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بسبــــب ظــــــــــــاهرة اطــــــــالق الــــرصــــــاص الطــــائش

عريس يفقد عروسه بعد الزفاف وعائد من األرس يذهب ضحية حلظة لقائه أهله

بغداد /صايف الياسري

لـم يعــد ممـكنــا الـتمـييــز بـني ضحــايــا
االرهـاب والـرصـاص العـشــوائي ونـسبـة
ضح ــاي ــا ال ــرص ــاص الــط ــائــش ازدادت
 %800عــامــا كــانـت علـيه ســابقــا هــا هــو
يـستعـرض وسـامته يف بـدلته اجلـديـدة
التـي خاطـها ملـناسـبة زفـافه وعلـى فمه
ابتـســامــة عــذبــة وهــو ميــازح اصــدقــاءه
ال ــذيـن الـتف ــوا ح ــوله مـتهـيـئـني لـب ــدء
م ـ ــراس ـيــم زفـ ـ ــافه والــتج ـ ــوال مب ـ ــوكــب
سيــارات ملــدة محــدودة يف بعـض شــوارع
بغ ــداد اآلمـن ــة وك ــان ي ـسـتـعجل ال ــزمـن
لــيخــتلــي بحـبـيـبــته الـتـي بـ ــذل جه ــدا
جهـيـ ــدا للف ــوز به ــا ع ــروس ــا فق ــد ك ــان
بعـض اهلهـا ميـانـع زواجهمــا ذلك انه
لـم يـكـن حـ ـسـب امل ـ ــرام مـن الـن ـ ــاحـي ـ ــة
املادية.
حـاول محـمد املـدرس جهـدا امكـانه ان
يكبـت عواطفـه اجلياشـة وهو يحـدثني
عن مأساته وان يخفي دمعة ابت اال ان
تنـســال علــى خــده وان تفـضح حقـيقــة
مـ ــش ـ ــاع ـ ــره وه ـ ــو ي ـ ــروي لــي حـك ـ ــاي ــته
احل ــزيـن ــة ق ــال :س ــار م ــوكـبـن ــا يف اح ــد
شـوارع بغــداد محفـوفـا بـاهــازيج االهل
واالصدقاء وزغـاريد قريبـاتي وجاراتنا.
عنــدهــا بــدأ بعـض اصــدق ــائي واق ــاربي
ب ـ ــاطالق الـن ـ ــار يف الهـ ــواء ،لـكــنهـم لـم
ينتبهوا الى دورية امريكية بالقرب منا
ظن عناصـرها ان الرصـاص موجه الى
دوريتـهم فــاطلقــوا ب ــدورهم الــرصــاص
بـاجتـاه مـوكـبنـا فـقتل اربعــة منــا اثنـان
من اخـوتـي واثنـان مـن اوالد عمـومـتي
وجرحـت زوجتي التي كانت جتلس الى
جانـبي يف املعقـد اخللفـي جرحـا بالـغاً
اودى بـحيــاتهــا بعــد م ــدة من احلــادث،
قــال ذلك وراح يجفف دمـوعه مبنـديله
وهو يكـرر لي انه لن ينسـى تلك املأساة
وان حـي ـ ــاته انــتهـت مـع نهـ ــايـ ــة حـيـ ــاة
حبيبته.
حكــايــة مـحمــد امل ــدرس ليــست االولــى
وال االخيـرة ،فمـا زالـت االلسـن تتنـاقل
حكــاي ــات متــواتــرة مـفجع ــة عن حتــول
االعراس الى مآسٍ واحزان بسبب رغبة
البعض غير الطبـيعية يف ممارسة هذه
اللعـبــة اخلـطــرة ،اطالق الــرصــاص يف
الهــواء كتعـبيــر عن الفـرح او احلـزن او
الغــضب او االحـتف ــال مبن ــاسبــة مــا يف
عادة بـاتت اشبه بالسلـوك العصي على

التقومي.
جـاسم الكـاظمي عـاد من خـارج العراق
فــاسـتقـبله ذووه بــاالحـضــان املـفتــوحــة
وال ـ ــدم ـ ــوع واس ــتق ــبلـه بع ــض االق ـ ــارب
واجليـران بـاطالق الـرصـاص يف الهـواء
فج ــاءت اح ــدى رص ــاص ــاتهـم يف ص ــدر
العائـد جاسم لتـسرق منه ومـن عائلته
ف ــرح ــة الع ــودة واحل ــري ــة قـبل ان تـط ــأ
قدماه عتبة باب بيته.
تقـول ابنته هـدى :كان عـمري  22عـاما
عــن ـ ــدم ـ ــا قــيل ان ابــي ع ـ ــاد مــن االس ـ ــر
فتهيأنا الستقبـاله وكنت متشوقة جدا
لــرؤيـته فقــد ك ــان عمــري سـنتـني حني
وقع االس ــر اثـن ــاء احلـ ــرب الع ــراقـي ــة-
االيرانيـة لكن فرصتي يف رؤيته لم تتم
فقـد شــرع اجليـران بـاطالق الـرصـاص
واودت رصـاصـة طـائـشــة بحيـاة والـدي
لـيتـه بقي يف االســر ولم يخـســر حيـاته
يف االقل كنا نعيش بأمل عودته.
سـميـر هـاشـم من مـدينـة احلـريـة ذهب
ضحــيـ ـ ــة اح ــتفـ ـ ــال ال ــبع ــض ب ـ ـ ــاطالق
الـ ــرصـ ــاص يف الهـ ــواء مبـنـ ــاسـبـ ــة فـ ــوز
املنـتخب الوطـني لكرة القـدم يف احدى
مبارياته الدولية.
سليـم عبـد اهلل الـوسـواسـي من مــدينـة
ال ــشعل ــة وه ــو اب خلـمــس ــة اطف ــال لـم
يـتج ــاوز اكـب ــرهـم سـن ال ــرابع ــة عــش ــرة
يحــدثـني عـن سق ــوط ابنـته الـصـغيــرة
(دالـيــا) الـتـي لـم تـبلغ ربـيعهــا الـثــالـث
بع ــد صـ ــريع ــة رص ــاص ــة س ــاقــط ــة مـن
السماء فيقول:
كـان ذلك يف يوم خميـس مجهول حيث
تكثـر االفـراح واالعـراس واملنـاسبـات يف
منطقـتنا الـشعبيـة وحيث يكـثر اطالق
الــرصــاص تعـبيــرا عن هــذه املنــاسبــات
واالفراح ،وقد خـرجت (داليا) الصغيرة
الـ ــى احل ـ ــديقـ ــة لـتـلعـب مـع االطفـ ــال
لـتخــر ص ــريعــة فـيـم ــا بعــد بــرصــاصــة
ساقـطة من السماء ثقبت رأسها واودت
بحياتها على الفور.
األب املفج ــوع لـم يـتـم ــالـك نف ــسه مـن
ال ــتع ـبــيـ ـ ــر ع ــن امله وغ ــض ــبه ومــن بــني
دمـوعه قـال :انهـا ظـاهــرة ال معنـى لهـا
وليس باطالق الرصـاص يكون التعبير
عـن املشـاعـر ،انهـا ظـاهـرة خطـرة يجب
ان تتوقف.

اطالق النار تأريخيا

يقــول الــدكـتــور ف ــالح ح ـسـن احلـيــالـي
استاذ التاريخ يف اجلامعـة املستنصرية
وهـو يخـرج وبجـذر الظـاهـرة التـاريخي
مـ ــن الـ ــنـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــاق احملـلـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــى زمـ ــن
االستخدامات االولى لالسلحة النارية
يف اجلــي ـ ــوش االوروبــي ـ ــة ..كـ ـ ــان اطالق
الــرص ــاص يف الهــواء احــد الـتعـبـيــرات
احلـربيـة عن حـالـة انـتصـار اجلـيش يف
معـ ــركـ ــة مـ ــا ،عـنـ ــدهـ ــا ي ـطـلق اجلـنـ ــود
الـرصاص يف الهواء تعبـيرا عن فرحهم
واشع ــاراً لـلـم ــدن والق ــرى الـتـي مي ــرون
بهـا بأنهم انتصـروا يف احلرب ،وتطورت
بع ــده ــا تـلك االسـتخ ــدام ــات لـيـصـبح
اطـالق العيــارات النـاريـة ايـضــا تعـبيـرا
عن حزن اجليـش اثر مقتل احـد قادته
فصـار ذلـك تقليـدا عـسكـريـا انـتقل مع
اجليـوش الـى املـدن وتـرسخ يف الـذاكـرة
اجلـمـ ــاعـيـ ــة كـ ــانـ ــذار بـ ــوجـ ــود اجلـي ــش
والسلطة ممـا يتوجب انـصياع اجلميع
لتلك القوة.
ولـم تكـن هنــاك بـقعه يف العــالـم تخلــو
مـن اســتخـ ــدام ال ــسالح كـ ــداللـ ــة علـ ــى
نصر او فرح او حزن منذ تلك التواريخ
البعيدة ،علـى نصر التقليد انقرض يف
البلـدان التـي ابتــدعته بعــد ان تطـورت
وط ــورت مـنـظ ــومـته ــا احلـض ــاري ــة مب ــا
يـستـوجب تـغييـر العـادات والـسلـوكيـات
احلـ ــربـي ـ ــة العـ ـسـكـ ــريـ ــة ال ـ ــى العـ ــادات
امل ــدنـي ــة ،ام ــا الـبل ــدان املـتـخلف ــة فق ــد
متـ ـسـك افـ ــراده ـ ــا به ـ ــذه العـ ــادة حـتـ ــى
ان ــدمجـت يف اس ــاسـي ــاته ــا ال ــسل ــوكـي ــة
والعقـائـديـة خـاصــة بعـد ان وجـدت يف
تـلك العــادة نقـطــة تكــامل مع نــزوعهــا
املفرط للـسيطـرة يف اجملتمع الـذكوري
الـقـ ـبـل ــي ،وبـعـ ــض الـ ـ ـ ــدول والـه ــيـ ـ ـ ــاكـل
العـسكـريـة صــارت تطـلق من مــدافعهـا
قذائف (خلـب) بعدد  21اطالقـة مدفع
يف منــاسبـات محــددة او عنـد اسـتقبـال
زائر مهـم للبلد ونالحظ ان اجملتمعات
ذات ال ــطـ ـ ــابـع الق ــبلــي يـغل ــب عل ــيهـ ـ ــا
التمـسك بهـذه العـادات كمـا هـو احلـال
يف دول اخللـيج والشـام والعـراق واالمـر
ال يـفتقر علـى هذه املـنطقة مـن العالم
وحـسب بل يتعداها الـى شعوب اسيوية
ع ــدي ــدة وكـ ــذلك أف ــريقـي ــة وامـ ــريكـي ــة

جـن ــوبـي ــة مـ ــا زال سك ــانه ــا مـتـم ــسكـني
بع ـ ـ ــادة اطالق الـ ـ ــرص ـ ـ ــاص يف الهـ ـ ــواء
تعبيرا عن الفرح او احلزن.
تـشخيـص الظـاهـرة بـاعـتبـارهـا مـرضـا
اجتماعيا
بــاحـث ــة العلــوم االجـتـمــاعـي ــة يف كلـيــة
االداب بج ــامع ــة بغ ــداد االنــس ــة لـيل ــى
عبــد املـطـلب تـعلق علــى هــذا املــوضــوع
قـ ـ ـ ــائل ـ ـ ــة :ال ميـكــن ان ن ـنـك ـ ـ ــر ان ه ـ ـ ــذه
الـ ــظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــات ــت اشـ ـبـه بـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ــرض
االجـتماعـي الذي يتفـاقم بشـكل يومي
ويتـطلب حلـوال جذريـة لكن مـسؤولـية
هذا املـرض وتفـاقمه تعـود يف احلقيـقة
الى الـنظام السـابق الذي ادخل العراق
يف ح ــروب عبـثيــة طــويل ــة ورهن الـبالد
عـنـ ــد حـ ــالـ ــة مـن الـتـ ــسلـح والعــنف ال
يخرج مـن دوامتها احـد حتى لـو حاول
االبـ ـتـع ـ ـ ــاد ،وه ـ ـ ــا نـح ــن نـع ــي ـ ــش ه ـ ـ ــذه
الظـروف الصعبـة التي اجبـرت العوائل
علـ ـ ــى ام ــتالك ال ـ ـسـالح للـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
نفـ ــسهـ ــا وبـ ــالـتـ ــالـي اصـبـح العـنــصـ ــر
االس ــاسـي ل ــوج ــود امل ــرض مـت ــوف ــرا يف
الـبـيــوت ،مـن جهــة اخــرى فــان تــوعـيــة
ال ـ ـشــب ـ ــاب وهــي مـ ــس ـ ــؤولــي ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة
واجملـتـمـع بهـ ــذا ال ــشـ ــأن قـ ــاصـ ــرة عـن
ايج ــاد جـيل يـنـب ــذ ه ــذه ال ــسل ــوكـي ــات
وتـدخل العائلـة كطرف يف املـوضوع من
خالل اهمـالها ملتابعة ابنائها وابعادهم
عن طـريق السالح ،واعتقـد ان املطلوب
االن هـو انبثاق جلـان توعيـة على اعلى
امل ـسـتــويــات تــضع اخلـطـط الـتــربــويــة
واالعالمــي ـ ــة وت ـ ــدخـل مخ ـ ــاط ـ ــر ه ـ ــذا
ال ــسل ــوك ضـمـن املـنـ ــاهج الـتـعلـيـمـي ــة
اضــافــة الــى الـضغـط ملـنع دخــول لـعب
االطفــال الـتـي تـتخ ــذ شكـل االسلحــة
وتغـ ــذي مخــيلـ ــة االطفـ ــال بـتــصـ ــورات
خــاطـئــة عـن اسـتخــدام الــسالح ،وقـبل
ذلـك تـ ــطهــي ـ ــر اجملــت ــمع مــن ظ ـ ــاه ـ ــرة
ال ــتـ ـ ـ ـسـلـح اخل ـ ــط ـ ـ ـ ــرة م ــن خـالل س ــن
القــوانـني التـي متنـع التـسـلح وتع ــاقب
مـ ــن يـجـ ـ ـ ـ ــوز اس ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ــدام ال ـ ـ ـ ـسـالح يف
املناسبـات او الي غرض آخـر وتنفيـذها
بجدية.

احصاءات وزارة الصحة

وزارة الـ ــصحـ ـ ــة س ـبـق لهـ ـ ــا ان اصـ ـ ــدرت
تـعمـيمــا اشــارت فـيه الــى ارتفــاع نــسبــة

مرشوع جنوب رشق االناضول (الكاب)
وتأثرياته السلبية يف العراق
املوصل  /باسل طاقة

املشـروع يحجـز  %40من مـياه الفـرات يف الوقـت الذي يعـاني فيـه العراق
عـجزاًَ مـائيـاً مقـداره عشـرة مليـارات متـر مكـعب يكتـسب مـوضوع املـياه
واملـوارد املـائيـة يف العـالم العـربـي و الشــرق االوسط  ,اهـميـة كـبيـرة يف
املرحلة الراهنة  ,حتى ان بعض الباحثني يرون ان مشكلة املياه ستكون واحدة
مـن ابــــرز القـضـــايـــا الـتـي تــسـتحــــوذ علـــى االهـتـمــــام خالل القـــرن
احلــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــي
ـ
وعـن ــد الـنـظ ــر ال ــى م ـس ــأل ــة
املـوارد املــائيــة ثمــة حقــائق ال
ميكـن اغف ــاله ــا واب ــرزه ــا  .ان
العالم العربي يعاني شحة يف
املــي ـ ـ ــاه وان معـ ـظــم م ــصـ ـ ــادر
مــي ـ ـ ــاهه تـقع خـ ـ ــارج حـ ـ ــدوده
(تركيا واثيوبيا)
وبخـص ــوص ت ــركـي ــا فـم ــا زال
املسـؤولـون فيهـا يصـرّون علـى
ان م ـ ــش ـ ـ ــروع جــن ـ ـ ــوب ش ـ ـ ــرق
االنـاضــول املعــروف اختـصـارا
ب ( الـك ـ ـ ــاب ) ه ـ ـ ــو م ـ ــش ـ ـ ــروع
تـنمــوي كـبيــر  .يـسـتهــدف يف
حـالـة اجنـازه تــوفيـر القـاعـدة
الـضــروريــة الحــداث حتــوالت
اق ـت ــصـ ـ ــاديـ ـ ــة واج ـتــمـ ـ ــاعــيـ ـ ــة
وثقـ ـ ــافــيـ ـ ــة يف احملـ ـ ــاف ــظـ ـ ــات
الــواقعــة جـنــوب شــرق تــركـيــا
والتـي تعــد مـن اكث ــر املنــاطق
فقــرا وتـخلفــا مـثل دي ــار بكــر
وغ ـ ـ ــازي ع ـي ـنــت ـ ـ ــاب وسـع ـ ـ ــرت
وشـ ـ ـ ــانـل ــي ومـ ـ ـ ــاردي ــن وهـ ـ ـ ــذه
املـنـ ــاطق ي ــسكـنه ــا ق ــراب ــة 12
ملـي ــون ن ـسـم ــة  .ولـم يلـتفـت
االتــراك كـثيــرا الــى ت ــأثيــرات
املـشروع الـسلبـية عـلى جـيران
تركيا ومنهم العراق
وملعـ ـ ــرفـ ـ ــة املـ ـ ــزيـ ـ ــد عــن هـ ـ ــذا
املـشــروع وت ــاثيــراته الــسلـبيــة
عل ــى الع ــراق الـتقـت (امل ــدى)
الـ ـ ــدكــتـ ـ ــور ابـ ـ ــراه ـي ــم خل ــيل
العالف مدير مـركز الدراسات
االقليـميـة يف جـامعـة املـوصل
واجرت معه احلوار اآلتي:
مـا مـشـروع الكـاب ومـا جـذوره
؟
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرجـع اجل ـ ـ ـ ـ ـ ــذور االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى
للــتفـكـيـ ــر الـتـ ــركـي مبـ ـشـ ــروع
الكــاب الــى سنــة  1930م حني
ظه ــرت م ــؤس ـس ــة الـكه ــرب ــاء
الـتــركـيــة حـيـث بــدأت يف عــام
 1936م الــتح ـ ــري ـ ــات االولـي ـ ــة
لــل ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ـ ـســح
الهــيـ ـ ــدرولـ ـ ــوج ــي علـ ـ ــى نهـ ـ ــر
الفرات ووضعت دراسة خاصة

بـ ــانـ ـشـ ــاء سـ ــد ( كـيـبـ ــان ) يف
مـنــطقـ ــة ملـتق ــى ف ــرات ص ــو
ومراد صو
وي ـتـ ـض ـمــن مـ ــشـ ـ ــروع الـكـ ـ ــاب
ان ـش ــاء  22س ــدا اض ــاف ــة ال ــى
مـجــم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مــن امل ـ ــش ـ ـ ــاريـع
االروائـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة واخلـ ـ ـ ـ ـ ــزانـ ـ ـ ـ ـ ــات
واالنــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق والــق ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
واحمل ــط ـ ــات الــكه ـ ــروم ـ ــائــي ـ ــة
وتقـ ــدر الـكـلفـ ــة االجـمـ ــالـيـ ــة
للـمـ ـشـ ــروع ب 30ملـيـ ــار دوالر
ويعــد ســد ( اتــات ــورك ) علــى
نهر الفرات احـد اكبر السدود
ب ـ ـ ـ ــالـع ـ ـ ـ ــال ــم وق ـ ـ ـ ــد اجن ـ ـ ـ ــز يف
عـام 1990م وتبلغ سعة اخلزن
فـيه  7.48ملـيــار مـتــر مـكعـب
وسعــة احملـطــة الكهــرومــائيــة
فـيه تــبلغ  2400مــيك ــاواط يف
حني تـبلغ مـســاحــة البـحيــرة
التـي يحــدثهــا  8كـيلــومتــرات
م ـ ــربعـ ــة  .وهـنـ ــاك م ــش ـ ــاريع
اخـرى علـى نهـر الفـرات منـها
ســدود قــره قــايــا وقــرقـمـيــش
وادميان وغازي عينتاب
امـا املـشــاريع علـى نهـر دجلـة
ف ــاب ــرزه ــا س ــدود ق ــرال ق ــزي
وباطمان واليسو
م ـ ــا الفـ ــوائـ ــد الـتـي جتـنــيهـ ــا
تـركيـا من بـناء كل هـذا العدد
من السدود ؟
يقــول املـســؤولــون االتــراك ان
النـتائج الـتي سيتـرتب علـيها
اجنــاز تـلك ال ـســدود سـتكــون
اح ـ ــداث ث ـ ــورة زراعــي ـ ــة عــب ـ ــر
مضـاعفـة انتــاج القطـن مثال
 3مـ ـ ـ ـ ــرات والـق ـ ـمـح مـ ـ ـ ـ ــرتـ ــني
وم ــضـ ـ ــاعف ـ ــة انــت ـ ــاج س ـ ــائ ـ ــر
احملـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـيـل الـ ـ ـ ـ ـ ــزراعـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
وسـتتحـول تلك املـنطقـة الـى
سلـة غـذاء ومـركــز التـصـديـر
الـزراعي الــى الشـرق االوسط
نـاهيك عن مـضاعـفة الـدخل
القــومـي وايجــاد بنــى حتـتيــة
صحـي ــة وت ــرب ــوي ــة وت ــوفـي ــر 5
ماليني فرصة عمل

وهـل هنــاك اه ــداف سي ــاسيــة
للمشروع ؟
تــتفـق مع ـظـم امل ـصـ ــادر الـتـي
كتـبت عن مـشروع الـكاب عـلى
ان هـن ــاك اه ــداف ــا سـي ــاسـي ــة
واجتمـاعيـة وراء اجنـازه منهـا
الـسـعي لــوضع حــد لـألعمــال
املـ ـسـلحـ ــة الـتــي يقـ ــوم حـ ــزب
العـمـ ــال الـكـ ــردسـتـ ــانـي عـبـ ــر
تنمية املنطقـة واحداث تغيير
دميـوغرايف فـيها الـى درجة ان
احــد الـبــاحـثـني ع ـدّ امل ـشــروع
اداة تتريك اقتصادية
كـ ــذلـك فـ ــان مـ ـشـ ــروع الـكـ ــاب
ارتـبـط بـت ــوجهــات ال ـسـيــاســة
اخلــارجـيــة الـتــركـي ــة  .فعلــى
الـ ــرغـم مـن قـ ــول االتـ ــراك ان
دوافع املـشـروع امنــائيــة بحتـة
اال ان ال ـ ــدوافع الـ ـســي ـ ــاســي ـ ــة
واضحـ ــة للعـيـ ــان فكـثـي ــرا م ــا
تـلج ـ ــأ ت ـ ــركـي ـ ــا ال ـ ــى ت ــس ـ ــويغ
سيـاســاتهـا املــائيـة بـاسـتغالل
االزمـات مع الـدول املـتشـاركـة،
فـ ـمـ ـثـال يف ع ـ ـ ــام 1987م ربـ ــط
ال ـ ــرئ ـيـ ــس الــت ـ ــركــي ان ـ ــذاك (
تـ ــوركـت اوزال ) مــنح سـ ــوريـ ــا
( )12ملـي ــار مـت ــر مـكعـب مـن
املـي ــاه بـ ــوقف س ــوري ــا دعـمه ــا
حـزب العمال كما بات معروفا
ان اسـ ـ ــرائ ــيل تـ ـ ــدع ــم جهـ ـ ــود
ت ــركـي ــا لـتـنفـي ــذ م ـش ــاريـعه ــا
امل ــائيــة وذلك لـتهــدي ــد االمن
املائي والغذائي العربي
مـا االثـار الـسلـبيــة للمـشـروع
على العراق؟
ان اجنـاز بعض اجزاء مـشروع
الكاب ادى الـى نقص كـبير يف
كـمية املياه الـواردة الى العراق
وصــاحـب ذلك تــرد يف نــوعيــة
املـ ــيـ ـ ـ ـ ــاه وط ـ ـب ـ ـيـعـ ــي ان تـلــك
الت ــأثيــرات الــسلـبي ــة ستــزداد
بعـ ــد اكـمـ ــال املـ ـشـ ــروع بـ ـشـكل
نهـائي عـام 2010م وممـا يـزيـد
الـ ـط ــني بلّـ ـ ــة ان امل ـ ــسـ ـ ــؤولــني
االتـراك يقـولـون انه الميـكن

ان تنـشــأ مــشكل ــة بني الــدول
الــثالث املـتـ ـشـ ــاركـ ــة ( تـ ــركـيـ ــا
والع ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا ) ب ـ ـس ـبــب
املـ ــشـ ـ ــاريع الــت ـ ــركــيـ ـ ــة النه ال
يـ ــوجـ ــد اتفـ ــاق دولـي بـيــنهـ ــا!
بشـأن تقسيم واسـتغالل املياه
وان نهري دجلة والـفرات هما
نهـران وطنيـان حتـى النقـطة
الـتـي يغ ــادران فـيهـ ــا االقلـيـم
التركي وليسا دوليني !؟
وقـد اكد احـد اخلبـراء ان سد
اتــاتــورك مـثال سـيكــون قــادرا
علــى اسـتخالص م ــا بني (-5
 )8مليـار متر مكعب من املياه
الغـ ــراض الـ ــزراع ـ ــة أي نحـ ــو
( ) %40- %25من منـسوب نهر
الفرات ومعنى هذا ان العراق
الذي يعـاني االن عجزا بنحو
 10مـل ــيـ ـ ـ ــارات م ــتـ ـ ـ ــر م ـكـع ــب
سـيـ ــواجه مـ ـشـكلـ ــة وسـيـكـ ــون
مــوقفه محـرجـا يف الــسنـوات
القـ ــادمـ ــة وثـمـ ــة اح ـصـ ــائـيـ ــة
تـ ـشـي ـ ــر ال ـ ــى ان ع ـ ــدد سـك ـ ــان
العــراق سيكـون يف سنـة 2048
م بحـ ــدود  85ملـي ــون ن ـسـم ــة
وعـندهـا تبلغ احتـياجـاته من
املـي ــاه بح ــدود  67ملـيــار مـتــر
مـكعـب \سـن ــوي ــا وم ــا لـم يـتـم
الـتوصـل الى اتفـاق مع تركـيا
ح ــول ق ـسـم ــة املـي ــاه واعـط ــاء
العراق حـصة مـائيـة تكفل له
تـلـ ـب ــي ـ ـ ــة احل ـ ـ ــد االدن ـ ـ ــى م ــن
املتطلـبات الضروريـة للتنمية
الـزراعية واحلاجـات احلياتية
االخـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـ ـش ـكـلـ ـ ـ ـ ــة
ستتفاقم وسينخفض نصيب
الفــرد من املــوارد املــائيــة وبال
شـك ف ـ ـ ــان ذلـك س ـي ـنـعـك ـ ــس
عل ــى الـن ـش ــاط ــات ال ــزراعـي ــة
والـ ـصــن ـ ــاعــي ـ ــة واحلــي ـ ــاتــي ـ ــة
لالنـ ـسـ ــان يف العـ ــراق وسـ ــوف
يـ ــؤدي االسـتـمـ ــرار يف اكـمـ ــال
امل ـش ــاريع االروائـيــة الـتــركـيــة
ال ــى اح ــداث م ـش ــاكل بـيـئـي ــة
خ ـطـ ــرة بـ ـسـبــب تلـ ــوث املـيـ ــاه

ج ـ ـ ـ ـ ــراء اس ـ ـتـخ ـ ـ ـ ـ ــدام امل ـ ـ ـ ـ ــواد
الكـيمياويـة يف زراعة االراضي
التــركيــة التـي ستـرويهــا ميـاه
تلك املـشــاريع عنـدمــا يجـري
ت ـصـ ــريـفهـ ــا بـ ــاجت ـ ــاه مجـ ــرى
الـنهر مـرة اخرى كـما سـيؤدي
الـ ـ ـنـق ـ ـ ــص يف امل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــاه الـ ـ ـ ـ ـ ــى
انـخفـ ــاض كـبـيـ ــر يف االنـتـ ــاج
ال ـ ــزراعــي وت ــض ـ ــرر ق ـ ــراب ـ ــة 5
ماليـني فالح وازدي ــاد الهجــرة
ال ـ ـ ــى امل ـ ـ ــدن وزي ـ ـ ــادة ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة
التصحر
واخيـرا فعلـى تـركيـا ان تـنظـر
بعــني العـقل واحلـكــم ـ ــة ال ـ ــى
مـص ــالح جـي ــرانه ــا وذلك عـن
طـريق تــامني حـصص مــائيـة
تلـبي االحـتيــاجــات اخملـتلفــة
وتقــسيـم امليــاه علــى اســاس (
الـسيـادة املـشتـركـة علـى نهـري
دجـلـ ـ ـ ـ ـ ــة والـفـ ـ ـ ـ ـ ــرات ) ولـ ـكـ ــن
لـالسـف فـ ـ ـ ـ ــان املـعـلـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــات
االخيـرة تــشيـر الـى ان تــركيـا
لـم تتــوقـف عن االسـتمــرار يف
اكمـال مشـروع الكـاب بل علـى
الـعــكـ ـ ــس فـه ــي تـعـ ـمـل عـلـ ـ ـ ــى
تكثـيف جهودها لالنتهاء منه
قـبل موعـده بهدف فـرض امر
واقـع ودفع العــراق ال ــى قبــول
ص ــيغ ـ ــة ( ال ــتعـ ـ ــاون الف ـنــي )
ال ــذي تقـت ــرحه ت ــركـي ــا وه ــذا
يـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـطــلـ ـ ــب مـ ـ ــن الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
واملـ ــس ـ ــؤولــني ف ــيه الـ ـ ــى وضع
استراتيجيـة مائية واالحتكام
الــى القـانـون الـدولـي وهنـاك
اتفــاقيـات كـثيـرة يـنبـغي علـى
ت ـ ــركــي ـ ــا االلــتـ ـ ــزام به ـ ــا مــثل
اتف ــاقـي ــة ل ــوزان سـن ــة 1923م
ووثيقة اجلمعيـة العامة التي
اعـتـم ــدت يف  21م ــايــس سـن ــة
1997م كـمــا نـصـت املــادة ()23
من قـانــون استخـدام اجملـاري
امل ــائـي ــة ال ــدولـي ــة عل ــى ج ــواز
عرض النزاع املائي بني الدول
علـ ـ ــى ال ــتحـك ـيــم الـ ـ ــدولــي او
التسوية القضائية.

ضحايـا العيارات النارية التي تطلق يف
املنــاسبـات وان نــسبـة كـبيــرة من هـؤالء
الضحـايا قـد اصيـبوا يف مـناطـق قاتـلة
كــالــرأس وال ــرقبــة والـصــدر واشــارت يف
تقــريــر رفع ال ــى مجلــس وزراء النـظــام
السـابق الـى ان عـدد ضحـايـا مـثل تلك
احلـوادث ارتفع بنـسبة  %200بـني عامي
 1995-1990ثم ازدادت النسبة بعد هذا
الـتـ ــاريخ لـتــصل الـ ــى  %300-250واكـ ــد
التقرير الـذي قدم يف عام  1998الى ان
النـسبـة قـد تـرتفع الـى  %500وبخـاصـة
يف املـناسـبات الـعامـة مثـل فوز املـنتخب
ال ـ ــوط ـنــي لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم او ف ـ ــوز اح ـ ــد
النــوادي الــذي ميـتلك مــشجعـني كثــراًَ
يف هـ ـ ـ ــذه احملـ ـ ـ ــافـ ــظـ ـ ـ ــة او تـلــك وايـ ـ ـ ــام
اخلـمـيــس مـن كل اسـب ــوع حـيــث تكـث ــر
االعراس ،اما االن فتـؤكد وزارة الصحة
انـه اختلـط احلــابل بــالنــابل ،فـلم يعـد
ممـكنــا الـتمـييــز بـني ضحــايــا االرهــاب
واجل ـ ـ ــرمي ـ ـ ــة املــنـ ـظــم ـ ـ ــة وال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص
الع ـشــوائـي الــذي يــطلق يف املـنــاسـبــات
والـ ــذي تقـ ــول اقل الــتق ــديـ ــرات انه زاد
عل ــى  %800عـنه قـبـل سق ــوط الـنــظ ــام
بـ ـ ـس ـبــب غــي ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــردع والـ ـ ــسل ــط ـ ـ ــات
احلاكمة.

وزارة الداخلية

ق ـ ـســم ال ــبحـ ـ ــوث والـ ـ ــدراسـ ـ ــات يف وزارة
الـ ــداخلـي ــة اصـ ــدر يف الفـتـ ــرة نف ــسه ــا
تق ــري ــرا مــش ــابه ــا اك ــد فـيه ان ظ ــاه ــرة
اطالق الـعيــارات النــاريــة يف املنــاسبــات
يـتم اسـتغاللهــا لـتنـفيــذ عمـليــات قـتل
مقـص ــودة وان بعـض تـلك احلــوادث مت
الـكـ ــشف عــنهـ ــا واشـ ــار ال ـ ــى ان تفـ ــاقـم
ظــاه ــرة اطالق العـيــارات الـنــاريــة ومــا
يـنــتج عــنهـ ــا مــن ضحـ ــاي ـ ــا تقـ ــود الـ ــى
خلخلة االمـن الداخلي وتنـامي العنف
داخــل اجمل ـ ـ ــتـ ـ ـ ـمــع ،وال يــخـ ـ ـ ـت ـلــف رأي
مـســؤولي وزارة الــداخـليــة اليــوم عنـهم
بـ ـ ــاالم ـ ــس بل هــم يـ ـ ــؤكـ ـ ــدون رأي وزارة
الـصحــة بتفــاقم هــذه الظـاهـرة وزيـادة
نــسبــة الـضحــايــا الــى معــدالت ع ــاليــة
وع ـ ــزوا ذلـك ال ـ ــى انــت ــش ـ ــار الـ ــسالح يف
الـبيــوت وبــايــدي املــراهـقني وقــد طـلب
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء امل ــسـ ــؤول ـ ــون ادراج آرائه ـ ـ ـ ــم
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اسمائهم.

عروس يف بدلة الزفاف ..صورة من االرشيف

هل تريد ان تبني بيتاً لعائلتك؟

إســــــــــأل اوال ً عـــــــــن أسعــار املواد االنشائية!
كربالء  /املدى
احلـصــول علـى بـيت يــؤوي العــائلــة من
ع ـ ـ ــائل ـ ـ ــة االيج ـ ـ ــارات حلــم ي ـ ــسعـ ـ ــى أي
مواطن لـتحقيقه لكن معـوقات حتقيق
هــذا احلـلم كـثيــرة بــاخـتالف الـظــروف
واهمها ارتفاع اسعار املواد االنشائية.
شهران وارتفاع االسعار
يقول أبـو أنيس وهو عسكـري متقاعد..
حـني فكرت بـالبنـاء وكان ذلك يف بـداية
ال ـ ــشهـ ـ ــر ال ـ ـسـ ـ ــادس أي ق ـبـل العـ ــطلـ ـ ــة
الـصـيفـيــة كــانـت األسعــار املــوجــودة يف
الـسـوق احملـليــة هي املـقيـاس الــذي من
اجله ح ـسـبـت مــا لــدي مـن أم ــوال لكـي
اب ــدأ ب ــالعـمل ..ويـضـيـف.ولكـن م ــا ه ــو
غيـر متوقع إن األسعـار كلها حتـى أجرة
العـامل واالسطـة ارتفعت بـسرعـة تفوق
التـخيـل حتـى إنـني تـوقـفت عـن إكمـال
الـبـن ــاء الن م ــا خـصـصـته مـن م ــال لـم
يع ــد يـكفـي وهـ ــو  20ملـي ــون ديـنـ ــار مع
الـعلـم إنـنـي ال ابـنـي بـيـتـ ــا جـ ــديـ ــدا بل
اضافـة بنـاء لبـيتي القـدمي وجعله بيـتاً
ذا طابقني لـم أكمل بناء الطابق الثاني
وصـرفت  30ملـيونـا .وقال اسعـد حمـيد
وهــو يقف أمـام بـيته اجلـديـد الــذي لم
يكـتمل بعـد..كنـت امني نفـسي أن أكمل
ه ــذا الـبـيـت املـتـ ــواضع بع ــد أن جـمعـت
مبلغـا واستـدنت آخـر إال إن احلـسـابـات
كــانت دائمـا خـاطئـة علـى الــرغم من أن
مـن اسـت ـش ــرتهـم مـن أصحــاب الــدرايــة
وهم األسـطــوات قــالــوا إن مــالـك يكـفي
وزيادة..وأكـد انه بدأ البنـاء قبل العطلة
الـصـيفـيــة يف الــشهــر اخلــامــس وكــانـت
أسعار ( دبـل طابوق ) 4آالف طـابوقة ال
يتجـاوز حـينهـا  625ألف دينـار أمـا اآلن

فقــد أصـبح  950ألـف دينــار وسع ــر طن
ال ـ ـس ـم ـنــت  198ألف دي ـنـ ـ ــار واصل اآلن
 225يف احملل وحـ ــديـ ــد الـتـ ــسلــيح كـ ــان
سع ــر ال ـطـن  720ألف ديـن ــار واآلن 950
ألـف دينــار و(لــوري) الــرمل بــسعــر 125
ألف ديـنار واآلن  750ألف دينـار و(لوري
) احلـصــو بــسع ــر  175ألف ديـنــار واآلن
 350ألف دينار.
أجرة االسطة والعامل
يقــول احلــاج أبــو مـحمــود انه تــوقع أن
تكون هنـاك زيادات يف األسعار ولكن لم
أتــوقع أن تكــون بهـذا الــشكل ..مـضيفـا
إن أجـ ــرة االس ـط ـ ــة قفـ ــزت مــن  25ألف
دينـار إلــى  50ألف دينـار وأجـرة العـامل
مـن  8آالف ديـنـ ــار إلـ ــى  15ألف ديـنـ ــار.
وأشــار..إلــى إن هنــاك مـصــاريف أخــرى
غـيـ ــر مـن ـظـ ــورة وتـتـمــثل بـجلــب طعـ ــام
الفطـور الصـباحـي وطعام الغـداء وهذا
ما لـم نكن كذلك أيام العمل قد تغيرت
أيـضــا فـبعــد أن ضـمن ــا إن فت ــرة إكمــال
الـبـيـت تـتـم يف شهــريـن فهــا هــو ذا هــو
الـشهر الثـالث ولم يكـتمل بعد وسـتأتي
أج ــور (اس ـط ــة ) الـتـبـيـي ــض والك ــاشـي
والت ــأسيـس ــات الكهــرب ــائيــة والـصـحيــة
وغيرها.
وقال املقاول فاضل عبد إن هذه الزيادة
طـبـيعـيــة يف هــذا الــوقـت ففـي ال ـشـتــاء
تكـون أعمـال الـبنــاء قليلـة فـنبحـث عن
أيـة فـرصــة عمل أمـا اآلن فـان عــدد من
يق ــوم بتـشـييــد الـبي ــوت اكث ــر من عــدد
االسطـوات وهذا يـؤدي إلى زيـادة أسعار
.
وكالء التوزيع ومشاريع االعمار
ويقـول أبو احـمد صـاحب مـكتب تـوزيع
الـ ـسـمـنـت إن زيـ ــادة االسعـ ــار لهـ ــا عـ ــدة

أسباب منهـا كثرة أعمال البـناء وقلة ما
ه ــو معــروض مـنهــا قـيــاســا إل ــى حجـم
ال ـ ـطـل ــب وأض ـ ـ ــاف..إن هـ ـن ـ ـ ــاك طـلـ ـب ـ ـ ــا
م ـت ـ ــزاي ـ ــدا عل ـ ــى م ـ ــادة الـ ـس ـم ـنــت وم ـ ــا
يـ ــرافقه ــا مـن م ــادتـي ال ــرمل واحلـص ــو
نتـيجــة ألعمــال الـبنــاء الـتي جتــري يف
مــا يــطلق علـيه إعــادة االعمــار وتنـفيــذ
مشاريع الدولة خاصة ان مادة السمنت
تدخل يف كل املـشاريع حتـى الكهربـائية
منها يف تثبيت األعمدة الكهربائية.
أم ــا علـي مه ــدي ص ــاحـب سـي ــارة لــنقل
الطـابــوق يف حي الغـديـر حـيث يـتجمع
الـسواق وباعـة الطابوق يف هـذا املنطقة
فيـقول..ارتفاع أسعار الـطابوق جاء الن
ع ــدد مع ــامل الـط ــاب ــوق يف ك ــربالء اقل
ممـا حتتـاجه املـدينـة من عـمليـات بنـاء
وتنفيـذ مشـاريع حـتى إنـنا ال نـستـطيع
تلـبيـة مـا يـريـده املــواطن مـن الطـابـوق
اجلـمهــوري ( املعـمل احلكــومي ) الــذي
يتـسم بـاجلــودة بل أننـا ال نـستـطيع أن
جنهز املـواطنني حتـى بطابـوق ( الكورة
) الـ ــرديء وهـ ــذا يـ ـســتخـ ــدمه الـفقـ ــراء
عادة وخاصة يف بناء دور التجاوز.
وقــال املــواطـن أمين الــسعــدي إن سـبب
ارتفاع املواد اإلنشائية وخاصة السمنت
يعـود إلـى بـطء جتهيـز املـواطـنني بهـذه
امل ـ ـ ــادة م ــن قـ ـبـل جلـ ـن ـ ـ ــة االسـ ـمـ ـن ــت يف
احملــافـظــة ممــا يـضـطــرنــا الــوقـت إلــى
شرائه مـن احملال الـتجاريـة ويعنـي هذا
زيــادة الطـلب مع قلـة املـنتـوج.وأضـاف..
إن الـطلب عـادة علـى الـسمـنت العـراقي
املعــروف بقــوته إال إن الــسمـنت العــربي
أو األجنبي لم يعد يكفي أيضا وأسعاره
عالية أيضا.
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