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يقـــول املـــواطـن محـمـــد عـبـــد
ــــار )صــــاحــب مـحل بــيع اجلــب
اقـمــشـــة( يف ســـوق الــنخلـــة يف
الكاظـمية: انهـا حركـة محيرة
ولـهــــــــا مـعــــــــانـــي كـــثـــيــــــــرة يف
مقـدمتهـا القـول ان املـتصـرف
احلقيقي يف شؤون العراق هم
االميــركــان، ونحـن ال نعـلم اذا
ـــــى اتفـــــاق مع ـــــوا عل مـــــا كـــــان
احلكـومـة او انهـم استـشـاروهـا
او اخـبــروهـــا بحــركـتهـم هــذه،
االيــام القــادمــة سـتكـشـف لنــا
احلقـيقـــة، ولكـنـي اســـألك: ان
ــــربــط بــني اطالق ثــمــــة مــن ي
ســــــــــــراح هــــــــــــذه الـقــــيــــــــــــادات
والتصعيد يف العنف الذي هز
بجــرميـتني ظــاملـتني مــدينـتي
كـــربالء والـــرمـــادي فـهل لهـــذا
الـربـط من اســاس واقعي؟ انـا
اقـنعـت نفـسـي ان ثمــة صفقـة
عقـدهــا االميـركــان مع هـؤالء
فـــاالميــركــان اليعـطــون شـيئــًا
من دون ثمن.. والسؤال هو ما

هي بنود هذه الصفقة؟
- االمـــني الـعــــــــام لـلـحــــــــركــــــــة
االشتــراكيــة العــربيــة االستـاذ
ـــــد االله الــنـــصــــراوي عـلق عــب
قـائالً: مـن حيث املـبدأ فـان كل
انسـان لم يـرتكب جـرائم بحق
اجملـتــمع والــــدولــــة والــتجــــاوز
على املـال العام اليكون موقعه
االعتقـال، وكــان من املفـروض
اطالق سـراحـهم من مـدة بعـد
االســتجــــواب االمـيــــركــي لهـم
حـسـب معلــومـــاتي، امــا فـيمــا
ـــــوجـــــود صـفقــــــة مع يـــتعـلق ب
ـــــدي ـــــركــــــان فلــيــــســت ل االمــي
معلـومـات مـؤكـدة ولكن الـدول
ــــًا مــــا تـعقــــد ــــرى غــــالــب الـكــب
صفقــات يف مـثل هــذه االمــور
واميــركــا مــشهــورة بــانهــا بالد

الصفقات.
-املواطن علي عبد اهلل محمد
)صاحب مقهى( يف العطيفية
قــال: هــؤالء انـتهــى دورهـم يف
احليــاة العــامــة واليـضــرنــا ان
كـــانـــوا مــطلقـي الــســـراح او يف
املعـتقـالت.. اللهـم اال اذا ثـبـت
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ال مـن احلكـومـة العــراقيـة وال
مـن مجلــس القـضـــاء االعلــى
ممــا اعـطــى لقــوات الـتحــالف
الــــضـــــــوء االخــــضـــــــر الطـالق
سـراحهم الن القـانون اليجـيز
الية حـهة ايـداع او اعتـقال اي
شخص وابقـاءه يف املعتقل اذا

لم تثبت ادانته.
واشـــار وزيــــر حقـــوق االنــســـان
ــــركــيــــة ــــى ان القــــوات االمــي ال
كــــانـت قــــد اعلـنـت قــبل فـتــــرة
ــــانهــــا وجـيــــزة مـن اطـالقهـم ب
سـتــطـلق ســــراح )22( معـتـقاًل
كـــــــانـــت قـــــــد الـقـــت الـقـــبــــض
ــــيـهــــم، وفـعـاًل اطـلـقــــت يف عـل
الـيــــوم االول 8 معـتـقلـني، ويف

اليــوم الثـانـي 9 معتـقلني، ويف
اليــوم الثــالث 5 معـتقلـني ولم
تعلق احلكـومة الـعراقـية عـلى

هذا االجراء.
امــا مــســألــة مـنحهـم جــوازات
سفـر وخـروجهم خـارج العـراق
فقــــد ذكــــر اجللـبـي بــــان هــــذا
ــــــــًا الن االمــــــــر اليـعـــنـــي شـــيـــئ
املعـتـقلـني رمبــــا سـيـتــملـكهـم
هــاجس اخلـوف علـى حيـاتهم
داخل العـراق والسفـر واملغادرة
هـو املالذ الــوحيـد لــديهم، امـا
اجـراءات مـنحهم اجلــواز فهي
طـبـيعـيـــة النهـم غـيــر مــدانـني
وسفـــرهم هــو االخــر طـبيـعي،
ــــــالـك دول تـــضــيـفهــم الن هــن
ــــــالهــم ـــــى اســـتقــب ووافقـــت عل
والتـــوجـــد دعـــوة قــضـــائـيـــة او
اتهـام يالحـقهم وهـذه شـريعـة
الدميقـراطيـة والقانـون يقول
بــان اي سجني لـم تثـبت عـليه
تـهــــمـــــــــة او مـــــــــوجـهـــــــــة الــــيـه
والـتـحقــيق قــــد اسـتـكـمـل فال

مانع من اطالقه وسفره.
اما عن وجـود صفقة سيـاسية
بـــني االمـــيــــــــركــــــــان واملــــطـلـق
ســـراحهـم فقـــد ذكـــر الـــدكـتـــور
زهيــر اجللـبي بــان هــذا ضــرب
ــــيـل ــــتـحـل مــــن اخلــــيــــــــــــال وال
ــــر املـثـبـت الن الـــسـيــــاسـي غـي
ــــاســي احملــنــك علــيه ان الــــســي
يـأخذ بـاالدلة الثـبوتيـة وليس
بـالتخـمني والقــراءة السـريعـة
لـلحــــــدث واالحــتــمــــــاالت واذا
ــــــا ان نحـــمل هـــــذا االمـــــر اردن
تصـورًا كهـذا فـان بـامكـاننـا ان
نـؤلف قـصصـًا وروايـات ونـكتب
سـيـنــــاريــــوهــــات عــــديــــدة عـن
االحداث مثلما تقوم به بعض
االحـزاب املغـرضــة التي أفـادت
ــــــات واطـلـقــت مــن االنــتـخــــــاب
تهمها جـزافًا وضخمت االمور
بـــاجتـــاهــــات معـيـنــــة واتهـمـت
وزارتي الــدفــاع والــداخـليــة يف
ارتـكـــــاب عـــــدد مــن االعــمـــــال
ـــــوزارتــني ـــــرغــم ان هـــــاتــني ال ب
تقــــومــــان بــــواجــبهـمــــا بـــشـكل
صحيح واذا حـصل خطـأ فهـو
ــــــــوزيــــــــر لـــيــــــس بـــتــــــــوجـــيـه ال
واملـســؤولـني علــى الــوزارة امنــا
يحــدث بتـصــرف شخـصي قـد
يـكون مقصوداً او غير مقصود
وهــذا االمــر يحــدث والغــرابــة

فيه.
تصوير:نهاد العزاوي
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العراقـية تـوضيحـًا بشـأن هذه
املـسألـة السـياديـة ان كانـت قد
علـمـت بـــاالمـــر او اسـتــشـيـــرت
بـالشـأن ام لم تـستـشر ومـع ما
ابــدينــاه من رأي فـان دهـشـتنـا
ال تقلل ابدًا مـن تقدير اهمية
الــدور االمـيــركـي يف مــســانــدة
احلكـــومــــة العـــراقـيـــة وفـــرض
حــــالــــة االمـن واالســتقــــرار يف

البالد.
وعـن وجـــود صفقــة سـيــاسـيــة
ــــذيــن اطـلق ســـــراحهــم بــني ال
ـــــركــيـــني اوضح ان وبــني االمــي
ــــــدرج ضـــمـــن هــــــذا االمــــــر يـــن
وجهــــات نــظــــر سـيــــاسـيــــة ذات

عالقة باملتهمني.
امــــــا اطـالق ســــــراحـهـــم فــــــان
االعتبـارات السـياسـية الجتـيز
ذلك اطالقـًا من دون التنسيق
مـع اجلـهـــــــــــات املـعــــنــــيـــــــــــة يف
احلكـومـة العــراقيـة حـسب مـا
ــــذي مت يف ــــاالتفــــاق ال جــــاء ب
الئحـــة تــسلـيـم الــسـيـــادة الـــى

العراقيني. 
سؤال بال جواب

ـــــر حقــــوق االنــــســــان أكــــد وزي
الـدكتـور زهيـر اجللبـي انه كان
يـعـلـــم بـــنـــيـــــــة خـــــــروج بـعــــض
املـسـؤولـني يف النـظــام اخمللـوع
من معـتقالت قوات الـتحالف،
اذ ان الـقوات االميركـية حسب
ما يقول قـد اعلمتنا قبل اكثر
من 4 اشهـر عن ذلك كـما انـها
ابلغت احلـكومـة العـراقيـة بان
الــتـحـقــيـقــــــات مـع عــــــدد مــن
مـســؤولي الـنظـام الـســابق قـد
اكـتــملـت ولـيـــس هـنــــالـك ايــــة
ادلـــة علـــى ايـــة تهـمـــة، ولعـــدم
وجـــــــود مـــــســـــــوغ الســـتـــمـــــــرار
اعـتقــالـهم فــان االفــراج عنـهم
كـــان البـــد مـنه وان جـنـــايـتهـم
ــــــوا ــــــدة كــــــونـهــم كــــــان ــــــوحــي ال
مـــــــــوظـفــــني يف احلــكـــــــــومـــــــــة
ــــة ســــابقــــًا ــــة املــنـحل العــــراقــي
اليعـطـي قـنـــاعـــة بـبقـــائهـم يف
املعـتـقالت، ولـم يـكـن مـجلـــس
الـــوزراء هـــو اجلهـــة الـــوحـيـــدة
التي علـمت بل ان اجلهة التي
حتـــتجـــــزهـــم اعلــمــت ايـــضـــــًا
ــــــى ـــــس الـقــــضــــــاء االعـل مـجـل
بـــذلـك وطلـبـت مـنهـم تقـــدمي
ايـة ادلـة الدانـتهم كـي يتـسنـى
ــــى احلـكــــومــــة ــــسلــيـــمهــم ال ت
الـعــــــــراقـــيــــــــة لــكـــن الـقــــــــوات
االميــركيــة لم تـتلق اي جـواب
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ــــًا احلـكــــومــــة مـكـلفــــة رســمــي
وشـرعيـًا يف الدفـاع عن حـقوق
الـشعب العـراقي الـذي سحقه
صـــدام واركـــان نـظـــامه اجملـــرم
ــــــــون ادواتـه ــــــشــكـل ــــــــوا ي وكــــــــان
الـتـنفـيــذيــة، ومبــا ان الــسجل
االجــــرامــي يــطــــول االمــــريــن
واملـنفــذيـن للجــرميــة، فـــوجب
الـــتـحـقـــيـق مـعـهـــم مـــن قـــبـل
القضـاء العراقـي ومقاضـاتهم
كـي يـنـــالـــوا جـــزاءهــم العـــادل
عـبـــر االدلـــة الـثـبـــوتـيـــة الـتـي
جــمعـت عــنهـم ومـن يــسـتــطع
ــــــراءتـه فــــــان ــــــات ب مــنـهــم اثــب
القانون سوف يطلق سراحه.

قرار غير جائز
بـيـنـمــــا قــــال رئـيــــس الهـيـئــــة
الـعـــــــراقـــيـــــــة لـالعـالم والـــبـــث
الدكتور عبد احلليم الرهيمي
ان اطالق ســراح املعتـقلني هـو
تصـرف غيـر مقبـول الن قـوات
مـتعـــددة اجلـنــسـيــــة والقـــوات
االمـيركيـة قد سـلمت السـلطة
ـــــة ـــــى احلـكـــــومــــــة العـــــراقــي ال
الـوطنيـة يف شهـر حزيـران من
عـام 2004، ومنـذ ذلك التـاريخ
يفـتــــرض ان تكــــون احلكـــومـــة
العــــراقـيــــة هـي املـــســــؤول عـن
اطـالق ســـــــــراح املـعــــتـقـلــــني او
الـتـحقــيق مـعهــم ومحــــاكـمــــة
املتهمـني منهم مبـا فيهم رأس
النـظـام الـسـابـق املتـهم صـدام
نفـسه هـذا اضـافـة الـى وجـود
نـص يف قـرار تـسلـيم الـسلـطـة
ــــان يــتــم الــتــنــــســيق يقــضــي ب
مــــابـني مــتعــــددة اجلـنـــسـيــــات
واحلكــومــة العــراقـيــة يف عــدة
شــؤون ومـنهــا الـشــأن األمـني،
ــــــى القـــــوات ـــــذلـك كــــــان عل ول
ـــــسـق مـع ــــــة ان تـــن ــــــركـــي االمـــي
احلكـــومـــة العـــراقـيـــة يف شـــأن
اطالق ســـراح اجملمــوعــة الـتي

اطلقت سراحها.
امـــا ان احملكـمــة قـــد علـمـت او
اخبرت بـان عددًا مـن املتهمني
ســـوف يــطلق ســــراحهـم فـــأنـــا
شخصيًا لم اسمع بهذا االمر،
وان حـصـل بال علـم احلكــومــة
العــــراقـيــــة فــــان الــتقــــديــــرات
ــــز ـــــر القــــرار غــيــــر جــــائ تعــتــب
سـيـــاسـيـــًا مــن وجهـــة الـنــظـــر
الـوطـنيـة العــراقيـة، وبـصفـتي
اعالميـًا عــراقيــًا وعلـى متـاس
مع تـــطــــورات االحــــداث كــنــت
امتـنى ان نـسمع من احلكـومة
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ــــــر يف ــــــة مـــن دون تفـكــي عــــــادل
االحــــاالت املـــســبقــــة حلــــاالت
الغـيــظ واالنــتقــــام وهــــذه هـي
البـوابـة احلقـيقيـة لـلممـارسـة
الـــدميقـــراطـيـــة ونـبـــذ ثقـــافـــة
العنف وجـدل االحتـدام، نحن

على الطريق الصحيح اذن.
أسباب مجهولة

أشــار مــستـشــار رئيـس الــوزراء
السيـد بسـام احلسيـني الى ان
ــــني الــــــــــــذيــــن اطـلـق املـعــــتـقـل
ســــــــراحـهـــم مـــن قـــبـل قــــــــوات
التحـالف كانوا قـد اعتقلوا يف
ــــــــى، اي ايــــــــام االحـــتـالل االول
ــــرت املـنــظـمــــة ــــدمــــا اعـتـب عـن
الـدوليـة الـوجـود االميـركي يف
العــــراق هــــو عــملـيــــة احــتالل
وفـق الـقـــــــرار 1483، وكـــــــأمـــــــر
ـــــات طــبـــيعــي ان مـــن صالحــي
القـــوات االمـيـــركـيـــة اعــتقـــال
واطــالق املـــــــتــهـــــــمـــــــني، اال ان
العـراق حصـل على سـيادته يف
2004/6/28 وكـــان مـن املــمكـن
ـــــــسـلــــيــــم املـعــــتـقـلــــني الــــــــــى ت
احلكومـة العراقـية االنتقـالية
آنـــذاك او التـي تلـتهـــا، بيــد ان
القوات االميركية أبقت هؤالء
املعـتـقلـني يف زنــــزانــــاتهــــا ولـم
ــــــى احلـكــــــومــــــة ــــسـلــمـهــم ال ت
العــراقـيــة الــوطـنـيــة السـبــاب

عديدة قد جنهل بعضها.
وعـــن علــم احلـكــــومــــة بــنــيــــة
اطالق ســــراح الـ)22( معـتـقاًل
اوضح احلـسيـني ان احلكـومـة
قـد علمـت بنيـة االفـراج عـنهم
بعــــد اكــتــمــــال الــتـحقـــيقــــات
مـعهــم حــيــث اكــــــدت القـــــوات
ـــــة انهــــا قـــــد أنهــت ــــركــي االمــي
حتـقيقــاتهـا مـعهم، ولـم تثـبت
ايـة جـرميــة علـيهم ومبــا انهم
يف معــتقالت قـــوات الـتحـــالف
فال سـبيل للحـكومـة للـوصول
اليهـم الن االميـركـان اعـتبـروا
امـــــــر اطـالق ســـــــراحـهـــم وفـق
املقـاييس القانونـية االميركية
فهـم لم يتـعرضـوا الى قـواتهم
ـــــالقــتل او الــتـفخــيخ او ايــــة ب
اعـمــــال ارهــــابـيــــة وبــــالـتــــالـي
فانهم ابريـاء من وجهة النظر
االمـيركـية لكـن احلكومـة ترى
غـيــــر ذلـك فهــــؤالء املــتهـمــــون
رمـوز الـنظـام الـسـابق واركـانه،
وقد عملوا على سحق الشعب
ــــالــنــتــيجــــة فــــان العــــراقــي وب
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)مـتقـــاعـــد( قـــال: ال اتـفق مع
االســــتـــــــــاذ طـــــــــارق حـــــــــرب يف
ـــــة اســتــــــدراكه حـــــول امـكـــــانــي
مالحقـة هـؤالء، فقــد حصلـوا
علـــى جـــوازات سفـــر حـــديـثـــة،
ــــــد انهــم غــــــادروا العـــــراق والب
محــملـني مبــــا غـنـمــــوه خالل
خمسـة وثالثني عـاماً، ان آلـية
مـالحـقـــتـهـــم بـعــــــــد افـالتـهـــم
مهــمــــة عــــســيــــرة واعــتقــــد ان
االســتــــاذ طــــارق يــــدرك ذلـك
ــــاحــيــــة لـكـــنه يـــتحــــدث مــن ن
قـــانـــونـيـــة وحــسـب، امتـنـــى اال
يـفلــت مجـــــرم بجــــرميــته وان

اليؤخذ بريء.
نحاكم والننتقم

-الدكتورة ثريا فؤاد البرزجني
طـبيبــة نسـائيـة ومـرشحـة عن
جتــمع )وطـنـيـــون عـــراقـيـــون(
ــــــس ــــــشـغـل مـقـعــــــــد يف اجملـل ل
التـشريعي )كردية( قالت: قبل
ان نفكر بأن هذا بعثي وندينه
ــــــا نـحــــــاكـــم مــــســـبـقــــــًا دعــــــون
والنـنـتقـم، فلـنـفكـــر بعـــراقـيـــة
هــــــــــؤالء إواًل ثــــم نـعـــــطــــيـهــــم
حقوقهـم كعراقيني وكـبشر، ان
كـانوا قد ظلـموا وفيهم من لم
يـــظلـم فـكــيف نــــأخــــذ بــــريـئــــًا
ـــــرة ظـــــالــم، الـــتعــمــيــم بجـــــري
ــــاالسلــــوب واالطالق لـيـــســــا ب
احلـكيم يف مـواجهـة مثل هـذه
القــضــــايــــا الـتـي حتـتــــاج الــــى
الكـثيـر مـن التـروي واحلـكمـة
ـــــا ان يف معـــــاجلـــتهـــــا، اذا أردن
نـتـخلــص مـن نــظــــام فــــاســــد

فعلينا اال نكرر اخطاءه.
-األسـتاذ شهـاب خضـر مدرس
يف املعهــد الـتقـنـي يف كــركــوك
)تركماني( قال: هناك العديد
من العـراقيـني ممن اجبـروا او
ــــــى ــــــرتـهــم الــــظــــــروف عـل اجــب
االنــــتــــمـــــــــاء حلـــــــــزب الــــبـعــــث
والـتـــدرج يف مـنـــاصــبه مبـــا يف
ـــــادات الــتــي ذلــك بعــــض القــي
كــــانــت تعـيـــش مــــرعــــوبــــة مـن
حلــظــــة قــصــــاص مـجهــــولــــة،
يجـب ان نــضع هـــذا يف بـــالـنـــا
ــــاريخـيــــًا ونحــن نحــــاكــمهـم ت
واجـتمـاعيــًا قبل ان نحـاكـمهم
قانـونيـاً، لكـنني مع القـصاص

العادل ملن ظلم واساء.
واخـــيـــــــرًا نـلـــمـــــس مـــن خـالل
ــــــــا هــــــــذا قــــــــدرة اســـتــــطـالعـــن
العـراقيني على احملـاكمة بروح
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ـــــــــشـجـع اهـاًل وسـهـاًل نـحــــن ن
ونــرحب بـاطالق سـراح جـميع
ــــــسـجــــــــون الـعــــــــراقـــيـــني يف ال
العــراقيــة واالميــركيـة، وانـا ال
اعتقد بوجود صفـقة سياسية
مع االميـركان او مع احلكـومة
العراقية او مع املسلحني بهذا
الـــشــــأن هــــذا اوالً، وثــــانـيــــًا ال
اعــــرف ان كــــان قــــد جــــرى مع
املطلق سـراحهم من القـيادات
الـبعـثيــة حتـقيـق ام ال، فنـحن
لــــم نــكــــن مـعـهــــم، وثـــــــــالــــثـــــــــًا
االمـيــركــان اليــطلقــون ســراح
اي شخص اال بعـد ان يتأكدوا

من براءته.
-املـواطنه سـعاد محـمد هـاشم
مـــــدرســــــة طلــبــت عـــــدم ذكـــــر
عنـوانهـا قـالت: كـيف ميكن ان
يـــطـلق ســـــراحهــم مــن دون ان
ـــــــى الـقــــضـــــــاء يـعـــــــرضـــــــوا عـل
العـراقـي ليقـول كلـمته فـيهم،
ــــــب مــــــن ومــــــن دون ان يـــــــــطــل
املــتـــضـــــرريــن مـــنهـــم تقـــــدمي
شـكــــاواهــم وفحــصهــــا؟ وكــيف
تـأكــد االميـركـان ان هــؤالء لم
يـرتكبـوا جرائـم واساءات بحق
الـــشعــب العــــراقـي والـــشعــــوب

اجملاورة؟
عملية غير قانونية

-االسـتــــاذ طــــارق حــــرب قــــال:
صـدرت بعض التصـرفات التي
ـــــدولــي ـــــون ال ـــــوافـق القـــــان الت
والتتفق مع القانـون العراقي،
ــــيـل مــــن هــــــــــــو ان اخـالء ســــب
مـطلــوب يف قــضيــة حتـقيـقيــة
من القـضاء العـراقي ميكن ان
يـفسـر بـانه منــاقض للقـانـون،
وكـان االولى قـانونـاً، واالفضل
من النـاحيـة القانـونيـة عرض
ــــــــى الـقــــضــــــــاء املـــتـهـــمـــني عـل
العـراقي لـكي يقـرر اذا مـا كـان
هنـاك مبـرر قانـوني الستـمرار
تـوقـيفـهم او ان االمــر يتـطـلب
اطــالق ســـــــــــــراحــهــــم ذلـــك ان
القـــضـــــاء العــــراقــي واجلــــزاء
ـــــــة ـــــــوالي الـعـــــــراقـــي يـجـعـل ال
للقضـاء العـراقي سـواء اكـانت
تـلــك اجلـهـــــــة ســـيـــــــاســـيـــــــة او
ـــــا يجــب ان ــــة لـكــنــن عــــسـكــــري
نــــســتــــــدرك ونقــــــول ان اخالء
ـــــــيــلــهـــــــم الميـــــــنــع مـــــــن ســـــــب
مالحـقتـهم قـضـــائيــًا يف حــال

وجود تهم موجهة اليهم.
-املواطـن قيصـر عبـد احلمـيد
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عليهم جرم ما.
التوجد صفقة

-أمـــا االستـــاذ مثــال اآللـــوسي
فـعلـق علـــى هـــذه الـتــســـاؤالت

بعدة نقاط:
1-ان هـــؤالء مت اعـتقــــالهـم يف
االيام االولـى لسـقوط النـظام
ولــم تكــن احلكـــومـــة جـــادة يف
ــــسلـــمهــم مــن تقـــــدمي طلــب ت
االمـيــــركــــان لــتقــــدميهـم الــــى

القضاء العراقي.
2-ان احلكـومـة العـراقيـة علـى
علم مـسبق بـإطالق ســراحهم
ولـم حتــاول ان تـــوجه االدعــاء
العـام ألصـدار اوامـر بـالقـبض

عليهم.
3-الغـــريب يف االمــر ان هــؤالء
حــصلــــوا علـــى جــــوازات سفـــر
عـراقيـة حـديثـة من احلكـومـة

احلالية.
4-ال اعــتقـــد بـــوجـــود صـفقـــة
ولكـن االرتبـاك العـام والـسعي
ــــى مــــراكــــز يف لـلحـــصـــــول عل
السلطة هو السبب يف تغاضي
احلــكـــــــومـــــــة عـــن مـــثـل هـــــــذه
ــــــى مـهــمــــــات الــتـجــــــاوزات عـل

السلطة العراقية.
5-نـحــــن يف )حـــــــــــزب األمـــــــــــة
العـــراقيـــة( سنــسعــى لـتقــدمي
شــكـــــــاو مـــن خـالل الـقــــضـــــــاء
ـــــا محــــامــني العــــراقــي وكـلفــن
ــــالقــــاء الســتحــصــــال اوامــــر ب
القــبــــض علـــيهــم وســنــتـــــوجه

ايضاً الى األنتربول.
-املـــواطـن خلـيل عـبـــد الـــرزاق
)صــاحـب صـيــاغـــة الغــادة( يف
االعظـمية قال وماذا اذا اطلق
ــــاء؟ لقــــد حـقق ســــراح االبــــري
معهـم االميــركــان وهم الــذين
القوا القبض عليهم وحني لم
يجدوا شيئًا اطلقوا سراحهم،
ـــــــديـه فـــمـــــــاذا يف ذلــك؟ مـــن ل
مــشـكلـــة معهـم فلـيـتقــدم الــى
اجلهــات القـضــائيــة اخملتـصـة

لتنظر يف طلبه.
نرحب ونشجع

-الـدكتور عـدنان الـدليمي من
جبهـة التـوافق العـراقيـة قـال:
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ردود أفعال الشارع العراقي والنخب السياسية بشأن 
اطالق رساح عدد من قيادات النظام السابق

انشغل الشارع العراقي سواء على صعيد املواطنني البسطاء أو السياسيني كثيراً بانباء اطالق
سراح بعض القيادات البعثية، وموقف احلكومة من هذه االنباء، وأثيرت اسئلة كثيرة، حول
مغزى )اطالق السراح( هذا وفيما اذا كانت ثمة صفقة من نوع ما بني االميركان وهذه القيادات،

وتباينت ردود افعال الشارع العراقي بني متفهم لهذه احلركة االميركية وبني رافض لها، وهذا
استطالع الراء عدد من املواطنني من غير السياسيني واراء عدد من السياسيني بشأن هذا

املوضوع.

-مواطنون: انها
حركة محيرة وال
نعرف دوافعها
وال النيات التي

تقف وراءها.

مثال األلوسي: ال
أعتقد بوجود صفقة

لكن االرتباك السياسي
والسعي للحصول

على مراكز يف
السلطة هو السبب.

-عدنان الدليمي:
نشجع ونرحب
باطالق سراح

العراقيني كافة.

-طارق حرب: كان
االفضل قانونياً

عرض املتهمني
على القضاء

العراقي لكي يقرر
مصيرهم.

- عبد احلليم
الرهيمي: كان

على القوات
متعددة اجلنسية

ان تنسق مع
احلكومة

العراقية.

-بسام احلسيني: احلكومة
علمت بنية االفراج عنهم.

-زهير اجللبي:
قوات التحالف

طلبت من
احلكومة أدلة

تدين هذه
العناصر لكنها لم

تتلق اي جواب.


