
Wed. 17 Aug. 2016 issue no 173مـــــدن8
االربعاء 17 آب 2016 العدد 173

ناحية غماس.. غافية على ضفاف الفرات

ناحية غما�س هي اإحدى نواحي 
حمافظة الديوانية التابعة لق�ضاء 

ال�ضامية  تقع على طريق الديوانية - 
النجف تبعد عن املركز بحوايل 57 

كم وت�ضتهر هذه الناحية بالزراعة 
وال�ضيما حما�ضيل القمح والتمر , 

جاءت ت�ضمية غما�س الن هذه املدينة 
كانت يف الزمن البعيد مغمو�ضة باملياه 

ف�ضميت بتلك الت�ضمية.

حي��ث تغف��و املدين��ة عل��ى �ضفاف نه��ر الفرات 
االول  ق�ض��مني  اىل  الطيب��ني  باأهله��ا  وتنق�ض��م 
ي�ضم��ى ال�ضوب الكبري ويقع في��ه مبنى الناحية 
اجلدي��د وجمل�س ادارة الناحي��ة ودائرة االحوال 
اخلط��وط  وم��راآب  ال�رشط��ة  ومرك��ز  املدني��ة 
اخلارجية ودوائر البلدي��ة والكهرباء واملحكمة 
واملركز ال�ض��حي وامل�ضتو�ض��ف البيطري، فيما 
يق��ع يف ال�ض��وب ال�ض��غري م���رشف الرافدي��ن 
ودائ��رة االطفاء و�ض��وق غما�س الكب��ري ومباين 
الناحي��ة القدمي��ة وناحي��ة غما���س تابع��ة اىل 

ق�ضاء ال�ضامية حمافظة الديوانية. 
وتعت��ر �ض��من الفرات االأو�ض��ط بح��دود العراق 
... �ض��كانها طيبون وع�ض��ائرها اأ�ضيله  و�ضعبها 
معط��اء ومع��روف بكرم��ه وعادات��ه وتقالي��ده 
غالبي��ة  العراق��ي   الن�ض��يج  �ض��من  الرا�ض��خة 
�ض��كانها يعي�ض��ون عل��ى الزراع��ة والتج��ارة .. 
وال�ض��ناعة اأي�ض��ا.... اإذا اعترن��ا اأن �ض��ّن�اُعها 
ال�ض��ناعات  اأن��واع  كل  ويط��ّورون  يَح��ّورون 
احلديدية واالآالت وال�ض��ناعات االأخرى اإمتدادا 
اىل حميطه��م املتمثل يف مدين��ة النجف وقدرة 

ِحرفييها يف َلّ احلديد.
تو�ض��عت الناحية اإداريا وم�ض��احة يف ال�ض��نوات 
االأخ��رية نظ��را لتكاثر �ض��كانها ال��ذي بلغ اليوم 
م��ا يقارب اأو اأكرث من مائة وخم�ض��ون الف بعد 
ان كان يف �ض��بعينيات القرن املا�ض��ي اقل من 
ذل��ك بكث��ري .. وقدرة اأهله��ا يف ال���رشاء والبناء 
يف  والع�ض��وائية  الفو�ض��ى  ع��ن  تغا�ض��ينا  اإذا 
ق�ض��م االأرا�ض��ي الزراعي��ة القريبة م��ن املدينة 
وحتويله��ا اىل اأرا�ٍس �ض��كنية حي��ث اأن االأنظمة 
والقوانني الزالت غري را�ضخة يف حتديد وتنظيم 

هذه االأمور.
تاريخ تاأ�ض��ي�س مدينة غما�س فه��ي تعد ناحية 
غما���س اك��ر النواح��ي يف حمافظ��ة الديوانية 
واأم��ل االنتظ��ار الإ�ضتح�ض��ال  وهن��اك درا�ض��ة 
املوافقات اال�ض��ولية لت�ض��بح )ق�ض��اء( لكونها 
كب��رية من حيث امل�ض��احة وعدد ال�ض��كان حيث 
تاأ�ض�ضت هذه الناحية منذ زمن بعيد وكانت اول 
االم��ر قرية ت�ض��مى ب ) اخلدم ( وكانت ارا�ض��ي 
اخلدم �ضمن ارا�ضي احلرية يف زمن النعمان بن 
املنذر بحدود �ضنة ) 400( بعد امليالد وهذا ما 
اثبتته بع�س االثار التي وجدت باملدينة وتقدر 
ب )) 36(( موقع��ًا وت��اًل والتي يع��ود تاريخها 
اىل ف��رة حكم املناذرة وق�ض��م منه��ا يعود اىل 
ابع��د من ذلك التاريخ بكثري ثم ا�ض��بح )) اخلدم 
(( جزء م��ن ار�س الكوفة املمت��دة حتى اطراف 
ناحية ال�ض��امية الت��ي تعد اح��د ابوابها وهناك 
يقع �ض��جن املن�ض��ور العبا�ض��ي ومرق��د عبد اهلل 
ابن احل�ض��ن املثنى )) عب��د اهلل ابو جنم (( واهل 
بيته االطهار، ولقرب اخلدم من الكوفة واحلرية 
اكت�ض��بت اهمي��ة خا�ض��ة عند ال��والة احلاكمني 
اآن��ذاك كونها املم��ر االمن واملخت���رش للحجاز 

الذي ت�ضلكه قوافل احلجاج والتجار.
 وا�ض��بحت م��ن امل��دن املزده��رة وذات كثافة 
�ض��كانية ال باأ�س بها وان تاأ�ض��ي�س مدينة اخلدم 
ه��و يف عام )1260ه( )1840م( ومل ي�ض��كنها 
ف��وق  قليل��ة ومتناث��رة  بيوت��ات  اال  ذاك  ي��وم 
املرتفعات ت�ضمى )الب�ضان( و�ضط املياه الكثيفة 
الت��ي ه��ي ا�ض��به باالأه��وار، حي��ث ال يتج��اوز 
عددها الع�رشين بيتًا بنيت من الق�ضب والردي 

والطني. 
ومن خ��الل زي��ارات اىل املوؤ�ض�ض��ات الر�ض��مية 
بغّما�س لالإطالع عن كث��ب على اخر االجنازات 
وامل�ضاريع واالعمال اخلدمية التي حتققت فيها 
واهم املعوقات التي تعرقل نهو�ضها وم�ضريتها 

التنموية والعمرانية وال�ضحية وغريها.
يقول ال�ض��يد حممد �ضوادي �ض��عالن مدير ناحية 
غما���س: لق��د ا�ض��تلمت من�ض��بي اجلدي��د كمدير 
وح��دة ادارية يف ناحي��ة غما���س بتاريخ ) 2/ 
6 / 2008( واين حا�ض��ل عل��ى بكالوريو���س 
قان��ون م��ن جامع��ة الكوف��ة اال اين رغ��م ق�رش 

الف��رة فهن��اك ثم��ة اجن��ازات كب��رية حتقق��ت 
ل�ضالح الناحية من بينها اال�ضتقرار االمني وقد 
تو�ض��لنا اىل ذلك االمر من خالل ت�ضافر جهود 
الع�ض��ائر العراقية اال�ض��يلة ووجود قوى االمن 
وهناك العديد من امل�ض��اريع �ض��من اطار تنمية 
االقالي��م حي��ث مت تطوير مدخ��ل املدينة بكلفة 
ملياري��ن و 579 دين��ار عراقي وه��ذا امل�رشوع 
ق��د يوفر للناحية انطباع��ًا جماليًا وهو بطول ) 

400( م. 
وا�ضاف �ض��عالن: هناك م�ضاريع اخرى �ضهدتها 
الناحي��ة وه��ي �ض��ب �ض��ارع ))220(( و�ض��ب 
�ض��وارع ح��ي الزهراء وعن الزراع��ة يف الناحية 

واجناح املو�ضم الزراعي احلال.
 وي�ض��ري اىل ان الناحي��ة ت�ض��تهر بالزراع��ة يف 
الدرجة االوىل حيث بلغت امل�ض��احات املزروعة 
مبح�ض��ول ال�ض��لب يف املو�ضم املا�ض��ي بحدود 
)) 29(( ال��ف دومن ام��ا املو�ض��م احل��ال بلغت 
امل�ض��احات املزروعة مبح�ض��ول احلنطة حاليًا 
))57(( ال��ف دومن وحم�ض��ول ب��� ) 12( ال��ف 
دومن، و�ض��تبداأ قريب��ًا حم��الت للح�ض��اد لهذين 
املح�ض��ولني وهم��ا يب�رشان بخري وف��ري وناأمل 
100 حي��ث ان  100 ب��ل  ان يك��ون الت�ض��ويق 
�ض��عبة زراع��ة غما���س وبالتع��اون م��ع مدي��ر 
زراع��ة الديوانية واللجنة الزراعية قد وفرت كل 
امل�ض��تلزمات ال�رشورية للفالح��ني واملزارعني 
من اجل اجناح زراعة هذين املح�ضولني ومنها 
اال�ضمدة باأنواعها كاملركب والعادي واليوريا. 

وا�ض��تدرك �ض��عالن: لك��ن هن��اك م�ض��كلة كبرية 
وهي قّلة املياه املخ�ض�ض��ة ل�ضقي املزروعات، 
واعتره��ا بذلك م�ض��كلة كارثي��ة االأبعاد، حيث 
متّك��َن فالح��و و مزارع��و الناحي��ة م��ن �ض��قي 
مزروعاته��م بالرّي��ة االوىل والرّي��ة الثانية يف 
ح��ني الري��ة الثالث��ة مل تكتم��ل، وهذا �ضي�ض��بب 
خ�ضارة كبرية جدا بالن�ضبة للمح�ضول ف�ضال عن 
االحباط الذي �ضي�ض��يب الفالح��ني واملزارعني 
وُه��م يرون جهودهم طوال مو�ض��م كامل مهددة 

بخطر قّلة الوارد الناجتة عن �ضحة املياه.
اما عن  املجّمعات املائية القدمية وعن م�ضاريع 
امل��اء املوجودة يف ناحية غما�س حتدث قائال: 

بالن�ض��بة للناحي��ة ف��اإن تغطي��ة �ض��بكات للماء 
ال�ض��الح لل���رشب يف املدين��ة بن�ض��بة ) 80%( 
فهن��اك م���رشوع م��اء غما���س احلدي��ث بطاق��ة 
ا�ض��تيعابية ))132م3(( يف ال�ض��اعة وم���رشوع 
م��اء غما���س القدمي الذي ينت��ج )) %85(( م 3 
يف ال�ض��اعة هو جمم��ع قدمي حيث يت��م ترميمه 
حالي��ًا من قبل منظم��ة ال�ض��ليب االحمر وبهذا 
ميك��ن الق�ض��اء عل��ى ال�ض��حة احلا�ض��لة حالي��ًا 
وهن��اك اي�ض��ًا جمم��ع اخ��ر مت ان�ض��اوؤه يف عام 
ام��ا  ال�ض��اعة  )200( م3 يف  2007 وبطاق��ة 
والت��ي  املدين��ة  خ��ارج  املائي��ة  املجمع��ات 
تعم��ل حاليًا فهو جمم��ع )ام �ض��واريف( بطاقة 
)200( م3 يف ال�ض��اعة وه��و من م�ض��اريع عام 
2007 وجمم��ع )النخب�ض��ية( بطاقة )50( م3 
يف ال�ضاعة ومت ان�ض��اء عام 2005 وجممع ماء 
)حاوي( بطاقة ) 25( م3 يف ال�ضاعة وهو قدمي 
وجمم��ع )ابو تنب( يخدم عدد كبري من ال�ض��كان 
يف املنطق��ة كذل��ك جمم��ع ) حبي��ب ال ناطور( 
بطاقة ) 25(( م3 يف ال�ضاعة وهو عاطل حاليًا 
وجممع )حممد ال مطلك( بطاقة ) 25( م3 لكنه 
عدمي اجلدوى بت�ض��غيله حاليًا ب�ضبب عدم وجود 
م�ضادر للمياه قريبة منه وجممع ماء )التوثي( 
بطاقة )50( م3 يف ال�ض��اعة وهو من م�ض��اريع 
2007 توق��ف العمل عن ان�ض��ائه ب�ض��بب تلكوؤ 
املقاول وحالي��ًا اعطيت املقاول��ة باأكملها اىل 

مقاول اآخر.
املائي��ة  ال�ض��بكات  اأم��ا  �ض��عالن:  وا�ض��تطرد   
املوجودة فقد مت مد �ض��بكة م��اء غما�س منطقة 
اجلزرة بطول )5و1( كم وبقطر )4( اجن اىل )6( 
اجن ومت ان�ض��ائها من قبل اجلي�س البولندي عام 
2005 ومد �ض��بكة بطول )6( كم �ض��من خطة 
تنمية االقاليم لعام 2008 وهناك عدة مناطق 
حتتاج اىل مد �ض��بكات، ونعمل االن ح�ضب خطة 
تنمي��ة االقالي��م لع��ام 2009 ان تنف��ذ هيئ��ة 
منطقة اجلزرة واحلاج ابو طبيخ وال�ضد ال�ضيني 
وال�ضلطان وال�ض��الم والزهراء وحبيب ال ناطور 

وغريها.
 اما الكهرباء ففي عام 2008 مت تاأهيل كهرباء 
)ال�ض��ايلو( بطول )7( كم كذلك مت ان�ضاء خط اىل 

منطق��ة )الروفة( مع حت�ض��ني منطق��ة )عزيز ال 
نا�رش( ف�ض��اًل عن حت�ض��ني �ض��بكات مناطق ال 
فرطو���س والهب�س والنخيل و�ض��يد مو�ض��ى وعبد 
االم��ري ال لطي��ف كذل��ك تن�ض��اأ حالي��ًا حمط��ة 
حتوي��ل وناأمل اجنازها يف ال�ض��هر القادم علمًا 
ان ال�ض��بكة الكهربائي��ة يف الناحية هي �ض��بكة 
قدمية ومتهالكة ونطمح ان ت�ضمل يف امل�ضاريع 

امل�ضتقبلية لتاأهيل هذه ال�ضبكة.
فيم��ا تبل��غ م��دة التي��ار الكهربائ��ي الوا�ض��ل 

للناحية )2( يف )2( �ضاعة االنقطاع. 
واك��د مدير الناحية ب��اأن غّما�س ت�ض��ّم حاليًا ) 
62( مدر�ضة خمتلفة بالدوام املزدوج حيث جتد 
يف كل �ض��ف م��ن ) 40 اىل 50( طالب��ا، كذل��ك 
)5( مدار���س يف خ��ارج املدينة ق��د مت تاأهيلها 
م��ع بن��اء )4( مدار���س يف خ��ارج املدينة بدل 
املدار�س الطينية وترميم املجموعات ال�ض��حية 
الأغلب املدار�س وان�ضاء ثانوية الكرار يف منطقة 
) ام ال�ضواريف( �ضمن املنحة االمريكية وان�ضاء 
متو�ض��طة يف منطق��ة )حاوي( بطريق��ة التنفيذ 
املبا�رش �ض��من خطة مديري��ة الربية وهي قيد 
االن�ض��اء وبناء )6( �ضفوف ا�ضافية يف مدر�ضة 
غما�س بطريق��ة التنفيذ املبا�رش وبناء مدر�ض��ة 
يف منطق��ة ) الكرعة ( وحاليًا يتم بناء مدر�ض��ة 
ذات طابق��ني يف حي الزهراء من��ذ عام 2004 
حي��ث اعطيت املقاولة حالي��ًا اىل �رشكة حملية 
بداًل من �رشكة حملية �ض��ابقًا لتلكاأها يف تنفيذ 
االعمال كما مت اجناز جماميع �ض��حية بن�ض��بة 

%100 لعدد من املدار�س. 
للناحي��ة  اال�ضا�ض��ي  الت�ض��ميم  بخ�ض��و�س  و 
فهن��اك عدة مقرح��ات مت رفعه��ا اىل مديرية 
التخطي��ط العمراين وجامعة القاد�ض��ية املكتب 
اال�ضت�ض��اري لكلية الهند�ضة كذلك هناك درا�ضة 
مت رفعه��ا لرئا�ض��ة ال��وزراء ووزارة البلدي��ات 
واال�ض��غال العام��ة ب�ض��اأن حتوي��ل الناحية اىل 

الق�ضاء. 
وبعد ذلك حتدث احلاج ح�ضني غازي ال�ضبالوي 
نائ��ب رئي�س املجل�س البلدي يف ناحية غما�س 
وع�ض��و جلن��ة االعم��ار ع��ن اأب��رز الن�ض��اطات 
الت��ي نف��ذت خ��الل الف��رة املا�ض��ية فاأجاب: 

بعد �ض��قوط النظام مت ت�ض��كيل املجل�س احلال 
وعدد اع�ضاء املجل�س )21( ع�ضو وهم ميثلون 
كاف��ة مكونات الواق��ع االجتماعي حيث اختري 
االع�ض��اء وفق الكفاءة والثقل االجتماعي وقد 
كان الغر���س م��ن ت�ض��كيل املجل���س ينح���رش 
اف�ض��ل  تق��دمي   .2 االم��ن.  ب�ض��ط   .1 ب�ض��قني: 
اخلدم��ات للمواطن��ني علمًا ان هن��اك من بني 
ال�ضادة االع�ضاء من هم من اال�ضاتذة واالطباء 
وحمل��ة ال�ض��هادات العلي��ا حيث دع��ا املجل�س 
بعد ت�ض��كيله مبا�رشة اىل فتح املدار�س ودعوة 
املعلم��ني وباق��ي دوائ��ر الدول��ة اىل العمل يف 
املوؤ�ض�ض��ات احلكومية املختلفة وه��ذا االجراء 
اتخ��ذ قبل ان تبا�رش املوؤ�ض�ض��ات احلكومية يف 
عموم البالد وب�ض��كل ر�ض��مي واملجل�س البلدي 
يف ناحي��ة غما���س اأخ��ذ عل��ى عاتق��ه مهم��ة 
اال�رشاف على امل�ض��اريع التي تنفذ يف الناحية 
ومنها اعمال �ض��ب وتبليط منطقة ابن الكاظم 
تبلي��ط  واعم��ال   )24( املناق�ض��ة  برق��م  )ع( 
�ضارع ابو حالن برقم املناق�ضة )20( واعمال 
وتبليط واك�ض��اء �ض��ارع ال�ض��ايف اجلزء الثاين 
برق��م املناق�ض��ة )29( واعمال �ض��وارع خلف 
الري��د برق��م املناق�ض��ة )24( واعم��ال �ض��ب 
واك�ضاء �ض��ارع اجلدارية و�ضارع ال�ضط و�ضارع 
الدجي��ل برقم املناق�ض��ة )32( واعمال �ض��ب 
الفرع بني �ض��وارع ال�ضايف وابو حالن واعمال 
دفن تربة و�ض��بي�س و�ض��ب �ض��وارع يف منطقة 
)الطب��ة( واعم��ال �ض��ارع مدخ��ل غما���س م��ع 
�ضارع احلي ال�ضناعي مع �ضارع مركز ال�ضباب 
علمًا ان هذه امل�ض��اريع �ضمنها م�ضاريع جيدة 
�ض��من املوا�ض��فات الفني��ة وناحي��ة غما���س 
حتت��اج اىل الكثري م��ن امل�ض��اريع الأنها مدينة 
كبرية ووا�ض��عة وفيها كثري م��ن االنهر وكذلك 
حتتاج اىل م�ضاريع املياه يف االرياف وتبليط 

ال�ضوارع يف املناطق الريفية.
 فلقد كان ) ال�ضيخ حمد ( خري مثال لرجل الدين 
املعتدل والنا�ض��ج تربى اأجيال من على منره 
اإ�ض��افة اىل ذريت��ه وما تبقى منه��م االآن ،حيث 
كان مربي��ا ومعلم��ا اإ�ض��افة اىل كون��ه �ض��اعرا 
مرح��ًا موؤمن��ًا، تعلم الكث��ري من اأبن��اء املنطقة 

م��ن اأخالقه و�ض��لوكه يف التعامل االإن�ض��اين يف 
�ضغائر االأمور وكبارها .

 وكذل��ك اأحد اأبناء املدينة رائد من رواد امل�رشح 
العراقي الفنان الكبري واالأ�ض��تاذ الدكتور �ضامي 
عب��د احلميد والذي ب��دوره ربى اأجي��اال عراقية 
�ض��اخما  طوي��ل  عم��ر  وبع��د  والزال  وعربي��ه 

و�ضامدا يف بغداد.
و �ضاحب ال�ضوت العذب واملميز املطرب )جبرّي 
اآل ك��ون( �ض��احب الط��ور املي��ز وال��ذي ُع��ٍرف 
با�ض��مه والزالت تتذكره اأجيال واأجيال مقلدين 

اجتهاده يف هذا الطور من الغناء العراقي .
 وهن��اك التدري�ض��يني والك��وادر املرموق��ة يف 
اأغل��ب املج��االت العلمي��ة واالإن�ض��انية.. ناهيك 
ع��ن ال�ض��عراء وعل��ى كرثتهم ال ميكنن��ا التوقف 
عن��د اأح��د منه��م اأو ح�رشهم فهم ك��رث حيث اأن 
تلك املنطقة هي اأر�ضية خ�ضبة لل�ضعر وال�ضعراء 
وي��كاد اأن يك��ون ال�ض��عر ديدنهم، ويكف��ي اأنهم 
ينطق��ون حكم��ا واأمثالهم على األ�ض��نتهم يف كل 

حديث.
م��دار  عل��ى  مفتوح��ة  دواوينه��م  نن�ض��ى  ال  و 
ال�ضاعة خا�ض��ة يف اما�ض��يهم حيث اأن كبارهم 
ا�ض��تبدلوها عن املقاهي التي تال�ضت واأ�ضبحت 
ن��واد ل�ض��بابهم يت�ض��لون ويلهون به��ا حيث ما 
عادت ل�رشب ال�ض��اي والقهوة فقط بل اأ�ض��بحت 

للت�ضلية والبليارد وغري ذلك.
ا�س  اما بغ��داد والتي كانت بالن�ض��بة الأهال غَمّ
مدين��ة اأح��الم واأوه��ام ال ح�رش لها.. بع�ض��هم 
اأم��اًل يف حت�ض��ني و�ض��عه  اليه��ا  كان يهاج��ر 
االإجتماع��ي اأو طمع��ا يف احلفاظ على م�ض��توى 
لتعلي��م ابنائ��ه، واآخ��رون لطلب ال��رزق، ومهما 
تعددت االأ�ض��باب كانت بغداد لي�ضت ي�ضريه على 
اأحد اأن يعي�س فيها، وبالرغم من كون اأن احلياة 
فيه��ا تختلف متام��ا مبا هم علي��ه يف الناحية، 
كونه��م يواجه��ون �ض��عوبات جم��ة يف العي�س 
والتوج��ه اإليها لكنه��م يقبلونها حيث ال �ض��بيل 

غري ذلك.
 والطري��ق اىل بغ��داد لي���س كم��ا كان �ض��عبا 
ويحتاج امل�ض��افر اىل اأكرث من �ضيارة كي ي�ضل، 
وال نق��اط التفتي���س ) ال�ض��يطرات ( كم��ا كان��ت 
خميف��ة ومرعب��ة الأب��ن اجلن��وب الق��ادم اإليها، 
وال تل��ك املعامل��ة املريبة الت��ي كان �رشطي اأو 
ع�ض��كري قد يت�ض��بب يف ه��الك الراك��ب مبجرد 

نظرة .
 ف��اأن الطريق اىل بغداد غ��ري ذاك الطريق، الذي 
ونق��اط  وحفريات��ه  باإلتواءات��ه  مع��روف  كان 
التفتي���س فيه واالآن كما ه��و ذات الطريق ولكن 
بطريق��ة اأخ��رى.. وال��ذي ت��رى في��ه البيوت��ات 
�ض��غريها وكبريها من �ض��عف النخيل اأم خ�ضب 
متهال��ك اأم بقاي��ا طاب��وق اأو م��ن الط��ني عل��ى 
طول الطريق وب�ض��كل ع�ض��وائي مروكة وكاأنها 
خملفات �ض��وق �ض��عبي لبيع اخل�رشة واالأ�ضماك 
واللح��وم وغريه��ا، وال يعن��ي اإن كان الطري��ق 
معب��دا جي��دا اأم ال، فرمبا ت�ض��ادف حفرة ترفع 
ال�ض��يارة وم��ن فيها ع��ن االأر���س وتبعدها عن 

الطريق امل�ضتقيم.
ويف الوقت احلال ا�ض��بح الو�ض��ول اىل اأطراف 
بغداد �ضهال يف هذه االأيام.. فال�ضعوبة تكمن يف 
دخولها قد ي�ض��تغرق الطريق اىل بغداد �ضاعتني 
اأو اأكرث بقليل ولكن هيهات ان تقطع هذا الطريق 
وبني نقطيتي تفتي�س بنف�س الوقت الذي و�ضلت 
به اىل اأطرافها.. فبغداد لي�ضت بغداد، ومن ُح�ضٍن 
احل��ظ اأن اأهال غما�س ال يحتاجون بغداد كثريا 

....كما كانوا من قبل.
   واخ��ريا ال يعن��ي كل هذا عل��ى اأن االأمور بخري 
يف العراق ب��ل الزالت االأمور معق��دة واملجتمع 
العراق��ي الي��وم اأكرث وعي��ا من اأي وقت م�ض��ى 
لكن��ه حبي�س تقاليد جائرة م��ن جهة ومن جهة 
اأخ��رى ال توجد تل��ك النخبة النقي��ة التي تقوده 
اىل ب��ر االأم��ان ... وال ه��و ق��ادر عل��ى النهو�س 
واالإنتفا�س على نف�ض��ه كي يعي�س حياة كرمية 
تليق به ومب�ض��توى ت�ض��حياته اجل�ضام من اجل 

احلرية.

إعداد ــ فاطمة عدنان


