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دعوات عراقية�إىل الأمم املتحدة للم�ساعدة بوقف التدخل االقليمي

مهمة فرنانديز ..ت�سلم الأدلة للح�صول على تفوي�ض ببدء املحكمة الدولية
بغداد /املدى والوكاالت
فيما ك�شفت م�صادر ر�سمية عن فحوى زيارة
مبع ��وث االم�ي�ن الع ��ام ل�ل�امم املتح ��دة اىل
الع ��راق ،دع ��ا رئي�س ال ��وزراء الأمم املتحدة
اىل التح ��رك لو�ض ��ع حد للإره ��اب والتدخل
يف �ش�ؤون العراق و�إيقاف نزيف الدم .و�أكد
وزي ��ر الأمن الوطن ��ي �ش�ي�روان الوائلي �أن
مهم ��ة �أو�س ��كار فرنانديز موف ��د الأمني العام
ل�ل��أمم املتح ��دة اىل العراق واملكل ��ف مبهمة
تق�ص ��ي حقائ ��ق �أولي ��ة ح ��ول االعت ��داءات
الأخرية يف بغداد ،هي لالطالع وت�سلم الأدلة
الق�ضائية التي ميتلكها العراق كخطوة �أوىل
نح ��و احل�ص ��ول عل ��ى تفوي�ض م ��ن املنظمة
الدولية للتحقيق ب�ش� ��أن العمليات الإرهابية
التي ت�سته ��دف العراقيني .وقال الوائلي يف
ت�صريح ��ات �صحفي ��ة �إن فرنانديز �أكد خالل
لقائه االثن�ي�ن ببع�ض امل�س�ؤول�ي�ن العراقيني
وم ��ن بينه ��م رئي�س ال ��وزراء على �أن ��ه لي�س
جه ��ة ق�ضائي ��ة ب ��ل �إن ��ه �سيقوم بنق ��ل وجهة
النظر العراقي ��ة وم�س�ؤويل التحقيقات التي
جتريه ��ا حكوم ��ة بغ ��داد والت ��ي ح�صلت من
خالله ��ا على الأدلة التي تدي ��ن �أطرافا معينة
بهذه العمليات .و�أ�ضاف �إن ��ه �س�أل فرنانديز
حول مهمته �إن كانت �ستتق�صى تفجريات �آب
املا�ضي عندم ��ا ا�ستهدف ��ت وزارة اخلارجية
واملالية� ،أم تفج�ي�رات الأحد التي ا�ستهدفت
مباين حكومي ��ة �أخرى ،وقال �إن املبعوث رد
بالق ��ول «�إن قرارات م ��ن الأمم املتحدة كانت
ق ��د ق�ضت بع ��دم التدخل يف ال�ش� ��أن العراقي
و�إن مهام ��ه ه ��ي نق ��ل م ��ا ح�صل وم ��ا ميتلك
العراق من �أدلة».
وحول الأدلة التي �ستقدم للمبعوث الدويل،
ق ��ال الوائل ��ي «�إن الأدل ��ة اكت�سب ��ت ال�صف ��ة
الق�ضائي ��ة لأن القان ��ون ال ��دويل ال ينظر يف
التحقيقات بل يف الق ��رارات الق�ضائية التي
اكت�سبت ال�صف ��ة القانوني ��ة والتنفيذية ،لذا
ف�إن جميع الأدل ��ة التي �ستطرح هي من ملف
�أعد عرب جلن ��ة مكونة من وزي ��ري الداخلية
والدفاع ووزير الأمن الوطني ورئي�س جهاز
اال�ستخب ��ارات ورئي�س اللجنة القانونية يف
جمل�س الوزراء».

وكان بيان �صادر عن جمل�س الوزراء قد نقل
ع ��ن املالكي قول ��ه �أثناء لقائ ��ه فرنانديز «لقد
�آن الأوان لأن تتح ��رك الأمم املتحدة لإيقاف
نزي ��ف الدم الذي ينطلق م ��ن العقلية املدمرة
حلزب البعث والقاعدة» .و�أ�ضاف «عملنا على

تقوية عالقاتن ��ا مع دول اجلوار على �أ�سا�س
االح�ت�رام املتبادل وامل�صال ��ح امل�شرتكة ،لكن
بلدنا �أ�صبح م�سرحا للجرمية وحمل جتارب
للمتفج ��رات و�صناعته ��ا ،وعل ��ى الع ��امل �أن
يدرك خطورة الإرهاب ال ��ذي �أ�صبح ال يهدد

العراق وحده» .ودع ��ا املالكي املوفد الدويل
«لزي ��ارة مواقع التفجريات الأخرية لالطالع
عن كثب على حجم اجلرمية» .وتابع املالكي
«لدينا معلومات تفي ��د ان التدخل والتدريب
و�إحت�ض ��ان ودخول الإرهابي�ي�ن مل يتوقف،

�إيران تبا�شر ببناء جدار عازل على حدودها مع العراق بطول  500كلم

بغداد والقاهرة توقعان مذكرة تفاهم ملكافحة الإرهاب
بغداد /املدى والوكاالت

وق ��ع الع ��راق وم�ص ��ر مذكرة تفاه ��م لتن�سي ��ق وتفعيل
التعاون يف جمال مكافح ��ة االرهاب الدويل واجلرائم
املنظمة وتزوير وثائ ��ق ال�سفر وتو�سيع قاعدة تدريب
ك ��وادر ال�شرطة العراقي ��ة ب�أجهزة التدري ��ب امل�صرية،
بح�سب ما اعلنته م�صادر اعالمية م�صرية.
و�أعرب وزير الداخلي ��ة جواد البوالين خالل اجتماعه
م ��ع نظ�ي�ره امل�ص ��ري حبي ��ب الع ��اديل ع ��ن رغبته يف
تطوي ��ر �سب ��ل التعاون يف املج ��االت االمني ��ة املختلفة
وع ��ن تقديره مل ��ا تقدم ��ه وزارة الداخلي ��ة امل�صرية من
م�ساع ��دات للجان ��ب العراق ��ي يف ظل رواب ��ط االخوة
الوثيقة ب�ي�ن البلدين .من جانبه تن ��اول العاديل خالل
اللق ��اء املتغ�ي�رات اخلطرية لظاه ��رة االره ��اب م�ؤكدا
�ض ��رورة توثيق م�س ��ارات التعاون ال ��دويل والثنائي
ملواجهتها معربا ع ��ن ترحيب وزارته بتطوير التعاون
مع اجهزة ال�شرطة العراقية يف املجاالت املختلفة.
وا�ستعر� ��ض الوزي ��ران خ�ل�ال اجتماعهم ��ا اجلوان ��ب
االمني ��ة ذات االهتم ��ام امل�ش�ت�رك وجم ��االت التع ��اون
بهدف ا�ستفادة الكوادر ال�شرطية العراقية من اخلربات
التدريبي ��ة املتقدم ��ة املتاح ��ة بامل�ؤ�س�س ��ات التدريبي ��ة

ب ��وزارة الداخلية .وناق�ش الوزي ��ران االطر التفاهمية
املطروح ��ة لتعزي ��ز التعاون االمن ��ي الثنائي يف جمال
مكافح ��ة اجلرمي ��ة واالره ��اب وتب ��ادل املعلوم ��ات
والتدري ��ب وحتدي ��د قن ��وات االت�ص ��ال والتن�سي ��ق
واالجراءات التي تكفل تفعيل ذلك.
وي�أت ��ي هذا اللق ��اء يف اط ��ار اتفاق ح ��ول اولوية دعم
مقومات اال�ستقرار بالعراق ت�أكي ��دا الجنازاتها الهامة
عل ��ى درب الوحدة الوطني ��ة وال�سي ��ادة التامة و�سعيا
نح ��و ا�ستع ��ادة كام ��ل دوره ��ا اله ��ام دولي ��ا واقليميا.
وي ��زور الب ��والين القاه ��رة حالي ��ا على ر�أ� ��س وفد من
قي ��ادات وزارة الداخلي ��ة العراقي ��ة للم�شارك ��ة يف
اجتماع ��ات اللجن ��ة امل�صري ��ة العراقي ��ة امل�شرتك ��ة بني
حكومت ��ي الدولتني والتي بد�أت اجتماعاتها ام�س .من
جانب اخر ،بد�أت �إيران بناء جدار ا�سمنتي فا�صل على
احلدود مع العراق من جهة اقليم كرد�ستان ملنع الت�سلل
م ��ن املناطق التي ت�شه ��د وجودا ا�ستخباري ��ا �أمرييكيا
بح�سب اتهامات طهران.
وقالت م�ص ��ادر اعالمية مطلعة :ان اجل ��دار اال�سمنتي
ال ��ذي با�ش ��رت ال�سلط ��ات الإيراني ��ة ببنائ ��ه �سيف�ص ��ل
احل ��دود اجلبلية فقط بني العراق و�إيران .ويبلغ طول

بغداد /وكاالت
ي�سع ��ى العراق من ��ذ قرابة �أربع ��ة �أعوام
اىل امت�ل�اك برنام ��ج ن ��ووي للأغرا� ��ض
ال�سلمي ��ة ويبدو انه جنح يف ذلك اىل حد
ما ،بالتعاون م ��ع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وق ��ال رئي�س اللجن ��ة الوطني ��ة العراقية
للطاقة الذرية ف�ؤاد املو�سوي :ان «العراق
ميتل ��ك الآن برناجم ��ا نووي ��ا للأغرا� ��ض
ال�سلمي ��ة ،وهو يتق ��دم ويتط ��ور �سريعا
بالتع ��اون م ��ع الوكال ��ة الدولي ��ة للطاق ��ة
الذري ��ة» ،وا�ض ��اف يف ت�صريح �صحفي:
ان الربنامج يرك ��ز على ا�ستخدام الطاقة

ح ��زب البع ��ث ،و يتلق ��ون الدع ��م م ��ن حزب
البع ��ث يف �سوري ��ا وق ��د اعرتف ��وا بذل ��ك».
وا�ش ��ار اىل ان «االره ��اب يحت ��اج اىل وقف ��ة
دولية ونطلب من االمم املتحدة ان ت�ساعدنا
يف ايقاف التدخل االقليمي يف �ش�ؤوننا».

جلنة �أمريكية تطالب �شركة توريدات للجي�ش بتخفي�ض �أعداد عمالها

وا�شنط��ن جتهل ع��دد املتعاقدي��ن معه��ا يف العراق!

احلدود ب�ي�ن البلدين عل ��ى خط الإزاح ��ة �ألفني ومئتي
كيلومرت .بيد �أن حدود املناطق اجلبلية التي �سيف�صلها
اجل ��دار يبلغ طولها نح ��و  506كيلومرتات .ويف هذه
املنطق ��ة بالتحديد ي�صعب �ضبط احل ��دود لأنها منطقة
وعرة تكرث فيها اجلبال ولذلك ت�سمى احلدود اجلبلية.
وا�شارت قناة «العربية» ال�سعودية التي نقلت النب�أ اىل
�إن امل�س�ؤول�ي�ن يف اقلي ��م كرد�ستان الع ��راق مل يربموا
م ��ع �إيران �أي اتفاقي ��ة �أمنية من �ش�أنه ��ا �ضبط احلدود
الت ��ي تنت�ش ��ر عليها  3مناف ��ذ ر�سمية ه ��ي :منفذ برويز
خان ،وبا�شماخ �ضمن حدود مدينة ال�سليمانية ،ومنفذ
ح ��اج عمران �ضم ��ن حدود مدينة �أربي ��ل .وهناك �أي�ضا
 10مناف ��ذ غري ر�سمي ��ة تنت�شر على احل ��دود بني �إقليم
كرد�ستان و�إيران� ،إ�ضافة �إىل مئات الطرق للتهريب.
وعند منف ��ذ حاج عمران ،ميكن ر�ؤي ��ة جزء من اجلدار
اال�سمنت ��ي الذي بد�أت �إي ��ران ببنائه �أخريا على امتداد
خم�س ��ة �إىل �ست ��ة كيلوم�ت�رات على احل ��دود .و�سيمتد
اجل ��دار ليبل ��غ �أكرث م ��ن �أربعمائ ��ة كيلوم�ت�ر ،و�صوال
�إىل �أعل ��ى القمم اجلبلية عل ��ى احلدود التي متتد مئات
الكيلوم�ت�رات داخل الأرا�ضي العراقي ��ة ،وهي مناطق
ذات �أهمية ع�سكرية.

قرب االنتهاء من تفكيك املن�ش�آت النووية العراقية
الذرية يف م�شاريع تنقية املياه والزراعة
وال�صيدلة الإ�شعاعية �إىل جانب معاجلة
الأمرا�ض ال�سرطانية وبع�ض التطبيقات
ال�صناعي ��ة .كما نفى املو�سوي ما �أوردته
بع� ��ض و�سائل الإعالم م�ؤخ ��را حول نية
الع ��راق �إع ��ادة �إحياء برناجم ��ه النووي
قائال «ان العراق مل يعد ميتلك �أية من�ش�أة
م ��ن هذا النوع ،وقد �شارفنا على االنتهاء
من تفكيكها من خ�ل�ال برنامج خا�ص مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،مو�ضحا:
ان ه ��ذا االمر يعد �سابق ��ة يف جماله اذ ال
يجري تفكيك املن�ش�آت النووية يف العادة
اال بعد انتهاء عمرها الت�شغيلي».

وان بع�ض دول اجل ��وار مل تلتزم بالقرارات
الدولية رغم �إلتزامنا بها ،لذلك جند الأر�ضية
�أ�صبح ��ت منا�سب ��ة للقيام بالتحقي ��ق بذلك»،
م�ضيفا «�إن العملي ��ات الإرهابية التي حدثت
م�ؤخ ��را كان ثالثة م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن عنها من

جرائم االرهاب يف "االربعاء الدامي"

وكان ��ت اربع ��ة اعت ��داءات ا�ستهدف ��ت ثالث
وزارات ومق ��ر حمافظ ��ة بغ ��داد يف التا�سع
ع�ش ��ر م ��ن �آب واخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن
ت�شرين االول ما ادى اىل ا�ست�شهاد اكرث من
� 250شخ�ص ��ا وا�صاب ��ة نحو ال ��ف بجروح.
وا�ض ��اف املالك ��ي ان «دول املنطق ��ة تتدخ ��ل
يف �ش� ��ؤون الع ��راق منذ ع ��ام  2003بحجة
�أن هناك ق ��وات احتالل يف الب�ل�اد ،وبع�ض
ه ��ذه ال ��دول يق ��ول ان ��ه يتدخ ��ل م ��ن �أج ��ل
م�صلحة الع ��راق و�شعبه ،لكننا نقول له�ؤالء
�إن ال�شع ��ب العراقي ه ��و امل�س�ؤول عن ذلك».
و�أك ��د �أن التحقيق ��ات ما زال ��ت جارية حول
تفج�ي�رات الأحد الإرهابي ��ة و�سيتم الك�شف
ع ��ن نتائ ��ج التحقي ��ق قريب� � ًا .وق ��ال املالكي
«لدين ��ا معلوم ��ات ب� ��أن التدخ ��ل والتدري ��ب
واحت�ضان ودخ ��ول الإرهابيني مل يتوقف»،
م�ضيف ��ا �أن العملي ��ات الإرهابية التي حدثت
م�ؤخ ��را كان ثالث ��ة من امل�س�ؤول�ي�ن عنها من
ح ��زب البع ��ث ،ويتلق ��ون الدع ��م م ��ن حزب
البعث يف �سوريا وقد اعرتفوا بذلك.
ونق ��ل البيان عن فرنانديز قول ��ه «�إننا ننظر
بعني الأمل والأ�سى للتفجريات التي ح�صلت
يف بغ ��داد» .و�أ�ضاف �أن ه ��ذا املو�ضوع يقع
�ضم ��ن اهتم ��ام املجتمع ال ��دويل ،ونحن من
جانبن ��ا ندعم حكومتك ��م وال�شعب العراقي.
وتاب ��ع امل�س�ؤول «طلب ��ت احلكومة العراقية
ت�شكي ��ل حمكم ��ة دولي ��ة ملتابع ��ة الأ�شخا�ص
الذين يقف ��ون وراء هذه التفجريات ،واهتم
الأم�ي�ن الع ��ام به ��ذا الأم ��ر ،ونعم ��ل عل ��ى
الو�ص ��ول �إىل طريق يلبي طلب حكومتكم».
وا�ستط ��رد بالق ��ول «قدمن ��ا �إىل هن ��ا لتقييم
الو�ض ��ع ب�ش ��كل ع ��ام والتع ��رف عل ��ى حجم
التدخ ��ل الإقليم ��ي يف الع ��راق» .وذك ��ر «�أن
الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة �أك ��د على �إجراء
نقا�ش ��ات �أولي ��ة يف املو�ض ��وع والعمل على
و�ض ��ع حد لهذه الهجمات ،وكتابة تقرير �إىل
الأمني العام ،وقد جئنا اليوم للت�شاور معكم
واال�ستم ��اع �إليك ��م» .و�أ�ض ��اف �أن �أع�ض ��اء
الفريق املرافق هم من املحللني وال�سيا�سيني
والقانوني�ي�ن ،و�سنقوم ب�إطالع الأمني العام
على مطالب احلكومة العراقية.

�إىل ذل ��ك �أكدت نائبة رئي�س جلنة ال�صحة
والبيئة يف الربملان جنان العبيدي الأثر
االيجاب ��ي الذي �سيرتكه امت�ل�اك العراق
برناجما نوويا �سلميا على ق�ضية تطوير
ع�ل�اج االمرا� ��ض ال�سرطاني ��ة على وجه
اخل�صو�ص م�سلطة ال�ضوء على املعانات
احلالي ��ة ملر�ض ��ى ال�سرط ��ان �إزاء م�س�أل ��ة
الع�ل�اج قائل ��ة «معظم مر�ض ��ى ال�سرطان
يحت�ش ��دون يف طوابري طويل ��ة بانتظار
و�صول العالجات الإ�شعاعية والكيمائية
اىل البالد لتزداد حالهم �سوءا بل وميوت
الكث�ي�ر منهم قبل �أن ي�صل العالج  ،فنحن
بحاج ��ة ما�س ��ة لربنام ��ج ن ��ووي �سلم ��ي

لو�ضع ح ��د لهذا الأمر ،وه ��و �شيء لي�س
بامل�ستحيل».
ويف الوق ��ت ال ��ذي دع ��ا فيه مق ��رر جلنة
العالق ��ات اخلارجي ��ة يف الربمل ��ان مث ��ال
الآلو�سي احلكومة �إىل الإ�سراع بتطوير
ق ��درات الع ��راق النووي ��ة ال�سلمية� ،شدد
عل ��ى ان ه ��ذا الأمر ل ��ن يث�ي�ر حفيظة اي
طرف �إقليم ��ي او دويل قائال «�إننا نطلب
امت�ل�اك مفاع�ل�ات م ��ن الت ��ي ال ميكن ان
ت�ستخ ��دم اال للأغرا�ض ال�سلمية ،واعتقد
انن ��ا بذل ��ك نو�ضح من ��ذ البداي ��ة موقفنا
الداع ��ي لتعزي ��ز ال�س�ل�ام واالم ��ن يف
املنطقة».

وا�شنطن /وكاالت

اعلنت جلن ��ة برملاني ��ة امريكية خالل
جل�س ��ة ا�ستم ��اع يف الكونغر� ��س ان
الوالي ��ات املتح ��دة ال تع ��رف ع ��دد
املتعاقدي ��ن الذي ��ن يعمل ��ون معه ��ا
بالتحديد يف العراق وافغان�ستان.
وق ��ال ماي ��كل تيبول ��ت ،اح ��د رئي�سي
اللجن ��ة االثن�ي�ن ،ان «م ��ن الغري ��ب
واملقلق ان ��ه بعد ثم ��اين �سنوات على
�سقوط نظ ��ام طالب ��ان يف افغان�ستان
وبع ��د اك�ث�ر م ��ن �س ��ت �سن ��وات على
االطاح ��ة بنظ ��ام البع ��ث يف العراق،
م ��ا زلن ��ا ال نع ��رف ع ��دد املتعاقدي ��ن
الذي ��ن يعمل ��ون يف املنطق ��ة» حل�ساب

الوالي ��ات املتح ��دة .وا�ضاف «الحظنا
انه ال يوج ��د م�صدر واحد للمعلومات
حول عدده ��م ومكان عملهم وعقودهم
والكلفة التي ميثلونها».
وح�سب اللجن ��ة الربملانية ،فان قاعدة
املعطي ��ات يف البنتاغ ��ون ال ت�أخ ��ذ
باحل�سب ��ان املوظف�ي�ن املحلي�ي�ن حتى
وان «كان ��ت مهمات كثرية على م�سرح
العمليات يقوم بها مواطنون من هذه
ال ��دول» يف ح�ي�ن ان قاع ��دة املعطيات
يف القيادة االمريكي ��ة املكلفة بال�شرق
االو�س ��ط وا�سيا الو�سط ��ى ال حت�صي
خ�صو�ص ��ا املتعاقدي ��ن الذين توظفهم
وزارة اخلارجية.

عنا�صر من �شركة امنية

واو�ض ��ح تيبولت «هك ��ذا ،يف ني�سان
 2009اح�ص ��ى البنتاغ ��ون  160الف
متعاق ��د يف املنطق ��ة امل�س�ؤول ��ة عنه ��ا
القي ��ادة االمريكي ��ة الو�سط ��ى» الت ��ي
ت�ض ��م العراق وافغان�ست ��ان والكويت
يف ح�ي�ن ان الع ��دد بالن�سب ��ة للقي ��ادة
املكلف ��ة بال�ش ��رق االو�س ��ط وا�سي ��ا
الو�سط ��ى يرتف ��ع اىل اك�ث�ر م ��ن 242
الف ��ا» اي بف ��ارق يف ��وق ال� �ـ 80ال ��ف
�شخ�ص.
وا�ش ��ار اىل ان ه ��ذا االنطب ��اع «ه ��و
الباب املفت ��وح امام االرتباك والف�ساد
و�سوء اجناز املهمات االمريكية» على
االر� ��ض .واو�ض ��ح ان ��ه عل ��ى �صعي ��د

االمن «يف ح ��ال كان معظم املتعاقدين
يقوم ��ون بعم ��ل ا�سا�س ��ي له ��ذا البلد،
فيكفي ان يدخ ��ل موظف حملي واحد
متفج ��رات اىل مطعم للجن ��ود او اىل
مقر قيادة او م�ست�شفى او مركز منامة
حتى تقع جمزرة».
وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل ،نق ��ل تقري ��ر
ل�صحيف ��ة «ي ��و ا�س اي ��ه ت ��وداي» عن
وكال ��ة املراجع ��ة احل�سابي ��ة لعق ��ود
الدف ��اع ان البنتاغ ��ون طالب ��ت �شركة
توري ��دات (كي ��ه ب ��ي ار) ومقره ��ا
هيو�ستون بتخفي�ض العمالة لديها يف
الع ��راق ،واال واجه ��ت غرام ��ة قيمتها
ح ��وايل مائتي ملي ��ون دوالر البقائها
االف الأ�شخا� ��ص مدرجني على جدول
الرواتب لديها.
وا�صدرت الواليات املتحدة حتذيرها
يف الوق ��ت ال ��ذي توا�ص ��ل في ��ه اعادة
قواته ��ا اىل الب�ل�اد بعد اك�ث�ر من �ست
�سن ��وات م ��ن ح ��رب الع ��راق .ووفق ��ا
لالتفاقي ��ة التي مت التو�ص ��ل اليها بني
احلكومت�ي�ن ،تغ ��ادر جمي ��ع الق ��وات
االمريكي ��ة البالد بنهاية ع ��ام .2011
بي ��د ان احلكوم ��ة االمريكي ��ة ،عل ��ى
النقي� ��ض ،ت�س ��دد املزي ��د م ��ن نفق ��ات
العم ��ل يف الع ��راق رغ ��م �سرتاتيجية
حتويل امل ��وارد ،والرتكيز على حرب
افغان�ستان ،وفقا للتقرير.
وذك ��رت وكال ��ة املراجع ��ة احل�سابي ��ة
ان «كل ي ��وم مي ��ر دون اتخ ��اذ اجراء،
ينجم عن ��ه فائ�ض ف ��ى العمالة ،وعدم
الكفاءة» .وقال التقرير ان �شركة (كيه
ب ��ي ار) هي �شركة توري ��دات رئي�سية
لدعم اجلي� ��ش االمريك ��ي يف العراق،
توف ��ر الإم ��دادات اللوجي�ستية ،ومن
بينه ��ا الربيد ،والغ�سي ��ل ،واال�سكان،
والوجب ��ات مبوج ��ب عقد مدت ��ه ع�شر
�سنوات بقيمة  33.8مليار دوالر.

الأه���������������������وار ..م�����������ص�����در ج���������ذب دائ�����������م ل�����ل�����رح�����ال�����ة ال����غ����رب����ي��ي�ن
النا�صرية /وكاالت

االهوار ..جنة طبيعية

يف جن ��وب الع ��راق توج ��د م�سطح ��ات مائي ��ة
�شا�سع ��ة فيها جزر �صغرية عائمة ،وبيوت ذهبية
م ��ن الق�ص ��ب ي�سكنه ��ا �أنا� ��س ورث ��وا احل�ضارة
ال�سومرية ،فاحتفظ ��وا مبالمح وجوههم وطرق
حياته ��م ،وم ��دن املاء الت ��ي ت�شكل ��ت بوجود تلك
الطبيعة مثلت عاملا �ساحرا ال يتوافر بهذه ال�سعة
يف �أي مكان يف الع ��امل فم�ساحة الأهوار حوايل
 11500كيل ��و مرت مربع م ��ن الأرا�ضي املغمورة
باملاء ب�شكل غري دائ ��م ،و� 20ألف كيلو مرت مربع
مغمورة ب�شكل دائم.
وكان الع ��رب ي�سم ��ون الأه ��وار البطائ ��ح ،وق ��د
ذك ��رت كت ��ب اللغة واملعاج ��م �أنها �سمي ��ت بطائح
لتبط ��ح املاء فيها �أي �سيالن ��ه ،كما ورد �أنها كانت
مناط ��ق وا�سع ��ة بني وا�س ��ط والب�ص ��رة ،وكانت
قرى مت�صلة ،ذكره ��ا اليعقوبي يف كتاب البلدان
فق ��ال�« :إن يوم البطحاء من �أيام العرب املعروفة
يف اجلاهلي ��ة من�س ��وب �إىل بطح ��اء ذي قار» �أي
�أهوار النا�صرية حيث وقعت احلرب بني ك�سرى
وقبائل بكر بن وائل.
وجذب ��ت الأه ��وار بطبيعته ��ا ال�ساح ��رة الرحالة
الغربي�ي�ن ،ف�ألفوا كتبا عنها ،منه ��ا كتاب «حلقات
املياه الرائع ��ة» لكيفن ماك�سوي ��ل ،و»العودة �إىل
الأهوار» لكيفن يوجن ،و»عرب الأهوار» لويلفرد
ثي�سيجر ،ولك ��ن �أكرث العلم ��اء اهتماما باالهوار
وح�ضارته ��ا القدمية هو عامل الآثار وامل�ستك�شف
الرنويجي ث ��ور هاي ��ردال �صاحب كت ��اب «حملة

دجل ��ة ..يف البح ��ث ع ��ن البداي ��ة» ال ��ذي با�ش ��ر
م�شروعه يف معرفة ط ��رق و�صول �أبناء ح�ضارة
الرافدين القدمية �إىل العامل.
و�أجرى هايردال جتربة �صناعة القارب ال�سومري
القدمي ،وقام ب�إن�شاء القارب من الربدي املقطوع
م ��ن و�سط اله ��ور مهد تل ��ك احل�ض ��ارة ومل يتخذ
و�سائ ��ل حديث ��ة يف تل ��ك ال�صناع ��ة ،لك ��ن �شيخا
م ��ن �أبناء اله ��ور �ساعده يف انتق ��اء �أف�ضل �أنواع
الربدي وهو الذي يقطع من �شهر �آب وبعد �إمتام
العملية �أبحر بالقارب الذي ا�سماه «دجلة» من نهر
دجل ��ة �إىل �شط العرب ثم اخلليج العربي و�صوال
�إىل خلي ��ج عمان ث ��م الباك�ست ��ان وبعدها عاد عن
طري ��ق بحر العرب �إىل خلي ��ج عدن ،لكن الوجود
الع�سكري يف املنطق ��ة منع القارب ال�سومري من
�إمتام رحلته التي �أثبتت قدرة �أبناء الأهوار على
التوا�ص ��ل احل�ض ��اري م ��ع العامل .وق ��د اعرت�ض
هاي ��ردال عل ��ى منع الق ��ارب من موا�صل ��ة رحلته
فوج ��ه ر�سالة �إىل ال�سكرت�ي�ر العام للأمم املتحدة
ذكر فيها تلك الرحلة ،فقال« :لقد �أثبتنا �أن ال�سكان
القدماء ل ��وادي الرافدين والهند وم�صر كانوا قد
بنوا ح�ضاراتهم املمعنة يف القدم باال�ستفادة من
االت�ص ��االت امل�شرتكة عن طريق املراكب البدائية
املتاحة قبل خم�سة �آالف عام».
وق ��د كان هايردال ي ��رى �أن احل�ض ��ارات القدمية
كان ��ت �أكرث رقيا من عامل الي ��وم القائم على القتل
والتدمري ،وحتدث ع ��ن �أبناء الأهوار يف جنوب
الع ��راق ب�ش ��كل ممي ��ز يف كتابه «حمل ��ة دجلة يف

البح ��ث عن البداي ��ة» فقال« :لقد ع�ش ��ت مع �أنا�س
بدائيني يف بولونيزي ��ا وامريكا و�أفريقيا ،ولكن
ع ��رب الأه ��وار لي�س ��وا بدائيني ب�أي �ص ��ورة من
ال�صور� ،أنهم متح�ض ��رون ولكن بطريقة تختلف
عن ��ا ،لي�س لديه ��م تكنولوجي ��ا التحكم ع ��ن بعد،
لكنه ��م اختاروا اق�صر طرق املتع ��ة من م�صادرها
مبا�ش ��رة ،وق ��د �أثبت ��ت ح�ضاراته ��م �أنه ��ا قابل ��ة
للحي ��اة واال�ستم ��رار ،فيما انه ��ارت احل�ضارات
الآ�شورية واليوناني ��ة والفار�سية بعدما و�صلت
قم ��ة ازدهاره ��ا» .وكان هاي ��ردال ناقم ��ا جدا من
التوتر الع�سكري الذي يقتل احل�ضارات ،ف�أحرق
ق ��ارب دجلة مقاب ��ل �شواطئ جيبوت ��ي احتجاجا
عل ��ى منعه من �إكمال رحلته ب�سبب احلروب التي
تعر�ض حياة الب�شرية خلطر الفناء.
ويف �أه ��وار مي�سان كانت زراع ��ة ال�شلب «الأرز»
ت�ش ��كل م�ص ��درا غذائيا مهم ��ا فقد كان ��ت الوجبة
الأ�سا�سي ��ة له ��م هي ال�سم ��ك م ��ع الأرز العنرب �أو
«الطاب ��ك» ال ��ذي ي�شوى على �ش ��كل قالب من خبز
الأرز لك ��ن اغل ��ب ه ��ذه العادات ق ��د اندثرت عقب
جتفي ��ف النظ ��ام املب ��اد للم�سطح ��ات املائي ��ة يف
جنوب الع ��راق ،ف�ضال ع ��ن �شحة املي ��اه الداخلة
اىل العراق عقب حرب عام .2003
ونق ��ل موقع «ايالف» ع ��ن تقارير ل�ل��أمم املتحدة
ان هن ��اك ك ��وارث بيئي ��ة يف تلك املنطق ��ة ب�سبب
التغ�ي�ر الدميوغ ��رايف فيه ��ا ،وقد جف ��ف حوايل
� 20أل ��ف كيل ��و مرت مرب ��ع من تلك الأه ��وار .ومت
بناء ال�سدود على جانب ��ي الأنهار الرئي�سية التي

تغذي الأهوار .ففي مدين ��ة العمارة بنيت �سدود
على جمموعة من الأنهار هي نهر الوداية والعدل
والكفاح وال�شرخمية وم�سب ��ح وهدام و�أم جدى
و�أجنزت تلك العملية عام  1992ونتج عنها قطع
املياه عن ع�ش ��رات الروافد واجلداول ما �ضاعف
من �شح املياه وانقطاعها عن امل�ساحات ال�شا�سعة
الت ��ي تق ��ع بعد م ��دن امليمون ��ة وال�س�ل�ام والعدل
واملج ��ر الكب�ي�ر .كم ��ا مت حتويل جم ��رى الفرات
م ��ن موقع الف�ضلي ��ة �شرق النا�صري ��ة �إىل جمرى
امل�ص ��ب العام ب�ش ��كل ي�سحب مياه ه ��ور احلمار
ويجفف ��ه ،وقد كانت نتيجة تل ��ك العملية �أن تغري
املج ��رى الطبيع ��ي لنهر الف ��رات ب�ي�ن النا�صرية
والب�ص ��رة .كذل ��ك متت جتزئة الأه ��وار بعدد من
�سدود لي�سهل جتفيفها� ،إ�ضافة �إىل عمليات �أخرى
جعلت من تلك البيئة اجلميلة �أر�ضا قاحلة ،ونزح
عدد من �س ��كان الأهوار �إىل �إيران �أو خرجوا من
�أرا�ضيهم بحثا عن م�صادر الرزق بعدما انقطعت
عنهم م�ص ��ادر املياه ال�ضروري ��ة للزراعة وتربية
احليوان ��ات الت ��ي تعتمد عل ��ى وفرة املي ��اه ،وقد
�شحت بع� ��ض �أن ��واع املنتجات الزراعي ��ة ومنها
الأرز العن�ب�ر العراق ��ي ال ��ذي ال ي ��زرع يف بلدان
�أخرى.
الي ��وم يت�س ��اءل الكث�ي�رون ،ه ��ل انط ��وت ق�ص ��ة
اله ��ور؟ وه ��ل م ��ات ه ��ذا ال�شا�سع ال ��ذي احتوى
�أح�ل�ام ال�سومري�ي�ن قب ��ل خم�سة �آالف ع ��ام؟ لعل
الإجاب ��ة تكون بالنفي فيعود اله ��ور �إىل �أح�ضان
العراق مثلما يعود �أبنا�ؤه من منايف الأر�ض.

