
بغداد/ املدى والوكاالت
ت�أخري  �إن  �الم��ريك��ي��ة  �ل���ق���و�ت  �ع���ت���رت 
و�لهجوم  �ل��ع��ر�ق  يف  �لع�مة  �النتخ�ب�ت 
�لذي نفذته �ضبكة �لق�عدة �لثالث�ء �مل��ضي، 
�لر�مية  �ملُتحدة  �لوالي�ت  خطط  يعطال  لن 
كبري  ب�ضكل  قو�ته�  م�ضتوي�ت  خف�ض  �إىل 

بحلول �ل�ضيف �لق�دم.
وقد �أرج�أت �خلالف�ت د�خل جمل�ض �لنو�ب 
�ملقبل،  �آذ�ر  من  �ل�ض�بع  حتى  �النتخ�ب�ت 
وك�ن �ملوعد �ملقرر له� يف �لبد�ية منت�ضف 
ك�نون �لث�ين. ويف �إ�ض�رة للت�أخر يف و�ضع 
للت�ضويت  موعد  وحتديد  �نتخ�بي  ق�نون 
ج�كوبي  ت�ض�رلز  ج���ر�ل  �للفتن�نت  ق���ل 
�ليومية  للعملي�ت  �الأمريكي  �الأعلى  �لق�ئد 
يف �لعر�ق �أثن�ء زي�رة روبرت غيت�ض وزير 
�لدف�ع �الأمريكي �إىل �لعر�ق »لقد كن� قلقني«، 
لكنه ق�ل: �إن موعد �ل�ض�بع من �آذ�ر تبني �أنه 
موعد ميكنن� �لتع�مل معه وم� زلن� م��ضني 
يف ت�أدية عملن�. وق�ل لل�ضحفيني �مل�ض�فرين 
مع غيت�ض �لذي و�ضل �إىل �لعر�ق بعد ثالثة 
�أفغ�ن�ضت�ن »م�زلن� م��ضني  �أي�م ق�ض�ه� يف 
مهمة  حتقيق  من  و�ضنتمكن  م�ضريتن�  يف 
�لو�ضول �إىل م�ضتوي�ت �نتق�ل �لقو�ت كم� 

كن� نرغب«. 
�أوب�م�  ب����ر�ك  �الم��ريك��ي  �لرئي�ض  وتعهد 
يف  �الأم��ريك��ي��ة  �لقت�لية  �لعملي�ت  ب���إن��ه���ء 
�لعر�ق بحلول 31 �آب 2010 قبل �ن�ضح�ب 
�ملفرت�ض  ومن   .2011 نه�ية  بحلول  ك�مل 
يف  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ع��دد  ينخف�ض  �ن 
من  �آب  نه�ية  بحلول  �ألف�   50 �ىل  �لعر�ق 

حو�يل 115 �ألف� يف �لوقت �حل�يل.
�لوزر�ء  برئي�ض  غيت�ض  �لتقى  بغد�د  ويف 
�آخرين  ع��ر�ق��ي��ني  وق������دة  �مل���ل��ك��ي  ن����وري 
�لق�دمة  �الن���ت���خ����ب����ت  م�����ض���أل��ة  مل��ن���ق�����ض��ة 
�مل�ض�حلة  م��ن  �مل��زي��د  �جت���ه  يف  ولل�ضغط 
ومل يعلن عن �لزي�رة م�ضبق� الأ�ضب�ب �أمنية. 
وتر�جع �لعنف يف �لعر�ق ب�ضكل ح�د على 
لكن  �مل��ضية  ع�ضر  �لثم�نية  �الأ�ضهر  م��دى 
ب�ضي�ر�ت ملغومة وقعت  �ضل�ضلة تفجري�ت 
بغد�د  من  متفرقة  �أنح�ء  يف  �لثالث�ء  ي��وم 
مل�ض�در  وفق�  �ضخ�ض�   112 بحي�ة  �أودت 
ب�ل�ضرطة. وذكر م�ضوؤولون بوز�رة �ل�ضحة 

�أن ح�ضيلة �لقتلى بلغت نحو 77 قتيال. 
�لق�عدة  �أن  �ملعتقد  من  �إنه  ج�كوبي:  وق�ل 
هي �لتي نفذت هجوم �لثالث�ء بهدف تعطيل 
م��ت��م��ردون مرتبطون  �الن��ت��خ���ب���ت. وزع���م 
على  �لتفجري�ت  عن  م�ضوؤوليته�  ب�لق�عدة 
ج�كوبي  لكن  �النرتنت.  �ضبكة  على  موقع 
ويبدو  ب�ضدة  ت�ض�ءلت  �جلم�عة  �إن  ق���ل 
�أ�ضبحت ق�درة على �ضن هجوم و�حد  �أنه� 
وعر  �أ�ض�بيع.  ثم�نية  �إىل  �ضتة  كل  كبري 
�الأمن  ق��و�ت  يف  ثقته  عن  �الأمريكي  �لق�ئد 
مهمة،  �إنه� قطعت خطو�ت  ق�ئال:  �لعر�قية 

لكنه �أ�ض�ف �أنه من �لو��ضح �أن هن�ك بع�ض 
�لفجو�ت ب�قية. 

�إن فرتة  �أم��ريك��ي��ون:  وي��ق��ول م�����ض��وؤول��ون 
�لعر�قية  لالنتخ�ب�ت  �لت�ليني  �ل�ضهرين 
�لبالد  ك�نت  �إذ�  عم�  �الأرجح  على  �ضتك�ضف 
و�إر�قة  �لعنف  �أعم�ل  �إىل  جُم��دد�  �ضتنزلق 
�لدم�ء �أم �ضتتجه نحو �ال�ضتقر�ر و�ل�ضالم. 
وق�ل جيف موريل �ل�ضكرتري �ل�ضحفي يف 
وز�رة �لدف�ع �إن �لت�ضكيل �ل�ضريع و�ل�ضلمي 
�النتخ�ب�ت  بعد  �لق�دمة  �لعر�قية  للحكومة 
عدم  �إم��ك���ن��ي��ة  يخلق  ت���أخ��ري  �أي  الأن  ُم��ه��م 

�ال�ضتقر�ر. 
دعم  مبو��ضلة  �إي���ر�ن  ج�كوبي  �ت��ه��م  كم� 
�ملتمردين يف �لعر�ق وتزويدهم ب�الأ�ضلحة 
و�مل�����ل. وق����ل: �إن »�ل��ن��ف��وذ �الإي����ر�ين يف 
�لعر�ق غري مفيد يف كل �ملج�الت �ل�ضي��ضية 
�إير�ن  �أن  و�أكد  و�لع�ضكرية و�القت�ض�دية«. 
م���� ز�ل����ت مت����ول �الإره����ب���ي���ني وت���زوده���م 
ب�الأ�ضلحة، معتر� �أن �جلمهورية �الإ�ضالمية 
تقوم بحملة تخويف على �ل�ضعيد �ل�ضي��ضي 
عملي�ت  لتنفيذ  ت�ضتخدم  هيئ�ت  وتن�ضئ 
�ل�ضعب  مل�ضلحة  تعمل  ال  ��ضتخب�ر�تية 

�ل��ع��ر�ق��ي. وق����ل �إن �الإي��ر�ن��ي��ني م��� ز�ل��و� 
ويوفرون  خ��ضة  جمموع�ت  ق�دة  يدربون 
�أن  و�أك��د  �ل��ع��ر�ق.  �إىل  �لعودة  و�ض�ئل  لهم 
ق���و�ت �الأم����ن �ل��ع��ر�ق��ي��ة ت��و����ض��ل حت�ضني 
��ضرتى  �أن  بعد  وذل��ك  للحدود،  مر�قبته� 
نظ�م  �ملتحدة  �لوالي�ت  من  �أخ��ري�  �لعر�ق 
دوالر  مليون   49 قيمته  ب�لفيديو  مر�قبة 
مهربي  �أو  مق�تلني  لت�ضلل  �لت�ضدي  بهدف 

�أ�ضلحة عر حدوده مع �ضوري� و�إير�ن.
ويرغب �جلر�ل ر�ي �أوديرنو ق�ئد �لقو�ت 
�الأمريكية يف �لعر�ق يف �الحتف�ظ بوجود 

م�ض�عدة  على  ق�در  �لبالد  �أمريكي قوي يف 
�أن  �إىل  �لعر�قية  �ل�ضرطة  �أو  قو�ت �جلي�ض 

يت�ضح �ملوقف �الأمني. 
وقعت  ثن�ئية  �أم��ن��ي��ة  �تف�قية  ومبقت�ضى 
�لع�م �مل��ضي ف�نه يتعني �أن تن�ضحب جميع 
�لقو�ت �الأمريكية من �لعر�ق بحلول نه�ية 
2011. وموعد نه�ية �لعملي�ت �لقت�لية لي�ض 
حدده  �أوب�م�  �لرئي�ض  لكن  �التف�قية  �ضمن 
�الأمريكيني  للن�خبني  وع���ده  �إط����ر  �ضمن 
ب�إنه�ء �حلرب يف �لعر�ق. وق�ل موريل �إن 
الإثب�ت  ي�ئ�ضة  حم�ولة  ك�ن  �لثالث�ء  هجوم 
�ملن�خ  ��ضتقر�ر  زعزعة  وحم�ولة  �لوجود 

�ل�ضي��ضي.
رئي�ض �حلكومة  �أج��رى  �أخ��رى،  ن�حية  من 
نوري �مل�لكي تعديالت �أمنية �إثر �لهجم�ت 
له� بغد�د �لثالث�ء، وذلك يف  �لتي تعر�ضت 
توقف�  �الأمريكية  �لقو�ت  فيه  ر�ضدت  وقت 
حلركة ت�ضلل �لبعثيني عر �حلدود �لعر�قية 
يو�جه  �ل��ذي  �مل�لكي،  و�أع��ل��ن  �ضوري�.  مع 
�لتفجري�ت  ت��و�يل  مع  كبري�  �أمني�  حتدي� 
يف بغد�د، تعيني �لفريق �لركن �حمد ه��ضم 
عودة ق�ئد� لعملي�ت بغد�د بدال من �لفريق 
�الأمن  �إع����دة  �أم���ل  على  قنر  ع��ب��ود  �ل��رك��ن 
وط�لب  �ملقبلة.  �النتخ�ب�ت  قبل  بغد�د  �إىل 
�لتي  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  جل�ضة  يف  �مل���ل��ك��ي 
قر�ر�  �ملجل�ض  ي�ضدر  ب�ن  �خلمي�ض  عقدت 
الأية  �ملنتمني  من  �الأمنية  �الأجهزة  بتطهري 
جهة �ضي��ضية مب� فيه� حزبه، ليكون �جله�ز 
�الأمني مهني� وكفوءً� و�ضعبي� ويعتمد على 

�ملو�طنة ح�ضب تعبريه.
�الأمريكية  �لقو�ت  �أكدت  �أخرى،  ن�حية  من 
و�لعر�قية �أنه� مل ت�ضمع �أو ت�ضجل �أي ت�ضلل 
لبعثيني ق�دمني من �ضوري� عر �حلدود مع 
بعثيني  وجود  من  �لتخوف  وبرز  �لعر�ق. 
�الأخ���رية  ب��غ��د�د  ت��ف��ج��ري�ت  ب��ع��د  ن��ضطني 
نحو  وجرح  �ضخ�ض�   127 فيه�  قتل  و�لتي 
�لوزر�ء  رئي�ض  �أنحى  و�لتي  �آخرين   500
حت�لف  على  فيه�  ب�لالئمة  �مل�لكي  ن��وري 
و�تهمهم  �لبعث،  حزب  و�أن�ض�ر  �مل�ضلحني 
بعرقلة �النتخ�ب�ت �ملقرر �إجر�وؤه� يف �آذ�ر 
جر�ل  �مليجر  ق�ل  �ل�ض�أن  هذ�  ويف  �ملقبل. 
�الأمريكية  �ل���ق���و�ت  ق���ئ��د  ك��وك��ول��و  ت���وين 

�ضم�ل �لعر�ق: �إن �لقو�ت �الأمريكية وقو�ت 
�لعر�قي  حر�ض �حل��دود ووح��د�ت �جلي�ض 
لت�أمني �حلدود ومنع  ��ضرتكت يف عملي�ت 
دخول  دون  و�حليلولة  �لتهريب  عملي�ت 
و�ملق�تلني  و�ملتفجر�ت  و�لذخرية  �الأ�ضلحة 
م�ضوؤولون  وك����ن  �ل��ب��الد.  �إىل  �الأج����ن���ب 
ب�لوقوف  عربية  دوال  �تهمو�  قد  عر�قيون 
�ضهدته�  �لتي  �لتفجري  حو�دث  تنفيذ  ور�ء 

بغد�د �لثالث�ء �مل��ضي. 
�لعربية  �ل����دول  ج���م��ع��ة  ح���ذرت  ذل���ك  �ىل 
�الره�بية  �لعملي�ت  ت�ض�عد  خ��ط��ورة  م��ن 
�لفرتة  خ����الل  �ل���ع���ر�ق  يف  و�الج���ر�م���ي���ة 
�إج���ر�ء  م��وع��د  حتى  و�مل�ضتقبلية  �حل�لية 
�ذ�ر  يف  �لعر�قية  �لرمل�نية  �النتخ�ب�ت 
�مل��ق��ب��ل. وق������ل �ل�����ض��ف��ري �أح���م���د ب���ن حلي 
يف  �لعربية  للج�معة  �ل��ع���م  �الأم���ني  ن���ئ��ب 
ت�ضريح�ت لل�ضحفيني، �إنه �أجرى �ت�ض�الت 
مكثفة مع �مل�ضوؤولني �لعر�قيني عقب �ضل�ضلة 
�الإنفج�ر�ت �لتي �ضهدته� بغد�د �م�ض وذلك 
�لعربية  �جل���م��ع��ة  ت�����ض���م��ن  ع��ن  للتعبري 
و��ض�ف  �ل��ع��ر�ق��ي.  �ل�ضعب  م��ع  ووق��وف��ه��� 
و�حدة  وح��دة  ليكونو�  �لعر�قيني  دع�  �أن��ه 
و�لربرية،  �لهمجية  �الأعم�ل  هذه  ملو�جهة 
�لتي ال يوجد له� �أي مرر �ضوى �أنه� ت�ضر 
ب�ل�ضعب �لعر�قي و�أمنه و��ضتقر�ره، خ��ضة 
�النتخ�ب�ت  الإج����ر�ء  يتهي�أ  �ل��ع��ر�ق  و�أن 
�ل�ضي��ضي  �مل�ض�ر  ومو��ضلة  �لت�ضريعية 

�لدميوقر�طي.
�أن هوؤالء �ملجرمني يح�ولون زعزعة  و�كد 
�ال�ضتقر�ر يف �لعر�ق، �لذي من �ملفرت�ض �أن 
يكون �ملن�خ فيه م�ضتقرً� الإجر�ء �النتخ�ب�ت، 
معرب� عن �عتق�ده ب�أن �مل�ضوؤولني يف �لعر�ق 
�ضيعملون  �لعر�قي  �ل�ضعب  مكون�ت  وك�فة 
على �لت�ضدي لهذه �الأعم�ل وعدم �إث�رة �أي 
خالف�ت. وتعد �جل�معة �لعربية ح�لي� فريق� 
برئ��ضة م�ضوؤول كبري للم�ض�ركة يف مر�قبة 
�النتخ�ب�ت �لعر�قية يف م�ر�ض 2010. �ىل 
ذلك، ق�ل بن حلي �إن �جل�معة �لعربية عينت 
م�ضوؤوال كبري� من موظفيه� يف رئ��ضة بعثة 
�جل�معة �لعربية يف بغد�د ب�لوك�لة، وذلك 
يف  قريب�  للج�معة  �ضفري  تعيني  يتم  حتى 

بغد�د. 
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بغداد/ املدى
�علنت �حلكومة �نه� �ضتنقل عن��ضر 
�الير�نية  خلق  جم���ه��دي  منظمة 
يف  ��ضرف  مع�ضكر  من  �ملع�ر�ضة 
�ح��دى من�طق  دي���ىل �ىل  حم�فظة 

بغد�د.
�حلكومة  ب��ضم  �مل��ت��ح��دث  ووج���ه 
لل�ضحفيني  دع����وة  �ل���دب����غ  ع��ل��ي 
»�ملخيم �جلديد، حيث  للذه�ب �ىل 
��ضرف  خم��ي��م  ���ض��ك���ن  ن��ق��ل  �ضيتم 
�حلكومة  لقر�ر  تطبيق�  بغد�د  �ىل 
ال�ضك�نهم يف �م�كن خم�ض�ضة لهذ� 

�لغر�ض«.
وي��ب��ع��د خم��ي��م �����ض���رف �ل�����ذي مت 
�لقرن  ثم�نيني�ت  مطلع  ت�ضييده 
�حلدود  ع��ن  كلم  ثم�نني  �مل������ض��ي، 

 3500 نحو  وي�ضكنه  �ي���ر�ن،  م��ع 
و�لن�ض�ء  �ل���رج����ل  م���ن  ���ض��خ�����ض 

و�الطف�ل.
�مل�لكي  �ل��وزر�ء نوري  لكن رئي�ض 
�لتو��ضل  ن�فذة  عر  �خلمي�ض  ق�ل 
�لوطني  للمركز  �لت�بعة  �العالمي 
لالعالم �ن »�لقر�ر هو �إخر�جهم من 
جم�هدي  �ىل  ��ض�رة  يف  �لعر�ق«، 
ب���أن  ن�ضمح  »ل���ن  و�����ض����ف  خ��ل��ق. 
و�ضنتخذ  �لعر�ق  يف  ه��وؤالء  يبقى 
��ضتنف�د  عند  �ضرورية  �ج���ر�ء�ت 
نقرة  �ىل  نقلهم  وعملية  �لفر�ض، 
�ملثنى(  حم���ف��ظ��ة  )يف  �ل�����ض��ل��م���ن 
�إخر�جهم  طريق  على  خطوة  هي 
��ضرف  م��دي��ن��ة  يف  وج��وده��م  الن 
عالق�تهم  نتيجة  كبرية  خم�طر  له 

�ملجموع�ت  بع�ض  مع  �لت�ريخية 
�ل�ضي��ضية  و�ل��ق��وى  �ملنطقة  يف 
�ل�ض�بق  �ل��ن��ظ���م  بق�ي�  �ضيم�  وال 
و�لق�عدة«. وت�بع »لذلك ف�ن �لقر�ر 

ب�لنقل مرحلي«.
و�ن��ط��ل��ق��ت ت��ظ���ه��ر�ت ك��ب��رية يف 
�م�م  �خلمي�ض  ���ض��ب���ح  �ل�����ض��م���وة 
جم���ل�������ض حم����ف���ظ���ة �مل���ث���ن���ى عر 
رف�ضهم  ع��ن  �مل��ت��ظ���ه��رون  خالله� 
ن��ق��ل خم��ي��م جم����ه���دي خ��ل��ق �ىل 
م�ضوؤولني  وبح�ضب  حم�فظتهم. 
�ربع  ف���ن  �مل��ح���ف��ظ��ة،  يف  حمليني 
جل���ن م��ن رئ������ض��ة �ل����وزر�ء ز�رت 
م��ع�����ض��ك��ر �ل���ق���و�ت �ل��ي���ب���ن��ي��ة يف 
�مل��ضية  �ال�ض�بيع  خالل  �ملح�فظة 
�ملنظمة  �ن�ض�ر  نقل  �مك�ن  لدر��ضة 
�الي��ر�ن��ي��ة �مل��ع���ر���ض��ة �ل��ي��ه. و�كد 
�ملتظ�هرين  �ح��د  �ل�ضم�وي  �حمد 
وم�  ك�نت  �الره�بية  »�ملنظمة  �ن 
�لعر�قي،  �ل�ضعب  �بن�ء  �ضد  ز�ل��ت 
�ضيق�ضي  �مل��ث��ن��ى  �ىل  نقله�  و�ن 
ع��ل��ى �مل��ن��ج��ز �الم��ن��ي �ل���ذي حتقق 
�ن  و��ض�ف  �ملحلية«.  �ل�ضلطة  مع 
�ضيفتح  �ملنظمة(  )�ن�ض�ر  »نقلهم 
�ل�ضي��ضيني  بني  للمز�يد�ت  �لب�ب 
����ض��ت��غ��الل �مللف  ي���ري���دون  �ل��ذي��ن 
م�ضرح�  �مل��ح���ف��ظ��ة  ���ض��ي��ج��ع��ل  م���� 
وط�لب  �الره���ب��ي��ة«.  للت�ضفي�ت 
للمنظمة  �ملتظ�هرون ب�يج�د مك�ن 
الفت�ت  ورف���ع���و�  �ل���ع���ر�ق  خ�����رج 
»�مل���ث���ن���ى �ر���ض���  ع��ل��ي��ه��� �ن  ك��ت��ب 
وردد  ��ضتقب�لهم«.  ترف�ض  و�ضعب� 
�مل��ت��ظ���ه��رون »ك��ال ل��الره���ب وكال 

ملن�فقي خلق«.
خلق  جم���ه��دي  منظمة  و�ع��ت��رت 
ت�ضريح�ت  �ن  بي�ن  يف  �خلمي�ض 
�ضك�ن  نقل  ح��ول  �ل����وزر�ء  رئي�ض 
�����ض���رف ه���ي »ت�����ض��ري��ح���ت غري 
»ر�ضوخ  �ضوى  ولي�ضت  ق�نونية« 
مذل لالو�مر �ل�ض�درة عن �لف��ضية 
�لدينية �حل�كمة يف �ير�ن«. ونفت 
له�  ع��الق��ة  �ي  بي�نه�  يف  �ملنظمة 
تهمة  و�عترته�  �لق�عدة،  بتنظيم 
لترير »�الجرء�ت �الجر�مية« �ضد 
»�لنظ�م  �ن  وق�لت  ��ضرف.  �ضك�ن 
)�الي����ر�ين( �ل��ذي ي�����ض���وره �لقلق 
�لرمل�نية  �النتخ�ب�ت  نت�ئج  ب���ن 
�ضتغري  �ج��ر�وؤه���  �ملزمع  �لعر�قية 
�حل�لية  �ل�����ض��ي������ض��ي��ة  �مل����و�زن����ة 
����ض��رتط دعمه  ���ض��ده،  �ل��ب��الد  يف 
�ضك�ن  بقمع  للم�لكي  �الن��ت��خ���ب��ي 

��ضرف«.
ع�م  خ��ل��ق«  »جم���ه��دي  وت�أ�ض�ضت 
�ض�ه  ن��ظ���م  �ط���ح��ة  ب��ه��دف   1965
�ال�ضالمية  �ل��ث��ورة  وب��ع��د  �ي����ر�ن، 
�لنظ�م  ع���ر���ض��ت   1979 �ل���ع����م 
�جلديد. وتتهم �ل�ضلط�ت �الير�نية 
لتح�لفه�  ب�خلي�نة  خلق  جم�هدي 
�ضد�م  نظ�م  م��ع  �لثم�نيني�ت  يف 
خ���الل �حل���رب ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن. وقد 
�و�خ���ر  خ��ل��ق«  »جم���ه��دي  �ضطبت 
الئحة  م��ن  �مل��ضي  �ل��ث���ين  ك���ن��ون 
للمنظم�ت  �الوروب�������ي  �الحت������د 
�الره�����ب����ي����ة ود�ن��������ت �حل��ك��وم��ة 

�الير�نية ب�ضدة هذ� �لقر�ر.
�المريكية  �ل���ق���و�ت  ج����ردت  وق���د 
�ملنظمة من �ل�ضالح  ع�م 2003 �ثر 
وتفر�ض  �ل�ض�بق.  �لنظ�م  �ضقوط 
�ل��ق��و�ت �الم��ن��ي��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة طوق� 
ح����ول خم��ي��م �����ض���رف م��ن��ذ مت��وز 
�ضر�ضة  م��و�ج��ه���ت  �ث���ر  �مل������ض��ي 
��ضفرت عن مقتل 11 من �الير�نيني 
وتوقيف  بجروح  �ملئ�ت  و��ض�بة 
�الفر�ج  مت  خلق  جم�هدي  من   36

عنهم يف وقت الحق.
م���ن ج����ن���ب �خ����ر ق�����ل م�����ض��وؤول 
�مريكي �م�ض �جلمعة: �ن �لوالي�ت 
حم�دث�ته�  يف  م�ضتمرة  �مل��ت��ح��دة 
م�ضري  لتحديد  بغد�د  حكومة  مع 
)��ضرف( �خل��ض مبنظمة  مع�ضكر 
ج�ء  �الي��ر�ن��ي��ة.  خلق(  )جم���ه��دي 
للمتحدث  �ضحفي  �ي��ج���ز  يف  ذل��ك 
�المريكية  �خل�رجية  وز�رة  ب��ضم 
بي . جي كرويل �ثر قر�ر �حلكومة 
�ضخ�ض   3500 ترحيل  �لعر�قية 
خلق  جم�هدي  منظمة  �ن�ض�ر  من 
م��ن مع�ضكر  �مل��ع���ر���ض��ة  �الي��ر�ن��ي��ة 
�ىل  دي����يل  حم�فظة  يف  )����ض��رف( 
و�و�ضح  ب���غ���د�د.  م��ن���ط��ق  �ح���دى 
�المريكية  �مل��ح���دث���ت  �ن  ك���رويل 
�ي�ض�  تن�ولت  �لعر�ق  �جل�نب  مع 
ت��د�ع��ي���ت �ل���ط���وق �الم���ن���ي �ل���ذي 
�لعر�قية  �المنية  �ل��ق��و�ت  فر�ضته 
ح���ول خم��ي��م )�����ض���رف( م��ن��ذ متوز 
�ل�ضر�ضة.  �ملو�جه�ت  �ث��ر  �مل��ضي 
و�ك�����د �مل�������ض���وؤول �الم���ري���ك���ي �ن 
�لك�مل  �حل����ق  مي��ت��ل��ك  »�ل����ع����ر�ق 
ب�تخ�ذ مثل هذه �الجر�ءت �المنية 
�ملو�جه�ت  ول��ك��ن  �الح����رت�زي����ة، 
�المنية �لعنيفة �لتي �ض�حبت هذه 
�ضرورية  غ��ري  ك���ن��ت  �الج�����ر�ء�ت 

على �الطالق«.

اجلامعة العربية حتذر من ت�ساعد االعتداءات خالل الفرتة املقبلة

البنتاغون: تاأخري االنتخابات والهجمات االأخرية لن يوؤثرا على توقيت االن�سحاب

نقل خميم جماهدي خلق اإىل بغداد متهيدا 
الإخراجهم من العراق

ترجمة / املدى 
�ملتحدة  �ل��والي���ت  �ن  لندن  يف  �ضيلكوت  حتقيق  ك�ضف 
�لقر�ر�ت  �تخ�ذه�  يف  بريط�ني�  ت�ضت�ضر  مل  �المريكية 
�حل������ض��م��ة ب�����ض���أن �ل��ع��ر�ق ، ب���ل��رغ��م م��ن �آم���ل��ه��� م��ن �ن 
م�ض�همته� ب�أعد�د كبرية من �جلنود من خالل غزو �لعر�ق 

�ضيكون له ت�أثري كبري على �ل�ضي��ضة �المريكية. 
و�أو����ض���ح �ل�����ض��ري ج���ون ���ض��وي��رز �خ����ري� رئ��ي�����ض جه�ز 
توين  من  مقرب  وم�ضت�ض�ر  ح�ليً�  �لريط�نية  �ملخ�بر�ت 
�لعر�قي  �جلي�ض  بحل  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �ن  �ض�بقً�،  بلري 
�لعمل،  م��ن  �لبعث  �ع�ض�ء ح��زب  م��ن  �ل��وف  ع��دة  وط��رد 
�تخذت من قبل �لوالي�ت �ملتحدة �المريكية فقط، و�ن ذلك 

�المر �دى �ىل ��ضتي�ء ق�دة �جلي�ض �لريط�ين )46.000( 
جندي �لذين �ض�ركو� يف �لغزو، و��ض�ف �ل�ضري �ضويرز: 
�لقر�ر�ت  تلك  �ن  �لتحقيق،  �ع�ض�ء من جلنة  �إحل�ح  بعد 

ك�نت �تخذت مقدمً� يف و��ضنطن«. 
يف  �الع��ل��ى  �مل�����ض��وؤول  بلري  م�ضت�ض�ر  �ضويرز  ك���ن  وق��د 
 ،2001 ع�م  من  �الول  �لن�ضف  يف  �خل�رجية  �لعالق�ت 
وطلب منه فج�أة ، يف �ي�ر 2003، �لذه�ب �ىل بغد�د يف 

حم�ولة لزي�دة �لت�أثري �لريط�ين هن�ك. 
حل  �ن  يدرك  مل   ، �لعر�قية  �لع��ضمة  �ىل  و�ضوله  وعند 
وهو  للحرب،  كنتيجة  حم�ضومً�  غ��د�  �لعر�قي  �جلي�ض 

�ي�ضً� مل يتلق توجيه�ت ب�ضدده من لندن. 

مت  جميعً�  �آر�ءه  �ن  �آن��ذ�ك  يعتقد  مل  �ن��ه  �ضويرز:  وق���ل 
�لقر�ر�ت  تلك  �ن  �لتحقيق  جلنة  و�أع��ل��م  كليً�،  جت�هله� 
متفق  �م��ر  �ن��ه  ��ض��ض  على  برمير  ب��ول  قبل  من  �تخذت 
�ل�ضي��ضة �المريكية، و�ن �المريكيني  عليه م�ضبقً� ح�ضب 
�ر�دو� �ضرف 30.000 موظف من �خلدمة بينهم �طب�ء 
وم��در���ض��ون ك����ن ب���م��ك���ن��ه��م �مل�����ض���ه��م��ة يف �ع�����دة بن�ء 

�لعر�ق. 
�جلي�ض  حل  ق��ر�ر  ت�ضخيم  ج��رى  لقد  �ضويرز،  و��ض�ف 
وت�أثريه فيم� بعد على �الو�ض�ع �ملرتدية يف �لعر�ق ويف 
ر�أيه �ن �لقر�ر مل يكن �ل�ضبب �لرئي�ضي مل� �آلت �آليه �المور 

بعدئذ فيم� يخ�ض �المن يف �لعر�ق. 

جيو�ض  و�ج��ه��ت  �لتي  �مل�ضكالت  ع��ن  �ضويرز:  وحت��دث 
�لنف�ضية للجنود �المريكيني  » �ن �حل�لة  �الحتالل ق�ئاًل: 
ثقيلة  وج�كيت�ت  �ضميكة  ب��دالت  يف  وه��م  �ضيئة،  ك�نت 
ون���ظ����ر�ت م��ن ن���وع خ������ض و�أغ��ط��ي��ة ر�����ض وغ���ري ذلك 
وبني  بينهم  عالقة  �و  �لفة  �أي  تكن  مل  كم�  �الم���ور،  من 

�ملو�طنني �لعر�قيني«. 
كم� ��ض�ف، �ن �مل�ض�ألة �ملهمة �الخرى هو �ن حزب �لبعث 
�لع�ضل،  �إن����ء  �ل��ع��ر�ق،  ��ضبح  ول��ذل��ك  ق��ط،  ي�ضت�ضلم  مل 
ب�ضكل  �المريكيني  م��ن  �لنيل  يريد  و�ح��د  الأي  ب�لن�ضبة 
�ال  منه�  ينفذ  مل  �ل��ع��ر�ق  لهزمية  �حلملة  و�ن  خ������ض، 

ن�ضفه�، �إذ �ن جي�ضه ذ�ب يف منت�ضف �لطريق. 

عندم�  ق��ر�ره،  بلري  ت��وين  �تخذ  كيف  �ضويرز:  وو�ضف 
و�ل��ذي  الم��ريك���،   2001 ع���م  يف  رئي�ضً�  ب��و���ض  �أ���ض��ب��ح 
�ملتحدة  �ململكة  بني  �لعالق�ت  تثمني  �همية  ح��ول  ي��دور 
و�ضرورة  �الم��ريك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  و�ل��والي���ت  �لريط�نية 
بلري  �لتي وقف  �ل��دول  �ح��دى  �لعر�ق  وك���ن  معً�.  �لعمل 
ب�ض�أن  �ملح�دث�ت  جرت  وقد  فيه�.  �حلكم  تغيري  قر�ر  مع 
ذلك يف 2001 قبل ع�مني من �لغزو – ب�ضدد �للجوء �ىل 
�لعمل �ل�ضي��ضي، لتغيري �لنظ�م ، ومل يتم يف تلك �ملرحلة 
�لتطرق �ىل �لعمل �لع�ضكري، بل �ن ذلك جرى تبنيه فيم� 
بعد وعلى �ال�ض�ض �لتي �دت �ىل ت�ضفية حكم �ضلو بود�ن 

ميلو �ضفج يف �ضربي� ع�م 2000. 

وم���ن ب���ني �ل��ع��رو���ض �ل��ت��ي ق��دم��ت ، ك����ن ت��ق��دمي دعم 
بجر�ئم  ح�ضني  �ضد�م  ومق��ض�ة  �ملع�ر�ضة  للمجموع�ت 

�حلرب. 
�علن  �لريط�نية،  �لتحقيق  جلنة  يخ�ض  مو�ضوع  ويف 
قبل يومني �إدو�رد ديفي ، �ملتحدث �للير�يل �لدميقر�طي 
�ل�ضريجون  ق��د كتب �ىل  �ن��ه  �ل�����ض��وؤون �خل���رج��ي��ة،  ع��ن 
يف  مقيدين  �للجنة  �ع�ض�ء  ك�ن  �ن  مت�ض�ئاًل   ، �ضيلكوت 
من  ومتنعهم  �حلكومة  م��ن  فر�ضت  بقو�نني  ��ضئلتهم 

�القتب��ض عن �لوث�ئق �حلكومية. 

عن الغارديان 

ال���ع���راق �����س����وؤون  يف  ب���ري���ط���ان���ي���ا  ت�����س��ت�����س��ر  مل  االأم����ريك����ي����ة  احل���ك���وم���ة 

مبزيد من احلزن واالأ�سى 
تلقينا نباأ وفاة ال�سيدة
 )�سلطان مطني مرياين( 

�سقيقة اال�ستاذ فا�سل مرياين 
�سكرتري املكتب ال�سيا�سي للحزب 

الدميقراطي الكرد�ستاين.
نبتهل اىل اهلل تعاىل ان ي�سكن 

الفقيدة ف�سيح جناته ويلهم 
ذويها ال�سرب وال�سلوان. 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ت��������������������������ع��������������������������زي��������������������������ة

   فخري كرمي 
  رئي�س موؤ�س�سة املدى

 لالعالم والثقافة والفنون 
متى �سيطوى ملف جماهدي خلق ؟ 


