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عناصر من الداخلية والعدل قد يقدمون إلى احملاكمة للتستر على انتهاكات

رئيس الوزراء يدين االساءة إىل سجناء أبو غريب ويتعهد بالعمل عىل ضامن عدم تكرارها
بغداد/الوكاالت
ادان رئـيس الـوزراء ابراهـيم اجلعفـري ما بـدا من تعـذيب
واس ــاءة للــسجـنــاء احملـتجــزيـن يف سجـن أبــو غــريـب مـن
جانب قوات التحالف كما ظهر يف صور بثت حديثا.
وق ــال اجلـعفـ ــري إن حك ــومــته ســتعـمـل عل ــى مــنع وق ــوع
انتهاكات أخرى يف املستقبل.
وقال بيـان صادر عن مكتب اجلعفري "احلكـومة العراقية
تــديـن املمــارســات التـي ظهــرت يف الـصــور احلــديثــة الـتي
تظهـر سجنـاء عــراقيني يعـذبـون وإنهـا تتحـمل مسـؤوليـة
احليلولة دون وقوع مثل تلك االفعال".
فـيـم ــا ط ــالـبـت وزيـ ــرة حق ــوق االنـ ـس ــان ن ــرمـني عـثـم ــان
مبحــاكمـة املـسـؤولـني عن هــذه االنتهـاكـات أمـام محـكمـة
دولية.
وقـالـت احلكـومـة االمـريـكيـة إنـه متت معــاقبـة املـســؤولني
عن هذه االنتهـاكات وانتقـدت نشر الـصور اجلديـدة قائلة
إنها ستحرض على العنف يف العراق.
ويـق ـ ـ ــول م ـ ـ ــراسـل بــي بــي ســي يف بـغ ـ ـ ــداد إن ال ـ ـ ــوزراء يف
احلكـومــة العــراقيــة يخـشــون أن تتـسـبب صـور الــسجنـاء
الذين ينزفون ويظهرون عراة يف زيادة الوضع سوءاً.
يف ال ــوقـت ال ــذي أك ــدت فـيـه اللجـن ــة ال ــدولـي ــة للــصلـيـب
األحـم ــر إن الـص ــور الـتـي ن ـش ــرت أخـي ــرا ،الـتـي ذك ــر أنه ــا
ص ــورت ع ــام  ،2003تــظه ــر ب ــوض ــوح انـته ــاك ــات للق ــوانـني
الدولية حلقوق االنسان.
وكـان احتاد احلريـات املدنيـة االمريكيـة قد طالـب باجراء
حتقيق جـديـد يف االنتهـاكـات الـتي تعـرض لهـا الـسجنـاء
العراقيـون يف سجن ابو غـريب ،وذلك بعد نـشر مجمـوعة
جــدي ــدة من الـصــور تـظه ــر عمـليــات تعــذيـب واعتــداءات
جنسية على السجناء.
وكــانـت قن ــاة تلفــزي ــوني ــة است ــراليــة قــد بـثت ص ــوراً غيــر
منشـورة تظهر جنـوداً أمريكيني يعـذبون سجنـاء عراقيني
يف معتقل ابو غريب يف عام 2003.
وقال احتاد احلريـات املدنية االمريكـية انه يأمل ان يدفع
نشر الصور اجلديدة احلكومة االمريكية الى التحرك.
واكـدت وزارة الـدفـاع االمـريـكيــة (البـنتـاجـون) ان الـصـور
صحيحـة ،اال انها انتقـدت نشرهـا قائلـة :ان ذلك سيؤدي
الـى زيــادة العنف الــذي يتعــرض له اجلنـود االمــريكيـون،
وذلك حسبما قال ناطق باسم البنتاجون.
ويبــدو ان الصـور الـتي بـثتهـا قنـاة "اس بي اس" تـأتـي من
املصـدر نفسه للـصور التي بـثت سابقـا وأدت الى محـاكمة
وسجـن العــديــد مـن اجلنــود االمــريـكيـني بتـهمــة تعــذيب
السجناء.
وتـظهر الـصور اجلـديدة جـرائم ،وتعـذيبـا ،واذالال جنسـيا
للسجناء.
واظهـرت احــدى الصـور التـي بثهـا تلفـزيـون "اس بي اس"

يف ب ــرن ــامج دايـتالن ي ــوم االربع ــاء سجـن ــاء اجـب ــروا عل ــى
ممارسة االستمناء امام الكاميرا.
ونقلـت وكالة األنـباء الفرنـسية عن مـسؤول يف البنـتاغون
رفـض اإلفـص ــاح عـن ه ــويـته ق ــوله :إن الـص ــور حقـيقـي ــة
وأصليــة" :ليـس هنــاك من جـديـد يف األمـر" ،مـضيفـا أنه
"قد مت التحقيق بشأن هذه الصور يف السابق".
وتـظهــر بعـض الـصــور جـنــودا ام ــريكـيـني سـبق ان أديـنــوا
وحكم عليهـم بالسجن وبيـنهم ليندي اينجالنـد وتشارلز
غرانـر الذي وصفته هـيئة االدعـاء بقائـد حملة الـتعذيب
التي ادت الى الفضيحة.
وتقول "اس بـي اس" ان لديهـا معلومـات عن تقـارير تـفيد
بان بعض السجناء قـتلوا بعد ان نفد الرصاص املطاطي
وشـرع احلراس واجلـنود بـاستعمـال الذخـيرة احلـية عـلى
السجناء.
ويق ــول م ــايك ك ــاري امل ـس ــؤول يف القـن ــاة لـبـي بـي سـي إن
الصـور التي مت بثهـا "أكثـر خطـورة" من الـصور الـتي بثت
يف الـســابق .وأض ــاف " :رأين ــا ان من واجـبن ــا أوال وأخيــرا
بعد حصولنا على تلك الصور أن نعمل على بثها".
وقال الناطق بـاسم وزارة الدفاع االمـريكية بـراين ويتمان
ان ال ـصـ ــور "مـن املـمـكـن ان تـ ـشـعل ن ـ ــار العـنـف والغ ـضـب
واجلميع يف غنى عن ذلك".
واضــاف ويـتمــان ان "هــذه الـصــور قــد تــشكل خـطــرا علــى
اجلنود االمريكيني املنتشرين حول العالم".
من جهته ،قـال جون بيلـنجر ،املسـتشار القـانوني يف وزارة
اخلارجية االمريكية ان "هذه الصور اظهرت سلوكا مثيرا
لالشمئـزاز" .وتابع قائال" :ليـس ألن ثمة ما نـريد إخفاءه
ولكـن ألنـنــا رأيـنــا يف بـثهــا انـتهــاك ــا للحــرمــة اجلـســديــة
لألشخاص املوجودين يف تلك الصور".
يف املقـ ـ ــابـل ،يقـ ـ ــول احملـللـ ـ ــون ان ردة الـفعـل يف العـ ـ ــالــم
االسالمي متعلقة مبدى بث هذه الصور.
وتــأتـي هــذه الــسلــسلــة مـن الـصــور اجلــدي ــدة بعــد ان مت
االفـص ــاح منــذ اي ــام عن شــريــط فيــديــو يـظهــر عــراقـيني
مدنيني يتم تعذيبهم على ايدي جنود بريطانيني.
ونقلت وكـالة رويترز لألنباء عـن حنان أديب ،وهي مدرسة
ع ــراقـي ــة ق ــوله ــا :إن الـص ــور أع ــادت إشع ــال فـتــيل الغـنب
الق ـ ــدمي ال ـ ــذي يـ ــشع ـ ــر بـه الع ـ ــراقـي ـ ــون وال ـ ــذي ب ـ ــدأ مع
االحتالل".
ويقـول جـون بـراين ،مــراسل بي بـي سي يف بغـداد ان قنـاة
العــربيـة بـثت مــا يقــارب ست صــور لفـضـيحـة ابـو غــريب
اجلـديـدة ،مـؤكــدا ان احملطـة تفـادت اظهــار الصـور األكثـر
فظاعة.
ومتـثل الصـور املـنشـورة حـديثـا جـزءاً مـن مجمـوعـة تـزيـد
عن مئـة صـورة وأربعـة أشـرطـة فيـديـو الـتقطـت للتعـذيب
الذي وقع يف سجن أبـو غريب وجـرى تسليمهـا الى وحدة

التحقيق اجلنائي يف اجليش األميركي.
وكـان أحد قضاة نيويورك قـد قضى يف شهر أيلول املاضي
بنـشـر صـور فـضيحـة أبـو غــريب مبقـتضـى قـانـون حـريـة
املعلومات.
وجـ ــاء حـكـمـه الق ـضـ ــائـي بـنـ ــاء علـ ــى طلـب مــن الهـيـئـ ــة
األمريكية املدافعة عن احلقوق املدنية بنشر  87صورة لم
تنشر من قبل لفظائع سجن أبو غريب.
ورفض القـاضي حجة احلكومـة األمريكية يف عـدم النشر
بأنها سوف تؤجج مشاعر العداء ضد أمريكا.
وك ــان ال ــرئـيــس األمـ ــريكـي ب ــوش قـ ــد وصف م ــاج ــرى يف
أبــوغ ــريب ب ــأنه مهــان ــة .وأدين تــسعــة مـن صغ ــار اجلنــود
األمـ ــريكـيــني يف الف ـضــيحـ ــة ويق ـضــي بعــضهــم أحك ــام ــا
بالسجن حاليا.

ولكن كبـار املسـؤولني بـاجليش األمـريكي لم يـدانوا حـتى
اآلن يف تلك الفضيحة.
وكان قـد حكـم على جـانيـس كاربـنسكـي القائـدة املسـؤولة
عن أبــوغــريب آنــذاك بـتخـفيـض رتبـتهــا مـن جنــرال الــى
عقـي ــد ،كـم ــا أديـنـت بــتهـم ــة الــتق ـصـي ــر يف أداء واجــبه ــا
العسكري.
من جـانبها قـالت وزيرة حقـوق اإلنسان نـرمني عثمان إن
أكثـر من مـئة عـراقي تعـرضوا للـتعذيـب العام املـاضي وأن
بعضاً من تلك االنتهاكات وقع يف مقار وزارة الداخلية.
وقـالت الـوزيـرة إن الـسلطـات العـراقيـة علـى عـلم بتعـرض
 170عراقيـاً إلى التـعذيب ،عُـثر علـى غالبـيتهم يف منـشأة
اجل ــادري ــة فـيـمـ ــا يحـيــط الغـم ــوض م ـصـيـ ــر ثالث ــة مـن
املعتقلني ،نقالً عن األسوشيتد برس.

وتــوقـعت عـثمــان محــاسبــة عــدد مـن العــاملـني يف وزارتي
الـداخليـة والعـدل وتقـدميهم إلـى العـدالـة بتـهم التـورط
يف الـتعذيب الـذي تفاوت مـن تعذيب جـسدي إلـى نفسي،
وأضــافت قــائلــة "هنــاك أشخــاص ،ليـســوا علــى مــستــوىً
ع ــال ،مـن وزارتـي الـ ــداخلـيـ ــة والع ــدل يـت ــوقـع تقـ ــدميهـم
للمحاكمة"
وق ــالت :إن األم ــر سيـطــول قـضــاة ،إلخفــائهـم معلــومــات
تتعلق باإلنتهاكات والتستر عليها.
ورفـضت عـثمـان الكـشف عن عـدد الـذيـن سيقـدمـون إلـى
احملـاكمـة مشـيرة إلـى أن األرقام سـتُضمـن يف تقريـر تعده
وزارة حقـوق اإلنسـان ،فيمـا ينكـب مكتب رئـيس احلكـومة
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقية عـ ـ ـ ــلى إعداد تقرير ثان.

انقــــســــــام يف صفـــــوف املــــسـلحــني بــــشـــــأن مــــســـــألـــــة قــتـل العـــــراقــيــني
بغداد /اف ب
اس ـتـ ـ ــدعـ ـ ــى ال ـ ـش ــيخ حـك ـمــت
ممتـاز رئـيس عـشيـرة البـو بـاز
ال ــذي ازعجـته عـملـي ــات قـتل
املـدنيني يف سـامراء  ،ابـو عبد
اهلل الــزعـيـم احمللـي لـتـنـظـيـم
القــاعــدة يف امل ــدينــة الـصـيف
املـ ـ ــاضــي ل ـيـ ــطلــب م ـنـه وقف
الهجـمات يف املنـاطق املأهـولة
بالسكان.
وك ــان ال ـشـيـخ حكـمـت ممـت ــاز
الذي اعتقـل ملدة عام من قبل
اجلـي ــش االمـيـ ــركـي لـ ــدعــمه
املـسـلحني واغـتيل فـيمـا بعـد،
منــزعجــا يف ذلك الــوقـت من
اراقة دماء ابناء مدينته.
وقـ ــال احـ ــد الـ ــرجـ ــال الـ ــذيـن
حـ ـض ـ ــروا الـلق ـ ــاء ان ال ـ ـش ــيخ
حـكمـت ممتــاز اكــد البــو عبــد

اهلل "لـ ــديك كـيل ــومـت ــرات مـن
الـط ــريق املـمل ــوءة ب ــالق ــوافل
الـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة االم ـي ـ ـ ــرك ـي ـ ـ ــة
تـسـتطـيع مهـاجـمتهــا فلمـاذا
تضع القنابل يف املدينة".
لـق ـ ـ ــد ادت الـهـج ـم ـ ـ ــات ال ـتــي
تـ ـســته ـ ــدف الع ـ ــراق ـيــني ال ـ ــى
انـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات يف صـف ـ ـ ـ ــوف
املـسلحني والـعديـد من شـيوخ
الع ـش ــائ ــر ال ــذيـن يع ــارض ــون
سياسـة االرض احملروقـة التي
يـتــبعه ــا تـنـظـيـم الق ــاع ــدة يف
العراق مبـا يف ذلك الهجـمات
الـتـي ت ـسـته ــدف ق ــوات االمـن
العراقية.
ويف محــافـظــة االنـبــار ،تـبــدو
اله ـ ـ ــوة اوسع بـك ـث ـي ـ ـ ــر .فقـ ـ ــد
انــتق ـ ــد العـ ــديـ ــد مـن شـيـ ــوخ
العـشـائـر املـسلـحني االجــانب

من جــانـبه ،قــال دبلــوم ــاسي
غــربـي يف بغــداد كــان يـتحــدث
بـخ ـ ـص ـ ـ ــوص الـع ـ ـ ـش ـ ـ ــائ ـ ـ ــر يف
محافظـة االنبار "اليوم يعتبر
الـبعـض ان مـن واجبـهم طــرد
االرهـ ـ ـ ــابـ ـي ــني م ــن الـعـ ـ ـ ــراق"،
مؤكدا انه "تغيير كبير".
وعلـى الـرغـم من ذلـك ،يبقـى
القاعـدة تنظيـما قويـا وفاعال
ج ـ ـ ــدا يف م ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوصـل
ومحــافـظــة صالح الــديـن من
حـيث يـنحــدر الـشـيخ حكـمت
ممتاز.
وقـام الـشيخ حكـمت ممتـاز يف
م ــطلـع شه ـ ــر ت ـ ـش ـ ــريــن االول
بــزيــارة وزيــر الــدفــاع سعــدون
الدليمي يف محـاولة لتجنيب
مـدينته هجـوما عـسكريـا بعد
سبعة ايام من تلك الزيارة مت

يف ت ـنـ ـظ ـي ــم الق ـ ــاعـ ـ ــدة عل ـ ــى
الــرغـم من ان غــالـبيــة انـصــار
اب ـ ــو م ــصعــب ال ـ ــزرق ـ ــاوي مــن
العــراقـيـني ،بح ـسـب مـنـظـمــة
"كرايسس غروب" الدولية.
وقـ ــال الـ ـشــيخ جـمـ ــال شـ ــاكـ ــر
نــزال امــام مــسج ــد الفلــوجــة
الكـبيـر يف خـطبــة اجلمعـة ان
"عـلى اهـالي مـدينـة الفلـوجة
الوقـوف ضد الـتكفيـريني وان
يساندوا رجال شرطتهم".
يف املـق ـ ـ ــابـل ،يـحـلـل ت ـن ـ ـظ ـيــم
القـاعــدة قتل املـسلـمني طـاملـا
عملوا مع القوات االميركية.
ويــؤك ــد اجليــش االمي ــركي ان
سـتـ ــة مـن عـنـ ــاصـ ــر تـن ـظـيـم
القـ ــاعـ ــدة قــتلـ ــوا يف مـ ــديـنـ ــة
الـرمـادي بعـد ان اشـتبكـوا مع
ابناء العشائر.

اغتياله.
ويف اثـ ـ ـ ــر ذلــك قـ ـ ـ ــام ان ـ ـصـ ـ ـ ــار
ال ـشـيـخ حكـمـت ممـت ــاز بقـتل
اث ـنــني ب ـ ــزع ــم انه ـم ـ ــا ق ـ ــام ـ ــا
بـع ـمـل ـي ـ ـ ــة االغ ـت ـي ـ ـ ــال ح ـيــث
اعتــرفــا انـهمــا قــامــا بــالـفعل
بـاوامــر من تـنظـيم القـاعـدة.
ول ـ ـي ـ ـن ـ ـتـقـ ــم مـ ــن ذلــك ارسـل
مـســؤول تـنـظـيـم القــاعــدة يف
املديـنة ابـو عبـد اهلل انتحـاريا
فجـ ـ ــر نف ـ ــسه وس ــط خ ـي ـم ـ ــة
العزاء.
وبعـد ذلـك دامت فتـرة العـداء
بـني الطـرفني عـدة اشهــر قبل
ان يتــوصال الــى اتفـاق هـدنـة
يف مطلع شباط املاضي.
وبحـ ـ ـس ــب االتفـ ـ ــاق مت عـ ـ ــزل
زعـيـم تـن ـظـيــم القـ ــاعـ ــدة عـن
ســامــراء فـيـمــا ت ــوقف انـصــار

الــزرقــاوي عـن شن الـعمـليــات
يف املـدينة ووقف عمليات قتل
اعضـاء عـشيـرة البـو بــاز التي
يـنتـمي الـيهــا الـشـيخ حكـمت
ممتاز.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ال ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة يف هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
احملـ ــاف ـظـ ــة بـني اجملـمـ ــوعـ ــات
املتـطــرفــة كـتنــظيـم القــاعــدة
وتنظيـمات اخرى ترفض قتل
املدنيني.
ويق ـ ــول ريـك ل ـيــنج ال ـن ـ ــاطق
ب ـ ـ ـ ــاس ــم الـق ـ ـ ـ ــوات مـ ـتـع ـ ـ ـ ــددة
اجلنسـية يف العـراق ان "احدا
الينفي ان العـراقيني يـريدون
رحـيلـن ــا لكـن عـنــدمــا نـطــرح
عـلـ ـيـه ــم الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤال :مـ ـتـ ـ ـ ـ ــى
تـ ــريـ ــدونـنـ ــا ان ن ـ ــرحل يـ ــأتـي
اجل ـ ـ ــواب :ح ـ ـ ــامل ـ ـ ــا ي ــتحـ ـ ـســن
الوضع االمني".

خطة امنية جديدة للحد من العمليات اإلرهابية

اختطاف رجل اعامل وابنه ..وقتىل وجرحى بحوادث متفرقة
بغداد /املدى ـ الوكاالت
اكد مـصدر يف وزارة الداخليـة امس اجلمعة
ان مــسلحـني مجه ــولني قــامــوا ب ــاختـطــاف
رجل اعمـال عــراقي ثــري وابنه بعـد عـمليـة
دهم ملنزله يف منطقة اليرموك يف بغداد.
وقـ ـ ــال املـ ـصـ ـ ــدر ان مـ ـ ـسـلحــني مـجهـ ـ ــولــني
اقـتحـمــوا لـيلــة اخلـمـيــس/اجلـمعــة مـنــزل
رجـل االعمــال الع ــراقي غــالـب كبــة وقــامــوا
بـاخـتطـافه هـو وولـده بعـد قـتل خمـسـة من
حراسه الشخصيني".
وأك ــد اح ــد جـي ــران اخملـتــطفـني ب ــأنـه دخل
امل ـن ـ ــزل ف ـ ـش ـ ــاه ـ ــد خ ـم ـ ـس ـ ــة مــن احل ـ ــراس
الـ ـ ـشـخ ـ ـص ـيــني مـق ـت ـ ـ ــولــني يف احل ـ ـ ــديـق ـ ـ ــة
برصاصـات يف الرأس وغطت الـدماء أرضية
احلديقة.
ويف املـوصل عثرت قـوات الشـرطة يف املـدينة
يـ ــوم اخلـمـي ــس املـ ــاضــي عل ـ ــى ثالث جـثـث
ملـدنيـني مصـابـة بـاطالقـات نـاريـة يف الـراس
يف مناطق متفـرقة من املدينـة وقال ضابط
يف قيـادة شـرطـة نينـوى لـ(املـدى) ان اجلثث
عـثــر علـيهــا يف احـيــاء االنـتـصــار واالصالح
ال ــزراعــي والك ــرام ــة مـ ــوضحـ ـاً ب ــان اح ــدى

اجلثث تعود إلى عنصر يف احلرس الوطني
ومن جهـة ثانـية القت احـدى املفارز التـابعة
لقيادة شرطة نينوى القبض على اثنني من
افـراد الـعصـابـات املتـورطـة بعـمليـات خـطف
وابتـزاز للمـواطنـني يف املديـنة وقـال العمـيد
واثق احلـم ــدانـي ق ــائ ــد ش ــرط ــة نـيـن ــوى يف
حــديـث لـ(املــدى) ان الـتحقـيقــات مــا زالـت
جـاريــة مع املتهـمني يف قيـادة شـرطــة نينـوى
ملعـرفــة ارتبـاطـات هـذه الـشـبكـة االجــراميـة
مـضيفا بـان احد املعتـقلني يحمل اجلنـسية
الفلسطينية
وعلـ ـ ــى الـ ــصع ـيـ ـ ــد نف ـ ــسه قـ ـ ــام م ـ ـسـلحـ ـ ــون
مجهــولــون يــوم اخلـميـس املــاضي بــاغـتيــال
العـض ــو القـي ــادي ال ـس ــابق يف ح ــزب الـبعـث
املنحل يـونس عـمر وجنـله قرب مـنزلهـما يف
حي العـربي يف ثـاني حـادث من نـوعه خالل
االسـب ــوعـني االخـي ــريـن وخــطف م ــسلح ــون
امل ـ ــدع ـ ــو ج ـ ــاســم مح ـم ـ ــد ص ـ ــاحــب اح ـ ــدى
املولدات الكـهربائيـة االهلية يف مـنطقة حي
اجلزائر من دون معرفة الدوافع.
ويف الـنـجف ألق ــى مكـتـب اجلــرائـم الكـبــرى
القبـض علـى شخـص يقـوم بعـمليـات نـصب

واحـتـيـ ــال علـ ــى املـ ــواطـنـني وت ــسلـم مـبـ ــالغ
مـاليــة ضخمـة مقـابل تعـييـنهم علـى مالك
وزارة الداخلية والدفاع وقال مصدر مسؤول
يف مـديريـة اجلرائم الـكبرى لـ(املـدى) :بعد
ورود مـعلـ ــومـ ــات مـن م ـصـ ــادرنـ ــا عـن وجـ ــود
شـخص يـدعـى ( أبـو سعـد) يقـوم بعـمليـات
نـصـب واحـتـي ــال عل ــى امل ــواطـنـني مت نـصـب
ك ـمــني لل ـمــتهــم ده ـمــت مفـ ـ ــرزة داره والقــي
القبض عليه وبحوزته األموال.
مــن جهـ ــة أخ ـ ــرى عقـ ــدت وزارة ال ـ ــداخلـيـ ــة
اجـتمــاع ـاً طــارئـ ـاً لبـحث مــوضــوع تـصــاعــد
العـمليــات واستهـداف املـواطـنني بـاالحـزمـة
النـاسفـة والـسيـارات املفخخـة واالغتيـاالت.
وقـ ــال وزيـ ــر الـ ــداخلـيـ ــة انه اع ـطـ ــى أوامـ ــره
بـتــنفـيـ ــذ خ ـطـ ــة (اســتخـبـ ــارات  )5-بـ ــدايـ ــة
االسبــوع الق ــادم والتـي تهــدف ال ــى متــابعــة
املـسلحني والقـاء القبـض عليهم يف مـناطق
متعددة من بغداد ومحيطها.
وتـ ــأتـي اخل ـطـ ــة نـتــيجـ ــة لـلخـ ـسـ ــائـ ــر الـتـي
ي ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــرض لـهـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ــواط ـ ـنـ ـ ـ ـ ــون يف االرواح
وامل ـم ـتـلـك ـ ـ ــات والع ـ ـ ــادة اس ـت ـت ـب ـ ـ ــاب األمــن
واالستقرار.

الكونغرس يوجه انتقادات شديدة إلدارة بوش بشأن ارتفاع تكاليف اعادة اعامر العراق
واشنطن/رويترز
مـع تـ ـ ـ ــدن ــي خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات امل ــيـ ـ ـ ــاه
والـصــرف الــصحـي والـكهــربــاء
الى مستويـات أقل من السابقة
عل ـ ــى احلـ ـ ــرب يف الع ـ ــراق أبـلغ
دميـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراط ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــارز وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
اخلارجية االمريكية كوندوليزا
رايــس ان الـصـبــر يـنفــد ب ـشــأن
تكاليف جهود إعادة اإلعمار.
وقــدم الكــوجنــرس أكثــر من 20
ملـيــار دوالر مل ـشــروع ــات تهــدف
الـى حتـسـني البـنيـة االســاسيـة
وحتـ ـسـني املـ ــرافق لـلعـ ــراقـيـني.
وكـانت قـد ابلغت رايـس اعضـاء
الــكـ ـ ـ ــوجنـ ـ ـ ــرس بـ ـ ـ ــأن االحـ ـ ـ ــوال
أفضل .لـكن احصائـيات نشـرها
يف االس ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ــي املف ـتـ ــش
العــام االمــريـكي إلع ــادة إعمــار

العـراق أظهـرت انه يف اجملـاالت
االساسيـة اصبح احلصول على
م ـي ـ ـ ــاه الـ ـ ـش ـ ـ ــرب والـكـه ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء
والـصــرف الــصحـي للعــراقـيـني
اسوأ مما كـان عليه قبل احلرب
يف اذار 2003.
وق ــال ال ـسـن ــات ــور كـنـت ك ــون ــراد
الـدميقـراطـي عن نـورث داكـوتـا
"لـدينـا املفتـش العـام يقـول :ان
االمـ ــور تـ ــزداد سـ ــوءا رغـم انـنـ ــا
ق ــدمـن ــا الكـثـي ــر مـن االم ــوال".
وتـساءل الـسناتـور كونـراد عضو
جل ـن ـ ــة امل ـي ـ ــزان ـي ـ ــة "مــن ال ـ ــذي
نصدق؟"
وقــال "ميكنـني ان اقــول لكم ان
الصبر بدأ ينفد".
وق ـ ـ ــال ــت رايـ ـ ــس الـ ـت ــي ابـلـغ ــت
ـ
الـلـج ــنـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــأن مـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــدا م ــن

العـ ـ ــراق ـي ــني يحـ ــصلـ ـ ــون علـ ـ ــى
خـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـصـ ـ ــرف الـ ــصحــي
وامل ـي ـ ــاه أك ـث ـ ــر مــن ذي قــبل .ان
ـح ـ ـ ـ ـسـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــذي حـقـق ـ ـتـه
ال ـ ـت ـ
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـح ـ ـ ــدة ك ـ ـ ــان يف
"القـدرة" وان الـواليــات املتحـدة
صنعت فرقا.
واضـافت رايس " ...لـقد وسعـنا
الـق ـ ـ ــدرة عـل ـ ـ ــى تـق ـ ـ ــدمي م ـي ـ ـ ــاه
ن ـ ـظـ ـيـفـ ـ ـ ــة لـعـ ـ ـ ــدة مـالي ــني م ــن
العراقيني".
ورد كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ان م ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـه ـ ــم
العـ ـ ــراق ـيــني ل ـيـ ــس امـكـ ـ ــان ـيـ ـ ــة
احلـص ــول علــى مـي ــاه وكهــربــاء
وامنا احلصول عليهما فعال".
وتعــرضت جهـود إعــادة االعمـار
يف الـعـ ـ ـ ـ ــراق ال ـ ـتـ ــي متـ ـ ـ ـ ــولـهـ ـ ـ ـ ــا
الـواليــات املتحـدة الـتي تـأثـرت

بـ ـ ــالـهج ـمـ ـ ــات امل ـ ـس ـت ـمـ ـ ــرة مــن
امل ــسلحـني النـتق ــادات ش ــدي ــدة
مــن الـكـ ـ ــوجنـ ـ ــرس مــن جـ ـ ــانــب
اجلـمه ــوريني والــدميقــراطـيني
علـى حد سـواء والذين يقـولون
ان ادارة ال ــرئـيــس ج ــورج ب ــوش
قــدمـت احـصــائـيــات لـتـضخـيـم
االجنازات.
ويف االسـ ــبـ ـ ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ـ ــاضـ ــي أبـلـغ
املفـتـ ــش العـ ــام إلعـ ــادة إعـمـ ــار
الـعـ ـ ـ ـ ــراق س ـ ـتـ ــيـ ـ ـ ـ ــوارت بـ ـ ـ ـ ــويـ ــن
الـك ـ ــوجن ـ ــرس ب ـ ــأن  32يف امل ـئ ـ ــة
فقـط من العـراقـيني يـحصلـون
علــى مـيــاه ش ــرب مق ــابل  50يف
املـئـ ــة قــبل اذار  2003.ون ـصـيـب
العراقـيني من خدمـات الصرف
الــصحــي انخفـضـت ال ــى  20يف
امل ــئـ ـ ـ ـ ــة م ــن  24يف امل ــئ ـ ـ ـ ــة قـ ـبـل

احلرب.
وقـ ـ ــال املف ـتـ ــش العـ ـ ــام انه قــبل
احلــرب كــان العــراق قــادرا علــى
انتـاج نحــو  4500ميجـاوات من
الكهــربــاء بيـنمــا اصبـحت االن
 3995ميجاوات.
وج ـ ــاءت انــتق ـ ــادات ك ـث ـي ـ ــر مــن
احملللني جـارحــة يف تعليقـاتهم
بـشـأن الـطــريقــة التـي تتـم بهـا
جـهود اعـادة االعمـار .ويف كلـمة
يف واشـن ـطـن االسـب ــوع امل ــاضـي
وصـف ج ـي ـم ـ ــس دوب ـي ـن ـ ـ ــز مــن
مـؤسسـة رانـد وهـو خبيـر بشـأن
العـ ـ ــراق اجله ـ ــود االم ـ ــريـك ـي ـ ــة
إلعــادة بنــاء امــة بــأنهــا "جهــود
بطولية من جانب هواة".
وغـ ــيـ ـ ـ ـ ــرت وزارة اخلـ ـ ـ ـ ــارجـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة تـك ـت ـيـك ـ ـ ــاتهـ ـ ــا يف

ـب ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــامـج إعـ ـ ـ ـ ــادة اإلعـ ــمـ ـ ـ ـ ــار
واملـ ـشـ ــروعـ ــات العــمالقـ ــة الـتـي
كـلفــت به ـ ــا يف االصل شـ ــركـ ــات
امريكية ضخمة حيث تراجعت
ومت حت ـ ـ ــويـل االهـ ـتـ ـم ـ ـ ــام ال ـ ـ ــى
اعطـاء مـزيـد مـن االعمـال الـى
شركات عراقية.
واستحـوذت تكاليف األمن على
معـ ـظــم االمـ ـ ــوال اخملـ ـصـ ـصـ ـ ــة
إلعادة اإلعـمار .وتقـدر تكـاليف
االمـن بـني  20و 50يف املـئ ــة مـن
تـكـ ــالــيف املـ ـشـ ــروعـ ــات حـ ـسـب
موقع العمل.
ووفقـ ــا ألحـ ــدث تقـ ــريـ ــر لـ ــوزارة
اخلـارجية االمـريكية فـان انتاج
الـنفـط ال ــذي ق ــال م ـس ــؤول ــون
امـ ــريـكـي ـ ــون انه سـيـ ـسـ ــاعـ ــد يف
االصل يف ســداد تكــاليف اعـادة

االعـم ــار لـم يـتـحقق حـيــث بلغ
انتـاج النفط اخلـام يف االسبوع
يف الفـترة مـن  30كانـون الثـاني
الــى اخلــامــس مـن شـبــاط 1.7
ملـي ــون ب ــرمـيل ي ــومـي ــا مق ــابل
 2.5مليون برميل قبل احلرب.
وق ــالـت رايــس انه ي ــوج ــد نح ــو
 2.9مـل ــيـ ـ ـ ـ ــار دوالر مـ ـتـ ـبـق ــي ـ ـ ـ ــة
ملـشـروعـات اعــادة االعمـار الـتي
متـولها الواليات املتحدة وتأمل
واشـن ـطــن ان يقـ ــدم م ـ ــانحـ ــون
اخرون تعهدات بتقدمي اموال.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ــت ادارة بـ ـ ـ ـ ـ ــوش يـ ـ ـ ـ ـ ــوم
اخلمـيس طلبا الـى الكوجنرس
لتقـدمي مـبلغ اضــايف  72مليـار
دوالر ل ـلــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب يف الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
وافغـانــستـان تــشمـل  1.6مليـار
دوالر العادة االعمار.
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