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متابعة /املدى
ك�شف ائتالف دولة القانون عن وجود
ع ��دد من ال ��وزارات حققت جناحا يف
الف�ت�رة املا�ضية ،مبين ��ا ان مهلة املئة
يوم ات ��ت لر�سم مالم ��ح العمل للفرتة
املقبلة.
ولف ��ت النائب ح�س ��ن ال�سنيد ان عدد ًا
من الوزارات �أثبتت جناح ًا خالل مدة
املئة يوم املذك ��ورة ،فيما كان بع�ضها
متلكئ� � ًا" ،م�ش�ي�را اىل "احتم ��ال عزل
الوزراء الذي ��ن يثب ��ت تلك�ؤهم وعدم
قدرته ��م عل ��ى �إدارة وزاراته ��م ب�شكل
ناجح".
وب�ي�ن ال�سني ��د يف حدي ��ث لع ��دد م ��ن
و�سائ ��ل الإع�ل�ام خ�ل�ال زيارت ��ه اىل
حمافظة كرب�ل�اء� ،إن "مهلة املائة يوم
الت ��ي حدده ��ا رئي�س ال ��وزراء لتقييم
الأداء احلكومي كانت ترمي �إىل ر�سم
مالمح العمل خالل ال�سنوات املتبقية
من عم ��ر احلكوم ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
"حتقي ��ق �إجنازات كبرية خالل هذه
املهلة �أمر م�ستبعد".
و�أ�ضاف ال�سنيد �أن تلك املدة "و�ضعت
للتقيي ��م فقط� ،أما ح ��ل امل�شكالت ف�أنه
امر يحت ��اج اىل وقت �أطول" ،وا�صف ًا
املائ ��ة ي ��وم ب�أنه ��ا "خارط ��ة طري ��ق
لعم ��ل احلكومة وملعرفة م ��ا �إذا كانت
وزاراتها ت�سري يف االجتاه ال�صحيح
�أم ال".
وتاب ��ع ال�سنيد �أن "الإع�ل�ام املغر�ض
نق ��ل �ص ��ورة للمواطن�ي�ن ب� ��أن ف�ت�رة
املائ ��ة ي ��وم �ستغري كل �ش ��يء" ،مبين ًا
�أن "هن ��اك دواف ��ع معين ��ة و�أجن ��دات
�سيا�سي ��ة وراء الإيحاء ب�أن احلكومة
�ستح ��ل امل�ش ��كالت يف امل ��دة املحددة،
خ�صو�ص� � ًا �أن �أزم ��ة الكهرباء ال ميكن
�أن حت ��ل �إال بعد ن�صب حمطات توليد
للطاق ��ة التي �ست�ستغرق عام ًا ون�صف
العام".
بدوره قال ع�ض ��و جمل�س النواب عن
�إئتالف دولة القانون علي ال�شاله� :إن
العراقية تريد املنا�صب والغت ماقاله
ع�ل�اوي ح ��ول تن�صل ��ه م ��ن جمل� ��س
ال�سيا�س ��ات م�ش�ي�را اىل ان التحال ��ف

ع� � � � � � � � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اوي
الوطن ��ي تلقى ي ��وم � 23شب ��اط طلبا
معلن ��ا من عالوي اعلن في ��ه بانه غري
معن ��ي باملجل� ��س الوطن ��ي وال يريده
وان ��ه ا�ستج ��اب لرغب ��ة  500الف من
منا�صري ��ه الذي ��ن طالب ��وه بالتنح ��ي
عنه.
وا�ض ��اف ال�ش�ل�اه لوكال ��ة ال�صحافة
امل�ستقل ��ة �إن رئي�س القائم ��ة العراقية
وب�إعالن ��ه اع�ل�اه هو من اطل ��ق النار
عل ��ى املجل� ��س الوطن ��ي لل�سيا�س ��ات
ال�سرتاتيجي ��ة والآن يقول ��ون ب ��ان
هناك ت�سويف ��ا ومماطلة من الآخرين
بهذا اخل�صو�ص.
وبخ�صو� ��ص اع�ل�ان العراقي ��ة ع ��ن
�إمكاني ��ة ان�سحابه ��ا م ��ن العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة او�ض ��ح ال�ش�ل�اه �إنه ومن
وجه ��ة نظ ��ر �شخ�صي ��ة ان العراقي ��ة
ل ��ن تن�سح ��ب وامن ��ا ه ��ذا التلوي ��ح
باالن�سحاب،والقطيع ��ة عم ��ل م�ؤ�سف

و�سلب ��ي مبينا ان العملي ��ة ال�سيا�سية
يف العراق بحاجة اىل روح امل�شاركة
ولي�س القطيعة.
واو�ض ��ح ال�ش�ل�اه نح ��ن م ��ع اتف ��اق
اربي ��ل مثلم ��ا اب ��رم م ��ن دون زي ��ادة
او نق�ص ��ان وال نغ�ي�ر وال ن�ستجي ��ب
للتغي�ي�ر في ��ه الن اي تغي�ي�ر معن ��اه
نق�ضه لذلك نحن مقبلون على االخوة
ب�ش ��كل ايجاب ��ي ونتمن ��ى ان ي�س ��ود
يف العراقي ��ة �صوت احلكم ��ة والعقل
ولي�س �صوت القطيعة.
ون ��وه ال�ش�ل�اه بخ�صو� ��ص طل ��ب
العراقي ��ة الغ ��اء هيئ ��ة امل�ساءل ��ة
والعدال ��ة نح ��ن نتعامل مثلم ��ا اتفقنا
يف اربي ��ل وقلن ��ا ونق ��ول �إن ه ��ذه
م�ؤ�س�س ��ة د�ستورية واي تعديل عليها
يجب ان يحرتم وجودها الد�ستوري
وان البع� ��ض ال ير�ض ��ى بوجوده ��ا
الد�ست ��وري والميكن �آخذ من العملية

م�صادر :الدفاع بني ك ّتاب والعبيدي

ال� � � � � � � ��� � � � � � � �س� � � � � � � �ن� � � � � � � �ي � � � � � � ��د
ال�سيا�سي ��ة م ��ا اريد وارف� ��ض ما اريد
ودخولنا اىل العملية ال�سيا�سية وفق
الد�ستور وينبغي ان نقبل ما موجود
يف الد�ستور.
واكد نواب م ��ن القائمة العراقية على
ان اتف ��اق اربي ��ل ن� ��ص عل ��ى ت�شكيل
هيئ ��ة جدي ��دة للم�ساءل ��ة والعدال ��ة
مكونة من ق�ضاة من اجل �إبعادها عن
الت�أثري ال�سيا�سي على قراراتها.
بدورها اعتربت القائمة العراقية التي
يتزعمه ��ا رئي�س الوزراء اال�سبق اياد
ع�ل�اوي ،ام�س اخلمي�س ،عدم ت�شريع
قانون املجل� ��س الوطن ��ي لل�سيا�سات
ال�سرتاتيجي ��ة مبثاب ��ة تفكيك للعملية
ال�سيا�سي ��ة ،مبينة �أن ت�شكيل املجل�س
متفق عليه بح�ضور اجلانب االمريكي
والقوى ال�سيا�سية.
وقال ع�ض ��و القائم ��ة �إبراهيم املطلك
لوكالة كرد�ست ��ان لالنباء� ،إن "قائمته

تعت�ب�ر ع ��دم ت�شري ��ع قان ��ون املجل�س
الوطن ��ي لل�سيا�س ��ات ال�سرتاتيجي ��ة
تفكي ��ك ًا للعملي ��ة ال�سيا�سية احلالية"،
مبين ��ا ان "�أحد بن ��ود اتفاقيات �أربيل
الت ��ي وقع ��ت بح�ض ��ور زعم ��اء الكتل
ال�سيا�سي ��ة واجلان ��ب االمريك ��ي هو
ت�شريع قانون للمجل�س".
واو�ض ��ح املطل ��ك ان "م ��ن يري ��د ان
ير�شق فعليه �أن يذهب اىل الوزارات
اجلديدة الت ��ي التقدم �شيئ� � ًا ،ولي�س
اىل جمل� ��س ال�سيا�س ��ات ال ��ذي يعنى
بر�س ��م �سيا�س ��ات الب�ل�اد االقت�صادية
وال�سيا�سي ��ة واالمني ��ة" ،الفت ��ا اىل
ان "جمل� ��س ال�سيا�س ��ات ه ��و ح�ص ��ة
مكون ��ات ،وبالت ��ايل اجلمي ��ع اخ ��ذ
ح�صت ��ه من املنا�ص ��ب ومل يبق �سوى
املجل�س الوطني لل�سيا�سات".
و�أر�سلت القائمة العراقية ر�سالة اىل
رئي�س الوزراء نوري املالكي تت�ضمن

ال� � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � �ش � � � � � �ل� � � � � ��اه
املطالب ��ة ب�إيق ��اف اخلروقات الأمنية
والتج ��اوزات الت ��ي جت ��ري على قدم
و�س ��اق يف العدي ��د م ��ن املحافظ ��ات،
وحتقي ��ق ال�شراكة يف املل ��ف الأمني
ومل ��ف حق ��وق الإن�س ��ان ،واملوافق ��ة
على مر�ش ��ح العراقية لوزارة الدفاع،
و تق ��دمي �أ�سم ��اء املر�شح�ي�ن لوزارة
الداخلي ��ة الختيار الأن�س ��ب ،وتنفيذ
االتف ��اق ب�ص ��دد املجل� ��س الوطن ��ي
لل�سيا�س ��ات ،و�أمهل ��ت التحال ��ف
الوطني �أياما للرد عليها.
ي�ش ��ار �إىل �أن القائم ��ة العراقية قالت
بزعام ��ة �إياد ع�ل�اوي الي ��وم �إن عدم
تنفيذ اتفاق �آربيل لل�شراكة ال�سيا�سية
بني الكتل العراقية �سيدفع �إىل �إجراء
انتخابات مبكرة.
وق ��ال م�ست�ش ��ار القائم ��ة العراقي ��ة
هاين عا�ش ��ور �إن طعن اتف ��اق �آربيل
وحماوالت �إلغائه املتعمدة والتن�صل

منه تعني �أن الو�ضع العراقي �سيدفع
اىل �إجراء انتخابات مبكرة و�أ�ضاف
ان اله ��دف من االتف ��اق انتفى بعد ان
مت �إنهاء ال�شراكة الوطنية وقال�" :إذا
كان اتفاق اربيل هو املنتج للحكومة،
ف�إن عدم االلتزام به يعني تراجعا عن
م�ضامين ��ه ،ما يعن ��ي ان احلكومة مل
تعد يف العراق حكومة �شراكة وطنية
ممثلة للجمي ��ع" .واتهم ائتالف دولة
القان ��ون بزعامة املالكي بعدم الرغبة
او اجلدي ��ة يف تنفي ��ذ بن ��ود اتف ��اق
اربيل كاملة.
واك ��د عا�ش ��ور يف ت�صري ��ح �صحايف
ان �إلغاء االلتزام بتنفيذ اتفاق اربيل
ال ��ذي ع�ب�ر ع ��ن التواف ��ق ال�سيا�سي
يدف ��ع الأم ��ور اىل �إج ��راء انتخابات
مبك ��رة الن ا�صل االتف ��اق هو حتقيق
ال�شراك ��ة مبفردات وا�ضح ��ة مل يجر
تنفيذه ��ا وعلي ��ه فان تنفي ��ذ جزء من

االتفاق يفر� ��ض اج ��راءات البد منها
خا�ص ��ة وان ف�ت�رة املائ ��ة ي ��وم الت ��ي
�شارف ��ت عل ��ى االنته ��اء اك ��دت ع ��دم
الق ��درة عل ��ى ادارة الدول ��ة بال�ش ��كل
احلايل.
وا�ش ��ار اىل ان القائم ��ة العراقي ��ة
حاولت منذ �أ�شهر �إكمال تنفيذ ما تبقى
من اتفاق اربيل �إال �أن ما واجهته هو
عملي ��ات ت�سوي ��ف ومماطلة وا�ضحة
يف تنفي ��ذه واع�ل�ان مبا�ش ��ر لإلغائ ��ه
وع ��دم االع�ت�راف به وب ��دل �أن يكون
حال توافقي ��ا �أ�صبح �أزم ��ة .واو�ضح
ان االجتماع ��ات االخ�ي�رة ب�ي�ن الكتل
ال�سيا�سي ��ة خا�ص ��ة ب�ي�ن العراقي ��ة
ودولة القانون ك�شفت عن عدم وجود
نواي ��ا حقيقي ��ة ل ��دى دول ��ة القان ��ون
لتنفيذ بنود اتفاق اربيل ب�شكل كامل
وان هناك حم ��اوالت لإ�شغال القائمة
العراقية بتفا�صيل مفتعلة".
وكان زعي ��م القائم ��ة العراقي ��ة �إي ��اد
ع�ل�اوي هدد عقب اجتماع مع قيادات
القائم ��ة و�أع�ضائه ��ا ،بينه ��م رئي� ��س
الربمل ��ان �أ�سام ��ة النجيف ��ي اجلمع ��ة
املا�ض ��ي ،باتخ ��اذ موق ��ف �شدي ��د من
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف ح ��ال ع ��دم
تنفي ��ذ املح ��اور الت�سع ��ة يف اتفاقي ��ة
ب ��ارزاين ،و�أك ��د �أن القائم ��ة �ستحدد
�سقف ًا زمني ًا لتطبي ��ق بنود االتفاقية.
وك�شف ��ت العراقية الأربع ��اء املا�ضي
عن انتكا�س ��ة وا�ضحة يف اجتماعات
الكتل ال�سيا�سية الأخرية ب�ش�أن تنفيذ
بن ��ود اتفاقي ��ة اربي ��ل ،وا�صف ��ة تل ��ك
االجتماعات بـاملخيّبة للآمال ،م�ؤكدة
وج ��ود انح ��راف وا�ضح ع ��ن مبادئ
الدميقراطي ��ة ،واجتاه خط ��ر للتفرد
بال�سلطة والقرار ال�سيا�سي.
وط ��رح ب ��ارزاين يف �أيل ��ول املا�ضي
مبادرة تتعلق بحل الأزمة ال�سيا�سية
يف الع ��راق تت�ضم ��ن ت�شكي ��ل جلن ��ة
ت�ض ��م ب�ي�ن ثماني ��ة واثن ��ي ع�ش ��ر
م ��ن ممثل ��ي الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة لب ��دء
حمادثات لت�شكيل احلكومة اجلديدة
والعم ��ل على ح ��ل اخلالف ��ات العالقة
وعق ��د اجتماع ��ات مو�سع ��ة للق ��ادة
حل�سم مو�ضوع الرئا�سات الثالث.

دعا العراقية اىل املعار�ضة

الكتلة البي�ض��اء تدعو الكتل �صب��اح ال�ساعدي :الف�س��اد ا�سا�س العملي��ة ال�سيا�سية حاليا

لاللتفات اىل املواطن

متابعة /املدى

متابعة /املدى

دع ��ت النائبة عن القائمة العراقية البي�ضاء عالية
ن�صي ��ف قادة و�أع�ضاء الكت ��ل ال�سيا�سية اىل عدم
االن�شغال مبباحثاتهم ح ��ول تقا�سم ال�سلطة على
ح�س ��اب �إغفال م�صال ��ح ال�شعب و�إعط ��اء ظهرهم
للق�ضايا التي تهم املواطن العراقي.
وقال ��ت ن�صي ��ف يف بي ��ان له ��ا ان ه ��ذا االهتمام
الكب�ي�ر ال ��ذي تبديه بع� ��ض الأط ��راف ال�سيا�سية
مبفاو�ضاته ��ا بخ�صو� ��ص املنا�ص ��ب الت ��ي ت ��رى
�أن ح�صوله ��ا عليها ه ��و مك�سب �سيا�س ��ي ،ي�ؤ�شر
و�ضع ��ا خط�ي�را انعك�س �سلب ��ا على ثق ��ة ال�شارع
العراق ��ي بال�سا�سة الذين باتوا يف نظر اجلمهور
بعيدي ��ن ع ��ن م�ست ��وى الأح ��داث غ�ي�ر مكرتثني
ملعاناة املواطن.
و�أ�ضاف ��ت� :إن جممل الو�ضع العراقي ي�شري اىل
تراجع �أمني متثل يف ت�صاعد الإغتياالت وعودة
التفج�ي�رات ،ف�ضال عن حاجة املواطن اىل توفري
اخلدم ��ات كامل ��اء والكهرب ��اء� ،إ�ضاف ��ة اىل تقاطر
ح�شود العاطلني على �أبواب الوزارات منتظرين
من يجود عليهم بفر�صة عمل.
وتابعت� :إن ه ��ذه الأو�ضاع البائ�سة تفر�ض على
ال�سا�س ��ة �أن يكون ��وا مب�ست ��وى هم ��وم املواطن
الذي اليهتم بح�صول الكتلة الفالنية على مكا�سب
�سيا�سي ��ة بقدر ما يحل ��م بح�صوله على اخلدمات
وفر�ص العمل وحت�سني و�ضعه املعي�شي
وكان ��ت الكتل ��ة العراقي ��ة البي�ضاء �ش ��ددت ويف
وق ��ت �سابق على رف�ضها ملح ��اوالت بع�ض الكتل
ال�سيا�سي ��ة للإيحاء للر�أي العام وو�سائل االعالم
ب�أنها ج ��زء منه ��ا �أو التلويح بوج ��ود احتماالت
ل�ضمها �إليها.
وقال ��ت الكتل ��ة يف بي ��ان له ��ا ان دع ��وات بع�ض
الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة لأع�ض ��اء الكتل ��ة العراقي ��ة
البي�ضاء باالن�ضم ��ام �إىل كتلة اخرى هي دعوات
مرفو�ض ��ة جملة وتف�صيال ،ونطالب هذه اجلهات
بالك ��ف عن �إطالق مثل هك ��ذا دعوات عرب و�سائل
الإعالم.
و�أ�ضاف ��ت الكتل ��ة ن ��ود �أن ن�شدد هنا م ��رة اخرى
على �أن الكتلة العراقية البي�ضاء هي كتلة م�ستقلة
متام ��ا وغري تابع ��ة او خا�ضعة لأي ��ة كتلة اخرى
الم ��ن قريب وال من بعي ��د ،و�إن �أية جهة �سيا�سية
تتعام ��ل معن ��ا بخالف ه ��ذا املب ��د�أ فالتعامل معها
�سيكون مرفو�ضا.
و�أ�ش ��ار البيان اىل ان الكتل ��ة العراقية البي�ضاء
تعتم ��د مب ��د�أ الإح�ت�رام املتب ��ادل ب�ي�ن الأط ��راف
ال�سيا�سي ��ة والعم ��ل اجل ��اد لتحقي ��ق م�صلح ��ة
ال�شع ��ب العراقي بعيدا عن املزاي ��دات ال�سيا�سية
وال�صفقات التي تبتعد بنا عن الهدف احلقيقي.
ويف �سياق مت�صل ك�شف م�صدر �سيا�سي مطلع،،
عل ��ى �أن رئي� ��س احلكوم ��ة نوري املالك ��ي ا�ستقر

ع��ال�ي��ة ن�صيف
ب�ش ��كل كب�ي�ر عل ��ى �أ�سم�ي�ن مقدم�ي�ن م ��ن القائمة
العراقي ��ة لإختي ��ار �أحدهما ل�شغ ��ل حقيبة وزارة
الدفاع.
وبح�س ��ب اتف ��اق الكت ��ل ال�سيا�سية وف ��ق مبادرة
رئي� ��س اقلي ��م كرد�ست ��ان م�سع ��ود ب ��ارزاين ف�أن
العراقي ��ة خ�ص�ص لها من�صب وزارة الدفاع الذي
ق ��دم �إليه �أك�ث�ر من مر�ش ��ح لكنه ��م مل ي�صلوا �إىل
قناعة املالكي.
�إن "ق�ضية الوزارات الأمنية �أ�صبحت يف طريقها
لرتى الن ��ور بعد ا�ستقرار رئي� ��س احلكومة على
خالد العبيدي و�شاكر كتاب ل�شغل احدهما حقيبة
الدفاع".
وكان نائ ��ب رئي�س اجلمهورية ط ��ارق الها�شمي
ك�ش ��ف عن وج ��ود ع�ش ��رة مر�شح�ي�ن مقدمني من
القائمة العراقية حلقيبة الدفاع لرئي�س احلكومة
نوري املالكي.
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ال ��ذي طل ��ب ع ��دم الك�شف عن
ا�سم ��ه �أن "العقبة الوحيدة الآن تقف على م�س�ألة
اجلاهزية ال�صحي ��ة للمر�شح خالد العبيدي الذي
تعر� ��ض ال�ستهداف بعب ��وة نا�سف ��ة يف املو�صل،
وبخ�ل�اف ذل ��ك ف� ��أن مر�شح ��ي الداخلي ��ة والأمن
الوطني متفق عليهما ب�شكل كبري".
وت ��رددت �أ�سماء كثرية ل�شغل ال ��وزارات الأمنية
م ��ن �شخ�صي ��ات م�ستقلة وع�سكري ��ة و�صوال �إىل
عنا�ص ��ر حزبي ��ة ،الأمر الذي �أث ��ار حفيظة بع�ض
ال�سيا�سي�ي�ن ،وكان �آخ ��ر القائم ��ة امل�سلم ��ة �إىل
املالك ��ي ت�ضمن ��ت ،خالد العبيدي ل ��وزارة لدفاع،
وتوفي ��ق اليا�سري للداخلي ��ة� ،إ�ضافة �إىل ريا�ض
غريب لوزارة الأمن الوطني.
وتدار ال ��وزارات الأمني ��ة حاليا م ��ن قبل رئي�س
احلكوم ��ة ن ��وري املالك ��ي ب�صفت ��ه القائ ��د العام
للق ��وات امل�سلح ��ة� ،إال �أنه ��ا مازال ��ت ت ��راوح،
لع ��دم اتف ��اق الكت ��ل ال�سيا�سية عل ��ى �شاغلي هذه
احلقائب.
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اعت�ب�ر النائب امل�ستقل �صب ��اح ال�ساعدي،
�أن ��ه من الأف�ضل للقائمة العراقية �أن تلعب
دور املعار�ض ��ة �إذا كان ��ت ت ��رى م�شاركتها
يف احلكومة جمرد ح�ب�ر على ورق ،حاث ًا
على �إيج ��اد ا�صطفاف ��ات �سيا�سية جديدة
ترثي العملية ال�سيا�سية.
وق ��ال ال�ساع ��دي يف ت�صري ��ح �صح ��ايف
�إن م ��ن الطبيع ��ي وج ��ود خالف ��ات ب�ي�ن
الق ��وى ال�سيا�سية املتغامن ��ة على ال�سلطة
لأن الأ�سا� ��س ال ��ذي بني ��ت علي ��ه العملية
ال�سيا�سي ��ة �أ�سا� ��س خاط ��ئ ،م�ضيف ��ا �أن
اللعب ��ة ال�سيا�سية اليوم يف العراق مبنية
عل ��ى �أ�سا� ��س الف�س ��اد ال�سيا�س ��ي ،ح�سب
قوله.
وكان ��ت الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة جم ��دت
اجتماعاته ��ا املخ�ص�صة ملناق�ش ��ة امل�سائل
العالق ��ة الت ��ي م ��ن بينها ت�شكي ��ل املجل�س
الوطن ��ي لل�سيا�س ��ات العلي ��ا واختي ��ار
ال ��وزراء الأمني�ي�ن ،يف وق ��ت تزاي ��دت
االتهامات بني الفرق ��اء بتعطيل الو�صول
�إىل حلول مر�ضية.
وا�ضاف ال�ساعدي� :أن ان�سحاب �أية كتلة
م ��ن احلكوم ��ة �أو م ��ن �أي موق ��ع �سيا�سي
�أو حكومي حتتله ،يع ��د طبيعي ًا وال ي�ضر
بوج ��ود العملية ال�سيا�سي ��ة ،مبينا �أن من
الأف�ض ��ل للعراقية �أن تلعب دور املعار�ضة
يف الربمل ��ان �إذا كانت ت ��رى بوجودها يف
احلكومة هو حرب ًا على ورق.
وكان ��ت العراقية �أعلن ��ت الثالثاء املا�ضي
�أنها علق ��ت م�شاركة وزرائها يف احلكومة
�إىل ح�ي�ن ورود �أجوب ��ة م ��ن التحال ��ف
الوطني بخ�صو�ص جمل�س ال�سيا�سات.
و�أك ��د ال�ساع ��دي �أنه البد م ��ن التوجه �إىل
�إيجاد ا�صطفاف ��ات �سيا�سية جديدة تغني
العملية ال�سيا�سية وتثمرها �أكرث ،وجتعل
الرقابت�ي�ن الربملاني ��ة وال�سيا�سي ��ة �أك�ث�ر
عل ��ى ال�سلطة ،الت ��ي بد�أت تنح ��ى منحى
ديكتاتوري ًا خطري ًا ،على حد تعبريه.
وكان القي ��ادي يف ائتالف دول ��ة القانون
خال ��د اال�س ��دي ق ��ال يف وق ��ت �ساب ��ق ان
هنالك حتو ًال يف موق ��ف القائمة العراقية
وبع ��د �أن كان ��ت م�ص ��رة عل ��ى االن�سحاب
من العملي ��ة ال�سيا�سية ،جل� ��أت حاليا اىل
تعلي ��ق امل�شارك ��ة يف االجتماع ��ات ،مبينا
انه" بع ��د �إي�ض ��اح املواقف م ��ن التحالف
الوطن ��ي ح�ص ��ل هناك تراج ��ع يف موقف
العراقي ��ة"� ،إال �أن اال�س ��دي ال ��ذي كان
حا�ض ��را وب�ش ��كل دائ ��م يف االجتماع ��ات
ي�ؤك ��د �أن ق ��رار التعليق ،ال ��ذي �سي�ستمر
حت ��ى يعاود الربمل ��ان جل�سات ��ه ،اقرتحته
دول ��ة القان ��ون والق ��ى موافق ��ة الأطراف
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بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

الأخ ��رى ،مرجعا �سبب ع ��دم حتقق نتائج
مثم ��رة من اللقاءات �إىل وجود الكثري من
قي ��ادات الكت ��ل ال�سيا�سية خ ��ارج العراق
ب�سبب العطلة الت�شريعية.
وي�ستمر اخل�ل�اف ب�ش�أن املجل�س الوطني
لل�سيا�س ��ات العلي ��ا م ��ن دون ب ��وادر ح ��ل
يف الأف ��ق القري ��ب ،ومل يكت ��ف اال�س ��دي
بالتقليل من �أهمية اختيار رئي�س املجل�س
بالنظر اىل حجم امل�شاكل التي تعاين منها
العملية ال�سيا�سية ،بل انه يذهب اىل �أكرث
من ذلك بالقول "�إن اختياره مل يكن �ضمن
اتفاقات �أربيل" ،بيد �أن اال�سدي الذي كان
متفائ�ل�ا يف حديثه و�ص ��ف الأجواء التي
كان ��ت يف املفو�ض ��ات بااليجابية ،بالرغم
م ��ن الت�شنج الذي ي ��راود بع�ض الأطراف
بني احلني والآخر.
ي�ش ��ار �إىل �أن القي ��ادي يف تي ��ار االح ��رار
ام�ي�ر الكناين حتدث عن وجود مكا�شفات
واتهامات ب�ي�ن العراقية ودولة القانون"،
مو�ضح ��ا ان "العراقية ب ��د�أت تكيل التهم
اىل احلكوم ��ة عل ��ى انه ��ا ت�ش ��ن حملة من
االعتق ��االت تطال طيفا معين ��ا من ال�شعب
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دون وجه حق".
يف ح�ي�ن ت ��رى االح ��رار "�إن االعتق ��االت
م�شكل ��ة تع ��اين منه ��ا الب�ل�اد وال يوج ��د
مواط ��ن م ��ن درج ��ة �أوىل او ثاني ��ة وان
احلكوم ��ة ت�شنه ��ا على جمي ��ع املحافظات
مبا فيها اجلنوبية".
وبح�س ��ب �أم�ي�ن ع ��ام تي ��ار الأح ��رار "
ف� ��إن دول ��ة القانون ه ��ي الأخ ��رى اتهمت
العراقي ��ة ب�أنها "ت�شن حمل ��ة �إعالمية �ضد
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة و�ض ��د احلكوم ��ة وال
ت�ستوجب هذه املرحلة احلرجة اخلو�ض
يف هذه املهات ��رات" ،م�شددا على ان دولة
القانون طالبت اجلميلي ب�أن تكف قائمته
عن التهديد والوعيد.
مت�س ��ك دولة القان ��ون مبوقفه بخ�صو�ص
�آلي ��ة اختي ��ار ال ��وزراء الأمني�ي�ن �أك ��ده
الكن ��اين يف ت�صريحه ال�ساب ��ق لـ (املدى)
وق ��ال�" :إن كتل ��ة املالكي ت ��رى �أن اختيار
الوزراء الأمنيني يج ��ب ان يكون من قبل
رئي�س احلكومة بعد ان يح�صل على ت�أييد
الربمل ��ان كونه امل�س� ��ؤول الأول عنهم فيما
جتد القائمة العراقية ان حقيبة الدفاع من
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ح�صتها".
يف ح�ي�ن ر�أت النائبة ع ��ن العراقية وحدة
اجلميل ��ي �أن �إغ�ل�اق ب ��اب املباحث ��ات مت
بع ��د ا�ستنف ��اد الغر�ض منه ��ا ،م�شددا على
ان اجتم ��اع �أم�س لق ��ادة ائتالفها متت فيه
مناق�ش ��ة عدة ق�ضايا مهمة م ��ن بينها مهلة
رئي�س احلكوم ��ة الـ  100يوم ،واالتفاقية
الأمنية واتفاقيات �أربيل.
وا�ستبع ��دت اجلميل ��ي يف ت�صريحه ��ا
ال�ساب ��ق لـ (املدى) ان�سح ��اب العراقية من
احلكومة وقالت":ا�شك بنوايا القائمة يف
االن�سح ��اب" معت�ب�رة انه يف ح ��ال �إقدام
القائمة على ذل ��ك ف�إنها ترتكب خط�أً كبريا
بح ��ق ناخبيها ك ��ون غالبيته ��ا متثل طيفا
�أ�سا�سي ��ا يف الع ��راق ،مو�ضح ��ة انه "من
غ�ي�ر املنطق ��ي حرمان �شريح ��ة كبرية من
امل�شارك ��ة يف احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة ال �سيما
وان للعراقي ��ة ع ��ددا كبريا م ��ن الوزارات
واملنا�صب ال�سيادية".
و�أك ��دت اجلميل ��ي �أن االن�سح ��اب م ��ن
احلكوم ��ة ال يتع ��دى ورق ��ة �ضغ ��ط عل ��ى
الكت ��ل الأخ ��رى م ��ن اج ��ل تنفي ��ذ مطالب

املدير الفني

خالد خ�ضري

العراقي ��ة ،ف�ض�ل�ا عن ان قي ��ادات ائتالفها
غ�ي�ر ج ��ادة يف ه ��ذا الق ��رار ،م�ستدرك ��ة
بالق ��ول "قد يكون لنا موق ��ف �آخر مبن�أى
ع ��ن االن�سح ��اب ك�أن نك ��ون معار�ض ��ة يف
الربملان برغم ا�شرتاكنا يف احلكومة".
و�أعربت القيادية يف العراقية عن �أ�سفها لـ
"وجود �سيا�سيني وقيادات كتل تعمل على
تنفيذ �أجندات عربي ��ة و�إقليمية من خالل
الإفادة م ��ن مق ��درات ال�شع ��ب العراقي".
ووجهت اجلميلي انتقادا اىل قياداتها يف
القائمة ملا �أ�سمته بالتزمت بالر�أي من جهة
وتردد غري منطقي من جهة �أخرى ،بعيدا
عن املرون ��ة وتقول " لي�س م ��ن ال�صحيح
ان نتم�س ��ك مبر�شحينا لوزارة الدفاع ملدة
�أربع ��ة �أ�شهربرغ ��م وجود خ�ب�رات عالية
ميكن طرحها".
ونفت اجلميل ��ي �إمكانية ت�أ�سي�س املجل�س
الوطن ��ي لل�سيا�سات العلي ��ا ،مبينة "حتى
وان �أ�س� ��س ف�سيك ��ون �ضعيفا ولن ير�ضى
ب ��ه زعي ��م القائم ��ة" ،وا�صفة ع�ل�اوي يف
هذه احلال ��ة باخلا�سر الأكرب م ��ن قيادات
ائتالفها.
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