
التجاوز  اأن  الأربعاء،  القانوين طارق حرب،  اأكد اخلبري 
على اأرا�ضي الدولة جرمية ُيعاقب عليها القانون.

يف  الوزراء  رئي�س  اأورده  "ما  اإن  حلرب  بيان  وذكر 
موؤمتره ال�ضحفي اأم�س، اإجابة على �ضوؤال احد ال�ضحفيني 
احلالت  اأن  ذكر  الأرا�ضي  على  البع�س  ا�ضتحواذ  عن 
الب�ضيطة كبناء كوخ اأو بناء م�ضكن �ضغري ميكن جتاوزه 
ع�ضابات  هنالك  ولكن  املادية  الظروف  ب�ضبب  حاليا 

ا�ضتحوذت على الأرا�ضي".
واأ�ضاف اأن "رئي�س الوزراء كان �ضائبًا و�ضديداً ذلك اأن 
الإجابة يجب اأن تت�ضمن التفريق بني احلالت الب�ضيطة 
كك�ضك �ضغري اأو كوخ لل�ضكن ملن ل يجد �ضكنا له لظروف 
مالية �ضيئة وبني الع�ضابات التي اأقبلت على الأرا�ضي 
عليها  بال�ضتحواذ  للأفراد  واململوكة  للدولة  اململوكة 
والت�رصف بهذه الأرا�ضي وكاأنها ملكا لهذه الع�ضابات 

وان هذه الع�ضابات كما هي احلقيقة التي ذكرها رئي�س 
من  غطاء  اأي  �ضيا�ضي  بغطاء  اأحيانا  مغطاة  الوزراء 
هذه  وان  اإجرامي  بغطاء  اآو  �ضيا�ضيني  اآو  �ضيا�ضية  كتل 
ت�ضوية  وتتوىل  وا�ضعة  ارا�س  على  ت�ضتحوذ  الع�ضابات 

هذه الأرا�ضي ومنحها وتق�ضيمها وبيعها للمواطنني".
الدور  املناطق  بع�س  يف  "جند  اأننا  اإىل  حرب  واأ�ضار 
اآو  املن�ضور  يف  ال�ضخمة  الدور  متاثل  التي  ال�ضخمة 
املكتظة  الأ�ضواق  وجند  الكاظمية  يف  اآو  الكرادة  يف 
واملحلت الكثرية واملعار�س لل�ضيارات و�ضواها والتي 
هذه  وتت�رصف  الدنانري  من  باملليارات  بيعها  يتم 
الع�ضابات وكاأنها مالكة لهذه الأرا�ضي مع اإيهام هوؤلء 
املواطنني باأنهم قد ح�ضلوا على املوافقات الر�ضمية او 

من جهات حزبية �ضيا�ضية معروفة".
ا�ضتحوذت  الع�ضابات  هذه  بع�س  اأن  "العجيب  وتابع 

فعلت  ما  بها  وفعلت  للمواطنني  مملوكة  اأرا�س  على 
اأحيانا  الع�ضابات تولت  اأن هذه  بل  الدولة ل  باأرا�ضي 
ت�ضدرها  التي  الر�ضمية  ال�ضندات  ت�ضبه  �ضندات  تنظيم 
بع�س  ذلك  يف  ويعاونها  العقاري  الت�ضجيل  دوائر 
الذين يقدمون اخلدمات  النفو�س  املوظفني من �ضعاف 
عن  ويبحثون  وكهرباء  ماء  من  املناطق  لهذه  العامة 
الأرا�ضي اجليدة والأرا�ضي التي فارقها اأ�ضحابها ويتم 

ربط هذه الأرا�ضي باخلدمات العامة".
"الواقع مبا اورده رئي�س  واأ�ضار اخلبري القانوين اإىل ان 
التي  الرا�ضي  على  ال�ضتحواذ  ظاهرة  ي�ضكل  الوزراء 
تعترب من اجلرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات 
لي�ضت ب�ضيطة ول يكتفي القانون فيها بعقوبة ال�ضجن او 
احلب�س ولكن يلزم من �ضكن هذه الرا�ضي بدفع �ضعف 
الرا�ضي  هذه  ا�ضتئجار  عند  دفعها  ميكن  التي  الجور 

الحتيال  جرمية  ت�ضكل  ال�ضابقة  الفعال  ان  فمثل 
العقوبات  456 من قانون  املادة  الواردة يف  والن�ضب 
قيادة  جمل�س  بقرار  الواردة  اجلرمية  وت�ضكل  العراقي 
ت�ضكل  وقد   2001/6/27 يف   154 املنحل  الثورة 
املنحل  الثورة  قيادة  جمل�س  قرار  يف  الواردة  اجلرمية 
36 يف 1994/4/2 والذي عاقب بال�ضجن الذي ت�ضل 
الثلث  على  يزيد  الذي  احلب�س  او  �ضنوات  ع�رص  مدته 
�ضنوات كل من �ضكن دارا او �ضقة تكون من املك الدولة 
او من املك املواطنني والزام من �ضكن بدفع بدل ايجار 

م�ضاعف".
"هناك  اأم�س  قال  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  وكان 
ع�ضابات ت�ضتويل على الأرا�ضي وتبيعها، وهذا اأمر غري 
لن  الأرا�ضي  هذه  �رصاء  من  املواطنني  ونحذر  مقبول 

اأموالهم �ضت�ضيع".

مدينة قلعة �ضكر هي اأكرب النواحي يف العراق التابعة 
1863 ميلدية.  اإىل حمافظة ذي قار تاأ�ض�ضت عام 
وتقع قلعة �ضكر على �ضفاف نهر الغراف الذي يتفرع 
وا�ضط(  )حمافظة  الكوت  مدينة  عند  دجلة  نهر  من 
قار  ذي  وحمافظة  وا�ضط  حمافظة  بارا�ضي  ومير 
وينتهي عند النا�رصية، ولقد �ضميت بهذا ال�ضم ن�ضبة 
يف  انه  حيث  امل�ضلب  �ضكر  يدعى  �ضخ�س  اأ�ضم  اإىل 
بداية التاأ�ضي�س بنى مبنى من الطني ي�ضبه )القلعة(، 
ف�ضميت  بدوي  رجل  هو  امل�ضلب  �ضكر  بانيها  وكان 
واأ�ضبحت  فيها  العمارة  ات�ضعت  ان  اإىل  �ضكر،  بقلعة 
مدينة ثم ق�ضاء يف العهد امللكي وبعد ذلك حتولت 

اإىل ناحية يف �ضنة 1928 اإىل اليوم.
وعدد �ضكان املدينة اليوم يتجاوز املئة األف ن�ضمة، 
ال�ضومرية  الآثار  بع�س  فيها  التي  املدن  من  وهي 
اأبو عمود بالقرب من منطقة  الكحلء، وتل  مثل تل 
و�ضط  تقع مبنطقة  فهي  �ضكر  قلعة  موقع  اما  عكيل. 
مدينة  ال�ضمال  من  حتدها  اإذ  حمافظات  اأربع  بني 
ال�رصق  ومن  النا�رصية  مدينة  اجلنوب  ومن  الكوت 
وتبعد  الديوانية.  مدينة  الغرب  ومن  العمارة  مدينة 
بغداد  وعن  كم   100 بحوايل  النا�رصية  مدينة  عن 

مب�ضافة 260 كم.
ومناخ منطقة قلعة �ضكر مناخ معتدل وهي منطقه 
�ضفاف  على  الب�ضاتني  فيها  تنت�رص  ومدينة  زراعية 
وكانت  الكثرية،  بب�ضاتينها  وت�ضتهر  الغراف،  نهر 
ذو  املميز  الرمان  فاكهة  بزراعة  م�ضهورة  القلعة 
املذاق احللو وقد غنى املطرب ح�ضني نعمة باغنيته 
ب�ضناعة  اأي�ضا  وت�ضتهر  القلعة(،  )رمان  امل�ضهورة 
قلعة  من  بالقرب  املعدان  ي�ضنعه  )الذي  اجلنب 
احلاج  عزيز  ال�ضيد  امل�ضهورين  اعلمها  ومن  �ضكر(، 
ال�ضيا�ضي املخ�رصم وال�ضيد عبد املجيد عبا�س  علي 
ووزير  املتحدة  الأمم  لدى  العراق  مندوب  احليدري 
ولدة  كانت  وفيها  امللكي،  العهد  يف  املوا�ضلت 
ون�ضاأة ال�ضاعر العراقي املعروف عريان ال�ضيد خلف 
الذي  �ضعيد  اآل  �ضاكر ح�ضن  الت�ضكيلي  الفنان  وكذلك 
ال�ضاعرة  راأ�س  م�ضقط  وفيها  بطفولته،  فيها  �ضكن 
اخل�ضلوك  ح�ضني  وعون  امل�ضلب  غ�ضبان  ماجدة 

موؤ�ض�س قناة البغدادية الف�ضائية وغريهم الكثري.
وذكرها  الرمان  با�ضجار  �ضكر  قلعة  اأ�ضتهرت  ولقد 
ال�ضاعر الغنائي املرحوم زامل �ضعيد فتاح و�ضدحت 
نعمة(  املعروف)ح�ضني  املطرب  حنجرة  بها 
)حام�س حلو ريان.... رمان يا قلعاوي(، وقلعة �ضكر 
تنتج م�ضتقات احلليب بكميات هائلة القيمر- اجلنب 
ويتب�ضع  القلعة،  وجنب  قيمر  وا�ضتهر  -)الروبة(، 
اهايل حمافظة ذي قار من اإنتاجها بل تعترب هدية 

كبرية لأهايل بغداد.
الدولة  عهد  منذ  احلي  بق�ضاء  �ضكر  قلعة  وترتبط 
العثمانية والتابع لولية بغداد يف ذلك احلني، وعند 
قيام احلكم امللكي العراقي تبعت القلعة اداريا لواء 
)املنتفك( املعروف با�ضم حمافظة ذي قار حاليا. اإل 
ع�ضرية  رئي�س  ال�ضويلي  اهلل  اخلري  ال�ضيخ موحان  اأن 
ال�ضويلت وع�ضو الربملان العراقي يف العهد امللكي، 
خلل  من  ا�ضتطاع  الد�ضتور  حزب  اقطاب  واحد 
علقاته الوا�ضعة مع اركان النظام امللكي وخا�ضة 
)الكرادي(  مدينة  اإىل  الق�ضاء  ينقل  ان  �ضعيد  نوري 

الرفاعي حاليا حيث بدل ا�ضمها احلقيقي )الكرادي(، 
الرفاعي،  اأحمد  ال�ضويف  لل�ضيد  تثمينَا  ال�ضم  واطلق 
ال�ضعدون  املح�ضن  عبد  وزارة  عهد  يف  ذلك  وكان 
ارجاء  املتعاقبة  احلكومات  ت�ضتطع  ومل   )1928(

الق�ضاء امل�ضلوب وظلت الأمور على حالها اإىل الآن.
قد كتب يف مذكراته  ال�ضيد بري�ضي كوك�س  اأن  يذكر 
)وهو املندوب ال�ضامي الربيطاين يف النا�رصية( ان 
بها  وحتيط  عالية  ربوة  على  تقع  �ضكر  قلعة  مدينة 
وهواوؤها  اجتاهاتها،  جميع  من  النخيل  ب�ضاتني 
)الرفاعي(.  الكرادي  ناحية  لها  ويتبع  عليل، 
املوؤرخ  مذكرات  يف  �ضكر  قلعة  ذكر  ورد  وكذلك 
الثاين،  الق�ضم  يف  اخلام�س  اجلزء  يف  الوردي  علي 
حيث انطلقت ثورة الع�رصين يف حو�س نهر الغراف 
ال�ضباب  بني  التحفز  ظهر  اإذ   1920_7_14 يوم 
واعرت�ضوا موكب احلاكم الربيطاين وامطروه بوابل 
بغداد  من  النجدة  وطلب  فورد(  )كمرار  النريان  من 
لنقاذه  جاءت  التي  الطائرات  اإحدى  الثوار  وا�ضقط 
وبعدها اندلع الثوار اإىل قائممقامية الق�ضاء وانزلوا 
العلم الربيطاين وابدلوه بالعلم العراقي غري الر�ضمي، 
حيث ورد ذلك عن طريق اذاعة B.B.C الربيطانية 
لعدة مرات من خلل الربنامج ال�ضيا�ضي بني ال�ضائل 
عدد  ان  اإىل   1934 عام  تعداد  واملجيب.ي�ضري 
 )5000(  1947 وعام  ن�ضمة   3500 القلعة  �ضكان 
الوحدات  ن�ضمة وعدد   )7500(  1957 ن�ضمة وعام 
تعداد  اما  �ضكنية  وحدة   )1500( فيها  ال�ضكانية 

نفو�س املدينة الآن 110000 الف ن�ضمة و12000 
الف وحدة �ضكنية.

وحيث  ان�ضيابية  حركة  ذات  مدينة  �ضكر  قلعة 
تتو�ضط عقدة املوا�ضلت بني املحافظات )العمارة 
وذات  الب�رصة(  قار-  بغداد-ذي   - الديوانية   -
من  درجة  اأعلى  احتلت  حيث  كبرية  جتارية  حركة 
املوؤ�ض�ضات  لت�ضجيل  الر�ضيد  مل�رصف  القرتا�س 
من  نوؤا�س  اأبو  رحل  لقد  العمل.  وحمال  التجارية 
بغداد ليحط رحاله يف قلعة �ضكر موؤقتا، بعد �ضقوط 
النظام هربَا من العا�ضمة خجل من الرهاب ليجد 
ليَل  املدينة  منظر  يعجبك  وا�ضتقرارا.  امنَا  اأكرث 
النوار وال�ضواء اجلميلة واملطاعم املنت�رصة  حيث 
اخلالد.  الغراف  نهر  �ضفة  على  املرطبات  وحمال 
لقد تلطف )انتميا( امللك ال�ضومري ب�ضق نهر الغراف 
الذي اعاد له امللك في�ضل الأول الروح عام 1934.. 
تغفو اأو )ترتبع( قلعة �ضكر على حافتي نهر الغراف 
وتنت�رص الع�ضائر العربية على �ضفتيها )بنو رجاب_ 
ال حميد( ورد ذكر هذه املدينة يف الع�رص العبا�ضي 
بني  املدينة  ت�ضم  ك�ضكر.  بار�ضي  ال�ضواد(  )اأر�س 
ابنائها اقليه من الكراد ويوجد حي با�ضمهم )حي 
من  وهي  العظمى  الغالبيه  ال�ضيعة  والعرب  الكرد( 
الع�رصين  التي ا�ضرتكت ب ثورة  العراقية  اأول املدن 
�ضد النتداب الربيطاين وكانت املدينة حمط انظار 
الكثري فحيث كان من نزلئها اية اهلل العظمى ال�ضيخ 

مفيد حاج علي الفقيه اللبناين.

حمافظة  الكوت،  مدينة   ،1944 مواليد  عراقيمن  تراجيدي  ممثل 
ال�ضينما  �ضعيد  على  �ضواء  الفنية  العمال  من  العديد  قدم  وا�ضط، 
قفطان  �ضامي  الفنان  بقى   . الذاع��ة  او  التلفزيون  او  امل�رصح  او 
بال�ضخ�ضية  يهتم  وفنه.  كلمه  يف  و�رصيحًا  جريئًا  عراقيًا  فنانًا 
التي يج�ضدها حتى ان كانت ب�ضيطة فرناه يبحث عن جذوره�ا كي 
يف  م�ضرتكا   1960 العام  بدايته  كانت  موؤثر.  نحو  على  يقدمها 
فيلم ) يد القدر ( . ثم عرف تاليا يف اكرث من 25 عمًل �ضينمائيًا 
يف   1987 عام  والتلفزيونية.ا�ضهم  امل�رصحية  العمال  وع�رصات 
تاأ�ضي�س فرقة م�رصح دار ال�ضلم حيث قدم من خللها م�رصحيات 
�ضعبية كثرية من بينها بيت احلبايب والف عافية وفلو�س وعرو�س .
هو �ضامي بن حممد بن عبا�س بن عبود بن فليح، وكان فلّيح �ضاقيًا 
َفا�ٌس  للماء يف طريق احلجاج وكان يلب�س القفطان وهو لَبا�ٌس َف�ضْ
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قانوني: االستيالء على أراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون
خطب  من  العراقيون  ما�ضمعه  اأن  قلت  لو  مبالغا  اأظنني  ل 
ال�ضنة،  مدار  على  اأ�ضماعهم  ملأت  طنانة،  وت�رصيحات  رنانة 
من  ترفيهية  او  علمية  او  ثقافية  اأخبار  من  ما�ضمعوه  جتاوز 
عن  منقولة  قطعا  وكلها  جمتمعة،  املحلية  الإعلم  و�ضائل 
اأفواه �ضا�ضتهم وم�ضوؤوليهم، ل�ضيما القياديني واأ�ضحاب القرار 
واملوؤثرين فيه. فاليوم واأم�س واأم�س الأول، وقبل اأربع �ضنني، 
وقبلها باأربعة اأعوام وقبلها كذلك... رجوعا اىل عقود الدكتاتور 
الذي كان بطل �ضا�ضة التلفاز دون منازع، مل يبخل جميع من 
او �ضعد منربا بالأخذ  او وقف على من�ضة  م�ضك مايكروفونا 
باأفانني الكلم، وقطعا كلمهم مدرو�س بغايات حم�ضوبة، فهم 
ينتقون من املفردات -ف�ضيحها ودارجها- ماي�ضب بتح�ضيل 
حا�ضل فيما يرومون الو�ضول اليه. وملا كانت علقة امل�ضوؤول 
باملواطن هي علقة الراأ�س باملروؤو�س، فاإن الأخري يف عراقنا 
اأن من وعد  الأول..! ظانا  �ضلة  بي�ضه يف  اجلديد و�ضع جميع 
الذي وعد  اأق�ضم يلتزم.. ومل يدِر ان  يفي ومن تعهد ينّفذ ومن 

يخلف.. والذي تعهد ينكث.. والذي اأٌق�ضم يحنث.
زيد  من  خطبة  اأو  ت�رصيح  اأي  العراقيني  على  جديدا  يعد  ومل 
ت�رصيحاتهم  فم�ضامني  اخليط-  جرار  عن  -ف�ضل  اوعبيد 
وخطبهم لتتجاوز م�ضمون الأبيات التالية لل�ضاعر امل�رصي 

علي بن �ضودون، اإذ يقول:
يف  وله�ا  ذنُب..  ولها  مت�ضى  بقرة  عجُب  هذا  عجب  عجب 
اأعجب ما يف م�رص  اإذا حلبوا.. من  للنا�س  يبدو  �رصعه�ا لنب 
الكْرم يرى فيه العنُب.. والنخيل يرى فيه بلح اأي�ضًا ويرى فيه 
وي�ضتمر  قتب..  لها  لي�س  والوزة  له�ا  منقار  ل  والناقة  رطب.. 
بن �ضودون يف اأبياته باحلما�س ذاته الذي ي�ضتمر به �ضا�ضتنا 
ويحفظه  املواطن  مايعرفه  يرددون  حيث  ت�رصيحاتهم،  يف 
الأر�س  وحب  الوطنية  عن  يتكلمون  فهم  قلب.  ظهر  عن 
كذلك  اجلميع.  عند  بديهة  وهذه  الوطن،  تربة  اىل  والنتماء 
هذه  وكاأن  والإخل�س،  وال�ضفافية  ال�ضدق  عن  يتحدثون  هم 
املفردات ا�ضتحدوثها باأنف�ضهم يف قامو�س العراقيني، ومل يكن 
الع�ضور واحلقب يدركون معناها، وهي  العراقيون على مدى 
كذلك  القدم.  منذ  و�ضمائلهم  وخ�ضالهم  �ضجاياهم  من  قطعا 
الإغداق بالكلم املع�ضول املتبل  ليفوت م�ضوؤولينا و�ضا�ضتنا 
يتمتعون  اخل�ضلة  وهذه  م�رصق،  مل�ضتقبل  الواعدة  بالآمال 
اإذ  اختلف درجاتهم ومنا�ضبهم جميعها،  بها جميعهم على 
القيادية يف  وال�ضخ�ضيات  والقوائم،  الكتل  اأرباب  بها  يتحلى 
مفا�ضل البلد وموؤ�ض�ضاته، وكاأنهم جميعا قد اأدركوا اأن العملية 
ال�ضيا�ضية واإدارة البلد هي عملية حفظ )كلي�ضة( وترديد ب�ضع 
م�ضطلحات براقة مطمئنة لي�س اأكرث. وقد تكون هذه العبارات 
وال�ضفافية،  الو�ضوح  اىل  منها  والغمو�س  الطل�ضم  اىل  اأقرب 
حتى لكاأنها �رصب من الوهم او ال�رصاب، يتمنطق بها قائلها 
لغايات يف قلبه، ولغر�س قد يكون بعيدا عن فحوى ماحتمله 
ال�ضعور  عن  ف�ضل  عقلي  ون�ضوج  ثقايف  رقي  من  مفرداتها 
او  �ضاعر  اأمامه  امل�ضوؤول  اأن  للمواطن حينها  الوطني، ويخيل 

خطيب.
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يف  تنت�رص  نراها  منها  ال�ضناعية  وخا�ضة  املغ�ضو�ضة  املواد 
وذلك  اخل�ضو�س  بوجه  والكربلئية  عامة  العراقية  ال�ضواق 
ادى  الذي  النوعية  وال�ضيطرة  التقيي�س  جهاز  غياب  ب�ضبب 
طرق  لبتكار  النفو�س  �ضعاف  امام  املجال  ف�ضح  اىل  بدوره 
خمتلفة يف الغ�س ال�ضناعي. املواطن العراقي يلجاأ اىل �رصاء 
فقلة  عملية  غري  ولكنها  ا�ضعارها  لرخ�س  الرديئة  الب�ضائع 
الوعي التثقيفي وتق�ضري و�ضائل العلم يف الت�ضدي لظاهرة 
الغ�س �ضبب من ا�ضباب انت�ضارها يف املجتمع. مكافحة الغ�س 
رقابية  واجراءات  وطني  قانون  ت�رصيع  تتطلب  ال�ضناعي 
كاظم  اميان  العراقي  الن�ضان  حياة  على  حفاظا  رادعة 
)موظفة( يف احدى دوائر الدولة قالت:انا ل ا�ضرتي اأي ب�ضاعة 
واطئ  كان  وان  عراقي  غري  او  كان  عراقيا  رديء  منتج  او 
الكلفة بل اقتني دائما الب�ضاعة ذات املوا�ضفات اجليدة وان 
كانت ا�ضعارها مرتفعة تطبيقا للمثل العراقي )ا�ضرتي الزين 
ال�ضناعيني  للأخوة  اقوله  ان  اريد  ما  وكل  غايل(،  كان  ولو 
الب�ضيط  املواطن  بحال  راأفة  اهلل  تتقوا  ان  احلرفيني  والتجار 
حرام.  �ضحت  منه  �ضياأتي  الذي  املال  لن  الغ�س  عن  يبتعدوا 
عن  حتدث  فوتغرايف  م�ضور  ح�ضني(  علي  )ح�ضني  املواطن 
اليابانية  �ضوين  ماركة  كامريا  اقتنى  عندما  للخداع  تعر�ضه 
املن�ضاأ  �ضينية  اإنها  فرتة  بعد  ليكت�ضف  دولر   400 ب�ضعر 
عندما   " يقول  حيث  اجلودة.  رديئة  كونها  اإىل  بالإ�ضافة 
حاججت �ضاحب املتجر جاوبني م�ضتهزاأً كل �ضيء يف العراق 

اأ�ضبح �ضيني وحتى الب�رص �ضيكون �ضينيا عن قريب!".

ذوي  املتجولني  الباعة  ظاهرة  ا�ضتفحلت   2003 عام  بعد 
يف  البيع  على  تقت�رص  مل  لكنها  البلد  يف  اجل�ضدية  العاقات 
بك�ضب  ماي�ضمى  اىل  الزمن  مبرور  حتولت  بل  فقط  ال�ضوارع 
علم  يف  باحث  علي،  ح�ضني   . د  يقول  املال  ثم  ومن  العطف 
عدنا  وا�ضح  ظاهرها  كلنا  اللي  العوق  :ظاهرة  الجتماع 
من  ال�ضف  مع  الطرق  تقاطعات  يف  مبجتمعنا  ون�ضاهدها 
اللي  ب�س  رعايتها  بعملية  الطاقات  نو�ضف  انه  املفرت�س 
دن�ضوفه بالوقت احلا�رص انه اغلب هذه الظواهر دت�ضتثمر من 
قبل منظمات خا�ضة يعني ت�ضتثمرهه يف �ضبيل الك�ضب املادي 
يوفرلها ماديا تربيرات  �ضكد  انه  الخرين  ا�ضتئ�ضاف  ت�ضتثري 
قد يكون بع�ضها واهيا دفعت هذه ال�رصيحة من املجتمع اىل 
واحلروب  الحداث  �ضحية  كانوا  اغلبهم  لكن  الت�ضول  امتهان 
التي مرت على البلد ورغم �ضمول البع�س بالرعاية الجتماعية 
الت�ضول  يواظبون على ممار�ضة  الرواتب جعلتهم  ان �ضاآلة  ال 
ويقول ا�ضماعيل حممد بائع معوق :الرعاية الجتماعية وكل 
3 ا�ضهر ينطوين 150 ه�ضه انطيهه لآي واحد 150 كل 3 ا�ضهر 
تكفي ؟؟ متكفي وقد تكون هذه الظاهرة منت�رصة يف اغلب بلدان 
العامل لكنها يف العراق تبدو بن�ضبة اكرب ب�ضبب انعدام قوانني 
تخت�س بهكذا ق�ضايا ف�ضل عن الغياب التام لدور املوؤ�ض�ضات 
ومن�ضمات املجتمع املدين وعدم و�ضع اي خطط للتخل�س من 
الظاهرة امللوثة ل�ضكل وتاأريخ العا�ضمة ي�ضيف هامل كاظم ، 
معاون مدير عام دائرة الرعاية الجتماعية قائًل: حتتاج هذه 
ال�رصيحة اىل عناية خا�ضة من خلل زجهم يف مراكز التدريب 
املهني والتعرف على قدراتهم وامكانياتهم طبعا بالتاأكيد بعد 
التعرف على العوق الذي يعانون منه وبالتايل لبد ان تكون 

الربامج امل�ضتهدفه لهم برامج فعالة وتتنا�ضب 
مع قدراتهم الذهنية والبدنية
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