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احلكي��م :ال ننتظ��ر ال�ش��كر عل��ى ا�س��تقالة عب��د امله��دي
بغداد  /املدى
�أك ��د عم ��ار احلكي ��م رئي� ��س املجل� ��س
االعلى اال�سالمي العراقي ،ان ا�ستقالة
الدكت ��ور عادل عبد املهدي من من�صبه
كنائب اول لرئي�س اجلمهورية جاءت
ا�ستجابة لالرادة ال�شعبية وحتفظات
املرجعية الدينية الكرمية ،م�ضيفا ان
املجل� ��س االعلى ال ميك ��ن ان يكون اال
يف �صف ال�شعب وهو التزام ال رجعة
فيه.
جمددا موق ��ف املجل�س الأعلى الداعم
للحكوم ��ة يف اي ��ة خط ��وة ايجابي ��ة
فيها م�صلحة ال�شعب العراقي وابداء
التحف ��ظ على �أي خط ��وة �سلبية تبدر
منه ��ا ،مبين ��ا ب ��ان ذلك الدع ��م م�ستمر
حت ��ى وان كان املجل�س االعلى خارج
الت�شكيل ��ة احلكومي ��ة ،معتربا ان ذلك
املوقف ثابت وال يتغري.
ودع ��ا احلكي ��م خالل امللتق ��ى الثقايف
اال�سبوع ��ي امل�س�ؤول�ي�ن وال�سيا�سيني
اىل وح ��دة ال�ص ��ف والكلم ��ة والعمل
ب ��روح الفري ��ق الواح ��د لتحقي ��ق
طموح ��ات ال�شع ��ب ع�ب�ر الت�سام ��ي
عل ��ى اجل ��راح والتنازل ع ��ن امل�صالح
احلزبي ��ة وال�شخ�صي ��ة خدم ��ة
للعراقيني.
منتق ��دا ا�ستم ��رار نزي ��ف ال ��دم
العراقي عرب ا�سته ��داف ال�شخ�صيات
وامل�س�ؤول�ي�ن ،داعي ��ا اىل �ض ��رورة
اتخ ��اذ اج ��راءات وخط ��وات الزم ��ة
حلف ��ظ دم ��اء املواطن�ي�ن والعمل على
ا�شغال الوزارات االمنية ب�شخ�صيات
ذات كفاءة وم�ؤمنة بالعراق اجلديد.
وا�ش ��ار اىل �أهمي ��ة توقي ��ع اتفاقي ��ة
م�شرتك ��ة م ��ع اجل ��ارة تركي ��ا ل�ضمان
حق ��وق العراق املائي ��ة كتلك التي بني
�سوري ��ا وتركي ��ا ،م�ؤك ��دا ان الع ��راق
وتركي ��ا تربطهم ��ا رواب ��ط تاريخي ��ة
واقت�صادية منذ امد طويل ،داعيا اىل

االعتم ��اد عل ��ى الدبلوما�سي ��ة الفاعلة
امل�صحوبة بعمل اللجان الفنية بعيدا
عن املهاترات االعالمي ��ة التي ال تقدم
احلل ��ول الي ��ة ا�شكالي ��ات م ��ع دول
اجلوار.
الدكت ��ور ع ��ادل عب ��د امله ��دي م�شجعا
ومتفهما لال�ستقالة
ورد احلكيم على املنتقدين وامل�شككني
بجدي ��ة ا�ستقال ��ة الدكتور ع ��ادل عبد
امله ��دي القي ��ادي يف املجل� ��س االعلى
والنائ ��ب االول لرئي� ��س اجلمهورية،
م�ؤك ��دا ب ��ان ه ��ذه اخلط ��وة ج ��اءت
ا�ستجابة لالرادة ال�شعبية وحتفظات
املرجعية الديني ��ة الكرمية ،وال ميكن
للمجل�س االعلى اال ان يكون يف �صف
ال�شع ��ب وه ��و الت ��زام ال رجع ��ة فيه،
مبين ��ا ب ��ان املجل�س االعل ��ى ال ينتظر
ال�شكر على ذلك من احد.
منوها اىل ه�ؤالء امل�شككني واملنتقدين
بان عليهم ان يدعموا خطوة الدكتور
ع ��ادل عب ��د امله ��دي ب ��دال م ��ن اطالق
التربيرات ،م�ضيف ��ا ان هذه اخلطوة
جادة و�صادق ��ة ،ومن ي�س�أل عن �سبب
ت�أخريه ��ا فاجلمي ��ع يع ��رف ان �سف ��ر
رئي�س اجلمهوري ��ة وتكليف الدكتور
عبد امله ��دي مبهامه ح ��ال دون تقدمي
اال�ستقالة يف موعدها ،م�شريا اىل ان
ه� ��ؤالء تنا�سوا تل ��ك اال�ستقاالت التي
ُقدم ��ت �سابق ��ا ورف�ض ��ت ب�ضغ ��ط من
الكتل ال�سيا�سية ورئي�س اجلمهورية
بال ��ذات وذل ��ك للكف ��اءة الت ��ي يحملها
الدكتور عادل عب ��د املهدي .مبينا انه
م ��ا ان حط ��ت طائ ��رة الرئي� ��س جالل
طالب ��اين يف مط ��ار ال�سليمانية حتى
قدم ��ت اال�ستقال ��ة ملكتب ��ه يف بغ ��داد،
م�ضيف ��ا ب ��ان االع�ل�ان ع ��ن اال�ستقالة
مل يت ��م اال بع ��د الت�أك ��د م ��ن و�صولها
لرئي�س اجلمهورية.
م�شددا على ان ا�ستقالة الدكتور عادل
عب ��د امله ��دي ج ��اءت لتق ��دم در�س من

اج ��ل تر�شيق املنا�صب التي تدفع اىل
املزيد من الرتهل ،معلقا �سماحته على
تلك االقاوي ��ل التي تري ��د ان تدح�ض
م�صداقي ��ة اخلط ��وة ،ب ��ان املجل� ��س
االعلى حينما فاحت الدكتور عادل عبد
امله ��دي عن مو�ضوع ��ة اال�ستقالة كان
حينها مب ��ادرا وم�شجعا ومتفهما لها،
م�ضيفا بانه �ساهم يف �صياغة القرار.
وبخ�صو� ��ص الت�أويالت التي حتاول
الني ��ل من خط ��وة اال�ستقال ��ة يف انها
ج ��اءت نتيج ��ة فت ��وى حرم ��ت اخ ��ذ
الرواتب م ��ن منا�صب غري �ضرورية،
�ّي� �سماحته ب�أن الدكت ��ور عادل عبد
ب� نّ
امله ��دي ي�شغ ��ل النائ ��ب االول لرئي�س
اجلمهوري ��ة ،وهو من�ص ��ب د�ستوري

مهم و�ضروري.
كم ��ا انتق ��د احلكي ��م التعليق ��ات حول
انزع ��اج ال�سي ��د ع ��ادل عب ��د امله ��دي
م ��ن رئي� ��س اجلمهورية لع ��دم توقيع
االخ�ي�ر عل ��ى اح ��كام االع ��دام ،مبينا
ان اجلمي ��ع يعرف ومن ��ذ �سنوات ان
الرئي� ��س طالب ��اين ال يوق ��ع على تلك
االح ��كام اللتزام ��ات �شخ�صية خموال
نوابه للقيام بذلك.
وح ��ول ال ��ر�أي القائ ��ل ان خط ��وة
املجل�س االعل ��ى ت�أتي لت�شجيع بع�ض
الكتل ال�سيا�سية عل ��ى االن�سحاب من
احلكوم ��ة حتى يك ��ون الدكتور عادل
عب ��د املهدي بدي�ل�ا لرئي�س ال ��وزراء،
ج ��دد ال�سي ��د عم ��ار احلكي ��م موق ��ف

املجل� ��س االعلى الداع ��م للحكومة يف
اي ��ة خط ��وة ايجابي ��ة فيه ��ا م�صلح ��ة
ال�شع ��ب العراق ��ي واب ��داء التحف ��ظ
عل ��ى �أي خط ��وة �سلبي ��ة ،م�ؤك ��دا ان
ه ��ذا املوق ��ف ثابت وال يتغ�ي�ر ولي�س
ل ��ه عالق ��ة ببق ��اء املجل� ��س االعلى يف
احلكومة من عدمه.
التنازل عن امل�صالح ال�شخ�صية خدمة
للم�صلحة العامة
ودعا احلكيم امل�س�ؤولني وال�سيا�سيني
اىل الرتفع عن �صراعاتهم وترا�شقهم
االعالم ��ي ال ��ذي ا�صب ��ح املواط ��ن
يدف ��ع �ضريبت ��ه وبات يعتق ��د ان هذه
ال�صراع ��ات هي ال�سب ��ب وراء تراجع
االمن واخلدمات.

م�شددا على �ضرورة التقارب والتنازل
ع ��ن امل�صال ��ح ال�شخ�صي ��ة ل�صال ��ح
م�صلح ��ة ال�شعب حتى ان تطلب االمر
الع� ��ض على اجل ��راح حتى ل ��و كانت
موجودة ،مبينا ان ال�شعب حتمل من
املح ��ن واالالم ما يكفي وعلى اجلميع
العمل ب ��روح الفريق والي ��د الواحدة
من اجل تقدمي اخلدمة للمواطنني.
�ضمان حقوق العراق املائية
من جان ��ب اخر �شدد رئي� ��س املجل�س
االعل ��ى اال�سالم ��ي العراق ��ي عل ��ى
�ض ��رورة االتف ��اق م ��ع اجل ��ارة تركيا
وتوقي ��ع اتفاقي ��ة ت�ضم ��ن ح�ص ��ة
الع ��راق من املي ��اه ،خا�ص ��ة ان ف�صل
ال�صي ��ف ي�شه ��د ا�سته�ل�اكا كبريا مما

م��ا بعد مهل��ة املئة ي��وم ..ه��ل �سيتح�س��ن �أداء احلكومة ؟
بغداد /املدى
قال مدونون عراقيون يف مواقع التوا�صل
االجتماعي وبخا�صة "في�سبوك" انهم
�سيعاودون التظاهر بعد املهلة التي حددها
رئي�س الوزراء نوري املالكي لتح�سني اداء
حكومته والتي �ستنتهي بعد نحو �أ�سبوع.
ون�شر املدونون على �صفحاتهم يف
"في�سبوك" دعوات للتظاهر ب�شكل م�ضاعف
�ضد وعود رئي�س احلكومة نوري املالكي،
وقال بع�ضهم �إنها وعود "كاذبة".
ويرجح حمللون ان يقوم املالكي باجراء
تعديل وزاري او "تر�شيق" يف الوزارات يف
حماولة منه المت�صا�ص غ�ضب ال�سكان بعد
مهلة املئة يوم.
و�شهد العراق بعد ت�شكيل حكومته غري
املكتملة با�شهر قليلة� ،سل�سلة من االحتجاجات
املطالبة با�صالحات وتوفري فر�ص للعاطلني
يف بلد يطفو على بحرية من النفط.
وقال مدونون �آخرون انهم �سيطالبون يف
تظاهراتهم با�سقاط حكومة املالكي ،وهي
دعوات ي�ؤيدها االئتالف الذي يقوده رئي�س
الوزراء اال�سبق اياد عالوي الغرمي اال�سا�سي
للمالكي.
والتظاهرات التي �شهدها العراق تعد االكرب
منذ عام  ،2003وت�أتي بينما ي�ستعد اجلي�ش
االمريكي اىل انهاء تواجده يف موعد
يفرت�ض -وفق اتفاق امني -ان يكون بنهاية
العام اجلاري.
ويقول معلقون يف "في�سبوك" يف �صفحاتهم
�إن "مهلة املالكي" مل حتقق يف ار�ض الواقع
�شيئا وهي جمرد "تخدير" لل�شعب العراقي.

وتقول وزارات عراقية عدة ،ومنها اخلدمية
انها �ضاعفت جوالتها التفقدية امليدانية،
وهي جوالت غالبا ما ترافقت مع تغطية
اعالمية كبرية.
وقام بع�ض الوزارات اخلدمية ،بتنفيذ
م�شاريع ال�صالح الطرقات ووقعت عقودا
لبناء م�ساكن جديدة ،كما قامت بتوزيع
الوقود على املولدات الكهربائية اخلا�صة
باالحياء ال�سكنية جمانا ل�سد النق�ص الكبري
يف الكهرباء.

ويحتاج العراق الكرث من � 15ألف ميغاواط
لتلبية ذروة الطلب يف ف�صل ال�صيف بينما
تتوقع وزارة الكهرباء �أال يزيد املعرو�ض هذا
ال�صيف عن �سبعة االف ميغاواط.
وال يزال العراق يعاين نق�صا �شديدا يف
امدادات الكهرباء التي ال تكفي �سوى ل�ساعات
قليلة يف اليوم ت�صل اىل ثماين �ساعات،
وي�شكل هذا م�صدرا رئي�سيا للغ�ضب ال�شعبي
جتاه ال�سلطات التي ف�شلت يف التغلب على
امل�شكلة رغم وفرة يف االيرادات النفطية.

ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء
�إىل � 27ألف ميغاواط يف �أربع �سنوات
مقبلة ويحتاج ال�ستثمارات ال تقل عن 4 - 3
مليارات دوالر �سنويا ليتمكن من حتقيق هذا
الهدف.
ويتوقع مراقبون ان تتكرر اال�ضطرابات-
التي رافقت تظاهرات يف اجلنوب يف ال�صيف
املا�ضي �ضد نق�ص الكهرباء -يف التظاهرات
التي يتوقع ان تخرج بعد مهلة املئة يوم ،يف
�صيف تتجاوز فيه درجات احلرارة الـ.50

وازمة الكهرباء اكرث ال�شعارات التي يرفعها
املتظاهرون.
ويطالب املحتجون العراقيون بتوفري
وظائف للعاطلني ورفع املرتبات ال�شهرية
للموظفني ،وتوفري الطاقة الكهربائية و�سد
النق�ص احلا�صل يف الغذاء �ضمن ما يعرف
بالبطاقة التموينية.
وكان املالكي اعلن يف �شباط /فرباير املا�ضي
انه �سيقيم و�سيعلن بعد  100يوم من هذا
التاريخ اخفاقات �أو جناحات كل وزير.

اجل��ث��ث ال��ط��اف��ي��ة يف الأن���ه���ار الت����زال ت������ؤ ّرق ال��ع��راق��ي�ين
بغداد /متابعة املدى

بغداد :يبدو نهرا دجلة والفرات
وروافدهما وبحريات الرثثار
واحلبانية والرزارة اماكن مثالية
للتخل�ص من اجلثث العراقية خالل
�سنوات من ال�صراع الطائفي.
وعلى رغم انح�سار �أعداد اجلثث
الطافية على نهري دجلة والفرات
وروافدها الكبرية املارة يف املدن
ب�شكل ملحوظ منذ العام  2009و�إىل
الآن� ،إال �أن هذه الظاهرة مازالت
متناوبة احلدوث بني فرتة و�أخرى.
ففي منطقة قرب مدينة بابل الأثرية،
التي تبعد حوايل  5كم �شمال مدينة
احللة الواقعة يف جنوب بغداد،
عرث هذا الأ�سبوع على جثة مقطعة
الأو�صال مو�ضوعة يف كي�س من
البال�ستك يف نهر احللة .ويف ال�شهر
املا�ضي ،انت�شلت ال�شرطة العراقية
جث ًثا مقطعة لأربعة �شبان ،مل تعرف
هوياتهم من النهر � ً
أي�ضا.
وبح�سب (ح�سني �أحمد) يف م�ست�شفى
احللة اجلمهوري ف�إن فحو�صات
الطب العديل ت�شري اىل ان بع�ض
اجلثث ّ
قطعت من الو�سط ،والق�سم
الآخر مف�صول الأطراف.
وكان مواطنون ابلغوا ال�سلطات
الأمنية بوجود �أكيا�س حتتوي على
جثت متف�سخة ،ي�صعب التعرف �إىل
�أ�صحابها.
اجلدير بالذكر �أن منطقة �شمال
احللة ،وعلى طول ال�شريط املحاذي
ً
خليطا �سكانيًا
اىل بغداد ،ت�ضم
من مذاهب خمتلفة ،وكان م�سرحً ا

لأعمال طائفية انتقامية بني العامني
 2005و ،2008حيث تزايدت ظاهرة
اجلثث الطافية يف الأنهار العراقية
ب�شكل بارز ،يف �سنوات االقتتال
الطائفي يف تلك املنطقة.
وبالقرب من منطقة اليو�سفية وتقع
بني مدينتي املحمودية والفلوجة،
حيث مير نهر دجلة ملت ًفا حول
الب�ساتني باجتاه ال�صويرة ،التي
تبعد حوايل مائة كم جنوب بغداد،
عرث على مئات اجلثث يف النهر،
لي�صبح منظر اجلثث الطافية ظاهرة
يومية يف تلك ال�سنوات.
رواية �شاهد عيان
يتحدث الب�ستاتي حمي اجلنابي عن
عثور الفالحني على ع�شرات اجلثث
التي يدفعها النهر يف غالب االحيان
باجتاه ال�شاطئ .وال ت�ستطيع
اجلهات املخت�صة يف معظم االحيان
من التعرف �إىل اجلثث ب�سبب
تف�سخها.
ويروي حممد احل�سيني ،ال�ساكن
يف منطقة الكرادة يف بغداد ،ان
جثة اخيه املفقود منذ ا�شهر مت
العثور عليها بال�صدفة يف �شاطي
نهر دجلة عند مقرتبات النهر يف
مدينة ال�صويرة ،التي تقع على
نحو  55كيلوم ً
رتا جنوب العا�صمة،
وهي م�شهورة مبناطقها الزراعية
وب�ساتني الفواكه والنخيل.
وي�شري حممد اىل ان �شقيقه املد ّر�س
مل يكن ذا انتماءات �سيا�سية
او عداوات �شخ�صية .ويخمّن
احل�سيني قتله ورمي جثته يف النهر

اىل دوافع ال�سرقة ،بعدما انخف�ضت
اعمال القتل الطائفية ب�شكل كبري
جدًا يف بغداد ومدن العراق.
وي�ضيف احل�سيني ان ال�شرطة
ابلغته انها تتابع خيوط ع�صابة
تقتل لأغرا�ض ال�سرقة وترمي اجلثث
يف الأنهار.
وي�صف جثة �أخيه ب�أنها كانت
متف�سخة ،حيث كان �أخوه يرتدي
مالب�سه كاملة ،وال تظهر على اجلثة
�إ�صابات ظاهرية �أو �آثار تعذيب ،ما
ي�ؤيد �أن القتل لأغرا�ض ال�سرقة.
وغالبًا ما تتعر�ض جثث املغدور
بهم لأ�سباب طائفية �أو �سيا�سية �إىل
التمثيل والت�شوهات و�آثار التعذيب
بدوافع االنتقام.
ويف نهر دجلة � ً
أي�ضا انت�شلت خالل
هذا اال�سبوع جثتي امر�أتني يف
�شرق تكريت الوقعة يف �شمال
العا�صمة بغداد.
ظاهرة نادرة يف ال�سبعينيات
ق�صة اجلثث الطافية يف الأنهار
الرئي�سة يف العراق لي�ست جديدة،
لكنها كانت على ندرتها تع ّد خربًا
مثريًا يف وقت من االوقات ،ال�سيما
جثث لأنا�س غرقوا �أثناء ال�سباحة.
ويروي احل�سيني انه يف كل عام
كانت ت�صادفك يف ال�سبعينيات
وال�ستينيات جثة �أو جثتني طافيتان
على االكرث ،لأنا�س غرقوا لعدم
معرفتهم ال�سباحة او جراء حادث
غري مق�صود.
وكان العثور على جثة يف نهر دجلة
يف ذلك الوقت يعد خربًا ا�ستثنائيًا

ينت�شر يف املناطق املجاورة انت�شار
النار يف اله�شيم ،ويتنادى �أبناء
القرى لإخراج اجلثة او البحث عن
�أخرى غط�ست يف البحر ،م�شكلني
فر ًقا تتعاون يف ما بينها مل�سح النهر
يف جزئه اجلاري يف مناطقهم.
ويف �أوقات العنف الطائفي ،ا�ضطر
بع�ض ال�سكان اىل و�ضع �شبكات يف
عر�ض النهر اللتقاط اجلثث اجلارية
مع املياه.
ويتحدث احل�سيني �أنه بني الأعوام
 2004واىل العام  2007كان اليوم
الذي ال تلتقط فيه ال�شبكة جث ًثا يومًا
�سعيدًا.
الفنت الطائفية
رغم ان املنطقة ت�سكنها ع�شائر من
مذاهب خمتلفة ،اال انها كانت تتعاون
يف ما بينها جلمع اجلثث وت�سلميها
اىل اجلهات املخت�صة .لكن امل�شكلة
 بح�سب احل�سيني  -ان امل�سلحنيهم من كانوا يعوقون عمل الع�شائر
ويحاولون �إ�ضفاء �صبغة طائفية
على عمليات انت�شار اجلثث.
وي�شري احل�سيني اىل مقربة جماعية
لت�سع جثث يف ب�ستان مطل على نهر
دجلة عند جزئه قبل دخوله مدينة
ال�صويرة ،حيث دفنت هذه اجلثث
من دون التعرف �إىل هويتها يف
العام  ،2005ويومها كان الو�ضع
الأمني �سي ًئا يف تلك املناطق ،اىل
درجة انه كان يتعذر ت�سليم اجلثث
حتى اىل اجلهات الأمنية او الطب
العديل.
يتذكر احل�سيني كيف ان اجلثث

كانت م�شوهة ،وعليها اثار تعذيب
وطلقات نارية ،ويرجح ان هذه
اجلثث ل�ضحايا العنف الطائفي
الذين اختطفوا يف بغداد ،ومتت
ت�صفيتهم يف ب�ساتني اللطيفية.
انت�شل االهايل � ً
أي�ضا يف جزء نهر
دجلة يف �شمال ال�صويرة يف العام
 2005جثة فتاة جامعية ،تبني يف
ما بعد انها اغت�صبت وعذبت لتلقى
جثتها يف ما بعد يف نهر دجلة .كما
انت�شلت � ً
أي�ضا ر�ؤو�س �شباب و�أطفال
و�ضعت يف �أكيا�س.
�أحدث جرمية ...رمي الأطفال مع
الأثقال يف النهر
يبدو ان النهرين اخلالدين �سيظالن
�شاهدين على الكثري من عمليات قتل
الأبرياء ،ففي �أحدث جرمية دوّ نت
�ضفتا النهرين تفا�صيلها ،تع ّر�ض
جماعة م�سلحة اىل زفة عر�س �آتية
من منطقة الدجيل اىل التاجي
يف مايو  2011حني عزل الرجال
والن�ساء والأطفال ،كل على انفراد،
ثم قتل الرجال بطلقات نارية ،ومت
التخل�ص من جثثهم برميها يف
النهر ،ثم اغت�صاب الن�ساء واحدة
تلو الأخرى.
والأب�شع يف العملية هو و�ضع
الأثقال يف رقاب خم�سة ع�شر طف ًال،
ورميهم يف النهر ،بح�سب اعرتافات
رئي�س اجلماعة فرا�س ح�سن فليح،
احلامل بكالوريو�س علوم �سيا�سية
من جامعة بغداد وماج�ستري من
معهد التاريخ العربي ،ويعمل يف
منظمة حقوق الإن�سان ب�صفة مدير

ال�سجون واملعتقالت ،حيث اعرتف
انه انتمى اىل جمموعة م�سلحة يف
العام .2005
ومن اكرث امل�سطحات املائية التي
ا�ستخدمت من قبل اجلماعات
امل�سلحة بحريات الرثثار واحلبانية
والرزازة التي كانت م�سرحً ا للن�شاط
العنفي والتخل�ص من ال�ضحايا
برمي جثثهم يف املاء.
وت�ضم بحرية الرثثار) الكثري من
اجلثث الطافية والغاط�سة على حد
�سواء ،حيث كانت املنطقة معق ًال
مل�سلحني احتموا باملاء والأنفاق
يف تلك املناطق ،وكرثة اجلثث هذه
ا�ضطرت (ابو حم�سن) وهو �صياد
معروف يف تلك املناطق اىل ترك
مهنة ال�صيد والهجرة اىل منطقة
اللطيفية ،حيث ي�سكن بع�ض من
�أفراد ع�شريته� ،إذ �أخربنا عند لقائه
ب�أن ما نتكلم عنه حول اجلثث يف
مياه دجلة ال يقارن مبا ت�ضمه بحرية
الرثثار ،التي �شبع فيها ال�سمك من
اللحم الب�شري بح�سب و�صفه.
وي�صف ابو حم�سن كيف ان امل�سلحني
كانوا يجلبون ال�ضحايا مكتويف
الأيدي ،ويطلقون عليهم الر�صا�ص،
على �شاطئ البحرية ،ليجرفهم املاء
�إىل القاع.
ويدعو ال�سلطات املخت�صة �إىل
اجراء عملية م�سح دقيق للبحريات،
التي كانت مرتعًا للم�سلحني ،بغية
انت�شال اجلثث الغاط�سة ،وي�ؤكد �أن
هذا العمل يحمل بني �أهدافه معاين
�إن�سانية

ي�سب ��ب نق�ص ��ا يف املي ��اه ،م�ؤكدا على
ان الع ��راق ل ��ه عالق ��ات وم�صال ��ح
تاريخية مع اجل ��ارة تركيا ،مو�ضحا
اهمي ��ة اعتم ��اد الدبلوما�سي ��ة الفاعلة
مقرون ��ة باللجان الفني ��ة املتخ�ص�صة
مع جتنب املهاترات االعالمية التي ال
ت�ساعد على ح ��ل �أية ا�شكالية مع دول
اجلوار.
وفيم ��ا يتعلق بالو�ض ��ع االمني انتقد
احلكي ��م التده ��ور االخ�ي�ر يف االم ��ن
وازدياد ح ��االت ا�ستهداف امل�س�ؤولني
بالكوامت بنف�س الطريقة وذات املكان
مما ي�ؤ�شر وج ��ود تق�صري وا�ضح يف
املنظومة االمنية.
داعي ��ا اىل اتخ ��اذ اخلط ��وات
واالج ��راءات ال�ضروري ��ة للحف ��اظ
عل ��ى املكت�سبات االمني ��ة مبديا ا�سفه
ال�ست�شه ��اد ال�سيد عل ��ي الالمي املدير
التنفي ��ذي لهيئ ��ة امل�ساءل ��ة والعدال ��ة
م�ؤك ��دا على �ض ��رورة ع ��دم الت�ساهل
م ��ع م�س�أل ��ة احلماي ��ة ال�شخ�صي ��ة
للم�س�ؤول�ي�ن ،م�ش�ي�را يف الوقت ذاته
اىل نق ��د املواطنني لك�ث�رة احلمايات
غ�ي�ر امل�ب�ررة ،وت�سا�ؤله ��م عن خروج
�شخ�صي ��ات مهمة كال�سيد علي الالمي
مبفرده وبدون ا�صطحاب حماية له.
م�ش ��ددا على �ض ��رورة اخذ احلذر يف
ا�شغ ��ال املنا�صب االمني ��ة خا�صة بعد
اعتق ��ال منف ��ذ جرمي ��ة ا�ست�شهاد علي
الالم ��ي والذي تب�ي�ن ان ��ه �ضابط يف
خماب ��رات النظ ��ام ال�صدام ��ي البائد،
معت�ب�را ذل ��ك ر�سال ��ة تث�ي�ر خم ��اوف
حقيقية م ��ن وجود اخرتاق ��ات داخل
االجه ��زة االمني ��ة ،معطيا مث ��اال على
ما ذك ��ر يف و�سائل االعالم من اعتقال
كب�ي�ر الذباح�ي�ن ال ��ذي نف ��ذ ع�ش ��رات
اجلرائ ��م م ��ن القت ��ل والذب ��ح وه ��و
يتقم� ��ص مه ��ام �شخ�صي ��ات حكومية
ويتواجد يف اماكن ح�سا�سة ،م�ضيفا
بان ذلك ي�ضع اجلميع امام م�س�ؤولية

م�ل��أ ال�شواغ ��ر االمنية وابع ��اد امللف
االمن ��ي عن اي ��ة مماح ��كات �سيا�سية،
م�ؤكدا على �ضرورة ووجوب اختيار
االكف�أ لهذه املنا�صب.
املنطق ��ة العربي ��ة تعي� ��ش معادل ��ة
�سيا�سية جديدة
وا�ش ��ار احلكي ��م اىل ا�ستم ��رار ت� ��أزم
امل�شه ��د املحف ��وف بالغمو� ��ض يف
بع� ��ض ال ��دول العربية ،م�ؤك ��دا ان ما
يج ��ري من حتدي ��ات وا�ستمرار �سفك
الدم ��اء وانته ��اك االعرا� ��ض ميث ��ل
و�صمة عار يف جب�ي�ن بع�ض االنظمة
العربي ��ة اجلائرة ،م�ضيف ��ا بانه عامل
�سريفع من عزمية ال�شعوب املغت�صبة
اراداتها والتواقة للحرية.
م�شددا عل ��ى ان ا�ستمرار نهج التعنت
والت�شب ��ث بال�سلط ��ة لبع�ض االنظمة
الت ��ي توا�ص ��ل قمع �شعوبه ��ا �سيولد
حروب ��ا اهلي ��ة طاحن ��ة خا�ص ��ة اذا
م ��ا عمل ه� ��ؤالء احل ��كام عل ��ى متكني
املتطرفني والقاع ��دة من �شعوبهم من
اجل مد فرتة حكمهم اليام او ا�سابيع
وهو ما �سيزيدهم عزلة.
م�ؤكدا �ضرورة اال�ستمرار يف تطبيق
اال�صالح ��ات التي ترق ��ى اىل حتقيق
طموح ��ات ال�شع ��وب وال ب ��د للجميع
ان يع ��رف ان املنطق ��ة العربية تعي�ش
اليوم معادل ��ة �سيا�سي ��ة جديدة لي�س
كتلك التي كانت �سائدة �سابقا.
م�ش ��ددا يف الوق ��ت ذات ��ه عل ��ى اهمية
وج ��ود احلوار الوطن ��ي بني االنظمة
وال�شع ��وب للو�ص ��ول اىل اعط ��اء
احلري ��ات احلقيقية وتكاف� ��ؤ الفر�ص
والع ��دل واالن�ص ��اف ،م�ش�ي�را اىل
ان تخ�صي� ��ص ال ��دول ال�صناعي ��ة
الثماني ��ة مبلغ  40ملي ��ار دوالر لدعم
الدميقراطي ��ة يف دول املنطق ��ة امن ��ا
هي ر�سالة وا�ضح ��ة للجميع للتعرف
عل ��ى طبيع ��ة ال�ص ��ورة التي ي ��راد ان
تكون فيها.

�أزمة ميناء مبارك تفتح
�صفحة جديدة من
اخلالف بني اجلارين
بغداد /متابعة املدى

رغم ما يعلنه امل�س�ؤولون من جهود دبلوما�سية حلل �أزمة ميناء مبارك مع الكويت
�إال ان الأزمة ال تزال م�ستمرة وال توجد حلول يف الأفق حتى الآن .ففي ظل هذه
الأجواء امللبدة طالب �سيا�سيون احلكومة العراقية بالإ�سراع باللجوء �إىل املحاكم
الدولية باعتبار ان امل�شروع الكويتي يعد جتاوزا على خط التالوك الذي �سيحرم
البالد من ممره املائي العميق.
وكان ال�سفري الكويتي يف بغداد علي امل�ؤمن �أكد �أن "بالده اطلعت الوفد العراقي
الذي زارها قبل �أيام على الوثائق التي ت�شري �إىل عدم ت�أثري ميناء مبارك على
املالحة البحرية داخل املياه الإقليمية العراقية" ،م�شدد ًا على "الرغبة يف احلفاظ
على امل�صالح امل�شرتكة بني اجلانبني" ،مقرتحا "تقا�سم الإدارة يف خور عبد الله".
وقال ع�ضو جمل�س النواب ال�سابق حنني قدو ان "الكويتيني ما زالوا يعي�شون
بعقلية املا�ضي وال ي�ستوعبون التغريات اجلديدة التي ح�صلت يف البالد".
و�أ�ضاف قدو يف ت�صريح �صحفي ان "هذا املوقف موجه لل�شعب العراقي ولي�س
�إىل احلكومة لأن احلكومة منتخبة وهي ممثل ال�شعب" ،م�شريا �إىل ان "احلكومة
احلالية لي�ست ك�سابقتها" ،يف �إ�شارة �إىل النظام ال�سابق.
من جانبه قال ع�ضو التحالف الوطني ال�شيخ خالد املال ان "احلل الأمثل هو اللجوء
�إىل املحاكم الدولية لإنهاء اخلالف بني الطرفني" ،م�شددا على "�ضرورة حتريك
الر�أي العام حول عدم قانونية القرار  833كونه فر�ض على العراق بقوة".
و�أ�ضاف املال ان "التباط�ؤ ال يخدم العراق لأن الكويت ما�ضية يف تنفيذ ميناء
مبارك" ،الفتا �إىل "ان "الكويت ال تت�صرف وحدها بل هناك �ضغوط من دول اخلليج
هدفها م�ضايقة العراق وال�ضغط على حكومته".
وكان وزير النقل هادي العامري قال ان "قيام الكويت ب�إن�شاء ميناء مبارك
يتعار�ض مع قرار جمل�س الأمن الدويل  833اخلا�ص برت�سيم احلدود بني العراق
والكويت".
و�أ�ضاف العامري ان "هذا القرار ين�ص على حرية املالحة الآمنة دون �أية �إعاقة وان
املمر امل�ؤدي �إىل ميناء مبارك �صرف عليه العراق �أمواال طائلة ،لذا ف�إن وجود ميناء
مبارك يف هذا املكان يجعل املمر �ضمن امليناء الكويتي ،وتنتفي فائدة العراق منه".
وتابع العامري انه "�إذا �أ�صر اجلانب الكويتي على بناء ميناء مبارك يف هذا املكان
فان ذلك يجعل العراق يف حل من قرار جمل�س الأمن املذكور".
وكان مدير �شركة املوانئ العراقية �صالح خ�ضري عبود قال ان "ا�ستمرار عمليات
احلفر والردم وامتداد حاجز الأمواج والر�صيف اخلدمي للم�شروع الكويتي
�سيحول جزءا من القناة املالحية العراقية �إىل جزيرة".
و�أ�ضاف عبود ان "ل�سان ميناء مبارك ميتد بطول  1800مرت وتبعد �آخر نقطة منه
بنحو  300مرت عن القناة املالحية ،ما ي�ؤثر ب�شكل كبري على حركة ال�سفن والبواخر
الداخلة �إىل العراق".
وذكر عبود �أن "�سحب موقع �إن�شاء ميناء مبارك مب�سافة خم�سة �أميال بعيدا عن
القناة املالحية العراقية �سيحل الأزمة ويثبت ح�سن نية اجلانب الكويتي".
و�أو�ضح عبود ان "ل�سان امليناء الكويتي �سي�شكل جزيرة تقع على احلافات النهائية
للحدود البحرية التي مت تر�سيمها بعد  ،1991وهذا خمالف للقرار  833الذي �ألزم
الطرفني بحرية املالحة ،ف�ضال عن انه �سيحول هذه اجلزيرة �إىل حدود جديدة تدخل
�ضمن القناة املالحية للأرا�ضي الكويتية".
وكان م�صدر برملاين عراقي قال م�ؤخرا ان جل�سة خا�صة �ستعقد يف 13حزيران/
يونيو اجلاري ،ملناق�شة تداعيات عزم الكويت �إن�شاء ميناء مبارك وانعكا�ساته
ال�سلبية على قناة العراق املالحية.
و�أ�ضاف امل�صدر ان قرار ًا برملانيا �سوف يتخذ يف اجلل�سة التي �ست�شهد الك�شف عن
خرائط وخمططات تبني مدى ال�ضرر الذي �سيلحق بالعراق جراء �إن�شاء امليناء.
وكان جمل�س الأمن الدويل �أ�صدر القرار رقم  833يف العام  1993وين�ص على
تر�سيم احلدود بني العراق والكويت التي يبلغ طولها  216كم عرب ت�شكيل جلنة
دولية ،الأمر الذي رف�ضه نظام الرئي�س ال�سابق �صدام ح�سني �أو ًال� ،إال �أنه وافق عليه
يف نهاية عام 1994عقب �ضغوط دولية.
وي�ؤكد امل�س�ؤولون العراقيون �أن تر�سيم احلدود بني البلدين مت بالقوة ،و�أدى
�إىل ا�ستقطاع �أرا�ض عراقية من ناحية �صفوان وق�ضاء �أم ق�صر ،ف�ض ًال عن تقلي�ص
م�ساحة املياه الإقليمية العراقية.
وقد حث ال�سكرتري العام للأمم املتحدة بان كي مون العراق يف  16ت�شرين الثاين/
نوفمرب من العام املا�ضي على الوفاء بالتزاماته جتاه الكويت ،وبخا�صة يف ما
يتعلق بقرار جمل�س الأمن رقم ( )833ب�ش�أن تر�سيم احلدود بينهما للخروج من
طائلة �أحكام الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة.
يذكر �أن ملف اخلالفات احلدودية والنفطية بني العراق والكويت ،بد�أ بعد �أن قررت
بريطانيا يف العام  1961منح اال�ستقالل للكويت ،ورف�ض رئي�س الوزراء الراحل
عبد الكرمي قا�سم االعرتاف بها ،ودعا حينذاك �إىل �ضم الكويت لق�ضاء الب�صرة،
وعلى الرغم من اعرتاف احلكومة العراقية التي �سيطر عليها حزب البعث عام 1963
بعد �إ�سقاطه نظام عبد الكرمي قا�سم ،با�ستقالل الكويت ب�صفقة ذكر بع�ض امل�ؤرخني
�أنها متت يف مقابل �إعطاء احلكومة العراقية مبالغ مالية ب�سبب العجز الذي كانت
تعانيه� ،إال �أن الرئي�س ال�سابق �صدام ح�سني الذي ينتمي �إىل احلزب نف�سه ،قرر يف
الثاين من �آب�/أغ�سط�س عام  1990غزو الكويت على خلفية م�شاكل ب�ش�أن احلدود
وتر�سميها وال�صراع على بع�ض الآبار النفطية ومت �أخراج قواته بالقوة الع�سكرية
وفر�ض جمل�س الأمن الدويل عليه عدة عقوبات.

