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اذ قــال احمــد البـاقـري وهــو اكبـر
ادباء احملافظة سناً:- 

- ان مـــشــــروع كـتــــاب يف جــــريــــدة
الــــــذي تــبــنــتـه صحـــيفــــــة املــــــدى
مــــشـــــــروع ثقـــــــايف رائع وذلـك كــي
يـــطـلع قـــــارئ الـــصحــيفــــــة علـــــى
االنـتاج الثقـايف العام. وكـان كتاب
االديـــب املــــصـــــــري احـــمـــــــد امـــني
املعـنون ) حيـاتي ( رحلـة رائعة يف
حـــيـــــــاة هـــــــذا الـكـــــــاتـــب  الـــــــرائـع
احملتــرف وجــولـــة بني مــواقفه يف
احليــاة مع كبـار الـسـاسـة العـرب،
وكـــــانــت رحلـــــة ممــتعـــــة لـلقـــــارئ
وحبـذا لو تتـحفنا صحيـفة املدى
بـكـتــب ثقــــافـيــــة اخــــرى تـتـنــــاول
اجملـــال االدبـي، ومـن تلـك الكـتـب
الــتــي حـــــــرمــنـــــــا مــنـهـــــــا احلـكــم
الـــدكتــاتــوري املـقبــور وخــاصــة يف
الرواية التي كتبها ادباء عراقيون
يف الغــربــة ابـــان احلكـم الــســـابق.
امـا الـشعـر والـقصـة فقـد شــرعت
الـصحف احمللية يف العـراق بنشر
القـصــائــد الــشعــريــة و القـصـص
املكـتـــوبـــة يف املـهجــــر. انهــــا حقـــا
مــبــــــادرة ثقــــــافــيــــــة رائعــــــة تعــــــود
بالفـائدة الـثقافـية علـى القارئ .
غــيــــــر ان ثــمــــــة نقـــطــــــة سلــبــيــــــة
اسـجـلـهـــــــا واظـــن انـهـــــــا بــــــســـبـــب
الـتـــوزيـع اذ وصلـت الـــى مـــديـنـــة
الناصـرية 50 نسخة من صحيفة
املــدى ووزع املـــوزع 25 كتــابــاً وقــال
بأن هـذا هو عـدد الكتب الـواصلة
مع الــصحـيفـــة. فـيـــرجـــى ارســـال
الكـتب املسـاوية لنـسخ الصحـيفة
حـتــــى يحــصل قــــارئ كل نـــسخـــة
على كتـاب من ضمن هذا املشروع
. اثــمــن هـــــذا املــــشـــــروع الــثقـــــايف
الرائع واشـد على ايـدي العاملني
به وآمل ان يــشــمل كل االجـنـــاس
االدبيـة واجملاالت الثقافية بشكل
عــــام، وتاليف ســـوء تـــوزيـع الكـتـب

البصرة / )املدى(
الحت من بعـيد معـالم ميـناء أم
ــــشــئ لـغــــــرض قـــصــــــر الــــــذي أن
اسـتقـبــال الـبــواخــر الـتـي تــزيــد
حمولـتها علـى ألف طن وتتـولى
اإلشــــراف علــيه شـــركـــة املـــوانـئ
العــراقـيــة ويــرتـبــط بــالـبــصــرة
ـــاته بخــط حــديــدي تـنـقل عــرب
البـضــائع واملـنتـوجـات الــزراعيـة
إضــافــة إلــى اســاطـيل الــسيــارات
والـشـاحنـات الكـبيـرة التـي تنقل
مـواد البطاقة التمـوينية إلى كل
أنحــــاء الــــوطــن مـــســتخــــدمــني
ــــشـكـل آمــن اخلـــط الــــســــــريـع ب
لتوفـير حمـاية خـاصة علـى هذا

الطريق.
يـقع هــذا املـيـنـــاء علـــى شق مـن
ـــيـج الـعــــــــــربـــي يف املــكــــــــــان اخلـل
املـعـــــــروف بـخـــــــور عــبـــــــد اهلل يف
الــشـمــال الــشــرقـي مـن مــديـنــة
ــــى بعـــد عــشـــريـن الـــزبـيــــر وعل
كــيلــومـتــراً.. هــذا املـيـنــاء، كــان
مــزهــواً بــازدهــاره لكـنه اآلن بــدأ
يــنهــض مـن دمـــاره مـن جـــديـــد

حيث سلب كل شيء فيه.
ـــة رقـم )10( ـــواب تـــوجهـنـــا إلـــى ب
حـيث مرسـى باخـرة )جبل علي(
والـبــواخــر األخــرى اخملـصـصــة
لـنـقل املــســـافـــريـن والــسـيـــارات
الــصغـيــرة احلــديـثــة مـن وإلــى

البصرة فوجدنا الباب مغلقاً.
وذهـبنـا إلـى بـاب آخـر يـؤدي إلـى
أرصفــة املـيـنــاء فــوجــدنــا قــوات
أجـنـبـيــة ال تــسـمح بــدخــولـنــا..
واختـرنـا مــوقعـاً آخــر استـطعنـا
مـن خالله الوصـول إلى الكـابنت
عادل خلف لفـتة مديـر ميناء أم
ـــا بـــوجـهه قــصـــر الـــذي أنــســـان
الــصــبــــوح واســتقــبـــــاله الـــــرائع

بعض همومنا..
ثمة أمل

حتدث لنا يف البدء قائالً:
ــــــد لـلــمــــــديــــــر الـعــمـلــي مــن الب
تخــطيـط يــومـي وسنــوي ووضع
خطة خمـسية من أجل أن يطور
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وصفوها بأنها خطوة رائدة يف معناها الثقايف ومداها االجتماعي

ماذا اضاف مشروع )كتاب مع
جريدة( للقارئ العراقي وما رأي

املثقف واملبدع وما  انطباعه عن
هذه التجربة التي هو معني بها

اكثر من غيره من بقية القراء؟
اسئلة حملتها  املدى الى عدد من

مبدعي ومثقفي الناصرية
وطرحته امامهم لتستطلع
اراءهم يف هذا املشروع . 

االنتظار اململ والشاق وهي فقط
) ملعقـة شـاي ( فمـا افـدح دهشـة
الفـالح بهــــذه احلــصــــة الغــــريـبــــة
والـعـجـــيـــبـــــــــة . ان مـــــــــا يـحـــــــــدث
ولالسف ان الـــوسـط الـثقـــايف لـم
يحــصـل علـــى حــصـته مـن كـتـــاب
جـــــريـــــدة املـــــدى ولــم يــــصل الـــــى
احملــافـظـــة اال النـــزر اليــسيـــر من
الــكـــتـــب .. تـــــــــرى ايـــن ذهـــبـــت ؟!
واشـتـــرى اغلـب االدبــــاء والكـتـــاب
واملهتمـني بالـثقافـة جريـدة املدى
بال كتـابهـا املـوعــود . من املـسـؤول
عــن ذلـك ؟ لـــــــذا نهــيــب بــــــاســــــرة
التحـريـر واســرة التــوزيع متـابعـة
مسيرة وصول الـكتاب الى القارئ

اخمللص للثقافة. 
واخـيـــرا عـبــــر الفـنـــان املــســـرحـي
حــيـــــدر جــبـــــر االســـــدي عـــن رأيه

قائال 
- تشكـل ظاهـرة كتـاب مع جـريدة
احــد ابـــرز احللــول املــؤقـتــة الـتـي
تــرفــد القــارئ العـــراقي يف خــضم
الـظــروف الـتي يــشهــدهــا املــشهــد
العـــــراقــي والــتـــي تعـــــد مبــثـــــابـــــة
مصـدات حتــول دون االتصـال مع
االخر عـربيا كـان ام عامليـا بكل ما
هو جـديد، وتـسهم هـذه الظـاهرة
بعـــملــيـــــــة تقــــــويــــض القـــطـــيعــــــة
املعـرفيـة التـي عانـى منهـا املثقف
الـعــــــــراقـــي وان كــــــــانـــت ثـقــــــــافــــــــة
االسـتنـسـاخ يف الـسنـوات االخيـرة
مـن عـمــــر الـنــظــــام الـــســــابق قــــد
اصلحت نـوعـا مـا بعض مـا اتلفه
الـدهـر اال انهــا لن تـكن مبـستـوى
الــطــمـــــوح الســبـــــاب كــثــيـــــرة لـعل
ابـرزهـا الـطبـاعـة مع االسـتنـسـاخ
الـسيئ وحـالة الـرعب النـاشئ من
تـداول هكـذا كتب بـسبب االجـهزة
القــمعـيـــة الــســــابقـــة . ويف ضـــوء
ذلك فــان مـــا يقـــوم به االخــوة يف
ــــــــــــــــــدى مـــــــن ــــــــــــــــــدة امل جــــــــــــــــــريـــــــــــــ
تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي جهد كهـذا يف اطار
هـــذه التـــداعيــات الـتي يــشهــدهــا
العـراق والتي انعكـست سلبـا على
جـمـيـع مفـــاصـل املعـــرفـــة ومـنهـــا
املــثـقف .. اقــــــول يــــســتـحق هــــــذا
املـشروع كل الـتقديـر واالحترام اذ
انه يــشكل بــارقــة امل يف حتــسني
صــــورة الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة وردم
الهـــــوة الــتــي احــــــدثهـــــا الــنـــظـــــام
الــســـابق بـني الـثقــافـــة العــراقـيــة

والعاملية . 
كما تعـد هذه الظاهرة ) كتاب مع
جـريدة ( رسـالة حـية لـكل االخوة
املعــنــيــني بــــــاملــــــشهــــــد الـــثـــــقــــــايف
الـعـــــــــــــــــراقـــي لــكــــــــــــــــــــــي يـقـــتـــــــــدوا
بخـــطـــــــى اصحـــــــــــــــــــــــــــاب املــــــــــــــدى
الـــــذيــن جتــــشــمــــــوا العــنـــــاء بــكل
اشــــــكــــــــــــــــــــــــالـــه مـــــــــن اجـــل خـــلـــق
مــنــــــاخـــــــــــــــــــــــــات ثقــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــة
يــــــــــــــــدور يف فلكها املثقف العراقي
لـكــي يــــــأخـــــــذ دوره احلقـــيقــي يف

قيادة اجملتمع . 
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اســتقــطــــاب القــــارئ الـكــــرمي، ملــــا
ميـثله هــذا املـشـــروع من اشـتغــال
حـــــريـــص نحـــــو رفـــــد الــــســـــاحـــــة
الثقـافيـة التي تـعانـي من اليـباب
يف مجــال الـنــشـــر علــى املــسـتــوى
الـفــكــــــــري واملـعــــــــريف احلــــــــداثـــي.
والنغالق الــســـاحـــة علـــى تـــوفـيـــر
النـصــوص الـسلـفيــة الـتي ولــدت
مــيــتـــــة لعـــــدم انفــتـــــاحهـــــا علـــــى
مــتغــيـــــرات الــثقـــــافــــــة العـــــاملــيـــــة
والعربية والعراقـية، ال سيما بعد
التحـوالت والتقنيـة الكبـرى. كما
انهـــا تــسهـم يف ايـصـــال الـثقـــافـــة
اجلـديــدة واملتحـضــرة واملنـفتحـة
علـى كل مـا هـو جـديـد وحـداثـوي
فـكريا ومعـنويا . ولـست اغالي اذا
قلـت بـــان مــشـــروعـــاً كهـــذا ســـوف
يــــشـكـل عالمــــــة ضــــــوء جــــــديــــــرة
بـــاالشــــادة . ألنهـــا حتـــاول اعـــادة
طــبـع اغلــب الـكــتــب املــمــنــــــوعــــــة
ســـــــابقــــــا والــتــي حــــــرمــت مـــنهــــــا
سـاحتنـا الثقـافيـة وحتـاول ايضـا
طــبـع الـكــتــب اجلـــــــديـــــــدة الــتــي
اسهــمــت يف تـــطـــــويــــــر القـــــراءات
اجلــــديــــدة بـــــالفـكــــر االنـــســــانـي،
وبـــــالـــــذات العـــــربـي، ولـيـتـــــواصل
الــتالحـق القــيـــــادي مـع املعـــــارف
االنـــســــانـيــــة والـعلــــوم الــتقـنـيــــة
احلـديثـة يف عـالم اليـوم. كمـا انه
يـسـهم يف الـنهـايـة بـتحـريـر رؤيـة
الـعـقـل الـعــــــــــربـــي مـــن قــــــــــاريـــتـه
ومـنــــاخــــاته األحــــاديــــة الـنــظــــر .
وكــــذلـك اخـــــراجه مـن مـتــــاهــــات
الـتفكيـر املتعـصب والعــدائي بكل
مـــا هـــو جـــديـــد ومـبــــدع وخالق .
انهــــــا محـــــاولـــــة مــبـــــدعـــــة خلـلق
منــاخــات اخـصــاب للـثقــافــة االن
مع اجلـديــد بغيــة اكتـشـاف رؤيـة
نقــــديــــة غـيــــر مــنحـــــازة للـتــــراث
املعريف القدمي واجلديد لتتعافى
الــســـاحـــة الـثقـــافـيـــة وتعـــود لهـــا
اشـراقـاتهــا. غيـر ان هـذا املـشـروع
يـجـــب ان يـحـقـق اهـــــــدافـه الـــتـــي
يـسعـى الـيهـا مـن خالل تـســويقه
بـشكل صحيح باملـراقبة الـشديدة
علـــــــى اسلــــــوب الــتـــــــوزيع . وهــــــو
يــذكــرنــا بقـصـــة للكــاتـب التـــركي
عـزيـز يــسيـني ) اكــسيــر احليـاة (
وهـي عـن تـــــوزيع مــــادة الـــسـمــــاد
الـكـــيـــمـــيـــــــاوي عـلـــــــى الـفـالحـــني
ولـسلسلـة التوزيع الـطويلـة تصل
حـصــة الفالح وبعــد طــوابيــر من

واملـثـقفــني العــــراقـيـني مـتـفقــــون
معي عليه . 

يف حــني عــبـــــــر الـقـــــــاص كـــــــاظــم
احلصيني عن رأيه قائالً: 

- تلـمح عنوان كـتاب فتـدور حوله
تعــــــد مـــــــا بجــيــبـك مــــــرات عــــــدة
وتـتراجـع، ولكنك تـكر مـرة اخرى
وتعـــــــد نقـــــــودك تقــــــارن مــــــا بــني
حــذائـك املمــزق والـكتــاب، مـــابني
قـمـيــص طفلـك والكـتــــاب! ولكـن
الكـتـــاب يـتـغلـب فـتقـــرر اقـتـنـــاءه
والكـذب علـى زوجـتك جـريـا وراء
العـــادة الـــشعـبـيـــة مــن ان الكـــذب
عـلـــــــى الـــــــزوجـــــــة حـالل التـقـــــــاء
املشاكل هكـذا كانت عالقة القارئ
بـــــالـكــتـــــاب، والــيـــــوم وبـحق نـــــرى
الكتـاب قــد اختفــى وكالمي علـى
احملـــافــظــــات علــــى االقل. امـــا ان
يــــوزع كـتـــــاب مع جــــريــــدة فــتلـك
حــــالــــة كـــســـــر لالمـيـــــة القــــارئــــة
وجتربـة تدل علـى حرص جـريدة
املــدى لـطــرد الـظالم اجلــاثـم من
ايــام الـــدكتــاتــوريــة األولــى، ولـكن
يجــب ان ال يـكــــــون الـكــتــــــاب مــن
النوع الذي ال يقدم شيئا . أي ما
تــكـــــــــدس يف اخملـــــــــازن هـــــــــذا اوال،
وثـــانـيـــا انـنـــا نـــرى الـبــــائع اظهـــر
عــــددا مـن الـنـــسخ ثـم قــــال نفــــد
الـكـتــــاب! حـتــــى ولـــــو كلـفه ذلـك
اخفـــاء اجلـــريـــدة النه يـتـــأمل ان
يبيعه بـسعر اكثـر بكثيـر من سعر
اجلـريدة مع كل ذلك هـذه مبادرة

جادة نرجو ان تتعزز . 
محاولة مبدعة 

امـا الشاعر والنـاقد علي الشبيب
فقد قال : 

ان مـــــشــــــروع املــــــدى ) كــتـــــــاب مع
جــــريـــــدة ( يعـــــد محــــاولــــة جــــادة
ومخلـصة من لدن القائمني على
حتـريـر جـريـدة املــدى املبـدعـة يف

امتنـى من ) املـدى ( ان تنتـبه الى
املهـملـني اعالمـيـــا واملـتـــواجـــديـن
ابـــداعـيـــا يف الــســـاحـــة الـثقـــافـيـــة
فـتبــادر الــى احتـضــان نتــاجــاتـهم
الثـريـة وان ال يقـتصـر اهـتمـامهـا
يف اصـــــدار الـكــتــب علـــــى اســمـــــاء
معينـة منتقاة بقـصدية، فـالصدر
الـــــرحــب هـــــو الـــــذي يــــســتـــــوعــب

اجلميع . 
شكــرا لـلمــدى . ومــا ذكـــرته اعاله
لـم يـكـن دافـعه هــــدفــــا شخــصـيــــا
علــى االطالق ولـكن دافـع النـشــر
الذي أراه منذ ما يقارب العقدين
من الزمان هو الذي حفزني على
ـــــــــــــاء ـقـــــــــــــول ذلـــك. واغــلـــــب االدب ـ

يـــســــاهـمــــون بـــشـكل او بــــآخــــر يف
حتـديـد خيـارات القـارئ الـذي قـد
يـكــــون غــــادر عــــادة شــــراء الـكـتـب
بـفـعـل االوضـــــــاع االقــتــــصـــــــاديـــــــة
الــصعـبـــة الـتـي مـــر بهـــا االنــســـان
الـعـــــــــراقـــي خـالل الـ )15( ســـنـــــــــة
املــاضيـة . ان هـذا املـشــروع يحقق
اهـــــدافـــــا كــبــيـــــرة مــنهـــــا تـــــوســيع
املسـاحة الـثقافـية للقـراء وتوفـير
الــثقـــافــــة مجـــانـــا واملـــشـــاركـــة يف
خيـارات القـارئ الثـقافـية، اضـافة
الــى تـبنـي استـــراتيـجيــة ثقـــافيــة
علـى املـدى البعيـد. لـذلك يـنبغي
علـى مؤسسة املدى مراعاة التنوع
يف االصــدارات واحلــرص علــى ان
يحصل قـارئ جريـدة املدى املثـابر
على نـسخته الـشهريـة يف الكـتاب
دون عنـاء او ) واسطـات (، اضـافـة
الــــــى ضــــــرورة االهــتــمــــــام بــــشــكل
الـكــتـــــــاب العــــــام مــن الــنــــــاحــيــــــة
اجلمــاليـة، خـاصـة نــوعيـة الـورق
الننــا نــريـــد كتــابــا شهــريــا يـــزين
واجـهــــــــات املــكـــتـــبــــــــات الـعــــــــامــــــــة
والــشخــصيـــة و ليــس )صحـيفــة(
تفقـــد قـيـمـتهـــا الـتـــداولـيـــة بعـــد

االنتهاء من قراءتها 
مبادرة يف زمن

القحط
بـيـنـمــا قـــال القــاص حــسـن عـبــد

الرزاق 
انهـــا مـبـــادرة تــسـتـحق الـتقـــديـــر
والـثنـاء خـصـوصــا وانهـا تــأتي يف
زمـن القحط املـكتبـاتـي واستمـرار
)كــارتـليــة( دار الـشــؤون الـثقــافيــة
وعـــدم االعـتـــراف العجـيـب الـــذي
متــــــــارسـه بــــــــالــــــــذات مـع االدبــــــــاء
واملـثقفني الـبعيــدين عن حـيطـان

قبابها. 

)كـتـــاب مع جـــريـــدة ( هـي بــشـكل
مـن االشكــال ممــارســة حـضــاريــة
تـكـمـن اهـمـيــتهــــا األســــاسـيــــة يف
مـعـــنـــــــاهـــــــا الـــثـقـــــــايف ومـــــــداهـــــــا
االجـتـمــاعـي بــالـنــسـبــة جلـمهــور
القـــــراء . وهـــــذه اخلــطـــــوة تـــــأتـي
مـنـــسجـمــــة مع تــــوجه مـــؤســســـة
املـــدى وسعـيهـــا احلـثـيـث الرســـاء
تقــــــالــيـــــــد ثقــــــافــيـــــــة واعالمــيــــــة
متقـدمـة . ورمبـا ال تكمـن اهميـة
هـــــذا املــــشـــــروع يف نـــــوع الـكــتـــــاب
اخملتـار بحـد ذاته وامنـا يف تـهيئـة
القــــارئ العــــراقــي للــتعــــاطــي مع
االعالم الــثقـــــايف بـــشــكل جـــــدي.
وممــــا يفــــرح حقــيقــــة ان القــــراء
اقـــبـلــــــــوا عـلــــــــى اقـــتـــنــــــــاء عــــــــدد
الـــصحــيفـــــة مع كـتـــــابهـــــا امللـحق
بلهفة ملحوظة تشير فيما تشير
الـى تعطـش القـارئ العـراقي الـى
الـــزاد املعـــريف ورغـبـته يف تـــوسـيع
آفــــــــاق رؤيـــتـه . رمبــــــــا رافـق تـلــك
املـمــارســـة خلل تـنـظـيـمـي هـنــا او
هـناك ميكـن تخطيـه عبر اعـتماد
سيــاســة تــوزيع نــاجحــة تتـبنــاهــا
مـؤسـسـة )املــدى(. اخيــرا نتـمنـى
لهــــــذا املــــشــــــروع ان يــتــــــواصل ولـ

)املدى( كل التوفيق . 
يف حــني قـــــال اخملـــــرج والــنـــــاقـــــد

املسرحي ياسر البراك: 
- ال شــك ان جتــــــــربــــــــة الــكـــتــــــــاب
اجملـاني مع اجلـريـدة تعـد جتـربـة
رائدة يف الـصحافة العـراقية فهي
اضـافة الى بعدهـا الثقايف الكبير
تــــــسـهـــم يف وضـع الـقــــــــارئ امــــــــام
خيـارات منهجية يف القـراءة تأتي
مــن مــنـهجــيــــــة االصــــــدار الــــــذي
يـــــرافق اجلـــــريـــــدة، لـــــذلـك اجـــــد
لــزامــا علــى القـــائمـني علــى هــذا
املـــــشـــــــروع االنــتــبـــــــاه الـــــــى هـــــــذه
اخلــــــــــاصــــيــــــــــة أي انـهــــم ســــــــــوف

مـع صـحـــيـفــــــــة املــــــــدى كـــي تـــتـــم
الفـائدة املـرجوة مـن هذا املـشروع

احليوي. 
امــا الــشــاعــر نـــاجح نــاجـي فقــد

قال:
- يف قـــراءة املـــوضـــوع ) كـتـــاب مع
جريدة ( جند ان هناك محاوالت
جـــــادة يف عـــــدة دوريـــــات عـــــاملــيـــــة
وعربـية تبـنت هذا املـوضوع الجل
تـرسيخ ثقافة ذات بنية تعتمد يف
اطــــروحــتهــــا اجلــــانـب االبــــداعـي
واالنساني. وكانـت متابعة املثقف
العــــراقـي ابــــان الـعهــــد الـــســـــابق
ضيقـة ومحـدودة بـسبـب التـوجه
الـثقايف املـؤسسـاتي آنـذاك والذي
كـــــان يعـتـمـــــد ثقــــافـــــة ) سلــطــــة
االســـتـــبــــــــــداد ( وحـجـــم كـل مــــــــــا
يـتعـــارض معهــا . مـن هــذا نقــول
مــــرحــــى ملـــشــــروع املــــدى يف تـبـنـي
املوضوع ) كتاب يف جريدة ( لرفد
املـثقف العراقي واملكتبـة العراقية
مبـا هـو انـسـاني وابـداعي يـضيف
ويـــتفـــــــاعل ويـــــســــــاهــم يف تــبــنــي
مـشروعـات املثقف الـعراقـي الذي
عــملــت املـــــؤســــســـــات الــثقـــــافــيـــــة
الـســابقــة علــى تـغيـيب مـشــروعه
الثقـايف االبداعي . وبدورنـا ندعو
املــؤسـســات الـثقــافيــة ومنــظمــات
اجملـتـمع املـــدنـي كـــافـــة ان حتـــذو
حـــذو املـــدى يف تـفعــيل الــثقـــافـــة
واملــثقـف العــــراقـي كـيـمـــــا يحــتل
مـــــوقعـه احلقــيقــي يف الــثقـــــافـــــة
العـــاملـيـــة . فـمـــرحــــى للـمـــدى يف
مـشــروعهـا الـثقـايف واعـتقــد انهـا
ســـتـــنـفــــــــرد يف هــــــــذا املــــــــوضــــــــوع

وباشراف ابداعي راق . 
خطوة رائدة 

يف حـني قــال الـنــاقــد والــصحفـي
الشاب احمد ثامر: 

- اتـصــور ان خـطــوة رائــدة تــدعــى

استطالع 
حسني كرمي العامل .

استقبل مؤخراً باخرة بغاطس 1170 للمرة األولى منذ عام 1919
مـيـنــــاء أم قـــرص.. عالمــــة مــضـيـئــــة بــــرغـم الـــصعــــوبــــات

- مدير امليناء:
نحاول تطبيق
نظام احلماية
العاملي الذي

أعد بعد أحداث 11
أيلول 2001

يشكل ميناء أم قصر عالمة من العالمات الواضحة يف خارطة موانئ العراق.. ونحن يف طريقنا إلى هذا امليناء
الذي يبعد عن مركز محافظة البصرة نحو )50( كم شاهدنا بقايا احلرب األخيرة وعلى جانبي الطريق ذي االجتاهني

تتكوم العشرات من خردة العربات املدنية والعسكرية التي هي من بقايا احلرب.. ومن حني آلخر تظهر لنا مزرعة أو
خيمة لبدوي قرر أن يسكن يف املنطقة ألن فيها املاء والكأل..

إن واقـع الـعـــمـل بــــــــــاألرصـفــــــــــة
القـدميـة أحـسن مـن اجليــد من
خالل حتـملنـا املـســؤوليـة، حـيث
اإلخـالص والــتـفــــــانــي لـلــمـالك
العــــــامل )مــــــوظفــني وعــمـــــاالً(
اجلمـيع يداوم يـومياً بـرغم عدم
وجـود محفـزات لعـملهم.. وعـدم
وجـــود إمكـنــة يـجلــســون فـيهــا،
ويـضيف قــائالً: إننـا ال ميـكن ان
ـــــشـحــن املــــــواد الـغــــــذائــيــــــة أو ن
األشـيــاء املـمـنــوعــة كــالـنحــاس
والـسكـراب واألبـراص إال حــسب
الكتب الـرسميـة.. أما االسـتيراد
فمفتوح على مصراعيه للنجات
اخلــشـبـيـــة والـبـــواخـــر وحــسـب

الضوابط.
ويقـول مـســؤول رصيـف رقم )5(

السيد أسامة التميمي:
إن هــــذا الــــرصــيف هــــو رصــيف
احلــاويــات حيـث تفــرغ البــاخــرة
ـــتـــي هـــي مـــن حـــمـــــــــولـــتـهـــــــــا ال
ـــــاملـــــواد ـــــة ب احلـــــاويـــــات احملــمل
الغـــذائـيـــة واملـــواد األخـــرى، وال
تـوجد يف عملنا أيـة صعوبة لكن
ـــى )الـكـــريـنـــات( الـتــي تعـمـل عل
رصــيفـنــــا أغلــبهـــا حتـتـــاج إلـــى
صيانة وتعمل بواسطة الكهرباء
املعـدومـة تقــريبـاً يف املـينـاء، لـذا
فـإننــا نسـتعمل رافعـات البـواخـر

بدالً من ذلك.
أمــا الــسيــد جــواد عبــد الكــاظم

مسؤول رصيف 6 فقال:
إن رصــيفـنـــا خـــاص حلـمـــوالت
البـواخــر التجـاريـة حـيث تـرسـو
هــذه البـواخــر محـملــة ببـضــائع
كهــربــائيــة منــوعــة، إضــافــة إلــى
املـواد الغــذائيـة الـتي نـطلـب من
مـستـوردهـا أوراق صالحهــا، كمـا
إن أيــة بـضــاعــة يجــب أن يكــون

فيها جواز لالستيراد.
ــــــة وأخــيــــــراً. إنـهــــــا أليــــــام قـلــيـل
وسـنــشــاهــد هــذا املـيـنــاء يحـتل
مــوقـعه املـتقــدم مــرة ثــانـيــة يف
املــنـــطـقــــــة.. وســيـكــــــون صــــــورة

مشرفة لعراق املستقبل.
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والـتفــريغ إذ أن مــديــر البــاخــرة
يـتــصل عـنــدمــا يــروم الــدخــول،
ـــومـــات عـنـــدهــــا يعــطــيهـم املـعل
الـضــروريــة فيـخبــر بــالـتعــريفــة
ويطلب منه أن يـحول املبلغ إلى
املـينــاء، وعنــدمــا تـصل املــوافقــة
يــسـمح له بــالــدخــول، فــاملـيـنــاء
يــضع تعــريفــة معقــولــة.. وفـيه
أيد عـاملة رخيصـة.. مما يجعل

االمتياز متوفراً له..
لـكــي تقــــوم غــــرفـــــة العــملــيــــات
بـواجبـاتهـا علـى أكمل وجه عـلى
املـســؤولني أن يــدربــوا أشخــاصــاً
معينني علـى اللغة البحرية.. إذ

أن العدد املوجود غير كاف.
مع العاملني

قــــال لــنــــا الـكــــابــنت علــي عــبــــد
احلــسـني فــالح مــديــر الــشحـن

والتفريغ يف ميناء أم قصر: 
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سرقـة البضاعـة.. كذلك حـاولنا
أن نـذلل بـعض هـذه الـصعـوبـات
مـنهــا تنــظيـم البــوابــة الغــربيــة
الـتي كـانـت تعيق عـملنـا. كـذلك
نحاول أن نـطبق نظـام احلمـاية
العاملـي للمينـاء والذي أعـد بعد
ـــول وافـتـــرض يف أحــــداث 11 ايل
كل مـيـنـــاء يف العــالـم تــطـبـيـقه
وبعكسـه ال يستفيد من مميزات

هذا النظام وفوائده.
غرفة العمليات

وزرنا غرفة الـعمليات التي تضم
أجهـزة االنتـرنـت والكمـبيـوتـرات
والتـي تنــسق عـمل املـينــاء بــدءاً
من وصــول البـاخـرة إلــى نقـطـة
التفتيش الدولية حتى وصولها
ــــــد أليــــــة إلــــــى األرصـفــــــة، فـال ب
بــاخــرة تــدخل املــوانـئ أن تــدفع
الــتعـــريفـــة لعــملـيـــات الــشحـن
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إن الـتفــريغ بــواسـطــة الــســايلــو
بحدود )7500( طن يومياً.

ويـؤكـد الكـابنت عـادل: إن املـينـاء
ــــــاخــــــرة اســتـقــبـل يف أرصـفــتـه ب
بغــــاطــــس 1170 خالل الــــشهــــر
ــــركــيــــة اجلــنـــســيــــة املــــاضــي.. ت
محـملــة بــاحلنـطــة االستــراليــة
مــسـتــوردة لـصــالح الــدولــة كــان
AKSOU)..( اســم الــبــــاخــــرة
ــــســتقــبل مـــــوانــئــنـــــا مــثل لــم ت
غـاطسـها مـنذ عـام 1919 عنـدما

تأسست الدولة العراقية..
املعوقات

ويتحدث عن املعوقات بقوله:
املعــوقــات كـثيــرة مـنهــا عــدم رفع
احلــاويــات بــالـســرعــة املـطلــوبــة.
علمـاً بـأننـا نـرفـض أن تفتح أيـة
حـاويـة يف املـينــاء بل يف منـطقـة
الــــوصــــول بــســبــب اخلــــوف مــن
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الـبــواخــر نفــسهــا يف احلـمــوالت
املكيسة.

وقال: إن الرصيف رقم 17 يعمل
بكل رافعـاته الـست ورصـيف رقم
19 أيــــــضــــــــــــاً ورصــــيـف رقــــم 13
بـرافعـاته األربـع التي كــانت غيـر
صـــــــاحلـــــــة فـقـــــــامــت كـــــــوادرنـــــــا
بتـصليحـها وبـوقت قيـاسي. كـما
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وأضاف قائالً:
إننـا نــستخـدم يف املـينـاء أحـدث
األجهـزة واآلالت املـستـوردة لـكي
ـــــواكــب وصـــــول نـــســتــطــيع أن ن
احلـاويـات وبـواخـر احلـنطـة.. إذ
اسـتخــدمـنــا مفــرغــات حــديـثــة
وللــمــــرة األولـــــى يفــتح رصــيف
رقـم 12 الــذي كــان يــسـتخــدم ال
ــــزال املـــــواد العــــامــــة.. لـكــنــنــــا ن
ـــــاه مبـــــاكــنـــــة ــــــاه وجهـــــزن طـــــورن
تـستـطيع شـطف احلبـوب.. كمـا
إنـنــا يف طــريق تـطــويــر أرصفــة

أخرى.
ومن جـانب آخـر تقـوم حفـاراتنـا
بـتـنــظـيـم هــذا املـيـنــاء لـتـجعـله
ســـــالـكـــــاً أمـــــام الــبـــــواخـــــر ذات
احلمـوالت الكبـيرة.. كـذك قمـنا
ـــة بـتــصلــيح الـــرافعـــات العـــاطل
ـــــاســتخــــــدام رافعـــــات وقــمــنـــــا ب
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عــملـه.. ونحــن هــنـــــا نـــســتعـــــد
بــاسـتمــرار يف الـتفـكيــر وتنـفيــذ
هـذا التطـوير لهـذا املينـاء الذي
يـعــتــبـــــــر مــيــنـــــــاءاً ريـــــــاديـــــــاً يف
املنطقة.. فهـو امليناء الوحيد يف
اخللـيـج العـــربـي الـــذي يـــربــط
العـالم من نـاحيـة اليـابسـة ومن

ناحية املاء.
إن خــطــطــنــــــا معــــــدة علــمــيـــــاً
ليـستـوعب امليـناء زخـم الواردات
الكـبـيــر الــذي يــصل إلـيـه علــى
نحـــو مــسـتـمـــر وكـــذلـك ألنـنـــا
نـسعـى أن يكـون طـريـق مينـاء أم
قــصـــــر هـــــو الــطــــــريق املــمــيـــــز
الـتجــاري.. ألن الـــواقع يفــرض
ـــأن طـــريق مـــوانـئ الـعقـبـــة يف ب
األردن يــكـلـف مــبـــــــالـغ كــبــيـــــــرة
تـنعكـس علـى الـســوق التجـاريـة
إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــى طـــــــــول املـــــــــدة

املستغرقة. 
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