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حققت تن�سيقا �سيا�سيا واقت�صاديا

ب�����ل����ا رت�������و��������ش

طالباين يعود �إىل الوطن بعد زيارة ناجحة �إىل امريكا وبريطانيا
بغداد /املدى
ع��اد رئي�س اجلمهورية ج�لال طالباين اىل
ار�ض الوطن بعد زيارة ناجحة اىل عدد من
دول العام حققت تن�سيقا �سيا�سيا واقت�صاديا
مهما للعراق.
وق��ال ب�ي��ان � �ص��ادر ع��ن رئ��ا��س��ة اجلمهورية
تلقت (امل��دى) ن�سخة منه ام�س االثنني :ان
زيارة رئي�س اجلمهورية جالل طالباين اىل
عدد من دول العامل حققت تن�سيقا �سيا�سيا
واقت�صاديا ،بدت مالحمه يف اعقاب م�شاركته
يف �أعمال اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
دورتها الرابعة و ال�ستني ،واجتماع منظمة
اال��ش�تراك�ي��ة ال��دول�ي��ة ( )SIيف نيويورك،
ب�صفته ن��ائ�ب� ًا لرئي�س امل�ن�ظ�م��ة .واو�ضح
البيان ان رئي�س اجلمهورية عاد االحد اىل
البالد بعد زيارة �إىل كل من دولتي الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة وب��ري�ط��ان�ي��ا ا�ستمرت
للمدة من الثاين والع�شرين من �أيلول �إىل
العا�شر من ت�شرين الأول اجل��اري� ،شارك
خاللها يف اجتماعات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة بدورتها الرابعة وال�ستني ،و�ألقى
فيها كلمة العراق ،كما �شارك يف اجتماعات
منظمة الإ�شرتاكية الدولية التي عُقدت يف

نيويورك ،بو�صفه نائبا لرئي�س املنظمة.
وقال رئي�س اجلمهورية يف اجتماع منظمة
اال�شرتاكية الدولية ( )SIيف نيويورك �أن
«الأزم ��ة االقت�صادية هي يف احلقيقة �أزمة
النظام الر�أ�سمايل واجلانب ال�سلبي للعوملة
التي هي يف جوهر النظام الر�أ�سمايل على
ال�ن�ط��اق ال�ع��امل��ي» ،م�ضيف ًا �أن��ه «ي�ج��ب على
الأح��زاب اال�شرتاكية الأع�ضاء يف املنظمة
اال�شرتاكية الدولية تو�ضيح ه��ذه احلقيقة
للجماهري الكادحة وال�سعي لتعبئة طاقاتها
حول اال�شرتاكية الدولية».
كما �أك��د رئي�س اجلمهورية �أهمية ت�شكيل
جلنة لدرا�سة الأزمة االقت�صادية بخ�صائ�صها
الوطنية والعاملية ،ثم ج ْمع هذه الدرا�سات
م��ن قبل جلنة ق�ي��ادي��ة لتلخي�صها وجعلها
خارطة طريق للخروج من الأزمة ،م�شري ًا �إىل
�أن « :طريق اخلروج هو طريق اال�شرتاكية
الدميقراطية التي حت��رر الب�شرية من هذه
الأزمة والأزمات القادمة �أي�ض ًا».
وقال الرئي�س طالباين يف ختام االجتماع :
«�أمتنى للرئي�س (جورج باباندريو) النجاح
يف االنتخابات الت�شريعية اليونانية القادمة
�آم ًال �أن نراه رئي�س ًا لليونان كما هو رئي�سنا

جالل طالباين

يف اال�شرتاكية الدولية».
وراف��ق رئي�س اجلمهورية يف ح�ضور هذا
االج �ت �م��اع ن��ائ��ب رئ�ي����س �إق �ل �ي��م كرد�ستان
كو�سرت ر�سول علي.
وكان الرئي�س طالباين قد القى كلمة العراق
يف اج�ت�م��اع��ات ال� ��دورة ال��راب �ع��ة وال�ستني
للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك،

اقرتحت قيام الربملان بتقومي �شامل لأداء املفو�ضية منذ عام 2008

قلق �أممي حيال عدم الو�ضوح ب�ش�أن
قانون االنتخابات

بغداد /املدى والوكاالت

اعربت االمم املتحدة عن «القلق» �إزاء ع��دم الو�ضوح
حيال قانون االنتخابات املقرر اجرا�ؤها منت�صف كانون
ال �ث��اين امل�ق�ب��ل ،يف ظ��ل اال��س�ت�ج��واب ال�برمل��اين لكبار
امل�س�ؤولني يف املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
واالتهامات املوجهة اليهم.
واف��اد بيان ملمثل ام�ين ع��ام االمم املتحدة اخلا�ص يف
العراق �آد ملكريت انه عرب عن «قلق بعثة االمم املتحدة
ب�ش�أن ا�ستمرار عدم الو�ضوح حيال قانون االنتخابات
فيما بقي  96يوما على موعد اجرائها» املقرر يف 16
كانون الثاين املقبل .واكد «االحرتام التام لرغبة نواب
يف ا�ستجواب جمل�س املفو�ضني يف املفو�ضية» لكنه
«يقرتح ان يقوم جمل�س النواب باجراء تقومي �شامل
الداء املفو�ضية يف جميع االن�شطة االنتخابية منذ عام
 2008ح��ال االع�ل�ان الر�سمي ع��ن نتائج االنتخابات»
املقبلة.
وقام عدد من النواب با�ستجواب رئي�س املفو�ضية فرج
احل�ي��دري وبع�ض كبار امل�س�ؤولني قبل يومني و�سط
ات�ه��ام��ات ع��دة ل�ه��م .وت��اب��ع ال�ب�ي��ان «م��ع ذل��ك ويف هذه
املرحلة ،ت��رى بعثة االمم املتحدة ان اج��راء تغيريات
جوهرية على الرتكيبة امل�ؤ�س�ساتية للمفو�ضية من �ش�أنه
ان يعطل التح�ضريات اجلارية لالنتخابات اىل حد كبري
لدرجة انه لن يكون من املمكن اج��راء انتخابات تت�سم
بامل�صداقية حتى موعد مت�أخر جدا».
وتبدي او�ساط �سيا�سية خ�شيتها من «افتعال» ازمات
امام اقرار م�شروع قانون لالنتخابات ار�سلته احلكومة
اىل جمل�س النواب يف ظل التجاذبات احل��ادة يف هذا
ال�شان ،بحيث يقر الربملان القانون القدمي الذي يت�ضمن
القائمة املغلقة .وكان حامد اخلفاف املتحدث الر�سمي
با�سم املرجع الديني الكبري اية الله علي ال�سي�ستاين
اكد الثالثاء املا�ضي ،ان «املرجعية الدينية حتذر من ان
اعتماد نظام القائمة املغلقة �سيكون له تاثري �سلبي بالغ
على �سري العملية الدميوقراطية».
ولي�س لدى النائب يف القائمة املغلقة حرية االختيار،
فاما ان يختار القائمة بجميع ا�سمائها وام��ا ين�صرف
عنها .اما يف القائمة املفتوحة ففي امكانه اختيار النواب
الذين ي�ؤيدهم يف �شكل فردي ولي�س القائمة كلها.
يف غ �� �ض��ون ذل� ��ك ،مل��ح رئ �ي ����س جم�ل����س ال� �ن ��واب اي��اد
ال�سامرائي اىل ان النواب قد يقرون «القانون القدمي»
لالنتخابات «اذا مل حتل اال�شكاالت» يف كركوك .وقال
ال�سامرائي ،وفق املوقع االلكرتوين للحزب اال�سالمي:
ان «اع �� �ض��اء جمل�س ال �ن��واب م���ض�ط��رون ل�ل�ع��ودة اىل
قانون االنتخابات ال�سابق وهو حكم الواقع» يف حال
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من اجواء االنتخابات ال�سابقة

ع��دم تو�صل القوميات يف كركوك اىل حل اال�شكاالت
العالقة .وا�ضاف :ان «العرب والرتكمان ي�شككون يف
الكثافة ال�سكانية العالية يف كركوك ويعتربونها من
ا�شكال التغيري الدميوغرايف» .وطالب ال�سامرئي «كافة
االط ��راف ب��اال��س��راع الي�ج��اد ح��ل لكي ت�ستطيع القوى
ال�سيا�سية امل�ضي يف االنتخابات القادمة بقانون اخر
غري احلايل».
من جهة اخرى� ،أعربت �أو�ساط �سيا�سية وبرملانية عن
قلقها من التدخل الإقليمي يف ال�ش�أن االنتخابي العراقي،
حمذرة من تداعيات ذلك على م�ستقبل العملية ال�سيا�سية،
و�شدد القيادي يف حزب الدعوة الإ�سالمية النائب حيدر
العبادي على �ضرورة �أن حتافظ الأحزاب ال�سيا�سية على
«امل�صلحة العراقية» لدى التعامل مع الدول الإقليمية،
م�ضيف ًا� :أنه «لي�س ممنوع ًا على القوى ال�سيا�سية �إقامة
عالقات مع الدول الإقليمية ،لكن ال يجوز لها �أن تروج
م�صالح تلك الدول على ح�ساب امل�صلحة العراقية» .فيما
�أكد النائب عن جبهة التوافق ر�شيد العزاوي �سعي دول
�إقليمية للت�أثري يف نتائج االنتخابات املقبلة من خالل
رغبتها يف «توحيد طائفة معينة �أو جهة معينة خلو�ض
االنتخابات» ،م�ضيف ًا� :أن��ه ما من �أح��د «يفهم الطبيعية
العراقية غري العراقيني �أنف�سهم» .يف ذات ال�سياق ،قال
مثال الآلو�سي الأم�ين العام احلزب الأم��ة العراقي� :إن
ت�أجيل االنتخابات الت�شريعية املقبلة ال يخدم العراق
وال العملية ال�سيا�سية وال ثقة امل��واط��ن التي تزعزت
ب�أغلب مفا�صل الدولة العراقية .واق�ترح الآلو�سي �أن
يتم �إجراء مناقلة بني موظفي املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات بدال من �سحب الثقة عنها ،حيث �إن هذا الأمر
هو احلل الأمثل للم�شكلة احلالية التي تتعلق مبفو�ضية
االنتخابات.من جانبه ،قال كمال ال�ساعدي ،القيادي يف
ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه رئي�س الوزراء نوري
املالكي بح�سب �صحيفة «اخلليج» االماراتية :ان العملية
ال�سيا�سية اجل��اري��ة الآن يف ال�ع��راق مقبلة على �أيام
�ستكون ح�سا�سة جدا ،وا�صفا �إياها باخلطرية .و�أ�ضاف:
ان اخلطر الذي يدهم العملية ال�سيا�سية ال يتعلق بق�ضية
الت�صويت على القائمة املفتوحة �أو املغلقة ،بل �إن اخلطر
يدهم جممل العملية ال�سيا�سية �إذا متت �إزاحة مفو�ضية
االنتخابات امل�ستقلة عن موقعها احلايل ،حيث �سنقدم
على �شيء خطري ج��دا وه��و انتهاء م��دة عمل الربملان
احلايل ثم تتحول احلكومة �إىل حكومة ت�صريف �أعمال
وت��وزي��ع روات��ب ،م��ؤك��دا �أن ه��ذا �سيحقق بال�ضبط ما
�أراده �أعداء العملية ال�سيا�سية الذين عجزوا عن حتقيقه
طيلة ال�سنوات ال�ست املا�ضية �سيقوم الربملان بتحقيقه
لهم.

والتقى بعدد من ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات
وك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين الأج��ان��ب ع�ل��ى هام�ش
م�شاركته يف ن�شاطات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ،منهم االم�ين ال�ع��ام ل�لامم املتحدة
ب��ان ك��ي م��ون وال��رئ�ي����س االم�يرك��ي ب��اراك
اوباما والرئي�س االي��راين حممود احمدي
جناد ووزيرة اخلارجية االمريكية هيالري
كلينتون وم�ست�شار الأمن القومي للرئي�س
الأمريكي جيم�س جونز والرئي�س الأ�سبق
لأركان القوات الأمريكية امل�شرتكة اجلرنال
��ش��ايل كا�شفيلي ووزي ��ر ال��دف��اع الأمريكي
روبرت غيت�س.
و�أُجريت �أثناء الزيارة فحو�ص طبية عامة
ل��رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة ج�ل�ال ط��ال �ب��اين يف
م�ست�شفى مايو كلينيك يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،و�أثبتت �أن��ه يف �صحة ممتازة.
وذك��ر م�صدر طبي م��راف��ق للوفد �أن��ه فيما
يتعلق بالعملية اجلراحية التي كان من املقرر
�إجرا�ؤها للركبة الي�سرى للرئي�س طالباين
ف�أن الفحو�ص الدقيقة و ال�شاملة �أظهرت �أن
العالج الطبيعي الذي اجري للركبة الي�سرى
منذ العام املا�ضي كانت له ت�أثريات ايجابية،
لذا قرر الأطباء �أن �إجراء العملية اجلراحية

يف الوقت احلا�ضر لي�س �ضروريا.
كما التقى الرئي�س كال من رئي�س ال��وزراء
ال �ك��وي �ت��ي ال���ش�ي��خ ن��ا� �ص��ر امل �ح �م��د الأح �م��د
ال�صباح ورئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب
�أردوغان وح�ضر م�أدبة �أقامها �أمري دولة قطر
ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ث��اين .ويف يوم
اخلمي�س التا�سع من ت�شرين الأول اختتمت
ال��زي��ارة ،وغ ��ادر رئي�س اجلمهورية جالل
طالباين وال��وف��د امل��راف��ق ال��والي��ات املتحدة
متوجها �إىل العا�صمة الربيطانية لندن يف
زيارة ر�سمية .ويف �إطار هذه الزيارة التقى
رئي�س اجلمهورية ملكة بريطانيا �إليزابيث
الثانية ورئي�س ال ��وزراء غ ��وردون براون
ووزي��ر اخلارجية ديفيد ميليباند ،و�شارك
يف م��را��س��م خ��ا��ص��ة �أق�ي�م��ت يف كاتدرائية
القدي�س بول�س ت�ضمنت قدا�س ًا على �أرواح
اجل �ن��ود ال�بري�ط��ان�ي�ين ال��ذي��ن ��س�ق�ط��وا يف
ال��ع��راق ب�ين ع��ام��ي  2003و  .2009كما
التقى رئي�س اجلموورية خالل زيارته لندن
رئي�س ال ��وزراء ال�بري�ط��اين اال�سبق توين
بلري .وجرى البحث خالل تلك اللقاءات يف
التعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي بني العراق
وتلك الدول.

اىل انظار ال�سيد وزير الداخلية

حميد قا�سم
�صباح ام�س االثنني  2009/10/12دهمتنا –يف الطريق املو�صل بني
�ساحة االندل�س و�ساحة كهرمانة �سيارة تابعة لل�شرطة املحلية وهي
تنهب االر�ض نهبا يف ذروة االزدحام ،والن ال�سيد �سائق املركبة كان على
عجلة من �أمره راح ينهر ا�صحاب ال�سيارات املبتلني باختناق ال�شارع
ال�ضيق بنربة منفعلة وهو ي�صدر اوامره الفرمانية اىل هذا وذاك بان
يتنحوا جانبا ليف�سحوا له الطريق وك�أن �سيارات عباد الله متلك اجنحة
تطري بها ليبقى ال�شارع �سالكا �أمام �سيدنا امل�ستعجل !..االغرب انه حني
ي�صدر اوامره ل�سائق ما بالتنحي اىل اليمني يلحق ذلك بامر بعد ثوان
قليلة يطالبه بالذهاب اىل الي�سار !..واال فان �سيال من االلفاظ واالوامر
املتعنتة ينهمر على الغوغاء منا ،ممن كتب عليهم ان يكونوا يف ال�شارع
يف تلك ال�ساعة املباركة..
نعرف ان املوظف  -مهما عال �ش�أنه -يعمل من اجل النا�س وخدمتهم،
ومهمة رجل ال�شرطة تتمثل يف حماية ارواح النا�س وممتلكاتهم وتوفري
�سبل امنهم ،ويف ب�ل��دان ال�ع��امل -الدميقراطية مثلنا -يخاطب رجل
ال�شرطة النا�س بتهذيب عال مرددا كلمة "�سيدي" و�إن كان يحرر خمالفة
للمواطن ..ومبا ان �شرطيا مثاليا من هذا النوع ال نحلم به الآن وال بعد
� 15سنة ،فنحن ال نريد ان يقول لنا ال�شرطي� :سيدي ،لكن من حقنا عليه
بالد�ستور والقوانني الأخرى قليال من االحرتام وادراك انه امنا ي�ؤدي
خدمة عامة لكل مواطن عراقي وفق القانون وانه يتقا�ضى عنها مرتبا من
املال العام وهو مال العراقيني الذين يتعاىل ال�شرطي عليهم وي�ستمتع
با�صدار اوامره عليهم وزجرهم والتنكيل بهم ،ومبا اننا نعرف انك ال
تر�ضى بالتجاوز على القانون واالخالل به وبالد�ستور نطالبك ان ت�ضع
حدا لهذه الت�صرفات ومنها ت�صرف طاقم ال�سيارة املرقمة  8992فح�ص
حكومي م�ؤقت .وال�سالم.

مادلني �أولربايت :حرب العراق «كارثة» دمرت �سمعة وا�شنطن
�شيكاغو /وكاالت

ق��ال��ت وزي ��رة اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة ال�سابقة
«مادلني �أول�براي��ت�»:أن احل��رب الأمريكية يف
ال �ع��راق �أ���س��اءت ل�سمعة ال��والي��ات املتحدة
وا�سمها ،و�أ�ساءت للدميقراطية».
وا��ض��اف��ت �أول�براي��ت يف حفل توقيع كتابها
اجلديد« ،اقر�أوا دبابي�سي ،حكايات من �صندوق
جموهرات دبلوما�سية»� ،إن الدميقراطية «ال
ميكن فر�ضها» ،م�شرية �إىل �إنها «ال تتفق مع
الأ�صوات التي تقول �أن دول ال�شرق الأو�سط
لن ت�صبح دميقراطية» ،م��ؤك��دة �أن لكل دولة
ثقافتها وعاداتها ،و�أن الدميقراطية تختلف من
دولة لأخرى.
وقالت وزي��رة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة،
ال �ت��ي تبلغ م��ن ال�ع�م��ر  72ع��ام��ا� « ،أن ��ا ادعم
الدميقراطية يف كل مكان ،و�أعمل يف م�ؤ�س�سة
تعمل على دعمها منذ � 25سنة ،وكنت �سعيدة
برحيل �صدام ح�سني ،لأنه �شخ�ص فظيع ،لكن
غزو العراق كان كارثة للدبلوما�سية الأمريكية،
دمرت �سمعة الواليات املتحدة ،وزادت من قوة
�إيران ،وهو ما يحاول الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما �إ�صالحه الآن» .و�أ�ضافت �أولربايت ،يف
حفل التوقيع مبركز �شيكاغو الثقايف ،وح�ضره
� 450شخ�ص ًا« ،الدميقراطية عملية م�ستمرة

وحتتاج �إىل وقت ،وهي ال تعني االنتخابات
فقط ،بل حتتاج �إىل وجود م�ؤ�س�سات ومعار�ضة
قوية وجمتمع م��دين ،و�إع�ل�اء حكم القانون،
والدميقراطية واحلرية �شيء واحد من وجهة
نظري» .وتابعت�« ،إن الرئي�س الأمريكي غزا
العراق لتحقيق الدميقراطية ،وليجعل العراق
منوذجا ل��دول ال�شرق الأو� �س��ط ،لكن العراق
مل ي�صبح منوذج ًا للدميقراطية ،وال �أعتقد ان
هناك حاكم ًا يريد لبلده �أن يكون مثله».
وحتدثت �أولربايت يف اللقاء عن كتابها وعن
�سبب ارت�ب��اط ا�سمها بالدبابي�س التي كانت
ترتديها يف ك��ل ل�ق��اءات�ه��ا ،وق��ال��ت «�أن ��ا �أحب
امل�ج��وه��رات و�أرت��دي�ه��ا با�ستمرار ومل يخطر
يل ا�ستخدامها لإي�صال ر�سالة معينة ،حتى
�أ�صبحت �سفرية للواليات املتحدة يف الأمم
املتحدة ،وكنت امل��ر�أة الوحيدة هناك ،وبعد
ح��رب اخل�ل�ي��ج الأوىل ك��ان م�ط�ل��وب م�ن��ي �أن
�أق��ول �أ�شياء �سيئة عن �صدام كان ي�ستحقها،
فو�صفتني ال�صحف العراقية بانني ثعبان
ال مثيل ل��ه ،وك��ان يف �صندوقي دب��و���س على
�شكل ثعبان فقررت ارتداءه يف كل لقاءاتي مع
العراقيني �أو حديثي عنهم ،والحظت ال�صحافة
ذلك».
و�أ�� �ش ��ارت اىل �أن ال �ن��ا���س �أ��ص�ب�ح��ت تراقب

مادلني اولربايت

الدبابي�س التي ترتديها للتعرف على حاالتها،
فلو ارتدت خنف�ساء �أو فرا�شة يعرف اجلميع
ان مزاجها جيد ،ول��و ارت��دت عقرب او دبور
عرفوا �أن مزاجها �سيئ» .وقالت انها ارتدت
يف احد لقاءاتها والرئي�س الفل�سطيني الراحل
يا�سر عرفات دبو�س على �شكل نحلة ،ف�أهداها
عرفات دبو�سا على �شكل فرا�شة.
و�أ� �ش��ارت �أول�براي��ت �إىل �أن عالقة الواليات

امل�ت�ح��دة ب ��إي��ران« ،م�ع�ق��دة» منذ �أي ��ام ال�شاه،
وقالت �إن العقوبات «ال حتقق �سوى القليل
من النتائج ،ومن الأف�ضل �أن تقدم وا�شنطن
�إ�شارات �إيجابية لطهران» ،م�ؤكدة اتفاقها مع
�أ�سلوب �أوب��ام��ا ال��ذي «يدعو فيه للحديث مع
العدو».
وقالت «�إن العالقات مع �إيران يجب �أن تتم يف
طريقني :الأول دبلوما�سي �إيجابي ،والطريق
الثاين وهو التهديد بالعقوبات ويتم اللجوء
�إليه يف حالة عدم تعاونها مع املجتمع الدويل
فيما يتعلق بربناجمها النووي »،م�شرية �إىل
�أن «وا�شنطن عندما تظهر قربها م��ن �أحدى
ال�شخ�صيات الإيرانية تقلل من �شعبيته داخل
بلده ،وهذا ما حدث خلامتي» ،على حد قولها.
وتابعت« :لو �أتيحت يل فر�صة لقاء الرئي�س
الإي � ��راين احل ��ايل �أح �م��دي جن��اد ف�س�أرتدي
دبو�س ًا من ت�صميم زوجة وزير الدفاع الأمريكي
ويليام كولني ،وهو عبارة عن حمامة ون�سر معا
،حيث ان عالقة الواليات املتحدة واي��ران بها
�شقان :ال�سالم لو تعاونت طهران ،والق�سوة
لو رف�ضت» ،م�شرية اىل �أنها �سرتتدي بدلة
خ�ضراء يف اللقاء لدعم املعار�ضني لالنتخابات
االيرانية الأخرية ،لتكون بذلك ر�سالة �سيا�سية
كاملة» على حد تعبريها.

خرباء �أمريكيون يدربون القوات الأمنية على �إبطال مفعولها

املتفجرات والقنابل غري املنفلقة خطر يهدد حياة املواطنني
بغداد /املدى والوكاالت

رغم ان العنف تراجع ب�شدة يف العراق
بعد ان بلغ ذروت��ه يف �أع�ق��اب احلرب
االمريكية يف العام  ،2003اال ان جزءا
اخ��ر منه واملتمثل بالقنابل ال يزال
يقتل ع�شرات اال�شخا�ص كل �شهر .ففي
مع�سكر التاجي وهو قاعدة ع�سكرية
�أمريكية تقع قرب بغداد يعكف خرباء
�إب�ط��ال مفعول املتفجرات على تعليم
ال �ع��راق �ي�ين ال �ق �ي��ام ب �ه��ذه امل�ه�م��ة بعد
ان�سحابهم امل�ق��رر بحلول  2012يف
�إط��ار اتفاقية �أمريكية عراقية .ويعيد
االن �� �س��ان الآيل امل�ستخدم يف املهام
اال�ستك�شافية وال��رج��ل ال��ذي يرتدي
خ��وذة ومي�شي متثاقال اىل الأذه ��ان
� �ص��ورة ال�سفر اىل ال�ف���ض��اء ،لكنهما
يف ال�صحراء العراقية التي ت�شبه يف
ت�ضاري�سها �سطح القمر جمرد جزء من
تدريب على اح��دى �أخطر املهام على
االر�ض� ،إبطال مفعول املتفجرات.
فيما تعد اخلطوة االوىل املعتادة يف
التعامل م��ع م��ا ي�شتبه يف انها قنبلة
هي فح�صها مبعرفة ان�سان �آيل يجري
التحكم فيه عن بعد ثم غالبا بوا�سطة
خ�ب�ير يف ال�ت�خ�ل����ص م��ن املتفجرات
ي��رت��دي �سرتة م��درع��ة تلفه م��ن ر�أ�سه
حتى قدميه.
وق��ال ق��ائ��د ف��ري��ق امريكي م��ن خرباء
املفرقعات ال�سريجنت ديفيد هوجي
ب�ح���س��ب روي��ت��رز «ه� �ن ��اك خ �ب�ير يف
التخل�ص من املتفجرات» ،وي�شري اىل
ان��ه «م �ت��ى ارت� ��دى ق��ائ��د ف��ري��ق �سرتة
التخل�ص م��ن ال�ق�ن��اب��ل ت �ب��د�أ م�سرية
ط��وي�ل��ة» .يف �إ� �ش��ارة اىل النهج الذي
يت�سم بالتوتر واحل��ذر وال��ذي يتعني
على خبري املفرقعات اتباعه يف نزع

فتيل مادة متفجرة فيما يتخذ زمال�ؤه
�سواتر.وت�سبب هذه ال�سرتة االختناق
يف حر العراق القائظ وتقيد �صفائحها
املدرعة احلركة .لكن اخلرباء ا�صبحوا
على وع��ي كبري بكل م��ا ي��دور حولهم
رغم ان اخلوذة التي ت�شبه خوذة رواد
الف�ضاء جتعلهم ال ي�سمعون اال�صوات
من حولهم .وا�ضاف هوجي «تت�سابق
االف اال���ش��ي��اء اىل ع �ق �ل��ك .ت�صبح
ح��وا��س��ك اك�ث�ر ح��دة ووع �ي��ك باملوقع
يتجاوز كل التوقعات .ف�أنت تلحظ كل
�شيء ،حفيف اوراق اال�شجار ،هبوب

الرياح ،دقات قلبك».
وتلقى فريق من اربعة جنود عراقيني
تدريبا هذا اال�سبوع مبع�سكر التاجي
ع �ل��ى ي��د ف��ري��ق ام��ري �ك��ي م��ن خ�ب�راء
التخل�ص م��ن املتفجرات ومل يقلقهم
خطر التعامل مع القنابل التي عادة ما
يزرعها امل�سلحون يف املناطق املكتظة
بال�سكان مثل اال�سواق.
وقال جندي عراقي يتدرب على التحكم
يف ان���س��ان ايل يفح�ص ال�ق�ن��اب��ل «مل
�أ��ش�ع��ر مطلقا بالع�صبية او الفزع».
وا��ض��اف «اذا فكرت يف االخ�ط��ار فلن

امتكن من العمل ،فخط�أ واحد من �ش�أنه
ان ينهي كل �شيء».
وجاهد االن�سان الآيل  -ال��ذي مي�شي
متثاقال وي�صل ارت�ف��اع��ه حتى خ�صر
االن�سان العادي ويتكون من كامريات
وذراع ميكانيكية مثبتة على دبابة
�صغرية  -النتزاع قطعة معدنية ،فيما ال
يواجه خرباء التخل�ص من املتفجرات
القنابل التي يزرعها امل�سلحون فح�سب
ب��ل اي�ضا الذخائر التي ترجع لفرتة
النظام ال�سابق والتي ال تزال متناثرة
يف ارجاء العراق.

�صورة من االر�شيف ال�سلحة مت �ضبطها

ويف ال �ت��اج��ي ي���ض��م م�ت�ح��ف م�ؤقت
للذخائر التي ابطل مفعولها �صواريخ
يبلغ طولها �ستة اقدام والغاما وقذائف
مورتر ومن�صات اطالق .كما ان العمل
امل �ي��داين لفريق املتفجرات يجب ان
يتعامل مع القنابل بحذر ا�ضافة اىل
اال�ستعداد لتجنب هجمات امل�سلحني
الطالق النار عليهم او ت�شغيل املفجر.
من جهته ،وقال ع�ضو فريق التخل�ص
م ��ن امل� �ت� �ف� �ج ��رات ال �ل �ف �ت �ن��ان��ت ك�ل�اي
ك�يرك�ب��ات��ري��ك «ت��وج��د ��ض�غ��وط كبرية
علينا عندما نتعامل م��ع متفجرات،
فهناك ع��ادة فر�صة واح��دة لت�صحيح
االم��ور .كما ان هناك مقولة يف جمال
التخل�ص م��ن املتفجرات (جن��اح من
البداية واال الف�شل ال��ذري��ع)» .ولدى
خرباء التخل�ص من املتفجرات ا�سباب
كثرية للقيام مبثل هذا العمل اخلطري
�ألقى ال�ضوء عليها م�ؤخرا فيلم ا�شاد به
النقاد ويحمل ا�سم (هريت لوكر) وهو
عن قائد فريق للتخل�ص من املفرقعات
يف العراق.
وقال جندي انه ي�ستمتع بال�شق الفني
يف ابطال مفعول م��ادة متفجرة فيما
ابدى اخر اعجابه بالعمل حتت �ضغط.
اما كيكباتريك فله �سبب خمتلف وهو
«انك تعتاد على ا�ستخدام املتفجرات.
ان تعي�ش حلم كل �صبي يف العا�شرة
من عمره وهو ان جتعل �شيئا يحدث
دويا».
وي�شار اىل ان بناء فريق البطال مفعول
املتفجرات يف اجلي�ش العراقي قد �أعيد
العمل به من جديد منذ �سقوط النظام
ال�سابق و�ستكون املهارات التي ينقلها
خ�براء مكافحة املفرقعات لنظرائهم
العراقيني حا�سمة يف انقاذ االرواح.

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف ال��ط��ل��ي��ع��ة ح�����ول ق�����ض��ي��ة ال���ط���اق���ة ال����ذري����ة الي�����ران
وا�شنطن  /ترجمة املدى
االت �ف��اق ح��ول فتح املجمع ال �ن��ووي اخل�ف��ي يف
ايران امام التفتي�ش قد قلل احلديث عن اخليارات
الع�سكرية واع��اد الدبلوما�سية اىل االم��ام – او
على االقل لفرتة من الوقت .ولكن مع حماوالت
ام�يرك��ا اي �ج��اد ن��وع م��ن ال�ضغط ال� ��دويل ،فان
التفا�صيل التي بد�أت تت�ضح ت�شرياىل ان الوقت
قد ت�أخر ج��د ًا ل�ضربة ع�سكرية فكل ال��دالئ��ل يف
امل��وق��ع احل��دي��ث ال ��ذي انك�شف م� ��ؤخ ��ر ًا ،يزيد
من االم��ر تعقيد ًا بالن�سبة لقوتني من املمكن ان
توجها ال�ضربة وهما الواليات املتحدة االمريكية
وا�سرائيل ،ويقول امل�س�ؤولون االيرانيون ان ذلك
هو ال�سبب الذي دفعهم الختيار ذلك املكان املتميز
حول (مدينة قم) وان�شاء قاعدة ع�سكرية مبنية
من ال�سمنت امل�سلح واحلديد حتت احد اجلبال.
وبعد اقل من ا�سبوع بعد ك�شف الرئي�س اوباما

ع��ن معرفة احل�ك��وم��ة االم�يرك�ي��ة ب ��أم��ر امل��وق��ع ،
وافقت ايران على فتحه للمفت�شني التابعني لوكالة
الطاقة الذرية الدولية.
كما اعلن املدير العام للوكالة حممد الربادعي :ان
املفت�شني �سيزورونها يف اخلام�س والع�شرين من
ال�شهر اجلاري.
ان ادارة اوباما وحلفاءها يبدون اهتمام ًا كبري ًا
على الرغم من انكار اي��ران ،ح��ول نوايا ايران
يف جمال الطاقة الذرية ،وم�شروعها الذري ومن
كونه يهدف اىل بناء قوة ع�سكرية نووية.
ان ملف ال�ع�لاق��ات االم�يرك�ي��ة االي��ران�ي��ة  ،ينال
اه�ت�م��ام احل�ك��وم��ة االم�يرك�ي��ة  ،م��ع تفهم اجلهد
ال���ش��دي��د امل�ن���ص��ب ع�ل��ى اجل�ي����ش االم�ي�رك��ي يف
العراق وافغان�ستان  ،م�ضاف ًا اىل ذلك �سبب �آخر
وهو ان اخليار الع�سكري قد يغلق النافذة امام
اال�صالحيات ال�سيا�سية يف ايران.

وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن اع �ت �ب��ار اي � ��ران ق ��وة مهددة
ال�سرائيل ،فان امل�س�ؤولني اال�سرائيليني اعلنوا
عن موافقتهم العطاء الدبلوما�سية فر�صة ،وعلى
�أي ح��ال ف ��إن اوب��ام��ا ي�ؤكد ع��دم اختيار القرار،
يف ح�ين ان امل���س��ؤول�ين يف ادارت ��ه يعلنون ان
�صربهم �سينفد ولن ينتظروا اىل االب��د ،ملعرفة
ف�ي�م��ا اذا ك��ان��ت اي� ��ران ج���ادة يف ال �ت �ع��اون ام
ال ،وي��در���س اخل�ب�راء الع�سكريون يف امريكا
وا�سرائيل كافة االحتماالت وتطورها يف الهجوم
على املواقع النووية يف اي��ران ،بعد ان عرفوا
مواقعها واع��داده��ا ،وامل�سافة املطلوبة لقواتهم
للو�صول اليها ،والتفا�صيل التي ترد عرب اجهزة
اال��س�ت�خ�ب��ارات ح��ول م��وق��ع ق��م ،جتعل مهمتهم
ا�صعب ان مل تكن م�ستحيلة.
وكان وزير الدفاع  ،روبرت غيت�س  ،اعلن ان �أي
هجوم �سي�ؤخر يف االق��ل ،بناء قنبلة ذري��ة  ،ان

كانت ايران تنوي ذلك.
واجل �ه��د ال�ع���س�ك��ري امل �ط �ل��وب ل���ش��ل الربنامج
ال �ن��ووي االي� ��راين �سيحتاج اىل ع���ش��رات من
ق��اذف��ات ال�صواريخ  ،وق��د يتطلب اي�ض ًا اقحام
القوات يف االمر ،واملكون اال�سا�سي يف الربنامج
االيراين يت�ضمن معمل تخ�صيب اليورانيوم يف
ناتانز  ،معمل لتمويل اليورانيوم يف ا�صفهان
واملوقع اجلديد يف قم.
ويف امل ��ا�� �ض ��ي ،ح ��اول ��ت وك� � ��االت التج�س�س
االمريكية الو�صول اىل معلومات ع��ن �شعوب
اخرى وبراجمها النووية ،وكانت قد علمت عام
 ، 1991بعد حرب اخلليج من خالل معلومات تدل
على رغبة بغداد بذلك .وبعد ( )12عام ًا ا�ستنتجت
امريكا ان العمل يف ذلك امل�شروع قد توا�صل ،
لكنها وبعد غزو العراق عام  ،2003تبني لها ان
تلك املعلومات كانت خاطئة.

ومل تتحدث ادارة اوباما حتى االن عما �سيدفعها
اىل اختيار ال�ضربات اجل��وي��ة ،ولكن ليونارد
�سبيكرت ،مدير مركز جيم�س مارتن للدرا�سات
يف وا�شنطن ق��ال :ان رد فعل ام�يرك��ا �سيكون
جاهزا ان وجدنا انهم ينتجون يورانيوم بدرجة
تخ�صيب عالية.
وعلى الرغم من قيام ايران بتخ�صيب اليورانيوم
يف ناتانز ،فان الدالئل ال ت�شري اىل ان الو�ضع
الن�سبي للذرات م�ؤهلة ل�صنع قنبلة ذرية  ،وكان
الربادعي قد �صرح خالل هذا ال�شهر ،انه الدليل
ق ��وي ،ع�ل��ى وج ��ود م���ش��روع ب��رن��ام��ج لال�سلحة
الذرية يف اي��ران .فيما تعتقد وك��االت التج�س�س
االمريكية ان اي��ران عملت على ت�صميم ر�ؤو�س
نووية لكنها اجلت امل�شروع يف عام .2003
وخرباء احلرب ،قد و�ضعوا عدة (�سيناريوهات)
لل�ضربات املحتملة امل��وج�ه��ة الي� ��ران .وعندما

وجهت �إ�سرائيل �ضربة ملعمل النووي يف �سوريا
ع��ام  ،2007ك��ان ال ��رادار العربي مت��ت تغذيته
مبعلومات م�ضللة كي تغفل احلكومة ال�سورية،
عن االمر حتى وقوع ال�ضربة االوىل.
ويقوم امل�س�ؤولون االمريكيون بتطوير ر�ؤو�س
ن��ووي��ة �صممت الخ �ت�راق ال�ط�ب�ق��ات االر�ضية
والنفاذ عرب طبقات من ال�سمنت امل�سلح ،كما انهم
يتحدثون عن قنابل جديدة تزن اكرث من 21.500
باوند.
وحتديد موقع املكان اجلديد يف قم لي�س �سه ًال،
فال�صور ال��واردة من االقمار تظهر عدة مداخل
لالنفاق ولكنها التك�شف عما يف الداخل.
اخليارات املطروحة كثرية ،ولكن الفر�صة قائمة
اليوم للنجاح يف املجال الدبلوما�سي.
عن لو�س اجنل�س تاميز
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