
�لعدد )1786( �ل�سنة �ل�سابعة - �لثالثاء )4( �أيـار 2010 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com3 تقارير
Reports

بغد�د / ه�سام �لركابي 
ان  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  قالت 
نتائج العد والفرز اليدوي متطابقة مع النتائج 

التي اعلنتها لغاية االن. 
التميمي  ك��رمي  املفو�سني  جمل�س  ع�سو  وق��ال 
ملكرت  اد  م���ع  م�����س��رك  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف 
ورئي�س  العراق  يف  املتحدة  االمم  بعثة  رئي�س 
باي  نقبل  ول��ن  متطابقة  النتائج  ان  املفو�سية 
من  وان  �سيا�سي  كيان  اي  �سيا�سي ومن  �سغط 
قانونية  ا�ساليب  لديهم  فان  اعرا�س  اي  لديهم 
ل��الع��را���س. وا���س��اف: ان ع��دم دخ���ول وكالء 
الكيانات ال�سيا�سية اىل مقر العد والفرز اليدوي 
كان ب�سبب كياناتهم. م�سريا اىل ان هناك اعدادا 
كبرية من املراقبني مل يكونوا معرفني للمفو�سية 
الكيانات  ام����ر  ول��ت�����س��ه��ي��ل  امل��ف��و���س��ي��ة  ان  اذ 
ال�سيا�سية ، �سمحت لوكالء الكيانات واملراقبني 
املفو�سية  اىل  بالدخول  �سابقا  لديها  امل�سجلني 
ان  التميمي:  واو�سح  جم��ددا.  الت�سجيل  دون 
معرفا  يكون  ان  يجب  ال�سيا�سي  الكيان  وكيل 
وهذا  �سلوك  قواعد  على  ويوقع  املفو�سية  لدى 
موجود ح�سب املعايري الدولية. ولكن ما ح�سل 
ووكالء  مبراقبني  ج���اءت  الكيانات  بع�س  ان 
عمل  عطل  االم��ر  هذا  ان  وتابع:  م�سجلني.  غري 
املفو�سية �ساعة تقريبا وبعدها مت االتفاق على 
دخولهم لت�سهيل االمر. مبينا ان املجل�س �سيتخذ 

اي خطوة وفق املعايري الدولية. 
امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  رئي�س  قال  جانبه  من 
لالنتخابات فرج احليدري ان تف�سري املفو�سية 
مو�سوع  حول  التمييزية  الهيئة  لقرار  بالن�سبة 
ال��ع��د وال���ف���رز، ه��و ان ال���ق���رار مل ي��ت��ط��رق اىل 

التواقيع ب�سجل الناخبني. 
وا�ساف انني الحظت ان هناك موؤمترا الئتالف 
اجراءات  على  اعرا�سهم  وك��ان  القانون  دول��ة 
و�سعت  املفو�سية  ان  نقول  نحن  و  املفو�سية. 
االجراءات مبوجب قرار املحكمة التمييزية وان 
يف  اليدوي  والفرز  العد  اع��ادة  يت�سمن  القرار 

املحطات ببغداد. 
وتابع احليدري: نحن يف قناعتنا ان املو�سوع 
احلق  القانون  ولدولة  التواقيع  اىل  يتطرق  مل 
يف الطعن باجراءاتنا و�سننتظر اجراءات الهيئة 
باال�ستمرار  �سواء  بالقرار  و�سنلتزم  التمييزية 
مبا نقوم به او قبول طعن ائتالف دولة القانون. 
�سجل  يف  التواقيع  مطابقة  عملية  ان  واو�سح 
االمر  هذا  كان  واذا  وقت  اىل  حتتاج  الناخبني 

فنحتاج اىل اكرث من ثالثة ا�سابيع ونحن نرى 
ان القرار لي�س فيه هذا املو�سوع. 

وذك����ر ان���ه ���س��ي��ت��م اح��ت�����س��اب اع�����داد ا���س��وات 
يف  يو�سع  خم��ال��ف  ���س��يء  اي  وان  املر�سحني 

ا�ستمارات خا�سة. 
وبني ان هناك ا�ستمارة خا�سة بالتوقيع مكتوب 
فيها عدد االوراق املوجودة يف املحطة وهذا ما 

نعمل عليه يف عمل العد والفرز اليدوي. 
على  �سيا�سي  �سغط  اي  وجود  احليدري  ونفى 

اليدوي  والفرز  العد  عملية  ان  وذكر  املفو�سية 
تتطلب من 10 اىل 15 يومًا. واذا اقرت الهيئة 
فان  القانون  دولة  ائتالف  يطلبه  مبا  التمييزية 

هذا �سيتطلب وقتا اكرب. 
يف  امل��ت��ح��دة  االمم  بعثة  رئ��ي�����س  ق���ال  ذل���ك  اىل 
والفرز  العد  اع��ادة  عملية  ان  ملكرت  اد  العراق 
اليدوي التي بداأت اليوم )ام�س( كانت ب�سورة 

منظمة للغاية. 
العملية  يف  م��ه��م��ة  حل��ظ��ة  ه���ذه  ان  وا����س���اف 

عملية  ب��دء  خ��الل  م��ن  ال��ع��راق  يف  االنتخابية 
للغاية  منظمة  كانت  التي  وال��ف��رز  العد  اع���ادة 
�سوته  بان  العراقي  للناخب  تاأكيد  اع��ادة  وهي 
يحرم. واو�سح اد ملكرت  ان من قدم ال�سكاوى 
�سي�ستو�سح ان كانت �سكواه مربرة. وتابع  يف 
لل�سكوى  حق  هناك  يكون  انتخابية  عملية  اي 
ويجب ان تاأخذ هذه ال�سكاوى على حممل اجلد 

وهي احرام الرادة الناخب. 
باعالن  تاأمل  املتحدة  االمم  ان  ملكرت  اد  وبني 

واطلب  ممكن  وق��ت  ب��اق��رب  النهائية  النتائج 
املفو�سية  واهنئ  بال�سرب  التحلي  اجلميع  من 

مبهنيتها التي تعمل بها. 
الهيئة  اىل  طعنا  القانون  دول��ة  ائتالف  وق��دم  
اليدوي  وال��ف��رز  ال��ع��د  عملية  ح��ول  الق�سائية 
التي بداأت ام�س  يتعلق مبطابقة اعداد االوراق 
�سجالت  م��ع  االق���راع  �سناديق  يف  امل��وج��ودة 
ملراقبي  ال�سماح  ع��دم  اىل  باال�سافة  الناخبني 
مع  والفرز  العد  لقاعة  بالدخول  القانون  دول��ة 

بدء عملية العد والفرز اليدوي. 
ال��ق��ان��ون يف موؤمتر  ال��ق��ي��ادي يف دول���ة  وق���ال 
دولة  ائتالف  ان  ال�سهر�ستاين   ح�سني  �سحفي 
العليا  املفو�سية  اج�����راءات  ي��رف�����س  ال��ق��ان��ون 
العراقي  املواطن  ا�ستغفال  تريد  التي  امل�ستقلة 
ال�سندوق  يف  اال�سوات  عدد  مطابقة  خالل  من 
مع اال�ستمارة 501 و502 دون الرجوع ل�سجل 
الناخبني وهذا امر خاطىء اذ يجب ان يعودوا 
اىل �سجل الناخبني يف بداية االمر اذ ميكن ان 
اىل  املحطات  يف  ا�سيفت  اوراق  هناك  تكون 

ال�سندوق. 
االنتخابات  مفو�سية  ب��ان  تفاجاأنا  وا���س��اف: 
�سناديق  يف  املوجودة  االوراق  عدد  تطابق  ال 
االقراع مع �سجل الناخبني الذي يو�سح توقيع 

الناخب. 
وال�سباب  املفو�سية  ان  ال�سهر�ستاين  واو�سح 
ا�سماء  و  الناخبني  �سجالت  تفتح  مل  جنهلها 
الذين �سوتوا ومقارنتها مع االوراق االنتخابية 
يف �سناديق االقراع للتاأكد مع مطابقة العدد ما 

بني ال�سجالت و�سناديق االقراع. 
�سكوى  ام�س   قدمت  القانون  دول��ة  ان  وتابع: 
على املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات لعدم 
اجراء هذه املطابقة بني اوراق �سناديق االقراع 
النظر  الق�سائية  الهيئة  وال�سجالت وننتظر من 
عن  ال�سهر�ستاين  وع���رب  ال�����س��ك��وى.  ه���ذه  يف 
ا�ستغرابه ال�سديد من ا�سرار املفو�سية على هذا 

االجراء. 
وتابع: ان االمر الثاين الذي نطعن به هو عدم 
�سماح املفو�سية ملراقبي دولة القانون بالدخول 
اىل قاعة العد والفرز اليدوي بحجة انه مل تكن 
قدمنا  اننا  بالرغم من  لهم  هناك هويات �سادرة 
250 طلبا ال�سدار هويات للمراقبني قبل ا�سبوع 

ومل تقم املفو�سية با�سدارها. 
وا�سار ال�سهر�ستاين اىل ان اجراءات املفو�سية 
هذه مطعون بها ولي�ست معربة عن قرار الهيئة 

الق�سائية. 
وكانت الهيئة التمييزية قررت اعادة العّد والفرز 
يدويا يف حمافظة بغداد فقط بعد الطعون التي 
يتزعمه  ال��ذي  القانون  دول��ة  ائ��ت��الف  بها  تقدم 

نوري املالكي. 
االنتخابات  يف  القانون  دول��ة  ائتالف  وح�سل 
التي جرت يف ال�سابع من اذار املا�سي على 89 
مقعدا وجاء باملركز الثاين بعد القائمة العراقية 

التي ح�سلت على 91 مقعدا.

املفو�س��ية توؤك��د تطاب��ق النتائ��ج ودول��ة القان��ون تتهم املفو�س��ية باال�س��تغفال 
�حليدري: ال�سغوط �سيا�سية على عملنا 

بغد�د /رويرتز
 بعد �سهرين من انتخابات عامة مل ت�سفر عن فائز وا�سح 
بات العراق حما�سرا يف معركة بني رجلني يت�سارعان 

على ال�سلطة مما يهدد اأمنه اله�س واآماله باال�ستقرار.
نوري  ال���وزراء  رئي�س  ك��ان  �سواء  ان��ه  حمللون  ويقول 
يقدمان  ع��الوي  اي��اد  اال�سبق  ال���وزراء  ورئي�س  املالكي 
معركتهما  فان  االمة  �سالح  على  ال�سخ�سية  الطموحات 

قد تذكي التوتر الطائفي وتدعو اىل تدخل اأجنبي.
)اي.ات�س.ا�س( جلوبال  املحللة يف  رياين  وتقول جاال 
ان�سايت ميدل اي�ست "املعركة ترجع باأ�سكال عديدة اىل 
الكراهية ال�سخ�سية بني االثنني وهو اأمر يهدد اال�ستقرار 

ال�سيا�سي االن."
بفارق  فازت  قد  عالوي  ويقودها  العراقية  كتلة  وكانت 
مقعدين على كتلة املالكي "دولة القانون" يف االنتخابات 
ومل  اذار.  مار�س  من  ال�سابع  يف  جرت  التي  الربملانية 
حكومة  لت�سكيل  الكافية  الن�سبة  على  منهما  اي  يح�سل 

مما ترك البالد يف حالة من عدم اليقني ال�سيا�سي.
الوزراء  رئي�س  من�سب  على  احل�سول  االثنان  ويريد 
اىل عرقلة خطط  ه��ذا  ع��ن  الناجتة  االزم���ة  ت���وؤدي  وق��د 
الواليات املتحدة النهاء العمليات القتالية يف اغ�سط�س 
اي���ران  م��ث��ل  ج���ريان  م��ن  اأع��م��ق  ت��دخ��ال  وت�ستدعي  اب 

وال�سعودية.
االنتخابات  يف  طفيف  ب��ف��ارق  تقدمه  ان  ع��الوي  وق��ال 
يعطيه احلق يف ت�سكيل حكومة وقيادتها وهو االدعاء 
الذي �سارع املالكي اىل االعرا�س عليه. ويقول حمللون 
منهما  اي  ين�سحب  اأن  يبدو  فيما  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  ان 

ب�سال�سة.
الدولية  املجموعة  من  هيلرمان  جو�ست  املحلل  وق��ال 
ملعاجلة االزمات "اأحد االثنني �سي�سود. هذا �سيناريو من 

�ساأنه زعزعة اال�ستقرار."
حكومة  �ستكون  كيف  ت�سور  ال�سعب  "من  واأ���س��اف: 
�سريف�س  االخ���ر  الن  �ساملة  جامعة  اأح��ده��م��ا  ي��ق��وده��ا 

امل�ساركة."
ومن  اأمريكيون  م�سوؤولون  ي�سري  طويلة  ف��رة  ومنذ 
االمم املتحدة اىل اأن دميقراطية العراق الوليدة لن يحدد 
مالحمها من يفوز باالنتخابات بقدر ما �سيحددها �سلوك 
اخلا�سرين. وحتى االن ال يبدو اأن اأيا من الطرفني يريد 

لعب دور املعار�سة ال�سيا�سية.
حا�سمة  غري  نتيجتها  كانت  التي  االنتخابات  تعط  ومل 
الالزمة  ال�ساحقة  االغلبية  الرئي�سيني  الالعبني  من  الي 
ت�سكيل  اىل  املالكي  و�سعى  مب��ف��رده.  حكومة  لي�سكل 
لكنه يواجه  ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي  االئ��ت��الف  م��ع  حت��ال��ف 
معار�سة قوية ملطلبه تويل رئا�سة الوزراء لوالية ثانية.
كما حاول عالوي التودد لالئتالف الوطني العراقي لكنه 

واجه �سراعا ع�سريا لت�سكيل هذا االئتالف.
املالكي  يقوده  ال��ذي  القانون  دول��ة  ائتالف  ه��ذا  وت��رك 

هو  جديد  خيار  امام  عالوي  بقيادة  العراقية  والقائمة 
يف  اأع�ساء  معا.لكن  برملانية  اأغلبية  ت�سكيل  حم��اول��ة 
يريد  منهما  كال  ان  يقولون  وع��الوي  املالكي  مع�سكري 
العراقي  ال�سيا�سي  املحلل  الوزراء.وقال  من�سب رئي�س 
ابراهيم ال�سميدعي انه يف كل مرة يحتدم فيها ال�سراع 
بني املالكي وعالوي ي�سبح هذا عامال يف اخراجهما من 
وقلق  يثريان خماوف  بدا  النهما  ال�سلطة  على  املناف�سة 
االخرين. وقال انه البد من تو�سلهما لت�سوية.واأظهرت 
انتخابات مار�س اذار التي و�سفت باأنها كانت نزيهة اىل 
حد كبري لكنها �سهدت معارك قانونية ومزاعم بالتزوير 
دعما قويا لعالوي.وجنح املالكي يف حتقيق طلبه اعادة 
النهاء  حماولة  اعترب  وال��ذي  بغداد  يف  اال���س��وات  ف��رز 

تقدم العراقية.
للعراقية اعرا�سات  بالن�سبة  الو�سع �سوءا  ومما يزيد 
اأن�سار حزب  التي  هدفها منع  امل�ساءلة والعدالة،  هيئة 
من  ���س��دام  عهد  يف  مهيمنا  ك��ان  ال��ذي  املحظور  البعث 
العودة اىل احلكم ، على �سحة اال�سوات التي اأديل بها 
ملر�سحني لهم �سالت حمتملة بحزب البعث ومعظمهم من 

القائمة العراقية.
وح�سد عالوي الطبيب الذي تدرب يف بريطانيا وتوىل 
و2005   2004 عامي  امل��وؤق��ت  ال���وزراء  رئي�س  من�سب 
دعم دول باملنطقة للتدخل وقال ان على املجتمع الدويل 

تنظيم انتخابات جديدة.
يف  الرغبة  انتقد  ال��ذي  املالكي  غ�سب  الدعوة  واأث���ارت 
تدخل خارجي وندد مبا و�سفه برغبة القوى اخلارجية 

للقيام بانقالب من خالل �سندوق االقراع.
رجل  نف�سه  من  يجعل  اأن  عالوي  "اختار  رياين  وقالت 
)نفوذ(  ملوازنة  كو�سيلة  باملنطقة...  النفوذ  ذات  الدول 
املالكي الذي تزداد �سعبيته تراجعا على مدى الوقت يف 

اأنحاء املنطقة."
ظهور  من  خم��اوف  ه��ذا  يثري  اأن  املوؤكد  "من  واأ�سافت 
يتطلع  بالعراق حيث  اللبناين  النموذج  ي�سبه  �سيناريو 
العبون داخليون اىل داعمني خارجيني لتعزيز ر�سيدهم 

ال�سيا�سي يف الداخل."
اقت�ساده  بناء  اع��ادة  يف  قدما  امل�سي  العراق  ويحاول 
ال����ذي ي��ع��اين م��ن م�����س��اك��ل ك��ب��رية م��ع ب���دء ال��ع��ن��ف يف 
موؤ�س�سات  مع  ال�سفقات  من  جمموعة  ووق��ع  الراجع. 
لتعزيز  الهائلة  النفطية  احتياطياته  ال�ستغالل  عاملية 
انتاجه من النفط اخلام وجني املليارات الالزمة العادة 

االعمار.
ومن بني احللول اأن ت�سعى كل الكتل اىل الو�سول اىل 
مر�سح ملن�سب رئي�س الوزراء يكون مقبوال للجميع كحل 

و�سط.
ا�ساعة  �ساأنه  من  ترتيبا  هذا  يكون  "قد  هيلرمان  وقال 
بالراجع  وع��الوي  املالكي  �سيقنع  من  لكن  اال�ستقرار. 

من اأجل البلد؟"

خماوف من ظهور �سيناريو جديد يف العراق
ترجمة/ عمار كاظم حممد

كر�ستوفر  ب��غ��داد  يف  االأم��ري��ك��ي  ال�سفري  اب��دى 
هيل قلقه ال�سديد يوم االثنني املا�سي من البطء 
الذي يتحرك فيه امل�سوؤولون العراقيون لت�سكيل 
يحتاجون  "انهم  ق��ائ��ال  اجل���دي���دة  احل��ك��وم��ة 
الطريق".امل�سوؤولون  ه���ذا  يف  اال����س���راع  اىل 
االأمريكيون يرون اأن ت�سكيل احلكومة اجلديدة 
واالنتقال ال�سفاف لل�سلطة كبوادر مهمة جلدول 
العراق  يف  االمريكان  اجلنود  اع��داد  تخفي�س 
�سهر  نهاية  يف  جندي  األ��ف  بخم�سني  وامل��ح��ددة 

اآب القادم.   
القلق  ج��دا  ال�سريحة  هيل  تعليقات  وتعك�س 
التي  ال�سيا�سية  العملية  املتزايد حول  االمريكي 
ب�سمنها  ال��ع��وام��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  ب�سبب  اب��ط��اأت 
التي  الربملانية  لالنتخابات  املتقاربة  النتائج 
جرت يف ال�سابع من اآذار املا�سي  وكذلك عملية 
اعادة الفرز اليدوي املنظمة التي جتري االآن ملا 
وكذلك  بغداد  يف  ناخب  مليون   2،4 من  يقرب 
املر�سحني  بع�س  الج��ت��ث��اث  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 

امل�سمولني بقانون امل�سائلة والعدالة.  
"ان املرء ليود اأن يقوموا بهذا االأمر  يقول هيل 

اأن  دائما  علم  لدينا  ك��ان  لقد  "م�سيفا"  ب�سرعة 
هذه الفرة �ستكون من الفرات احلرجة فنحن 
نقرب من مرور فرة �سبعة ا�سابيع تقريبا منذ 

انتهاء فرة الت�سويت يف االنتخابات".
هناك  اأن  ي��وؤك��دان  ال��ف��ائ��زت��ني  الكتلتني  زعيما 
نتيجة  على  واث���رت  حدثت  ق��د  جدية  خمالفات 
العراقي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وك���ان  االن��ت��خ��اب��ات 
نوري املالكي الذي تخلف مبقعدين يف النتيجة 

النهائية قد طالب باعادة عملية الفرز اليدوي. 
وقال كري�ستوفر هيل ال�سفري االأمريكي "انا اقول 
ان هذه انتخابات متقاربة وقد �سببت الكثري من 
كبريا  حتديا  �ستمثل  بالتايل  وه��ي  ال��ت��وت��رات 
العراق  يف  النا�سئة  الدميقراطية  للموؤ�س�سات 
يلتزم  اأن  يجب  الق�سائي  النظام  ان  "م�سيفا" 
"ي�ساف اىل  النزاعات  بالتوازن يف بع�س هذه 
يوم  العراقيني  امل�سوؤولني  اع��الن  احل��رية  حالة 
قائمة  يف  املر�سحني  اح��د  ب��ان  املا�سي  االث��ن��ني 
فاذا  والعدالة  امل�ساءلة  بقرار  م�سمول  العراقية 
ا�سافته  ومت��ت  ال��ق��رار  ه��ذا  على  اللجنة  وقعت 
القائمة  ف��ان  االآخ��ري��ن  املبعدين  املر�سحني  اىل 
�سوف  م��ا  وه���ذا  تقدمها  تفقد  ���س��وف  العراقية 
لدى  والغ�سب  ال�سيا�سية  العملية  تاأخري  ي�سبب 

بع�س االأطراف. 
من  طلبت  ق��د  اوب��ام��ا  ال��رئ��ي�����س  ادارة  وك��ان��ت 
اجلي�س االأمريكي يف وقت مبكر من عام 2009 
تخفي�س حجم قواتها املقاتلة اىل 50 األف جندي 
بنهاية �سهر اآب من عام 2010 على افرا�س ان 
االنتخابات �سوف حتدث يف �سهر كانون االأول 
�سوف  اجل��دي��دة  احلكومة  وان  �سباط  �سهر  او 
الرغم  على  لكن  املحدد  املوعد  قبل  ت�سكيلها  يتم 
من التاأخري الذي ح�سل لثالثة ا�سهر واجلداالت 
القادة االأمريكيني مازالوا يقولون  االأخرية لكن 
عملية  تنفيذ  يف  ال�سحيح  الطريق  على  اأن��ه��م 

االن�سحاب يف موعدها النهائي. 
يقول قائد القوات االأمريكية يف العراق اجلرنال 
من  �سهرين  بعد  يقرر  �سوف  انه  اوديرنو  راي 
الزمني   الت�سل�سل  ك��ان  اذا  فيما  االن��ت��خ��اب��ات 

خلف�س القوات ما يزال معقوال. 
يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ح��دث��ت يف 
لت�سكيل  ا�سهر  �ستة  االأم��ر  ا�ستغرق   2005 عام 
على  ل��زام��ا  يكن  مل  ال��وق��ت  ذل��ك  ويف  احلكومة 
بق�سية  ي��ق��وم��وا  اأن  ال��ع��راق��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني 
التفتي�س عن موؤهالت املر�سحني او ق�سية اعادة 

الفرز اليدوي.

واالمريكان  ال��ع��راق��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  بع�س  ان 
الطريق  ب��ني  خ��ط��را  ت���وازي���ا  ه��ن��اك  ان  ي����رون 
ال�سعب احلايل وذلك الذي تال انتخابات 2005 
اآنذاك،  التمرد  م�ساعر  الفرة  تلك  اث��ارت  حيث 
لكن اخلالفات ال�سيا�سية يف الوقت احلا�سر هي 
على العك�س من اخلالفات التي اعقبت انتخابات 
2005، فقد كانت �سلمية ب�سكل كبري حيث يقول 
تف�سي  ان  واالمريكيون  العراقيون  امل�سوؤولون 
اقل  هو  احلا�سر  الوقت  يف  ال�سيا�سي  العنف 
احتماال الن قوات االمن العراقية ا�سبحت قوية 
ب�سكل اأكرب واقل ت�سي�سا عما كانت عليه يف عام 
ال�سلل  2006 لكن الكثريين مازالوا يقولون ان 
لوقت  ا�ستمر  اذا  اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  يف 

طويل فانه ينذر بعودة العنف من جديد. 
ادارة  م�ست�ساري  كبري  م��اك��ورك  ب��ريت  ي��ق��ول 
العنف  العراق"ان  يف  واوباما  بو�س  الرئي�سني 
ت��ه��دي��دا �سراتيجا  احل���ايل المي��ث��ل  ال��وق��ت  يف 
واذا كان هناك اح�سا�س بان من يقود العنف هم 
البع�س من االحزاب ال�سيا�سية فانت متلك بذور 

ايقافه.

عن/ و��سنطن بو�ست 

النا�س��ئة للدميقراطي��ة  حتدي��ا  متث��ل  ال�سيا�س��ية  التوت��رات 

  بريوت/�كانيوز
االأمريكي  "هاد�سون"  مل��رك��ز  ت��ق��ري��ر  خل�س   
لالأبحاث اىل اأن العراق لي�س لبنان يف الظاهر، 
املهمة  احلكومية  املنا�سب  ت��وزي��ع  م��ب��داأ  لكن 
ب�سكل  العراقيني  �سيخدم  الطوائف،  بح�سب 
جيد اإذا طبقه قادتهم ب�سكل غري ر�سمي لتعزيز 

االن�سجام بني الطوائف العرقية يف العراق.
ريت�سارد  "هاد�سون"  يف  التقرير  معّد  وق��ال 
للتحالفات  اأهمية  االأك���رث  "ال�سمة  اإن  واي��ت��ز 
ت�سم  اأن  هي  امل�ستقبلية  العراقية  احلكومية 
يف  ال�سيعة،  غري  من  وغريهم  وال�سنة  الكرد 
اأن  م��ن  ح��ّذر  وبعدما  رمزي".   دور  م��ن  اأك��رث 
العراق  ���س��ه��ده��ا  ال��ت��ي  االأخ�����رية  ال��ت��ف��ج��ريات 
تواجه  البالد  اأن  من  جديدة  حتذيرات  تعك�س 
اأي�سًا مدير  م�ستقباًل غام�سًا، قال وايتز، وهو 
اإن  الع�سكرية"،  ال�سيا�سية  التحليالت  "مركز 
ان�سحاب  خطة  عرقلة  ي��ري��دون  "االإرهابيني 
العملية  ا�ستغالل  وكذلك  االأم��ريك��ي��ة،  ال��ق��وات 

املطولة لت�سكيل احلكومة العراقية".
قد  "االأمر  اأن  اإىل  ال�سياق،  ه��ذا  يف  واأ���س��ار،   
احلكومة  ي�سكل  اأن  ق��ب��ل  ���س��ه��ورًا  ي�ستغرق 
اإياد  املعار�سة  زعيم  من  اأيا  اجلديدة  العراقية 
اأو  املالكي  ن��وري  ال���وزراء  رئي�س  اأو  ع��الوي 
ذلك،  "ومع  وايتز  وتابع  اآخر".   �سخ�س  اأي 
  7 يف  الربملانية  االنتخابات  نتائج  اأجابت  فقد 
تركت  واإن  االأ�سئلة،  بع�س  عن  اآذار/م��ار���س، 
ال��ب��ع�����س االآخ����ر ب��ال اأج���وب���ة، ف���االأرق���ام التي 
اآذار/مار�س من قبل املفو�سية  �سدرت يف 26 
مكانة  ت��وؤك��د  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا 
العراق كدولة دميوقراطية فاعلة حيث تناف�س 
مر�سحون كرث واأحزاب �سيا�سية على ال�سلطة، 
حرة  انتخابات  الأي��ة  ال��دول��ي��ة  للمعايري  وف��ق��ًا 
وعادلة ال ميكن التنبوؤ بنتائجها م�سبقًا".  ويف 
اأنه  وايتز  تابع  العراقية،  باالنتخابات  اإ�سادته 
وال  القبلي  الوالء  وال  ال�سيا�سي،  املن�سب  "ال 
كما  االقراع"،  نتائج  يحدد  الطائفي  االنتماء 
اأن "عجز فريق واحد عن احل�سول على غالبية 
للمجتمع  ال��ت��ع��ددي  الطابع  يعك�س  امل��ق��اع��د.. 

"املراقبني  اأن  عن  ف�ساًل  املعا�سر"،  العراقي 
املتحدة  االأمم  ذلك  يف  مبا  والدوليني  املحليني 
على  دليل  اأي  يجدوا  مل  االأمريكية  وال�سفارة 
ت��زوي��ر خطري يف االن��ت��خ��اب��ات ق��د ي��وؤث��ر على 

نتائجها".
بل  االإ���س��ادة،  القدر من  بهذا  يكتف وايتز   ومل 

الوزراء  رئي�س  عالوي  اأ�سبح  "اإذا  باأنه  تابع 
البلدان  م��ن  واح���دًا  ال��ع��راق  �سي�سبح  املقبل، 
ت�ستبدل  ال��ت��ي  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  القليلة 
بانتخابات  ف��ي��ه��ا،  احل��اك��م  واحل����زب  زعيمها 
يف  املالكي  "بقي  لو  وحتى  �سلمية".  وطنية 
ال�سلطة، اأو اختري �سخ�س اآخر من املتناف�سني 

االأوفر حظًا، فاإن العراق �سيكون قد �سهد اإجراء 
تاريخه".   يف  دميوقراطية  االأكرث  االنتخابات 
العراقيني  امل�سوؤولني  ب�"اإعالن  ذّك��ر  وبعدما 
واالأم���ريك���ي���ني ا���س��ت��ع��داده��م ل���زي���ادة وت���رية 
ارتفعت  ما  اإذا  االأمريكية  الع�سكرية  العمليات 
كما ح�سل  ال��ع��راق،  العنف يف  اأع��م��ال  وت��رية 
اأ�سار  وبعدما   ،"2005 العام  انتخابات  عقب 
ذلك،  رغم  االأمريكيني،  "الدبلوما�سيني  اأن  اإىل 
للتدخل  العراقيني  ال�سيا�سيني  على  ي�سغطون 
انتقد  �سلمية"،  �سيا�سية  ن�ساطات  لوحدهم يف 
اإحجام  "هاد�سون"،  يف  تقريره  يف  واي��ت��ز، 
عن  االآن،  "حتى  اأوباما  ب��اراك  الرئي�س  اإدارة 
حتديد الدور الذي �سيلعبه العراق يف امل�ستقبل 

يف �سيا�سات ال�سرق االأو�سط".
بو�س  ج��ورج  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  وكانت   
وقعت، قبيل مغادرتها البيت االأبي�س، اتفاقية 
العراقية  احلكومة  مع  االإ�سراتيجي  للتعاون 
ال�سيا�سية  العالقات  ا�ستمرار  فيها على  �سددت 

واالقت�سادية والثقافية الثنائية.
تنفيذ  كيفية  بعد  حت��دد  مل  اأوب��ام��ا  اإدارة  لكن   
 27 يف  بيان  ب��اإ���س��دار  واكتفت  االت��ف��اق،  ه��ذا 
�ستوا�سل  املتحدة  "الواليات  باأن  اآذار/مار�س 
العراقيني،  ال��ق��ادة  جميع  م��ع  كثب  ع��ن  العمل 
لبناء عالقة متعددة االأبعاد وطويلة االأجل بني 
"هاد�سون"،  تقرير  يف  جاء  ح�سبما  البلدين"، 
اخلارجية  ال�سيا�سة  دور  ع��ن  ت�����س��اءل  ال���ذي 

العراقية "التي بقيت غري وا�سحة".
"هاد�سون"  تقرير  ع��ّدده��ا  التي  امل��اآخ��ذ  وم��ن   
منطا  "�سهدت  اأنها  العراقية،  االنتخابات  على 
واخلارجية  الداخلية  اال�سطفافات  من  مقلقا 
وا�ستغالل غياب قانون يقيد التمويل االأجنبي 
يف  الكاتب  واع��ت��رب  ال�سيا�سية"   للجماعات 
الذي  هو  االأبرز"  "الغمو�س  اأن  "هاد�سون" 
�سيتولون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  ه��وي��ة  يكتنف 
ووزارة  احلكومة  ورئا�سة  الرئا�سة  منا�سب 
الداخلية. وراأى اأنه "مبا اأن االأحزاب ال�سيا�سية 
ال�سخ�سيات  ف��اإن  �سعيفة،  ت��زال  ال  العراقية 

املعنية �ستكون اأهم من انتماءاتها احلزبية".

معه�د اأمريكي: �سي�سبح العراق من البلدان الدميقراطية القليلة
ف�ي ال�سرق االأو�سط 
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�سراع على من�سب رئا�سة الوزراء

مراقبة دولية يف قاعة للعد والفرز اأم�س.. اأ ف ب


