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املرصد السياسي

اخلارطة اجلديدة ..
وبالونات السياسة االعالمية
عمر الشاهر
يبــدو ان انفجــارات البـالـونـات الــسيــاسيـة بـاتـت غيـر
مـؤثرة يف الفـترة االخـيرة ،بعـد ان استعمـلها عـدد من
االط ـ ــراف جلـ ــس ال ـن ـب ــض ح ـي ـنـ ـ ـاً ،واليـ ـض ـ ــاح سـقف
مطـالبـه حينـا آخـر ،حتـى انتهـى االمـر الـى اعتبـار ان
انحـســار لغــة اخلـطــوط احلمــراء يعــد امــراً ايجــابي ـاً
يجعل مـن التعـامل املـوضــوعي مع االزمـة الـسيــاسيـة
التي متر بها البالد رمزاً وحيداً لفك شفرتها.
ويف استعراض ألوضاع القوى السياسية التي فازت يف
االنـتخــابــات جنــد مــواقف واضحــة مـسـتقــرة ،واخــرى
غـائمـة مـرجتـة ،ويطـالعنـا مـوقـف الكتلـة االكبــر التي
مــرت مبــأزق اخـتيــارهــا لــرئيـس الــوزراء ،حتــى عــدهــا
املـراقبون صـاحبة املـوقف االضعف بني الكـتل ،بعد ان
مـرت بــشبه انـشقــاق بني مـؤيــدي اجلعفـري ومـؤيـدي
عـب ــد املهــدي ،وبـني هــؤالء واولـئك بــات احلــديـث عـن
الـتكـتالت الـداخـليـة امــرا مقلقـا قــد يعـصف بـوحـدة
االئـتالف ،لـكن الـســاســة الـكبــار ســارع ــوا يف اكث ــر من
مناسبة الـى نفي مثل تلك التسريبات ،على اعتبار ان
اخـتيـار مــرشح االئتالف لـرئـاسـة الــوزراء مت بطـريقـة
دميقـراطيــة ،لكن هـذه التـطمـينـات لـم متنـع احملللني
مـن الـت ـســاؤل عـن مــدى امل ـشـكلــة الـتـي يك ــرسهــا هــذا
االنقسام الذي جتلى يف نتيجة التصويت.
االئتالف الـيوم يف نـظر الـبعض يعـد قوة قـدمية ،بـعد
ال ـت ـط ـ ــورات اجل ـ ــدي ـ ــدة ،ل ـ ــذلــك فه ـ ــو يــتع ـ ــرض إل ـ ــى
ضـغوطات سيـاسية جمـة لتقليص سقف مطـالبه الى
اقل حـد ممـكن ،بعـد أن افـرزت مـرحلـة اخـتيــار رئيـس
ال ـ ــوزراء س ـم ـ ــة ت ـت ـم ـثـل يف ان اخلالف ق ـ ــد ي ـ ــدب بــني
اعـضــائه يف ايـة حلـظـة ،لـكن مـا هــو رد فعـل االئتالف
ازاء هـ ــذا ال ـطـ ــرح؟ ،هـ ــذا مـ ــا تـبـني اخـيـ ــرا مــن اعالن
االئـتالف انه سـي ــدرس فكــرة امل ـشــروع الــوطـنـي الــذي
طرحه رئـيس اجلمهـورية جـالل طالبـاني علـى القوى
ال ـسـي ــاسـي ــة ،وال ــذي ي ــرمـي الـ ــى تك ــريــس م ـص ـطـلح
االسـتحقــاق الــوطـنـي ،الــى جــانـب االنـتخــابـي ،حق ـاً
اس ــاسي ـاً يف تــشكـيل احلكــومــة ،ولــو اعــدن ــا النـظــر يف
املـرحلـة الـتي تلـت اعالن نتـائـج االنتخـابــات لتـاكـدنـا
مـن ان فكـرة اعـتمـاد االسـتحقـاق الـوطـني يف تـشـكيل
احلـكـ ــومـ ــة كـ ــانـت مـن بـني اشـ ــد االفـكـ ــار وقع ـ ـاً علـ ــى
القـائمـة التـي فازت بـاكبـر عدد مـن املقاعـد البـرملانـية،
ممـا يؤشـر تغيـراً ملحـوظاً يف الـستـراتيجيـة التـي بدأ
االئتالف باعتمادها يف تعامالته السياسية مؤخرا.
امــا املــؤش ــر الثــانـي علــى املــرونــة ،الـتي ق ــد تك ــون من
م ـ ــؤش ـ ــرات ضـعف االئــتالف يف ن ـظ ـ ــر الــبع ــض ،فه ـ ــو
انحسار لغة اخلطـوط احلمراء ،حتى ان رئيس قائمة
االئـتالف السيد عـبد العزيـز احلكيم اعلنـها على املأل
بعـد زيارته االخيـرة لسمـاحة الـسيد الـسيستـاني ،كما
اك ــد احـ ــد املق ــربـني مـن ال ــدكـت ــور اجلـعف ــري ان تـلك
بـالونـات اعالميـة ليـست اال ،وال خطـوط حمـراء لدى
االئتالف على اي كان.
واحلــديث عـن االئتالف يـضعنـا امـام ابــرز حلفـائه يف
املـرحلة املنصرمـة ،واعني التحالف الكـردستاني الذي
كان وال يـزال رقمـاً صعـباً يف املـعادلـة السـياسـية ،كـونه
اكـثــر االطــراف ال ـسـيــاسـيــة اسـتقــراراً ،كـم ــا ان نقــاط
االتفـاق التي جتمع اطـرافه نالـت منذ البـدء االجماع
الالزم ،ال ـ ــذي ميـكــن قـ ـ ــادته مــن الــتحـ ـ ــرك بح ـ ــري ـ ــة،
متمتعني بثقة جماهير طموحة.
ولعل مـوقف التحـالف الكـردستـاني يعـد ابـرز املـواقف
الـتي اتـسـمت بـالـوضــوح منــذ البــدء ،علـى اعـتبــار انه
حليـف لالئتـالف من جهــة ،وله عالقــات ايجــابيــة مع
الكـتل االخــرى بــدءاً ب ــالقــائـم ــة العــراقـيــة ثـم جـبهــة
التوافق ،ممـا يخلق من التحـالف الكردستـاني وسيلة
اتـصال فعـالة بـني الكتل ،لتعـبر عن مـواقفها بـوضوح،
مع االشارة الى االحتفـاظ بثقل التحالف كامالً ،بعد
ان اكدته نتائج االنتخابات.
امــا جبهــة التــوافق الـتي ظهـرت حــديث ـاً علـى سـاحـة
الـلعبـة الـسيــاسيـة فلـم تتـضح وجـهتهــا النهــائيـة الـى
اآلن ،فمـن جهــة اعلـن بعـض قــادتهــا انـهم مـنفـتحــون
علـى جـميع االطــراف ،ومن جهـة اخــرى فتحـوا خـط
اتصال سـاخناً مع القائمة العراقية التي يعد الوقوف
الى جانبها من احملاذير املقلقة لدى بعض الكتل ،وال
سيما املساهمة يف االئتالف العراقي املوحد.
وجــبهـ ــة الـتـ ــوافق لـيـ ـســت كغـيـ ــرهـ ــا مـن الـكــتل ،اذ ان
تـشكلهـا مت بـضغط مـرحلـة مـعينـة اوحت بـان الـتكتل
الطـائفي قد يكـون سالح ردع بوجه اآلخـرين ،فوسمت
الكـتلــة بــسمــة الـطــائـفيــة ،لـكن امل ــراقب حلــركــة قــادة
الكـتلــة يجــد انهـا حتــوي وجهـات نـظــر مخـتلفــة ،من
بـينهــا تلك الـتي اتـضحت مـؤخـراً ،والـتي تـرتكـز علـى
االنفـت ـ ــاح علـ ــى كــتلـ ــة االئـتـالف العـ ــراقــي ،وبحـ ـسـب
املتــابـعني ،فــان هــذا اخلـط بــدأ حتــركه بعــد ان احـس
ب ــانه م ـسـتخ ــدم مـن قـبل كـتل اخ ــرى لـت ــشكـيل ورق ــة
ضغـط علــى االئـتالف لـتحـقيـق اكبــر ق ــدر ممكـن من
املكاسب.
الـط ــرف الـ ــرابع يف املع ــادل ــة ال ـسـي ــاسـي ــة املـط ــروح ــة
للـتداول هو الدكتـور اياد عالوي الذي يتـزعم القائمة
العـراقيـة ،وعالوي الـذي كـان يف االمـس القـريب احـد
ابـرز اخلطـوط احلمـراء التـي رسمهـا البعـض ،يتـمتع
بدعم دولي وإقليمي يزيد من ثقله السياسي.
وبـالعودة الـى اخلطـوط احلمـراء فان عالوي ال يـخلو
من ان يكون مـادة ثرة لهـا ،بسبـب اخلالف القدمي من
بع ــض ال ـت ـي ـ ــارات ال ـ ــدي ـن ـي ـ ــة ال ـتــي وجـ ـ ــدت يف بع ــض
اجراءاته حتدياً واضحاً لوجودها.
اما اكبر االطـراف الصغيرة املشاركة يف املباحثات فهي
جبهـة احلـوار الـوطني الـتي يتـزعمهـا الـدكتـور صـالح
امل ــطلـك الـ ــذي اشـكـل علـ ــى املـ ــراقـبـني رص ـ ــد وجهــته
الـنهــائـيــة ،فـبـيـنـمــا كــان يــؤكــد ان ال م ــانع ل ــديه مـن
الــدخ ــول مع االئـتالف العــراقـي يف حت ــالف بــرملــانـي،
اعلـنت القــائمــة العــراقيــة انه انـضـم وجبهــة التــوافق
حتـت لـ ــواء تكـتل سـي ــاسـي مـن  80مـقع ــداً ب ــرمل ــانـيـ ـاً،
وبح ـسـب امل ــراقـبـني ف ــان كـتل ــة احل ــوار الـتـي تع ــد مـن
الـكتل الـصغيـرة اذا مــا قيـس عـدد مقـاعـدهـا بـالـكتل
االخـرى تـبحـث عن مـوطـن اطمـئنــان لهــا عبـرت عـنه
ب ــامل ـش ــروع ال ــوطـنـي ،يف ظل الـتج ــاذب ــات ال ـسـي ــاسـي ــة
احلادة التي تشهدها ساحة املفاوضات.
الكتل الفائزة تبحث اليوم عن مخرج سياسي مناسب
يحــافــظ عل ــى املكــاسـب ال ـسـيــاسـيــة املـتـحققــة ،ومـن
السيـناريـوهات املـطروحـة للبحث ان يـتم التعـامل مع
ال ــدكـتـ ــور اجلعف ــري مـن قــبل الق ــوى االخ ــرى ب ـشـكل
طبيعـي ،على اعتبـار انه خيار االئتالف الـدميقراطي،
لكن هـذا الـوضع قـد يـؤثـر كـثيـراً علـى ثقـل االئتالف
السـياسـي ،مما يجـر الى احلـديث عن سيـناريـو بديل،
يـتـمـثل ب ــاسـتـب ــدال اجلـعف ــري ال ــذي لـم يـنل الـثق ــة
املطلقة مبـرشح آخر من االئتالف يتمتع بـتأييد قوى
كثـيرة خـارج االئتالف ،لكـن هذا االمـر ايضـاً قد يـؤثر
على متاسك االئتالف ،ويعرضه النقسام حاد.
بقي السينـاريو االخيـر ،الذي اعتـبره البعض خـرافياً،
ومـؤداه ان تُــشكل القـوى االخـرى تـكتالً بـرملــاني ـاً اكبـر
م ــن االئـ ـتـالف ،م ــن اجـل اسـق ـ ـ ـ ــاط اجلـعـف ـ ـ ـ ــري اوالً
وت ــرشـيـح عالوي ث ــانـي ـ ـاً ،لكـن ه ــذا اخلـي ــار قـ ــد يج ــر
العـملـيــة الـسـيــاسـيــة بــرمـتهــا ال ــى نفق مـظلـم ،اذ ان
تهميش األغلبية ضرب من املستحيل.

جتدد التظاهرات يف املحافظات استنكار َا للرسوم املسيئة إىل الرسول الكريم
احملافـظات  /املدى -الوكاالت
جتـددت الـتظـاهـرات يف عـدد من
احمل ـ ــاف ــظـ ـ ــات الع ـ ــراقــي ـ ــة أمـ ــس
ال ـسـبـت اسـتــنك ــارا لـن ـش ــر رس ــوم
كـ ــاريـكـ ــاتـ ــوريـ ــة مـ ـسـيـئـ ــة للـنـبـي
مـحـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــد (ص) يف عـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن
الصحف الدمناركية واالوروبية.
ففـي م ــديـن ــة الـنـجف األش ــرف،
تظـاهـر املئـات من اهـالي املـدينـة
منـددين بـنشـر الـرسـوم وطـالبـوا
يف هـتـ ــافـ ــاتهــم والالفـتـ ــات الـتـي
حـملــوهــا بـ"مقــاطعــة الــدمنــارك
دبلوماسيا واقتصاديا".
كـم ــا ق ــام ح ـش ــود املـت ـظ ــاه ــريـن
بحـ ـ ــرق علــم لل ـ ــدمن ـ ــارك وس ــط
غضـب وهتـافـات "لـبيك يـارسـول
اهلل" و "لبيك يا محمد".
ويف بلـدة برطلـة ،خرج املـئات من
اهــالـي الـنــاحـي ــة رافعـني اعالم ـاً
عـ ـ ــراقــيـ ـ ــة ورايـ ـ ــات اسالمــيـ ـ ــة يف
تـظ ــاه ــرة ط ــافـت ش ــوارع الـبل ــدة
استنكارا لنشر الرسوم.
وهتـف املتـظــاهــرون "ال للحــريــة
الفـ ــرديـ ــة وت ــسقــط ال ــصحـ ــافـ ــة
ال ــدمن ــاركـي ــة" و"لـبــيك ي ــارس ــول
اهلل".
وسلــم امل ـت ــظـ ـ ــاهـ ـ ــرون يف خــتـ ـ ــام
ال ـت ــظـ ـ ــاهـ ـ ــرة ال ـتــي نـ ـظ ـم ــتهـ ـ ــا
"م ـ ـ ــؤس ـ ــس ـ ـ ــة شـهــي ـ ـ ــد احمل ـ ـ ــراب"
مــط ـ ــالـب وقـعه ـ ــا املـتــظ ـ ــاه ـ ــرون
تــطـ ــالـب احلـكـ ــوم ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
بـ"مقاطعـة احلكومـة الدمنـاركية

والبضائع التجارية التي تصدرها
بشكل عام".
ويف مـدينة الـعمارة ،تـظاهـر املئات
مــن ان ــصـ ـ ــار "حـ ـ ــزب الفـ ـض ــيلـ ـ ــة"

احــتجـ ــاجـ ــا علـ ــى ن ــشـ ــر الـ ــرسـ ــوم
املسيئة للنبي محمد.
وطالب مسؤول حزب الفضيلة يف
الـعمـارة جـابـر اجلـابـري يف كـلمـة
القـ ــاهـ ــا خالل الـتــظـ ــاهـ ــرة الـتـي

اسـ ـتـ ـنــكـ ـ ـ ــرت يف الـ ـ ـ ــوق ــت نـف ـ ـ ـسـه
الــتع ـ ــامـل الالإنـ ــس ـ ــانــي لـلق ـ ــوات
الـبريـطانـية مع سجـناء عـراقيني،
احلكــومــة الع ــراقيــة بـ "مقــاطعــة
الدمناركيني وبضائعهم".

وق ـ ــام املـتــظ ـ ــاه ـ ــرون بح ـ ــرق علـم
لـلـ ـ ـ ــدمنـ ـ ـ ــارك وسـ ــط ه ــتـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــات
مـتـ ــواصل ــة "لـبــيك ي ــارس ــول اهلل"
و"كال كال لالحتالل".
وكـ ــان الع ــدي ــد مـن رج ــال ال ــديـن

املـسلمـني قد طلـبوا يف وقـت سابق
بــوضع قــانــون يحـمي االديــان من
احـ ــتـ ــمـ ـ ـ ـ ــال تــكـ ـ ـ ـ ــرار االسـ ـ ـ ـ ــاءة يف
املستقبل.
واقــامـت ج ــامعــة امل ــوصل جتـمعــا
خ ــاص ــا بـثق ــاف ــة الـ ــرد عل ــى تـلك
االس ـ ــاءات وللــتع ـ ــريف مبـكـ ــانـ ــة
ال ــرس ــول محـم ــد صل ــى اهلل علـيه
وآلـه وسلــم بـ ـ ــاع ـتــبـ ـ ــاره ال ــنعــمـ ـ ــة
امله ــداة للـب ـش ــري ــة جـمع ــاء واقـيـم
الـتجمع الذي حـضره الدكـتور أبو
سعيـد الـديـوه جـي رئيـس جـامعـة
املوصل وعمـداء واساتـذة الكليات
وجـمهــور غـفي ــر من الـطـلبــة علــى
قــاعــة املــركــز الـطالبـي للجــامعــة
والق ــى رئيـس اجلــامعــة يف بــدايــة
التجـمع كلمــة تطــرق من خاللهـا
ال ــى االبعــاد وال ــدوافع الـتـي تقف
وراء محــاوالت االس ــاءة املتـعمــدة
لشخصية الرسول الكرمي مضيفا
بــان تـلك احملــاوالت لـم ت ــأت علــى
نح ــو عف ــوي بل ج ــاءت مقـص ــودة
مـشـيــراً إلــى أن الفــرصــة مـتــاحــة
ومن ــاسب ــة االن جلمـيع املــسلـمني
الستـثمــار هــذا احلــدث للـتعــريف
مبـكـ ــانـ ــة الـ ــرسـ ــول الـكـ ــرمي ودوره
وصـف ـ ـ ــاتـه وب ـ ـ ــال ـ ـ ــديــن االسـالمــي
العـظـيـم م ـش ــددا علــى ضــرورة ان
تـك ـ ـ ــون ردود االفعـ ـ ــال جت ـ ـ ــاه تلـك
االس ـ ــاءات م ـت ــصف ـ ــة ب ـ ــاحلـكــم ـ ــة
والـتعقـل مثـلمــا امــرنــا به ق ــرآننــا
العظيم.

قتلى وجرحى يف حوادث متفرقة

افشال اعتداء عىل موكب حسيني يف الساموة وقصف مستودع لألسلحة يف كركوك

احملافظات /مراسلو املدى -وكاالت
عثـر منتـسبـو قيـادة شرطـة شرطـة املثـنى عـلى جـهاز
تــسجـيل مخـبــأ فـيه اربع اص ــابع ديـنــامـيـت شــديــدة
االنفجــار مــوضــوعــة بـطــريقــة تـثيــر الــشك يف احــد
املواكب احلسينية يف قضاء اخلضر.
واوضح العقيـد محـمد ابـو كحيلـة قائـد الشـرطة ان
صاحب املوكب استدعى الـشرطة املوجودة هناك ومت
تفـك ـيــك اجله ـ ـ ــاز ومــن ث ــم الع ـثـ ـ ـ ــور عل ـ ـ ــى اصـ ـ ـ ــابع
الديناميت بداخله.
وعلى صعـيد ذي صلة قصفـت مروحيتان امـريكيتان
مسـتودعـاً كبيـراً لالسلحـة يف احدى املـناطق الـنائـية
غـ ــرب مـ ــديـنـ ــة كـ ــرك ـ ــوك فجـ ــر أم ــس اسـتـنـ ــاداً الـ ــى
معلـومـات اسـتخبـاريـة قــدمهـا احـد املـواطـنني وقـال
مصدر امريكي مسؤول ان املستودع املذكور كان مليئاً
بــاالسلحــة والعتـاد والـصـواريـخ من مخـتلف االنـواع
بــاالضــافــة الــى جتـهيــزات تـسـتخــدم يف الـتفـجيــرات
ومهاجمة االشخاص.
من جهـة اخــرى اعلنـت مصـادر امـنيـة واخـرى طـبيـة
أمس السبـت مقتل خمسة أشخاص بينهم اربعة من
عنـاصـر الـشـرطـة واصـابـة  21آخـريـن بيـنهم ضــابط
ش ـ ــرطـ ـ ــة يف هج ـم ـ ــات م ــنفـ ــصلـ ـ ــة وقع ــت يف بغ ـ ــداد
وشمالها.
وقـال مصـدر امنـي "قتل ثالثـة واصـيب اثنـان آخـران
من عنـاصر حـمايـة املنـشآت الـنفطيـة بانـفجار عـبوة
ناسفة" يف بغداد.
واض ــاف ان "االنـفجـ ــار وقع يف مـنــطق ــة كـمـب س ــارة
مـسـتهــدفــا دوريــة تــابعــة لـعنــاص ــر حمــاي ــة املنـشــآت
النفطية".
ويف حـادث ممـاثل ،اعلـن املصـدر "مـقتل رجل شـرطـة
واص ــاب ــة ض ــابــط ش ــرطـ ــة بج ــروح ب ــانـفج ــار عـب ــوة
ناسفة".
واوضح ان "االنفجـار وقع لـدى مـرور دوريـة للشـرطـة
يف تقــاطع عـقب ــة بن نــافع كــانـت تقل العـميــد كــرمي
مــريــوش مــديــر شــرط ــة الكــرادة الــذي لـم يـصـب يف
احلادث".

ويف بعقـوبـة ،اعلـن مصــدر يف الشـرطــة "مقتل مـدني
واص ــاب ــة خـم ـس ــة آخ ــريـن بجـ ــروح يف انفج ــار عـب ــوة
ناسفة".
واوضـح ان "عبــوة انفجــرت علــى الـطــريق ال ــرئيــسي
شمال املـدينة" ولم يشر املصدر الى وجود اي عناصر

امن او دوريات مسلحة لدى وقوع احلادث.
ويف كــركــوك ،اعـلن الـنقـيب رافــد مـحمــد من شــرطــة
امل ــديـن ــة "اص ــاب ــة اربع ــة م ــدنـيـني بج ــروح يف هج ــوم
مسلح ضد دورية للـشرطة يف ساعة مبكرة من صباح
أمس وسط املدينة" والذ املسلحون بالفرار.

كـمـ ــا اعلـن امل ـصـ ــدر نف ــسه ،قـي ــام جـم ــاع ــة م ـسـلح ــة
بـاخـتطـاف احـد عنـاصـر االمن الكـردي املتـواجـدة يف
كركوك.
واوضح ان "مـسلحـني مجهــولني يـسـتقلــون سيــارتني
مــدنيـتني قـامـوا بـاخـتطـاف عـنصــر من قــوات االمن
الكـرديـة مـن حي اخلـضــراء" جنـوب املــدينـة ،وفـضل
املصدر التكتم على اسم اخملطوف لدواع امنية.
مـن جه ــة اخ ــرى ،اعلـن املـص ــدر نفــسه "عـث ــور ق ــوات
الـشــرطــة علــى جـثتـني مجه ــولتـي الهــوي ــة يف احلي
العسكـري حتمالن اثار تـعذيب وقد اعـدم الضحيتان
شنقا".
وكـان مصـدر يف شـرطـة بغـداد قـد اعلـن "العثـور علـى
جثتني مجهولتي الهوية يف بغداد".
واوضح ان "اجلثـتني اللـتني عثـر علـيهمـا يف مـنطقـة
الغزاليـة ويف منطقـة الرستمـية حتمالن اثـار تعذيب
وقتلتا رميا بالرصاص".
ويف املـ ــوصل ،تع ــرضـت اح ــدى دوري ــات ال ـش ــرط ــة يف
مـنــطق ــة احلـي الع ــربـي إل ــى هج ــوم شـنه م ــسلح ــون
بــاالسلحـة الـرشـاشـة أمـس الـسـبت وقـال ضـابـط يف
قيـادة شـرطـة نـينـوى لـ(املــدى) ان الهجـوم اسفــر عن
اص ــاب ــة اح ــد اف ــراد ال ــدوري ــة نـقل يف اث ــره ــا الح ــد
املسـتشفيـات لتلقي العالج كـما ا نفـجرت عبـوة كانت
م ــزروع ــة بج ــانـب الـط ــريق يف مـنــطق ــة حـي امل ــالـي ــة
باجلـانب االيسـر من املدينـة من دون سقوط ضحـايا
بحسب مصدر يف قيادة الشرطة
ويف البصرة ،افـاد مسؤولون بـريطانيـون وعراقيون ان
شـخصني يـرجح ان يكـونا اجـنبيـني خطفـا اخلمـيس
يف مدينة البصرة.
وقــال املـتح ــدث العــسكــري الـبــريـطــانـي م ــارك الكــر
لوكالـة فرانس برس ان "شخصـني خطفا يف السادس
عشر من شباط يف البصرة".
واضـاف "جنهل حتـى االن جنسـيتهمـا وليسـت لديـنا
تفــاصـيل حــول املــوضــوع وتقــوم الـشــرطــة الع ــراقيــة
بالتحقيق يف االمر".

نيغر وبونتي تعهد بحماية االستخبارات االمريكية من الضغوط

بوش :العامل حتدث بصوت واحد ضد عراق صدام

تامبا (الواليات املتحدة) /ا ف ب
اك ــد ال ــرئـيــس االمـي ــركـي ج ــورج ب ــوش
امـس االول اجلـمعــة ان الع ــالم حتــدث
"بـصــوت واحــد" ضــد عــراق صــدام قـبل
اندالع احلرب عام 2003.
وق ـ ــال ب ـ ــوش يف خـ ـطـ ـ ــاب الق ـ ــاه ح ـ ــول
العـ ــراق يف تـ ــامـبـ ــا (فلـ ــوريـ ــدا ،جـنـ ــوب
شــرق) ان صــدام كــان ميـثل "تهــديــدا".
وقـ ــال ان الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة لـم تـكـن
الوحـيدة التي خـدعت بترسـانة الـدمار
ال ـش ــامل الـتـي ك ــان يعـتق ــد ان الع ــراق
ميـتلكهـا مـوضح ـاً ان "االمم املتحـدة
ومجلـس األمن الــدولي كـانـا يـعتقـدان
انه كـان هنـاك اسلحـة دمار شـامل .ويف
النهـايـة ،تـبنـوا قـراراً بــاالجمـاع يقـول:
اظه ـ ــروا مـ ـ ــا يجــب اظه ـ ــاره وان ـ ــزع ـ ــوا
الـسالح او استعدوا لـنتائج خـطيرة" يف
اشـ ــارة الـ ــى القـ ــرار  1441الـ ــذي تـبـنـ ــاه
مـجلــس األمـن ال ــدولـي ب ــاالجـم ــاع يف
الثامن من تشرين الثاني 2002.
واضـ ــاف ب ـ ــوش ان "العـ ــالـم كـ ــان يـ ــرى
تهــديــداً ( )...وحت ــدث العــالـم بـصــوت
واحد وقـال :اظهروا ما يجب اظهاره او
اسـتع ــدوا لـنـت ــائج خـطـي ــرة .وعـن ــدم ــا
تقـول الواليـات املتحـدة شيـئاً مـا يجب
ان تــثق بـه .وقلـن ــا :ان ــزع ــوا ال ــسالح او
استعدوا لنتائج خطيرة".
م ــن ج ـ ـ ـ ــان ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،تـعـه ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر
االستخبارات الـوطنية االميـركية جون
ن ــيغ ـ ــروب ـ ــون ـتــي امـ ــس االول اجل ــمع ـ ــة
بـحمــاي ــة االستـخب ــارات من الـضغــوط
ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة يف وقــت تــتهــم فــيه ادارة
الـ ـ ــرئ ـي ـ ــس جـ ـ ــورج بـ ـ ــوش بـ ـ ــال ــتالعــب

بـ ــاملـعلـ ــومـ ــات الـتـي جــمعــتهـ ــا وكـ ــالـ ــة
االســتخـبـ ــارات املـ ــركـ ــزيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة
لتبرير حربها على نظام صدام.
ورداً علـى سـؤال يف جـامعـة جـورج تـاون
يف واش ـنـ ـطــن حـ ـ ــول الـ ــضغـ ـ ــوط ال ـتــي

مــارستهـا ادارة بــوش علــى "سي آي ايه"
قبل احلـرب ،قــال نيغـروبــونتـي "اعتقـد
بكل نـزاهة اننـا نعمل كثيـرا للتـأكد من
صدقية انتاجنا".
واكــد انه يـشجع "الـتحلـيالت البــديلـة"

والتـأكـد مـن ان االيجــاز اليــومي حـول
املـســائل األمـنيـة واالسـتخبـاريـة الـذي
يـرفع الـى الــرئيـس جـورج بـوش "يـضم
حتل ــيل ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ـ ـ ــر مــن ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــاالت
الفدرالية اخملتلفة".

واشنطن تتغاضى عن فضيحة ابو غريب وتطلب من القوات
العراقية االلتزام بحقوق االنسان
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هــاتف

واشنطن /وكاالت
اعـتـبـ ــر الـبـيـت االبـيــض
م ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاء ام ـ ـ ــس االول ان
ال ـ ـتـقـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــريـح
للـ ـ ـشـ ـ ــرط ـ ـ ــة العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة
بحقــوق االنـســان يـبقــى
"اولــويــة" ب ــالنــسبــة الــى
االدارة االمـي ــركـيـ ــة بع ــد
نـ ـشـ ــر مـعلـ ــومـ ــات حـ ــول
وجـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ــرق مـ ـ ـ ــوت يف
صفوف هذه الشرطة.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء تـعـل ـ ـيـق ال ـ ـب ـ ـيـ ــت
االبـيــض ه ـ ــذا يف ال ـ ــوقـت
ال ــذي التــزم فـيه الـصـمت
يف تـعـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـيـه مـع صـ ـ ـ ـ ــور

جـ ـ ــديـ ـ ــدة عــن فـ ـض ــيحـ ـ ــة
اس ــاءة مع ــامل ــة معـتقلـني
يف سـج ـ ــن اب ـ ــي غ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ــب
بالعراق.
وق ـ ــال امل ــتح ـ ــدث ب ـ ــاســم
ال ـب ـيــت االب ـي ــض ت ـ ــرنــت
دايف "علـ ـ ــى الـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة
العـراقيــة التقيـد بـأعلـى
درجـ ــات احـتـ ــرام حقـ ــوق
االن ـ ـس ـ ــان ك ـم ـ ــا ي ـتـ ـ ــوقع
منها اجملتمع الدولي".
واض ــاف "ان ه ــذا االم ــر
هــو مــا تـلتــزم الــواليــات
املتحـدة" بـاحلـرص علـى
حصوله.

وق ـ ـ ـ ـ ــال ان ال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات
املتحـدة بـاشـرت بتـدريب
قـ ــوات االمــن العـ ــراقـيـ ــة
عل ـ ـ ــى اح ـتـ ـ ـ ــرام حق ـ ـ ــوق
االنـ ـسـ ــان بعـ ــد ف ـضـ ــائح
ع ـ ـ ــدة كـ ـ ــشفــت يف ه ـ ـ ــذا
الـصدد .واشـار املتـحدث
االمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــركـ ــي "ان ه ـ ـ ـ ـ ــذا
الت ــدريب ج ــار وسيـبقــى
مــن اهــم اولـ ـ ــويـ ـ ــات ـنـ ـ ــا".
واضـ ـ ـ ــاف ان الـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس
االمـيـ ــركـي جـ ــورج بـ ــوش
"شدد بشكل واضح على
ض ــرورة ت ــدريــب الق ــوات
العـ ــراقـيـ ــة بـ ـشـكل يـبـ ــرز

القيم االنسانية".
اال ان اجلـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرال
االم ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف
بـ ـ ـي ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ــون املـ ـكـلـف
ب ــتـ ـ ـ ـ ــدري ــب الـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة
الـع ـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة اعـلـ ــن يف
ت ـ ــصـ ـ ـ ـ ــريـح لـ ـ ـصـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة
شـيكـاغـو تــريبـون ان 22
شـ ــرطـي مـ ــرور يـ ــرتـ ــدون
لـ ـبـ ـ ـ ــاس كـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدوس
ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة اع ـتـقل ـ ــوا يف
نهـ ــايـ ــة كـ ــانـ ــون الـثـ ــانـي
املــاضي يف بغــداد بيـنمـا
ك ــان ــوا ي ـسـتع ــدون لقـتل
شخص عراقي.
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