
موجة الربد االخرية كانت كفيلة بتوجه النا�س القتناء ال�سجاد 
ال�سابقة  ال�سنني  يف  منه  ا�ستهلك  ما  تبديل  او  واملفرو�سات 
مفرو�ساتها  وجتديد  تبديل  على  العراقية  العائلة  اعتادت  اذ 
املختلفة ان مل يكن كل عام فبني عام واخر.  ام و�سام تتجول 
تروم  ما  جتد  ان  ع�سى  املتعددة  املفرو�سات  بيع  حمال  بني 
�رشاءه. فهي تبحث عن قطعة �سجاد هدية الأحد اقربائها الذي 
لزميلة  اي�سا  هدية  اخرى  مفرو�سات  وقطع  جديد  مبنزل  �سكن 
لكنها  اليه  تقريبا وجدت ما ت�سبو  �ساعة  العمل. وبعد  لها يف 
غري مقتنعة بقطعة تروم اقتناءها ملنزله مثلما قالت يف غرفة 
اجللو�س ، فهي مل تتجراأ على تبديل قطعة ال�سجاد العراقية رغم 
م�ستوى  اىل  الت�سل  و�سفتها  ح�سبما  م�ستوردة  باخرى  قدمها 
العراقية التي ن�سجت باأيد ماهرة ح�سب و�سفها."اذا كان الكتاب 
يعرف من عنوانه فاإن البيت اجلميل يعرف من �سجاده، اعر�س 
على الزبائن الذين يرتادون ا�سواق منطقة الكرادة انواعا خمتلفة 
)ابو علي(   املكنى  )با�سم(  به  بداأ  اليدوي"، هذا ما  ال�سجاد  من 
حديثه والذي واكب على ان تبقى ال�سنعة واحلرفة التي ورثها 
من والده م�ستمرة حمافظا عليها من التال�سي، حيث ا�سار اىل ان 
�سعر ال�سجاد اجلديد اأقل من القدمي ، وتدخل يف تفاوت اأ�سعاره 
علوا وانخفا�سا ا�سباب عدة من بينها نظافة ال�سجادة واأ�سلوب 
العمل اليدوي وامليكانيكي اي ال�سناعي حيث تختلف الواحدة 
: يكون �سعر ال�سناعي منا�سبا وبا�ستطاعة  عن االخرى. مبينا 
اغلب العوائل اقتناءه اما ال�سجاد اليدوي وامل�سنوع من خطوط 
با�سم:  املاليني.وا�ساف  اىل   ا�سعاره  فت�سل  الطبيعي  احلرير 
وا�سعاره  وامل�ستورد  ال�سناعي  احلرير  اال�سواق  يف  االن  نرى  
وح�سب  اقل  ا�سعار  وهناك  تقريبا  دينار  املليون  التتجاوز 
العراقي  ال�سجاد  �سناعة  ان  مو�سحا:  �سجاد.  قطعة  كل  حجم 
ب�سبب  ال�سديد رغم عراقتها  االنتاج لال�سف  تكاد متوت وقليلة 
�سوء التخطيط واالدارة.اما كرمي املو�سوي ، الذي ميلك حمال يف 
الطلب  بات  فذكر  واملفرو�سات،  ال�سجاد  لبيع  ال�سورجة  منطقة 
على ال�سجاد العراقي القدمي قليل جدا ب�سبب ارتفاع ا�سعاره اوال، 
واحجام  وا�سكال  والوان  وبانواع  �سعرا  االقل  امل�ستورد  وتوفر 
م�ستمرا  الزال  العراقي  ال�سجاد  على  الطلب  ان  مبينا:  متنوعة. 
ياتي ويرغب ب�رشائه واليبايل  وان كان قليال حيث هناك من 
ياتي  ال�سناعة  هذه  انح�سار  ان  املو�سوي:  باال�سعار.وا�ساف 
ب�سبب ارتفاع ا�سعار مواد االنتاج من خيوط وحرير االمر الذي 
ادى اىل هجرة العديد من العاملني بهذه املهنة الرتاثية. الفتا: 
حتى ال�رشكة العامة لل�سجاد اليدوي العراقي التي كانت ت�سخ 
لال�سواق العراقية ا�سبحت �سبه متقاعدة عن العمل او متقاع�سة 
قال  حيث   ، خمالف  راأي  لهم  كان  امل�ستورد  ال�سجاد  .ا�سحاب 
)ابو براء( الذي كان ي�رشح عن انواع ال�سجاد الذي يعر�س م�سريا 
خمتلفة،  والوان  وانواع  درجات  على  وهو  الرتكي  ال�سجاد  اىل 
وا�سعاره  وال�سيني  واملاليزي  الرتكي  من  اغلى  وهو  وااليراين 
مبينا:  �سناعته.  يف  اجلودة  درجات  الختالف  متفاوته  اي�سا 
لفر�س  واالرخ�س  االن�سب  عن  يبحثون  النا�س  من  الكثري  ان 
لديها  التي  العوائل  خا�سة  ال�ستاء  برد  من  وقاية  منازلهم 

براء:  ابو  قال  العراقي  ال�سجاد  على  االقبال  وب�ساأن  اطفال. 
القالئل  العراقي بات حمدودا وله زبائنه  ال�سجاد  االقبال على 
بني النا�س او ما ي�سمون بـ)الرغابة( وذلك لكرثة املعرو�س من 
املنقو�س  االلوان وحداثة  الب�ساطة يف  امل�ستورد حيث  املنتوج 
على ال�سجاد وتعدد انواعه.بينما ذكر ابو عبد اهلل لـ)( وهو يقلب 
الينا  الذي جاء حامال  ال�سجاد: لوال الربد  بع�سا من  قطع من 
ف�سل ال�ستاء لن اقوم ب�رشاء ال�سجاد ب�سبب الغرق الذي ي�سيب 
 )827( حملة  االعالم  منطقة  ا�سكن  م�سيفا:  �سنة.  كل  منازلنا 
البيت  ار�سية  اخ�رش  بالتايل  االمطار،  موجة  مع  تغرق  والتي 
عن  بحثه  معلال  النفايات.  يف  يرمى  اذ  والكاربت  ال�سجاد  من 
�سجاد منا�سب ال�سعر حتى تنتهي ما�ساة الغرق التي تعاين منها 
�ساحب   ، همام(  )ابو  العراق.   ورمبا  العا�سمة  مناطق  اغلب  
ت�سرتي  قال:النا�س  حيث  الكالم  يف  دوره  ينتظر  ال�سجاد  حمل 
ذو  يكون  الذي  الرتكي  النوع  وخ�سو�سا  امل�ستورد  ال�سجاد 
اللوحة  ر�سم  ماي�سمى  او  النق�س  ومنا�سبة وطريقة  براقة  الوان 
ل�سنوات عدة. منوها: هناك قيا�سات  اجلميلة واجلذابة وتقاوم 
عدة لكن الطلب االكرث على قيا�س   x 3 4 مبينا: ان �سعر هكذا 
وبني  اوىل.  درجة  وتعترب  دينار  الف   )120( اليتجاوز  قيا�س 

 )80( ب�سعر  تتوفر  القيا�س  وبنف�س  خفية  نوعية  هناك  البائع: 
الف دينار وهي جيدة اي�سا تدوم لفرتة الباأ�س بها. م�ستطردا: 
ف�سال عن وجود انواع من الكاربت الرتكي وااليراين �سعر املرت 
وحتى  االف  ثالثة  اليتجاوز  واخر  دينار  االف  ع�رشة  الواحد 
الدولة  دوائر  لفر�س  وي�ستخدم  يوجد  الواحد،  للمرت  دينار  الفا 
ال�سجاد  قال:  االغلى  ال�سجاد  االحيان.وبخ�سو�س  اغلب  يف 
له زبائن  يطلبونه وحمال حمدودة تتعامل  العراقي وااليراين 
اىل  ال�سجاد  من  انواع  بع�س  ت�سل  حيث  الثمن  غايل  النه  به 
العراقي  ال�سجاد  ان  مو�سحا:  اكرث.  او  دينار  ماليني  ع�رشة 
العراقيني  وحتى  واالجانب  ال�سياح  قبل  من  مرغوب  القدمي 
راقية.�سبق  وفنية  اثرية  حتفه  باعتبارة  اخلارج  يف  املقيمني 
وان اعلنت ال�رشكة العامة لل�سناعات ال�سوفية التابعة لوزارة 
ال�سناعة واملعادن، عن اجناز اعمال تاأهيل مكائنها املتوقفة 
واعادة  نوعيته  وحت�سني  الكاربت  النتاج  طويلة  �سنوات  منذ 
ان   )( عليه  اطلعت  للوزارة  بيان  عالية.وذكر  بكفاءة  ت�سغيلها 
التافت  لن�سيج  مكائن  ثالث  تاأهيل  اعادة  من  متكنت  ال�رشكة 
امليكانيكي  ال�سجاد  معامل  تاأهيل  م�رشوع  �سمن  )الكاربت( 
اال�ستثمارية  املوازنه  النافذ ومن تخ�سي�سات  ال�سجاد  ومعمل 

للوزارة ل�سنة 2013 وما تالها بعد توقفها عن العمل مبا يزيد 
عبد  اأحمد  ال�رشكة  عام  مدير  عن  البيان  ونقل  عامًا.   20 عن 
الغفار ال�سهيب القول، ان ال�رشكة با�رشت وبالتعاون مع �رشكة 
النتاج  التافت  ن�سيج  مكائن  تاأهيل  باعادة  الرتكية  )األوان( 
الكاربت معقود اخلملة ومق�سو�س اخلملة والكاربت املنقو�س 
بعد ان كانت م�سطوبة او قيد ال�سطب. واأ�سار اىل ان ال�رشكة وبعد 
االوىل  املرحلة  يف  الكاربت  منتج  نوعية  يف  تطورا  حققت  ان 
ماكنة  بتاأهيل  با�رشت  التافت  ن�سيج  مكائن  تاأهيل  من خالل 
التكملة  مرحلة  متثل  والتي   )RAM( املتقادمة  التجفيف 
للمنتج من اجل احل�سول على جودته النهائية وذلك باعدادها 
)األوان(  �رشكة  مع  وبالتعاون  التكملة  ق�سم  لتاأهيل  عمل  خطة 
الرتكية اي�سا. متابعا: ان مالكات ال�رشكة قامت وبجهود ذاتية 
باعادة تاأهيل ماكنة حالقة ال�سجاد امليكانيكي واعادتها اىل 
العمل بوقت قيا�سي بعد ان كانت متوقفة لفرتة طويلة. كا�سفا 
ا�سافة  لغر�س  حرارية  نق�س  ماكنة  ل�رشاء  ال�رشكة  �سعي  عن 
مظهر جديد ملنتجات ال�رشكة من البطانيات وملواكبة التطور 
اجراء  طور  يف  االن  وال�رشكة  الت�ساميم  جمال  يف  العاملي 

التجارب بهذا اخل�سو�س.

كان لنا كالم عن احد الغداديني الذي كان حاكما 
ملقاطعة هونغ كونغ يف خم�سينيات القرن املا�سي 
عندما كانت هذه املقاطعة تابعة لربيطانيا وقبل 
على  ح�سلت  ال�سخ�سية  وهذه  ال�سني  اىل  عودتها 
لقب )�سري( اي فار�س من احلكومة الربيطانية �سنة 
ذلك  بعد  وجاء    1981 �سنة  لورد  ولقب   1974
لورن�س اىل لندن ملمار�سة عمله كع�سو يف جمل�س 
البغدادية  العائلة  من  وهو  الربيطاين  اللوردات 
اليهودية امل�سهورة عائلة خ�سوري التي ظهر منها 
العراق  خارج  ويف  بغداد  يف  االعالم  من  الكثري 
البغدادية  العائالت  ا�سهر  تقريبا  تعترب  والتي 
اما  و�سمعة  وجاها  وماال  ثراء  واكرثها  اليهودية 
والده العيزر )العزير( ن�سبة اىل نبي اهلل العزير احد 
الذي يوجد مرقده جنوب  اليهودية  الطائفة  انبياء 
خ�سوري  ابن  �سالح  ابن  الب�رشة  �سمال  العمارة 
الوالد �سالح  1867 وكان  �سنة  املولود يف بغداد 
خ�سوري من التجار املعروفني يف بغداد وحيث قد 
فقد والده وعمره ت�سع �سنوات وبعد اكماله الدرا�سة 
قريبا  بغداد  يف  كانت  )االليان�س(التي  مدر�سة  يف 
حيث  الهند  اىل  ذهب  فانه  ال�سورجة  منطقة  من 
تلك  �سا�سون  داوود  ال  من  والدته  اقارب  تعهده 
االخرى  هي  امل�سهورة  اليهودية  البغدادية  العائلة 
اىل  هاجرت  والتي  وال�سيا�سة  واملال  بالتجارة 
خارج العراق حيث متت ت�سمية هذه العائلة بعائلة 
)روت�سيلد ال�رشق(عرفانا بدورها التجاري واملايل 
الذي مياثل الدور الذي قام به ال روت�سيلد وهناك 
اىل  و�سافر  الهند  يف  مومباي  يف  درا�سته  اكمل 
كونغ  وهونغ  هاي  و�سنغ  لندن  منها  كثرية  مدن 
عظيمة  ثروة  وجمع  كثرية  جتارية  �سالت  واقام 

والثقافة  اخلري  مل�ساريع  منها  كبريا  جزءا  ار�سل 
�سيد بناية كبرية ملدر�سة  وخا�سة يف بغداد حيث 
االليان�س وان�ساأ يف بغداد م�ست�سفى للعيون افتتحه 
كانت  وكلها  اخلياطة  لتعليم  ومعهد  غازي  امللك 
و�سيد  اجتماعيا  نديا  وان�ساأ  جمانا  اخلدمات  تقدم 
وكوركوك  واملو�سل  الب�رشة  يف  ومعاهد  مدار�س 
�سملت  وامنا  العراق  عند  م�ساريعه  تتوقف  ومل 
وم�ساريع  ومالجء  مدار�س  فبنى  العراق  خارج 
وفرن�سى  وتركيا  والهند  �سورياوايران  يف  خريية 
مرد�ستني  وان�سااأ  والربتغال  كونغ  وهنوغ  وال�سيد 
وكان  لليهود  واخرى  للعرب  احدهما  فل�سطني  يف 
كلما  وكان  االول  في�سل  للملك  حميما  �سديقا 
يرتدد امللك في�سل اىل لندن ي�سكن يف الدار الفخمة 
احدى  يف  والكائنة  )العزير(  لل�سيد  تعود  التي 
احلكومة  ومنحته  لندن  يف  االر�ستقراطية  االحياء 
 1926 �سنة  الفار�س  اي  )�سري(  لقب  الربيطانية 
وح�سل على و�سام ال�رشف برتبة قائد من احلكومة 
لالكادمية  الذهبي  الو�سام  على  وحاز  الفرن�سية 
والثقافة  التعليم  يف  خلدماته  تقديرا  الفرن�سية 
كبرية  بحفاوة  1925وا�ستقبل  �سنة  بغداد  وزار 
�سنغ  مدينة  و�سكن  واالهلية  الر�سمية  املحافل  من 
العاملية  هاي يف ال�سني وح�سل ان ن�سبت احلرب 
لذلك  املدينة  هذه  الياباين  اجلي�س  واحتل  الثانية 
الوفاة  ادركته  وقد  اجلربية  االقامة  عليه  فر�سوا 
احلرب  انتهاء  وقبل  املدينة  هذه  يف   1944 �سنة 
تاأبينيا  حفال  بغداد  يف  امللكي  الديوان  له  واقام 
كبريا اما عم ال�سيد لورن�س فهو ال�سري اليا�س )الي�س( 
املولود يف بغداد �سنة 1865 واملتوفى يف الهونغ 
بنات  مدر�سة  اول  ان�سا  والذي   1922 �سنة  كونغ 
1893 با�سم زوجته لورا خ�سوري  يف بغداد �سنة 
العقارات  من  الكثري  املدر�سة  هذه  على  واوقف 

الدوام  يكون  ولكي  للمدر�سة  ماليا  موردا  لتكون 
للمدر�سة  جديدة  بناي  وان�ساأ  جمانيا  املدر�سة  يف 
يف   1922 �سنة  تويف  وقد  بغداد  يف   1911 �سنة 
هونغ كونغ بعد ان �سارك اخيه العزير يف االعمال 
عقدت  التي  والكثرية  الكبرية  واملالية  التجارية 
اما  العامل  انحاء  وجميع  وال�سني  بريطانيا  يف 
ابن  العزير  ابن  فهو حورا�س(  لورن�س  ال�سيد  �سقيق 
�سالح ابن خ�سوري املولود يف لندن �سنة 1902 
�سارك  والذي   1989 �سنة  �سري  لقب  واملمنوح 
والد  وعالقة  التجارية  اعماله  يف  لورن�س  �سقيقه 
لورن�س الكبرية بامللك في�سل االول و�سلته ببغداد 
زار  كونغ  لهونغ  حاكما  كان  فعندما  تنتهي  مل 
وذكر   1957 �سنة  املقاطعة  هذه  االله  عبد  االمري 
انه بغدادي اال�سل فتجاهله  له لورن�س اي لالمري 
بابان  خمتار  احمد  ال�سيد  الوفد  يف  كان  و  االمري 
فذكر االمري هذه الق�سة لل�سيد بابان فاخربه بابان 
عزرا  ال�سيد  وفاة  عند  املاأمت  اقامة  توىل  من  بانه 
العزير�سالح  ابن  هذا  ولورن�س  لورن�س  ال�سيد  ابي 
1989 ودر�سة  خ�سوري ولد يف هونغ كونغ �سنة 
كليفتاون  وكلية  ال�سينية  هاي  �سنغ  مدر�سة  يف 
يف بري�ستون من اعمال بريطانيا وتخرج حماميا 
من جامعة لنكولنز يف لندن وتوىل رئا�سة �رشكات 
وم�ساريع جتارية ومالية واقت�سادية والتي ورثها 
عن ابيه وعن عمه وقام باعمال خريية كثرية وبعد 
ان توىل من�سب حاكم هونغ كونغ فقد منح  لقب 
لورد وبعد ان منح لقب لورد غادر هونغ كونغ اىل 
اللورادت  جمل�س  يف  كع�سو  عمله  ملمار�سة  لندن 
وتويف  االنكليزي(  ال�سيوخ  )جمل�س  االنكليزي 
كونغ  هونغ  يف  حما�رشة  يلقي  وهو   1993 �سنة 
يف  �ساهمت  التي  اليهودية  البغدادية  العوائل  عن 
النه�سة االقت�سادية والثقافية يف ال�رشق االق�سى .

لنا  كانت  بغدادية  �سخ�سيات  بــاب  ويف  بغداديات  �سل�سلة  يف 
وقانوين  عليم  قا�س  وهــو  القا�سي  منري  البغدادي  عن  كلمات 
القانون  عامل  يف  �سيته  وذاع  �سانه  عال  م�ستقيم  وعــديل  حكيم 
من  العربية  واللغة  واملعرفة  والثقافة  وجه  من  والعدالة  والق�ساء 
الدكتور  ا�ستاذ  القا�سي  منري  املرحوم  القا�سي  هو  ذلك  اخر  وجه 
الذي  علي  جواد  والدكتور  �سو�سة  احمد  والدكتور  جواد  م�سطفى 
 1925 �سنة  االول  املتخرج  ليكون  )القانون  احلقوق  مدر�سة  دخل 
للجي�س  الع�سكرية  املدار�س  يف  والفقه  االداب  تدري�س  توىل  والذي 
 1927 �سنة  منها  ليتخرج  العالية  املعلمني  دار  ودخل  وال�رشطة 
واختري ملن�سب مدير اوقاف بغداد ومار�س املحاماة ل�سنتني ويف 
احكاما  وا�سدر  بغداد  بداءة  حمكمة  يف  قا�سيا  عني   1932 �سنة 
باالدلة  املدعومة  والق�سط  واحلق  واالن�ساف  للعدالة  عنوانا  تعترب 
�سنة  ويف  عدليا  مفت�سا  عني   1934 �سنة  ويف  البينات  واحلجج 
ا�ستاذا يف كلية احلقوق حيث القى املحا�رشات يف  1935 ا�سبح 
ال�سخ�سية  االحوال  وقانون  املدين  القانون  العدلية  االحكام  جملة 
1940 مت تعيينه عميدا لكلية احلقوق حيث تخرج على  �سنة  ويف 
يديه كثري من الطالب ويف �سنة 1948 عني رئي�سا للمجمع العملي 
العراق وكان  ثقافية يف  اعلى جهة  العراقي يوم كان هذا املجمع 
م�ساهري  اع�سائه  من  وكان  بغداد  يف  االول  املثقف  يعترب  رئي�سه 
رجال الثقافة والعلوم والفنون كالدكتور م�سطفى جواد والدكتور 
الثقافة  اأ�ساطني  من  و�سواهم  علي  جــواد  والدكتور  �سو�سة  احمد 
1952 عني  �سنة  1961 ويف  �سنة  وا�ستمر حتى  واالداب  والعلوم 
1955 مت ا�ستيزاره كوزير  رئي�سا لديوان جمل�س الوزراء ويف �سنة 
للمعارف اي للرتبية ويف �سنة 1958 اعتزل اخلدمة العامة لبلوغه 
ال�سن القانوين التقاعدي ولكنه مع ذلك ا�ستمر رئي�سا للمجمع العلمي 
وقيل ان والدته كانت �سنة 1895 وهو ابن قا�سي بغداد امل�سهور 
القا�سي  نــوري  ال�سليع  القانوين  الــوزيــر  و�سقيق  خ�رش  ال�سيد 
تعليمه  ــداأ  وب املــدين  القانون  كتابة  جلنة  يف  ع�سوا  كــان  الــذي 
الواعظ وهو  الدين  ووالده والعالمة م�سطفى  من امل�سايخ ورجال 
�ساحب املوؤلفات الكثرية يف االدب وال�سعر والفقه وتوىل التدري�س 
يف بداية حياته يف الثانوية املركزية ودار املعلمني وكان خطيبا 
جلامع االمام االعظم ومدر�سا يف جامع عثمان افندي وتوىل رئا�سة 
حترير جملة احلقوق قبل دخوله الكلية وعلى الرغم من التاأتاأة التي 
تالحق كالمه احيانا فانها تهرب امام بالغة قوله وف�ساحة لفظه 
ودقة بيانه وجمال ت�سويره وكان القا�سي البغدادي منري القا�سي 
ال�سيخ ب�سار من  �ساحب جمل�س ثقايف ا�سبوعي يف بيته يف حملة 
داره  اىل  الثقايف  جمل�سه  انتقل  ذلك  وبعد  البداية  يف  بغداد  كرخ 
ترك  ولقد  دجلة  نهر  �سفاف  وعلى  با�سا  جميد  حملة  يف  الكائنة 
والنحو  االظهار  موؤلفاته  ومن  اخر  يرتكه  مل  ما  العربية  للمكتبة 
وت�سهيل  واملعاين  احلروف  ونظم  واملناظرة  البحث  علم  ومنظومة 
اخلط العربي وادب الق�سة يف الرقان الكرمي واملثل يف القران الكرمي 
العدلية و�رشح  االحكام  القانونية كتاب �رشح جملة  ومن موؤلفاته 
القانون املدين و�رشح قانون  ال�سخ�سية و حما�رشات يف  االحوال 
املرافعات وكتاب ملتقى البحرين يف القانون املدين وكتب كثرية 
اخرى واهمها ديوان �سعره فقد كان �ساعرا واختتم حياته بف�سيلة 
جميلة عندما او�سى ان تكون مكتبته وقفا للنفع العام ومت اختيار 
داره الواقعة يف كورني�س االعظمية التي لها اطاللة على نهر دجلة 
التي  ال�سنة  نف�س  يف  تويف   1969/2/9 ويف  املكتبة  لهذه  حمال 

تويف فيها م�سطفى جواد.

صناعة السجاد والمفروشات المستوردة تنقل الصناعة الوطنية إلى خانة اإلهمال
بغداد ــ متابعة

 طارق حرب

بغداد 
نادر ما نراه يف ايام تفاقم فيها العرف الع�سائري وا�ستيالئه 
على مفردات القانون لي�سدر احلكم من الديوان و�سط �سعف 
تطبيقه من املحكمة فاملدر�سة مكان اكادميي يعطي للمقبلني 
حروف  منها  الطالب  ويقتب�س  واالخالق  العلم  يف  درو�س 
املوارب  ليدخال  �سليم  بفعل  وقانون  �سحيح  بنطق  ابجدية 
يف  االول  تفوق  حتى  احلايل  الزمن  �رشاع  حلبة  يف  وغريه 
اغلب املناورات وهو الغري مرجوا لذلك �ساأ�سع امام انظاركم 
هذه الق�سة ، ففي ت�سعينيات القرن املا�سي اخذ �سوت احلق 
للبنني  الرافدين  مدر�سة  ملدير  الطلبة  م�سامع  على  يوزع 
فكانت ال تغم�س عينه حتى يدقن اوقات العمل واآلية التعليم 
و�سديق  الطلبة  مع  �سديد  حنني  فرتاه  التدري�سية  ملوؤ�س�سته 
رائعة  اجيال  مدر�سته  من  لتتخرج  املدر�سني  مع  قانوين 
وت�سبوا نحوه اأجيال حاملة مب�ستقبل واعد حيث ترتك مدار�س 
قريبة من حمل �سكنها وتتجثم عناء ال�سفر اليها اآنذاك يف ظل 
ظروف مادية �سعبة لكن الهدف ي�ستحق الت�سحية فق�سدها 
الكثري للفوز ب�سهادة م�سهورة بني قريناتها من املدار�س ذات 
االداء االقل ويف احدى االيام داخل احدى �سفوف الرافدين مل 
يجد �سبعة طالب حل اآخر اإال مغادرة الدر�س ملدة ٤٥ دقيقة 
لعدم حت�سريهم الواجب اليومي املكلفني به يف اجواء ربيع 
ان  دون  املدر�سة  �سياج  بعبور  حماولتهم  فنجحت  اآذار  �سهر 
املدير  ال�سيد  عن  �رش  اي  يخبئ  ال  كان  الذي  يراهم حار�سها 
وبعد ان جل�سوا خارج املدر�سة وهم يتناق�سون يف تبعات ما 
اأقبلت نحوهم  قد  ال�سيارات  احدى  بفعلة حتى الحظوا  قاموا 
وبعد اقرتابها تبني انه ي�ستقلها املدير واحد املدر�سني وعلى 
اثر ذلك هرعوا بني ازقة املنطقة ودخلوا يف �سوارع �سيقة جداً 
املدير  بنزول  فوجئوا  لكنهم  اليها  ال�سيارة  دخول  يتعذر  كي 
من ال�سيارة والتوجه نحوهم ب�سورة راجلة فاأيقنوا باأن هذا 
اليوم �سيكون تعب ومليء باملطاردة لكنهم رف�سوا اال�ست�سالم 
ملعركة التعليم وكرروا هربهم جتاه منازل قدمية ومت�سابكة 
ماراثون  وبعد  هناك  يلعبون  االطفال  من  الكثري  لوجود 
الهواء  فاأ�ستن�سقوا  املالحقة جل�سوا جميعهم قرب نهر �سغري 
ملدة  اجللو�س  فر�سة  امامهم  كانت  فقد  نادمني  تعبني  وهم 
وبينما  اكرب  عواقب  مع  بالهرب  يق�سوها  ان  ال  دقيقة   ٤٥
املدينة  مركز  باجتاه  مت�سي  ال�سيارة  �ساهدوا  يتحدثون  هم 
واكملت  تتوقف  لكنها مل  الريا�سي  فا�ستعدوا الكمال يومهم 
طريقها حتى اختفت عن االنظار وبعد انتهاء الوقت الر�سمي 
اآثار  عليهم  ال يالحظ  بيوتهم كي  اىل  عادوا جميعهم  للدوام 
توحي ملا حدث لكن املفاجاأة انهم وجدوا ابائهم يعلمون مبا 
جرى فقد ذهب مدير املدر�سة الب كل واحد فيهم و�رشح له 
املبنى  وخارج  داخل  عليهم  حر�سه  عن  يدل  مما  املو�سوع 
التطور  نتيجة  احلايل  الرتبوي  اجليل  عن  اختفى  والذي 
املتداخل يف حياة االن�سان وهيمنة القرارات الع�سائرية على 

تو�سيات املوؤ�س�سات الرتبوية .
 

مبدعون من من هو العراقي الذي حكم هونغ كونغ وكان عضوًا في مجلس اللوردات البريطاني؟
منير القاضي
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بسام القزويني 

أقالم حرة

يتم  مل  املقد�سة  كربالء  بلدية  ملديرية  التابعة  العقارات  من  مئات 
وزارة  قبل  من  عليها  امل�سادقة  وتاأخر  �سهور  عدة  منذ  ح�سمها 
االإعمار واالإ�سكان والبلديات بح�سب ما اأفاد به بع�س م�ستاأجري تلك 
العقارات مبينني عن تاأخر امل�سادقة على العقارات التابعة للبلدية 
والتي اأحيلت تقديرات تلك العقارات التي قيمت من قبل جلان التقدير 
ال�سائدة يف  لالأ�سعار  وفقًا  اإليهم  عليها  الوزير  ال�سيد  بغية م�سادقة 
اأموال  2013 اخلا�س ببيع واإيجار  21 ل�سنة  حينها وللقرار املرقم 
لتاأخر  امل�ستاأجرين  هوؤالء  من  العديد  لدى  تذمراً  ت�سبب  مما  الدولة 
نتيجة  البلدية  للدوائر  بهم وكرثة مراجعاتهم  العقود اخلا�سة  اإبرام 
�رشورة  اإىل  امل�ستاجرين  بع�س  "ودعوا  امل�سادقات  تلك  تاأخر 
تلك  على  وامل�سادقة  بهم  اخلا�سة  املعامالت  اإجناز  يف  االإ�رشاع 
التقديرات هذا ف�ساًل عن بقاء العديد من عقارات البلدية بدون تاأجري 
لتاأخر امل�سادقة على قرارات التقدير لت�سديد ما يرتتب بذمتهم من 
مبالغ نقدية ل�سالح تلك املوؤ�س�سات البلدية والتي تعزز من اإيراداتها 
ال�سنوية والتي يتم عك�سها يف تقدمي بقية اخلدمات االأخرى التي تعود 
بالفائدة للمحافظة مطالبني بعودة امل�سادقة لل�سيد املحافظ مثل ما 
كانت عليه �سابقًا لتقليل الروتني احلا�سل يف اإجناز تلك املعامالت.

خدمة  بدء  منذ  �سم  حتحُ مل  التي  امل�ساكل  من  الفي�س  هذا 
مّقدمتهم  ويف  مواطنني  دفعت  العراق٬  يف  اجلوال  الهاتف 
الدعوة اىل حما�سبة �رشكات  نا�سطني مدنيني٬ واعالميني اىل 
الب�سع. بغداد/ ال�سيئة مقابل الرتّبح  االت�ساالت ب�سبب اخلدمة 
�سنوات على وجود  الرغم من مروراأكرث من ع�رش  امل�سلة: على 
من  ي�سكون  املواطنون  العراق٬ اليزال  االت�ساالت يف  �رشكات 
�سوء اخلدمة يف بغداد٬ واملحافظات. ويربز �سوء اخلدمة حني 
تتّكرر العبارة التالية على م�سامعك٬" الهاتف املطلوب حُمغلق او 
خارج منطقة التغطية٬ يرجى االت�سال يف وقت الحق"٬ ومثله 
يّرد املجيب االآيل ل�رشكة اآ�سيا �سيل.."عذراً ال ميكنك امتام هذه 
بدء  منذ  �سم  حتحُ مل  التي  امل�ساكل  من  الفي�س  هذا  املكاملة". 
خدمة الهاتف اجلوال يف العراق٬ دفعت مواطنني ويف مّقدمتهم 
الدعوة اىل حما�سبة �رشكات  نا�سطني مدنيني٬ واعالميني اىل 
داعني  الب�سع٬  الرتّبح  مقابل  ال�سيئة  اخلدمة  ب�سبب  االت�ساالت 
ال�رشكات٬  تلك  ادارة  و�سوء  ف�ساد٬  ملفات  فتح  �رشورة  اىل 
وك�سف ارتباطاتها مع م�سوؤولني و�سيا�سيني٬ يت�سرّتون عليها. 
االت�ساالت  "�رشكات  ن  ا ّ الغالبي  علي  املدين  النا�سط  ويقول 
املالية  مدخوالتها  زز  وتع ّ نافذة٬  �سيا�سية  لكتل  ملك  هي 
ذلك٬  من  ابعد  اىل  الغالبي  ويذهب  ال�رشكات".  تلك  خالل  من 
فيقول ان "هذه احل�س�س يف ال�رشكات هي يف االأ�سل هدايا من 
اموال  "جزء من  ال�سيا�سية". وتابع  الكتل  لبع�س  اقليمية  دول 
خالل  من  هبت  نحُ الأموال  غ�سيل  باحلقيقة  هي  بها  امل�ساهمة 
الكتل  تلك  عليها  ح�سلت  عموالت  خالل  من  او  النفط  تهريب 
ال  فانها  فا�سدة٬  �سيا�سية  بجهات  ترتبط  والأنها  ال�سيا�سية٬ 

تخ�سع للمراقبة واملحا�سبة".

مواطنون يشكون ضعف إجراءات التصديق 
على العقارات المستأجرة في كربالء

متى تحاسب شركات االتصاالت على 
سنوات “التحايل”

المواطن و المسؤول
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