
�آثار معارك �ضارية  يف �ملو�ضل تدب �حلياة على وقع 
�ضنو�ت  بغ�ضة  يذكرون  هناك  و�لأه��ايل  كبري،  ودم��ار 
�حتالل  �أق�ضى  �ضطوة  حتت  مرغمني  ق�ضوها  عجاف 
��ضتباحهم على حني غرة يف مثل هذ� �ليوم عام 2013 

وجثم على �ضدورهم زر�ء ثالثة �أعو�م قبل �إز�لته.
مدججة  �لأط��ر�ف  مرت�مية  ومع�ضكر�ت  كبرية  دفاعات 
ملنت�ضبي  �ضخمة  �أعد�د  ذلك  على  زد  و�لعتاد  بال�ضالح 
يف  فجاأة  تهاوت  كلها  �لأر���ض،  على  �مل�ضلحة  �لقو�ت 
مروعة  �ضدمة  �لعر�ق  لي�ضهد   )2014 حزير�ن   10(
لي�ض لها مثيل، و�لإجابة عن �أ�ضبابها حملت �لعديد من 
�لأوجه �لتي مل تخلو بع�ضها من �لغر�بة، ما هي �ل�ضدمة 

�ملنا�ضبة،  �لكارثة؟. وبهذه  و�أدت �ىل هذه  �لتي ح�ضلت 
وفيق  �ملتقاعد  �لفريق  �ملخ�رضم  �لأمني  �خلبري  قال 
�ذ�  حينها  "قلت  ل�»�جلورنال«،  حديث  يف  �ل�ضامر�ئي 
فقدت �ل�ضيطرة يف �ملو�ضل �ضيكون �لو�ضع �كرث تعقديا 
حقبة  "�نتهاء  �أن  من  حمذر�  مرة"،  مبائة  �لنبار  من 
بها  ير�د  �أخرى  تاآمرية  �ضفحات  �نتهاء  لتعني  د�ع�ض 
لتي  �لإح�ضاء�ت  �أرقام  وتت�ضارب  �لعر�ق  �رضب وحدة 
�ملرتتبة  �لب�رضية  و�خل�ضائر  �ملو�ضل،   مبعركة  تتعلق 
ذكرت  حيث  فيها،  ق�ضو�  �لذين  �ملدنيني  وعدد  عليها، 
تقارير  ع��ن  نقالاً  �لربيطانية،  �لإندبندنت  �ضحيفة 
��ضتخبار�تية، �أن عدد من قتل من �ملدنيني و�ضل �إىل 40 
�مل�ضابني  من  ذلك  من  �أكرب  عدد  ف�ضالاً عن  قتيل،  �ألف 
�لعدد  هذ�  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�ضار  �لإعاقات،  و�أ�ضحاب 

من �ل�ضحايا �ضقط نتيجة �لق�ضف �جلوي و�ل�ضتباكات 
�لأر�ضية، ف�ضالاً عن �أعد�د كبرية �ضجلت ب�ضبب ��ضتهد�ف 
�ملعركة.  خ��الل  �لفارين  للمدنيني  "د�ع�ض"  م�ضلحي 
مدين،  �ألف   16 نحو  �ضقوط  �إىل  �أخرى  تقارير  و�أ�ضارت 
حني  يف   ،2017 )�أي��ار(  مايو  وحتى  �ملعركة  بدء  منذ 
�أنها  �ىل  لفتة  �لأرق��ام،  هذه  �لعر�قية  �حلكومة  ترف�ض 
�ملعركة،  يف  قتل  من  عدد  �أن  حيث  فيها"،  "مبالغ 
�آلف مدين. وبح�ضب   4 �إح�ضائياتها مل يتجاوز  بح�ضب 
ثيقة �ضادرة عن وز�رة �لهجرة و�ملهجرين �لعر�قية يف 
نهاية �ضهر ت�رضين �لثاين نوفمرب 2017، ت�ضبب كارثة 
�ملو�ضل بنزح نحو 5 ماليني عر�قي، توزعو يف خميمات 
�لقت�ضادية  �خل�ضائر  وق��درت  �جل��و�ر.   ودول  �لنزوح 
100 مليار دولر، ت�ضمل كلفة  ب�  �لإرهاب  للحرب �ضد 

�لدمار و�خلر�ب يف �لقت�ضاد و�لبنى �لتحتية يف �ملدن 
�لع�ضكرية  �ملعد�ت  ع��د�  "د�ع�ض"،  عليها  �ضيطر  �لتي 
خا�ضتها  �لتي  للمعارك  �لالزمة  و�لأم���و�ل  و�لذخرية 
�أعو�م.  ويف مثل هذ�  �متد�د ثالثة  �لأمنية على  �لقو�ت 
�ليوم �أحكم تنظيم "د�ع�ض" �ل�ضيطرة على مدينة �ملو�ضل 
ودخل من�ضاآتها و�أهمها مبنى حمافظة نينوى و�ملطار، 
�أ�ضباب  ف��اإن  خ��رب�ء،  وبح�ضب  �لتلفزيونية،   و�لقنو�ت 
�ضقوط �ملو�ضل تعود �إىل عدة عو�مل ��ضتعلت بها قنو�ت 
�لإعالم �لعربية و�لعاملية ياأتي على ر�أ�ضها عدم كفاءة 
ومهنية �لقادة �لالئي هربو� تاركني جنودهم، وتعاطف 
�ملهاجمة،  �لقو�ت  مع  �ملو�ضل  يف  �ملحليني  �ل�ضكان 
و�لرت�بط  و�لتو�ضل  �لتن�ضيق  منظومة  �ضوء  عن  ف�ضال 
بني �لقيادة و�جلنود، وكذلك �جلهود �لدولية �لتي بذلك 

من قبل �لد�عمني مل�رضوع تق�ضيم �لعر�ق.  وعقب �ضقوط 
�حلقائق  تق�ضي  جلنة  �لعر�قي  �لربملان  �ضكل  �ملو�ضل 
�لتي  �لح��ر�ر  كتلة  عن  �لنائب  �لز�ملي  حاكم  برئا�ضة 
يتزعمها زعيم �لتيار �ل�ضدري مقتدى �ل�ضدر، بع�ضوية 
 35 يتهم  �لذي  �لتقرير  ل�ضالح  17 منهم �ضوتو�   ،  26
�مل�ضوؤولني  �أ�ضماء  �لتقرير  وت�ضمن  بالتق�ضري.  متهمااً 
�لع�ضكريني �ملتهمني يف ق�ضية �ضقوط �ملو�ضل ومنهم، 
�آنذ�ك بابكر زيباري، وقائد قو�ت  رئي�ض �ركان �جلي�ض 
غيد�ن،  علي  �لربية  قو�ت  وقائد  قنرب،  عبود  �مل�ضرتكة 
مكتب  وم�ضوؤول  �لغر�وي،  مهدي  نينوى  عمليات  وقائد 
�أثيل  نينوى  وحمافظ  �لعرجي،  فاروق  �نذ�ك،  �ملالكي 
�لنجيفي، ونائب حمافظ نينوى نور�لدين قبالين، ووزير 
�ل�ضتخبار�ت  ومدير  �لدليمي،  �ضعدون  �ل�ضابق  �لدفاع 

�لثالثة  قائد فرقة  �لع�ضكرية حامت مك�ضو�ض، ف�ضال عن 
هد�يت  ركن  �لعميد  �لعر�قي  �جلي�ض  يف  �لربية  للقو�ت 
�لعر�قي،  �جلي�ض  يف  �لثانية  �لفرقة  وقائد  عبد�لرحيم، 
جمل�ض  وع�ضو  ح�ضني،  خالد  �ل�رضطة  ق��و�ت  وق��ائ��د 
يف  �لرتكية  و�لقن�ضلية  زك��ي،  ه��دى  نينوى  حمافظة 
�ملو�ضل، وقائد لو�ء �خلام�ض يف �جلي�ض �لعر�قي، وقائد 
�لعميد خريي،  للبي�ضمركة  "زيرفاين" �لتابعة  قو�ت  يف 

وقائد �ضحوة �ملو�ضل �ل�ضيخ �أنور ندى
.  وعلى �متد�د ثالثة �أعو�م دفع �لعر�ق ثمنا باهظا من 
�لوزر�  رئي�ض  �أعالن  حلني  وخل�ضائر  و�لأم��و�ل  �ل�ضهد�ء 
�ملو�ضل  حترير   )2017 مت��وز   10 �ل��ع��ب��ادي،  حيدر 
تنظيم  قب�ضة  من  �لعر�قية  �لقو�ت  يد  على  بالكامل 

"د�ع�ض �لرهابي.
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�قرت�ع  ل�ضناديق  �ليدوي  و�لفرز  �لعد  عملية  تبد�أ 
حمطة  �أل��ف   54 من  لأك��رث  �لعر�قية  �لنتخابات 
18 د�ئرة �نتخابية، خالل �ل�ضبوع  �قرت�ع �ضمن 
�حلايل بعد �ن ��ضتدعى جمل�ض �لق�ضاء �لأعلى عدد 
وغرب  �ضمال  حمافظات  يف  �ملحاكم  روؤ�ضاء  من 
وجنوب �لعر�ق، ��ضتعد�د�اً لت�ضميتهم كروؤ�ضاء فروع 
ملفو�ضية �لنتخابات �لتي فر�ض �لق�ضاء �خلمي�ض 
�ملا�ضي و�ضايته عليها ومنع �أع�ضاءها من �ل�ضفر 

بعد ثبوت تهم �لتالعب و�لتزوير بالنتخابات. 
ب�ضاأن  بيانااً  �لأع��ل��ى،  �لق�ضاء  جمل�ض  و�أ���ض��در 
قرر  وفيما  �لنتخابات،  لقانون  �لثالث  �لتعديل 
لت�ضمية  �لأح��د  �ليوم  لالجتماع  �أع�ضائه  دع��وة 
باأعمال  للقيام  �نتد�بهم  يتم  �ضوف  �لذين  �لق�ضاة 
�إعادة  عملية  على  و�لإ���رض�ف  �ملفو�ضني  جمل�ض 
�لعد و�لفرز �ليدوي، �أكد عدم �ل�ضماح لأي م�ضارك 
�أو  �لق�ضاء  جمل�ض  �إىل  باحل�ضور  بالنتخابات 

مفو�ضية �لنتخابات.
�ل�ضتثنائية  بجل�ضته  �ضوت  �لنو�ب  جمل�ض  وكان 
على �لتو�ضيات �لتي �ضادق عليها جمل�ض �لوزر�ء 
ب�ضاأن خروق �لعملية �لنتخابية، كما �ضوت على 

�لغاء نتائج �نتخابات �خلارج و�لنازحني.
وك�ضفت م�ضادر مطلعة �أن "كل �ضناديق و�أجهزة 
�لقرت�ع باتت حممية ق�ضائية وكل قا�ض منتدب 
مبينة  و��ضعة"،  �ضالحيات  وله  عام  مدير  مبثابة 
�لرقابة  دي��و�ن  مبوظفي  �ل�ضتعانة  "�ضتتم  �أن��ه 
�لرتبية  وز�رة  من  وكو�در  بغد�د  وجامعة  �ملالية 
�لبد�ئية باملحافظات ونقابة �ملحامني،  وحماكم 
�لتي قد  �ليدوية،  �لعد و�لفرز  للم�ضاعدة يف عملية 
ت�ضتغرق �أكرث من �أ�ضبوع. وقال �خلبري �ل�ضرت�تيجي 
و�ل�ضيا�ضي ه�ضام �لها�ضمي �ن " �أكرث من 10 �آلف 
موظف �ضيتم �نتد�بهم للعمل يف خمازن �ملفو�ضية 
 10 من  لأك��رث  يدويااً  و�لفرز  �لعد  عملية  لإع��ادة 

ماليني ورقة �قرت�ع".
جلنة  عليها  تتحفظ  �لور�ق،  "هذه  �ن  و��ضاف 
ق�ضائية عليا وحتت حماية �أمنية م�ضددة يف مقر 
�ملفو�ضية �لرئي�ضي ببغد�د"، مبينا �ن "عملية �لعد 

و�لفرز تبد�أ يومي �لأربعاء �أو �خلمي�ض �ملقبلني".
يف  �لنتخابية  �لد�رة  رئي�ض  ك�ضف  جهته  من 
ريا�ض  لالنتخابات،  �مل�ضتقلة  �لعليا  �ملفو�ضية 
ونحو  ح�ضو  ورق��ة  �لف   300 وج��ود  عن  �لبدر�ن 
500 �لف ورقة باطلة و�ضعت ب�ضناديق �لقرت�ع.
�لعد  �لية  على  �لقائمني  “على  �إن  �لبدر�ن،  وقال 
و�لفرز �ليدوي، �للتفات �ىل �ن هناك 300 ورقة 
م�ضيفا  باطلة”،  ورق��ة  �لف   500 وقر�بة  ح�ضو 
“هناك ما يقارب �ل�170 �لف ورقة ح�ضو فقط يف 

بغد�د".
ور�ى �ن “ق�ضية �لعد و�لفرز �ليدوي ل تخلو� من 

�حل�ضا�ضية و�خلطورة
�جتماعا  و�لربملان،  �جلمهورية  رئا�ضتا  وعقدت 
مع روؤ�ضاء �لكتل �مل�ضاركني بالنتخابات.  �نتهى 
�لناخبني  و�ر�دة  ��ضو�ت  �ح��رت�م  على  بالتاأكيد 

و�لتقيد بالد�ضتور".
�ن  �جلمهورية،  لرئا�ضة  �لعالمي  �ملكتب  وذك��ر 
�مل�ضوؤول  �لعمل  �همية  على  �تفقو�  �ملجتمعني   "
ب�ضاأن  تد�عيات  �ي��ة  تطويق  �ج��ل  من  و�حلثيث 

تطور�ت �لعملية �لنتخابية".
�رضيحة  نقا�ضات  �لجتماع  يف  "جرت  و��ضاف 
�لت�رضيعية  �لنتخابات  ونتائج  ظ��روف  ب�ضاأن 
�أجر�ها  �لتي  �لقانونية  و�لتعديالت  �لأخ���رية، 

جمل�ض �لنو�ب وما تبعها من �جر�ء�ت".
و�أكد معظم �حلا�رضين �أهمية �لعمل ب�ضكل م�ضوؤول 
و�حلفاظ  تد�عيات  �أي��ة  تطويق  �أج��ل  من  وحثيث 
على �ل�ضتقر�ر �ل�ضيا�ضي و�لأمني و�حرت�م �أ�ضو�ت 
�ل�ضارية  و�لقو�نني  بالد�ضتور  و�لتقيد  �لناخبني 
و�حليلولة  �ل�ضلطات  بني  ما  �لف�ضل  مبد�أ  وتعزيز 

دون حدوث �أي فر�غ د�ضتوري.

�ملحافظات  جمال�ض  و�ع�ضاء  روؤ�ضاء  من  عدد  �ضتطال  �عتقال  مذكر�ت  وجود  عن  مطلعة  م�ضادر  ك�ضفت 
�لقب�ض  "�و�مر  �ن   ، ل�»�جلورنال«  �لعام. و��ضافت تلك �مل�ضادر  بتهم خمتلفة تتعلق بالف�ضاد وهدر �ملال 
�ضت�ضدر بحق �ع�ضاء يف جمال�ض نينوى و�لب�رضة و�لديو�نية ومي�ضان و�ضالح �لدين و�لنبار بتهم تتعلق 
بالف�ضاد �لد�ري و�ملايل"، لفتا �ىل �ن "�و�مر �لقب�ض �ضيتم تنفيذها بعد عيد �لفطر �ملبارك". وياتي ذلك 
يف �لوقت �لذي ت�ضهد �لعملية �ل�ضيا�ضية ت�ضنجات نتيجة �خلروقات �لتي ر�فقت �لنتخابات �لربملانية ، �ذ 
�ضوت �لربملان على تعديل قانون �لنتخابات وجتميد �ع�ضاء مفو�ضية �لنتخابات و�نتد�ب �ملفو�ضية ل� 9 
ق�ضاة يقومو� بال�رض�ف على �لعد و�لفرز �ليدوي يف عموم �لعر�ق. ويرى مر�قبون �ن مذكر�ت �لعتقال �لتي 
�ضت�ضدر بحق �ع�ضاء �ملجال�ض �ملحلية من �ملتوقع �ن تعكر �لجو�ء �ل�ضيا�ضية يف �لوقت �لذي ت�ضعى �لكتل 

�ىل ت�ضكيل حتالف �كرب يف �لربملان �ملقبل لت�ضكيل �حلكومة �جلديدة، 

وحمافظة  �مل��رك��ز  حكومة  ب��ني  جت��اذب��ات  بعد 
م�ضتحقات  من  �لب�رضة   ديون  دفع  على  �لب�رضة 
على  بال�ضغط  �لتهديد   حد  و�ضلت  �ل��ب��رتودولر 
حكومة �ملركز �لتي كانت و�ضط �زمة مالية وحالة 
تق�ضف بال�ضافة �ىل دخولها يف حرب �ضد د�ع�ض 
�لره��اب��ي.  �لتنظيم  م��ن  �ملحافظات  ل�ضتعادة 
�لب�رضة  حمافظة  يف  �مل�ضاريع  من  �لكثري  توقفت 

�خلدمية  �مل�ضاريع  من   80% لن�ضبة  ت�ضل  و�لتي 
ب�ضبب  �ملقاولني  �عمال  وتوقف  �لتحتية  و�لبنى 
عدم عدم وجود �ضيولة مالية يف �ملحافظة وتر�كم 
دينار  ترليون   44 ت�ضل  لقيمة  بغد�د  على  �لديون 
عر�قي من م�ضتحقات �لبرتودولر.   وقال  �خلبري 
فقرة  �لغاء  مقرتح  �إن  ه�ضام،  عمرو  �لقت�ضادي 
�لبرتودولر �و ن�ضبة �ل�%5 غري مدرو�ضة يف جمل�ض 

�لنو�ب خالل �لدورة �ل�ضابقة .

حقيقة  �لعبادي  حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�ض  مكتب  ك�ضف   
�لتمدد و�لتو�ضع �لرتكي د�خل �لر��ضي �لعر�قية

و�أ�ضاف �حلديثي �ن "�ي متدد نرف�ضه ونعتربه خرقا 
�لقانون  مبادئ  على  وجت��اوز�  �لعر�قية اً  لل�ضيادة 
من  تطلق  �لتي  "�لت�رضيحات  �ن  مو�ضحا  �لدويل"، 
بال�رضورة  لي�ض  �ل�ضدد،  بهذ�  �لت��ر�ك  �مل�ضوؤولني 

مرتبطة باحد�ث فعلية على �لر�ض
�و  متدد  �ي  ن�ضجل  مل  �لن  "حتى  �نه  �حلديثي  و�أكد 

�ملثلث  خارج  �لرتكية  �لع�ضكرية  �لعملية  يف  تو�ضع 
 30 منذ  �ين  ب�ضكل  عمليات  ي�ضهد  و�لذي  �حل��دودي، 
عاما وهذه �ملناطق وعرة اً جد� ومن �ل�ضعب تو�جد 
�ي قوة ع�ضكرية فيها ب�ضكل د�ئم �و يتم م�ضك �لر�ض 
وتتم �نت�ضارها قو�ت فيها فهي منطقة جبلية معقدة 
تغيري يف طبيعية هذه  "�ي  �ن  �حلديثي  ، وبني  جد� 
�لعمليات �مل�ضتمرة منذ ما يقارب 30 عاما، لن نقبل 
به ونعده خرق وجتاوز على �ل�ضيادة �لعر�قية و�ضوف 
نلجاأ للو�ضائل �لتي كفلها �لقانون �لدويل �لقانونية، 

يف حال ح�ضولها، للدفاع عن �ل�ضيادة �لعر�قية.

�لنتخابات  �لر�بحة يف  و�لحز�ب  �ل�ضيا�ضية  �لكتل  ركنت 
م�ضاور�تها لت�ضكيل �لكتلة �لكرب، وباتت تفكر يف ح�ضاب 
�لذي  �ليدوي  و�لفرز  �لعد  �ضيفرزها  �لتي  مقاعدها  عدد 
عمليات  وج��ود  ثبوت  بعد  �ليه  �لذهاب  �لربملان  ق�ضى 
�لربملان  عمر  على  يتبق  ومل  �لنتخابات،  بنتائج  تزوير 
�ضوى 20 يوما مما يفتح باب �لتمديد من خالل �ملحكمة 

�لحتادية.
�إ���ض��ايف،  ل�ضهر  عمره  بتمديد  �حل���ايل،  �ل��ربمل��ان  وجن��ح 
ينتهي بنهاية �ل�ضهر �جلاري، وقد ��ضتطاع خالل جل�ضات 
على  و�لت�ضويت  �لنتخابات،  بنتائج  �لطعن  ��ضتثنائية 
و�لفرز  �لعد  عملية  باإعادة  �لنتخابات  مفو�ضية  �إل��ز�م 

دولة  �ئتالف  عن  �لنائب  وتقول  �لعر�ق.  بعموم  �ليدوي 
تدور  �ضيا�ضية  �ن هناك مباحثات  �لهبابي،  �لقانون نهلة 
د�خل �روقة جمل�ض �لنو�ب للتمديد �ضالحياته ملدة ثالثة 
حزير�ن   30 يف  دورت��ه  �نتهاء  بعد  ��ضهر  �ضتة  �و  ��ضهر 
�حلايل، عازية �ل�ضباب لتجنب �لوقوع يف فر�غ د�ضتوري.

تبحث  باتت  �ل�ضيا�ضية  "�لكتل  �إن  �لهبابي  وت�ضيف 
لثالثة  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  عمر  لتمديد  ق��ان��وين  خم��رج  ع��ن 
ملف  ح�ضم  تاأخر  بعد  �لد�ضتوري  �لفر�غ  ل�ضد  مقبلة  ��ضهر 
ومفو�ضية  للحكومة  �لفر�ضة  وملنح  �لنتخابات  نتائج 
�لهبابي  و����ض��ارت  �لتدقيق".  من  �لنتهاء  �لنتخابات 
�لحتادية  �ملحكمة  من  �ل�ضتف�ضار  حتاول  "�لكتل  �ن  �ىل 
م�ضادقة  حلني  �لنو�ب  جمل�ض  عمل  متديد  �إمكانية  ب�ضاأن 
�لنتائج"،  تدقيق  بعد  �جلدد  �لنو�ب  على  ذ�تها  �ملحكمة 

م�ضرية �إىل �أنه "ل ميكن للحكومة �لعمل دون �ضلطة رقابية 
�لالزمة  �لقو�نني  لتمرير  ت�رضيعية  �ضلطة  �و  �أد�ئها  تر�قب 
�لقانونية  �للجنة  رئي�ض  ويوؤكد  و�حلكومة".  للمجتمع 
ل  "�لد�ضتور  �ن  ،قائال  �لهبابي  حديث  �ل�ضعدون  حم�ضن 
حال  يف  �ملمكن  من  لكن  �لربملان،  عمر  بتمديد  ي�ضمح 
�لحتادية  �ملحكمة  �ىل  �لذهاب  �لنتائج  �ع��الن  تاخري 
ل�ضد�ر قر�ر طارئ ميدد فيه عمر �لربملان ملدة �ضتة ��ضهر 
�ل�ضعدون يف حديث  و��ضاف  �ضنة كاملة مع �حلكومة.  �و 
30 حزير�ن �ضتكون  "�لفرتة �ملقبلة بعد  ل�»�جلورنال« �ن 
طبيعية و�لفر�غ �لد�ضتوري طبيعي و�جلميع �ضيكون مر�قب 
ويرى  �لتحالفات.  ت�ضكيل  ثم  ومن  �لنتخابات  لنتائج 
�لنائب �ضالح �حل�ضناوي �ن متديد عمر �لربملان هو خرق 
للد�ضتور �لعر�قي، و�ن مت �لمر )متديد �لفرتة( فهذ� خرقا 

"�لدورة  �ن  ل�»�جلورنال«  �حل�ضناوي  ويقول  د�ضتوريا. 
مفتوحة  للربملان  جل�ضة  �خر  �بقت  �ل�ضابقة  �لربملانية 
ملدة ت�ضعة ��ضهر حلني �نهتاء �ملباحثات و�لت�ضاور�ت �لتي 
ت�ضكلت على ��ضا�ضها �حلكومة �حلالية". و��ضاف �ن "فرتة 
�لعد و�لفرز �ليدوي ل تاخذ من �لوقت طويال ومن �ملمكن 
�و �كرث". ويقلل خمت�ضون  ل�ضهر  �لربملان  يتعطل عمر  �ن 
"ل  �أّن��ه  موؤكدين  �حل��ايل،  للربملان  �لتمديد  �إمكانية  من 
ميكن للربملان �أن يو��ضل جل�ضاته ليوم و�حد، بعد �ل�ضهر 
"ما  �جلاري" وي�ضيف �خلبري �لقانوين، �مري �لدعمي،  �ن 
�لف�ضل  �لد�ضتور و�خلا�ضة بتمديد  57 من  ورد يف �ملادة 
�لخري  �لف�ضل  غري  �لخ��رى  بالف�ضول  يتعلق  �لت�رضيعي 
�لذي ينهي عمر �لدورة �لربملانية، علمااً �ن هناك 8 ف�ضول 

للربملان كل �ضنة حتتوي ف�ضلني ت�رضيعيني".

�لكر�دة   تفجري  بعد  نوعه  من  �لعنف  هو  ح��ادث  يف 
خلفية  على  �ملا�ضي  �ل�ضبوع  �ل�ضدر  مدينة  يف  �ضجل 
�نفجار كد�ض للعتاد د�خل ح�ضينية يف قطاع ع�رضة ر�ح 
عن  ف�ضال  وم�ضاب  �ضهيد  بني   120 من  �كرث  �ضحيته 
�لربعاء  م�ضاء  تفجري  و��ضاب  �ملنازل.  ع�رض�ت  تدمري 
�ملا�ضي �لذي �طلق عليه "هريو �ضيما بغد�د" حالة من 
��ضتغر�ب  و�ضط  �ل�ضعبية،  �لو�ضاط  لدى  و�لغ�ضب  �لذعر 
نطاق  خارج  �لأ�ضلحة  من  كميات  وجود  كيفية  ب�ضاأن 
�ن  ويبدو  بال�ضكان.  تكت�ض  منطقة  يف  خمبئة  �لدولة 
دعو�ت نزع �ل�ضالح و�نهاء ع�ضكرة �ملجتمع �لتي طاملا 
تو�جه  عر�قيني  وم�ضوؤولني  قادة  من  تتكرر  �ضمعناها 

��ضلحتها  نزع  م�ضلحة  ف�ضائل  رف�ض  �برزها  عر�قيل 
و�أ�ضفر  مقر�تها.  بتفتي�ض  �لمنية  لالجهزة  و�ل�ضماح 
�لربعاء  �ل�ضدر  مدينة  يف  حدث  �لذي  �لكبري  �لنفجار 
�إىل  و�دى  به  �ملحيطة  �ملنطقة  يف  دمار  �إىل  �ملا�ضي 
�لنفجار  دم��ر  كما   ، �ل�ضحايا  من  كبري  ع��دد  �ضقوط 
�أكرث من 15 د�ر�اً �ضكنية وت�ضبب يف حرق عدد كبري من 
�ل�ضيار�ت. و��ضدر رئي�ض �لوزر�ء �لعر�قي  حيدر �لعبادي 
توجيهني عاجلني رد�اً على جرمية خزن ذخائر يف منطقة 
غري  جهات  قبل  من  �ل�ضدر  مدينة  يف  بال�ضكان  �آهلة 
خمولة �لول تكليف وز�رة �لد�خلية بالتحقيق باحلادث 
�لتي  �جلهة  �ضد  �لر�دعة  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  و�تخاذ 
  71 رقم  �لديو�ين  �لمر  وتاأكيد  �جلرمية،  هذه  �رتكبت 
ل�ضنة 2017 بتويل قياد�ت �لعمليات ومديريات �رضطة 

�ملحافظات �لقيام بحمالت تفتي�ض و��ضعة د�خل �ملدن 
وخارجها مل�ضادرة خمازن �ل�ضلحة و�لذخائر �لتابعة 
زعيم  ووجه  �مل�ضوؤولة  �لمنية  �لجهزة  خارج  جلهات 
�لد�خلية  لوز�رة  دعوة  �ل�ضدر،  مقتدى  �ل�ضدري  �لتيار 
بتنفيذ حملة لنزع �ل�ضالح بدء� مبدينة �ل�ضدر ثم جميع 
فقط  �ل�ضدري  �لتيار  لي�ضتهدف  �ن  على  �لبالد  مناطق 
�للجنة  ع�ضو  ويقول  �مل�ضلحة.  �لف�ضائل  جميع  و�ضمول 
نيوز«،  ل�»�جلورنال  حديث  يف  �ملطلبي  �ضعد  �لمنية 
يف  �ل�ضالح  نزع  حملة  تنفيذ  تعرقل  جهات  هناك  �ن" 
مماثلة  حلمالت  متهيد�  �لعا�ضمة  �رضقي  �ل�ضدر  مدينة 
�جلهات  تلك  �إ����رض�ر  خ��الل  من  كافة،  باملحافظات 
�لدولة  �أ�ضلحتها غري �ملرخ�ضة من قبل  بالحتفاظ يف 
قد  �لمر  ذلك  �ن"  "مبينا  �ل�ضخ�ضية،  منافعها  ل�ضالح 

يوؤخر موعد  تنفيذ �حلملة �لأمنية للتو�ضل �ىل �إجر�ء�ت 
منا�ضبة بحق تلك �جلهات".

مل  �لن  لغاية  �حلكومية  �لأمنية  "�جلهات  �ن  و�أ�ضاف 
�ل�ضدر  مبدينة  �ل�ضالح  نزع  حملة  لتنفيذ  وقتا  حتدد 
�لفطر،  عيد  بعد  لتنفيذها  �ل�ضدر  دع��وة  من  بالرغم 
بعد، م�ضدد� على  تت�ضح  �حلملة مل  تنفيذ  �ليات  �ن  كما 
جميع  باإخر�ج  جديتها  �حلكومة  "تاأخذ  �ن  ���رضورة 
�أ�ضار  �ل�ضكال �حلربية من د�خل مدن �لعا�ضمة"، فيما 
قبل  من  و��ضعا  ترحيبا  لق��ت  �ل�ضدر  "دعوة  �ن  �ىل 
بع�ض  يف  م�ضوؤولون  عرب  ذل��ك  �ىل  خمتلفة".  �ط��ر�ف 
�ملحافظات عن عدم تفاوؤلهم من �إمكانية �ضحب �ل�ضالح 
غري �ملرخ�ض من قبل �لدولة، �إثر �لدعو�ت �لتي وجهت 

بهذ� �ل�ضاأن، وتفاعلت معها وز�رة �لد�خلية.
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