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بغداد/ املدى والوكاالت
تقرير  عببر  الأمببركببيببة  »الببتببامي«  جملة  تناولت 
حتليلي مطّول التوتر الخر بني بغداد ودم�شق 
وراأت اأنه بات ي�شكل ف�شاًل جديًدا يف ال�شجال 
الآونة  خببالل  البلدين  بني  وال�شيا�شي  الأمني 
العراقيني  بالبعثّيني  تتعلق  الأخرة، والق�شية 
ال�شابقني املقيمني حالًيا يف �شوريا، حيث قالت 
املت�شاعد  اخلالف  من  جببزًءا  باتوا  اإنهم  املجلة 
الدامي  الأربببعبباء  تفجرات  عقب  ن�شب  الببذي 
املا�شي  اآب  يف  بببغببداد،  العا�شمة  هببزت  الببتببي 

ا.  وراح �شحيتها نحو 95 �شخ�شً
وت�شتهل املجلة حديثها بالإ�شارة اإىل تدّفق اأعداد 
اإىل �شوريا عر  العراقيني  غفرة من الالجئني 
الأهلية بني  ا�شتعال وترة احلرب  احلدود مع 
خمتلف الطوائف يف البالد عقب حرب 2003. 
املجتمع  هبببذا  اإن  لببتببقببول  ال�شحيفة  ومتبب�ببشببي 
من  اإىل جزء  الوقت  مببرور  مع  العراقي حتببّول 
للكثرين  بات  حيث  �شوريا،  يف  احلياة  ن�شيج 
منهم منازل اأو م�شاريع جتارية، وبات يتحدث 
لكن قطاًعا  ال�شورية.  باللهجة  العربية  اأطفالهم 
اأجبببواء  يعي�ش  زال  مببا  املببهبباجببريببن  هبببوؤلء  مببن 
مببن عببدم الرتبببيببباح، وهبببذا الببقببطبباع هببم هببوؤلء 
األف   400 يقارب  ما  عددهم  البالغ  الأ�شخا�ش 

عراقي تربطهم عالقات بالنظام ال�شابق. 
التهامات  اإىل  ال�شياق  هببذا  يف  املجلة  وتنّوه 
املالكي  نبببوري  الببببوزراء  رئي�ش  وجهها  الببتببي 
يف  املقيمني  ال�شابقني  البعثيني  بع�ش  اإىل 
�شوريا، وحّملهم فيها م�شوؤولية تلك التفجرات 

باإيوائها  دمبب�ببشببق  كببذلببك   واتببهببامببه  الببدمببويببة، 
وتدعيمها للجماعات التي تخطط ل�شّن هجمات 
يف العراق. وهي التهامات التي نفتها �شوريا 
جملًة وتف�شياًل، واأعلنت عن ا�شتعدادها لت�شليم 
التفجرات  بتلك  تورطه  يف  ال�شتباه  يتم  من 
بحقه.  اإدانة  اأدلة  العراقية  ال�شلطات  قدمت  اإذا 
اإىل  اآلببت  البلدين،  بببني  مواجهة  تببولببدت  وهنا 
بال�شعف  البلدين  بني  الدافئة  العالقات  اإ�شابة 
بينهما  التعاون  تعليق  اإىل  وكببذلببك  والببوهببن، 

حول عدد من الق�شايا. 
البلدين،  ببببني  البببدائبببر  اجلبببببدال  هبببذا  وو�بببشبببط 
التي مت  اأن هناك بع�ش احلقائق  املجلة  ارتاأت 
اأن �شوريا تغر على نحو بطيء  فقدانها، منها 
تقوم  اأن  عليها  يتعني  الببذي  الببدور  من  موقفها 
به لتاأمني حدودها مع العراق، واأن عدًدا كبًرا 
من البعثيني ال�شابقني ي�شعون الآن للعودة اإىل 
بالدهم، معرين عن رغبتهم يف امل�شاركة �شلمًيا 
بدميقراطية العراق الوليدة، و هذا ال�شعور ل 
البعثيني  يوجد على نطاق وا�شع بني كثر من 

العراقيني املقيمني يف �شوريا.
اأن  اإىل  لت�شر  �شياق مت�شل  املجلة يف  وتنتقل 
العراق ميتلك الآن ما يكفيه من اأ�شباب جتعله ل 
يثق ب�شكل كبر يف اجلانب ال�شوري، وتتحدث 
قدمتها  التي  والببتببنببازلت  الت�شهيالت  عن  هنا 
العراق،   يف  الأمببركببيببة  احلبببرب  عقب  �ببشببوريببا 
لأمركا  املناه�شني  للبعثيني  �شمحت  حببيببث 
اأرا�شيها،  على  �شيا�شية  اتفاقات  وعقد  بتنظيم 
بالعبور  الببدول  باقي  من  للم�شلحني  و�شمحت 

العراق.  يف  هجمات  ل�شن  اأرا�شيها  خببالل  من 
اجلهود  تلك  على  املجلة  اأكببدت  فقد  هببذا،  ومببع 
ال�شنوات  خببالل  �شوريا  تبذلها  اأ�شحت  التي 
اخلناق  ت�شييقها  يف  متمثلة ً  املا�شية،  القليلة 
اإىل  الت�شلل  يببحبباولببون  الببذيببن  امل�شلحني  على 
التي  الببزيببارة  كببذلببك اىل تلك  الببعببراق، وتببنببوه 
يف  دم�شق  اإىل  اأمببركببي  ع�شكري  وفببد  بها  قببام 
ب�شاأن  التعاون  �شبل  زيادة  ملناق�شة  املا�شي  اآب 
الأمن احلدودي. فيما راأت املجلة اأن ما اأ�شاف 
هو  الأمببببور،  حت�شن  على  يبعث  جببديببًدا  ُبببعببًدا 
ب�شوريا  ال�شابقني  البعثيني  مببن  كثر  تغير 
للموقف الذي كانوا ينتهجونه. علًما باأن هوؤلء 
اأحداهما  جماعتني،  اإىل  ينق�شمون  البعثيني 
يف  ال�شابق  الرئي�ش  نائب  ويتزعمها  مت�شددة 
حكومة �شدام »عزة اإبراهيم الدوري« وجماعة 
اأخرى اقل ت�شددا يتزعمها حممد يون�ش الحمد، 
امل�شت�شار ال�شابق ملجل�ش �شدام التنفيذي. حيث 
اأ�شارت املجلة اإىل اأن جماعة يون�ش بداأت تتبع 
العراقية يف عام  للتقارب مع احلكومة  �شيا�شة 
اأيديولوجيتهم  نبذ  يف  بببدوؤوا  اأن  بعد   ،2007
البعثية القدمية، وتطبيق املزيد من ال�شيا�شات 

الدميقراطية. 
الدوري  جماعة  اأن  اإىل  ا  اأي�شً املجلة  وت�شر 
بداأت تظهر هي الأخرى موؤ�شرات مغايرة، عقب 
الأخبببرة.  ولفتت  الببدامببي  الأربببعبباء  تفجرات 
اإىل تلك الت�شريحات التي �شبق واأن نقلتها عن 
املتحدث غر الر�شمي با�شم اجلماعة والتي اأكد 
الآن  املتحدة  الوليات  احتياج  على  خاللها  من 

ال�شابقني  ال�شيا�شيني  الببعببراق  قببادة  مل�شاعدة 
ب�شوريا،  حالًيا  املقيمني  اجلي�ش  قببادة  وكذلك 
اإذا كانت ترغب يف اإعادة العراق ملكانته القوية  

ون�شر ال�شتقرار باملنطقة.
ويف الوقت الذي متار�ش فيه وا�شنطن �شغوًطا 
على حكومة بغداد لبدء عملية م�شاحلة وطنية 
لتخفي�ش خماطر العنف الطائفي اأثناء �شحبها 
لقواتها، اأتى قرار املالكي بتحميل جماعة يون�ش 
ومطالبته  املا�شي  اآب  تببفببجببرات   م�شوؤولية 
عدم  على  كموؤ�شر  البالد،  من  برتحيله  دم�شق 
البعثيني  مببع  بببالببتببفبباو�ببش  لببديببه  الببنببيببة  تببوافببر 
املحلل  الرباعي،  فا�شل  اأكد  ح�شبما  ال�شابقني، 
ويف  �ببشببوريببا.  يف  املقيم  الببعببراقببي  ال�شيا�شي 
بت�شليم  �شوريا  قيام  فيه  ُي�شتبعد  الذي  الوقت 
البعثيني ال�شابقني كي ميثلون للمحاكمة، ي�شر 
وفرت  بببالدهببم  اأن  اإىل  �ببشببوريببون  مبب�ببشببوؤولببون 
احلماية لكثرين من اأع�شاء احلكومة العراقية 
بينهم  ومن  بنفيهم،  �شدام  قام  عندما  احلالية 
 20 ق�شى  واأن  لببه  �شبق  حيث  نف�شه،  املالكي 
عاًما يف دم�شق. ويف حديث له مع املجلة، قال 
في�شل مقداد، نائب وزير اخلارجية ال�شوري :« 
يوجد الآن 1.5 مليون لجئ عراقي يف �شوريا. 
عندما اأتوا اإىل هنا، مل ن�شاألهم عن احلزب الذي 
ينتمون اإليه. فقط قمنا بفتح اأبوابنا اأمامهم«.   

وعلى  احلكومة  تببزال  ل  هببذا،  كل  من  وبالرغم 
ان  توؤكد  الببدببباغ  علي  با�شمها  املتحدث  ل�شان 
العراق ل يتهم دم�شق باأحداث الربعاء الدامي، 

امنا قيادات بعثية عراقية مقيمة يف �شوريا.

البعثيون العراقيون يف �سوريا.. قنبلة موقوتة تهدد عالقات البلدين

املو�سل/ املدى 
يف  قرى  ا�شتهدفت  التي  التفجرات  موجة 
املا�شيني،  ال�شهرين  خالل  نينوى  حمافظة 
يف  بالكامل  منزًل  ثمانني  من  اأكببر  هدمت 
مببنبباطببق �ببشببريببخببان وخببزنببة والبب�ببشببادة، مع 
حم�شلة  ادنبببى  ويف  اخبببرى،  مببئببات  ت�شرر 
للوجع الناجم عن هذه التفجرات املروعة، 
التي  مثيالتها  الذهببببان،  اىل  اعبببادت  اأنببهببا 
اأنحاء  يف  املواطنني  منازل  ت�شتهدف  كانت 
متفرقة من مدينة املو�شل، قبل بدء عملية ام 

الربيعني منت�شف العام املا�شي. 
 ومببببازال �ببشبباكببر حمببمببود يببذكببر جببيببدًا ذلك 
ال�شباح من يوم 12 ايلول 2006، فلم يكن 
التي  الرعب  لكلمات  الر�شوخ  �شوى  اأمامه 
خطها جمهولون على جدار بيته، ودون اأن 
يطرح اأي �شوؤال، لأنه كان يعرف ان ال�شبب 
حزم  ال�شرطة،  يف  حديثًا  املتطوع  ابنه  هو 
ا�شتطاعوا  وما  احلقائب،  ا�شرته  افببراد  مع 
حمله من امتعه، ثم تركوا املنزل الذي كان 

لهم طوال 20 عامًا. 
البببوراء  اىل  يلتفت  ان  منهم  لأي  يببكببن  مل 
اأجببل تببوديببع ذكببريببات كببل تلك ال�شنني،  مببن 
فعبارة مثل)ليباع ليوؤجر ل ي�شكن، املنزل 
اآو  جماًل  لترتك  تكن  مل  للتفجر(،  معر�ش 
املو�شل  مدينة  ففي  للم�شاعر،  فر�شة  متنح 
ام  عملية  قبببببل  مببا  الببفببرتة  ويف  حتبببديبببدًا، 
الربيعني الأمنية، كان عليك اأن ت�شر وتنظر 
اىل المام فقط، اذا ما اكت�شفت عبارة مماثلة 

مكتوبة على جدار بيتك ذات يوم. 
يوم  اإىل  تبببعبببود  بببدايببتببهببا  مببنببذ  والببقبب�ببشببة 
2005/11/11، عندما انهارت معظم اأركان 
املو�شل،وهرب  مدينة  يف  ال�شرطة  جهاز 
اأماكن  اىل  ال�شرطة  قائد  ب�شمنهم  افبببراده 
وجود  العراقي  للجي�ش  يكن  ومل  جمهولة، 
القاعدة  مبب�ببشببلببحببو  فبب�ببشببيببطببر  املبببديبببنبببة،  يف 
معظم  على  امل�شلحة  الف�شائل  من  وغرهم 

املناطق، وقاموا بحملة من العقاب. 
  �شاكر حممود الذي يعي�ش الن مع ا�شرته 
يقول  املو�شل،  �شمايل  بع�شيقة  ناحية  يف 
كتبت بطالء  التي  الركيكة  العبارة  تلك  بان 
ا�ببشببود عببلببى جبببدار مببنببزلببه وجبببزء مببن بابه 
حمقق،  موت  من  عائلته  انقذت  اخلارجي، 
عندما  انببتببهببى  الببعببامل  ببببان  ي�شعر  مل  وانبببه 
تهدمي  خر  له  ونقلوا  له  اقرباء  به  ات�شل 

منزله، وانه �شينتظر اليوم الذي يتمكن فيه 
داره  بناء  واعببادة  املو�شل  اىل  العودة  من 

جمددا. 
يببقببول رائبببد البب�ببشببرطببة املببتببقبباعببد )اأ.نببباجبببي( 
تلقينا  اأننا  اليوم  ذلببك  يف  )اأتببذكببر  للمدى: 
مراكز  مببن  عبببدد  ب�شقوط  تفيد  مببعببلببومببات 
واأكادميية  املبب�ببشببلببحببني،  بببباأيبببدي  البب�ببشببرطببة 
على  طببويببل  وقببت  مي�ش  مل  الببتببي  ال�شرطة 

ونهب  اأي�شًا،  اقتحامها  جرى  قد  افتتاحها، 
الرائد  ل�شو�ش(، وي�شيف  قبل  من  فيها  ما 
ال�شرطة،  عنا�شر  من  عدد  مع  »كنت  ناجي: 
املركز  مبنى  اىل  امل�شلحون  و�شل  عندما 
املقاومة  وكببانببت  فيه،  منت�شبني  كنا  الببذي 
تعني ان ا�شحي بحياة من معي، �شيما واأن 
زمالء ات�شلوا بي واعلموين بانهيار جهاز 
مقابل  املكان  مغادرة  قبلت  ولببذا  ال�شرطة، 

عبببدم املبب�ببشببا�ببش بببباأي احبببد، وبببعببد خروجنا 
بنحو ربع �شاعة، فخخ امل�شلحون املبنى من 

الداخل، ثم فجروه اأمام اعيننا«. 
نف�شه  ناجي  ومنزل  الظاهرة،  انت�شرت  ثم 
كان �شمن قائمة طويلة نفذت ب�شكل حريف 
ملرتجمني  منازل  اأي�شا،  �شملت  وقد  لحقًا، 
بال�شافة  المريكية،  الببقببوات  لببدى  عملوا 
بالب�شائع،  الببقببوات  هببذه  مبببدوا  جتببار  اىل 

امل�شلحون  عمد  فقد  لذا  كبر،  عددها  ولأن 
يراد  منزل  كل  جببدار  على  اإىل و�شع عالمة 
العبارة  تكتب  مبباكببانببت  وغببالبببببا  تببفببجببره، 
والتفجرات  كبببببرة،  وبببخببطببوط  بببالببطببالء 
وبالرغم  النهار،  اوقببات  خمتلف  يف  جتري 
من ان مدينة املو�شل كانت تعي�ش وما زالت 
يف ظل ح�شر جتوال يخنق ليلها منذ ثالثة 
اأعوام، لكن ا�شوات التفجرات ظلت ت�شمع 

ويف  الليل،  مببن  مببتبباأخببرة  اوقبببات  يف  حتى 
ال�شباح كان يت�شح باأن م�شادر الكثر منها 

منازل. 
الببديببن، اىل  اأحببمببد �ببشببالح  الببببباحببث  ي�شر 
بعد  املو�شل  مدينة  يف  هببدم  منزل  اأول  اأن 
الحتالل المريكي للعراق، كان الذي قتلت 
)ق�شي  �شدام  جنلي  المريكية  القوات  فيه 
وعدي( يف غارة �شنتها على منطقة ت�شمى 

حي الفالح �شمايل املدينة، وقد كان ذلك يف 
كانت  الببذي  والبيت   ،2003 عببام  من  متببوز 
)الزيدان(  عائلة  اأفببراد  لأحببد  ملكيته  تعود 
ع�شكرية  جببرافببات  قبل  مببن  بالكامل  هببدم 
تابعة للجي�ش المريكي، وذلك بعد �شاعات 

من انتهاء العملية. 
من  يقرب  ما  اأي�شًا  هناك  اأن  �شالح:   وبني 
مئتي عمارة جتارية، والع�شرات من املعامل 
قبل  من  تفجرها  مت  ال�شناعية،  والور�ش 
اأما ب�شبب اتخاذ ا�شطحها  نقاطًا  امل�شلحني 
اأو  المببريببكببيببة  الببقببوات  قبببببل  مببن  للمراقبة 
تهدم  معينة  حببالت  ويف  ال�شرطة،  عنا�شر 
الإتاوات  دفع  ا�شحابها  رف�ش  ب�شبب  دور 
اأي�شا:حتى  وقال  متنفذة،  كانت  لع�شابات 
اأمكنة العبادة مل ت�شلم، اذ ا�شتهدفت �شيارة 
الوحدة  حي  يف  ال�شابرين  جامع  مفخخة 

واحالته اىل ركام.
نينوى  حمافظة  جمل�ش  يف  �شابق  ع�شو 
للمدى«اأن  قببال  ا�شمه  عببن  الك�شف  رفبب�ببش 
املو�شل،  مدينة  من  ال�شرقي  اجلزء  مناطق 
و�شومر  دومببيببز  اأحبببيببباء  يف  وخبب�ببشببو�ببشببًا 
والنت�شار  وامليثاق  والببوحببدة  وفل�شطني 
ال�شفة  عببلببى  وجميعها  البب�ببشببمببال،  وكببببراج 
اأعداد  فيها  فجرت  دجلة،  نهار  من  الي�شرى 
تعود  مبجملها  وهببي  املببنببازل،  مببن  كبببببرة 
عن  قبب�ببشببري  ب�شكل  تهجرها  مت  لببعببائببالت 
املا�شية.  الببثببالث  العبببببوام  خبببالل  املببديببنببة 
العراق  بدولة  ي�شمى  ما  عنا�شر  وقبببال«اأن 
هذه  وراء  تقف  كانت  التي  هي  ال�شالمية 
التفجرات، وات�شح ذلك من خالل الكتابات 
املنازل  جببدران  على  يخطونها  كانوا  التي 
كانوا  الببتببي  املببنبب�ببشببورات  اأو  املبب�ببشببتببهببدفببة، 

يوزعونها يف الحياء ال�شكنية. 
يعتقدون  املزمن،  احلرب  برعب  امل�شابون 
للمنازل  الببفببرديببة  التفجرات  مرحلة  بببباأن 
تطورت اىل تفجرات باجلملة، وهم يرون 
بيوتاتها  ن�شف  التي هدمت  قرية خزنة  اأن 
خببر دلببيببل عببلببى ذلبببك، اأمبببا املببتببفببائببلببون فهم 
املجتمع  وان  الببظببروف،  تغر  من  واثببقببون 
المنية،  الجببهببزة  مببع  جتبباوبببا  اأكبببر  الن 
لت�شييق  ال�شحرية  الو�شفة  ان  ويبببرون 
اأعمار  بحملة  البببببدء  هببو  ال�شعبي،  القلق 
املوت  عبارات  كل  وحمببو  املهدمة،  لالأبنية 

عن جدران املدينة كيما توا�شل حياتها.

يف خ�سم االأحداث االأمنية يف نينوى

لييلييتييفييجيير..! ميييعييير�يييض  امليييينييييزل  يييي�يييسيييكييين..  ال  يييييوؤجيييير  ال  ييييبييياع  ال 

بغداد/ املدى
التي  النفط  كميات  بزيادة  وعد  العراقي  اجلانب  ان  الردن  قال 
الف  لت�شبح 15  يوميا  برميل  الف  للمملكة من ع�شرة  ي�شدرها 
ال�شهر  نهاية  قبل  اخل�شو�ش  بهذا  قببرار  اتخاذ  متوقعا  برميل 

احلايل.
الثنني  ام�ش  البب�ببشببادرة  الردنببيببة  )الببد�ببشببتببور(  �شحيفة  ونقلت 
خاطبت  الردنية  احلكومة  ان  قوله:  باملطلع  و�شفته  م�شدر  عن 
ت�شتوردها  التي  النفط  كميات  زيببادة  بهدف  العراقية  نظرتها 
اململكة با�شعار تف�شيلية من 10 الف برميل يوميا اىل 15 الف 

برميل.
ووفقا للم�شدر الذي ف�شل عدم ذكر ا�شمه فان اجلانب العراقي وعد 
بزيادة الكميات ومن املتوقع ان يتم اتخاذ قرار بهذا اخل�شو�ش 
العراقي  اخلببام  النفط  كميات  وبلغت  احلببايل.  ال�شهر  نهاية  قبل 
العام  ايلول  من  الببب25  منذ  العراق  من  الردن  ا�شتوردها  التي 
املا�شي ولغاية يوم ام�ش الول نحو 5ر3 مليون برميل مبعدل 
10 الف برميل يوميا ينقلها 42 �شهريجا. وكان الردن والعراق 
اتفقا يف حزيران العام املا�شي على جتديد التفاق النفطي الذي 
وقع عام 2006 ويق�شي بتزويد اململكة بالنفط با�شعار تف�شيلية 
رئي�ش  اجببراهببا  مباحثات  ختام  يف  وذلببك  مقبلة  �شنوات  لثالث 

الوزراء نادر الذهبي مع نظره نوري املالكي يف عمان.
احتياجاته  من  باملئة   30 بنحو  الردن  بتزويد  التفاق  ويق�شي 
النفطية املقدرة بنحو 100 الف برميل يوميا بال�شعار التف�شيلية 
ال ان الكميات التي يت�شلمها الردن تراوح لالن عند حدود ع�شرة 
وخالل  الكمية.  بزيادة  اردنية  مطالبات  رغم  يوميا  برميل  الف 
الزيارة التي قام بها العاهل الردين امللك عبدالله الثاين للعراق 
يف �شهر اب العام املا�شي وافق العراق على زيادة مقدار اخل�شم 
با�شعار  لالردن  بيعه  �شيتم  الذي  كركوك  خام  نفط  على  املمنوح 
تف�شيلية لي�شبح مبقدار 22 دولرا للرميل بدل من 18 دولرا 

من �شعر نفط خام برنت.

بريوت/ وكاالت
فتحت زيارة نائب رئي�ش اجلمهورية عادل عبد 
عامًا  اأخببرًا، جرحًا عمره 19  لبنان  اإىل  املهدي 
مل�شتثمرين لبنانيني خ�شروا حواىل 176 مليون 
يف  الخبببرة  واحلبببرب  احلبب�ببشببار  ب�شبب  دولر 
العراق، فهوؤلء ل يزالون يف انتظار م�شتحقاتهم 
التي اعرتفت الأمم املتحدة بجزء منها وم�شرف 
اآخر، ول يزال كال اجلزاأين بال  الرافدين بجزء 

حل حتى اليوم.
وقالت تقارير �شحفية لبنانية ام�ش الثنني انه 
املتحدة  الأمم  اأ�ببشببدرت   ،1990 عببام  اآب   6 يف 
اقت�شاديًا  حظرًا  فر�ش  الذي   ،661 رقم  القرار 
اأر�شدة  جتميد  نتائجه  من  وكببان  العراق،  على 
عدد  عمل  ووقف  العامل،  حول  العراق  ح�شابات 
الأر�شدة  ُجّمدت  املوؤ�ش�شات. وبالتايل  كبر من 
ذلببك فرعه  الببرافببديببن، مبببا يف  الببعببائببدة مل�شرف 
لبنانية  ملوؤ�ش�شات  حقوق  و�شمنها  بروت،  يف 
اأو  حبببوالت  م�شتندية،  اعببتببمببادات  مببن  نبباجتببة 
هذه  �شحنتها  لببببب�ببشببائببع  وتببعببود  حتبب�ببشببيببالت، 
احلظر  فر�ش  ُنّفذ  وقد  العراق.  اإىل  املوؤ�ش�شات 

الرافدين  م�شرف  يتمكن  اأن  قبل  الببعببراق  على 
فُجّمدت،  اأ�شحابها،  اإىل  احلقوق  هذه  دفع  من 
عام  يف  احلرب  بعد  اخل�شائر  حلقة  وا�شتكملت 
و�شل  اإذ  قليلة،  لي�شت  هنا  واخل�شائر   ،2003
عامي  بني  املت�شررة  اللبنانية  املوؤ�ش�شات  عدد 
1990 و2003 �شمنًا، اإىل 125 موؤ�ش�شة وبلغت 

خ�شائرها الإجمالية 176 مليون دولر.
موؤ�ش�شة   34 منيت  الببعببراق  يف  احلبببرب  وقبببببل 
دولر  مليون   102 اإىل  قيمتها  و�شلت  بخ�شائر 
توريدات  اأو  تكتمل  مل  عقود  ب�شبب  اأمببركببي، 
متتلك  التي  املوؤ�ش�شات  عدد  اأما  ثمنها،  ُيدفع  مل 
 22 فيبلغ  الرافدين  م�شرف  يف  جمّمدة  اأمببواًل 
مليون   32 اإىل  اأر�شدتها  قيمة  ت�شل  موؤ�ش�شة، 
تببعببر�ببشببت 70  اأمبببركبببي. وبببعببد احلببببرب  دولر 
موؤ�ش�شة لبنانية لأ�شرار و�شلت قيمتها املبا�شرة 
خ�شائرها  بلغت  فيما   ، دولر  مليون   40 اإىل 
تتوقف  ومل  دولر،  مببلببيببوين  املبببببا�ببشببرة  غبببر 
العراق، بل كان  اآثار احلرب على  الأ�شرار على 
العقود  من  كبر  عدد  تنفيذ  جتميد  نتائجها  من 
املوقعة مع احلكومة العراقية التي �شبق اأن نفذ 

الت�شليم، وحالت  قيد  اأ�شبح  اأو  منها  كبر  ق�شم 
لبنانية  �شركات  التزمت  كما  ذلببك،  دون  احلببرب 
بعقود مع موؤ�ش�شات عراقية ولكن هذه الأخرة 
مل تفتح لها العتمادات، اإ�شافة اإىل عقود وقعت 
اعتمادات  لها  تفتح  ومل  املتحدة  الأمم  مبوافقة 

اأي�شًا.
وبببعببد اإنببهبباء احلبب�ببشببار واإلببغبباء احلببظببر الببدويل 
املفرو�ش، مل تعد هذه الأموال اإىل اأ�شحابها، ل 
بل اإن احلكومات اللبنانية مل تقم باأي اإجراءات 
اأن  من  الرغم  على  اللبنانيني،  حقوق  ل�شتعادة 
م�شرف الرافدين يف بروت اأقّر بجزء من هذه 
احلقوق، والتزم بدفعها مبوجب كتاب وجهه يف 

حزيران 2004 اإىل الأدارة العامة للم�شرف.
ومنها  الأخببببرى،  البببدول  حببذو  لبنان  يببحببُذ  ومل 
اأو  م�شادرة  اأجبباز  قانونًا  اأ�شدرت  التي  الأردن 
ديون  لتح�شيل  العراقية  ال�شلطة  اأمببوال  حجز 
اللبنانيني  بببباأن  عببلببمببًا  البببعبببراق،  يف  الأردنبببيبببني 
اإىل  القانون  اأر�شلوا ن�شخة عن هذا  املت�شررين 
وال�شلطات  الببببوزراء  وجمل�ش  لبنان  م�شرف 
قانون  ببباإ�ببشببدار  مطالبني  املخت�شة،  الأخببببرى 

مماثل، اإل اأن �شيئًا من ذلك مل يح�شل.
عمل  خّطة  اأي  اللبنانية  ال�شلطات  متتلك  ول 
اأي  متتلك  ل  بببل  اللبنانيني،  حقوق  لتح�شيل 
اأجوبة عن اأ�شئلتهم الكثرة عن الأ�شباب الكامنة 
احلقوقي...  امللف  لهذا  الر�شمي  التجاهل  وراء 
فم�شرف لبنان مل يالحق احلقوق املوقوفة لدى 
للعمل  عودته  من  الرغم  على  الرافدين  م�شرف 
لبنان  بعثة  اأن  كما  عببّدة،  �شنوات  منذ  طبيعيًا 
لدى الأمم املتحدة مل تالحق جّديًا ملفات العقود 
املوافق عليها من جمل�ش الأمن الدويل ومل ت�شدد 

قيمها.
والزراعة  وال�شناعة  الببتببجببارة  غببرفببة  وكببانببت 
ملفًا  اأخبببرًا  رفعت  قد  لبنان  وجبل  بببروت  يف 
اإىل  الببعببراق  يف  اللبنانيني  حببقببوق  عببن  �شاماًل 
وت�شّمن  �شليمان،  مي�شال  اجلمهورية  رئي�ش 
هذا امللف وثيقة، هي عبارة عن ر�شالة جوابية 
من ال�شفارة اللبنانية يف بغداد تبلغ فيها وزارة 
الأمم  لببدى  لبنان  بعثة  اأن  اللبنانية  اخلارجية 
املتحدة تبلغت اأن الأمم املتحدة ل تتوىل متابعة 
واأنه  الرافدين،  م�شرف  لببدى  الباقية  الأمبببوال 

يف  املخت�شة  العراقية  ال�شلطات  مراجعة  يجب 
هذا ال�شاأن، اأما ما يتعلق باملوؤ�ش�شات املت�شررة، 
فالأمم املتحدة تلتزم دفع م�شتحقات 3 اآلف عقد 
اأُقّرت يف جمل�ش الأمن، واأن وجود عقود لبنانية 
�شمن هذه القائمة، يفر�ش اإر�شال اأرقام العقود 

لدرا�شتها واتخاذ املوقف يف �شاأنها.
لبنانية  جهة  اأي  تتحّرك  مل  ذلك،  من  الرغم  على 
احلقوق  اأ�شحاب  جتمع  رئي�ش  اإن  بل  معنية، 
الن�شويل،  البببودود  عبد  الببعببراق  يف  اللبنانيني 
اإىل  العراقية  ال�شفارة  وجهتها  ر�شالة  اإىل  يلفت 
»نادي  اتفاقية  اأن  اإىل  متنها  يف  ت�شر  التجمع 
باري�ش« ت�شمنت �شطب مديونية العراق بن�شبة 
العراقية  املالية  وزارة  تعيني  بعد  املئة  يف   80
�شركة اأرن�شت اأند يونغ لت�شوية مديونية العراق 
اخلارجية، كما اأن �شركة املحا�شبة ح�شمت ن�شبة 
9،75% من قيمة الديون كاأجرة لعملها، فلم يبَق 
�شوى  العراق  يف  اللبنانيني  احلقوق  لأ�شحاب 
الرغم  وعلى  م�شتحقاتهم،  من  املئة  يف   10.25
من هذه احل�شومات الكبرة، فاإن املبالغ مل تدفع 

حتى اليوم!

بغداد/ املدى
يعتزم العراق اإطالق اأول اإ�شرتاتيجية 
البالد  يف  الفقر  من  للتخفيف  وطنية 
�شوء  يف   2014-2010 لببلبب�ببشببنببوات 
والبنك  التخطيط  وزارة  بني  التفاقية 
الدويل وتركز هذه الإ�شرتاتيجية على 

�شتة حماور اأ�شا�شية. 
وقال رئي�ش اللجنة العليا لإ�شرتاتيجية 
مهدي  العراق  يف  الفقر  من  التخفيف 

انببببباء العببالم  الببعببالق بح�شب وكببالببة 
الأ�شا�شية  املحاور  »هذه  ان  العراقي: 
هي حتقيق دخل اأعلى للفقراء وحت�شني 
امل�شتوى ال�شحي لهذه ال�شريحة اإ�شافة 
وتوفر  التعليم  وحت�شني  ن�شر  اإىل 
م�شتوى  وتقليل  اأفبب�ببشببل  �شكن  بيئة 
وتفعيل  والرجال  الن�شاء  بني  التفاوت 
واأ�شاف  للفقراء.  الجتماعية  احلماية 
يف  العراق  يف  الفقر  حتليل  تقرير  اإن 

الفقر  النهائية ويتناول مالمح  مراحله 
التفاوت  ومببدى  الفقراء  يرتكز  واأيببن 
بني املحافظات، وبني احل�شر والريف 
هذا  نتائج  اإن  كا�شفا  حمافظة،  كل  يف 
يف  الفقر  ن�شبة  اإن  اأظببهببرت  التقرير 
الفقر يرتكز  بلغت )23%( وان  العراق 
بلغت  اإذ  احل�شر  من  اأعلى  الريف  يف 
بلغت  فيما   )%39( الببريببف  يف  ن�شبته 
وهبببذا   ..  )%16( املببببدن  يف  الببنبب�ببشبببببة 

يعني اإن غالبية الفقراء تقع م�شتويات 
الفقر  خط  م�شتوى  من  قريبة  دخولهم 
اإجراءات  او  �شيا�شات  اأية  فاأن  وبذلك 
اأو  الببفببقببرة  الببفببئببات  متبب�ببش  ملمو�شة 
تخّف�ش  اأن  �شاأنها  مببن  اله�شة  الفئات 

ن�شب الفقر بدرجة كبرة. 
الفقر  اإن  اظببهببر  التقرير  اإن  مو�شحا 
�شدة  بلغت  اإذ  العراق  يف  عميقا  لي�ش 
الريف  يف  تزيد  لكنها   )%4.5( الفقر 

عببلببى ثبببالثبببة اأمبببثبببال مببباهبببي عببلببيببه يف 
الإ�شرتاتيجية  �شرتكز  لذلك  احل�شر، 
تخفف  ان  �شاأنها  مببن  �شيا�شات  على 
الفقر يف الريف بدرجة كبرة اإذا مامت 
الإ�شرتاتيجية  هببذه  اإن  واأفبباد  تبنيها. 
�شيتم ا�شتيعابها يف اإطار خطة التنمية 
 )2014-2010( لل�شنوات  اخلم�شية 
من  به  حظيت  الببذي  الكبر  الدعم  بعد 
مينحها  ما  النواب  وجمل�ش  احلكومة 

الوزارات  قوة لكي يتم تبنيها من قبل 
العالق  ودعببا  العالقة.  ذات  واجلببهببات 
الدعامة  ي�شكل  الذي  القطاع احلكومي 
�شرورة  اإىل  لالإ�شرتاتيجية  الأ�شا�شية 
تقدمي جميع اأنواع الدعم لهذا امل�شروع، 
اإ�شافة اىل دور منظمات املجتمع املدين 
والقطاع اخلا�ش وجهات الدعم الدولية 
اإجنبباح هذا  �شاأنه  ما من  كل  تقدمي  يف 

امل�شروع الوطني.

موؤ�س�سات لبنانية تبحث عن 176 مليون دوالر �سائعة يف العراق

زيادات مرتقبة للنفط 
العراقي امل�سدر

 اإىل االأردن

39% نيييي�سييييبيييية الييييفييييقيييير فييييي الييييريييييف

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

تفجري املنازل يف نينوى احد ا�شكال الرتهيب ملواطني املحافظة


