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تــاثـــيـــر هــذه الـــظـــاهـــرة عــلى
احلـــيــاة الـــعــامـــة والــزراعـــيــة
اخلـاصة والـبيئـة لكن الـظاهرة
اكـبـر من االصالحـات اجلزئـية,
مـــنــهــا ومـــنــهم من عـــمل عــلى
تـــخــــصـــيب الــــتـــربـــة وزيـــادة
االنـتاجيـة ومنـهم من عمل على
حتـسـ نـوعيـة الـبـذور ومـنهم
من عـــمل عـــلى ســـرعـــةانـــبــات
الــبــذور ومــنــهم من عــمل عــلى
تـهـجـ الـنـبـاتـات لـغـرض قـلـة
استخـدامها اواحتيـاجها للماء
ومنهم من طور نوعية االسمدة
ــضـــافــة ومـــنـــهم عــمـل عــلى ا
ايـجـاد بـذور تـعـيش في اراض
مــلــحــيــة وتــعــيش عــلى مــيــاه
مــلـــحــيــة ومــنــهـم من عــمل فى
غطات وما الى ذلك الزراعات ا
وكـلــهــا القت جنــاحـات عــالــيـة

اسة  واستخدمت للحاجة ا
وتـــــــــركــــــــزت عــــــــلـى االمــــــــور
االقتصاديـة وذات الربحية لكن
ـيـاه هـوليس لـهـذا فقط تـوفر ا
,احلـــيـــاة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــيـــئــة
ـا يـتـعدى ذلك من واالنسـان ا
ـساحـات الواسـعة من شـمول ا
االراضي للـرعي والتي سـتكون
ـبـاشـر فـي انـخـفاض الـسـبب ا
درجـات احلــرارة ومــنـهــا خـلق
مـجــاالت عـمل واسـعـة لــتـربـيـة
احليوانات االقتصدية والبرية
خـلق مسـطـحات مـائـية جـديدة
ــــيــــاه اجلــــوفــــيــــة لــــتـــــروي ا
بــاالضــافـة الـى مـا حــولــهـا من
ومة اراض زراعية. تفعيل ود
الــتـحــول الـســكـاني احلــضـري
الى الـريف والــذي اصـله ريـفي
وهي عـــمـــلــــيـــة حث الـــســـحب
وتــكــثــيف الـــرطــوبــة اجلــويــة
ـنـطـقـة بـالـقـدرالـذي حتـتـاجـة ا
التي جتري بهـا العملية وليس
كما هي مـتعارف عليـها  سابقا

مطر حتى الغرق فهي:-
رغـم مــــــالـــــنــــــامـن مـــــوقـف في

وتــــعــــقــــيــــدات اقــــتــــصــــاديـــة
واجتـماعـيـة وبيـئيـة ان لم تكن
قـــــد بـــــدأت او حتـت الـــــتــــراب
يبرزها اويجعلها  ان تكون من
الــــنـــقـــاط االولــــيـــة في جـــدول
االعمال الي جهة رسمية معنية
ستويات ,لم تعد وعلى اعلى ا
هــــذه احلـــالـــة في اي حـــال من
االحــوال مـــوضـــوعـــة تــرف او
مـــوضـــوعــة تـــنـــظــيـــرلـــغــرض
الـــتـــنـــظـــيـــر بل اصـــبـــحت من
ــلـــحـــة كـــمــاهي ام ـــســائـل ا ا
ـــــــشــــــــاكـل في حــــــــال عـــــــدم ا
حـــلــــهــــا((ولــــنــــا مـــقــــال حتت
الــنـشــريـحــدد االولـويــات الـتي
ــــــــــــــيــــــــــــــول هـي خــــــــــــــارج ا

واالجتاهات)).
وهـــنــاك الـــقــراءات الـــيــومـــيــة
لــدرجـات احلـرارة في مــخـتـلف
دول الـــعــــالم والــــتي تــــشــــيـــر
وبــــاســـتــــمـــرار الـى االرتـــفـــاع
ـتـدرج لـدرجـات احلـرارة ومـا ا
انـخـفاضـهـا اال لـتـرتـفع وحـتى
ــنـــاطق الـــقــطـــبــيـــة كــان فـي ا
احلـــــــــــديـث عـن -90 درجـــــــــــة
مـــئـــويـــةشـــيئ عـــادي امــا االن
احلــديث عن نــقص  70 درجــة
مـــئـــويـــة...(ويـــضـــطـــر اهـــالي
االسـكـيـمـواو الـقـطب الـشـمالي
االكثـر استـيطـانا من اجلـنوبي
لشراء مجـمدات حلفظ االطعمة
بدرجات حرارة عـالية تقارب 4

حتت الصفر).
wz«cſ s «

وكــان البــد مـن ان يــتــفــرغ اهل
عظلة ان العلم حلل مـثل هذه ا
ـوضوع تـكمن في اهـميـة هذا ا
اهــمـيــة االمن الــغــذائي واالمن
ـــــــــــــائـي والـــــــــــــتـي هـي اهـم ا
محـاوراي تنـميـة اقتـصادية او
تــمـشــيــة اقـتــصــاديـة فــهي من
ــلـحــات ولــيس الـضــروريـات ا
فـقط وقـد ابـدع اخملـتـصـون في
الكثيـر من هذه اجملاالت لتقليل

ـتـحـدة تـقـول ان واحـدا اال ا
مـن  كل ســــتــــة اشـــخــــاص في
الـعالم اليـحـصل عـلى مـاء كاف
وصــــــــالح لــــــــلـــــــشـــــــرب ودول
الـكومـنويـلث ومنـظمـتهـا قامت
باالبحاث بـهذا اخلصوص منذ
عام   1947( منـظـمـة االبـحاث
الــعـــلــمــيـــة والــصــنـــاعــيــة في
اســــتـــــرالـــــيــــا ,تـــــبــــنـت هــــذا
ـــهم االن اكـــثــر من ـــشــروع)ا ا
اربـعــ دولـة في الـعـالم تـعـمل
ــخــتــلف بــهــذه الــعــمــلـــيــة و
الــتــقــنــيــات  واالســالــيب ,االن
وعلى راسها امريكا واستراليا
..ودول عـربية وروسيـا والص
فـتيـة  التـجربـة جيـدة النـتيـجة
منها مـصر االمارات السعودية

مسقط واالردن.
WOÝUOÝ —UŁ«

اليــخــفى عــلى احــد مــا لــلــهـذه
الــظــاهــرة من اثــار ســيــاســيــة
واقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــيـــة
وبـيئـية,لـقد سـببه الـكثـير وفي
طريـقـهـا لـتسـبـيب  او لـتـسبب
االكـــــــثــــــــر مـــــــتـــــــاتـــــــيـــــــة من
ظـــاهــرةاالحـــتــبـــاس احلــراري
وتــقـــلـــيص احـــجــام طـــبـــقــات
(االيون سـفير والستـراتوسفير
ــهــمــة) اجلــو واالوزون وهي ا
احلـاميـة للغالف الـغازي لـلكرة
االرضــيـة(نــتــيــجـةعــدم الــتـزام
الــدول الــصــنــاعــيــة بــذلك ,من
تقليص نسـبة العادم للمصانع
واحملـــركـــات) والــــتي ســــبـــبت
ارتــفــاعـا مــتــزايــدا في درجـات
احلـرارة وفي كل انـحـاء الـعالم
وعالمـتـهـا االولى ذوبـان جـلـيد
,مع ان الـــــزيـــــادة الــــقــــطــــبـــ
السـكـانيـة كـانت ومازالت اكـثر
ياه الصاحلة من زيادة نسبة ا

للشرب
ومـــا ســــتـــســــبـــبـه من حـــروب
وهـــجـــرة جـــمـــاعـــيـــة وخـــراب
اقـتـصـادي وبـطـالـة وتـراكـمـات

طر). التسمية (ا
--مـطــروامــطــار لـلــتــخـزين او
لــلـــخــزين الـــســتــراتـــيــجي في
الــســدود..بـهــذه احلــالـة يــهـيئ
ـعـنـيـون تـقـريـرا عن امـكـانـية ا
وطاقة التخزين للبلد مع تهيئة
مــحـطــات انـتــاج الـطـاقــة الـتي
تـــعــتـــمـــد عـــلــيـــهـــا احملـــطــات
الــكـــهـــرومــائـــيــة والـــتي خالل
اسـبوع اذا كانت مـصانـة تنتج
وتـعمل والـناجت مـجاني قـياسا

الستخدام الوقود.
--امــطــار لــغـرض خــلـق مــيـاه
جــوفـيــة في مــنــاطق شــاســعـة
..مـع تـــهـــيـــئـــة فــــحص شـــامل
لـلتـربة ومدى عـملـية االجنراف
ومــدى امــكــانـيــة الــتــربــة عـلى

االمتصاص
ـــــــنع هـــــــطــــــول --امـــــــطــــــار 
االمــــــطــــــاروالـــــــتي تـــــــســــــبب
الـفيـظـانـات والكـوارث ..تـفاعل
عــكــســـيــا وتــشــتـت الــكــتل من
الــغــيــوم الــتي تــســبب هــطـول
ـا يقـلل نسـبة كثـيف واغراق 

االمطار
-- امـطـار لـلـري ولـلـمـسـاحـات
الــواســـعــة..مـــزروعــة او غـــيــر
مــــــــزروعـــــــة وفـي كـل وقـت من

عمليةاالستزراع لها نسبتها 
ــطــر مـن الــنــزول في --مـــنع ا
حــالـــة قـــدومه فـي غـــيــر وقـــته
والـذي يؤثر سـلبا عـلى االنتاج
الــزراعي ويـــقــلل الى حــد عــدم

التاثير 
ـــلـئ الـــبـــحـــيـــرات --امـــطـــار 

واالهوار
--امـــــطــــارلــــغــــسـل الــــتــــربــــة
ـلوحة ..وبعد وتخـليصها من ا
تـهيـئـتهـا لالستـصالح وتـهيـئة
اء ومن ثـمة سحبه اليـة خزن ا
رات بـعد مـدة وتكرار الـعملـية 
وباوقات وتـواريخ تالئم علميا
هـذه الــعــمـلــيــة عـلى ان تــكـون
ــســاحــات واســعــة وواســعـة ا

جدا
لء خـزانـات االنـهار --امـطـار 
بشـكل يـؤمن اجلـريان الـسـلمي
ـســتــمــر مع حـســاب احــجـام ا
االستيعـاب وسرعةالتدفق ومن
مكن تعـويض عن جريان نهر ا

جديد
ـكن ـســاحــات  --في تــوفــر ا
ـخـتـلف احلـجـوم خـلق انـهـر 

وجداول 
--امــــــطــــــار لــــــغــــــسـل اجلـــــو
ـــلـــوثـــات وتـــخــــلـــيـــصـــة من ا
الـــتـــرابــــيـــة او الـــصـــنـــاعـــيـــة
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بغداد

في حـــديـــثه مـــعـــهـم بـــطــوالت
عركة ضدّ الشَّهيـد ودوره في ا
داعش مــشــيــراً إلى أنَّ هــنــاك
ا أبطال يتميزون عن غيرهم 
امـتــلــكــوا من شـجــاعــة وعـزم
ومـنــهم: الــشَّـهــيــد الـبــطل أبـو

حتس الصَّاحليّ.
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ـبادرات الـتي اضمـحلت  أمَّـا ا
وبـدأت تــتالشى نــذكـر مــنـهـا:
الـتّـمثـال الـذي كـان مخـطـطاً له
أن يقام في مدينته البصرة إذ
ـيّ أحـمـد ـفق الـنّــحـات الــعـا اتـَّ
الـبحـراني مع محـافظ الـبصرة
أســعـد الـعـيــداني عـلى ذلك في
الثَّـالث من تشرين األوَّل 2017
لـكـن الـبـحـراني أعـلن في بـيـان
لـه قــــبل فـــــتـــــرة قــــريـــــبــــة عن
انـســحـابه من تـنـفــيـذ الـنّـصب
التّذكاريّ مشيراً إلى أنَّه اجنز
ـصغر للـتّمثال وعلى اجملسم ا
نــفـقــته اخلــاصَّـة ووافـق عـلى
تـخفيض الـسعر لـكنه طلب من
احملـافظ أن يقوم هـو شخـصيّاً
أو مَنْ يــنــوب عــنه بــالــتَّـعــامل
ــبــاشــر مع مــعــمـل الــبــرونـز ا
ســواء كـان في ايـطــالـيـا أو في
الصّ وأن يتـحمل فقط نفقات
سفـره واقامته لـكن يبدو ليس
من مــجــيب لــدعــواه فــاضــطــر
لـالنـســحــاب مـن االتــفــاق. أمَّـا
أخـبــار انــتـاج فــيـلـم عـنه بــعـد
اسـتـشـهــاده بـأيَّـام فـحـدث وال
حـــرج لــكن يــبــدو األمــر لــيس
أكثـر من زوبـعة في فـنـجان. إذ
ـاحليّ أثــارت شــخــصــيــة الــصـَّ
كتنـزة درامياً اهتمام الوسط ا
الـفنّيّ وأعـلن أكـثـر من مـخرج
سـيــنـمـائيّ عن رغـبــته بـانـتـاج
فـيلم عنه السـيما أنَّ الـعراقي
هم األقــرب لــلــحــدث والــبــيــئـة
والشَّـخصيات لـكن لعدم وجود
ـوّل لـهـذا الـفـيـلم غـرقت هذه
الـنـيـات في مـسـتـنـقع اخلـيـبة!

قــــبل األصــــدقـــاء بــــبـــســــالـــته
وشـجـاعــته كـان بـيـرقـاً عـالـيـاً
وقـامة بـاسـقـة ورمـزاً من رموز
ـــقـــدَّس لــكـن ذكــراه احلـــشـــد ا
بـدأت تـلـفّـهـا الـنـسيـان وطـفق
ظـــلّه يــنـــســحـب بــهـــدوء بــعــد
الضَّجيج  والعجيج الذي أثير
عــنـد اســتـشــهـاده. نــعم كـانت
هـنـاك مـبـادرات لتـخـلـيـد ذكراه
وإن كان بعضها خجوالً منها:
ـكـشوف ـسـرح ا تـقـد فـرقة ا
في بـابل مسـرحية "تـراتيل أبو
حتـسـ الــصَّـاحلـيّ" الـعـرض
الذي لم يـجـد له صـدى واسـعاً
ال شــعـــبــيّـــاً وال إعالمــيّـــاً لــكن
نـذكره اسـتـحسـاناً لـلـحثّ على
أُخر ثمَّ موافقة مجلس النُّواب
الـــعـــراقيّ في بـــدايـــة تـــشــرين
األوَّل من عــــــــام  2017عــــــــلى
مـنـحه لـقب "شـيخ اجملـاهدين"
مبادرة ننتظر تعزيزها بإطالق
اســـمه عـــلى بـــقعٍ في الـــعــراق
بادرة الـتي نفخر كلّه.. ولـعلًّ ا
بها وأثلجت صدورنا ما فعلته
ــقـدَّسـة الــعـتـبــة احلـسـيــنـيَّـة ا
بـــاســــتالمـــهــــا "قـــنـــاص" أبـــو
حتـسـ الـصَّـاحليّ لـيـكـون من
مـقـتـنـيـاته الــثـمـيـنـة. إذ تـسـلم
تولي الشَّرعي للعتبة الشَّيخ ا
ـهدي الـكربـالئيّ بنـفسه عبـد ا
ـــهــــيـــد الــــسالح من ذوي الــــشـَّ
لـيــحـتـفظ به في مـتـحف اإلمـام
احلس (عـليه السَّالم) مؤكداً

وأنتَ تـتـصـفح قـسـمـات وجهه
عـلـيكَ أن تـتــأمَّل بـخـشـوع تـلك
النَّظرة الـتي تخترقك وتصيبك
في األعــــمـــاق لــــتـــخــــبـــركَ أنَّ
اشــتــعـــال الــرَّأس بــالــشّــيب ال
يـــــــــحـــــــــيـل اإلرادة واإلقـــــــــدام
ـجــاعـة إلـى رمـاد.. فــأنت والــشـَّ
أمام مـجـاهد أقـسم أن ال يـخلع
بــزَّته الـعــسـكــريَّـة وأن ال يــجـد
سالحه مسـتـقره إال فـوق كـتفه

حتَّى يأذن الله بنصرٍ...
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 لم يــتـخــنــدق حلـصــاد ألــقـاب
كـــقــــنــــاص احلــــشـــد ومــــرعب
الدَّواعش وع الـصَّقر بل كان
هـمّه أن يــصــطفَّ خــلف اإلمـام
احلـــــســــ (عـــــلـــــيه الـــــسَّالم)
وأصــحـابه.. بـسـالحه اصـطـاد
ــرّ وقــوى الــظَّالم; غــربــان الــشـَّ
ـلك فــهــو ذو خـبــرة عــالـيــة و
احتـرافية قلّ نظـيرها في فنون
الــسّالح ومــقــاتــلـة األعــداء في
مـــخــتــلف الــبــقــاع.. حــضــوره
ـــمـــيـــز فـي مـــعـــارك احلـــشــد ا
رجـعية في ـقدّس مـنذ نـداء ا ا
الــثَّـالث عـشـر من حـزيـران عـام
 2014خــتــمـه بــانــفالت روحه
ـــمــــوات الــــعُــــلى صــــوب الــــسـَّ
لـتلـتـحق بـركب احلسـ (عـليه
الـــسَّالم) وتــــعــــتـــلي صــــهـــوة

اجملد..
ــاحليّ عن أبي حتــــســـ الـــصـَّ
نـتـحـدث الـذي شـهد لـه األعداء

ــــنــــطــــقــــة الــــتـي يــــقـــوم من ا
بــحـمــايـتــهـا قـبـل أن يـضـيف:
نـطقـة لقـد تعـهدت "ترة هـذه ا
إلى الـله بـأن ال يـدخـلـهـا أحـد".
ـؤسف حــقـاً أنَّ الــفـريق ومـن ا
ــــصـــاحـب خلـــبـــراء الـــدُّوليّ ا
َ فـيــلـمـاً عن هــولـيـوود لم يــتـ
ـشارك في الـشَّهـيـد; فـالفـريق ا
الـورشـة الدُّولـيَّـة التَّـخـصصـيَّة
التي أقـيـمت مؤخـراً في بـغداد
تـــبـــنى تــــمـــويل عـــشـــرة أفالم
عراقيَّة قـصيرة جتسد بطوالت
الـشَّـهـيـدة أمـيـة اجلـبـوري وأم
قصي والـشَّـهيـد الطَّـيار الـلواء
ـقدم مـاجـد الـتّـمـيـميّ وقـصَّـة ا
ــراسل عالء عــلي الــنّــداوي وا
العيداني فضالً عن أفالم (أسد
ــــوصـل وبــــطــــولــــة جــــنـــدي ا
ومـــصــــفى بـــيـــجـي بـــجـــزأين)
راسلـة العراقيَّة شفاء وقصَّة ا
غـــاردي وســـيـــكـــون االنـــتـــاج

بــإشـــراف خــبـــراء هــولـــيــوود
شـاركـة عراقـيـ يجـسدون و
بــيــئــة احلــدث الــعــراقيّ الــتي
سـتكون مـسرحاً لـلتَّنـفيذ خالل
عــام ألـــفــ وثــمــانـــيــة عــشــر.
ونـــحن ال نـــســـتـــهـــ بـــهــؤالء
األبـــطــال وال نـــبـــخس حـــقّـــهم
بالـتَّـخـلـيد ولـكن يـحـزنـنا أن ال
جنـد الشَّهـيد الصَّـاحليّ معهم
وربّما سيـكون جواب القوم أنَّ
الـــورشـــة بـــخـــصـــوص األفالم
القصيـرة والصَّاحليّ يستحق
فـيلـماً طويالً إذن افـعلوا شـيئاً

لتطمئن قلوبنا!
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 خالصة الـقول ما زال يـحدونا
الــرَّجـاء وتــرنــو أبـصــارنـا إلى
عــملٍ فــنّـيّ أو أدبيّ أو مــبـادرة
حقيـقيَّة تـليق ببـطولة الـشَّهيد
الصَّـاحليّ وتضـحـيات احلـشد
ــقـدَّس. ويــسـتــحـسن بــنـا أن ا

وكم نـــشــــعـــر بــــاحلـــزن واأللم
عـنــدمــا نــرى شـخــصــيـات أقلّ
إجنـازاً وإنـسـانــيـةً قـد حـظـيت
ية كالقناص بأفالم وشهرة عا
األمـــريــكـيّ كــريس كـــايل الــذي
American) خُـــــلِــــد بــــفــــيــــلم
 (Sniperالـذي يـحـكي الـقـصَّـة
ـعـروف احلــقـيـقـيَّـة لــلـجـنـدي ا
ـقاتل األكـثر فـتكًـا في تاريخ با
الـعسـكـريَّة األمـريكـيَّـة برصـيد
مــائـة وســتــ قـتــيــلًـا مــوثــقـة
رسميّـاً من البنتـاغون والفيلم
الذي عـرض في عام  2014هو
من إخــراج كـلــيــنت إيـســتـوود
وبـطـولـة بـرادلي كـوبـر وسـيـنا
ميـليـر وسجل أرقـاماً قـياسـية
ـذاكــر! وكــان فـي صــنــاديق الــتـَّ
عــلى اجلـهــات ذات الـعالقـة أن
تضـافـر جـهـودهـا النـتـاج فـيلم
عن الــصَّـاحليّ مــثالً أن تـمـول
وزارتي الـدفاع والـداخلـية هذا
ــشــروع ويــنــبــغي أن تــوفــر ا
ـــســرح دائــرة الـــســـيـــنــمـــا وا
الـتابـعـة لوزارة الـثـقافـة أماكن
لـعرض الفيـلم وتسويـقه عربيّاً
ــيّــاً بـعــد أن تــوفــر هــيـأة وعــا
ــــادَّة ــــعــــبـيّ ا احلـــــشــــد الـــــشـَّ
ــهـــيـــد ــة عـن الـــشـَّ الـــوثــــائـــقـــيـَّ
األسـطـورة سـواء كـانت صـوراً
أو مـــقـــابالت أو فـــيـــديـــوهــات
كالـذي عرضـته صحـيفـة "ديلي
ـة بــعـد أن مـيــلي" الــبــريــطـانــيـَّ
نشـرته هـئأة احلـشـد الشَّـعبيّ
إذ يـظـهــر الـفــيـديـو قــيـام (أبـو
) بقنص أحد الدَّواعش حتس

في اجلبال العراقيَّة. 
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ولـفـتت الـصّــحـيـفـة إلى أنَّ أبـا
حتـســ يـقـوم بـتــحـديـد هـدفه
بدقـة ثمَّ يـطلق الـرّصـاص قبل
ـبيّ مــحــمَّـد أن يــثـنـي عـلـى الـنـَّ
(صــــــلـى الـــــلـه عــــــلـــــيـه وآله).
وحتدث الـصَّاحليّ في الفـيديو
عن خـوف الــتَّــنـظــيم اإلرهـابيّ

وبــــــاخلـــــصـــــوص في اوقـــــات
العواصف الترابية

ـمـكن ان تــكـون جـمـيـعـهـا من ا
فـي ان واحـــد او مـــتـــفـــرقـــة او
ضـمن جداول وحـسب االولوية

طلوب والتخطيط ا
ــهم بـهـا امـطـارعــامـة شـامـلـة ا
لتـلطيف اجلو وغـسل وتنظيف
العوالق اخملتلفة للجو وحسب
كان والزمان وللري واخلزن  ا
كل شــيئ مـكـتـوب مـحـسـوب له
الف حساب وليس عبثا وبادق
احلـسـابـات وتـعـتـمـد عـلى دقـة
ـعلـومـات الـتي تـقدم من ذوي ا
االخـــــــتــــــصــــــاص كـل حــــــسب
ـيـاه لذلك مـوضـوعـة وتـوفـيـر ا
ـكـن من فـحــوصــات لـلــتــربـة
وحــجـم اسـتــيــعــاب اخلــزانـات
وحـجم اجلـريـان لالنـهـر ومدى
حتـرك ســطح الــتــربـة وكــثــافـة
ـــتـــواجـــد في الـــتـــربــة ـــلح ا ا

ونوعيتة
وتـهف هذه الـعـمـليـة بـاالساس
الى التعديل التدريجي لظروف
الــطـــقس الــســـائــدة واالحــوال
اجلــويـــة ونـــســـبــة الـــرطـــوبــة
الـــدائـــمـــة في اجلـــو ونـــســـبــة
ـتــوفـرة فـوق ـائـيــة ا ــوارد ا ا
االرض وحـــــــــــــــــــجــم االراضـي
ــعـرضــة لـلــجـفـاف الـزراعــيـة ا
بـغيـة الـتـخـلص مـنـهـا وتـشمل
ــنــاطق الـزراعــيــة والـرعــويـة ا
احلـــضـــريـــة الــتـي تــعـــاني من
ظـاهـرة اجلـفـافـوبـشكـل كلي او

جزئي.
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من هنا نؤكد ان ال تاثير سلبيا
لــهــذه الـــطــريـــقــة عــلـى حــيــاة
الـــكــائــنــات بــكل انــواعــهــا وال
تــاثــيــر كــيــمــيــائــيــا والتــغــيــر
نتج في خلصائص التربة او ا
ـرحـلـة الــقـريـبـة او الــبـعـيـدة ا
لـتـنـفـيـذ الـعـمـلـيـة ومن اجلـدير
بالـذكر ان حجم الـعمـليـة والية
دة التي تـنفيذهـا تعتمـد على ا
عنية االعتماد ترغب اجلهات ا
دة كن  يـاة  عليـها لـتوفيـر ا
ـــدة ـــكن  خـــمـــســــة نـــوات و

عشرين سنة 
عـــلـــمــا ان كـــلف تـــوفــيـــر هــذه
االمــتـيــازات هي اقل من كــلــفـة
تـــوفـــيـــر امــــتـــيـــاز واحـــد  من
مجـموع االمـتيـازات وبشـركات

ية متخصصة. عا
ويــعــتـمــد عـلى هــذه الـعــمـلــيـة
ـتــوفـرة في نــسـبــة الـرطــوبـة ا
اجلو والتي هى اكثر من نسبة

ــتـــوفــرة عـــلى ســطح ــيـــاة ا ا
ئـتي الف مرة وبـاطن االرض 
,وحـــــــــــــــــتـى فــي االجــــــــــــــــواء
الصـحراوية تتـوفر نسبـةعالية
كن اسـتغاللها من الرطـوية و
وهـذه مهـمـة الـعمل والـشـركات

العاملة على هذه العملية 
مع امـكـانـيـةمالحـظـة الـتـجـربة
بـــــكـل وســـــيــــــلــــــة ومـــــنــــــهـــــا
الـعملـية(((الـكل يالحظ االمطار
الغـزيـرة التي تـسـقط على مـكة
ـكرمـة ))) وفي وقت مـع من ا
ـسـائل الجنــاح الـعـمـلـيـة اهم ا
ــنــفـذ اي اداريــا هـي ارتــبــاط ا
ــنـفـذة بـجـهه اداريـة الـشـركـة ا
واحــدة لـلــحــصــول عــلى كــافـة

علومات. ا
ومع هـذه اجلـهـة تـكـون اجلـهـة
ــشـروع ومع الــرقــابــيــة عــلى ا
هـــذه اجلـــهـــة تـــكـــون اجلـــهـــة
الـتدريـبـيـة للـكـادراالداري الذي
شروع بالكامل وكل سيستـلم ا
حــسب اخــتــصــاصه ومـع هـذه

الية. اجلهة تكون العملية ا
ومع هـذه اجلـهـة تـكـون دورات
الــتــدريب داخــلــيــا وخــارجــيــا
ونــظــريــا وعــمــلــيــا في مــواقع
الــعــمل االخــريــعـلـى ان يــؤخـذ
فـــــقـط مـــــوقف الـــــشـــــركـــــة من
االحتيـاجات الفنيـة والتدريبية
من الــكـادر صــاحب اخلـبـرة او
اجلديـد للمستـقبل وخللق كادر
قــيـادي لـلــعـمـيــة. ان الـتـجـارب
الــتي خــاضــهـــا الــعــالم بــهــذه
ة بـعض الشـيئ لكن االلـية قـد
ــلـحــة لــهــا جــعــلت احلــاجــة ا
العمـليـة تتطـور اسرع فـنيا مع
عـــدم تـــوســـعـــهـــا تـــنـــفـــيـــذيـــا
لــســـرعــةاالبـــتــكـــارات في هــذا
اجملـــال فـــفي االردن واالمــارات
والــسـعـوديــة ومـصــر ومـسـقط
توجـد مثل هـذه الـتجـاارب لكن
كـل بــشــكـل خــاص وبــطـــريــقــة
خـاصـة الــتـجــربـة مألت سـدود
اإلمـارات في وقت الـشح سـكان
اإلمـارات ظنـوا أن يوم الـقيـامة
طر قـد حل من ضخامـة كميـة ا
التـجربـة مألت أنهـار أستـراليا
ألول مـــرة في  6 أشـــهـــروقـــبل
اكـثـر من نـصف قـرن لم تـمـتـلئ
عــمـــلــيــة اإلمــطـــار الــصــنــاعي
تـسـتـغـرق سـاعة عـلى األقل وال
تتـجـاوزهـا اال قـلـيال فـنـيـا ففي
ــكن ملء اي سـد من سـاعـات 
الـسـدود خالل ساعـات فـما هي
الـكــلف مــقـابـل ذلك بـيــنــمـا في
ـــطـــر ــــا اليـــصـل ا ـــوسم ر ا

الـهـاطل الـى نـصف مـلـيـار مـتر
مكعب كما حصل وتكررلدينا
عـــلــــمــــا ان اهم مــــيــــزةلــــهـــذه
ـكن اقـامـتـهـا الـتـجـارب انـهـا 
في اي رقــعـة جــغــرافـيــة وعـدم
مــحــدوديــة ذلـك بــيــنــمــا كــافــة
الـــطــــرق االخـــرى مـــحـــددة في

موقع مع ومحدد .
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ـهـمة ايـضا ـيـزة الثـانـية وا وا
انه التـــوجــد اي مــخـــلــفــات او
مــنــتــجـات ثــانــويــة يــحــار في
كـيفيـة معاجلـتها كـما هي عليه
في الــعــمـــلــيــات الــصـــنــاعــيــة
ـذكورة اعاله ومن واالنـشـطـة ا
جــــهـــة اخــــرى التــــوجــــد اثـــار

سلبـية على البيئة.
ـيـاه احملالة حتـتـاج عـلـمـا ان ا
الى مــضـافـات لــتـكــون جـاهـزة
اومــتـكـامـلـة لـتـحـقـيق الـفـوائـد
رجوة منـها وكمايحدث حتى ا
ياه في العبوات للمياه بينما ا
في طــريـقــتـنــا تـاتي مــتـكــامـلـة
ـضـافات مـحـمـلة بـالـكـثـيـرمن ا
اساسـا وبشكل تنـاسق طبيعي
ولـيس صناعـيا وان كلـفتها اي
كـلفـة عـملـية حث الـسـحب على
ــطـــر هي اقل بـ50- 60 مــرة ا
من كــــلـف طــــريــــقــــة حتــــلــــيـــة
ــيــاه(((جتــربــة ابــو ظــبي))). ا
ومـــدة اجنــــازهــــا اســـرع واعم
واوسع وطـــاقــة االنـــتــاج لـــهــا
التـقـارن مع اي عــمـلـيـة حتـلـيـة
للـماء وحـتى الـطبـيعـية واالهم
من كل ذلك مـــدة الــتــنــفــيــذ اي
ـــطــربــعـــد احلث الــذي نــزول ا
يـــحـــدث لــــلـــســــحب ان هي اال
ـطـر دقـائق مــعـدودة ويـهــطل ا
وتـمأل الـسـدود وهل من مـجـال
مـقـارنـة بــاي حـجم من احـجـام
مـحـطــات الـتــحـلـيــة او مـعـامل
التـحلـية ال تـوفر هـذه الكـميات
بـاقل من عـشـر سـنـ هـذا على
ان اليــكـــون هــنــاك تـــمــاهل مع
ـيــاه الــرئـيــســيـة مــوضــوعــة ا
لـــلـــنـــهـــريـن واالنـــهـــر االخــرى
ـطـالبـة بـاحلـصة االسـاسـية وا
للـعراق . وبخالفـة تترتب امور
جغرافيـة وحدودية ب البلدان
ــنـظـور الـزمـني لـلـعـمـلـيـة من ا
الـــهــادفــة الى الــتــخــزين وملء
ـوسم الــسـدود ,نــفــتــرض ان ا
كان متوسط سـقوط االمطارفية
وهـــذا يـــعـــني ان اكـــثـــر من20
ــئـة  مـن اخلـزانــات تـمــتـلئ بـا
ـــوسم مع االســـتــخــدام خالل ا
ولــكـافـة احلــاجـات خالل ثالثـة

اشـهر سـتنزل الـكميـة اخملزونة
ــاء الـى الــربع ومــاتــبــقى من ا
لــفــصل الــصــيف يــســد بـشــكل
كـامل احلاجـة الى ميـاه الشرب
والــقـلــيل لـلــزراعـة وملء بــقـيـة
اخلــــــــزانـــــــات واالهــــــــوار. مع
مالحـــظـــة نـــســـبـــة الـــتـــبـــخـــر

واالمتصاص لالرض.
امـا اذا حـسـبــنـا عـمـلـيـةاالمالء
لــكـــافـــة اخلــزانـــات فـــفي هــذه
احلالة سنحتاج الى  96 مليار
مــتـــر مـــكـــعب (حـــجم اخلـــزين
االعـتـيـادي في الـعـراق ولـكـافـة
الـســدود)وهـذا حـلم انـتـهى من
قـبل اكـثـر من عـشـر سـنوات او
ناخية هي اكثر الن التغيرات ا

التي اثبتت ذلك.
وفي احلالـة الصـناعـية ولـكافة
الــســـبل والـــطـــرق االخــرى من
حتلـيـة وتقـلـيص واقتـصاد وو
فـهي من بـاب اخليـال ان جنمع
مثل هـذه الكـمـية وفي خـزانات
واسعة ومتباعدة ومتفرقة لكي
تـــســـقي شـــرايـــ الـــعـــمـــلـــيــة
احلياتية والزراعية.تتصدر في
قـترحة هذه احلـالة طـريقـتنـا ا
وهي حث الــسـحب عــلى انـزال
ــاء كــامل مــحــتـــويــاتــهــا من ا
وخالل وقت قياسي اليقارن في
ايـام مـعـدودات تـمأل اخلـزانات
بــلـــكــامل دون اي شك ومـــنــهــا
تـمـلئ مـجـاري االنهـار والـبـقـية
الـــقــــنـــوات وبــــانـــســــيـــابــــيـــة
مسيطرعليها لكافة الفعاليات.
ونــــــحـن نـــــتــــــجـه الى جــــــانب
ياه بضرورة ضروري لتوفير ا
مـياه الشـرب وميـاه الزراعة بل
ويـزيـد عـليـهـا اهـمـية اغـفـلـتـها
وتـقاعـست عنـهـا جهـات كثـيرة
بشكل يثيرالريب والشك مع ان
اجلــــمــــيع يــــتــــحـــدث عــــنــــهـــا
وبـــاخلـــصـــوص اخملـــتـــصـــون
ـهتمـون بالعمـليات النـفطية وا
في العـراق.... نحن على ابواب
ازمــة المـثـيل لـهـا االوهي مـيـاه
حــقن االبــار الــنــفــطــيـة والــتي
التـــقــبل الــتـــحــمل او انــصــاف
احلــلــول  والاخـــتــيــار نــوع او
وقت الــــــــســـــــقـي والـــــــشـــــــرب
واالقتصاد به وايجادالبديل . 
بـــكــلـــمـــة واحــدة اذا لـم حتــقن
يـاه الكـافيـة والعـالية االبار بـا
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نــخـتـم مــقــالــتــنـا بــالــتّــعــريف
ــاحليّ لــــلـــذين فـــاتـــهم بـــالـــصـَّ
ــعــــرف عـــلــــيه أو عــــمـــيت الــــتـَّ
أبـــصـــارهم نـــقـــول هــو: عـــلي
ــعــروف بـ(أبـو جـيــاد عــبــيـد ا
ـــــاحليّ) أو حتــــــســــــ الــــــصـَّ
بــقـنـاص الـدَّواعش انضمّ إلى
احلـشـد الــشَّـعــبيّ - لـواء عـليّ
األكـــبـــر. يــنـــحــدر مـن مــديـــنــة
البـصـرة حـيث ولـد فـيـهـا سـنة
 1953وشــــــارك فـي احلـــــروب
الــتي خـاضــهـا الــعـراق أوَّلــهـا
كــــانت في حــــرب تـــشــــرين في
اجلــوالن عــام 1973م عـــنــدمــا
كـــــان في اجلـــــيـش الــــعـــــراقيّ
باإلضـافة إلى احلرب الـعراقيَّة
اإليرانـيَّة 1980- 1988وحرب
الــكــويت   1990 وفـي مــعـارك
ضــدّ الـقــوات األمـريــكـيَّــة الـتي
غـزت الـعـراق فـي عام 2003 . 
اشـــتــهــر بـــقــدرته عـــلى قــنص

قــنـــاصي داعش وقـــادته حــتَّى
وصل الـعـدد الـذي قــتـله مـنـهم
. إلى أكـــثــر من  350عـــنـــصــراً
شــــارك في مــــعــــارك: تـــكــــريت
ـوصل وبـيــجي والـفــلـوجــة وا
وتلعفر واحلويجة. ارتقى سلم
ــهـــادة في يـــوم اجلــمـــعــة الــشـَّ
ـــــــوافق الـ  29مـن أيــــــلــــــول ا
  2017في مــــعـــــارك حتــــريــــر
احلـويجة في مـحافظـة كركوك.
وضــرب اســـتـــشــهـــاده قـــلــوب
الـعراقي بـعاصفة عـظيمة من
احلــــــــــزن واأللـم وســــــــــار في
تـشـيــيـعه الـكــثـيـر من مــديـنـته
الـبــصـرة كــقـيـادة الــعـمــلـيـات
ــــثــــلــــ عن ــــشــــتــــركــــة و ا
احلـــكــومــة احملــلــيَّــة وشــيــوخ
ـسـجد عـشـائـر منـطـلقـ من ا
األعـظم في قــضـاء الــزّبـيـر إلى
داره في مـنطـقة صـبخـة العرب

وسط مدينة الزبير.
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