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أوباما يؤكد أنه أكثر الرؤساء 

األميركيني دعمًا ألمن إسرائيل

وزير الدفاع األملاني: االنسحاب 
من أفغانستان ليس سببًا لالحتفال

إيران وروسيا أضعفتا رصيد أوباما

محامو الرئيس األملاني يؤكدون حصوله 
على قرض بصفته »الشخصية«

واشنطن ـ أ.ف.پ: دافع الرئيس األميركي 
باراك اوباما اول من امس بقوة عن سياســـته 
حيال اســـرائيل وأكد مجددا ان ادارته فعلت 
ما لم تفعله اي ادارة سابقة لدعم امن الدولة 
العبرية. وأكد الرئيس الدميوقراطي الذي ترشح 
لوالية ثانية في االنتخابات التي ستجرى العام 
املقبل انه اقام عالقات قوية مع اسرائيل ولبى 
احتياجاتها الدفاعية وتدخل إلنقاذ ديبلوماسيني 
اسرائيليني حوصروا في القاهرة في سبتمبر 

املاضي.
وقال في مؤمتر االحتـــاد من اجل إصالح 
اليهودية »يشرفني ان اقول ان ادارتنا فعلت 
ما لم تفعله اي ادارة اميركية اخرى لدعم امن 
اسرائيل. ال تسمحوا ألحد بان يقول غير ذلك. 

هذا واقع«.
وأكد اوباما ان التزامه »بإســـرائيل وبأمن 
اســـرائيل ثابت«، مشـــيرا الى املساعدة التي 
قدمتها الواليات املتحدة للدولة العبرية من اجل 
مكافحة احلرائق قي منطقة حيفا العام املاضي 
واملساعدة املالية للدرع الفوالذية اإلسرائيلية 

لصد الهجمات الصاروخية.
واشـــار ايضا الى اجلهود الديبلوماســـية 
التي بذلتها ادارته ملنع حصول الفلسطينيني 
على اعتراف بدولة كاملة العضوية في األمم 

برلـــني ـ د.ب.أ: ذكر وزيـــر الدفاع األملاني 
توماس دي ميزير أنه لن يكون هناك احتفال 
ببدء انسحاب القوات األملانية من افغانسان، 

واملقرر في يناير املقبل.
وقال دي ميزير امـــس: »ال أرى أنه ميكن 
االحتفال باالنسحاب بسبب عودة مائة جندي 
فقط«. وذكر دي ميزير أنه من املمكن فعل ذلك 
عام 2014 عندما تنتهي املهمة القتالية حللف 
شمال األطلســـي )ناتو(، وأضاف: »لكن اآلن 

العدد قليل«.
يذكر أن مجلس الوزراء األملاني وافق األربعاء 
املاضي على خطط بدء انسحاب القوات األملانية 

انتقد الكاتب األميركي تشالرز كروثامر 
السياســـة اخلارجيـــة للرئيـــس األميركي 
باراك أوباما جتاه كل من روســـيا وإيران، 
ووصفها بالفاشلة، مشيرا إلى دور موسكو 
في معارضة واشنطن أينما اجتهت في العالم، 
وإلى استمرار سعي طهران للحصول على 

السالح النووي.
وقال إن إدارة أوباما بدأت عهدها متحمسة 
لتعزيز العالقات األميركية مع روسيا، دون 
جـــدوى، بل إن موســـكو عارضت في أكثر 
من مناســـبة احملـــاوالت األميركية لفرض 
عقوبات على إيران بشأن الطموح النووي 
لألخيرة. وأشـــار كروثامر إلى الدور الذي 
تلعبه روسيا بشأن عدد من القضايا الدولية 
كما هو احلال في السياســـة الروسية إزاء 
جورجيا، ومحاولة موسكو توسيع نطاق 
نفوذها في اخلارج ليشـــمل دعمها للنظام 
السوري وأنظمة أخرى مثل الذي في ڤنزويال، 
والتي وصفها الكاتب بأنها تدين بسياسات 

مناوئة للواليات املتحدة.
وفي حني أشار الكاتب إلى الدور الروسي 
املعارض للتوجهات األميركية بشأن قضايا 
متعددة فـــي العالم، ومـــن بينها معارضة 
موسكو لنظام الدفاع الصاروخي األميركي 
في پولندا والتشيك، قال إن معاهدة خفض 
األسلحة اإلستراتيجية بني روسيا والواليات 
املتحدة »ســـتارت 2« كان من شأنها تعزيز 
العالقات بني واشنطن وموسكو، ولكن أيضا 

دون جدوى.
وأما في الشـــأن اإليراني، فيقول الكاتب 
في مقال نشرته له صحيفة واشنطن بوست 

برلنيـ  أكد محامو الرئيس األملاني كريستيان 
فولف صحة ما عرضه موكلهم بشأن قرض 
تلقاه أثناء عمله كرئيس وزراء والية سكسونيا 
السفلى قبل توليه رئاسة الدولة من ان القرض 
كان شخصيا وليس من صاحب مؤسسة. قال 
احملامون ان رئيس وزراء سكسونيا السفلى 
آنذاك )كريستيان فولف( تلقى قرضا قيمته 
نصف مليون يورو من السيدة جيركنز بصفتها 
الشخصية وليس من مؤسسة جيركنز اململوكة 

املتحدة، مثيرة غضب عـــدد كبير من حلفاء 
األميركيني.

ويفترض ان يلتقي اوباما على هامش هذا 
املؤمتر، وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك 
وسط توتر شديد بني طهران وواشنطن بشأن 

البرنامج النووي اإليراني.
وشـــدد الرئيس االميركي على ان االدارة 
االميركية »عملت بجد« مع حلفائها وشركائها 
لوقف الطموحـــات النوويـــة اإليرانية التي 
يشتبه الغرب بأنها تهدف الى تطوير أسلحة 

نووية.
وقال »لم نكتـــف بالكالم. لقد قمنا بأفعال 
وســـنواصل ممارســـة الضغط«، معتبرا ان 
االجراءات التي اتخذت مؤخرا ضد ايران »هي 
اشـــمل وأقسى عقوبات« تواجهها اجلمهورية 

االسالمية حتى اآلن.
وأكد مجـــددا انه »لم يرفـــع اي خيار عن 
الطاولة«، في اشارة الى ابقاء اخليار العسكري 

مطروحا ضد املواقع النووية اإليرانية.
وكان اوباما أكد دعمه إلسرائيل خالل اجتماع 
جلمع اموال في نيويـــورك في نوفمبر بينما 
اتهمه عدد من مرشـــحي احلـــزب اجلمهوري 
النتخابات نوفمبـــر 2012 بالتقصير في دعم 

الدولة العبرية.

من أفغانستان.
ويحتاج هذا القـــرار إلى تصويت البرملان 
األملانـــي )بوندســـتاج( حتى يصبـــح نافذ 

املفعول.
ويشـــارك في مهمة أفغانستان حاليا نحو 
5 آالف جنـــدي أملاني، ومـــن املقرر وفقا لهذه 
اخلطط سحب مائة منهم نهاية الشهر املقبل.
وينص التفويض اجلديـــد املقرر على أن 
يصوت عليه البرملان على خفض عدد القوات 
األملانية في أفغانستان إلى 500 جندي خالل 
العام املقبل إذا كان الوضع األمني في أفغانستان 

يسمح بذلك.

األميركية إن روسيا كانت دوما تعارض أي 
إجراءات أميركية بشأن الطموحات اإليرانية 
في احلصول على الســـالح النـــووي، وإن 
موســـكو طاملا عملت على إضعاف أي جهد 
تبذله واشنطن بشأن احلد من الطموحات 

النووية اإليرانية.
وأضاف أن موســـكو أعلنت عن رفضها 
ألي عقوبات جديدة قد تفرض على طهران، 
وذلك بالرغـــم مما احتواه تقريـــر الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشأن الطموح اإليراني 

للحصول على أسلحة نووية.
كما أشـــار الكاتب إلى الهجوم الذي شنه 
رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني على 
الواليات املتحدة، بدعوى وقوفها وراء تأجيج 

االحتجاجات التي تشهدها روسيا.
وأمـــا أوباما ـ فيقول الكاتب ـ إنه ظن أن 
خطاباته الســـاحرة التي وجهها إلى العالم 
اإلســـالمي قد تؤتي أكلها في تليني املوقف 
اإليراني، وبالتالي توقف إيران عن السعي 
المتالك السالح النووي، ولكن من وصفهم 
باملاللـــي اإليرانيني رفضـــوا مصافحة اليد 
األميركية املمدودة، واختاروا أن يكونوا قوة 
نووية من خالل زيادة جهودهم في تخصيب 
اليورانيوم، ضاربني عرض احلائط بكل أشكال 

السياسات األميركية الناعمة.
ولكن في املقابل، أثنى الكاتب على سياسة 
أوباما بشـــأن عدم تهاونه مع زعيم تنظيم 
القاعدة أســـامة بـــن الدن، والتخاذه القرار 
احلاســـم وما وصفها بالشجاعة السياسية 
الكافية، التي أدت إلى التخلص من بن الدن 

بقتله.

لزوجها، بحيث ال تتوافر شــــبهة اســــتغالل 
النفوذ في تلقي القرض.

كلف رئيس الدولــــة محاميه بإعالن ذلك 
اول من امس اجلمعة ردا على تقرير نشرته 
مجلة »دير شبيغل« األملانية يقول إن هناك 
احتماال بأن يكون رئيس الدولة احلالي تلقى 
هذا القرض من السيد جيركنز نفسه، وليس 
من زوجتــــه، على عكس ما تفيــــد به اقوال 

الرئيس.

طهران تعلن عن اعتقال جاسوس لوكالة االستخبارات األميركية

تفاصيل إسقاط طائرة التجسس األميركية: 
إيران نصبت »كمينًا إلكترونيًا« وأجبرتها على الهبوط في أراضيها

فــــي مقابلــــة مــــع صحيفــــة 
»كريستيان ساينس مونيتور«، 
كشــــف مهندس ايراني عن أسرار 
إلقاء القبض على طائرة من دون 
طيار أميركية، يشتبه في استخدامها 
لغرض التجسس، مشيرا إلى أن 
طهران اســــتغلت ثغرة معروفة 
خلداع الطائــــرة من أجل الهبوط 

في األراضي االيرانية.
وأضاف املهندس االيراني ان 
التابعة  الطائــــرة  »ايران وجهت 
لوكالــــة االســــتخبارات املركزية 
األميركية وخدعتها للهبوط بشكل 
سليم داخل أراض معادية من خالل 
استغالل نقطة الضعف املالحية 
املعروفة لدى اجليش األميركي«.

التقنيــــون  وقــــد اســــتطاع 
االيرانيــــون، املتخصصــــون في 
مجال احلــــرب االلكترونية، قطع 
اتصــــال الطائــــرة مــــع الواليات 
املتحدة ما أدى إلى ســــقوطها في 
األراضي االيرانية، وحتاول الفرق 
اإليرانية من املدنيني والعسكريني 
حاليا الكشف عن أسرار الطائرة 
وقدراتها االستخباراتية، باستخدام 
املعرفة املستقاة من الطائرات من 
دون طيار األميركية التي أسقطت 
ســــابقا، وتقنية خاصة يفخر بها 
العديد من القادة اإليرانيني، متكن 
املتخصصون االيرانيون من إعادة 
التي  املواقع واإلحداثيات  حتديد 
تتبعهــــا الطائــــرة جلعلها حتط 
القاعدة  في ايران، باعتبــــار أنها 
الفعليــــة املخصصة لهبوطها في 

أفغانستان.
ويقــــول املهنــــدس االيرانــــي 
إن »حتديد املواقــــع واملالحة هو 

البحريــــة روبرت  االلكترونيــــة 
دينسمور أن »حتى أحدث أنواع 
التكنولوجيــــا التــــي تعتمد على 
نظام حتديد املواقع ميكن أن يتم 
التالعب بها«، مضيفا أنه من املمكن 
بالتأكيد« إعادة تقومي املعلومات 
لتحديد مسار الطائرة من دون طيار 
بحيث تطير في مسار مختلف«.

الى ذلــــك، أعلنت وزارة األمن 
االيرانية انهــــا ألقت القبض على 
شخص يعمل في التجسس لصالح 
وكالــــة االســــتخبارات املركزية 
األميركية )ســــي آي ايه(. وقالت 
وزارة األمن االيرانية في بيان بثته 
وسائل اإلعالم الرسمية االيرانية 
ان »أجهزة األمن متكنت من اعتقال 
هذا اجلاسوس بعد دخوله األراضي 
االيرانية وشروعه بتنفيذ مهامه 
التجسســــية وانها ستعلن قريبا 
املزيد من التفاصيل بهذا الشأن«.

واوضحت ان »هذا اجلاسوس 
ايراني األصل وبعد تلقيه دورات 
مخابراتية معقدة على عدة مراحل 
ودخوله الى املنطقة بدأ بسلسلة 
نشاطات مبرمجة فضال عن جمعه 
للمعلومات االســــتخبارية اال انه 
مت التعــــرف عليه مبجرد دخوله 
افغانستان  الى قاعدة باغرام في 
والكشف عن مهامه التجسسية«.

واشار البيان الى »انه استنادا 
الى هذا السيناريو فإن اجلاسوس 
األميركي كلف بالعمل في مســــار 
املرتبطة  القنوات االستخباراتية 
بوزارة األمن االيرانية ليتمكن فيما 
بعد من تقدمي معلومات مضللة على 
نطاق واسع الى هذه الوزارة وكذلك 

القيام بأعمال جتسس«.

مع مركز السيطرة األميركية، كما 
يقول املهندس.

واستولت ايران على الطائرة 
أميــــركا عبر  األكثر تطــــورا في 
االستفادة من نقطة ضعف معروفة، 
وهي باستغالل نظام حتديد املواقع 
الذي يقوم بحساب موقع وسرعة 

األقمار الصناعية املتعددة.
وقــــال خبراء عســــكريون إن 
املهندس  الذي وصفه  السيناريو 
االيراني يعتبر معقــــوال، وقابال 

للتصديق والتنفيذ.
هذا ويعتبر اجلنرال االميركي 
الســــابق املتخصص في احلرب 

النقطة األضعف للطائرة«، مشيرا 
إلــــى أن ايــــران نصبــــت »كمينا 
الكترونيا« للطائرة األميركية من 
التشويش على اتصاالتها،  خالل 
وأجبرتها على االنتقال إلى املالحة 
اآللية، وعندها فقدت السيطرة على 
التنقــــل«. »تقنية اخلــــداع« التي 
اســــتخدمها اإليرانيون أخذت في 
االعتبار االرتفاعات احملددة لعملية 
السقوط، فضال عن بيانات طولية 
وعرضية، ما جعل الطائرة تهبط 
من تلقاء نفســــها في املكان الذي 
أرادوه، من دون احلاجة إلى كسر 
إشارات للتحكم عن بعد واالتصاالت 

صورة أرشيفية لطائرة أميركية من دون طيار

صورة أرشيفية الجتماع سابق بني أوباما ونتنياهو

مذكرة باعتقال الهاشمي.. وعراقي يقر مبحاولة قتل جنود أميركيني

استبعد توجيه ضربة عسكرية في الوقت احلالي

»العراقية« تعّلق عضويتها في البرملان واستقالة وزرائها حتت تصرفها

باحث أميركي يشكك في قدرة اإليرانيني على تزويد مفاعلهم البحثي بالوقود
قال الباحث االميركي في معهد واشنطن لسياسة 

الشرق االدنى باتريك كالوسون انه ال يعتقد ان ما 
قاله االيرانيون عن استعداد بالدهم لتلقيم املفاعل 
النووي البحثي في جامعة طهران بصفائح الوقود 

النووي الضرورية لتشغيله صحيحا.
وكان وزير اخلارجية اإليراني علي اكبر صاحلي 

قد اعلن في 15 ديسمبر ان بالده ستضع الصفائح 
النووية التي انتجتها في املفاعل البحثي »خالل 

شهرين«. ويذكر ان صاحلي سبق ان ترأس هيئة 
الطاقة النووية االيرانية.

وقال كالوسون »طبقا ملعلوماتنا فان ذلك لن يحدث. 
هناك بعض املشكالت التقنية التي تواجه االيرانيني 

في اتخاذ تلك اخلطوة. االيرانيون يزودون 
مفاعلهم بوقود من املخزون االحتياطي الذي سبق 

ان اشتروه من االرجنتني عام 1993. ونحن نعلم 
انهم وصلوا بعمليات التخصيب الى نسبة الـ %20 

الضرورية الستخدام اليورانيوم املخصب كوقود. 
ولكن اعداد صفائح الوقود امر مختلف«.

واشار الباحث االميركي الى ان االعالن لو كان 
صحيحا ميكن ان يستفز دوال تطالب بتشديد 

العقوبات ضد ايران. وردا على سؤال حول السبب 
الذي ميكن ان يدعو لالستفزاز اذا كان املفاعل 

البحثي ال يتصل على اي نحو بأي برامج نووية 
عسكرية قال كالوسون »االمر يقاس من زاوية مدى 

التقدم التكنولوجي الذي يحرزه االيرانيون في 
برنامجهم النووي«.

وتابع »ان هناك امورا بعينها يتحتم معرفتها لبناء 
سالح نووي. وبدون اخلوض في تفصيالت فنية 

فإن صنع صفائح نووية يدل على ان هناك اضافة 
دائمة لقدرات نعتقد انها ميكن ان تعزز الشكوك 

حول نوايا ايران من البرنامج النووي ككل. وهناك 
ما يسمى هنا عتبة الدخول الى تكنولوجيا صنع 

سالح نووي، ونحن نراقب عن كثب مدى اقتراب 
االيرانيني من تلك العتبة بدراسة مجمل قدراتهم 

في هذا املجال. من هذه الزاوية فإنني ال اعتقد ان 
االيرانيني سيزودون مفاعلهم بصفائح الوقود التي 
صنعوها بأنفسهم واال كان ذلك يعني ضمنا انهم 

اقتربوا من العتبة التي اشرت اليها«.
وقال كالوسون انه ال يتوقع قيام الواليات املتحدة 

او اسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية الى ايران 
في اي وقت قريب واضاف »ال اعتقد ان اساليب 
الضغط قد استنفدت متاما بعد. وارى ان اخلط 

الذي اتبعته االدارة هو خط مناسب متاما ملعطيات 
املوقف اذ انها لم تغلق باب الديبلوماسية حتى اآلن. 

ولكن ال ميكن اجلزم مبا ميكن ان يحدث اذا ما 
اقترب االيرانيون بأكثر مما ينبغي من العتبة التي 

اشرت اليها«.
واشنطن ـ احمد عبداهلل  ٭

بغدادـ  وكاالت: فيما ذكرت قناة 
العربية االخبارية أمس أن مذكرة 
اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي 
طارق الهاشـــمي قد صدرت بتهمة 
ضلوعه في محاولة تفجير البرملان، 
أعلن املتحدث باسم القائمة العراقية 
حيدر املال ان وزراء القائمة وكتلتها 
البرملانية في مجلس النواب وضعوا 
اســـتقاالتهم حتت تصـــرف قادة 
»العراقية« التخاذ ما يرونه مناسبا 
فيما علقت كتلتها النيابية عضويتها 

في مجلس النواب العراقي.
وقال املـــال لـ »كونا« أمس: »ان 
اجتماع القائمة العراقية الذي عقد 
الليلة قبـــل املاضية أفضى الى ان 
الكتلة النيابية في مجلس النواب 
الوزاريـــة ونائب رئيس  والكتلة 
اجلمهورية ونائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وقعـــوا على اســـتقاالت 
ووضعوها حتـــت تصرف ائتالف 
العراقية من اجل اتخاذ القرار الذي 

يجدونه مناسبا«.
العراقية اتخذت  وأكد املال »ان 
قرارا بتعليق عضويتها في مجلس 
النواب حتى اشعار آخر اعتبارا من 
جلسة األمس ودعوة الكتل السياسية 
الى عقد حوار حول طاولة لوضع 
حد لالزمة السياسية اخلانقة التي 

متر بها البالد«.
وأشـــار املـــال الـــى ان من بني 
املســـؤولني في »العراقية« ضمن 
تشـــكيلة احلكومة العراقية الذين 
القيادة  الى  ســـلموا اســـتقاالتهم 
السياســـية في ائتـــالف العراقية، 
نائـــب رئيـــس اجلمهورية طارق 
الهاشـــمي ونائب رئيـــس الوزراء 

صالح املطلك.
وعزا املال أسباب القرارات التي 
اتخذتها »العراقية« الى ما اعتبرته 
»منهجية رئيـــس مجلس الوزراء 
نوري املالكي في ادارة البالد« التي 
قال املال انها تتصـــف بالتفرد في 

اتخاذ القرارات.
وأكد عزم ائتالفه على »اصالح 

العمليـــة السياســـية والوضـــع 
الراهن من سياسات التفرد والنهج 
الديكتاتوري الذي بدأ ينمو داخل 
العمليـــة السياســـية«. وكانـــت 
القائمة العراقية عقدت سلسلة من 
االجتماعات خالل اليومني املاضيني 
تدارست فيها املستجدات السياسية 
وفي مقدمتها الوضع السياسي املتأزم 
بسبب ما أسمتها سياسة االقصاء 
والتهميش التي تنتهجها احلكومة. 
إلى ذلك، قالت وزارة العدل األميركية 
إن عراقيا يعيش في الواليات املتحدة 
اعترف بأنه مذنب إثر اتهامه مبحاولة 
قتـــل جنود أميركيني فـــي العراق 
ومساعدة نشـــطاء تنظيم القاعدة 
هناك وتدريبهم على كيفية صنع 
قنابل محليا. وأقر وعد رمضان علوان 
امس األول بانه مذنب أمام محكمة 
احتادية في كنتاكي، وكانت القضية 
قد أثارت انتقادات قاسية من اعضاء 
الكونغرس طالبوا  جمهوريني في 
مبحاكمة املشتبه بانهم ارهابيون أمام 
محاكم عسكرية في القاعدة األميركية 
في خليج غوانتانامو في كوبا. في 
سياق آخر، أعلن البيت األبيض ان 
الواليات املتحدة سلمت أمس األول 
آخر محتجـــز لديها في العراق الى 
العراقية بعد شهور من  السلطات 
جهود أميركية غير ناجحة إلقناع 
بغداد بتسليمه بسبب دوره املشتبه 

به في قتل أميركيني.
وقال املتحدث باسم مجلس األمن 
القومي التابع للبيت األبيض تومي 
ڤيتور لـ »رويترز« ان واشـــنطن 
حصلـــت على تأكيـــدات بأن علي 
موسى دقدوق ـ املشتبه بأنه يعمل 
لصالح حزب اهللـ  ســـيحاكم على 

جرائمه.
ولكـــن رد الفعـــل االولـــي من 
الكونغرس كان عنيفا، ويخشى نواب 
من ان العراق سيعجز او سيكون غير 
مستعد الحتجاز دقدوق لفترة طويلة 
واستخدم العديد منهم كلمات مثل 

»مشني« لوصف عملية التسليم.

البرملان العراقي يعتزم التصويت على اختيار نشيد وطني جديد

سجناء أبوغريب: عذابنا النفسي ال متحوه السنون

بغداد ـ أ.ش.أ: أعلن رئيس جلنة الثقافة والسياحة 
واآلثار في البرملان العراقي علي الشاله أن مجلس 

النواب يعتزم التصويت الختيار نص من بني ثالثة 
نصوص،  واعتماده نشيدا وطنيا جديدا للبالد.

ورجح الشاله، في تصريح لراديو »سوا« األميركي 
امس االول إجراء التصويت قبل نهاية الشهر 

اجلاري، مشيرا إلى أن النصوص الثالثة تعود إلى 
الشعراء الراحلني محمد اجلواهري ومحمد البصير 

وبدر شاكر السياب.
وأوضح أن مجلس النواب يعتزم العودة ملناقشة 
مشروع تغيير العلم العراقي أيضا،  بعد االنتهاء 
من موضوع النشيد الوطني. ومن املقرر تشكيل 

جلنة جديدة تضم فنانني عراقيني لوضع حلن خاص 
بالنشيد الوطني حال اختيار النص الشعري، ويعد 
النشيد الوطني اجلديد في حال إقراره، األول في 

تاريخ العراق الذي يعتمد نصا لشاعر عراقي.

بغداد ـ أ.ف.پ: رغم مرور سبع سنوات على اعتقاله 
في سجن أبوغريب، ال يزال أبومصطفى يعاني 

من حاالت نفسية »غريبة« يتذكر خاللها كيف كان 
اجلنود األميركيون يضعونه في »صندوق حديدي 
ويبثون فيه أصوات مرعبة«. وأمضى أبومصطفى 

)33 عاما( الذي يعمل اليوم مدرسا في مدرسة ابتدائية 
في النجف، اربعة أعوام في االعتقال عندما كان 

عنصرا في جيش املهدي الشيعي، بينها نحو عام 
في أبوغريب بدءا من سبتمبر 2004. ويقول لوكالة 

»فرانس برس« ان »اجلنود األميركيني كانوا يعاملوننا 
بعنف وشدة وميارسون معنا حربا نفسية مؤملة 

باستمرار«. ويوضح أبومصطفى »كانوا يعاقبوننا 
في بعض األحيان عبر وضعنا في صناديق حديدية 
ويبثون أصواتا مرعبة تسبب ما يشبه االرجتاج في 
الدماغ«. ويؤكد ان »املواقف املرعبة في أبوغريب ال 

تفارقني أبدا. أتخيل نفسي أحيانا مقيدا بسالسل 
ويقودني جنود أميركيون قذرون الى الغرفة املعدنية 

الصغيرة حيث األصوات املرعبة«. وحتدث السجني 
السابق وهو أب لطفلني عن اصابته بحاالت نفسية 

»غريبة«، موضحا ان »عائلتي تسألني مرارا عن 
سبب انفعاالتي املفاجئة وصراخي من دون داع او 

جلوسي على انفراد لساعات طويلة«. وبرر ذلك قائال 
»ال أستطيع ان أنسى أيام أبوغريب، لقد كانت اكثر 

قسوة مما ميكن ان توصف«. وعرف سجن أبوغريب 

حول العالم بعد نشر صور عام 2004 تظهر تعرض 
سجناء عراقيني لالهانة وسوء املعاملة على أيدي 

سجانيهم األميركيني، ما أثار فضيحة أدت الى أحكام 
بحق 11 جنديا أميركيا تصل الى السجن لعشرة أعوام. 

ويظهر في احدى الصور سجني عار مهدد بكالب 
حراسة ميسك بها جنود أميركيون وهو ملتصق 

الى بوابة زنزانة، فيما تكشف أخرى عن مجموعة 
سجناء عراة غطت رؤوسهم بأكياس بالستيكية فيما 
تقوم جندية أميركية باإلشارة بسخرية الى أعضائهم 

التناسلية. ودفعت الفضيحة الى اغالق السجن في 
سبتمبر 2006 حتى فبراير 2009. وفي مدينة الفلوجة 

ينقل محمود علي حسني )35 عاما( نظره بني أطرافه 
األربعة التي بترت بانفجار عبوة استهدفت دورية 
أميركية كانت تقله الى سجن أبوغريب عام 2005، 

قبل ان يستجمع قواه ويقول »لن أنسى ما حدث لي 
بسببهم. سأعلم أطفالي ان يقاتلوا األميركيني«. ومن 
على كرسيه املتحرك والبسيط في منزله في املدينة 
التي شهدت معركتني كبيرتني مع القوات األميركية 

عام 2004، يروي حسني بتأثر وصعوبة بالغة بعضا 
من تفاصيل حاالت التعذيب التي يقول عنها انه 

شهدها في السجن سيئ الصيت غرب بغداد. ويوضح 
محمود الذي اصبح اليوم أبا لثالثة اطفال ان »اجلنود 
األميركيني في سجن أبوغريب كانوا يتعاملون بقسوة 

كبيرة حتى مع املرضى وكبار السن واألحداث«.


