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{ واشـــــــنــــــــطن (أ ف ب) - أعــــــــلن
الرئيس األمريـكي دونالد ترامب أنّه
يـعـتـبـر الــتـفـسـيـرات الــتي قـدّمـتـهـا
البسات مقتل الرياض فجر السبت 
الــــصـــحــــافي الــــســـعــــودي جـــمـــال
خـاشــقــجي داخل قــنــصـلــيــتــهـا في
اســطـنــبـول فـي الـثــاني من اجلـاري
"جــديــرة بــالــثـــقــة" و"خــطــوة أولى
مـهـمّـة". وردّاً عـلى صـحـفي سـأله ما
إذا كـان يـعـتـبـر الـروايـة الـسـعـوديـة
"جــديـرة بــالـثــقـة" قــال تـرامب "أجل
أجل". وأضـــاف الــرئــيس األمــريــكي
"أقولها مجدّداً الوقت ما زال مبكراً
نحن لم ننته بعد مـن تقييمنا أو من
التحقيق ولـكنني أعتـقد أنّها خطوة
أولى مــــهـــمّــــة" في إشــــارة إلى مـــا
أعــلـــنـــته الـــريـــاض الــســـبت من أنّ
خاشقـجي قتل داخل قنـصليـتها إثر
وقوع شجـار و"اشتبـاك باأليدي" مع
عــدد مـن الــعــنـــاصــر الــســـعــوديــ

داخلها.
وعن إمــــكـــانـــيـــة فــــرض واشـــنـــطن
عـقـوبـات عـلى الـريـاض بـسبـب هذه
الـقـضـيـة قـال تـرامب "الـوقت مـا زال

مبكراً جداً للحديث عن هذا األمر".
وأضـاف "نريـد أن نـرى. نـحن جنري
حتــقـيــقـاً في الــوقت الـراهن. لــديـنـا
الــكـثـيـر مـن الـنـاس الـذين يــعـمـلـون
عـلى هـذه الـقضـيـة (...) ولـديـنا دول
أخـرى تـعـمل عـلـيـهـا كـمـا تـعـرفون.

هذه مشكلة جدية للغاية".
وفـي مـسـألـة الــعـقـوبـات األمــريـكـيـة
احملـتـمـلـة عـلى الـريـاض قال تـرامب
خـالل زيــارة إلى أريـــزونـــا "إذا كــان
ســــيــــتم فــــرض شــــكل مـن أشــــكـــال
الـعـقوبـة أو أمـر قـد نقـرّر الـقـيام به
إذا كـان هـناك مـا سـنـقـرّره (...) فـإنا
أفــضّل أن ال نــقــوم كــإجــراء عـقــابي
بـإلغـاء أعـمـال بقـيـمة  110ملـيارات
دوالر مـا يـعـني  600ألف وظـيـفـة"
في إشارة الى صفقة تسليح ضخمة
ــتـــحــدة مع أبــرمـــتــهـــا الــواليـــات ا

ملكة. ا
وأكّدت الريـاض فجـر السبت لـلمرة
األولى أنّ خــــــاشـــــقـــــجي قُـــــتـل في
قـنـصـلـيـتـهـا بـاسـطـنـبـول اثـر وقـوع

شـجـار و"اشـتـبـاك بـاأليدي" مـع عدد
مـن األشـــــــخـــــــاص داخـل مـــــــبـــــــنى
الـــقــنـــصـــلـــيــة رغم أن مـــســـؤولــ
سـعـوديـيـ أعـلـنوا فـي السـابق أنّه
ـبـنى. وتـزامـنـاً أمـر الـعـاهل غـادر ا
ــلـك ســلـمــان بـن عــبـد الــســعـودي ا
الــــعــــزيـــز بــــإعــــفـــاء نــــائب رئــــيس
االستخـبارات العـامة أحمـد عسيري
ومــــســــؤولــــ آخـــــرين في جــــهــــاز
االســتـخـبــارات من مـنــاصـبـهم في
وقت ذكرت فيه الريـاض أنّها أوقفت
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وتـعـرّضت الـرياض لـضـغـوط دولـية
إثــر اخـتـفــاء الـصـحـافـي الـسـعـودي
بـــعــد زيـــارته قـــنــصـــلــيـــة بالده في
اســطـنــبــول في الـثــاني من تــشـرين
األول  في قضيّـة دفعت بالـعديد من
سؤولـ ورجال األعمال الـغربي ا
إلى إلـغــاء مــشــاركـتــهم في مــؤتــمـر
اقتصادي مهمّ في الرياض األسبوع
قـبل. وقال مـسؤولـون في األجهزة ا
األمــنــيـــة الــتــركــيـــة إنّ خــاشــقــجي
تـــعــــرّض لـــلـــتــــعـــذيب وقــــتل داخل
القـنصلـية عـلى أيدي فـريق سعودي
جـاء خصـيـصاً الى تـركـيا الغـتـياله
بــيـنــمـا نــفت الــريـاض أن تــكـون قـد

أصدرت أوامر بقتله.
وأتى تــصــريح تـرامـب بـعــيـد إعالن
ـتحدة البـيت األبيض أنّ الـواليات ا

قتل خاشقجي. "حزينة" لتبلّغها 
ــتــحــدّثــة بــاسم الــرئــاســة وقــالت ا
األمريـكـية سـارة سـاندرز في أول ردّ
فعل أمريـكي على اإلعالن الـسعودي
"نـشـعــر بـاحلـزن لــتـبـلّــغـنـا أنّ وفـاة
خـاشقـجي قد تـأكّـدت ونتـقدّم بـأحرّ
الـــتــعـــازي من أســـرته وخــطـــيـــبــته
وأصـدقـائـه". وأضـافت إنّ "الـواليـات
ـملـكة ـتحـدة تـأخذ عـلـماً بـإعالن ا ا
الـعـربـيـة الـسـعـوديـة بـأنّ الـتـحـقـيق
بشأن مصير جمـال خاشقجي يتقدّم
وبـــأنــــهـــا اتّـــخــــذت إجـــراءات ضـــدّ
ــشــتــبه بــهـم الــذين  حتــديــدهم ا
حـــــتـى اآلن". وتــــابـــــعـت ســـــانــــدرز
"ســنـواصل مــتــابــعـة الــتــحـقــيــقـات
الــدولــيــة من كــثب في هــذا احلـادث
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ـطـالبـة بأن يـتم إحـقاق ـأسوي وا ا
الـعـدالـة من دون تـأخيـر وبـشـفـافـية
ـــــا يـــــتّــــــفق مـع كلّ اإلجـــــراءات و

القانونية الواجبة".
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وإذا كانـت اإلدارة األمريـكيـة اكـتفت
في ردّ فعلـها على اإلقـرار السعودي
قتل الصحافي بالتعبير عن حزنها 
وبتمسّـكها بإحقـاق العدالة في هذه
ــانــيـ الــقـضــيــة فــإنّ مــواقف بــر
أمريكي اتّسمت بالكثير من احلدّة

إزاء الرياض.
وشـــكّك الـــســـنـــاتـــور اجلـــمـــهــوري
لــيـنـدسي غــراهـام الـذي يــعـتـبـر من
أبـرز حـلــفـاء تـرامب بـالـروايـة الـتي
قدّمتها السعـودية فجر السبت بعد
قولة أسبوع ونيّف من تمسّكها 
إنّ الصحـافي غادر قنصـليتهـا بعيد
دخـوله إيّــاهـا وأنّـهـا ال تـعـلم شـيـئـاً

عن مصيره.
وكــتب غـــراهــام في تـــغــريـــدة عــلى
تــويـــتــر "الـــقــول إنّـــني مـــشــكّك في
الـروايـة الــسـعـوديـة اجلـديـدة حـول

خاشقجي ال يفي شعوري حقّه".
من جــهـته قـال بــوب مـيـنــديـز أكـبـر
ـقراطي في جلنـة العالقات عضو د
ــجـلـس الـشــيـوخ إنّه اخلــارجــيـة 
ـتــحـدة أن يــتـعــيّن عــلى الـواليــات ا
تـورّط تـفرض عـلى الـسعـوديـ ا
في مــــقـــتل خـــاشـــقـــجي عـــقـــوبـــات
ـوجب قـانون أمـريـكي أطـلق عـليه
اسـم ســـيــــرجي مــــاغـــنــــيـــتــــســـكي
احملـاسب الـروسي الـذي كـان يـنشط
في مــكــافـــحــة الــفـــســاد وتــوفي في
احلــجــز. وقـال مــيــنـديــز إنّ "قــانـون
غـلــوبـال مــاغــنـيــتـســكي لــيس لـديه
استثناءات للحوادث. حتى لو توفّي
خــاشـقـجي بــسـبب مـشــاجـرة فـهـذا

ليس عذراً لقتله".
وأضــاف إن مـا أعــلـنــته الـســعـوديـة
فـــجــر الـــســبـت من ســرد لـــلـــوقــائع
واجــراءات اتّــخــتــهــا هي "أبــعــد مـا
يـكــون عن الـنـهـايــة ونـحن بـحـاجـة

إلى مواصلة الضغط الدولي".
أمــا الـــنــائب مـــايك كــوفـــمــان الــذي
يـواجه على غـرار الـعـديد من زمالئه

التي أصدر فـيها غوتـيريش ردّ فعله
قتل خاشقجي على إقرار الرياض 
داخل قنـصلـيتـها مع احلـذر الشـديد
ـــتّـــحـــدة في الـــذي تـــوخّـــتـه األ ا
الــتــعـــامل مع هــذه الــقـــضــيــة مــنــذ
بــدايـتــهـا. وكـان غــوتـيـريـش اكـتـفى
ـطـالـبة حـتى صـدور هـذا الـبـيـان بـا
بــجـالء "احلــقـــيــقـــة" حــول مـــصــيــر
الـصــحــافي الــســعــودي مــتـجــاهالً
الــتـــعــلــيـق عــلى الـــكمّ الــكـــبــيــر من
الــتــقــاريــر الـــتي اتّــهــمت الــريــاض
بالوقوف خلف اختفائه. ويعود آخر
ي من هـذه الــقـضــيـة إلى مــوقف أ
اخلميس ح ناشدت أربع منظمات
حـــقــوقـــيــة هي "الـــعــفـــو الــدولـــيــة"
و"هــيــومن رايــتس ووتـش" و"جلــنـة
" و"مراسلون بال حماية الـصحافيـ
ـتّــحـدة فـتح حتـقـيق حـدود" األ ا
دولـي في اخــتــفــاء خـــاشــقــجي في
نـظمة طلب ردّ عـليه النـاطق باسم ا
الدولية ستيفان دوجاريك بالقول إنّ
هنـاك حتقـيقـات تُجـريهـا بالـفعل كلّ

من تركيا والسعودية.

ـيـاه الـتي ـقـال الـسـابـق حتت نـفس الـعـنـوان بـعض أسـبـاب أزمـة ا ذكـرت في ا
ــوت عـطـشـاً جـعـلت بـالد الـرافـدين وعــشـرات األنـهــر واجلـداول والـبــحـيـرات 
وأهمـها فشل الساسـة الذين تعاقـبوا على احلكم في كل احلـكومات التي جاءت
ـياه بـشـكـل خـاص سواء بـعـد االحـتالل في إدارة الـبـالد عـمومـاً وإدارة مـلـف ا
بـالـتـحـاور وعـقـد االتــفـاقـيـات مع دول اجلـوار أو من خالل وضع خـطط  طـويـلـة
ـياه والـقيام بـإجراءات وأعمـال واجناز مـشاريع كفـيلة األمد لـلتغـلب على أزمة ا
ـتلـكه العـراق من موارد مـائية ا  باحلـد من هذه األزمـة  والتغـلب علـيهـا نظـرا 
ية ومـهنـية وخـبيرة تلـكه من عقـول عراقـية جـبارة  أكـاد كبيـرة ومتـعددة ومـا 
ائيـة والري لألسف الشـديد  تهمـيشهـا وإبعادها ـوارد ا ومجـربة في مجال ا
لف احليوي الى أحزاب وسـياسي ليس عن خدمـة بلدها وشعـبها وأنيط هـذا ا
وضـوع ولـيس لديـهم خـبـرة أو جتربـة في هـذا اجملال لديـهم أدنى تـصـور عن ا
ـائـيـة اخلـانـقـة الـتي ـهم لـبـلـدنـا وشـعـبـنـا فـكـانت الـكـارثـة واألزمـة ا احلـيــوي وا
سـتـتفـاقم خالل الـسنـوات الـقادمـة لـتضـاف الى األزمـات العـديدة الـتي عـصفت
بـالـعـراق ولـتـزيـد األمـر تـعـقـيـداً ان لـم تـبـادراحلـكـومـة اجلـديـدة الى االسـتـعـانـة
هني في هذا احملال لوضع حلول آنية تخصص وا ي وا باخلـبراء واألكاد
وأخرى مسـتقـبلـية للـحد من هـذه األزمة اخلـطيـرة أوال والتغـلب علـيهـا مسـتقبالً
هـمة رغم صعوبتها لـكنهم قادرين على وضع احللول ثانـياً وهم جديرون بهذه ا
الـعـلمـيـة والـعـملـيـة لـتجـاوزهـا إذا فـسـحت احلـكومـة لـهم اجملـال ودعـمت آرائهم
وأبحاثـهم  ومشـاريعهم مـعنـويا وماديـاً وال أريد الـدخول في التـفاصـيل العلـمية
ياه في العراق لكني سـأذكر احلكومة والقائم والعمـلية الكفيلة بتـجاوز أزمة ا
على حل هـذه األزمـة مسـتـقبال بـبـعض األمور الـتي تـساعـد في حل هـذه األزمة

ومنها :   
ياه وعدم هدرها 1- وضع خطط سـريعة لبناء عدد من السدود للـسيطرة على ا
واالستـفـادة منـهـا إلنتـاج الـطـاقة الـكـهربـائـية.                          2- الـعمل
ياه التي تفيض على بـناء خزانات  كبيرة في مناطق متـعددة من العراق خلزن ا
عن احلاجـة خصـوصـا في فصل الـشـتاء وخـزانات أخـرى خلـزن ميـاه السـيول
واألمـطـار وعـمل قـنـوات لـتصـرف مـيـاه هـذه الـسـيـول الى االنـهـارالـقـريـبة .     

                     
3- االستـفادة من ميـاه الشالالت والـعيون ومـا أكثرهـا في العراق والـعمل على
كن الـتحـكم بهـا وإيصـالها الى ـنظومـة أنابـيب  ربط هذه الـشالالت والعـيون 
ـبـطـنـة بـاألنـهر خـزانـات خلـزن ميـاهـهـا وربـطـهـا من خالل األنـابـيب والـقنـوات ا
ياه في موسم الصـيف بدال من هدر الكميات والروافـد القريبة لتعـويض شحة ا
ـنطقة ـياه ال توجد في ا الكبـيرة من ميـاه الشالالت والعيـون وللعلـم فان عيون ا
الـشـمالـيـة من العـراق فـقط فهي مـوجـودة في العـديـد من احملافـظـات خصـوصا
على احلدود الـعراقـية الـتركيـة والعـراقية اإليـرانيـة بداءاً من أربـيل والسلـيمـانية
ـاء والـيـنـابيع في وديـالى وواسط وحـتى في مـيـسـان وهنـاك الـعـديـد من عـيون ا
محـافظات نينوى واالنبار وصالح الدين وكربالء ولألسف فان مياه هذه العيون
ـتـدفقـة صـيـفاً وشـتـاءا وعلى مـر األيـام والـسنـ تـذهب سدى دون االسـتـفادة ا
ـكن الـتـحـكم بـهـا وربط هـذه األنـابيب مـنـهـا  من خالل ربط فـوهـاتـها بـأنـابـيب 
بخزانـات كبيـرة خلزن مياهـها و ربطـها باألنهـار القريـبة لتعـويض شحة مـياهها
ثـال هنـاك ع مـاء في ميـسان بـدالً من هدر مـياه هـذه العـيون  ,وعلـى سبـيل ا
ـاء مـنهـا  بـقوة وأخـرى في قـضاء سـنـجار قـطـر فـتحـتـها حـوالي مـتـر ويتـدفق ا
سافـة أكثر من مـترين وبكـميات كـبيرة ولألسف فـان مياه هـات العـين تذهب
سـدى ولـو  عمل خـزانـات لـلـماء قـريـبـة منـهـمـا فـإنهـا تـمـتلئ خـالل أيام قالئل
كن ملئه اء عـلى مدار األيام واألشهر والسـن فكم خزان  والعـين تضخان ا
ـوجودة في ـئـات العـيـون ا في الـشـهـر وفي السـنـة من هـات الـعـ فـما بـالك 

كن ملئه من هذه العيون .    احملافظات وكم خزان ماء كبير 
عروف ان األراضي العراقية  احلدودية  مع تركيا وإيران هي اخفض 4- من ا
من أراضي هاتـ الدولـت وعنـد حفر آبـار ارتوازيـة في مناطق تـبعد من 5_1
ياه من كيلـومتر عن حدود هـات الدوليتـ فهذا يعنـي تدفق كميات كـبيرة من ا
ـيـاه اجلـوفـية ـسـاس بـخزين ا ـياه اجلـوفـيـة لـلـدولتـ ودون ا هـذه اآلبـار ومن ا
كن االستفادة من مياه هذه اآلبار للخزن أو تعزيز أنهارنا عند تقليل للعـراق و
ـياه إلـيهـا من هاتـ الدولـتـ وفي حالـة حفـر العـديد من هـذه اآلبار في تدفق ا
مـحـافظـات دهوك _اربـيل _الـسـليـمـانـية _نـيـنوى  _ديـالى  _واسط  _مـيـسان
ـيـاه من هـذه اآلبـار تـسـاعد في سـيـتم احلـصـول علـى كمـيـات كـبـيـرة جداً من ا
تـدفق من تركيا وإيران اء ا التغـلب على شحة مـياه أنهارنا عـند تقليل كـميات ا

كن خزنه  .  والفائض 
5- بنـاء سد وخزان خلزن مـياه دجلـة والفرات عـند التـقائهـما في قضـاء القرنة
حـافظة الـبصـرة  خلزن الفـائض من ميـاههمـا شتـاءً وعدم هدره وذهـابها الى
اخللـيج العربي واالستفادة من هذا اخلزين للتـغلب على ملوحة مياه شط العرب

أو لتغذية االهوار القريبة .   
ـياه خـصوصا 6- االستـفادة من ميـاه البـحيـرات والسـدود للتـغلب عـلى أزمة ا
ـاء الكـبـيـرة التـي يتم خـزنـهـا في هذه الـبـحـيرة بـحيـرة الـثـرثار نـظـرا لـكمـيـات ا
ـيـاهـهـا بـ نــهـري دجـلـة والـفـرات عـنـد حـدوث شـحـة في ـنـاورة  وإلمـكـانـيـة ا

احدهما لوجود قناة تربط النهرين ببعضهما .  
شـاريع الفـنيـة الـعلـميـة والعـملـية أصـحاب 7- وهـنـاك العـديد من اإلجـراءات وا
هني ـتخصص واخلبراء وا ي ا ائية من األكاد وارد ا الشـأن في مجال ا

ياه بل والتغلب عليها . كنهم من خاللها  احلد من أزمة ا أعرف بهاو 
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اجلمهوري انتـخابات صعبة في 6
تـشـرين الـثـاني فـقال إنّـه يجـب على
ـــتـــحـــدة أن "تـــقف إلى الـــواليـــات ا
جانب قيـمنا وأن تـطالب +حلـفاءنا+

باحترام حقوق اإلنسان.
b¹bý ÃUŽe½«

وأضاف الـنائب عن واليـة كولورادو
ـسـلحـة في وعـضـو جلـنـة الـقـوات ا
مــجـلس الــنـواب أنّه يـطــالب تـرامب
بـأن يــســتــدعي عــلى الــفــور الــقـائم
بــأعــمــال الــســفــيــر األمــريــكي لــدى
واشــنـطـن الـتي لم تــعــيّن حـتى اآلن

ملكة? سفيراً أصيالً في ا
دولـــيـــاً أبــدى األمـــ الـــعـــام لأل
ـــتــحـــدة أنــطـــونــيـــو غــوتـــيــريش ا
قتل "انزعـاجه الشـديد" إثر تـبلّـغه 
خاشقجي. وقال غـوتيريش في بيان
قدّم فيه تعـازيه إلى أسرة خاشقجي
وأصـدقـائه إنّه "يـشـدّد عـلى ضـرورة
إجــــراء حتـــقــــيـق ســـريـع ومـــعــــمّق
وشـفّاف فـي ظروف وفـاة خـاشـقجي
وعلـى احملاسـبة الـتامّـة للـمسـؤول
عـنه". وتـتـعـارض الـسـرعـة الـكـبـيـرة
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ـريرة التـي مر بهـا شعبـنا عامـة وفقرائه برغم اخملـاضات العـسيرة والـتجارب ا
خاصة  اال انـنا متيقن ان الوزارة او ما يسمى بـالكابينة احلكومية اجلديدة 
ـعـالم وان كان حتت ستـولـد ولـو حتت ضـغط مـخاض  مـحـاصـصـاتي واضح ا
غـطـاء وعـنـوان احـدث  اذ ان ذلك يـعد جـزء طـبـيـعـيـا من فـنـون الـسـيـاسة الـتي
اصـبحـت اطراف الـلـعـبـة جتـيـدها   فـخـبـرت عـقـد ونصـف كافـيـة لـتـعـليـم حتى
اخلفـير وليس الوزير فحسب . هنا من السذاجة عزل تاثير االجندات اخلارجية
ـتـعــلق مـنـهـا ــواطن وتـخـلف الــوطن  سـيـمــا ا الـتي هي لب واس كـل مـتـاعب ا
بشـؤون اخلدمات العامة التي يحاولون بكل الصور ابقاؤها على ما هي عليه او
لفات الـساخنة ليبـقى الفقراء على دون ذلك .. عبـر جتديد وصناعـة االحداث وا
تعسـهم فيما تتح للصوص فرص اغتنام مـفاسدهم . هذا بالضبط يبرر ما يقوم
اسة به البعـض من حرق للمؤسسات وتعطيل التشـريعات واعاقة قوى التنفيذ ا
ـتـعـمـدة ـتـحـقـقـة مـنـذ  2003 الـتي لن تـدوم اال بـهـذه الـفـوضى ا ـصـاحلـهم ا

لتهبة . رعبة ا واألجواء ا
هدي شـهد السـياسي حدثـت مستـجدات  قد تـساعـد السيـد عادل عبـد ا في ا
كـلف بتشكيل حـكومته  وان بدت ذات األسمـاء والوجوه  اال ان طريقة والدة ا
سـيطرة على ستـقبل متحـرك جاهز للـتغير  فـالكتل ا العنـاوين أصبحت تنـبا 
األرض  اخذت تـتفتت على شكل والدات قيصرية  كما ان الشارع لم يعد كما
من قبل بـعد ان جتاوز ازمة التبعية العمياء لالهواء والشعارات قومية او طائفية
ا جرى ويجري  كذا ..  واالنتـخابات هي األقل اقباال في داللـة رفض واضح 
فان من اتـخم وتعـمـلق سابـقا اصـبح االن حتت اعـ النـاس ولن يفـلت ولو بـعد
ـهدي مرشح تسـوية وهنالك شـبه اتفاق عام ح . والـسيد الرئـيس عادل عبد ا
سـؤوليـة التي سـاحة تـاييـد واسعـة  هذا يـسـاعده لـلنـهوض بـا عـليه ويـحـظى 
ـيــزانـيـة  بـحــصص مـعـلـومــة لـلـكـتل والـوزارات ســوف لن تـنـتـهي عــنـد تـوزيع ا

تحصحص . هيمن عليها لتخمد فتنة ا والدوائر ا
ـنـطـقة ـهـدي حـتى االن كـاخلـروج من ا بـعض الـشـعـارات الـتي اطـلـقـهـا عـبـد ا
فردة حتـديدا فـضفاضـة تدعو لـلضحك اخلضـراء واختيـار مستـقل  ( هـذه ا
ـهـدي نـفـسه  لـيـس مسـتـقـال  ذلك مـا يـعـلـمه هـو والـنـاخـب أحـيـانـا ) فـعبـد ا
ـا يـعني اخـراج استـقاللـية اخـتيـار الوزراء والكـتل وقـبل ذاك الله جل وعال  
ـنطـقة اخلـضراء  فذلك لم من مفـهومـها احلقـيقي . امـا اخلروج او الـبقاء في ا
يـكن يـومـا من اولـيـات الـشـعب ال من قـريب وال بـعـيـد  فـلـنـاس لم تـنتـفض عـلى
الـدكـتـاتـوريـة قبل  2003 كـونـهـا تـسـكن الـرضوانـيـة او الـعـوجـة  تـلك مـسائل
تخص الـسلطة  امـا نحن فنريـد احلرية التي ال تـتم اال عبر حصـر السالح بيد
سـتقـبل   وان تـتوفـر لهم مـتـلكـات وا الـدولـة واطمـئنـان الـناس عـلى األرواح وا
ـاء والـكـهربـاء والـصـحـة والـتـعلـيم والـسـفـر والـتـرفيه اخلـدمـات ( التي اقـلـهـا  ا
ــتـلك مـائـة مــتـر يـضم به ن ال  ...قـبل ذاك الــسـكن  حـيـث ال كـرامـة وال وطن 
عــيــاله ) . ثم ضــرورة تـخــلص دوائــر الــدولـة مـن تـلك الــســطـوات والــشــقـاوات
ـرحـلـة ـؤسـسـات كــنـتـاج طـبـيــعي  والـطــارئـ واالمـيـ الــذين سـيـطـروا عــلى ا
الطـائـفـية الـبـغـيـضة  بـعـد سـنوات (   2005 و 2006 و 2007 و  2008 )
ـتلك حتديـدا . حيث ابـعد الـكفـوء وصاحب الـتجـربة والـشهـادة ليـحل بديال ال 
ـرحوم  نزار الـقباني شـهد كمـا وصفه ا سدس مـؤهال له . حتى صـار ا غيـر ا
كن لهـا ان تقتل االنـسان ) ..هنا حينـما قال : ( كل بـندقيـة يحمـلها جبـان ... 
ــهـدي احملــتـرم فــوق طـاقــته وال نـضع ال نــحـمل الــسـيــد الـدكــتـور عــادل عـبـد ا
نطقـة التي يسـكنها ستحـيل  لكنـنا نعتـقد جازمـ ان ا العراقـيل وال نطالب بـا
ـسـؤولـ بكـافـة عـنـاوينـهم احملـتـرمـة  ال تـعنـيـنـا صـفراء ا
كانت او خـضراء  فـحيـنما نـتمـتع ( نحن  - الـفقراء  -
باالمـان واخلـدمـات واحلـريـة .. ال نفـكـر بـسـكن وعـنوان
وامـوال االخـرين  ...)  ومن وجد راحـته نـسي مـحـطات

همومه .. والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق ..

بغداد
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{ قاعدة غـوانتنامـو البحرية (أ ف
ب) - عــمــد اجلــيش األمــريــكي إلى
حتديـث معتـقل غوانـتنـامو فـجهزه
ـركــز طـبـي مـتــخـصص وقــاعـات
ريـاضـة وغـرفـة عـمـلـيـات جـراحـية
لـيصـبح أشبـه بعـيادة لـلشـيخـوخة
تــتــكــيـف مع حــاجــات مـــعــتــقــلــ
يـــتــقـــدمـــون في الــسـن ويــرجح أن

يقضوا فيه ما تبقى من حياتهم.
وضع جـهاز سَـير "ووكـر" في زاوية
ـركـز الـطـبي اجلـديد إحـدى غـرف ا
الــذي زارته مـجـمـوعـة صـغـيـرة من
الــصــحــافــيـ فـي جـولــة نــظــمــهـا

عسكريون أمريكيون.
الــســريــر الــطـبـي يــشـبـه أسـرة أي
مـسـتشـفى وكـذلك الـكرسي الـنـقال
والـتـجـهـيزات الـطـبـيـة فـي الـغرف.
الـفـرق الـوحـيـد هـو عـدم وجـود أي
نوافـذ بل مجـرد كوّات من الـزجاج
غــيـر الـشـفـاف وسـيـاج من الـشـبك

بدل اجلدران.
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ال يــزال هـنـاك أربـعــون مـعـتـقال في
غوانتنامو أكبرهم عمره  71عاما
وأصغرهم  37عاما ويبلغ متوسط

عتقل  46عاما. أعمار ا
ـتحدة أن هؤالء وتعتـبر الواليات ا
ـشاركة عـتقـل الذين تـتهـمهم با ا
في اعـتـداءات مــخـتـلـفــة وال سـيـمـا
اعــتــداءات  11أيــلــول/ســبــتــمــبــر

 ?2001أخطـر من إطالق سراحهم
ـاضي وحــكم عـلـى أحـدهم الــعـام ا

بالسجن مدى احلياة.
وحـ تـبـ أنه لن يـتم اإلفـراج عن
تـحدة ـعتـقلـ قـررت الواليـات ا ا
عتـقل لتحـويله إلى سجن ترتـيب ا
دائم فـأمـر الـبـنـتاغـون قـائـد الـقوة
ـشرفـة علـى إدارته األميـرال جون ا

رينغ بالتثبت من إمـكانية استمرار
ـــعـــتـــقل فـي اخلـــدمــة  25ســـنـــة ا

إضافية.
عـتقل ـتحـدثة بـاسم ا وأوضحت ا
الكاب آن ليانـوس "فكرنا مليا في
كــيـــفــيــة االســـتــعــداد الســـتــقــبــال
ـسـن ـعـتـقـلـ ا مـجـمـوعـة من ا

وفـي الــبـــنى الــتـــحــتــيـــة الــواجب

توفيرها لتـحقيق ذلك بصورة آمنة
تـــمــامـــا وإنـــســـانـــيــة". وخـــصص
لـلـمـشـروع مـبـلغ  12مـلـيـون دوالر
عتقل إلى فتم حتويل أحد أقـسام ا
مـسـتـشــفى مـيـداني حــديث مـجـهـز
بـغـرفــة عـمـلـيـات وقــاعـة لـتـصـويـر
األشــعــة مــزودة بــجــهــاز تــصــويـر
ـغنـاطـيـسي إضـافة إلى بـالـرنـ ا

قـسم طـوار وغـرفـة عـنـايـة فـائـقـة
تتسع لثالثة أسرة.

وأوضح رئـيـس الـفـريق الـطـبي في
ــعــتــقل الــذي لم تــكــشف هــويــته ا
ألســبـاب أمـنـيـة أن اجلـيش يـنـشـر
لــتــشــغــيل الــعــيــادة ثالثــة أطــبــاء
ومساعد طبيب واحد وثالثة أطباء
ـرضـة وفق نـظـام نفـسـي و 11
مـــنــــاوبــــات تـــتــــراوح بـــ  6 و9

أشهر.
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ـركز الـطبي الـذي افتتح في وكان ا
آذار 2018 خاليا يـوم اجلولة لكن
رئـيس الـفـريق الـطـبي أكـد أنه بات

في اخلدمة.
وال يـحــتـاج أي مــعـتــقل في الـوقت

احلــاضــر لــكــرسي نــقــال لـكــنه 
تـدارك مــثل هـذا الــوضع وجتـهــيـز
ـعـتــقـلـ ـمــرات لـتـنــقل ا ـركــز  ا

احملدودي احلركة.
وأوضح الـــطــبــيب الـــعــســكــري أن
ــعـتــقـلــ يــعـانــون من األمـراض ا
االعتيادية في عـمرهم مثل السكري
وارتــــفـــاع ضــــغط الــــدم وأمـــراض

األمعاء واضطرابات في احلركة.
وأقيم في الـطابق األول قـسم الطب
الـنـفـسي مع حتـويل زنـزانـتـ إلى
غرفـتي معـاينة. كـما أفـرغت زنزانة
ثالثـة جدرانها مبـطنة ليـنقل إليها

صابون بنوبات. عتقلون ا ا

وال يـبــقى األطـبـاء الــنـفــسـيـون في
ـعــتـقل سـوى  9 إلى  12 شـهـرا ا
شـأنـهم في ذلـك شـأن الـعــسـكـريـ
نـتشرين في غوانـتنامو اآلخرين ا
مــا يـــحــد من مـــدى تــفـــاعــلـــهم مع

. عتقل ا
ـعـتـقل في 2002 ومـنــذ بـدء عـمل ا
توفي تسعة معتـقل بينهم سبعة
انتـحروا وثـامن أصيـب بالـسرطان

وتاسع قضى بنوبة قلبية.
ولم تـــكــــشف لـــلـــصـــحـــافـــيـــ أي
مـعـلــومـات حـول الــوضع الـصـحي
لــكل مــعـــتــقل لــكــنـــهم عــلــمــوا أن
"مـعتـقال يـلـتزم في الـوقت احلـاضر
صــومــا غـيــر ديــني" وفق تــعــبــيـر
ـســؤولـ في الـسـجن عن حـاالت ا
اإلضــراب عن الـطـعـام الـذي يـعـلـنه
مـــعـــتـــقـــلـــون بـــ احلـــ واآلخــر

احتجاجا على بقائهم محتجزين.
فإن كـان معـتقلـو غوانـتنامـو فقدوا
من عــدوانــيــتــهم وهــدأوا عـلـى مـر
الـــــســـــنـــــ إال أنـــــهـم مـــــا زالــــوا
يـتــمـردون. وكــشف األمـيــرال جـون
ــعــتـــقــلــ يــواجه ريـــنغ أن أحــد ا
تــدابـــيــر تــأديــبــيــة إثــر حــادث مع
احلــراس. وأوضح أن "الــعــديـد من
هـؤالء الــســادة مــا زالــوا في حـرب
ــتـحـدة يــواصـلـون مع الـواليـات ا
ــقــاومـة احلـرب مـن خالل أعـمــال ا

الصغيرة هذه".

جمال خاشقجي  دونالد ترامب 

{  اوتــــــاوا (أ ف ب)  - أعـــــــلــــــنت
احلكومة الكنـدية امس أنّها تستعدّ
لــتـوطــ مـجــمــوعـة من مــتــطـوّعي
دني في "اخلوذ البيضاء" الدفاع ا
منـاطق سـيطرة الـفصـائل الـسورية
ــعــارضــة وأفــراد من عــائالتــهم ا
مشيـرة إلى أنّها لن تـعلن عن موعد
وصـولـهم ألراضـيـهـا وال أين سـيـتم
تـوطـيـنـهم. وقـالت وزيـر اخلـارجـية
كـريــسـتــيـا فــريالنـد ووزيــر شـؤون
الــهــجــرة والالجــئــ واجلــنــســيـة
أحـمـد حـسـ في بـيـان مـشـتـرك إنّ
"كـنـدا تعـمل مع مـجـمـوعة أسـاسـية
من احلـلــفـاء الــدولـيـ عــلى إعـادة
تــــوطـــ مــــجــــمــــوعـــة مـن اخلـــوذ
الـــبـــيـــضـــاء وعـــائالتـــهم بـــعـــد أن
اضــطـــروا إلى الــفـــرار من ســوريــا
نتيـجة استـهدافهم حتـديداً من قبل

النظام السوري وداعمته روسيا".
وأضاف البـيان إنّ متـطوّعي اخلوذ
الــبـــيـــضــاء "شـــهـــدوا بــأمّ الـــعــ

بوصـفهم مسـعفـ بعضـاً من أكثر
روّعة التي ارتـكبها نظام اجلرائم ا

األسد اجملرم".
وذكّـر الــوزيــران في بـيــانــهـمــا بـأنّ
"كـنـدا دعـمت عمـل اخلوذ الـبـيـضاء
من خالل مـسـاعدتـهم عـلى الـتوسّع
ـــتـــطـــوّعــ ـــزيــد مـن ا وتـــدريـب ا
ـزيـد من الـنـسـاء وإنـقـاذ وتـدريـب ا

ــزيــد من األرواح" مــشـدّديـن عـلى ا
ـسـاعدة أنّه "لـديـنـا الـتـزام أخالقي 
هدّدين وعائالتهم". هؤالء األفراد ا
وبــحــسب الــبـيــان فــإنّ "مــتــطـوّعي
اخلـوذ الــبـيـضـاء وأفـراد عـائالتـهم
يـــــســــيـــــرون عــــلـى طــــريـق إعــــادة
ا يـتماشى مع توطـينهم في كـندا 
ـعـتمـدة لديـنا ـعايـيـر القـانونـية ا ا

." إلعادة التوط
وأكّـــد الــوزيــران حـــرصــهــمـــا عــلى
"سالمـتـهم وسالمـة أفـراد عائـالتهم
الذين مـا زالـوا في سوريـا" وشدّدا
عـلى أنّه "لن يـتـم إصـدار مـعـلـومات
مـفــصّــلــة عن تــواريخ الــوصـول أو

واقع". ا
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ولـــفت الــــبـــيـــان إلـى أن "طـــلـــبـــات
الـهجـرة تتم مـعاجلـتهـا في اخلارج
ويـتم االنـتـهـاء من الـفـحص األمـني
قبـل السـماح لالجـئ بـالسـفر جواً
إلى كندا". وكان األردن أعلن في 22
ـاضي انه استـقبل  422من تمـوز ا
عنـاصر "اخلوذ الـبيـضاء" فرّوا من
مناطق جنوب سوريا قبل استعادة
اجلـيش السـوري السـيـطرة عـليـها
ملكة عن طريق اسرائيل ودخلوا ا
وذلك بــهـدف إعــادة تــوطــيـنــهم في

انيا وكندا. بريطانيا وأ
واألربـعـاء أعـلـنت وزارة اخلـارجـيـة

األردنية أن  279عنـصراً من هؤالء
ـمـلــكـة العـادة الـعـنــاصـر غــادروا ا

توطينهم في دول غربية.
وتـعــرّف الـعـالم عـلى أفـراد "اخلـوذ
الـبيـضاء" بـعدمـا تصـدّرت صورهم
وســائل االعالم وهم يـبــحـثـون بـ
األنــقــاض عن عـــالــقــ حتت ركــام
ــــبـــاني أو يــــحـــمــــلـــون أطــــفـــاال ا

شافي. مخضّب بالدماء الى ا
وظهرت مجموعـة "اخلوذ البيضاء"
عـام  2013 عــنــدمــا كــان الــصـراع
الـسـوري يـقـتـرب من عـامه الـثـالث.
ومنذ تأسيـسها قتل أكثر من 200
متـطوّع في صفـوفها وأصـيب نحو

 500 غيرهم.
الى ذلك أعــطت مــجــمــوعــة الـعــمل
ـالــيـة امس ايــران مـهــلـة جــديـدة ا
عايير قبل للتقيد با حتى شباط ا
الـــدولــيـــة ضــد تـــبــيـــيض األمــوال
وتـــمــويـل اإلرهـــاب ومــددت بـــذلك
فتـرة تعـليق الـعقـوبات بـحق ايران

. السارية منذ نحو سنت
الية على وأعلنت مجموعة العمل ا
ــنــعــقــد في هــامـش اجــتــمــاعــهــا ا
باريـس أنهـا تعـرب عن "خيـبة أمل"
إزاء موقف إيران البلد الوحيد مع
كــوريـا الــشــمـالــيـة عــلى الئــحـتــهـا

تعاونة. السوداء للدول غير ا
والـهدف األسـاسي لـهذه اجملـمـوعة

هــو تــنــســيق مــكــافــحــة تــبــيــيض
األموال وتمويل اإلرهاب.
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وقال األميركي مارشال بيـلينغسليا
الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية
لهذه اجملـموعة في مؤتـمر صحافي
عـقـده في الـعـاصـمـة الـفـرنـسـية إن
طهران التـزمت بتطبـيق "خطة عمل

اضي". انتهت في كانون الثاني ا
 وتـابع قـائال "نـحن اآلن في تـشرين
ــالــيــة االول ومــجــمــوعــة الــعــمل ا
وجـدت أن ايــران لم تــلــتــزم بــتـسع
نــقــاط مـن أصل عــشـــر مــدرجــة في

خـــطـــة الــعـــمـل هــذه".  وأعـــرب عن
األمل بأن تقوم طهران بااللتزام بها

قبل. بحلول شباط ا
وأضـاف بـيـلـينـغـسـلـيـا "في حال لم
تـقــر ايـران هـذه اإلجـراءات بـحـلـول
ــقــبل ســـنــتــخــذ قــرارات شــبـــاط ا
حلماية أنفسنا من اخملاطر التي قد

تنجم من الثغرات اإليرانية".
ــان اإليـراني صـوت في وكــان الـبـر
ـاضي الــســابع من تــشـريـن االول ا
عــلى مــشـروع قــانــون ضــد تــمـويل
"اإلرهـاب" اعــتــبـر أســاســيـا إلنــقـاذ
ـــلف الـــنــووي مع االتــفـــاق حــول ا

شــركــاء طــهـــران الــغــربـــيــ بــعــد
تحدة منه. انسحاب الواليات ا

ومشروع القانـون هذا الذي أقر هو
واحـد من اربـعـة قـدمـتـهـا احلـكـومة
ـان خالل االشهر اإليرانيـة الى البر
ــاضــيـة لــلــتــجـاوب مع الــقــلــيـلــة ا

الية. طلبات مجموعة العمل ا
الـية عام أنشـئت مجمـوعة الـعمل ا
ـالي  1989بـهـدف تـنـقـيـة الـنـظام ا
الدولي عـبر حض الـدول األعضاء
أو الــتي تـرغب بـاالنــضـمـام إلـيـهـا
عــلى إقــرار قــوانــ ضــد تـبــيــيض

األموال وتمويل اإلرهاب.
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موقع سجن غوانتنامو في جزيرة باحمليط

عناصر اخلوذ البيضاء خالل وجودهم في ادلب


