
 
يف ظل ما يعانيه التعليم يف العراق من تراجع وتدهور كبريين 
يف  الأطفال  �ضد  العنف  ظاهرة  جاءت   ، البالد  احتالل  منذ 
املدار�س لتزيد الأمر قتامة ، وتنذر مب�ضتقبل اأكرث �ضوءا للتعليم 
يف العراق ، ل�ضيما و�ضط عجز احلكومة عن اإيجاد حلول ناجعة 
العنف  الق�ضاء على ظاهرة  اأو   ، التعليم ككل  بواقع  للنهو�س 

�ضد الأطفال يف املدار�س.
املدر�ضة كما هو معروف موؤ�ض�ضة تربوية قبل اأن تكون تعليمية 
اإل اأن بع�س املمار�ضات الرتبوية اخلاطئة ل تزال متار�س فيها 
املمار�ضات  هذه  راأ�س  على  وياأتي   ، العراق  يف  الطفل  �ضد 
ال�رضب املربح والعقاب القا�ضي الذي قد ل يتنا�ضب يف بع�س 

الأحيان مع حجم اخلطاأ الذي يرتكبه الطفل اأو �ضنه.
اإدارات املدار�س تربر لظاهرة العنف �ضد الأطفال

ظاهرة العنف �ضد الأطفال يف مدار�س العراق ، ل يبدو لها حال 
اإدارات  قبل  لها من  التربير  ، خا�ضة يف ظل حماولت  قريبا 
املدار�س ، من دون توقيع اجلهات الر�ضمية عقوبة رادعة على 
مرتكبي هذه اجلرائم ، الأمر الذي ي�ضمح بتكرارها ، وانت�ضارها 
يف كافة املدار�س ، وما لها من اآثار �ضلبية على الطفل ومن ثم 

على الواقع التعليمي.
  املعلمون وحاجتهم للثقافة الرتبوية

تعود   ، العراق  يف  املدار�س  طالب  �ضد  العنيفة  املمار�ضات 
لفتقار بع�س املعلمني اىل الثقافة الرتبوية التي توؤهلهم لفهم 
حقوق الن�ضان واهميتها، ف�ضال عن حرمة الن�ضان وكرامته 
او  العائلية  بالرتبية  فقط  يتعلق  ل  المر  فهذا  الن�ضانية، 
املجتمعية، وامنا هو جانب مهني يجب اأن يتدرب عليه املعلم 
وينبغي اأن يدخل دورات متخ�ض�ضة، توؤهله ثقافيا كي يكون 
معلما مثقفا يغر�س ثقافة احلقوق لدى تالميذه ولي�س العك�س.

يتبع   ، التعليم  يف  �ضعوبة  يعانون  الذين  العراق  اأطفال    
الإهانات  بتوجيه  الرتبوية  الأ�ضاليب  اأب�ضع  معهم  املدر�ضني 
اأن  كما   ، اإمكاناتهم  ي�ضتوعبون  اأن  دون  وال�رضب  وال�ضتائم 
ممار�ضات العنف �ضد الأطفال يف املدار�س تتفاوت يف درجة 
والفكري  والقت�ضادي  الجتماعي  امل�ضتوى  ح�ضب  املمار�ضة 
قبل  من  �ضواء  امل�ضايقة  اأعمال  تكون  ما  فكثريا  الطفل،  لهذا 
التالميذ اأو العاملني يف املوؤ�ض�ضات التعليمية مرتبطة بالتميز 
املجموعات  اأو  فقرية  اأ�رض  من  ينحدرون  الذين  التالميذ  �ضد 
الثقافة  غياب  اخلا�ضة.   الحتياجات  ذوي  اأو  املهّم�ضة 
، جعلته غري  الحتالل  بعد  ما  املعلم يف عراق  لدى  الرتبوية 
جدير يف تربية الطفل وعدم ا�ضتيعاب وتفهم حاجات الطالب 
�ضببا  ويكون  للدرا�ضة  الطالب  اإهمال  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر   ،
للهروب من املدر�ضة وبالتايل الجتاه اإىل ال�ضوارع واملالهي 
وغريها من الأماكن التي ت�ضّدر الآفات اإىل املجتمع.   العنف 
�ضد الأطفال يف العراق وبالأخ�س يف مرحلة املراهقة يت�ضبب 
يف الكثري من الأحيان يف ظهور حالة من العنف امل�ضاد لدى 
�ضمومها  تبث  امل�ضاد  والعنف  العنف  معادلة  فتبداأ   ، الطفل 

الجتماعية والأخالقية وترمي باآثارها ال�ضلبية على العملية 
الرتبوية ، فيزداد تدهورها يوما بعد اآخر.

  الآثار ال�ضلبية للعنف �ضد الأطفال يف املدار�س
 ، العراق  مدار�س  يف  الأطفال  �ضد  للعنف  ال�ضلبية  التاأثريات 
الطفال  كل  فلي�س   ، املدى  بعيدة  واأخرى  املدى  قريبة  منها 
الطريقة لعتداءات مت�ضابهة وذلك  ينفعلون ويتاأثرون بنف�س 
العتداء  نوعية  على  تركز  بع�ضها  كثرية  عوامل  على  يعتمد 
و�ضدته والخرى على نوعية العالقة وقربها وكلتاهما �ضديدي 
الهمية ، فكلما كان عمر الطفل اأ�ضغر كلما كان التاأثري ال�ضلبي 
اإىل  اأقرب  ، وكلما كان املعتدي  اأكرب  والتدمريي للعنف �ضده 

الطفل وثقة الطفل به اأكرب، كلما كان تاأثريه ال�ضلبي اأكرب على 
الذاتية  ال�ضورة  واختالل  بالنف�س  الثقة  نق�س  اأي�ضا.    الطفل 
عن  الناجتة  اأي�ضا  املدى  قريبة  ال�ضلبية  التاأثريات  من  كان 
العنف �ضد الأطفال يف مدار�س العراق ، اأما التاأثريات ال�ضلبية 
والكثري  الدرا�ضي  التح�ضيل  �ضعف  فاأبرزها  املدى  بعيدة 
وم�ضاعفات  م�ضكلة  تنتهي  ل  حيث   ، ال�ضلوكية  امل�ضاكل  من 
ما  غالبا  ولكن  العتداء  عملية  من  املعتدي  بانتهاء  العتداء 
مراهقته  واحيانا  ال�ضحية  طفوله  طوال  وتبقى  اثارها  متتد 
املدار�س يف  اأطفال  على  العتداء  �ضيخوخته.   وبلوغه وحتى 
العراق ترك تاأثريات اجتماعية جمة اأي�ضا ، اأهمها عجز الطفل 

الجتماعية  مهاراته  و�ضعف  اأقرانه  مع  �ضداقات  اإن�ضاء  عن 
خنوعه  اأو  الآخرين  يف  ثقته  وتدهور  واللغوية  واملعرفية 
حلل  متيل  اأو  لديه  �ضلطة  متثل  التي  لل�ضخ�ضيات  املفرط 

م�ضاكلها مع الآخرين بالعنف والعدوانية.
 دوامة العنف املدر�ضي يف العراق ل ميكن التخل�س منها اإل 
عندما يتم بناء دولة موؤ�ض�ضات قوية ويتم احرتام القانون من 
لدن اجلميع واأولهم ال�ضا�ضة وامل�ضوؤولني ، حينها �ضوف تتوافر 
اإمكانية الق�ضاء على العنف املدر�ضي ، وكذلك  اأمل يف  بوادر 
الكثري من امل�ضكالت ، اإل اأن ذلك ليرى له اأثر يف العراق على 

الأقل يف الوقت احلايل.

عراق  يف  �ضئ  كل  التهمت  والرتاجع  التدهور  اآفة 
الأكادميية  القيم  على  فجاءت   ، الحتالل  بعد  ما 
التي  اجلامعية  الإدارة  على  ذلك  وان�ضحب  ودمرتها 
قياداتها  اختيار  �ضوء  نتيجة   ، كبري  ب�ضكل  تدهورت 
واعتمادها على املحا�ض�ضة واملح�ضوبية ، الأمر الذي 
اأدى اإىل تدهور التعليم العايل عموما يف البالد ، فلم 
العرب  للطالب  رئي�ضية  قبلة  العراقية  اجلامعات  تعد 

والأجانب كما كانت من ذي قبل.
منظومة التعليم العايل يف كل الدول م�ضوؤولة عن اأهم 
 ، الب�رضي  العن�رض  وهو  الإنتاجية  العملية  يف  مكون 
كافة  الجتاهات  يف  املجتمع  تطور  يتوقف  وعليه 
عملية  يجعلها  املنظومة  هذه  باأهمية  والوعي   ،
خلق  يف  م�ضتمرة  ب�ضورة  ت�ضهم  م�ضتدامة  ا�ضتثمارية 
القيمة امل�ضافة وتعزيز رفاهية املجتمع وتقدم الدولة 
، ويف العراق ف�ضلت حكومات الحتالل املتعاقبة يف 
فكانت   ، الإيجابي  بالجتاه  املنظومة  هذه  ا�ضتخدام 
متمثلة   ، وخيمة  واجتماعية  مادية  خ�ضائر  النتيجة 
وتدين  املجتمع  وتخلف   ، والطاقات  الأموال  هدر  يف 

املعي�ضة.
اأ�ضباب تراجع القيم الأكادميية

لفت  ب�ضكل  تراجعت  العراق  يف  الأكادميية  القيم 
وجامعات  كليات  اإن�ضاء  بعد   ، البالد  احتالل  عقب 
حكومات  منحت  حيث   ، �ضيا�ضية  مظالت  حتت  اأهلية 
الحتالل املتعاقبة اإجازات تاأ�ضي�س جامعات لزعماء 

الأكادميي  التعليم  يف  املتخ�ض�ضني  وغري  الطوائف 
اإىل عدم تواوؤم موا�ضفات  اأدى  الذي  الأمر   ، اجلامعي 
اخلريج مع متطلبات �ضوق العمل ، وهو ما ت�ضبب يف 
الفرد يف  والناجمة عن عمل  النوعية  البطالة  ظاهرة 
ن�ضيبها  لها  كان  اجلامعية  الإدارة  تخ�ض�ضه.  غري 
اأي�ضا من الرتاجع والتدهور بعد الحتالل ، فاأ�ضبحت 
اإدارة التعليم العايل يف عراق ما بعد الحتالل  ثقافة 
عاجزة عن قيادة عملية التغيري يف اجلامعات ، ففي 
اأو  التوقيع  �ضوى  القيادات  بتبديل  يتغري  ل  الغالب 
تدار  التي  الفا�ضلة  ال�ضيا�ضات  تبقى  بينما   ، الإم�ضاء 
يف  اجلامعية  الإدارة  تدهور  هي.  كما  اجلامعات  بها 
العراق يرجع وبح�ضب خرباء اإىل �ضوء اختيار الإدارات 
اجلامعية بفعل عدم وجود موا�ضفات وا�ضحة للقيادة 
وح�ضور  ال�ضليم،  الختيار  اأ�ض�س  وغياب  اجلامعية، 
املعايري ال�ضخ�ضية واملح�ضوبيات، ما يت�ضبب يف عدم 
الكثري  ت�ضخي�س  على  الأكادميي  القرار  �ضناع  قدرة 
الفهم  غياب  لديهم.  املبادرة  وانعدام  املعوقات  من 
لدورها  العراق  يف  اجلامعية  القيادات  لدى  ال�ضحيح 
يف تكوين املوارد الب�رضية الالزمة للعملية التدري�ضية 
وبناء  التدري�ضية،  الهيئات  ت�ضكيل  �ضعيد  على   ،
القدرات والتقومي التدري�ضي، والتقومي العلمي للبحوث، 
 ، اجلامعية  الإدارة  دور  تراجع  اأ�ضباب  اأي�ضا من  كان 
ل  اجلامعية  القيادات  من  الكثري  اأن  عن  ف�ضال  هذا 
تتمتع باملوؤهالت الذاتية واملو�ضوعية لهذه املهمة ، 
امل�ضوؤول عن  اأ�ضا�س معايري  على  مّت  بها  الإتيان  واأن 
اأو  املر�ضحني،  لدى  والطاعة  الولء  ودرجة  الرت�ضيح 

�ضلبيات ونقاط �ضعف تتيح ال�ضيطرة عليهم.
ال�ضا�ضة ي�ضدرون اأزماتهم احلزبية للجامعات

اأزمة تدهور الإدارة اجلامعية والتعليم العايل ككل ، من 
اأ�ضبابها اأي�ضا ، ت�ضدير ال�ضيا�ضيني م�ضكالتهم احلزبية 
ذلك  ويح�ضل   ، العراق  يف  اجلامعات  اإىل  وال�ضلطوية 
اأ�ضا�س  على  العايل  للتعليم  وزراء  تر�ضيح  يتم  عندما 
اجلامعات  �ضلب  يعني  ما   ، الطائفية  املحا�ض�ضة 
الأحزاب  اأحد  �ضلطة  حتت  و�ضعها  عرب  ا�ضتقالليتها 
احلاكمة ، ومن ثم تخريب الأجواء الدرا�ضية جّراء اإثارة 
احل�ضا�ضيات اجلهوية والطائفية بني الكوادر التدري�ضية 
الأكادميية  املوؤ�ض�ضات  اإخ�ضاع  نتيجة   ، الطلبة  وبني 

ل�ضلطة موؤدجلة ذات طبيعة حما�ض�ضة.
تعزيز  يف  يكمن  اجلامعية  الإدارة  تدهور  اأزمة  حل 
من  ذلك  يف  ملا   ، العراق  يف  اجلامعات  ا�ضتقاللية 
من  ولتحريرها   ، املعرفة  �ضناعة  مناخات  تدعيم 
احلريات  من  املزيد  باجتاه  البريوقراطية  الأطر 
العلمية والن�ضباط  الر�ضانة  اجلامعية املوؤطرة بقيم 

الأكادميي.
على  ان�ضحب  املتعاقبة  الحتالل  حكومات  ف�ضل 
جميع اجلوانب واملجالت يف العراق ، فاأ�ضيبت كلها 
بالرتاجع والتدهور ، وكانت القيم الأكادميية والإدارة 
ب�ضكل  اأثر  الذي  الأمر   ، اجلوانب  هذه  اجلامعية �ضمن 
يعاين  فبات   ، البالد  يف  العايل  التعليم  على  مبا�رض 
اأزمة حقيقية  ، ي�ضعب حلها ل�ضيما مع ا�ضتمرار  من 
موؤ�ض�ضات  كافة  بها  تدار  التي  الفا�ضلة  ال�ضيا�ضات 

الدولة.

خ�ضر  بيا�س  امل�ضهور  احل�ضيني  القزويني  علي  بن  خ�ضر  بن  يا�س 
من مواليد النجف عام 1938. لقب ب�ضوت الأر�س. مطرب عراقي.

نهاية  اأموري  جواد  حممد  الكبري  بامللحن  الأول  لقاوؤه  فكان 
اإذاعة القوات امل�ضلحة  اأغنية )الهدل( التي بثتها  ال�ضتينيات لينتجا 
مطرب  لي�ضبح  موؤديها  على  الأغنية  ا�ضم  ويتغلب  لتنت�ضر  اآنذاك 
الهدل هو ال�ضم اجلديد.. ليا�س خ�ضر غنى بعدها )اأبو زركه( التي 
الريفي  املطرب  التقى   1969 عام  يف  الهدل...  اأغنية  كما  ت�ضتهر  مل 
كما كان م�ضنف اآنذاك بامللحن كمال ال�ضيد الذي قدم له اأغنية املكرَيرّ 
من كلمات ال�ضاعر زامل �ضعيد فتاح، و�ضارت هذه الأغنية بعد بثها 
من اإذاعة �ضوت اجلماهري ببغداد جواز مرور مهم ملطرب قدم اأحلى 
يا�س  �ضوت  على  راهن  ذكي  ملحن  بجهود  للجمهور  �ضوته  يف  ما 
�ضوت  اإذاعة  اإىل  خ�ضر  يا�س  وليدخل  بخ�ضو�ضيته،  املتفرد  خ�ضر 
بعدها  مطربيها...  اأحد  ويكون  الأغنية  هذه  خالل  من  اجلماهري 
القرة  ـ طالب  اآنذاك  ـ  ال�ضاب  بامللحن  ال�ضبعينيات  بداية  التقى ويف 
النواب  مظفر  الكبري  ال�ضاعر  كلمات  من  )البنف�ضج(  له  فلحن  غويل 
لل�ضاعر  حمد(  بيكم  )مرينه  وتاأتي  القرغويل  مع  التعاون  وي�ضتمر 
�ضاحب  فتاح  �ضعيد  زامل  املبدع  لل�ضاعر  اإعزاز  ثم  اأي�ضا  النواب 
الو�ضف الكبري عندما يقول: ))اإعزاز عدنا ومنهو ينكر رم�س عينه 
ويا هو اأكرب من جفن للعني لينه((ز وكان اأداء يا�س خ�ضر يف هذه 
ليكون  اأخر  اإىل  ملحن  من  ينتقل  يا�س  ويظل  متميزا.  اأداء  الأغنية 
اأداء حنجرته فيقدم اأغنية )ولو تزعل( ثم اإىل املو�ضيقي نامق اأديب 
انت�ضرت �ضريعا لت�ضبح  الإنتاج ليعمال حلن )تايبني( والتي  القليل 
على كل ل�ضان ثم يعود بعدها لأح�ضان القرة غويل املو�ضيقية لتكون 
نزهت  مائدة  الكبرية  املطربة  اأدتها  بعدما  املو�ضم  حلن  )جذاب( 
رحالته  مع  خ�ضر  يا�س  م�ضوار  ومي�ضي  جماهرييا  تذوقا  تلق  ومل 
العربية  اجلاليات  وجود  اإذ  العراق  عن  بعيدة  بقاع  اإىل  و�ضول 
والعراقية يف لندن واأ�ضرتاليا واأمريكا بعد اإن �ضار له جمهور كبري 
وحمبون يف كل دول اخلليج العربي.. يا�س خ�ضر بداأ حياته قاطع 
جنم  اإىل  حتول  ال�ضرف  بالنجف  �ضخري  اأبو  م�ضت�ضفى  يف  تذاكر 
للغناء العراقي واحد �ضفرائه املعتمدين يف العامل والوطن العربي 

حتى بات عالمة م�ضيئة يف �ضماء العراق. 

العنف ضد األطفال في المدارس... وتأثيره على التعليم
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب 

اأتعجب ممن ل يزال يح�ضن الظن يف الأ�ضنام اخلاوية 
التي تدين يف عقيدة �ضيد قطب وترتدي لبا�س الت�ضيع 
كذبا ونفاقا، ال�ضيعي ال�ضريف ل ي�ضمت على قتل ابناء 
عن  نظره  ويغ�س  ملفات  جمع  مهمته  ولي�ضت  جلدته 
امكانية  ي�ضتغلون  الذين  الطائفيني  البعثيني  ال�ضا�ضة 
الدولة وجعلوا من اأفواج حماياتهم ع�ضابات اإرهابية 
تقتل وتغتال وتدخل العبوات واملفخخات، الذي يجمع 
حكومة  رئي�س  ولي�س  املعار�ضة  يف  �ضخ�س  امللفات 
ولين�س،  ليه�س  وهو  امل�ضلحة  للقوات  عام  وقائد 
الذي يتحمل م�ضوؤولية �ضفك دماء اطفال ون�ضاء �ضيعة 
العراق بالدرجة الوىل �ضا�ضتنا املتاجرون اخلانعون 
فلول  اراذل  علينا  جتراأ  ملا  قوي  رد  هناك  كان  ولو 
م�ضتعد  جبان  الطائفي  البعثي  وا�ضتئ�ضدوا،  البعث 
اأن يبقى حي على قيد  اأن ي�ضلم �ضرفه وعر�ضه مقابل 
القدمي  الت�ضيع  تاريخ  عرفهم  �ضا�ضة  اأرذل  احلياة، 
واحلديث هم �ضا�ضة اأحزاب �ضيعة العراق احلاكمون، 
خرين،  الآ اأمن  على  وحري�ضني  لالآخرين  عمالء 
ومتاجرة،  وانبطاح  خناثة  بطريقة  للدولة  اإدارتهم 
مظلوم،  معار�س  بعقلية  ويفكر  حكومة  رئي�س 
ال�ضرف والوطنية لتقا�س يف ال�ضالة وال�ضوم ورفع 
�ضعارات وحدة خاوية ويدعي يف احلر�س على املال 
ابناء  دماء  �ضيل  �ضراق ول�ضو�س ليهمهم  العام وهم 
فقط  احزابهم  مرتزقة  م�ضالح  يهمهم  والذي  جلدتهم 
دون غريهم، ماحدث ام�س يف فدك النا�ضرية جرمية 
ابادة جماعية ت�ضوروا لو �ضيطر هوؤلء الجنا�س على 
احلكم مرة ثانية كيف يكون حال عامة فقراء ال�ضيعة 
ال�ضيعي  بال�ضيا�ضي  يفرت�س  جميعا،  ابادتهم  يتم 
اليات  وي�ضع  قومه  ابناء  م�ضتقبل  يف  يفكر  ال�ضريف 
للخبثاء  قلناها  لقد  البعث،  فلول  تق�ضم ظهر خمانيث 
خا�س  ب�ضكل  الدعوة  حزب  �ضا�ضة  ال�ضمري  عدميي 
لكم بناء  ال�ضيعية ب�ضكل عام لميكن  و�ضائر الحزاب 
احلايل  العراق  هذا  �ضمن  البعث  فلول  مع  اآمنة  دولة 
ا�ضتعمال  او  وجنوب  و�ضط  اقليم  اقامة  اما  بدون 
وا�ضتئ�ضال  البعث  فلول  روؤو�س  ل�ضرب  القوة 
�ضحايا  عوائل  حتريك  خالل  من  الرهابية  املجاميع 
الرهاب يف حما�ضرة ال�ضجون واجبار احلكومة على 
القت�ضا�س  املواطنني  حق  من  او  الرهابيني  اعدام 
ا�ضرى  واعدام  قتل  اجازة  جنيف  اتفاقية  القتلة،  من 
املجاميع الرهابية القادمون من خارج العراق وبدون 
العربي  البعث واملحيط  فلول  نقولها وملرارة  حماكم، 
الطائفي حمظوظني بو�ضول ارذل خلق الله لي�ضبحوا 
على  الله  لعنة  ال  العراقي،  ال�ضيعي  املكون  على  قادة 

�ضا�ضة الحزاب قبل املجاميع الرهابية ،
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اأ�ضبحت ال�ضكوى من نق�س الأدوية والعالجات يف امل�ضت�ضفيات 
مركز   ( النا�رضية  مدينة  يف  ال�ضحية  واملراكز  احلكومية 
كبرية  اأعباء  ي�ضكل  ما  يوميًا  تتكرر  ظاهرة   ) قار  ذي  حمافظة 
ال�ضكري  من  املزمنة  الأمرا�س  اأ�ضحاب  املر�ضى وخا�ضة  على 
" متر حمافظة  وال�ضغط والقلب . وقال املواطن جا�ضم الكناين، 
مراجعة  وعند  الدوية،  يف  حاد  ونق�س  خانقة  باأزمة  قار  ذي 
وخا�ضة  الدوية  على  نعرث  مل  ال�ضحية  واملراكز  امل�ضت�ضفيات 
لالمرا�س املزمنة مثل القلب وال�ضكري".  واأ�ضاف : "على وزارة 
ال�ضحة النظر باأحوال املر�ضى يف ذي قار الذين يفتقدون متامًا 
الكثري من نزلء امل�ضت�ضفى  ". ويعاين  لالدوية يف امل�ضت�ضفيات 
نق�س  ب�ضبب  معاناتهم  وتتفاقم  مزمنة،  �ضحّية  م�ضاكل  من 
الأدوية . فيما حتدث املواطن جنم ح�ضني "بالرغم من ا�ضتقطاع 
و�ضل املراجعة والجور الطبية مببلغ 4 الآف دينار عراقي، لكن 
م�ضيفا  ال�ضحية".  حالتي  تتطلبه  الذي  الدواء  على  اح�ضل  مل 
"اعاين من مر�س الغدة حيث يتعذر علي احل�ضول على العالج، 
وتفتقد امل�ضت�ضفى كذلك لعالجات الن�ضولني وال�ضكري واملر�ضى 
قار  ذي  ال�ضحة مل�ضت�ضفيات  وزارة  عدم جتهيز  بحجة  الطفال 

بالدوية ".

اهالي ذي قار: إنصفوا المحافظة 
وإعطوها الحصة المائية المناسبة

املالية  ووزير  الوزراء  رئي�س  النا�رضية  اهلي  طالب 
لها  تتعر�س  التي  املياه  اأزمة  لإنهاء  املبا�رض  بالتدخل 
حل  اأي  وجود  دون  طويلة  فرتة  منذ  قار  ذي  حمافظة 
لهذه امل�ضكلة من قبل اجلهات املخت�ضة، م�ضريين اإىل اأن 
للمحافظة من  املائية  على احل�ضة  كبرياً  هناك جتاوزاً 
قبل املحافظات املجاورة مما انعك�س �ضلبًا على ذي قار. 
واإعطائها  قار  ذي  حمافظة  اإن�ضاف  "يجب  اإنه  وقالوا 
احل�ضة املائية املنا�ضبة وفق املعطيات املوجودة على 
اعتبار اأنها ت�ضكل رابع اأكرب حمافظة بالتعداد ال�ضكاين"، 
مطالبةين بـ"رفع احليف التي تتعر�س له املحافظة منذ 
فرتة طويلة خ�ضو�ضا مبلف املياه للمحافظة". واأ�ضافوا 
اأن "الأهوار بحاجة ما�ضة اإىل احل�ضة املائية خ�ضو�ضًا 
يجب  لذلك  العاملي  الرتاث  لئحة  اإىل  اأ�ضيفت  واأنها 
مراعاة هذا الأمر وزيادة ح�ضة املحافظة املائية ل اأن 
يتم التجاوز على ح�ضتها املائية الأمر الذي اأدى لتدهور 
الواقع الزراعي باملحافظة وهجرة الأهايل من املناطق 
الزراعية يف املحافظة"، مطالبني "وزير املوارد املائية 
بو�ضع هذه المور على اولوياته وزيادة احل�ضة املائية 
الكبري  احليف  بعد  قار  ذي  اهايل  وان�ضاف  للمحافظة 

الذي وقع عليهم".

نقص األدوية” ُيهدد حياة 
المرضى في ذي قار: ال نحصل 
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