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تقرير أمريكي يرسم مالمح
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أغاني الخمسينات والستينات ..
قريبا من روح المدينة بعيدا عن الحزن

المقال االفتتاحي

مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة شفق

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 ،تُركــت الســاحة
للتحــر عىل املــايض امللعــون والحارض
املــيء باملشــكالت املعقــدة والخــوف
املبكــر مــن املســتقبل املجهــول.
املعوقــات الحاليــة كثــرة والرفــاق
املتشــاركون يف الــرأي للعمــل
قليلــون جــدا وهــذا مــا يجعــل
الوضــع أكــر تعقيــدا وصعوبــة.
يف وقــت كهــذا تراجــع الشــعب
وصمــت عــن الحديــث عــن املخلصــن
املهتمــن ،وقطــع االمــل مــن فضــح
املخربــن ،ألن طــرح الربامــج واح ـرام
الوعــود والقـرارات وفهــم ذلــك الواقــع
املعقــد بحاجــة اىل الصــر والتعــب.
يف الســنوات العرشيــن املاضيــة كان
الشــعب مســاندا ومتعاونــا الولئــك
الذيــن شــاركوا يف مــروع بنــاء العراق
الجديــد ولكــن مــن أجــل االســتمرار

ونجــاح ذلــك املــروع كانــت
هنــاك حاجــة الســتبعاد األطــراف
واألشــخاص الســلبيني واعتبارهــم
كــاض لضــان عــدم إرشاكهــم يف
ٍ
هــذه املرحلــة لــي ال يصيــب املــروع
مــا أصابــه وال نخــر مســاعي البنــاء.
مــع أنــه يجــب عــدم نســيان األســباب
التــي تدمــر البــاد؛ لكــن اليــأس مــن
املــايض بالشــكل الــذي يتــم التفكــر
فيــه ال يــرر االعتقــاد بــأن املســتقبل
ليــس أفضــل .علينــا ان نفكــر بأنه حان
الوقــت للتوقــف عــن إيــذاء أنفســنا
ألن هــذه البــاد رغــم تراجعهــا يف كثري
مــن املجــاالت لكنهــا مازالــت غــر
منهــارة يف بعــض املجــاالت األخــرى.
صحيــح ان تهديــم الثقافــة واألخــاق
والعالقــات االجتامعيــة االصيلــة داخــل
املجتمــع ليســت اليــوم ســببا ملعاقبــة
النــاس عــى الطريقــة القدميــة وال
يتــم اضطهادهــم بســببها؛ ولكــن يتــم
اشــغالهم بــن الحــن واآلخــر بــيء ما.
إن متــرد الطبيعــة يكمــن يف أنهــا مل
تعــد منســجمة مــع االيقــاع الــذي
يتــرف بــه املجتمــع وال َن َفــس

الــذي تعيــش بــه الســلطة .يف وقــت
ســابق لغضــب الطبيعــة ومتردهــا،
متــردت السياســة والســلطة يف هــذا
البلــد وال تريــد االحــزاب واالطــراف
الحاكمــة االعــراف بــأن الكــوارث
التــي تحصــل يف شــتى املجــاالت ال
تصــب يف مصلحــة أحــد ،ال الكــورد
وال العــرب وال الســنة وال الشــيعة.
عــى ســبيل املثــال ،عندمــا تحــرق
حــرارة الصيــف بــكل قوتهــا ســلة
الحيــاة الخــراء ،ويجتــاز الغبــار
املســتورد الجغرافيــا السياســية وينتظر
الخصــوم واالعــداء مــوت الوحــدة
ـكل نهــايئ ،مــن الطبيعــي
والوئــام بشـ ٍ
أن يشــهد التطــرف انتعاشــا رسيعــا مام
يس ـ ّهل الدمــار يف مختلــف املجــاالت.
إن التجــدد يف هــذا البلــد يبــدأ مــن
تغيــر الفكــر والعقليــة ،وأن نفهــم بأن
عائــدات النفــط لــن تتمكــن لوحدهــا
مــن جعــل هــذا الشــعب ســعيدا.
إن التغــر املناخــي وزحــف الصحــراء
يخربنــا بــان هــذا الشــعب بحاجــة اىل
الطأمنينــة والراحــة وليــس اىل مزيــد
مــن الحــروب والدمــار.
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تحــت لــواء توحيــد البيــت الكــوردي،
وعــى قاعــدة أنــه ال توجــد مشــكلة ال
ميكــن حلهــا ،ويف مرحلــة سياســية حساســة
يف العــراق واملنطقــة ،ألقــى رئيــس اقليــم
كوردســتان نيجريفــان بــارزاين بأوراقــه يف
اللحظــة املؤاتيــة متامــا والتــي كان يحملهــا
يف جيــب ،و»مفتــاح حــل املشــاكل» يف
جيــب آخــر ،شــخصية يتفــق املراقبــون
حــول مــدى تأثريهــا يف ردم هــوة الخالفــات
واحتوائهــا.
زيــارة شــديدة الرتتيــب اىل مدينــة
الســليامنية ،اســتمرت لســاعات قليلــة
وباجتامعــات مكثفــة ،ينتظر منهــا تداعيات
عــى الســاحتني الكورديــة والعراقيــة.

الئحــة األهــداف التــي ميكــن أن يحققهــا
نيجريفــان بــارزاين ،يف إطــار مل الشــمل
الكــوردي ،كبــرة ،تبــدأ مــن وقــف
الحمــات االعالميــة املتبادلــة بــن
القــوى الكورديــة ،وخاصــة بــن الحــزب
الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي
الكوردســتاين ،مــرورا بتوحيــد املواقــف
مــن «املرشــح الكــوردي» ملنصــب رئاســة
الجمهوريــة العراقيــة ،وصــوال اىل تعزيــز
الجبهــة األمنيــة الداخليــة يف اإلقليــم ومــع
الحكومــة االتحاديــة يف بغــداد مبواجهــة
«املجاميــع االرهابيــة» العائــدة مــن ثغـرات
عــدة ،ووصــوال أيضــا محاولــة التأثــر عــى
جهــود تشــكيل الحكومــة العراقيــة حيــث

ميــر العــراق مبــا يشــبه الشــلل يف العمــل
الســيايس حكوميــا ،منــذ مــا بعــد انتخابــات
العــارش مــن ترشيــن االول/اكتوبــر املــايض.
ومعلــوم أن القــوى الشــيعية أساســيا
تتنــازع منــذ انتخابــات أكتوبــر ،حــول
«حقــوق» األكرثيــة الربملانيــة والثلــث
املعطــل وتســمية رئيــس الحكومــة ورئيــس
الجمهوريــة واملهــل «الصدريــة» ،إىل جانــب
العواصــف الرمليــة والجفــاف ومشــكالت
الكهربــاء وهواجــس األمــن ،والعمليــات
العســكرية التــي ســاعة تــأيت مــن صــوب
الشــال الــريك ،وتــارة مــن جانــب الــرق
االيـراين ،وتــارة اخــرى مــن خــال هجــات
تتعــرض لهــا اربيــل.
ولهــذا ،أن يصــل بــارزاين اىل محافظــة
الســليامنية 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
توحيــد «البيــت الكــوردي» ،وصــوال اىل
احتــال كــر شــبه الشــلل الســيايس القائــم
يف البــاد.
إذن ،ســترتصد جهــات عديــدة ملراقبــة
مجريــات الزيــارة نفســها ،ومــا يصــدر
خاللهــا مــن ترصيحــات ومواقــف ،ومــا
ســتحمله األيــام املقبلــة مــن أحــداث
مرتتبــة عــى «الجولــة الكورديــة» لبــارزاين
عــى البيــوت السياســية يف الســليامنية،
بــكل مــا متثلــه املدينــة مــن عنــارص
سياســية واجتامعيــة وشــعبية تشــكل يف
وقــت واحــد خيــوط تجــاذب وحساســية،
ليــس مــن الســهولة التعامــل معهــا بحــرص،
لــوال الدرايــة السياســية التــي لــدى بــارزاين
ملقاربتهــا مببــدأ «كــر الجليــد».
هــذه الزيــارة ســبقتها ترسيبــات أطلعــت
عليهــا وكالــة شــفق نيــوز ،حيــث قــرر
الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين يف
اجتامعــه األخــر للمجلــس القيــادي للحزب،
تطبيــع عالقاتــه مــع االحــزاب واالطــراف
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السياســية يف إقليــم كوردســتان ،وان رئيــس
االقليــم وهــو نائــب رئيــس الحــزب ايض ـاً،
ســيقوم بزيــارة األطــراف السياســية يف
الســليامنية ،لعقــد اجتامعــات مــن أجــل
تطبيــع األوضــاع والرتكيــز عــى املشــركات
الجامعــة للبيــت الكــوردي ،يف وقــت أعــرب
قيــادي يف االتحــاد الوطنــي الكوردســتاين ،ان
تكــون زيــارة بــارزاين اىل الســليامنية «ســببا
يف اللحمــة ووحــدة الصــف بــن االطــراف
السياســية الكوردســتانية».
ويف أوىل اإلشــارات الناتجــة عــن الزيــارة،
أعلــن بــارزاين يف كلمــة لــه يف مناســبة
تخريــج طــاب الكليــة العســكرية الثالثــة،
انــه تــم التوصــل اىل أرضيــة لحل «االنســداد
الســيايس» الحاصــل يف اإلقليــم والعــراق
كافــة ،والنجــاح يف إيقــاف الحــرب اإلعالمية
بــن الحزبــن الدميقراطــي الكوردســتاين،
واالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين ،مؤكــدا انــه
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«ال توجــد مشــاكل ال ميكــن ح ّلهــا».
يف خطابــه ذاتــه أمــام الطــاب العســكريني،
دعــا بــارزاين العراقيــن بأطيافهــم كافــة اىل
الوقــوف ضــد املشــاريع والتهديــدات التــي
تنفذهــا املجاميــع الخارجــة عــن القانــون
ضــد اإلقليــم وعاصمتــه اربيــل ،مؤكــدا
ان حاميــة العــراق أمــر مهــم بالنســبة
لنــا وينبغــي ان يكــون االقليــم جــزءا
مــن حاميــة الدولــة العراقيــة وينظــر اىل
ذلــك كواجــب مشــرك يقــع عــى عاتــق
العراقيــن كافــة ،مردفــا بالقــول ان النظــام
االتحــادي يف العــراق ســيكون عامــا يف
تقويــة ســيادة العــراق ولــن يضعفــه بــل
يقــوي مــن أوارص الرشاكــة بــن مكوناتــه،
مذكــرا مبســاهمة البيشــمركة يف الحفــاظ
عــى األمــن واالســتقرار يف العديــد مــن
املناطــق العراقيــة بينهــا العاصمــة بغــداد،
ويف الحــرب ضــد داعــش بدعمهــا للقــوات

العراقيــة وحاميــة محافظتــي كركــوك
وديــاىل.
ومــن هــذا املنظــار ،اكــد بــارزاين متحدثــا
باســم اإلقليــم كلــه ،ان «أمــن أربيــل
وكوردســتان مــن أمــن العــراق ،وســيادتنا
ومصالحنــا مشــركة ،والنجــاح والفشــل
مشــرك ايضــا» ،مذكــرا بقضيــة اساســية
تتمثــل باملناطــق املتنــازع عليهــا املشــمولة
باملــادة  140مــن الدســتور بقولــه «لألســف
هنــاك خروقــات يف تلــك املناطــق وقــوات
البيشــمركة والحشــد الشــعبي والجيــش
يقعــون ضحيــة تلــك الخروقــات الناجمــة
عــن الفجــوة األمنيــة» ،داعيــا اىل التنســيق
بــن البيشــمركة والقــوات العراقيــة كافــة
مثلــا كان الحــال خــال الحــرب عــى
داعــش.
جانــب مهــم وأســايس مــن زيــارة بــارزاين
هــي لقاءاتــه مــع بافــل طالبــاين ،بحضــور

نائبــي رئيــس اإلقليــم ونائــب رئيــس حكومة
إقليــم كردســتان وأعضــاء مــن املكتــب
الســيايس لالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين،
والتــي عــر عنهــا النائــب الســابق،
والقيــادي باالتحــاد الوطنــي ،جــال شــكر،
لوكالــة شــفق نيــوز ،بالقــول ان الزيــارة
مثلــت فرحــة للعراقيــن وانتصــارا للقــوى
الكورديــة للخــروج مــن االنســداد واإلرساع
يف اختيــار رئيــس الجمهوريــة ورئيــس
الــوزراء االتحــادي» ،وان الزيــارة تســاهم يف
توحيــد الصــف الكــوردي ،مذكـرا بالعالقــات
التاريخيــة العميقــة التــي تربــط حــزيب
االتحــاد والدميقراطــي واىل ان تطويرهــا
«رضورة إلنهــاء االنســداد الســيايس يف
الع ـراق» ،واىل ان املرحلــة املقبلــة ستشــهد
تبــادال للزيــارات واالجتامعــات بــن قيــادة
االتحــاد الوطنــي والحــزب الدميقراطــي»،
معربــا عــن أملــه يف الوقــت نفســه ان
تســاهم القــوى الشــيعية «حــل االنســداد
الســيايس مثــل مــا حــدث بــن األحــزاب
الكورديــة».
يف رســالة اخــرى وجههــا بــارزاين خــال
لقائــه األمــن العــام لالتحــاد اإلســامي
الكوردســتاين صــاح الديــن محمــد بهــاء
الديــن ،أعلــن أن الهــدف مــن زيارتــه
ملحافظــة الســليامنية هــو تبديــد التوتــر
وتعزيــز التضامــن بــن القيــادات الكورديــة،
داعيــا األمــن العــام وقيــادة االتحــاد
االســامي الكوردســتاين إىل لعــب دورهــم يف
عمليــة املصالحــة.
ومــن أجــل موازنــة هــذه «الحركــة
الســليامنية» ،عمــد بــارزاين ايضــا اىل
االجتــاع بقيــادات حركــة «التغيــر»
متمثلــة بعمــر ســيد عــي ،باالضافــة اىل
رئيــس جامعــة العدالــة الكوردســتانية عــي
بابــر.
يف بيــان لرئاســة اقليــم كوردســتان ورد اىل
وكالــة شــفق نيــوز ،اشــار اىل ان بــارزاين
جــدد التأكيــد عــى ان رئاســة اإلقليــم
مســتمرة «يف مســاعيها مــن اجــل وحــدة

معالجــة الخالفــات بيــن االطــراف ووحــدة
الصــوت خاصــة بيــن الحــزب الديمقراطــي
الكوردســتاني واالتحــاد الوطنــي الكوردســتاني،
ســيكون لهــا تأثيــر إيجابــي على األوضــاع العامة في
االقليــم وتقــوي مكانــة كوردســتان فــي بغــداد ..
الصــف والتناغــم بــن االطــراف وســتبقى
مظلــة جامعــة لجميــع األطـراف واملكونــات
يف إقليــم كوردســتان».
ســتكون لزيــارة بــارزاين اىل الســليامنية
تأثرياتهــا الواضحــة عــى البيــت الكــوردي
وهــو مــا عــر عنــه البيــان نفســه عندمــا
ذكــر ان «االط ـراف كانــت متفقــة يف الــرأي
عــى أن معالجــة الخالفــات بــن االطــراف
ووحــدة الصــوت خاصــة بــن الحــزب
الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي
الكوردســتاين ،ســيكون لهــا تأثــر إيجــايب
عــى األوضــاع العامــة يف االقليــم وتقــوي
مكانــة كوردســتان يف بغــداد».
ينتظــر اذن مراقبــة املــدى الــذي ســتطاله
رشارات الزيــارة «البارزانية» اىل الســليامنية،

اىل بغــداد الغارقــة يف تجاذبــات مــا بــن
التحالــف الثــايث وبــن قــوى االطــار
التنســيقي حــول الحكومــة التــي طــال
انتظارهــا ،ومــا اذا كانــت قيــادات مثــل
الســيد مقتــدى الصــدر ونــوري املالــي
وهــادي العامــري وغريهــم ،ســيبحثون هــم
ايضــا عــن وســائل ناجعــة للــم صفــوف
البيــت الشــيعي والخــروج بتســوية تــريض
الجميــع ،واالهــم ارضــاء الشــارع العراقــي
املتملمــل.
كــا ينتظــر املراقبــون ملعرفــة مــا اذا كان مل
البيــت الكــوردي ،عالــج بالفعــل التبايــن بني
الحزبــن الكورديــن الرئيســيني حــول منصب
رئيــس الجمهوريــة الــذي رشــح الحــزب
الدميقراطــي ريــر أحمــد لتوليــه.
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 30عاما على اول انتخابات اقليم كوردستان..
يقيم التجربة والمستقبل
بحث ّ

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.
فيــــلي

8

العدد 221
الســنة الثامنـة عشر

وذكــر تقريــر لـ»معهــد واشــنطن» ترجمتــه
مجلــة «فيــي» ،أنــه نظــم منتــدى سياســيا
افرتاضيــا ،ملناســبة ذكــرى االنتخابــات االوىل
التــي شــهدها اقليــم كوردســتان ،ضــم
الباحثــن بــال وهــاب وامربيــن زمــان
وفانــس سريشــوك ،ونــر أبــرز مــا جــاء يف
مالحظاتهــم.
بــال وهــاب (باحــث يف معهــد واشــنطن،
ومؤســس مركــز التنميــة واملــوارد الطبيعيــة
يف الجامعــة األمريكيــة يف العــراق –
الســليامنية)
اعتــر وهــاب ان حكومــة اقليــم كوردســتان،
التــي ظهــرت يف خضــم أحــداث عراقيــة يف
العــام  ،1992أصبحــت تدريجيــا بالنســبة اىل
الواليــات املتحــدة ،مبثابــة تجربــة بنــاء دولــة
يف الــرق االوســط.
وقــال وهــاب إنــه برغــم الروايــة الشــائعة
عــن فكــرة الكــورد الضحيــة ،فــإن الوســيلة
التــي مــارس بهــا الكــورد الســلطة خــال
العقــود الثالثــة املاضيــة ،أظهــرت فاعليــة
حقيقيــة ،مضيفــا أن حكايــة الحكــم الــذايت
للكــورد يف العــراق ،هــي قصــة تعكــس
الحفــاظ عــى املرونــة ،أيضــا قصــة اكتســاب
الفــرص وخســارتها.
وذكــر وهــاب بــان االســتقالل الكــوردي
انطلــق مــن خــال غــزو العــراق للكويــت
ومــا تــاه مــن قيــام قــوات التحالــف بقيــادة
الواليــات املتحــدة بطــرد القــوات العراقيــة،
وان الكــورد يف ظــل ضعــف نظــام صــدام
حســن ،انتفضــوا ضــده ،لكــن  1.5مليــون
كــوردي اجــروا ،يف ظــل املخــاوف مــن انتقام
صــدام منهــم ،عــى الفـرار اىل الجبــال ،وهــو
مــا تســبب بأزمــة انســانية أجــرت واشــنطن
واألمــم املتحــدة عــى إنشــاء منطقــة آمنــة
يف الشــال.
وتابــع وهــاب ان الكــورد صوتــوا يف / 19
ايــار مايــو  ،1992يف االنتخابــات االوىل لهــم،
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مشــرا اىل ان واشــنطن تدخلــت النهــاء
اقتتــال كــوردي داخــي يف العــام  ،1998كــا
ن القــوات االمريكيــة املحمولــة جــوا انزلــت
بالقــرب مــن أربيــل عندمــا قــررت الواليــات
املتحــدة غــزو العـراق يف آذار/مــارس .2003
واضــاف ان ســقوط صــدام مــن الحكــم،
ســاهم يف تعزيــز ســلطات الكــورد
وحقوقهــم حيــث جــرى تكريــس الكثــر
منهــا يف الدســتور العراقــي الجديــد ،مشــرا
ايضــا اىل ان حكومــة اقليــم كوردســتان
اجــرت انتخاباتهــا الثانيــة يف العــام ،2005
ثــم قامــت بتصديــر اول برميــل مــن النفــط
عــر تركيــا يف العــام .2009
واعتــر وهــاب ان صالبــة اقليــم كوردســتان
اختــرت مــرارا خــال العقــد الثالــث مــن
وجــوده ،حيــث شــهد العــام  ،2011خــروج
تظاهــرات احتجاجيــة يف شــوارع االقليــم،
كــا شــكلت هجــات تنظيــم داعــش،
تهديــدا الرايض حكومــة اقليــم كوردســتان،
يف حــن ال زال االقليــم يواجــه تحديــات
حتــى االن ،مبــا يف ذلــك تراجــع امليزانيــة،
وانقســامات سياســية داخليــة ،باالضافــة اىل
تهديــدات بشــن هجــات ايرانيــة وبالوكالــة.
امربيــن زمــان (مراســل بــارز يف موقــع
«املونيتــور» االمريــي ،ومتخصــص بالقضايــا

السياســية وحقــوق االقليــات يف العــراق
وســوريا وتركيــا)
اعتــر زمــان يف بدايــة مداخلتــه انــه يجــب
االعــراف اوال بــان مصطلــح «الكــورد»
مضلــل ،مضيفــا ان الكــورد انتــروا بــن
دول قوميــة مختلفــة طــوال عقــود ،مشــرا
اىل انــه برغــم وجــود هويــة مشــركة لكونــك
«كورديــا» ،اال انهــا اكــر ارتباطــا بالفكــر
منهــا باملامرســة.
وتابــع زمــان قائــا ان الحــزب الدميقراطــي
الكوردســتاين ،هــو احــد اكــر الجامعــات
الكورديــة نفــوذا ،لكــن الكيــان الكــوردي يف
شــال رشق ســوريا ،يف منافســة معــه.
واضــاف انــه مــن اجــل القيــام بقيــاس
ملــدى نجــاح حكومــة اقليــم كوردســتان،
يتحتــم اجـراء تقييــم ملــا يجــري بالنســبة اىل
الجامعــات الكورديــة االخــرى.
ولفــت زمــان اىل فكــرة ان الصحفيــن مييلــون
اىل التعامــل مــع الكــورد وحكومــة اقليــم
كوردســتان بأســلوب ســهل ،وببعــض التحيــز
الواضــح لهــم ،نظــرا اىل املصاعــب التــي
تعرضــت لهــا الجامعــات الكورديــة عــر
الســنني والتــي شــاهدها العــامل.
اال ان زمــان اعتــر ان الوقــت حــان
الوقــت لتخطــي هــذه الروايــة ،مؤكــدا

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».
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ان الكــورد مل يعــودوا «ضحايــا ،ويجــب
اال يصــوروا انفســهم عــى انهــم كذلــك»،
مضيفــا ان «الكــورد شــعب حــازم وصامــد
وقــدم تضحيــات فادحــة وكانــوا ،مــن بــن
االنجــازات االخــرى ،احــد القــوى املحركــة يف
اإلطاحــة بصــدام».
كــا لفــت الباحــث اىل نقطــة مهمــة اخــرى
حيــث اوضــح انــه ليــس دقيقــا التعامــل
مــع العــام  1991عــى انــه نقطــة االنطــاق
للعالقــات بــن واشــنطن والشــعب الكــوردي
يف العــراق ،موضحــا ان هــذه العالقــات
ســبقت التشــكيل الرســمي لحكومــة اقليــم
كوردســتان ،والتــي «تضمنــت تفاعــات
وثيقــة للغايــة بــن الزعيــم الكــوردي
مصطفــى بــارزاين ووكالــة املخابــرات
املركزيــة».
ويف ســياق آخــر ،قــال زمــان ان عالقــات
حكومــة اقليــم كوردســتان مــع تركيــا،
شــهدت تقلبــات عديــدة خــال الســنني،
مذكــرا بــأن انقــرة توتــرت كثــرا عندمــا
ســاعدت واشــنطن يف تعزيــز قــوة الكــورد
العراقيــن يف العــام  ،1991وهــي متحمســة

للتداعيــات املحتملــة لذلــك عــى الكــورد
داخــل تركيــا .وتابــع قائــا انــه برغــم ذلــك،
ســاعدت الحكومــة الرتكيــة حكومــة اقليــم
كوردســتان عــى ان تقــف عــى قدميهــا
اقتصاديــا مــن خــال الســاح لهــا بتصديــر
النفــط عــر حدودهــا.
واعتــر زمــان ان «املشــكلة االساســية
لحكومــة اقليــم كوردســتان حاليــا ،هــي
االنقســام الكــوردي».
واشــار ايضــا اىل ان الحكومــة الكورديــة
تكبــدت خســائر بســبب تصويــت االســتفتاء
يف العام  ،2017مضيفا ان الكورد ســيتمكنون
مــن البقــاء كجامعــة بســبب «مرونتهــم» ،اال
ان بقــاء حكومــة اقليــم كوردســتان يعتمــد
عــى «ازالــة الطابــع الشــخيص عــن عالقــات
السياســة لــي يتمكنــوا مــن االســتمرار اىل
مــا بعــد الزعــاء الحاليــن».
وختــم زمــان بالدعــوة اىل عــدم اســتبعاد
دور روســيا يف العــراق ،اذ انهــا اســتثمرت
اكــر مــن  10مليــارات دوالر ،مشــرا اىل ان
الوضــع معــرض للتغيــر عندمــا يتــم تطبيــق
عقوبــات بســبب االزمــة االوكرانيــة ،والتــي

قــد يكــون لهــا بعــض التداعيــات عــى
الكــورد.
اال انــه اوضــح ان االوكرانيــة ،تعطــي حكومة
اقليــم كوردســتان فرصــة للمســاهمة يف ســد
فجــوة الطاقــة التــي خلقتهــا ،وهــو بحســب
مــا يقــول زمــان ،قــد ميثــل «فرصــة امــام
كافــة الفصائــل الكورديــة للتالقــي وتعزيــز
املوقــف االقتصــادي والســيايس لحكومــة
اقليــم كوردســتان».
فانــس سريشــوك (املديــر التنفيــذي ملعهــد
«يك يك آر العاملــي» ،وباحــث يف مركــز األمــن
األمريــي الجديــد ،وعضــو ســابق يف لجنــة
األمــن الداخــي والشــؤون الحكوميــة يف
مجلــس الشــيوخ األمريــي)
مــن جهتــه ،قــال سريشــوك ان الشــعب
الكــوردي مــا زال يحظــى بقاعــدة كبــرة
مــن الدعــم والتعاطــف مــن جانــب
الحزبــن يف الواليــات املتحــدة ،وذلــك
برغــم ان السياســيني واملواطنــن األمريكيــن
ال يتفهمــون بالــرورة بعــض الفروقــات
الدقيقــة داخــل اقليــم كوردســتان او يف
الجامعــات الكورديــة يف اماكــن اخــرى مــن

الــرق االوســط.
وبرغــم ذلــك ،تابــع انــه عــى املســتوى
النفــي ،فــإن األمريكيــن مييلــون عــادة اىل
حــب املســتضعفني ،وهــذه مشــاعر تتعــزز
بســبب املصاعــب التــي حلــت الكــورد
طــوال عقــود ،مشــرا اىل ان هــذا التعاطــف
بــدأ يتزايــد بشــكل جــدي يف أعقــاب حــرب
الخليــج العــام .1991
وقــال سريشــوك ان الواليــات املتحــدة
تنســحب حاليــا وبشــكل واســع مــن الــرق
األوســط ،وســيصبح دورهــا يف املنطقــة
مختلفــا ،مــع تداعيــات عميقــة عــى
اقليــم كوردســتان ،مذك ـرا بــان املســاعدات
االمريكيــة خــال الســنوات الثالثــن االوىل
لحكومــة اقليــم كوردســتان ،كان تاثريهــا
حاســا مــن اجــل نجــاح االقليــم وحاميتــه،
اال ان بقــاء الحكــم مســتقبال ،يعتمــد عــى
كيفيــة مامرســة الكــورد لهــذا الحكــم.
واضــاف انــه «مــن املهــم اإلقــرار بالتقــدم
الهائــل الــذي أحــرزه كوردســتان منــذ
تأســيس حكومــة االقليــم» ،مشــرا اىل
حقيقــة انــه باالمــكان الســفر اىل مطــار
دويل يف أربيــل يشــكل تطــورا كبــرا ،وان
مثــل هــذه االنجــازات وغريهــا يجــب اال
يتــم التعامــل معهــا كأمــر مســلم بــه،
خاصــة بالنظــر اىل األوضــاع عــى بعــد بضــع
مئــات مــن الكيلومــرات فقــط خــارج ارايض
حكومــة اقليــم كوردســتان.
إال أن سريشــوك لفــت ايضــا اىل املشــكالت
القامئــة كاملهاجريــن واالنقســام الداخــي
واملحســوبيات وقضايــا الفســاد وعــدم توفــر
فــرص العمــل للشــباب.
وختــم بالقــول ان «اإلشــادة بإنجــازات
الرشاكــة االمريكيــة -الكورديــة مل يعــد
كافيــا ،وأنــه يجــب ايضــا ابــداء االســتعداد
لخــوض محادثــات شــاقة حــول السياســة
واالقتصــاد يف كوردســتان ،والتــي ليســت
عــى مســار جيــد» ،مضيفــا ان «شــعب
كوردســتان العـراق ،هــو مــن بامكانــه تغيــر
الديناميكيــة الحاليــة».
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قبيلة

كه لهـر
في زمن
المشروطية
كتــاب فــي االصــل باللغــة
الفارســية للكاتــب االيرانــي
عل��ي رةزا ك��ودةرزي  ،ترجمــه
الــى اللغــة الكرديــة الســيد
فاضــل محمــد اكبــر بعنــوان :
ئيلي كةهلر لةسةردةمي مةشروتييةت.
مؤيد عبد الستار
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واملرشوطيــة حركــة تدعــو اىل االلتــزام
بالدســتور ظهــرت اواخــر القــرن التاســع
عــر وبدايــة القــرن العرشيــن يف تركيــا،
أجــرت الســلطان عبــد الحميــد الثــاين
عــى االلتــزام بالدســتور عــام 1908م،
وتطــورت األحــداث اىل ثــورة قادتهــا
جمعيــة االتحــاد والرتقــي أدت إىل
اســتقالة الســلطان عبــد الحميــد الثــاين.

ويف إيــران التــي كانــت تحــت حكــم
الشــاه محمــد عــي القاجــاري ،اشــتدت
املطالبــة بالدســتور ايضــا ،فاملرشوطيــة
هــي رشوط او مــواد الدســتور الــذي
يحكــم البــاد بــدال مــن ســلطة الشــاه
املطلقــة ودخلــت مرجعيــة النجــف
عــى هــذه الحركــة بســبب مطالبــة
النــاس بــرأي املرجعيــة يف املرشوطيــة

 ،فانقســمت املرجعيــة اىل مؤيــدة
لتطبيــق الدســتور وهــي التــي قادهــا
محمــد كاظــم الخراســاين ،ورافضــة
لهــا ومؤيــدة لســلطة الحاكــم املطلــق
برئاســة املرجــع محمــد كاظــم اليــزدي ،
فحدثــت اضطرابــات يف ايــران أدت اىل
صــدور الدســتور اإليــراين عــام 1907م.
ومــن مفارقــات املرشوطيــة يف ايــران،
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ماحــدث لتجــار البــازار ،فمــن تقاليــد
اي ـران ان املحتجــن يلجــأون اىل مســجد
او مقــام رفيــع مقــدس فــا تهاجمهــم
الســلطات مــا دامــوا معتصمــن فيــه،
وكان ان تعــرض بعــض التجــار اىل الظلــم
وفرضــت الســلطات عليهــم رضيبــة
عاليــة ،فتوجهــوا اىل أحــد املســاجد
ليعتصمــوا فيــه احتجاجــا ،ولكــن
امــام املســجد مل يســمح لهــم بالبقــاء
يف املســجد وطردهــم فتوجهــوا اىل
القنصليــة الربيطانيــة واعتصمــوا هنــاك،
ومــا لبــث ان التحــق بهــم جمــع كبــر
فنصبــوا لهــم الخيــام داخــل حديقــة
القنصليــة الربيطانيــة ،وشــجعتهم
زوجــة القنصــل الربيطــاين عــى تشــديد
مطالبهــم ورفــع ســقفها اىل املطالبــة
بالعدالــة وانهــاء ســلطة الشــاه.
كــا حــدث مثــل ذلــك يف كربــاء يف زمن
الدعــوة اىل املرشوطيــة اذ اعتصــم عــدد
مــن التجــار يف احــدى الســاحات ولكــن
الســلطات الحاكمــة انذرتهــم وطلبــت
اليهــم انهــاء احتجاجهــم وامهلتهــم
اســبوعا واحــدا ،فحاولــوا االعتصــام يف
القنصليــة الربيطانيــة ولكنهــا مل تفتــح
لهــم االبــواب ،فهاجمتهــم الرشطــة و
فتحــت عليهــم النــار وقتلــت مــا يزيــد
عــى ســبعني معتصــا فانفــرط عقدهــم
وولــوا فــرارا .
يــدرس الكاتــب أحــوال قبيلــة كلهــور
الكرديــة يف حقبــة زمنيــة محــددة خــال
حركــة املرشوطيــة التــي عرفــت كحركــة
دســتورية عــام  1905يف ايــران.
يشــمل الكتــاب عــدة فصــول منهــا
فصــل خــاص بتســمية القبيلــة ومعنــى
كلمــة كلهــور ،فيقــول انهــا تتألــف مــن
كلمتــن كــه ل  +هــور وتلفــظ كلهــور  ،و
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كلهــر و كــه لــر ،وهــي تعنــي :
كــه ل مــن كلمــة كــه لــه اشــارة اىل
رأس الظبــي ،وهــو رمــز النشــاط
والــذكاء والرسعــة .أمــا كلمــة هــور فهــي
يف القامــوس الفــاريس تعنــي شــمس
منقولــة مــن خــور ،خورشــيد.
ويف الفصــل الثالــث ص  98يتنــاول
املرشوطيــة ومحمــد عــي شــاه  ،يذكــر
فيــه تأثــر الثــورة الفرنســية عــى اي ـران
وانهــا كانــت احــد االســباب يف املطالبــة
بالدســتور وذلــك بســبب زيــارات البــاط
الشاهنشــاهي اىل باريــس وكذلــك زيــارة
املثقفــن اىل فرنســا مــا ســاهم يف نــر
الوعــي بالحقــوق السياســية ورفــض
ســلطة الشــاه املطلقــة  .كــا يذكــر
تأثــر زيــارة املفكــر جــال الديــن األســد
آبــادي املعــروف بجــال الديــن االفغــاين
 ،الــذي ســاهم يف مقاومــة االســتبداد.
ومــن فصــول الكتــاب فصــل بعنــوان :
كرماشــان يف عــر املرشوطيــة يتنــاول
فيــه االضطرابــات التــي حدثــت يف
كرماشــان ،ودور ســاالر الدولــة يف تلــك
االحــداث* .
انتفاضة ساالر الدولة
هــو ابــو الفتــح املعــروف بـــ ســاالر
الدولــة  ،االبــن الثالــث ملظفــر الديــن
شــاه القاجــاري  ،ولــد يف تربيــز وتعلــم
فيهــا وخــدم يف الجيــش القاجــاري برتبــة
عميــد ( ســبهدار ) ثــم عــن ســكرتريا
لحاكــم كرماشــان حســام امللــك عــام
 1898م .
كان طامعــا يف اســتالم الحكــم  ،لذلــك
عمــل عــى كســب ود القبائــل الكرديــة .
بعــد سلســلة مــن االحــداث والتمــرد
قــام عــام  1911بطــرد جميــع موظفــي
الحكومــة والدعــوة اىل عــودة الشــاه

املخلــوع محمــد عــى القاجــاري مــا
تســبب يف اشــتداد النــزاع بــن القبائــل
الكرديــة والســلطات الحكوميــة .
واتفقــت الحكومــة مــع القبائــل
البختياريــة عــى محاربــة ســاالر الدولــة
الــذي تحالــف مــع قبيلــة الكلهــر ولكنــه
خــر املعركــة وتوجــه اىل بشــتكوه يف
حاميــة قبائــل اللــور)1(.
ويف ترشيــن االول عــام  1912قــرر
الزحــف نحــو العاصمــة طه ـران ولكنــه
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
للقنصليــة الروســية .
تــم االتفــاق معــه اخــرا  -بنــاء عــى
وســاطة روســيا القيرصيــة -عــى االقامــة
يف ســويرسا مقابــل حصولــة عــى مرتــب
شــهري قــدره  8000تومــان .
....................................................
* راجــع حركــة ابــو الفتــح مــرزا ســاالر
الدولــة  1913-1911للباحــث د .أحمــد
عبــد العــاق  .دوريــة كان التاريخيــة
العــدد الثالــث والعــرون  ،مــارس
)www.kanhistorique.org(1 2014
اللــور  :اســم يطلــق عــى مجموعــة مــن
القبائــل الكرديــة التــي تســتوطن جبــال
بيشــتكوه  ،ومــن تلــك القبائــل  :اللــك
 ،املمســني  ،البختياريــة ،الكهكيلويــة
َ ،كـــله دار  ،ومجاميــع وعشــائر اخــرى
كثــرة  ،ينتــرون يف مناطــق شاســعة
متتــد مــن كرماشــان اىل اطـراف بوشــهر .
ولهــم مواطــن كثــرة يف مختلــف مناطــق
ايــران والعــراق .ينظــر كتــاب اللــور
 ،أمــان اللهــي  ،ترجمــة ســام بــرزو،
بغــداد .2018
2022
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«الكاظمي ينفذ قرار عبد المهدي» ..

تسليح عشائر االنبار يثير مخاوف سياسيين في المحافظة

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 ..

مــع أن القــرار صــدر يف زمــن حكومــة
رئيــس الــوزراء الســابق عــادل عبــد املهدي،
وشــمل املحافظــات املحــررة كافــة ،لكنــه مل
يطبــق آنــذاك.
رقعة جغرافية لكل عشرية
ويقــول معــاون قائــد حشــد االنبــار ،مــال
اللــه بــرزان ،إن «بتوجيــه القيــادة العامــة
للقــوات املســلحة ،تــم تكليــف أبناء عشــائر
املناطــق الغربيــة مــن محافظــة االنبــار،
غــريب العــراق ،مبســاندة األجهــزة األمنيــة
العراقيــة ،بالحــرب ضــد (داعــش) ،وصــد
هجامتــه ومتابعــة تحركاتهــم باملناطــق
الصحراويــة واملحيطــة باملناطــق الســكنية».
ويضيــف بــرزان يف حديــث ملجلــة «فيــي»؛
أن «دور أبنــاء العشــائر يرتكــز عــى
املناطــق املســاة بـ(الشــامية) ،التابعــة
لقضــاء الرطبــة ،فضـ ًا عــن مناطــق (يت وان،
والجزيــرة) وصــو ًال اىل املوصــل ثــم بيجــي
وســامراء وانتهــا ًء بصــاح الديــن».
ويشــر بــرزان ،إىل أنــه «تــم االتفــاق مــع
أبنــاء العشــائر بالتصــدي لـ(داعــش) ،مــن
خــال تســليح أبنــاء العشــائر ،وذلــك
نتيجــة تزايــد محــاوالت التنظيــم بتنفيــذ
مخططاتهــم االرهابيــة مؤخـراً» ،مبينـاً ،أنــه
«تــم تحديــد رقعــة جغرافيــة لــكل عشــرة،
لتكــون مبثابــة قاطــع مســؤولية ،بهــدف

فيلي
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مطــاردة بقايــا (داعــش) ،والعمــل عــى
حاميــة املناطــق القريبــة مــن الصحــراء،
ومطــاردة االرهابيــن املتواجديــن هنــاك».
ويؤكــد بــرزان ،أنــه «ال يخفــى عــى أحــد
الــدور الكبــر الــذي بذلتــه عشــائر االنبــار،
بالتعــاون مــع االجهــزة االمنيــة ،خــال
حــرب طــرد (داعــش) مــن املحافظــة ،ومــن
املؤكــد ان عشــائر االنبــار وابناؤهــا قادريــن
عــى انهــاء تواجــد مــن تبقــى مــن التنظيــم
يف الصحــاري او غريهــا».
أهل الصحراء أدرى بتضاريسها
مــن جهتــه؛ يقــول القيــادي يف الحشــد
العشــائري ،عــواد الجغيفــي ،إنــه «منــذ
مطلــع الشــهر الجــاري ،أوكلــت عمليــات
مطــاردة (داعــش) بعــدد مــن املناطــق
الصحراويــة ،غــريب االنبار ،إىل قوات الحشــد
العشــائري ،وقيــادات العشــائر وعــدد مــن
املتطوعــن ،املتواجديــن بتلــك املناطــق،
وذلــك ضمــن قواطــع قســمت بــإرشاف
قيــادات القــوات الربيــة وعمليــات الجزيــرة
والعمليــات املشــركة وعمليــات االنبــار».
ويضيــف الجغيفــي ،يف حديــث مــع وكالــة
«شــفق نيــوز» ،أن «منــذ إيــكال مهــام
مطــاردة (داعــش) ألبنــاء العشــائر ،نُفـ ّ
ـذت
عــدة عمليــات لتعقــب خاليــا التنظيــم،
وجمــع معلومــات عنهــم ،وتدقيــق هويــات
رعــاة االغنــام وغريهــم مــن الواصلــن لتلــك
املناطــق».
ويشــر الجغيفــي ،إىل أنــه «خــال االيــام
الثالثــة األخــرة تــم ،تنفيــذ عمليتــن ،آخرها
كانــت بعمــق صحـراء الجزيــرة ،والعمليــات
مســتمرة بشــكل دقيــق لتعقــب خاليــا
(داعــش)» .مبينــاً أن «العمليــات املنفــذة
لغايــة اآلن ،اســتطالعية ،وتهــدف للتحــرك
والوصــول ألبعــد نقطــة ممكنــة».
ويتابــع الجغيفــي ،قائــا إنــه «بالتنســيق
مــع قيــادة العمليــات املشــركة ،كانــت لنــا
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«عــدد مــن تبقــى مــن عناصــر (داعــش) ،ال
يســتوجب خــروج قطعــات أمنيــة مجهــزة
بأعــداد هائلــة مــن اآلليــات واألســلحة ،وانمــا
محــدودا وعمليــات
جهــدا
يتطلــب األمــر
ً
ً
نوعيــة وتعقــب اإلرهابييــن بآليــات خفيفــة
وســريعة»

عمليــات نحــو مناطــق أوســع ،مثــل صــاح
الديــن ونينــوى ،مــن دون تحديــد قواطــع
مســؤولية ،وســتكون هنالــك نتائــج مبهــرة
خــال األيــام القليلــة القادمــة» ،مبينــاً أن
«صحـراء االنبــار شاســعة ،وســكان املناطــق
الغربيــة عــى درايــة كاملــة بتضاريــس
وتفاصيــل مناطقهــم ،كــا لديهــم الخطــط
التــي مــن شــأنها تعقــب مــا تبقــى مــن
عنــارص (داعــش)».
ويوضــح الجغيفــي أن «عــدد مــن تبقــى
مــن عنــارص (داعــش) ،ال يســتوجب خــروج
قطعــات أمنيــة مجهــزة بأعــداد هائلــة مــن
اآلليــات واألســلحة ،وامنــا يتطلــب األمــر
جهــداً محــدوداً وعمليــات نوعيــة وتعقــب

اإلرهابيــن بآليــات خفيفــة ورسيعــة ،عــى
عكــس آليــات الجيــش والرشطــة وباقــي
االجهــزة االمنيــة» .مؤكــداً ،أنــه «مل يتــم
تســليح أي مــن العشــائر او ابناؤهــا ،
واملهمــة وكلــت اىل قيــادات العشــائر
وقســم مــن منتســبي الحشــد العشــائري
بتلــك املناطــق ،فض ـ ًا عــن أبنــاء العشــائر
املتطوعــن».
قرار عبد املهدي ينفذه الكاظمي
بــدوره يــرى الباحــث بالشــأن االمنــي
العراقــي ،غانــم العابــد ،أن «ق ـرار تشــكيل
حشــود مــن عشــائر املناطــق املحــررة،
وانســحاب قــوات الحشــد الشــعبي مــن
تلــك املناطــق ،هــو ق ـرار صــادر منــذ زمــن

حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق عــادل عبــد
املهــدي ،لكنــه مل يتــم تنفيــذه آنــذاك».
ويبــن ،العابــد ملجلــة «فيــي» ،أن «تنفيــذ
القــرار باألنبــار يف هــذا الوقــت ،يثــر
التســاؤالت ،فلــا تــم بهــذا الوقــت تحديــداً
تطبيــق القــرار ،خاصــة أن االنبــار تواجــه
اليــوم انقســامات سياســية ،فضـ ًا عــن أنهــا
ســيطرت عــى القــرار الســني ،والخالفــات
الحاصلــة حــول تشــكيل الحكومــة ،والرتويج
لشــائعة (اشــباح الصحــراء) ،لــذا اســتالم
الحشــود العشــائرية مســؤولية املناطــق
الغربيــة بهــذا الوقــت ،يثــر الكثــر مــن
عالمــات الدهشــة واالســتغراب».
ويضيــف العابــد ،متســائ ًال «ملــاذا يتــم

تطبيــق القــرار يف االنبــار ،وال يطبــق يف
نينــوى أو صــاح الديــن او ديــاىل؟ هــل
(داعــش) فقــط يف االنبــار» .وملــاذا مل يتــم
املوافقــة عــى اتفــاق الحكومــة املركزيــة
وحكومــة اقليــم كوردســتان بشــأن اتفــاق
معالجــة مشــاكل املناطــق املتنــازع عليهــا
(بــد ًء مــن ديــاىل وحتــى ســنجار) ،تحــت
إرشاف التحالــف الــدويل ،ومــن خــال
تشــكيل ألويــة عســكرية ،يكــون مقاتليهــا
مــن أبنــاء تلــك املناطــق حــراً ،وتكــون
مرتبطــة بــوزارة الدفــاع العراقيــة ،مــن اجــل
ابعــاد الحشــد عــن تلــك املناطــق».
ويلفــت املحلــل الســيايس ،إىل أن «القــرار
يشــكل خطــراً كبــراً عــى ســكان االنبــار،

خاصــة ان الحــدود العراقيــة الســورية،
خاضعــة باملطلــق للميليشــيات االيرانيــة
الوالئيــة ،وســبق وان انشــأت إي ـران خــال
العــام املــايض ،ثــاث معســكرات لهــا مــن
الجانــب الســوري ،ومتســكها ميليشــيات
أفغانيــة وباكســتانية وااليرانيــة وغريهــا
مــن امليليشــيات العقائديــة ،كــا ال ننــى
مشــاكل مخيــم الهــول وســجن غوي ـران يف
ســوريا ،فكلهــا عوامــل تشــكل خطــر عــى
العــراق واالنبــار خاصــة».
ويتســاءل العابــد قائ ـ ًا  ،أن «الــكل يعــرف
بــأن الحشــود العشــائرية ال متتلــك الســاح
الــذي ميتلكــه الحشــد الشــعبي ،فكيــف
ســيدافعون عــن مناطقهــم».
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تقرير أمريكي يرسم مالمح

« صراع صفري »
بين تركيا وإيران
في العراق
تناولـــت مجلـــة «ناشـــيونال انترســـت» األمريكيـــة ،تصاعـــد
المنافســـة بيـــن تركيا وإيـــران علـــى الســـاحة العراقية ،وفي
إقليـــم كوردســـتان ،لكنهـــا خلصت إلـــى أن المحصلـــة «صفر»
لنتائـــج االشـــتباك بيـــن نفوذيهما.
فيـــــــلي

البدايــة ،وفق ـاً لتقريــر املجلــة األمريكيــة،
الــذي ترجمتــه مجلــة «فيــي» ،مــن عملية
«قفــل املخلــب» التــي أطلقتهــا تركيــا ضــد
حــزب العــال الكوردســتاين يف  17نيســان/
أبريــل املــايض ،بالتزامــن مــع محاولــة
عراقيــة لفــرض الســيطرة عــى ســنجار،
وبالتزامــن أيضــاً مــع تجــدد الجهــود
مــن جانــب تركيــا والحــزب الدميقراطــي
الكوردســتاين ،إلقامــة خــط أنابيــب غــاز
يربــط بــن اإلقليــم وتركيــا.
مصالح متشابكة
وذكــر التقريــر األمريــي ،أن «هــذه
األحــداث الثالثــة تؤثــر عــى مصالــح
إيــران ،وهــو وضــع ليســت طهــران و
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وكالؤهــا العراقيــن ،بغفلــة عنــه» ،الفتــاً
إىل أن «تركيــا أقامــت أكــر مــن  40نقطــة
عســكرية داخــل اقليــم كوردســتان خــال
الســنوات املاضيــة ،فيــا ليــس بإمــكان
الجيــش العراقــي دخــول املنطقــة بســبب
الصيغــة االتحاديــة للعــراق».
وبالرغــم مــن اإلدانــة العراقيــة ،للعمليــة
العســكرية الرتكيــة ،فثمــة جهــود عراقيــة
تبــذل مــن أجــل الحــد مــن نفــوذ
«وحــدات مقاومــة يف ســنجار» اإليزيديــة
(يــو.يب.اس) التابعــة لحــزب العــال
الكوردســتاين ،بحســب التقريــر األمريــي.
أمن سنجار
وأضــاف أن «مــع بــدء تركيــا عمليتهــا
العســكرية ،قــام الجيــش العراقــي بإرســال
تعزيــزات إىل ســنجار ،وشــن عمليــة
تســتهدف تفكيــك نقــاط تفتيــش وحــدات
(يــو.يب.اس) يف ســنجار ،مــا أدى إىل
انــدالع اشــتباكات عنيفــة بــن املســلحني
والجيــش».
وأوضــح التقريــر ،أن «العــراق يســعى،
تحــت ضغــط مــن تركيــا ،اىل الســيطرة
عــى املنطقــة منــذ أواخــر العــام ،2020
وان وحــدات (يــو.يب.اس) انضمــت اىل
الحشــد الشــعبي يف العــام  ،2019لكنهــا
ظلــت تحــت تأثــر نفــوذ حــزب العــال
الكوردســتاين ،وكلــا كانــت تركيــا تشــن
غــارات تســتهدف هــذه الوحــدات خــال
الســنوات املاضيــة ،كانــت الفصائــل
املواليــة إليــران تهــدد باالنتقــام،
كميليشــيات حــزب اللــه وعصائــب اهــل
الحــق ،حيــث يرجــح أن هــذه امليليشــيات
ضالعــة يف  12هجومــا صاروخيــا اســتهدف
قاعــدة بعشــيقة الرتكيــة يف نينــوى خــال
العــام املــايض».
وكــر ٍد عــى «عمليــة قفــل املخلــب» ،فــإن
«كتائــب حــزب اللــه وعصائــب اهــل
الحــق ،والسياســيني املؤيديــن إليــران،
صعــدوا مــن خطاباتهــم املعاديــة لرتكيــا،
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«التخلـــص مـــن حـــزب العمـــال الكوردســـتاني فـــي اقليـــم
كوردســـتان ،سيســـاعد فـــي تقويـــة الحـــزب الديمقراطـــي
الكوردســـتاني وتركيا وتحرير الموارد السياسية واالقتصادية
والعســـكرية لتعزيـــز مصالحهمـــا فـــي العراق»

وارفقــت هــذه الخطابــات بعمليــات
إطــاق صواريــخ عــى قاعــدة بعشــيقة يف
 24أبريــل /نيســان املــايض» ،وفقـاً لتقريــر
املجلــة األمريكيــة.
وتابــع أن «بعــد هــذا الهجــوم ،تحدثــت
تقاريــر عــن أن طائــرات تركيــة مســرة،
رمبــا تكــون قــد اســتهدفت قاعــدة للحشــد
الشــعبي ،بالقــرب مــن املوصــل يف 26
نيســان املــايض».
ونــوه التقريــر إىل أن «الهــدف مــن
العمليــة العســكرية الرتكيــة ،ال تســتهدف
فقــط تحقيــق أمــن حــدودي ،وإمنــا أيضــا
متهيــد الطريــق مــن أجــل تعــاون يف
مجــال الطاقــة بــن تركيــا وبــن الحــزب
الدميقراطــي الكوردســتاين ،حيــث أنــه يف
ظــل الغــزو الــرويس ألوكرانيــا ،أصبحــت
بدائــل الغــاز الــرويس أكــر أهميــة بشــكل
متزايــد بالنســبة إىل أمــن الطاقــة العاملي».

مخطط تريك  -كوردي
ويف هــذا اإلطــار ،جــرى إحيــاء خطــة بــن
تركيــا والحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين
لتصديــر الغــاز الطبيعــي مــن كوردســتان
اىل تركيــا و اوروبــا ،حيــث ان «رشكــة
كار» الكورديــة وقعــت يف كانــون االول/
ديســمرب  ،2021اتفاقيــة لتوســيع خــط
انابيــب الغــاز الطبيعــي اىل دهــوك عــى
بعــد  35كــم مــن الحــدود الرتكيــة يف إطــار
اإلنتــاج املحــي ،ثــم أعلنــت الســلطات
الكورديــة والرتكيــة يف فرباير/شــباط املايض،
نيتهــا مــد خــط االنابيــب هــذا اىل تركيــا،
يف وقــت قــال رئيــس الحكومــة يف االقليــم
مــرور بــارزاين ان الغــاز الكــوردي ســيتم
تصديــره اىل أوروبــا يف نهايــة املطــاف.
ولهــذا ،اعتــر التقريــر األمريــي أن
«التخلــص مــن حزب العــال الكوردســتاين
مــن كوردســتان ،أصبــح أكــر أهميــة ،فيــا

مــن املرجــح أن يســتهدف حــزب العــال
الكوردســتاين خــط األنابيــب ،متامــا كــا
يهاجــم الحــزب خــط نفــط كركوك-جيهــان
الــذي يصــدر النفــط العراقــي إىل تركيــا».
ويف الوقــت نفســه ،لفــت التقريــر اىل
ان «خــط انابيــب الغــاز هــذا ،سيشــكل
تهديــدا ملصالــح إيـران يف مجــال الطاقــة».
واوضــح ان تركيــا تعتــر مشــريا رئيســيا
للغــاز االيـراين ،وهــذا يشــكل مصــدرا مهام
للدخــل بالنســبة اىل االقتصــاد االيــراين
الواقــع تحــت عقوبــات دوليــة ،اذ ســيؤدي
تنويــع واردات الغــاز الــريك اىل تخفيــض
اعتــاد تركيــا عــى الغــاز االيـراين .وتابع ان
«تنويــع الطاقــة الرتكيــة قــد يقــوض قــدرة
إيـران عــى اســتخدام صــادرات الغــاز ،من
أجــل مامرســة نفوذهــا عــى تركيــا».
قلق إيراين
وتابــع أن «إيــران تشــعر بالقلــق مــن

قــوة الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين
واالســتقرار العــام إلقليــم كوردســتان
العــراق ،حيــث صــار الحــزب رشيــكا يف
تحالــف ثــايث مــع الصدريــن والســنة،
وهــو تحالــف يســتهدف اســتبعاد الفصائل
املدعومــة مــن إيــران مــن املفاوضــات
الحكوميــة».
وبالنظــر إىل التهديــد الــذي تتعــرض لــه
املصالــح االيرانيــة ،فــإن «رد إيــران مل
يكــن مفاجئــا ،حيــث شــن الحــرس الثــوري
اإليــراين هجومــاً صاروخيــاً ،قــال انــه
«اســتهدف مقــرا للموســاد يف أربيــل يف
 16مــارس/آذار املــايض ،إال أن «الصواريــخ
أصابــت فيــا ميلكهــا الرئيــس التنفيــذي
لـ»مجموعــة كار».
ورجــح التقريــر األمريــي ،أن «امليليشــيات
املواليــة إليــران هــي التــي تقــف خلــف
الهجــات الصاروخيــة التــي اســتهدفت

البنيــة التحتيــة للطاقــة يف أربيــل يف
 6ابريل/نيســان و 2مايو/أيــار» ،ويف
الخالصــة ،اعتــر التقريــر أن «تركيــا وإيران
تتجهــان نحــو لعبــة محصلتهــا صفــر يف
العــراق».
وأشــار إىل أنــه «بإمــكان إي ـران ووكالئهــا
التخــي عــن تحالفهــم مــع وحــدات (يو يب
اس) يف ســنجار ،يف حــال كان ذلــك يعنــي
أن مواقعهــم ومصالحهــم يف املنطقــة ال
تتأثــر بالعمليــات العســكرية العراقيــة».
وفيــا يتعلــق مبــروع خــط أنابيــب
الغــاز ،أوضــح التقريــر ،أن «إيــران
حــددت خطهــا األحمــر مبك ـراً» ،موضح ـاً
أن «إيــران ستســعى اىل اخــراج املــروع
عــن مســاره بالقــوة وعــن طريــق إثــارة
اضطرابــات سياســية».
وختــم التقريــر بالقــول ،إن «العمليــات
العســكرية الرتكيــة مــن املحتمــل أن تــؤدي
إىل عــدم االســتقرار يف إيـران ،يف ظــل فـرار
مســلحي حــزب العــال الكوردســتاين إىل
داخــل االرايض اإليرانيــة».
وخلــص تقريــر املجلــة األمريكيــة ،إىل
أن «التخلــص التــام مــن حــزب العــال
الكوردســتاين يف اقليــم كوردســتان،
سيســاعد يف تقويــة الحــزب الدميقراطــي
الكوردســتاين وتركيــا وتحريــر املــوارد
السياســية واالقتصاديــة والعســكرية
لتعزيــز مصالحهــا يف العــراق» ،لكــن
إيـران التــي متتعــت بنفــوذ ال مثيــل لــه يف
العـراق عقــب ســقوط صــدام حســن ،لــن
تتنــازل عــن هــذا مــن دون قتــال».
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لم تحسم القضية حتى اآلن ..

تزوير الشهادات لعراقيين متخرجين من جامعات لبنانية

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 ..

فيــلي
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وتــرز يف هــذا الصــدد مشــكلة تزويــر
الشــهادات العليــا وتعليــق التدريــس
يف جامعــات لبنانيــة منحــت شــهادات
مــزورة لعراقيــن بينهم وزراء ومســؤولني
بحســب الجهــات املعنيــة يف كل مــن
العــراق ولبنــان.
يف نهايــة عــام  2021نــرت مصــادر
صحفيــة متعــددة تقري ـراً يفيــد ان 27
ألــف شــهادة جامعيــة مــز ّورة منحــت

لطــاب عراقيــن يف لبنــان ،وأن  5آالف
دوالر هــو مثــن شــهادة املاجســتري
املــزورة ،فيــا بلغــت تكلفــة شــهادة
الدكتــوراه  10آالف دوالر ،بحســب
التقريــر ،الــذي لفــت اىل ان ظاهــرة
بيــع الشــهادات الجامعيــة املــزورة يف
لبنــان ،انتــرت يف الجامعــات الخاصــة
وأصبحــت تجــارة رائجــة ،منوهــا اىل
تواجــد  28جامعــة خاصــة مرخصــة مــن

وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل اللبنانيــة؛
ومشــرا اىل أن هنــاك شــبكة لبنانيــة -
عراقيــة تعمــل عــى تحصيــل الشــهادات
لبيعهــا لطــاب عراقيــن مــن بينهــم أبناء
نافــذون ومســؤولون ونواب،بحســب
مــا ورد يف التقريــر ،وبرغــم ان بعــض
الجهــات تقــول ان رقــم  27الــف شــهادة
مــزورة مبالــغ فيــه اال ان ذلــك ال
ينفــي الحقيقــة املــرة عــى حــد وصــف

املراقبــن.
وتوضــح املعلومــات ان شــخصا لبنانيــا
اســتفاد مــن قربــه مــن أحــد األحــزاب
اللبنانيــة لشــبك عالقــات مــع مســؤولني
يف الســفارة العراقيــة يف لبنــان ،ومــع
مســؤولني عراقيــن يف الع ـراق ،وتوســط
أحــد املســؤولني لــه لربــط عالقــة مــع
الســفارة العراقيــة بغيــة تنميــة األنشــطة
الثقافيــة بــن لبنــان والعــراق .لكــن
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األمــر تحــول إىل شــبكة لبيــع الشــهادات،
مــن دون علــم هــذا املســؤول اللبنــاين
أو حتــى الحــزب الــذي ينتمــي إليــه،
بحســب مصــادر التقريــر ،التــي لفتــت
اىل تواجــد ثــاث جامعــات متورطــة
يف لبنــان بشــكل أســايس بهــذا امللــف،
الــذي بــات يشــكل فضيحــة كبــرة للبنان
والعــراق ،عــى حــد قــول املراقبــن.
وتبــن املعلومــات أن أحــد العراقيــن كان
يقــوم بتخليــص معامــات الطــاب يف
وزارة الرتبيــة يف بــروت ،وعندمــا صــدر
قـرار عــن الــوزارة توجــب عــى الطالــب
العراقــي الحضــور شــخصيا إىل لجــان
معادلــة الشــهادات يف لبنــان ،وذلــك
بعدمــا ارتفــع عــدد الطــاب بشــكل
مهــول ،حــاول هــذا العراقــي التوســط
لــدى مســؤولني يف وزارة الرتبيــة لتســهيل
املعامــات ،وقــدم إغــراءات ماليــة،
جوبهــت بالرفــض ،بحســب التقريــر.
مــن جهتهــا أصــدرت وزارة التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي العراقيــة بعــد
القضيــة التــي أثــرت بشــأن الشــهادات
املباعــة تعليــات جديــدة ،منهــا إخضــاع
الرســائل واألطروحــات للطلبــة العراقيــن
يف الخــارج لعمليــة التحقيــق اإللكــروين،
وإخضــاع الدارســن عــى النفقــة الخاصــة
لتقويــم علمــي وعرضهــم عــى اللجــان
العلميــة؛ كــا تقــرر تعليــق الدراســة
يف الجامعــة الحديثــة لــإدارة والعلــوم،
والجامعــة اإلســامية ،وجامعــة الجنــان
يف لبنــان ،وتقــرر إيقــاف املبــارشة
اإللكرتونيــة الــذي عمــم عــى الســفارات
وامللحقيــات الثقافيــة العراقيــة،
واملفارقــة ان االجـراءات تعــرف مبوجبهــا
الــوزارة بالشــهادات التــي حصــل عليهــا
الطلبــة عــر التعليــم اإللكــروين بعــد
جائحــة كورونــا ،مــا يعنــي أن الشــهادات
املــزورة قــد تجــد لهــا طريق ـاً لالعــراف

26

العدد 221
الســنة الثامنـة عشر

بهــا تحــت هــذا البنــد ،بحســب املتابعني.
ويقــول املراقبــون واملتابعــون ان وفــدا
لبنانيــا ذهــب اىل بغــداد والتقــى وزيــر
التعليــم العــايل مــن دون ان يفصــح
الخــر الــذي نــر عــا دار فيــه بشــان
فضيحــة الفســاد التــي طالــت االف
املتخرجــن مــن الجامعــة االســامية
اللبنانيــة ،وااليفــاء بحــق حصــول
العراقيــن عــى املعلومــة ،الســيام ان
االتهامــات وجهــت ملســؤولني كبــار
تخرجــوا مــن هــذه الجامعــة او باألحــرى
اشــروا شــهاداتهم منهــا ،بحســب
تعبريهــم ،ويقــول املراقبــون ان البيــان
الحكومــي الصــادر عــن اللقــاء صمــت
عــن ذلــك برغــم ان القضيــة وضعــت
كل مــن تخــرج موضــع شــك يف تحصيلــه
العلمــي وقدراتــه ،عــى حــد قولهــم؛
فيــا يشــرون اىل انــه يف لبنــان صــدرت
عقوبــات ضــد بعــض الفاســدين ونــرت
عــى املــأ ،وتشــكلت لجــان تحقيــق
هنــاك ،وتواصــل مســؤولون عراقيــون
مــع وزيــر الرتبيــة يف لبنــان إلجــراء
املطلــوب ،وعقــد اجتــاع بــن الوزيــر
والســفري العراقــي ،وجــرى تشــكيل لجنــة
تحقيــق بــدأت بطــرق أبــواب بعــض
املديريــات؛ لكــن املصــادر اســتبعدت
الوصــول إىل نتيجــة يف هــذا امللــف نظـراً
لتــورط مســؤولني عراقيــن وأشــخاص
لبنانيــن كــر ،بحســب قولهــم.
ويقــول متخصصــون ان قضيــة رشاء
الشــهادات وتبــوء املناصــب مبوجبهــا
الحقــت رضرا كبــرا بســمعة العــراق
العلميــة واملعايــر املعتمــدة يف دوائــره
الرســمية وادائهــا ،وادت بالنتيجــة اىل
االخفــاق يف ادارة مؤسســات الحكومــة
والدولــة بحســب قولهــم ،وطالبــوا
بقــرارات ســحب معادلــة الشــهادات
مــن الذيــن يثبــت تالعبهــم وتزويرهــم،

يمنـــح القانون ألقاباً علميـــة وأكاديمية
خـــارج ضوابط التعليم العالي ،بحســـب
قولهم ،ممـــا دفع املحكمـــة االتحادية
العليا إىل إصدار قـــرار قضت فيه بعدم
دســـتورية بعض املواد يف القانون .

و ان توضــع هــذه الجامعــات عــى
القامئــة الســوداء ورفــض اســتقبال وفــود
منهــا واملســؤولني فيهــا ألنهــم موضــع
شــبهة بحســب وصفهــم ،الفتــن اىل ان
اســتقبالهم وعــدم صــدور بيــان وايف يبني
املوقــف مــن الشــهادات املــزورة يــيء
اىل التعليــم يف العـراق ويعمــق تدهــوره
ويثخــن جراحــه ،بحســب تعبريهــم.
ويوجــه متخصصــون ومراقبــون اصبــع
االتهــام اىل قانــون معادلــة الشــهادات

والدرجــات العلميــة الــذي صــوت عليــه
مجلــس النــاب العراقــي يف ترشيــن
االول  ،2020الــذي ســمح للنــواب
والــوزراء والدرجــات الخاصــة بالدراســة
يف مــدة إشــغالهم وظائفهــم ،ومينــح
القانــون ألقابـاً علميــة وأكادمييــة خــارج
ضوابــط التعليــم العــايل ،بحســب قولهم،
مــا دفــع املحكمــة االتحاديــة العليــا
إىل إصــدار قــرار قضــت فيــه بعــدم
دســتورية بعــض املــواد يف القانــون ،منهــا

عــدم دســتورية البنــد الثالــث مــن املادة
الثالثــة مــن القانــون املتعلــق بحــر
عمليتــي املعادلــة والتقويــم للشــهادات
باســتيفاء الجوانــب اإلجرائيــة.
ويف لبنــان اوضحــت وزارة الرتبيــة
والتعليــم العــايل ،إىل أنــه يف الســنوات
األخــرة ،أصبحــت الجامعــات اللبنانيــة
مركــز اســتقطاب للطــاب الجامعيــن من
جمهوريــة العـراق ،إذ زاد إقبــال الطــاب
العراقيــن عــى متابعــة دراســاتهم

الجامعيــة العليــا يف الجامعــات اللبنانيــة،
ويعــود هــذا األمــر إىل ســهولة انتقــال
الطــاب العراقيــن إىل لبنــان إضافــة إىل
النظــام التعليمــي املــرن الــذي تقدمــه
الجامعــات اللبنانيــة ،وقــد يكــون هــذا
املجــال اســتقطب املكاتــب واألشــخاص
الذيــن يعملــون ســارسة لتســيري األمــور
بــن العــراق ولبنــان ،واردف مصــدر
يف الــوزارة القــول قــد تكــون بعــض
الجامعــات اللبنانيــة تخطــت الكوتــا
املمنوحــة لهــا بتخريــج الطــاب ســنوياً،
وقــد تكــون تســاهلت يف نوعيــة التعليــم
لبعــض الطــاب العراقيــن بخاصــة خــال
مرحلــة جائحــة كورونــا ،ولكــن األكيــد
أن املقــال التقريــر الــذي تنــاول القضيــة
بهــذا الشــكل هدفــه األســايس رضب
قطــاع حيــوي اســتعاد عافيتــه مــن خالل
تحولــه إىل ملجــأ ومتنفــس للطــاب
العــرب وتحديــداً الطــاب العراقيــن،
بحســب تعبــره.
مــن جانبهــم االســاتذة الجامعيــون يف
التجمــع الطبــي االجتامعــي اللبنــاين
عقــدوا اجتامعــا طالبــوا فيــه وزيــر
الرتبيــة والتعليــم العــايل اللبنــاين بـــ
توضيــح موضــوع بيــع شــهادات مــزورة
للعراقيــن مــن قبــل إحــدى الجامعــات
الخاصــة يف لبنــان ،وناشــد املجتمعــون
وزيــر الرتبيــة بـــ اقفــال هــذه الجامعــة
وســحب ترخيصهــا وإحالــة املتورطــن
عــى القضــاء املختــص ،بحســب مــا جــاء
يف اجتامعهــم ،مشــددين عــى ان هــذا
األمــر ينــدرج تحــت عنــوان مكافحــة
الفســاد واملفســدين ليكونــوا عــرة ملــن
يعتــر ،وااليعــاز للعــراق بســحب مــا
يقــال بســبعة وعرشيــن ألفــا مــن هــذه
الشــهادات املــزورة التــي اســتفاد منهــا
بعــض النــواب والــوزراء العراقيــن ،عــى
حــد وصفهــم.
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التغير المناخي واالحتباس الحراري
وانحسار المساحات الخضراء ،بسبب
الجفاف وشح األمطار ،عوامل
رئيسة أسهمت باتساع ظاهرة
التصحر في العراق.
فيــلي

		

«الترقيع ليس ح ً
ال»..

والع ـراق واحــد مــن بــن أكــر خمــس دول
تــرراً مــن التغــر املناخــي ،كــا يشــكل
دليــ ًا حيــاً عــى أن العمــل العاملــي مل
يتبلــور بعــد ،وأن اإلنجــاز أصعــب بكثــر
مــن التوصيــات والقـرارات ،وأن األرض ،كــا
يف العــراق تحديــداً ،ظآمنــة وهــي التــي
لطاملــا عرفــت عــر حضاراتهــا باســم بــاد

 15مليار شجرة أو نهاية بالد الرافدين
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مــا بــن مــا بــن النهريــن أو بــاد الرافديــن،
األمــر الــذي يتطلــب حلــو ًال ناجعــة ترتكــز
عــى األشــجار والغابــات ،بصفتهــا مــاذ
البرشيــة األخــر عــى مــا يبــدو مــن أجــل
إنقــاذ األرض.
الــوزارات العراقيــة املعنيــة بإيجــاد الحلــول
الرسيعــة للتغــر املناخــي واالحتبــاس
الحــراري ،ألقــت باللــوم عــى الحكومــة
بســبب قلــة التخصيصــات املاليــة ،لتنفيــذ
مشــاريع اســراتيجية تعالــج التصحــر وتزيــد
مــن املصــدات الطبيعيــة للعواصــف الرتابيــة
التــي تســيطر عــى األجــواء يف أغلــب مــدن

ومحافظــات البــاد
هشاشة الرتبة
وزارة البيئــة ،وعــر مديــر إعالمهــا ،أمــر
عــي الحســون ،أشــار إىل أن «الع ـراق بعــد
انضاممــه إىل اتفاقيــة باريــس للتغــرات
املناخيــة ،أعــد خطــة التكيــف الوطنيــة
الخاصــة بالتقليــل مــن آثــار تغــرات مناخــه
عــى اعتبــاره واحــداً مــن خمــس دول حــول
العــامل أكــر هشاشــة بالرتبــة ،وتلــك ناجمــة
عــن إهــال طــال البنــى التحتيــة ألكــر مــن
أربعــن عامـاً مضــت ،لــذا وضعــت البــاد يف
مشــكالت بيئيــة وصحيــة كثــرة».
وأضــاف الحســون ،خــال حديثــه ملجلــة
«فيــي» ،أن «خطــة التكيــف الوطنيــة التــي
صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء ،وضعــت
العــراق أمــام التزامــات كثــرة ووزعــت
عــى جميــع الــوزارات العراقيــة مجموعــة
مــن األدوار وفــق الخطــة التــي تــرف
عليهــا وزارة البيئــة وتتلخــص تلــك املهــام
أو األدوار بتعزيــز املــوارد الطبيعيــة ،إىل
جانــب زيــادة املســاحات الخـراء واعتــاد
الطاقــة املتجــددة والتقليــل مــن اســتخدام
الوقــود األحفــوري عــى املديــات البعيــدة
أي وصــو ًال لعــام  ،2030مبعنــى يكــون
االعتــاد عــى الطاقــة املتجــددة يف شــكل
رئيــس».
انحسار املياه
وأوضــح أن «مــن بــن اإلجــراءات املتبعــة
لتقليــل مســاحات التصحــر ،املبــادرة التــي
أطلقتهــا الــوزارة وبالتعــاون مــع البنــك
املركــزي التــي تقــي مبنــح املواطنــن
وأصحــاب االنشــطة الصناعيــة والزراعيــة
قروضــاً مــن دون فائــدة الســتخدام
منظومــات الطاقــة الشمســية ذات
مواصفــات عاليــة تدعــم الطاقــة املتجــددة
وأن العـراق يســعى لتحقيــق تقــدم ملموس
يف تقليــل اآلثــار املناخيــة».
وتابــع الحســون« :مــن بــن أهــم األســباب
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التــي زادت يف اتســاع ظاهــرة التصحــر هــو
انخفــاض االطالقــات املائيــة حيــث يصــل
العـراق (ثلــث) مــا كانــت تصلــه مــن امليــاه
قبــل عــام  ،2003إضافــة إىل النمــو الســكاين
التــي أوجــدت نوعــا مــن الفوضويــة يف
أراض زراعيــة شاســعة إىل مســاكن
تحويــل ٍ
مــن قبــل البعــض مســتغلني ضعــف القانون
وانعــدام الخدمــات».
ولفــت مديــر إعــام وزارة البيئــة ،إىل أن
«لجــان مراقبــة تابعــة للــوزارة تتابــع مــع
الدوائــر البلديــة إجــراءات عــدم تحويــل
جنــس األرض مــن زراعيــة إىل ســكنية،
وفــق التصميــم األســاس للمــدن» ،مؤكــداً
«انخفــاض األرايض الزراعيــة إىل (الثلــث)
عــا كانــت عليــه».
وتؤكــد أرقــام رســمية يف العــراق ،أن
التصحــر بــات يطــال  % 39مــن األرايض،
القطــاع
كــا تهــدد زيــادة ملوحــة الرتبــة
َ
الزراعــي يف  54%مــن األرايض املزروعــة،
علــ ً
ا بــأن موســم األمطــار للعــام -2020
 2021كان األكــر جفافــاً خــال  40عامــا
مضــت ،وهــو مــا أدى اىل نقــص حــاد يف
التدفقــات املائيــة يف نهــري دجلــة والفـرات
بلغــت نســبتها ( % 29يف دجلــة) و% 73
(يف الفــرات).
أمــا وزارة الزراعــة ،فلفتــت عــى لســان
املتحــدث باســمها حميــد النايــف ،إىل أن
«مــن أهــم أســباب اتســاع رقعــة التصحــر
يف البــاد هــو قلــة التخصيصــات املاليــة
لتنفيــذ اســراتيجية الــوزارة يف ذلــك ،إىل
جانــب قلــة األمطــار ،وفقــدان الغــذاء
النبــايت ،وأيضــا تصاعــد االحتبــاس الحـراري،
كــا أن نصــف مســاحة العـراق اليــوم باتت
مهــددة بالتصحــر ،وأن الحلــول الرتقيعيــة
لــن تحــل املشــكلة».
 15مليار شجرة
ونصــح النايــف خــال حديثــه ملجلــة
«فيــي» ،بـ»اعتــاد برنامــج حكومــي خــاص
للحــد مــن التصحــر وتداعياتــه ،وإنعــاش
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موســـم األمطار للعـــام -2020
ً
 2021كان األكثـــر جفافـــا خالل
 40عاما مضـــت ،وهو ما أدى الى
نقص حاد فـــي التدفقات المائية
في نهري دجلـــة والفرات بلغت
نســـبتها ( % 29في دجلة) و% 73
(في الفرات).

الزراعــة الســيام أن العــراق يحتــاج إىل
زراعــة  15مليــار شــجرة ،وبالتــايل ليــس
مــن قــدرة أو إمكانيــة الــوزارة تنفيــذ ذلــك
بســبب قلــة التخصيصــات املاليــة».
ودعــا املتحــدث باســم الزراعــة ،إىل
«تفعيــل برنامــج وطنــي ومبشــاركة جميــع
الــوزارات لتشــجري العــراق وفــق ســقوف
زمنيــة محــددة إىل جانــب تشــغيل اآلالف
مــن العاطلــن عــن العمــل لضــان إنجــاح
املــروع ،وبخــاف ذلــك فــإن الغبــار
والعواصــف الرتابيــة التــي تســيطر عــى
أجــواء البــاد ســتكون مالزمــة لطقــس
العــراق».
وأضــاف أن «مــروع التشــجري يحتــاج

إىل جهــد حكومــي اســتثنايئ ملواجهــة
أزمــة التصحــر» ،مردفــاً بالقــول« :ميكــن
اقتطــاع مــا نســبته  1%مــن إيــرادات
جــوالت الرتاخيــص النفطيــة وتخصيصــه يف
مجــال إنعــاش الزراعــة وتحديــداً تشــجري
املحافظــات الداخلــة ضمــن مشــاريع
اســتثامر جــوالت الرتاخيــص تلــك».
وتابــع« :عــى مجالــس املحافظــات
إعــادة الحــزام األخــر إىل ســابق عهــده
والــوزارة مســتعدة لتقديــم الشــتالت
والبــذور واألســمدة واللقاحــات» ،مبينــاً
أن «املســاحات الزراعيــة الحاليــة تقلصــت
إىل مــا نســبته  10%حيــث وصلــت
املســاحات الزراعيــة إىل مــا يقــارب 7

مليــون دونــم مــن أصــل  26مليــون دونــم
صالــح للزراعــة ،وذلــك بســبب قلــة
االطالقــات املائيــة وغيــاب الدعــم للفــاح
وتقليــل التخصيصــات املاليــة ،وغيــاب
االســراتيجيات الخاصــة بالقطــاع الزراعــي
ومــا يقــدم أو يطــرح مــن حلــول ميكــن
وصفهــا بالرتقيعيــة».
وأشــار النايــف ،إىل أن «لــدى العـراق اليــوم
أكــر مــن  18مليــون نخلــة مــن أصــل 30
مليونـاً أغلبهــا موزعــة عــى مناطق شاســعة
مــن بغــداد ومحافظــات بابــل وديــاىل ،يف
حــن يحتــر النخيــل يف محافظــة البــرة
بســبب قلــة امليــاه وتلوثهــا».
مــن جانبــه ،أكــد مصــدر حكومــي مطلــع،

أن «أطراف ـاً سياســية كانــت ســببا يف رفــض
أو تعطيــل مبــادرة اململكــة العربيــة
الســعودية لتشــجري صحــراء األنبــار مــن
خــال زراعــة  16مليــون نخلــة وشــجرة
وتوظيــف أكــر مــن  6آالف مــن العاطلــن
عــن العمــل يف املــروع الــذي ينبثــق مــن
(مــروع ســعودي لتشــجري منطقــة الــرق
األوســط والحــد مــن التصحــر) عــر زراعــة
 50مليــون شــجرة».
وخــص املصــدر ،مجلــة «فيــي» ،بوجــود
أط ـراف سياســية متنفــذة ،مل يســمها ،قــال
إنهــا «عطلــت املــروع بســبب إرصارهــا
عــى تســلم املبالــغ املخصصــة للمــروع
ويكــون التنفيــذ يف وقــت الحــق ،األمــر

الــذي أفلــس البــاد مــن خــرات كثــرة».
وخلــص املصــدر إىل القــول« :التصحــر
هــو محصلــة مــن تراكــات ســوء إدارة
ملــف الزراعــة وامليــاه ،إضافــة إىل الوضــع
الســيايس واألمنــي االســتثنائيني املتعاقبــن
عــى العــراق منــذ عقــود ،والتغــرات
املناخيــة الســلبية وظاهــرة االحتبــاس
الحــراري».
ويرجــح خــراء دوليــون حاجــة الع ـراق إىل
املزيــد مــن التشــجري الــذي يحقــق معادلــة
االوكســجني مــن أجــل التحكــم بنســب ثــاين
أوكســيد الكربــون ،واملســاهمة يف حفــظ
امليــاه يف الرتبــة ومنــع الجفــاف الرسيــع
للمصــادر املائيــة كاألنهــار.
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نصيحة ايطالية:
ال تتركوا نينوى التاريخية لمكبات النفايات

حــذر الباحــث االيطالــي «ســتيفانو كامبانــا» ،مــن ان منطقــة
نينــوى التاريخيــة فــي العــراق قــد تتحــول الــى «مكــب
للنفايــات» مــا لــم يتــم وضــع خطــط لترميمهــا بعدمــا
قــام تنظيــم «داعــش» بتدميــر آثارهــا عمــدا وهــي جرائــم
رصدتهــا صــور االقمــار الصناعيــة والطائــرات المســيرة بينمــا
كانــت تحــدث.

وقــال الباحــث االيطــايل يف تقريــر نــره
موقــع «ذا برينــت» ،وترجمتــه مجلــة
«فيــي» ،إن التدمــر للمواقــع االثريــة
حصــل عمــدا ،وان نينــوى التــي كانــت ذات
يــوم اكــر مدينــة يف العــامل ،ميكــن ان تتحول
اىل مكــب للنفايــات مــا مل يتــم وضــع خطــة
لرتميمهــا واعــادة اعامرهــا.
وتابــع الباحــث االيطــايل ،وهــو مــن جامعــة
ســيينا االيطاليــة ،قائــا ان «داعــش الحــق
ارضارا جســيمة باملواقــع االثريــة يف نينــوى،
وهــو مــا يظهــر عــى خريطــة طبوغرافيــة
جديــدة اســتندت عــى بيانــات االقــار
الصناعيــة والطائــرات املســرة».
وبعدمــا وصــف نينــوى بانهــا اصحبــت
خــال العــر الحديــث ،مكانــا للتعايــش
املشــرك ،اشــار اىل انــه بعــد اعــادة ســيطرة
الحكومــة عليهــا ،فانــه توجــد هنــاك «فرصة
ملنــع تحــول نينــوى اىل مكــب نفايــات
ملــوث ووقــف ابتــاع مدينــة املوصــل
االخــذة يف التوســع ،لهــا».
واوضــح الباحــث انــه بعــد فــرة قصــرة مــن
احتــال داعــش ملناطــق يف شــال الع ـراق،
«بــدأ فريــق عراقــي – ايطــايل ،بتســجيل
وتقييــم الدمــار الــذي خلفــه داعــش
باســتخدام االستشــعار عــن بعــد عــر
االقــار الصناعيــة» ،مشــرا اىل ان فريــق
الباحثــن اكتشــف ان مســاحة كبــرة تقــدر
بع ـرات الكليومــرات ،قــد جــرى تخريبهــا
بعمليــات البنــاء وجمــع القاممــة التــي قــام
بهــا التنظيــم.
واشــار التقريــر االيطــايل إىل أن املرحلــة
االوىل مــن املبــادرة خلصــت اىل وضــع
قاعــدة للبيانــات الجغرافيــة ملواقــع الــراث
االثــري والثقــايف يف املحافظــات العراقيــة
الخمــس التــي خضعــت كليــا او جزئيــا
لســيطرة داعــش».
وأوضــح أن الفريــق العراقــي -االيطــايل،

فيـــــلي
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قــام بعمليــات تقييــم وتحديــد لــأرضار
يف مناطــق مختــارة مــن خــال مطابقــة
وتحليــل صــور عاليــة الدقــة ،مــن االقــار
الصناعيــة ،والتــي جــرى التقاطهــا قبــل
احتــال داعــش لهــا ،وبعــده ،مضيفــاً أن
صــور االقــار الصناعيــة شــملت نحــو 1380
كيلومــرا مربعــا ،حيــث تــم التوصــل اىل
اعــداد خرائــط ل  997منطقــة متثــل اهميــة
اثريــة خاصــة.
وتابــع التقريــر ان البيانــات التــي تــم

''

مــن المهــم مواجهــة

التصــور القائــم بأنــه مع

مغــادرة اليهــود للعراق
فــي القــرن الماضــي،
فــان الــدور قــد حــان

االن علــى المســيحيين،
مضيفــا أنــه «علــى غرار

المســيحيين ،فقــد كان
اليهــود جــزءا مهمــا من
الموصــل
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جمعهــا عــن بعــد وغريهــا مــن نظــم
املعلومــات الجغرافيــة وســجالت املوقــع،
جــرى تحوليهــا اىل «خريطــة اثريــة عراقيــة»
محدثــة تنفذهــا هيئــة االثــار والــراث
العراقيــة.
ومــا اظهرتــه عمليــات املســح التــي متــت،
تراجــع عــدد املواقــع التــي يبــدو انهــا
تعرضــت للنهــب لرسقــة االثــار وتهريبهــا،
وهــو مــا يعكــس نتائــج عمليــات التقييــم
االخــرى التــي طالــت مناطــق شــال

العــراق بشــكل عــام ،مضيفــاً أن الخــراب
االســوأ الــذي جــرى بدوافــع العمليــات
الداعائيــة مــن جانــب داعــش ،تركــز يف
املناطــق الحرضيــة ،وان املوصــل كانــت مــن
بــن املناطــق املســتهدفة بشــكل رئيــي.
ولفــت التقريــر اىل ان نينوى تلقــت اهتامماً
اقــل مــن غريهــا ،وهــي االن محاطــة
باملوصــل ،واصبحــت مندمجــة يف نســيج
املدينــة الحديثــة ،ولهــذا فانهــا تتعــرض
ضغــط التنميــة الحرضيــة عــى املنطقــة

االثريــة كبــر.
وبحســب التقريــر ،فــأن عمليــات
املقارنــة والتدقيــق اعتمــدت عــى «صــور
بانكروميــة» متعــددة االطيــاف القتطتهــا
االقــار الصناعيــة يف  15نوفمرب/ترشيــن
الثــاين العــام  ،2013اي قبــل مرحلــة بــدء
االحتــال الداعــي ،ثــم يف  29اغســطس/
آب وترشيــن الثــاين العــام .2016
واظهــرت املقارنــات االرضار املتعمــدة التــي
لحقــت بنينــوى يف ظــل احتــال داعــش

وايل تضمنــت تفجــر املبــاين الدينيــة يف
اب /اغســطس العــام  ، 2014وعمليــات
تجريــف وتشــويه اجـزاء مــن اســوار املدينة
وبواباتهــا يف العــام .2015
وتابــع التقريــر انه خــال عامني مــن احتالل
داعــش ،ارتبــط  4%مــن االضطرابــات يف
ارايض منطقــة نينــوى ،بعمليــات التخريــب
و  % 91مبخططــات تتعلــق باالســتيطان او
البنيــة التحتيــة الجديــدة.
ولفــت اىل انــه مــن بــن االرضار املثــرة

لالنتبــاه تلــك املتعلقــة بـ»الصوامــع تحــت
االرض» ،حيــث اظهــرت عمليات االســتطالع
التــي قامــت بهــا طائـرات مســرة وتفتيــش
املواقــع وشــهادات املســؤولني امليدانيــن ،ان
هنــاك خنــادق ضخمــة مســتطيلة حفرهــا
داعــش واســتخدمها لتخزيــن احتياطيــات
الحبــوب واملــواد االخــرى ،وقــد غطــت
هــذه الخنــادق مســاحة اجامليــة قدرهــا
 1.2هكتــار ،ويف بعــض االحيــان كان عمقهــا
يبلــغ  8امتــار ،مــا الحــق ارضارا غــر قابلــة
لالصــاح ،بالطبقــات االثريــة.
وختــم التقريــر باالشــارة اىل ان «خالفــة
لداعــش» طبقــت برنامجــا ممنهجــا
للتخريــب ،كان هدفــه االول ازالــة اماكــن
عبــادة االديــان الســاوية ،وخاصــة
املســاجد واالرضحــة واملقابــر االســامية،
امــا الهــدف الثــاين ،فــكان يتمثــل بتدمــر
الفــن واالثــار يف حقبــات مــا قبــل االســام،
مبــا يف ذلــك تحطيــم التامثيــل والتحــف يف
متحــف املوصــل ،وتدمــر االقنعــة املجســمة
يف الحــر ،وهــدم االثــار يف نينــوى ومدينــة
منــرود االشــورية.
واكــد التقريــر االيطــايل ،ان «الــراث الثقــايف
واالثــار والعــارة ليســت مجــرد امــوراً
ماديــة ،امنــا هــي رمــوز للتاريــخ البــري
والعــادات والهويــة والتنــوع» ،مضيفــاً أن
نينــوى تأثــرت بنشــاط التطــور ،وظاهــرة
التــاكل قبــل احتــال داعــش ،وهــي
عمليــات اســتمرت بعــد انتهــاء االحتــال.
كــا أكــد التقريــر االيطــايل أن خطــة ترميــم
نينــوى واســتصالحها ســتبدأ رسيع ـاً ،مبــا يف
ذلــك طمــر الحفريــات والخنــادق العديــدة
املنتــرة حــول املوقــع ،وهــو مــا ســيتبعه
برنامــج عــى املــدى الطويــل ،لرتميــم
وصيانــة االثــار واملعــامل الثقافيــة املتبقيــة
يف املدينــة ،معتــرا أان بامــكان نينــوى ان
تســتعيد هويتهــا الســابقة باالضافــة اىل
دعــم ســبل الحيــاة اليوميــة ملجتمعاتهــا
املحليــة التــي عانــت الكثــر.
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أغاني الخمسينات والستينات ..

قريبا من روح المدينة بعيدا عن الحزن
كنــا قــد تناولنــا فــي عــدد المجلــة الســابق
جيــل نهايــة الســتينات و الســبعينات مــن
القــرن الماضــي فــي الغنــاء العراقــي؛
وبرغــم ان المعنييــن بشــؤون الموســيقي
والغنــاء فــي العــراق اتفقوا علــى ان العقد
الســبعيني شــهد تطــورا فــي األغنيــة
العراقيــة ونقلهــا إلــى الغنــاء الحديــث،
فــإن البعــض عــد ان االغنيــة الســبعينية
اقحمــت نفســها بحســب تعبيرهــم
واحتلــت موقــع األغنيــة البغداديــة ...

فيـــــلي
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وادخلــت تأثــر الريــف عــى تلــك
االغــاين التــي أرىس حضورهــا يف املشــهد
ملحنــون كبــار مثــل عبــاس جميــل ورضا
عــي ومحمــد عبــد املحســن ويحيــى
حمــدي وعــاء كامــل ،وغريهــم بأصــوات
بغداديــة امثــال مائــدة نزهــت ،وأحــام
وهبــي وهيفــاء حســن وقبلهــن ســليمة
مــراد التــي أدت «البســتة» البغداديــة
بعــد املقــام.
ويشــر باحثــون يف شــؤون املوســيقى اىل
أن األغنيــة البغداديــة متيــزت بالطــرب
وكان يرددهــا أهــل بغــداد يف أفراحهــم
ومرساتهــم ،بحســب تصنيفهــم.
وينــوه الباحثــون إىل أن ثقافــة العاصمــة
بغــداد كانــت متنوعــة نتيجــة التنــوع
يف املجتمــع البغــدادي فــكان اليهــود
يــؤدون املقــام البغــدادي بأصولــه،
ونقلــوه إىل مناطــق األعظميــة وبــاب
الشــيخ «وبعــد وصــول صالــح الكويتــي
وشــقيقه داود إىل العاصمــة قادمــن مــن
الجــارة الكويــت واصــا عملهــا الفنــي
بإنجــاز مئــات األلحــان ،غنتهــا ســليمة
مــراد ومطربــات الجيــل الالحــق».
واملفارقــة هنــا انــه برغــم تصنيفهــم
االغنيــة الخمســينية والســتينية كلغــة
افـراح اال ان أغنيــات مثــل «گلبــك صخر
جلمــود» ،و»هــذا مــو انصــاف منــك»،
مثــا لســليمة مـراد كانــت حزينــة اللحن
وحتــى الكلــات ،كام ان مطربــن ريفيني
صنفــت اغنياتهــم ضمــن موجــة االغنيــة
الخمســينية والســتينية كانــوا مطربــن
ريفيــن اصــا ،نشــأ فنهــم بوقــت مبكــر
منــذ افتتــاح اإلذاعــة العراقية عــام 1936
وامتــد اىل االربعينــات والخمســينات
والســتينات ،وبرغــم ســيادة األغنيــة
البغداديــة ،فــان اجــواء بغــداد كانــت
تشــهد بــث أغــاين حضــري أبــو عزيــز
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وداخــل حســن ونــارص حكيــم ،فضــا
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».
ومــن االســاء الالفتــة والكبــرة يف
تلــك املــدة محمــد القبانجــي قــارئ
املقــام واملغنــي ،وناظــم الغــزايل الــذي
بــرزت أغانيــه يف الخمســينات واوائــل
الســتينات وتــويف عــام 1963؛ ســافر
ناظــم قبــل وفاتــ ِه إىل بــروت ،واحيــى
وســجل كثــرا مــن
فيهــا  35حفــ ًا،
ّ
االغــاين للتلفزيــون اللبنــاين ،ثــم ســافر
وســجل نحــو  20حفلــة،
إىل الكويــت،
ّ
منهــا يف التلفزيــون وبعضهــا مــن
الحفــات الرســمية ومــن اشــهر اغنياتــه
«عريتنــي بالشــيب» أغنيــة مــع مــوال،

بثــت يف الخمســينات مــن القــرن املــايض
وهــي مــن كلــات الخليفــة العبــايس
املســتنجد باللــه.
ومــن املطربــن جبــار عــكار املغنــي
البــدوي قــدم بعــض العتابــات
واألبوذيــات مــن إذاعــة قــر الزهــور
عــام  ،1956و ســعدي الحــي الــذي
اكتشــفته االذاعــة العراقيــة يف عــام
 ،1964و أصبــح ســعدي مــن أهــم
االصــوات الريفيــة يف العــراق منــذ
الســتينات وكذلــك الســبعينيات ،لحــن
الفنــان الرائــد محمــد نــويش لــه ليلــة
ويــوم ،وعشــك اخــر وقــد ذاع صيتهــا
داخــل العــراق وخارجــه.
و مــن املطربــات اللــوايت ذاع صيتهــن
يف منتصــف القــرن العرشيــن صديقــة
املاليــة ( )1969 - 1901التــي تعــد
مــن أشــهر املغنيــات العراقيــات ؛ مــن
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ســعدي الحلــي الــذي اكتشــفته االذاعــة
العراقيــة فــي عــام  ،1964و أصبــح ســعدي
مــن أهــم االصــوات الريفيــة فــي العــراق منــذ
الســتينات وكذلــك الســبعينيات..

أغانيهــا التــي اشــتهرت التــي ال زالــت
تــردد « األفنــدي « و» يــا صيــاد الســمچ
« و» فراگهــم بچــاين « و» عــى جــر
املســيب ســيبوين» و» الجــار خويــه
الجــار « ،وغريهــا الكثــر التــي اصبحــت
مــن الــراث ،وكانــت تغنــي يف «ملهــى
الشــورجة» آنــذاك القريــب مــن ســوق
الشــورجة.
ومــن املطربــات ســليمة م ـراد ،يف ســنة
 1958قدمــت هــي وزوجهــا ناظــم
الغــزايل حفلــة جامهرييــة كبــرة ثــم
قدمــا بعــد ذلــك حفــات للجاليــة
العراقيــة يف باريــس ولنــدن ،ومــن
املطربــات ايضــا ســلطانة يوســف (1910
  ،)1995مولــودة ألرسة عراقيــة يهوديــةيف مدينــة املوصــل ،لحــن لهــا كبــار

امللحنــن يف ذلــك الوقــت أمثــال صالــح
وداوود الكويتــي ،كانــت متتلــك صوتــا
قويــا ورخيــا ميزهــا عــن مطربــات
جيلهــا؛ وبحســب مصنفــي الغنــاء فقــد
حاولــت الوصــول بفــن املقامــات لدرجــة
عاليــة مــن الحرفيــة الفنيــة ،وكانــت
تشــغل نفســها باعــداد األبوذيــات
والعتابــات واملقامــات التــي قامــت
بادائهــا ،وقــد برعــت بشــكل خــاص بأداء
مقــام البهــرزاوي ،بحســب املتخصصــن،
الذيــن يضيفــون ان صوتهــا كان يتمتــع
بالجوابــات العاليــة مــا جعلهــا يف

مقدمــة مطــريب املقــام العراقــي يف ذلــك
الوقــت ،بحســب قولهــم.
ومــن املطربــات الشــهريات يف تلــك
املــدة زهــور حســن ،التــي كانــت
تعمــل مغنيــة يف مالهــي بغــداد يف عقــد
الخمســينات حتــى منتصــف الســتينات،
وكانــت ماهــرة يف أداء غنــاء الريــف
واملدينــة معــاً ،توفيــت عــام  1964يف
حــادث ســيارة؛ وكذلــك عفيفــة إســكندر
التــي توفيــت عــام  2012عــن  91عامــا
لحــن لهــا بصفــة خاصــة أحمــد الخليــل
و خزعــل مهــدي و ياســن ا…
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قرارات المرور
بين الحاجة ومزاجية التطبيق
يــرى كثيــر مــن ســائقي الســيارات فــي
العــراق انهــم أصبحــوا ضحيــة التطبيــق
غيــر العــادل للقــرارات الصــادرة مــن
الدوائــر المعنيــة بالمــرور ،ورأوا ســيادة
العشــوائية فــي تطبيق القــرارات وانعدام
العدالــة فيهــا.
فيلي

كانــت مديريــة املــرور العامــة ،قــد
اصــدرت توضيحــاً بشــأن قرارهــا الســاح
بتظليــل أجــزاء مــن الســيارات ،وبحســب
مســؤولني يف اعــام املــرور فــان املركبــات
غــر املحاســب عليهــا فيــا يتعلــق بالتظليل
هــي فقــط املســتوردة الداخلــة للعــراق
(بشــكل مظلــل) ،ومينــع منــع منعــا باتــا
اســتعامل الزجــاج املظلــل يف بقيــة املركبــات
(تظليــل محــي الصنــع) حتــى اشــعار
اخــر ،بحســب قولهــم ،وأعلنــت مديريــة
املــرور العامــة ،الســاح بتظليــل جــزء مــن
املركبــات ألســباب قالــت إنهــا «إنســانية».
وذكــر مديــر اعــام املــرور العامــة يف بيــان
مقتضــب انــه بحســب امــر وتوجيــه مديــر
املــرور العــام جــرى الســاح بالتظليــل
يف الزجاجــة الخلفيــة واملثلــث الخلفــي
للمركبــة وعــدم املحاســبة عليــه بالوقــت
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الحــايل كحالــة انســانية.
كــا أعلنــت مديريــة املــرور العامــة ،عــن
قيامهــا بتشــديد اإلجـراءات واملحاســبة فيام
يتعلــق بـــ (عــدم ارتــداء حــزام األمــان )،
واملعاقبــة بغرامــة مقدارهــا  50الــف دينــار
يف حــال «عــدم ربــط الســائق والراكــب
الــذي بجانبــه لحـزام االمــان يف اثنــاء قيــادة
املركبــة ،ومينــع جلــوس االطفــال حتــى ســن
 ٨ســنوات يف املقعــد االمامــي للســيارة
بجانــب الســائق»؛ وايضــا كانــت مديريــة
املــرور العامــة قــد فرضــت منــذ شــباط
 2022غرامــة مقدارهــا  100ألــف دينــار
بحــق مســتخدمي الهاتــف النقــال يف أثنــاء
قيــادة املركبــات.
وقــد جوبهــت القــرارات والســيام تلــك
املتعلقــة بالتظليــل بتظلــات مــن كثــر مــن
الســواق قالــوا انهــم يقعــون ضحيــة ملزاجية
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كثــر مــن رجــال املــرور فتفــرض عليهــم
الغرامــات برغــم انهــم ال يخالفــون القانون؛
ويقــول احــد ســائقي الســيارات ،ابــدأوا أوال
بالســيارات الحكوميــة وســيارات املســؤولني
التــي تصــول وتجــول مــن دون أرقــام فضــا
عــن التظليــل الواضــح والســتائر ،بحســب
قولــه ،مناشــدا اجهــزة املــرور بالقــول ،اذا
رأى املواطــن تلــك االفعــال فســيقوم وحــده
باحــرام النظــام ونــزع الســتائر والتضليــل
مــن ســيارته ،بحســب تعبــره.
ويقــول صاحــب ســيارة خاصــة ،اليــس
مــن األجــدر بكــم محاســبة املقرصيــن مــن
أصحــاب الشــاحنات والســيارات الكبــرة
التــي تأخــذ الجانــب األيــر مــن الطــرق
الخارجيــة الرسيعــة بغــر وجــه حــق
وتتســبب بكثــر الحــوادث املميتــة ،ويتهــم
آخــرون اجهــزة مــرور يف الشــارع بالتغــايض
عــن مواكــب مركبــات االحـزاب وكثــر منهــا
بزجــاج مضلــل عــى حــد قولهــم مدعــن ان
القانــون يطبــق عــى الفقــر فقــط عــى حــد
وصفهــم «امــا يتــم تطبيــق القانــون بصورة
واضحــة وصحيحــة او تلغــون هــذا كلــه»،
بحســب تعبــر ســائق ســيارة خصــويص.
ويزيــد آخــر بالقــول «رشطــي املــرور
اعتيــادي يصعــد دراجــة مــن دون لوحــات
وليســت اصوليــة ولكــن الفقــر الــذي
يذهــب بدراجتــه اىل عملــه ليحصــل عــى
اجــرة  10او 15الــف دينــار يطبــق القانــون
عليــه» ،فيــا يقــول آخــر انهــم يرتكــون
الرسقــات والفســاد والشــوارع املتكــرة
و «الرتفــكات» العاطلــة ويبحثــون عــن
املســكني الفقــر صاحــب الدراجــة الــي
هــم اصـ ًا مل يوفــروا لــه وســيلة نقــل عــام،
املفــروض هــم اكــر نــاس يطبقــون القانــون
وبقيــة الشــعب تقتــدي بهــم ،عــى حــد
قولــه ،مضيفــا انــه رأى «ضابــط مــرور
برتبــه لــواء توقفــت ســيارته عنــد مــرور
«التاجيــات» وجامــات ســيارته كلهــا مضللــه
بنســبة تظليــل  100%عــى حــد قولــه،
ثــم يتهكــم بالقــول «وتريــدون تطبقــون
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القانــون عــى املواطــن» ،بحســب تعبــره.
ويقــول ســائق «لألســف هــذه القــرارات
غــر مدروســة و ال تطبــق إال عــى املواطــن
البســيط وملــاذا ال يســمح للعراقــي بحجــب
اشــعة الشــمس الحارقــة عنــه يف فصــل
الصيــف الالهــب؟ اال ميكــن انـزال الزجاج او
فتــح الــردات عنــد نقــاط التفتيــش ،ولكــن
لألســف هــذه الق ـرارات تزيــد مــن معانــاة
العراقيــن مــن جــراء قــرارات تعســفية
مبعنــى الكلمــة مــن انــاس ال يطبقــون اصــا
هــذه اإلجــراءات» بحســب قولــه.
ويخاطــب احــد الســواق وهــو معــروف
بالتزامــه مديــر املــرور العــام ،بالقــول
هنــاك عجــات بإعــداد غــر قليلــة تســر
مــن دون لوحــات او بلوحــة اماميــة فقــط،
او لوحــة خلفيــة غــر واضحــة ممســوحة،

او بوضــع قطعــة بالســتك عليهــا و مظلــة
بنفــس الوقــت ،ومنهــا عجــات مبوديــات
قدميــة ،وتتجــول بشــكل طبيعــي ،عــى حــد
وصفــه ،مزيــدا :يرجــى التفضــل بتطبيــق
القانــون.
ويتهكــم احــد الســواق عــى موضــوع منــع
التظليــل بالقــول «الســيارات غري املشــمولة
بالقــرار هــي ســيارة املســؤول وســيارة
األح ـزاب وســيارة املنتســبني مــع القائــد و
ســيارة «الزنكــن» و ســيارة الشــيخ ،وســيارة
أقــارب املذكوريــن كلهــم ،يعنــي القــرار
يطبــق عــى الفقــر وعــى املاعنــده عالقــات
فقــط» ،بحســب تعبــره.
ويقــول آخــر «اتحداكــم إذا تطبقــون
القانــون عــى ســيارات األح ـزاب وســيارات
الدولــة ،قانونكــم فقــط عــى الفقــر»،

؟

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؟

مضيفــا «حاســب وزارة املاليــة عندمــا
تأخــذ رضائــب الطــرق والجســور منــك و ال
تبلــط وال تخطــط وحاســب االمانــة عندمــا
ال تنصــب وتشــغل االشــارات الضوئيــة
وحاســب رتــل املســؤول املضلــل وحاســب
ســيارات االحــزاب التــي بــدون لوحــات
وحاســب دوائــر املــرور التــي تذلــك ملــا
تبصــم عــى معاملــة وبعــد ذلــك حاســب
املواطــن» ،عــى حــد قولــه.
وناشــد آخــر «الســيد مديــر املــرور لــو يضع
حــا لالختنــاق وانجــاز املعامــات برسعــه
ويجــدون حــا اللغــاء الحجــز االلكــروين
وحلــوال للحــد مــن تلقــي االمــوال التــي
تحصــل باملديريــة» ،عــى حــد قولــه.
ويتســاءل ســائق ســيارة خصــويص «هــل
تعلــم مديريــة املــرور أنــه يف دول الخليــج
وبعــض دول املنطقــة مثــا يف إيــران يف
منطقــة االهــواز وبعــض املناطــق الحــارة
يســمحون بوضــع زجــاج مظلــل او ســتائر
لتقليــل حــرارة الجــو والشــمس عــن
الســائقني وذلــك مراعــاة للمواطنــن وعــى
هــذا األســاس أقــرح أن تغــرون قراركــم
مثــا تأخــذون رســوما عــن كل ســيارة
تضــع التظليــل عــى الزجــاج الجانبــي مبــا
ال يحجــب الرؤيــة متامــا» ،فيــا يقــول
آخــر «املفــروض درجــة التظليــل املســموح
بهــا هــي التــي نســتطيع مــن خاللهــا ان
نــرى الــركاب ولكــن القانــون يطبــق فقــط
عــى الفقــر» ،مطالبــا بتطبيــق املنــع عــى
حاميــات النــواب والــوزراء وســواق الدولــة
الذيــن ال ميلكــون اجــازات ســوق» ،عــى
حــد وصفــه.
ويشــدد ســائق ســيارة خاصــة يقــول انــه
كثــرا مــا ينقــل بوســاطتها عائلتــه «الســيارة
ملــك خــاص انتــم ليــس مــن حقكــم
التدخــل بهــذه االمــور  ..ثــاين يشء راعــوا
موضــوع الحــر يعنــي اســمحوا بتظليــل
مالئــم» ،بحســب تعبــره.
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عواصف التراب والغبار

تخنق العراق بانتظار
			 حل في االفق
تكاثــرت العواصــف الترابيــة
بصــورة الفتــة فــي العــراق
طيلــة شــهر مايــس 2022؛
ولغايــة منتصــف الشــهر
اجتاحــت العــراق عاصفــة
ترابيــة جديــدة هــي الثامنة
مــن نوعهــا منــذ منتصــف
شــهر نيســان  2022اضطرت
معهــا الســلطات إلــى إغالق
مطــارات ومــدارس وجامعات
ومؤسســات عامــة فــي عدد
مــن محافظــات البــاد بمــا
فيهــا العاصمــة بغــداد،

كــا تســببت العواصــف والغبــار املتولــد
عنهــا يف مقتــل اشــخاص وإصابــة كثرييــن
جــرى نقلهــم إىل مستشــفيات للعــاج
مــن االختنــاق .وتق ّلــص مــدى الرؤيــة إىل
مســافات محــدودة مــا ادى اىل تصاعــد
حــوادث تصــادم املركبــات وتولــدت خســائر
عــن ذلــك؛ كــا مل تــزل مؤسســات االنــواء
الجويــة تحــذر مــن عواصــف غباريــة مقبلة
قريبــة وبعيــدة ،فيــا توقعــت وزارة البيئــة
العراقيــة ارتفــاع نســبة تصاعــد الغبــار يف
البــاد مــن  272يومــا يف الســنة بالوقــت
الحــارض إىل  300يــوم حتــى عــام .2050
وبشــأن عــاج التصحــر وموجــات الــراب،
يشــدد املعنيــون بشــؤون البيئــة عــى
اهميــة انشــاء «االحزمــة الخــراء» حــول
املــدن ،و بحســب املديــر العــام للدائــرة
الفنيــة يف وزارة البيئــة ،فــإن أهــم األســباب
التــي أدت إىل تأخــر تنفيــذ الحـزام األخــر
حــول املــدن هــو قلــة التخصيصــات املاليــة
املطلوبــة ،فضــا عــن قلــة املــوارد املائيــة
التــي يجــب أن توفــر لهــذه املســاحات
الشاســعة بســبب الشــح املــايئ الــذي يعــاين
منــه البلــد يف العقــد األخــر ،عــى حــد
وصفــه.
تشــر الدراســات املتنوعــة ،ويدعــم ذلــك
االطبــاء ،اىل أن الجزيئــات األدق حجــ ً
ا

فـــيلي

44

العدد 221
الســنة الثامنـة عشر

2022

آيـار | مايس

45

فـــ

عـراقـــــــيــات

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،
وينــوه تقويــم امنوذجــي عاملــي أجــري
يف عــام  2014إىل أن التعــرض للجزيئــات
الرتابيــة يتســبب يف نحــو  400الــف حالــة
مــوت مبكــر يف العــامل بأمــراض قلبيــة
رئويــة يف الفئــات العمريــة التــي تتجــاوز
 30عامــاً ،حتــى اعــداد التقويــم.
وينبــه املتخصصــون يف شــؤون البيئــة اىل
خطــورة تــرك االمــور مــن دون عــاج فيــا
يتعلــق بالعواصــف الرتابيــة التــي يشــهدها
العـراق الســيام يف فصــي الربيــع و الصيــف،
التــي تكاثــرت يف املــدة املاضيــة ،ومــدى
الــرر الــذي يســببه التهــاون يف موضــوع
تحســن البيئــة وتنميــة الغابــات املحيطــة
باملــدن وتشــجري املــدن نفســها؛ اذ صنفــت
الصحــراء العراقيــة والصحــراء االردنيــة
وصحــارى دول اخــرى كأشــهر البيئــات
املســببة إلثــارة الغبــار وزحفــه عــى املــدن
ويف هــذا االطــار يشــدد املتخصصــون عــى
رضورة املبــارشة بإعــار الصح ـراء وانشــاء
املطــارات واملصانــع واملشــاريع املتنوعــة
فيهــا التــي تتــاءم وحاجــات البعــد عــن
الســكان ،كــا ميكــن إقامــة عديــد املحميات
فيهــا للحفــاظ عــى النباتــات وطبعــا أنــواع
الحيوانــات الصحراويــة والطيــور وغريهــا.
ويشــر املراقبــون اىل انــه كان يتواجــد
مــروع كبــر لتنميــة الغابــات يســمى
مــروع غابــات النعامنيــة يف محافظــة
واســط ،تبــن االرقــام ان مســاحته تبلــغ
نحــو  38الــف دونــم وانشــأ يف عــام 1969
وادى هــو وغــره مــن مشــاريع البســتنة
والغابــات بوســاطة االشــجار التــي كانــت
تــزرع ضمنــه كمصــدات ريــاح دورا كبــرا
يف حجــب العواصــف الرتابيــة ولجمهــا
ومنعهــا مــن الوصــول اىل املــدن؛ بحســب
تعبريهــم ،منوهــن اىل ان املــروع تعــرض
اىل انتكاســات خطــرة طيلــة العقديــن
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األخرييــن يف اقــل تقديــر ،ومل تجــر عليــه
أي عمليــات ادامــة وتطويــر ،وهــو ال يــكاد
يذكــر اآلن ،بحســب قولهــم.
لقــد تســبب االهــال البيئــي للحكومــات
املتعاقبــة يف تدهــور خطــر ألوضــاع البيئــة
العراقيــة ،والصحــراء عــى وجــه التحديــد
بعــد ان تركــت مــن دون متابعــة ،بحســب
املتخصصــن واملراقبــن.
وبحســب برنامــج االمــم املتحــدة للبيئــة -
مكتــب غــرب آســيا ،فــإن  92%من مســاحة
العــراق معرضــة للتصحــر ،وحتــى يف
املناطــق الجبليــة مــن العـراق التــي تتميــز
بزراعــة البســاتني وتوافــر الغابــات واملراعــي
الطبيعيــة ،وتعــد فيهــا الزراعــة املهنــة
الرئيســة للســكان ،فــان موجــة العواصــف
الرتابيــة قــد وصلــت اليهــا ايضــا ،مثلــا
حصــل يف اربيــل والســليامنية يف اقليــم
كوردســتان الع ـراق ،اذ تســببت العواصــف
الرتابيــة فيهــا يف انخفــاض مســتوى الرؤيــة
وايقــاف الرحــات الجويــة يف مطــاري أربيل
والســليامنية ،بصــورة مؤقتــة.
وبرغــم اعــان العــراق يف وقــت ســابق
التزامــه باالتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة
التصحــر والخطــة االســراتيجية العرشيــة
لالتفاقيــة لســنوات  2018 2008-لتتــاىش
مــع االســراتيجية الوطنيــة لحاميــة بيئــة
الع ـراق ،وبرغــم وضعــه مــا اســاها خطــة
العمــل التنفيذيــة للمــدة 2017-2013
فانــه مل يحــدث منــذ ذلــك الوقــت أي
تطــور وتحســن يف املجــال العمــي ،بحســب
املتابعــن ،الذيــن يقولــون ان العــرة
بالنتائــج ،وليســت بالربامــج املوضوعــة مــن
دون تنفيــذ ،بحســب تعبريهــم؛ فــزادت
وتــرة العواصــف الرتابيــة وادت اىل وفــاة
عــدد مــن االشــخاص واصابــة كثرييــن
باالختناقــات.
ويالحــظ هنــا تعــدد انشــاء املؤسســات
والدوائــر املتعلقــة مبواجهــة آفــة التصحــر يف
الع ـراق ،وبــرأي املتابعــن فــان هــذا االمــر
مقــرن بالفســاد الــذي تعاين منه مؤسســات

الحكومــة ،بحســب قولهــم ،ملمحــن اىل ان
االمــوال تذهــب يف غــر مجــاالت االحتيــاج
ومــن دون تركيــز ،عــى حــد وصفهــم؛
وينوهــون مبطالبــة متخصصــن بدمــج
اللجنــة الوطنيــة للتصحــر مــع مــا يســمى
فــرق عمــل الجفــاف والغبــار ،يف مجموعــة
عمــل مشــركة مــع إعــادة ترتيــب مهامهــا
وعضويتهــا؛ كعــاج لألمــر ،مســتدركني انــه
مل يجــر العمــل بهــذا االتجــاه ،حنــى الوقــت
الحــارض بحســب قولهــم.

ويشــدد املراقبــون عــى ان املوقــف الســلبي
وغــر الجــدي بحســب تعبريهــم يف مواجهــة
الكارثــة البيئيــة يف العــراق وبضمــن ذلــك
العواصــف الرتابيــة ،لــن يــؤدي اال اىل مزيــد
مــن التدهــور البيئــي ،وتزايــد املشــكالت
التــي تنتــج عنهــا معانــاة كــرى تطــال اول
مــا تطــال الســكان؛ فالخطــورة تتمظهــر يف
صــور شــتى وهــي تهــدد االمــن الغــذايئ
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
تحافــظ عليهــا ،كــا يحــذر آخــرون مــن
انبثــاق هجـرات جامعيــة اجباريــة للســكان
اىل دول اخــرى بفعــل تفاقــم مشــكالت
التصحــر وتلــوث الهــواء وامليــاه يف العـراق،
كــا ينتــج عــن االهــال البيئــي معضــات
اخــرى غــر متوقعــة ،بحســب تحذيراتهــم.

فيــا يوجــه مراقبــون اللــوم اىل املســؤولني
الحكوميــن بالقــول ان كثــرا منهــم يقضون
فــرات العواصــف الرتابيــة او حتــى بقيــة
حياتهــم يف دول اخــرى ،اكتســبوا جنســياتها
لخلوهــا مــن تلــك املشــكالت ،بحســب
تعبريهــم ،مناشــدين الســكان بــان يضعــوا
البيئــة يف ســلم اولوياتهــم؛ ألن تحســينها
ينعكــس بالــرورة عــى صحتهــم وصحــة
االجيــال املقبلــة وعــى منــط حياتهــم
املعيــي ورفاههــم ،عــى حــد وصفهــم.
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بحيرة «ساوة»
جفــاف البحيــرات واألنهــار فــي
العراق يتهدد الوضع السكاني
والبيئــي ،جفــاف كلــي لبحيــرة
«ســاوة» فــي الســماوة و تخــوف
مــن جفــاف بحيــرة الرزازة بين
محافظتــي االنبــار وكربــاء؛ و
غيرهــا مــن البحيــرات واألنهــر..
وحتــى التخــوف مــن جفــاف
االهــوار مجــددا ،التــي انتعشــت
فــي الســنوات األخيــرة ،امــور
تبعــث الهــم ،فيمــا يعــرب
متخصصــون ومتابعــون عــن
االمــل بــأن يســارع المعنيــون
الــى تــدارك الموقــف.

معلم سياحي
واقتصادي آخر جف ماؤه

فيــــلي
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لقــد اعلــن مؤخــرا عــن جفــاف واختفــاء
بحــرة ســاوة الواقعــة غــريب مدينــة
الســاوة ،يف محافظــة املثنــى ،و هــي بحــرة
مغلقــة تعتمــد عــى امليــاه الجوفيــة التــي
تغذيهــا مــن فتحــات جدرانهــا وترتفــع عــن
األرض املحيطــة بهــا خمســة امتــار أي ال
ميكــن رؤيتهــا إال عنــد االقــراب منهــا وتبعد
عــن نهــر الفــرات  10كــم وترتفــع عــن
مســتوى النهــر  11مــرا؛ وتشــر املصــادر
التاريخيــة اىل انهــا مــن أقــدم البحــرات
يف العــامل التــي تشــكلت قبــل عــرة آالف
ســنة ،وبلــغ طــول البحــرة  4.47كيلومــرات
وعرضهــا  1.77كيلومــر.
وفيــا يعــد ســكان محافظــة املثنــى
البحــرة مــاذاً هام ـاً للتنــزه وقضــاء وقــت
باالســتجامم ،وايضــا اعتــاد ســكان مــن
محافظــات أخــرى وأجانــب عــى قصــد
هــذا املعلــم ،فقــد اثــارت املأســاة ردود
فعــل مــن قبــل الناشــطني والســكان؛ وذ ّكــر
ناشــطون بيئيــون انهــم اوردوا تحذيــرات
ســابقة أطلقوهــا للجهــات الحكوميــة التــي
مل تتحــرك ،بحســب قولهــم.
ويقــول ناشــط بيئــي «نفــذت ســابقاً مــع
مجموعــة مــن الناشــطني ومحبــي البيئــة
والتخييــم جــوالت الستكشــاف الطبيعــة
شــملت أيضــاً بحــرة ســاوة التــي حذرنــا
منــذ ســنوات مــن مخاطــر انتهــاء وجودهــا
بعدمــا بــدأت مســاحتها تتقلــص بشــكل
كبــر حتــى يف فصــل الشــتاء وليــس فقــط
يف فصــل الصيــف الــذي كان يشــهد تناقصـاً
يف مياههــا ،لكــن الجهــات الحكوميــة التــي
خاطبناهــا قالــت إنهــا تتابــع حالــة البحــرة،
وتنفــذ محــاوالت ملنــع جفافهــا ،لكــن يظهــر
أن جهودهــا فشــلت» ،بحســب تعبــره.
ويــرى ناشــطون بيئيــون أن زوال البحــرة
التــي يبلــغ عمرهــا آالف الســنني« ،يشــر
إىل مخاطــر الجفــاف الكبــرة التــي تحــدق
ببحــرات أخــرى بســبب اإلهــال» ،وعــى
ســبيل املثــال بحــرة الــرزازة وهــي مســطح

50

العدد 221
الســنة الثامنـة عشر

مــايئ يقــع بــن محافظتــي كربــاء واألنبــار
يســتمد مياهــه مــن نهــر الفــرات ،وتعــد
ثــاين أكــر بحــرة يف العــراق ،وهــي جــزء
مــن وادي واســع يضــم بحــرات الرثثــار
والحبانيــة وبحــر النجــف ،وتقــدر مســاحتها
الكليــة بـــ ( )1810كــم 2وتبلــغ ســعتها
الكليــة للخــزن  26مليــار م 3مــن امليــاه،
فيــا يصــل أقــى منســوب للخــزن فيهــا
 40م فــوق مســتوى ســطح البحــر.
وفيــا يتعلــق ببحــرة ســاوة فــان مديــر
بيئــة املثنــى ارجــع مــن جانبــه جفافهــا اىل
اســباب عــدة ،مشــرا اىل ان ســببا « أكــر
تأثــراً يتمثــل يف حفــر اآلبــار اإلرتوازيــة مــن
قبــل األهــايل املزارعــن مــن دون الحصــول
عــى أي ترخيــص مــن دوائــر البيئــة،
مــا أثــر بشــكل كبــر عــى نضــوب تلــك
البحــرة التــي تغذيهــا امليــاه الجوفيــة»،
ويعــزز ذلــك قــول معــاون مديــر الهيئــة

''

«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.

العامــة للميــاه الجوفيــة «ومــن خــال فــرق
املراقبــة التابعــة للبيئــة رصدنــا وجــود أكــر
مــن  1300بــر ارتــوازي وبأعــاق كبــرة
تالمــس طبقــات جوفيــة غاطســة يف باطــن
األرض».
وفيــا اســتغرب ناشــطون تلــك الترصيحات
الصــادرة مــن جهــات تنفيذيــة عليــا يف
املحافظــة وعــدم اتخــاذ اي اج ـراء ملعالجــة
املوقــف قبــل وقــوع املشــكلة؛ فــان مديــر
البيئــة دعــا املجتمــع الــدويل املتمثــل
باملنظــات العامليــة بحســب قولــه إىل
«التدخــل وإنقــاذ هــذا املعلــم التاريخــي
الطبيعــي والســياحي يف العراق»،ويذكــر
الناشــطون واملراقبــون ان املســألة تعنــي
العـراق اوال واخــرا ويتوجــب حلهــا داخليــا
الســيام مــع الوفــرة املاليــة التــي توفــرت
الرتفــاع اســعار النفــط.
ويعطــي متخصصــون بعــض االمــل بالقــول

«برغــم ترصيــح مســؤولني وتحــدث وســائل
اإلعــام عــن جفــاف البحــرة بالكامــل،
ميكــن الحفــاظ عــى وجودهــا ولــو بنصــف
أو حتــى ربــع حجمهــا الطبيعــي إذا اتخذت
الجهــات املســؤولة التدابــر املطلوبــة»،
بحســب قولهــم ،الفتــن اىل العامــل البــري
الــذي يتعلــق بانخفــاض ميــاه نهــر الفـرات
الــذي يغــذي البحــرة نتيجــة تقليــل تركيــا
التــي ينبــع نهــر الفـرات منهــا حصــة امليــاه،
مــا حــرم بحــرة ســاوة مــن امليــاه ،بحســب
قولهــم ،وكذلــك مئــات آالف الحقــول
واملــزارع ،علــ ً
ا أن الجهــات الحكوميــة مل
تتخــذ أي إج ـراء ملنــع الفالحــن وأصحــاب
املصانــع املحيطــة بالبحــرة مــن االعتــاد
عــى امليــاه الجوفيــة مــا أثــر عــى روافــد
بحــرة ســاوة أيضــاً ،عــى حــد وصفهــم؛
وبحســب برنامــج االمــم املتحــدة للبيئــة -
مكتــب غــرب آســيا ،فــإن  92%من مســاحة

الع ـراق معرضــة لفقــد امليــاه و للتصحــر.
ومــن املعلــوم ان تواجــد بحــرة ســاوة كان
يســتجلب فوائــد كثــرة الهــايل املنطقــة
بوســاطة حركــة املســافرين والســواح
وينشــط حركــة البيــع والــراء ويشــغل
الباعــة الجوالــن ،الذيــن يقــول احدهــم
أن وجــود البحــرة رفــع مداخيلــه املاديــة
قبــل ســنوات ،وهــذا كان حــال جميــع
بائعــي املــواد الغذائيــة واألطعمــة والفواكــه
عــى الطريــق املؤديــة إليهــا ،باعتبــار أن
النــاس أقبلــوا عــى رشاء البضائــع يف طريــق
ذهابهــم إىل البحــرة ،عــى حــد وصفــه.
كــا لوحــظ تأثــر البحــرة عــى النشــاط
الفنــي الســيام التشــكييل ،و يف هــذا
يقــول املتابعــون ان مــا مي ّيــز بحــرة ســاوة
قدرتهــا عــى تكويــن جــدران مالحــة تحيــط
بجميــع جهاتهــا ،وتشــكل حاج ـزاً للحفــاظ
عــى امليــاه يخلــق أيضــاً أشــكا ًال تجــذب
االنتبــاه مــن ترســبات األمــاح التــي
تشــبه املنحوتــات الفنيــة؛ ويعــد فنانــون
تشــكيليون هــذه امليــزات مكانــاً جذابــاً
ملحبــي الطبيعــة وتكويناتهــا والفنانــن
التشــكيليني وهــواة التصويــر الضــويئ،
بحســب قولهــم ،ويقــول رســامون انهــم
وثقــوا مظاهــر طبيعيــة للبحرية يف رســومات
عــدة ،وتقــول فنانــة تشــكيلية «ال ميكــن
تصديــق مــا حصــل .أمــر عجيــب أن يضحــي
املســؤولون يف بلدنــا مبثــل هــذه األعجوبــة
البيئيــة ،وهــذا أمــر خطــر يجــري يف بلدنــا،
هنــاك ال مبــاالة تفــوق الوصــف تتســبب
يف كــوارث تقــي عــى رموزنــا البيئيــة
الجميلــة ،يتعــرض نهــرا دجلــة والفــرات
العظيــان لنقــص كبــر يف امليــاه ،البحــرات
والتصحــر يــأكل البــاد؛
تجــف شــيئاً فشــيئاً،
ّ
كل يشء جميــل ينتهــي لــذا ســيطلق
فنانــون وعشــاق البيئــة وناشــطون حملــة
والتصحــر
واســعة إلظهــار مخاطــر الجفــاف
ّ
التــي يواجههــا العـراق ،وقــد نصنــع ضغطـاً
محليــاً أو حتــى دوليــاً».
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أزهار الديمقراطـــــــية
لــن تنمو في الصحراء

الداخليــة ،اســتبدادية.
وإذا كانــت الدميقراطيــة قــد ازاحــت
اإليديولوجيــات الشــاملة مثــل النازيــة
أو الشــيوعية ،ويف العــراق ازاحــت نظــام
الزعيــم الواحــد ،لكنهــا فشــلت يف تحديــث
الهيــاكل الداخليــة لألحــزاب والكيانــات.

أحــد أســباب اضمحــال الدميقراطيــات،
عــدم تحولهــا اىل ثقافــة أمــة ،مــا اتــاح
للفســاد ،مــن االســتفحال ،وشــجع األحـزاب
عــى التحــول اىل اقطاعيــات عــى حســاب
الدولــة ،كــا يف بولنــدا واملجــر ورومانيــا
ولبنــان وتونــس والعــراق.

لقــد أفــادت التجــارب ،أن ثــوب
الدميقراطيــات الغريبــة ســيكون ضيقــا عــى
الشــعوب العربيــة التــي اعتــادت ارتــداء
العبــاءة البدويــة والعشــائرية ،وســيظل
هــذا ديدنهــا حتــى تتغــر ثقافتهــا وآليــات
التفكــر لــدى أفرادهــا.

البدوية والعشائريــــة
أحصــى مركــز بيــو لألبحــاث فــي العــام 27 ،2018
وان فكــرة
دولــة فــي العالــم فشــلت فيهــا الديمقراطيــةّ ،
ترســخت عنهــا بيــن األفــراد فــي دول مثــل تونــس
ســيئة ّ
واألرجنتيــن ونيجيريــا واليونــان ،وان الفســاد السياســي
مصــدر قلــق مشــترك لــدى الشــعوب األكثــر اســتيا ًء،
مثــل لبنــان.
عدنان ابو زيد

وحتــى يف الــدول العريقــة الدميقراطيــة،
مثــل الواليــات املتحــدة ،فــانّ االنفــات يف
التعبــر ،وصــل اىل أقصــاه ،ومــن ذلــك ان
الرئيــس األمــريك األســبق دونالــد ترامــب،
اشــاع بــأنّ بــاراك أوبامــا مل يولــد يف الواليات
املتحــدة.
مل تصبــح الدميقراطيــة ضحيــة اإلغــراء
املغــري لالســتبداد ،فحســب ،بــل ضحيــة
أنصارهــا أيضــا مــن اليســار واليمــن،
وقــد أدى ذلــك اىل صعــود الشــخصيات
الشــعبوية مثــل فيكتــور أوربــان يف املجــر،
ودونالــد ترامــب يف الواليــات املتحــدة ،و
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بوريــس جونســون يف اململكــة املتحــدة ،بــل
ان الدميقراطيــة فســحت املجــال لصعــود
اشــخاص ال يحرتمونهــا اىل مركــز القــرار،
وهــي التــي أخطــأت مــن قبــل ،وارتقــت
بأدولــف هتلــر اىل قيــادة أملانيــا ،العــام
.1933
يصــح القــول املعــروف (ايتهــا الحريــة
كــم مــن الجرائــم ترتكــب باســمك) ،عــى
الدميقراطيــة أيضــا.
ويف دول عربيــة ،مثــل العــراق ولبنــان،
فــان أحزابــا متــارس الدميقراطيــة مــن اجــل
الوصــول اىل املناصــب ،لكنهــا يف بنيتهــا

2022

آيـار | مايس

53

فـــ

اقتصـــــــاد

نداء أخير من كوريا:

لمن
«سفينة نوح الجديدة»؟
وهل للعـــــراق أمـــــل؟

بأجــواء مذهلــة مــن خــال عــرض صوتــي وضوئــي وراقــص وبمشــاركة
أطفــال ،اطلقــت صرخــة عالميــة مــن العاصمــة الكوريــة الجنوبيــة
ســيول ،بنبــرة وتحفيزيــة واضحــة ،مــن أجــل محاولــة إنقــاذ االرض وإحيــاء
غاباتــه ،لكــن الخشــية هــي مــن أن العالــم لــم يعــد يملــك تــرف الوقــت.
فيلي
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وأمــام اكــر مــن  12ألــف مشــارك مــن أكــر
مــن  140دولــة ،حــروا شــخصيا أو عــر
االنرتنــت ،كان مــن الواضــح ان املســؤولني
والشــخصيات املتحدثــة كانــوا يحاولــون
بــث روح التفــاؤل ،عــى الرغــم مــن حقيقــة
أن العــامل يخــر حــواىل  4.7مليــون هكتــار
مــن الغابــات ســنويا ،وهــو مــا يعــادل
 80ضعفــا مســاحة ســيول نفســها ،املدينــة
املســتضيفة إلطــاق مــا يشــبه النــداء
االخــر.
ينــع أي مــن املشــاركني هــذا الكوكــب
مل َ

حتــى اآلن ،لكــن القلــق والخــوف كانــا
واضحــن يف ثنايــا الخطابــات والترصيحــات،
مــن أن الغابــات اآلخــذة بالتــايش بهــذه
الوتــرة ،تعنــي بشــكل واضــح أن البرشيــة
تســر نحــو حتفهــا املحتــوم ،بــل ان خــاص
العــراق مــن أزمــات التصحــر والجفــاف
كــا يلمــح الخبــر الدمنــاريك البــارز كيــم
كارستنســن ملجلــة «فيــي» ،قــد يكــون
ممكنــا مــن خــال األشــجار.
وحتــى التقريــر الصــادر اليــوم ،بالتزامــن
مــع افتتــاح املؤمتــر العاملــي الخامــس عــر

للغابــات يف ســيول وحــره موفــد مجلــة
«فيــي» ،مــن جانــب منظمــة األغذيــة
والزراعــة لألمــم املتحــدة (ال فــاو) القــى
هــو ايضــا بثقلــه مــن أجــل بعــث روح
املثابــرة واالســتمرارية وطــرح الحلــول
املمكنــة وتشــجيعها ،مثلــا تبــدى يف كالم
املديــر العــام للمنظمــة شــو دونيــو يف
مقدمــة التقريــر عندمــا كتــب أن الحلــول
لألزمــات الكوكبيــة املرتابطــة لهــا آثــار
اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئيــة هائلــة تحتاج
إىل معالجــة شــاملة» ،والعمــل يجــب أن
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يكــون يــدا بيــد.
ومل تكــن «الفــاو» التــي حصلــت مجلــة
«فيــي» عــى تقريرهــا ،وحدهــا مــن ركــز
عــى فكــرة العمــل الجامعــي والشــامل يف
مــا يبــدو اقـرارا 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
خدمــة الغابــات يف كوريــا الجنوبيــة هــون
بيونــغ تشــاو انــه يأمــل بــان يشــكل املؤمتــر
«فرصــة لتعزيــز تضامننــا وتعاوننــا يف
معالجــة إزالــة الغابــات واســتعادة الغابــات
واعتــاد التنميــة املســتدامة».
الرئيــس الكــوري الجنــويب مــون جيــه-إن
نفســه تعهــد بالعمــل الجامعــي مــن أجــل
الحفــاظ عــى الغابــات وزراعتهــا ،مذكــرا
مبــا مــرت بــه بــاده خــال حقبــة االحتــال
اليابــاين مــن العــام  1910اىل  1945ثــم
خــال الحــرب الكورية مــن العــام  1950اىل
 ،1953وهــي حــروب الحقــت دمــارا هائــا
بــروة الغابــات ،لكــن بــاده عمــدت منــذ
ذلــك الوقــت اىل «اســتعادتها» تدريجيــا،
ومــا زالــت عــى تســر عــى هــذا الــدرب،
ومســتعدة لعــرض خرباتهــا عــى اآلخريــن.
االمــرة االردنيــة بســمة بنــت عــي التــي
حــاز حضورهــا اهتاممــا الفتــا ،تحدثــت
هــي االخــرى يف كلمتهــا عــا وصفتــه
بـ»مســؤوليتنا الجامعية كمواطنــن عامليني..
حيــث ال منلــك تــرف الوقــت».
ويف ترصيــح خــاص ملجلــة «فيــي» ،قالــت
االمــرة بســمة بنــت عــي التــي عينتهــا
«الفــاو» قبــل أيــام «ســفري ًة للنوايــا
الحســنة» لــدى املنظمــة ملنطقــة الــرق
األدىن وشــال أفريقيــا والتــي تشــمل
العــراق« ،اننــا نشــعر باألثــر عــى بلداننــا
مــن التغيــر املناخــي» ،مضيفــة أنــه يجــب
العمــل «ليــس مــن خــال كل بلــد لوحــده
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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.
فقــط وامنــا عــى املســتوى اإلقليمــي يف
منطقتنــا» ،مؤكــدة أن أهــم رســائلها
كســفرية للنوايــا الحســنة ،هــي أن املنطقــة
واحــدة ويجــب تكثيــف الجهــود بالتنســيق
مــع بعضنــا البعــض.
نقطــة اخــرى مثــرة طرحــت خــال املؤمتــر
وهــي تــازم مصائرنــا مــع مصــر الغابــات،
حيــث قــال الرئيــس الكــوري مثــا أن
«جائحــة كوفيــد -19ســلطت الضــوء عــى
أهميــة التعايــش مــع الطبيعــة» ،بينــا
قــال وزيــر خدمــة الغابــات أن «الغابــات
هــي مبثابــة درع للوقايــة مــن األوبئــة
الجديــدة».
لكــن املشــاركني يف املؤمتــر يعرتفــون يف
الوقــت نفســه ،بــأن الخطــر يداهمنــا
رسيعــا ،فالرئيــس الكــوري يحــذر مــن ان

العــامل يخــر حــوايل  4.7مليــون هكتــار من
الغابــات ســنويا ،أي مــا يعــادل  80ضعفــا
ملســاحة ســيول ،ومديــر عــام «الفــاو» يؤكــد
ان ال وقــت لدينــا لنخــره.
ولهــذا عــى مــا يبــدو ،حاولــت «الفــاو» ان
تــرز املنحــى التفــاؤيل يف تقريرها عــى غرار
القــول إن وقــف إزالــة الغابــات والحفــاظ
عــى الغابــات ميكــن ان يــؤدي اىل تجنــب
انبعــاث حــوايل  3.6جيجــا طــن مــن مكافــئ
ثــاين اكســيد الكربــون ( )GtCO2eســنويا
بــن عامــي  2020و  ،2050وتوفــر الحاميــة
ألكــر من نصــف التنــوع البيولوجي األريض،
كــا أن اســتعادة االرايض الحرجيــة ســتطال
 1.5مليــار هكتــار وتعزيــز الغطاء الشــجري
ويعــزز اإلنتــاج الزراعــي ،يف وقــت تتوقــع
«الفــاو» زيــادة االســتهالك العاملــي لجميــع

املــوارد الطبيعيــة بأكــر مــن الضعــف مــن
 92مليــار طــن  2017اىل  190مليــار طــن
يف عــام .2060
ويقــول تقريــر «الفــاو» إن بإمــكان
املجتمعــات االســتفادة بشــكل أفضــل مــن
الغابــات واألشــجار للحفــاظ عــى التنــوع
البيولوجــي ،وتأمــن الرفاهيــة لإلنســان
بشــكل أفضــل ،وتحقيــق املداخيــل خاصــة
لســكان االريــاف ،ليخلــص اىل القــول انــه
«لــن يكــون هنــاك اقتصــاد ســليم مــن دون
كوكــب ســليم».
لكــن املخــاوف هــي عــا إذا كان كوكبنــا
ســيظل تــدب فيــه الحيــاة ،فيــا ثــروة
الغابــات وتوازنــه البيئــي مختــان بهــذا
الشــكل .وبرغــم أن الرئيــس الكــوري كان
يحــاول «طأمنــة» الحارضيــن ،اال ان اشــارته

اىل «ســفينة نــوح الجديــدة» ،تجــر كثرييــن
عــى اعــادة النظر يف املســلامت ،اذ ان رئيس
الجمهوريــة قــال إن بــاده هــي موطــن
لواحــدة مــن «صوامــع تخزيــن البــذور» يف
العــامل ،حيــث يتــم الحفــاظ عــى األصــول
الجينيــة لجميــع النباتــات يف حــال وقــوع
كارثــة طبيعيــة او نوويــة عــى نطــاق
عاملــي ،قائــا ان ان «صومعــة البــذور متثــل
قلوبنــا جميعــا ..الذيــن يفكــرون يف األجيــال
القادمــة ويحبــون األرض».
تــدور مثــل هــذه الهواجــس ايضــا فيــا
لفــت اليــه تقريــر «الفــاو» بــأن االســتثامر
الحــايل يف الغابــات أقــل بكثــر مــن
املطلــوب» ،مشــرا اىل ان رضورة زيــادة
التمويــل ثالثــة أضعــاف بحلــول العــام
 2030وأربعــة أضعــاف بحلــول العــام 2050

بهــدف تلبيــة أهــداف املنــاخ والتنــوع
البيولوجــي وتدهــور األرايض ،مــع التمويــل
بالقــدر املطلــوب النشــاء الغابــات وإدارتهــا
وحدهــا مببلــغ  203مليــار دوالر ســنويا
بحلــول العــام .2050
ولعــل مــن بــن أكــر الــدول املتــررة مــن
ظواهــر التصحــر والجفــاف كــا تقــول
االمــم املتحــدة ،هــو الع ـراق ،الــذي ميثــل
دليــا حيــا عــى التدهــور يف تــوازن النظــام
البيئــي فيــه.
ويف هــذا اإلطــار ،يقــول الخبــر الدمنــاريك
كيــم كارستنســن الــذي يــرأس «مجلــس
اإلرشاف عــى الغابــات» الــذي يتخــذ مــن
مدينــة بــون االملانيــة مق ـرا لــه ،يف مقابلــة
مــع مجلــة «فيــي» ،انــه برغــم وجــود
جانــب ســيايس الزمــة امليــاه يف العــراق،
يف اشــارة اىل مســألة الســدود املقامــة يف
تركيــا وايــران ،اال انــه اعتــر ان األشــجار
هــي الخيــار األمثــل للع ـراق ألنهــا تحافــظ
عــى امليــاه فــرة اطــول يف الرتبــة ،وتحمــي
األنهــار مــن الجفــاف وتضبــط درجــات
الحـرارة وتخفــف بالتــايل مــن ســخونة الجــو
وجفــاف األرض.
واعتــر كارستنســن ان هنــاك امثلــة عــى
النجــاح حــول العــامل ،وان بامــكان الع ـراق
التطلــع إليهــا.
ومــن املقــرر أن يســتمر املؤمتــر الــذي
افتتــح اليــوم االثنــن حتــى يــوم الجمعــة
املقبــل ،تحــت عنــوان بنــاء بيئــة خــراء
وصحيــة ومســتقبل مــرن مــع الغابــات،
وبتنظيــم مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة
التابــع لألمــم املتحــدة بالتعــاون مع ســلطة
خدمــة الغابــات الكوريــة.
ويف هــذه األجــواء ،أظهــر رئيــس كوريــا
الجنوبيــة رهانــه عــى الوقــت ،قائــا أمــام
املؤمتريــن «نحــن هنــا لنخطــط لــل100
ســنة املقبلــة».
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فـــ

اقتصـــــــاد

الحنطة والشــعير..

حصاد وتســويق ضعيف
في ظل ازمــات محلية ودولية
لــم يخلــو أي موســم لزراعــة وتســويق الحنطــة والشــعير فــي
العــراق مــن مشــكالت تتعلــق بالحصــاد ومــا ينتــج عنــه؛ وفــي
موســم  2022الــذي يبلــغ فيــه الحصــاد و التســويق ذروتــه
عــادة فــي شــهر مايــس يســجل المتخصصــون والمراقبــون عــودة
للمشــكالت التــي تحــدث فــي كل مــرة مــع انبثــاق مشــكالت جديــدة
منهــا مــا يتعلــق باالزمــة االوكرانيــة،
صادق االزرقي
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كــا يســعى املزارعــون اىل ضــان
حقوقهــم املتعلقــة بأســعار التســويق
وانســيابيته تســليم املســتحقات التــي
تعرضــت اىل مشــكالت يف الســابق
بحســب املتابعــن.
وكانــت وزارة الزراعــة االتحاديــة قــد
اعلنــت عــن رفــع الســلطات ألســعار
بيــع الحنطــة لتدفــع إىل املزارعــن نحــو
الطــن؛ و حتــى 26
 500دوالر مقابــل
ّ
مايــس  2022بلــغ اجــايل الكميــات
املســوقة منــذ بــدء التســويق يف التاســع
مــن نيســان ولغايــة تســلم اخــر كميــة

مليــون و 218و  910طــن.
ويوضــح مديــر زراعــة الديوانيــة أنــه
يف األعــوام  2019و ،2020وصلــت
كميــة الحنطــة التــي جــرى إنتاجهــا إىل
 5ماليــن طــن يف كل منهــا ،مــا ضمــن
«االكتفــاء» الــذايت للعــراق مــن هــذا
املنتــج الحيــوي ،مســتدركا امــا اآلن
«بســبب شــح امليــاه والتغــرات املناخيــة
 ...كل ذلــك أدى إىل تخفيــض الخطــة
الزراعيــة بنســبة  ،»50%متوقعــا أن
يكــون مجمــوع انتــاج البــاد بــن 2,5
إىل  3ماليــن طــن مــن الحنطــة ملوســم
.2022
مــن جانبهــا وزارة الزراعــة تشــدد
بالقــول ان «إنتــاج ثالثــة ماليــن ال
يكفــي لســنة كاملــة للعراقيــن» ،مردفــة
عــى لســان املتحــدث باســمها «ســنحتاج
لالســترياد»؛ وكانــت الــوزارة قــد قالــت يف
شــهر متــوز مــن عــام  2020إنهــا اشــرت
 4.539ماليــن طــن مــن القمــح املحــي
يف املوســم الــذي بــدأ يف  20نيســان مــن
ذلــك العــام.
ووفقــا ألرقــام وزارة التجــارة العراقيــة،
فــإن العــراق يحتــاج لوصــول مرحلــة
االكتفــاء الــذايت مــن محصــول القمــح إىل
 4.2ماليــن طــن ســنويا ،يضــاف إليهــا
مليــون طــن مســتوردة ألغـراض تحســن
الجــودة بخلطهــا مــع القمــح املحــي.
ويلفــت املتخصصــون واملراقبــون اىل ان
العـراق يتأثــر بتقلبــات الســوق العاملــي
وارتفــاع األســعار بســبب الحــرب يف
أوكرانيــا ،برغــم أن بغــداد تســتورد
الحنطــة مــن كنــدا وأســراليا والواليــات
املتحــدة ،مبينــن ان الحــرب ادت كذلــك
اىل ارتفــاع أســعار األســمدة ومضــادات
الحــرات.
وتوضــح وزارة الزراعــة انــه «مــع تســارع
الحــرب الروســية األوكرانيــة ،ترتفــع
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األســعار حتــى يف الواليــات املتحــدة
والــدول األخــرى ،بحســب العــرض
والطلــب» ،عــى حــد قولهــا ،فالــدول
التــي كانــت تشــري حنطتهــا عــادة
مــن روســيا وأوكرانيــا تتجــه لالســترياد
مــن الــدول األخــرى عــى وفــق مــا هــو
متحقــق.
ويقــر الفالحــون واملزارعــون مبشــكالت
تتعلــق بالزراعــة واالنتــاج ،فيقــول فــاح
ثالثينــي يف حقلــه يف منطقــة جليحــة يف
محافظــة الديوانيــة «تركــت الدراســة
وتوجهــت إىل الفالحــة» ،لكــن «هــذا
العــام الزراعــة كانــت صفــرا» ،مبينــا
انــه سـ ّوق العــام املــايض  500طــن مــن
الحنطــة ،أمــا هــذا العــام فلــن يتجــاوز
إنتاجــه مــا بــن  50إىل  75طنـاً ،بحســب
قولــه.
امــا حامــد وهــو رجــل خمســيني فيقــول
انــه زرع ربــع ارضــه البالغــة مئــة دونــم
بالحنطــة «هــذه الســنة مل يوفــر الدونــم
حتــى  500كيلوغــرام» مــن الحنطــة،
فيــا كان يف املواســم الســابقة يو ّفــر
ط ّن ـاً ،عــى حــد قولــه.
ويضيــف الرجــل «مــع قلــة االنتــاج لهــذا
العــام ،مــن املحتمــل ّأل نتمكــن مــن
الزراعــة يف العــام املقبــل واملواســم التــي
تليــه ،ال ســيام بســبب ارتفــاع األســعار
املــواد الزراعيــة» ،مزيــدا القــول «حالي ـاً
يوجــد جفــاف غــر طبيعــي ،حتــى
اآلبــار غــر موجــودة ،تخــرج منهــا ميــاه
مالحــة» ،والفتــا اىل انــه مثــل جميــع
املزارعــن يف العــراق ،يتبــع توجيهــات
الســلطات التــي تشــري حبوبهــم ،وهــي
ـدد املســاحات التــي تجــري زراعتهــا
تحـ ّ
الــري ،اســتناداً
يف كل محافظــة ونســب
ّ
إىل كميــة االحتياطــات املائيــة واألمطــار،
مردفــا ان هــذا العــام وبســبب النقص يف
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امليــاه ،قــرر الع ـراق تخفيــض مســاحاته
املزروعــة إىل النصــف وبالنتيجــة
تراجعــت كميــة املحاصيــل.
ويــدرك الرجــل مــن خــال ترصيحاتــه يف
اللقــاء معــه أيضـاً مــدى تأثــر الحــرب يف
أوكرانيــا عــى وضــع املزارعــن العراقيــن،
ويقــول إنهــا «أ ّثــرت عــى ارتفــاع اســعار
زيــت املحــركات يف األســواق املحليــة،
وهــذا مــا أضــاف عبئ ـاً مالي ـاً آخــر عــى
املزارعــن» ،ويشــكو بالقــول «ال أعــرف
كيــف ســأؤمن قــوت عائلتــي ،ليــس
لــدي راتــب أو عمــل .أيــن أذهــب؟».
ويقــول املراقبــون ان فالحــي العــراق
يشــعرون بصــورة متزايــدة بتأثــر التغــر
املناخــي عــى حياتهــم ،بــدءاً مــن
التصحــر ،والعواصــف الرتابيــة املتكــررة،
وتنــدد
وانخفــاض مســتويات األنهــر،
ّ
بغــداد مــراراً بتعمــر جريانهــا للســدود
قائلــة ان ذلــك يخفــض حصتهــا مــن
امليــاه.
وكانــت محافظــة الديوانيــة التــي ميــر
بهــا نهــر الفــرات تغــذى بـــ 180مــراً
مكعبــاً مــن امليــاه يف الثانيــة ،بحســب
املتخصصــن ،لكــن هــذا املوســم ،كــا
يوضــح مزارعــون ومســؤولو مؤسســات
معنيــة بالزراعــة تدنــت إىل  80مــراً
مكعبــاً بالثانيــة.
ّ
ويتجــى هــذا الجفــاف برتاجــع ميــاه
ّ
يغــذي
مــروع الرثميــة االروايئ الــذي
مســاحة  200ألــف دونــم زراعــي و
بعــض جــداول امليــاه جفّــت بالكامــل،
بحســب رئيــس جمعيــات مســتخدمي
امليــاه الــذي ينتقــد غيــاب الحلــول مــن
قبــل الدولــة ،بحســب مــا رصح بــه،
فــوزارة الزراعــة مل توفــر هــذا العــام
ســوى  5كيلوغرامــات مــن الســاد
مقابــل  40كيلوغرامــاً يف الســنوات

الســابقة ،بحســب قولــه.
وفضــا عــن تلــك املشــكالت فــان
املحاصيــل الزراعيــة اإلســراتيجية يف
العــراق (القمــح والشــعري) تواجــه يف
كل موســم حصــاد وتســويق موجــة
حرائــق كبــرة تــأيت عــى آالف الدومنــات
وتتســبب بخســائر فادحــة ،كــا قتــل 6
مزارعــن يف كركــوك يف املوســم الحــايل
« »2022بفعــل هجــوم لتنظيــم داعــش
يف أثنــاء عمليــة الحصــاد ملحصــول
الحنطــة ،فضــا عــن حــرق محصولهــم
و 3ســيارات ،بحســب املصــادر االمنيــة؛

ويقــول مســؤولون أن هنــاك جهــات
تســعى إلبقــاء العــراق مســتوردا
للمحاصيــل الزراعيــة ،وهــي التــي
تقــف وراء الحرائــق ،فيــا دأب نــواب
يف الربملــان عــى القــول ،إن حرائــق
املحاصيــل تــأيت يف العــادة اثــر إعالنــات
وزارة الزراعــة عــن وصــول العــراق إىل
االكتفــاء الــذايت مــن املحصولــن ،وأن
البــاد ســتبدأ قريبــا التصديــر.
وكانــت وزارة الزراعــة قــد تحدثــت عــن
تأثــر االســترياد عــى مجمــل العمليــة
الزراعيــة بالقــول ،أن تطويــر الزراعــة يف

العــراق يســتلزم ســيطرة الدولــة عــى
املنافــذ الحدوديــة والجــارك ،ومنــع
إدخــال املنتجــات الزراعيــة التــي ينتــج
مثيــل لهــا محليــا ،مشــرة إىل أن هنــاك
عــرات املنافــذ التــي تدخــل يوميــا

منتجــات تنافــس املنتــج املحيل ،بحســب
املتحــدث باســم الــوزارة ،غــر ان مراقبني
يقولــون ان غلــق املنافــذ ادى يف معظــم
االحيــان اىل ارتفاعــات غــر مســبوقة يف
اســعار املنتجــات واملــواد الزراعيــة.

فالحي العراق يشـــعرون بصورة متزايدة
بتأثيـــر التغيـــر المناخي علـــى حياتهم،
بدءاً مـــن التصحر ،والعواصـــف الترابية
المتكـــررة ،وانخفاض مســـتويات األنهر،
وتنـــدّد بغداد مـــراراً بتعميـــر جيرانها
للســـدود قائلة ان ذلـــك يخفض حصتها
من المياه.
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كانت هنا بحيرة..

مشاهد مخيفة ألحد أكبر
األحواض المائية في العراق
تلفــظ بحيــرة حمريــن ،وهــي مــن
أكبــر األحــواض المائيــة فــي محافظــة
ديالــى ،أنفاســها األخيــرة بعــد ان
ضربهــا الجفــاف وشــح الميــاه وأصبحت
ممــرا للســيارات والمــارة ،فــي مشــهد
«مؤثــر» و»مخيــف» لبحيــرة كانــت
الميــاه تملؤهــا علــى مــد األفــق لتكون
مجــرد مســاحة يابســة تشــكو العطش
حاليــا بعــد أن كانــت تتســع ألكثــر مــن
(مليــاري متــر مكعــب) مــن الميــاه.
فيــلي
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عدســة «مجلــة فيــي» تجولــت يف
املنطقــة التــي كانــت تغطــي مســاحة
مائيــة واســعة ويلجــأ إليهــا الصيــادون
مــن مختلــف املناطــق واملحافظــات،
كــا أنهــا كانــت تشــكل خزانــاً
اســراتيجياً للميــاه يف محافظــة ديــاىل
التــي تعــد مــن أكــر املحافظــات تــرراً
مــن جـراء شــح امليــاه يف بــاد الرافدين.
ورصــدت الكامــرا تحــول البحــرة املائية
الكبــرة والحــوض الــذي كان يتغــذى

مــن ســد دربندخــان وهــو يلفــظ آخــر
أنفاســه ويتحــول بفعــل «شــح امليــاه»
إىل ممــر لعبــور الســيارات واملــارة مــن
النــاس ،وســط تخــوف مــن اندثارهــا
نهائيــاً وبالتــايل التأثــر عــى معلــم
ســياحي وثــروة طبيعيــة يف البــاد.
وبفقدانهــا فــان محافظــة ديــاىل تفقــد
أكــر ممــول مــايئ للمحافظــة التــي
تعــرف بالزراعــة واعتامدهــا املســتمر
عــى امليــاه إلنتــاج ســلة غــذاء العراقيني

مــن مختلــف الفواكــه والخــروات،
فيــا يرســم منظــر البحــرة الخاليــة
مــن امليــاه منظــراً «مخيفــاً» ومتخيــ ًا
لنهــري دجلــة والفــرات وبقيــة
املســاحات املائيــة يف العــراق مثــل
بحــرة ســاوة وهــي تعــاين شــح امليــاه
وســط تخــوف أصبــح «حقيقيــاً» مــن
جفــاف هــذه األنهــر واملســاحات
املائيــة لتكــون مجــرد مســاحات يابســة
بفعــل شــكوى العــراق مــن جريانــه

املتشــاطئني وحرمانــه مــن نســب امليــاه
التــي يطالــب بهــا.
وبهــذا الخصــوص قــال مديــر عــام
الســدود يف إقليــم كوردســتان ،رحمــن
خــاين ،ملجلــة «فيــي» ،إن هنــاك تحــركاً
لزيــادة اطالقــات الطــوارئ املائيــة مــن
ســد دربندخــان نحــو بحــرة حمريــن
يف ديــاىل ،فيــا اكــدت األخــرة ان
التجــاوزات «تنهــب ثلثــي االطالقــات».
وبحــرة حمريــن  55كــم شــال رشق

بعقوبــة ،تتبــع ســد حمريــن الــذي يقع
عــى مجــرى نهــر الونــد يف محافظــة
ديــاىل ،والــذي افتتــح يف حزي ـران عــام
 ،1981بهــدف حاميــة مــدن حــوض
نهــر ديــاىل مــن الفيضانــات املوســمية.
وتقــع بحــرة حمريــن رشقــي ناحيــة
الســعدية وتشــكل الخـزان االســراتيجي
للميــاه يف ديــاىل ،وتــزود حاليــا أكــر
مــن  70%مــن مناطــق ديــاىل مبيــاه
الــرب وميــاه الــري وهــي قــادرة عــى

اســتيعاب ملياريــن و 400مليــون مــر
مكعــب.
وتعــد ديــاىل املحافظــة األكــر تــرراً
مــن األزمــة املائيــة بســبب اعتامدهــا
عــى اإليــرادات الخارجيــة مــن دول
الجــوار وانعــدام األمطــار يف املوســم
الشــتوي املــايض إىل جانــب نفــاد
مخزونهــا املــايئ االســراتيجي يف بحــرة
حمريــن ومناطــق أخــرى.

يرســـم منظـــر البحيـــرة الخالية مـــن المياه
ومتخيـــا لنهـــري دجلة
منظـــراً «مخيفـــاً»
ً
والفـــرات وبقيـــة المســـاحات المائيـــة فـــي
العـــراق مثل بحيرة ســـاوة وهي تعاني شـــح
المياه وســـط تخـــوف أصبح «حقيقيـــاً» من
جفـــاف هـــذه األنهر ..
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الشغب في
المالعــب المحلية

يضعف التوجه
نحو تنشــيط الرياضة
اصبحــت اعمــال الشــغب فــي اكثــر
مــن واقعــة شــهدتها المالعــب
الرياضيــة المحليــة وكأنهــا امــرا
اعتياديــا ،فيمــا يعــرب الوســط
الرياضــي والمعنيــون عــن
المخــاوف مــن ان يؤثــر ذلــك علــى
حظــوظ العــراق علــى اســتضافة
المســابقات االقليميــة والدوليــة
التــي تمكــن البلــد مــن مواكبــة
العصــر والدخــول الــى خانــة التطور
الرياضــي االعتيــادي.
فيـــلي
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وفيــا اعلنــت الســلطات املعنيــة عــن
اجـراءات خاصــة بأمــن املالعــب واملباريات
يف وقــت مبكــر فــان ســيل االحــداث
املتعلقــة بتلــك الظاهــرة الخطــرة واملعيبــة
تكــررت وباتــت تبعــث القلــق لــدى الناس.
وتســجل الجهــات االمنيــة ووســائل االعــام
واقعــة ،انــه بعــد خســارة فريــق الرشطــة
املرشــح لخطــف لقــب الــدوري العراقــي
امــام فريــق نفــط الوســط ،يف الدرجــة
املمتــازة ،وبعــد انتهــاء املبــاراة بهدفــن
نظيفــن لنفــط الوســط ،قــام البعــض مــن
جمهــور نــادي الرشطــة بســب وشــتم
الالعبــن وتكســر كـرايس مدرجــات ملعــب
الشــعب ورميهــا يف املضــار حــول امللعــب،
بحســب الجهــات االمنيــة ،و تعليقــا عــى
ذلــك اتفــق املعنيــون بالنشــاط الرياضيــة

والجهــات االعالميــة عــى التســاؤل ،مــا
عالقــة مقاعــد ملعــب هــو ملــك للشــعب
بخســارة الفريــق...
ومــن االجــراءات التــي تقــرر اتخاذهــا
يف اوقــات ســابقة اعــان وزارة الشــباب
والرياضــة العراقيــة ،أنهــا اتفقــت مــع
وزارة الداخليــة عــى قيــام الداخليــة
بنــر قــوات عــى مدرجــات املالعــب
يف أثنــاء مباريــات الــدوري ال ســيام
املباريــات الجامهرييــة ،وتشــديد الوزارتــن
عــى تعزيــز االنضبــاط داخــل املالعــب
بنــر قــوات عــى املدرجــات بــزي مــدين
وإحالــة كل مــن ميــارس الشــغب ويحــرض
عــى العنــف إىل القضــاء ويحاكــم بتهمــة
إشــاعة الفــوىض والعبــث باملــال العــام،
بحســب مــا قالــه املســؤولون يف الوزارتــن

ردا عــى تكســر املقاعــد وقيــام بعــض
أنصــار فــرق األنديــة الجامهرييــة يف أثنــاء
احــدى مباريــات الــدور النهــايئ بإلحــاق
أرضار ماديــة بأجـزاء مــن مدرجــات ملعــب
الشــعب الــدويل يف العاصمــة بغــداد،
بحســب الجهــات االمنيــة.
كــا ُكشــف عــن أن وزارة الشــباب
والرياضــة وجهــت دعــوة للجامهــر
الرياضيــة ومســؤويل روابــط املشــجعني
«لتشــخيص املســيئني واعتــاد التشــجيع
النظيــف مــن دون االنجــرار إىل العنــف
عنــد خســارة أيــة فريــق» ،ودعــا الوزيــر
االتحــاد العراقــي لكــرة القــدم التخــاذ
اإلجــراءات املطلوبــة «لحــد مــن تصاعــد
حــاالت الشــغب محــذرا مــن أن هــذه
املظاهــر قــد تطيــح بآمــال رفــع الحظــر

عــن املالعــب» ،بحســب تعبــره.
وكانــت دراســات للتعــرف عــى مظاهــر
الشــغب لــدى الجمهــور الريــايض يف
املالعــب الرياضيــة العراقيــة ومــن ذلــك
دراســة اجريــت عــى عينــة قوامهــا 140
مســتطلعا باســتعامل املنهــج الوصفــي
التحليــي؛ أظهــرت نتائــج الدراســة إن
أســباب الشــغب ترجــع ملشــكالت تتعلــق
بالحكــم ومبشــاعر االف ـراد نحــو املنافســة،
وإن الخصومــات تــزداد بــن الجامهــر
كلــا اقرتبــت أنديتهــم مــن ال ـراع عــى
القمــة ،وإن أغلــب االســباب املؤديــة إىل
هــذه الترصفــات الســلبية والشــغب هــي
اســباب رياضيــة يف ظاهرهــا اال ان اســباباً
غــر مبــارشة تقــف ورائهــا تحقيقـاً لدوافــع
بعيــدة عــن مجــال التنافــس الريــايض.
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>>
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..

>>

وقــد أوصــت الدراســة بــرورة عقــد
نــدوة علميــة متخصصــة أو حتــى يف االقــل
التنبيــه إىل أن النشــاطات الرياضيــة يف
حاجــة ماســة إىل املراجعــة ومعــاودة النظر
بشــكل رسيــع وعميــق يف هــذا املجــال؛ أو
دفــع علــاء النفــس واالجتــاع لدراســات
علميــة مســتقبلية متخصصــة يف هــذا
املجــال ،بحســب الدراســة ،التــي شــددت
عــى رضورة اقامــة املؤمتــرات والنــدوات
التــي يكون الهــدف منها تعريــف الجامهري
بالقوانــن الصحيحــة لأللعــاب الرياضيــة
ذات االهتــام الجامهــري ،واالهتــام
برفــع مســتوى وكفــاءة التحكيــم الريــايض.
ويف احــدى الوقائــع التــي تعكــس محاولــة
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الخــروج عــن النمــط الريــايض الســليم
بحســب املراقبــن مــا جــرى يف نهايــة عــام
 2021اذ شــهدت مبــاراة جمعــت بــن
فريقــي الرشطــة وأربيــل لحســاب الــدور
 16مــن كأس العـراق ،أعــال عنــف خطرية
واشــتباكات بــن الجامهــر يف نهايتهــا ،أدت
إىل حصــول إصابــات ،وتدخلــت قــوى
االمــن لفــض االســتباكات؛ وقــد اختلفــت
الروايــات بشــأن األســباب التــي كانــت
وراء انــدالع أحــداث العنــف يف اللقــاء
الــذي شــهد تنافسـاً قويـاً وحامســا رياضيــا
يف اثنــاء اللعــب ،لينتهــي بالتعــادل 2ـ،2
ليحســم أربيــل بطاقــة التأهــل بفضــل
ركالت الرتجيــح.

ويف نهايــة اللقــاء حصلــت مناوشــات بــن
جامهــر الفريقــن لتتطــور إىل تبــادل
العنــف ،وقــال الخــراء الذيــن علقــوا عــى
االحــداث انــه جــرى اقحــام السياســة يف
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
العراقــي وبالنتيجــة ميثــان العــراق فــان
رفــع احدهــا علــم العـراق بــدال مــن علــم
النــادي اتخــذ طابعــا سياســيا وادى اىل
تعكــر االجــواء الرياضيــة.
ونقلــت مواقــع التواصــل االجتامعــي،
مشــاهد تقــول انهــا تُثبــت خــروج األمــر

عــن الســيطرة ،بعــد تبــادل العنــف بــن
الجامهــر ،ليتحــول امليــدان إىل ســاحة
معركــة كان يصعــب التحكــم فيهــا ،بعــد
أن اقتحمــت الجامهــر امليــدان ،لتشــتبك
مــع بعضهــا البعــض ،بحســب مــا نقــل عــن
وســائل التواصــل االجتامعــي .وانتــرت
أخبــار عــن تعــرض بعــض الجامهــر
الحــارضة إىل اصابــات ،وجــرى تضخيــم
االحــداث مــن قبــل البعــض باالدعــاء
بحــدوث وفــاة بــن جمهــور الرشطــة ،وهــو
مــا نفــاه املســؤولون يف اربيــل بالقــول ان
جميــع األخبــار التــي تحدثــت عــن ســقوط
ضحايــا يف االشــتباك الــذي حصــل بــن
جامهــري الفريقــن غــر صحيحــة ،كــا

اشــار اىل أنّــه مل تســجل إصابــات خطــرة
بــن الجامهــر.
وأوضــح املحافــظ أن الروايــات املتعلقــة
بأســباب انــدالع أحــداث العنف والشــغب،
وقــع تحريفهــا ،مثلــا وقــع الرتويــج
لســقوط ضحايــا ،عــى حــد وصفــه ،مشــرا
اىل أ ّنــه مل تقــع اإلســاءة للعلــم العراقــي أو
علــم إقليــم كوردســتان مــن قبــل الجامهــر
الحــارضة يف هــذه املبــاراة ،مثلــا جــرى
الرتويــج لــه مــن قبــل البعــض؛ وحــذر
املحافــظ ،مــن أنّ الربــط بــن أحــداث
العنــف والشــأن الســيايس غــر ســليم ،وأن
النشــاط الريــايض بعيــد كل البعــد عــن
التجاذبــات السياســية ،ونــدد باألحــداث

التــي وقعــت يف املبــاراة.
وبحســب مراقبــن واعالميــن حــاول
البعــض حــرف االمــور باتجــاه زرع روح
العــداوة والبغضــاء يف الوســط الريــايض
والجامهــر ،ونوهــت صحــف رياضيــة يف
بغــدد اىل تطابــق روايــة نــادي إربيــل مــع
الروايــة الرســمية ،مشــرة اىل أنــه وقــع
افتعــال مشــكلة العلــم ،ولكــن األمــر ليــس
ســلي ً
ام ،وأنــه مل يجــر التطــاول عــى أي
علــم.
ويتخــوف املراقبــون مــن تأثــر شــغب
املالعــب عــى اهليــة العــراق الســتضافة
النشــاطات الرياضيــة الدوليــة ،مذ ّكريــن
بالقــول انــه ،لطاملــا نبــه املعنيــون بالشــأن
الريــايض اىل ان العراقيــن اعتــادوا منــذ
عقــود عــى فكــرة انعــدام القــدرة عــى
اســتضافة منافســات ومباريــات كــرة
القــدم الدوليــة ،منوهــن اىل ان الحــرب
اإليرانيــة العراقيــة يف الثامنينــات ،وحــرب
الخليــج األوىل ،واحــداث عــام  ،2003ومــا
تالهــا مــن عــدم االســتقرار ،ادت إىل إصدار
الفيفــا أمـرا للعـراق بلعــب مبارياتــه ،التــي
يجــب أن يلعبهــا عــى أرضــه ،يف بلــدان
أخــرى مثــل األردن وقطــر .ومــع تحســن
الوضــع األمنــي يف الســنوات األخــرة ،كان
الجميــع يأمــل بتغــر املعادلــة بحســب
املتابعــن ولكــن رسعــان مــا جــرى العكــس
يف مبــاراة كــرة القــدم التــي كانــت مقــررة
بــن العــراق و دولــة االمــارات التــي كان
مزمعــا اقامتهــا يف بغــداد ضمــن تصفيــات
كأس العــامل كاول مبــاراة دوليــة رســمية
منــذ عــام  2001وقبــل خمســة أيــام مــن
انطــاق املبــاراة ،أعلــن الفيفــا أنــه جــرى
تحويــل املبــاراة إىل الســعودية ،بعــد
قصــف صاروخــي تعرضــت لــه مدينــة
أربيــل عاصمــة اقليــم كوردســتان الع ـراق
يف آذار .2022
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تلكؤ مشاريع االسكان

اوصل سعر الشقة الى  500مليون دينار

ترتفـــع اســـعار العقـــارات
فـــي بغـــداد وبخاصـــة في
مشاريع الشـــقق التي يعلن
عنهـــا ،التـــي كان الســـكان
يأملـــون فـــي ان تؤمن لهم
المســـكن بمبالـــغ معقولة،
الســـيما

بعـــد

التجربـــة

الناجحـــة فـــي منطقـــة
بســـماية ،اما عـــروض اليوم
فتطلب مبالـــغ خيالية جدا
ألســـعار الشـــقق ،مثال شقة
فـــي مشـــروع بوابـــة العراق
تعـــرض بــــأكثر مـــن ٥٠٠
مليون دينار عراقي بحســـب
اعالناتهـــم المنشـــورة ،اذ
طلبوهـــا بالعملـــة الصعبة
بــــ  350الـــف دوالر مثلما ورد
فـــي االعالن.

فيـــلي
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امــا مجمــع زهــور بغــداد الســكني «الواقع
عــى رسيــع محمــد القاســم امــام بغــداد
الجديــدة» فيعلــن عــن شــقة مســاحتها
 80مــر مربــع تحتــوي عــى غرفتــي نــوم
فقــط بـــ  107مليــون دينــار ،مــع العلــم
ان شــكاوى تقــدم بهــا مســجلون عــى
شــقق ذلــك املجمــع يف وقــت ســابق
بســبب تلكــؤ املــروع وقالــوا ان اكرثهــم
يضطــرون وعــى مــدى ســنوات لدفــع
أقســاط شــهرية ملــرف الرشــيد تبــدأ
مــن  300ألــف اىل  550ألــف دينــار
شــهريا قبــل تســلم الشــقة ،فيــا قــام
بعضهــم بتســليم الدفعــة االوىل كاملــة
والزال ينتظــر ألعــوام مــن دون جــدوى،
بحســب مــا يرصحــون بــه لوســائل االعــام،
وقالــوا انهــم يجــدون أنفســهم مضطريــن
لالنتظــار اىل أمــد غــر معلــوم ،برغــم أن
موعــد تســلم الوحــدات الســكنية كان
محــددا بـــ ،2016بحســب قولهــم.
امــا مــروع شــقق التاجيــات الــذي
اعلنــت عنــه رشكــة سيكشــنز للمقــاوالت
العامــة منــذ عــام  2013فقــد توقــف
العمــل فيــه مــع بدايــة عــام  ،2015وبعــد
مــرور الســنوات ظهــر يف آذار 2022
مســؤولون حكوميــون ،ليقــروا ان نســبة
انجــاز املــروع هــي  33.1%فقــط.
ونظمــت اعــداد ممــن ســجلوا يف املــروع
يف عــام  2019تظاهــرة امــام مبنــى وزارة
االســكان واالعــار والبلديــات العامــة
احتجاجــا عــى توقفــه ،مطالبــن باســتعادة
مبالغهــم املاليــة بــدال مــن بنــاء الشــقق
املتوقــف منــذ ســنوات ،كــا دعــت
الــوزارة يف وقــت الحــق املســجلني عــى
املــروع لتثبيــت احــد الخيــارات ومنهــا
اســرجاع املبالــغ املدفوعــة وفســخ العقــد
او االحتفــاظ بحــق الوحــدة الســكنية،
حــدث هــذا برغــم اعــان الــوزارة انــه بــن
عامــي  2013ـ  2017فــان الســكان بحاجــة
اىل مليونــن ونصــف املليــون وحــدة
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ســكنية يف ظــل تزايــد اعــداد الســكان
الســيام يف العاصمــة بغــداد.
وقــد ادى التخبــط وتلكــؤ تنفيذ املشــاريع
وتوقــف مــروع بســاية اىل انبثــاق
املضاربــات يف الســوق التــي يتحمــل
تبعاتهــا النــاس بحســب املراقبــن؛ وعــى
ســبيل املثــال فــان مــن دفعــوا اقســاط
الدفعــة االوىل الجديــدة ملــروع بســاية
البالغــة  7ماليــن دينــار بــدأ كثــر منهــم
يعــرض عقــده الــذي مل يتســلم شــقته
حتــى اآلن للبيــع بعرشيــن او ثالثــن او
حتــى  40مليــون دينــار ،بحســب العــروض
املنشــورة.
و يقــول املراقبــون ان يف العاصمــة بغــداد
عــدة مشــاريع عــدا مــروع مدينــة
بســاية الناجــح الــذي توقــف برغــم
نجاحــه ،مــن اشــهرها مجمــع بوابــة
الع ـراق الســكني و مجمــع زهــور بغــداد
الســكني ،ومجمــع دجلــة دريــم ســتي
يف الكاظميــة ،ومجمــع الشــعب الســكني
و مجمــع التاجيــات وغريهــا ،ويلفتــون
اىل انــه كان يفــرض بجميــع املشــاريع
ان تنجــز يف اوقــات مبكــرة عــى وفــق
مــا اعلنــت عنــه الــركات لتخفــف مــن
ازمــة الســكن وتدفــع باتجــاه خفــض
اســعار العقــارات وااليجــارات التــي ترتفــع
بصــورة كبــرة.
ويقــول املتخصصــون واملتابعــون ان
اوضــاع الســكن واالســكان يف العــراق مل
تتحســن منــذ مــدة طويلــة ،الســيام منــذ
عــام  2003الفتقــار البلــد اىل سياســة
اســكان قابلــة للتنفيــذ؛ منوهــن اىل ان
ذلــك ادى اىل تواصــل عمليــات التجــاوز
عــى االماكــن العامــة وعقــارات الدولــة،
واســتمرار تجريف وتقســيم وبيــع االرايض
الزراعيــة ،اذ يلجــأ الســكان يف العــادة اىل
رشائهــا مضطريــن ،إليــواء عائالتهــم ملالمئة
اســعار القطــع املباعــة لدخلهــم مقارنــة
بالقطــع الســكنية املســجلة بصفــة طابــو

العمــل توقــف بمشــروع بســماية
الســكني يف بغــداد ،بعــد ان
انجــزت الشــركة املنفــذة  30الــف
وحــدة ســكنية فيــه وان الشــركة
املنفــذة للمشــروع توقفــت عــن
العمــل بســبب عــدم تســديد
مســتحقاتها لعامــي 2019
و ،2020واالوضــاع االقتصاديــة
التــي شــهدتها البــاد ..

ســكني ،عــى حــد وصفهــم.
ويســجل املراقبــون الفــرق الشاســع بــن
اســعار البيــع وااليجــار لــدى كل مــن
العــراق ودول الجــوار ،نتيجــة للتنفيــذ
الســليم لتلــك الــدول لعمليــات البنــاء
واالســكان ،عــى حــد وصفهــم ،مشــرين
اىل انــه يف تركيــا مثــا باإلمــكان تأجــر
شــقة فاخــرة مكتملــة الخدمــات مبــا
يعــادل  150دوالرا او حتــى مئــة دوالر
يف حــن ان اقــل بيــت يؤجــر يف العــراق
بأضعــاف هــذا الســعر ،وحتــى يف املناطــق
غــر املخدومــة فــان الســكان يلجــؤون اىل
التأجــر مببالــغ كبــرة ،كــا ميكــن يف تركيــا
رشاء شــقة بنحــو  20ـ  23الــف دوالر او
حتــى اقــل مــن ذلــك ،بحســب قولهــم،
فيــا تكــون اســعار البيــع يف العــراق
مببالــغ تفــوق ذلــك بكثــر.
بسامية االمل الذي ُأجهض
وفيــا يتعلــق باملشــاريع املعلــن عنهــا

يف العــراق يقــول املراقبــون ان ســكان
الع ـراق تفاءلــوا بانتهــاء مشــكلة االســكان
وصعوبــة متلــك وايجــار العقــارات مــع
الــروع بتنفيــذ مجمــع بســاية الســكني
الســيام اثــر النجــاح الــذي تحقــق بوســاطة
الرشكــة الكوريــة املنفــذة ،غــر ان
املــروع مل يتوســع ومل يتواصــل برغــم
املســاحة الشاســعة مــن االرايض يف تلــك
املنطقــة وبرغــم تغــر املــزاج الشــعبي
مــن متلــك البيــوت اىل الســعي للحصــول
عــى شــقة يف عــارة ،بفعــل نجــاح االداء
يف بســاية وتوفــر الخدمــات يف املجمــع
مقارنــة ببقيــة املناطــق؛ بحســب قولهــم،
ففــي ايلــول عــام  2020قالــت «الهيئــة
الوطنيــة لالســتثامر» ان العمــل توقــف
مبــروع بســاية الســكني يف بغــداد،
بعــد ان انجــزت الرشكــة املنفــذة  30الــف
وحــدة ســكنية فيــه ،وتحــدث مديــر
الدائــرة االداريــة يف الهيئــة ،عــن جملــة

مــن اســباب التوقــف مــن بينهــا ان الرشكة
املنفــذة للمــروع توقفــت عــن العمــل
بســبب عــدم تســديد مســتحقاتها لعامــي
 2019و ،2020واالوضــاع االقتصاديــة التي
شــهدتها البــاد؛ وبالنتيجــة انســحبت
رشكــة هانــوا الكوريــة الجنوبيــة مــن
مجمــع بســاية الســكني يف بغــداد لتلــك
االســباب وغريهــا ،بحســب قولــه؛ بدورهــم
يتهــم ســكان مجمــع بســاية الســكني يف
بغــداد ،هيئــة االســتثامر «بالتواطــؤ» مــع
رشكــة عراقيــة «أهملــت الخدمــات يف
املجمــع» ،بحســب ترصيحاتهــم لوســائل
االعــام.
ويف ربيــع عــام  2021حــدد مــرف
الرافديــن ،أســعار جديــدة للوحــدات
الســكنية يف مجمــع بســاية بعــد تخفيــض
قيمــة قســط املقدمــة إىل  ،10%وجــرى
التقديــم مجــددا ولكــن هيئــة االســتثامر،
قالــت بعــد مــدة قصــرة مــن التقديــم

انــه توقــف و أنهــا ســتعيد فتــح التقديــم
عــى 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
الطلبــات التــي قدمــت لرشائهــا» ،مبينــة
ان «توقيــت اعــادة بيــع الشــقق يشــرط
أن تكــون متاحــة مــن جديــد».
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 وغريهــا؛ مــا تســبب
يف تراكــم معضــات االســكان ،وحجــب
عــن محــدودي الدخــل والفقـراء امـرا هــو
يف صلــب حقوقهــم املفرتضــة ،بحســب
املراقبــن ويقصــد بذلــك الحــق يف متلــك
دار للســكن.
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مجـتـــمـع

تعليم المرأة العراقية..

الضياع في لجة التراجع العام
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.
فيــــلي
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فـــ

مجـتـــمـع

يقــول املؤرخــون والباحثــون ان تعليــم
النســاء يف العــراق شــهد رقيــا الســيام
منــذ خمســينات وســتينات القــرن
املــايض يف األقــل ،فيــا اثــرت وادت
االوضــاع السياســية املضطربــة الحقــا
والتقاليــد االجتامعيــة الســلبية ،اىل
تناقــص نســب املتعلــات؛ ويســجل
املراقبــون انــه ومــع مــرور الوقــت طفــق
مســتوى التعليــم ونســبة املتعلــات مــن
النســاء باالنخفــاض اكــر فأكــر.
ويعطــون الدليــل عــى ذلــك بالنشــاط
الكبــر الــذي كانــت متارســه معاهــد
اعــداد املعلمــن واملعلــات للمــدارس
االبتدائيــة ،وســمعتها الحســنة بحســب
وصفهــم ،واســتنادا اىل القانــون الــذي
رشع عــام  1960كان ُيقبــل املتخرجــون
واملتخرجــات املتفوقــون مــن الثالــث
املتوســط ويهيــؤون معلمــن ومعلــات
متمكنــن ،عــى حــد قولهــم ،كذلــك
الحــال مــع الــدورات الرتبويــة لخريجــي
الدراســة االعداديــة وما يعادلهــا وال تقل
مــدة الدراســة فيهــا عــن ســنة دراســية
واحــدة ،يجــري بوســاطتها اعدادهــم
كمعلمــن ،وكذلــك اعــداد معلمــي
الفنــون الجميلــة واملوســيقى والفنــون
املنزليــة والفنيــة والرياضية...الــخ...
وكانــت تلــك املرافــق الرتبويــة بحســب
قولهــم تأخــذ شــعبية واســعة ويلتحــق
بهــا كثــرون وتشــكل النســاء وبخاصــة
مــن مــا يعــرف باملناطــق الشــعبية نســبة
كبــرة مــن املقبولــن فيهــا.
ويف الحــارض فــان نتائــج املســوحات
الرســمية العراقيــة الحديثــة تبــن
عديــد الجوانــب غــر املعلنــة عــن
حقــوق املــرأة يف املجــاالت املتنوعــة،
فعــى ســبيل املثــال تكشــف احصائيــة
حكوميــة ان نســبة النســاء العامــات يف
املناصــب االداريــة يف الع ـراق ال تتعــدى
 22%مــن مجمــوع العاملــن ،مــا يعنــي
تســيد الرجــال لســوق العمــل بواقــع
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 ،78%ويظهــر ان النســاء ال يحظــن
بفــرص تعليــم متســاوية للذكــور بــدءا
مــن التعليــم االبتــدايئ وانتهــا ًء بالتعليــم
الجامعــي.
تقاريــر الحكومــة توضــح انــه يف العــام
الــدرايس  2017ـ  2018زاد عــدد
الذكــور امللتحقــن باملدرســة بواقــع 375
الفــا بالقيــاس بعــدد االنــاث ،امــا اعــداد
الطلبــة الذكــور يف الجامعــات ف ـزاد عــن
االنــاث مبقــدار  58الفــا ،وتقــف العادات
والتقاليــد التــي تحكــم املجتمــع العراقي
وراء تقلــص اعــداد الفتيــات امللتحقــات
يف املــدارس بشــتى املراحــل الدراســية،
بحســب املتخصصــن ،الذين يشــرون اىل
ان الــراع والنــزوح تســبب يف انقطــاع
الدراســة يف العـراق 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 وعاملــة األطفــال وزواج
القــارصات وحتــى االطفــال و جــاء الوباء
ليضيــف فصــ ًا آخــر لفصــول املأســاة،
بحســب تعبريهــم.
ويقــول أخصائيــو التعليــم يف املجلــس
الرنويجــي لالجئــن يف الع ـراق أن الوبــاء
قــد عطــل هيــاكل التعليــم الرســمي عىل
مســتوى العــامل ،ولكــن يف الع ـراق ،فقــد
نحــو  3ماليــن ومئتــا الــف طفــل عراقــي
ثــاث ســنوات أو أكــر مــن الدراســة،
مردفــن القــول «بالــكاد يســتطيع
الطــاب تعويــض القــدر الــذي فاتهــم
مــن التعليــم ،واآلن أصبــح األمــر أكــر
صعوبــة مــن أي وقــت مــى».
ويذكــر املتخصصــون ويدعــم ذلــك
املؤرخــون انــه يف املــدة مــا بــن عامــي
 1970و ،1984كان نظــام التعليــم
العراقــي واحــدا مــن أكــر األنظمــة
تقد ًمــا يف املنطقــة ،بحســب قولهــم،
متيــز بارتفــاع معــدالت االلتحــاق

باملــدارس ومحــو األميــة ،وانخفــاض
معــدالت التــرب مــن املــدارس ،وقــرب
التكافــؤ بــن الجنســن ومــع ذلــك ،بــدأ
نظــام التعليــم يف الرتاجــع البطــيء بعــد
أن بــدأ العــراق يف خفــض مســتويات
متويــل التعليــم يف منتصــف الثامنينــات،
بحســب قولهــم.
وبعــد عــام  ،2003واالطاحــة بالنظــام
املبــاد ،وانــدالع رصاعــات داخليــة ملــدة
عقديــن تقريبــا ،الســيام يف عــام ،2014
ارتفــع الفقــر بشــكل كبــر ،ويذكــرون
عــى ســبيل املثــال ،انــه بني عامــي 2013
و ،2016أدى انخفــاض أســعار النفــط
وعــدم االســتقرار إىل انخفــاض الناتــج
املحــي اإلجــايل والتوظيــف بشــكل
حــاد ،مــع اســتمرار منــو عــدد الشــباب
«أقــل مــن  25عا ًمــا» يف الع ـراق بواقــع
 60%مــن الســكان ،و عــدم حصــول
معظمهــم عــى التعليــم أو التوظيــف،
الســيام النســاء وحتــى املتخرجــات مــن
الجامعــات اللــوايت يجلســن يف بيــوت
ذويهــن مبجــرد تخرجهــن.
بذلــك انهــار نظــام التعليــم ،الــذي
كان يف حالــة تدهــور بالفعــل ،بحســب
تشــخيصهم و كانــت الفتيــات عــى
وجــه الخصــوص عرضــة لخطــر العنــف
الجنــي والــزواج القــري مــن قبــل
املســلحني ،بحســب قولهــم؛ ويقــول
مســؤولو اإلغاثــة إن جميــع العنــارص
كانــت يف مكانهــا املناســب مبــا يدعــم
ارتفــاع نســبة زواج األطفــال ،وتبــن
االرقــام انــه يف عــام  ،1997تزوجت 15%
مــن العراقيــات قبــل ســن  ،18بحســب
اإلحصــاءات الحكوميــة ،وبحلــول عــام
 ،2018ارتفعــت املعــدالت مــرة أخــرى،
اذ تزوجــت  28%مــن النســاء دون ســن
ـن دون
 18عا ًمــا ،فيــا تزوجــت  7%منهـ ّ
ســن الـــ  15عا ًمــا.
ويشــعر مســؤولو اإلغاثــة والباحثــون
اآلن بالقلــق مــن ارتفــاع آخــر بســبب

اإلغــاق الناجــم عــن فــروس كورونــا
الــذي أغلــق املــدارس وأوقــف برامــج
املســاعدات لألطفــال ،ويحــذرون
مــن أن «االتجاهــات املعتــادة تشــر
إىل أنــه ســتكون هنــاك زيــادات مــع
زيــادة اإلغــاق وحالــة انعــدام اليقــن
والضغــوط االقتصاديــة ،مــع اســتمرار
نــدرة فــرص كســب العيــش».
وأشــار تقويــم رسيــع أجــراه املجلــس
الرنويجــي لالجئــن إىل زيــادة مــن خــال
املقابــات التــي أجريــت يف  11محافظــة
مــن أصــل  19محافظــة يف العــراق،
حيــث أفــاد  13%مــن املســتجيبني
بزيــادة يف معــدل زواج األطفــال،
قدرهــا  5%عــن تقويــم مامثــل ســابق
قبــل الوبــاء ،وعــن مشــكالت الدراســة
يقولــون انــه تعمــل حاليــا  29%مــن
املــدارس الرســمية بنظــام الدوامــن ،فيام
تعمــل 4%عــى فــرات ثالثيــة الــدوام
الســتيعاب الطــاب ،وفقًــا ملنظمــة
أنقــذوا األطفــال ،Save the Children
ويف الوقــت ذاتــه ،يبلــغ متوســط نســب

واحــدا
مدرســا
الطــاب إىل املعلمــن
ً
ً
لــكل  122طال ًبــا؛ ويفتقــر الطــاب
لوجــود الكتــب املدرســية واملراحيــض؛
ويتعلــم األطفــال مــا معدلــه  1.5إىل 2.5
ســاعة فقــط يوميــا ،وف ًقــا لتقويــم أجـراه
اتحــاد التعليــم يف العــراق شــمل ســت
محافظــات.
ويعــد االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة
والثانويــة منخفــض لــكل مــن األوالد
والبنــات ،إذ ليــس بإمــكان أكــر مــن
ثالثــة ماليــن طفــل الوصــول إىل الفصول
الدراســية االعتياديــة ،وإجــا ًال ،فــإن
 21باملئــة مــن جميــع األطفــال يف ســن
املدرســة غــر مســجلني يف املــدارس .يف
بعــض املحافظــات املتــررة مــن الن ـزاع
مثــل صــاح الديــن وديــاىل ،يجــري
اســتبعاد أكــر مــن  90٪مــن األطفــال
يف ســن الدراســة مــن التعليــم ،بحســب
منظمــة اليونيســف ،و بالنســبة لإلنــاث،
فــإن الوضــع أســوأ؛ ففــي العـراق ،تبقــى
الفتيــات يف املدرســة حتــى ســن العــارشة
يف املتوســط ،بحســب منظمــة أنقــذوا

األطفــال.
ومــع ذلــك ،وجــدت دراســة اســتقصائية
لــأرس أجرتهــا منظمــة اليونيســف،
واملعروفــة باســم املســح العنقــودي
متعــدد املــؤرشات ،أن معــدالت إمتــام
اإلنــاث للتعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي
والجامعــي للنســاء املتبقيــات هــو بنحــو
 73باملئــة و 47باملئــة و 43باملئــة عــى
التــوايل ،وهــي نســبة مشــجعة بحســب
قولهــم ،يف الوقــت ذاتــه ،فــإن  24يف املئة
مــن النســاء العراقيــات أميــات ،مقارنــة
بـــ  11يف املئــة مــن جميــع الرجــال ،وفقًا
لتقريــر صــادر عــن البنــك الــدويل يف
عــام  2020بعنــوان “النهــوض مــن واقــع
الهشاشــة :مذكــرة اقتصاديــة للتنــوع
والنمــو يف العــراق“ ،وبحســب قــول
مســؤويل االمــم املتحــدة «نحــن بحاجــة
اآلن إىل إيجــاد طــرق مبتكــرة وآمنــة
إلعــادة التعليــم إىل مســاره الصحيــح
برغــم كثــر مــن حــاالت انعــدام اليقــن
التــي يفرضهــا الوضــع الحــايل».

خصوصا
«مايحدث سيجر المجتمع الى الجريمة واالنحراف
ً
لدى الشباب ومانراه اليوم من جرائم وعمليات سرقة ،فأن
احدى اسبابها هي البطالة والحاجة والعوز»
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«ثالثية سامة» وراء ظهوره..

األمم المتحدة :الجوع وصل ألعلى
			 مستوياته وسيكون مروعًا
أعلنــت األمــم المتحــدة ،عــن وصــول عــدد
األشــخاص الــذي يعانــون مــن الجــوع عالميـ ًـا الــى
اعلــى مســتوياته فــي العــام الماضــي ،وفيمــا
عــزت الســبب لـ»ثالثيــة ســامة» لهــذه الظاهــرة،
توقعــت زيــادة معــدالت الجــوع الــى مســتويات
«مروعــة».

وتوقــع أن «يواجــه الصومــال واحــدة
مــن أســوأ أزمــات الغــذاء يف العــامل يف
 2022بســبب الجفــاف الــذي طــال
أمــده ،وزيــادة أســعار املــواد الغذائيــة،
والعنــف املتواصــل ،مــع وجــود عوامــل
عــدة قــد تدفــع ســتة ماليــن صومــايل
إىل أزمــة غذائيــة حــادة».
وأطلقــت االمــم املتحــدة تحذيــراً
أوضحــت فيــه أنــه «يف حــال عــدم
بــذل املزيــد مــن الجهــود اليــوم لدعــم
املجتمعــات الريفيــة ،فــإن حجــم الدمــار
املتعلــق بالجــوع ســيكون مروعــا،
وهنــاك حاجــة إىل عمــل إنســاين عاجــل

وواســع النطــاق ملنــع حــدوث ذلــك».
وتشــكل الحــرب يف أوكرانيــا مخاطــر
إضافيــة عــى عــدة دول أفريقيــة ،إذ
تعتمــد عــى أوكرانيــا وروســيا يف القمــح
واألســمدة وإمــدادات غذائيــة أخــرى.
ودعــا التقريــر إىل «زيــادة االســتثامر
يف الزراعــة ،وتوفــر  1.5مليــار دوالر
ملســاعدة املزارعــن يف املناطــق املعرضــة
للخطــر خــال موســم الزراعــة القــادم
مــن أجــل االســتقرار وزيــادة اإلنتــاج
الغــذايئ املحــي».
وكانــت األمــم املتحــدة قالــت يف وقــت
ســابق إن «الحــرب تســاعد يف رفــع

أســعار ســلع غذائيــة ،مثــل الحبــوب
والزيــوت النباتيــة إىل مســتويات
قياســية ،مــا يهــدد ماليــن مبواجهــة
الجــوع وســوء التغذيــة».
مــن جهتــه قــال ريــن بولســن ،مديــر
مكتــب الطــوارئ والصمــود يف منظمــة
(الفــاو) «عندمــا ننظــر إىل عواقــب مــا
يحــدث نتيجــة للحــرب يف أوكرانيــا،
فهنــاك ســبب حقيقــي للقلــق بشــأن
كيفيــة تســبب ذلــك يف تضخيــم
االحتياجــات الغذائيــة الحــادة املوجــودة
يف هــذه البلــدان التــي تعــاين مــن أزمــة
غذائيــة».

فيــلي

وقالــت األمــم املتحــدة يف تقريــر نرشتــه
وكالــة اسوشــيتد بــرس ،واطلعــت عليــه
شــفق نيــوز ،إن «عــدد األشــخاص الذيــن
ال ميلكــون مــا يكفــي مــن الطعــام
بشــكل يومــي بلــغ أعــى مســتوياته
عــى اإلطــاق العــام املــايض».
وتوقعــت ان تصــل األعــداد إىل
«مســتويات جديــدة مروعــة ،مــع
األرضار التــي تســببها الحــرب األوكرانيــة
عــى إنتــاج الغــذاء عامليــا».
وظهــرت هــذه االحصائيــات يف التقريــر
العاملــي ألزمــة الغــذاء ،الــذي أعــد
باالشــراك بــن منظمــة األغذيــة والزراعة
(الفــاو) ،وبرنامــج األغذيــة العاملــي،
واالتحــاد األورويب.
وبينــت األمــم املتحــدة أن نحــو 193
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مليــون شــخص يف  53دولــة يعانــون مــن
انعــدام األمــن الغــذايئ الحاد عــام 2021
بســبب املزيــج الثــايث الســام «ال ـراع،
والطقــس املتقلــب ،واآلثــار االقتصاديــة
لجائحــة فــروس كورونــا».
وأضافــت ان «العــدد اإلجــايل للذيــن ال
ميتلكــون طعامـاً كافيـاً بشــكل يومــي زاد
مبقــدار  40مليــون انســان العــام املــايض،
مــا يؤكــد عــى اتجــاه مقلــق للزيــادات
الســنوية عــى مــدار عــدة أعــوام».
وجــاء يف التقريــر أن «البلــدان التي تعاين
مــن رصاعــات طويلــة األمــد ،ومــن بينهــا
أفغانســتان والكونغــو وإثيوبيــا ونيجرييــا
وجنــوب الســودان وســوريا واليمــن ،بهــا
أكــر عــدد مــن الســكان الذيــن يعانــون
مــن انعــدام األمــن الغــذايئ».
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امرأة يدين لها ماليين العالم..

ماذا تعرف عن
«رئة الكوكب»؟
فــي قاعــات وطوابق «مجمع ســويكس»
المشــيد علــى الطــراز الحديــث والضخــم
فــي العاصمــة الكوريــة الجنوبيــة
ســيول ،هنــاك روح إفريقيــة تجــوب
فــي المــكان ،حيــث ارتبطــت غابــات
العالــم بإســمها وصنعــت شــيئا مــن
أجــل الحيــاة.
فيــــلي
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رمبــا مــا مــن شــخصية تواجــدت يف
املؤمتــر العاملــي للغابــات ،وهــم باملئــات
مــن الخــراء والباحثــن والناشــطني،
وحرضتــه مجلــة «فيــي» ،تعلــوا مكانتهــا
مكانــة الكينيــة وانغــاري ماثــاي برغــم
أن رحيلهــا مــى عليــه أكــر مــن 10
أعــوام.
وهنــاك مــن يعتقــد أن وانغــاري

ماثــاي ،أثــرت يف حيــاة كل واحــد منــا،
«انــت وعائلتــك وأحبابــك وأصدقــاءك»،
قبــل أن ترحــل عــن هــذا العــامل يف
العــام  ،2011ماليــن النــاس يدينــون
لهــذه الســيدة الكينيــة التــي ال يعرفهــا
الكثــرون يف الــرق األوســط املتــرر
مــن الجفــاف واالحتبــاس الحـراري وشــح
املــوارد املائيــة ،برغــم انــه ميكــن القــول

انهــا بنشــاطها وشــغفها خففــت مــن
معانــاة اهــل هــذه املنطقــة بجهودهــا
التــي ال تحــى ملكافحــة التغــر املناخــي
والجفــاف وزرع ماليــن االشــجار التــي
تصــدت لنســب الكربــون امللوثــة لهوائنــا
وبيئتنــا جميعــا.
 51مليون شجرة
يف كينيــا وحدهــا ،ينســب لهــا الفضــل
انهــا خــال حياتهــا ،ســاهمت يف
زراعــة اكــر مــن  51مليــون شــجرة،
لكــن معجزتهــا البيئيــة هــذه ،انســابت
كحجــارة الدومينــو لتتحــول اىل ظاهــرة
عامليــة.
أسســت وانغــاري ماثــاي «حركــة الحـزام
األخــر» ،ثــم فــازت بجائــزة نوبــل
للســام يف العــام  ،2004لتصبــح أول
ســيدة افريقيــة تفــوز بهــذه الجائــزة
ملســاهمتها يف التنميــة املســتدامة
والدميقراطيــة يف بالدهــا.
اليــوم ،يف العاصمــة الكوريــة الجنوبيــة،
جاشــت عواطــف كثــرة ومشــاعر
ورصخــات فــرح وبــكاء ،يف اليــوم قبــل
االخــر الختتــام مؤمتــر الغابــات العاملــي،
حيــث اعلــن عــن تقديــم جائــزة تحمــل
اســم وانغــاري ماثــاي ،وهــي جائــزة
أطلقــت يف العــام  ،2012ملنــارصي
الغابــات.
وكانــت اللحظــات مفعمــة باملشــاعر
عندمــا فــازت الناشــطة الكامريونيــة
سيســيل نجابيــت التــي مــا ان اعلــن
اســمها حتــى غمرهــا البــكاء فيــا تعالت
أصــوات ابتهــاج ســيدات افريقيــات
يف احــد قاعــات «مجمــع ســويكس»،
واهتــز بعضهــن ملحــاكاة رقــص افريقــي،
بينــا اعتلــت سيســيل نجابيــت املــرح
لتلقــي كلمــة وتتســلم جائزتهــا وظلــت
تغالــب دموعهــا وتعتــذر.
وصية زراعة
تــروي سيســيل نجابيــت ،انهــا ووانغــاري
ماثــاي التقتــا قبــل ســنوات مــن وفاتهــا،
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«حمينــا غابــات حــوض
الكونغــو الممتــدة على
مســاحة  355مليــون
هكتــار ،والتــي تمتــص
مالييــن االطنــان مــن
الكربــون ســنويا».

وانهــا قدمــت لهــا مــا يشــبه الوصيــة:
«حــريك نســاء افريقيــا ،قــويل لهــن ان
يزرعــن».
وقالــت سيســيل نجابيــت ،ملجلــة
«فيــي» ،فــور تســلم جائزتهــا وهــي
تغالــب دموعهــا« :اشــعر باالســف الن
وانغــاري ماثــاي ليســت هنــا ،لتعيــش
هــذه اللحظــة معــي».
ألهمــت وانغــاري ماثــاي ،التــي ســاها
البعــض «ســيدة األشــجار» ،ماليــن
النــاس وبينهــم سيســيل نفســها ،مــن
خــال دفاعهــا عــن االشــجار والغابــات
وقدرتهــا عــى الدمــج بــن حاميــة
البيئــة وكوكــب االرض وإدمــاج النســاء
يف القــرى واملناطــق النائيــة يف كينيــا
وغريهــا يف هــذا الجهــد العاملــي والنظــام
البيئــي املتداخــل.
وعــى الخطــى الثوريــة لوانغــاري ماثاي،
قامــت سيســيل بتأســيس شــبكة إقليمية
إفريقيــة تضــم  17دولــة ،هدفهــا تعزيــز
دور النســاء يف ادارة وحاميــة املــوارد
الطبيعيــة يف العــام  ،2009وهــي منــذ
اكــر مــن ثالثــة عقــود تعتــر مــن أبــرز
الناشــطني يف حاميــة الغابــات وتطويرهــا
والدفــاع عــن نســاء جامعــات الســكان
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األصليــن واملناطــق النائيــة وحقهــم
باملــوارد الطبيعيــة.
سيسيل نجابيت
وتحمــل سيســيل ،شــهادة ماجســتري
يف الحراجــة االجتامعيــة مــن جامعــة
واغنينغــن الزراعيــة يف هولنــدا،
وحاصلــة ايضــا عــى دكتــوراه يف جامعــة
افريقيــا الوســطى الكاثوليكيــة ،حــول
«العالقــات بــن الجنســن ،والوصــول اىل
االرض والوضــع االجتامعــي واالقتصــادي
للمــرأة يف الســاحل الريفــي للكامــرون».
وهكــذا ،فــإن روح االفريقيــة وانغــاري
ماثــاي كانــت حــارضة بقــوة اليــوم يف
اقــى الــرق االســيوي ،وهــي التــي
كانــت تحــذر مــن انــه عندمــا كان يــأيت

هــؤالء اىل مناطــق الغابــات ويتحدثــون
عــن ســعيهم اىل زراعــة نباتــات الغـراض
تجاريــة ،ادرك عندهــا انهــم يحفــرون
قبورهــم بأيديهــم» .وتضيــف ان «هــذا
النظــام البيئــي ،يجــب أن يبقــى عــى
حالــه ،وأن يــدوم».
وبســبب «حركــة الحـزام األخــر» التــي
أنشــأتها ،تشــكلت حــركات مشــابهة يف
دول أخــرى مــن بينهــا تنزانيــا واثيوبيــا
وزميبابــوي ،وهــي كانــت حــارضة كثــرا
يف جلســات للجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة ،خاصــة يف قضايــا تتعلــق
بحقــوق االنســان واملــرأة ومكافحــة
االيــدز ،وانتخبــت للمــرة االوىل يف
الربملــان الكينــي يف العــام  ،2002كــا

عينــت الحقــا مســاعدة وزيــر لشــؤون
البيئــة واملــوارد الطبيعيــة والحيــاة
الربيــة.
وأصــدرت وانغــاري ماثــاي ،كتــب عــدة
منهــا «حركــة الح ـزام االخــر» ،وكتــاب
لســرتها الذاتيــة بعنــوان «ال تنحنــي»،
وكتــاب «التحــدي امــام افريقيــا» الــذي
انتقــدت فيــه زعــاء القــارة وحثــت
الشــعوب االفريقيــة عــى تســوية
مشــاكلهم بــدون املســاعدة الغربيــة.
رئة الكوكب
ويف أحــد أجنحــة املعــرض الواســع املقــام
عــى هامــش مؤمتــر الغابــات ،يجلــس
الكامــروين شــوايبو نشــوتبون ليتحــدث
بحامســة عــن وانغــاري ماثــاي ،واصفــا

إياهــا بأنهــا كانــت زعيمــة نســوية يف
افريقيــا ،ومنخرطــة يف العمــل مــن اجــل
البيئــة والغابــات وحاميتهــا ،ولعبــت
دورا كبــرا يف انشــاء «صنــدوق حــوض
الكونغــو» وهــي منطقــة افريقيــة متثــل
نحــو  10٪مــن التنــوع البيولوجــي
العاملــي ويتصــدى ملاليــن األطنــان مــن
غــازات االحتبــاس الحــراري وميتصهــا،
ولهــذا فإنــه يوصــف أحــد رئــات
الكوكــب ،عــى غ ـرار غابــات األمــازون.
ويقــول نشــوتبون ملجلــة «فيــي» ،وهــو
نائــب االمــن العــام ملفوضيــة غابــات
وســط افريقيــا ،ان صنــدوق حــوض
الكونغــو ميثــل بالنســبة اىل «قصــة
نجــاح» لوانغــاري ماثــاي.

وتابــع قائــا «حمينــا غابــات حــوض
الكونغــو املمتــدة عــى مســاحة 355
مليــون هكتــار ،والتــي متتــص ماليــن
االطنــان مــن الكربــون ســنويا».
وخلــص نشــوتبون ،إىل القــول إن
«وانغــاري ماثــاي نجحــت ،ولهــذا نشــعر
بوجودهــا بيننــا ونتذكــر دورهــا ،وال
نســتطيع نســيانها ،وســنواصل الكفــاح
ومواجهــة تدمــر الغابــات ،وكلــا عملنــا
مــن اجلهــا».
واختتــم« :نتذكــر هــذه اإلنســانة،
وعندمــا نــأيت اىل هنــا نتذكــر صورتهــا،
صحيــح أنهــا بعيــدة ،لكنهــا هنــا أيض ـاً،
بســبب كل مــا قامــت بــه ،نأمــل أن
ترقــد روحهــا بســام».
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ايجابيات وسلبيات
وسائل
تكنلوجيا
االتصال والبث
تحــاول الدراســات االجتماعيــة والنفســية
وحتــى الطبيــة االحاطــة بتأثيــر اســتعمال
اجهــزة الهواتــف الذكيــة والقنــوات التلفزيونيــة
واالنترنــت والتقنيــات الواصلــة؛ علــى االفــراد
والعائــات وتنشــئة االطفــال والوشــائج األســرية،
وتقويمهــا ايجابــا او ســلبا ،اذ لــم تعــد ســلعا او
حاجــات كماليــة بــل انهــا غــدت مــن ضــرورات
الحيــاة المعاصــرة.
فيلي
وتبــن دراســة اســتقصائية اجريــت يف
دولــة خليجيــة لدراســة ورصــد ســلبيات
وإيجابيــات القنــوات الفضائيــة العربيــة ان
تحليــل االجابــة عــن التســاؤل يشــر اىل أن
الفضائيــات العربيــة تفتقــر اىل املصداقيــة
يف نقــل الخــر ،فاملؤيديــن ملصداقيــة
الفضائيــات العربيــة يف نقــل الخــر نســبتهم
 16%فقــط مقابــل  84%مــن املعارضــن
واملمتنعــن ،بحســب االســتبيان ،وهــذا
حافــز لجعــل املشــاهد العــريب يلتقــط الخرب
مــن الفضائيــات األخــرى ،بحســب نتائــج
االســتبيان ،فيــا يعلــق املراقبــون عــى ذلك
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بالقــول ان فيــه جانبــا ايجابيــا حينــا يتجــه
املشــاهد اىل محطــات اخــرى يف الفضــاء
الواســع فتتنــوع معرفتــه ،وتبــن مــن
االســتبيان إن مــا يبــث يف القنــوات الفضائية
العربيــة عبــارة عــن برامــج تســعى لجــذب
أكــر عــدد مــن املشــاهدين ،وهــذا مــا
جعــل الســباق بــن الفضائيــات العربيــة
قامئ ـاً الســتقطاب هــذا الجمهــور ،مــن دون
الرتكيــز عــى نوعيــة الربامــج التــي تقدمهــا،
وانعكاســها عــى أذواق املشــاهدين
املفــرض أنهــم الجمهــور املســتهدف لهــذه
املحطــات.

ويلفــت املراقبــون اىل ان النتائــج اإليجابيــة
للقنــوات الفضائيــة كثــرة جــداً ،بالنســبة
للــدول املتقدمــة والــدول الناميــة عــى حــد
ســواء ،الســيام يف حقــل التعليــم والتدريــب
املهنــي ،وكذلــك ميكــن اســتعامل هــذا النوع
مــن اإلرســال يف نــر األخبــار واألحــداث
املهمــة والربامــج الثقافيــة والرياضيــة ،إذ
أن هــذا اإلرســال مــن أنجــح أنــواع البــث
وأقلهــا تكلفــة ،عــى حــد وصفهــم ،بخاصــة
يف املناطــق النائيــة ،فوســائل اإلعــام لهــا
دور كبــر يف التنميــة الشــاملة ،اذ أنهــا
الوســيلة األنجــح يف التواصــل مــع اآلخريــن،

وإتاحــة املجــال للتعبــر عــن الــرأي،
بحســب قولهــم.
كــا أن للقنــوات الفضائيــة دورا بــارزا يف
تزويــد األطفــال باملعلومــات واملعــارف
العامــة ،ويف تنميــة الهوايــات والنشــاطات
التــي تســهم يف إيجــاد لغــة مشــركة بــن
األطفــال ،مــا يقلــل مــن آثــار الفــروق
االجتامعيــة فيــا بينهــم ،بحســب
املتخصصــن ،منوهــن اىل ان تأثريهــا املعــريف
ال يقتــر عــى األطفــال ،فحســب بــل أيضـاً
عــى الكبــار ،واســهمت بنــر عديــد القيــم
والعــادات والســلوكيات.

وفيــا يتعلــق بالجانــب الصحــي ،ربطــت
دراســات بــن االكثــار مــن التعامــل مــع
تلــك الوســائط التكنلوجيــة وبــن تكاثــر
اإلصابــة باالضطرابــات العظميــة والعضليــة
لــدى الطلبــة املســتخدمني للهواتــف الذكيــة
مثــا ،وجمعــت بيانــات بوســاطة اســتبيان
طبــق عــى عينــة مكونــة مــن  130طالبــا
وطالبــة جــرى تحليــل املعطيــات باســتعامل
النســب املئويــة ومــا يســمى معامــل
فريدمــان او تحليــل فريدمــان للتبايــن
باســتخدام الرتــب للمجموعــة املتوافقــة
وهــو بحســب املتخصصــن االختبــار
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املناســب لهــذا الوضــع ،فتوصلــت النتائــج
إىل أن العوامــل املســاهمة يف االضطرابــات
العظميــة – عضليــة لــدى الطلبــة
املســتخدمني للهواتــف الذكيــة ارتبطــت
بالغــرض مــن اســتخدام الهاتــف الــذيك ،و
الوضعيــات التــي يجلســون فيهــا يف أثنــاء
اســتعامل الهاتــف الــذيك ،و مدة االســتعامل
اليومــي للهاتــف الــذيك ،عــى الرتتيــب،
واقرتحــت الدراســة أنــه يف ظــل تزايــد
نســبة مســتخدمي الهواتــف الذكيــة ،فمــن
الــروري التكثيــف مــن حمــات التوعيــة
واالشــعار بشــأن خطــورة اســتعاملها ،كــا
ســجلت عوامــل اإلصابــة بالكســل العقــي.
وباقــرار أســاتذة واجتامع ِّيــن غرب ِّيــن
ومتخصصــن يف الطــب ال َّنفــي «إنَّــه
يتوجــب عــى أوليــاء األمــور أن َيتج َّنبــوا
َّ
الســاح ألطفالهــم مبشــاهدة ال ِّتلفــاز
َّ
ألكـ َـر مــن ســاعة يوم ًّيــا يف فــرة املراهقــة
املبكــرة» ،وتشــدد دراســة اعدوهــا عــن
عمليــة اجروهــا يف شــال نيويــورك يف
امــركا ،عــى تواجــد َعالقــة مبــارشة بــن
ســاعات مشــاهدة برامــج التلفزيــون
والســلوك العــدواين يف املرحلــة
العنيفــةُّ ،
ال َّالحقــة ،مبقــدار خمســ ِة أضعــاف بــن
امــج تلفــاز عنيفــة،
الذيــن ُيشــاهدون بر َ
ملــدة َتــراوح بــن أقــلَّ مــن ســاعة ،و بــن
مــن يشــاهدونها لثــاث ســاعات أو أكــر.
ـفت الدراســة عــن أنَّ ِمــن بني الشَّ ــباب
وكشـ ِ
الربامــج ال ِّتلفاز َّيــة،
الذيــن شــاهدوا تلــك
َ
ــن الرابعــ َة
ألقــلَّ مــن ســاعة يوم ًّيــا يف ِس ِّ
عــر َة  -تَــو َّرط  % 5.7منهــم يف أعــال
عدائ َّيــة ِضمــن الفئــة العمر َّيــة بــن  16و 22
عا ًمــا ،يف حــن ان مــن شــاهدوا ملــد ٍة تــراوح
بــن ســاعة وثــاث ســاعات يوم ًّيــا ،ارتفــع
العــدواين إىل ،22.5%
الســلوك ُ
لديهــم ُّ
ـج
وبلــغ املعــدل ِ 28.8%ل َمــن شــاهدوا برامـ َ
العنــف أك ـ َر مــن ثــاث ســاعات يوم ًّيــا.
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فقــد اتَّضــح أنَّ عــد ًدا منهــم
أ َّمــا ال ِكبــار،
ِ
أصبــح يتأ َّثــر بالحــاالت املرض َّيــة ،وحــاالت
االكتئــاب التــي تُعــرض يف املسلســات ،إىل
درجــة مراجعــة َّ
الطبيــب مــع كلِّ مسلســل
تظهــر فيــه حالـ ٌـة مرض َّيــة جديــدة ،بشــكل
وســوايس ُيثــر القلــق ،بحســب الدراســة.
وقــد جــرى اعتــاد عــدة دراســات
واســتنتاجات بشــأن معرفــة أهــم التغيــرات
التــي أحدثتهــا وســائل االتصــال الحديثــة
التــي تتمثــل يف الهواتــف الذكيــة عــى
القيــم االجتامعيــة للشــباب الجامعــي ،وقــد

أجريــت الدراســة عــى عينــة مــن الشــباب
الجامعــي الذيــن يســتخدمون الهواتــف
الذكيــة يف الجامعــة وقــد توصــل الباحثــون
إىل ان الشــباب الجامعــي يســتخدم الهواتف
الذكيــة مــن اجل الولــوج يف مواقــع التواصل
االجتامعــي ،فيــؤدي اســتخدام الهواتــف
الذكيــة إىل نــر الكســل والخمــول وعــدم
الرغبــة يف الدراســة ،كــا يــؤدي اســتخدام
الهواتــف الذكيــة إىل نــر اإلباحيــة
ومامرســة الجنــس يف وســط الشــباب
الجامعــي ،بحســب الدراســة.

الهاتــف الــذيك فكانــت االجوبــة انــه مــن
أجــل التعــرف عــى أشــخاص جــدد أعــى
مرتبــة بنســبة ، 70%أمــا الفخــر واملباهــاة
فبنســبة  ،55%يف حــن نجــد نســبة 18%
فقــط يســتعملون الهاتــف الــذيك مــن أجــل
البحــث العلمــي ،ووجــد انــه ال توجــد
فــروق ذات داللــة احصائيــة يف درجــة تأثــر
اســتخدام الهواتــف الذكيــة عــى العزلــة
االجتامعيــة للشــباب وعمــوم الســكان تبعــا
ملتغــر الجنــس ،كــا ال توجــد فــروق ذات
داللــة احصائيــة يف درجــة تأثــر اســتخدام

كــا اســتهدفت دراســة اخــرى بصفة رئيســة
معرفــة العالقــة بــن اســتخدام الشــباب
للهواتــف الذكيــة والعزلــة االجتامعيــة
لديهــم ،وقــد اشــتملت العينــة البحثيــة
عــى عينــة قصديــة عددهــا  200مبحــوث
ومبحوثــة مــن الشــباب ،وقــد اســتخدمت
اســتامرة كأداة لجمــع البيانــات ،وقــد جــرى
تحليــل البيانــات احصائيــا وحســاب النســب
املئويــة باالســتعانة بربنامــج احصــايئ
للعلــوم االجتامعيــة ،وقــد أســفرت نتائــج
الدراســة فيــا يتعلــق بدوافــع اســتخدام

الهواتــف الذكيــة مــن ناحيــة العزلــة
االجتامعيــة تبعــا ملتغــر الســن ،فالــكل
يتجــه اىل العزلــة ،ولكــن توجــد فروقــا ذات
داللــة احصائيــة يف درجــة تأثــر اســتخدام
الهواتــف الذكيــة عــى العزلــة االجتامعيــة
تبعــا ملتغــر املهنــة ،كــا و توجــد فــروق
ذات داللــة احصائيــة يف درجــة تأثــر
اســتخدام الهواتــف الذكيــة عــى العزلــة
االجتامعيــة تبعــا ملتغــر الحالــة الحرضيــة.
ومــن مظاهــر تأثــر وســائل التواصــل
االجتامعــي عــى األرسة ،بحســب
املتخصصــن واملتابعــن ،ظاهــرة التباعــد
األرسي أو الجفــاء ،اذ أصبــح الحديــث بــن
أفرادهــا مقتـراً عــى األحاديــث املختــرة
والرضوريــة فقــط ،وغابــت الجلســات
العائليــة الحميمــة بــن أفــراد األرسة
الواحــدة ،وأصبــح لــكل فــرد فيهــا تفضيالته
الخاصــة ،بحســب قولهــم ،مزيديــن،
ان وســائل التواصــل االجتامعــي قامــت
بتعزيــز العزلــة والتنافــر بــن أفرادهــا
وتــاىش التواصــل األرسي واســتبدل األبنــاء
االنرتنــت بآبائهــم ،كمصــدر للمعلومــات
وفقــدوا الرتابــط األرسي وقامــوا بتفضيــل
الحــوار مــع الغربــاء ،واســتعامل بعــض
التطبيقــات التــي تتيــح للشــخص تقمــص
شــخصية وهميــة تتيــح لــه التفاعــل مــع
مجتمــع وهمــي وأصدقــاء وهميــن،
بحســب تعبريهــم ،مشــخصني أيضً ــا ان
متابعــة األطفــال للمشــاهد العنيفــة عــى
وســائل التواصــل االجتامعــي تــزرع الخــوف
يف نفوســهم ،فهــي تزيــد مــن املشــكالت
الســلوك ّية كالعدوانيــة فيؤثــر هــذا ســل ًبا
عــى تواصلهــم مــع أفـراد أرستهــم ،بحســب
قولهــم ،ويف اســتبيان جــرى يف دراســة اثبــت
ان اســتعامل مواقــع التواصــل االجتامعــي
مــن قبــل األبنــاء يــؤدي إىل تغيــر ســلبي يف
ســلوكهم بســبب عزلتهــم بنســبة 60%
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فـــ

اقتصـــــــاد

قمح العراق يحتضر:
تراجع الدعم وشح المياه وتقادم أنظمة الري استنزفت الزراعة
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.
فيـــــــلي

يعنــي ذلــك ،بحســب تقريــر لوكالــة
«أسوشــيتدبرس» االمريكيــة ترجمتــه
وكالــة شــفق نيــوز؛ أن محصــول العــراق
مــن القمــح آخــذ يف الرتاجــع مــن أكــر مــن
 6مليــون طــن يف العــام  ،2020اىل نحــو 2.5
مليــون طــن االن ،وهــو مــا يدفع الســلطات
اىل اللجــوء لالســترياد لتغطيــة احتياجــات
العراقيــن فيــا أحــوال املزارعــن تتدهــور.
واالن ،يقــول املزارعــون العراقيــون،
كالعراقــي صــاح شــاب ،انهــم يدفعــون
مثــن الق ـرار الحكومــي بالســاح لهــم بــري
 50%فقــط مــن أراضيهــم الزراعيــة .وحمــل
املـزارع صــاح شــتلة قمــح وســحق القــرة
التــي تغلفهــا مــن أرضــه الزراعيــة املرتاميــة
األطــراف يف جنــوب بغــداد ،ليتفقــد
بذورهــا ،وبــدت أخــف بعــدة جرامــات
مــا كان يأمــل ،قائــا ان ســبب ذلــك هــو
«نقــص امليــاه».
ونقــل التقريــر األمريــي عــى املــزارع
صــاح قولــه إنــه كان قــد زرع معظــم
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ترضــه البالغــة  10أفدنــة ( 4هكتــارات)،
إال انــه مل يتمكــن مــن ري ســوى ربعهــا،
بعدمــا فرضــت وزارة الزراعــة تشــددا يف
اســتهالك حصــص امليــاه خــال موســم
الزراعــة ،مضيفــا أنــه يخــى االن مــن ان
املحصــول الــذي كان يزرعــه عــى مــا تبقــى
مــن أرضــه« ،ســيموت بــدون املــاء».
ولفــت التقريــر إىل أنــه يف حــن تزايــدت
األســعار العامليــة للقمــح بســبب الغــزو
الــرويس ألوكرانيــا ،فــإن املزارعــن العراقيــن
يدفعــون مثــن قـرار الحكومــة بخفــض الــري
 ،50%وهــي خطــوة اتخذتهــا يف مواجهــة
النقــص الحــاد يف امليــاه الناتــج عــن ارتفــاع
درجــات الح ـرارة والجفــاف وســحب امليــاه
املتواصــل مــن نهــري دجلــة والف ـرات مــن
جانــب تركيــا وإيــران وتحويــل مجــاري
امليــاه والســدود التــي اقامتاهــا ،وهــي
عوامــل تســببت يف اســتنزاف شــديد لجهــود
إنتــاج القمــح يف العــراق.
وتابــع التقريــر أن التصحــر هــو أحــد

العوامــل املتســببة مبوجــة العواصــف
الرمليــة التــي بلغــت مــا ال يقــل عــن 10
عواصــف رضبــت العــراق يف الشــهور
املاضيــة ،وغطــت املــدن بغبــار برتقــايل
وعطلــت الرحــات الجويــة وتســببت يف
ادخــال االف االشــخاص اىل املستشــفيات.
ونقــل التقريــر عــن املســؤول يف وزارة
البيئــة عيــى فيــاض قولــه« ،نحتــاج إىل
امليــاه مــن أجــل حــل مشــكلة التصحــر،
اال اننــا ايضــا نحتــاج اىل امليــاه لتأمــن
إمــدادات الغذائيــة ،وليــس لدينــا مــا يكفي
لكليهــا».
كــا نقــل التقريــر عــن وزيــر املــوارد املائيــة
العراقــي مهــدي رشــيد قولــه إن منســوب

األنهــار انخفــض بنســبة  60٪مقارنــة بالعــام
املــايض.
أمــا بالنســبة إىل امل ـزارع صــاح فــإن شــح
امليــاه يعنــي حبــة قمــح حجمهــا أصغــر،
ومحصــول أقــل ،وهــو بينــا حصــد يف العام
 ،2021نحــو  30ألــف طــن مــن القمــح،
فإنــه يف العــام الــذي ســبق حصــد  32ألــف
طــن ،لكنــه هــذا العــام ال يتوقــع أكــر 10
آالف طــن.
وبســبب نــدرة ميــاه األمطــار ،اضطــر صالح
إىل االعتــاد عــى ميــاه نهــر الفـرات ،لكــن
املســؤولني الحكوميــن يقولــون ان التغيــر
صــار رضوريــا ،إذ أن النظــام الزراعــة والــري
الحــايل غــر فعــال وغــر مســتدام ،وأن

نــدرة مصــادر امليــاه باتــت تفــرض تحديــث
تقنيــات الزراعــة القدميــة التــي تســببت
بالكثــر مــن الهــدر.
وبحســب املتحــدث باســم وزارة الزراعــة
حميــد النايــف فــإن لــدى الــوزارة «خطــة
اســراتيجية ملواجهــة الجفــاف نظــرا لشــح
األمطــار واالحتبــاس الحــراري وقلــة الــري
مــن الــدول املجــاورة حيــث مل نحصــل عــى
نصيبنــا مــن اســتحقاقات امليــاه».
ومــن بــن مــا فعلتــه الــوزارة العراقيــة،
القيــام بإجــراءات البتــكار أنــواع جديــدة
مــن القمــح املقــاوم للجفــاف وتطبيــق
طــرق لزيــادة غلــة املحاصيــل ،حيــث قــال
النايــف أن الع ـراق مــا زال يعمــل بأنظمــة

ري تعــود اىل الخمســينات ،وال عالقــة لذلــك
باملزارعــن ،وإمنــا يتحتــم عــى الدولــة ان
تفعــل هــذه االنظمــة وتفــرض عــى املـزارع
القبــول بهــا.
ولفــت التقريــر إىل أن املزارعــن كانــوا
تاريخيــا يعتمــدون عــى الدولــة بشــكل
كبــر يف إنتــاج الغــذاء ،وهــو مــا يتســبب يف
اســتنزاف االمــوال الحكومية حيــث ان وزارة
الزراعــة تدعــم املزارعــن بتأمــن معــدات
الحصــاد والبــذور واالســمدة واملبيــدات
باســعار مدعومــة او مجانيــة ،كــا ان
امليــاه املحولــة مــن االنهــار متنــح لهــم دون
أي تكلفــة ،ثــم تقــوم وزارة التجــارة بعــد
ذلــك ،ب ـراء وتخزيــن املنتجــات الزراعيــة
وتوزيعهــا عــى االســواق ،اال ان وزارة
الزراعــة خفضــت يف العــام املــايض الدعــم
املمنــوح لالســمدة والبــذور واملبيــدات مــا
أثــار غضــب املزارعــن.
وبعدمــا أشــار التقريــر إىل أن القمــح
يشــكل محصــوال اســراتيجيا ،وميثــل 70٪
مــن إجــايل إنتــاج الحبــوب يف البــاد،
وأن الطلــب املحــي يــراوح مــا بــن 6-5
مليــون طــن ســنويا ،اال ان االنتــاج املحــي
يرتاجــع ،ففــي العــام  ،2021أنتــج الع ـراق
 4.2مليــون طــن مــن القمــح ،بعدمــا كان يف
العــام  ، 2020نحــو  6.2مليــون طــن.
ونقــل التقريــر عــن النايــف قولــه «قــد
نحصــل اآلن عــى  2.5مليــون طــن يف
أحســن األحــوال» ،وهــو مــا يعنــي أنــه
ســيتحتم عــى الع ـراق زيــادة وارداتــه مــن
القمــح يف وقــت يقــول النايــف أنــه ال
يتوفــر للعـراق حاليــا ســوى  373ألــف طــن
مــن القمــح داخــل املســتودعات التابعــة
لــوزارة التجــارة.
يف الختــام ،يقــول املــزارع صــاح بالقــول
«نعــم نحــن نحتــاج اىل تطويــر انفســنا ،اال
ان التغيــر يجــب أن يكــون بشــكل متــدرج
وليــس فوريــا».
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الكوكب االزرق يحتضر..
ً
سكان االرض لم يتركوا شيئا
ً
جميال فيها اال ودمروه ،وكأن
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
ً
سيئا ينهي الرحلة بأبشع الطرق.

نحن في العراق متصدرون
في قائمة المصائب .فالتصحر
يطرق االبواب ودجلة والفرات
ً
سيصبحان اثرا بعد عين  ،والخالص
لنا إال بعناية من السماء!.
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