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بغداد /قي�س عيدان
�سجلت بغداد حالة وف ��اة جديدة مل�صاب مبر�ض انفلونزا اخلنازير
لي�صل جمموع حاالت الوفاة اىل �ست حاالت.
وق ��ال م�ص ��در �صحي خمول يف ت�صريح �صحف ��ي ام�س االثنني :ان
اع ��داد اال�صاب ��ات باملر� ��ض بلغت ما يق ��رب م ��ن � 784إ�صابة مثبتة
خمتربي ��ا من �ضمن ه ��ذه اال�صابات  122طالب� � ًا ،فيما بلغ جمموع
اال�صاب ��ات للق ��وات املتع ��ددة اجلن�سي ��ات  434ا�صاب ��ة فيما كانت
اال�صاب ��ات لعم ��وم املحافظ ��ات  350ا�صاب ��ة .و�شدد امل�ص ��در على






12


 









14




ال���ع���دد ( )1645ال�����س��ن��ة ال�����س��اب��ع��ة  -ال��ث�لاث��اء ( )3ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين 2009

اهمية اتخاذ االج ��راءت الوقائية املطلوبة لتجنب الإ�صابة مبر�ض
�إنفلون ��زا اخلنازير .وعلم ��ت (املدى) من م�ص ��ادر �صحية موثوقة
حدوث حال ��ة وفاة �ساد�سة يف م�ست�شفى الكن ��دى �صباح يوم �أم�س
لرج ��ل يبل ��غ  43عاما م ��ن �سكنة منطق ��ة احل�سينية .كم ��ا اكد مدير
اع�ل�ام وزارة ال�صح ��ة ان املتغريات والبيان ��ات اخلا�صة بانفلونزا
الوبائي ��ة تتغري ب�ش ��كل يومي ،ا�ضافة اىل املوق ��ف الذي ي�صدر عن
ال ��وزارة والذي ي�شمل عموم غرف العمليات فى بغداد واملحافظات
امل�شكلة لهذا الغر�ض.
http://www.almadapaper.com Email: almada@almadapaper.com

اعتقال قيادي يف القاعدة ي�شتبه بتورطه يف �أحداث ال�صاحلية

احلكومة ت�ؤكد قرب موعد �إعالن نتائج التحقيق يف تفجريات الأحد
بغداد /املدى
فيما اعلن رئي� ��س الوزراء نوري املالكي ان
التحقيقات حول تفجريات االحد االرهابية
م ��ا زالت جارية و�سيتم الك�شف عن نتائجها
يف االي ��ام القليل ��ة املقبل ��ة ،اعل ��ن م�ص ��در
حكوم ��ي عن اعتقال قي ��ادي بارز يف تنظيم
القاع ��دة  ،ي�شتب ��ه بـتورط ��ه يف تفج�ي�رات
بغداد االخرية.
وقال م�صدر يف حمافظة بغداد يف ت�صريح
لـ(املدى) ام�س االثن�ي�ن :ان رئي�س الوزراء
نوري املالكي التقى يف مكتبه االحد حمافظ
بغداد �صالح عبد ال ��رزاق ومت التباحث يف

�آخر امل�ستجدات واالجراءات التي اتخذتها
املحافظ ��ة لت�أهي ��ل بنايته ��ا الت ��ي ت�ض ��ررت
بفعل التفجريات االرهابية االخرية .وا�شار
امل�ص ��در اىل ان املالكي اكد ان التحقيقات ما
زالت جارية حول تفج�ي�رات االحد و�سيتم
الك�ش ��ف ع ��ن نتائ ��ج التحقي ��ق قريب ��ا ،كم ��ا
طال ��ب حمافظ ��ة بغ ��داد مبخاطب ��ة االمان ��ة
العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء الج ��ل �شموله ��ا
بالتعوي�ضات املادية ا�سوة بوزارتي العدل
والبلدي ��ات .واف ��اد امل�ص ��در اىل ان رئي� ��س
ال ��وزراء ا�ستف�س ��ر عن اج ��راءات املحافظة
للتخفي ��ف ع ��ن كاه ��ل اجلرح ��ى وذوي

ال�شه ��داء واال�س ��راع ب�ص ��رف تعوي� ��ض
ف ��وري له ��م ومعاجلة احل ��االت امل�ستع�صية
خارج الع ��راق ،وااليعاز باجناز معامالتهم
ل�شمولهم بتعوي�ضات �ضحايا االرهاب.
م ��ن جهته ��ا ،ك�شف ��ت جلن ��ة الأم ��ن والدفاع
النيابية ،عن الأ�سباب التي �أدت اىل حدوث
تفج�ي�رات الأربع ��اء والأح ��د يف بغ ��داد.
وق ��ال عم ��ار طعم ��ة خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحفي
عق ��ده ام� ��س يف بغ ��داد "مت ت�أ�ش�ي�ر م ��ن
خ�ل�ال التفج�ي�رات التي ح�صل ��ت يف بغداد
وج ��ود خل ��ل كب�ي�ر يف الإج ��راءات االمنية
املتبع ��ة ،وهي حم�صل ��ة عدة عوام ��ل منها،

�ضعف اجله ��د اال�ستخباري ،و�ضعف خربة
وكفاءة القيادات االمني ��ة و�ضعف منظومة
اال�ستخب ��ارات املدني ��ة" .و�أو�ض ��ح طعم ��ة
"وج ��ود خل ��ل يف التن�سي ��ق ب�ي�ن االجهزة
االمني ��ة ودخول التجاذب ��ات ال�سيا�سية يف
ادارة املل ��ف االمني ا�ضافة اىل �ضعف جهاز
املخاب ��رات" .وا�ض ��اف ع�ض ��و جلن ��ة االمن
والدف ��اع النيابي ��ة "م ��ن خ�ل�ال البح ��ث مت
ت�أ�شري وجود ثغرات مكنت اعداء العراق من
ا�ستغاللها خ�صو�ص ًا يف املناطق التي تعترب
م�ؤمن ��ة حيث تك ��ررت فيه ��ا التفج�ي�رات"،
م�شريا اىل �أن "الف�ساد املايل والإداري كان

عام ًال م�ساعد ًا يف اخرتاق االجهزة االمنية،
نتيج ��ة ل�ضع ��ف اداء الدوائ ��ر الرقابي ��ة يف
امل�ؤ�س�سات االمنية".
اىل ذل ��ك ،اعل ��ن م�ص ��در يف مرك ��ز الأم ��ن
الوطني يف حمافظة �صالح الدين ان قوات
م�شرتك ��ة عراقي ��ة امريكي ��ة اعتقل ��ت االحد
قيادي ��ا بارزا يف ما ي�سم ��ى بتنظيم القاعدة
يف الع ��راق ،ي�شتبه بتورط ��ه يف تفجريات
بغداد االخرية .وقال امل�صدر بح�سب وكالة
(�شينخ ��وا)�" ،إن الق ��وة العراقية االمريكية
امل�شرتكة متكنت بن ��اء على معلومات دقيقة
قدمه ��ا مركز االمن الوطني من اعتقال خالد

�أن للجب ��وري دورا يف الهجم ��ات الدموي ��ة
االخرية التي �شهدتها منطقة ال�صاحلية يف
بغداد ،بح�سب اجهزة امنية عراقية.
ويحت ��ل اجلبوري موقع ��ا مهما يف التنظيم
ويع ��د من الق ��ادة االوائل في ��ه ،وكان قد بد�أ
عمل ��ه امل�سلح مبهاجم ��ة الق ��وات االمريكية
يف ال�ضلوعي ��ة واملناط ��ق املحيط ��ة به ��ا.
لكنه حت ��ول بعد فرته وجي ��زة اىل مهاجمة
املواطن�ي�ن وقي ��ادة العدي ��د م ��ن عملي ��ات
اخلطف والنهب عل ��ى الطرق العامة ،ف�ضال
ع ��ن ا�سته ��داف العدي ��د م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومية يف املنطقة.

حبيب حمدي اجلبوري احد ابرز م�ساعدي
زعي ��م تنظي ��م القاع ��دة يف الع ��راق والعقل
املدب ��ر للعدي ��د م ��ن الهجم ��ات امل�سلح ��ة".
وتاب ��ع "�أن الق ��وة متكن ��ت من تتب ��ع هاتفه
اجل ��وال واعتقلته بطريق ��ة االنزال اجلوي
يف اح ��د االماك ��ن ببغ ��داد" ،لكن ��ه مل يحدد
مكان االعتقال.
وا�ض ��اف ان العملي ��ة مت ��ت خ�ل�ال اليومني
املا�ضي�ي�ن ،م�ؤك ��دا �أن ت�أخ ��ر االع�ل�ان ع ��ن
اعتقال ��ه ج ��اء للتحقق من هويت ��ه احلقيقية
و�شخ�صيت ��ه كونه يحمل ع ��ددا من الهويات
امل ��زورة .وت�ش�ي�ر املعلوم ��ات االولي ��ة اىل

حتديد ا�ستخدام
الهواتف النقالة
ل�شرطة دياىل خالل
املداهمات

اجلانب الأمريكي ي�ضغط على
الكتل النيابية لدفعها �إىل اقرار
قانون االنتخابات

بعقوبة /املدى
بد�أت ال�شرطة يف حمافظة دياىل
باتخاذ اجراءات جديدة للحد من
الهجمات االرهابية ،وذلك من خالل
حتديد ا�ستخدام الهاتف النقال
ملنت�سبيها.
وعلل الناطق الإعالمي با�سم قيادة
�شرطة حمافظة دياىل الرائد غالب
عطية حتديد ا�ستخدام الهاتف
املحمول بانه "وقائي يهدف اىل منع
ح�صول �أي خرق �أمني" ،م�ضيفا يف
ت�صريحات �صحفية انه "جرى اي�ضا
الت�شديد على منع ا�ستخدام الهواتف
املحمولة من قبل عنا�صر ال�شرطة
قبيل بدء حمالت الدهم والتفتي�ش
التي تنفذها ال�شرطة".
وي�شار اىل حمافظة دياىل �شهدت
خالل اال�شهر القليلة املا�ضية عمليات
ارهابية راح �ضحيتها العديد من
االبرياء .واتخذت ال�سلطات االمنية
اجراءات اخرى متثلت باعادة
تنظيم عمل نقاط التفتي�ش ،وقال
م�ست�شار حمافظ دياىل لل�ش�ؤون
االمنية عامر الطائي :ان هذا االجراء
يعترب "خطوة باالجتاه ال�صحيح
ل�سد جميع الثغرات التي ت�ستغلها
اجلماعات امل�سلحة يف الو�صول
�إىل مراكز املدن دون املرور ب�أي
نقطة تفتي�ش" .و�أ�شار �إىل �أن هذا
اخللل البد من معاجلته عرب اعداد
خطط عملية تعمد �إىل توزيع نقاط
التفتي�ش االمنية وفق ر�ؤية �صحيحة
توفر ق�سطا �أكرب من االمن وتكون
مبثابة حاجز مينع دخول املتفجرات
واال�سلحة �إىل مراكز املدن.
من جانبه ،ذكر فا�ضل �ساير العبدول
�ضاب ��ط �ساب ��ق ومراق ��ب لل�ش� ��أن
االمني املحل ��ي يف بعقوبة� :أن منع
ا�ستخ ��دام الهوات ��ف املحمولة ذات
التقني ��ات احلديثة امر بالغ االهمية
يف الدوائ ��ر احل�سا�س ��ة وبالت ��ايل
ف ��ان هذه اخلط ��وة ت�ساعد على منع
حدوث خرق داخلي لها.

بغداد /املدى
حم ��ل ت�أجي ��ل الت�صويت عل ��ى قانون االنتخاب ��ات يف جل�سة جمل� ��س النواب
ي ��وم االم�س االثن�ي�ن اىل جل�سة اليوم بعدا جديدا يتمث ��ل يف ا�ستنفاد الوقت
املخ�ص� ��ص الق ��رار ه ��ذا القانون ،م ��ا ا�ستدع ��ى تدخل اجلان ��ب االمريكي يف
ال�ضغ ��ط عل ��ى الكتل النيابية لتمري ��ر القانون .وك�شف النائ ��ب امل�ستقل خري
الله الب�صري عن بدء الواليات املتحدة االمريكية بال�ضغط على قادة واع�ضاء
الكت ��ل النيابية لتمرير القانون .وا�ضاف الب�صري يف ت�صريح لـ(املدى) ام�س
االثن�ي�ن ان ال�ضغ ��ط االمريك ��ي �سي�ستم ��ر حلني االنته ��اء من اق ��رار القانون
واج ��راء االنتخاب ��ات يف موعده ��ا املح ��دد ،واو�ضح بان الدف ��ع االمريكي قد
ي�ص ��ل اىل ان تقدم بع�ض الكتل تنازالت القرار القانون ،واعرب الب�صري عن
ا�سف ��ه من و�صول جمل�س النواب اىل مرحلة تدخل اجلانب االجنبي من اجل
مترير قانون االنتخابات.
فيم ��ا قال الناطق الر�سم ��ي با�سم كتلة التحالف الكرد�ست ��اين فرياد رواندزي
ان كتلت ��ه م ��ع مقرتح االمم املتح ��دة القا�ض ��ي باعتماد �سج ��ل الناخبني ل�سنة
 ،2009واج ��راء االنتخاب ��ات ملرة واحدة يف �سائر حمافظ ��ات البالد ،م�شريا
اىل ان ��ه الميك ��ن ا�ستثن ��اء كركوك م ��ن االنتخاب ��ات ،وا�ض ��اف رواندزي يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ام�س اذا كان ��ت هناك حل ��ول و�سطية وف ��ق الد�ستور ف�أن
كتلت ��ه لن تقف بال�ضد منه ��ا ،وا�ضاف رواندزي انه التوجد خ�صو�صية ملدينة
كرك ��وك يف القان ��ون كما ان ه ��ذا املو�ض ��وع اليعطي م�ب�رر ًا بت�شريع قوانني
اخ ��رى بنف� ��س ال�صيغة ،م�ضيف� � ًا ان بع�ض الكت ��ل �ست�أخذ من كرك ��وك ذريعة
لعرقل ��ة االنتخابات ،وا�ش ��ار اىل انه يجب ان جت ��ري االنتخابات يف كركوك
بنف� ��س املعايري املوج ��ودة يف جميع املحافظ ��ات .كما نف ��ى رواندزي وجود
اي ��ة �ضغوطات امريكية على كتلته ،م�ش�ي�را اىل اجتماع جرى يوم االحد مع
املن�س ��ق االمريكي بني العرب واالكراد ومت احلديث عن القانون حيث ا�ستمع
اىل وجهة نظر الطرفني ،ومل يتدخل او يفر�ض قرار ًا على الطرفني.

تفا�صيل �ص3
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وزارة العدل بعد تفجري يوم االحد الدامي  ..عد�سة املدى

تنظيف املدار�س ..مهنة طوارئ للطالب حلني
احل�صول على �شهادة التخرج!
بغداد /املدى
طفت على �سطح العملية التعليمية
يف املدرا�س االبتدائية واملتو�سطة
ظواه ��ر �سلبي ��ة خلق ��ت ردود فعل
�سلبي ��ة ل ��دى لط�ل�اب وذويهم على
ح ��د �س ��واء ،ويف مقدم ��ة ه ��ذه
الظواه ��ر اجب ��ار الط�ل�اب عل ��ى
تنظيف املدر�س ��ة ،االمر الذي وفر
على املنظف ��ات (الفرا�شات) ف�سحة
من اجلهد والقوت الذي ا�ستثمرنه
يف تقدمي امل�أك ��والت وامل�شروبات
اىل املعلم ��ات وادارة املدر�س ��ة
عرفان ��ا منهن للخدمة التي ازيحت

عن كاهلهن.
ويف املقاب ��ل ف� ��أن وزارة الرتبي ��ة
مل تكل ��ف نف�سه ��ا عن ��اء االجاب ��ة
ع ��ن ال�ش ��كاوى الت ��ي ن�ش ��رت يف
ال�صح ��ف ومنه ��ا �صحيفتن ��ا حول
ه ��ذا املو�ض ��وع ،بالرغ ��م م ��ن
انت�ش ��ار ه ��ذه الظاه ��رة يف اغل ��ب
مدار� ��س بغ ��داد ال�سباب ع ��دة من
بينها ايق ��اف تعي�ي�ن املنظفات يف
املدار�س او قل ��ة عددهن ،وما فاقم
م ��ن امل�شكل ��ة ان وزارة الرتبي ��ة
ح�ص ��رت �صالحية تعي�ي�ن عامالت
التنظي ��ف بي ��د مدي ��رات املدار�س

فقم ��ن بتعي�ي�ن �أقاربهن وب ��د ًال من
ان ميار�س ��ن عمله ��ن يف تنظي ��ف
املدر�س ��ة حتول ��ن اىل (كاتب ��ات)!
وجل�ب�ن �شه ��ادات تثب ��ت �أنه ��ن
خريج ��ات املرحل ��ة املتو�سط ��ة او
الإعدادي ��ة! وهكذا ظل ��ت املدار�س
ب�ل�ا منظف ��ات ،وللعل ��م فق ��ط ف ��ان
بع� ��ض �إدارات املدار�س جل�أت اىل
اال�ستعانة مبنظفات (على القطعة)
ويتم حت�صيل رواتبهن عن طريق
جمع التربعات من الطلبة!
تفا�صيل �ص9

املكت��ب ال�سيا�سي لالحت��اد الوطني يناق���ش ت�شكيل املجل���س املركزي

حتديد موعد ا�ستئناف املفاو�ضات الرو�سية
الأمريكية ب�ش�أن اتفاق �ستارت النووي

مو�سكو /وكاالت
اعلن ��ت وزارة اخلارجي ��ة الرو�سي ��ة
ان مفاو�ضاته ��ا مع الوالي ��ات املتحدة
ب�ش�أن التو�ص ��ل اىل اتفاق جديد لنزع
ال�س�ل�اح الن ��ووي يح ��ل حم ��ل اتفاق
�ستارت ال ��ذي ينتهي العم ��ل به مطلع
كان ��ون االول �ست�ست�أن ��ف يف التا�سع
م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين اجل ��اري.
وافادت اخلارجي ��ة الرو�سية يف بيان
�ص ��ادر عنه ��ا ام�س االثن�ي�ن ان "جولة
املفاو�ض ��ات (الرو�سي ��ة -االمريكي ��ة)
الع ��داد اتفاق جديد يح ��ل حمل اتفاق
�ست ��ارت جرت يف جني ��ف من  19اىل
 30ت�شري ��ن االول" .وتابعت انه "مت

التواف ��ق عل ��ى مع ��اودة املفاو�ض ��ات
يف التا�س ��ع م ��ن �شهر ت�شري ��ن الثاين
اجل ��اري" .واو�ضح ��ت ال ��وزارة :ان
املفاو�ضات جت ��ري "يف �شكل حثيث"
م ��ن اج ��ل التو�ص ��ل اىل "توقي ��ع قبل
اخلام� ��س من كانون االول" ،كما طلب
الرئي�سان الرو�سي دميرتي مدفيديف
ونظريه االمريكي ب ��اراك اوباما .من
جهته ،حتدث امل�ست�ش ��ار الدبلوما�سي
للكرملني �سريغي برخودكو اال�سبوع
املا�ض ��ي عن "تقدم ج ��دي" يف امل�سار
التفاو�ض ��ي ال ��ذي تكثف خ�ل�ال االيام
االخرية مع اقرتاب مهلة انتهاء العمل
باتفاق �ستارت.

جعجع يحمل حزب اهلل ودم�شق وطهران
م�س�ؤولية تعرث ت�شكيل احلكومة اللبنانية

بريوت /وكاالت
حم ��ل رئي�س الهيئ ��ة التنفيذية للق ��وات اللبنانية �سمري جعجع ،احد ق ��ادة قوى  14اذار
املمثل ��ة باالكرثي ��ة النيابي ��ة ،ام� ��س االثنني ح ��زب الله اب ��رز اط ��راف االقلي ��ة النيابية،
امل�س�ؤولي ��ة الفعلية عن تعرث ت�شكيل احلكوم ��ة اللبنانية ،معتربا ان ذلك ال ينا�سب حاليا
الداعمني االقليميني لالقلية ،اي دم�شق وطهران.
وق ��ال جعجع بح�سب وكالة فران� ��س بر�س "لي�س من م�صلحة الق ��وى االقليمية الداعمة
لقوى  8اذار (املمثلة باالقلية) ان تت�شكل احلكومة يف الوقت احلا�ضر ،رمبا هي بانتظار
اثمان اكرب من االثمان التي اخذتها او هي بانتظار ظروف اف�ضل بالن�سبة لها".

جلنة النفط الربملانية ت�ؤ�شر خمالفات قانونية يف عقود تطوير حقل الرميلة
بغداد /املدى
بل ��غ تقاطع ال�صالحيات ب�ي�ن احلكومة والربملان
ح ��ول عقد النف ��ط الذي فازت ب ��ه �شركتي بي.بي
و�سي.ان.بي�.س ��ي ال�صيني ��ة لتطوي ��ر حقل نفط
الرميل ��ة ،حدا دفع جلنة النفط والغاز يف جمل�س
الن ��واب اىل االع ��راب ع ��ن قلقه ��ا للم�س�ؤول�ي�ن
الربيطانيني ب�ش�أن م ��ا تقول انها �صفقة "خمالفة
للقانون".
وترتك ��ز معار�ضة بع�ض النواب يف الربملان على
العق ��د الذي فازت بها بي.ب ��ي و�سي.ان.بي�.سي
ال�صيني ��ة لتطوير حق ��ل نفط الرميل ��ة الذي يبلغ
حجم احتياطياته  17مليار برميل ويعد اال�ضخم
يف الع ��راق اذ ي ��رون �أن لهم حق اق ��رار �أو رف�ض
مث ��ل ه ��ذه االتفاقات .فيما ترف� ��ض احلكومة ذلك
وترى �أن موافقة جمل�س الوزراء كافية.
ويق ��ول امل�شرع ��ون :ان اعرتا�ض ��ات اللجن ��ة
الربملاني ��ة تنبئ عن خماطر �سيا�سية قد تواجهها
�شركات النفط وم�ستثمرون اخرون ،النه اليوجد
ما ي�ضم ��ن �أن حترتم �أي حكوم ��ة جديدة العقود

التي وقعتها احلكومة احلالية.
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال مق ��رر جلن ��ة النف ��ط والغاز يف
الربمل ��ان جاب ��ر خليف ��ة جاب ��ر ان اللجن ��ة ت�سعى
اىل عقد لق ��اء مع ال�سفري الربيط ��اين يف العراق
وم�س� ��ؤويل بي.بي ملناق�شة ع ��دم قانونية �صفقة
نف ��ط الرميل ��ة .وا�ض ��اف بح�سب وكال ��ة رويرتز
�أن �شرك ��ة بي.بي تنتهك د�ستور وقوانني العراق
بامل�ضي قدما يف ال�صفق ��ة .وقد اثريت ت�سا�ؤالت
عديدة حول جدوى توقي ��ع العقود مع ال�شركات
االجنبية ،وح�صولها عل ��ى مبلغ ي�صل اىل دوالر
واحد عن ا�ستخراج برميل نفط ا�ضايف.
وم ��ن املق ��رر �أن يوق ��ع وزي ��ر النف ��ط ح�س�ي�ن
ال�شهر�ستاين االتفاق مع توين هايوارد الرئي�س
التنفي ��ذي ل�شرك ��ة بي.ب ��ي وذل ��ك قب ��ل �أك�ث�ر من
�أ�سب ��وع من مثول الوزير �أمام الربملان يف جل�سة
يتوق ��ع �أن تك ��ون متوترة ملناق�ش ��ة طريقة ادارته
ل�ث�روة النف ��ط .وعق ��د الرميل ��ة ه ��و �أول �صفق ��ة
رئي�سي ��ة جديدة يربمه ��ا العراق م ��ع �شركة نفط
عاملية من ��ذ حرب العراق يف الع ��ام  .2003وهو

ج ��زء من خط ��ة �أو�س ��ع ت�شمل ع ��دة اتفاق ��ات مع
�ش ��ركات �أجنبي ��ة النعا�ش قطاع النف ��ط املتداعي
بع ��د عق ��ود م ��ن احل ��رب والعقوب ��ات ولتعزي ��ز
االنتاج ال�ضعيف البالغ  2.5مليون برميل يوميا
اىل �سبع ��ة ماليني برمي ��ل يوميا يف غ�ضون �ست
اىل �سبع �سنوات.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ا�ش ��ار ع ��دد م ��ن اخل�ب�راء
واملهند�سني النفطيني يف حقل الرميلة اجلنوبي
يف حديث لـ(املدى) ان االمكانات العراقية قادرة
عل ��ى رف ��ع االنتاج النفط ��ي ب�شكل م ��واز لالرقام
الت ��ي تعه ��دت به ��ا ال�ش ��ركات الفائ ��زة يف جولة
الرتاخي�ص االوىل .وا�ضافوا ان العراق بحاجة
اىل مواد واجهزة متطورة لزيادة االنتاج ولي�س
ل�ش ��راكات اجنبية ت�ض ��ع حقول الب�ل�اد النفطية،
وخا�ص ��ة احلق ��ول اجلنوبية التي تع ��د ال�شريان
امله ��م الي ��رادات الع ��راق املالي ��ة ،يف م�ستقب ��ل
جمهول.
تفا�صيل �ص3

م����ن ال�����ع�����راق  ..درو���������س ل���ل���ح���رب امل��ق��ب��ل��ة
ترجمة /ابت�سام عبد اهلل
(�ألي�سا روبن مرا�سلة �صحفية �أمريكية تغادر
بغ ��داد اىل كابول تك�شف ع ��ن احلاجة لر�ؤية
جمتم ��ع ممزق �أثر احلرب ،لي� ��س كما نتمنى
ان يكون).
* جئت اىل العراق بعد ثالثة �أيام من خروج
�ص ��دام ح�سني من بغداد ،كان ذلك يف الـ()12
م ��ن ني�سان ،2003/يف ذلك الوقت الذي كان
في ��ه العراقي ��ون يغ�ضب ��ون عن ��د �س�ؤالهم ان
كانوا من ال�شيعة �أو ال�سنة او الكرد ،وكانوا
يقول ��ون ال ف ��رق� ..أنه ��م اخ ��وة ،ويف الأيام
العنيفة التي جاءت مع احلرب بدا ذلك الأمر
�صحيح ًا ملدة ق�صرية وتلك احلالة النف�سية قد
عادت اىل العراقيني بعد �ستة �أعوام من القتل
بني الطوائف والأعراق ،فهل �سيدوم ذلك؟ �أم
ان الأمريكيني يرف�ضون االعرتاف باحلقائق
املزعجة لالختالفات العرقية والطائفية ،كما
كان الأمر يف كوزوفو والبو�سنة ورمبا اليوم
يف �أفغان�ست ��ان متجاهل�ي�ن عمق ال�صراع من
�أجل الق ��وة والأقاليم ،ومع اجت ��اه االهتمام
الأمريكي اىل �أفغان�ست ��ان �أحاول املقارنة ما
بني املكان�ي�ن امل�ضطربني حي ��ث هناك بع�ض
الت�شابه و�أي�ض ًا اختالفات كثرية.
ان التفج�ي�ر ال ��ذي ح ��دث يف �سام ��راء ع ��ام
 2006در� ��س �أحمل ��ه مع ��ي اىل �أفغان�ست ��ان
م ��ع اختالف الثقاف ��ات كما اخت�ل�اف اجلبال

وال�صحارى� .إن االمريكيني ارادوا االعتقاد
ان مرحل ��ة م ��ن االخ ��وة واندم ��اج االع ��راق
املختلف ��ة ،املفككة من قب ��ل اجلي�ش االمريكي
قد جاءت اىل العراق ،والعديد من العراقيني
ارادوا ت�صدي ��ق ذل ��ك اي�ض� � ًا ،والتفكري حول
عدم الثق ��ة  ،الكامن بني املذاه ��ب واالعراق،
�سيعن ��ي االع�ت�راف بوج ��ود اهتي ��اج �شديد
ينتظ ��ر يف اجلوانب ،وزحف ذلك الهياج اىل
املدن وال�صحارى.
وكان االم ��ر كما ل ��و ان امل�س�ؤول�ي�ن بقولهم.
"نحن اخوة" �سيكونون كذلك.
لق ��د اراد االمريكيون الت�صديق بان ن�سختهم
من الدميقراطية كان ��ت فقط تنتظر االزدهار
يف الع ��راق – جمتم ��ع �آمن متع ��دد االعراق،
متع ��دد االدي ��ان ،يتقي ��د ب ��دور القان ��ون� .إن
الرغب ��ة يف ايج ��اد م ��ر�آة النف�سن ��ا يف بلدان
اخ ��رى كان حتلي�ل� ًا خاوي ًا قادن ��ا اىل اعوام
م ��ن االن ��كار و�ص ��ل فق ��ط اىل نهايت ��ه عندما
بلغ اع ��داد اجلثث يف م�شرحة بغ ��داد � 30أو
 40يف الي ��وم الواحد ،ثم قف ��ز الرقم اىل 75
و ، 100نتيجة احلرب الطائفية.
لق ��د ادرك ��ت ان حرب ًا م ��ن ذلك الن ��وع �ستبد�أ
 ،وكان ذل ��ك يف ت�شري ��ن االول ع ��ام ،2003
م ��ن دون ان تكون لدي فك ��رة عن املدى الذي
�ست�ص ��ل الي ��ه ،ورمبا كنت الكن ��اري الوحيد
يف منج ��م الفح ��م – ولكنن ��ي مث ��ل االخرين

فيم ��ا حويل  ،مل �أرد ت�صدي ��ق ما �أراه ،وكنت
�أنذاك اعمل حل�س ��اب �صحيفة لو�س اجنل�س
تاميز.
كان الزم ��ن اوائ ��ل ال�شت ��اء  ،ي ��وم رم ��ادي
رط ��ب ،ويف منطقة فق�ي�رة تدع ��ى الو�شا�ش
قت ��ل اح ��د اال�شخا� ��ص م ��ع �شقيق ��ه ،وعندما
حتدثت م ��ع النا�س هناك واجلريان ،رف�ضوا
جميع ًا االجابة عن ا�سئلتي انهم مل ي�شاهدوا
�شيئ� � ًا..مل يروا اح ��د ًا واليري ��دون التحدث
م ��ع �شخ� ��ص اجنب ��ي ،ومنذ تل ��ك احلادثة مل
اعد ا�ص ��دق الكلم ��ات الوردية الت ��ي يرددها
امل�س�ؤولون.
والي ��وم وكلم ��ات االخ ��وة تربز جم ��دد ًا ،ان
العراقي�ي�ن ق ��د تعب ��وا م ��ن م�س�أل ��ة الطائفية
 ،واملر�شح ��ون الذي ��ن يع ��دون انف�سه ��م
لالنتخاب ��ات النيابي ��ة يف  ، 2010يلج� ��أون
اىل خط ��اب الوطنية ،انهم يكون ��ون احزاب ًا
وجمموعات متعددة املذاهب.
ان العنف املتوا�صل قد هد�أ  ،ولكن القنابل ما
تزال تدوي  ،كما حدث اخري ًا يف يوم االحد،
وهن ��اك اي�ض� � ًا �ش ��يء من الثق ��ة ،فاخلط غري
املرئ ��ي الفا�ص ��ل بني كرد�ست ��ان واملحافظات
اجلنوبي ��ة ،اليختل ��ف ع ��ن ذل ��ك ال ��ذي ب�ي�ن
م�شيغ ��ان و�إلينور ولكن ما ر�أيته كان خمتلف ًا
 ،يف رحلتي اىل كرد�ستان قبل ا�شهر قليلة ،اذ
كان علي التوقف عن ��د تلك احلدود والك�شف

ع ��ن اوراق ��ي واالجابة عن عدد م ��ن اال�سئلة
و�إخ�ض ��اع ال�سي ��ارة للتفتي� ��ش  ،االم ��ر الذي
ا�ستغرق اكرث من �ساعة كاملة.
الو�ضع �آمن يف ال�سليمانية واربيل ،ا�ضواء
م�شعة ،فنادق فخمة ،ون�ساء يف مالب�س غربية
 ،م ��ن دون اغطي ��ة للر�أ� ��س ام ��ا يف اجلنوب
منهم ��ا ،فهناك قت ��ل يومي ،وهن ��اك جماعات
تريد بذر ال�شقاق بني النا�س :عرب  ،تركمان
 ،ك ��رد ،وم�سيحي ��ون ،يف نق ��اط ال�سيط ��رة
جنوب كرد�ست ��ان  ،جمموعات خمتلفة ولكن
اجلنود ،ال�شرطة املحلية وال�شرطة الوطنية
 ،يتحدث ��ون بلغ ��ات خمتلفة ،يرت ��دون اردية
خمتلف ��ة  ،ويبدو كل واح ��د منهم مقيد داخل
�شرنق ��ة لغته وزيه وعرف ��ه ،ويراقب احدهما
االخ ��ر بح ��ذر واحرتا�س ،اتراك م ��ن االقلية
الرتكماني ��ة  ،كرد بي�شمركه  ،و�أفراد ال�شرطة
الوطنية العرب  ،فهل ان نقاط ال�سيطرة هذه
تعن ��ي ان هن ��اك وحدة عراقي ��ة ام ت�شري اىل
التجزئة؟
وجلن ��وب بغ ��داد ق�ص ��ة اخ ��رى ،فالطري ��ق
مي�ض ��ي عرب مدن عل ��ى حافة بغ ��داد ،املهدية
 ،اللطيفي ��ة واليو�سفية  ،م ��ا كان يعرف يوم ًا
مبثل ��ث امل ��وت ،وهن ��اك كان للقاع ��دة وجود
�شر� ��س ،وقد غ ��دا ذل ��ك الطريق �آمن� � ًا اليوم،
نق ��اط ال�سيطرة (احلقيقي ��ة ولي�ست املزيفة)
هي الوحيدة التي توقف املرء ،ويف الطريق

مل�صقات و�صور ،ت�ش�ي�ر اىل املذهب الديني
ال�سائد.
يف اعوامي اخلم�سة التي م�ضت يف العراق،
حاول ��ت ان ا�ص ��دق ام ��ورا كث�ي�رة ولكنه ��ا
تال�شت جميع ًا  ،لقد جل� ��أ اجلميع اىل العنف
بق�س ��وة  ،ولالمريكي�ي�ن دور يف ذلك العنف،
وا�سو�أ م ��ا يف ذلك ،تفا�ؤله ��م وعدم معرفتهم
باجله ��ة التي ته ��ب منه ��ا الري ��اح ،وكما قال
ال�شاعر ييت�س" ،املوجة املعتمة بالدم".
فهل �سيتوقف العنف؟ رمبا .فهل انه قد ن�شب
لينت ��ج �ض ��رر ًا �أق ��ل؟ وقد حفظ بع� ��ض الآباء
واالمهات واالبناء  ،اجل بالت�أكيد ،اجل.
وهك ��ذا ف ��ان الدر� ��س ال ��ذي اخ ��ذه معي اىل
افغان�ست ��ان اليقل ��ل م ��ن �ش� ��أن الع ��داء او
التاريخ .لقد احببت �صحراء العراق وعناقيد
التمر واالهوار ،ولكن االكرث من ذلك انا�سها
ال�شجع ��ان الذي ��ن عل ��ى الرغم م ��ن اخل�سائر
ال�شخ�صي ��ة  ،مل يفق ��دوا االمي ��ان بامكانيات
بالده ��م ،لقد حدثت ام ��ور فظيعة يف العراق
خ�ل�ال االع ��وام ال�ست ��ة ،واح�س وان ��ا ذاهبة
اىل افغان�ست ��ان انن ��ا ندين بالكث�ي�ر ملن مات
يف الع ��راق – عراقي�ي�ن او امريكي�ي�ن م ��ن
دون التفكري ب�ش ��روط النجاح او اخل�سارة،
الن�ص ��ر او الهزمي ��ة بل ر�ؤي ��ة االف�ضل  ،عرب
عتمة الزجاج.
عن النيويورك تاميز

