رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

تنـشر (املـدى) يف عدد الغـد نص القـانون
الذي اصدره ما سمي بـ "مجلس قيادة الثورة"
املنحـل برقـم  33لسـنة  1986حـول (علم
العراق) والـذي جتري االشارة فيه صراحة إلى
ان النجــوم الثالث متـثل مبـادئ الـوحـدة
واحلـــــــريـــــــة واالشــتـــــــراكــيـــــــة.
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دينارا

قـــــال لــن اضع يف تـــــاريخـي ان انـقلــب علـــــى شـــــركـــــائـي

املالكي :آراء من داخل التوافق تطالبنا بعدم اعتامد ترصحيات االنسحاب من العمليةالسياسية

بغداد/املدى
اكـ ــد رئـي ــس الـ ــوزراء نـ ــوري املـ ــالـكـي ان
الـتـص ــريح ــات االخـي ــرة الـتـي اطـلقه ــا
عــدد مـن قيــاديي كـتلــة التــوافق بـشــأن
امـك ـ ــان ـي ـ ــة االنـ ــسح ـ ــاب مــن العــمل ـي ـ ــة
السـياسـية ،ال تعـبر عـن رأي الكثيـر من
االط ـ ــراف امل ـنـ ـض ـ ــوي ـ ــة يف (ال ـتـ ـ ــوافق)،
م ـشـي ــراً إلـ ــى انه تـلق ــى ات ـص ــاالت مـن
اعضـاء يف الكتلـة ينفـون فيهـا ان تعبـر
تلـك ال ـتـ ـصـ ـ ــريح ـ ــات ع ــن رأي مج ــمل
(التوافق) مـشددين علـى اهميـة متتني
عــرى التفـاهـم والتحـالف الـوطنـي من
اجـل اجنـ ـ ـ ــاز مـ ـت ـ ـطـلـ ـبـ ـ ـ ــات الـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة
السيـاسية والعمل عـلى انهاء الـتوترات
واالحــتقـ ــانـ ــات واعـم ـ ــال العــنف الـتـي
تعـيق الـتقــدم الــسيــاسي واالجـتمــاعي
واالقتصادي يف البالد.
وق ــال املـ ــالكـي يف ح ــوار شـ ــامل صـب ــاح
امـس مع رؤسـاء ومـديـري حتـريـر عـدد
مـن الـصـحف احمللـي ــة":ان م ــا ن ـســمعه
مـن ت ـص ـ ــريح ـ ــات ال متــثل رأي جـمــيع
(التــوافق) ..ل ــدينــا تـصــريحــات اخــرى
تقـابل تلك الـتصـريحـات ،وتـطلب عـدم
اعـتمــادهــا .مـضـيف ـاً ان االخــوة ال ــذين
اتصـلوا بنـا يفسـرون تلك التصـريحات
بـأنهـا نتـاج لـضغط مـعني او طمـوحـات
معينة تخص اصحابها".
وحول مـا اذا كانت تصـريحات التـهديد

بــاالنــسح ــاب من الـعمـليــة الــسي ــاسيــة
نـتــاج ـاً لـضغ ــوط او طلـب ــات اقلـيـمـيــة،
خ ـصـ ــوصـ ـ ـاً ان مع ـظـم الـت ـص ـ ــريحـ ــات
تـن ـطـلق مـن سـي ــاسـيـني حــني يك ــون ــون
خ ــارج الــبالد ويف بل ــدان معـيـن ــة ،اش ــار
رئ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ـ ـ ـ ـ ــى انـه ال ميـلــك
معلومات مؤكدة حول ما اذا كانت تلك
التـصريحـات تنفيـذاً لطلبـات اقليـمية،
لـكــنه اض ـ ــاف":نق ـ ــول لـ ـش ـ ــرك ـ ــائـن ـ ــا يف
العــمل ـي ـ ــة الـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة ان مــثل ه ـ ــذه
التصـريحـات تعطي رسـائل تـوحي انـها
تعبـر عـن طلبـات اقلـيميـة" قـائالً":هـذه
عملـية انكفـائية مـدمرة ال تـنفع احداً.
ان ادخ ــال الع ــامل االقلـيـمـي ال يخ ــدم
احـ ـ ـ ــداً ،وان احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة متـ ـتـلــك م ــن
الـشــرعيــة والقـوة مـا ميـكنهـا ويــؤهلهـا
ألن تــرفض بـأن يــأتي احـد مـا لـيصـمم
حكـومـات بـديلـة" ،مـتمـنيـاً علـى الـدول
الـتـي تــطلق مـنهــا الـتـص ــريحــات"ان ال
ت ـ ـس ـمـح به ـ ــذا ح ـت ـ ــى ال حت ـ ـس ــب تلـك
التصريحات عليها".
واشـار املالكي إلى ان"بعـض الشركاء لم
يتحملوا املسؤولية ..لقد كانوا يريدون
جني املكاسـب ودفع االضرار .لكن املهم
واملــطل ــوب ه ــو جـنـي املك ــاسـب للــشعـب
ودفع االضـرار عـنه" قــائالً":كـيف ميـكن
لهــم ان يـك ـ ــون ـ ــوا ش ـ ــرك ـ ــاء يف عــمل ـي ـ ــة
سياسية من دون ان يتحملوا تبعاتها"؟

الدفاع تدعو الوجبة الثالثة

من املشمولني بقرار الفصل السيايس
بغداد  /املدى
دعت وزارة الـدفـاع املـشمــولني بـالفـصل الـسيــاسي وفق
الق ــان ــون  24ل ـسـن ــة  2005إل ــى مـ ــراجع ــة دائ ــرة ش ــؤون
احملاربني.
وقـ ــالـت الـ ــوزارة يف بـيـ ــان لهـ ــا ان هـ ــذه القـ ــائـمـ ــة الـتـي
تـضمـنت  / 100عـسكــري متثل الــوجبــة الثــالثـة والـتي
ستتبـعها وجـبات اخـرى قريـباً وسـيعلن عنهـا يف وسائل
االعالم...
قائمة بأسماء الوجبة الثالثة على ص2

لقاء يف بغداد ومبادرة كردستانية
لتوحيد التوجهات
بغداد  /هشام الركابي
تـشهـد االوسـاط الـسيــاسيـة ،حـركـة دؤوبــة ،حللحلـة الـركـود
الذي تشـهده الفعاليات اخملتلفـة ،يف وقت تستعد فيه بغداد
الستقبال مـبادرة كردستـانية يطلقهـا رئيس اقليـم كردستان
مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر بني الفرقاء.
ويف هــذا االطــار كــشف عـضــو مجلــس الن ــواب عن االئـتالف
العراقـي املوحد بـهاء االعرجـي عن عزم احلكـومة عقـد لقاء
م ــوسع لق ــادة الكـتل الــسي ــاسي ــة والبــرمل ــانيــة املـشــاركــة يف
العـملـيــة ال ـسـيــاسـيــة مـن اجل معــاجلــة مــواضـع اخللل يف
العـمليـة الـسيــاسيـة وايجـاد احللــول املنــاسبـة لهـا .وقـال يف
تصريح خص به (املدى) هناك بعض القوى السياسية التي
شـاركت يف احلـكومـة لم تـقدم الـدعم واالسنـاد للحـكومـة بل
بـالعـكس وقـفت منهـا مـوقف الضـد وبـالتـالي فـان االجتمـاع
املـرتقب سوف يـناقش هـذا املوضـوع ملعرفـة نوايـا تلك القوى
من العملية السياسية.
وبـشــأن املبــادرة التـي يعتــزم رئيـس اقلـيم كــردستــان اعالنهـا
عـن ــد ح ـض ــوره الـلق ــاء املـ ــوسع لـلق ــادة ال ـسـي ــاسـيــني اوضح
االعــرجـي ان االخــوة االك ــراد شعــروا بــوجــود خـطــر يــداهـم
العراق وان هذا اخلطر ممكن ان يطـول كردستان ايضا ومن
مـوقف الـشعـور بــاملسـؤوليـة فـانهم بـادروا بـالتحـرك ملعـاجلـة
اخملــاطــر الـتي تــواجه الـعمـليــة الــسي ــاسيــة مــؤكــدا ان هــذه
الـتحــركــات تـلتـقي يف مــصب واحــد وهــو مـشــروع املـصــاحلــة
الوطنية الذي اعلنته احلكومة.
من جــانبه قـال النـائب عـن جبهـة التـوافق العـراقيـة د .ايـاد
الـسـامــرائي ان احلـاجــة ملحــة اآلن لعقــد مثل هــذا اللقـاء
خصوصا ونحن مقـبلون على اجراء تعـديل وزاري .وبالتالي
فـان قـادة الـكتل الـسيــاسيــة يجب عـليهــا التـشــاور والتحـاور
لبحث هذه املواضيع املهمة.
إلـ ـ ــى ذلـك اشـ ـ ــار عـ ـضـ ـ ــو مـجلـ ــس ال ـنـ ـ ــواب عــن ال ــتحـ ـ ــالف
الك ــردست ــاني مـحمــود عـثمــان إلــى ان اللقــاء املــوسع لقــادة
القـوى الــسيــاسيــة سيـعمل بــالتــأكيــد علــى خلق اجــواء من
التهدئة واملصـاحلة خصوصاً مع وجـود االتهامات من طرف
إلـى طرف آخـر لذلـك فان التـحاور والنقـاش سينهـي بصورة
او بأخرى هـذه التشنجـات والتصريحـات املتوتـرة بني القوى
الــسيــاسيـة .مــوضحـاً ان االجـتمـاع الــذي من املــؤمل عقـده
قريبـاً سيتيح الفـرصة إلـى مراجعـة االوراق املوقعـة من قبل
قــادة الكـتل الــسي ــاسيــة املــؤلفــة لـلحكــوم ــة قبـيل تــشكـيلهــا
ل ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـق ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـف ـعـ ـ ـ ـي ـل ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

الرمادي تشهد محلة تطوع واسعة يف الرشطة
الرمادي  /املدى
شهدت مـدينة الرمادي خالل االيام الثالثة املاضية تدفقاً
للـت ـط ـ ــوع يف صفـ ــوف شـ ــرطـ ــة املـ ــديـنـ ــة حـيـث فـ ــاق عـ ــدد
املتطوعني  400متطوع حسب بيان من اجليش االمريكي.
وقــال املـيجــور جـيف ويكــر املـس ــؤول عن جتـنيــد الـشــرطــة
ان"من اهم شروط التجـنيد ان يكون املتطوع يقرأ ويكتب"
واننـا نريـد اشخـاصاً يـتمتـعون بـالكفـاءة لتحـسني الـوضع
االمني يف املنطقة.
ويتم قبـول املتطوعني الذيـن تبلغ اعمارهم الثمـانية عشر
عـاماً فـما فـوق بعد خـضوعهـم لفحوصـات طبيـة للتحقق
من سالمتهم الصحية.
وتـن ـشـط تـنـظـيـم ــات اص ــولـي ــة م ــسلح ــة ب ـشـكل كـبـي ــر يف
ال ــرم ــادي فـيـم ــا تـخلـ ــى مع ـظـم عـن ــاص ــر الـ ـش ــرط ــة عـن
وظـائـفهم يف الـرمـادي العـام املــاضي بـسـبب تهـديــدات من
قبل املـسلحـني فضالً عـن استهـداف مـراكـز الـتطـوع هنـاك
بهجمات انتحارية اسفرت عن مقتل املئات.

حـ ـي ــث وصـف الـ ـبـعـ ــض بـ ـ ـ ــأنـه"يـف ـكـ ـ ـ ــر
بعقـليتـني ،ويتحـدث بـلسـانني" .مـؤكـداً
ان الوقائع وبعد التغيير الذي حدث ال
تـسمح بـدعاوى االرتـداد والنكـوص عن
الـت ـط ــور ال ــذي اخـتــطه ال ــشعـب عـب ــر
االنتـخابـات واالستفتـاء علـى الدسـتور
وم ـ ـ ــواجه ـ ـ ــة الع ــنف واالرهـ ـ ــاب طـ ـ ــوال
السنوات الثالث.
وأكد ادانته لكل االثـارات والتصريحات
ال ـت ــي تخـ ـ ــرج عــن اخل ــط ال ـ ـس ـيـ ـ ــاســي
املـعـه ـ ـ ـ ــود م ــن خـالل ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوة إل ـ ـ ـ ــى
االنـسحــاب من العـمليـة الــسيــاسيـة او
ال ــتهـ ـ ــدي ـ ـ ــد بح ــمل الـ ـ ـسـالح او إطالق
النعـوت والتــوصيفـات الغـراض سـيئـة.
مــشيـراً إلـى ضـرورة"ان يــرتفع اجلـميع
إلــى مــستــوى املـســؤوليــة ورؤيــة الــواقع
بع ـي ـنــني بـ ـص ـي ـ ــرتــني ..ح ـيــث ان االلــم
ال ـ ــذي يعـ ــان ـ ــونه ه ـ ــو ذاته االلـم الـ ــذي
يعانيه جميع العراقيني".
وان ــتقـ ـ ــد املـ ـ ــالـكــي بـ ـصـ ـ ــراح ـ ـ ــة بع ــض
االخـط ــاء والتـصــورات الـتي قــادت إلــى
ان"جن ـت ــمع اجـ ـ ـسـ ـ ــاداً يف مـ ـ ــؤسـ ـ ـسـ ـ ــات
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،ولـك ــن ب ـ ـ ــرؤى مـخـ ـتـلـف ـ ـ ــة".
وقــال":ان اخـتالف االجـنــدات ادى إلــى
تـصادمها وتعارضهـا" .وهذا ما ادى إلى
التبـاين يف املـواقف والتـصريحـات لدى
اطـ ــراف العــملـيـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة .وعـ ــزا
املـ ــالكـي ه ــذا الـ ــوضع إل ــى اخ ـط ــاء يف

احلسـابات والقـراءات السـابقة لـلوضع
الداخلي واالقليمي.
وحـ ــول ت ـص ـ ــريحـ ــات أمـني عـ ــام هـيـئـ ــة
عل ـمـ ـ ــاء املـ ـ ــسل ـمــني حـ ـ ــارث الـ ـضـ ـ ــاري
لـفضــائيــة العــربيـة امــس االول اكتفـى
املالكي بالتعليق :لو كانت التصريحات
بغـيـ ــر مـ ــا هــي علــيه الثـ ــارت االنـتـبـ ــاه
.ال ــرجل اليـتح ــدث بغـيــر هــذا ..اذا لـم
يـؤمن بهـذه القضـايا الـتي يتحـدث بها
لكان جزءا من عملية بناء العراق.
وع ــن الـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات الـ ـن ـ ـ ـ ــاجـ ـم ـ ـ ـ ــة ع ــن
االنـتخــابــات االمــريـكي ــة وانعكــاســاتهــا
علــى الـشــأن الع ــراقي قــال املــالـكي":ان
اجلـ ــزء ال ـظـ ــاهـ ــر املـن ـظـ ــور مـن الـ ــدور
االمـ ــريـكـي يـ ــؤكـ ــد حـ ــاجـ ــة الـ ــواليـ ــات
املتحدة إلى جناح مشروعها يف العراق،
ولـعـل انـعـك ـ ـ ــاس ن ـت ـ ـ ــائـج االح ـ ـ ــداث يف
العــراق علــى الــداخل االمــريـكي يـعبــر
بـ ـشـكـل واضح عـن أهـمـيـ ــة الــنجـ ــاح يف
العـراق" .لـكنه اشـار إلـى انه بـاالضـافـة
إلـى ان"ازمة الـعراق ليـست امنيـة وامنا
هي ازمـة سياسيـة بني مكونـاته التي لو
اتـفقـت حلـ ــاصـ ــرت الـتـ ــدهـ ــور االمـنـي"
ف ــان"ازمـ ــة الع ــراق هـي ازمـ ــة اقلـيـمـي ــة
تع ــانـي م ـشـكلـ ــة تع ــاكــس ال ـسـي ــاس ــات
والـ ـ ـس ـت ـ ـ ــرات ـيـج ـي ـ ـ ــات بــني الـع ـ ـ ــامـلــني
االقليمي والدولـي" ،مؤكداً علـى اهمية
االلتقـاء بــاحمليــط االقليـمي واالتفـاق

مع دولـه سي ــاسيـ ـاً وان تك ــون العالقــات
ايجابية.
وق ـ ـ ــال":ان ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة املـ ـ ـشـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــة مـع
االمـ ــريك ــان كـبـي ــرة .ان ه ــذه الـتج ــرب ــة
يجــب ان ال ت ـت ـ ـ ــرك لالفـكـ ـ ــار ال ـتــي ال
تــرتفع إلـى مــستـوى املـســؤوليـة .نـريـد
االنـتهاء بـالعراق إلـى مستـوى السـيادة
الكاملة".
وتـعل ــيقـ ـ ـ ـاً علـ ـ ــى مـ ـ ــا ن ـ ـش ـ ـ ــرته احـ ـ ــدى
الصحف العـراقيـة مؤخـراً ونسبـته إلى
مـصــادر امــريـكيــة مـطلع ــة لم تـسـمهــا،
ح ــول وج ــود خـي ــار امـ ــريكــي حلك ــوم ــة
انقـ ــاذ وطـنـي مـن املـمـكــن ان يقـ ــودهـ ــا
املالكي نفسه ،نفـى رئيس الوزراء بشدة
مثل هذه االدعـاءات ،مشيراً إلى انه "ال
ميـكــن ألم ـ ــريـك ـ ــا ان تـك ـ ــون ط ـ ــرفـ ـ ـاً يف
انقالب عـسكـري يف العـراق"مـن املمـكن
القيـام بحـركـات اخـرى لفـك االختنـاق
مــن م ـثـل سحــب قـ ـ ــوات او سحــب دعــم
ولكـن ليـس بــالــذهــاب الــى االنقالبــات
ومؤكـداً "لن اضـع يف تاريـخي ان انقلب
علـى شركـاء ،او ان اغدر بـشركـاء ..هذه
صناعات الغرف املظلمة واألوهام".
ويف سيـاق آخر ،اكد رئيس الوزراء نوري
املالـكي مسعـى حكومـته إلى عـدم جواز
اجلمع بـني سلطـة الـدولـة واملليـشيـات.
وقـال" :ال أتـردد حلظـة يف القـول انه ال
ميكن اجلـمع بني الـدولـة واملليـشيـات..

وان الـدولـة صــاحبـة احلق واملـســؤوليـة
يف حـ ـمـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــواط ــن واسـ ـتـخـ ـ ـ ــدام
صـالحيــاتهــا لفــرض ذلك" .وتــابع "اذا
اعـتمــدنــا خيــار املـليــشيــات ،فــان الـبلــد
ممكن ان يقسم ليس إلى مناطق وامنا
إلـى شـوارع حـسب نفـوذ هـذه اجلمـاعـة
او تـلـك" .لـكــن امل ـ ـ ــالـكــي اك ـ ـ ــد "ان حـل
املل ـيـ ـ ـش ـي ـ ـ ــات يخـ ـضـع حلل س ـيـ ـ ــاســي
واقـت ـص ــادي وأمـنـي" .م ـشـي ــراً إل ــى "ان
املليشيات املسماة نعرف اصحابها ومن
املــمكـن الـتف ــاهــم معهـم ،وه ــذا م ــا ه ــو
جـارٍ ،بخـالف امر اجلـماعـات االرهابـية
املسلحة".
وحول تـطبيع االوضـاع يف كركـوك ،اكد
رئيس الوزراء التزام احلكومة بالقانون
وال ـ ــدس ـت ـ ــور ف ـي ـمـ ـ ــا يخ ــص مع ـ ــاجل ـ ــة
مــوضــوع كــركــوك .مــشيــراً إلــى انه هــو
ال ــذي ك ــان وراء مـب ــادرة ت ــشكـيل جلـن ــة
كــركــوك ،ومــؤكــداً ان "الـعجلــة يف هــذا
ال ـشــأن قــد ت ـسـبـب اربــاكــات" وهــو امــر
متفق عليه بني اجلميع.
وقـال املـالـكي" :ان القـادة الكـرد شـركـاء
اكثـر صـميـميـة يف العـمليـة الـسيــاسيـة
واش ــار به ــذا الـص ــدد إل ــى اتـص ــال ي ــوم
ام ــس مـع القـيـ ــادة الـكـ ــرديـ ــة يف اربــيل
جـرى مبـوجـبه التــأكيــد من قـبل الكـرد
علــى عــدم الــسمــاح لفـض ــائيــة الــزوراء
بالـبث من اراضي اربـيل .نافـياً بهـذا ما

تـردد مـؤخـراً مـن ان قنـاة الـزوراء الـتي
عاودت بـثها إلغانٍ وانـاشيد مـن النظام
الـســابـق تبـث من مــدينــة اربـيل .واشــار
إل ــى الق ــول انـن ــا "نـنـتـظ ــر مجـيء االخ
مـسعــود بــارزانـي رئيــس حكــومــة اقلـيم
كـردستـان للـتشـاور يف مجـمل القضـايـا
العـ ــامـ ــة ،وفـيـمـ ــا يخــص الـعالقـ ــة بـني
احلكومة املركزية وحكومة االقليم".
كـمـ ــا اكـ ــد رئـي ــس الـ ــوزراء ان الــتغـيـيـ ــر
الوزاري املـرتقب يف حكومته هـو "تغيير
آتٍ ..وال يستهدف قائمة معينة" معرباً
عن اعتقاده بـ "ان نية الـتغيير ستشمل
وزراء مــن كـل الق ـ ــوائــم .لـكــن ه ـ ــذا لــن
يحدث على حساب نسب احملاصصة".
وقـال املـالـكي" :سـنبحـث عن االفـضل..
بع ــد ه ــذا لـن اقــبل م ــا لـم ات ــأك ــد مـن
صالحية الوزير وكفاءته".
ولم يـستبعـد رئيـس الوزراء امـكانـية ان
يـطــول الـتغـييــر وزراء مبنــاصب امـنيــة
قـائالً" :كل شيء ممكـن .ولكن املهـم هو
التوافق يف الرأي".
وحول تـأثير اخلالفـات السـياسيـة على
اع ـضـ ــاء حـكـ ــومــته ،قـ ــال املـ ــالـكـي" :ان
الـوزراء منـسجمـون يف االداء بـاختالف
كـتلهم .وان احلكـومة تـتمتع بقـدر عالٍ
م ــن االنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــام .وال ت ـ ـ ـ ــؤث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
اخلالفـات الـسيـاسيـة يف اداء احلكـومـة
وعملها".

عقب سيطرة الدميقراطيني على الكونغرس

اجلـيش األمـريكـي بدأ مـراجعـة سرتاتيـجيته يف الـعراق ..وبـوش يؤكـد :غيتـس سيـدفع بـاجتاه الـتغيري

واشنطن  -نيويورك  /املدى
واصلـت اإلدارة األمـ ــريكـي ــة أمــس ال ـسـبـت ،ت ــأكـي ــد إش ــارات
سابقـة إلى احتمـال اعتماد سـياسة جـديدة يف العـراق ،عبر
إق ــرار ال ــرئـيــس األمـ ــريكـي ج ــورج ب ــوش ب ــأن وزي ــر دفـ ــاعه
اجلديـد سيدفع باجتـاه التغيير ،يف وقت أفـادت فيه مصادر
صحـفيــة أن الق ــائمـني عل ــى اجليـش األمــريكـي يف العــراق
بـ ـ ــدأوا فـعلــي ـ ـ ـاً ع ــملــيـ ـ ــة م ـ ـ ــراجع ـ ـ ــة وصفــت بـ(الـك ـبــيـ ـ ــرة)
لالستراتيجية العسكرية يف العراق.
وقـال الرئـيس األمـريكـي جورج بـوش يف خطـابه االسبـوعي
الذي تبثه االذاعة عزمـه على محاربة االرهاب مشددا على
ان العــراق يـبقــى "اجلـبهــة املــركــزي ــة لهــذه احلــرب" بــرغـم
املعطيـات السـياسـية االمـيركـية اجلـديدة الـناجـمة عـن فوز
الدميوقراطيني يف االنتخابات التشريعية يوم الثالثاء.
لـكـن بـ ــوش اكـ ــد انفـتـ ــاحـه علـ ــى افـكـ ــار الـ ــدميـ ــوقـ ــراطـيـني
ومجموعة مستقلة من الشخصيات التي تعمل حاليا على

اقـتراحـات من اجل العـراق التي سـيلتقيـها غـداً االثنني يف
البيت االبيض.
واوضح بوش ان روبـرت غيتس بصفته مـديرا سابقـا لوكالة
االستخبـارات املركـزية ورئيـسا إلحـدى اجلامعـات اظهر انه
قـادر على الـدفع باجتـاه "التغييـر .ويف وزارة الدفـاع سيلقي
نـظـرة جـديــدة علــى استــراتيـجيـتنــا يف العـراق ومـا يـنبـغي
القيام به لتحقيق النصر".
واقــر ب ــوش شخـصـيــا ب ــأن الع ــراق اسهـم كـثـيــرا يف هــزميــة
اجلمهوريني يف االنتخابات.
وقــال ان "االنتخـابــات ستـأتـي بتغـييـرات يف واشـنطـن .لكن
ثـم ــة شـيـئ ــا لـم يـتغـي ــر :ال ــوالي ــات املـتح ــدة ت ــواجه اع ــداء
وحشيني هاجمونا يف املاضي ويريدون مهاجمتنا مجددا".
ومـضى يقـول "اوجه رسالـة إلى هـؤالء االعداء :ال تخلـطوا
بـني قـ ــواعـ ــد ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة االمـيـ ــركـيـ ــة وغـيـ ــاب االرادة
االميركية".

وك ــان الـبـيـت األبـيـض ق ــد أعلـن اجلـمع ــة أن ب ــوش ون ــائـبه
تـشيني ومـستشـار األمن القـومي ستيفـن هادلي سـيعقدون
لقــاءات مـنفـصلــة غــداً االثـنني مـع (جلنــة دراســة العــراق)
امل ـشـكل ــة مـن احل ــزبـني اجلـمه ــوري والـ ــدميق ــراطـي ،الـتـي
جتري تقييمات الستراتيجيات بديلة.
وأعـلن تونـي سنو املـتحدث بـاسم البـيت األبيض أن اللـجنة
ستلتقي أيضاً مع وزيرة اخلارجية كونداليزا رايس ودونالد
رامسفيلـد وزير الدفـاع السابـق وكذلك مديـر االستخبارات
جــون نيغـروبـونـتي ،فـضالً عن الـسفيـر األمـريـكي يف بغـداد
زملاي خليلزاد.
إلى ذلك أفادت صحيفة نيويورك تاميز يف طبعة يوم أمس
الـسبت ان القـائمني علـى اجليـش االمريكـي بدأوا مـراجعة
كبـيرة لالستـراتيجيـة يف العراق ومـناطق التـأزم االخرى يف
حملة ادارة الرئيس بوش ضد االرهاب.
ونـسبت الـصحيفـة إلى مـسؤولـني بوزارة الـدفاع االمـريكـية

(البـنتــاغــون) الق ــول ان رئيـس االركــان املــشتــركــة للـجيـش
االمــريكـي اجلنــرال بـيتــر بيــس شكل فــريقــا ممن سـمتـهم
بـعضــا من أملع الـضبــاط يف اجليـش وكلـفهم بـالقــاء نظـرة
جــديــدة علــى العــراق وافغــانــستــان وغيــرهمــا مـن املنــاطق
الساخنة.
وأعلن بيس عن املراجعة ضمن سلسلة مقابالت تلفزيونية
يوم اجلمعة ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وقالت الصحيفـة ان من بني االفكار التي نوقشت هي زيادة
حـجم قــوات االمـن الع ــراقيــة اضــافــة إلــى جهــود الــواليــات
املــتحـ ــدة لـتـ ــدريــبهــم وجتهـيـ ــزهــم وتعـ ــديـل حجــم القـ ــوات
االمريكية يف العراق.
وأشار املسؤولـون إلى ان أهداف الفريق هي وضع اخلطوط
العريضة للخيارات التي قد يرسمها بيس يف سياق املشورة
التي يقـدمهـا لبـوش وروبـرت غيـتس الـذي اختـاره الـرئـيس
االمريكي ليحتل منصب وزير الدفاع.

