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بغداد/ املدى والوكاالت
و�س����ف ال�سفري الفرن�سي لدى العراق 
الرئي�����س  زي����ارة  بوال����ون  بوري�����س 
جالل طالب����اين باري�س باأنه����ا »اإعادة 
اإحياء للعالقات الثنائي����ة«. وبوالون 
ه����و اأ�سغر �سف����راء فرن�س����ا �سنًا، عمل 
م�ست�س����ارًا للرئي�س نيكوال �ساركوزي 
ال����ذي ق����ال خ����الل ع�س����اء اأقام����ه على 
ميث����ل  ال�سف����ري  ان  طالب����اين  �س����رف 

»هدية ديبلوما�سية«.
وع����اد الرئي�����س طالب����اين اىل بغ����داد 
اخلمي�س املا�سي، عقب زيارة ناجحة 
اىل فرن�س����ا، ت�سمنت توقيع اتفاقيات 
اب����واب  فتح����ت  مهم����ة  وح����وارات 

التعاون بني البلدين.
�سحيف����ة  بح�س����ب  بوال����ون  وق����ال 
»احلي����اة« انه تخل����ل زي����ارة طالباين 
لتحدي����ث  دفاعي����ة  اتفاق����ات  توقي����ع 
اجلي�����س العراق����ي وتدريب ك����وادره 
وحتديث 18 طائرة من طراز »مرياج 
 300 وتق����دمي  ومروحي����ات  اأف1« 
منح����ة درا�سية. ولفت اىل ان اجلانب 
النخ����ب  بتاأهي����ل  »مهت����م  الفرن�س����ي 

العراقي����ة لتح�س����ني االأداء على �سعيد 
احلكم، فيم����ا االإدارة االأمريكية تدرب 

الق�ساة يف فرن�سا«.
وتاب����ع ان����ه »ج����رى توقي����ع اتفاق����ات 
اقت�سادي����ة، واتفاقًا لع����ودة املوؤ�س�سة 
اخلارجي����ة  لال�ستثم����ارات  ال�سامن����ة 
)كوفا�����س( اىل الع����راق واإن�س����اء فرع 
لوكال����ة التنمي����ة الفرن�سي����ة ». واأ�سار 
اىل اأن العراق »ي�سهد حت�سنًا ملمو�سًا 
عل����ى �سعي����د االأو�س����اع االأمني����ة، م����ا 
اإىل  ج����دًا  اإيجابي����ة  اإ�س����ارة  ي�س����كل 
م�ستقب����ل البل����د«. وراأى ان »الهج����وم 
االنتح����اري الذي ح�سل اأخ����ريًا دليل 

على �سعف املجموعات االإرهابية«.
وقال ان زيارة طالباين تخللها توقيع 
اتفاق حلماية اال�ستثم����ارات وفرن�سا 
مرتاح����ة ج����دًا الأن االتف����اق �سي�سه����ل 
عودة ال�سركات الفرن�سية اىل ال�سوق 
العراقية. وتابع ان »فرن�سا تريد دعم 
اجلي�����س العراقي اجلدي����د وال تخاف 
م����ن ع����راق ق����وي دميوقراط����ي �سرط 
اأن يعي�����س ب�س����الم م����ع جريان����ه واأال 
يوجه اجلي�س العراق����ي �سالحه نحو 

املدنيني العراقيني«.
االأمريكي����ة  االإدارة  كان����ت  اإذا  وعم����ا 
ت�ست����اء م����ن ع����ودة قوي����ة لفرن�سا اىل 
الع����راق، اعت����ر بوال����ون اأن����ه لي�����س 
هناك تناق�س اأو تناف�س بني الواليات 
املتح����دة وفرن�سا الأن العراق بلد كبري 
بحاج����ة اىل م�ساعدة يف كل امليادين، 
واىل م�ساع����دة كل حلفائه ومن بينهم 
فرن�سا والوالي����ات املتحدة. وراأى اأن 
العراق دخل يف ع�سر جديد مع عودة 
»الروح الوطني����ة وجتاوز الطائفية«، 
الفتًا اىل اأن »النزاعات الطائفية مل تعد 
على طاول����ة ال�سيا�سي����ني العراقيني«. 
واأ�س����ار اىل اأن رف�س طارق الها�سمي 
قان����ون  اجلمهوري����ة  رئي�����س  نائ����ب 
عل����ى  خط����رًا  ي�س����كل  ال  االنتخاب����ات 
موعده����ا املطاب����ق للد�ست����ور. وذك����ر 
بوال����ون اأن �سارك����وزي وعد طالباين 

بزيارة العراق.
وعلى �سعيد قطاع النفط، قال بوالون: 
اإن االتفاق����ات الثالثة التي وقعت بني 
بغ����داد و�س����ركات اأجنبي����ة ف����ازت يف 
اجلولة االأوىل من املناق�سة، �ستمكن 

العراق م����ن زي����ادة قدرت����ه االإنتاجية 
اىل �سبع����ة ماليني برميل يوميًا خالل 
�س����ت �سن����وات. واأعرب ع����ن اأمله باأن 
حت�س����ل جمموع����ة »توت����ال« على عقد 
يف اإطار اجلولة الثانية من العرو�س 
املقب����ل.  االأول  كان����ون  يف  النفطي����ة 
وراأى ان القط����اع النفط����ي العراق����ي 
دخ����ل يف ع�س����ر جدي����د م����ع الوج����ود 
الكثي����ف لل�س����ني الت����ي دخل����ت يف كل 
املجموعات، م�سريًا اىل اأن ال�سينيني 
ُيحدث����ون تغي����ريًا يف الفل�سفة املتبعة 
على �سعيد هذا امللف كونهم يتجهون 
نحو من����ط عني����ف م����ن اال�ستك�ساف، 
دون  والتطوي����ر  التنقي����ب  اىل  اأي 
احلر�����س على البيئة. و�س����دد على اأن 
»توت����ال« ت����ويل يف املقاب����ل احرتامًا 
كبريًا للنواح����ي البيئية واالجتماعية 
وت�ستغ����ل احلق����ول يف طريق����ة جيدة 
ج����دًا ونظيفة جدًا. وذك����ر اأن »توتال« 
تطوي����ر  عل����ى  للح�س����ول  مر�سح����ة 
بع�س احلق����ول العراقية مثل »القرنة 
اجلول����ة  يف  و«جمن����ون«  الغربي����ة« 

الثانية من املناق�سات.

ال�سفري الفرن�سي: زيارة طالباين اأحيت العالقات بني بغداد وباري�س

بغداد/ املدى
يف الوق����ت ال����ذي اعلن����ت في����ه البعثة 
العراقية ل����دى االمم املتحدة ان االمم 
املتحدة وعدت وفدا عراقيا زائرا بانها 
�سرت�سل بعثة تقييم اىل البالد لتقدمي 
الدعم التقني ودرا�س����ة بنيته التحتية 
ملكافحة االرهاب، تعتزم وزارة الدفاع 
طائ����رة   15 الع����راق  بي����ع  االمريكي����ة 
هليكوب����رت خفيفة ومتو�سط����ة لقوات 
اجم����ايل  مببل����غ  وال�سرط����ة  اجلي�����س 
ق����دره 1،2 ملي����ار دوالر، يف خط����وة 

نحو تدعيم ت�سليح القوى االمنية .
وقالت البعثة يف بيان �سحفي ان قرار 
االأمم املتح����دة جاء بعد ان اجتمع وفد 
وزارة الداخلي����ة العراقي����ة م����ع املدير 
التنفي����ذي للمديري����ة التنفيذية للجنة 
مكافحة االرهاب التابعة لالأمم املتحدة 
مايك �سميث وممثل االأمم املتحدة يف 
فري����ق العمل املعني مبكافحة االرهاب 
ملناق�سة ار�سال بعثة اممية اىل العراق 
مل�ساعدت����ه يف جمال مكافحة االرهاب. 
وي�س����م الوف����د العراق����ي كال من وكيل 
االداري����ة  لل�س����وؤون  الداخلي����ة  وزارة 
عدنان اال�سدي ووكيل وزارة الداخلية 
ل�س����وؤون اال�ستخب����ارات اللواء ح�سني 
عل����ي كم����ال ووكي����ل وزارة الداخلي����ة 
وزير اخلارجية واملدير العام ملكافحة 
االره����اب يف وزارة الداخلي����ة الل����واء 
نا�سر الزبيدي وال�سفري العراقي لدى 

االمم املتحدة حامد البياتي.

وا�س����ار البي����ان اىل ان اجلانبني ركزا 
خ����الل االجتم����اع على هجم����ات ال� 19 
من اآب املا�س����ي التي ا�ستهدفت وزارة 
اخلارجي����ة ووزارة املالي����ة يف بغ����داد 
م����ن   25 ال�����  هجم����ات  اىل  باال�ساف����ة 
ت�سري����ن االول املا�سي التي ا�ستهدفت 
البلدي����ات  ووزارة  الع����دل  وزارة 
واالأ�سغ����ال العام����ة واملجل�����س املوؤقت 
يف بغ����داد اللت����ني ت�سببت����ا با�ست�سهاد 
وا�سابة مئات املدنيني بجروح، ف�سال 

عن ا�سرار مادية كبرية.
وكان العراق قد طلب من جمل�س االأمن 
ال����دويل م����ن خ����الل ال�سكرت����ري الع����ام 
ل����المم املتح����دة بان ك����ي م����ون ان�ساء 
حمكمة دولي����ة ملحاكمة امل�سوؤولني عن 
تل����ك الهجمات خا�س����ة البعثيني الذين 

يعي�سون يف �سوريا.
يذك����ر ان����ه مل يتح����رك اأي ع�س����و م����ن 
اأع�س����اء املجل�����س وال حت����ى الواليات 
ه����ذه  باث����ارة  االمريكي����ة  املتح����دة 
الق�سي����ة. وياأت����ي ق����رار االمم املتحدة 
االول م����ن اأم�����س، بعد اأي����ام من عودة 
لل�س����وؤون  الع����ام  ال�سكرت����ري  م�ساع����د 
ال�سيا�سية او�س����كار فرنانديز تارانكو 
من الع����راق حي����ث ار�سله ب����ان ال�سهر 
امل�سوؤول����ني  م����ع  ليبح����ث  املا�س����ي 
العراقيني اج����راء »م�س����اورات اولية« 

يف اأعقاب الهجمتني االرهابيتني.
وعل����ى �سعي����د مت�س����ل ق����ال م�س����وؤول 
يف االمم املتح����دة ان تارانك����و اأطل����ع 

ال�سكرت����ري الع����ام ب����ان كي م����ون على 
نتائج مهمته يف الع����راق التي �ستبقى 
�سري����ة وحتى جمل�س االم����ن لن يكون 

لديه ن�سخة من التقرير. 
من جهة اخرى، اأخطرت وزارة الدفاع 
االمريك����ي  الكونغر�����س  االمريكي����ة 
ع����ن خط����ط لبي����ع الع����راق 15 طائ����رة 
هليكوب����رت خفيفة ومتو�سط����ة لقوات 
اجم����ايل  مببل����غ  وال�سرط����ة  اجلي�����س 
ق����دره 1،2 ملي����ار دوالر. كم����ا يت�سمن 
العق����د توري����د قط����ع غي����ار وحمركات 
احتياطي����ة له����ذه احلوام����ات، واي�سا 
خدمات ال�سيان����ة وتدريب الطيارين. 
الدف����اع  وزارة  ان  اىل  وي�س����ار 
االمريكية اعلنت يف العام املا�سي عن 
�ست �سفق����ات كبرية لتجهي����ز اجلي�س 
العراقي باأ�سلحة حديثة ومعدات تبلغ 
قيمتها نحو 10 مليارات دوالر مبا يف 
ذل����ك بيع بغداد 140 دبابة ثقيلة )ام 1 
اي 1( و�س����ت طائ����رات نق����ل ع�سكرية 
طائ����رة   24 و  �س����ي130،  ط����راز  م����ن 
هليكوب����رت، و1،230 قذيف����ة هاون، و 
15 ال����ف م����ن ال�سواري����خ والقاذفات. 
تدعي����م  الت�سلي����ح،  ه����ذا  �س����اأن  وم����ن 
الرت�سان����ة الع�سكري����ة العراقية، التي 
�ستكون مبواجهة اجلماعات امل�سلحة، 
عق����ب االن�سح����اب االمريك����ي التام من 
الع����راق يف ع����ام 2012 وف����ق اتفاقية 
ان�سح����اب الق����وات االمريكي����ة املوقعة 

بني بغداد ووا�سنطن.

الأمم املتح��دة تر�س��ل وف��دًا يق��دم 
الدعم التقني ملكافحة الإرهاب بعقوبة/ وكاالت

»لن اتردد قيد امنلة يف اطالق النار 
وقت���ل اأي م�سلح يح���اول ا�ستهداف 
االبري���اء، ولن جتد لدي اأي رحمة«، 
به���ذه الكلمات تعره���دى ا�سماعيل 
ارمل���ة عراقي���ة انتم���ت اإىل تنظي���م 
بن���ات الع���راق قبل ا�سه���ر معدودة، 
عن م�ساعرها وه���ي مت�سك م�سد�سا 
وتطل���ق الن���ار على اه���داف وهمية 
داخل �ساحة للتدريب يف مقر قيادة 

�سرطة حمافظة دياىل.
وقال���ت هدى التي فقدت زوجها عام 
2007 عل���ى ايدي تنظي���م متطرف، 
بح�س���ب وكال���ة اأنب���اء )�سينخ���وا(: 
»ل���ن اتردد يف اطالق النار وقتل من 
اظن���ه يحاول �سفك دم���اء االبرياء«. 
اآخ���ر  اأنه���ت  لطفل���ني،  ام  وه���دى، 
ح�سة تدريبية على كيفية ا�ستخدام 
اال�سلح���ة الناري���ة وط���رق تفتي����س 
الن�س���اء يف النقاط االمنية، لتلتحق 

بع�س���رات م���ن زميالته���ا يف تنظيم 
بن���ات الع���راق الالت���ي جتمع���ن يف 
قاعة كب���رية لالحتفال بانتهاء دورة 

تدريبية ا�ستمرت ملدة ع�سرة ايام.
وتلق���ت املتدربات درو�س���ا متطورة 
يف فنون القتال وا�ستخدام اال�سلحة 
اخلفيف���ة، واآلية ك�س���ف املتفجرات، 
واعتق���ال الن�ساء املفخخ���ات و�سبل 
تفعي���ل الوع���ي االمن���ي وم�ست���وى 
االدراك وك�س���ب املعلوم���ات االمنية 

وحتليله���ا. واأك���دت انه���ا باالم����س 
كانت �سعيفة ج���دا وتذرف الدموع 
على من فقدت���ه، لكنها اليوم تغريت 

كثريا وا�سبحت اكرث قوة.
من جهته���ا او�سحت هيف���اء ج�سام 
، وه���ي ارمل���ة يف العق���د الثالث من 
عمره���ا ولديها ثالثة اطف���ال انتمت 
لتنظيم بنات العراق قبل عام تقريبا 
وفق���دت زوجها منت�سف عام 2006 
اح���د  يف  نا�سف���ة  عب���وة  بانفج���ار 
اال�س���واق ال�سعبي���ة بانه���ا لن تكون 
رحيم���ة م���ع امل�سلح���ني اأو الن�س���اء 
املنتميات اإىل التنظيمات املتطرفة. 
وقالت: »�سنقاتل ون�ستخدم ال�سالح 
وقت ال�سرورة » الفتة اإىل اأن هناك 
ث���ورة غ�سب كان���ت خام���دة ال�سهر 
طويل���ة يف داخ���ل كل ارمل���ة فق���دت 
زوجه���ا ظلما على اي���دي اجلماعات 

امل�سلحة املتطرفة.
بدورها قالت وجدان عادل م�سووؤلة 
تنظي���م بن���ات الع���راق يف بعقوبة: 
موج���ودة  االنتق���ام  �سف���ة  »اإن 
بالفع���ل يف قل���وب غالبي���ة الن�س���اء 
االرامل املنتمي���ات لتنظيمها ب�سبب 
جت���ارب قا�سي���ة م���ررن به���ا متثلت 
بقت���ل ازواجهن من قب���ل اجلماعات 
املتطرف���ة«، موؤك���دة اأن الكث���ري م���ن 
عملي���ات االعتق���ال خلالي���ا م�سلحة 
اال�سه���ر  يف  تنظيمه���ا  به���ا  �س���ارك 
املا�سي���ة ومل تب���ادر اي���ا منه���ن اإىل 
ا�ستخ���دام العن���ف اأو الق�س���وة م���ع 
املعتقلني اأو املعتق���الت. وذكرت اأن 
�سف���ة االنتقام املوجودة لدى بع�س 
بن���ات التنظي���م حتول���ت اإىل اط���ار 

للتم�سك بقوة باالنظمة والتعليمات 
الج���ل من���ع تك���رار اعم���ال العن���ف، 
مبينة اأنه مت ادخ���ال غالبية عنا�سر 
دورات  يف  الع���راق  بن���ات  تنظي���م 
مكثف���ة ح���ول تعل���م مب���ادئ  حقوق 

االن�سان وعدم التجاوز عليها.
وع���ن تف�س���ري ه���ذه احلال���ة تق���ول 
�سو�سن �سفاء باحثة اجتماعية »اإن 
�سف���ة االنتقام والق�س���وة املوجودة 
ل���دى اغل���ب الن�س���اء الالت���ي فق���دن 
ازواجه���ن واملنتميات لتنظيم بنات 
تاأثريه���ا  �س���وف ينعك����س  الع���راق 
يف  االداء  عل���ى  وا�س���ح  ب�س���كل 
املي���دان«، داعي���ة اإىل االنتب���اه لهذه 
الظاه���رة التي ميك���ن اأن تولد ردود 
فع���ل عنيفة من قبل بع����س الن�سوة 
ويرتكنب اخطاء قد توؤدي اإىل القتل 

احيانا بدافع االنتقام.
يذكر اأن ع���دد اف���راد عنا�سر تنظيم 
بن���ات الع���راق يف مدين���ة بعقوب���ة 
يبل���غ نح���و 250 متطوع���ة اغلبهن 
موزع���ات يف نق���اط تفتي����س داخل 
اال�سواق والدوائر االمنية واملدنية 
الهام���ة، وج���رى ت�سكي���ل اول نواة 
له���ذا التنظي���م بدع���م م���ن الق���وات 
االمريكي���ة يف ت�سري���ن الث���اين عام 
2007 يف خط���وة لت�سكي���ل جن���اح 
ظاه���رة  ملواجه���ة  ن�س���وي  م�سل���ح 
الن�س���اء االنتحاريات اللواتي ازداد 
ب���ني عام���ي  عدده���ن ب�س���كل كب���ري 
2007-2008 لي�سل عدد العمليات 
اإىل نح���و 25 عملي���ة انتحارية راح 
�سحيتها ع�سرات املدنيني بني �سهيد 

وجريح.

النتقام من امل�سلحني �سفة املنتميات اإىل تنظيم بنات العراق

الديوانية/ ا ف ب 
حتيط �سواتر ترابية وخنادق للمياه 
االآ�سن���ة بقري���ة الزه���ور يف حمافظة 
الديواني���ة حيث تعي����س عائالت من 
الغجر ب���دون ماء وكهرب���اء وتعاين 
م���ن الفق���ر بع���د حرمانها م���ن العمل 
يف الع���راق اثر تهدي���دات املت�سددين 

الدينيني والعرف االجتماعي.
يف  واالنقا����س  النفاي���ات  وتنت�س���ر 
ازق���ة القري���ة. اطفال ورج���ال بدون 
عم���ل يتجولون بني اكواخ من الطني 
اب���واب يف ح���ني  له���ا وال  ال نواف���ذ 
جل�س���ت ن�س���اء لال�سرتاح���ة بعد يوم 
ت�س���ول طويل يف مدين���ة الديوانية. 
ويف م���كان جم���اور، تف���وح روائ���ح 
كريه���ة جراء ت�ساعد اعم���دة الدخان 
م���ن قمامة حترتق يف احدى �سوارع 

القرية.
وكان رج���ال الغج���ر يعمل���ون مغنني 
ال�سن���وات  ماهري���ن يف  عازف���ني  او 
املا�سي���ة، فيم���ا تن�س���ط ن�ساوؤهم يف 
الرق�س كما هو حال معظم الغجر يف 
بل���دان ال�سرق االو�سط، بعد جميئهم 

من الهند قبل مئات ال�سنني.
وتعر�س���ت قرية الزه���ور اىل هجوم 
مطل���ع ع���ام 2004 �سنت���ه جماع���ات 
م�سلح���ة تعتر الغجر منحلني وترى 
انهم ميار�س���ون عمال غ���ري اخالقي. 
واعق���ب ذلك هج���وم بقناب���ل الهاون 
كل  و�سرق���ة  الر�سا�س���ة،  واال�سلح���ة 
حمتوي���ات القري���ة ومنازله���ا، وفق���ا 
�سكانه���ا.  م���ن  الباق���ون  يقول���ه  مل���ا 
وتوؤك���د رغ���د هنوم���ي اح���دى ن�ساء 
القري���ة بب�سرته���ا ال�سم���راء وعيناها 
عل���ى  جتل����س  وه���ي  ال�س���وداوان، 
�سج���ادة ملطخ���ة باالترب���ة »نعي����س 
كال���كالب«. وت�سي���ف هنوم���ي بينما 
كان يحي���ط بها عدد م���ن الن�سوة انها 
توقف���ت ع���ن الت�س���ول يف الديوانية 
»الن امل�سوؤولني يف املحافظة يقولون 
)لي�س لديك���م اي حقوق( وطردوين، 
حت���ى النا�س يرف�سون ان يبيعوا لنا 
عندما نذهب للت�سوق ويقولون انتم 
)غجر(«. ومل يب���ق امام ن�ساء الغجر 
اال ارت���داء نق���اب يغط���ي وجوهه���ن 
عندما تت�سول���ن يف املدينة بحثا عن 

لقمة العي�س.
حال���وب  ملي���اء  تق���ول  جانبه���ا،  م���ن 

�ساحبة وجه ا�سمر »نخرج يوميا من 
اخلام�سة �سباح���ا حتى الثالثة ظهرا 
للت�س���ول النهم اغلق���وا جميع ابواب 
العي����س بوجهن���ا وتركون���ا منوت«. 
ام���ا الرجال، فيتذك���رون بحنني ايام 
االف���راح واحلفالت يف االعياد طوال 
الليايل واالعرا�س وحفالت العائالت 
لالثري���اء.  اخلا�س���ة  وال�سه���رات 
ويق���ول خال���د جا�س���م وه���و يغط���ي 
راأ�سه بكوفية حمراء وبي�ساء اللون 
»قبل عام 2003 كنا ن�ستطيع العمل، 
املنا�سب���ات  يف  املو�سيق���ى  نع���زف 
الفولكلورية«.  واحلف���الت  واالفراح 
وا�س���اف »لك���ن من���ذ ذل���ك الوقت، مل 
يتب���ق لن���ا �س���يء. مل���اذا؟ الن عاداتنا 
ال تتما�س���ى مع التقالي���د اال�سالمية«. 
وتاب���ع »يقول���ون لن���ا ان الفنان���ني ال 
مكان لهم يف الع���راق، الفن انتهى!«. 
وت�ساءل »اي بلد هذا، هل هناك مكان 
ال يوجد فيه فن«؟ وقال بع�سبية »قل 
يل م���اذا اعمل؟ جن���دي ام �سرطي ام 
حار�س ام عام���ل«؟ وبهدف حمايتهم 
من التعر�س لهجمات جديدة، اقامت 
ال�سرط���ة نقط���ة تفتي�س عل���ى مدخل 

القرية التي غادرها معظم اهلها.
ويقول عبا�س حممد ال�سعيدي ع�سو 
جلن���ة حق���وق االن�س���ان يف حمافظة 
الديوانية ان »الهجوم الذي تعر�ست 
ل���ه القري���ة دمره���ا ب�سكل �سب���ه كامل 
وحتولت املنازل اىل انقا�س مبعرثة 
بال ماء او كهرباء او اب�سط اخلدمات 
االن�سانية«. ويوؤكد ان »عدد العائالت 
التي كانت ت�سكن القرية انخف�س من 
450 اىل 120 ومل يب���ق منه���م �سوى 
ارق���ام  تتوف���ر  وال  فق���را«.  االك���رث 
دقيق���ة عن اع���داد الغج���ر يف العراق 
لك���ن قادتهم يقول���ون ان عددهم يبلغ 
حواىل ال�ستني الف���ا. وبالن�سبة لهم، 

االمل بحياة اف�سل ا�سبح معدوما.
ويق���ول رج���ل الدي���ن حاف���ظ مط�سر 
ان  الديواني���ة،  يف  اجلمع���ة  ام���ام 
»اال�س���الم يعتره���م منحرف���ني ع���ن 
الطري���ق ال�سحي���ح واالم���ل �سعيف 
بعودتهم اىل ال�سواب«. وي�سيف ان 
»اهل القرية ميار�سون الدعارة التي 
حرمته���ا ال�سريع���ة اال�سالمي���ة ومن 
الطبيع���ي ان ينظ���ر اليه���م املجتم���ع 

نظرة دونية وي�سر على عزلهم«.

ن�شاوؤهم ميار�شن الت�شول بوجوه يغطيها النقاب

م�ساعب معي�سية واجتماعية 
تواجه الغجر

ــــع املــــهــــربــــة ــــط ــــق ــــــن ال ــــة م ــــي ــــان ــــث ــــة تــــعــــيــــد الـــــوجـــــبـــــة ال ــــودي ــــع ــــش ــــ� ال

امل�����ع�����اول ت��ن��ب�����س امل�����واق�����ع غ����ري امل���ح���م���ي���ة ل����س���ت���خ���راج الآث������ار
بغداد/ املدى والوكاالت

ب����ني ودي����ان االآثار القدمي����ة حل�سارة 
�سوم����ر، وو�س����ط ه�س����اب تخفي بني 
اأح�سائها ق�س�سًا وحكايات عن ع�ستار 
اإله����ة احل����ب واجلم����ال، ومت����وز اإل����ه 
اخل�سوبة والنم����اء، تنت�سر ع�سابات 
مبعاوله����ا  ته����وي  الت����ي  التهري����ب 
ال�ستخ����راج الكن����وز وبيعه����ا بن�سف 
اأثمانه����ا. فق����د بات����ت املواق����ع االأثرية 
مفتوحة اأمام ع�ساب����ات التهريب منذ 
اكرث من �ست �سن����وات بعدما غادرتها 
بعثات التنقي����ب وحرا�سها مع دخول 
القوات االأمريكي����ة اىل العراق، حتى 
بلغ م����ا ا�ستخرج منها اك����رث من 100 
األ����ف قطع����ة وف����ق اإح�س����اءات دائرة 

التنقيب يف هيئة االآثار العراقية.
يق����ول اأحد مهرب����ي االآث����ار، ويلقب ب� 
»اأبو اللي����ل« وهو اللق����ب الذي يطلقه 
علي����ه جت����ار االآث����ار، انه عم����ل �سريف 
مث����ل غريه م����ن امله����ن. و«اب����و الليل« 
ي����رى انه ي�سرتزق مم����ا تركه االأجداد 
له من كنوز، واأن جتارة االآثار اف�سل 
م����ن اجللو�س بال عمل اأو �سلوك طرق 
اأخ����رى. وي�سي����ف بح�س����ب �سحيف����ة 
احلي����اة: »نح����ن نق����وم بالتنقي����ب عن 
االآث����ار وبيعها اىل املهتمني، وال نقوم 
باإتالفها كي يتهمونا باأننا نقوم بعمل 
م�س����ني«. ويوؤك����د ان غالبي����ة �سفقات 
بي����ع االآث����ار تت����م يف فن����ادق خا�س����ة، 
مقاب����ل مبالغ جي����دة تر�سي الطرفني. 

وي�سيف: 
وتوؤكد اجله����ات املخت�س����ة ان غالبية 
التهري����ب  ع�ساب����ات  نب�����س  عملي����ات 
بطريق����ة  تت����م  االأثري����ة  للمواق����ع 
ع�سوائي����ة، االأم����ر الذي يع����وق عملية 
اإرجاعها اىل ع�سورها التاأريخية، اإذ 
ت�سبح عملية اأر�سفتها اأمرًا �سعبًا بعد 

ا�سرتجاعها.
ويبدو ان حماي����ة املناطق االأثرية يف 
اجلن����وب ا�سعب بكثري من حماية اأي 
موؤ�س�سة اأخرى ب�سبب موقعها البعيد 
عن امل����دن وانت�ساره����ا يف �سكل اأفقي 
عل����ى م�ساحات وا�سعة م����ن االأرا�سي 
القروي����ة وال�سحراوي����ة، م����ا يجعلها 
فري�سة �سهلة لتلك الع�سابات. ويوؤكد 
يف  التنقيب����ات  مدي����ر  ح�س����ن  قي�����س 
الهيئ����ة العام����ة لالآثار ان نه����ب االآثار 
يف الع����راق لي�س ولي����د املرحلة، اإذ اإن 
عملي����ات التهري����ب كان����ت تت����م ب�سكل 
�س����ري يف ال�سن����وات املا�سي����ة الت����ي 

االأمريكي����ة  الق����وات  دخ����ول  �سبق����ت 
اىل الع����راق واالنف����الت االأمني الذي 
اعقبه ، لكنه يعرتف بع����دم انت�سارها 
عل����ى نح����و م����ا ه����ي منت�س����رة الي����وم 
عل����ى  ال�سدي����دة  العقوب����ات  ب�سب����ب 
يف  احلكوم����ة  جان����ب  م����ن  املهرب����ني 
االآث����ار  ان  ويق����ول  ال�ساب����ق.  العه����د 
عملي����ات  اىل  تعر�س����ت  الع����راق  يف 
تخريب عدة منه����ا ما تعر�ست له اآثار 
اأور و�سوم����ر اجلنوبي����ة م����ن خ����الل 
قي����ام النظ����ام ال�سابق باإن�س����اء مواقع 
ع�سكرية عل����ى مقربة من تل����ك االآثار، 
اإذ مت بن����اء واح����دة من اأك����ر القواعد 
اجلوية يف الع����راق بجوار اآثار اأور، 
على رغم ان تلك املنطقة حتتوي على 
اأكرث م����ن 16 مقرة ملكي����ة تعود اىل 
ال�سومري����ة االأوىل وه����ي  ال�س����الالت 
م�سنوعة م����ن الطني والفخ����ار ف�ساًل 
ع����ن قربه����ا من بي����ت النب����ي اإبراهيم. 
اخللي����ج  ح����رب  »قب����ل  وي�سي����ف: 
االأوىل تعر�ست تل����ك االآثار للتخريب 
املن�س����اآت  بن����اء  يف  التو�س����ع  ج����راء 

الع�سكرية، وعندم����ا ا�ستعلت احلرب 
اأتت االأ�س����رار على بع�سه����ا يف �سكل 
مبا�سر ج����راء ق�سف ق����وات التحالف 
ملواقع اجلي�س«. اأما بعد �سقوط نظام 
�س����دام، فق����د اأقام����ت ق����وات التحالف 
قواع����د ع�سكرية جدي����دة على اأنقا�س 
اجلراف����ات  و�سق����ت  ال�سابق����ة،  تل����ك 
االأر�س طواًل وعر�سًا الإن�ساء طرقات، 
فنال����ت املواق����ع االأثري����ة ن�سيبه����ا من 
�سواريخ الكاتيو�س����ا وقنابل الهاون 
الت����ي اأطلقه����ا امل�سلح����ون عل����ى قوات 
التحال����ف، ومنه����ا موقع زق����ورة اأور 
الذي يحوي اأق����دم اآثار ملعبد مكت�سف 
يف التاري����خ، لكنه����ا تعر�ست الأ�سرار 
بالغة مت اكت�سافها بعد ا�ستالم املوقع 

من القوات املتعددة اجلن�سية«. 
العراق����ي جم����ال  االآث����ار  باح����ث  اأم����ا 
�س����كان  بع�����س  ان  فيق����ول  ح�سن����ني، 
البادية واملناط����ق القريبة من املواقع 
االأثري����ة يقوم����ون باإج����راء تنقيب����ات 
غ����ري نظامي����ة يف مواقع اأثري����ة ت�سبه 
الت����الل ومتت����د لب�سع����ة كيلوم����رتات 

يف االأماك����ن املعزول����ة ويطل����ق عليها 
ال�سكان املحليون ت�سمي����ة: »اي�سان«. 
ويق����ول: »ان تاري����خ الع����امل الق����دمي 
مدف����ون باأ�س����ره يف جن����وب الع����راق 
والتخري����ب  للنه����ب  يتعر�����س  وه����و 
يف �س����كل متوا�س����ل عل����ى ي����د اأولئ����ك 
املخرب����ني ال�سغ����ار والكب����ار، وهناك 
مواق����ع اأثرية مهمة تع����ود اإىل 2500 
�سن����ة قب����ل املي����الد تعر�س����ت للج����رف 
املائ����ي عل����ى ال�سف����ة اجلنوبي����ة لنهر 
الف����رات، متاأث����رة بارتف����اع من�س����وب 
املياه، وقد جرف ق�سم كبري من االآثار 
وتعر�س����ت للك�س����ف، م����ا جعلها حتت 

رحمة ع�سابات التهريب«.
وال����رتاث  االآث����ار  دائ����رة  وتوؤك����د 
ا�سرتج����اع اآالف القط����ع االأثري����ة م����ن 
باأثم����ان  ب�سرائه����ا  قام����وا  مواطن����ني 
زهي����دة م����ن بع�����س �سع����اف النفو�س 
الذين ا�ستولوا على اآثار املتحف عقب 
�سق����وط النظ����ام، حيث تق����وم الدائرة 

مبنحهم مكافاآت مالية مقابل ذلك.
وت�سري االإح�ساءات الر�سمية لوزارة 

ب����ني  م����ن  ان  اىل  العراقي����ة  الثقاف����ة 
ن�سف ملي����ون قطعة اأثري����ة موجودة 
يف املتحف العراق����ي، تعر�ست قرابة 
150 األف قطعة اىل النهب اإبان دخول 
الق����وات االأمريكي����ة اىل العراق، ومت 

ا�سرتجاع اكرث من 15 األف قطعة.
وال توج����د اإح�س����اءات دقيق����ة ح����ول 
كمي����ة املنه����وب م����ن املواق����ع االأثرية، 
ل�س����ان  عل����ى  اأك����دت  ال����وزارة  لك����ن 
الناطق االإعالمي با�سمها عبد الزهرة 
الطالق����اين ان هن����اك اكرث م����ن ع�سرة 
اآالف قطع����ة مت ا�سرتجاعها من االآثار 
املهربة م����ن مواقع التنقيب، من بينها 
متاثيل �سغ����رية وم�سك����وكات ذهبية 

واأواٍن فخارية واأختام اأ�سطوانية.
الهيئ����ة  ال�سي����اق ذات����ه، �سلم����ت  ويف 
العام����ة لل�سياح����ة واالآث����ار ال�سعودية 
يف  العراقي����ة  ال�سف����ارة  م����ن  وف����دًا 
الريا�س، املجموعة الثانية من القطع 
الت����ي  امل�سروق����ة،  العراقي����ة  االأثري����ة 
مت تهريبه����ا للمملك����ة م����ن قب����ل واف����د 
عربي بغر�س بيعه����ا داخل االأرا�سي 

ال�سعودية. وقام ح�سني اأبو احل�سن، 
م�ساع����د نائ����ب رئي�����س الهيئ����ة العامة 
حم�س����ر  بتوقي����ع  واملتاح����ف  لالآث����ار 
ت�سليم القطع االأثري����ة والبالغ عددها 
خم�س قطع ملمثل����ي ال�سفارة العراقية 
يف اململك����ة اأحم����د اجلرب����ا ال�سكرتري 
الث����اين يف �سفارة جمهوري����ة العراق 
وعب����د الله ب����ن حمم����د ر�س����اد امللحق 
يف ال�سف����ارة. وت�سم����ل القطع االأثرية 
م����ن  اآدم����ي  ل�س����كل  متثال����ني  املع����ادة 
ومتث����ال  خمتلف����ة  باأحج����ام  الرخ����ام 
م����ن احلجر الرمل����ي على هيئ����ة اأ�سد، 
وقطع����ة واح����دة من املرم����ر وزمزمية 
م����ن الفخ����ار البن����ي الف����احت، ناعم����ة 

امللم�س. 
املمتل����كات  حماي����ة  اتفاقي����ة  وترع����ى 
م�سدره����ا  اإىل  واإعادته����ا  الثقافي����ة 
االأ�سلي منظم����ة اليون�سكو وت�ستفيد 
منها جميع دول الع����امل املوقعة عليها 
وممتلكاته����ا  اآثاره����ا  ا�ستع����ادة  يف 
الثقافية التي نقل����ت من اأرا�سيها بعد 

عام 1970 بطرق غري م�سروعة.

الرئي�س طالباين خالل زيارته االخرية اىل باري�س

ار�س العراق .. كنوز واثار
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