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مفو�سية االنتخابات ل�         : اإ�سافة اأ�سماء 
جديدة لقائمة امل�ستبعدين اأّخ�ر ن�سرها

بغداد / يو�سف املحمداوي 
امل�ستقلة  العليا   للمفو�سية  الر�سمي  الناطق  اأك��د 
ال��ع��ب��ودي  ان قائمة  ق��ا���س��م  ال��ق��ا���س��ي  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
امل�سمولني  واملر�سحني  ال�سيا�سية  الكيانات  باأ�سماء 
بقرارات الهيئة الوطنية للم�ساءلة والعدالة �ستن�سر 

يوم غد االربعاء .
واأو�سح العبودي يف ت�سريح خا�س للمدى  اأ�سباب 
النهائية  "القائمة  اإن  قائا  اليوم  االأ�سماء  ن�سر  عدم 
والتي ت�سمل كل املجتثني ا�سيفت لها ا�سماء جديدة 
هيئة  ب��ق��رار  للم�سمولني  النهائي  ال��ع��دد  بلغ   حيث 

امل�ساءلة والعدالة )511( . 
ه���ذا وق���د ك���ان ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س االم��ري��ك��ي جوزيف 
بايدن قد دخ��ل  يف اجل��دل ال��دائ��ر ح��ول ق��رار هيئة 
امل�ساءلة  والعدالة حيث اعرب يف ات�سالني هاتفيني 
عن   ال��ن��واب  جمل�س  ورئي�س  طالباين  الرئي�س  مع 
االخرية  التطورات  ب�ساأن  االمريكية   االدارة  قلق 
مقرتحًا  باأن توؤجل قرارات جلنة امل�ساءلة اىل ما بعد 

االنتخابات على ان يوؤخذ تعهد من املر�سحني بالتربوؤ 
من حزب البعث وادانة جرائمه موؤكدا ثقته  بجهود 
الرئي�س طالباين بحلحلة االو�ساع ومعاجلة امل�ساكل 
التي ت�سهدها ال�ساحة العراقية، م�سيدا باجلهود التي 
التوافق  بذلها ويبذلها رئي�س اجلمهورية يف ايجاد 
مبختلف  ال�سيا�سيني  الفرقاء  بني  والوئام  الوطني 
�سيا�سية  حنكة  من  ميتلكه  ملا  وانتماءاتهم  اطيافهم 

وتاأثري كبريين.  
حيث  متباينة  افعال  ردود  اث��ارت  بايدن  مقرتحات 
جلنة  رئي�س  ال�����س��دري  التيار  ع��ن  النائب  و�سفها 
ح�سن  ف��اح  ال��ن��واب  جمل�س  يف  والعدالة  امل�ساءلة 
�سن�سل، االثنني، انه اليحق لنائب الرئي�س االمريكي 
جو بايدن التدخل بال�ساأن العراقي النه بهذا يخالف 
الد�ستور العراقي، معلا ان هيئة امل�ساءلة والعدالة 

هيئة د�ستورية وقانونية. 
واأ�ساف �سن�سل اأن “اقرتاحات بايدن حول د�ستورية 
امل�ساءلة  باجراءات  امل�سمولني  ابعاد  الهيئة وتاأجيل 

تعترب تدخا �سافرا ووا�سحا بال�ساأن العراقي الذي 
اليحق له التدخل فيه وبق�سايا قانونية ود�ستورية”، 
م�سددا على انه “لي�س من حقه ان يلغي مادة وردت 
العراقي”..  ال�سعب  عليه  �سوت  الذي  الد�ستور  يف 
العراقي علي ح�سني  النواب  اكد ع�سو جمل�س  فيما 
نائب  ت�سريحات  ان  الكرد�ستاين  التحالف  عن  بلو 
امل�ساءلة   هيئة  بحق  بايدن  جو  االمريكي  الرئي�س 
ال�سوؤون  يف  ت��دخ��ا  ح��دم��ا  اىل  ت��ع��ت��رب  وال��ع��دال��ة 

العراقية.
"مو�سوع  ان  وقال بلو يف ات�سال هاتفي مع املدى 
د�ستورية  م��ادة  هي  والعدالة  وامل�ساءلة   االجتثاث 
ان  العراق  يف  �سابقة  اجهزة  او  حكومة  اأي  وعلى 
وا�سبح  كبرية  ت�سحيات  ق��دم  ال��ع��راق  الأن  تطبقها 
الذين  ال�سخ�سيات  وخا�سة  البائد  للنظام  �سحية 
لهم باع يف اجلرائم واالعتداء على حقوق املواطنني 
فاأن هذه الت�سريحات تعترب تدخا يف �سوؤون  لذلك 
االجتثاث  م��ع  ان��ه  اىل  م�سريا   ، ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��راق 

ويجب ان يتم ذلك ولكن مبوجب القوانني العراقية 
البحتة وعدم ت�سيي�س املو�سوع". 

الله  عبد  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  ع�سو  اك��د  فيما   
ا�سكندر اجلبوري اننا نود ان يبقى ال�ساأن الداخلي 
العراقي بني العراقيني انف�سهم وان ال تفر�س علينا 

احللول من خارج الباد.
نائب  ت�����س��ري��ح��ات  يخ�س  فيما  اجل���ب���وري:  وق���ال 
ال��رئ��ي�����س االم��ري��ك��ي ج��وزي��ف ب��اي��دن ال��ت��ي كانت 
رف�سا  نرف�سها  فاأننا  والعدالة  امل�ساءلة  هيئة  �سد 
ال�ساأن  يف  خ��ارج��ي��ة  ت��دخ��ات  اي��ة  ون��رف�����س  قاطعا 
العراقي،مبينا انا �سخ�سيا اأرى ان عدم التدخل هو 
انتهاك  هو  والتدخل  العراقية  ال�سيادة  �سميم  من 

ل�سيادة العراق. 
فيما رحب عدد من اع�ساء كتلة احلوار الوطني التي 
يرا�سها �سالح املطلك مبقرتحات بايدن معتربين ان 
الوحدة  على  للحفاظ  ياتي  االمريكية  االدارة  تدخل 

الوطنية ويجنب العراق فو�سى �سيا�سية .

م��ت��ب��اي��ن��ة اأف������ع������ال  ردود  ت���ث���ر  ب�����اي�����دن  م����ق����رح����ات 

بغداد / اأحياء املو�سوي 
"البعثيني  ميهل  ان��ه  االث��ن��ني  ام�����س  النجف  حمافظة  جمل�س  اع��ل��ن 
والتكفرييني" يوما واحدا للمغادرة وهددهم بال�سرب بيد من حديد 

داعيا اىل ابعادهم عن العملية ال�سيا�سية "حتت اي م�سميات".
واكد جمل�س املحافظة يف بيان وزعه املكتب االعامي "امهال ع�سابة 
املحافظة  من  للخروج  واح��دا  يوما  والتكفرييني  ال�سدامي  البعث 
من  التربوؤ  فر�سة  فوتوا  قد  النهم  ه��وؤالء  حديد  من  بيد  و�سن�سرب 

البعث والقاعدة والعودة اىل اح�سان الوطن".
اي  حتت  ال�سيا�سية  العملية  عن  البعثيني  ابعاد  "يجب  انه  واو�سح 
اجراءات  املقبلة  املرحلة  يف  عاتقه  على  املجل�س  �سيتخذ  و  م�سميات 

لتطهري االجهزة االمنية واملوؤ�س�سات احلكومية من البعثيني".
البعثيني  ال�سمري هدد  فائد  ال�سيخ  املحافظة  رئي�س جمل�س  ان  يذكر 

بعد  النجف  مب��غ��ادرة  وطالبهم  بحقهم  ���س��دي��دة  اج����راءات  ب��ات��خ��اذ 
التفجريات االخرية التي حدثت يف املحافظة. 

بارتكاب  مبا�سر  غ��ري  ب�سكل  "البعثيني"  ات��ه��م  ق��د  ال�سمري  وك���ان 
التفجريات و"ن�سحهم" باملغادرة.

الناطق  قال  املحافظة  جمل�س  بيان  على  حكومي   فعل  رد  اول  ويف 
نية  اي  وج��ود  "عدم  بيان  يف  الدباغ  علي  احلكومة  با�سم  الر�سمي 
الدفاع  لت�سريح او انهاء خدمات اي من �سباط او منت�سبي وزارتي 

والداخلية". 
اجل  من  وجهودها  االمنية  القوات  دور  تثمن  "احلكومة  ان  وتابع 
وحدة  على  للحفاظ  قدمتها  التي  الكبرية  والت�سحيات  االم��ن  اق��رار 

وا�ستقرار العراق".
املق�سود  ان  املحافظة:  قال خالد اجل�سعمي ع�سو جمل�س  من جهته، 

امنا  ب�سيط،  ب�سكل  البعث  حزب  اىل  ينتمون  الذين  لي�س  بالبعثيني 
ويعملون  وافكاره  البعث  حزب  من  التربوؤ  يرف�سون  الذين  الكبار 

ل�ساحله والذين لطخت اياديهم بدماء االبرياء".
وتابع "نحن يف جمل�س حمافظة النجف اتخذنا قرارا بتنقية اجواء 
املدينة من هذه االفكار املنحرفة و�سنعمل ب�سكل جدي وفاعل لتطوير 
التي  البعثية  العنا�سر  كل  من  الدولة  وموؤ�س�سات  االمنية  االجهزة 

ا�ستطاعت اخرتاق هذه املوؤ�س�سات".
ثامر  عامر  االن�سان  حقوق  جلنة  عن  النائب  قال  مت�سل  �سعيد  على 
ان  تنفيذية  او  كانت  جهة  الي  واليحق  اليجوز  للمدى:  ت�سريح  يف 
ت�سدر مثل هذا القرار ان مل يكن امرًا ق�سائيًا ل�سخ�س ما وهذه امل�ساألة 

ق�سائية. 
امل�ساءلة  ق��ان��ون  يف  حتى  ق��ان��وين  ن�س  الي��وج��د  ان��ه  ث��ام��ر  وك�سف 

م�سيفًا   ، مدينتهم   من  �سكان  ابعاد  املحافظة  ملجل�س  يتيح  والعدالة 
للذين  ال�سماح  عدم  على  وين�س  امل�ساألة  هذه  يف  وا�سح  القانون  ان 
يروجون اويتبنون االرهاب ب�سغل اأي من�سب قيادي يف الدولة، واكد 
ان هناك جهات ق�سائية هي التي حتدد من امل�سمول بقانون امل�ساءلة 

معتربا قرار املحافظة امر خطري يجب عدم ال�سماح به. 
من جانبه نفى النائب حميد معلة عن االئتاف الوطني يف ات�سال مع 
املدى  اطاعة على قرار املحافظة موؤكدا يف الوقت نف�سه حق جمل�س 
يراه ي�سب يف  والذي  منا�سبًا  يراه  الذي  القرار  اتخاذ  املحافظة يف 

م�سلحة املحافظة.  
هذه  ان  اىل  الوطني  االئتاف  من  البياتي  حممد  النائب  ا�سار  فيما 
بغري  القرار  وا�سفا  والعدالة  امل�ساءلة   هيئة  م�سوؤولية  من  القرارت 
القرار  ه��ذا  تداعيات  �سيناق�س  ال��ن��واب  جمل�س  ان  م��وؤك��دا  احلكيم 

وا�سبابه يف جل�سة اليوم مطالبا جمل�س املحافظة باتباع االجراءات 
يف  القيادي  الغزايل  االمري  عبد  النائب  وبني  ال�ساأن  بهذا  القانونية 
املحافظة  جمل�س  ان  تقول  لديه  املتوفرة   املعلومات  ان  بدر:  منظمة 
اتخذ قرارا بابعاد العنا�سر ال�سدامية عن املنا�سب االمنية،  م�سيفا 
انه ات�سل باع�ساء جمل�س املحافظة الذين بينوا له ان االمر الي�سمل 
جميع البعثيني وامنا ي�سمل العنا�سر التكفريية وال�سدامية املتورطة 
بالتفجريات االخرية التي �سهدتها املحافظة وذلك خال اجتماع �سم 
جمل�س املحافظة وحمافظها بعد التفجري االخري ذاكرًا انه كانت هناك 
بع�س  واىل  للبعثيني  و�سريعة  ج��ادة  عاجات  تكون  ب��ان  مطالبات 

القيادات اال�ستخبارية وامل�سمولني بقانون امل�ساءلة والعدالة.
قرار  بالغ يف  ان االعام  املدى:  ات�سال هاتفي مع  الغزايل يف  وقال 

املحافظة واعطاه ابعادًا اخرى. 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة منه ال����ق����وات الأم����ن����ي����ة.. وت���ب���اي���ن يف م���واق���ف ال��ك��ت��ل  ال����ق����رار لي�����س��م��ل  احل���ك���وم���ة: 

جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ال��ن��ج��ف مي��ه��ل ال��ب��ع��ث��ي��ن ي���وم���ًا واح�������دًا مل����غ����ادرة امل��دي��ن��ة

 بغداد / ن�سر العوام 
الق�ساء  جمل�س  ان  برملاين  م�سدر  اعلن 
رئا�سة  م���ن  ط��ل��ب  ال���ع���راق  يف  االع���ل���ى 
نائب  عن  احل�سانة  رفع  النواب  جمل�س 
وقال  اره��اب��ي��ة.  بق�سايا  تتعلق  بتهم 
امل�ست�سار االعامي لرئي�س الربملان عمر 
ال�سامرائي  اي��اد  الدكتور  ان  امل�سهداين 
من  ر�سميا  كتابا  االث��ن��ني  ام�����س  ت�سلم 
رفع  فيه  يطلب  االعلى  الق�ساء  جمل�س 
التوافق  جبهة  عن  النائب  عن  احل�سانة 

عمر الكربويل 
وا�ساف امل�سهداين يف ات�سال هاتفي مع 
النائب  اتهام  ت�سمن  الكتاب  ان  )امل��دى( 
الكربويل بدعم االرهاب ، م�سريا اىل ان 
يك�سف  مل  اخ��رى  فقرات  ت�سمن  الكتاب 

عنها امل�سهداين. 
رئي�س  ان  االع���ام���ي  امل�ست�سار  واك���د 
الق�ساء   جمل�س  كتاب  �سيحيل  الربملان 

اىل جلنة متخ�س�سة  لدرا�سة الطلب. 
املقدمة  بالدعوى  اللجنة  �ستنظر  وتابع 
�سرتفع  ث����م  وم�����ن   ، ال���ك���رب���ويل  ����س���د 

تو�سياتها اىل رئا�سة الربملان ، واو�سح 
كانت  اذا  �سرتى  اللجنة  ان  امل�سهداين 
�ستحدد  ثم  او �سعيفة ومن  كافية  االدلة 
بتقرير يت�سمن تو�سيات برفع احل�سانة 

من عدمها.

ب���رمل���اين رف�س  م�����س��در  ك�����س��ف  ف��ي��م��ا   
عن  احل�سانة  رف��ع  طلب  ان  ا�سمه  ذك��ر 
ال���ك���رب���ويل ل��ت��ه��م ت��ت��ع��ل��ق ب��دف��ع��ه الحد 
اال���س��خ��ا���س م��ب��ل��غ م��ل��ي��وين دي���ن���ار اي 
اخبارا  يبث  ان  مقابل  دوالر(   1700(
على االنرتنت تنفي اعتقال زعيم القاعدة 

يف العراق ابو عمر البغدادي".
"طيفور،  ان  )امل���دى(  ل�  امل�سدر  وا���س��ار 
فرتة  م��ن��ذ  امل��ع��ت��ق��ل  ال��ك��رب��ويل،  �سقيق 
اعرتف للقوات االمنية بذلك كما اعرتف 
العمليات  احدى  قيادة  توىل  �سقيقه  بان 

االمنية دون الك�سف عن املزيد.
ال�ستار  النائب عمر عبد   من جهته اعلن 
الكربويل ا�ستعداده للمثول امام الق�ساء 
ان كانت له ح�سانة ام بدونها ، لتو�سيح 
عنها.وقال  اال�ستف�سار  يريد  ام��ور  اأي��ة 
الربملانيني  ان  )امل�����دى(  ل����  ال��ك��رب��ويل 
االليات  ووف��ق  ر�سمي  ب�سكل  يتعاملون 
اأي  ي�سلني  مل  االن  وحل��د   ، القانونية 
هذا  ب�سدد  ال��ربمل��ان  م��ن  ر�سمي  تبليغ 

االمر.

عن  احل�سانة  رفع  يطلب  العراقي  الق�ساء 
النائب الكربويل بتهمة دعم االإرهاب  

بغداد / املدى
العاملني  من  ا�سخا�س  خم�سة   لقي    
باإحدى املنظمات االن�سانية م�سرعهم 
اقتحموا  جمهولني  م�سلحني  يد  على 

مقر املنظمة �سمايل بغداد.
وقال م�سدر يف ال�سرطة: ان امل�سلحني 
اقتحموا مقر  منظمة موطني لاغاثة 

االن�����س��ان��ي��ة  ال��واق��ع يف ���س��ارع عمر 
االعظمية  منطقة  يف  العزيز  عبد  بن 
واط��ل��ق��وا ال��ن��ار ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ني فيها 
بينهم  ا�سخا�س   5 مقتل  اىل  ادى  ما 

اأمراأة.
قاموا  امل�سلحني  ان  امل�سدر  وا�ساف 
من  بالقرب  مفخخة  �سيارة  بتفجري 

ت�سبب  م��ا  منه  خروجهم  بعد  املبنى 
اجلي�س  منت�سبي  من  اثنني  با�سابة 

العراقي بجروح.
القائمة  اكد ع�سو يف  اخر  من جانب 
للمدى  ا�سمه  ذكر  عدم  طلب  العراقية 
عاوي  اي��اد  ال�سيد  تتبع  املنظمة  ان 
وانها مهتمه ب�سوؤون االغاثة والتنمية 

االن�����س��ان��ي��ة، وا����س���اف امل�����س��در ان 
اىل  ت�سري  لديه  املتوفرة  املعلومات 
املنظمة  اقتحمت  م�سلحة  جماعة  ان 
وقتلت عددًا من العاملني فيها راف�سا 
، مطالبا  ب���احل���ادث  ج��ه��ة  اي���ة  ات��ه��ام 
اجلناة  مب��اح��ق��ة  االم��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 

والك�سف عنهم وتقدميهم للق�ساء. 

اأك������������د م�����������س�����در ت����ب����ع����ي����ت����ه����ا لإي��������������اد ع�������الوي

م�سلحون يقتحمون منظمة اإن�سانية ويقتلون )5( من موظفيها

ب�������ع�������د ب�����������ث ت�����������س�����ج�����ي�����ل الع������������راف������������ات

عنا�سر من القاعدة يوؤكدون ال�سلوع بقتل م�سيحيي و�سبك املو�سل
نينوى/ املدى

 و�سط ت�ساعد اعمال العنف يف حمافظة 
لبع�س  التهجري  معدل  وارتفاع  نينوى، 
ال��ق��وم��ي��ات واالق���ل���ي���ات ال�����س��اك��ن��ة يف 
ام�س  الدفاع  وزارة  عر�ست  املحافظة. 
العرتافات  م�����س��ورًا  ت�سجيًا  االث��ن��ني 
قب�س  القاعدة  تنظيم  عنا�سر  من  ت�سعة 
واعرتفوا  نينوى  حمافظة  يف  عليهم 
بذبح امل�سيحيني الذين مل يدفعوا اجلزية 

لهم وا�ستهداف اقلية ال�سبك اي�سا.
وابرز املتهمني حممد رمزي �سهاب "مفتي 
نينوى" الذي قام بذبح م�سيحيني لعدم 
تفجري  على  واال���س��راف  اجل��زي��ة  دفعهم 

ال�سبك  اقلية  من  اخلزنة  قرية  ا�ستهدف 
يف  �سهيدًا  اربعني  يقارب  ما  اوقع  الذي 

العا�سر من اآب املا�سي.
جتنيدي  مت  الت�سجيل:  يف  �سهاب  وقال 
وقام  لندن  يف  باك�ستاين  ام��ام  قبل  من 
بتمويلي للقيام بعمليات ون�سبني مفتيا 
م�سيحي،  مدر�س  بذبح  فتوى  فاعطيت 
واخرى �سد �ساحب حمل م�سيحي اي�سا 
ا�سدر  ان��ه  م�سيفا  اجل��زي��ة،  دفعه  لعدم 
نقل  بتهمة  ن�ساء  ثاث  قتل  تبيح  فتوى 
عملية  وتدبري  االمنية،  لاجهزة  اخبار 

تفجري قرية اخلزنة.
با�سم  امل��ت��ح��دث  ق���ال  ذل���ك  غ�����س��ون  ويف 

ت�سريح  يف  الع�سكري  حممد  ال���وزارة 
وفق  اعتقلوا  ه��وؤالء  جميع  ان  �سحفي 
عائات  ودع��ا  ق�سائية،  قب�س  م��ذك��رات 
اىل  ه��وؤالء  من  ت�سررت  التي  ال�سحايا 

تقدمي �سكوى للق�ساء.
املوقوفني  م��ن  ان  الع�سكري  واو���س��ح 
الت�سعة �سوري يدعى عزمي دربي حممد 
القي القب�س عليه مرتديا ماب�س ن�سائية، 
مبينا ان ن�ساء جندنه  للعمل كامراأة يف 
وكذلك  املعلومات  جلمع  ال�سيوخ  منازل 
لل�سوت،  كامتة  وا�سلحة  العبوات  لنقل 

الن تفتي�س املراأة �سعب و�سطحي.
م��ن ج��ه��ت��ه، اع���رتف امل��ت��ه��م ال��ث��اين علي 

املو�سل  من  �سيديل  وهو  قا�سم  ماأمون 
االمنية  القوات  عنا�سر  بقتل  مب�ساركته 
الذين  اجل��رح��ى  وال�سرطة  اجلي�س  م��ن 
العاج،  لتلقي  امل�ست�سفى  اىل  ينقلون 
لاطباء  ت��ه��دي��دات  وج���ه  ان���ه  م�����س��ي��ف��ا 
من  متويل  على  للح�سول  وال�سيادلة 
الرابع  املتهم  اك��د  االب��ت��زاز.ف��ي��م��ا  خ��ال 
احلمداين،  �سكارة  جن��م  ع���ادل  وي��دع��ى 
كما  عينته،  اال�سامية  العراق  دولة  بان 
اعرتف االخرون بقتل ا�سخا�س وابتزاز 
العمليات،  مت��وي��ل  اج����ل  م���ن  ال��ت��ج��ار 
يدفعون  ال  ال���ذي���ن  حم����ات  وت��ف��ج��ري 

االموال.

عمر الكربويل 

  بغداد/ احمد عالء
 اتهم ائتاف دولة القانون  بزعامة رئي�س احلكومة نوري 
حتالف  دعم   وراء  بالوقوف  وال�سعودية  �سوريا  املالكي 
انتخابي لت�سكيل حكومة  عراقية  موالية للريا�س وتنفيذ 
ال�سلطة ، ويف ظل  البعثيني اىل  اع��ادة  رغبة  دم�سق  يف 
على  ال�سيا�سية  ال�ساحة   �سهدته  ال��ذي  اخل��اف  ات�ساع 
فتيل  ا�سعال  احتمال   ،وو�سط  االجتثاث  ق��رارات  خلفية 
قال  االتهامات،  تبادل  لهجة  ارتفاع  ظل  يف  جديدة  ازم��ة 
 ":  " املدى  ل�  الهادي احل�ساين  عبد  االئتاف  النائب عن 
تبنت �سوريا وال�سعودية م�سروعا  باالعتماد على  حتالف 
انتخابي يهدف اىل تقوي�س العملية ال�سيا�سية ،  وحتقيق 
للريا�س   م��وال��ي��ة  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  يف  ال��دول��ت��ني  رغ��ب��ة 
اىل  البعثيني  اع����ادة  يف  دم�����س��ق  مل�ساعي  واال���س��ت��ج��اب��ة 
ال�سلطة ، والتحالف االنتخابي ي�سم   قوى  غري موؤثرة يف 
انها حتتفظ بعاقات و�سات مع   ال�ساحة وكل موؤهاتها 
اللتني تعتقدان باأن حكومة املالكي  العا�سمتني العربيتني 

مل يبق من عمرها �سوى �سهرين ".
م�سيفا :"عندما طالبنا �سوريا بت�سليم املطلوبني املتورطني 

بتخطيط وتنفيذ تفجريات االربعاء الدامي ، اجته موقفهم 
ينطبق  نف�سه  واالم��ر   ، ال�سيا�سي  ال�سراع  ت�سعيد  نحو 
دخول  على  االره��اب��ي��ني  �سجعت  ال��ت��ي  ال�سعودية  على 
وخ�سو�سا  العراقية  املدن  يف  عملياتهم  لتنفيذ  ارا�سينا 
يف العا�سمة ، وافتى رجال دينها بقتل العراقيني و�سعوا 
اىل اثارة الفتنة الطائفية   وزرع الكراهية بني العراقيني 
ال  ف��وائ��د  وفر�ست  ال��ع��راق  بذمة  ديونها  ال��غ��اء  ورف�ست 

تن�سجم مع توجهاتها اال�سامية بتحرمي الربا   ".
عراقي  طرف  الي  ال�سيا�سي  التبني  رف�سه  على   م�سددا   
الدويل.م�سريا  على ح�ساب مبداأ ح�سن اجلوار والقانون 
اىل ان العراق �سخ�س اعداءه  :"وبعث بر�سالة وا�سحة 
، ا�ستجابت لها تركيا باقامة عاقات طيبة وكذلك الكويت 
االخرية  ممار�ساتها  م��ن  ال��رغ��م  على  اي���ران  ع��ن  ف�سا   ،
احللول  و  احل��وار  اىل  ا�ستجابت  انها   اال  للقلق  املثرية 
النظام  تعزيز  ب��ان  اع��ت��ق��اده  ع��ن  معربا  الدبلوما�سية". 
االنظمة  وخم���اوف  قلق  يثري  ال��ع��راق  يف  ال��دمي��ق��راط��ي 

العربية ال�سمولية :
يف  ه��ي  كما  مكتملة  غ��ري  ال��ع��رب  ل��دى  الدميقراطية   "

ون�ساطات  ال�سحافة  ب��ح��ري��ة  متثلت  وال��ت��ي   ، ال��ع��راق 
 ، ال��ث��اث  ال�سلطات   وف�سل   ، امل���دين  املجتمع  منظمات 
العراق  ان  تت�سور  مل  ال��ع��رب��ي��ة    اجل���وار  دول  وبع�س 
حقق هذه اخلطوات ومازالت تعتقد  ،  بان بادنا  تعاين 
�سراعا طائفيا ، ومل تنظر  اىل اجلانب االيجابي ، واكتفت 
عوامل  بفعل  علينا  املفرو�سة  ال�سلبية    االمور  بت�سخيم 
تريد  معينة  جماعات  ن�ساط  بفعل  الواقع  على  مفرو�سة  
الجندات  تنفيذا    ، العراق  يف  اجلديدة  احلالة  تقوي�س 

اقليمية واخرى حملية". 
واكد ان احلكومة العراقية انتهجت �سيا�سة جديدة  تهدف 
�سيا�سة   ": اجل��وار  دول  جميع  مع  العاقات  تطوير  اىل 
العراق اخلارجية تعتمد على مبداأ ح�سن اجلوار ، ورف�سه 
تهديد ال�سلم العاملي ، على عك�س النظام ال�سابق الذي  �سن 
بع�س  مواقف  اىل  م�سريا   ." جريانه  على  كثرية  حروبا 
:" الن  �سلبية   مازالت  التي  العراق  جتاه  العربية  ال��دول 
الكثري من الدول العربية تنطلق من هواج�س وفهم خاطئ 
عن العراق اجلديد ، نتيجة التاأثر باأزالم النظام ال�سابق ، 

الذين يرغبون يف العودة اىل ال�سلطة ، 

حزب الدعوة يتهم حتالفًا انتخابيًا بتنفيذ خمطط اقليمي 
للتاثري على العملية ال�سيا�سية


