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بغداد/ املدى
اعلن رئي�س اجلمهورية جالل طالباين 
ع����ن رغب����ة الع����راق يف رف����ع العالقات 
م�س����توى  اإىل  فرن�س����ا   م����ع  الثنائي����ة 

ال�سراكة ال�سرتاتيجية.
اإىل  الدول����ة  زي����ارة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
واأج����رى  املا�س����ي  اال�س����بوع  فرن�س����ا 
خالله����ا مباحثات مع نظريه الفرن�س����ي 
نيك����وال �س����اركوزي وكبار امل�س����وؤولني 
الفرن�س����يني، واأكد الطرف����ان طموحهما 
اإىل عالق����ات �س����راكة �س����رتاتيجية بني 

البلدين.   
اأن����واع  اأرق����ى  الدول����ة  زي����ارة  وتع����د 
الزيارات يف العرف الدبلوما�سي، كما 
ان زي����ارة الرئي�س طالباين هي االأوىل 
من ه����ذا النوع طوال تاري����خ العالقات 

بني العراق وفرن�سا. 
وق����ال بي����ان �س����ادر ع����ن مكت����ب رئي�س 
طالب����اين  الرئي�س����ني  ان  اجلمهوري����ة: 
و�س����اركوزي ح�س����را حفل توقيع عدد 
من الوثائق امل�س����رتكة بينها اتفاق بني 
ووكال����ة  العراقي����ة  اخلارجي����ة  وزارة 
التنمية الفرن�سية ومذكرة تفاهم حول 
التعاون الفني الع�س����كري بني البلدين 
واتفاقية �س����مان وحماية اال�س����تثمار، 
اخلارجي����ة  وزراء  الوثاث����ق  ووق����ع 
هو�س����يار زيباري والدف����اع عبد القادر 
العبي����دي  واملالي����ة باقر ج����ر الزبيدي 
�س����امي  اال�س����تثمار  هيئ����ة  ورئي�����س 

االعرجي ونظراوؤهم الفرن�سيون.
األق����ى الرئي�����س الفرن�س����ي  م����ن جهت����ه 
�س����اركوزي خطاب����ا اك����د في����ه الرغب����ة 
القوي����ة يف ب����دء مرحلة نوعي����ة جديدة 
يف العالق����ات الثنائية م�س����ددًا على نية 
بالده دعم العراق يف م�ساعيه لتحقيق 
املجتم����ع  وبن����اء  واال�س����تقرار  االأم����ن 
الدميقراط����ي بع����د ان حت����رر البل����د من 

اال�ستبداد. 
وا�س����اف«عندما قمُت يف �س����هر �س����باط 
املا�س����ي ب����اأول زي����ارة من قب����ل رئي�س 
دولة فرن�س����ي اإىل بغداد، اإمنا اأردت اأن 
اأع����ر عن ثقت����ي بالعراق اجلدي����د واأن 
اأق����ول ل����كل العراقيني باأن فرن�س����ا تقف 
اإىل جانبهم. ومنذ تل����ك الزيارة، جرت 
زيارات عديدة فرن�سية وعراقية ومنها 
زيارة رئي�س الوزراء فران�سوا قيبون، 
جاءت لتج�سيد هذا االلتزام، و�ستكون 

هناك زيارات اأخرى الحقة«.
وتابع خالل ع�س����اء الدول����ة الذي اأقامه 
على �سرف الرئي�س طالباين:اإن »اإعادة 
اإعم����ار العراق احلدي����ث والدميقراطي 
مهم����ة هائل����ة، اأواًل اإعادة بن����اء الدولة، 
وي�س����كل الدع����م من اأج����ل اإر�س����اء دولة 

القان����ون اأولوي����ة، لق����د قام����ت فرن�س����ا 
خالل ال�س����نوات االأخ����رية بتاأهيل عدة 
مئات من الق�س����اة ورجال ال�سرطة يف 
اإطار برنامج اأوروبي، اإذ لي�س����ت هناك 
تنمي����ة دون اإدارة قوي����ة وذات كف����اءة 
ومن�س����فة، وكذل����ك لي�س����ت هن����اك دولة 
دون جي�����س ويف ه����ذا املج����ال ترغ����ب 
فرن�س����ا يف التع����اون معك����م يف اإط����ار 
اإتف����اق الدفاع ال����ذي وقعناه«. وا�س����ار 
�س����اركوزي اىل ان����ه »يجب اإع����ادة بناء 
الن�سيج االقت�سادي وميكنكم االعتماد 
عل����ى �س����ركاتنا التي ح�س����ر ع����دد كبري 
منه����ا معر�س بغداد الدويل الذي جرى 
موؤخ����رًا، من اأج����ل تلبي����ة االحتياجات 
الهائلة لبلدكم يف جمال البنى التحتية 
والنفطية، و�ستواكب الوكالة الفرن�سية 
للتنمية، بناء على طلبي، هذه اخلطوة 
والتي �س����تكتمل قريبًا عر اإن�ساء مركز 

فرن�سي لالأعمال يف بغداد«.
وقد زين����ت �س����وارع باري�����س باالأعالم 
العراقية ط����وال اأيام الزي����ارة ونظمت 
لل�س����يف  مهيب����ة  ر�س����مية  احتف����االت 
العراق����ي ال����ذي رافقت موكب����ه ثلة من 
اخليالة والدراجات النارية وا�س����طف 
حر�س ال�س����رف يف جميع االأماكن التي 

زارها.
ج����رت  للزي����ارة  االأول  الي����وم  ويف 
الرئي�س����ني  ب����ني  ر�س����مية  مباحث����ات 
العراقي والفرن�سي والوفدين املرافقني 
يف ق�سر االليزيه الرئا�سي، واأقيم حفل 
ع�س����اء دعيت اإليه نخبة من كبار رجال 
واملثقف����ني  املجتم����ع  الدول����ة ووج����وه 
ال�س����فراء  اإىل  باالإ�س����افة  الفرن�س����يني 

االأجانب املعتمدين يف باري�س.
ويف اإطار الزيارة نظم للرئي�س طالباين 
ا�س����تقبال حافل يف بلدية باري�س حيث 
األق����ى كلمة يف اجتماع ح�س����رته املئات 
م����ن �سخ�س����يات العا�س����مة الفرن�س����ية 
املقيم����ني  العراقي����ة  اجلالي����ة  واأبن����اء 
هن����اك. وا�س����اف البي����ان:ان الرئي�����س 
العراق����ي  الوف����د  واع�س����اء  طالب����اين 
اج����رى جول����ة مباحث����ات م����ع رئي�����س 
الوزراء الفرن�س����ي فرن�سوا فيون الذي 
اقام على �س����رف ال�سيف العراقي  حفل 
ع�س����اء دعي اإليه ال����وزراء وكبار رجال 
الدولة وال�س����فراء االأجانب. كما اأجرى 
الرئي�����س ال�س����يف جول����ة مباحثات مع 
رئي�س جمل�س ال�س����يوخ جريار الر�سيه 
ورئي�����س اجلمعي����ة الوطني����ة )جمل�س 

النواب( برنار اكوييه.
االأعم����ال  رج����ال  كب����ار  وا�س����تمع   
الفرن�س����يني باهتم����ام �س����ديد اإىل كلم����ة 
لق����اء  يف  طالب����اين  الرئي�����س  األقاه����ا 

ج����رى يف مق����ر احت����اد رج����ال االأعمال 
الفرن�س����يني حي����ث �س����دد عل����ى اأهمي����ة 
تو�سيع احل�سور االقت�سادي الفرن�سي 
يف العراق م�س����جعًا رجال االأعمال على 
امل�ساهمة بن�س����اط يف جميع القطاعات 
مب����ا فيه����ا النفطية واالإن�س����ائية والنقل 
وغريها، واأجاب على العديد من اأ�سئلة 
رج����ال االأعمال الذين ا�س����تمعوا اأي�س����ا 
اإىل تو�سيحات تف�س����يلية قدمها وزير 
املالية باقر جر الزبيدي ورئي�س هيئة 

اال�ستثمار �سامي االعرجي.
واأبدى االإعالم الفرن�سي اهتمامًا مكثفًا 
بالزي����ارة حي����ث غطت جمي����ع القنوات 
وال�س����حف  واالإذاعي����ة  التلفزيوني����ة 
الزي����ارة تغطي����ة وا�س����عة وبث����ت ثالث 
حمطات تلفزيونية رئي�سة مقابالت مع 

الرئي�س طالباين.
وراف����ق الرئي�����س طالب����اين يف الزيارة 
وفد كبري من حكومة العراق االحتادية 
�سم هو�س����يار زيباري وزير اخلارجية 
وباقر جر الزبيدي وزير املالية وعبد 
الق����ادر العبي����دي وزي����ر الدف����اع ورائد 
العل����وم والتكنولوجي����ا  فهم����ي وزي����ر 
ون�س����ري العاين رئي�س ديوان رئا�س����ة 
اجلمهوري����ة و�س����امي االعرجي رئي�س 
هيئ����ة اال�س����تثمار باالإ�س����افة اإىل وف����د 
عن حكومة اإقليم كرد�س����تان �س����م نائب 
ب����رواري  ازاد  االإقلي����م  وزراء  رئي�����س 
هري�����س  اال�س����تثمار  هيئ����ة  ورئي�����س 

حمرم.
وع����اد رئي�����س اجلمهوري����ة اىل العراق 
م����ن  اخلمي�����س املا�س����ي، بع����د ان كان 
املق����رر اأن يق����وم بزي����ارة ر�س����مية اإىل 
ال�س����هر  م����ن  19اىل21  م����ن  بولوني����ا 
اإن  اأعلن����ت  وار�س����و  اإن  اإال  اجل����اري، 
رئي�����س اجلمهوري����ة لي����خ كاجين�س����كي 
نقل اىل امل�ست�س����فى ب�س����بب املر�س، ما 
دع����ا اىل تاأجيل الزيارة. وتابع البيان: 
انه يف الوقت الذي نعرب عن التمنيات 
ال�س����ادقة للرئي�س كاجين�سكي بال�سفاء 
العاجل، فاننا نوؤكد حر�س العراق على 

تعزيز العالقات الثنائية مع بولونيا.
من جان����ب اآخر، ويف مقابلة مع حمطة 
)فران�����س 24( واإذاع����ة )مون����ت كارلو 
الدولي����ة( حت����دث رئي�����س اجلمهوري����ة 
ع����ن عالق����ات  باري�����س  خ����الل زيارت����ه 
العراق مع فرن�س����ا م�س����ريا اإىل جتاوب 
الب����الد يف  رغب����ة  م����ع  كام����ل  فرن�س����ي 
بن����اء عالق����ة �س����راكة �س����رتاتيجية بني 
البلدين على خمتلف ال�سعد ال�سيا�سية 
والثقافية والع�سكرية. وقال يف اجابته 
على �س����وؤال، هل ان ح�ساد الزيارة كان 
عل����ى ق����در االآم����ال؟:  »اأن����ه كذل����ك، الأننا 

وجدنا من الرئي�س الفرن�س����ي ورئي�س 
ال����وزراء ورئي�س����ي املجل�����س الوطن����ي 
وجمل�����س ال�س����يوخ، جتاوب����ا كامال مع 
رغبتن����ا يف اقامة عالقات �س����رتاتيجية 
و�س����راكة مديدة ب����ني العراق وفرن�س����ا 
رئي�����س  ل����دى  ا�س����تجابة  ووجدن����ا 
اجلمهورية لطلباتن����ا التي تقدمنا بها، 
م����ا ادى اىل توقيع اتفاقيات عديدة يف 
ال�سيا�س����ية والثقافية  جمال العالق����ات 
والع�س����كرية والتنموي����ة، ومت توقي����ع 
العدي����د من مذكرات التفاهم بني وزراء 
املالي����ة والدفاع والعل����وم واخلارجية. 
وا�س����اف ان »الوق����ت ق����د ح����ان لتدخل 
فرن�سا من الباب العري�س اىل العراق، 
الن العراقيني �سعبا وحكومة يرحبون 
وبال�س����راكة  الفرن�س����ية  بامل�س����اعدة 
مع فرن�س����ا، لذلك ف����اإن الوقت منا�س����ب 
ج����دا للحكومة الفرن�س����ية ولل�س����ركات 
يف  بن�س����اط  تعم����ل  لك����ي  الفرن�س����ية 
العراق، اأما فيما يتعلق برغبتنا ورغبة 
فرن�س����ا، فانهم����ا ق����د التقت����ا يف اقام����ة 
عالقات �س����رتاتيجية و�س����راكة مديدة، 
وبالت����ايل كان التفاه����م عام����ا و�س����امال 
ال�س����مانات  الطرفني«.وب�س����اأن  ب����ني 
لل�س����ركات  االأمني����ة  والتطمين����ات 
االأجنبي����ة ك����ي تعمل يف الع����راق، قال: 

»بينا جلميع الذين التقينا بهم اأن هناك 
ت�سخيما غري مرر حلملة االرهاب يف 
العراق، ه����ذه االعم����ال االرهابية التي 
حت����دث يف الع����راق حت����دث يف العديد 
م����ن البل����دان العربي����ة االخ����رى، ولكن 
املبالغ����ة الت����ي تاأت����ي م����ن جه����ات غ����ري 
�س����ديقة للعراق لت�سخيم اخلطر، هذه 
املبالغ����ة ال تخدم م�س����الح الع����راق وال 
م�س����الح امل�س����تثمرين االجان����ب، نحن 
دعونا ال�س����ركات الفرن�سية اىل ار�سال 
ممثليها، والعديد من ممثلي ال�س����ركات 
الفرن�سية زارت بغداد وال�سليمانية ثم 
�س����ركات اخرى زارت اربي����ل، فوجدت 
ان هنال����ك اماك����ن اآمن����ة وقابل����ة للعمل 

منها اىل �سائر انحاء العراق«. 
الو�س����اطات  عل����ى  اجابت����ه  ويف 
بتفج����ريات  املتعلق����ة  والتحقيق����ات 
بغ����داد، ق����ال: »نح����ن نرغ����ب يف اقام����ة 
عالقات جيدة مع جمي����ع دول اجلوار، 
ولدينا معاهدة حتالف مديد مع تركيا، 
وعالقاتن����ا جي����دة م����ع اي����ران، ووقعنا 
معاه����دات للتحال����ف ال�س����رتاتيجي مع 
ال�سقيقة الكرى م�سر، وعالقاتنا جيدة 
ب����االردن والكوي����ت، هنالك م�س����كلة مع 
االإخوة يف �سوريا، انا �سخ�سيا اأ�سعى 
بكل جه����دي من اجل حل هذه امل�س����كلة 

عن طري����ق احلوار والتفاه����م املتبادل، 
فيم����ا يتعل����ق بطلبن����ا من االم����ني العام 
ل����المم املتحدة اإر�س����ال ممثل للتحقيق، 
ال نق�س����د ب����ه اته����ام دول����ة معين����ة، بل 
كن����ا نري����د ان نلف����ت نظر الع����امل خلطر 
تعر�����س الع����راق للعملي����ات االرهابية، 
الن هنال����ك ادعاءات خمتلفة، فهناك من 
يتهم �س����وريا ومن يتهم اي����ران، ودوال 
يك�س����ف  ال����دويل  فالتحقي����ق  اخ����رى، 
حقيقة التدخالت اخلارجية يف العراق 
ثم يك����ون حتذيرا لدول اجل����وار بعدم 
التدخل يف �س����وؤون العراق الداخلية«. 
وا�س����اف رئي�س اجلمهوري����ة »للعراق 
مع �س����وريا عالقاتنا قدمية وتاأريخية، 
نح����ن االآن يف �س����دة احلكم يف العراق، 
ع�س����نا كلنا يف �س����وريا �س����نينا طويلة، 
يف  �س����وريا  كان����ت  املعار�س����ة  واأي����ام 
فرتة من الف����رتات هي الدولة الوحيدة 
الت����ي توؤوينا وت�س����اعدنا، ولهم ف�س����ل 
كب����ري علينا نحن الذي����ن نحكم االآن يف 
الع����راق، لذل����ك حاولن����ا اإقام����ة عالقات 
�س����رتاتيجية معها، وانا �سخ�سيا زرت 
�سوريا ونائبا الرئي�س ورئي�س الوزراء 
ووزراء الداخلي����ة واملالية واخلارجية 
كلهم زاروا �سوريا ومهدنا اجلو القامة 
حتالف �سرتاتيجي معها الننا نعتقد اأن 

م�سلحة البلدين وال�س����عبني ال�سقيقني 
ه����ي   يف ه����ذا التحالف ال�س����رتاتيجي 
ال����وزراء  رئي�����س  زي����ارة  بع����د  فج����اأة 
ال����ذي كان يق�س����د منها توقي����ع حتالف 
�س����رتاتيجي، حدثت االعت����داءات على 
وزارت����ي املالي����ة واخلارجية و�س����ببت 
جرائم ب�س����عة، بع�س اجله����ات االمنية 
بانه����ا وراء احل����ادث  �س����وريا  اتهم����ت 
وح����دث تب����ادل اتهام����ات ب����ني دم�س����ق 
وبغ����داد، اأنا �سخ�س����يا كن����ت اأمتنى اأن 
نحل هذه امل�س����اكل فيما بيننا باحلوار 
واالآن  الثنائ����ي،  االخ����وي  وبالنقا�����س 
نح����ن يف العراق ويف �س����وريا ن�س����عى 
من اجل حتقيق ه����ذا احلوار والتفاهم 
امل�سرتك بدال من اللجوء اىل املهاترات 
يف االعالم«. وا�ساف »هناك من يعتقد 
للع����راق  معار�س����ني  �س����وريا  يف  اأن 
وهوؤالء املعار�س����ون ي�س����تعملون مثال 
الف�س����ائيات، ثالث منه����ا تهاجم احلكم 
العراق����ي حتى انها تعل����م النا�س كيفية 
اليدوي����ة  القناب����ل  و�س����نع  التفخي����خ 
والتفج����ريات، وهنال����ك اي�س����ا جه����ات 
تعي�����س يف �س����وريا ولها عم����ل ارهابي 
ح����ق  نعار�����س  ال  نح����ن  الع����راق،  يف 
�س����وريا يف ايواء الالجئني العراقيني، 
ح�س����را  ال�سيا�س����ي  اللج����وء  كان  اذا 

عل����ى العم����ل ال�سيا�س����ي، لك����ن نتمن����ى 
على اال�س����قاء يف �س����وريا اأال ي�سمحوا 
بوجود عنا�س����ر متار�س العمل امل�سلح 
�س����وريا  يف  واالخ����وة  الع����راق،  �س����د 
يطلب����ون من����ا تق����دمي ادل����ة ع����ن وجود 
ه����وؤالء العنا�س����ر واالدلة الت����ي قدمتها 
احلكوم����ة العراقي����ة، ومل تك����ن مقنع����ة 
بالن�س����بة لالخوة يف �س����وريا«. وا�سار 
رئي�س اجلمهورية اىل ان له �سخ�س����يا 
عالقة قوية مع نظريه ال�س����وري ب�سار 
اال�سد، و«ال احتاج اىل اي و�سيط وانا 
اأ�س����تطيع ان اأنا�س����ده او اأفاحته يف اي 

وقت اأ�ساء«.
وب�س����اأن روؤيته لالنتخابات الت�سريعية 
املقبل����ة، قال طالب����اين: »الع����راق مقبل 
وم�س����ريية  هام����ة  انتخاب����ات  عل����ى 
بع����د  وناأم����ل  الب����الد،  م�س����ري  حت����دد 
قب����ل  م����ن  االنتخاب����ات  قان����ون  نق�����س 
اال�س����تاذ ط����ارق الها�س����مي، اأن يبح����ث 
جمل�����س النواب ب�س����ورة مو�س����وعية 
النق����اط الت����ي اأثارها الها�س����مي والتي 
يثريه����ا التحال����ف الكرد�س����تاين فيم����ا 
املحافظ����ات«.  متثي����ل  بن�س����بة  يتعل����ق 
وا�س����اف »نعتقد اأن االنتخابات خطوة 
هام����ة عل����ى �س����بيل حتقي����ق امل�س����الح 
الوطني����ة وتغلي����ب ال�س����عور الوطن����ي 
االأمني����ة  واملخ����اوف  الطائف����ي،  عل����ى 
ال توؤج����ل االنتخاب����ات، ب����ل توؤث����ر يف 
ح�س����ور النا�س، يف اج����راء انتخابات 
هادئ����ة«. وا�س����ار رئي�����س اجلمهوري����ة 
يف  الك����ردي  اجلان����ب  اجتاه����ات  اىل 
االنتخاب����ات املقبل����ة اىل ان����ه »توج����ود 
اجتاه����ات يف جمي����ع انح����اء الع����راق، 
يف ال�س����ف العربي ال�سني، يف ال�سف 
العربي ال�س����يعي، يف ال�س����ف الكردي، 
وال�سف الكردي جزء من العراق، فهذه 
االختالف����ات املوج����ودة ب����ني االحزاب 
العراقية موجودة اأي�س����ا بني االحزاب 
ق����ال  كرك����وك  الكردية«.وبخ�س����و�س 
طالب����اين: »ان امل�س����كلة حملول����ة وف����ق 
امل����ادة )140( م����ن الد�س����تور العراقي، 
وق����د مت تاأجيلها الأ�س����باب عديدة: اوال، 
لع����دم وج����ود االح�س����اء، ثاني����ا، لعدم 
املحافظ����ات  الن  االو�س����اع،  تطبي����ع 
العراقي����ة العديدة قد قّطعت اأ�س����الوؤها 
على يد �س����دام ح�س����ني، لي�ست كركوك 
فقط، النجف اال�سرف، كربالء، احللة، 
دي����اىل، كركوك، اربي����ل، وحتى بغداد، 
املحافظ����ات  او�س����اع  تطبي����ع  فاإع����ادة 
اي�سا �سبب �سروري الجراء اال�ستفتاء 
يف كركوك، وكذلك االح�س����اء، واعتقد 
ان العراقي����ني قادرون عل����ى حل جميع 

م�ساكلهم مهما ت�سعبت وتنوعت«.

و�شف االنتخابات بـ"امل�شريية" ودعا اإىل بحث اإيجابي العرتا�شات الها�شمي

طالباين يبدي رغبته يف رفع العالقات مع فرن�سا اإىل م�ستوى ال�سراكة ال�سرتاتيجية

ترجمة/ املدى
م�س���األة  العراقي���ون  الالجئ���ون  يواج���ه 
ت�س���اوؤل االعتمادات املالية املخ�س�سة من 
قبل االأمم املتحدة ما ي�سكل قلقًا لدى االأمم 
املتح���دة الت���ي واجه���ت بدورها �س���عوبة 
يف تاأم���ني امل���وارد املالية والدع���م الدويل 
مل�س���اعدة نحو ملي���وين الج���ئ عراقي يف 
بل���دان ال�س���رق االأو�س���ط املمنوع���ني م���ن 

العمل فيها.
ومنذ �ستة اأعوام وبعد غزو العراق ونحو 
ملي���وين عراق���ي يعان���ون يف دول اجلوار 
واخل���وف يتزاي���د لديهم من توق���ف الدعم 

ال���دويل لهم. ويف خالل هذا االأ�س���بوع قام 
اإيريك �س���وارتز م�س���اعد وزيرة اخلارجية 
االأمريكي���ة ل�س���وؤون االإ�س���كان والالجئ���ني 
والهج���رة ب���اأول زي���ارة ل���ه للمنطق���ة من���ذ 
تولي���ه املن�س���ب يف مت���وز املا�س���ي وقدم 
تقريرًا مت�س���ائمًا عن املو�س���وع قائاًل: اأنها 
حلظة �س���عبة، اأن���ا مهتم ج���دًا بالدعم غري 

الكايف لالأمم املتحدة للعراقيني.
ومن اأجل العام املقبل طلبت وكالة الالجئني 
لالأمم املتح���دة يف �س���وريا ميزانية قدرها 
)166( ملي���ون دوالر للعراقيني هناك، وقد 
جمع���ت الوكالة حتى االآن )55( مليون من 

من���ح دولية، بينم���ا كان املبلغ ع���ام 2009 
)83( ملي���ون دوالر، وهذه الق�س���ة تتكرر 

بالن�سبة لالجئني يف دول اأخرى.
وميكنن���ا الق���ول ان معظ���م الدع���م املق���دم 
الالجئ���ني مير عر وكالة الالجئني –االأمم 
قلقه���م  ع���ن  املراقب���ون  املتح���دة- ويع���ر 
م���ن ت�س���اوؤل الدعم امل���ايل الذي �س���يوؤدي 
االجتماعي���ة  امل�س���اكل  م���ن  املزي���د  اىل 
يف  والعن���ف  والتط���رف  واالقت�س���ادية 

جمتمعات الالجئني.
واملجتم���ع ال���دويل يري���د االعتق���اد من ان 
االأم���ور يف الع���راق جتري نحو االأف�س���ل، 

ف���ان اهتمامه���ا يتناق����س لالجئ���ني  لذل���ك 
خارج���ه. وعل���ى الرغ���م م���ن ال���كالم ع���ن 
التح�س���ن االأمني يف العراق ف���ان اأكرث من 
)1000( الج���ئ جديد �س���هريًا يوا�س���لون 
ت�س���جيل اأ�س���مائهم ل���دى وكال���ة الالجئني 
الدولية، اأي مبعدل اأعداد العراقيني الذين 

يعودون اىل بالدهم.
ويف مركز وكالة الالجئني ب�سوريا يحت�سد 
يوميًا املئات من الالجئني طلبًا للم�س���اعدة 
والياأ�س ي�س���تويل عليهم الأن العمل ممنوع 
بالن�س���بة اليه���م يف �س���وريا اأو يف االأردن، 
كم���ا انه���م غ���ري قادرين عل���ى الع���ودة اىل 

بلدهم ب�سبب امل�ساكل التي �ستواجههم.
وع���ن ذل���ك يق���ول امل�س���وؤولون يف الوكالة 
واالهتم���ام  الدع���م  ان  لالجئ���ني  الدولي���ة 
الدوليني بداأ يبتعد عن هذه الق�س���ية تاركًا 
اإياهم يواجهون امل�س���كلة لوحدهم. وهناك 
العديد من الق�س�س املوؤملة التي حتكى عن 
الالجئ���ني العراقي���ني يف �س���وريا واالأردن 
وال���زواج  االأطف���ال  عم���ل  منه���ا  ولبن���ان 
الق�س���ري والدعارة ب�سبب �س���وء االأحوال 

املالية لديهم.
وتق���ول احلكومت���ان ال�س���ورية واالأردنية 
ان الالجئ���ني العراقي���ني ق���د كلفتهم���ا اأكرث 

منحته���م  اأنهم���ا  م���ع  دوالر  بلي���ون  م���ن 
ح���ق التعلي���م واملعاجل���ة جمانًا، وت�س���كو 
احلكومت���ان الدع���م ال���دويل املح���دود، اما 
احلكوم���ة العراقي���ة فق���د �س���اهمت ب�)15( 
ملي���ون دوالر ل�س���وريا و)7( ماليني دوالر 
لالأردن. ويطالب �س���وارتز حاليًا من الدول 
االأوروبي���ة تق���دمي الدع���م امل���ايل املطلوب 
وال�س���ماح لدخ���ول املزي���د م���ن الالجئ���ني 
اليها، وتبقى الوالي���ات املتحدة االأمريكية 
املانح���ة االأك���ر لوكال���ة الالجئ���ني –االأمم 
املتحدة – مب�س���اهمتها ب�80% من ميزانية 

عام 2007.

اما بالن�سبة ل�س���وريا واالأردن فهناك مئات 
االأل���وف م���ن الالجئ���ني الفل�س���طينيني م���ا 
ي�س���كل لهما حتديات اقت�سادية ويجعلهما 
م���ن  املزي���د  حتم���ل  عل���ى  قادرت���ني  غ���ري 
الالجئ���ني. وتتفق اجلهات الدولية على ان 
احلل االأف�سل للم�سكلة هو عودة الالجئني 
اىل الع���راق وهي غ���ري ق���ادرة  حاليًا على 
اإرغامهم على ذل���ك.. وتنتظر حلول الوقت 
املالئ���م لذلك اأي عندما تتح�س���ن االأو�س���اع 

يف العراق ب�سكل عام.

عن: الكري�شيتان �شاين�س موينرت

ال��������دع��������م ال������ع������امل������ي وم�������ع�������ان�������اة ال������الج������ئ������ن ال�����ع�����راق�����ي�����ن

دعوات اأممية لت�سوية 
العالمات احلدودية بن 

العراق والكويت
نيويورك/ وكاالت

نا�سد املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالمم املتحدة يف العراق اآد ميلكريت 
احلكومة العراقية، اأمام جمل�س االأمن، اال�ستجابة ملطالب االأمم املتحدة الداعية 

اإىل ا�ستقبال فريق تقني دويل تابع لالأمم املتحدة ليتوىل تقدمي امل�ساعدة 
لت�سوية م�ساألة �سيانة العالمات احلدودية بني العراق والكويت، ومبا ي�ساهم 

يف ت�سهيل خروج العراق من حتت طائلة الف�سل ال�سابع من ميثاق االمم 
املتحدة .

جاء ذلك خالل اإحاطته االإعالمية التي قدمها ميلكريت اإىل املجل�س حول 
م�ستجدات عمل بعثة االأمم املتحدة للم�ساعدة يف العراق )يونامي( خالل 

االأ�سهر االأخرية، وو�سف م�ساغل الكويت اإزاء م�ساألة �سيانة العالمات 
احلدودية باأنها »م�سروعة«. وك�سف ميلكريت اأن االأمني العام بان كي مون ما 
زال ينتظر من جانب حكومة العراق تاأكيدا ر�سميا على اإلتزاماتها القانونية 

بالتاأكيد على جميع العالمات احلدودية، ومن دون هذا االإجراء ال ميكن القيام 
باأي اأن�سطة ا�سافية. 

كما اأو�سح ميلكريت اأن بعثة االأمم املتحدة يف العراق ت�ساهم يف م�ساعدة 
احلكومة العراقية على العثور على املقابر اجلماعية والتعرف على ا�سحابها 
والبحث عن املفقودين الكويتيني وغريهم من رعايا الدول االخرى، واأكد اأن 

اأن�سطة البعثة �ستتوا�سل لتمكني العراق من ت�سوية جميع ق�ساياه االأخرى 
العالقة مع الكويت .

وك�سف ان االأمانة العامة تعمل على حتديد جدول اأعمال متفق عليه النهاء وحل 
ما تبقى من هذه الق�سايا كم�سائل احلدود واملفقودين والتعوي�سات وامللكية 

واملرافىء البحرية وذلك من اجل م�ساعدة العراق على اخلروج من طائلة 
الف�سل ال�سابع من امليثاق.

من جانب اآخر، اأحاط ميلكريت اأع�ساء جمل�س االمن باملالب�سات املت�سلة بزيادة 
تدفق املياه اىل العراق يف اعقاب �سل�سلة اجتماعات بني العراق وحكومات 

كل من تركيا و�سوريا وايران، واكد اأنه مت االتفاق على اأن يكون لبعثة االأمم 
املتحدة مكتب فرعي �سغري يف طهران لت�سهيل جماالت التعاون الثنائي مع 

العراق.
وحول االنتخابات املقبلة يف العراق اأو�سح اأن بعثة االأمم املتحدة ت�ساهم يف 

اجلهود املمكنة لدعم اجراء هذه االنتخابات واال�سهام يف حتقيق التقدم يف 
ال�سنوات االأربع القادمة. من جانبه طالب املندوب الدائم للعراق ال�سفري حميد 

البياتي اأع�ساء جمل�س االمن مب�ساعدة بالده على اخلروج من اإطار الف�سل 
ال�سابع. ويف ختام اجتماع جمل�س االأمن اأ�سدر بيانا رئا�سيا باالإجماع، واأيد 
نداء االأمني العام اىل جميع الكتل العراقية وقادتها الثبات احلنكة ال�سيا�سية 

احلقيقية خالل احلملة االنتخابية وامل�ساركة بروح من الوحدة الوطنية.

بعقوبة/ وكاالت

واأ�س���اف الن���داوي البال���غ م���ن العم���ر )50 عام���ا( 
بح�س���ب وكال���ة )�س���ينخوا( »خويف من ا�س���تهداف 
ع�سابات ال�سطو امل�س���لح يل ا�سطرين لدفع اأموال 
لتجني���د حرا�س �سخ�س���يني بع�س���هم كان يعمل يف 
قوات ال�سحوة حلماية نف�سي وعائلتي واأموايل«. 
واأو�س���ح اأن اأغل���ب ا�س���حاب حم���ال بي���ع الذه���ب 
واملجوهرات يف بعقوبة يعي�س���ون اأو�ساعا نف�سية 
قلقة جدا خوفا من اأن تعود ظاهرة ال�س���طو امل�سلح 
اإىل �س���ابق عهده���ا بعدما �س���هدت العا�س���مة بغداد 
خالل اال�س���ابيع املا�س���ية تكرار م�سل�س���ل ال�س���طو 
امل�س���لح لع�سابات حمرتفة متكنت من �سرقة العديد 
م���ن املح���ال بع���د قت���ل ا�س���حابها، موؤك���دا اأن اغلب 
ا�س���حاب حم���ال بي���ع الذه���ب ا�س���تاأجروا حرا�س���ًا 

�سخ�سيني حلمايتهم.
وكانت بع�س مناطق العا�س���مة بغداد �سهدت خالل 
اال�س���ابيع املا�س���ية عملي���ات �س���طو م�س���لح نفذتها 
عنا�سر جمهولة مدججة باال�سلحة على حمال لبيع 
امل�س���وغات الذهبية واملجوهرات لغر�س ال�سرقة، 
مم���ا ادى اإىل مقت���ل بع�س���هم، وق���د اث���ارت ه���ذه 
العملي���ات موجة من اخلوف والقلق لدى ا�س���حاب 
حمال بيع الذهب يف �س���وق الذهب الرئي�سي و�سط 
بعقوبة حيث �س���ارع اغلبهم اإىل اتخ���اذ احتياطات 
امني���ة لتاأم���ني حياته وب�س���اعته من اأي ا�س���تهداف 
يف ظ���ل تنامي ع�س���ابات م�س���لحة متتهن ال�س���طو 
وال�س���رقة حت���ت تهديد ال�س���الح يف بع����س مناطق 

املحافظة.
واأ�س���ار الن���داوي اإىل اأن هذه امل�س���وغات الذهبية 
و�س���عت بتن�س���يق جميل يف هيكل زجاجي متكون 
م���ن عدة طوابق مو�س���وعة يف مقدمة املحل الكبري 
لكي تعطي �س���ورة وا�س���حة للزبائ���ن عّما موجود 
م���ن م�س���وغات وحت���ف وجموه���رات  يف داخل���ه 
ثمينة، قائال »اإن اغلب ما تراه عيناك ب�ساعة مزيفة 
لغر����س االع���الن فقط ام���ا احلقيقي فه���و يف مكان 
امن داخل املحل«، مبينا اأنه جلاأ اإىل هذا اال�س���لوب 
كخطوة اخرى للحفاظ على ب�س���اعته من اأي �سرقة 

قد حتدث«.
اإىل ذل���ك، ق���ال حمم���د الزيدي �س���احب حم���ل لبيع 
امل�س���وغات الذهبي���ة والبالغ من العم���ر )60 عاما( 
»اإن القل���ق موج���ود بالفع���ل ل���دى جميع م���ن يعمل 

مبهنة �س���ياغة وبيع الذهب النها م�س���تهدفة ب�سكل 
كبري من قبل ع�سابات ال�سطو امل�سلح«.

وك�س���ف ع���ن اأن���ه اتفق م���ع بع�س ا�س���حاب املحال 
املج���اورة له على جتنيد عنا�س���ر �س���ابقة يف قوات 
ال�س���حوة لديهم مهارات جيدة كحرا�س �سخ�سيني 
الإن�ساء ما ي�س���به نقطة امنية قرب املدخل الرئي�سي 
ل�سوق الذهب ملنع اأي هجوم اأو عملية �سطو م�سلح، 
م�س���ريا اإىل اأن اغلب ا�س���حاب املحال لديهم ا�سلحة 

خفيفة ال�ستخدامها عند احلاجة.
فيما كان �سعيد ح�سن ال�س���مري )44 عاما( �ساحب 
حم���ل لبي���ع الذه���ب اأك���رث ت�س���اوؤما م���ن االخرين، 
قائ���ال »اإن ا�س���تهداف ا�س���حاب حم���ال بي���ع الذهب 
واملجوهرات يف بعقوبة �س���ياتي قريبا الن ظاهرة 
ع�سابات ال�سطو امل�سلح بداأت تلوح باالفق، ونفذت 
اأعمال م�س���لحة موؤخرا من قبل هذه الع�س���ابات يف 
بع�س مناط���ق املحافظة«، مبينا اأنه ي�س���عى كغريه 
من ا�س���حاب املح���ال لتاأمني حياته وب�س���اعته عر 
جتنيد حرا�س �سخ�سيني اأغلبهم عنا�سر �سابقة يف 

قوات ال�سحوة.
من جانبه، قال عمر ال�س���امرائي )28 عاما( عن�س���ر 
�س���ابق يف قوات ال�س���حوة »اإنه يعمل االن حار�س���ًا  
امني���ًا يف حمل لبي���ع الذهب، ويتلقى اجرا �س���هريا 
جي���دا يف���وق 500 دوالر«، الفت���ا اإىل اأن العديد من 
العنا�س���ر ال�س���ابقة يف ق���وات ال�س���حوة يعمل���ون 
كحرا����س امني���ني ملح���ال بي���ع الذه���ب وامل�س���انع 

واال�سواق التجارية.
ي�س���ار اإىل ان ه���ذا القل���ق لدى ا�س���حاب حمال بيع 
الذه���ب واملجوه���رات وف���ر فر����س عم���ل لعنا�س���ر 
ق���وات ال�س���حوة كحرا�س امنيني ال�س���حاب حمال 

املجوهرات اأو كحرا�س ليليني لهذه اال�سواق.
بدوره، اأكد العقيد حممود التميمي م�سوؤول وحدة 
امنية يف مدينة بعقوبة اأن الو�س���ع االمني م�ستقر 
ب�س���كل ملمو�س يف اغل���ب املناطق ومنه���ا بعقوبة، 
م�س���ريا اإىل اأن خ���وف وقل���ق ا�س���حاب حم���ال بيع 
الذهب واملجوهرات ناجت عن حوادث اأمنية وقعت 
يف بغداد. و�س���دد التميمي على اأن االجهزة االمنية 
لديه���ا خط���ة جيدة ملن���ع اأي خرق يحدث م�س���ابه ملا 
حدث لبع����س حمال بيع الذهب يف بغداد، م�س���يفا 
اأن جتنيد حرا�س �سخ�س���يني لي����س خمالفا للقانون 
اذا ج���رى وفق االنظم���ة واالج���راءات والتعليمات 

النافذة.

اأ�سحاب حمال الذهب يف دياىل يجندون حرا�سا اأمنين حلمايتهم
»ندفع املال لنحمي انف�شنا وب�شاعتنا من اأي تهديد، النريد اأن نقع يف ماأزق �شعب 

وفوهات البنادق موجهة اإىل روؤو�شنا« بهذه الكلمات يعرب عبد الباري النداوي 
�شاحب حمل لبيع الذهب واملجوهرات و�شط بعقوبة مركز حمافظة دياىل عن 

قلقه من اال�شتهداف.

الرئي�س طالباين

حمال الذهب عن�صر جذب للن�صاء والل�صو�س


