
مع حلول موعد امتحانات ن�سف ال�سنة ، تفاوتت مواعيد 
واملعاهد  واجلامعات  امل��دار���س  اغلب  يف  االمتحانات 
، اذ  ل�سمان عدم تعر�س الطلبة ل�سغط ازدحامات الطرق 
اليبدو ان االزدحامات �ستنتهي يف العراق على الرغم من 
كل اخلطوات التي �سهدتها اال�سهر االخرية من فتح بع�س 
الكونكريتية وفتح املنطقة  الطرق املغلقة وازالة احلواجز 
ا�سبابا اخرى لهذه امل�سكلة  ان هنالك  ، مايعني  اخل�رضاء 
دوام  مواعيد  على  وتوؤثر  الطرق  ان�سيابية  تعرقل  التي 
بع�س  �سعى  ال�سبب  ..لهذا  االخرى  والتزاماتهم  املواطنني 
املهتمني اىل طرح مبادرات لتخفيف ظاهرة االزدحامات 

على اأمل تطبيقها حكوميا.
امكانيات متاحة 

جرى   ، واالعالم  للتنمية  املركزالعراقي  اقامها  ندوة  يف 

زعيم  با�سم  املتحدث  العبيدي  �سالح  ال�سيخ  ا�ست�سافة 
ادارة  تنظيم  الع��ادة  مبادرة  طرح  حيث  ال�سدري  التيار 
االزدح��ام��ات  معاجلة  ق�سية  يف  املتاحة  االمكانيات 
..واو�سح العبيدي يف باديء االأمر ا�سباب ظاهرة االزدحام 
اظهرت  اذ  العجالت  االأول هو كرثة  �سببها  بان  يرى  التي 
اح�سائيات اجرتها وزارة الداخلية ومديرية املرور ان عدد 
ال�سيارات بعد �سقوط النظام بلغ 50 �سعفا عما كان عليه 
اأي  يف ال�سابق ، م�سريا اىل ان اجراء اح�سائية ب�سيطة يف 
ازدحام تظهر لنا ان عدد قليل جدا من املركبات ميتليء 
بالركاب واغلبها ت�سم راكبا او راكبني ، اأما ال�سبب الثاين 
فهو انعدام النقل العام الذي يعد واحدا من مقايي�س تطور 
البلدان فيما اذ توفر وكان منظما و�رضيعا ومن�سبطا ، اذ 
وبا�سات  الكيات(   ( اخلا�س  النقل  مركبات  لدينا  تتوفر 
وت�ستخدم كمركبات  ا�ستثمارها  ي�ساء  التي  الطابقني  ذات 

نقل خا�س.

منها وجود  متاحة  امكانيات  على وجود  العبيدي  ويوؤكد 
بدال  االلكرتوين  الكارت  فيها  وي�ستخدم  حديثة  با�سات 
احلكومات  قبل  من  ا�ستريادها  مت  قد  وكان   ، الورقي  من 
ايجاد  ���رضورة  عن  ف�سال   ، متاما  مهملة  لكنها  ال�سابقة 
خطوط لنقل املواطنني بالنقل العام والتعاون بني وزارة 
حلل  ايجابي  ب�سكل  بغداد  وامانة  الداخلية  ووزارة  النقل 
– ان  – ح�سب العبيدي  امل�سكلة ..ميكن على �سبيل املثال 
 ( ثالثة  اىل  املق�سمة  ال�رضيانية  اخلطوط  ا�ستغالل  يتم 
�سايدات( لتخ�سي�س احدها ملرورمركبات النقل العام فقط 
، وهذا ا�سلوب معمول به يف دول عديدة ل�سمان ان�سيابية 
املواطنني  بع�س  يقنع  ان  ميكن  وهذا  املواطنني  و�سول 
 ، للتنقل  العام  النقل  وا�ستخدام  اخلا�سة  �سياراتهم  برتك 
 40 عن  ال�سارع  يغني  ان  ميكن  واحد  با�س  وان  خا�سة 
 ( عمل  فر�س  ويوفر  الزخم  �سيقلل  وهذا   ، خا�سة  �سيارة 
�سائقو مركبات( كما �سيعيد ملوؤ�س�سة النقل العام �سيئا من 

تاريخها العريق.
عن�رض الثقة 

ال�سعيدي  اي��اد  واالع��الم��ي  الكاتب  اليعترب   ، جهته  من 
املواطن  اأحد فهي من حق  والطرق منة من  ال�سوارع  فتح 
 ، ..ويف حماولة منه لتخفيف حدة االزدحامات يف بغداد 
اىل  الحتتاج  الأنها  تطبيقها  اىل  داعيا  مف�سلة  خطة  قدم 
..وتقوم  فقط  وفنية  ادارية  مل�سات  اىل  بل  مالية  ميزانية 
دوام  بتق�سيم  الزمن  عامل  ا�ستثمار  على  ال�سعيدي  خطة 
ال�ساعة  من  تبدا  وجبات  ارب��ع  على  والهيئات  ال��وزارات 
مراعاة  مع  ع�رضا   2-5 من  وتنتهي  �سباحا   -10  7
مع  ومايتوا�سل  والبنوك  املالية  املوؤ�س�سات  خ�سو�سية 
تواجد  يعني  وه��ذا   ، ال��دول  تلك  توقيتات  ح�سب  اخل��ارج 
فتح  مع   ، ال�سوارع  يف  املتحركة  ال�سيارات  من   25%
والدوائر  االحزاب  قبل  من  املغلقة  وال�سوارع  الطرق  كافة 
من  املت�رضبة  ال�سيارات  من  عدد  اكرب  ال�ستيعاب  اخلا�سة 

ال�سارع الرئي�سي ، وهنالك اي�سا نقل كراجات املحافظات 
�سيارات  دخ��ول  ع��دم  ل�سمان  بغداد  مدينة  اط��راف  اىل 
املحافظات وت�سغيل �سيارات االجرة التي ي�سكو ا�سحابها 
حمولة  لتفريغ  اماكن  تخ�سي�س  عن  ف�سال   ، البطالة  من 
ال�ساحنات لنقل ب�ساعتها اىل داخل بغداد بوا�سطة �سيارات 
 ، اي�سا  ال�سيارات  تلك  ت�سغيل  ن�سمن  وبذلك  حمل �سغرية 
التك�سي(   ( االجرة  ل�سيارات  خا�سة  اماكن  تخ�سي�س  مع 
�سكناه  ح�سب  وكل  بها  لالت�سال  الهاتف  خدمة  وتفعيل 
لن�سمن عدم جتوالها فارغة ، ي�ساف اىل ذلك ايجاد اماكن 
خا�سة لتجمع ) الكيات( وفر�س انطالقها مليئة بالركاب 
من بداية اخلط ل�سمان عدم تكد�سها يف التقاطعات وتوير 
اي�سا  ال�سعيدي  ..ويقرتح  عوادمها  �رضر  وتاليف  وقودها 
غري  اخلا�سة  ال�سيارات  دخول  بعدم  الدوائر  اىل  االيعاز 
احلكومية اىل كراجاتها الرغام املوظف على ارتياد �سيارة 
خط الدائرة يف حال توفرها ، كما ميكن جدولة انتقال عدة 

يف  اأحدهم  �سيارة  �سمن  واحدة  منطقة  ي�سكنون  موظفني 
حالة عدم توفر خطوط نقل لن�سمن بقاء �سيارات االخرين 
 ، بينهم  االجتماعي  التاآلف  من  حالة  وخلق  منازلهم  يف 
على  يعتمدون  ممن  الدوائر  موظفي  تكليف  اأي�سا  وميكن 
احلا�سبات باكمال عملهم يف املنزل ا�سوة بالدول الكربى 
، وهنالك اي�سا ت�سجيع النقل العام بالبا�سات وتخ�سي�س 
ومنحه  انطالقه  مواعيد  �سبط  مع  له  خا�س   ) )�سايد 
، مع تفعيل  االولوية مع �سيارات اال�سعاف واالطفاء فقط 
خطوط ال�سكك احلديد الداخلية ، وا�ستخدام م�ساحات مهملة 
تعود لبع�س املوؤ�س�سات احلكومية ال�ستثمارها يف انتظار 
خطوط الطلبة واملوظفني ومنع وقوفها يف ال�سوارع وعلى 
على  املحافظة  اىل  ال�سعيدي  خطة  ..وت��ه��دف  االر�سفة 
ن�سبة  الزحام واحلوادث ورفع  النظام وتقليل  ماتبقى من 
عن�رض  وبناء  االنتاج  وزي��ادة  والبيئية  البدنية  ال�سالمة 

الثقة باحلكومة بانها تعمل من اأجل م�سلحة املواطن ..
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الوزراء  رئي�س  و�سعها  التي  يوم   100 ال�  مهلة  نهاية  اقرتاب  مع 
احلديث  ب��داأ   ، حكومته  برنامج  تنفيذ  ب�ساأن  املهدي  عبد  ع��ادل 
خالل  امل��ه��دي  عبد  حكومة  اجن��زت��ه  م��ا  ح��ول  ي���دور  ال�سيا�سي 
لثالث  منقو�سة  زالت  ما  والتي  عمرها  من  االوىل  الثالثة  اال�سهر 
ال�سيا�سيون  املراقبون  وي�سيد  ال�سيا�سية.  اخلالفات  ب�سبب  وزارات 
باالإجنازات التي حققتها احلكومة العراقية اجلديدة، خالل ما يزيد 
العربي  االنفتاح على املحيط  على مئة يوم من عمرها، يف جمال 
ال�سعيد  على  ملمو�س  �سيء  وجود  عدم  مقابل  والدويل،  واالإقليمي 
�سوارع  وفتح  الكونكريتية،  احلواجز  من  العديد  رفع  عدا  الداخلي، 
كانت مغلقة، يف بغداد ومدن عراقية اأخرى، فيما تزايد االمتعا�س، 
عبد  الوزراء  رئي�س  التزام  وعدم  احلكومة،  ت�سكيل  اإكمال  تاأخر  من 
التي  يوم   100 ال�  مهلة  انتهاء  مع  احلكومي  بربناجمه  املهدي، 
و�سعها لتطبيق هذا الربنامج. وتواجه حكومة عبد املهدي حتديات 
بخالفات  واملتمثلني  واخلارجي  الداخلي  امل�ستويني  على  كبرية 
الكتل ال�سيا�سية حول املنا�سب احلكومية واال�رضار االمريكي على 
ت�سكل  قد  والتي  العراق،  يف  االمريكية  الع�سكرية  القواعد  تو�سيع 
حجر عرثة امام تنفيذ الربنامج احلكومي الذي وعد  به عبد املهدي 
احد  ال�سيا�سية  اخلالفات  ان  حمللون  ويرى  امل�سوؤولية.  ت�سلمه  منذ 
ادى  املهدي مما  احلكومة عادل عبد  رئي�س  يواجه  التي  املعوقات 
اىل بقاء حكومته غري مكتملة والتي قد ت�ستمر ال�سهر اخرى ، الفتني 
احلكومي  برناجمه  كامل  تنفيذ  ي�ستطيع  ال  املهدي  عبد  ان  اىل 
ال�سيا�سي  املحلل  ويقول  لالقالة.  عر�سة  حكومته  يجعل  قد  مما 
نهاية  اقرتاب  من  الرغم  "على   انه   ،» »اجلورنال  ل�  الركابي  وائل 
والتي  املهدي  التي منحت حلكومة عادل عبد  يوم   100 ال�   مهلة 
تكاد ان تكون هي املهلة االوىل للحكومة مبدئيا لتنفيذ الربنامج 
احلكومي الذي تعهد به عبد املهدي ، اال ان هذه احلكومة اىل هذه 
اللحظة مل تقدم �سيء بالرغم من الوعود الكثرية. وا�ساف انه "لي�س 
الق�سرية   املدة  ان مت�سي يف هذه  املهدي  ال�سهل حلكومة عبد  من 
بتنفيذ وعودها يف ظل اخلالفات وامل�ساكل ، مما يعطي موؤ�رضا بان 
اكتمالها  وعدم  احلكومة  كنق�س  عليه  هو  ما  على  �سيبقى  الو�سع 
حكومة  اقالة  "مو�سوع  ان  مبينا  اخرى"،  ال�سهر  ت�ستمر  قد  والتي 

عبد املهدي واردا بالن�سبة للكتل ال�سيا�سية يف حال عجزت احلكومة 
م�سوؤولية  تتحمل  ال�سيا�سية  "الكتل  ان  وتابع  برناجمها.  تنفيذ  عن 
الكابينة  جعلت  والتي  خالفاتها  ب�سبب  احل��ايل  احلكومة  و�سع 
احل�س�سي  ل�رضاعها  نتاج  وهذا  مكتملة  وغري  منقو�سة  الوزارية 
خا�سة  املر�سحة  ال�سخ�سيات  بع�س  على  واعرتا�سها  واحلزبوي 
احلالية  "احلكومة  ان  مبينا  والعدل"،   والداخلية  الدفاع  ل��وزارات 
تواجه �سغوطا وحتديات كبرية منها اخلالفات ال�سيا�سية والتواجد 
الع�سكري االمريكي وتطبع املنطقة ال�رضائيل هذه كلها تقف حجر 
ولفت  وا�سح.  ب�سكل  برناجمها  لتنفيذ  احلالية  احلكومة  امام  عرثة 
الركابي اىل ان "رئي�س الوزراء يف حال ا�ستجاب لتلك ال�سغوط فان 
وا�سنطن �ست�سعى اىل اقالته اما عدم ا�ستجابته ف�سيكون هناك حتركا 
داخليا �سعبيا ح�سديا وف�سائل مقاومة وكذلك كتل وطنية ترف�س 
النيل من احل�سد والتواجد االمريكي والتطبيع مع ا�رضائيل فبالتاكيد 
�سيكون لها موقف ازاء هذه احلكومة". من جهته اكد النائب عن تيار 
احلكمة، ح�سن امل�سعودي، ان عادل عبد املهدي اذا مل ي�سارع بتقدمي 
ما لديه من مر�سحي لتكملة كابينته الوزارية فاأن حكومته مهددة 
االن  "الكرة  ان  �سحفي،  ت�رضيح  يف  امل�سعودي  وقال  باالنهيار. 
مبلعب رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي بتقدمي ما لديه من 
ا�سماء مر�سحني ملا تبقى من كابينته الوزارية وتقدميهم اىل جمل�س 
النواب وبالتايل من يقتنع بهم الربملان ميررهم ومن مل يقتنع بهم 
اعمالها.  لن ميرروا وهذا االجراء من اجل اجناح احلكومة وت�سيري 
والبقاء  ال��وزاري��ة  الكابينة  تكملة  تقدمي  يف  "التاأخري  ان  وتابع 
عبد  حكومة  يف�سل  ان  املحتمل  من  ال�سيا�سية  الكتل  جداالت  خلف 
املهدي ويختل الن�ساب فيها، وذلك من خالل �سحب الثقة من بع�س 
الوزراء يف الكابينة احلالية. ومنح الربملان العراقي يف 24 ت�رضين 
االول اكتوبر املا�سي الثقة لرئي�س الوزراء عبد املهدي و14 وزيرا 
الثقة  الربملان  منح  االول  كانون  �سهر  ويف   ، وزيرا   22 ا�سل  من 
والعدل  والدفاع  الداخلية  لوزارات  االمر معلق  وبقي  وزراء  خلم�سة 
العراقي  الربملان  ويوا�سل  املر�سحني.  على  الكتل  خالفات  ب�سبب 
يف  اأعماله  جدول  تراوح  جل�ساته  ال�سنة  بداية  عطلة  ا�ستئناف  منذ 
2019 وقراءة  اأم�س بني مناق�سة فقرات املوازنة لعام  اول  جا�سة 
فيما  االأول،  الت�رضيعي  الف�سل  نهاية  قبل  القوانني  م�ساريع  بع�س 

خال اجلدول متامًا من اأي اإ�سارة تتعلق باإكمال الكابينة احلكومية.

بغ��داد - اجلورن��ال: اأعلن��ت املفو�سي��ة العليا حلقوق االإن�س��ان،  موافقة جمل���س الوزراء على طل��ب املفو�سية 
بتخ�سي���س درج��ات وظيفي��ة للمت�رضري��ن م��ن اأبن��اء االأقلي��ات �سم��ن موازن��ة ع��ام 2019. 

وذك��رت املفو�سي��ة، يف بي��ان ،اأن جمل���س ال��وزراء واف��ق على طل��ب املفو�سي��ة بتخ�سي�س درج��ات وظيفية 
للمت�رضرين من ابناء االقليات، واأوعز املجل�س لوزاراة املالية بت�سمني تلك الدرجات يف موازنة 2019.

واأ�ساف��ت اأنه��ا "اأر�سل��ت يف وقت �ساب��ق منا�سدة ملجل�س ال��وزراء تو�سح فيه تعر�س ابن��اء االقليات اىل اب�سع 
اجلرائ��م على يد ع�سابات داع�س االرهابية والت��ي ترقى اىل م�ستوى االبادة اجلماعية واجلرائم �سد االن�سانية 
والت��ي دفع��ت الكثري منهم اىل التفكري بالهجرة وترك الوطن، االمر الذي يعن��ي افراغ ّ البلد من ابنائه اال�سالء 
ومن تنوعه الديني واالثني ورغم الظروف القا�سية التي مروا بها ا�رض الكثري منهم على اكمال م�سوار درا�سته 

واحل�سول على ال�سهادة اأمال منهم يف احل�سول على فر�سة عمل منا�سبة �سمن دوائر الدولة.

احلزب  ان  االإ�سالمية،  الدعوة  حزب  يف  قيادي  اأكد 
للظفر  بينها  فيما  "تت�سارع"  اأجنحة  ثالثة  تقوده 
مبن�سب االأمني العام، م�سرياً اإىل اأن قيادات واأجنحة 
وقال  العام.  املوؤمتر  لعقد  م�ستمر  احلزب يف حراك 
ت�رضيح  يف  ا�سمه  ع��ن  الك�سف  رف�س  ال��ق��ي��ادي 
�سحفي، ان قيادات بارزة واجنحة يف حزب الدعوة 
املوؤمتر  لعقد  التمهيد  اجل  من  تتحرك  اال�سالمية 
ثالثة  تقوده  الدعوة  حزب  ان  وبني  للحزب.  العام 
نوري  للحزب  العام  االم��ني  جناح  ه��ي:  اجنحة، 
حيدر  ال�سيا�سي  املكتب  مدير  وجناح  املالكي، 
االدي��ب.  علي  القيادي  بقيادة  وجناح  العبادي، 

برئا�سة  للظفر  تت�سارع  االأجنحة  هذه  ان  واأ�ساف 
اجل  من  اال�سالمية  الدعوة  حلزب  العامة  االمانة 
ملن�سب  خ�سارته  بعد  احلزب  وهيبة  هيكلة  اعادة 
رئي�س الوزراء. ولفت اىل ان "املالكي ي�سعى اأن يكون 
هنالك حوارا م�سرتكا بني كل اطراف احلزب لتقويته 
وعودته قويا داخليا، واإقليميا، ودوليا. و�سهد حزب 
الدعوة االإ�سالمية العديد من االن�سقاقات منذ الدورة 
االأمني  ان�سق  حني   ،2006 عام  االأوىل  االنتخابية 
و�سكل  احلزب  عن  اجلعفري،  ابراهيم  ال�سابق  العام 
الثانية  االنتخابية  ال��دورة  ويف  االإ���س��الح،  تيار 
علي  منهم  احلزب،  عن  القيادات  من  الكثري  ان�سقت 
االأديب، ليلحق به حيدر العبادي عند توليه رئا�سة 

احلكومة 2014 – 2018.

حذر القيادي يف احل�سد ال�سعبي، معني الكاظمي، الكيان 
ا�ستهداف  حتاول  والتي  التهديدات  مغبة  من  ال�سهيوين 

قوات احل�سد يف العراق.
االإعالم  "و�سائل  اإن  الكاظمي، يف حديث �سحفي،  وقال 
من  العراقية  احلكومة  نب�س  ج�س  حت��اول  اال�رضائيلية 
خالل اإثارة االنباء حول ا�ستهداف مواقع للح�سد ال�سعبي 
مع  بالنار  تلعب  ال  اأن  اإ�رضائيل  "على  بالقول  حمذراً   ،"
�سلفًا يف  ال�سواريخ املعدة  ال�سعبي، وهناك االف  احل�سد 

جنوب لبنان الإ�ستهداف اإ�رضائيل.
ر�سمية  ع�سكرية  موؤ�س�سة  ال�سعبي  احل�سد  اأن  واأ�ساف 
االأموال  لها  وخ�س�ست  برملاين،  قانون  بت�رضيع  حظيت 

عن  بالدفاع  احلق  مينحها  وذلك   2019 موازنة  �سمن 
االرا�سي العراقية جتاه اأي اعتداء.

واأكد الكاظمي، اأنه "لغاية اللحظة مل ي�ستهدف اأي موقع 
للح�سد ال�سعبي، واأن ح�سل ذلك فاأن الرد �سيكون قا�سيًا 
على ا�رضائيل التي تعي�س يف اأ�سعف االأوقات وهي حتت 
يف  القيادي  ووج��ه  لبنان.  جنوب  يف  املقاومة  ن��ريان 
يلعبوا  اأن ال  "عليهم  بالقول:  اإ�رضائيل  اإىل  احل�سد حتذيراً 
بالنار مع احل�سد ال�سعبي وكانت و�سائل اعالم حملية، قد 
ن�رضت يف وقت �سابق تقريراً نقلت فيه عن م�سدر �سيا�سي 
عراقي قوله، اأن "وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو 
اإىل  الوزراء عادل عبد املهدي خالل زيارته  اأبلغ رئي�َس 
العراق  اأر�س  على  اأهداف  مهاجمة  اإ�رضائيل  نية  بغداد، 

تابعة لف�سائل م�سلحة.

اأعلن حتالف �سائرون، عن رف�سه اأن ُتدار الوزارات 
عادل  ال��وزراء  رئي�س  مطالبًا   ، بالوكالة  ال�ساغرة 
للربملان  اأ�سماء مر�سحني جدد  بتقدمي  عبداملهدي، 
بدر  �سائرون  عن  النائب  وقال  عليهم.  للت�سويت 
ال��وزارات  "اإدارة  اإن  �سحفي،  حديث  يف  �سائغ، 
يف  خطرية  �سابقة  تعد  بالوكالة  االأمنية  وخا�سة 
الو�سع  على  �سلبية  بتداعيات  ُتلقي  وقد  العراق، 
اأكد  "�سائرون  اأن  اإىل  م�سرياً  البالد،  يف  االأمني 

بالوكالة،  ال��وزارات  اإدارة  ا�ستمرار  ال�سديد  رف�سه 
الظروف  االعتبار  االأخذ بعني  الوزراء  رئي�س  وعلى 
بتقدمي  واالإ����رضاع  ال��ع��راق  يف  احل�سا�سة  االأمنية 
وعزا  االأم��ور.  زم��ام  م�سك  على  ق��ادرة  �سخ�سيات 
الإدارة  كتلته  رف�س  �سائرون  بتحالف  القيادي 
"الظروف  باأن  بالوكالة  والداخلية  الدفاع  وزارتي 
وتتطلب  ا�ستثنائية  العراق  ي�سهدها  التي  االأمنية 
اإيجاد �سخ�سيات ع�سكرية ومهنية قادرة على و�سع 
اخلطط الكفيلة بتوفري االأمن وحتقيق اال�ستقرار يف 

عموم العراق.

املناطق  يف  االأمنية  وتداعياتها  ال�سيا�سية  االأو�ساع  تدهور  ي�سع 
عالقات  العراق،  يف  واأربيل  بغداد  حكومتي  بني  عليها  املتنازع 
بينهما،  جديدة  �سيا�سية  اأزمة  بتفّجر  وينذر  املحّك،  على  الطرفني 
االأو�ساع  مللمة  املهدي  عبد  عادل  حكومة  حماوالت  على  توؤّثر  قد 
يف البالد. وتتفاقم حّدة اخلالفات ال�سيا�سية يف تلك املناطق لتطفو 
اأزماتها على ال�ساحة العراقية، و�سط منا�سدات حللول عاجلة واحلّد 
من تاأّزمها مبا قد يوؤثر على م�سلحة البالد. وت�سهد املناطق املتنازع 
عليها، اأو�ساعًا غري م�ستقرة ال�سيما بعد ان وجه رئي�س الوزراء عادل 

عبد املهدي بانزال االعالم املرفوعة يف كركوك واالبقاء فقط على 
العلم العراقي. ويف ال�سياق، قال م�سدر  �سيا�سي مطلع، اإّن "احلكومة 
العراقية املمثلة برئي�سها عادل عبد املهدي، غري مطمئّنة لالأو�ساع 
ت�سل  يومية  "تقارير  اأّن  مو�سحًا   ، عليها،  املتنازع  املناطق  يف 
منها  والتي  املناطق،  تلك  يف  االأو�ساع  ب�ساأن  احلكومة  رئي�س  اإىل 
�سنجار وكركوك وخانقني وغريها. ولفت امل�سدر اإىل اأّن "احلكومة 
ال�سيطرة على تلك املناطق،  لذلك، من خالل  ت�سوية  اأن جتد  حتاول 
ال�سيا�سية ب�ساأنها"، موؤكداً  واإيجاد تفاهمات متت�س حّدة اخلالفات 
الكرد�ستاين،  الدميوقراطي  احلزب  رئي�س  ومنهم  اأك��راداً،  "قادة  اأّن 
م�سعود بارزاين، اأجروا اأخرياً ات�ساالت عّدة مع عبد املهدي وبحثوا 

معه هذا امللف. واأ�ساف  اأّن "وفداً كرديًا رفيع امل�ستوى �سي�سل اإىل 
بغداد قريبًا، لبحث تداعيات اأزمات املناطق املتنازع عليها، ف�ساًل 
امل�سرتك بني  االهتمام  ذات  االأخرى  ال�سيا�سية  املوا�سيع  عن بحث 
"احلكومة  اأّن  موؤكداً  احلكومة"،  ت�سكيل  مو�سوع  ومنها  الطرفني، 
امللفات  لبحث  واأربيل  بغداد  م�سرتكة بني  ت�سكيل جلان  على  تعمل 
العالقة، والتي منها ملف املناطق املتنازع عليها، واإمكانية و�سع 
االأو�ساع يف  �سيا�سية من خطورة تدهور  لها. وحتّذر جهات  حلول 
هذه املناطق، داعيًة اإىل حوار وطني عاجل ب�ساأنها. ومن بني هوؤالء 
رئي�س "ائتالف الوطنية"، اإياد عالوي، الذي قال يف بيان �سحايف 
العالقات بني  اإمكانية تطوير  اأكراد  "بحث مع م�سوؤولني  اإّنه  اأخرياً، 

اأّن "هناك �سعفًا يف التن�سيق وعدم  حكومتي بغداد واأربيل"، موؤكداً 
اأ�سباب  اأب��رز  كانت  التي  ال�سيا�سية  واالتفاقات  القرارات  متابعة 
القوانني  ب�سّن  يتعّلق  ما  يف  خ�سو�سًا  احلكومتني،  بني  اخل��الف 

والت�رضيعات املهمة للطرفني، والتي ن�ّس عليها الد�ستور العراقي.
املناطق  االأو�ساع يف  تفاقم  "خطورة  اإىل  بيانه  واأ�سار عالوي يف 
عاجل،  وطني  حوار  اإط��الق  ���رضورة  ي�ستدعي  ما  عليها،  املتنازع 
يجد حلواًل لالأو�ساع فيها"، م�سّدداً على "اأهمية وجود تن�سيق فاعل 
بني بغداد واأربيل، يف املوا�سيع كافة، وتن�سيق املواقف مبا يخ�س 
الق�سايا املهمة". ويوؤكد مراقبون اأّن ملف املناطق املتنازع عليها 
هو من اأكرث امللفات �سعوبة. وتعّد املناطق املتنازع عليها، اأو كما 

االإقليم"، نقطة  اإدارة  الكرد�ستانية خارج  "املناطق  االأكراد  ي�سميها 
حيوية يف اخلالف بني حكومتي بغداد واأربيل، وهي مناطق خمتلطة 
ال�سكاين، ت�سم عربًا واأكراداً وتركمانًا واأقليات  من ناحية الرتكيب 
اأخرى. ومل ت�ستطع احلكومات املتعاقبة على البالد منذ عام 2003 
والذين  ب�ساأنها،  االأك��راد  مع  توافقي  حل  اإىل  ل  التو�سّ اليوم،  حتى 

يتم�سكون ب�سمها الإقليم كرد�ستان.
قد  كانت  ال�سعبي"  واحل�سد  امل�سرتكة  االمنية  القوات  اأّن  اإىل  ي�سار 
ا�ستفتاء  عقب  عليها،  املتنازع  املناطق  على  �سيطرتها  فر�ست 
بينما   ،2017 عام  �سبتمرب/اأيلول  نهاية  جرى  الذي  كرد�ستان، 

ان�سحبت قوات "الب�سمركة" الكردية منها.
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