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طـــبـق االصـل

ويـــرى احملـللـــون ان االزمـــة
جتـسيــد للمـشكلـة العـراقيـة
القـدميــة املتـمثلــة يف رغبـة
االكـــراد يف تقـــريـــر املـصـري
واصـــرار العـــرب علـــى بقــاء

العراق موحدا.
ويقـول حممـود عثمـان عضـو
جملـس احلـكم الـســابق الـذي
انـتهـــى دوره بعـــد تـــشكـيل
احلكـومـة العـراقيـة اجلـديـدة
)حنن االكـراد نشعر خبيبة امل
كبرية الن قــرار االمم املتحـدة
مل يتضمن قـانون ادارة الدولة

للمرحلة االنتقالية(.
واوضح ان )القـانـون يـشري اىل
حقـــوق االنــســـان وحقـــوق
املواطنة وحقوق النساء وفصل
السلطات والدميقراطية ويكفل
حقوق كل الشعب العراقي على
حـــد ســـواء ولـيــس االكـــراد

فقط(.
ومـن جــانـبه، يــرى ســامـي
شورش احمللل السياسي للشؤون
الكـرديـة )علـى الــرغم من ان
مجـيـع دول العــــامل رحـبـت
بــالقــرار اال اننـا حنـن الكـرد
الـذين نعتـرب ثاني اكـرب تكوين
يف الشعب العراقي لسنا مع هذا

القرار(.

بقلم: دانييل بليتكا
الـتقـــاريـــر األخـرية الـيت تـــروي
بـالـتفصـيل خيـانـة أمحـد اجلليب
املــزعــومــة حتـكي يف الــواقـع عن
متهـميه يف احلكومة األمـريكية مما
تقــوله عن اجلـليب نفـسه. أن هـذه
الـتقاريـر تظهـر واشنطن كـصديق
خؤون غادر، وبـأن وكاالتهـا مهتمة
أكثـر بـالـسعـي إىل الثــأر أكثــر من
مالحقـتهــا لألعــداء احلقـيقـيني

للواليات املتحدة.
لكـن ذلك هــو اسـتهالل لـنهــايــة

القصة، فالبداية خمتلفة جدًا.
يف بـدايـة الـتسعـينيـات كـان أمحـد
اجللـيب الشــريك الصـدوق لـوكـالـة
املخــابــرات املــركــزيــة والـالعب
الـــرئـيـــس يف االنقـالب الفــــاشل
لإلطـاحة بصدام حـسني، وكرئيس
للـمؤمتر الـوطين العراقـي كان أحد
الــسيــاسيـني العــراقيـني القالئل
الذين نـشطوا يف املـنفى. فيمـا بعد،
ختلـت عـنه وكــالـــة املخــابــرات
املـركزية فـساندته، وإن كـانت على

مضض، وزارة اخلارجية.
مع ذلك، يـتهـم اجللـيب اليـــوم من

بـالفعل هذه الـرموز؟ ليـس هنالك
منطق يف هذا كله.

يف النهـايـة، هـذه العـاصفـة املثـارة
حـول اجللـيب لن تـؤثـر يف الـرجل
كثريًا. سوف يـستعيد مصداقيته يف
عيون شعبه كـونه هدفًا للـمضايقة
األمــريـكيــة. األكثــر مـن ذلك، أن
الـواليــات املتحــدة تصـيب نفـسهـا

جبرح فظيع.
هنالك القلـة القليلة مـن العراقيني
الــذين كـانــوا راغبـني بتعــريض
حيـاتهم للخطـر يف سبيل اإلطـاحة
بصدام حسني، وهنالك األقل بكثري
مـن آمن بــالقـيم الــدميقــراطيـة
الغــربيــة. اجلليب كـان واحــدًا من

هؤالء.
يف حبـثنــا يف املنـطقــة عن آخــرين
يسـاعدوننـا يف نشـر الدميقـراطية
والتخلص مـن ملوك ورؤساء الشرق
األوسط األبـديني، فإنـنا سنـكتشف
أن الكـالم السـائـد هـو: أن الـواليـات

املتحدة صديق خؤون غادر.
ترمجة: زهري رضوان
عن: لوس أجنلوس تاميز

أن تـسريب األسـرار إىل إيران اشـدها
خطـورة. من الـواضح أنهــا التهمـة
األخـطــر الـيت جيـب أن تـــوجه إىل
األمــريـكي الــذي مـن املفـرتض أنه
أخرب اجلـليب بأننـا اخرتقنا الـشفرة
اإليـرانيـة. هـذا الـرجل األمـريكي
خـاضع للقوانني األمـريكية، وجيب

حماكمته، إن كان موجودًا حقًا.
اجللـيب مـن جهـــة أخــــرى، رجل
أجـنيب ال يـديـن لنـا بـأي والء )من
اجلديـر بالذكر أنه نفى التهم(. من
املعروف ومنذ سنني أن اجلليب على
اتـصـال بـاإليــرانيـني، وحتـى أن
الــواليــات املـتحــدة كـــانت تــدفع
مـصاريـف مكتب يف طـهران. لـذلك

ليس هنالك ما يدهش يف هذا.
لكن دعنـا نفكر يف األمـر، ملاذا عليه
أن يـســرب أســرارًا إىل املخــابــرات
اإليرانـية يف بغـداد؟ ملاذا كـان على
مدير حمطـة املخابرات اإليرانية يف
بغداد استعمال نفـس الشيفرة اليت
قـال له اجلليب إننـا فككنا رمـوزها؟
وملـاذا عليـنا أن نقـطع عالقتـنا مع
اجلليب مـا مل نكن راغبني يف تـأكيد
ظنـون اإليـرانـيني بــأننـا فكـكنـا

بــالـطــاغيــة يف العــراق بــداًل من
املخـاطرة باستقرار الشرق األوسط.
يف عمله هذا كـسب العداوة الـدائمة
من العـديد مـن الالعبني الفـاعلني

يف واشنطن.
خـالل التـسـعيـنيـات، كـان أعـداء
اجلليب يتهـمونه دومـًا بارتكـاب ما
هو حمظـور. أدين غيابـًا باختالس
أمـوال مـن البـنك الـذي يـديـره يف
األردن. تلـك التـهم مل تــوثق أبـدًا.
مسـؤولـو وزارة اخلـارجيـة اتهمـوا
منظمته بالتالعب بأموال الواليات
املتحــدة. املفتـش العـام يف الـوزارة

عينها برأتهم من هذه التهم.
الـتهمـة األخـرية مشـوشـة للـذهن.
يتـهم املــؤمتــر الــوطـين العــراقي
بتقـديـم معلـومـات اسـتخبـاريـة
خاطئـة عن اسلحة الـدمار الـشامل
ومسـؤولـو املـؤمتـر يف بغـداد حيقق
معهم يف جرائم عدة. اجلليب نفسه،
وفقـًا ملصادر جمهـولة اهلـوية، يعيق
التحقيق يف بـرنامج األمـم املتحدة،
النـفط مقـابل الغـذاء. واآلن يـتهم

بالتجسس لصاحل إيران.
لكن التهم ال تبدو صحيحة. ويظهر

قبل مـســؤولني يف إدارة الــرئيـس
بوش مل حتدد هـوياتهم بقائمة من
اخلـيــانــات تــشـمـل الكــشف عـن
مـعلومات سـرية إىل حكـومة إيران.
من شريك خملص لـوكالة املخابرات
املـركـزيـة إىل خــائف خالل بـضع
سنـوات فـإن ذلـك يبـدو سقـوطـًا
مريعـًا، لكن يف هذه القضـية بالذات
فـإن املظـاهر خـادعة. احلقـيقة أن
أولـئك الــذيـن يتـهمــونـه اآلن هم
أنفسهم الذين نظروا إليه كعدو منذ
سنـوات عــدة. أنهم ذات األشخـاص
داخل حـكـــــومــتــنـــــا - يف وزارة
اخلــارجيــة والـ  CIAويف أمــاكن
أخـرى - الــذين عـارضــوا سيـاسـة
اإلدارة يف العـــراق والـــذيـن رأوا يف

اجلليب جتسيدًا هلذه السياسة.
اجلليب ذاته مل يتغري. لقد كان ثابتًا
على مبدأ: اإلطاحة بصدام حسني.
عندما صرفته املـخابرات املركزية،
ذهب إىل الـكوجنـرس. عنـدما فـقد
الكــوجنــرس االهـتـمــام ذهـب إىل
البنتـاغون. مل يتقبل الـرفض أبدًا،
ومل يقبل أبـدًا املقـدمـة املنـطقيـة
القـائلـة بـأن مـن األفضـل القبـول

الـواليــات املتحـدة جتـّرح نفـسهـا خبيــانتهـا لـلجليب

بينمـا حيزن األمـريكيـون على الـرئيس
الـراحل رونـالـد ريغــان، إال أنهم نـسـوا
تقـريبًا الـدور الذي لعبـته إدارته يف بقاء
الـرئيـس العـراقي صـدام حـسني خالل
حــربه الـيت دامت مثــانـي سنــوات مع
إيران. بـإمكان اجلنود األمـريكيني الذين
يقـاتلـون اآلن بقـايـا نظـام صـدام إلقـاء
نظرة إىل بدايـة الثمانيـنيات اليت شهدت
بداية العـالقة اليت عززت قـيام أكرب قوة
عــسكــريــة يف الـشــرق األوســط، واليت
استخـدامها لألسلحـة الكيمياويـة قد هيأ

املشهد حلرب السنة املاضية.
يف تـصمـيمه علـى كبح العـدو الـرئـيس:
إيـران، فتح ريغـان البـاب اخللفي لـلعراق
والــذي مـن خالله تــدفقـت املعلــومــات
االسـتخبـاريـة األمـريكيـة ومعهـا مئـات
املاليني من الدوالرات على شكل ضمانات
قـروض، بـالـرغـم من إدعــاء واشنـطن
حيادهـا يف احلرب ضد طـهران. واكتملت
هــذه املسـاعـدات بـاألسلحـة الفـرنـسيـة
والتقـنية األملانية ذات االستخدام املزدوج
اليت يقـول اخلرباء أنهـا انتهت إىل بـرامج
الـتــسـلح العــراقـيـــة، الكـيـمـيــاويــة

والبيولوجية.
ويعود الفضل إىل دونالد رامسفيلد، الذي
كـان حـينهــا مبعـوث ريغـان اخلـاص إىل
الشرق األوسـط، يف توطيد القناة اخللفية
مع صـدام يف رحلته الـسريـة إىل بغداد يف

كانون األول عام 1983.
كـان لواشنطـن دوافع عديدة يف مـساعدة
صدام يف حتـطيم أي نصـر إيرانـي، ليس
فقط ألن الواليـات املتحدة مل تـزل تشعر
بـاألمل الشـديـد مـن مسـألـة الـرهـائن يف
الـسفارة األمـريكـية يف طـهران، بل أيـضًا
لتعـرض سفـارتهــا وثكنـات املـارينـز يف
بريوت هلجـوم شـاحنـة متفجـرة بـدايـة
العــام 1983. يف الــواقع، بــدأت الــواليــات
املتحـدة متـيل لصـاحل بغـداد حتـى قبل

وصول رامسفيلد إىل بغداد.
يف شبـاط 1982، اسقطت وزارة اخلـارجية
األمـريـكيــة بغــداد من قــائمـة الـدول
الـراعية لـإلرهاب، ممهدة بـذلك الطريق
للـمسـاعـدات والتجـارة. بعـد شهـر، أمـر
ريغان مبـراجعة الـسياسـة األمريـكية يف
الشـرق األوسـط واليت نـتج عنهـا حتـواًل
ملحـوظـًا لـصــاحل العـراق يف الــسنـوات

الالحقة.
كتـب كينيـث بوالك يف كـتابه )العـاصفة
املهــددة( الصـادر حــديثــًا )ومنــذ ذلك
احلني، بدأت واشـنطن بتمريـر معلومات
استخباريـة عسكريـة ذات قيمة حـيوية
إىل العـراق ملـسـاعــدته خـوض احلـرب،
ومشـل ذلك مـعلـــومـــات مـن األقـمـــار
الصنـاعية األمريـكية ساعـدت يف حتديد
خـروقـات رئـيسـة يف التحـصينـات اليت
حتمـي البصـرة واليت ثـبتت أهـميتهـا يف
إحلاق اهلـزمية بـإيران يف الـشهر الـتالي(.
املسـاعدات االقتصاديـة اليت تدفقت على
العــراق علــى شكـل مئــات املاليـني من
الــدوالرات من ضمـانـات قــروض لشـراء
املنتجـات الزراعيـة األمريـكية، سـاهمت
بـشكل مبـاشـر يف اجملهـود احلــربي، كمـا
وافقـت واشنـطـن علــى بـيع طــائــرات
هيلـيكوبـرت من طراز  VH-IHوهيوز
MD-500 الدفـاعية للعـراق، ومع إنها
بيـعت كطـائرات مـدنيـة، إال أن أحدًا مل

ريغـان وصـدام حـسني
يعرتض عـندمـا استخـدمت وبسـرعة يف

اجملال العسكري.
كشف أرشيف األمن الوطين، وهي منظمة
أحبـاث مقـرهـا واشـنطـن، عن مـذكـرة
مؤرخـة يف التاسع مـن أيار 1984، تقول أن
سياسـة الواليات املتحدة جتاه بيع معدات
ذات استـخدام مـزدوج للربنـامج الـنووي
العــراقي قــد متت مــراجعـتهــا أيـضــًا،
وتـضيف املـذكـرة )أن الـنتــائج األوليـة
للمـراجعـة جاءت لـصاحل تـوسيـع جتارة
كهذه لـتشمل وحـدات نوويـة عراقـية(.
حبلـول آذار 1985، كانت الـواليات املـتحدة
تصدر أذونـات تصدير ملعدات ذات تقنية
عـالية يعول عليهـا كثريًا يف برامج أسلحة

التدمري الشامل العراقية.
حلفـاء أمـريكـا كـانـوا نـاشطـني أيضـًا يف
العـراق. يكتـب بوالك )حبلـول عام 1982،
تسلم العـراق ما نسـبته 40% من صادرات
السالح الفـرنسيـة. ولقد بـاعت بـاريس
لبغـداد أنـواع عـديــدة من األسلحـة، من
ضمنها مـركبات مدرعـة، رادارات للدفاع
اجلـوي، صـواريخ أرض - جـو، مقـاتالت
مرياج وصــواريخ إكــزوسـيت املـضــادة
للسفن(.)الشـركات األملانـية اندفعت دون
وخــز ضمـري، ليـس لـبيع العـراق أعـداد
كبـرية من العجالت والشـاحنات بـل أيضًا
قـامت بـبنــاء جممعـات كبـرية لألسلحـة
الكيـميـاويـة والـبيـولــوجيــة، ولربامج

الصواريخ البالستية(.
لقـد جاءت املسـاعدات بالـرغم من ظهور
أدلـة واضحـة يف منـتصف عـام 1983 بـأن
العـراق يستـخدم أسلحـة كيمـياويـة ضد
القـوات اإليـرانيـة. مل تـعلن واشنـطن أي
شـيء، لكـنهــا أشــارت يف تقــاريــرهــــــا
الداخلـية على االستخـدام )شبه اليومي(

ألسلحة كيمياوية.
تقول مذكرة لوزارة اخلارجية مؤرخة يف
األول مـن تشرين الثاني 1983 )لقد تلقينا
مؤخـرًا معلومات إضافيـة تؤكد استخدام
العـراق لألسلحـة الكيمـياويـة، كمـا نعلم
أيضـًا أن العراق قـد حصل علـى مقدرات
إنتـاج أسلحــة كيـميـاويــة من شـركـات
غربية أساسًا، من ضمنها شركات أجنبية
تـابعة للـواليات املتحـدة( وتقول املـذكرة
)أن فـرصتنا احلاليـة يف التأثري على وقف
استخـدام األسلحة الكيميـاوية قد يأتي يف
سياق اخبار العراق عن هذه اإلجراءات(.
لكـن واشنـطن مل تــدن علنــًا استخـدام
العـراق لألسلحـة الكـيميـاوية حـتى آذار
1984 عنـدمـا وثـقت ذلك دراسـة أجــريت يف

األمم املتحدة.
أقـامت إدارة ريغـان عالقات دبلـوماسـية
كاملـة مع بغداد يف تـشرين الـثاني 1984،
واستمرت اهلجمـات الكيمياويـة العراقية
ليـس فـقط علـى القـوات اإليـرانيـة بل
أيضًا مشـلت املدنيـني األكراد، وخصـوصًا

يف حلبجة يف العام 1987.
يكتب بوالك، يف مساعدتها العراق حصلت
واشنـطن علـى حـصن ضـد إيـران، نفط
رخيـص، ودعم عراقي ملفـاوضات السالم

مع إسرائيل.
لكـن عنـدمـا انـتهت احلـرب العــراقيـة
اإليـرانيـة، تركـت بغداد بـديون ضخـمة
وبقوات عـسكريـة كبرية مهـددة.. تبحث

عن فريسة سهلة.
وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم نيكوالس كفوسديفا
يف الـــواقع، بـيـنـمـــا يـتـــوقع
الكـثريون يف الـشــرق األوسـط
إســاءة املعــاملــة علــى أيــدي
حكـومـاتهم، تـدعي الـواليـات
املتحدة بأنهـا تتصرف مبوجب
معـايري أمسـى. أن الشكـوك بأن
هنالك فرقًا قلياًل بني طغاتهم
)والكـثـري مـنهـم هـم حلفــاء
مقـربـون للـواليــات املتحـدة(
واحلكــومــة األمــريـكيــة قــد

تعززت.
كــانت إدارة بـوش تــأمل بـأن
التــأييــد البــاهــر )البـالغي
واملـالـي( من الـدميقــراطيـات
الصناعية األخرى ملا كان يطلق
عليه )مبـادرة الشـرق األوسط
الكـبري( ســوف يقـنع شعــوب
الـشــرق األوسـط بـــرغبـتهــا
املخلصـة لتحـويل املـنطقـة إىل
طريق الـدميقراطـية والـسوق
احلـــرة )إلقـنـــاع األوروبـيـني
والعـــرب املـتــشـككـني بـــأن
جمموعـة الثمانية سوف تساند
خـطــة خمـتلفــة أســاســـًا عن
اخلطـة املنتقـدة واليت سـربت
مبكرًا، وهي املـبادرة اليت أعيد
تـسـميـتهــا علـى حنـو أخـرق
)املـشــاركــة مـن أجل الـتقــدم
واملـستقبل املـشرتك يف منـطقة
الشـرق األوسط األوسـع ومشال

أفريقيا(.
إن الـضعف األســاسي يف مفهـوم
واشنــطن يـكمـن يف االفرتاض
بأن املنـطقة حتتـاج إىل التغيري
جبــد ولكـن تفـتقــد املعــرفــة
للـمبـادأة. وهكـذا فــإن املقرتح
يعـــد بـتـــزويـــد املـنــطقـــة
بـاملعلـومـات الفـنيـة، بـرامج
تـــدريـب لـلقــضــــاة، محالت
لالستـثمــار )يف أفضل مـراكـز

فقـط عنـدمـا تقـوم األحـزاب
الـسيـاسيـة بـتعبئـة اجلمـاهري
وتـدخـل احللبـة الــسيــاسيـة
للـمنــافسـة علـى الـسلطـة. إن
أنظمـة املنطقة تدرك جيدًا أن
الـــــدعـــــوة إىل الــتحـــــديـث
االقـتصـادي هـو البـاب اخللفي
للـتغـيري الــسيــاسي. تـوجـيه
اسـتثمـارات أكثـر إىل املـنطقـة
سوف لـن يفعل شيئـًا لتـشجيع
التغـيري مـا مل يـرفـق ببعـض
الـشـروط. أن حكــام املنـطقـة
مهـتـمــون وحبـمـــاس بعقــد
اتفـاقيــات التجـارة احلـرة مع
أوروبـا والـواليـات املتحـدة، مـا
دامت هـذه االتفاقيـات تتعامل

مع التجارة فقط.
إن الــشــركــات األجـنـبـيــة يف
العربية السعـودية، على سبيل
املـثــــال ميكـن أن تـلعـب دورًا
نــشطـًا يف اقـتصـاد الـدول وال
تـــؤثــــر علــــى اإلصالحـــات

السياسية واالقتصادية.
بـالـرغـم من أن معـظم الـدول
العـــربـيـــة رفـضـت إرســـال
مندوبني عنها إىل قمة جمموعة
الثـمانـية، فلـيس هنـالك شيء
خيــشـــونه. شـــارون )ذي سـي
ايالنــد( متثل عــودة إىل العمل
كاملعتـاد - مبادرة خيـالية على
الــورق وال تغـري للــواقع علــى
األرض. حتــى يكــون الغــرب
راغبـًا حقـًا يف صـرف رأمسـاله
السياسي واالقتصادي على هذه
املهمة، فسوف لن متضي مبادرة
الـشـرق األوسـط الـكبـري حتت
هـذا االسم أو حتت أي اسم آخر

إىل أي مكان.
عن الفانينشال تاميز
ترمجة إحسان عبد اهلادي

التدريـب التطبيقيـة(. تقديم
مساعـدات أكثر للمنظمات غري
احلكومية، السيما يف املقرتحات
األخرية إلعـادة صـنع الـشـرق
األوسـط يليب جـوهـر املسـألـة:
عــدم رغبــة حكــام املنـطقـة
بــالـتخلـي عـن الــسلـطــة. يف
احلقيقة أن القادة العرب الذين
بـــرروا االنــتهـــاكــــات داخل
سـجونـهم ونظـامهـم القضـائي
بـــوترية واحــدة كـ)ضــرورة(
حملاربـة اإلرهاب الـدولي سوف
جيـدون طـرقـًا أخــرى لتـبين
اإلصـالح علــنــــــًا: إجــــــراء
االنتخـابات، الـسمـاح بتـشكيل
املنظمات غري احلكومية وحتى
تشجيع االستثمـارات األجنبية
ويف نفس الـوقت عدم الـتنازل

عن أي من امتيازاتهم.
االنتخابـات احلرة، علـى سبيل
املثـال، جتــري يف األردن، ولكن
عــاهـاًل غري مـنتـخب ال يــزال
حيـتفـظ حبق تـعيـني رئيـس
الـوزراء وحيـتفظ حبق الـنقض
ألي مبـادرة تشـريعيـة. أعلنت
قـطر يف عـام 2003 عن دسـتور
جــديــد وسـط احـتفــاء دولي
واسـع، ولكــن سلــطـــة األمـري
االوتوقراطية مل متس حتى يف
مصر وتـونس وهما اثنتان من
أكثـر الدول املـستبـدة يف العامل
العـربي، هنـالك ثقافـة نشـطة
نسـبيًا للمنظمات غري احلكومة
ولكـن معــظـم اجلـمـــاعـــات
الصغـرية من املـثقفني، الـذين
يفـتقدون املـسانـدة األساسـية،
هـم حتت الـسـيطـرة الفعـالـة

لألنظمة.
جمموعات مناقشة التمويل هو
شيء جيد وحسن، ولكن ثقافة
املنطقة السيـاسية سوف تتغري

أسـبـــاب اسـتـيــــاء الكـــرد......العمل كـاملعتـاد يف الشـرق األوسط

التصرف بصورة جدية وعلينا
ان نعرب عن رفضنا الي اراء(.

وكــان الــزعـيمــان مــسعــود
الـبـــارازانـي رئـيــس احلـــزب
الــدميقـراطـي الكــردستــاتي
وجالل الطالباني رئيس حزب
االحتـاد الـوطين الكـردستـاني
قد طـالبـا بضـمانـات ان يكون
قـانـون ادارة الـدولـة ملـزمـا
للحكـومة العـراقية االنتقـالية
اجلــديــدة ، وقــاال يف رســالــة
وجهـاها اىل الـرئيـس االمريكي
جورج دبلـيو بـوش )اذا جرى
الغـاء قانـون ادارة الدولـة فان
حكـومـة اقـليم كـردستـان لن
جتد امامها خيارا سوى التخلي
عن املـســاهمــة يف احلكـومـة
املــركــزيــة ومــؤســســـاتهــا
واملـشــاركــة يف االنـتخــابــات
الـوطنية وحظر دخول ممثلي
احلكـومة املـركزيـة اىل اراضي

كردستان(. 
وخلص شـورش اىل القـول )اذا
مل تـعرتف الـواليـات املـتحـدة
واالمم املـتحـــدة واحلكــومــة
العـراقية حبقـوقنا حنـن الكرد
فـأنا اعـتقد انه جيـب ان نكون
يف االيـــام القلـيلــة القــادمــة
مبسـتوى القـرارات املصـريية(.

ان قــــرار جملــس االمـن فـيه
سلـبـيــــات اال انه يـتــضـمـن
اجيــابيــات ايضـا ولـذا علـينـا
املـضي قدما وان ال ننسحب من

احلكومة العراقية(.
واضـــاف )جيــب ان النكـتفـي
بالنظـر اىل السلبـيات فقط بل

ننظر اىل االجيابيات ايضا(.
وكـان نائـب الرئـيس العـراقي
روش نوري شاويس اعلن امس
ان الربملـان الكـردي قــرر تبين
)موقـفًا اجيـابيـًا( حيـال قرار
االمـم املـتحـــدة حـــول االمـم
املـتحدة وان مل يـتضمـن اشارة
اىل قــــانــــون ادارة الــــدولــــة
االنــتقــــالـي الـــــذي يعـرتف
بــالفـــدراليــة واسـتقـالليــة

كردستان.
وقال شاويـس الذي يتوىل ايضا
الـرئـاسـة الـدوريــة للربملـان
الكـردي ان )الربملان قـرر تبين
موقفًا اجيابـيًا من قرار جملس
االمـن الن اجلـمــيع يــــؤكــــد
احرتامه لقـانون ادارة الـدولة

االنتقالية(.
ويقـــــول احملـلل شـــــورش ان
)التهـديدات اليت اطلقها قادتنا
جيـب ان التـــذهـب ســـدى او
ننـسـاهـا بـسهـولــة وعلـينـا

ازاء هذا القانون.
وميـنح قــانــون ادارة الــدولــة
للمـرحلة االنتقـالية الـذي اقر
يف اذار املاضـي على الـرغم من
حتفـظ 21 عـضـــوا شيـعيــا يف
جملــــس احلكـم االنــتقـــالـي
احملــافظــات الكـرديــة الثالث
اربيـل والسـليمـانيـة ودهـوك
وضعــا فـــدراليــا وامكـــانيــة
الستـخدام حق النـقض ضد اي
مــادة يف الــدسـتــور املــؤقـت
وبـــالـتـــالـي يعــطـي بعــض
الــضمــانــات لالكــراد الـــذين
يـشكلـون عشـرين بـاملائـة من
الـــسكـــان بعـــد عقـــود مـن
االضـــطهـــــاد علــــى ايــــدي
احلكـومات الـعربيـة املتعـاقبة
منذ تـأسيس الـدولة العـراقية

عام 1922.
ولكـن رغم ذلك فأن هـناك من
املسـؤولني مـن يدعـو اىل عدم
االجنراف وراء العواطف واملضي
قدما حنو تأسيس دولة عراقية
فدراليـة تعددية موحدة تضم

اجلميع عربا واكرادا.
ويقول صالح الدين بهاء الدين
العـضـــو الكــردي الـســابق يف
جملس احلكم من حزب االحتاد
االسالمـي انه )على الـرغم من

ويـضيف يف صحيفة )خه بات(
الكـرديـة لـسـان حـال احلـزب
الدميقراطي الكردستاني الذي
يتــزعمه مـسعــود البــارزاني
)جيب ان حنـسـم خالل االيــام
القليلة القادمة هذه القضية هل
حنن مع حـكومـة بغداد حـتى
اذا مل تعـطنا شـيئا او نـنسحب

منها(.
وتابع ان )خجلنـا من املطـالبة
حبقوقنا وقيـامنا مبجاملة هذا
وذاك او تـراجعنا عن مـواقفنا
سيعين أنـنا هـزمنـا يف احلرب
القـضــائيــة وان علـينــا ان ال
ننتظر بعد اليوم احلصول على

اية حقوق يف العراق(.
ويـشعـر املـسـؤولـون االكـراد
بــــالغــضـب واالسـتـيـــاء الن
واشـنطـن ولنـدن مل تـوردا اي
اشـارة اىل قـانـون ادارة الـدولـة
للمـرحلـة االنتقـاليـة يف قـرار
جملــس االمـن والـــذي ضـمـن
حقوق االكـراد باحلصـول على

الفدرالية.
ويعـود الـسبب الـرئيـسي هلـذا
االستبعـاد للقـانون اىل مـطلب
ايـة اهلل علي الـسيسـتانـي الذي
يعـد من ابرز املراجع الـشيعية
يف الـعراق الذي ابـدى حتفظات

اربيل )اف ب(- على الرغم من ان قرار مجلس االمن االخير بشأن العراق لقي
ترحيبا دوليا واسع النطاق بسبب اشارته الواضحة الى نهاية االحتالل اال انه

قوبل باستياء واسع لدى االكراد الذين ميثلون عشرين باملائة من الشعب
العراقي النه خال من اي اشارة واضحة الى حقوقهم التأريخية التي كفلها قانون

ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية.

العدد )136( اخلميس  17  حزيران 2004

NO (136)  Thu.  (17) June


