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البعثيون العراقيون يف �سوريا ..قنبلة موقوتة تهدد عالقات البلدين
بغداد /املدى والوكاالت

تناولت جملة «ال��ت��امي» الأم�يرك��ي��ة ع�بر تقرير
حتليلي مطوّ ل التوتر االخري بني بغداد ودم�شق
ور�أت �أنه بات ي�شكل ف�ص ًال جديدًا يف ال�سجال
الأمني وال�سيا�سي بني البلدين خ�لال الآونة
الأخرية ،والق�ضية تتعلق بالبعثيّني العراقيني
ال�سابقني املقيمني حاليًا يف �سوريا ،حيث قالت
املجلة �إنهم باتوا ج��زءًا من اخلالف املت�صاعد
ال��ذي ن�شب عقب تفجريات الأرب��ع��اء الدامي
ال��ت��ي ه��زت العا�صمة ب��غ��داد ،يف �آب املا�ضي
�شخ�صا.
وراح �ضحيتها نحو 95
ً
وت�ستهل املجلة حديثها بالإ�شارة �إىل تد ّفق �أعداد
غفرية من الالجئني العراقيني �إىل �سوريا عرب
احلدود مع ا�شتعال وترية احلرب الأهلية بني
خمتلف الطوائف يف البالد عقب حرب .2003
ومت�����ض��ي ال�صحيفة ل��ت��ق��ول �إن ه���ذا املجتمع
العراقي حت��وّ ل مع م��رور الوقت �إىل جزء من
ن�سيج احلياة يف �سوريا ،حيث بات للكثريين
منهم منازل �أو م�شاريع جتارية ،وبات يتحدث
�أطفالهم العربية باللهجة ال�سورية .لكن قطاعً ا
م��ن ه����ؤالء امل��ه��اج��ري��ن م��ا زال يعي�ش �أج���واء
م��ن ع��دم االرت���ي���اح ،وه���ذا ال��ق��ط��اع ه��م ه���ؤالء
الأ�شخا�ص البالغ عددهم ما يقارب � 400ألف
عراقي تربطهم عالقات بالنظام ال�سابق.
وتنوّ ه املجلة يف ه��ذا ال�سياق �إىل االتهامات
ال��ت��ي وجهها رئي�س ال����وزراء ن���وري املالكي
�إىل بع�ض البعثيني ال�سابقني املقيمني يف
�سوريا ،وحمّلهم فيها م�س�ؤولية تلك التفجريات

ال��دم��وي��ة ،وات��ه��ام��ه ك��ذل��ك دم�����ش��ق ب�إيوائها
وتدعيمها للجماعات التي تخطط ل�شنّ هجمات
يف العراق .وهي االتهامات التي نفتها �سوريا
جمل ًة وتف�صي ًال ،و�أعلنت عن ا�ستعدادها لت�سليم
من يتم اال�شتباه يف تورطه بتلك التفجريات
�إذا قدمت ال�سلطات العراقية �أدلة �إدانة بحقه.
وهنا ت��ول��دت مواجهة ب�ين البلدين� ،آل��ت �إىل
�إ�صابة العالقات الدافئة بني البلدين بال�ضعف
وال��وه��ن ،وك��ذل��ك �إىل تعليق التعاون بينهما
حول عدد من الق�ضايا.
وو����س���ط ه���ذا اجل�����دال ال���دائ���ر ب�ي�ن البلدين،
ارت�أت املجلة �أن هناك بع�ض احلقائق التي مت
فقدانها ،منها �أن �سوريا تغري على نحو بطيء
موقفها من ال��دور ال��ذي يتعني عليها �أن تقوم
به لت�أمني حدودها مع العراق ،و�أن عددًا كبريًا
من البعثيني ال�سابقني ي�سعون الآن للعودة �إىل
بالدهم ،معربين عن رغبتهم يف امل�شاركة �سلميًا
بدميقراطية العراق الوليدة ،و هذا ال�شعور ال
يوجد على نطاق وا�سع بني كثري من البعثيني
العراقيني املقيمني يف �سوريا.
وتنتقل املجلة يف �سياق مت�صل لت�شري �إىل �أن
العراق ميتلك الآن ما يكفيه من �أ�سباب جتعله ال
يثق ب�شكل كبري يف اجلانب ال�سوري ،وتتحدث
هنا عن الت�سهيالت وال��ت��ن��ازالت التي قدمتها
���س��وري��ا عقب احل���رب الأم�يرك��ي��ة يف العراق،
ح��ي��ث �سمحت للبعثيني املناه�ضني لأمريكا
بتنظيم وعقد اتفاقات �سيا�سية على �أرا�ضيها،
و�سمحت للم�سلحني من باقي ال��دول بالعبور

من خ�لال �أرا�ضيها ل�شن هجمات يف العراق.
وم��ع ه��ذا ،فقد �أك��دت املجلة على تلك اجلهود
التي �أ�ضحت تبذلها �سوريا خ�لال ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،متمثلة ً يف ت�ضييقها اخلناق
على امل�سلحني ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون الت�سلل �إىل
ال��ع��راق ،وت��ن��وه ك��ذل��ك اىل تلك ال��زي��ارة التي
ق��ام بها وف��د ع�سكري �أم�يرك��ي �إىل دم�شق يف
�آب املا�ضي ملناق�شة زيادة �سبل التعاون ب�ش�أن
الأمن احلدودي .فيما ر�أت املجلة �أن ما �أ�ضاف
بُ��ع��دًا ج��دي��دًا يبعث على حت�سن الأم����ور ،هو
تغيري كثري م��ن البعثيني ال�سابقني ب�سوريا
للموقف الذي كانوا ينتهجونه .علمًا ب�أن ه�ؤالء
البعثيني ينق�سمون �إىل جماعتني� ،أحداهما
مت�شددة ويتزعمها نائب الرئي�س ال�سابق يف
حكومة �صدام «عزة �إبراهيم الدوري» وجماعة
�أخرى اقل ت�شددا يتزعمها حممد يون�س االحمد،
امل�ست�شار ال�سابق ملجل�س �صدام التنفيذي .حيث
�أ�شارت املجلة �إىل �أن جماعة يون�س بد�أت تتبع
�سيا�سة للتقارب مع احلكومة العراقية يف عام
 ،2007بعد �أن ب��د�ؤوا يف نبذ �أيديولوجيتهم
البعثية القدمية ،وتطبيق املزيد من ال�سيا�سات
الدميقراطية.
وت�شري املجلة � ً
أي�ضا �إىل �أن جماعة الدوري
بد�أت تظهر هي الأخرى م�ؤ�شرات مغايرة ،عقب
تفجريات الأرب��ع��اء ال��دام��ي الأخ�ي�رة .ولفتت
�إىل تلك الت�صريحات التي �سبق و�أن نقلتها عن
املتحدث غري الر�سمي با�سم اجلماعة والتي �أكد
من خاللها على احتياج الواليات املتحدة الآن

مل�ساعدة ق��ادة ال��ع��راق ال�سيا�سيني ال�سابقني
وكذلك ق��ادة اجلي�ش املقيمني حاليًا ب�سوريا،
�إذا كانت ترغب يف �إعادة العراق ملكانته القوية
ون�شر اال�ستقرار باملنطقة.
ً
�ضغوطا
ويف الوقت الذي متار�س فيه وا�شنطن
على حكومة بغداد لبدء عملية م�صاحلة وطنية
لتخفي�ض خماطر العنف الطائفي �أثناء �سحبها
لقواتها� ،أتى قرار املالكي بتحميل جماعة يون�س
م�س�ؤولية ت��ف��ج�يرات �آب املا�ضي ومطالبته
دم�شق برتحيله من البالد ،كم�ؤ�شر على عدم
ت��واف��ر ال��ن��ي��ة ل��دي��ه ب��ال��ت��ف��او���ض م��ع البعثيني
ال�سابقني ،ح�سبما �أكد فا�ضل الرباعي ،املحلل
ال�سيا�سي ال��ع��راق��ي املقيم يف ���س��وري��ا .ويف
الوقت الذي يُ�ستبعد فيه قيام �سوريا بت�سليم
البعثيني ال�سابقني كي ميثلون للمحاكمة ،ي�شري
م�����س���ؤول��ون ���س��وري��ون �إىل �أن ب�لاده��م وفرت
احلماية لكثريين من �أع�ضاء احلكومة العراقية
احلالية عندما قام �صدام بنفيهم ،ومن بينهم
املالكي نف�سه ،حيث �سبق ل��ه و�أن ق�ضى 20
عامًا يف دم�شق .ويف حديث له مع املجلة ،قال
في�صل مقداد ،نائب وزير اخلارجية ال�سوري »:
يوجد الآن  1.5مليون الجئ عراقي يف �سوريا.
عندما �أتوا �إىل هنا ،مل ن�س�ألهم عن احلزب الذي
ينتمون �إليه .فقط قمنا بفتح �أبوابنا �أمامهم».
وبالرغم من كل ه��ذا ،ال ت��زال احلكومة وعلى
ل�سان املتحدث با�سمها علي ال��دب��اغ ت�ؤكد ان
العراق ال يتهم دم�شق ب�أحداث االربعاء الدامي،
امنا قيادات بعثية عراقية مقيمة يف �سوريا.

تفجريات االربعاء ك�سرت حاجز ال�صمت ازاء الهجمات االرهابية  ..ا.ف.ب /ار�شيف

يف خ�ضم الأحداث الأمنية يف نينوى

ال ي���ب���اع ال ي�����ؤج����ر ال ي�������س���ك���ن ..امل����ن����زل م���ع���ر����ض ل��ل��ت��ف��ج�ير!..

املو�صل /املدى

موجة التفجريات التي ا�ستهدفت قرى يف
حمافظة نينوى خالل ال�شهرين املا�ضيني،
هدمت �أك�ثر من ثمانني منز ًال بالكامل يف
م��ن��اط��ق ���ش��ري��خ��ان وخ��زن��ة وال�����س��ادة ،مع
ت�ضرر م��ئ��ات اخ���رى ،ويف ادن���ى حم�صلة
للوجع الناجم عن هذه التفجريات املروعة،
�أن��ه��ا اع���ادت اىل االذه����ان ،مثيالتها التي
كانت ت�ستهدف منازل املواطنني يف �أنحاء
متفرقة من مدينة املو�صل ،قبل بدء عملية ام
الربيعني منت�صف العام املا�ضي.
وم����ازال ���ش��اك��ر حم��م��ود ي��ذك��ر ج��ي��د ًا ذلك
ال�صباح من يوم  12ايلول  ،2006فلم يكن
�أمامه �سوى الر�ضوخ لكلمات الرعب التي
خطها جمهولون على جدار بيته ،ودون �أن
يطرح �أي �س�ؤال ،لأنه كان يعرف ان ال�سبب
هو ابنه املتطوع حديث ًا يف ال�شرطة ،حزم
مع اف��راد ا�سرته احلقائب ،وما ا�ستطاعوا
حمله من امتعه ،ثم تركوا املنزل الذي كان
لهم طوال  20عام ًا.
مل ي��ك��ن لأي منهم ان يلتفت اىل ال���وراء
م��ن �أج��ل ت��ودي��ع ذك��ري��ات ك��ل تلك ال�سنني،
فعبارة مثل(اليباع الي�ؤجر ال ي�سكن ،املنزل
معر�ض للتفجري) ،مل تكن لترتك جما ًال �آو
متنح فر�صة للم�شاعر ،ففي مدينة املو�صل
حت���دي���د ًا ،ويف ال��ف�ترة م��ا ق��ب��ل عملية ام
الربيعني الأمنية ،كان عليك �أن ت�سري وتنظر
اىل االمام فقط ،اذا ما اكت�شفت عبارة مماثلة
مكتوبة على جدار بيتك ذات يوم.
وال��ق�����ص��ة م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا ت���ع���ود �إىل يوم
 ،2005/11/11عندما انهارت معظم �أركان
جهاز ال�شرطة يف مدينة املو�صل،وهرب
اف���راده ب�ضمنهم قائد ال�شرطة اىل �أماكن
جمهولة ،ومل يكن للجي�ش العراقي وجود
يف امل���دي���ن���ة ،ف�����س��ي��ط��ر م�����س��ل��ح��و القاعدة
وغريهم من الف�صائل امل�سلحة على معظم
املناطق ،وقاموا بحملة من العقاب.
�شاكر حممود الذي يعي�ش االن مع ا�سرته
يف ناحية بع�شيقة �شمايل املو�صل ،يقول
بان تلك العبارة الركيكة التي كتبت بطالء
ا���س��ود ع��ل��ى ج���دار م��ن��زل��ه وج���زء م��ن بابه
اخلارجي ،انقذت عائلته من موت حمقق،
وان���ه مل ي�شعر ب���ان ال��ع��امل ان��ت��ه��ى عندما
ات�صل به اقرباء له ونقلوا له خرب تهدمي

منزله ،وانه �سينتظر اليوم الذي يتمكن فيه
من العودة اىل املو�صل واع��ادة بناء داره
جمددا.
ي��ق��ول رائ���د ال�����ش��رط��ة امل��ت��ق��اع��د (�أ.ن���اج���ي)
للمدى�( :أت��ذك��ر يف ذل��ك اليوم �أننا تلقينا
م��ع��ل��وم��ات تفيد ب�سقوط ع���دد م��ن مراكز
ال�����ش��رط��ة ب����أي���دي امل�����س��ل��ح�ين ،و�أكادميية
ال�شرطة ال��ت��ي مل مي�ض وق��ت ط��وي��ل على

افتتاحها ،قد جرى اقتحامها �أي�ض ًا ،ونهب
ما فيها من قبل ل�صو�ص) ،وي�ضيف الرائد
ناجي« :كنت مع عدد من عنا�صر ال�شرطة،
عندما و�صل امل�سلحون اىل مبنى املركز
ال��ذي كنا منت�سبني فيه ،وك��ان��ت املقاومة
تعني ان ا�ضحي بحياة من معي� ،سيما و�أن
زمالء ات�صلوا بي واعلموين بانهيار جهاز
ال�شرطة ،ول��ذا قبلت مغادرة املكان مقابل

ع���دم امل�����س��ا���س ب����أي اح���د ،وب��ع��د خروجنا
بنحو ربع �ساعة ،فخخ امل�سلحون املبنى من
الداخل ،ثم فجروه �أمام اعيننا».
ثم انت�شرت الظاهرة ،ومنزل ناجي نف�سه
كان �ضمن قائمة طويلة نفذت ب�شكل حريف
الحق ًا ،وقد �شملت �أي�ضا ،منازل ملرتجمني
عملوا ل��دى ال��ق��وات االمريكية ،باال�ضافة
اىل جت��ار م���دوا ه��ذه ال��ق��وات بالب�ضائع،

ولأن عددها كبري ،لذا فقد عمد امل�سلحون
�إىل و�ضع عالمة على ج��دار كل منزل يراد
ت��ف��ج�يره ،وغ��ال��ب��ا م��اك��ان��ت تكتب العبارة
ب��ال��ط�لاء وب��خ��ط��وط ك��ب�يرة ،والتفجريات
جتري يف خمتلف اوق��ات النهار ،وبالرغم
من ان مدينة املو�صل كانت تعي�ش وما زالت
يف ظل ح�ضر جتوال يخنق ليلها منذ ثالثة
�أعوام ،لكن ا�صوات التفجريات ظلت ت�سمع

حتى يف اوق���ات م��ت���أخ��رة م��ن الليل ،ويف
ال�صباح كان يت�ضح ب�أن م�صادر الكثري منها
منازل.
ي�شري ال��ب��اح��ث �أح��م��د ���ص�لاح ال��دي��ن ،اىل
�أن �أول منزل ه��دم يف مدينة املو�صل بعد
االحتالل االمريكي للعراق ،كان الذي قتلت
فيه القوات االمريكية جنلي �صدام (ق�صي
وعدي) يف غارة �شنتها على منطقة ت�سمى

تفجري املنازل يف نينوى احد ا�شكال الرتهيب ملواطني املحافظة

زيادات مرتقبة للنفط  %39نــــ�ســــبــــة الــــفــــقــــر فــــي الــــريــــف
العراقي امل�صدر
�إىل الأردن
بغداد /املدى
قال االردن ان اجلانب العراقي وعد بزيادة كميات النفط التي
ي�صدرها للمملكة من ع�شرة االف برميل يوميا لت�صبح  15الف
برميل متوقعا اتخاذ ق��رار بهذا اخل�صو�ص قبل نهاية ال�شهر
احلايل.
ونقلت �صحيفة (ال��د���س��ت��ور) االردن��ي��ة ال�����ص��ادرة ام�س االثنني
عن م�صدر و�صفته باملطلع قوله :ان احلكومة االردنية خاطبت
نظريتها العراقية بهدف زي��ادة كميات النفط التي ت�ستوردها
اململكة با�سعار تف�ضيلية من  10االف برميل يوميا اىل  15الف
برميل.
ووفقا للم�صدر الذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه فان اجلانب العراقي وعد
بزيادة الكميات ومن املتوقع ان يتم اتخاذ قرار بهذا اخل�صو�ص
قبل نهاية ال�شهر احل��ايل .وبلغت كميات النفط اخل��ام العراقي
التي ا�ستوردها االردن من العراق منذ ال��ـ 25من ايلول العام
املا�ضي ولغاية يوم ام�س االول نحو 5ر 3مليون برميل مبعدل
 10االف برميل يوميا ينقلها � 42صهريجا .وكان االردن والعراق
اتفقا يف حزيران العام املا�ضي على جتديد االتفاق النفطي الذي
وقع عام  2006ويق�ضي بتزويد اململكة بالنفط با�سعار تف�ضيلية
لثالث �سنوات مقبلة وذل��ك يف ختام مباحثات اج��راه��ا رئي�س
الوزراء نادر الذهبي مع نظريه نوري املالكي يف عمان.
ويق�ضي االتفاق بتزويد االردن بنحو  30باملئة من احتياجاته
النفطية املقدرة بنحو  100الف برميل يوميا باال�سعار التف�ضيلية
اال ان الكميات التي يت�سلمها االردن تراوح لالن عند حدود ع�شرة
االف برميل يوميا رغم مطالبات اردنية بزيادة الكمية .وخالل
الزيارة التي قام بها العاهل االردين امللك عبدالله الثاين للعراق
يف �شهر اب العام املا�ضي وافق العراق على زيادة مقدار اخل�صم
املمنوح على نفط خام كركوك الذي �سيتم بيعه لالردن با�سعار
تف�ضيلية لي�صبح مبقدار  22دوالرا للربميل بدال من  18دوالرا
من �سعر نفط خام برنت.

حي الفالح �شمايل املدينة ،وقد كان ذلك يف
مت��وز من ع��ام  ،2003والبيت ال��ذي كانت
تعود ملكيته لأح��د �أف��راد عائلة (الزيدان)
ه��دم بالكامل م��ن قبل ج��راف��ات ع�سكرية
تابعة للجي�ش االمريكي ،وذلك بعد �ساعات
من انتهاء العملية.
وبني �صالح� :أن هناك �أي�ض ًا ما يقرب من
مئتي عمارة جتارية ،والع�شرات من املعامل
والور�ش ال�صناعية ،مت تفجريها من قبل
امل�سلحني �أما ب�سبب اتخاذ ا�سطحها نقاط ًا
للمراقبة م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات االم��ري��ك��ي��ة �أو
عنا�صر ال�شرطة ،ويف ح��االت معينة تهدم
دور ب�سبب رف�ض ا�صحابها دفع الإتاوات
لع�صابات كانت متنفذة ،وقال �أي�ضا:حتى
�أمكنة العبادة مل ت�سلم ،اذ ا�ستهدفت �سيارة
مفخخة جامع ال�صابرين يف حي الوحدة
واحالته اىل ركام.
ع�ضو �سابق يف جمل�س حمافظة نينوى
رف�����ض الك�شف ع��ن ا�سمه ق��ال للمدى»�أن
مناطق اجلزء ال�شرقي من مدينة املو�صل،
وخ�����ص��و���ص�� ًا يف �أح���ي���اء دوم��ي��ز و�سومر
وفل�سطني وال��وح��دة وامليثاق واالنت�صار
وك����راج ال�����ش��م��ال ،وجميعها ع��ل��ى ال�ضفة
الي�سرى من نهار دجلة ،فجرت فيها �أعداد
ك��ب�يرة م��ن امل��ن��ازل ،وه��ي مبجملها تعود
ل��ع��ائ�لات مت تهجريها ب�شكل ق�����س��ري عن
امل��دي��ن��ة خ�ل�ال االع�����وام ال��ث�لاث املا�ضية.
وق���ال»�أن عنا�صر ما ي�سمى بدولة العراق
اال�سالمية هي التي كانت تقف وراء هذه
التفجريات ،وات�ضح ذلك من خالل الكتابات
التي كانوا يخطونها على ج��دران املنازل
امل�����س��ت��ه��دف��ة� ،أو امل��ن�����ش��ورات ال��ت��ي كانوا
يوزعونها يف االحياء ال�سكنية.
امل�صابون برعب احلرب املزمن ،يعتقدون
ب����أن مرحلة التفجريات ال��ف��ردي��ة للمنازل
تطورت اىل تفجريات باجلملة ،وهم يرون
�أن قرية خزنة التي هدمت ن�صف بيوتاتها
خ�ير دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك� ،أم���ا امل��ت��ف��ائ��ل��ون فهم
واث��ق��ون من تغري ال��ظ��روف ،وان املجتمع
االن �أك�ث�ر جت��اوب��ا م��ع االج��ه��زة االمنية،
وي���رون ان الو�صفة ال�سحرية لت�ضييق
القلق ال�شعبي ،ه��و ال��ب��دء بحملة �أعمار
للأبنية املهدمة ،وحم��و كل عبارات املوت
عن جدران املدينة كيما توا�صل حياتها.

بغداد /املدى
يعتزم العراق �إطالق �أول �إ�سرتاتيجية
وطنية للتخفيف من الفقر يف البالد
ل��ل�����س��ن��وات  2014-2010يف �ضوء
االتفاقية بني وزارة التخطيط والبنك
الدويل وتركز هذه الإ�سرتاتيجية على
�ستة حماور �أ�سا�سية.
وقال رئي�س اللجنة العليا لإ�سرتاتيجية
التخفيف من الفقر يف العراق مهدي

ال��ع�لاق بح�سب وك��ال��ة ان��ب��اء االع�لام
العراقي :ان «هذه املحاور الأ�سا�سية
هي حتقيق دخل �أعلى للفقراء وحت�سني
امل�ستوى ال�صحي لهذه ال�شريحة �إ�ضافة
�إىل ن�شر وحت�سني التعليم وتوفري
بيئة �سكن �أف�����ض��ل وتقليل م�ستوى
التفاوت بني الن�ساء والرجال وتفعيل
احلماية االجتماعية للفقراء .و�أ�ضاف
�إن تقرير حتليل الفقر يف العراق يف

مراحله النهائية ويتناول مالمح الفقر
و�أي��ن يرتكز الفقراء وم��دى التفاوت
بني املحافظات ،وبني احل�ضر والريف
يف كل حمافظة ،كا�شفا �إن نتائج هذا
التقرير �أظ��ه��رت �إن ن�سبة الفقر يف
العراق بلغت ( )%23وان الفقر يرتكز
يف الريف �أعلى من احل�ضر �إذ بلغت
ن�سبته يف ال��ري��ف ( )%39فيما بلغت
ال��ن�����س��ب��ة يف امل����دن ( .. )%16وه���ذا

يعني �إن غالبية الفقراء تقع م�ستويات
دخولهم قريبة من م�ستوى خط الفقر
وبذلك ف�أن �أية �سيا�سات او �إجراءات
ملمو�سة مت�����س ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق�يرة �أو
الفئات اله�شة م��ن �ش�أنها �أن تخ ّف�ض
ن�سب الفقر بدرجة كبرية.
مو�ضحا �إن التقرير اظ��ه��ر �إن الفقر
لي�س عميقا يف العراق �إذ بلغت �شدة
الفقر ( )%4.5لكنها تزيد يف الريف

ع��ل��ى ث�ل�اث���ة �أم���ث���ال م���اه���ي ع��ل��ي��ه يف
احل�ضر ،لذلك �سرتكز الإ�سرتاتيجية
على �سيا�سات م��ن �ش�أنها ان تخفف
الفقر يف الريف بدرجة كبرية �إذا مامت
تبنيها .و�أف��اد �إن ه��ذه الإ�سرتاتيجية
�سيتم ا�ستيعابها يف �إطار خطة التنمية
اخلم�سية لل�سنوات ()2014-2010
بعد الدعم الكبري ال��ذي حظيت به من
احلكومة وجمل�س النواب ما مينحها

قوة لكي يتم تبنيها من قبل الوزارات
واجل��ه��ات ذات العالقة .ودع��ا العالق
القطاع احلكومي الذي ي�شكل الدعامة
الأ�سا�سية للإ�سرتاتيجية �إىل �ضرورة
تقدمي جميع �أنواع الدعم لهذا امل�شروع،
�إ�ضافة اىل دور منظمات املجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص وجهات الدعم الدولية
يف تقدمي كل ما من �ش�أنه �إجن��اح هذا
امل�شروع الوطني.

م�ؤ�س�سات لبنانية تبحث عن  176مليون دوالر �ضائعة يف العراق
بريوت /وكاالت
فتحت زيارة نائب رئي�س اجلمهورية عادل عبد
املهدي �إىل لبنان �أخ�ير ًا ،جرح ًا عمره  19عام ًا
مل�ستثمرين لبنانيني خ�سروا حواىل  176مليون
دوالر ب�سبب احل�����ص��ار واحل���رب االخ�ي�رة يف
العراق ،فه�ؤالء ال يزالون يف انتظار م�ستحقاتهم
التي اعرتفت الأمم املتحدة بجزء منها وم�صرف
الرافدين بجزء �آخر ،وال يزال كال اجلز�أين بال
حل حتى اليوم.
وقالت تقارير �صحفية لبنانية ام�س االثنني انه
يف � 6آب ع��ام � ،1990أ���ص��درت الأمم املتحدة
القرار رقم  ،661الذي فر�ض حظر ًا اقت�صادي ًا
على العراق ،وك��ان من نتائجه جتميد �أر�صدة
ح�سابات العراق حول العامل ،ووقف عمل عدد
كبري من امل�ؤ�س�سات .وبالتايل جُ مّدت الأر�صدة
ال��ع��ائ��دة مل�صرف ال��راف��دي��ن ،مب��ا يف ذل��ك فرعه
يف بريوت ،و�ضمنها حقوق مل�ؤ�س�سات لبنانية
ن��اجت��ة م��ن اع��ت��م��ادات م�ستندية ،ح���واالت �أو
حت�����ص��ي�لات ،وت��ع��ود ل��ب�����ض��ائ��ع �شحنتها هذه
امل�ؤ�س�سات �إىل العراق .وقد ُن ّفذ فر�ض احلظر

على ال��ع��راق قبل �أن يتمكن م�صرف الرافدين
من دفع هذه احلقوق �إىل �أ�صحابها ،فجُ مّدت،
وا�ستكملت حلقة اخل�سائر بعد احلرب يف عام
 ،2003واخل�سائر هنا لي�ست قليلة� ،إذ و�صل
عدد امل�ؤ�س�سات اللبنانية املت�ضررة بني عامي
 1990و� 2003ضمن ًا� ،إىل  125م�ؤ�س�سة وبلغت
خ�سائرها الإجمالية  176مليون دوالر.
وق��ب��ل احل���رب يف ال��ع��راق منيت  34م�ؤ�س�سة
بخ�سائر و�صلت قيمتها �إىل  102مليون دوالر
�أم�يرك��ي ،ب�سبب عقود مل تكتمل �أو توريدات
مل يُدفع ثمنها� ،أما عدد امل�ؤ�س�سات التي متتلك
�أم��وا ًال جممّدة يف م�صرف الرافدين فيبلغ 22
م�ؤ�س�سة ،ت�صل قيمة �أر�صدتها �إىل  32مليون
دوالر �أم�ي�رك���ي .وب��ع��د احل����رب ت��ع��ر���ض��ت 70
م�ؤ�س�سة لبنانية لأ�ضرار و�صلت قيمتها املبا�شرة
�إىل  40مليون دوالر  ،فيما بلغت خ�سائرها
غ�ي�ر امل��ب��ا���ش��رة م��ل��ي��وين دوالر ،ومل تتوقف
الأ�ضرار على �آثار احلرب على العراق ،بل كان
من نتائجها جتميد تنفيذ عدد كبري من العقود
املوقعة مع احلكومة العراقية التي �سبق �أن نفذ

ق�سم كبري منها �أو �أ�صبح قيد الت�سليم ،وحالت
احل��رب دون ذل��ك ،كما التزمت �شركات لبنانية
بعقود مع م�ؤ�س�سات عراقية ولكن هذه الأخرية
مل تفتح لها االعتمادات� ،إ�ضافة �إىل عقود وقعت
مبوافقة الأمم املتحدة ومل تفتح لها اعتمادات
�أي�ض ًا.
وب��ع��د �إن��ه��اء احل�����ص��ار و�إل��غ��اء احل��ظ��ر ال��دويل
املفرو�ض ،مل تعد هذه الأموال �إىل �أ�صحابها ،ال
بل �إن احلكومات اللبنانية مل تقم ب�أي �إجراءات
ال�ستعادة حقوق اللبنانيني ،على الرغم من �أن
م�صرف الرافدين يف بريوت �أق ّر بجزء من هذه
احلقوق ،والتزم بدفعها مبوجب كتاب وجهه يف
حزيران � 2004إىل الأدارة العامة للم�صرف.
ومل ي��ح�� ُذ لبنان ح��ذو ال���دول الأخ����رى ،ومنها
الأردن التي �أ�صدرت قانون ًا �أج��از م�صادرة �أو
حجز �أم��وال ال�سلطة العراقية لتح�صيل ديون
الأردن���ي�ي�ن يف ال���ع���راق ،ع��ل��م�� ًا ب����أن اللبنانيني
املت�ضررين �أر�سلوا ن�سخة عن هذا القانون �إىل
م�صرف لبنان وجمل�س ال����وزراء وال�سلطات
الأخ����رى املخت�صة ،مطالبني ب���إ���ص��دار قانون

مماثل� ،إال �أن �شيئ ًا من ذلك مل يح�صل.
وال متتلك ال�سلطات اللبنانية �أي ّ
خطة عمل
لتح�صيل حقوق اللبنانيني ،ب��ل ال متتلك �أي
�أجوبة عن �أ�سئلتهم الكثرية عن الأ�سباب الكامنة
وراء التجاهل الر�سمي لهذا امللف احلقوقي...
فم�صرف لبنان مل يالحق احلقوق املوقوفة لدى
م�صرف الرافدين على الرغم من عودته للعمل
طبيعي ًا منذ �سنوات ع��دّة ،كما �أن بعثة لبنان
لدى الأمم املتحدة مل تالحق جدّي ًا ملفات العقود
املوافق عليها من جمل�س الأمن الدويل ومل ت�سدد
قيمها.
وك��ان��ت غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال�صناعة والزراعة
يف ب�يروت وجبل لبنان قد رفعت �أخ�ي�ر ًا ملف ًا
�شام ًال ع��ن ح��ق��وق اللبنانيني يف ال��ع��راق �إىل
رئي�س اجلمهورية مي�شال �سليمان ،وت�ضمّن
هذا امللف وثيقة ،هي عبارة عن ر�سالة جوابية
من ال�سفارة اللبنانية يف بغداد تبلغ فيها وزارة
اخلارجية اللبنانية �أن بعثة لبنان ل��دى الأمم
املتحدة تبلغت �أن الأمم املتحدة ال تتوىل متابعة
الأم���وال الباقية ل��دى م�صرف الرافدين ،و�أنه

يجب مراجعة ال�سلطات العراقية املخت�صة يف
هذا ال�ش�أن� ،أما ما يتعلق بامل�ؤ�س�سات املت�ضررة،
فالأمم املتحدة تلتزم دفع م�ستحقات � 3آالف عقد
�أُق ّرت يف جمل�س الأمن ،و�أن وجود عقود لبنانية
�ضمن هذه القائمة ،يفر�ض �إر�سال �أرقام العقود
لدرا�ستها واتخاذ املوقف يف �ش�أنها.
على الرغم من ذلك ،مل تتح ّرك �أي جهة لبنانية
معنية ،بل �إن رئي�س جتمع �أ�صحاب احلقوق
اللبنانيني يف ال��ع��راق عبد ال���ودود الن�صويل،
يلفت �إىل ر�سالة وجهتها ال�سفارة العراقية �إىل
التجمع ت�شري يف متنها �إىل �أن اتفاقية «نادي
باري�س» ت�ضمنت �شطب مديونية العراق بن�سبة
 80يف املئة بعد تعيني وزارة املالية العراقية
�شركة �أرن�ست �أند يونغ لت�سوية مديونية العراق
اخلارجية ،كما �أن �شركة املحا�سبة ح�سمت ن�سبة
 %9،75من قيمة الديون ك�أجرة لعملها ،فلم َ
يبق
لأ�صحاب احلقوق اللبنانيني يف العراق �سوى
 10.25يف املئة من م�ستحقاتهم ،وعلى الرغم
من هذه احل�سومات الكبرية ،ف�إن املبالغ مل تدفع
حتى اليوم!

