
فقدت �صوارع بغداد اإحرتام النا�س لها ب�صبب التعدي على ار�صفتها 
حقوق  كل  وا�صتبيحت  والقانون  والعرف  ال�رشع  يقبله  ال  ب�صكل 
املواطن يف حقه بال�صري على الر�صيف حماية لنف�صه من العجالت 
وال�صيارات فاليوم من منا اليحب ان مي�صي على الر�صيف ويذهب 
واليرى  نظيفة  ال�صوارع  يرى  ان  اليحب  منا  ومن  ال�صوق  اىل 
الكثري  جند  فقد  ال�صارع  يف  ترمى  التي  واالو�صاخ  االزدحامات 
الر�صيف  على  ولي�س  ال�صارع  يف  ال�صري  اعتادوا  املواطنني  من 
مدن  اأغلب  اأن  اإذ   ، والب�صطيات  املحالت  ب�صائع  من  امتالأ  الذي 
العامل تهتم احلكومات وال�صعوب مبظهر مدنها وبجمالية حدائقها 
لكن  لديها  التي  الرقي  ياأتي من حالة  وهذا  وا�صواقها  و�صوارعها 
حيث  جداً  بائ�س  مدننا  فمظهر  متاماآ  يختلف  العراق  يف  االأمر 
واال�صواق  العامة  وال�صاحات  واالر�صفة  ال�صوارع  على  التجاوزات 
ح�صارة  متتلك  التي  الرافدين  بالد  غري  بالد  يف  نعي�س  وكاأننا 
عريقة امتدت اآالف ال�صنني وعن هذا الو�صوع حتدثت الينا �رشيحة 
من املجتمع العراقي وعن معاناتها من هذه الظاهرة ... منظر غري 
اإن   / يقول  بغداد  اأمانة  يف  موظف  ــ  ع�صام  م�صطفى  ح�صاري  
هذه الظاهرة تعطي منظرا غري ح�صاري ونتائج �صلبية على بلدنا 
.. ومن خالل عملي يف االمانة وتنقالتي الكثرية يف ال�صوارع اأرى 
اأن التجاوز على االر�صفة بداأ ياأخذ مدى وا�صعًا بعد عام 2003 اي 
االنذارات  الرغم من  البائد وحتى يومنا وعلى  النظام  �صقوط  بعد 
وفر�س العقوبات لكن من دون رادع يردع ا�صحاب هذا التجاوز 
واملتجاوزين ونحن نتمنى ان ال نقطع رزق احد ولكن املتجاوزين 
ال�صري  حركة  يعرقلون  فباتوا  واالر�صادات  بالن�صائح  الياخذون 
االزدحامات كل  العراق يعاين من ظاهرة  وكما هو معروف فان 
يوم بل كل �صاعة وعلى احلكومة اأن تفر�س على هوؤالء املتجاوزين 

عقوبة جتعلهم عربة لغريهم .
تقول �صعاد علي / مدر�صة » املواطنون انف�صهم يف بع�س االحيان 
جندهم �صد فكرة اخالء الر�صيف وال�صبب رخ�س ا�صعار الب�صائع 
وال�صلع التي يعر�صها العاملون على الر�صيف وكذلك اال�صتفادة من 
ا�صحاب املهن املوجودة على الر�صيف مثل )اال�صكايف و�صباغي 
االحذية وبائعو ال�صحف وم�صلحو ال�صاعات ( وغريها من املهن 
طالب   / ر�صن  اأحمد  يقول  حني  يف   . خدماتهم  اىل  نحتاج  التي 
فهو  احد  حق  من  لي�س  الر�صيف  اإن   « التقني  االدارة  معهد  يف 
الب�صطيات فقط بل  اللوم على ا�صحاب  حق اجلميع واننا ال ن�صع 
هناك الكثري من املحالت التجارية الذين ا�صتحوذوا على الر�صيف 
لعر�س ب�صاعتهم على االر�صفة وللعلم ان ما يقارب )%85( من 
يعترب  وهذا  املهن  ا�صحاب  قبل  من  م�صتغلة  العراق  يف  االر�صفة 
واإحداث  له  املخ�ص�صة  االماكن  يف  ال�صري  يف  املواطن  حلق  �صلبًا 

االزدحامات . 
خمالفة القانون 

اأحمد ح�صني / مهند�س يعمل يف �رشكة اأهلية يلفت االنتباه اىل ان 
ا�صحاب الب�صطيات الذين يفر�صون على الر�صيف ب�صاعتهم هم من 
ذوات الدخل املحدود ولكنهم من حيث اليعلمون قد ت�صببوا بالكثري 
من اال�رشارللمواطن وللعا�صمة بغداد . ويقول ان االر�صفة حتتوي 
املاء  و�صبكات  االر�س(  حتت  ودفن  )اعمدة  الكهرباء  ا�صالك  على 

ال�صالح ال�رشب و�صبكات ال�رشف ال�صحي وباال�صافة اىل ا�صالك 
الهواتف االر�صية وان التجاوز عليها يتلف هذه اخلطوط ويف حال 
الكامل يف  ب�صكل  اأداء عملها  لدوائر اخلدمية من  عطب الت�صتطيع 
بتعطيل  ت�صبب  التجاوزات  مثل هذه  ان  قائاًل  وا�صاف   . ال�صيانة 
للعا�صمة  وتزيد  املواطن  تخدم  التي  املهمة  احلكومية  امل�صاريع 

بغداد رونقاأ وجماالأ.
وحتدث �صامل احمد / موظف يف احد الدوائر ال�صحية عن ظاهرة 
خطرية على �صحة االن�صان والبيئة وهي ظاهرة ذبح املوا�صي على 
الر�صفة حيث قال »ان هذه الظاهرة يف املا�صي مل تكن موجودة 
ولكن بعد ال�صقوط انت�رشت ب�صبب غياب الرقابة ال�صحية حيث يتم 
تعليق الذبائح على االعمدة الكهرباء ويتم �صلخها اما الذبح فيقوم 
النفايات واالتربة  انت�صار  به �صاحب املوا�صي على االر�س و�صط 
واملجاري  املاء  �صبكة  على  جتاوزوا  القطعان  ا�صحاب  ان  بل 
لغ�صل املوا�صي وكما نرى ان االعالف وف�صالت املوا�صي قد اغلقت 
ي�صرتون  الذين  معظم  وان  العام  ال�صارع  على  وزحفت  الر�صيف 
هذه  ذبح  اىل  ي�صطرون  الذين  النذور  ا�صحاب  من  هم  الذبائح 
العامة  النظافة  على  يتجاوزون  وبذالك  الر�صيف  على  املوا�صي 

وهذه ظاهرة غري ح�صارية ..
الور�س ال�صناعية 

ال�صلبية  الظواهر  من  الكبرية  االعداد  اىل  ت�صاف  جديدة  ظاهرة 
الور�س  انواع  وبقية  والتجارة  ال�صناعة  ور�س  بانت�صار  متمثلة 
ان  امل�صاكن من دون  العامة وبالقرب من  ال�صوارع  واملعامل يف 

تلك  فا خملفات  اماكن وجودها  قانونية يف  لها موافقات  تكون 
الور�س متالأ الر�صيف ناهيك عن ال�صو�صاء التي ت�صدر منها .

املو�صوع  هذا  عن  حدثنا  حدادة  ور�صة  �صاحب   / حم�صن  �صاري 
اجور  ارتفاع  ب�صبب  داره  اىل  الور�صة  نقل  اىل  ا�صطر  انه  مبيناأ 
ور�س  عن  يبحثون  ما  غالبًا  الزبائن  ان  اىل  وا�صاف   . املحالت 
قريبة من دورهم نظراً للزحام.  وحتدث احد رجال الدين عن هذا 
وجد  الر�صيف  اأن  اأرى  املتوا�صع  فهمي  ح�صب   : قائاًل  املو�صوع 
الذي ي�صري  للحفاظ على حياة املواطنني وهو املكان املخ�ص�س 
الر�صيف  تغلق  للمركبات فحني  ال�صارع هو  اأن  واأكيد  النا�س  فيه 
وال�صارع يف نف�س الوقت ماذا تركت للنا�س اأو املركبات وهذا اكيد 
نابع من عدم وجود الوعي الديني واالخالقي بحرمة التجاوز على 
املال العام باعتباره ملكًا عامًا اجلميع ونحن ن�صدد ب�رشورة ان 
رفع  وب�رشورة  املتجاوزين  قبل  من  اخالقي  وعي  هناك  يكون 
تتغلب  وان  واحد  لفرد  ولي�س  اجلميع  ملك  النها  التجاوزات  هذه 
امل�صوؤولية  حتمل  يف  اخلا�صة  امل�صلحة  على  العامة  امل�صلحة 
اجتاه ال�صارع اال�صالمي يف احلفاظ على النظام وجمالية ال�صوارع 
اأن  واالأر�صفة يف مدننا العزيزة ويف هذا املو�صوع نرى �رشورة 
الر�صيف  يكون  باأن  التجاوزات  لهذه  جذرية  حلول  هناك  تكون 
خم�ص�صة  �صاحات  هناك  تكون  واأن  لل�صيارت  وال�صارع  للمواطن 
الب�صطيات وتكون هناك غرامات مالية على  ا�صحاب  للباعة من 
املحالت التي تتجاوز على الر�صيف يف عر�س الب�صائع من اجل 
احلفاظ على نظافة مدننا العزيزة ثقافيًا وح�صاريًا .  حممد �صعيد 
/ اأحد ا�صحاب الب�صطيات يف بغداد اجلديدة ولديه �صهادة جامعية 

اإنني ال  اإن ال�صبب الرئي�صي يف جتاوزي على الر�صيف هو   : يقول 
اأذهب  فاأين  جداً  مرتفع  ب�صعر  الأنه  املحل  ايجار  دفع  على  اأقدر 
. ح�صني ده�س  اأجل�س عليه  اأف�صل حمل  اأعمل فالر�صيف هو  واأين 
العمل يف  اىل  ا�صطررت   : يقول  وال�صيا�صة  القانون  كلية  / خريج 
هذه املهنة )ابيع مالب�س االطفال( يف هذه الب�صطية والتي بالكاد 
اأن  بعد  وابنتي  زوجتي  اعالة  على  يعينني  ما  على  منها  اح�صل 
الكثري  حال  حايل  عمل  فر�صة  على  احل�صول  من  ويئ�صت  تعبت 
من اخلريجني العاطلني واأنا�صد امل�صوؤولني باالهتمام باخلريجني 
)�صالح  املوطن  الراأى  واأيد ح�صني يف   . لهم  العمل  فر�س  وتوفري 
مهدي ( /الذي يعمل يف منطقة �صارع ال�صعدون قائالأ : اإن معظم 
ا�صحاب اجلنابر والب�صطيات هم من ا�صحاب ال�صهادات اجلامعية 
الذين مل يجدوا فر�صة عمل لهم يف دوائر الدولة لي�صطروا للعمل 
على الر�صيف بخا�صة وانهم ا�صحاب عوائل ويف حاجة اىل العمل 
من اجل توفري م�صتلزمات احلياة ويف ظل ظرف اقت�صادي �صعب.
زينة ها�صم / بائعة يف �صوق عريبة مبدينة ال�صدر تقول : امتنى 
من امل�صوؤولني االهتمام بنا يف ظل االو�صاع االقت�صادية ال�صعبة 
التي نعي�صها واالرتفاع الهائل يف ا�صعار ايجار املحالت فنطالب 
بيننا  وتوزيعها  ار�س  قطعة  تخ�صي�س  على  بالعمل  احلكومة 
بالت�صاوي لنبني عليها ما يقينا من املطر يف ال�صتاء ونحافظ على 
ب�صاعتنا من التلف.وعلى مدى ال�صنوات املا�صية ظل املتجاوزون 
احل�صول  عدم  يف  معاناتهم  مبرارة  ي�رشحون  العام  ال�صارع  على 
على فر�صة عمل االمر الذي دعاهم اىل اال�صتيالء على الكثري من 
االر�صفة والطرق الرئي�صية للعا�صمة . امل�صوؤولون يف اأمانة بغداد 
حتدثوا بهذا ال�صاأن واأو�صحوا » اأن االمانة داأبت على �صن احلمالت 
على التجاوزات وال �صيما التي توؤثر على نظافة وجمالية العا�صمة 
بغداد .واهمها التجاوزات على ال�صوارع الرئي�صية من قبل ا�صحاب 
ان  اىل  االمانة  يف  م�صدر  وا�صار  اجلوالة.  والعربات  الب�صطيات 
يف  واالمن  احلرا�صات  دوائر  مع  بالتن�صيق  قامت  البلدية  الدوائر 
دائرة بغداد للقيام بحملة وا�صعة لرفع هذه التجاوزات التي تعيق 
العا�صمة  جمالية  على  تاثريها  اىل  ا�صافة  وال�صري  املرور  حركة 
بغداد ويرى �صامي ان معاناة االمانة يف هذا اجلانب كبرية جداً 
النفايات وتركها  الب�صطيات من رمي  ب�صبب ما يقوم به ا�صحاب 
على ار�صفة ال�صوارع.ت�صاف م�صوؤوليتها على االمانة فعليها يقع 
واجب رفعها واأنها يف هذه احلالة متقوم برتحيل املتجاوزين من 
املكان . وهناك قوانني وانظمة اال ان االمانة ال ت�صتطيع تنفيذها 
االمانة  ح�صور  حال  ب�صطياتهم  يرفعون  املتجاوزين  الن  نظرا 
تت�صرت  التي  التجارية  واملحال  القريبة  ال�صكنية  الدور  ومب�صاندة 
بغداد  الأمانة  القانونية  الدئرة  يف  موظف   / جميل  عليهم.حيدر 
حتدث عن االجرءات القانونية بحق املتجاوزين وقال : اإن هناك 
ميتنعون  الذين  على  دينار  )500(الف  اىل  ت�صل  مالية  غرامات 
توجه  التي  الر�صمية  االنذار  مدة  انتهاء  بعد  جتاوزاتهم  ازالة  عن 
�صالحية  االمانة  خول  الذي  املعدل   )296( القرار  مبوجب  لهم 
متابعة الظواهر ال�صلبية التي ت�صوه منظر العا�صمة بغداد .وا�صارة 
اىل ان حمالت ازالة التجاوزات لن تقف عند التجاوزات ال�صغرية 
غري  والدور  واملباين  ال�صيارات  بيع  ومعار�س  �صاحات  ت�صمل  بل 
بالدرجة  ترمي  احلملة  اأن  موكداً  العامة  االمالك  على  القانونية 

االأوىل اإىل املحافظة على جمالية مدينة بغداد.

50 » �صنة ،فرتة من عمره  ق�صى ال�صيد �صعد عطااهلل« 
له  �صندا  يكون  ولدا  يرزقه  اأن  اهلل  اإىل  يت�رشع  وهو 
ت�صعه  مل  ابنه  قدم  اإن  وما  اخلم�س،  ولبناته  ولزوجته 
مع  تفاجاأ  اهلل  عطا  اأن  كثريا.اال  اهلل  وحمد  الفرحة 
له  ابنا  يريده  كان  الذي  الرجل  باأن  ال�صنوات  مرور 
يف  اإال  يندمج  وال  و�صقيقاته،  باأمه  ومتعلق  »مدلل« 
احلديث معهن، وال يخرج مع ال�صباب، حتى اإن هوايات 

واهتمامات ال�صباب ال تعنيه.
فخوفنا  تو�صف  ال  اأمل  بخيبة  »اأ�صعر  عطاهلل  يقول 
يف  يبقى  الوحيد  ابني  جعل  فيه  املبالغ  واهتمامنا 
واأمه ويكت�صب عاداتهن كلها بعيدا  املنزل مع اخواته 
عن ال�صباب و�صفاتهم«، متابعا »تلك التن�صئة »جعلته 
ال ي�صتطيع االندماج مع الرجال وال يف جمال�صهم وكل 
الرجال  مع  دجمه  »حاولت  وي�صيف  ي�صتهويه«.  ما 
اال  النا�س  مع  واالحتكاك  للعمل  اإخراجه  خالل  من 
ال�صهر حتى يعود ويجل�س يف املنزل بني  اأنه ال يكمل 

�صقيقاته«.
اإناث، حيث  الوحيد و�صط  الطفل  اأ�رش من تن�صئة  تعاين 
تفرط يف حمايته ودالله، ومن ثم ت�صكو الحقا عندما 
يكرب من �صلوكياته وطباعه، حيث ين�صاأ يف الغالب ال 
يعتمد عليه.نهاد �صعيد واحدة اأخرى اأجنبت ثالث بنات 
وولدا واحدا، واأحاطوه برعاية وحب وحنان ال يو�صف، 
مبينًة اأنها كانت ترى اأن العالقة التي تربطه ب�صقيقاته 
من حنان وحمبة وم�صاركة يف كل �صيء »ايجابية«. اال 
اأنه فيما بعد تبني لها العك�س وبداأت تالحظ اأن بناتها 
بطريقة  معه  وميزحن  املوا�صيع  ب�صتى  معه  يتحدثن 
كما لو كان اأختهن الرابعة، االأمر الذي بات يعتاد عليه 
ويجده »طبيعيا جدا«، وفق �صعيد التي تقول »الحظت 
ال�صباب  يخ�س  �صيء  باأي  يندمج  ال  اأنه  االأيام  مع 
وعندما يح�رش رجال لزيارة ابيه يختبئ بالداخل مثل 
�صقيقاته، وال يحاول م�صاعدة والده ب�صيء«، باال�صافة 

االطالق  على  رجولية  »لي�صت  كالمه  طريقة  اأن  اىل 
وي�صتخدم كثريا من احلركات والكلمات االأنثوية«.

كبرية  م�صكلة  لها  ي�صبب  بات  االأمر  هذا  اأن  وتتابع 
منه  كثريا  م�صتاء  زوجها  واأن  خ�صو�صًا  ويوؤرقها، 
ال�صبب  باأنها  يتهمها  حيث  عليها  اللوم  كل  ويرمي 
ح�صني  د.  االجتماعي  االخت�صا�صي  التن�صئة.  هذه  يف 
يف  االأ�صل  اأن  الوا�صح  من  اأنه  اإىل  يذهب  حممود 
االأ�صياء هو التوازن اال اأن الواقع الذي تعي�صه مثل هذه 
احلاالت، اأن هناك غيابا يف م�صادر اإك�صاب هذا ال�صاب 
الرجولة.ولعل  اىل  منها  االأنثوية  اىل  اأقرب  �صلوكيات 
العامل االأ�صا�س هو اأن ت�رشب الولد الأمناط التن�صئة يتم 
املنزل  يف  البنات  تواجد  اإن  اإذ  متوازنة؛  غري  ب�صورة 
هذا  يف  توؤثر  قد  البيت،  خارج  االأب  حيث  االأم  برفقة 
ال�صاب الذي ين�صاأ »رقيق اللغة واأحيانا الزي«. واالأهم 
مع  الحتكاكه  القليلة  الفر�س  حممود،  وفق  ذلك،  من 
التعلق  يتم  ال�صخ�س  اأن هذا  ال�صارع، مبينًا  اأقرانه يف 
تاأثريهن  فيظهر  واالأخوات،  االأم  قبل  من  كثرياً  به 
بينهن  الوحيد  اأنه  بافرتا�س  الذكر  االبن  قرارات  على 
وبالتايل  خياراته.  مب�صادرة  لهن  ي�صمح  هذا  وكاأن 
فاإن الزوجة ملثل هذا النوع من ال�صباب تتاأثر بقرارات 
�صخ�صية  اأن  جند  ولهذا  واالأخوات،  االأم  من  عديدة 
ويعترب  مواجهة«.  ولي�صت  وان�صحابية  »هادئة  االبن 
االأمور  هذه  اىل  االأهل  ينتبه  اأن  هو  املهم  اأن  حممود 
حتت  احلالة  هذه  يف  الذكر  االبن  و�صع  اىل  وي�صعوا 
وا�صطحابه  واالقارب  اجلريان  اأبناء  مع  االحتكاكات 
يقوم  املوقف  اأن هذا  اإىل  الرجال، منوها  اىل جمال�س 
على النمذجة ويعمل على تنويع م�صادر التن�صئة. غري 
الوحيد يتاأثر بال�رشورة  الولد  اأن  اأم حممد ال ترى  اأن 
يعتمد  فهذا  فتيات،  بني  يربى  الأنه  انثوية  ب�صفات 
وتاأثره  االبن  و�صخ�صية  التن�صئة،  يف  االأهل  دور  على 
باملحيطني، مبينة اأن هناك عائالت كل اأبنائها ذكور 
انثوية. ت�رشفات  يت�رشف  من  منهم  يكون  ذلك  ومع 
ويف ذلك يقول االخت�صا�صي النف�صي الرتبوي د. مو�صى 

مطر اإن االإن�صان دائمًا وليد البيئة التي لها تاأثري كبري 
فاإن  بالتايل  االأول،  البناء  التي هي  االأ�رشة  خ�صو�صًا 
االأ�رشة من  له  البنات ومل تنتبه  الذي يربى بني  الولد 
ورغباته  ميوله  دائمًا  »تكون  ذلك،  وتدرك  البداية 
االأنثوية  الت�رشفات  تنعك�س  الفتيات«.ويتابع  مثل 
البيت  اأن كل من يف  اىل جانب  الولد«،  �صخ�صية  على 
»ا�صتقواء  عنده  �صيكون  وبالتايل  تدليله  على  يعملون 
لكن بطريقة اأنثوية ولي�صت رجولية«.وي�صري اإىل اأن ذلك 
حيث  �صخ�صيته؛  على  و�صينعك�س  الكثري  عنده  �صيولد 
ي�صبح عنده تدن يف مفهوم الذات وتظهر عليه عالمات 
الرتدد وعدم امتالك القدرة على االندماج مع املجتمع 
وخ�صو�صًا الرجايل، باال�صافة اىل عدم الثقة بالنف�س 

وعدم امتالك اجلراأة الالزمة.
اىل  متيل  الولد  هذا  �صخ�صية  اأن  اىل  مطر  وي�صيف 
االأنوثة اأكرث من حيث اهتماماته وطبيعة حديثه وكل 
ما يتعلق به، حيث اإنه ال يندمج يف جمتمع الرجال وال 

ت�صتهويه جل�صاتهم كونه مل يعتد عليها.
تنمية  على  تعمل  اأن  االأ�رشة  واجب  من  اأنه  معتربا:« 
ب�صكل  احلاالت  هذه  مثل  يف  الولد  و�صخ�صية  قدرات 
خمتلف وهذا كله من�صب على االأب منذ الطفولة كاأن 
ي�صحبه اىل جمال�س الرجال وكل ما ي�صاعد على بناء 

�صخ�صيته بطريقة بعيدة عن االنوثة.
اأن  عبداهلل  اأحمد  االأ�رشي  االخت�صا�صي  يرى  حني  يف 
مبجموعة  ين�صاأ  الغالب  يف  بنات  بني  الوحيد  الطفل 
يتعر�س  التي  النمذجة  بحكم  اأنثوية  ت�رشفات 
اأحاديث  هي  حوله  من  تدور  التي  فاالأحاديث  لها، 
باهتمامات اأنثوية، خ�صو�صا لو كان الطفل هو الطفل 
وهذه  ترعاه  اأم  من  اأكرث  له  الفعل  يف  فهو  االأ�صغر 
بالتايل  �صخ�صيته.  يف  اأثرا  ترتك  واأن  بد  ال  الرعاية 
هي  الطفل  �صخ�صية  عليها  تكون  قد  التي  االأمور  فاإن 
الب�رشية،  العالقات  يف  اأكرث  اهتمامات  له  يكون  اأن 
وميل للحديث واحلوار، واخلوف من بع�س االأمور التي 

تخ�صاها الفتيات.

 قا�س وروائي ومرتجم وناقد عراقي يعترب من رواد الق�صة الق�صرية 
يف العراق مع مهدي عي�صى ال�صقر وعبد امللك نوري وفوؤاد التكريل. 
كاأبناء   .2011 عام  الب�رشة  يف  وتويف   1929 عام  بغداد  يف  ُولد 
واإقت�صادية  �صيا�صية  اأزمات  فرتة  عا�س  العراقيني  الكتاب  من  جيله 
يف  ي�رشد  كما  توؤر�صف  اأن  دون  جمهوداتهم  بع�س  ب�صببها  و�صاع 
اآخر كتاب �صدر له عن دار املدى، �صدر بعد وفاته، بعنوان "�صعرية 
العمر"، حيث يذكر كمثال �صياع ن�س الرواية التي كتبها �صوية مع 
�صديقه وجاره الروائي العراقي مهدي عي�صى ال�صقر والتي ن�رشوها 
القرن  خم�صينيات  يف  حلقات  يف  الب�رشة  جملة  يف  حينها  يف 
الع�رشين. تخرج خالل اخلم�صينيات من كلية االآداب يف جامعة بغداد 
وعمل يف الب�رشة ل�صنوات كمدر�س ومدير ملدر�صة ثم م�رشفًا تربويًا، 
وقد ف�صل من وظيفته اأكرث من مرة وتعر�س لل�صجن الأ�صباب �صيا�صية. 
�صجن  يومًا  العمر" اأنه  "�صعرية  اإحدى ذكرياته من كتاب  يروي يف 
التهمة  هذه  من  وقتها  يف  وجودي" و�صخر  "�صيوعي_  كونه  بتهمة 
راأيه ويقول ن�صًا يف  املت�صاّدين، ح�صب  وا�صتغرب من جمع هاذين 
الوجودية  فهم  كان  "وهكذا  العمر:  �صعرية  كتاب  من   38 ال�صفحة 
اأي�صًا يف  الدوائر االأمنية  ال�صباب، وملتب�صًا على  ملتب�صًا علينا، نحن 
ال  هذا  يقول:  كان  وان  اعزبا،  �صنواته  حممدود..  عا�س  الوقت".  ذلك 
يعني هذا اأنني اأخلو من جتارب مع الن�صاء، فالعزوبية ال تعني النفور 
من املراأة..، ولكن رمبا عالقته مع تلك الفتاة البولونية هي التي ال 
ينظر اال �صواها، وال يحاول ان يخلد اإىل الراحة مع امراأة غريها حتت 
البطاط قبل  ا�صتنتاج ذلك من ت�رشيحه ليحيى  �صقف واحد، وميكن 
�صنوات )جمعتني يف ال�صبعينيات من القرن املا�صي اأم�صية مع �صابة 
بولونية يف وار�صو تتمطى بج�صدها على درجة واطئة من درجات �صلم 
ق�رش الثقافة والعلوم، وو�صط مرج منب�صط وهواء اأيلول العذب، حدقت 
اإىل عينيها قائاًل: "اأنت متتلكني عينني كر�صتاليتني" انتف�صت ال�صابة 
وقالت: "اأنت �صاعر اإذاً!!، ومن يومها ول�صنوات مل نفرتق. اأرتني ن�صب 
)اآدم م�صكيوفيت�س( �صاعر بولونيا الكبري، وبيت املو�صيقار )�صوبان(، 
ال�صارع الذي تقع فيه �صقتي  ا�صم  اأن  وبيت )مدام كوري( واأخربتني 
هو ا�صم لكاتب ق�ص�س اأطفال، �صاركتها زيارة املتاحف واملعار�س 
ومن  االأ�صقر(  ال�صعر  ذا  )الكتاب  مداعبًا  اأ�صميها  كنت  الكتب،  ودور 
اأن  اإىل كل ما هو جميل، الأنها علمتني  اللحظة قادتني عيناها  تلك 
احلياة مهما طالت فهي مبثابة رحلة ق�صرية على هذه االأر�س التي 
امتدت  ورمبا  ق�ص�صي  اإحدى  دخلت  ال�صابة  تلك  اأحزاننا.  ت�صتحق  ال 
مالحمها اإىل عدد اآخر من الق�ص�س التي كتبتها من اأعماله امل�صهورة 
ال�صحاب  رغوة  وروايــة  ال�صتاء"  "رائحة  بعنوان  ق�ص�صية  جمموعة 
"ثريا  و�صرية ذاتية بعنوان �صرية بحجم الكف وكتاب نقدي بعنوان 
الن�س" كثرياً ما ُي�صت�صهد بهما كاأعمال فريدة ومهمة مثلما فعلوا يف 
مركز درا�صات الب�رشة يف كلية االآداب، جامعة الب�رشة حني تناولوا 

هذين العملني بالدرا�صة. 

التجاوز على األرصفة.. انتهاك لحقوق المواطنة تحت ذريعة طلب الرزق !!!
بغداد ــ متابعة

بغداد ــ متابعة

 يوم 2017/3/28  قرر جمل�س حمافظة كركوك رفع 
املنتظمة  غري  املحافظة  هذه  يف  كرد�ستان  اقليم  علم 
كرد�ستان  اقليم  من  جزءا  تعترب  ال  والتي  اقليم  يف 
نقول  فاننا  القرار  هذا  على  االعرتا�سات  كرثت  لذلك 
كركوك  حمافظة  جمل�س  قرار  الغاء  �سلطة  للربملان  ان 
البند  ان  ذلك  باجمعه  املحافظة  جمل�س  اقالة  و�سلطة 
ثانيا من املادة )20( من قانون التعديل االول لقانون 
ل�سنة   )15( رقم  اقليم  يف  املنتظمة  غري  املحافظات 
2010 الذي توىل تعديل قانون هذه املحافظات رقم 
النواب  جمل�س  تخويل  توىل   2008 ل�سنة   )21(
جمل�س  من  ال�سادرة  القرارات  على  االعرتا�س  �سلطة 
املحافظة غري املنتظمة يف اقليم اذا كانت هذه القرارات 
عدم  حالة  ويف  النافذة  القوانني  او  للد�ستور  خمالفة 
فللربملان  املخالفة  هذه  بازالة  املحافظة  جمل�س  قيام 
باالغلبية  املحافظة  جمل�س  قرار  الغاء  �سالحية 
حل  �سلطة  املادة  هذه  مبوجب  وللربملان  الب�سيطة 
جمل�س املحافظة باالغلبية املطلقة لعدد اع�ساء الربملان 
عدد  ثلث  طلب  على  ونباء  املحافظة  طلب  على  بناء 
اع�ساء  عدد  لثلث  يجوز  اي  املحافظة  جمل�س  اع�ساء 
جمل�س حمافظة كركوك الطلب من الربملان حل جمل�س 
املوكلة  باملهام  اجل�سيم  االخالل  عند  كركوك  حمافظة 
قرار  ان  ومبا  القوانني  او  الد�ستور  خمالفة  او  اليه 
والقانون  الد�ستور  يخالف  كركوك  حمافظة  جمل�س 
ترتبط  حمافظة  ويف  االقليم  خارج  االقليم  علم  برفع 
باحلكومة االحتادية يف بغداد فان للربملان االعرتا�س 
من  الطلب  له  وبالتايل  املحافظة  جمل�س  قرار  على 
حالة  ويف  القرار  هذا  الغاء  كركوك  حمافظة  جمل�س 
عدم قيام جمل�س حمافظة كركوك بالغاء هذا القرار فان 
للربملان الغاء هذا القرار مبا�سرة بالت�سويت باالغلبية 
الب�سيطة الع�ساء الربملان وال يحتاج هذ املو�سوع اىل 
فللربملان  كذلك  قانونا  ولي�س  قرار  هو  وامنا  قراءات 
اع�ساء  ثلث  طلب  اذا  كركوك  حمافظة  جمل�س  حل 
وخمالفة  الربملان  من   ذلك  كركوك  حمافظة  جمل�س 
للد�ستور  االقليم  علم  برفع  املحافظة  جمل�س  قرار 
ويخالف  الد�ستور  يخالف  كونه  وا�سحة  والقوانني 
العراقي  العلم  قانون  ويخالف  املحافظات  قانون 
للحكومة  تعود  احتادية  م�ساألة  العلم  فم�سالة  ونظامه 
للمحافظة خا�سة وان  بغداد ولي�ست حملية تعود  يف 
ينظم  العراق  علم  ان  قررت  الد�ستور  من   )12( املادة 
بقانون وطبيعي ان تنظيم علم العراق ال بد ان ي�سمل 
 )122( املادة  فان  كذلك  معه  اعالم  رفع  وعدم  مكانته 
ادارية  الد�ستور قررت منح املحافظات �سالحيات  من 
وم�ساألة  االدارية  الالمركزية  مبداأ  وفق  على  ومالية 

العلم م�ساألة �سيا�سية احتادية

مبدعون
من العراق اإلفراط في دالل الولد بين بنات يؤثر في إكسابه صفات أنثوية أحيانًا

محمود عبد الوهاب

البرلمان وسلطة إلغاء 
رفع علم اإلقليم

طارق حرب

أقالم حرة

 يقول املواطن كنعان مراد نعاين �صعف الكهرباء الوطنية 
وكرثة انقطاعها حيث ي�صتمر انقطاعها ل�صاعات يف اليوم 
اليها  املا�صة  وحاجته  املواطن  ظروف  مراعاة  دون  من 
املنخف�س  او  العايل  الكهربائي  التيار  م�صكالت  وتوؤدي 
فادحة  خ�صائر  العائلة  وتكبد  املنزلية  االجهزة  تلف  اىل 
جراء ذلك والعجيب يف االمر انه ال يوجد م�صوؤول يتابع 
حمطات  م�صاريع  عن  كثريا  ن�صمع  اذ   ، ملعاجلته  ذلك 
نعاين  فعل  بدون  ، كالمًا  دون جدوى  ولكن من  كهرباء 
وعودا  كفى   : قائال   ، اخلدمات  جميع  يف  احلرمان  من 
ان  حتى  االر�س  على  حقيقيا  وفعال  ملمو�صا  �صيئا  نريد 
عن  لالعالن  داعي  فال  �صنني  ي�صتغرق  ما  م�رشوعًا  كان 
املبا�رشة به الننا جزعنا ومللنا وال نريد ان نرفع ثقتنا 
املناطق  : بع�س  .املهند�س حممد م�صطفى  عن احلكومة 
يف بغداد ما تزال تعاين ا�صد املعاناة من توا�صل انقطاع 
والنهار  الليل  طوال  ي�صتمر  الذي  الكهربائي  التيار 
امل�صكلة  بتلك  علم  على  امل�صوؤول  ان  االمر  يف  والعجيب 
ولكن لال�صف مل يعاجلها حتى االن ، م�صريا اىل ان ال�صبب 
يف ا�صتمرار انقطاع التيار الكهربائي ذلك يرجع اىل تلف 
االهايل  وتقدم  املنطقة،  يغذي  الذي   ) ال�صغط  )كابل 
بطلبات و�صكاوي اىل امل�صوؤولني فكان الرد باأن م�رشوع 
حت�صني الكهرباء يف طور التنفيذ، فهل هذا �صبب منطقي؟ 
خا�صة ان امل�رشوع ي�صتغرق مدة طويلة ال�صهر ورمبا �صنة 
حرمان  اىل  نظرا  حقيقية  معاناة  اىل  حياتنا  حول  ما   ،
يف  اال�صا�صية  اخلدمات  اب�صط  اىل  وافتقادها  العا�صمة 
مقدمتها الكهرباء يف الوقت الذي ال تنقطع فيه الكهرباء 
ولو للحظات ب�صيطة عن االماكن التي ي�صكن فيها م�صوؤول 

ما .

�صكا مهدي ح�صن ا�صتاذ يف جامعة بغداد من مل�صكلة تكمن 
يف املدر�س فاأحد ابنائي يوؤكد يل ان مدر�س الفيزياء يخطاأ 
الطلبة  وامام  ال�صبورة  على  ريا�صية  م�صاألة  حل  يف  كثريا 
وهو يف ال�صف الرابع االعدادي لذلك ترى الطلبة يتهافتون 
يف  اال�صاتذة  ق�صور  من  هربا  اخل�صو�صي  املدر�س  على 
االم�س والفرق وا�صع..  ا�صتاذ  لي�س  اي�صال املادة فاال�صتاذ  
اخل�صو�صي  التدري�س  اىل  مييلون  املنتهية  املراحل  طلبة 
وترد  امل�صتقبل(  �صنة  )هاية  بعبارة  امليل  هذا  عن  معربين 
االعدادي  ال�صاد�س  يف  الطلبة  احد  ل�صان  على  العبارة  هذه 
ويوؤيده عليها والده يقول: ال�صاد�س االعدادي يحدد م�صريي 
ارى  لذلك  لهما  ثالث  وال  تطبيقية  فنون  معهد  اأو  طبية  اأما 
اين ملزم باخل�صو�صي واحيانا يجربين والدي على ان ا�صع 

مدر�س خ�صو�صي لكل مادة حتى اال�صالمية.

الكهرباء الكهرباء..
مشكلتنا المستمرة

المدرس الخصوصي ..
وزارة التربية من السبب؟

المواطن و المسؤول
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