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برملانيون لـ            : البحث عن حلول لأزمة تعطيل القوانني  واإقرار  املوازنة

ال��������ي�����������������������������������وم يف

ت�ساعدت خالل االيام االخرية ، حملة النائب �سالح املطلك 
اأبعد  الذي  والعدالة  امل�ساءلة  هيئة  قرار  �سد  وحمازبيه 

مبوجبه، هو وكتلته عن االنتخابات الت�سريعية. 
وبعيدًا عن اخلو�س يف �سالحية القرار اأو عدمها، البد من 
اال�سارة اىل ان معاجلة مثل هذه الق�سية احل�سا�سة ، جاءت 
يف الوقت غري املنا�سب. فقد ظل املطلك وعدد اآخر من النواب، 
اكرث و�سوحًا منه يف توجهاتهم مبماالأة النظام اال�ستبدادي 
 ، ح�سني  ل�سدام  مواالتهم  عن  ال�سريح  واالعالن  ال�سابق،  
 ، الف�سائيات  واأمام  الربملان  قبة  حتت  ادوارهم  ميار�سون 
دون ان تنتبه هيئة امل�ساءلة والعدالة اىل نهجهم ال�سيا�سي 
باب  اأبعد مما يدخل يف  قد ذهب  البع�س منهم  كان  اذا  وما 
املمار�سة  اطار  يف  االآراء  وتنوع  واالختالف  امل�ساجلة 

الدميقراطية ام حافظ على قواعد امل�سروعية الدميقراطية. 
ذيول  يتابعون  وهم  النا�س  يتداوله  الذي  املقلق  والت�ساوؤل 
م�سوغات  حول  منه  جانب  يف  ين�سب  املثارة،  الق�سية 
القرار، فاملطلك واكرث منه على �سبيل املثال ولي�س احل�سر، 
اعلن  اإذ   ، ال�سابق  للنظام  انحيازه،  يخِف  مل  العاين،  ظافر 
�سهود،  يقول  النواب،كما  احدى جل�سات جمل�س  املطلك يف 
انه "ي�سوت با�سم البعث"! اما النائب "الظافر" فقد ظل يطل 
من ال�سا�سات العربية حتى حلظة انهيار النظام وهو ي�سبح 
با�سم �سيده املن�سور، بل وا�سل هذا الدور بوقاحة متناهية ، 
بعد ان ا�سبح نائبًا، حد تربير جرائم �سدام يف قمع انتفا�سة 
اآذار وحروبه الداخلية يف االنفال وت�سفية مئات االآالف من 
القتلى واجلرحى واملعاقني  الكردي، وماليني  ال�سعب  ابناء 
يف احلرب العراقية االيرانية واحتالل الكويت، معتربًا تلك 

اجلرائم منجزات وطنية،  ومدعاة للمباهاة والفخر! 
فاأين كانت هيئة امل�ساءلة والعدالة، وهي تراقب عن كثب هذا 
ال�سلوك ال�سائن، واين كان ال�سادة النواب من خمتلف الكتل 
موقفًا  النواب  جمل�س  يتخذ  مل  وملاذا  ذلك،  يتابعون  وهم 
م�سوؤواًل ي�سع هوؤالء امام املحك، ويحول ق�ساياهم اىل هيئة 

امل�ساءلة والعدالة يف حينه؟  
ظافر  يكون  ان  اأو   ، ال  اأم  �سداميًا،  املطلك  �سالح  يكون  ان 
العاين ومن على �ساكلته امتدادًا للنظام ال�سابق يف العملية 
وهما  مل�ساهدتهما  �سوى  اليحتاج   ، ال�سيا�سية  الدميقراطية 
يرافعان عن انف�سهما يف الف�سائيات كما يفعل نواب، وقادة 
كبار يف الدولة ، واآخرها اطاللة العاين يف احدى الف�سائيات 
وهو يتهم جميع االحزاب الوطنية املعار�سة للدكتاتورية ، 
وكل من لوحق من قبلها  واأجرب على الهجرة... باخليانة ، 

ويتوعدهم بالق�سا�س يف الوقت املنا�سب! 
اأم  طلفاح  �ساجدة  خدمة  يف  املطلك  �سالح  عمل  كان  هل 
جديدًا  اكت�سافًا   ، واخلارج  الداخل  يف  بالبعثيني  ات�ساالته 
بالن�سبة للهيئة املوقرة ، اأم انها انتباهة متاأخرة مثل قرارات 

حكومية اأخرى؟ 
ال�سيا�سية  العملية  وقادة  النواب،  مبجل�س  حريًا  كان  لقد 
وغريهما  والعاين  املطلك  يتهمهم  الذين  الدميقراطية 
ال�سيا�سي  التو�سيف  البداية  منذ  يحددوا  ان  باخليانة، 
�سدام  خربه  ما  اعادة  يف  بامل�ساركة  جدير  هو  ملن  املنا�سب 
ح�سني ونظامه ، ال ان ي�ستعجلوا يف اقرار قانون "اجتثاث 
 ، املواطنني  اآالف  مئات  عزل  مبوجبه  امكن  الذي  البعث" 
ال�سلطة،  لتنظيمات حزب  ال�سكلي  باالن�سمام  ممن تورطوا 
فر�سة  عن  البحث  او  بالقوة  االكراه  او  اخلوف  ب�سبب 
عمل او درا�سة اأو الأي �سبب اآخر غري االميان بحزب �سدام 
كلها  االبواب  �سرعت  حني  يف   ، املخادعة  و�سعاراته  ح�سني 
امام ابواق النظام وخدمه وجالوزته  واملوا�سلني لر�سالته 

باخرتاق كل اجهزة الدولة. 
ان "دولتنا املغفلة"، كما يبدو تظل يف غيبوبتها هذه اىل حني 
ي�ستيقظ �سحايا الدكتاتورية على حقيقة االو�ساع الراهنة 
و�سدنتها الذين مل يفكروا اال باأي�سر الطرق والو�سائل، وان 
اىل  للو�سول  العليا  الوطنية  امل�سالح  من  ال�سد  على  كانت 

ال�سلطة، ونهب ثروات البالد والعبث مبقدرات ابنائها. 
الغريب يف مايجري اليوم ويف ع�سية االنتخابات الت�سريعية 
ال�سا�سة الكرام على تبديل جلودهم دون حياء، فقد  ، جراأة 
الدينية  م�ساريعهم  من  و�سحاها  ليلة  بني  اجلميع  حتول 
والطائفية اىل م�ساريع وطنية، مبجرد ا�سافة اطر مفتعلة او 

�سخ�سيات الميثلون �سوى انف�سهم اىل تكتالتهم. 
واالغرب من ذلك ، ان ال�سيد �سالح املطلك هو نف�سه..، الذي 
بداأ ن�ساطه ال�سيا�سي ، وهو ي�ستم اطراف العملية ال�سيا�سية 
"الطائفية" واملحا�س�سة تذكر فجاأة ان جتريده  ويتهمهم ب� 
ايراين"  "اأي  خارجي  قرار  اال  هو  ما  واجتثاثه،  �سيا�سيًا 
ال�سيا�سية،   العملية  يف  ال�سنة  دور  اإ�سعاف  ي�ستهدف 
اىل  وحولته  العربية،  الف�سائيات  تداولته  ما  و�سرعان 

مواجهة �سنية �سيعية! 
ها هم ابناء وطننا االخيار من الطائفة ال�سنية، مل يتخل�سوا 
اإال ب�سق االنف�س من تهمة متثيل �سدام لهم، حتى ا�سبحوا 
�سحايا املزايدات ال�سيا�سية على كرا�سي احلكم، وامل�ساركة 
من  قادة  وا�سباه  رجال،  ا�سباه  قبل  من  والنهب  ال�سلب  يف 

بقايا النظام ال�سابق. 
كفى الله مواطنينا ال�سنة �سر املفرتين عليهم. 

بقي تذكري ظافر العاين ، بحاله حني ظل ال�سابيع يف كنف 
حزب معار�س عاد من اخلارج ، وهو يرجتف رعبًا ويتو�سل 

اليهم بحمايته حتى  وجد االمان لدى االمريكان فاأ�سلم!
 والبادي اظلم!

احلاجة! "الطائفية" ح�سب 
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خا�سًا 
بوزارة ال�سحة / 
ال�سركة العامة 

لت�سويق االأدوية 
وامل�ستلزمات 

الطبية 
حيث مت ذكر 

كلمة باملفاحتة 
وال�سحيح هو 
باملفاحتتني.  

 بغداد / املدى 
�ساحة  ح��ادث��ة  �سحايا  ا���س��ر  م��ن  ع���دد  ط��ال��ب   
باإعادة فتح ملف �سركة بالك  الن�سور، الربملان 
اأم���ام الق�ساء  ووت���ر امل�����س��وؤول��ة ع��ن احل��ادث��ة 
تعر�سوا  اأنهم  موؤكدين  جديد،  من  االأمريكي 
بينهم  املحامني  بع�س  قبل  من  ن�سب  لعملية 
رئي�س االدعاء العام جعفر املو�سوي ب�ساأن اخذ 

حقوقهم من اجلانب االأمريكي.
النواب  جمل�س  لرئي�س  االول  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
اإح���ال���ة مطالب  ال�����س��ي��خ خ��ال��د ال��ع��ط��ي��ة مت���ت 
ملجل�س  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة  اإىل   ال�سحايا  ذوي 
وجلنة  وال��دف��اع  االم���ن  جلنة  واإىل   ال����وزراء 
القانونية يف جمل�س  واللجنة  االن�سان  حقوق 

النواب.
وذوي  ج��رح��ى  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  العطيه  واع��ت��رب 
ارتكبتها  التي  الن�سور  �ساحة  جرمية  �سحايا 
�سركة بالك ووتر االمريكية، ام�س االحد تربئة 
ووتر  ب��الك  �سركة  حرا�س  االمريكية  املحكمة 
جتاوزا على اب�سط حقوق االن�سان وا�ستخفافًا 

مب�ساعر العراقيني.
عقب  لل�سحفني  ت�سريح  يف  العطيه  وا���س��ار 
قدموا  واجل��رح��ى  ال�سحايا  ذوي   ان  اللقاء 
التي  واملالب�سات  الق�سية  حيثيات  عن  موجزا 
حدثت بينهم وبني املحامية �سوزان بريك التي 
بحقوقهم  للمطالبة  ال�سحايا  ذو  بتوكيلها  قام 
والتي قامت بدورها  بعر�س �سفقة على ذوي 
وتغيري  الق�سية  عن  التنازل  بهدف  ال�سحايا 
وطالبوا  ال�سحايا(  ذوي  قول  )ح�سب  اقوالهم 
باإعادة الدعوى من جديد واإلغاء الت�سوية التي 

قدمتها ال�سركة.
�سنة(   54( �سريف  ف��وزي��ة  اأك���دت  جانبها  م��ن   
وه���ي زوج����ة ع��ل��ي خ��ل��ي��ل ع��ب��د احل�����س��ني احد 
ال��ن�����س��ور يف موؤمتر  ���س��اح��ة  ���س��ح��اي��ا ح��ادث��ة 
ال�سحايا  ا���س��ر  م��ن  ع��دد  م��ع  عقدته  �سحايف 
ن�سب  عملية  اإىل   تعر�ست  الربملان،اأنها  مبقر 
فتاح  ماجد  العراقي  املحامي  قبل  م��ن  كبرية 
الن�سور  الذي يتو�سط بني ا�سر �سحايا �ساحة 
املحامية �سوزان  االأمريكية  ال�سفارة  مع ممثلة 

بروك ب�سان التعوي�سات املالية التي كان مقررًا 
طلب  ف��ت��اح  اأن  م��وؤك��دة   ، لل�سحايا  اإع��ط��اوؤه��ا 
باللغة  وثيقة  على  التوقيع  �سهرين  قبل  منها 
مالية  تعوي�سات  على  حت�سل  لكي  االنكليزية 
اإال اأنها مل حت�سل على اأية تعوي�سات على حد 

قولها. 
 46( حم��م��ود  ح��وا���س  �سامي  ق��ال  جهته،  م��ن 
�سنة( احد جرحى حادثة �ساحة الن�سور: انه مل 
يح�سل على مبالغ التعوي�سات عن قيام �سركة 
بالك ووتر ب�سرب املدنيني يف �ساحة الن�سور 

غرب العا�سمة بغداد.
 واأو�سح حممود  انه "التقى عقب احلادث يف 
الو�سيط  وكان  االأمريكي  باجلانب   2007 عام 
االدعاء  رئي�س  واالأمريكان  ال�سحايا  ا�سر  بني 
جعفر  اجلنائية  املحكمة  يف  ال�سابق  ال��ع��ام 
وعدهم  املو�سوي  اأن  اإىل   م�سريا  املو�سوي، 
باحل�سول على تعوي�سات جيدة من �سركة بالك 
االأمريكي  الق�ساء  لدى  دعوى  و�سريفع  ووتر 
اأيًا من وع��وده.  من جانبه ذكر  اإال انه مل ينفذ 

زيد خ�سر )32 �سنة( احد جرحى حادثة �ساحة 
الن�سور اأن اأحدا من احلكومة العراقية مل يلتق 
باأ�سر ال�سحايا منذ احلادثة، مبينا انه قرر رفع 
االأعلى  الق�ساء  جمل�س  ق�سائية" لدى  "دعوى 

على �سركة بالك ووتر للمطالبة بحقوقه.
بو�ست  ال��وا���س��ن��ط��ن  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت  ف��ي��م��ا 
قال  ب��ع��دم��ا  اغ��ل��ق��ت  الق�سية  ان  االم��ري��ك��ي��ة: 
حم��ام��و ح����واإىل  �سبعني ع��راق��ي��ا ادع���وا على 
)اك�س  ا�سمها  ا�سبح  التي  ووتر  بالك  ال�سركة 
مايل  اتفاق  على  وافقوا  موكليهم  كل  ان  اي( 
اب���رم يف ت�سرين  ال��ث��اين  م��ع ال�����س��رك��ة.، ومل 
تك�سف ال�سحيفة عن االتفاق املايل ، وا�سارت 
ال�سحيفة اإىل ان  حمامي الدفاع ل�سركة)اك�س 
اي( واملدعني يف  بيان م�سرتك نقلته ال�سحيفة 
املدعني   ملوافقة  باالرتياح  "ن�سعر  االمريكية 
على االتفاق اال�سلي". وا�ساف الن�س ان هذا 
ي�سمح الدارة ال�سركة مبوا�سلة  عملها ويعفيها 
بدفع  وي�سمح  الق�سية  وارب��اك��ات  تكاليف  من 

تعوي�س ال�سر  العراقيني. 

 بغداد / املدى 
ك�سف م�سدر مطلع من الوفد املفاو�س 
يف ق�سية ت�سليم الرهينة الربيطاين 
الرهينة  اأن  مكمينمني  اخل��ام�����س 
اأهل  "ع�سائب  جماعة  لدى  املحتجز 
اأن  م��وؤك��دا  حيا،  ولي�س  جثة  احلق" 
زعيم اجلماعة قي�س اخلزعلي يخ�سع 
الإقامة جربية بعد اأن مت ت�سليمه اإىل  

احلكومة العراقية. 
"ع�سائب  جماعة  يف  م�سادر  وكانت 
�سابق  اأه��ل احلق"  اأعلنت يف وق��ت 
الربيطاين  ال��ره��ي��ن��ة  ���س��ل��م��ت  اأن���ه���ا 

اإىل   حت���ت���ج���زه  ال�������ذي  اخل����ام���������س 
غمو�س  و�سط  العراقية،  ال�سلطات 

يلف اأمر ت�سليمه حيًا اأو ميتا.    
ا�سمه   ذكر  رف�س  الذي  امل�سدر  وقال 
االح��د   ام�����س  �سحفي  ت�����س��ري��ح  يف 
مكمينمني  الربيطاين  "الرهينة  اإن 
اهل  ع�سائب  جماعة"  لدى  املحتجز 
اأن  م�سيفا  حيا،  ولي�س  جثة  احل��ق 
نف�س  ق��ت��ل��وا يف  االأرب���ع���ة  ال��ره��ائ��ن 
اأكرث  قبل  فيه  اختطفوا  الذي  اليوم، 

من �سنتني.  
اإطالق  اأن ق�سية  اإىل   واأ�سار امل�سدر 

ت�سميتها  مي��ك��ن  ال  ال��ره��ائ��ن  ���س��راح 
ج��رت  اأن���ه���ا  م��ب��ي��ن��ا  ب�"ال�سفقة"، 
بني  الوطنية  امل�ساحلة  م�سار  وف��ق 
اأهل  وع�سائب  العراقية  احل��ك��وم��ة 
احلق، بعد اإعالن االأخرية ا�ستعدادها 
العملية  ودع��م  امل�سلح  العمل  لوقف 
اأن االأمر بات يف  ال�سيا�سية"، موؤكدا 
يحدد  اأن  دون  من  االأخ��رية،  مراحله 

موعدا ال�ستالم الرهينة.
اأهل  ع�سائب  جماعة  نفت  ذل��ك  اإىل    
الربيطاين  ال��ره��ي��ن��ة  اإط����الق  احل���ق 
اأكرث  منذ  به  حتتفظ  ال��ذي  اخلام�س 

م��ن ���س��ن��ت��ني. وق���ال ب��رمل��اين عراقي 
احلكومة  م��ف��او���س��ات  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع 
ه��ذه  ان  وال���ع�������س���ائ���ب:  ال���ع���راق���ي���ة 
ب�سبب  اأي��ام  منذ  توقفت  املفاو�سات 
التابعني  املعتقلني  بقية  اإط��الق  ع��دم 
معتقل   400 نحو  البالغني  للجماعة 
يف ال�سجون االمريكية والعراقية وقد 
باإطالق �سراحهم  كان االتفاق يق�سي 
الربيطاين  ال��ره��ي��ن��ة  ت�سليم  ل��ي��ت��م 
مكمينميني.   اآالن  امل��دع��و  اخلام�س 
واأ�ساف النائب الذي طلب عدم ك�سف 
ام�س:  �سحفي  ت�سريح  يف  ا���س��م��ه 

على  م�سرة  احل��ق  اأه��ل  ع�سائب  اأن 
اإمتام ما وعدت به احلكومة العراقية 
وحملت  املعتقلني  ���س��رح  اط���الق  م��ن 
املفاو�سات  ت��وق��ف  �سبب  احل��ك��وم��ة 
لو  فيها  حلظة  اأي  يف  تنهار  قد  التي 
بقيت م�سرة على تعنتها، ح�سب كالم 

الربملاين.
ت�سليم  ع���ن  ت�����رددت  اأن���ب���اء  وك���ان���ت 
للحكومة  ال���ربي���ط���اين  ال���ره���ي���ن���ة 
عقب  املا�سي  االأ�سبوع  يف  العراقية 
اإط���الق ���س��راح ق��ائ��د اجل��م��اع��ة قي�س 
اخلزعلي الذي كان معتقاًل مع �سقيقه 

يف الب�سرة وعدد من قادة املجموعة 
لدى القوات االأمريكية يف العراق منذ 
عام  اآذار  �سهر  من  والع�سرين  الثاين 
2007 ، املتهمة بخطف وقتل خم�سة 
الثاين  كانون  يف  اأمريكيني  �سباط 
من عام 2007. حيث خطفت اجلماعة 
خبري املعلومات الربيطاين بيرت مور 
بغداد  يف  حمايته  اأف��راد  من  واأربعة 
اأيار  �سهر  من  والع�سرين  التا�سع  يف 
اإطالق  الإطالقهم  وا�سرتطت   .2007
اعتقل معه من  �سراح اخلزعلي ومن 

قادة املجموعة.  

بغداد / ن�سري العوام 
 ادخ����ل ب��ع�����س اع�����س��اء جم��ل�����س ال��ن��واب 
ب�سبب   ، االن���ع���ا����س  غ��رف��ة  يف  جم��ل�����س��ه��م 
ال�سيا�سية  واملزايدات  امل�ستمرة  الغيابات 
التي قد توؤثر على و�سعهم االنتخابي خالل 
ا�سبح بني  اليوم  فالربملان   ، املقبلة  الفرتة 
امرين اما ان ميرر القوانني املهمة واملوازنة 
الت�سويت  ع��رب   2010 ل��ع��ام  االحت���ادي���ة 
النواب  اغلب  فيه  ي�سكك  الذي  االلكرتوين 
يتم خاللها  او ح�سورهم جلل�سة واح��دة   ،
يبقى  ، وه��ن��ا  ال��ق��وان��ني  م��ن  مت��ري��ر جملة 
واملوازنة  القوانني  �سيمرر  ايهما  ال�سوؤال 

الت�سويت االلكرتوين ام النواب؟ 

جمل�س  رئي�س  ان  برملانية:  م�سادر  وقالت 
النواب اياد ال�سامرائي �سيدعو قادة الكتل 
اليوم االثنني حلثهم  اإىل  اجتماع  النيابية 
ح�سور  الكتل  اع�ساء  اجبار  �سرورة  على 

جل�سات جمل�س النواب. 
االحد  ام�س  )امل���دى(  ل�  امل�سادر  وا�سافت 
الكتل  ق���ادة  م��ن  �سيطلب  ال�����س��ام��رائ��ي  ان 
جل�سات  حل�سور  اع�سائهم  م��ع  احل��دي��ث 
ل��ت��م��ري��ر ج��م��ل��ة من   ، ال����ن����واب  جم��ل�����س 
انهاء  قبيل  االحتادية  وامل��وازن��ة  القوانني 
يعلن  ان  امل��وؤم��ل  م��ن  التي  مهامه  املجل�س 
املقبلني  اال�سبوعني  خ��الل  الرئي�س  عنها 
ال�سامرائي  ان  اإىل   امل�����س��ادر  وا���س��ارت   ،

مواقف  عن  اجلل�سات  احدى  خالل  �سيعلن 
كل كتلة يرف�س اع�ساوؤها احل�سور، ليكون 
الكتل  العراقي موقف من تلك  ال�سعب  لدى 
،وبينت امل�سادر ان الربملان قد يقر املوازنة 
 ، االنتخابي  ال�سلوك  ووثيقة  االحت��ادي��ة  
وينهي عمله ر�سميا ا�ستعدادا لالنتخابات. 
واعربت امل�سادر عن خماوفها من ا�ستمرار 

تغيب النواب.  
عن  عثمان  حممود  النائب  ق��ال  جانبه  من 
تغيب  ان  ال��ك��رد���س��ت��اين:  ال��ت��ح��ال��ف  كتلة 
ان�سغالهم  اإىل   النواب عن اجلل�سات يعود 
باالنتخابات وعدم تر�سيح بع�سهم للدورة 

االنتخابية املقبلة.

داعيا يف ت�سريح خ�س به )املدى( النواب 
االخ���رية  املجل�س  جل�سات  ح�����س��ور  اإىل  
عثمان   وو���س��ف   ، املهمة  القوانني  الق���رار 
هذه ظاهرة ب� " الغريبة وال�سلبية واملعيبة 
قوانني  النواب  جمل�س  لدى  ان  " مو�سحا 
م��رتاك��م��ة وم��ه��م��ة ل��ل��م��واط��ن ال مي��ك��ن ان 
ت�سرع من دون اكتمال الن�ساب يف جل�سات 

املجل�س.
على  احل�����س��ول  ان  اإىل   ع��ث��م��ان  وا����س���ار 
الن�ساب القانوين لت�سريع القوانني ا�سبح 
لها  ي�سعى  التي  االه��داف  امرا �سعبا ومن 
الت�سريعات  بقية  اقرار  يكمل  لكي  الربملان 

املطلوبة.

عن  االترو�سي  �سامي  النائب  طالب  فيما 
التحالف الكرد�ستاين بعدم تكرار �سيناريو 
ت��اأخ��ري اق����رار امل���وازن���ة االحت���ادي���ة للبلد 
احلكومة  تقدمي  منتقداعدم   ،2010 لعام 
االرب���ع  لل�سنوات  اخل��ت��ام��ي��ة  احل�����س��اب��ات 

املا�سية.
الكتل  )امل����دى(: على  ل���  االت��رو���س��ي  وق���ال 
تاأخري  ���س��ي��ن��اري��و  ت��ك��رر  ال  ان  ال��ن��ي��اب��ي��ة  
املوازنة االحتادية للبالد لعام 2010 الذي 
 ، االنتخابية  الدعاية  يف  �سدهم  �سينقلب 
م�سريا اإىل  ان الربملان �سيقع يف حرج  من 
عدم اقرار املوازنة اال�سبوع املقبل ، داعيا 

النواب اإىل  ح�سور جل�سات الربملان.  

م�������������������ع  ا������������س�����������ت�����������م�����������رار غ������������ي������������اب ال������������ن������������واب

ال����ط����رف����ني ب�������ني  م�����ال�����ي�����ة  �����س����ف����ق����ة  وج�����������ود  اإىل  ت���������س����ري  ت������ق������اري������ر 

اأ�سر �سحايا بالك ووتر يك�سفون اأنهم تعر�سوا للن�سب على يد حمامني عراقيني

وف�������ات�������ه ي�����������وؤك�����������د  امل����������ف����������او�����������ض  ال�����������وف�����������د  يف  ع�����������راق�����������ي  م���������������س�������در 

ع�سائب احلق: لن ن�سلم الرهينة الربيطاين اخلام�س اإل بعد اإطالق �سراح معتقلينا

طالباين واملالكي ي�سّددان على جمابهة املوؤامرات التي حتاك �سد العراق   

بغداد/ املدى
القانون  ان  امل�ساءلة والعدالة  اكدت هيئة   
ح�����س��م ق�سية  ال��ف��ي�����س��ل يف  ه��و  ���س��ي��ك��ون 
ا�ستبعادها من الرت�سيح  التي مت  الكيانات 
�سدر  بيان  يف  الهيئة  وقالت  لالنتخابات 
حول  اأُث��ريت  التي   ال�سجة  ان  ام�س  عنها 
ما قامت به الهيئة من اإجراءات للك�سف عن 
باالبعاد  ال�سيا�سية  الكيانات  بع�س  �سمول 
ل�سمولها  االأن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ن 
باأجراءات قانون امل�ساءلة والعدالة، وجاء 
يف البيان : ان الهيئة ت�ستغرب  اثارة هذا 
املو�سوع  اعالميا وبهذه الطريقة مل�سلحة 
كيان �سيا�سي واحد رغم كون الهيئة ك�سفت 

 ،ً �سيا�سيا  كيانا ً  ع�سر  خم�سة  �سمول  عن 
الكيانات  تلك  حق  من  ان  تعلن  الهيئة  فان 
واتهامات  م��ه��ات��رات  يف  ال���دخ���ول  وق��ب��ل 
التي  الطعن  اآل��ي��ات  اىل  ال��رج��وع  اعالمية 
التمييزية  الهيئة  ام��ام   ، القانون  يكفلها 
التي �سكلها قانون امل�ساءلة والعدالة الذي 
اأقره ُ الربملان العراقي، لكي يكون القانون 
هو الفي�سل احلاكم ولكي نطبق ال�سياقات 
اخلايل  احلقيقي  ب�سكلها  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
بناء  اىل  �سعيا  ال�سخ�سية  االغ��را���س  من 
امل�ساءلة  هيئة  وكانت  املوؤ�س�سات،  دول��ة 
با�ستبعاد عدد من  قرارا  والعدالة ا�سدرت 
حلزب  ت��روج  كونها  ال�سيا�سية  الكيانات 

املدى  ح�سلت  كتاب  يف  واعتربت  البعث  
ا�ستبعاد  ا�سباب  احد  ان  منه   ن�سخة  على 
 7 امل��ادة  ن�س  اىل  وي�ستند  قانوين  املطلك 
من الد�ستور العراقي املتعلقة بحزب البعث 

واجلهات الداعمة لالرهاب.
وا�سقاءه  املطلك  ان  اىل  الكتاب  وي�سري 
الدارة  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ميتلكون  ك��ان��وا 
وال�سجود  االروائ��ي��ة  "ال�سنابل  �سركات 
الزراعية"، ف�سال عن ادارتهم ملزرعة مدير 
احلبو�س.  جليل  طاهر  ال�سابق  املخابرات 
يف   - تاأجريها  اأرادوا  "عندما  وي�سيف: 
ا�سارة اىل االرا�سي الزراعية - يف مديرية 
زراعة حمافظة وا�سط عام 1998 -1999 

طوقت املديرية مبجموعة كبرية من ازالم 
النظام ال�سابق  ويذكر الكتاب جمموعة من 
اال�سماء احلكومية النافذة يف تلك الفرتة، 
جماميع  مب�ساعدة  ه���وؤالء  "قام  وي��ق��ول: 
املواطنني من  املطلك واخوته مبنع  �سالح 
الدخول اىل مديرية زراعة وا�سط حل�سور 
وتوقيفهم  اعتقالهم  ذلك  بعد  ومت  املزايدة، 

يف �سجن الكوت".
جابر  حبيب  ج��اب��ر  ال��ن��ائ��ب  ق���ال  ذل���ك  اىل 
اجواء  ال�سيا�سية  العملية  يف  نريد  نحن 
التكون  الوقت  وبنف�س  و�سحيحة  هادئة 
الت�سخيم  والنريد  الد�ستور  مع  متعار�سة 
هناك  ان  اىل  م��ن��وه��ًا  املوا�سيع  ه��ذه  يف 

اليه يف مثل تلك  للق�ساء واللجوء  جمل�س 
احلاالت وان القرار بالن�سبة ال�ستبعاد الكتل 
مل  االنتخابات  يف  امل�ساركة  عن  ال�سيا�سية 
يكن قرارًا نهائيًا وان تكون هيئة متييزية 
الدخول  وب��دون  الهيئة  هذه  اىل  واللجوء 
يف امل�ساجالت والت�سكيك واملالب�سات التي 

تدخل يف كثري من االمور.
وبني جابر يف ت�سريح خا�س ل�)املدى( يف 
هيئة امل�ساءلة والعدالة  مت طرح عدة ا�سماء 
ومل يتم الت�سويت عليهم يف جل�سة الربملان 
وان الهيئة االدارية اتخذت هذه االجراءات 
منوهًا  نهائيًا،  ق��رارًا  تكون  او  حت�سم  ومل 
ن�ستطع اجلزم  اال�ستبعاد مل   ه��ذا   ان  اىل 

بانه د�ستوري او غري د�ستوري.
حمكمة  تكون  �سوف  انه  اىل  جابر  وا�سار 
لقرارات  اع�ساء  �سبعة  من  متكونة  متييز 
النواب  جمل�س  طالب  وقد  البعث  اجتثاث 
اللجنة  ه��ذه  بت�سكيل  عديدة  جل�سات  يف 
املتكونة من جمل�س الق�ساء االعلى منذ عام  
فاعلة  تكون  وان  عليهم  وامل�سادقة   2008
بعد غد تطرح  او  غد  يوم  انه يف  منوهًا   ،
وامل�سادقة  عليهم  الت�سويت  ويتم  ا�سماء 

على هوؤالء املقدمة ا�سماوؤهم.
يف  امل�ستقلة  العربية  الكتلة  رئي�س  واأف��اد 
اأن  اجل��ب��وري  عبد مطلك  ال��ن��واب   جمل�س 
الو�سع احلايل للعراق وللعملية ال�سيا�سية 

يف  امل�ساركة  يريد  م��ن  باأق�ساء  ي�سمح  ال 
ت�سريح  يف  م�سريًا    ، املقبلة  االنتخابات 
به  متر  وم��ا  العراقي  الو�سع  اإن  �سحفي 
من  ب��اأب��ع��اد  ي�سمح  ال  ال�سيا�سية  العملية 
يريد امل�ساركة يف بناء العراق الدميقراطي 
لها  معينة  جهة  توجد  ال  م�سيفا  اجل��دي��د، 
هيئة  ك���ون  �سخ�س  ا���س��ت��ب��ع��اد  يف  احل���ق 
والعدالة  وامل�ساءلة  جمدت  البعث  اجتثاث 
مل تتم املوافقة او امل�سادقة عليها، و اللجنة 
الربملانية للم�ساءلة  والعدالة لي�س من حقها 
اأن ت�سدر مثل تلك القرارات وعليه اي قرار 
والقانون  للد�ستور  مطابق  غري  هو  يتخذ 

يف املرحلة احلالية. 

ب���ع���د اج����ت����ث����اث ����س���ب���ح ال���ب���ع���ث ل���ل���ع���دي���د م�����ن ال���ق���وائ���م

هيئــة امل�ساءلــة والعدالــة : قــرار اإبعــاد املطلــك د�ستــوري

بغداد / املدى 
التقى رئي�س اجلمهورية جالل طالباين م�ساء ام�س االحد، 

رئي�س الوزراء نوري املالكي يف حمل اقامته ببغداد. 
ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ت��ب��اح��ث ح���ول االم����ور ال��ع��ام��ة يف 
مناق�سة  عن  ف�سال   ، ال�سيا�سية  امل�ستجدات  واآخ��ر  البالد 
م�سارالعملية  تعيق  التي  العراقيل  باإزالة  الكفيلة  ال�سبل 

ال�سيا�سية و تطويرها. 
جمابهة  على  ال��وزراء  ورئي�س  طالباين  الرئي�س  و�سّدد 
االرهاب و املوؤامرات التي حتاك �سد العراق الدميقراطي 
االحتادي احلر وامل�ستقل، م�سددين على �سرورة تكاتف 

القوى اخلرية لردع تلك املوؤامرات وخطر االرهابيني. 
ومت التطرق اي�سا اىل اال�ستعدادات اجلارية لالنتخابات 
و  ط��ال��ب��اين  ال��رئ��ي�����س  ج���دد  ح��ي��ث   ، املقبلة  الت�سريعية 
رئي�س الوزراء نوري املالكي التاأكيد على ان جتري تلك 
النزاهة  ت�سوده   ، وحر  دميقراطي  مناخ  يف  االنتخابات 
وال�سفافية ، موؤكدين على توفري كافة االمكانات الجناح 

االنتخابات . 
وجرى اثناء اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدة ق�سايا 
وال�سيا�سية  الدميقراطية  امل�سرية  وم�ستقبل  حا�سر  تهم 

الرئي�س طالباين ورئي�س الوزراء املالكي يف البالد. 


