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من يتصدر صفحات التواصل االجتماعي في العراق؟

أزمة المياه الداخلية تتفاقم في العراق

  ." 
�شهده  الذي  الكبري  التكنولوجي  االنفتاح  بعد 
التوا�شل  مواقع  اأ�شبحت   2003 منذ  العراق 
لل�شيا�شيني  االوىل  ال��وج��ه��ة  االج��ت��م��اع��ي 
االعالمية  ال�شخ�شيات  من  والكثري  العراقيني 
والفنية، بحكم كونها االأكرث انت�شارا بني جمهور 

تلك ال�شخ�شيات الذين يريدون ودهم.
التوا�شل  م��واق��ع  مبتابعة  خمت�شة  م��راك��ز 
عراقي  مليون   14 اأن  ذك���رت  االج��ت��م��اع��ي، 
مليونا   13 م��ن��ه��م  االن���رن���ت  ي�����ش��ت��خ��دم��ون 
�شعبية  االأك��رث  الفي�شبوك  موقع  يف  يتواجدون 
و�شفحات   �شخ�شيات  احتلت  بينما  العامل،  يف 

املراكز الع�رشة االوىل من حيث ال�شعبية.
ال�شخ�شيات املت�شدرة

 10 ف��اأن   ""social bakers ملوقع  ووفقا 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف  �شفحات 
يف  املتابعني  م��ن  االأك���ر  بالن�شبة  احتفظت 
و5  وفنية  �شيا�شية  �شخ�شيات   5 منها  العراق، 

اخرى �شفحات متنوعة.
يف مقدمة تلك ال�شفحات جاءت �شفحة الفنان 
العراقي ال�شهري كاظم ال�شاهر بواقع  12مليونا 
و  986 329متابعا، وجاء يف املرتبة الثانية 
ماليني  ب5   احلكيم  عمار  احلكمة  تيار  رئي�س 
و 345 207 متابعا، وجاءت باملرتبة الثالثة 
لالت�شاالت،  �رشكة  وهي  العراق  زين  �شفحة 
 872  725 و  ماليني   4 على  ح�شلت  حيث 

متابعا.
املرتبة  الر�شام جاء يف  العراقي ح�شام  الفنان 
و�شل  متابعني  بعدد  املوقع،  ح�شب  الثامنة، 
اىل 3 ماليني و 316 385 متابعا، فيما احتل 
كرد�شتان،  اقليم  رئي�س  جنل  ب��ارزاين  من�شور 
 3 ب��واق��ع  التا�شعة  املرتبة  ب���ارزاين  م�شعود 

العراقية  الفنانة  488 متابعا.   278 و  ماليني 
ال�شفحات  يف  مكان  لها  ك��ان  ح�شون  �شذى 
يف  العا�رشة  املرتبة  احتلت  حيث  املت�شدرة 

العراق بواقع 3 ماليني و 255 414 متابعا.
ال�شخ�شيات ال�شيا�شية

على م�شتوى ال�شخ�شيات وال�شفحات ال�شيا�شية 
و�شفحات  �شخ�شيات   10 املوقع  يطرح  فقط، 
العراق،  يف  املتابعني  بعدد  املقدمة  يف  جاءت 
احلكيم،  عمار  احلكمة  تيار  رئي�س  مبقدمتها 
لرئي�س  االعالمي  واملكتب  ذك��ره،  �شبق  حيث 
الوزراء، بواقع  627 142متابعا، فيما جاءت 
الفتالوي  حنان  ارادة  حركة  رئي�س  �شفحة 
ملونني  بلغ  متابعني  بعدد  الثالثة  باملرتبة 
الدفاع  وزي��ر  �شفحة  483متابعا.   327 و  
الرابعة  العبيدي جاءت باملرتبة  ال�شابق، خالد 
حيث جتاوز متابعيها امللونني متابع، وتالها 
التميمي،  علي  ال�شابق  بغداد  حمافظ  �شفحة 
ووفقا  متابعا،   505  796 و  مليون  بواقع 
للموقع فاأن �شفحة رئي�س الوزراء احلايل حيدر 
عدد  وجتاوز  ال�شاد�شة  املرتبة  احتلت  العبادي 

متابعيها املليون متابع.
ورئي�س  الن�رش  ائ��ت��الف  �شفحتي  وج���اءت   
باملراتب  النجيفي  ا�شامة  متحدون  ائتالف 
االخرية من حيث عدد املتابعني بقرابة املليون 

متابع لكل منهما.
هل املتابعون حقيقيون؟

جلمهور  درا���ش��ة،  ك�شفت  امل��ا���ش��ي،  اذار  يف 
�شفحات ال�شا�شة العراقيني على موقع التوا�شل 
مثرية  اأرق����ام  ع��ن  "في�شبوك"،  االج��ت��م��اع��ي 
اأظهرت  اإذ  املعجبني،  م�شارب  ب�شاأن  للغاية، 
العراقي  القرار  ائتالف  لزعيم  املوثقة  ال�شفحة 
مليون  ن�شف  نحو  ت�شم  اأنها  النجيفي،  اأ�شامة 
يت�شاعف عدد  اأندوني�شيا، يف حني  معجب من 

املعجبني من الدولة نف�شها 3 مرات يف �شفحة 
زعيم تيار احلكمة، عمار احلكيم.!

يف  العراقيني  ال�شيا�شيني  جماهري  مع  ونبقى 
ال�شابق  الرملان  رئي�س  مع  لكن  اأندوني�شيا، 
باإعجاب  �شفحته  حتظى  الذي  اجلبوري،  �شليم 
ف�شاًل  اندوني�شي،  األ��ف  وثالثني  و�شبعة  مئة 
النيبال  م��ن  معجب  األ��ف  وخم�شني  مئة  ع��ن 

وافغان�شتان وتيمور وبنغالد�س. وفقا للدرا�شة.
الدولة االكرث اإعجابًا بال�شيا�شيني العراقيني بعد 
اندوني�شيا هي م�رش، بعد ا�شتثناء دول املهجر 
العراقي، فم�رش بح�شب تقنيني، كانت رائدة بيع 
الاليكات والتعليقات قبل ان تزيحها دول �رشق 
اآ�شيا عن ال�شدارة. وتقول الدرا�شة ان ال�شفحات 
يف  عراقيني  من  اعجابات  على  اعتمدت  التي 
وب��ارق��ام  املعروفة  املهجر  دول  اأو  ال��داخ��ل 
منطقية، جاء رئي�س الوزراء حيدر العبادي، يف 
معجب  األف  ومئتي  مليون  من  باأكرث  ال�شدارة 
خارجه،  من  األ��ف  مئتي  من  واق��ل  العراق.  من 
اأغلبها من دول املهجر، اىل جانب وزير الدفاع 
معجب،  مليوين  بنحو  العبيدي،  خالد  ال�شابق 

منهم مئة و�شبعون األفًا فقط من خارج العراق.
اجليل  ح��راك  رئي�س  ال��ق��وائ��م  تظهر  ح��ني  يف 
�شتمئة  من  باكرث  الواحد  عبد  �شا�شوار  اجلديد 
العظمى  غالبيتها  اع��ج��اب..  ال��ف  وخم�شني 
رئي�س  نائب  �شفحة  كذلك  العراق..  داخ��ل  من 
اجلمهورية اأياد عالوي باأكرث من ن�شف مليون 
اليك، اكرثيتها ال�شاحقة من العراق. واحلال مع 
املالكي  نوري  اجلمهورية  رئي�س  نائب  �شفحة 
اإعجاب، جلها من العراق مع  األف  بنحو �شتمئة 
ينطبق  ما  وهو  املهجر،  دول  من  طفيفة  ارقام 
كرد�شتان،  اإقليم  حكومة  رئي�س  معجبي  على 
كان  اإذ  األ���ف،  ال�شتمائة  ب���ارزاين،  نيجرفان 

معظمهم من داخل العراق.

عدة  منذ  العراق  ت�رشب  التي  اجلفاف  موجة  تهدد 
املحافظات  ب��ني  مياه"  "حرب  ب��ان��دالع  �شنوات 
العراقية التي بداأت بالتجاوز على احل�ش�س املائية 
املخ�ش�شة لكل منها. وما زاد من تفاقم االأزمة قيام 
خزان  مبلء  اجلاري  متوز/يوليو  �شهر  مطلع  تركيا 
الركية على  ال�شدود  اأ�شخم  الذي يعد من  األي�شو  �شد 
نهر دجلة، وتاأثري االإجراء على واردات املياه الداخلة 
مقارنة  الن�شف  مبقدار  تراجعت  والتي  العراق  اإىل 
الركية،  اخلطوات  جانب  واإىل  املا�شية.  بال�شنوات 
اإج���راءات  �شابق  وق��ت  يف  اتخذت  قد  اإي���ران  كانت 
قبل  دجلة  نهر  رواف��د  على  �شدود  بناء  عر  مماثلة 
اأي�شا بتحويل  العراقية، وقامت  اإىل احلدود  دخولها 
واأعادتها  العراق  اإىل  املتجهة  االأنهار  بع�س  جمرى 

اإىل االأرا�شي االإيرانية.
حمافظات الو�شط واجلنوب االأكرث ت�رشرا

على  التجاوز  اإىل  الكثريين  اخلطوات  هذه  ودفعت 
اأو  املحافظات  بني  ما  يف  �شواء  املائية،  احل�شة 
املحافظات  بع�س  وبداأت  الواحدة.  املحافظة  داخل 
بالت�رشف كدول م�شتقلة يف النزاعات ب�شاأن املياه، 
م�شتمرة.  املائية  احل�ش�س  �رشاعات  تزال  ال  فيما 
نزاع  حالة  يف  مي�شان  حمافظة  املثال  �شبيل  فعلى 
القاد�شية  مع  املثنى  وحمافظة  الكوت،  مع  م�شتمر 
ينذر  منفرد  ب�شكل  املحافظات  "ت�رشف  قار.  وذي 
بكارثة" يقول حمافظ ذي قار يحيى النا�رشي  يف 
يقوم  اأن  املعقول  غري  "من  اأن  وي�شيف  له  ت�رشيح 
اأخرى  حمافظة  حدود  اإىل  بالعبور  املحافظني  اأحد 
لالأرا�شي  املياه  توفري  اأج��ل  من  عليها  والتجاوز 
مواقع  وك��ان��ت  ملحافظته".  التابعة  ال��زراع��ي��ة 
اآذار/م��ار���س  يف  تناقلت  قد  االجتماعي  التوا�شل 
املا�شي مقطع فيديو يظهر فيه حمافظ املثنى فالح 
اأمنية م�شحوبة بجرافات وهي  برفقة قوة  الزيادي 
اأجل  الديوانية من  تدخل ق�شاء احلمزة يف حمافظة 
اإىل  النا�رشي  وي�شري  املياه.  عن  التجاوزات  رفع 
تخلق  "بداأت  املائية  احل�ش�س  على  التجاوزات  اأن 
م�شاكل حقيقية يف العراق"، داعيا اإىل "�رشورة عدم 
اأي  وقوع  تفادي  اأجل  من  احل�ش�س  بهذه  امل�شا�س 

نزاعات يف امل�شتقبل".
 �رشاعات بني الع�شائر

اجلفاف  م�شكالت  مل��واج��ه��ة  ي��ه��دف  اإج����راء  ويف   
وتقل�س م�شتويات املياه يف العراق، حظرت احلكومة 
االأرز  زراع��ة  املا�شي  حزيران/يونيو  يف  العراقية 

وبع�س املحا�شيل االأخرى.
املواطنني يف  قيام جمموعة من  االإج��راء  وتبع هذا 
ناحية القاد�شية يف حمافظة النجف باالعتداء على 
اإحدى من�شاآت الري على نهر الفرات وتخريب اآليات 
احل�ش�س  على  اال�شتحواذ  بهدف  وال�شيطرة  التحكم 
لوزارة  وفقا  اجلنوبية،  للمحافظات  املقررة  املائية 

املوارد املائية.
نزاعات  االأو�شط  الفرات  حمافظات  بع�س  و�شهدت 
اأجل تاأمني املياه للزراعة ولربية  بني الع�شائر من 

احليوانات.
يف  احل�شناوي  �شامي  الديوانية  حمافظ  وي��ق��ول 
ال�شلم  تهدد  ب��داأت  النزاعات  "هذه  اإن  له   ت�رشيح 

االأهلي يف املحافظة".
وي�شيف اأن "ال�شلطات االأمنية تدخلت قبل اأيام لف�س 
احل�ش�س  ب�شبب  ع�شريتني  بني  ن�شب  م�شلح  ن��زاع 

املائية".
مواجهة  على  ق��ادرة  غري  االأم��ن  "قوات  اأن  ويتابع 
متتلكه  ما  تفوق  اأ�شلحة  متتلك  الأنها  الع�شائر  هذه 

ال�شلطات".
"اإجراءات  اتخذت  اأنها  املائية  املوارد  وزارة  وتوؤكد 
للمحافظات  املائية  احل�ش�س  لتاأمني  �شارمة 
الزراعي  للمو�شم  �شلفا  اأع��د  برنامج  وفق  العراقية 

ال�شيفي".
علي  والبزل  الري  م�شاريع  تنفيذ  عام  مدير  ويقول 
را�شي  يف ت�رشيح له اإن "هناك تعاونا مع االأجهزة 
احل�ش�س  على  التجاوزات  اإزال���ة  لغر�س  االأمنية 
اإىل  و�شولها  وتاأمني  حمافظة  لكل  املقررة  املائية 

م�شتحقيها".
ووفقا لتقارير �شادرة عن البنك الدويل فاإن العراق 
 ،2040 عام  بحلول  الكامل  اجلفاف  اإىل  ي�شل  قد 
بعد اأن تراجعت ح�شة الفرد اإىل األفي مر من املياه 
خالل  مر  اآالف  �شتة  تفوق  كانت  حني  يف  �شنويا 

االأعوام املا�شية. 
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