
ح�ضارة  �إىل  تعود  مهمة،  �ضعبية  يدوية  مهنة  �ل�ضعف، 
و�دي �لر�فدين، و�ضبه �جلزيرة �لعربية، و�أماكن �أخرى

معظم  يف  دخلت  فقد  لذ�  �لنخيل،  زر�عة  فيها  �زدهرت 
مفرد�ت �لإن�ضان �لبيئية، بيت �ل�ضعف، و�أقفا�ص �لدو�جن، 

و�لرطب و�لتمور
�حتياجاتهم  بع�ص  لت�ضد  �لأجد�د،  تناقلها  حرفة  وهي 
��ضم  �لنخل  ي�ضف  �لذي  �ل�ضخ�ص  على  ويطلق  �ليومية. 

�ل�ضعاف، وهو �لذي يقطع
�لعجزة  بع�ص  عليه  ثابر  وقد  �أطر�فه،  من  �ل�ضعف 
 ، �لن�ضاء  يدويًا  �ضناعته  يف  و��ضتهرت  �ملحتاجني، 

فاأنتجن و�أفدن.
يف  للكثافة  تبعًا  �ضنعها  و�إتقان  �نت�ضارها  ويتفاوت 

زر�عة �لنخيل ويف �ل�ضكان
ت�ضميتها  وميكن  "بال�ضعفيات"  �خلو�ص  �ضناعة  ت�ضمى 
باإ�ضم "�ضناعة �لنخيل" لرتباطها بالنخلة كذلك ي�ضطلح 

بع�ص �لباحثني
�أما   ،  " �لنباتية  �ملن�ضوجات  بـ"�ضناعة  ت�ضميتها  على 
�لقدمية فت�ضمى �ضناعة �خلو�ص با�ضم  �لعربية  �مل�ضادر 

حرفة "�خلو��ضـة"
وت�ضتخدم �ضناعة �خلو�ص �أور�ق �ضجر �لنخيل "�ضعفها " 

مما �ضهل للإن�ضان ممار�ضة هذه �ل�ضناعة �ليدوية
ولذلك جند �إىل يومنا هذ� �أعد�د�ً كبرية من �لنا�ص يعتمدون 

على هذه �ل�ضناعة ويتخذونها حرفة لهم ، و�أدو�ت
�ليد�ن  وهي   ، ومي�ضورة  ب�ضيطة  فيها  �لرئي�ضية  �لعمل 

و�لأ�ضنان بالدرجة �لأوىل و�لعظام و�حلجارة �ملدببة
بالدرجة  �لإبرة  مقام  تقوم  �لتي  �ملخارز  �أو  �ملخايط  �أو 

�لثانية ، �إىل جانب بع�ص �لأدو�ت �لأخرى كاملق�ص
ووعاء تغمر فيه �أور�ق �لنخيل ، وورق �لنخيل من �لنوع 

�ملركب ، و��ضتعمالته عديدة ح�ضب موقعه من �لنخلة
و�ل�ضفرة  �ل�ضلل و�حل�رص�ن  �لقلب ت�ضنع منه  فالذي يف 
ي�ضتعمل  �للون  �أخ�رص  يليه  �لذي  و�لنوع   ، و�مليز�ت 

ل�ضناعة
�لكبرية و�مل�ضايف و�ملكان�ص  �حل�ضري و�ضللة �حلمالت 
وغريه ، ومن �جلريد ت�ضنع �لأ�رصه و�لأقفا�ص و�لكر��ضي .
وت�ضنع  جتمع  �لنخيل  �ضعف  �أور�ق  عن  عبارة  و�خلو�ص 
تت�ضع باختلف  �أو  باليد بطريقة جتديلة عري�ضة ت�ضيق 

�لإنتاج
وتت�ضابك �أور�ق �خلو�ص مع بع�ضها يف �لتجديلة بعد �أن 

تتحول �إىل �للون �لأبي�ص نتيجة تعر�ضها لل�ضم�ص .
و�خلو�ص نوعان :

بيا�ضها  بن�ضاعة  �للبة  وتتميز  �خلو�ص  لبة  هـو   : �لأول 
لنوعية  وت�ضتخدم  ت�ضكيلها  و�ضهولة   ، حجمها  و�ضغر 

معينة من �لإنتاج .
�أور�ق  �لعادية وهي  �لنخيل  �أور�ق  بقية  : فهو من  �لثاين 
حتى  لتطريتها  باملاء  غمرها  ويتم  وطوًل  خ�ضونة  �أكرث 

ي�ضهل ت�ضكيلها .
�أو  �لأبي�ص  باللون  يكتفي  ول  �خلو�ص  تلوين  يتم  كما 
�حلليبي بل يتم �ضبغ �خلو�ص بالألو�ن �لأخ�رص ، �لعنابي 
هذه  وتتو�فر   – �لطبيعة  �ألو�ن  ح�ضب   – و�لبنف�ضجي   ،

�لأ�ضباغ يف حمال �لعطارة .
فيه  وتو�ضع  كبري  وعاء  يف  �ملاء  بغلي  �ل�ضباغة  وتبـد�أ 

�ل�ضبغة �ملطلوبة ، ثم يتم �إ�ضقاط �خلو�ص �ملطلوب
تلوينه ويرتك ملدة 5 دقائق ثم يرفع من �ملاء ويو�ضع يف 
�لظل وبالن�ضبة للخو�ص �لأبي�ص �أو �حلليبي فاإنه يكت�ضب

هذ� �للون نتيجة لتعر�ضه لل�ضم�ص فيتحول لونه �لأخ�رص 
�إىل �للون �لأبي�ص .

وعند ت�ضنيع �خلو�ص لبد من نقعه يف �ملاء لتلينه ، �ضو�ء 
كـان خو�ضًا عاديًا �أو ملونًا ، لأن �ل�ضبغة ل تزول باملاء

وبعد تطرية �خلو�ص ي�ضهل ت�ضكيله ويبد�أ �لت�ضنيع بعمل 
 ، �لألو�ن  �ل�ضنع متنا�ضقة  جديلة طويلة وعري�ضة متقنة 

ويختلف
�لعر�ص  ز�د  وكلما   ، �لإنتاج  نوع  ح�ضب  �جلديلة  عر�ص 
�أور�ق �خلو�ص �مل�ضتعملة وباتت �ل�ضناعة  كلما ز�د عدد 

�أ�ضعب
وبعد �ضنع �جلديلة يتم ت�ضكيل �خلو�ص بال�ضتعانة باإبرة 
�لأ�ضود  �ل�ضوف  من  يكون  قد  وخيط  وطويلة  عري�ضة 

للتزيني .
ومن �أهم �ل�ضناعات �ليدوية من �ضعف �لنخيل ؟؟

ة �حل�ضـري �أو �ل�ِضـمَّ
�ضبية باملائدة �إل �نه ي�ضنع من �خلو�ص �خلال�ص ..

ويفر�ص يف �مل�ضاجد و�ملجال�ص و�لغرف
و�ي�ضا ي�ضتخدم كغطاء د�خلي للأ�ضقف �لغرف ..

�حدى  يف  برنامج  هنالك  كان   2017/2/26 يوم 
�لوطني  �لن�ضيد  عن  �ل�ضيوف  فيه  تكلم  �لف�ضائيات 
�ل�ضو�ب  فارقهم  �حلا�رصين  �ن  تبني  وقد  �لعر�قي 
قانون  ��ضد�ر  �ن  ذلك  �لن�ضيد  ب�ضان  �قو�لهم  يف 
�ملادة  قررته  د�ضتوري  �لتز�م  هو  �لوطني  �لن�ضيد 
علم  بقانون  ينظم  قالت  حيث  �لد�ضتور  من   )12(
يف  لنا  بد  ل  كما  �لوطني  ون�ضيده  و�ضعاره  �لعر�ق 
�خلا�ضة  �لكلمات  ونختار  ننتقي  �ن  �لوطني  �لن�ضيد 
يف  ورد  كما  ولي�ص  �لدولية  للمعايري  طبقا  بالن�ضيد 
و�لب�ضري  �ل�ضياب  �جلو�هري  �لثلثة  �ل�ضعر�ء  �ضعر 
�لألفاظ و�لعبار�ت ل تقوم على �مل�ضاو�ة  ولذلك فان 
على  مقبولني  غري  وخيلء  كرب�  وتت�ضمن  �لدول  بني 
�ل�ضعيد �لدويل وبالن�ضبة للن�ضيد �لوطني �لعر�قي ذلك 
�لوطني ل ز�ل موجود� يف  �لن�ضيد  �ن م�رصوع قانون 
رفوف جمل�ص �لنو�ب ومل يتم ت�رصيعه حلد �لن ولذلك 

نقول :-
1 -     �ن �لن�ضيد �لوطني �حلايل �ي ن�ضيد )موطني( 
غري  ومو�ضيقى  كلمات  من  كان  �عتماده  مت  �لذي 
عزفه  مت  و�منا  باعتماده  قانون  ي�ضدر  ومل  عر�قيني 
لول مرة للفرقة �ملو�ضيقية �لتي ح�رصت �لحتفال يف 
قاعة �لرباط يف �ضارع �ملغرب يف �ضهر متوز 2003 
بح�ضور �حلاكم �ملدين بر�مير ويف قاعة تعود لوز�رة 
�لثقافة ومنذ ذلك �لتاريخ  د�أب �جلميع على ترديد هذه 
ترديد  عند  للحر�ج  دفعا  �ملو�ضيقى  وهذه  �لكلمات 
 2003/4/9 �لن�ضيد �لوطني �لذي كان موجود� قبل 
فالن�ضيد �لوطني �حلايل من كلمات �ل�ضاعر �لفل�ضطيني 
�بر�هيم طوقان ومن �حلان �ملو�ضيقار �للبناين حممد 
�لن�ضيد رف�ضته دولة فل�ضطني  فليفل و�لعجيب �ن هذ� 

ودولة لبنان .
قبل  معتمد�  كان  �لذي  �لوطني  �لن�ضيد  �ن       -  2
1981 هو ن�ضيد ) وطن مد  2003/4/9 ومنذ �ضنة 
�ضفيق  �ل�ضاعر  كلمات  من  وهو  جناحه(  �لفق  على 

�لكمايل و�حلان �ملو�ضيقار �لبناين وليد غلمية .
3 -     يف �لفرتة من 1963/2/8 �ي بعد �لطاحة 
�لن�ضيد  كان   1981 وحتى  �لوىل  باجلمهورية 
�ضلحي(  يا  زمن  )و�هلل  ن�ضيد  هو  �لعر�قي  �لوطني 
و�حلان  جاهني  �ضلح  �مل�رصي  �ل�ضاعر  كلمات 

�ملو�ضيقار �مل�رصي كمال �لطويل .
�جلمهورية  يف  �ملعتمد  �لوطني  �لن�ضيد  �ن       -  4
 1963 1958 �ىل  �لوىل زمن عبد �لكرمي قا�ضم من 
كان  عندما  زنبقة  لوي�ص  �لعر�قي  �ملو�ضيقار  حلنه 
يو��ضل در��ضته �ملو�ضيقية يف مدينة فيينا �لنم�ضاوية 
و�ضجله جوقة مو�ضيقية من�ضاوية و��ضتخدم فيه �للت 
�لكرمي  عبد  �لزعيم  �ىل  و�ر�ضله  �لهو�ئية  �ملو�ضيقية 
قا�ضم يف ر�ضالة �رصح فيها �فكاره عندما حلن �لن�ضيد 
وكان هذ� �لن�ضيد ��ضبه باملار�ص �لع�ضكري �لذي يعزف 

عند م�ضري �لرتال �لع�ضكرية .
�علن  وحتى  �مللكي  �لوطني  �لن�ضيد  �ما       -  5
لو�ضع  م�ضابقة  يف  عنه  �لعلن  مت  قد  �جلمهورية 
�ضلم ملكي عر�قي وخ�ض�ضت جائزة نقدية ملن يفوز 
�لربيطاين  �جلي�ص  �ضباط  �حد  بها  وفاز  بامل�ضابقة 
عزفه  ومت   1924 �ضنة   )  J.R .mury  ( �مليجر  هو 
لول مرة يف جمل�ص �لمة �ل�ضلطة �لت�رصيعية و�لبلط 
�مللكي ووز�رة �لدفاع وكان بدون كلمات وقد حاول 

�حد �ل�ضعر�ء و�ضع كلمات له هي يا �رصيف �حل�ضب يا 
كرمي �لن�ضب وحيث �ن �ل�ضلم �مللكي يعزف يف بد�ية 
عر�ص  قبل  كذلك  ويعزف  مهرجان  �و  �حتفال  كل 
�فلم �ل�ضينما فكنا نقف عند عزف �ل�ضلم �مللكي يف 

�ل�ضينمات قبل عر�ص �لفلم .
 2012 �ضنة  �لوملبية  لندن  دورة  مبنا�ضبة       -  6
ع�رصة  �لربيطانية  تلغر�ف  �لديلي  جريدة  حددت 
 205 بني  من  �ل�ضيئة  �لنا�ضيد  من  �عتربتها  �نا�ضيد 
ن�ضيد للدول �مل�ضاركة يف تلك �لدورة وكان من بينها 
وذكرت  موطني   ن�ضيد  �ي  �لعر�قي  �لوطني  �لن�ضيد 
وتعال  فيها خيلء  �لع�رصة  �لنا�ضيد  �ن هذه  �جلريدة 
وفخر وكرب مما ل يليق بدولة توؤمن بامل�ضاو�ة وهذ� ما 
ينطبق على �لنا�ضيد �لثلثة �ملعرو�ضة �مام �لربملان 
حاليا لختيار ن�ضيد منها كن�ضيد وطني عر�قي و�لتي 
تعود لل�ضعر�ء �جلو�هري و�ل�ضياب و�لب�ضري فلو رجعنا 
�ل�ضابقة  �لعلة  فيها  لوجدنا  �لنا�ضيد  �ىل كلمات هذه 

ولبد من �عتمد� �ملعايري �لدولية يف كلمات �لن�ضيد .

7 -     من طريف ما يذكر �نه يف نهاية ثلثينيات 
يف  للدول  �لك�ضافة  مهرجان  ح�ضل  �لع�رصين  �لقرن 
مدينة برلني يف �ملانيا وقد كانت �لفرقة �ملو�ضيقية 
�لملانية ل تعرف �لن�ضيد �لوطني �مللكي �لعر�قي  كما 
�نه كان بدون كلمات لذلك تو�ضلت خربة رئي�ص فريق 
بلبول  يا  )بلي  عبار�ت  ترديد  �ىل  �لعر�قي  �لك�ضافة 
�لزعيم  فان  وبذلك  �حلم�ص  �ىل  �ل�ضارة  �ي  بلي(   ..
�لملاين هتلر و�لفريق �جلال�ص معه ردد كلمة بلي لن 
حتتوي  ول  �للغات  جميع  مع  حروفها  ت�ضتقيم  كلمة 

على �حرف معقدة .
-8     وختاما فان عدم وجود قانون �لن�ضيد �لوطني 
لبناين  �لكلمات  فل�ضطيني  وطني  ن�ضيد  و��ضتخد�م 
�لد�ضتوري  �للتز�م  تنفيذ  يف  يخل  مما  �ملو�ضيقى 
�عتماد  ونقرتح  �لد�ضتور  من   )12( �ملادة  يف  �لو�رد 
�ضاعر�  ولي�ص  �حلاليني  �ل�ضعر�ء  من  عدد  من  جلنة 
�ملعايري  تعتمد  �لوطني  �لن�ضيد  كلمات  لكتابة  و�حد� 

�لدولية وخا�ضة بالن�ضبة للم�ضاو�ة .

نظم  عر�قي  �ضعبي  �ضاعر  م(   1861-1946( �لكرخي  عّبود 
�ل�ضعر �للهجة �لعر�قية، من �ضعره قوله:

و�ك�رص  �ضاعة  ياذيها  �جلر�ص  و�دري  عاجلر�ص  روحــي  ذبيت 
�أبو  و�لعن  �ملجر�ضة  و�ك�رص  �ضاعة  ر�عيها  �أبو  و�لعن  �ملجر�ضة 
ويد�ص  يدوي  خلخالهه  �لبخت  �أم  د�دة  يا  قعدت  �جلر�ص  ر�عي 
دنية  هاي  هم  مع�ص  ر��ضي  �ضعر  ميع�ص  زعل  لو  ��ضتادي  و�آين 

وتنك�ضي و�ح�ضاب �كو تاليهه
قد ك�ضب �ملل عبود �لكرخي بلهجته �لعر�قية �لد�رجة و�ل�ضاخرة 
يف �أحيان كثرية من مر�رة �لو�قع وتقلبات �ل�ضيا�ضة حب وتفاعل 
�لعر�قيني وما ز�ل �لبع�ص من ق�ضائده خالدة يف �ضمري ووجد�ن 
�لعلقة  هو  و�لطريفة  �لعميقة  �آر�ءه  ومن  �لآن.  حلد  �ل�ضعب  هذ� 
�لتاريخ  �أن  يبدو من خللها  و�لتي  �لعرب  و��ضقائه  �لعر�ق  بني 
يعيد نف�ضه كما يقال وليت �ملل عبود حي يف زماننا هذ� ور�أى 
ما نر�ه ممن ن�ضميهم بالأ�ضقاء لأ�ضاف رمبا كلمة �أخرى ملقولة 
�لعر�ق  �أن  يبدو  كان(.  مما  �أ�ضو�أ  )ولكن  نف�ضه  يعيد  �لتاريخ  �أن 
مع  يتفاعلو�  �أن  �لد�ئم  قدرهم  كان  خا�ضة  ب�ضورة  و�لعر�قيني 
ق�ضايا �متهم وق�ضايا �ضعوبها يف حني ينقلب �لأمر ر�أ�ضا على 
�أن  �لعر�ق  ��ضقاء  من  وير�د  عر�قية  �لق�ضية  تكون  حينما  عقب 
�نها  �لعلقة  تلك  طيات  يف  �مللحظ  حمنته.  يف  بجانبه  يقفو� 
�ل�ضلبية  �ملو�قف  نف�ص  �لكرخي  عبود  �ملل  زمن  من  لنا  حملت 
هو  ما  �إىل  �حلا�رص  ع�رصنا  يف  حتولت  و�لتي  �لتجاهل  ونف�ص 
�أ�ضو�أ حني ليقف معك من تدعوه �ضقيقا فقط بل يقف على �ل�ضد 
متاما من تطلعاتك و�آمالك يف �حلرية و�خلل�ص فهل كان قدر 
�لعر�قيني د�ئما �أن م�ضكلتهم تكمن يف �هتمامهم بق�ضايا �لغري 
�ضائكة  م�ضاألة  �لمر  يف  �ن  �أم  بق�ضاياهم  �هتمامهم  من  �أكرث 
كونهم  �لعر�قيني  جتاه  و�نانيته  �لعربي  �لنق�ص  بعقدة  تتعلق 
�أكرث وعيا وحر�ضا من غريهم. كل م�ضكلة يف �أي قطر عربي كان 
�لعرب يظهرونها يف بلد�نهم وكاأنها م�ضكلة قومية فيما يحب�ص 
ل  �لتي  ق�ضيتهم  جتاه  وحرية  وح�رصة  �أملا  �نفا�ضهم  �لعر�قيون 
�لعربي ول تظهر �ضوتا يف  �ل�ضمري  �ضيئا يف  �أنها حترك  يبدو� 
�ضمت �ملقابر �لعربية وقد �لتقطت لنا ذ�كرة �ضاعرنا �لكبري هذه 
�للتقاطة �لذكية حينما �أن�ضد :- ومن )�ضعد زغلول( مات قلبنه 
ويوم  وعانه(  و)ر�وه  �ضارت  جاينات  باجلباي�ص  �لكائنات  كل 
مات )�ملنفلوطي( كرث هًمي وقل قنوطي موتي ياروحي و�ضوطي 
�نتحاره  �أوروبا  �أفزع  �لوز�رة(  )ري�ص  لأن مملوؤه رعانه وعندنا 
بطل )�ضعدوين( �عتباره ر�قي �ضيد عايل �ضانه )بجر�يدهم( خرب 
ذكرو� خمت�رص �زيد م كتبو� ما �هتمو� ما �عتربو� �عتباره بربع 
�لــوزر�ء  رئي�ص  �ل�ضعدون  �ملح�ضن  عبد  �نتحار  �إىل  �إ�ضارة  �آنــه 
�لعر�قي �آنذ�ك وجتاهل �لعرب كل ما يتعلق بال�ضاأن �لعر�قي منذ 

ذلك �لزمن.

صناعة السعف )الخوص( في العراق.. مهنة األجداد في طريق االنقراض
حمب   ، �جلميع  يعرفك  كما  �لرئي�ص  يا�ضيادة  �عرفك  �نا 
وتعي�ص  �لنهار  يف  لتنام  �مل�ضيئة  و�لليايل  �ل�ضخب  جلو 
عملك  مبوجب  �ضكنك  حتويل  قبل  عفو�ً   ، �لليل  يف  يومك 
ب�ضببه  يومك  ق�ضاء  طريقة  غريت  �نك  �عتقد  كوين  �جلديد 
وهذه حياتك �ل�ضخ�ضية �لتي لي�ص من حق �حد �بد�ء �لر�أي 
��ضمح يل هذه �ملرة �ن  و�لتدخل يف جو�نب تغيريها لكن 
�ي  بدون  ��ضو�تنا  �ضماع  ن�ضتطيع  هادئ  جو  �ىل  �دعوك 
�ملر�جعات  د�ئرة  يف  مو��ضيعك  طرح  ليت�ضنى  ت�ضوي�ص 
ر�فدي  مياه  �ىل  و�ضلنا  قد  ها   ، بذلك  تف�ضلت  �ن  و�لنقد 
�ل�ضابقة  �ضيا�ضات حكوماتك بلدك  �لعر�ق لريك ما فعلته 
�ليجابيات نوعًا  ��ضافة  �لقدرة على  لعل ذلك يزرع فيك 
ما و�عني هنا ما ي�ضب يف م�ضلحة بلدي وبلدك لق�ضاء 
على  �ضيء  كل  بجني  �ضبقك  من  مار�ضها  �لتي  �لنانية 
�ضتة  �ضنجد  رمبا  معي  متعن   ، و�لمو�ل  �لرقاب  ح�ضاب 
بها  تكلمت  �لتي  و�لفر�ت  دجلة  �عماق  يف  دولر  ترليون 
هذ� �ليوم فاأنا م�ضتعد للعوم و�خر�جها لك من �جل تنفيذ 
�ملتحدة  ولياتكم  بنوك  �ىل  تاأخذها  �و  �ملفقود  �لبناء 
ل�ضلح خ�ضارتكم �ملادية يف منطقتي وهو ما يرب�أ وطني 
 ، عا�ضمتكم  من  �لقادمة  �لدولر�ت  م�ضيعة  �تهامات  من 
فعل ل بناء ، حقًا تدمري وخر�ب وحروب ، لكن �ين �ملبالغ 
�لتي �رصفت وهل لديك م�ضتند�ت و�قعية ل ورقية لثبات 
بث  عن  بعيد�ً  لت�ضمع كلمي  �لنهر  �قرتب من   ، ت�رصيحك 
�لف�ضائيات كونك قد �كملت �ضهر من �لرئا�ضة ل�ضع حجة 
لك �نك مل تطلع على كامل م�ضتند�ت �ملوؤو�ض�ضات و�ن بلدك 
ميثل �كرب �رصكة يف �لعامل فهو من ي�ضنع �حلروب لجل بيع 
�ل�ضلح جلانبي �لعرت�ك وحتقيق غايات �ضيا�ضية �قليمية 
م�ضى  �ن  بعد  �لديون  م�ضتنقع  يف  �لدول  و�يقاع  ودولية 
�لعر�ق يف م�ضرية طمر حفرة ديون حرب �لكويت �لطائ�ضة 
��ضمته  ��ضتثنائية ومن ثم وقع يف حفرة حرب ما  بجهود 
ملفاتكم بد�ع�ص لت�ضاف على كاهل �ضعب ق�ضى عقود من 
حلكومة  �ضابقًا  ر�ضخ  �نه  �ضوى  �ضبب  دون  �لديون  ت�ضديد 
عد�ئية لكل جماور وقبل بحكومة ل تز�ل حتاول �خلروج 
لكن دون جدوى ب�ضبب تو�ضيع فوهتها من قبل �رصكاتكم 
�لبناء وهو ما يحمل تبعات  �لثاين هو  ، ف�ضقكم  �ملتنوعة 
كبرية من ديون وحتقيق خطط �خرى وفنت لزيادة �لتفرقة 
، فاأي نقود �رصفت من ميز�نيتكم و�لعر�ق يدفع و�أي �ضلم 
تدعون �ليه و�بناء بلدي ي�ضقطون �أر�ضًا بالع�رص�ت يف كل 
يوم و�أي حرب �فتعلتوها �إل ودرت على بنوككم بالرباح 
بطريقة  حني  بعد  ومادية  �آنية  �ضيا�ضية  ب�ضورة  �لطائلة 
�لآجل ، لذى ��ضتن�ضق �لهو�ء و�جبني لعلك تغري ما ل يغري 
و�نت تدخل يف �ل�ضهر �لثاين من �لرئا�ضة ولك حق �لجابة 
�ل�ضهور  �جابتك �ملرتقبة يف  لو تف�ضلت بعيد�ً عن  و�لفعل 
دخولك  مع  �ملتز�منة  �لعر�قية  �لنتخابات  من  �لقريبة 
يف �ل�ضهر �لتا�ضع من �لتزعم لت�ضع وليدك �ملنتظر و�لذي 

يرتقبه �ملر�ِقب و�ملر�قب .

مبدعون من إلى متى نبقى بال نشيد وطني عراقي وعدم تنفيذ أحكام الدستور بشأنه؟
عبود الكرخي

 تعال لنتصارح 

بسام القزويني 

أقالم حرة

غ�ص زيت �لزيتون �أ�ضبح ظاهرة منت�رصة يف �أل�ضو�ق ، وتاليًا 
هذه  ل�رص�ء  �حتاج  كلما  �أمره  من  �أ�ضبح يف حرية  فاملو�طن 
من  وردتنا  �لتي  �ل�ضكوى  ت�ضمنته  ما  �أبرز  كان  هذ�  �ملادة، 
بع�ص �ملو�طنني �لذين �أ�ضافو� �أن زيت �لزيتون »�ملغ�ضو�ص« 

يباع باأ�ضعار مغرية...
وبنّي �ملو�طنون �أن �لنظر �إىل �لزيت �ملغ�ضو�ص يخدعك لدرجة 
لونه م�ضابه  �أ�ضلي لأن  �أنه زيت  �أحدنا يعتقد مئة باملئة  �أن 

متامًا للزيت �لأ�ضلي.
ي�ضعــون  �لبــاعة  بع�ص  �أن  �إىل  �ل�ضكــوى  �أ�ضحـــاب  و�أ�ضـــار 
�لــزيت �ل�ضلي  �إىل م�ضــدر  �لعبــو�ت ت�ضيــر  ل�ضــاقــات على 
�أي�ضًا  �ملذ�ق  عند  طعمه  �أن  �إىل  لفتني   ، �إغر�ء  ذلك  ليزيدك 
من  تفريغه  عند  وكذلك  �لأ�ضلي،  �لزيت  ملذ�ق  متامًا  م�ضابه 
عبوة �إىل �آخرى جتد �أن فيه لزوجة وثقًل ي�ضابه متامًا �لزيت 

�لأ�ضلي.
ولفت �أ�ضحاب �ل�ضكوى �ىل �أن �خلدعة يف غ�ص زيت �لزيتون 
�لزيت  �ذ ميزجون  حمكمة من كل �لجتاهات ح�ضبما علمنا، 
و��ضن�ص  نخيل  وزبدة  معطر  �أخ�رص  زيت  ب�ضبغة  �لنباتي 
زيت  �أ�ضكال  من  �ضكل  �إىل  ومذ�قًا  ور�ئحة  لونًا  لتتحول 
هذه  �أ�ضبحو� يف  �ملحدود  �لدخل  ذوي  �أن  ول�ضيما  �لزيتون، 
�لظروف يف حالة �قت�ضادية �ضيئة ما يوقع �لكثريين يف فخ 
�لغ�ص، مت�ضائلني عن �ل�ضلمة �ل�ضحية ملثل هذه �لأنو�ع من 
�لزيوت، وهل �جلهات �ل�ضحية �ملعنية حللت عينات من هذه 
�لزيوت �لتي تنت�رص يف �لأ�ضو�ق؟ وهل �جلهات �ملعنية تر�ضــد 

خمالفــات كهــذه �أم ل؟

 نحن مو�طنني منلك قطع �ر��ضي �ضكني �رصف يف �ل�ضعب-
�ن  ٣٧٥،٣٧٧(علما   ،٣٧٣ م)٣٧١،  �ملبزل  �لثعالبة،خلف 
بني  م�ضرتك  وفيهاحم�رص  ر�ضمية!  مفرزةب�ضورة  �ر�ضنا 
بلدية�ل�ضعب و�لطابو!وكان �آخر �فر�ز لها �ضنة٢٠٠٨م! وعدد 
�ل�نه  �لقطع فيها٦٠٠٠ قطعة!ورغم حاجتنا �ملا�ضةلل�ضكن 
مل يبنى فيهامنزل و�حد! و�رجو منكم �لت�ضال برقم هاتفي 
مل  �ننا  �لب�ضيط،علما  م�ضكلتنا)�لعظمى!(وحلها  على  لتقفو� 
�و  �مانةبغد�د  يف  �مل�ضوؤولني  �ل�ضادة  �ضاغيةمن  �ذن  جند 

بلدية �ل�ضعب �ضوى وعود و�آمال بعيدة،منذ ثلثة�ضنو�ت!

استغاثة من أهالي الثعالبة

زيت زيتون مغشوش في األسواق.. 
والمواطنون يشتكون

المواطن و المسؤول
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