
    يعد الإعالم من املو�ضوع�ت ذات الت�أثري الكبري على حركة 
املعرفية  اأبع�ده  يف  لل�ضعوب  الراأي  وبن�ء  كموؤ�ض�ض�ت  الدولة 
وال�ضي��ضية والقت�ض�دية و املج�لت الخرى التي ل تقل اأهمية 
عن املج�لت �ض�لفة الذكر. تكمن وظيفة الإعالم الرئي�ضية يف 
نقل املعلومة، مم� يلزم  املوؤ�ض�ضة الإعالمية والع�ملني فيه� على 
ان تتوائم مع املنظومة القيمية واملب�دئ الأخالقية، ذلك انه� 
حتمل اأم�نة املهنة يف تو�ضيل املعلوم�ت اىل الن��س. ومم� ل 
يخفى على الق�رئ، ان الإعالم لي�س مهنة جديدة على املجتمع، 
اخلط�بة  طريق  وعن  احل��وار،  طريق  عن  �ض�بق�  اق��رن  حيث 
ال�ضي��ضية،املقرنة هي الأخرى ب�ملن�ق�ضة واحلوار، كم� ك�نت 
مت�ر�س يف اليون�ن طوال فرة غري ق�ضرية من ت�ريخهم القدمي.
اأم� يف الع�ضور الو�ضطى ك�نت و�ضيلة نقل املعرفة واملعلوم�ت 
هي التلقني املب��رش من رج�ل الدين لإتب�عهم الذين ل ميلكون 
اإل اأن ي�ضمعوا ويطيعوا، وك�ن الق�درون على اإعالم الآخرين هم 
الأر�س  اأرج�ء  كل  للمعرفة من  الطالب  اإليهم  ي�أتي  قليلة  فئة 
وق�لبه�.ومن  بط�بعه�  ويت�ضكلوا  اأيديهم،  على  يتعلموا  لكي 
ن�رش  يف  جديد  ع�رش  افتت�ح  اإىل  اأدى  مم�  الطب�عة  ظهرت  ثم 
الأفك�ر  ن�رش  يف  واأو�ضع  اكرب  م�ض�حة  احتلت  وقد  املعلوم�ت، 
واملعلوم�ت، لذلك عدت خطوة ه�مة يف تطوير الإعالم، حتى 
التقنية والتكنولوجية،كل  العلوم  الرقي و�ضريورة  ا�ضتمرت يف 
وال�ضورة،  ب�ل�ضوت  ب�لإعالم  اجلم�هري  ارتب�ط  اإىل  اأدى  ذلك 
ويف الوقت نف�ضه ك�نت تلوح يف الأفق روؤية ارتب�ط الع�مل كله 
ب�ضبكة من املعلوم�ت التي ت�ضل اىل اأبعد اأطرافه، وهذا م� له 
الإذاعة الال�ضلكية والإذاعة املرئية،  �ضلة مب��رشة يف اخراع 
التي  والف�ض�ئي�ت  النرنيت  �ضن�عة  اإىل  الأم��ر  تطور  حتى 
اأدت بدوره� اىل ت�رشيع نقل املعلومة يف زمن تتن�ف�س عليه� 
الأجهزة  او  الف�ض�ئية  القنوات  على  اأك�نوا  ،�ضواء  امل�ضوؤولني 
كت�به  يف  ج�ء  زكري�" كم�  "فوؤاد  يرى  الأخ��رى.  املعلوم�تية 
"التفكري العلمي"،ان الغ�ية الأ�ض��ضية من الإعالم امل�ضوؤول قد 
عمل على ت�ضكيل عقول الن��س و�ضبه� يف قوالب واحدة تخدم 
الأمر كذلك اىل يومن�  اأغرا�س نظ�م معني يف احلكم، وم�زال 
م�ضتقل مبعنى  اإعالم  هن�ك  ب�ن  يعتقد  ل  انه  منه  واأفهم  هذا، 
انه� اآلة وجدت خلدمة الب�رشية تعمل يف الو�ضول اىل احلقيقة، 
لذلك جنده يق�ضم العمل الإعالمي والأدائي اىل:  اإعالم جت�ري 
هدفه الأول والأخري ترويج ال�ضلع بني الن��س حتى لو مل يكونوا 
يف ح�جة اليه�. والث�ين الذي ي�ضري قي عملية التزييف هذه،فهو 
الإعالم من  ب�أجهزة  ت�ضتعني  احلكم  نظم  ان  اذ  �ضي��ضي  طريق 
اجلم�هريية،وقد  قواعده�  بني  اليديولوجي  فكره�  دعم  اجل 
والمر  ال�ضليم،  التفكري  مقوم�ت  مع  تتن�فى  اأ�ض�ليب  اىل  تلج�أ 
املجردة  الرباغم�تية  ال�ضي��ضية  ال�رشورة  فكرة  من  ن�جت  هذا 
من القيم الأخالقية وحقوق الن�ض�ن يف احرام كي�نه املوجود 
من  هذا  المر  الدولة،ويعد  موؤ�ض�ض�ت  مع  املتف�عل  والف�عل 
العلل ال�ض��ضية يف الهبوط ال�ضعبي والولئي)النتم�ء( للواقع 
العالم  ان  امل�ضوؤول. ومب�  الفرد  او  احلزب  �ضكل  ال�ضي��ضي يف 

�ضالح ذو حدين،اأي تت�ضمن جنبة ايج�بية وجنبة �ضلبية، ميكن 
لن� ان نطرح ال�ضوؤال الت�يل:  كيف ي�ضتطيع املواطن املتلقي ان 
التنويري والعالم املظل؟ ميكن ان ن�ضتعري  ميّيز بني العالم 
اج�بة "رج�ء �ضالمة" كم� ج�ء يف كت�به� "نقد الثوابت" ، حيث 
القطرية،اأمنوذج�  واجلزيرة  العراقية  الفيح�ء  قن�تي  من  تتخذ 
من  هن�  رمب�  لكن  والظالمي،  التنويري  ب�ضقيه  الع��الم  على 
يف  �ضالمة،  منه�  تتخذ  التي  املع�يري  م�هية  ح��ول  ي�ض�أل 
العالمية،  املهنية  والأ�ض�س  والتحليلية،  النقدية  خطواته� 
واملرتكزات الفكرية لت�ضخي�س التنوير من الظالمي�ت؟ ترى ان 
م� تعر�ضه قن�ة الفيح�ء من مواطنني عراقيني وقفوا ويقفون 
ام�م الك�مريا ي�ضتغيثون ويط�لبون بحم�يتهم من الإره�بيني 
مع�ن�تهم  على  واآذانهم  عيونهم  فتح  اىل  العرب  كل  ويدعون 
ر�ض�لة  هي  ي�ضمونه"املق�ومة"للمحتل.  م�  ج��راء  اليومية 
وا�ضحة اىل الع�مل ب�إن�ض�نيته ودي�ن�ته وقيمه،ان م� يحدث هو 
العراقي  للنظ�م  الدع�ية  ب�ب  العراقي،ولي�س من  الن�ض�ن  قتل 
العراقية  الفيح�ء  يف  و�ضمعت  راأي��ت  اأي�ض�"،  وتقول  اجلديد. 
وراأيت  اليمنى،  اآذانهم  واأعوانه  ح�ضني"  "�ضدام  قطع  رج�ل 
ثكلى فقدوا كل اأبن�ئهم،ومع�قني جّروا بق�ي� اأج�ض�دهم وج�ءوا 

لالإدلء ب�ضه�داتهم، ولطلب احلق والإن�ض�ف، هوؤلء ل يروجون 
ال�ضتبداد  اليديولوجية هم مواطنني ع��ضوا يف بالد  للدع�ية 
ويو�ضحون  مب�ضمي�ته�  الأ�ضم�ء  ي�ضمون  جالد،اإنهم  وح�كم 
الواقع  يف  الأح���داث  وي��وؤرخ��ون  ال��ع���م  ال���راأي  اىل  ال�ضورة 
تعبريه�،  بح�ضب  اره�بً�،  الإره���ب  ي�ضمون  الت�ريخي،هوؤلء 
اجلزيرة  لقن�ة  الإعالمي  الأداء  ت�ضتعر�س  ان  حت�ول  ثم  ومن 
فتقول: ام� اإعالميو قن�ة اجلزيرة وغريه� من املن�بر العالمية 
الره���ب  ت�ضمية  يف  ي���رددون  ف�إنهم  والعربية،  املحلية 
اإره�ب�،ل لأنهم يقدمون حمتوى اعالميً� حم�يدا"، فم� اأبعدهم 
ان  يريدون  م�  ال  العراق  من  يرون  ل  الذين  وهم  احلي�د،  عن 
يروه، بل لنهم ق�ض�ة غالظ القلوب، ولن منطق القبيلة والأخذ 
ب�لث�ر اأعمى اأب�ض�رهم وا�ضم اآذانهم، الذين ل ي�ضمون الإره�ب 
اره�ب�، ويبدون حتفظهم برديد عب�رة"م� ي�ضمى ب�لره�ب". 
وهم  11ايلول  يوم  من  ال�ضح�ي�  اآلف  يف  �ضمتوا  الذين  هم 
بكوا  الذين  وهم  "ال�ضيخ"  لقب  لدن  ابن  على  اأغدقوا  الذين 
على �ضقوط ذلك التمث�ل الذي ن�ضبه امل�ضتبد لنف�ضه لكي يخلد 
نف�ضه ويرتهن عراق امل�ضتقبل كم� ارتهن عراق عهده. والب�كون 
اذن  العبودية.  فقدان  من  اخل�ئفون  العبيد  هم  التم�ثيل  على 

املعي�ر األقيمي للتميز بني الإعالم ال�ض�لح والإعالم ال�ض�ر، هو 
الن�ض�ن نف�ضه لأنه ان�ض�ن، بعيدا عن العق�ئد الدينية واحلزبية 
ال�ضتبداد  جت���ه  الن�ض�نية  وح��دة  يف  والتخندق  والقومية، 
�ضهلة  هي  املهمة  هذه  رمب�  لكن   ، املتنوعة  واأ�ضك�له  ب�ضوره 
ال�ضعوبة  من  درج��ة  يف  تبقى  انه�  واملثقف،ال  املفكر  على 
ال�ضي��ضي.  يعد  العالمي واخلط�ب  ابتك�ر فنون اخلداع  جراء 
فوؤاد زكري� واحد من املفكرين العرب املع��رشين الذين ي�ضهل 
عليهم ان مييزوا بني العالم التنويري من الظالمي، و�ضالمة 
هي الخرى واحدة مم� ذكرن�ه ويبدو انه� داعية اىل العلم�نية 
لذلك ت�ضتطيع ان تفرز اخلط�ب الظالمي الره�بي من التنويري 
ال�ضالحي ،ب�ل�ض�فة اىل القراءات والبحوث الأك�دميية، وهم 
الأكرب هو  للثق�فة،لكن امل�ضيبة  الر�ضتقراطية  الطبقة  ميثلون 
اخلط�ب  �ضحية  غ�لبه  يف  ال��ذي  الجتم�عي  اجلمعي  العقل 
ان  للمثقف  ال�ض�مية  الهداف  من  واحدة  ان  نعم  الزدواج��ي، 
املثقفني  بهوؤلء  ون�ضعر  احلقيقة،  نحو  الن��س  طريق  ي�ضئ 
ينزلوا  ان  انهم يح�ولون  اأخرى  اأحي�ن  ونراهم يف  واملفكرين 
اىل ع�مة الن��س،ال ان املهمة الأ�ضعب يف البحث والتدقيق تقع 

على الفرد املواطن.

املواقع  احد  قرب  ت�ضكن  التي  ح�ضن"  "ام  ت�ضطر 
اخلم�ضة  ابن�ئه�  من  احف�ده�  احتج�ز  اىل  النفطية، 
الري�ح �رشقية  اذا ك�نت  يف غرفة واحدة من منزله� 
الريح  بطء  فجراء  ال�رشعة،  خفيفة  )ال�رشجية(، 
ي�ضت�ضعر �ضك�ن املنطقة التي تقطن فيه�، رائحة النفط 
موقع  اىل  قريبة  �ضكنية  منطقة  ويف  ويتن�ضقونه�. 
على  يجد  انه  اجرة،  �ضي�رة  �ض�ئق  يقول  اآخر،  نفطي 
رم�د  ت�ضبه  رم�دية  او  بي�ض�ء  طبقة  �ضي�رته  زج�ج 
الفحم عندم� ي�ضحو يف ال�ضب�ح، فيم� تقول املعلمة 
ن�رش  ميكنني  ل  ذاته�:  املنطقة  ت�ضكن  التي  زينب 
 – الوانه�  لأن  الدار،  ب�حة  يف  غ�ضله�،  بعد  مالب�ضي 
خ��ضة البي�ض�ء منه� - تتغري بفعل الأدخنة ال�ض�بحة 
يف الف�ض�ء. يف حني  ي�ضكو "ابو ن��رش" ال�ض�كن يف 
التنف�س  املنطقة، �ضيقً� يف  تلك  ببعيد عن  لي�س  حي 
الهواء  ال�ضيق من تلوث  ان ك�ن �ضبب هذا  ول يدري 
ب�لغ�زات، لكنه اكد انه ي�ض�ب ب�لختن�ق يف بع�س 

الي�م.تهديد دائم ل�ضحة املواطن
لق�ء  ثالثني  من  اكرث  بني  من  الأربع،  احل�لت  هذه 
وي�ضكنون  به�،  ي�ضركون  مواطنني،  مع  اجرين�ه� 
يف من�طق خمتلفة، لكنه� قريبة اىل مواقع ا�ضتخراج 
غري  الف�ض�د  مرارة  يع�نون  كلهم  وت�ضفيته،  النفط 
ب�مللوث�ت  واملتمثل  هن�  نتن�وله  الذي  املب��رش 
ت�ض�حب  التي  ال�ض�مة  والنبع�ث�ت  للبيئة،  النفطية 
التي  وب�ملخلف�ت  وت�ضفيته،  اخل�م،  النفط  ا�ضتخراج 

تركه� عمليت� ال�ضتخراج والت�ضفية يف الر�س.
اللق�ءات اكدت هذه احل�لت، الختن�ق و�ضعوبة  كل 
التنف�س، تغري الوان املالب�س اذا م� ن�رشت يف اخل�رج 
ال�ضي�رات،  زج�ج  على  الرقيقة  الطبق�ت  غ�ضله�،  بعد 
عند  او  �رشقية  الري�ح  تكون  عندم�  الطف�ل  وحجز 
امل�ض�حبة  الكيمي�ئية  والعن��رش  الغ�زات  احراق 
ان  يعني  ومب�  الر�س،  ب�طن  من  النفط  ل�ضتخراج 
الب�رشة  اهل  ان  حقيقة  على  �ضعبيً�،  اتف�قً�  هن�لك 
من  النفط  ا�ضتخراج  ب�ضبب  �ضحيً�  تهديداً  يعي�ضون 
التع�مل  يتذبذب  احلقيقة،  هذه  وت�ضفيته.   حقوله� 
ان  من  الرغم  فعلى  الر�ضمي،  امل�ضتوى  على  معه� 
قبل  �ضهدت  اطب�ئه�،  وعي�دات  الب�رشة  م�ضت�ضفي�ت 
العديد  ا�ضتقب�ل  ق�ضرية،  بفرة  التحقيق  هذا  اجراء 
مل  انن�  ال  اجلو،  تلوث  ب�ضبب  الختن�ق  ح�لت  من 
الغ�زية  النبع�ث�ت  ب�أن  ق�طعة  اج�بة  على  نح�ضل 
املنطلقة من مواقع ا�ضتخراج النفط، هي التي �ضببت 

الختن�ق�ت. 
انذار ال�رشك�ت الع�ملة.. هل يكفي؟

 اذ ق�ل ال�ضيد "احمد حنون" مدير دائرة بيئة الب�رشة: 
ر�ضدت مالك�ت دائر بيئة الب�رشة، من خالل الزي�رات 
امليدانية، الكثري من املخ�لف�ت البيئية يف املح�فظة 
الغ�زية  ب�لنبع�ث�ت  تتمثل  التي  تلك  خ�ضو�ضً� 
كذلك  مردف�:  امل�ضتحدثة.  والب�ر  النفط  حقول  من 
الن�ضك�ب�ت النفطية على م�ض�ح�ت وا�ضعة من من�طق 
املدينة، ل�ضيم� القريبة من املواقع النفطية. مت�بع�: 
�ضد  ق�نونية  اجراءات  اتخ�ذ  اىل  دفعن�  م�  وهذا 
انذار  اىل  عمدن�  حنون:  املخ�لفة.وا�ض�ف  ال�رشك�ت 
ال�رشك�ت لزالة املخ�لف�ت وعدم تكراره�. مبين� انهم 
اجتهوا اىل  الجراء الق�نوين العلى واملتمثل بفر�س 
ط�لبوا  كم�  ب�ملخ�لف�ت.  املت�ضببني  على  غرام�ت 

على حد قول حنون ال�رشك�ت ب�إزالة تلك املخ�لف�ت 
ل�ضيم� وان الغرام�ت يف الق�نون البيئي ل تغني عن 
اإزالة املخ�لفة وامن� تفر�س نتيجة ال�رشر البيئي مع 

الإلزام ب�إزالة املخ�لفة ايً� ك�ن نوعه�.
�ضن�عة نفطية متخلفة 

 هذا ت�أكيد ر�ضمي على ان يف الب�رشة ملوث�ت وغ�زات 
النفطية  ال�رشك�ت  ترتكب  هذا  من  واكرث  �ض�مة، 
�ضلبً�  ت�أثريه�  ينعك�س  التي  املخ�لف�ت  الع�ملة، 
ال�رشك�ت  ا�ضتج�بت  هن�..هل  املواطن..ال�ضوؤال  على 

املخ�لفة اىل الجراءات الق�نونية؟
اهم  على  لنتعرف  ال�ضوؤال،  هذا  على  الج�بة  قبل    
امللوث�ت النفطية لبيئة الب�رشة من ب�حَثني معنيني 
بهذا ال�ض�أن، احدهم� ذهب اىل م� هو ابعد من اخلطر 
النفطي،  النت�ج  يف  رهيبً�  هدراً  اأ�رّش  حني  ال�ضحي، 
وان هذا الهدر هو املت�ضبب يف اخلطر ال�ضحي.  يقول 
ب�قت�ض�دي�ت  املتخ�ض�س  �ضب�ح"،  "اجمد  الدكتور 
النفط: امللوث ال�ض��س جلو الب�رشة هو الغ�ز الطبيعي 
الهواء،  والذي يحرق يف  النفط  امل�ض�حب ل�ضتخراج 
النفطية. م�ضيف�: من املعروف  جراء تردي ال�ضن�عة 
من  كبرية  كمي�ت  ع�دة  ت�ض�حبه  النفط  انت�ج  ان 
الغ�ز الطبيعي، ولذا يعزل الغ�ز عن النفط، هذا الغ�ز 
النفطية  ال�ضن�عة  ذات  الدول  ت�ضتثمره  املعزول 
املحكمة، وت�ضوقه اىل الدول التي حتت�جه. م�ضتدرك�: 
امل�ض�حب  الغ�ز  فيه  يحرق  الذي  العراق  عك�س  على 
للنفط اخل�م يف �ضعالت حرارية يف حقول النفط، لن 
�ضن�عته النفطية مردية، وال�رشك�ت غري ق�درة على 

مع�جلة م�ضكلة الغ�ز الطبيعي من ثم ا�ضتثم�ره .
ري�ح اجله�ت الأربع

 يتجلى حجم اخلطر ال�ضحي الذي يتهدد الب�رشة، يف 
كمي�ت النفط املنتجة ومق�دير الغ�ز التي ت�ض�حبه�، 
طردية  العالقة  وان  خ��ضة  الهواء،  يف  وحترق 
اجمد  الدكتور  يقول  كم�  الب�رشة  ففي  الثنني.  بني 
القرنة والزبري  �ضب�ح: ثمة حقول يف جمنون وغرب 
التلوث  و�ضط  تظل  الب�رشة  ان  يعني  ، ومب�  والرميلة 
الري�ح. مو�ضح�: وم� حدث من  البيئي، كيفم� دارت 
م�ض�كل تنف�ضية عند بع�س اه�يل الب�رشة، �ضببه هذا 
التلوث، ف�لكمي�ت التي حترق من الغ�ز الطبيعي يف 
اجواء الب�رشة، �ضخمة جدا. ويعطي مث�ًل بقوله: يف 
ع�م 2014 بلغت قيمة النت�ج الكلي للغ�ز الطبيعي 
امك�نية  ل  لأن  اأحرقت  كله�  ملي�ر مر مكعب   )21(
كم�  النفط  �ضن�عة  تردي  ب�ضبب  لت�ضويقه  العراق  يف 
قلت. م�ضيف�: والأخطر ان ازمة الغ�ز املحروق تتف�قم 
الغ�ز التي حترق  يوم� بعد يوم، ل�ضيم� وان مق�دير 
جولت  �رشك�ت  مع  مريع  بنحو  اكرب  ب�تت  الآن 
والتي  النفط،  وزارة  معه�  تع�قدت  التي  الراخي�س 
او�ضلت النت�ج اليومي اىل ثالثة ماليني ومئتي الف 

برميل يوميً�، بعد ان ك�ن النت�ج مليوين برميل.
الغ�زات ال�ض�مة والحتب��س احلراري

  م� الذي يعنيه حرق امللي�رات من المت�ر املكعبة 
يبدو  قد  ال�ضوؤال  ؟..هذا  واحدة  �ضنة  يف  الغ�ز  من 
احلكومي  الهم�ل  حجم  تك�ضف  اج�بته  لكن  بليدا.. 
ح�ضب،  النفطية  ال�ضن�عة  او  املواطن،  ل�ضحة  لي�س 
الج�بة  دول؟.  عليه�  تتن�زع  ه�ئلة  لرثوة  وامن� 
احل�ضن"،  ابراهيم  "�ضكري  الدكتور  ل�ض�ن  على  ج�ءت 
ج�معة  يف  البيئي  التلوث  جم�ل  يف  املتخ�ض�س 
عند  الواحدة  الث�نية  يف  تنبعث  بني:  والذي  الب�رشة 

الغ�زات  من  املكعبة  الأمت�ر  اآلف  النفط،  ا�ضتخراج 
اوك�ضيد  وث�ين  ب�له�يدروك�ربون�ت  املتمثلة  ال�ض�مة 
حرق  ونتيجة  الن�يروجني،  اوك�ضيد  وث�ين  الكربيت 
هذه الغ�زات، تتزايد كمي�ت ثن�ئي اوك�ضيد الك�ربون 
 - الر�س  حرارة  درج�ت  ارتف�ع  يف  ي�ض�هم  الذي 
الحتب��س احلراري - . وترتفع ن�ضبة اح�دي اوك�ضيد 
الك�ربون -وهو غ�ز ق�تل - . م�ضر�ضال: عند انت�ض�ر 
الهيدرك�ربون�ت يف اجلو ف�إنه� تتف�عل مع ا�ضع�ع�ت 
املخفف  النريك  ح�م�س  اىل  فتتحول  ال�ضم�س 
يف  يذوب�ن  اللذين  املخفف  الكربيتيك  وح�م�س 
قطرات املطر لتكون النتيجة امط�را ح�م�ضية حتتوي 
الخرية  الفرة  يف  لحظن�ه  م�  وهذا  ال�ضددين  على 

من جولت الراخي�س. 
جولت الراخي�س والأمط�ر احل�م�ضية

الختن�ق�ت  ا�ضب�ب  بني  ومن  احل�ضن:  وا�ضتطرد 
من  عدد  ا�ضتن�ض�ق  الب�رشة،  يف  حدثت  التي  الخرية 
�ضقوط  املتبخر بعد  الكربيت  اوك�ضيد  لثن�ئي  �ضك�نه� 
ت�ضبب  والتي  الر�س،  على  احل�م�ضية  الأمط�ر 
م�ضكالت ه�ئلة يف الربة بعد تبخره� تنعك�س بنحو 
وامل�ض�بني  عموم�،  املواطنني  على  كبري،  �ضلبي 
الق�ضب�ت  الته�ب  او  الربو  او  احل�ض��ضية  ب�مرا�س 
لأنهم اكرث عر�ضة لال�ض�بة بح�لت الختن�ق. م�ضددا:  
لأن  يومي�،  خطره�  يتن�مى  ك�رثة  و�ضط  الن  نحن 
الغ�زات املنبعثة من اآب�ر النفط تتزايد مع كل برميل 
يزيد يف النت�ج، واملف�رقة ان اية زي�دة يف النت�ج 
الراخي�س  جولت  �رشك�ت  ل�ض�لح  نفعه�  �ضيكون 
الجنبية و�رشره� على املواطن. مردف�: ك�نت هن�لك 
الجنبية  ال�رشك�ت  تلزم  الراخي�س  عقود  يف  فقرة 
بتنقية النبع�ث�ت الغ�زية )مركب�ت اكرث ام�ن�( قبل 
طرحه� خ�رج الآب�ر، وهي ب�لت�كيد ق�درة على ذلك 
، علم�  الفقرة  األغيت هذه  لأنه� �رشك�ت ع�ملية ولقد 
انه ا�ضيع يف حينه� ب�أن الغ�ءه� ك�ن خط�أ حكومي�، 
يف حني ان ال�ضبب احلقيقي يكمن يف ان هذه الفقرة 

تزيد من كلفة انت�ج الربميل.
ال�رشك�ت الأجنبية تنتفع واملواطن يت�رشر

ل�ض�لح  نفعه�  �ضيكون  النت�ج  يف  زي�دة  "اية 
و�رشره�  الجنبية  الراخي�س  جولت  �رشك�ت 
حتت  احمر  خطً�  ن�ضع  ان  ينبغي  املواطن".  على 
�ضيم�  ل  احل�ضن،  الدكتور  ق�له�  التي  العب�رة  هذه 
ت�ضتغل  ب�تت  التي  العراقية  النفطية  احلقول  وان 
الرا�ضي  بع�س  تدمري  يق�بله�  ال�ضتثم�ر،  ا�ضم  حتت 
رئي�س  المر،  هذا  يوؤكد  الت�ضحر.  وزي�دة  الزراعية 
الب�رشة  حم�فظة  جمل�س  يف  والط�قة  النفط  جلنة 
الع�م  الف�ر�س" بقوله: يف كثري من دول  �ضداد  "علي 
اأك�نت  �ضواء  للمزارع  جم�ورة  نفطية  اآب�ر  توجد 
مزروعة ب�حلنطة او غريه� من املح��ضيل. م�ضتدرك�: 
بعد  خ��ضة  والب�رشة  العراق  يف  ح�ضل  م�  ان  ال 
الدول.  تلك  عن  مت�م�  اختلف  الراخي�س،  جولت 
التلوث(  يف  )زي�دة  الوك�ضني  غ�ز  قلة  اىل  لفت� 
بعملي�ت  ت�ضبب�  اللذين  والت�ضحر  املن�طق  تلك  يف 
الب�رشة  وغربي  �ضم�يل  من�طق  يف  ح�ضلت  اختن�ق 
واملواطنني  ارا�ضيهم  هجر  على  املزراعني  اجرب  م� 
مراكز  اىل  ونزحوا  املن�طق  يف  �ضكنهم  مغ�درة  على 
املن�طق  يف  تقريب�  انتهت  الزراعة  ان  موؤكدا  املدن، 
ال�ض�مة  النبع�ث�ت  ب�ضبب  النفطية  للحقول  املت�خمة 

جراء ا�ضتخراج النفط.

التعليم  وزير  ال�ضيد  اىل  املحرم،  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال�ضيد  اىل 
الع�يل املحرم

عن  ر�ضميً�  اعلن   13/6/2015 بت�ريخ  ا�ضهر  وثالثة  �ضنة  قبل 
درج�ت وظيفية �ض�غرة من حركة املالك لأ�ضح�ب �ضه�دات الدكتوراه 
وامل�ج�ضتري يف املوقع الر�ضمي لوزارة التعليم الع�يل ومواقع ج�معة 
الق�د�ضية، قدمن� عليه� وبعد ظهور ا�ضم�ئن� ك�أ�ضالء يف التعيني وبعد 
يف  واملعلنة   17/4/2016 بت�ريخ  به�  والبت  العرا�ض�ت  ظهور 
النه�ئية  ال�ضم�ء  ، ظهرت  منه طي�  ن�ضخة  واملرفقة  الر�ضمي  املوقع 
مل  للدولة،  الر�ضمية  املواقع  يف  ح�لي�  من�ضور  كلة  وهذا  التعيني  يف 
يتم حل املو�ضوع ومل ي�ضدر امر تعيينه حلد الن. رغم ورود درج�ت 
وظيفية يف وزارات اخرى ك�لربية وال�ضحة ومل نقدم عليه� ، نرجو 
من ال�ض�دة املعنيني اعط�ءن� اج�ب�ت عن م�ضرين� فيم� لوك�ن هن�ك 

فر�ضة لتثبيتن� على املالك ام ل توجد فر�ضة

الديوانية،  حم�فظة  ديوان  عقود  اأ�ضح�ب  من  جمموعه  نحن 
�ضمن امل�ض�ريع ال�ضتثم�رية، منذ ع�رشة اأ�ضهر وقعن� على اج�زة 
بحجة  راتب  اي  ن�ضتلم  مل  ال�ض�عة  ولهذه  راتب،  بدون  اجب�رية 
عدم توفر املوازنة وامل�ض�ريع وبحجة ان عقودن� على امل�ض�ريع 
حيدر  الدكتور  الوزراء  جمل�س  رئي�س  من  ال�ضتثم�رية…نطلب 

العب�دي املحرم، املوافقة على منح عقودن� ال�ضتثم�رية
وتعينن� على املالك الدائم على الدوائر احلكومية لأنن� خريجني 

واأ�ضح�ب عوائل.

 1959 ع�م  العراقية  الإذاعة  الواحد  عبد  بهجت  الإذاعي  دخل 
للكت�بة. عمل  ليتفرغ  للتق�عد  ُيح�ل  اأن  1988 طلب  ويف ع�م 
ل�ضنوات طويلة مذيع� ومعد برامج يف تلفزيون العراق ثم مذيع� 
عمله  اإىل  ب�لإ�ض�فة  بغداد  اإذاع��ة  يف  املذيعني  لق�ضم  ورئي�ض� 
مبنى  فيه  دخل  يوم  اأول  الواحد  عبد  ويتذكر  لغوي�.  م�رشف� 
اإذاعة بغداد، حيث مت اختب�ره من قبل الإذاعي املعروف ح�فظ 
القب�ين. قدم العديد من الربامج الإذاعية والتلفزيونية العراقية 
"�ضوؤال على  "دع�ء الغفران" و برن�مج  يف بغداد منه� برن�مج 
ثم  الف�ضيحة"  لغتن�  يف  ال�ضحيحة  "الكلمة  وبرن�مج  الهواء" 
اأ�ضبح يعد الربامج الإذاعية. ترك العراق ع�م 2004 وذلك بعد 
تلقيه تهديدات ب�لقتل يف فرة ك�ن ُي�ضتهدف فيه� الإعالميون 
واملثقفون العراقيون، ف�أ�ضتقر يف عم�ن مدة ع�مني عمل خالله� 
يف اإذاعة عم�ن حيث اأعد وقدم برن�جمً� لغويً� بعنوان "الكلمة 
ال�ضحيحة يف لغتن� الف�ضيحة". يف 2006 انتقل مع ع�ئلته اإىل 
الولي�ت املتحدة واأق�م يف ولية بن�ضلف�ني�، حيث اأجنز كت�بني 
الك�ئن�ت"، وكت�ب  الآي�ت عند رب  "جزاء تالوة  الأول بعنوان 

لغوي بعنوان "الأخط�ء ال�ض�ئعة يف ال�ضح�فة والإذاعة".
األَف ثالثة كتب دينية هي: "الإعراب املف�ضل لكت�ب اهلل املرتل"، 
"حكم احلذف  اأعراب� وتف�ضريا"، و  "بالغة القراآن يف الإعج�ز  و 
الطبع هو:  قيد  اآخر  اجلب�ر"، وكت�ب  اهلل  والخت�ض�ر يف كت�ب 
"ف�ضُل  وكت�ب  والبي�ن"،  الإعج�ز  لغة  القراآن  لغة  "مو�ضوعة 
الإذاعية  م�ضريته  متتد  والب�رش".  الكون  رب  عند  ال�ضور  ق��راءة 
من  الع�رشات  بتدريب  ق���م  العمل،  من  ع�مً�   35 من  لأك��رث 
املذيعني واملذيع�ت من خالل الدورات التي ك�ن ينظمه� معهد 
املذيعني  من  الع�رشات  يديه  على  وتخرج  الإذاع��ي.  التدريب 
واملذيع�ت، وهو يزور عم�ن ح�ليً� لي�رشف على دورات تدريبية 
تنظمه� بع�س القنوات التلفزيونية العراقية لعدد من مذيعيه�. 
ويعرب عبد الواحد عن اأ�ضفه لإهم�ل اإدارات القنوات الف�ض�ئية 
ويعترب  العربية  للغة  والعربية  العراقية  والإذاع�ت  التلفزيونية 
املذيعني  داعيً�  العربية،  اللغة  اأرك�ن  لهدم  معول  مبث�بة  هذا 
والهتم�م  الرواد  املذيعني  جت�رب  من  ال�ضتف�دة  اإىل  ال�ضب�ب 
ب�للغة العربية والإلق�ء. ويوؤكد اأن املهجر ورغم �ضعوب�ته وفر 
وال�ضعور  وال�ضتقرار  ك�لأم�ن  العراق  بلده  يف  يجده  مل  م�  له 
منحته  التي  الأمريكية  للحكومة  �ضكره  عن  معرب�  ب�إن�ض�نيته، 
الإق�مة والت�أمني ال�ضحي والعي�س الكرمي.احتفى البيت الثق�يف 
 2013 الأردنية عم�ن يف �ضهر حزيران  الع��ضمة  العراقي يف 
اأ�ضبوع  كل  البيت  يقيمه�  التي  الم��ضي  �ضمن  الحتف�ء  وج�ء 
والفن�نني  والأدب����ء  للمثقفني  الإبداعية  للمنجزات  تخليدا 
العراقي  اجلمهور  لدى  وا�ضحة  ب�ضمة  تركوا  الذين  العراقيني 
هي  وامل�ضموع  املرئي  والإع��الم  ال�ضح�فة  اأن  والعربي.ورغم 
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الخطاب االعالمي وأثره على الوعي الجماهيري
د. طالب محمد كريم

ملفت���ة للنظر، تدع���و اىل التاأم���ل، قادتني بفك���ري خلف �سحاب 
ال�سيا�سة، ا�ستن�سق ن�سيم التغيري بني حروفها، الفتة للمفو�سية 
العلي���ا لالنتخابات ركن���ت يف احدى �س���وارع مدينتنا كتب فيها 
" تع���ال .. اىل اأي���ن .. لنغري حالنا نحو االح�سن" م�ستحيل ال 
ن�ستطي���ع ذلك! هواج�س���ي : ال ن�ستطي���ع لو ا�ستدرجن���ا انف�سنا 
ل���كالم الل���ه ع���ز وج���ل ) ال يغري الل���ه ما بق���وٍم حتى يغ���ريوا ما 
باأنف�سه���م( �سنب���داأ م���ن ه���ذه االآية ومن ه���ذه اللحظ���ة بتحديث 
�سجلن���ا االنتخاب���ي للم�ساركة بها بق���وة ...م���ا وجدته يف هذه 
املرحل���ة اأن هن���اك ع���زوف تام، ب���ل وهن���اك �سبه مقاطع���ة لعدم 
اخل���روج الأداء الت�سويت للمرحلة القادمة. هناك عدة ت�ساوؤالت 
ماه���ي االأ�سباب التي اأدت لهذا العزوف؟،وهل هناك م�سلحة من 
ع���دم اخلروج ؟،وهل اأن عدم اخل���روج �سيوؤدي اإىل عدم اكتمال 

عملية الت�سويت؟.
�ساأق���ف عند ه���ذه املراحل الثالثة، م���ن اأهم االأ�سب���اب التي اأدت 
اإىل ع���دم اخلروج ل���الإدالء بال�سوت االنتخاب���ي، هي مل تتحقق 
اأغل���ب امل�ستحقات ل���دى املواطن الب�سي���ط، ومل تكن هناك جدية 
ل���دى احلكوم���ة بتنفي���ذ مطال���ب املواطن الت���ي هي م���ن اأب�سط 
احلق���وق التي كفلها الد�ستور. يرى بع����ض املقاطعني نعم هناك 
م�سلح���ة، باأنه مل يعط���ي �سوته ويحتفظ ب���ه لنف�سه!،وهذا هو 
بح���د ذاته اأ�سلوب �سلبي. كم���ا و اأن البع�ض من وجهة نظره اذا 
مل يخ���رج للت�سويت، ف���اأن العملية االنتخابي���ة �ستف�سل!!،هكذا 
ه���م يرون وهذا ما �س���راه يف بع�ض البل���دان العاملية، حيث اأن 
هن���اك بع�ض ال���دول مل تتجاوز به���ا ن�سب���ة امل�ساركة%10،من 
عدد ال�سكان اإال اأن العملية ت�سري ب�سكلها ال�سحيح، وهذا قانون 
معمول به دوليا.  نحن اليوم نعي�ض مرحلة خطرة وهي حتديد 
م�س���ار اإىل ع�سرة �سنوات قادمة، يف ه���ذه االنتخابات التي تعد 
ه���ي اال�سر�ض واالقوى، لذلك علينا اأن نع���ي اإر�سادات املرجعية 
الديني���ة ومنا�سداته���ا ح���ول حتديث �سج���ل الناخب���ني، ل�سمان 
حقك االنتخابي، وهذا م���ا وجدناه من خالل دعوات �سادقة من 
قب���ل املت�سدي���ن للعملية االإ�سالحي���ة، مما دعا اإلي���ه ال�سيد عمار 
احلكيم رئي�ض املجل�ض االأعلى العراقي، حول �سرورة اخلروج 
لتحدي���ث �سجل الناخبني. كما واأك���د رئي�ض املجل�ض االأعلى، يف 
ملتقاه االأ�سبوعي الثقايف، مبطالبته بتخفي�ض �سن الرت�سيح ل 
25 �سنة، وهذه بحد ذاتها اأتت من خالل درا�سة قام بها، حيث 
اأن ن�سب���ة ال�سباب ممن ت���رتاوح اأعمارهم بني 30-25 ،60% 
م���ن �سكان الع���راق، هذه الفئة والن�سبة املئوي���ة توؤكد اأن غالبية 
�س���كان الع���راق هم من فئ���ة ال�سباب، ولك���ن لالأ�س���ف ال�سديد اأن 
اأكرثه���م ممن يعار����ض حتديث �سج���ل الناخبني ب���ل ومعار�ض 
اخل���روج ل���الإدالء ب�سوته االنتخابي. لهم احل���ق كونهم مل يروا 
الن���ور، ومل يج���دوا م���ن يعطيه���م الفر�س���ة للتعبري ع���ن اآرائهم 
وطموحاته���م، لك���ن دعوة احلكيم حول تخفي����ض �سن الرت�سيح 
ل���ل25 �سن���ة �سيجعل الب���اب مفتوح اأم���ام ال�سب���اب، لتكون لهم 
الفر�س���ة بالتمثيل النيابي و لتفجري طاقاتهم التي مل جتد االأذن 

ال�ساغية من قبل احلكومة. 

مبدعون من

أصحاب شهادات العليا: ارفعوا 
الظلم عنا

موظفو العقود: تم منحنا 
اجازة اجبارية منذ عشرة 

أشهر وبدون راتب

المواطن والمسؤولالبصريون يستنشقون السموم.. وشركات جوالت التراخيص تزيد أرباحها

بهجت عبد الواحد
وكاالت –متابعة 

هل االنتخابات القادمة 
سبيل الخالص ؟؟

سعد بطاح الزهيري 

أقالم حرة


