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شؤون الوطن
نقطتين شارحة
 مازن الزيدي

امل�ؤمتر الوطني:
العـــر�ش ثـم النقــ�ش
م�ست�ش ��ار رئي� ��س ال ��وزراء يتح ��دث ع ��ن اجم ��اع زعم ��اء
الكت ��ل على تبديل ا�سم "امل�ؤمت ��ر الوطني" اىل "االجتماع
الوطن ��ي" لكن ��ه ي�ؤك ��د "�ض ��رورة اخلروج بحل ��ول النهاء
االزم ��ة" .نائب ي�شدد على �ض ��رورة ان يكون اتفاق اربيل
"قاعدة التفاهمات" القادمة ،اال ان كتلة اخرى تعترب ورقة
اربيل جزءا من املا�ضي .هذا هو امل�شهد باخت�صار.
ازم ��ة الها�شمي ،التي فج ��رت �سل�سلة ازمات غري م�سبوقة،
تدخ ��ل �شهره ��ا الث ��اين لك ��ن �سا�ستن ��ا م ��ا زل ��وا من�شغلني
باجتماع ��ات حت�ضريي ��ة ،ت�ؤج ��ل يوما بعد �آخ ��ر ،الختيار
ا�س ��م "منا�سب" لهذا اللق ��اء ال�سحري ال ��ذي �سيتخذ قرارا
م�صرييا يف حتديد موعد وورقة اعمال هذه القمة الوطنية
املرتقبة.
ا�سرتخ ��اء ت ��ام ي�شع ��ر ب ��ه الفري ��ق احلكومي وه ��و ي�ضع
�شروط ��ا ومقا�س ��ات عجيب ��ة وغريب ��ة له ��ذا امل�ؤمت ��ر او
االجتم ��اع� ،سم ��وه ما �شئت ��م ،تفرغه م ��ن م�ضمونه وتنفي
احلاجة القامته ا�صال .فم�ست�ش ��ارو ال�سيد رئي�س الوزراء
وبع�ض اط ��راف التحال ��ف الوطني رف�ض ��وا ب�شكل قاطع،
من ��ذ بداي ��ة احلديث ع ��ن القم ��ة ال�سيا�سي ��ة ،مناق�شة ملف
الها�شم ��ي واملطلك وا�صرارا على ع ��ودة العراقية عن قرار
مقاطع ��ة احلكوم ��ة والربملان .اذن ما الفائ ��دة من امل�ؤمتر؟
وعلى ماذا تره ��ق الكتل نف�سه ��ا يف اجتماعات حت�ضريية
لتلك القمة "االمل"؟
امل ��واالة تريد من امل�ؤمتر الوطن ��ي معاجلة ازماتنا املزمنة
لكنه ��ا تدخ ��ل يف "تفا�صي ��ل ال�شيط ��ان" ب�ش ��كل ال ي ��دع
جم ��اال للتف ��ا�ؤل بنتائجه على االط�ل�اق ،مت ��ك�أة بذلك على
"االنت�صارات" التي حققتها م�ؤخرا �ضد خ�صومها .تتعمد
اطالة مراثون االجتماع ��ات التح�ضريية واللجان الفرعية
الرهاق الفرقاء وحملهم على القبول بـ "االرنب" حتى وان
ارادوا ح�صة اال�سد!
باملقاب ��ل ف� ��إن املعار�ض ��ة ،الت ��ي الزال ��ت ت�شعر ب� �ـ "حرج"
عودتها من زعلها ،ال متلك اجندة وا�ضحة للقمة ال�سيا�سية
م ��ع زمالئها ،بل باتت تق ��دم التنازالت تلو االخرى لغر�ض
مللمة و�ضعها الداخلي الذي يعاين ت�شظيا م�ستمرا قد ي�أتي
عليها بدعم وت�شجيع "املرتب�صني" بها.
يف ه ��ذه االثن ��اء تبدوالو�ساطات الوطني ��ة ،التي يقودها
مام ج�ل�ال يف موقف ال يح�سد عليه وه ��و يتو�سط اطرافا
بع�ضه ��ا يري ��د "اجلمل مبا حم ��ل" وي�ؤمن ب ��ان "ال�سيا�سة
فن االجهاز على اخل�ص ��م" واطراف اخرى تريد احل�ضور
ملج ��رد احل�ض ��ور لتع ��ود م ��رة اخ ��رى اىل م�سل�س ��ل زع ��ل
وخ�صومة جديدين.
لك ��ن املراق ��ب له ��ذا امل�شه ��د الفنطازي م ��ن حق ��ه الت�سا�ؤل
ب�صوت عال عن جدوى هك ��ذا ملتقيات �سيا�سية ،ت�ستغرق
�شه ��ورا من التح�ضري ،يف ظل وجود برملان تقاتل اجلميع
من اجل ان يحظوا مبقاعد للجلو�س حتت قبته؟
هل بات جمل�س النواب م�شلوال لهذا احلد الذي يعجز معه
عن ادارة حوار يتخذ �شكل قوانني وت�شريعات يتم طرحها
للمناق�ش ��ة تت�ضم ��ن ما تري ��ده الكت ��ل من بع�ضه ��ا البع�ض
االخر؟ اذن ما فائدة برملان ال ي�سمن وال يغني من جوع؟
حت ��دث بع�ض النواب مرارا وتك ��رارا عن و�صاية يفر�ضها
ق ��ادة كتلهم متنعهم م ��ن متثيل ال�شعب ،اب ��دوا انزعاجهم،
يف اك�ث�ر من منا�سبة ،من احت ��كار زعمائهم للقرارات التي
متنعهم من حتريك مياه الربملان الراكدة .اذن ما احلل؟
الكثري من ��ا ي�شعر باحباط من اي م�ؤمت ��ر او قمة �سيا�سية
يعقده ��ا الكبار النها وب ��كل ب�ساطة لن تخ ��رج بجديد ولن
تخرق ال�سائد واملتوقع منهم ما مل يعرتف اجلميع بف�شلهم
يف ادارة الدول ��ة اوال واب ��داء نواي ��ا حقيقي ��ة يف ا�صالح
ذل ��ك ابت ��داء من امل ��ادة  93يف الد�ستور التي حت ��دد الكتلة
االكرب يف الربملان ولي�س انتهاء بتحييد الق�ضاء عن �سوق
اخل�صومات ،واتخاذ ق ��رارات جريئة ملغادرة املا�ضي بكل
ا�سقاطاته والتوجه لبناء بل ��د انهكته احلروب والنزعات،
هل �سيطول انتظارنا لذلك؟ هل �سيكذب حكامنا احباطاتنا
انها م�س�ألة وقت قد يطول ا�شهر قليلة اخرى!
م�ست�ش ��ار رئي�س ال ��وزراء ك�شف لن ��ا مدى ان�شغ ��ال الكتل
بح ��ل االزم ��ة ال�سيا�سي ��ة امل�ستع ��رة بع ��د تو�صله ��م لال�سم
املف�ض ��ل الذي �سيت ��م اطالقه على القم ��ة املرتقبة ،ان�شغلوا
طيل ��ة ال�شهرين املا�ضي�ي�ن بالنق�ش وتنا�س ��وا العر�ش .هل
ي�ؤمن زعما�ؤنا بان اال�سم "ثريا الن�ص" كما يقول النقاد؟

سياسة

ب�سبب تراجع نفوذها
الواليـ��ات املتحـ��دة تقلـ���ص �س��ــفارتها يف بغــداد
بعد اقل من �شهرين على مغادرة القوات االميركية
العراق ،تتهي�أ وزارة الخارجية الأميركية لتقلي�ص
بعثتها الدبلوما�سية الى الن�صف في ا�شارة الى تراجع
النفوذ االميركي في العراق .ويقول الم�س�ؤولون في
كال البلدين ان ال�سفير جيم�س جيفري وغيره من
كبار م�س�ؤولي الخارجية اعادوا النظر بحجم ونطاق
ّ
ت�ضخم كادرها حتى و�صل الى �ستة
ال�سفارة التي
ع�شر الفا معظمهم من المتعاقدين.

ترجمة عبد اخلالق علي
كان ��ت العملي ��ة الدبلوما�سي ��ة
املو�سع ��ة ومبن ��ى ال�سف ��ارة الذي
كلف  750مليون دوالرا – االكرب
م ��ن نوعه ��ا يف الع ��امل – تعت�ب�ر
�ضروري ��ة لتعزي ��ز الدميقراطي ��ة
يف ع ��راق م ��ا بع ��د احل ��رب
ولت�أ�سي� ��س عالق ��ات طبيعي ��ة بني
البلدي ��ن ،اال ان االمريكان �شعروا
باالحب ��اط م ��ن عرقل ��ة العراقيني
له ��ذا امل�ش ��روع ،وه ��م الي ��وم
حم�ص ��ورون يف مبن ��ى ال�سفارة
ب�سب ��ب اال�ضطراب ��ات االمنية وال
ي�ستطيعون االحتكاك باملواطنني
العراقي�ي�ن .ان ادراك بع� ��ض كبار
امل�س�ؤول�ي�ن االمريكان ف�شل البنية
الدبلوما�سية مي ّث ��ل حمورا بارزا
بالن�سبة ل ��وزارة اخلارجية حيث
ان امل�س�ؤول�ي�ن ق�ض ��وا اك�ث�ر م ��ن
ع ��ام وه ��م يخطط ��ون لتو�سي ��ع

الن�شاط الدبلوما�سي .قال مي�شيل
مكلي�ل�ان ،الناطق با�س ��م ال�سفارة
" على مدى العام املا�ضي وبداية
هذا العام كان ��ت وزارة اخلارجية
وال�سف ��ارة يف بغ ��داد تنظ ��ران
يف و�سائ ��ل تقلي�ص حج ��م البعثة
الدبلوما�سية يف العراق عن طريق
تقلي� ��ص ع ��دد املتعاقدي ��ن الذي ��ن
حتتاجهم ال�سف ��ارة لدعم عملياتها
" ،وا�ض ��اف الناط ��ق ب ��ان ع ��دد
الدبلوما�سي�ي�ن – البال ��غ حوايل
الف�ي�ن حالي ��ا – " خ�ض ��ع اي�ض ��ا
للتعدي ��ل " ،وم ��ن اج ��ل التقلي�ص
ق ��ال الناط ��ق ان " ال�سف ��ارة بد�أت
ت�ست�أجر كادرا عراقيا ".
بع ��د مغ ��ادرة الق ��وات االمريكية
يف كان ��ون االول ،ا�صبح ��ت
احلي ��اة يف العراق اك�ث�ر �صعوبة
بالن�سب ��ة لآلآف الدبلوما�سي�ي�ن
واملتعاقدي ��ن الذي ��ن بق ��وا يف
الب�ل�اد ،كما ان قوافل الطعام التي

يرافقه ��ا اجلي� ��ش االمريك ��ي م ��ن
الكويت بات ��ت تت�أخر عند احلدود
ب�سبب مطالبة ال�سلطات العراقية
له ��ا بالوثائ ��ق الت ��ي تثب ��ت ان
االمريكان ه ��م من املجهزين ،لذلك
وخ�ل�ال ايام نف ��دت م ��ن ال�سفارة
بع�ض ان ��واع االطعم ��ة والتوابل
وم ��ا �شاب ��ه .يق ��ول االم�ي�ركان ان
احلكوم ��ة العراقية تتدخل احيانا
بن�شاط ��ات البعث ��ة الدبلوما�سية،
كم ��ا ان مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
ن ��وري املالك ��ي – واحيانا رئي�س
الوزراء نف�س ��ه – يجب ان يوافق
عل ��ى ت�أ�شريات دخ ��ول االمريكان
مم ��ا ي�سب ��ب الكثري م ��ن الت�أخري،
وان الدبلوما�سي�ي�ن االم�ي�ركان

يعانون من متاعب ترتيب لقاءات
مع امل�س�ؤولني العراقيني.
من جانبهم ،يقول العراقيون انهم
يفر�ض ��ون قوانينه ��م ويحم ��ون
�سيادته ��م م ��ع ع ��دم وج ��ود اي ��ة
اتفاقي ��ة م ��ع االم�ي�ركان ح ��ول
ال�سف ��ارة .تق ��ول ناه ��دة الدايني،
النائب ��ة ع ��ن القائم ��ة العراقي ��ة
"الق�ضية الرئي�سية بني العراقيني
وال�سف ��ارة االمريكية ه ��ي اننا مل
ن ��ر او نعلم ب�ش� ��أن اية اتفاقية بني
احلكوم ��ة العراقي ��ة والوالي ��ات
املتح ��دة" ،وت�ضي ��ف مع�ب�رة ع ��ن
م�شاع ��ر العراقي�ي�ن " هن ��اك �شيء
يف ب ��ال االم�ي�ركان عندم ��ا قرروا
جعل ال�سفارة به ��ذا احلجم ،رمبا

يري ��دون ادارة ال�ش ��رق االو�س ��ط
من الع ��راق وان ال�سفارة �ستكون
قاعدتهم هنا ".
هذه ال�شكوك بنيت على حادثتني،
احداهم ��ا تتعل ��ق باعتق ��ال اربعة
م ��ن االم�ي�ركان امل�سلح�ي�ن يف
�شوارع بغداد يعتق ��د امل�س�ؤولون
العراقيون انهم من نا�شطي وكالة
املخاب ��رات املركزي ��ة ،واحلادث ��ة
االخرى عندم ��ا ا�ضطرت مروحية
امريكية اىل الهبوط اال�ضطراري
ب�سب ��ب عط ��ل ميكانيك ��ي يف
�ضواح ��ي العا�صمة عل ��ى �شاطىء
نه ��ر دجل ��ة .يق ��ول ال�سي ��د عم ��ار
احلكيم ،رئي�س املجل�س اال�سالمي
العراق ��ي االعل ��ى "املروحية التي

تعطلت اث ��ارت الكثري من اال�سئلة
ع ��ن دور االم�ي�ركان هن ��ا ،اذن ما
ه ��ي العالقة؟ الزلن ��ا ننتظر املزيد
من املعلومات".
وقال ��ت املتحدث ��ة با�س ��م وزارة
اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة فيكتوري ��ا
نوالند يف ت�صريح ��ات �صحافية،
�إن "احلكوم ��ة الأمريكي ��ة تخطط
خلف� ��ض حج ��م �سفارته ��ا يف
الع ��راق" ،م�ؤكدة �أن "ه ��ذا القرار
يه ��دف �إىل خف� ��ض التكالي ��ف
الإجمالية للبعث ��ة التي ت�ضم نحو
 2000دبلوما�س ��ي و� 14أل ��ف
متعاق ��د �أجنبي يعملون يف جميع
امليادي ��ن م ��ن توف�ي�ر الأم ��ن �إىل
�إدارة املطابخ".
و�أ�ضافت نوالند �أنه "ال وجود لأي
خطط خلف�ض عدد الدبلوما�سيني
مبقدار الن�ص ��ف" ،م�شرية �إىل �أنه
"ال ميك ��ن التنب�ؤ بحجم اخلف�ض
املحتمل يف �أعداد املتعاقدين حتى
الآن".
وتابعت نوالند "ندر�س حالي ًا كيف
ميكنن ��ا تر�شيد حج ��م �سفارتنا يف
العراق وعلى الأخ�ص كيف ميكننا
حتقيق املزيد لتلك البعثة من خالل
ا�ستخدام موظفني حمليني بد ًال من
اال�ضطرار �إىل االعتماد كما كنا من
قبل عل ��ى املتعاقدي ��ن الذين تكون
تكلفة توظيفهم مرتفعة للغاية".
ي�ش ��ار �إىل �أن ال�سف ��ارة الأمريكية
يف بغ ��داد ه ��ي �أ�ضخ ��م �سف ��ارة
للوالي ��ات املتح ��دة يف الع ��امل،
ب�سب ��ب �ضخام ��ة امل�ساح ��ة املقامة
عليها وحرمه ��ا الأمني املحيط بها
ومبانيها.

عن :نيويورك تاميز

اللجنة القانونية :وقت طويل �أمام �إقرار العفو العام

قيادي �صدري لـ(
بغداد /املدى
انتق ��د التيار ال�ص ��دري ،حتفظات ائتالف دول ��ة القانون
املتك ��ررة على م�شروع قانون العفو العام ،واكد ان اتباع
التيار ا�ش ��د املت�ضررين من املادة ( 4ارهاب) التي ح�سب
قيادي �صدري "ا�ستخدمها احل ��زب احلاكم طوال الفرتة
املا�ضية يف ت�صفيه خ�صومه ال�سيا�سيني".
ي�أت ��ي ذل ��ك يف وقت اك ��دت اللجنة القانوني ��ة يف جمل�س
الن ��واب ان الوقت ال يزال طويال امام اقرار قانون العفو
الع ��ام ب�سبب وج ��ود الكثري م ��ن امل�شاكل عل ��ى امل�شروع
املقدم من قبل التيار ال�صدري.
ومل يتمك ��ن جمل�س النواب خالل اجلل�س ��ات املا�ضية من
ب ��دء القراءة الثاني ��ة مل�شروع قانون العف ��و العام والذي
�شهد خ�ل�ال الق ��راءة االوىل اعرتا�ض ��ات وا�سعة من قبل
ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه رئي�س الوزراء نوري
املالكي.
وقال النائب عن كتلة االحرار ال�صدرية ،جواد اجلبوري
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ام� ��س " ان م�شروع العف ��و العام
احي ��ط كث�ي�را بجل�س ��ات نقا�شية م ��ن اج ��ل التعريف عن
حمتواه ،لك ��ن تباينت االراء حوله وح�صلن ��ا على ت�أييد
كام ��ل من قب ��ل القائم ��ة العراقي ��ة ،غري ان ائت�ل�اف دولة
القان ��ون م�ستمر يف التحفظ عليه ،كان االجدى به قراءة
م�ضمون ��ه جيدا والتع ��رف على حقيقت ��ه يف ان امل�شروع
ع ��ام يف مظه ��ره اخلارج ��ي ولكنه خا� ��ص يف الكثري من
فقراته".

) :الدعوة ا�ستخدم (� 4إرهاب) لت�صفيتنا

وا�ض ��اف اجلب ��وري "ان اط ��راف �سيا�سي ��ة اعطت فكرة
م�سبقة ع ��ن امل�شروع لغر�ض اف�شاله ،عك�س الغر�ض منه،
وان العف ��و الع ��ام يرف�ض االفراج عن كل م ��ن تورط بدم
ال�شعب العراقي او اهدار املال العام".
واه ��م امل�ستفيدي ��ن م ��ن القان ��ون يق ��ول اجلب ��وري انهم

�إعدام  14مدان ًا من تنظيم القاعدة

الزاملي� :أحداث �شغب يف �سجن البلديات واحلكومة ت�ضطر لإخالئه
بغداد /املدى
ك�شف ع�ضو يف جلنة االمن والدفاع النيابية
ع ��ن ه ��روب احد ن ��زالء �سج ��ن البلديات من
�أح ��د امل�ست�شفي ��ات �شرقي العا�صم ��ة بغداد.
وقال ع�ضو اللجنة حاكم الزاملي لوكالة كل
العراق ام�س االربعاء ان " �أحد نزالء �سجن
البلدي ��ات �شرقي بغداد متك ��ن من الهرب من
داخل م�ست�شفى الكندي العام عندما مت نقله
اليه ��ا ملعاجلت ��ه " م�ش�ي�را اىل ان " ال�سجني
الهارب هو مدان بعمليات خطف وت�سليب ".
و�أ�ضاف ان " �أحداث �شغب ح�صلت �أم�س يف
�سجن البلديات عندما حاولت ادارة ال�سجن
نقلهم وتوزيعهم عل ��ى �سجني التاجي و�أبو
غريب دون ان ت�سفر تلك االحداث عن وقوع
ا�صابات .مبينا" لق ��د زرت ال�سجن والتقيت
بالن ��زالء للوقوف عل ��ى �أ�سب ��اب اعرتا�ضهم
وقد �أكدوا يل انه ��م يرغبون بالبقاء يف هذا
ال�سجن عل ��ى الرغم من اخلدم ��ات الب�سيطة
ب ��ه لكنهم ف�ضل ��وا البقاء في ��ه ل�سهولة زيارة
عوائله ��م له ��م وبع ��د ال�سج ��ون االخرى عن
ذويه ��م " .وتاب ��ع الزامل ��ي " وبع ��د لقائ ��ي
به ��م ات�صل ��ت مبجل� ��س ال ��وزراء وطلب ��ت
منه ��م الرتي ��ث بعملي ��ة نق ��ل الن ��زالء او ان
يت ��م نقلهم عل ��ى �شكل وجب ��ات لتجاوز حالة
الفو�ض ��ى واالرب ��اك الت ��ي قد حت ��دث خالل
عملي ��ة النق ��ل "دون ان ي�ش�ي�ر اىل ا�ستجابة
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جمل� ��س ال ��وزراء لطلبه من عدمه ��ا" .و�شهد
�سج ��ن البلدي ��ات اال�صالحي التاب ��ع لوزارة
الع ��دل الذي يق ��ع �شرق العا�صم ��ة بغداد يف
التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن �أيل ��ول املا�ض ��ي 2011
حريق� � ًا تويف عل ��ى اث ��ره  9ن ��زالء و�أ�صيب
� 15آخرون ،ح�سب وزارة العدل .فيما �أ�شار
رئي� ��س كتلة االحرار بهاء االعرجي اىل ان "
حادثة حريق �سجن البلديات ح�صلت نتيجة

متا� ��س كهربائي مم ��ا ادى اىل مقت ��ل ت�سعة
�سجن ��اء وا�صابة � 14آخري ��ن ،باال�ضافة اىل
ت�سب ��ب ا�ضرار كب�ي�رة يف ال�سج ��ن" .وكان
خم�س ��ة �سجن ��اء منتمني لتنظي ��م القاعدة قد
فروا يف  26كانون الثاين املا�ضي من �سجن
تابع للواء اخلام�س يف ال�شرطة االحتادية.
وتتك ��رر عمليات هروب الن ��زالء واملعتقلني
م ��ن ال�سج ��ون ب�ي�ن ف�ت�رة واخ ��رى واك�ث�ر

الفاري ��ن م ��ن املنتم�ي�ن للجماع ��ات امل�سلحة
كتنظي ��م القاعدة ولعل ابرز عمليات الهروب
كان ��ت هروب  12معتقال م ��ن تنظيم القاعدة
م ��ن اح ��د ال�سج ��ون يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
العام املا�ضي .ويف �سي ��اق ذي �صلة اعدمت
ال�سلط ��ات العراقي ��ة الثالث ��اء املا�ض ��ي 14
عراقيا معظمه ��م عنا�صر يف تنظيم القاعدة،
بح�سب م ��ا افاد م�ص ��در رفي ��ع امل�ستوى يف
وزارة العدل لوكال ��ة فران�س بر�س ،ما يرفع
عدد الذي ��ن اعدموا منذ بداي ��ة العام احلايل
اىل  .65وقال امل�صدر ام�س االربعاء ان "14
عراقيا اعدموا عل ��ى خلفية عمليات ارهابية
وجرائ ��م اخرى ارتكبوه ��ا يف عامي 2006
و ،"2007م�ضيف ��ا ان "معظم الذين اعدموا
عنا�ص ��ر يف تنظي ��م القاع ��دة ،وبينهم وايل
القاع ��دة يف املو�صل" �شم ��ال بغداد .وكانت
ال�سلط ��ات العراقي ��ة نف ��ذت يف االول م ��ن
�شباط/فرباي ��ر احل ��ايل حكم االع ��دام بحق
 17مدان ��ا بق�ضاي ��ا ارهابي ��ة وجنائية .ومع
اعدام ��ات الثالثاء يرتفع ع ��دد الذين اعدموا
منذ بداي ��ة  2012اىل � 65شخ�ص ��ا ،علما ان
� 68شخ�صا اعدموا ع ��ام  2011وفقا الرقام
وزارة العدل .وكان ��ت املفو�ضة العليا لالمم
املتح ��دة حلق ��وق االن�س ��ان دع ��ت ال�سلطات
العراقي ��ة م�ؤخ ��را اىل وق ��ف تنفي ��ذ اح ��كام
االعدام حتى الغاء هذه العقوبة.

"املعتقل ��ون حت ��ت عناوي ��ن �سيا�سي ��ة ال�سيم ��ا املتهمني
وف ��ق مادة الرابعة م ��ن قانون االرهاب الت ��ي ا�ستخدمت
م ��ن قبل احلزب احلاك ��م يف الفرتة املا�ضي ��ة ك�سيف �ضد
رق ��اب كل م ��ن يحاول تقوي� ��ض هيمنة ط ��رف معني على
الق ��رار ال�سيا�سي ،وبالت ��ايل ملأت ال�سج ��ون باملعتقلني

وكان لل�صدري�ي�ن من هذه املادة ح�صة كبرية من حماولة
احلكومة البعادنا عن دفة احلكم".
ولف ��ت اىل ان "امل ��ادة �سهلت كثريا تطبي ��ق ر�ؤية احلزب
احلاكم للقانون وكل من يراد ابعاده عن امل�شهد ال�سيا�سي
ينف ��ذ بحق ��ه اعتقال وف ��ق هذه امل ��ادة التي له ��ا معتقالت
خا�صة وق�ضاة متخ�ص�صون".
وتاب ��ع "هن ��اك بع� ��ض اجلناي ��ات كتزوي ��ر ال�شه ��ادات
الدرا�سي ��ة لغر�ض احل�صول على وظيفة ب�سيطة للتك�سب
وبع�ض الق�ضايا ال ت�شكل عبئا على القانون".
ودعا القيادي ال�صدري ،ال�شركاء ال�سيا�سيني ،وباالخ�ص
ائتالف دول ��ة القانون اىل "اعتماد اجلوان ��ب االن�سانية
�ض ��د من اعتقل ��وا خالل ال�سن ��وات املا�ضي ��ة والت�صويت
على قانون العفو العام من خالل ر�ؤية واقعية للم�شروع
املقدم من قبلنا".
باملقابل ق ��ال ع�ضو اللجنة القانوني ��ة النائب عن ائتالف
دول ��ة القان ��ون حمم ��ود احل�س ��ن يف ات�ص ��ال هاتفي مع
(املدى) ام�س "توجد حتفظات كبرية على م�شروع قانون
العف ��و العام وال ميكن متري ��ره بهذه ال�صورة املقدمة من
قبل ال�صدريني امنا يجب اجراء تعديالت كثرية عليه مبا
يحفظ احلق اخلا�ص والدم العراقي واملال العام".
واكد احل�سن "نظرا لوجود م�شاكل كبرية حول امل�شروع
ف�إن احلديث عن اقراره ال ي ��زال مبكرا ،والت�أكيدات على
امكاني ��ة الت�صويت عليه بالتزامن م ��ع املوازنة ال ا�سا�س
لها من ال�صحة".

نواب يدعون �إىل الإ�س��راع ب�إقرار
قانون الأحزاب
بغداد /املدى
دع ��ا اع�ض ��اء يف جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي ،اىل
اال�س ��راع باق ��رار قان ��ون االح ��زاب ،وال�سيما ان
الكث�ي�ر م ��ن القوانني املهم ��ة معطلة داخ ��ل ادراج
جمل� ��س الن ��واب ،بينم ��ا حتت ��اج اىل توافق ��ات
ب�ي�ن ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل واالحزاب احلاكم ��ة من اجل
متريرها لأن الكث�ي�ر من هذه القوانني لها م�سا�س
بحي ��اة املواط ��ن اليومية .وكان م ��ن املفرت�ض ان
يت ��م ت�شريع قانون الأحزاب من ��ذ الدورة املا�ضية
�إال ان الن�سخ ��ة الت ��ي قدم ��ت من قب ��ل احلكومة مل
حتظ بر�ضا الكتل ال�سيا�سية التي اعتربتها تقييدا
كبريا له ��ذه الأحزاب ،فيما يق ��ول رئي�س الوزراء
نوري املالك ��ي �إن احد نواق�ص بناء الدولة يتمثل
بع ��دم ت�شري ��ع قان ��ون الأح ��زاب .ويق ��ول النائب
ع ��ن التحال ��ف الوطن ��ي حبي ��ب الط ��ريف لوكال ��ة
كرد�ست ��ان لالنب ��اء �إن "قانون االح ��زاب مهم جدا
الن ��ه يف حالة وجود اقرار لقان ��ون االحزاب فهذا
يح ��ل الكثري من االزمات وامل�شاكل ويحد من عمل
االجن ��دات اخلارجي ��ة داخ ��ل العراق ف ��اذا مل يكن
هن ��اك جهة معين ��ة ت�سن قانون االح ��زاب ومتول
االح ��زاب ف�سيكون هناك تداخ ��ل يف الق�ضية بني
الداخ ��ل واخل ��ارج وه ��ذه ق�ضي ��ة خط ��رة جدا".
وكان ��ت اللجنة القانونية النيابي ��ة قد عدلت فقرة
يف قان ��ون الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة تتعل ��ق ب�إنه ��اء

ربط االح ��زاب ال�سيا�سية بوزارة العدل وحتويل
ربطه ��ا اىل مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ت�أيي ��دا م ��ن
االخ�ي�رة بالرغم من انه ��ا اعتربته عبئ ��ا ا�ضافيا،
فيم ��ا يرى مراقب ��ون �أن الق ��رار من �ش�أن ��ه �إ�ضفاء
النزاه ��ة عل ��ى العملي ��ة االنتخابية .ب ��دوره ،قال
النائ ��ب امل�ستقل ا�سكندر وتوت �إن "املطلوب االن
هو اق ��رار هذه القوان�ي�ن املهمة التي له ��ا م�سا�س
بحياتنا اليومي ��ة واقرار قانون االح ��زاب قد اكد
علي ��ه م ��ن قب ��ل اع�ضاء جمل� ��س الن ��واب يجب ان
يناق�ش ب�أ�سرع وقت ،وقانون العفو العام وغريها
م ��ن القوان�ي�ن ال�ضرورية التي يج ��ب اقرارها يف
املرحلة احلالي ��ة" .وا�ضاف قائ ًال "يجب ان يكون
هن ��اك توافق بني ر�ؤ�س ��اء الكتل واللجان من اجل
متري ��ر هذه امل�شاري ��ع ،واعتقد ان ه ��ذه القوانني
كاالحزاب وقان ��ون االنتخابات قانون املحافظات
ه ��ي قوان�ي�ن مهمة له ��ا متا� ��س مبا�ش ��ر باملواطن
وحياتن ��ا اليومي ��ة .وال يوجد يف الع ��راق قانون
ينظ ��م عمل الأح ��زاب ،و�شهد ما بع ��د العام 2003
ت�أ�سي� ��س عدد كبري من احلركات والأحزاب �شارك
الكث�ي�ر منه ��ا يف االنتخاب ��ات ،فيما ت�ش�ي�ر الفقرة
الأوىل م ��ن املادة  39م ��ن الد�ست ��ور العراقي �إىل
"حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية،
وتكف ��ل ه ��ذه امل ��ادة ح ��ق االن�ضم ��ام �إليه ��ا ،ويتم
تنظيم ذلك بقانون".

