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ب���غ���داد/ اح���ي���اء امل��و���س��وي 
والوكاالت

انها  احلكومة  فيه  اعلنت  الذي  الوقت  يف 
ووتر  بالك  �شركة  عنا�شر  وج��ود  �شتمنع 
االمنية وانها �شتطاردهم حتى واإن كانوا 
اأعربت  اأخ����رى،  ���ش��رك��ات  �شمن  يعملون 
لقرار  اأ�شفها  عن  االأمريكية  العدل  وزارة 
حمكمة امريكية بتربئة خم�شة من عنا�شر 
عراقيًا  مواطنًا   17 بقتل  املتهمني  ال�شركة 

يف ق�شية �شاحة الن�شور عام 2007. 
الناطق با�شم احلكومة علي الدباغ:  وقال 
اإن عنا�شر ال�شركة »لي�شوا مو�شع ترحيب 
حتى واإن كانوا يعملون �شمن موؤ�ش�شات 
اأعطت  احل��ك��وم��ة  اأن  م�����ش��ي��ف��ًا  اأخ������رى،« 
حتقيقات  باإجراء  �شارمة  اأوام��ر  اأجهزتها 
يف  زال  م��ا  منهم  اأح���د  ك��ان  اإذا  م��ا  ملعرفة 
العراق، وذلك اإثر اإ�شقاط الق�شاء االأمريكي 
الدباغ  واأ���ش��اف  عنهم.  اجلنائية  التهم 
»اأن�شحهم  ان(:  ان  )�شي  وك��ال��ة  بح�شب 
العراق فورًا.. ال�شركة( مبغادرة  )عنا�شر 
واأكد  هنا«.  البقاء  لهم  امل�شموح  غري  من 
الناطق با�شم احلكومة اأن وزارة الداخلية 
بالتحقق  اأجهزتها  اإىل  توجيهات  اأ�شدرت 
من ال�شجالت ملعرفة هويات عنا�شر »بالك 
ووت���ر« ال��ذي��ن م��ا زال���وا يف ال��ع��راق، على 
التابعة  ال�شركات  اأي�شًا  البحث  ي�شمل  اأن 

ل�«بالك ووتر.«
ونفى الدباغ اأن تكون احلكومة قد ناق�شت 
االأمريكية،  ال�����ش��ف��ارة  م��ع  اخل��ط��وة  ه���ذه 
الطابع  ي��ح��م��ل  ال���ق���رار  ه���ذا  اأن  م�����ش��ي��ف��ًا 
العراقي  اجل��ان��ب  على  ولي�س  ال�شيادي، 
اأنه  وتابع  اأخ���رى.  جهة  اأي  مع  مناق�شته 
بعد انتهاء التحقيقات التي جتريها وزارة 
العراقية  ال�شلطات  �شتقوم  ال��داخ��ل��ي��ة، 
عنا�شر  �شد  اإج���راءات  باتخاذ  املخت�شة 
»بالك ووتر« التي غريت ا�شمها اىل �شركة 
»زي« املوجودين على االأرا�شي العراقية، 

دون اأن يحدد طبيعتها.

ورف�س الدباغ ما جاء يف القرار الق�شائي 
الدعوى  اإ�شقاط  جلهة  االأخ��ري،  االأمريكي 
عن عنا�شر »بالك ووتر« يف حادث �شاحة 
الن�شور، م�شيفًا اأن التحقيقات التي اأجرتها 
اأن  اأظ��ه��رت  املخت�شة  العراقية  االأج��ه��زة 
العنا�شر »ارتكبوا جرمية القتل، وخرقوا 
وجود  دون  من  ال�شالح،  ا�شتخدام  قواعد 

اأي تهديد ي�شتدعي ا�شتخدامهم القوة.«
وك���ان���ت احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ق���د وجهت 
للقرار  اللهجة  �شديدة  انتقادات  اجلمعة 
ال�����ش��ادر ع��ن اإح����دى امل��ح��اك��م االحت��ادي��ة 
اإ�شقاط  ب�����ش��اأن  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  يف 

�شركة  عنا�شر  من  خم�شة  عن  االتهامات 
»بالك ووتر« االأمنية، والذين تقول بغداد 
يف  ع��راق��ي��ًا،  مدنيًا   17 بقتل  ق��ام��وا  اإن��ه��م 
الدباغ  وو�شف  الن�شور«.  »�شاحة  حادثة 
اآنذاك القرار الذي اأ�شدره قا�شي املحكمة 
اأوربينا،  ري��ك��اردو  االأم��ري��ك��ي��ة،  اجلزئية 
العراقيني«.  بدماء  »ا�شتخفافًا  ميثل  باأنه 
وقال يف بيان ر�شمي: »احلكومة العراقية 
باإ�شقاط  االحت��ادي  القا�شي  لقرار  تاأ�شف 
ب�شركة  االأمنيني  احلرا�س  عن  االتهامات 
 17 مقتل  يف  ت�شببوا  الذين  ووت��ر،  ب��الك 
من العراقيني املدنيني االأبرياء، يف ميدان 

العام  من  اأي��ل��ول   16 يف  الن�شور،  �شاحة 
اأن  نظن  كنا  »لقد  قائاًل:  واأ�شاف   .»2007
النظام الق�شائي االأمريكي يتمتع بالعدالة 
واال�شتقاللية، ولكن بدا وا�شحًا اأن النظام 
اأمريكا ال يتمتع بالعدالة، ما  الق�شائي يف 

حدث ميثل اإهانة لدماء العراقيني«. 
وكان القا�شي اأوربينا قد اأ�شقط اخلمي�س 
بالك  ح��را���س  اإىل  امل��وج��ه��ة  ال��ت��ه��م  جميع 
العدلية  ال�����ش��ل��ط��ات  اإن  ق���ائ���اًل:  ووت�����ر، 
ب�����ش��ك��ل خاطئ  ا���ش��ت��خ��دم��ت  االأم��ري��ك��ي��ة 
اعرتافات اأدىل بها املتهمون حتت االإكراه، 
وظائفهم،  ب��ف��ق��دان  ت��ه��دي��ده��م  مت  ع��ن��دم��ا 

يف  اخلام�س  للتعديل  خ��رق��ًا  ذل��ك  معتربًا 
الد�شتور االأمريكي.

ورحب مارك هولكوار، اأحد حمامي فريق 
الفريق  اإن  وق��ال  القا�شي،  بقرار  ال��دف��اع 
ال�شجعان  ال��رج��ال  ه����وؤالء  اأن  »ان��ده�����س 
هناك  ولي�شت  اجلديد  العام  ب��دء  ميكنهم 
مل  وق��ت  يف  عليهم«،  تطل  ظ��امل��ة  �شحابة 
العدل  وزارة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ف��ي��ه  يت�شح 

االأمريكية �شتطعن يف احلكم.
قد  ال��ع��راق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك���ان���ت 
بالك  رخ�����ش��ة   2007 اأي���ل���ول  يف  األ���غ���ت 
الكثري  عملها  راف��ق  التي  االأم��ن��ي��ة،  ووت��ر 

اآذار عام  ف��ف��ي   م��ن احل����وادث واجل����دل، 
2004، فقدت ال�شركة اأربعة من عنا�شرها 
احلماية  يوفرون  كانوا  الذين  االأمريكيني 
مبدينة  االأمريكي،  للجي�س  متوين  لقافلة 
الفلوجة. وقد نقلت و�شائل االإعالم العاملية 
العنا�شر  بجثث  التمثيل  ���ش��ور  اآن����ذاك، 
ال�شوارع  يف  ج��ره��ا  مت  وال��ت��ي  االأرب��ع��ة، 
كما  املدينة.  ج�شور  اأح��د  على  وتعليقها 
 ،2005 عام  ني�شان  يف  ال�شركة  ا�شم  ظهر 
حينما اأ�شقط م�شلحون مروحية تابعة لها، 
كانت تقل 11 �شخ�شًا قتلوا جميعًا، 6 منهم 

كانوا اأمريكيني.
وعلى �شعيد مت�شل، اأعربت وزارة العدل 
االأمريكية عن اأ�شفها لقرار تربئة خم�شة من 
رفيع  م�شوؤول  وق��ال  ب��الك.  �شركة  عنا�شر 
نيوز«  »ال�شومرية  بح�شب  ال����وزارة  يف 
ام�س االثنني اإن: »وزارة العدل االأمريكية 
اأمريكية  حمكمة  ل��ق��رار  اأ�شفها  ع��ن  تعرب 
بتربئة عنا�شر  �شركة بالك ووتر«، مبينًا 
التقييم  م��رح��ل��ة  يف  ي���زال  ال  »ال���ق���رار  اأن 
امل�شوؤول  واأ�شاف  اخليارات«.  ومراجعة 
اأن  ا���ش��م��ه،  ع��ن  الك�شف  ع���دم  ط��ل��ب  ال���ذي 
االأمريكية دعمت جهود  »وزارة اخلارجية 
بق�شية  حتقيق  اإج���راء  يف  ال��ع��دل  وزارة 
بالك  �شركة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  االن��ت��ه��اك��ات 
ووت��ر يف ال��ع��راق«، م��وؤك��دًا اأن »ال���وزارة 
�شخ�س  اأو  اأمنية  �شركة  اأي  �شتحا�شب 
متعاقد مع وزارة اخلارجية يثبت تورطه 
يف  املدنيني  �شد  جرائم  ارتكاب  تنفيذ  يف 

العراق وغريه من دول العامل«. 
حم�شن  ك���رمي  ال��ن��ائ��ب  و���ش��ف  جهته  م��ن 
باأنه  االم��ري��ك��ي  الق�شاء  حكم  اليعقوبي 
خ����رق حل���ق���وق االن�������ش���ان، وا����ش���اف يف 
ت�شريح ل�)املدى(: ان ما اقدم عليه الق�شاء 
يف املحكمة الفدرالية االمريكية واخلا�س 
امر خمالف  �شركة بالك ووتر هو  بق�شية 
ال�شركة  تلك  الن  االن�شان  حقوق  لقوانني 
ت�شببت بقتل عراقيني ابرياء من دون ذنب 
تلك  حما�شبة  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وع��ل��ى 

ال�شركة. وا�شار اليعقوبي اىل ان الربملان 
قد ا�شدر تعليمات �شابقة باإيقاف عمل تلك 
االن�شانية،  �شد  جرائم  القرتافها  ال�شركة 
دعوى  ب��رف��ع  العراقية  احلكومة  مطالبًا 

ق�شائية دولية ملحا�شبة تلك ال�شركة.
حم�شن  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة  ع�شو  وك���ان 
ال�شعدون قد  ك�شف اأن جلنة االأمن والدفاع 
االأمنية وو�شعت  ال�شركات  ناق�شت قانون 
اللجنة  اأج�����رت  ك��م��ا  ل��ع��م��ل��ه��ا،  ���ش��واب��ط  
القانون  على  التعديالت  بع�س  القانونية 
ال�شركات  مقا�شاة  مبوجبه  ي�شمح  بحيث 
العراق  يف  بانتهاكات  قامت  التي  االأمنية 

منذ �شنتني وباأثر رجعي. 
يذكر اأن عدد ال�شركات االأمنية العاملة يف 
العراق انخف�س من 172 اإىل 78، بينها 24 
�شركة اأجنبية فقط، وبداأت هذه ال�شركات 
حتى   2003 ني�شان  من  التا�شع  يف  عملها 
تطبيق  ���ش��ه��د  ال����ذي   ،2009 ع���ام  م��ط��ل��ع 
والواليات  العراق  بني  االأمنية  االتفاقية 
املتحدة، والتي مت مبوجبها رفع احل�شانة 
عن ال�شركات االأمنية االأجنبية يف العراق. 
اأكرب  ووت��ر  ب��الك  ل�شركة  اأن  اإىل  وُي�شار 
تعاقدت  حيث  ال��ع��راق،  يف  اأم��ن��ي  تعاقد 
حلماية  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  معها 
من  وغ��ريه��م  االأمريكيني  الدبلوما�شيني 

املوظفني.
بغداد  بني  املوقعة  االأمنية  االتفاقية  وتقر 
احلماية  توفري  يتم  ل��ن  ب��اأن��ه  ووا�شنطن 
للمتعاقدين  وال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
للقانون  ي��خ�����ش��ع��ون  واأن���ه���م  االأم���ن���ي���ني، 
عراقية،  حماكم  يف  ويحاكمون  العراقي 
العراق.  داخل  ترتكب  التي  اجلرائم  على 
قد  االأم��ري��ك��ي��ة  وك��ان��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
ووتر«  »ب��الك  �شركة  م��ع  تعاقدها  ج��ددت 
ال�شديدة  املعار�شة  رغ��م  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 
ذلك.  العراقية جتاه  اأبدتها احلكومة  التي 
ح�شول  يقت�شي  تعدياًل  احلكومة  واأق��رت 
اخلا�شة  االأمنية  التعاقدات  �شركات  كافة 

على رخ�شة للعمل داخل العراق.

ال��ت��ق��ي��ي��م م���رح���ل���ة  يف  ي�������زال  ال  ال���ت���رئ���ة  ق�������رار  االأم�����رك�����ي�����ة:  ال����ع����دل  وزارة 

ف���ورًا ال��ع��راق  مب��غ��ادرة  ووت���ر  ب���اك  عنا�صر  ت��ط��ال��ب  احل��ك��وم��ة 

دياىل/ وكاالت
»جمرد ل�شو�س«هكذا ت�شف �شماهر عنا�شر تنظيم القاعدة يف 
اأ�شبحن  موم�شات  ن�شاء  ثالث  اإحدى  و�شماهر  دياىل،  حمافظة 
جزءا من �شرتاتيجية م�شلحي القاعدة الخرتاق االأجهزة االأمنية 
اأرغمن على  يف مدينة بعقوبة، بني عامي 2006-2007 عندما 

التعاون مع اأولئك امل�شلحني مقابل االإبقاء على حياتهن.
وت�شيف �شماهر )29 �شنة( بح�شب »ال�شومرية نيوز« اأن عنا�شر 
القاعدة »لي�شوا كما يقال عنهم اأنا�س متم�شكون بتطبيق االإ�شالم، 
كال، اإنهم يبتزون االآخرين كي يح�شلوا على االأموال، وجتارتهم 

هي الدين«، وت�شفهم مرة اأخرى بقولها »زبائن، جمرد زبائن«.
بعد عام 2005 و�شل تنظيم القاعدة اإىل حمافظة دياىل ووجه 
�شواء.  حد  على  واملواطنني  العراقية  للقوات  عنيفة  �شربات 
ا�شتغالل  منها  الو�شائل  مبختلف  املتطرفة  اأفكاره  ن�شر  وحاول 
الن�شاء، حتى متكن بني عامي 2006 - 2007 من فر�س �شيطرته 
على م�شاحات �شا�شعة من اأق�شية ونواحي املحافظة. كما جنح 
وتوجيه  االأمنية  االأج��ه��زة  منظومات  م��ن  الكثري  اخ���رتاق  يف 
مبكر  وك�شف  اغ��ت��ي��ال  بعمليات  متثلت  ل��ه��ا،  قا�شية  ���ش��رب��ات 
له،  معاقل  ال�شكنية  االأحياء  من  العديد  وغدت  االأمنية.  للخطط 
اإال اأن عملية ع�شكرية كبرية با�شم ال�شهم اخلارق نفذتها القوات 
العراقية اأدت اإىل الق�شاء على قدر كبري من قدرة هذا التنظيم يف 

�شيف عام 2007.
قرب  متوا�شعة  �شقة  يف  حاليا  ت�شكن  التي  �شماهر،  وت��ق��ول 
مدينة بعقوبة ان »تنظيم القاعدة ا�شتغلها لنقل من�شورات ورزم 
عام  نهاية  مدنية  �شيارة  �شعود  على  »اأرغمت  اأنها  كما  مغلفة«، 
2006 الإخراج قيادي يف القاعدة كان حما�شرا من قبل القوات 
االأمنية يف حي �شكني، فتنكر بزي امراأة وخرج معي من دون 

اأن يلحظه اأحد«.

النا�س،  ب��ني  ال�شيئة  �شمعتها  على  ن��ادم��ة  غ��ري  �شماهر  وت��ب��دو 
فاإذا  للتحمل،  حمددة  طاقة  لديه  اإن�شان  »كل  بقولها  ذلك  وتف�شر 
عليه  اأن��ا  ما  �شبب  ال�شواب، وه��ذا هو  ج��ادة  انحرف عن  نفدت 

االآن«.
مب�شاحيق  املغطى  وجهها  على  بانت  التي  )33�شنة(،  نوار  اأما 
اإن »م�شلحي القاعدة  التجميل عالمات االإرهاق والتعب، فتقول 
يدعون االإ�شالم لكنهم بعيدون جدا عنه، فقد اأرغمُت على تنفيذ 
كل ما يرغبون به مقابل االإبقاء على حياتي«. وت�شيف »القاعدة 
كانت حتثنا ال�شتدراج بع�س منت�شبي االأجهزة االأمنية للوقوع 
يف �شراكنا ومعرفة ما يجري داخل تلك االأجهزة«. وتو�شح نوار 
»هناك اأ�شئلة كانت تو�شع لنا، ويجري ت�شجيل كل �شي بوا�شطة 
اأجهزة ت�شجيل يزودنا بها �شخ�س كان يتوىل االإ�شراف على هذا 
نقيب  برتبة  �شابق  اأمن  ناجي، وهو �شابط  اأبو  االأم��ر، ويدعى 
اإحدى  مع  عالقة  تربطه  وكانت  القاعدة.  لدى  ميداين  وقيادي 
الن�شاء الالئي اأعرفهن قبل �شقوط النظام ال�شابق«. وتكمل نوار 
�شبكة  لتاأ�شي�س  ي�شعى  »كان  انه  بالقول  ناجي  اأبي  عن  حديثها 
ن�شائية مهمتها تنفيذ بع�س الواجبات التي ي�شعب على عنا�شر 

القاعدة تنفيذها«.
اأعمل،  كنت  »بالن�شبة يل  قائلة  نوار عن طبيعة عملها  وتتحدث 
وملدة عام ون�شف العام، على نقل من�شورات وكتب ور�شائل بني 
واإغالق  االأمني  التوتر  املناطق، وخ�شو�شا يف حاالت  خمتلف 
الخرتاق  الناجحة  الو�شيلة  نحن  نكون  عندها  �شكنية،  االأحياء 
نوار  وتوا�شل  اأح��د«.  انتباه  نلفت  اأن  دون  االأمنية  احلواجز 
اجلوار  دول  اإح��دى  اإىل  الهرب  من  متكنت  ذل��ك  »بعد  روايتها 
اأط���راف  اإىل  قليلة  اأ�شهر  قبل  ع��دت  وق��د  م���زور،  �شفر  ب��ج��واز 
املا�شي  اأن�شى  اأن  االآن  »اأح��اول  نوار حكايتها  بعقوبة«. وتختم 
اأف�شدته ال�شنوات املا�شية،  املوؤمل واأبداأ حياة جديدة الأ�شلح ما 

ال�شابق  �شلوكي  ب�شبب  ي��وم  بعد  ي��وم��ا  يتنامى  ب��ن��دم  اأ���ش��ع��ر 
املنحرف«.

اأما وردة )30 عاما( فتقول اإن »القاعدة بعدما ازدادت قوتها ب�شكل 
تنا بني التعاون اأو املوت، فاخرتنا التعاون على اأمل  كبري، خريرّ
البقاء اأحياء«. وت�شري وردة اإىل اأن »القاعدة كانت لديها عنا�شر 
تعمل حل�شابها داخل االأجهزة االأمنية العراقية تزودها باالأ�شرار 
االأمنية والع�شكرية«. وحول طبيعة عملها تقول وردة »كان عملي 
املوؤ�ش�شات  داخل  يجري  ما  معرفة  اأو  ومن�شورات  اأوراق  نقل 
»ا�شتطاعت  اأنها  وت�شيف  املحافظة«.  مبنى  ومنها  احلكومية 
الهرب اإىل بغداد، بعدما عرفت اأن �شديقة لها قتلت ذبحا من قبل 
اإقامتها«.  حمل  وغريت   2008 عام  بعد  »عادت  وانها  القاعدة«، 
واأرغمت  امل�شتقيم  الطريق  عن  »انحرفت  قائلة  ن��وار  وتعرتف 
جدا  قا�شية  جتارب  ع�شت  لذا  واحلاجة،  الفقر  ب�شبب  ذلك  على 
اأملا هو ا�شتغاليل من قبل م�شلحي القاعدة، واآمل  اأكرثها  ولعل 

االآن اأن اأغري حياتي واالبتعاد عن ذلك املا�شي«.
حممد  دي���اىل  �شحوة  يف  ال��ق��ي��ادي  تفاجئ  مل  احل��ك��اي��ات  تلك 
املجمعي الذي يقول ان القاعدة مل تكن تتهاون يف فعل اأي �شي 
من اأجل الو�شول اإىل مبتغاها. ولعل العثور على حبوب هلو�شة 
ويك�شف  التنظيم«.  هذا  طبيعة  يوؤكد  معاقلها  داخل  وخم��درات 
ال�شحوة وجدوا كميات كبرية من  »بع�س عنا�شر  اأن  املجمعي 
»نحن  ويوؤكد  القاعدة«.  اأوك��ار  يف  الكحولية  امل�شروبات  علب 
تيار  انه  يت�شور  العام  الراأي  لكن  القاعدة،  تنظيم  ندرك حقيقة 

اإ�شالمي، واحلقيقة غري ذلك«.
عن  الك�شف  عدم  طلب  اأمني  م�شوؤول  يرى  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
ا�شمه اأن »م�شتوى اخلروق الذي عانت منه االأجهزة االأمنية كان 
كبريا وخطريا جدا. وقد و�شل االأمر اإىل زج القاعدة بعنا�شرها 
اأكدت وجود  كثرية  االأمنية، وهناك حتقيقات  املوؤ�ش�شات  داخل 

»هناك  اأن  االأمني  امل�شوؤول  ويك�شف  املند�شة«.  العنا�شر  تلك 
معتقلون  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  ومنت�شبي  �شباط  م��ن   230 نحو 
حاليا بتهم تتعلق باالإرهاب«. ويوؤكد اأنه »ال ي�شتبعد اأن ت�شتغل 
القاعدة بع�س الن�شاء �شيئات ال�شمعة لالإيقاع مبنت�شبي االأجهزة 
بع�س  ب��اأن  تاأكيدات  ظل  يف  حدوثه  ميكن  اأم��ر  وه��ذا  االأمنية، 
قياديي القاعدة هم �شابقا رجال اأمن حمرتفون لذا فان ا�شتغالل 
املراأة يف اخرتاق االأجهزة االأمنية �شرتاجتية اتبعتها القاعدة يف 
الفرتة املا�شية، وحققت بع�س النتائج«، اإال اأنه ي�شتدرك بالقول 

اإن »الو�شع االآن اأف�شل بكثري«، على حد تعبريه.
اأن  ويرى �شابط اأمن �شابق برتبة رائد هو غ�شان را�شم جميل 
بكل  تتم  االأمنية  االأجهزة  اخ��رتاق  وعمليات  املعلومات  »ح��رب 
اأم غري م�شروعة، ولعل ا�شتغالل  اأكانت م�شروعة  الطرق �شواء 
الع�شور«.  امل�شلمات املعروفة على مر  املراأة يف هذا املجال من 
وي�شتنتج جميل انه »لي�س غريبا اأن ت�شتغل القاعدة هذا االجتاه 

مل�شلحتها فهو يحقق لها التفوق املعلوماتي«. 
القاعدة  »تنظيم  اأن  على  بعقوبة  مدينة  مواطني  اغلب  ويجمع 
و�شيلة  وال�شالح  العنف  واعتمد  املتطرف  بالنهج  مت�شك  ال��ذي 
دموية  اأحداث  عن  االأول  امل�شوؤول  هو  واأهدافه  غاياته  لتحقيق 
راح �شحيتها اآالف املدنيني يف مئات التفجريات التي تعر�شت 
�شقوط  تلت  التي  ال�شنوات  خ��الل  املحافظة  مناطق  اأغلب  لها 

النظام ال�شابق«.
يذكر اأن القيادات االأمنية يف حمافظة دياىل توؤكد اأن التنظيمات 
الخرتاق  حماولة  يف  ال�شرتاجتيات  من  العديد  اتبعت  امل�شلحة 
امل��ن��ظ��وم��ات االأم��ن��ي��ة، خ��الل ف��رتة ال��ت��ده��ور االأم��ن��ي، ويعترب 
هذه  اتبعتها  ال��ت��ي  ال�����ش��رتاجت��ي��ات  اإح���دى  الن�شاء  ا���ش��ت��خ��دام 
الثالثة  االأع���وام  خ��الل  ذل��ك،  حتقيق  يف  وجنحت  التنظيمات 

املا�شية.

لندن/ وكاالت
الربيطانية  »التاميز«  �شحيفة  ك�شفت 
ان م�شوؤولني كبارا يف حزب العمال، 
ال����ذي ك���ان ت���وين ب��ل��ري رئ��ي�����ش��ه، قد 
يقو�س  اأن  م��ن  قلقهم  ع��ن  اأع���رب���وا 
اأمام  املقبلة  اال�شابيع  يف  بلري  مثول 
ال��ع��راق،  ح���رب  يف  التحقيق  جل��ن��ة 
اأي ام��ك��ان��ي��ة مل�����ش��اع��دت��ه احل����زب يف 

االنتخابات العامة املقبلة.

وذكرت �شحيفة »التاميز« الربيطانية 
اأن  االثنني  ام�س  ال�شادر  عددها  يف 
قيادة احلزب التي اطلقت اأم�س االول 
املرحلة االوىل فى حملتها االنتخابية، 
ر�شمي  دور  اأي  االن  حتى  حت��دد  مل 
لتوين بلري الذي قاد احلزب اىل ثالثة 
االنتخابات.  يف  متتالية  انت�شارات 
م�����ش��األ��ة جلنة  »ال��ت��امي��ز« ان  وت��ق��ول 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ى اأن�����ش��اأه��ا غ����وردون 
براون، زعيم احلزب ورئي�س الوزراء 
ال��ربي��ط��اين ح��ال��ي��ا، ق��د اأع�����ادت فتح 
واأن�شار  ب��راون  اأن�شار  بني  ال�شقاق 
ب��ل��ري ق��ب��ل اأ���ش��ه��ر م��ن حم��اول��ة حزب 

العمال الفوز بفرتة حكم رابعة.
ونقلت ال�شحيفة عن م�شدر مقرب من 
للناخبني  تتوفر  لن  باأنه  �شكواه  بلري 
ل�شهادته  جم��ت��زاأة  تف�شريات  ���ش��وى 
تقرير  الن  م���ع���اد،  اع����الم  ي��ع��ر���ش��ه��ا 
املقبل.  العام  حتى  ين�شر  لن  اللجنة 
كما اأ�شارت ال�شحيفة اىل جهود تبذل 
باالقرار  بلري  اقناع  اأج��ل  من  موؤخرا 
على  اأو  قبل  اأخطاء  ارتكاب  مت  باأنه 
ب��ع��د احل����رب، وان ه���ذا قد  االرج����ح 
على  الرتكيز  ب��اأن  االع��رتاف  يت�شمن 
اىل  اأدى  املتحدة  االمم  دع��م  �شمان 
الدمار  اأ�شلحة  على  الرتكيز  زي���ادة 
االعداد  بعدم  االع��رتاف  اأو  ال�شامل، 

ب�شكل مالئم العادة اعمار العراق.

ترجمة: عمار كاظم حممد 
لدى   2010 عام  يف  واح��د  �شوؤال  العراقيني  لدى  كان   2009 عام  نهاية  مع 

منجميهم املف�شلني هو من �شيحكم العراق؟
راأ�س  ع�شية  اثناء  العراقيني  لدى  �شعبية  الت�شايل  اأكرث  من  واح��دة  وكانت 
ال�شنة اجلديدة وهم ي�شاهدون التلفاز ويراقبون التنبوؤات مبا يحمله العام 

اجلديد للعراق على القنوات العراقية والعربية.
العراقية  ق��ن��اة  يف  االب���راج  ع��ن  برنامج  ل��دي��ه  ع��راق��ي  منجم  البكري  علي 
ويت�شلم يوميا ما بني 50 اىل 60 ر�شالة على بريده االلكرتوين، �شاأله احد 
اال�شخا�س حول من �شيحكم العراق، وهل تتفرق البالد وهل  �شوف ت�شتقر 
يف  حظا  اال�شعد  �شيكون  من  على  يركزون  »اجلميع  البكري  اأج��اب  ؟  ال  اأم 
من  جمموعة  على  تنبوؤاته  يف   ي�شتند  انه  وي�شيف:  القادمة«،  االنتخابات 
فيها  مفكرة  معه  يحمل  وهو  ال�شخ�س  ميالد  يوم  تعتمد  الفلكية  اال�شارات 
ا�شماء وتواريخ والدات اكرث من 500 �شخ�شية �شيا�شية و�شخ�شيات عامة 

يف البالد.
وبني اأن معظم الذين يطلبون ن�شائحه هم �شيا�شيون عراقيون والكثري منهم 
قلقون ب�شاأن مهنهم ومواقعهم اكرث من قلقهم على الو�شع يف العراق ويقول 
البكري »احاول البقاء بعيدا عن ال�شيا�شيني الأن العمل معهم ت�شييع للوقت 
واجلهد والكرامة فهم يحاولون احل�شول على ما يريدون وحني يتم لهم ذلك 
اذا كان  فيما  اإليك مت�شائلني  ياأتون  يتجاهلونك وحينما يخ�شرون مواقعهم 

باإمكانهم ا�شتعادة تلك املنا�شب«، 
وبالن�شبة لالنتخابات القادمة تنباأ البكري اأن اقوى املناف�شني يف االنتخابات 
القادمة �شيكون رئي�س الوزراء اال�شبق اإياد عالوي، والدكتور اأحمد اجللبي 
يف  متقدمة  مرتبة  يحرز  مل  االآلو�شي  اأن  من  الرغم  على  االآلو�شي  ومثال 
انتخابات جمال�س املحافظات ال�شابقة اما عن رئي�س الوزراء احلايل نوري 
املالكي فاجاب  البكري قائال انه اليعرف تاريخ ميالده. وا�شاف »انه متفائل 

دائما وانا ال�شخ�س االكرث تفاوؤال مب�شتقبل العراق«.
وقد �شئل البكري ملاذا يهتم النا�س دائما بتنبوؤات امل�شتقبل اأجاب«ان النا�س 
حتب معرفة املجهول والغام�س مثلما يحبون تقا�شم املعلومات عنه« م�شيفا 
ارتفاع  ب�شبب  االقت�شادية  الناحية  من  جيدة  �شنة  على  مقبل  العراق  »ان 
كون  وا�شتقرارا  اأمنا  اأك��رث  ب�شنة  ال��ع��راق  �شيتمتع  وكذلك  النفط   ا�شعار 
جريانه �شين�شغلون مب�شاكلهم الداخلية اخلا�شة وكذلك و�شول ال�شيا�شيني 

العراقيني اىل درجة من التوافق فيما بينهم«.
عن: نيويورك تاميز

بغداد/ املدى
املتحدة  ل���الأمم  ال�����ش��ام��ي��ة  امل��ف��و���ش��ي��ة  ق��ال��ت 
ا�شتمرار  ان  ال��ع��راق  يف  الالجئني  ل�شوؤون 
ال  ال��ع��راق،  و���ش��ط  يف  وخ�شو�شًا  العنف، 
يرتك فر�شة لتنمية املنظمات غري احلكومية 
اأو  احلكومة  مع  عالقاتها  وتطوير  املحلية 
يف  �شل�شة  بطريقة  املتحدة  االأمم  منظمات 
الوقت الذي يبقى فيه تقدمي اأي م�شاعدات يف 

مثل هذه الظروف اأمرًا حمفوفًا بامل�شاكل.
ان  االل��ك��رتوين  موقعها  بح�شب  وا���ش��اف��ت 
العام  م��ن  اي��ل��ول   11 ي��وم  ك��ررت  املفو�شية 

غري  العودة  اإزاء  قلقها  عن  التعبري  املا�شي 
املتوا�شل  العنف  و�شط  للعراقيني  طوعية 
االأ�شخا�س  اإجبار  حتبذ  ال  »اأنها  قالت  حيث 
ال��ذي��ن ي��ن��ح��درون م��ن و���ش��ط ال��ع��راق على 
العودة اإىل ديارهم ما مل ت�شهد احلالة االأمنية 
ال��ب��الد حت�شنًا  وح��ال��ة ح��ق��وق االإن�����ش��ان يف 
ت��زال العديد من  اأن��ه »ال  ك��ب��ريًا«. واأ���ش��اف��ت 
حيث  ك��ب��رية،  تهديدات  ت��واج��ه  املجموعات 
اأع���داد  اأن  املفو�شية  م��ك��ات��ب  ت��ق��اري��ر  تفيد 
اأعداد  تقابلها  العائدين  العراقيني  الالجئني 

مماثلة من الوافدين اجلدد«. 

وت��اب��ع��ت ان���ه ق��د ي��ك��ون م��ن ال�����ش��ع��ب على 
نية  ح�شن  اإث��ب��ات  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمات 
ظل  يف  املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ري  امل��ن��ظ��م��ات 
امل��ن��اخ احل����ايل، وق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات املقرر 
بد  ال  وبالتايل  املقبل  اذار   7 يف  اج��راوؤه��ا 
تدقيق مطولة. وا�شارت  بعمليات  القيام  من 
عددًا   بالفعل  و�شعت  املتحدة  االأمم  ان  اىل 
من ال�شمانات، فقد ا�شرتطت املفو�شية على 
�شبيل املثال اأن تكون املنظمات غري احلكومية 
لديها  يكون  واأن  ر�شميًا؛  م�شجلة  املحلية 
ح�شاب  فتح  على  وق��ادرة  مر�س  اأداء  �شجل 

مراجعة  تقارير  ولديها  بها؛  خا�س  م�شريف 
ح�شابات مر�شية عن ال�شنوات ال�شابقة حتى 

تكون موؤهلة للدخول يف �شراكة معها.
احلكومية  غ��ري  املنظمات  ثقافة  ت���زال  وال 
ظ���اه���رة ج���دي���دة، ف��م��ع��ظ��م امل��ن��ظ��م��ات غري 
وتقع  �شيا�شية  الأحزاب  تابعة  اإما  احلكومية 
مع  تتعاطف  االأق��ل  على  اأو  �شيطرتها،  حتت 
يف  ان��ه  وراأت  املفو�شية.  بح�شب  بع�شها، 
تكون  ال�����ش��ع��ف،  حكومته  ي�����ش��وب  جمتمع 
ن�شبيًا  ج��دي��دة  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ري  امل��ن��ظ��م��ات 
ي�شبح  قد  ولذلك  �شارمة،  غري  وال�شوابط 

املنظمات  ب��ني  التعاون  تعزيز  ال�شعب  م��ن 
غري احلكومية املحلية واحلكومة، ناهيك عن 
التعاون بني املنظمات املحلية غري احلكومية 
اأف����اد اأح��د  وم��ن��ظ��م��ات االأمم امل��ت��ح��دة، ك��م��ا 

املحللني. 
ويرى حامد ح�شن عبد العزيز، وهو حما�شر 
اأن  الب�شرة  بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  يف 
نف�شها  تبني  ت���زال  ال  ال��ع��راق��ي��ة  »احل��ك��وم��ة 
وت���واج���ه حت���دي���ات ك��ث��رية يف ال��ع��دي��د من 
اإىل  الداخلي واخلارجي  االأمن  من  املجاالت 
فاإن  ولذلك  والعامة.  االقت�شادية  اخلدمات 
لي�س  احلكومية  غري  املنظمات  مع  التعاون 
قائاًل:  االآن«. واأ�شاف  اأولوياتها حتى  �شمن 
احلكومية  غ��ري  امل��ن��ظ��م��ات  ث��ق��اف��ة  ت���زال  »ال 
ظ���اه���رة ج���دي���دة، ف��م��ع��ظ��م امل��ن��ظ��م��ات غري 
وتقع  �شيا�شية  الأحزاب  تابعة  اإما  احلكومية 
مع  تتعاطف  االأق��ل  على  اأو  �شيطرتها،  حتت 

بع�شها«. 
وقالت مها �شدقي، املتحدثة با�شم املفو�شية 
يف العراق اأن املفو�شية قد عززت عالقاتها مع 
املنظمات غري احلكومية املحلية منذ الن�شف 
عن  توقفت  اأن  بعد   ،2008 ع��ام  من  الثاين 
املنظمات  مع  تقريبًا  ح�شري  ب�شكل  التعامل 
يف  احل��ال  ك��ان  كما  الدولية  احلكومية  غري 
ال�شنوات ال�شابقة، االأمر الذي كانت م�شطرة 
اأنه  املفو�شية  وقالت  اأمنية.  الأ�شباب  لفعله 
بالرغم من اأن املزيد من النازحني والالجئني 
يعودون اإىل مناطقهم االأ�شلية، اإال اأن البالد 
وقدرت  بعد.  كبرية  ب��اأع��داد  ع��ودة  ت�شهد  مل 
ع���ادوا خالل  ال��ذي��ن  ال��ن��ازح��ني  ع��دد  املنظمة 
 ،300،000 ب��ن��ح��و   2009-2008 ع��ام��ي 

باالإ�شافة اإىل حوايل 80،000 الجئ. 
وقالت �شدقي اأن 17،000 عائد )من الالجئني 
والنازحني معًا( يف املتو�شط عادوا �شهريًا يف 
�شينخف�س  العودة  معدل  ولكن   ،2009 عام 
مار�س  انتخابات  اق��رتاب  مع  االأرج���ح  على 
امل�شجلة يف  الأرق��ام احلكومة  2010. ووفقًا 
وقت مبكر من هذا العام، يوجد ما يقرب من 
العراق ونحو مليوين  2.6 مليون نازح يف 
البلدان املجاورة، معظمهم  الجئ عراقي يف 

يف �شوريا واالأردن. 

حزب العمال »قلق« من 
مثول بلري اأمام جلنة 

التحقيق يف حرب 2003

العراق  عن  النجوم  تقول  ماذا 
يف عام 2010؟

م�������ق�������اب�������ل االإب�������������ق�������������اء ع�������ل�������ى ح����ي����ات����ه����ن

امل��وم�����ص��ات ج���زء م���ن ���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ق��اع��دة يف دي���اىل

مفو�صية الاجئني: ا�صتمرار العنف مينع فر�ص تنمية املنظمات غري احلكومية

العنف يعيق عمل املنظمات غري احلكومية

بالك ووتر .. اىل خارج العراق

بلري


