
�أقطع طريق  و�أنا  بالر�ضا  �ضعور  ينتابني  لأول مرة 
مطار بغد�د �لدويل، بيد �أن هذ� �ل�ضعور لي�س مرّده 
بعد  �لناظرين  ي�ضّر  مما  �أ�ضبحت  �لطريق  �ن  �ىل 
ل�ضت�ضافة  ��ضتعد�دً�  وتزيينه  وتعديله  ت�ضجريه 
�نعقادها  مقررً�  كان  �لتي  �لعربية  �لقمة  عا�ضمتنا 
يف �آذ�ر �ملا�ضي ثم يف �ل�ضهر �حلايل، ثم تاأجلت �ىل 

�لعام �ملقبل.
�ضعوري بالر�ضا يعود �ىل �ن موعد �لقمة قد ُدِفع به 
مدة طويلة ما ي�ضمح باجناز �لأعمال �ملقررة لطريق 
�ملطار و�لتي مل تنته بعد، فهذه �لأعمال �لتي ل بّد �ن 
�لدولة ر�ضدت لها جزءً� ُمعتربً� من مو�زنة ��ضت�ضافة 
�ملفرو�س  من  كان  دولر(،  مليون   500 )نحو  �لقمة 
�لنتهاء منها متاما يف �آذ�ر �ملا�ضي قبل حلول �ملوعد 
�لأول للقمة. و�أول من �أم�س عندما مررت على طريق 
و�لتزيني  و�لت�ضجري  �لت�ضوية  �أعمال  كانت  �ملطار 
ب�ضاحة  �لعا�ضمة  يربط  �ل��ذي  �جل��زء  يف  متو��ضلة 
�لأعمال  �إمت��ام هذه  �ن  وب��د� يل  فرنا�س،  بن  عبا�س 

�ضيحتاج �ىل �ضهرين �أو ثالثة �أخرى يف �لأقل.
و�لأم���ر�ء  و�مل��ل��وك  �ل��روؤ���ض��اء  �ن  �ىل  ب��ه��ذ� تطمنت 
و�ل�����وزر�ء و���ض��و�ه��م م��ن ك��ب��ار �مل�����ض��وؤول��ني يف 21 
دولة ع�ضوً� يف �جلامعة �لعربية ومئات �لإعالميني 
�لذين �ضيغطون �أعمال �أول قمة بعد ثور�ت �لتغيري 
�لعا�ضفة.. تطمنت �ىل �ن هوؤلء جميعًا �ضريون على 
ب�ضمعة  يليق  ما  �إقامتهم  ومقار  �ملطار  بني  �لطريق 

عا�ضمتنا وتاريخها وبامل�ضتقبل �لذي نريده لها.
�ملطار  فحال  طويال،  ي��دم  مل  بالر�ضا  �ل�ضعور  لكن 
نف�ضه ل ت�ضّر.. بناية تبدو من بعيد فخمة، لكن عند 
�لقرت�ب منها جتدها كحال فتاة �ضابة مل ت�ضاأ، ل�ضبب 
ما، �أن تغ�ضل وجهها وترّتب �ضعرها يف �ل�ضباح، بل 
�ضاءت �ن ترتدي ثيابها �ملت�ضخة. هذ� من �خلارج، �أما 
�لأ�ضا�ضية، ويف  يفتقد �خلدمات  فاملطار  �لد�خل  من 

�ملقدمة منها �لنرتنت و�لهاتف و�ملطعم و�ملقهى. 
�لعامل  يف  �لأغلى  هي  بغد�د  و�ىل  من  �ل�ضفر  �أج��ور 
كله على �لإط��الق، ومن يدفع �ملال يتوقع خدمة يف 
وكذلك  بغد�د،  مطار  خدمات  لكن  يدفع،  ما  م�ضتوى 
�ل�ضركات �لناقلة، لي�ضت حتى يف م�ضتوى مقارب ملا 

ُيدفع عن �ل�ضفر من و�ىل عا�ضمتنا.
�لتعي�ضة  �حلال  �ن  نتفهم  كنا  �ل�ضابقة  �ل�ضنو�ت  يف 
للمطار تعود �ىل نق�س �لتخ�ضي�ضات �ملالية ب�ضبب 
�لآن  �رتفعت  �لعو�ئد  ه��ذه  لكن  �لنفط،  عو�ئد  قلة 
مليار  �خلم�ضني  ت��ت��ج��اوز  معقولة  م�ضتويات  �ىل 
ن�ضبيًا  حت�ضنت  نف�ضه  �ملطار  وعو�ئد  �ضنويًا،  دولر 
�ملطار  بني  �لعاملة  �لطري�ن  �ضركات  عدد  تز�يد  بعد 

ومطار�ت �ملنطقة و�لعامل.
وزرع  �مل��ط��ار  مبنى  و�ج��ه��ة  �ضبغ  �أع��م��ال  كانت  �إذ� 
وو�ضع  �ملبنى  خ���ارج  م��زه��رة  ون��ب��ات��ات  �ضجري�ت 
نباتات ظّلية يف �لد�خل تكّلف �أمو�ًل ل طاقة لإد�رة 
)�ملطعم  �لعامة  �خل��دم��ات  ف��ان  �إنفاقها،  على  �ملطار 
و�ملقهى و�لإنرتنت و�لتلفون( ل تكّلف �ضيئًا، بل �نها 
ميكن �أن تكون مربحة وت�ضّكل م�ضدرً� للدخل لإد�رة 

�ملطار.
�ليه  �ملو�ضلة  �ل��ط��ري��ق  وع��ل��ى  �مل��ط��ار  يف  �مل�ضكلة 
به  ما طالب  غ��ر�ر  �لأرج���ح. وعلى  �إد�ري���ة على  هي 
متظاهرو �ضاحة �لتحرير يف بغد�د وغريهم يف �ملدن 
�رفع �ضعار:  فاإنني  �ملا�ضي،  �لأخرى منذ 25 �ضباط 
لأعمال  ومقاولني  بغد�د  مطار  يف  م�ضوؤولني  نريد 
بنغالدي�س  مطار�ت  يف  �مل�ضوؤولني  ي�ضبهون  طريقه 

ومقاويل �إن�ضاء �لطرق هناك.. يعملون ب�ضمري.

مطار بغداد وطريقه
�شنــا�شيــــل
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�ئتالف  عن  �لنائب  فيه  نفى  وق��ت  يف 
قائمته  ن��ي��ة  �مل����ال  ح���ي���در  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
هذه  خ��الل  �حلكومة  م��ن  �لن�ضحاب 
�مل���رح���ل���ة، ن��ق��ل��ت م�����ض��ادر م���ن د�خ���ل 
عقد  �ل��ذي  �لعر�قية  �لقائمة  �جتماع 
من  ع���دد  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه  �لأول  �أم�����س 
�لعمل  �ضرورة  بينها  من  �لتي  �لنقاط 
بعد  خ�ضو�ضا  �ل��ق��ائ��م��ة  وح���دة  ع��ل��ى 
�لن�����ض��ح��اب��ات �ل��ت��ي ���ض��ه��دت��ه��ا خالل 

�ملرحلة �ملا�ضية.
مت  ل�"�ملدى"�نه  �مل�ضادر  تلك  وتقول 
�ي�ضا مناق�ضة عدد من �لق�ضايا �لهامة، 
�لتي  �لر�ضالة  مو�ضوع  ناق�ضت  حيث 
عالوي  �ىل  �ل���وزر�ء  رئي�س  بها  بعث 

ورد �لأخري عليها.
وتابعت �مل�ضادر �أن �ملجتمعني جددو� 
ملن�ضب  �لها�ضمي  ل��ط��ارق  تر�ضيحهم 
موؤكدة  �جل��م��ه��وري��ة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�لجتماع  من  �لها�ضمي  �ن�ضحاب  �ن 
مكذبة  خ��ارج��ي،  بعمل  لرتباطه  ك��ان 
�ن�ضحابه  �ن  عن  حتدثت  �لتي  �لأنباء 
تقدمي  �آلية  على  �عرت��ضه  ب�ضبب  كان 

�جلمهورية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ر���ض��ح��ي 
للت�ضويت.

وبينت �ن نو�ب قائمة جتديد ��ضتمرو� 
�لجتماع  �ن  مو�ضحة  �لجتماع،  يف 
�ملر�ضحني  جميع  رف�س  �ي�ضا  ت�ضمن 
�ل  �لقائمة،  خ��ارج  من  �لدفاع  ل��وز�رة 
�ضيا�ضي عليهم،  �تفاق  يف حال وجود 
�ضامل  ر�ضحت  �لقائمة  �ن  على  م�ضدد� 

ديل ملن�ضب وزير �لدفاع.
يف  �أ�ضار  �ل�ضيخ  فتاح  �لقائمة  ع�ضو 
ت�ضريح ل�"�ملدى" �إىل �ن �لقائمة بد�أت 
ت�ضعر ب�ضغط كبري من قبل جمهورها 
وبالتايل هي �لن ب�ضدد �تخاذ موقف 
�نفر�د  م��ع  �ضيما  ل  ي��ح��دث  م��ا  �إز�ء 
�ىل  �ل���رج���وع  دون  ب��احل��ك��م  �مل��ال��ك��ي 
من  مبينا"لي�س  �ل�ضيا�ضيني،  �ل�ضركاء 
�لقائمة متفرجة على  �لعقول �ن تبقى 

ما يح�ضل".
�لحتمالت  جميع  �أن  �ل�ضيخ  و�أك���د 
و�ردة مبا فيها �لن�ضحاب من �لعملية 
�ن  �عتبار  على  و�حلكومة  �ل�ضيا�ضية 
لكي  منها  رغ��ب��ة  ك��ان  فيها  ����ض��رت�ك��ه��ا 
�لعملية  �أم����ام  ع���رة  ح��ج��ر  ت��ك��ون  ل 

�ل�ضيا�ضية.
�ت�ضال  ق���ال يف  �مل���ال  ح��ي��در  �ل��ن��ائ��ب 

هاتفي مع "�ملدى" �إن كال من �لتحالف 
�لإ�ضالمي  و�مل��ج��ل�����س  �ل��ك��رد���ض��ت��اين 
تاأييد�  �بدو�  �ل�ضدري  و�لتيار  �لأعلى 
لقائمته على ما متخ�س عنه �جتماعها 
متت  �ملال  بح�ضب  و�ل��ذي  �لأول  �أم�س 
�ملعتقلني و�نتهاكات  فيه مناق�ضة ملف 
بع�س  بها  تعمل  �لتي  �لإن�ضان  حقوق 

موؤ�ض�ضات �لدولة.
ق���ي���ادي يف جبهة  �مل����ال وه����و  ون��ف��ى 
�حلو�ر �لوطني وجود �ي نية للقائمة 
يف  �حلكومة  من  لالن�ضحاب  �لعر�قية 
هذه �ملرحلة، م�ضدد� على �ن ر�أيها يف 
وتر�ضيح  �لأمنية  �حلقائب  يخ�س  ما 
�لدفاع جازم  �لدليمي لوز�رة  �ضعدون 

ول ترت�جع عنه حتت �ي �ضغط.
بكامل  �لعر�قية  �ئتالف  �أع�ضاء  وعقد 
�جتماعا  �أم�������س،  م�����ض��اء  �أع�����ض��ائ��ه��م، 
�لأمنية  �ل����وز�ر�ت  ق�ضية  ت��ن��اول  لهم 

و�ملوقف منها.
وك���ان زع��ي��م �ل��ق��ائ��م��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة �إي���اد 
عالوي �أكد �أن �لتدهور �لأمني �لأخري 
�حلكومة  ف�ضل  ب�ضبب  متوقعا  ك��ان 
�ملالكي  ن��وري  ير�أ�ضها  �لتي  �حلالية 
دعا  وفيما  �جل��ان��ب،  ه��ذ�  معاجلة  يف 
�حلكومة �إىل �لرتكيز على بناء �لدولة 

�لعر�قية وموؤ�ض�ضاتها وجتاوز �لأمور 
�لثانوية، �أكد عدم وجود"دولة مبفهوم 

�لدولة"حتى �لآن.

�ملالكي  ح��ك��وم��ة  �أن  ع���الوي  و�ع��ت��رب 
تعمل بطريقة �ضرية من خالل �إر�ضالها 
�لأمنية  �ل����وز�ر�ت  مر�ضحي  لأ�ضماء 
�أكد عدم �ن�ضحاب  �إىل �لربملان، وفيما 
يف  �ل�ضيا�ضية  �لعملية  م��ن  ق��ائ��م��ت��ه 
مر�ضحيه،  على  �ملالكي  �إ���ض��ر�ر  ح��ال 
�حلر�س  �مل��ال��ك��ي  على  �أن  �إىل  �أ���ض��ار 
�لعملية  لأن  �لوطنية  �ل�ضر�كة  على 
و�إمنا  للمالكي  ملكا  لي�ضت  �ل�ضيا�ضية 

هي لل�ضعب �لعر�قي.
�لقائد �لعام للقو�ت  كما طالب عالوي 
بنود  بتف�ضري  �ملالكي  ن��وري  �مل�ضلحة 
�ملزمع  �لأم��ن��ي��ة �جل���دي���دة  �لت��ف��اق��ي��ة 
توقيعها بني �لعر�ق و�لوليات �ملتحدة 
�أو �ضد هذه  م��ع  ك��ان  �إن  ر�أي���ه  وب��ي��ان 
قائمته  معرفة  ع��دم  موؤكد�  �لتفاقية، 
بتفا�ضيل تلك �لتفاقية، فيما �أ�ضار �إىل 
تخوف و��ضنطن من تد�عيات �لو�ضع 
�لأم��ن��ي يف �ل��ع��ر�ق و�ل��ت��وت��ر�ت يف 

�ملنطقة. 
من  وع���دد�  ب��غ��د�د  �لعا�ضمة  �أن  يذكر 

�ضهر  منذ  ت�ضهد،  �لأخ��رى  �ملحافظات 
�لعنف  باأعمال  ت�ضعيدً�  �ملا�ضي،  �آذ�ر 
من  عدد  بينهم  �لع�ضر�ت  بحياة  �أودت 
يف  حكوميني،  وم�ضوؤولني  �ل�ضباط 
�ضيا�ضية  �أزم��ة  �لبالد  فيه  تعي�س  وقت 
�حلكومة  ت�ضكيل  �كتمال  عدم  ظل  يف 
�لأمنية  �ل�������وز�ر�ت  ب��ب��ق��اء  �مل��ت��م��ث��ل 
جمل�س  رئ��ي�����س  �أع��ل��ن  فيما  ���ض��اغ��رة، 
�لنجيفي  �أ���ض��ام��ة  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل���ن���و�ب 
يف �خل��ام�����س م��ن �أي����ار �حل����ايل، عن 
للوز�ر�ت  �ملر�ضحني  �أ�ضماء  و�ضول 
لوز�رة  �لدليمي  �ضعدون  �لأمنية وهم 
�لدفاع وتوفيق �ليا�ضري عن �لتحالف 
عن  غريب  وريا�س  للد�خلية  �لوطني 
�لتحالف �لوطني �أي�ضا لوز�رة �لدولة 

ل�ضوؤون �لأمن �لوطني.
وي�ضغل رئي�س �حلكومة نوري �ملالكي، 
و�لد�خلية  �ل��دف��اع  وز�ر�ت  حقائب 
�لإعالن  منذ  بالوكالة  �لوطني  و�لأمن 
�ملكتملة  غ��ري  �حل��ك��وم��ة  ت�ضكيل  ع��ن 
كانون  م��ن  و�ل��ع�����ض��ري��ن  �حل����ادي  يف 
 16 يف  �ملالكي  وع��ز�  �ملا�ضي،  �لأول 
�لتاأخر يف طرح  �أ�ضباب  �ملا�ضي،  �آذ�ر 
�لأمنية  �ل����وز�ر�ت  مر�ضحي  �أ���ض��م��اء 
على  �ضيا�ضي  تو�فق  وج��ود  ع��دم  �إىل 

بح�ضول  م�ضككًا  �ملطروحة،  �لأ�ضماء 
يف  �أن��ه  على  �ضدد  فيما  �لتو�فق،  ذل��ك 
ف�ضيخ�ضع  �خل���الف  ����ض��ت��م��ر�ر  ح���ال 
بالن�ضاب  �لت�ضويت  �إىل  �مل��و���ض��وع 

�ملطلوب.
حربا  �ملا�ضية  �لقليلة  �لأي��ام  و�ضهدت 
للر�ضائل ما بني زعيم �لقائمة �لعر�قية 
و�ملالكي كان �آخرها لعالوي حيث قال 
فيها"بد�ية ل بد من �لقول من �ن جزءً� 
من و�جبك كرئي�س لكتلة دولة �لقانون 
من  و�مل��الح��ظ��ات  �لر�ضائل  ت�ضلم  ه��و 
كانت  و�ن  ح��ت��ى  �ل�ضيا�ضية  �ل��ق��وى 
للعملية  و�أف�ضل  �أ�ضلم  ذلك  فاإن  قا�ضية 

�ل�ضيا�ضية".
�ل�ضر�كة  متحورت  عالوي"لقد  وتابع 
�ل��وط��ن��ي��ة يف ت�����ض��ع �ت��ف��اق��ي��ات متت 
�ملو�فقة عليها من قبل �أطر�ف �حلو�ر 
وذلك �عتمادً� على مبادرة �لأخ م�ضعود 
�أية  تتحقق  مل  لالأ�ضف  لكن  ب���ارز�ين 
كتابة  حلد  تنفيذها  طريق  يف  خطوة 

هذه �لر�ضالة."
عالوي  ف��اإن  �لر�ضالة  تقول  م��ا  وعلى 
خمولون  �أن���ك���م  �أع��ت��ق��د  ل  ذكر"�أنا 
�ل�ضيا�ضي  �لطيف  �لآخرين يف  بتقييم 
و�لرخي�س  �لغايل  بذل  �لذي  �لعر�قي 
ل�ضتم  فاأنتم  �لدكتاتورية،  مكافحة  يف 
�ل���ب���الد، و�إمن�����ا ج���زء من  �أو  �حل��ك��م 
دو�ع��ي  م��ن  �إن  �ل�ضيا�ضية.  �لعملية 
�لعربية  عالقاتي  هو  �لعظيم  �ضريف 
و�لإ�ضالمية و�لدولية، و�لتي بنيت من 
لأكر من ثالثة  �لطويل  ن�ضالنا  خالل 
�إن  �لدكتاتورية.  �لزمن �ضد  عقود من 
�ل��دف��اع عن  �ل��ل��ق��اء�ت ت�ضب يف  ه��ذه 
تنازًل  ولي�ضت  �لعر�ق  و�ضيادة  كر�مة 

عن حقوق �لعر�ق و�ضعبه �لعظيم"
 و�إمن��ا تعزز �ضالمة ح��دوده وثرو�ته 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى خ���روج���ه م��ع��اف��ى من 
خلق  مبجاهدي  يتعلق  وفيما  حمنته. 
حول  لكم  ر�ضالتي  عالوي"�أما  ق��ال 
ت��ق��ع يف �ضلب  ف��ه��ي  جم��اه��دي خ��ل��ق 
�خللق �حل�ضاري �لعر�قي وقيم �ضعبنا 
�لر�قية وديننا �حلنيف ومن �لأعر�ف 
�لدولية و�لعر�ق جزء منها وهي ر�ضالة 
ن�ضح جتنب �لعر�ق �ل�ضوء. لك �حلق 
تطلب  �أن  ل��ل��وزر�ء  كرئي�س  بالتاأكيد 
�أو  �لعر�ق  مغادرة  خلق  جماهدي  من 
بهم  ت��زج  �أو  �ملحاكم  �إىل  حتيلهم  �أن 
�أو  عادلة  حماكمات  بعد  �ل�ضجون  يف 
موقع  �إيجاد  �ملتحدة  �لأمم  من  تطلب 
بديل لهم غري �لعر�ق، لكن من منطلق 
�حلر�س على �لعر�ق �أوؤكد �ن لي�س من 
�لذي  �لعدل قتلهم وبال�ضكل  �حلق ول 

ح�ضل".

 متابعة/ املدى

�لوطنية  �مل�ضاحلة  ل�ضوؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  �أعلنت 
�لعملية  �إىل  جديدة  م�ضلحة  ف�ضائل  ثالثة  �ن�ضمام 

�ل�ضيا�ضية.
�ل��وز�رة حممد �حلمد  با�ضم  �لر�ضمي  �لناطق  و�أك��د 
�ن �لف�ضائل �لثالثة ميتد نفوذها يف مناطق عديدة، 
كاليو�ضفية  و�أطر�فها  وبغد�د  وبابل  كركوك  منها 

و�ملحمودية. 
ب�ضمانات  طالبت  �لثالثة  �لف�ضائل  �أن  �حلمد  وبنّي 
�إ�ضد�ر  منها  �ل�ضيا�ضية،  للعملية  دخولها  �ج��ل  من 
ق�ضائيًا،  �أف��ر�ده��ا  مالحقة  وع��دم  بحقها  ع��ام  عفو 
عن  يقل  ل  ما  ي�ضم  منها  ف�ضيل  كل  �ن  �ىل  م�ضريً� 
عن  �لك�ضف  �لوقت  نف�س  يف  ر�ف�ضًا  م�ضلح،   200
�أ�ضماء تلك �لف�ضائل، على حد ما نقلته �إذ�عة �لعر�ق 

�حلر.
�ىل ذلك يقول �لرئي�س �لتنفيذي للمركز �جلمهوري 
حميي  معتز  و�لإ�ضرت�تيجية  �لأم��ن��ي��ة  للدر��ضات 
�ل�ضاحة  على  كبري  تاأثري  لها  لي�س  �لف�ضائل  تلك  �ن 
هام�ضية  �أ�ضماء  جمرد  لأنها  يبدو،  ما  على  �لأمنية 
ع��ل��ى و�ق���ع �لإره�����اب يف �ل���ع���ر�ق، م�����ض��ريً� �ىل �ن 
يف  نوعيًا  منحى  ت��اأخ��ذ  ب���د�أت  �مل�ضلحة  �لعمليات 

�لآونة �لأخرية.
�مل�ضاحلة  وز�رة  ب��ا���ض��م  �ل��ر���ض��م��ي  �مل��ت��ح��دث  ل��ك��ن 
و�حد  م�ضلح  �إلقاء  �ن  يوؤكد  �حلمد  حممد  �لوطنية 
فقط ل�ضالحه، �ضيكون له تاأثري على �لو�ضع �لأمني، 
م�ضريً� �ىل �ن �ن�ضمام تلك �لف�ضائل لن يوؤثر بالطبع 
على �ل�ضارع �لعر�قي، باعتبار �نها مل تكن ت�ضتهدف 
�لعر�قيني، بل �لقو�ت �لمريكية فقط، �أما من يقوم 
�أياديهم  �ليومية فهم من تلوثت  �مل�ضلحة  بالعمليات 
ت��وج��د م�ضاحلة  ه���وؤلء ل  �ل��ع��ر�ق��ي��ني، و�ن  ب��دم��اء 

معهم، كونهم مطلوبني للعد�لة، على حد و�ضفه.
�أعلنت يف  يذكر �ن وز�رة �مل�ضاحلة �لوطنية كانت 
ف�ضائل  ع�ضرة  من  �أك��ر  �ن�ضمام  منا�ضبة  من  �أك��ر 
�ل�ضالح  و�إلقاءها  �ل�ضيا�ضية  �لعملية  �ىل  م�ضلحة 

�ضريطة عدم مالحقة عنا�ضرها ق�ضائيًا. 
وي���رى خ���رب�ء وحم��ل��ل��ون �أن ع���دد� ك��ب��ري� م��ن تلك 
�لأمني  �ل��ع��م��ل  يف  م�����ض��ارك  �لأ���ض��ل  يف  �لعنا�ضر 

�لعر�قي عرب جهاز �ل�ضحو�ت منذ عام 2007.

�ن�ضمام ف�ضائل م�ضلحة  للحكومة  �إعالن  �أول  وكان 
�إىل �لعملية �ل�ضيا�ضية و�إلقاء �ضالحها مل مير بهدوء، 
فما بني �لت�ضكيك بالطريقة"�ملب�ضطة"�لتي خرج بها 
�ضيا�ضي من حلفاء وخ�ضوم  �زدر�ء  �لإع��الن، وبني 
�ل�ضورة  ظهرت  �لف�ضائل،  تلك  لقيمة  �لقانون  دولة 
�ضديد  �مل�ضهد  ف��اإن  يبدو  ما  وعلى  للغاية.  م�ضو�ضة 
�ل�ضبابية، م�ضادر عليمة ومقربة من �ضناعة �لقر�ر 
و��ضرفو�  �ضاعدو�  �لعر�قية  يف  �أن"قياديني  توؤكد 
عامني  �إىل  متتد  �لف�ضائل  تلك  م��ع  ح���و�ر�ت  على 

و�ضهدتها عو��ضم عربية منها بريوت ودم�ضق".
على  �قت�ضر  �ل��ذي  �حلكومي  �لإع���الن  خال  وبينما 
بيان قر�أه"ناطق با�ضم �لف�ضائل �ملجهولة"من �أ�ضماء 
ووجوه ملقي �ل�ضالح، بينما قدمت �حلكومة عربون 

�ضلح بتجميد مذكر�ت �عتقال بحق عنا�ضرها.
�ل��الف��ت يف �لإع���الن �ن��ه ج��اء بعد ي��وم��ني فقط من 
�ضروع م�ضلحني جمهولني �لقيام بحملة �غتيالت يف 
�ضابط  مقتل  �آخرها  كان  بغد�د،  من  متفرقة  مناطق 
�ملركزي  �لبنك  يف  م�ضوؤول  �غتيال  وحماولة  كبري 

�لعر�قي.
تلك  هوية  ك�ضف  على  �حلكومة  حتفظت  وقت  ويف 
تلك  جل  بان  �خلا�ضة  �مل�ضادر  تلك  قالت  �لف�ضائل، 
للمقاومة  �ل�ضيا�ضي  �ملجل�س  �إىل  ينتمي  �لف�ضائل 
�مل�ضلحة �لعر�قية، وهي يف �لأغلب جي�س �ملجاهدين، 

�جلي�س �لإ�ضالمي، كتائب �ضالح �لدين.
يف  �أعلن  �ل�ضدر  مقتدى  بزعامة  �ل�ضدري  �لتيار 
تلك  �ن�ضمام  قر�ر  ي�ضكت"على  �نه"لن  �ضابق  وقت 
�لف�ضائل، وو�ضف قيادي يف �لتيار وزير �مل�ضاحلة 
باأنه"�حد ولد�تها �مل�ضوهة"، بح�ضب  يف �حلكومة 

وكالة �ل�ضومرية نيوز.
م�ضلحة  ف�ضائل  خم�ضة  �أن  �أع��ل��ن  �خل��ز�ع��ي  وك��ان 
و�ن�ضمامها  �مل�ضلحة  �لعمليات  عن  �لتخلي  �أعلنت 
تطبيق  بعد  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�ضيا�ضية  �لعملية  �إىل 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ل��ع��ر�ق  بني  �ملوقعة  �لتفاقية 
�لأمريكية، فيما قال �ملتحدث با�ضم �لف�ضائل �مل�ضلحة 
�خلم�ضة �ل�ضيخ حممود �جلنابي �أن �لف�ضائل، �لتي 
با�ضتهد�ف  �ملتورطني  من  بر�ءتها  تعلن  ي�ضمها،  مل 

�لعر�قيني.
ل���ك���ن �ئ�����ت�����الف دول��������ة �ل����ق����ان����ون د�ف��������ع �أم�������س 
تلم�س  ب��اأن��ه  �أم�����س  وظ��ه��ر  عن"جدوى"�لإعالن، 

�ن���زع���اج �ل�����ض��رك��اء م��ن��ه لأ���ض��ب��اب خم��ت��ل��ف��ة، وق��ال 
و�ضعت  �حلكومة  ب��ان  �لكتلة  �إىل  ينتمون  ن��و�ب 

�ضروطًا"قا�ضية"ليتم ��ضتثناء �لقتلة من �لعفو.
�لدولة  وز�رة  �أن  �ل��ق��ان��ون،  دول���ة  �ئ��ت��الف  و�أك����د 
ل�ضوؤون �مل�ضاحلة �لوطنية و�ضعت �ضروطًا ت�ضتثني 
قبل  �جل��ر�ئ��م  و�رت��ك��اب  �لعر�قي  ب��ال��دم  �ملتورطني 
دعوة �لف�ضائل �مل�ضلحة �إىل �إلقاء �ل�ضالح و�حلو�ر، 

موؤكدً� �أنه ل ميكن حتقيق �ل�ضتقر�ر يف ظل وجود 
�ضالح بيد جهات معينة.

حنان  �ل��ق��ان��ون  دول���ة  �ئ��ت��الف  ع��ن  �لنائبة  وق��ال��ت 
�إن"وز�رة  �ضحفية،  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  �ل��ف��ت��الوي 
در��ضة  �أع��دت  �لوطنية  �مل�ضاحلة  ل�ضوؤون  �ل��دول��ة 
قبل  وتفا�ضيل  و�ضروطًا  معايري  وو�ضعت  م�ضبقة 
توجيه �لدعوة �إىل �لف�ضائل �مل�ضلحة لإلقاء �ل�ضالح 

و�تباع نهج �حلو�ر"، موؤكدة �أن"�جلهة �ملعنية هي 
دون  من  للف�ضائل"،  �لتفا�ضيل  ه��ذه  �ضتطلق  �لتي 

حتديدها. 
�لعر�قيني  بدماء  �أن"�ملتورطني  �لفتالوي  و�أ�ضافت 
و�رتكاب جر�ئم معينة م�ضتثنون من دعوة �لوز�رة"، 
يف  و�ضت�ضاهم  ومفيدة  مهمة  �أن"�لأخرية  معتربة 

��ضتقر�ر �لو�ضع يف �لوقت �لر�هن".

�أن  ميكن  ل  �أن"�ل�ضتقر�ر  �ل��ف��ت��الوي  و�أو���ض��ح��ت 
بيد جهات  �لعر�ق يف ظل وجود �ضالح  يتحقق يف 
�لوطنية  �مل�ضاحلة  �أن"عملية  �إىل  لف��ت��ًا  معينة"، 
�ل�ضيا�ضية  �لعملية  ����ض��ت��ق��ر�ر  تعزيز  يف  ت�ضاهم 
لالإ�ضالح  �لوحيد  فالطريق  �لأم���ام،  نحو  ودفعها 
�ل�ضيا�ضية  �لعمليتني  يف  �مل�ضاركة  خ��الل  من  ياأتي 

و�لدميقر�طية".
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طبعت مبطابع موؤ�ض�ضة �ملدى لالعالم و�لثقافة و�لفنون

اجتماع للقائمة بح�شور عالوي ينتقد تفرد املالكي باحلكم
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العفو عنها مقابل  ال�سالح  تتخلى عن  م�سلحة  ف�سائل  امل�ساحلة: ثالثة 
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