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بينم ��ا ي�سع ��ى امل�س�ؤول ��ون العراقيون اىل
حتدي ��د اجلهات التي تق ��ف وراء تفجريات
الأح ��د الدام ��ي  ،يت�صاع ��د القلق م ��ن تهديد
�أك�ب�ر يتمثل يف �أن اك�ب�ر التهديدات الأمنية
ي�أت ��ي م ��ن داخ ��ل املنظوم ��ة االمني ��ة ذاتها
نتيج ��ة الف�س ��اد وه ��و م ��ا ي�شم ��ل القيادات
العلي ��ا يف ال ��وزارات اىل ا�صغ ��ر اجلن ��ود
الذين يقفون عند نقاط التفتي�ش .
وكان التقري ��ر الداخل ��ي للمفت� ��ش الع ��ام
يف وزارة الداخلي ��ة وال ��ذي �ص ��در م�ؤخرا
ي�ش�ي�ر اىل تلق ��ي ر�ش ��اوى م ��ن قب ��ل حر�س
نق ��اط التفتي� ��ش ب�ش ��كل حم ��دد  ،فاالنفجار
ال ��ذي حدث يوم الأح ��د املا�ضي قرب وزارة
العدل املحاطة بنقاط التفتي�ش قتل ما يقرب
م ��ن � 160شخ�صا وهو م�شاب ��ه لالنفجارين
اللذي ��ن ح�ص�ل�ا ق ��رب وزارة اخلارجي ��ة
ووزارة املالي ��ة يف �آب املا�ض ��ي وادى اىل
مقتل � 122شخ�صا على الأقل.
يقول القا�ضي عبد ال�ستار البريقدار رئي�س
جمل�س الق�ض ��اء الأعلى « ان هذه ال�سيارات
املفخخ ��ة مل ت�أت ��ي قطع ��ا من ال�سم ��اء فالبد
من �أن ��ه قد متت قيادته ��ا يف ال�شوارع حتى
و�صلت اىل �أهدافها ،فاذا مل يكن هناك ف�ساد
 ،ف ��ان املهاجمني لن يخاط ��روا بعبور نقاط
التفي�ش املوجودة هناك « .
لك ��ن الف�ساد يجري ب�شكل �أعمق بكثري وهو
يعر� ��ض للخط ��ر الإح�سا�س اله� ��ش بالأمن،
بينم ��ا ت�سح ��ب الوالي ��ات املتح ��دة قواتها ،
حيث تبدو ق ��وات الأمن كثريا ما تهدف �إىل
اغناء نف�سها وهي حتاول حماية العراقيني
طبق ��ا لع�ش ��رات املقابالت الت ��ي �أجريت مع
�ضباط ال�شرطة وامل�س�ؤولني بالإ�ضافة �إىل
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وعدت وزارة الدف ��اع ب�إقامة حتقيقات يف
اخلروقات االمنية التي �سمحت للمفجرين
االنتحاري�ي�ن باخ�ت�راق واحدة م ��ن اكرث
املناط ��ق اخلا�ضعة للحرا�س ��ة امل�شددة يف
املدين ��ة  .فق ��د �شن ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة
حمل ��ة امني ��ة وا�سع ��ة النط ��اق يف بغ ��داد
بينم ��ا ق ��ام العراقي ��ون بدف ��ن موتاهم يف
ي ��وم االثنني املا�ضي عق ��ب مرور يوم من
هجوم انتحاري م ��زدوج ا�ستهدف مباين
حكومي ��ة و ا�سفر عن مقت ��ل الع�شرات من
النا� ��س و ال ��ذي ك�ش ��ف عن م ��دى ه�شا�شة
هذه امل�ؤ�س�سات الوليدة.
و قال م�س�ؤول ��ون بوزارة الداخلية انه قد
ارتفعت ح�صيل ��ة القتلى اىل � 155شخ�صا
م ��ن بينه ��م ثالث ��ون طف�ل�ا و لق ��ي البع�ض
منهم م�صرع ��ه يف حافلة كان ��ت تقلهم اىل
رو�ض ��ة لالطف ��ال باال�ضاف ��ة اىل ا�صاب ��ة
املئات من النا�س يف هذا االنفجار.
اقام ��ت ال�شرطة نق ��اط تفتي�ش ا�ضافية يف
جميع انح ��اء املنطقة ال�سكني ��ة يف و�سط
املدينة و مق ��ر االدارة املحلية املكان الذي
حدثت في ��ه االنفج ��ارات .و وعدت وزارة
الدف ��اع ب�إقام ��ة حتقي ��ق يف االنته ��اكات
االمني ��ة و الت ��ي �سمح ��ت لالنتحاري�ي�ن
املهاجم�ي�ن باخ�ت�راق واح ��دة م ��ن اك�ث�ر
املناط ��ق اخلا�ضع ��ة للحرا�س ��ة االمني ��ة
امل�شددة يف املدينة.
و �أف�صح ��ت القاعدة و اجلماع ��ات التابعة
لدول ��ة الع ��راق اال�سالمية يف وق � ٍ�ت مبكر
من احلادث على االنرتنت عن م�س�ؤوليتها
عن الهجمات.و ت�أت ��ي تلك التفجريات يف
وق ��ت ي�شهد احتكاكا �سيا�سيا متزايدا على
�صياغ ��ة قان ��ون جدي ��د لالنتخاب ��ات حيث
ان ال�ساح ��ة تتطلب وجود ه ��ذا القانون و
�كل ملح يف ح ��ال مت عق ��د االنتخابات
ب�ش � ٍ
الوطنية يف كانون الثاين كما هو مقرر.
و ق ��ال م�س�ؤول ��و االنتخاب ��ات اذا مل يك ��ن
هنالك قانون انتخابات هذا اال�سبوع فمن
املحتمل ان ت�ؤج ��ل االنتخابات و �سي�ؤخر
ه ��ذا االم ��ر ب ��دوره ان�سح ��اب الق ��وات
االمريكية.
و مت التو�ص ��ل اىل مق�ت�رح توافقي ب�ش�أن
قان ��ون جدي ��د يف وق � ٍ�ت مت�أخ ��ر م ��ن يوم
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�أطلق قرار الإم ��ارات العربية املتحدة
ببناء مفاع�ل�ات نووية لإنتاج الطاقة،
�سباق ��ا حمموم ��ا ،جتاري ��ا و�سيا�سيا،
بني فرن�سا ،الواليات املتحدة ،اليابان،
وكوريا اجلنوبة وغريها ،للفوز بهذه
ال�صفق ��ة الت ��ي يتج ��اوز �إجماليها 40
مليار دوالر� ،إ�ضافة �إىل تكهنات قوية
عن �سباق نووي يف املنطقة العربية.
فقد وقع رئي�س دولة الإمارات ال�شيخ
خليفة ب ��ن زايد النهيان يف الرابع من
�أكتوب ��ر /ت�شرين الث ��اين ،على قانون
جدي ��د لتنظيم �إنت ��اج وتطوير الطاقة
النووي ��ة يف الإحت ��اد .و�سارع ��ت
�سلط ��ات الإم ��ارات بالت�أكي ��د عل ��ي �أن
ه ��ذا الربنام ��ج الن ��ووي �سيخ�ص�ص
لأغرا� ��ض �سلمي ��ة .و�ص ��رح حم ��د
الكعابي ،ممثل الإمارات اخلا�ص لدى
الوكال ��ة الدولي ��ة للطاق ��ة الذري ��ة� ،أن
الربنامج هو م�ش ��روع �سلمي ،منبثق
م ��ن التزام الإم ��ارات بع ��دم تخ�صيب
اليوراني ��وم ،وقدرته ��ا عل ��ى حتقي ��ق
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تقرير وزارة الداخلية .
يق ��ول وزير الداخلي ��ة ج ��واد البوالين يف
مقابلته الأخ�ي�رة « �إن ظاهرة الف�ساد ت�شكل
تهدي ��دا حقيقي ��ا لبني ��ة الدول ��ة « حي ��ث �أن
وزارت ��ه ت�ش ��كل ثاين �أك�ب�ر وزارة من حيث
الأعداد حي ��ث توظف واحدا م ��ن كل �أربعة
عراقي�ي�ن مم ��ن يعمل ��ون يف القط ��اع العام
،وه ��ذا م ��ا ي�ش ��كل الأغلبي ��ة الوا�سع ��ة م ��ن
الوظائف يف العراق .
ويف�ص ��ل التقري ��ر كيفي ��ة عم ��ل الف�س ��اد يف
وزارت ��ه حي ��ث ي ��دور النقا�ش ح ��ول القيام
بخطوات كبرية من �أجل كبح جماحه فهناك
�أم ��ول يتم قطعها من الرواتب وهناك عقود
تتم معاجلته ��ا وغ�شها للح�صول على الربح
ال�شخ�ص ��ي وهناك �ضب ��اط �شرطة وهميون
يدرج ��ون على قوائ ��م الرواتب حتى يتمكن
البع�ض م ��ن القادة ت�سلم رواتبهم باال�ضافة
اىل �أن هن ��اك �ضب ��اط �شرطة يت ��م اخبارهم
بانه ��م مط ��رودون بينم ��ا يوا�ص ��ل قادته ��م
ت�س ّل ��م رواتبه ��م  ،هن ��اك �أي�ض ��ا البع�ض من
املجرم�ي�ن واملتمردي ��ن الذي ��ن يت ��م اط�ل�اق
�سراحهم مقابل ر�ش ��اوى كبرية واي�ضا يتم
ح ��ذف البع� ��ض م ��ن ال�سج�ل�ات االجرامية
مقاب ��ل املال باال�ضاف ��ة اىل االنتهاكات التي
يتعر� ��ض له ��ا بع� ��ض املحتجزي ��ن لك ��ي يتم
ابتزاز اقربائهم
ومابع ��د الف�ساد امل ��ايل هناك �أي�ض ��ا الف�ساد
ال�سيا�س ��ي حي ��ث االط ��راف ال�سيا�سي ��ة
تتناف�س بقوة ل�ضمان والء االجزاء الكربى
م ��ن اجه ��زة الأم ��ن طبق ��ا لق ��ول امل�س�ؤولني
العراقيني والغربيني .
وق ��د �أي ��د ق ��ادة ال�شرط ��ة معظم م ��ا ورد يف
التقري ��ر وقدم ��وا �أمثل ��ة �أخرى ع ��ن انواع
الف�س ��اد التي ته ��دد ا�ستق ��رار ق ��وات الأمن
العراقية .
يق ��ول احد رج ��ال ال�شرطة « �أن �آم ��ر لوائنا

ي�س ��رق � 34ألف دوالر م ��ن جمموع � 41ألف
دوالر خم�ص�ص ��ة �شهري ��ا للطع ��ام وق ��د قام
بتغي�ي�ر قائ ��د كتيبتن ��ا �أربع م ��رات لأنهم مل
يتعاون ��وا مع ��ه « وو�ص ��ف �ضاب ��ط �آخر �أن
البع� ��ض م ��ن املنت�سبني ظهروا عل ��ى قوائم
الروات ��ب دون �أن يراه ��م �أح ��د يف العم ��ل
فهم ي�أتون فق ��ط يف �أوقات توزيع الرواتب

حي ��ث يتقا�سمونها مع م ��ن يرعاهم يف هذا
املج ��ال حي ��ث كل �ضاب ��ط برتب ��ة عقي ��د فما
فوق لديه على الأقل ع�شرة رجال �شرطة من
الذين ي�أخذ جزء او كل رواتبهم « وا�ضاف
ال�ضابط « اننا ندعو رجال ال�شرطة من هذه
العينة بالف�ضائيني « .
ان الف�ساد يجري م ��ن �أعلى مراتب ال�شرطة

اىل �أ�صغ ��ر �شرط ��ي يف ال�ش ��ارع طبقا لقول
كب ��ار املحقق�ي�ن لكن التقري ��ر بذاته حذر من
ه ��ذه الناحي ��ة فهو الي�سم ��ي امل�س�ؤولني عن
هذا الف�ساد ب�شكل مبا�شر .
وقد دافع البوالين عن جهود وزارته للتقليل
م ��ن هذا الف�ساد ه ��ذا �أن هناك تقدما يف هذا
املجال على قد الحظ ��ه م�س�ؤولون غربيون

تكثيف الإجراءات الأمنية يف بغداد بعد التفجريات
االثن�ي�ن م ��ع كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن مب ��ن فيهم
الرئي�س جالل الطالباين و رئي�س الوزراء
نوري املاك ��ي .هذا ماقاله امل�شرعون و من
املتوق ��ع ان يتم عر�ضه على ق ��ادة الربملان
الحقا  .من جهته قال م�س�ؤولون ع�سكريون
امريكي ��ون ي ��وم االثن�ي�ن ان البنتاغ ��ون
ملت ��زم بخط ��ة االن�سحاب الت ��ي تدعو اىل
تقلي ��ل عدد الق ��وات االمريكية احلالية من
 117.000اىل 112.000بحل ��ول نهاي ��ة
العام.
و �ستزداد وترية عمليات ان�سحاب القوات
االمريكي ��ة ،فف ��ي نهاي ��ة املطاف ق ��د تكون
هن ��اك حاجة لهذه الق ��وات يف افغان�ستان
بح�سب قول م�س�ؤولني.
«لق ��د قلنا منذ البداية هنال ��ك ايام جيدة و
ايام �سيئة اال ان ي ��وم نهاية هذا اال�سبوع
ي ��وم �سيئ» هذا ما قاله امليجر �شون ترينر
و هو يف قوات م�ش ��اة البحرية االمريكية
و هو الناط ��ق بل�سان البنتاغون و ا�ضاف
«لن يكون هناك اي �شك فيما يتعلق بعملية

االن�سحاب و ب�أي �شكل من اال�شكال».
ق ��ام م�ست�ش ��ارون عراقيون و ق ��وات امن
عراقي ��ة بعملية مداهم ��ة م�شرتكة يف عدة
مواقع غربي بغ ��داد بحثا عن رجل ي�شتبه
يف انه يقود �شبكة م�س�ؤولة عن تفجريات
يوم االحد باال�ضافة اىل عدد من الهجمات
املدم ��رة يف �شه ��ر �آب و ال ��ذي ا�سته ��دف
وزارة اخلارجي ��ة و املالي ��ة و ه ��ذا ما قاله
م�س�ؤولون امريكيون يف بيان لهم و �ألقي
القب� ��ض على ثمانية ا�شخا�ص و مل يت�ضح
فيم ��ا اذا كان الرج ��ل امل�شتب ��ه ب ��ه واح ��دا
منهم.
وق ��د اعلنت الدولة اال�سالمي ��ة يف العراق
ع ��ن م�س�ؤوليته ��ا عن ��ه و تع ��ود املجموعة
�إىل تنظيم القاع ��دة يف العراق.و يف ذلك
الوق ��ت م ��ن الفج�ي�رات رحب ��ت ال�سلطات
العراقي ��ة ب�إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى اجلن ��اة
املزعوم�ي�ن و بثت �شريط فيدي ��و ملا قالوا
انه اعرتاف من احد زعماء الع�صابات.
لكن م�س�ؤول�ي�ن يف الق ��وات االمنية قالوا

�سرا انهم مل يعط ��وا الكثري من امل�صداقية
لهذا االعرتاف.
ان حقيق ��ة �ش ��ن هجوم مماث ��ل يف املنطقة
نف�سه ��ا بع ��د م�ض ��ي �شهرين م ��ن االنفجار
االول ه ��و امر ي�ض ��ع حكوم ��ة املالكي يف
حم ��ط االحراج ،املالكي ال ��ذي كان قد بنى
�سمعته على جناح ��ه يف ا�ستعادة القانون
و النظام يف بغداد.
و يف �ش ��وارع بغ ��داد ق ��ال العدي ��د م ��ن
العراقي�ي�ن ب�أنه ��م يحم ّل ��ون احلكوم ��ة
م�س�ؤولي ��ة ما ح�صل يف ه ��ذه التفجريات،
فق ��ال هيث ��م حمم ��د البال ��غ م ��ن العمر 26
عام ��ا و هو بائع متجول يبي ��ع ال�سكائر و
الوجب ��ات الغذائية اخلفيف ��ة على �ضفاف
نه ��ر دجل ��ة «اوال ان ��ا �أل ��وم احلكوم ��ة و
ه ��ذه املنطقة قريبة م ��ن املنطقة اخل�ضراء
و ينبغ ��ي ان تك ��ون حم�صن ��ة و�آمنة و هم
يعرف ��ون بكل هذه االمور لكنهم مل يفعلوا
�شيئ ًا حيال ذلك».
حتول ��ت يف ي ��وم االح ��د جن ��ازات بع�ض

القتل ��ى اىل جن ��ازات عا�صف ��ة ي�صع ��ب
ال�سيط ��رة عليه ��ا يف �ش ��ارع حيف ��ا حي ��ث
ب ��د�أ امل�شيعون برتديد �شع ��ارات مناه�ضة
للحكوم ��ة بح�سب قول م�س�ؤول يف وزارة
الداخلية.و مت اعتق ��ال ع�شرين �شخ�صا و
مت االفراج عنهم الحقا.
و ق ��ال م�س�ؤولون عراقي ��ون ان الهجمات
التفجريي ��ة االخ�ي�رة حتم ��ل كل ب�صم ��ات
الهجم ��ات الت ��ي حدث ��ت يف �آب ف ��كان
االنفج ��ار االول يف وزارة العدل حمتويا
على  200باوند من املتفجرات املخب�أة يف
والثاين خ ��ارج مبن ��ى االدارة املحلية يف
بغداد الذي احت ��وى على  1.500باوند و
ذلك بح�سب قول م�س�ؤولني.
و وفق ��ا ملحافظ بغداد �ص�ل�اح عبد الرزاق
فقد قامت الكامريات بر�صد �شاحنة بي�ضاء
تنفج ��ر ام ��ام ال ��وزارة حيث مت ��ت �سرقة
هذه ال�سي ��ارة من دائرة املي ��اه و ال�صرف
ال�صح ��ي يف الفلوج ��ة و التي كانت معقال
حلركة التمرد يف العراق.
و ق ��د دع ��ت حكوم ��ة املالك ��ي اىل ان�ش ��اء
حمكم ��ة دولي ��ة للتحقي ��ق يف مزاعم تقول
ب�أن �سوريا تقوم ب�إيواء مقاتلني من تنظيم
القاع ��دة يف العراق و حزب البعث و الذي
يُعتقد ب�أنهم م�س�ؤولون عن الهجمات.
و ق ��ال عبا�س البياتي و هو ع�ضو يف كتلة
املالك ��ي يف الربملان ق ��ال ان املحكمة مهمة
الآن و اك�ث�ر من اي وقت م�ضى و ا�ضاف «
اننا ال نريد ان تكون هذه الهجمات ذخرية
للنزاع ��ات ال�سيا�سي ��ة م�ضيف ��ا ان البع�ض
من العراقي�ي�ن يتهمون اي ��ران بينما يتهم
البع� ��ض الآخر �سوريا و ه ��ذا لي�س باالمر
اجليد فعلينا ان نتعامل مع احلقائق»
ي�ش ��ك العدي ��د من العراقي�ي�ن العاديني يف
اال�شتباه بان هذا االم ��ر من فعل التناف�س
ب�ي�ن القادة ال�سيا�سيني و الذين يحملونهم
امل�س�ؤولي ��ة يف الوق ��ت ال ��ذي يتج ��ه في ��ه
العراق اىل االنتخابات احلا�سمة.
لك ��ن ق ��ال ع�ض ��و الربمل ��ان ظاف ��ر الع ��اين
بان ��ه يعتقد ان ��ه �سيتم �إب ��رام االتفاق على
القان ��ون اجلدي ��د لالنتخاب ��ات قريب ��ا.و
ا�ض ��اف« :اعطتن ��ا الهجم ��ات االرهابي ��ة
حافزا كبريا للتو�صل اىل اتفاق و بذلك لن
ي�ستطيع االرهابيون اغتنام فر�صة وجود
خالفات �سيا�سية و خلق الفو�ضى»
عن :لو�س اجنل�س تاميز

وخ�ب�راء �آخرون حيث «مت اال�ست�شهاد بذكر
ازالة ف ��رق املوت « الت ��ي ا�ستعملت من قبل
ال ��وزارة يف ف�ت�رة العنف الطائف ��ي فخالل
�سنتني مت طرد ما يقرب من � 62ألف منت�سب
لديهم �سجالت اجرامية .
وعل ��ى الرغم من حملة التطه�ي�ر التي قامت
به ��ا ال ��وزارة  ،ف ��ان املفت�ش الع ��ام للوزارة
عقي ��ل الطريح ��ي ق ��ال « �أن هن ��اك �آالف
الأ�سماء م ��ن �ضمن املوجودي ��ن على قوائم
الرواتب لديهم ما�ض قلق « .
يف الن�ص ��ف الأول م ��ن ه ��ذا الع ��ام لوحده
وج ��د املفت�ش ��ون  122ملي ��ون دوالر م ��ن
الأم ��وال امل�سروق ��ة وه ��و ميثل ج ��زء ًا مما
امت�ص ��ه امل�س�ؤل ��ون الفا�س ��دون م ��ن خ�ل�ال
البريوقراطي ��ة الهائل ��ة طبقا لق ��ول التقرير
 .ويق ��ول اخل�ب�راء �أن هن ��اك �أج ��زاء يف
احلكومة العراقية قد اظهرت حت�سنا بطيئا
يف الن�ص ��ف الأول م ��ن ه ��ذا الع ��ام وهناك
� 1455أم ��ر �إلق ��اء قب� ��ض مت ا�صداره ��ا من
جلن ��ة ال�سالمة الوطنية تتعلق بتهم الف�ساد
ومع ذلك فان هن ��اك فقط � 397شخ�ص ًا متت
�إدانتهم بتهم الف�ساد منذ ان ت�أ�س�ست اللجنة
يف عام  2004وحت ��ى نهاية ال�سنة املا�ضية
 .يف وق ��ت مبكر من هذا الع ��ام �أجرب وزير
التجارة على اال�ستقالة بعد ف�ضيحة احتيال
تتعلق بتوزي ��ع االغذية ويف هذا ال�شهر مت
اعتقال وكيل وزارة النقل بعد ان ام�سك يف
حماولة احتيال على �شركة �أمن مببلغ 100
�ألف دوالر للح�صول على عقد لتوفري الأمن
يف مطار بغ ��داد الدويل طبق ��ا لقول بع�ض
امل�س�ؤولني العراقيني .
لقد �أ�ص ��اب الف�ساد العراق من ��ذ مدة طويلة
وبينم ��ا يق ��ل دور الأمركي�ي�ن يف ادارة
العمليات الأمنية فان التهديد يزداد �أكرث من
اي وق ��ت م�ض ��ى طبقا ملا يق ��ول امل�س�ؤولون
العراقيون والأمريكيون .

اح�������ت�������ي�������ال

ترجمة  :عالء خالد غزالة

طلب اجلي�ش االمريكي تعوي�ضات من
اح ��د املقاول�ي�ن املتعاقدين م ��ع وزارة
الدف ��اع االمريكي ��ة ب�سب ��ب مبالغت ��ه
اخليالي ��ة يف ا�سع ��ار امل ��واد الت ��ي
يجهزه ��ا ،ح�سبم ��ا افاد تقري ��ر �صادر
عن مكت ��ب املفت�ش العام املخت�ص ب�إار
العراق.
وكان املق ��اول ،وه ��ي �شرك ��ة ايك ��وم
خلدم ��ات احلكوم ��ة ،ق ��د ب ��اع امل ��ر�آة
اجلانبية لل�سيارات ب�سعر  237دوالر ًا
بينما يبلغ �سعره ��ا احلقيقي 14.88
دوالرا فقط ،ح�سبما جاء يف التقرير.
كما قامت ال�شركة ب� ��إال �إي�صاالت اىل
اجلي�ش االمريك ��ي يف العراق تطالب
بدف ��ع مبل ��غ  196.50دوالرا لتجهيز
علبة (وا�شرات) حتتوي على  10قطع
التزيد كلف ��ة الواحدة منها على 1.22
دوالرا ،وطالب ��ت مبلب ��غ  10دوالرات
ع ��ن (الفي ��وز) ال ��ذي ال يكل ��ف �س ��وى
� 45سنت ��ا ،وطالبت اي�ض ��ا بدفع 210
دوالرات عن جتهي ��ز (انبوب داخلي)
تكلفته احلقيقية  24.09دوالر.
غ�ي�ر ان م�س� ��ؤويل ايك ��وم نف ��وا هذه
االدع ��اءات ،قائل�ي�ن للمفت�ش�ي�ن ان
الزي ��ادة الكب�ي�رة يف اال�سع ��ار كان ��ت
نتيج ��ة «اخط ��اء ح�سابي ��ة وقع ��ت يف
وق ��ت مبك ��ر م ��ن املقاول ��ة» ،ا�ستن ��ادا
اىل نف� ��س التقري ��ر ،واملقرر ان ي�صدر
يوم اجلمعة .وتق ��ول ال�شركة انه «مت
اجراء تعديالت تراكمية».
وق ��ال ب ��ول جين ��ارو ،نائ ��ب الرئي�س
االق ��دم ل�شركة ايك ��وم ،ي ��وم الثالثاء
ان ال�شرك ��ة ق ��د «ع ّرفت ه ��ذه الق�ضايا
و�صححتها بنف�سه ��ا قبل عامني ،ومن
ث ��م قدم ��ت دفع ��ة فوري ��ة نال ��ت ر�ض ��ا
الزبون».
بينم ��ا ق ��ال �ستيوارت بوي ��ن ،املفت�ش
الع ��ام املخت� ��ص ،يف التقري ��ر ان م ��ا
تو�صل الي ��ه مكتبه ي�ش�ي�ر اىل ق�ضايا

يق ��ول اجل�ن�رال راي �أودرين ��و « ان الف�ساد
م�ستوطن �ضمن املنظوم ��ة العراقية ولي�س
يف ق ��وات الأمن وحده ��ا وهو مايزال ميثل
امل�شكلة الأكرب التي تواجه العراق « .
فالقوان�ي�ن التي تقوي ي ��د املحققني واولئك
الذي ��ن يحارب ��ون الف�س ��اد تتوق ��ف يف
الربمل ��ان ما يجع ��ل اال�صالح �أك�ث�ر �صعوبة
وهي تل ��ك ال�صعوبة الت ��ي تواجهها وزارة
الداخلي ��ة للتخل�ص م ��ن «الف�ضائيني» يقول
عب ��د البا�سط ترك ��ي رئي�س دي ��وان الرقابة
املالي ��ة « نحن نح ��اول �أن نبذل اف�ضل ما يف
و�سعنا لل�سيط ��رة على �آلية توزيع الرواتب
« وعل ��ى �أية حال فقد وجد ان احراز التقدم
يت ��م فقط من خ�ل�ال زي ��ارة كل مركز �شرطة
حملي واحت ��ادي يف يوم توزي ��ع الرواتب
وبعد �أن اكت�شفوا تل ��ك التناق�ضات الكبرية
يف التوزي ��ع اخربه ��م الق ��ادة املحلي ��ون
بانه ��م الي�ستطيع ��ون اح�ض ��ار كل اال�سماء
املوج ��ودة يف القوائم يف ي ��وم الراتب لأنه
قد يكون البع�ض منهم يف اجازة .
وا�ض ��اف رئي� ��س اللجن ��ة « الآن يجب علينا
�أن ندقق يف قوائم  500الف منت�سب تقريبا
لر�ؤية فيما اذا كانوا يف اجازة �أم ال « .
ان التحقيق ع ��ن الف�ساد هنا ميكن �أن يكون
ذا ثم ��ن غ ��ال فال�سي ��د ترك ��ي بع ��د ا�صداره
تقريرا عن حمكمة اجلنايات العليا العراقية
الت ��ي حتقق يف اجلرائم التي ارتكبت حتت
حك ��م �صدام  ،ق ��ال انن ��ي �أعلمت م ��ن خالل
و�سائل االعالم املحلي ��ة ب�أن قا�ضي املحكمة
قد �أ�ص ��در �أمر ًا ب�إلقاء القب�ض علي وقال يل
القا�ض ��ي يف بداية الأمر بان االتهام املوجه
�ضدي ه ��و « جرمية االبادة اجلماعية « وقد
غري القا�ض ��ي االتهام الآن وا�صبحت متهما
باالحتيال .

عن  :لو�س اجنل�س تاميز

اكت�شاف عملية ن�صب كبرية
يف توريد قطع غيار ال�سيارات
اكرب تتعل ��ق بالعقود املحال ��ة من قبل
احلكوم ��ة بخ�صو�ص اعم ��ال اجنزت
يف العراق .وقد اظهر تدقيق اويل يف
 22,000حتويل م ��ايل اجرته وزارة
الدف ��اع ،بقيم ��ة اجمالي ��ة تبل ��غ 10.7
مليار دوالر ،ان الق�ضية ال تتعلق فقط
بدف ��ع مبال ��غ مرتفعة ج ��دا ع ��ن القيم
احلقيقي ��ة ،ولك ��ن هناك اي�ض ��ا دفعات
مك ��ررة ،ودفع ��ات ملجهزي ��ن وهمي�ي�ن
ار�سلت اىل عناوين غري موجودة.
لقد ا�ستدعت ه ��ذه املكت�شفات االولية
ا�صدار ق ��رار يق�ض ��ي بتفح�ص جميع
التحوي�ل�ات املالي ��ة املتعلقة بالربامج
الك�ب�رى الت ��ي قام ��ت به ��ا الوالي ��ات
املتح ��دة يف الع ��راق ،حي ��ث ُيق ��در ان
جممل االنفاق عليه ��ا بلغ  35.2مليار
دوالر لغاية  30ايلول من عام .2008
وين�ص التقرير على انه �سيتم الرتكيز
خ�صو�ص ��ا على الربام ��ج «التي قدمت
مبالغ نقدية ب�شكل هينّ » ،مثل برنامج
ا�ستجاب ��ة القادة للطوارئ الذي ُر�صد
له مبلغ  3,6مليار دوالر.
وكان عق ��د �شرك ��ة ايك ��وم خلدم ��ات
احلكومة يق�ضي بتوري ��د قطع الغيار
للمركب ��ات الع�سكري ��ة العراقية كجزء
من برنامج توفري االكتفاء اللوج�ستي
الذات ��ي للوح ��دات الع�سكرية .وكانت
ال�شرك ��ة قد فازت بالعق ��د ،جزئيا على
االقل ،من خالل عر�ضها ت�سعري املواد
التي جتهزها بال�سعر اال�صلي للوحدة
ي�ضاف اليه هام�ش ربحي معقول.
وقد راجع بوين اربعة من االي�صاالت
الـ  139التي اودعتها ال�شركة للمطالبة
بالدفع عل ��ى ا�سا�سها للفرتة من متوز
 2005ولغاية ايلول  ،2009حيث بلغ
املجم ��وع الكلي ملبالغ هذه االي�صاالت
 29.9مليار دوالر .وتو�صل املدققون،
م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه االي�ص ��االت ،اىل ان
«هن ��اك زي ��ادة حمتمل ��ة تبل ��غ حوايل
 4.1مليار دوالر عن القيم الفعلية».
عل ��ى ان املدقق�ي�ن حت ��دوا ت�أكي ��دات
ايك ��وم بانه ��ا اع ��ادت االم ��وال اىل
احلكوم ��ة بالكام ��ل .واورد دانيي ��ل
ك ��وب ،املتح ��دث با�س ��م بوي ��ن ،يف

مقابل ��ة �صحفي ��ة ق�ضي ��ة (الوا�شرات)
كمث ��ال على ذلك ،حيث قال« :بناء على
الوثائ ��ق الت ��ي ت�سملناه ��ا م ��ن ايكوم
ف�إنه ��م مل يقوموا باع ��ادة االموال اىل
احلكومة عن (الوا�شرات) ابدا».
ويق ��وم موظف ��ون خمت�ص ��ون يف
مكت ��ب التعاق ��دات الع�سكري ��ة مبدينة
روك ايالن ��د مبراجع ��ة االي�ص ��االت
الت ��ي يقدمها املتعاق ��دون مثل ايكوم.
غ�ي�ر ان مدقق ��ي بوي ��ن وج ��دوا ان
املكت ��ب «مل ميتل ��ك ع ��ددا كافي� � ًا م ��ن
املوظفني ذوي اخل�ب�رة بغية مراجعة
الإي�ص ��االت ب�شكل دقي ��ق ،ما ادى اىل
وق ��وع احلكوم ��ة االمريكي ��ة �ضحي ��ة
�سهل ��ة للزي ��ادات الهائل ��ة يف مبال ��غ
االي�صاالت ».على انه مت حتويل املزيد
من املوظفني اىل روك ايالند مع مرور
الوقت ،م ��ا اف�ض ��ى اىل حت�سن عملية
املراجع ��ة .ويق ��ول التقري ��ر ان مكتب
التعاقدات قام بن ��اء على ذلك «برف�ض
الدف ��ع لعدد يبل ��غ  %33من االي�صاالت
املقدم ��ة ،باملقارنة م ��ع  %0.1فقط من
االي�ص ��االت التي اودع ��ت لدى املكتب
يف ذلك الوقت».
واعلن ��ت ايك ��وم ،يف موقعه ��ا عل ��ى
االنرتن ��ت ه ��ذا ال�شهر ،ان ��ه مت متديد
عقده ��ا م ��ع اجلي� ��ش االمريك ��ي ل�ستة
ا�شه ��ر اخ ��رى ،وبقيم ��ة تبل ��غ 78.8
ملي ��ار دوالر ،من اجل دع ��م العمليات
يف افغان�ست ��ان ،والت ��ي تت�ضم ��ن
تق ��دمي خدم ��ات �صيانة عام ��ة وادارة
م�شاري ��ع ال�صيان ��ة يف اثنت�ي�ن م ��ن
القواع ��د الع�سكري ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل
القواع ��د االمامية واملكات ��ب املرتبطة
بالقواعد الع�سكري ��ة .وتقوم ال�شركة
االم لـ(ايك ��وم) ،ويقع مقرها يف لو�س
اجنل� ��س ،بتق ��دمي اخلدم ��ات االدارية
والتقني ��ة يف ارج ��اء الع ��امل ،وق ��د
اعلنت ع ��ن ح�صولها عل ��ى  6,1مليار
دوالر ك�أرب ��اح يف الع ��ام املنتهي بـ30
حزي ��ران املا�ضي ،مع وج ��ود عمليات
لها يف اكرث من مئة بلد.

عن الوا�شنطن بو�ست
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ه�����ل ت�����دف�����ع ال����������دول ال����غ����رب����ي����ة ال�����ع�����رب ن����ح����و �����س����ب����اق ن�
م�ستوى الأمن املطلوب من خالل بنية
حتتية قوية.
و�أف ��اد �أن الإم ��ارات �أ�س�س ��ت هيئ ��ة
احتادي ��ة متخ�ص�ص ��ة ل�ضم ��ان �أم ��ن
املن�ش� ��آت و�سالمته ��ا واحلماي ��ة م ��ن
الإ�شعاعات ،يديره ��ا امل�ست�شار الفني
ال�ساب ��ق بالوكال ��ة الدولي ��ة للطاق ��ة
الذري ��ة ولي ��ام تراف�ي�رز .لكن ��ه رف�ض
التعليق على عدد املفاعالت التي تنوي
الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة بناءه ��ا.
وم ��ن املق ��رر �أن يب ��د�أ العم ��ل ب�إنت ��اج
الطاقة النووي ��ة يف الإمارات يف عام
 .2017ويذك ��ر �أن الإم ��ارات وقع ��ت
عل ��ى معاهدة حظر االنت�شار النووي.
ولقد حتول م ��ا كان يفرت�ض �أن يكون
�سباق� � ًا جتاري ��ا حاميا ب�ي�ن ال�شركات
الك�ب�رى للف ��وز مبث ��ل ه ��ذه ال�صفق ��ة
متعددة امللي ��ارات من الدوالرات� ،إىل
�سباق �سيا�س ��ي �أي�ضا ت�أتي فرن�سا يف
مقدمته .فقد د�ش ��ن الرئي�س الفرن�سي
نيك ��وال �سارك ��وزي يف ماي ��و� /أي ��ار
املا�ض ��ي� ،أول قاعدة ع�سكرية فرن�سية
يف الإم ��ارات ،ما �أعت�ب�ر خطوة مهمة
نح ��و م�ساعي �إدم ��اج اخللي ��ج الغني
بالنفط ،الذي �أعترب «حممية» �أمريكية
حتى الآن ،يف �إط ��ار الإ�سرتاتيجيات

الأمنية الفرن�سي ��ة .وروج �ساركوزي
لت ��ويل �ش ��ركات فرن�سي ��ة تنفي ��ذ
م�ش ��روع بن ��اء املفاع�ل�ات النووي ��ة
الإماراتية ،عربكون�سورتيوم فرن�سي
ي�ض ��م �ش ��ركات�« ،أريف ��ا» لل�صناع ��ات
النووي ��ة ،و«توت ��ال» ،و«�سوي� ��س ـ
غ ��از فرن�س ��ا» .ويتناف� ��س عل ��ى نف�س
ال�صفق ��ة �أي�ض ��ا كون�سورتيوم ياباين
�أمريك ��ي م ��ن «ج�ن�رال �إلكرتي ��ك»
و«هيتا�ش ��ي» ،وك ��وري جنوب ��ي م ��ن
«الكرتي ��ك هيون ��داي �سام�سون ��غ»،
وكذل ��ك «و�ستنغهاو� ��س» الأمريكي ��ة.
ويف الوالي ��ات املتح ��دة� ،سعي قطاع
الأعم ��ال لك�س ��ب دع ��م املحافظ�ي�ن
اجلدد لل�ضغط ل�صال ��ح فوز ال�شركات
الأمريكي ��ة بال�صفق ��ة النووي ��ة .لك ��ن
عددا من �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي
عار�ض ��وا ال�صفق ��ة متذرع�ي�ن بع ��دم
وج ��ود قواع ��د �صارمة ملن ��ع االنت�شار
النووي ،وغياب �ضمانات كافية لعدم
وق ��وع مع ��دات ح�سا�س ��ة بي ��د �إيران.
كما �أث ��ار الربنامج النووي الإماراتي
خم ��اوف غربي ��ة م ��ن وقوع م ��واد �أو
مع ��دات نووي ��ة يف �أي ��دي تنظيم ��ات
�إرهابي ��ة .لك ��ن الربنام ��ج �أث ��ار ف ��وق
ه ��ذا وذاك� ،سل�سلة من التكهنات حول

انطالق �سب ��اق نووي وا�س ��ع النطاق
يف ال�شرق الأو�سط .فقد رددت و�سائل
الإع�ل�ام الغربي ��ة �أن التناف� ��س قائ ��م
الآن ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة وفرن�سا
ورو�سي ��ا وبريطاني ��ا ،للح�ص ��ول
عل ��ى �صفق ��ات د�سم ��ة لإنت ��اج الطاقة
النووي ��ة يف اخلليج العربي وال�شرق
الأو�س ��ط و�شم ��ال �أفريقي ��ا .كذل ��ك �أن
احلكوم ��ة الفرن�سي ��ة ق ��د تباحثت مع
قطر واملغ ��رب ب�ش� ��أن م�ساعدتهما يف
تنفيذ برام ��ج نووية .و�أ�ش�ي�ر �إىل �أن
م�ص ��ر والأردن تعتزمان بناء حمطات
توليد طاق ��ة نووية ،و�أن م�صر وقعت
�إتفاقي ��ة تع ��اون م ��ع رو�سي ��ا يف هذا
املج ��ال .وعل ��ق مهت ��ب ع�ل�ام ر�ضفي،
الباح ��ث مبعه ��د درا�س ��ات الدفاع يف
ني ��و دلهي ،قائال �أنه «م ��ن الوا�ضح �أن
برناجما نووي ��ا �إيرانيا م ��ن �ش�أنه �أن
يطل ��ق �سب ��اق ت�سل ��ح �إقليم ��ي ،ي�شمل
�ش ��راء �أ�سلح ��ة نووي ��ة من قب ��ل قوى
�إقليمي ��ة �أخ ��رى كاململك ��ة ال�سعودي ��ة
والأم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة وم�صر
وتركي ��ا» .وذكر ب�أن اململكة ال�سعودية
ق ��د �أعلن ��ت ع ��ن خمطط ��ات للح�صول
عل ��ى تقنيات نووي ��ة �سلمي ��ة ،وب�أنها
كع�ضو يف جمل�س التعاون اخلليجي،

قد �أعلنت مع الدول الأخري الأع�ضاء،
عن خطة لت�أ�سي�س هيئة تتويل تزويد
دول ال�ش ��رق الأو�س ��ط باليوارني ��وم
املخ�ص ��ب» .وخل� ��ص الباح ��ث �إىل
�أن ��ه �إذا نف ��ذت دول ال�ش ��رق لأو�س ��ط
الأخ ��رى الت ��ي �أعرب ��ت ع ��ن �إهتمامها
بالطاقة النووي ��ة ،خمططاتها يف هذا
الإجتاه ،ف�إن احتم ��ال وقوع حالة من
ع ��دم اال�ستق ��رار يف املنطقة�،س ��وف
ي�أتي بتداعي ��ات حا�سمة عل ��ي �أ�سعار
النفط .وفيما �ش ��ددت و�سائل الإعالم
الإماراتية على �أمن املن�ش�آت النووية
املق ��رر بنا�ؤه ��ا ،قال ��ت وكال ��ة الأنباء
الوطني ��ة �أن الإم ��ارت تن ��ور الطريق
للآخري ��ن� ،أب ��رزت و�سائ ��ل �إعالمي ��ة
�أخرى مدى �أهمية عزم الإمارات على
ع ��دم تخ�صي ��ب اليوارني ��وم �أو �إعادة
معاجلت ��ه .وح ��ذرت «�أخب ��ار اخلليج»
من خط ��ر انت�شار الأ�سلح ��ة النووية،
وقال ��ت �أنه م ��ن اجلوه ��ري احليلولة
دون وقوع مواد كفيلة ب�إنتاج �أ�سلحة
دم ��ار �شام ��ل ،يف �أي ��دي حكوم ��ة م ��ا
غ�ي�ر م�س�ؤول ��ة �أو تنظي ��م �إرهابي ما
و�أف ��ادت الرابط ��ة النووي ��ة العاملي ��ة،
الت ��ي تروج للطاق ��ة النووية وت�ساعد
ال�شركات العاملة يف قطاع ال�صناعات

النووي ��ة يف الع ��امل� ،أن الإم ��ارات
العربي ��ة املتح ��دة تخطط لبن ��اء ثالثة
مفاع�ل�ات لت�شغيله ��ا يف  ،2020و�أنها
وقع ��ت اتفاقي ��ات ومذك ��رات تفاه ��م

م ��ع �ش ��ركات فرن�سي ��ة وبريطاني ��ة
و�أمريكي ��ة له ��ذه الغاية*.بالإ�ش�ت�راك
م ��ع وكال ��ة InDepthNews
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