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اإلرهــاب).واضــاف  ان(إلــغــاء االتــفـاق
النووي من طرف واحد سبب أزمة كان
فـاوضات) في ـمكن جتـاوزها بـا من ا
اشارة إلى انسحـاب ترامب من االتفاق
الـــــنــــــووي الفـــــتــــــا الى أن (االحتـــــاد
ـــــكـــــنه اداء دور مـــــهـم في األوروبـي 
سـؤولة خـفض حدة الـتوتـر).والتـقت ا
األوروبيـة خالل الـزيارة أيـضا بـرئيس
ــهـدي والــرئـيس الـوزراء عــادل عـبــد ا
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في غضـون ذلك وصف وزير اخلـارجية
الـفـرنـسي جـان إيـف لـو دريـان انـتـهاك
ايران لـقيود تـخصيب الـيورانيـوم بعد
ـتحـدة من االتفاق انسـحاب الـواليات ا
ــبــرم بــ الــقــوى الــدولــيـة الــنــووي ا
وطــــهــــران (رد فــــعل سـيء عـــلـى قـــرار
ســيئ) مـحـذرا من انه (يــثـيـر مـخـاوف
من االنزالق إلى احلرب).وقال لو دريان
لـصحفـي ردا عـلى سـؤال بشـأن خطر
انــدالع حـرب أوسع نـطــاقـا في الـشـرق
األوسط ان(الـوضـع خـطــيــر وتـصــاعـد
الـــــتـــــوتـــــرات قـــــد يـــــؤدي إلـى وقــــوع
حــــــوادث).وأضـــــاف ان (قـــــرار إيـــــران
تـعلقة التراجع عن بـعض التزامـاتها ا
باالنـتشـار النـووي مبعـث قلق إضافي.
أنه قرار سـيئ ورد فعل سـيئ على قرار
سـيئ آخـر وهـو االنـسـحـاب األمـريـكي
من االتـفاق الـنـووي قبل عـام) مـضيـفا
(ال أحـد يــريــد احلــرب وقــد الحـظت أن
اجلـميع يـقـولون إنـهم ال يـريدون بـلوغ
قـمــة الــتـصــعـيــد. ال الـرئــيس اإليـراني
حـسن روحـاني وال الـرئيـس ترامب وال
زعــمــاء اخلــلــيج اآلخــرين. لــكـن هــنـاك
بـعض مقـومـات الـتـصـعـيـد الـتي تـثـير
الــــقــــلق).ورأى لــــودريــــان أن(إيـــران ال
جتـني شـيـئا من الـتـخلـي عن التـزامـها
ــوجب االتــفــاق الــنــووي والــواليـات

عــلى الـتــزامه طــويل األمــد بـالــشــراكـة
الـســتـراتــيـجــيّـة مع الــعـراق). الى ذلك
اكدت موغيريني دعم االحتاد األوروبي
جلــهـود الــعـراق الــرامــيـة لــنـزع فــتـيل
ـتـحدة تـزايـد بـ الواليـات ا الـتـوتـر ا
وإيــران .وقـالت خالل مــؤتـمــر صـحـفي
مع احلكـيم في بغداد أن (االحتـاد يقدر
ويــدعم ســـيــاســة الـــعــراق الــســـاعــيــة
لــلــحــفــاظ عــلى عالقــات طــيــبــة مع كل
جـــيــرانه) مـــحــذرة من أي (مـــغــامــرات
نـطقـة).واوضـحت (حتدثت خـطيـرة بـا
أنـا والــوزيـر بــاسـتـفــاضـة عن الــتـوتـر
ـتــزايـد حــول الــعـراق واحلــاجـة أوال ا
وقـبل أي شيء إلى جتــنب الــتـصــعـيـد
وجتنب أي حسابات خـاطئة قد تفضي
إلى عـواقب خـطـيـرة لـلـغـايـة بـالـنـسـبة
لــلــعــراق أوال وقـبل كـل شيء ومـا وراء
ذلك أيـــــضـــــا) مـــــؤكـــــدة أن (االحتـــــاد
األوروبي يـؤيـد مـقـتــرح الـعـراق بـعـقـد
مؤتمر إقليمي ب إيران ودول اخلليج
خــاصـة الـسـعــوديـة واإلمـارات).وتـأتي
زيـارة مـوغـيـريني فـيـمـا تتـصـاعـد حدة
ـتـحدة. الـتـوتـر بـ إيران والـواليـات ا
ــتـــحـــدة إيــران واتــهـــمت الـــواليـــات ا
بالضلوع في هـجمات على ناقالت نفط
بـاخلـلـيج مـؤخـرا واقـتـرب الـبـلـدان من
حافة مواجهـة عسكرية مـباشرة الشهر
ـاضي بـعدمـا أسـقـطت طهـران طـائرة ا
مـــســـيـــرة أمــريـــكـــيـــة وأمـــر الــرئـــيس
األمـريـكي دونـالـد تـرامب بـرد انـتـقامي
لـكـنه ألـغى ضـربــة جـويـة في الـلـحـظـة
األخيـرة. من جهته قـال  احلكـيم (أكدنا
ــوغـيـريـني أن الـعـراق يـجب أال يـكـون
ســاحــة لــلــصــراع بل ان يــكــون له دور
ـشـاركـة في حل هـذه األزمة مـسـاعـد بـا
مع الــدول الــعـربــيــة األخــرى وخــاصـة
الكويت وعـمان) مضيـفا أن (نشوب أي
صـراع سيـعـقـد أيـضـا جـهـود مـكـافـحة
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حـــذر الـــعـــراق واالحتـــاد األوروبي من
الــعــواقب الــوخــيــمــة الــتي قــد تـلــحق
ـنطـقة وتـمتـدّ إلى أبعد من بالـعراق وا
ذلك جـــراء الــــتـــوتـــرات الــــراهـــنـــة في
ـنــطـقـة فــيـمــا اكـد االحتـاد األوروبي ا
دعمه التام جلهود العراق الرامية لنزع
ـتــحـدة فــتـيل الــتــوتـر بــ الـواليــات ا
وإيــــران مــــشــــددا عـــلـى أن أي صـــراع
ســيـــكـــون له تـــداعــيـــات عـــلى جـــمــيع
األطـــراف. وأكــد اجلـــانـــبــان في بـــيــان
مشـتـرك لـوزيـر اخلـارجـيـة مـحـمـد علي
مـثل الـسـامي/نـائب رئيس احلـكـيم وا
ـــفـــوضـــيـــة األوروبـــيـــة ومـــســـؤولــة ا
السياسة اخلـارجية باالحتاد األوروبي
فــيــديــريــكــا مــوغــيـريــنـي اعـقـب زيـارة
مـــوغــيــريـــني الى بــغـــداد إنَّ (الــعــراق
واالحتـاد األوروبي يـؤكـدان التـزامـهـما
ـشتـرَك نـحـو السالم واالسـتـقرار في ا
الــشــرق األوسط عـــامــة والــدعــوة إلى
خفض التصـعيد في التـوترات الراهنة
ــنـطــقـة مع الــتـذكــيـر بــاخملـاطـر في ا
والـعــواقب الــوخـيــمـة الــتي قـد تــلـحق
نطـقة وتمـتدّ إلى أبعد من بالعـراق وا
ذلك) مضيفا ان الطرف (يشتركان في
رؤية مـوحدة لـلمـنطقـة ويرغـبان بدعم
ـبـادرات دعمـاً فاعالً; من الـنشـاطات وا
ـواجَـهة أجل تـعـزيـز احلوار بـدالً من ا
ويهدفان إلى بناء إطـار تعاوني يستند
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وأشـــــار الـــــبـــــيـــــان الى أنَّ (َ االحتـــــاد
األوروبي بـاق على الـتزامـه بالـعمل مع
احلكـومة الـعراقيـة لتـعزيز هـذه القِيَم
قترَح العراقي إلقامة مؤتمر ويرى أنّ ا
إقـــلـــيـــمي جـــديـــر بـــالـــدعـم وااللـــتــزام
) وشـــدد الــعــراق واالحتــاد الــكـــامــلــ
األوروبي عـــلـى أنَّ (عالقـــة الـــصـــداقـــة
الوطـيدة الـتي تربـطهمـا قد تـعمَّقت في
الــسـنـوات األخـيــرة من خالل الـتـعـاون
ـة داعش) الفـتا الى ان ـشـتـرك لـهـز ا
(سـتـراتـيـجـيـة االحتـاد األوروبي جتـاه
الـعـراق لـعام  2018حتـدد اآللـيـة لدعم
األولـويـات الـسـيــاسـيـة واالقـتـصـاديـة
لـلشراكـة مع احلكـومة الـعراقيـة بيـنما
وضـعت اتـفـاقــيــة الـشـراكـة والـتـعـاون
التي دخلت حـيز التـنفيذ في آب 2018
اإلطار القانونيّ لهذه الشراكة ويتطلع
ّا سيقوي اجلانبان للتنفيذ السريع; 
أطـر الــتــعـاون في مــواضــيع عِـدة ذات
ـقـراطـية اهـتـمام مُـشـتـرَك مـنـهـا الـد
تـعـلـقة وحـقـوق اإلنـسـان والقـضـايـا ا
بــاالقــتـــصــاد والـــتــجــارة والـــطــاقــة
واألمن والـــــــنـــــــقـل والـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة
والـهـجــرة).واكـد الـبـيــان إنّ اجلـانـبـ
(ماضـيان بـالعـمل معـاً إلجناز األهداف
الـــتي رســمــهــا مــؤتــمَــر إعــادة إعــمــار
العـراق الذي عُقِـدَ في الكـويت في شهر
شـــــــبـــــــاط  ?(2018مـــــــشـــــــيـــــــرا الى
إنّ(مــســاهــمــة االحتـاد األوروبيّ بـ1.2
ـساعَـدات اإلنسـانيّة مـليار يـورو في ا
واالســتــقــرار والــتــنـمــيــة والــتــعـاون
األمنيّ مـنـذ عام  2014هو خـير شـاهد

ـمـلكـة الـعربـيـة السـعـودية ـوازاة الطـفـرة التـرفـيهـيـة التي تـتـزايد إبـهـاجاً في ا
وتُـقــلص بـالـتــالي من نـسـبــة الـذين إعـتــادوا عـلى عـيْـش بـهـجـة الــتـرفـيه غــنـائـيـاً
ومسـرحيـاً وسيـنمـائيـاً في دبي والـقاهـرة وبيـروت وفي بعض دول أوروبـا ثم ها
ـملـكة تَـلْفت اإلنـتبـاه بدايـة طفـرة ثقـافيـة تبـشر بـالطـمأنـينة هي تـتوفـر في مدن ا
لـعـالم الـكـتـاب والـتـألـيف عـمـومـاً فال يـتـواصل هـذا الـتـراجع الـذي يـعـيـشه مـنـذ
سنتـيْن قطاع النشر. وتتـمثل بداية هذه الطفـرة التي نشير إليهـا بخطوات نوعية
ـمـلـكة والـتي بـعـدمـا لم تـعـد توأم وزارة بـ احلـ واآلخـر لـوزارة الثـقـافـة في ا
اإلعالم ينـشط وزيرهـا األميـر بدر بن عـبدالـله فرحـان الذي سـجل مطـلع يولـيو/
تـموز  2019خطـوة نوعيـة في اجملال الثـقافي تتـمثل في جعْل "مـعرض الرياض
قبل (من  2إلى  11أبـريل/ نيسان  2020 ) إسـتثنـائياً بكل الـدولي للكـتاب" ا
سَك باليديْن قايـيس وبحيث يعطى الكتـاب حقه وتتجدد ظاهرة الـكتاب الذي  ا
زيد من وتُقـلَّب صفحاته وتوضع حتت بعض العبارات عالمـة إستفهام بغرض ا
ـقصـود وكذلك الكـتاب الـذي يُهدى والـذي يوضع بـالقرب من اإلستـفسار عن ا
كتبة اخلاصة لكل محب للقراءة إلى الوسـادة قبْل النوم والذي يأخذ مكانه في ا
جـانب كُـتب سـبق إقتـنـاؤهـا وحِفْـظـها. واألهم مـن ذلك إن القـراءة االلـكتـرونـية ال
ـعروضـة كـثـرة تسـامُح أو قـلة تـعـود خاطـفـة األبـصار. وفي حـال لـقيـت الكـتب ا
ملكـة تعيش حالة نوعية من إعادة النظر في تشدُّد مـن الرقابة عليها ما دامت ا
طـقـوس ومحـظـورات كثـيـرة فـإن ما تـلـخصه رؤيـة الـوزيـر األميـر بـدر للـمـعرض
ـملكـة تشـهد قـفزات في جـميـع األصعدة اآلتي في ربـيع العام  2020 هي أن ا
ثل إلى جـانب النشاطات والفعاليات األُخرى من حضـارياً وثقافياً وأن الكتاب 
مزادات وندوات ومـعارض لوحات قيمة مـعرفية وثقافية أصـيلة في تاريخ الثقافة
الـسعـوديـة والـعربـيـة عمـومـاً. وعـلى هدي هـذه الـرؤيـة يحـدو مـجتـمـعـات الثـقـافة
ـعرض خـطـوة إنقـاذيـة للـكـتاب الـعربي وقـراءة الـكتـاب ورقـياً األمل بـأن يـكون ا
ـدرسي على مـختـلف مستـوياته الـذي أصالً ما زال في وهو هـنا لـيس الكـتاب ا
ـصيـر الصـادم كالـذي أصاب منـأى عن التـوعك وبـذلك تنـجو دور الـنشـر من ا
رشح ألن يتنقل من بلد عربي إلى في الصـميم بعض دور الصحف في لبنان وا
ا في ذلك بعض دول اخللـيج. وهذا اإلحتمال قـرأْنا تلمـيحات حوله بأقالم بلـد 
ـالك كما صحـافي سـعودي أحـدهم رئيس حتريـر صحيـفة "اجلزيـرة" خالد ا
ـاثــلـة من بـ كالم نــشـرتْه "الـشــرق األوسط" حـول عـزوف ـسْـنـا تــلـمـيــحـات 
وحـدة للـتوزيع" عن إيـصال كـميات مـن الصحف إضطـراري الشـركة الوطـنيـة ا
ؤسـسات الـصحـافيـة كلـفة اإليـصال ـملـكة إالّ إذا غـطت ا إلى عدة مـناطق في ا
والـبـالــغـة حـوالـى عـشـرة ماليــ دوالر. وكـيف سـتُــغـطي في ضــوء قـلـة اإلعالن
وكثـرة التـكلـفة. ومن مـحاسن الـصدف أن خـطوة نـوعيـة في التـوجه نفـسه الذي
ـصـريـة يـعـزز شـأن الـكـتـاب وثـقـافـة الـقـراءة أن وزيــرة الـثـقـافـة في احلـكـومـة ا
الدكـتورة إيناس عبـد النور حطت الرحـال في بيروت بعد تـسعة أيام من اخلطوة
الـتي إتـخـذهـا األمـيـر بـدر في شـأن "مـعـرض الـريـاض الـدولي لـلـكـتاب "2020
ـناسـبات وإفتـتحت مع وزير بحيـث يكون إسـتثنـائيـاً وليس مجـرد منـاسبة من ا
صـرية لـلكـتاب" في شارع الـثقـافة الـلبنـاني محـمد داود مـكتـبة "الهـيئـة العـامة ا
ـتـدرج لـلــوسط الـتـجـاري الـذي أراده احلـمـراء األكـثـر حـيــويـة مـنـذ الـكــسـوف ا
الـرئـيس رفـيق احلـريـري حتـفـة جتـارية  –مـعـمـاريـة لـكن حـالـة عـدم االسـتـقرار
فاجآت غير السارة حـالت دون ذلك. ومثل هذا اإلفتتاح في عاصمة تـواصلة ا ا
ـســؤولـيـات األســاسـيــة فـيه عــلى إبـعـاد الــبـلـد الــذي ال يـســاعـد أُولـو األمــور وا
ثـابـة نـسائم مـنـغصـات الـفـوضى واخملاوف عـنه هـو كـما اخلـطـوة الـسعـوديـة 
صـان من مافيات الـتزوير واحملترم ـطبوع وا إنعـاش للثقافـة من خالل الكتاب ا
سـؤولـ عن الثـقـافة.  وكـما أن ـثـلة بـرمـوز ا ـرجعـيـات الرسـمـية  من جـانب ا
صرية هي في بعض مالمحها حتية للبنان الكتاب والثقافة والذي كما اخلطوة ا
ـصـريـة "إنـه يـشـكل مـركـزاً لإلشـعــاع والـثـقـافـة والـفـنـون" فـإن قـالت الـوزيـرة ا
اخلـطوة الـسـعـودية تـشـكل بـداية حـقـبـة جديـدة مـأمـولة إلسـتـعـادة شأن الـكـتاب
قـروء ورقيـاً على أسـاس أن مـا قاله األمـير بـدر سيـشـجع دور النـشر الـعربـية ا
وبالـذات تلك التي تـعيش تداعيـات كبوة في لـبنان بـالذات على أن تـنشط وتغادر
شبه السـكتة الـنشرية الـتي تعيـشها نـتيجـة الكساد وبـحيث عنـدما يقـترب موعد
إفـتتـاح مـعرض الـريـاض بالـروحـية الـطـموحـة الـتي يبـشـر بهـا وزيـر الثـقـافة في
ـملـكـة تـكـون اإلصـدارات الـتي أجنـزتْهـا دور الـنـشـر الـلـبـنانـيـة جـاهـزة لـتـأخذ ا
أمـول له جناحـاً إستثـنائـياً. هنـا يستـحضر ـعرض ا طريقـها إلى األجـنحة في ا
ـاضي "بـيـروت تـطـبع والـدول الـعـربـية ـرء الـقـول الـذي كـان من مـعالـم الزمن ا ا
رء األمل بـأن تسـتعاد حـيويـة مكـتبات الـدول العـربية تقرأ". وهـنا أيـضاً يـحدو ا
ـوصـل ودمشـق وحـلب وطـرابـلس الـغرب وبـالـذات مـكـتـبـات بـغـداد والـبـصرة وا
وبــنــغــازي وتــونس والــربــاط والــدار الــبــيــضــاء ومــراكش واجلــزائــر والــريـاض
نامة والـدوحة ومسقط واخلـرطوم ونواكشوط إلى واخلرطـوم والكويت وعمـان وا
ـدينة والـدمام وأبـو ظبي ودبي والـشارقة جانب مـكتـبات الريـاض وجدة ومـكة وا

ــكــتــبـــات في عــواصم دولــيــة مـــهــتــمــة بــالــكــتــاب وبــعض ا
قـروء ورقياً كـثير العـربي.... وفي إستعـادة شأن الكـتاب ا
اإلفادة لـلعيون وللقلوب وللعقول. فليس مثل الكتاب جليس

وبالذات إذا كان كالماً طيباً على الورق.

UI¡∫ مسؤولية السياسة اخلارجية االوربية تلتقي في بغداد وزير اخلارجية

ـــتــحــدة أيـــضــا ال جتــنـي شــيــئــا إذا ا
حصـلت إيران عـلى أسلـحة نـووية لذا
ــــهم اتــــخــــاذ اجـــراءات خلــــفض مـن ا
التصعيد لـتهدئة التوترات). وفي شأن
مـتــصل افــادت تـســريـبــات بـأن تــخـلي
تـرامـب عن االتــفــاق الــنـووي اإليــراني
كـان (نـكــايـة بــالـرئـيس الــسـابق بـاراك
ذكرة كتبها أوباما). وبحسب تسـريب 
الـــســفـــيــر الـــبــريـــطـــاني الــســـابق في
ـتـحدة سـيـر كيم داروك فـقد الـواليات ا
وصـف داروك تـــلك اخلــــطـــوة بـــأنـــهـــا
(تـخريب دبـلومـاسي).وافادت صـحيـفة
(مـيل أون صــنـداي) الـبــريـطـانــيـة بـأن
ــذكــرة كــتــبـت بــعــد مــنــاشــدة وزيـر (ا
اخلارجيـة البريطـاني السابق بوريس
جونسون لإلدارة األمـريكية في 2018
البـقاء في االتـفاق الـنووي).وبـناء على
ذلك االتفـاق وافقت إيـران على تـقليص
أنشطـتها الـنووية احلسـاسة.وسمحت
أيـضـا لــلـمـفـتـشـ الــدولـيـ بـالـعـودة
وتـــفــــتـــيش مـــواقـــعـــهــــا مـــقـــابل رفع
العقوبات التي شـلت اقتصادها.وتقول
الـصـحـيـفـة إنه( بـعـد عـودة جـونـسـون
ـتـحـدة إلى بـريـطــانـيـا من الـواليــات ا
كتب سيـر كيم يقـول إن الرئيس ترامب
سـيـتـخـلى عـن االتـفـاق الـنـووي - كـمـا
يـبـدو ألسـبـاب شــخـصـيـة ألن االتـفـاق
وافق عـــلـــيه ســـلـــفه أوبـــامـــا).وكـــانت
ــذكـــرة األولى الـــتي انــتـــقــدت إدارة ا
ترامب وسُـربت قبل أسـبوع أثارت رد
فــعل غــاضـبــا من الــرئــيس األمــريـكي
وأدت إلى اســـتـــقـــالـــة ســــيـــر كـــيم من
منصـبه.أما في الـتسريب األخـير فقيل
إن السـفيـر ركز عـلى أن هنـاك انقـساما
بـ مـسـتـشـاري الـرئـيس وأنه لم يـكن
لدى الـبيت األبـيض استراتـيجـية (يوم
ــــا يـــجب فـــعـــلـه في أعـــقـــاب بـــيـــوم) 
االنـــــســــحـــــاب من االتـــــفــــاق.وأفــــادت
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الصحـيفة أن سـير كيم كـتب مذكرة إلى
جونـسون تـتحدث عن مـفارقـة موجودة
فـي الـبــيت األبـيـض وأوضح فـيــهـا أن
(كل الــســبل مــتــاحـــة أمــامه بــطــريــقــة
اسـتـثـنـائـيـة لـيـرى اجلـمـيع فـيـمـا عـدا
الــرئــيس) لــيــخـلـص إلى الــقـول (لــكن
جـوهر األمـر هـو أن اإلدارة مقـدمـة على
عمل من أعـمال التـخريب الدبـلوماسي
ألسباب فيـما يبدو شخـصية - فقد كان

هذا اتفاق أوباما).
WOIO Mð WDš

ـذكـرة  (الوة عـلى ذلك لـيس وتـابـعت ا
لــديــهم تــصـور الســتــراتـيــجــيـة الــيـوم
الـتــالي وتـشــيـر االتــصـاالت مع وزارة
اخلارجـية هـذا الصـباح إلى أنه لـيست
هــنــاك خـطــة لــلـتــنــسـيق مـع الـشــركـاء
واحلـــلــــفـــاء ســـواء فـي أوروبـــا أم في
نطقة).ويأتي التسريب األخير بالرغم ا
من حتذير الشـرطة البريطـانية لوسائل
ــذكـرات اإلعالم من نــشــر أي تــســريب 
دبــــومــــاســــيــــة.وأصــــدرت الــــشــــرطــــة
البـريـطانـيـة بـيانـا ثـانـيا يـشـير إلى أن
ـزيـد من الـصحـفـيـ الـذيـن ينـشـرون ا
تـفـاصـيـل رسـائل الـسـفــيـر الـسـابق قـد
يـنـتـهـكــون الـقـانـون اخلـاص بـاألسـرار
الــرســـمـــيــة.وأظـــهــر الـــتـــســريب األول
لـرســائل الـبـريـد اإللــكـتـروني لــلـسـفـيـر
الــبـــريـــطـــاني الـــســابـق في الـــواليــات
ـتــحـدة وصـفه إلدارة الـرئـيس تـرامب ا
بـأنهـا (خـرقاء وغـيـر كفء). ورد ترامب
على ذلك بوصف الـسفيـر بأنه (شخص
أحــــــمـق جــــــدا) وأنـه لـن يــــــتــــــعـــــــامل
مــعـه.وبـدأت احلــكــومــة الــبــريــطــانــيـة
حتـقــيــقــا داخــلـيــا في كــيــفــيــة حـدوث
الـتــسـريـب.وقـدم سـيــر كـيـم اسـتـقــالـته
ـــاضي قـــائال إنـه بــات (من األربـــعــاء ا
ـسـتـحـيل) بـالــنـسـبـة إلـيه الـبـقـاء في ا

منصبه.
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{ تــوالت عــدة شــركــات أجــنــبــيــة عــلى
وصل نـتيـجة اخملاوف من صـيانة سـد ا
انــهـيـار الــسـد بـســبب االهـمـال بــاعـمـال

التحشية? .
- إن أعــمـال الــصــيـانــة مــنـذ بــنـاء
السد كانت تقوم بها كوادر الوزارة
راقبـة السد وحدوث بعض ونظراً 
الـتـخـوفـات في اجلـانب االيـسر من
السـد  استـدعاء جلـنة من خـبراء
ي عام 2008 مجـلس السـدود العـا
وبـعـد زيـارة مـوقع الـسـد  إتـخاذ
قرار بـاعتـماد مـنسوب  319م فوق
مـسـتـوى سـطـح البـحـر كـحـد أعـلى
ــا يــعــادل  7:5ســـبــعــة لــلــخـــزن 
ونصف مـليار م 3بدالً من الوصول
ـنـســوب الـتـصـمــيـمي الـبـالغ الى ا
330م وبطاقة خزنية تصل الى 11
مـلـيار م   3 وبـعـد سـيـطرت داعش
لــــلـــســـد تــــوقـــفت اعــــمـــال احلـــقن

والتحشية لـفترة قصيرة الى ان 
حتــريـر الـسـد مـن داعش وتـصـاعـد
اخملــاوف حــول سالمــته  إتــخـاذ
قـرار بشـأن اجـراء أعمـال الـصيـانة
مـن قــــــبـل إحـــــــدى الــــــشـــــــركــــــات
ــتــخــصــصـة في مــجــال صــيــانـة ا
الــســـدود و احــالــة الــعـــمل عــلى
ـتــخـصـصـة في مـجـال الـشـركـات ا
صيانـة السدود واحالـة العمل على
شـركـة تريـفي االيـطـاليـة وبـاشراف
ـهنـدس االمـريكي من قـبل فيـلق ا
وأن يستمر الكـادر العراقي بالعمل
ـراقـبـة مـعـهم لــغـرض الـتــدريب وا
وقــد زرع أكــثـر من ألـف مـتــحـسس
ـيــاه حتت اسس ــراقـبــة حــركــة ا
الـــســد ومـالحــظـــة أي مــتـــغــيــرات

حتدث في جسم السد .
{ هـل هـنـالك خـطـة طـوار مـسـتـقـبـلـيـة
ــعـاجلـة ســريـعــة لـتالفي اخملــاطـر الـتي
ــوصـل بـطــاقــته تــنــتج عن امــتـالء سـد ا

االستيعابية الكاملة?
- عـــنــد تـــصــمـــيم اي ســـد يــوضع
الــسـيــنــاريـو االفــتـراضـي النـهــيـار
الـســد الي سـبـب كـان ووفــقـاً لــهـذا
طلوبة السيناريو توضع اخلطط ا
ــتـوقــعـة وفي ــواجـهــة اخملـاطــر ا
أغـــلب االحـــيـــان تـــكـــون اخملـــاطــر
كــارثــيــة ولـــهــذا تــصـــمم الــســدود

بــاســتــخــدام مـعــامل أمــان كــبــيـرة
ـواجـهــة مـثل هـذه اخملــاطـر حـيث
يـــجب ان يــعـــطى إحــتـــمــال واحــد
بـــاأللف النــهـــيــار الــســـد إن خــطــة
الــــطــــوار مــــوجــــودة واســــلـــوب
ـبـكـر مهم جـداً وطـريـقة الـتـحـذير ا
ـتـوقع ـنــاطق ا إخالء الــنـاس من ا
ـــيــــاه   وبـــهـــذا انــــغـــمـــارهــــا بـــا
اخلصوص أود ان أوكد بان (وضع
الــــســــد آمن جــــداً ) وكــــذلك بــــاقي
عامل أمان السدود حيث صممت 
عـــالي وتـــنـــفـــيــذهـــا كـــان من قـــبل
شركات رصينـة وباشراف واهتمام
ــوصـفــات من قــبل كـوادر عـالي بــا

الوزارة .
{ إنــتـهت فــتــرة صـيــانــة وحـمــايــة سـد
ـوصل قـبل أيام وأخـذت شـركـة تـريفي ا
 600 مـلـيـون عـن صـيـانـة الــسـد لـثالث
ســنــوات  هل ســتــعــود الــشــركــة اعاله
بــعـقـد جـديــد ? أم سـيـتم االعــتـمـاد عـلى
قـدرة الكـادر الـهنـدسي والفـني الـعراقي
بـالــصـيـانــة الـيــومـيــة ? ومـاهــو تـقـيــمـكم

للكادر الهندسي والفني العراقي ?
- نعم سيـتم االعتمـاد على كوادرنا
بــــاالســـتــــمـــرار بــــاعـــمــــال احلـــقن
والـصـيـانـة ومـراقـبـة الـتـحـسـسات
لـــكــون الــكــادر كــان مـــســتــمــراً مع
الـشـركـة طـيـلــة فـتـرة عـمـلـهم حـيث
قامت الـشركـة بتدريب الـكادر طـيلة
ــاضــيــة وحـسـب مـانص الــفـتــرة ا

علية العقد.
{ سـد بـادوش الـســد الـثـانـي بـعـد سـد
ـوصل مضى عـليه سـنوات عـدة لم يتم ا
إكـمــاله  لـيـكـون الـسـد االحـتـيـاطي لـسـد
ـــوصل هل  رصـــد مـــبـــالغ الكـــمـــاله ا

باشرة الكماله ? ومتى سيتم ا
- نــعم سـد بـادوش إقـتـرح تـنـفـيـذه
كـــســد صـــد بــعـــد فــيـــضــان 1988
ـواجـهـة أي احـتـمـال النـهـيـار سـد
ـوصل و تـنـفـيـذ العـمل بـنـسـبة ا
ائة إال ان الـعمل توقف بعد  /40با
حـــــرب اخلـــــلـــــيج االولـى ودخــــول
الـــعـــراق الى الـــكـــويت  وحـــالـــيــا
يـجــري الـعــمل عــلى إعـادة اكــمـاله
مجددا وهنـالك مناقشات مع وزارة
الـتـخـطـيط لــلـمـوافـقـة عـلى إدراجه
ضـمن اخلــطـة االسـتــثـمـاريــة لـهـذا

العام .
{ هــنــالك بــحــوث تــتــحــدث عن انــشــاء
سدود عـديدة صغيرة بسـعة معقولة على
مـجرى االنهار والروافد لالسـتفادة منها
في الــزراعـــة والــصــنـــاعــة والــســـيــاحــة
ومــخـــاطــرهـــا أقل من انـــشــاء الـــســدود
الكـبيـرة وبكلف عـاليـة ومخاطـر أكبر هل
هنـالك خطط مـستقـبلـية النشـاء مثل هذه

السدود على نهري دجلة والفرات ?
- هنالك الكثير من الدراسات حتبذ
انــشـاء الــسـدود الــصــغـيــرة وعـلى
ـياه وجه الـتحـديد سـدود حـصاد ا
حـــــــــــــيـث ورد فـي الــــــــــــدراســــــــــــة
االسـتـراتـيـجـيـة لـلـمـيـاه واالراضي
وارد للعراق التي اجنزتها وزارة ا
ــائـيـة أنه التـوجـد حـاجـة النـشـاء ا
ــا ســدود كــبـــيــرة في الــعــراق وإ
يـقـتصـر عـلى انـشاء سـدود حـصاد
ـــيــاه وســـدود تـــولـــيــد الـــطـــاقــة ا

. وباعداد كبيرة نسبياً
{ هـنــالك أنـبــاء عن وجـود مــشـاكل في
ســد دربــنــديــخــان مــدى صــــــحــة هــذه

االنباء ?

- نـتـيـجـة تـعرض سـد دربـنـديـخان
لـلـهـزة االرضـيــة الـتي كـانت بـقـوة
 7,3عـلى مـقــيـاس رخـتـر وتــعـتـبـر
هذه الـهزة قـوية جـداً حدث شـقوق
في الــطـبــقـات الــعـلــويــة من جـسم
السد ولـدى الكشف علـيها وفحص
حــــالــــة الــــســــد من قــــبـل خــــبـــراء
مـتـخـصـصـ فـقـد أوصـت الـلـجان
بسالمة السـد وخاصة أسس السد
ـــنـــســوب  480م وحـــدد اخلـــزن 
فوق سطح الـبحر إال انـنا جتاوزنا
ــنــســوب الى  485م اثــنــاء هـــذا ا
مــوسـم الــفــيـــضــان ومــرت االمــور
بسالم وهذا خيـر دليل على سالمة

السد .
ـوجــودة كــافــيـة لــتــأمـ ــيــاه ا { هل ا
ـــواطن في الـــســـنــة احلـــالـــيــة حـــاجـــة ا
ــنـــاطق اجلــنـــوبــيــة من والــقــادمـــة في ا

العراق ?
توفـرة كخزين مائي يـاه ا - نعم ا
في الـسـدود والـبـحــيـرات سـتـكـفي
هــذا الـعـام والـعــام الـقـادم إن شـاء
ـوسم الصيفي هذا الله وسيكون ا

الـعـام والعـام الـقادم مـوسـماً جـيداً
لـــزراعــة مـــحــصــولـي الــرز والــذرة
الـصــفـراء والـتي حــددتـهــا اخلـطـة

الطموحة للزراعة الصيفية .
{  وهل من كلمة تطمئن العراقي حول
ــوصل سالمـــة الــســـدود عــامــة وســـد ا
خـاصـة لـنـفي الـشـائـعـات حـول اخملـاطر

القادمة ?
- فـي نـهـايـة احلـوار أطـمـئن ابـنـاء
شــعــبـنــا الــكــر بـان كــافــة سـدود
الــــــــعـــــــــراق فـي وضع آمـن جــــــــدا
والتـوجـد مـخاطـر وخـاصـة بـعد ان
جتـاوزنـا مـوسم الفـيـضـان في نـهر
دجـلـة وروافـده بـنـجـاح واحلـمـدلله
وصل وفـيـمـا يـتـعـلق بـوضع سـد ا
فــهـــو مــطـــمــئن جـــداً بــعـــد اجــراء
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــشـــيـــة من قـــبل
الشــــــركة االيـطالية واسـتطعنا ان
نــرفع مــنـــســوب اخلــزن الى 325م
بـدالً من 319م الــذي حــدد من قــبل
ي خــبــراء مــجــلس الــســدود الـعــا
وهـذا هــو مـؤشـر إطــمـئـنــان كـبـيـر

إيضاً .

 mzUB « bFÝ ≠  q u*«

ـــوارد قــــال  مــــســـؤول فـي وزارة ا
ـائـيـة ان الـسـدود في الـبالد آمـنة ا
وال خــوف من انــهــيــارهــا  وانــهــا
واجـهت ظـروفـا صـعـبـة وصـمـدت 
ـائية وارد ا وقال مـستشـار وزير ا
الـعــراقي عـون ذيـاب  في حـوار مع
ــوصل  خــضع (الــزمــان) ان ســد ا
لـصــيـانـة شــركـة اجـنــبـيـة وانه في
ـقــبـلــة سـيــكـون حتت الــسـنــوات ا
ـتدربة صيـالنـة الكـوادر العراقـية ا
ـسـتـشـار عـلى نـحـو جـيــد  ولـفت ا
ـتــلك االن خـزيـنـا الـى أن ّالـعـراق 
ــوسم ــيــاه لــتــأمـ ا كــافــيــا من ا
الـــزراعي وال داعي ألي قـــلق . وفي

اآلتي نص احلوار :
ـــــــــوصـل مـن الـــــــــســــــــدود {  ســـــــــد ا
الـســتـراتــيــجـيــة الــهـامــة عـلـى مـســتـوى
ـوصل خـاصـة حـدثـنـا بـشكل الـعراق وا
ــوصل مــوجــز عـن تــاريخ انــشــاء ســد ا

ومراحل اجنازه .
- مـــنــــذ أمـــد بــــعـــيـــد وعــــلى وجه
الــتــحـديــد من خــمـســيــنـات الــقـرن
ــــاضي كـــان هــــنـــالك حــــديث عن ا
ـوصل وكـان يـسـمى ( انـشـاء سـد ا
ســـــد اســـــكي مـــــوصـل ) وتـــــوالت
الـسـنـ ولم يـنــشـأ الـسـد السـبـاب
ـالي اهــمـهــا اجلــانب ا مــخـتــلــفـة 
واســــــتـــــــمــــــرت الــــــدراســـــــات في
اضي وكان السبعينات من القرن ا
هنالك حتـفظ حول انشـاء السد في
ـوقع بـسـبـب وجـود طـبـقـات هــذا ا
جبسـية حتت اسس السـد واستمر
اجلدل لـفتـرة طويـلة بـعدها اوصى
االســـتــشــاري الــســـويــســري الــذي
وضـع تـصـامـيم الـسـد بـبـنـاء الـسد
عـلى ان يـسـتـمـر حـقن اسـس الـسد
ــادة االسـمـنت وان تـسـتـمـر هـذه
الـعـملـيـة طـيـلـة مـدة تـشـغـيل الـسد
وبـــالـــفــعـل  تــنـــفـــيـــذ الــســـد في
ــاضي الــثـــمــانــيــنــات من الــقــرن ا
وأكــمل الـســد في عـام  1986وكـان
ــوجـة لــلــســد الــفــضل فـي إمــرار ا
الــفـيــضـانــيـة في عـام  1988حـيث
حتمل الطاقة القصـوى التصميمية

للخزن .

عون ذياب 

باشر الـسيد وزيـر الداخلـية بغـرفة عمـليات حـال وصول الفـيلم الفـيديوي  الذي
أحتـوى (جتاوز محافظ واسط على ضابط برتبة رائد وأثناء واجبه الرسمي في

ركبات). ارة وسائقي ا السيطرة الرسمية وأمام الناس وا
عـلمـا ان هـنـاك اتفـاقـا مـعروفـا وفِي جـمـيع احلكـومـات الـسابـقـة واحلـاليـة يـقول
ـعرفة (الكل يـخضع لـلتـوقف والتـفتـيش في السـيطـرات وان كانـوا مسـؤول .. 
ـرون عبـر السـيطـرات وتسـهيل مـهمتـهم) وليـس هناك من سالمة مـوقف الذين 

هو فوق القانون.
وجـمـيـعـنـا نـعـرف الـسـيـطـرات وكـيف يـكـون االزدحـام فـيـهـا وقت الـذروة (بـدايـة
الدوام الـرسمي لـدوائر الـدولـة   وبعـد انتـهاء الـدوام الـرسمي  وقـبيل الـغروب
ـا يـجـعل اجلـمـيع ـرات خـاصـة  وبـعـده) وان جـمـيع  الـسـيـطـرات رتـبت لـهـا 
يـنتـظـر لـبضع دقـائق وهـنـاك طـرق عسـكـريـة وخاصـة وايـضـا احيـانـا يـصيـبـها
ـمـرات خـاضـعه لـلـسـؤال ومـعـرفة الـذروة والـتـأخـيـر لبـضع دقـائق وحـتى هـذه ا

العربات وراكبيها ..وحتى تخضع للتفتيش احيانا  وضمن القانون.
ناخية من حر وهواء ساخن وشمس حارقة عاناة ا وعلى اجلـميع معرفة حجم ا
وعـدم وجـود التـبـريـد والتـكـيـيف صيـفـا ..والـبرد واألمـطـار والعـواصف والـغـبار
شتـاءا .ومنـتسب وزارة الـداخلـية من مـنتـسبـ وضبـاط يعانـون كل هـذا اضافة
ـسؤول والـتي أحيانـا ال تُحتـمل.. وكل هذا  وهم يعـملون ليل زاجـية الناس وا

واطن وحماية الوطن والشعب واجلبهة الداخلية ... نهار من اجل ا
ـاء الـبارد والـكالم الـطـيب والـتشـجـيع لهـؤالء الـسـاهرين في فـبـدال من إيـصال ا
الـسـيطـرات يأتي من يـتجـاوز عـليـهم ويهـينـهم أثـناء واجـبهم الـرسمي والـذي هو

مقدس بالقانون والدستور واالعراف. 
ولهذا بـاشر السيد وزير الداخلية الدكتـور ياس الياسري تاركاً ألتزاماته التي
عـرفة تـصـادفت مع  احلادث  وبـاشـر بخـلـية أزمـة بـ بغـداد ومـحافـظـة واسط 
كـافـة ابعـاد احلـادث والـتـجاوز والـذي هـو عـبارة عـن (كفـر ال يـغـتفـر) بـأن يـهان
ويضـرب  ضابط كبير برتبة رائد وأمام الناس وأمام منتسبيه وفِي اثناء الواجب
نـطقـة والذي يفـترض فـيه هو االب واألخ واحلريص الرسـمي ومن قبل مـحافظ ا

على دعم عمل الشرطة والضباط وعمل السيطرات
كــفـر .. يــأتي احملــافظ نـفــسه بــشـحــمه وحلـمـه لـيــقـوم بــالـسب والــشــتم والـدفع
ا تـأخر موكب والتـرهيب ضد الـضابط مسـتنكرا عـليه التـدقيق في الـسيارات 

احملافظ لبضع دقائق.
 ويفـترض ان يـكون احملـافظ سـعيـدا وفخـورا باألجـراءات في سـيطـرة مهـمة في
مـحافـظـته ونـزوله يـفتـرض لـلـتشـجـيع والـشكـر لـهـؤالء الـساهـرين ...لـكـنه ترجل
محـاطا بحمـاياته ليفـشل وينسف ذلك الـعمل الدؤوب واخمللص ويـتحول احملافظ
الى بلطجي محاط بحمايته وأياديهم على مسدساتهم بأستعداد للقتل وكأن هذا
ـثل الــدولـة والـعـلم ووزيـر الـداخـلـيـة الـضـابط من تـنــظـيم داعش ولـيس ضـابط 

ووزارة الداخلية ويوجه للرائد السب والشتم ثم الدفع ثم الترهيب والضرب.
ـا جعل وما سـبب انزعـاجاً لـلجـمهور الـعراقي وجلـميع الـذين شـاهدوا الفـيلم 
وزير الـداخلـية يـشعـر بأن مـا قام به احملـافظ من جتاوزات وإهـانات هي مـوجهة
ضد وزيـر الداخلية شخصيا .. وضد وزارة الداخـلية وضد القائد العام للقوات
سـلحة وضد  الدولـة واحلكومة والـنظام والعلم وضـد جميع منـتسبي وضباط ا

وزارة الداخلية
رة وفِي  وان عبـرت مرات ومـرات في السابق  فـأنهـا لن تعـبر ولن تُغـتفـر هذه ا
زمن وزارة الـداخـلـية احلـالـيـة  وسـوف لن تـترك الـوزارة ضـبـاطـهـا ومنـتـسـبـيـها
سؤول ال يعرفون احترام مسؤولياتهم وعناوينهم الوظيفية والتنفيذية.. فريسة 
نـاهــيك ان الــقــضــاء والــقــانـون مـع الـوزارة ووزيــرهــا من خالل احلـق الـواضح

للضابط الرائد الذي تعرض للترهيب والتوبيخ والقذف والدفع والضرب.
فـلـيــتـظـافـر الــشـعب الـعــراقي وجـمـيـع وسـائل االعالم مع وزارة الـداخــلـيـة ومع

وزيـرهـا ومع جـمـيع مـنـتـسـبـيـهـا وضـبـاطـهـا لكـي ال تـتكـرر تـلك
احلوادث واخلروقات التي تسيء للعراق وللحكومة ولكي ندعم
ـــؤســـســـات وعــلـى تــراب الـــقــانـــون ورجـــاله فـي الــشـــارع وا

العــــراق.


