
انت���رت ظاه��رة ريا���ض الأطفال الأهلي��ة يف عموم 
البالد ب�شكل كبري اذ ت�شاهد بع�ض البيوت يف املناطق 
ال�ش��كنية ق��د حتول��ت اىل رو�ش��ة يف ظل الت�ش��هيالت 
املقدم��ة م��ن قبل اجله��ات الرتبوي��ة املخت�ش��ة بهذا 
ال�ش��اأن، ف�شاًل عن عدم وج��ود اي معوقات ميكنها ان 
تق��ف بوجهها. وبع�ض هذه املن��ازل يفتقد للمقومات 
الت��ي توؤهله لي�شب��ح رو�شة. ويف�ش��ل النا�ض ريا�ض 
الطف��ال الأهلي��ة عل��ى احلكومية، لأنها غ��ري مكتظة 
بالأطفال رغ��م انها ذات اجور مرتفعة قد تثقل كاهل 
املواطن . وتخت���ض مراحل ريا�ض الأطفال بال�شغار 
الذي��ن اأكمل��وا ال�شن��ة الرابعة من عمره��م وهي ت�شبق 
املرحل��ة البتدائي��ة اأي ت�ش��م الأطف��ال الذين ترتاوح 
اأعماره��م ب��ن )4 – 6( �شن��وات وم��دة الدرا�شة فيها 
�شنت��ان، وهي على مرحلتن هما الرو�شة املخ�ش�شة 
لالأطف��ال الذي��ن اأكمل��وا �ش��ن الرابع��ة م��ن عمره��م، 
والتمهي��دي للذين اأكملوا ال�شن��ة اخلام�شة من عمرهم، 

وجت��ري الدرا�ش��ة فيها وفق��ًا ملنهج مقرر م��ن وزارة 
الرتبي��ة وينق��ل الطفل بع��د انتهائه من ه��ذه املرحلة 
اإىل املدر�ش��ة البتدائي��ة، حيث ي�شج��ل بال�شف الأول 
البتدائ��ي. وكانت لنا جولة للوقوف على ا�شباب هذه 
الظاه��رة. اإن غالبي��ة معلم��ات الرو�ش��ات احلكومية 
ميار�ش��ن عمله��ن بو�شفه��ن موظف��ات هذا م��ا بداأت 
ب��ه ام ط��ه )موظف��ة( حديثه��ا ع��ن ريا���ض الطفال. 
وا�شافت ان املعلم��ات يف ريا�ض الطفال احلكومية 
ل يحف��زن الطف��ال على تنمي��ة مواهبه��م. كما انهن 
بالرو�ش��ة،  او  به��ن  يتعلق��ون  الطف��ال  يجعل��ن  ل 
وب��ررت )ام ط��ه(  ذل��ك ح�ش��ب  تعام��ل املعلمات مع 
الطف��ال حي��ث يك��ون وفق ال�شي��اق الوظيف��ي ولي�ض 
بداف��ع احل��ب او التعلق بالطفل. وا�ش��ارت )ام طه( اىل 
م�شكلة ازدحام ال�شف��وف بالأطفال وتقول: ال�شفوف 
مزدحم��ة بالأطفال لأن عددهم كب��ري، وال�شبب ان يف 
كل منطق��ة رو�شة واحدة، وهي عبارة عن بيت �شغري 

م�شتاأج��ر ول يت�شع لعدد الطف��ال يف املنطقة، وحتى 
�شي��ارات نق��ل الطف��ال مكتظة به��م، بالرغ��م من ان 
اأولياء اأم��ور الطفال يدفعون اأج��ور النقل. وت�شرت�شل 
الأهلي��ة  الرو�ش��ات  اإن  وتق��ول  احلدي��ث  ام ط��ه يف 
تك��ون مناهجه��ا حمبوب��ة م��ن قب��ل الطف��ال، لأنها 
ت�شم اأنا�شيد بلغ��ات خمتلفة ومعلومات تنمي قدرات 
الطفال عل��ى التعامل مع احلا�ش��وب، وحتفزهم على 
املواجهة وتر�شخ قوة ال�شخ�شية والقدرة على التعامل 
مع املدر�شة بال خوف يف امل�شتقبل. ام رمي  )موظفة( 
لديه��ا طفالن حتدث��ت عن �شب��ب اختياره��ا للرو�شة 
الهلية ب��دًل من ريا�ض الطف��ال احلكومية . وتقول: 
اخ��رتت الرو�ش��ة الأهلية لأن عدد الطف��ال داخل كل 
�ش��ف اأقل مما موج��ود يف الرو�شات احلكومية، فعدد 
الطف��ال هناك كبري جدا، مما �شّب��ب انتقال الأمرا�ض 
بن الطفال، هذا من جانب. ومن جانب اآخر ي�شاعدنا 
دوام الرو�ش��ة الأهلية املتن��اوب )�شباحي وم�شائي( 
- اأق�ش��د نح��ن املوظف��ات- ي�شاعدنا ه��ذا الدوام يف 
تن�شيق الوقت. وا�شافت )ام رمي( ان مناهج الرو�شات 
الأهلي��ة متقدم��ة جدا قيا�ش��ًا بالرو�ش��ات احلكومية، 
ففيه��ا يتعل��م الطف��ال اللغ��ة النكليزي��ة والفرن�شية 
واحلا�ش��وب وال�شباح��ة وغريه��ا م��ن الأن�شط��ة. كم��ا 
ان ريا���ض الطف��ال الأهلية تعم��ل يف ف�شل ال�شيف 
اأي�شا على تنمية مواهب الطفال، مثل ممار�شة الر�شم 
والأعم��ال اليدوي��ة. وا�ش��ارت )ام رمي( بالرغ��م م��ن 
الجور مرتفعة لريا�ض الطفال الهلية فاأننا نتحمل 
ه��ذا العبء لأنه��ا ت�شاعد اطفالن��ا لالنتقال لل�شفوف 
الريا�شي��ات  مادت��ي  فه��م  ناحي��ة  م��ن  البتدائي��ة 
والنكلي��زي حت��ى اخل��ط يف الكتاب��ة . يف ح��ن اأن 
»الأج��ور ال�شهري��ة الت��ي نق��وم بدفعه��ا اإىل الرو�شة 
الأهلي��ة لي�ش��ت قليل��ة، اىل جان��ب العب��اء املالي��ة 
واللتزامات الخرى كاأجور الكهرباء والإيجار وبقية 
م�شتلزم��ات املعي�شة. اكدت خالدة احمد مديرة رو�شة 
اهلي��ة "ان مرحل��ة ريا�ض الأطفال مهم��ة جدا للطفل 
لأنه��م يف ه��ذه الف��رتة يكون��ون قادري��ن عل��ى حفظ 
املعلوم��ات الت��ي يتعلمونه��ا اإ�شاف��ة اإىل ا�شتيعابهم 
ال�ري��ع لتلقيه��ا وحفظه��ا، ويج��ب عل��ى الأ���رة اأن 
تع��ي اأهمي��ة ريا���ض الأطف��ال ودوره��ا يف تعليمهم 
وتهذيبه��م وتربيتهم ب�شورة �شحيح��ة تواكب التقدم 
والتط��ور احلديث يف جمتمعاتن��ا". وقالت خالدة "اإن 
رو�شتن��ا ت�شه��د زيارة امل�رف الرتب��وي يف كل �شهر 
مرة، لالطالع على النق�ض املوجود يف الرو�شة وكما 
يوؤك��د امل�رف الرتبوي على رفعة العلم وغري ذلك من 
�ش��وؤون الرو�شة، واأ�شافت خال��دة “اأن اإدارة الرو�شة 
تق�شم الوقت اإىل عدة ح�ش�ض، ن�شف �شاعة لالأنا�شيد، 
وبعدها ح�شة الدر�ض، وم�شاهدة التلفاز وقت للطعام، 
واأي�ش��ا ح�ش��ة لالألع��اب، ولدين��ا كذل��ك يف الأ�شبوع 
م��رة م�رحية نعر�شه��ا يف قاعة امل���رح ننمي من 
خاللها عقي��دة الطفل بتناول بع���ض ق�ش�ض الأنبياء 
والأئم��ة )�ض(". واأو�شحت خال��دة "اأن املنهاج الذي 
ندر�شه لالأطف��ال ناأخذها ا�شتعارة من منهاج الرتبية 

ال��ذي اأع��د لريا���ض الأطف��ال احلكوم��ي، بالإ�شاف��ة 
اإىل اأف��كار ناأخذه��ا م��ن النرتني��ت ب���رط اإن تكون 
منا�شب��ة لعم��ر الطف��ل وي�شتوعبها ب�شهول��ة". م�شرية 
اىل توف��ري �شيارات نق��ل مع معلمة ومربي��ة تتوا�شل 
م��ع العوائ��ل ع��ن طري��ق الت�شال به��م واخ��ذ اأرقام 
املوباي��ل وال�ش��وؤال عن م�شتواهم م��ن خاللها، ولفتت 
اىل قيامهم بتوزيع الهداي��ا بن فرتة وفرتة لالأطفال 
املميزين املجتهدين، واأخذ الأطفال اأي�شا يف كل �شهر 
مرة للمنت��زه والكورني�ض والقيام ب�شفرات لرتفيههم،، 
هذا غ��ري تعليمن��ا لالأطف��ال احلا�ش��وب والريا�شيات 
واللغ��ة النكليزي��ة والعل��وم والإ�شالمي��ة. فالتقين��ا 
املعلم��ة مت��ارا ح�ش��ن الت��ي ذك��رت لن��ا اأن الرو�ش��ة 
ت�شتقب��ل فق��ط م��ن عم��ر )4_6( �شن��وات حت�ش��ريي 
ومتهي��دي، ندر�شهم فيها جمموعة م��ن الدرو�ض منها 
اللغ��ة العربي��ة والريا�شي��ات والجتماعي��ة والفني��ة 
والريا�ش��ة والألعاب الرتبوية والرمل واألعاب القاعة، 

ه��ذا غري درو���ض علمي��ة ودينية، واأو�شح��ت "ان مدة 
كل در�ض تبلغ ن�ض �شاعة بدون فر�شة، فقط ح�شتن 
تغذية ن�شف �شاع��ة، ومن خالل الدر�ض تقوم املعلمة 
مبجموع��ة من الأن�شطة والفعالي��ات". واأ�شافت متارا 
"ان اهمي��ة دور املعلم��ة يكم��ن يف تعلي��م وتهذي��ب 
الطف��ل، فبع�ض الطفال قليل��ي الفهم و)حركن( جدا، 
لذا هذا النوع يتطل��ب منا ا�شتيعابه وتعليمه وتهذيبه 
ب��دون �رب". ب��دوره بن الباحث الرتب��وي )ع�شام 
عاطف( ان »اغلب ريا�ض الطفال تعمل على توظيف 
من ل يحملن ال�شهادات، وتكتفي ادارات تلك الريا�ض 
بتوظي��ف حملة �شه��ادة املرحل��ة املتو�شطة وما دون 
ذل��ك باأج��ور زهيدة، وه��ذا المر يرتت��ب عليه �شعف 
الداء م��ن قب��ل تل��ك امل��الكات التي تفتق��ر اىل اب�شط 
و�شائل التعليم الرتبوي املمنهج«. و�شدد على �رورة 
اأن يك��ون العامل��ون يف ريا�ض الطف��ال من خريجي 
كلي��ة الرتبي��ة ق�شم ريا���ض الطفال، كون ه��ذا الق�شم 

ي�شتن��د يف اع��داد معلم��ة ريا���ض الطف��ال اىل ا�ش�ض 
وبرام��ج تربوية ر�شينة حتاكي مثيالتها من الربامج 
العربي��ة والعاملي��ة. وا�ش��اف اأن الج��ور املفرو�شة 
م��ن قب��ل ادارات ريا�ض الطفال الهلي��ة تكاد تكون 
مبالغها ل تتنا�ش��ب ودخل الفرد العراقي ا�شافتًا اىل 
الزم��ة املالية التي ت���رب البالد، مما ي�شكل �شغطًا 
كب��ريا على الأهايل الذين ي�شطرون اىل العتماد على 
تل��ك الريا�ض كونها متث��ل احلل الوحي��د امامهم، يف 
ظل انع��دام الريا�ض احلكومية عل��ى الرغم من كل ما 
يراف��ق تلك الريا�ض من �شلبي��ات وا�رار مادي لهم، 
وهذا الم��ر تتحمل م�شوؤولية وزارت��ي الرتبية والعمل 
وال�شوؤون الجتماعية. واأكد على اأهمية حر�ض الأ�رة 
ودورها باإدخال اأبنائهم اإىل ريا�ض الأطفال، لأهمية 
ه��ذه املرحلة العمرية اإذا ما اأخذن��ا بنظر العتبار ما 
�شيتلق��اه الأطف��ال م��ن درو���ض خمتلف��ة يف الرو�شة 

متهيدا للمرحلة البتدائية.

جتاوز على القانون؟
 الأم��ر مل يتوقف على ذلك، فبع��د اأ�شهر من هدم معهد 
الدرا�شات النغمية جاء الدور على منزل موؤ�ش�ض النظام 
امل��ايل يف الع��راق واول وزي��ر مالي��ة يف اول حكومة 
عراقي��ة، حي��ث اأعلنت اأمان��ة بغداد منح املن��زل لأحد 
امل�شتثمري��ن بعد هدمه، وعّدته "غ��ري تراثي". م�شتندة 
بذل��ك اىل كتاب دائ��رة الرتاث، الذي اأك��د اأن املنزل مل 
يعد تراثي��ًا، ح�شب ت�ريحها ال�شحف��ي. مو�شحة: ان 
املن��زل �شّيد قبل )100( عام يف �ش��ارع الر�شيد، و�شط 
بغداد، ومنح حاليًا لأحد املواطنن ل�شتثماره. موؤكدة 

اأن ال�شتثمار جرى ب�شكل قانوين
وزارة ال�شياحة والآثار اتهمت اأمانة بغداد ب�"التجاوز 
عل��ى القان��ون" با�شتثمار منزل تراث��ي، اذ ذكر رئي�ض 
ق�ش��م التحري��ات الرتاثي��ة يف دائ��رة الآث��ار وال��رتاث 
التابع��ة ل��وزارة ال�شياحة والآث��ار �شعد حم��زة: هناك 
ج��دل ب�شاأن ق�شية من��زل اأول وزير مالية يف احلكومة 
العراقية �شا�ش��ون ح�شقيل. م�شتغربًا من اعتبار املنزل 
غ��ري تراثي م��ن قب��ل اأمانة بغ��داد، عادا ه��دم املنزل 
ومنح��ه مل�شتثم��ر جت��اوزاً من قب��ل اأمانة بغ��داد على 
القان��ون، موؤكداً اأن املنزل يتك��ون من جزئن )16 - 
17( اأحدهما يعود لوزير املالية والآخر لنجله األبريت 

�شا�شون ح�شقيل.
كل ال��دول الت��ي حترتم تراثه��ا وتاريخها حتافظ على 
بيوت ومنازل �شخو�شها ال�شيا�شية والدبية والثقافية 
والفني��ة والريا�شي��ة اإل يف العراق ف��اإن الأمر خمتلف 
ج��دا فهن��اك تعّم��د لتغيي��ب ج��زء م��ن تاري��خ البالد 
املعا�ر وحمو الكثري من تفا�شيل ذلك التاريخ  يقول 
املهند���ض احمد مو�شى ان خرب اأمان��ة بغداد باإعالنها 
من��ح ا�شتثم��ار ع��دد م��ن اأمالكها ،م��ن بينه��ا منازل 
ل�شخ�شي��ات عراقية له��ا اثرها يف تاري��خ البالد، يعد 
�شابق��ة خطرية يف حمو الرتاث البغ��دادي وتاريخ تلك 

ال�شخ�شيات.
 م�شيف��ًا ان م��ا يج��ري اليوم يف العراق ه��و ا�شتكمال 
لعملية الفرهود الثانية التي بداأت عام 1941. منوهًا 
اىل وجود حماولت تريد م�شح معامل الرتاث البغدادي 

وتراث بع�ض املكونات العراقية.
ولف��ت مو�ش��ى اي�ش��ًا اىل ه��دم دار به��اء اهلل )موؤ�ش�ض 
الديانة البهائية( يف بغداد واملعروف بكعبة البهائين 
عل��ى الرغم م��ن مكانة هذه ال��دار الديني��ة والتي كان 
م��ن املفرت�ض ان تتح��ول اىل اإرث �شياحي. م�شتدركًا: 

لك��ن لالأ�شف ف��اإن الفهم القا���ر لبع���ض امل�شوؤولن 
يف الدول��ة خا�شة اجله��ات املعنية به��ذا ال�شاأن �شبب 
كب��ري يف تدمري وتال�شي ه��ذا الإرث املهم. م�شدداً على 
�رورة اعادة النظر بالتوجهات احلالية لأمانة بغداد 
وهي��اأة ا�شتثم��ار بغ��داد خا�ش��ة فيما يخ���ض الرتاث 

العمراين البغدادي املهدد بالزوال عامًا بعد اخر.
الت�ريعات القانونية 

امل��ادة 28 من قانون الآثار وال��رتاث تن�ض على: اول 
– ل يجوز– التج��اوز على املباين والأحياء الرتاثية 
املعلن عنه��ا يف اجلريدة الر�شمي��ة او هدمها او تغيري 
ال��ذي ميار���ض يف املح��الت  املهن��ة والخت�شا���ض 
وظيفته��ا  الغ��اء  او  الرتاثي��ة  وال�ش��وارع  وال�ش��واق 

ال�شا�شية التي منحتها ال�شفة الرتاثية.
ب – اإلغ��اء ال�شفة الرتاثية ملح��ل تراثي قائم يف ملك 
الغري عن طريق تخليته، وتقدر الهياأة العامة لل�رائب 
ب��دل اليجار يف حالة اخلالف بن املوؤجر وامل�شتاأجر 

حفاظًا على املحل الرتاثي ومنع زواله
ج – ه��دم الأبني��ة امل�شمول��ة باحلف��اظ او املوثقة او 
اإع��ادة بنائه��ا او ترميمه��ا او تغي��ري ا�شتخدامه��ا ال 
مبوافق��ة ال�شلطة الآثارية واإجازة من اجلهة امل�شاركة 

توؤم��ن التجان�ض مع اخل�شائ�ض املعمارية واملقايي�ض 
العام��ة ملنطق��ة احلفاظ والأبنية املوثق��ة واملحافظة 
عليه��ا ويبت يف منح الإجازة خ��الل 30 ثالثن يوما 

من تاريخ تقدمي الطلب.
ثاني��ا – للجه��ة امل�شارك��ة ان تاأم��ر املخال��ف حلكم 
الفق��رة ج م��ن البن��د اول م��ن ه��ذه امل��ادة مبعاجل��ة 
املخالف��ة بالطريق��ة وامل��دة الت��ي حتدده��ا ل��ه وال 

عاجلتها على نفقته.
ثالث��ا – تعو���ض اجله��ة امل�شارك��ة املت���رر نتيجة 
تثبي��ت حقوق الرتفاق على ار�ش��ه املن�شو�ض عليها 
يف البن��د ثالث��ا م��ن امل��ادة 23 من ه��ذا القان��ون او 
الإخ��الء ع��ن املناط��ق الرتاثية وف��ق البن��د ثانيا من 
املادة 24 من هذا القانون خالل 90 ت�شعن يوما من 
تاريخ تثبيت حقوق الرتفاق او الخالء وبخالفه يعد 
قرار اجله��ة امل�شاركة ب�شاأن تثبيت حقوق الرتفاق او 

الإخالء م�شحوبًا.
اندثار حمالت بغداد العريقة

وطال��ب داود باأهمي��ة اإع��ادة بن��اء الرم��وز الأ�شا�شية 
للعا�شمة بغداد وملدن الب�رة ونينوى ملا لهذه املدن 
م��ن مكانة تاريخية مهم��ة يف اخل�شو�شية العمرانية. 

كم��ا طالب باحلفاظ على موروث الأجداد الذي و�شفه 
باأنه ذاكرة املكان املهمة التي �شجلت تفا�شيل احداث 
وتواريخ اأحدثت انعطافة يف تاريخ البالد. لفتا النظر 
اإىل خط��ورة ال�شتثم��ار للمواق��ع التاريخي��ة والأثرية 
ان كان باإغ��راء اأ�شحابه��ا بامل��ال او تل��ك الم��الك 
الت��ي هاجر وهج��ر مالكوها، وت�شاءل ا�شت��اذ العمارة 
ع��ن ال�شب��ب ال��ذي مينع الدولة م��ن ���راء او ا�شتمالك 
ه��ذه ال��دور والأبنية من اجل املحافظ��ة عليها، مبديًا 
ت�شاوؤمه مب�شتقبل اأغلبية الأماكن التاريخية والرتاثية 
املتبقي��ة، م�شريا اإىل وجود قراب��ة اخلم�شة اآلف مبنى 
تراث��ي تفتقد احلماي��ة والرقابة. منوه��ا اىل املحالت 
البغدادي��ة العريقة التي اخذت تفق��د بريقها العمرانية 

واملعمارية. 
 موؤامرة كبرية لطم�ض هوية

مدين��ة مث��ل بغ��داد تتمت��ع ب��كل موا�شف��ات امل��دن 
ال�شياحي��ة التي ميكن ان ت��در اموال تعيد بناء وترميم 
وتاأهي��ل كل بناه��ا التحتي��ة ت��رتك للنه��ب وال�شل��ب 
من قب��ل ه��ذا وذاك. الباحث البغ��دادي رفعت مرهون 
ال�شف��ار اأكد يف اح��دى حما�راته عل��ى اهمية بغداد 
وموقعها واه��م اخلانات واجلوام��ع وال�شوارع املهمة 
فيه��ا وا�شمائه��ا القدمي��ة واحلديثة. مقارن��ًا بن زهو 
وجم��ال حمالت بغداد وازقتها و�شاحاتها واحتفاظها 
بالناحية اجلمالي��ة والعمرانية يف فرتة احلكم امللكي 
واجلمه��وري وما تعانيه اغلب مناطق بغداد يف وقتنا 
احل��ايل رغ��م امليزاني��ة الهائل��ة م��ن خ��راب وتدم��ري 
واهم��ال حت��ى حتول��ت اىل مك��ب للنفايات، ع��ادا ان 
م��ا يحدث يف بغداد ه��و موؤامرة كب��رية مل�شح وطم�ض 
هويته��ا وتاريخه��ا التلي��د ومعاملها اجلميل��ة. مبينا 
ان ذل��ك �شمل اخل��راب والتدم��ري للبن��ى الثارية فيها 
يف ح��ن ان اغل��ب مدن العامل تهت��م مبدنها ومبانيها 

وتعطيها اهمية بالغة من الهتمام.
اعتماد الرتاث البغدادي املعماري

واو�ش��ى الباح��ث ال�شف��ار احلكومة العراقي��ة باإعادة 
هوي��ة بغ��داد واإبراز معامله��ا من خالل اإع��ادة اإحياء 
�ش��ارع الر�شيد وترمي��م البيوت البغدادي��ة ذات الثنايا 
التي ميزتها عن �شائر املدن يف العراق والعامل. منوها 
اىل اهمي��ة اقام��ة متحف ي�ش��م كل ما يخ���ض مدينة 
بغداد من ذكريات واح��داث وتراث، داعيا امانة بغداد 
ل�شن قان��ون للبناء اجلديد يجي��ز للمهند�شن ا�شتلهام 
ال��رتاث البغدادي والعبا�ش��ي يف كل املباين التي تبنى 

م�شتقبال.
 يف ح��ن �ش��دد املهند���ض او���ض ح�ش��ن عل��ى اهمي��ة 

الهتم��ام بال��رتاث البغ��دادي وت�شجي��ع م��ن يعتم��ده 
ببن��اء الدور والبنية التجارية. لفتا اىل ان هذا الرث 
ميت��از بتفرده املميز ان كان يف املنطقة او يف العامل. 
موؤكدا ان هناك توجهات خطرة لتغييب تاريخ العمارة 
البغدادي��ة وت�شويه مع��امل املدينة الت��ي ابهرت العامل 

بجمال عمارتها املتفرد.
بناوؤون خمت�شون

ع��دم وج��ود �شند قان��وين لتعري��ف وحتدي��د العنا�ر 
املكون��ة لالأبني��ة الرتاثي��ة واملواق��ع التاريخي��ة يف 
الدول��ة و�شلطته��ا يف  العراقي��ة وم�شوؤولي��ة  املدين��ة 
احلف��اظ عليه��ا وحمايته��ا م��ن اي��ة خماط��ر ادى يف 
كث��ري م��ن احل��الت اىل ازال��ة ه��ذا ال��رتاث ب�شهول��ة 
وب�رعة وبدون ان تتمك��ن اي من ال�شلطات العامة او 
اخلا�شة م��ن منع ذلك ان مل ت�شاعد يف بع�ض احلالت 
. املعم��اري اأ .د ها�ش��م عب��ود املو�ش��وي ذك��ر ان هدم 
البني��ة الرتاثي��ة واملواق��ع التاريخي��ة يعن��ي فق��دان 
ه��ذه ال��روة اىل البد وبالت��ايل ا�شتحال��ة ا�شرتدادها 
يف ي��وم من الي��ام، ذلك لأنها بني��ت يف عهود �شابقة 
حي��ث  �شي��دت من قب��ل بنائ��ن خمت�ش��ن، وبو�شائل 
ان�ش��اء معين��ة، وم��واد بناء حم��ددة. هيه��ات ان يعاد 
نف���ض البناء. م�شيفا ان �شناع��ة ال�شياحة تعي�ض على 
وج��ود الث��ار والرتاث واحلف��اظ على العم��ران القدمي 
ذي اخل�شائ�ض النادرة بح�شناتها و�شيئاتها، فهي يف 
كثري من البلدان كانت ولتزال م�شدرا اقت�شاديا مهما 
�شجعت على ال�شياحة التي ت�شاهم هي الخرى بزيادة 

واردات البلد وانعا�ض اقت�شاده.
�شوء الإدارة والإهمال

وا�شرت�ش��ل املو�شوي ان تلك املب��اين تتعر�ض لعاملن 
مهم��ن يوؤديان اىل زواله��ا وهما الزم��ان والن�شان، 
فالزم��ان املق�شود ب��ه عوامل التعري��ة وتقادم الزمن 
على املبن��ى في�شبح قدمي��ا، تهمل �شيانت��ه لرتفاع 
كلف��ة ال�شيانة او �شعوب��ة متويلها او عدم وجود جهة 
خمت�ش��ة تق��وم ب�شيانته��ا فتتداعي وتنه��دم. وهناك 
تخريب يق��وم به الف��راد او بع�ض اجله��ات امل�شوؤولة 
يف الدولة من خالل هدم املب��اين واملواقع التاريخية 
بحج��ج . مو�شحا: من اهم ا�شباب هذا التدمري هو عدم 
وج��ود وع��ي ع��ام للمحافظة عل��ى البني��ة واملواقع 
التاريخي��ة �ش��واء عن��د الف��راد او املجتم��ع او دوائ��ر 
الدول��ة. ويف بع�ض احلالت تك��ون هذه القوانن عونًا 
لإزال��ة واهم��ال تل��ك البنية كم��ا هو علي��ه يف نظام 
الط��رق والبنية املرقم 44 ل�شن��ة 1935 املعمول به 

حاليا يف العراق

رغم ارتفاع اجورها ...

 رياض االطفال االهلية تشهد تزايد في اعداد األطفال

صراع التراث واالستثمار يفقد بغداد سماتها الجمالية

بغداد ـ محمد هشام 

بغداد ـ متابعة 
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يقف حممد �أمام بناية حتولت 
�ىل ركام و�أنقا�ض ب�ساعات 

متذكرً� �سنينّ �لدر��سة 
و�لأ�سدقاء و�لنوتات 

�ملو�سيقية و�لأغاين �لتي 
كان يرددها مع �أ�سدقائه 

يف معهد �لدر��سات �لنغمية 
�لذي �سبق و�ن �سكنه �ل�ساعر 

جميل �سدقي �لزهاوي. 
حممد �متع�ض من طريقة هدر 

�لرت�ث �لعمر�ين و�لثقايف 
�لعر�قي بطريقة عدو�نية 

ح�سب و�سفه، عازيا �سبب 
ذلك �ىل �ن �أغلب �مل�سوؤولي 
ل عالقة لهم بالفن و�جلمال 
و�لأدب و�ملو�سيقى، كما مل 

ي�ستبعد �ن يكون هناك تعمد 
يف ذلك.
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