قوة امريكية تدهم الرياضة والشباب والسينام واملرسح

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد  /الوكاالت

دهـمت قــوة عــسكــريــة أمــريـكيــة أمـس مـبنــى وزارة الــريــاضــة
والشباب يف شارع فلسطني بعد اغالق املنطقة.
وقـال شهود عـيان من سكـان املنطقـة بأن قـوة أمريكـية ضمت
عـشر سيـارات عسكـرية (همـفي) أغلقت املنـطقة ودخـلت إلى
مبنى الوزارة ،وقامـت بحملة تفتيش استـمرت نحو ساعتني.
واوضح الـ ــشه ـ ــود ان القـ ــوة االمـ ــريـكـيـ ــة لــم تعـتـقل أي ـ ـاً مـن
موظفي الوزارة او حراسها الذين كانوا يحيطون باملبنى.
وكـانت قـوة أمـريكيـة أخـرى قـد دهمت (األحـد) املـاضي دائـرة
الـسيـنمـا واملـسـرح يف مـبنـى املـسـرح الـوطـني بـحي ( الكـرادة)
وسـط بغـداد ،وقـامـت بتفـتيـش مكــاتبهــا .ولم تـسفـر عـمليـة
الدهم عن اعتقاالت.
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صفحة

دينارا

اللجنـة االمنية العـراقية  -االمريـكية تفعّل غرفـة العمليات املـشتركة

الـدفـاع :جتهيـز اجليـش والرشطـة بـأسلحـة ومعـدات
متخصصة يف مكافحة االرهاب
بغداد  /هشام الركابي
اكـ ــد املــتحـ ــدث بـ ــاسـم وزارة الـ ــدفـ ــاع
محـمد العـسكري ان اللـجنة االمـنية
اخلماسيـة املكونة من (وزيري الدفاع
والداخلـية ومسـتشار االمـن الوطني،
واجلنـرال كيـسي والـسفيـر االمـريكي
يف العـ ـ ــراق) قـ ـ ــررت تـفع ــيل غـ ـ ــرفـ ـ ــة
الـعمـليــات املــشتــركــة به ــدف تنـسـيق
الـعـ ـمـل ــي ـ ـ ـ ــات االمـ ـن ــي ـ ـ ـ ــة واخ ــت ـ ـ ـ ــزال
االجـراءات الـسـابقـة لـتمـكني القـوات
االمنية من توجيه الـرد السريع على
ج ـم ــيع االع ـم ـ ــال االره ـ ــاب ـي ـ ــة ال ـتــي

جتـ ـ ـ ـ ــري يف عـ ــمـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـبـالد .وقـ ـ ـ ـ ــال
العــسكــري خالل االيجــاز االسبــوعي
لـ ــوزارة الـ ــدفـ ــاع والـ ــذي عقـ ــده ام ــس
بـقصـر املـؤمتـرات ان الـلجنـة نـاقـشت
ايـضــا مـســالــة تـسلـيح واعــادة تــاهـيل
الق ـ ــوات االم ـن ـي ـ ــة ل ـت ـمـك ـيــنه ـ ــا مــن
تنفيذ واجباتها بفعالية جيدة.
مـؤكــدا انه سيـتم يف االشهـر القـادمـة
جتهـيـ ــز قـ ــوات اجلـي ــش والـ ـشـ ــرطـ ــة
بأسلحة ومعدات متطورة متخصصة
يف مجـ ــال مـكـ ــافحـ ــة االرهـ ــاب مــنهـ ــا
أجهــزة لـلكــشف والـتـمـيـيــز الـصــوتـي

والــراديــوي لـلمـفخخــات والـعبــوات".
مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى ان اجلـي ــش واالجهـ ــزة
االم ـن ـيـ ـ ــة االخـ ـ ــرى الت ـ ـ ــواجه عـ ـ ــدواً
نـظامياً وبالتالي فانها ليس بحاجة
ال ـ ــى اسـلح ـ ــة تـقل ـي ـ ــدي ـ ــة وامن ـ ــا هــي
بح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى اسـلحـ ـ ـ ــة ومع ـ ـ ــدات
مــتخـ ـصـ ـصـ ـ ــة يف مج ـ ــال مـكـ ـ ــافح ـ ــة
االرهاب .
ولم يحـدد العـسكـري تـوقيـت جتهيـز
الق ـ ــوات العـ ــراقـيـ ــة ب ـ ــاالجه ـ ــزة تلـك
مكـتفـيـ ـاً بـ ــالق ــول "احل ــاج ــة مـلح ــة
لــتلــك االجه ـ ــزة ،والـلج ـن ـ ــة ع ـ ــال ـي ـ ــة

املـسـتــوى والحتـتــاج ال ــى الكـثـيــر مـن
املـ ـ ـ ــوافق ـ ـ ــات ،ون ـتـ ـ ـ ــوقع أن ي ـتــم ذلـك
بسرعة ".
وع ــن الع ــمل ـي ـ ــات االم ـن ـي ـ ــة امل ــنف ـ ــذة
مـ ــؤخـ ــرا يف مـ ــديـنـتـي املـ ــوصـل وبلـ ــد
اوضـح الـع ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــري ان االوضـ ـ ـ ــاع يف
امل ـ ــديـنـتـني مـ ـســتق ـ ــرة .ك ـ ــاشف ـ ــا عـن
احـب ــاط دخ ــول مجـم ــوع ــة م ــسلح ــة
مك ــون ــة مــن  20عجل ــة ال ــى امل ــوصل
عبـر طــريق (بغـداد /املــوصل) بهـدف
تـنفـي ــذ اعـم ــال اره ــابـي ــة يف امل ــديـن ــة
متـزامنـة مع تعـرض اجلـانـب االيسـر

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
ـــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ـ
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة تــــــــــــــــــتـ ـ
ـ
احلـ

اعتداءات ارهابية خت ّلف  40شهيد ًا و  96جرحياً يف بغداد
بغداد  /املدى
يف الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــذي فـجع ف ــيه
العـراقيــون بنبـأ انفجـار عبـوة
ن ــاسف ــة عل ــى عـم ــال بـن ــاء يف
مـدينة الصـدر اودت بحياة 29
امـس االثنني ،انفجـرت سيارة
مفـخخ ــة ك ــانـت م ــرك ــون ــة يف
ش ـ ـ ــارع الـك ـن ـ ـ ــدي مب ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة
احلارثية اوقعت ثالثة شهداء
وسبعة جرحى.
واعلـنت مـصــادر امـنيــة امـس
ان حـصـيل ــة انفجــارات بغــداد

وصلــت ال ـ ـ ــى ( )40شه ـيـ ـ ــداً و
( )96ج ــريحـ ـاً جـ ــراء انفج ــار
عـبــوة ن ــاسف ــة وثالث سـيــارات
مفخخــة يف منـاطـق متفـرقـة
من العاصمة.
واوضح مـصــدر امـني يف وزارة
الـ ــداخلـي ــة ان عـب ــوة نـ ــاسف ــة
انفجــرت علــى عمــال بنــاء يف
سـاحة ( )55يف مـدينة الـصدر
ادت الـى استـشهاد  29واصـابة
 59آخـريـن نقلــوا علـى اثـرهـا
الى ثالثة مستشفيات.

واضـ ـ ــاف املـ ـصـ ـ ــدر ان س ـيـ ـ ــارة
مفخخـة كــانت مـركـونـة علـى
ش ـ ـ ــارع الـك ـن ـ ـ ــدي مب ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة
احل ــارثـي ــة انـفج ــرت وخـلفـت
ثالثـة شهـداء وسبعـة جـرحـى
جميعهم من املدنيني.
مؤكـداً ان التفجـير حـدث عن
طـريق الـتحكـم عن بعـد وادى
الــى حــدوث اض ــرار بعــدد مـن
السيارات واحملال التجارية.
واشـار املصـدر الـى ان انفجـاراً
ثـ ــانـي ـ ـاً بـ ـسـيـ ــارة مفـخخـ ــة يف

شـارع عشـرين مبنـطقة الـبياع
ادى ال ـ ــى اس ـت ـ ــشه ـ ــاد س ــبع ـ ــة
اشخــاص واصــابــة  25آخــرين
بج ـ ــروح ف ـي ـم ـ ــا ادى انـفج ـ ــار
س ـي ـ ـ ــارة ث ـ ـ ــال ـث ـ ـ ــة مب ـنـ ــطق ـ ـ ــة
اليـرموك بعـد ظهر امـس الى
اسـتـ ــشه ـ ــاد م ـ ــدنـي واص ـ ــاب ـ ــة
خمـسـة آخــرين بجـروح نقلـوا
اث ـ ـ ــره ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى مـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـف ـ ـ ــى
اليرموك.

الـــتفــــــاصـــيل ص3

استشهاد الدكتور عصام الراوي عىل ايدي مسلحني يف املنصور
بغداد  /املدى

ـص ــادر امـن ــي ــة عـن اسـتـ ــشهـ ــاد
اعلـنـت مـ ـ
الــدكـتــور عـصــام الــراوي عـضــو االمــانــة
العامـة يف هيئـة علمـاء املسلمـني ورئيس
رابـطة التدريسيني العراقيني على ايدي
مسلحني مجهولني يف منطقة الداوودي
بحي املنصور يف بغداد.
"ال ـ ــدكـ ــت ـ ــور عــص ـ ــام
ـص ـ ــادر ان ـ
وق ـ ــالــت املـ ـ
ـ
أم ـ ــس االث ـنــني
ـال ـ ــراوي اغـ ــت ــيل صـ ــب ـ ــاح ـ
عنـدما هاجـمه مسلحون مجهـولون وهو
يقـود سيـارته يف حي الـداوودي متـوجهـا
الى محل عمله".
واضــافت املـصــادر ان املــسلحـني "أطلقــوا
عـددا مـن الطلقـات النـاريـة علـى الـراوي

قتلته يف احلال".
من جـانبها اعلنت هيئة علماء املسلمني
"م ــسلحــني مجهـ ــولـني
يف ب ــي ــان أمــس ان ـ
اطلقوا النار على الدكتور عصام الراوي
عـضــو األمــانــة العــامــة يف هـيئــة عـلمــاء
املــسلـمني ومـســؤول القـسـم املهـني فـيهــا
ورئيس رابطة التدريسيني العراقيني".
واوضح الـبـيــان ان الــراوي هــوجـم "قــرب
وه ــو ـي ـسـتـقل
ـص ــور ـ
م ــن ـ ــزله يف حـي املـنـ ـ
س ــي ــارته مع اثـنـني مـن االســاتـ ــذة ،فقـتل
الف ـ ــور ب ـي ـنـ ــم ـ ــا اص ـيــب االثــنـ ـ ــان
عل ـ ـ ــى ـ
ـ
اآلخــران بجــروح نـقال علــى اثــرهــا إلــى
املستشفى".
"ال ـ ــراوي يعـ ـ ــد مــن
واض ـ ــاف ال ـبـ ــي ـ ــان ان ـ
ـ

العلـمــاء الـبــارزيـن يف العــراق ومـن اشــد
لع ــملــيـ ـ ــات
ـص ـ ـ ــدون ـ
ـال ـ ــذيــن ـك ـ ـ ــان ـ ــوا يـ ــت ـ ـ
ـته ــدف الـكفـ ــاءات
ال ــت ــصف ــي ــة الـتـي ـت ـسـ ـ
وك ــانــت له أحـ ــاديـث
ـبل ــد ـ
الـعلـم ــي ــة يف الـ ـ
ش ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــات
ول ــق ـ ـ ـ ــاءات ـك ـ ــث ـ ــي ـ ـ ـ ــرة ع ــل ـ ـ ـ ــى ـ
ـات".واك ــد انه "بقـتل الــدكـتــور
ـ
الفـضــائـيـ
الـراوي يــرتفع عــدد شهــداء الهـيئـة الـى
عل ـ ــى  180يف ظل ـت ــصعــي ـ ــد
ـزي ـ ــد ـ
ـم ـ ــا ـي ـ ـ ـ
اعالمـي خـطــر وحتــريـض علــى تـصفـيــة
اعضـائها مـن بعض الكـتل السـياسـية يف
العراق" .وعـرف الشهيـد الرواي بعالقته
الطيـبة مع مختلف االطراف الـسياسية
ـسي ــاسي ودعــواته املـسـتمــرة
واعتــداله الـ ـ
ا ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

مـن املـ ــديـنـ ــة ال ـ ــى هج ـ ــوم بق ـ ــذائف
اله ــاون م ـســته ــدف ــة م ـط ــار املـ ــوصل
وقيـادة شـرطـة املـدينـة ،وبني ان قـوات
الفــرقــة الـثــانـيــة الـت ــابع ــة للجـيــش
الع ـ ــراق ــي واجه ــت تلـك اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة
ومتكنت من قـتل ارهابي وجرح اثنني
آخرين واالستيالء على كميات كبيرة
من االسلحة كـانت بحوزة اجملـموعة.
مـوضحـا ان " استـراتـيجيـة العنـاصـر
االره ـ ــابـي ـ ــة تغـي ـ ــرت مـن اســته ـ ــداف
املدنيني الى العناصر االمنية خاصة
اجملـ ــازيـن (أثـنـ ــاء فـتـ ــرة االجـ ــازة) أو
مــراسـيـم الـتخــرج ،فــضال عـن جلــوء
تـلك اجلمـاعـات الـى ظـاهـرة جـديـدة
مت ــثل ــت يف الع ــمل ـي ـ ـ ــات االعالم ـيـ ـ ــة،
وأســتغالل اجمل ــامـيع االره ــابـي ــة ألي
ف ــرص ــة الســتع ــراض ع ــسك ــري كـم ــا
حدث يف الرمادي وديالى".
وبـشــأن اسـتـمــرار احلـصــار املفــروض
علـى مــدينـة الـصـدربـدعــوى البـحث
عـن اجلـنـ ــدي االمـ ــريـكـي اخملـت ــطف
قــال املـتحــدث ب ــاسم وزارة الــدفــاع ان
العـمليـة االمـنيـة اجلـاريـة يف املـدينـة
هـي ت ـسـته ــدف الـبحـث عـن عـن ــاص ــر
مطلـوبة وهي التـستهدف املـدنيني أو
جيـش املهـدي وقـال "قـد تكـون هنـاك
معلــوم ــات استـخب ــاراتي ــة عن دخــول
عنـاصر" ،مـشيداً بـتعاون زعيـم التيار
الـصدري مقتدى الصدر مع االجهزة
االمنية.
وكـشف العـسكـري عـن خطـة جـديـدة
مع ـ ــدة للـت ـطـبــيق لـتـ ــأمـني ال ـطـ ــرق
اخلـارجيـة الـى عمـان ودمـشق  ،وقـال
ان اخلطـة تقسم املنـاطق الى قواطع
حتـت سـي ـطـ ــرة اجلـي ــش والـ ـشـ ــرطـ ــة
وأخــرى للـشــركــات االمـنيــة .وط ــالب
النـاطق بـاسم وزارة الـدفـاع مبسـانـدة
وسـائل االعالم حلـث مجلـس النـواب
عـل ـ ـ ــى اأق ـ ـ ــرار ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون الـعـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــات
العسكرية ليصبح ساري املفعول ".
وأستعرض العـسكري العملـيات التي
متــت للفـت ــرة مـن  30-24مـن الــشه ــر
اجل ــاري بقـ ــوله "مق ــارن ــة ب ــاالسـب ــوع
امل ـ ـ ـ ــاض ــي مـع ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـبـلـه ك ـ ـ ـ ــان ــت
الـعـجـالت املـفـخـخـ ـ ـ ــة  5مـقـ ـ ـ ــابـل 11
لالسبـوع املـاضـي  ،العبــوات النـاسفـة
 15مقابل  ،" 17واستطرد قائال "عدد
امل ـشـتـبه بهـم امللق ــى القـبـض علـيهـم
 ، 218عدد العبـوات التي مت تفكـيكها
 ، 34وعدد الواجبات املشتركة ."20

اخلميس يف باريس ..لقاء الرئيسني طالباين وشرياك
باريس  /ا ف ب
اعلـن قـص ــر االلـي ــزيه امــس
االثـ ـ ـن ـ ــني ان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس
الف ـ ــرن ـ ـســي ج ـ ــاك ش ـي ـ ــراك
س ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـق ـ ـ ـبــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
اجلمهـوريـة جالل طــالبــاني
اخل ـ ـم ـ ـي ـ ـ ـ ــس املـق ـ ـبـل خـالل

زيارته الرسمية لفرنسا.
وه ــذه ال ــزي ــارة هـي الـث ــانـي ــة
التي يقـوم بها رئيـس عراقي
لفـرنـســا منـذ سقــوط نظـام
صدام عام 2003.
واستـناداً الـى مصـادر طلبت
عـ ــدم كـ ــشف هـ ــويــتهـ ــا فـ ــان

جلبن صفة من يضع قدماً مع
املالكي :ا ُ
العملـية الـسيـاسيـة واخرى مـع االرهاب
بغداد  /املدى
قال رئيس الوزراء نـوري كامل املالكي إن على
كل ش ــريـك يف العـملـي ــة ال ـسـي ــاسـي ــة حتـمّل
املسـؤوليـة فحكـومتنـا ليـست حكـومة طـائفة
أوح ــزب بل هــي حك ــوم ــة اجلـمـيع وإن ال ــذي
يـضع قــدمـ ـاً يف العـملـيــة ال ـسـيــاسـيــة ويـضع
أالخـرى مع أالرهاب يـتصف باجلـنب والنفاق
ألسياسي .
وأك ــد رئيـس الــوزراء خـالل استـقبــالـه صبــاح
أمـس وف ــد مجلــس إنق ــاذ االنب ــار :إن أالنبــار
وبهـم ــة ابـن ــائه ــا اخمللـصـني ك ــانـت يف ب ــداي ــة
الــطلـيع ــة وت ـس ــامـت ف ــوق ج ــراحه ــا لــتك ــون
منـوذجـاً للـوحـدة الـوطنيــة وإن من االنصـاف
والـغيــرة واحلـميــة أن ن ــدعم ال ــذين يـحمــون
العــراق مـن االرهــاب .و أمــر بـتــوفـيــر الــدعـم
الـالزم م ــن اسـلـحـ ـ ـ ــة ومـعـ ـ ـ ــدات وجتـهـ ـيـ ـ ـ ــزات
لـشـرطــة االنبــار كمـا امـر بـارســال جلنــة من
وزارة الـداخليـة لالطالع علـى الـواقـع االمني
يف محافظة االنبار وبحث سبل تعزيزه .

مـن جـ ــانــبهـم جـ ــدد اع ـضـ ــاء مـجل ــس إنقـ ــاذ
االنبــار دعمـهم مـشـروع املـصـاحلـة الـوطـنيـة
م ــؤك ــديـن إن ه ــدفهـم خ ــدم ــة الع ــراق وط ــرد
االرهـابيـني والصــداميني وتـطهيـر الـرمـادي،
كمـا تعهـدوا بتـسليم الـرمـادي آمنـة مـستقـرة
وتـن ـظـيـفهـ ــا مـن اوكـ ــار الـ ـش ـ ــر والع ـصـ ــابـ ــات
الـتـكفـي ــري ــة امل ــدع ــوم ــة مـن اخل ــارج وب ـسـط
سلـطة القـانون يف احملـافظـة وتأكـيد الـوحدة
الوطنية.
واستعرض اعضـاء الوفد اإلجنـازات امليدانية
جمللـس اإلنقـاذ خالل االسبـوع املـاضـي والتي
تـضـمنـت القيـام بـالــسيـطــرة علـى مـسـاحـات
كـبيــرة من احملــافظــة واعتقـال وقـتل العـديـد
من االرهــابـيني ومـصــادرة كـميــات كـبيــرة من
االسـلـحـ ـ ـ ــة واالعـ ـتـ ـ ـ ــدة خـالل حـ ـمـالت ده ــم
باالشـتراك مع شرطة احملافـظة  ،اضافة الى
اتـســاع التــأييـد جلهــودهم وانـضمـام الكـثيـر
مـن شـي ــوخ ع ـش ــائ ــر مـن مـن ــاطـق مخـتـلف ــة
جمللس انقاذ االنبار .

منظمة بريطانية :رشكات األمن اخلاصة
ترتكب انتهاكات يف العراق
املدى  /وكاالت
ح ــذرت منــظمــة بــريـط ــانيــة
م ـ ــن ان شـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــات االم ـ ــن
اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ال ـتــي تـع ـمـل يف
العـ ــراق تـ ــرتـكـب انــتهـ ــاكـ ــات
حلقوق االنسان.
وجـاء يف تقريـر ملنظـمة "وور
اون وونت" انه لم يـتم اتخاذ
أي اجــراءات قضــائيـة بــرغم
مئـات الـشكـاوى مـن حصـول
انتهاكات.
وقــال التقـريــر ان احلكـومـة

ال ـب ـ ــريـ ـط ـ ــان ـي ـ ــة تـكــثف مــن
جلــوئهــا الــى شــرك ــات االمن
اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـتــي بـلغ عـ ـ ــدد
موظفيها يف العراق نحو 48
ألفـ ـاً وه ــو م ــا ن ـسـبـته سـت ــة
مـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــني ل ـكـل ج ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدي
ب ــريـط ــانـي مـنـت ـش ــر يف ه ــذا
البلد.
ودعـت املـن ـظـمـ ــة احلـكـ ــومـ ــة
الـب ــريـط ــانـي ــة ال ــى اعـتـم ــاد
قـانون ملنع االمن اخلاص يف
مناطق احلرب.

الزوبعي دعا اعضاءها الى عقد مؤمتر موسع ملناقشة التداعيات االمنية

التـــوافـق :نـدرس اســتـمـــرار مـشـاركـتـنـــا
يف احلـكــــــومـــــــة يف ظل الــتــــــدهــــــور احلــــــايل
بغداد  /نصير العوام
دعـ ـ ــا نـ ـ ــائــب رئ ـيـ ــس الـ ـ ــوزراء
الــدكـت ــور سالم زكـم ال ــزوبعـي
امـس االثـنني اعـضــاء جـبهــة
الـ ـتـ ـ ـ ــوافـق الـعـ ـ ـ ــراقـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ــني وسـ ـي ـ ـ ـ ــاسـ ـي ــني
وبـرملـانـيني الــى عقـد مـؤمتـر
مـ ـ ــوسع مل ـن ـ ــاق ـ ـش ـ ــة االوض ـ ــاع
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة واالم ـن ـيـ ـ ــة يف
الع ــراق ..وق ــال ن ــائـب رئـيــس
ال ـ ــوزراء ال ـ ــذي ي ـ ــزور ع ـم ـ ــان
ح ــالي ـاً ان الــدعــوة اتـت علــى
خلفـي ــة حت ــرك ــات قـمـن ــا به ــا
عل ــى صع ــد مخـتلفــة امـنـيــة
وسـيـ ــاسـيـ ــة مـن اجـل اتخـ ــاذ
مـ ــوقف م ــوح ــد ازاء االزم ــات
الـتي تـشهـدهــا البالد اضـافـة
ال ــى تقــومي م ـسـيــرة اجلـبهــة
خالل املــدة الـتي قــررت فـيهــا
ال ـش ــروع ب ــالعـمل ال ـسـي ــاسـي
واالندماج يف حكومة الوحدة
الوطنية.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر قـ ــال نـ ــائـب
رئـيــس ال ــوزراء عقـب انـته ــاء

زيــارته الــى القــاه ــرة انه نقل
رسـ ــائـل شفـ ــويـ ــة مـن رئـي ــس
الـ ــوزراء نـ ــوري املـ ــالـكـي الـ ــى
ال ـ ــرئـي ــس امل ـص ـ ــري حـ ـسـنـي
مبـارك وعمـرو موسـى االمني
العـ ــام لـلج ـ ــامع ـ ــة العـ ــربـيـ ــة
اضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن
السيـاسيني املصـريني تعلقت
جمـيعهــا بــاجله ــود املبــذولــة
لـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــويـق االزمـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
تعـصف بــالـبالد اضــافــة الــى
سـ ـبـل تـ ـ ـطـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر وتـ ـ ـ ــوسـ ـيـع
العالقات مع جمهـورية مصر
العــربيـة واالتفـاق علـى عقـد
لقــاءات اخــرى لــوضـع آليــات
اعـ ـ ـ ـ ــادة تـفـع ـ ـيـل ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـل
الدبلماسي بني البلدين.
من جــانبه قــال رئيـس جبهـة
الـتـ ــوافق الـ ــدكـتـ ــور عـ ــدنـ ــان
الـ ـ ــدل ـي ـم ــي ان العـ ـ ــراق ميـ ـ ــر
بأزمة قـوية تستهدف مصيره
وثـرواتـه وامنه وان لـم يحقق
االمن فـان الـدميقـراطيـة لن
تـتـحقق  ،واضــاف يف مــؤمتــر

طـ ــالـبـ ــانـي سـي ــصل مـ ـسـ ــاء
االربعـاء الـى فــرنسـا يـرافقه
اربع ــة وزراء وسـيـبق ــى فـيه ــا
حتـى الـسبـت .كمــا سيلـتقي
ط ـ ـ ــالـ ـب ـ ـ ــان ــي خـالل زي ـ ـ ــارتـه
لف ــرنـ ـس ــا وزي ــر اخل ــارجـي ــة
فيليب دوست بالزي.

ص ـح ـفـ ـ ــي ع ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده امـ ـ ـ ـ ـ ــس
االثنني يـؤملنـا عنـدما نـسمع
ان مـ ــديـنـ ــة ال ـصـ ــدر تـ ــداهـم
مثلما يؤملنا ان تداهم مدينة
ال ــرمـ ــادي  ،ولكــن احلك ــوم ــة
التبالي والتساند الشعب".
م ـ ــؤك ـ ــدا ان اجلــبه ـ ــة ت ـ ــدرس
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع مـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـتـه ـ ـ ــا يف
احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة يف ح ـ ـ ــال بـق ـ ـ ــاء
ت ـ ــده ـ ــور الـ ـ ــوضع االم ـنــي يف
العــراق وعجــز احلكـومــة عن
ايقافه".
ودعـ ــا الـ ــدلـيـمـي احلـكـ ــومـ ــة
ال ــى"ان تـن ـظ ــر ال ــى ال ــشعـب
ن ـظـ ــرة واح ـ ــدة مهـمـ ــا كـ ــانـت
انـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاءات افـ ـ ـ ــراده  ،كـ ـمـ ـ ـ ــا
ونـ ــاشـ ــدهـ ــا ان ت ــضع تـ ــوازن ـ ـاً
حقيقيـاً يف نقـاط التفتـيش،
الن القتل اصبح على الهوية
ويجـب ايقــاف تلـك االعمــال
االجرامية".
وطــالـب الــدلـيـمـي بــا يقــاف
امل ـ ــداه ـمـ ـ ــات يف كل م ـنـ ـ ــاطق
الع ــراق م ـشـي ــرا ب ــذلك ال ــى

االعــتق ـ ــاالت ال ـتــي ج ـ ــرت يف
محـ ــاف ـظـ ــة ديـ ــالـ ــى مـ ــؤخـ ــرا
وقـ ـ ــال "ان تلـك االعــتق ـ ــاالت
ت ـسـتهــدف االبــريــاء مـن دون
اي وجه حق" .ونبه الدليمي
الـى "ان الـوزارات احلكــوميـة
ت ـ ــشه ـ ــد يف ال ـ ــوقــت احل ـ ــالــي
اسـتهــداف ط ــائفــة لـط ــائفــة
اخ ــرى  ،ل ــذلـك نحـن نــطلـب
م ــن احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة ان حتـ ـ ـ ــدث
ت ــوزانـ ـاً ،ب ــاالخــص يف وزارتـي
الـ ــداخلـي ــة وال ــدف ــاع ،طـبق ــا
لالتفـاقيـات الـتي مت االتفـاق
عليها سابقا".
ودعــا الــدلـيـمـي الــى تـطـبـيق
وثــيق ـ ــة مـك ـ ــة وق ـ ــال":ن ـ ــري ـ ــد
تـ ـشـكــيل جلـنـ ــة تـت ـ ــابع عــمل
تطبيق الوثيقة".
كمــا دع ــا احلكــومــة والقــوات
االمريـكية الـى":اطالق سراح
االب ـ ـ ــري ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــذيــن لــم ت ـتــم
ادانتـهم والــذين مـضــى علــى
اعــتق ـ ــالهــم اك ـث ـ ــر مــن س ـت ـ ــة
اشهر".

وقـال جـون هيـالري املسـؤول
يف املـ ـن ـ ـظـ ـمـ ـ ـ ــة ان "احـ ـتـالل
العـ ــراق سـمـح للـمـ ــرتـ ــزقـ ــة
الـبــريـطــانـيـني بجـنـي اربــاح
هائلة".
واضــاف "لكـن احلكــوم ــة لم
تعـتمــد ق ــوانني حملــاسـبتـهم
علـ ـ ــى ان ــتهـ ـ ــاك ـ ـ ــات حقـ ـ ــوق
االنـسـان مبـا يف ذلك اطالق
ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــار عـلـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـيـ ــني
العراقيني".
وتسـاءل "كيف ميـكن لتـوني
بل ـي ـ ــر ان ي ـ ــأمـل يف حتق ــيق
االمن والسـالم يف العراق يف
وقـ ــت يـ ـ ـ ـ ـس ـ ـمـح جل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوش
امل ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة بـ ـ ــالعــمل خ ـ ــارج
القانون متاما؟".
وتابع "نحن نـدعو احلكـومة
وبــشكل عــاجل الــى اعـتمــاد
تشـريع صـارم ملنع استـخدام
املرتزقة يف هذه النزاعات".
ومت نـشــر التقـريـر لـيتــزامن
مع افـتتـاح املـؤمتـر الـسنـوي
االول للجـمعية الـبريطـانية
لـشــرك ــات االمن اخلــاص يف
لندن.
وكـان حتقيق اجـراه اجلـيش
االمـريـكي العـام احلـالي قـد
بـرأ شركة أمن بريطانية من
ارتكاب مخالفات جنائية.
واطـلق اجلـي ــش االمـ ــريـكـي
ال ـتـحق ـيـق بعـ ـ ــدم ـ ـ ــا اظهـ ـ ــر
شـ ـ ـ ــريـ ــط فـ ـيـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــو عـلـ ـ ـ ــى
االنترنت متعـاقدا مع شركة
"ايـج ـ ـي ـ ـ ــس" لـلـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات
االمـنيــة خالل اطـالق النــار
علــى سيـارات مــدنيــة شمـال
بغداد.
لكـن التحـقيق اوصــى بعـدم
ت ـ ـ ــوجـ ـيـه تـه ــم كـ ـم ـ ـ ــا وج ـ ـ ــد
حتقـيق اج ــرته ال ـش ــرك ــة ان
احل ـ ـ ــادث ال يـ ـتـ ـن ـ ـ ــاف ـ ـ ــى مـع
الق ـ ــواع ـ ــد امل ـتــبع ـ ــة ب ـ ـش ـ ــأن
اســتخـ ـ ــدام الق ـ ــوة مــن قــبل
االفراد املدنيني.

ـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزة

مـــن يــكـــتـــب الـــــــســـيـــنـــــــــاريـــــــــو الـــــــســـيـــــــــايس اجلـــــــــديـــــــــد لـلـعـــــــــراق ؟
كتب محرر الشؤون السياسية
بـعد اول شـد سيـاسي بني بـغداد وواشـنطن
كـث ــر احل ــديـث يف الــصح ــاف ــة االمـ ــريكـي ــة
والع ــربـي ــة عـن خـطـط ام ــريكـي ــة الح ــداث
انـقالب ــات سـي ــاسـيـ ــة يف الع ــراق وه ــو ام ــر
ت ـ ـ ــوقـعـه ال ـبـعـ ــض مــن ال ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراط ـيــني
االم ـ ــريـك ـ ــان وروج لـه الع ـ ــدي ـ ــد مــن ك ـتــب ـ ــة
االعمدة الصحفية يف الصحف العربية .
احل ـ ــديــث عــن انـقالب ســي ـ ــاســي تقـ ـ ــوم به
الواليـات املتـحدة جـرى تنـاوله من وجـهات
نظر عـدة فالبعض من العـراقيني املناوئني
روجـ ـ ــوا النـقالب جـ ـ ــذري ت ـتــم ف ــيه اعـ ـ ــادة
اجليـش العــراقي الـسـابق وعــزل احلكـومـة
والغـاء الــدستـور واعـتبـار ان شـيئــا لم يـكن
مـع ت ـ ـ ــرك م ـ ــس ـ ـ ــأل ـ ـ ــة مــن يـح ـتـل الـف ـ ـ ــراغ
الـسـلطـوي الــى نبـاهـة املـستـمع او القـارئ.
امـا االمريكـان فقد عـادوا الى مـاجرى لهم
يف ف ـي ـتــن ـ ــام حــني ق ـ ــام ـ ــوا بـ ـ ــانقـالب عل ـ ــى

الـسلطـة الفـيتنـاميـة املـدعـومـة من قـبلهم
وغـيـ ــروهـ ــا بعـ ــد م ـضـي سـتـ ــة اشهـ ــر علـ ــى
عــمله ــا .اجل ــانـب اجلـمه ــوري يف املع ــادل ــة
االمـريكية بدأ باحلديث عن عجز القدرات
العــراقيــة والقـول ان االمــريكــان فعلـوا مـا
جـ ـ ـ ــاءوا م ــن اجـلـه وان مـهـ ـمـ ـتـه ــم انـ ـتـه ــت
بنجـاح وان مايـحدث اآلن هـو نتيجـة فشل
الـسيـاسـة العــراقيـة وان االدارة االمـريـكيـة
وفـرت املناخ املنـاسب وقد ادت مهمـتها على
اكمل وجه.
البــريطــانيــون لعبـوا يف هـذه االزمـة الـدور
الكـبيــر ووس ــائل اعالمـهم ت ــروج منــذ مــدة
لـسينـاريوهـات انقالبيـة يف العراق وآخـرها
ما كـتبته الـتاميـز اللنـدنيـة حول عفـو عام
عــن امل ـ ـسـلحــني قـ ـ ــد ت ــصـ ـ ــدره احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
الع ــراقـي ــة م ـشـي ــرة بـ ــذلك ال ــى مـتغـي ــرات
جــذريــة يف امل ــوقفـني العــراقـي واالم ــريكـي
وهي بهذا تقول ان عملية التغيير قد تأتي
بــشكـل متــدرج وان القــوى الـتي تـتخــذ من

شعــار رفـض الــوجــود االم ــريكـي ق ــد تغـيــر
موقفهـا هي االخرى وتقـبل بشراكـة مقابل
ان يكـون لهــا حصــة يف احلكم وهـذه صـورة
محسنـة لسينـاريو يتم الـترويج له بقوة يف
الدول العربية.
ان االتف ــاق االخـي ــر ال ــذي ج ــرى يف دائ ــرة
تلفـزيونية مغلقة بني املالكي وبوش يذهب
بنــا الــى وجهــة اخــرى تخـتلف متــام ــا عن
وجهــات الـنـظــر املـطــروح ــة اعالمـيــا اآلن.
لقد سـبق للحكومـة العراقيـة ان شخصت
نق ــاط خالفهــا مع االمــريكــان وهـي يف كل
ازم ــة مت ــر ت ــؤش ــر ذلـك وان يكـن ب ــدرج ــات
مــتف ــاوت ــة مـن االنـفع ــال اال ان رد املـ ــالكـي
االخـي ــرعل ــى م ـس ــأل ــة اجل ــداول ال ــزمـنـي ــة
ع ـشـيـ ــة اللق ــاء الــتلف ــزي ــونـي ك ــان االعل ــى
واالوضح  ..االمر الـذي دفع الرئـيس بوش
والـسفيـر االمـريكي يف العـراق الـى احتـواء
االزم ــة وتـط ــويقه ــا مــن خالل لق ــاء الحق
ج ــرى فـيـه وضع اتف ــاقـي ــة امـنـي ــة اي ــدته ــا

االطـراف الــسيــاسيــة العــراقيـة ورأت فـيهـا
وسيلة حلل االزمة االمنية.
ان الـسـينـاريــو االكثـر قـرب ـاً من الــواقع هـو
ذلك ال ـسـيـن ــاري ــو ال ــذي تــضعـه احلك ــوم ــة
الع ــراقيــة بـنفــسه ــا وليـس م ــا يتـم تخـيله
االن م ـ ــن قـ ـ ـبـل االعـالم ـ ــي ـ ــني يف ل ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــدن
وواشـن ـطـن فـ ــالـ ــوضـع يف العـ ــراق اســتقـ ــر
بـأسـس شــرعيـة مـن خالل سلـسلـة طـويلـة
مـن امل ــراحل االنـتق ــالـي ــة اسـتغ ــرقـت ثالث
ســن ـ ــوات والــتج ـ ــربـ ـ ــة الع ـ ــراقــي ـ ــة الميـكــن
مقــارنتهـا بـأي شكـل من االشكــال بتجـربـة
امريـكا يف فيتنـام كون تلك التجـربة وقعت
يف ظل احلــرب البــاردة ولـم تكـن احلكــومــة
الفيتـنامية املـوالية لالمـريكان تتمـتع باية
قـاعــدة شعـبيــة بخالف القـوى الــسيــاسيـة
احلك ــومـي ــة الع ــراقـي ــة الـتـي ت ـسـتـن ــد ال ــى
قـ ــاع ـ ــدة شعـبـي ـ ــة واسعـ ــة اضـ ــافـ ــة الـ ــى ان
الـتـص ــرف االم ــريكـي وقـته ك ــان الــتكـتــيك
الـذي ال يخل بـالتـوازن .والعـراق اآلن رغم

االنهـي ــار االمـنـي والــضعـف االداري اال انه
اوجــد تــوازنـ ـاً معقــوالً مـن خالل العـملـيــة
الـسيـاسيـة وزوال هـذا التـوازن بـانقالب مـا
لن يـؤدي اال الــى خلل اكبـر من االول كـون
االطـراف املـشـاركـة يف العـمليـة الـسيــاسيـة
هي اآلن يف مرحلـة تكاملية والقول بوجود
قـ ـ ــرارات امـ ـ ــريـكــيـ ـ ــة الح ـ ـ ــداث تغ ـيــيـ ـ ــرات
راديكــاليــة يف العـراق هـو قـول يـفتقـد الـى
املـنطق كونه اليعتمد على تطمينات اكيدة
ب ـ ــان العــنف سـيـنــتهــي وان اجلهـ ــات الـتـي
سـي ــزيـحه ــا االنـقالب ســتحـ ــزم حق ــائــبه ــا
وترحل بصمت .
الـسـفيــر االمــريكـي يف العــراق قــال االحــد
املـاضي ان واشنطن تـنظر بعني الـرضا الى
رغبة رئـيس الوزراء نـوري املالكـي يف القيام
مبراقبة مباشرة على قوات االمن العراقية
 .واوضح الـ ـ ــسفــي ـ ـ ــر يف ت ــص ـ ـ ــريـح لقــن ـ ـ ــاة
تلفـزيـونيـة ان امـريكـا تـدعـم طلب املــالكي
يف احلـصــول علــى املــزيــد مـن القــوات ذات

املصــداقيــة وجعل احلكـومـة العــراقيـة لهـا
قـ ــدرة م ـطـلقـ ــة يف ادارة قـ ــواتهـ ــا .وهـ ــو مـ ــا
يـ ــرجح اح ــداث نـقل ــة ن ــوعـي ــة يف طـ ــريق ــة
تدريب وتـسليح وادارة القوات العـراقية من
قبل احلكـومة ،االمـر الذي يعـتبر الـوسيلة
االفضل للتعامل مع امللف االمني .
التغـيير اآلخـر االكثر اهـمية يف الـسينـاريو
الـعراقـي هو الـضغط الـذي علـى احلكـومة
العــراقيـة الـقيــام به يف مـسـألـة املـليــشيـات
وتفـعيـل مب ــادرات ميكـن لهــا ان تــؤدي الــى
ازاحـ ــة االحــتقـ ــان الــط ـ ــائفـي وتـفعــيل دور
احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة يف مـ ــس ـ ـ ــائل اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات  .ان
االنــتقـ ــال الـ ــى م ـ ــرحل ـ ــة الفـعل واالجنـ ــاز
يتـطـلب مــرون ــة من اجل ــانب االمــريـكي يف
قـضـايــا تعـد اســاسيـة يف الــدعم الــذي من
املفتـرض ان امـريكـا تقـدمه للعــراق وعليه
الب ــد من اعـتمــاد وجه ــة النـظــر الع ــراقيــة
والـسينـاريو الـذي متلكه احلكـومة ملعـاجلة
االزمة.

