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الحي... قضاء يغفو على ضفاف نهر الغراف 

اقرتن ا�ضم ق�ضاء احلي بتاريخ 
ال�ضعر واالدب وال�ضيا�ضة والنخوة 

والكرم العربيني، اذ ال غرابة على 
هذه احلا�ضرة اجلنوبية التي 

اقرتن ذكرها بالتحوالت الكربى 
التي مرت على العراق منذ اندحار 

اجليو�ش الربيطانية الزاحفة 
على بغداد عام 1917، وو�ضوال 

اىل احت�ضانها احلركة الوطنية 
يف العهد امللكي ولي�ش انتهاءا 

مبواقفها الراف�ضة واملناوئة 
للدكتاتورية ال�ضابقة.

ي�ضتهر ق�ضاء احلي 
بالزراعة والن�ضيج 
ال�ضويف التقليدي 
ومعامل الطابوق 

)الطوب(

ويعت��ر احل��ي م��ن االق�ضي��ة العريق��ة الت��ي لها 
الظل��م وا�ض��تبداد  تاري��خ مع��روف يف مقاوم��ة 
االنظم��ة، وفيه��ا الكث��ر م��ن العوائ��ل املعروفة 
وي�ض��كن حوله��ا جمموعة م��ن الع�ض��ائر العراقية 
اال�ضيلة. فيها كورني���ش جميل على �ضفاف نهر 
الغ��راف الذي يق�ضم املدين��ة اإىل الوالية والكرادة 
حي��ث ب�ضات��ن الفاكهة. م��ن املع��امل املعمارية 
وم�ضت�ضف��ى  امل�ضق��ف  وال�ض��وق  احل��ي  اعدادي��ة 
احل��ي وعدة مب��اين اأخرى".وي�ضته��ر ق�ضاء احلي 
بالزراع��ة والن�ضي��ج ال�ضويف التقلي��دي ومعامل 
الطاب��وق )الط��وب(، ويتب��ع ق�ضاء احل��ي بلدتن 
هم��ا املوفقي��ة والب�ضائ��ر. ويق��ول ال�ضي��خ ك��رمي 
عوي��د كاط��ع ال�ضحماين ان ق�ض��اء احلي معروف 
بتاريخه وامتداده الطويل، وميتاز برتاثه ال�ضعبي 
الفريد والزاخر باملفكري��ن وال�ضعراء واملطربن، 
وي�ضي��ف م��ع ذلك ف��ان املدينة له��ا طابع ديني 
النه��ا حتت�ضن مرق��د ال�ضحابي �ضعي��د بن جبر 

ولذا ي�ضميها البع�ش با�ضمه.
ال�ضي��خ ك��رمي ال�ضحماين، هو اح��د وجهاء املدينة 
املعروف��ن، يوا�ض��ل حديث��ه ع��ن �ضع��راء احل��ي 
وموروثه��ا الغنائ��ي والفلكل��وري بالقول " احلي 
ال�ضعب��ي،  ال�ضع��ر  فه��ي مدين��ة  للمواه��ب  والده 
فالق�ض��اء اجنب ال�ضاعر ال�ضعب��ي عبداهلل احلا�ضي 
واب��ن ادبا���ش م��ن ال��رواد، وم��ن اجلي��ل احلايل 
فهن��اك ال�ضاع��ر املع��روف ناظ��م احلا�ض��ي وعبد 

الر�ضا الزاملي".
وي�ضيف "رغم الطابع الديني للحي فانها متيزت 
وا�ضته��رت بالغن��اء الريف��ي وباخل�ضو�ش الطور 
الغنائ��ي الغافلي الذي �ضمي بهذا اال�ضم ن�ضبة اىل 

اوالد غافل الذين ال يزالون يقطنون احلي".
وعم��ا ت�ضته��ر ب��ه احل��ي باال�ضاف��ة اىل ال�ضع��ر 
والغن��اء، يق��ول ال�ضي��خ ك��رمي مدينت��ا م�ضه��ورة 
بانتاج ال�ضجاد احلي��اوي املعروف على م�ضتوى 
الع��راق، و كم��ا ان احل��ي ت�ضته��ر اي�ض��ا بحياكة 
العب��اءات العربية )الب�ضوت( الت��ي و�ضل �ضيتها 
اىل دول اجل��وار حت��ى اخذ البع���ش بتهربها عر 

احلدود وخ�ضو�ضا اىل ال�ضعودية.
وح��ول الطبيع��ة الع�ضائري��ة ملدين��ة احل��ي، اكد 
ال�ضي��خ ك��رمي ال�ضحم��اين ان ع�ضائ��ر ق�ضاء احلي 
له��ا تاري��خ جه��ادي واجتماع��ي مع��روف من��ذ 
زم��ن  اىل  االربعيني��ات واخلم�ضيني��ات و�ض��وال 
�ض��دام ، واب��رز ه��ذه الع�ضائ��ر ال�ضحم��ان وعكيل 
وال�ض��ادة ال�ض��وايف ومياح وغرها م��ن الع�ضائر 

الكرمية االخرى.
ويو�ض��ح ال�ضيخ كرمي عويد، ال��ذي يتوىل م�ضيخة 
فخ��ذ اآل مو�ضى يف ع�ضرة ال�ضحم��ان، "ع�ضرتنا 
تع��ود اىل قبيل��ة مياح تل��ك القبيلة الت��ي ينتمي 
اليه��ا 18ع�ضرة، ويت��وىل م�ضيختها ال�ضيخ مهند 

هالل البال�ضم اليا�ضن".
وعن عالقة ع�ضائر احلي بع�ضها وببع�ضها االخر، 
ي�ض��ر ال�ضحم��اين ان "�ضيوخ الع�ضائ��ر هم حكماء 
املجتم��ع وهم من يق��وم بف�ضل اخل�ضومات على 
ا�ضا�ش احلق والعدل مبا ير�ضي ال�رشع وال�ضمر، 
وهم من ين�رش احلق ويت�ضدون للظلم"، وي�رشب 
مثال عل��ى ذلك قبل فرتة كان��ت لدينا م�ضكلة مع 
ع�ضرة العكيل، وهي ع�ضرة كبرة ومعروفة، يف 
ق�ضي��ة ف�ضل ع�ضائري بل��غ 40 مليون دينار ومل 
تتمك��ن عائلة ال�ضخ�ش املذن��ب من دفعها فقمت 

انا بدفعها )من جيبي اخلا�ش(.
ويتاب��ع ال�ضي��خ كرمي، ال��ذي يعد من اب��رز رجال 
م�ضوؤولياته��ا  جان��ب  اىل  احل��ي  يف  االعم��ال 
الع�ضائري��ة، حديثه ع��ن الواقع اخلدم��ي للق�ضاء 
قائال "ق�ضاء احلي يفتقر اىل الكثر من اخلدمات 
رغم ان الكثرين ي�ضمونه )العوجة الثانية( بحكم 
انت�ض��اب حمافظ وا�ضط ال�ضابق الي��ه وت�ضنم ابناء 
الق�ض��اء مل�ضوؤولي��ات اداري��ة يف املحافظة، لكن 
اخلدم��ات والبنى يف مدينتنا ال ينا�ضب ما ي�ضاع 
عنها. و�ضدد على �ضيا�ضة االهمال واالق�ضاء التي 
تعر���ش لها احلي يف عهد النظام ال�ضابق ال زالت 

م�ضتمرة ومل يتم ان�ضافها حتى اللحظة.

ويلف��ت ال�ضي��خ ك��رمي ال�ضحم��اين، ال��ذي يعد من 
ق��ادة االنتفا�ض��ة ال�ضعباني��ة ع��ام 1991، اىل 
و�ضعه اخلا�ش كدلي��ل على اهمال املدن واال�رش 
وابن��اء  ان��ا  ال�ضب��اق" �ضارك��ت  امل�ضطه��دة يف 
ع�ضرتي واهايل احل��ي يف االنتفا�ضة ال�ضعبانية 
يف �ضن��ة 1991 وقد ابلينا بالًء ح�ضنا، وبع�ضهم 
اعدم واخرين هاجروا، اال انني مل ا�ضتطع الهجرة 
خ��ارج الب��الد واج��رت عل��ى العم��ل مزارعا يف 

مدينة الرمادي با�ضم حركي".
قبيلة املياح

مياح لغ��ة: من ي�ضقي امل��اء مغرتفا، وماح مييح 
ميح��ا ميحوح��ة : الرجل م�ض��ى م�ضي��ة البطة اأي 
مي�ض��ي بتبخرت وه��و ينظر يف ظل��ه وميح متايل. 
وكلم��ة مي��اح تعن��ي اأي�ضا ال��ذي ي�ضف��ع ويعطي 
م��ن املياح��ة، وتعن��ي ���رشب ح�ضن م��ن امل�ضي 
وق��د خرت ام��راأة اأعرابية ابنته��ا عندما خطبها 
احل��ارث بن �ضلي��ل قائلة لها )بنيت��ي اأي الرجال 
اأح��ب اإلي��ك املكهل اجلحج��اح اأم الفت��ى املف�ضل 
املي��اح، وتعن��ي املعت��ز بنف�ض��ه واملتبخ��رت يف 
م�ضيت��ه، وتعني الذي يدخل البئر فيمال الدلو لقلة 

مائها. 
ام��ا ا�ضطالح��ًا : مي��اح واملياح��ي واملياح��ون 
جميعه��ا األفاظ تطلق على قبيلة من قبائل ربيعة 
العدناني��ة ن�ضب��ة اإىل ج��د هذه القبيل��ة املعروف 
مبحمد املياح وا�ضتمرت هذه الت�ضمية اإىل اأعقابه 

يف الوقت احلا�رش.
فيم��ا يحك��ى اأن احلجاج بن يو�ض��ف الثقفي كان 
وه��و ي�ضر جنوب��ا من الكوف��ة قا�ض��دا الب�رشة، 
كان يذب��ح يف كل ليل��ة �ض��اة، وي�ض��م نحرها يف 
ال�ضباح. كان يفعل ذلك ليعرف مدى تعفن ال�ضاة 
املذبوح��ة، تبع��ا لنق��اوة املن��اخ. وح��ن و�ضل 
منطق��ة وا�ضط ، اأم��ر ببناء مدينة هن��اك ليجعلها 
عا�ضم��ة للعراق بدال من الكوفة. لقد اكت�ضف باأن 

ال�ضاة املذبوحة مل تتعفن يف ذلك املكان 
ومدين��ة احل��ي تق��ع ق��رب اآث��ار وا�ض��ط وحتم��ل 
مناخه��ا نف�ض��ه، فهي مدين��ة االأنه��ار واالأ�ضجار 
وفيه��ا الثالث��ة اللوات��ي يذه��ن احل��زن ؛ امل��اء 

واخل�رشاء والوجه احل�ضن .
اإن الق��ادم اإىل مدين��ة احل��ي ي�ضع��ر به��ا قبل اأن 
ي�ضله��ا.. ي�ضمها عن بعد من خ��الل عبر القداح، 
وتت�ضوع يف �ضوارعه��ا رائحة الورد واليا�ضمن، 
تل��ك املدينة التي تغفو عل��ى �ضفاف نهر الغراف 

يف اأبه��ى حل��ة من جدائل النخ��ل واأ�ضجار اخلوخ 
والت��ن والرتقال ، اأ�ضواقها عامرة بكل ما تطيب 
به النف�ش ب��دءا من طيبة اأهلها وكرمهم ، ومرورا 
مب��ا تعج به اأ�ضواقها م��ن خر جتود به ب�ضاتينها 
الغن��اء ، حتى اأن الوجنات املحمرة الرقيقة ت�ضبه 

بخوخ احلي ) اأبو خد.. اوخد( . 
تتمي��ز اأ�ض��واق احل��ي مب��ا تعر�ض��ه م��ن ب�ضاعة 
متنوع��ة ون��ادرة وكله��ا م��ن �ضناع��ة اأبنائه��ا 
وت�ضم��ل ال�ضج��اد الرائ��ع واالأزر اجلميل��ة املميزة 
بحياكتها الر�ضينة ونقو�ضها الفلكلورية اجلميلة، 
اليدوي��ة واأهمه��ا  اإىل �ضناعاته��ا  اإ�ضاف��ة  ه��ذا 
�ضناع��ة اجللود وت�ضمل ال���رشوج واأغمدة ال�ضالح 

وال�ضناعات اجللدية االأخرى .
اجتماعي��ا ، تتميز مدينة احل��ي بالتجان�ش الذي 
يجم��ع الري��ف واأبن��اء املدينة من ع��رب واأكراد، 
وي��كاد االأكراد ي�ضكلون ن�ضب��ة الربع من �ضكانها، 
ويوج��د حي �ضم��ن املدين��ة ي�ضمى ح��ي االأكراد 
وه��م ي�ضكلون م��ع الع��رب وح��دة متجان�ضة منذ 

القدم .
متتاز هذه املدينة ب�ضوقها التاريخي الذى ي�ضطر 
املدين��ة م��ن مدخلها اجلنوب��ي وحت��ى �ضمالها، 
والداخل اإىل ذلك ال�ضوق يف ال�ضتينيات من القرن 
املا�ض��ي، يك��ون كالداخ��ل اإىل معر���ش ت�ضكيلي 

يتنقل فيه من لوحة اإيل اأخرى ، 
واأنت ت�ض��ر يف ال�ضوق ت�ضعر باأن خيطا من �ضوء 
ال�ضم�ش يالم�ش وجهك بن احلن واالآخر ، تتطلع 
اإىل ال�ضق��ف فتالحظ باأنه يح��وي ثقوبا دقيقة ال 
حت�ض��ى تذكرك باآثار الر�ضا�ش ، معيدة لذاكرتك 
انتفا�ض��ة احلي اخلالدة ع��ام 1956، و�ضهيديها 
عط��ا الدبا�ش وعلي ال�ضيخ حمود ، واللذين ت�ضلقا 

اأعواد امل�ضانق وهما يهتفان بحياة ال�ضعب .
مت�ضي وي�ضعب عليك اأن حت�ضي التفرعات من ذلك 
ال�ض��وق احلبيب، �ضوق البزازين ، �ضوق الق�ضابن، 
�ض��وق النجارين، �ضوق العطاري��ن، �ضوق ال�ضجاد، 
�ضوق ال�ضائغن ، �ضوق ال�رشاجن .. اأ�ضماء كثرة 
لكل منها جماليتها و�ضفاتها املحبوبة االأليفة ، 
والت��ي تفر�ش عليك احرتامها، حممد الدخيل ، اآل 
مر�ض��د، ال�ضيخ علي ، ح��اج نعيمه.. ح�ضن القما�ش 
، ال�ض��ادة اآل احلكي��م ،التمامي��ه، �ضي��د كام��ل اأبو 
رغيف،حممود ام�ضري، حممود عبيد، عبد القادر 
ال��ذي غن��ت عليه اإح��دى املطرب��ات: )ياب��ا يابا 
ا�ضل��ون اعي��ون عندك ياب��ا(، عج��م ؛ م�ضلح الراد 
يوات .. اأ�ضماء واأل��وان كثرة ،واألقاب وم�ضميات، 

وطرائف وحكايات، ال ميكن تذكرها كلها .
ذل��ك و�ض��ف خمت���رش مل��ا كان��ت علي��ه مدين��ة 
احل��ي يف ال�ضتينيات من الق��رن املا�ضي، وكيف 
كان��ت تعي�ش. تلك املدينة الت��ي ا�ضتهرت باأجمل 
املوا�ضفات؛ املوقع اجلغرايف وجمال الت�ضميم..، 
ونخوته��م  االأه��ل  وطيب��ة  املجتم��ع  جتان���ش 

و�ضجاعتهم وكرمهم امل�ضهود له ..
الك��وت  ب��ن  يرب��ط  ال��ذي  الع��ام  الطري��ق  كان 
اآن��ذاك غ��ر معب��د ، ويف ال�ضت��اء ،  والنا�رشي��ة 
واأيامه املمطرة، كانت احلافالت تغرز قرب قرية 
ال�ضي��خ بال�ض��م، فيه��رع اأهايل املدين��ة ليال ويف 
ال��رد القار�ش ، وحت��ت وابل املط��ر، لي�ضطحبوا 
امل�ضافري��ن اإىل بيوتهم، ليتباروا يف اإغداق الكرم 
وح�ض��ن ال�ضيافة عليهم ، ثم يقومون يف ال�ضباح 

بتخلي�ش املركبات لكي تكمل م�ضرها..
كان��ت مدين��ة احل��ي تتك��ون م��ن ثالث��ة اأحي��اء 
رئي�ضي��ة، وه��ي: حي ال�رشاي، ح��ي العرب، و حي 

االأك��راد، وكانت حتي��ط بها الب�ضات��ن الغناء من 
ناحيتي ال�ضمال واجلنوب، ونهر الغراف يف�ضلها 
من اجلانب الغربي عن ب�ضاتينها الوا�ضعة .. حيث 
التنق��ل بن ال�ضطرين بكون بوا�ضطة عبارة كبرة 

ت�ضمى ) الطبكة(. 
كان نهر الغراف ميتلئ بال�ضفن التجارية القادمة 
م��ن الب���رشة ، والت��ي كان��ت تنق��ل املنتج��ات 
الزراعية من املدينة والتي كانت جتود بها اأر�ش 
احلي البالغة اخل�ضوبة. كانت تلك الب�ضاتن تنتج 
اأن��واع التمور والفاكه��ة ، وخا�ضة التن واخلوخ 
واحلم�ضي��ات والتف��اح، ولك��ون تل��ك الب�ضات��ن 
تتداخ��ل مع اأحي��اء املدين��ة مال�ضقة له��ا، كان 
من��اخ املدين��ة يختلف عن كل امل��دن املجاورة، 

بتميزه بالنقاوة والرودة يف اأيام ال�ضيف .
اأم��ا االأعم��ار فيها ف��كان متمي��زا، وذل��ك لرخاء 
اأهلها وذوقه��م املتميز ، كذلك متيز ال�ضيوخ فيها 
مب�ضاهمته��م يف االإ�ضف��اء عل��ى املدين��ة م�ضحة 
عمرانية وح�ضارية تعك�ش مدى ما يحمله �ضيوخ 
الع�ضائ��ر من رغبة يف تطوي��ر مدينتهم ؛ فقد �ضيد 
ال�ضي��خ بال�ضم اآل يا�ضن ، �ضيخ قبائل املياح، يف 
املدين��ة، ثانوي��ة كانت تعت��ر من اأك��ر واأجمل 
مدار���ش القطر يف ع��ام 1947 ، وقد جهز ال�ضيخ 
تلك املدر�ضة باأث��اث وم�ضتلزمات، وخمتر، كان 
ي�ضاه��ي يف ذلك الزمان، وب�ضه��ادة املخت�ضن، 
م��ا كان موج��وداً يف كلي��ة العل��وم ، كان��ت تلك 
املدر�ض��ة حت��وي م�رشحا ممي��زا اأي�ض��ا، احت�ضن 
العديد م��ن االأعمال امل�رشحية اأثناء املد الثقايف 
يف تل��ك العق��ود كذل��ك امت��ازت تل��ك املدر�ض��ة 
ب��رج �ضاعتها ال��ذي اتخذ منه زوج م��ن اللقالق 
املهاج��رة ع�ضا �ضنويا، ت�ض��ع االنثى فراخها فيه 
يف الربي��ع ويهاجران �ضيف��ا ، ليعودوا يف العام 
الت��ايل .. كان �ض��وت مناق��ر تل��ك اللقالق وهي 
تطقط��ق يف ال�ضباح الباك��ر ل�ضغارها، مو�ضيقى 
مميزة ، يتداخل اإيقاعها مع �ضدو البالبل واحلمام 
يف حديقة ثانوية احلي الغناء، والتي كانت تظلل 
تلك التحفة املعمارية الفريدة. لقد تخرج يف تلك 
الثانوي��ة الكثر من العلم��اء واالأ�ضاتذة وال�ضعراء 
والفنان��ن واملهند�ضن واالأطب��اء ، كان اأ�ضهرهم 
العالم��ة املجته��د عب��د االأم��ر الق�ض��ام، وع��امل 
االأحي��اء املجهري��ة االأ�ضتاذ عبد اجللي��ل ثويني، 
و اأ�ضت��اذ التاأريخ عبد ال��رزاق الدراجي، وال�ضاعر 
املع��روف زاه��د حممد؛ �ضاح��ب االأن�ض��ودة التي 

ج�ض��دت يف اخلم�ضيني��ات م��ن الق��رن املا�ض��ي، 
تالح��م اأطي��اف �ضع��ب الع��راق ) هربج��ي ك��رد 
اوعرب رمز الن�ضال(، كذلك تخرج فيها ال�ضحفي 
والكاتب ال�ضهر �ضمران اليا�رشي، �ضاحب العمود 
ال�ضه��ر، والرنامج االإذاعي املعروف ) ب�رشاحة 
اأب��و كاط��ع(.. اأم��ا م��ن النواح��ي االأخ��رى فق��د 
متي��زت املدينة بك��رة رواد احل��ركات الت�ضكيلية 
الفنان��ان   : ، ف��كان منه��م كمث��ال  والريا�ضي��ة 
الت�ضكيلي��ان �ضلمان الوا�ضط��ي وهادي نفل، ومن 
رواد احلرك��ة الريا�ضي��ة ال�ضيد ه��ادي عي�ضى ، و 
حمي��د م�ضيم�ش ، واآخرون كر ، ال ت�ضتوعبهم هذه 

ال�ضطور.. 
ت�ضميمه��ا  بجمالي��ة  ت�ضته��ر  املدين��ة  كان��ت 
الهند�ضي ، وكرة حدائقها اجلميلة، اأمثال حديقة 
ال�رشاي، وحديقة ثانوية احلي ، و حديقة املكتبة 
، وحديق��ة القائممقام، و احلديق��ة العامة.. كانت 
تل��ك احلدائق من�ضقة عل��ى الط��راز الغربي، �ضكال 
ومب��ا ت�ضم��ه من نبات��ات واأ�ضج��ار الزينة، حيث 
و�ض��ف اأحد الفالح��ن اأر�ش احل��ي، خل�ضوبتها: 
ل��و زرعت فيه��ا ح�ضى الأنبت��ت ، ولذل��ك جتد اأن 
حدائقه��ا وب�ضاتينه��ا اآن��ذاك ت�ض��م اأنواع��ا م��ن 
االأ�ضج��ار والورود ال تنم��و يف مدن اأخرى ، وذلك 

ما قد يف�رش اختيار احلجاج لتلك املنطقة 
بالقرب من املدينة يوجد مرقد ال�ضهيد ) �ضعيد بن 

جبر( ، والذي كان اآخر �ضحايا احلجاج.
لقد اأم�ضت تلك املدينة التي مازالت عامرة باأهلها 
الطيب��ن، اأم�ضت، عمرانيا، ك�ضجرة توت ، نخرتها 
االأر�ضة فلقد �ضقيت كل حدائقها بالنفط  وقطعت 
اأ�ضج��ار تل��ك احلدائق لكي ال تك��ون مكمنا  كذلك 
اأ�ض��اف الت�ضمي��م ال�ضي��ئ والغب��اء يف التخطيط 
اآخ��ر، حي��ث  مل���رشوع ) نه��ر اجلناب��ي ( �ض��وءا 
�ضم��م النهر ليحيط املدينة م��ن ال�ضمال والغرب، 
ومب�ضتوى اأعلى م��ن م�ضتوى املدينة، ما اأدى اإىل 
زيادة ن�ضب��ة املياه اجلوفي��ة يف املدينة ، والذي 
اأدى بدوره اإىل قتل االأ�ضجار ، وكرة امل�ضتنقعات 
اأم��ا البنايات اجلميلة فالتي مت اإهمالها كثانوية 
احل��ي الت��ي اأ�ضبح��ت ج��رداء متاآكل��ة اجل��دران، 
واملكتب��ة اأ�ضبحت خاوي��ة مهملة بع��د اأن كانت 
ال ينق�ضه��ا موؤل��ف وال اأثاث، وق���رش ال�ضيخ عبد 
اهلل اليا�ض��ن ذو الطاب��ع ال��ذي كان يجم��ع ب��ن 
ال��رتاث االإ�ضالم��ي والعم��ارة الفيكتوري��ة، فق��د 
هدمت��ه البلدية ، وحتول الب�ضت��ان امللحق به اإىل 
حم��الت لل�ضك��راب، وال�ضب��ب ه��و اأن الق�رش كان 
متج��اوزا لب�ضع��ة اأمت��ار على الكورني���ش ) الذي 
فق��د بالطه من��ذ عدة عقود(. اأم��ا ت�ضميم املدينة 
الق��دمي اجلمي��ل فق��د عان��ى م��ن االإهم��ال  يف 
التطوير والتدمر .. لقد اأهملت ال�ضوارع فاأ�ضبحت 
كوجنات ام��راأة عجوز  .. وحتول��ت واجهة متنزه 
املدين��ة اليتي��م اإىل دكاك��ن وم��اآرب لل�ضيارات 
بع��د اأن اأهم��ل املتنزه ويب�ضت اأ�ضج��اره .. والبناء 
ال�ض��كاين زحف وب�ض��كل ع�ضوائي عل��ى الب�ضاتن 
ال�ضمالي��ة فاأكلها كلها  �ضم��ن االنفجار ال�ضكاين 
الذي تبع �ضيا�ضة )ترييف املدينة ( بعد اأن عجزت 
االأنظمة ال�ضابقة عن م�ضايرة العامل املتح�رش يف 
العمل عل��ى ) متدين الريف( هذه املدينة اجلميلة 
، ت�ضوده��ا االآن حال��ة م��ن الفو�ض��ى واالإهمال ، 
وكبقية املدن العراقي��ة اجلنوبية االأخرى، لكنها 
تتطل��ع واالأمل يحدوها، للع��راق اجلديد ولها ثقة 
باأبنائه��ا املخل�ض��ن ، وجمل�ضه��ا البل��دي الوليد 
واملخل���ش، والبنه��ا املحاف��ظ ، تتطل��ع وكله��ا 
ثق��ة ، ب��اأن وارده��ا البل��دي ) فق��ط(، ويف اأ�ض��واأ 
االحتم��االت، كاف الأن يعي��د للمدين��ة ن�ضارتها 
وجماله��ا ، فلي�ضم��ر اأبناوؤها �ضواعده��م، وليروا 
اأقالمه��م للمطالب��ة ب��اأن تكون ملدينته��م ح�ضة 
يف البن��اء والتعمر، ولي�ضتع��ن جمل�ضها البلدي ، 
بذوي اخلرة والتخ�ض�ش ، لتعمر املدينة ، بعيدا 
ع��ن التف��رد يف القرار ، والع�ضوائي��ة يف التخطيط 
والتنفي��ذ ، واأن تكون هنالك اأجه��زة تراقب بدقة 
ت�ضل��ل امل�ضتفيدين على ح�ض��اب م�ضلحة املدينة 
وحقوقه��ا ، واأن ت���رشب ، وبق�ض��وة عل��ى كل من 
باأم��وال  والتالع��ب  االإداري  االإف�ض��اد  يح��اول 

التعمر.
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