
 
من  �سل�سلة  احلكومية  الوطنية  امل�سارف  اطلقت 
الـ )75-10( مليون  القرو�ض وال�سلف ترتاوح ما بني 
وقرو�ض  �سلف  وهي  احلكومي،  القطاع  ملوظفي  دينار 
ب�رشوط مي�رشة وعلى اق�ساط ي�سل مداه اىل ع�رش �سنوات 
ت�سغط  ان  دون  من  �سادها  على  القدرة  مع  وتتنا�سب 
على املداخيل ،ح�سنًا، فعلت احلكومة يف �سيا�ستها هذه 
ا�سرتدادها  ان  اأي  م�سمونة  القرو�ض  هذه  ان  ال�سيما 
تذكر..  ال  وتكاد  �سئيلة  العجز  وخماطر  وقت  م�ساألة 
اجراءات  بعد  تاأتي  والقرو�ض  ال�سلف  هذه  ان  واالهم 
احلكومة التق�سفية التي ا�سابت حركة اال�سواق بالركود 
واوقفت  العديد من امل�ساريع  جراء �سح ال�سيولة واخلوف 
مما هو اآت، ال�سيما ان ا�سعار النفط التزال تتذبذب  ومل 
ت�سل اىل ما كانت  عليه بالقرب منها، وبالتايل هي ال 
ت�سد  الرواتب واالجور التي تدفعها الدولة اىل موظفيها، 
مل  ان  حاله  على  املوازنة  يف  املايل  العجز  ابقى   مما 
نقل انه زاد قلياًل ان القرو�ض وال�سلف التي �سوف متنح 
وتن�سط  املعي�سية  احوالهم  من  �ستح�سن  املوظفني  اىل 
م�ساكلهم  من  به  ي�ستهان  ال  جزءاً  وحتل  مدخوالتهم 

وتخفف من االعباء املثقلة لكاهلهم.
ومن املوؤكد انها �ستنع�ض بع�ض القطاعات االقت�سادية 
القر�ض  �سيكون  اذ  والت�سييد  ال�سكن  قطاع  خ�سو�سًا 
الذي يح�سل عليه املوظف يبلغ 75 مليون دينار، وهو 
مبلغ جيد، ي�ساوي مئة وخم�سون مرتاً من البناء واكرث 
ان  افرتا�ض  على  ار�ض،  قطعة  ميلك  امل�ستفيد  كان  اذا 
اىل  ي�سل  ال  اجليدة  النوعية  ذا  الواحد  املرت  بناء  �سعر 
500الف دينار. واملهم يف هذا ال�سدد ان هذه القرو�ض 
التي  امل�سارف  لها  وحت�سبت  وا�سع  ب�سكل  اطلقت  التي 
للحد  حماولة  يف  الكرتونيًا  اال�ستمارة  ملء  من  جعلت 
الروتني  يقل�ض  وان  منحها  يف  والتالعب  الف�ساد  من 
عليها،  احل�سول  معاملة  مالحقة  يف  والبريوقراطية 
موظفي  على  التاأكيد  ويجب  حمددة  مبدة  حتدد  ال  وان 
امل�سارف بو�سع �سقف اعلى الجناز  املعاملة وت�سديد 
املراقبة واال�ستجابة ملالحظات املواطنني التي �ستربز 

حني التنفيذ.
 يتوقع ان يكون لهذه القرو�ض وال�سلف تاأثرياً على حركة 
فاملبالغ  اي�سا  القطاعات  كل  وتن�سيط  وال�رشاء  البيع 
يف  ومهمة  كبرية  الوطني  االقت�ساد  اىل  �ست�سخ  التي 
اعادة تفعيله ومن هنا على اجلهات االقت�سادية مراقبة 
نتائج ذلك وحماوالت البع�ض انتهاز الفر�سة لتقلي�ض 
املنافع من هذه االموال وغريها مما مت �سخه ان النظرة 
االهمية  غاية  يف  االقت�سادية  لالو�ساع  التكاملية 
اىل  اجناز  من  له  نطمح  ما  يت�رشب  ال  كي  وال�رشورة، 

غري موقعه واهدافه.

اىل  ينتمي  ممن  عالية  ن�سبة  ورمبا  البع�ض  يظن 
االأن�سطة الثقافية ويعمل بها، اأن املثقف هو ال�ساعر 
الثقافية  االأن�سطة  واأن  والرواية،  الق�سة  وكاتب 
واملهرجانات  واال�سبوحات  االأم�سيات  تلك  هي 
او  ال�سعر  قراءة  فيها  يتم  التي  االأدبية  والندوات 
االأدبية االخرى، يف ت�سورهم  اأو االأجنا�ض  الق�سة 
ال�سفة  اىل  ينتمي  ال  عداه  وما  املثقف،  هو  هذا 

الثقافية وجوهر الثقافة.
 بيد اأن هذا الت�سور اأو هذا االدعاء جمايف للحقيقة، 
التعريفات  جملة  من  ذلك  على  ن�ستدل  اأن  وميكن 
التي توؤكد باأن الثقافة هي جمموعة القيم املوؤثرة 
تاأخذ  وقد  املجتمعي،  ال�سلوك  يف  جيد  نحو  على 
التي  القيم  تكون  عندما  معاك�سا  م�سارا  الثقافة 
اأو  رديئة  املجتمعي  وال�سلوك  التفكري  اإليها  ي�ستند 

تخلو من النظرة واجلوهر االن�ساين.
ان�سان  كل  فاإن  للثقافة،  التعريف  لهذا  وتبعا 
على  قائمة  جيدة،  روؤية  وفق  حميطه  مع  يتعامل 
منظومة قيم ان�سانية راقية، فاإنه يعد من املثقفني، 
ولي�ض االأدباء ح�رشا هم املثقفون وحدهم، فرمبا 
جند ان�سانا ال عالقة له بال�سعر واالجنا�ض االأدبية 
�سوئها  ويف  راقية  قيما  يحمل  لكنه  االأخرى، 
راقيا  منوذجا  ويكون  و�سلوكه  اأفكاره  ي�سبط 
راقي  منوذج  هو  االن�سان  هذا  مثل  كله،  للمجتمع 

للمثقف املوؤثر والقادر على التغيري.
 اإذاً ف�سخ�سية املثقف ميكن اأن تبنى بالقيم ولي�ض 
اإنها  االدباء،  من  حمددة  طبقة  اىل  باالنتماء 
�سخ�سية ُتبنى وتت�سكل رويدا، وفقا جلهود املثقف 
ذلك  اىل  الوعي، م�سافا  بعد دخوله معرتك  نف�سه 
ال�سارع،  الظروف املحيطة به كالعائلة، املدر�سة، 
عامل  اي�سا  اجلانب  هذا  يف  ويدخل  العمل،  دائرة 
الوراثة وما ي�سفيه على هذه ال�سخ�سية باجتاهني 
العموم  على  ولكن  والرديء،  اجليد  متعاك�سني، 
على  بقدرته  حمكومة  املثقف  �سخ�سية  تبقى 
التاأثري والتغيري يف املجتمع، ولي�ض وفقا النتمائه 
من  ينبثق  فاملثقف  االأدب،  كتاب  او  ال�سعراء  اىل 
طبيعة ال�سلوك تبعا للقيم التي يوؤمن بها ويتحرك 
يف �سوءها خالل عالقاته مع االآخرين ون�ساطاته 

املختلفة.
ال  اأكذوبة  التغيري،  عن  العاجز  املثقف  يعد  لذا   
�رشوط  من  �رشط  اأهم  الأن  الواقع،  اأمام  ت�سمد 
يكون  اأن  هو  الفاعلة،  ال�سحيحة  للثقافة  االنتماء 
نحو  املجتمعي  ال�سلوك  تغيري  على  قادرا  املثقف 
االأف�سل، ويف حالة العجز عن حتقيق هذا الهدف، 

ال ميكن اأن تتحقق هوية املثقف من خالل االإّدعاء 
واالجناز  بالفعل  االنتماء  هذا  يتم  وامنا  وحده 

الثقايف املوؤثر يف املجتمع.
 بني الفاعلية والك�سل

الفاعل  املثقف  بني  الفارق  عن  ت�ساوؤل  ثمة   
وقادر  موؤثر  اأنه  �سك  ال  فاالأول  الك�سول،  واملثقف 
على التاأثري ب�سورة ال تقبل ال�سك، اأما الثاين ونعني 
التغيري،  ارادة  ميتلك  ال  فهو  الك�سول  املثقف  به 
ومثل هوؤالء �رشعان ما يبحون بيادق يتحكم بها 

ال�سيا�سي
وال  ن�ساط  من  �سعلة  فهو  احلقيقي  املثقف  اأما   
ما  له  يظهر  ريثما  االنتظار  اأو  ال�سكون،  يعرف 
يقدمه االآخر لكي ي�ستفزه ويدفعه للم�ساركة او يف 
ب�سفة  يتمتع  اأنه  اأي  ذاك،  او  الثقايف  املجال  هذا 
ملثل  مميزا  ح�سورا  نالحظ  لهذا  وال�سبق،  االقدام 
هوؤالء املثقفني، يف املحافل املتعددة، باال�سافة 
وغريه  هذا  كل  املتميز،  االعالمي  احل�سور  اىل 
املثقف  بها  يوؤمن  التي  الفاعلة  القيم  اىل  ي�ستند 

ويطبقها يف �سلوكه اليومي.
 لذلك مثل هوؤالء املثقفني ي�سبحون بوؤرة اجتذاب 
املعروفة،  انواعها  مبختلف  االعالم  لو�سائل 
ومفاجاأة  التجديد  بعن�رش  يتمتع  اأنه  وال�سبب 
االآخرين بالقيم اجلديدة التي يوؤمن بها ويعمل يف 
�سوئها، لذلك غالبا ما ُيحاط مثل هوؤالء املثقفني، 
بهالة من ال�سوء واالهتمام، �سواء من الو�سط الذي 
ينتمون له، او من لدن عموم املهتمني واملتابعني، 
لالحزاب  مهما  مطلبا  ي�سكلون  هوؤالء  مثل  كذلك 
واملنظمات وحتى احلكومة نف�سها، وال�سبب اأن هذه 
والفاعل  الناجح  املثقف  ا�ستثمار  حتاول  اجلهات 

من اجل ت�سويق اأهدافها وترويج اأفكارها.
 ولكن يوجد من جانب اآخر مثقفون م�سلولون وال 
فثمة  ك�سلهم،  ب�سبب  املجتمع  تطوير  يف  لهم  دور 
ويبدع  يتحرك  االآخر  ينتظرون  ك�ساىل،  مثقفون 
الثقايف  امل�سمار  يف  ويزجهم  ي�ستفزهم،  لكي 
احلي، وحني يتحرك هوؤالء وين�سطون، فاإن اخلمول 
يرتب�ض بهم وينق�ّض عليهم مبجرد غياب املحفِّز، 
التابعون من  املثقفون  يعاين منها  اإ�سكالية  وهي 
يفتقرون  هوؤالء  مثل  ال�سعيفة،  االإرادات  اأ�سحاب 
مطلقا،  االأ�سالة  ب�سفة  يتمتعون  وال  للمبادئ 
بالتجربة،  تنمو  اال�سالة  باأن  ننكر  ال  اأننا  على 
الذات  يف  مبكرا  ُتزرع  اأن  ينبغي  اي�سا،  لكنها 
املثقفة، ويتم ذلك من خالل جهود ذاتية وخارجية 

م�سرتكة.
عالمة  التغيري  على  القادر  املثقف  يبقى  وهكذا   
مرموقة  �سخ�سية  فهو  الثقافة،  عامل  يف  مميزة 

اإليها  يحرتمها اجلميع، ويوؤمنون بها، وي�ستمعون 
باحرتام، ل�سبب ب�سيط اأن املثقف املوؤثر هو مثقف 
املبادئ والقيم التي يوؤمن بها وال ميكن اأن يتنازل 
عنها يف اأي حال من االأحوال، وعلى العموم ينبغي 
اأن يكون املثقف حيويا فاعال وموؤثرا ولدية القدرة 
او  العملي  او  املجتمعي  املحيط  يف  التاأثري  على 

حتى الثقايف الذي يتحرك وين�سط فيه.
 مقومات املثقف الفاعل

االأف�سل  نحو  املجتمع  تغيري  على  القادر  للمثقف 
ويف  بها،  يتحلى  اأن  ينبغي  وموا�سفات  مقومات 
حالة غيابها، ال ميكن اأن يكون مثقفا فاعال وقادرا 
على التغيري، من اأهم هذه املقومات اإميانه بالقيم 
ت�ستثمر  اأن  على  االن�ساين،  الطابع  ذات  املجتمعية 
من  فاملطلوب  العملي،  اجلانب  يف  القيم  هذه 
اإمنا  فح�سب  بالقيم  الكالمي  التبجح  لي�ض  املثقف 

ينبغي اأن يكون هناك تطبيق فعلي لها.
 من الوا�سح ان املثقف الفاعل واملوؤثر والقادر على 
النادرين  املثقفني  اىل  ينتمي  املجتمعي  التغيري 
تاأثريهم  ومدى  واأفكارهم  باأفعالهم  واملتميزين 
الذي  الثقايف  او  العملي  او  املجتمعي  الو�سط  يف 
اإليه، ولعل املجتمعات املنتجة ال ميكنها  ينتمون 
الثقافة  �رشوط  لها  تتوافر  مل  ما  كذلك  تكون  اأن 

املوؤثرة والقائدة للمجاالت االخرى والتاأثري بها.
 من هنا قلما يح�سل املجتمع اخلامل، على مثقف 
اخلمول  حالة  ب�سبب  املجتمع  يغري  اأن  على  قادر 
التي تهيمن عليه، لهذا ي�سود مثل هذه املجتمعات، 
مثقفون فارغون، متبجحون اأو مّدعون، ال يعنيهم 
ح�ساب  على  الفردية  املنفعة  عن  البحث  �سوى 
انت�سال  على  القادر  املتميز  واالبداع  االبتكار 
للمجتمع  تتوافر  الركود، ولكي  املجتمع من حالة 
ثقافة ومثقفون قادرون على التغيري، البد اأن يتم 

اتخاذ خطوات فاعلة يف هذا املجال منها:
 - ن�رش القيم ال�سحيحة بني اأفراد املجتمع كافة.

مهمة  يف  احليوي  املثقف  ا�ستثمار  ينبغي   -  
التغيري على اأف�سل وجه.

التغيري  على  القادرين  املثقفني  معا�سدة   -  
والوقوف اىل جانبهم ماديا ومعنويا.

 - منع ال�سيا�سة و�سغوطها من التاأثري على فاعلة 
املثقف املتميز.

الت�سدي  ميكنها  موّحدة  مثقفة  طبقة  تكون   -  
ملهمة التغيري رغم العقبات الكثرية والكبرية التي 

تواجهها.
 - العمل على ت�سجيع املثقفني كي ال يرتددوا يف 

امل�سي ُقدما نحو اأهداف التغيري اجليد.
 - اإ�رشاك اجلهد اجلماعي الثقايف وعدم الركون اىل 

الفعل الثقايف الفردي وحده.
يف  باأنواعها  الثقافية  املنظمات  م�ساركة   -  
وا�سع  نحو  على  ون�رشها  املجتمعية  القيم  حتديث 

ومتوا�سل.
على  القادرين  للمثقفني  الالزم  الدعم  توفري   -  
االأفكار  فر�ض  او  التبعية  عن  بعيدا  التغيري 

ال�سيا�سية والرتويج لها.
يف  وحماربته  ماديا،  املثقف  ا�ستغالل  رف�ض   -  
م�سدر رزقه، كما تلجاأ اىل ذلك االأنظمة ال�سيا�سية 

امل�ستبدة

 �سخ�سيةٍ  فنية تبواأت قيادة احلركة امل�رشحية يف العراق ،وخدم امل�رشح 
للم�رشح  رائداً  ،فكان  واخال�ض  وتفانٍ   �سدٍق  بكل  الزمن  من  قرٍن  لن�سف 
الراحل  الفنان  العراقي. ولد  للم�رشح  العراق وعميداً  العراقي ونقيبًا لفناين 
حقي ال�سبلي يف حملة احليدرخانه ببغداد يف 12 /3 / 1913 وبدا تعليمه 
احليدرية  مدر�سة  دخل  ثم   ، با�سا   ح�سن  جامع  يف  املاليل  عند  االبتدائي 
وانتقل يف مرحلة املتو�سطة اىل التفي�ض االأهلية ... ع�سق الفن منذ نعومة 
اظفاره وا�سهم يف امل�رشحيات التي قدمت يف خمتلف م�سارح بغداد وقتذاك 
.وكر�ض حياته يف خدمة امل�رشح وتخرج على يديه جياًل المعًا من الفنانني 
�سعوراً  يحمل  ال�سبلي  حقي  وكــان   ... بعد  فيما  امل�رشح  م�سرية  وا�سلوا 
على  حري�سًا  وكان  العراق  يف  الفنية  للحركة  بالن�سبة  بامل�سوؤولية  عاليًا 
‘ وقد ُعرف عنه االن�سباط والدقة يف املواعيد واحلر�ض  االخالق املهنية 
يطهر  امل�رشح   .. مقد�ض  معبد  امل�رشح  دائمًا  ينادي  وكان  االلتزامات  على 
ابي�ض  جــورج  فرقة  يف   1926 عــام  يف  متثيلي  دور  اأول  اأّدى   . النف�ض 
اختاره  عندما  �سنة   13 وعمره  امل�رشح  خ�سبة  على  وقف  اذ   ، امل�رشية 
اوديب يف  ابن  ليمثل دور  التفي�ض  ابي�ض من �سمن طالب مدر�سة  جورج 
م�رشحية ) امللك اوديب ( التي قدمتها الفرقة على م�رشح �سينما الوطني ، 
ويومها احت�سنه جورج ابي�ض وتنباأ له مب�ستقبل كبري ... بعد ذلك اختاره 
للتمثيل عام   ) ر�سدي  فاطمه   ( لفرقة  اآخر  للم�ساركة يف عمل   ) )عزيزعيد 
1929 فا�ستفاد من خربة عزيز عيد اذ كان بارعًا يف تدريب املمثل وتف�سري 
البدايات  تلك  ومن   . املمثل  عند  االإداء  طريقة  وحت�سني  امل�رشحي  الن�ض 
ادائه املتميز  العراقي. ومن بعد  للم�رشح  ال�سبلي لي�سبح رائداً  انطلق حقي 
اىل  الفرقة  تلك  ال�سبلي  حقي  رافق   1929 عام  ر�سدي  فاطمه  فرقة  مع 
القاهرة لزيادة خربته وتطوير موهبته وبقي �سنة كاملة هناك. يف ني�سان 
عام 1927 اقنع عدد من رفاقه الذين برزوا يف الن�ساطات الفنية وخا�سة 
من طلبة مدر�سة التفي�ض واجلعفرية على ت�سكيل ) الفرقة التمثيلية الوطنية 
( وتقدموا بطلب االإجازة اىل اجلهات املخت�سة ،وقدمت الفرقة اعمالها يف 
بغداد وكربالء وخانقني وقد �سعدت اأول امراأة خ�سبة امل�رشح هي ) مديحه 
م�رشحي  عمل  اول  يف  واملخرج  البطل  ال�سبلي  وكان   1929 عام   ) �سعيد 
رويال   ( قاعة  على  عر�ست  التي   ) ال�سهامة  جزاء   ( م�رشحية  هي  للفرقة 
�سينما ( وا�ستمر العر�ض �ستة ايام ثم قدمت الفرقة م�رشحية �سالح الدين ، 
ويف �سبيل التاج ، وعلوان ابو �رشاه املاأخوذة من م�رشحية وحيده ملو�سى 
ال�سابندر ويف عام 1931 ا�س�ض فرقة حتمل ا�سمه اي فرقة ) حقي ال�سبلي 
للتمثيل ( �سمت نخبة من ال�سباب الذين كانوا يحلمون و�سيدت هذه الفرقة 
اول قاعة م�رشحية اطلق عليها ) م�رشح بغداد ( وقاعة ثانية يف ال�ساحلية 
م�ساهدة  اثر   ، امل�رشح هناك  درا�سة  لغر�ض  باري�ض  اىل  اوفد  بعدها   . من 
رئي�ض الوزراء اآنذاك ) يا�سني الها�سمي ( مل�رشحية ) احلاكم باأمر اهلل ( التي 
 ) �سوكت  �سامي  املعارف)  وزير  على  ،فاأكد  ال�سبلي  حقي  ومثلها  اخرجها 
الإر�ساله يف بعثة ر�سمية اىل خارج العراق ،فكانت تلك اول بعثة درا�سية اىل 
فرن�سا لدرا�سة فن التمثيل واالخراج يف املعهد الوطني ) البوزار ( بجامعة 
�سوربون عام 1935 وقد تخرج مبرتبة امتياز بعد درا�سة دامت 4 �سنوات 
.. وبعد عودته عني يف الن�ساط الفني بوزارة املعارف و �ساهم يف تاأ�سي�ض 
ق�سم امل�رشح يف معهد الفنون اجلميلة كواحد من اوائل معاهد التمثيل يف 
البالد العربية . ـ اول م�ساهمة له يف هذا املجال الفني ، م�ساركة فعالة يف 
فلم ) القاهرة بغداد (عام 1947 .. حاز حقي ال�سبلي على العديد من اجلوائز 
1983 كرائد  العراقية والعربية من ابرزها تكرميه يف  تون�ض عام  الفنية 
1984 من قبل فرقة  ُكرم عام  الكويت  ، ويف  عربي من رواد فن امل�رشح 
م�رشحية كويتية ور�سحته كنقيب لفناين دول اخلليج يف اواخر ايامه داهمه 
الواحدة من بعد ظهر   ال�ساعة  املر�ض ورقد يف امل�ست�سفى  حيث تويف يف 
72 عامًا بعد رحلة  ناهز  1985 عن عمر   / 20 / حزيران  يوم اخلمي�ض 

طويلة من الكفاح .
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القروض والسلف المصرفية وسيلة هامة النعاش االقتصاد العراقي 
متابعة     يف بداي���ة اأربعيني���ات الق���رن املن�ص���رم.. كان اأوار احل���رب العاملي���ة 

الثاني���ة عل���ى اأ�ص���ده، يومه���ا كان���ت الغلب���ة للجان���ب الأمل���اين، وكانت 
بريطاني���ا العظمى تع���اين الأمرين من النريان الت���ي يقذفها الطيارون 
الأملان على لندن، اإذ و�ص���ل عدد القذائف اىل مئتي األف قذيفة يف اليوم 
الواح���د، وم���ن الطبيعي اأن ُيح���دث هذا الكم الهائل من الق�ص���ف املريع 
يوميا اإرباكا وا�ص���طرابا يف يوميات اأي �ص���عب يعي����ش وطاأته، واأظن 
خري �صعب يدرك حقيقة مثل هذه هو �صعبنا العراقي. اإذ ما من يوم مير 
علي���ه دون انفجار عبوة هنا.. اأو مفخخة هناك.. او حزام نا�ص���ف.. او 
�صقوط ب�صع قذائف هاون او كاتيو�صا، وقطعا ُجلها تبحث عن املواطن 
املدين الربيء الأعزل، فاإن مل جتده يف �صوق �صعبي مكتظ، بحثت عنه 
يف �ص���ارع مزدحم باملارة، واإن مل ت�ص���به يف هذا ت�صتهدفه يف جامع او 
بي���ت من بيوت الل���ه، واإن ا�صتع�ص���ى عليها نيله يف كل ه���ذي الأماكن، 
ق�ص���دته يف عقر داره الآمنة اوعلى نا�ص���ية �ص���ارع من �صوارع حيه، اإذ 
تاأتيه على هيئة كامت ال�ص���وت يف قارعة طريقه، او بال�ص���قة يف عجلته 
فت�ص���عد الروح باكية �ص���اكية �ص���وء احلال وانعدام الأمان وال�صالم يف 
بل���د ال�ص���الم.   اأع���ود اأدراج حديثي اىل لندن يف تل���ك احلقبة، ففي اأحد 
الأيام دعا رئي�ش وزراء بريطانيا اآنذاك ون�ص���تون ت�صر�صل وزراءه اىل 
اجتم���اع ط���ارئ وعاجل للغاية، فتوجه -من �ص���من من توجهوا- وزير 
العدل اىل مكان الجتماع م�ص���تقال عجلته، وبينما هو �ص���ائر يف طريقه 
�ص���ادف ان عامل النظافة كان يدفع عربة القمامة عابرا ال�ص���ارع، فاأبطاأ 
الوزير �صريه فا�صحا املجال اىل العامل كي يكمل م�صواره، اإل اأن عامل 
النظافة ارتبك حني راأى الوزير، وا�ص���طرب يف �ص���ريه ف�صقطت بع�ش 
القاذورات على ال�ص���ارع، فاأوقف عربته للتقاط الأو�صاخ ال�صاقطة على 
عجل، ما �ص���بب تعطيل الوزير ب�صع ثواٍن، ففقد اأع�صابه واأخرج راأ�صه 

من نافذة �صيارته قائال للعامل ب�صوت عاٍل؛ "اأحمق"..!
التق���ط العام���ل رق���م �ص���يارة الوزير وق���دم �ص���كوى لبلدية لن���دن، التي 
بدورها اأ�صدرت اأمرا بعدم رفع النفايات من اأمام بيت الوزير، ورفعت 
ال�ص���كوى اىل رئا�ص���ة الوزراء. وحني عر�صت ال�ص���كوى اأمام ون�صتون 
ت�صر�صل طلب من وزيره العتذار اىل عامل النظافة..! الذي حدث.. ان 
الوزير ا�صتقال من من�صبه على الفور وذهب ليقدم اعتذاره اىل العامل، 
اإل اأن رئي����ش ال���وزراء رف����ش ال�ص���تقالة..! وقال للوزي���ر: "لقد اأهنته 
وزي���را، ولن اأر�ص���ى تقدمي اعتذارك واأنت �ص���خ�ش عادي.. ا�ص���تقالتك 
معلقة حتى تعتذر من عامل النظافة واأنت ت�ص���غل من�صب وزير وحينها 

�صاأوافق"..! اعتذر الوزير.. ثم قبلت ا�صتقالته.
  خالل الأيام الت�ص���عة التي ا�ص���تغرقتها هذه الق�ص���ية، تكد�صت القمامة 
اأم���ام من���زل الوزير ب�ص���كل يثري التقزز وال�ص���مئزاز، و�ص���ارت رائحة 
ال�ص���ارع ال���ذي يقطن فيه ل تط���اق، الأمر الذي اأج���ربه اأن ينزل كل ليلة 

لينقل ب�صيارته اخلا�صة بع�صا منها اإىل خارج املدينة.
  اأ�صرد هذه احلادثة اليوم واأنا على يقني اأن وزير العدل الربيطاين قد 
مات.. وعامل النظافة هو الآخر مات.. وت�صر�ص���ل اأي�صا )�صبع موت(.. 
وما �ص���ردي اإياها اإل لتذكري النا�ص���ني او املتنا�ص���ني من اأ�صحاب القرار 
العراق���ي ليكون لهم من هذه احلادثة عظة، لي�ص���ححوا ما انتهجوه من 
�صيا�ص���ات خاطئة م���ع املواطن لي�ش اوله���ا تهمي�ش م�ص���لحته، كما اأنها 

لتنتهي ب�صلب حقوقه واإهمال مامنوط بهم من واجبات جتاهه.

المواطن والمسؤولالمثقف الحقيقي والفاعل هو القادر على تغيير المجتمع نحو االفضل مبدعون من

اعداد-ساجدة خضرحقي الشبلي 

اعداد: مريم الياس

ايها المسؤول
 خذ العبرة 

علي بن علي 

أقالم حرة

ال�سكوت  الميكن  الذي  احلد  اىل  تزداد  ا�سبحت  والنفايات  عدة  ايام  منذ 
عنه يف منطقة حي اجلامعة حملة 633 قرب خمازن االدوية ومن اجلدير 
بالذكر وجود ريا�ض االطفال بالقرب منها حيث انت�رشت الروائح الكريهة 
لت�سل اىل �سارع الربيع ومركبة النفايات يف تاأخر وتخلف دائم عن تاأدية 
عملها ،يف املرة ال�سابقة قمنا بتقدمي ال�سكاوى عن هذه الو�سع املوؤ�سف 
وبطيعة  تذكر،  ا�ستجابة  فال  االن  اما   ، ا�سبوع  بعد  النفيات  ازالة  ومت 
احلال �ستتحول قطع االرا�ض الوا�سعة هذه اىل مكب لالنقا�ض او موقف 
ل�ساحنات النقل الكبرية وحمال لبيع امل�رشوبات اذا مل يتم االلتفات من 
قبل اجلهات املعنية ب�سكل جدي لهذا الو�سع الذي بات ي�سبب االختناق 

الهايل املنطقة .

ال زالت م�سكلة بناء املدار�ض، �ساخ�سة اىل االآن و�سط، اتهامات متبادلة، 
بني جمال�ض املحافظات وبني وزارة الرتبية، عن م�سوؤولية بنائها، حيث 
او  مرة،  االأموال  غياب  ب�سبب  اإكمالها  دون  املدار�ض،  اأبنية  معظم  تركت 
ف�ساد يف عقود البناء مرة اأخرى، فال تغيري يف الدوام، املزدوج او الثالثي، 

لهذا العام اأي�سا.
   وب�سبب غياب االأموال، فان معظم املدار�ض، مل يتم فيها اأي اأعمال �سيانة، 
وال  كهربائية،  تاأ�سي�سات  فال  للتدري�ض،  املنا�سبة  الظروف  توفر  يجعلها 
تاأ�سي�سات �سحية، وال مراعاة للظروف اجلوية، التي �سيتعر�ض لها الطلبة، 

وكاأن املدر�سة عبارة عن جدران فقط .
   اأما النق�ض يف الكوادر، التعليمية والتدري�سية، فالزال م�سكلة اأزلية، على 
الرغم من كرثة اخلريجني، الذين مل يتم تعيينهم، واإذا ارتاأت وزارة الرتبية، 
تعيني درجات وظيفية، فال يكون ذلك، اإال مع بداية كل عام درا�سي، وال 
الدرا�سي، وال  العام  اإال ويكون قد انق�سى ن�سف  يكمل تعيني املتقدمني، 
احد يعلم احلكمة، من التعيني يف بداية العام، بدال من نهايته، حتى يتم 

تاأهيلهم، يف العطلة ال�سيفية.

النفايات ورياض االطفال في حي الجامعة

عام دراسي جديد ومعاناة تتجدد


