
بغدادية  وقائع  باب  ويف  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف 
مت  الذي  العثماين  ال�ساد�س  الفيلق  عن  حما�رضة  لنا  كانت 
ت�سكيله يف بغداد ذلك ان احلكومة العثمانية ا�ستحدثت فيلقا 
على  املوزعة  اخلم�سة  فيالقها  اىل  ي�ساف  جديدا  ع�سكريا 
ارا�سي الدولة العثمانية يف اوربا وا�سيا وافريقيا لذلك مت 
ا�ستحداث هذا الفيلق �سنة 1848 ولكن من الناحية الواقعية 
 1869 النهائي حتى �سنة  مل يتم ت�سكيله يف بغداد ب�سكله 
الفيلق  عندما مت تعيني وايل بغداد مدحت با�سا قائدا لهذا 
نهاية  حتى  بغداد  يف  ومقره  هذا  الفيلق  عمل  ا�ستمر  وقد 
با�سا  الوايل خليل  قائده  بان�سحاب  االوىل  العاملية  احلرب 
االنكليز  ودخول  االوىل  العاملية  احلرب  نهاية  بغداد  من 
قيادة  على  وتناوب   1917 �سنة  اذار  �سهر  يف  بغداد  اىل 
هذا الفيلق 21 قائدا عدد منهم كانوا من والة بغداد بحيث 
جمعوا املن�سبني وايل بغداد وقائد الفيلق ال�ساد�س يف بغداد 
كالوايل مدحت با�سا والوايل خليل با�سا كما ذكرنا والوايل 
ناظم با�سا 1910 والوايل جاويد با�سا 1914 ونور الدين 
با�سا  روؤوف  بيك وحممد  و�سليمان  با�سا  با�سا وعلي ر�سا 
 1875 با�سا  الرحمن  وعبد   1873 با�سا  ورديف   1872
ا�سغل  من  وهنالك   1913 الداغ�ستاين  با�سا  فا�سل  وحممد 
ي�سغلوا  ان  دون  بغداد  يف  ال�ساد�س  الفيلق  قيادة  من�سب 
ورجب   1877 فوزي  ح�سني  كالقائد  بغداد  وايل  من�سب 
با�سا  وهدايت  ال�سنة  نف�س  يف  با�سا  وعزت   1880 با�سا 
 1887 با�سا  توفيق  واحمد   1886 با�سا  ونافذ   1883
و�سليمان   1899 با�سا  وفي�سي   1890 با�سا  ورجب 
والة  وهنالك   1907 با�سا  و�سدقي   1905 با�سا  �سوقي 
فيلق  قائد  من�سب  ي�سغلوا  ومل  بغداد  وايل  من�سب  ا�سغلوا 
)التوجني  العثماين  ال�ساد�س  الفيلق باجلي�س  وقد �سمي هذا 
الفيلق  لهذا  مركزا  بغداد  مدينة  وجعلت  همايوين(  اوردي 
العراقية  وغري  العراقية  االرا�سي  جميع  على  عمله  وكان 
لالدارة  عونا  الفيلق  وكان  بغداد  لوالية  تابعة  كانت  التي 
ون�رض  ال�رضائب  بجمع  فيقوم  بغداد  يف  العثمانية  املدنية 
قائد  له  بذاته  قائما  جي�سا  الفيلق  وكان  واال�ستقرار  االمن 
عام برتبة م�سري وهي اعلى الرتب الع�سكرية وقد مت منحها 
يف تاريخنا احلديث للرئي�س العراقي عبد ال�سالم عارف �سنة 
الرئي�س  منحها  التي  مهيب  رتبة  من  اعلى  وهي   1964
هنالك  وكان   1979 �سنة  يف  لنف�سه  ح�سني  �سدام  ال�سابق 
�سباط ركن وامراء وقواد للوحدات املختلفة وعدد كبري من 
ع�سكر(  �رض  )باب  بادارة  الفيلق  ويرتبط  واملراتب  ال�سباط 
اي  ناظرة  اىل  حتولت  التي  العثمانية  الدولة  عا�سمة  يف 
وزارة للدفاع �سنة 1900 واختلفت رتبة قائد الفيلق احيانا 
لواء  امري  ورتبة  فريق  ورتبة  م�سري  كرتبة  اعلى  رتبة  اىل 
ورتبة مرية الي اي عميد ال بل ان احد القادة يف هذا الفيلق 
الع�سكري  �سليمان  با�سي  البك  وهو  با�سي  بك  برتبة  كان 
بيك 1915 وهي رتبة مقدم حاليا ال تتنا�سب وفليق بهذه 
العدة والعدد وغالبا ما كان يح�سل تناف�س او نزاع عندما 

او بالعك�س وقد  الوايل  يكون قائد اجلي�س ال يتوىل من�سب 
من  وفرقتني  م�ساة  فرق  بع  ار  من  االمر  اول  الفيلق  �سكل 
ولكن  للفيلق  واربع كتائب كطليعة  اخليالة وفرقة مدفعية 
يف  ال�سباط  عدد  زاد  حيث  ذلك  بعد  تو�سع  الفيلق  مالك 
عملها  نطاق  كان  التي  خام�سة  فرقة  وا�ستحدثت  قيادته 
يف  مقرها  كان  وان  االخرى  الفرق  اما  فقط  بغداد  يف 
االوىل مثال  فالفرقة  عديدة  مدن  على  توزعت  لكنها  بغداد 
على بغداد وال�سليمانية وكركوك وراوندوز والفرقة الثانية 
الثالثة ت�سمل النا�رضية  ال�سماوة والفرقة  بغداد والديوانية 
والفرقة  جند  ومنها  ال�سعودية  االرا�سي  و�سمال  والعمارة 
عديدة  دوائر  وا�ستحدثت  وكربالء  والهندية  احللة  الرابعة 

ونقلية  وا�سغال  ككتائب طليعة وقوة بحرية ودوائر �سحة 
حيث  ع�رض  احلادية  فرقة  وا�ستحدثت  وم�ست�سفى  و�سنائع 
واحللة  والنا�رضية  والب�رضة  ال�سيوخ  �سوق  على  توزعت 
الفرقة على ق�ساء )دولة( قطر  وتوزعت احدى كتائب هذه 
احلالية ومنطقة االح�ساء وجند ال�سعوديتان ومن ذلك نالحظ 
امتداد ال�سيادة الع�سكرية لبغداد على مناطق �سمال اجلزيرة 
الع�سكرية  االعدادية  املدر�سة  ان�ساء  الفيلق  وتوىل  العربية 
املركز  والتي كان مقرها يف  الع�سكرية  الر�سدية  واملدر�سة 
الثقايف البغداد احلايل والذي يجاور ق�سلة بغداد يف نهاية 
�سارع املتنبي و�سكن �سباط ومراتب الفيلق يف قلعة بغداد 
وهي بناية وزارة الدفاع القدمية املوجودة يف باب املعظم 

االف  �سبعة  تا�سي�سه  بداية  يف  الفيلق  منت�سبي  عدد  وكان 
اهل بغداد وال يوجد �سابط  الفيلق من  وكان ن�سف جنود 
البنادق  القدمي من  بالنوع  االمر  اول  م�سلحا  عراقي وكان 
وبعدها  و)املارتيني(  و)القباقي(  قلي(  )�سي�سخا  امل�سمى 
جاءت البندقية نوع موزر والتي غنى عليها املطرب ال�سعبي 
عند  تخطئ  ال  البندقية  ان  اي  �سدتني(  )مبوزر  البغدادي 
الفيلق يف  ا�ستخدم  او  للفيلق مطبعة حجرية  وكان  ال�سيد 
قمع مترد اهل بغداد �سد قانون اخلدمة الع�سكرية االلزامية 
الفيلق يف معارك داخل  الذي ا�سدره مدحت با�سا و�سارك 
االرا�سي ال�سعدوية حيث كان اىل جانب ال ر�سيد �سد ابن 

�سعود .

الح�رض  مواقع  العراق   جنوب  النا�رضية  يف  تنت�رض 
لها تزخر بالرتاث ، واحل�سارة ،وتعد قيمة اقت�سادية 

بديلة عن النفط لو مت ا�ستغاللها ب�سكل امثل 
بعدد  تقوم  املائية  املوارد  ووزارة  املحلية  احلكومة 
الذين  الفاتيكان  حجيج  ،ال�ستقبال  االتفاقات  من 

�سياأتون 
 ، اآور  وزقورة  اخلليل  ابراهيم  النبي  بيت  لزيارة 
جلورنال  قار  ذي  حمافظ  اعلن   ،حيث  واالأهوار 
املحلية  احلكومة  �سعي  عن  النا�رضي٬   يحيى  نيوز  
لو�سع خارطة �سياحية حمددة ت�سهل و�سول االأفواج 
ال�سياحية للمناطق االثرية والطبيعية والدينية يف ذي 

قار.
باالأهوار  خا�س  اجتماع  عقد  "مت  النا�رضي   وقال  
ال�سياحي  واالمن  ال�رضطة  قيادة  وبح�سور  واالثار 
املرتبطة  والدوائر  ال�سياحية  وال�رضكات  والوطني 
االهوار  اإنعا�س  مثل  الداعمة  والدوائر  بال�سياحة 
ومفت�سية اثار ذي قار ملناق�سة واقع القطاع ال�سياحي 
اأف�سل  تقدمي  بغية  تطويره  وامكانية  قار  ذي  يف 

اخلدمات لل�سياح ".
خارطة  �ست�سع  املخت�سة  "الدوائر  ان  وا�ساف، 
لكافة  وا�سحة  وذات دالالت  املعامل  �سياحية حمددة 
قار  ذي  يف  والدينية  والطبيعية  االثرية  املناطق 

ال�سياح  حركة  لتنظيم  واملطاعم٬  للفنادق  اإ�سافة 
املحلية  ال�سياحية  لالأفواج  اخلدمات  كافة  وتقدمي 
يوؤكد   الوزاري  ال�سعيد  وعلى  املقابل  يف  والدولية". 
وزير املوارد املائية ح�سن اجلنابي عمل وزارته على 
تطوير امل�سهد الطبيعي يف مناطق االهوار باالإ�سافة 
خالل  من  لالأهايل  االإقت�سادي  الواقع  حت�سني  اإىل 
 42 ان�ساء  اإجناز  ومنها  ال�رضورية  اخلدمات  تقدمي 
جزر ا�ستيطانية وهي جتربة اأوىل وان هناك م�رضوعا 

اآخر مماثل يف هو احلمار قريبا.
حمطة  مل�رضوع  التفقدية  جولته  خالل  الوزير  واأ�سار 
�سخ امل�سب العام يف النا�رضية  اىل اأن االأزمة املالية 
حدت من اإجراءات ال�سيانة الدورية للم�ساريع ومنها 
حمطة �سخ النا�رضية على الرغم من وجود 6 ماليني 
دومن غري م�ست�سلحة حلد االن وحتتاج اإىل املزيد من 

امل�ساريع واأعمال ال�سيانة والتاأهيل.
امل�سغلني  تعيني  اإجراءات  اأن  اإىل  اجلنابي  ولفت 
وزارات  قبل  من  التدقيق  طور  يف  حاليا  واالجراء 
من  قرار  ا�ستح�سال  يف  الوزارة  جناح  بعد  اأخرى 

جمل�س الوزراء بذلك.
وكان وزير املوارد املاء ح�سن اجلنابي قد تفقد عمل 
الوقوف  اإطار  يف  العام  امل�سب  �سخ  حمطة  م�رضوع 

على م�ساريع البزل ا�ستعدادا ملو�سم ال�سيف.
و�سهدت اهوار اجلباي�س توافد كبري للعوائل ومن جميع 
النوروز ا�سافة اىل  العراق مبنا�سبة اعياد  حمافظات 

ظاهرة  وات�ساع  الرتفيهية  املدر�سية  ال�سفرات  مو�سم 
من  الق�ساء  ميتلكه  ملا  ال�سباب  من  االهوار  زيارة 
وحياه  رائع  طبيعي  منظر  و  وا�سعه  مائية  م�ساحات 

�سكنه االهوار الريفية .
مع  جاء  انه  ح�سني  علي  ويدعى  ال�سواح  احد  وقال 
اجلباي�س  ق�ساء  اىل  النا�رضية  مدينة  من  عائلته 
امني  وا�ستقرار  خالبة  طبيعة  مبناظر  يتمتع  لكونه 
اىل  الفتا   . االجواء  وهدوء  وا�سعه  مائية  وم�سطحات 
ان الق�ساء ي�سم ن�سب ال�سهداء الذي يتو�سط االهوار و 
يعد من اأهم املراكز الثقافية و ال�سياحية يف املحافظة 
العراق  ال�سواح من داخل  وبالتايل ا�سبح قبلة لتوافد 

وخارجه .
اىل ذلك قال م�سوؤول اعالم ن�سب ال�سهداء يف اجلباي�س  
�ساعات  اول  يف  �سهد  الن�سب  ان   ” اال�سدي  حممد 
املواطنني  ع�رضات  توافد  النوروز  عيد  من  ال�سباح 
اثناء جوالتهم  من داخل حمافظة ذي قار وخارجها 

ال�سياحية يف اهوار اجلباي�س .
اجلباي�س  قائمقام  اخرون  مواطنون  نا�سد  فيما 
واجلهات ذات العالقة يف املحافظة ووزارة ال�سياحية 
العراقية با�ستغالل اهوار اجلباي�س �سياحيا من خالل 
ملا  ال�سياحية  واملنتجعات  الطبيعة  املحميات  ان�ساء 
متتاز به هذه االهوار من مناظر جميلة وطبيعية لدعم 
وا�ستغالله  ال�سوق  حركة  وتن�سيط  الق�ساء  اقت�ساد 

كمورد مايل يدعم موازنه الق�ساء .

�سنة  نوفمرب   17 يف  بغداد  مواليد  من  عراقّي  وناقد  �ساعر  هو 
. ع�سو  العراق  والكّتاب يف  لالأدباء  العام  االأحتاد  . ع�سو   1965
االأحتاد العام لالأدباء والكتاب يف العراق.رئي�س رابطة اأدباء املرفاأ 
االأخري.مدير ملتقى زنوبيا الثقايف. رئي�س حترير جملة �سدى بغداد 
ال�سيخ �سقر بن  ل�سمو  االأدبي  ال�سالون  االألكرتونّية مدير  الثقافية 
الهيئة  االأدبّية.رئي�س  ياء  الف  جمموعة  مدير  القا�سمي.  �سلطان 
التاأ�سي�سية للبيت الثقايف العراقي التون�سي يف تون�س. رئي�س حترير 
البيت  االألكرتونية.رئي�س حتري جملة  الثقافية  االأخري  املرفاأ  جملة 

الثقايف العراقي التون�سي االألكرتونية.
اأ�سواق واأطواق.�سيدة الف�سول.زنابق وبنادق.

بوابة الوجع. ربيع العمر. اأوراق عا�سقة .
املرفاأ االأخري. �سّيدة املحيط. املجموعة ال�سّيا�سّية.

ب�سائر االأيام . لوعة الهجران . هم�سات عالء االأديب.
�ساكن ال�سطور. ق�سائد للوطن اجلريح. وجع العراق.

املعرو�س  املخت�رض  بعنوان  العرو�س  بعلم  حما�رضات  جمموعة 
طلعة... اأبو  حامد  االأريب  باأ�سعار  االأديب  روؤى  العرو�س  علم  من 
ال�ّسّيد  مثّلث  من  م�ستوحى  العرب  مثّلث  يف  العجب  نقدّية  درا�سة 
التون�سّية  لل�ساعرة  العمر  لديوان ربيع  الّلغة. قراءة  البطليو�سي يف 
عفاف  الّتون�سّية  للروائّية  حنني  لرواية  ق��راءة  ال�ّسمعلي.  عفاف 
. قراءة يف  . بحوث بعنوان )�سعراء من�سّيون من بالدي(  ال�ّسمعلي 
حممد  عفاف  التون�سية  والروائية  لل�ساعرة  مطر(  )زخ��ات  دي��وان 

ال�سمعلي. مذكرات من زمن البارود.
تنا�سخ االأرواح بني الدين واملنطق.

مدخل اإىل االأدب املقارن .
التون�سية  ال�ساعرة  ن�سو�س  يف  املقارن  االأدب  مفاهيم  جتليات 

عفاف ال�سمعلي.
رجل واأمنّية )ق�س�س ق�سرية م�سرتكة مع االأديبة التون�سية عفاف 

ال�سمعلي.)حتت االأ�سدار(.
عراقُي اأنا اأ�سمْر ومنذ والدة التاأريخ ..

مل اأقهْر ...ومل اأُك�رْض... دمائي ....بحر اأطياٍب... واأنفا�سي �سذا عنرْب...
وقلبي فيه مت�سع..

لكّل النا�س بل اأكرْث عراقّي انا اأ�سمْر
بالُد العرِب اأفديها...

فاأهلي كّل من فيها... واأ�سحابي ...واأقراين...
اأردد دائمَا...زهوا...

))بالد العرب اأوطاين(( بها اأفخر..
عراقي اأنا اأ�سمْر

اأنا من ينت�سي �سوقا .. بحب العرب بل ي�سكْر
اأنا املخلوط من متٍر
وزيتوٍن ومن زعرت..

عراقٌيّ ..اأنا اأ�سمْر
اأنا من طني هذي االأر�س اأجزائي

ومن اأنداء كّل العرِب اأندائي..
اأنا قلب عروبّي.. وبالرحمن واالأ�سالم اأِمياين..

وبعد اهلل..
والقراآن يل نهٌج ..ويل لهٌج..

به اأ�سدو.. ))بالد العرب اأوطاين((
عراقّي اأنا اأ�سمر.. اأنا تاأريخ هذا الكون لن اأحُمى... ولن اأن�سى .. ولن 
اأُقرْب اأنا اأِن دارت الدنيا ... واأِن مادت جبال االأر�س.. اأبقى طودها 
جارت  من  اأنا  اأ�سمر..  ..اأن��ا  عراقي  حم��وْر..  دائما  �ساأبقى  الي�سخْر 

الدنيا..ومل ياأبْه اأنا من مزقت اأحزاُنُه قلَبْه

تأسيس الفيلق العثماني السادس في بغداد
بغداد ــ  طارق حرب 

ميسان- شاكر الكناني

اجلروح  مبعاجلة   ٢٠٠٣ عام  بعد  اجلديد  العراق  ان�شغل 
همومه  وزادت  بل  ال�شابق  النظام  له  تركها  التي  والديون 
بني  فما  الوطن  خذلوا  ممن  اواه   الذي  االرهاب  مبكافحة 
املقتدرين  بع�ض  فتح  النهو�ض  وحماولة  اجلراح  مللمة 
رائعة  ا�شتثمارية  م�شاريع  وان�شئوا  اخلا�شة  خزاناتهم 
بجهود حثيثة متحملني بذلك �شعاب كثرية كطريقة ادخال 
املوافقات  وا�شتح�شال  العمل  موقع  اىل  واي�شالها  املواد 
لكن بع�ض  الليايل و�شط تفجري هنا وتهجري هناك  و�شهر 
ا�شاب  ما  وهذا  اخرى  امرا�ض  وتظهر  تختفي  االمرا�ض 
الذين  االخرية  االآونة  يف  اال�شتثمارية  امل�شاريع  ا�شحاب 
ر�شمية  جهات  من  ومادية  نف�شية  �شغوط  من  يعانون 
م�شلوبة  ووطنية  كاذبة  دينية  بذريعة  ر�شمية  وغري 
وباالأخ�ض يف حمافظة بغداد التي ازدهرت ببع�ض املعامل 
للرونق  الكثري  وا�شافت  عدة  مناطق  يف  اال�شتثمارية 
العام فمنها ما كان غريب وجديد ومنها ما كان معتاد لكن 
جعلت  االيام  هذه  املعاناة   ، القمة  نحو  جنومه  بزيادة 
ارتفاع  امل�شتثمرين يندمون على جلب اموالهم هنا ب�شبب 
بع�ض  ان  بل  الرقابية  اجلهات  و�شمت  االبتزاز  �شوت 
منحت  وان  والتي  نف�شها  اال�شتثمار  هيئة  على  يقع  اللوم 
م�شاكل  متابعة  عن  تغيبت  لكنها  امل�شاريع  اقامة  ت�شهيالت 
العمالة  م�شاكل  ناحية  من  االخرى  الدوائر  امام  امل�شتثمر 
وال�شوؤون  العمل  ووزارة  والبيئة  ال�شحة  وزارتي  مع 
من  الهرب  حتاول  انها  حتى  اخرى  وجهات  االجتماعية 
يف  حمطات  اىل  امل�شتثمر  او�شل  مما  )املتابعة(  م�شطلح 
ال�شغط  حتت  الر�شوة  منح  بني  ليختار  ال�شحراء  و�شط 
وامل�شي مب�شروعة لفرتة دون زيارات ابتزازية وبني عدم 
اعطائها ليحت�شن امل�شاكل اليومية وادعاءات رقابية جمه ، 
يف ال�شنوات االأخرية عانى البلد من ازمة مالية كبرية ومت 
ا�شتقطاع جزء من رواتب املوظفني بفقرات قانونية ادرجت 
االلتفاتة  هي  ذكر  مما  والق�شد  املالية  املوازنات  �شمن 
القانوين  والتبويب  اال�شتقطاع  يف  والتنفيذ  ال�شريعة 
و�شط االلتفاتة الغائبة جتاه معاناة امل�شتثمر الذي ال بد لنا 
من دعمه والوقوف بجانبه ملا قدمة اىل العا�شمة وحماولته 
ت�شكيل جلنة خا�شة  فان مت  االول  العمل يف اخلط  لثبيت 
من مكتب رئي�ض الوزراء تعني بامل�شتثمر ب�شورة مبا�شرة 
عمله  يع�شق  �شتجعله  االبتزازية  امل�شاكل  الإزالة  ودعمه 
بحماية  ا�شتثمارية  جتربة  خو�ض  على  االخرين  وي�شجع 
له  وخططوا  ان�شئوا  ما  ريع  من  لي�شتفيدوا  متكامل  ودعم 
وباملقابل �شت�شتفيد الدولة بجوانب عدة مع زرع االبت�شامة 
يف نف�ض املواطن املحروم من مظاهر ال�شعادة وكذلك اعطاء 
العراق  بان  والعاملي  العربي  االعالم  امام  م�شرفة  �شورة 
البع�ض  ي�شفه  كما  ولي�ض  املتطورة  ال�شياحية  الدول  من 
فامل�شكلة داخلية وباأيادي ملوثه والهدف هو املال واخلراب 
واحلل هو و�شع خطة فعلية تطبق يف غ�شون ايام ال كتاب 

مطبوع تنتهي هوام�شه يف كوب ماء .  

مبدعون
من العراق تطوير المدن األثرية واألهوار في الناصرية لجذب السياح األجانب 

عالء حسين األديب 

المستثمر ودوامة 
االبتزاز

بسام القزويني 

أقالم حرة

امل�ستعادة  مناطقهم  اإىل  العائدون  النازحون  ي�ستعد   
من  ي�سكون  اأي�سًا  وهم  رم�سان،  �سهر  ال�ستقبال  بطريقتهم 
الذي  الهائل  والدمار  اأعمالهم،  االأ�سعار يف ظل توقف  ارتفاع 
تدمري  بعد  الأغلبهم  دخل  م�سادر  وجود  وعدم  مبدنهم،  حلق 
الدليمي،  املواطن �سابر  ال�سناعية. ويو�سح  والور�س  املحال 
ب�سبب  قا�سية  بظروف  ميرون  امل�ستعادة  املناطق  "�سكان  اأن 
الدمار الذي حلق مبناطقهم، ومع اقرتاب �سهر رم�سان يجدون 
اأنف�سهم غري قادرين على توفري ما يحتاجونه من م�ستلزمات. 
اأغلب العائدين اإىل املناطق املحررة عاطلون عن العمل، وهذا 
النازحون  كبري".  ب�سكل  املعي�سية  قدراتهم  �سعوبة  من  يزيد 
فهم  العراقي،  املجتمع  يف  ت�رضراً  االأكرث  هم  املخيمات  يف 
يعانون من نق�س حاد يف الغذاء ومياه ال�رضب والدواء، وتزداد 
املعاناة مع اقرتاب �سهر رم�سان ودخول ف�سل ال�سيف �سديد 
خميمات  يف  النازحني  اأحد  املحمدي،  �سايل  يقول  احلرارة. 
للحم  نعرف  مل  ونحن  علينا  رم�سان  �سهر  "�سيدخل  االأنبار: 
منذ  وجوداً  النقية  ال�رضب  ملياه  نعرف  ومل  �سهور،  منذ  طعمًا 
الدواء وانعدام املال ل�رضاء  اأكرث من عامني، ف�ساًل عن نق�س 
�رضورية  غذائية  مواد  من  رم�سان  يف  االأ�رض  حتتاجه  ما 
العراقيني  عادات  من  الكثري  اأن  باحثون،  ويوؤكد  لل�سائمني". 
ويو�سح  االأخرية،  االأعوام  يف  تقل�ست  الرم�سانية  وتقاليدهم 
ميثل  "رم�سان  اأن  احلميد  عبد  م�رض  االجتماعي،  الباحث 
نكهة خا�سة للعراقيني، وكل عام كانوا ي�ستقبلونه بالتح�سري 
امل�ستمر لالأكالت اخلا�سة، ف�ساًل عن االأم�سيات الرم�سانية يف 
املنزل اأو املقهى اأو عند االأقارب، لكن كثرياً من هذه العادات 

تقل�ست خالل االأعوام االأخرية الأ�سباب اقت�سادية واأمنية". 

�سكنة  من  ال�سهيل  حامد  رحاب  املدّر�سة  تقول 
العامرية ان هنالك قلقًا عندي وعند اآخرين من ان 
الظهر(  تك�رض  بفواتري)  م�ستقبال  الكهرباء  تفاجئنا 
وزارة  تنفيه  ما  وهو  متابعة:  و�سفها.  ،ح�سب 
اننا �سمعنا ان املواطنني يف منطقة  الكهرباء غري 
زيونة عانوا بعد اربعة ا�سهر من جتربة اال�ستثمار 
كيف  والندري  ون�سف  املليون  تتجاوز  بفواتري 
بتو�سيح  مطالبة:  ؟!!.  املو�سوع  معاجلة  متت 
قلقنا  ان  اعتقد  لذا  الوزارة.  قبل  من  الق�سية  لهذه 
م�رضوع غري اننا ب�رضاحة مع التجربة اذا ما كانت 
برت�سيد  بداأت  �سخ�سيا  وانا  معتدلة  القوائم  مبالغ 
املاء  �سخان  باإطفاء  مثاًل  اأقوم  حيث  اال�ستهالك 
عند خروجي من البيت..وا�سافت ال�سهيل: ان جتربة 
لكل  يكون  ان  تتطلب  �سمعنا  ما  بح�سب  اال�ستثمار 
بيت مقيا�س م�ستقل. م�ستدركة: ولكن هذا مل يح�سل 
اىل االآن فاأنا مثاًل اأ�سكن يف م�ستمل ا�ستاأجرته من 
ا�سحاب الدار وات�سارك معهم فيه . مردفة: يف كل 
االأحوال فاإن التجربة جديدة واذا ما جنحت فاإننا 
االأقل نكون قد تخل�سنا من متاعب املولدات  على 

االأهلية.

النازحون :نعاني فمن يغيثنا 
من معاناتنا

نخاف من خصخصة الكهرباء

المواطن و المسؤول
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