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ا اكثر الن جزء ليس600  حالة ور
قـليـل منـهم ال يسجـل في مـؤسـسات
ديـالى بل يــنــتـقل الى مــحـافــظـات او
مـنـاطق خـارج الـبالد لـلـعالج خـاصـة
يسورين   مؤكدة بان السرطان من ا
تــزداد مــعــدالت االصــابــة ســنــويــا ).
وأعـلــنت جلــنــة الــبـيــئــة في مــجـلس

ــديــنـــة الــغــربــيــة تــمــثـل خــاصــرة ا
والوضع االمـني فـيهـا مسـتـقر وجـيد
لـكــنـنــا نـسـعـى الى ان يـكــون الـقـرار
االمني منسـجما مع مـطاليب االهالي
وهذا مـا دفـعنـا الى تـأجـيل قرار رفع
احلـواجـز بـالـوقت الـراهن اسـتـجـابة
ـثـلي تـلك االحـيـاء بالـوقت ـطـالب 
الـراهن) .واشــار قـائـد شــرطـة ديـالى
الى ان  ( 90% مـن احلـــــــــــــواجـــــــــــــز
الـكونـكـريـتـيـة في بـعقـوبـة  رفـعـها
ـدن التي والعـمل مـسـتمـر في بـقيـة ا
وصلت الى نـسب مقاربـة مع بعـقوبة

برفع احلواجز ) .  
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من جـهة اخـرى قـالت رئـيس الـلـجـنة
جنـاة الــطـائي لـ ( الــزمـان )امس ان
رض الـسـرطان (حصـيـلة االصـابـة 
ـتوفرة لدينا ؤشرات ا سنويا وفق ا
تزيد عن 50 اصابة واالسباب كثيرة;
أبرزهـا تلـوث االجواء بـسبب مـكبات
النفايات وتكرار حرقها ما يؤدي الى
ارتــفــاع ادخــنــة ســامــة ) . واضــافت
الـطـائي  انه  ( ال تــوجـد احـصـائـيـة
كامـلة عن عـدد مصـابي السـرطان في
ـوجـود حالـيـا يـزيد عن ديالى لـكن ا

مستعـدة الستقبـال التالميذ والـطلبة
مـع بــــــــدايـــــــة الــــــــعـــــــام الــــــــدراسي
اجلـــديــد2020-2019). واكـــد مـــديــر
تـربـيـة ديــالى  انه   ( االيـعـاز الى
االقـسـام اخملــتـصـة وبـالــتـنـسـيق مع
ستلزمات احلكومة احمللـية لتوفيـر ا
االسـاسـيـة الـيـهـا )  مـشـيـرا الى  ان
(تربـيـة ديالى تـعـمل وبتـظـافر جـميع
اجلهـود وبدعم اجلـهات ذات الـعالقة
من اجل تــوفــيــر بــنــايــات مــدرســيــة
متميزة وبيئة تـربوية امنة لتالمذتنا
وطــلـــبــتـــنــا ) .  الـى ذلك  أكــد قـــائــد
شرطة ديـالى اللـواء فيصل الـعبادي
ثلي اكبر احياء بعقوبة طالبوا ان 
بـــــــالــــــتــــــريـث في رفـع احلــــــواجــــــز

الكونكريتية عن احيائهم السكنية. 
وقــــال الــــعــــبــــادي لـ (الــــزمـــان ) ان
ــــفـــرق- ــــثـــلي اهــــالي احــــيـــاء ا )
علم طالب اغلبهم الكاطون- حي ا
بـــــــالــــــتــــــريـث في رفـع احلــــــواجــــــز
الكونـكريتـية عن احـيائهم واعـطائهم
مزيدا من الوقت ) . واضاف العبادي
 ان  ( سكـان اهالي االحـياء الـثالثة
والــــذي يـــــزيــــد عـــــددهم عن 75 الف
نسمـة وتعد مـن أكبر أحـياء بعـقوبة

مــحــافــظـــة ديــالى  نــتـــائج الــتــلــوث
االشـعـاعي بـعـد تمـشـيط اكـثـر من 30
منطقـة داخل احملافظة. وقـالت رئيسة
الـلــجــنـة جنــاة الـطــائي لـ  (الــزمـان )
امس  إن  ( فـرق مــخـتـصــة في دائـرة
بيئة ديـالى نفذت على مـدار السنوات
اضية عمليات تمشيط ألكثر من 30  ا

منـطقة لـلبـحث عن الـتلوث االشـعاعي
ســواء بـــســـــبب االســـلـــحـــة او مــواد
اخـــــرى) . وأضــــــافت الــــــطـــــائي  أن
(نتائج البحث اثـبتت بالدلـيل القاطع
عـدم تـسـجـيل اي تـلـوث اشـعـاعي في
اي من مــنـــاطق ديــالى وهـــذا مــؤشــر
ايجابي بعد االشتباه بعدة مناطق).
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بيغز يرى أن
قطاع الزراعة
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في مراحله
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جعفر معن الزركوشي

¡«cG « ÃU²½≈ lÝÒuð UOłu uMJ² «

fLA « ¡u{ sŽ Î«bOFÐ ÊuJ¹ b  q³I² *«∫W¹œuLF « WŽ«—e «
sðu¼ qOÝ«— ≠ ÊbM

واجه قد ال يشي مـرأب السـيارات ا
لـــلـــمـــنـــزل الـــذي نــــشـــأ في مـــغـــني
مــــوســــيــــقى الــــراب جــــاي زي في
نـيويـورك بـأنه مـحل ثورة قـد تـغـير

وجه الزراعة في العالم.
تــشــغل عــشــر حــاويــات أحــد أركـان
. ـرأب الواقع في مـنـطـقة بـروكـل ا
وكل منها مزود بتكنولوجيا التحكم
ـناخ وتـنـمو عـلـيـهم أنواع من في ا
ــتـاجـر األعـشــاب الـتي تــوزع عـلى ا
احمللـية بـاستـخدام الـدراجات. وهذا
دن عنى احلـرفي للزراعة في ا هو ا
ناطق السكنية احلضرية أو وسط ا
ـزارع واألريـاف.وتــمـلك ولـيس فـي ا
شــــركــــة "ســــكــــويــــر رووتس" هــــذه
احلاويـات وهي واحـدة من شـركات
الــزراعــة الــعــمــوديــة الـتـي تـتــوسع
بــسـرعــة كـبـيــرة الـتي تــعـد قــطـاعـا
يــسـيــطــر عـلــيه مــجـمــوعـة من رواد
ـهـتـمـ بـالـتـكـنـولـوجـيـا األعـمـال ا
والـذين يـرون أن إنـتـاج الـغذاء عـلى

شفا أزمة.
وحتــظى مــديــنـة جــنــوة اإليـطــالــيـة
ــيـــة كــأفــضـل مــنــتج بــســمـــعــة عــا
لـــلــريـــحــان. لـــكن ســكـــويــر رووتس
تمكنت من إنتاج ريحان اجلنوي في
إحـــدى احلـــاويـــات الــتـي ضــبـــطت
ــنـاخـيــة فـيــهـا لــتـحـاكي الــظـروف ا
ـديـنـة سـاعـات إضـاءة الـنـهـار في ا
والرطوبـة ومستـويات ثاني أكـسيد
الـكـربــون الـتي تُـذاب جـمــيـعـهـا في

غذية للنبات. ياه ا ا
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ويقول توبـياس بيغـز أحد مؤسسي
الـشـركـة إنه "بـدال من شـحن الـطـعام
كـننا شـحن الظروف حول العـالم 
ـنـاخيـة وتـغـذيـة أنـظمـة الـتـشـغيل ا
بـــهــا". وأسس بــيــغـــز اخلــبــيــر في
الـــذكــاء الــصــنــاعي الــشــركــة مــنــذ
ـستـثمـر كـيمـبال ـشاركـة ا عامـ 
مـاسك (شـقـيق إلـون مـاسك). ووقـعا
اتـــفـــاقـــا مع إحـــدى أكــبـــر شـــركــات
الـــتــوزيـع وهي غــوردون خلـــدمــات
الطعـام لوضع احلـاويات في بعض
مخـازنهـا.ويقـول إن االتفـاق يلخص
كل مـا يــتـعـلق بـالــزراعـة الـداخـلـيـة
فـهي تـنـمـو مـحـلـيـا وتُـنـقل بـسـرعة
لــلـسـوق ويــكـون إنــتـاجـهــا طـازجـا
ومــتـاحــا طـوال الــعــام ويـخــلـو من
ــبــيــدات وال يــتــأثـر بــالــتــقــلــبـات ا

اجلــويـة.وأضــاف بـيــغـز أن الــزراعـة
الداخـلـية "تـوفـر الكـثـير من األجـوبة
ــسـتــهــلــكـ في عــلى اهــتــمـامــات ا
ـــنـــشـــأ الـــعـــصـــر احلـــديث مـــثل ا
واالســتــدامــة الــبــيــئــيــة والــفــوائــد
الـصــحـيـة لـلــطـعـام".ويـقــدر جـيـفـري
النــداو مـــديــر تــنــمــيــة األعــمــال في
مؤسسة "أغريتيكتشر" لالستشارات
ـيـة لـسـوق الـزراعـة أن الـقـيـمـة الـعـا
الـعــمـوديــة سـتـزيــد إلى حـوالي 6.4
مـــلـــيـــار دوالر بـــحـــلـــول عـــام 2023
مقابل 403 مليون دوالر عام 2013. 
ويــــعـــود الـــفــــضل في نــــصـف هـــذه

تحدة. الزيادة إلى الواليات ا
وعــلى الـرغم مـن الـتـكــلـفــة الـكــبـيـرة
ـكن والـعـدد احملدود لـألنواع الـتي 
زراعــتـــهــا بـــهــذه الـــطــريـــقــة إال أن
ـــســـتـــثـــمـــرين لم يـــفـــقـــدوا األمل. ا
فــمـــؤخـــرا حـــصـــلت شـــركـــة "آيــرو
ـنــتـجـة لـلـخس وغـيـره من فـارمـز" ا
اخلــضـروات الــورقـيــة عـلى تــمـويل
بـقـيـمـة مـئـة مـلـيـون دوالر من شـركـز
ـتــاجـر أيـكــيـا. كـمـا ـالــكـة  إنــغـكـا ا
حصـلت شـركة "بـوري فـارميـنغ" على
تــمـويـل قـدره 95 مـلــيــون دوالر عـام
 بــدعم من "غــوغل فــيـنــتــشـرز"2018
ورئـــــــــيـس شـــــــــركـــــــــة أوبــــــــر دارا
خـــوســـروشــاهي لـــيـــصل إجـــمــالي

اســتـثــمــاراتــهـا إلى 122.5 مـلــيـون
دوالر.كـــذلك حـــصـــلت إحـــدى أكـــبــر
الـــشـــركــــات األمـــريـــكــــيـــة وتُـــدعى
"بــلــيـنــتي" عــلى تــمـويل مـن رئـيس
ســوفـت بــانك مــاســـايــوشي ســون
والـــرئــيـس الــســـابق لــغـــوغل إريك
شميت. وتـطمح الشـركة لبـناء مئات
. وفي ـزارع الـعـمــوديـة في الـصـ ا
ـتــحـدة تـسـتــثـمـر شـركـة ـمــلـكـة ا ا
أوكـــادو لــــتــــوصــــيل الــــطـــعــــام في
تـكـنولـوجـيـا الـزراعة الـداخـلـيـة.لكن
ثــمـة قــصص فــشل أخـرى إذ يــقـول
ـزارع الـعمـودية حتـتاج النداو إن "ا
بــكــثــافـة الســتــثــمــارات ورأس مـال.
ولــعل أكــثــرهــا تــكـلــفــة هي أنــظــمـة
اإلضــــاءة. ثـم تــــأتـي الـــــتــــهـــــويــــة
والــتـكــيـيــفـات والــري واحلـصـاد."
وتـابع: "خطـأ بـسيـط قد يـتـسبب في
تـكــلـفـة إصـالحـات بـاهــظـة".واخـتـار
ـوذجـيـا قـائـمـا عـلى بـيـغـز نـظـامـا 
حاويات الشـحن إذ يقول إنه يسهل
الـتــحـكم في حــجم اإلنـتـاج بــسـرعـة
ـكـنـنــا تـخـصـيص وفـقــا لـلـطـلـب. "
مــزرعـة أعــشـاب فـي مـديــنـة جــديـدة
بـــتـــكــــلـــفـــة أقل من  500ألف دوالر
بـحـيث تـنـمـو خالل شـهـرين. عـلـيـنـا
فـــقط أن نـــضـــغط زر الـــريـــحــان أو
الـنـعـنـاع أو الـطـرخـون وسـيضـبط

الصندوق اإلعدادات لـيوفر الظروف
ـنـاخـيـة األكـثـر مالئـمـة لـنـمـو هـذا ا
الــنــوع".لــكن األمــور تــســيــر بـشــكل
مـــخـــتـــلـف في "بـــوري فــــارمـــيـــنغ"
ومـوقـعـهـا نـيـو جـيـرسي. فـالـشـركـة
الـبـالغ عــمـرهـا خـمـسـة أعـوام تـديـر
صـانع. وخارج أحد مزارع بحـجم ا
مـخــازنـهـا الـذي تــخـلـو أسـواره من
الشبابيك يـومض جهاز التحكم في
احلــــــــــرارة مـن بــــــــــ احلــــــــــوائـط
اخلرسـانيـة. وهـو تنـاقض كبـير مع
األجواء البـاردة داخل اخملزن حيث
تفوح رائحة الزراعات الطازجة فور
زروعات على ألواح دخوله.وتنمو ا
مـــرصــوصــة فــوق بــعـــضــهــا حــتى
ارتفـاع السـقف لتـحقـيق االستـفادة
الـــعـــظـــمى مـن االرتـــفـــاع. وتـــكـــون
الــعــمـلــيــة آلــيـة بــالــكـامـل بـدءا من
مـاكـيـنـات الـغـرس وحـتى احلـصـاد
وتُـــدار عن طـــريق نـــظـــام تـــشــغـــيل
خاص يتحـكم في اإلضاءة ويضبط
ــيــاه ــغـــذيــات في ا مـــســتــويــات ا
ــتـابـعـة ويـلــتـقط صـورا لــكل نـبـتـة 
صـــحــتــهـــا. ويــقــول إرفــيـــنغ فــاين
مؤسس الـشركـة إن "نظـام التـشغيل
ـركزي. هناك هو اجلهاز الـعصبي ا
الكـثـير من نـقـاط البـيـانات. والـذكاء
الصنـاعي في عمليـة تعلم مـستمرة

ويتوقع طـريقة إنـتاج منـتج بأفضل
ــــكــــنــــة".وأضــــاف أنه من جــــودة 
ـزرعـة يــدويـا لـكن الـصــعب إدارة ا
العامـل يديـرون عملـية اإلنتاج عن
طـريق شـاشــات كـمـبـيـوتـر وأجـهـزة

لوحية.
وبدأت الزراعة الـداخلية مـنذ عقود
لكن الـدفعة الـقويـة كانت مع تـطوير
مــصـــابــيح وأنــظــمــة إضــاءة "لــيــد"
بـــــتــــــكـــــلـــــفـــــة أقـل. وبـــــدمج هـــــذه
الـــتـــكـــنـــولـــوجــيـــا مـع اســـتـــخــدام
الــروبـــوت واالبــتــكــارات والــذكــاء
الصناعي أصبحت الـصناعة - كما
يــصــفــهــا فــاين - حــيــويــة وقــابــلـة
للتوسع.لكن التساؤل األكبر كان عن
كـيـفيـة زراعـة كـمـيات كـبـيـرة بـنفس
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وفــــجـــأة تــــغــــيـــرت احلــــســــابـــات
ــقــدورنـا االقــتــصـاديــة "فــأصـبح 
ــدة 365 االســـتــمـــرار في اإلنــتـــاج 
يـومـا في الـعـام في نـقـلـة كبـرى عن
ـعـتـادة مـنـذ آالف وسـائل الـزراعـة ا
. وبعكس الزراعـة التقليدية السن
ــكـن ضــمــان جــودة مــحــصــولــنــا
ئة".ويـتحدث رواد بنسـبة مئـة في ا
الــزراعــة الــعــمــوديــة بــلــهــجـة رواد
األعــــــمـــــال مـن خـــــلــــــفـــــيـــــة عــــــالم
التـكنولـوجيـا. ومع النـمو الـسكاني
ـنـاخي زادت الـضـغـوط والـتـغـيــر ا
عـلى إنـتــاج الـطـعـام فـزادت قـنـاعـة
ـشـروعـات بـقـدرتهم أصـحـاب هذه ا
عـلى تـقـد حـلـول.وهـنـا تـبـرز أحـد
الــتــحــديــات الــتـي تــواجــهــهــا هـذه
ــكن أن يــعــتــمـد الــصــنــاعـة إذ ال 
الـعـالـم في طـعـامه عــلى الـورقـيـات.
ويـرى فــاين أن قـدرة شــركـة "بـوري"
ــــلــــفـــوف عــــلـى زراعــــة اخلس أو ا
"ستـظل جناحـا في حد ذاتـها". لـكنه
زيـد وإذ تـنـتج شـركته يـطمح فـي ا
أنواعـا من اللـفت ويتـوقع ظهـورها

قبلة. في السوق في السنوات ا
تـــأمل "ســكـــويــر رووتـس" كــذلك في
البـدء في اإلنـتاج الـتـجاري لـلـبنـجر
والـفـراولـة وجتــري الـتـجـارب عـلى

بذور تقول إنها نادرة ومنسية.
ـنطـقي أن تنـمو ويقـول بيـغز: "من ا
الزراعـات الـطازجـة الـتي ال تتـحمل
الـشــحن لـفــتـرات طـويــلـة في نـفس
منـطـقة االسـتـهالك. فمـزروعـات مثل
الـطمـاطم والـفـراولة أصـبـحت تُزرع

بـغــرض الـنـقل ال الـطــعم. ومن غـيـر
ـــزورعـــات ـــنـــطــــقي أن تـــنــــمـــو ا ا
الـعمـوديـة بهـدف أن يـكـون لهـا عـمر

أطول في التخزين".
لكـن النداو يـقـول إن النـوع اخملـتلف
من الزراعة يواجه حتديات مختلفة.
فـاإلضــاءة لـيـست واحـدة بــالـنـسـبـة
لــلـــنـــبــاتـــات. ومـــزروعــات اإلثـــمــار
واإلزهـار مـثل الـطـمـاطم والـفـراولـة
والــــفـــــلــــفل لــــهـــــا احــــتــــيــــاجــــات
مختلفة.وتابع النداو: "اإلضاءة التي
ـــزروعــات حتـــتـــاجــهـــا مــثـل هــذه ا
سـتـكـون شـديـدة الـتـكـلـفـة وحتـتـاج
ـزيد لـلمـزيـد من الكـهـربـاء وتنـتج ا
مـن احلـــرارة مـــا يـــعــــني احلـــاجـــة
لـلمـزيـد من الـتبـريـد. كمـا أن حـصاد
هــذه احملـاصـيل ســيـكــون له تـكــلـفـة
تشـغيل كبـيرة".لـكن التـجارب جتري
اآلن عـلى هــذه الـتـكـنـولــوجـيـا. فـفي
ــتـــحــدة تــنـــتج شــركــة الـــواليــات ا
أويشي أكثر من 200 نوع من بينها
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بــلـــيـــنـــتي جتـــري جتـــارب لـــزراعــة
الـــبــــطــــيخ. ومع تــــراجع تــــكـــلــــفـــة
الــتــكــنــولــوجــيــا وزيــادة األبــحــاث
والــتـــطـــويـــر يُـــتـــوقع أن تـــتـــوسع
الـتـكنـولـوجـيـا لتـشـمل إنـتـاج أنواع
أخرى.وقد يخفف ذلك من االنتقادات
ـوجــهـة لـهـذا الـقــطـاع بـخـصـوص ا
البصمة الكربـونية. فأي نقاش حول
الـــفـــرق بـــ الـــضــــوء الـــصـــنـــاعي
والــطـبـيــعي يـنـتــهي بـرجـحــان كـفـة
األخــيــر. فــيــشــيــر أنــصــار الــزراعـة
الـداخــلـيــة حـيــنـئــذ لـتــكـلــفـة الــنـقل
ومخـلفـات الزراعة الـتقـليـدية.وحتى
اآلن يـرى النـداو أن اخملـاوف بـشأن
الـبــصـمـة الـكــربـونـيـة مــبـررة لـكـنه
زارع الـداخـلـية يـتوقع أن تـتـحـول ا
ـتـجـددة.وقال: بـسرعـة إلى الـطـاقة ا
"بـالـنـظــر إلى األسـواق الـتي تـعـاني
من ظروف مناخيـة قاسية أو اجلزر
كن التي تـستورد مـعظم طـعامـها 
أن تـكـون الـزراعــة الـداخـلـيـة خـيـارا
هــامــا".ويــؤكــد بــيــغــز عــلى أن هــذا
الــقـطــاع مــا زال في أطـواره األولى
ـاذج واجتـاهـات ويـحـاول حتــديـد 
ـــثـــلى. قـــد ال يــتـــفق رواد الـــعـــمل ا
األعــــمـــال حـــول كـل شيء لـــكــــنـــهم
يــتـفــقـون جــمـيـعــا عـلـى أن الـزراعـة
الـعــمـوديـة بـإمــكـانـهـا إحــداث نـقـلـة
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حسب تقـديرك? مسـرحية بيـراندللو مـحاكاةً لزعـيم السفـسطائيـ بروتاغوراس
(اإلنـسـان مقـياس لـكل شيء) ونسـبيـة حقـيـقة (الـزوجة/ االبـنة) بـ السـيد بـنزا
وحمـاتِهِ فروال. يُنـقل موظّف من بـلدة دمرهـا (الزلـزال/ االحتالل) تدمـيراً كامالً
نزلٍ في إلى بلدةٍ أخرى ليعمل سكرتيراً للمحافظ يتَّخِذ سَكَناً في طابق علوي 
ـديـنة ويُـسـكِنُ حمـاته ووالـدة زوجـته في بـيتٍ بعـيـد عن ابـنتـهـا الرجل أقـصى ا

يَرتدي السَّوادَ دوماً حزناَ على مدينته. 
ـسـتـنـدات والوثـائق (الـزوجـة/ احلـقـيقـة) ال تـغـادر بـيـتـهـا ولم يـرهـا أحـد أبـداً ا
. الـسـيد بـنـزا يـعـتـقد أنَّ ـديـنـة جـدالً والـشـهود الـعـيـان امَّـحَت بـالـزلزال تـضجُّ ا
زوجـته لـينـا مـاتت ولـشـفـقتـه على حـمـاتهِ فـروال يـسـمحُ لهـا بـتـبـادل الـرسائل مع
جوليـا زوجته الثـانية على أنَّـها ابنـتها ليـنا زوجته األولى. فـروال تعتقـد أنَّ السيد
بـنـزا يـرفض تصـديق حـقيـقـة أنَّ زوجـته نَجَت من الـزلـزال فـاختـرعت له اقـتراح

تزويجه بلينا زوجته األولى على أنَّها جوليا. 
الناس: شـيعة يعـتقدون بجـنون الزوج لعـدم تصديقهِ جنـاة زوجته. سنـة يعتقدون
بـجـنون احلـمـاة لـعـدم تـصـديـقـها مـوت ابـنـتـهـا. لـكنَّ أحـداً ال يـقـتلُ أحـداً بـسبب
اعتقـادهِ. الناس يتظاهـرون يطالبون احملافظ اسـتجواب السيدة بـنزا تأتي بثياب
أساة احلِداد وعـلى وجهها نِـقاب أسود (ماذا تريـدون يا سادة بعـد هذا? هذه ا
كما تـرونها يجب أنْ تظلَّ مخفيَّةً ومسكوتـاً عنها هذه هي الطريقة الوحيدة لكي
نـسـتـمر بـاحلـيـاة. احملـافظ: نـحن نُـقـدر هـذا لـكن نـريـد أن تـقـولي لـنـا احلـقـيـقة?
السـيدة بنزا: احلـقيقـة في حد ذاتها هـي إنني فعالً ابنـة السيـدة فروال. اجلميع
يـتنـهَّـد بارتـيـاح: آه هذه هي احلـقـيقـة. الـسيـدة بـنزا: ولـكـننـي زوجة الـسـيد بـنزا
. اجلمـيع مندهـشون: أوه وكيف ذاك? الـسيدة بـنزا: أنا ال أحد ال الثـانية أيـضاً
أحد. اجلـميع: إمَّـا أنْ تكوني هـذه أو تلك. الـسيـدة بنزا: ال يـا حضـرات السادة
أنـا ما يـعـتقـده اآلخرون/ص162). فاحلـقـيقـة لـيست حـقـيقـة بذاتـهـا بل هي ما
يـعتـقـده كلُّ إنـسـانٍ بحـسب بـيـئـته الثـقـافـيـة ونشـأته األيـديـولـوجيـة وقـوة مـنـطقهِ
. مَنْ يحكـمُ العراق حـسب تقـديرك? سؤال يـجب أنْ يُطرح وحريـة تفكـيره وواقـعهِ
َّ اخـتـزال الـدين فـي طـائـفـةٍ حتـمـل شِـعـارات الـثـأر بــاسـتـمـرار لـيــعـلـمـوا كــيف 
واإلقــصــاء وكلُّ شيءٍ لَــنـا وال شـيء لـآلخــر اخملــتـلـف لـيــنــهـوا احلــرب الــبـاردة
والسَّـاخنة بعد ألفٍ ونيف سنة. مَنْ يحكمُ العـراق حسب تقديرك? السنة: يحكمه
ُـسلَّـحة. الشـيعـة: يحـكمه الـسنة الـشيـعة بـرئيس الـوزراء والقـائد العـام للـقوات ا
برئـيس مجلس النواب ورئيس اجلمهورية ووزير الدفاع. البعض: العراق منقسم
يـز اجلمـاهيـر التي ال تـنضبط ب الـنفـوذين األمريـكي واإليراني. مـا من شيءٍ 
إال بـنـظام شـمولي غـيـر اعتـزازهـا بقـادتـها حـدَّ التـقـديس والعـبـودية وشِـعارات
بـالـروح بـالـدم نـفـديك يـا وليَّ الـدَّم وعـادات تـقـبـيل األيـدي وعـجالت الـسـيارات
ـستـقـبل وتغـتال مـصائـر األجيـال القـادمة. إنَّ والـتقـدم نـحوهم بـانحـناءات تـهدُّ ا
نابلـيون وستال وهتلر وبوش وصدام ما كـانوا لينتصروا في مواجهة األخطار
التي واجهتهم لوال مساندة اجلماهير العمياء التي ال ترى إال صورة القائد رمز
ــا تـرجع شـعـبـيــة الـطـغـاة إلى دِعـايــة كـاذبـة تـعـتـمــد انـتـشـار احلَـمـقى األمـة ر
غـفل على كراسي السـلطة من حولهم. نـذل يخدمنا خـير من نبيلٍ يردنا بال. وا

ولكل أحـمقٍ حاشية كبيرة غوغاء تقتات على اجلهل والغباء
والـــرُّعــونــة. قــال واصـل بن عــطــاء عن اجلـــمــاهــيــر: " مــا
اجتـمعـوا إال ضَـرُّوا وال تفـرَّقوا إال نـفعـوا " فقـيل له: قد
عـرفـنـا مـضـرّة االجـتـماع فـمـا مـنـفـعـة االفـتـراق? قال:
يـرجـع الــطَّـيَّــان إلـى تـطــيــيــنه واحلــائك إلـى حــيـاكــته
الح إلـى مالحـــته والـــصَّــائـغ إلى صـــيــاغـــته وكلُّ وا
إنـســانٍ إلـى صـنــاعــتـه. وكلُّ ذلك مــرفق لــلــمــســلــمـ
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منـذ سنـوات طويـلـة خلت  وحتـديدا في أعـقاب غـزوه لـلكـويت  ظل العـراق يقف
ـعاقب إن صح القـول  فقد توالت القـرارات الدولية تترا ترقب بل ا في خانـة ا
في معاقـبته حصرا واستخداما للقوة ونزعا لألسلحة وتفتيشا ومنعامن مجالسة
ية  حتى راح الـكبير والصغـير يستأسد عـليه  وينتصر الكبـار في احملافل األ
لنـفسه عن سـنوات خـلت واعتداءات وجتـاوزات مضت  في زمن الـنظم الـواحدية
االسـتـبـداديــة  وهي حـقب طـالـت سـنـواتـهــا وراح احلـسـاب يـجــمع في مـواجـهـة
الـعـراق . وبـعد أن من الـله عـلى الـعـراق برحـيل الـديـكـتاتـور وأركـان حـكمه  ظل
الـعالـم ينـظر إلى الـعراق بـع الـريبـة  ال يعـلم مـا حتمل حـقبـة القـابضـ اجلدد
ؤسف أن الـعالم دون تـميـيز ب شـقيق وصـديق وقريب وبـعيد على الـسلـطة  وا
توجس خـيفة من القادم اجلديد  فراح يناصبه العداء مقاطعة وعزال في محاولة
لتـصفية اإلرث السابق والذي بـالقطع ال يتحمل وزره  فـهو ضحية الراحل وأحد
ة  من هنـا تاخر نتاجه كثيـرا  وظل يراوح لفترة طويلة في نتائـج سياساته الظا
مـكانه فـي محـاولـة لتـأكـيد تـوجهـاته الـتـصاحلـيـة السـلـميـة  فـراح يطـرق األبواب
ويعرض مـا يحـمل من افكـار معـتدلـة  قائمـة على مـصاحلـة النـفس قبل الـغيرة 
العـدوان ليس في أبـجديـاته  والتـعالي يـغيب عن سـلوكـياته  الـوسطـية منـهجه 
ة اجلـميع فـيه أمن الـعراق واسـتقـراره  لـكن هذه الـتوجـهـات ظلت حـبيـسة مـسـا
االدبيـات بلـحاظ مـا تعـرض له الـعراق من اسـتهـداف طائـفي قومي  وارهـاب هو
بدأ واإلنسان  األقسى في تـاريخ البشرية  اذ راح اإلرهـاب يستهدف الفـكر وا
بل اتـخـذ من العـراق مـنطـلـقا لـتـحركـاته وهـو ما زاد من عـزلت الـعراق وحـكامه .
وبعـد ان من الله على الـعراق بنعـمة االنتـصار على اإلرهـاب حيث قاتـله نيابة عن
الــعـالم  وقــدر حلـكـامـه االنـفـتــاح عـلى الــصـديق والــشـقـيـق في الـعـالـم واإلقـلـيم
ـيـة وأفق لـعـرض أفــكـاره وتـوجـهــاته  بـدأت أولى مــراحل االنـطالق صـوب الــعـا
العـراق اجلديد  وتـعززت هذه الـعقيـدة بعـد الدور الذي لـعبه العـراق في التوسط
ب طـرفي األزمة الـتي لو قـدر لهـا ان حتتـدم ألتت اثارهـا على اإلقـليم ولـن يكون
ا سيكون العراق اخلاسر األكبر فيها مع دمرة  بل ر العراق بعيد عن اثارها ا
دول اإلقـلـيم  من هـنــا حـمل الـعــراق مـسـؤولـيـة الــتـخـفـيف مـن حـده الـنـزاع بـ
وقف ونـقل وجـهة نـظر كل طـرف لـآلخر  وتـبيـان ما الـطـرف  بـعرض حـقـيقـة ا
ـسـلح ال سـامح الــله  وحتـولت بـغـداد إلى سـيـؤل الــيه الـوضع لـو وقع الـنــزاع ا
ورشة كـبيـرة للـتقـريب وردم الهـوة ب أطـراف النـزاع  فعـادت ذاكرة الـعالم إلى
فـاوض الـعراقي ـلكي حـيـنمـا كـان ا دور الـعـراق السـلـمي احملوري أيـام الـعهـد ا
يصـول ويجول ويـطوف في ساحـة الكـبار حامال قـضايا األمـة  فرسم في ذاكرة
نطـقة  . واليوم يـعود العراق إلى لعب اجلمـيع دور العراق احملوري في الـعالم وا
ـقترحات واحللول نتـظم الدولي وهو يحمل الرؤى وا الدور ذاته فـقد حضر إلى ا
سـلح ال سامح ـا بحـجم الدمـار الذي سـيخـلفه الـصدام ا لنـزع فتـيل األزمة  عا
الله لـو قدر له ان يقع  مـحذرا من اثـاره الوخيـمة على الـعالم واإلقلـيم والعراق 
فـأي صـدام مسـلح سـوف لن تـتحـدد اثـاره بـنطـاق مـرسوم  لـكن نـيـرانه ستـمـتد
لـتـطـال عـديـد الـدول  ومـا يـزيـد األمـر خـطـورة ان حـواضن اإلرهـاب تـقف الـيـوم
متـرقبة لـوقوع احلـدث كي تـعيد كـرتهـا احتـالال وعدوانـا وتدميـرا وتهـجيـرا وقتال
نطقة. تها في العراق وا وسبي  بل سـيكون عدوانها اكثرا شراسة انتقاما لهز
وانـطالقـا من هـذا الـفـهم راحت الـرئـاسـة الـعـراقـيـة حتـمل هم األمـن واالسـتـقرار
ـا سيكـون عليه حال نـطقة لـتلتقي كـبار قادة الـعالم عارضـة الصورة احلقـيقة  با
نـطقـة والعـراق لو قـدر للـصدام ان يقـع  والالفت في العـودة العـراقيـة ان كبار ا
الـعـالم راحوا يـحـرصون عـلى االسـتـماع لـوجـهـة النـظـر العـراقـيـة  حيث واقـعـية
النـظرة واحلقائق الـتي ال يخالـطها زيف  مـلتمسـ حرص العـراق على التوصل
لـلتـسـوية الـسلـمـية لالزمـة  وبالـقـطع ان الثـقة الـتي نـالهـا العـراق وعـودته القـوية
سـهـا قادة الـعالم  احملـمودة لـم يكن لـيقـدر لـها هـذا الـنجـاح لو الـصـدقيـة الـتي 
والثقـة التي منحت للدبلوماسية العراقية بـعد غياب وقطيعة امتدت لسنوات طويلة
خـلت  ويـقـينـا ان مـلف االقـتصـاد لن يـكـون بعـيـدا عن اخلطـاب الـعـراقي  حيث
يعـاني العـالم من أزمة وركـود بل تـهديـد بانـتكـاسـة قادمـة  وبالـقطع ان اخلـطاب
ســيـكـون خط شـروعـه الـعـراق والـدعـوة لــلـتـوجه لالســتـثـمـار فـيـه بـعـد ان انـتـهت
رئاسـتي اجلمهورية والوزراء من إعداد قانون مجلس اإلعمار الذي سيحدث نقلة
ي اإلعمـار واألعـمال في الـعراق  حـيث ينـهض هـذا القـانون عـليى نوعـية في عـا
ركـزية الـستـراتيـجيـة الـكبـرى  مقـترنـا بتـذليل الـروت اإلداري ـشـاريع ا فـكرة ا
مخـتزال احلـلقـات الزائـدة التي اخـرت الـبنـاء والعـمران  فـضال عن فرص الـعمل
التي سـيوفرها آلالف اخلريـج العاطلـ عن العمل والذين اضحـوا تهديدا قادم
للـعراق لـو لم تقدم الزمـتهم احلـلول  فـقوام األزمـات السـياسـية في الـعالم وعدم
ـا هو العالم االقتـصادي وارتفاع معـدالت البطالة ونسب االستـقرار السياسي إ
الفـقر  من هنا وجد العراق ان ال أمن وال اسـتقرار سياسي دون أمن اقتصادي
نتدي  وبالـقطع ان ما حمل العـراق من افكار جديدة القت االهـتمام الكبـير في ا
ي األكبر  وراح الوفد العراق محل اهتمـام اجلميع  ويقينا ان هذا النجاح العـا
ي يـــســتـــوجب بـــالــضــرورة دعـم ومــؤازرة داخـــلــيـــة  فال جنــاح دولي دون األ
اسـتـقـرار وانـسجـام داخـلي  من هـنـا كـان الزمـا على كـافـة الـشـركـاء في الـعمل
وقف الـسياسي الرسـمي ومؤازرته وتصحيح السـياسية مواالة ومـعارضة دعم ا
مسـاراته لو وقع اخلطـا والزلل فـأهل مكـة اعرف بشـعابـها  ويقـينـا ان العالم لن

يـحـرص عـلى الــعـراق ومـصـاحله الــسـتـراتـيـجــيـة مـثل ابـنـائه
وقادته  وعـلى اجلميع اليوم االنـتفاض للمـجد الغائب منذ
عقـود  فتاريخ الـعراق سلسـلة من األمجاد واالنـتكاسات
ــتــراجع ــوروث ا لــكن األهم  االنـــتــفــاض عــلى الـــواقع ا
ــاضي والـعــودة إلى صـفـوف الــكـبـار من ونــفض غـبـار ا
الـدول والـقـادة وهـذا هـو قـدر الـعـراق شـاء من شـاء وابى

من ابى .
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ــديــر الــعــام لــلــتــــــربــيــة في اعــلن ا
مــــحـــافــــظــــة ديـــالـى جـــعــــفــــر مـــعن
الــزركــوشي  لــ (الـــزمــان )  امس عن
(اجنـاز بـنـاء عــشـرون مـدرسـة ضـمن
ـمولـة من ميـزانـية تـنمـية شـاريع ا ا
األقاليم للـسنوات السـابقة وصندوق
ــتـــضــررة ــنـــاطق ا اعــادة اعـــمـــار ا
ــائي ـــتـــحـــدة اال وبـــرنــامج اال ا
والــشــراكــة اجملــتــمــعــيــة).  وأوضح
شـاريع جزء منها الزركوشي  ان  (ا
ــاضــيـة اجنــز في األيــام الــقــلــيــلــة ا
وأخـرى  اجنــازهـا فـي وقت سـابق
ـشاريع هي من هذا الـعـام وان هذه ا
بسعات مختلفة منها اثنا عشر صف
ـلــحـقـات وثـمــانـيــة عـشـر صـف مع ا
اإلداريــة والـــصــحـــيــة واخملـــتــبــرات
درسـية موزعـة على عدد كتـبات ا وا
من اقــضـيــة ونـواحـي احملـافــظـة  ) .
ــشــاريع وبــ الــزركـــوشي   ان  ( ا
ــتــابـــعــة وإشــراف من قــبل نــفــذت 
الكــات الــهــنــدســيــة في مــحــافــظـة ا
ديالى وتربية ديالى ويتم العمل فيها
ـعـتـمـدة  ـواصـفـات الـفـنـيـة ا وفق ا
ـــشــاريـع ســتـــكــون حــيـث  ان هــذه ا
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رأى رئــيس ائــتالف الــنــصــر حــيـدر
الــعــبــادي وجــود تــغــيــيــر حــقـيــقي
عارضة الستيعاب مبدأ احلكومة وا
ـعـارضة سـيؤدي مؤكـدا ان غـياب ا
فـيـمـا الى حـالـة ثــوريـة في الـشـارع 
ـلــتـقى ابـراهـيم بـحـر اشـار رئـيس ا
الـــــعــــلــــوم الـى وجــــود مــــدارس في
السـاحة الـعراقـية واحـدة منـها ترى
ـــعـــارضـــة مـــوقف اســـاسي من ان ا

وقراطـية ولـكنهـا حتتاج اركان الـد
ستلـزمات للوصول لـها. ونقل بيان
تلقته (الزمان) امس عن بحر العلوم
وسم الـرابع للملتقى خالل افتتاح ا
ـوسـوم يـأتي بـحـر الـقـول ان (هـذا ا
ـواسم الـسـابـقـة والـذي في سـيـاق ا
خــــــصـص االول فـي بــــــدايـــــة 2013
لـلـحـديث عـن االزمـة الـسـيـاسـيـة في
الـــعـــراق والـــثـــاني بـــدا في خـــريف
ناسبة مرور عام على تشكيل2015  

حكـومـة العـبادي حـيث كـان النـقاش
ـوسم اما ا ـنهـج  يـتـصل بـاالداء وا
الثالـث تناول احلـديث عن السـياسة
اخلــــارجـــــيـــــة وعالقـــــات الـــــعــــراق
ـيـز هذه واضـاف ان (مـا بـجيـرانه)
ـــلــتــقــيــات هـــو االلــتــزام بــثــوابت ا
احلــوار وهـــذه قــضــيــة اســيــاســيــة
ـوسم ومـحـوريـة ولـعل شـعـار هـذا ا
ـفـردات الـسـاخـنـة واحلـسـاسة من ا
وهـو يـتـحــدث عـنـهـا ثـنـائـيـة احلـكم

ـوضـوع ـا ان هـذا ا ـعـارضــة و وا
ساخن لكـنه ستـراتيجي يـحتاج الى

رؤية واضحة).
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مــبــيــنــا ان (هـنــاك مــدارس مــتــعـدد
بالساحة السيـاسية العراقية االولى
ـعـارضـة والسـيـمـا في تـرى وجـود ا
مـجـلس الــنـواب وهـنـاك مـدرسـة في
الـــطـــرف االخـــر الزالـت مـــقـــتـــنـــعـــة
بــالـتــوافـقــيـة الـســيـاســيـة في ادارة

امــا الـــثــالــثـــة وهي االقــرب الـــبالد 
ـعــارضـة انـهـا لالولى والـتـي تـرى ا
مـــــــــــوقـف اســـــــــــاسـي مـن اركــــــــــان
ــوقــراطــيــة ولــكن يــجب تــوفـر الــد
مستـلزمات للـوصول لهـا).واكد بحر
عارضة يجب ان العلوم ان (مفردة ا
تـكـون في  ادبـيـات الـسـيـاسـية و ان
تدخل في مـفردات احلـوارات لتـؤطر
وتـؤمن دسـتـوريا وقـانـونـيـا وتـكون
هناك حواظن مدنية لها عندما نصل

ـمـكن ـرحـلـة يـصـبح من ا الى تـلك ا
عارضة).  احلديث الى ا

من جـانـبه اكـد الـعـبـادي (اهـمـيـة ان
يــكــون هـــنــاك تــغـــيــيــرا حــقـــيــقــيــا
ـكن الـنـهوض ـبـدأ و السـتـيـعـاب ا
عارضة). بالعراق بثنائية احلكم وا
الفتا الى (وجود مخاوف من ان عدم
عـارضـة سـيـؤدي الى حـالة وجـود ا

ثورية في الشارع).
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عارضة مهمة لتصحيح وتابع ان (ا
اخلـلل عنـد احلـكـومة لـكـنهـا حتـتاج
الى بـيــئـة صـاحلـة  كــونـهـا ال تـهـدد

ا احلكومة). الدولة وا
واوضح الـــعــبـــادي ان (اخــتـــيــارنــا
ـيـة لـلـحـكم جاء لـلـمـعـارضة الـتـقـو
لعدم وجود بـيئة صاحلة لـلمعارضة
التي يجب ان ينــــــطبق عليها ثالثة
شــــــروط اوهـي عــــــدم االشـــــــتــــــراك
بــاحلـــكـــــــــــومـــة والــقـــيـــام بــعـــمل
اصـالحي دائم وتــــأشــــيـــر اخــــطـــاء
كونات احلكومة).واردف ان (دولـة ا
ـكن من الــتي نـعــيـشــهـا حــالـيــا ال 
خاللهـا استـبعـاد اي مكـون وهذا ما

سار عليه احلكم بعد 2003).
وتـــابـع ان (اي جنـــاح يـــبـــنى تـــأتي

حكومة اخرى لتقوم بهدمه). 
ــلــتـــقى وزراء ونــواب وشــارك فـي ا
ومـســتـشـارين وسـفــراء وحـقـوقـيـ
ـ وعدد ونـاشطـ مـدنـي واكـاد

من الشباب .

فيصل العباديجناة الطائي

لتقىجانب من حضور ملتقى بحر العلوم العبادي وراء منصة ا


