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سياسة

معار�ضو االنتخابات يل ّوحون باملقاطعة وك�سر الن�صاب
للإخالل بجل�سات الربملان

 بغداد  /حممد �صباح
ه� �دّدت الق ��وى الداعم ��ة لت�أجي ��ل
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة مل ��دة �ست ��ة
�أ�شهر التحالف الوطني باالن�سحاب
م ��ن ّ
كل اجلل�سات التي تعر�ض فيها
املواعي ��د التي اقرتحته ��ا احلكومة
لإج ��راء االنتخاب ��ات يف �أي ��ار
املقبل ،م�ؤك ��دة ان ح�سم التوقيتات
االنتخابي ��ة املطروحة �سيكون عرب
�آلية الت�صويت ال�س ّري.
وج ��دد التحال ��ف ال�شيع ��ي رف�ض ��ه
عر� ��ض امل�صادق ��ة عل ��ى مواعي ��د
عرب"االق�ت�راع
االنتخاب ��ات
ال�س ّري" ،م�ؤك ��د ًا �أن جل�سة ال�سبت
�ست�شهد امل�صادقة على موعد �إجراء
االنتخاب ��ات يف � 12أي ��ار املقب ��ل
بالت�صويت العلني".
ويق ��ول النائب ع ��ن احت ��اد القوى
العراقي ��ة حممد ن ��وري العب ��د ربه
لـ(املدى)�"،سنلج�أ �إىل �أ�سلوب ك�سر
الن�ص ��اب يف كل جل�سة تعر�ض فيها
التوقيت ��ات الت ��ي حددتها احلكومة
لإجراء االنتخابات".
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د ق ��رر،
ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،تق ��دمي موع ��د
االنتخاب ��ات الربملانية م ��ن � 15أيار
� 2018إىل � 12أي ��ار ،ن ��زو ًال عن ��د
مقرتح مفو�ضية االنتخابات� .إ ّال �أن
ال�سنية حتفظت على �إجراء
الق ��وى ُ
االنتخاب ��ات يف املواعي ��د الت ��ي
اقرتحته ��ا احلكومة متذرعة بجملة
م ��ن الأ�سب ��اب يف مقدمته ��ا ت�أخ ��ر
ع ��ودة العوائل النازح ��ة �إىل مدنهم

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب
وع ��دم تخ�صي�ص الأم ��وال الالزمة
يف املوازنة االحتادية لإعمار املدن
التي حُ ررت من داع� ��ش �إ�ضافة �إىل
ح�صر ال�سالح بيد الدولة.
وي�ضي ��ف العب ��د رب ��ه �إن"احت ��اد
القوى العراقي ��ة وائتالف الوطنية
والتحالف الكرد�ست ��اين والأقليات
وبع� ��ض الن ��واب الآخري ��ن
�سين�سحب ��ون م ��ن اجلل�سة يف حال
�أ�ص� � ّر التحالف الوطن ��ي على ح�سم
امل�صادقة عل ��ى مواعيد االنتخابات

بالت�صويت العلني".
وتق ��دم حتال ��ف الق ��وى العراقي ��ة
مبقرتح�ي�ن �إىل رئا�س ��ة الربمل ��ان،
الأول يق�ض ��ي بت�أجي ��ل االنتخابات
الربملاني ��ة واملحلية مبدة ال تقل عن
�سنة لإف�ساح املج ��ال �أمام احلكومة
والق ��وى ال�سيا�سي ��ة وال�شعبي ��ة
لإكم ��ال ال�ش ��روط الالزم ��ة الت ��ي
حدده ��ا جمل�س ال ��وزراء مع متديد
عم ��ل جمل� ��س الن ��واب .يف ح�ي�ن
يتح ��دث املق�ت�رح الث ��اين ع ��ن عدم

�شم ��ول املحافظ ��ات الت ��ي احتلته ��ا
تنظيم ��ات داع� ��ش يف ح ��ال �إجراء
االنتخاب ��ات باملواعي ��د املح ��ددة
واقت�ص ��ار �إجرائه ��ا يف املحافظات
الأخرى.
و�أث ��ار اعتم ��اد الت�صوي ��ت ال�سري،
يف جل�سة اخلمي�س للت�صويت على
املواعي ��د املقرتح ��ة ،ج ��دال وا�سع ��ا
انته ��ى مب�شادات كالمية بني رئي�س
جمل� ��س الن ��واب وكت ��ل التحال ��ف
الوطني الت ��ي �أعلنت ان�سحابها من

اجلل�سة.
و�أدى ان�سح ��اب الق ��وى ال�شيعي ��ة
م ��ن اجلل�سة �إىل الإخ�ل�ال بن�صابها
م ��ن دون �أن يتمك ��ن جمل�س النواب
م ��ن الت�صوي ��ت على حتدي ��د موعد
االنتخاب ��ات النيابي ��ة ،مق ��رر ًا رفع
اجلل�س ��ة �إىل اليوم ال�سب ��ت لإكمال
امل�صادقة على مواعيد االنتخابات.
وي�ؤكد النائ ��ب عن حمافظة نينوى
ان"القوى الربملانية الداعمة لفكرة
ت�أجيل االنتخابات م�ص ّرة بقوة على

�أكرث من مليون نازح �سقطوا من ح�سابات احلكومة� :أ�سما�ؤهم
خارج املخ ّيمات وبيوتهم مد ّمرة

�أرقام مت�ضاربة بني
�إح�صائ ّيات رئا�سة
الوزراء ووزارة الهجرة
 بغداد  /وائل نعمة
تع ��زو احلكومة النزوح داخ ��ل املحافظات
وتراجع �أع ��داد �ساكني خميم ��ات الإيواء،
ل�صال ��ح ارتف ��اع مع ��دالت ع ��ودة الفاري ��ن
م ��ن داع� ��ش والعملي ��ات الع�سكري ��ة منذ 3
�سنوات.
وتت�ضارب �إح�صائيات وزارة الهجرة حول
م�ؤ�شرات عودة النازحني مع بيانات رئا�سة
ال ��وزراء م ��ع متداولة جلن ��ة املهجرين يف
الربملان.
فهن ��اك �أق ��ل م ��ن ن�ص ��ف النازح�ي�ن البال ��غ
عدده ��م نحو  6ماليني ،من ��ذ ظهور داع�ش،
ع ��ادوا اىل الديار ،بح�س ��ب احلكومةّ ،
لكن
وزارة الهجرة ت�شري اىل عودة  %40فقط.
ه ��ذا الف ��ارق ،يع ��زوه الربمل ��ان
اىل”ابتعاد”رئا�س ��ة ال ��وزراء ع ��ن العم ��ل
املي ��داين ،وي�ؤك ��د �أن وزارة الهج ��رة ه ��ي
اجله ��ة املعني ��ة باالم ��ر .كما ي ��رى الربملان
�أن احلكوم ��ة بات ��ت حتت�س ��ب �أك�ث�ر م ��ن
مليون نازح ممن عادوا اىل مدن قريبة من
مناطقهم الأ�صلية ب�أنه رجوع ،وهو مايرفع
�أعداد العائدين.
وتلع ��ب ورق ��ة النازح�ي�ن دور ًا مهم� � ًا يف
حتدي ��د وق ��ت االنتخاب ��ات ال ��ذي يدع ��و
البع� ��ض ،ال�سيم ��ا الق ��وى ال�سُ ني ��ة ،اىل
مراجع ��ة توقيته ��ا وت�أجيله ��ا اىل �أ�شه ��ر.
وتق ��ف ه ��ذه الورق ��ة باال�ضاف ��ة اىل امل ��دن
املدمرة ،ك�أح ��د �أبرز الأ�سب ��اب الداعية اىل
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات ،حلني ع ��ودة االهايل
وا�ستقرار االو�ضاع هناك.
بدوره ��ا حت ��اول احلكومة م�سابق ��ة الزمن
لإع ��ادة االه ��ايل قب ��ل �شهري ��ن م ��ن موع ��د
�إجراء االنتخابات يف �أيار املقبل.
و�أعلنت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ،يف
 11كانون الث ��اين اجلاري ،عن عودة نحو
 %50م ��ن النازح�ي�ن اىل مناطقهم املحررة.
لك ��ن وثيق ��ة ر�سمي ��ة �ص ��ادرة ع ��ن وزارة
الهجرة ،تت�ضمن �آخر الإح�صائيات حلركة

ح�سم م�س�ألة امل�صادقة على مواعيد
االنتخاب ��ات يف جمل� ��س الن ��واب
باالعتماد على الت�صويت ال�سري"،
م�ؤكد ًا"رف� ��ض اللج ��وء �إىل خي ��ار
الت�صوي ��ت العلن ��ي ال ��ذي يح ��اول
التحالف الوطني اعتماده".
وين ��وه العبدرب ��ه �إىل � ّأن"بالإمكان
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات يف املناط ��ق
وامل ��دن الغربي ��ة حل�ي�ن ا�ستتب ��اب
�أو�ضاعه ��ا الأمني ��ة وع ��ودة ّ
كل
العوائ ��ل النازح ��ة" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى

نازحون
يتلقون
م�ساعدات
غذائية يف احد
املخيمات..
ار�شيف
النازح�ي�ن لتاريخ مابعد البي ��ان احلكومي
ب� �ـ� 3أي ��ام� ،أك ��دت �أن ن�سب ��ة العائدي ��ن اىل
مناطقهم الأ�صلية مل تتجاوز الـ.%42
ح�سابات احلكومة
من جهته يف�سّ ر النائب ماجد �شنكايل ،ع�ضو
جلنة املرحّ لني واملهجّ ري ��ن ،هذا الت�ضارب
يف االرق ��ام اىل”احت�ساب احلكومة ملليون
ن ��ازح من �سكان �أمي ��ن املو�صل املوجودين
يف الأي�سر �ضمن قوائم العائدين".
ويق ��ول �شن ��كايل ،يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
ام�س�”،صحي ��ح �أن �أه ��ايل �أمي ��ن املو�صل
ع ��ادوا اىل املدين ��ة ،لكنه ��م مل يرجعوا اىل
مناطقهم اال�صلية ،بل ا�ست�أجروا منازل يف
ال�ساحل الأي�سر �أو �سكنوا عند �أقاربهم".
وكان جمموع النازحني يف نينوى ،بح�سب
�آخ ��ر �إح�صائية لوزارة الهج ��رة ،قد و�صل
اىل �أك�ث�ر من  2مليون و� 665ألف �شخ�ص،
ع ��اد منهم � 542ألف ًا .وبح�س ��ب الإح�صائية
ذاته ��ا فقد تب ّق ��ى �أكرث م ��ن  2مليون و122
�ألف� � ًا ،مايعن ��ي �أن ن�سب ��ة الع ��ودة ه ��ي %2
فقط.

وتاب ��ع �شنكايل”هن ��اك  2ملي ��ون و600
�أل ��ف ن ��ازح داخل ��ي يف نين ��وى ،باال�ضافة
اىل �أرق ��ام �أخرى يف االنبار و�صالح الدين
ولكن ب�أعداد �أقل".
ويق ��در امل�س�ؤول ��ون يف نين ��وى دم ��ار 12
�أل ��ف دار ب�ش ��كل كام ��ل يف املدين ��ة القدمية
فق ��ط بو�س ��ط املو�صل ،فيم ��ا و�صلت ن�سبة
ال�ساح ��ل االمي ��ن للمدين ��ة ن�سب ��ة تف ��وق
الـ .%95وخا�ض ��ت القوات العراقية معارك
طاحن ��ة يف حمافظة نين ��وى ا�ستمرت لـ10
�شه ��ور ،ثالثة �أ�شه ��ر منه ��ا دارت يف مركز
املو�صل.
ويق ��ول �شن ��كايل ،وهو ع�ض ��و يف احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ،ان” %58م ��ن
النازحني يف عم ��وم البالد مل يعودوا حتى
الآن ،و�أرق ��ام وزارة الهجرة �أكرث دقة لأنها
امل�س�ؤولة عن امللف".
الالف ��ت �أن منظم ��ة الهجرة الدولي ��ة �أيدت
االرق ��ام ،التي ج ��اءت يف بي ��ان احلكومة،
وقالت يف منت�صف ال�شهر احلايل� ،إن ملف
النازح�ي�ن العراقيني �سجل جناح� � ًا كبري ًا،

�إذ لأول م ��رة ترتف ��ع ن�سب ��ة العائدي ��ن اىل
 %55قيا�س ��ا بعدد املهجري ��ن داخل وخارج
الوطن.
من وراء املكاتب
من جهتها تقول نهلة الهبابي ،الع�ضو الآخر
يف جلنة املرحلني يف الربملان ،ان احلكومة
التب ��ذل جهد ًا كبري ًا ملعرف ��ة �أعداد النازحني
العائدي ��ن .وتقدّم الهبابي وه ��ي نائبة عن
نين ��وى ،يف ت�صريح لـ(املدى) �أم�س ،تلعفر
مث�ل�ا ع ��ن ذل ��ك� ،إذ تقول”بح�س ��ب االرقام
امل�سجلة لدى الق ��وات االمنية ،التي اعتمد
عليه ��ا ممثل ملجل� ��س ال ��وزراء زار الق�ضاء
م�ؤخ ��را ،هن ��اك � 8آالف و 500عائلة عادت
اىل الق�ض ��اء ،لكن حني دققت �أعداد البطاقة
التموينة الت ��ي ت�س ّلم بوا�سطتها النازحون
م�شتق ��ات الوقود وجدته ��ا � 24ألف بطاقة،
يعني � 24ألف عائلة عائدة".
وبح�س ��ب الهباب ��ي ،هن ��اك � 250ألف عائلة
كانت قد نزحت م ��ن تلعفر منذ عام .2014
واعت�ب�ر الق�ض ��اء باال�ضاف ��ة اىل املو�ص ��ل
من امل ��دن املنكوبة بح�سب ق ��رارات �سابقة

ملجل�س النواب.
كذل ��ك ت�ش�ي�ر ع�ض ��و جلن ��ة املرحل�ي�ن اىل
بع� ��ض االرق ��ام التي �سقطت م ��ن ح�سابات
احلكوم ��ة ،ب�سب ��ب �أن”بع� ��ض النازح�ي�ن
يغلق ��ون ملفاته ��م يف وزارة الهج ��رة ،ث ��م
يعودون م ��رة �أخرى اىل املخيم ��ات بعدما
ي�صطدم ��ون بالواقع ال�س ّي ��ئ ملدنهم ،وهي
�أرقام يف الغالب الت�سجل لدى احلكومة".
وكان الربملان قد �صوت ،يف �أوقات خمتلفة،
عل ��ى اعتب ��ار م ��دن (الرم ��ادي ،الفلوج ��ة،
جل ��والء ،بيج ��ي ،املو�ص ��ل ،احلويج ��ة،
تلعفر ،وناحي ��ة الزوية يف �ص�ل�اح الدين)
مناطق منكوبة بدرجة دمار تفوق الـ.%80
وترى نهل ��ة الهبابي انه”الميك ��ن ان يعود
الن ��ازح ولي� ��س هن ��اك طبي ��ب او �ص ��االت
عملي ��ات او حت ��ى مدر�س ��ون يف بع� ��ض
املناطق التي كانت حمتلة من”داع�ش".
وت�ضي ��ف ان”بع�ض الدوائر احلكومية يف
تلك امل ��دن مل ُتعد املوظف�ي�ن النازحني لعدم
وج ��ود رواتب لهم حتى الآن النتهاء ال�سنة
املالية".
وتواج ��ه عملي ��ة �إق ��رار املوازن ��ة اجلديدة
ع�ث�رات كب�ي�رة ،فيم ��ا ت�ؤك ��د الهباب ��ي
ان”ع ��دم وج ��ود خم�ص�ص ��ات �أ ّث ��ر �أي�ض ��ا
عل ��ى نق ��ل نازحني عراقي�ي�ن يف تركي ��ا� ،إذ
ينتظرون با�صات لنقلهم واحلكومة المتلك
ميزانية".
وكان ��ت ق ��وى �سُ ني ��ة ق ��د ا�شرتط ��ت ،نهاية
الع ��ام املا�ضي� ،إع ��ادة النازحني وا�ستقرار
الو�ض ��ع االمن ��ي يف املناط ��ق املحررة ،يف
موعد �أق�ص ��اه نهاية كانون الثاين احلايل.
ّ
لكن نواب ًا �سُ ّنة ي�ؤكدون �أن”احلملة الكربى
لإعادة النازحني ،بح�س ��ب خطة احلكومة،
�ستب ��د�أ يف �آذار املقبل ،مايعني قبل �شهرين
فقط من يوم االقرتاع.
وتقول النائبة عن نينوى”يف تلك االجواء
الميك ��ن �إقن ��اع النازح�ي�ن باال�ش�ت�راك يف
االنتخاب ��ات %10 .فقط من �س ��كان نينوى
ت�سلموا البطاقات االنتخابية اجلديدة".

ع���ودة �أول وج��ب��ة م��ن ال��ن��ازح�ين ال��ك��رد �إىل الطوز
بغداد  /املدى
�شه ��د ق�ض ��اء طوزخورمات ��و� ،شرق ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن،
ع ��ودة �أول وجب ��ة م ��ن العوائ ��ل الكردي ��ة النازح ��ة ما
بع ��د االحداث التي �شهدتها املناط ��ق املتنازع عليها يف
منت�صف ت�شرين االول املا�ضي.
وذكر بي ��ان للح�ش ��د ال�شعب ��ي ،ح�صلت (امل ��دى) ،على
ن�سخة منه� ،إن”ق�ضاء طوز خرماتو� ،سجل عودة 200
عائل ��ة كردية نازح ��ة �إىل الق�ض ��اء" ،مبين� � ًا �أن”القادة
امليداني�ي�ن �أكدوا لنا �أن اال�ستق ��رار الأمني يف الق�ضاء
�ساهم يف عودة تلك العوائل �إليه".

وكان حماف ��ظ كركوك وكال ��ة ،راكان اجلبوري ،قد �أكد
خ�ل�ال م�ؤمتر �صحف ��ي عقد مببنى املحافظ ��ة ،الثالثاء
املا�ضي ،ان طوز خورماتو� ،ست�شهد خالل االيام املقبلة
عودة اول وجبة من العوائل النازحة من الق�ضاء.
يف �سي ��اق مت�صل� ،أك ��د �أبو ر�ضا النج ��ار ،قائد حمور
ال�شم ��ال للح�شد ال�شعبي� ،أن”الأج ��واء منا�سبة لعودة
النازحني �إىل ق�ضاء طوزخرماتو" ،الفتا اىل ان”هناك
جلنة تعمل على تهيئة الأجواء لعودة النازحني".
وب�ش�أن الإجراءات والظروف التي متنع عودة العوائل
النازح ��ة ،وجّ ��ه النجار،ر�سالة اىل”م ��ن يدّعي وجود
موان ��ع لع ��ودة النازحني نق ��ول لهم �إن املناط ��ق مهي�أة

لعودة النازحني وميكن لهم العودة �إىل منازلهم".
وحت ��ول ق�ضاء طوز خورمات ��و اىل منطقة توتر عقب
الأحداث التي �شهدتها املناطق املتنازع عليها بعد �إعادة
انت�شار القوات االحتادي ��ة .وك�شف تقرير لبعثة االمم
املتحدة مل�ساع ��دة العراق (يونامي) ،عن نزوح � 9آالف
�شخ� ��ص من الطوز و�إحراق  175مبنى خالل االحداث
التي �أعقبت دخول اجلي�ش العراقي اىل املدينة.
و�شه ��دت الطوز 170 ،ك ��م �شمال بغ ��داد ،مطلع كانون
االول املا�ضي ،ا�شتباكات م�سلحة بني م�سلحني تركمان
وق ��وات البي�شمرك ��ة� ،سبقه ��ا هج ��وم بقذائ ��ف الهاون
ا�سته ��دف من ��ازل املدني�ي�ن .واتهم احل�ش ��د الرتكماين

تنظيم (الريات البي�ضاء) بالوقوف وراء الهجوم.
وتكررت ح ��وادث الهجمات بقذائف اله ��اون يف �أكرث
م ��ن مرة م ��ا بعد منت�ص ��ف ت�شري ��ن االول  ،2017كان
�آخ ��ره يف الـ 8م ��ن ال�شهر احلايل .فيم ��ا هدد ممثلون
ع ��ن املكون الرتكماين باللج ��وء اىل التدويل يف حال
ع ��دم تدخ ��ل احلكوم ��ة االحتادي ��ة يف احل ��د م ��ن تلك
االعتداءات.
يذكر � ّأن فريق� � ًا من مكتب حقوق الإن�سان التابع لبعثة
الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق (يونامي) قد زار مدينة
طوزخورماتو التابعة ملحافظة �صالح الدين ،يف الـ 7
من كانون الأول ،للتحقيق يف تلك االحداث.

�أن"ال�شراك ��ة احلقيقي ��ة لإدارة
احلكومة املقبلة حتتم على التحالف
الوطن ��ي معرفة املعوقات وامل�شاكل
التي تواجه الناخب يف املحافظات
التي تعاين من الدمار".
ويلف ��ت النائ ��ب ع ��ن نين ��وى �إىل
� ّأن"احت ��اد القوى العراقية ال ميانع
من �إج ��راء االنتخابات خ�ل�ال املدد
الت ��ي حددته ��ا احلكوم ��ة �شريط ��ة
التزامه ��ا بع ��ودة النازح�ي�ن ون ��زع
ال�س�ل�اح م ��ن كل الف�صائل وح�صره
بي ��د الدول ��ة و�إعم ��ار امل ��دن الت ��ي
دمره ��ا الإرهاب" ،مبدي ًا تخوفه من
حماولة بع� ��ض الأط ��راف امل�سلحة
تهدي ��د النازح�ي�ن و�إجباره ��م على
الت�صويت ل�صاحلها".
ويك�ش ��ف النائ ��ب عن كتل ��ة احلوار
عن"وجود حمافظ ��ات تعمل بنظام
البامي ��و مرتي وحمافظ ��ات �أخرى
مل حت� �دّث بياناته ��ا االنتخابية مما
يجع ��ل هذه امل ��دن واملناطق عر�ضة
�إىل �آف ��ة التزوي ��ر" ،مت�سائ ًال"�أي ��ن
تكاف� ��ؤ الفر�ص ب�ي�ن �أبن ��اء ال�شعب
العراق ��ي الت ��ي حدده ��ا الد�ست ��ور
والقانون؟".
وي�شدد العبدربه على �أن"مفو�ضية
االنتخاب ��ات غري ق ��ادرة على توفري
الأج ��واء الفني ��ة لناخب ��ي ه ��ذه
املناطق ما مل تت ��دارك ب�شكل �سريع
�إج ��راء عملي ��ة حتدي ��ث �سج�ل�ات
الناخب�ي�ن وتق ��دمي كل الأم ��ور
اللوجت�سية املتوفرة يف املحافظات
اجلنوبية".
يف ه ��ذه الأثن ��اء ي ��ر ّد التحال ��ف

الوطني على �إ�ص ��رار احتاد القوى
العراقي ��ة باللج ��وء �إىل الت�صوي ��ت
ال�سري حل�س ��م مواعيد االنتخابات
يف جل�س ��ة ال�سبت ،ويق ��ول النائب
�صادق اللبان �إن"الربملان �سي�صادق
عل ��ى مق�ت�رح احلكومة ال ��ذي حدد
يف � 12أي ��ار املقب ��ل موع ��د ًا لإجراء
االنتخابات".
ويو�ض ��ح اللب ��ان ،يف ت�صري ��ح
لـ(املدى) �أم� ��س� ،أن"الت�صويت يف
جل�سة ال�سبت �سيكون علني ًا ولي�س
�سري� � ًا كال ��ذي ح�ص ��ل يف جل�س ��ة
اخلمي� ��س" ،الفت� � ًا �إىل ان"قان ��ون
انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب ب ��ات
جاه ��ز ًا وموج ��ود ًا يف هيئة رئا�سة
جمل�س النواب".
و�أطاح ��ت اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة باملواعيد الت ��ي اقرتحتها
احلكوم ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات يف
الن�ص ��ف الأول ل�شه ��ر �أي ��ار املقبل،
ورف�ض ��ت ت�ضمينه ��ا يف التعديالت
الت ��ي �أجرته ��ا على م�س ��ودة قانون
االنتخابات ،تاركة للربملان �إمكانية
حتديد مواعي ��د جديدة لالنتخابات
�سيت ��م حتديده ��ا يف جل�س ��ة نهاي ��ة
الأ�سبوع اجلاري.
وي�ش�ي�ر ع�ضو كتل ��ة م�ستقلون اىل
�أن"اللجن ��ة القانوني ��ة �أ�ضاف ��ت
�أك�ث�ر م ��ن ع�ش ��رة مقرتح ��ات عل ��ى
قانون االنتخاب ��ات الربملانية الذي
�سيح�س ��م اجل ��دل ب�ش�أن ��ه يف �أقرب
جل�س ��ة" ،م�ؤك ��د ًا بالق ��ول"ال ميكن
ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات ومتدي ��د عمل
الربملان".

�أطراف �شيع ّية :ت�أجيل
االنتخابات ٌ
حنث باليمني
ومغامرة �سيا�س ّية
بغداد  /املدى
انتق ��دت �أط ��راف �شيعي ��ة حم ��اوالت
تقوده ��ا ق ��وى �س ّني ��ة لت�أجي ��ل
االنتخاب ��ات يف موعده ��ا وو�ص ��ف
ذل ��ك ب�أنه”حنث باليم�ي�ن" .وحذرت
ه ��ذه الأط ��راف م ��ن م�ساع ��ي
الت�أجيل،و�شكك ��ت بقانونية اللجوء
اىل الت�صويت ال�سري لتحديد موعد
االنتخابات..
ومل ت�ستطع جل�سة اخلمي�س من �إنهاء
اجلدل حول التوقي ��ت االنتخابي او
الت�صوي ��ت عل ��ى املقرتح�ي�ن اللذي ��ن
تقدمت بهما القوى ال�سنية .ويق�ضي
املق�ت�رح االول بت�أجي ��ل االق�ت�راع
مل ��دة ال تزيد عل ��ى عام ،فيم ��ا ت�ضمن
املقرتح الآخر تعليق االنتخابات يف
املحافظ ��ات ال�سنية حل�ي�ن ا�ستكمال
ع ��ودة النازح�ي�ن وت�أهي ��ل املناط ��ق
املح َّررة.
ورد ًا عل ��ى جل�س ��ة اخلمي� ��س ،تعه ��د
نائ ��ب رئي� ��س جمل�س الن ��واب همام
حم ��ودي بك�ش ��ف �أ�سم ��اء الن ��واب
والكيانات الت ��ي ت�سعى لعرقلة �إقامة
االنتخاب ��ات ،داعي� � ًا اىل الت�صوي ��ت
على �إج ��راء االنتخابات يف موعدها
املحدد.
واعترب حم ��ودي ،يف بي ��ان ح�صلت
(امل ��دى) ،عل ��ى ن�سخ ��ة من ��ه ،ان”�أي
ت�أجي ��ل لالنتخاب ��ات �سيدخ ��ل البالد
فراغ� � ًا د�ستوي ًا ي�ضيع كل ما حتقق"،
م�ش ��دد ًا على �أن”التالع ��ب بتوقيتات
الد�ست ��ور خيان ��ة لل�شع ��ب وحن ��ث
باليم�ي�ن ال ��ذي �أق�س ��م علي ��ه ن ��واب
ال�شعب".
ودع ��ا حم ��ودي �أع�ض ��اء الربمل ��ان
اىل”اتخ ��اذ موق ��ف م�س� ��ؤول يحفظ
�شرعي ��ة العملي ��ة الدميقراطي ��ة
بالت�صويت على �إج ��راء االنتخابات
يف موعده ��ا املح ��دد" ،متعه ��د ًا
بـ"ك�ش ��ف �أ�سماء الن ��واب والكيانات
التي �ستعرقل �إقامة االنتخابات".
ب ��دوره و�ص ��ف نائ ��ب رئي� ��س
اجلمهورية نوري املالكي رمي الكرة
يف ملعب الربملان عرب الت�صويت على
ت�أجيل االنتخابات ب�أنها”خطوة غري
د�ستوري ��ة" ،معت�ب�ر ًا �أن امل�ضي بتلك
الإرادات املعطل ��ة لالنتخابات”حنث
باليمني".
و�أك ��د املالك ��ي ،خ�ل�ال بي ��ان �صحفي
�أعقب جل�سة الربملان ليوم اخلمي�س،

ان”�إجراء االنتخابات يفتح الطريق
�أمام العراقيني النتخاب من ميثلونهم
يف املرحل ��ة القادم ��ة من �أج ��ل البناء
واال�ستق ��رار" ،الفت� � ًا اىل �أن”و�ض ��ع
العراقي ��ل �أمام ه ��ذا الهدف هو حنث
باليم�ي�ن وعب ��ور عل ��ى الطموح ��ات
امل�ستقبلية للعراقيني جميع ًا.
و�أ�ض ��اف نائ ��ب رئي� ��س اجلمهورية
�أن”�إجراء االنتخابات يفتح الطريق
�أمام العراقيني النتخاب من ميثلونهم
يف املرحل ��ة القادم ��ة من �أج ��ل البناء
واال�ستق ��رار" ،معت�ب�ر ًا �أن”و�ض ��ع
العراقي ��ل �أمام ه ��ذا الهدف هو حنث
باليم�ي�ن وعب ��ور عل ��ى الطموح ��ات
امل�ستقبلية للعراقيني جميع ًا".
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه� ،أب ��دت كتل ��ة
الف�ضيل ��ة النيابي ��ة رف�ضه ��ا ت�أجي ��ل
االنتخاب ��ات ،حمذرة م ��ن التداعيات
االمني ��ة واملخاط ��رة بالعملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة يف ح ��ال الإ�ص ��رار عل ��ى
ت�أجيلها.
وق ��ال رئي� ��س الكتل ��ة عم ��ار طعم ��ة
�إن”امل ��ادة ( )56م ��ن الد�ستور ن�صت
عل ��ى حتديد مدة ال ��دورة االنتخابية
ملجل� ��س الن ��واب ب�أرب ��ع �سن ��وات
تقوميية تبد�أ ب�أول جل�سة له و تنتهي
بنهاية ال�سنة الرابعة ،و�ألزمت نف�س
املادة ب�إجراء انتخاب جمل�س النواب
اجلدي ��د قب ��ل خم�سة و�أربع�ي�ن يوم ًا
من تاريخ انته ��اء الدورة االنتخابية
ال�سابقة".
وح ��ول مق�ت�رح الت�صوي ��ت بطريقة
�سري ��ة لتحدي ��د موع ��د االنتخابات،
اعترب رئي�س كتلة الف�ضيلة �أن”املادة
( )53م ��ن الد�ست ��ور ن�ص ��ت عل ��ى ان
تك ��ون جل�سات جمل�س النواب علنية
�إال �إذا ارت� ��أى ل�ض ��رورة خالف ذلك،
و يف ه ��ذا امل ��ورد ال توج ��د �ضرورة
للت�صويت ال�س ��ري لأن موعد �إجراء
االنتخاب ��ات مو�ض ��وع ع ��ام يل ��زم
�إطالع ال�شع ��ب عليه ب�شكل وا�ضح و
�صريح".
و�أك ��د عمار طعم ��ة انه”م ��ن الناحية
ال�سيا�سي ��ة ف�إن االلت ��زام بالتوقيتات
الد�ستورية لإجراء االنتخابات يوفر
فر�ص ��ة حقيقي ��ة للتغي�ي�ر والإ�صالح
وا�ستب ��دال املق�صري ��ن يف �أداء
م�س�ؤولياتهم ،و ميث ��ل حمطة ت�شعر
امل�س�ؤول�ي�ن بالرقاب ��ة واملحا�سب ��ة
والتقييم مما يوفر �ضمانة بالتجاوب
واال�ستماع ملطالب اجلمهور و�إجناز
تطلعاته امل�شروعة".

