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عندمــا تتكــرر االحــداث، نفهم ملــاذا ال 

ينضــم أحــد لتحالــف موســم مــن دون 

كهربــاء وال مــاء، ونفهــم كذلــك أن 

الســعادة يف هــذا البلــد رغبــة عقيمــة.  

تلــك الســعادة، التــي تعنــي االســتفادة 

مــن تجربــة األمــس وحيــاة اليــوم 

واألمــل باملســتقبل، ُتركــت الســاحة 

للتحــر عىل املــايض امللعــون والحارض 

املــيء باملشــكالت املعقــدة والخــوف 

املجهــول.  املســتقبل  مــن   املبكــر 

والرفــاق  كثــرة  الحاليــة  املعوقــات 

للعمــل  الــرأي  يف  املتشــاركون 

يجعــل  مــا  وهــذا  جــدا  قليلــون 

وصعوبــة. تعقيــدا  أكــر   الوضــع 

الشــعب  تراجــع  كهــذا  وقــت  يف 

وصمــت عــن الحديــث عــن املخلصــن 

املهتمــن، وقطــع االمــل مــن فضــح 

ــن، ألن طــرح الربامــج واحــرام  املخرب

الوعــود والقــرارات وفهــم ذلــك الواقــع 

 املعقــد بحاجــة اىل الصــرب والتعــب. 

يف الســنوات العرشيــن املاضيــة كان 

الشــعب مســاندا ومتعاونــا الولئــك 

الذيــن شــاركوا يف مــرشوع بنــاء العراق 

ــتمرار  ــل االس ــن أج ــن م ــد ولك الجدي

كانــت  املــرشوع  ذلــك  ونجــاح 

األطــراف  الســتبعاد  حاجــة  هنــاك 

واعتبارهــم  الســلبين  واألشــخاص 

يف  إرشاكهــم  عــدم  لضــان  كــاٍض 

هــذه املرحلــة لــي ال يصيــب املــرشوع 

 مــا أصابــه وال نخــر مســاعي البنــاء.

مــع أنــه يجــب عــدم نســيان األســباب 

ــأس مــن  ــالد؛ لكــن الي ــي تدمــر الب الت

ــر  ــم التفك ــذي يت ــكل ال ــايض بالش امل

ــأن املســتقبل  ــاد ب ــربر االعتق ــه ال ي في

ليــس أفضــل. علينــا ان نفكــر بأنه حان 

ــنا  ــذاء أنفس ــن إي ــف ع ــت للتوق الوق

ألن هــذه البــالد رغــم تراجعهــا يف كثر 

مــن املجــاالت لكنهــا مازالــت غــر 

ــرى.  ــاالت األخ ــض املج ــارة يف بع  منه

ــالق  ــة واألخ ــم الثقاف ــح ان تهدي صحي

والعالقــات االجتاعيــة االصيلــة داخــل 

املجتمــع ليســت اليــوم ســببا ملعاقبــة 

وال  القدميــة  الطريقــة  عــىل  النــاس 

يتــم اضطهادهــم بســببها؛ ولكــن يتــم 

 اشــغالهم بــن الحــن واآلخــر بــيء ما.

إن متــرد الطبيعــة يكمــن يف أنهــا مل 

تعــد منســجمة مــع االيقــاع الــذي 

والَنَفــس  املجتمــع  بــه  يتــرف 
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ــت  ــلطة. يف وق ــه الس ــش ب ــذي تعي ال

ومتردهــا،  الطبيعــة  لغضــب  ســابق 

متــردت السياســة والســلطة يف هــذا 

البلــد وال تريــد االحــزاب واالطــراف 

الكــوارث  بــأن  االعــراف  الحاكمــة 

التــي تحصــل يف شــتى املجــاالت ال 

تصــب يف مصلحــة أحــد، ال الكــورد 

الشــيعة.  الســنة وال  العــرب وال   وال 

عــىل ســبيل املثــال، عندمــا تحــرق 

ســلة  قوتهــا  بــكل  الصيــف  حــرارة 

الغبــار  ويجتــاز  الخــراء،  الحيــاة 

املســتورد الجغرافيــا السياســية وينتظر 

الوحــدة  مــوت  واالعــداء  الخصــوم 

ــام بشــكٍل نهــايئ، مــن الطبيعــي  والوئ

أن يشــهد التطــرف انتعاشــا رسيعــا ما 

ــف املجــاالت. ــار يف مختل  يســّهل الدم

ــن  ــدأ م ــد يب ــذا البل ــدد يف ه إن التج

تغيــر الفكــر والعقليــة، وأن نفهــم بأن 

عائــدات النفــط لــن تتمكــن لوحدهــا 

الشــعب ســعيدا.   مــن جعــل هــذا 

ــراء  ــف الصح ــي وزح ــر املناخ إن التغ

ــان هــذا الشــعب بحاجــة اىل  ــا ب يخربن

ــد  ــس اىل مزي ــة ولي ــة والراح الطأمنين

ــار. ــن الحــروب والدم م

البحث عن التجديد في العراق
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فيــلي

ــل  ــلل يف العم ــبه الش ــا يش ــراق مب ــر الع مي

الســيايس حكوميــا، منــذ مــا بعــد انتخابــات 

العــارش مــن ترشيــن االول/اكتوبــر املــايض.

أساســيا  الشــيعية  القــوى  أن  ومعلــوم 

حــول  أكتوبــر،  انتخابــات  منــذ  تتنــازع 

والثلــث  الربملانيــة  األكريــة  »حقــوق« 

املعطــل وتســمية رئيــس الحكومــة ورئيــس 

الجمهوريــة واملهــل »الصدريــة«، إىل جانــب 

العواصــف الرمليــة والجفــاف ومشــكالت 

الكهربــاء وهواجــس األمــن، والعمليــات 

ــوب  ــن ص ــأيت م ــاعة ت ــي س ــكرية الت العس

ــارة مــن جانــب الــرشق  الشــال الــريك، وت

االيــراين، وتــارة اخــرى مــن خــالل هجــات 

ــل. ــا اربي ــرض له تتع

محافظــة  اىل  بــارزاين  يصــل  أن  ولهــذا، 

الســليانية بصحبــة رئيــس االتحــاد الوطنــي 

الكوردســتاين بافــل طالباين وان كان ملناســبة 

املشــاركة يف مراســم تخــرج دفعــة مــن 

خريجــي طلبــة الكليــة العســكرية، لهــا 

مــا لهــا مــن معــاين واهــداف، ليــس أقلهــا 

اىل  وصــوال  الكــوردي«،  »البيــت  توحيــد 

احتــال كــر شــبه الشــلل الســيايس القائــم 

يف البــالد.

ملراقبــة  عديــدة  جهــات  ســترصد  إذن، 

يصــدر  ومــا  نفســها،  الزيــارة  مجريــات 

خاللهــا مــن تريحــات ومواقــف، ومــا 

أحــداث  مــن  املقبلــة  األيــام  ســتحمله 

ــارزاين  ــة« لب ــة الكوردي ــة عــىل »الجول مرتب

الســليانية،  يف  السياســية  البيــوت  عــىل 

عنــارص  مــن  املدينــة  متثلــه  مــا  بــكل 

سياســية واجتاعيــة وشــعبية تشــكل يف 

ــية،  ــاذب وحساس ــوط تج ــد خي ــت واح وق

ليــس مــن الســهولة التعامــل معهــا بحــرص، 

لــوال الدرايــة السياســية التــي لــدى بــارزاين 

ملقاربتهــا مببــدأ »كــر الجليــد«.

ــت  ــات أطلع ــبقتها تريب ــارة س ــذه الزي ه

عليهــا وكالــة شــفق نيــوز، حيــث قــرر 

يف  الكوردســتاين  الدميقراطــي  الحــزب 

اجتاعــه األخــر للمجلــس القيــادي للحزب، 

ــراف  ــزاب واالط ــع االح ــه م ــع عالقات تطبي

خالل زيارة ساعات..خالل زيارة ساعات..

 رئيس االقليم ينزع فتيل أزمة  رئيس االقليم ينزع فتيل أزمة 
كوردية- كوردية ويمهد الطريق لبغداد كوردية- كوردية ويمهد الطريق لبغداد 

ــا  ــن أن يحققه ــي ميك ــداف الت ــة األه الئح

الشــمل  مل  إطــار  يف  بــارزاين،  نيجرفــان 

وقــف  مــن  تبــدأ  كبــرة،  الكــوردي، 

بــن  املتبادلــة  االعالميــة  الحمــالت 

القــوى الكورديــة، وخاصــة بــن الحــزب 

الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي 

املواقــف  بتوحيــد  مــرورا  الكوردســتاين، 

ــة  ــب رئاس ــوردي« ملنص ــح الك ــن »املرش م

الجمهوريــة العراقيــة، وصــوال اىل تعزيــز 

الجبهــة األمنيــة الداخليــة يف اإلقليــم ومــع 

الحكومــة االتحاديــة يف بغــداد مبواجهــة 

»املجاميــع االرهابيــة« العائــدة مــن ثغــرات 

ــة التأثــر عــىل  عــدة، ووصــوال أيضــا محاول

ــث  ــة حي ــة العراقي ــكيل الحكوم ــود تش جه

الكــوردي،  البيــت  توحيــد  لــواء  تحــت 

وعــىل قاعــدة أنــه ال توجــد مشــكلة ال 

ميكــن حلهــا، ويف مرحلــة سياســية حساســة 

ــم  ــس اقلي ــى رئي ــة، ألق ــراق واملنطق يف الع

كوردســتان نيجرفــان بــارزاين بأوراقــه يف 

اللحظــة املؤاتيــة متامــا والتــي كان يحملهــا 

يف  املشــاكل«  حــل  و«مفتــاح  جيــب،  يف 

املراقبــون  يتفــق  جيــب آخــر، شــخصية 

حــول مــدى تأثرهــا يف ردم هــوة الخالفــات 

واحتوائهــا.

مدينــة  اىل  الرتيــب  شــديدة  زيــارة 

قليلــة  لســاعات  اســتمرت  الســليانية، 

وباجتاعــات مكثفــة، ينتظر منهــا تداعيات 

والعراقيــة. الكورديــة  الســاحتن  عــىل 
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السياســية يف إقليــم كوردســتان، وان رئيــس 

ــم وهــو نائــب رئيــس الحــزب ايضــاً،  االقلي

يف  السياســية  األطــراف  بزيــارة  ســيقوم 

ــل  ــن أج ــات م ــد اجتاع ــليانية، لعق الس

ــز عــىل املشــركات  ــع األوضــاع والركي تطبي

الجامعــة للبيــت الكــوردي، يف وقــت أعــرب 

قيــادي يف االتحــاد الوطنــي الكوردســتاين، ان 

تكــون زيــارة بــارزاين اىل الســليانية »ســببا 

ــراف  ــن االط ــف ب ــدة الص ــة ووح يف اللحم

السياســية الكوردســتانية«.

ويف أوىل اإلشــارات الناتجــة عــن الزيــارة، 

مناســبة  لــه يف  كلمــة  بــارزاين يف  أعلــن 

ــة،  ــة العســكرية الثالث تخريــج طــالب الكلي

انــه تــم التوصــل اىل أرضيــة لحل »االنســداد 

الســيايس« الحاصــل يف اإلقليــم والعــراق 

كافــة، والنجــاح يف إيقــاف الحــرب اإلعالمية 

الكوردســتاين،  الدميقراطــي  الحزبــن  بــن 

واالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين، مؤكــدا انــه 

ــا«. ــن حّله ــاكل ال ميك ــد مش »ال توج

يف خطابــه ذاتــه أمــام الطــالب العســكرين، 

دعــا بــارزاين العراقيــن بأطيافهــم كافــة اىل 

الوقــوف ضــد املشــاريع والتهديــدات التــي 

ــون  ــن القان ــة ع ــع الخارج ــا املجامي تنفذه

مؤكــدا  اربيــل،  اإلقليــم وعاصمتــه  ضــد 

بالنســبة  مهــم  أمــر  العــراق  ان حايــة 

جــزءا  االقليــم  يكــون  ان  وينبغــي  لنــا 

مــن حايــة الدولــة العراقيــة وينظــر اىل 

ــق  ــىل عات ــع ع ــرك يق ــب مش ــك كواج ذل

ــا بالقــول ان النظــام  العراقيــن كافــة، مردف

يف  عامــال  ســيكون  العــراق  يف  االتحــادي 

ــل  ــه ب ــن يضعف ــراق ول ــيادة الع ــة س تقوي

ــه،  ــن مكونات ــة ب ــن أوارص الرشاك ــوي م يق

مذكــرا مبســاهمة البيشــمركة يف الحفــاظ 

عــىل األمــن واالســتقرار يف العديــد مــن 

ــا العاصمــة بغــداد،  ــة بينه املناطــق العراقي

ــوات  ــا للق ويف الحــرب ضــد داعــش بدعمه

كركــوك  محافظتــي  وحايــة  العراقيــة 

ــاىل. ودي

ــا  ــارزاين متحدث ــد ب ــار، اك ــذا املنظ ــن ه وم

أربيــل  »أمــن  ان  كلــه،  اإلقليــم  باســم 

ــيادتنا  ــراق، وس ــن الع ــن أم ــتان م وكوردس

والفشــل  والنجــاح  مشــركة،  ومصالحنــا 

مشــرك ايضــا«، مذكــرا بقضيــة اساســية 

تتمثــل باملناطــق املتنــازع عليهــا املشــمولة 

باملــادة 140 مــن الدســتور بقولــه »لألســف 

ــوات  ــك املناطــق وق ــات يف تل ــاك خروق هن

والجيــش  الشــعبي  والحشــد  البيشــمركة 

ــة  ــات الناجم ــك الخروق ــة تل ــون ضحي يقع

عــن الفجــوة األمنيــة«، داعيــا اىل التنســيق 

ــة  ــة كاف ــوات العراقي ــمركة والق ــن البيش ب

عــىل  الحــرب  خــالل  الحــال  كان  مثلــا 

ــش. داع

ــارزاين  ــارة ب ــن زي ــم وأســايس م ــب مه جان

ــاين، بحضــور  ــل طالب ــع باف ــه م هــي لقاءات

نائبــي رئيــس اإلقليــم ونائــب رئيــس حكومة 

املكتــب  إقليــم كردســتان وأعضــاء مــن 

الســيايس لالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين، 

الســابق،  النائــب  عنهــا  عــرب  والتــي 

والقيــادي باالتحــاد الوطنــي، جــال شــكر، 

لوكالــة شــفق نيــوز، بالقــول ان الزيــارة 

ــوى  ــارا للق ــن وانتص ــة للعراقي ــت فرح مثل

ــن االنســداد واإلرساع  ــة للخــروج م الكوردي

ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  اختيــار  يف 

الــوزراء االتحــادي«، وان الزيــارة تســاهم يف 

توحيــد الصــف الكــوردي، مذكــرا بالعالقــات 

التــي تربــط حــزيب  العميقــة  التاريخيــة 

تطويرهــا  ان  واىل  والدميقراطــي  االتحــاد 

يف  الســيايس  االنســداد  إلنهــاء  »رضورة 

ــة ستشــهد  ــة املقبل العــراق«، واىل ان املرحل

ــادة  ــارات واالجتاعــات بــن قي ــادال للزي تب

االتحــاد الوطنــي والحــزب الدميقراطــي«، 

ان  نفســه  الوقــت  أملــه يف  معربــا عــن 

ــداد  ــل االنس ــيعية »ح ــوى الش ــاهم الق تس

ــزاب  ــن األح ــدث ب ــا ح ــل م ــيايس مث الس

الكورديــة«.

يف رســالة اخــرى وجههــا بــارزاين خــالل 

اإلســالمي  لالتحــاد  العــام  األمــن  لقائــه 

الكوردســتاين صــالح الديــن محمــد بهــاء 

زيارتــه  مــن  الهــدف  أن  أعلــن  الديــن، 

ملحافظــة الســليانية هــو تبديــد التوتــر 

وتعزيــز التضامــن بــن القيــادات الكورديــة، 

االتحــاد  وقيــادة  العــام  األمــن  داعيــا 

االســالمي الكوردســتاين إىل لعــب دورهــم يف 

عمليــة املصالحــة.

»الحركــة  هــذه  موازنــة  أجــل  ومــن 

اىل  ايضــا  بــارزاين  عمــد  الســليانية«، 

»التغيــر«  حركــة  بقيــادات  االجتــاع 

متمثلــة بعمــر ســيد عــي، باالضافــة اىل 

رئيــس جاعــة العدالــة الكوردســتانية عــي 

بابــر.

ــتان ورد اىل  ــم كوردس ــة اقلي ــان لرئاس يف بي

وكالــة شــفق نيــوز، اشــار اىل ان بــارزاين 

اإلقليــم  رئاســة  ان  عــىل  التأكيــد  جــدد 

ــدة  ــل وح ــن اج ــاعيها م ــتمرة »يف مس مس

ــتبقى  ــراف وس ــن االط ــم ب ــف والتناغ الص

مظلــة جامعــة لجميــع األطــراف واملكونــات 

يف إقليــم كوردســتان«.

الســليانية  اىل  بــارزاين  لزيــارة  ســتكون 

ــوردي  ــت الك ــىل البي ــة ع ــا الواضح تأثراته

ــا  ــه عندم ــان نفس ــه البي ــرب عن ــا ع ــو م وه

ذكــر ان »االطــراف كانــت متفقــة يف الــرأي 

ــراف  ــن االط ــات ب ــة الخالف ــىل أن معالج ع

الحــزب  بــن  خاصــة  الصــوت  ووحــدة 

الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي 

الكوردســتاين، ســيكون لهــا تأثــر إيجــايب 

ــوي  ــم وتق ــة يف االقلي ــاع العام ــىل األوض ع

مكانــة كوردســتان يف بغــداد«.

ــتطاله  ــذي س ــدى ال ــة امل ــر اذن مراقب ينتظ

رشارات الزيــارة »البارزانية« اىل الســليانية، 

اىل بغــداد الغارقــة يف تجاذبــات مــا بــن 

االطــار  قــوى  وبــن  الثــاليث  التحالــف 

طــال  التــي  الحكومــة  حــول  التنســيقي 

انتظارهــا، ومــا اذا كانــت قيــادات مثــل 

املالــي  ونــوري  الصــدر  الســيد مقتــدى 

وهــادي العامــري وغرهــم، ســيبحثون هــم 

ايضــا عــن وســائل ناجعــة للــم صفــوف 

ــريض  ــت الشــيعي والخــروج بتســوية ت البي

ــي  ــع، واالهــم ارضــاء الشــارع العراق الجمي

املتملمــل.

كــا ينتظــر املراقبــون ملعرفــة مــا اذا كان مل 

البيــت الكــوردي، عالــج بالفعــل التبايــن بن 

الحزبــن الكورديــن الرئيســين حــول منصب 

رئيــس الجمهوريــة الــذي رشــح الحــزب 

ــه. ــرب أحمــد لتولي الدميقراطــي ري

ووحــدة  االطــراف  بيــن  الخالفــات  معالجــة 

الديمقراطــي  الحــزب  بيــن  خاصــة  الصــوت 

الكوردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكوردســتاني، 

ســيكون لهــا تأثيــر إيجابــي على األوضــاع العامة في 

ــداد .. ــي بغ ــة كوردســتان ف ــوي مكان ــم وتق االقلي
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بحث يقّيم التجربة والمستقبل

لمناســـبة الذكرى الســـنوية الثالثين لقيام حكومة اقليم كوردستان، ناقش 

خبراء في »معهد واشـــنطن لسياســـات الشـــرق األدنـــى« األمريكي العالقات 

االمريكية-الكورديـــة والتحديـــات السياســـية واالقتصاديـــة التـــي تواجـــه 

االقليـــم، وطرحـــوا رؤيتهم لكيفيـــة معالجة القضايا المتعلقة بمســـتقبل 

االقليـــم الكوردي.

30 عاما على اول انتخابات اقليم كوردستان..

فيــــلي

ــه  ــر لـ«معهــد واشــنطن« ترجمت وذكــر تقري

ــدى سياســيا  ــه نظــم منت ــي«، أن ــة »في مجل

ــات االوىل  ــا، ملناســبة ذكــرى االنتخاب افراضي

ضــم  كوردســتان،  اقليــم  شــهدها  التــي 

زمــان  وامربيــن  وهــاب  بــالل  الباحثــن 

ــاء يف  ــا ج ــرز م ــرش أب ــس سرشــوك، ون وفان

مالحظاتهــم.

ــنطن،  ــد واش ــث يف معه ــاب )باح ــالل وه ب

ومؤســس مركــز التنميــة واملــوارد الطبيعيــة 

 – العــراق  يف  األمريكيــة  الجامعــة  يف 

الســليانية(

اعتــرب وهــاب ان حكومــة اقليــم كوردســتان، 

ــة يف  ــرت يف خضــم أحــداث عراقي ــي ظه الت

العــام 1992، أصبحــت تدريجيــا بالنســبة اىل 

الواليــات املتحــدة، مبثابــة تجربــة بنــاء دولــة 

يف الــرشق االوســط.

ــة الشــائعة  ــم الرواي ــه برغ ــال وهــاب إن وق

ــإن الوســيلة  ــة، ف عــن فكــرة الكــورد الضحي

التــي مــارس بهــا الكــورد الســلطة خــالل 

ــة  ــرت فاعلي ــة، أظه ــة املاضي ــود الثالث العق

ــذايت  ــة الحكــم ال ــة، مضيفــا أن حكاي حقيقي

تعكــس  قصــة  هــي  العــراق،  يف  للكــورد 

الحفــاظ عــىل املرونــة، أيضــا قصــة اكتســاب 

الفــرص وخســارتها.

الكــوردي  بــان االســتقالل  وذكــر وهــاب 

ــت  ــراق للكوي ــزو الع ــالل غ ــن خ ــق م انطل

ومــا تــاله مــن قيــام قــوات التحالــف بقيــادة 

الواليــات املتحــدة بطــرد القــوات العراقيــة، 

وان الكــورد يف ظــل ضعــف نظــام صــدام 

ــون  ــن 1.5 ملي ــده، لك ــوا ض ــن، انتفض حس

كــوردي اجــربوا، يف ظــل املخــاوف مــن انتقام 

صــدام منهــم، عــىل الفــرار اىل الجبــال، وهــو 

مــا تســبب بأزمــة انســانية أجــربت واشــنطن 

واألمــم املتحــدة عــىل إنشــاء منطقــة آمنــة 

ــال. يف الش

وتابــع وهــاب ان الكــورد صوتــوا يف 19 /

ايــار مايــو 1992، يف االنتخابــات االوىل لهــم، 
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العــراق  يف  االقليــات  وحقــوق  السياســية 

وســوريا وتركيــا(

ــه يجــب  ــه ان ــة مداخلت ــرب زمــان يف بداي اعت

»الكــورد«  مصطلــح  بــان  اوال  االعــراف 

مضلــل، مضيفــا ان الكــورد انتــرشوا بــن 

ــود، مشــرا  ــة طــوال عق ــة مختلف دول قومي

اىل انــه برغــم وجــود هويــة مشــركة لكونــك 

»كورديــا«، اال انهــا اكــر ارتباطــا بالفكــر 

ــة. ــا باملارس منه

ــال ان الحــزب الدميقراطــي  ــان قائ ــع زم وتاب

الكوردســتاين، هــو احــد اكــر الجاعــات 

الكورديــة نفــوذا، لكــن الكيــان الكــوردي يف 

ــه. ــة مع ــوريا، يف منافس ــال رشق س ش

بقيــاس  القيــام  اجــل  مــن  انــه  واضــاف 

ملــدى نجــاح حكومــة اقليــم كوردســتان، 

يتحتــم اجــراء تقييــم ملــا يجــري بالنســبة اىل 

الجاعــات الكورديــة االخــرى.

ولفــت زمــان اىل فكــرة ان الصحفيــن مييلــون 

ــم  ــة اقلي ــورد وحكوم ــع الك ــل م اىل التعام

كوردســتان بأســلوب ســهل، وببعــض التحيــز 

الواضــح لهــم، نظــرا اىل املصاعــب التــي 

تعرضــت لهــا الجاعــات الكورديــة عــرب 

ــامل. ــاهدها الع ــي ش ــنن والت الس

حــان  الوقــت  ان  اعتــرب  زمــان  ان  اال 

مؤكــدا  الروايــة،  هــذه  لتخطــي  الوقــت 

النهــاء  تدخلــت  واشــنطن  ان  اىل  مشــرا 

اقتتــال كــوردي داخــي يف العــام 1998، كــا 

ن القــوات االمريكيــة املحمولــة جــوا انزلــت 

بالقــرب مــن أربيــل عندمــا قــررت الواليــات 

املتحــدة غــزو العــراق يف آذار/مــارس 2003.

واضــاف ان ســقوط صــدام مــن الحكــم، 

الكــورد  ســلطات  تعزيــز  يف  ســاهم 

وحقوقهــم حيــث جــرى تكريــس الكثــر 

ــد، مشــرا  منهــا يف الدســتور العراقــي الجدي

كوردســتان  اقليــم  حكومــة  ان  اىل  ايضــا 

ــام 2005،  ــة يف الع ــا الثاني ــرت انتخاباته اج

ثــم قامــت بتصديــر اول برميــل مــن النفــط 

عــرب تركيــا يف العــام 2009.

واعتــرب وهــاب ان صالبــة اقليــم كوردســتان 

ــن  ــث م ــد الثال ــالل العق ــرارا خ ــربت م اخت

وجــوده، حيــث شــهد العــام 2011، خــروج 

تظاهــرات احتجاجيــة يف شــوارع االقليــم، 

داعــش،  تنظيــم  هجــات  شــكلت  كــا 

ــم كوردســتان،  ــة اقلي ــدا الرايض حكوم تهدي

يف حــن ال زال االقليــم يواجــه تحديــات 

حتــى االن، مبــا يف ذلــك تراجــع امليزانيــة، 

وانقســامات سياســية داخليــة، باالضافــة اىل 

تهديــدات بشــن هجــات ايرانيــة وبالوكالــة.

موقــع  يف  بــارز  )مراســل  زمــان  امربيــن 

»املونيتــور« االمريــي، ومتخصــص بالقضايــا 

ان الكــورد لــم يعــودوا »ضحايــا، ويجــب اال 

يصوروا انفسهم على انهم كذلك« ،  »الكورد 

شــعب حــازم وصامــد وقدم تضحيــات فادحة 

وكانــوا، مــن بيــن االنجازات االخــرى، احد القوى 

المحركــة فــي اإلطاحة بصــدام«.

ويجــب  »ضحايــا،  يعــودوا  مل  الكــورد  ان 

اال يصــوروا انفســهم عــىل انهــم كذلــك«، 

ــد  ــازم وصام ــعب ح ــورد ش ــا ان »الك مضيف

ــن  ــن ب ــوا، م ــة وكان ــات فادح ــدم تضحي وق

االنجــازات االخــرى، احــد القــوى املحركــة يف 

بصــدام«. اإلطاحــة 

كــا لفــت الباحــث اىل نقطــة مهمــة اخــرى 

حيــث اوضــح انــه ليــس دقيقــا التعامــل 

مــع العــام 1991 عــىل انــه نقطــة االنطــالق 

للعالقــات بــن واشــنطن والشــعب الكــوردي 

العالقــات  هــذه  ان  موضحــا  العــراق،  يف 

ــم  ســبقت التشــكيل الرســمي لحكومــة اقلي

تفاعــالت  »تضمنــت  والتــي  كوردســتان، 

الكــوردي  الزعيــم  بــن  للغايــة  وثيقــة 

املخابــرات  ووكالــة  بــارزاين  مصطفــى 

املركزيــة«.

ويف ســياق آخــر، قــال زمــان ان عالقــات 

تركيــا،  مــع  كوردســتان  اقليــم  حكومــة 

شــهدت تقلبــات عديــدة خــالل الســنن، 

مذكــرا بــأن انقــرة توتــرت كثــرا عندمــا 

ــورد  ــوة الك ــز ق ــنطن يف تعزي ــاعدت واش س

ــن يف العــام 1991، وهــي متحمســة  العراقي

ــورد  ــىل الك ــك ع ــة لذل ــات املحتمل للتداعي

داخــل تركيــا. وتابــع قائــال انــه برغــم ذلــك، 

ــم  ــة اقلي ــة حكوم ــة الركي ــاعدت الحكوم س

كوردســتان عــىل ان تقــف عــىل قدميهــا 

اقتصاديــا مــن خــالل الســاح لهــا بتصديــر 

ــا. ــرب حدوده ــط ع النف

االساســية  »املشــكلة  ان  زمــان  واعتــرب 

لحكومــة اقليــم كوردســتان حاليــا، هــي 

الكــوردي«. االنقســام 

الكورديــة  الحكومــة  ان  اىل  ايضــا  واشــار 

تكبــدت خســائر بســبب تصويــت االســتفتاء 

يف العام 2017، مضيفا ان الكورد ســيتمكنون 

مــن البقــاء كجاعــة بســبب »مرونتهــم«، اال 

ــم كوردســتان يعتمــد  ان بقــاء حكومــة اقلي

عــىل »ازالــة الطابــع الشــخيص عــن عالقــات 

ــتمرار اىل  ــن االس ــوا م ــي يتمكن ــة ل السياس

مــا بعــد الزعــاء الحاليــن«.

وختــم زمــان بالدعــوة اىل عــدم اســتبعاد 

دور روســيا يف العــراق، اذ انهــا اســتثمرت 

ــارات دوالر، مشــرا اىل ان  ــن 10 ملي ــر م اك

الوضــع معــرض للتغيــر عندمــا يتــم تطبيــق 

ــة، والتــي  ــات بســبب االزمــة االوكراني عقوب

االوســط. الــرشق 

وبرغــم ذلــك، تابــع انــه عــىل املســتوى 

النفــي، فــإن األمريكيــن مييلــون عــادة اىل 

ــزز  حــب املســتضعفن، وهــذه مشــاعر تتع

الكــورد  حلــت  التــي  املصاعــب  بســبب 

طــوال عقــود، مشــرا اىل ان هــذا التعاطــف 

بــدأ يتزايــد بشــكل جــدي يف أعقــاب حــرب 

الخليــج العــام 1991.

املتحــدة  الواليــات  ان  سرشــوك  وقــال 

تنســحب حاليــا وبشــكل واســع مــن الــرشق 

املنطقــة  يف  دورهــا  وســيصبح  األوســط، 

عــىل  عميقــة  تداعيــات  مــع  مختلفــا، 

ــان املســاعدات  ــرا ب ــم كوردســتان، مذك اقلي

ــن االوىل  ــنوات الثالث ــالل الس ــة خ االمريكي

لحكومــة اقليــم كوردســتان، كان تاثرهــا 

حاســا مــن اجــل نجــاح االقليــم وحايتــه، 

ــاء الحكــم مســتقبال، يعتمــد عــىل  اال ان بق

كيفيــة مارســة الكــورد لهــذا الحكــم.

ــدم  ــرار بالتق ــم اإلق ــن امله ــه »م ــاف ان واض

منــذ  كوردســتان  أحــرزه  الــذي  الهائــل 

اىل  مشــرا  االقليــم«،  حكومــة  تأســيس 

حقيقــة انــه باالمــكان الســفر اىل مطــار 

دويل يف أربيــل يشــكل تطــورا كبــرا، وان 

مثــل هــذه االنجــازات وغرهــا يجــب اال 

بــه،  مســلم  كأمــر  معهــا  التعامــل  يتــم 

خاصــة بالنظــر اىل األوضــاع عــىل بعــد بضــع 

مئــات مــن الكيلومــرات فقــط خــارج ارايض 

حكومــة اقليــم كوردســتان.

ــكالت  ــا اىل املش ــت ايض ــوك لف إال أن سرش

الداخــي  واالنقســام  كاملهاجريــن  القامئــة 

واملحســوبيات وقضايــا الفســاد وعــدم توفــر 

ــباب. ــل للش ــرص العم ف

بإنجــازات  »اإلشــادة  ان  بالقــول  وختــم 

يعــد  مل  -الكورديــة  االمريكيــة  الرشاكــة 

ــداء االســتعداد  ــه يجــب ايضــا اب ــا، وأن كافي

لخــوض محادثــات شــاقة حــول السياســة 

واالقتصــاد يف كوردســتان، والتــي ليســت 

ان »شــعب  عــىل مســار جيــد«، مضيفــا 

كوردســتان العــراق، هــو مــن بامكانــه تغيــر 

الحاليــة«. الديناميكيــة 

التداعيــات عــىل  قــد يكــون لهــا بعــض 

ــورد. الك

اال انــه اوضــح ان االوكرانيــة، تعطــي حكومة 

اقليــم كوردســتان فرصــة للمســاهمة يف ســد 

فجــوة الطاقــة التــي خلقتهــا، وهــو بحســب 

ــام  ــة ام ــل »فرص ــد ميث ــان، ق ــول زم ــا يق م

ــز  ــي وتعزي ــة للتالق ــل الكوردي ــة الفصائ كاف

املوقــف االقتصــادي والســيايس لحكومــة 

ــم كوردســتان«. اقلي

ــد  ــذي ملعه ــر التنفي ــوك )املدي ــس سرش فان

»يك يك آر العاملــي«، وباحــث يف مركــز األمــن 

ــة  ــابق يف لجن ــو س ــد، وعض ــي الجدي األمري

يف  الحكوميــة  والشــؤون  الداخــي  األمــن 

ــي( ــيوخ األمري ــس الش مجل

الشــعب  ان  قــال سرشــوك  جهتــه،  مــن 

الكــوردي مــا زال يحظــى بقاعــدة كبــرة 

جانــب  مــن  والتعاطــف  الدعــم  مــن 

وذلــك  املتحــدة،  الواليــات  يف  الحزبــن 

برغــم ان السياســين واملواطنــن األمريكيــن 

ال يتفهمــون بالــرورة بعــض الفروقــات 

يف  او  كوردســتان  اقليــم  داخــل  الدقيقــة 

ــة يف اماكــن اخــرى مــن  الجاعــات الكوردي
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واملرشوطيــة حركــة تدعــو اىل االلتــزام 

بالدســتور ظهــرت  اواخــر القــرن التاســع 

عــرش وبدايــة القــرن العرشيــن يف تركيــا، 

ــاين  ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــربت الس أج

ــام 1908م،  ــتور ع ــزام بالدس ــىل  االلت ع

ثــورة قادتهــا  وتطــورت األحــداث اىل 

إىل  أدت  والرقــي  االتحــاد  جمعيــة 

اســتقالة الســلطان عبــد الحميــد الثــاين.

ويف إيــران التــي كانــت تحــت حكــم 

الشــاه محمــد عــي القاجــاري، اشــتدت 

ــة  ــا، فاملرشوطي ــتور ايض ــة بالدس املطالب

هــي رشوط او مــواد الدســتور الــذي 

ــاه  ــلطة الش ــن س ــدال م ــالد ب ــم الب يحك

النجــف  مرجعيــة  ودخلــت  املطلقــة 

مطالبــة  بســبب  الحركــة  هــذه  عــىل 

النــاس بــرأي املرجعيــة يف املرشوطيــة 

مؤيــدة  اىل  املرجعيــة  فانقســمت   ،

ــا  ــي قاده ــي الت ــتور وه ــق الدس لتطبي

ورافضــة  الخراســاين،  كاظــم  محمــد 

ــق  ــم املطل ــلطة الحاك ــدة لس ــا ومؤي له

برئاســة املرجــع محمــد كاظــم اليــزدي ، 

فحدثــت اضطرابــات يف ايــران أدت اىل 

ــام 1907م. ــراين ع ــتور اإلي ــدور الدس ص

ومــن مفارقــات املرشوطيــة يف ايــران، 

قبيلة

كه لهـر 
في زمن 

المشروطية

باللغــة  االصــل  فــي  كتــاب 

االيرانــي  للكاتــب  الفارســية 

ترجمــه   ، ك��ودةرزي  رةزا  عل��ي 

الســيد  الكرديــة  اللغــة  الــى 

 فاضــل محمــد اكبــر بعنــوان : 

ئيلي كةهلر لةسةردةمي مةشروتييةت.  

مؤيد عبد الستار
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ــد  ــن تقالي ــازار، فم ــار الب ــدث لتج ماح

ــران ان املحتجــن يلجــأون اىل مســجد  اي

ــم  ــال  تهاجمه ــدس ف ــع مق ــام رفي او مق

الســلطات مــا دامــوا معتصمــن فيــه، 

وكان ان تعــرض بعــض التجــار اىل الظلــم 

رضيبــة  عليهــم  الســلطات  وفرضــت 

املســاجد  أحــد  اىل  فتوجهــوا  عاليــة، 

ولكــن  احتجاجــا،  فيــه  ليعتصمــوا 

ــاء  ــم بالبق ــمح له ــجد مل يس ــام املس ام

اىل  فتوجهــوا  وطردهــم   املســجد  يف 

القنصليــة الربيطانيــة واعتصمــوا هنــاك، 

ــر  ــع كب ــم جم ــث ان التحــق به ــا لب وم

ــة  ــل حديق ــام  داخ ــم الخي ــوا  له فنصب

وشــجعتهم  الربيطانيــة،  القنصليــة 

زوجــة القنصــل الربيطــاين عــىل تشــديد 

املطالبــة  اىل  مطالبهــم ورفــع ســقفها 

بالعدالــة وانهــاء ســلطة الشــاه.

كــا حــدث مثــل ذلــك يف كربــالء يف زمن 

الدعــوة اىل املرشوطيــة اذ اعتصــم عــدد 

مــن التجــار يف احــدى الســاحات ولكــن 

ــت  ــم وطلب ــة انذرته ــلطات الحاكم الس

وامهلتهــم  احتجاجهــم  انهــاء  اليهــم 

اســبوعا واحــدا، فحاولــوا االعتصــام يف 

القنصليــة الربيطانيــة ولكنهــا مل تفتــح 

لهــم االبــواب، فهاجمتهــم الرشطــة و 

فتحــت عليهــم النــار وقتلــت مــا  يزيــد 

عــىل ســبعن معتصــا فانفــرط عقدهــم 

ــرارا .  ــوا  ف وول

يــدرس الكاتــب أحــوال قبيلــة كلهــور 

الكرديــة يف حقبــة زمنيــة محــددة خــالل  

ــة التــي عرفــت كحركــة  حركــة املرشوطي

ــران. ــام 1905 يف اي ــتورية ع دس

منهــا  فصــول  عــدة  الكتــاب  يشــمل 

ــى  ــة ومعن فصــل خــاص بتســمية القبيل

كلمــة كلهــور، فيقــول انهــا  تتألــف مــن 

كلمتــن كــه ل + هــور وتلفــظ كلهــور ، و 

ــي : ــر، وهــي تعن ــه ل ــر و ك كله

ــارة اىل  ــه  اش ــه ل ــة  ك ــن كلم ــه ل م ك

النشــاط  رمــز  وهــو  الظبــي،  رأس 

والــذكاء والرعــة. أمــا كلمــة هــور فهــي 

شــمس  تعنــي  الفــاريس  القامــوس  يف 

منقولــة مــن خــور، خورشــيد.

يتنــاول   98 ص  الثالــث  الفصــل  ويف 

ــر  ــاه ، يذك ــد عــي ش ــة ومحم املرشوطي

فيــه تأثــر الثــورة الفرنســية عــىل ايــران 

وانهــا كانــت احــد االســباب يف املطالبــة 

بالدســتور وذلــك بســبب زيــارات البــالط 

الشاهنشــاهي اىل باريــس وكذلــك زيــارة 

ــرش  ــاهم يف ن ــا س ــا م ــن اىل فرنس املثقف

ورفــض  السياســية  بالحقــوق  الوعــي 

يذكــر  كــا   . املطلقــة  الشــاه  ســلطة 

تأثــر زيــارة املفكــر جــال الديــن األســد 

آبــادي املعــروف بجــال الديــن االفغــاين 

ــتبداد. ــة االس ــاهم يف مقاوم ــذي س ، ال

ــوان :  ــل بعن ــاب فص ــول الكت ــن فص وم

ــاول  ــة  يتن ــر املرشوطي ــان يف ع كرماش

يف  حدثــت  التــي  االضطرابــات  فيــه 

ــك   ــة يف تل ــاالر الدول ــان، ودور س كرماش

االحــداث* .

انتفاضة ساالر الدولة 

هــو ابــو الفتــح املعــروف بـــ  ســاالر 

ــن  ــر الدي ــث ملظف ــن الثال ــة ، االب الدول

ــم  ــز وتعل ــد يف تربي ــاري ، ول ــاه القاج ش

فيهــا وخــدم يف الجيــش القاجــاري برتبــة 

عميــد ) ســبهدار ( ثــم عــن ســكرترا 

لحاكــم كرماشــان حســام امللــك عــام 

. م   1898

ــك  ــم ، لذل ــتالم الحك ــا يف اس كان طامع

عمــل عــىل كســب ود القبائــل الكرديــة .

بعــد سلســلة مــن االحــداث والتمــرد 

ــع موظفــي  ــام عــام 1911 بطــرد جمي ق

الحكومــة  والدعــوة اىل عــودة الشــاه 

املخلــوع محمــد عــىل القاجــاري مــا 

ــل  ــن القبائ ــزاع ب ــتداد الن ــبب يف اش تس

الكرديــة والســلطات الحكوميــة .

القبائــل  مــع  الحكومــة  واتفقــت 

البختياريــة  عــىل محاربــة ســاالر الدولــة 

الــذي تحالــف مــع قبيلــة الكلهــر ولكنــه 

ــتكوه يف  ــه اىل  بش ــة وتوج ــر املعرك خ

ــور.)1( ــل الل ــة قبائ حاي

قــرر   1912 عــام  االول  ترشيــن  ويف 

ــه  ــران ولكن ــة طه الزحــف نحــو العاصم

مل يفلــح يف اســتالم الســلطة فتوجــه نحــو  

مازنــدران وبــدأ البحــث عــن حلــول 

سياســية بعــد أن فشــل يف حســم االمــور 

عســكريا .ثــم انتقــل اىل مدينــة ســنندج  

الكرديــة يف ايــران واضطــر اىل اللجــوء 

ــية . ــة الروس للقنصلي

تــم االتفــاق معــه اخــرا - بنــاء عــىل 

وســاطة روســيا القيريــة -عــىل االقامــة 

يف ســويرا مقابــل حصولــة عــىل مرتــب 

ــان . ــدره 8000 توم ــهري ق ش

....................................................

* راجــع حركــة ابــو الفتــح مــرزا ســاالر 

الدولــة  1911-1913 للباحــث د. أحمــد 

عبــد العــالق . دوريــة كان التاريخيــة 

مــارس   ، والعــرشون  الثالــث  العــدد 

 )www.kanhistorique.org)1  2014

اللــور : اســم يطلــق عــىل مجموعــة مــن 

القبائــل الكرديــة التــي تســتوطن جبــال 

ــك  ــل : الل ــك القبائ ــن تل ــتكوه ، وم بيش

،الكهكيلويــة  البختياريــة   ، ، املمســني 

ــرى  ــائر اخ ــع وعش ــله دار ، ومجامي ، َكـ

كثــرة ، ينتــرشون يف مناطــق شاســعة 

متتــد مــن كرماشــان اىل اطــراف بوشــهر . 

ولهــم مواطــن كثــرة يف مختلــف مناطــق 

اللــور  ينظــر كتــاب  ايــران والعــراق. 

، أمــان اللهــي ، ترجمــة ســالم بــرزو، 

بغــداد 2018.
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تسليح عشائر االنبار يثير مخاوف سياسيين في المحافظةتسليح عشائر االنبار يثير مخاوف سياسيين في المحافظة
 مــع أن القــرار صــدر يف زمــن حكومــة 

رئيــس الــوزراء الســابق عــادل عبــد املهدي، 

وشــمل املحافظــات املحــررة كافــة، لكنــه مل 

ــذاك.  ــق آن يطب

رقعة جغرافية لكل عشرة

ــال  ــار، م ــد حشــد االنب ــاون قائ ــول مع ويق

ــة  ــادة العام ــه القي ــرزان، إن »بتوجي ــه ب الل

للقــوات املســلحة، تــم تكليــف أبناء عشــائر 

املناطــق الغربيــة مــن محافظــة االنبــار، 

ــة  ــزة األمني ــاندة األجه ــراق، مبس ــريب الع غ

ــد  ــش(، وص ــد )داع ــرب ض ــة، بالح العراقي

باملناطــق  تحركاتهــم  ومتابعــة  هجاتــه 

الصحراويــة واملحيطــة باملناطــق الســكنية«.

ويضيــف بــرزان يف حديــث ملجلــة »فيــي«؛ 

عــىل  يركــز  العشــائر  أبنــاء  »دور  أن 

التابعــة  بـ)الشــامية(،  املســاة  املناطــق 

لقضــاء الرطبــة، فضــاًل عــن مناطــق )يت وان، 

ــي  ــم بيج ــل ث ــواًل اىل املوص ــرة( وص والجزي

وســامراء وانتهــاًء بصــالح الديــن«.

ــع  ــاق م ــم االتف ــه »ت ــرزان، إىل أن ويشــر ب

ــن  ــاء العشــائر بالتصــدي لـ)داعــش(، م أبن

وذلــك  العشــائر،  أبنــاء  تســليح  خــالل 

ــذ  ــم بتنفي ــاوالت التنظي ــد مح ــة تزاي نتيج

مخططاتهــم االرهابيــة مؤخــراً«، مبينــاً، أنــه 

»تــم تحديــد رقعــة جغرافيــة لــكل عشــرة، 

لتكــون مبثابــة قاطــع مســؤولية، بهــدف 

يواصــل ابنــاء عشــائر المناطــق الغربيــة مــن محافظــة االنبار، تنفيــذ توجيهات 

القيــادة العامــة للقــوات المســلحة، بالتســليح والعمــل علــى حمايــة مناطقهــم 

ومطــاردة خاليــا تنظيــم داعــش فــي المناطــق الصحراويــة مــن المحافظــة، 

وفيمــا يبيــن مســؤولون فــي الحشــد الشــعبي ان القــرار يتضمــن تخصيــص 

»رقعــة جغرافيــة لــكل عشــيرة«، يثيــر القــرار تســاؤالت محلليــن سياســيين، 

حــول الســبب وراء تطبيقــه فــي االنبــار دون غيرهــا مــن المحافظــات المحــررة ..
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مطــاردة بقايــا )داعــش(، والعمــل عــىل 

حايــة املناطــق القريبــة مــن الصحــراء، 

ــاك«. ــن هن ــن املتواجدي ومطــاردة االرهابي

ــىل أحــد  ــى ع ــه »ال يخف ــرزان، أن ــد ب ويؤك

الــدور الكبــر الــذي بذلتــه عشــائر االنبــار، 

االمنيــة، خــالل  االجهــزة  مــع  بالتعــاون 

حــرب طــرد )داعــش( مــن املحافظــة، ومــن 

املؤكــد ان عشــائر االنبــار وابناؤهــا قادريــن 

عــىل انهــاء تواجــد مــن تبقــى مــن التنظيــم 

ــا«. ــاري او غره يف الصح

أهل الصحراء أدرى بتضاريسها

الحشــد  القيــادي يف  يقــول  مــن جهتــه؛ 

العشــائري، عــواد الجغيفــي، إنــه »منــذ 

ــات  ــت عملي ــاري، أوكل ــهر الج ــع الش مطل

املناطــق  بعــدد مــن  مطــاردة )داعــش( 

الصحراويــة، غــريب االنبار، إىل قوات الحشــد 

ــادات العشــائر وعــدد مــن  العشــائري، وقي

املناطــق،  بتلــك  املتواجديــن  املتطوعــن، 

وذلــك ضمــن قواطــع قســمت بــإرشاف 

قيــادات القــوات الربيــة وعمليــات الجزيــرة 

ــار«. ــات االنب ــركة وعملي ــات املش والعملي

ويضيــف الجغيفــي، يف حديــث مــع وكالــة 

إيــكال مهــام  نيــوز«، أن »منــذ  »شــفق 

مطــاردة )داعــش( ألبنــاء العشــائر، ُنفــّذت 

عــدة عمليــات لتعقــب خاليــا التنظيــم، 

وجمــع معلومــات عنهــم، وتدقيــق هويــات 

رعــاة االغنــام وغرهــم مــن الواصلــن لتلــك 

ــق«. املناط

ــام  ــالل االي ــه »خ ــي، إىل أن ــر الجغيف ويش

الثالثــة األخــرة تــم، تنفيــذ عمليتــن، آخرها 

كانــت بعمــق صحــراء الجزيــرة، والعمليــات 

لتعقــب خاليــا  دقيــق  بشــكل  مســتمرة 

ــذة  ــات املنف ــاً أن »العملي ــش(«. مبين )داع

ــرك  ــدف للتح ــتطالعية، وته ــة اآلن، اس لغاي

ــة«. ــد نقطــة ممكن والوصــول ألبع

ــيق  ــه »بالتنس ــال إن ــي، قائ ــع الجغيف ويتاب

مــع قيــادة العمليــات املشــركة، كانــت لنــا 

عمليــات نحــو مناطــق أوســع، مثــل صــالح 

ــد قواطــع  ــوى، مــن دون تحدي ــن ونين الدي

مســؤولية، وســتكون هنالــك نتائــج مبهــرة 

ــاً أن  ــة«، مبين ــة القادم ــام القليل ــالل األي خ

»صحــراء االنبــار شاســعة، وســكان املناطــق 

بتضاريــس  كاملــة  درايــة  عــىل  الغربيــة 

وتفاصيــل مناطقهــم، كــا لديهــم الخطــط 

ــن  ــى م ــا تبق ــب م ــأنها تعق ــن ش ــي م الت

ــش(«. ــارص )داع عن

ــى  ــن تبق ــدد م ــي أن »ع ــح الجغيف ويوض

مــن عنــارص )داعــش(، ال يســتوجب خــروج 

قطعــات أمنيــة مجهــزة بأعــداد هائلــة مــن 

اآلليــات واألســلحة، وامنــا يتطلــب األمــر 

جهــداً محــدوداً وعمليــات نوعيــة وتعقــب 

ــات خفيفــة ورسيعــة، عــىل  ــن بآلي اإلرهابي

عكــس آليــات الجيــش والرشطــة وباقــي 

االجهــزة االمنيــة«. مؤكــداً، أنــه »مل يتــم 

 ، ابناؤهــا  او  العشــائر  مــن  أي  تســليح 

العشــائر  قيــادات  اىل  وكلــت  واملهمــة 

ــائري  ــد العش ــبي الحش ــن منتس ــم م وقس

ــاء العشــائر  ــك املناطــق، فضــاًل عــن أبن بتل

املتطوعــن«.

قرار عبد املهدي ينفذه الكاظمي

االمنــي  بالشــأن  الباحــث  يــرى  بــدوره 

ــد، أن »قــرار تشــكيل  ــم العاب العراقــي، غان

املحــررة،  املناطــق  عشــائر  مــن  حشــود 

وانســحاب قــوات الحشــد الشــعبي مــن 

تلــك املناطــق، هــو قــرار صــادر منــذ زمــن 

حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق عــادل عبــد 

ــذاك«. ــذه آن ــم تنفي ــه مل يت ــدي، لكن امله

ــذ  ــي«، أن »تنفي ــة »في ــد ملجل ــن، العاب ويب

يثــر  الوقــت،  هــذا  يف  باألنبــار  القــرار 

التســاؤالت، فلــا تــم بهــذا الوقــت تحديــداً 

ــه  ــار تواج ــة أن االنب ــرار، خاص ــق الق تطبي

اليــوم انقســامات سياســية، فضــاًل عــن أنهــا 

ــات  ــني، والخالف ــرار الس ــىل الق ــيطرت ع س

الحاصلــة حــول تشــكيل الحكومــة، والرويج 

لشــائعة )اشــباح الصحــراء(، لــذا اســتالم 

املناطــق  مســؤولية  العشــائرية  الحشــود 

الغربيــة بهــذا الوقــت، يثــر الكثــر مــن 

عالمــات الدهشــة واالســتغراب«.

يتــم  »ملــاذا  متســائاًل  العابــد،  ويضيــف 

القــرار يف االنبــار، وال يطبــق يف  تطبيــق 

نينــوى أو صــالح الديــن او ديــاىل؟ هــل 

ــم  ــاذا مل يت ــار«. ومل )داعــش( فقــط يف االنب

املوافقــة عــىل اتفــاق الحكومــة املركزيــة 

ــاق  ــأن اتف ــتان بش ــم كوردس ــة اقلي وحكوم

ــا  ــازع عليه ــق املتن ــاكل املناط ــة مش معالج

ــت  ــنجار(، تح ــى س ــاىل وحت ــن دي ــدًء م )ب

خــالل  ومــن  الــدويل،  التحالــف  إرشاف 

ــا  ــون مقاتليه ــة عســكرية، يك تشــكيل ألوي

ــون  ــراً، وتك ــق ح ــك املناط ــاء تل ــن أبن م

مرتبطــة بــوزارة الدفــاع العراقيــة، مــن اجــل 

ــق«. ــك املناط ــن تل ــد ع ــاد الحش ابع

ــرار  ــيايس، إىل أن »الق ــل الس ــت املحل ويلف

ــار،  ــكان االنب ــىل س ــراً ع ــراً كب ــكل خط يش

الســورية،  العراقيــة  الحــدود  ان  خاصــة 

خاضعــة باملطلــق للميليشــيات االيرانيــة 

الوالئيــة، وســبق وان انشــأت إيــران خــالل 

ــا مــن  ــالث معســكرات له العــام املــايض، ث

ميليشــيات  الســوري، ومتســكها  الجانــب 

وغرهــا  وااليرانيــة  وباكســتانية  أفغانيــة 

ــة، كــا ال ننــى  مــن امليليشــيات العقائدي

ــران يف  ــول وســجن غوي ــم اله مشــاكل مخي

ــا عوامــل تشــكل خطــر عــىل  ســوريا، فكله

ــة«. ــار خاص ــراق واالنب الع

ويتســاءل العابــد قائــاًل ، أن »الــكل يعــرف 

بــأن الحشــود العشــائرية ال متتلــك الســالح 

الــذي ميتلكــه الحشــد الشــعبي، فكيــف 

ــم«. ــن مناطقه ــيدافعون ع س

»عــدد مــن تبقــى مــن عناصــر )داعــش(، ال 
يســتوجب خــروج قطعــات أمنيــة مجهــزة 
بأعــداد هائلــة مــن اآلليــات واألســلحة، وانمــا 
وعمليــات  محــدودًا  جهــدًا  األمــر  يتطلــب 
نوعيــة وتعقــب اإلرهابييــن بآليــات خفيفــة 

وســريعة«

''''
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األمريكيـــة، تصاعـــد  انترســـت«  »ناشـــيونال  تناولـــت مجلـــة 

المنافســـة بيـــن تركيا وإيـــران علـــى الســـاحة العراقية، وفي 

إقليـــم كوردســـتان، لكنهـــا خلصت إلـــى أن المحصلـــة »صفر« 

لنتائـــج االشـــتباك بيـــن نفوذيهما.

تقرير أمريكي يرسم مالمح تقرير أمريكي يرسم مالمح 

» » صراع صفريصراع صفري  « « 
بين تركيا وإيران بين تركيا وإيران 

في العراقفي العراق

فيـــــــلي

البدايــة، وفقــاً لتقريــر املجلــة األمريكيــة، 

الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«، مــن عملية 

»قفــل املخلــب« التــي أطلقتهــا تركيــا ضــد 

حــزب العــال الكوردســتاين يف 17 نيســان/

أبريــل املــايض، بالتزامــن مــع محاولــة 

عراقيــة لفــرض الســيطرة عــىل ســنجار، 

الجهــود  تجــدد  مــع  أيضــاً  وبالتزامــن 

ــي  ــزب الدميقراط ــا والح ــب تركي ــن جان م

ــاز  ــب غ ــط أنابي ــة خ ــتاين، إلقام الكوردس

ــا. ــم وتركي ــن اإلقلي ــط ب يرب

مصالح متشابكة

»هــذه  أن  األمريــي،  التقريــر  وذكــر 

مصالــح  عــىل  تؤثــر  الثالثــة  األحــداث 

إيــران، وهــو وضــع ليســت طهــران و 
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مــن املرجــح أن يســتهدف حــزب العــال 

ــا  ــا ك ــب، متام ــط األنابي ــتاين خ الكوردس

يهاجــم الحــزب خــط نفــط كركوك-جيهــان 

الــذي يصــدر النفــط العراقــي إىل تركيــا«.

اىل  التقريــر  لفــت  نفســه،  الوقــت  ويف 

ــكل  ــذا، سيش ــاز ه ــب الغ ــط انابي ان »خ

تهديــدا ملصالــح إيــران يف مجــال الطاقــة«.

ــيا  ــريا رئيس ــرب مش ــا تعت ــح ان تركي واوض

للغــاز االيــراين، وهــذا يشــكل مصــدرا مها 

االيــراين  االقتصــاد  اىل  بالنســبة  للدخــل 

الواقــع تحــت عقوبــات دوليــة، اذ ســيؤدي 

ــض  ــريك اىل تخفي ــاز ال ــع واردات الغ تنوي

اعتــاد تركيــا عــىل الغــاز االيــراين. وتابع ان 

»تنويــع الطاقــة الركيــة قــد يقــوض قــدرة 

إيــران عــىل اســتخدام صــادرات الغــاز، من 

أجــل مارســة نفوذهــا عــىل تركيــا«.

قلق إيراين

وتابــع أن »إيــران تشــعر بالقلــق مــن 

قــوة الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين 

كوردســتان  إلقليــم  العــام  واالســتقرار 

ــكا يف  ــزب رشي ــار الح ــث ص ــراق، حي الع

تحالــف ثــاليث مــع الصدريــن والســنة، 

وهــو تحالــف يســتهدف اســتبعاد الفصائل 

املدعومــة مــن إيــران مــن املفاوضــات 

الحكوميــة«.

ــه  ــرض ل ــذي تتع ــد ال ــر إىل التهدي وبالنظ

مل  إيــران  »رد  فــإن  االيرانيــة،  املصالــح 

يكــن مفاجئــا، حيــث شــن الحــرس الثــوري 

انــه  قــال  صاروخيــاً،  هجومــاً  اإليــراين 

»اســتهدف مقــرا للموســاد يف أربيــل يف 

16 مــارس/آذار املــايض، إال أن »الصواريــخ 

ــذي  ــس التنفي ــا الرئي ــال ميلكه ــت في أصاب

ــة كار«. لـ«مجموع

ورجــح التقريــر األمريــي، أن »امليليشــيات 

ــف  ــف خل ــي تق ــي الت ــران ه ــة إلي املوالي

الهجــات الصاروخيــة التــي اســتهدفت 

يف  أربيــل  يف  للطاقــة  التحتيــة  البنيــة 

ويف  مايو/أيــار«،  و2  ابريل/نيســان   6

الخالصــة، اعتــرب التقريــر أن »تركيــا وإيران 

تتجهــان نحــو لعبــة محصلتهــا صفــر يف 

العــراق«.

ــا  ــران ووكالئه ــكان إي ــه »بإم وأشــار إىل أن

التخــي عــن تحالفهــم مــع وحــدات )يو يب 

اس( يف ســنجار، يف حــال كان ذلــك يعنــي 

أن مواقعهــم ومصالحهــم يف املنطقــة ال 

ــة«. ــات العســكرية العراقي ــر بالعملي تتأث

أنابيــب  خــط  مبــرشوع  يتعلــق  وفيــا 

»إيــران  أن  التقريــر،  أوضــح  الغــاز، 

حــددت خطهــا األحمــر مبكــراً«، موضحــاً 

ــرشوع  ــراج امل ــعى اىل اخ ــران ستس أن »إي

ــارة  ــق إث ــن طري ــوة وع ــاره بالق ــن مس ع

سياســية«. اضطرابــات 

وختــم التقريــر بالقــول، إن »العمليــات 

العســكرية الركيــة مــن املحتمــل أن تــؤدي 

إىل عــدم االســتقرار يف إيــران، يف ظــل فــرار 

ــتاين إىل  ــال الكوردس ــزب الع ــلحي ح مس

ــة«. داخــل االرايض اإليراني

إىل  األمريكيــة،  املجلــة  تقريــر  وخلــص 

أن »التخلــص التــام مــن حــزب العــال 

كوردســتان،  اقليــم  يف  الكوردســتاين 

ــي  ــزب الدميقراط ــة الح ــاعد يف تقوي سيس

املــوارد  وتحريــر  وتركيــا  الكوردســتاين 

والعســكرية  واالقتصاديــة  السياســية 

لكــن  العــراق«،  يف  مصالحهــا  لتعزيــز 

إيــران التــي متتعــت بنفــوذ ال مثيــل لــه يف 

العــراق عقــب ســقوط صــدام حســن، لــن 

تتنــازل عــن هــذا مــن دون قتــال«.

»التخلـــص مـــن حـــزب العمـــال الكوردســـتاني فـــي اقليـــم 
كوردســـتان، سيســـاعد فـــي تقويـــة الحـــزب الديمقراطـــي 
الكوردســـتاني وتركيا وتحرير الموارد السياسية واالقتصادية 

والعســـكرية لتعزيـــز مصالحهمـــا فـــي العراق«

ــاً  ــه«، الفت ــة عن ــن، بغفل ــا العراقي وكالؤه

إىل أن »تركيــا أقامــت أكــر مــن 40 نقطــة 

عســكرية داخــل اقليــم كوردســتان خــالل 

الســنوات املاضيــة، فيــا ليــس بإمــكان 

الجيــش العراقــي دخــول املنطقــة بســبب 

الصيغــة االتحاديــة للعــراق«.

ــة  ــة، للعملي ــة العراقي وبالرغــم مــن اإلدان

ــة  ــة، فثمــة جهــود عراقي العســكرية الركي

نفــوذ  مــن  الحــد  أجــل  مــن  تبــذل 

»وحــدات مقاومــة يف ســنجار« اإليزيديــة 

العــال  لحــزب  التابعــة  )يــو.يب.اس( 

الكوردســتاين، بحســب التقريــر األمريــي.

أمن سنجار

وأضــاف أن »مــع بــدء تركيــا عمليتهــا 

العســكرية، قــام الجيــش العراقــي بإرســال 

عمليــة  وشــن  ســنجار،  إىل  تعزيــزات 

تســتهدف تفكيــك نقــاط تفتيــش وحــدات 

إىل  أدى  مــا  ســنجار،  يف  )يــو.يب.اس( 

ــلحن  ــن املس ــة ب ــتباكات عنيف ــدالع اش ان

والجيــش«.

وأوضــح التقريــر، أن »العــراق يســعى، 

تحــت ضغــط مــن تركيــا، اىل الســيطرة 

ــام 2020،  ــر الع ــذ أواخ ــة من ــىل املنطق ع

اىل  انضمــت  )يــو.يب.اس(  وحــدات  وان 

ــا  ــام 2019، لكنه ــعبي يف الع ــد الش الحش

ــال  ــوذ حــزب الع ــر نف ــت تحــت تأث ظل

ــن  ــا تش ــت تركي ــا كان ــتاين، وكل الكوردس

غــارات تســتهدف هــذه الوحــدات خــالل 

الفصائــل  كانــت  املاضيــة،  الســنوات 

باالنتقــام،  تهــدد  إليــران  املواليــة 

ــب اهــل  ــه وعصائ كميليشــيات حــزب الل

الحــق، حيــث يرجــح أن هــذه امليليشــيات 

ضالعــة يف 12 هجومــا صاروخيــا اســتهدف 

ــة يف نينــوى خــالل  قاعــدة بعشــيقة الركي

ــايض«. ــام امل الع

وكــرٍد عــىل »عمليــة قفــل املخلــب«، فــإن 

اهــل  وعصائــب  اللــه  حــزب  »كتائــب 

إليــران،  املؤيديــن  والسياســين  الحــق، 

ــا،  ــة لركي ــم املعادي ــن خطاباته ــدوا م صع

بعمليــات  الخطابــات  هــذه  وارفقــت 

إطــالق صواريــخ عــىل قاعــدة بعشــيقة يف 

24 أبريــل /نيســان املــايض«، وفقــاً لتقريــر 

املجلــة األمريكيــة.

ــت  ــوم، تحدث ــذا الهج ــد ه ــع أن »بع وتاب

ــرة،  ــة مس ــرات تركي ــن أن طائ ــر ع تقاري

رمبــا تكــون قــد اســتهدفت قاعــدة للحشــد 

املوصــل يف 26  مــن  بالقــرب  الشــعبي، 

ــايض«. ــان امل نيس

مــن  »الهــدف  أن  إىل  التقريــر  ونــوه 

ــة، ال تســتهدف  ــة العســكرية الركي العملي

فقــط تحقيــق أمــن حــدودي، وإمنــا أيضــا 

يف  تعــاون  أجــل  مــن  الطريــق  متهيــد 

ــزب  ــن الح ــا وب ــن تركي ــة ب ــال الطاق مج

ــه يف  ــث أن ــتاين، حي ــي الكوردس الدميقراط

ــت  ــا، أصبح ــرويس ألوكراني ــزو ال ــل الغ ظ

بدائــل الغــاز الــرويس أكــر أهميــة بشــكل 

متزايــد بالنســبة إىل أمــن الطاقــة العاملي«.

مخطط تريك - كوردي

ويف هــذا اإلطــار، جــرى إحيــاء خطــة بــن 

ــتاين  ــي الكوردس ــزب الدميقراط ــا والح تركي

ــر الغــاز الطبيعــي مــن كوردســتان  لتصدي

»رشكــة  ان  حيــث  اوروبــا،  و  تركيــا  اىل 

كار« الكورديــة وقعــت يف كانــون االول/

ديســمرب 2021، اتفاقيــة لتوســيع خــط 

ــىل  ــي اىل دهــوك ع ــاز الطبيع ــب الغ انابي

بعــد 35 كــم مــن الحــدود الركيــة يف إطــار 

اإلنتــاج املحــي، ثــم أعلنــت الســلطات 

الكورديــة والركيــة يف فرباير/شــباط املايض، 

ــا،  نيتهــا مــد خــط االنابيــب هــذا اىل تركي

يف وقــت قــال رئيــس الحكومــة يف االقليــم 

مــرور بــارزاين ان الغــاز الكــوردي ســيتم 

ــاف. ــة املط ــا يف نهاي ــره اىل أوروب تصدي

أن  األمريــي  التقريــر  اعتــرب  ولهــذا، 

»التخلــص مــن حزب العــال الكوردســتاين 

مــن كوردســتان، أصبــح أكــر أهميــة، فيــا 
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يعاني التعليم يف العراق من 
مشكالت جمة، ارتبطت بالوضع 
السياسي واالقتصادي والصحي 

بحسب املتخصصني واملراقبني، ما 
ادى اىل بروز ظواهر سلبية القت 

بظاللها على مجمل العملية 
التعليمية وتسببت يف تدهور 
مستويات كثري من الخريجني 

برغم تكاثر الشهادات واأللقاب 
العلمية دونما ضوابط بحسب 

املراقبني ..

لم تحسم القضية حتى اآلن ..   
تزوير الشهادات لعراقيين متخرجين من جامعات لبنانية

فيــلي

وزارة الربيــة والتعليــم العــايل اللبنانيــة؛ 

ــة -  ــبكة لبناني ــاك ش ــرا اىل أن هن ومش

عراقيــة تعمــل عــىل تحصيــل الشــهادات 

لبيعهــا لطــالب عراقيــن مــن بينهــم أبناء 

ونواب،بحســب  ومســؤولون  نافــذون 

مــا ورد يف التقريــر، وبرغــم ان بعــض 

الجهــات تقــول ان رقــم 27 الــف شــهادة 

ال  ذلــك  ان  اال  فيــه  مبالــغ  مــزورة 

ينفــي الحقيقــة املــرة عــىل حــد وصــف 

املراقبــن.

ــا  ــخصا لبناني ــات ان ش ــح املعلوم وتوض

ــن أحــد األحــزاب  ــه م ــن قرب ــتفاد م اس

اللبنانيــة لشــبك عالقــات مــع مســؤولن 

يف الســفارة العراقيــة يف لبنــان، ومــع 

ــراق، وتوســط  ــن يف الع مســؤولن عراقي

ــع  ــة م ــط عالق ــه لرب ــؤولن ل ــد املس أح

الســفارة العراقيــة بغيــة تنميــة األنشــطة 

لكــن  لبنــان والعــراق.  بــن  الثقافيــة 

ــان، وأن 5 آالف  ــن يف لبن ــالب عراقي لط

املاجســتر  شــهادة  مثــن  هــو  دوالر 

املــزورة، فيــا بلغــت تكلفــة شــهادة 

بحســب  دوالر،  آالف   10 الدكتــوراه 

ان ظاهــرة  اىل  لفــت  الــذي  التقريــر، 

بيــع الشــهادات الجامعيــة املــزورة يف 

لبنــان،  انتــرشت يف الجامعــات الخاصــة 

اىل  منوهــا  رائجــة،  تجــارة  وأصبحــت 

تواجــد 28 جامعــة خاصــة مرخصــة مــن 

ــر  ــذا الصــدد مشــكلة تزوي ــربز يف ه  وت

الشــهادات العليــا وتعليــق التدريــس 

ــهادات  ــت  ش ــة منح ــات لبناني يف جامع

مــزورة لعراقيــن بينهم وزراء ومســؤولن 

بحســب الجهــات املعنيــة يف كل مــن 

ــان. ــراق ولبن الع

يف نهايــة عــام 2021 نــرشت مصــادر 

صحفيــة متعــددة  تقريــراً  يفيــد ان 27 

ــت  ــزّورة منح ــة م ــهادة جامعي ــف ش أل
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يمنـــح القانون ألقابًا علميـــة وأكاديمية 
خـــارج ضوابط التعليم العالي، بحســـب 
االتحادية  املحكمـــة  دفع  ممـــا  قولهم، 
بعدم  فيه  قـــرار قضت  إصدار  إىل  العليا 

. القانون  املواد يف  بعض  دســـتورية 

األمــر تحــول إىل شــبكة لبيــع الشــهادات، 

ــاين  ــؤول اللبن ــذا املس ــم ه ــن دون عل م

أو حتــى الحــزب الــذي ينتمــي إليــه، 

ــت  ــي لفت ــر، الت بحســب مصــادر التقري

متورطــة  جامعــات  ثــالث  تواجــد  اىل 

ــف،  ــذا املل ــايس به ــكل أس ــان بش يف لبن

الــذي بــات يشــكل فضيحــة كبــرة للبنان 

ــن. ــول املراقب ــد ق ــىل ح ــراق، ع والع

وتبــن املعلومــات أن أحــد العراقيــن كان 

يقــوم بتخليــص معامــالت الطــالب يف 

وزارة الربيــة يف بــروت، وعندمــا صــدر 

قــرار عــن الــوزارة توجــب عــىل الطالــب 

العراقــي الحضــور شــخصيا إىل لجــان 

لبنــان، وذلــك  الشــهادات يف  معادلــة 

بعدمــا ارتفــع عــدد الطــالب بشــكل 

ــط  ــي التوس ــذا العراق ــاول ه ــول، ح مه

لــدى مســؤولن يف وزارة الربيــة لتســهيل 

ماليــة،  إغــراءات  وقــدم  املعامــالت، 

ــر. ــب التقري ــض، بحس ــت بالرف جوبه

التعليــم  وزارة  أصــدرت  جهتهــا  مــن 

العــايل والبحــث العلمــي العراقيــة  بعــد 

ــي أثــرت بشــأن الشــهادات  ــة الت القضي

املباعــة تعليــات جديــدة، منهــا إخضــاع 

الرســائل واألطروحــات للطلبــة العراقيــن 

يف الخــارج لعمليــة التحقيــق اإللكــروين، 

وإخضــاع الدارســن عــىل النفقــة الخاصــة 

ــم عــىل اللجــان  ــم علمــي وعرضه لتقوي

العلميــة؛ كــا تقــرر تعليــق الدراســة 

ــوم،   ــإدارة والعل ــة ل ــة الحديث يف الجامع

ــان  ــة الجن ــالمية، وجامع ــة اإلس والجامع

املبــارشة  إيقــاف  وتقــرر  لبنــان،  يف 

اإللكرونيــة الــذي عمــم عــىل الســفارات 

العراقيــة،  الثقافيــة  وامللحقيــات 

واملفارقــة ان االجــراءات تعــرف مبوجبهــا 

الــوزارة بالشــهادات التــي حصــل عليهــا 

ــد  ــروين بع ــم اإللك ــرب التعلي ــة ع الطلب

جائحــة كورونــا، مــا يعنــي أن الشــهادات 

املــزورة قــد تجــد لهــا طريقــاً لالعــراف 

بهــا تحــت هــذا البنــد، بحســب املتابعن.

ــدا  ــون ان وف ــون واملتابع ــول املراقب ويق

ــا ذهــب اىل بغــداد والتقــى وزيــر  لبناني

ان يفصــح  مــن دون  العــايل  التعليــم 

ــه بشــان  ــرش عــا دار في ــذي ن الخــرب ال

االف  طالــت  التــي  الفســاد  فضيحــة 

االســالمية  الجامعــة  مــن  املتخرجــن 

حصــول  بحــق  وااليفــاء  اللبنانيــة،  

ان  املعلومــة، الســيا  العراقيــن عــىل 

كبــار  ملســؤولن  وجهــت  االتهامــات 

تخرجــوا مــن هــذه الجامعــة او باألحــرى 

بحســب  منهــا،  شــهاداتهم  اشــروا 

ــان  ــون ان البي ــول املراقب ــم، ويق تعبره

ــت  ــاء صم ــن اللق ــادر ع ــي الص الحكوم

ــت   ــة وضع ــم ان القضي ــك برغ ــن ذل ع

كل مــن تخــرج موضــع شــك يف تحصيلــه 

العلمــي وقدراتــه، عــىل حــد قولهــم؛ 

فيــا يشــرون اىل انــه  يف لبنــان صــدرت 

عقوبــات ضــد بعــض الفاســدين ونــرشت 

عــىل املــأل، وتشــكلت لجــان تحقيــق 

هنــاك، وتواصــل مســؤولون عراقيــون 

لبنــان إلجــراء  الربيــة يف  وزيــر  مــع 

ــر  ــن الوزي ــاع ب ــد اجت ــوب، وعق املطل

والســفر العراقــي، وجــرى تشــكيل لجنــة 

تحقيــق  بــدأت بطــرق أبــواب بعــض 

املديريــات؛ لكــن املصــادر اســتبعدت 

الوصــول إىل نتيجــة يف هــذا امللــف نظــراً 

لتــورط مســؤولن عراقيــن وأشــخاص 

ــم.  ــب قوله ــر، بحس ــن ك لبناني

رشاء  قضيــة  ان  متخصصــون  ويقــول 

املناصــب مبوجبهــا  الشــهادات وتبــوء 

العــراق  بســمعة  كبــرا  الحقــت رضرا 

ــره  ــدة يف دوائ ــر املعتم ــة واملعاي العلمي

بالنتيجــة اىل  الرســمية وادائهــا، وادت 

االخفــاق يف ادارة مؤسســات الحكومــة 

وطالبــوا  قولهــم،  بحســب  والدولــة 

الشــهادات  معادلــة  ســحب  بقــرارات 

مــن الذيــن يثبــت تالعبهــم وتزويرهــم، 

الجامعيــة العليــا يف الجامعــات اللبنانيــة، 

ــال  ــهولة انتق ــر إىل س ــذا األم ــود ه ويع

ــان إضافــة إىل  الطــالب العراقيــن إىل لبن

ــه  ــذي تقدم ــرن ال ــي امل ــام التعليم النظ

ــد يكــون هــذا  ــة، وق ــات اللبناني الجامع

ــخاص  ــب واألش ــتقطب املكات ــال اس املج

الذيــن يعملــون ســارسة لتســير األمــور 

مصــدر  واردف  ولبنــان،  العــراق  بــن 

تكــون بعــض  قــد  القــول  الــوزارة  يف 

الجامعــات اللبنانيــة  تخطــت الكوتــا 

املمنوحــة لهــا بتخريــج الطــالب ســنوياً، 

وقــد تكــون تســاهلت يف نوعيــة التعليــم 

لبعــض الطــالب العراقيــن بخاصــة خــالل 

ــد  ــن األكي ــا، ولك ــة كورون ــة جائح مرحل

أن املقــال التقريــر الــذي تنــاول القضيــة 

األســايس رضب  الشــكل هدفــه  بهــذا 

قطــاع حيــوي اســتعاد عافيتــه مــن خالل 

للطــالب  ومتنفــس  ملجــأ  إىل  تحولــه 

الطــالب العراقيــن،  العــرب وتحديــداً 

ــره. ــب تعب بحس

مــن جانبهــم االســاتذة الجامعيــون يف 

اللبنــاين  االجتاعــي  الطبــي  التجمــع 

عقــدوا اجتاعــا طالبــوا فيــه  وزيــر 

بـــ  اللبنــاين  العــايل  والتعليــم  الربيــة 

توضيــح موضــوع بيــع شــهادات مــزورة 

ــل إحــدى الجامعــات  ــن قب ــن م للعراقي

ــون  ــد املجتمع ــان، وناش ــة يف لبن الخاص

وزيــر الربيــة بـــ اقفــال هــذه الجامعــة 

وســحب ترخيصهــا وإحالــة املتورطــن 

عــىل القضــاء املختــص، بحســب مــا جــاء  

ــذا  ــىل ان ه ــددين ع ــم، مش يف اجتاعه

األمــر ينــدرج تحــت عنــوان مكافحــة 

ــوا عــربة ملــن  الفســاد واملفســدين ليكون

يعتــرب، وااليعــاز للعــراق بســحب مــا 

يقــال بســبعة وعرشيــن ألفــا مــن هــذه 

ــا  ــي اســتفاد منه ــزورة الت الشــهادات امل

بعــض النــواب والــوزراء العراقيــن، عــىل 

ــم. ــد وصفه ح

الجامعــات  عــىل  و ان توضــع هــذه 

القامئــة الســوداء ورفــض اســتقبال وفــود 

ــع  ــم موض ــا ألنه ــؤولن فيه ــا واملس منه

ــن اىل ان  ــم، الفت ــب وصفه ــبهة بحس ش

اســتقبالهم وعــدم صــدور بيــان وايف يبن 

املوقــف مــن الشــهادات املــزورة يــيء 

اىل التعليــم يف العــراق ويعمــق تدهــوره 

ويثخــن جراحــه، بحســب تعبرهــم.

ــع  ــون اصب ــون ومراقب ــه متخصص ويوج

ــهادات  ــة الش ــون معادل ــام اىل  قان االته

والدرجــات العلميــة الــذي صــوت عليــه 

ترشيــن  يف  العراقــي  النــاب  مجلــس 

للنــواب  ســمح  الــذي   ،2020 االول  

والــوزراء والدرجــات الخاصــة بالدراســة 

إشــغالهم وظائفهــم، ومينــح  مــدة  يف 

القانــون ألقابــاً علميــة وأكادمييــة خــارج 

ضوابــط التعليــم العــايل، بحســب قولهم، 

مــا دفــع املحكمــة االتحاديــة العليــا 

بعــدم  فيــه  قــرار قضــت  إىل إصــدار 

دســتورية بعــض املــواد يف القانــون، منهــا 

عــدم دســتورية البنــد الثالــث مــن املادة 

الثالثــة مــن القانــون املتعلــق بحــر 

ــة والتقويــم للشــهادات  عمليتــي املعادل

باســتيفاء الجوانــب اإلجرائيــة.

الربيــة  وزارة  اوضحــت  لبنــان  ويف 

ــنوات  ــه يف الس ــايل، إىل أن ــم الع والتعلي

ــة  ــات اللبناني ــت الجامع ــرة، أصبح األخ

مركــز اســتقطاب للطــالب الجامعيــن من 

جمهوريــة العــراق، إذ زاد إقبــال الطــالب 

دراســاتهم  متابعــة  عــىل  العراقيــن 



29 28
 العدد 221 

الســنة الثامنـة عشر

عـراقـــــــيــاتفـــ

2022
آيـار | مايس

»الترقيع ليس حاًل«..    

 15 مليار شجرة أو نهاية بالد الرافدين

والعــراق واحــد مــن بــن أكــر خمــس دول 

ــكل  ــا يش ــي، ك ــر املناخ ــن التغ ــرراً م ت

مل  العاملــي  العمــل  أن  عــىل  حيــاً  دليــاًل 

ــر  ــب بكث ــاز أصع ــد، وأن اإلنج ــور بع يتبل

مــن التوصيــات والقــرارات، وأن األرض، كــا 

يف العــراق تحديــداً، ظآمنــة وهــي التــي 

ــالد  ــم ب ــا باس ــرب حضاراته ــت ع ــا عرف لطامل

التغير المناخي واالحتباس الحراري 
وانحسار المساحات الخضراء، بسبب 

الجفاف وشح األمطار، عوامل 
رئيسة أسهمت باتساع ظاهرة 

التصحر في العراق.

مــا بــن مــا بــن النهريــن أو بــالد الرافديــن، فيــلي

األمــر الــذي يتطلــب حلــواًل ناجعــة ترتكــز 

عــىل األشــجار والغابــات، بصفتهــا مــالذ 

ــدو مــن أجــل  ــا يب ــة األخــر عــىل م البرشي

إنقــاذ األرض.

الــوزارات العراقيــة املعنيــة بإيجــاد الحلــول 

واالحتبــاس  املناخــي  للتغــر  الريعــة 

الحــراري، ألقــت باللــوم عــىل الحكومــة 

ــذ  ــة، لتنفي ــة التخصيصــات املالي بســبب قل

مشــاريع اســراتيجية تعالــج التصحــر وتزيــد 

مــن املصــدات الطبيعيــة للعواصــف الرابيــة 

التــي تســيطر عــىل األجــواء يف أغلــب مــدن 

ــالد ــات الب ومحافظ

 هشاشة الربة

ــر  ــا، أم ــر إعالمه ــرب مدي ــة، وع وزارة البيئ

عــي الحســون، أشــار إىل أن »العــراق بعــد 

للتغــرات  باريــس  اتفاقيــة  انضامــه إىل 

املناخيــة، أعــد خطــة التكيــف الوطنيــة 

الخاصــة بالتقليــل مــن آثــار تغــرات مناخــه 

عــىل اعتبــاره واحــداً مــن خمــس دول حــول 

العــامل أكــر هشاشــة بالربــة، وتلــك ناجمــة 

عــن إهــال طــال البنــى التحتيــة ألكــر مــن 

أربعــن عامــاً مضــت، لــذا وضعــت البــالد يف 

ــة كثــرة«. مشــكالت بيئيــة وصحي

وأضــاف الحســون، خــالل حديثــه ملجلــة 

»فيــي«، أن »خطــة التكيــف الوطنيــة التــي 

صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء، وضعــت 

العــراق أمــام التزامــات كثــرة ووزعــت 

ــة  ــة مجموع ــوزارات العراقي ــع ال عــىل جمي

مــن األدوار وفــق الخطــة التــي تــرشف 

ــام  ــك امله ــص تل ــة وتتلخ ــا وزارة البيئ عليه

الطبيعيــة، إىل  املــوارد  بتعزيــز  األدوار  أو 

جانــب زيــادة املســاحات الخــراء واعتــاد 

الطاقــة املتجــددة والتقليــل مــن اســتخدام 

ــدة  ــات البعي ــوري عــىل املدي ــود األحف الوق

يكــون  مبعنــى   ،2030 لعــام  وصــواًل  أي 

االعتــاد عــىل الطاقــة املتجــددة  يف شــكل 

ــس«. رئي

 انحسار املياه

ــة  ــراءات املتبع ــن اإلج ــن ب ــح أن »م وأوض

ــادرة التــي  لتقليــل مســاحات التصحــر، املب

أطلقتهــا الــوزارة وبالتعــاون مــع البنــك 

املواطنــن  مبنــح  تقــي  التــي  املركــزي 

وأصحــاب االنشــطة الصناعيــة والزراعيــة 

الســتخدام  فائــدة  دون  مــن  قروضــاً 

ذات  الشمســية  الطاقــة  منظومــات 

مواصفــات عاليــة تدعــم الطاقــة املتجــددة 

وأن العــراق يســعى لتحقيــق تقــدم ملموس 

يف تقليــل اآلثــار املناخيــة«.

وتابــع الحســون: »مــن بــن أهــم األســباب 



31 30
 العدد 221 

الســنة الثامنـة عشر

عـراقـــــــيــاتفـــ

2022
آيـار | مايس

التــي زادت يف اتســاع ظاهــرة التصحــر هــو 

ــل  ــث يص ــة حي ــات املائي ــاض االطالق انخف

العــراق )ثلــث( مــا كانــت تصلــه مــن امليــاه  

قبــل عــام 2003، إضافــة إىل النمــو الســكاين 

التــي أوجــدت نوعــا مــن الفوضويــة يف 

ــة شاســعة إىل مســاكن  تحويــل أراٍض زراعي

مــن قبــل البعــض مســتغلن ضعــف القانون 

وانعــدام الخدمــات«.

ولفــت مديــر إعــالم وزارة البيئــة، إىل أن 

ــع  ــع م ــوزارة تتاب ــة لل ــة تابع ــان مراقب »لج

ــل  ــدم تحوي ــراءات ع ــة إج ــر البلدي الدوائ

ســكنية،  إىل  زراعيــة  مــن  األرض  جنــس 

ــداً  ــدن«، مؤك ــاس للم ــم األس ــق التصمي وف

»انخفــاض األرايض الزراعيــة إىل )الثلــث( 

ــه«. ــت علي ــا كان ع

أن  العــراق،  يف  رســمية  أرقــام  وتؤكــد 

ــن األرايض،  ــال 39 % م ــات يط ــر ب التصح

ــاَع  ــة القط ــة الرب ــادة ملوح ــدد زي ــا ته ك

الزراعــي يف %54 مــن األرايض املزروعــة، 

ــام 2020- ــار للع ــم األمط ــأن موس ــًا ب عل

ــا  ــالل 40 عام ــاً خ ــر جفاف 2021 كان  األك

مضــت، وهــو مــا أدى اىل نقــص حــاد يف 

التدفقــات املائيــة يف نهــري دجلــة والفــرات 

بلغــت نســبتها 29 % )يف دجلــة( و73 % 

)يف الفــرات(.

أمــا وزارة الزراعــة، فلفتــت عــىل لســان 

املتحــدث باســمها حميــد النايــف، إىل أن 

»مــن أهــم أســباب اتســاع رقعــة التصحــر 

يف البــالد هــو قلــة التخصيصــات املاليــة 

لتنفيــذ اســراتيجية الــوزارة يف ذلــك، إىل 

الغــذاء  وفقــدان  األمطــار،  قلــة  جانــب 

النبــايت، وأيضــا تصاعــد االحتبــاس الحــراري، 

كــا أن نصــف مســاحة العــراق اليــوم باتت 

ــة  ــول الرقيعي ــر، وأن الحل ــددة بالتصح مه

ــكلة«. ــل املش ــن تح ل

 15 مليار شجرة

ملجلــة  حديثــه  خــالل  النايــف  ونصــح 

»فيــي«، بـ«اعتــاد برنامــج حكومــي خــاص 

ــاش  ــه، وإنع ــر وتداعيات ــن التصح ــد م للح

ــرة«. ــرات كث ــن خ ــالد م ــس الب ــذي أفل ال

»التصحــر  القــول:  إىل  املصــدر  وخلــص 

هــو  محصلــة مــن تراكــات ســوء إدارة 

ــة إىل الوضــع  ــاه، إضاف ــة واملي ــف الزراع مل

ــن  ــتثنائين املتعاقب ــي االس ــيايس واألمن الس

والتغــرات  عقــود،  منــذ  العــراق  عــىل 

االحتبــاس  وظاهــرة  الســلبية  املناخيــة 

الحــراري«.

ــون حاجــة العــراق إىل  ويرجــح خــرباء دولي

املزيــد مــن التشــجر الــذي يحقــق معادلــة 

االوكســجن مــن أجــل التحكــم بنســب ثــاين 

أوكســيد الكربــون، واملســاهمة يف حفــظ 

امليــاه يف الربــة ومنــع الجفــاف الريــع 

ــار. ــة كاألنه ــادر املائي للمص

موســـم األمطار للعـــام 2020-
 خالل 

ً
2021 كان  األكثـــر جفافـــا

40 عاما مضـــت، وهو ما أدى الى 
نقص حاد فـــي التدفقات المائية 
في نهري دجلـــة والفرات بلغت 
نســـبتها 29 % )في دجلة( و73 % 

الفرات(. )في 

إىل  يحتــاج  العــراق  أن  الســيا  الزراعــة 

زراعــة 15 مليــار شــجرة، وبالتــايل ليــس 

مــن قــدرة أو إمكانيــة الــوزارة تنفيــذ ذلــك 

بســبب قلــة التخصيصــات املاليــة«.

إىل  الزراعــة،  باســم  املتحــدث  ودعــا 

ــع  ــي ومبشــاركة جمي ــل برنامــج وطن »تفعي

ــقوف  ــق س ــراق وف ــجر الع ــوزارات لتش ال

ــغيل اآلالف  ــب تش ــددة إىل جان ــة مح زمني

مــن العاطلــن عــن العمــل لضــان إنجــاح 

الغبــار  فــإن  ذلــك  وبخــالف  املــرشوع، 

والعواصــف الرابيــة التــي تســيطر عــىل 

لطقــس  مالزمــة  ســتكون  البــالد  أجــواء 

العــراق«.

يحتــاج  التشــجر  »مــرشوع  أن  وأضــاف 

ملواجهــة  اســتثنايئ  حكومــي  جهــد  إىل 

أزمــة التصحــر«، مردفــاً بالقــول: »ميكــن 

إيــرادات  مــن   1% نســبته  مــا  اقتطــاع 

ــة وتخصيصــه يف  ــص النفطي جــوالت الراخي

ــجر  ــداً تش ــة وتحدي ــاش الزراع ــال إنع مج

مشــاريع  ضمــن  الداخلــة  املحافظــات 

تلــك«. الراخيــص  جــوالت  اســتثار 

املحافظــات  مجالــس  »عــىل  وتابــع: 

ــده  ــابق عه ــر إىل س ــزام األخ ــادة الح إع

الشــتالت  لتقديــم  مســتعدة  والــوزارة 

والبــذور واألســمدة واللقاحــات«، مبينــاً 

ــة تقلصــت  ــة الحالي أن »املســاحات الزراعي

وصلــت  حيــث   10% نســبته  مــا  إىل 

 7 يقــارب  مــا  إىل  الزراعيــة  املســاحات 

مليــون دونــم مــن أصــل 26 مليــون دونــم 

قلــة  بســبب  وذلــك  للزراعــة،  صالــح  

ــالح  ــم للف ــاب الدع ــة وغي ــات املائي االطالق

وغيــاب  املاليــة،  التخصيصــات  وتقليــل 

ــي  ــاع الزراع ــة بالقط ــراتيجيات الخاص االس

ومــا يقــدم أو يطــرح مــن حلــول ميكــن 

بالرقيعيــة«. وصفهــا 

وأشــار النايــف، إىل أن »لــدى العــراق اليــوم 

ــن أصــل 30  ــة م ــون نخل ــن 18 ملي ــر م أك

مليونــاً أغلبهــا موزعــة عــىل مناطق شاســعة 

ــاىل، يف  ــل ودي ــات باب ــداد ومحافظ ــن بغ م

ــل يف محافظــة البــرة  ــر النخي حــن يحت

بســبب قلــة امليــاه وتلوثهــا«.

ــع،  ــه، أكــد مصــدر حكومــي مطل مــن جانب

أن »أطرافــاً سياســية كانــت ســببا يف رفــض 

العربيــة  اململكــة  مبــادرة  تعطيــل  أو 

الســعودية لتشــجر صحــراء األنبــار مــن 

خــالل زراعــة 16 مليــون نخلــة وشــجرة 

وتوظيــف أكــر مــن 6 آالف مــن العاطلــن 

عــن العمــل يف املــرشوع الــذي ينبثــق مــن 

)مــرشوع ســعودي لتشــجر منطقــة الــرشق 

األوســط والحــد مــن التصحــر( عــرب زراعــة 

ــجرة«. ــون ش 50 ملي

وخــص املصــدر، مجلــة »فيــي«، بوجــود 

أطــراف سياســية متنفــذة، مل يســمها، قــال 

ــا  ــبب إرصاره ــرشوع بس ــت امل ــا »عطل إنه

ــرشوع  ــة للم ــغ املخصص ــلم املبال ــىل تس ع

ويكــون التنفيــذ يف وقــت الحــق، األمــر 
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نصيحة ايطالية:نصيحة ايطالية:
ال تتركوا نينوى التاريخية لمكبات النفاياتال تتركوا نينوى التاريخية لمكبات النفايات

حــذر الباحــث االيطالــي »ســتيفانو كامبانــا«، مــن ان منطقــة حــذر الباحــث االيطالــي »ســتيفانو كامبانــا«، مــن ان منطقــة 

»مكــب  الــى  تتحــول  قــد  العــراق  فــي  التاريخيــة  »مكــب نينــوى  الــى  تتحــول  قــد  العــراق  فــي  التاريخيــة  نينــوى 

لترميمهــا بعدمــا  لــم يتــم وضــع خطــط  مــا  لترميمهــا بعدمــا للنفايــات«  لــم يتــم وضــع خطــط  مــا  للنفايــات« 

ــم  ــم قــام تنظيــم »داعــش« بتدميــر آثارهــا عمــدا وهــي جرائ قــام تنظيــم »داعــش« بتدميــر آثارهــا عمــدا وهــي جرائ

رصدتهــا صــور االقمــار الصناعيــة والطائــرات المســيرة بينمــا رصدتهــا صــور االقمــار الصناعيــة والطائــرات المســيرة بينمــا 

ــدث. ــت تح ــدث.كان ــت تح كان
فيـــــلي

وقــال الباحــث االيطــايل يف تقريــر نــرشه 

مجلــة  وترجمتــه  برينــت«،  »ذا  موقــع 

االثريــة  للمواقــع  التدمــر  إن  »فيــي«، 

حصــل عمــدا، وان نينــوى التــي كانــت ذات 

يــوم اكــرب مدينــة يف العــامل، ميكــن ان تتحول 

اىل مكــب للنفايــات مــا مل يتــم وضــع خطــة 

ــا. ــادة اعاره ــا واع لرميمه

وتابــع الباحــث االيطــايل، وهــو مــن جامعــة 

ــال ان »داعــش الحــق  ــة، قائ ســيينا االيطالي

ارضارا جســيمة باملواقــع االثريــة يف نينــوى، 

ــة  ــر عــىل خريطــة طبوغرافي ــا يظه وهــو م

جديــدة اســتندت عــىل بيانــات االقــار 

ــرة«. ــرات املس ــة والطائ الصناعي

بانهــا اصحبــت  نينــوى  وبعدمــا وصــف 

ــش  ــا للتعاي ــث، مكان ــر الحدي ــالل الع خ

املشــرك، اشــار اىل انــه بعــد اعــادة ســيطرة 

الحكومــة عليهــا، فانــه توجــد هنــاك »فرصة 

نفايــات  اىل مكــب  نينــوى  تحــول  ملنــع 

املوصــل  مدينــة  ابتــالع  ووقــف  ملــوث 

االخــذة يف التوســع، لهــا«.

واوضــح الباحــث انــه بعــد فــرة قصــرة مــن 

احتــالل داعــش ملناطــق يف شــال العــراق، 

»بــدأ فريــق عراقــي – ايطــايل، بتســجيل 

داعــش  خلفــه  الــذي  الدمــار  وتقييــم 

عــرب  بعــد  عــن  االستشــعار  باســتخدام 

االقــار الصناعيــة«، مشــرا اىل ان فريــق 

الباحثــن اكتشــف ان مســاحة كبــرة تقــدر 

بعــرشات الكليومــرات، قــد جــرى تخريبهــا 

بعمليــات البنــاء وجمــع القامــة التــي قــام 

ــم. ــا التنظي به

التقريــر االيطــايل إىل أن املرحلــة  واشــار 

وضــع  اىل  خلصــت  املبــادرة  مــن  االوىل 

قاعــدة للبيانــات الجغرافيــة ملواقــع الــراث 

االثــري والثقــايف يف املحافظــات العراقيــة 

التــي خضعــت كليــا او جزئيــا  الخمــس 

داعــش«. لســيطرة 

العراقــي -االيطــايل،  الفريــق  وأوضــح أن 
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قــام بعمليــات تقييــم وتحديــد لــألرضار 

يف مناطــق مختــارة مــن خــالل مطابقــة 

ــار  ــن االق ــة، م ــة الدق ــل صــور عالي وتحلي

التقاطهــا قبــل  الصناعيــة، والتــي جــرى 

احتــالل داعــش لهــا، وبعــده، مضيفــاً أن 

صــور االقــار الصناعيــة شــملت نحــو 1380 

كيلومــرا مربعــا، حيــث تــم التوصــل اىل 

اعــداد خرائــط ل 997 منطقــة متثــل اهميــة 

ــة. ــة خاص اثري

تــم  التــي  البيانــات  ان  التقريــر  وتابــع 

نظــم  مــن  وغرهــا  بعــد  عــن  جمعهــا 

املعلومــات الجغرافيــة وســجالت املوقــع، 

جــرى تحوليهــا اىل »خريطــة اثريــة عراقيــة« 

والــراث  االثــار  هيئــة  تنفذهــا  محدثــة 

العراقيــة.

ومــا اظهرتــه عمليــات املســح التــي متــت، 

تراجــع عــدد املواقــع التــي يبــدو انهــا 

ــا،  ــار وتهريبه ــة االث ــب لرق ــت للنه تعرض

ــم  ــات التقيي ــج عملي وهــو مــا يعكــس نتائ

شــال  مناطــق  طالــت  التــي  االخــرى 

ــراب  ــاً أن الخ ــام، مضيف ــكل ع ــراق بش الع

االســوأ الــذي جــرى بدوافــع العمليــات 

الداعائيــة مــن جانــب داعــش، تركــز يف 

املناطــق الحريــة، وان املوصــل كانــت مــن 

ــي. ــكل رئي ــتهدفة بش ــق املس ــن املناط ب

ولفــت التقريــر اىل ان نينوى تلقــت اهتاماً 

محاطــة  االن  وهــي  غرهــا،  مــن  اقــل 

باملوصــل، واصبحــت مندمجــة يف نســيج 

املدينــة الحديثــة، ولهــذا فانهــا تتعــرض 

ضغــط التنميــة الحريــة عــىل املنطقــة 

االثريــة كبــر.

عمليــات  فــأن  التقريــر،  وبحســب 

ــور  ــىل »ص ــدت ع ــق اعتم ــة والتدقي املقارن

بانكروميــة« متعــددة االطيــاف القتطتهــا 

نوفمرب/ترشيــن   15 الصناعيــة يف  االقــار 

ــدء  ــة ب ــل مرحل ــام 2013، اي قب ــاين الع الث

ــطس/ ــم يف 29 اغس ــي، ث ــالل الداع االحت

العــام 2016. الثــاين  آب وترشيــن 

واظهــرت املقارنــات االرضار املتعمــدة التــي 

لحقــت بنينــوى يف ظــل احتــالل داعــش 

الدينيــة يف  املبــاين  تفجــر  وايل تضمنــت 

، وعمليــات  العــام 2014  اغســطس  اب/ 

تجريــف وتشــويه اجــزاء مــن اســوار املدينة 

وبواباتهــا يف العــام 2015.

وتابــع التقريــر انه خــالل عامن مــن احتالل 

داعــش، ارتبــط %4 مــن االضطرابــات يف 

ارايض منطقــة نينــوى، بعمليــات التخريــب 

ــق باالســتيطان او  و 91 % مبخططــات تتعل

البنيــة التحتيــة الجديــدة.

ولفــت اىل انــه مــن بــن االرضار املثــرة 

ــاه تلــك املتعلقــة بـ«الصوامــع تحــت  لالنتب

االرض«، حيــث اظهــرت عمليات االســتطالع 

التــي قامــت بهــا طائــرات مســرة وتفتيــش 

املواقــع وشــهادات املســؤولن امليدانيــن، ان 

ــا  ــتطيلة حفره ــة مس ــادق ضخم ــاك خن هن

ــات  ــن احتياطي ــتخدمها لتخزي ــش واس داع

الحبــوب واملــواد االخــرى، وقــد غطــت 

ــا  ــة قدره ــاحة اجالي ــادق مس ــذه الخن ه

1.2 هكتــار، ويف بعــض االحيــان كان عمقهــا 

يبلــغ 8 امتــار، مــا الحــق ارضارا غــر قابلــة 

ــة. ــات االثري ــالح، بالطبق لالص

وختــم التقريــر باالشــارة اىل ان »خالفــة 

ممنهجــا  برنامجــا  طبقــت  لداعــش« 

ــن  ــة اماك ــه االول ازال ــب، كان هدف للتخري

وخاصــة  الســاوية،  االديــان  عبــادة 

املســاجد واالرضحــة واملقابــر االســالمية، 

ــر  ــل بتدم ــكان يتمث ــاين، ف ــدف الث ــا اله ام

الفــن واالثــار يف حقبــات مــا قبــل االســالم، 

ــل والتحــف يف  ــم التاثي ــك تحطي مبــا يف ذل

متحــف املوصــل، وتدمــر االقنعــة املجســمة 

يف الحــر، وهــدم االثــار يف نينــوى ومدينــة 

منــرود االشــورية.

واكــد التقريــر االيطــايل، ان »الــراث الثقــايف 

امــوراً  مجــرد  ليســت  والعــارة  واالثــار 

ــرشي  ــخ الب ــوز للتاري ــي رم ــا ه ــة، امن مادي

ــاً أن  ــوع«، مضيف ــة والتن ــادات والهوي والع

ــرة  ــور، وظاه ــاط التط ــرت بنش ــوى تأث نين

وهــي  داعــش،  احتــالل  قبــل  التــاكل 

ــالل. ــاء االحت ــد انته ــتمرت بع ــات اس عملي

كــا أكــد التقريــر االيطــايل أن خطــة ترميــم 

نينــوى واســتصالحها ســتبدأ رسيعــاً، مبــا يف 

ذلــك طمــر الحفريــات والخنــادق العديــدة 

ــا ســيتبعه  ــع، وهــو م املنتــرشة حــول املوق

لرميــم  الطويــل،  املــدى  عــىل  برنامــج 

ــة  ــة املتبقي ــامل الثقافي ــار واملع ــة االث وصيان

ــوى ان  ــكان نين ــربا أان بام ــة، معت يف املدين

اىل  باالضافــة  الســابقة  هويتهــا  تســتعيد 

دعــم ســبل الحيــاة اليوميــة ملجتمعاتهــا 

ــر. ــت الكث ــي عان ــة الت املحلي

المهــم مواجهــة  مــن   

التصــور القائــم بأنــه مع 

مغــادرة اليهــود للعراق 

الماضــي،  القــرن  فــي 

حــان  قــد  الــدور  فــان 

ــى المســيحيين،  االن عل

مضيفــا أنــه »علــى غرار 

المســيحيين، فقــد كان 

اليهــود جــزءا مهمــا من 

الموصــل

''''
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كنــا قــد تناولنــا فــي عــدد المجلــة الســابق 

جيــل نهايــة الســتينات و الســبعينات مــن 

العراقــي؛  الغنــاء  فــي  الماضــي  القــرن 

وبرغــم ان المعنييــن بشــؤون الموســيقي 

والغنــاء فــي العــراق اتفقوا علــى ان العقد 

األغنيــة  فــي  تطــورا  شــهد  الســبعيني 

الحديــث،  الغنــاء  إلــى  العراقيــة ونقلهــا 

فــإن البعــض عــد ان االغنيــة الســبعينية 

تعبيرهــم  بحســب  نفســها  اقحمــت 

... البغداديــة  واحتلــت موقــع األغنيــة 

 قريبا من روح المدينة بعيدا عن الحزن

فيـــــلي

أغاني الخمسينات والستينات ..
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تلــك  عــىل  الريــف  تأثــر  وادخلــت   

االغــاين التــي أرىس حضورهــا يف املشــهد 

ملحنــون كبــار مثــل عبــاس جميــل ورضا 

ــى  ــن  ويحي ــد املحس ــد عب ــي ومحم ع

حمــدي وعــالء كامــل، وغرهــم بأصــوات 

بغداديــة امثــال مائــدة نزهــت، وأحــالم 

وهبــي وهيفــاء حســن وقبلهــن ســليمة 

ــة  ــتة« البغدادي ــي أدت »البس ــراد الت م

بعــد املقــام.

ويشــر باحثــون يف شــؤون املوســيقى اىل 

ــرب  ــزت بالط ــة متي ــة البغدادي أن األغني

ــم  ــداد يف أفراحه ــا أهــل بغ وكان يردده

ــم. ــم، بحســب تصنيفه ومراته

 وينــوه الباحثــون إىل أن ثقافــة العاصمــة 

ــوع  ــة التن ــة نتيج ــت متنوع ــداد كان بغ

يف املجتمــع البغــدادي فــكان اليهــود 

بأصولــه،  البغــدادي  املقــام  يــؤدون 

ونقلــوه إىل مناطــق األعظميــة وبــاب 

الشــيخ »وبعــد وصــول صالــح الكويتــي 

وشــقيقه داود إىل العاصمــة قادمــن مــن 

الجــارة الكويــت واصــال عملهــا الفنــي 

ــليمة  ــا س ــان، غنته ــات األلح ــاز مئ بإنج

ــق«. ــل الالح ــات الجي ــراد ومطرب م

 واملفارقــة هنــا انــه برغــم تصنيفهــم 

االغنيــة الخمســينية والســتينية كلغــة 

افــراح اال ان  أغنيــات مثــل »گلبــك صخر 

ــك«،  ــاف من ــو انص ــذا م ــود«، و«ه جلم

مثــال لســليمة مــراد كانــت حزينــة اللحن 

وحتــى الكلــات، كا ان مطربــن ريفين 

صنفــت اغنياتهــم ضمــن موجــة االغنيــة 

الخمســينية والســتينية كانــوا مطربــن 

ريفيــن اصــال، نشــأ فنهــم بوقــت مبكــر 

منــذ افتتــاح اإلذاعــة العراقية عــام 1936 

والخمســينات  االربعينــات  اىل  وامتــد 

األغنيــة  ســيادة  وبرغــم  والســتينات، 

ــت  ــداد كان ــواء بغ ــان اج ــة، ف البغدادي

ــز  ــو عزي ــري أب ــاين حض ــث أغ ــهد ب تش

وداخــل حســن ونــارص حكيــم، فضــال 

عــن مطــريب املقامــات مــن الجيــل األول 

رشــيد القندرجــي وعبــد الرحمــن خــر 

والجيــل الــذي تالهــم، و يقــول الباحثون 

ان »هــذا يثبــت ان جــو الغنــاء العراقــي 

متنــوع واالجيــال تتأثــر بعضهــا ببعــض«.

يف  والكبــرة  الالفتــة  االســاء  ومــن 

القبانجــي قــارئ  تلــك املــدة محمــد 

ــذي  ــزايل ال ــم الغ ــي، وناظ ــام واملغن املق

بــرزت أغانيــه يف الخمســينات واوائــل 

ســافر  1963؛  عــام  وتــويف  الســتينات 

ــى  ــروت، واحي ــِه إىل ب ــل وفات ــم قب ناظ

مــن  كثــرا  وســّجل  حفــاًل،   35 فيهــا 

ــافر  ــم س ــاين، ث ــون اللبن ــاين للتلفزي االغ

إىل الكويــت، وســّجل نحــو 20 حفلــة، 

مــن  وبعضهــا  التلفزيــون  يف  منهــا 

الحفــالت الرســمية ومــن اشــهر اغنياتــه 

ــوال،  ــع م ــة م ــيب« أغني ــي بالش »عرتن

بثــت يف الخمســينات مــن القــرن املــايض 

ــايس  ــة العب ــات الخليف ــن كل ــي م وه

املســتنجد باللــه.

املغنــي  ومــن املطربــن جبــار عــكار 

العتابــات  بعــض  قــدم  البــدوي 

ــور  ــر الزه ــة ق ــن إذاع ــات م واألبوذي

الــذي  الحــي  ســعدي  و   ،1956 عــام 

عــام  يف  العراقيــة  االذاعــة  اكتشــفته 

أهــم  مــن  ســعدي  أصبــح  و   ،1964

منــذ  العــراق  يف  الريفيــة  االصــوات 

ــن  ــبعينيات، لح ــك الس ــتينات وكذل الس

ــة  ــه ليل ــويش ل ــد ن ــد محم ــان الرائ الفن

ويــوم، وعشــك اخــر وقــد ذاع صيتهــا 

وخارجــه. العــراق  داخــل 

و مــن املطربــات اللــوايت ذاع صيتهــن 

يف منتصــف القــرن العرشيــن صديقــة 

تعــد  التــي    )1969  -  1901( املاليــة 

ــن  ــات ؛ م ــات العراقي ــهر املغني ــن أش م

ــت  ــي ال زال ــتهرت الت ــي اش ــا الت أغانيه

تــردد » األفنــدي » و« يــا صيــاد الســمچ 

» و« فراگهــم بچــاين » و« عــىل جــر 

خويــه  الجــار  و«  ســيبوين«  املســيب 

الجــار »، وغرهــا الكثــر التــي اصبحــت 

ــى  ــي يف »مله ــت تغن ــراث، وكان ــن ال م

ــب مــن ســوق  ــذاك القري الشــورجة« آن

الشــورجة. 

ــراد، يف ســنة  ــات ســليمة م ومــن املطرب

ناظــم  وزوجهــا  هــي  قدمــت   1958

الغــزايل حفلــة جاهريــة كبــرة ثــم 

للجاليــة  حفــالت  ذلــك  بعــد  قدمــا 

ومــن  ولنــدن،  باريــس  يف  العراقيــة 

املطربــات ايضــا ســلطانة يوســف )1910 

- 1995(، مولــودة ألرسة عراقيــة يهوديــة 

كبــار  لهــا  لحــن  املوصــل،  مدينــة  يف 

ــح  ــال صال ــك الوقــت أمث ــن يف ذل امللحن

ــا  ــك صوت ــت متتل ــي، كان وداوود الكويت

قويــا ورخيــا ميزهــا عــن مطربــات 

جيلهــا؛  وبحســب مصنفــي الغنــاء فقــد 

حاولــت الوصــول بفــن املقامــات لدرجــة 

عاليــة مــن الحرفيــة الفنيــة، وكانــت 

األبوذيــات  باعــداد  نفســها  تشــغل 

قامــت  التــي  واملقامــات  والعتابــات 

بادائهــا، وقــد برعــت بشــكل خــاص بأداء 

مقــام البهــرزاوي، بحســب املتخصصــن، 

ــع  ــا كان يتمت ــون ان صوته ــن يضيف الذي

يف  جعلهــا  مــا  العاليــة  بالجوابــات 

مقدمــة مطــريب املقــام العراقــي يف ذلــك 

الوقــت، بحســب قولهــم.

تلــك  يف  الشــهرات  املطربــات  ومــن 

كانــت  التــي  حســن،  زهــور  املــدة 

تعمــل مغنيــة يف مالهــي بغــداد يف عقــد 

الخمســينات حتــى منتصــف الســتينات، 

وكانــت ماهــرة يف أداء غنــاء الريــف 

ــام  1964  يف  ــت ع ــاً، توفي ــة مع واملدين

حــادث ســيارة؛ وكذلــك عفيفــة إســكندر 

التــي توفيــت عــام 2012 عــن 91 عامــا 

لحــن لهــا بصفــة خاصــة أحمــد الخليــل 

ــن ا… ــدي و ياس ــل مه و خزع

االذاعــة  اكتشــفته  الــذي  الحلــي  ســعدي 
العراقيــة فــي عــام 1964، و أصبــح ســعدي 
مــن أهــم االصــوات الريفيــة فــي العــراق منــذ 

الســبعينيات.. وكذلــك  الســتينات 

''''''''
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بين الحاجة ومزاجية التطبيقبين الحاجة ومزاجية التطبيق

يــرى كثيــر مــن ســائقي الســيارات فــي 
ــق  ــة التطبي ــوا ضحي ــم أصبح ــراق انه الع
مــن  الصــادرة  للقــرارات  العــادل  غيــر 
الدوائــر المعنيــة بالمــرور، ورأوا ســيادة 
العشــوائية فــي تطبيق القــرارات وانعدام 

العدالــة فيهــا.
فيلي

قرارات المرورقرارات المرور

ــانية. ــة انس ــايل كحال الح

ــة املــرور العامــة، عــن  ــت مديري كــا أعلن

قيامهــا بتشــديد اإلجــراءات واملحاســبة فيا 

ــان (،  ــزام األم ــداء ح ــدم ارت ــق بـــ )ع يتعل

واملعاقبــة بغرامــة مقدارهــا 50 الــف دينــار 

يف حــال »عــدم ربــط الســائق والراكــب 

الــذي بجانبــه لحــزام االمــان يف اثنــاء قيــادة 

املركبــة، ومينــع جلــوس االطفــال حتــى ســن 

للســيارة  االمامــي  املقعــد  يف  ســنوات   ٨

ــة  ــت مديري ــا كان ــائق«؛ وايض ــب الس بجان

املــرور العامــة قــد فرضــت منــذ شــباط 

2022 غرامــة مقدارهــا 100 ألــف دينــار 

بحــق مســتخدمي الهاتــف النقــال يف أثنــاء 

ــات. ــادة املركب قي

تلــك  القــرارات والســيا  وقــد جوبهــت 

املتعلقــة بالتظليــل بتظلــات مــن كثــر مــن 

الســواق قالــوا انهــم يقعــون ضحيــة ملزاجية 

قــد  العامــة،  املــرور  مديريــة  كانــت 

ــاح  ــا الس ــأن قراره ــاً بش ــدرت توضيح اص

ــب  ــيارات، وبحس ــن الس ــزاء م ــل أج بتظلي

ــات  ــان املركب ــرور ف ــالم امل ــؤولن يف اع مس

غــر املحاســب عليهــا فيــا يتعلــق بالتظليل 

هــي فقــط املســتوردة الداخلــة للعــراق 

ــا  ــا بات ــع منع ــع من ــل(، ومين ــكل مظل )بش

اســتعال الزجــاج املظلــل يف بقيــة املركبــات 

اشــعار  حتــى  الصنــع(  محــي  )تظليــل 

ــة  ــت مديري ــم، وأعلن ــب قوله ــر، بحس اخ

املــرور العامــة، الســاح بتظليــل جــزء مــن 

ــا »إنســانية«.  ــت إنه ــات ألســباب قال املركب

وذكــر مديــر اعــالم املــرور العامــة يف بيــان 

مقتضــب انــه بحســب امــر وتوجيــه مديــر 

بالتظليــل  الســاح  العــام جــرى  املــرور 

الخلفــي  واملثلــث  الخلفيــة  الزجاجــة  يف 

ــت  ــه بالوق ــبة علي ــدم املحاس ــة وع للمركب
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لمـــاذا ال يســـمح للعراقـــي بحجب اشـــعة 
الشـــمس الحارقة عنـــه في فصـــل الصيف 
الالهـــب؟ اال يمكـــن انـــزال الزجـــاج او فتح 
البـــردات عند نقاط التفتيش، ولكن لألســـف 
هذه القـــرارات تزيد من معانـــاة العراقيين 
مـــن جراء قرارات تعســـفية بمعنـــى الكلمة 
من اناس ال يطبقون اصال هـــذه اإلجراءات؟

عندمــا  املاليــة  وزارة  »حاســب  مضيفــا 

تأخــذ رضائــب الطــرق والجســور منــك و ال 

تبلــط وال تخطــط وحاســب االمانــة عندمــا 

الضوئيــة  االشــارات  وتشــغل  تنصــب  ال 

ــل وحاســب  ــل املســؤول املضل وحاســب رت

ســيارات االحــزاب التــي بــدون لوحــات 

وحاســب دوائــر املــرور التــي تذلــك ملــا 

ــك حاســب  ــد ذل ــة وبع تبصــم عــىل معامل

ــه. ــد قول ــىل ح ــن«، ع املواط

وناشــد آخــر »الســيد مديــر املــرور لــو يضع 

ــه  ــالت برع ــاز املعام ــاق وانج ــال لالختن ح

ــروين  ــز االلك ــاء الحج ــال اللغ ــدون ح ويج

ــي  ــوال الت ــي االم ــن تلق ــد م ــوال للح وحل

ــه. ــة«، عــىل حــد قول تحصــل باملديري

ــل  ــويص » ه ــيارة خص ــائق س ــاءل س ويتس

تعلــم مديريــة املــرور أنــه يف دول الخليــج 

إيــران يف  وبعــض دول املنطقــة مثــال يف 

ــارة  ــق الح ــض املناط ــواز وبع ــة االه منطق

ــتائر  ــل او س ــاج مظل ــع زج ــمحون بوض يس

عــن  والشــمس  الجــو  حــرارة  لتقليــل 

الســائقن وذلــك مراعــاة للمواطنــن وعــىل 

هــذا األســاس أقــرح أن تغــرون قراركــم 

ســيارة  كل  عــن  رســوما  تأخــذون  مثــال 

ــا  ــي مب ــىل الزجــاج الجانب ــل ع تضــع التظلي

يقــول  فيــا  الرؤيــة متامــا«،  ال يحجــب 

آخــر »املفــروض درجــة التظليــل املســموح 

ــا ان  ــن خالله ــتطيع م ــي نس ــي الت ــا ه به

ــركاب ولكــن القانــون يطبــق فقــط  ــرى ال ن

ــا بتطبيــق املنــع عــىل  عــىل الفقــر«، مطالب

حايــات النــواب والــوزراء وســواق الدولــة 

ــىل  ــوق«، ع ــازات س ــون اج ــن ال ميلك الذي

ــه. ــد وصف ح

ــه  ــول ان ــة يق ــيارة خاص ــائق س ــدد س ويش

كثــرا مــا ينقــل بوســاطتها عائلتــه »الســيارة 

حقكــم  مــن  ليــس  انتــم  خــاص  ملــك 

ــوا  ــاين يشء راع ــور .. ث ــذه االم ــل به التدخ

موضــوع الحــر يعنــي اســمحوا بتظليــل 

مالئــم«، بحســب تعبــره.

ــم  ــرض عليه ــرور فتف ــال امل ــن رج ــر م كث

الغرامــات برغــم انهــم ال يخالفــون القانون؛ 

ويقــول احــد ســائقي الســيارات، ابــدأوا أوال 

بالســيارات الحكوميــة وســيارات املســؤولن 

التــي تصــول وتجــول مــن دون أرقــام فضــال 

ــب  ــتائر، بحس ــح والس ــل الواض ــن التظلي ع

ــول، اذا  ــرور بالق ــزة امل ــدا اجه ــه، مناش قول

رأى املواطــن تلــك االفعــال فســيقوم وحــده 

ــل  ــزع الســتائر والتضلي ــام ون باحــرام النظ

مــن ســيارته، بحســب تعبــره.

اليــس  خاصــة،  ســيارة  صاحــب  ويقــول 

مــن األجــدر بكــم محاســبة املقريــن مــن 

أصحــاب الشــاحنات والســيارات الكبــرة 

ــرق  ــن الط ــر م ــب األي ــذ الجان ــي تأخ الت

حــق  وجــه  بغــر  الريعــة  الخارجيــة 

وتتســبب بكثــر الحــوادث املميتــة، ويتهــم 

آخــرون اجهــزة مــرور يف الشــارع بالتغــايض 

عــن مواكــب مركبــات االحــزاب وكثــر منهــا 

بزجــاج مضلــل عــىل حــد قولهــم مدعــن ان 

القانــون يطبــق عــىل الفقــر فقــط عــىل حــد 

وصفهــم  »امــا يتــم تطبيــق القانــون بصورة 

ــه«،  ــذا كل ــون ه ــة او تلغ ــة وصحيح واضح

ــر ســائق ســيارة خصــويص. بحســب تعب

املــرور  »رشطــي  بالقــول  آخــر  ويزيــد 

اعتيــادي يصعــد دراجــة مــن دون لوحــات 

الــذي  الفقــر  ولكــن  اصوليــة  وليســت 

ــىل  ــل ع ــه ليحص ــه اىل عمل ــب بدراجت يذه

اجــرة 10 او15 الــف دينــار يطبــق القانــون 

عليــه«، فيــا يقــول آخــر انهــم يركــون 

الرقــات والفســاد والشــوارع املتكــرة 

عــن  ويبحثــون  العاطلــة  »الرفــكات«  و 

املســكن الفقــر صاحــب الدراجــة الــي 

هــم اصــاًل مل يوفــروا لــه وســيلة نقــل عــام، 

املفــروض هــم اكــر نــاس يطبقــون القانــون 

ــد  ــىل ح ــم، ع ــدي به ــعب تقت ــة الش وبقي

مــرور  »ضابــط  رأى  انــه  مضيفــا  قولــه، 

ــرور  ــد م ــيارته عن ــت س ــواء توقف ــه ل برتب

»التاجيــات« وجامــات ســيارته كلهــا مضللــه 

بنســبة تظليــل  % 100 عــىل حــد قولــه، 

ــون  ــدون تطبق ــول »وتري ــم بالق ــم يتهك ث

ــره. ــىل املواطــن«، بحســب تعب ــون ع القان

ويقــول ســائق »لألســف هــذه القــرارات 

غــر مدروســة و ال تطبــق إال عــىل املواطــن 

البســيط وملــاذا ال يســمح للعراقــي بحجــب 

اشــعة الشــمس الحارقــة عنــه يف فصــل 

الصيــف الالهــب؟ اال ميكــن انــزال الزجاج او 

فتــح الــربدات عنــد نقــاط التفتيــش، ولكــن 

لألســف هــذه القــرارات تزيــد مــن معانــاة 

تعســفية  قــرارات  جــراء  مــن  العراقيــن 

مبعنــى الكلمــة مــن انــاس ال يطبقــون اصــال 

ــه. ــب قول ــراءات« بحس ــذه اإلج ه

ويخاطــب احــد الســواق وهــو معــروف 

بالقــول  العــام،   املــرور  بالتزامــه مديــر 

ــر  ــة تس ــر قليل ــداد غ ــالت بإع ــاك عج هن

مــن دون لوحــات او بلوحــة اماميــة فقــط، 

ــوحة،  ــة ممس ــر واضح ــة غ ــة خلفي او لوح

ــة  ــا و مظل ــتك عليه ــة بالس ــع قطع او بوض

ــالت  ــا عجــالت مبودي ــت، ومنه ــس الوق بنف

قدميــة، وتتجــول بشــكل طبيعــي، عــىل حــد 

ــق  ــل بتطبي ــى التفض ــدا: يرج ــه، مزي وصف

ــون. القان

ويتهكــم احــد الســواق عــىل موضــوع منــع 

التظليــل بالقــول  »الســيارات غر املشــمولة 

وســيارة  املســؤول  ســيارة  هــي  بالقــرار 

ــد و  ــع القائ األحــزاب وســيارة املنتســبن م

ســيارة »الزنكــن« و ســيارة الشــيخ، وســيارة 

أقــارب املذكوريــن كلهــم، يعنــي القــرار 

يطبــق عــىل الفقــر وعــىل املاعنــده عالقــات 

ــره. ــب تعب ــط«، بحس فق

تطبقــون  إذا  »اتحداكــم  آخــر  ويقــول 

القانــون عــىل ســيارات األحــزاب وســيارات 

الفقــر«،   عــىل  فقــط  قانونكــم  الدولــة، 

؟
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عواصف التراب والغبار 
تخنق العراق بانتظار 

     حل في االفق 

تكاثــرت العواصــف الترابيــة 
ــراق  ــي الع ــة ف ــورة الفت بص
طيلــة شــهر مايــس 2022؛ 
الشــهر  منتصــف  ولغايــة 
عاصفــة  العــراق  اجتاحــت 
ترابيــة جديــدة هــي الثامنة 
مــن نوعهــا منــذ منتصــف 
شــهر نيســان 2022 اضطرت 
معهــا الســلطات إلــى إغالق 
مطــارات ومــدارس وجامعات 
ومؤسســات عامــة فــي عدد 
ــا  ــالد بم ــات الب ــن محافظ م

ــداد،  ــة بغ ــا العاصم فيه

فـــيلي

ــد  ــار املتول ــف والغب ــببت العواص ــا تس ك

ــن  ــة كثري ــخاص وإصاب ــل اش ــا يف مقت عنه

للعــالج  مستشــفيات  إىل  نقلهــم  جــرى 

ــة إىل   ــدى الرؤي ــص م ــاق. وتقّل ــن االختن م

اىل تصاعــد  ادى  مــا  مســافات محــدودة 

حــوادث تصــادم املركبــات وتولــدت خســائر 

ــواء  ــزل مؤسســات االن ــك؛ كــا مل ت عــن ذل

الجويــة تحــذر مــن عواصــف غباريــة مقبلة 

قريبــة وبعيــدة، فيــا توقعــت وزارة البيئــة 

ــار يف  ــد الغب ــبة تصاع ــاع نس ــة ارتف العراقي

ــت  ــنة بالوق ــا يف الس ــن 272 يوم ــالد م الب

ــام 2050. ــى ع ــوم حت ــارض إىل 300 ي الح

 وبشــأن عــالج التصحــر وموجــات الــراب، 

عــىل  البيئــة  بشــؤون  املعنيــون  يشــدد 

ــول  ــراء« ح ــة الخ ــاء »االحزم ــة انش اهمي

املــدن، و بحســب املديــر العــام للدائــرة 

الفنيــة يف وزارة البيئــة، فــإن أهــم األســباب 

التــي أدت إىل تأخــر تنفيــذ الحــزام األخــر 

حــول املــدن هــو قلــة التخصيصــات املاليــة 

ــة  ــوارد املائي ــة امل ــن قل ــال ع ــة، فض املطلوب

التــي يجــب أن توفــر لهــذه املســاحات 

الشاســعة بســبب الشــح املــايئ الــذي يعــاين 

منــه البلــد يف العقــد األخــر، عــىل حــد 

ــه. وصف

ــك  ــم ذل ــة، ويدع ــات املتنوع ــر الدراس تش

حجــًا  األدق  الجزيئــات  أن  اىل  االطبــاء، 
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مــن الــراب املستنشــق مــن قبــل االنســان، 

ميكــن أن تصــل إىل الجــزء األســفل مــن 

القصبــة الهوائيــة، وتدخــل يف مجــرى الــدم، 

وتتســبب يف اضطرابــات يف األوعيــة القلبية، 

أجــري  امنوذجــي عاملــي  تقويــم  وينــوه 

يف عــام 2014 إىل أن التعــرض للجزيئــات 

الرابيــة يتســبب يف نحــو 400  الــف  حالــة 

مــوت مبكــر يف العــامل  بأمــراض قلبيــة 

ــاوز  ــي تتج ــة الت ــات العمري ــة يف الفئ رئوي

ــم. ــداد التقوي ــى اع ــاً، حت 30 عام

وينبــه املتخصصــون يف شــؤون البيئــة اىل 

خطــورة تــرك االمــور مــن دون عــالج فيــا 

يتعلــق بالعواصــف الرابيــة التــي يشــهدها 

العــراق الســيا يف فصــي الربيــع و الصيــف، 

التــي تكاثــرت يف املــدة املاضيــة، ومــدى 

ــوع  ــاون يف موض ــببه الته ــذي يس ــرر ال ال

ــة  ــات املحيط ــة الغاب ــة وتنمي ــن البيئ تحس

باملــدن وتشــجر املــدن نفســها؛ اذ صنفــت 

االردنيــة  والصحــراء  العراقيــة  الصحــراء 

البيئــات  كأشــهر  اخــرى  دول  وصحــارى 

املســببة إلثــارة الغبــار وزحفــه عــىل املــدن 

ويف هــذا االطــار يشــدد املتخصصــون عــىل 

ــارشة بإعــار  الصحــراء وانشــاء  رضورة املب

املطــارات واملصانــع واملشــاريع املتنوعــة 

ــن  ــد ع ــات البع ــالءم وحاج ــي تت ــا الت فيه

الســكان، كــا ميكــن إقامــة عديــد املحميات 

فيهــا للحفــاظ عــىل النباتــات وطبعــا أنــواع 

ــا. ــور وغره ــة والطي ــات الصحراوي الحيوان

يتواجــد  كان  انــه  اىل  املراقبــون  ويشــر   

الغابــات يســمى  مــرشوع كبــر لتنميــة 

محافظــة  يف  النعانيــة  غابــات  مــرشوع 

واســط، تبــن االرقــام ان مســاحته تبلــغ 

نحــو 38 الــف دونــم وانشــأ يف عــام  1969 

وادى هــو وغــره مــن مشــاريع البســتنة 

ــت  ــي كان ــجار الت ــاطة االش ــات بوس والغاب

ــرا  ــاح دورا كب ــدات ري ــه كمص ــزرع ضمن ت

ولجمهــا  الرابيــة  العواصــف  حجــب  يف 

ــب  ــدن؛ بحس ــول اىل امل ــن الوص ــا م ومنعه

تعبرهــم، منوهــن اىل ان املــرشوع تعــرض 

العقديــن  طيلــة  خطــرة  انتكاســات  اىل 

ــه  ــر علي ــر،  ومل تج ــل تقدي ــن يف اق األخري

أي عمليــات ادامــة وتطويــر، وهــو ال يــكاد 

يذكــر اآلن، بحســب قولهــم.

ــات  ــي للحكوم ــال البيئ ــبب االه ــد تس لق

املتعاقبــة يف تدهــور خطــر ألوضــاع البيئــة 

ــد  ــه التحدي ــىل وج ــراء ع ــة، والصح العراقي

بعــد ان تركــت مــن دون متابعــة، بحســب 

ــن. ــن واملراقب املتخصص

ــة -  وبحســب برنامــج االمــم املتحــدة للبيئ

مكتــب غــرب آســيا، فــإن %92 من مســاحة 

يف  وحتــى  للتصحــر،  معرضــة  العــراق 

املناطــق الجبليــة مــن العــراق التــي  تتميــز 

بزراعــة البســاتن وتوافــر الغابــات واملراعــي 

املهنــة  الزراعــة  فيهــا  وتعــد  الطبيعيــة، 

ــان موجــة العواصــف  الرئيســة للســكان، ف

الرابيــة قــد وصلــت اليهــا ايضــا، مثلــا 

اقليــم  يف  والســليانية  اربيــل  يف  حصــل 

كوردســتان العــراق، اذ تســببت العواصــف 

الرابيــة فيهــا يف انخفــاض مســتوى الرؤيــة 

وايقــاف الرحــالت الجويــة يف مطــاري أربيل 

ــة.  ــورة مؤقت ــليانية، بص والس

وبرغــم اعــالن العــراق يف وقــت ســابق 

ملكافحــة  الدوليــة  باالتفاقيــة  التزامــه 

التصحــر والخطــة االســراتيجية العرشيــة 

ــة لســنوات -2008 2018 لتتــاىش  لالتفاقي

ــة  ــة بيئ ــة لحاي ــراتيجية الوطني ــع االس م

العــراق، وبرغــم وضعــه مــا اســاها خطــة 

 2017-2013 للمــدة  التنفيذيــة  العمــل 

أي  الوقــت  فانــه مل يحــدث منــذ ذلــك 

تطــور وتحســن يف املجــال العمــي، بحســب 

العــربة  ان  يقولــون  الذيــن  املتابعــن، 

بالنتائــج، وليســت بالربامــج املوضوعــة مــن 

دون تنفيــذ، بحســب تعبرهــم؛ فــزادت 

وتــرة العواصــف الرابيــة وادت اىل وفــاة 

كثريــن  واصابــة  االشــخاص  مــن  عــدد 

باالختناقــات.

 ويالحــظ هنــا تعــدد انشــاء املؤسســات 

والدوائــر املتعلقــة مبواجهــة آفــة التصحــر يف 

ــرأي املتابعــن فــان هــذا االمــر  العــراق، وب

مقــرن بالفســاد الــذي تعاين منه مؤسســات 

الحكومــة، بحســب قولهــم، ملمحــن اىل ان 

االمــوال تذهــب يف غــر مجــاالت االحتيــاج 

وصفهــم؛  حــد  عــىل  تركيــز،  دون  ومــن 

بدمــج   متخصصــن  مبطالبــة  وينوهــون 

ــا يســمى  ــع م ــة للتصحــر م ــة الوطني اللجن

فــرق عمــل الجفــاف والغبــار، يف مجموعــة 

ــا  عمــل مشــركة مــع إعــادة ترتيــب مهامه

ــه  ــا؛ كعــالج لألمــر، مســتدركن ان وعضويته

مل يجــر العمــل بهــذا االتجــاه، حنــى الوقــت 

ــم. الحــارض بحســب قوله

ويشــدد املراقبــون عــىل ان املوقــف الســلبي 

وغــر الجــدي بحســب تعبرهــم يف مواجهــة 

ــك  ــن ذل ــراق وبضم ــة يف الع ــة البيئي الكارث

العواصــف الرابيــة، لــن يــؤدي اال اىل مزيــد 

ــكالت  ــد املش ــي، وتزاي ــور البيئ ــن التده م

التــي تنتــج عنهــا معانــاة كــربى تطــال اول 

مــا تطــال الســكان؛ فالخطــورة تتمظهــر يف 

ــذايئ  ــن الغ ــدد االم ــي ته ــتى وه ــور ش ص

للنــاس، وتهــدد املطارات وشــبكات الكهرباء 

وخطــط الطاقــة الشمســية وتســبب تدهــور 

الصحــة العامــة وتخفــض معــدالت االعــار، 

بحســب قــول املتخصصــن الذيــن يلمحــون 

اىل الفــرق الواضــح بــن معــدل االعــار بــن 

الــدول التــي تهمــل بيئتهــا وتلــك التــي 

ــن  ــرون م ــذر آخ ــا يح ــا، ك ــظ عليه تحاف

انبثــاق هجــرات جاعيــة اجباريــة للســكان 

تفاقــم مشــكالت  اخــرى بفعــل  اىل دول 

التصحــر وتلــوث الهــواء وامليــاه يف العــراق، 

كــا ينتــج عــن االهــال البيئــي معضــالت 

اخــرى غــر متوقعــة، بحســب تحذيراتهــم.

ــوم اىل املســؤولن  ــون الل ــا يوجــه مراقب في

الحكوميــن بالقــول ان كثــرا منهــم  يقضون 

ــة  ــى بقي ــة او حت ــف الرابي ــرات العواص ف

حياتهــم يف دول اخــرى، اكتســبوا جنســياتها 

املشــكالت، بحســب  تلــك  لخلوهــا مــن 

ــان يضعــوا  تعبرهــم، مناشــدين الســكان ب

البيئــة يف ســلم اولوياتهــم؛ ألن تحســينها 

ــة  ــم وصح ــىل صحته ــرورة ع ــس بال ينعك

حياتهــم  منــط  وعــىل  املقبلــة  االجيــال 

ــم. ــد وصفه ــىل ح ــم، ع ــي ورفاهه املعي
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فيــــلي

معلم سياحي 
واقتصادي آخر جف ماؤه

جفــاف البحيــرات واألنهــار فــي 

العراق يتهدد الوضع السكاني 

والبيئــي، جفــاف كلــي  لبحيــرة 

»ســاوة« فــي الســماوة و تخــوف 

مــن جفــاف بحيــرة  الرزازة بين 

محافظتــي االنبــار وكربــالء؛ و 

غيرهــا مــن البحيــرات واألنهــر.. 

جفــاف  مــن  التخــوف  وحتــى 

االهــوار مجــددا، التــي انتعشــت 

امــور  األخيــرة،  الســنوات  فــي 

يعــرب  فيمــا  الهــم،  تبعــث 

ومتابعــون عــن  متخصصــون 

ــون  ــأن يســارع المعني ــل ب االم

ــى تــدارك الموقــف. ال

بحيرة »ساوة«
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ــاء  ــاف واختف ــن جف ــرا ع ــن مؤخ ــد اعل لق

مدينــة  غــريب  الواقعــة  ســاوة  بحــرة 

الســاوة، يف محافظــة املثنــى، و هــي بحــرة 

ــة التــي  ــاه الجوفي مغلقــة تعتمــد عــىل املي

تغذيهــا مــن فتحــات جدرانهــا وترتفــع عــن 

األرض املحيطــة بهــا خمســة امتــار أي ال 

ميكــن رؤيتهــا إال عنــد االقــراب منهــا وتبعد 

عــن نهــر الفــرات 10 كــم وترتفــع عــن 

ــادر  ــر املص ــرا؛ وتش ــر 11 م ــتوى النه مس

ــرات  ــدم البح ــن أق ــا  م ــة اىل انه التاريخي

يف العــامل التــي تشــكلت  قبــل عــرشة آالف 

ســنة، وبلــغ طــول البحــرة 4.47 كيلومــرات 

وعرضهــا 1.77 كيلومــر.

املثنــى  محافظــة  ســكان  يعــد  وفيــا   

ــزه وقضــاء وقــت  ــاً للتن البحــرة مــالذاً هام

مــن  ســكان  اعتــاد  وايضــا  باالســتجام، 

محافظــات أخــرى وأجانــب عــىل قصــد 

هــذا املعلــم، فقــد  اثــارت املأســاة ردود 

فعــل مــن قبــل الناشــطن والســكان؛ وذّكــر 

ناشــطون بيئيــون انهــم اوردوا تحذيــرات 

ســابقة أطلقوهــا للجهــات الحكوميــة التــي 

مل تتحــرك، بحســب قولهــم.

ــي »نفــذت ســابقاً مــع   ويقــول ناشــط بيئ

ــة  ــي البيئ ــطن ومحب ــن الناش ــة م مجموع

والتخييــم جــوالت الستكشــاف الطبيعــة 

ــا  ــي حذرن ــاوة الت ــرة س ــاً بح ــملت أيض ش

منــذ ســنوات مــن مخاطــر انتهــاء وجودهــا 

بعدمــا بــدأت مســاحتها تتقلــص بشــكل 

ــس فقــط  ــى يف فصــل الشــتاء ولي ــر حت كب

يف فصــل الصيــف الــذي كان يشــهد تناقصــاً 

يف مياههــا، لكــن الجهــات الحكوميــة التــي 

خاطبناهــا قالــت إنهــا تتابــع حالــة البحــرة، 

وتنفــذ محــاوالت ملنــع جفافهــا، لكــن يظهــر 

ــره. ــب تعب ــلت«، بحس ــا فش أن جهوده

ــرة  ــون أن زوال البح ــطون بيئي ــرى ناش وي

ــر  ــنن، »يش ــا آالف الس ــغ عمره ــي يبل الت

إىل مخاطــر الجفــاف الكبــرة التــي تحــدق 

ببحــرات أخــرى بســبب اإلهــال«، وعــىل 

ســبيل املثــال بحــرة الــرزازة وهــي مســطح 

مــايئ يقــع بــن محافظتــي كربــالء واألنبــار 

ــد  ــرات، وتع ــر الف ــن نه ــه م ــتمد مياه يس

ــزء  ــي ج ــراق، وه ــرة يف الع ــرب بح ــاين أك ث

مــن وادي واســع يضــم بحــرات الرثــار 

والحبانيــة وبحــر النجــف، وتقــدر مســاحتها 

بـــ )1810( كــم2 وتبلــغ ســعتها  الكليــة 

ــاه،  ــن املي ــار م3 م ــزن 26 ملي ــة للخ الكلي

ــا  ــزن فيه ــوب للخ ــى منس ــل أق ــا يص في

ــر.  ــطح البح ــتوى س ــوق مس 40 م ف

ــر  ــان مدي ــاوة ف ــرة س ــق ببح ــا يتعل وفي

بيئــة املثنــى ارجــع مــن جانبــه  جفافهــا اىل 

ــر  ــببا » أك ــرا اىل ان س ــدة، مش ــباب ع اس

تأثــراً يتمثــل يف حفــر اآلبــار اإلرتوازيــة مــن 

ــل األهــايل املزارعــن مــن دون الحصــول  قب

البيئــة،  دوائــر  مــن  ترخيــص  أي  عــىل 

ــك  ــوب تل ــىل نض ــر ع ــكل كب ــر بش ــا أث م

البحــرة التــي تغذيهــا امليــاه الجوفيــة«، 

ــة  ــر الهيئ ــاون مدي ــول مع ــك ق ــزز ذل ويع

العامــة للميــاه الجوفيــة »ومــن خــالل فــرق 

املراقبــة التابعــة للبيئــة رصدنــا وجــود أكــر 

مــن 1300 بــر ارتــوازي وبأعــاق كبــرة 

تالمــس طبقــات جوفيــة غاطســة يف باطــن 

األرض«.

وفيــا اســتغرب ناشــطون  تلــك التريحات 

الصــادرة مــن جهــات تنفيذيــة عليــا يف 

املحافظــة وعــدم اتخــاذ اي اجــراء ملعالجــة 

املوقــف قبــل وقــوع املشــكلة؛ فــان مديــر 

املتمثــل  الــدويل  املجتمــع  دعــا  البيئــة  

إىل  قولــه  بحســب  العامليــة  باملنظــات 

ــي  ــم التاريخ ــذا املعل ــاذ ه ــل وإنق »التدخ

العراق«،ويذكــر  يف  والســياحي  الطبيعــي 

الناشــطون واملراقبــون ان املســألة تعنــي 

العــراق اوال واخــرا ويتوجــب حلهــا داخليــا 

ــرت  ــي توف ــة الت ــرة املالي ــع الوف ــيا م الس

ــط.  ــعار النف ــاع اس الرتف

ويعطــي متخصصــون بعــض االمــل بالقــول 

»برغــم  تريــح مســؤولن وتحــدث وســائل 

بالكامــل،  البحــرة  جفــاف  عــن  اإلعــالم 

ميكــن الحفــاظ عــىل وجودهــا ولــو بنصــف 

أو حتــى ربــع حجمهــا الطبيعــي إذا اتخذت 

املطلوبــة«،  التدابــر  املســؤولة  الجهــات 

بحســب قولهــم، الفتــن اىل العامــل البــرشي 

الــذي يتعلــق بانخفــاض ميــاه نهــر الفــرات 

ــا  ــذي يغــذي البحــرة نتيجــة تقليــل تركي ال

التــي ينبــع نهــر الفــرات منهــا حصــة امليــاه، 

مــا حــرم بحــرة ســاوة مــن امليــاه، بحســب 

الحقــول  آالف  مئــات  وكذلــك  قولهــم، 

ــة مل  ــات الحكومي ــًا أن الجه ــزارع، عل وامل

ــع الفالحــن وأصحــاب  تتخــذ أي إجــراء ملن

ــاد  ــن االعت ــرة م ــة بالبح ــع املحيط املصان

ــد  ــر عــىل رواف ــا أث ــة م ــاه الجوفي عــىل املي

بحــرة ســاوة أيضــاً، عــىل حــد وصفهــم؛ 

وبحســب برنامــج االمــم املتحــدة للبيئــة - 

مكتــب غــرب آســيا، فــإن %92 من مســاحة 

ــاه و للتصحــر.  ــد املي ــراق معرضــة لفق الع

ومــن املعلــوم ان تواجــد بحــرة ســاوة كان 

يســتجلب فوائــد كثــرة الهــايل املنطقــة 

والســواح  املســافرين  حركــة  بوســاطة 

وينشــط حركــة البيــع والــرشاء ويشــغل 

الباعــة الجوالــن، الذيــن يقــول احدهــم  

ــة  ــه املادي ــع مداخيل ــرة رف ــود البح أن وج

قبــل ســنوات، وهــذا كان حــال جميــع 

بائعــي املــواد الغذائيــة واألطعمــة والفواكــه 

عــىل الطريــق املؤديــة إليهــا، باعتبــار أن 

النــاس أقبلــوا عــىل رشاء البضائــع يف طريــق 

ــه.  ــد وصف ــىل ح ــرة، ع ــم إىل البح ذهابه

ــاط  ــىل النش ــرة ع ــر البح ــظ تأث ــا لوح ك

هــذا  يف  و  التشــكيي،  الســيا  الفنــي 

ــز بحــرة ســاوة  يقــول املتابعــون ان مــا ميّي

قدرتهــا عــىل تكويــن جــدران مالحــة تحيــط 

ــاظ  ــا، وتشــكل حاجــزاً للحف ــع جهاته بجمي

ــذب  ــكااًل تج ــاً أش ــق أيض ــاه يخل ــىل املي ع

التــي  األمــالح  ترســبات  مــن  االنتبــاه 

ــون  ــد فنان ــة؛  ويع ــات الفني ــبه املنحوت تش

تشــكيليون  هــذه امليــزات مكانــاً جذابــاً 

والفنانــن  وتكويناتهــا  الطبيعــة  ملحبــي 

الضــويئ،  التصويــر  وهــواة  التشــكيلين 

بحســب قولهــم، ويقــول رســامون انهــم 

وثقــوا مظاهــر طبيعيــة للبحرة يف رســومات 

ــن  ــكيلية »ال ميك ــة تش ــول فنان ــدة، وتق ع

تصديــق مــا حصــل. أمــر عجيــب أن يضحــي 

املســؤولون يف بلدنــا مبثــل هــذه األعجوبــة 

البيئيــة، وهــذا أمــر خطــر يجــري يف بلدنــا، 

ــبب  ــف تتس ــوق الوص ــاالة تف ــاك ال مب هن

البيئيــة  تقــي عــىل رموزنــا  كــوارث  يف 

الجميلــة، يتعــرض نهــرا دجلــة والفــرات 

العظيــان لنقــص كبــر يف امليــاه، البحــرات 

تجــف شــيئاً فشــيئاً، والتصّحــر يــأكل البــالد؛ 

ســيطلق  لــذا  ينتهــي  جميــل  يشء  كل 

ــة  ــطون حمل ــة وناش ــاق البيئ ــون وعش فنان

واســعة إلظهــار مخاطــر الجفــاف والتصّحــر 

التــي يواجههــا العــراق، وقــد نصنــع ضغطــاً 

ــاً«. ــى دولي ــاً أو حت محلي

»التدخل وإنقاذ هذا 

المعلم التاريخي 

الطبيعي والسياحي في 

العراق«،ويذكر الناشطون 

والمراقبون ان المسألة 

تعني العراق اوال واخيرا 

ويتوجب حلها داخليا 

السيما مع الوفرة المالية 

التي توفرت الرتفاع 

اسعار النفط.

''''
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 وحتــى يف الــدول العريقــة الدميقراطيــة، 

ــاّن االنفــالت يف  ــات املتحــدة، ف ــل الوالي مث

ــك ان  ــن ذل ــاه، وم ــل اىل أقص ــر، وص التعب

ــب،  ــد ترام ــريك األســبق دونال ــس األم الرئي

اشــاع بــأّن بــاراك أوبامــا مل يولــد يف الواليات 

ــدة. املتح

اإلغــراء  ضحيــة  الدميقراطيــة  تصبــح  مل 

ــة  ــل ضحي ــب، ب ــتبداد، فحس ــري لالس املغ

واليمــن،  اليســار  مــن  أيضــا  أنصارهــا 

وقــد أدى ذلــك اىل صعــود الشــخصيات 

الشــعبوية مثــل فيكتــور أوربــان يف املجــر، 

ــدة، و  ــات املتح ــب يف الوالي ــد ترام ودونال

بوريــس جونســون يف اململكــة املتحــدة، بــل 

ان الدميقراطيــة فســحت املجــال لصعــود 

اشــخاص ال يحرمونهــا اىل مركــز القــرار، 

ــت  ــل، وارتق ــن قب ــأت م ــي أخط ــي الت وه

بأدولــف هتلــر اىل قيــادة أملانيــا، العــام 

.1933

الحريــة  )ايتهــا  املعــروف  القــول  يصــح 

ــم ترتكــب باســمك(، عــىل  ــن الجرائ ــم م ك

أيضــا. الدميقراطيــة 

ولبنــان،  العــراق  مثــل  عربيــة،  دول  ويف 

فــان أحزابــا متــارس الدميقراطيــة مــن اجــل 

بنيتهــا  لكنهــا يف  املناصــب،  اىل  الوصــول 

 27  ،2018 العــام  فــي  لألبحــاث  بيــو  مركــز  أحصــى 
دولــة فــي العالــم فشــلت فيهــا الديمقراطيــة، واّن فكــرة 
ســيئة ترّســخت عنهــا بيــن األفــراد فــي دول مثــل تونــس 
ــي  ــاد السياس ــان، وان الفس ــا واليون ــن ونيجيري واألرجنتي
اســتياًء،  األكثــر  الشــعوب  لــدى  مشــترك  قلــق  مصــدر 

ــان. ــل لبن مث

عدنان ابو زيد

أزهار الديمقراطـــــــية أزهار الديمقراطـــــــية 
لــن تنمو في الصحراء لــن تنمو في الصحراء 
البدوية والعشائريــــةالبدوية والعشائريــــة

اســتبدادية. الداخليــة، 

ازاحــت  قــد  الدميقراطيــة  كانــت  وإذا 

النازيــة  مثــل  الشــاملة  اإليديولوجيــات 

أو الشــيوعية، ويف العــراق ازاحــت نظــام 

الزعيــم الواحــد، لكنهــا فشــلت يف تحديــث 

الهيــاكل الداخليــة لألحــزاب والكيانــات.

الدميقراطيــات،  اضمحــالل  أســباب  أحــد 

عــدم تحولهــا اىل ثقافــة أمــة، مــا اتــاح 

للفســاد، مــن االســتفحال، وشــجع األحــزاب 

ــات عــىل حســاب  عــىل التحــول اىل اقطاعي

ــا  ــر وروماني ــدا واملج ــا يف بولن ــة، ك الدول

ــراق. ــس والع ــان وتون ولبن

ثــوب  أن  التجــارب،  أفــادت  لقــد 

الدميقراطيــات الغريبــة ســيكون ضيقــا عــىل 

ــداء  ــادت ارت ــي اعت ــة الت ــعوب العربي الش

وســيظل  والعشــائرية،  البدويــة  العبــاءة 

هــذا ديدنهــا حتــى تتغــر ثقافتهــا وآليــات 

التفكــر لــدى أفرادهــا.
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لمن لمن 
»سفينة نوح »سفينة نوح الجديدة«؟الجديدة«؟

وهل للعـــــراق وهل للعـــــراق أمـــــل؟أمـــــل؟

فيلي

بأجــواء مذهلــة مــن خــالل عــرض صوتــي وضوئــي وراقــص وبمشــاركة 

الجنوبيــة  الكوريــة  العاصمــة  مــن  عالميــة  صرخــة  اطلقــت  أطفــال، 

ســيول، بنبــرة وتحفيزيــة واضحــة، مــن أجــل محاولــة إنقــاذ االرض وإحيــاء 

غاباتــه، لكــن الخشــية هــي مــن أن العالــم لــم يعــد يملــك تــرف الوقــت. 

ــة  ــد مجل ــره موف ــيول وح ــات يف س للغاب

األغذيــة  منظمــة  جانــب  مــن  »فيــي«، 

ــى  ــاو( الق ــدة )ال ف ــم املتح ــة لألم والزراع

هــو ايضــا بثقلــه مــن أجــل بعــث روح 

الحلــول  وطــرح  واالســتمرارية  املثابــرة 

ــدى يف كالم  ــا تب ــجيعها، مثل ــة وتش املمكن

يف  دونيــو  شــو  للمنظمــة  العــام  املديــر 

ــول  ــب أن الحل ــا كت ــر عندم ــة التقري مقدم

آثــار  لهــا  املرابطــة  الكوكبيــة  لألزمــات 

اقتصاديــة واجتاعيــة وبيئيــة هائلــة تحتاج 

إىل معالجــة شــاملة«، والعمــل يجــب أن 

حتــى اآلن، لكــن القلــق والخــوف كانــا 

واضحــن يف ثنايــا الخطابــات والتريحــات، 

ــذه  ــاليش به ــذة بالت ــات اآلخ ــن أن الغاب م

ــة  ــي بشــكل واضــح أن البرشي ــرة، تعن الوت

تســر نحــو حتفهــا املحتــوم، بــل ان خــالص 

العــراق مــن أزمــات التصحــر والجفــاف 

ــم  ــارز كي ــاريك الب ــر الدمن ــح الخب ــا يلم ك

كارستنســن ملجلــة »فيــي«، قــد يكــون 

ــجار.   ــالل األش ــن خ ــا م ممكن

ــن  ــوم، بالتزام ــادر الي ــر الص ــى التقري وحت

مــع افتتــاح املؤمتــر العاملــي الخامــس عــرش 

وأمــام اكــر مــن 12 ألــف مشــارك مــن أكــر 

ــرب  ــخصيا أو ع ــروا ش ــة، ح ــن 140 دول م

ــؤولن  ــح ان املس ــن الواض ــت، كان م االنرن

يحاولــون  كانــوا  املتحدثــة  والشــخصيات 

بــث روح التفــاؤل، عــىل الرغــم مــن حقيقــة 

أن العــامل يخــر حــواىل 4.7 مليــون هكتــار 

مــن الغابــات ســنويا، وهــو مــا يعــادل 

80 ضعفــا مســاحة ســيول نفســها، املدينــة 

النــداء  يشــبه  مــا  إلطــالق  املســتضيفة 

ــر.  االخ

مل ينــَع أي مــن املشــاركن هــذا الكوكــب 

نداء أخير من كوريا:
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ــد.  ــدا بي ــون ي يك

ومل تكــن »الفــاو« التــي حصلــت مجلــة 

ــز  ــن رك ــا م ــا، وحده ــي« عــىل تقريره »في

ــي والشــامل يف  ــل الجاع ــرة العم ــىل فك ع

مــا يبــدو اقــرارا عامليــا بــأن العــزف املنفــرد، 

لــكل جهــة أو دولــة لوحدهــا يف التعامل مع 

التحــدي البيئــي، مل يعــد يغنــي وال يســمن 

مــن جــوع. ففــي افتتــاح املؤمتــر قــال وزيــر 

ــة هــون  ــا الجنوبي ــات يف كوري خدمــة الغاب

بيونــغ تشــاو انــه يأمــل بــان يشــكل املؤمتــر 

يف  وتعاوننــا  تضامننــا  لتعزيــز  »فرصــة 

معالجــة إزالــة الغابــات واســتعادة الغابــات 

ــة املســتدامة«.  ــاد التنمي واعت

ــه-إن  ــون جي ــويب م ــوري الجن ــس الك الرئي

نفســه تعهــد بالعمــل الجاعــي مــن أجــل 

ــرا  ــا، مذك ــات وزراعته ــىل الغاب ــاظ ع الحف

مبــا مــرت بــه بــالده خــالل حقبــة االحتــالل 

اليابــاين مــن العــام 1910 اىل 1945 ثــم 

خــالل الحــرب الكورية مــن العــام 1950 اىل 

1953، وهــي حــروب الحقــت دمــارا هائــال 

ــذ  ــالده عمــدت من ــات، لكــن ب ــروة الغاب ب

ذلــك الوقــت اىل »اســتعادتها« تدريجيــا، 

ومــا زالــت عــىل تســر عــىل هــذا الــدرب، 

ــن.  ــا عــىل اآلخري ومســتعدة لعــرض خرباته

ــي  ــي الت ــت ع ــمة بن ــة بس ــرة االردني االم

حــاز حضورهــا اهتامــا الفتــا، تحدثــت 

وصفتــه  عــا  كلمتهــا  يف  االخــرى  هــي 

بـ«مســؤوليتنا الجاعية كمواطنــن عاملين.. 

ــت«.  ــرف الوق ــك ت ــث ال منل حي

ــت  ــي«، قال ــة »في ــح خــاص ملجل ويف تري

االمــرة بســمة بنــت عــي التــي عينتهــا 

للنوايــا  »ســفرًة  أيــام  قبــل  »الفــاو« 

ــرشق  ــة ال ــة ملنطق ــدى املنظم ــنة« ل الحس

تشــمل  والتــي  أفريقيــا  وشــال  األدىن 

ــا  ــىل بلدانن ــر ع ــعر باألث ــا نش ــراق، »انن الع

مــن التغيــر املناخــي«، مضيفــة أنــه يجــب 

العمــل »ليــس مــن خــالل كل بلــد لوحــده 

فقــط وامنــا عــىل املســتوى اإلقليمــي يف 

رســائلها  أهــم  أن  مؤكــدة  منطقتنــا«، 

كســفرة للنوايــا الحســنة، هــي أن املنطقــة 

واحــدة ويجــب تكثيــف الجهــود بالتنســيق 

ــض.  ــا البع ــع بعضن م

نقطــة اخــرى مثــرة طرحــت خــالل املؤمتــر 

وهــي تــالزم مصائرنــا مــع مصــر الغابــات، 

أن  مثــال  الكــوري  الرئيــس  قــال  حيــث 

ــىل  ــوء ع ــلطت الض ــد19- س ــة كوفي »جائح

أهميــة التعايــش مــع الطبيعــة«، بينــا 

ــات  ــات أن »الغاب ــة الغاب ــر خدم ــال وزي ق

األوبئــة  مــن  للوقايــة  هــي مبثابــة درع 

الجديــدة«. 

يف  يعرفــون  املؤمتــر  يف  املشــاركن  لكــن 

يداهمنــا  الخطــر  بــأن  نفســه،  الوقــت 

ــن ان  ــذر م ــوري يح ــس الك ــا، فالرئي رسيع

العــامل يخــر حــوايل 4.7 مليــون هكتــار من 

ــا  ــادل 80 ضعف ــا يع ــات ســنويا، أي م الغاب

ملســاحة ســيول، ومديــر عــام »الفــاو« يؤكــد 

ــره.  ــا لنخ ــت لدين ان ال وق

ولهــذا عــىل مــا يبــدو، حاولــت »الفــاو« ان 

تــربز املنحــى التفــاؤيل يف تقريرها عــىل غرار 

ــاظ  ــات والحف ــة الغاب القــول إن وقــف إزال

ــب  ــؤدي اىل تجن ــن ان ي ــات ميك ــىل الغاب ع

انبعــاث حــوايل 3.6 جيجــا طــن مــن مكافــئ 

ــنويا  ــون )GtCO2e( س ــيد الكرب ــاين اكس ث

بــن عامــي 2020 و 2050، وتوفــر الحايــة 

ألكــر من نصــف التنــوع البيولوجي األريض، 

كــا أن اســتعادة االرايض الحرجيــة ســتطال 

1.5 مليــار هكتــار وتعزيــز الغطاء الشــجري 

ــع  ــت تتوق ــي، يف وق ــاج الزراع ــزز اإلنت ويع

»الفــاو« زيــادة االســتهالك العاملــي لجميــع 

املــوارد الطبيعيــة بأكــر مــن الضعــف مــن 

ــن  ــار ط ــن 2017 اىل 190 ملي ــار ط 92 ملي

يف عــام 2060.

بإمــكان  إن  »الفــاو«  تقريــر  ويقــول 

املجتمعــات االســتفادة بشــكل أفضــل مــن 

ــوع  ــىل التن ــاظ ع ــجار للحف ــات واألش الغاب

لإنســان  الرفاهيــة  وتأمــن  البيولوجــي، 

ــل خاصــة  ــق املداخي بشــكل أفضــل، وتحقي

ــه  ــول ان ــص اىل الق ــاف، ليخل ــكان االري لس

»لــن يكــون هنــاك اقتصــاد ســليم مــن دون 

ــليم«.  ــب س كوك

ــا  ــا إذا كان كوكبن ــي ع ــاوف ه ــن املخ لك

ســيظل تــدب فيــه الحيــاة، فيــا ثــروة 

الغابــات وتوازنــه البيئــي مختــالن بهــذا 

ــوري كان  ــس الك ــم أن الرئي ــكل. وبرغ الش

يحــاول »طأمنــة« الحارضيــن، اال ان اشــارته 

اىل »ســفينة نــوح الجديــدة«، تجــرب كثريــن 

عــىل اعــادة النظر يف املســلات، اذ ان رئيس 

الجمهوريــة قــال إن بــالده هــي موطــن 

لواحــدة مــن »صوامــع تخزيــن البــذور« يف 

ــاظ عــىل األصــول  ــم الحف ــث يت العــامل، حي

ــوع  ــال وق ــات يف ح ــع النبات ــة لجمي الجيني

نطــاق  عــىل  نوويــة  او  طبيعيــة  كارثــة 

عاملــي، قائــال ان ان »صومعــة البــذور متثــل 

قلوبنــا جميعــا.. الذيــن يفكــرون يف األجيــال 

القادمــة ويحبــون األرض«.

ــا  ــا في ــس ايض ــذه الهواج ــل ه ــدور مث ت

ــأن االســتثار  لفــت اليــه تقريــر »الفــاو« ب

مــن  بكثــر  أقــل  الغابــات  يف  الحــايل 

زيــادة  ان رضورة  اىل  مشــرا  املطلــوب«، 

العــام  بحلــول  أضعــاف  ثالثــة  التمويــل 

2030 وأربعــة أضعــاف بحلــول العــام 2050 

والتنــوع  املنــاخ  أهــداف  تلبيــة  بهــدف 

البيولوجــي وتدهــور األرايض، مــع التمويــل 

بالقــدر املطلــوب النشــاء الغابــات وإدارتهــا 

وحدهــا مببلــغ 203 مليــار دوالر ســنويا 

بحلــول العــام 2050.

ولعــل مــن بــن أكــر الــدول املتــررة مــن 

تقــول  كــا  والجفــاف  التصحــر  ظواهــر 

ــل  ــذي ميث ــراق، ال ــم املتحــدة، هــو الع االم

دليــال حيــا عــىل التدهــور يف تــوازن النظــام 

ــه.  ــي في البيئ

ــاريك  ــر الدمن ــول الخب ــار، يق ــذا اإلط ويف ه

ــس  ــرأس »مجل ــذي ي ــن ال ــم كارستنس كي

ــن  ــذ م ــذي يتخ ــات« ال ــىل الغاب اإلرشاف ع

ــة  ــه، يف مقابل ــة بــون االملانيــة مقــرا ل مدين

مــع مجلــة »فيــي«، انــه برغــم وجــود 

جانــب ســيايس الزمــة امليــاه يف العــراق، 

يف اشــارة اىل مســألة الســدود املقامــة يف 

تركيــا وايــران، اال انــه اعتــرب ان األشــجار 

هــي الخيــار األمثــل للعــراق ألنهــا تحافــظ 

عــىل امليــاه فــرة اطــول يف الربــة، وتحمــي 

األنهــار مــن الجفــاف وتضبــط درجــات 

الحــرارة وتخفــف بالتــايل مــن ســخونة الجــو 

األرض.  وجفــاف 

ــىل  ــة ع ــاك امثل ــن ان هن ــرب كارستنس واعت

النجــاح حــول العــامل، وان بامــكان العــراق 

ــا.  ــع إليه التطل

الــذي  املؤمتــر  يســتمر  أن  املقــرر  ومــن 

ــة  ــوم الجمع ــى ي ــن حت ــوم االثن ــح الي افتت

ــراء  ــة خ ــاء بيئ ــوان بن ــت عن ــل، تح املقب

وصحيــة ومســتقبل مــرن مــع الغابــات، 

ــة  ــة والزراع ــة األغذي ــن منظم ــم م وبتنظي

التابــع لألمــم املتحــدة بالتعــاون مع ســلطة 

ــة.  ــات الكوري ــة الغاب خدم

ويف هــذه األجــواء، أظهــر رئيــس كوريــا 

الجنوبيــة رهانــه عــىل الوقــت، قائــال أمــام 

املؤمتريــن »نحــن هنــا لنخطــط لــل100 

ســنة املقبلــة«.

 األشجار هي الخيار األمثل 
للعراق ألنها تحافظ على 

المياه فترة اطول في 
التربة، وتحمي األنهار من 
الجفاف وتضبط درجات 

الحرارة وتخفف بالتالي من 
سخونة الجو وجفاف األرض. 

''''
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فــي  والشــعير  الحنطــة  وتســويق  لزراعــة  موســم  أي  يخلــو  فــي لــم  والشــعير  الحنطــة  وتســويق  لزراعــة  موســم  أي  يخلــو  لــم 
وفــي  عنــه؛  ينتــج  ومــا  بالحصــاد  تتعلــق  مــن مشــكالت  وفــي العــراق  عنــه؛  ينتــج  ومــا  بالحصــاد  تتعلــق  مــن مشــكالت  العــراق 
موســم  موســم  20222022 الــذي يبلــغ فيــه الحصــاد و التســويق ذروتــه  الــذي يبلــغ فيــه الحصــاد و التســويق ذروتــه 
عــادة فــي شــهر مايــس يســجل المتخصصــون والمراقبــون عــودة عــادة فــي شــهر مايــس يســجل المتخصصــون والمراقبــون عــودة 
للمشــكالت التــي تحــدث فــي كل مــرة مــع انبثــاق مشــكالت جديــدة للمشــكالت التــي تحــدث فــي كل مــرة مــع انبثــاق مشــكالت جديــدة 

منهــا مــا يتعلــق باالزمــة االوكرانيــة،منهــا مــا يتعلــق باالزمــة االوكرانيــة،

الحنطة والشــعير..الحنطة والشــعير..
حصاد وتســويق ضعيف حصاد وتســويق ضعيف 

في ظل ازمــات محلية ودوليةفي ظل ازمــات محلية ودولية

صادق االزرقي

مليــون و218 و 910 طــن.

ويوضــح مديــر زراعــة الديوانيــة أنــه 

وصلــت  و2020،   2019 األعــوام  يف 

ــا إىل  ــي جــرى إنتاجه ــة الحنطــة الت كمي

5 ماليــن طــن يف كل منهــا، مــا ضمــن 

»االكتفــاء« الــذايت للعــراق مــن هــذا 

اآلن  امــا  مســتدركا  الحيــوي،  املنتــج 

»بســبب شــح امليــاه والتغــرات املناخيــة 

... كل ذلــك أدى إىل تخفيــض الخطــة 

أن  متوقعــا   ،»50% بنســبة  الزراعيــة 

ــن 2,5  ــالد ب ــاج الب ــوع انت ــون مجم يك

ــن طــن مــن الحنطــة ملوســم  إىل 3 مالي

 .2022

تشــدد  الزراعــة  وزارة  جانبهــا  مــن 

ال  ماليــن  ثالثــة  »إنتــاج  ان  بالقــول 

يكفــي لســنة كاملــة للعراقيــن«، مردفــة 

عــىل لســان املتحــدث باســمها »ســنحتاج 

لالســتراد«؛ وكانــت الــوزارة قــد قالــت يف 

شــهر متــوز مــن عــام 2020 إنهــا اشــرت 

4.539 ماليــن طــن مــن القمــح املحــي 

يف املوســم الــذي بــدأ يف 20 نيســان مــن 

ــك العــام. ذل

ــة،  ــارة العراقي ــام وزارة التج ــا ألرق ووفق

فــإن العــراق يحتــاج لوصــول مرحلــة 

االكتفــاء الــذايت مــن محصــول القمــح إىل 

ــا  ــاف إليه ــنويا، يض ــن س ــن ط 4.2 مالي

مليــون طــن مســتوردة ألغــراض تحســن 

ــا مــع القمــح املحــي. الجــودة بخلطه

ــون اىل ان  ــون واملراقب ــت املتخصص ويلف

العــراق يتأثــر بتقلبــات الســوق العاملــي 

يف  الحــرب  بســبب  األســعار  وارتفــاع 

تســتورد  بغــداد  أن  برغــم  أوكرانيــا، 

الحنطــة مــن كنــدا وأســراليا والواليــات 

املتحــدة، مبينــن ان الحــرب ادت كذلــك 

ــادات  ــمدة ومض ــعار األس ــاع أس اىل ارتف

الحــرشات.

وتوضــح وزارة الزراعــة انــه »مــع تســارع 

ترتفــع  األوكرانيــة،  الروســية  الحــرب 

ضــان  اىل  املزارعــون  يســعى  كــا 

حقوقهــم املتعلقــة بأســعار التســويق 

وانســيابيته تســليم املســتحقات التــي 

الســابق  يف  مشــكالت  اىل  تعرضــت 

املتابعــن.  بحســب 

وكانــت وزارة الزراعــة االتحاديــة قــد 

اعلنــت عــن رفــع الســلطات ألســعار 

بيــع الحنطــة لتدفــع إىل املزارعــن نحــو 

500 دوالر مقابــل الطــّن؛ و حتــى 26 

الكميــات  اجــايل  بلــغ  مايــس 2022 

املســوقة منــذ بــدء التســويق يف التاســع 

ــة   ــة تســلم اخــر كمي مــن نيســان ولغاي



61 60
 العدد 221 

الســنة الثامنـة عشر

اقتصـــــــادفـــ

2022
آيـار | مايس

املتحــدة  الواليــات  يف  حتــى  األســعار 

العــرض  بحســب  األخــرى،  والــدول 

والطلــب«، عــىل حــد قولهــا، فالــدول 

كانــت تشــري حنطتهــا عــادة  التــي 

ــتراد  ــه لالس ــا تتج ــيا وأوكراني ــن روس م

مــن الــدول األخــرى عــىل وفــق مــا هــو 

متحقــق.

ــكالت  ــون مبش ــون واملزارع ــر الفالح ويق

تتعلــق بالزراعــة واالنتــاج، فيقــول فــالح 

ثالثينــي يف حقلــه يف منطقــة جليحــة يف 

محافظــة الديوانيــة »تركــت الدراســة 

وتوجهــت إىل الفالحــة«، لكــن »هــذا 

العــام الزراعــة كانــت صفــرا«، مبينــا 

انــه ســّوق العــام املــايض 500 طــن مــن 

ــن يتجــاوز  الحنطــة، أمــا هــذا العــام فل

إنتاجــه مــا بــن 50 إىل 75 طنــاً، بحســب 

ــه. قول

امــا حامــد وهــو رجــل خمســيني فيقــول 

انــه زرع ربــع ارضــه البالغــة مئــة دونــم 

بالحنطــة »هــذه الســنة مل يوفــر الدونــم 

حتــى 500 كيلوغــرام« مــن الحنطــة، 

فيــا كان يف املواســم الســابقة يوّفــر 

ــه. ــاً، عــىل حــد قول طّن

ويضيــف الرجــل »مــع قلــة االنتــاج لهــذا 

العــام، مــن املحتمــل أاّل نتمكــن مــن 

الزراعــة يف العــام املقبــل واملواســم التــي 

ــعار  ــاع األس ــبب ارتف ــيا بس ــه، ال س تلي

املــواد الزراعيــة«، مزيــدا القــول »حاليــاً 

حتــى  طبيعــي،  غــر  جفــاف  يوجــد 

اآلبــار غــر موجــودة، تخــرج منهــا ميــاه 

مالحــة«، والفتــا اىل انــه مثــل جميــع  

املزارعــن يف العــراق، يتبــع توجيهــات 

الســلطات التــي تشــري حبوبهــم، وهــي 

تحــّدد املســاحات التــي تجــري زراعتهــا 

ــتناداً  ــرّي، اس ــب ال ــة ونس يف كل محافظ

إىل كميــة االحتياطــات املائيــة واألمطــار، 

مردفــا ان هــذا العــام وبســبب النقص يف 

امليــاه، قــرر العــراق تخفيــض مســاحاته 

وبالنتيجــة  النصــف  إىل  املزروعــة 

ــل. ــة املحاصي ــت كمي تراجع

ويــدرك الرجــل مــن خــالل تريحاتــه يف 

اللقــاء معــه أيضــاً مــدى تأثــر الحــرب يف 

أوكرانيــا عــىل وضــع املزارعــن العراقيــن،  

ويقــول إنهــا »أّثــرت عــىل ارتفــاع اســعار 

زيــت املحــركات يف األســواق املحليــة، 

وهــذا مــا أضــاف عبئــاً ماليــاً آخــر عــىل 

ــرف  ــول »ال أع ــكو بالق ــن«، ويش املزارع

كيــف ســأؤمن قــوت عائلتــي، ليــس 

ــن أذهــب؟«. ــب أو عمــل. أي ــدي رات ل

ويقــول املراقبــون ان فالحــي العــراق 

يشــعرون بصــورة متزايــدة بتأثــر التغــر 

مــن  بــدءاً  حياتهــم،  عــىل  املناخــي 

التصحــر، والعواصــف الرابيــة املتكــررة، 

وانخفــاض مســتويات األنهــر، وتنــّدد 

ــدود  ــا للس ــر جرانه ــراراً بتعم ــداد م بغ

قائلــة ان ذلــك يخفــض حصتهــا مــن 

ــاه. املي

ــر  ــي مي ــة الت ــة الديواني ــت محافظ وكان

ــراً  ــذى  بـــ180 م ــرات تغ ــر الف ــا نه به

ــب  ــة، بحس ــاه يف الثاني ــن املي ــاً م مكعب

ــا  ــم، ك ــذا املوس ــن ه ــن، لك املتخصص

ــات  ــؤولو مؤسس ــون ومس ــح مزارع يوض

معنيــة بالزراعــة تدنــت  إىل 80 مــراً 

ــة. ــاً بالثاني مكعب

ويتجــىّل هــذا الجفــاف براجــع ميــاه 

مــرشوع الرميــة االروايئ الــذي يغــّذي 

و  زراعــي  دونــم  ألــف   200 مســاحة 

ــل،  ــت بالكام ــاه جّف ــداول املي ــض ج بع

ــتخدمي  ــات مس ــس جمعي ــب رئي بحس

امليــاه  الــذي ينتقــد غيــاب الحلــول مــن 

قبــل الدولــة، بحســب مــا رصح بــه، 

فــوزارة الزراعــة مل توفــر هــذا العــام 

الســاد  مــن  كيلوغرامــات   5 ســوى 

الســنوات  يف  كيلوغرامــاً   40 مقابــل 

الســابقة، بحســب قولــه.

فــان  املشــكالت  تلــك  عــن  وفضــال 

يف  اإلســراتيجية  الزراعيــة  املحاصيــل 

العــراق )القمــح والشــعر( تواجــه يف 

موجــة  وتســويق  حصــاد  موســم  كل 

حرائــق كبــرة تــأيت عــىل آالف الدومنــات 

وتتســبب بخســائر فادحــة، كــا قتــل 6 

مزارعــن يف كركــوك يف املوســم الحــايل 

»2022« بفعــل هجــوم لتنظيــم داعــش 

ملحصــول  الحصــاد  عمليــة  أثنــاء  يف 

ــم  ــرق محصوله ــن ح ــال ع ــة، فض الحنط

ــة؛  و3 ســيارات، بحســب املصــادر االمني

ويقــول مســؤولون أن هنــاك جهــات 

مســتوردا  العــراق  إلبقــاء  تســعى 

التــي  وهــي  الزراعيــة،  للمحاصيــل 

ــواب  ــا دأب ن ــق، في ــف وراء الحرائ تق

حرائــق  إن  القــول،  عــىل  الربملــان  يف 

املحاصيــل تــأيت يف العــادة اثــر إعالنــات 

ــراق إىل  ــول الع ــن وص ــة ع وزارة الزراع

االكتفــاء الــذايت مــن املحصولــن، وأن 

البــالد ســتبدأ قريبــا التصديــر.

وكانــت وزارة الزراعــة قــد تحدثــت عــن 

تأثــر االســتراد عــىل مجمــل العمليــة 

الزراعيــة بالقــول، أن تطويــر الزراعــة يف 

ــىل  ــة ع ــيطرة الدول ــتلزم س ــراق يس الع

والجــارك، ومنــع  الحدوديــة  املنافــذ 

ــج  ــي ينت ــة الت إدخــال املنتجــات الزراعي

ــاك  ــا، مشــرة إىل أن هن مثيــل لهــا محلي

عــرشات املنافــذ التــي تدخــل يوميــا 

منتجــات تنافــس املنتــج املحي، بحســب 

املتحــدث باســم الــوزارة، غــر ان مراقبن 

يقولــون ان غلــق املنافــذ ادى يف معظــم 

ــان اىل ارتفاعــات غــر مســبوقة يف  االحي

ــة. ــواد الزراعي ــات وامل ــعار املنتج اس

فالحي العراق يشـــعرون بصورة متزايدة 
بتأثيـــر التغيـــر المناخي علـــى حياتهم، 
الترابية  التصحر، والعواصـــف  بدءًا مـــن 
المتكـــررة، وانخفاض مســـتويات األنهر، 
وتنـــدّد بغداد مـــرارًا بتعميـــر جيرانها 
للســـدود قائلة ان ذلـــك يخفض حصتها 

المياه. من 
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كانت هنا بحيرة..كانت هنا بحيرة..
مشاهد مخيفة ألحد أكبرمشاهد مخيفة ألحد أكبر  

األحواض المائية في العراقاألحواض المائية في العراق

مــن  وهــي  حمريــن،  بحيــرة  تلفــظ   

أكبــر األحــواض المائيــة فــي محافظــة 

ان  بعــد  األخيــرة  أنفاســها  ديالــى، 

ضربهــا الجفــاف وشــح الميــاه وأصبحت 

ممــرا للســيارات والمــارة، فــي مشــهد 

كانــت  لبحيــرة  و«مخيــف«  »مؤثــر« 

الميــاه تملؤهــا علــى مــد األفــق لتكون 

مجــرد مســاحة يابســة تشــكو العطش 

حاليــا بعــد أن كانــت تتســع ألكثــر مــن 

ــاه. ــن المي ــر مكعــب( م ــاري مت )ملي

فيــلي
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يف  تجولــت  فيــي«  »مجلــة  عدســة 

ــت تغطــي مســاحة  ــي كان ــة الت املنطق

مائيــة واســعة ويلجــأ إليهــا الصيــادون 

مــن مختلــف املناطــق واملحافظــات، 

خزانــاً  تشــكل  كانــت  أنهــا  كــا 

ــاىل  ــة دي ــاه يف محافظ ــراتيجياً للمي اس

التــي تعــد مــن أكــر املحافظــات تــرراً 

مــن جــراء شــح امليــاه يف بــالد الرافدين.

ورصــدت الكامــرا تحــول البحــرة املائية 

الكبــرة والحــوض الــذي كان يتغــذى 

مــن ســد دربندخــان وهــو يلفــظ آخــر 

ــاه«  أنفاســه ويتحــول بفعــل »شــح املي

إىل ممــر لعبــور الســيارات واملــارة مــن 

ــا  ــن اندثاره ــوف م ــط تخ ــاس، وس الن

التأثــر عــىل معلــم  وبالتــايل  نهائيــاً 

ــالد. ــة يف الب ــروة طبيعي ــياحي وث س

وبفقدانهــا فــان محافظــة ديــاىل تفقــد 

أكــرب ممــول مــايئ للمحافظــة التــي 

ــتمر  ــا املس ــة واعتاده ــرف بالزراع تع

عــىل امليــاه إلنتــاج ســلة غــذاء العراقين 

مــن مختلــف الفواكــه والخــروات، 

فيــا يرســم منظــر البحــرة الخاليــة 

ــاًل  ــاً« ومتخي ــراً »مخيف ــاه منظ ــن املي م

وبقيــة  والفــرات  دجلــة  لنهــري 

مثــل  العــراق  يف  املائيــة  املســاحات 

ــاه  بحــرة ســاوة وهــي تعــاين شــح املي

ــن  ــاً« م ــح »حقيقي ــوف أصب ــط تخ وس

واملســاحات  األنهــر  هــذه  جفــاف 

املائيــة لتكــون مجــرد مســاحات يابســة 

بفعــل شــكوى العــراق مــن جرانــه 

املتشــاطئن وحرمانــه مــن نســب امليــاه 

ــا. ــب به ــي يطال الت

عــام  مديــر  قــال  الخصــوص  وبهــذا 

ــم كوردســتان، رحمــن  الســدود يف إقلي

خــاين، ملجلــة »فيــي«، إن هنــاك تحــركاً 

لزيــادة اطالقــات الطــوارئ املائيــة مــن 

ــن  ــرة حمري ــو بح ــان نح ــد دربندخ س

ان  األخــرة  اكــدت  فيــا  ديــاىل،  يف 

التجــاوزات »تنهــب ثلثــي االطالقــات«.

ــال رشق  ــم ش ــن 55 ك ــرة حمري وبح

بعقوبــة، تتبــع ســد حمريــن الــذي يقع 

ــة  ــد يف محافظ ــر الون ــرى نه ــىل مج ع

ــران عــام  ــذي افتتــح يف حزي ــاىل، وال دي

1981، بهــدف حايــة مــدن حــوض 

نهــر ديــاىل مــن الفيضانــات املوســمية.

ــة  ــي ناحي ــن رشق ــرة حمري ــع بح وتق

الســعدية وتشــكل الخــزان االســراتيجي 

ــر  ــا أك ــزود حالي ــاىل، وت ــاه يف دي للمي

مــن %70 مــن مناطــق ديــاىل مبيــاه 

الــرشب وميــاه الــري وهــي قــادرة عــىل 

ــر  ــون م ــن و400 ملي اســتيعاب ملياري

ــب. مكع

ــرراً  ــر ت ــة األك ــاىل املحافظ ــد دي وتع

ــا  ــبب اعتاده ــة بس ــة املائي ــن األزم م

عــىل اإليــرادات الخارجيــة مــن دول 

الجــوار وانعــدام األمطــار يف املوســم 

نفــاد  جانــب  إىل  املــايض  الشــتوي 

ــايئ االســراتيجي يف بحــرة  ــا امل مخزونه

حمريــن ومناطــق أخــرى.

يرســـم منظـــر البحيـــرة الخالية مـــن المياه 
دجلة  لنهـــري  ومتخيـــاًل  »مخيفـــًا«  منظـــرًا 
والفـــرات وبقيـــة المســـاحات المائيـــة فـــي 
العـــراق مثل بحيرة ســـاوة وهي تعاني شـــح 
المياه وســـط تخـــوف أصبح »حقيقيـــًا« من 

جفـــاف هـــذه األنهر ..
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الشغب في 
المالعــب المحلية

التوجه  يضعف 
نحو تنشــيط الرياضة

اصبحــت اعمــال الشــغب فــي اكثــر 

المالعــب  شــهدتها  واقعــة  مــن 

الرياضيــة المحليــة وكأنهــا امــرا 

الوســط  اعتياديــا، فيمــا يعــرب 

عــن  والمعنيــون  الرياضــي 

المخــاوف مــن ان يؤثــر ذلــك علــى 

حظــوظ العــراق علــى اســتضافة 

والدوليــة  االقليميــة  المســابقات 

البلــد مــن مواكبــة  التــي تمكــن 

العصــر والدخــول الــى خانــة التطور 

االعتيــادي.  الرياضــي 

وفيــا اعلنــت الســلطات املعنيــة عــن 

اجــراءات خاصــة بأمــن املالعــب واملباريات 

االحــداث  ســيل  فــان  مبكــر  وقــت  يف 

املتعلقــة بتلــك الظاهــرة الخطــرة واملعيبــة 

تكــررت وباتــت تبعــث القلــق لــدى الناس.

وتســجل الجهــات االمنيــة ووســائل االعــالم 

ــق الرشطــة  ــه بعــد خســارة فري واقعــة، ان

ــي  ــدوري العراق ــب ال ــف لق ــح لخط املرش

امــام فريــق نفــط الوســط، يف الدرجــة 

املمتــازة، وبعــد انتهــاء املبــاراة بهدفــن 

نظيفــن لنفــط الوســط، قــام البعــض مــن 

وشــتم  بســب  الرشطــة  نــادي  جمهــور 

الالعبــن وتكســر كــرايس مدرجــات ملعــب 

الشــعب ورميهــا يف املضــار حــول امللعــب، 

ــا عــىل  ــة، و تعليق ــات االمني بحســب الجه

ــة  ــون بالنشــاط الرياضي ــق املعني ــك اتف ذل

والجهــات االعالميــة عــىل التســاؤل، مــا 

عالقــة مقاعــد ملعــب هــو ملــك للشــعب 

ــق... ــارة الفري بخس

اتخاذهــا  التــي تقــرر  ومــن االجــراءات 

يف اوقــات ســابقة اعــالن وزارة الشــباب 

مــع  اتفقــت  أنهــا  العراقيــة،  والرياضــة 

الداخليــة  قيــام  عــىل  الداخليــة  وزارة 

املالعــب  مدرجــات  عــىل  قــوات  بنــرش 

ســيا  ال  الــدوري  مباريــات  أثنــاء  يف 

املباريــات الجاهريــة، وتشــديد الوزارتــن 

عــىل  تعزيــز االنضبــاط داخــل املالعــب 

ــزي مــدين  ــوات عــىل املدرجــات ب ــرش ق بن

وإحالــة كل مــن ميــارس الشــغب ويحــرض 

ــم بتهمــة  ــف إىل القضــاء ويحاك عــىل العن

إشــاعة الفــوىض والعبــث باملــال العــام، 

ــه املســؤولون يف الوزارتــن  بحســب مــا قال

ردا عــىل تكســر املقاعــد وقيــام بعــض 

أنصــار فــرق األنديــة الجاهريــة يف أثنــاء 

ــاق  ــايئ بإلح ــدور النه ــات ال ــدى مباري اح

أرضار ماديــة بأجــزاء مــن مدرجــات ملعــب 

بغــداد،  العاصمــة  يف  الــدويل  الشــعب 

بحســب الجهــات االمنيــة.

الشــباب  وزارة  أن  عــن  ُكشــف  كــا 

للجاهــر  دعــوة  وجهــت  والرياضــة 

املشــجعن  روابــط  الرياضيــة ومســؤويل 

»لتشــخيص املســيئن واعتــاد التشــجيع 

النظيــف مــن دون االنجــرار إىل العنــف 

ــر  ــا الوزي ــق«، ودع ــة فري ــارة أي ــد خس عن

القــدم التخــاذ  لكــرة  العراقــي  االتحــاد 

ــد  ــن تصاع ــد م ــة »لح ــراءات املطلوب اإلج

حــاالت الشــغب محــذرا مــن أن هــذه 

ــر  ــع الحظ ــال رف ــح بآم ــد تطي ــر ق املظاه

عــن املالعــب«، بحســب تعبــره. 

ــر  ــىل مظاه ــرف ع ــات للتع ــت دراس وكان

يف  الريــايض  الجمهــور  لــدى  الشــغب 

ــك  ــن ذل ــة وم ــة العراقي ــب الرياضي املالع

ــا 140  ــة قوامه ــىل عين ــت ع ــة اجري دراس

الوصفــي  املنهــج  باســتعال  مســتطلعا 

إن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  التحليــي؛ 

ــق  أســباب الشــغب ترجــع ملشــكالت تتعل

ــراد نحــو املنافســة،  بالحكــم ومبشــاعر االف

الجاهــر  بــن  تــزداد  الخصومــات  وإن 

ــراع عــىل  ــم مــن ال ــت أنديته ــا اقرب كل

ــة إىل  ــباب املؤدي ــب االس ــة، وإن أغل القم

ــات الســلبية والشــغب هــي  هــذه الترف

ــا اال ان اســباباً  ــة يف ظاهره اســباب رياضي

غــر مبــارشة تقــف ورائهــا تحقيقــاً لدوافــع 

ــايض. ــس الري ــال التناف ــن مج ــدة ع بعي

فيـــلي
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ــن  ــت مناوشــات ب ــاء حصل ــة اللق ويف نهاي

تبــادل  إىل  لتتطــور  الفريقــن  جاهــر 

العنــف، وقــال الخــرباء الذيــن علقــوا عــىل 

ــة يف  ــام السياس ــرى اقح ــه ج ــداث ان االح

اللقــاء حــن جــرى رفــع علــم البلد بــدال من 

رايــة النــادي وهــو العــرف املتعــارف عليــه 

يف جميــع البلــدان، ويلفــت متخصصــون اىل 

انــه برغــم ان الناديــن يلعبــان يف الــدوري 

ــان  ــراق ف ــالن الع ــة ميث ــي وبالنتيج العراق

رفــع احدهــا علــم العــراق بــدال مــن علــم 

اىل  وادى  سياســيا  طابعــا  اتخــذ  النــادي 

ــة. تعكــر االجــواء الرياضي

االجتاعــي،  التواصــل  مواقــع  ونقلــت 

ــر  ــروج األم ــت خ ــا ُتثب ــول انه ــاهد تق مش

ــن  ــف ب ــادل العن ــد تب ــيطرة، بع ــن الس ع

ســاحة  إىل  امليــدان  ليتحــول  الجاهــر، 

ــد  ــا، بع ــم فيه ــب التحك ــة كان يصع معرك

ــتبك  ــدان، لتش ــر املي ــت الجاه أن اقتحم

مــع بعضهــا البعــض، بحســب مــا نقــل عــن 

وســائل التواصــل االجتاعــي. وانتــرشت 

الجاهــر  بعــض  تعــرض  عــن  أخبــار 

اصابــات، وجــرى تضخيــم  إىل  الحــارضة 

باالدعــاء  البعــض  قبــل  مــن  االحــداث 

بحــدوث وفــاة بــن جمهــور الرشطــة، وهــو 

ــول ان   ــل بالق ــاه املســؤولون يف اربي ــا نف م

جميــع األخبــار التــي تحدثــت عــن ســقوط 

بــن  الــذي حصــل  ضحايــا يف االشــتباك 

ــا  ــة، ك ــر صحيح ــن غ ــري الفريق جاه

ــرة  ــات خط ــجل إصاب ــه مل تس ــار اىل أّن اش

ــر. ــن الجاه ب

وأوضــح املحافــظ أن الروايــات املتعلقــة 

بأســباب انــدالع أحــداث العنف والشــغب، 

الرويــج  وقــع  مثلــا  تحريفهــا،  وقــع 

لســقوط ضحايــا، عــىل حــد وصفــه، مشــرا 

اىل أّنــه مل تقــع اإلســاءة للعلــم العراقــي أو 

علــم إقليــم كوردســتان مــن قبــل الجاهــر 

ــرى  ــا ج ــاراة، مثل ــذه املب ــارضة يف ه الح

الرويــج لــه مــن قبــل البعــض؛ وحــذر 

املحافــظ، مــن أّن الربــط بــن أحــداث 

العنــف والشــأن الســيايس غــر ســليم، وأن 

النشــاط الريــايض بعيــد كل البعــد عــن 

التجاذبــات السياســية، ونــدد باألحــداث 

الخــروج عــن النمــط الريــايض الســليم 

بحســب املراقبــن مــا جــرى يف نهايــة عــام 

بــن  مبــاراة جمعــت  شــهدت  اذ   2021

ــدور  ــاب ال ــل لحس ــة وأربي ــي الرشط فريق

16 مــن كأس العــراق، أعــال عنــف خطرة 

واشــتباكات بــن الجاهــر يف نهايتهــا، أدت 

قــوى  وتدخلــت  إصابــات،  حصــول  إىل 

ــت  ــد اختلف ــتباكات؛ وق ــض االس ــن لف االم

الروايــات بشــأن األســباب التــي كانــت 

اللقــاء  العنــف يف  أحــداث  انــدالع  وراء 

الــذي شــهد تنافســاً قويــاً وحاســا رياضيــا 

يف اثنــاء اللعــب، لينتهــي بالتعــادل 2ـ2، 

التأهــل بفضــل  ليحســم أربيــل بطاقــة 

الرجيــح.  ركالت 

 وقــد أوصــت الدراســة بــرورة عقــد 

نــدوة علميــة متخصصــة أو حتــى يف االقــل 

يف  الرياضيــة  النشــاطات  أن  إىل  التنبيــه 

حاجــة ماســة إىل املراجعــة ومعــاودة النظر 

بشــكل رسيــع وعميــق يف هــذا املجــال؛ أو 

دفــع علــاء النفــس واالجتــاع لدراســات 

هــذا  يف  متخصصــة  مســتقبلية  علميــة 

ــي شــددت  ــة، الت ــال، بحســب الدراس املج

ــدوات  ــرات والن ــة املؤمت ــىل رضورة اقام ع

التــي يكون الهــدف منها تعريــف الجاهر 

بالقوانــن الصحيحــة لأللعــاب الرياضيــة 

واالهتــام  الجاهــري،  االهتــام  ذات 

برفــع مســتوى وكفــاءة التحكيــم الريــايض.

ويف احــدى الوقائــع التــي تعكــس محاولــة 

ــاراة. ــت يف املب ــي وقع الت

حــاول  واعالميــن  مراقبــن  وبحســب 

البعــض حــرف االمــور باتجــاه زرع روح 

العــداوة والبغضــاء يف الوســط الريــايض 

ــة يف  ــف رياضي ــت صح ــر، ونوه والجاه

بغــدد اىل تطابــق روايــة نــادي إربيــل مــع 

الروايــة الرســمية، مشــرة اىل أنــه وقــع 

افتعــال مشــكلة العلــم، ولكــن األمــر ليــس 

ســليًا، وأنــه مل يجــر التطــاول عــىل أي 

ــم. عل

تأثــر شــغب  املراقبــون مــن  ويتخــوف 

ــتضافة  ــراق الس ــة الع ــىل اهلي ــب ع املالع

النشــاطات الرياضيــة الدوليــة، مذّكريــن 

بالقــول انــه، لطاملــا نبــه املعنيــون بالشــأن 

الريــايض اىل ان العراقيــن اعتــادوا منــذ 

ــىل  ــدرة ع ــدام الق ــرة انع ــىل فك ــود ع عق

كــرة  ومباريــات  منافســات  اســتضافة 

القــدم الدوليــة، منوهــن اىل ان الحــرب 

ــات، وحــرب  ــة يف الثانين ــة العراقي اإليراني

الخليــج األوىل، واحــداث عــام 2003، ومــا 

تالهــا مــن عــدم االســتقرار، ادت إىل إصدار 

الفيفــا أمــرا للعــراق بلعــب مبارياتــه، التــي 

يجــب أن يلعبهــا عــىل أرضــه، يف بلــدان 

ــن  ــع تحس ــر. وم ــل األردن وقط ــرى مث أخ

ــي يف الســنوات األخــرة، كان  الوضــع األمن

الجميــع يأمــل بتغــر املعادلــة بحســب 

املتابعــن  ولكــن رسعــان مــا جــرى العكــس 

يف مبــاراة كــرة القــدم التــي كانــت مقــررة 

ــي كان  ــارات الت ــة االم ــراق و دول ــن الع ب

مزمعــا اقامتهــا يف بغــداد ضمــن تصفيــات 

كأس العــامل كاول مبــاراة دوليــة رســمية 

ــام مــن  ــل خمســة أي ــذ عــام 2001 وقب من

ــه جــرى  ــا أن ــن الفيف ــاراة، أعل انطــالق املب

بعــد  الســعودية،  إىل  املبــاراة  تحويــل 

قصــف صاروخــي تعرضــت لــه مدينــة 

ــم كوردســتان العــراق  ــل عاصمــة اقلي أربي

آذار 2022. يف  

 النشــاطات الرياضيــة يف حاجــة ماســة إىل املراجعــة 
ومعــاودة النظــر بشــكل ســريع وعميــق يف هــذا 
املجــال؛ أو دفــع علمــاء النفــس واالجتماع لدراســات 

علميــة مســتقبلية متخصصــة يف هــذا املجــال..

>>

>>
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العقـــارات  اســـعار  ترتفـــع 
في  وبخاصـــة  بغـــداد  فـــي 
مشاريع الشـــقق التي يعلن 
عنهـــا، التـــي كان الســـكان 
يأملـــون فـــي ان تؤمن لهم 
المســـكن بمبالـــغ معقولة، 
التجربـــة  بعـــد  الســـيما 
منطقـــة  فـــي  الناجحـــة 
بســـماية، اما عـــروض اليوم 
جدا  خيالية  مبالـــغ  فتطلب 
ألســـعار الشـــقق، مثال شقة 
فـــي مشـــروع بوابـــة العراق  
 500 مـــن  بــــأكثر  تعـــرض 
مليون دينار عراقي بحســـب 
اذ  المنشـــورة،  اعالناتهـــم 
طلبوهـــا بالعملـــة الصعبة 
بــــ 350 الـــف دوالر مثلما ورد 

االعالن.  فـــي 

اوصل سعر الشقة الى 500 مليون دينار

فيـــلي

تلكؤ مشاريع االسكان
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امــا مجمــع زهــور بغــداد الســكني »الواقع 

عــىل رسيــع محمــد القاســم امــام بغــداد 

ــاحتها  ــقة مس ــن ش ــن ع ــدة«  فيعل الجدي

80 مــر مربــع تحتــوي عــىل غرفتــي نــوم 

ــم  ــار، مــع العل ــون دين فقــط بـــ 107 ملي

ان شــكاوى تقــدم بهــا مســجلون عــىل 

ســابق  وقــت  يف  املجمــع  ذلــك  شــقق 

بســبب تلكــؤ املــرشوع وقالــوا ان اكرهــم 

يضطــرون وعــىل مــدى ســنوات لدفــع 

أقســاط شــهرية ملــرف الرشــيد تبــدأ 

دينــار  ألــف   550 اىل  ألــف   300 مــن 

شــهريا قبــل تســلم الشــقة، فيــا قــام 

بعضهــم بتســليم الدفعــة االوىل كاملــة 

ــدوى،  ــن دون ج ــوام م ــر ألع والزال ينتظ

بحســب مــا يرحــون بــه لوســائل االعــالم، 

وقالــوا انهــم يجــدون أنفســهم مضطريــن 

ــم أن  ــوم، برغ ــر معل ــد غ ــار اىل أم لالنتظ

الســكنية كان  الوحــدات  موعــد تســلم 

ــم.  ــب قوله ــددا بـــ2016، بحس مح

الــذي  التاجيــات  شــقق  مــرشوع  امــا 

ــاوالت  ــة سيكشــنز للمق ــه رشك ــت عن اعلن

العامــة منــذ عــام 2013 فقــد توقــف 

العمــل فيــه مــع بدايــة عــام 2015، وبعــد 

 2022 آذار  يف  ظهــر  الســنوات  مــرور 

ــبة  ــروا ان  نس ــون، ليق ــؤولون حكومي مس

انجــاز املــرشوع هــي %33.1 فقــط. 

ونظمــت اعــداد ممــن ســجلوا يف املــرشوع 

ــى وزارة  يف عــام 2019 تظاهــرة امــام مبن

العامــة  والبلديــات  واالعــار  االســكان 

احتجاجــا عــىل توقفــه، مطالبــن باســتعادة 

ــاء الشــقق  ــن بن ــدال م ــة ب ــم املالي مبالغه

دعــت  كــا  ســنوات،   منــذ  املتوقــف 

ــىل  ــجلن ع ــق املس ــت الح ــوزارة يف وق ال

ــا  ــارات ومنه ــت احــد الخي املــرشوع لتثبي

اســرجاع املبالــغ املدفوعــة وفســخ العقــد 

الســكنية،  الوحــدة  بحــق  االحتفــاظ  او 

حــدث هــذا برغــم اعــالن الــوزارة انــه بــن 

عامــي 2013ـ  2017 فــان الســكان بحاجــة 

وحــدة  املليــون  ونصــف  مليونــن  اىل 

ســكنية يف ظــل تزايــد اعــداد الســكان 

ــداد. ــة بغ ــيا يف العاصم الس

 وقــد ادى التخبــط وتلكــؤ تنفيذ املشــاريع 

انبثــاق  اىل  بســاية  مــرشوع  وتوقــف 

يتحمــل  التــي  الســوق  يف  املضاربــات 

ــىل  ــن؛ وع ــاس بحســب املراقب ــا الن تبعاته

ــاط  ــوا اقس ــن دفع ــان م ــال ف ــبيل املث س

الدفعــة االوىل الجديــدة ملــرشوع بســاية 

ــدأ كثــر منهــم  ــار ب البالغــة 7 ماليــن دين

يعــرض عقــده الــذي مل يتســلم شــقته 

ــن او  ــن  او ثالث ــع بعرشي ــى اآلن للبي حت

حتــى 40 مليــون دينــار، بحســب العــروض 

املنشــورة. 

و يقــول املراقبــون ان يف العاصمــة بغــداد 

مدينــة  مــرشوع  عــدا  مشــاريع  عــدة 

برغــم  توقــف  الــذي  الناجــح  بســاية 

بوابــة  مجمــع  اشــهرها  مــن  نجاحــه، 

العــراق الســكني و مجمــع زهــور بغــداد 

الســكني، ومجمــع دجلــة دريــم ســتي 

ــة، ومجمــع الشــعب الســكني  يف الكاظمي

و مجمــع التاجيــات وغرهــا، ويلفتــون 

انــه كان يفــرض بجميــع املشــاريع  اىل 

ان تنجــز يف اوقــات مبكــرة عــىل وفــق 

ــن  ــف م ــرشكات لتخف ــه ال ــت عن ــا اعلن م

خفــض  باتجــاه  وتدفــع  الســكن  ازمــة 

اســعار العقــارات وااليجــارات التــي ترتفــع 

بصــورة كبــرة.

ان  واملتابعــون  املتخصصــون  ويقــول 

اوضــاع الســكن واالســكان يف العــراق مل 

ــذ  ــة، الســيا من تتحســن منــذ مــدة طويل

سياســة  اىل  البلــد  الفتقــار   2003 عــام 

اســكان قابلــة للتنفيــذ؛ منوهــن اىل ان 

ذلــك ادى اىل تواصــل عمليــات التجــاوز 

ــة،  ــارات الدول ــة وعق ــن العام ــىل االماك ع

واســتمرار تجريف وتقســيم وبيــع االرايض 

ــادة اىل  ــة، اذ يلجــأ الســكان يف الع الزراعي

رشائهــا مضطريــن، إليــواء عائالتهــم ملالمئة 

ــة  ــم مقارن ــة لدخله ــع املباع ــعار القط اس

ــو  ــة طاب بالقطــع الســكنية املســجلة بصف

ــم. ــد وصفه ــىل ح ــكني، ع س

ــن  ــع ب ــرق الشاس ــون الف ــجل املراقب ويس

مــن  لــدى كل  وااليجــار  البيــع  اســعار 

للتنفيــذ  الجــوار، نتيجــة  العــراق ودول 

الســليم لتلــك الــدول لعمليــات البنــاء 

ــرين  ــم، مش ــد وصفه ــىل ح ــكان، ع واالس

اىل انــه يف تركيــا مثــال باإلمــكان تأجــر 

مبــا  الخدمــات  مكتملــة  فاخــرة  شــقة 

يعــادل 150 دوالرا او حتــى مئــة دوالر 

ــراق  ــر يف الع ــت يؤج ــل بي ــن ان اق يف ح

بأضعــاف هــذا الســعر، وحتــى يف املناطــق 

غــر املخدومــة فــان الســكان يلجــؤون اىل 

التأجــر مببالــغ كبــرة، كــا ميكــن يف تركيــا 

ــف دوالر او  ــو 20 ـ 23 ال ــقة بنح رشاء ش

ــم،  ــب قوله ــك، بحس ــن ذل ــل م ــى اق حت

العــراق  يف  البيــع  اســعار  تكــون  فيــا 

ــر. ــك بكث ــوق ذل ــغ تف مببال

بساية االمل الذي أُجهض

وفيــا يتعلــق باملشــاريع املعلــن عنهــا 

ســكان  ان  املراقبــون  يقــول  العــراق  يف 

العــراق تفاءلــوا بانتهــاء مشــكلة االســكان 

وصعوبــة متلــك وايجــار العقــارات مــع 

الــرشوع بتنفيــذ مجمــع بســاية الســكني 

الســيا اثــر النجــاح الــذي تحقــق بوســاطة 

ان  غــر  املنفــذة،  الكوريــة  الرشكــة 

املــرشوع مل يتوســع ومل يتواصــل برغــم 

ــك  ــن االرايض يف تل ــعة م ــاحة الشاس املس

املنطقــة وبرغــم تغــر املــزاج الشــعبي 

ــول  ــعي للحص ــوت اىل الس ــك البي ــن متل م

عــىل شــقة يف عــارة، بفعــل نجــاح االداء 

ــع  ــات يف املجم ــر الخدم ــاية وتوف يف بس

ــة املناطــق؛ بحســب قولهــم،  ــة ببقي مقارن

ــة  ــت »الهيئ ــام 2020 قال ــول ع ــي ايل فف

الوطنيــة لالســتثار« ان العمــل توقــف 

بغــداد،  يف  الســكني  بســاية  مبــرشوع 

بعــد ان انجــزت الرشكــة املنفــذة 30 الــف 

مديــر  وتحــدث  فيــه،  ســكنية  وحــدة 

ــة  ــن جمل ــة، ع ــة يف الهيئ ــرة االداري الدائ

مــن اســباب التوقــف مــن بينهــا ان الرشكة 

ــل  ــن العم ــت ع ــرشوع توقف ــذة للم املنف

بســبب عــدم تســديد مســتحقاتها لعامــي 

2019 و2020، واالوضــاع االقتصاديــة التي 

انســحبت  وبالنتيجــة   البــالد؛  شــهدتها 

مــن  الجنوبيــة  الكوريــة  هانــوا  رشكــة 

مجمــع بســاية الســكني يف بغــداد لتلــك 

االســباب وغرهــا، بحســب قولــه؛ بدورهــم 

يتهــم ســكان مجمــع بســاية الســكني يف 

بغــداد، هيئــة االســتثار »بالتواطــؤ« مــع 

يف  الخدمــات  »أهملــت  عراقيــة  رشكــة 

ــائل  ــم لوس ــب تريحاته ــع«، بحس املجم

ــالم. االع

مــرف  حــدد   2021 عــام  ربيــع  ويف 

للوحــدات  جديــدة  أســعار  الرافديــن، 

الســكنية يف مجمــع بســاية بعــد تخفيــض 

قيمــة قســط املقدمــة إىل %10، وجــرى 

التقديــم مجــددا ولكــن هيئــة االســتثار، 

ــم  ــن التقدي ــرة م ــدة قص ــد م ــت بع قال

انــه توقــف و أنهــا ســتعيد فتــح التقديــم 

عــىل شــقق مجمــع »بســاية« عندمــا 

تتوفــر شــقق جديــدة متاحــة، واوضحــت 

رئيســة الهيئــة إن »ســبب توقــف بيــع 

شــقق بســاية يف وقــت ســابق يعــود اىل 

نفــاد الشــقق يف املجمــع بســبب كميــة 

ــة  ــا«، مبين ــي قدمــت لرشائه ــات الت الطلب

ــع الشــقق يشــرط  ــادة بي ــت اع ان »توقي

ــد«. ــن جدي ــة م ــون متاح أن تك

وطبعــا فــان التداعيــات املرتبطــة بتنفيــذ 

مشــاريع ســكنية ال تتوقــف عنــد بســاية 

فحســب، اذ ان معظــم املشــاريع االخــرى 

يف العاصمــة بغــداد واملحافظــات تعــاين 

مــن تلــك املشــكالت وغرهــا؛ مــا تســبب 

يف تراكــم معضــالت االســكان، وحجــب 

عــن محــدودي الدخــل والفقــراء امــرا هــو 

يف صلــب حقوقهــم املفرضــة، بحســب 

ــك  ــق يف متل ــك الح ــد بذل ــن ويقص املراقب

ــكن. دار للس

العمــل توقــف بمشــروع بســماية 
ان  بعــد  بغــداد،  يف  الســكني 
انجــزت الشــركة املنفــذة 30 الــف 
وحــدة ســكنية فيــه وان الشــركة 
املنفــذة للمشــروع توقفــت عــن 
تســديد  عــدم  بســبب  العمــل 
 2019 لعامــي  مســتحقاتها 
االقتصاديــة  واالوضــاع  و2020، 

التــي شــهدتها البــاد ..
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تعليــم المــرأة، والمســتوى الثقافــي للنســاء فــي العــراق شــهد متغيــرات دائمــة؛ 
ابتــدأت بالنهــوض وزيــادة مســتوى وتحســن نــوع التعليــم، ثــم تراجــع؛ فيمــا لــم 

يغــب االمــل بالمســتقبل بحســب المتخصصيــن والمراقبيــن.

تعليم المرأة العراقية..

الضياع في لجة التراجع العام 

فيــــلي
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ــال. األطف

ومــع ذلــك، وجــدت دراســة اســتقصائية 

اليونيســف،  منظمــة  أجرتهــا  لــألرس 

العنقــودي  املســح  باســم  واملعروفــة 

متعــدد املــؤرشات، أن معــدالت إمتــام 

اإلنــاث للتعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي 

والجامعــي للنســاء املتبقيــات هــو بنحــو 

ــىل  ــة ع ــة و43 باملئ ــة و47 باملئ 73 باملئ

ــوايل، وهــي نســبة مشــجعة بحســب  الت

قولهــم، يف الوقــت ذاتــه، فــإن 24 يف املئة 

مــن النســاء العراقيــات أميــات، مقارنــة 

بـــ 11 يف املئــة مــن جميــع الرجــال، وفًقا 

لتقريــر صــادر عــن البنــك الــدويل يف 

عــام 2020 بعنــوان “النهــوض مــن واقــع 

للتنــوع  اقتصاديــة  الهشاشــة: مذكــرة 

قــول  وبحســب  العــراق“،  يف  والنمــو 

مســؤويل االمــم املتحــدة »نحــن بحاجــة 

اآلن إىل إيجــاد طــرق مبتكــرة وآمنــة 

إلعــادة التعليــم إىل مســاره الصحيــح 

برغــم كثــر مــن حــاالت انعــدام اليقــن 

ــايل«. ــع الح ــا الوض ــي يفرضه الت

ــم  ــون ان تعلي ــون والباحث ــول املؤرخ يق

النســاء يف العــراق شــهد رقيــا الســيا 

القــرن  وســتينات  خمســينات  منــذ 

وادت  اثــرت  فيــا  األقــل،  املــايض يف 

االوضــاع السياســية املضطربــة الحقــا 

اىل  الســلبية،  االجتاعيــة  والتقاليــد 

تناقــص نســب املتعلــات؛  ويســجل 

املراقبــون انــه ومــع مــرور الوقــت طفــق 

مســتوى التعليــم ونســبة املتعلــات مــن 

النســاء باالنخفــاض اكــر فأكــر.

ــاط  ــك بالنش ــىل ذل ــل ع ــون الدلي ويعط

الكبــر الــذي كانــت متارســه معاهــد 

ــدارس  ــات للم ــن واملعل ــداد املعلم اع

ــب  ــنة بحس ــمعتها الحس ــة، وس االبتدائي

وصفهــم، واســتنادا اىل القانــون الــذي 

ــل املتخرجــون  ــام 1960 كان ُيقب رشع ع

الثالــث  املتفوقــون مــن  واملتخرجــات 

ــؤون معلمــن ومعلــات  املتوســط ويهي

متمكنــن، عــىل حــد  قولهــم، كذلــك 

الحــال مــع الــدورات الربويــة لخريجــي 

الدراســة االعداديــة وما يعادلهــا وال تقل 

مــدة الدراســة فيهــا عــن ســنة دراســية 

واحــدة، يجــري بوســاطتها اعدادهــم 

معلمــي  اعــداد  وكذلــك  كمعلمــن، 

ــون  ــيقى والفن ــة واملوس ــون الجميل الفن

والرياضية...الــخ... والفنيــة  املنزليــة 

ــة بحســب  ــك املرافــق الربوي ــت تل وكان

ــم تأخــذ شــعبية واســعة ويلتحــق  قوله

ــة  ــاء وبخاص ــكل النس ــرون وتش ــا كث به

مــن مــا يعــرف باملناطــق الشــعبية نســبة 

ــا. ــن فيه ــن املقبول ــرة م كب

املســوحات  نتائــج  فــان  الحــارض  ويف 

تبــن  الحديثــة  العراقيــة  الرســمية 

عــن  املعلنــة  غــر  الجوانــب  عديــد 

حقــوق املــرأة يف املجــاالت املتنوعــة، 

ــة  ــف احصائي ــال تكش ــبيل املث ــىل س فع

حكوميــة ان نســبة النســاء العامــالت يف 

املناصــب االداريــة يف العــراق ال تتعــدى 

%22 مــن مجمــوع العاملــن، مــا يعنــي 

تســيد الرجــال لســوق العمــل بواقــع 

يحظــن  ال  النســاء  ان  ويظهــر   ،78%

ــدءا  ــور ب ــاوية للذك ــم متس ــرص تعلي بف

مــن التعليــم االبتــدايئ وانتهــاًء بالتعليــم 

الجامعــي.

  تقاريــر الحكومــة توضــح انــه يف العــام 

عــدد  زاد    2018 ـ   2017 الــدرايس 

الذكــور امللتحقــن باملدرســة بواقــع 375 

الفــا بالقيــاس بعــدد االنــاث، امــا اعــداد 

الطلبــة الذكــور يف الجامعــات فــزاد عــن 

االنــاث مبقــدار 58 الفــا، وتقــف العادات 

والتقاليــد التــي تحكــم املجتمــع العراقي 

وراء تقلــص اعــداد الفتيــات امللتحقــات 

ــية،  ــل الدراس ــتى املراح ــدارس بش يف امل

بحســب املتخصصــن، الذين يشــرون اىل 

ــاع  ــبب يف انقط ــزوح تس ــراع والن ان ال

الدراســة يف العــراق لعقــود، واضيــف لها 

يف املــدة االخــرة تفاقــم املشــكلة بســبب 

جائحــة كورونــا، ويعــدون ان املشــكالت 

املتعلقــة بالتعليــم  مل تعــد اســتثناء بــل 

تحولــت اىل قاعــدة ويضــاف اىل الحــرب 

والنــزوح، الفقــر وعالــة األطفــال وزواج 

القــارصات وحتــى االطفــال و جــاء الوباء 

ــاة،  ــول املأس ــر لفص ــاًل آخ ــف فص ليضي

بحســب تعبرهــم.

ويقــول أخصائيــو التعليــم يف املجلــس 

الرنويجــي لالجئــن يف العــراق أن الوبــاء 

قــد عطــل هيــاكل التعليــم الرســمي عىل 

مســتوى العــامل، ولكــن يف العــراق، فقــد 

نحــو 3 ماليــن ومئتــا الــف طفــل عراقــي 

ــة،  ــن الدراس ــر م ــنوات أو أك ــالث س ث

يســتطيع  »بالــكاد  القــول  مردفــن 

ــم  ــذي فاته ــدر ال ــض الق ــالب تعوي الط

ــر  ــر أك ــح األم ــم، واآلن أصب ــن التعلي م

ــى«. ــت م ــن أي وق ــة م صعوب

ذلــك  ويدعــم  املتخصصــون  ويذكــر 

ــن عامــي  ــا ب ــه يف املــدة م املؤرخــون ان

التعليــم  نظــام  كان  و1984،   1970

األنظمــة  أكــر  مــن  واحــدا  العراقــي 

قولهــم،  بحســب  املنطقــة،  يف  تقدًمــا 

االلتحــاق  معــدالت  بارتفــاع  متيــز 

وانخفــاض  األميــة،  ومحــو  باملــدارس 

معــدالت التــرب مــن املــدارس، وقــرب 

التكافــؤ بــن الجنســن ومــع ذلــك، بــدأ 

نظــام التعليــم يف الراجــع البطــيء بعــد 

أن بــدأ العــراق يف خفــض مســتويات 

متويــل التعليــم يف منتصــف الثانينــات، 

بحســب قولهــم. 

وبعــد عــام 2003، واالطاحــة بالنظــام 

ــاد، وانــدالع رصاعــات داخليــة ملــدة  املب

ــام 2014،  ــا، الســيا يف ع ــن تقريب عقدي

ــرون  ــر، ويذك ــكل كب ــر بش ــع الفق ارتف

عــىل ســبيل املثــال، انــه بن عامــي 2013 

و2016، أدى انخفــاض أســعار النفــط 

وعــدم االســتقرار إىل انخفــاض الناتــج 

بشــكل  والتوظيــف  اإلجــايل  املحــي 

حــاد، مــع اســتمرار منــو عــدد الشــباب 

ــا« يف العــراق بواقــع  »أقــل مــن 25 عاًم

الســكان، و عــدم حصــول  %60 مــن 

ــف،  ــم أو التوظي ــىل التعلي ــم ع معظمه

الســيا النســاء وحتــى املتخرجــات مــن 

الجامعــات اللــوايت يجلســن يف بيــوت 

ــن. ــرد تخرجه ــن مبج ذويه

الــذي  التعليــم،  نظــام  انهــار  بذلــك 

ــب  ــل، بحس ــور بالفع ــة تده كان يف حال

عــىل  الفتيــات  كانــت  و  تشــخيصهم 

ــف  وجــه الخصــوص عرضــة لخطــر العن

الجنــي والــزواج القــري مــن قبــل 

ويقــول  قولهــم؛  بحســب  املســلحن، 

مســؤولو اإلغاثــة إن جميــع العنــارص 

ــم  ــا يدع ــب مب ــا املناس ــت يف مكانه كان

وتبــن  األطفــال،  زواج  نســبة  ارتفــاع 

االرقــام انــه يف عــام 1997، تزوجت 15% 

ــل ســن 18، بحســب  ــات قب مــن العراقي

ــام  ــول ع ــة، وبحل ــاءات الحكومي اإلحص

2018، ارتفعــت املعــدالت مــرة أخــرى، 

اذ تزوجــت %28 مــن النســاء دون ســن 

18 عاًمــا، فيــا تزوجــت %7 منهــّن دون 

ســن الـــ 15 عاًمــا.

ويشــعر مســؤولو اإلغاثــة والباحثــون 

ــبب  ــر بس ــاع آخ ــن ارتف ــق م اآلن بالقل

»مايحدث سيجر المجتمع الى الجريمة واالنحراف خصوصًا 

لدى الشباب ومانراه اليوم من جرائم وعمليات سرقة، فأن 

احدى اسبابها هي البطالة والحاجة والعوز«

ــا  ــروس كورون ــن ف ــم ع ــالق الناج اإلغ

ــج  ــف برام ــدارس وأوق ــق امل ــذي أغل ال

ويحــذرون  لألطفــال،  املســاعدات 

تشــر  املعتــادة  »االتجاهــات  أن  مــن 

إىل أنــه ســتكون هنــاك زيــادات مــع 

ــن  ــدام اليق ــة انع ــالق وحال ــادة اإلغ زي

والضغــوط االقتصاديــة، مــع اســتمرار 

نــدرة فــرص كســب العيــش«.

وأشــار تقويــم رسيــع أجــراه املجلــس 

الرنويجــي لالجئــن إىل زيــادة مــن خــالل 

املقابــالت التــي أجريــت يف 11 محافظــة 

العــراق،  يف  محافظــة   19 أصــل  مــن 

املســتجيبن  مــن   13% أفــاد  حيــث 

األطفــال،  زواج  معــدل  يف  بزيــادة 

ــابق  ــل س ــم ماث ــن تقوي ــا %5 ع قدره

ــة  ــكالت الدراس ــن مش ــاء، وع ــل الوب قب

يقولــون انــه تعمــل حاليــا %29 مــن 

املــدارس الرســمية بنظــام الدوامــن، فيا 

ــدوام  ــة ال ــرات ثالثي ــىل ف ــل %4ع تعم

ملنظمــة  وفًقــا  الطــالب،  الســتيعاب 

 ،Save the Children ــال ــذوا األطف أنق

ويف الوقــت ذاتــه، يبلــغ متوســط نســب 

واحــًدا  املعلمــن مدرًســا  إىل  الطــالب 

الطــالب  ويفتقــر  طالًبــا؛   122 لــكل 

ــض؛  ــية واملراحي ــب املدرس ــود الكت لوج

ويتعلــم األطفــال مــا معدلــه 1.5 إىل 2.5 

ســاعة فقــط يوميــا، وفًقــا لتقويــم أجــراه 

ــت  ــمل س ــراق ش ــم يف الع ــاد التعلي اتح

محافظــات.

ويعــد االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة 

والثانويــة منخفــض لــكل مــن األوالد 

والبنــات، إذ ليــس بإمــكان أكــر مــن 

ثالثــة ماليــن طفــل الوصــول إىل الفصول 

فــإن  وإجــااًل،  االعتياديــة،  الدراســية 

ــال يف ســن  ــع األطف ــة مــن جمي 21 باملئ

ــدارس. يف  ــجلن يف امل ــر مس ــة غ املدرس

بعــض املحافظــات املتــررة مــن النــزاع 

يجــري  وديــاىل،  الديــن  صــالح  مثــل 

ــال  ــن األطف ــن ٪90 م ــر م ــتبعاد أك اس

يف ســن الدراســة مــن التعليــم، بحســب 

منظمــة اليونيســف، و بالنســبة لإنــاث، 

فــإن الوضــع أســوأ؛ ففــي العــراق، تبقــى 

الفتيــات يف املدرســة حتــى ســن العــارشة 

يف املتوســط، بحســب منظمــة أنقــذوا 
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»ثالثية سامة« وراء ظهوره.. 

األمم المتحدة:األمم المتحدة:  الجوع وصل ألعلى  
     مستوياته وسيكون مروعًا

عــدد  وصــول  عــن  المتحــدة،  األمــم  أعلنــت   
األشــخاص الــذي يعانــون مــن الجــوع عالميــًا الــى 
اعلــى مســتوياته فــي العــام الماضــي، وفيمــا 
عــزت الســبب لـ«ثالثيــة ســامة« لهــذه الظاهــرة، 
ــى مســتويات  ــادة معــدالت الجــوع ال توقعــت زي

»مروعــة«.
فيــلي

أســعار ســلع غذائيــة، مثــل الحبــوب 

مســتويات  إىل  النباتيــة  والزيــوت 

مبواجهــة  ماليــن  يهــدد  مــا  قياســية، 

التغذيــة«. وســوء  الجــوع 

ــر  ــن، مدي ــن بولس ــال ري ــه ق ــن جهت م

ــة  ــود يف منظم ــوارئ والصم ــب الط مكت

ــا  ــب م ــر إىل عواق ــا ننظ ــاو( »عندم )الف

أوكرانيــا،  يف  للحــرب  نتيجــة  يحــدث 

فهنــاك ســبب حقيقــي للقلــق بشــأن 

تضخيــم  يف  ذلــك  تســبب  كيفيــة 

االحتياجــات الغذائيــة الحــادة املوجــودة 

يف هــذه البلــدان التــي تعــاين مــن أزمــة 

غذائيــة«.

وقالــت األمــم املتحــدة يف تقريــر نرشتــه 

ــة اسوشــيتد بــرس، واطلعــت عليــه  وكال

شــفق نيــوز، إن »عــدد األشــخاص الذيــن 

الطعــام  مــن  يكفــي  مــا  ميلكــون  ال 

بشــكل يومــي بلــغ أعــىل مســتوياته 

ــايض«. ــام امل ــالق الع ــىل اإلط ع

إىل  األعــداد  تصــل  ان  وتوقعــت 

مــع  مروعــة،  جديــدة  »مســتويات 

األرضار التــي تســببها الحــرب األوكرانيــة 

عامليــا«. الغــذاء  إنتــاج  عــىل 

ــر  ــات يف التقري وظهــرت هــذه االحصائي

أعــد  الــذي  الغــذاء،  ألزمــة  العاملــي 

باالشــراك بــن منظمــة األغذيــة والزراعة 

العاملــي،  األغذيــة  وبرنامــج  )الفــاو(، 

األورويب. واالتحــاد 

وبينــت األمــم املتحــدة أن نحــو 193 

وتوقــع أن »يواجــه الصومــال واحــدة 

ــامل يف  ــذاء يف الع ــات الغ ــوأ أزم ــن أس م

طــال  الــذي  الجفــاف  بســبب   2022

أمــده، وزيــادة أســعار املــواد الغذائيــة، 

والعنــف املتواصــل، مــع وجــود عوامــل 

ــايل  ــن صوم ــتة مالي ــع س ــد تدف ــدة ق ع

ــادة«. ــة ح ــة غذائي إىل أزم

تحذيــراً  املتحــدة  االمــم  وأطلقــت 

عــدم  حــال  »يف  أنــه  فيــه  أوضحــت 

بــذل املزيــد مــن الجهــود اليــوم لدعــم 

املجتمعــات الريفيــة، فــإن حجــم الدمــار 

مروعــا،  ســيكون  بالجــوع  املتعلــق 

وهنــاك حاجــة إىل عمــل إنســاين عاجــل 

ــك«. ــدوث ذل ــع ح ــاق ملن ــع النط وواس

أوكرانيــا مخاطــر  الحــرب يف  وتشــكل 

إضافيــة عــىل عــدة دول أفريقيــة، إذ 

تعتمــد عــىل أوكرانيــا وروســيا يف القمــح 

ــرى. ــة أخ ــدادات غذائي ــمدة وإم واألس

ودعــا التقريــر إىل »زيــادة االســتثار 

دوالر  مليــار   1.5 وتوفــر  الزراعــة،  يف 

ملســاعدة املزارعــن يف املناطــق املعرضــة 

ــادم  ــة الق ــم الزراع ــالل موس ــر خ للخط

مــن أجــل االســتقرار وزيــادة اإلنتــاج 

الغــذايئ املحــي«.

وكانــت األمــم املتحــدة قالــت يف وقــت 

رفــع  يف  تســاعد  »الحــرب  إن  ســابق 

مليــون شــخص يف 53 دولــة يعانــون مــن 

انعــدام األمــن الغــذايئ الحاد عــام 2021 

بســبب املزيــج الثــاليث الســام »الــراع، 

ــة  ــار االقتصادي ــب، واآلث والطقــس املتقل

لجائحــة فــروس كورونــا«.

وأضافــت ان »العــدد اإلجــايل للذيــن ال 

ميتلكــون طعامــاً كافيــاً بشــكل يومــي زاد 

مبقــدار 40 مليــون انســان العــام املــايض، 

مــا يؤكــد عــىل اتجــاه مقلــق للزيــادات 

الســنوية عــىل مــدار عــدة أعــوام«.

وجــاء يف التقريــر أن »البلــدان التي تعاين 

مــن رصاعــات طويلــة األمــد، ومــن بينهــا 

أفغانســتان والكونغــو وإثيوبيــا ونيجريــا 

وجنــوب الســودان وســوريا واليمــن، بهــا 

أكــرب عــدد مــن الســكان الذيــن يعانــون 

مــن انعــدام األمــن الغــذايئ«.
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يف  تواجــدت  شــخصية  مــن  مــا  رمبــا 

املؤمتــر العاملــي للغابــات، وهــم باملئــات 

والناشــطن،  والباحثــن  الخــرباء  مــن 

وحرتــه مجلــة »فيــي«، تعلــوا مكانتهــا 

ــم  ــاي برغ ــاري ماث ــة وانغ ــة الكيني مكان

أن رحيلهــا مــى عليــه أكــر مــن 10 

ــوام. أع

وانغــاري  أن  يعتقــد  مــن  وهنــاك   

ــا،  ــد من ــاة كل واح ــرت يف حي ــاي، أث ماث

»انــت وعائلتــك وأحبابــك وأصدقــاءك«، 

العــامل يف  هــذا  عــن  ترحــل  أن  قبــل 

العــام 2011، ماليــن النــاس يدينــون 

ــا  ــة التــي ال يعرفه لهــذه الســيدة الكيني

ــرر  ــط املت ــرشق األوس ــرون يف ال الكث

مــن الجفــاف واالحتبــاس الحــراري وشــح 

املــوارد املائيــة، برغــم انــه ميكــن القــول 

انهــا بنشــاطها وشــغفها خففــت مــن 

ــا  ــة بجهوده ــذه املنطق ــل ه ــاة اه معان

التــي ال تحــى ملكافحــة التغــر املناخــي 

ــي  ــجار الت ــن االش ــاف وزرع مالي والجف

تصــدت لنســب الكربــون امللوثــة لهوائنــا 

ــا. ــا جميع وبيئتن

 51 مليون شجرة

ــل  ــا الفض ــب له ــا، ينس ــا وحده يف كيني

يف  ســاهمت  حياتهــا،  خــالل  انهــا 

زراعــة اكــر مــن 51 مليــون شــجرة، 

ــة هــذه، انســابت  ــا البيئي لكــن معجزته

ــو لتتحــول اىل ظاهــرة  كحجــارة الدومين

عامليــة.

أسســت وانغــاري ماثــاي »حركــة الحــزام 

نوبــل  بجائــزة  فــازت  ثــم  األخــر«، 

أول  لتصبــح   ،2004 العــام  يف  للســالم 

ســيدة افريقيــة تفــوز بهــذه الجائــزة 

املســتدامة  التنميــة  يف  ملســاهمتها 

بالدهــا. يف  والدميقراطيــة 

ــة،  ــة الجنوبي ــوم، يف العاصمــة الكوري الي

ومشــاعر  كثــرة  عواطــف  جاشــت 

ــل  ــوم قب ــكاء، يف الي ــرح وب ــات ف ورصخ

االخــر الختتــام مؤمتــر الغابــات العاملــي، 

حيــث اعلــن عــن تقديــم جائــزة تحمــل 

اســم وانغــاري ماثــاي، وهــي جائــزة 

ملنــارصي   ،2012 العــام  يف  أطلقــت 

الغابــات.

باملشــاعر  مفعمــة  اللحظــات  وكانــت 

الكامرونيــة  الناشــطة  فــازت  عندمــا 

سيســيل نجابيــت التــي مــا ان اعلــن 

اســمها حتــى غمرهــا البــكاء فيــا تعالت 

افريقيــات  ســيدات  ابتهــاج  أصــوات 

يف احــد قاعــات »مجمــع ســويكس«، 

واهتــز بعضهــن ملحــاكاة رقــص افريقــي، 

بينــا اعتلــت سيســيل نجابيــت املــرح 

ــت  ــا وظل لتلقــي كلمــة وتتســلم جائزته

ــذر. ــا وتعت ــب دموعه تغال

 وصية زراعة

تــروي سيســيل نجابيــت، انهــا ووانغــاري 

ماثــاي التقتــا قبــل ســنوات مــن وفاتهــا، 

فــي قاعــات وطوابق »مجمع ســويكس« 
المشــيد علــى الطــراز الحديــث والضخــم 
الجنوبيــة  الكوريــة  العاصمــة  فــي 
ســيول، هنــاك روح إفريقيــة تجــوب 
غابــات  ارتبطــت  حيــث  المــكان،  فــي 
العالــم بإســمها وصنعــت شــيئا مــن 

أجــل الحيــاة.

امرأة يدين لها ماليين العالم..
ماذا تعرف عن 
»رئة الكوكب«؟

فيــــلي
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ــة:  ــبه الوصي ــا يش ــا م ــت له ــا قدم وانه

»حــريك نســاء افريقيــا، قــويل لهــن ان 

ــن«. يزرع

ملجلــة  نجابيــت،  سيســيل  وقالــت 

»فيــي«، فــور تســلم جائزتهــا وهــي 

ــف الن  ــعر باالس ــا: »اش ــب دموعه تغال

ــش  ــا، لتعي ــت هن ــاي ليس ــاري ماث وانغ

هــذه اللحظــة معــي«.

ــي ســاها  ــاي، الت ــاري ماث ألهمــت وانغ

ماليــن  األشــجار«،  »ســيدة  البعــض 

النــاس وبينهــم سيســيل نفســها، مــن 

ــات  ــجار والغاب ــن االش ــا ع ــالل دفاعه خ

حايــة  بــن  الدمــج  عــىل  وقدرتهــا 

ــاء  ــاج النس ــب االرض وإدم ــة وكوك البيئ

النائيــة يف كينيــا  القــرى واملناطــق  يف 

وغرهــا يف هــذا الجهــد العاملــي والنظــام 

البيئــي املتداخــل.

وعــىل الخطــى الثوريــة لوانغــاري ماثاي، 

قامــت سيســيل بتأســيس شــبكة إقليمية 

إفريقيــة تضــم 17 دولــة، هدفهــا تعزيــز 

املــوارد  ادارة وحايــة  النســاء يف  دور 

ــذ  ــي من ــام 2009، وه ــة يف الع الطبيعي

اكــر مــن ثالثــة عقــود تعتــرب مــن أبــرز 

الناشــطن يف حايــة الغابــات وتطويرهــا 

ــكان  ــات الس ــاء جاع ــن نس ــاع ع والدف

وحقهــم  النائيــة  واملناطــق  األصليــن 

ــة. ــوارد الطبيعي بامل

سيسيل نجابيت

ماجســتر  شــهادة  سيســيل،  وتحمــل 

يف الحراجــة االجتاعيــة مــن جامعــة 

هولنــدا،  يف  الزراعيــة  واغنينغــن 

وحاصلــة ايضــا عــىل دكتــوراه يف جامعــة 

افريقيــا الوســطى الكاثوليكيــة، حــول 

»العالقــات بــن الجنســن، والوصــول اىل 

االرض والوضــع االجتاعــي واالقتصــادي 

للمــرأة يف الســاحل الريفــي للكامــرون«.

ــاري  ــة وانغ ــإن روح االفريقي ــذا، ف وهك

ــوم يف  ــوة الي ــارضة بق ــت ح ــاي كان ماث

اقــى الــرشق االســيوي، وهــي التــي 

كانــت تحــذر مــن انــه عندمــا كان يــأيت 

ــون  ــات ويتحدث هــؤالء اىل مناطــق الغاب

عــن ســعيهم اىل زراعــة نباتــات الغــراض 

تجاريــة، ادرك عندهــا انهــم يحفــرون 

قبورهــم بأيديهــم«. وتضيــف ان »هــذا 

ــىل  ــى ع ــب أن يبق ــي، يج ــام البيئ النظ

ــدوم«. ــه، وأن ي حال

وبســبب »حركــة الحــزام األخــر« التــي 

ــابهة يف  ــركات مش ــكلت ح ــأتها، تش أنش

ــا  ــا واثيوبي ــا تنزاني ــن بينه دول أخــرى م

ــرا  ــوي، وهــي كانــت حــارضة كث وزميباب

يف جلســات للجمعيــة العامــة لألمــم 

تتعلــق  قضايــا  يف  خاصــة  املتحــدة، 

ومكافحــة  واملــرأة  االنســان  بحقــوق 

يف  االوىل  للمــرة  وانتخبــت  االيــدز، 

الربملــان الكينــي يف العــام 2002، كــا 

وتابــع قائــال »حمينــا غابــات حــوض 

الكونغــو املمتــدة عــىل مســاحة 355 

مليــون هكتــار، والتــي متتــص ماليــن 

االطنــان مــن الكربــون ســنويا«.

إن  القــول  إىل  نشــوتبون،  وخلــص 

»وانغــاري ماثــاي نجحــت، ولهــذا نشــعر 

وال  دورهــا،  ونتذكــر  بيننــا  بوجودهــا 

ــاح  ــنواصل الكف ــيانها، وس ــتطيع نس نس

ومواجهــة تدمــر الغابــات، وكلــا عملنــا 

مــن اجلهــا«.

اإلنســانة،  هــذه  »نتذكــر  واختتــم: 

ــا،  ــر صورته ــا نتذك ــأيت اىل هن ــا ن وعندم

ــا أيضــاً،  صحيــح أنهــا بعيــدة، لكنهــا هن

بســبب كل مــا قامــت بــه، نأمــل أن 

ترقــد روحهــا بســالم«.

»حمينــا غابــات حــوض 

الكونغــو الممتــدة على 

مليــون   355 مســاحة 

هكتــار، والتــي تمتــص 

مالييــن االطنــان مــن 

ــون ســنويا«. الكرب

ــؤون  ــر لش ــاعدة وزي ــا مس ــت الحق عين

والحيــاة  الطبيعيــة  واملــوارد  البيئــة 

الربيــة.

وأصــدرت وانغــاري ماثــاي، كتــب عــدة 

منهــا »حركــة الحــزام االخــر«، وكتــاب 

ــي«،  ــوان »ال تنحن ــة بعن ــرتها الذاتي لس

وكتــاب »التحــدي امــام افريقيــا« الــذي 

انتقــدت فيــه زعــاء القــارة وحثــت 

تســوية  عــىل  االفريقيــة  الشــعوب 

مشــاكلهم بــدون املســاعدة الغربيــة.

رئة الكوكب

ويف أحــد أجنحــة املعــرض الواســع املقــام 

ــس  ــات، يجل ــر الغاب ــش مؤمت ــىل هام ع

الكامــروين شــوايبو نشــوتبون ليتحــدث 

ــا  ــاي، واصف ــاري ماث ــن وانغ ــة ع بحاس

ــوية يف  ــة نس ــت زعيم ــا كان ــا بأنه إياه

افريقيــا، ومنخرطــة يف العمــل مــن اجــل 

ولعبــت  والغابــات وحايتهــا،  البيئــة 

ــوض  ــدوق ح ــاء »صن ــرا يف انش دورا كب

الكونغــو« وهــي منطقــة افريقيــة متثــل 

البيولوجــي  التنــوع  مــن   10٪ نحــو 

ــان مــن  العاملــي ويتصــدى ملاليــن األطن

غــازات االحتبــاس الحــراري وميتصهــا، 

رئــات  أحــد  يوصــف  فإنــه  ولهــذا 

الكوكــب، عــىل غــرار غابــات األمــازون.

ويقــول نشــوتبون ملجلــة »فيــي«، وهــو 

ــات  ــة غاب ــام ملفوضي ــن الع ــب االم نائ

حــوض  صنــدوق  ان  افريقيــا،  وســط 

»قصــة  اىل  بالنســبة  ميثــل  الكونغــو 

نجــاح« لوانغــاري ماثــاي.
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يف  اجريــت  اســتقصائية  دراســة  وتبــن 

دولــة خليجيــة لدراســة ورصــد ســلبيات 

وإيجابيــات القنــوات الفضائيــة العربيــة ان 

تحليــل االجابــة عــن التســاؤل يشــر اىل أن 

ــة  ــر اىل املصداقي ــة تفتق ــات العربي الفضائي

ملصداقيــة  فاملؤيديــن  الخــرب،  نقــل  يف 

الفضائيــات العربيــة يف نقــل الخــرب نســبتهم 

%16 فقــط مقابــل %84 مــن املعارضــن 

وهــذا  االســتبيان،  بحســب  واملمتنعــن، 

حافــز لجعــل املشــاهد العــريب يلتقــط الخرب 

ــج  ــب نتائ ــرى، بحس ــات األخ ــن الفضائي م

االســتبيان، فيــا يعلــق املراقبــون عــىل ذلك 

بالقــول ان فيــه جانبــا ايجابيــا حينــا يتجــه 

املشــاهد اىل محطــات اخــرى يف الفضــاء 

مــن  وتبــن  معرفتــه،  فتتنــوع  الواســع 

االســتبيان إن مــا يبــث يف القنــوات الفضائية 

العربيــة عبــارة عــن برامــج تســعى لجــذب 

أكــرب عــدد مــن املشــاهدين، وهــذا مــا 

جعــل الســباق بــن الفضائيــات العربيــة 

قامئــاً الســتقطاب هــذا الجمهــور، مــن دون 

الركيــز عــىل نوعيــة الربامــج التــي تقدمهــا، 

املشــاهدين  أذواق  عــىل  وانعكاســها 

املفــرض أنهــم الجمهــور املســتهدف لهــذه 

املحطــات.

ويلفــت املراقبــون اىل ان النتائــج اإليجابيــة 

ــبة  ــداً، بالنس ــرة ج ــة كث ــوات الفضائي للقن

للــدول املتقدمــة والــدول الناميــة عــىل حــد 

ســواء، الســيا يف حقــل التعليــم والتدريــب 

املهنــي، وكذلــك ميكــن اســتعال هــذا النوع 

ــداث  ــار واألح ــرش األخب ــال يف ن ــن اإلرس م

املهمــة والربامــج الثقافيــة والرياضيــة، إذ 

ــث  ــواع الب ــن أنجــح أن أن هــذا اإلرســال م

وأقلهــا تكلفــة، عــىل حــد وصفهــم، بخاصــة 

ــا  ــالم له ــائل اإلع ــة، فوس ــق النائي يف املناط

أنهــا  اذ  الشــاملة،  التنميــة  يف  كبــر  دور 

الوســيلة األنجــح يف التواصــل مــع اآلخريــن، 

الــرأي،  عــن  للتعبــر  املجــال  وإتاحــة 

ــم. ــب قوله بحس

ــارزا يف  ــة دورا ب ــوات الفضائي ــا أن للقن ك

واملعــارف  باملعلومــات  األطفــال  تزويــد 

ــاطات  ــات والنش ــة الهواي ــة، ويف تنمي العام

ــن  ــركة ب ــة مش ــاد لغ ــهم يف إيج ــي تس الت

األطفــال، مــا يقلــل مــن آثــار الفــروق 

بحســب  بينهــم،  فيــا  االجتاعيــة 

املتخصصــن، منوهــن اىل ان تأثرهــا املعــريف 

ال يقتــر عــىل األطفــال، فحســب بــل أيضــاً 

عــىل الكبــار، واســهمت بنــرش عديــد القيــم 

والســلوكيات. والعــادات 

ــت  ــي، ربط ــب الصح ــق بالجان ــا يتعل وفي

ــع  ــل م ــن التعام ــار م ــن االكث ــات ب دراس

تلــك الوســائط التكنلوجيــة وبــن تكاثــر 

اإلصابــة باالضطرابــات العظميــة والعضليــة 

لــدى الطلبــة املســتخدمن للهواتــف الذكيــة 

ــات بوســاطة اســتبيان  ــال، وجمعــت بيان مث

ــا  ــن 130 طالب ــة م ــة مكون ــىل عين ــق ع طب

وطالبــة جــرى تحليــل املعطيــات باســتعال 

معامــل  يســمى  ومــا  املئويــة  النســب 

للتبايــن  فريدمــان  تحليــل  او  فريدمــان 

باســتخدام الرتــب للمجموعــة املتوافقــة 

االختبــار  املتخصصــن  بحســب  وهــو 

وسائل 
تكنلوجيا 

االتصال والبث

والنفســية  االجتماعيــة  الدراســات  تحــاول 

اســتعمال  بتأثيــر  االحاطــة  الطبيــة  وحتــى 

اجهــزة الهواتــف الذكيــة والقنــوات التلفزيونيــة 

االفــراد  علــى  الواصلــة؛  والتقنيــات  واالنترنــت 

والعائــالت وتنشــئة االطفــال والوشــائج األســرية، 

وتقويمهــا ايجابــا او ســلبا، اذ لــم تعــد ســلعا او 

ــن ضــرورات  ــدت م ــا غ ــل انه ــة ب ــات كمالي حاج

المعاصــرة. الحيــاة 

فيلي

ايجابيات وسلبيات ايجابيات وسلبيات 
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ــج  ــت النتائ ــذا الوضــع، فتوصل املناســب له

ــات  ــاهمة يف االضطراب ــل املس إىل أن العوام

الطلبــة  لــدى  عضليــة   – العظميــة 

ارتبطــت  الذكيــة  للهواتــف  املســتخدمن 

ــذيك، و  ــف ال ــتخدام الهات ــن اس ــرض م بالغ

ــاء  ــا يف أثن ــون فيه ــي يجلس ــات الت الوضعي

اســتعال الهاتــف الــذيك، و مدة االســتعال 

الــذيك، عــىل الرتيــب،  اليومــي للهاتــف 

تزايــد  ظــل  يف  أنــه  الدراســة  واقرحــت 

نســبة مســتخدمي الهواتــف الذكيــة، فمــن 

ــة  الــروري التكثيــف مــن حمــالت التوعي

ــا  ــتعالها، ك ــورة اس ــأن خط ــعار بش واالش

ــة بالكســل العقــي. ســجلت عوامــل اإلصاب

غربيِّــن  واجتاعيِّــن  أســاتذة  وباقــرار 

»إنَّــه  النَّفــي  الطــب  يف  ومتخصصــن 

ــوا  ــور أن َيتجنَّب ــاء األم ــىل أولي ــب ع يتوجَّ

التِّلفــاز  مبشــاهدة  ألطفالهــم  ــاح  السَّ

ــة  ــرة املراهق ــا يف ف ــَر مــن ســاعة يوميًّ ألك

املبكــرة«، وتشــدد دراســة اعدوهــا عــن 

يف  نيويــورك  شــال  يف  اجروهــا  عمليــة 

امــركا، عــىل تواجــد َعالقــة مبــارشة بــن 

التلفزيــون  برامــج  مشــاهدة  ســاعات 

ــلوك العــدواين يف املرحلــة  العنيفــة، والسُّ

بــن  أضعــاف  مبقــدار خمســِة  الالَّحقــة، 

الذيــن ُيشــاهدون برامــَج تلفــاز عنيفــة، 

ــن  ــلَّ مــن ســاعة، و ب ــن أق ــراوح ب ملــدة َت

ــر.  ــاعات أو أك ــالث س ــاهدونها لث ــن يش م

ــباب  وكشــفِت الدراســة عــن أنَّ ِمــن بن الشَّ

ــة،  ــَج التِّلفازيَّ ــك الربام ــاهدوا تل ــن ش الذي

ــَة  ــنِّ الرابع ــا يف ِس ــاعة يوميًّ ــن س ــلَّ م ألق

عــرشَة - َتــورَّط 5.7 % منهــم يف أعــال 

عدائيَّــة ِضمــن الفئــة العمريَّــة بــن 16 و 22 

عاًمــا، يف حــن ان مــن شــاهدوا ملــدٍة تــراوح 

ــع  ــا، ارتف ــالث ســاعات يوميًّ ــن ســاعة وث ب

 ،22.5% إىل  الُعــدواين  ــلوك  السُّ لديهــم 

وبلــغ املعــدل %28.8 ِلَمــن شــاهدوا برامــَج 

ــا. ــالث ســاعات يوميًّ ــن ث ــَر م ــف أك العن

ــم  ــدًدا منه ــح أنَّ ع ــِد اتَّض ــار، فق ــا الِكب أمَّ

ــة، وحــاالت  ــر بالحــاالت املرضيَّ ــح يتأثَّ أصب

ــي ُتعــرض يف املسلســالت، إىل  ــاب الت االكتئ

بيــب مــع كلِّ مسلســل  درجــة مراجعــة الطَّ

ــة جديــدة، بشــكل  ــٌة مرضيَّ تظهــر فيــه حال

ــق، بحســب الدراســة. ــر القل وســوايس ُيث

دراســات  عــدة  اعتــاد  جــرى  وقــد 

واســتنتاجات بشــأن معرفــة أهــم التغيــرات 

ــة  ــال الحديث ــائل االتص ــا وس ــي أحدثته الت

الذكيــة عــىل  الهواتــف  تتمثــل يف  التــي 

القيــم االجتاعيــة للشــباب الجامعــي، وقــد 

أجريــت الدراســة عــىل عينــة مــن الشــباب 

الهواتــف  يســتخدمون  الذيــن  الجامعــي 

الذكيــة يف الجامعــة وقــد توصــل الباحثــون 

إىل ان الشــباب الجامعــي يســتخدم الهواتف 

الذكيــة مــن اجل الولــوج يف مواقــع التواصل 

االجتاعــي، فيــؤدي اســتخدام الهواتــف 

ــدم  ــرش الكســل والخمــول وع ــة إىل ن الذكي

ــؤدي اســتخدام  ــا ي ــة يف الدراســة، ك الرغب

اإلباحيــة  نــرش  إىل  الذكيــة  الهواتــف 

الشــباب  وســط  يف  الجنــس  ومارســة 

الجامعــي، بحســب الدراســة.

العزلــة  ناحيــة  مــن  الذكيــة  الهواتــف 

االجتاعيــة تبعــا ملتغــر الســن، فالــكل 

يتجــه اىل العزلــة،  ولكــن توجــد فروقــا ذات 

ــتخدام  ــر اس ــة تأث ــة يف درج ــة احصائي دالل

ــة  ــة االجتاعي ــة عــىل العزل ــف الذكي الهوات

ــروق  ــد ف ــا و توج ــة، ك ــر املهن ــا ملتغ تبع

تأثــر  درجــة  يف  احصائيــة  داللــة  ذات 

اســتخدام الهواتــف الذكيــة عــىل العزلــة 

االجتاعيــة تبعــا ملتغــر الحالــة الحريــة.

التواصــل  وســائل  تأثــر  مظاهــر  ومــن 

بحســب  األرسة،  عــىل  االجتاعــي 

املتخصصــن واملتابعــن، ظاهــرة التباعــد 

ــن  ــث ب ــح الحدي ــاء، اذ أصب األرسي أو الجف

أفرادهــا مقتــراً عــىل األحاديــث املختــرة 

الجلســات  وغابــت  فقــط،  والروريــة 

األرسة  أفــراد  بــن  الحميمــة  العائليــة 

الواحــدة،  وأصبــح لــكل فــرد فيهــا تفضيالته 

مزيديــن،  قولهــم،  بحســب  الخاصــة، 

قامــت  االجتاعــي  التواصــل  وســائل  ان 

أفرادهــا  بــن  والتنافــر  العزلــة  بتعزيــز 

ــاء  ــالىش التواصــل األرسي واســتبدل األبن وت

االنرنــت بآبائهــم، كمصــدر للمعلومــات 

وفقــدوا الرابــط األرسي وقامــوا بتفضيــل 

الحــوار مــع الغربــاء، واســتعال  بعــض 

ــص  ــخص تقم ــح للش ــي تتي ــات الت التطبيق

ــع  ــل م ــه التفاع ــح ل ــة تتي ــخصية وهمي ش

وهميــن،  وأصدقــاء  وهمــي  مجتمــع 

ان  أيًضــا  مشــخصن  تعبرهــم،  بحســب 

ــىل  ــة ع ــاهد العنيف ــال للمش ــة األطف متابع

وســائل التواصــل االجتاعــي تــزرع الخــوف 

يف نفوســهم، فهــي تزيــد مــن املشــكالت 

الســلوكّية كالعدوانيــة فيؤثــر هــذا ســلًبا 

عــىل تواصلهــم مــع أفــراد أرستهــم، بحســب 

قولهــم، ويف اســتبيان جــرى يف دراســة اثبــت 

ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــتعال مواق ان اس

مــن قبــل األبنــاء يــؤدي إىل تغيــر ســلبي يف 

ســلوكهم بســبب عزلتهــم بنســبة 60%

ــن  ــه م ــة ان ــت االجوب ــذيك فكان ــف ال الهات

ــىل  ــدد أع ــخاص ج ــىل أش ــرف ع ــل التع أج

ــا الفخــر واملباهــاة  ــة بنســبة %70 ،أم مرتب

ــبة 18%  ــد نس ــن نج ــبة %55، يف ح فبنس

فقــط يســتعملون الهاتــف الــذيك مــن أجــل 

توجــد  انــه ال  العلمــي، ووجــد  البحــث 

فــروق ذات داللــة احصائيــة يف درجــة تأثــر 

اســتخدام الهواتــف الذكيــة عــىل العزلــة 

االجتاعيــة للشــباب وعمــوم الســكان تبعــا 

ملتغــر الجنــس، كــا ال توجــد فــروق ذات 

ــتخدام  ــر اس ــة تأث ــة يف درج ــة احصائي دالل

كــا اســتهدفت دراســة اخــرى بصفة رئيســة 

معرفــة العالقــة بــن اســتخدام الشــباب 

االجتاعيــة  والعزلــة  الذكيــة  للهواتــف 

لديهــم، وقــد اشــتملت العينــة البحثيــة 

ــة عددهــا 200 مبحــوث  ــة قصدي عــىل عين

ــد اســتخدمت  ــن الشــباب، وق ــة م ومبحوث

اســتارة كأداة لجمــع البيانــات، وقــد جــرى 

تحليــل البيانــات احصائيــا وحســاب النســب 

احصــايئ  بربنامــج  باالســتعانة  املئويــة 

ــج  ــفرت نتائ ــد أس ــة، وق ــوم االجتاعي للعل

ــتخدام  ــع اس ــق بدواف ــا يتعل ــة في الدراس
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لوكالــة  تقريــر  بحســب  ذلــك،  يعنــي 

ترجمتــه  االمريكيــة   »أسوشــيتدبرس« 

ــراق  ــول الع ــوز؛ أن محص ــفق  ني ــة ش وكال

مــن القمــح آخــذ يف الراجــع مــن أكــر مــن 

6 مليــون طــن يف العــام 2020، اىل نحــو 2.5 

مليــون طــن االن، وهــو مــا يدفع الســلطات 

اىل اللجــوء لالســتراد لتغطيــة احتياجــات 

العراقيــن فيــا أحــوال املزارعــن تتدهــور.   

العراقيــون،  املزارعــون  يقــول  واالن، 

كالعراقــي صــالح شــالب، انهــم يدفعــون 

مثــن القــرار الحكومــي بالســاح لهــم بــري 

%50 فقــط مــن أراضيهــم الزراعيــة. وحمــل 

املــزارع صــالح شــتلة قمــح وســحق القــرشة 

التــي تغلفهــا مــن أرضــه الزراعيــة املراميــة 

ليتفقــد  بغــداد،  جنــوب  يف  األطــراف 

بذورهــا، وبــدت أخــف بعــدة جرامــات 

مــا كان يأمــل، قائــال ان ســبب ذلــك هــو 

ــاه«.  ــص املي »نق

املــزارع  عــىل  األمريــي  التقريــر  ونقــل 

إنــه كان قــد زرع معظــم  صــالح قولــه 

ترضــه البالغــة 10 أفدنــة )4 هكتــارات(، 

ــا،  ــوى ربعه ــن ري س ــن م ــه مل يتمك إال ان

بعدمــا فرضــت وزارة الزراعــة تشــددا يف 

موســم  خــالل  امليــاه  اســتهالك حصــص 

ــن ان  ــى االن م ــه يخ ــا أن ــة، مضيف الزراع

املحصــول الــذي كان يزرعــه عــىل مــا تبقــى 

مــن أرضــه، »ســيموت بــدون املــاء«. 

ــدت  ــن تزاي ــه يف ح ــر إىل أن ــت التقري ولف

األســعار العامليــة للقمــح بســبب الغــزو 

الــرويس ألوكرانيــا، فــإن املزارعــن العراقيــن 

يدفعــون مثــن قــرار الحكومــة بخفــض الــري 

ــة  ــا يف مواجه ــوة اتخذته ــي خط %50، وه

النقــص الحــاد يف امليــاه الناتــج عــن ارتفــاع 

درجــات الحــرارة والجفــاف وســحب امليــاه 

ــة والفــرات مــن  املتواصــل مــن نهــري دجل

جانــب تركيــا وإيــران وتحويــل مجــاري 

اقامتاهــا، وهــي  التــي  امليــاه والســدود 

عوامــل تســببت يف اســتنزاف شــديد لجهــود 

ــراق.  ــح يف الع ــاج القم إنت

أحــد  هــو  التصحــر  أن  التقريــر  وتابــع 

العواصــف  مبوجــة  املتســببة  العوامــل 

ــن 10  ــل ع ــا ال يق ــت م ــي بلغ ــة الت الرملي

الشــهور  يف  العــراق  رضبــت  عواصــف 

املاضيــة، وغطــت املــدن بغبــار برتقــايل 

وعطلــت الرحــالت الجويــة وتســببت يف 

ادخــال االف االشــخاص اىل املستشــفيات.

وزارة  يف  املســؤول  عــن  التقريــر  ونقــل 

البيئــة عيــى فيــاض قولــه، »نحتــاج إىل 

ــر،  ــكلة التصح ــل مش ــل ح ــن أج ــاه م املي

لتأمــن  امليــاه  اىل  نحتــاج  ايضــا  اننــا  اال 

إمــدادات الغذائيــة، وليــس لدينــا مــا يكفي 

لكليهــا«.

كــا نقــل التقريــر عــن وزيــر املــوارد املائيــة 

ــوب  ــه إن منس ــيد قول ــدي رش ــي مه العراق

األنهــار انخفــض بنســبة ٪60 مقارنــة بالعــام 

املــايض.

ــإن شــح  ــزارع صــالح ف ــا بالنســبة إىل امل أم

ــر،  ــا أصغ ــح حجمه ــة قم ــي حب ــاه يعن املي

ومحصــول أقــل، وهــو بينــا حصــد يف العام 

2021، نحــو 30 ألــف طــن مــن القمــح، 

فإنــه يف العــام الــذي ســبق حصــد 32 ألــف 

طــن، لكنــه هــذا العــام ال يتوقــع أكــر 10 

ــن.  آالف ط

وبســبب نــدرة ميــاه األمطــار، اضطــر صالح 

إىل االعتــاد عــىل ميــاه نهــر الفــرات، لكــن 

ــر  ــون ان التغي ــن يقول ــؤولن الحكومي املس

صــار رضوريــا، إذ أن النظــام الزراعــة والــري 

الحــايل غــر فعــال وغــر مســتدام، وأن 

يواجـــه العراق أزمة متعددة الجوانـــب، ففيما يواجه العالم 
بمـــا فيهـــا العـــراق، تداعيـــات حـــرب أوكرانيـــا التـــي تهدد 
امـــدادات المحاصيل الزراعية، يواجـــه المزارعون العراقيون 
شـــحا في ميـــاه األمطار وفي ميـــاه األنهار وتزايـــد التصحر، 
بينمـــا كانـــت الدولة خففـــت دعمهـــا للمزارعين، ثـــم قررت 
الســـماح لهم بري %50 فقط من أراضيهم الزراعية بســـبب 

انخفاض منســـوب المياه. 
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فيـــــــلي

نــدرة مصــادر امليــاه باتــت تفــرض تحديــث 

تقنيــات الزراعــة القدميــة التــي تســببت 

بالكثــر مــن الهــدر. 

وبحســب املتحــدث باســم وزارة الزراعــة 

ــوزارة »خطــة  ــدى ال ــإن ل ــد النايــف ف حمي

ــح  ــرا لش ــاف نظ ــة الجف ــراتيجية ملواجه اس

ــري  ــة ال ــراري وقل ــاس الح ــار واالحتب األمط

مــن الــدول املجــاورة حيــث مل نحصــل عــىل 

ــاه«.  ــتحقاقات املي ــن اس ــا م نصيبن

ومــن بــن مــا فعلتــه الــوزارة العراقيــة، 

ــدة  ــواع جدي ــكار أن ــراءات البت ــام بإج القي

القمــح املقــاوم للجفــاف وتطبيــق  مــن 

طــرق لزيــادة غلــة املحاصيــل، حيــث قــال 

النايــف أن العــراق مــا زال يعمــل بأنظمــة 

ري تعــود اىل الخمســينات، وال عالقــة لذلــك 

ــة ان  ــىل الدول ــم ع ــا يتحت ــن، وإمن باملزارع

تفعــل هــذه االنظمــة وتفــرض عــىل املــزارع 

ــا. ــول به القب

كانــوا  املزارعــن  أن  إىل  التقريــر  ولفــت 

تاريخيــا يعتمــدون عــىل الدولــة بشــكل 

كبــر يف إنتــاج الغــذاء، وهــو مــا يتســبب يف 

اســتنزاف االمــوال الحكومية حيــث ان وزارة 

ــدات  ــن مع ــن بتأم ــم املزارع ــة تدع الزراع

واملبيــدات  واالســمدة  والبــذور  الحصــاد 

ان  كــا  مجانيــة،  او  مدعومــة  باســعار 

امليــاه املحولــة مــن االنهــار متنــح لهــم دون 

ــد  ــارة بع ــوم وزارة التج ــم تق ــة، ث أي تكلف

ــة  ــن املنتجــات الزراعي ــك، بــرشاء وتخزي ذل

وزارة  ان  اال  االســواق،  عــىل  وتوزيعهــا 

الزراعــة خفضــت يف العــام املــايض الدعــم 

املمنــوح لالســمدة والبــذور واملبيــدات مــا 

ــن.  ــب املزارع ــار غض أث

القمــح  أن  إىل  التقريــر  أشــار  وبعدمــا 

يشــكل محصــوال اســراتيجيا، وميثــل 70٪ 

البــالد،  الحبــوب يف  إنتــاج  إجــايل  مــن 

وأن الطلــب املحــي يــراوح مــا بــن 6-5 

ــاج املحــي  ــون طــن ســنويا، اال ان االنت ملي

ــج العــراق  ــام 2021، أنت ــي الع يراجــع، فف

4.2 مليــون طــن مــن القمــح، بعدمــا كان يف 

العــام 2020 ، نحــو 6.2 مليــون طــن.

ونقــل التقريــر عــن النايــف قولــه »قــد 

يف  طــن  مليــون   2.5 عــىل  اآلن  نحصــل 

أحســن األحــوال«، وهــو مــا يعنــي أنــه 

ســيتحتم عــىل العــراق زيــادة وارداتــه مــن 

أنــه ال  النايــف  القمــح يف وقــت يقــول 

يتوفــر للعــراق حاليــا ســوى 373 ألــف طــن 

ــة  ــتودعات التابع ــل املس ــح داخ ــن القم م

لــوزارة التجــارة. 

ــول  ــالح بالق ــزارع ص ــول امل ــام، يق يف الخت

»نعــم نحــن نحتــاج اىل تطويــر انفســنا، اال 

ان التغيــر يجــب أن يكــون بشــكل متــدرج 

ــا«. وليــس فوري



 الكوكب االزرق يحتضر..''''
 
ً
سكان االرض لم يتركوا شيئا

 فيها اال ودمروه، وكأن 
ً
جميال

لعنة هذا الكوكب هي سكانه!. 

ان لم تصحو البشرية من سباتها 
وتوقف تدمير مالذها الوحيد في 

هذا الكون الواسع، قد تواجه 
 
ً
اجيال المستقبل القريب مصيرا

 ينهي الرحلة بأبشع الطرق.
ً
سيئا

نحن في العراق متصدرون 
في قائمة المصائب. فالتصحر 

يطرق االبواب ودجلة والفرات 
 بعد عين ، والخالص 

ً
سيصبحان اثرا

لنا إال بعناية من السماء!.

مدير التحرير


