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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

)

طبق االصل

تراجع أسعار النفط قد يعكس
ضعفا يف االقتصاد األمريكي
ترجمة :فاروق السعد
ان النفط الرخيص مرحب به و لكن ليس من
الـواضح ان كــانت األسعــار املتــدنيــة ستـسـتمـر.
واألكثر سوءاً ،ان الغمـوض قد يعكس قلقا من
أن االقـتصـاد االمـريـكي يعــاني الـضعـف أيضـا.
فقبل شهـرين كانـت العناوين الـرئيسـة تتحدث
عـن وصول أسـعار الـنفط الـى أرقام قـياسـية .و
اليـوم فـان كلفـة الـبنـزيـن منـخفضـة .فـمنـذ ان
وصلت أسعـار النفـط اخلام الـى ما يـزيد عـلى
 78دوالراً للـب ــرمـيل يف متـ ــوز ،انخفـض ب ـشـكل
أسـرع من عمليـة صعوده .و يف يـوم االثنني25 ،
أيل ــول ،وصل سعــر بــرمـيل الـنفـط الــى 59.52
دوالر يف تع ـ ـ ــامالت ذلـك ال ـيـ ـ ــوم ،و هـ ـ ــو أدنـ ـ ــى
مـ ـس ـت ـ ــوى له م ـن ـ ــذ آذار .ق ـ ــد ي ـت ـ ــوقع امل ـ ــرء ان
االق ـت ـص ـ ــاديــني ي ـ ــرق ـص ـ ــون اآلن يف الـ ـش ـ ــوارع.
فــارتفــاع اسعــار الـنفـط ،بــالـنتـيجــة ،قــد ك ــانت
تلقـي بــظالل ت ــوقع ــاتهــا مـنــذ مــا يــزي ــد علــى
العام .وكـانت أسعـار النفط املـرتفعة تـدفع الى
حــالــة الـتــضخـم يف العــالـم املـتقــدم ،ممــا اثــر
سلبــا يف ثقـة املـسـتهلـك ،و للمـرة األولــى منـذ
 20ع ــامـ ـاً تـثـي ــر مج ــددا مخ ــاوف مـن " ح ــال ــة
انـك ـم ـ ــاش مع ت ــضخــم"  ،stagflationو هــي
مـزيج معـيق من التـضخم و بـطء النمـو الـذي
أدى الـى تـدميـر االقـتصـاديـات يف الـسبعـينيـات
مـن الق ــرن امل ــاضـي ( .و يف ه ــذه املـ ــرة ،لغ ــاي ــة
اآلن ،كــان لــدى أسعــار الـنفـط املــرتفعــة تــأثيــر
اقل علــى اقتـصــاد العـالـم) .و لكـن الكـثيــر من
احملـللني مـازالــوا متـشـائـمني .فـأســواق النـفط
سهلــة نـسـبيــا يف هــذا الــوقت مـن العــام ،حـيث
تـتــراوح بـني الـطلـب العــالـي علــى الـبـنــزيـن يف
فصل الـرحالت يف الصـيف  ،و حاجـات الشـتاء
الى مزيد مـن نفط التدفئة .و يف الوقت الذي
قـد تخفـض فيه االسعـار يف املـدى القـريب ،إال
ان شتـاء باردا قـد يدفع بهـا عاليـا الى الـسماء
مـ ــرة اخـ ــرى .وان اسـ ــواق الـبـ ــورصـ ــة هـي أكـثـ ــر
ت ـش ــاؤم ــا بـقلــيل مم ــا ق ــد ت ـشـي ــر إلـيـه اسع ــار
الـتع ــامالت الفــوري ــة :ان سعــر بــرمـيل الـنفـط
تـسلـيم كــانــون الثــاني قــد أغلقـت علــى 63.50
دوالر يـوم االثنـني .قد تكـون اكثـر إثارة للـسرور
لــو كــان األمــر واضحــا ملــاذا ،علــى وجه الــدقــة،
ارتفعت االسعـار يف املقام األول .ان لدى علماء
االقـت ـصـ ــاد فـكـ ــرة عـ ــامـ ــة عــن الع ـ ــوامل الـتـي
سـ ــاع ـ ــدت علـ ــى رفـع األسعـ ــار خـالل العـ ــامـني
امل ــاضـيـني .ف ــان الـنـم ــو االقـت ـصـ ــادي الع ــاملـي
ال ـس ــريع ق ــد رفع مـن الــطلـب عل ــى الـط ــاق ــة،
خـصــوصــا يف امــريكــا و الــصني .وكــان العــرض
مح ــدودا ،ج ــزئـي ــا الن الـنفـط يـصـبح مـكلفـ ـاً
اكـثر يف عملـيات االستكـشاف ،و لكـن ايضا الن
اجملهــزيـن ،خـصــوص ــا اوبك  ،كــانـت تـالحقهـم
ذكـرى  10دوالرات لـلبــرميـل من املـادة الـسـوداء
يف أواخـ ــر الـتـ ــسعـيـنـيـ ــات .و هـ ــذا م ـ ــا جعـلهـم
متـرددين يف تـوسيع قـدراتهم اإلنـتاجـية بـشكل
سريع .ان املشاكل األمنية يف الشرق األوسط و
أفريقيـا ،القلق السيـاسي يف امريـكا الالتيـنية،
و األعــاصيـر القـويـة يف امــريكـا الـشمــاليـة قـد
جعلت مـن اجلميع يف حـالـة جـزع -وحــريصني
على تخزين املادة الثمـينة .وان الزيادة املطردة
يف اسعـ ــار الـ ـسـلعـ ــة خالل الـ ـسـنـ ــوات الـقلــيلـ ــة
املــاضيــة قــد جــذبت ايـضــا مــستـثمــرين جــدداً
ممن كــانــوا مـشـمئ ــزين مـن معــدالت الفــائــدة
املـنخفـضــة و األس ــواق غي ــر احليــويــة .يعـتقــد
العديد بان االسعار قد ارتفعت بسبب املضاربة
يف الـبورصـة  ،و ليـس طبـقا ألسـس السـوق .لو
يعـلم احملللـون بـشكل تقــريبي مـا هي العـوامل
الـتي دفعت بـاألسعـار الى االرتـفاع ،فـسيـجدون
صعـوبــة اكثـر حـدة يف القـول علـى وجه الـدقـة
مـا مـدى مـسـاهمـة كل مـن تلك العـوامـل .فكم
من الـسعر ميثل تنازال معقـوال لظروف السوق
و مـن احملتـمل بـسـبب صــدمــات العــرض ،و كم
ميكـن ان يعــزى الــى حـمــى املـضــاربــة .ان كــان
احملللـون قادريـن على اإلجـابة عـن هذا ،فـإنهم
قـد يكـونـان قـادرين علـى الـتكهن الـى أي مـدى
سوف يهبط اآلن .ليـس اكثر انخفاضا ،ان كان
لـدى اوبك أي شـيء لتقـوله يف املـوضــوع .ففي
اجـتمــاعهـم يف  11أيلــول يف فيـينــا ،تــرك وزراء
اوبـك اجلـ ــزعـني احل ـصــص كـمـ ــا هــي علــيهـ ــا-
ولكنهم رفعـوا من احتـمال خفض اإلنـتاج قبل
االجـ ـت ــمـ ـ ـ ــاع الـقـ ـ ـ ــادم ان اسـ ـت ــمـ ـ ـ ــرت االسـعـ ـ ـ ــار
بـالهبوط .وبـالرغـم من ان العديـد من منتجي
اوبك ،خصوصا العـربية السعوديـة ،كانت قلقة
مـن ان االسع ــار املـ ــرتفع ــة للـنفـط ق ــد ت ـسـبـب
انكـم ــاشـ ــا يف الغ ــرب -مم ــا ي ـسـبـب فـي ـض ــا يف
اس ــواق الـنفــط -بع ــد ع ــدة سـن ــوات ب ــاالرتف ــاع
الـثـ ــابــت يف كل مــن االسعـ ــار و االسـتـهالك ،إال
إنهــا متـرددة الــى ابعـد احلــدود يف العـودة الـى
االسعـار املعتـدلـة للـسنـة املـاضيــة .ولكن اوبك
بحـاجـة الـى احلـذر كي ال تـصبح مـدمنـة علـى
الـنفـط الغ ــالي .فــالـطـلب ميـيل ال ــى ان يكــون
ن ـسـبـيــا غـيــر م ـسـتجـيـب لـتغـي ــرات االسعــار يف
املدى القـريب ،ولكـن على املـدى البعيـد يتبـنى
امل ـسـتهـلكــون أمنــاطــا حـيــاتـيــة اكـث ــر كفــاءة يف
مجال الـوقود ،و هو مـا ميكن ان يسـبب انهيارا
يف االسعـار .و هـذا مـا حـدث يف الـثمــانيـنيـات،
تـاركـا فـراغـات كـبيـرة يف خـزائـن أعضــاء اوبك.
واألكثـر إثارة لـلقلق هو مـساهم مفـرد محتمل
النهـيار اسعار الـنفط :مخاوف من الـتباطؤ يف
االقـت ـصـ ــاد االمـ ــريـكــي .فهـنـ ــالـك اآلن إشـ ــارات
مــزعجـة بــالفعل ،خـصـوصـا يف ســوق اإلسكـان
الـ ـت ــي ع ـ ـ ــززت م ــن ص ـ ـ ــرف امل ـ ـ ـسـ ـتـهـلـك خـالل
الـسنـوات القـليلـة املــاضيـة .فـإذا مـا انخفـضت
اسع ـ ــار ال ـب ـي ـ ــوت وإذا م ـ ــا ت ـب ـ ــاط ـ ــأ االق ـتـ ـص ـ ــاد
االمريكـي بشكل حاد ،فان املنتجني قد يجدون
ال ــطلــب علـ ــى الــنفــط يـنـخفــض بـ ـشـكل حـ ــاد
ايـ ـض ـ ــا .و امل ــنق ـ ــذ ال ـ ــوح ـيـ ـ ــد :اسع ـ ــار ال ــنف ــط
امل ـنـخف ــض ـ ـ ــة ،يف املق ـ ـ ــابل ،ال ـتــي ق ـ ـ ــد تعـ ـطــي
االقـتـصــاد االم ــريكـي نــوع ـاً مـن الــدعـم الــذي
يحتاجه.
عن اإليكونومست

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

مواجهة حاسمة بني اجلمهوريني والدميقراطيني

بـــــوش حيـــــول حــــــرب العـــــراق إىل ورقـــــة انـــتخـــــابــيـــــة
هل يتمكن
اجلمهوريون
من الفوز باالنتخابات
االمريكية املقبلة
بعدما حدث يف
العراق؟ يدور السؤال
يف أذهان العديدين
هذه االيام بعد ان
انكشفت اسرار كثيرة
مما يقود
الدميقراطيني الى
التفكير يف احتمال
الفوز على الرئيس
االمريكي بفضل
املأزق يف العراق.

بـ ـ ــرغــم ذلـك مـ ـ ــا زال بـ ـ ــوش ي ـبـ ـ ــرر
هزميته من خالل سلسلة خطابات
يـلقــيهـ ــا يف املـنـ ــاسـبـ ــات الـ ــوطـنـيـ ــة
والـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة كـ ــان آخـ ــرهـ ــا ذكـ ــرى
اح ــداث احل ــادي ع ـش ــر مــن ايل ــول
فه ـ ــو يقـ ــرن يف خ ـطـ ــابـ ــاتـه كل مـ ــا
يح ـ ـ ــدث بح ـ ـ ــربه الـكـ ـ ــون ـيـ ـ ــة ضـ ـ ــد
االرهاب ،معتبرا غزوه العراق جزءا
مـن التحـديـات الـرئيـسـة يف مجـال
االمن القومي.
وبـينمـا يـبتعـد الـدميقـراطيـون عن
العــنف واحل ـ ــروب ال ـ ــى االه ـت ـم ـ ــام
بــاالقـتـصــاد ،مــا زال اجلـمهــوريــون
يحـافظـون علـى سلـوكهم مبحـاولـة
حـمايـة امريـكا مبـواجهـة تهـديدات
االره ـ ـ ــاب .فـفــي ع ـ ـ ــام  2004عـل ـ ـ ــى
سبيل املثال حاول بعض املعارضني
يف مـجلــس الـن ــواب االمـ ــريكـي ويف
مجلس الـشيـوخ محـاسبـة الرئـيس
االم ـ ـ ــريـكــي عـل ـ ـ ــى ت ـ ـص ـ ـ ــريـح ـ ـ ــاتـه
امل ـ ـس ـت ـم ـ ــرة ب ـ ـش ـ ــأن احلـ ـ ــرب عل ـ ــى
االرهــاب وم ــا تكـب ــدته ام ــريكــا مـن
خ ـســائــر ب ـسـبـبه ــا ،لكـن بــوش كــان
يعـمـ ــد دائـمـ ــا الـ ــى ممـ ــارسـ ــة دوره
كقـ ــائـ ــد عـ ــام لـلقـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة
ليحـافظ بذلـك على زمام الـسلطة

بيده.
مع ذلـك ،ت ــبقـ ـ ــى ه ـنـ ـ ــاك فـ ـ ــرصـ ـ ــة
جــديــدة ورهــان ،يـسـتحق اجملــازفــة
ب ــالـن ـسـب ــة ملع ــارضـي ب ــوش ،ونعـنـي
بـذلـك ،االنتخـابــات املقبلـة جمللـس
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــوخ ومـجـلـ ـ ـ ــس ال ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــواب
االمريكـيني التي سـتبدأ يف الـسابع
من تشـرين الثانـي املقبل ،اذ يتوقع
العــديــد مـن النــاخـبني واملــرشـحني
ان تـظهــر ميــول جــديــدة ويـتقلـص
التأييد لسيـاسة ومؤيدي بوش من
اعـضــاء احلــزب اجلـمهــوري ،ويــرى
بـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــض احملـ ـلـ ـلـ ـ ـ ــني ان ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص
الدميقراطيني بالفوز افضل بكثير
من الـســابق حـيث يـحتــاجــون الــى
كـسـب  15مقع ــداً ليـحققــوا الفــوز،
يف مجلــس النـواب ،أمــا يف مجلـس
الــشيــوخ فـيكـفيـهم احلـصــول علــى
ستة مقاعد فقط ليحققوا مكسبا
جيدا.
وتبقـى املشكلة قائمة بسبب القدرة
الـتـي ميـتلـكهــا ب ــوش علــى االقـنــاع
فهــو يـص ــور للـنــاخـبـني مـتــوسـطـي
ال ـثـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ان ح ـي ـ ـ ــاتـهــم مـه ـ ـ ــددة
بـ ـ ــاالرهـ ـ ــاب وان امـ ـ ــريـكـ ـ ــا ت ـ ـ ــواجه
بـاستمـرار اعداء يـستهـدفون امـنها

ومـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاحلـه ـ ـ ـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـم ـ ـ ـ ــا يـلـج ـ ـ ـ ــأ
ال ــدميقــراطـيــون الــى بـي ــان وجهــة
نـظــرهـم مـن خالل الـتــركـي ــز علــى
اق ـت ـص ـ ــاد الــبل ـ ــد ،فح ـ ــرب الع ـ ــراق
بـالنـسبـة لـهم ليـست حـربـا شـعبيـة
النها كلفتهم الكثير.
وردا علـى هذه االتهـامات قـال نائب
الـرئيـس ديك تـشيـني يف لقـاء معه
نشـرته صحيفة نيـويورك تاميز أنه
يف حالـة فشل الـواليات املـتحدة يف
الع ـ ــراق ،ف ـ ــان املــملـكـ ـ ــة الع ـ ــرب ـي ـ ــة
الــسع ــودي ــة ونفــطه ــا هـم ــا اله ــدف
املقـبل لـتـنـظـيـم القــاعــدة وهــو مــا
مينح ايـران مـنفعـة كـبيــرة من دون
شك ،لكن امـريكـا تعمل علـى ادراج
كـل ذلــك حت ــت غـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاء احلـ ـ ـ ـ ــرب
الكونية ضـد االرهاب ويشيع االمل
يف نفـوس البعض وجـود نسـبة %51
من االم ــريكــان قــادرة ح ــاليــا علــى
التمييز بني اهداف الغزو ومصالح
امريكا احلقيقية.
ويعـمل اجلـمهــوريــون ح ــاليــا علــى
مجـابهة الدميقـراطيني وهذا كيني
مـيهلـيمــان رئيـس اجمللـس القــومي
اجلــمه ــوري ي ـصـفهـم بـ ــالفـ ــاشلـني
دميقـ ــراطـيـ ــا وي ـضـعهـم يف خـ ــانـ ــة

بقلم –فيليب جيلي
ترجمة -عدوية الهاللي

االنعزالية والفشل بقوله:
اعـتق ــد ان ح ــزب ال ــدميق ــراطـيـني
وبرغـم مناهضته احلـرب منذ ايام
فـيتنـام وحتـى االن فهــو ال ميتلك
حظا كبيرا باجتذاب الناخبني.
مع ذلـك سـيـثـبـت الـت ـص ـ ــويـت يف
االسـابيع املقبلـة يف الكونغـرس ما
آلــت ال ــيه االحـ ـ ــداث يف امـ ـ ــريـكـ ـ ــا
وفـيـم ــا اذا ك ــانـت لعـب ــة ال ــوالي ــات
املـتح ــدة سـتق ــود الـن ــاخـبـني ال ــى
اتـخـ ـ ـ ــاذ مـ ـ ـ ــواقـف حـ ـ ـ ــول احلـ ـ ـ ــرب
الك ــونـي ــة ض ــد االره ــاب وعـملـي ــة
االنفــاق علــى اجليــوش يف العـراق
مرورا بفـضائح احملـاكم العسكـرية
يف غ ــوانـتـن ــام ــو وي ـضــم املعـ ــسك ــر
الــدميقــراطي هـذه املـرة عــددا من
ضـ ـبـ ـ ـ ــاط اجلـ ـيـ ـ ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـق ــني
وجــرحــى احلــرب وهــو مــا دع ــاهم
ال ــى املـط ــالـب ــة قـبل فـت ــرة وجـي ــزة
باقـالة رامـسفيلـد او حجب الثـقة
عــن احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة يف حـ ـ ــالـ ـ ــة عـ ـ ــدم
حتقيق ذلك.
وب ـ ــالـنـ ـسـب ـ ــة لـلجــمه ـ ــوريــني فهـم
يفندون هـذه االعتراضـات ويلقون
بـتــبعـي ـ ــة كل شــيء علـ ــى االرهـ ــاب
وحمايـة امن امريكـا مؤكـدين ثقة

الرئيس االمريكي
الـشعب االمــريكي بـالـنصــر النهـائي،
ومجـرد قيـام أي بـادرة ميكن ان تهـدد
مصالح امريكـا تدفع بوش الى إلقاء
خـط ــاب الذع من خـطــابــاتـه املعهــودة
ليبرر لشعبه سيـاسته املؤيدة للحرب
محاوال جمعهم من جديد حوله.
عن لوفيغارو الفرنسية

غوردن والقيادة
بريطانيا جمربة عىل ارسال املزيد من القوات اىل العراق
العــاملــيـــــــة القــــــادمــــــة
ترجمة –عادل العامل

ترجمة :مروة وضاء
سـتعــزز بــريـطــانيــا من وجــودهــا العــسكــري يف
العـ ــراق يف بـ ــادرة تعـك ــس القـلق املـتـ ــزايـ ــد مـن
اخلـطورة التي تهـدد قواتها وعـدم مقدرة قوات
االمــن احمللـيـ ــة علـ ــى حتــمل مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة امـن
البالد .اعلن وزيـر الدفاع القـرار بعد ان حذرت
وزيــرة اخل ــارجيــة مــارغــريـت بيـكت يف زيــارتهــا
االولـ ــى لـلعـ ــراق مـن الــتقـ ــدم "الـب ـطـئ جـ ــدا"
للـوضع االمني .ويف حادث منفصل حذر فريق
مـن اخلـب ــراء ال ــدولـيـني ان الـن ــزاع يف الع ــراق
ينـتج متمردين ذوي مستـوى عالٍ من التدريب
مـسـتعــديـن للـقيــام بــالـعمـليــات االره ــابيــة يف
اوربا واماكن اخرى.
قـ ــالـت وزارة الـ ــدف ـ ــاع انه سـيـتـم نـ ـشـ ــر ال360
جنـديـاً االضــافيـني يف جنــوب العــراق لتعـزيـز
الـ 19لواء الـتي تسلمـت مهمة الـ 20لـواء املدرع
واملــستقــر يف البـصـرة يف الــوقت احلــالي حـيث
سـيـضـمــون جـنــودا مـن كـتـيـب ــة الفــوج الـثــانـي
امللكيـة منهـم مهنـدسـون وجنــود مشـاة بحـريـة
مـلكـيــة وشــرطــة عــسكــريــة .حـيـث ذكــرت وزارة
الـدفــاع ان املهنـدسـني سيـسـاعـدون علـى احلـد
من تهـديد املـواد املتفجـرة التي كـانت سبـبا يف
مـقتـل  19جنــدي ـاً كــانــوا يقــومــون بــدوريــات يف
س ـي ـ ـ ــارات الالنـ ـ ــدروف ـ ـ ــر خالل الـ ـ ــشهـ ـ ــور الـ16
املــاضيـة .امـا قـوات مـشــاة البحـريـة فـستـرسل
لـت ـســاعــد يف اسـتـتـبــاب االمـن يف شــط العــرب
الـ ــذي يج ــاور اي ــران .وال ـش ــرطـ ــة الع ــسك ــري ــة
االض ــافـي ــة ســتق ــوم بـت ــدريـب ق ــوات ع ــراقـي ــة
محلية .ابـعدت السيدة بيكت نفسها يف مؤمتر
صـحفـي بــبغـ ــداد عـن ت ـص ـ ــريحـ ــات الـ ــرئـي ــس
العــراقـي جالل طـلب ــاني الــذي ق ــال ان جمـيع
الـ 7200جـندي بـريطـاني ميكـن ان يرحلـوا من
العــراق يف ع ــام  2007وحيـنهــا سـتتـسـلم قــوات
االمن العــراقيـة مـســؤوليــاتهم .حـيث قــالت ان
الـرئيس كان يعبـر عن رايه الشخصي ولم يكن
يحدد "موعـدا نهائيا" .يعتمـد االنسحاب على
مقدرة قـوى االمن العراقيـة بتسلم مـسؤوليات
القوات البـريطانية  .واضافت " الميكن لقوات
التحــالف االنـسحــاب اليــوم الن ذلك سـيخلق
فـراغا امنيا" واكملت " ان العـراق يشهد تقدما
امنـيا بطيئا جدا" واصفة اياه " بخطوتني الى
االمـام وخطوة الـى اخللف" .صرح مـسؤول يف
وزارة اخلـ ــارجـيـ ــة ان احـ ــد اكـبـ ــر اخملـ ــاوف هـ ــو
تــدخل ايــران وت ــأثيــره ــا املتــزايــد االمــرالــذي

يكلفنـا باليني الباونات علـى العراق .فطهران
تـتمتع بعالقـات وثيقـة مع بعض قـادا الحزاب
الــرئـي ـسـيــة يف الـتحــالـف احلكــومـي العــراقـي
الذي يقوده الشيعة.
ويف لـنـ ــدن حـ ــذر املـعهـ ــد الـ ــدولــي للـ ــدراسـ ــات
االستراتيجية من التهديد املتمثل باملتمردين
من الذين ميـارسون قتـال القوات االجـنبية يف
العراق.
حـيث حــذر االستـطالع الـسنــوي االخيـر " بـان
هـنالك مخـاوف من ان ينجـو بعض املتـمردين
مـن جهـ ــود مك ــافح ــة الـتـم ــرد ويـنــتقل ــوا ال ــى
ال ــسع ــودي ــة واالردن وأوروب ــا وحـت ــى ال ــوالي ــات
املتحـدة الرتكـاب وتـوجيه الـعمليـات االرهـابيـة
على مستوى اعلى".
واض ــاف االسـتـطـالع " مكـنـت احـ ــداث الع ــراق
املتمـردين من تـرقيـة وحتسـني تقنيـات احلرب
ورمبا يـرتاون تـنفيذهـا يف اماكن غيـر العراق".
واسـتـنــتجـت املـ ــؤسـ ـسـ ــة "حـني جنـ ــرد نـت ـ ــائج
مـكـ ــافحـ ــة االرهـ ــاب بعـ ــد خـمـ ـسـ ــة اعـ ــوام مـن

احداث الـ 11مـن ايلول تظهر لنـا صورة مبهمة
وغير واضحة".
حـيـث قـتل جـن ــدي ب ــري ـط ــانـي ي ــدع ــى غ ــون ــر
ستيفن والبالغ من العمر  20عاما بالقرب من
البصـرة االثـنني عنـدمـا انفجـرت عبـوة نـاسفـة
علـى سيـارة الالندروفـر التـي كان يـستقلـها مع
ص ـ ـ ــديـقـه  .ق ـ ـ ــال وال ـ ـ ــده سـ ـتـ ـيـف ــن وه ـ ـ ــو م ــن
ليالنـد":الاريد ان اتطرق لـسبب وجود اجليش
هـن ــاك او هل مـن الـص ــواب وج ــودهـم هـن ــاك؟
لـكـن مـن الــصعــب علــي ان اتقــبل انـه ضحـيـ ــة
لذلك النزاع".
ويف ه ــذه االثن ــاء قتـل جنــدي بــريـط ــاني اخــر
ي ــدع ــى ب ــرايفـت غ ــريك اودونـيـيل والـب ــالغ 24
عــامــا مـن سك ــان ارغيـل وسيــذرالنــد بــواسـطــة
مفجر انتحاري يف كـابول العاصمـة االفغانية.
ذكر والداه انه كان يتطلع للسكن مع صديقته
جـيسيكـا وانتظـار والدة طفلهمـا االول يف عيد
امليالد القادم..
عن :الغارديان

حت ـ ــدى غ ـ ــوردون ب ـ ــراون خـ ـصـ ـ ــومه
الـ ـسـيـ ــاسـيـني ب ـ ــاعالنـه انه يـ ــرحـب
بـ ــاجـ ــراء مـب ـ ــادرة لقـيـ ــادة جـ ــديـ ــدة
حلـ ــزب العـمـ ــال بعـ ــد تــنحـي تـ ــونـي
بلير.
كمــا قــال وزيــر امل ــالي ــة البــريـط ــاني
لــصحـيف ــة (اخـب ــار الع ــالـم) ان مـن
الهـ ــراء املــطلـق االيحـ ــاء بـ ــانه كـ ــان
وراء نداءات للسيد بلير كي يعتزل.
وكـ ـ ــان اخللــيف ـ ــة املـ ـ ــرجح ل ـ ــرئ ـيـ ــس
ال ـ ــوزراء قـ ـ ــد تع ـ ــرض سـ ـ ــابق ـ ــا ال ـ ــى
انـتقــادات وزيــر ال ــداخلـيــة ال ـس ــابق
تشـارلـس كليـرك ،وقـد صـرح الـسيـد
بلـيـ ــر بـ ــأن ح ـ ــزب العـم ـ ــال يجـ ــازف
به ــزمي ــة انـتخ ــابـي ــة اذا م ــا اسـتـم ــر
التشاحن الداخلي.
وقــد واجه رئيـس الـوزراء املـزيــد من
التـســاؤالت ح ــول قيــادته يف رحلـته
الـ ــى اسـ ــرائــيل الج ـ ــراء محـ ــادثـ ــات
ب ـش ــأن ال ــسالم يف ال ـش ــرق االوســط
وكـرر يف مـؤمتـر صحـفي مع نـظيـره
االسـرائيلي الـنداء بـأنه يريـد انهاء
التهجمات الشخصية يف حزبه.
ومن جهـة اخرى ،قال الـسيد براون،
وهــو يتحــدث للمـرة االولــى منـذ ان
بـدأ اللـغط احمليـط بقيـادة العمـال:
انني سعـيد الن تـكون هـناك مـبادرة
قيادة .واعـتقد بـأنه ينبغـي ان يكون
ذلك.
واضـاف :ان هـذا الـوقت لـيس بـوقت
لل ـصـفقـ ــات ولـ ــو انه اقـ ــر ان هـنـ ــاك
نقطة فـاصلة كما هـو واضح عندما
يـقول رئيس وزراء انه لـن ينافس يف
االنتخابات القادمة.
وتـأتي تـعليقـاته هـذه بعــد ان اتهمه
ال ـسـيـ ــد كلـي ــرك ب ــأنـه يفــتق ــر ال ــى
الــشجــاعــة الالزمــة التخــاذ قــرارات
متينة ،فرد السيد براون االنتقادات
مؤكدا انه العب يف فريق.
كمــا انكـر ادعـاءات بــأنه يــرى نفـسه
اخللـيفـ ــة املك ــرس ل ــرئـيــس ال ــوزراء
وانه يعتقـد بأنه يـنبغي ان يغـتصب
الق ـيـ ـ ــادة يف (ت ـتـ ـ ــويـج) ال يعـ ـ ــارضه

احد.
وقال وزير املـالية ،رافضـا االيحاءات
بـ ــأنه قـ ــد شجـع عل ــى رس ــال ــة مت ــرد
تتلـمس إضعـاف الـسيـد بليـر( :لقـد
اوضح ــت للـ ـ ــشعــب ك ـث ـي ـ ـ ــرا ط ـ ـ ــوال
االسبـوع ،خصـيصـا ،ان الـسيـد بليـر
يـنبـغي ان يـتخــذ قــراره هــو ويـنبـغي
علينـا ان نؤيـد ذلك القـرار .وان اية
اشــارة ب ــأني او اولـئك العــاملـني لي
متــورط ــون مبــاشــرة يف ه ــذا ليــست
سوى هراء مطلق).
كـم ــا ق ــال وزي ــر امل ــالـي ــة ان الـفك ــرة
القـائلـة بـأن (تـوتـرا شخـصيـا) بـينه
وبـني رئيـس الـوزراء قـد حـرض علـى
ح ـ ـص ـ ـ ــول خـالف حــني ال ـتـق ـي ـ ـ ــا يف
داوننغ ستـريت مـؤخرا هـي امر غـير
صحيح متاما.
وســوف يعـلن الــسيــد بــراون مجــددا
استعـداده ملبـاراة القيـادة والتـصميم
علـ ــى قـيـ ــادة (حـكـ ــومـ ــة مـن جـمــيع
املـواهب) ،وذلك يف مقـابلـة مـسجلـة
مسبقا مع البي بي سي.
وقال يف املـقابـلة مـع اندرو مـار التي
مت تسجيلها يوم السبت انه لم يكن
عـارفـا بـالـرسـالـة املـذكـورة آنفــا التي
تـدعو السـيد بلير الـى التنحي ،قبل
االعالن عنهـا للـرأي العـام وانه كـان
سيقــول عنهــا انهـا (سـيئـة املـشـورة)
لـو كـان قـد استـشيـر بشـأنهـا انـذاك،
وانكـر انه كان مـن بني اولئك الـذين
يريـدون القول لـرئيـس الوزراء مـتى
عليه ان يتنحى؟.
ويف غـضــون ذلك صـرح بـيتـر هـيت-
سكــرتـيــر الــدولــة ل ـشــؤون ايــرلـنــدة
ال ـشـم ــالـي ــة ويل ــز -ق ــائال ان كل مـن
ي ــأمل يف ه ــزمي ــة ال ـسـي ــد ب ــراون يف
مب ــاراة قيــادة يــواجه مـهمــة يــائـســة
واضـ ـ ــاف( :م ــن وجهـ ـ ــة نـ ـظـ ـ ــري) ال
اع ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــأن أي شـخ ـ ــص آخـ ـ ـ ـ ــر
يسـتطيع او يـنبغي ان يهـزم غوردون
كـم ــا ج ــاء يف تـصـ ــريحه لــصحـيف ــة
االندبيندانت.
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