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املرجعية الدينية تنفي دعوتها اىل مقاطعة االنتخابات

ع�����ل�����ى االرج���������ح

الكتل الربملانية مع القائمة «املفتوحة» اعالمي ًا..
ويف االجتماعات اخلا�صة مع «املغلقة»
ب���غ���داد /ه�����ش��ام ال��رك��اب��ي
ون�صري العوام
م��وق��ف ج��دي��د ل �ل �ع��دي��د م ��ن الكتل
الربملانية ب�ش�أن ن��وع القوائم التي
�سيديل من خاللها الناخب ب�صوته
مل��ر� �ش �ح �ي��ه ،ل���ش�غ��ل م �ق��اع��د جمل�س
ال �ن��واب امل�ق�ب��ل م��ن ح�ي��ث االعتماد
على القائمة املفتوحة او املغلقة ،ففي
الوقت الذي تنادي فيه جميع الكتل
النيابية بت�أييدها القائمة املفتوحة
–وهو متقارب ب�شكل كبري مع ر�أي
الناخبني واملرجعية الدينية -اتت
االنباء ،ب�أن غالبية الكتل تلك اتفقت
ام�س االول على اعتماد القائمة املغلقة
يف االنتخابات النيابية املقبلة .وعرب
رئ�ي����س الكتلة ال�ع��رب�ي��ة ع�ب��د مطلك
اجلبوري عن رف�ضه اعتماد القائمة
املغلقة يف االن�ت�خ��اب��ات الربملانية
املقبلة .وقال اجلبوري لـ(املدى) :ان
الكتل ال�سيا�سية التي تدفع باجتاه
اع �ت �م��اد ال �ق��ائ �م��ة امل �غ �ل �ق��ة ن��وع��ان:
االول يريد املحافظة على مكا�سبه
ال�سيا�سية التي ح�صل عليها من خالل
االنتخابات الربملانية ال�سابقة التي
او�صلته للربملان ،والثاين االحزاب
والكيانات ال�ضعيفة التي ال ميكن لها
ال�صعود اال من خالل القوائم املغلقة.
وا� �ض��اف :ان ه��ذا اال��س�ل��وب يغيّب
دور املواطن العراقي ،ويقف عائقا
امام الكوادر والكفاءات العراقية يف
الو�صول اىل مواقعها ال�صحيحة يف
ال�سلم القيادي يف البالد.
وكانت م�صادر برملانية اعلنت االحد،
ان اغ �ل��ب ال�ك�ت��ل ال�برمل��ان �ي��ة اتفقت
يف االجتماع ال��ذي عقدته مع هيئة
رئ��ا��س��ة جمل�س ال �ن��واب على تبني
القائمة املغلقة.
وت ��أت��ي ه��ذه الت�صريحات م��ع نفي
م�صدر م���س��ؤول يف مكتب املرجع
الديني ال�سيد علي ال�سي�ستاين ما
ا� �ش �ي��ع م��ن م �ع �ل��وم��ات ح ��ول دع��وة
املرجعية اىل مقاطعة االنتخابات
املقبلة يف العراق .وقال امل�صدر يف
ت�صريح بثته ف�ضائية العراقية «ان
ال�سيد ال�سي�ستاين اعرب عن رغبته
باعتبار القائمة املفتوحة والدوائر
امل�ت�ع��ددة يف االن�ت�خ��اب��ات املقبلة».
وكانت وكالة فران�س بري�س ذكرت
بان م�س�ؤول يف مكتب املرجع الأعلى
ق��ال �إن ال�سيد ال�سي�ستاين «ي�ؤيد
القائمة املفتوحة ويف ح��ال ا�ستمر
الو�ضع على �أ�سا�س القائمة املغلقة
فقد ال يكون للمرجعية الدينية العليا
دور كبري يف دف��ع الناخب العراقي
للم�شاركة يف العملية االنتخابية».
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع ��ن كتلة
الف�ضيلة ب��ا��س��م ��ش��ري��ف :ان خيار
القائمة املفتوحة ق��د ا�صبح مطلبا
�شعبيا .وا�ضاف �شريف لـ(املدى) :ان
«القائمة املفتوحة هي نظام انتخابي
اك�ث�ر ت �ط��ورا م��ن ال�ق��ائ�م��ة املغلقة ،
وا�صبحت من امل�سلمات وان الناخب
العراقي يف�ضلها على القائمة املغلقة».
من جانبها اعربت مي�سون الدملوجي
النائبة عن القائمة العراقية عن املها

ب �ع��دم اع �ت �م��اد ق��ان��ون االنتخابات
ال� �ق ��دمي وان ال �ق��ائ �م��ة ال �ع��راق �ي��ة
ت���ؤي��د اخ �ت �ي��ار ال �ق��ائ �م��ة املفتوحة
يف االن�ت�خ��اب��ات ال�ق��ادم��ة ،وا�شارت
يف ت�صريح �صحفي اىل �أن هناك
م�شروعا قد قدم اىل جمل�س النواب
لتعديل ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات العامة
وان تكون هناك عدة دوائرانتخابية.
وي���رى ال �ن��ائ��ب ع���ادل ب � ��رواري يف
ت�صريح لـ (امل��دى) :ان نظام القائمة
املفتوحة ،نظام معمول به لدى اغلب
بلدان العامل الغربي وهو نظام جيد
وايجابي وي�خ��دم م�صلحة ال�شعب
ب�ط��ري�ق��ة اف���ض��ل م��ن ن �ظ��ام القائمة
امل�غ�ل�ق��ة .فيما ان�ت�ق��د رئ�ي����س التيار
الوطني امل�ستقل حممود امل�شهداين
م�ساعي بع�ض الربملانيني العتماد
نظام القائمة املغلقة يف االنتخابات
النيابية املقبلة.وقال امل�شهداين يف
ت�صريح لـ(املدى) :ان اعتماد القائمة
املغلقة م�ؤامرة بهدف تزوير ارادة
العراقيني واي���ص��ال ا�شخا�ص غري
م�ؤهلني م��رة اخ��رى للربملان املقبل
وه��ذا يعني ف�شال متوقعا لعمله».
وا��ض��اف «عانينا يف ال�سابق خالل
فرتة تويل رئا�سة الربملان من وجود
ا�شخا�ص غري م�ؤهلني يف الربملان،
االمر الذي انعك�س على االداء العام
ل��ه .وا� �ش��ار اىل ان بع�ض اجلهات
حتاول الت�آمر على ارادة الناخبني من
خالل اعتماد نظام القوائم املغلقة.

اجتماعات ا�ستثمارية
مرتقبة لتفعيل التعاون
االقت�صادي العراقي
االمريكي

بغداد /املدى
من املقرر �أن يعقد بوا�شنطن الأ�سبوع املقبل م�ؤمتر الأعمال واال�ستثمار
الأمريكي العراقي ،بعد �أن �أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية عزمها
عقد هذا امل�ؤمتر مب�شاركة وزارة التجارة وغرفة التجارة الأمريكية
وال�سفارة العراقية يف وا�شنطن.
ويعترب امل�ؤمتر الذي يح�ضره رجال �أعمال وم�ستثمرون �أمريكيون،
�أول ح��دث رئي�س يعقد مبوجب اتفاقية الإط��ار اال�سرتاتيجي التي
ُو ِّقعَتْ بني الواليات املتحدة والعراق ،وهي اتفاقية متثل ف�ص ًال جديدا
يف العالقات بني البلدين.
اخلبري االقت�صادي بوا�شنطن وم�ست�شار البنك الدويل الدكتور منرود
رفائيلي حتدث بح�سب «�إذاع��ة العراق احل��ر» عن �أهمية هذا امل�ؤمتر
وال �ه��دف م��ن ع�ق��ده ،و�أ� �ش��ار �إىل امل �ج��االت ال�ع��دي��دة واملتنوعة التي
�ستدرج على ب�ساط البحث مبا يف ذلك املجاالت االقت�صادية وامل�صرفية
وال�صناعية والزراعية واخلدمات وجماالت �أخرى.
وعن الهدف الرئي�س من عقد امل�ؤمتر� ،شدد اخلبري رفائيلي على ت�شجيع
اال�ستثمار يف العراق ،معترب ًا �إي��اه �أم��ر ًا حيوي ًا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
يف جملة ما ي�ؤدي �إليه ،اىل تو�سيع فر�ص العمل احلالية يف العراق،
وان�ضمام �أي��ا ٍد عاملة جديدة �إىل قطاع الإنتاج ال�صناعي والزراعي
وقطاعات �أخرى ،و�إدخال املهارة وو�سائل التكنولوجيا اجلديدة.
اخلبري رفائيلي ق��ال :ان ال�شعب الأمريكي ال��ذي ا�ستثمر امل��ال والدم
يف العراق ،على ا�ستعداد تام برمته ولي�س رجال الأعمال فقط ،لدعم
امل�سرية الدميقراطية يف العراق.
من جانب �آخر ،قالت �شركة اتكونز النيوزيلندية للتطوير العقاري يوم
االثنني انها ت�ستثمر  100مليون دوالر لبناء م�شروع �سكني ي�ضم 1565
وحدة يف اقليم كرد�ستان العراق .واتكونز هي �أحدث �شركة تطوير
عقاري دولية ت�ستثمر يف كرد�ستان العراق التي تت�سم با�ستقرار ن�سبي
والتي �شهدت تدفق مليارات الدوالرات عليها يف ال�سنوات الثالث �أو
االربع املا�ضية .و�سيقام امل�شروع يف اربيل وح�صل على ترخي�ص من
احلكومة االقليمية.
وق��ال دي��ن مايكل الرئي�س التنفيذي لل�شركة يف بيان« :نحن ن�ؤمن
بامل�شاركة مع هيئات اال�ستثمار احلكومية يف ال�ع��راق التي حددت
احل��اج��ة اىل  1.5مليون وح��دة �سكنية يف خمتلف �أرج���اء البالد.
وم�شروعنا الراهن ميثل واحدا باملئة فقط من هذه االحتياجات لكننا
ن�أمل ان ي�شجع ذلك املزيد من امل�ستثمرين على دخول هذه ال�سوق».
و�أ�ضاف« :االم��ن يف املنطقة الكردية اف�ضل باملقارنة مع الو�ضع يف
جنوب العراق».ومن املتوقع �أن تبد�أ �أعمال االن�شاءات بحلول نهاية
العام وان ت�ستكمل خالل ثالث �سنوات.

وعلى �صعيد مت�صل ،و�صف النائب
امل���س�ت�ق��ل وث� ��اب � �ش��اك��ر املطالبني
والداعني �إىل اعتماد القائمة املفتوحة
يف تعديل قانون االنتخابات ل�سنة
 2005ب��أن�ه��م م��ن ا��ش��د املتم�سكني
وامل�صرين على اعتماد القائمة املغلقة.
وقال يف م�ؤمتر �صحفي عقده ام�س:
ان الهدف من ذلك حتقيق طموحات
انتخابية ،وهم يف اجتماعات الغرف
امل�غ�ل�ق��ة واالج �ت �م��اع��ات املقت�صرة
يتفقون على مترير القائمة املغلقة.
وح ��ث � �ش��اك��ر ال� �ن ��واب ع �ل��ى حتمل
م�س�ؤوليتهم التاريخية والوطنية يف
حتقيق املطلب اجلماهريي باعتماد
القائمة املفتوحة التي تعزز م�شاركة
�أبناء ال�شعب العراقي يف االنتخابات
امل�ق�ب�ل��ة .وت��اب��ع :ان��ه يف ح��ال عدم
التو�صل �إىل اعتماد القائمة املفتوحة
فينبغي اجراء ا�ستفتاء �شعبي وعلى
املفو�ضية العليا لالنتخابات �إن تعلن
ا�ستعدادها لإجراء عملية اال�ستفتاء
على وج��ه ال�سرعة املمكنة وان ال
ي�سوف هذا املطلب كما �سوفت بع�ض
القوانني �سابقا .فيما ع��زا النائب
جمال جعفر �آل �إبراهيم عن االئتالف
العراقي املوحد �أ�سباب تعذر �إقرار
قانون االنتخابات ب�شكل كامل اىل
جتاذبات �سيا�سية بني الكتل املختلفة
يف جمل�س النواب .وقال �آل �إبراهيم
يف ت�صريح ��ص�ح�ف��ي�»:أن الفر�صة
ب ��د�أت تت�ضاءل �أم ��ام �إق���رار قانون

يعطي حرية �أك�بر للناخب الختيار
مر�شحيه لع�ضوية الربملان خ�صو�صا
م ��ع اق��ت ��راب م ��وع ��د االن �ت �خ��اب��ات
الربملانية» .و�أو�ضح :ان «هناك كتال
لي�س لها ال��رغ�ب��ة يف و��ض��ع قانون
يتيح للمواطن حرية االنتخاب وفق
دوائ��ر متعددة وبقائمة مفتوحة».
م�شريا اىل ان ق��ادة بع�ض الأحزاب
يخ�شى ان ال يح�صل �شخ�صيا على
ر�أي كاف لدخول الربملان .
ويف غ�ضون ذلك اعلنت النائبة عن
التحالف الكرد�ستاين �آال طالباين
ان الكثري من الكتل الربملانية ت�سعى
اىل اعتماد القائمة املغلقة لكنها ال
تعلن ذل��ك .وق��ال��ت ط��ال�ب��اين ام�س:
ان اجل �م �ي��ع ي �ت �ح��دث ع ��ن القائمة
املفتوحة يف االنتخابات املقبلة ،لكن
الكثري من تلك الكتل تريد املغلقة.
وا�ضافت يف ت�صريح �صحفي :ان
قائمة التحالف م�ستمرة باملفاو�ضات
مع بع�ض الكتل ،واغلب الظن انها
�ستتحالف مع القوائم االق��رب اليها
بعد االنتخابات ولي�س قبلها.
ويف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل اع �ل��ن النائب
ع��ن كتلة م�ستقلون املن�ضوية يف
االئ�ت�لاف املوحد حيدر اجل��وراين:
ان كتلته تتبنى القائمة املفتوحة يف
تعديل قانون االنتخابات لعام .2005
وق��ال يف ت�صريحات �صحفية :ان
كتلته �ستطالب وبا�صرار ادراج مادة
خا�صة يف مقرتح القانون تت�ضمن

اع�ت�م��اد القائمة املفتوحة ب��دال من
القائمة املغلقة النها ا�صبحت مطلبا
جماهرييا .واو��ض��ح اجل��وراين ان
قبول كتلة م�ستقلون ب��ادراج تعديل
ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات ل �ع��ام 2005
للقراءة االوىل ال�ه��دف منه و�ضعه
ع �ل��ى � �س �ك��ة ال �ت �� �ش��ري��ع والتعجيل
خ�صو�صا وان الوقت املتبقي الجناز
ه��ذا ال �ق��ان��ون �ضيق ج ��دا ،ولكرثة
اخل�لاف��ات وال �� �س �ج��االت ب�ين الكتل
الربملانية طيلة اال�شهر املا�ضية.
اىل ذل ��ك ق ��ال ال �ن��ائ��ب ف�ل�اح ح�سن
�شن�شل عن الكتلة ال�صدرية «ان عدم
اق ��رار القائمة املفتوحة يف اجراء
االن �ت �خ��اب��ات النيابية ال �ق��ادم��ة هو
التفاف على راي ال�شارع العراقي
ور�أي املرجعية الدينية» .وا�ضاف
�شن�شل بح�سب وك��ال��ة (�إي �ب��ا) ام�س
االثنني «ان��ه مت ي��وم االح��د القراءة
االوىل ل�ل�ت�ع��دي�لات امل �ق�ترح��ة على
قانون االنتخابات ومل يتم التطرق
ل�شكل القائمة منوها اىل ان القائمة
امل �ف �ت��وح��ة م�ط�ل��ب ا� �س��ا� �س��ي للتيار
ال �� �ص��دري الن �ه��ا ت �ع�بر ع��ن رغبات
ال�شعب باختيار من ميثلهم» .واكد
«ان� ��ه ل�ي����س م��ن االن �� �ص��اف اعتماد
القائمة املغلقة وعلى اجلميع النزول
لرغبة ال�شعب يف ذلك».
فيما � �ش��دد ال�ن��ائ��ب م �ث��ال االلو�سي
رئ�ي����س ح��زب االم ��ة ال�ع��راق�ي��ة على
«ان الإبقاء على القائمة املغلقة هو
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ال ت�سرقوا �أ�صواتنا ثانية
ح�سني ر�شيد

ا�ستحقاق انتخاب �سابق  ..ار�شيف

ا��س�ت�ه�ت��ار ب� ��ر�أي ال �� �ش��ارع العراقي
ودليل على وج��ود رغبات ال حترتم
املواطن وهمها االبقاء على وجودها
يف ال�سلطة» .وا�ضاف االلو�سي «انه
يف حالة وجود هذه الرغبة باالبقاء
على القائمة املغلقة و�إلغاء  18دائرة
انتخابية فهو امر حزين وغريب يف
العمل ال��دمي�ق��راط��ي للذين يدعون
بانهم يعملون با�سم الدميقراطية».
وا�ستدرك االلو�سي بالإ�شارة اىل «ان
ه��ذا الأم��ر مل يناق�ش حتى الآن يف
جمل�س النواب».
ويف غ�ضون ذل��ك اعلنت املفو�ضية
ال�ع�ل�ي��ا امل���س�ت�ق�ل��ة ل�لان �ت �خ��اب��ات عن
م�صادقتها للكيانات ال�سيا�سية التي
تنوي امل�شاركة يف انتخابات جمل�س
النواب لعام  2010حيث بلغ جمموع
الكيانات امل�صادق عليها ب�شكل نهائي
( )296كيان ًا �سيا�سي ًا منها ()250
ك�ي��ان��ا �سيا�سيا جم �م��وع��ا ,و()46
كيان ًا �سيا�سي ًا منفرد ًا .وي�شار اىل
ان من بني الكيانات امل�صادق عليها
هناك ( )130كيان ًا مت اعادة طلباتهم
و( )166كيان ًا م�صادقة جديدة .هذا
وك��ان��ت املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات قد فتحت باب الت�سجيل
يف اخلام�س من �آب املا�ضي ولغاية
الرابع ع�شر منه ،وقد مت متديد فرتة
الت�سجيل اىل ال�ت��ا��س��ع م��ن ايلول
ب�سبب ال�ت��أج�ي��ل امل�ستمر لقانون
االنتخابات.

�إح ��دى ال���ض��روري��ات احلياتية اي�ج��اد القوانني
التي تنظم �سري االم��ور ك��اف��ة م��ن اج��ل ت�ساوي
اجلميع بالفر�ص املتاحة  ،حتى ميكن بناء جمتمع
ح�ضاري تقدمي ميقت العنف واالره��اب و يعمل
على تر�سيخ ثقافة الت�سامح واالنتماء لالر�ض
والوطن كذلك العمل على بناء نظام دميقراطي
تعددي ي�ستند على قاعدة متينة باختيارممثلي
ال�شعب الذين ي�شكلون احلكومة فيما بعد وذلك
باعتماد االنتخابات .
ومع بدء ا�ستعدادات الكتل ال�سيا�سية من اجل
الدخول يف �صراع االنتخابات الربملانية املقبلة بعد
جتربتني �سابقتني مل ي�أتني بنتائج مثمرة  ،مثلما
كان ي�ؤمل منهما  ،بعد ان غلبت عليهما التكتالت
الطائفية واملحا�ص�صاتية ما ادخل البلد يف دوامة
العنف واالره��اب  ،ا�ضافة اىل �ضيق افق قانون
االن�ت�خ��اب��ات احل��ايل وال ��ذي جت��ري بخ�صو�صه
مباحثات وجل�سات برملانية لغر�ض تعديله او
ابداله بقانون اف�ضل يلبي طموحات العراقيني
جميعا كما ميكن من خالله اي�صال الأجدر والأحق
واالكف�أ اىل قبة الربملان  ،اذ ال يخفى على احد ان
القانون وجد من اجل �إجراء وتنظيم انتخابات
نزيهة دميقراطية بعيدة عن الت�أثريات اخلارجية
كي ن�ضمن النجاح واالرتقاء بالعملية ال�سيا�سية
والدميقراطية اىل امل�ستوى احل�ضاري املتقدم يف
البلدان االخرى و�ضمن الأطر القانونية واملعايري
الدولية املعتمدة ،ليت�سنى لكل مواطن اختيار من
يراه منا�سب ًا ليمثله يف الربملان .
ولكن الذي يجري ان بع�ض الكتل ال�سيا�سية يقف
بال�ضد من التعديالت على القانون احلايل وخا�صة
الفقرات املهمة منه مثل القائمة املفتوحة والدائرة
االنتخابية الواحدة ملا ت�سببه من حرج له حيث
�ستك�شف عن مر�شحيه امام الناخب وتخوفه من
عدم جدارتهم يف الرت�شيح  ،ا�ضافة اىل ما رافق
جتربة انتخابات جمال�س املحافظات االخرية
حني �صودرت ماليني اال�صوات لغري م�ستحقيها
وهذا ما ال نريد تكراره يف الدورة املقبلة  ،حيث
ات�خ��ذت ه��ذه الكتل منط ًا �سيئ ًا من خ�لال اتباع
طريقة ع��دم ح�ضور اجلل�سات اخلا�صة بقراءة
القانون والت�صويت عليه� ،أي العمل على عدم
ح�صول الن�صاب الكامل  ،فيتم ت�أجيل القراءة
والت�صويت �إىل ال ��دورة املقبلة  ،وب��ذل��ك يبقي
ه�ؤالء النواب على النظام القدمي الذي يتيح لهم
البقاء دورة اخرى يف برملان حتا�ص�صي �آخر ال
يقل ��س��وء ًا وتفككا وخ�لاف��ا ع��ن احل��ايل .ل��ذا من
ال�ضروري جدا كبح جماح هذه اللعبة غري النزيهة
والت�صدي لها بكل الطرق امل�شروعة من مظاهرات
واع�ت���ص��ام��ات وا��س�ت�ن�ك��ارات وان ت�ط� ّل��ب الأم��ر
الدعوة اىل املقاطعة من اجل اف�شالها  ،وعلى كل
القوى الوطنية اخل�يرة داخ��ل الربملان وخارجه
العمل على ذلك خا�صة التي ت�ضررت من النظام
املتبع يف انتخابات جمال�س املحافظات.
وم��ن خ�لال النظر اىل جتربة ال�برمل��ان احلايل
ال��ذي �شكل وف��ق نظام القائمة املغقلة واي�صال
الكثري من الذين ال ي�ستحقون حتى متثيل انف�سهم
فكانت دورة خالفية �ضعيفة هزيلة  ،فالربملان
�شبه معطل يف عمله وخا�صة بت�شريع القوانني
والقرارات املهمة والتي تخ�ص املواطن من اجل
ت�سيريعجلة احلياة والنهو�ض بالو�ضع اخلدمي
وامل�ع�ن��وي واملعي�شي وال�ث�ق��ايف واالج�ت�م��اع��ي ،
ومن جملة هذه القوانني قانون الأحزاب والنفط
وال �غ��از واال�ستثمار وامل��وازن��ة العامة وقانون
امل�ساءلة والعدالة بعد ايقاف هيئة اجتثاث البعث
ما �سهل عودة الكثري من امل�شمولني بالقانون اىل
دوائر مهمة  ،لكن يبقى قانون االنتخابات املفتاح
ال�سحري لقرارها فحني يكون هناك برملان جيد
متما�سك �أع �� �ض��ا�ؤه منتقون م��ن قبل املواطنني
ب�شكل ح��ر ون��زي��ه دون الت�أثر بفتوى دينية او
هدية او هبة  ،حينها �سيمهد الطريق القرار باقي
القوانني الآنفة الذكر والتي �ست�ساعد على بناء
دولة جديدة.

ا�ستقالة رئي�س هيئة الأركان الدمناركية على خلفية ف�ضيحة يف العراق
كوبنهاغن /وكاالت
�أع �ل��ن رئ�ي����س هيئة االرك� ��ان الدمناركية
اجل�نرال تيم �سلوث يورغن�سن ا�ستقالته
بهدف اعادة ثقة ال�شعب يف القدرة الدفاعية
يف الدمنارك اثر الف�ضيحة التي اثارها كتاب
جلندي �سابق ف�ضح فيه �أ�سلوب العمليات
الع�سكرية يف العراق وافغان�ستان.
ونقلت وكالة االنباء االملانية عن اجلرنال

يورغن�سن قوله يف بيان ام�س االول ان
االح��داث االخ�يرة ا�ضعفت من ثقة العامل
يف ال�ق��درة الدفاعية ل�ل��دمن��ارك .وتعر�ض
ي��ورغ�ن���س��ن الن��ت��ق��ادات ح� ��ادة ب �ع��د ن�شر
الن�سخة العربية م��ن ك�ت��اب حمل عنوان
ري �ن �ج��ر يف احل � ��رب م ��ع ال �ن �خ �ب��ة املثري
للجدل وال��ذي ت�سرب اىل و�سائل االعالم
ال��دمن��ارك�ي��ة ق�ب��ل ن���ش��ره .وا ّل���ف اجلندي

ت��وم��ا���س راث �� �س��اك ال �ك �ت��اب وو� �ص��ف فيه
�آلية عمل ال�ق��وات الدمناركية يف العراق
واف�غ��ان���س�ت��ان .وح��اول��ت وزارة الدفاع
ال�ضغط ملنع ن�شر الكتاب بحجة انه ي�شكل
تهديدا لقواتها العاملة يف اخلارج اال انها
ف�شلت يف م�سعاها.
م��ن جانبه ق��ال وزي ��ر ال��دف��اع الدمناركي
��س��وي��ري��ن ج�ي��د ان الن�سخة ال�ع��رب�ي��ة من

الكتاب من �ش�أنها ان تقدم لطالبان معلومات
عن كيفية ا�ستهداف اجلنود الدمناركيني
يف افغان�ستان .وكانت حمكمة دمناركية
ق�ضت ال�شهر املا�ضي بجواز ن�شر الكتاب
وق��ال القا�ضي بوديل توفتيمان ان��ه على
ال��رغ��م م��ن �أن الكتاب يت�ضمن معلومات
�سرية ،اال �أن وقف الن�شر فات �أوان��ه بعد
ان �سرب اىل و�سائل االع�ل�ان و�صفحات

االنرتنت .و�أقام اجلي�ش دعوى �سعيا المر
ق�ضائي �ضد الكتاب بحجة �أن��ه يت�ضمن
تفا�صيل خا�صة بعمليات ع�سكرية ميكن �أن
ت�ضر ب�أمن اجلي�ش بل ميكن ان تهدد االمن
القومي .وخدم راث�ساك مع وحدة خا�صة
م��ن اجلي�ش ال��دمن��ارك��ي وو��ص��ف جوالته
يف الكتاب �أث �ن��اء خدمته يف �أفغان�ستان
والعراق ودول البلقان.

ن�������زوح  130ع���ائ���ل���ة ك����ردي����ة ن��ت��ي��ج��ة ال���ق�������ص���ف الإي��������راين

قرى كرد�ستانية تتعر�ض للق�صف ..ار�شيف

�أربيل� /آكانيوز
افاد م�س�ؤول حملي يف حمافظة ال�سليمانية
ام�س االثنني :ان املدفعية االيرانية مازالت
توا�صل ق�صفها للقرى احل��دودي��ة التابعة
القليم كرد�ستان ال�ع��راق ،خملفة ا�ضرار ًا
م ��ادي ��ة ج���س�ي�م��ة واج �ب��رت ��س�ك��ان�ه��ا على
الرحيل.
وق��ال مدير ناحية زاراوة التابعة لق�ضاء
قلعه دزه �آزاد و�سو لوكالة كرد�ستان للأنباء
(�آكانيوز) «منذ عامني والقوات الإيرانية
تق�صف القرى احلدودية التابعة لناحيتنا
وقد �أحلقت عمليات الق�صف ال�ضرر الكبري
باملزارعني يف املنطقة ،وبعد توقف دام �أربعة
�أ�شهر ا�ست�ؤنف الق�صف مع ب��دء الأ�سبوع
املا�ضي حيث طال  9ق��رى» .وا�ضاف و�سو
«ان الق�صف ا�سفر ع��ن ن��زوح  130عائلة
من قرى رزكه �سرو ،رزكه خ��وارو ،ديكله،
�سوركله ،م��رك��ه ��س��رو وم��رك��ه خ ��وارو اىل
ناحية زاراوة»..،م�ؤكد ًا ان» حجم اخل�سائر
امل��ادي��ة ال �ت��ي حل�ق��ت ب�ه��م ك �ب�يرة والميكن
ح�صرها» ،وان» العائالت النازحة تلقت،
العون من حكومة �إقليم كرد�ستان ومنظمة
ال�صليب الأحمر واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني التابعة للأمم املتحدة» .من جهته
قال الناطق با�سم قيادة قوات حماية احلدود
جبار ياور ان»حكومة اقليم كرد�ستان �أدانت
يف بيان لها عمليات الق�صف» م�شدد ًا بالقول
«انها غري مربرة �أبدا ،كما �أنه مل ي�شاهد �أي
عن�صر م��ن م�سلحي ح��زب حترير و�إحياء
كرد�ستان (بزاك) يف املنطقة ومل ينفذوا �أي
عملية ع�سكرية فيها ،فقد جاء الق�صف �شديدا

ودون مربر».
فيما قال املواطن النازح اىل زاراوة �سردار
حمد (� 25سنة) ب�سبب الق�صف الذي تعر�ضت
له قريته :ان»قرانا تتعر�ض للق�صف االيراين
منذ �سنتني بحجة تواجد م�سلحي (بزاك)
ف�ي�ه��ا ،فنهجرها ون�ت�رك وراءن� ��ا مزارعنا
وم�صادر قوتنا ،ومع �أننا نتلقى العون من
املنظمات غري احلكومية ومن حكومة �إقليم
كرد�ستان� ،إال �أن هذه املعونات ال تكفي ل�سد
رمق حياتنا العادية».
يذكر ان الق�صف املدفعي الإي ��راين لقرى
املناطق احلدودية التابعة القليم كرد�ستان
ال �ع��راق يلحق �أ� �ض��رارا ك�ب�يرة باملزارعني
والرعاة الرحل يف املنطقة كما �أنه يزعزع
اال��س�ت�ق��رار يف ت�ل��ك امل �ن��اط��ق ،ف�ف��ي �أيلول
املا�ضي �أدى ق�صف قرى منطقة بالكايتي اىل
نزوح  100عائلة وتدمري حقول وب�ساتني
كثرية يف املنطقة.
من جهتها ا�ستنكرت حكومة �إقليم كرد�ستان
يف ب �ي��ان ل�ه��ا ق�صف امل �ن��اط��ق احل��دودي��ة،
وا� �ش��ار ال�ب�ي��ان اىل ان «ال�ق���ص��ف املدفعي
للقرى احل��دودي��ة يف االقليم عمل ال مربر
له وانتهاك ل�سيادة ال�ع��راق و�أر���ض �إقليم
ك��رد��س�ت��ان وت�خ��ري��ب ل�لا��س�ت�ق��رار الأمني»
م�ؤكد ًا �أن «ا�ستمرار عمليات ق�صف املناطق
احل��دودي��ة ال يخدم عالقات ح�سن اجلوار
وال�صداقة بني اجلانبني» .وطالب البيان»
�إي��ران بالتوقف يف �أقرب وقت عن الق�صف
غ�ير امل�ب�رر للمناطق احل��دودي��ة واح�ت�رام
�سيادة العراق والقوانني الدولية واملوقف
ال�سلمي ل�شعب كرد�ستان».

