
العدد)1675( ال�سنة ال�سابعة - االثنني )14( كانون االول 2009 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com3 تقارير
Reports

ترجمة / املدى 
م���ن بديهي���ات �حل���رب �ن التبق���ى �أي 
�ول  م���ع  حاله���ا  عل���ى  ملعرك���ة  خط���ة 
مو�جهة م���ع �لعدو ، ولكن خطط �سفر 
وزير �لدف���اع �المريك���ي يف �ال�سبوع 
�ملا�سي بال���كاد بقيت عل���ى حالها فيما 
يخ����ص لقاء�ت���ه بقو�ت���ه وحلفائه يف 

�لعر�ق و�فغان�ستان. 
وق���د �لتق���ى روب���رت غيت����ص �لق���و�ت 
�ر�س���ال  قب���ل  �لع���ر�ق  يف  �المريكي���ة 
30.000 جندي منهم �ىل �فغان�ستان، 
وقال لهم: �عتقد �ن �المر هناك �سيكون 
م�سابهًا للخطة �لتي طبقت يف �لعر�ق 
يف �ال�سه���ر �ل�ست���ة �أو �لثمانية �الوىل 
لع���ام 2007، لق���د كان���ت تل���ك �ال�سهر 

�سديدة �ىل درجة كبرية«. 
وقد نظمت خطة رحلة غيت�ص �النتقال 
من مكان �ىل �آخر خالل ذلك �ال�سبوع، 
وفوج���ئ يف كان���ون بالرئي����ص حامد 
كرز�ي ، يق���ول يف موؤمتر �سحفي يف 
�لق�س���ر �جلمه���وري: �ن �الفغ���ان غري 
قادرين على دف���ع تكاليف قو�ت �المن 
لديهم حت���ى ع���ام 2024 وتوقيت ذلك 
�لت�سريح مل يكن منا�سبًا، �ذ �ن غيت�ص 
�س���رح الع�ساء �لكونغر����ص )بناء على 
طلبه���م مو�س���وع �ل���� 30 ملي���ار دوالر 
�سنويًا و�لت���ي �ستخ�س�ص للحرب يف 

�فغان�ستان. 
و�إز�ء ما �علنه كرز�ي، �حتفظ روبرت 
غيت����ص بهدوئه وحتفظ���ه، ولكنه كان 

عل���ى �لعك����ص م���ن ذل���ك و��سح���ًا �أمام 
�لق���و�ت �المريكي���ة يف كرك���وك ي���وم 
�جلمع���ة، بقول���ه: �ن �لرتويج للحرب 
يف �لوالي���ات �ملتح���دة �المريكي���ة �مر 
�حلقيق���ة  ويف  �ل�سعوب���ة،  غاي���ة  يف 
فيم���ا ع���د� �لعامني �و �لثالث���ة �الو�ئل 
م���ن �حلرب �لعاملية �لثاني���ة ، مل ت�سهد 

�مريكا حربًا ذي �سعبية«. 
وكانت �جلولة من رحلة روبرت غيت�ص 
خم�س�سة الفغان�ستان ، ولكن �ل�سباب 
�لكثيف �لبارد �لذي غلف مدينة كابول 

منعه من �اللتقاء باجلنود. 
�الأمريكيون خارج �لعا�سمة �الفغانية 
يف ي���وم �الربع���اء �ملا�س���ي وب���داًل من 
ذل���ك حت���دث م���ع �جلن���ود �المريكيني 

يف قاعدة قندهار، معقل طالبان، ومن 
�ج���ل مت�سي���ة �لوق���ت ، نظ���م �لفري���ق 
�ملر�ف���ق  ل���ه جول���ة يف �ملرك���ز �جلديد 
لقو�ت �لناتو يف مطار كابول، و�لذي 
�عط���ى �سورة عن م���دى �ت�ساع درجة 
�ل�سر�ع. وخالل تلك �لرحلة ��ستمرت 
رد�ءة �جل���و �لتي حالت دون �لطري�ن 

و�النتقال من مكان �ىل �آخر. 
ويف بغ���د�د كان �جل���و م�سرف���ًا ي���وم 
�خلمي����ص ، ولك���ن غيت�ص وج���د نف�سه 
و�سط �زمة �سيا�سة مت�ساعدة ، �إذ كان 
رئي�ص �لوزر�ء �لعر�قي نوري �ملالكي 
يد�فع عن خطته �المني���ة �مام �ع�ساء 
�ملجل����ص �لوطن���ي، بع���د �النفج���ار�ت 
�لت���ي حدث���ت يف �لعا�سم���ة �لعر�قي���ة 

موؤخ���رً� وق���د �لغ���ى �ملالك���ي لق���اء مع 
غيت�ص �لذي عاد �ىل مع�سكر فيكتوري 
، مق���ر قي���ادة �لق���و�ت �المريكي���ة يف 
بغ���د�د، حيث تن���اول �لغد�ء م���ع كبار 
�لق���ادة وقد قاب���ل غيت����ص �ملالكي يوم 
�جلمع���ة، ويف ذ�ت �لي���وم حت���دث مع 
جن���وده وكان ذل���ك يف مدين���ة كركوك 
�لغنية بالنفط، حيث مت توجيه ��سئلة 
غ���ري تقليدية �ليه: ملاذ� ما تز�ل �مريكا 

يف حرب بعد ثمانية �عو�م؟ 
و�جاب روبرت غيت�ص » �نه من �خلطاأ 
�لنظ���ر �ىل �حل���رب بح�س���اب �العو�م 
�لثامن���ة ، لق���د كان���ت لدين���ا ح���رب يف 
2001، 2002 و�لت���ي �نت�سرن���ا فيها، 
و�خرجنا طالبان من �فغان�ستان ، كما 

�خرجنا �لقاعدة منها ، وقتل �لكثريون 
يف  �الو�س���اع  ه���د�أت  ث���م  منهم���ن 
�فغان�ستان، ث���م ��ساف: من دون �لقاء 
�لل���وم على �لرئي����ص بو����ص و�د�رته، 
ف���ان �حل���رب �لثاني���ة يف �فغان�ست���ان 
ب���د�أت �و�خ���ر 2005 وبد�ي���ة 2006، 
ولك���ن �لواليات �ملتح���دة �المريكية مل 
تتدخ���ل يف ذلك �ل�سر�ع ب�سكل جاد �ال 

يف �لعام �ملا�سي. 
وق���د ع���اد غيت����ص �ىل و��سنط���ن ليلة 
يق���ارن  �س���يء  ال  �ن  وق���ال  �جلمع���ة، 
بال�سب���اق �لطوي���ل �ل���ذي �سيجري يف 

�فغان�ستان. 

عن النيويورك تاميز 

بغداد/ املدى والوكاالت
زيباري  قال وزير �خلارجية هو�سيار 
�إن دوال يف �ملنطقة حتاول �لتاأثري على 
لكن  �لعر�ق  يف  �لقادمة  �النتخابات 
�الكرث  �لنتيجة  هي  �ئتالفية  حكومة 
من  �لتي  �النتخابات  لهذه  ترجيحا 

�ملقرر �ن جترى يف �ذ�ر �ملقبل.
على  رويرتز  بح�سب  زيباري  وقال 
�لبحرين:  يف  لالمن  موؤمتر  هام�ص 
�ملنطقة  يف  ودول  حكومات  عدة  �ن 
و�النحياز  دعم  يف  بالفعل  ت�سارك 
�النتخابات.  يف  معينة  جماعات  �ىل 
�سيكون  بانه  �عتقاده  عن  و�عرب 
�القليمي  �لتدخل  من  �لكثري  هناك 
خمتلفة  باأ�سكال  �النتخابات  هذه  يف 
و�سيا�سي  مايل  دعم  تقدمي  خالل  من 
خمتلفة  و�سائل  و��ستخد�م  و�عالمي 
مع �جلماعات �ملختلفة. وقال �ن هناك 
حاجة �ىل توخي �حلر�ص ملنع ذلك من 

�حلدوث �أو �لتاأثري على �النتخابات.
و�تهمت �حلكومة يف كثري من �الحيان 
�جر�ء�ت  �تخاذ  بعدم  �سوريا  جارتها 
يف  �لعمل  من  �ملت�سددين  ملنع  كافية 
�ل�سعوديني  من  كثري  وكان  �لعر�ق. 
ذهبو�  �لذين  �الجانب  �ملت�سددين  بني 
 .2003 عام  حرب  بعد  �لعر�ق  �ىل 
وتقول �ل�سعودية ودول عربية �خرى 

�جلماعات  من  �لعديد  تدعم  �ير�ن  �ن 
ب�سدة  �لعنف  وتر�جع  �لعر�ق.  يف 
�ملا�سية  �سهر�  ع�سر  �لثمانية  خالل 
�أثارت  �الخرية  �لتفجري�ت  لكن 
ب�ساأن قدرة قو�ت �المن على  �ل�سكوك 
�ملحافظة على �ل�سالم قبل �النتخابات. 
بالقاعدة  عالقة  لهم  مت�سددون  و�أعلن 
يوم  بغد�د  تفجري�ت  عن  �مل�سوؤولية 
�نه  �ل�سرطة  قالت  �لتي  �لثالثاء 

��ست�سهد فيها 112 �سخ�سا.
وقال زيباري: �ن �حلكومة تر�جع يف 
و�ل�سيا�سات  �الجر�ء�ت  �المر  و�قع 
التخاذ  بالتاأكيد  حاجة  وهناك  �المنية 
�نتهاكات.  �أي  �سد  �أقوى  �جر�ء�ت 
�جر�ء�ت  �أي  تتخذ  مل  �نه  و��ساف 

حتى �الن.
�لكيانات  بني  �خلالفات  وحالت 
�ل�سيا�سية دون �ن يقر �لربملان قانونا 
�النتخابات  �جل  من  �ليه  حاجة  هناك 
�لتي كان مقرر� يف �ال�سل �ن جتري يف 
�لرئا�سة  جمل�ص  وقال  �لثاين.  كانون 
�النتخابات  �ن  �ملا�سي  �ال�سبوع  يف 
 2005 منذ  �لعر�ق  يف  �الوىل  وهي 
�ذ�ر.  مار�ص  من  �ل�سابع  يف  �ستجري 
وتابع زيباري: �ن �النتخابات �لقادمة 
هناك  �ستكون  النه  متنوعة  �ستكون 
�أو خم�ص كتل برملانية. و��ساف  �أربع 

�نه لن يكون بو�سع كتلة �أو كتلتني �أو 
�ستكون  بل  حكومة  ت�سكيل  كتل  ثالث 

هناك حاجة �ىل �ئتالف �و�سع.
وعلى �سعيد مت�سل، دعا قائد �لقو�ت 
ديفيد  �لعر�ق  يف  �ل�سابق  �الأمريكية 
برتيو�ص �م�ص �الأحد �سوريا �إىل وقف 
م�سري�   ، �لعر�ق  �إىل  �مل�سلحني  ت�سلل 
�لتي  �الإرهابية  �لعمليات  �ن  �إىل 
على  �سلبا  توؤثر  �ملت�سللون  بها  يقوم 
م�ستقبل �لبالد. ونقلت قناة »�لعربية« 
»�إن  قوله:  برتيو�ص  عن  �لف�سائية 
دم�سق ت�ستطيع �أن تفعل �ملزيد الإيقاف 
من  يتخذون  �لذين  �لبعثية  �لعنا�سر 
�سد  لتحركاتهم  �آمنًا  مالذ�  دم�سق 
�سوريا  برتيو�ص  و�تهم  �لعر�ق«. 
ر�أ�سها  �لبعثية وعلى  �لعنا�سر  باإيو�ء 
م�سري�  �ساد�م،  نائب  �لدوري  عزة 
للنظام  �ملعادية  �لعنا�سر  هذه  �أن  �إىل 
تعمل  �ل�سيا�سية  و�لعملية  �لعر�قي 
على تخريب �لعر�ق وتعدده �ل�سيا�سي 
�حلكم  على  لل�سيطرة  �لعودة  بهدف 
و�أكد  و�ال�ستبد�د.  بالدكتاتورية 
ال  �لعنا�سر  هذه  ن�ساط  �أن  برتيو�ص 
يتوقف على ترتيب �لعمليات �الإرهابية 
�أن  مو�سحا  فح�سب،  �لعر�ق  بد�خل 
ف�سائية  قنو�ت  متتلك  �لعنا�سر  هذه 
�لتي  �الإعالمية  �لو�سائل  من  وغريها 

�لقتل  على  �لتحري�ص  �ساأنها  من 
و�الإرهاب.

�لعبيدي  �لدفاع عبد�لقادر  وكان وزير 
�لربملان  جل�سة  خالل  �سوريا  �تهم  قد 
�الأمنيني،  �لوزر�ء  بح�سور  �ل�سبت 
بت�سهيل تهريب �الأ�سلحة �إىل �الأر��سي 
�لتي  �جلل�سة  وخالل  �لعر�قية. 
تفجري�ت  تد�عيات  ملناق�سة  خ�س�ست 
�لعبيدي  قدم  �ملا�سي،  �لثالثاء 
�الأمنية  �لعمليات  عن  موجز�  عر�سًا 
متو�فرة  كانت  �لتي  و�ملعلومات 
تنفيذ  بخ�سو�ص  بغد�د  عمليات  لدى 
منح  مقرتحا  �الإرهابية  �لعمليات 
عن  مبعلومات  يديل  ملن  مالية  مكافاأة 
�الإرهابيني. وقال �لعبيدي يف �جلل�سة 
�ملخ�س�سة للوزر�ء �المنيني �ن »معظم 
�الأ�سلحة �مل�سبوطة من قبل قو�تنا هي 
�سوريا«.  من  وتاأتي  رو�سي  �سنع  من 
مع  �الأمور  نح�سم  �ن  »يجب  و��ساف 
�أمنية  دول �جلو�ر من خالل �تفاقيات 
�الدو�ت  يف  »�سح  �إىل  و�أ�سار  معهم«. 
�ملخ�س�سة  و�الأمو�ل  �ال�ستخبار�تية 
من  مكونة  �سبكة  �عتقال  كا�سفًا  لها«، 
�الغتياالت  ميار�سون  �سخ�سًا   48
و�ل�سغط على �لقو�ت �الأمنية الطالق 
�سر�ح �ملعتقلني يف �ملناطق �ل�ساخنة« 

يف ��سارة �إىل ديايل و�ملو�سل.

زيباري يوؤكد معلومات ت�شري اإىل تدخل دول املنطقة للتاأثري على االنتخابات

BBC /لندن
يو�جه رئي�ص �لوزر�ء �لربيطاين �ل�سابق توين بلري �نتقاد�ت �سديدة بعد قوله 
�أ�سلحة  من  بخلوه  علم  على  كان  �إذ�  حتى  �لعر�ق  على  �حلرب  �سي�سن  كان  �إنه 

�لدمار �ل�سامل.
تو�ئم  بحيث  حججه  »�ساغ  و�إنه  �لربملان  �سلل  �إنه  بلري:  منتقدو  ويقول 
�لدمار  �أ�سلحة  عن  �لدويل  �لتفتي�ص  فريق  رئي�ص  بلك�ص  هانز  وقال  �لظروف«. 
�أ�سلحة �لدمار �ل�سامل »كتربير  �أن بلري ��ستخدم  �إنه يعتقد  �ل�سامل يف �لعر�ق: 
ولكنه  مك�سبا  كانت  ب�سد�م  »�الإطاحة  �أن  بليك�ص  و�أ�ساف  للحرب.  مالئم« 
�ملك�سب �لوحيد من �حلرب، و�أن ما قاله بلري »يعطي �نطباعا قويا باالفتقار �إىل 

�مل�سد�قية«.
وقال �لنائب ريت�سارد �أوتوو�ي �ملنتمي حلزب �ملحافظني وع�سو جلنة �ملخابر�ت 
و�الأمن يف �لربملان: �إن تعليقات بلري »خدعة �ساخرة لدغدغة �لر�أي �لعام« قبيل 
�لربملان  �سلل  بلري  �أن  �أوتوو�ي  و�أ�ساف  �لعر�ق.  على  �حلرب  ب�ساأن  �لتحقيق 
»يف �أكرث من منا�سبة«، و�إن �لنا�ص »�سي�سابون بالفزع« الأن »�أهم مبادرة خارجية 
�أوتوو�ي  منذ �حلرب �لعاملية �لثانية جرى بحثها وفقا لفر�سية خاطئة.« و�أكد 
�إذ� علمو� »�حلقيقة  �أن يتخذو� قر�ر� مغاير�  �أع�ساء �لربملان كان من �ملمكن  �أن 

�لكاملة«.
مع  كامبل  منزي�ص  �سري  �ل�سابق  �لدميقر�طيني  �الأحر�ر  حزب  زعيم  �تفق  كما 
�لعموم.  جمل�ص  دعم  على  �حل�سول  يف  �سيف�سل  كان  بلري  �إن  قائال:  �أوتوو�ي 
وقال ريج كي�ص، وهو و�لد جندي بريطاين قتل يف �لعر�ق، �إنه »ي�سعر بالذهول 
�لتام« ملا �سرح به بلري و�إ�ساف �أن بلري »يحاول �إيجاد مربر �أخالقي لتربير حرب 
لي�ست  »�مل�ساألة  �إن  �حلرب  �إيقاف  حتالف  ع�سو  ترينر  كارول  وقالت  �لعر�ق«. 
�متد�ح �سدقه �الآن بل �نتقاد �فتقاره لل�سدق و�لنز�هة« عند �تخاذ قر�ر �حلرب.

وكان بلري قد قال �أن فكرة كون �سد�م »ميثل خطر� على �ملنطقة« هي �لتي جعلته 
مييل �إىل تاأييد حرب �لعر�ق عام 2003، و�أنه حتى بدون حجج ��سلحة �لدمار 
�ل�سامل فقد كان من �ل�سروري »��ستخد�م ون�سر حجج خمتلفة«. و��ساف بلري« 
�ل�سلطة،  لو ظل هو و�بناه يف  �ف�سل  يكون  �ن  للو�قع  كان ميكن  �نه  �توقع  ال 
�لذين وقفو�  �لنا�ص  �تعاطف مع  �ل�سبب  للغاية«. و�أردف »ولهذ�  �نه �مر �سعب 
�سد )�حلرب( ال�سباب خرية متاما وهم �سدها �الن �ي�سا، ولكن بالن�سبة يل، كما 
�ذ� كانت  �لقر�ر«.ورد� على �سوؤ�ل ما  �لنهاية �ن �تخذ  تعلم، كان يجب علي يف 
فكرة �متالك �سد�م ال�سلحة �لدمار �ل�سامل هي �لتي جعلته مييل مل�سلحة �حلرب، 
�جاب بلري: �نها كانت »فكرة �نه نف�سه يعد خطر� على �ملنطقة وتطوير ��سلحة 
�لدمار �ل�سامل جزء ��سا�سي منها بالتاكيد«.و��ساف: �نه كان هناك �ثنا ع�سر عاما 
من �ملجيء و�لذهاب )من مفت�سي( �المم �ملتحدة حول مو�سوع »��سلحة �لعر�ق، 
و�ن �سد�م »قد ��ستخدم �ال�سلحة �لكيماوية �سد �سعبه، لذ� من �لو��سح �ن ذلك 

كان �ل�سيء �البرز يف ذهني –�خلطر على �ملنطقة«.
من جهته �أعرب وزير �خلارجية هو�سيار زيباري عن تاأييده لبلري. وقال زيباري 

لبي بي �سي »نحن كعر�قيني عانو� �الأمرين على يد �سد�م نوؤيد ت�سريح بلري«.

بلري يتعر�ض النتقادات 
اإثر تربيره حرب العراق

ت�شاوؤالت ب�شاأن ح�شور ال�شركات االأمريكية ال�شعيف للفوز بعقود النفط
بغداد/ رويرتز

قال  �لعر�ق،  �ىل  �المريكية  �لقو�ت  دخول  بعد 
لكن  �لنفط،  �جل  من  كانت  �نها  لها  منتقدون 
غابت �سركات �لنفط �المريكية �لكربى عن �لفوز 
يف مناق�سة عر�قية ل�سفقات نفط �نتزعتها بدال 
جن�سيات  ومن  و�سينية  رو�سية  �سركات  منها 

�خرى.
يثبت  هذ�  �ن  عر�قيون:  م�سوؤولون  وقال 
و�ن  �المريكية  �ل�سيطرة  عن  ��ستقاللهم 
يف  للتنقيب  ب�سفقات  للفوز  �لعطاء�ت  جولتي 
�حتياطيات �لنفط �لهائلة يف �لعر�ق وهي ثالث 
�لتدخل  من  خلت  �لعامل  يف  �حتياطيات  �أكرب 
يوم  �لنفط  وز�رة  و�أنهت  �الجنبي.  �ل�سيا�سي 

�أر�ست  �ن  بعد  �لثانية  �لعطاء�ت  جولة  �ل�سبت 
�ملعرو�سة  �لنفط  حقول  من  �سبعة  �سفقات 
للتطوير ��سافة �ىل �سفقات من �ملناق�سة �الوىل 
يف حزير�ن ميكن �ن تاأخذ �لعر�ق جمتمعة �ىل 

قدرة متكنه من �سخ 12 مليون برميل يوميا.
�نه  �لدباغ:  علي  �حلكومة  با�سم  �ملتحدث  وقال 
بالن�سبة حلكومة �لعر�ق هذ� يبني �نها حرة متاما 
من �أي نفوذ �أجنبي و�نه ال رو�سيا وال �لواليات 
�ملتحدة ميكنها �ل�سغط على �أحد يف �لعر�ق و�ن 
�ملناف�سة كانت �سفافة وجتارية حم�سة. و�أ�ساف 
�نه ال �حد وال حتى �لواليات �ملتحدة ميكنها �أن 

ت�سرق �لنفط �أيا كان تفكري �لنا�ص.
يوم  للنفط  �لرو�سية  �أويل  لوك  �سركة  وفازت 

�لثانية  �ملرحلة  تطوير  مل�سروع  ب�سفقة  �ل�سبت 
من حقل غرب �لقرنة �لعمالق بعد �ن ف�سلت يف 
�سفقة  وجتديد  �ملناق�سة  بتجاوز  �لعر�ق  �قناع 
قدمية لهذ� �حلقل كان قد مت �لتو�سل �ليها خالل 
حكم �سد�م. و�ثناء زيارة لبغد�د يف وقت �سابق 
من �لعام �حلايل دعا مديرو لوك �أويل �ل�سحافة 
يعلن  �ن  �ملتوقع  من  كان  �سحفي  موؤمتر  �ىل 
�يام  �ليه  �لتو�سل  مت  �لذي  �التفاق  جتديد  فيه 
�سد�م. وبعد ب�سعة ت�سريحات غادرو� من دون 

�أي جناح وبد� �لغ�سب عليهم و��سحا.
وتقدمت �سركة �مريكية و�حدة بعر�ص لتطوير 
بني  ومن  �لثانية  �جلولة  يف  نفط  حقول 
�مريكية  �سركات  قدمت  �لتي  �الربعة  �حلقول 

فازت  �الوىل  �جلولة  يف  ب�ساأنها  عرو�سا 
جمموعة  وقادت  كبرية  بجائزة  موبيل  �ك�سون 
�لقرنة �ملرحلة  للفوز ب�سفقة حقل غرب  �سركات 
مقرها  يقع  �لتي  �وك�سيدنتال  وح�سلت  �الوىل. 
يف  �حل�سة  ربع  على  �ملتحدة  �لواليات  يف 
�لعمالق. وعلى  �لزبري  فاز بحقل  كون�سورتيوم 
�ل�سينية  �لنفط  �سركات  �ساركت  ذلك  عك�ص 
�الوىل  �جلولة  يف  مناق�سة  كل  يف  �حلكومية 

وحققت ظهور� قويا يف �جلولة �لثانية.
�ل�سفارة  با�سم  فر�ين وهو متحدث  فيليب  وقال 
�ن  يجب  �جلولة  »نتائج  بغد�د  يف  �المريكية 
�ملتحدة  �لواليات  باأن  �لكاذبة  �ل�سائعات  ت�سكت 
�لعر�قي  �لنفط  لتاأمني  �لعر�ق  يف  تدخلت 

فر�ين  فيليب  وقال  �المريكية«،  لل�سركات 
بغد�د  يف  �المريكية  �حلكومة  با�سم  �ملتحدث 
�ال�ساعة  تخمد  �لعقود  تر�سية  جولة  »نتائج 
�ملتحدة  �لواليات  بان  �لقائلة  �لقدمية  �لكاذبة 
من  �لعر�قي  بالنفط  للفوز  �لعر�ق  يف  تدخلت 

�أجل �ل�سركات �المريكية«.
�ملنتقدين  بع�ص  تنبوؤ�ت  �لنتائج  وتخالف 
توقعو�  �لذين   2003 عام  �المريكية  للحرب 
على  �لكربى  �المريكية  �لنفط  �سركات  هيمنة 
�لنفط �لعر�قي. وقال ثامر �لغ�سبان وهو وزير 
نفط �سابق وم�ست�سار لرئي�ص �لوزر�ء »مل ن�سهد 
�ملناف�سة  ب�سبب  وهذ�  �مريكية  �سركات  حقا 
�سيا�سية  ولي�ست  وفنية  مالية  �مل�ساألة  �ل�سديدة. 
�أن  ميكنه  �لعر�ق  �أن  يوؤكد  وهذ�  �الطالق.  على 
�لنفطية  و�أن�سطته  �سيا�سته  �سوؤون  بنف�سه  يدير 

من دون ت�سيي�ص«.
حقول  خدمات  عقود  �سروط  �ن  حمللون  ور�أى 
�لغمو�ص  و�ن  مت�سددة  عاما   20 ملدة  �لنفط 
بلد  يف  �المنية  و�مل�سائل  �لقانونية  �المور  يف 
و�الزمة  �لقنابل  لتفجري�ت  يتعر�ص  يز�ل  ال 
رمبا  متو��سلة  تكون  تكاد  �لتي  �ل�سيا�سية 
مدير  وقال  �لبع�ص.  همة  ثبط  ر�دعا  تكون 
ن�سر  رف�ص  �مريكية  نفط  �سركة  يف  كبري  تنفيذ 
ي�سبو  كان  ما  بال�سبط  لي�ست  »�ل�سروط  ��سمه 
�فرت��سات  على  تقوم  فالعطاء�ت  �جلميع.  �ليه 
�لعقود  -�سروط  �ال�ستقر�ر  حيث  من  طموحة 
�حلكومية(  )�لنفط  �سركة  مع  و�لتعاون  نف�سها 
�ملحلية«. وقد �سهدت �ملناف�سة على �لفوز بعقود 
مكثفا  ح�سور�  �لعر�قية  �لنفط  حقول  تطوير 
تهتم  �لتي  �الجنبية  �حلكومية  �لنفط  ل�سركات 
�ل�سركات  من  �أقل  �هتماما  �الرباح  بهو�م�ص 
�لعمل  تعودت  �لتي  لل�سركات  وكذلك  �لعامة 
�سركة  مثل  �كرب  مبخاطر  حمفوفة  بيئات  يف 
�سوناجنول  و�سركة  �ل�سينية  �سي.�ن.بي.�سي 
�سركات  فان  �خرى  ناحية  �الجنولية.ومن 
بالفعل عقود� مبليار�ت  �المريكية حتوز  �لنفط 
�ل�سعودية  يف  جديدة  م�ساف  لبناء  �لدوالر�ت 
ولها وجود يف �المار�ت �لعربية �ملتحدة ودولة 
قطر. وقد ال تكون حتت نف�ص �لقدر من �ل�سغط 
�لذي تتعر�ص له �ل�سركات �الخرى للفوز مبوطئ 

قدم يف �ل�سرق �الو�سط.

وا�سنطن/ وكاالت 
مع  عقد�  �إيه(  �آي  )�سي  �الأمريكية  �ملركزية  �ال�ستخبار�ت  مدير وكالة  بانيتا  ليون  �ألغى 
لطائر�ت  �سو�ريخ  بتحميل  �ل�سركة  لعنا�سر  ي�سمح  كان  �الأمنية  ووتر(  )بالك  �سركة 

بريد�يتور �الأمريكية من دون طيار يف باك�ستان. 
ونقلت وكالة �النباء �الملانية عن م�سوؤول �أمريكي على �طالع بالعقد طلب عدم �لك�سف عن 
هويته قوله: �إنه مت هذ� �لعام �إلغاء �لعقد بني �حلكومة �الأمريكية و�سركة )بالك ووتر( 
�إىل  �لعقد  عليه  ين�ص  �لتي  �ملهمات  نقل  ومت  �سريفي�سز(  )�إك�ص  ��سم  حاليا  حتمل  �لتي 

م�سوؤول حكومي. 
و�ل�سركة �المنية �رتبط عنا�سرها بحادثة �ساحة �لن�سور و�سط بغد�د، ور�ح �سحيتها 

�لعديد من �ملدنيني �لعر�قيني.
�لقاعدة  تنظيم  يف  نا�سطني  �إيه(  �آي  )�سي  تديره  �لذي  بريد�يتور  برنامج  وي�ستهدف 
�أفغان�ستان وفيما عمدت  بباك�ستان على �حلدود مع  �لقبلية  �ملناطق  وحركة طالبان يف 
وكالة �ال�ستخبار�ت �الأمريكية مر�ر� �ىل نفي هذه �ملعلومات غري �أن �سحيفة نيويورك 

تاميز �الأمريكية ك�سفت ذلك يف تقرير لها حول هذ� �لربنامج يف �سهر �آب �ملا�سي. 
غارة   67 من  �أكرث  تنفيذ  مت   2008 عام  من  �لثاين  كانون  من  و�لع�سرين  �لثامن  ومنذ 
و�سهود  باك�ستانيني  مل�سوؤولني  وفقا  �لباك�ستانية  �الأر��سي  د�خل  ب�سو�ريخ  �أمريكية 

عيان. 
�ملا�سي  �خلمي�ص  م�ساء  �سحفية  تقارير  ن�سر  �أعقاب  يف  �لعقد  �إلغاء  عن  �الإعالن  وجاء 
ب�ساأن ��سرت�ك نا�سطني من �ل�سركة مع عنا�سر �ل� )�سي �آي �إيه( يف غار�ت �أمريكية كانت 
�أ�سهر  �أمر قبل  �لعر�ق. وكان بانيتا  جتري ب�سكل دوري بني عامي 2004 و 2006 يف 
�إذ� كان عنا�سر يقومون  للتاأكد ما  عدة مبر�جعة لعقود �ل�سركة مع �حلكومة �الأمريكية 
باأن�سطة تتعلق باالأمن فقط �أم �أنه مت ��ستئجارهم للم�ساركة ب�سكل �أ�سا�سي يف عمليات 
يف  تاميز  ونيويورك  بو�ست  و��سنطن  وتقول  �حل�سا�سة.  �الأمريكية  �ال�ستخبار�ت 
تقارير �إعالمية لها: �إن �ل�سوؤ�ل �الأ�سا�سي �لذي يطرح نف�سه �الآن هو ما �إذ� كان �حلر��ص 
�الأمنيون يف بالك ووتر قد جتاوزو� �خلط �الأحمر للم�ساركة �لفعلية يف هذه �لعمليات. 
ويف حال كانت �ملعلومات �سحيحة فاإن �ل�سلة بني �ل�سركة �الأمنية ووكالة �ل� )�سي �آي 
�لك�سف عنه من قبل وقد يثري خماوف ب�ساأن تورط  �أعمق بكثري مما مت  �إيه( قد تكون 
�أكرث �لعمليات �ال�ستخبار�تية ح�سا�سية �لتي نفذتها �حلكومة  �ملتعاقدين �خلا�سني يف 

�الأمريكية يف �لعر�ق و�أفغان�ستان. 
�الأمريكي حتقيقات يف خم�ص حو�دث  �لنو�ب  �ال�ستخبار�ت يف جمل�ص  وجتري جلنة 
على �الأقل يعتقد �لكونغر�ص �أنه قد يكون مت وب�سكل متعمد خاللها ت�سليل �أو �الإبقاء على 
�سرية بر�مج ��ستخبار�تية �أخرى ذ�ت �أهمية كبرية. و�أحد هذه �لرب�مج ك�سف عنها مدير 
�لوكالة بانيتا يف حزير�ن �ملا�سي ب�ساأن م�ساركة مدير وموؤ�س�ص �ل�سركة �إيريك برين�ص 

يف برنامج ال�ستهد�ف قادة �لقاعدة وكانت �ل� )�سي �آي �إيه( نفت وجوده. 
تعار�ص  �إنها  ووتر  بالك  ب�ساأن  �لتحقيق  تقود  �لتي  �ساكوف�سكي  جان  �لنائبة  وتقول 
�لقيادي  �لت�سل�سل  �إطار  خارج  خا�سة  �سركات  �إىل  �حلكومية  �مل�سوؤوليات  نقل  ب�سدة 
�ل�سركة  �لوثيقة بني  �لعالقة  �أن  يف �حلكومة وخ�سو�سا �سركة بالك ووتر. و�أ�سافت: 
للغاية  من �خلطر  الأن  للتفكري  وقفة  ي�ستدعي  �الأمريكية  �ملركزية  �ال�ستخبار�ت  ووكالة 
�لعمليات  يف  �خلا�سني  �ملتعاقدين  على  �العتماد  �إىل  تلجاأ  �أن  �ملتحدة  �لواليات  على 

�لع�سكرية و�ال�ستخبار�تية.

مدير ال�شي اآي اإيه يلغي عقدا 
مع �شركة بالك ووتر

وال������ع������راق اأف����غ����ان���������ش����ت����ان  يف  غ���ي���ت�������ض  روب������������رت 

 وا�سنطن/ وكاالت
�علن �لقائد �لعام للقوة �ملتعددة �جلن�سيات يف 
�لوقت  �ن  �أوديرنو  ر�ميوند  �جلرن�ل  �لعر�ق 
�إىل  �المنية  �مل�سوؤوليات  لنقل  منا�سب  �حلايل 
وترية  ت�ساعد  بعد  خا�سة  �لعر�قية  �لقو�ت 
�سهر  منذ  �لبالد  من  �المريكي  �الن�سحاب 

حزير�ن �ملا�سي.
تلفزيوين  ت�سريح  لقاء  يف  �وديرنو  و��ساف 
يتوج�ّب  و�لتي  �ل�سحيحة  �الأمور  من  باأن 
�جلي�ص  قو�ت  تتمكن  �أن  هو  حتقيقها، 
تول�ي  من  �لوطنية،  �ل�سرطة  وقو�ت  �لعر�قي 
�حلماية  وتوفري  كاملًة  �الأمنية  �مل�سوؤوليات 

و�الأمن للمو�طنني �لعر�قيني.
ويف رده عن �سوؤ�ل ب�ساأن هل �أن �لوقت ماز�ل 
قو�ت  �إىل  �الأمنية  �مل�سوؤوليات  لنقل  ُم�بك�ّرً� 
�لعر�قية، خا�سة مع موجة  و�ل�سرطة  �جلي�ص 
و�لتي  �الرهابيون  �سنها  �لتي  �الأخرية  �لعنف 
ملن  »�إنه  قال:  �لعر�ق،  يف  �الأجو�ء  عك�ّرت 
�الأبرياء  �ملدنيني  هوؤالء  نرى  �أن  حقًا  �ملوؤ�سف 
ولكن  �لعمليات،  تلك  مثل  جر�ء  د�ئمًا  ُي�ق�تلون 
على �لرغم من ذلك، �أقول لك باأن �لوقت �حلا�سر 
�ملهام  لتحويل  و�الأمثل  �ل�سحيح  �لتوقيت  هو 

و�مل�سوؤوليات �الأمنية«.

�الأول  كانون  من  �لثامن  يف  �نه  �ىل  وي�سار 
�النفجار�ت  من  �سل�سلة  ت�سببت  �جلاري، 
ما  وجرح  مو�طنًا،   127 قتل  يف  �ملتز�منة 

يربو على 500 �آخرين.. وذلك بعد فرتة لي�ست 
بالبعيدة من تفجري�ٍت مماثلة وقعت يف �سهري 

�آب وت�سرين �الأول �ملا�سيني.

يف  خرجت  قد  �الأمريكية  �لقو�ت  وكانت 
مر�كز  من  �ملا�سي  حزير�ن  من  �لثالثني 
تاركًة  �لعر�قية،  و�لنو�حي  و�ملدن  �ملحافظات 
�جلي�ص  قو�ت  بي�د  فيها  �الأمنية  �مل�سوؤوليات 

و�ل�سرطة �لعر�قية.
و�حلتمي  �ل�سروري  من  باأنه  �أوديرنو  وقال 
�أن تتوىل �لقو�ت �الأمنية �لعر�قية �مل�سوؤوليات 
بنف�سها، ال�سي�ّما و�أن �لقو�ت �الأمريكية خُمطٌط 
 31 يتجاوز  ال  موعٍد  يف  �لعر�ق  تغادر  �أن  لها 
كانون �الأول2011. و�أ�ساف �لقائد �لعام للقوة 
هذ�  حول  �لعر�ق،  يف  �جلن�سيات  �ملتعددة 
�جلانب قائاًل: »علينا �أن ن�ساعدهم وُنكنهم من 
يف  ي�سبحو�  لكي  و�إمكانياتهم  قدر�تهم  بناء 
حالٍة ت�سمح لهم بتويل �مل�سوؤوليات بعد مغادرة 
فاإننا نعمل �الآن على حتقيق هذ�  لذلك  قو�تنا، 
�ملطلب، حيُث �أن قو�تنا تقوم بتنفيذ هذه �ملهمة 
تقليل  على  نعمل  فنحن  وجّدي.  دقيق  ب�سكٍل 
ويف  ُمت�ّئ�ِد،  ب�سكٍل  مهامنا  وتقلي�ص  تو�جدنا 
�لعر�قية  �الأمنية  �لقو�ت  تتقدم  �لوقت  نف�ص 
نرتكها  �لتي  مو�قعنا  الحتالل  تدريجي  ب�سكل 

لتتوىل بنف�سها �ملزيد من �مل�سوؤوليات«.
وُيذكُر �أن هنالك من �لقو�ت �الأمريكية �ملوجودة 
جندي،   120.000 حو�يل  حاليًا  �لعر�ق  يف 

ومن �ملتوقع �أن يت�ساءل هذ� �لعدد، يف �لفرتة 
�لربملانية  �النتخابات  خو�ص  �ستعِقب  �لتي 
من  �ل�سابع  يف  �إقامتها  تقرر  و�لتي  �ملرتقبة 
�آذ�ر �لقادم، بعد �أن قررت �حلكومة تاأجيلها من 
موعدها �ل�سابق �لذي كان مقررً� �أن يكون يف 

�ل�ساد�ص ع�سر من كانون �لثاين �لقادم.
�ل�سباط  كبري  هو  �أوديرنو  �جلرن�ل  وكان 
�لعام  يف  �الأمريكية،  �لقو�ت  قادو�  �لذين 
2007، بعد �أن تقرر رفع عديدها �آنذ�ك، عندما 
يتوىل  �لذي  هو  برت�يو�ص  ديفد  �جلرن�ل  كان 
�لعر�ق،  يف  �جلن�سيات  �ملتعددة  �لقوة  قيادة 
قبَل �أن يتول�ّى �أوديرنو هذ� �ملن�سب فيما بعد. 
و�أ�ساف �أوديرنو »�لرئي�ص �أوباما مرتاح ج�دً� 
من �لكيفية �لتي ت�سري بها �الأمور يف �لعر�ق«. 
و�أ�سار �أوديرنو �إىل �أن حجم �لعنف يف �لعر�ق 
م�ستوياته،  �أدنى  �إىل  موؤخرً�  و�سل  قد  كان 
باأن  وقال   .2003 �لعام  يف  �حلرب  بد�ية  منذ 
وهو  �لعر�ق  يرى  �أن  »يريد  �أوباما  �لرئي�ص 
مي�سي قدما نحو �الأمام، ومن �ملمكن �أن ي�سبح 
و�سريكًا  حليف�ًا  �لبعيد  �ملدى  على  �لعر�ق، 
�سرت�تيجيًا للواليات �ملتحدة، و�أن ي��ساعد يف 
حتقيق �ملزيد من �ال�ستقر�ر يف منطقة �ل�سرق 

�الأو�سط«.

ال��ع��راق��ي��ة ال���ق���وات  اإىل  امل�����ش��وؤول��ي��ات  ل��ن��ق��ل  م��ن��ا���ش��ب  ال���وق���ت  اأودي����رن����و: 
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