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الوجه القبيح للعائالت السياسية الفلبينية الحاكمة 

في تفسيره للتوتر الراهن بين طهران والوكالة الدولية 

عالم نووي أميركي: إيران تخفي مواقع نووية أخرى

ــا ـ د.ب.أ: كانت املذبحة  ماني
ــي راح ضحيتها 57  ــة الت املروع
مدنيا االسبوع احلالي في جنوب 
ــوذ  ــرة بنف ــة تذك ــن مبثاب الفلب
ــي الباد  ــية ف ــات السياس العائ
ــن قبضتها  ــر االفات م ومخاط

اخلانقة.
ــتبه به الرئيسي  وينتمي املش
في جرائم القتل املروعة التي ارتكبت في الثالث 
والعشرين من شهر نوفمبر احلالي الى واحدة 
ــية البالغ عددها اكثر من  من العائات السياس
ــيطر على احلياة السياسية في  200 والتي تس

الفلبن منذ عقود.
ــو  دات ــف  يخل ان  ــرض  املفت ــن  م وكان 
ــم اقليم  ــرو والده حاك ــدال امباتوان جوني ان
ــام 2001، ومن املتوقع ان  ماجيوينداناو منذ ع
ــات با منافس مثل والده في  يخوض االنتخاب

االنتخابات السابقة.
ــة، وهي  ــن عائلة ماجنوداداتو املنافس ولك
عائلة سياسية بارزة اخرى في جنوب الفلبن، 
ــم عائلة  ــد حان لتحدي حك ــت ق رأت ان الوق

امباتوان في االقليم الفقير.
وارسل إسماعيل »توتو« ماجنوداداتو، نائب 
ــي في ماجنوينداناو،  عمدة بلدة بولوان احلال
ــاء اخريات  ــقيقتيه واقارب نس ــه وش زوجت
ــحه  ــاره ليقدموا اوراق ترش ــددا من انص وع
بعدما تلقى تهديدا بالقتل، واعتقد هو واسرته 
ــاء، بصحبة العشرات من الصحافين،  ان النس

لن يتعرضوا لاذى.
ــب حتفهم حيث مت  ولقي اجلميع في املوك

ــية ومت قطع  اطاق النار عليهم بطريقة وحش
ــم بينما مت  ــرت اعضاؤه ــض وبت ــاب البع رق
ــة  اطاق النار با رحمة على االماكن احلساس
ــاب.ومت القاء  ــاء وتعرضن حتى لاغتص للنس
ــيارات  بعض اجلثث في مقابر جماعية مع الس

احملطمة.
وبينما لطخت اعمال العنف صورة الوضع 
ــي في الفلبن، اثار حجم املذبحة الذي  السياس
ــوان القلق ازاء  ــن تخيله في بلدة امبات ال ميك
ــض العائات  ــوذ الذي تتمتع به بع حجم النف

السياسية.
ــي  ــة ديل ــر صيحف ــس حتري ــال رئي وق
ــعر بها  انكويرير الفلبينية »الصدمة التي نش
جميعا هي صدمة ادراك الواقع، اننا ادركنا ان 
ــلطة مطلقة«،  هذا ما يحدث عندما تصبح الس
ــيء املعتاد في كل انحاء الفلبن ان ترى  والش
ــقاء  االزواج والزوجات واالبناء والبنات واالش
ــغلون  ــن يش ــارب االخري ــقيقات واالق والش
ــات او التعين في  ــب من خال االنتخاب مناص

احلكومات.
الوطنيون واالحزاب  املسؤولون  ويتحالف 
السياسية غالبا مع العائات البارزة في االقاليم 
ــة خاصة خال  ــم احمللي وبصف لضمان الدع
ــع الى العائات  ــات عندما يلجأ اجلمي االنتخاب

لادالء باالصوات.
ــي احلكم،  ــعب ف ــا ملركز متكن الش ووفق
ــية نشطة في  فإن هناك نحو 250 عائلة سياس
ــية في الفلبن، ولدى الكثير  الشؤون السياس
من هذه العائات جيوش خاصة او تتمتع بدعم 

املجموعات املسلحة حلماية مصاحلها.

واشنطن ـ احمد عبداهلل
قال الباحث االميركي املتخصص في الشؤون 
النووية ايفان اويلرش ان السبب الرئيسي في 
تشدد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
جتاه ايران يرجع في حقيقته الى املغزى الذي 
استنتجه خبراء الوكالة من موقع التخصيب 
االيراني الذي كشفت عنه طهران مؤخرا والذي 

يقع بالقرب من مدينة قم.
وقال اويلرش الذي يعد مرجعا بني علماء 
الطاق���ة النووية االميركية انه فحص نتائج 
جولة مفتش���ي الوكالة ف���ي املوقع االيراني 
وان املوقع ال ميكن ان يكون منفردا. وفس���ر 
ذلك خالل حدي���ث تلفزيوني اجري معه في 
واشنطن اول من امس بقوله »ال ميكن تصور 
ان تكون منشأة بهذا احلجم وبهذه القدرة اال 
جزءا من مسلسل من املنشآت التي تخصب 
الوقود النووي عبر مراحل متعاقبة«. وتابع 
»يفترض تزويد ذلك املوقع بيورانيوم عند 
درجة منخفضة من التخصيب وذلك لزيادة 
ه���ذه الدرجة. غير ان املواق���ع التي نعرفها 
والتي يج���ري فيها التخصي���ب الى درجة 
منخفض���ة اي موقع نطن���ز ينتج كمية تقل 
كثيرا عما ميكن للموقع اجلديد اس���تيعابه. 
ويعني ذلك بالضرورة ان هناك مواقع اخرى 
تنتج اليورانيوم منخفض التخصيب ستقوم 
بتزويد املوقع اجلديد باحتياجاته. فعند تشغيل 
معجالت الطرد املركزي ف���ي املوقع اجلديد 
يصبح من املس���تحيل وقفه���ا دون اصابتها 
باضرار جس���يمة. البد اذن من تقييمها كما 
نقول. ولك���ن من اين؟ نطنز ال ميكنه تلبية 

هذه الطاقة اجلديدة التي ستضاف الى القدرات 
االيرانية«. وتابع العالم االميركي »ليس هذا 
هو السؤال الوحيد ولكن هناك اسئلة اخرى 
اكثر تعقيدا من الوجهة الفنية تتعلق بدرجة 
التخصيب وقدرات املوقع اجلديد. فهناك حلقات 
مفقودة في مسلسل متابعة برنامج التخصيب 
االيراني. لقد كنت قليل احلماس في البداية 
ملن يفترضون افتراضات بدت لي سياس���ية 
االهداف ولكنني اآلن اعتقد حقا ان لدى ايران 
اشياء رمبا تكون كثيرة ال نعرف عنها شيئا. 
واعتقد ايضا ان هذا هو االستنتاج السائد بني 

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وقال اويلرش ان نتائج جولتني متعاقبتني 
للمفتشني في موقع قم ينبغي ان تغير الهدف 
من تعامل الوكالة واملجتمع الدولي مع قضية 
البرنامج النووي االيراني واضاف »ال اشارك 
عادة في نقاشات حول الضربات العسكرية 
والعقوبات فهذه امور ال تدخل فيما افهم. ما 
اراه ه���و ان هدف وقف التخصيب في نطنز 
او وضع نطنز حتت رقابة الوكالة ليس هدفا 
مناس���با في مرحلة ما بعد موقع قم. الهدف 
الصحيح اآلن هو ان تقبل ايران برقابة الوكالة 
الدولية على كل مكونات مشروعها النووي 
بال استثناء. وميكن ان يحدث ذلك بعد االتفاق 
على الس���ماح لاليرانيني بامتالك برنامجهم 
النووي املخصص لالغراض السلمية. ولكن 
املهم هو ان يحدث ذلك حتت اشراف الوكالة 
على جمي���ع املواقع بال اس���تثناء. لو اخفى 
االيرانيون موقعا عندئذ فسنعرف بسهولة 

ودون تكهنات«.

بورت اوف سبني � رويترز: اعلن بان كي مون االمني العام لالمم 
املتحدة امس االول ان التوصل التفاق ميثل االساس ملعاهدة ملزمة 
قانونا بشأن املناخ اصبح في »متناول اليد«. وقال بان لقمة لزعماء 
الكومنولث »هدفنا املشترك هو حتقيق اساس قوي التفاقية مناخ 
ملزمة قانونا في وقت مبكر بقدر االمكان في 2010«، كل اسبوع يجلب 
معه التزامات وتعهدات جديدة من الدول الصناعية والدول النامية 

على حد سواء، التوصل التفاقية اصبح في متناول اليد.

شاڤيز يفتح سفارة في »فلسطين«
كاراكاس � أ.ش.أ: أعلن الرئيس الڤنزويلي هوغو شاڤيز امس 
االول، نية بالده فتح س���فارة لها في األراضي الفلسطينية ورفع 
درجة التمثيل الديبلوماس���ي إلى مس���توى السفراء لدعم »كفاح 
الفلس���طينيني ضد إسرائيل«، وقال الرئيس الڤنزويلي: »انه قرر 
تعيني سفير لڤنزويال وفتح سفارة في فلسطني، هناك قائم باالعمال، 
وسنسمي السفير في االيام القليلة املقبلة، وذلك كجزء من اتفاقنا 

على تعزيز العالقات الثنائية«.

بان: التوصل التفاقية المناخ أصبح في »متناول اليد«

نشرت على نحو غير مألوف في »ديربورن« إعالنات على صفحات كاملة في الصحف الناطقة بالعربية وأذاعت إعالنات في التلفزيون 

المخابرات األميركية تبحث عن »جواسيس أكفاء« من األميركيين العرب 
واش����نطن � رويترز: في محل تهامة اللبناني الذي 
يعد وجبات خفيفة وأطعمة معلبة في مدينة ديربورن 
بوالية ميتشيغان وكذلك في املخابز ومحالت احلالقة 
ليس سرا أن وكالة املخابرات املركزية األميركية تبحث 

عن بعض اجلواسيس األكفاء.
وقال حمزة شحادة )48 عاما( وهو أميركي من أصل 
لبناني فيما كان يقضم ش����طيرة من شاورمة الدجاج 

»الكالم كثير وال أحد يحب ذلك«.
والوكالة التي تعاني م����ن حاجة ملحة إلى ضباط 
يتحدثون العربية بطالقة أعلنت على نحو غير مألوف 
عن سعيها للتجنيد في ديربورن أكثر املدن األميركية 

كثافة من حيث تعداد سكانها العرب.
ونش����رت الوكالة إعالنات على صفحات كاملة في 
الصحف الصادرة باللغ����ة العربية وتذيع إعالنات في 
التلفزيون إلغراء األميركيني العرب واألميركيني اإليرانيني 

بالعمل كجواسيس.

لكن سكان ديربورن يقولون إن الوكالة ستجد صعوبة 
في جتنيد عرب هناك رغ����م ضعف االقتصاد وارتفاع 
مستوى البطالة. ويرى كثيرون ان السياسة األميركية 
في الشرق األوس����ط مضللة والغضب عارم بسبب ما 

يعتقد أنه سوء معاملة لألميركيني العرب.
ويضيفون أنه سيكون من الصعب كسب التعاطف 

والتأييد في ديربورن.
وقال ش����حادة وهو عامل ديك����ور وأثاث هاجر من 
لبنان قبل 21 عاما »إذا ذهب أحد فإنه سيذهب من أجل 

املال فقط وليس عن اقتناع«.
ويقول املس����ؤولون عن التجنيد لوكالة املخابرات 
املركزية إن الوكالة في أمّس احلاجة إلى متحدثني بالعربية 
ولغات أخرى بسبب الهجمات املسلحة التي تتزايد حدتها 

في أفغانستان واالحتالل األميركي املستمر للعراق.
وقال هنري ميدينا املسؤول عن التجنيد للمخابرات 
املركزية في الغرب األوس����ط »من الواضح أن ذلك حقا 

على شاشات الرادار األميركية مع استمرار احلروب في 
الشرق األوسط«.

وقال ميدينا في تصريحات لصحافيني عرضت عليهم 
اإلعالنات اجلديدة التي أعدتها الوكالة »س����نجند تلك 
املعرفة وتلك اللغة وتلك األلسن والفوارق الثقافية الدقيقة 

احلاسمة في فهم اخلصوم واألعداء بشكل كامل«.
ويظهر في أحد اإلعالنات التلفزيونية حفل عش����اء 
في بيت أح����د األميركيني العرب مع صوت مذيع يقول 
»دولت����ك.. عاملك. إنهما جديران باحلماية.. وظائف في 

وكالة املخابرات املركزية األميركية«.
وتلتقط الكاميرا مشاهد مركزة لتظهر أن حفل العشاء 
مقام في مبنى عصري شاهق ثم لقطة للواليات املتحدة 

من الفضاء.
وفي إعالن آخر يظهر 5 من املهنيني العرب هم بالترتيب 
مهندس وعالم واقتصادي ومحام وأس����تاذ جامعي ثم 
يظهرون معا وهم يقولون »نعمل في وكالة املخابرات 

املركزية األميركية«.
وقالت زه����رة روبرتس التي تعمل في التجنيد في 
الوكال����ة »نحاول إزالة الغم����وض احمليط بالوكالة. ال 
نريد أن ترى الناس الوكالة فقط كما نراه في األفالم أو 

روايات اجلاسوسية«.
ورفضت وكالة املخابرات املركزية الكشف عن تكلفة 
حمل����ة اإلعالنات أو تفاصيل عن أع����داد املجندين من 

األميركيني العرب الذين تؤيد تعيينهم.
وقال زعماء اجلالية العربية في ديربورن إنهم بينما 
يرحبون باملسعى جلعل وكالة املخابرات املركزية أكثر 
ش����موال إال أنهم يقولون إن الناس باتوا أكثر حذرا من 
استخدام احلكومة للتنصت واملرشدين في وسط اجلالية 

العربية.
ويضيف����ون أن التطبيق الص����ارم لقوانني الهجرة 
على األميركيني الع����رب والتأخير الذي يتعرضون له 
في املط����ارات والنقاط احلدودي����ة أدت أيضا إلى ردة 

فعل عكسية.
ويقول أسامة سيبالني ناشر صحيفة آراب أميركان 
نيوز التي تص����در في ديربورن وهو مولود في لبنان 
»كان يقال للناس.. أنت تدعى محمدا أو تدعى أحمد فإنك 
إرهابي«. واستطرد قائال »كيف تلحق الناس باحلكومة 

عندما يتعرضون لقدر كبير من التمييز«.
وأضاف »يجب أن يكون هناك اقتناع بأن املرء يفعل 

الصواب وإال فإنه يتحول إلى بندقية لإليجار«.
والتقى سيبالني الذي تنشر صحيفته إعالنات وكالة 
املخاب����رات املركزية مع ليون بانيتا مدير الوكالة أثناء 
زيارة لديربورن في سبتمبر املاضي. وقال »قلت عاملونا 

كأميركيني.. نحب أميركا ولكن هل أميركا حتبنا؟!«.
ويواف����ق داود وليد رئيس ف����رع مجلس العالقات 
األميركية اإلسالمية في والية ميتشيغان على أن كثيرا من 
األميركيني العرب ممزقون بني مشاعر الوطنية واالستياء 

من السياسة األميركية في الداخل واخلارج.

إيران تصف توبيخ »الذرية« باالستعراضي: سننتج بنفسنا الوقود النووي إذا دعت الحاجة
أكدت أنها ستتسلم صواريخ »إس 300« الروسية خالل شهرين

إمام اجلمعة »املؤقت« أحمد خامتي خال صاة العيد أمس                 )أ.ف.پ(

بوش وبلير في صورة أرشيفية

الدولية للطاقة الذرية، مناش����دة 
مجلس األمن الدولي فرض عقوبات 
نفطية وتسليحية وتكنولوجية 
وديبلوماسية شاملة على النظام 
اإليران����ي ف����ورا. وقالت رجوي � 
في بيان صدر امس بباريس عن 
األمان����ة العامة للمجلس الوطني 
للمقاوم����ة اإليرانية � إن تطورات 
األشهر األخيرة ومفاوضات دول 
الدول اخلمس  التي تضم   »1+5«
دائمة العضوية في مجلس األمن 
إضافة إلى أملانيا، مع النظام احلاكم 
في إيران حول امللف النووي أكدت 
أن وضع أي رهان على املفاوضات 

مع هذا النظام ليس سوى سراب بل 
إنه يوفر للماللي الفرصة الزمنية 
الالزمة المتالك القنبلة النووية.

الى ذلك، أكد س����فير إيران في 
موسكو محمود رضا ساجدي أن 
روسيا وافقت على تسليم طهران 
منظومة صواريخ اس 300، بحسب 

تقرير امس.
وأضاف سجادي أن املسؤولني 
الروس ملتزمون بإمتام الصفقة، 
وأنهم تعهدوا بتنفيذ التزامهم خالل 
شهرين، رغم االعتراضات الشديدة 

من الواليات املتحدة وإسرائيل.
وكان إمت����ام الصفقة قد تأخر 

لشهور بفعل الضغوط الغربية على 
موسكو التي غيرت موقفها مرارا 
بشأن تسليم املنظومة الصاروخية 
املتطورة إليران، والتي من شأنها 
أن تصعب عملية قصف املنشآت 

النووية اإليرانية.
وقال س����اجدي إن موس����كو 
أخلف����ت املوعد النهائ����ي املبدئي 
لتسليم أنظمة صواريخ اس 300 
الدفاعية والتي ميكن أن تدافع عن 
املنشآت النووية اإليرانية ضد أي 
ضربة جوية إسرائيلية، ولكنها 
أكدت لطهران أن األنظمة الدفاعية 

ستصل قريبا.

� وكاالت: بعد قرار  عواص����م 
اإلدانة الص����ادر ضده����ا والذي 
»وبخها« النتهاك قرارات مجلس 
األمن، شنت السلطات احلكومية 
اإليرانية أمس هجوما حادا على 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووص����ف املتح����دث باس����م 
وزارة اخلارجية اإليرانية رامني 
مهمانبرست إصدار قرار مجلس 
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
بأنه توجه صوري واستعراضي 
يهدف إلى ممارسة الضغوط على 

إيران.
وأشار املتحدث إلى أن إيران ال 
ترى ضرورة لتنفيذ احلد األقصى 
من التزاماتها جتاه الوكالة الدولية 
إذا لم يتم ضمان حقوقها األساسية 
باعتبارها عضوا في معاهدة حظر 

االنتشار النووي.
ومن جانبه، اتهم مندوب إيران 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
علي أصغر سلطانية التقرير الدولى 
حول أنشطة إيران النووية ووصفه 
بأن����ه يتناقض مع ميثاق الوكالة 

الدولية.
كما اتهم سلطانية حسب وكالة 
»مهر« اإليرانية تقرير وكالة الطاقة 
املدنية  النووية  حول األنش����طة 
اإليرانية بأنه يخالف ميثاق الوكالة 
الدولية ويتضمن تفاصيل فنية 
س����رية واس����عة النطاق أوجدت 
لدى اجلميع ممن طالعوا التقرير 
من ديبلوماسيني وعامة شبهات 
ومتاهات كثيرة، وادعى عدم وجود 
أي سبب قانوني لتعليق أنشطة 
اليورانيوم ومش����روع  تخصيب 

مفاعل املياه الثقيلة في إيران.
إلى  ودعا املس����ؤول اإليرانى 

العودة بأسرع وقت ودون تباطؤ 
للمفاوضات من أجل تأمني الوقود 
ال����الزم ملفاع����ل طهران  النووي 

املخصص لألبحاث.
وعلى مستوى الدعاية الدينية، 
وصف أحمد خامتي إمام اجلمعة 
املؤقت ف����ي طهران الق����رار بأنه 
سياسي وغير فني، واتهم القرار 
بأنه ضار مبجلس حكام الوكالة 

الدولية قبل أن يضر بإيران.
وهدد املسؤول الديني اإليراني 
حسب وكالة »فارس« اإليرانية بأن 
القرار سيؤدي إلى عدم رغبة الدول 
في احلصول عل����ى عضوية هذه 
الوكالة ورفض خضوع برنامجها 
النووي ملثل هذه املؤسسة، ووصف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها 
فقدت مصداقيتها مبصادقتها على 
هذا القرار، عاكسا التشدد اإليراني 
من خالل التلويح بأن طهران لن 
تتخلى عما وصفها باحلقوق الذرية 

املشروعة.
وأكد رج����ل الدين اإليراني ان 
إيران س����تنتج الوق����ود النووي 
ملفاعل األبحاث في طهران بنفسها 
اذا دعت احلاجة في حال امتنعت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 

تزويدها به.
ونقل����ت وكالة أنب����اء الطلبة 
اإليرانية »إيسنا« عن أحمد خامتي 
قوله بعد أداء صالة عيد األضحى 
ان قرار مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج 
النووي اإليراني »سياسي وليس 

تقنيا«.
م����ن جانبها، رحب����ت زعيمة 
املعارض����ة اإليرانية مرمي رجوي 
الوكالة  بقرار مجلس محافظ����ي 

في اجتماع سري بمزرعة الرئيس األميركي السابق

ديبلوماسي بريطاني: بوش وبلير »تعاهدا بالدم« على إسقاط صدام
نجل رئيسة الفلبين الراحلة أكينو  يترشح للرئاسة 

ماني���ال � د.ب.أ: تق���دم 
أكينو  الس���يناتور بنينو 
قط���ب  جن���ل  الثال���ث 
الدميوقراطية والرئي�����سة 
ك��������ورازون  الس���ابقة 
أكينو بأوراق ترش���يحه 
الرئي�������س  امس ملنصب 
العام  انتخ����اب���ات  ف���ي 

املق�����بل.
قدم أكينو »49 س���نة« 
يرافقه املرشح ملنصب نائب 
الرئيس مانويل روكساس 
الثالث وبعض مرش���حي 
احلزب الليبرالي النتخابات 
مجلس الشيوخ شهاداتهم 
في مق���ر جلنة االنتخابات 

مبانيال.
وأش���ارت استطالعات 
ال���رأي الرئاس���ية إلى أن 
اللق���ب  نوين���وي وه���و 
الذي كان���ت تطلقه عليه 
أمه لتدليله هو املرش���ح 
األكثر حظ���ا بهامش كبير 
املنافسني ومن بينهم  عن 
قطب العقارات السيناتور 
مانوي���ل فيالر والرئيس 
الس���ابق املته���م جوزيف 

أسترادا.
الذي  أكينو  ولم يعتبر 
ل���م يتزوج بعد مرش���حا 
رئاسيا حتى وفاة أمه في 
أغسط�����س املاضي عندما 
إل���ى املاضي  أدى احلنني 
بالكثي���ر من الن���اس إلى 
مطالبته بترش���يح نفسه 

للرئاسة.

القاعدة القانونية للحرب توافرت 
عبر اصدار مجلس االمن الدولي 
القرار 1441 في نوفمبر 2002 والذي 
هدف الى اجب���ار املقبور صدام 
حسني على الوفاء بالتزاماته جلهة 

نزع السالح.
واوضح انه خ���اض معركة 
الق���رار،  لتأم���ني صدور ه���ذا 
وصوال الى تهديده باالستقالة، 
وق���ال »اعتبرت ان���ه ضروري 
الناحيت���ني السياس���ية  م���ن 

والقانونية«.
وأدى الق���رار 1441 الى عودة 
ال���ى  مفتش���ي االمم املتح���دة 

العراق.

1998 و2003 »اعتبر ان مشاركتنا 
في العمل العسكري في العراق 
في مارس 2003 كانت قانونية، 
لكنها افتقرت الى الشرعية كونها 
لم حت���ظ بتأيي���د دميوقراطي 
ل���دى غالبية كب���رى من الدول 
االعضاء )في مجل���س األمن(، 
ورمبا ايضا لدى غالبية الناس 

في بريطانيا«.
والعام 2005، حالت احلكومة 
البريطاني���ة دون صدور كتاب 
لغرينستوك اعتبر فيه ان احلرب 
»غير شرعية سياسيا« وفق ما 

اوردت الصحافة.
ورأى الس���فير الس���ابق ان 

عدم حتقيق بالده مصالح قومية 
من وقوفها إلى جانب واشنطن في 
احلرب، مشيرا إلى أن واشنطن �� 
وفي يوم إعالن لندن إرسالها قوات 
مع األميركيني إلى أفغانستان � 
فرضت تعريف���ة على صادرات 

بريطانية إليها.
من جانبه اعتبر سفير بريطاني 
سابق لدى االمم املتحدة امام جلنة 
التحقيق ان التدخل البريطاني 
في هذا البلد كان »قانونيا« لكنه 
افتقر الى الشرعية ألنه لم يحظ 

بدعم شعبي كاف.
وقال جيرميي غرينس���توك 
الذي تولى منصبه بني العامني 

عواص���م � العربية � أ.ف.پ: 
كشف الس���ير كريستوفر ماير، 
س���فير بريطانيا لدى الواليات 
املتحدة بني عامي 1997 و2003، ان 
الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش ورئيس الوزراء البريطاني 
اتفاقا  السابق توني بلير وقعا 
املقبور  بالدم لقلب نظام  سريا 

صدام حسني في العراق.
وقال الديبلوماسي البريطاني 
الس���ابق، في إفادته أمام جلنة 
الت���ي حتقق في  »ش���يلكوت« 
مش���اركة بريطانيا في احلرب 
عل���ى العراق، إن ب���وش وبلير 
عقدا اجتماع���ا خاصا من أجل 
هذا االتفاق السري لقلب النظام 
العراقي وذلك في مزرعة بوش في 

»كروفورد« في أبريل 2002.
وأضاف ماير أنه مت اتخاذ قرار 
إس���قاط صدام حسني في غياب 
مستشاري بوش وبلير، وبعد ذلك 
أشار بلير في حديثه إلى تغيير 

النظام العراقي للمرة األولى.
اليوم لس���ت  وق���ال »حتى 
متأكدا بشكل كامل حول درجة 
التواف���ق األميركي � البريطاني 
الذي مت توقيعه بالدم في مزرعة 

بوش«.
وأشار إلى أن اخلطة العسكرية 
حلرب العراق مت إقرارها قبل أن 
يتم إرسال املفتشني للبحث عن 

أسلحة دمار شامل بالعراق.
وانتقد الديبلوماسي البريطاني 
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