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!! �����س����غ����رة   دك�����ت�����ات�����وري�����ات  اىل  ال����ط����ري����ق 

عامر القي�سيفــــارزة

من  تنزل  وال  واح���دة  دفعة  الت��اأت��ي  الدكتاتورية 
اجتاه  اأو  �سخ�سية  الي  ميكن  وال  مبظلة  ال�سماء 
كما  قلم  ب��ج��رة  دكتاتوريته  يفر�س  ان  �سيا�سي 
اىل  ي���وؤدي  تراكمي  فعل  انها   . ���س��دام  يقول  ك��ان 
حتّول نوعي يف الفكر واملمار�سة ،وهذا ما ي�سهد 
فدكتاتورية   ، العامل  يف  الدكتاتوريات  تاأريخ  به 
حتّول  ثم  عامة  انتخابات  جلبتها  وفا�سيته  هتلر 
العاملية  احلرب  ا�سعل  حتى  قمعي  اىل  �سرعي  من 
 ، الب�سر  من  ماليني  �سحيتها  ذه��ب  التي  الثانية 
وعندما جاء البعث اىل ال�سلطة للمّرة الثانية عام 
1968 افتتح عهده بالعفو عن ال�سجناء ال�سيا�سيني 
العامة  االأم��ن  اقبية  اكتظاظ  �سهد   1970 عام  لكن 
معظمهم  ق�سى  وق��د  البعث  ل�سيا�سة  باملعار�سني 
نحبه على يدي اجلزار ناظم كزار الذي ق�سى نحبه 

هو االآخر على يدي �سيده �سدام ! .
�سقوط  بعد  ال�سديد  لالأ�سف  عندنا  يجري  ال��ذي 
ن�����س��وء اجتاهات  ه��و   ، ال�����س��دام��ي��ة  ال��ك��ت��ات��وري��ة 
لبناء  امل�����س��ن��ي  ال��ع��م��ل  ج��ان��ب  اىل  دك��ت��ات��وري��ة 
االول  واالجت������اه   ، ال���ع���راق  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
التخت�س به جهة معينه �سواء من االحزاب الدينية 
من  ت�سم  ال��ت��ي  ال��ق��وى  بع�س  م��ن  اأو  اال���س��الم��ي��ة 
فنالحظ   . ال�سابقة  الدكتاتورية  اأج��واء  رائحتها 
لفر�س  وتوجها  ال�سخ�سية  احلقوق  على  جتاوزا 

افكار وممار�سات وقناعات  االقوى على اال�سعف 
اخلمور  بيع  منع    ، وا�سط  حمافظة  يف  املحرم   (
النوادي  غلق   ، وبابل  الب�سرة  يف  بها  واالجت��ار 
مدينة  يف  ال��ب��ن��ات  ع��ن  البنني  ف�سل   ، ب��غ��داد  يف 
ال�سدر ، منع فتح مقرات بع�س االحزاب بالتهديد 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  بع�س  اغتيال   ، والوعيد 
امل����راأة يف بع�س دوائ���ر  ع��ل��ى  ف��ر���س احل��ج��اب   ،
امام  االعالميني  �سد  العنف  ا�ستخدام   ، ال��دول��ة 
مناذج  ه��ذه   .  ) رادع   دون  من  امل�سوؤولني  انظار 
يف  امل�����س��ارك��ة  ال��ق��وى  بع�س  تتبناها  �سلوكيات 
العملية ال�سيا�سية والتي تنادي دائما ببناء العراق 
وجهة  من  االم��ر  يبدو  قد   .  ! اجلديد  الدميقراطي 
اجتماعية  اآنية  ل�سرورات  ا�ستجابة  ثانية  نظر 
و�سيا�سية وانتخابية ، لكن االمر على حقيقته غري 
ممنوعات  منظومة  بناء  هو  بالتربيرات  املغلفة 
باعتبارها  ال�سعبي   ال�سارع  يتقبلها  تدريجية  
ق����رارات و�سلوكيات  م��ع  ت��ت��ح��ول  ث��م  ����س���رورات 
اخرى اىل واقع حياتي ممار�س يوميا حتت مظلة 
�سمت  امام  املطلقة  واحلقائق  والد�ستور  القانون 
وعجز القوى الدميقراطية عن الوقوف بقوة امام 
ال�سيا�سية  العملية  التي جتر  مثل هذه االجتاهات 
ال�سغرية  الدكتاتوريات  منحدرات  اىل  برمتها 
حتيط  �سغرية   كانتونات  اىل  ال��ع��راق  ويتحول 

القوى  داخ��ل��ه��ا  يف  تختنق  واملجتمع  بال�سلطة 
مالذا  الجت��د  ق��د  ال��ت��ي  والليربالية  الدميقراطية 
حتت  نف�سه  التاأريخ  ليعيد  ال��ع��راق  خ��ارج  اال  لها 

واجهات وا�سماء اخرى !!
باجهزتها  التنفيذية  ال�سلطة  ان  �سررا  واالك��ر 
و  فاعل  م�سارك  اىل  تتحول  و�سالحيتها  وعدتها 
مهم ونوعي يف الت�سريع ، باعتبارها موجودة يف 
 ، برملانا وجمال�س حمافظات  الت�سريع  قلب عملية 

والتنفيذ ال�سريع والقوي حتت طائلة العقوبات
اليد  رف���ع  نف�سه  ل��ه  ت�����س��ّول  ال���ذي   )! )امل��ت��م��رد  ل���   
من  منبثقة  ال��ق��رارات  �سرعية  ان  ذل��ك  احتجاجا 
للدميقراطية  االأ�سواأ  الفهم  وهو  ال�سلطة  �سرعية 
الدكتاتورية  انقا�س  ( ان نبنيها على  ) نريد  التي 
ال�سوداء ال�سابقة التي عانينا من ممنوعاتها ثالثة 
عقود ون�سف راأينا فيها الويل ، فقد كانت البداية 
حتى  طلفاح  اخل��ال  ي�سدرها   ) ب�سيطة   ( ق��رارات 
و�سلت اىل ق�س االآل�سن وقطع الرقاب على اأحالم 

الب�سر !! 
لقوى  ت��راك��م��ي  ت��دري��ج��ي  ل��زح��ف  حقيقي  ان����ذار 
البعثي  القمي�س  غري  اآخر  قمي�س  من  دكتاتورية 
اأو كما يحلو للبع�س ان ي�سميه ال�سدامي ، يت�سلل 
اىل عمق حياتنا ال�سيا�سية اجلديدة ليقطع الطريق 
منه  املنجز  ويخرب  بل  دميقراطي  بناء  اي  على 

له وقد فعل ذلك يف اكر  وان عجز فانه �سيجرّيه 
من مف�سل حتت واجهة االكرية واالقلية التي راح 

ال�سعفاء �سحيتها االوىل .
انذار حقيقي يتوجب على القوى احلية يف املجتمع 
العراقي ، من احزاب و�سخ�سيات ومنظمات جمتمع 
مدين ، ان تعد عدتها خلو�س املعركة الفا�سلة مع 
الدكتاتوريات  طحالب  فيها  تنمو  التي  االر�سية 
ال�سغرية االآخذة يف التو�سع واالنت�سار لت�سكل يف 
النهاية ال�سّمة ) املقبولة ( لواقع حياتنا ال�سيا�سية 
اجلديدة . معركة لي�س مبعناها الع�سكري ، عافانا 
�سيا�سية  معركة  وامن��ا   ، �سرورها  ومن  منها  الله 
من  املنجز  على  حت��اف��ظ  ون��وع��ي��ة  �سفافة  فكرية 
من  الكثري  ا�ست�سهد  التي  الدميقراطية  جتربتنا 
العراقيني من اجل بنائها على الرغم من م�ساوئها 
الكثرية !معركة تك�سب فيها ال�سارع العراقي الذي 
له يف النهاية الكالم الفي�سل فيمن يريد وال يريد 
الدميقراطية  ال��ق��وى  ك��ل  فيها  حتت�سد  معركة   ،
يوؤ�س�سوا  ان  يريدون  من  حتى  النقاذ  والليربالية 
اىل  االن����زالق  مغبة  م��ن  اخ���رى  رع��ب  جلمهورية 
الطريق الذي احرق االخ�سر والياب�س يف العراق 

وو�سعنا يف احلالة التي نحن فيها االآن! 
ال�سغرية  الدكتوتاتوريات  �ستقودنا  اي��ن  ف��اىل 

القادمة ؟  

بغداد/ املدى
برغم توقيع العراق اتفاقية مع ال�سندوق الدويل منت�سف 
م��ن خطر  ع��ل��ى ط��ائ��ر احل��ب��ارى  للحفاظ  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
االنقرا�س، �سهدت مناطق البالد ال�سحراوية توافد قوافل 

�سيد خليجية عرب احلدود الربية.
)املدى( ا�ستطلعت اللجان النيابية ذات العالقة وعددًا من 
الق�سية  هذه  خلفية  على  للوقوف  واملخت�سني  النا�سطني 
وزارة  نفت  بعدما  الوطنية  لل�سيادة  انتهاكًا  باعتبارها 

ال�سيادين  بدخول  علمها  امل�سوؤولة  واجل��ه��ات  الداخلية 
تاأكيدات  برغم  ال�سيادين  لقوافل  املوافقات  منح  وع��دم 
حكومية ا�سارت اىل دخولهم وجتوالهم يف مناطق اله�سبة 
عرعر  منطقة  اإىل  و�سوال  االنبار(  وغرب  )هيت،  الغربية 
مي�سان  مبحافظتي  وانتهاء  ال�سمالية  املناطق  وبع�س 
القوات  قبل  من  لهم  االمنية  احلماية  توفري  مع  واملثنى، 
لها  "العلم  ان  النيابية  البيئة  جلنة  قالت  وفيما  العراقية. 
بهذا املو�سوع"، اكدت ع�سوة اللجنة القانونية يف جمل�س 

ال�سيادين  م��ن  جمموعة  دخ��ول  اال���س��دي  امي��ان  ال��ن��واب 
القطريني  قبل �سهرين تقريبا اىل البالد وب�سحبتهم طيور 
اىل  م�سرية  احليوانات،  وتعقب  ال�سيد  على  مدربة  برية 
كان   العراقية   االأرا���س��ي  ال�سيادين اىل  ه��وؤالء  دخ��ول  ان 
وزيري  با�ستدعاء  وطالبت  واأ�سولية.  ر�سمية  ب���اأوراق 
املو�سوع  ه��ذا  حقيقة  على  للوقوف  وال��دف��اع  الداخلية 

وتداعياته. 
تفا�سيل �ص9

ب���غ���داد-وا����س���ن���ط���ن/ امل���دى 
والوكاالت

بقرار  العراقية  الطعن  مطالبات  حققت 
بالك  �سركة  منت�سبي  ع��ن  التهم  ا�سقاط 
الن�سور،  �ساحة  بق�سية  املتهمني  ووت��ر 
تدخل الالمم املتحدة بني بغداد ووا�سنطن 
القانونية  االج����راءات  موا�سلة  ل�سمان 
ذات  "رقابة  واي��ج��اد  الق�سية  ه��ذه  حل��ل 

م�سداقية".
�سحفية  معلومات  اكد  ذلك،  غ�سون  ويف 
امل���الح���ق���ات عن  ا���س��ق��اط  ال��ت��و���س��ل اىل 
املتهمني يف هذه الق�سية بعد التو�سل اىل 
اتفاق مايل مع املدعني، االمر الذي و�سفته 
ارتكاب  على  �سي�سجع  باأنه  املتحدة  االمم 

انتهاكات خطرية حلقوق االن�سان.
تابعون  االن�سان  حقوق  يف  خرباء  ودعا 
املتحدة  والواليات  العراق  املتحدة  لالمم 
يف  القانونية  االج����راءات  موا�سلة  ايل 
االقل  على  عراقيا  مدنيا   14 مقتل  ق�سية 
يف عام 2007 بعد اطالق النار عليهم من 
االمريكية  بالك ووتر  ل�سركة  قبل حرا�س 

اخلا�سة للخدمات االمنية.
وك��ان��ت ب��غ��داد اع��ل��ن��ت ع��ن ع��زم��ه��ا اقامة 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  ق�سائية  دع���اوى 
االمن  �سركة  �سد  عراقية  حماكم  واأم���ام 
للقرار  رف�سها  بذلك  م��وؤك��دة  االمريكية، 
اأم��ري��ك��ي اال�سبوع  ق��ا���س  ا���س��دره  ال���ذي 

بالك  حرا�س  �سد  التهم  با�سقاط  املا�سي 
ووتر.

وق��ال��ت جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل ال��ت��اب��ع��ة لالمم 
م�ساألة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
اال�ستعانة ب�"املرتزقة" ان الق�سية �سلطت 
ذات  "رقابة  اىل  احل��اج��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
اخلا�سة  االم��ن  �سركات  على  م�سداقية" 
املتحدة  ال���والي���ات  حل�����س��اب  تعمل  ال��ت��ي 
وح��ك��وم��ات اخ���رى يف م��ن��اط��ق احل���رب. 
وا�سافت انه يتعني على بغداد ووا�سنطن 
التعاون معا حلل م�سكلة حادث القتل الذي 
"حما�سبة  مع  عام 2007  بغداد  حدث يف 
احلادث.  عن  امل�سوؤولني"  الولئك  كاملة 
ا�ستخدام  على  ال�سوء  احل��ادث  �سلط  كما 
لقوات  املتزايد  االمريكية  الدفاع  وزارة 
احلرب  مناطق  يف  اخل��ا���س  القطاع  م��ن 
بارواحهم  ا�ستخفافا  العراقيون  واعتربه 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات االج��ن��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
احلرا�سة  ق���وات  ان  اىل  ي�����س��ار  ب��ل��ده��م. 
�سخ�سيات  حماية  تتوىل  التي  اخلا�سة 
املالحقة  من  باحل�سانة  تتمتع  اأمريكية 
العام  بعد  عراقية  حماكم  اأم��ام  الق�سائية 

.2003
االمم  جمموعة  رئي�سة  قالت  جهتها،  من 
�ساي�ستا  امل�ستقلني  ل��ل��خ��رباء  امل��ت��ح��دة 
الق�ساء  ا�ستقاللية  نحرتم  "نحن  �ساميم 
العملية  يف الواليات املتحدة ومقت�سيات 

ان  من  بالغ  بقلق  ن�سعر  لكننا  القانونية 
االخرية  االونة  يف  ال�سادر  القرار  يوؤدي 
اىل ا�سقاط الق�سية املرفوعة �سد حرا�س 
بالك ووتر اىل و�سع ال ميكن فيه م�ساءلة 
اأحد عن ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق 
االن�سان". وا�سافت ان احلكومة العراقية 
لي�س  بانه  ي�سعرون  ال�سحايا  وع��ائ��الت 

لديهم اي ملجاأ لتحقيق العدالة.
ويف �سياق مت�سل، قال القا�سي االمريكي 
الق�سية:  يف  نظر  الذي  اوربينا  ريكاردو 
ا�ستخدام  ا����س���اءوا  االدع�����اء  مم��ث��ل��ي  ان 
ملحققي  احل��را���س  بها  ادىل  ت�سريحات 
بفقدان  التهديد  حت��ت  اخلارجية  وزارة 
حلقوقهم  انتهاكا  ميثل  ما  وهو  الوظائف 
قد  اخلم�سة  احلرا�س  وك��ان  الد�ستورية. 
بالقتل  تهمة   14 ع��ام  قبل  اليهم  وج��ه��ت 
القتل  بال�سروع يف  تهمة  العمد و20  غري 
ا�ستخدام  ق��واع��د  ب��خ��رق  واح���دة  وتهمة 
التابعة  العمل  جمموعة  وقالت  ال�سالح. 
قتلوا  ���س��خ�����س��ا   17 ان  امل��ت��ح��دة  ل���المم 

وا�سيب 20 اخرون.
ا�سبحت  التي  بالكووتر  حرا�س  ويقول 
انهم  اي(:  )اك�����س  ب��ا���س��م  االن  م��ع��روف��ة 
مزدحم  للطرق  تقاطع  يف  ال��ن��ار  اطلقوا 
احل��ادث.  يف  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  بغر�س 
ل��ك��ن ���س��ه��ودا وا���س��خ��ا���س��ا ا���س��ي��ب��وا يف 
كانوا  الذين  احلرا�س  ان  قالوا:  احل��ادث 

اأمريكيني  لدبلوما�سيني  قافلة  يرافقون 
مدججة بال�سالح يف �سوارع بغداد اطلقوا 

النار من دون متييز.
�سحيفة  اوردت�����ه  ذك��رت��ق��ري��ر  ذل����ك،  اىل 
امل��الح��ق��ات بحق  ان  ب��و���س��ت  وا���س��ن��ط��ن 
بالك  �سركة  يف  �سابقني  عنا�سر  خم�سة 
مدنيني  على  النار  باطالق  اتهموا  ووت��ر 
اىل  ال��ت��و���س��ل  ب��ع��د  ا�سقطت  ال��ع��راق  يف 

اتفاق مايل مع املدعني. 
بعدما  اغلقت  الق�سية  ان  التقرير  واف��اد 
عراقيا  ���س��ب��ع��ني  ح�����واىل  حم���ام���و  ق����ال 
ادع�����وا ع��ل��ى ���س��رك��ة ب���الك ووت����ر ان كل 
ابرم  م��ايل  ات��ف��اق  على  واف��ق��وا  موكليهم 
واعلن  ال�سركة.  م��ع  ال��ث��اين  ت�سرين  يف 
واملدعون  ووت��ر  بالك  عن  الدفاع  حمامو 
"ن�سعر  ال�سحيفة  نقلته  م�سرتك  بيان  يف 
االتفاق  على  امل��دع��ني  ملوافقة  ب��االرت��ي��اح 
اال�سلي". وا�ساف الن�س ان "هذا ي�سمح 
ويعفيها  عملها  مبوا�سلة  ال�سركة  الدارة 
وي�سمح  الق�سية  وارب��اك��ات  تكاليف  من 
العراقيني".وكانت  ال�سر  تعوي�س  بدفع 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ق���ررت بعد احل��ادث 
ووتر  لبالك  املمنوح  الرتخي�س  �سحب 
اكرب �سركة امنية خا�سة كانت ت�ستخدمها 

الواليات املتحدة يف العراق.

تفا�سيل �ص3

بغداد/ املدى
يق�سي  ق����رار  اأي  ات��خ��اذه��ا  احل��ك��وم��ة  ن��ف��ت 
ملفاعل  االإ���س��رائ��ي��ل��ى  الق�سف  ملف  بتحريك 
جمل�س  يف   1981 ع���ام  "متوز"النووي 
جراء  بتعوي�سات  للمطالبة  ال���دويل  االأم���ن 
االأ�سرار املادية التي حلقت بالعراق من جراء 

الق�سف.
واعلن وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي 
بح�سب وكالة )اآكي( االيطالية، اأن "احلكومة 
مل تتخذ اأي قرار بهذا ال�ساأن، وما يدور حول 
مطالبة اإ�سرائيل بدفع تعوي�سات مالية جراء 
بها  اأدىل  اآراء  هي  اإمن��ا  مت��وز  مفاعل  ق�سف 
مل  لكن  حملية،  �سيا�سية  و�سخ�سيات  ن��واب 
اأع�ساء  بني  االآن  حتى  املو�سوع  بحث  يجر 
جمل�س الوزراء"، وقال فهمي ان "قرار حتريك 
هذا امللف يف اأروقة جمل�س االأمن يحتاج اإىل 

درا�سة ونقا�س م�ستفي�سني كون هذه الق�سية 
ح�سب  ومعقدة"  خم��ت��ل��ف��ة  ج���وان���ب  مت��ت��ل��ك 
باأهمية  اعتقاده  عن  فهمي  واأع��رب  تعبريه. 
العراقية  الدبلوما�سية  امل�ساعي  "حت�سيد 
خ��الل ال��وق��ت ال��راه��ن ب��اجت��اه اإخ���راج البالد 
من طائلة الف�سل ال�سابع مليثاق االأمم املتحدة 
املفرو�سة  الدولية  االلتزامات  جميع  واإنهاء 
كيفية  يف  ال��ب��ح��ث  ع��ن  ف�سال  ال���ع���راق،  ع��ل��ى 
اجلهود  من  املزيد  لبذل  ال��دويل  املجتمع  دفع 
واإعمار  اقت�سادها  تنمية  يف  البالد  مل�ساعدة 
الطاقات  جميع  وت�سخري  التحتية  ال��ب��ن��ى 
واالزدهار". اال�ستقرار  لتحقيق  واالإمكانات 

موؤخرًا  حتدثت  �سحفية  ت�سريحات  وكانت 
ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات جادة  "بدء احل��ك��وم��ة  ع��ن 
ملقا�ساة اإ�سرائيل، ومطالبتها بدفع تعوي�سات 
مالية �سخمة عن االأ�سرار التي حلقت بالعراق 

ب�سبب ق�سف مفاعل متوز النووي".
ت�ستند يف  ب��غ��داد  ف��اإن  االأن��ب��اء  ه��ذه  وح�سب 
اإجراءاتها اإىل "�سجب االأمم املتحدة للق�سف 
للقرار  وفقًا  بالتعوي�سات  اإ�سرائيل  ومطالبة 
487 الذي مت الت�سويت عليه عقب الهجوم". 
املالكي  ن��وري  ال����وزراء  رئي�س  اأن  واأردف����ت 
"قرر طلب التعوي�سات بعد اجتماع حكومي 
ت�سرين  م��ن  ع��ق��د يف اخل��ام�����س وال��ع�����س��ري��ن 
الثاين املا�سي، واإن�ساء جلنة حمايدة لتقدير 
من  العراق  �سيطلبها  التي  التعوي�سات  حجم 

اإ�سرائيل".
ي�سار اإىل اأن برملانيني عراقيني اأثاروا �سابقًا 
م��ل��ف امل��ف��اع��ل ال���ن���ووي، وط��ال��ب��وا مبفاحتة 
تفعيل  اإم��ك��ان  ف��ى  للبحث  اخلارجية  وزارة 
القرار الدويل لتعوي�س خ�سائر العراق جراء 

ق�سف مفاعله. 

بغداد/ املدى
ال�سيا�سي  ال��ت��وت��ر  ح���دة  ارت��ف��ع��ت 
النيابية  االنتخابات  اج��راء  قبيل 
يف اآذار املقبل، وذلك بعد ان قررت 
هيئة  امل�ساءلة والعدالة يف جمل�س 
النواب ا�ستبعاد 14 كيانا �سيا�سيا 
املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات  خ��و���س  م���ن 
الكيانات  هذه  قادة  انتماء  بدعوى 

اىل حزب البعث.
ومن ابرز ال�سيا�سيني الذين �سملهم 
امل��ط��ل��ك زعيم  اال���س��ت��ب��ع��اد ���س��ال��ح 
الوطني  للحوار  العراقية  اجلبهة 
الوفاق  م��ع ح��رك��ة  ���س��ك��ل��ت،  ال��ت��ي 
يف  ع��الوي،  اإي��اد  بزعامة  الوطني 
�سهر ت�سرين االول املا�سي احلركة 
الوطنية العراقية. وقد ان�سمت اىل 
التي  جتديد  حركة  الحقا  احلركة 
اجلمهورية  رئي�س  نائب  يرتا�سها 
كتل  ع��ن  ف�سال  الها�سمي،  ط���ارق 

وحركات �سيا�سية اخرى.
املطلك،  ���س��ال��ح  ال��ن��ائ��ب  وات���ه���م 
بالوقوف  خارجية  جهات  ام�����س، 
امل�ساءلة والعدالة  قرار هيئة  وراء 
العراقية  اجلبهة  م�ساركة  بحظر 
االنتخابات  يف  الوطني  للحوار 
توجهه  اأكد  فيما  املقبلة،  الربملانية 
هيئة  ���س��د  ق�سائية  دع���وى  ل��رف��ع 
املحكمة  يف  وال��ع��دال��ة  امل�����س��اءل��ة 
من  ان�سحابه  م�ستبعدا  االحتادية، 

االنتخابات. 
من  ا�ستغرابه  عن  املطلك  واأع���رب 
�سدور هذا القرار من "موظف يف 
�سد  ع��ام  مدير  مبن�سب  احلكومة 
الربملان"،  يف  كتلة  ورئي�س  كتلة 
هيئة  رئ���ي�������س  اإىل  اإ������س�����ارة  يف 
الفي�سل،  علي  والعدالة  امل�ساءلة 
اتخذته  الذي  "القرار  اأن  اإىل  الفتا 

الرجوع  بدون  كان  امل�ساءلة  هيئة 
واأع�ساء  اجلمهورية  رئا�سة  اإىل 

جمل�س النواب".  
علي  امل�ساءلة  هيئة  رئي�س  وك��ان 
�سحفي،  ت�سريح  يف  قال  الفي�سل 
منع  ق�����ررت  امل�����س��اءل��ة  ه��ي��ئ��ة  اإن 
الكيان  وح���رم���ان  امل��ط��ل��ك  ���س��ال��ح 
اجلبهة  ي��راأ���س��ه،  ال���ذي  ال�سيا�سي 
ال��ع��راق��ي��ة ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي، من 
الربملانية  باالنتخابات  امل�ساركة 
املقبلة. وبرر الفي�سل قرار احلظر 
اجلبهة  �سد  ووثائق  اأدل��ة  بوجود 
الوطنية للحوار الوطني ورئي�سها 
اأك���د اأن اإج����راءات  امل��ط��ل��ك، ال���ذي 
امل�ساءلة  هيئة  عن  ال�سادرة  املنع 
ت�سمله لذا تقرر منعه من امل�ساركة 
الد�ستور  من  ال�سابعة  للمادة  وفقا 

العراقي. 
وتن�س املادة ال�سابعة من الد�ستور 
على "حظر كل كياٍن اأو نهٍج يتبنى 
التكفري  اأو  االإره��اب  اأو  العن�سرية 
يحر�س  اأو  الطائفي،  التطهري  اأو 
اأو ميهد اأو ميجد اأو يروج اأو يربر 
وحتت  البعث،  ح��زب  وخا�سة  ل��ه، 
اأي م�سمًى كان، وال يجوز اأن يكون 
يف  ال�سيا�سية  التعددية  �سمن  ذلك 

العراق".
من جهتها، اعتربت احلركة الوطنية 
العراقية التي يتزعمها اإياد عالوي 
احلوار  جبهة  م�ساركة  حظر  ق��رار 
املطلك  ���س��ال��ح  ب��زع��ام��ة  ال��وط��ن��ي 
املقبلة  الربملانية  االنتخابات  يف 
"اإق�ساًء" لها، موؤكدة اأنها متلك اأدلة 
�سد  املوجهة  االدع����اءات  تدح�س 

اجلبهة.

تفا�سيل �ص2

بغداد/ املدى
االيراين  اخلارجية  وزير  زي��ارة  اثمرت 
م��ن��و���س��ه��ر م��ت��ك��ي ب���غ���داد، ع���ن ار����س���ال 
قوة  اح���ت���الل  م�سكلة  ب��ح��ل  ت��ط��م��ي��ن��ات 
الفكة  حقل  يف  ال��راب��ع��ة  للبئر  اي��ران��ي��ة 

النفطي.
طالباين  جالل  اجلمهورية  رئي�س  واكد 
خالل لقائه متكي باأن القادة يف البلدين 
هم على م�ستوى من احلكمة واحل�سافة 
الطريق  ولقطع  العقبات  كافة  لتجاوز 
امام حماوالت تعكري االجواء الودية بني 
رئا�سي  بيان  بح�سب  وا�ساف  البلدين. 
يوم اخلمي�س، ان طالباين بحث مع متكي 
العالقات الثنائية بني البلدين ال�سيما يف 
املجاالت االقت�سادية والتبادل التجاري، 
على  �سدد  اجلمهورية  رئي�س  ان  م�سيفا 
امل�����س��رتك، وال��ب��ّن��اء من  العمل  ���س��رورة 
اأجل تو�سيع اأُطر التعاون والتن�سيق بني 

البلدين ال�سديقني. 
واع����ل����ن وزي������ر اخل���ارج���ي���ة االي������راين 
البئر  حميط  من  ب��الده  ق��وات  ان�سحاب 
رقم 4 يف حقل الفكة، مو�سحًا يف موؤمتر 
هو�سيار  ال��ع��راق��ي  ن��ظ��ريه  م��ع  �سحفي 
"ح�سل جت��اوز م��ن بع�س  اأن��ه  زي��ب��اري 
القوات  واأع��ي��دت  �سابقًا  احل��دود  ق��وات 
العراقية اىل مكانها اال�سلي ومت اإ�سدار 
اىل  للرجوع  االيرانية  للقوات  االوام��ر 
مكانها االأ�سلي اأي�سًا". وزاد: "ال بد من 
�سليمة  او�ساع  اىل  العودة  يف  اال�سراع 
م�سالح  "هناك  ان  اىل  الفتًا  وقانونية"، 

م�سرتكة بني البلدين".
من جهته قال زيباري انه اتفق مع نظريه 
االيراين منو�سهر متكي، الذي و�سل اىل 
االو�ساع  "تطبيع  على  اخلمي�س،  بغداد 
احل��دودي��ة وع��ودة االم��ور اىل ما كانت 
عليه �سابقًا"، يف ا�سارة اىل اخلالف بني 
البلدين على البئر الرابعة يف حقل الفكة 
وا�ساف  مي�سان،  حمافظة  يف  النفطي 

احلدودية  االو�ساع  تطبيع  على  "اتفقنا 
وعودة االمور اىل ما كانت عليه �سابقًا"، 
واأ�ساف: "لن تكون هناك �سرورة للجوء 
ثنائيًا  حاًل  لدينا  الأن  املتحدة،  االمم  اىل 
لرت�سيم  م�سرتكة  جل��ان��ًا  وان  م�سرتكًا، 
اال�سبوع  اجتماعاتها  �ستبداأ  احل���دود 

املقبل )اجلاري(".
نوري  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  متكي  وال��ت��ق��ى 
امل���ال���ك���ي ال�����ذي اأب���ل���غ���ه رف�������س جت���اوز 
تكرار  بعدم  وع��دًا  منه  وتلقى  احل���دود، 
العراق  لدى  ان  املالكي  وذكر  ح�سل.  ما 
م�ساكل عديدة ورثها من النظام ال�سابق 

حلها  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ب��الد  ���س��ي��ا���س��ة  وان 
امل�سالح  و�سمان  الدبلوما�سية  بالطرق 
باعتبار  كافة  اجل��وار  دول  مع  امل�سرتكة 
ان احل����وار ه��و اخل��ي��ار ال��وح��ي��د حلل 
�سادر  بيان  بح�سب  وا���س��اف  امل�ساكل، 
عن مكتبه: نحن م�ستغربون من اخلطوة 
االخرية غري املربرة، وان اي اجراء او 
ل��ن ي�ساعد  ق��رار يتخذ م��ن ط��رف واح��د 
على تثبيت االمن واال�ستقرار. وتابع ان 
اجواء احلوار �ستكون مقبولة بعد عودة 
االمور على احلدود اىل و�سعها ال�سابق، 
الفر�سة  امل�سرتكة  الفنية  اللجان  لتاأخذ 

لبحث امل�ساكل احلدودية. 
اىل ذل���ك ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ن��واب 
اإن ت��ك��رار ح���وادث  ال�����س��ام��رائ��ي:  اي���اد 
بتعكري  كفيل  ال��ف��ك��ة  ب��ئ��ر  اح��ت��الل  م��ث��ل 
واإيجاد  واي���ران  ال��ع��راق  ب��ني  العالقات 
ما و�سفها  لالآخرين خللق  اأر�س خ�سبة 
بالفنت واالأزمات بني البلدين. وقال بيان 
ذلك  ان  ال��ن��واب:  جمل�س  رئي�س  ملكتب 
جاء خالل ا�ستقبال ال�سامرائي يف منزله 
ع�سر اخلمي�س وزير اخلارجية هو�سيار 
اخلارجية  وزي�����ر  وب��رف��ق��ت��ه  زي���ب���اري 
االإيراين منو�سهر متكي  والوفد املرافق 

االإيراين  الوزير  ان  البيان  وا�ساف  له. 
القطعات  ع���ودة  املجل�س  لرئي�س  اأك���د 
بعد  مواقعها  اإىل  االإي��ران��ي��ة  الع�سكرية 
التوغل الذي قامت به يف منطقة الفكة يف 
حمافظة مي�سان واإحتالل البئر الرابعة، 
اللقاء.  اأك��ده زيباري خ��الل  ال��ذي  االأم��ر 
ونقل البيان اي�سا عن متكي قوله: "تاأكد 
التي  الفكة  م�سكلة  اأن  الرئي�س  �سيدي 
اأقلقتكم قد حلت وقد مت االتفاق مع ال�سيد 

زيباري بهذا اخل�سو�س". 

تفا�سيل �ص3

وا�سنطن/ وكاالت
ال�سرق  يف  ال�سالم  عملية  الط���الق  �سعيها  اط���ار  يف 
هيالري  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  التقت  االو�سط، 
وامل�سري  ج��ودة  نا�سر  االردين  نظرييها  كلينتون 

احمد ابو الغيط يف وا�سنطن.
عالية  حمادثات  اطالق  عن  املتحدة  الواليات  واعلنت 
ال�سالم  حم��ادث��ات  ا�ستئناف  اىل  ت��ه��دف  امل�����س��ت��وى 
با�سم  املتحدث  وق��ال  وا�سرائيل.  الفل�سطينيني  بني 
اخل��ارج��ي��ة االم��ريك��ي��ة ب��ي ج���اي ك����راويل اخلمي�س 
جودة  ن��ا���س��ر  م��ع  ال��ت��ق��ت  كلينتون  ان  لل�سحافيني 

واحمد ابو الغيط كال على حدة اجلمعة يف وا�سنطن 
لل�سرق  اخل��ا���س  االم��ريك��ي  امل��ب��ع��وث  ح�����س��ور  ويف 
ميت�سل  ان  كراويل  ميت�سل. وا�ساف  االو�سط جورج 
الجراء  وبروك�سل  باري�س  اىل  االحد  اليوم  �سيتوجه 
م�ساورات مع حلفاء وا�سنطن غري العرب ومن بينهم 
االع�ساء الثالثة االخرين يف اللجنة الرباعية لل�سالم 
االوروب���ي واالمم  االحت��اد  االو�سط وه��م  ال�سرق  يف 

املتحدة ورو�سيا.

تفا�سيل �ص6

وا�سنطن/ وكاالت
اع��ل��ن ال��رئ��ي�����س االم��ريك��ي ب���اراك 
يتحمل  ان����ه  اخل��م��ي�����س  اوب����ام����ا 
امل�سوؤولية الكاملة الخفاق االجهزة 
االعتداء  حماولة  منع  يف  االمنية 
على طائرة يوم عيد امليالد، معلنا 
اجهزة  يف  ا���س��الح��ات  �سل�سلة 
اال���س��ت��خ��ب��ارات وام����ن امل��ط��ارات 

للت�سدي لتنظيم القاعدة.

اول  االبي�س  البيت  ك�سف  وفيما 
اجهزة  اخ���ف���اق���ات  ح����ول  ت��ق��ري��ر 
اال�ستخبارات واالمن بعد حماولة 
يف  امريكية  مدنية  طائرة  تفجري 
ان  اوباما  اكد   ، االول  كانون   25
خمتلف الدوائر املعنية يف االدارة 
و"امل�سوؤولني عنها م�سوؤولون عن 
تطبيق تلك اال�سالحات".وا�ساف 
حتميلهم  ���س��ي��ت��م  "اجلميع  ان 

امل�سوؤولية يف حال ق�سروا يف هذا 
االمر". كما اتهم اجهزة التج�س�س 
"�سرا�سة"  اب��داء  بعدم  االمريكية 
القاعدة  جم��م��وع��ة  م���ط���اردة  يف 
يف ج��زي��رة ال��ع��رب ال��ت��ي خططت 
للعملية، ثم بعدم حتليل املعلومات 

التي مت جمعها بال�سكل املالئم.

تفا�سيل �ص7

اإ����س���ق���اط ال��ت��ه��م ���س��ت�����س��ج��ع ع��ل��ى ان��ت��ه��اك ح��ق��وق االن�����س��ان اأن ت��ع��وي�����س��ات  اأك�����دت 

ت���اأك���ي���دات اإي���ران���ي���ة ع��ل��ى االن�������س���ح���اب م���ن ح��ق��ل ال��ف��ك��ة

زيارة متكي تثمر اتفاقات وجلانًا لرت�سيم احلدود امل�سرتكة
امل�ساءلة ت�ستبعد �سيا�سيني 

من خو�س االنتخابات

االأمم املتحدة تطالب مبوا�سلة االإجراءات القانونية حلل ق�سية باك ووتر

الق�سف  ملف  بتحريك  قرارًا  نتخذ  مل  فهمي:  رائد 
االإ�سرائيلي ملفاعل متوز

)املدى( تفتح ملف اخلروقات احلدودية
مطالبات �سعبية ونيابية مبحا�سبة اجلهات املانحة لرخ�س دخول ال�سقارين

اأوباما يتحمل م�سوؤولية اإخفاق اأجهزة االأمن 
يف طائرة املياد

كلينتون تبحث اإطاق عملية ال�سرق االأو�سط


