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ن�أي املرجعية عن دعم القوائم يدفعها للبحث عن �شعارات جديدة

على االرجح

االئتالفات اجلديدة ر�سمت حدود امل�شهد االنتخابي املقبل
بغداد /املدى والوكاالت
بد�أت بوادر وا�ستع ��دادات املعركة االنتخابية
اجلدي ��دة مع اعالن املفو�ضي ��ة العليا امل�ستقلة
ع ��ن ب ��دء ت�سجي ��ل االئتالف ��ات والكيان ��ات
ال�سيا�سي ��ة امل�شارك ��ة يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة
والذي �سيك ��ون ابتداء من التا�س ��ع من ال�شهر
اجلاري ،م�ستندة بذلك اىل قانون االنتخابات
ال�سابق لعام  2005م ��ادام قانون االنتخابات
اجلديد مل ي�شرع بعد.
وو�س ��ط حم ��ى االنتخاب ��ات ،ف� ��أن املرجعي ��ة
الديني ��ة التي ن� ��أت بنف�سه ��ا عن دع ��م القوائم
االنتخابي ��ة دفع ��ت بال�سيا�سي�ي�ن وا�صح ��اب
الكت ��ل الداخل ��ة يف االنتخاب ��ات ،اىل البح ��ث
عن �شع ��ارات بعيدة ع ��ن الطائفي ��ة ،ال�ستمالة
ا�ص ��وات الناخب�ي�ن والف ��وز مبقاع ��د الربملان
املقبل.
وعقب اعالن املالكي ت�شكيلته االنتخابية با�سم
«ائتالف دول ��ة القانون» ،اعل ��ن متحدث با�سم
التي ��ار ال�ص ��دري اج ��راء انتخاب ��ات متهيدية
يف قواع ��ده الختيار مر�شحيه اىل االنتخابات
الت�شريعي ��ة .وق ��ال ال�شي ��خ �ص�ل�اح العبيدي:
ان «التي ��ار ال�ص ��دري يج ��ري انتخاب ��ات يف
عم ��وم العراق لقواع ��ده اجلماهريية من اجل
حتدي ��د ال�شخ�صي ��ات الت ��ي �سيت ��م تر�شيحه ��ا
اىل االنتخاب ��ات الربملاني ��ة» .وا�ض ��اف :ان
«اال�شخا� ��ص الذين �سيت ��م انتخابهم يتمتعون
بقاع ��دة جماهريي ��ة ويف ح ��ال اق ��رار القائمة
املغلق ��ة ف� ��إن ه� ��ؤالء اال�شخا� ��ص الذي ��ن يت ��م
اختيارهم �سي�ضمنون ح�صول التيار ال�صدري
عل ��ى ن�سبت ��ه احلقيقي ��ة يف االنتخاب ��ات».
وح ��ول اعالن رئي� ��س الوزراء ن ��وري املالكي
«ائتالف دول ��ة القانون» ،ق ��ال العبيدي»:نحن
م ��ع قي ��ام االئتالف ��ات الت ��ي تتبن ��ى اخل ��ط
الوطن ��ي واالحتم ��االت مفتوحة ب� ��أن يت�شكل
ائت�ل�اف موحد م ��ع دولة القان ��ون اذا توافرت
ال�شروط».
ونقل ��ت وكال ��ة (بي ب ��ي �سي) ع ��ن م�صادر يف
ائتالف دول ��ة القان ��ون :ان ت�شكيلته اجلديدة
ت�ضم  40حزب ��ا وحركة �سيا�سي ��ة منها :حزب
الدع ��وة اال�سالمي ��ة (جن ��اح املالك ��ي) ،ح ��زب
الدع ��وة اال�سالمي ��ة تنظي ��م العراق(جن ��اح
ها�ش ��م املو�س ��وي)  ،كتلة م�ستقل ��ون ،احلركة
اال�شرتاكي ��ة النا�صري ��ة ،االئت�ل�اف الوطن ��ي
الدميقراط ��ي ،جتم ��ع احفاد ث ��ورة الع�شرين،
االحت ��اد اال�سالم ��ي لرتكم ��ان الع ��راق ،كتل ��ة
االنتفا�ض ��ة ال�شعباني ��ة ،التي ��ار العرب ��ي
امل�ستقل ،احلركة الد�ستورية ،احلزب الوطني
الدميقراطي االول.
ف�ض�ل�ا ع ��ن م�سمي ��ات حل ��ركات واح ��زاب
وجتمعات مثل بع�ضه ��ا مكونات ،مثل القائمة
الوطني ��ة كتلة ال�شبك او كتل ��ة الكرد الفيليني،
او متثي�ل�ات ع�شائرية مث ��ل االئتالف الوطني
لديوان بني متيم او جتمعات مثلت حمافظات
معينة امثال حركة الوفاء للنجف ،التجمع من
اجل املثنى ،جتمع الف ��رات االو�سط وغريها.

تعول على �صناديق االقرتاع للفوز مبقاعد الربملان
الكتل ال�سيا�سية ّ
وق ��د و�صف املالك ��ي ائتالفه اجلدي ��د يف بيان
اعالنه :انه ي�شكل «منعطف ��ا تاريخيا وتطورا
نوعيا يف عملية بناء الدولة العراقية احلديثة
عل ��ى ا�س�س وطنية �سليمة قائمة على امل�شاركة
الفاعل ��ة يف اتخاذ القرار بعي ��دا عن �سيا�سات
التهمي�ش والتمييز واالق�صاء واال�ستبداد التي
عاناه ��ا الع ��راق يف ظل احلقب ��ة الدكتاتورية،
واعتم ��اد الكف ��اءة والنزاه ��ة واملهنية بدال من
املحا�ص�صة الطائفية والعرقية».
ويحر� ��ص جميع ال�سا�س ��ة العراقيني على رفع
�شعارات وطنية عامة يف تعبئتهم االنتخابية،
ويالحظ هن ��ا ان �شع ��ارات الوح ��دة الوطنية
واالبتع ��اد ع ��ن الطائفي ��ة واملحا�ص�ص ��ة باتت
�شع ��ارات تتب ��ارى عل ��ى ا�ستخدامه ��ا معظ ��م
اط ��راف اللعب ��ة ال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق ،على
الرغ ��م من ان كثريا منها قام على هذه اال�س�س
الطائفي ��ة ووا�ص ��ل ا�ستخدامه ��ا يف تعبئت ��ه
االنتخابي ��ة الت ��ي اف ��رزت م�شه ��د املحا�ص�صة
الطائفي ��ة املهيم ��ن عل ��ى الربمل ��ان وامل�شه ��د
ال�سيا�سي العراقي الراهن.
واىل جان ��ب مطالب ��ة الكث�ي�ر م ��ن العراقي�ي�ن
باخل ��روج م ��ن دوام ��ة املحا�ص�ص ��ة الطائفية،
واخل ��روج من دوامة العن ��ف الطائفي وت�أكيد
مب ��د�أ املواطن ��ة و�سي ��ادة القان ��ون  ،ف� ��أن ن�أي
املرجعية الدينية بنف�سها عن دعم طرف حمدد
يف االنتخاب ��ات اجلديدة وو�ض ��ع نف�سها على
بعد م�سافة مت�ساوية من اجلميع  ،جعل بع�ض
هذه القوى امام م�س�ؤولية البحث عن �شعارات
جدي ��دة اك�ث�ر �شم ��وال لتعبئ ��ة جماهريها من
خاللها بعيدا عن ال�شعار الطائفي.

وكانت انتخابات عام  2005قد انتجت م�شهدا
�سيا�سيا غلبت في ��ه اال�ستقطابات والتحالفات
عل ��ى ا�س�س طائفية وقومي ��ة ،وتوزع الربملان
يف �ضوئه ��ا اىل ث�ل�اث كت ��ل ا�سا�سي ��ة ك�ب�رى،
هي الكتل ��ة ال�شيعية ممثلة باالئتالف العراقي
املوح ��د  ،والكتل ��ة ال�سني ��ة الت ��ي مثلتها جبهة
التواف ��ق واحل ��زب اال�سالم ��ي العراق ��ي
والتحال ��ف الكرد�ست ��اين الذي �ض ��م االحزاب
الكردي ��ة ،اىل جان ��ب متثي ��ل ن�سب ��ي للقائم ��ة
الوطني ��ة العراقي ��ة الت ��ي حاول ��ت ان ترف ��ع
�شعارات وطنية عامة عابرة للطائفية.
وتوزعت ح�ص ��ة االئتالف العراقي املوحد يف
انتخاب ��ات ع ��ام  ،2005عل ��ى  128مقع ��دا من
بني مقاع ��د الربملان الـ ،275كانت ح�صة حزب
الدع ��وة اال�سالمي ��ة ب�شقي ��ه  25مقع ��دا ،و30
مقعدا للمجل�س االعلى ،و 28مقعدا للم�ستقلني
واملكونات الآخرى ،فيما حاز التيار ال�صدري
عل ��ى  30مقع ��دا وح ��زب الف�ضيل ��ة  15مقعدا،
لكنهم ��ا ان�سحب ��ا م ��ن االئت�ل�اف اوا�س ��ط عام
 2008بعد انتقاده بو�صفه «ائتالف طائفي».
بي ��د ان ه ��ذا امل�شه ��د مل يظ ��ل ثابتا م ��ع توايل
االن�شقاق ��ات يف �شت ��ى الكت ��ل الربملاني ��ة
واالحزاب ذاتها ال�شيعية او ال�سنية منها على
ح ��د �س ��واء ،فان�شق ح ��زب الدع ��وة نف�سه اىل
جناح ��ي املالك ��ي واجلعف ��ري ،وان�ش ��ق حزب
الدع ��وة تنظي ��م العراق اىل جناح�ي�ن بدوره.
وكذلك احل ��ال مع احل ��زب اال�سالمي او جبهة
التواف ��ق او القائم ��ة العراقي ��ة الت ��ي ان�سحب
منه ��ا بع�ض نوابهاومكوناتها .االمر الذي ر�آه
بع� ��ض املراقبني ايذانا مب�شهد �سيا�سي عراقي

جديد قد تفرزه االنتخابات املقبل ة وقد تغيب
عنه الكثري من الوج ��وه البارزة التي افرزتها
انتخابات عام .2005
وكان حلف ��اء املالكي يف االنتخاب ��ات ال�سابقة
�ضمن االئتالف العراقي املوحد ويف مقدمتهم
املجل� ��س اال�سالم ��ي االعل ��ى ،قد �سبق ��وه اىل
اع�ل�ان ائتالفه ��م يف  24اب املا�ض ��ي ،ال ��ذي
اعت�ب�ره البع� ��ض انقالب ��ا على املالك ��ي وعزال
ل ��ه ،او يف اب�سط �صوره فر�ض امر واقع عليه
وا�شرتاطات انتخابية حتددها هذه القوى.
وا�ستقطب ائتالفه ��م الذي حمل ا�سم االئتالف
الوطني العراق ��ي بع�ض املكون ��ات اال�سا�سية
يف االئتالف املوحد ال�سابق كالتيار ال�صدري
الذي �شكل كتلة جماهريية وا�ضحة يف امل�شهد
ال�ساب ��ق ،وحزب الف�ضيل ��ة الذي كان له نفوذه
الوا�ضح يف املحافظات اجلنوبية ،اىل جانب
تي ��ار اال�ص�ل�اح الوطني ال ��ذي يتزعمه رئي�س
حزب الدعوة ورئي�س الوزراء �سابقا ابراهيم
اجلعف ��ري ،اىل جان ��ب املكون ��ات ال�سيا�سي ��ة
الآخ ��ر ى وم ��ن بينه ��ا بع� ��ض املكون ��ات او
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية ال�سنية كمجل�س انقاذ
االنبار برئا�سة حمي ��د الهاي�س وجماعة علماء
العراق برئا�سة ال�شيخ خالد املال.
وكان ��ت نتائ ��ج االنتخاب ��ات املحلي ��ة ال�سابقة
الت ��ي جرت يف كان ��ون الث ��اين املا�ضي والتي
دخ ��ل فيه ��ا ح ��زب الدع ��وة اال�سالمي ��ة بقيادة
املالكي ب�شعار قائم ��ة «ائتالف دولة القانون»،
وهو �شع ��ار وطني عام ميزه حينه عن حلفائه
ال�سابقني يف االئت�ل�اف العراقي املوحد وعزز
مواقع ��ه بعد ان متكن من خاللها من احل�صول

خــبــراء :عمليــات التنقيـب تو�سـع مـدى �سرقــة الآثــار

بغداد /املدى

بالرغ ��م م ��ن التح�س ��ن االمن ��ي الذي يعي�ش ��ه معظم
انح ��اء الع ��راق من ��ذ �سنت�ي�ن اال ان عملي ��ات �سرقة

�آثار عراقية
ونه ��ب وتخريب املواق ��ع االثري ��ة العراقية مازالت
م�ستم ��رة ،ومل توقفه ��ا جميع احلم�ل�ات وم�شاريع
احلماي ��ة .اذ و�صف ��ت اح ��دى خب�ي�رات االث ��ار ان

عمليات التنقيب اجلديدة �ست�ؤدي اىل تو�سيع مدى
ال�سرقات.
وبا�ش ��رت وزارة الدول ��ة لل�سياح ��ة واالث ��ار حملة
جدي ��دة اطلق ��ت عليه ��ا حمل ��ة التنقي ��ب االنقاذي ��ة
للتنقيب عن االثار وحتديد املواقع االثرية بو�ضوح
لت�سهيل عملية مراقبتها وحمايتها من ال�سراق.
املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة عبدالزه ��رة الطالق ��اين
و�صف احلملة بانها ت�أتي يف اطار اال�ستعداد للعام
املقب ��ل ال ��ذي �سيك ��ون عام ��ا وطنيا حلماي ��ة الآثار
العراقي ��ة ،و�أ�شار بح�سب اذاع ��ة العراق احلر اىل
ان حمل ��ة التنقيب االنقاذي ��ة �ست�شمل ت�سعة مواقع
اثري ��ة موزعة عل ��ى خمتلف املحافظ ��ات العراقية.
وي�ش ��ار اىل ان احلكوم ��ة كان ��ت ق ��د ح ��ددت العام
املقب ��ل  2010عاما حلماية االث ��ار و�صيانة املواقع
االثرية.
وتث�ي�ر عملي ��ات التنقي ��ب اجلدي ��دة العدي ��د م ��ن
االعرتا�ض ��ات حي ��ث يق ��ول املعرت�ض ��ون ان ه ��ذه
العملي ��ات تو�س ��ع ال�سرق ��ات امل�ستم ��رة لالث ��ار
العراقي ��ة ،كما ت�ش�ي�ر اخلبرية االثاري ��ة د .اعتماد
الق�ص�ي�ري الت ��ي ت�ؤك ��د ان عملي ��ات �سرق ��ة االث ��ار
العراقي ��ة مازال ��ت م�ستم ��رة ،وتو�ض ��ح ان �س ��راق
االث ��ار العراقية االن هم �س ��راق اثار حمرتفون لهم
امتدادات يف اخلارج.

3

ت�صريخات
ح�سني ر�شيد
م ��ن جملة ما تر�سخه الدميقراطية حرية الإعالم و�إبداء
ال ��ر�أي الآخ ��ر �شرط �أن يك ��ون عمليا نقدي ��ا مو�ضوعيا
ي�ستن ��د اىل حقائق ومعلومات دقيق ��ة ميكن من خاللها
العم ��ل عل ��ى ت�صحيح الهف ��وات والأخط ��اء ان وجدت.
لك ��ن الذي ال ي�س ��ر ان بع�ضا من �سا�س ��ة العراق اجلديد
ا�ستغ ��ل ه ��ذه احلري ��ة ب�ش ��كل �سي ��ىء ين ��م ع ��ن خلفية
متخلفة متع�صبة �شيفوني ��ة ال ت�ؤمن �إال بالقتل والدمار
واخل ��راب وكيل التهم اجلاه ��زة للآخر ين والتي باتت
معروف ��ة للقا�ص ��ي والداين م ��ن العمال ��ة واخليانة الخ
 ...والغري ��ب �أنها ت�أت ��ي من �أنا�س ت ��دور عليهم دوائر
ع ��دة وتث ��ار ا�سئلة �آخ ��ر ى تو�ض ��ع يف نهايته ��ا عالمة
ا�ستفهام.
وم ��ن ه ��ذه الت�صريح ��ات او كم ��ا وددت ان ا�سميه ��ا
«ت�صريخ ��ات « ما ج ��اء على ل�سان نائ ��ب برملاين مطلق
العن ��ان وال ��ر�أي مل يت ��وان يف يوم م ��ا ع ��ن الدفاع عن
البع ��ث وجرائمه وهو يطالب بني �آونة و�آخر ى بعودة
�أزالم النظ ��ام ال�سابق اىل العملية ال�سيا�سية وفق مبد�أ
امل�صاحلة الوطنية  .هذا النائب ك�شر عن �أنيابه وتهجم
على قي ��ادات و�أح ��زاب وح ��ركات وطنية عمل ��ت كل ما
بو�سعه ��ا من اجل �إنقاذ العراق م ��ن براثن الدكتاتورية
لي�صفه ��ا باخلائن ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل ذلك ما ج ��اء على ل�سان
ه ��ذا النائب حني �أ�س ��اء حلزب وطني عراق ��ي عريق مل
مي ��د يده يوما �إىل احد ومل يطلب عونا من �أية جهة او
يه ��ب العطاي ��ا والهدايا او يهاجم ه ��ذا وذاك  ،كما يفعل
هذا املطلق الراي.
نائ ��ب �آخ ��ر مت�ضاف ��ر قلبا وقالب ��ا مع البع ��ث يخرج من
عل ��ى حمط ��ة ف�ضائي ��ة مدافعا ع ��ن البعثي�ي�ن واملتهمني
بتفج�ي�رات االربع ��اء الدامي وهو يطال ��ب ب�أدلة تثبت
االتهام ��ات  ،وحني وجه له مق ��دم الربنامج �س�ؤاال حول
دفاع ��ه امل�ستم ��ر عنهم  ،وعمل ��ه على ع ��ودة البع�ض من
البعثي�ي�ن اىل الواجه ��ة  ،رد بتف�آخ ��ر معت�ب�را ان ه ��ذا
اجناز كبري له وه ��و ي�شري اىل بع�ض القوى ال�سيا�سية
التي عجزت عن تبليط �شارع لأ�صحاب املقابر اجلماعية
على حد قوله.
وتتع ��دد الت�صريحات «الت�صريخي ��ة» حتى و�صل الأمر
بنائ ��ب برمل ��اين ي�شغل مركزا حكومي ��ا مهما حني طالب
بع ��ودة البعثي�ي�ن وا�صف ��ا ما قدم ��وه للع ��راق بالإجناز
الكبري وال ادري ما كان ي�صف بهذا االجناز �أهي املقابر
اجلماعي ��ة ام احل ��روب واحل�ص ��ار �أم �سرق ��ة �أم ��وال
ال�شع ��ب ونه ��ب خريات ��ه  ،والكثري من اجلرائ ��م العفنة
التي ارتكبتها زمرة البعث ال�صدامي طوال �أيام حكمها
املرير؟!
�إال �أن م ��ا ي�ؤ�س ��ف ل ��ه �أن البع� ��ض م ��ن و�سائ ��ل الإعالم
ب�أنواعه ��ا املختلفة والتي لها موق ��ف م�سبق من النظام
املباد و�أزالمه و�أعوان ��ه وم�ؤيديه ال�سابقني والالحقني
وعودته ��م اىل العملية ال�سيا�سية باتت مركزا ت�سويقيا
للكث�ي�ر من ه ��ذه الت�صريحات التي ال تخ ��دم البلد وهو
يف ه ��ذه املرحلة التي ال تزال حرجة و�صعبة خا�صة مع
جمل ��ة التحديات والتدخالت اخلارجية التي تعمل على
تغي�ي�ر اخلارطة ال�سيا�سية مبا تهبها من �أموال اىل هذا
الكيان وتلك الكتلة وذاك النائب ،لذا على هذه الو�سائل
االعالمي ��ة اختي ��ار االن�س ��ب واالف�ضل واالك�ث�ر نظافة
ونزاهة وتقدميه للجماهري.

عل ��ى اعل ��ى اال�ص ��وات يف ت�س ��ع حمافظ ��ات
عراقية من ا�صل .14
ويب ��دو ان املالكي ع�ب�ر ائتالف ��ه اجلديد يريد
تعزيز اال�سرتاتيجي ��ة ذاتها التي اعتمدها يف
االنتخاب ��ات املحلي ��ة ال�سابق ��ة ،باالبتع ��اد عن
اال�سا�س الطائفي الذي قام عليه حزبه ،وربط
�شع ��اره االنتخاب ��ي مبوقعه كرئي� ��س للوزراء
وممث�ل�ا لدولة القان ��ون واملواطنة.التي متثل
مطلب ��ا لالغلبية من العراقيني بع ��د ان عا�شوا
م ��رارة الفو�ض ��ى وت ��ردي االو�ض ��اع االمني ��ة
والعنف الطائفي.
بيد ان املنتقدي ��ن لالئتالفات اجلديدة يجدون
فيه ��ا التفافا من الق ��وى التقليدية املهيمنة يف
الربمل ��ان احل ��ايل ب�إع�ل�ان �صيغ ��ة التحالف ��ات
وتعداد ا�سماء مكونات واحزاب وتيارات هي
يف واقع احلال جمرد الفتات لقوى هام�شية ال
متثيل او وزن حقيقي لها يف ال�شارع العراقي،
اوانه ��ا م�سميات تتبع �شخ�صيات ع�شائرية او
�سيا�سي ��ة �سابق ��ة البق ��اء متثيله ��ا يف اللعب ��ة
ال�سيا�سي ��ة .فمنتقدو ائتالف املالكي يرون انه
يظل مقت�ص ��را على حزب الدعوة بل و�شخ�ص
رئي�س الوزراء املالك ��ي م�ستثمرا ما حققه من
جناح ن�سبي يف االنتخاب ��ات املحلية ال�سابقة
وماحتق ��ق عل ��ى ار� ��ض الواقع م ��ن اجنازات
امني ��ة متثل للعراقي�ي�ن الذي ب ��ات اال�ستقرار
االمني هاج�سه ��م اال�سا�س ال�ش ��يء الكثري .اذ
�أخ ��ذ بنظ ��ر االعتبار ان بع�ض الق ��وى املكونة
ه ��ي جمرد ملحق ��ات بحزب الدع ��وة كاالحتاد
اال�سالم ��ي لرتكم ��ان العراق او ح ��زب الدعوة
تنظي ��م الع ��راق الذي يع ��اين االن�شق ��اق واثر
ف�ضيح ��ة الف�س ��اد التي طال ��ت وزي ��ر التجارة
ال�سابق ،وهو من قياداته.
ائت�ل�اف املالكي مل ينجح اي�ض ��ا يف ا�ستقطاب
بع� ��ض الق ��وى اال�سا�سي ��ة يف الربملان احلايل
كالقائم ��ة العراقي ��ة وان ا�ستقط ��ب بع� ��ض
نوابه ��ا ك�أفراد امث ��ال �صفي ��ة ال�سهيل ومهدي
احلاف ��ظ ،او جبه ��ة التواف ��ق ،او احل�ص ��ول
على ن�سب ��ة متثيل اكرب من املكون ��ات املنتمية
اىل املك ��ون ال�سن ��ي ،االم ��ر الذي يعن ��ي ك�سر
قاع ��دة اال�ستقط ��اب الطائف ��ي وا�ستخدامه ��ا
كعن�ص ��ر ا�سا�سي يف التعبئ ��ة االنتخابية التي
افرزت الربملان احلايل واملحا�ص�صة الطائفية
ال�سائدة في ��ه .ويرى املدافع ��ون عن االئتالف
ان امل�شه ��د االنتخاب ��ي اجلدي ��د �سيكون حافال
باملفاج� ��آت ،ورمب ��ا لن تتمكن ه ��ذه القوى من
البقاء ككت ��ل موحدة او احل�ص ��ول على ن�سب
متثيلها ال�سابقة.
واذا كانت ه ��ذه التحالفات ق ��د افرزت �صورة
اولي ��ة ع ��ن امل�شه ��د االنتخاب ��ي املقب ��ل ،اال ان
االي ��ام املقب ��ل ة حت ��ى موع ��د االنتخاب ��ات يف
كانون الثاين عام  2010تظل حبلى مبفاج�آت
م ��ع ت�صاع ��د املفاو�ض ��ات واال�ستقطاب ��ات
واحل ��راك ال�سيا�س ��ي بني االط ��راف يف م�شهد
�سيا�س ��ي توزع بحي ��ث الميك ��ن ان يوجد فيه
منت�ص ��ر واحد ،و�شرط البقاء في ��ه هو القدرة
على التحالف مع الآخرين.

�أنــجــلــيـنـــا جـــولـــي وبــراد بــيــت
يتفقــدان الـالجـــئـــني الـــعـــراقــيـني فـي �ســـوريـــا
بغداد /املدى
�أعلنت املفو�ضي���ة العليا لالجئني
التابعة للأمم املتحدة اجلمعة ان
املمثل���ة االمريكية اجنلينا جويل
قام���ت اىل جان���ب رفيقه���ا املمثل
الأمريكي ب���راد بيت ،بزيارة اىل
�سوريا ،حي���ث التقت عائالت من
العراقيني النازحني اىل �سوريا،
وحثت املجتمع الدويل على عدم
ن�سي���ان مئ���ات �آالف العراقي�ي�ن
الذي���ن ما زال���وا يف املنف���ى على
الرغ���م م���ن التح�س���ن الن�سب���ي
للو�ض���ع الأمن���ي يف وطنه���م
بح�سب بيان مفو�ضية الالجئني.
و�أ�ضاف بي���ان املفو�ضي���ة العليا
لالجئني نق ًال عن اجنلينا جويل،
�سفرية النواي���ا احل�سنة ،قولها:
�أن «م���ن الوا�ضح �أن���ه مهما كانت
ال�صعوب���ات والتحدي���ات الت���ي

يواجهها ال�سوريون ،فقد متكنوا
دوم���ا م���ن �إب���داء ك���رم ال�ضياف���ة
للمحتاجني».
وذكر بيان املفو�ضي���ة انه «مثلما
تراج���ع اخل�ب�ر العراق���ي م���ن
العناوين الرئي�س���ة العاملية ،فان
معان���اة الالجئ�ي�ن تراجع���ت هي
الآخ���ر ى» .ودع���ت ج���ويل يف
زيارته���ا الثاني���ة اىل �سوريا منذ
الع���ام  ،2007املجتم���ع ال���دويل
اىل التنبه اىل «�أن علينا امل�شاركة
يف العبء واال�ستمرار باالهتمام
بالالجئني العراقيني».
وذك���ر البي���ان ً
نق�ل�ا ع���ن ج���ويل
�أن «معظ���م الالجئ�ي�ن العراقي�ي�ن
ال ي�ستطيع���ون الع���ودة �إىل
العراق ب�سب���ب ال�صدمة الرهيبة
الت���ي عاي�شوها هن���اك ،وب�سبب
الغمو����ض املرتب���ط باالنتخابات
العراقي���ة املقبل���ة ،وامل�سائ���ل

الأمني���ة ونق����ص اخلدم���ات
الأ�سا�سي���ة» ،م�ضيف���ة :ان ذل���ك
يجعلهم «بحاجة اىل دعم م�ستمر
من املجتمع الدويل».
و�أعلن���ت املفو�ضي���ة العلي���ا
للالجئ�ي�ن يف البي���ان �أن ج���ويل
زارت �سوري���ة برفق���ة رفيقه���ا
املمث���ل الأمريك���ي ال�شه�ي�ر ب���راد
بي���ت وزارت عائ�ل�ات عراقي���ة
الجئ���ة يف �إح���دى البل���دات يف
�ضواحي دم�شق.
و�أف���اد البي���ان ان «الرئي����س
ال�سوري ب�ش���ار الأ�س���د وعقيلته
ا�سم���اء ا�ستقب�ل�ا كل م���ن ج���ويل
وبي���ت مبنا�سب���ة مهمتهم���ا
االن�ساني���ة ،حيث �أطل���ع الرئي�س
وعقيلت���ه �ضيفيهم���ا على اجلهود
التي تبذل من قبل �سورية لت�أمني
العناي���ة ال�صحية لأكرثهم حاجة
ولت�شجي���ع الأطف���ال الالجئ�ي�ن

للذهاب للمدر�سة.
وا�ش���ار البي���ان اىل ان «ج���ويل
وبي���ت قام���ا بزي���ارة عائلت�ي�ن
عراقيت�ي�ن يف �ضاحي���ة جرمان���ا
جنوبي دم�شق.
و�أ�ضاف :ان معظم العائالت التي
نزحت اىل �سوريا خالل العامني
املا�ضيني انفقت مدخراتها املالية
ويتحت���م عليه���ا االن االعتم���اد
على �سخاء وم�ساع���دة احلكومة
ووكاالت االغاث���ة مث���ل مفو�ضية
الالجئني».
وخت���م البي���ان بالق���ول ان
«تقدي���رات املفو�ضي���ة ت�شري اىل
ان  4.2مليون عراقي نزحوا من
دياره���م من���ذ الع���ام  ،2003وان
 215الف الجئ عراقي م�سجلون
ر�سميا لدى املفو�ضية يف �سوريا
يعتم���دون امل�ساع���دات الغذائي���ة
من املفو�ضية».

الهجمات الإرهابية تقل�صت �إىل الن�صف يوميا

ن��ي��ن��وى ت��ت��ط��ل��ع ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى امل�����س��ل��ح�ين و�إع������ادة دوره�����ا ال��ث��ق��ايف وال��ع��ل��م��ي
املو�صل /رويرتز

تبدو مدينة املو�صل يف حال �أف�ضل مما
كانت عليه ل�سنوات رغم تعر�ضها لهجوم
متوا�صل على �أيدي جماعات ُم�سلحة.
فال�شوارع التي تناثرت فيها �أنقا�ض
خلفتها التفجريات جرى تنظيفها
و�أُعيد ت�شييد املباين املُنهارة و�أُزيلت
القمامة ُ
وزرعت الأ�شجار على طول
طرق جرى تعبيدها حديثا .واملدرجات
الريا�ضية التي ُ�شيدت ب�أموال �أمريكية
ت�ضفي بهجة على �أحد الأحياء التي
كانت مدمرة.

لكن الع ��ودة اىل احلالة ال�سوي ��ة يف املو�صل التي
كان ��ت مركزا للتعليم والثقاف ��ة يف ال�شرق االو�سط
تظ ��ل احتماال بعي ��دا مادامت القاع ��دة واجلماعات
امل�سلحة الآخر ى م�ستمرة يف حربها �ضد احلكومة
العراقية .وقال حمم ��د �أنور ( 42عاما) وهو ينظر
بغ�ض ��ب م ��ن ب ��اب متج ��ره ال�صغ�ي�ر املُ َح َ�صن اىل
دوري ��ة للجي�ش االمريك ��ي والعراق ��ي يف اخلارج
«كن ��ا نعي�ش يف رع ��ب ..كنا ن�سم ��ع القنابل يف كل

ي ��وم» ،وا�ضاف «ولكن ��ي مل �أ�سم ��ع �أي تفجري منذ
فرتة .االمور تتح�سن باذن الله».
وتراجع ��ت التفج�ي�رات التي كانت ته ��ز ثالث اكرب
م ��دن العراق كل �ساعة تقريبا ولكنها ال تزال عنيفة
وتع ��اين من م�ستويات من البطالة مرتفعة اىل حد
يث�ي�ر ال�شفقة .واخلدمات غري كافي ��ة اىل حد كبري
بالن�سب ��ة ملدينة يعي� ��ش فيها ما يق ��رب من مليوين
ن�سم ��ة .فالكهرب ��اء ومي ��اه ال�ش ��رب �شحيح ��ة كم ��ا
تعاين نق�ص ��ا يف جمع القمامة وت�ض ��خ �أطنان ًا من
مياه ال�صرف ال�صحي يف نهر دجلة كل يوم.
وترك ��ز امل�سلح ��ون يف املو�ص ��ل بع ��د طرده ��م من
حمافظة االنبار على �أيدي قوات ال�صحوة يف عام
.2007
وكان م ��ن ال�صع ��ب تكرار ه ��ذا النج ��اح يف �شمال
الع ��راق حيث املجتم ��ع منق�سم ب�شدة ب�ي�ن االكراد
والع ��رب و�أع ��راق �آخ ��ر ى مم ��ا زاد م ��ن �صعوب ��ة
تعزيز املكا�سب الأمنية.وال تزال املو�صل واملناطق
املحيط ��ة بها يف حمافظة نينوى مم ��را للم�سلحني
الذين لديهم خطوط امداد ت�صل اىل �سوريا والتي
يقول الع ��راق ان �أكرث م ��ن ثالثة �أرب ��اع امل�سلحني
االجانب ميرون منها.
وقالت املجموعة الدولية ملعاجلة االزمات يف ورقة
ن�شرته ��ا هذا اال�سبوع« :م ��ن ال�صعب اغالق حدود

حمافظ ��ة نينوى م ��ع �سوريا نظ ��را لتقالي ��د قائمة
من ��ذ عهد بعي ��د للتجارة عرب احل ��دود معظمها غري
�شرع ��ي ».و�أ�ضاف ��ت� :أن ه ��ذا ي�ساع ��د يف «تف�سري
النجاح الن�سبي للتمرد».
وبينم ��ا ت�ستع ��د الق ��وات االمريكية النه ��اء مهمتها
القتالية يف العراق بحل ��ول �أيلول  2010فانها يف
�سباق لتهدئة الو�ضع يف املو�صل قبل ذلك التاريخ.
ويع ��رف امل�س�ؤولون االمريكي ��ون والعراقيون �أن
ا�ص�ل�اح اقت�صاد املو�ص ��ل املنهار �سيك ��ون حا�سما
لتوجي ��ه �ضرب ��ة للم�سلح�ي�ن .وع�ث�رت القاع ��دة
يف الع ��راق ب�سهول ��ة عل ��ى جمندين ب�ي�ن املعدمني
يف املدينة.وق ��ال الكولوني ��ل ج ��اري فول�سك ��ي
قائ ��د الق ��وات االمريكي ��ة يف املو�ص ��ل« :ن�ستطيع
ا�سته ��داف امل�سلح�ي�ن وقتله ��م و�أ�سره ��م ولك ��ن ما
�أظهرت ��ه القاعدة يف العراق هو قدرتها على جتديد
القيادة» .وا�ضاف« :حترك املتمردين من امل�ستوى
االدنى ذهابا و�إيابا يعتمد على من يدفع لهم .هناك
�أطف ��ال يلقون قنابل مقابل املال» .ولكن امل�س�ؤولني
االمريكي�ي�ن يقول ��ون ان عدد وحج ��م ومدى تطور
�أ�سالي ��ب الهجم ��ات الت ��ي ت�ستهدف غالب ��ا القوات
املحلي ��ة تراج ��ع بع ��د القي ��ام بعملي ��ات تطهري مع
اجلي� ��ش العراق ��ي يف الف�ت�رة ب�ي�ن يناي ��ر كان ��ون
الثاين ويونيو حزيران.

املو�صل ت�سرتد عافيتها االمنية

وجرى �إح ��كام نقاط التفتي� ��ش وت�شغيل �شبان يف
جمع القمامة.
وقال فول�سكي ان املدينة كانت ت�شهد قبل انتخابات
جمال�س املحافظات التي �أجريت يف كانون الثاين
املا�ض ��ي ت�سع هجمات يف اليوم مقابل ما بني ثالث
و�أرب ��ع هجم ��ات االن رغ ��م �أن ه ��ذا �أدى اىل زيادة
الهجمات يف املحافظة ي�شنها م�سلحون طردوا من
املدينة.
و�صمدت املو�ص ��ل بعد ان�سحاب القوات االمريكية
م ��ن املدن يف نهاية حزيران املا�ضي مبوجب اتفاق
يق�ض ��ي بان�سحاب الق ��وات االمريكية م ��ن العراق
بحلول عام  .2012وخ�ش ��ي البع�ض من تزايد يف
العنف لكن الو�ضع ظل م�ستقر�أ .ويقول م�س�ؤولون
ان حت ��وال يف العن ��ف يف املو�ص ��ل م ��ن القناب ��ل
الكب�ي�رة اىل القنابل االنبوبية اال�صغر والهجمات
بقناب ��ل يدوية واطالق النار م ��ن �سيارات متحركة
وعملي ��ات اخلطف ي�شري اىل حت ��ول اىل اجلرمية
املنظم ��ة والت ��ي يعتزم ��ون التعام ��ل معه ��ا بن�ش ��ر
ثمانية �آالف �شرطي �آخر.
ق ��ال مرت�ض ��ى عب ��د الك ��رم ( 37عام ��ا) الرقيب يف
اجلي� ��ش العراق ��ي عند نقط ��ة تفتي� ��ش يف املو�صل
«ما يح ��دث الآن لي�س ارهابا انها ع�صابات ...رمبا
كانوا متمردين لكنهم الآن جمرد جمرمني».

