
بالدنا  يف  حكايتها  تبد�أ  حملية  �صناعة  �لفافون..  �أو�ين 
�صوق  حمال  ومنها  باخلردة،  تتعامل  �صعبية  �أ�صو�ق  من 
�لتي ت�صكل جانبًا مهمًا يغذي  �ل�صدر  )�لعورة( يف مدينة 
تتكد�س  �ملحال  تلك  ففي  �لأولية،  باملو�د  �ل�صناعة  هذه 
�أطنان من )�لقدور و�ل�صطول �لفائ�صة عن حاجة �ملنازل( 
وعلب �مل�رشوبات �لغازية �لفارغة و�لأ�صالك �لتي جتمع من 
�لنفايات ومر�كز جتميعها، وتنطلق �أكد��س من هذه �ملو�د 
�لتالفة حمملة د�خل �أكيا�س كبرية وبعد وزنها – �صعر �لكيلو 
غر�م �لو�حد ليتجاوز �ألفًا و�صتمائة دينار - يف مركبات 
�مل�صماة  �لقدمية  �حل��ر�ري��ة  و�لأف���ر�ن  �ملر�جل  �ىل  حمل 
)�لفافون(.  من  قو�لب  �ىل  وحتولها  لت�صهرها  ب�"�لكور" 
و�صبع  وعط�س  ك�رشة  مناطق  يف  �لأف��ر�ن  �و  �لكور  تنت�رش 
ق�صور و�لكمالية �رشقي بغد�د �و يف مناطق خان �صاري 
�ملادة  باإنتاج  مهمتها  وتتلخ�س  بغد�د،  غربي  وعويريج 
�ل�صاي  �أباريق  �و  �أو�ٍن  �ىل  حتولها  �أخرى  ملعامل  �لأولية 
ت�صنيعه.  �ملعاد  �لفافون  من  م�صنوعة  �لكبرية  و�لقدور 
يف  �لفافون  لو�زم  �صناعة  بها  متر  �لتي  �لدورة  هي  هذه 
�أحمد عبد�لو�حد �صاحب  �ل�صناعي  �أن  �لعر�ق حاليًا، غري 
و�لقوري(  )�لكتلي  �ل�صاي  �أباريق  ب�صناعة  خمت�س  معمل 
يقول: �ن �صناعة �لفافون �ملحلية تو�جه �صعوبات كبرية.
ياأتينا  بالأ�صا�س على ما  �ل�صابق نعتمد  "كنا يف  و�أو�صح 
من خارج �لعر�ق من �ألو�ح �لفافون و�صبائكه �لتي نختار 
لكن  �لنقي..  �لفافون  لنا  تقدم  �لتي  �ملنا�صئ  باأنف�صنا 
�ل�صتري�د �لع�صو�ئي �ل�صائد حاليًا كان له �لأثر �ل�صلبي على 
وعر�صه  كبرية  بكميات  دخوله  خالل  من  هذه  �صناعتنا 
باأ�صعار ل ميكن �أن يناف�صها �لإنتاج �ملحلي، كما �أن �صلع 
وفق  وعلى  حديثة  مكائن  يف  ت�صنع  �مل�صتورد  �لفافون 
موديالت جميلة ت�صد �لزبون �أكرث من �ملنتج �ملحلي على 
�لرغم من �أن بع�س ما ي�صلنا من م�صتورد ل يعدو حديد�ً 
مل�صتخدميه  �رشر�ً  يحمل  فاإنه  وبالتايل  بالكروم  مغلفًا 
كونه قابال لل�صد�أ ويوؤثر �صلبا على �صحة �مل�صتهلك. ينتهي 
�ل�صناعي �ىل �لقول: �إن معامل �إنتاج �صلع �لفافون تعتمد 
�ألولية كونها غري قادرة  على �مل�صتهلك يف توفري �ملو�د 
�أغلب معامل  �أن  �لعمل ب�صكل م�صتمر، مو�صحا  �إد�مة  على 
�لفافون تعمل يف �صهر �أيلول ولغاية كانون �لثاين من كل 
ت�صتهلكه  �لإنتاج  �أن  �لباقية.وبينّ  �لأ�صهر  يف  وتقفل  عام 
يف �أغلب �لأحيان �ملنا�صبات �لدينية �لتي ت�صتخدم �لقدور 
�لإنتاج  حتديات  �أبرز  �لفافون.وب�صاأن  و�صحون  �لكبرية 
يقول عبد�لو�حد "�إن �أهم موؤ�رش�ت تر�جع �لإنتاج �ملحلي 
�ألف   )13( �ليومية  �لعامل  فاأجرة  �لإنتاج،  بكلف  تتعلق 
�أن  ينبغي  ذلك  كل  مقابل  د�ئميًا،  لي�س  و�لعمل  دينار، 
للمحلي  نف�صها  هي  �ل�صوق  يف  �ملنتوج  �أ�صعار  �أن  نعلم 
�لرقابة  تتوفر  ل  �إذ  �لنقاوة،  عن  �لنظر  بغ�س  و�مل�صتورد 
لكت�صفنا  وجدت  لو  �لتي  و�لنوعية  و�ل�صناعية  �ل�صحية 
�أن كثري�ً من �ل�صناعات �مل�صتوردة �منا ت�صتخدم �لفافون 

من درجة نقاوة متدنية وهو بذلك غري �صالح لال�صتخد�م 
ب�صناعة  ت�صتهر  �ملحلية  "�ملعامل  �ن  �لب�رشي.وتابع 
�للتان  �ل�صلعتان  وهما  و�لقوري(  )�لكتلي  �ل�صاي  �أباريق 
ل يح�صل عليهما �لتاجر �مل�صتورد من �خلارج، ومع ذلك 
فاإننا ل جند �أي دعم حكومي من �صاأنه �أن يجعلنا قادرين 
فريد  حديثة".ويوؤكد  �إنتاج  بخطوط  معاملنا  جتهيز  على 
عبد�لكاظم �صاحب معمل فافون يف �ل�صورجة �أهمية توفر 
ليكون  �لأقل  على  �ملجازة  للمعامل  �ل�صناعة  وز�رة  دعم 
مبقدورها ��صتري�د �لأقر��س �لنقية من �لفافون، لفتا �ىل 
�أن تذبذب �لتيار �لكهربائي ي�صكل عائقًا يف وجه �لإنتاج 
�إنتاج  معامل  �أن  �ىل  �لوقود.و�أ�صار  توفر  عدم  جانب  �ىل 
�ملهنية،  �ل�صالمة  موؤ�ص�صة  دور  �ىل  تفتقد  �لفافون  �صلع 
دون  �لعمل  �أثناء  �لإ�صابات  ملختلف  يتعر�صون  فعمالنا 
�ل�صالمة �ملهنية،  �أدنى م�صتلزمات ثقافة  �أن تتوفر لديهم 
�ىل  �مل�صاريع  ه��ذه  �أ�صحاب  م��ن  بكثري  ح��د�  م��ا  وه��ذ� 
�لفافون  منتوجات  من  للم�صتورد  �ل�صاحة  لتخلو  �إغالقها 
�ملحلي،  وزنًا من  �لأقل  �أنها  مع  و�لأجمل  �لأرخ�س  فهي 
ل  �لتي  �ملادة  عن  يبحث  �لعر�قي  �لإنتاج  �أ�صحى  حتى 
ينتجها �لتجار مثل �أو�ين حمل �ملاء و�لقوريات و�ل�صو�ين 
وز�رة  كانت  �ل�صابق  "يف  وي�صيف  للم�صتهلك.  فيوفرونها 
�ملعامل  لإقامة  �لأر��صي  لنا  وتوفر  تدعمنا  �ل�صناعة 
�ملو��صفات  ذ�ت  �لأولية  �ملو�د  وتوفر  �لإج��ازة  ومتنحنا 
�جليدة و�لقيا�صية وبعدها تفر�س �أ�صعار�ً على بيع �ل�صلعة 
�ىل جانب وجود جلان للتفتي�س من وز�رة �ل�صحة وجهاز 

�ل�صمان  من  �أخ��رى  وجلان  �لنوعية  و�ل�صيطرة  �لتقيي�س 
�لعمال  بحماية  �خلا�صة  �ل�صو�بط  ت�صع  �لجتماعي 
�أن  �لدو�ئر  لهذه  نريد  نحن  �ل�صالمة،  م�صتلزمات  وتفر�س 
تفر�س �ل�رش�ئب على �مل�صتورد لكي تزدهر �صناعتنا ول 
ت�صكل عبئًا على �لبيئة و�ملجتمع، فقد �صهدت هذه �ل�صناعة 
يف �لعامل �لكثري من �لتقدم بينما ترت�جع لدينا". وللبيئة 
كلمتها يف هذ� �ملو�صوع.. يقول د. كمال عبد �للطيف وكيل 
وز�رة �لبيئة: �لفافون من �أهم �ملعادن �ملوؤثرة على �صحة 
�لإن�صان ل �صيما بخاره �ملت�صاعد من كور �ملعامل، ولعل 
يكونون عر�صة  �لذين  عمالها  �ل�صناعة  هذه  �أول �صحايا 
يت�صبب  �لذي  �لزهامير  مر�س  مقدمتها  يف  عدة  لأمر��س 
وت�رشر  �لدماغ  منو  يوقف  فيما  �ملبكرة  �ل�صيخوخة  يف 
�لكليتي لدى �صغار �ل�صن.وتابع "نحن نحذنّر من ��صتخد�م 
و�لأجدر  للبيئة  �صديقة  لي�صت  كونها  �لنظامية  غري  �لكور 
�ىل  م�صري�  لل�صهر"،  �حلديثة  �لأفر�ن  ��صتخد�م  باأ�صحابها 
�لد�خلية  وز�رة  مع  بالتعاون  حملة  تنفذ  �لبيئة  وز�رة  �أن 
لإغالق �ملعامل �ملتو�جدة يف �ملناطق �ل�صكنية مثل �صبع 
قيا�س  بعد  و�لنهرو�ن  و�لف�صيلية  وعط�س  وك�رشة  ق�صور 
ي�صري  �ل�صكنية.فيما  �ملناطق  على  �أبخرتها  تاأثري�ت  مدى 
يف  �لبيئية  �لتوعية  ق�صم  مدير  �لبيئي  �خلبري  �صفيق  ثائر 
�لبالد  يف  �ملوجودة  �لفافون  معامل  �أن  �ىل  �لبيئة  وز�رة 
حاليًا تخلو من �رشوط �ل�صحة و�ل�صالمة �ملهنية ول تتوفر 
فيها معد�ت ومو�د �لوقاية من �مللوثات، لذلك تنت�رش بي 
�لعاملي �لأمر��س �لرئوية.وقال "�إن مادة �لفافون بالذ�ت 

يف  للم�صتهلك  �لأمر��س  ت�صبب  كيمياوية  مركبات  حتوي 
�لأو�ين  با�صتخد�م  هنا  ونن�صح  فيها  �لأطعمة  غلي  حال 
�لزجاجية و)�ل�صتينل�س �صتيل( بالن�صبة للطهي و�لبال�صتيك 
ت�صدد  �أن  �رشورة  و�أجد  و�لأباريق.  �ملياه  لأو�ين  بالن�صبه 
�لكثري  فيبدون  �لأطباء،  �أما  �ملعامل".  هذه  على  �لرقابة 
من �لقلق عندما تذكر �أمامهم هذه �ل�صناعة.طبيب �لأ�رشة 
من  �لكثري  يحمل  �ملعدن  هذ�  �أن  يوؤكد  �لرديني  د.�أحمد 
�ىل  منه  جزء  يتحول  �إذ  �صهره،  لدى  �صيما  ل  �مل�صاكل 
�لدماغ  خاليا  تلف  �ىل  ي��وؤدي  �ل��ذي  �لأملنيوم  �أوك�صيد 
وبالتايل �ىل �خلرف، فيما تكمن �خلطورة يف حفظ �ملو�د 
�لغذ�ئية باأو�ين �لفافون.يقول �لرديني"�إن تر�كيز �لأملنيوم 
تدخل �ىل �لدم وتوؤثر على �لكليتي وت�صبب �لعجز �لكلوي 
و�لأهم من كل ذلك �حتمالية �أن يكون �لفافون �مل�صتخدم 
من  �أنو�ع  �صناعة  يف  م�صتخدما  كان  �لأو�ين  �صناعة  يف 
�صهره  قبل  �ليور�نيوم  مبادة  ملوثًا  يكون  وقد  �لأ�صلحة 
ح�صن  فالح  �صامر  د.  وينا�صد  كربى".   طامة  ي�صكل  وهذ� 
ودو�ئ��ر  �ل�صحية  �لدو�ئر  �لطب  مدينة  يف  �لأ���رشة  طبيب 
�لعاملي  باإعد�د بر�مج م�صددة ت�صتهدف  �ل�صالمة �ملهنية 
يف مثل هذه �ملو�قع، �إذ يرت�صب �لرذ�ذ �ملتطاير من �لكور 
يف حوي�صالتهم �لهو�ئية، مطالبا �أجهزة �لتقيي�س بفح�س 
�ملعنية  �جلهات  وعلى  �لإ�صعاع  من  خلوه  ومدى  �ملنتوج 
فاأبخرتها  �ل�صكنية  �ملناطق  �ىل خارج  �ملعامل  هذه  دفع 
وه�صا�صة  �ل�رشطان  �أمر��س  يف  يت�صببان  قد  و�إنتاجها 

�لعظام

�لتعليم عموما  تر�جع  كتبت ملر�ت كثرية يف مو�صوع 
دوليا  تقييما  �أقر�أ  مرة  كل  يف  �كرث  وتاأملت  �لعر�ق  يف 
�بتد�ء  �لعملية �لرتبوية برمتها  ي�صري �ىل توؤخر وتقهقر 
من مناهج و��صاليب �لرتبية يف مد�ر�س ريا�س �لطفال 
و�نتهاء باأ�صاليب و�أدو�ت �لبحث �لعلمي يف �جلامعات 
يف  �لتعليم  م�صتوى  �أن  �ىل  �أ�رشت  عدة  مر�ت  ويف   ،
�ل�صومال  دولة  يف  �لتعليم  حال  حاله  �صار  �لعر�ق 
�ملتحدة �لعظمى ؟  وب�صبب كالمي هذ� زعل مني �لعديد 
�أن  �متنى  وكنت   ، �ملتابعي  وبع�س  �لكادمييي  من 
ي�صبح �لتعليم بكل �نو�عه لدينا حاله حال �قرب �لدول 
يف  �خلو�س  هنا  �ريد  ول   ، تقدير  �قل  يف  �ملجاورة 
��صباب �لرت�جع �خلطري يف م�صتوى �لتعليم يف �لعر�ق ، 
فقد �أ�رشت �ليه يف عدة مقالت �صابقة و�رشخت باأعلى 
�صوتي من خمتلف �ملنابر منبها وحمذر� ولكن دون �ن 
�أجد �أذنا �صاغية ، بل �لكل ي�رش على جتاهل �ملو�صوع 
و�لت�صليم باأن ل حل يلوح يف �لفق لتح�صي و�قع �لتعليم 
طاملا بقيت �ملنظومة نف�صها دون ��صالح جذري ودون 
تخطيط حقيقي بعيد� عن �لرجتالية و�حلزبية وقر�ر�ت 

�ل�صدفة و�ملحا�ص�صة �ملقيتة .
ومل يكن م�صادفة �ن يوؤ�رش موؤمتر جودة �لتعليم �لعاملي 
د�فو�س  يف  �لعاملي  �لقت�صاد  منتدى  عن  �ل�صادر 
2015 عن تدين �لتعليم وجودته يف  �ملنعقد يف �يلول 
�غلب �لدول �لعربية  ؟ بل �ن �لعر�ق �ىل جانب �ل�صومال 
و�صوريا، مل يدخل موؤ�رش د�فو�س ��صال لآننا بب�صاطة مل 
نح�صل على �أي نقاط جتعلنا ندخل �ملناف�صة حتى ولو 

على �ملر�تب �لخرية !! .
وعلى   ، �لتعليم  جمال  يف  هائلة  ثورة  �ىل  نحتاج  �أننا 
�لعاملية  �لتجارب  ن�صتلهم  و�أن  �مل�صتويات  كافة 
�لدول  تلك  يف  كبري�  تغيري�  �حدثت  �لتى  �لناجحة 
مثال  �ل�صنغافورية  كالتجربة  �ملقدمة  يف  وجعلتها 
مبا  �لعاملية  �لتجارب  �أن�صب  نقيم  �أن  علينا   ، و��صحا 

يتالئم مع و�قع �لعر�ق �ل�صعب ، و�أن نغري كل �ل�صاليب 
�لعقيمة و�لنمطية و�ملتخلفة بدء� من �ملناهج �لقدمية، 
�لكو�در  بتدريب  ومرور�  �ملتخلفة،  �لتدري�س  وطرق 
�لرتكيز  مع   لهم  �ملطلوب  �لحتكاك  وتوفري  �لتعليمية 
وفر�س  �ل�صوق  ومتطلبات  �لنادرة  �لتخ�ص�صات  على 
�لعمل ، و�نتهاء باأختيار �لعنا�رش �لقيادية �لتي تتحلى 
بالكفاءة و�لعلمية و�لر�صانة بعيد� عن ح�صابات �لقبيلة 
و�لتحزب و�لطائفة و�ملذهب ، ولنكن �كرث جر�أة  بالقول 
�لتعليم  يف  �لرتبوية  �لقياد�ت  من  �لكثري  هناك  �ن 
�مل�صكلة،  من  جزء�  نف�صها  هي  و�جلامعي  �ل�صا�صي 
و�لرت�جع  �لتخلف  منظومة  �ركان  �حد  ت�صكل   فهي 
و�ل�صبب معروف للجميع هي �ملحا�ص�صة و�رش�ء �لذمم 
وعلى  نهار�  جهار�  وت�صرتى  تباع  �لتي  و�ملنا�صب 
وي�صكت  يعلم  و�لكل   ، ورجالتها  �لدولة  وم�صمع  مر�أى 
وينافق ويجامل ،و�لثمن هو تر�جع �ملنظومة �لتعليمية 
و�نهيارها.   �ذ� ما �ردنا �أن ن�صلح م�صار �لعملية �لرتبوية 
برمتها �أن نكون جريئي يف �لت�صخي�س و�لعالج، علينا 
�أي  عن  بعيدة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�ر�ت  جنعل  �أن  �أول 
حما�ص�صة من خالل تعيي �لوزر�ء ووكالءهم وروؤ�صاء 
�ىل  و�صول  �لكليات  وعمد�ء  وم�صاعديهم  �جلامعات 
يكونو�  و�أن  �لخت�صا�س  �هل  من  ممن  موظف  �أب�صط 
تدرجو� يف وظائفهم، ل �أن ناأتي بوزر�ء من ح�صة هذ� 
�حلزب �أو ذ�ك �لتحالف، ، و�أن نغري كل تلك �لوجوه �لتي 
�لزمن وكلنا نعلم كيف  و�صلت �ىل مر�كزها بغفلة من 
�لتعليم  معايري  نطبق  و�أن  ؟  �ملنا�صب  تلك  �ىل  و�صلو� 
�لدولية يف كل �لدو�ئر �لتعليمية ، و�أن ندخل �لأ�صاليب 
معظم  �أن  نعرتف  و�أن  وجامعاتنا،  ملد�ر�صنا  �حلديثة 
علمية  لي�صت  هي  �لتخرج  وم�صاريع  �لعلمية  �لبحوث 
م�صانع  �جلامعات  جنعل  و�أن   !! ب�صلة  للعلم  متت  ول 
�لحتكاك  نفعل  و�ن   ، و�لتجريب  للبحوث  عمل  وور�س 
�ملطلوبة  �خلربة  لكت�صاب  �لعاملية  �جلامعات  مع 
�لتعليم  يف  نتو�صع  �أن  علينا   ، �لتدري�صية  لكو�درنا 
�جلامعي عموديا ل �فقيا ؟ فمن غري �ملعقول �أن يكون 

هذ� �لتوزيع �لفو�صوي جلامعاتنا ، ومن غري �ملعقول �أن 
�لتي  �لنادرة  �لتخ�ص�صية  �لدر��صات  �لرتكيز على  ليتم 
بال�صجاعة  نتحلى  �ن  علينا   ، �ملجتمع  فعال  يحتاجها 
�جلهود  لتوحيد  و�جلامعات  �لكليات  بع�س  ندمج  باأن 
�لتعليمية  �ل�صيا�صة  �أن جنعل  ، علينا  �لعلمية وتركيزها 
و�أن   ، و�مزجتها  �حلكومات  ل�صيا�صات  خا�صعة  غري 
مننع �لتدخالت من �أي طرف كان ، علينا �لعودة �رشيعا 
ملعايري �لهياآت �لدولية �خلا�صة بتطوير �لتعليم ، علينا 
�أن ن�صتن�صخ جتارب ناجحة �صارت م�رشبا لالمثال يف 
تطوير بلد�نها . وقد ل يعلم �لكثري �أن دولة �صغرية مثل 
قطر �صارت تناف�س دول متقدمة يف ت�صنيف �لتعليم ؟ 
وقد ل يعلم �لكثري �أن جامعات يف �ير�ن �صارت تتفوق 
يف  عريقة  جامعات  على  وبحوثها  �لعلمي  مب�صتو�ها 
�لهند�صية  �رشيف  جامعة  �حتلت  حيث  و�وربا!!  �مريكا 
�جلامعات  ت�صنيف  يف  جد�  متقدمة  مرتبة  �لير�نية 
�لت�صنيف  جامعاتنا  معظم  تدخل  مل  بينما  �لعاملية 
��صال ؟؟ مما يوؤ�رش خلال كبري� وو��صحا. ولقد  �لعاملي 
�ملعروف  �لعايل  �لتعليم  وزير  بتعيي  خري�  �أ�صتب�رشنا 
ب�صيا�صات  ��صطدم  لكنه  �لعايل  �لتعليم  لتطوير  بجديته 
عمياء فو�صوية تريد خلط �لور�ق لك�صب م�صالح حزبية 
�و �نتخابية معروفة ومك�صوفة للجميع ؟؟ . �أن على كل 
�صاأن  من  ترفع  �لتي  �لتعليم  �صيا�صات  �حرت�م  �لطر�ف 
وتدخلها  م�صتوياتها  من  وحت�صن  �لعر�قية   �جلامعات 
�أن  �ملعقول  غري  ومن   ، �ملتقدمة  �جلامعات  م�صاف 
نوؤ�ص�س لدور ثالث ور�بع لالمتحانات ، و�أن مننح ع�رش 
�ألخطاء  �أكرب  من  ،فهذه  �لطالب  حالة  لتغيري  درجات 

�لتي ترتكب بحق �لتعليم يف �لعر�ق .
على  يجب  �لتي  �لدولية  �ملعايري  �حرت�م  �جلميع  على 
وجامعاته  مد�ر�صه  تطوير  �ر�د  ما  �ذ�  �تباعها  �لعر�ق 
و�حرت�مها  قيمتها  �لعر�قية  لل�صهادة  تكون  حتى 
ب�صيا�صة  ن�صتمر  �أن  �ملعقول  غري  فمن  �خلارج،  يف 
�جتياز  يف  وتكر�ر�  مر�ر�  ف�صلو�  ممن  وذ�ك  هذ�  �أر�صاء 
على  �لعمل  يجب  ؟؟  و�لثاين  �لول  �لدور  �متحانات 
عبئا  �صارت  �لتي  �لعر�قية  لل�صهادة  �لعتبار  رد 
�ل�صيا�صات  ب�صبب  بها  يعرتف  �حد  ول  �صاحبها  على 
لبناء  نوؤ�ص�س  �أن  علينا   . �ملتعاقبة  �لطائ�صة  �لتخريبية 
قياد�ت تربوية وجامعية ل هم لها �صوى تطوير �لتعليم 
غري  فمن   ، عاملية  ر�صينة  ��ص�س  وفق  �لعلمي  و�لبحث 
غري  ومن  �ل�صومال؟  فلك  يف  ندور  نبقى  �أن  �ملعقول 
يفقهون  ل  ممن  وذ�ك  هذ�  لمزجة  نخ�صع  �أن  �ملعقول 
معايري �لتعليم �لعاملية، وهمهم �لوحيد �لتدخل �صلبا يف 
�صيا�صة �لتعليم لك�صب �أكرب عدد من �ل�صو�ت �لنتخابية 
؟ ومن غري �ملعقول �ن �أعي�س كل حياتي دون �أن �أ�صاهد 
رئي�س جامعة وهو يناق�س �ن�صاء مركز بحثي متخ�ص�س 
يخدم �ملجتمع ويطور جامعته ، ل �أن يظهر فقط يف يوم 
�جلامعة وهو يحمل مق�صا جديد� ليقطع �رشيط �فتتاح 
و�ور�ق  �مللونة  �لبالونات  من  �ملئات  و�صط  �لحتفال 
من  �لقد�س  مدينة  حترير  �رشيط  يقطع  وكاأنه   ، �لزينة 
بروؤية  �حلم  متى  �ىل  ؟؟؟   �ل�صهاينة  مغت�صبيها  �يدي 
كليات  �ىل  �نذ�ر  �صابق  دون  يح�رش  جامعة  رئي�س 
يف  ي�صهم  مبا  كادرها  �ىل  مبا�رشة  لال�صتماع  جامعته 
�مل�صورين  �صلة  معه  يح�رش  �أن  ودون  عملها،  تطوير 
مرتديا  يكون  �ن  ودون  مبقدمه  و�ملهلهلي  و�ملطبلي 
)�لقاط و�لرباط ( وي�صع نظار�ت �صود�ء رغم �نه م�صاب 

بق�رش �لنظر �ملزمن ؟؟؟؟ .   

�ركان  رئي�س  �ل�صيد  بو��صطة  �ملحرتم  �لدفاع  وزير  �ىل/�ل�صيد 
�جلي�س �ملحرتم و�ل�صيد �ملفت�س �لعام نحن منت�صبي �مرية موقع 
مي�صان �ملنقولي من �لوحد�ت �لفعالة ��صحاب �حلالت �لن�صانية 
�لدو�م  نظام  من  �صيادتكم  �ىل  ون�صتغيث  نعاين  �ل�صهد�ء  وذوي 
14يوم دو�م و7�جازة دورية وهذ� �لعمل موقع عليه �مر �لوحدة 
�أمام �ملر�جع وهذ� �لعمل غري مطبق يف وحدة نظام �لدو�م بعمل 
�لبديل مقابل كل منت�صب يدفع مبلغ 50�لف دينار عر�قي �و �كرث 
�ىل �صابط �لأمن و�مر �رشية مقر �لمرية مقدم )ون �س ( �نقذونا 
من هولء �لفا�صدين و�صلت بهم �ملرحلة يريدون مبالغ حتى من 
خلدمة  �هلل  وفقكم  �صيدي  �لمر  ولكم  هذ�  �ليومي  �لنزول  �ملر�تب 

بلدكم �لعر�ق .

يبدو �ن تو�طوؤ بلدية �لكاظمية قد �ت�صع و و�صل �ىل منطقة �ل�صاجلية 
وكنا نظن �نه فقط يف �لعطيفية وجتريف ب�صتان �لعطيفية حملة 
لبناء  بالنقا�س  ودفنها  �لكاظمية  بلدية  مع  بالتو�طوؤ   407
ب�صكل  �لتحرك  يتم  بغد�د  �مي  دكتور  يا  فمتى  فوقها  �لع�صو�ئية 
حما�صبة  يتم  و�ي�صا  �لكاظمية  بلدية  مع  �لتحقيق  وبدء  فعلي 
�ملتو�طئي �لذين يخالفون �لقانون و�ل�صو�بط و�لت�صميم �ل�صا�س 
ملدينة بغد�د �ذ قامو� ببيع كل �صيء حتى ب�صتان �لعطيفية حملة 
407 �لتي مت جتريفها �مام �نظار بلدية �لكاظمية دون �ن متنع 

ذلك �و تتخذ �ي �جر�ء قانوين جتاه من قام بذلك !!

�ىل �ل�صيدة �مي بغد�د ذكرى علو�س �صو�رع حمالت 839 وم837 
�لمطار  ت�رشيف  جماري  �ملحالت  هذه  جميع  و831وم843 
م�صوؤول  �ل�صيد  من  �ل�صباب  عن  �ل�صتف�صار  وممكن  م�صدودة  فيها 
�ملجاري يف بلدية �لر�صيد و�ي�صا جميع �ل�صو�رع ��صبحت مكتظة 
بالأغنام و�ملو��صي و�لتجاوز�ت على �لر�صفة يف �صو�رع �لعالم 
و�ل�صباب و�ملعالف فوق �ملعقول �لرجاء �لطالع من قبل �لبلدية 
�أمن  و�لعمل على �حلد من هذه �لظو�هر�لتي ل ت�رش �لنظار  فمن 

�لعقاب ��صاء �لدب .

20 حزير�ن - يونيو  �أغ�صط�س -1923 �لقاهرة  �آب -   23  )بغد�د 
2007( �صاعرة من �لعر�ق، ولدت يف بغد�د يف بيئة ثقافية وتخرجت 
�لفنون �جلميلة  1944. دخلت معهد  �لعالية عام  �ملعلمي  د�ر  من 
وتخرجت من ق�صم �ملو�صيقى عام 1949، ويف عام 1959 ح�صلت 
وي�صكون�صن- �ملقارن من جامعة  �لأدب  �صهادة ماج�صتري يف  على 
وجامعة  بغد�د  جامعة  يف  �أ�صتاذة  وعينت  �أمريكا  يف  مادي�صون 
�لب�رشة ثم جامعة �لكويت. عا�صت يف �لقاهرة منذ 1990 يف عزلة 
�ختيارية وتوفيت بها يف 20 يونيو 2007 عن عمر يناهز 83 عاما 
مقربة  يف  ودفنت  �لدموية  �لدورة  يف  حاد  بهبوط  �إ�صابتها  ب�صبب 

خا�صة للعائلة غرب �لقاهرة
�حلر  �ل�صعر  كتبت  من  �أول  هي  �ملالئكة  نازك  �أن  �لكثريون  يعتقد   
يف عام 1947 ويعترب �لبع�س ق�صيدتها �مل�صماة �لكولري� من �أو�ئل 
�ل�صعر �حلر يف �لأدب �لعربي. وقد بد�ت �ملالئكة يف كتابة �ل�صعر �حلر 
يف فرتة زمنية مقاربة جد� لل�صاعر بدر �صاكر �ل�صياب وزميلي لهما 
هما �ل�صاعر�ن �صاذل طاقة وعبد �لوهاب �لبياتي، وهوؤلء �صجلو� يف 

�للو�ئح بو�صفهم رو�د �ل�صعر �حلديث يف �لعر�ق
و�لدتها  ولدت نازك �ملالئكة يف بغد�د لأ�رشة مثقفة، وحيث كانت 
�صلمى عبد �لرز�ق تن�رش �ل�صعر يف �ملجالت و�ل�صحف �لعر�قية با�صم 
�أدبي هو "�أم نز�ر �ملالئكة" وكانت حتبب �ليها �ل�صعر ولها �أثر كبري 
يف تنمية موهبتها وكانت حتفظها �لأوز�ن �ل�صعرية �مل�صهورة )�لتي 
موؤلفات  فرتك  �ملالئكة  �صادق  �أبوها  �أما  �لعرو�س(،  علم  حددها 
�أهمها مو�صوعة د�ئرة معارف �لنا�س يف ع�رشين جملد�. وقد �ختار 
�لتي قادت  �لعابد،  �ل�صورية نازك  ��صم نازك تيمنا بالثائرة  و�لدها 
�لثو�ر �ل�صوريي يف مو�جهة جي�س �لحتالل �لفرن�صي يف �لعام �لذي 

ولدت فيه �ل�صاعرة.
ثم  1944م،  عام  وتخرجت  �لعربية  �للغة  �ملالئكة  ن��ازك  در�صت 
�نتقلت �إىل در��صة �ملو�صيقى ثم در�صت �للغات �لالتينية و�لإجنليزية 
و�لفرن�صية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، ثم �نتقلت للتدري�س يف 
جامعة بغد�د ثم جامعة �لب�رشة ثم جامعة �لكويت. و�نتقلت للعي�س 
خلفية  على   1990 ع��ام  �صافرت  ثم  و�ح��د  ع��ام  مل��دة  ب��ريوت  يف 
نازك على  توفيت، وح�صلت  �لقاهرة حيث  �إىل  �لأوىل  �خلليج  حرب 
�لأوبر� �مل�رشية يوم  �أقامت د�ر  1996، كما  �لبابطي عام  جائزة 
26 مايو/�أيار 1999 �حتفال لتكرميها مبنا�صبة مرور ن�صف قرن 
على �نطالقة �ل�صعر �حلر يف �لوطن �لعربي و�لذي مل حت�رشه ب�صبب 
�لهادي حمبوبة،  عبد  �لدكتور  زوجها  عنها  عو�صًا  �ملر�س وح�رش 
�لهادي حمبوبة، وتوفيت يف �صيف  �لرب�ق عبد  �بن و�حد هو  ولها 

عام 2007م.
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الفافون في العراق.. صناعة تراثية تنتهي بالزهايمر
بغداد ــ خاص

تعي����ض �سع���وب الأر�ض حي���اَة اأم���ٍن وا�ستقرار واكتف���اء، بعدما 
عانت من وي���ات حروب واقتتالت داخلي���ة، كان �سببها الأول، 
هو طي�ض وا�ستهت���ار حّكامها مبقّدراته���م، لكنهم، ويف خطوات 
تاريخية مف�سلية، ق���ّرروا اإزاحة اأولئك احلكام من �سّدة احلكم، 
وب���ادروا اإىل تاأ�سي����ض دولهم وف���ق مقايي�ض مدني���ة حفظت لهم 

حياتهم.
م���ن ثاث عق���وٍد وب�سع �سنني، طب���ول احلرب ُتق���رع يف مدننا، 
وتتوج���ه نح���و جبه���ات القت���ال كرادي�ٌض واأف���واٌج م���ن اأبناءنا، 
يع���ودون اأّما جرحى معاق���ني، اأو مطروح���ني يف توابيت تقّلهم 
اإىل مثواه���م الأخ���ر، و�س���ط ذهول وح�س���رة ذويه���م، كل هذا، 
واحلاك���م راق���ٌد يف ق�س���ره ب���ني اأهل���ه وعياله، يرت�س���ف نفحات 
الن�سر الوهمية، دون اأن يرّف له جفٌن على الويات التي �سكنت 

البيوت.
ي���ا �سعبنا اجلريح، ي���ا اأبناء ذلك التاريخ، من �سومر اإىل اأكد اإىل 
ه���ذا الزم���ن الأح���دب اجلدي���د، اآن الأوان لنق���ول حلكامنا كفى، 
كف���ى ا�ستهتارًا بدماء �سبابنا، كفى بيان���اٍت، ندفع ثمنها طوابر 

توابيت، واأج�ساٍد معاقٍة على �سريٍر اأو تفرت�ض الطريق.
لقد نف���ذ القما�ض الأ�سود من اأ�سواقنا، وبّح���ت اأ�سوات اأمهاتنا، 

وح�سرات اآبائنا تفتك بنا.
اآن الأوان اأيها العراقي امل�ساق اإىل احلروب اأن تعود اإىل منزلك، 
وتوّدع �ساحك، وتعي�ض بهناٍء بني عيالك كما الب�سر، كل الب�سر.
نطال���ب با�سم���ك اأيها ال�سع���ب، احلكومة العراقي���ة احلالية، وما 

تليها من حكوماٍت بالتايل:
احلروب. اآخر  املو�سل  حترير  حرب  تكون  اأن   .1

2. اإحالة كل من ت�سبب يف هذه احلرب اإىل الق�ساء الع�سكري 
بتهمة اخليانة العظمى.

اأّي حاك���م يعل���ُن حال���ة حرب جدي���دة، ت�سق���ط م�سروعيته   .3
وُيح���ال اإىل الق�س���اء، اإذا مل يلتزم بحّل النزاع���ات وفق املعاير 

الدولية التي تتكفل بحّل النزاعات ب�سكل �سلمي.
4. تتكف���ل احلكوم���ة بتطه���ر الباد من الظواه���ر الع�سكرية، 
ون���زع ال�ساح من اجلماعات امل�سلح���ة، واإحالة من يرف�ض منها 

اإىل الق�ساء.
التزام حكومته  ُيعل���ن رئي�ض اجلمهورية وببي���اٍن وا�سح،   .5

ببياننا والعمل اجلاد على تنفيذ مطالبنا.
نحن �سعٌب نريد اأن نعي�ض ب�ساٍم واأمان، وهذا من اأ�سل حقوقنا 
الفطري���ة، واأ�س���ل العق���د بينن���ا وب���ني احلكومات الت���ي تكفلت 
بحكمن���ا. ودون ذلك اأو ال�ستمرار بالت�سويف، فهذا يعني اأّن كل 
اخلي���ارات مفتوحٌة اأمامنا لن�سع حّدًا ل�سي���ل دماء اأبناءنا، وزّج 
م���ن ي�ستخف بن���ا ) نحن �سعب الع���راق ( يف ال�سجون، ق�سا�سًا 

عادًل.
حتّي���ة اإجاٍل واإكباٍر ل�سبابنا الذي يقاتل ولين�سرهم الله العزيز 

اجلبار.
حتّي���ة اإج���اٍل واإكبار، ل���كل اأمٍّ واأٍب ينتظر ع���ودة ابنه من �سوح 

القتال.

مبدعون من

منتسبو امرية موقع ميسان... يستغيثون الجهات 
المعنية في وزارة الدفاع لرفع الظلم عنهم!؟  

التجريف غير القانوني يمتد من بساتين العطيفية 
الى منطقة الشالجية دون حسيب او رقيب 

شوارع حي االعالم والشباب والمعالف مشاكل 
بالجملة وحلول تصل الى العدم 

المواطن والمسؤولالتعليم العالي والنظارات السوداء !!!

نازك صادق المالئكة
بغداد ـ محمد علي شاحوذ

آخر الحروب .. 
بيان باسم الشعب

فاضل عباس

أقالم حرة
ٌ


