
 ب��داأ الع��د التنازيل القرتاب العام الدرا�س��ي اجلديد و 
حت�س��ر طلبة املراحل الدرا�س��ية املنتهية ال�س��اد�س 
والثال��ث متو�س��ط و ال�س��اد�س االع��دادي املعروف��ة 
بالبكلوريا وتعد مرحلة حا�س��مة يف حتديد امل�س��ر 
واالنتقالية من مرحلة املدر�س��ة اإىل مرحلة اجلامعة 
ولكنه��ا تك��ون مرهونة يف حت�س��يل مع��دل لتحقيق 
ه��ذه االنتقالية وكما هو مع��روف ال ميكن االعتماد 
على املنهج الدرا�س��ي وامل�ستوى التدري�سي املوجود 
يف املدار���س الي��وم ، ولكن ما ي�س��من املعدل اجليد 
هو التدري�س اخل�سو�س��ي الذي اأ�سبح املالذ الوحيد 
لالأه��ل يف حتديد م�س��ر اأبنائه��م ، اإذ اأخذت ظاهرة 
) الدرو�س اخل�سو�س��ية ( جمااًل وا�س��عًا يف املجتمع 
العراقي حتى اأ�سبحت من االأعباء الثقيلة التي يرزح 
حتتها اأولياء االأمور وهذا ما مل�سناه من العوائل التي 
اأب��دت التذمر من ه��ذه الظاهرة وهذه لي�س��ت ظاهرة 
ترفيهي��ة اأو اأنه��ا ج��اءت م��ن غ��ر دواف��ع حقيقية 
لتف�س��يها بل اإنه��ا كغرها من الظواه��ر االجتماعية 
النا�س��ئة يف ظ��ل ظ��روف واأو�س��اع جدي��دة تنت��اب 
املنطقة برمتها ولالأ�س��ف ال�سديد ومع احرتامنا لكل 
االأ�س��اتذة واالإخ��وة املدر�س��ن اإال اأن هن��اك البع�س 
منهم ال ميتلكون حتى �سهادة الدبلوم على اقل تقدير 
وتراهم ميار�س��ون هذه املهن��ة يف بيوتهم واالتفاق 
يك��ون من خالل جه��از الهاتف النقال ويتوا�س��لون 
م��ع زبائنه��م م��ن الطلبة من��ذ ال�س��اعات االأوىل من 

اليوم حتى نهاية النهار لذلك اليوم والهدف معروف 
لدى اجلميع واأطراف هذه الظاهرة االأ�س��تاذ والطالب 
م��ن جهة واأولياء االأمور من جه��ة ثانية  يف البداية 
ا�ستطلعنا اراء اولياء االأمور وهم طرف فعال يف هذه  

الق�سية فكان لهم راأيهم اخلا�س واملهم .
حي��ث قال املواط��ن )اأبو ثائر( من ح��ي اجلهاد وهو 
اأب لطالب��ن اأحدهم��ا باملرحل��ة االإعدادي��ة والثاين 
باملرحل��ة املتو�س��طة اإنن��ي اأ�س��بحت اأك��ره مو�س��م 
الدرا�س��ة ب�س��كل كب��ر وكاأنن��ي اأنا الطال��ب ذلك ملا 
يح��دث م��ن انقالب داخ��ل املن��زل وحال��ة الطوارئ 
الدائم��ة واأبنائي الذي��ن ال اأراهم اإال قلي��اًل على مدار 
اليوم الرتباطهم مبواعيد الدرو�س اخل�سو�سية عقب 
انته��اء اليوم الدرا�س��ي باالإ�س��افة لالأعب��اء املادية 
الكب��رة التي اأحتمله��ا نتيجة الدرو�س اخل�سو�س��ية 
والتي باتت عملية م�ستع�سية و�رسقة للوقت واملال.

اما ا�س��تاذ االقت�س��اد الدكت��ور )خالد عل��ي الطائي( 
الوا�س��ح وال�رسي��ح يف املو�س��وع:  راأي��ه  ل��ه  كان 
الدرو���س اخل�سو�س��ية ظاهرة جدي��دة على املجتمع 
العراق��ي ن�س��اأت يف اأحل��ك الظ��روف الت��ي م��ر به��ا 
ال�س��عب العراقي ويف اأيام احل�س��ار االقت�س��ادي يف 
ت�سعينيات القرن املن�رسم لتح�سن م�ستوى املدر�س 
اأملعا�س��ي لكن االأ�ساتذة واملدر�س��ن ا�ستح�سنوا هذه 
ب�س��بب االإقبال الكبر للطلبة وبداأ يعتمدونها م�سدر 
رزق لهم و يهملون الدرا�س��ة االأ�سا�س��ية اأي الر�س��مية 

يف املدار���س احلكومي��ة ويركزون ب��كل اهتماماتهم 
عل��ى الدرو���س اخل�سو�س��ية ولذل��ك ال يعط��ون حق 
الدرو�س احلكومية والتي هي االأخرى م�س��در رزقهم 
الدائم ،م�سيفا اأن هذه الظاهرة ت�سبب اإرباكا للعائلة 
العراقي��ة وتوؤثر عل��ى دخلها املحدود ك��ون اأن اأكرث 
م�س��تويات املعي�س��ة يف العراق منخف�س��ة وبالتايل 
يتحم��ل رب العائلة العبء االأك��ر يف ذلك وبهذا تعد 
ظاه��رة �س��لبية وموؤث��رة  وتابع الطائ��ي ومن خالل 
االع��الم و ال�س��حف و منابر اخلطب��اء يف اجلوامع و 
احل�سينيات نتمنى من االإخوة املدر�سن مغادرة هذه 
الظاهرة الت��ي باتت غر حمببة لدى اجلميع وبنف�س 
الوق��ت اأن امل�س��توى اأملعا�س��ي لهم اأ�س��بح جيد جدا 
من خ��الل الرواتب التي يتقا�س��ونها م��ن وظيفتهم 

االأ�سا�سية يف هذا املجال.  
املدر���س  اإن  م��ن  م��رمي(  اأم   ( ال�س��يدة  وت�س��تغرب   
اخل�سو�س��ي ال يعطي امل��ادة للطالب بنف�س الطريقة 
التي يعطيها لهم داخل ال�س��ف البع�س يوعز ال�س��بب 
لك��رثة الط��الب مقارنة م��ع العدد الذي ي�س��تقبله يف 
البيت وهذا عذر غر مقبول الن املدر�س الذي ي�س��عر 
بامل�س��وؤولية علي��ه اأن ال يف��رق يف طريق��ة تدري�س��ه 
ولق��د كان املعلم��ون واملدر�س��ون �س��ابقا يقوم��ون 
باإعط��اء درو�س اإ�س��افية داخل املدر�س��ة وباملجان 
طبع��ا وهذه احلالة قد انقر�س��ت االآن اإال القليل منهم 

وباأوقات ق�سرة جدا ال تعو�س عن اأي �سيء .
 الدرو�س اخل�سو�سية اأف�سل من االجتاه اإىل الكليات 

االأهلية
لبي��ع  ا�س��طررت  تق��ول:   ) زه��راء  اأم   ( املواطن��ة   
م�س��وغاتي الذهبي��ة لك��ي ادف��ع البنت��ي تكالي��ف 
الدرو�س اخل�سو�س��ية  نعم هي مكلفة جدا ولكن البد 
منها ل�س��مان مع��دل جيد يوؤهل ابنت��ي لدخول كلية 
جي��دة ويف جامع��ات حكومية  اأف�س��ل م��ن اأن تاأتي 
مبعدل �س��عيف واالجتاه اإىل الكليات االأهلية ويكون 
عبوؤها اكر وهو عام واحد الذي يحدد فيها امل�سر . 
ويت�ساءل املواطن )حيدر �سوادي( هل ت�سدقون اإنني 
ومن اجل اأن اأ�س��ع ابني لدى مدر�س خ�سو�سي قمت 
بجلب وا�سطة لهذا املدر�س لكي يقبله الأنه ال ي�ستطيع 
قب��ول الع��دد الكب��ر يتع��دى الثالثن طالب��ا يف كل 
دورة وعل��ى �س��كل وجبات ويتقا�س��ى عن كل طالب 
م��ن ثالثمئة األ��ف اإىل اأربعمئة األف دين��ار اذا علمنا 
ان املدر���س واق�س��م بذل��ك ال ي���رسح اكرث م��ن ع�رسة 
قائق من املنهج يف ال�س��ف بينما يقوم بتقدمي �رسح 
مف�س��ل للطلبة يف الدرو�س اخل�سو�سية حيث ح�سل 
اب��ن اخ��ي يف العام ال�س��ابق مع��دل 95 يف الفيزياء 
عن��د دخوله يف املجموعة يف الدرو�س اخل�سو�س��ية 
و قب��ل الدخ��ول يف الدر�س اخل�سو�س��ي كانت ورقة 
امتحان��ه 55 % ب�س��بب ع��دم �رسح اال�س��تاذ للمادة 
بذم��ة و�س��مر اين الرقاب��ة و اين خماف��ة اهلل و اين 

�رسف املهنة .
الدرو�س اخل�سو�سية ل�سمان املعدل اجليد

 ) �س��ايل حمم��د احم��د ( موظفة يف القطاع ال�س��حي 

اأب��دت راأيه��ا يف ه��ذا املو�س��وع قائل��ة اإن م�س��كلة 
الدرو�س اخل�سو�س��ية تبداأ قبل بداية العام الدرا�س��ي 
ال�س��اد�س  وال�س��يما  املنتهي��ة  للمراح��ل  وخا�س��ة 
االإع��دادي ال��ذي يب��داأ فيه��ا االأه��ل بحجز االأ�س��اتذة 
اجليدي��ن وباأ�س��عار مرتفع��ة ل�س��مان حجز كر�س��ي 
للدر�س اخل�سو�س��ي لدى االأ�س��تاذ اخلا�س ل�س��مان 
جناح الطالب ومبعدل جيد يوؤهله لدخول كلية جيدة 
وهو �ساغل االأهل االأكر وكما اأن النجاح ال يكون هو 

املطلوب فقط يف هذه املرحلة واإمنا املعدل اجليد.
 اأم��ا الطالب��ات )�س��والف و هن��د( من مدر�س��ة العزة 
للبن��ات و )ن��ور �س��عيد و مرمي فا�س��ل( م��ن ثانوية 
موؤت��ة للبن��ات كان حديثه��ن �رسيحا وب��كل عفوية 
وعرن عما بداخلهن بخ�سو�س الدرا�سة العامة وما 
تواجههن من �س��عوبة يف طرق التدري�س البائ�سة ما 
جعلهن يلج��اأن اإىل الدرو�س اخل�سو�س��ية واملناهج 
وقال��ت  خ�سو�س��ية  درو���س  اإىل  وحتت��اج  �س��عبة 
اأحداه��ن اأن اإحدى املدر�س��ات ت�رسح لهن ف�س��ال يف 
ي��وم واحد مت�س��ائلة اأذن كيف ن�س��توعب املادة كما 

اأ�سارت يف قولها اأن ن�سبة النجاح تكون متدنية .
 اما الطالب )عثمان حممد( يقول : بع�س املدر�س��ن 
يف مادة معينة ال ي�رسحون ب�س��كل جيد ولي�س هناك 
مدر�س اخر يف املدر�س��ة فرنى �سعوبة املادة وعدم 
متكنن��ا من فه��م جزء كبر م��ن املادة فن�س��طر اىل 

الذهاب اىل مدر�س اخر لكي ي�رسح لنا املادة

ويق��ول الطالب )جليل زي��دان( يف ال�س��اد�س العلمي 
اي�س��ا :  �س��بب �س��عوبة املرحلة االخرة يف الدرا�سة 
االعدادي��ة وحاجتن��ا اىل احل�س��ول عل��ى معدل جيد 
يوؤهلن��ا للخول للكليات املتميزة يجعلنا ن�س��طر اىل 
و�س��ع مدر�س خ�سو�سي غر الذي يف مدر�ستنا لكي 
ي�س��اعدنا عل��ى ا�س��تيعاب املادة ب�س��كل اقوى واكرث 
فاعلي��ة م��ن اجل ح�س��ولنا على درج��ات اعلى لكي 

نذهب اىل الكلية التي نريدها .
اأم��ا املدر���س )عم��ر �س��عيد البياتي( اخت�س��ا�س يف 
در���س اللغ��ة االنكليزية ق��ال:  اأكرث طلبتن��ا يعانون 
من �س��عف يف مادة االنكليزي وهذا يتطلب اهتماما 
من قبل االأ�ستاذ وحث الطلبة على املتابعة والرتكيز 
من اج��ل حتقيق نتيج��ة النجاح ولالآ�س��ف اأن بع�س 
املدر�س��ن مازالوا ي�س��تخدمون الطريقة الكال�سيكية 
القدمي��ة م��ا ي�س��كل عائقا اأم��ام الطال��ب موؤكدا على 
حتقيقه ن�س��بة جناح تفوق ال��� )%70( للطلبة الذين 

اعطاهم درو�س يف اللغة االنكليزية
اما اخ�س��ائي علم النف�س الدكتور )اح�سان العوادي( 
له راأي باملو�سوع: ان اأبعاد هذه الظاهرة اقت�ساديا 
واخالقي��ًا اأث��رت ظاه��رة التدري���س اخل�سو�س��ي يف 
جوان��ب عدة منها اجلانب االقت�س��ادي حيث ت�س��بب 
العائل��ة  عل��ى  كب��راً  ثق��اًل  اخل�سو�س��ية  الدرو���س 
وخا�س��ة العائلة ذات الدخل املتو�س��ط فرتى العائلة 
ت�س��ع جزءاً من دخلها على املدر�س اخل�سو�سي مما 

ي�سبب انخفا�سًا يف ميزانية العائلة.
اأن االهتم��ام بالعل��م والتعلي��م يف   ... ويف اخلت��ام 
املجتمع��ات املتقدم��ة تعت��ر ركنًا اأ�سا�س��يًا و�س��مة 
من �س��ماتها واأولوية من اأولوياته��ا  بدءاً باملدار�س 
م��رورا  فيه��ا  واخلدم��ات  امل�س��تلزمات  وتوف��ر 
مبناهجه��ا العلمي��ة وكوادره��ا التدري�س��ية  وانتهاًء 
بغر���س القي��م واالأخ��الق فيه��ا وكان من نت��اج هذا 
االهتمام والرعاية بجانب العلم والتعليم هو جمتمع 
متح���رس يع��رف حقوق��ه وواجبات��ه وم��ن ثم��رات 
التح���رس تقدم��ه علمي��ًا ، واإن�س��انيا ، واقت�س��اديا ، 
وهن��ا ال اأريد املقارن��ة بن جمتمعن��ا واملجتمعات 
املتقدمة من ناحي��ة العلم والتعليم ان اخفاق بع�س 
املوؤ�س�س��ات الرتبوي��ة يف اداء وظائفه��ا التعليمي��ة 
ي��وؤدي اىل ان يدف��ع املجتم��ع و اال���رسة الثمن حيث 
ان دف��ع مبال��غ كب��رة للمدر�س��ن ي��وؤدي اىل ه��در 
م��وارد املجتمع وموارد العائلة خا�س��ة وان اال�رسة 
عادة حتتاج اىل هذه النقود الأمور اخرى ذات اهمية 
ك��رى  وان قل��ة ادراك العائل��ة وان�س��غالها يف امور 
احلي��اة ادت اىل انت�س��ار ه��ذه الظاه��رة يف املجتمع 
حتى ا�س��بحت ام��راً ماألوف��ًا يف جمال الدرا�س��ة وال 
نن�س��ى العن�رس االه��م يف هذه الق�س��ية وهو الطالب 
نف�س��ه حيث انه لو ا�ستوعب املادة ب�سكل جيد ثم عاد 
اىل البيت وكرر ما فعله يف املدر�س��ة وادى واجباته 

ب�سدق وتفاٍن ملا كانت هذه الظاهرة موجودة.

وكيف ال نهدر املاء وع�رسات االآالف من م�سخات 
غ�س��ل ال�س��يارات )الف��ارة( منت���رسة يف من��ازل و 
�سوارع املدينة ومثلها من اأنابيب املياه املتك�رسة 
الت��ي ت�س��خ املياه لت�س��بح بعد حن ب��رك كبرة، 
كلها م�س��اهد موؤملة تف�س��ح عدم اكرتاثنا بت�رسيع 
اأو مل  قانون��ن هدفه��ا تر�س��يد ا�س��تهالك املي��اه 
يج��ر على ذل��ك بالعقوب��ات واملقايي�س. يق�س��ي 
)اأب��و م�س��طفى( املوظ��ف يف احدى دوائ��ر الدولة 
ع���رس كل يوم، و هو ميتلك م�س��خة مياه )الفارة( 
وت�س��تهويه عملية تبذير ماء ال�رسب وال�سغط على 
)قب�سة م�س��د�س ماطور الفارة فما ان يحن موعد 
الع���رس حتى يب��داأ بر�س املياه ميينا و�س��ماال بعد 
االنته��اء من غ�س��ل �س��يارته الذي ي��دوم الأكرث من 

�ساعتن .
 وتابع )ابو م�س��طفى( انه ي�س��تمتع بغ�سل �سيارته 
بوا�س��طة م�س��خات امل��اء واق��وم بغ�س��لها يومي��ًا 
للحف��اظ عليه��ا و اق��وم  بغ�س��ل باقي من��زيل من 
حديق��ة وال�س��ارع وال اج��د يف ذل��ك ���رسراً عل��ى 
اجلران االخرين يف املنطقة. و حيث من املالحظ 
ان املواط��ن البغدادي ا�س��بح غر مك��رتث ومهتم 
اب��دا للم�س��لحة العامة حي��ث يقول الكا�س��ب رزاق 
احم��د: كن��ت يف العمل وحتت حرارة ال�س��م�س التي 
ت�سيب ج�سمك بالعط�س وحن عدت اىل بيتي لكي 
ارت��اح من تعب الي��وم  يف مدينة ال�س��عب توجهت 
اىل حنفي��ة امل��اء لك��ي افتحه��ا وكن��ت ان��وي ان 
اغت�س��ل ، فوج��دت ان امل��اء مقط��وع ، فقيل يل انه 
هك��ذا منذ ال�س��باح ، وح��ن طلبت ان ا���رسب ماء 
،قالوا يل ان املاء نفد من الثالجة وما عليك اال ان 
ت�س��رتي قناين املاء املقطر ، فخرجت اىل اال�سواق، 
ف�س��ادفني منظ��ر غري��ب حيث �س��اهدت �س��احب 
�س��يارة كبرة يغ�س��ل �سيارته يف ال�س��ارع وبنظرة 
تفح�س اكت�س��فت انه قد ربط )ماطور ماء من نوع 
ي�س��مى الفارة( ا�س��افتًا اىل ماطور املاء املربوط 

على االنبوب الرئي�سي ملاء اال�سالة.
 وا�س��اف )رزاق( ب��كل ح���رسة تركت��ه وانا احت�رس 
عل��ى �س��ياع كل قطرة من املاء هك��ذا ، وعلى بعد 
ع��دة خط��وات وج��دت انب��وب م��اء مك�س��ور لبيت 
مت �س��طره اىل ع��دة بي��وت �س��غرة وقد اغ��رق هذا 
االنبوب ال�س��ارع ب�س��كل كبر وا�س��ابني الغ�س��ب  
فقل��ت م��ع نف�س��ي "مال عم��ك ما يهم��ك"، ومل اعد 

ا�س��تغرب انقط��اع امل��اء ع��ن بي��وت النا���س يف 
منطقت��ي بع��د املنظ��ر ال��ذي راأيته يف ذل��ك اليوم 
.وا�س��ار )رزاق( اىل �رسورة وجود عقوبات رادعة 
للح��د من تبذير املياه م��ن قبل احلكومة وان املاء 
نعم��ة م��ن نع��م اهلل على االن�س��ان فيج��ب احلفاظ 
علي��ة . يف حي �س��كني واحد يف اح��د احياء بغداد 
كان منظر ا�سحاب املنازل يف ظهرة ايام العطل 
من كل ا�س��بوع يوحي مبهرجان مائي يتبادل فيه 
اجلران االحاديث ب�سوت عال ، فزعيق ماطورات 
املاء و)الفارة( ي�س��ل ل�س��ابع جار، وبع�سهم كان 
يتبادل ر�س��قات املاء من م�سد�س��ه املائي مع اخر 
وي�س��تمتعون بحرب من املي��اه بينهم غر مبالن 
بتبذير هذه املياه ال�س��احلة لل���رسب التي يتح�رس 
عليه��ا الكثري��ن من بع���س املناط��ق التي تعاين 

�س��حة يف املياه ، فاملياه غزيرة ووفرة وجمانية 
وعذبة وال مانع من ان تهدر على غ�سل ال�سيارات . 
به��ذه اجلمل حتدث )اأبو عبا�س( 37عاما وهو احد 
ال�ساكنن يف املنطقة يرى ) ان بع�س من اجلران 
وخ�سو�سا ا�سحاب ال�سيارات متادوا يف اال�رساف 
يف مي��اه ال���رسب على غ�س��ل �س��ياراتهم ل�س��اعات 
بوا�س��طة ماط��ور) الف��ارة( ال��ذي ي�س��حب كمي��ات 
كبرة م��ن املي��اه ويدفعه��ا اىل م�س��افات بعيدة، 
حتى انه ا�سبح ي�س��تهوي ال�سباب والرجال وحتى 
الن�س��اء با�س��تخدامه يف غ�س��ل البيوت والر�س��يف 
ماط��ور  م��ع  )الف��اره(  ورب��ط  احلدائ��ق(.  و�س��قي 
امل��اء الع��ادي املرب��وط عل��ى االنب��وب الرئي�س��ي 
للمياه م�س��ببًا �س��حة يف مياه املن��ازل و املناطق 
املجاورة. وا�س��اف )اأب��و عبا�س(: باالإ�س��افة اىل 

ال�س��وت املزعج الذي ت�س��دره هذه امل�سخة طوال 
�س��اعات النه��ار وامل�س��اء ، فاأنه��ا ته��در املي��اه 
بكمي��ات كب��رة وب�رسعة فائقة عل��ى احتياج غر 
�رسوري ومبالغ فيه ، فهل ي�س��توجب غ�سل �سيارة 
ان ي�س��تنزف مئات الغالونات م��ن املياه العذبة ؟ 
وك��م �س��خ�س يف املنطقة وال�س��ارع ي�س��تخدمون 
هذه امل�س��خة ؟. وي�س��ر )اأبو عبا���س( اىل �رسورة 
وج��ود اج��راء قان��وين رادع ملث��ل ه��ذه الظاه��رة 
الت��ي تفتق��ر اىل روح املواطن��ة يف احلف��اظ عل��ى 
نعم��ة املاء الت��ي يفتقده��ا الكث��رون يف مناطق 
وم��دن اخ��رى.  وكم��ا ك��رثت يف االآون��ة االخ��رة 
ظاهرة غ�سل ال�س��يارات فكل �سابن من اخلريجن 
عاطلن عن العمل ي�س��رتون م�س��خة ماء )الفارة( 
او م�س��خة زراعية لر�س امل��اء ويربطوها باأنبوب 

املاء الرئي�س��ي يف ال�س��وارع العامة ويبداأون بر�س 
املاء ع�س��وائيا بانتظار ا�سحاب ال�س��يارات الذين 
يرغب��ون بتنظيف �س��ياراتهم حيث يق��ول املواطن 
اب��و طيبة  م��ن اهايل ال�س��عب عن ه��ذه الظاهرة " 
قبل اكرث من عام بداأ ال�س��باب با�س��تغالل ال�س��ارع 
ال��ذي يربط مدينة ال�س��عب بحي البن��وك وحي اور 
وبالقرب من املناطق ال�سكنية با�ستغالل االر�سفة 
وحف��ر انابي��ب مي��اه اال�س��الة وايقاف ال�س��يارات 
ق��رب املن��ازل ويت��م غ�س��لها وبع��د فرتة ت�س��ببت 
يف ان�س��داد املج��اري وب��داأت املي��اه تفي�س حول 
امل�س��اكن وبداأنا ن�سكو من �سحة املياه وننتظر اىل 
الليل حن يطفئون هوؤالء ال�س��بية ماكناتهم حتى 
ياأت��ي لنا امل��اء .فلماذا ه��ذا الهدر بامل��اء وهناك 
املالي��ن حتتاج��ه ودجل��ة اخلر ا�س��بح �س��احبا 
بع��د ان قطع��وا عنه رواف��ده وقلة ح�س���س املياه 
يف املحافظ��ات االخ��رى . املهند���س نعم��ة طالب 
اك��د على اهمي��ة احلد م��ن اال�س��تخدامات اجلائرة 
ملاء ال�رسب  ال�س��ايف من قبل اغلب املواطنن يف 
البيوت وال�س��وارع من خالل ه��در االف الغالونات 
م��ن مي��اه ال���رسب الت��ي تكل��ف ام��واال طائلة يف 
انت��اج  والتعقي��م يف حمط��ات  الت�س��فية  اعم��ال 
املاء ثم ي�س��تهلك على غ�س��ل ال�س��يارات وا�ستخدام 
م�س��خات )الفارة( التي ا�س��بحت وباال على راحة 
النا�س ب�س��بب ا�س��واتها املزعجة وا�س��تخداماتها 
غ��ر املررة ال ل�س��يء فق��ط ، اال الأنه��ا توفر متعة 
وراحة مل�س��تخدميها يف كراجات غ�س��ل ال�سيارات 
غ��ر النظامي��ة، كم��ا ان اغل��ب البي��وت ا�س��بحت 
حري�س��ة عل��ى اقتنائه��ا ال�س��تخدامات اخرى يف 
التنظي��ف. الزال��ت و�س��ائل التثقي��ف والتوعية مع 
بع���س فئ��ات و�رسائ��ح املجتمع الت��ي حتتاج اىل 
متابع��ة م�س��تمرة عل��ى الرغ��م م��ن غي��اب قانون 
�سارم يحا�سب املتجاوزين على املوارد الطبيعية 
، فرغم منا�س��دات امل�س��وؤولن والوجه��اء ورجال 
الدي��ن وو�س��ائل االع��الم ب���رسورة وحرم��ة هدر 
م��اء ال���رسب، يحر���س الكث��رون م��ن ا�س��حاب 
البي��وت عل��ى اقتن��اء ) ماط��ور الف��ارة( اخلا���س 
بغ�س��ل ال�س��يارات، والبع�س االخر ي�ستخدمه ل�سقي 
احلدائ��ق ور�س املاء كنوع من الت�س��لية يف �س��اعة 
الع�رسي��ة، ه��ذه الالمب��االة املفرطة �س��ببها عدم 
وجود قانون رادع وحما�سبة مالية وغرامات على 
ه��واة هدر ماء ال�رسب ال�س��ايف الذي يكلف الدولة 
جهدا وامواال طائلة من اجل اي�ساله للمواطنن .   

العوائل العراقية تدفع ثمنها..
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من التناق�ضات التي 
تكتنف حياتنا اننا 
ن�ضكو من �ضحة يف 

املاء ويف الوقت ذاته 
نهدره ب�ضكل كبري، 
وهاتان ال�ضورتان 

موجودتان يف اغلب 
مناطقنا وال حتتاج اىل 

جهد للتعرف على هذا 
الواقع ،فمن املمكن 
ان ت�ضمع يف بع�ض 

املناطق عن انقطاع املاء 
ل�ضاعات طويلة فيما 

ترى يف بع�ض املناطق 
ا�ضتهالكه بكرثة يف 

ا�ضياء ت�ضعر معها انها 
للهدر فقط. 
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