
 بغداد / حممد �صباح

لت�أجي���ل  الداعم���ة  الق���وى  ه���ّددت 
االنتخ�ب����ت الربمل�ني���ة مل���دة �ست���ة 
اأ�سهر التح�لف الوطني ب�الن�سح�ب 
م���ن كّل اجلل�س�ت التي تعر�ض فيه� 
املواعي���د التي اقرتحته���� احلكومة 
اأي����ر  يف  االنتخ�ب����ت  الإج���راء 
املقبل، موؤك���دة ان ح�سم التوقيت�ت 
االنتخ�بي���ة املطروحة �سيكون عرب 

اآلية الت�سويت ال�سّري.
وج���دد التح�ل���ف ال�سيع���ي رف�س���ه 
مواعي���د  عل���ى  امل�س�دق���ة  عر����ض 
عرب"االق���رتاع  االنتخ�ب����ت 
ال�سّري"، موؤك���دًا اأن  جل�سة ال�سبت 
�ست�سهد امل�س�دقة على موعد اإجراء 
املقب���ل   اأي����ر   12 يف  االنتخ�ب����ت 

ب�لت�سويت العلني".
ويق���ول الن�ئب ع���ن احت����د القوى 
العراقي���ة حممد ن���وري العب���د ربه 
ل�)املدى(،"�سنلج�أ اإىل اأ�سلوب ك�سر 
الن�س����ب يف كل جل�سة تعر�ض فيه� 
التوقيت����ت الت���ي حددته� احلكومة 

الإجراء االنتخ�ب�ت".
وك�ن جمل����ض ال���وزراء ق���د  ق���رر، 
موع���د  تق���دمي  امل��س���ي،  ال�سه���ر 
االنتخ�ب����ت الربمل�نية م���ن 15 اأي�ر 
عن���د  ن���زواًل  اأي����ر،   12 اإىل   2018
مقرتح مفو�سية االنتخ�ب�ت. اإاّل اأن 
الق���وى ال�ُسنية حتفظت على اإجراء 
الت���ي  املواعي���د  يف  االنتخ�ب����ت 
اقرتحته���� احلكومة متذرعة بجملة 
م���ن االأ�سب����ب يف مقدمته���� ت�أخ���ر 
ع���ودة العوائل الن�زح���ة اإىل مدنهم 

وع���دم تخ�سي�ض االأم���وال الالزمة 
يف املوازنة االحت�دية الإعم�ر املدن 
التي ُحررت من داع����ض اإ�س�فة اإىل 

ح�سر ال�سالح بيد الدولة.
اإن"احت����د  رب���ه  العب���د  وي�سي���ف 
القوى العراقي���ة وائتالف الوطنية 
الكرد�ست����ين واالأقلي�ت  والتح�لف 
االآخري���ن  الن���واب  وبع����ض 
�سين�سحب���ون م���ن اجلل�سة يف ح�ل 
اأ�س���ّر التح�لف الوطن���ي على ح�سم 
امل�س�دقة عل���ى مواعيد االنتخ�ب�ت 

ب�لت�سويت العلني".
العراقي���ة  الق���وى  وتق���دم حت�ل���ف 
الربمل����ن،  رئ��س���ة  اإىل  مبقرتح���ن 
االأول يق�س���ي بت�أجي���ل االنتخ�ب�ت 
الربمل�ني���ة واملحلية مبدة ال تقل عن 
�سنة الإف�س�ح املج����ل اأم�م احلكومة 
وال�سعبي���ة  ال�سي��سي���ة  والق���وى 
الت���ي  الالزم���ة  ال�س���روط  الإكم����ل 
حدده���� جمل�ض ال���وزراء مع متديد 
ح���ن  يف  الن���واب.  جمل����ض  عم���ل 
يتح���دث املق���رتح الث����ين ع���ن عدم 

�سم���ول املح�فظ����ت الت���ي احتلته���� 
تنظيم����ت داع����ض يف ح����ل اإجراء 
املح���ددة  ب�ملواعي���د  االنتخ�ب����ت 
واقت�س����ر اإجرائه���� يف املح�فظ�ت 

االأخرى.
واأث����ر اعتم����د الت�سوي���ت ال�سري، 
يف جل�سة اخلمي�ض للت�سويت على 
املواعي���د املقرتح���ة، ج���دال وا�سع���� 
انته���ى مب�س�دات كالمية بن رئي�ض 
التح�ل���ف  الن���واب وكت���ل  جمل����ض 
الوطني الت���ي اأعلنت ان�سح�به� من 

اجلل�سة.
ال�سيعي���ة  الق���وى  ان�سح����ب  واأدى 
م���ن اجلل�سة اإىل االإخ���الل بن�س�به�  
م���ن دون اأن يتمك���ن جمل�ض النواب 
م���ن الت�سوي���ت على حتدي���د موعد 
االنتخ�ب����ت الني�بي���ة، مق���ررًا  رفع 
اجلل�س���ة اإىل اليوم ال�سب���ت الإكم�ل 
امل�س�دقة على مواعيد االنتخ�ب�ت.

ويوؤكد الن�ئ���ب عن حم�فظة نينوى 
ان"القوى الربمل�نية الداعمة لفكرة 
ت�أجيل االنتخ�ب�ت م�سّرة بقوة على 

ح�سم م�س�ألة امل�س�دقة على مواعيد 
الن���واب  جمل����ض  يف  االنتخ�ب����ت 
ب�العتم�د على الت�سويت ال�سري"، 
خي����ر  اإىل  اللج���وء  موؤكدًا"رف����ض 
الت�سوي���ت العلن���ي ال���ذي يح����ول 

التح�لف الوطني اعتم�ده".
وين���وه العبدرب���ه اإىل اأّن"ب�الإمك�ن 
املن�ط���ق  يف  االنتخ�ب����ت  ت�أجي���ل 
ا�ستتب����ب  الغربي���ة حل���ن  وامل���دن 
كّل  وع���ودة  االأمني���ة  اأو�س�عه���� 
العوائ���ل الن�زح���ة"، م�س���ددًا عل���ى 

الإدارة  احلقيقي���ة  اأن"ال�سراك���ة 
احلكومة املقبلة حتتم على التح�لف 
الوطن���ي معرفة املعوق�ت وامل�س�كل 
التي تواجه الن�خب يف املح�فظ�ت 

التي تع�ين من الدم�ر".
اإىل  نين���وى  ع���ن  الن�ئ���ب  ويلف���ت 
اأّن"احت����د القوى العراقية ال مي�نع 
من اإج���راء االنتخ�ب�ت خ���الل املدد 
الت���ي حددته���� احلكوم���ة �سريط���ة 
التزامه���� بع���ودة الن�زح���ن ون���زع 
ال�س���الح م���ن كل الف�س�ئل وح�سره 
بي���د الدول���ة واإعم����ر امل���دن الت���ي 
دمره���� االإره�ب"، مبديً� تخوفه من 
حم�ولة بع����ض االأط���راف امل�سلحة 
تهدي���د الن�زح���ن واإجب�ره���م على 

الت�سويت ل�س�حله�".
ويك�س���ف الن�ئ���ب عن كتل���ة احلوار 
عن"وجود حم�فظ����ت تعمل بنظ�م 
الب�مي���و مرتي وحم�فظ����ت اأخرى 
مل حت���ّدث بي�ن�ته���� االنتخ�بية مم� 
يجع���ل هذه امل���دن واملن�طق عر�سة 
اإىل اآف���ة التزوي���ر"، مت�س�ئاًل"اأي���ن 
تك�ف���وؤ الفر�ض ب���ن اأبن����ء ال�سعب 
الد�ست���ور  الت���ي حدده����  العراق���ي 

والق�نون؟".
وي�سدد العبدربه على اأن"مفو�سية 
االنتخ�ب����ت غري ق����درة على توفري 
ه���ذه  لن�خب���ي  الفني���ة  االأج���واء 
املن�طق م� مل تت���دارك ب�سكل �سريع 
�سج���الت  حتدي���ث  عملي���ة  اإج���راء 
االأم���ور  كل  وتق���دمي  الن�خب���ن 
اللوجت�سية املتوفرة يف املح�فظ�ت 

اجلنوبية".
التح�ل���ف  ي���رّد  االأثن����ء  ه���ذه  يف 

الوطني على اإ�س���رار احت�د القوى 
العراقي���ة ب�للج���وء اإىل الت�سوي���ت 
ال�سري حل�س���م مواعيد االنتخ�ب�ت  
يف جل�س���ة ال�سبت، ويق���ول الن�ئب 
�س�دق اللب�ن اإن"الربمل�ن �سي�س�دق 
عل���ى مق���رتح احلكومة ال���ذي حدد 
يف 12 اأي����ر املقب���ل موع���دًا الإجراء 

االنتخ�ب�ت".
ت�سري���ح  يف  اللب����ن،  ويو�س���ح 
اأن"الت�سويت يف  اأم����ض،  ل�)املدى( 
جل�سة ال�سبت �سيكون علنيً� ولي�ض 
جل�س���ة  يف  ح�س���ل  ك�ل���ذي  �سري���ً� 
ان"ق�ن���ون  اإىل  الفت���ً�  اخلمي����ض"، 
ب����ت  الن���واب  جمل����ض  انتخ�ب����ت 
ج�ه���زًا وموج���ودًا يف هيئة رئ��سة 

جمل�ض النواب".
الق�نوني���ة  اللجن���ة  واأط�ح���ت 
الني�بي���ة ب�ملواعيد الت���ي اقرتحته� 
احلكوم���ة الإج���راء االنتخ�ب����ت يف 
الن�س���ف االأول ل�سه���ر اأي����ر املقبل، 
ورف�س���ت ت�سمينه���� يف التعديالت 
الت���ي اأجرته���� على م�س���ودة ق�نون 
االنتخ�ب�ت، ت�ركة للربمل�ن اإمك�نية 
حتديد مواعي���د جديدة لالنتخ�ب�ت 
�سيت���م حتديده���� يف جل�س���ة نه�ي���ة 

االأ�سبوع اجل�ري.
وي�س���ري ع�سو كتل���ة م�ستقلون اىل 
اأ�س�ف���ت  الق�نوني���ة  اأن"اللجن���ة 
اأك���ر م���ن ع�س���رة مقرتح����ت عل���ى 
ق�نون االنتخ�ب����ت الربمل�نية الذي 
�سيح�س���م اجل���دل ب�س�أن���ه يف اأقرب 
جل�س���ة"، موؤك���دًا ب�لق���ول"ال ميكن 
ت�أجي���ل االنتخ�ب����ت ومتدي���د عمل 

الربمل�ن".
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التحالف الوطني: �صن�صادق 
على املوعد الد�صتوري وال 
عودة للت�صويت ال�صّري

جل�سة �سابقة 
ملجل�س النواب

معار�صو االنتخابات يلّوحون باملقاطعة وك�صر الن�صاب 
لالإخالل بجل�صات الربملان

اأكرث من مليون نازح �صقطوا من ح�صابات احلكومة: اأ�صماوؤهم 
خارج املخّيمات وبيوتهم مدّمرة

بغداد / املدى

انتق����دت اأط����راف �سيعي����ة حم�����والت 
لت�أجي����ل  �سّني����ة  ق����وى  تقوده����� 
االنتخ�ب�����ت يف موعده����� وو�س����ف 
ذل����ك ب�أنه”حنث ب�ليم����ن". وحذرت 
م�س�ع����ي  م����ن  االأط����راف  ه����ذه 
اللجوء  بق�نونية  الت�أجيل،و�سكك����ت 
اىل الت�سويت ال�سري لتحديد موعد 

االنتخ�ب�ت..
ومل ت�ستطع جل�سة اخلمي�ض من اإنه�ء 
اجلدل حول التوقي����ت االنتخ�بي او 
الت�سوي����ت عل����ى املقرتح����ن اللذي����ن 
تقدمت بهم� القوى ال�سنية. ويق�سي 
االق����رتاع  بت�أجي����ل  االول  املق����رتح 
مل����دة ال تزيد عل����ى ع�م، فيم����� ت�سمن 
املقرتح االآخر تعليق االنتخ�ب�ت يف 
املح�فظ�����ت ال�سنية حل����ن ا�ستكم�ل 
ع����ودة الن�زح����ن وت�أهي����ل املن�ط����ق 

رة. املحرَّ
وردًا عل����ى جل�س����ة اخلمي�����ض، تعه����د 
ن�ئ����ب رئي�����ض جمل�ض الن����واب هم�م 
الن����واب  اأ�سم�����ء  بك�س����ف  حم����ودي 
والكي�ن�ت الت����ي ت�سعى لعرقلة اإق�مة 
االنتخ�ب�����ت، داعي����ً� اىل الت�سوي����ت 
على اإج����راء االنتخ�ب�ت يف موعده� 

املحدد.
واعترب حم����ودي، يف بي�����ن ح�سلت 
)امل����دى(، عل����ى ن�سخ����ة من����ه، ان”اأي 
ت�أجي����ل لالنتخ�ب�����ت �سيدخ����ل البالد 
فراغ����ً� د�ستويً� ي�سيع كل م� حتقق"، 
م�س����ددًا على اأن”التالع����ب بتوقيت�ت 
وحن����ث  لل�سع����ب  خي�ن����ة  الد�ست����ور 
ن����واب  اأق�س����م علي����ه  ال����ذي  ب�ليم����ن 

ال�سعب". 
الربمل�����ن  اأع�س�����ء  حم����ودي  ودع����� 
اىل”اتخ�����ذ موق����ف م�س����وؤول يحفظ 
الدميقراطي����ة  العملي����ة  �سرعي����ة 
اإج����راء االنتخ�ب�ت  ب�لت�سويت على 
متعه����دًا  املح����دد"،  موعده�����  يف 
ب�"ك�س����ف اأ�سم�ء الن����واب والكي�ن�ت 

التي �ستعرقل اإق�مة االنتخ�ب�ت".
رئي�����ض  ن�ئ����ب  و�س����ف  ب����دوره 
اجلمهورية نوري امل�لكي رمي الكرة 
يف ملعب الربمل�ن عرب الت�سويت على 
ت�أجيل االنتخ�ب�ت ب�أنه�”خطوة غري 
د�ستوري����ة"، معت����ربًا اأن امل�سي بتلك 
االإرادات املعطل����ة لالنتخ�ب�ت”حنث 

ب�ليمن".
واأك����د امل�لك����ي، خ����الل بي�����ن �سحفي 
اأعقب جل�سة الربمل�ن ليوم اخلمي�ض، 

ان”اإجراء االنتخ�ب�ت يفتح الطريق 
اأم�م العراقين النتخ�ب من ميثلونهم 
يف املرحل����ة الق�دم����ة من اأج����ل البن�ء 
واال�ستق����رار"، الفت����ً� اىل اأن”و�س����ع 
العراقي����ل اأم�م ه����ذا الهدف هو حنث 
ب�ليم����ن وعب����ور عل����ى الطموح�����ت 

امل�ستقبلية للعراقين جميعً�.
واأ�س�����ف ن�ئ����ب رئي�����ض اجلمهورية 
اأن”اإجراء االنتخ�ب�ت يفتح الطريق 
اأم�م العراقين النتخ�ب من ميثلونهم 
يف املرحل����ة الق�دم����ة من اأج����ل البن�ء 
اأن”و�س����ع  معت����ربًا  واال�ستق����رار"، 
العراقي����ل اأم�م ه����ذا الهدف هو حنث 
ب�ليم����ن وعب����ور عل����ى الطموح�����ت 

امل�ستقبلية للعراقين جميعً�".
كتل����ة  اأب����دت  ذات����ه،  ال�سي�����ق  ويف 
الني�بي����ة رف�سه����� ت�أجي����ل  الف�سيل����ة 
االنتخ�ب�����ت، حمذرة م����ن التداعي�ت 
ب�لعملي����ة  واملخ�ط����رة  االمني����ة 
ال�سي��سي����ة يف ح�����ل االإ�س����رار عل����ى 

ت�أجيله�.
وق�����ل رئي�����ض الكتل����ة عم�����ر طعم����ة 
اإن”امل�����دة )56( م����ن الد�ستور ن�ست 
عل����ى حتديد مدة ال����دورة االنتخ�بية 
�سن����وات  ب�أرب����ع  الن����واب  ملجل�����ض 
تقوميية تبداأ ب�أول جل�سة له و تنتهي 
بنه�ية ال�سنة الرابعة، واألزمت نف�ض 
امل�دة ب�إجراء انتخ�ب جمل�ض النواب 
اجلدي����د قب����ل خم�سة واأربع����ن يومً� 
من ت�ريخ انته�����ء الدورة االنتخ�بية 

ال�س�بقة".
وح����ول مق����رتح الت�سوي����ت بطريقة 
�سري����ة لتحدي����د موع����د االنتخ�ب�ت، 
اعترب رئي�ض كتلة الف�سيلة اأن”امل�دة 
)53( م����ن الد�ست����ور ن�س����ت عل����ى ان 
تك����ون جل�س�ت جمل�ض النواب علنية 
اإال اإذا ارت�����أى ل�س����رورة خالف ذلك، 
و يف ه����ذا امل����ورد ال توج����د �سرورة 
للت�سويت ال�س����ري الأن موعد اإجراء 
يل����زم  ع�����م  مو�س����وع  االنتخ�ب�����ت 
اإطالع ال�سع����ب عليه ب�سكل وا�سح و 

�سريح".
واأك����د عم�ر طعم����ة انه”م����ن الن�حية 
ال�سي��سي����ة ف�إن االلت����زام ب�لتوقيت�ت 
الد�ستورية الإجراء االنتخ�ب�ت يوفر 
فر�س����ة حقيقي����ة للتغي����ري واالإ�سالح 
اأداء  يف  املق�سري����ن  وا�ستب����دال 
م�سوؤولي�تهم، و ميث����ل حمطة ت�سعر 
واملح��سب����ة  ب�لرق�ب����ة  امل�سوؤول����ن 
والتقييم مم� يوفر �سم�نة ب�لتج�وب 
واال�ستم�ع ملط�لب اجلمهور واإجن�ز 

تطلع�ته امل�سروعة".

بغداد / املدى

�سه���د ق�س����ء طوزخورم�ت���و، �سرق���ي �س���الح الدي���ن، 
ع���ودة اأول وجب���ة م���ن العوائ���ل الكردي���ة الن�زح���ة م� 
بع���د االحداث التي �سهدته� املن�ط���ق املتن�زع عليه� يف 

منت�سف ت�سرين االول امل��سي.
وذكر بي����ن للح�س���د ال�سعب���ي، ح�سلت )امل���دى(، على 
ن�سخة منه، اإن”ق�س�ء طوز خرم�تو، �سجل عودة 200 
ع�ئل���ة كردية ن�زح���ة اإىل الق�س����ء"، مبين���ً� اأن”الق�دة 
امليداني���ن اأكدوا لن� اأن اال�ستق���رار االأمني يف الق�س�ء 

�س�هم يف عودة تلك العوائل اإليه".

وك�ن حم�ف���ظ كركوك وك�ل���ة، راك�ن اجلبوري، قد اأكد 
خ���الل موؤمتر �سحف���ي عقد مببنى املح�فظ���ة، الثالث�ء 
امل��سي، ان طوز خورم�تو، �ست�سهد خالل االي�م املقبلة 

عودة اول وجبة من العوائل الن�زحة من الق�س�ء.
يف �سي����ق مت�سل، اأك���د اأبو ر�س� النج����ر، ق�ئد حمور 
ال�سم����ل للح�سد ال�سعبي، اأن”االأج���واء من��سبة لعودة 
الن�زحن اإىل ق�س�ء طوزخرم�تو"، الفت� اىل ان”هن�ك 

جلنة تعمل على تهيئة االأجواء لعودة الن�زحن".
وب�س�أن االإجراءات والظروف التي متنع عودة العوائل 
الن�زح���ة، وّج���ه النج�ر،ر�س�لة اىل”م���ن يّدعي وجود 
موان���ع لع���ودة الن�زحن نق���ول لهم اإن املن�ط���ق مهي�أة 

لعودة الن�زحن وميكن لهم العودة اإىل من�زلهم".
وحت���ول ق�س�ء طوز خورم�ت���و اىل منطقة توتر عقب 
االأحداث التي �سهدته� املن�طق املتن�زع عليه� بعد اإع�دة 
انت�س�ر القوات االحت�دي���ة. وك�سف تقرير لبعثة االمم 
املتحدة مل�س�ع���دة العراق )يون�مي(، عن نزوح 9 اآالف 
�سخ����ض من الطوز واإحراق 175 مبنى خالل االحداث 

التي اأعقبت دخول اجلي�ض العراقي اىل املدينة.
و�سه���دت الطوز، 170 ك���م �سم�ل بغ���داد، مطلع ك�نون 
االول امل��سي، ا�ستب�ك�ت م�سلحة بن م�سلحن تركم�ن 
وق���وات البي�سمرك���ة، �سبقه���� هج���وم بقذائ���ف اله�ون 
ا�سته���دف من����زل املدني���ن. واتهم احل�س���د الرتكم�ين 

تنظيم )الري�ت البي�س�ء( ب�لوقوف وراء الهجوم.
وتكررت ح���وادث الهجم�ت بقذائف اله����ون يف اأكر 
م���ن مرة م���� بعد منت�س���ف ت�سري���ن االول 2017، ك�ن 
اآخ���ره يف ال�8 م���ن ال�سهر احل�يل. فيم���� هدد ممثلون 
ع���ن املكون الرتكم�ين ب�للج���وء اىل التدويل يف ح�ل 
ع���دم تدخ���ل احلكوم���ة االحت�دي���ة يف احل���د م���ن تلك 

االعتداءات.
يذكر اأّن فريق���ً� من مكتب حقوق االإن�س�ن الت�بع لبعثة 
االأمم املتحدة مل�س�عدة العراق )يون�مي( قد زار مدينة 
طوزخورم�تو الت�بعة ملح�فظة �سالح الدين، يف ال� 7 

من ك�نون االأول، للتحقيق يف تلك االحداث.

 بغداد / وائل نعمة

تع���زو احلكومة النزوح داخ���ل املح�فظ�ت 
وتراجع اأع���داد �س�كني خميم����ت االإيواء، 
ل�س�ل���ح ارتف����ع مع���دالت ع���ودة الف�ري���ن 
م���ن داع����ض والعملي����ت الع�سكري���ة منذ 3 

�سنوات.
وتت�س�رب اإح�س�ئي�ت وزارة الهجرة حول 
موؤ�سرات عودة الن�زحن مع بي�ن�ت رئ��سة 
ال���وزراء م���ع متداولة  جلن���ة املهجرين يف 

الربمل�ن.
فهن����ك اأق���ل م���ن ن�س���ف الن�زح���ن الب�ل���غ 
عدده���م نحو 6 مالين، من���ذ ظهور داع�ض، 
ع����دوا اىل الدي�ر، بح�س���ب احلكومة، لكّن 

وزارة الهجرة ت�سري اىل عودة 40% فقط.
الربمل����ن  يع���زوه  الف����رق،  ه���ذا 
اىل”ابتع�د”رئ��س���ة ال���وزراء ع���ن العم���ل 
املي���داين، ويوؤك���د اأن وزارة الهج���رة ه���ي 
اجله���ة املعني���ة ب�الم���ر. كم� ي���رى الربمل�ن 
م���ن  اأك���ر  حتت�س���ب  ب�ت���ت  احلكوم���ة  اأن 
مليون ن�زح ممن ع�دوا اىل مدن قريبة من 
من�طقهم االأ�سلية ب�أنه رجوع، وهو م�يرفع 

اأعداد الع�ئدين.
مهم���ً� يف  دورًا  الن�زح���ن  ورق���ة  وتلع���ب 
يدع���و  ال���ذي  االنتخ�ب����ت  وق���ت  حتدي���د 
اىل  ال�ُسني���ة،  الق���وى  ال�سيم����  البع����ض، 
اأ�سه���ر.  مراجع���ة توقيته���� وت�أجيله���� اىل 
وتق���ف ه���ذه الورق���ة ب�ال�س�ف���ة اىل امل���دن 
املدمرة، ك�أح���د اأبرز االأ�سب����ب الداعية اىل 
ت�أجي���ل االنتخ�ب����ت، حلن ع���ودة االه�يل 

وا�ستقرار االو�س�ع هن�ك.
بدوره���� حت����ول احلكومة م�س�بق���ة الزمن 
الإع����دة االه����يل قب���ل �سهري���ن م���ن موع���د 

اإجراء االنتخ�ب�ت يف اأي�ر املقبل.
واأعلنت االأم�نة الع�مة ملجل�ض الوزراء، يف 
11 ك�نون الث����ين اجل�ري، عن عودة نحو 
50% م���ن الن�زح���ن اىل من�طقهم املحررة. 
لك���ن وثيق���ة ر�سمي���ة �س����درة ع���ن وزارة 
الهجرة، تت�سمن اآخر االإح�س�ئي�ت حلركة 

الن�زح���ن لت�ريخ م�بعد البي����ن احلكومي 
ب����3 اأي����م، اأك���دت اأن ن�سب���ة الع�ئدي���ن اىل 

من�طقهم االأ�سلية مل تتج�وز ال�%42.

ح�صابات احلكومة
من جهته يف�ّسر الن�ئب م�جد �سنك�يل، ع�سو 
جلنة املرّحلن واملهّجري���ن، هذا الت�س�رب 
يف االرق����م اىل”احت�س�ب احلكومة ملليون 
ن����زح من �سك�ن اأمي���ن املو�سل املوجودين 

يف االأي�سر �سمن قوائم الع�ئدين".
ويق���ول �سن���ك�يل، يف ت�سري���ح ل�)امل���دى( 
ام�ض،”�سحي���ح اأن اأه����يل اأمي���ن املو�سل 
ع����دوا اىل املدين���ة، لكنه���م مل يرجعوا اىل 
من�طقهم اال�سلية، بل ا�ست�أجروا من�زل يف 

ال�س�حل االأي�سر اأو �سكنوا عند اأق�ربهم".
وك�ن جمموع الن�زحن يف نينوى، بح�سب 
اآخ���ر اإح�س�ئية لوزارة الهج���رة، قد و�سل 
اىل اأك���ر من 2 مليون و665 األف �سخ�ض، 
ع����د منهم 542 األفً�. وبح�س���ب االإح�س�ئية 
ذاته���� فقد تبّق���ى اأكر م���ن 2 مليون و122 
األف���ً�، م�يعن���ي اأن ن�سب���ة الع���ودة ه���ي %2 

فقط.

و600  ملي���ون   2 �سنك�يل”هن����ك  وت�ب���ع 
األ���ف ن����زح داخل���ي يف نين���وى، ب�ال�س�فة 
اىل اأرق����م اأخرى يف االنب�ر و�سالح الدين 

ولكن ب�أعداد اأقل".
ويق���در امل�سوؤول���ون يف نين���وى دم����ر 12 
األ���ف دار ب�س���كل ك�م���ل يف املدين���ة القدمية 
فق���ط بو�س���ط املو�سل، فيم���� و�سلت ن�سبة 
تف���وق  ن�سب���ة  للمدين���ة  االمي���ن  ال�س�ح���ل 
ال�95%. وخ��س���ت القوات العراقية مع�رك 
ط�حن���ة يف حم�فظة نين���وى ا�ستمرت ل�10 
�سه���ور، ثالثة اأ�سه���ر منه���� دارت يف مركز 

املو�سل.
ويق���ول �سن���ك�يل، وهو ع�س���و يف احلزب 
الدميقراط���ي الكرد�ست����ين، ان”58% م���ن 
الن�زحن يف عم���وم البالد مل يعودوا حتى 
االآن، واأرق����م وزارة الهجرة اأكر دقة الأنه� 

امل�سوؤولة عن امللف".

الالف���ت اأن منظم���ة الهجرة الدولي���ة اأيدت 
االرق����م، التي ج����ءت يف بي����ن احلكومة، 
وق�لت يف منت�سف ال�سهر احل�يل، اإن ملف 
الن�زح���ن العراقين �سجل جن�ح���ً� كبريًا، 

اإذ الأول م���رة ترتف���ع ن�سب���ة الع�ئدي���ن اىل 
55% قي��س���� بعدد املهجري���ن داخل وخ�رج 

الوطن.

من وراء املكاتب
من جهته� تقول نهلة الهب�بي، الع�سو االآخر 
يف جلنة املرحلن يف الربمل�ن، ان احلكومة 
التب���ذل جهدًا كبريًا ملعرف���ة اأعداد الن�زحن 
الع�ئدي���ن. وتقّدم الهب�بي وه���ي ن�ئبة عن 
نين���وى، يف ت�سريح ل�)املدى( اأم�ض، تلعفر 
مث���ال ع���ن ذل���ك، اإذ تقول”بح�س���ب االرق�م 
امل�سجلة لدى الق���وات االمنية، التي اعتمد 
عليه���� ممثل ملجل����ض ال���وزراء زار الق�س�ء 
موؤخ���را، هن����ك 8 اآالف و500 ع�ئلة ع�دت 
اىل الق�س����ء، لكن حن دققت اأعداد البط�قة 
التموينة الت���ي ت�سّلم بوا�سطته� الن�زحون 
م�ستق����ت الوقود وجدته���� 24 األف بط�قة، 

يعني 24 األف ع�ئلة ع�ئدة".
وبح�س���ب الهب�ب���ي، هن����ك 250 األف ع�ئلة 
ك�نت قد نزحت م���ن تلعفر منذ ع�م 2014. 
واعت���رب الق�س����ء ب�ال�س�ف���ة اىل املو�س���ل 
من امل���دن املنكوبة بح�سب ق���رارات �س�بقة 

ملجل�ض النواب.
كذل���ك ت�س���ري ع�س���و جلن���ة املرحل���ن اىل 
بع����ض االرق����م التي �سقطت م���ن ح�س�ب�ت 
الن�زح���ن  اأن”بع����ض  ب�سب���ب  احلكوم���ة، 
يغلق���ون ملف�ته���م يف وزارة الهج���رة، ث���م 
يعودون م���رة اأخرى اىل املخيم����ت بعدم� 
ي�سطدم���ون ب�لواقع ال�سّي���ئ ملدنهم، وهي 
اأرق�م يف الغ�لب الت�سجل لدى احلكومة".

وك�ن الربمل�ن قد �سوت، يف اأوق�ت خمتلفة، 
عل���ى اعتب����ر م���دن )الرم����دي، الفلوج���ة، 
احلويج���ة،  املو�س���ل،  بيج���ي،  جل���والء، 
تلعفر، ون�حي���ة الزوية يف �س���الح الدين( 
من�طق منكوبة بدرجة دم�ر تفوق ال�%80.

وترى نهل���ة الهب�بي انه”الميك���ن ان يعود 
الن����زح ولي����ض هن����ك طبي���ب او �س����الت 
بع����ض  يف  مدر�س���ون  حت���ى  او  عملي����ت 

املن�طق التي ك�نت حمتلة من”داع�ض".
وت�سي���ف ان”بع�ض الدوائر احلكومية يف 
تلك امل���دن مل ُتعد املوظف���ن الن�زحن لعدم 
وج���ود رواتب لهم حتى االآن النته�ء ال�سنة 

امل�لية".
وتواج���ه عملي���ة اإق���رار املوازن���ة اجلديدة 
الهب�ب���ي  توؤك���د  فيم����  كب���رية،  ع���رات 
ان”ع���دم وج���ود خم�س�س����ت اأّث���ر اأي�س���� 
عل���ى نق���ل ن�زحن عراقي���ن يف تركي����، اإذ 
ينتظرون ب��س�ت لنقلهم واحلكومة المتلك 

ميزانية".
وك�ن���ت ق���وى �ُسني���ة ق���د ا�سرتط���ت، نه�ية 
الع����م امل��سي، اإع����دة الن�زحن وا�ستقرار 
الو�س���ع االمن���ي يف املن�ط���ق املحررة، يف 
موعد اأق�س����ه نه�ية ك�نون الث�ين احل�يل. 
لكّن نوابً� �ُسّنة يوؤكدون اأن”احلملة الكربى 
الإع�دة الن�زحن، بح�س���ب خطة احلكومة، 
�ستب���داأ يف اآذار املقبل، م�يعني قبل �سهرين 

فقط من يوم االقرتاع.
وتقول الن�ئبة عن نينوى”يف تلك االجواء 
الميك���ن اإقن����ع الن�زح���ن ب�ال�س���رتاك يف 
االنتخ�ب����ت. 10% فقط من �س���ك�ن نينوى 

ت�سلموا البط�ق�ت االنتخ�بية اجلديدة".

اأطراف �صيعّية: تاأجيل 
االنتخابات حنٌث باليمني 

ومغامرة �صيا�صّية

الطوز اإىل  ال��ك��رد  ال��ن��ازح��ني  م��ن  وج��ب��ة  اأول  ع���ودة 

نازحون 
يتلقون 
م�ساعدات 
غذائية يف احد 
املخيمات..
ار�سيف

اأرقام مت�صاربة بني 
اإح�صائّيات رئا�صة 
الوزراء ووزارة الهجرة


