
بغداد/ املدى

ب�أنني  م��ت��ه��م���  ك��ن��ت  ان����  وا����ض����ف: 
وكتبت  امل��ح��ك��م��ة  ق������رارات  اأع���رق���ل 
ال  ب�أنن�  ال���وزراء  رئي�س  اإىل  ر�ض�لة 
لي�ضت  )ال��ق��رارات( الن��ه  نعرقل ه��ذه 
اجلمهورية  رئ��ضة  �ضالحية.  لدين� 
الرئ��ضة  جمل�س  واأق�ضد  فيه�،  مب��� 
بهذه امل�دة ال�ضريحة، يقول ال يجوز 
لرئ��ضة اجلمهورية حق التخفيف او 
الرف�س وال حق اي �ضيء اخر.  حق 
نحن عندن� حق يف رئ��ضة اجلمهورية 
ببع�س  االخ��رى  الق�ض�ي�  بع�س  يف 
تنفيذ  موعد  تعيني  االخ��رى  املح�كم 
هذا  حتى  امل�ض�ألة  ه��ذه  يف  االع���دام، 
يقول  الن�س  الن  من�  م���أخ��وذ  احل��ق 
يوم�«   30 مب���رور  التنفيذ  »واج��ب��ة 
ال  وب�لت�يل  احلق�ئق  هذه  كتبت  ف�أن� 
اجلمهورية  رئ��ضة  مل�ض�دقة  ح�جة 
اال�ضي�ء  ب��ه��ذه  خم��ول��ة  غ���ر  الن��ه��� 
موقفي  ان  م�����ض��ي��ف���  وامل���ط����ل���ي���ب. 
م��ع��روف م��ن اأح��ك���م االأع���دام ، كذلك 
اال�ضرتاكية  رئي�س  ن�ئب  وب�ضفتي 
اخف  ومل  وا���ض��ح  موقفي  ال��دول��ي��ة 
ذلك طيلة الفرتة التي ق�ضيته� رئي�ض� 
الدكتور  اخ��ي  وخولت  للجمهورية 
عني  بدال  للتوقيع  املهدي  عبد  ع���دل 
ارجوكم  اذن  الق�ض�ي�،  هذه  مثل  يف 

ان تنقلوا الق�ض�ي� بدقة. 
وه��ن���ل��ك ح��دي��ث ك��ث��ر ع���ن جمل�س 
لبحث  ���ض��ي��ج��ت��م��ع  وان�����ه  ال��رئ������ض��ة 
نحن  اوال  هن�  االجتث�ث.  مو�ضوع 
اال�ضت�ذ  ن�ض�أل  ان��ن���  ن��ق��ول  ان  ن��ري��د 
مدحت املحمود، هل هن�ك فعال هيئة 
عرفن�  كم�  الأن��ه  والعدالة؟  للم�ض�ءلة 
هيئة  ع��ل��ى  ي�����ض���دق  مل  ال��رمل���ن  اأن 
ال��ت��ي اقرتحت  امل�����ض���ءل��ة وال��ع��دال��ة 
غي�ب  يف  ه���ل  ث���م  ال����رمل�����ن.  ع��ل��ى 
امل�ض�ءلة  هيئة  على  الت�ضديق  ع��دم 
القدمية  ال��ه��ي��ئ��ة  وه����ي  وال���ع���دال���ة 
اكت�ضبت  ق��د  تكون  البعث  الجتث�ث 
حق مم�ر�ضة هذا ال�ضيء، هذه نقطة 
الث�ين  وراأي��ن���  عليه�،  تتوقف  مهمة 
يف هذا املج�ل هو انه اذا ك�نت هن�ك 
قرارات من هيئة ق�ض�ئية او حمكمة 
فلل�ض�دة الذين تدرج ا�ضم�وؤهم �ضمن 
املمنوعية ان يراجعوا حمكمة متييز 
يف  للبت  ال��رمل���ن  انتخبه�  خ��ضة 
هذه الق�ض�ي�، وهذه املحكمة حمكمة 
وهي  ال��رمل���ن  من  منتخبة  متييزية 
التي ت�ضتطيع ان ت�ض�دق او ترف�س 

هذه امل�ض�ألة. 
نقطة  اىل  ن�ضل  ان  قبل  اخرى  نقطة 
حقي  عن  تن�زلت  �ضخ�ضي�  ان�  مهمة 

ب�لن�ضبة  ال�����ض��خ�����ض��ي 
ل��ل��ن���ئ��ب ظ����ف���ر ال��ع���ين 
الذي �ضتمن�، وق�ل ان كل 
ع���ر���ض��وا احلكم  ال��ذي��ن 
ال�ض�بق  ال��دك��ت���ت��وري 
اخل�����رج  يف  وع��������ض���وا 
رجعوا  وع��ن��دم���  خ��ون��ة 
ا�ضبحوا عمالء، فحولن� 
درج���������ت م����ن اخل���ون���ة 
والعم�لة واجل��ضو�ضية، 
كلفت  عملته  م�  كل  وان��� 

اجلمهورية  رئ������ض��ة  يف  امل��ح���م��ي 
ب���إق���م��ة دع����وى ع��ل��ي��ه، ف���ت�����ض��ل بي 
ان�  و�ضهال  اه��ال  كفى  فقلت:  معتذرا 
مل اعد اريد �ضيئ�، واخرت املح�مي 
هذا  لكن  ملح�كمته،  الطلب  ب�يق�ف 
انه  ال�ضخ�ضي،ام�  حقي  عن  التن�زل 
�ضمل ب�الته�م كل املع�ر�ضة العراقية 
عالوي،  اي���د  اال���ض��ت���ذ  حتى  و�ضمل 
ي�ضمل  االت���ه����م  ه���ذا  ان  ���ض��ئ��ل  ف��ل��م��� 
اي����د ع���الوي ق����ل: اال اي����د ع��الوي، 
للمرحوم  بقول  ذك��رين  ه��ذا  موقفه 
ي�ضرت�ضل  ك�ن  عندم�  الذي  املهداوي 
يف حمكمة ال�ضعب ك�ن احي�ن� ين�ضى 
عن  يتكلم  ك���ن  ف��م��رة  امل�ض�ئل  ه��ذه 
ومل  ع�م�   50 اعم�رهم  بلغت  الذين 
 ، ال�ضواذ  من  ام�  انهم  ق�ل  يتزوجوا 
املرحوم  ك�ن  ،فب�ل�ضدفة  اته�م�ت  او 
الزعيم   ( له  وق�ل  نبهه  ال�ض�يل  فت�ح 
( فق�ل اال العب�قرة من امث�ل الزعيم، 
العب�قرة  اال  وق���ل  قلَّده  ظ�فر  ف���الخ 
ال��دك��ت��ور ع���الوي،  ام��ث���ل االخ  م��ن 
علي  عزيز  �ضديق  عالوي  والدكتور 
ان� اكن له كل االحرتام ورفيق دربي 
يف الن�ض�ل الطويل، وكتب يل ر�ض�لة 

رقيقة وان� اجبته عليه�. 
وفيم� يتعلق ب�جتث�ث البعث، او�ضح 
ط�لب�ين ب�أنه: ك�ن يل راأيي لكن هذا 
النني  افعله  ان  ا�ضتطيع  ال  ال����راأي 
للجمهورية  رئي�ض�  انتخبت  عندم� 
ا�ضون  ان  ال��ك��رمي  ب���ل��ق��راآن  حلفت 
غر  ك��ن��ت  �ضخ�ضي�  ل��ك��ن  ال��د���ض��ت��ور 
البعث  اجتث�ث  مو�ضوع  عن  را���س 
لعدة ا�ضب�ب: اوال ان� اعتقد ان �ضدام 
ح�ضني هو الذي اجتث البعث، �ضدام 

ح�ضني هو الذي اجتث مب�دئ البعث، 
وق�دة البعث. عدد ق�دة البعث الذين 
قتلوا على يد �ضدام ح�ضني ميكن اأقل 
بقليل من ق�دة احلزب ال�ضيوعي وااّل 
ال يوجد حزب اآخر قتل من ق�دته بقدر 
 15 جمموع  فمن  البعث،  ق���دة  ع��دد 
ق�دوا  الذين  البعث  قي�دة  من  ع�ضوا 
البعث  ف��ح��زب  قتلوا،   13 االن��ق��الب 
ال��ق���دة، وم��ن حيث  م��ن حيث  اجتث 
الكوادر، ومن حيث املب�دئ ،وحتول 
احلزب كم� تعلمون اىل جهة �ضي��ضية 
والتزوير  والتطبيل  التمجيد  قيمته� 
من  اأك��ر  هن�لك  ثم  الق�ئد،  للرئي�س 
العربي  ال��ب��ع��ث  ب��ع��ث، ح���زب  ح���زب 
الذي  العراق  قطر  قي�دة  اال�ضرتاكي 
�ضوري�  يف  القومية  القي�دة  ي�ض�رك 
ل��ن��� جميع�  ه���و ح���زب ك����ن ح��ل��ي��ف 
وتع�ون  املع�ر�ضة  اط��راف  ،جلميع 
الدكت�تورية  �ضد  الن�ض�ل  يف  معن� 
اجلبل  يف  ح��ت��ى  ال�����ض��ه��داء،  وق����دم 
الدميقراطية  ال��ث��ورة  اعلن�  عندم� 
العراقية املندلعة يف جب�ل كرد�ضت�ن 
�ضنة 76 19ك���ن��وا معن� يف  ال��ع��راق 
هوؤالء  ي�ضرب  ان  ميكن  ف��ال  اجلبل 
ب��ج��ري��رة ���ض��دام ح�ضني او  االخ���وة 

حزب �ضدام ح�ضني. 
اقل  مل  ان  م��ئ���ت  ال��ث���ن��ي��ة،  ال��ن��ق��ط��ة 
مئ�ت االآالف من الن��س اجروا على 
البعث  ح��زب  يف  ا�ضم�ئهم  ت�ضجيل 
حيث مل يكونوا ليقبلوا يف اجل�معة، 
او يتم توظيفهم كمعلمني وال يتوظف 
وال يرتفع يف اجلي�س، فال بد من ان 
ي��ك��ون��وا م��ن��ت��م��ني، واالن��ت��م���ء �ض�ر 
ميكن  ال  لذلك  اجب�ري�،  احلقيقة  يف 
ولذلك  بعثيني،  اجل��م��ي��ع  نعتر  ان 
تتج�هله�  نقطة  اىل  ا���ض��ر  ان  اود 
مل  ان��ه  للعراق  املع�دية  الف�ض�ئي�ت 
ب��ع��ث��ي واح����د بتهمة  ت��وق��ي��ف  ي��ج��ِر 
العراقية  املح�كم  ،وراج��ع��وا  البعث 
�ضخ�س  ه��ن���ل��ك  ل��ي�����س  و���ض��ت��ج��دون 
واحد اعتقل بتهمة انه بعثي، هن�لك 
من اعتقل عن جرائم وم�ض�ئل اخرى، 
ولكن حتى ق�دة البعث ان� اتذكر مثال 
يقود  ال��ذي  االحمد  يون�س  حممد  ان 
البعث  ح��زب  يف  مهمً�  جن�حً�  االن 
احد  ان  واتذكر  بغداد،  يف  هن�  ك���ن 
الوطني  املوؤمتر  حزب  يف  االع�ض�ء 
اريد  ان���  وق����ل  ورج���ع  بيته،  اح��ت��ل 
جه�را  ن��ه���را  يتم�ضى  وك����ن  بيتي 
البعث  حزب  بتهمة  احد  يعتقله  ومل 
حزب  ي�ضمل  ال  �ضريح  وال��د���ض��ت��ور 
البعث، ي�ضمل البعث ال�ضدامي امل�دة 
7 م��ن ال��د���ض��ت��ور ال��ع��راق��ي اق���راأ لكم 
»اوال: يح�ضر كل كي�ن او نهج يتبنى 

التكفر  او  االره����ب  او  العن�ضرية 
او  يحر�س  او  الط�ئفي  التطهر  او 
له  او يرر  ي��روج  او  ميهد او ميجد 
يعني   - ال�ضدامي«  البعث  وبخ��ضة 
ال�ضدامي  غر  البعث  ي�ضمل  ال  ه��ذا 
اي  وحتت  ورموزه  العراق  »يف   –
يكون  ان  ي��ج��وز  وال  ك�����ن،  م�ضمى 
فيه  ال�ضي��ضية  التعددية  �ضمن  ذل��ك 
وي��ن��ظ��م ذل����ك ب���ق����ن���ون« وال��ق���ن��ون 
الذي  والعدالة  امل�ض�ءلة  ق�نون  هو 
كتبت  ب�ملن��ضبة  ان���  ال��رمل���ن،  اق��ره 
مق�لتني يف جريدة االحت�د يف حينه 
ان���� التقيت  م����رارا، ح��ت��ى  وك��ررت��ه��� 
العربي  البعث  ح��زب  م��ن  ب�إخوانن� 
اال���ض��رتاك��ي ق��ي���دة قطر ال��ع��راق يف 
اىل  يعودوا  ان  منهم  وطلبت  بغداد 
العمل  يف  بحقهم  ويط�لبوا  العراق 
ذلك،  يف�ضلوا  مل  لكنهم  ال�ضي��ضي 
اذن امل�ض�ألة هن� وال�ضجة الكبرة ان 
العراق،  يف  ال�ضنة  على  حملة  هن�لك 
امل�ض�ألة،  ه��ذه  يف  اتكلم  ان  اري��د  ان��� 
�ضنة  اكريتن�  الكرد  نحن  �ضني،  ان� 
عربي  ب���ني  ف����رق  ال  اال����ض���الم  ويف 
نتكلم  عندم�  ب�لتقوى،  اال  واعجمي 
كرد  عندن�  نحن  مثال  املذهبية  ع��ن 
�ضيعة  وعرب  �ضيعة  وتركم�ن  �ضيعة 
وتركم�ن  �ضنة  ك��رد  عندن�  ب�ملق�بل 
�ضنة وعرب �ضنة نحن �ضنة اي�ض� و7 
ماليني كردي على االقل 6 ماليني من� 
�ضنة، ف�مل�ض�ألة لي�ضت مو�ضوع �ضنة ، 
نحن لن نقبل اي اعتداء على ال�ضنة؛ 
امل��رات  اح���دى  يف  �ضنة،  نحن  الن��ن��� 
العربية  ال��دول  ل�ضفراء  احتدث  كنت 
غر  ال�ضنة  ان  وق���ل��وا  دم�����ض��ق،  يف 

قلت  العراقية،  احلكومة  يف  ممثلني 
بني  يفرق  اال���ض��الم  ان  هل  طيب  لهم 
ق�لوا  ب�لتقوى  اال  اعجمي  او  عربي 
ال، قلت لهم رئي�س اجلمهورية �ضني، 
الن�ئب االول �ضيعي، والن�ئب الث�ين 
الن�ئب  �ضني،  الرمل�ن  رئي�س  �ضني، 
االول �ضيعي، والن�ئب الث�ين �ضني، 
من  واث��ن��ني  �ضيعي  ال����وزراء  رئي�س 
اع�ض�ء   9 من  املجموع  �ضنة،  نوابه 
ال�ضنة،  من   6 الثالث  الرئ��ض�ت  من 
ام� اذا قلتم انتم الكرد ال ي�ضملكم هذا 
، اذن ال حتكموا ب�لط�ئفية، الن الدين 
اال�ضالمي كم� تعلمون دين �ض�مل من 

اندنو�ضي� اىل جم�هل افريقي� وي�ضمل 
الن��س من اجن��س وقومي�ت خمتلفة 
من عرب وكرد، ففي ال�ضرق االو�ضط 
والرتكم�ن  وال���ك���رد  ال��ع��رب  ع��ن��دن��� 
والرتك وااليرانيني واالذر والبلو�س 
ان�ضوت  التي  ال�ضعوب  من  والكثر 
ك��ل��ه��� ت�ضكل  ل����واء اال����ض���الم،  حت���ت 
االمة اال�ضالمية، الأكن �ضريح� معكم 
حقوق  على  جت����وز  اي  اق��ب��ل  ال  ان��� 
يف  ال�ضنة  ان  ثم  العراق،  يف  ال�ضنة 
لي�ضوا ممثلني فقط بكتلة او  العراق 
احلزب  هو  كبر  حزب  عندن�  حزب، 
يف  ي�ضرتك  الذي  العراقي  اال�ضالمي 
الرمل�ن  ورئي�س  ال�ضي��ضية،  العملية 
هو  االنتخ�بية  ق�ئمته  وعنده  منهم، 
�ضني، ف�مل�ض�ألة هي ان ال نخلط بني كل 
من ج�ء ون�أخذ منه الن�حية الط�ئفية، 
ان���� ال اع����رف ع���دد امل�����ض��م��ول��ني، بل 
الوزراء  رئي�س  ت�ضريح  من  �ضمعت 
يقول ان امل�ضمولني من ال�ضيعة اكر 
ك�ن  اذا  هن�  ف�مل�ض�ألة  ال�ضنة  عدد  من 
هن�ك خلل، اذا ك�ن فيه� خط�أ ف�إن هذا 
اخلط�أ لي�س ب�ضبب ال�ضيعة او ال�ضنة، 
مراجعة  وه���و  واح����د  ح���ل  وه���ن����ك 
القوانني واملحكمة، نحن من ج�نبن� 
يف رئ��ضة اجلمهورية راجعن� ر�ض�لة 
كلية  يف  زم��ي��ل��ي  امل��ح��م��ود  م��دح��ت 
احلقوق واال�ضت�ذ ن�ضر الع�ين كتب 
اجلواب  ت�ضلم  اذا  اع��رف  ال  ر�ض�لة 
اجلميع  ع��ل��ى  م��الح��ظ��ة  ل���دي  ؟  ال  ام 
ونتزاحم  ونتن�ف�س  نتن�ق�س  عندم� 
ح�ض�رية  و�ضيلتن�  تكون  ان  يجب 
والت�ضمل اته�م�ت ب�خلي�نة والعم�لة 
اأحدهم  ي���أت��ي  مثال  واجل��ضو�ضية، 

وي������ق������ول 
ك����ل امل��ق���ب��ر 

التي  اجلم�عية 
ت�ضم مئ�ت االآالف من الكرد والعرب 
الدينية  االح��زاب  به�  ق�مت  ال�ضيعة 
امل���وال���ي���ة الي�������ران. ه����ذه االح�����زاب 
الدينية وعر �ضوال ب�ضيط: يف ظل 
عهد �ضدام ح�ضني كيف ا�ضتط�عت ان 
تقتل كل هوؤالء الن��س؟ كيف ا�ضتط�ع 
ان يحفر بهدوءهذه املق�بر اجلم�عية؟ 
م�ض�ألة  ه��ذه  يعني  تهديد  مثال  هن�ك 
ذلك  وب��ع��د  �ضهرين  ل��ن���  ب��ق��ي  ت��ه��دي��د 
�ضوف نقوم بكن�ضهم وطردهم خ�رج 
يقم  مل  ح�ضني  �ضدام  يعني  احل��دود 
بقين�  ونحن  احلدود  خ�رج  بطردهم 
ومثل  ك��رد���ض��ت���ن.  ج��ب���ل  يف  نحفر 
يف  بقوا  االآخ��ري��ن  ف���إن  تتذكرون  م� 
اللهجة  ه��ذه  اذن  وامل����دن.  االه����وار 
الت�ضتعمل  ان  ي��ج��ب  ا���ض��ت��ف��زازي��ة 
�ضخ�س  ك��ل  االنتخ�بية  املعركة  يف 
ويطلب  ومقرتح�ته  افك�ره  يعر�س 
من الن��س ان ي�ضوتوا له حينئذ كلن� 
االقرتاع  �ضن�ديق  نت�ئج  اىل  نحتكم 

وهذه الطريقة الدميقراطية. 
امل�ض�حلة  ي��ري��د  م���ن  ن��ق��ول  ون��ح��ن 
هذا  لكن  نريده�  وم�زلن�  الوطنية، 
اليعني ان نرتك لطرف من االطراف 
ي�ض�ء ويتهم كم� يريد،  ي�ضتم كم�  ان 
اي�ض�  ه���ذا  ي��رغ��ب،  ك��م���  ي��ق��ول  واأن 
الوطنية،  امل�����ض���حل��ة  اأج����واء  يعكر 
عندم� تتهم انت كل االحزاب الدينية 
العراقية ب�لعم�لة الإيران مع من اذن 
االحزاب  وه��ذه  امل�ض�حلة،  �ضتكون 
قد ح�ضلت على االكرية يف الرمل�ن 
اخرى  نقطة  هن�لك  ان  ثم  العراقي، 
ال�ضم�ء مثال نيزك  اذا وقع حجر من 
ايراين،  انه  يق�ل  �ضوف  الني�زك  من 
بدون حتقيق يف امل�ض�ألة فمرة وزير 
ال���دف����ع ع��ن��دم��� ك����ن ي�����ض��ت��ج��وب يف 
انه�  اعتقدوا  االخوة  بع�س  الرمل�ن 
من  فقط  لي�س  فق�ل  اي��ران  من  ت�أتي 
ق�ل  لن� مثاًل من؟  له قل  فق�لوا  اإيران 
�ضكتوا،  هذا  ق�ل  فعندم�  �ضوري�  من 
ه���ذه امل�����ض���أل��ة ي��ج��ب ان ت��ك��ون عن 
الم�نع  امل��ه��ذب��ة،  احل���وار  لغة  طريق 
هن�ك  ك���ن  واذا  انتق�دية  ت��ك��ون  ان 
ك�نت  واذا  نذكره،  ان  ميكن  م�  خلل 
ه��ن���ك اخ��ط���ء مي��ك��ن ادان��ت��ه���، واذا 

ك���ن��ت ث��م��ة ن��واق�����س مي��ك��ن ان 
ولكن  ملع�جلته�،  ون�ضعى  ن��رزه��� 
ت�ضنج اجلو، ومتنع  املت�ضنجة  اللغة 
اي حل ه�دئ و�ضي��ضي للق�ضية، ان� 
عن  لالأج�بة  م�ضتعد  وان�  م�لدي  هذا 

ا�ض�ألتكم . 
واج������ب رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة على 
ت�ض�وؤالت و�ض�ئل االعال، وق�ل: لدين� 
اجتم�ع قريب ملجل�س الرئ��ضة ندر�س 
االمور  ن�ضهل  ان  ن�ضتطيع  كيف  فيه 
ولكن اود ان اقول لكم ان م� طلبه ن�ئب 
الرئي�س االمريكي ال ميكن ان ُيحمل 
م�  يقول  فهو  امل�ضوؤولون  االخوة  به 
يلي: بدال من اأن يكون االق�ض�ء االآن 
االنتخ�ب�ت  بعد  مل���  االق�����ض���ء  دع���وا 
ولكن ا�ضرتطوا على الذين ينتخبون 
احلزب  ي��دي��ن��وا  اأن  اواًل  ي���أت��وا  ان 
وي�ضتنكروا  ال�ض�بقة  والدكت�تورية 
امل�ضرة  بقبول  ويتعهدوا  جرائمه� 
فرحت  ان���  ال��ع��راق  يف  الدميقراطية 
يف راأي�����ي ه���ل ي��ق��ب��ل االخ���ري���ن ان 
ي�أتي  ان  املخ�دع  يقبل  وه��ل  ي�توا؟ 
ويدين الدكت�تورية ويتراأ من حزب 
البعث ويتعهد ب�مل�ضرة الدميقراطية 
ب�يدن،  به  ج�ء  م�  هذا  به�..  ويق�ضم 
هذا  م��ع��ه  و�ضنبحث  ق����دم  وب���ي��دن 

املو�ضوع. 
ل�ضحيفة  ���ض��وؤال  ع��ن  اج���ب��ت��ه  ويف 
امل�ض�ءلة  ق��رار  مع  انتم  هل  )امل���دى( 
التوقيت يف  ت���رون  وه��ل  وال��ع��دال��ة 
ق�ل:  من��ضب�؟  ك���ن  االم��ر  ه��ذا  ط��رح 
احرتم  ان  ب���ل��ق��راأن  حلفت  قلت  كم� 
امل�ض�ئل  يف  وال��ق��وان��ني،  ال��د���ض��ت��ور 
اتدخل  ان  ا�ضتطيع  ال  ال��ق�����ض���ئ��ي��ة 
وخ������ض��ة يف امل���ج����ل ال��ع��ل��ن��ي، من 
حتدث  ال  ان  امتنى  التمني�ت  حيث 
كلن�  ن��ك��ون  واأن  االم�����ور  ه���ذه  ك���ل 
ب�ضورة  ونعمل  مت�آخني  متح�لفني 
امل�ضتقبل  ع���راق  اج��ل  م��ن  م�ضرتكة 
ومن اأجل تقوية امل�ضرة الدميقرطية 
الذي حدث  الت�ضنج  اأالحظ  ان�  ولكن 
الن�رية  ال��ت�����ض��ري��ح���ت  نتيجة  ه��و 
واالدانة ب�خلي�نة من الطرف االخر. 
ومتنيت لو مل يكن هذا القرار يف هذا 

التوقيت. 
ا�ضئلة اخرى:  وت�بع يف اج�بته عن 
ن��ح��ن م��ل��زم��ون ب���ل��د���ض��ت��ور وق���د ال 
ن��ك��ون م��واف��ق��ني على ك��ل م���واد هذا 

الرمل�ن  قبل  اأقر من  الد�ضتور ولكنه 
اإثني ع�ضر ون�ضف مليون  بت�ضويت 
فهذا  تعديله،  يتم  اأن  واإىل   ، عراقي 
اأن نحرتمه  هو الد�ضتور الذي يجب 
ونحن حلفن� ب�لقراآن الكرمي اأن نكون 

حرا�س على تنفيذ هذا الد�ضتور. 
جمل�س الرئ��ضة االآن يدر�س مو�ضوع 
ق�ئمة  وال��ع��دال��ة  امل�ض�ءلة  هيئة  ه��ل 
وهل هي ق�نونية؟ هذه نقطة، املخرج 
التمييز  حمكمة  مراجعة  هو  االآخ��ر 
�ضدر  م��ن  ك��ل  بحق  ج��رى  م���  لبي�ن 
هن�ك  مثاًل  الهيئة،  من  �ضيء  ب�ض�أنه 
لهم  ا�ضهد  اأن  م�ضتعد  اأن���  اأ�ضخ��س 

ب�أنهم قبل اأكر من ع�ضر �ضنوات من 
�ضقوط النظ�م مل يكونوا بعثيني مثل 
كتبت  مرة  واأن�  العوادي  را�ضم  االأخ 
ر�ض�لة ا�ضهد به� اإنه ك�ن يف املع�ر�ضة 
�ضب�ط  اآخ��ر  مثاًل  لكم  ا�ضرب  معن�، 
ك�نوا يف اجلي�س العراقي ت�آمرن� معً� 
هربوا  ق�ضم  النظ�م  اإ�ضق�ط  اأجل  من 
وق�ضم اأعدموا، الذين اأعدموا �ضهداء، 
م�ضمولني  ه��رب��وا  ال��ذي��ن  نعتر  ه��ل 
بق�نون االإجت�ث هذا ال ميكن الأنه يف 
فرتة من الفرتات ك�ن بعثي� �ضدامي� 
اأن  يجب  نحن  تن�ضل،  قد  االآن  لكنه 
وامل�ض�حلة  الد�ضتور  رائ��دن���  يكون 

الوطنية. 
وا�ض�ف ط�لب�ين يف اج�بته عن راأيه 
يف م�ض�ركة البعثيني يف االنتخ�ب�ت: 
البعث  حزب  م�ض�ركة  اأع�ر�س  ال  اأن� 
ال��ع��رب��ي االإ����ض���رتاك���ي ق���ي����دة قطر 
ال���ع���راق يف االإن��ت��خ���ب���ت ب��ل اأوؤي���د 
اأع�ر�س  ال  اأن�  وكذلك  االإ�ضرتاك  هذا 
م�ض�ركة البعثيني غر ال�ضداميني يف 
االإنتخ�ب�ت ويف كل جم�الت احلي�ة 
الت�ضريح�ت  وان  ال����ع����راق..  يف 
والذي  اأ�ضح�به�  اإىل  ت�ضيء  الن�رية 
يلعب ب���ل��ن���ر ي��ح��رق ي��دي��ه. واج���ب 
بكم  ات�ضل  هل  �ضوؤال:  عن  ط�لب�ين 
منكم  وطلب  املطلك  �ض�لح  الدكتور 
ب�لدكتور  اإت�ضلت  ف�أج�ب:  التدخل: 
�ض�لح املطلك وقلت له لدي �ضه�دة لك 
لدي وقت،  اأن���  االآن  تقله�  ال  فق�ل يل 
واأن� اأعرف الدكتور �ض�لح منذ وقت 
لي�س  ولكن  بعثي،  بعثي  هو  طويل 

بعثي� �ضدامي�. 
ل�ضوؤال:  اجلمهورية  رئي�س  واج���ب 

تعد  ب�يدن  مقرتح�ت  ان  تعتقد  هل 
ال���ع���راق���ي؟ وم�  ال�����ض���أن  ت��دخ��ال يف 
وجهتموه�  ال��ت��ي  ال��ر���ض���ل��ة  طبيعة 
ب�لن�ضبة  ف��ق���ل:  ال�����وزراء؟  لرئي�س 
للعراق  ب�يدن هو �ضديق  لل�ضيد جو 
داخل  العراق  اأ�ضدق�ء  نح�ضب  ف���إذا 
راأ����س  ع��ل��ى  ف��ه��و  اجل���دي���دة  االإدارة 
مالحظة  اأب��دى  اإن��ه  واأعتقد  الق�ئمة، 
اأخ���وي���ة ول��ي�����س اأم������رًا. اإت�����ض��ل بي 
املهدي  عبد  ع����دل  ال��دك��ت��ور  والتقى 
ب�ال�ضت�ذ  وات�����ض��ل  وا���ض��ن��ط��ن  يف 
ب�الأ�ضت�ذ  وات�����ض��ل  ال��رمل���ن  رئي�س 
مالحظة  ف����أب���دى  ال��ه������ض��م��ي  ط�����رق 
حول م�ضداقية االإنتخ�ب�ت واإنه بدل 
بعد  فليتم  االآن  االإق�ض�ء  يتم  اأن  من 
االإنتخ�ب�ت، ب�ضرط على من ي�ضرتك 
يف االإنتخ�ب�ت اأن يدين حزب البعث 
ويتراأ منه ومن الدكت�تورية ويتعهد 
الدميقراطية..  امل�ضرة  يف  ب�لعمل 
وهذا م� ق�له ومل يفر�س علين� اأمرًا. 

�ض�بق  ت�ضريح  يف  قلت  كم�  فنحن 
دولة م�ضتقلة ولن نقبل فر�س االأوامر 
قريبة  �ضديقة  ج��ه��ة  اي  م��ن  علين� 
اإليهم،  االإ�ضتم�ع  نقبل  ولكن  �ضقيقة 
يف  مكتبتي  يف  اأعلق  اأن���  ب�ملن��ضبة 
كرد�ضت�ن اآية كرمية والتي تقول ب�ضم 
عب�دي  )وب�ضر  الرحيم  الرحمن  الله 
ويتبعون  القول  ي�ضتمعون  اللذين 
ن�ضمع  اأن  م�ضتعدون  فنحن  اأح�ضنه( 

كل قول ولكن نتبع اأح�ضنه. 
اأن�  نعم  الث�ين  لل�ضوؤال  ب�لن�ضبة  اأم� 
ال���وزراء  رئي�س  اإىل  ر���ض���ل��ة  بعثت 
املجيد،  اإع�����دام  ح���ول  ل��ي�����س  ول��ك��ن 
رئي�س  دول��ة  مع  خ��ضة  مق�بلة  ففي 
نعرقل  نحن  وك�أمن�  �ض�ألني  ال��وزراء 
ه���ذا امل��و���ض��وع ف���أج��ب��ت��ه ب�����أن هذه 
الق�ضية لي�ضت عندن� حتى نعرقل اأو 
نوؤيد، فهذه فقرة وا�ضحة كم� قراأته� 
ذلك  ك�نت مب� يف  الأي جهة  ال يجوز 
تخفيف  اأو  اإعف�ء  اجلمهورية  رئي�س 
املحكمة  م��ن  ال�����ض���درة  ال��ع��ق��وب���ت 
وتكون العقوبة واجبة التنفيذ خالل 

ثالثني يومً� يعني مل ُيبق لن� خي�ر. 
ل��دي��ن��� خي�ر  ال��ع��ق��وب���ت  ب��ع�����س  يف 
ليوم  م��ر���ض��وم ج��م��ه��وري  اإ����ض���دار 
لي�ضت  امل�ض�ألة  ه��ذه  وحتى  التنفيذ 
اأح���رتم  واأن�����  ال��ف��ق��رة  ب��ي��دن��� ح�ضب 
ب���أن هذه  ل��ه  ل��ذا فقد كتبت  ال��ق���ن��ون 
تتذكرون  ف�إذا  بيدن�،  لي�ضت  الق�ضية 
اأحي�نً� اإرتفعت ا�ضوات تتهم الرئ��ضة 
لكنه�  االإع����دام  تنفيذ  تعرقل  ب���أن��ه��� 
نخفف  اأو  نعرقل  حتى  بيدن�  لي�ضت 
واأعتقد ان ال�ضيد رئي�س الوزراء ك�ن 

مرت�حً� من ر�ض�لتي. 

ك���م���� ���ض��ئ��ل رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة: 
للعملية  االم����ن  �ضم�م  ت��ع��دون  انتم 
ن�ضمع  ولكن  العراق،  يف  ال�ضي��ضية 
ت�ضريح�ت  االحي�ن  بع�س  يف  منكم 
توؤجج الو�ضع ب�ض�أن كركوك، ف�أج�ب: 
مو�ضوع  ح��ول  خمتلفة  اآراء  ه��ن���ك 
كركوك واأن� ب�ضفتي كركوكيً� فعندم� 
اأذهب اإىل كركوك اأُ�ض�أل بع�س االأ�ضئلة 
كركوك  م�ض�ألة  اإن  وا�ضح  راأيي  واأن� 
الد�ضتورية  امل���دة   140 ب�مل�دة  حتل 
واأن������ يل اإق����رتاح�����ت م��ع��روف��ة يف 
اأن  اقرتحت  ف�أن�  ك��رك��وك،  مو�ضوع 
ق�ضية  حلل  كنموذج  بروك�ضل  ن�أخذ 
املن��ضب  توزيع  اقرتحت  ثم  كركوك 
املح�فظة %32  املوجودة يف جمل�س 
للكرد و32% للرتكم�ن و32% للعرب 
اأن  اق��رتح��ت  ث��م  للم�ضيحيني،  و%4 
تكون هن�ك لق�ءات لتطبيع االأو�ض�ع 
يف كركوك والتع�ون يف حل امل�ضكلة. 
من  ف���أن���  �ضخ�ضي�،  راأي�����  يل  ول��ك��ن 
الط�لب�نية  ف�لتكية  تعلم  كم�  كركوك 
�ضنة  ثالثمئة  اإىل  تعود  ك��رك��وك  يف 

قبل االآن. 
تهديد  هن�ك  هل  �ضوؤال:  عن  واج���ب 
من دول االحت���د االأوروب���ي والدول 
يف  االإن��ت��خ���ب���ت  مبق�طعة  العربية 
ح����ل ت��ط��ب��ي��ق ق�����رارات االإج��ت��ث���ث، 
من  اأ���ض������س  اأي  ه��ن���ك  لي�س  وق�����ل: 
ال�ضحة لهذا، فهذه اأك�ذيب واإ�ض�ع�ت 
االأ�ضت�ذ  ا�ضتقبلت  فقد  واف����رتاءات، 
راأيي  قريبً� من  راأي��ه  وك���ن  بن حلي 
العملية  وم����ع  ال����ع����راق  م���ع  واإن������ه 
االأوروب��ي  واالحت���د   ، الدميقراطية 
ب�لن�ضبة  اأم���  ال��ع��راق.  مع  مت�ض�من 

لقرارات جمل�س الرئ��ضة فهي لي�ضت 
�ضالحي�ت  اإن  تعلمون  فكم�  ملزمة، 
رئ��ضة اجلمهورية يف الوقت احل�يل 
ق��رارًا يكون  حم��دودة فعندم� ن�ضدر 

مبث�بة تو�ضية. 
مع  انتم  هل  �ضوؤال:  عن  اج�بة  ويف 
ا�ضتثن�ءات  ب�ض�أن  ب�يدن  مقرتح�ت 
هيئة امل�ض�ءلة والعدالة فق�ل ط�لب�ين: 
من  االإ�ضتثن�ء  ق���رارات  اإ���ض��دار  قبل 
موؤيدًا  كنت  والعدالة  امل�ض�ءلة  هيئة 
قد  القرارات  هذه  ولكن  ب�يدن  ل��راأي 
االآن ه��ل اجلهة  ���ض��درت، وال�����ض��وؤال 
�ضرعية  القرارات  هذه  اأ�ضدرت  التي 
فعلين�  ق���ن��ون��ي��ة  ك���ن��ت  ف�����إذا  ال؟  اأم 
وهي  ق�نونية  ب�إجراءات  مواجهته� 
لنق�س  التمييزية  املحكمة  مراجعة 

القرارات. 
عديدة  ج��ه���ت  ه��ن���ك  اإن  اأع��ت��ق��د  اأن���� 
بنت�ئج  تر�ضى  ال  العربي  الع�مل  يف 
ك�نت،  كيفم�  العراقية  االإنتخ�ب�ت 
�س  امل�ضوِّ االإع�����الم  م���ن  ن���وع  ه��ن���ك 
م��� جرت  اإذا  ف��غ��دًا  ال���ع���راق.  ل��واق��ع 
االإنتخ�ب�ت بحرية ك�ملة ف�ضيقولون 
العراق  واأخ��ذوا  اأكرية  ال�ضيعة  اإن 
بعد ذلك �ضيقولون ال ال�ضيعة والكرد 
اأخذوا العراق، واإذا مل ي�ضرتك بع�س 
حجة  �ضيتخذوه�  فب�لطبع  االأخ��وان 
ب����أن ه��ذه االإن��ت��خ���ب���ت ح��رم��ت فيه� 
اإذا  لكن  الن��س  بع�س  تر�ضيح  حرية 
ك�ملة ويف  االإنتخ�ب�ت بحرية  جرت 
فيه�  ور���ض��ح  ال��ع��راق  من�طق  جميع 
و�ضيعة  �ضنة  وكرد  عرب  من  العراق 
اإنه�  ف�أعتقد  اآ�ضور  وكلدو  وتركم�ن 
هذه  �ضتفر�س  دول��ي��ة  رق���ب��ة  وحت��ت 
اجلميع،  على  �ضرعيته�  االإنتخ�ب�ت 
بهذه  يقتنع  ال  من  هن�ك  ك�ن  اإذا  اأم��� 

امل�ض�ألة فهذا �ضيء اآخر. 
اعط�ء  مو�ضوع  اىل  اللق�ء  وتطرق 
مهلة  ال���ن���ج���ف  حم����ف���ظ���ة  جم��ل�����س 
مبغ�درته�،  امل��دي��ن��ة  يف  للبعثيني 
اأنتم قلتم  و�ضئل رئي�س اجلمهورية: 
اإعتق�له  مت  ق��د  اأح��د  هن�ك  لي�س  اإن��ه 
ف�أج�ب:  البعث؟  اإىل  االنتم�ء  بتهمة 
القب�س  تلق  مل  احلكومة  اإن  قلت  اأن� 
االآن  حلد  البعث  بتهمة  �ضخ�س  على 
ومل اقل ال�ضعب ولكن اإذا ك�ن للن��س 
هذه  عن  م�ضوؤولني  ل�ضن�  فنحن  راأي 
االآراء واإمن� اأ�ضح�به� هم م�ضوؤولون 
عنه� واأن� اأعتقد اإن املق�ضود من هذه 
واإمن�  البعثيني  لي�س  الت�ضريح�ت 
االإره�بيني الأنك تعلم اإن مدينة النجف 
ولي�س  مقد�ضة  مدينة  ه��ي  االأ���ض��رف 
فقط عند ال�ضيعة واإمن� عند امل�ضلمني 
نقدر  ال�ضنة  امل�ضلمون  فنحن  كلهم، 
ون���ع���زز ون���ك���رم االإم�����م 
لي�ضت  وب���درج���ة  ع��ل��ي 
اأقل من امل�ضلمني ال�ضيعة 
منهم،  اأكر  تكون  قد  بل 
علي  االإم���م  مدينة  فهذه 
فكيف ميكن اأن نقبل يف 
ي��وم واح��د حت��دث ثالث 
االأبري�ء  �ضد  اإنفج�رات 
املوؤمنني  ال��ن������س  ���ض��د 
يكون  ق���د  وامل�������ض���ل���ني، 
اأم�  ه���وؤالء.  هم  املق�ضود 
مو�ضوع ان احلكومة مل تقم ب�عتق�ل 
فهذه  ال��ب��ع��ث،  ب��ت��ه��م��ة  ���ض��خ�����س  اي 
اعتقل  بعثي  اي  من  واأرج���و  حقيقة 
الأتوكل  ب��ي  يت�ضل  اأن  بعثيً�  لكونه 

عنه الإخراجه من ال�ضجن. 
كم� �ضئل الرئي�س ط�لب�ين: مل�ذا ي�أتي 
احلل الية م�ضكلة �ضي��ضية من اخل�رج 
وال يكون احلل عراقي� ف�أج�ب: اأعتقد 
اإن قراراتن� يف العراق عراقية اأعطيك 
مثلني، �ضنت حملة وا�ضعة على دولة 
ب�أنه  ظلمً�  واإت��ه��م  ال����وزراء  رئي�س 
مرتبط ب�إيران حتى اإن اأحد الروؤ�ض�ء 
ت��ث��ق برئي�س  ك��ي��ف  ���ض���أل��ن��ي  ال��ع��رب 
���ض���ب��ط يف اجلي�س  ال�����وزراء وه���و 
االإي����راين فقلت ل��ه م��ن اأي���ن ل��ك هذه 
وبرغم  ذلك  ومع  الق�طعة  املعلوم�ت 
االعرتا�ض�ت االإيرانية ال�ض�خبة �ضد 
وقع  ال���وزراء  رئي�س  ف���إن  االإتف�قية 
�ض��ض�ت  على  )�ضوف�( وظهر  اإتف�قية 
التلفزيون يوقع االإتف�قية وهذا دليل 
وب�ملق�بل  ا�ضتقالليته.  ع��ل��ى  ك��ب��ر 
مل  ف���الأم��رك���ن  اإي����ران  م��ع  عالق�تن� 
اأن�  يكونوا راغبني به� ولكن مع ذلك 
ع��دة م���رات زرت اإي����ران واالأخ����وان 
جيدة  وعالقتن�  اإي��ران  زاروا  اي�ضً� 
اإن��ن��� م��� زل��ن��� منر  م��ع��ه���، ف��ال تن�س 
حتت  نحن  وم�زلن�  اإنتق�لية  مبرحلة 
االأمريك�ن  زال  وم���  ال�ض�بع  الف�ضل 
ين�ضحبوا  ومل  بقواتهم  موجودين 
تن�س  التي  )�ضوف�(  اإتف�قية  وعندن� 
على وجود بع�س التع�ون حول هذا 
القرارات  اإن  نعتقد  نحن  املو�ضوع. 
اأن ت�ضدر ب��ضتقاللية  العراقية يجب 

ك�ملة يف العراق مع االإ�ضتم�ع. 

العدد)1705( ال�سنة ال�سابعة - ال�سبت )23( كانون الثاين 2010 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com3 تقارير
Reports

رئي�س اجلمهورية يوؤكد موقفه من اأحكام الإعدام

طالبانـي يف حـديث لو�سـائل الإعــالم: 
ـــه ـــادت ـــث الـــبـــعـــث وق ـــت �ــــســــدام هــــو مــــن اج

نفى رئي�س اجلمهورية جالل طالباين النباء التي ا�سارت اىل طلبه من رئي�س الوزراء نوري املالكي تنفيذ حكم العدام 
بحق الذين �سدرت بحقهم تلك الحكام، وبني رئي�س اجلمهورية يف لقاء مع ممثلي ال�سحف العراقية والعربية والقنوات 

الف�سائية ووكالت النباء اول ام�س اخلمي�س يف مقر اقامته ببغداد وح�سرته )املدى( ان هذه امل�ساألة قانونية ا�ستنادا 
اىل احكام الفقرة املادة 15/ثانيا من قانون املحكمة التي تن�س »ليجوز لأي جهة كانت مبا يف ذلك رئي�س اجلمهورية، 

اإعفاء اأو تخفيف العقوبات ال�سادرة من املحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ مبرور 30 يوما من تاريخ اكت�ساب احلكم 
اأو القرار درجة البتات«.

حلفت بالقراأن ان احرتم الد�ستور والقوانني، يف 
امل�سائل الق�سائية ل ا�ستطيع ان اتدخل وخا�سة يف 

املجال العلني، من حيث التمنيات امتنى ان ل حتدث 
كل هذه المور واأن نكون كلنا متحالفني متاآخني 

ونعمل ب�سورة م�سرتكة من اجل عراق امل�ستقبل ومن 
اأجل تقوية امل�سرية الدميقرطية

نحن دولة م�ستقلة ولن نقبل فر�س الأوامر علينا من 
اي جهة �سديقة قريبة �سقيقة ولكن نقبل الإ�ستماع 
اإليهم، باملنا�سبة اأنا اأعلق يف مكتبتي يف كرد�ستان اآية 

كرمية والتي تقول ب�سم اهلل الرحمن الرحيم )وب�سر 
عبادي اللذين ي�ستمعون القول ويتبعون اأح�سنه( 

فنحن م�ستعدون اأن ن�سمع كل قول ولكن نتبع 
اأح�سنه.

اأنا ل اأعار�س م�ساركة حزب البعث العربي الإ�سرتاكي 
قيادة قطر العراق يف الإنتخابات بل اأوؤيد هذا الإ�سرتاك 
وكذلك اأنا ل اأعار�س م�ساركة البعثيني غري ال�سداميني 

يف الإنتخابات ويف كل جمالت احلياة يف العراق.. وان 
الت�سريحات النارية ت�سيء اإىل اأ�سحابها والذي يلعب بالنار 

يحرق يديه


