ضخة من  : ت�ضل�م وزير اخلارجية  بغداد_ اجلورنال 
العالقات  بحثا  كما  �ضاودن،  بارديل  العراق  يف  امُلقيم  غري  اجلديد  نيوزيلندا  �ضفري 

الثنائية بني البلدين واآفاق االرتقاء بها اإىل ما يطمح اإليه ال�ضعبان ال�ضديقان.
مبواقف   ، منه  ن�ضخة  "اجلورنال"  تلقت  للخارجية  بيان  بح�ضب  اجلعفري  وا�ضاد 
والتدريب  االأمني  امُل�ضتوى  على  دعم  من  قدمته  وما  للعراق،  الداعمة  نيوزيلندا 

والت�ضليح وعلى ال�ضعيد ال�ضيا�ضي والدويل".
واأ�ضاف ان "العراق خرج تواً من حرب عاملية �ضاركت فيها اأكرث من 120 جن�ضية متثل 
عنا�رص داع�س االإرهابية، ف�ضاًل عن اأن هناك جهات متورطة باإ�ضناد ع�ضابات داع�س 
العراق  وقد خرج  ونقل  وت�ضليح  تدريب  من  الدعم  اأنواع  واأمّدته مبختلف  العراق  يف 
منت�رصاً على الرغم من انه مير بظروف ا�ضتثنائية ب�ضبب االنخفا�س احلاد يف اأ�ضعار 
النفط". واأبدى اجلعفري "ا�ضتعداد وزارة اخلارجية لتقدمي كل ما من �ضاأنه اإجناح عمل 
ة يف بغداد، و�ضعي العراق لتوطيد العالقة مع نيوزيلندا". من جهته  البعثة النيوزيلنديَّ
الذي  االنت�ضار  مُبنا�َضبة  تهانيه  العراق  يف  امُلقيم  غري  اجلديد  نيوزيلندا  �ضفري  هناأ 
التزام حكومته  املو�ضل، وعرب عن  البطلة يف معارك حترير  امل�ضلحة  قواتنا  حققته 
اإىل  ينظر  العامل  ان  موؤكدا  االإرهابة،  داع�س  قتال ع�ضابات  العراق ال�ضيما يف  بدعم 

العراق لي�س على اأنه قد اأحرز هذا الن�رص فقط بل كيف حق�َّق هذا الن�رص.

سانت ليغو 1.9 يغير قواعد اللعبة ويعكر مزاج أغلب السياسيين

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تباينت مواقف كتل �سيا�سية يف 
الربملان حيال ، قانون”�سانت 
ليغو 1.9 املعدل بعد ان راأى 
ائتالف دولة القانون بزعامة  

نائب رئي�س اجلمهورية نوري 
املالكي باأن القانون “يحقق 
حكومة الأغلبية ال�سيا�سية 

وينهي املحا�س�سة الطائفية 
الحرار  كتلة  عّدته  “ بينما 
الوطنية  للكفاءات  “اق�ساًء 

وت�سرتًا على ملفات الف�ساد” .

إعداد_ فاطمة عدنان

ح��دوث  ميكن  ال  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  وا�ضاف:” 
�ضدامات بني احلكومة واربيل لكن يف املدى البعيد 
وهو بعد انتهاء داع�س فان املناطق املتنازع عليها 
حال  يف  دموية  �ضدامات  �ضت�ضهد  كركوك  خا�ضة 
ا�ضتمرار اأربيل بتعنتها وقد يوؤدي اىل حرب كبرية “.
من جانبه يوؤكد املحلل ال�ضيا�ضي احمد لبيب ان مثل 
هذه االجراءات موجودة �ضواء من رئي�س االقليم او 
لتاأييد  االط��راف  بع�س  با�ضتمالة  حا�ضيته  بع�س 
ايلول  يف  يجري  ان  امل��وؤم��ل  من  ال��ذي  ا�ضتفتائه 

املقبل. 
يبحث  ب��داأ  "بارزاين  ان  ل�"اجلورنال"  لبيب  وق��ال 
رف�س  بعد  الغرق  من  تنجيه  ان  ق�ضة ميكن  اأي  عن 
جميع االطراف هذا اال�ضتفتاء كدول اجلوار واالحتاد 
التي  الكردية  باالحزاب  انتهاًء  وامريكا  االورب��ي 
هذا  يف  امل�ضري  مغبة  من  اجرائه  قرب  مع  حت��ذره 
التوجه لكونه �ضيكون وبااًل على االقليم ب�ضكل عام 

وعليه ب�ضكل خا�س".
االقليم  رئي�س  يرتيث  ان  ���رصورة  اىل  اأمل��ح  لبيب 
الكبري  الرف�س  من  موجة  مواجهة  بعد  با�ضتفتائه 
"بخفي حنني"،  التي عاد منها  الدول  والعارم بني 
خالل  ال��دول  بع�س  من  عقوبات  وج��ود  متوقعًا 

الر�ضوخ  على  ب���ارزاين  الإج��ب��ار  املقبلة  املرحلة 
م�ضاعي  تداعيات  اإطار  ويف  اال�ضتفتاء.  والغاء  لها 
اأيلول/ يف  املزمع  اال�ضتفتاء  الإجراء  الكرد،  القادة 
حماوالت  يف  جديد  طرف  تدخل  املقبل،  �ضبتمرب 
ثني القيادة الكردية عن امل�ضي يف هذا التحرك يف 
الوقت احلا�رص، وهو االأمني العام للجامعة العربية 
احمد اأبو الغيط، الذي وجه ر�ضالة اإىل رئي�س االإقليم 
قرار  مراجعة  اإىل  فيها  يدعوه  ال��ب��ارزاين  م�ضعود 
اإجراء اال�ضتفتاء على ا�ضتقالل كرد�ضتان يف الوقت 
الغيط،  اأبو  ر�ضالة  على  رد  بارزاين  ان  اإال  احلا�رص، 
بتهمي�س  بغداد  متهمًا  اال�ضتفتاء  باإجراء  بالتم�ضك 
كبري  وخطر  �رصاع  من  وحمذراً  وحقوقهم،  االأكراد 
اأ�ضار  حني  يف  واالإق��ل��ي��م،  بغداد  بني  العالقة  يف 
منع  االإقليم  ا�ضتقالل  ا�ضتفتاء  من  الهدف  اأن  اإىل 
ال�رصاعات وتر�ضيخ التعاي�س ال�ضلمي! واتهم النائب 
عن كتلة بدر النيابية واملكون ال�ضبكي، حنني القدو، 
الكردية على  الهوية  بفر�س  اال�ضاي�س  قوات  االحد، 
بعد  عليها  �ضيطرت  التي  املناطق  يف  �ضبكية  قرى 
حيدر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  مطالبًا  داع�س،  احداث 
من  نينوى  �ضهل  تق�ضيم  ملنع  بالتدخل  العبادي 
"�ضمن  انه  بيان  يف  القدو،  وقال  البي�ضمركة.  قبل 
اال�ضتفتاء  عملية  الإج���راء  اال�ضتعدادات  عمليات 
املزمع اجراوؤه يف مناطق اقليم كرد�ضتان واملناطق 

املحتلة من قبل البي�ضمركة يقوم عنا�رص اال�ضاي�س 
بتوزيع ا�ضتمارات خا�ضة على مواطني تلك املناطق 
واأ�ضاف،  اكراد".  القومية بانهم  للتاأ�ضري على حقل 
املحتلة  ال�ضبكية  ال��ق��رى  اه��ايل  م��ن  "العديد  ان 
بارمية  قرية  اه��ايل  وخا�ضة  البي�ضمركة  قبل  من 
واملفتية  وقرق�ضة  خور�ضباد  وقرية  والفا�ضلية 
بنا مطالبني احلكومة  ات�ضلوا  وبا�ضخرة و�ضاقويل 
�ضطوة  من  لتحريرهم  ال�رصيع  بالتحرك  العراقية 

عنا�رص املخابرات الكردية".
التي  الكردية  املحاوالت  ب�ضدة  ندين  "اإننا  وق��ال 
القرى  على  ال��ك��ردي��ة  ال��ه��وي��ة  ف��ر���س  اىل  ت��ه��دف 
ب�رصورة  العام  القائد  ونطالب  املحتلة،  ال�ضبكية 
اقامته  الذي  الرتابي  ال�ضاتر  الإزالة  ال�رصيع  التحرك 
وفر�س  نينوى  �ضهل  منطقة  لتق�ضيم  البي�ضمركة 
القيادي  توقع  ذلك  اىل  ابنائها".  على  الواقع  االمر 
رابر،   �ضوان  الكرد�ضتانية  االإ�ضالمية  اجلماعة  يف 
اإقليم كرد�ضتان واملناطق  انف�ضال  ا�ضتفتاء  تاأجيل 
اأن  ���رصورة  م��وؤك��داً  ال��ع��راق،  عن  عليها  املتنازع 
الكرد�ضتاين  املوقف  توحيد  اال�ضتفتاء  ي�ضبق عملية 
ت�رصيح  يف  رابر،  وقال  امل�ضريية.  امل�ضائل  ب�ضاأن 
"هناك احتمال كبري بتاأجيل اال�ضتفتاء  اإن  �ضحفي 
واخلارجية  الداخلية  االأطراف  معار�ضة  ازدياد  مع 
واك��د  احلايل".  ال��وق��ت  يف  اال���ض��ت��ف��ت��اء  الإج����راء 

"�رصورة ان ي�ضبق عملية اال�ضتفتاء توحيد املوقف 
وحت�ضني  امل�ضريية  امل�ضائل  ب�ضاأن  الكرد�ضتاين 
االأو�ضاع املعي�ضية للمواطنني والق�ضاء على الف�ضاد 

وحتقيق العدالة االجتماعية.
حراك  انتجها  التي  اجلديدة  ال�ضيا�ضية  املعادلة 
حيث  العراقية،  ال�ضاحة  على  جديدة  ُتعد  اال�ضتفتاء 
كان العرب ال�ضنة يف مقدمة مناوئي الفدرالية التي 
عك�س  على  احلالية  الكردية  ال�ضلطة  عنها  متخ�ضت 
مفا�ضل  اُلكرد  مع  تقا�ضمت  التي  ال�ضيعية  االأطراف 
ال�ضلطة ومترير القوانني والقرارات التي بني عليها 
عراق ما بعد �ضدام ويف مقدمتها �ضياغة الد�ضتور 
اأن  فبعد  �ضنية.  مقاطعة  و�ضط  عليه  الت�ضويت  وثم 
قبائل  يت�ضمن  الذي  نينوى  ع�ضائر"  "جتمع  اأعلن 
يف  انخراطه  نينوى  اأطراف  يف  عربية  و�ضخ�ضيات 
اقت�رصت  ل��ه،  الكامل  ودعمه  اال�ضتفتاء  م�رصوع 
الرئي�ضية  ال�ضيا�ضية  ال�ضنية  االأط���راف  معار�ضة 
للم�رصوع باحتمال �ضموله املناطق املتنازع عليها، 
ذهبت �ضخ�ضيات دينية �ضنية ابعد من ذلك وحتدثوا 
كردية  بقيادة ُ اجلانبني  بني  م�ضرتكة  دول��ة  عن 
�ضالح  بقيادة  االأي��وب��ي  احلكم  جتربة  غ��رار  على 
الدين تناغمًا مع مطالبات �ضنية ظهرت يف االآونة 
التقارب  ب�ضبب  اإقليم كرد�ضتان  اإىل  ب�ضم مناطقهم 

املذهبي بني اجلانبني.
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