
كرَث احلديث عن اأ�سباب تاأخر عودة النازحني ، او مبعنى 
اأخر ملاذا عودتهم بطيئة ولي�س كما هو متوقع  لها باأن 
تكون باالالف كما كانت عند هروبهم من ديارهم بعد 
من  اكرث  منذ  مناطقهم  على   " داع�س   " تنظيم  �سطوة 

عامني ون�سف؟  .
�سوؤال بحاجة الإجابات طويلة ، كونه قرار �سيا�سي يف 
اخرى  مناطق  يف  وثارات  ،واتاوات  املناطق  بع�س 
وب�سبب عدم وجود اي حافز يدعو املواطنني للعودة اإىل 
ديارهم املدمرة ب�سكل كبري يف مناطق من �سالح الدين 
وبيجي والرمادي والفلوجة والكرمة وال�سقالوية .كنت 
العراقية مع  القنوات  احدى  اجرته  اىل حوار  اإ�ستمع  قد 
رئي�س جمل�س حمافظة �سالح الدين احمد كرمي اجلبوري 
النازحني ملناطق  تاأخر عودة  �سبب  حتدث خاللها عن 
�سالح الدين ، وكان ال�سوؤال بال�سيغة االأتية، "هل  �سبب 
تاأخر عودة النازحني هو ب�سبب منع احد اجلهات التي 
�ساعدت يف حترير مناطقهم كما ي�ساع يف و�سائل االإعالم 
"؟ وكانت اجابته بالنفي املبا�رش ولكن بعد حلظات قال 
ال يخفى على احد ان جهات متعددة ا�سبحت م�سوؤولة 
عن امن �سالح الدين مع ابناء املدينة والقوات االمنية 
االخرى لكنه عزى ال�سبب الكبري هو للم�ساكل والثارات 
بني الع�سائر خ�سو�سًا يف بيجي وبلد ويرثب واحلجاج 
عودة  بتاأخر  كفيلة  اأعاله  االأ�سباب  .تلك  قوله  حد  على 
النازحني لديارهم كونهم هربوا من جحيم مل ي�سهدوه 
"داع�س"  اأال وهو �سطوة  من قبل وياأملون بعدم تكراره 
على مناطقهم ، وال ينتظرون ان تكون مناطقهم �ساحة 
يف  املت�سارعة  الع�سائر  بني  �سواء  احل�سابات  لت�سفية 
الع�سوائية   االعتقاالت  من  اخلوف  ب�سبب  او  املحافظة 
التي قد تطالهم. النائب عن حمافظة االنبار لقاء وردي 
احلكومي  واالهمال  التق�سري  عن  حتدثت  االخرى   هي 
مل  "احلكومة  الواحد  باحلرف  ،وقالت  النازحني  جتاه 
االخرين  يتحفز  حتى  للنازحني  يذكر  �سيء  اي  تقدم 
اإىل  نزوحهم  مناطق  من  لنقلهم  با�سات  ال   ، للعودة 
تنفعهم خالل  قد  لهم منح مالية   ، وال وفرت  ديارهم 
العي�س  اي و�سيلة من و�سائل  االيام املقبلة، وال هياأت 
ال كهرباء وال ماء باإ�ستنثاء اجلهود املحلية التي تبذل 
من قبل حكومات تلك املناطق .كالم النائب لقاء يعرفه 
اهل املدينة وكل النازحني لكن الراأي العام يجهله ظنًا 
منهم ان النازحني ال يرومون العودة لديارهم ، الإ�سباب 
تتعلق باإن الكثري منهم قد تكيف مع مكان نزوحه ومن 
ال�سعب اإقناعه بالعودة خ�سو�سًا مع حجم الدمار الذي 
هل  اأمرهم  من  حرية  يف  ا�سبحوا  النازحون  ي�ساهده.  
ظل  يف  للديار  العودة  ام   ، نزوحهم  مناطق  يف  البقاء 
الكرمي  والعي�س  احلياة  مقومات  الب�سط  يفتقر  و�سع 
،�سوى يف بع�س املناطق التي بداأت تعود احلياة فيها 
الفلوجة وال�سقالوية والكرمة والتي بدء  تدريجيًا مثل 

اأهلها بالعودة اإليها كون امُلر يف داخل مدينتهم اأف�سل 
بكثري من ُمر العي�س خارجها . 

وقراهم  مدنهم  عن  نزحوا  الذين  النازحني  حمنة  اإن 
داع�س  دخول  نتيجة  عي�سهم  وم�سادر  ومنازلهم 
جميع  على  خطط  بو�سع  اال  تنتهي  ال  ملناطقهم 
ان  كون  ال�سيا�سية  وحتى  والنف�سية  االمنية  اال�سعدة 
اأ�سلفت  كما  منهم  العديد  لتاأخر  كبري  �سبب  ال�سيا�سة 
مراعاة  وعدم  احلكومة  قبل  من  االهتمام  �سعف   .

مدنهم  حترير  بعد  ،وبخا�سة  املاأ�ساوي   و�سعهم 
وقراهم حيث  الريبة من البع�س الذين ي�ستغلون" احل�سد 
امتناع  اإىل  اأدى  مما  والرعب  اخلوف  لزرع  ال�سعبي" 
اكدت  وقد  العودة.  بعدم  النازحة  العائالت  من  العديد 
�سحيفة االندبندنت يف  مقابالتها مع بع�س العائالت 
للعودة  متحم�سني  كانوا  اأنهم  اكدوا  الذين  تكريت  من 
لكنهم مرتددين ب�سبب تخوفهم من امل�ستقبل املجهول  
مطمئن  وغري  البع�س  عند  روتينًا  ا�سبح  اذن  .الرجوع 

ف�ساًل عن  اخلدمات  انعدام  االخر حيث  للق�سم  بالن�سبة 
املدن  بع�س  يف  التزال  احلرب  خملفات  بع�س  وجود 
برغم مرور وقت طويل على حتريرها ، ومع ان الرجوع 
اإال  النازحني  جلميع  بالن�سبة  اآجاًل  او  عاجاًل  �سيكون 
والتهياأة  اخلطوات  الكثري من  اىل  املو�سوع يحتاج  ان 
الع�سائرية  امل�ساكل  حل  و�رشورة  للنازحني  النف�سية 
املناطق  من  للكثري  العودة  عرقلة  �ساأنها  من  والتي 
خ�سو�سًا من الذين اتهموا مبوالة داع�س وتقدمي الدعم 

جمتمعنا،  يف  حتدث  امل�ستجدات  من  الكثري   
وامل�ستجد هو امر طبيعي له ظروفه التي توؤدي 
اىل حدوثه، وارتفاع دخل بع�س اال�رش املرتفة 
العراقية �سمح لهم باقتناء خادمات، طبعا عند 
لها  تدير  خادمة  اقتنت  فالنة  باأن  �سماعنا 
�سوؤون منزلها ن�سعر باأنها �ستكون يف نعيم من 
اليوم و�ساعدا، ولكن احلقيقة لي�ست كذلك، فلقد 
الب�سعة  اجلرائم  من  الكثري  اخلليج  دول  �سهدت 
التي ارتكبت على يد اخلادمات بحق اطفالهم، 
يف  اجلرائم  هذه  مثل  ن�سهد  ال  ان  ناأمل  ونحن 
عراقنا الذي ينزف ب�سبب االرهاب. تقول ال�سيدة 
هذا  بعد  خادمة  اقتنيت  لقد  )طبيبة(:"  )م،ج( 
العمر الطويل الين مل اعد ا�سعر باحليوية كما يف 
ال�سابق، وتزوجن بناتي ومل يعد يل من يعيلني 
ي�سمح  دخلي  ان  كما  املنزلية،  االعمال  على 
تود  ال  انها  كما  ال،  فلم  خادمة،  باقتناء  يل 
تركي، الين اح�سن معاملتها، ال اعطيها مالب�س 
م�ستخدمة �سابقا، بل ا�سرتي لها مالب�س جديدة، 
حتى ان من ينظر اليها ال ي�سعر بانها خادمة، 
كل  به  تعمل  ان  يجب  طبيعي،  �سيء  وهذا 
االديان  فكل  اخلادمات،  ت�ستخدم  التي  البيوت 
كما  االخر،  اىل  باالح�سان  امرتنا  ال�سماوية 
اىل  يدفعهن  الذي  اخلادمات  حقد  يجنبنا  انه 
ايذاوؤنا" بغداديات يتباهني باخلادمات ظهور 
عدد من البغداديات داخل النوادي االجتماعية 
املزدحمة  العا�سمة  �سوارع  وحتى  واال�سواق 

ب�سحبة خادمات من دول �رشق ا�سيا وحتديدا 
اخريات  �سجع   ، وغريها  والفلبني  بنغالد�س 
بغداد  العا�سمة  �سهدت  حيث   ، ذلك  تقليد  على 
لعامالت  ا�ستخدام  موؤخرا  ومدن عراقية كثرية 
 ، واملطاعم  وال�رشكات  البيوت  داخل  اآ�سيويات 
ان  ، ومبا  امام االخرين  للتباهي بهن  او حتى 
العهد  حديث  االجنبية  للعمالة  العراق  �سوق 
دون  للداخل  لتهريبهم  رائجة  جتارة  فهناك 
كثرية  دول  عليها  تت�سدد  التي  البنود  مراعاة 
العامل  خلو  اهما  ومن   ، اخلليجية  وبخا�سة 
نق�س   ( وبخا�سة  االنتقالية  االمرا�س  من 
وزارة  منه  حذرت  ما  وهذا   ) االيدز  املناعة 
�سبطت  انها  موؤكدة  موؤخرا  العراقية  ال�سحة 
ال�رشكات  بع�س   . النوع  هذا  من  عدة  حاالت 
العراقية غري املعروفة ، بداأت موؤخرا تعمم وعرب 
تعر�س  للعراقيني  ر�سائل  االمييل  ا�ستخدام 
عامل  على  احل�سول  وهي  خدماتها  عليهم 
ا�سيوي او خدامة او مربية وكل ما يحتاج اليه 
ال�سخ�س لتقدمي الطلب هو االت�سال بهم وتقدمي 
اهم  ، ومن بني  االمر  وينتهي  �سمانات كثرية 
يف  عمل  الذي  علي  حم�سن  وبح�سب  ال�رشوط 
مكتب �سبق وان تعامل بالعمالة االجنبية عرب 
 ، كرد�ستان  اقليم  يف  اخر  مكتب  مع  التن�سيق 
قال مبا ان اغلب العامالت دخلن البلد ب�سورة 
غري �رشعية فيجب توخى احلذر بعدم اخراجهن 
اجلميع  �سيتعر�س  ذلك  فبعك�س  البيوت  من 
كاجراء  ال�رشط  هذا  ان  وا�ساف   . للم�سائلة 
معنية  جهة  اي  ن  ا  يعلم  فالكل  احرتازي 

وعندما ت�ساألها ما هي اجرائاتهم للحد من هذه 
الظاهرة او تلك يرد بانهم من�سغلون باأمور اهم 
وهو الو�سع االمني والقاء القب�س على ارهابي 
 ، بنكالدي�سي  على  القب�س  القاء  من  اف�سل 
الوثائق  كامل  ال�سخ�س  يقدم  ان  يجب  كما 
تعر�س  حال  يف  غرامات  اي  بدفع  ويتعهد 
او اعتداء وعليهم اعادته لذات  العامل ال�سابة 
عام   32 )اي(   . التعاقد  مدة  انتهاء  بعد  اجلهة 
االالف  اربعة  مبلغ  لدفع  ا�سطرت  انها  بينت 
لديها  ا�سيوية  يل  لتوؤمن  فقط  لل�رشكة  دوالر 
رعاية  ال�سحية الجل  الرعاية  خربة يف جمال 
والدتي املري�سة ، فيما تتقا�سى العاملة مبلغ 
بيتنا  داخل  ومنامها  وطعامها  دوالر   1000
فهي  املبلغ  بهذا  راحتها  ا�سرتت  انها  مبينة   ،
تدير مع زوجها �رشكة جتارية واغلب االوقات 
اخلدامات  ان  مو�سحة   ، البيت  يف  تتواجد  ال 
م�سوؤوالت عن امور املنزل وتدعى مدبرة منزل 
واخلربة  اجلن�سية  بح�سب  متباينة  فمرتباتهن 
الفلبينيات  بعدهن  االفريقيات  راتبا  واكرثهن 
ثم بنغالدي�س واجلن�سيات االخرى . وعن وجود 
هناك  نعم  قالت  العراقيات  من  منزل  مدبرات 
لهذا  جلوئهن  على  الظروف  عملت  عراقيات 
اي  حال  حاله  مايل  مبردود  عمل  وهو  العمل 
وظيفة اخرى ، لكن املعروف ان العراقية ومهما 
كلمة  �سماع  تتحمل  ال  �سعبة  ظروفها  كانت 
فيها خ�سونة من �ساحبة املنزل ، كما ان الكثري 
وجدت  انها  وبينت   . ا�ستخدامهن  من  يتحرج 
بع�س الن�ساء ي�ستخدمن ربات منازل اآ�سيويات 
اول  فمع   ، االخريات  امام  التباهي  الجل  فقط 
االأزواج  يبدئن مبطالبة  املقربات  ا�ستخدام كل 
ال�سحة  وزارة  يف  امل�سوؤول   . مثلها  بواحدة 
 ) االيدز   ( املتالزمة  امرا�س  معهد  العراقية 
خالد علي او�سح ان وزارته �سبطت موؤخرا عدة 
 ، االجنبية  العمالة  بااليدز بني  ا�سابة  حاالت 
مو�سحا ان واحدة من العامالت مت ا�ستخدامها 
دون  الوزارة  يف  امل�ستوى  رفيع  م�سوؤول  لدى 
تهريب  عمليات  ان  وبني   . با�سابتها  علمه 
العمالة للداخل موجودة يف العراق متمنيا من 
قانوين  ب�سكل  اعمالهم  تنظيم  املعنية  اجلهات 
ال�سهادات  من  والتاأكد  املوافقات  وا�ستح�سال 
 ، للفح�س  اخ�ساعهم  واي�سا  املرافقة  ال�سحية 
ي�سمح حتى  العراقي مل  القانون  ان  رغم علمنا 
تاريخ  وعن   . االجنبية  العمالة  با�ستقدام  االن 
العهد  نهاية  فمع  االجنبية  العمالة  مع  العراق 
العثماين يف العراق انتهى معه ظاهرة ا�ستخدام 
ال�سبعينيات  عقود  ويف   ، البيوت  داخل  اخلدم 
قدمت للبلد عمالة اجنبية من بلدان كثرية الجل 
بالع�رش  و�سمي  حينها  �سخمة  م�ساريع  تنفيذ 
اخلارج  يف  نقدي  احتياطي  ووجود  الذهبي 
بعد  فيما  بددت  دوالر  بليون  ال400  جتاوز 
على احلروب ، وعودة العمالة االجنبية للعراق 
مرة اخرى كان بعد العام 2009 حيث ا�ستخدم 
والفنادق  املطاعم  يف  بنغالد�س  من  عمال 
النجف  مثل  امنيا  امل�ستقرة  املناطق  يف  لكن 

وكربالء.

ولد يف بغداد يف 9 اآب 1885 وتويف يف لندن التي ق�سدها م�ست�سفيا  يف 
10 اآب 1950. كان وزيرا للمالية والتموين وع�سوا مبجل�س االأعيان ومديرا  

عامًا لالآثار الخ. 
من موؤلفاته، جتارة العراق قدميا وحديثا، نزهة  امل�ستاق يف تاريخ يهود 

العراق، حما�رشات يف مدن العراق، احلرية،املدينة  واململكة العربية.
ويعترب يو�سف غنيمة من اركان النه�سة العلمية يف العراق احلديث  وكان 
قد ن�رش اي�سا قبل ذلك "يوميات يو�سف غنيمة" رحلة اىل اوروبا 1929" 
وذكر فيها ان اجلد االأعلى لال�رشة الق�س ي�سوع بن ال�سما�س غنيمة كان من 
الن�ساطرة متزوجا ح�سب عادة الكهنة ال�رشقيني، وكان يقيم يف بغداد يف 
ال�سما�س  بن  عي�سى  حفيده  وانتمى  ع�رش.  ال�سابع  القرن  من  االأول  الن�سف 
غنيمة اىل الكني�سة الكاثوليكية �سنة 1743. اما والد يو�سف ، وهو رزق اهلل 
غنيمة، فكان رئي�س كتاب املكو�س يف بغداد وتويف يف الثامنة والثالثني 
من عمره. وملا ولد يو�سف �سمي يو�سف نعمة اهلل قرياقوز لكنه عرف با�سمه 
االأول. وتويف والده وهو يف اخلام�سة من عمره فكفلته والدته ورعاه عماه 

�سكراهلل ون�رش اهلل. 
1898 اىل  اوائل �سنة  انتقل يف  الكلدانية االبتدائية ثم  در�س يف املدر�سة 
مدر�سة االليان�س وتخرج فيها �سنة 1902، وقد تعلم فيها اللغات العربية 
العلوم  اىل  ا�سافة  والعربية  الرتكية  من  و�سيئا  واالنكليزية  والفرن�سية 
والريا�سيات واجلغرافية والتاريخ. واأمل بعد ذلك باللغة ال�رشيانية، ودر�س 
العربية على االأب ان�ستا�س ماري الكرملي. وافتتح �سنة 1906 حمال جتاريا 
فندقا  وا�س�س  الخ..  واملحركات  امل�سخات  ال�سترياد  وكاالت  على  وح�سل 
1909 باال�سرتاك مع املعلم  �سنة  وان�ساأ  الربيطاين.  ع�رشيا بعد االحتالل 

داود �سليوا جريدة "�سدى بابل". 
تدري�س  1922(، وتوىل  )�سباط  بغداد  لواء  اإدارة  انتخب ع�سوا يف جمل�س 
تاريخ املدن العراقية يف مدر�سة املعلمني العالية املوؤ�س�سة يف كانون االأول 
1923. وانتخب نائبا يف املجل�س التاأ�سي�سي )1924( وكان مقررا للجنة 
تدقيق الئحة القانون االأ�سا�سي. وا�سدر جريدة "ال�سيا�سة" اليومية يف 3 اآذار 
1925، اىل 3 متوز 1925، وانتخب نائبا عن لواء بغداد )حزيران 1925( 
ثم اوقف �سدور جريدته.  ا�سبح وزيرا لعدد من الوزارات العراقية ثم غادر 
�سوريا  فزار  اال�ست�سفاء  قا�سدا   1929 متوز  يف  مر�سية  باإجازة  العراق 
ولبنان وفل�سطني وم�رش وايطالية وفرن�سا ، من بعدها اعاد ا�سدار جريدة 
االآخاء  حزب  حال  ل�سان  لتكون  ال�سعب  نداء  جريدة  تعطيل  بعد  ال�سيا�سة 
الوطني التي عطلتها احلكومة فيما بعد. مت احلديث عن ادبه وموؤلفاته يف 
كتاب "اعالم اليقظة الفكرية". وقد ذكرت مقاالته التي ن�رشها �سنة 1929 
جواد  ها�سم  ق��ال  وق��د  العراق".  يف  والعامل  الفالح  "حقوق  عن   30  /
الفالح  بحقوق  املطالبة  ميدان  يف  والتقدميني  ال�سحفيني  �سبق  اإنه  عنه 
والعامل وا�سار بكل قوة وحما�س اىل �رشورة العناية بالطبقة العاملة يف 
1929 ان من واجب  املعامل واملزارع. وذكر ما كتبه يو�سف غنيمة �سنة 
العدل ومقت�سيات النظام االجتماعي الراقي ان ت�سمن راحة كل افراد االأمة 
وتكفل طماأنينتهم مدى احلياة، ف�سال عن وجوب االهتمام باعالة ذويهم 
بعد موتهم، وذلك بتحديد �ساعات العمل وتوفري �رشوط ال�سحة يف حمالت 
يف  ويفكر  وغريهما  وعامل  فالح  كل  وم�ستقبل  وامان  واعمالهم  �سكناهم 
و�سائل معي�ستهم عند العجز والهرم وحلول العاهات، ويقام باعالة ايتامهم 
واراملهم بعد موتهم.  وت�ساءل ها�سم جواد هل قال لورد بيفرييج اكرث مما 

قاله هذا الرجل العراقي قبله ب�ستة ع�رش عاما؟ 
وقال يو�سف غنيمة ان مطالب الفالح يجب ان ت�سمل بقاء احلكومة مالكة 
لرقبة االر�س، وتفوي�س االرا�سي للفالح والعامل بيده وترجيحه على من 
التي ميلكها  االرا�سي  م�ساحة  من  واحلد  ال�سغرية  امللكية  وت�سجيع  �سواه، 
ال�سخ�س الواحد، وتاأليف م�رشف زراعي ونقابات زراعية، وحماية االنتاج 

الزراعي وايجاد اال�سواق له، الخ. 
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مشكلة النازحين العائدين لديارهم وتسليط الضوء عليها
ال يحتاج املراقب - مبا يف ذلك ممن مل يكن من اأهل البالد - اىل متابعة 
وتدقي���ق ، واح�ش���اءات وبيان���ات ووثائق ومعاي�ش���ة ميدانية طويلة ، 
لكي يعرف  م�ش���توى التطور فيه ، وعالقته بالع�ش���ر ، لي�س يف  جانب  
مواكبت���ه ملا تو�ش���ل اليه من تط���ور خلدمة االن�ش���ان  يف املجاالت كافة 
، ودرج���ة التنمية فيه ودور االن�ش���ان فيها ، وامنا على م�ش���توى تطور 
الدولة اأي�شا ، وت�شنيفاتها العلمية واالكادميية والواقعية ... فال�شارع  
يف اأي ب���الد ، يعك�س �ش���ورة ع���ن طبيعتها احلقيقي���ة ،  ودرجة النظام 
اأو الفو�ش���ى ، والف�ش���ل او النجاح يف التنمية ، ويف العمل ، والربامج 
ودور املوؤ�ش�ش���ات ، كل يف جم���ال اخت�شا�ش���ها ... وال�ش���ارع العراق���ي 
الي���وم مث���ال .. يغني مراك���ز البحوث ودوائ���ر التخطي���ط ، والباحثني 
عن اجراء  درا�ش���ات علمية  وا�شتبيانات  وا�شتطالعات ميدانية ملعرفة 
م���ا اذا كانت هناك تنمي���ة  حقيقية اأم ال ، ون�ش���بة العاطلني ، وتداعيات 
البطالة وانعكا�شاتها ال�ش���لبية ..االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية 
عل���ى الف���رد والب���الد عموما ، و�ش���ياع اجله���ود والطاق���ات واملوؤهالت 
املهنية ، او العلمية يف اأعمال هام�ش���ية ، لي�ش���ت ذات جدوى  اقت�شادية  
للبالد ، ومردود مادي  للفرد ، او م�شاهمة  حقيقية يف  التطور والبناء  
الع���ام ... وب�ش���بب البطالة العالي���ة ، وقلة الفر�س يف العمل املنا�ش���ب 
للعمر والتخ�ش����س ا�ش���طر مواطنون ومن بينهم �ش���باب اىل  ممار�شة 
اأعم���ال ال تنا�ش���بهم ، وال حتق���ق له���م عائ���دا مادي���ا جمزيا ، لكن���ه لي�س 
اأمامه���م غره���ا  ... فهي ال حتتاج اىل اأموال كب���رة ، بل تتطلب  مبالغ 
قليل���ة يف االمكان  توفره���ا ، وال تدعو طالبها  للبحث عن ) وا�ش���طة (  
لي����س مبق���دوره توفرها ،  ومنها على �ش���بيل املثال بي���ع قناين املياه ، 
وال�ش���اي يف ال�ش���وارع العامة وال�ش���احات ، وهي حالة جديدة ، فتجد 
اأع���دادا  كب���رة منه���م ، يتحركون بني ال�ش���يارات  ، وال�ش���م�س احلارقة 
تلف���ح وجوه���م واأج�ش���ادهم  ، يف الزحام���ات عند ال�ش���يطرات ، اأو يف 
ال�ش���احات اأو على االر�شفة  ينادون  على ) ب�شاعتهم ( وهي ال تتجاوز 
�شعة اليدين من القناين ، اأو  قدرة التحمل ) �شندوق ( واحد منها مثال 
، علهم  ) يظفرون ( ب�ش���التهم  املن�شودة ببيع قنينة ماء �شعرها ) 250  
دين���ارا ( ، والع���ودة  يف اأخر اليوم لالأهل مبا رزقهم  الله ، ومتكنوا من 
بيع���ه من القن���اين  دون اأن ينال ) العوز ( والتعب ، اأو عدم تنا�ش���ب ما 
يقومون به مع قابلياتهم  ال�ش���بابية او موؤهالتهم  الدرا�شية  ، او العمر 
، من القيم العالية التي تربوا عليها ، ومت�شكهم بها مهما كانت �شعوبة 
الظ���روف ... كما دفع���ت البطالة الكثر من حملة ال�ش���هادات  املختلفة ، 
وال�ش���باب العاطلني اىل العمل ) �ش���ائق تاك�ش���ي (  وهي مهنة ال حتتاج 
اىل مبالغ طائلة اأي�ش���ا ، اذ ميكن ملن ي�ش���طر للعمل فيها ايجار �ش���يارة 
من م�شتثمر مقابل مبلغ معني يوميا  مثال ، او توفر �شيارة بالتق�شيط 
والفائ���دة  او �ش���يارة واطئة الكلف���ة ميكن ان يوفر ثمنها با�ش���راك يف 
�ش���لفة على �شبيل املثال او اال�شتالف او اية و�شيلة اخرى .. لقد اأ�شبح 
اللون اال�شفر هو اللون الغالب يف ال�شارع لكرثة �شيارات االجرة ، بعد 
اأن اأ�ش���بحت هذه املهنة مالذا ملن �شدت بوجوههم فر�س العمل االخرى 
التي تنا�ش���ب موؤهالتهم ، اأو اإمكاناتهم املهنية   فال�ش���ارع  كتاب مفتوح 
تطالع فيه بي�شر م�شتوى البالد  يف التطور والتقدم ، ويف توقف عجلة 
البناء او دورانها وف�ش���ل وتوقف التنمية او جناحها ،  ودرجة البطالة 
وفر�س العم���ل ، ناهيك عن النظام واالن�ش���باط واحرام القوانني فيه 

فهل انتبه املعنيون اىل ال�شارع والظواهر التي يفرزها .

المواطن والمسؤولخادمات من دول شرق اسيا.. ظاهرة جديدة تدخل البيوت العراقية مبدعون من

تحقيق-ساجدة خضريوسف رزق الله غنيمة 

اعداد: مريم الياس

قناني المياه 
والسيارات الصفراء 

طالب سعدون 

أقالم حرة

االأر�سفة  على  التجاوز  البلديات  يف   unال منطقة  اهايل  نحن 
على  متجاوزين  االأهايل  ال�سوارع  متالأ  االأو�ساخ  حرج  وال  حدث 
الر�سيف و�سم الر�سيف اإىل املنازل وت�سجيلها مما اأدى اإىل �سيق 
ال�سارع باالإ�سافة اإىل ذلك بناء �سوق عند مدخل املنطقة مما جعل 
حيث  بالكامل  عليه  اال�ستيالء  مت  الر�سيف  جدا.  و�سخة  املدينة 
ا�سبح املواطن ال ي�ستطيع امل�سي على الر�سيف هذا بائع ال�سمك 
واآخر الدجاج واملخ�رش وغريها بحيث ت�سوه منظر املنطقة نحن 
وتوجيه  رقابة  هناك  يكون  اأن  يجب  واإمنا  االأرزاق  قطع  نريد  ال 
من قبل اأمانة بلدية الغدير وو�سع ال�سوابط ملحا�سبة املتجاوزين 

على ال�سارع العام .

نحن لفيف من اأهايل واأ�سحاب املحال التجارية واملهن الطبية 
يف منطقة احلارثية-�سارع الكندي يف جانب الكرخ. 

املناطق  من  املنطقة  تعترب  الكرمي  جلنابكم  معروف  هو  كما 
املميزة يف بغدادنا احلبيبة و واجهه لها باأعتبارها جتمع ملئات 
م�ست�سفى  يجعلها مبثابة  ما  لهم  ال�ساندة  واخلدمات  االأطباء  من 
اأي�سًا  وتعترب  مكان.  كل  من  العراقيني  من  الكثري  يق�سده  كبري 
 ، اإفتتاح مول احلارثية  اأن يتم  ، وخا�سة بعد  مركز جتاري مهم 
باالأ�سافة ل�سمها دوائر حكومية مثل املحكمة اجلنائية املركزية.
يعانون  فيها  االأعمال  اأ�سحاب  و  واأهلها  املنطقة  لالأ�سف  ولكن 
منها  ال�سعبية  املطاعم وخا�سة  اأ�سحاب  اأذى  من  املعانات  اأ�سد 
حيث يقوم هوؤالء بفر�س كل معداتهم ، من مناقل �سوي و�سوايات 
و�سع  اإىل  �سافة  باالأ الر�سيف  على  الكبريه  والطباخات  الدجاج 
مغا�سل وثالجات ، حيث تخلف كل هذه املواد الدهون وف�سالت 
الطريق على  اإىل قطع  ر�سفة باالإ�سافة  االأ والرائحة على  الطعام 
بعملهم  يقومون  ال  البلدية  مفت�سو  �سف  االأ مع  �سديد  مع  ال�سابلة. 

�سباب معروفة الأ
جمال  على  واملحافظة  امل�سكلة  هذه  ملعاجلة  امل�ساعدة  الرجاء 

املنطقة ودمتم ون�ساأل اهلل اأن يجعلها اهلل يف ميزان ح�سناتكم.

الى من يهمه االمر 

الحارثية تناشد استعادة جماليتها 

من التجاوزات 


