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بغداد/ املدى
اتفق العراق وايران على تطبيع االو�ضاع 
احلدودية وعودة االمور اىل ما كانت عليه 
على  ن�ضبت  التي  اخل��اف��ات  بعد  �ضابقًا، 
الرابعة  البئر  ايرانية  قوة  احتال  خلفية 
من حقل الفكة النفطي يف حمافظة مي�ضان 

نهاية العام املا�ضي.
زي����ارة وزي���ر اخلارجية  ع��ق��ب  ذل���ك  ج���اء 
ل��ه اىل بغداد  امل��راف��ق  االي����راين وال��وف��د 
من  عددا  والتقى خالها  املا�ضي  اخلمي�س 

القادة ال�ضيا�ضيني العراقيني.
طالباين  ج��ال  اجلمهورية  رئي�س  وق��ال 
خ���ال ل��ق��ائ��ه وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االي���راين 
البلدين  يف  ال��ق��ادة  ب���اأن  متكي  منو�ضهر 

واحل�ضافة  احلكمة  من  م�ضتوى  على  هم 
ال��ع��ق��ب��ات ول��ق��ط��ع الطريق  ك��اف��ة  ل��ت��ج��اوز 
امام حماوالت تعكري االجواء الودية بني 
البلدين. وقال بيان رئا�ضي يوم اخلمي�س، 
العاقات  م��ت��ك��ي  م��ع  ب��ح��ث  ط��ال��ب��اين  ان 
املجاالت  يف  ال�ضيما  البلدين  بني  الثنائية 
م�ضيفا  التجاري،  والتبادل  االقت�ضادية 
�ضرورة  على  �ضدد  اجلمهورية  رئي�س  ان 
تو�ضيع  اأجل  من  والبّناء  امل�ضرتك،  العمل 
البلدين  ب��ني  والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  اأُط����ر 
اننا مطمئنون  ال�ضديقني. وقال طالباين: 
باأن القادة يف البلدين هم على م�ضتوى من 
العقبات  كافة  لتجاوز  واحل�ضافة  احلكمة 
ول��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ام���ام حم����اوالت تعكري 

التي  املتبادلة  وال�ضداقة  الودية  االج��واء 
حتكم عاقة �ضعبي البلدين اجلارين.

املحادثات  ان  م��ت��ك��ي  او���ض��ح  ج��ه��ت��ه  م��ن 
العراقيني  امل�����ض��وؤول��ني  م��ع  اأج��راه��ا  ال��ت��ي 
م�ضرتكة  جل��ان  ع��دة  ت�ضكيل  ح��ول  ك��ان��ت 
مر�ضية  ح��ل��ول  الإي���ج���اد  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
ت�ضميم  جمددا  العالقة،  للق�ضايا  للطرفني 
اال�ضتمرار  على  اال�ضامية  اجلمهورية 
امليادين.   العراقيني يف جميع  يف م�ضاندة 
وعلى �ضعيد مت�ضل، اأعلن وزير اخلارجية 
ه��و���ض��ي��ار زي��ب��اري ان���ه ات��ف��ق م��ع نظريه 
اىل  و�ضل  الذي  متكي،  منو�ضهر  االيراين 
االو�ضاع  »تطبيع  على  اخلمي�س،  بغداد 
احل��دودي��ة وع���ودة االم���ور اىل م��ا كانت 

بني  اخلاف  اىل  ا�ضارة  يف  �ضابقًا«،  عليه 
الفكة  حقل  يف  الرابعة  البئر  على  البلدين 
»عدم  موؤكدًا  مي�ضان،  حمافظة  يف  النفطي 
�ضرورة اللجوء اىل االمم املتحدة لت�ضوية 

النزاع، الأن لدينا حًا م�ضرتكًا«.
م�ضرتك  �ضحفي  موؤمتر  يف  زيباري  وقال 
االو�ضاع  تطبيع  على  »اتفقنا  متقي:  مع 
احلدودية وعودة االمور اىل ما كانت عليه 
�ضابقًا«، واأ�ضاف: »لن تكون هناك �ضرورة 
حًا  لدينا  الأن  املتحدة،  االمم  اىل  للجوء 
ثنائيًا م�ضرتكًا، وان جلانًا م�ضرتكة لرت�ضيم 
اال�ضبوع  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا  ���ض��ت��ب��داأ  احل����دود 
ان�ضحاب  متكي  )اجلاري(«.واأعلن  املقبل 
رق��م 4 يف  البئر  م��ن حميط  ب���اده  ق���وات 

جتاوز  »ح�ضل  اأن��ه  مو�ضحًا  الفكة،  حقل 
واأعيدت  �ضابقًا  احل��دود  ق��وات  بع�س  من 
ومت  اال�ضلي  مكانها  اىل  العراقية  القوات 
للرجوع  االيرانية  للقوات  االوامر  اإ�ضدار 
بد  »ال  وزاد:  اأي�ضًا«.  االأ�ضلي  مكانها  اىل 
من اال�ضراع يف العودة اىل او�ضاع �ضليمة 
م�ضالح  »ه��ن��اك  ان  اىل  الف��ت��ًا  وقانونية«، 
زيباري  ال��ب��ل��دي��ن«.وك��ان  ب��ني  م�����ض��رتك��ة 
�ضرية  جل�ضة  خال  املا�ضي  ال�ضهر  �ضرح 
للربملان باأن اخلاف حول اتفاقية اجلزائر 
بغداد  بني  العاقات  لتوتر  رئي�ضي  �ضبب 
وط���ه���ران، م��و���ض��ح��ًا ان »االي��ران��ي��ني لن 
ما  م�ضكلة  اأي  يف  ال��ع��راق  مع  يتفاو�ضوا 
واأ�ضار  اجل��زائ��ر«،  باتفاقية  بغداد  تقر  مل 
اىل ان »املوقف احلكومي الر�ضمي وخال 
احلكومات الثاث املتعاقبة منذ 2004 هو 
التحفظ على االتفاقية«. واأقر زيباري باأن 
»احراج  ب�  ت�ضبب  الفكة  حقل  يف  حدث  ما 
بالتجاوز  تاأثرنا  فقد  العراقية.  للحكومة 
ونحن  بيننا.  االو�ضاع  وّتر  الذي  االخري 
موقفًا  واتخذنا  باحلرج،  اأ�ضبنا  كحكومة 
�ضريعًا من خال االت�ضال املبا�ضر باجلانب 
املبا�ضرة  »االت�ضاالت  ان  واأكد  االي��راين«. 
اأثمرت فانزلت القوات االيرانية العلم عن 
البئر وتراجعت اإىل م�ضافة معينة«. وقال: 
ثقيلة من  ال�ضابق تركة  النظام  »ورثنا من 
معاجلات  اىل  حتتاج  اي��ران  مع  الق�ضايا 
جذرية«، مو�ضحًا ان »احلكومة تعاملت مع 
ال�ضجيج  عن  بعيدًا  بتعقل،  الفكة  م�ضكلة 
وال��ت��ه��وي��ل االع����ام����ي«، وم�������ض���ددًا على 
»�ضرورة اتباع الطرق الديبلوما�ضية حلل 
الحقًا  متقي  احلدودية«.والتقى  امل�ضائل 
املهدي  عادل عبد  رئي�س اجلمهورية  نائب 
ورئي�س الوزراء نوري املالكي الذي اأبلغه 
وعدًا  منه  وتلقى  احل���دود،  جت��اوز  رف�س 
املهدي  عبد  ون��ّوه  ح�ضل.  ما  تكرار  بعدم 
ي�ضعى  »ال��ع��راق  اإن  وق��ال  متقي،  ب��زي��ارة 
اإىل اإقامة اأطيب العاقات مع دول اجلوار 
املتبادل  االحرتام  اأ�ض�س  على  ا�ضتثناء  با 
باأنه  بع�ضهم  واتهم  امل�ضرتكة«،  وامل�ضالح 
االأزمات  دائرة  يف  يبقى  ان  للعراق  »يريد 

فيما نحن نعمل على اخراجه  واحل��روب، 
اىل دائ���رة احل��ل وال��ع��اق��ات اجل��ي��دة مع 
وذكر  االقليمي«.  واملحيط  اجل���وار  دول 
العراق  ان  املالكي  ن��وري  ال��وزراء  رئي�س 
النظام  من  ورثناها  عديدة  م�ضاكل  لديه 
حلها  على  تقوم  �ضيا�ضتنا  وان  ال�ضابق 
امل�ضالح  و�ضمان  الدبلوما�ضية  بالطرق 
امل�ضرتكة مع دول اجلوار كافة باعتبار ان 
امل�ضاكل،  حلل  الوحيد  اخليار  هو  احلوار 
اخلطوة  من  م�ضتغربون  نحن  وا���ض��اف: 
االخ��رية غري امل���ربرة، وان اي اج��راء او 
ي�ضاعد  ل��ن  واح���د  ط���رف  م��ن  يتخذ  ق���رار 
ان  وتابع  واال�ضتقرار.  االمن  تثبيت  على 
عودة  بعد  مقبولة  �ضتكون  احلوار  اجواء 
ال�ضابق،  االمور على احلدود اىل و�ضعها 
الفر�ضة  امل�ضرتكة  الفنية  اللجان  لتاأخذ 
قال  احل���دودي���ة.ب���دوره،  امل�ضاكل  لبحث 
ال�ضامرائي:  اي��اد  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س 
الفكة  بئر  احتال  مثل  ح��وادث  تكرار  اإن 
كفيل بتعكري العاقات بني العراق وايران 
ما  خللق  لاآخرين  خ�ضبة  اأر���س  واإي��ج��اد 
البلدين.  ب��ني  واالأزم����ات  بالفنت  و�ضفها 
النواب:  جمل�س  رئي�س  ملكتب  بيان  وق��ال 
ال�ضامرائي  ا�ضتقبال  خ��ال  ج��اء  ذل��ك  ان 
يف منزله ع�ضر اخلمي�س وزير اخلارجية 
هو�ضيار زيباري وبرفقته وزير اخلارجية 
املرافق  والوفد  متكي  منو�ضهر  االإي���راين 
ال��وزي��ر االإي��راين  البيان ان  ل��ه. وا���ض��اف 
املجل�س  لرئي�س  اللقاء،  م�ضتهل  يف  اأك��د 
اإىل  االإيرانية  الع�ضكرية  القطعات  ع��ودة 
يف  ب��ه  قامت  ال��ذي  التوغل  بعد  مواقعها 
منطقة الفكة يف حمافظة مي�ضان واإحتال 
زيباري  اأك��ده  ال��ذي  االأم��ر  الرابعة،  البئر 
خال اللقاء. ونقل البيان اي�ضا عن متكي 
قوله: »تاأكد �ضيدي الرئي�س اأن م�ضكلة فكة 
مع  االإتفاق  مت  وقد  حلت  قد  اأقلقتكم  التي 
وتابع  اخل�ضو�س«.  بهذا  زيباري  ال�ضيد 
االأحداث  هذه  مثل  تكرار  ان  ال�ضامرائي: 
البلدين،  ب���ني  ال��ع��اق��ات  ب��ت��ع��ك��ري  ك��ف��ي��ل 
ل��زرع  ل��اآخ��ري��ن  خ�ضبة  اأر�����س  واإي���ج���اد 
وزراء  البلدين.ودعا  بني  واالأزم��ات  الفنت 

اخلارجية يف كا البلدين اإىل »العمل اجلاد 
الثنائية،  االإتفاقات  كافة  تفعيل  اإط��ار  يف 
والتعاون  احلدودية  بالدعائم  يتعلق  فيما 
احلدودية  واالأن��ه��ار  املياه  وملف  البيئي 
باحرتام  »االلتزام  اأن  م�ضيفا  امل�ضرتكة«، 
ال�ضيادة والعاقات املتكافئة بني اجلانبني 
هو املبداأ الذي يجب اأن ي�ضود يف العاقات 
مع جميع دول اجلوار ومن دون اإ�ضتثناء«. 
هو�ضيار  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  او���ض��ح  فيما 
»االأ�ضابيع  ،اأن  البيان  بح�ضب  زي��ب��اري، 
الثاثة القادمة �ضت�ضهد �ضل�ضلة اإجتماعات 
م�����ض��رتك��ة ح���ول ه���ذا اخل�����ض��و���س بغية 
قال  جهته  العالقة«.من  امللفات  كافة  اإنهاء 
التوافق  جبهة  عن  العلواين  احمد  النائب 
ان  زي��ارة متكي ج��اءت جلملة من االمور 
العالقة ويتم حلحلة هذه امل�ضاكل بالطرق 
ال�ضلمية ودرا�ضة االمور اكرث وفتح �ضفحة 
منوهًا   ، اي��ران  اجل��ارة  الدولة  مع  جديدة 
على  ايجابية  زي��ارة  متكي  زي��ارة  ان  اىل 
�ضعيد حل جميع امل�ضاكل العالقة بالقنوات 
ع�ضريًا.  لي�س  االم���ر  وان  الدبلوما�ضية 
ل�)املدى(  ت�ضريح  يف  ال��ع��ل��واين  وا���ض��ار 
�ضمن  ه��و  احل��ق��ل  ان  ي��ع��رف  اجلميع  ان 
احلدود العراقية ومن حرب الثمانني وان 
اختيار هذا الوقت غري �ضحيح وان هناك 
مناظرة �ضيا�ضية يف االمر، م�ضريًا اىل ان 
ومن  اقت�ضادية  الغرا�س  ج��اءت  ال��زي��ارة 
النفط  من  اكرب  كمية  على  احل�ضول  اجل 
ايران  العراقي والغرا�س تخ�س م�ضلحة 
»االئتاف  عن  النائب  اأ���ض��اد  كما  اك��رث.  ال 
متكي  بزيارة  درع  طه  العراقي«  الوطني 
ديبلوما�ضي  حلل  »التو�ضل  اإىل  وال�ضعي 
للم�ضاكل العالقة بني البلدين«. لكن النائب 
م�ضطفى الهيتي، انتقد الزيارة وقال: »كان 
يفرت�س باحلكومة عدم ا�ضتقباله«، معتربًا 
لفر�س  حم��اول��ة  يف  للتفاو�س  »ج���اء  ان��ه 
القوات  بان�ضحاب  و�ضكك  الواقع«،  االم��ر 
واعترب  العراقية،  االرا�ضي  من  االيرانية 
والإعطاء  العيون  يف  الرماد  »ل��ذر  الزيارة 
االنتخابات  يف  قوية  دفعة  طهران  حلفاء 

املقبلة«.

ب����دء اأع����م����ال ال���ل���ج���ان امل�����س��رك��ة ل��ر���س��ي��م احل������دود اال����س���ب���وع اجل����اري

زيارة متكي اىل بغداد..اتفاق عراقي ايراين ينهي اخلالفات بني البلدين

وا�سنطن/ وكاالت
ذكرت تقارير اعامية ان املاحقات بحق 
باك  �ضركة  يف  �ضابقني  عنا�ضر  خم�ضة 
النار على مدنيني  اتهموا باطاق  ووتر 
اىل  التو�ضل  بعد  ا�ضقطت  ال��ع��راق  يف 

اتفاق مايل مع املدعني.
ف��درايل قرر يف 31 كانون  وك��ان قا�س 
�ضابقني  موظفني  خم�ضة  ت��ربئ��ة  االول 
يف باك ووتر ترتاوح اعمارهم بني 24 
و29 عاما بعد اتهامهم باطاق النار على 
جمع يف احدى �ضاحات بغداد يف ايلول 
اخلارجية  ل���وزارة  مهمة  خ��ال   2007
االم��ريك��ي��ة. وا���ض��ف��ر ه���ذا احل����ادث عن 
نتائج  مدنيا عراقيا عزل وفق  مقتل 17 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���راق���ي يف ح���ني حت��دث 
التحقيق االمريكي عن مقتل 14 �ضخ�ضا 

وا�ضابة ع�ضرين اخرين.
ان  بو�ضت  وا�ضنطن  �ضحيفة  وق��ال��ت 
الق�ضية اغلقت بعدما قال حمامو حواىل 
التي  ال�ضركة  على  ادعوا  عراقيا  �ضبعني 
ا�ضبح ا�ضمها »اك�س اي« ان كل موكليهم 
وافقوا على اتفاق مايل ابرم يف ت�ضرين 
ال���ث���اين م���ع ال�����ض��رك��ة. واع���ل���ن حمامو 
ال��دف��اع ع��ن »اك�����س اي« وامل���دع���ون يف 
ال�ضحيفة االمريكية  نقلته  بيان م�ضرتك 
على  املدعني  ملوافقة  باالرتياح  »ن�ضعر 
االت��ف��اق اال���ض��ل��ي«. وا���ض��اف الن�س ان 
مبوا�ضلة  ال�ضركة  الدارة  ي�ضمح  »ه��ذا 
وارباكات  تكاليف  م��ن  ويعفيها  عملها 
ال�ضر  تعوي�س  بدفع  وي�ضمح  الق�ضية 

العراقيني«.
بعد  ق��ررت  العراقية  احلكومة  وك��ان��ت 
املمنوح  ال��رتخ��ي�����س  ���ض��ح��ب  احل�����ادث 
خا�ضة  امنية  �ضركة  اك��رب  ووت��ر  لباك 
يف  املتحدة  الواليات  ت�ضتخدمها  كانت 
من  العديد  يف  �ضلوعها  وبعد  ال��ع��راق. 
مغادرة  ووت���ر  ب��اك  ق���ررت  الف�ضائح، 
 2009 العام  بداية  يف  وعمدت  العراق 
»اك�س  ا�ضبح  ال��ذي  ا�ضمها  تغيري  اىل 
اي«. وبعد قرار القا�ضي الفدرايل تربئة 
الوزراء  رئي�س  قال  اخلم�ضة،  املوظفني 
نوري املالكي ان دعوى ق�ضائية �ضرتفع 

�ضد ال�ضركة.
يف  خ���رباء  دع��ا  مت�ضل،  �ضعيد  وع��ل��ى 
املتحدة  لامم  تابعون  االن�ضان  حقوق 
اخلمي�س العراق والواليات املتحدة ايل 

�ضمان موا�ضلة االجراءات القانونية يف 
احلكومة  وقالت  الن�ضور.  �ضاحة  ق�ضية 
�ضتقيم  ان���ه���ا  امل���ا����ض���ي  االث���ن���ني  ي����وم 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  ق�ضائية  دع��اوى 
االمن  �ضركة  �ضد  عراقية  حماكم  واأم��ام 
االمريكية فيما يتعلق مبقتل عراقيني يف 
قا�س  ا�ضدره  القرارالذي  راف�ضا  بغداد 
اأمريكي اال�ضبوع املا�ضي با�ضقاط التهم 

�ضد حرا�س باك ووتر.
لامم  التابعة  العمل  جمموعة  وق��ال��ت 
اال�ضتعانة  مب�����ض��األ��ة  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ال�ضوء  �ضلطت  الق�ضية  ان  باملرتزقة 
على احلاجة اىل »رقابة ذات م�ضداقية« 
تعمل  التي  اخلا�ضة  االمن  �ضركات  على 
وحكومات  املتحدة  ال��والي��ات  حل�ضاب 

اخرى يف مناطق احلرب. وا�ضافت انه 
التعاون  ووا�ضنطن  بغداد  على  يتعني 
الذي وقع  القتل  معا حلل م�ضكلة حادث 
ايلول  يف  بغداد  يف  للطرق  تقاطع  عند 
الولئك  ك��ام��ل��ة  »حم��ا���ض��ب��ة  م���ع   2007

امل�ضوؤولني« عن احلادث.
ا�ضتخدام  على  ال�ضوء  احل��ادث  و�ضلط 
امل��ت��زاي��د  االم��ري��ك��ي��ة  ال����دف����اع  وزارة 
مناطق  يف  اخلا�س  القطاع  من  لقوات 
ا�ضتخفافا  العراقيون  واعتربه  احل��رب 
االجنبية  ال��ق��وات  قبل  م��ن  ب��ارواح��ه��م 
العاملة يف بلدهم. ويف اعقاب حرب عام 
اخلا�ضة  احلرا�ضة  قوات  متتعت   2003
اأمريكية  �ضخ�ضيات  حماية  تتوىل  التي 
اأمام  الق�ضائية  املاحقة  من  باحل�ضانة 

حماكم عراقية.
تراأ�س  ال��ت��ي  �ضاميم  �ضاي�ضتا  وق��ال��ت 
ل��ل��خ��رباء  امل���ت���ح���دة  االمم  جم���م���وع���ة 
ا�ضتقالية  ن��ح��رتم  »ن��ح��ن  امل�����ض��ت��ق��ل��ني 
الق�ضاء يف الواليات املتحدة ومقت�ضيات 
العملية القانونية لكننا ن�ضعر بقلق بالغ 
االونة  ال�ضادر يف  القرار  ي��وؤدي  ان  من 
�ضد  املرفوعة  الق�ضية  با�ضقاط  االخرية 
ح��را���س ب��اك��ووت��ر اىل و���ض��ع ال ميكن 
انتهاكات  ارتكاب  على  اأحد  م�ضاءلة  فيه 
ان  وا�ضافت  االن�ضان«.  حلقوق  خطرية 
ال�ضحايا  وعائات  العراقية  احلكومة 
ملجاأ  اي  ل��دي��ه��م  لي�س  ب��اأن��ه  ي�����ض��ع��رون 

لتحقيق العدالة.
وقال القا�ضي االمريكي ريكاردو اوربينا 

االدع��اء  ممثلي  ان  الق�ضية  نظر  ال��ذي 
بها  ادىل  ت�ضريحات  ا�ضتخدام  ا�ضاءوا 
احلرا�س ملحققي وزارة اخلارجية حتت 
ميثل  ما  وهو  الوظائف  بفقدان  التهديد 

انتهاكا حلقوقهم الد�ضتورية.
وورلدوايد  ووت��ر  باك  حرا�س  ويقول 
التي ا�ضبحت معروفة االن با�ضم )اك�س 
يف  ال��ن��ار  اطلقوا  انهم  �ضرفي�ضيز(  اي 
الدفاع  بغر�س  م��زدح��م  للطرق  تقاطع 
�ضهودا  ل��ك��ن  احل����ادث.  يف  النف�س  ع��ن 
قالوا  احل��ادث  يف  ا�ضيبوا  وا�ضخا�ضا 
يرافقون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  احل���را����س  ان 
مدججة  اأمريكيني  لدبلوما�ضيني  قافلة 
بال�ضاح يف �ضوارع بغداد اطلقوا النار 

دون متييز.

لندن/ وكاالت
العهد  ل��ويل  الدعوة  توجيه  اأج��ل  من  ال��دع��وات  ت�ضاعدت 
الربيطاين للمثول اأمام جلنة �ضيلكوت للتحقيق يف ظروف 
الك�ضف  بعد  العراق،  على  احلرب  اإىل  الذهاب  قرار  اتخاذ 
عن اأن االمري ت�ضارلز عار�س احلرب وا�ضقاط نظام �ضدام 
ال��وزراء توين بلري عن  ثني رئي�س  انه حاول  بل  بالقوة، 
قرار الذهاب اإىل احلرب، خ�ضية اأن توؤثر على املكانة التي 

تتمتع بها بريطانيا يف ال�ضرق االأو�ضط.
وطالب الداعون ويل العهد ومكتب رئي�س الوزراء بت�ضليم 
املرا�ضات التي جرت بني ت�ضارلز وبلري يف هذا اخل�ضو�س، 
وفقًا ملعلومات جديدة من �ضاأنها اأن تلقي ال�ضوء على حقيقة 
للمحللني،  ووفقًا  احل��رب.  ه��ذه  من  املالكة  العائلة  موقف 
اأبعادا  التحقيق،  جلنة  اأم��ام  للمثول  ت�ضارلز  دع��وة  حتمل 
العراق  �ضيا�ضية خطرية تتعدى بكثري م�ضاألة احلرب على 
ومت�س �ضلب ال�ضراع الدائر يف بريطانيا منذ �ضنني طويلة 
بها  تتمتع  التي  الد�ضتورية  املكانة  على  املحافظة  اأجل  من 
العائلة املالكة، اإذ �ضيثبت الك�ضف عن حماولة ويل العهد ملنع 
املالكة  العائلة  جانب  من  تدخل  وجود  احلرب  قرار  اتخاذ 
يف احلياة ال�ضيا�ضية، ما يتناق�س مع دورها وال�ضاحيات 

املتاحة لها واملن�ضو�س عليها يف الد�ضتور.
تدعو  �ضغط  جمموعة  وه��ي  »ريبابليك«،  منظمة  وقدمت 
جلنة  رئي�س  اإىل  ر�ضميًا  طلبًا  امللكي،  النظام  ان��ه��اء  اىل 
كل  ت�ضليم  اأج���ل  م��ن  للتدخل  �ضيلكوت  ج���ون  التحقيق 
الوثائق  ك��ل  ال���وزراء  رئي�س  ومكتب  ت�ضارلز  االم��ري  م��ن 
واملرا�ضات التي بحوزتهم والتي تثبت اأن ت�ضارلز �ضغط 
الإ�ضقاط  اخلطط  يف  النظر  اإع��ادة  اأج��ل  من  احلكومة  على 
�ضدام. وقال غراهام �ضميث، الناطق بل�ضان »ريبابليك«: اأن 
ت�ضارلز ب�ضفته ع�ضوًا يف جمل�س الربيفي كاون�ضل، وهو 
اأعلى هيئة ق�ضائية لربيطانيا وللدول االأع�ضاء يف منظمة 
التي  ذاتها  التقارير و«االإثباتات«  الكومونولث، اطلع على 
اطلع عليها بلري وبناء عليها اتخذت احلكومة قرار احلرب. 
واأ�ضاف: »غري اأن ت�ضارلز و�ضل اإىل ا�ضتناج اآخر بالن�ضبة 
حلرب العراق«، واعلن اأن ذلك يعني اأن ويل العهد ميلك اأدلة 

مهمة ينبغي بلجنة التحقيق اأن تطلع عليها.
مو�ضوع  يف  ت�ضارلز  االم���ري  ت��دخ��ل  ع��ن  الك�ضف  وي��زي��د 
العراق من ال�ضغوط التي تواجهها احلكومة التي تلقت يف 
العموم  جمل�س  يف  اأع�ضاء  جانب  من  طلبًا  املا�ضي  ال�ضهر 
الوزراء  من  عدد  اإىل  ت�ضارلز  بها  بعث  ر�ضائل  عن  للك�ضف 
جمال  يف  خ�ضو�ضا  ال�ضيا�ضية،  احلياة  يف  تدخله  تثبت 
االإن�ضاءات املعمارية اجلديدة وت�ضاميمها الهند�ضية. وقال 

�ضميث ان »على ت�ضارلز اأال يتوقع اأن يتدخل يف اجلداالت 
امل�ضريية داخل احلكومة حول العمليات الع�ضكرية ويغ�ضل 
املو�ضوع«.  حول  حتقيق  واأي  تدخل  اأي  من  بعدئذ  يديه 
ت�ضارلز  ك�ضر  امل��و���ض��وع،  ح��ول  ن�ضرت  لتقارير  ووف��ق��ًا 
التقاليد املتبعة من جانب اأفراد العائلة املالكة بالعمل »خلف 
اأنه  وذك��ر  احل��رب،  �ضد  ن�ضيط  �ضكل  يف  مو�ضدة«  اأب��واب 
اأمام عدد من  اأ�ضمع اعرتا�ضاته وخماوفه من هذه احلرب 
اأنه »متادى« باالإ�ضارة اإىل  ال�ضيا�ضيني الربيطانيني لدرجة 

بلري بعبارات �ضاخرة من مثل »زعيمنا املظفر«.
النظر  اإع��ادة  اأجل  من  ت�ضارلز  �ضغط  التقارير  لهذه  ووفقًا 
لهذا  العربية  الدول  من  عدد  بزيارة  وقام  احلرب  قرار  يف 
رفيعي  عامليني  ل�ضيا�ضيني  نظره  وجهة  واأو�ضل  الغر�س 
امل�ضتوى على اأمل اأن يتجندوا جلانبه من اأجل التاأثري على 
م�ضوؤول  عن  االإع��ام  و�ضائل  بع�س  ونقلت  احل��رب.  ق��رار 
اأن  اعتقد  »ت�ضارلز  اأن  ا�ضمه،  الك�ضف عن  رف�س  بريطاين، 
بلري ارتكب خطاأ �ضنيعًا وجعل موقفه وا�ضحًا لدى الكثري 
اأن  اعتقد  ان��ه  اإذ  املتنفذين،  وال�ضيا�ضيني  االأ�ضخا�س  من 

اإر�ضال جنودنا اإىل العراق �ضيكون مبثابة كارثة«.
 2005 لعامي  بغداد  يف  الربيطاين  ال�ضفري  ق��ال  ذل��ك  اىل 
الربيطاين  ال��وزراء  ان رئي�س  بيتي  ال�ضري وليام  و2006 
ال�ضابق توين بلري الذي اندفع للم�ضاركة يف حرب العراق  
بعد  ال��ع��راق  يف  ي��ح��دث  ك���ان  م��ا  ع��ن  ال�ضلة  منقطع  ك���ان 
يف  التحقيق،  جلنة  ام��ام  ال�ضابق،  ال�ضفري  وق��ال  احل��رب. 
احلرب،  ظ��روف  يف  الربيطاين  التحقيق  متابعات  �ضياق 
انه مل ي�ضبق له طوال عمله الدبلوما�ضي ان �ضهد ات�ضاالت 
تطالبه  الربيطانية  ال��وزراء  رئا�ضة  من  متوا�ضلة  يومية 
العراق بعد احلرب، حتى ميكن نقل  ا�ضتقرار  بالعمل على 
»التاميز«  �ضحيفتا  ونقلت  افغان�ضتان.  اىل  منه  ال��ق��وات 
تاأكيده  ال�ضابق  الربيطاين  الدبلوما�ضي  عن  و«الغارديان« 
انه مل تكن هناك �ضلة بني مطالبات توين بلري التي تدفعها 
اعتبارات �ضيا�ضية واالو�ضاع على ار�س الواقع يف العراق، 
حيث كانت القوات الربيطانية تقاتل حركة مترد عراقية يف 

الب�ضرة واماكن اخرى يف جنوب الباد.
لدى  ال��ربي��ط��اين  ال�ضفري  االآن  وه��و  ول��ي��ام،  ال�ضري  وق��ال 
نظام،  او  ق��ان��ون  ب��ا  ك��ان��ت  املنطقة  تلك  ان  ال�ضعودية، 
وال�ضرطة كانت تتحكم بها ملي�ضيات وع�ضابات اجرامية. 
وا�ضاف ان القادة الع�ضكريني الربيطانيني كانوا يواجهون 
�ضغوطا من ال�ضيا�ضيني الإيجاد حل �ضريع لاأو�ضاع هناك، 
ويف نف�س الوقت العمل على التطبيق الناجح ال�ضرتاتيجية 

بعيدة املدى ال�ضتقرار العراق.

يو�سف اأبو الفوز
فجاأة ت�ضدر ا�ضم فنلندا ن�ضرات االخبار العاملية، 
ما الذي ح�ضل يف هذا البلد ال�ضغري ذو اخلم�ضة 
االح�ضاءات،  اأخ��ر  ح�ضب  املليون  وثلث  مايني 
ا�ضتحقت  ال���ذي  ال��ق��ط��ب،  ح��اف��ات  على  وامل��رم��ي 

عا�ضمته و�ضف »بوابة ال�ضتاء«؟  
 ، الفنلندية  العا�ضمة  يف   ، احل��رارة  درج��ة  كانت 
هل�ضنكي ، يف اخر اثنني من العام املا�ضي ، ت�ضل 
املحمول  هاتفي  رن  حني   ، ال�ضفر  حتت   18 اىل 
االخبار  غرفة  االخ��ر  الطرف  على  الأج��د  �ضباحا 
 ، لندن  من  العربي  �ضي«  بي  »البي  تلفزيون  يف 
تطلب مني تعليقا �ضريعا على ما حدث يف فنلندا 
اب��واب توديع  ؟  نحن على  ال��ذي ح��دث  ! لكن ما 
كنت  النا�س  كل  ومثل  جديد،  عام  وا�ضتقبال  عام 
م�ضغوال مع عائلتي نعد ونوؤمن تفا�ضيل طقو�س 
االت�ضال  حلظة  وحتى   ، اجلديد  العام  ا�ضتقبال 
ومل  اخبار  ن�ضرة  ا�ضمع  مل   ، اليوم  ذل��ك  الهاتفي 
افتح راديو او تلفزيون، فطلبت منهم ان يعاودوا 
ما  حقيقة  الأت��ب��ني  ���ض��اع��ة  ن�ضف  ب��ع��د  االت�����ض��ال 

يجري. 
وما جرى هو حادث اطاق نار يف جممع ا�ضواق 
يقع يف �ضواحي العا�ضمة ،  ح�ضل يف وقت مبكر 

بتوقيت  العا�ضرة  ال�ضاعة   ، اليوم  ذلك  �ضباح  من 
وهروب  ا�ضخا�س  ع��دة  مقتل  اىل  اأدى  فنلندا، 
ا�ضمه  الفنلندية  ال�ضرطة  وزع��ت  ال��ذي  اجل��اين، 
وحذرت  ورقمها  �ضيارته  واو���ض��اف  و���ض��ورت��ه 
من كونه م�ضلحا ، ويعد ان�ضانا خطرا. التف�ضيل 
»ابراهيم   : كان  ا�ضم اجلاين  اأن  املثري يف اخلرب 
اأجنبية  بخلفية  ي��وح��ي  اأ���ض��م   !! ���ض��ك��وب��ويل« 
وا�ضامية ، وهذا يعني رمبا يكون عما ارهابيا 
هذا  ان  لفهم  خا�ضة  لعبقرية  االم��ر  يحتاج  وال   !
التلفزة  هو �ضر اهتمام وكاالت االنباء وحمطات 

بتغطية اخلرب!
بي  »ال��ب��ي  حمطة  ب��ي  ات�ضلت  �ضاعة  ن�ضف  بعد 
الهواء  على  اك��ون  ان  واتفقنا   ، ثانية  م��رة  �ضي« 
 . لندن  توقيت  ح�ضب  النهار  منت�ضف  ن�ضرة  يف 
الفنلندية  ال�ضرطة  قيادات  عقدت  االثناء  هذه  يف 
من  ال��ي��ه  تو�ضلت  م��ا  لتعر�س  �ضحفيا  م��وؤمت��را 
معلومات، وكنت اي�ضا اأجريت ات�ضاالتي وبحثي 
من  اليه  وتو�ضلت  عر�س  ما  الأقدم  جاهزا  الكون 
الزميلة  ا�ضئلة  على  ردا  واأنطباعات.  معلومات 
بينت مكان احل��ادث، وهو جممع  اال�ضتوديو  من 
التي  »اأي�ضبو«  مدينة  يف  »�ضيّلو«  ي�ضمى  ا�ضواق 
تقع غرب هل�ضنكي، ي�ضكل االجانب ومن خمتلف 

حوايل  عددهم  البالغ  �ضكانها  من   %8 القوميات  
� اجلرمية ح�ضل يف  ان�ضان. واحل��دث  الف   250
�ضوبر  يف  اال���ض��واق،  جممع  م��ن  االول  الطابق 
اأما اجلاين   ،  Prisma ماركت ي�ضمى بري�ضما  
، البالغ من العمر 43 �ضنة،  فهو مهاجر األباين من 
قتل    ،1990 عام  منذ  فنلندا  يف  مقيم  كو�ضوفو، 
تبلغ  فنلندية  ، وهي  �ضقتها  ال�ضابقة يف  �ضديقته 
 ، عملها  حمل  اىل  توجه  ثم   ، عاما   42 العمر  من 
ثم �ضعد   ، واأم��راة  قتل رجًا  االول  الطابق  ويف 
من  ه��رب  ث��م   ، رجلني  وقتل  ال��ث��اين  الطابق  اىل 
امل��ك��ان ، وق��ب��ي��ل اأن��ت�����ض��اف ال��ن��ه��ار، ع���رثت عليه 

ال�ضرطة منتحرا يف �ضقته يف نف�س املدينة. 
 ، عليهم  املجنى   ، اخلم�ضة  و�ضحاياه  اجل���اين 
ال�ضوبر  ه��و  واح���د  م��ك��ان  يف  يعملون  جميعهم 
مل  الق�ضية  اأن  وا�ضحا  وك��ان  بري�ضما،  م��ارك��ت 
ان  �ضخ�ضية ميكن  ث��اأر يف عاقات  من  اكرث  تكن 
الغرية  ، دوافعها  العامل  حت�ضل يف كل مكان من 
اجلرمية  وان   ، رمبا  بالغنب  وال�ضعور  واالحقاد 
. وحر�ضت  �ضبق اال�ضرار والرت�ضد  ح�ضلت مع 
�ضخ�ضيا على عر�س ال�ضجل اجلنائي للقاتل الذي 
اأنه يف عام 2001  فيه  ال�ضرطة وبينت  به  افادت 
حكم  عليه  �ضدر  ولذلك   ، االعتداء  مبحاولة  اتهم 

قانون باأمر تقييدي �ضده ، ويعني عدم االقرتاب 
 ، ه��و  م��ن  ال�ضرطة  تقل  مل   ، حم��دد  �ضخ�س  م��ن 
وعرف فيما بعد انه كان �ضديقته ال�ضابقة القتيلة. 
وك�ضفت ال�ضرطة كون القاتل متهم بجرائم حيازة 
ذلك  ع��ن  ون���ال   ، ترخي�س  ب���دون  ن��اري��ة  ا�ضلحة 
اأحكامًا  قانونية بغرامات مالية يف اعوام 2004 
احلادث  باأن  الفنلندية  ال�ضرطة  واكدت  و2007! 
لي�س عما ارهابيا ومل يكن له اي دوافع عن�ضرية 
�ضخ�ضية.  عاقات  ال�ضباب  القتل  حدود  يف  واأنه 
وحر�ضت من جانبي على تبيان كل ذلك والتاأكيد 
بي  »ال��ب��ي  اخ��ب��ار  ن�ضرة  ع��رب  ت��ق��ري��ري  يف  عليه 
واحلقائق  تعليقي  ان  يبدو  ولكن  العربية.  �ضي« 
واملعلومات التي عر�ضتها ، �ضببت خيبة امل عند 
، وقدم  اأث��ارة خا�ضة يف احل��دث  ينتظر  ك��ان  من 
يف  يكرر  ومل  ال��ه��واء،  على  واح��دة  م��رة  تعليقي 

ن�ضرات االخبار لذلك اليوم !! 
هل ما قام به ، االلباين ابراهيم �ضكوبويل، رغم 
ما يبدو من خ�ضو�ضية الدوافع ، ميت ب�ضلة  اىل 
ما جرى من حوادث عنف يف فنلندا عامي 2007 
وعام 2008 ، حني قام طالبان يف مدار�س ثانوية 
على  ال��ن��ار  ب��اط��اق  خمتلفة،  م��دن  يف   ، فنلندية 
العديد  مقتل  يف  وت�ضببوا  ومدر�ضيهم  زمائهم 

فاأن   ، ك��ذل��ك  االم���ر  ي��ك��ون  ان  ي�ضتبعد  ال  ؟  منهم 
العامل  ودول  االوربية  الدول  �ضاأن  �ضاأنها  فنلندا، 
االقت�ضادية االخرية  االزمة  الراأ�ضماأيل عانت من 
، التي تركت تاأثريها على االو�ضاع االجتماعية ، 
وتطبيقها  اليمني  حكومات  �ضعود  مع  خ�ضو�ضا 
حجم  فيها  تقل�س  راح��ت  اقت�ضادية  ل�ضيا�ضات 
ذلك  ب�ضبب  اخلناق  ف�ضاق  للعاملني،  االمتيازات 
املحدود،  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  الكثريين  حياة  على 
حياة  على  املبا�ضرة  انعكا�ضاته  اأي�ضا  لذلك  وكان 
العنف  اعمال  فتكررت   ، وال�ضباب  الطلبة  قطاع 
قطاعات  عند  العن�ضرية  النزعة  وت�ضاعدت  بل   ،
االوروب��ي  االحت��اد  ان  حتى   ، النا�س  من  معينة 

ر�ضد ذلك يف تقاريره لعام 2009. 
اأن ت�ضاعد النزعة العن�ضرية ، مل ياأت من فراغ ، 
ومثل   ، االقت�ضادية  االو�ضاع  نتائج  احد  هو  بل 
 ، املتطرفة  اليمينية  االح��زاب  ن�ضاط  ت�ضاعد  ذلك 
مثل احلزب اليميني املتطرف امل�ضمى«الفنلنديون 
�ضد  املت�ضددة  مبواقفه  ع��رف  ال��ذي   ، اال���ض��ا���س« 
املهاجرين وامل�ضلمني، والذي متكن يف االنتخابات 
لربملان االحتاد االوربي التي اقيمت يف حزيران 
العام املا�ضي ، ان يكون من بني الفائزين باملقاعد 
الثاثة ع�ضر، ح�ضة فنلندا يف الربملان االوربي، 

حيث ح�ضد زعيم احلزب اكرب عدد من اال�ضوات 
األف   130 على  يزيد  ما  ون��ال  الفائزين،  كل  بني 
يف  حلزبه  مقعدا   ، م��رة  والول  و�ضمن،  �ضوت 
ازمة  ثمة  ذل��ك  يقابل  االورب����ي!  االحت���اد  ب��رمل��ان 
مثل  مثلها   ، الفنلندي  الي�ضار  يعي�ضها  �ضيا�ضية 
االزمات التي تعي�ضها قوى الي�ضار يف العديد من 
البلدان االوروبية، والتي ت�ضع امام قوى الي�ضار 
مهمات مراجعة براجمها وخطط عملها للعودة من 

جديد اىل ت�ضدر اللوحة ال�ضيا�ضية.
تتقدمهم   ، الفنلندية  ال��دول��ة  يف  امل�����ض��وؤول��ون 
رئي�ضة اجلمهورية ورئي�س الوزراء ، يف حماولة 
�ضكوبويل«  »اب��راه��ي��م  جرمية  اأث���ار  الأمت�ضا�س 
حاولوا احلديث والرتكيز على �ضرورة مراجعة 
اجراءات الدولة وقوانينها حول اقتناء اال�ضلحة 
النارية يف الباد ، فح�ضب م�ضادر وزارة الداخلية 
، تعترب فنلندا من البلدان االوربية ، التي ترتفع 
 ، كبري  ب�ضكل  النارية  اال�ضلحة  حيازة  ن�ضبة  فيها 
وتبلغ 32% ، وحتى نهاية عام 2006 هناك اأكرث 
من 1.6 مليون قطعة �ضاح مرخ�ضة ، هذا من غري 
قطع ال�ضاح غري املرخ�ضة ، وح�ضب املعهد العايل 
عن  بحوثه  يف  جنيف  يف  ال��دول��ي��ة  ل��ل��درا���ض��ات 
اال�ضلحة غري املرخ�ضة يف الباد االوربية ، يقدر 

�ضاح  يقارب من ثاثة مايني قطعة  ما  ان هناك 
يف فنلندا ، اي  56 % من املدنيني يحملون �ضاحا 
نزعة  ع��ن  احل��دي��ث  يتم  ان  قبل  وح��ت��ى  ول��ك��ن   !
الفنلندي  املجتمع  يف  بالعنف  وعاقتها  الت�ضلح 
، راح��ت ا�ضوات  ذلك  للتخفيف من  واالج���راءات 
�ضكوبويل«  »ابراهيم  جرمية  ت�ضتغل  عن�ضرية 
االجانب  �ضد  موجهة  وت�ضريحات  احاديث  يف 
تعترب  ال  فنلندا  ان  ، ورغ��م  الباد  ووجودهم يف 
العن�ضرية  باأرقام احلوادث  بلدا عن�ضريا مقارنة 
ن�ضاط  ت�ضاعد  ان  اال   ، االوربية  ال��دول  بقية  يف 
ب��ع�����س و���ض��ائ��ل االع���ام  ال��ي��م��ني ودور  اح����زاب 
االجنبي  امل��واط��ن  يجعل  االح���داث  ت�ضخيم  يف 
اي  تاأثري  يخ�ضى   ، اجنبية  ا�ضول  من  واملهاجر 
حادث ينعك�س على ا�ضتقرار حياته يف هذا البلد 
خارج  يكون  ان  وح��اول  م�ضاملا  ك��ان  طاملا  ال��ذي 
اطار ال�ضراعات الدولية ، ويكون مفهوما جدا ما 
قاله يل مواطن كردي من العراق، �ضاحب مطعم 
بيتزا يف و�ضط العا�ضمة، كيف انه طوال �ضباح 
احلادث وقبل ك�ضف �ضخ�ضية القاتل، ومعه عمال 
املطعم، كانوا  ي�ضّلون ويدعون ان ال يكون القاتل 
رزقهم   خ��راب  ذل��ك  يف  الن  العراق  من  او  م�ضلما 

وبيوتهم!! 

ويل العهد الربيطاين ميثل اأمام جلنة التحقيق يف حرب العراق

ت�ضــــارلز �ضغط من اأجل اإعادة النظر 
يف قرار امل�ضاركة الع�ضكرية

اأنباء عن اتفاق »مايل« بني بالك ووتر وال�ضحايا ينهي املتابعات الق�ضائية

؟! اإبــــراهــــيــــم   .. املــــجــــرم  ـــم  ـــض ا� ـــون  ـــك ي اأن  ـــــــــي  اأوروب بـــلـــد  يف  ــي  ــن ــع ي مــــــاذا 


