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يف ظ���روف غام�ش���ة خ���الل ف���رة 
م���ن  "داع����س" وماتلت���ه  احت���الل 
عمليات ع�شكرية, اختفى نحو 15 
األف �شخ����س, اأكرث من ن�شفهم يف 

نينوى.
ويتح���دث بع����س ذوي املفقودي���ن 
الأنب���ار  وحمافظ���ات  باملو�ش���ل 
و�شالح الدين, عن تواجد اأبنائهم 
ل���دى  اأو  حكومي���ة  معتق���الت  يف 

ف�شائل احل�شد ال�شعبي.
الأرق���ام  بع����س  اأّن  ُيعتق���د  كذل���ك 
جث���ث  ه���م  كمفقودي���ن,  امل�شجل���ة 
"داع�س"  "جمهول���ة" �شمن مقابر 

اجلماعية, املكت�شفة وال�شرية.
و�ش���اق التنظي���م املتط���رف اأثن���اء 
وقبي���ل خ�شارت���ه امل���دن الت���ي كان 
يحتله���ا, املئ���ات م���ن املدني���ن اإىل 
املعتق���الت واإىل حم���الت الإع���دام 
امليداني���ة بتهم���ة "التج�ش����س" اأو 

رف�س مبايعته.

املفق�دون يف امل��سل
ع�ش���و  احلدي���دي,  خل���ف  يق���ول 
جمل�س حمافظ���ة نينوى, اإن هناك 
يف  مفق���ود  اآلف   5 م���ن  "اأك���رث 
نين���وى, اختف���وا بن ع���ام 2014 

ونهاية 2017".
حي���در  ال���وزراء  رئي����س  واأعل���ن 
املا�ش���ي,  اآب  نهاي���ة  العب���ادي, 
ا�شتع���ادة نين���وى بالكام���ل بعد 3 
�شن���وات م���ن حك���م "داع����س", يف 

معارك ا�شتمرت لنحو 9 اأ�شهر.
ويوؤك���د احلدي���دي يف ات�ش���ال مع 
)امل���دى(, اأم����س, اأن���ه خ���الل فرة 
�شيط���رة "داع����س" عل���ى املحافظة 
�شب���اط  م���ن  كب���ري  ع���دد  "اعتق���ل 
والبعثي���ن,  وال�شرط���ة,  اجلي����س 
وموظفن يف مفو�شية النتخابات 
ومر�شح���ن واأع�ش���اء �شابقن يف 
والربمل���ان,  املحافظ���ات  جمال����س 
م���ن  دي���ن  رج���ال  اىل  بال�شاف���ة 
وال�شلفية,  والإخواني���ة  ال�شوفية 

ول نعرف م�شريهم بعد ذلك".
وعندم���ا ب���داأت الق���وات امل�شركة 
ت�شري���ن  يف  التحري���ر,  عملي���ات 
الأول 2016, �ش���ّن داع����س حمل���ة 
انتقامي���ة اأعدم خاللها م���ن ي�شتبه 
بتعاونه���م م���ع احلكوم���ة. كما نفذ 
عمليات اإعدام بحق املدنين الذين 

حاولوا الهروب من املدينة.

ويتاب���ع احلدي���دي: "يف اآخر اأيام 
�شيطرة التنظي���م, اأجرب املئات من 
�شكان البعاج وتلعفر على الهروب 
مع���ه اىل مناطق جمهول���ة, ورمبا 

اأعدمهم".
ويف بداية معارك حترير املو�شل, 
اأن  املدين���ة,  يف  م�شوؤول���ون  اأك���د 
50 األ���ف �شخ����س  "داع����س" نق���ل 
م���ن مناط���ق القي���ارة وال�ش���ورى, 
جنوب املو�ش���ل, اىل تلعفر وغرب 
نينوى, ل�شتخدامهم لحقًا كدروع 

ب�شرية.
ناحي���ة  حتري���ر  ا�شتكم���ال  وعن���د 
يف  املو�ش���ل,  غ���رب  العيا�شي���ة, 
اآب املا�ش���ي, اكت�ش���ف وج���ود بئر 
قطرها ليزيد على 50 مرًا, حّوله 
"داع�س" اىل مقربة جماعية األقوا 
فيه���ا جثث مئ���ات ال�شحاي���ا الذين 

اعتقلوا لأ�شباب خمتلفة.
وحت���ى الآن, يقّدر وج���ود 4 اآلف 
جث���ة مازال���ت مدفونة حت���ت ركام 
املدين���ة القدمي���ة, و�ش���ط ال�شاحل 
الأمين من املو�ش���ل, يدرجون يف 

قوائم املفقودين.
ويق���ول خل���ف احلدي���دي: "كذل���ك 
نرج���ح وجود اأ�شخا����س مت رميهم 
يف منطقة اخل�شفة من قبل داع�س, 
جن���وب  يف  كب���رية  ه���وة  وه���ي 

املو�شل".
حتري���ر  عق���ب  موؤخ���رًا,  وظه���ر 
املو�ش���ل, اأن عم���ق "اخل�شفة يبلغ 
توج���د  حي���ث  مع���دودة,  اأمت���ارًا 

هي���اكل اآلي���ات ملق���اة هن���اك, كم���ا 
داخ���ل  نا�شف���ة  عب���وات  تناث���رت 

وحول املكان.

بعد التحرير
وت�شجل اأعداد اأخرى من املفقودين 
يف فرة احلمل���ة الع�شكرية, حيث 
يق���ول امل�شوؤول املحل���ي اإن "هناك 
اعتق���الت غ���ري وا�شح���ة لبع����س 
ال�ش���كان, خالل عملي���ات التحرير, 
داع����س,  اىل  النتم���اء  بتهم���ة 

ولتعرف اأماكن احتجازهم".
وموؤخ���رًا, تظاه���ر الع�ش���رات م���ن 
�ش���كان املو�ش���ل اأم���ام املحافظ���ة, 
م�ش���ري  ع���ن  بالك�ش���ف  مطالب���ن 

ذويهم.
ويقول احلديدي: "بع�س الأهايل 
�شاهدوا يف مقاط���ع فيديو تناقلت 
عل���ى مواقع التوا�شل الجتماعي, 
اأبناءه���م ب���ن املعتقل���ن يف مطار 
املثنى ومناطق اأخرى يف بغداد".

ويوؤكد امل�ش���وؤول املحلي, نقاًل عن 
ذوي املفقودي���ن, اأن "ال�شخا����س 
املقط���ع  يف  ظه���روا  الذي���ن 
الت�شجيلي, كان داع�س قد اعتقلهم 
اثناء فرة �شيطرته على نينوى".

ويعتق���د امل�شوؤولون يف املحافظة, 
اأن الق���وات المنية ح���ن اقتحمت 
اأوكار "داع�س" يف املو�شل وجدت 
بع����س ال�شخا����س امللتح���ن م���ن 
دون اأوراق ثبوتي���ة واعتقد باأنهم 
م���ن عنا�شر التنظي���م, ولكنهم  يف 

احلقيقة معتقلون لدى التنظيم.
وكان "داع�س" قد اختطف 6 اآلف 
اإيزي���دي يف نين���وى, وا�شتطاعت 
الق���وات المني���ة خ���الل ال�شنوات 

املا�شية حترير ن�شفهم.
املا�ش���ي,  الول  كان���ون  وحت���ى 
يف  املحلي���ة  ال�شلط���ات  اكت�شف���ت 
�شنج���ار 62 مق���ربة ت�ش���م �شحايا 

من الإيزيدين.
وملحاولة معرف���ة م�شري املختفن, 
ب���داأت احلكومة املحلية يف نينوى 
موؤخ���را, بتق���دمي ا�شتم���ارات اىل 
ذوي املفقودي���ن, مل���لء معلوم���ات 
ع���ن ذويه���م متهي���دًا لتقدميها اىل 

الوزارات املعنية.

من "داع�س" اإىل املجه�ل
اأم���ا يف الأنبار التي حت���ررت اآخر 
املا�ش���ي,  الع���ام  نهاي���ة  بلداته���ا 
فيك�ش���ف عي���د عما����س الكرب���ويل, 
ع�شو جمل�س املحافظة, عن وجود 
اأع���وام  ب���ن  2000 مفق���ود  نح���و 

�شيطرة التنظيم والتحرير.
وم���ازال م�ش���ري 1200 مفقود من 
اأبن���اء النبار يف �شيط���رة الرزازة 
جن���وب الفلوج���ة, من���ذ 3 اأع���وام. 
ويق���ول الكرب���ويل يف حدي���ث مع 
اإن  الهات���ف  ع���رب  اأم����س  )امل���دى( 
مناط���ق  م���ن  اأغلبه���م  "املفقودي���ن 
غرب النب���ار, حيث كانوا يهربون 

من بط�س داع�س".
وحتول���ت �شيطرة ال���رزازة, نحو 

50 كم جن���وب الفلوجة, اىل املنفذ 
الوحيد للعوائل الفاّرة من مناطق 
هي���ت والرطبة والقائ���م ف�شال عن 
للتوج���ه اىل خميم���ات  الرم���ادي, 
احلباني���ة  مدين���ة  يف  النازح���ن 
ومدن الف���رات الو�شط واجلنوب 

بعد اإغالق املنافذ الخرى.
وي�شي���ف الكربويل, ال���ذي تقطن 
ع�شريته مناطق غرب النبار: "من 
املفر����س اأن تكون تل���ك ال�شيطرة 
اإ�ش���راف احلكوم���ة, لكنه���ا  حت���ت 

لتعرف م�شري املفقودين".
واتهم م�شوؤول���ون يف ذلك الوقت, 
كتائ���ب ح���زب الله, �شم���ن احل�شد 
اختف���اء  مب�شوؤولي���ة  ال�شعب���ي, 
حينه���ا  نف���ت  الت���ي  املدني���ن, 

م�شوؤوليتها متامًا عن احلادث.
الع���داد,  تل���ك  اىل  وبال�شاف���ة 
يق���ول امل�شوؤول املحل���ي ان "هناك 
700 مفق���ود يف عملي���ات حتري���ر 
ال�شقالوي���ة, منت�شف عام 2016, 
الت���ي ُح���ررت مب�شارك���ة اجلي����س 

واحل�شد ال�شعبي".
احلكوم���ة  اأن  الكرب���ويل  ويوؤك���د 
�شكل���ت جلن���ة للتحقي���ق يف الأمر, 
لكنها و�شلت اإىل "نهايات �شائبة". 
مقابل ذلك يك�شف امل�شوؤول املحلي 
يف  �شخ�ش���ًا   50 "اختف���اء  ع���ن 
القائ���م, التي حت���ررت يف ت�شرين 

الثاين املا�شي".
ويقول امل�ش���وؤول املحلي, نقاًل عن 
�شهادات بع�س ذوي املفقودين, اإن 

موجودون  القائ���م  يف  "املختف���ن 
يف  ال�شعب���ي  احل�ش���د  اأم���ن  ل���دى 

بغداد".
وت�شرب احلكومة طوقًا اأمنيًا على 
معلوم���ات تخ����س ع���دد املعتقلن. 
ر�ش���ول  يحي���ى  العمي���د  وينف���ي 
املتح���دث با�شم العمليات امل�شركة 
ل�)امل���دى( علم���ه "بع���دد املعتقل���ن 

بتهمة النتماء اىل داع�س".
لكن ا�شتنادًا لتقرير منظمة هيومن 
رايت�س ووت����س, الذي �شدر خالل 
�شهر كانون الأول املا�شي, فهناك ما 
يقارب 20 األف �شخ�س حمتجزون 
لدى احلكوم���ة العراقية, لال�شتباه 

بارتباطهم بداع�س.
من جهته يق���ول في�شل اجلبوري, 
حمافظ���ة  جمل����س  رئي����س  نائ���ب 
�شالح الدين, اإّن املحافظة �شجلت 
اختفاء "اأك���رث من 3400 �شخ�س" 
من بداية عمليات التحرير منت�شف 

2015 وحتى قبل 6 اأ�شهر.
ويوؤك���د اجلب���وري اأن يف ات�ش���ال 
"ق�شم���ًا  اأن  اأم����س,  )امل���دى(,  م���ع 
م���ن املفقودي���ن اختف���وا يف ف���رة 
�شيط���رة داع����س, والق�ش���م الآخ���ر 

خالل عمليات التحرير".
ويظهر اأب���رز املناطق التي �شجلت 
اأعل���ى اأرق���ام للمختف���ن, ه���ي يف 
�شام���راء, ال���دور, بيج���ي, والب���و 
امل�ش���وؤول  يوؤك���د  حي���ث  طعم���ة, 
املحل���ي اأن "135 مفق���ودًا" �شج���ل 

يف الخرية فقط.
حت���ررت  الت���ي  دي���اىل,  يف  اأم���ا 
احلكوم���ة  متل���ك  ف���ال   ,2015 يف 
املحلي���ة اأرقام���ًا لأع���داد املفقودين 
يف املحافظ���ة خالل فرة الحتالل 

ومابعدها.
لك���ّن علي الداين���ي, رئي�س جمل�س 
املحافظة يق���ول يف ات�شال هاتفي 
"لدين���ا  اإن  اأم����س  )امل���دى(  م���ع 
خمطوف���ن م���ن جه���ات جمهول���ة, 
وه���ي ح���الت ت�شجل ب�ش���كل �شبه 

يومي يف دياىل".
و�ُشجل���ت اأعل���ى اأرق���ام الختطاف 
وبعقوب���ة  املقدادي���ة  مدينت���ي  يف 
 2015  –  2014 العام���ن  خ���الل 
وه���ي ف���رة �شيطرة داع����س حتى 
حتريرها, ثم تراجعت يف 2016.

اأن  املجل����س  رئي����س  ويوؤك���د 
"تبليغ���ات ذوي املختطفن, توؤكد 
اأن اأغلب املفقودي���ن منت�شبون يف 

القوات المنية اأو من التجار".

مقاطع فيدي� تظهر بع�س 
املفق�دين يف معتقالت 
حك�مّية ببغداد

جلنة حّل النزاعات اأنهت 176 
م�سكلة خالل العام املا�سي

رة جتهل م�صيير 15 �ألف  �ملدن �ملحييرَّ
�صخ�ص �ختفو� يف ظروف غام�صة

جمل�ص �لب�صرة: �ل�صرطة عاجزة عن فر�ص �لأمن ووقف �لنز�عات �لع�صائرّية 

 عدنان ح�سني
شناشيل

بحما�ش����ة منقطعة النظري يدافع املطالب����ون بتاأجيل النتخابات 
الربملاني����ة واملحلي����ة ع����ن مطلبه����م ه����ذا ومرّبرات����ه. وبحما�شة 
مماثلة يدافع املطالبون باللتزام باملوعد الذي حّددته احلكومة 

عن مطلبهم ومرّبراته.
الداعون اإىل التاأجيل يتذّرعون بق�شية النازحن وعدم منا�شبة 
الظ����روف لإج����راء النتخابات يف املناطق الت����ي احتّلها داع�س, 
والنازح����ون لي�شوا بعدد حمدود ميك����ن جتاوزه, فهم الآن نحو 
مليون����ن ون�ش����ف املليون بعدم����ا بلغ����وا يف ذروة النزوح نحو 
�شتة مالين. من جانبهم, الداعون اىل التم�ّشك باملوعد ُيحيلون 
اإىل اأّن النتخاب����ات يف موعده����ا ا�شتحق����اق د�شتوري متوّجب, 

وما من �شلطة لديها احلّق يف تقرير التاأجيل.
بع����د ف�ش����ل جمل�����س الن����واب املتك����ّرر يف اإيج����اد خم����رج له����ذه 
الإ�شكالي����ة, تّتجه النظ����ار الآن اإىل املحكم����ة الحتادية للف�شل 

يف الأمر.
ب�ش����رف النظر عّم����ا اإذا كان الق����رار الق�شائي املُنتظ����ر �شُيحّقق 
رغبة واإرادة هذا الطرف اأو ذاك, فاإن مّما يوؤاخذ عليه كال طريف 
الق�شية املختلف عليها, وهم اأفراد الطبقة ال�شيا�شية من النواب 
والوزراء والقيادات ال�شيا�شية, اإنهم على مدى ال�شنوات الأربع 
املا�شية مل ينّم عنهم اأّي قدر من احلما�شة حيال  تهيئة الظروف 
املنا�شبة لإجراء النتخابات يف موعدها .. لقد تعاملوا مع الأمر 

كما لو اأّن داع�س باق اإىل الأبد.
قب����ل ث����الث �شنوات ب����داأت مع����ارك التحرير, انطالق����ًا من مدينة 
تكريت. طوال هذه الفرة مل يكن هناك الكثري من العمل لإعادة 
رة وتطبيع احلي����اة فيها, ولهذا بقيت حتى  اإعم����ار املناطق املُحرَّ
اليوم اأعداد غفرية من النازحن  ت�شكن املخّيمات البائ�شة, غري 
ق����ادرة على الع����ودة اإىل م�شاكنها وا�شتئن����اف حياتها الطبيعية 
يف مناطقه����ا. حتى الذين اأفلحوا يف الع����ودة فاإمنا كان لهم ذلك 
بجهوده����م الذاتي����ة يف الغال����ب, ومل ت����زل معظم امل����دن املُحّررة 

تفتقر اإىل اخلدمات العامة الأ�شا�س.
احلكوم����ة الحتادي����ة واإدارات املحافظات كان ميكنه����ا اأن تذلِّل 
الكث����ري من العقب����ات التي اعر�شت الطريق حل����ّل م�شكلة عودة 
النازح����ن بو�ش����ع خطط  له����ذا الغر�س بالتع����اون مع حكومات 

الدول الأخرى واملنظمات الدولية.
يف ال�شه����ر املقب����ل ُيعقد يف الكوي����ت موؤمتر يجتم����ع فيه ممثلو 
ال����دول واملنظم����ات التي �شتنخرط يف عملية اإع����ادة الإعمار يف 
املناط����ق املت�شررة من داع�س. ملاذا انتظرنا كل هذا الوقت؟ ملاذا 
مل يج����ِر العمل يف �شبيل عقد املوؤمتر قب����ل �شنة مثاًل؟ .. بالطبع 
ل يتع����ّن توّقع املعجزة بعد انته����اء املوؤمتر, فالدول واملنظمات 
امل�شارك����ة له����ا جتارب مريرة معن����ا .. اإنها تخ�ش����ى الآن اأن متتّد 
الأي����دي الطويلة للفا�شدين الكرث اإىل ِمَنحها وِهباتها وقرو�شها 
املوّجه����ة اإىل الإعمارمثلم����ا �شب����ق اأن امت����ّدت ه����ذه الأي����دي اىل 

تخ�شي�شات النازحن.
ت�شابقت يف الأ�شهر الأخ����رية امل�شارف املحلية, احلكومية, يف 
ل����ف املالية اإىل املوظف����ن واملتقاعدين  الإع����الن عن تقدميها ال�شِ
و�شواه����م لت�شري����ف الكتل����ة املالي����ة الكب����رية املتجّمع����ة لديه����ا. 
ال�ش����وؤال: ملاذا مل تعم����ل هذه امل�شارف, بالتع����اون مع احلكومة 
رة اإىل النازحن مل�شاعدتهم   لف املُي�شَّ وب�شمانها, على تقدمي ال�شِ

يف اإعادة بناء بيوتهم والعودة اإليها؟
�ش����واء اأُجري����ت النتخابات يف موعدها الد�شت����وري اأم تاأجلت, 
ف����اإن العراقي����ن باأغلبيته����م ال�شاحق����ة ل تنتظ����ر خ����ريًا من هذه 
الطبق����ة ال�شيا�شية الفا�شدة التي تتحّمل كامل امل�شوؤولية عن كل 

ما جرى ويجري الآن. 

�لنتخابات �إْن جرت يف �ملوعد 
�أم تاأّجلت !

 adnan.h@almadapaper.net

قبل ثالث �سن�ات بداأت معارك التحرير، انطالقًا 
من مدينة تكريت. ط�ال هذه الفترة لم يكن هناك 

رة  الكثير من العمل الإعادة اإعمار المناطق الُمحرَّ
وتطبيع الحياة فيها، ولهذا بقيت حتى الي�م اأعداد 

غفيرة من النازحين  ت�سكن المخّيمات البائ�سة،

مدنيون يف 
احد مراكز 
التدقيق 
االمني 
باملو�صل..
ار�صيف
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 بغداد/ وائل نعمة

 بغداد/ اأ ف ب
يق����ول داود �شلم����ان, وه����و اأح����د املواطن����ن 
ال�شاكن����ن يف حمافظ����ة الب�ش����رة, اإن "لغ����ة 
الر�شا�س هي ال�شائ����دة" يف املحافظة حيث 
راق����ب ب�شمت خ����الل �شن����وات نزاع����ات بن 
ع�شائ����ر قريت����ه اإىل اأن اأ�شي����ب اأح����د اأبنائ����ه 

بر�شا�شة طائ�شة, فقرر الرحيل.
وتن�شب يف هذه املحافظة اجلنوبية نزاعات 
م�شلح����ة ب����ن الع�شائ����ر ال�ش����ت اأو ال�شبع يف 
املنطق����ة, غالبًا ما تتطور اإىل معارك �شارية. 
وبفع����ل هذا العن����ف الذي ي����وؤدي اأحيانا اإىل 
�شق����وط اأبرياء وما يرت����ب عليه من عمليات 
ثاأر, تقف القوات الأمني����ة على احلياد خوفًا 

من النتقام.
واأدم����ت تل����ك النزاعات وعملي����ات ف�شها منذ 
�شنوات, تل����ك املنطقة الواقع����ة على احلدود 
م����ع الكوي����ت, ولك����ن م����ا زاد الطن بل����ة, هو 
تعبئ����ة الق����وات الأمني����ة للحرب �ش����د تنظيم 
داع�����س ف�شعرت العائ����الت العالقة بن نارين 

باإهمال متزايد.
ويق����ول �شلم����ان )41 عام����ًا( اإن "العائ����الت 
امل�شامل����ة التي ل متتل����ك ال�ش����الح ل ت�شتطيع 
العي�����س" يف كل تل����ك امل����دن والأحي����اء حيث 
ل املع����ارك بالأ�شلح����ة الأوتوماتيكي����ة  حت����وِّ
والر�شا�ش����ة "املناطق ال�شكني����ة اإىل ما ي�شبه 

�شاحة حرب".
وخالل اإح����دى النزاع����ات, اأ�شيب علي )15 
عاما( جنل �شلمان بر�شا�شة طائ�شة يف كتفه 
اأثن����اء وقوفه اأم����ام منزل العائل����ة. ومنذ ذلك 
احلن, انتقلت العائلة من مدينة الب�شرة اىل 
املناطق الريفية يف �شمال املحافظة, بح�شب 

ما يو�شح الوالد لوكالة فران�س بر�س.
ويف مواجه����ة تل����ك النزاع����ات الت����ي تن�ش����ب 
اأحيان����ا ب�شبب خالفات على قطع����ة اأر�س اأو 
م�شائ����ل �شرف, اأو حتى مباريات كرة قدم, ل 
م رجال ال�شرطة اأي م�شاعدة, بح�شب ما  يق����دٍّ

يوؤكد ال�شكان.
ويو�ش����ح ع�ش����و جمل�����س حمافظ����ة الب�شرة 

نائ����ب رئي�����س اللجن����ة الأمني����ة غ����امن حميد 
�شالح لفران�����س بر�س, اأنه يف غياب اجلي�س 
وال�شرط����ة الحتادية ف����اإن "ال�شرطة املحلية 
)...( ت����ردد يف دخول املع����ارك لعدم وجود 
�ش����يء يحميه����ا, عك�س ق����وات اجلي�����س التي 

متتلك اآليات م�شفحة ومدرعة".
ورغم ذلك, يح����اول هوؤلء التدخل يف بع�س 
الأحيان, لكّن رفاق����ًا لهم يرف�شون, خوفًا من 
الث����اأر, خ�شو�شًا اأن الغالبي����ة منهم هم اأبناء 
ع�شائر ت�شكن املحافظة.ولذلك, يرى املهند�س 
حي����در علي ال�شعد )34 عاما( اأّن احلل يكون 
با�شتقدام ق����وة ع�شكرية من خ����ارج الب�شرة 
"بحي����ث ل تكون لديها عالقات ع�شائرية اأو 

اجتماعية توؤثر على دورها".
ويدع����و ال�ش����كان اأي�ش����ا اإىل �ش����رورة �شبط 
الأ�شلحة, فيما جت����ري بانتظام عمليات دهم 
م����ن قبل ال�شرطة, م����ن دون القدرة على غلبة 
الر�شانة ال�شخمة التي تنت�شر يف املحافظة 

الوحيدة املطلة على البحر.

ويلف����ت م�شت�شار جمل�����س الب�ش����رة ل�شوؤون 
اأن  اإىل  الف�شل����ي  عبا�����س  ال�شي����خ  الع�شائ����ر 
الع�شائ����ر ا�شتول����ت عل����ى ه����ذه الأ�شلحة عند 
ان�شح����اب اجلي�����س العراقي م����ن الكويت يف 
الأمريك����ي  الغ����زو  وخ����الل   ,1991 الع����ام 

للبالد يف العام 2003.
ويف ه����ذه املنطق����ة الغني����ة بالنف����ط, حي����ث 

تتواج����د مقار ل�شركات اأجنبية عدة وم�شاٍف 
نفطي����ة كثرية, فاإن ال�شتباكات توؤدي اأحيانا 
اإىل اإيق����اف عمل تل����ك ال�شركات,على وفق ما 
يوؤكد قائ����د عملي����ات الب�شرة الفري����ق الركن 

جميل ال�شمري.
ويق����ول ال�شم����ري اإن����ه "عن����د وق����وع ن����زاع 
ع�شائري, ينقطع ال�شارع ملدة ثالثة اأو اأربعة 

اأي����ام" م����ا مينع املوظف����ن من الو�ش����ول اإىل 
اأ�شغاله����م", م�شيف����ًا اأن����ه "وقع����ت اعتداءات 

حتى على ال�شركات النفطية".
وي����رى ال�شع����د اأن اخلط����وة الأوىل للحد من 
العن����ف, هي العمل عل����ى اإحداث تغيري جدي 
يف العقلي����ة, قائال "ل بد اأن تتم اإدانة مثريي 
النزاع����ات الع�شائرية واملجرم����ن اجتماعيًا 
اأن يدان����وا ق�شائيًا".ويوؤك����د يف ه����ذا  قب����ل 
ال�شياق املدر�س �شع����دون جا�شم العلي )46 
"غي����اب القان����ون وق�ش����وره يف  عام����ا(, اأن 
اإن�ش����اف املتنازع����ن وعدم مالحق����ة مرتكبي 
املخالف����ات )...( ي�شاه����م يف انت�ش����ار ظاهرة 
النزاعات".ولتل����ك الأ�شب����اب, ان�ش����ّم ال�شيخ 
حمم����د الزي����داوي اإىل جلن����ة ح����ل النزاعات 
الع�شائرية التابعة لقي����ادة عمليات الب�شرة. 
فف����ي املحافظ����ة, الع�شائ����ر ه����ي الت����ي حت����ل 
اأك����رث م����ن املحاكم.فعن����د وق����وع  النزاع����ات 
ن����زاع بن ع�شريتن, يتط����ور من خ�شام اإىل 
خالف يودي اأحيان����ا اإىل مقتل اأ�شخا�س من 

الطرفن. وحن تت����اأزم الأمور ب�شبب ت�شنج 
اأحد الأطراف وال�شعي للثاأر, تتدخل ع�شائر 
اأخ����رى للح����ل مبن����ح "عط����وة" اأي هدنة اإىل 

حن التو�شل اإىل �شيغة حل.
بعدها, يجل�س الطرفان املتنازعان يف ديوان 
اأو من����زل �شي����خ ع�ش����رية املقتول م����ع وجهاء 
حمايدي����ن, ويب����داأ التفاو�����س عل����ى "الف�شل 
الع�شائري" الذي غالب����ا ما ينتهي بدفع مبلغ 

من املال اأو رحيل اأهل القاتل عن املنطقة.
 ,2017 الع����ام  يف  اإن����ه  الزي����داوي  يق����ول 
متكن����ت اللجنة من "معاجل����ة اأكرث من 176 
م�شكلة ع�شائرية".ويف ه����ذا ال�شياق, ي�شري 
نا�شر دوري����ة "اإن�شايد اإيراك����ي بوليتيك�س" 
املتخ�ش�����س يف ال�شيا�ش����ة العراقي����ة ك����ريك 
�شويل لفران�س بر�س اإىل اأن "التحدي الأمني 
الأك����رب داخلي. الب�ش����رة تعاين م����ن م�شكلة 
عن����ف ع�شائري كبرية, اإ�شاف����ة اإىل اجلرمية 
املنظمة, ذلك اأن العديد من الف�شائل امل�شلحة 

تتحول اإىل مافيا".

 بغداد/ املدى
اأعلنت مديري���ة ال�شتخب���ارات الع�شكرية, 
يف  اأمني���ة  عملي���ة  تنفي���ذ  ال�شب���ت,  اأم����س 
جل���ولء اأ�شفرت عن تدمري ث���الث م�شافات 
لتنظيم داع�س وح���رق زورقن وال�شتيالء 

على اأربع دّراجات نارية.

وقالت املديرية يف بيان تلقت )املدى( ن�شخة 
من���ه, اإن "اإبطال ال�شتخب���ارات الع�شكرية 
يف الفرق���ة اخلام�ش���ة بالتعاون م���ع اللواء 
الراب���ع والل���واء 24 ح�شد �شعب���ي متكنوا 
بعملية تفتي�س ومداهم���ة ملناطق حافة نهر 
ناري���ن واخلالوي���ة يف جل���ولء مبحافظ���ه 

دياىل من تدمري ثالث م�شافات".
واأ�ش���اف البي���ان, اأن���ه "مت ال�شتيالء على 
زورق���ن,  وح���رق  ناري���ة  دراج���ات  اأرب���ع 
وتدم���ري برامي���ل وق���ود ومول���دات ومواد 
غذائي���ة داخ���ل امل�شاف���ات, ومت���ت عملي���ة 
التفج���ري حت���ت ال�شيطرة من قب���ل هند�شة 

ج���اء  ذل���ك  اأن  مبين���ًا  الفرق���ة اخلام�ش���ة", 
"تنفيذًا لأوامر القائد العام للقوات امل�شلحة 
ومدير ال�شتخب���ارات الع�شكرية املت�شمنة 
تكثي���ف جه���ود البح���ث واملداهم���ة لأوكار 
وم�شاف���ات ماتبق���ى م���ن فل���ول ع�شاب���ات 

داع�س املتهالكة".

تدمر 3 م�صافات 
لد�ع�ص خالل عملّية 
�أمنّية يف جلولء

موؤمتر �صحفي يف قيادة �صرطة الب�صرة.. اأر�صيف


