
البولندي  نظريه  االثنني،  مع�صوم،  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  التقى 
اأندري دودا يف العا�صمة وار�صو التي و�صل اليها االأحد على راأ�س 
مع�صوم،  ف��وؤاد  اجلمهورية  رئي�س  وكان   . ونيابي  حكومي  وفد 
،اإىل العا�صمة البولندية وار�صو على راأ�س وفد  و�صل م�صاء االأحد 
رفيع امل�صتوى لبحث تفعيل اتفاقيات ثنائية بني البلدين�س. وقال 
بيان لرئا�صة اجلمهورية اطلعت عليه "اجلورنال" ان “الوفد �صم 
وزير التجارة �صلمان اجلميلي، ووزير الزراعة فالح زيدان اللهيبي، 
وعددا من  امل�صت�صارين وامل�صوؤولني احلكوميني م�صيفًا ان ممثلني 
عن الرئي�س البولندي كانوا يف ا�صتقباله مبطار وار�صو الع�صكري 
ف�صاًل عن كبار امل�صوؤولني”. وقال املكتب ان “رئي�س اجلمهورية 
من  ر�صميا  با�صتقباله  االثنني  �صباح  الر�صمية  زيارته  �صيفتتح 
قبل رئي�س اجلمهورية البولندية اأندجي دودا، و�صيجري عددا من 
�صيدو  بايتا  ال�صيدة  البولندي  الوزراء  رئي�صة جمل�س  مع  اللقاءات 
ورئي�س الربملان ال�صيد ماريك كوت�صين�صكي ، ف�صال عن عدد اآخر 
من كبار امل�صوؤولني، يجري خاللها بحث تعزيز التعاون امل�صرتك 
العالقات  تطوير  جم��االت  يف  �صيما  ال  ال�صديقني  البلدين  بني 
بانتظار  البلدين  بني  الثنائية  االتفاقية  وتفعيل  االقت�صادية 
�صت�صمل  “املباحثات  ان  وا�صاف  االتفاقيات.  من  العديد  توقيع 
النفطي  والتعاون  التجاري  التبادل  م�صتوى  رفع  على  العمل 
متميزة  مل�صاركة  البولندية  ال�رشكات  وا�صتقطاب  واال�صتثمارات 
يف م�صاريع اعادة االعمار واال�صكان والزراعة وال�صياحة وتفعيل 
وال�صحة  والنقل  العايل  التعليم  جمال  يف  البلدين  بني  اتفاقيات 

والريا�صة ف�صال عن تعزيز التعاون يف مكافحة االرهاب”.
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بغداد – الجورنال 

جهات خليجية تحرض الكونغرس على إدانة فصائل بالحشد وبغداد قد تعلق تعاونها العسكري مع واشنطن االتحادية: ال يوجد نص يجيز انفصال مكون في العراق

حزب الحق التركماني: تفجيرات كركوك مؤامرة 
إلفشال فرض األمن االتحادي في المحافظة

االتحاد الوطني الكردستاني يؤجل اختيار أعضاء 
المكتب السياسي إلى إشعار آخر

بغداد – اجلورنال : اكدت املحكمة االحتادية العليا، االثنني، انه ال يوجد ن�س د�صتوري 
االحتادية  للمحكمة  الر�صمي  املتحدث  وقال  العراق.  مكونات  من  اي  انف�صال  يحيز 
العليا اإيا�س ال�صاموك يف بيان اطلعت عليه »اجلورنال «،ان “املحكمة االحتادية العليا 
ا�صدرت يف جل�صتها لهذا اليوم قراراً بتف�صري املادة )1( من الد�صتور، خل�صت فيه اإىل اأن 
هذه املادة واملواد الد�صتورية االخرى ذات العالقة اأكدت وحدة العراق، والزمت املادة 
)109( من الد�صتور ال�صلطات االحتادية كافة باملحافظة على هذه الوحدة “.  وا�صاف 
ان ” املحكمة االحتادية العليا ذهبت يف قرارها اإىل عدم وجود ن�س يف الد�صتور يجيز 
ظل  يف  الد�صتور  من   )116( امل��ادة  يف  عليها  املن�صو�س  مكوناته  من  اأي  انف�صال 

احكامه النافذة “.

 بغداد_ متابعة:؛ اأدان حزب احلق الرتكماين الهجمات االنتحارية يف كركوك 
وا�صفا اياها باملوؤامرات الف�صال فر�س االمن االحتادي يف املحافظة ودعا 

اىل التاأهب والت�صدي لها.
وقال الناطق الر�صمي با�صم "حزب احلق الرتكماين " املهند�س ارجان كتانه 
ان "حمافظة كركوك تعر�صت يف �صارع اطل�س اىل هجومني مت�صلني بتفجري 
ومت  ال�صالم  �رشايا  مقر  من  بالقرب  انف�صهم  االرهابية  االنتحارية  العنا�رش 
خاللهما ا�صتهداف املواطنني العزل ا�صحاب املهن الفقرية واملحال التجارية 
 ، وجريح  �صهيد  بني  ا�صخا�س   ١٠ من  اكرث  �صحيتها  راح  حيث   ، الب�صيطة 
واعقبتها م�صاًء تعر�صات فا�صلة باطالق اعرية نارية على بع�س نقاط القوات 
االمنية يف مناطق اال�رشى واملفقودين والقاد�صية من دون اي ا�صابات تذكر".
" قيام هذه  ان  اكد  باأ�صكاله كافة،  ادانته االجرام واالرهاب  ويف حني اعلن 
العنا�رش االرهابية با�صتهداف املدينة والقوات االمنية لي�س �صدفة وامنا ينم 
القوى  العراق عامة وكركوك خا�صة من قبل  التي حتاك على  عن املوؤامرات 
املعادية له للحيلولة دون ا�صتقراره واظهاره كذلك بعد فقدانهم م�صاحلهم من 
العمليات االخرية للحكومة االحتادية يف فر�س االمن وب�صط �رشعيتها فيها".

واأ�صاف "هي جاءت كخطوة انتقامية من اف�صال العراق خمططاتهم العدوانية 
جتاه البلد". وقد ا�صاد كتانه بالقوى واالجهزة االمنية املختلفة وابطال احل�صد 
ال�صعبي واالهايل يف املدينة ملا قاموا بها من ب�صالة و�صجاعة باحتواء االزمة 
التعر�س. ودعا اىل اخذ احليطة واحلذر ور�س  وال�صيطرة على احلالة بانهاء 
ال�صفوف والتعاون والتاأهب الدائم حيال هذه الهجمات املفاجئة والتيقظ ملا 

قد ينجم من حترك اخلاليا النائمة واحلوا�صن معهم يف اية حلظة .

تاأجيل  االثنني،  الكرد�صتاين،  الوطني  االحتاد  يف  م�صدر  اعلن  متابعة:  بغداد_ 
اىل  االثنني،  عقدها  مقررا  كان  التي  القيادي  املجل�س  الجتماع  الثانية  اجلل�صة 
ا�صعار اأخر. وقال امل�صدر ان "اجلل�صة الثانية الجتماع املجل�س القيادي لالحتاد 
الوطني التي كان من املقرر ان تعقد، اليوم، تاأجلت اىل ا�صعار اأخر". وكان م�صدر 
يف االحتاد الوطني الكرد�صتاين اأعلن، االحد املا�صي، ان املجل�س القيادي لالحتاد 
�صيعقد، االثنني، اجتماعا لت�صكيل املكتب ال�صيا�صي اجلديد وحتديد مهام اع�صائه. 
مكتب  ت�صكيل  حول  �صيتمحور   ، القيادي،  املجل�س  "اجتماع  ان   ، امل�صدر  وقال 
على  الت�صويت  "�صيتم  انه  مبينًا  القيادي"،  املجل�س  اع�صاء  من  جديد  �صيا�صي 
11 ع�صوا للمكتب ال�صيا�صي اجلديد يبا�رشون مهام واعمال الهيئة العاملة حلني 
عقد املوؤمتر العام الرابع يف 1 اآذار املقبل". واأو�صح امل�صدر، ان "اجلل�صة �صت�صهد 
انتخاب 11 ع�صوا و�صيتم انتخابهم وفق املناطق وبال�صكل االآتي، ع�صوان لكل 
ودهوك  رانية  من  لكل  واحد  وع�صو  وكرميان،  وكركوك  وال�صليمانية  اربيل  من 
ال�صبت  قرر،  الكرد�صتاين  الوطني  لالحتاد  القيادي  املجل�س  وكان  و�صاربازير". 

املا�صي، حل املكتب ال�صيا�صي وعقد املوؤمتر العام الرابع بداية �صهر اآذار املقبل.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�صوت اجتماع طارئ للحكومة 
العراقية على موازنة تق�صف 

للعام املقبل 2018 تق�صي 
بتخفي�ض ح�صة اإقليم 

كرد�صتان فيها من 17% 
اإىل %12.67، االمر الذي 

رف�صته حكومة االقليم ب�صدة.

وقال ع�صو اللجنة املالية يف الربملان العراقي 
النائب الكردي عن حركة التغيري م�صعود حيدر ، 
اإن جمل�س الوزراء العراقي عقد جل�صة ا�صتثنائية 
اخلارجية  وزير  برئا�صة  املا�صي  االحد  م�صاء 
الوزراء حيدر  ابراهيم اجلعفري الن�صغال رئي�س 
بغرب  داع�س  �صد  القتال  جبهة  بتفقد  العبادي 
م�رشوع  على  �صّدق  املجل�س  ان  واك��د   . البالد 
اإقليم  ح�صة  تخفي�س  م��ع  العامة  امل��وازن��ة 
كرد�صتان فيها من %17 اإىل %12.67، اإال انه 
مت تخويل رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي 

اإجراء تعديالت على م�رشوع القانون.
وا�صار حيدر يف ت�رشيح �صحفي اىل ان الوزيرين 
الكرديني يف جمل�س الوزراء العراقي وهما وزير 
الثقافة  درباز حممد ووزير  الهجرة واملهجرين 
رف�صا  روان����دزي  ف��ري��اد  واالآث����ار  وال�صياحة 
املالية  املوازنة  قانون  م�رشوع  على  الت�صويت 

لعام 2018 ب�صيغته احلالية .
اإجراء  العبادي  تخويل  باأن  اعتقاده  عن  وعرب 
تعديالت على م�رشوع قانون املوازنة هو ورقة 
اإقليم  �صد  ال�صتخدامها  له  تعطى  اخرى  �صغط 

كرد�صتان .
الربملانية،  التغيري  كتلة  اأعلنت  جانبها  من 
ب�صكلها  االإقليم  موازنة  على  الت�صويت  رف�صها 
من  االإق��ل��ي��م  ح�صة  تخفي�س  ع���ادة  احل���ايل، 

املوازنة بن�صبة %5 “ا�صفزازية” للكرد.
وقال ع�صو الكتلة النائب امني بكر يف ت�رشيح 
ا�صتغالل  االن�صاف  م��ن  “لي�س  اإن��ه  �صحفي، 
ح��ك��وم��ة ال��ع��ب��ادي اأخ��ط��اء ح��ك��وم��ة ب���ارزاين 
بهذا  الكردي  ال�صعب  على  وعك�صها  وحا�صيته 
ال�صكل”، موؤكدا “م�صي احلكومة بتمرير موازنة 

12 % بدال من 17 % �صيق�صي على العالقة مع 
االأطراف الكردية املوؤيدة للحكومة”.

جمل�س  يف  الكرد  “الوزراء  اأن  بكر،  واأ���ص��اف 
الوزراء لن ي�صوتوا على موازنة االإقليم ب�صكلها 
احلايل ما مل يتم ت�صمني %17 كما معمول به 

على مدى ال�صنوات ال�صابقة”. 
واحتجت حكومة اقليم كرد�صتان العراق ال�صبت 
املالية  االقليم  ح�صة  تخفي�س  على  املا�صي 
من   2018 لعام  العامة  العراقية  املوازنة  يف 
17 باملائة اىل 12 باملائة، عادة ذلك خمالفة 
د�صتورية، وداعية اىل م�صاركتها يف اعداد هذه 

بيان  يف  كرد�صتان  حكومة  وقالت  امل��وازن��ة. 
�صحفي انها ترحب باإ�صارة حيدر العبادي رئي�س 
االحتادية  احلكومة  ا�صتعداد  اىل  العراق  وزراء 
ومنت�صبي  ملوظفي  املالية  امل�صتحقات  �رشف 
امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  وق��ال��ت  ك��رد���ص��ت��ان.  اقليم 
ملوظفي  املالية  امل�صتحقات  بتاأمني  تق�صي 
 )1.249.481( ب�  يقدرعددهم  الذين  االقليم 
مقدره  مبلغًا  م�صتحقاتهم  وت�صاوي  موظفا 
 800 )نحو  دينار  مليون  و500  ملياراً   897
مليون دوالر( مبوجب الت�صجيل احلقيقي جلميع 
موظفي ومنت�صبي اقليم كرد�صتان ح�صب النظام 

البايومرتي املعمول به يف االقليم.
ودعت حكومة االقليم احلكومة العراقية اىل عدم 
املوازنة  قانون  م�رشوع  م�صودة  على  الت�صديق 
العامة لعام 2018 التي اعدت من دون م�صاركة 
عام  منذ  االوىل  للمرة  انه  اىل  وا�صارت  االقليم. 
كرد�صتان  )اقليم  ع��ب��ارة  تغيري  يتم   2003
م�صودة  م��ن  ال��د���ص��ت��ور  يف  ال�����واردة  ال���ع���راق( 
عبارة  ا�صتخدام  عنه  بدال  ومت  املوازنة  قانون 
وتعد  كرد�صتان(،  القليم  التابعة  )املحافظات 
للد�صتور،   )121( للمادة  وا�صحة  خمالفة  هذه 
و�صلطاته  باقليم كرد�صتان  نفاذه  اقر عند  الذي 
ل�صلطات  منح  كما  احت��ادًي��ا،  اقليًما  القائمة 
الت�رشيعية  ال�صلطات  ممار�صة  يف  احلق  االقليم 
والتنفيذية والق�صائية كاقليم ولي�س كمحافظة.

 واو�صحت انه مت تخفي�س ح�صة اقليم كرد�صتان 
عام  منذ  االوىل  للمرة  االحتادية  املوازنة  من 
2005 من ن�صبة )%17( اىل ن�صبة )12.6%( 
ال��د���ص��ت��ور،  م��ن   )121( ل��ل��م��ادة  خم��ال��ف��ة  يف 
االحتادية  احلكومة  على  انه  على  تن�س  والتي 
تخ�صي�س ح�صة عادلة من االيرادات املح�صلة 
احتاديا القليم كرد�صتان اآخذا يف االعتبار ن�صبة 
االح�صاء  اجراء  يتم  مل  انه  ومبا  االقليم،  �صكان 
العام يف العراق حتى االآن، فقد مت حتديد ن�صبة 
الطرفني  )%17( باتفاق  ب�  االقليم  ال�صكان يف 
يف  الن�صبة  ه��ذه  اق��رار  مت  اال�صا�س  ه��ذا  وعلى 
منذ  ال�صنوية  االحتادية  العامة  املوازنة  قانون 
اقليم كرد�صتان  2006 من دون ان يت�صلم  عام 
كامل هذه الن�صبة فعليا يف اي عام، وذلك ب�صبب 
من  �صنوًيا  ال�صيادية  للنفقات  امل�صتمرة  الزيادة 
حتديد  يف  دور  كرد�صتان  القليم  يكون  ان  دون 
هذه النفقات، او ان تكون له ح�صة فيها.. م�صددة 
 12،6% اىل  االقليم  ح�صة  تخفي�س  ان  على 

لي�س له اأي �صند د�صتوري ويعد خرقا لالتفاقية 
امل�صرتكة بني الطرفني لعام 2006.

وا�صافت حكومة االقليم انه مت منح �صالحيات 
قانون  يف  كرد�صتان  اقليم  ملحافظي  مبا�رشة 
حمافظات  مع  والتعامل  االحت��ادي��ة  امل��وازن��ة 
يف  منتظمة  غري  كمحافظات  كرد�صتان  اقليم 
املادتني  يخالف  احت��ادي  كاقليم  ولي�س  اقليم 
حكومة  ودعت  الد�صتور.  من  و)121(   )117(
فر�صة  اتاحة  اىل  االحتادية  احلكومة  االقليم 
للتفاو�س مع جمل�س وزراء اقليم كرد�صتان بغية 
اعادة �صياغة م�صودة قانون املوازنة االحتادية 
ال���واردة  امل��ب��ادئ  ا�صا�س  على   2018 ل��ع��ام 
القليم  عادلة  ح�صة  ي�صمن  ومبا  الد�صتور  يف 

كرد�صتان العراق.
العامة  للموازنة  االإجمالية  القيمة  ان  يذكر 
للعراق لعام 2018 بلغت نحو 85.33 تريليون 
اىل  71.65 مليار دوالر(، بعجز و�صل   ( دينار 
22.78 تريليون دينار ) 19.13 مليار دوالر(. 
املوازنة  قانون  وثائق م�صودة م�رشوع  وك�صفت 
عن تخفي�س ح�صة اإقليم كرد�صتان من اإجمايل 
مر�صودة   ،12.67% اىل   %  17 من  املوازنة 
اال�صتثمارية  وامل�صاريع  اجل��اري��ة  للنفقات 
اأن  الوثائق  واأو���ص��ح��ت  االإق��ل��ي��م.  مبحافظات 
لربميل  دوالراً   43.4 �صعر  ت�صمنت  امل��وازن��ة 
 3.89 بلغت  اإنتاجية  بطاقة  ال��واح��د،  النفط 
النفطية  االإي����رادات  لتت�صدر  برميل  ماليني 
 73 من  مقرتبة  االإي���رادات  املعدنية  وال��رثوات 

تريليون دينار عراقي )70 مليار دوالر(.
موازنة  �صابق  وقت  يف  و�صف  العبادي  وكان 
2018 باأنها تق�صفية موجهًا بتخفي�س النفقات 
اأجور  وتاأمني  وال��وزارات  للرئا�صات  احلكومية 

ورواتب العاملني بالدولة. 

بعد إقرار موازنة 2018.. هل سيلتزم اإلقليم الصمت بعد تخفيض نسبته؟!
بغداد_ متابعة

موجودون  االإيرانيني  »امل�صت�صارين  اأن  اإىل  واأ�صار   
احل�صد  فيها  ي�صارك  التي  العمليات  قواطع  عموم  يف 
الفتًا  م�صلحًا«،  منهم  م�صت�صار  اأي  يوجد  وال  ال�صعبي، 
�صتدفع  االأمريكي  الكونغر�س  »م�صاعي  اإن  اإىل  النظر 

باجتاه ت�صكيل قوات ومقاومة اأكرث من ال�صابق«.
اأي��ام  ب�صعة  بعد  االأم��ريك��ي  الكونغر�س  توجه  وج��اء 
هيذر  االأمريكية،  اخلارجية  با�صم  الناطقة  و�صف  من 
اأورت، نائب رئي�س احل�صد ال�صعبي، اأبو مهدي املهند�س، 
قوائم  على  اإدراجه  »مت  اأنه  اإىل  م�صرية  ب�»االإرهابي«، 
 ،»2009 ع��ام  املتحدة  ال��والي��ات  قبل  من  االإره���اب 
للمهند�س.  مبا�رشاً  تهديداً  »احل�صد«  عّده  الذي  االأم��ر 
وذكرت حركة النجباء، يف بيان، اأن »االنك�صار الكبري 
جعل  القائم،  خ�صارتهم  بعد  االإرهابية  املجاميع  لدى 
�صا�صعة  م�صاحة  على  ي�صيطرون  النجباء  حركة  رجال 
بعملية  ال�صورية  االأرا���ص��ي  داخ��ل  للقائم  حم��اذي��ة 
ال�صعبي،  احل�صد  با�صم  املتحدث  خاطفة«.لكن  ع�صكرية 
احل�صد  �صفوف  يف  مقاتل  اأي  م�صاركة  ر�صميًا،  نفى 
»خارج« احلدود العراقية. ونقل املوقع الر�صمي للح�صد، 
م�صلحة  قوات  ال�صعبي  »احل�صد  اإن  قوله،  االأ�صدي  عن 
عراقية ال تقاتل يف اأي موقع خارج احلدود العراقية«، 
�صوريا،  يف  مقاتلني  اأي  احل�صد  لدى  »لي�س  اأنه  موؤكدا 
يف  م�صدر  واأو�صح  غريها«.  يف  وال  البوكمال  يف  ال 

احل�صد اإن »اأي مقاتل عراقي �صمن احلدود ال�صورية ال 
ال�صعبي كموؤ�ص�صة ر�صمية، بل يندرجون  للح�صد  ينتمي 
»كانت  ه��وؤالء  اأن  م�صيفًا  املقاومة«،  �صفوف  �صمن 
لهم م�صاركات يف تاأمني املناطق املقد�صة يف �صوريا، 
اإ�صافة اإىل بع�س البلدات االأخرى بالتعاون مع القوات 
عن  الك�صف  عدم  طلب  الذي  امل�صدر،  واأكد  النظامية«. 
التي  باملخ�ص�صات  م�صمولني  غري  »هوؤالء  اأن  هويته، 
توفرها احلكومة العراقية لعنا�رش احل�صد ال�صعبي، بل 
يف  التحرير  عمليات  يف  للم�صاركة  تطوعوا  اأفراد  هم 
ر�صمية  األوية  لديهم  »النجباء  اأن  اإىل  م�صرياً  �صوريا«، 
الوقت ذاته لديهم  ال�صعبي، لكن يف  م�صجلة يف احل�صد 
مقاتلون �صمن احلركة يقاتلون يف �صوريا، وهذا اجلزء 
العراقي«. وكانت  ال�صعبي  له باحل�صد  االأخري ال عالقة 
القانون عالية ن�صيف دعت  ائتالف دولة  النائبة عن 
ف�صح  اىل  ال�رشيفة  االأقالم  واأ�صحاب  االإعالم  و�صائل 
م�صعود  اإع��الم  ي�صتخدمها  التي  امللتوية  االأ�صاليب 
القوات  اىل  االإ���ص��اءة  يف  امريكيا  امل��دع��وم  ب���ارزاين 
فربكة  بينها  ومن  ال�صعبي  واحل�صد  العراقية  االأمنية 
مقاطع فيديو والرتويج الأخبار ملفقة". وقالت ن�صيف 
لبارزاين  التابعة  االإعالمية  "املنظومة  اإن  بيان  يف 
فربكة  خالل  من  العاملي  العام  الراأي  ت�صليل  حتاول 
القوات  فيها  تتهم  ملفقة  اأخبار  ون�رش  فيديو  مقاطع 
حقوق  بانتهاك  ال�صعبي  واحل�صد  العراقية  االأمنية 
ومن  عليها،  املتنازع  واملناطق  كركوك  يف  االن�صان 

بع�س  وخداع  االأزمة  تدويل  بارزاين  حزب  يحاول  ثم 
وقواتنا  "ح�صدنا  اإن  وبينت  تعاطفها".  وك�صب  الدول 
االأمنية قاموا بواجبهم الوطني يف ب�صط االأمن والنظام 
لل�صلطة  التابعة  االأرا�صي  يف  القانون  هيبة  وفر�س 
االحتادية ومل ت�صدر منهم اأية اإ�صاءة للمدنيني االأكراد 
اأمنوذجًا  قدموا  وقد  ا�صتفزازهم،  البع�س  حاول  مهما 
العراقية واالإخال�س للوطن وال�صعب  لل�صهامة والغرية 
بكل مكوناته واأطيافه". واأكدت ن�صيف "�رشورة قيام 
النزيهة  احل��رة  وال�صحافة  العراقية  االإع��الم  و�صائل 
االأ�صاليب  ه��ذه  بف�صح  ال�رشيفة  االأق���الم  واأ�صحاب 
التابعة  االإعالمية  املنظومة  تنتهجها  التي  امللتوية 
القمعية  ال�صلطة  بحقيقة  العامل  وتعريف  للبارزاين، 
البارزانية يف اإقليم كرد�صتان.  ويف �صاأن اآخر، ن�رشت 
البيت  انتقاد  حول  تقريرا  تاميز"  "نيويورك  �صحيفة 
على  بو�س"  "جورج  ال�صابق  الرئي�س  حلرب  االبي�س 
الذي  ال�صحيفة  تقرير  وح�صب   .2003 ع��ام  العراق 
االبي�س  البيت  بيان  جاء  نيوز«،  »اجلورنال  ترجمته 
ردا على انتقاد "بو�س" ل�"دونالد ترمب" حني و�صفه 
ب�"املتفاخر"، قال البيت االبي�س ان حرب امريكا على 
العراق هي "اكرب غلطة يف تاريخ ال�صيا�صة االمريكية".
اوبزيرفر"  "غارديان  �صحيفة  نقلت  اخرى،  جهة  من 
يف تقريرها، عن رئي�س وزراء اململكة املتحدة ال�صابق 
"جوردن براون"، قوله ان "البنتاغون خدعنا باأ�صباب 
ب�"غري  احل���رب  وا�صفا  العراق"،  اح��ت��الل  ����رشورة 

املربرة". وافادت ال�صحيفة ان ق�صم الدفاع االمريكي، 
"�صدام  ال�صابق  الدكتاتور  اخفاء  بعدم  علم  لديه  كان 
)الواليات  وبا�رشت  �صامل،  دمار  ا�صلحة  الأي  ح�صني" 
خمفية  االح���وال،  كل  يف  االح��ت��الل  مهمة  املتحدة( 
مداخلة  وان  الربيطانية.  احلكومة  عن  االم��ر  حقيقة 
بريطانيا  ان�صمام  ا�صباب  حتقيقات  "براون" �صتتفتح 
ان  "براون"  يعتقد  حيث  ال��ع��راق،  احتالل  ح��رب  اىل 
بريطانيا  خدعت  ل�"بو�س"،  االمريكية  اال�صتخبارات 

بوجود ا�صلحة دمار �صامل.
القوات  ل�صحب  �صعيه  ال�صابق  ال���وزراء  رئي�س  واك��د 
الربيطانية من االرا�صي الع�صكرية، فور ت�صنمه ملن�صب 
يف  القوات  �صحب  وحقق   ،2007 عام  انذاك،  الرئا�صة 
عام 2009، يف حني بقيت القوات الع�صكرية االمريكية 

حتى عام 2011. 
كما ك�صفت التحقيقات اال�صتخباراتية الربيطانية فيما 
"�صدام ح�صني"، مل  ال�صابق  العراقي  الدكتاتور  ان  بعد 
ب�صكل  انذاك،  العام  اال�صتقرار  على  �صديدا  ي�صكل خطرا 
ومت  البالد،  موازين  وقلب  العاجل  التدخل  ي�صتدعي 
بناء ا�ص�س حرب العراق على ا�صتنتاجات ا�صتخباراتية 
من  العراق،  يف  االن  يحدث  ما  كل  م�صببة  امريكية، 

ارهاب وعدم ا�صتقرار.
"احتالل  بان  بالتنويه  تقريرها  ال�صحيفة  وختمت 
العراق عام 2003، كان قراراً �صيئًا للغاية، مع عواقب 

م�صتمرة اىل يومنا هذا".
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