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دياىل/ املدى
بجوار  ال�شر  زرع���ت  وان���ا  ح�شد،  زرع  م��ن 
الهادئة،  ال�شغرية  بلدتي  و���ش��وارع  م��ن��ازل 
ي��داي من  ما زرعته  تفتك  اأراق��ب كيف  وكنت 
يف  لكن  االب��ري��اء،  باأج�شاد  نا�شفة  ع��ب��وات 
نهاية املطاف جاء عقاب ال�شماء ودفعت الثمن 
غاليا«، بهذه الكلمات ي�شف )ها�شم(  �شاب يف 
مطلع الثامنة ع�شرة من عمره كيف حتول من 
زارع للعبوات اإىل معوق اأ�شري عكازته و�شبه 

�شرير.
وهو  )�شينخوا(  وكالة  بح�شب  ها�شم  وق��ال 
ي�شري مب�شاعدة عكازة حديدية للو�شول اإىل 
ان�شانية توزع مواد غذائية على  مقر منظمة 
العائالت الفقرية يف منطقة التحرير جنوبي 
بعقوبة مركز حمافظة دياىل، وعالمات الندم 
وا�شحة عليه »اإن ما ا�شابني ب�شبب ما زرعته 
يداي من �شر لالآخرين«، مبينا انه انتمى يف 
واأ�شاف  امل�شلحة.  للجماعات  مبكرة  �شن 

ال�شغار يف  ال�شبية  »كنا جمموعة من  ها�شم 
بداية عام 2005 نح�شر درو�س توعية دينية 
بعقوبة،  مدينة  اط���راف  يف  تقع  م��ن��ازل  يف 
ودرو�شا  خطبا  متدينون  رج��ال  فيها  يلقي 
الله«. وا�شاف  �شبيل  اهمية اجلهاد يف  تبني 
ها�شم »ثم تطور االمر اإىل العمل امليداين ومت 
ا�شناد مهمة اي�شال عبوات نا�شفة مو�شوعة 
اهدافا  متثل  حم���ددة  ن��ق��اط  اإىل  اك��ي��ا���س  يف 
�شكنية  م��ن��ازل  اغلبها  امل�شلحة،  للجماعات 
اجلماعات  اأن  مو�شحا  جت��اري��ة«،  حم��ال  اأو 
املهام«.  ه��ذه  لتنفيذ  تراقبهم  كانت  امل�شلحة 
واأو�شح ها�شم اأن م�شوؤويل اخلاليا امل�شلحة 
هذه  يحملون  باأنهم  ال�شبية  يفهمون  كانوا 
�شني  ل�شغر  »نظرا  م�شيفا  للجهاد،  العبوات 
كنت اجتاز نقاط التفتي�س �شريا على االقدام 
واتنقل بني االحياء ال�شكنية من دون اأن األفت 
االنتباه، وما اأن ا�شع العبوة يف املكان املحدد 
حتى ا�شمع بعدها بدقائق دوي انفجار قوي، 

وهكذا ا�شتمرت االمور ال�شهر عديدة«. واأكد 
ها�شم اأنه وزمالءه ال�شبية كانوا يقولون يف 
هم  العمليات  هذه  من  امل�شتهدف  اأن  انف�شهم 
اأرى ما تفعله العبوات  العمالء. وتابع »كنت 
النا�شفة باج�شاد االبرياء وكيف تنهار املنازل 
�شيئًا   افعل  مل  لكني  ا�شحابها،  روؤو���س  فوق 
اآنذاك«، موؤكدا  النني مل اكن اعرف احلقيقية 
الوعي  وق��ل��ة  ال��ع��ي�����س  و���ش��ع��وب��ة  ال��ف��ق��ر  اأن 
جعلته �شيدا �شهال الفكار اجلماعات امل�شلحة 
ثم  الوفري  باملال  االم��ر  ب��ادئ  يف  اغرته  التي 
ادخلت مفاهيم القتال والعنف يف عقله حتى 
ها�شم  ويكمل  االخرين.  اذى  يف  بيده  �شارك 
ق�شته قائال »نهاية عام 2006 انفجرت عبوة 
ال�شوارع  حد  ا     يف  با�شًا  م�شتهدفة  نا�شفة 
وكنت  بعقوبة،  ملدينة  ال�شرقية  بال�شاحية 
العبوة  �شظايا  لتقطع  البا�س،  ه��ذا  ا�شتقل 
اإحدى �شاقّي وتت�شبب يف جعلي معاقًا، وارقد 
يوم  كل  ال�شمع  طويلة  اأ�شهرًا  امل�شت�شفى  يف 

احباءها  تراقب  وهي  اال�شر  ع�شرات  ماأ�شاة 
العبوات  تفعله  ما  بفعل،  يقتلون  وابناءها 
اأو  منزل  ب��ج��وار  ن�شعها  كنا  التي  النا�شفة 
يعود  اأن  ها�شم  ويحلم  �شارع«.  يف  اأو  حمل 
الزمن للوراء لكي اليفعل ما كان يفعله، مبينا 
انه خدع كثريا لقلة وعيه وادراكه، موؤكدا اأن 
ب�شبب  ا�شتغلوا  امثاله،  من  الع�شرات  هناك 
الفقر واحلاجة للعمل يف �شفوف اجلماعات 
العون  يد  ملد  احلاجة  بام�س  وانهم  امل�شلحة 

لهم وانقاذهم من فقرهم وجهلهم.
التميمي،  حم��م��ود  العقيد  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اأن  ب��ع��ق��وب��ة  اأم���ن���ي���ة يف  م�������ش���وؤول وح�����دة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات امل�����ش��ل��ح��ة ا���ش��ت��غ��ل��ت ال��ظ��روف 
الثقايف  ال��وع��ي  وق��ل��ه  ال�����ش��ع��ب��ة  املعي�شية 
ي�شقطوا  لكي  وال�شباب  ال�شبية  من  للكثري 
ماآربها  لتنفيذ  اداة  وي��ك��ون��وا  �شبكاتها  يف 
مو�شحا  واال���ش��ت��ق��رار،  االم����ن  زع��زع��ة  يف 
ممن  ال��ك��ث��ري  اعتقلت  االم��ن��ي��ة  االج��ه��زة  اأن 

واغلبهم  النا�شفة  العبوات  ب��زرع  يقومون 
زهيدة.  مالية  مبالغ  مقابل  ال�شن  �شغار  من 
ودعا التميمي اإىل �شرورة ايجاد ا�شرتاجتية 
لدى ادارة املحافظة وجمل�شها يف دعم اال�شر 
الفقرية وتوعية املجتمع ب�شرورة خمططات 
اجلماعات امل�شلحة الرامية ال�شتغالل ال�شبية 
ازهاق  اإىل  ت��وؤدي  عنف  اعمال  يف  وال�شباب 

االرواح وتدمري كل معاين احلياة.
فيما قال الباحث االجتماعي ظافر اللهيبي: اإن 
ق�شة ال�شاب ها�شم »تعطي حقيقة موؤكدة مدى 
يف  والفقر  التعلم  ع��دم  يخلفه  ال��ذي  ال�شرر 
ال�شواب  جادة  من  االن�شان  م�شرية  انحراف 
اأن  واأو�شح  ال�شنيعة«.  االعمال  ارتكاب  اإىل 
اجلماعات امل�شلحة ا�شتغلت فقر احلال للكثري 
وفق  جت��ن��ده��م  ل��ك��ي  وال�����ش��ب��اب  ال�شبية  م��ن 
افكارها، فا�شبحوا اداة طيعة تنفذ ما يطلب 
اأن  مبينا  االم��ر،  خطورة  تكمن  وهنا  منهم، 
ومنظمات  واحلكومية  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 

املجتمع املدين تقع عليها م�شوؤولية وطنية يف 
اي�شاح اهمية االبتعاد عن العنف والعمل على 
الطريق  لقطع  الدرا�شة  مقاعد  ترك  من  اعادة 
امام اجلماعات امل�شلحة. فيما قال القيادي يف 
افراد من  املجمعي:اإن  ال�شحوة حممد  قوات 
قواته اعتقلوا منت�شف اذار عام 2007 �شبيا 
و�شع  ينوى  كان  عاما،   15 عمره  اليتجاوز 
منطقة  يف  �شكني  منزل  بجوار  نا�شفة  عبوة 
اثناء  اأنه  واأو�شح  بعقوبة«.  �شمايل  ال�شراي 
التحقيق معه تبني انه يقوم بهذا الفعل مقابل 
25 الف دينار عراقي فقط )حوايل 21 دوالرا( 
، م�شيفا ولدى التدقيق يف املعلومات عن هذا 
ال�شبي تبني انه ينتمي اإىل ا�شرة فقرية جدا، 
احل�شول  مقابل  �شي  اأي  يفعل  ال�شبي  وكان 
اأن  يذكر  ا�شرته.  ج��وع  �شد  الج��ل  امل��ال  على 
تنظيم القاعدة ي�شتخدم ال�شبية والن�شاء يف 
ال�شك  اليجلبان  لكونهما  عملياته  من  العديد 

والريبة لدى االجهزة االمنية.

ب��������������������رت �����������س����������اق����������ه وج���������ع���������ل���������ت���������ه ����������س���������ب���������ه ��������س�������ري�������ر

ك�������ان ي��������زرع ال�����ع�����ب�����وات ال���ن���ا����ص���ف���ة وه�������و ���ص��ب��ي

بغداد/ املدى
الذين  االأمريكان  البحرية  جنود  »املارينز«  جنود  يحزم 
البلد  م��ن  وا���ش��ع��ة  مناطق  يف  �شر�شة،  م��ع��ارك  خ��ا���ش��وا 

اأمتعتهم ا�شتعدادًا للرحيل.
لها  تقرير  بح�شب  ب��ر���س  االأ�شو�شييتد  وك��ال��ة  واكتفت 
يف  �شاركوا  الذين  اجلنود  اأوائ��ل  من  اأنهم  اىل  باالإ�شارة 
احلرب عام 2003، والذين �شاعدوا يف حتويل الكثريين 

هذه  رحيل  و�شيكون  القاعدة.  �شد  القتال  يف  حلفاء  اىل 
الوجبة  االأمريكية  امل�شادر  تفيد  كما  اجلنود  من  املوجة 
يبداأ  الذي  االأمريكية  القوات  الن�شحاب  االأوىل  الرئي�شة 
القوات  اأن  وذك���رت  ال�شنة.  نهاية  عند  وي�شتكمل  االآن 
حرب  منذ  االأط��ول  احلرب  خا�شت  العراق  يف  االأمريكية 

فييتنام.
وكان املارينز يف ذروة ح�شورهم يف العراق خالل �شنة 

2008، ويناهز عددهم 25000 جندي، مل يبق منهم حتى 
اجلانب  اىل  االأمنية  امل�شوؤولية  �شلموا   4000 غري  االآن 
اأغلب  اأن  اىل  امل�شادر  واأ�شارت  املا�شي.  ال�شبت  العراقي 
االأنبار،  مبحافظة  البالد  غربي  موجودين  كانوا  املارينز 

منت�شرين يف �شحرائها الوا�شعة حتى احلدود.
وقال اللواء ريك تريون قائد املارينز يف العراق: اإن االأمن 
واال�شتقرار ي�شمحان االآن مبغادرة قواته، واأْن لي�س هناك 
فيها  التي يوجدون  املواقع  املارينز يف  حاجة اىل جنود 

االآن.
اأن )البنتاغون( وزارة الدفاع االأمريكية قررت  ي�شار اىل 
�شورج  بقوات  اأفغان�شتان  يف  املوجودة  قواتها  تعزز  اأن 
العراق  اىل  و�شلت  ال��ت��ي  ال��ق��وات  غ���رار  على  اإ���ش��اف��ي��ة 
يف  القوات  هذه  ذروة  ف��اإن  التقرير  وح�شب   .2007 عام 
البنتاغون  فاإن  ولهذا  ال�شيف،  هذا  �شتكتمل  اأفغان�شتان 

ت�شتعجل خروج املارينز من العراق.
اأكرث من 40  اأن  الع�شكرية االأمريكية  واأو�شحت امل�شادر 
باملائة من قتلى قوات التحالف، ق�شوا خالل �شنتي 2004 
و2006 يف معارك خا�شها االأمريكان يف حمافظة االأنبار 
واململكة  واالأردن  �شوريا  نحو  املمتدة  �شحاريها  ع��ر 
العربية ال�شعودية. ومن جنود املارينز وحدهم قتل نحو 

851 جنديًا. 
غرب  البحرية،  االأ�شد  قاعدة  يف  املارينز  قوافل  وت�شتعد 
بغداد مب�شافة 100 كيلومرت لالنطالق يف رحلة املغادرة. 
وفقا  حتدثوا  الذين  املارينز  جنود  من  الكثريون  ويذكر 
الفلوجة  يف  ال��وح�����ش��ي  ب��ال��ق��ت��ال  اأ���ش��م��وه  ع��م��ا  للتقرير 
والرمادي وقالوا اإن حربهم يف الفلوجة �شنة 2004 كانت 
الق�شوة  يف  بعدها  تاأتي  ثم  فييتنام،  حروب  من  اأ�شر�س 

معارك الرمادي مركز حمافظة االأنبار.
وتقول م�شادر جنود املارينز اإنهم وجدوا اأنف�شهم بال عمل 
العراق  بني  املوقعة  االأمنية  االتفاقية  تطبيق  بعد  تقريبًا 
يف  ع�شائر  وزعماء  �شيا�شيني  لكن  املتحدة.  وال��والي��ات 
االأنبار كانوا قد حذروا من اأن متمردي القاعدة �شيجدون 
دون  من  ال�شابقة  مالذاتهم  اىل  بالعودة  اأ�شهل  الفر�شة 

وجود القوات االأمريكية.  

ترجمة / املدى 
بغ�شًا  االك��رث  امل�شوؤول  املجيد،  ح�شن  علي 
يف ح��ك��وم��ة ����ش���دام، ���ش��ي��ت��م اع���دام���ه يف 
وزارة  وكيل  اعلنه  ما  وف��ق  اي��ام،  غ�شون 
احلكم  �شدور  بعد  وذل��ك  العراقية،  العدل 
ال��راب��ع الع���دام���ه، ي���وم االح���د امل��ا���ش��ي يف 
ق�شية حلبجة التي امر با�شتخدام اال�شلحة 

الكيمياوية عام 1987 �شد �شكانها. 
واعلن وكيل الوزارة ان تنفيذ حكم االعدام 
ا�شبح و�شيكا باملجيد و�شنقوم بت�شلمه من 
فيه  الذي و�شع  االمريكي  االعتقال  مع�شكر 

منذ �شتة اعوام. 
وعلمت �شحيفة غارديان، ان مركز االعتقال 
االمريكي ذلك �شيبقى مفتوحًا حتى �شهر اآب 
املقبل، بالرغم من وجود خطة �شابقة الغالقه 
نهاية عام 2009، كجزء من اتفاق امني ما 
بني بغداد ووا�شنطن. و�شرح وكيل وزارة 
االعتقال  مع�شكر  برنامج  متديد  ان  العدل 
املعروف با�شم »كروبر« ال�شباب امنية وكان 
الرئي�س االمريكي اوباما قد حتدث �شخ�شيًا 
امل�شتخدم  النظام  وانهاء  غلقه  �شرورة  عن 
بهم  امل�شتبه  اعتقال  يتم  حيث  العراق،  يف 
القلة  تقدمي  مع  االمريكية  القوات  قبل  من 

للمحاكمة. 
طلبنا  لقد  اي�شًا:  العدل  وزارة  وكيل  وقال 
من  ال��ك��ايف  ال��ع��دد  نفتقد  الن��ن��ا  ال��ت��اأج��ي��ل 
نزال  ما  ونحن   ، ال�شجون  لكافة  االداري��ني 
من  البقية  لت�شلم  اخلطط  ون�شع  ندربهم 

املعتقلني يف �شهر اآذار املقبل. 
عن  اآخر  م�شوؤول  اي�شا  لل�شحيفة  وحتدث 
ا�شتخبارات وزارة الداخلية )ح�شني كمال( 
قائاًل: ان تاأجيل اغالق )كروبر( لعدم توفر 
اماكن كافية يف ال�شجون العراقية، واي�شا 

ب�شبب قلة املحاكم الق�شائية. 
ومن بني ال�شجناء االخرين لدى االمريكيني 
يف مع�شكر كروبر، داخل قاعدة فيكتوري، 
وزير اخلارجية ال�شابق طارق عزيز، الذي 
نقله اىل م�شت�شفى امريكي بعد ا�شابته  مت 

وعدم  جزئي،  �شلل  اىل  ادت  قلبية  بجلطة 
قدرته على الكالم. 

وم�شوؤولون  ع��زي��ز  ينقل  ان  امل��وؤم��ل  وم��ن 
امريكي- مع�شكر،  اىل  �شابقون  عراقيون 
قاعدة  وه��ي  ال��ت��اج��ي،  مع�شكر  يف  ع��راق��ي 
اي�شًا  ع�شكرية �شمال بغداد، والتي �شت�شم 
لالمريكيني  بالن�شبة  ي��ع��ت��رون  معتقلني 
وت�شليمهم  �شراحهم  اط���الق  اخل��ط��ر  »م��ن 
مع�شكر  ويف  االمريكيني«  امل�شوؤولني  اىل 

التاجي اليوم )29( �شخ�شًا من ان�شار نظام 
نقلهم  بعد  االخرون  اليهم  و�شين�شم  �شدام 

من كروبر. 
املالكي  ن��وري  ال����وزراء،  ي��زال رئي�س  وم��ا 
الذين  ال�شابقني  البعثيني  على  حملة  ي�شن 

ي�شكلون خطرًا على احلكومة. 

عن الغارديان 

اأمتعتهم  يحزمون  للمارينز  جندي   4000 اآخر 
للرحيل من قاعدة الأ�صد

اإعدام علي ح�صن املجيد يف غ�صون اأيام

ب���غ���داد /اأح���ي���اء امل��و���س��وي 
والوكاالت

لقرارات  اعربت جهات �شيا�شية عن دعمها 
طالبت  فيما  وال��ع��دال��ة،  امل�����ش��اءل��ة  هيئة 
عن  بالكف  املتحدة  االمم  مبعوث  االخ��رية 

التدخل يف �شوؤونها.
النيابية  امل�����ش��اءل��ة  جل��ن��ة  ع�����ش��و  وق����ال 
ر���ش��ي��د ال���ع���زاوي  »ل��الأ���ش��ف ن���رى الكثري 
هيئة  ق���رارات  يرف�شون  ال�شيا�شيني  م��ن 
االن  حتى  يطلعوا  مل  و  والعدالة  امل�شاءلة 
جمل�س  �شرعه  ال���ذي  الهيئة  ق��ان��ون  على 
العزاوي  واأو���ش��ح   .»2008 ع��ام  ال��ن��واب 
اإن  االث��ن��ني  ام�����س  ل����)امل���دى(  ت�شريح  يف 
»ال���ذي���ن ي��ن��ت��ق��دون ع���ر و���ش��ائ��ل االع���الم 
اج������راءات ه��ي��ئ��ة امل�����ش��اءل��ة وال���ع���دال���ة مل 
هيئة  قانون  قراءة  على  حري�شني  يكونوا 
مناق�شة  جل�شات  يح�شروا  ومل  امل�شاءلة 
الت�شويت  جل�شات  حتى  او  القانون  ه��ذا 
لذا فهم يتحملون م�شوؤولية بع�س الفقرات 
»امل�شكلة  ان  القانون«.م�شيفًا  يف  ال��واردة 
بل  الهيئة  يف  لي�شت  ه��ي  حاليا  القائمة 
التي  ال��ف��ق��رات  ق��ان��ون��ه��ا وخ�����ش��و���ش��ا  يف 
االمنية  االج��ه��زة  ك��ل  �شمول  اىل  ا���ش��ارت 
ا�شم  القانون  عليها  اطلق  والتي  ال�شابقة 
اجتثاث  ب���اإج���راءات  »القمعية«  االج��ه��زة 
ال��رت���ش��ي��ح ملجل�س  ل��ه��م  ال��ب��ع��ث والي���ح���ق 
من  كبرية  �شريحة  �شيمنع  وه��ذا  ال��ن��واب 
ع�شو  وتابع  االنتخابات«.  يف  امل�شاركة 
ا�شار  »القانون  اأن  والعدالة  امل�شاءلة  جلنة 
اأن اجراءات اجتثاث البعث ت�شمل كل  اىل 
من كان بدرجة ع�شو يف حزب البعث فما 
وهذا  االجتثاث  اج��راءات  فت�شملهم  ف��وق، 
امل�شاركة  من  كبرية  �شريحة  اي�شا  �شيمنع 
يف االنتخابات، حيث �شيكون للهيئة وفق 
من  كبري  عدد  لرف�س  وا�شع  اطار  القانون 

املر�شحني«.
وائل  امل�شتقل  ال��ن��ائ��ب  اع��ت��ر  جهته  م��ن 
قرار  بالغاء  الدولية  املطالب  اللطيف  عبد 
وتدخل  مقبولة  غ��ري  ب��اأن��ه��ا   « االج��ت��ث��اث 
اىل  م�شريا   « للعراق  الداخلية  بال�شوؤون 
ب�شيء«. اح���دا  التفيد  املطالب  ه��ذه  ان   «
ت�شريحات  يف   ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  وا����ش���اف 
ب�شاأن  اث��ريت   التي  ال�شجة  »ان  �شحفية 
هذا املو�شوع وخا�شة من قبل امل�شتبعدين 
من امل�شاركة يف االنتخابات التخدم احدا«، 
منوها اىل ان »ه��ذه ق���رارات  ���ش��ادرة من 

هيئة م�شتقلة«.
وال�شخ�شيات  ال���ق���وى  ب��ع�����س  وت��ت��ه��م 
ت�شريحاتها  خ����الل  وم����ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
م�شي�شة  باأنها  االجتثاث  هيئة  ال�شحفية 
متنفذة.  �شيا�شية  لقوى  اجندات  وتخدم 
التي ح�شلت  االلية  »ان  اللطيف  عبد  واكد 
بها قرارات الهيئة وخا�شة يف هذا الوقت 
ا�شتكمال  بعد  اعلنت  النها  مق�شودة  غري 
هيئة  اىل  وار���ش��ال��ه��ا  امل��ر���ش��ح��ني  ا���ش��م��اء 
مفو�شية  اىل  الهيئة  تعيدها  ثم  االجتثاث 

االنتخابات التخاذ الالزم بهذا ال�شان«.
ومن  وال�شيا�شيني  النواب  بع�س  واعتر 
�شدور  ان  ال�شحفية  ت�شريحاتهم  خ��الل 
البعادهم  هي  الوقت  بهذا  الهيئة  ق��رارات 

من امل�شاركة يف االنتخابات املقبلة.
التوافق  جبهة  يف  النائب  اأك��د  جانبه  من 
املر�شحني  ب��ع�����س  اأن  ال����ع����زاوي  ر���ش��ي��د 
امل�شاءلة  هيئة  بقانون  �شمولهم  مت  الذين 
اأنف�شهم بناء ًعلى  والعدالة قاموا برت�شيح 
الف�شائيات  اأحد  قبل  من  خاطئة  معلومات 
والتي �شرحت بجواز تر�شيح كل من لديه 
ع�شو فرقة فما دون. وقال العزاوي: يجب 
امل�شاءلة  هيئة  باجراءات  امل�شمولني  على 
نهاية  االمر هو  ااّل  يعتروا هذا  والعدالة 
امل��ط��اف ب��ل ه��ن��اك خ��ط��وات اخ���رى عليهم 
ممثليهم  يحثوا  ب��اأن  اياهم  داعيا  اتباعها  
على  القانون  لتعديل  ال��ق��ادم  ال��رمل��ان  يف 
ع��ك�����س م���ا ف��ع��ل م���ن مي��ث��ل��ه��م يف ال��رمل��ان 
خالل  �شاكنا ً ي��ح��رك��وا  مل  ال��ذي��ن  احل���ايل 
نحن  املا�شية.م�شيفًا:«  �شنوات  االأرب���ع 
�شملوا  الذين  ال�شخ�شيات  بع�س  دعونا 
قبل  القانون  تعديل  اإىل  الهيئة  باإجراءات 
يحركوا  مل  اأنهم  اإال  اإج��راءات��ه  تطالهم  اأن 
بداأ  عندما  فقط  اأ�شواتهم  وع��ل��ت  �شاكنا ً

القانون يطيح بهم.
ف��ي��م��ا داف����ع ال��ن��ائ��ب ع��ب��ا���س ال��ب��ي��ات��ي عن 
اإىل  ودعا  والعدالة  امل�شاءلة  هيئة  ق��رارات 
ب�«مزاجية  التعامل معها  »احرتامها« وعدم 
وكالة  بح�شب  البياتي  واأك���د  �شيا�شية«. 
هناك  اأن  االث��ن��ني  ام�س  االيطالية  )اآك���ي( 
»ت�شعة �شروط حددها الد�شتور يف املر�شح 
هيئة  عمل  اأم���ا  ال��رمل��ان،  ع�شوية  ل�شغل 
توفر  من  التحقق  على  فيقت�شر  امل�شاءلة 
�شرطني فقط منها االأول، هل املر�شح بعثي 
اأرتبط  هل  وال��ث��اين  العليا،  ال��درج��ات  من 
باالأجهزة القمعية اأم ال؟«. واأ�شاف »كما اأن 
هناك هيئات وموؤ�ش�شات اأخرى كمفو�شية 

والداخلية  ال��رتب��ي��ة  ووزارات  ال��ن��زاه��ة 
�شهادات  يف  التدقيق  مهام  تتوىل  والدفاع 
املر�شحني العلمية وم�شادر اأموالهم وما اإذا 
كانوا مرتبطني بجنح جنائية اأم ال«. وتابع 
امل�شاءلة والعدالة »متار�س عملها  اإن هيئة 
على �شوء ما جاء يف الد�شتور، وقراراتها 
ينبغي اأن حترتم فمن غري املقبول الت�شكيك 
فيها والتعامل معها مبزاجية �شيا�شية، كما 
من حق املت�شرر اللجوء اإىل الق�شاء واإىل 
املحكمة التمييزية للطعن يف هذه القرارات 
ب�«�شيا�شة  اأ�شماها  مما  البياتي  وح��ذر   .«
خلط االأوراق« من خالل ربط هذه القرارات 
مبلف امل�شاحلة الوطنية. واأو�شح »لالأ�شف 

هناك مْن يحاول اإيجاد نوع من الرتابط بني 
امللفني لالإيقاع باجلهود احلكومية املبذولة 
اإطار امل�شاحلة التي ال تعني باأي حال  يف 

من االأحوال متييع قرارات امل�شاءلة«.
اأكدت مديرة الدائرة االإنتخابية  من جهتها 
حمدية احل�شيني يف مفو�شية االإنتخابات 
يف  الرتيث  منا  طلبت  امل�شاءلة  »هيئة  اأن 
االإع����الن ع��ر و���ش��ائ��ل االإع����الم ع��ن قائمة 
الرت�شيح  من  م�شتبَعدًا  كيانًا   499 باأ�شماء 
القائمة  ه��ذه  ا�شتكمال  حلني  لالإنتخابات 
جديدًا  كيانًا  ب���60  االأخ���رية  ن�شختها  يف 
م�شمواًل باالإجتثاث، ليتم الك�شف عن جميع 
غ�شون  يف  امل�شتبعدة  الكيانات  اأ���ش��م��اء 

يومني«. من جانبه، اأعلن رئي�س املفو�شية 
الكيانات  هذه  »باإمكان  اأنه  احليدري  فرج 
اأو  اال�شتبعاد  ق��رارات  يف  الطعون  تقدمي 
من  اآخرين  مر�شحني  اإختيار  اإىل  اللجوء 
خالل هيئتني ق�شائيتني االأوىل مكونة من 
اإن  �شبعة«. وزاد  من  والثانية  ق�شاة  ثالثة 
»قرارات التمييز اأقوى من قرارات امل�شاءلة 

ومفو�شية االإنتخابات« ح�شب تعبريه
يف  اأعلنت  االإنتخابات  مفو�شية  وك��ان��ت 
والعدالة  امل�شاءلة  هيئة  اأن  �شابق  وق��ت 
باأ�شماء 499 من  قائمة  للمفو�شية  اأر�شلت 
وكان  الهيئة  بقانون  امل�شمولني  املر�شحني 
من بينهم ن�شاء. وجاء قرار هيئة امل�شاءلة، 

اأ�شبوع على خطوة مماثلة بحق  بعد نحو 
ال��وط��ن��ي« �شالح  رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة »احل�����وار 
املطلك، على خلفية »ارتباطه بحزب البعث« 

املنحل واملحظور د�شتوريًا.
امل�شاءلة والعدالة مبا  اىل ذلك نددت هيئة 
ممثل  قبل  من  ال�شافر«  ب�«التدخل  و�شفته 
يف  ميلكرت  اآد  ال��ع��راق  يف  املتحدة  االأمم 
وكانت  الد�شتورية.  املوؤ�ش�شات  ���ش��وؤون 
االأمم��ي  للمبعوث  ن�شبت  اإع���الم  و���ش��ائ��ل 
دعوته ملفو�شية االإنتخابات العراقية بعدم 
امل�شاءلة  بقانون  امل�شمولة  االأ�شماء  �شطب 
النيابية املقبلة.  من املر�شحني لالنتخابات 
الوقت  »يف  اأنه  لها  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

االأمم  تقوم  اأن  الهيئة  تنتظر  كانت  ال��ذي 
امل��ت��ح��دة ب���دور ح��ي��ادي يف ال��ع��راق يعزز 
الد�شتورية وي�شاعد  املوؤ�ش�شات  دولة  بناء 
اأخالقيًا  دع��م��ًا  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  دع��م  على 
وممثلية  »ميلكرت«  ل�  يكون  واأن  وا�شحًا، 
حث  يف  دورًا  ال��ع��راق  يف  املتحدة  االأمم 
التدخل  ع��دم  على  االإقليمي  اجل���وار  دول 
يف �شوؤون العراق واحرتام اأمنه و�شيادته 
�شميم  من  ذل��ك  باعتبار  مواطنيه  وحياة 
نتفاجاأ  واالأخالقية،  القانونية  واجباتها 
ذو  لبلد  املوؤ�ش�شات  عمل  يف  تتدخل  باأنها 
�شيادة وحتكمه قوانني نافذة �شّوت عليها 

ال�شعب« وفق البيان.
اأن »دعوة ممثل االأمم  واأ�شارت الهيئة اإىل 
للقفز  ت�شجيعًا  تكون  ال  اأن  يجب  املتحدة 
�شيجعل  ذل��ك  الأن  ال��ن��اف��ذة  ال��ق��وان��ني  على 
الفو�شى تعم موؤ�ش�شات الدولة وهذا ما ال 
يجب اأن تقبل به املنظمة االأممية وممثلها«. 
كما اأو�شحت »اأنها حتتفط بحقها القانوين 
على  املنا�شبة  القانونية  بالطريقة  الرد  يف 
جهة  اأي  ومن  عملها  �شوؤون  يف  تدخل  اأي 
كانت وفق ال�شياقات التي يكفلها الد�شتور 

والقوانني النافذة يف البلد«.
بعثة االمم  لدى  من جهته، رف�س م�شوؤول 
املتحدة تاكيد الطلب اىل املفو�شية  �شطب 
اال�شماء قائال ان م�شوؤويل البعثة ورئي�شها 
النظر  وج��ه��ات  ب��ني   للتقريب  »يتحركون 
فقط« م�شريا اىل لقاء بني ميلكرت وجمل�س 
املفو�شية العليا  لالنتخابات يوم ال�شبت«. 
ك��م��ا ع���رت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ن ام��ل��ه��ا ب���ان يكون 
ملمثلية االمم املتحدة »دورا يف ح�س دول 
اجل����وار االق��ل��ي��م��ي ع��ل��ى ع���دم ال��ت��دخ��ل يف 
و�شيادته  امنه  واح���رتام  ال��ع��راق  ���ش��وؤون 
عمل  يف  تتدخل  ان  ال  مواطنيه،  وح��ي��اة 
موؤ�ش�شات  بلد حتكمه قوانني نافذة �شوت 
عليها ال�شعب«. واو�شحت ان »دعوة ممثل 
ت�شجيعا  تكون  ان  يجب  ال  املتحدة  االمم  
للقفز على القوانني النافذة وهيئة  امل�شاءلة 
والعدالة تعتر دعوة االمم املتحدة تدخال 

يف ال�شاأن العراقي«.
وقد اقر الرملان ت�شكيل هيئة متييز تتوىل  
النظر بقرارات »امل�شاءلة والعدالة«، مكونة 
الق�شاء  جمل�س  ر�شحهم  ق�شاة  �شبعة  من 
او  ن�شاط  اي  الد�شتور  ويحظر  االع��ل��ى. 
اىل  ي�شار  املنحل.  البعث  حل��زب  ت��روي��ج 
وجود حواىل 6500 مر�شح اىل االنتخابات 

من �شمنهم 86 حزبا و12 ائتالفا.

ال����ع����راق����ي����ة ال�������������س������وؤون  يف  ال�����دول�����ي�����ة  ال�����ت�����دخ�����الت  رف�����������س�����وا 

وال��ع��دال��ة  امل�����ص��اءل��ة  هيئة  ق����رارات  ت��دع��م  �صيا�صية  ج��ه��ات 


