خرباء حيققون يف معلومات خاطئة
لالستخبارات الربيطانية بشأن العراق

رامسفيلد :احلرب
على االرهاب
طويلة

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

لـنــدن (اف ب) -افـــادت صحـيفــة
(فايـننشـال تاميـز) امس الـسبت ان
اخلرباء الربيـطانيني الـذين حيققون
يف املعلومـات اخلاطئـة اليت قدمـتها
اجهـزة االستخـبارات قـبل احلرب يف
الـعراق استجـوبوا اعضـاء بارزين يف
احلكـومــة ويبـدو انهـم يعتـزمـون
تـوسـيع نطـاق الـتحقيق وصـوال اىل
قـضية املـسؤوليـة السـياسيـة املثرية
للجـدل.وكـان نـطــاق عمـل جلنـة
التحـقيق اليت شكلـها رئيـس الوزراء
الربيـطاني تـوني بلري يف شبـاط بعد
اجـراء ممـاثل يف الـواليـات املتحـدة،
حمدودا.
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الربازيل تهزم االرجنتني بفضل
ثالثية لرونالدو

بغداد واملـوصل والعمـارة تشهـد مقتل وجـرح  22عراقـياو  4جـنود امـريكان اجتماع للرتويكا العربية
اهلدوء يعود إىل النجف وعناصر مقتدى حتذر من خرق اهلدنة
بشأن العراق
احملافظات (ا ف ب)-
عـاد اهلـدوء اىل مــدينــة النـجف اليت
استعـادت وترية احلياة الـطبيعيـة بعد
شهــرين من املـواجهــات بني عنـاصـر
مقتــدى الصـدر والقـوات االمـريكيـة،
حسب ما افاد مراسل فرانس برس.
وفتحت احملـال التجاريـة ابوابهـا وعاد
الـتالميـذ اىل مــدارسهم وراح االهـالي
يتجولون يف الشوارع حيث عاد ازدحام
السري جمددا.
ومل يشـاهـد اي عـنصـر من املـسلحني
سوى عدد ضئيل كانوا متمركزين على
الـطريق املـؤدية اىل مـرقد االمـام علي
ومن دون سالح.
كمـا مل يشاهـد اي شرطي صـباح امس
الـسـبت يف الـشـــوارع يف حني كـــانت
الشـرطـة بـدات تنـظم دوريـات امس
األول يف شوارع املدينة.
وقـال مسؤول مـن عناصر الـصدر قدم
نفـسه على انه ابو جعفـر (لقد سحبنا
قواتنا من شوارع النجف والكوفة).
واضاف ان املقاتلني انسحبوا اىل (مواقع
خاصة حضرت خصيصا هلم).
واضاف (حـتى العنـاصر مـن غري ابناء
املدينة لن يغـادروها الننا لسنا واثقني
مـن الــطـــرف االخـــر) اي اجلـيــش
االمريكي.
وقال ان (كل جممـوعة خبـأت اسلحتها

يف مكان حمـدد للتمـكن من استعـادتها
عند احلاجة).
وتابع (اتوقع ان يقـوموا (االمريكيون)
خبرق اهلدنة).
وكــان مـســؤول امـريكي اكــد يف وقت
سـابق ان قواتـه وافقت على االنـسحاب
مـن بعض املـواقع يف الـنجف والكـوفـة
وتــسلـيـم امـن املـــواقع املقــدســة اىل
الشـرطة الـعراقـية يف اطـار اتفـاق مع
عناصر الصدر.
من جهـة أخـرى قـتل جنــدي امريكي
واصـيـب ثالثــة اخــرون جبــروح يف
انفجار عبـوة ناسفة اصـاب اآللية اليت
كــانت تقـلهم يف حـي القنـاة يف بغـداد
صبـاح امس السـبت ،كما افـاد متحدث
عسكري امريكي.
وقــال املـتحــدث (حبــسب الـتقــاريــر
االوليـة ،قـتل جنـدي واصـيب ثالثـة
اخرون جبـروح عنـدما اصـابت عـبوة
ناسفة مزروعـة يف الطريق االلية اليت
كانت تقلهم).
ووقـع اهلجوم الذي مسع دويه على بعد
كـيلومرتات ،يف حـي القناة بـالقرب من
مـوقع هجـوم اخــر استهــدف اجلمعـة
موكبـا امريكيـا وادى اىل مقتل مخـسة
جنود.
وقـامت مـروحيـات عـسكـريــة بنقل
املـصابني يف حني راح جنـود امريكيون

يطلقون النار يف اهلواء.
وعـلى صلة بـاملوضوع تعـرض مسؤول
يف قـوات الـدفـاع املــدني يف مــدينـة
العمارة اىل اعتـداء بقنبلة يـدوية على
سـيـــارته ممـــا ادى اىل مقـتل احـــد
مرافقيه.
وقـال الضابط يف الشرطة اجمد علي ان
(جمهـولني القـوا قـنبلـة يـدويـة علـى
سيـارة امـر فـوج الـدفـاع املــدني يف
العمـارة الرائـد حسـني كريـم مما ادى
اىل مقتل احد مرافقيه وجرح اخر).
وقتل يف احلـادث الـذي جـرى السـاعـة
العاشرة والنـصف من مساء امس األول
اجلمـعة املـرافق حمـمد كـاظم يف حني
جرح علي عبـاس املرافق الثـاني الذي
كان على منت السيارة.
وقالت متحدثة باسم اجليش االمريكي
امس السبت ان اجلنود قتلوا عددا غري
حمــدد مـن املهــامجـني بعــد تعــرض
قـافلـتهم اىل هجـوم الليلـة املـاضيـة يف
مدينة الصدر.
واضـــافـت املـتحـــدثـــة ان (جـنـــودا
امريكيني اطـلقوا النـار على جممـوعة
من املـسلحني بقاذفـات ار.بي.جي بعد
ان اضرموا النار يف سيارتهم قرب موقع
للشرطة يف مدينة الصدر).
وتابعت ان (العـديد من املسلحني قتلوا
يف حني فـر االخــرون وليـسـت هنـاك
معلومات حول سقوط ضحايا يف صفوف
الشرطة العراقية).
ومـن الصعب حتديـد ظروف اهلجوم يف
الليل.
وقال عسكري امريكي رفض ذكر امسه
ان ثـالثة اشخـاص قتلـوا امس الـسبت
بـاالسلحـة الـرشـاشـة علــى الطـريق
املؤدية اىل مطار بغداد الدولي.
واضاف ردا عـلى سؤال ملـراسل فرانس
بـــرس يف مكــان احلـــادث ان (ثالثــة
اشخاص ،ليسوا جنودا امريكيني ،قتلوا
يف مكمن باالسلحة الرشاشة).
وشــاهــد املــراسـل سيــارة حتـطـمت
نوافذهـا واحرتقت بشـكل كلي ،ويبدو
ان راكبـيهــا مـن العــراقـيني الـــذين
يعملون يف شركات امنية.

واصيب مثانيـة عراقيني جبروح امس
السبت يف هجوم استهدف مركز جتنيد
للجيش يف املـوصل كما اعلـن عضو من
قـوة محايـة املنشـآت.وقال حممـد ليث
عزيـز عضو هذه القوة املـكلفة حبماية
املـركــز ان (سبعـة عـراقـيني كـانـوا

واقفني بــالصف امـام مـركـز جتـنيـد
اجليش اصيبوا جبروح حني استهدفت
قذائف .ار بي جي .املبنى).
واضـاف ان (احـد اعضـاء قـوة محـايـة
املـنــشــآت اصـيـب ايـضــا جبــروح يف
اهلجوم).

يف تصريح لـ(املدى)

وزيـر النفـط :نسعـى للوصـول باإلنـتاج
إلـــــى  3ماليــني بـــــرمــيل يـــــومــيـــــاً
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وخطوط النفط من التخريب

دول جملس التعاون تعلن تأييدها للرئيس الياور واحلكومة العراقية اجلديدة
جدة (الـسعوديـة) (اف ب)  -بدأ وزراء
خارجيـة دول جملس التعاون اخلليجي
العـربيــة امس الـسبـت اجتمـاعهم يف
جــدة علــى الـبحــر االمحــر والــذي
يتمحـور حـول حبث حمـاربـة االرهـاب
والـقضـايــا االقليـميـة .ودعـا وزيـر
اخلــارجيــة الكــوييت الــشيـخ حممـد
الصباح الذي احتضنت بالده اخر قمة
خليجيـة يف بداية االجتماع اىل الوقوف

(مع الـشعب العراقي الشقـيق ملساعدته
يف جتــاوز الـظــروف الــصعـبــة الـيت
يعيـشهـا) .واعلن تـاييـده للـسلطـات
العــراقيـة اجلـديـدة وقــال (نبـارك
ونهنـىء رئيـس اجلمهـورية الـعراقـية
فخامـة الرئيـس الشيخ (غـازي عجيل
اليــاور) ورئيــس واعضــاء احلكـومـة
العـراقيـة ونـتمنـى هلم النجـاح).ودان
الشيخ صباح من جهة اخرى (العمليات

بقاء القوات االيطالية مرهون بطلب
من احلكومة العراقية

رومــــا (ا ف ب) اعلـن رئـيــس الـــوزراء
االيطـالي سـيلفيـو بـرلـوسكـوني امـس
الـسبت ان القـوات االيطـاليـة ستبـقى يف
العـراق (طـاملـا سـيكــون ذلك ضـروريـا
الرسـاء الـدميـوقــراطيــة) ،وذلك خالل
مــؤمتــر صحــايف عقــده مع الـــرئيـس
االمريكـي جورج بوش.وقال بـرلوسكوني
ان (القـوات االيطـاليـة ستبقـى يف العراق
طــاملــا سـيكــون ذلك ضــروريــا الرســاء
الـدميوقراطـية وطاملـا ستطلب احلـكومة
العراقيـة ذلك).وبعد ان عرب عـن امتنان
بالده للواليـات املتحدة لـلتضحيـة باالف

اجلنـود الذين اتـوا حملاربة الـنازيني قبل
ستـني عامـا قال بـرلوسكـوني ان (عمال
مشرتكا بني اوروبا والـواليات املتحدة قد
يـسـمح بـالـتغلـب علـى الـتحـدي الـذي
يطـرحه االرهــاب اليـوم) .وقـال (معـا
سـنـنـتـصـــر).وردا علــى ســؤال حــول
جتـاوزات حبق معتقلـني عراقـيني اعترب
ان االمـريكـيـني مجـيعــا ال يـتحـملــون
مسؤوليـة ما جرى .وخلص اىل القول انه
(ال جيوز حتميل شعب بكـامله) تصرفات
اشــخــــــــــــــاص حمــــــــــــــدوديـــــن .

تشيين يؤكد وجود روابط ثابتة بني
القاعدة وصدام حسني
واشـنطن (اف ب) جـدد نائـب الرئـيس
االمريكـي ديك تــشيـين التــأكيـد يـوم
اجلمعـة املــاضي علـى وجــود (روابط
ثـابتـة) بـني نظـام الـرئيـس العـراقي
املخلوع صدام حـسني وتنظيـم القاعدة
االرهـابـي ،وذلك يف مقـابلـة مـع شبكـة
الـتلفزيون (ام اس ان بي سي).وردا على
سـؤال حـول ان معـظم وســائل االعالم
تقـول ان هذه الـروابط مل يـتم التـأكد
مـنهـــا ،اجـــاب تــشـيـين (ال ،هـنـــاك
روابـط).واشار اىل رسـالة ملـدير وكـالة
االستخبارات املركـزية االمريكية جورج
تينـت املسـتقيـل اليت وجههـا اىل جلنـة
االستخـبارات يف جملـس الشيـوخ وتعود
اىل تـشرين االول  2002وفيها ان الروابط
اسـتمــرت بـني احلكــومــة العــراقيــة
وتـنظيـم القاعـدة االرهابـي ملدة عـشر
سنوات.
واضاف ان هذه الروابط (ثابتة بوضوح

يف جمـال التـدريبـات وتقـديم اخلرباء يف
جمـال صنع القـنابل وتـدريب العنـاصر
علـى اسـتعمــال اسلحــة كيـميــائيـة او
بيولوجـية كان تنظـيم القاعدة ارسلهم
اىل العـراق للتـدرب علـى هـذه االسلحـة،
وما اىل هنـالك).وتطـرق نائب الـرئيس
االمـريكي مـن جهــة اخــرى اىل االردني
(ابـو مـصـعب الـزرقـاوي)الــذي يقـيم
عالقـات مع الـقاعـدة وتعتربه الـواليات
املتحـدة مبثـابـة (املـشـتبه به االول) يف
الئحة طويلة من االعتداءات يف العراق.
وقال (لقد ذهب اىل هـناك (العراق) بعد
ان طردناه من افغانستان) .واضاف (كان
هنــاك قبل احلـرب علـى العـراق وكـان
يدير مصنعا لصنع السموم يف مشال شرق
العراق).
واوضح (ال يـوجـد ادنــى شك بـوجـود
رابط ثـابت يف هـذا اجملـال) مـضيفـا ان
(قـــــــول العـكـــــس هــــــو كــــــذب).

االرهـابيـة) الـيت تتعـرض هلــا اململكـة
الـسعوديـة معتربا انهـا تشكل (خـطرا
على العـامل باسـره وال بد مـن بذل كل
اجلهـود لـلتعـاون مع اجملـتمع الــدولي
حملـاربة هـذه االفة).وقـالت مـصادر يف
االجتمـاع ان من املتـوقع ان تعلن دول
جملــس الـتعـــاون يف االجـتـمـــاع عـن
تاييـدها للـرئيس العـراقي واحلكـومة
العـراقيـة اجلديـدة.وكان االمـني العام

القــاهــرة (اف ب) اعـلن االمـني العــام
املسـاعد جلـامعة الـدول العربيـة امحد
بن حلي املكلف بالعالقات مع العراق ان
الرتويكـا العربية حول العراق ستجتمع
االحـد للمـرة االوىل يف مقر اجلـامعة يف
القـاهـرة لبحـث تطـور الـوضع يف هـذا
البلد.
وقـد تـشـكلت (الـرتويكــا) خالل قمـة
تـونس االخـرية وتضم تـونس رئيـسة
الدورة احلاليـة للجامعة والبحرين اليت
سبق ان تــولت الـرئـاسـة ،واجلـزائـر
املضيفة املقبلة للقمة عام .2005
وقـال بن حلـي ان االجتمـاع سـيتنـاول
خصوصـا التنسيق بني الـدول العربية
خبصـوص مـشـروع القـرار االمـريكي-
الربيطـاني الذي جيـري حبثه حـاليا يف

جملــس االمـن الـــدولـي .وسـتـتـــوىل
اجلـزائــر ،العضـو العـربي الـوحيـد يف
جملــس االمـن ،هـــذا الـتـنــســيق يف
نيويورك.
وسيتـبع اجتمـاع (الرتويكـا) اجتمـاع
للجـنة املـتابعـة العربـية الـيت تضم 13
دولة مكلفـة مبراقـبة تطـبيق قرارات
قمة تونس.
وعلـى جـدول اعمــال االجتمـاع ،حبث
شـروط اعــادة اطالق مبـادرة الـسالم
العربـية الـيت اعلنت يف بـريوت وتنص
على اقامة عالقات طبيعية بني الدول
العــربيــة واســرائـيل مقــابل اعــادة
االراضي احملتلة عام  .1967وقد صادقت
قمة تونس على هذه املبادرة يف نهاية
ايار.

جمللس التعـاون اخلليجي عبـد الرمحن
العطـية قال يف بيـان االربعاء املاضي ان
جــدول اعـمــال االجـتـمــاع (حـــافل
بـاملوضوعات املهمـة ( )...وخصوصا ما
يتعلق منهـا مبحاربـة االرهاب ونـتائج
توصـيات اللجـان الوزاريـة اليت عقدت
اجـتمـاعـاتهــا خالل االشهـر القـليلـة
املـاضيـة).واضـاف ان جـدول االعمـال
يتـضـمن ايـضـا (تـطــورات القـضيـة

الـفلسطينـية ومسرية الـسالم يف الشرق
االوسط ومـستجدات االوضاع يف العراق
وقـضيــة االحـتالل االيــرانـي للجــزر
االمــاراتـيــة).وتـــابع ان االجـتـمــاع
(يــستعـرض مــسرية الـعمل املـتعلقـة
بعالقـات دول جملــس التعـاون لـدول
اخللـيج العربية مع الـدول واجملموعات
االقـتصـاديـة الــدوليــة ( )...ونتـائج
احلوار بني دول اجمللس واهلند).

جـوهـانـسبـورغ (اف ب) -يشـارك رؤسـاء ست دول
افـريقيـة يف قمـة جممـوعــة الثمـاني للـمطـالبـة
بتــدخل اكـرب للــدول الغـنيــة مـن اجل تـشجـيع
(الـنهضـة) االقـتصـاديـة يف القـارة االفـريقيـة مع
التـاكيد على التقدم الـذي احرز يف جمال االستقرار
السـياسي.وقـال عزيـز بهاد نـائب وزير خـارجية
جـنوب افـريقيـا قبل ايـام من القـمة الـيت تعقد يف
سي آيلنـد بوالية جـورجيا (عليـنا ايصال الـرسالة
اىل جممـوعة الثماني بضـرورة القيام بتدخل اكرب)
يف افريقيا (لتشجيع النهضة االقتصادية).
ويشـارك يف القمة الـيت ستعقد بـني  8و 10حزيران
رؤساء جنـوب افريقيا ثـابو مبيكي واجلـزائر عبد

العـمليـات العـسكـريـة االخرية ،وبهـذا
سيتمـكن القطـاع النفطـي من حتقيق
زيــــادة يف االنـتــــاج ويف الــطــــاقــــة
الـتصديرية ،وسرتكز الوزارة ايض ًا على
امداد حمطـات تولـيد الكهـرباء مبـزيد
من الـوقــود حتـى تـتمكـن من زيـادة
قدرتهـا التـوليـدية يف بـلد يعـاني من
نقص دائم يف الكهرباء.
وكشف الوزيـر ان القوة االمنية حلماية
املنشآت النفطـية وصلت اعدادها اىل 14
ألف رجل وسيجري التوسع والعمل على
حتسني رواتب عناصرها.

االمريكيني بـ(االنكليزية)
الرئيس شرياك
يشكر اعلن بـول فولـكر
نـيويـورك (اف ب) -

العراق يف مقدمة جدول اعمال قمة الثماني
العـزيز بـوتفلـيقة وغـانا جـون كوفـور ونيجـرييا
اولـوسيغـن اوباسـنجو واوغـندا يـوري موسـيفيين
والسنـغال عبـد اهلل واد.وسيطـرحون علـى جدول
االعـمال قـضايـا عبء الـدين واملـساعـدات للقـطاع
الـزراعي للـدول النـاميـة وعمليـات حفـظ السالم
ومكافحة االيدز.
لكـن يف قمــة سيـطغـى عـليهـا الــوضع يف العـراق
والشـرق االوسط سيسعـى الرؤساء اىل التـاكيد على
التقدم الـذي احرز يف جمـال ارساء الـدميوقـراطية
كما حصل يف افـريقيا اجلنـوبية وحل الـنزاعات ال
سـيـمــا يف بــورونـــدي ومجهــوريـــة الكـــونغــو
الدميوقراطية.

بغداد -كريم السوداني
اعلن وزيـر الـنفط ثـامـر غـضبـان ان
وزارة النفط تستثمر حالي ًا  800مليون
دوالر يف صنـاعة النفط يف اطـار تعزيز
االنتـاج بـرغـم اعمـال التخـريـب اليت
تستهدف تفجري خطوط االنابيب.
وقال يف اول مقابلة صحفية منذ توليه
مهام مـنصبه وزيـرًا للنفـط ان الوزارة
تــسعــى اىل رفـع انتــاج الـنفـط اىل 2.8
مليـون بـرميل يـوميـ ًا ليكـون معـدل
الصادرات حبدود مليوني برميل يومي ًا
ومن املــؤمل ان يـصل معــدل االنتـاج
املخصص لالستهالك احمللي اىل  800ألف
برميل خالل االشهر املقبلة.
واضاف ان الـوزارة متتلك ( 800ملـيون
دوالر) ضمن املوازنة االستثمارية للعام
احلالي سنعمل على انفاقها ضمن خطة
مـرسـومـة لـتطـويــر البنـى التـحتيـة
للقطاع النفطي.
واكدان تعـظيم أهداف الـتصديـر يأتي
بعـد تلبية االستـهالك احمللي الذي شهد
زيـادة حـادة يف الـطلب نـتيجـة ارتفـاع
اعداد السيارات املوردة اىل البالد والذي
سيـضع ضغـوطــ ًا علـى وزارة الـنفـط
حيـث وصل االستهالك اليـومي احلـالي
من مادة البنزين اىل ما يقرب من (180
مليـون لـرت) وميثل هـذا الـرقم زيـادة
اكثر من مليون لرت عن السابق.
ويـرى الـوزيـر ان العـودة اىل مـستـوى
انتاج ثالثة ماليني برميل يومي ًا يأتي
من خالل تـنفيـذ مـشـروعــات (حقن
املياه) الـيت حلقت بها اضـرار يف اعقاب

واشنـطن (اف ب) -شكر الـرئيس الفـرنسي جاك
شرياك امـس األول اجلمعـة االمريكـيني بـاللغـة
االنـكليـزيــة وذلك مبنـاسبـة الـذكـرى الـسـتني
لالنـزال الـربيطــاني االمـريكي علـى شـواطـىء
الـنورمـاندي.وقـال يف مقابلـة مع شبكـة (ان بي
سي) التلفزيونـية ان (الفرنسيـني يقولون شكرا
لالمريكـيني ولن يـنسـوا ابـدا مـا قـامـوا به قبل
ستني عاما .انه امـر مهم جدا جدا يف روحنا ويف
قلـبنـا).وحـاول الـرئيـس الفــرنسـي قبال وهـو
يـتحدث بالفرنسـية ان خيفف من حدة اخلالفات
اليت نشـأت بني الفرنـسيني واالمريكيـني بسبب

حذر من نفاد الصبر والتشاؤم من سياسته يف العراق

احلـرب على العـراق .وقال (كمـا يف كل العائالت،
ميكن ان تكـون هنـاك صعـوبات ووجـهات نـظر
خمتلفـة) .واضـاف (لكن الـوحـدة (بني فـرنسـا
والواليات املتحـدة) هي شيء مل يتم التشكيك به
ابـدا).واوضح (بني االصـدقــاء ،من الطـبيعي ان
تقـال االشيـاء بـوضـوح) .وتـابع قـائال (من االن
فصاعدا ،جيمعنـا هدف مشرتك وهو فرض االمن
واالستقرار يف العراق).
وحـذر من حصـول (مـواجهـة) بـني املسـيحيني
واملسـلمني مـعتربا ان هـذا االمــر (سيكـون اسـوأ
األوضاع).

تراجعت استجابة لضغوط دولية وعراقية

واشنطن متسك العصا من الوسط
بوش:الدميقراطية واالزدهار يفقدان اإلرهاب مصادر التمويل والعراق حيتفظ حبق انهاء وجود القوات االجنبية

واشـنـطـن (اف ب) -حـــذر الـــرئـيــس
االمريكـي جورج بـوش امس الـسبت من
(نفاد الصـرب) او (التشاؤم املـدمر للذات)
متـوجهـا بـشكـل غري مبـاشـر اىل الـذين
ينتقدون ،من الداخل او اخلارج ،تصرف
الواليات املتحـدة يف العراق.وقال بوش يف
خطـابه االسبــوعي االذاعي ان (الـوقت
ليـس منــاسبـا الظهـار نفـاد الـصرب او
التشـاؤم املدمر لـلذات .لدينـا عمل نقوم
به دفـاعــا عن بالدنــا ومن اجل صـاحل
االنـســانيـة مجعـاء).ويـرد بـوش بهـذا
اخلـطــاب علــى االصـــوات اليت تــرتفع
منتقـدة الوجـود العسكـري االمريكي يف
العـراق.وامـس االول ،تظـاهـر حـواىل 30
الف شخص يف رومـا بالـتزامـن مع زيارة
بوش الذي اتهمه املتـظاهرون بانه جلب
املـوت واملعـانـاة للعـراقـيني.وقـد اظهـر
استطالع للـراي اجرته مـؤسسة غـالوب
نـشــرت نتــائجه اخلـميــس ان  %49من

االمـريكيني لـيسـوا مقتـنعني بـاملربرات
الـيت قدمهـا بوش للحـرب معتربيـن انها
(غري منصفة) مقابل  %49يؤيدونها.
وعلـــى سبـيل املقــارنــة ،اعـترب  %90ان
احلـرب العامليـة الثانـية كانـت (منصفة)
كمـا راى  %66ان حــرب اخلليج عـام 1991
كـانت مـنصفـة ايضـا.من جهـة اخـرى،
دافع الـــرئيــس االمريكـي عن خـطـته
الحالل الدميوقراطية يف الشرق االوسط
واليت ستبحـثها قـمة جممـوعة الثـماني
االسبوع املقبل يف جورجـيا .وقال يف هذا
الصـدد (اذا خطت هـذ املنطـقة بـاجتاه
الـدميـوقـراطيـة واالزدهـار واالمل ،فـان
حركـة االرهاب ستفقـد مصادر متـويلها
ومتـطوعـيها والـتظلمـات املتقيـحة اليت
تغـــذي اعـمـــال اإلرهـــاب).واعـتـرب ان
االعالن عـن احلكومـة العراقيـة الثالثاء
املــاضي اقـرتب من هـدف اقـامـة شـرق
اوسـط (يــشهــد فـضــائل احلــريــات).

كتب احملرر السياسي لــ(املدى)..

استجـابـت واشنـطن لـضغـوط فـرنـسيـة
وصينية وروسيـة ومطالب عـراقية ملحة
بشأن العديد من النقاط الواردة يف مشروع
القرار املقدم اىل جملـس االمن الدولي بشأن
مهمــة القــوات االجنـبيــة علــى االراضي
العــراقيـة وطـبيعـة حتـركـاتهـا وكـذلك
الـصالحيــات اليت مبــوجبهـا سـتتحـرك
احلكـومـة املـؤقتـة اجلـديـدة.وقـد قـدمت
واشنطن ولنـدن نص مشـروع جديـد وهو
الصيغة الثالثة ملشروع القرار الذي قدم اىل
جملس االمن الـدولي يف  24آيار املاضي الذي
سيصاحب نقل السلطة اىل العراقيني يف 30
حزيـران من سلطات التحـالف اىل احلكومة
اجلديدة وتهـدف املعاجلة اجلـديدة ملشروع
القـرار اىل تــوسيع الـرقـابـة علـى القـوات
االجـنبيـة وكـذلك تفـويض هـذه القـوات
بـاالستـمرار مـن قبل احلكـومة الـعراقـية
اجلـديدة.ولكن املـشروع بصيغـته اجلديدة

مل يـطرح علـى التـصويـت يف جملس االمن
اال ان واشنطن ولندن تبدوان واثقتني من
تبـين املشـروع واملـوافقـة علـيه بصـيغته
النهائيـة برغم وجـود اعرتاضات عـراقية
علــى بعـض الـبنـود الـواردة فـيه.ويـرى
مـراقبـون سيـاسيـون ان واشنـطن تـريـد
تسـريع العملية السيـاسية يف امللف العراقي
ولــذلـك قبـلت بـتعــديل صـيغــة القــرار
واعطت الـصالحيـة للحكـومـة العـراقيـة
بإنهـاء وجود القـوات االجنبـية مع نهـاية
العملية السياسية يف كانون االول عام 2005
مع قيـام حكومـة دستوريـة منتخـبة من
قبل الشعب العراقي لتبـقي الباب مفتوح ًا
امـام اتفـاقيـات ثنـائيـة ميكـن التفـاوض
بشأنها مستقبالً..
امــا العــراق فقــد اكــد مـن خالل وزيــر
اخلـارجية السيد هوشيار زيباري أن القرار
مالئـم ولكنه يـريـد للعـراق كـلمتـه فيمـا
يتعلق بوجود القوات الدولية على اراضيه
بعـــد نقل الــسلـطــة يف  30حــزيــران.

