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سياسة

االلتزام مبواعيد االنتخابات م�شروط بتعديل
ت�شريعني و�إقرار املوازنة قبل نهاية العام

��� س��ت��ق��وم ب���ت���دري���ب � 300أل�����ف ���ش��خ�����ص ال����س���ت���خ���دام � 59أل�����ف ج���ه���از �إل���ك�ت�روين
 ال����ت����ح���������ض��ي�رات ال���ل���وج�������س���ت��� ّي���ة ب����ح����اج����ة مل���ن���ح���ه���ا  296م����ل����ي����ار دي����ن����ار
 بغداد  /حممد �صباح
لوّ ح ��ت مفو�ض ّي ��ة االنتخاب ��ات باعتم ��اد
قوانني االنتخاب ��ات النافذة ،ما مل ي�شرع
جمل� ��س الن ��واب تعديالت ��ه عل ��ى قانوين
االق�ت�راع الربمل ��اين واملحل ��ي ،و�إق ��رار
املوازنة قبل منت�صف ال�شهر املقبل.
وحتت ��اج مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات اىل
 296ملي ��ار دين ��ار لإكم ��ال حت�ضرياته ��ا
اللوج�ستية التي �سي�شارك فيها  300الف
موظ ��ف يتم تدريبهم ال�ستخ ��دام  59الف
جهاز �إلكرتوين ،تدخل اخلدمة الول مرة
يف العراق.
وحذرت مفو�ضي ��ة االنتخابات ،الأ�سبوع
املا�ضي ،م ��ن �أن عدم �إق ��رار املوازنة قبل
نهاية العام احلايل� ،سيحول دون متكنها
م ��ن �إجراء االنتخاب ��ات ،التي حتتاج �إىل
حت�ض�ي�رات لوج�ستي ��ة قب ��ل املواعي ��د
املحددة ب�ستة �أ�شهر.
ويق ��ول معن الهيت ��اوي ،رئي� ��س جمل�س
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،يف لق ��اء م ��ع
(امل ��دى) �أم� ��س ،ان "التوقيت ��ات الت ��ي
�أعلنت عنها احلكومة لإجراء االنتخابات
املحلي ��ة والربملاني ��ة ،يف منت�ص ��ف �شهر
�أي ��ار املقب ��ل ،ه ��ي مواعي ��د د�ستوري ��ة
تتطلب توف�ي�ر الأموال املنا�سبة وت�شريع
قان ��وين انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات
والربملان".
و�أ�ضاف الهيت ��اوي "على جمل�س النواب
�إق ��رار قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة قب ��ل
الع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر كان ��ون الأول ،م ��ن
�أج ��ل حتوي ��ل الأم ��وال ،الت ��ي نحتاجه ��ا
كمفو�ضي ��ة ،لإمت ��ام جاهزيتن ��ا وااللتزام
بالتوقيتات التي حددتها احلكومة".
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د ح ��دد ،يف
ت�شرين الأول املا�ضي ،موعد االنتخابات
الربملاني ��ة يف منت�صف �أي ��ار املقبل .واكد
التزامه بتوف�ي�ر الأجواء الآمنة والالزمة
لإج ��راء االنتخاب ��ات ،و�إع ��ادة النازحني
اىل مناطقه ��م و�أن يك ��ون الت�صوي ��ت
�إلكرتونيًا.
وع ��ن املبل ��غ املطلوب ر�ص ��ده لكي تتمكن
املفو�ضي ��ة من الإيف ��اء بالتزاماتها ،يقول
رئي�س جمل� ��س املفو�ض�ي�ن �إن "احلكومة
�أدرجت �ضمن قانون املوازنة املبالغ التي
نحتاجها والتي تقدر ب� �ـ 296مليار دينار
لتغطي ��ة احلدث�ي�ن االنتخابي�ي�ن ،املحل ��ي

معن الهيتاوي
رئي�س جمل�س
املفو�ضني خالل
م�ؤمتر �سابق
والنياب ��ي ،يف منت�ص ��ف �أي ��ار املقب ��ل".
وك�ش ��ف امل�س� ��ؤول الرفي ��ع يف املفو�ضية
عن قيامها مبفاحتة هيئ ��ة رئا�سة جمل�س
الن ��واب واللجنت�ي�ن املالي ��ة والقانوني ��ة
"للتعجي ��ل بت�شري ��ع قان ��وين انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات والربمل ��ان يف م ��دة
ال تتج ��اوز منت�ص ��ف �شهر كان ��ون الأول
املقب ��ل" .و�أردف بالق ��ول "يف ح ��ال عدم
ت�شريع هذي ��ن القانونني ،ف ��ان املفو�ضية
�ستعمل وفق القانونني النافذين".
وتاب ��ع الهيت ��اوي "�أمام جمل� ��س النواب
لالنتهاء من تعديل هذين القانونني ،مهلة
ال تتج ��اوز  12/15لنتمك ��ن م ��ن حتدي ��د
ورقة االقرتاع وعدد املقاعد".
وطال ��ب رئي�س جمل�س املفو�ضية الربملان
"ب�إخط ��ار مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات بكتاب
ر�سم ��ي �أو بق ��رار نياب ��ي ،يف ح ��ال ع ��دم
متكنه من �إقرار التعديالت على القانونني
يف التوقيتات التي حددت".
وحتدث الهيتاوي ع ��ن اجتماعات عقدها
جمل� ��س املفو�ض�ي�ن م ��ع اللجت�ي�ن املالي ��ة

َ
رف�ض و�ساطة
العبادي
�أملان ّية مع الإقليم
 بغداد  /املدى
ب ��د�أ رئي� ��س اجلمهوري ��ة ف� ��ؤاد مع�ص ��وم،
�أم�س ال�سبت ،زي ��ارة اىل �إقليم كرد�ستان،
�أكد انه ��ا ترتكز على االزم ��ة بني احلكومة
االحتادية وحكوم ��ة االقليم باال�ضافة اىل
ملف كركوك.
و�أك ��د مع�صوم ،الذي ب ��د�أ جولته �أم�س من
ال�سليماني ��ة ،عزم ��ه لقاء جمي ��ع الأطراف
الكرد�ستانية .وو�صل رئي�س اجلمهورية،
�أم�س� ،إىل مدين ��ة ال�سليمانية ،ومن املقرر
�أن يلحقها بزيارة اىل �أربيل.
وقال بي ��ان ملكتب رئي� ��س اجلمهورية قبل
الزيارة �إن "زيارة رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد
مع�ص ��وم �إىل كرد�ستان �ست�سم ��ر عدة �أيام

والقانوني ��ة قبل ف�ت�رة وجي ��زة ركز على وي�ؤك ��د رئي� ��س مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
ت�شريع هذين القانونني واملوازنة العامة ،ان "ا�ستع ��دادات خو� ��ض االق�ت�راع
م�ؤك ��د ًا �أن اللجنت�ي�ن املذكورت�ي�ن تعهدتا املقب ��ل بات ��ت جاهزة بع ��د �إكم ��ال الأمور
ب�إقرار الت�شريعات املطلوبة قريبا.
اللوج�ستي ��ة املتمثل ��ة ب�أجه ��زة التحق ��ق

ّ
ممثلو الرتكمان ي�شكون تهمي�شهم يف املفو�ض ّية
املدى  /كركوك
رف�ضت ثالثة اح ��زاب تركمانية ،ام� ��س ال�سبت ،الآلية
الت ��ي اعتمدتها املفو�ضية العلي ��ا امل�ستقله لالنتخابات
لتجدي ��د عقود موظفيها ،م�شرية اىل ان الآلية املعتمدة
�أ�سهمت يف تهمي�ش حقوق املكون الرتكماين.
وقال �أحمد رم ��زي كوبرلو ،رئي�س الدائرة االنتخابية
يف اجلبه ��ة الرتكماني ��ة� ،إن "اح ��زاب توركم ��ن ايل ��ي
والقرار واجلبه ��ة الرتكمانية تعلن رف�ضها الآلية التي
اعتمدت عليها اللجن ��ة امل�شكلة من قبل املكتب الوطني
للمفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�شرفة على جتدي ��د عقود موظفي

 بغداد  /املدى

�أعلن م�ست�شار االمن الوطني ورئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي فالح
الفيا� ��ض� ،أم�س ال�سبت ،ت�شكيل حرك ��ة �سيا�سية برئا�سته حتمل
ا�س ��م "عطاء" .وقال الفيا�ض ،يف بيان تلقته (املدى)� ،إن "اليوم
�شه ��د والدة حرك ��ة عطاء املنبثق ��ة لتكون رقما مهم ��ا يف ال�ساحة
ال�سيا�سية العراقية اجلديدة" .وبني ان "احلركة ولدت من رحم
املعان ��اة التي �أملّت بالعراق وما هي �إال رق ��م �صعب يف ال�سيا�سة
العراقية اجلديدة لتكون عمودا فقريا للعراق والعراقيني".
و�ألق ��ى الفيا� ��ض ،ال ��ذي كان ينتم ��ي اىل تيار الإ�ص�ل�اح برئا�سة
�إبراهي ��م اجلعف ��ري ،كلم ��ة مبنا�سب ��ة �إع�ل�ان احلرك ��ة بح�ضور
�شخ�صي ��ات نيابي ��ة ونخبوي ��ة وع�شائري ��ة .واعت�ب�ر ان "حركة
عط ��اء لي�س ��ت بدي�ل�ا عن �أح ��د و�إمنا ه ��ي مكملة خلط ��وات بناء
العراق الدميقراطي".

املراكز االنتخابية ح�سب املناطق".
و�أ�ض ��اف كوبرل ��و �إن "حق ��وق املك ��ون الرتكم ��اين قد
هم�ش ��ت ب�أ�سالي ��ب تع�سفي ��ة يف ال�ساب ��ق حت ��ت ا�س ��م
التوزيع ح�سب اال�ستحقاقات االنتخابية ،واليوم ومع
اال�سف يعاد التهمي�ش مب�سميات اخرى وهي التوزيع
على املناطق".
واك ��د ال�سيا�سي الرتكماين ان "جمي ��ع التجارب التي
اجريت يف كركوك ف�شل ��ت وان احلل الأمثل واالن�سب
ل�ضمان حقوق جميع املكونات هو االعتماد على توزيع
ن�سب ��ة ،"٪٣٢م�ؤك ��دا ان "هيكلية مفو�ضي ��ة انتخابات
مكتب كركوك فاقدة للتوازن �أ�ص ًال".

وكان رم ��زي كوبرلو �أعرب ،يف وقت �سابق من ال�شهر
احل ��ايل ،اعرتا�ض ��ه على �آلي ��ة جتديد العق ��ود ملوظفي
مراك ��ز االنتخاب ��ات .وا�ش ��ار اىل ان اللجن ��ة اقرتحت
توزي ��ع املوظف�ي�ن عل ��ى مناط ��ق مغلق ��ة ملك ��ون واحد
واخ ��رى خمتلطة م ��ن مكون ��ات كركوك ،علم� � ًا ان ذلك
ال يتواف ��ق مع مبد�أ الإدارة امل�شرتك ��ة التي اتفق عليها
اجلميع.
ور�أى القي ��ادي يف اجلبه ��ة الرتكماني ��ة العراقي ��ة �أن
امل ��ادة  ١٠من قان ��ون املفو�ضية تن�ص عل ��ى ان يراعى
يف ت�شكي ��ل املفو�ضية العلي ��ا امل�ستقلة لالنتخابات مبا
يحقق التوازن يف متثيل مكونات ال�شعب العراقي.

مع�صوم يزور كرد�ستان للتقريب بني
بغداد و�أربيل

و�سيلتق ��ي خالله ��ا كب ��ار امل�س�ؤولني هناك مهمتن ��ا مراجعة جميع اخل ��روق ،ملحاولة
لبحث ثالثة ملفات رئي�سة".
�إ�صالح ما ي�شوبها من خلل".
و�أ�ضاف ��ت رئا�سة اجلمهوري ��ة ان "امللفات و�أ�ضاف �أن "هناك جمموعة من اخلروقات
الت ��ي �سيناق�شها الرئي�س ه ��ي العالقة بني الد�ستورية التي ينبغي مناق�شتها ،دون �أن
�أربي ��ل وبغداد وملف كرك ��وك� ،إ�ضافة �إىل يك ��ون الهدف من ذلك ع ��داء �أي �شخ�ص �أو
ملف االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين بعد طرف �أو وزارة ،بل خدم ًة لل�شعب العراقي
التطورات الأخرية".
وم�ستقبله".
وق ��ال مع�ص ��وم عق ��ب زيارت ��ه �ضري ��ح ويب ��ذل مع�ص ��وم م�ساع ��ي لإح ��داث خرق
الرئي�س ج�ل�ال طالباين ،يف ت�صريح لعدد يف اجلم ��ود الذي يخيم عل ��ى العالقة بني
من و�سائل الإعالم" ،جئت �إىل هنا لزيارة بغداد واربيل على خلفية اجراء اال�ستفتاء
جميع الأطراف".
يف ايلول املا�ضي.
واجتمع مع�صوم قب ��ل �أيام بخرباء للنظر وعلى ال�صعيد ذاته� ،ألغى وزير اخلارجية
ببع� ��ض فق ��رات الد�ست ��ور ،ق ��ال رئي� ��س الأمل ��اين زغم ��ار غابرايي ��ل زي ��ارة كان ��ت
اجلمهوري ��ة �إن "االجتم ��اع ال يتعل ��ق مق ��ررة اىل بغ ��داد بعد معار�ض ��ة العبادي
مبرحل ��ة ما قب ��ل اال�ستفت ��اء �أو بع ��ده ،بل لقيامه بزيارة اىل �أربيل.

رئي�س هيئة احل�شد ي�ش ِّكل
حزب ًا جديد ًا

االلك�ت�روين وبطاق ��ة الناخ ��ب و�أجه ��زة ويلف ��ت الهيت ��اوي اىل ت�سل ��م العراق 38
ت�سري ��ع النتائ ��ج" .وك�ش ��ف ع ��ن حتديث ال ��ف جه ��از م�س ��رع للنتائ ��ج ،م�ؤك ��دا ان
 12مليون ناخب ل�سجالتهم من �أ�صل  22املتبق ��ي من هذه الأجه ��زة  20الف جهاز
مليون ناخب يف عموم العراق.
فق ��ط ،و�ست�ص ��ل الدفع ��ة الأوىل منه ��ا

وذك ��رت �صحيف ��ة (دير�شبيغ ��ل) الأملانية،
اجلمعة ،ان �إلغاء الزي ��ارة جاء بعد رف�ض
رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي لق ��اء
امل�س�ؤول الأملاين �إذا زار �أربيل �أي�ضا.
ولفت ��ت ال�صحيف ��ة االملاني ��ة اىل ان "خطة
غابرييل الفعلي ��ة كانت مكوكا دبلوما�سيا،
حي ��ث �أراد �أو ًال� ،أن يتح ��دث �إىل احلكومة
املركزية يف بغداد يف بداية ت�شرين الثاين
اجل ��اري ث ��م ي ��زور �أربي ��ل� ،إذا مل يتمك ��ن
الطرفان من �إجراء حمادثات جديدة".
وا�ش ��ارت دير �شبيغ ��ل اىل ان "امل�ست�شارة
االملانية �أجنيال مريكل مل تتمكن من تغيري
موق ��ف العبادي م ��ن الزيارة خ�ل�ال مكاملة
هاتفي ��ة ،ثم �ألغ ��ى غابريي ��ل الرحلة متاما
اىل العراق".

وو�صف ��ت ال�صحيف ��ة االملاني ��ة رف� ��ض
العبادي بـ"الإهانة الدبلوما�سية" ،م�شرية
اىل انه ��ا عالم ��ة عل ��ى م ��دى اخل�ل�اف بني
بغداد واربيل.
واعتربت ال�صحيفة رف� ��ض العبادي بانها
"م�شكل ��ة �أي�ض ��ا بالن�سب ��ة لبعث ��ة االحتاد
الأمل ��اين يف الع ��راق ،وحت ��ى الآن ،يق ��وم
اجلنود الأملان بتدريب ق ��وات البي�شمركة
هن ��اك ،كم ��ا �أن الق ��وات اخلا�ص ��ة االملانية
قام ��ت �أي�ض ��ا بتجهي ��ز الك ��رد بتوري ��دات
�أ�سلح ��ة �سخي ��ة ،وبغ ��داد لي�س ��ت �أي�ض ��ا
متحم�سة جد ًا حيال ذلك".

 30بعثة عراق ّية من دون �سفراء ونق�ص حا ّد يف التمثيل
 بغداد  /املدى
ك�شف ��ت جلنة العالقات اخلارجي ��ة� ،أم�س ال�سبت،
عن نق� ��ص ح ��اد بال�سل ��ك الدبلوما�س ��ي العراقي،
م�ؤكدة ج ��ود  30بعثة دبلوما�سي ��ة من ا�صل ،80
ما زالت من دون �سفراء.
وق ��ال النائ ��ب ه�ل�ال ال�سهالين ،يف بي ��ان اطلعت
عليه (املدى)" ،هن ��اك نق�ص حاد يف عدد ال�سفراء
العراقي�ي�ن" .وب�ي�ن ان "وزارة اخلارجيـ ��ة تعمل
عل ��ى ه ��ذا املل ��ف لأن العالق ��ات العراقي ��ة م ��ع
املحيط االقليم ��ي واملجتمع الدويل ت�شهد تو�سع ًا
وانفتاح� � ًا يف �أعقاب االنت�صار الكبري على داع�ش
الإرهابي".
و�أ�ضاف ع�ضو جلنة العالقات "لدينا اكرث من 80
بعثة خارج العراق وعدد ال�سفراء العاملني حاليا
�أقل م ��ن � 50سفري ًا ،وبالتايل جل�أت احلكومة اىل

تكلي ��ف رئي�س بعثة بدال م ��ن �سفري وكذلك خف�ض
التمثي ��ل يف الدول االخرى الت ��ي ال ميثلها �سفري
يف بغداد".
وتابع النائب ال�سه�ل�اين ان "�آلية تعيني ال�سفراء
العراقيني ه ��ي �آلية معقدة جدا باعتبارهم بدرجة
وكيل وزي ��ر ،حيث متر ع�ب�ر �أربع مراحـ ��ل� ،أو ًال
مقابل ��ة وتر�شي ��ح م ��ن وزارة اخلارجي ��ة ثم قرار
م ��ن جمل� ��س ال ��وزراء يتبعه ��ا ت�صوي ��ت داخ ��ل
جمل�س الن ��واب ثم مر�سوم جمه ��وري من رئي�س
اجلمهورية".
و�أ�ش ��ار ع�ضو جلن ��ة العالق ��ات اخلارجية اىل ان
"ه ��ذه الآلي ��ة لي�ست معتمدة حت ��ى يف الواليات
املتح ��دة الت ��ي تقت�ص ��ر عل ��ى موافق ��ة جلن ��ة م ��ن
الكونغر�س االمريكي ،او موافقة جمل�س الوزراء
مع رئي�س اجلمهورية يف دول اخرى".
و�أكد ال�سهالين ان "اللجنة النيابية تنتظر ت�سمية

�سف ��راء جدد ل�شغل املنا�صب ال�شاغرة يف البعثات
واملمثليات العراقية خالل الفرتة املقبلة".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،طل ��ب الع ��راق م ��ن رو�سي ��ا
وتركيا و�إي ��ران امل�شاركة يف مفاو�ضات (�أ�ستانا)
املتعلقة باالزمة ال�سورية.
وقال ال�سف�ي�ر العراقي يف �أنق ��رة ه�شام العلوي،
يف ت�صري ��ح �صحفي اطلعت علي ��ه (املدى) ام�س،
بغ ��داد تنتظر حالي ًا ال ��رد الر�سم ��ي ،و�أنها تعتزم
امل�شارك ��ة يف اللق ��اءات املقبل ��ة بغي ��ة لع ��ب دور
ن�شيط يف البحث عن حل للأزمة ال�سورية.
ور�أى العل ��وي �أن قم ��ة �سوت�ش ��ي الثالثي ��ة م ��ن
�ش�أنها تخفيف التوتر يف �سوريا و�إعداد الأجواء
الالزمة لوقف الأزمة �سيا�سي ًا.
و�أك ��د العل ��وي �أن �سلطات الع ��راق ترحب بعملية
تفاو�ضي ��ة و�أنه ��ا م�ستعدة لعمل كل م ��ا ي�سهم يف
دفعها �صوب االجتاه الإيجابي.

وعدده ��ا ع�ش ��رة �آالف منت�ص ��ف ال�شه ��ر
املقب ��ل� .أم ��ا الدفع ��ة الثاني ��ة والأخ�ي�رة
ف�ست�صل منت�صف �شهر �شباط املقبل.
و�أك ��دت مفو�ضية االنتخاب ��ات لـ(املدى)،
مطل ��ع العام اجل ��اري ،عزمه ��ا ا�ستن�ساخ
التجرب ��ة الكوري ��ة اجلنوبي ��ة يف �إدارة
االنتخابات .وك�شفت النقاب عن تعاقدها
عل ��ى �شراء  59الف جه ��از بهدف التحول
اىل "الت�صوي ��ت االلك�ت�روين" ،وت�سريع
فرز الأ�صوات واعالن النتائج خالل فرتة
وجيزة" .ويقول الهيتاوي ان "املفو�ضية
�ست�شرع ،ال�شه ��ر املقبل ،بتدريب الكوادر
لإدارة ه ��ذه الأجه ��زة االلكرتوني ��ة"،
م�ش�ي�را اىل ان ع ��دد املتدري�ب�ن عل ��ى 54
ال ��ف حمط ��ة اق�ت�راع ،يرتاوح ب�ي�ن 250
�ألف ًا �إىل  300الف.وحول اخلطط البديلة
لتاليف ت�أخ ��ر املخ�ص�صات املالي ��ة ،ي�ؤكد
رئي� ��س جمل� ��س املفو�ضي ��ة انه ��ا "اتفقت
مع احلكومة م�ؤخ ��را على منحها موازنة
طوارئ �أو �سلف ،يف حال مل يقر الربملان
املوازن ��ة االحتادي ��ة يف املواعيد املحددة
قبل منت�صف �شهر كانون االول املقبل".
ويف ال�سياق ذاته ،ي�ؤكد ريا�ض البدران،
مديرالدائرة االنتخابي ��ة "�ضرورة اقرار
املوازن ��ة االحتادي ��ة وف ��ق امل ��دة الت ��ي
حددته ��ا املفو�ضي ��ة �سعي ��ا لإكم ��ال جميع
اال�ستع ��دادات اللوج�ستية التي حتتاجها
العملية االنتخابية".
و�أو�ضح الب ��دران ،يف حديث مع (املدى)
ام� ��س ،ان "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات لديها
التزام ��ات دولية وتعاق ��دات على مفردات
العملي ��ة االنتخابي ��ة مث ��ل ورق االقرتاع
واحل�ب�ر االنتخاب ��ي ،ومالح ��ق جتهي ��ز
�أخرى تتعلق بجه ��از م�س ّرع النتائج على
م�ستوى املحطة ".
وي�ضي ��ف م�س� ��ؤول الدائ ��رة االنتخابي ��ة
ان "اجله ��از االلكرتوين م�س ��رع النتائج
�سيك ��ون يف جمي ��ع املحافظات مب ��ا فيها
الغريب ��ة ،و�سيك ��ون يف كل املحط ��ات
واملراك ��ز االنتخابي ��ة دون ا�ستثن ��اء".
مذ ّك ��را بتعاق ��د املفو�ضي ��ة عل ��ى �ش ��راء
 59.900ال ��ف جهاز لت�سريع ف ��رز نتائج
االنتخابات .ويبني البدران ان "الأجهزة
االلكرتوني ��ة �ستوزع عل ��ى  54,552الف
حمطة انتخابية� ،أما املتبقي من الأجهزة
امل�سرع ��ة للنتائ ��ج ف�ستخ�ص� ��ص لتدريب
الكوادر واالحتياط".

�صالح عبد الرزاق
يقا�ضي حزب الدعوة
ب�سبب الت�شهري
 بغداد  /املدى
يعت ��زم القي ��ادي ال�ساب ��ق يف حزب الدع ��وة الإ�سالمي ��ة �صالح عبد
الرزاق� ،أم�س ال�سبت ،مقا�ضاة حزبه بدعوى "الت�شهري".
وج ��اء ذل ��ك بعد �أي ��ام من ق ��رار �أ�صدرت ��ه جلنة االن�ضب ��اط احلزبي
ب�إبعاد عبدالرزاق بعد ثبوت تورطه بتهم ف�ساد وت�سرته على بع�ض
الفا�سدي ��ن .وقررت اللجنة �إبعاد حماف ��ظ بغداد اال�سبق من احلزب
نهائيا ،وعدم تر�شيحه لأي من�صب الحق.
وق ��ال �ص�ل�اح عبد ال ��رزاق ،يف بي ��ان �صحفي اطلعت علي ��ه (املدى)
ام� ��س� ،إنه "يعتزم البدء برفع دع ��وى ق�ضائية �ضد جلنة االن�ضباط
يف حزب الدعوة اال�سالمية".
ور�أى حماف ��ظ بغ ��داد اال�سب ��ق ان "الت�شه�ي�ر ال ��ذي قام ��ت ب ��ه هذه
اللجن ��ة ،كان يف مو�ضوع خارج اخت�صا�صها قانونا ،ويعترب تدخال
يف �صالحيات الق�ضاء العراقي".
و�أ�ض ��اف القي ��ادي ال�سابق يف دولة القان ��ون ان "البيان املذكور مت
ن�ش ��ره دون االعتماد عل ��ى �أدلة ر�صينة ودون مراع ��اة حقوق املتهم
املتبعة يف الق�ضاء ال�شرعي والقانوين".
واعت�ب�ر عبدالرزاق ان "اللج ��وء اىل الق�ضاء ه ��و الفي�صل يف هذه
االم ��ور ،وال يجوز ان ترتك االم ��ور اىل االحزاب لكي تت�صرف كما
ت�شاء لغر�ض الت�صفيات ال�سيا�سية".
و�أ�ش ��ار حماف ��ظ بغ ��داد الأ�سب ��ق �إىل �أن "اللجنة خالف ��ت بت�صرفها
ه ��ذا حتى النظام الداخل ��ي الذي قدمته لدائرة االح ��زاب ال�سيا�سية
يف املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقلة لالنتخابات" .و�ش ��دد على "�ضرورة
ان تخ�ض ��ع االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة للقانون الناف ��ذ وال متار�س الظلم
والتع�سف �ضد �أع�ضائها ،وتبقى الدولة هي التي حتمي املظلوم من
الظامل ،ولو كان الظامل هو احلزب الذي ينتمي اليه املظلوم".
وكان املكتب التنظيمي حلزب الدعوة قرر ،يف الـ 25من �آب املا�ضي،
تعليق ع�ضوية �صالح عبد الرزاق و�إحالة ملفه اىل جلنة االن�ضباط
احلزب ��ي عل ��ى خلفية اتهام ��ه بق�ضاي ��ا ف�س ��اد ،لغر� ��ض التحقق من
�صحتها.
و�شغل �صالح عبد ال ��رزاق من�صب ثاين حمافظ لبغداد بعد .2003
واخت�ي�ر بت�صويت �أغلبية جمل�س املحافظة عام  ،2009كمر�شح عن
ائت�ل�اف دولة القانون التي يتزعمها رئي� ��س الوزراء ال�سابق نوري
املالكي.

