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ربـيتُ علـى حـبّه ،ال مليـول
م ــذهـبـي ــة ،اذ انـنـي ابع ــد
ال ــنـ ـ ـ ــاس عـ ـنـهـ ـ ـ ــا ،وامنـ ـ ـ ــا
احـبـبــته ،ألنـنـي وج ـ ــدته
اهالً للحب.
ه ـ ـ ــو اهـل لـلـح ــب ،وق ـ ـ ــد
تـعلمت هـذه اجلملـة منه
يـوم خــاطب ربّـه سبحـانه
بقـوله( :واهلل مـا عبـدتك
طـ ـمـع ـ ـ ـ ـاً يف جـ ـنّـ ـتــك ،وال
خـ ــوف ـ ـاًَ مـن نـ ــارك ،وامنـ ــا
وجـ ـ ــدتــك اهالًُ لـلع ـبـ ـ ــادة
فعبدتك).
ولق ــد تعلـمت مـنه شـيئ ـاً
آخ ـ ـ ــر ظـلـلــت الــت ـ ـ ــزم بـه،
وس ـ ــأظل يف ه ـ ــذه االي ـ ــام
العراقيةالعصيبة.
امــا هــذا الـشـيء فهــو انه
علـم قــبل اسـت ــشهـ ــاده ان
اخلـ ــوارج عـ ــازمـ ــون علـ ــى
اغـتـيـ ــاله ،فـ ــأخـبـ ــر احـ ــد
اصحـ ــابـه فق ـ ــال له( :يـ ــا
امـير املؤمنني :لو اتخذت
حـرسـاً) فـأجـابه( :حـارس
املرء اجله).
الـلـه ـ ــم اجـعـل يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
ال ــشه ــر املـب ــارك حـ ـرّاسـ ـاً
للعــراقـيـني مـن آج ــالهـم،
وك ـ ـفّ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ــم االذى.
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فرح أنطون ورسدية التنوير

مخـــــــس غـــــــــارات جـــــــــويـــــــــة عـىل خمـــــــــابـــئ لـالسـلـحـــــــــة
املدى  -خاص:
دشـن ال ــرئـيــس األم ــريكـي ج ــورج ب ــوش
جناحه يف االنتـخابات بتشـديد احلملة
عل ـ ــى الـفل ـ ــوج ـ ــة  ،ح ـيــث لــم ي ـتـ ـ ــوقف
ال ـ ـط ـي ـ ـ ــران احل ـ ـ ــربــي األم ـ ـ ــريـكــي عــن
ال ـتـحل ــيق فـ ـ ــوق الـفلـ ـ ــوج ـ ـ ــة ،وشهـ ـ ــدت
الغـارات تـصعيـدا حـاداً  ،من مـا معـدله
غـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــى غـ ـ ـ ــارت ــني يف الـ ـيـ ـ ـ ــوم قـ ـبـل
االنـتخــابــات  ،إلــى خمـس غــارات خالل
 12سـاعة ،فقد اعلـن اجليش االميركي
يف بيــان له أمــس اجلمعـة ان الـطيـران

عـن حــال ــة الفــوضــى ال ـســائــدة يف الـبالد،
مـؤكــدا إن العـراق هــو "طفل جـورج بـوش"
مبـعنــى قـضـيتـه ،وإنه يعـتقــد أن ال ــرئيـس
االمـريـكي اليــزال ملتـزمــا بعـراق احتـادي
ودميـق ـ ـ ـ ــراط ــي ،لــكـ ـنـه ح ـ ـ ـ ــذر م ــن أن أداء
احلكومة املؤقتة يبعث على القلق.
من جهـته قال حـامد البـياتي ،وهـو قيادي
بارز من اجمللـس األعلى للثـورة االسالمية
ونـ ــائـب لـ ــوزيـ ــر اخلـ ــارجـي ـ ــة العـ ــراقـي ،ان
املقاومـة ترجع جـزئيا الـى اخطاء ارتـكبها
بوش يف وقت سابق.
وأضـ ــاف أن اســتخـ ــدام القـ ــوة الـتــي تقــتل
املـ ــدنـيــني علـ ــى نــط ـ ــاق واسع خــطـ ــأ .وأن
مــن ــطق االحــتالل ال ب ـ ــد مــن أن ي ـنــتهــي.
وقــال إن خـطــأ بــوش الــرئـيــس ه ــو أنه لـم
يـسـمح حلكــومــة ع ــراقيــة م ــؤقت ــة بت ــولي
ال ـ ـ ـسـلـ ــطـ ـ ـ ــة بـعـ ـ ـ ــد االطـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة بـ ــصـ ـ ـ ــدام
مـباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة .وتـابع قائال انه كـان معروفا
مقــدمــا أن عـملـيــات "املقــاومــة" سـتحــدث
مبجرد أن تتصـرف الواليات املـتحدة كقوة
اح ــتالل .وأضـ ـ ــاف أن احلـل اآلن يجــب أن
ي ـشـمـل تقلـيل االم ــريكـيـني لــوجــودهـم يف
الشوارع.
إلى ذلك قال حـيدر العبادي ،وهـو مسؤول
كبيـر يف حـزب الـدعـوة" :استخـدام أمـريكـا
غير املقيد للقوة لن ينجح.
لتنظـر الى قـوات االمن التي تـضاعفت يف
االشهر القليلة املاضية.

االمـيــركـي دمــر حتـصـيـن ــات ومخــابــىء
السلحــة املـتـمــرديـن يف الفلــوجــة عـبــر
شـنه خمـس غـارات جـويـة علـى املــدينـة
خالل االثـنـتـي عـشــرة ســاعــة االخـيــرة،
اربع منها أول امس اخلميس.
واس ــته ـ ـ ــدف ــت ثالث غ ـ ـ ــارات م ـ ـ ــواقع يف
الق ـطـ ــاع اجلـنـ ــوب شـ ــرقــي للـمـ ــديـنـ ــة
وغارتان القطاع الشمالي.
وج ــاء يف بـي ــان للجـيــش االمـي ــركـي "ان
طــائ ــرات سالح اجلــو االمـيــركـي دمــرت
عصـر يــوم اخلميـس مبنـيني محـصنني

برلسكوين :قواتنا باقية يف العراق
روما ،إيطاليا ))CNN
ج ــدد رئـي ــس احلك ــوم ــة اإليـط ــالـي ــة
سيلفيو برلسكوني اخلميس ،تأكيده
علـى أن إيـطــاليـا سـتبـقي قــواتهـا يف
العراق ،طاملـا احلكومة العراقية ترى
حاجـة لذلـك.وقال بـرلسكـوني عقب
اجـتـم ـ ــاعه بـن ـظـي ـ ــره العـ ــراقـي ايـ ــاد
عالوي ،إن جهـود إيطـاليـا يف العـراق
هي ج ــزء من واجـبه يف "الــدف ــاع عن
الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة يف العـ ــالـم".وتـ ــأتـي
تـصريحـات برلـسكونـي بعد يـوم على
إعـالن احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة اجمل ـ ـ ــري ـ ـ ــة أنـه ـ ـ ــا
سـتسحب قـواتها ،الـبالغ عـددها 300
عـن ـص ــر غـي ــر قـت ــالـي مـن الــبالد ،يف
نهـايـة آذار املقبل ،األمـر الـذي يـعتبـر
مبـثـ ــابـ ــة صـفع ـ ــة جلهـ ــود الـ ــرئـي ــس

يؤويان متمردين يف جنوب شرق املدينة
دمـرت حتـصينـات يف القطـاع نفـسه ،ثم
دمـرت مـسـاءً مـوقعـا تخـزن فـيه عبـوات
ناسفة ايضا يف جنوب شرق" املدينة.
ويف ش ـم ـ ــال امل ـ ــدي ـن ـ ــة ق ـ ــام ال ـط ـي ـ ــران "
بتــدميـر مــواقع محـصنــة قبل ان يــشن
غارة جـديدة يف سـاعة مـتاخـرة من ليل
اخلميس على مخبأ لالسلحة".
واشـار مـراسل وكـالـة فـرانـس بـرس الـى
عـملـي ــات قـصـف مكـثف ــة عل ــى محـيـط
املــدينـة لـكن تعــذر معـرفـة اذا مـا كــانت

األمـريكـي جورج بـوش ،السـاعيـة إلى
ابق ــاء الق ــوات املـتع ــددة اجلـن ـسـي ــات
متمـاسكة.وكـانت حكومـة برلـسكوني
أرسلت قرابـة ثالثة آالف جنـدي إلى
العــراق ،يف أعقــاب اإلطــاح ــة بنـظــام
صـ ـ ـ ـ ـ ــدام.وبـعـ ـ ـ ـ ـ ــد اجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاعـه مـع
بــرلــسكــونـي ،والبــابــا ي ــوحنــا بــولـس
ال ـث ـ ــانــي ،تـ ـ ــوجه رئ ـيـ ــس احلـك ـ ــوم ـ ــة
العـ ــراقـيـ ــة املـ ــؤقـت ايـ ــاد عالوي إلـ ــى
العـ ــاصـمـ ــة الـبـلجـيـكـيـ ــة بـ ــروكـ ــسل
حلـ ـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور قـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لــالحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
األوروبي.وقــالت مـصــادر مقــربــة من
ال ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــالـف ،إن عـالوي س ـ ـي ـ ـبـحـ ــث
اتف ــاقي ــات تتـعلق ب ــاألمن والـتجــارة،
كم ــا سيـط ــالب مبـســاعــدة قــان ــونيــة
وانتخابية للحكومة املؤقتة.

ــــــــــــــــــارديـــــــــــــــــــــان
ـ
الــغـ
فــــوز بــــوش نقــطــــة حتــــول
يف تــــــــاريـخ أمــــــــريــكــــــــا
إذا كانـت سيطرة بوش على البيت األبيض يف
عــام  2000مجـرد فـلتــة من فـلتـات الـطبـيعـة،
فـإن فـوزه بـواليـة ثـانيـة تـؤسـس لعهـد جـديـد
ق ــد ي ــدوم ط ــويالً ،وسـيـنـظ ــر إل ــى ف ــوز ب ــوش
ال ـس ــاحق يف االنـتخ ــاب ــات األخـي ــرة كـنقـط ــة
حتـ ــول يف احلـيـ ــاة األمـ ــريـكـيـ ــة كـمـ ــا جـ ــاء يف
مقـ ــال ـ ــة للـكـ ــاتـب الـبـ ــري ـطـ ــانـي (جـ ــونـ ــاثـ ــان
فريدالنـد) يف صحيفة (الغادريـان) اللندنية.
وقـ ــال الك ــاتـب إن بـ ــوش حقق م ــا لـم يـتــمكـن
أحـد من حتقيقه منذ عـام  1988وصار عضواً
يف ن ـ ــادي ال ـ ــرؤس ـ ــاء ال ـ ــذيـن ف ـ ــازوا يف دورتـني
كـ ــاملـتـني .وق ــال إن الـعق ــد األول مـن الق ــرن
احلـادي والعـشــرين سـيصـبح عهـد بــوش كمـا
كـانـت ثمـانيـنيـات القـرن املــاضي عهـد ريغـان،
والتسعينيات عهد كلنتون.

أقرأ نص املقال ص3

جـــــــــورجـــيـــــــــا تـعـــــــــزز قـــــــــواهتـــــــــا يف الـعـــــــــراق
واشنطن (اف ب)
اعلنت الواليات املتحدة مساء امس األول
ان جــورجيـا مـستعـدة لـزيـادة حـوالـى 700
جنـدي علـى كـتيـبتهـا املـنتـشـرة يف العـراق
مـن اجل حـم ــاي ــة ط ــواقـم االمم املـتح ــدة
امل ـكـلـفـ ـ ـ ــة بـ ـتـقـ ـ ـ ــدمي املـ ـ ــسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة خـالل
االنــتخـ ــاب ـ ــات املقـ ــررة يف كـ ــانـ ــون الـثـ ــانـي
املقبل.وجــاء يف بيـان لـوزارة اخلــارجيـة ان

ه ـ ـ ــذه الـغ ـ ـ ــارات اسـف ـ ـ ــرت عــن سـق ـ ـ ــوط
ضحايا.
وي ـشـتــبه بـ ــان يكـ ــون معـقل املـتـم ــرديـن
ال ــذي يـتع ــرض لغ ــارات امـي ــركـي ــة شـبه
يومية هو املقر العام لشبكة ابو مصعب
الزرقاوي.
وق ــد ش ــدد اجلـيــش االمـي ــركـي الـط ــوق
منــذ  14تـش ــرين االول ح ــول الفلــوجــة
عبــر نشـره نحـو الف جنـدي مـدعـومني
بـوحـدات من احلـرس الـوطـني العـراقي
بغية شـن هجوم يبـدو وشيكاً بعـد اعادة

انتخاب الرئيس االميركي جورج بوش.
ويف الرمادي شهدت املـدينة وصول عدد
من مقـاتلـي الفلـوجـة يف طـريـقهم الـى
هيت او القـائم ،وقد شهـدت املدينـة كما
يقـ ـ ــول م ـ ـ ــراسل املـ ـ ــدى (ص )4هـ ـ ــدوءا
نـسبيـا منـذ الثالثـاء املــاضي ،ومع ذلك
حتــدث ن ــاطق عــسكــري امـيــركـي أمــس
اجلـمع ــة عن مـقتـل جنــديـني من قــوات
مشـاة البحرية االميـركية واصيب اربعة
اخـ ــرون بج ــروح امــس االول اخلـمـيــس
اثـنـ ــاء املع ــركـ ــة يف مح ــاف ـظ ــة االنـب ــار.

بالد النهرين الى اين؟

حيدر سعيد
ال اري ــد له ــذا الـتقـ ــدمي ان يك ــون مق ــاالً يف
تاريخ االدب أو يف النقد االدبي.
فـروايـة فـرح انطـون (( )1922 - 1861الـدين
والعـلم واملــال) ،الـص ــادرة سنــة  ،1903والـتي
تقـدمهـا (املــدى) اليـوم يف سلـسلــة (الكتـاب
للجـمـيع) ،اكـب ــر مــن ان تك ــون مج ــرد نـص
ادبي ملقىً يف طيّة من طيات التأريخ.
انهـا جــزء من تـراث الـتنـويـر العــربي ،الـذي
اتخـ ـ ــذ مــن الـ ـ ـشــكل االدبــي وس ــيلـ ـ ــة ل ـبــث
مجـم ــوع ــة مــن االفك ــار والقـيـم احل ــديـث ــة،
الـتـي اعـتق ــد به ــا تـي ــار ق ــوي مـن املــثقفـني
الع ــرب منــذ اواسـط الق ــرن التــاسع عـشــر.
عاشـوا اندهـاش املثـاقفـة مع الـغرب ،الـقادم
بق ـ ــوتـه وسح ـ ــره وس ــطـ ـ ــوته ،وهــي يف ذلـك،
حــالهــا حــال روايــة (زيـنـب) ،الـصــادرة سـنــة
 1914والتـي درج مؤرخـو االدب العـربي عـلى
عـدّهـا الـروايـة العــربيـة االولـى.ولـكن روايـة
(الـ ـ ــديــن والـعلــم واملـ ـ ــال) أكــثـ ـ ــر مــن هـ ـ ــذه
االداتـي ــة ..،أكـث ــر مـن كـ ــونهـ ــا مج ــرد وع ــاء
شكلـي ألفكــار مــا.. ،انهــا (روايــة) .والــروايــة
مـجاز عن ثقـافة اخـرى ولغات اخـرى ،حيث
لم تـنتج ثقـافتنـا (العـربيـة اإلسالميـة) فن
الــرواي ــة بل انـتجـته ثقــاف ــة الغ ــرب ،ونحـن
نــأخــذه عـنهــا ،ب ــوعي وقـصــد واصــرار .انهــا
تـنــاهـض الــشعــر ،الــذي يـتحــدر الـيـنــا مـن
اجملتـمعات القـدمية والـرعويـة والبـدوية ،أو
ما قبل احلديثة يف وصف محايد.
وانه ـ ــا أكــث ـ ــر مــن ذلـك اي ــضـ ـ ـاً.ف ـ ــإذا ك ـ ــانــت
مـجتـمعــاتنــا قــد انـتقـلت إلــى احلــداثــة مع
حل ــظـ ـ ــة االس ــتعــمـ ـ ــار ،يف بــنـ ـ ــاء املـ ـ ــدن ،يف
اتـســاعهــا ،يف حــركــة الـتجــارة ،يف تــوزع رأس
امل ـ ــال ،يف الـعالق ـ ــات ،يف الـهجـن ـ ــة ،يف منــط
الـتعلـيـم ،فــإن احلــداثــة واملــدنـيــة يـنـتجــان
فنهـما اخلـاص ،الذي ميـتزج بـتعقيـداتهـما
وفوضـاهما.وانـها أكثـر من ذلك ايضـاً ،أكثر
من هذه االنعكاسية كذلك.
الــروايــة س ــرد للـمجـتـمع احلــديـث ،بقـيـمه
ومـف ـ ـ ـ ـ ــاهـ ــي ـ ـمـه ،مـجـ ــت ـ ـمـع الـعـلـ ــم واالرض
واحلـس .وهـي تقــابل الـســرود األخــرى ،وال
سـيمـا الـسـرد الـديـني ،الـذي ال ميلك سـوى
ان يسـرد قيمه ،بل يغنيها ،ببالغة وفصاحة
ومنبرية.انه صراع روايات ،مبعنى ما ،عاشه
فـ ـ ـ ــرح ان ـ ــطـ ـ ـ ــون ،بـهـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـسـه وم ــتـ ـ ـ ــاعـ ـبـه
وتفـصـيالته .لـنتـذكــر انه خــاض ،قبـل ستـة
اشهــر فقــط من صــدور الــروايــة ،جــدالً مع
االم ـ ـ ــام محــمـ ـ ــد عــبـ ـ ــده حـ ـ ــول ابــن رشـ ـ ــد،
ولنالحظ انـه يبني روايـته هذه علـى اساس
ج ـ ــدل ب ــني ثالث دع ـ ــاوى ،دع ـ ــاوى ال ـ ــديــن،
ودعـ ــاوى الـعلـم ،ودعـ ــاوى املـ ــال.يـكـ ــون فـ ــرح
انــط ــون إح ــدى عـتـب ــات س ــردي ــة الـتـن ــوي ــر
العـربي ،الــذي كتب تـأريخ ـاًُ متمـوجـاً ،يعلـو
احيـان ـاً ،ويهبـط يف احيـان كـثيـرة ،ولكـنه لم
ينقـطع .. ،يتـكسـر ويتـكسـر ويتـكسـر ،ولكن
شظاياه وكسره تبقى ،
كــإمن ــا لتــذكــرنــا بــأن الـتنــوي ــر ليـس مجــرد
امي ــان بقـيـم ثقــافــة خــاصــة ،هـي الـثقــافــة
الغــربيـة ،ولـكنه يـضع ذواتنـا ،الـتي تــسحب
وراءهـا تــأريخهـا ومــاضيهــا اجمليــدين ،امـام
حتـدٍ شرس ،يف ان تؤمن بأن العلم والتمدن
واحلق الـطـبـيعـي وامل ـســاواة هـي قـيـم كلـيــة،
عامة ،شاملة،
أو ان تنكسـر يف طيات املـاضي ،على هـامشه
وحـوافّه ،نصـدح لتأريخـنا ببـالغة وفصـاحة
ومنبرية ،وبربرية كذلك.

صفحة

دينارا

الفلوجة يف اليوم االول بعد فوز بوش

ساسة عراقيون يطالبون بوش
بتغيري اسرتاتيجيته يف العراق
دع ــا سـي ــاسـي ــون ع ــراقـي ــون كـب ــار ال ــرئـيــس
األميـركي جـورج بوش ،الـذي أعيـد انتـخابه
رئيسا لـلواليات املتحدة ،الـى االعتماد على
احلـوار بـدرجــة أكبــر وعلـى الـسالح بـدرجـة
أقـل حلل مـ ـشـكـالت العـ ــراق .وأضـ ــاف ـ ــوا أنه
يتـعني علـى الـواليــات املتحــدة التــوقّف عن
التـصرف كقـوة احتالل وان تنقل املـزيد من
الـسلطـة الـى العـراقـيني ،وان تكـف عن دعم
جهـ ــاز أمـنـي قـ ــد يـبـ ــدأ بـ ــأن يـكـ ــون شـبــيهـ ــا
باجلهاز االمني لنظام صدام.
وق ــال اب ــراهـيــم اجلعف ــري ن ــائـب ال ــرئـيــس
العـراقـي وعضــو املكـتب الـسيــاسي يف حـزب
ال ــدع ــوة ،إنه يــتفهـم وجه ــة نـظ ــر ب ــوش يف
ضـ ـ ـ ـ ــرورة اقـ ـ ـ ـ ــرار االمـ ــن ق ـ ـبـل أن يـ ــت ـ ـمــكـ ــن
العـراقيون من تولي قدر أكبر من السيطرة،
لكـن قتل املـدنـيني قـد يقـوض هـذا املـوقف.
وأضـ ــاف اجلـعفـ ــري" :نـت ـطـلع االن إلـ ــى أن
يفـي ب ــوش واجملـتـمع ال ــدولـي ب ــوع ــودهـم ــا
فيما يتعلق بـالسيادة والرخاء واالستقرار"،
مـؤكـدا أن القـوة خيـار أخيــر ،ويجب تقـييـد
اســتخ ـ ــدامه ـ ــا ل ـيـك ـ ــون ض ـ ــد مــن يقــتل ـ ــون
العراقيني بقسوة.
وق ـ ــال م ـ ــوفق ال ـ ــربــيعـي مـ ـسـت ــش ـ ــار االمـن
القـومي العـراقي ،الـذي جرى تهـميشـه بعد
معـارضته الهجمـات االمريكيـة على مـدينة
الـنجف قـبل ثالث ــة أشه ــر ،إنه يـتعـني علــى
العــراقيـني أن يتـحملــوا نصـيبهـم من اللـوم
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الـوزارة "تـشيـد" بقـرار تبليـسي ارسـال 691
جـنـ ــديـ ــا اضـ ــافـيـ ــا "مــن اجل تـ ــأمـني امـن
طواقم االمم املتحدة يف العراق".
واوضح املـتح ــدث ب ــاسـم وزارة اخل ــارجـي ــة
االمي ــركي ــة ان واشنـطـن تعهــدت بـتقــدمي
م ـس ــاع ــدة اض ــافـي ــة جل ــورجـي ــا مـن اجل
تدريب جنودها.
وكانـت الواليـات املتحـدة قدمـت جلورجـيا

الـ ــشهـ ــر املـ ــاضـي اكـثـ ــر مــن ملـيـ ــون دوالر
"ك ــمـ ـ ــس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة ع ـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة" لـلـج ــيـ ـ ــش
اجلورجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.
وج ــورجي ــا هي ثــانـي بلــد يقـبل بـحمــايــة
طــواقم االمم املـتحــدة بعــد جــزر فيــدجي
التـي قررت ارسـال  155جنـديا و 24حـارسا
شخصيـا من اجل تـأمني احلـمايـة لبعض
الرسميني.

العـثـــور عىل خمــابـئ
األسلحــة أو تفـجريهــا
هدف العمليات األخرية
املدى  -وكاالت
ت ـ ــرك ـ ــزت الـهج ـم ـ ــات األخ ـي ـ ــرة لـلق ـ ــوات
مـتع ــددة اجلـن ـسـي ــة واحل ــرس ال ــوطـنـي
علـى مخــابئ األسلحـة  ،وهـي الهجمـات
الـتي تـتطلـب تنـسيقـاً عـاليـاً بـني العمل
اخمل ــاب ــراتـي والع ــسك ــري  .فق ــد دم ــرت
القــوات متعــددة اجلنـسيـة املـتمـركـزة يف
الغ ــرب يف خالل أربعــة ايــام ابـتــداءً مـن
االول مـن ت ـش ــريـن الـث ــانـي  129ق ــذيف ــة
هـاون ،و 39قـذيفـة مــدفعيـة،و 37قـذيفـة
صـاروخيـة ،و 12صاروخـاً ،وسبعـة الغام ،
و 350مـ ــوقـت ـ ـاً الـكـتـ ــرونـي ـ ـاً ،و 16غ ـطـ ــاء
تـفجيـر ،وثالثـة اصــابع من الــدينـامـيت
وأكثر من ألف اطالقة ذخيرة.
كمـا عثـر جنـود من فـرقـة املـشـاة االولـى
وجـن ــود مـن احل ــرس ال ــوطـنـي الع ــراقـي
علــى مـخبــأيـن لالسلحــة ق ــرب منـطقــة
الـضلــوعيـة قـرابـة الـسـاعـة  5:30عـصـرا
من يوم  3تشرين الثاني.
وعث ــر جن ــدي من الـس ــرب االول التــابع
لفـيلق املـشــاة ال ــرابع عل ــى اخملبــأ االول
الـذي كـان يـتضـمن رشـاشــة عيـار 3 . 30
ق ــذائف RPG ,ه ــاون ــات عـي ــار 60-16
ملـم 9 .اغـطـي ــة تفجـيــر  .ص ــواريخ -21
 107ملـم  .لغمني 5 .رمـانـات  20 .رمـانـة
صفــراء 5 .رمــانــات ٌ RPK, 4ص ــواعق
قـ ـ ــذائف  RPK,رم ـ ــان ـ ــة ذات تـفج ـي ـ ــر
الـع ـ ـ ــالٍ  70 .بـل ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـاً م ــن املـ ـتـفـج ـ ـ ــرات
ال ــبالس ـت ـيـك ـيـ ـ ــة 3 .ص ـ ـ ــواريخ  4.2اجن .
حقـيبــة واح ــدة من املـتفجــرات وذخــائــر
اخرى.
وع ـثـ ـ ــر ج ـنـ ـ ــود مــن احلـ ـ ــرس الـ ـ ــوط ـنــي
العـراقي(  )203على اخملـبأ الثـاني الذي
تضمن  9000قذيفة PKC .
ومت نـقل االسلحــة والــذخــائــر الــى احــد
امل ـ ـ ــواقع الــت ـ ـ ــابعـ ـ ــة لـلقـ ـ ــوات م ــتعـ ـ ــددة
اجلنــسيــة لتــدميــرهــا .مـن جهــة اخــرى
أفـاد بيـان عسكـري آخر ان قـوات املاريـنز
ع ــطلـت اخلـمـي ــس عـبـ ــوات ن ـ ــاسفـ ــة يف
الـرمادي واكثر مـن طنني من املتفجرات
ك ـ ـ ــان ــت مـخ ــب ـ ـ ــأة يف أح ـ ـ ــد مـ ـ ــس ـ ـ ــاج ـ ـ ــد
املــدينــة.واوضح الـبيــان انـه مت اكتـشــاف
كـل ذلــك "اث ــنـ ـ ـ ــاء عـ ـمـل ــيـ ـ ـ ــة بـح ــث ع ــن
مـتفجــرات" ،مـضـيف ـاً انـه مت اثنــاء هــذه
العــملـي ــة اعــتقـ ــال  20شخ ـص ــا ي ـشـتــبه
ب ـ ــأنهــم ش ـن ـ ــوا هج ـم ـ ــات عل ـ ــى الق ـ ــوات
االميركية والعراقية.

عالوي يدعو الدول (املتفرجة) إلى العمل يف العراق

وزعامء االحتاد االورويب يردون عليه بصفقة مساعدات لبدء اإلعامر
بروكسل ـ اف ب ـ رويترز
دعــا ايــاد عـالوي رئيـس الــوزراء الع ــراقي
حلف شمال االطلسي أمس اجلمعة إلى
التمـسك بـالـسيـاســة التي يـنتهجهـا ازاء
بـالده ،ق ـ ـ ـ ــائـال ان ت ـ ـ ـ ــأي ــي ـ ـ ـ ــد دول احلـلـف
سيـســاعــد علــى نـشــر الــدميق ــراطيــة يف
ال ـشــرق االوسـط .وق ــال عالوي لــسفــراء
احللف يف مقره ببـروكسل" :نحن سعداء
لـلغ ــايـ ــة ونق ــدر م ــا يـفعـله حـلف شـم ــال
االطلـسـي .ونتـطلع الـى ان يـسـتمــر دعم
احللف ويـستمـر يف التعـامل مع املـوقف.
"عـ ــراق مـ ـســتقـ ــر ي ــسـ ــوده الـ ــسالم قـ ــوي
دميقـ ــراطـي سـيـ ــؤثـ ــر يف املـنــطقـ ــة كـلهـ ــا
ويـوجـد مـنطقـة اكثــر استقـرارا وسالمـا.
ولهذا نعتقد بـشدة انه على حلف شمال
االطلـسي ان يقـدم العون ويـواصل دعمه
لـنــا يف محــاولـتـنــا اقــرار الــدميقــراطـيــة
واق ـ ــرار الق ـ ــان ـ ــون وحق ـ ــوق االن ــس ـ ــان يف
العراق".
والتقـى قـادة الــدول اخلمـس والعـشــرين
االع ــض ـ ــاء يف االحت ـ ــاد االوروبــي صــب ـ ــاح
أمــس يف الـي ــوم الـث ــانـي لقـم ــة ب ــروكــسل
الـتـي يـتخـللهــا غ ــداء مع رئـيــس الــوزراء
اي ـ ـ ــاد عالوي .وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر اخلـ ـ ــارجــيـ ـ ــة
الهـولندي بـرنار بـوت ،الذي تتـولى بالده
الـرئاسـة احلاليـة لالحتاد ،لـدى وصوله:
"اكثـر ما يهمـنا هو ان نعـطي اشارات الى
العــراق ب ــأننــا نــريــد املـســاعــدة يف اعــادة
اعمار" الـبالد .وأضاف "ما يجب ان نقوم
به ه ــو الـنـظ ــر ال ــى امل ـسـتقـبل ون ـسـي ــان

امل ـ ــاضــي".وك ـ ــان عـالوي ازعج ع ـ ــددا مــن
القادة االوروبيني قـبل اللقاء عنـدما دعا
الـدول "املتفـرجة" الـى العمـل يف العراق.
واعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود
جـانكـر صبــاح أمس قـائال" :ال احب ابـدا
عــب ـ ــارة "املــتف ـ ــرجـ ـ ــة" وال افهــمه ـ ــا" .مــن
جهــته ،عـلق املـمـثـل االعلـ ــى لل ـسـي ــاس ــة
اخلــارجيـة يف االحتــاد االوروبي خـافـييـر
س ـ ــوالن ـ ــا بـ ـ ــالق ـ ــول" :لــيـ ــس هــن ـ ــاك مــن
مـتف ــرجـني فـكل الع ــالـم يــش ــارك ب ـشـكل
مختلف".
وك ـ ـ ــان مــن امل ـ ـ ــؤمـل أن يـع ـ ـ ــرض زعــم ـ ـ ــاء
االحتــاد االوروبـي صفقــة م ـســاعــدات يف
اعـ ـ ــادة االعــم ـ ـ ــار علـ ـ ــى رئــي ـ ــس الـ ـ ــوزراء
العـ ــراقـي أم ــس ،يف اطـ ــار سعـي االحتـ ــاد
لفــتح صـفح ـ ــة ج ـ ــديـ ـ ــدة مع ال ـ ــرئــيـ ــس
االمــريـكي جــورج بــوش ،بعــد انقـســامــات
داخلية مريرة بشـأن العراق .وقال برنارد
بـوت ،يف مـؤمتــر صحفي يف وقـت متـأخـر
من مـسـاء أمـس األول اخلـميـس" :أشعـر
بـالـرضـا ألننــا متكنّــا من أن نتـوصل الـى
اتفاق.
نحن االن يف وضع يــؤهلنـا لعـرضه علـى
عالوي" .يـشـار إلــى أن االتفــاق متــواضع
بعض الـشيء ويـشـمل  16.5مليـون يـورو
( 21مـليــون دوالر) لـتمــويل االنـتخــابــات
العراقـية املقـررة يف كانـون الثـاني املقبل،
واملـسـاعــدة يف تطـويـر الـنظـام الـقضــائي
اجلنـائي واحتمال مساعـدة قوات حماية
االنــتخـ ــابـ ــات الـتـ ــابعـ ــة لالمم املــتحـ ــدة.

وعلـى املـدى االبعـد يعتـزم االحتـاد الـذي
يضـم  25دولة مد العمل بشروط جتارية
تفـضـيلـي ــة مع العــراق واع ــداد اتفــاقـيــة
لل ــتجـ ـ ــارة وال ــتعـ ـ ــاون تـ ــضفــي ال ــط ـ ـ ــابع
ال ــرسمـي عل ــى العالقــات الـتجــاري ــة بني
االحتـاد االوروبي والعـراق للمـرة األولـى.
وأضاف بـوت "هذا اجنـاز كبيـر .انه اتفاق
محكم لبلد مثل العراق" .ويسعى زعماء
االحت ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــى طـ ـ ـ ــرح أسل ـ ـ ــوب ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
للـعالقـ ــات مع الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة بعـ ــد
اعادة انتخاب بـوش هذا االسبوع .ودعوا
اجلــانبـني األميــركي والفـرنــسي األملــاني
الى العمل معا من خالل هيئات متعددة
االطـراف ،يف اشـارة مـستتـرة الـى استيـاء
بـعض دول االحتـاد ممـا اعـتبــر سيـاسـات
أحـاديـة انتـهجتهـا الـواليــات املتحـدة وال
سيما جتاه العراق.
وقـالوا يف مـسودة بيـان":االحتاد االوروبي
والـواليـات املتحـدة االمــريكيـة يـشتـركـان
يف م ــس ـ ــؤولــي ـ ــة مع ـ ــاجل ـ ــة الــته ـ ــدي ـ ــدات
والتحـديـات الــرئيـسيــة مثـل الصـراعـات
االقليـميـة وبخـاصـة يف الـشــرق االوسط
واالرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
وااليدز".
وأضــاف الـبيــان "االحتــاد يتـطـلع للعـمل
عــن ك ـثــب مـع ال ـ ـ ــرئــي ـ ــس ب ـ ـ ــوش وادارتـه
اجل ــدي ــدة لـت ــوحـي ــد اجله ــود ،مب ــا فـيه ــا
اجلـه ـ ـ ــود داخـل امل ـ ـ ــؤس ـ ــس ـ ـ ــات م ـتـع ـ ـ ــددة
االط ـ ــراف لــتـ ــشجــيع ســيـ ـ ــادة الق ـ ــان ـ ــون
واقامة عالم عادل ودميقراطي وامن".

