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حرب العراق

َ
ّ
بلير يواجه األسئلة الصعبة اليوم :هل كذبت على البريطانيني؟
يمثل رئ�ي��س ال ��وزراء البريطاني السابق
ط��ون��ي ب�ل�ي��ر ،ال �ي ��وم ،أم� ��ام ل�ج�ن��ة تحقيق
ح�ك��وم�ي��ة ،ل�ي��دل��ي ب�ش�ه��ادت��ه ع��ن مشاركة
ب�لاده في احتالل العراق حني كان رئيسًا
ل� �ل ��وزراء ( 1997ـ �ـ  .)2007وس �ي �ك��ون على
ّ
ال��رج��ل م�ه�م��ة ال� ��رد ّع�ل��ى أس�ئ�ل��ة ل��ن تكون
سهلة ،وخصوصًا أن ع��ددًا من ّ مساعديه
أدل ��وا ب�ش�ه��ادات خلصت إل��ى أن مشاركة
لندن بالحرب لم تكن ق��رارًا صائبًا .ورغم
ك� ��ل ش � � ��يء ،ل� ��ن ي �ت �ع ��رض ب �ل �ي��ر لعقوبة،
حتى لو خلص التقرير النهائي لـ«لجنة
تشيلكوت» ،في نهاية العام الجاري ،إلى
اع�ت�ب��ار أن م�ش��ارك��ة ّبريطانيا ف��ي الحرب
ل��م تكن م �ب� َّ�ررة ،إذ إن ه��ذه اللجنة ليست
محكمة ،بل هي لجنة تحقيق رسمية.
ومن أهم األسئلة التي سيكون على بلير
اإلج ��اب ��ة ع �ن �ه��ا أم � ��ام األع � �ض ��اء الخمسة
للجنة ،ب��رئ��اس��ة امل��وظ��ف الكبير املتقاعد
جون تشيلكوت ،اآلتي:
ـ� �ـ ف ��ي أي وق� ��ت ت �ح ��دي �دًا ت �ع �ه��د للرئيس
األميركي السابق جورج بوش باملشاركة
ف��ي ت��دخ��ل ع�س�ك��ري ف��ي ال �ع��راق ح�ت��ى من
دون ص��دور ق��رار ع��ن األم��م امل�ت�ح��دة بهذا
امل �ع �ن��ى؟ س � ��ؤال أج � ��اب ع �ن��ه ش �ه��ود عدة،
ب�ي�ن�ه��م ال�س�ف�ي��ر ال �ب��ري �ط��ان��ي ال �س��اب��ق في

واشنطن كريستوفر ماير ،الذي كشف أن
وع��د بلير ل�ب��وش ص��در ف��ي نيسان 2002
خالل لقائهما في تكساس.
ــ هل تالعب بلير أو بالغ بمعلومات أجهزة
االس �ت �خ �ب��ارات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��وج��ود أسلحة
دم� ��ار ش��ام��ل ف��ي ال� �ع ��راق ،أو ت�ل�اع��ب بها
إلقناع الرأي العام والبرملان البريطانيني
بأن الحرب خيار حتمي؟
وع��ن ه��ذا ال �س��ؤال ،أك��د معظم ال�ش�ه��ود أن
أج �ه��زة االس �ت �خ �ب��ارات ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة كانت

صالحيات لجنة
التحقيق ال
حق
تعطيها ّ
معاقبة بلير
ومساعديه

ع�ل��ى ق�ن��اع��ة فعلية ب��أن ال��رئ�ي��س العراقي
ال� � ��راح� � ��ل ص� � � ��دام ح� �س�ي�ن ي� �م� �ل ��ك أسلحة
ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وج ��رث ��وم �ي ��ة ،ح �ت��ى ل ��و كانت
املعلومات «مجتزأة» .وسيتم االستشهاد
ه �ن��ا ب ��اع �ت ��راف ب �ل �ي��ر ن �ف �س��ه ،ف ��ي مقابلة
أجرتها معه هيئة اإلذاعة البريطانية «بي
بي سي» في منتصف كانون األول املاضي،
ب��أن��ه «ح�ت��ى ل��و ع�ل��م ب��أن ص ��دام ح�س�ين ال
يملك أسلحة دم��ار شامل ،لكان استخدم
ّ
وطور حججًا أخرى لتبرير الحرب».
ــ
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هل ّ
تعرض كبير املستشارين القانونيني
للحكومة لضغوط جعلته يعلن أن الحرب
س�ت�ك��ون م�ش��روع��ة ح�ت��ى م��ن دون صدور
قرار أممي؟
ـ �ـ ه��ل ح ��ال ب�ل�ي��ر دون وض ��ع خ �ط��ة وافية
ملرحلة ما بعد الحرب؟
س� � ��ؤال م ��ن وح � ��ي ش � �ه ��ادة وزي� � ��ر الدفاع
ال� �س ��اب ��ق ج �ي ��ف ه � ��ون ال� � ��ذي ات� �ه ��م وزير
امل��ال عند ش��ن ال �ح��رب ،ورئ�ي��س الحكومة
�راون ،ب��أن��ه رف��ض منح
ال�ح��ال�ي��ة غ ��وردن ب � ً
وزارة الدفاع «تمويال استراتيجيًا».
ت� �ج ��در اإلش� � � ��ارة إل � ��ى أن ب � � ��راون سيدلي
بشهادته أم��ام اللجنة ب�ين نهاية شباط
وب � ��داي � ��ة آذار امل �ق �ب �ل�ي�ن .وس� �ي ��دل ��ي بلير
بإفادته طوال يوم كامل في قاعة صغيرة
وسط لندن ،سيجلس فيها جمهور جرى
اختياره بالقرعة من بني ثالثة آالف طلب
على ثمانني مقعدًا ،وسيضم أقرباء جنود
بريطانيني من بني  179جنديًا قتلوا في
العراق .ومن املتوقع أن تجري خارج قاعة
امل ��ؤت� �م ��رات ،ت �ظ ��اه ��رات دع� ��ت إل �ي �ه��ا عدة
منظمات ،بينها ائتالف «أوقفوا الحرب»
الذي كان من منظمي التظاهرات الضخمة
التي شهدتها لندن في شباط .2003
(ا ف ب ،رويترز ،ا ب ،ا ف ب ،يو بي آي)

ّ
ظالم غزة يفاقم ظلمها
تحقيق

ّ
ّ
األهالي يلجأون إلى املولدات ...والشتاء يعقد األزمة
غ��زة تغرق ف��ي ال��ظ�لام .عبارة
ليست جديدة في قطاع تآمر
عليه الجميع حتى عجزت محطة
توليد الكهرباء عن توفير الضوء
للسكان .هكذا يعيش سكان
غزة في عتمة ،يحاولون االحتيال
عليها ،لكن بصعوبة

أعلن رئيس مجلس األعمال
الروسي ـــــ الفلسطيني ،ألكسندر
نيتشيبوروك ،أن «شركة تيكنو
بروم اكسبورت وبنك في تي بي
الروسيني أبديا استعدادهما
لتنفيذ مشروع بناء محطة لتوليد
الطاقة الكهربائية في فلسطني».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي»
الروسية عن نيتشيبوروك ،الذي
شارك في لقاء جمع رئيس غرفة
التجارة والصناعة الروسية يفغيني
بريماكوف ،والرئيس الفلسطيني
محمود عباس (الصورة) في موسكو،
قوله إن «الشركة والبنك مستعدان
لبناء محطة لتوليد الكهرباء في
فلسطني».
(يو بي آي)
فلسطينية تحمل الشاي
لعائلتها في الخيمة
الثالثاء املاضي (عادل
حنا  -أ ب)

غزة ــ قيس صفدي
ت� �ح ��اول س� �ع ��اد ع � � � ّ�واد ال �ت��أق �ل��م م ��ع أزمة
انقطاع التيار الكهربائي الحادة عن غزة.
ل�ك�ن�ه��ا ف�ش�ل��ت ب�س�ب��ب ال �س��اع��ات الطويلة
التي ينقطع فيها التيار عن أجزاء واسعة
من املدينة ،من دون جدول محدد ومعلوم
مسبقًا.
قالت سعاد ،التي تعيل أس��رة من ثمانية
أفراد ،إنها «تستيقظ مبكرًا لتتابع أعمالها
امل �ن��زل �ي��ة ،غ �ي��ر أن ع ��دم ان �ت �ظ��ام الكهرباء
أو ان �ق �ط��اع �ه��ا ل �ف �ت��رات ط��وي �ل��ة ومتكررة
يصيبها ب��اإلح�ب��اط وال �ي ��أس» .وأضافت
أنه «خالل األيام األربعة املاضية ،ال يمكن
أي م��واط��ن ف��ي مدينة غ��زة أن يعرف متى
وك��م من الوقت ستنقطع
فيه الكهرباء».
وت � �ع� ��ان� ��ي م ��دي� �ن ��ة غزة،
وخ � � �ص� � ��وص� � ��ًا املنطقة
الغربية التي تضم غالبية
امل � ��ؤس � � �س � ��ات الصحية
وال ��رس � �م � �ي ��ة واألهلية،
م ��ن أزم � ��ة خ��ان �ق��ة بسبب
انقطاع التيار الكهربائي
لفترات طويلة ومتكررة
منذ أسبوع ،بسبب عدم
ت��واف��ر ال��وق��ود الصناعي
ال �ل ��ازم ل�ت�ش�غ�ي��ل محطة
ت��ول�ي��د ال �ط��اق��ة الوحيدة
في القطاع.
تابعت سعاد شكواها ،لتقول إن «ازدياد
فصل
اس �ت �خ ��دام ال �س �ك��ان ل �ل �ك �ه��رب��اء ف ��ي ّ
الشتاء ،وتشغيل وسائل التدفئة مع تدني
ّ
درج��ات ال�ح��رارة على نحو ملحوظ ،أديا
إلى مضاعفة أزمة الكهرباء».
ومنذ قصف قوات االحتالل محطة التوليد
الكهربائية عقب أسر الجندي اإلسرائيلي
جلعاد شاليط في  25حزيران  ،2006اعتاد
سكان غزة على انقطاع التيار الكهربائي
ع �ن �ه��م ل �ث�لاث��ة أو أرب� �ع ��ة أي � ��ام أسبوعيًا،
ب �م �ع��دل ق ��د ي �ص��ل إل � ��ى ث �م��ان��ي أو عشر
ساعات في اليوم ،لكن األزمة الحالية تبدو
أش��د وأخ �ط��ر .واض �ط��رت م�ح�ط��ة التوليد
إلى وقف أحد املولدات يوم السبت املاضي

كل ما يصل
ّ
غزة من كهرباء
ال يغطي حاجة
السكان

