
 
النجارة  مثل  ال�سليمانية  يف  ال�سعبية  واحلرف  املهن 
واحلدادة وال�سمكرة واحلرف االخرى كانت منت�رشة منذ قدم 
الزمان فابداع العاملني بها يعدون من املبدعني يف جمال 
او  اخل�سب  من  معينة  قطعة  وت�سكيل  نحت  يف  تخ�س�سهم 
احلديد وتاخذ �سورة او �سكال وذات ا�ستخدام منزيل، ومبا اأننا 
منلك ح�سارة متتد االف ال�سنني وعليه تكون املهارة اليدوية 
ملهنة احلدادة وال�سمكرة والنجارة  هي واقع حل�سارة البلد 
او املدينة او املنطقة، ويف اخلم�سينات وال�ستينات من القرن 
العراق وحمافظاته قبل  ال�سناعة االوىل يف  املا�سي باتت 
ان  يبداأ الغزو ال�سناعي والتجاري ال�سواقنا التي تعتمد على 
وان  واحلرف،  املهن  تلك  يف  واخل�سبية  البال�ستيكية  املواد 
اهمالها �سي�ساهم يف تف�سي البطالة لاليدي العاملة املاهرة 
التي كانت حتت�سنها الور�ش واحلرف، فاين يلجاأ هوؤالء مع ؟ 
ومن يغيثهم؟ ومن يوقف مد التطور يف احلياة والتكنولوجيا 

التي اثرت على املهن واحلرف يف ال�سليمانية.
ال�سمكري كاك روؤوف يقول "املهن واحلرف بداأت تزول مع 
عن  اختلفت  االخرى  هي  �سلوكياتنا  وحتى  ال�سديد  اال�سف 
وال�سمكرة  احلدادة  مهنة  كانت  ولقد  زمان،  ايام  اخالقيات 
 45 اليدوية زاخرة يف يوم من االيام وكنا منتلك اكرث من 
اندثار  يف  الرئي�سي  وال�سبب  معروفة،  تقليدية  حرفية  مهنة 
النا�ش  وكذلك  �سابقًا  ينتج  ملا  اال�سترياد  هو  املهن  تلك 
تبحث عن ماهو جديد يف كل �سئ، ومنها االبواب املعدنية 
ا�ستوردوها(!وحتى  ال�سواء  )مناقل  وحتى  وال�سبابيك 
احلياة  و�سعوبات  املعي�سة  ب�سبب  مهنهم  غريوا  احلرفيني 
مع تقدم العمر واليوجد دعم من اية جهة حكومية؟ وحتى 
ذلك،  ب�سبب  اغلقت  االهلية  والور�ش  املعامل  من  الكثري  ان 
هنا  �سعرها  وان  منقلة  ا�سترياد  من  ماجلدوى  والاعرف 
ب�سيط واليتجاوز 8 االف دينار عراقي بينما املنقلة الرتكية 
تتجاوز الـ25 الف دينار ؟ وما الهدف من ذلك؟ ا�سئلة كثرية 
نطرحها امام املعنيني ولكن نعرف �سلفا انكم لن جتدوا اية 

اجابات عليها مع اال�سف ال�سديد؟
وكبرية  جديدة  مهن  دخول  ان   " فيوؤكد  �سابر  لطيف  اما 
بدا  وحتى  االمور  من  الكثري  غري  حياتنا  يف  وكثرية 
وال�سيارات  الكومبيوتر  ال�سلبي على عوائلنا ومنها  تاثريها 
ال�سعبية واحللويات  االك�س�سوارات واحللي  احلديثة وحمالت 
يف  اجلديدة  املهن  وع�رشات  اجلديدة  اليدوية  وال�سناعات 
بدات  النا�ش  ان  وحتى  علينا  كثريا  اثر  التكنولوجيا،  ع�رش 
وبداأت  احلياة،  تفا�سيل  كل  يف  امل�ستورد  اقتناء  على  تركز 
مهن  على  نعتا�ش  وكنا  ف�سيئا،  �سيئا  تندثر  مهننا  معها 
تتعبنا ولكنها كانت تعيل عوائلنا ومعي�ستنا، وان امل�ستورد 
من  احلكومة  من  واليوجد  معي�ستنا  �سبل  على  متاما  ق�سى 
ا�سحاب  نحن  نذهب  اين  قليال  ولو  يفكر  او  لذلك  ينتبه 
املهن؟ ومن يعيل عوائلنا ؟ وا�سئلة كثرية الجند جوابا لها 
مع اال�سف مما ي�سطرنا اىل تغيري املهن ونحاول البحث عن 

والتعب اجل�سدي يكون حائال  العمر  مهن اخرى ولكن تقدم 
دون حتقيق ذلك ..؟

من  حمروم  اليوم  ال�سباب  "ان  ويقول:  بقوله  يتح�رش  حممد 
التوجد  م�ستقبال..النه  منها  نف�سه  يعيل  التي  املهن  تعلم 
مع  يتعامل  جديد  جيل  لتخريج  خا�سة  درا�سات  او  معاهد 
جماميع  فنالحظ  والعملية،  العملية  ال�سبل  وفق  املتغريات 
احلياة وتالحظهم  بال عمل والهدف يف  ال�سباب ومعظمهم 
تكتظ  التي  وال�سوارع  املقاهي  او  املتنزهات  يف  يهيمون 
ان  احلكومة  على  والبد  به،  ي�سعرون  الذي  الفراغ  ملال  بهم 
تفكر بطريقة جدية يف �سبيل اتاحة الفر�سة لهم !! وبحثهم 
م�سدر  لها  عوائل  يا�س�سوا  لكي  حقيقية  عمل  فر�ش  عن 
ومع  ا�رش  وتكوين  جديدة  حياة  لبداية  ب�سيط  اقت�سادي 
اال�سف فقد كانت مهننا يف االم�ش تخرج الكثري من املهنيني 
االندثار ملهننا ومنها  اليوم ومع  ولكن  اال�سغال  يف معظم 
احلدادة وال�سمكرة والنجارة فمن ياتي لي�ستغل معنا وكيف 
التعيني؟؟ ومن  اين  ؟؟وانا �سخ�سيا خريج معهد فني ولكن 
وان  املتعبة  املهن  نغو�ش يف  انف�سنا  لذلك وجدنا  يعيننا؟ 

ا�رشتي  اعيل  التي  املهنة  ب�سبب  مقطعة  يدي  ا�سابع  معظم 
وابنائي وبناتي منها". اما احلريف كاك جالل يوؤكد "نطالب 
يف  واحلرفيني  لل�سناعيني  ينتبهوا  ان  االمر  يعنيهم  من 
الية  اال�سترياد  يفتحوا  ان  قبل  خطة  يعدوا  وان  ال�سليمانية 
تنقر�ش  بداأت  التي  باملهن  قليال  ويفكروا  كانت  مادة 
وي�سل تعدادها اىل اكرث من 45 مهنة وحرفة �سعبية وتخدم 
املجتمع، وان حتاول حكومة االقليم بفتح مراكز تدريب او 
العاطلني  ال�سباب  االف  وت�ستوعب  للتدريبة  خا�سة  معاهد 
وحتاول زجهم يف اعمال تواكب التطور وحتتفظ باملوروث 
�ستنقر�ش الحقا، وان  والتي  انقر�ست  التي  للمهن  ال�سعبي  
والتفكري  واملحلي  امل�ستورد  مابني  توازن  خلق  يحاولوا 
املعنيني  اليدير  وان  وعوائلهم  واحلرفيني  باملهنيني  قليال 

ظهورهم لنا وللمهن االخرى ".
كاك علي جنار و�سمكري يتحدث مبرارة ويقول: "لقد اتعبتنا 
التي تواجه مهننا، وانا �سخ�سيا  ال�سنني والظروف ال�سعبة 
باخرين  التفكري  بدون  التجار  ي�ستورده  كثريا مما  ت�رشرت 
عن  يبحثون  واطفال  عوائل  ولديهم  مهننهم  على  يعي�سون 

!!ومع  الت�سول  او  اال�ستجداء  من  بدال  كرمية  عي�ش  لقمة 
اذا ماتهيا  اال�سف ي�ستوردون معدات ومواد ميكن لكوادرنا 
ي�ستورد  ملا  ال�سوق  حاجة  انتاج  من  والور�ش  املعامل  لها 
بامل�ستورد  هدرها  وعدم  ال�سعبة  العملة  اي�سا  ويوفرون 
ب�سماته  وترك  ال�سليمانية  يف  التجارية  اال�سواق  مال  الذي 
بدا  ال�سباب  معظم  !!وان  العمل  عن  العاطلني  على  ال�سيئة 
بالتطوع يف �سلك ال�رشطة واجلي�ش بحثا عن املعي�سة  ولي�ش 
رغبه �سخ�سية، والق�سم االخر هاجر اىل اخلارج ليجد نف�سه 
يف الغربة والعمل يف اتع�ش املهن واكرثها اذالال كما نعرف 
املغرتبني  ومايعانية  وا�سدقائنا  اقاربنا  خالل  من  ذلك 

هناك وكيف يعي�سون؟ يف غري مدنهم وبالدهم ." 
الذي  االيراين  امل�ستورد  هناك  اخرى  ناحية  من  وي�سيف 
وال�سبب  عمله،  وجودة  ثمنه  رخ�ش  ب�سبب  ا�سواقنا  يدخل 
اي�سا ان معظم حرفيينا اليجيدون �سناعتهم ب�سبب الك�سل 
وعدم االهتمام باجلودة كما وان العملة العراقية لها قيمة 
كبرية يف ايران فتجد انهم يبيعون لك بارخ�ش اال�سعار ومن 

اح�سن االنواع من ال�سناعات اليديويه وغري اليديوية."

النواب  بني  اجلدل  والزال  يوم٢١/٥/٢٠١٧ 
وال�سيا�سيني واالعالم م�ستمرا ب�ساأن �رشوط الرت�سيح 
اذا  كان يجوز  االنتخابات  وعما  ملجل�ش مفو�سية 
الع�ساء جمل�ش املفو�سني احلايل الرت�سيح للمجل�ش 
التي  املر�سحني  يف  ال�رشوط  تطبيق  وكيفية  جمددا  
العليا  املفو�سية  قانون  من  الثالثة  املادة  قررتها 
امل�ستقلة لالنتخابات رقم )١١( ل�سنة٢٠٠٧ لوجود 
�رشوط جامدة حمددة دقيقة و�رشوط  مرنة تخ�سع 
للتف�سري والتاأويل وعما اذا كانت اللجنة التي �سكلها 
د�ستوريا  موؤهلة  اخلرباء  بلجنة  و�سماها  الربملان 
وقانونيا النتقاء املر�سحني وكذلك م�ساألة الت�سويت 
التي  املادة  ان  اوال  نقول  املر�سحني  على  الربملاين 
متنع  ال  الرت�سيح  �رشوط  حددت  والتي  ذكرناها 
وبالتايل  الرت�سيح  من  احلايل  املفو�سية  ع�سو 
يجوز للمفو�سني الرت�سيح لدورة جديدة لعدم وجود 
والثاين  الرت�سيح  ال�رشوط مينعهم من  �رشط من بني 
برملانية  بت�سكيل جلنة  تعديله  القانون مت  وان كان 

�سماها جلنة اخلرباء فان هذا  ال يتفق واحكام املادة 
جمل�ش  منحت  التي  الد�ستور  من  خام�سا(   /٨٠(
الوزراء �سالحية تر�سيح ا�سحاب الدرجات اخلا�سة 
االنتخابات  ان درجة مفو�ش يف مفو�سية  باعتبار 
حقيقة  يخالف  ذلك  ان  كما  اخلا�سة  الدرجات  من 
الف�سل بني ال�سلطات عندما يجمع بني الرت�سيح وبني 
باالغلبية  املجل�ش  ت�سويت  من  بد  ال  كذلك  التعيني 
يف  مهامهم  ممار�سة  قبل  املر�سحني  على  الب�سيطة 
ن�سف  من  اكرث  هي  واالغلبية  املفو�سية  جمل�ش 
احلا�رشين فلو فر�سنا ان عدد احلا�رشين٢٠٠ نائب 
فان موافقة ١٠١ نائب كافية د�ستوريا واالمر االخري 
هي ال�رشوط املقررة فيمن ير�سح ال�سغال هذا املن�سب 
فهنالك �رشوط جامد و�رشوط مرنة وال�رشوط اجلامدة 
ال جمال فيها للتف�سري والتاأويل واملحاباة وال�رشوط 
ومن  واملحاباة  والتاأويل  التف�سري  فيها  يجوز  مرنة 
�رشط  هي  ال�سالفة  املادة  حددتها  كما  ال�رشوط 
و�رشط  اجلامعية  ال�سهادة  و�رشط  العراقية  اجلن�سية 
العمر٣٥�سنة و�رشط عدم ال�سمول بامل�ساءلة والعدالة 
القمعية  االجهزة  منت�سبي  من  يكون  ال  ان  و�رشط 

اما  بال�رشف  خملة  جرمية  ارتكاب  عدم  و�رشط 
ال�رشوط املرنة التي تقوم فيها ال�سلطة التقديرية يف 
ال�سابقة  او عدم توفرها والواردة يف املادة  توفرها 
من قانون املفو�سية هي �رشط االقامة الدائمية يف 
تكون  واالقامة  العراق  ي�سكن  العراقي  الن  العراق 
لالجنبي  هنالك فرق بني ال�سكن ومدته وبني االقامة 
و�رشط ح�سن ال�سرية وال�سلوك الذي ي�سكل مرونة اكرث 
من املرونة ذاتها اذ الي�سرتط هنا احلكم  ال�سادر من 
اي �سيء  او  االتهام  او  ال�سكوى مثال  املحكمة جمرد 
اخر مي�ش ال�سرية وال�سلوك وال ميكن القول بان املتهم 
بريء متى تثبت ادانته  يف هذا ال�رشط وكذلك �رشط 
الناحية  من  اال�ستقاللية  و�رشط  واخلربة  الكفاءة 
او  العام  املال  االثراء على ح�ساب  ال�سيا�سية و�رشط 
اجلرمية  هذه  هي  فما  ال�سعب  بحق  جرمية  ارتكاب 
جهة  اعتربته  �سخ�سا  ان  ح�سل  وهل  االثراء  وكيف 
اال�ستقاللية فهذه  العام   املال  اما  ما توفر هذا فيه 
من االمور ال�سعبةاذا علمنا املحا�س�سة ال �سيما وان 
الربملان ير�سح والربملان ي�سوت ولن ميلى الربملان 

وكتله ال�سيا�سية عما تعتربه من حقوقها.

ع�شرية  من  طاقة  �آل  عائلة  عر�قي،من  ودبلوما�شي  و�شيا�شي  �شاعر 
من   ،]1[ �ملو�شل  مدينة  من  �حل�شنية  �لكيالنية  �حلياليني  �ل�شادة 
موؤ�ش�شي مدر�شة �ل�شعر �لعربي �حلديث )�ل�شعر �حلر(، مع �ل�شاعرين 
بدر �شاكر �ل�شياب وعبد �لوهاب �لبياتي و�ل�شاعرة نازك �ملالئكة. ولد 
1929م. �أكمل در��شته  �أبريل   28 يف مدينة �ملو�شل �لعر�قية بتاريخ 
�أما  )�ل�شرقية(  يف  و�ملتو�شطة  �خلزرجية(،  )مدر�شة  يف  �البتد�ئية 
در��شته �الإعد�دية فاأمتها يف )�الإعد�دية �ملركزية( يف �ملو�شل، و�لتحق 
 ،1946-1947 عام  بغد�د  يف  �لرتبية(  )كلية  �لعالية  �ملعلمني  بد�ر 
وتخرج بتفوق من �لكلية �ملذكورة يف حزير�ن من عام 1950، حا�شال 
كتابة  بد�أ  �ل�شرف.  مبرتبة  �لعربي  �الأدب  يف  �للي�شان�س  �شهادة  على 
�ل�شعر �لعمودي، ومن ثم �ل�شعر �حلر، يف �شن مبكرة ون�شرت ق�شائده 
�ملا�شي. قال عنه بدر �شاكر  �لقرن  �أربعينيات  �ل�شحف �ملحلية منذ  يف 
ديو�نه  �أ�شدر  �ملو�شل".  بقاوؤه يف  �أ�شاعه  كبري  �شاعر  "�شاذل  �ل�شياب 
�شعريا  ديو�نا  �أ�شدر  ثم   ،1950 عام  �الأخري(  )�مل�شاء  �الأول  �ل�شعري 
للن�شر(  �شاحلة  غري  )ق�شائد  عنو�ن  حتت   1956 �لعام  يف  م�شرتكا 
�شم ق�شائد ل�شعر�ء عر�قيني �آخرين من مدينة �ملو�شل هم عبد �حلليم 
�شدرت   1963 عام  ويف  �ل�شائغ.  ويو�شف  �لطعان  وها�شم  �لالوند 
 1969 عام  يف  لتليها  �لليل(  مات  )ثم  �لثانية  �ل�شعرية  جمموعته 
�لدجال و�لغرباء(. ولقد  )�الأعور  �لثالثة و�الأخرية  �ل�شعرية  جمموعته 
�أ�شعاره  عن  وكتبت  �الأجنبية،  �للغات  من  �لعديد  �إىل  ق�شائده  ترجمت 
در��شات و�أبحاث عديدة. كما �أ�شدرت وز�رة �لثقافة و�الإعالم �لعر�قية 
يف �لعام 1977 جمموعته �لكاملة �لتي �أعدها وقّدم لها �لكاتب �لعر�قي 
�شعد �لبز�ز.  )تاريخ �الأدب �لعبا�شي(، عام 1953 وهو در��شة لل�شعر 
)يف  حينه.  يف  در��شيا  منهجا  �عتمد  وقد  �الأول.  �لعبا�شي  �لع�شر  يف 

�الإعالم و�ملعركة(، عام1969 عن وز�رة �الإعالم �لعر�قية.
تقلد منا�شب وظيفية رفيعة عديدة حيث عني عام 1963م مدير� عاما 
ل وكالة �الأنباء �لعر�قية بعد ت�شلم حزب �لبعث �لعربي �ال�شرت�كي يف 
من�شب  م   1968 عام  �شغل   .1963 �لعام  يف  �ل�شلطة  مقاليد  �لعر�ق 
وكيل وز�رة �الإعالم، ثم �شفري� للعر�ق لدى �الحتاد �ل�شوفيتي، ووكيال 

لوز�رة �خلارجية، ثم �أ�شبح وزير� للخارجية عام 1974م.
يعد �شاذل طاقة من �ل�شعر�ء �لرو�د �الأو�ئل للق�شيدة �حلرة حيث كانت 
�ل�شعرية وكانت  �الإيقاعية  �لبنية  له حماوالت جادة ومهمة يف تطوير 
مقدمة  تقول  �أعقبته.  كثرية  ملحاوالت  مهدت  عرو�شية  �جتهاد�ت  له 
"وكما كانت �شريته  جمموعته �ل�شعرية �لكاملة �لتي ن�شرت بعد وفاته 
بحثا  �ل�شعرية  �شريته  كانت  �لعروبة،  خدمة  يف  د�ئبا  ن�شاال  �لذ�تية 
د�ئبا عن �لق�شيدة �الأجمل و�الإنتاج �الأروع". كر�س �شاذل م�شرية حياته 
�لق�شرية ملا يعرف �ليوم بالق�شيدة �مللتزمة �إذ تبنت ق�شائده منذ نهاية 
�لعربي. يف  لل�شعب  �لتحرري  �لكفاح  ق�شايا  �ملا�شي  �لقرن  �أربعينيات 
هذ� �ل�شياق، دعمت ق�شائده �لن�شال �لتحرري لل�شعب �جلز�ئري، فيما 
حمنة  �ل�شعري  ن�شوجه  من  متقدمة  مرحلة  يف  ق�شائده  �أروع  تناولت 
بروح  فعربت  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل  وطاأة  حتت  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
بالتجديد وقد  �ل�شعرية  �ت�شمت جتربته  �ملعاناة.  تلك  �شادقة عذبة عن 
"�ن هذ� �ل�شرب  1950 قوله  ورد يف مقدمة ديو�نه: )�مل�شاء �الأخري( 
�لقيود،  جميع  من  مطلقا  وال  مر�شال  لي�س  �جلديد(  )�ل�شعر  �ل�شعر  من 
ولكنه يلتزم �شيئا وينطلق عن ��شياء.. ولعل من حق �لفن �ن �ذكر �ن 
هذ� �ل�شرب لي�س مبتكر�، فان جذوره ممتدة يف �ل�شعر �الأندل�شي... " 
وعن دور �ل�شعر و�ل�شاعر يف �حلياة، يقول �شاذل طاقة يف �ملقدمة ذ�تها 
"لكني �أح�شب �أن �ل�شعر، يف هذ� �لع�شر، ال يز�ل له خطره، و�أن �ل�شاعر، 
ال يز�ل كما كان منذ �لقدم نبيا بني �لنا�س ير�شدهم ويهديهم، ويقّوم ما 
�أن  �إىل  به  حاجة  فال  هذ�  �ل�شعر  ويكفي  و�أذو�قهم..  طباعهم  من  �أعوج 
خدمة  �إىل  مبا�شرة  يهدف  �الجتماعي،  �الإ�شالح  �أبو�ق  من  بوقا  يكون 
�لبالد، فاأنه لن يكون حينذ�ك �شعرً�، ولن يحق لنا �أن نعتربه فنا جمياًل."

بعد أن كانت األولى في الصناعات.. حرف شعبية أخذت طريقها نحو االندثار
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�لف�شائية  �لقنو�ت  د�أبت  �الأكرب،  �لن�شيب  �الإيجابيات  من  لها  بالتفاتة   
�ملحلية على عر�س حاالت لعو�ئل عر�قية تعي�س و�شعا معي�شيا مزريا، 
حيث �لفقر �ملدقع يحيقها ويحيط بها من كل جانب، وهو �أمر موؤمل كونه 
يحدث يف بلد يعوم على بحر من �لنفط. وقد تفاعل �لعر�قيون مع حاالت 
مدن  يف  وزقاق  حي  من  ما  �إذ  �لتلفاز،  �شا�شات  تعر�شها  �أن  قبل  كهذه 
�لكفاف  حد  دون  �ملتدين  �لدخل  ذ�ت  �لعو�ئل  ع�شر�ت  وفيه  �إال  �لعر�ق، 
بكثري. �الأمر �لذي كان �شببا بانفجار �شرب �لعر�قيني وخروجهم عن نطاق 
�لكيل  طفح  �أن  بعد  ال�شيما  �ل�شك،  اليقبل  مبا  متوقع  �أمر  وهو  �لتحمل، 
وغنب  حلقوقه،  �شلب  من  ويعي�شه  ماير�ه  جر�ء  من  �مل�شكني،  باملو�طن 
حلقوقه وغمط مل�شتحقاته يف بلده. فبعد عقود �جلور و�لقمع و�لبط�س.. 
و�حلروب و�حل�شار و�حلزب �لو�حد و�لقائد �لدكتاتوري �الأوحد، �لتي 
عليه  حل  �ملو�طن،  به  مير  �لذي  �لعي�س  �شظف  يف  �شببا  مبجملها  كانت 
�ل�شنني،  تلك  من  �خلال�س  وتوقع-  ظن  ما  -على  به  فكان   2003 عام 
��شتبدل ب�شبح �الحتالل، و�أعقبه د�شتور  قد  �لدكتاتورية  �أن كابو�س  �إال 
�أعرج، وحكام ك�شيحون، و�أحز�ب معوقة التكاد تزحف �إال على بطونها 
مار�ثون  بد�ية  �ىل  �شعد  عام  من  �لعام  ذ�ك  فانقلب  جيوبها،  �شبيل  يف 
حا�شل،  وبتح�شيل  وذ�ك  هذ�  ومع  و�لفظائع،  و�ملاآ�شي  بالهموم  ز�خر 
فقد �أنعم علينا �لعم �شام بتخلي�شنا من ذ�ك �لكابو�س. �ليوم بعد م�شي 
بحزبه  �لنظام  �نق�شاع  كذلك  �لكابو�س،  �نق�شاع  على  عاما  ع�شر  �أربعة 
�أن  �ملفرت�س  من  �إجر�مهم،  و�أدو�ت  وجمرميه  و�أزالمه  �لنازي،  �لدموي 
كان  �لذي  �لبلد  وي�شهد  حياته،  تفا�شيل  كل  يف  �نفر�جا  �ملو�طن  يلم�س 
يئن حتت نري �لدكتاتور و�شياط حزبه �لفا�شي، �نبثاق فجر جديد حلياة 
م�شرقة بعيد� عن �ال�شطهاد و�لتمييز، ال�شيما وقد تغري �حلزب و�لقيادة 
و�لوجوه، كذلك تغري لدينا منط �حلياة �ل�شيا�شية، حيث ي�شري �ملو�طن 
�ىل �ل�شخ�س �ملنا�شب ب�شبابته �لبنف�شجية، لينتخبه وي�شعه يف �ملن�شب 
�ملنا�شب. لكن و�قع �حلال عك�س غري ماكان موؤمل، فتال�شت �الآمال بعني 
�أن  بعد  �أخرى،  تلو  �شنة  �لعجاف  �ل�شنني  مر  على  ف�شيئا  �شيئا  �ملو�طن 
�ت�شح له زيف �ل�شعار�ت �لتي رفعها �أ�شخا�س، رفعهم بدوره �ىل منا�شب 
مرموقة و�شلمهم وكالة )عامة مطلقة( بحا�شره وم�شتقبله وثرو�ت بلده، 
من  م�شت  ثالث،  �نتخابية  جتارب  يف  ماح�شده  ح�شيلة  �خلذالن  فكان 
عمره وعمر �لعر�ق، فقد �أ�شاء فيها �ختيار �ملكان �ملنا�شب بو�شع عالمة 
�شح، فكان �ختياره غري مالئم بتاتا من حيث ي�شعر �و الي�شعر، �إذ خذلته 
من  �شيئا  تغيريه  رغم  �نتقائهم،  يف  جاهد  �لذين  �ملر�شحني  م�شد�قية 
�ملو��شفات �لتي و�شعها على مقا�شاتهم، وهو �ختبار وحمك لهم، يتبني 
و��شتحقاق  بجد�رة  �الأخري  فكان  �شدئا،  �و  خال�شا  كان  �ن  معدنهم  فيه 
عاليني. وما ز�ل د�أب �ملنتخبني خذالن ناخبيهم ما ��شتطاعو�، من خالل 
روؤ�شاء  ديدن  وهذ�  و�مل�شوؤولية،  �لوظيفة  �شلم  يف  ومكانتهم  من�شبهم 
�ل�شيا�شية،  �لعملية  �ملليون ميل يف  �لكتل وزعماء �الأحز�ب، يف م�شرية 
�ن  �إذ  �ل�شحيح،  فيها باالجتاه  �الأوىل  تبد�أ �خلطوة  و�لتي الندري متى 
وت�شديد  �خلطى  لت�شويب  مابد�  على  كافية  غري  ع�شر  �الأربعة  �الأعو�م 
�لروؤى، حيث بات مانر�ه من تقدم يف �مل�شري ب�شع خطو�ت، يعقبه تقهقر 
فيها ويف �جتاهها �أ�شعافا م�شاعفة، حتى بلغ ما يلده رحم �شا�شتنا من 
حد�  و�الأخالقية،  �الإن�شانية  عن  ف�شال  و�ملهنية  �لوطنية  بحق  خروقات 
�شبهت  �إن  �أ�شيب  ولعلي  و�لت�شليح.  و�لت�شحيح  �لرتقيع  معه  ي�شعب 
حال �شا�شتنا يف ت�شببهم بتدين �لو�شع �ملعا�شي للعر�قيني، وحماوالتهم 
�إيجاد حلول مبثلنا �لد�رج: )�ل�شك چبري و�لركعة �شغرية(  �لبائ�شة يف 
وما عر�شته قنو�تنا �لتلفازية خالل �الأعو�م �ملا�شية، من حاالت تعك�س 
�ملقبلة  �ل�شنو�ت  يف  �شيقابله  عر�قية،  لعو�ئل  و�لبوؤ�س  �لفقر  م�شتوى 

عر�س �أ�شعاف كثرية دون �نقطاع، ودون فو��شل.

مبدعون
من العراق هل يستطيع البرلمان تفسير شروط عضو المفوضية بشكل يوافق الدستور والقانون؟

شاذل طاقه 

مايعرض 
على شاشاتنا

علي علي

أقالم حرة

مع �سحة املياه يف بغداد تفنن املواطن يف طريقة احل�سول 
لديه  لي�ش  الذي  الفقري  املواطن  على  يوؤثر  وهذا  املاء  على 
من  املاء  �سفط  يف  احلديثة  االجهزه  هذه  جلب  يف  امكانية 
االنابيب الرئي�سية حيث يروي يل املوظف حممد ايوب قائال 
: غريب امر هذا البلد فكل �سيء ي�سري عك�ش ما نريد فانا من 
�سكنة مدينة ال�سيدية وقد عانيت من �سحة املياه وبعد �سوؤايل 
جهاز  ا�سافوا  قد  انهم  اجلريان  يل  فقالوا  ال�سحة  �سبب  عن 
يعمل  )بو�سرت(  ا�سمه  اجلهاز  وهذا  املاء  ماطور  اىل  جديد 
ليال ونهارا يف �سحب املاء و�سعره مائة وخم�سني الف دينار 
فاأ�سطررت اىل اال�ستدانة و�رشائه وبداأت انعم بربكة املاء !!"

من جهته يقول املدر�ش ح�سن جا�سم : انا كنت ا�سكن يف )حي 
اقربائي  احد  اطراف احلديث مع  التنك( قبل مدة، وجتاذبت 
على  يعتمدون  وكيف  املاء  ق�سية  من  يل  و�سكى  هناك 
 ، "التناكر" يف احل�سول على حاجتهم من املاء  ال�سهاريج 
حنفية  اىل  توجهت  ال�سعب  مدينة  يف  بيتي  اىل  عدت  وحني 
، فوجدت ان املاء  املاء لكي افتحها وكنت انوي ان اغت�سل 
ان  طلبت  وحني   ، ال�سباح  منذ  هكذا  انه  يل  فقيل   ، مقطوع 
ا�رشب ماء ،قالوا يل ان املاء نفد من الثالجة وما عليك اال ان 
ت�سرتي قناين املاء املقطر ، فخرجت اىل اال�سواق، ف�سادفني 
يغ�سل  كبرية  �سيارة  �ساحب  �ساهدت  حيث  غريب  منظر 
ربط  قد  انه  اكت�سفت  تفح�ش  وبنظرة  ال�سارع  يف  �سيارته 
)ماطور ماء من نوع ي�سمى خنزيرة( على االنبوب الرئي�سي 
 ، هكذا  املاء  �سياع  على  احت�رش  وانا  تركته   ، اال�سالة  ملاء 
مت  لبيت  مك�سور  ماء  انبوب  وجدت  خطوات  عدة  بعد  وعلى 
�سطره اىل عدة بيوت �سغرية وقد اغرق هذا االنبوب ال�سارع 
اعد  "مال عمك مايهمك!!"، ومل  نف�سي  فقلت مع  ب�سكل كبري 

ا�ستغرب انقطاع املاء عن بيوت النا�ش يف منطقتي.
والزالت مدينة ال�سدر ت�سكو من �سحة املياه على الرغم بع�ش 
امل�ساريع ال�سغرية المانة بغداد فيها ، اال ان املوظف فالح 
ابو منتظر ، من اهايل املدينة ، يقول : منذ �سنني وانا ا�سكو 
من �سحة املياه يف منزيل وكان يل ماطور مياه "�سلع كلبي 
" ويف النهاية ا�سابه العطب لكونه ي�سحب هواء الماء ، وحني 
ذهبت اىل �سوق ال�سنك الختار ماطور ماء جديد ن�سحني احد 
التجار مباطور ماء حديث ا�سمه )احلرامي( وبعد عناء ربطت 
هذا املاطور يف منزيل لكنني الزلت ا�سكو �سعف حالتي يف 
ربطو  قد  االهايل  بع�ش  ان  البع�ش  يل  وقال  املياه  �سحة 
ماطورات احدث من احلرامي ت�سفط املاء �سفطا من االنابيب 

الرئي�سية فيا ح�رشة على احلرامي !!.

شكاوى متكررة كل صيف..
أنقذونا من شحة المياه ياأمانة 

المواطن و المسؤول
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