
ذاع  مفردت��ان  امل�ؤج��ر  وج�ش��ع  ال�شك��ن  اأزم��ة 
�شيتهما يف ظ��ل التداعيات واالزمات املتداخلة 
يف الع��راق الذي تتعاق��ب عليه النكب��ات بف�شل 
ال�شيا�ش��ات واحلل���ل الفا�شل��ة الت��ي اعتمدته��ا 
ويت�ش��اءل  املتعاقب��ة.  واحلك�م��ات  االنظم��ة 
امل�اطن العراقي عما قدمته ال�شلطات املتالحقة 
خالل االأع���ام املا�شي��ة من اإجن��ازات يف حقل 
االإ�ش��كان مما يخي��ب الظن عند امل�اط��ن عندما 
م�ؤ���ر  اأي  م��ن  فارغ��ة  االإعم��ار  جعب��ة  يج��د 
با�شتثن��اء بع���ض االإجن��ازات من هن��ا وهناك ، 
وه��ذا مما ين�شح��ب تلقائيا عل��ى �ريحة وا�شعة 
م��ن ابناء هذا ال�شعب الذين يطلق عليهم  قان�نيا 
بامل�شتاأجري��ن، ممن مل ي�شعفه��م احلظ ويح�شل�ا 
عل��ى ب�شع��ة امت��ار يف ه��ذا ال�ط��ن املرتام��ي 
االط��راف لي�شي��دوا عليه��ا بيت��ا �شغ��را. بعد اأن 
انته��ت )ام ح�شن( م��ن رزم احلقائب جل�شت على 
كر�ش��ي �شغ��ر و�شع يف غرف��ة املعي�ش��ة، وهي 

منهك��ة م��ن ترتي��ب اأغرا���ض املن��زل، وبع��د اأن 
تاأك��دت م��ن �شالم��ة االأغرا���ض وع��دم تعر�شها 
للك���ر، حتدث��ت )ام ح�ش��ن( بابت�شام��ة حزين��ة 
ر�شم��ت عل��ى وجهه��ا: »عندما ب��داأت حياتي مع 
زوج��ي حلمنا بالكثر من االأ�شي��اء وكان اأهمها 
احل�ش�ل على منزل �شغر ياأوينا ويكرب اأوالدنا 
في��ه، ولكن االأمل ب��داأ يت�شاءل عام��ا بعد اآخر«. 
م�شيف��ة: »اإن احلياة بداأت تتعق��د، واالأوالد بداأوا 
يك��ربون ويحلم�ن ب��اأن يك�ن له��م منزل جميل 
وغ��رف خا�شة به��م، وحديقة �شغ��رة ميرح�ن 
فيه��ا ويدع���ن اأ�شحابهم. واأ�شب��ح الراتب الذي 
ي�شتلم��ه زوج��ي بال��كاد يكف��ي ل�ش��د امل�روف 

ال�شهري للمنزل وت�شديد االيجار يف كل �شهر. 
بينم��ا اكد امل�اط��ن )فا�شل( ال��ذي ميتلك ور�شة 
لت�شلي��ح ال�شي��ارات عل��ى اجل�شاع��ة الت��ي جبل 
علي��ه امل�ؤج��ر اأي �شاحب الدار فعل��ى الرغم من 
امتالك��ه العدي��د م��ن العق��ارات وه��ذا لي�ض من 

ب��اب احل�ش��د والعي��اذ ب��اهلل، لكن��ه كان يطالبنا 
ب��ن فرتة واخ��رى بزي��ادة مبل��غ االيج��ار، كنا 
نعار�ض يف بداية االمر لكننا يف النهاية نر�شخ 
لل�اق��ع ولي�ض لدينا بديل اال بدف��ع �شعر االيجار 
املطل���ب . يف ال�شاب��ق كان��ت ال�ر�ش��ة ت�ؤمن يل 
مبل��غ االيجار وكذل��ك م�ردا مالي��ا اأ�شتطيع من 
خالل��ه �شد احتياجات عائلتي، ت�ش�ر ان امل�ؤجر 
هذه امل��رة طالبن��ي بزيادة االيج��ار اىل)150( 
ال��ف دينار، وانا ال امتكن م��ن ت�فر هذا املبلغ. 
وي�شي��ف )فا�شل( لقد فك��رت ببيع ور�شتي التي 
ورثتها عن ابي وعمل��ت بها منذ نع�مة اظفاري 
مب��ا فيها من م�اد وعدد ومكائن الأ�شرتي �شيارة 
اج��رة واعم��ل بها الأوفر م��ا ا�شدد ب��ه التزاماتي 
العائلي��ة وب��دل االيج��ار، ولكن حتى ه��ذا احلل 
ا�شتبعدت��ه بع��د ان راأي��ت كرثة �شي��ارات التك�شي 
الت��ي ت�ش��ر يف ال�شارع وقل��ة امل�اطن��ن الذين 
التك�ش��ي. وكم��ا  يق�م���ن با�شتئج��ار �شي��ارات 
ت��راين االن اأ�رب اخما�شا باأ�شدا���ض لعلني اأجد 
ح��ال يخرجن��ي مم��ا اأنا في��ه وينق��ذ عائلتي من 
الت���رد. يجل���ض مه��دي عل��ي البالغ م��ن العمر 
)40( عام��ا وح�ل��ه اأوالده االربع��ة يف مدخ��ل 
ال��دار ال�شغ��رة الت��ي تتج��اوز ال�شبع���ن مرتاً و 
الت��ي ي�شتاأجره��ا باإح��دى مناطق بغ��داد، بينما 
ت��رزم زوجت��ه الثالثيني��ة يف العم��ر اأغرا�شه��م 
وحقائبه��م ا�شتع��دادا لالنتق��ال اىل من��زل ثان، 
وي��روي مهدي كيف ي�شطر بن فرتة واأخرى اىل 
االنتق��ال من منزل اىل اآخر خا�شة عندما ترتفع 
اأ�شع��ار االإيجارات وال يع���د قادرا على تاأمينها، 
وا�ش��اف )مهدي( »مل يع��د باإمكاين املقدرة على 
العي���ض يف ه��ذا املن��زل، الأن �شاحبه ق��رر رفع 
االإيج��ار بدون �شابق اإنذار، والأن عملي ه� االآخر 
غر م�شتقر، اإذ اأعمل يف اإحدى ال�ركات االهلية، 
وه��ي االأخ��رى ب��دت ت�شتغني عن ع��دد كبر من 
كادرها ب�شب��ب االزمة االقت�شادي��ة احلالية، لذا 
ف��اإن االإيج��ار اأ�شبح يثقل كاهل��ي ب�شكل كبر«. 
يحدثن��ا  )ابراهي��م جا�ش��م (، م�ظ��ف حك�م��ي 
ويق���ل: ميكن اعتب��ار اأزمة ال�شكن م��ن امل�شاكل 
التي يعاين منها اأغلب العراقين تقريبا وان تلك 
االأزم��ة لي�ش��ت حم�ش�رة يف م��كان حمدد، وامنا 
جنده��ا تاأخذ البعد نف�ش��ه يف خمتلف حمافظات 
الع��راق خ�ش��ش��ا يف ظ��ل ظاهرة الن��زوح التي 
�شهدته��ا الب��الد بع��د احت��الل تنظي��م )داع���ض( 
ملحافظ��ات امل��ش��ل و�ش��الح الدي��ن واالنبار. 
وت��رى ه��ذا ال�شعب املبتل��ى وال��ذي ال ميلك اأكرث 
م�اطني��ه �شربا واحدا ف�ق ت��راب هذا ال�طن، وال 
جن��د اأن من بن العراقين من يت��شد االر�ض مع 
اأطفاله متخذا من ج��ذوع النخيل �شقفا له او من 
ا�شت�طن يف احياء غر نظامية وع�ش�ائية تدعى 
التج��اوز او )ح�ا�ش��م( . ال�شي��د )حام��د( �شاحب 
مكت��ب داللي��ة للعقار ، �شاركن��ا احلديث عن تلك 
االزم��ة امل�شتع�شي��ة قائ��ال: يف �شن���ات خل��ت 

كانت ب��دالت االيج��ار مته��اودة ومعق�لة ن�عا 
م��ا، حيث كان باإم��كان امل�اطن ايج��ار م�شتمل 
او �شق��ة �شغرة وذلك لتدين ب��دل ايجاراتها، اما 
م��ا تالحظ��ه الي�م م��ن ا�شع��ار خيالي��ة ي�شعها 
ا�شح��اب العق��ارات  تله��ب كل م��ن ياأت��ي الينا 
لتاأج��ر �شق��ة او م�شتم��ل او بي��ت وتدفع��ه اىل 
اله��روب والنف��اذ بجلده والتفكر بح��ل اخر بدل 
االيج��ار . و ا�ش��اف )حام��د( اىل هن��اك قط��ع 
اأرا�ش��ي عديدة للبيع يف اأماكن عدة لكن االقبال 
عليه��ا ا�شبح �شعيف��ا ب�شبب االرتف��اع الفاح�ض 
يف اأ�شعار امل���اد االإن�شائية واج���ر اليد العاملة 
، وكذل��ك ع��دم ت�فر اخلدم��ات يف بع�ض من تلك 
املناطق، اأ�شافة اىل ذلك غياب اال�شتقرار االمني 
. وا�ش��ار )حام��د( ويف �ش���ء ه��ذا كل��ه علينا اأال 
نن�ش��ى ج�شع بع�ض ا�شح��اب العقارات م�شتغلن 
حاج��ة امل�اطن الذي يح��اول بطريقة او باأخرى 
ت�ف��ر �شكن الئق ياأويه ه��� وعائلته، فنجد اأحد 

ه���ؤالء امل�ؤجرين يطلب مبلغ يزيد عن خم�شمائة 
األ��ف دينار ب��دال الإيجار م�شتمل �شغ��ر ال ي�شم 
اأكرث من غرفتن مع ملحقاتها ويعترب �شعره هذا 
غر قاب��ال للنقا���ض او امل�شاوم��ة. وغر مكرتث 
بامل�شتاأج��ر وهم��ة ال�حي��د ه��� امل��ال . وي��رى 
الباحث االقت�شادي فرا�ض احمد »ان البالد ت�شهد 
بالفع��ل اأزمة �شكن كبرة، اإذ يعاين عدد كبر من 
امل�اطن��ن م��ن ع��دم امتالكهم ملن��ازل خا�شة 
بهم«، واكد فرا�ض » لقد ا�شبح يف العراق امتالك 
الف��رد ل�شكن خا���ض وبا�شم��ه ه� اأح��د االأحالم 
ال�شعب��ة املن��ال، ب�شب��ب الظ��روف االقت�شادية 
ال�شعب��ة واي�شا ب�شب��ب ارتفاع العق��ارات ب�شكل 
خميف جدا بغ���ض النظر عن االزمة االقت�شادية 
يف البالد، وا�شار فرا���ض اىل "الطبقة الراأ�شمالية 
احلالية يف البالد هي طبقة ال�شيا�شين اأ�شحاب 
النف���ذ ال�شيا�ش��ي واالقت�ش��ادي، وهم م��ن اأكرث 
املقبلن على ���راء العقارات وميتلك�ن املنازل 

يف خمتل��ف انحاء البالد وب��اأي �شعر كان، ولكن 
ه��ذا ال مينع م��ن اأن م�ؤ���رات ال�ش���ق ت�شر اىل 
احتمالي��ة وج�د هب�ط اآخ��ر باأ�شعار العقارات". 
وزارة  و�شع��ت  التغي��ر  بع��د  فرا���ض  وا�ش��اف 
االإ�ش��كان خطة عمل ت�شر عل��ى �ش�ئها وتتطلب 
وج�د القطاع اخلا�ض واملق�ش�د به امل�شتثمرون 
الذي��ن ينفذون 85 باملئ��ة من هذه امل�شاريع اأي 
بن��اء ال��دور ال�شكنية، ولكن يف الع��راق من يق�م 
به��ذه ه� امل�اطن وحده ه� ال��ذي يتكفل ب��شع 
اخلطط والتنفيذ والتع��اون مع املقاولن، ف�شال 
ع��ن ا�شتعانت��ه ب�شن��دوق االإ�ش��كان اأو امل�رف 
العق��اري وبيع مقتنيات��ه واال�شتدانة كي يتمكن 
م��ن بن��اء منزل ل��ه«. الفت��ا اىل ان »هن��اك دوال 
يف الع��امل اأقل من الع��راق باالإمكانيات املادية 
وال��رثوات يتعاق��د امل�اط��ن مع مكت��ب هند�شي 
م�شم���ن من قبل الدولة كي ينفذ عمليات البناء 

له وبذلك ال يتحمل العبء ل�حده«.

يق���ل حميد: »اأحتفظ به��ذه الثالجة منذ اأربعن عاما، 
اإذ اأه��داين اإياه��ا وال��دي يف ي���م زواج��ي، واأو�ش��اين 
باحلفاظ عليها واالهتمام بها، اإذ كانت من املاركات 
اجليدة، والغالية الثمن اآنذاك، فلم يكن مبقدور الكثرين 
�راوؤه��ا واقتناوؤها، لذلك اأنا اأحاف��ظ عليها با�شتمرار 
الأنها رافقتني على م��دى هذا العمر الط�يل فاأ�شبحت 
كال�شدي��ق ال�يف ال��ذي لي�ض مبق��دوري التخلي عنه«، 
وبهذا اخل�ش����ض تق�ل اأ�شتاذة علم النف�ض يف جامعة 
بغ��داد الدكت�رة �شيم��اء عبد العزيز: » عل��ى الرغم من 
اأن امل�اط��ن اأ�شب��ح الي���م عل��ى متا���ض مبا���ر م��ع 
التكن�ل�جي��ا، لكن هذا مل مينعه من االعتزاز باالأ�شياء 
والرغب��ة يف املحافظ��ة عليه��ا خ�ش��ش��ا  القدمي��ة، 
االأجه��زة الكهربائي��ة وبع���ض االأدوات املنزلي��ة التي 
يعتق��د امل�اطن انها االأف�شل واالأك��رث ج�دة ور�شانة، 
كم��ا اأن االأجه��زة واالأدوات املنزلي��ة احلديث��ة متت��از 
بق���ر عمرها مقارن��ة بالقدمية الأن البل��دان العربية 
اأ�شبح��ت مبثابة اأ�ش�اق لت�ري��ف الب�شائع، الأننا نعد 
جمتمع��ات م�شتهلك��ة، ل��ذا فنح��ن نك���ن بانتظ��ار ما 
تطرح��ه االأ�ش���اق العاملي��ة حتى ن�ش��ارع اىل اقتنائه، 
يف ال�ق��ت الذي تخط��� فيه �شناعتنا خط���ات بطيئة 
ومتع��رثة، كم��ا اأن ال��دول امل�شنع��ة ال تهت��م مبتان��ة 
الب�شاع��ة اأو اجله��از االلك��رتوين، وغالب��ا م��ا تك���ن 
اأعماره��ا ق�شرة االأم��د، بعيدا ع��ن الر�شانة واجل�دة 

واإطالة عمر 
ال�شلعة«.

ا�شتهالك الطاقة الكهربائية
ويف ما يخ�ض ا�شتهالك االأجهزة الكهربائية واالأدوات 
املنزلي��ة القدمي��ة للتي��ار الكهربائ��ي، يق���ل الفن��ي 
الكهربائ��ي عقيل حمم��د: »هناك الكثر م��ن العائالت 
العراقي��ة التي حتتفظ باالأجه��زة الكهربائية واالأدوات 
املنزلي��ة القدمية ال�شنع، على الرغم من اأن ا�شتهالكها 
للطاقة الكهربائية كبر جدا، اإذ ت�شتهلك ف�لتية كبرة 
وتي��ارا كهربائي��ا عالي��ا، ف�ش��ال عن حجمه��ا الكبر، 
مقارن��ة باحلديثة التي متت��از برخ���ض ثمنها و�شغر 
حجمه��ا وا�شتهالكه��ا القلي��ل للطاق��ة الكهربائية، اإال 
اأن تعلقه��م به��ذه االأجه��زة ياأت��ي غالبا م��ن ذكريات 
رافقتهم، اإذ ما زال هن��اك الكثرون يق�م�ن باإ�شالح 
اأجهزته��م القدمي��ة وال يفك��رون با�شتبدالها ظنا منهم 

انها فريدة من ن�عها وي�شعب  تقليدها«.

 احلفاظ على القدمي
ي��روي ال�شتين��ي ق�شة تعلق��ه بثالجت��ه القدمية قائال 
»اأن��ا ال اأعده��ا جه��ازا كهربائيا اأ�شتفيد من��ه فقط، بل 
ه��ي جزء م��ن تاريخ عائلتي كن��ت اأنقلها مع��ي اأثناء 
تنقل��ي م��ن من��زل اىل اآخ��ر، اإذ رافقتن��ي من��ذ اأن كنت 
يف �ش��ن الع�رين، واأرف���ض فكرة بيعه��ا اأو ا�شتبدالها 
اأعتق��د  الأين  م�شتم��ر  ب�ش��كل  اإدامته��ا  عل��ى  واأحاف��ظ 
اأن امل��اركات القدمي��ة، ال ميك��ن اأن ياأت��ي مثله��ا، اإذ 
املالح��ظ ان احلديث��ة غر قابل��ة لال�شته��الك لفرتات 
زمني��ة ط�يلة«.وبه��ذا ال�شاأن يق���ل الفن��ي »اإن ال�شلع 
القدمي��ة متت��از باأعمارها الط�يلة مقارن��ة باحلديثة، 
اإذ كان امل�شنع���ن اآن��ذاك يهتم���ن بج�دته��ا وجع��ل 
اأعماره��ا االفرتا�شي��ة ط�يلة جدا فال يلج��اأ امل�شتهلك 
اىل ا�شتبداله��ا اإال بع��د �شن���ات ط�يل��ة، اأم��ا احلديث��ة 
فاأ�شبحت اأعماره��ا االفرتا�شية �شغرة، حتى ي�شطر 
امل�شتهل��ك اىل تبديله��ا با�شتم��رار، وبالت��ايل ت�شم��ن 
ال��دول ال�شناعي��ة وج�د �ش���ق لت�ري��ف منتجاتهم 

وب�شائعهم ب�شكل م�شتمر دون ت�قف«.
 مقتنيات ثمينة

م�شى اأك��رث من خم�شة ع�ر عاما وم��ا زال الثالثيني 

ي��ش��ف اأمر يحتفظ مبربدته القدمي��ة ال�شنع من ن�ع 
�ش��الح الدين، التي متتاز بحجمها الكبر وا�شتهالكها 
االأك��رب للتيار الكهربائ��ي، اإال اأن اأمر يعت��ز بها كثرا 
رغ��م تن��در زمالئه علي��ه واإ�رارهم عل��ى اأن يغرها.
ويق���ل ي��ش��ف: »اأحتف��ظ به��ا الأنه��ا م��ن مقتنيات��ي 
القدمية، اإذ ا�شرتيتها باأول راتب حك�مي يل، وال ميكن 
اأن اأغرها اأبدا الأنها �شهدت معي اأفراحا واأحزانا كثرة 
ولن اأتخل�ض منها، على الرغم من تعر�شها للعطل اأكرث 
من مرة، اإال اأنني اأق�م باإ�شالحها حتى اأ�شمن بقاءها 
�شاحلة للعمل واال�شتخدام، كما اأنني ال اأحبذ االإ�راف 
يف تغير االأجهزة واالأدوات املنزلية با�شتمرار بدون 

االأزم��ات  اآث��ار  »اأن  اىل  العزي��ز  عب��د  مربر«.وت�ش��ر 
االقت�شادي��ة واالجتماعية من املمك��ن اأن تظل قابعة 
يف نف����ض النا���ض، وي�شب��ح لديه��م قل��ق وهاج���ض 
م�شتم��ران، كم��ا اأن االأو�ش��اع الت��ي مر به��ا جمتمعنا 
خ�ش��ش��ا يف حالة الع���ز والفقر الت��ي مل ترتافق مع 
�شن���ات احل�ش��ار فق��ط، ب��ل ع�شف��ت بالب��الد ظروف 
خمتلف��ة جعلت امل�اطن يف حال��ة خ�ف م�شتمر وعدم 
ثق��ة بامل�شتقب��ل، لذلك دعته اىل االحتف��اظ مبقتنياته 

القدمية وعدم تبديلها«.

قدرات �رائية خمتلفة
تكد�ش��ت  بغ��داد  يف  الهند�شي��ة  ور�شت��ه  وبداخ��ل 
االأجه��زة الكهربائي��ة ومن �شمنه��ا التلفزي�نات، اإذ 
كان �شاح��ب مرك��ز الفهد الهند�شي ك��رمي فهد يق�م 
باإ�ش��الح بع���ض االأجه��زة العاطلة ويق���ل: »يف�شل 
بع���ض امل�اطنن م�اكبة التط�ر احلا�شل يف البالد، 
لذا ي�شع���ن اىل انتقاء االأجه��زة الكهربائية اجلديدة 
ذات التقني��ات املتعددة، وهن��اك اآخرون ال ميتلك�ن 
الق��درة ال�رائي��ة الالزم��ة، لذل��ك يق�م���ن بت�شليح 
اأجهزته��م واإدامته��ا ب�ش��كل م�شتم��ر، حت��ى ي�شمن�ا 

عملها ب�شكل جيد ويلبي  احتياجاتهم«.
ويتابع »بع�ض النا�ض يف�شل�ن املاركات الرخي�شة 
الثم��ن كال�شيني��ة وذل��ك لرخ���ض ثمنه��ا، واي�ش��ا 
ت�فره��ا بكرثة يف االأ�ش�اق واإمكانية احل�ش�ل عليها 
ب�شه�لة، اأم��ا االأمركية فروادها قليل�ن وذلك لغالء 
اأ�شعاره��ا، ف�ش��ال ع��ن غ��الء اأدواته��ا االحتياطي��ة، 
واأحيان��ا �شع�ب��ة احل�ش�ل على تل��ك االأدوات، علما 
ان بع���ض االأجهزة عند اإ�شالحه��ا حتتاج اىل اأدوات 
ميك��ن  ال  واأخ��رى  لالأ�شلي��ة،  مقارب��ة  احتياطي��ة 
اإ�شالحها اإال باأدواتها االحتياطية من املن�شاأ ذاته«.

ترف مادي
جتمع و�شناء علي االأجهزة واالأدوات املنزلية، ب�شكل 
م�شتم��ر وحتر���ض عل��ى م�اكب��ة االأ�ش���اق املحلي��ة 
وم�اق��ع االنرتنت، حتى ال يف�ته��ا اأي م�ديل جديد 
من االأجهزة احلديثة ال�شنع، ذات املاركات الغالية.
وبينم��ا ترت��ب حاجياته��ا واأدواته��ا تق���ل و�شناء: 
»اأرغ��ب مب�اكبة التط�ر والتكن�ل�جيا، لذلك اأحر�ض 
عل��ى اقتناء االأجه��زة احلديثة، ب��دءا بالتلفزي�نات، 
وو�ش���ال اىل اأدوات املطب��خ املتع��ددة االأغرا���ض، 
وال اأهت��م كث��را الأ�شع��ار ه��ذه االأجه��زة حت��ى ل��� 
كان��ت غالية الثمن، فاملهم عن��دي اأن اأح�شل عليها 
وا�شتخدمها الأن التط���ر التكن�ل�جي يجب ت�شخره 
خلدمة االإن�شان، وت�شهيل �ش�ؤون حياته، ففي ال�شابق 
كان��ت الن�شاء خ�ش��ش��ا يعانن م��ن �شع�بات يف 
احلي��اة ويف اأداء مهامه��ن املنزلية، اأم��ا الي�م فكل 
ال�شعاب ت��كاد تختفي بف�ش��ل االخرتاعات احلديثة 
والتقني��ات املختلفة«. وت��شح اأ�شت��اذة علم النف�ض 
ان��ه »بعد الع��ام 2003 تغرت الكث��ر من الظروف 
واأ�شب��ح هن��اك ت��رف م��ادي للكثري��ن، ل��ذا ب��داأوا 
يقتن�ن االأ�شي��اء واالأجهزة خمتلف��ة املنا�شئ، حتى 
يع��ش�ا ع��ن �شن�ات احلرمان و�شظف العي�ض، ولكن 
م��ا زال هن��اك الكث��ر م��ن العائ��الت الت��ي تقت�شد 
االأجه��زة  عل��ى  وحتاف��ظ  املختلف��ة،  مب�شاريفه��ا 
الكهربائي��ة واالأدوات املنزلي��ة القدمي��ة خ�ش��ش��ا 
امل��اركات القدمي��ة، الت��ي كان��ت رائجة قب��ل العام 
2003 الإميانهم بر�شانتها وج�دتها«. م�شرة اىل 
»اأنه م��ن املفرت�ض اأن يك�ن هن��اك تقنن واهتمام 
االإن�ش��ان  الأن  املنزلي��ة،  واملقتني��ات  باالأجه��زة 
معر���ض لالأزم��ات االقت�شادي��ة، لذا ال ب��د اأن يبتعد 
ال�شخ�شي��ة  ع��ن االإ���راف، وب�ش���رة عام��ة ف��اإن 
العراقي��ة معروف��ة مبيله��ا للحف��اظ عل��ى االأ�شي��اء 
القدمي��ة، واالعتن��اء بها ب�ش��كل م�شتم��ر، لذلك تبقى 
لف��رتات ط�يلة قي��د اال�شتخدام، ورمب��ا هذا جاء من 
االأزم��ات التي تعر�ض له��ا وتركت اآثاره��ا النف�شية 
واملادية واالجتماعية يف ال�شخ�ض، فاأ�شبح ي�شعب 
التخل���ض م��ن اآثارها  ب�شه�لة«. الفت��ة اىل اأنه »بعد 
االأزم��ة االقت�شادي��ة الت��ي ب��داأت م�ؤخ��را هناك من 
اأ�شب��ح يف�شل ت�شلي��ح اأدواته واأجهزت��ه الكهربائية 
واملنزلي��ة، ت�ف��را للنق���د، واآخ��رون ف�شل���ا �راء 
اأجه��زة جديدة ال تعاين م��ن االأعطال واي�شا م�اكبة 

للحداثة والتط�ر  التكن�ل�جي«.
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هادي يحتفظ بها 
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وبوجه تعلوه 
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