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مثقفو الديوانية يطالبون
بحامية آثار املحافظة
تـ ــطـ ـ ـ ــال ــب فـ ـيـه املـ ـن ـ ـظ ــمـ ـ ـ ــات
واجلـامعـات العــامليــة بحمـايـة
هـذه املـواقع الـتي تعـتبـر ثـروة
عاملية".
ومــن ج ـ ــانــبه ،أع ـ ــرب ال ـ ـشــيخ
احـمــد اجلـنــابـي مـن جـمــاعــة
الف ــضالء الـت ـ ــابعـ ــة أليـ ــة اهلل
مـحـ ــمـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـيـعـقـ ـ ـ ـ ــوبـ ــي عـ ــن
اســتعـ ــداد اجلهـ ــات الـ ــديـنـيـ ــة
لالسهـام يف تــوعيـة املـواطـنني
بـاهميـة هذه الـثروة الـوطنـية،
وط ـ ــالــب احلـك ـ ــوم ـ ــة بــتحــمل
مسؤوليتهـا وايقاف ما يحدث
من سرقات لالثار العراقية.
وحـمل امل ـش ــارك ــون يف الـن ــدوة
اجلهـات احلكـوميــة مسـؤوليـة
ح ـمـ ـ ــايـ ـ ــة امل ـ ـ ــواقع اآلثـ ـ ــاريـ ـ ــة
الـعـ ـ ـ ــراق ــيـ ـ ـ ــة .وح ــثـ ـ ـ ــوا عـلـ ـ ـ ــى
االس ــتفـ ـ ــادة م ــنهـ ـ ــا بـجعـلهـ ـ ــا
أماكن سياحية وثقافية.
يـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر أن مـع ـ ـظ ــم املـ ـ ـ ــواقـع
اآلث ــاري ــة الع ــراقـي ــة تع ــرضـت
العمـال سـرقــة منـظمــة اثنـاء
االنـفالت األمـنـي ال ـ ــذي رافق
سقوط النظام السابق.

الديوانية  /اصوات العراق
طــالب مـثقفــون يف محـافـظـة
الديـوانيـة احلكـومة واجلـهات
اخملتصـة بحمـاية آثـار مديـنة
ال ــدي ــوانـي ــة ،وايج ــاد احلل ــول
املنــاسبـة ملـا وصفـوه بعـمليـات
التخريب التي تطول آثارها.
ودعـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــؤالء خـالل نـ ـ ـ ـ ــدوة
موسعة نـظمها البـيت الثقايف
مبح ــاف ـظ ــة ال ــدي ــوانـي ــة إل ــى
منـاقشة املكـانة الكبيـرة ملدينة
نفـر (نـيبـور) تــاريخيــا ( 40كم
جنوب الـديوانية) صباح امس
األح ــد ،ال ــى تـن ـظـيـم م ــؤمت ــر
مـ ـ ـ ـ ـ ــوسـع ي ـ ـ ـضـ ــم املـه ـ ـت ـ ـمـ ــني
ب ــالـتـ ــاريخ واآلثـ ــار الع ــراقـي ــة
ملنـاقـشـة واقـرار الــدور الكـبيـر
الذي حتتله مدينة نفر.
وق ــال ال ــدكـت ــور ك ــاظـم ن ــوي ــر
املـشــارك يف النــدوة (تــدريــسي
يف جـ ــامع ــة بـ ــابل) إن "هـن ــاك
سـرقــة منـظمــة تطـول املـواقع
اآلثـ ــاري ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة ودون ان
تهـتـم بـ ــذلك اي مـن اجله ــات
امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة يف ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي

يف انتظار عودة احلياة
الى منطقة االهوار

يف غرفة واحدة ..عوائل تعيش بني االلوان

خبير اقتصادي يف وزارة التخطيط:

الرسامون يف العراق حبيسو وضعهم االقتصادي
بغداد  /بشير االعرجي
(ه ـ ــذا ال ـتـك ـ ـســي أع ـيـ ــش مــنه
ك ــأن ـس ــان ويقـتلـنـي كفـن ــان)..
عبـارة كـسـرت حـاجـز الـصـمت
بـيـنـي وبـني سـ ــائق االجـ ــرة يف
رحلــة بــإح ــدى منــاطق بغــداد
وع ـ ــرفــت مــنه ـ ــا ان اجل ـ ــالـ ــس
خـلف املقــود يعـمل اآلن بـغيــر
مهنته وان حكـايته مـع الرسم
قد تـتردد علـى لسـان اكثـر من
ف ــنـ ـ ـ ــان اج ــبـ ـ ـ ــرتـه الـ ــظـ ـ ـ ــروف
االقـتصـاديـة علـى ان ال يـأخـذ
دوره كفنان.
مـ ـ ـ ـ ــا دفـع رائـ ـ ـ ـ ــد  39 /سـ ــنـ ـ ـ ـ ــة
لـلحـ ــديـث ،رؤيـتـن ـ ــا لفـتـ ــاة يف
مـق ـت ـبـل الـعــم ـ ـ ــر تـقـف عـل ـ ـ ــى
شـ ــرفـ ــة مـنـ ــزلهـ ــا يف مـنــطقـ ــة
اجلادريـة ماسـكة عـدة االلوان
وغيـر آبهـة ملن يـستـرق الـنظـر
الـ ـيـهـ ـ ـ ــا ..وي ــبـ ـ ـ ــدو ان هـ ـمـهـ ـ ـ ــا
الــوحيـد هـو الــرسم ،اثـار هـذا
امل ـن ــظـ ـ ــر ق ـ ـ ــريحـ ـ ــة الـ ــس ـ ـ ــائق
للح ــديـث ك ــاشفـ ـاً عـن ح ــال ــة
مـ ــواجهـ ــة الـ ــرسـ ــام لل ـظـ ــروف
االق ـت ــصـ ـ ــاديـ ـ ــة بـ ـ ــريـ ـ ـش ــته أو
هجرها ملهن اخرى ،يقول (كم
مـ ـ ــن املـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ــني س ـحــقـ ـ ــت
م ــواهـبهـم م ـص ــاعـب احلـي ــاة،
وانـ ـ ــا م ــنهــم ،ولــم يـ ـ ـسـعف ـنــي
احلــظ ب ــان اك ــون مـن عـ ــائل ــة
ميـسـورة كــالفتـاة الـتي تــرسم
هناك ،ورمبـا يكون هذا (ديدن
الفـنـ ــان) وي ـضــيف (قـ ــد أجـ ــد
وق ــتـ ـ ـ ـ ـاً لـل ـ ـ ـ ــرس ــم ب ــني احل ــني
واآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ــنـ ـ ــي ان
مـ ـ ـ ــوه ـب ـت ـيــي كـفــن ـ ـ ــان ب ـ ـ ــدأت
تضمحل ونـظرتي إلى اللوحة
ش ـ ـ ـ ـ ــوش ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا اوض ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــن ـ ـ ـ ـ ــا
االق ـت ــصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،ان ــظـ ـ ــر إلـ ـ ــى
زمالئـي يف شـ ــارع الـ ــرسـ ــامـني
كيف يعيشون ويرسمون).
شــارع (اســود) أو كـمــا ي ـسـمــى
شـارع الرسـامني ويقـع يف احد
ازق ــة منـطق ــة الكــرادة يحــوي
ع ــدة م ــراسـم ومع ــارض لـبـيع
اللــوحــات بــانــواعهــا ،لم يـتلق

نفـس شهرة شـارع املتنبـي كون
االض ــواء احمللـي ــة بعـيــدة عـنه
وعل ــى الـنقـيـض مـنه ــا خ ــارج
العراق ،فالوسط الفني هناك
يعــرفه كـمعـلم فـني وإب ــداعي،
املـراسـم أو مخــابئ الـرســامني
مغـلقـ ــة علـ ــى اصحـ ــابه ــا ام ــا
املع ـ ــارض ف ــمفــت ـ ــوحـ ـ ــة عل ـ ــى
مـصــارعهــا م ــرحبــة بــاي زائــر
حتى وإن لم يشتر.
بـتكــاسل نهـض ابــو محمـود /
ص ـ ـ ــاحــب مـع ـ ـ ــرض ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــات
ش ــارحـ ـاً لـي اسعـ ــار الل ــوح ــات
املعـروضـة ،إحـداهـا بقـيمـة 15
الف دينـار وتسـمى الـشنـاشيل
وأخـ ـ ـ ــرى بـحـ ـ ـ ــدود  1500دوالر
وتــأخــذ مـســاحــة كـبيــرة علــى
ج ـ ـ ــدار املـع ـ ـ ــرض وب ــني ل ــي ان
اسعــار اللــوحــات تعـتمــد علــى
اسم الـرسام ،يقول ابـو محمد
(منـذ مدة عـام ونصف تقـريباً
اصــاب عـملـنــا الــركــود بـسـبـب
ال ـ ــوضع االمـنـي وهـ ــذا االمـ ــر
إنعكـس علـى جهـد الـرســامني
ال ــذيـن نـتع ــامـل معهـم) ،وعـن
آليــة بيع اللـوحـات للـرسـامني
يف معـرضه يـستـدرك بـالقـول
(ال نعـ ــرض علـيهـم ال ــرسـم أو

فكــرة اللـوحـة ،إن فـعلنــا ذلك
فـسـتفقــد اللــوحــات قـيمـتهــا
اإلب ــداعيــة املــؤثــرة وأذكــر ذات
مرة جاءت إمرأة إلى معرضي
وشــاهــدت لــوحــة لــطفل بــاكٍ
ووقفت امامها طويالً لتنهمر
دموعها تأثراً بواقعية اللوحة
وعلى الفور اشترتها).
معـرض ابــو محمـود ال يفـرق
ح ـ ـ ــاله عــن بـ ـ ــاق ــي املعـ ـ ــارض،
فجـميعهـا تخلـو من الـزبـائن
ومحـبـي ال ــرسـم االم ــر ال ــذي
يلقـي بظالله علـى الرسـامني
واصـحـ ـ ـ ــاب املـعـ ـ ـ ــارض عـلـ ـ ـ ــى
الـسواء ،يقول الـسيد احمد /
ص ـ ـ ــاحــب مـع ـ ـ ــرض يف نـف ـ ــس
الشـارع (مشكلتنا ليست بقلة
إقبـال هـواة اقـتنـاء اللـوحـات،
بل نـوعهم فـالغـالـبيـة حيـنمـا
يــدخلــون معــرضي ويـســألــون
عــن سع ـ ــر إح ـ ــدى الل ـ ــوح ـ ــات
اخب ــرهم مـثالً بــانهــا تـســاوي
خ ــمـ ـ ـ ـس ــني دوالراً لـ ـي ــبـ ـ ـ ـ ــدأوا
بـ ـ ــال ــضحـك وت ـ ــردي ـ ــد عــب ـ ــارة
(ش ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة) ك ـ ـ ــأنـه ـ ـ ــا سـلـع ـ ـ ــة
كهـ ـ ــربـ ـ ــائــيـ ـ ــة م ـ ـســتـ ـ ــوردة وال
يعلمـون مـدى اجلهـد املبـذول
خللـقهـ ـ ــا) ويـ ـض ــيف (أفـ ــضل

عـ ــدم بـيـعه ـ ــا وبخ ــس ثـمــنهـ ــا
حلـ ــني ب ـ ـيـعـهـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـشـخـ ـ ــص
يـ ـســتحـقهـ ــا ويقـ ــدر قـيـمــتهـ ــا
وهـ ـ ــذا االمـ ـ ــر ب ـ ـ ــاالتف ـ ـ ــاق مع
الـ ــرسـ ــام رغـم االحـتـيـ ــاجـ ــات
اخلاصة).
لل ــرس ــامـني ع ــالـم خ ــاص ق ــد
يكون مـتناقضـاً بعض الشيء،
فـهــم مــن جـه ـ ـ ــة ي ـ ـ ــرفـ ــض ـ ـ ــون
احل ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ــث الـ ـ ـ ـصـحـف ـ ــي وان
حتــدث ــوا فب ــأسمــاء مـسـتعــارة
كنوع من النرجسية ومن جهة
اخ ــرى يـبــيع ــون م ــا اعـتـب ــروه
نتاج إحساسهم اخلاص ورمبا
عــزلـتهـم يف صــومعــة املــراسـم
وبـ ـ ــاسعـ ـ ــار بخـ ــسـ ـ ــة مق ـ ــارن ـ ــة
بـثـمـنه ــا خـ ــارج الع ــراق ،رمب ــا
يكـون االستنـتاج قـاسيـاً بعض
الـشـيء لكـنهــا احلقـيقـة الـتي
يرفـض البعض االعـتراف بـها
أو اخـتالق األعــذار املـنــطقـيــة
من وجهــة نظـرهم ،والـدخـول
إل ـ ــى ال ـتــن ـ ــاق ــض صعــب لـكــن
ال ــرس ــام (أ .ف) اقحـمـن ــا فـيه
بالقـول (ال يتأثر الرسام ببيع
لـوحــاته حتـى لـو كـانـت بثـمن
بخ ـ ــس ألن املق ـ ــاي ـيـ ــس غــي ـ ــر
مـ ـســتقـ ــرة ،واذا مـ ــا اســتقـ ــرت

فبـالتـأكيــد وضعنـا سيـتغيـر)،
ويـ ـ ـضـ ـيـف (لـألسـف ال ـ ـ ـ ــوضـع
االق ـت ــصـ ـ ــادي يقـ ـ ــود الفــن ـ ــان
للعـمل التجـاري لتـوفيـر رأس
امل ـ ـ ــال أو امل ـ ـ ــادة ال ـتــي ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر
الــت ـ ــزام ـ ــات احلــي ـ ــاة وك ـ ــذلـك
تهـيـئـ ــة مـ ـســتلـ ــزمـ ــات الـ ــرسـم
ولكـن هـ ــذا ال يهـمــش ان لـكل
رسـ ـ ـ ــام م ــنـ ـ ـ ــا عـ ـمـلـه الـ ـ ـ ــذات ــي
اخل ـ ــاص ،يف وق ـتــن ـ ــا احل ـ ــالــي
ه ــنـ ـ ـ ــاك تـق ـ ـ ـسـ ـي ــم لـلـجـهـ ـ ـ ــود
ال ــتجـ ـ ــاريـ ـ ــة والـ ـ ــذاتــيـ ـ ــة لـكــن
االسـتـمــرار يف هــذا الـتق ـسـيـم
ســيقـ ــودنـ ــا إل ـ ــى فخ االنـ ــزالق
نح ـ ــو الــتج ـ ــاري ـ ــة ب ـ ــدون إرادة
وه ــذا م ــا ن ــسعـ ــى لل ـسـي ـط ــرة
عليه) .وعن ابداعه كفنان هل
تغير يف ظل الـظروف احلالية
يقـول (حـصلنـا علــى مكــاسب
مـعــن ـ ـ ــوي ـ ـ ــة مت ـثـلــت يف زي ـ ـ ــادة
احلـ ــريـ ــة وتـ ــوفـيـ ــر ف ـضـ ــاءات
للفـنــان بــدون حــدود أو قـيــود
ايـديـولــوجيــة تفـرض احلـالـة
اجلــوي ــة علــى سـمــاء الــرســام
الـ ــذي هـ ــو اآلن حتــت اجملهـ ــر
وانف ـتـح علـ ـ ــى الع ـ ــاملــي ـ ــة دون
رقيب ،امـا القيمـة املاديـة فقد
ك ــن ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــأمـل م ــن اصـح ـ ـ ـ ــاب
املؤسسات الثقـافية احلكومية
ان يـوفروا االجـوار الصحـيحة
ومنح الفرص بـالتسـاوي لكنا
وجدنـا التحـايل ووجـود نفس
االشخـ ــاص لقـيـ ــادة احلـ ــركـ ــة
الفنية).
وعــن م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ل ـ ــوحـ ـ ــاته
ومـدى تـأثـرهـا مبـا يجـري من
وضع م ــربك قــال" :لـيــس مـن
املفــتـ ـ ــرض ان يـكـ ـ ــون هــنـ ـ ــاك
ت ـس ــارع يف اص ــدار ردود الـفعل
لالوضاع وترك بصـماتها على
اللـوحة ،فـمثالً بيكـاسو عـاشر
احلــرب الع ــاملي ــة الث ــاني ــة ولم
يــرسم عـنهــا شـيئ ـاً ولكـن بعــد
انتهـائهــا رسم مـادار يف خلـده
اي ــام احلـ ــرب أي انه اراد ت ــرك
فتــرة نــضج فكــري واستـيعــاب

التخطيط جيب ان يتناول الواقع
االقتصادي واالجتامعي للنهوض بالعراق
مـا دار حينهـا وهو مـا اقوم به،
هــذا علــى املــستــوى العــام امــا
اخل ـ ـ ــاص فق ــبل مـ ـ ــدة حـ ـ ــدث
انـفـج ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف ال ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــرادة وقـع
ضحيته العديد من املواطنني
ب ـي ــنهــم اثــنـ ـ ــان م ــن زمالئــنـ ـ ــا
الـرسـامـني همـا ممـدوح كـرمي
وسـرمـد غـازي وتـرك فـراقهمـا
أملـاً يف نفـسي ،االنفجـار حـدث
داخل دمـاغي وتـرك اثـره علـى
الرسم والـذي هو وجـودي ملدة
طـ ــويلـ ــة ،بع ــد ه ــذا احل ــارث ــة
ك ـ ــرهــت م ـ ــداعــبـ ـ ــة الف ـ ــرش ـ ــاة
ومـغ ـ ـ ـ ــازل ـ ـ ـ ــة االل ـ ـ ـ ــوان فـه ـ ـ ـ ــذه
االحداث الـسيئـة تتـرك املاً يف
داخـلي يـنعكــس بهجــر مــؤقت
للرسم".
ل ـ ــم يـ ـ ـنـفـع الـلـف وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران
لـل ـ ـ ــرس ـ ـ ــام (ح) لـل ـتـه ـ ـ ــرب مــن
سـ ــؤالـي املـبـ ــاشـ ــر :هل تـ ــرسـم
ألنك رسـام ام لـلعمل كـمصـدر
رزق ،ليقول بعـد تكرار السؤال
علـيه "الــرســام حـبيــس وضعه
االقتـصادي ،وال ضيـر من بيع
لـوحــاتي بـاسعــار منخـفضـة..
سعــر اللـوحـة يـختـصـر نـظـرة
اجملـ ـتـ ـمـع لـلـ ـ ـ ــرس ــم ،ومـ ـ ـ ــا دام
غــالبيـتهم ال يقــدرون ثمن مـا
نــرسم فــاجملتـمع بحـاجـة إلـى
تغييـر وألجيب علـى سؤالك)،
ويضـيف "حلمنـا كرسـامني ان
يـكون لنـا سكن خـاص ومرسم
ملــيء بـ ـ ـ ــالأللـ ـ ـ ــوان والف ـ ـ ــرش
لـنـ ــرســم دون أي ضغــط علـ ــى
مـتحسـسات اعـصابـنا ،الـعراق
فــيه فـنـ ــانـ ــون لـكــن يخـ ــذلهـم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوضــع االقـ ـ ــت ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
واالستقرار السكني.)..
قـ ــد تـك ـ ــون احالم الـ ــرسـ ــامـني
وواقـعهــم س ـبــب ـ ـ ـاً لـ ـ ــرفـ ــضهــم
ت ـصـ ــويـ ــر غـ ــرفـ ــة املـ ــرسـم ..أو
مـك ـ ــان معـيـ ـشــتهــم مع افـ ــراد
العـ ــائل ــة حـيـث األل ــوان ق ــرب
اط ــب ـ ـ ـ ــاق االكـل ،ول ـك ــن ه ـ ـ ـ ــذا
ال ــواقع لـبعـض مــا وج ــدته يف
شارع (اسود) املليء باأللوان.

بغداد  /كرمي احلمداني

اكـ ــد الـ ــدكـتـ ــور بـ ــاتـع خلــيفـ ــة هالل الـكـبـيـ ـسـي اخلـبـيـ ــر
االقتـصــادي يف وزارة الـتخــطيـط والـتعــاون االمن ــائي ،ان
الــتخ ـطـيــط االقـت ـص ـ ــادي يعـتـبـ ــر مـن االرك ـ ــان املهـمـ ــة
واالسـاسيـة لـعمليـة التـنميــة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة،
وتـتـبع ال ــدول ب ــاخـتالف م ــراحل تـط ــوره ــا االقـتـص ــادي
واالجتمـاعي واختالف نظمها االقتصـادية واالجتماعية
الــتخ ـطـيــط االقـت ـص ـ ــادي ك ـ ــأسل ـ ــوب إلدارة االقـت ـص ـ ــاد
ال ــوطـنـي ،مـضـيفـ ـاً اذ جن ــد يف ال ــدول ال ــرأسـم ــالـي ــة ذات
الـن ـظـ ــام اللـيـبـ ــرالـي احلـ ــر ،اتـبـ ــاع اسلـ ــوب الــتخ ـطـيــط
االقتصادي ملعاجلة بعض املشكالت التي تواجهها ،فعلى
سـبيل املثـال طبقـت الواليـات املتـحدة االمـريكـية اسـلوب
الـتخـطيـط االقتـصــادي للـنهــوض بــواقع "تـطــويــر وادي
تينسي".
واضـاف جوابـاً على سـؤال لـ (املدى) هل ميـكن االستفادة
مـن جت ــرب ــة اخل ـطــط الـتـنـم ــوي ــة ال ـسـ ــابقـ ــة يف الع ــراق
لتدعيم مرتكزات وأسس االقتصاد العراقي؟
اما يف العـراق ،فقد طبـق اسلوب التـخطيط االقـتصادي
مـن ــذ ب ــداي ــة اخلـم ـسـيـنـي ــات مـن خالل ان ـش ــاء مـجلــس
االعمـار الـذي تـولـى عـمليـة الـتخطـيط االقـتصـادي من
خالل النـهوض بـانشـاء املشـاريع االستثـماريـة الواردة يف
بـرامـج االعمــار ثم تـوالـت بعــد ذلك يف خـطـط الـتنـميـة
الق ـ ــوم ـي ـ ــة  1974 - 1970وخ ـط ـ ــة  1980 - 1976و- 1980
 1985وخـطــة  1990 - 1986الـتي لـم تقــر بـسـبب احلــرب
العراقية االيرانية.
واشـ ــار الكـبـي ـسـي إل ــى ان الـنه ــوض ب ــالقـط ــاعـني الع ــام
واخلــاص يعـتبــر ضــرورة اس ــاسيــة ب ــالنــسبــة لـالقتـصــاد
الع ــراقـي ويجـب الـت ــأكـي ــد عل ــى اسل ــوب إدارة االقـتـص ــاد
الـوطـني عن طـريق تـوفيـر الظـروف املنـاسبـة للقطـاعني
للنهوض بـالواقع االقـتصادي واالجتـماعي ،دون التـأكيد
عل ــى قـط ــاع معـني واهـم ــال دور القـط ــاع اآلخ ــر النهـم ــا
مكمـالن لبعضهـما ،وان احـدهمـا يدعـم اآلخر ويعـزز من
دوره يف عمليـة التنمية االقتصاديـة واالجتماعية ،مؤكداً
ان االقـتصـاد العـراقي ميـر حـاليـاً مبـرحلـة حتـول جـذري
مـن اسل ــوب امل ــرك ــزي ــة يف الـتخـطـيـط االقـتـص ــادي إل ــى
اسل ــوب آخـ ــر مغ ــاي ــر هـ ــو االنفـتـ ــاح عل ــى آلـي ــة ال ـس ــوق
واملنافسة ،وفـسح اجملال واسعاً امام القطاع اخلاص لكي
يأخذ دوره الفعال يف عملية التنمية االقتصادية ،مشيراً
إلـ ــى ان الـ ــدروس املـ ـســتفـ ــادة مـن جتـ ــربـ ــة الــتخ ـطـيــط
االقـتـص ــادي يف العــراق ،والـنجــاحــات الـتـي حققـتهــا يف
مجــاالت الـتنـميــة االقتـصــاديــة خــاصــة خـطــة الـتنـميــة
االنفجـاريـة  1980 - 1976الـتي حـاولـت نقل العـراق إلـى
مصـاف الـدول املتقـدمـة ،وسـاهمت بـدور كبيـر يف تـدعيم
جوانب االقتصاد العـراقي وارساء اسس البنية االساسية
االرتـكـ ــازيـ ــة لالقـت ـصـ ــاد ،وت ـطـ ــويـ ــر اخلـ ــدمـ ــات العـ ــامـ ــة
واالجتـماعـية ،اال ان قـيام احلـرب العراقـية االيـرانيـة قد
قوض من حجم املنجـزات التي حققتها اخلطة املذكورة،
ان االستفـادة مـن مضـامـني اخلطـط التـنمـويـة ،وكـذلك
االستفـادة من االنفتاح على االقـتصاد الدولي من خالل
اتبـاع آليـة السـوق احلـرة واملنـافسـة االقـتصـاديـة سـيعمل
بال شك على رفد املسيرة االقتصادية وتطويرها.

مواطنو حمافظة ذي قار يعارضون دمج املليشيات يف القوات املسلحة
الناصرية /حسني كرمي العامل
القـت ت ـ ــاكـي ـ ــدات كـب ـ ــار املـ ـس ـ ــؤولـني
العـراقيـني وتصـريحـاتهم حـول حل
املليـشيـات تـرحـيبـا واسعــا من لـدن
الـ ـشـ ــارع الع ــراقـي ال ــذي اسـتـبـ ـش ــر
خ ـي ـ ــرا ب ـ ــال ـتـخل ــص م ــن جعـجع ـ ــة
الـسالح وسطــوة املظـاهـر املـسلحـة ،
لـكـن هـ ــذا الـتـ ــرحـيـب سـ ــرعـ ــان مـ ــا
اصطـدم بـتصـريحـات اخـرى تـشيـر
الى دمـج عناصـر تلك املليـشيات يف
ق ــوات اجلـي ــش واالجه ــزة االمـنـي ــة
مم ــا عـ ــده الكـثـي ــرون حتـ ــايال عل ــى
قـانـون حـل املليـشيـات واضفـاء نـوع
ـش ـ ـ ــرع ــيـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـسـلـ ـيـح
ال ـ ـ ـ
م ــن ـ
اجملموعات املسلحة.
(املـدى) تـوجهت ملـواطـني محـافظـة
ذي قــار لـت ـسـتــطلع آراءهـم يف الـيــة
حل امللـي ـشـي ــات وكـيفـي ــة الــتخلـص
من مظاهرها املسلحة.
احل ــاج ك ــاظـم ف ــره ــود فج ــر عـض ــو

سكـرتـاريـة اجمللـس العــراقي للـسلم
والـتـض ــامـن ف ــرع ذي ق ــار عـب ــر عـن
رايه بحل املـليــشيــات وآليــة دمجهــا
يف القوات املسلحة قائال :
تع ــد بـ ــادرة حل امللـي ـشـي ــات خـط ــوة
مهمـة علـى طــريق استـتبــاب االمن
وتعزيـز هيبـة القانـون لكن التفـكير
ب ــدمجهــا بــاملــؤس ـس ــات العــسكــريــة
واالجهـزة االمـنيـة بــاعتقــادي خطـا
ف ــادح سـيق ــود الـبل ــد ال ــى اله ــاوي ــة
ويجـعل من االجهزة االمـنية سـاحة
لـصــراع االيــديــول ــوجيــات وتـصـفيــة
احلسـابـات الـسيـاسيـة بني الفـرقـاء
ال ـسـي ــاسـيــني وذلك الن كـثـي ــراً مـن
عـن ــاصـ ــر تلـك امللـي ـشـي ــات سـتـنـقل
والءاتهـا لـسـاحــة االجهـزة االمـنيـة
وتـتخـنــدق فـيهــا حلـســاب احــزابهــا
ولـي ــس حلـ ـس ــاب امل ـصـلح ــة الـعلـي ــا
للبلد.
وعليـه يجب ابعـاد القـوات املـسلحـة

واالجهــزة االمـني ــة عن الـصــراعــات
االيـديـولـوجيـة وجعلهـا فـوق امليـول
واالجتـاهــات وذلك مـن خالل ابعـاد
عنـاصــر املليـشيــات عنهــا وزجهم يف
اعمــال مــدنيــة ومـشــاريـع صنــاعيــة
انـت ــاجـي ــة اذا ك ــان الب ــد مــن زجهـم
وتـاهيلهم ليـساهمـوا بذلك بـاعادة
اعمـار املـدن العـراقيـة الـتي دمـرتهـا
احلروب العبثية.
ووافـقه الـ ـ ــراي ري ـ ـ ــاض الع ــضـ ـ ــاض
ع ـض ــو جـمعـي ــة ابـن ــاء الـن ــاص ــري ــة
املستقلة قائالً:
ـان ـ ـ ــا مـع حـل املـل ـيـ ـ ـشــي ـ ـ ــات وسـحــب
االسلحة من اجلميع ومنع تداولها
يف الـ ـسـ ــر والـعلـن لـكـنـي ض ـ ــد دمج
املـليــشيــات يف القــوات املــسلحــة الن
ذلك يـضـفي الـش ــرعيــة علــى سالح
املليـشيـات ومينحهـا احلق يف حمله
علنا حتـت غطاء انتسابها لالجهزة
االمـنيـة ممــا يتـسـبب ذلك بـاشـاعـة

الفـ ــوضـ ــى وعـ ــدم الـ ـسـي ـطـ ــرة علـ ــى
اجلرميـة السـياسـية وتفـشي عملـية
االغـتيــال بني الفـرقـاء الـسيـاسـيني
كـمـ ــا يـ ــؤدي الـ ــى تفـكـيـك االجهـ ــزة
االمـنيــة وتفتـيت الـوحـدة الـوطـنيـة
فـيمـا بعـد واذا كـان البــد من ايجـاد
ف ــرص عـمـل لعـن ــاصـ ــر امللـي ـشـي ــات
فـ ــانـي ارى ان تـ ــوظـيـفهـم يف دوائـ ــر
ال ـ ــدول ـ ــة اخل ـ ــدم ـي ـ ــة وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات
الـصنـاعيـة والشـركـات واملعـامل هـو
احلل االم ــثل لــيـ ـ ــواصل ـ ــو ا ب ـ ــذلـك
مـ ـسـيـ ــرتهـم الـن ـضـ ــالـيـ ــة مــن خالل
مـشــاركـتهـم يف عمـليــة الـبنــاء الـتي
نحن احـوج ما نكون اليها يف الوقت
احلاضر.
ومن جـانـبه عبــر عبـاس احلـداد 55
عاما عن رايه قائال :
ـان ـ ـ ــا مـع فــكـ ـ ـ ــرة حـل املـل ــي ـ ـ ـش ــيـ ـ ـ ــات
وجتريدها من اسلحتها لكني لست
مع دمجهـا ضـمن االجهـزة االمـنيـة

وقـوات اجليش الن املـرحلة الـراهنة
ب ــرأيـي تـتــطلـب بـن ــاء جـيــش اكـث ــر
حـيـ ــادي ـ ــة ومهـنـيـ ــة لـنـن ـ ــأى به عـن
الـصــراعــات ال ـسـيــاسـيــة والــوالءات
احل ــزبيــة الـضـيق ــة كمــا ان املــرحلــة
ال ــراهـن ــة تـتــطلـب الــتخلـص لـيــس
فق ــط م ــن املل ـي ـ ـش ـي ـ ــات وامن ـ ــا مــن
ج ـ ـم ـ ـيـع امل ـ ــظـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ـسـلـحـ ـ ـ ـ ــة
واجملمـوعـات اخلـارجـة عن القـانـون
وذلـك مـن خـالل تقـ ــوي ـ ــة االجهـ ــزة
االم ـنــيـ ـ ــة وج ــمع االسـلحـ ـ ــة عــبـ ـ ــر
ش ــرائه ــا مـن امل ــواطـنـني وفـق سقف
زمـني معـني تعقبـه حمالت تفـتيـش
دقـيقـيــة مع فــرض عقــوبــات رادعــة
على كل مـن يحوز او يحـمل سالحاً
غيــر مــرخـص  ،وب ــرأيي ان مـســألــة
حـل املـل ـيـ ـ ـشــيـ ـ ـ ــات بـ ـ ـشـكـل ج ـ ـ ــذري
ت ـسـت ــدعـي تق ــوي ــة وتع ــزي ــز ق ــدرات
االجهـزة االمنيـة لتكـون قـادرة علـى
مــواجهــة أي مـليــشيــا او مـجمــوعــة

مـسلحة كما ان االمر يتطلب اعداد
بـ ـ ــرامج الش ـ ــاعـ ـ ــة ثق ـ ــاف ـ ــة احل ـ ــوار
والتـســامـح واحتــرام الــراي والــراي
اآلخر.
امــا احلــاج عـلي كــرمي االزيــرجــاوي
رئـ ـي ـ ــس رابـ ــطـ ـ ـ ــة اب ــن ـ ـ ــاء اجل ــن ـ ـ ــوب
االنـسانيـة فقد دعـا الى نبـذ العنف
وتفعيل دور القانون قائالً:
لقـد دعـونـا ومـازلنـا نـدعـو الـى بنـاء
دول ــة امل ــؤس ـس ــات وسـي ــادة الـن ـظ ــام
العــام وتفعـيل دور القــانــون وسـحب
ال ــسالح مـن اجلـمــيع لـيـكـ ــون بـيـ ــد
ال ــدول ــة كـم ــا ن ــدع ــو اآلن الـ ــى حل
امللـيشيـات ودمجهـا يف دوائر الـدولة
وع ــدم ال ـسـم ــاح الي ح ــزب او جه ــة
سياسية او ديـنية بتشكيل منظمات
مـسلحـة فـنحن يف الــوقت احلـاضـر
احــوج م ــا نكــون الــى بـسـط سلـطــة
ال ــق ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون عـلـ ـ ـ ــى اجلـ ـمـ ـيـع ب ـ ـ ــدون
استثناء.

يف حـني عبـر املــواطن شـاكــر محمـد
دهام  54عاما عن رايه قائال:
يـجـ ــب ان يــكـ ـ ـ ـ ــون مـ ــن اولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات
احلكومـة القادمـة اتخاذ قـرار حازم
بحل جـميع املليشيـات دون استثناء
علـ ــى ان يــنفـ ــذ ه ـ ــذا الق ـ ــرار بقـ ــوة
وحتت سقـف زمني محـدد بـاعتبـاره
قرار الـشعب وذلـك من اجل حمـاية
القـانون ومركزية السلطة واالبتعاد
عن النفس الطـائفي الذي يجهض
وحـدة الـشعـب ويبـدد آمـاله اضـافـة
الى احلد من االعمال االرهابية.
وعـم ــوم ــا ان ــا مـع فك ــرة الـ ــدمج مع
ال ــق ـ ـ ــوات املـ ـ ـسـلـح ـ ـ ــة ولـك ــن ضـ ـم ــن
ضـ ـ ــواب ــط وش ـ ـ ــروط وبعـ ـ ــد دراسـ ـ ــة
معمقـة ال تخضع لتاثيـرات جانبية
مـن بعـض القــوى الــسي ــاسيــة الـتي
تـ ــرتـبــط ومتـ ــول مــن بعــض الـ ــدول
اخلـارجيـة لتمـريـر سيـاستهـا حتت
غطاء الدين والوطنية.

