
اأعداد  تزداد  احلرارة،  درجات  وارتفاع  ال�صيف  ف�صل  حلول  مع   
احل�رشات امل�صببة للأمرا�ض يف كافة املحافظات واملدن العراقية 
بدرجة كبرية، وتختلف ن�صبة احل�رشات هذه من مدينة اىل اأخرى 
ومن حي �صكني اىل اآخر اإل اإنها ترتفع يف الأحياء ال�صعبية ب�صكل 
هذه  عليها  تع�ص�ض  التي  الآ�صنة  واملياه  النفايات  لكرثت  خا�ض 
احل�رشات وتتكاثر فيها. ومع ظهور احل�رشات التي ت�صبب اإزعاجا 
ب�صكل  تظهر  والأوبئة  الأمرا�ض  لن�رش  �رشيعة  وو�صيلة  للنا�ض 
ملحوظ القوار�ض كالفئران واجلرذان ما يزيد من معاناة املواطن 
تخلف  ما  ب�صبب  جديدة  م�صكلة  اإليها  لي�صيف  اليومية  وم�صاكله 
هذه القوار�ض واحل�رشات من اإ�رشار للأ�صخا�ض واملمتلكات على 

ال�صواء، وتنوعت احل�رشات بح�صب البيئة التي تن�صاأ فيها.
اأكدا�ض  ترتاكم  اإذ  العالية  ال�صكانية  الكثافة  ذات  الأحياء  ففي   
وتاأخرها  التنظيف  حملت  قلة  مع  تلل  تغدو  حتى  النفايات 
والأفاعي  والبعو�ض  الذباب  فيكرث  التنظيفات،  عمال  قلة  ب�صبب 
ومياه  الآ�صنة  املاء  برك  حيث  الأماكن  بع�ض  يف  والعقارب 
هذه  لنمو  جيدة  واأو�صاط  حوا�صن  متثل  التي  الطافحة  املجاري 
احل�رشات ال�صارة ، واأما يف الأماكن الزراعية ويف املناطق التي 
فيها م�صطحات مائية فقد اإزدادت اأعداد البعو�ض والأفاعي ب�صكل 
ملحوظ ب�صبب زيادة درجات احلرارة وذلك ب�صبب غياب احلملت 
والآفات  احل�رشات  ملكافحة  والزراعة  ال�صحة  لوزارتي  امل�صرتكة 
احل�رشات  اإنت�صار  على  الآ�صنة  املياه  برك  و�صاهمت  الزراعية، 
الظاهرة اخلطرية على  وقفة مع هذه  لنا  وقد كانت  ب�صكل كبري. 
مو�صم  خلل  تتفاقم  اأخذت  والتي  العراقي  املواطن  وبيئة  �صحة 
ف�صل ال�صيف الطويل عك�ض نظام دول العامل، ففي العراق يكون 
درجات  تبداأ  حيث  اأ�صهر  خم�صة  من  اأكرث  عندنا  ال�صيف  ف�صل 
�صهر  من  اإعتبارا  فوق  فما  مئوية  درجة   40 من  ترتفع  احلرارة 
العا�رش  ال�صهر  نهاية  ولغاية  ال�صنة  من  اخلام�ض  ال�صهر  اأي  اأيار 
ب�صكل  العراق  يف  تتكاثر  الأ�صهر  تلك  خلل  ويف  الأول(  )ت�رشين 
اإرتفاع  اإ�صتمرار  لأ�صباب عديدة ومنها  القوار�ض واحل�رشات  عام 
وكرثة  احل�رشات  تلك  تكاثر  على  ت�صاعد  التي  احلرارة  درجات 
املياه  طفح  وتواجد  ال�صكنية  الأحياء  داخل  املنت�رشة  النفايات 
اخلدمات  ي�صملها  مل  التي  ال�صكنية  املناطق  بع�ض  يف  الثقيلة 

املجاري اأي املناطق غري املخدومة.
 اآراء املواطنني

التجمعات  حيث  ال�صعبية  املناطق  بع�ض  يف  جولتنا  خلل   
البكريل  وحي  الثورة  وحي  الن�صيج  حي  مثل  الكبرية  ال�صكانية 
والطاق  اجلامعني  منها  احللة  مدينة  داخل  ال�صعبية  والأحياء 
وجربان واملهدية وجباوين والتعي�ض والكراد وغريها من الأحياء 
التي ت�صكو الإهمال البلدي باخل�صو�ض، واإلتقينا باملواطن فا�صل 
ناجي )44 �صنة( الذي حتدث اإلينا عن هذه الظاهرة اخلطرية على 
ال�صحة العامة قائل: يكرث الذباب والبعو�ض والعقارب والأفاعي 
واحل�رشات الأخرى ب�صكل عام مع حلول كل مو�صم �صيف للزيادة 
العالية لدرجات احلرارة ما يوؤثر على �صحة الأهايل وخ�صو�صا 
الأطفال منهم، وقد عانيت �صخ�صيا من ذلك كثريا لأن داري يقع 

يزيد  وما  النفايات،  النا�ض  فيها  يلقي  التي  الأماكن  اإحدى  قرب 
التربيد،  اأجهزة  تتوقف  الكهربائي حيث  التيار  اإنقطاع  معاناتنا 
الأمر الذي يرتك ال�صاحة فارغة اأمام البعو�ض والذباب ليفعل بنا 
قرب  النفايات  تراكم  م�صاألة  تعد  ناجي  وا�صاف  بنا!!.   ي�صاء  ما 
احل�رشات  تلك  لتكاثر  الرئي�صة  الأ�صباب  من  واملدار�ض  املنازل 
واإنت�صار الأمرا�ض يف املناطق ذات الكثافة ال�صكانية العالية حيث 
القوار�ض  البيئة ال�صاحلة لنمو وتكاثر احل�رشات والذباب وحتى 

وبدون معاجلة من قبل الوقاية ال�صحية يف املحافظة.
لبيع  �صنة( �صاحب دكان   67(  فيما يقول املواطن جواد حمود 
من  الإرهابيني  مثل  اجلرذان  ظهور  تقوم  والفواكه:  اخل�رشوات 
من  القريبة  النفايات  يف  تظهر  التي  املجرمة  داع�ض  ع�صابات 
الدار  اإىل داخل  داري مبهاجمة حديقة املنزل وقد و�صل بع�صها 
و�صبب لنا تلف بع�ض الآثاث ومل ي�صلم منها اأفراد الأ�رشة، ونظرا 
لغياب دور اجلهات املعنية يف الدولة قمنا بحماية داري من هذه 
اجلرذان ومنع دخولها فيه قدر امل�صتطاع ب�رشاء بع�ض املبيدات 

للق�صاء على تلك اجلرذان الناقلة للأمرا�ض والأوبئة القاتلة!!!.
اأ�صهمت  ال�صكنية  اأغلب الأحياء  اآخرون باأن   فيما �صكى مواطنون 

يف زيادة كميات كبرية للنفايات مما �صاعد اإنت�صار اأنواع خمتلفة 
النفايات  البدائية يف معاجلة  فالطرق  القوار�ض واحل�رشات،  من 
كحرقها اأو دفنها يف مناطق غري خم�ص�صة زاد من تلوث الأجواء 

املحيطة بال�صكان واإنت�صار الأمرا�ض املعدية بني للمواطنني.
اأحدى  النفايات  وتدوير  �صناعة  فيه  اأ�صبحت  الذي  الوقت  يف   
والتقدمة  املتح�رشة  العامل  دول  يف  القت�صادي  اجلذب  و�صائل 
العام  للمال  بهدر  امل�صكلة  هذه  تت�صبب  العراق  ويف  علميا، 
وال�صحي  البيئي  ف�صل عن �رشرها  الب�رشية  للموارد  وا�صتنزاف 
ال�صكنية  الأحياء  اأحد  يف  جتوالنا  وخلل  املواطنني.  حياة  على 
هنا  منت�رشة  النفايات  من  اأطنان  �صاهدنا  احللة  مدينة  داخل 
وهناك واأمام مراأى امل�صوؤولني كون ق�صم من النفايات قريبة من 
املدار�ض، وي�صطر  منها مرمية على جدران  وق�صم  العام  ال�صارع 
النفايات  تلول  ال�صري و�صط  لهم على  الر�صمي  الدوام  اأثناء  الطلبة 
اأكيا�ض  وجودا  عدم  هو  الآخر  وال�صبب  مدر�صتهم،  اىل  للو�صول 

النفايات التي وزعتها بلدية احللة ودائرة بيئة بابل.
حجم  اىل  اأ�صارت  الثانية  ال�صهداء  حي  منطقة  �صاكنات  اأحدى   
اأحمد:  اأم  تقول  اإذ  املحلة،  �صكان  اإليها  يتعر�ض  التي  املعاناة 

وح�رشات  النمل  لوجود  املنزل،  حديقة  يف  اجللو�ض  ن�صتطيع  ل 
قار�صة اأخرى تنت�رش بكثافة مع حلول امل�صاء كون رمي النفايات 
الزراعية  املواد  بباعة  الإ�صتعانة  اىل  واأ�صطررنا  دارنا،  قرب 
للق�صاء  الفعالة  املبيدات  بع�ض  على  للح�صول  احل�رشات  ومبيد 
الكبرية، مما جعلنا  اأعدادها  تعالج  لكنها مل  احل�رشات،  تلك  على 
ب�صكل  يوؤثر  الأمر  وهذا  يومي،  ب�صكل  املبيدات  تلك  ن�صتخدم  اأن 
ذات  املبيدات  تلك  كون  الإن�صان  و�صحة  املزروعات  يف  مبا�رش 
من  فرا�ض  اأم  �صكت  فيما  التنف�ض.  على  توؤثر  كيمياوية  تركيبات 
اإنت�صار اجلرذان والفئران والأفاعي والعقارب واحل�رشات الأخرى 
يف بع�ض الأماكن املهجورة اأو يف كل الأ�صواق ال�صعبية كال�صوق 
القريب من منزلها ما اأدى اإىل غزو تلك اجلرذان ملنزلها ب�صورة 
املنزل  يف  �صغار  اأطفال  لديها  اإن  فرا�ض:  اأم  وت�صيف  م�صتمرة، 
واحل�رشات  والفئران  اجلرذان  تواجد  من  كثريا  عليهم  وتخاف 
ولذلك  للإن�صان،  خطرية  اأمرا�ض  ت�صبب  والتي  القاتلة  الأخرى 
قامت مبكافحتها ب�صورة م�صتمرة. واأبدت اإ�صتغرابها بعدم وجود 
املا�صي  القرن  يف  ن�صميها  وكنا  احل�رشات  تبيد  التي  �صيارات 
امل�صوؤولة  املوؤ�ص�صات  يدل على غياب  الدخان( وهذا  )اأم  �صيارات 
�صيف!.  مو�صم  كل  وقوار�ض  ح�رشات  هكذا  مثل  مكافحة  عن 
حوادث  ملحمها  على  بادي  واخلوف  ذكرت  اأن  بعد  لنا  وقالت 
اأت�صاءل   : مروعة  حوادث  يف  الأطفال  لبع�ض  اجلرذان  اإيذاء  عن 
اأين هي اجلهات املعنية من وجود هذه الأعداد الكبري من اجلرذان 
وملاذا ل يعملوا على مكافحتها ؟!، مبينة اإن هناك اأ�رشارا اأخرى 
للإن�صان، ف�صل عن الأ�رشار املبا�رشة التي ت�صببها تلك احل�رشات 
فاأن  �صواء  حد  على  واحليوان  الإن�صان  �صحة  على  والقوار�ض 
الإن�صان  ممتلكات  من  بع�ض  ت�صيب  قد  اأخرى  اأ�رشارا  هنالك 
كالآثاث يف املنزلية اأو املواد الغذائية اأو احليوانات بالن�صبة اإىل 
وكذلك  منازلهم  يف  الدواجن  اأو  احليوانات  يربون  ممن  البع�ض 
تلك احل�رشات النباتات املوجود يف منازل املواطنني. فيما �صكا 
اأتلفت  التي  والعقارب  الفئران  تكاثر  من  حممد  نعمان  املواطن 
واأتلفت  املواد  بتلك  فعبثت  حمله،  يف  املخزونة  الغذائية  املواد 
الآخر فاأ�صبحت تلك املواد  البع�ض  التي حتفظ  الأكيا�ض  اأو  علب 

غري �صاحلة لل�صتهلك الب�رشي.
بح�رشة  اإلينا  فتحدثت  )موظفة(  �صامي  كوثر  املواطنة  اأما   
مع  اإن  قالت  حيث  منزلها،  على  والفئران  احل�رشات  اأ�رشار  عن 
اإرتفاع درجات احلرارة العالية تظهر اأنواع خمتلفة من احل�رشات 
والقوار�ض التي ت�صبب للمواطن العراقي اأ�رشارا كثرية، مبينة اإن 
الفاأران وجدت داخل قدور الطبخ التي تعمل عليه الطعام  بع�ض 
!. موؤكدة اإنه تختلف احل�رشات والقوار�ض بالإ�رشار التي ت�صببها 
رغم كونها جميعا �صارة وتوجد يف البيئة العراقية اأنواع كثرية 
اأماكن  يف  اأو  املنازل  يف  تتواجد  التي  والقوار�ض  احل�رشات  من 
الذباب والعناكب  واأ�صهر تلك احل�رشات هي  اأبرز  اأخرى ولعل من 
وغريها،  والأفاعي  والعقارب  والنمل  وال�رشا�صري  والبعو�ض 
واجلرذان  الفئران  فتكرث  القوار�ض  م�صتوى  على  اإنه  واأ�صافت: 
ال�صائبة والقطط حلقات مكملة ل�صل�صلة  وغريها، كما تعد الكلب 
هذه الكائنات ال�صارة التي تتواجد داخل الأحياء ال�صكنية واملدن 

العراقية.

اذ تتطور  الن�صان بالعمل يف ذروة املراهقة،  اهتمام  يبداأ 
خلل هذه املرحلة امليول املهنية للفرد تبعا لعمره وجن�صه 
�صن  يف  يبداأ  فالفرد  الجتماعي،  وم�صتواه  ذكائه  ون�صبة 
املادي  بال�صتقلل  والتفكري  �صخ�صيته  باإبراز  املراهقة 
ليحقق  اأ�صبحت رجل  انني  يقول  وكانه  ا�رشته،  بعيدا عن 
ممار�صة  اىل  املا�صة  باحلاجة  ي�صعره  مما  واآماله،  حلمه 
للعمل  مهيوؤون  هم  املراهقني  حياته.بع�ض  ليعي�ض  املهن 
انت�صار  يف  جت�صد  ما  وهذا  مبكرة  �صن  يف  املدر�صة  وترك 
ظاهرة عمالة القا�رشين يف العراق على نحو غري م�صبوق 
ال�صباب  هوؤلء  ت�صع  زهيدة  اأجور  مقابل  �صاقة  وباأعمال 
امام م�صتقبل جمهول ل حتمد عقباه، اأما ا�صحاب ال�صهادات 
من  الوظيفة  على  احل�صول  اأ�صبح  التي  اليام  هذه  ففي 
ال�صباب  اأعداد  لتزايد  نتيجة  العراق،  يف  ال�صبع  املفقودات 
وما  املتاحة،  الوظائف  وتقل�ض  العمل  اىل  املوؤهلني 
ي�رشف حتت العباءة، والتي ل�صنا ب�صدد احلديث عنها، كل 
هذه جعلت ال�صاب العراقي يعاين من البطالة وعدم القدرة 
وجمتمعه.   نف�صه  فيه  ينفع  له  منا�صب  عمل  تاأمني  على 
وظيفة  على  احل�صول  ال�صباب  لبع�ض  ال�صعب  من  كان  اذا 
بع�ض  دفع  المر  هذا  التخرج؟؟،  قبل  فكيف  التخرج  بعد 
املراهقة،  �صن  يف  وهو  العمل  عن  البحث  اىل  ال�صباب 
جتد  مل  فاذا  تخرجهم،  م�رشوع  مدنهم  اأر�صفة  لت�صبح 
بامتياز!،  متجول  بائع  ال�صا�صية  وظيفتك  عليك  ل  وظيفة 
يف الواقع ادت البطالة اىل انت�صار وا�صع للباعة املتجولني 
واملناطق  الأحياء  اأر�صفة  فوق  ب�صاعتهم  يعر�صون  الذين 
مرتفعة  حرارة  درجات  وو�صط  والليل  النهار  يف  التجارية 

وظروف بيئة �صيئة، غالبية هوؤلء الباعة هم من املراهقني 
العا�رشة والثلثني. يف  اأعمارهم ما بني  وال�صباب، ترتاوح 
اآخر اح�صائيات لن�صبة ال�صباب يف العراق من كل اجلن�صني 
بلغ ما ن�صبته 69 %، ورمبا الواقع ي�صري اىل ن�صبة تتجاوز 
هذا الرقم وقد ت�صل اإىل 72 %. �صمن اطار هذا املو�صوع 
به  يقومون  ما  حول  العاملني  ال�صباب  من  عينة  ا�صتطلعنا 
من اعمال ونظرتهم امل�صتقبلي لواقعهم العملي؟خالد �صاب 
قالها  ب�صاعته  الخرى  وبيد  بيده  �صهادته  حامل  عراقي 
ا�صار  يف  العاجزة  تلك  من  يل  انفع  اليد  هذه  ي�صحك  وهو 
علوم  )بكالوريو�ض  ا�صعد  اما  يده،  يف  التي  الب�صاعة  اىل 
اما  م�صتقبل،  اليام  من  يوما  كانت  ال�صهادة  حا�صبات( 
ال�صهادة. كلمات  "جيبك" هو  الظروف  اليوم ويف ظل هذه 
قالها بائع �صغري وهو ي�صتمع اىل حديثنا.. "عندك �صهادة 
حممد  ا�صمه  اآخر  �صاب  عراقي"!.  انت  اأذن  عامل..  وت�صتغل 
ح�صني اختلف عنهم ودافع عن �صنني عمره التي ق�صها وهو 
يحت�صن الكتاب ويتحمل امل�صقة يف �صبيل احل�صول عليها، 
يحتاج  احلالتني  يف  مهم  والعمل  مهمة  :ال�صهادة  قائل 
ال�صاب اىل العمل ان كان متخرج او طالب، يف نظري ان من 
اأجري ل�رشف ل�صاحب العمل قبل ان  يحمل ال�صهادة ويعمل 
يكون �رشف للعامل اأعمل ول ات�صول". اما بالن�صبة لل�صابات 
ح�صانة  هي  ال�صهادة  ان  عراقية  �صابة  رنا  ال�صيدة  ترى 
اطفالها من  تعلم  انها  يكفي  وان مل متار�ض عملها،  املراأة 
على  ح�صلت  وان  املجتمع،  يف  را�صها  وترفع  علمها  بحر 
الفانو�ض ال�صحري ومت قبولها تكون حققت حلمها، هذا ان 
زوجته  عمل  الزوج  يرف�ض  ما  فكثريا  زوجها،  ميانعها  مل 
وخا�صة يف دوائر الدولة او املوؤ�ص�صات الهلية ل نن�صى ذلك 
اننا يف جمتمع �رشقي وهنالك من يعار�ض عمل املراأة بعد 

الزواج ويف�صل تربية اولده. يف جممع جتاري تقف فتاة 
يف الع�رشين من عمرها ر�صم على ملحمها الثقافة، بداأت 
اجلامعية،  امل�صاريف  واعباء  الدرا�صة  معاناة  حديثها عن 
ومل  تخرجت  مدينتي  عن  اجلامعة  وبعد  العراق،  واجواء 
ظروف  جدوى  دون  كثريا،  حاولت  التعيني  على  اأح�صل 
العائلة تتطلب مني العمل وم�صاعدة والدي العاجز، ا�صطر 
تزين  البيت  �صهادتي يف  ولتبقى  املجمع  اعمل يف هذا  ان 
احلائط.   علينا اأن نت�صور اأن غالبية من هذه الن�صبة عاطلة 
خريجي  من  هائلة  اأعدادا  بينهم  اأن  مع  العمل،  عن  متاما 
�صتى  يف  بكالوريو�ض  �صهادات  على  احلا�صلني  اجلامعات 
فر�صة  له  يجد  ل  منهم  كبريا  ق�صما  واأن  الخت�صا�صات، 
الأر�صفة،  اأخرى فوق  اأي مواد  اأو  امللب�ض  بيع  �صوى  عمل 
يعمل  ف�صوف  �صيارة  على  ويح�صل  احلظ  يحالفه  ومن 
بالديكورات  عمل  من  ومنهم  اأجرة،  �صيارة  �صائق  مبا�رشة 
والت�صاميم. ذكرت م�صادر �صحفية اإن ارتفاع ن�صب البطالة 
لأكرث من 65 % ويف اأحيان كثرية ت�صل اإىل 73 % بني 
املجتمع  يف  �صلبية  نتائج  اإىل  يوؤدي  العمرية  الفئات  هذه 
والإرهاب، فمن  وال�رشقات  العنف  �صيادة  العراقي، يف ظل 
بني ع�رشة �صباب هناك 9 يعانون من البطالة، و3 اإىل 4 من 
هوؤلء ل ميانعون من العمل يف النجارة، احلدادة، اخلياطة، 
ب�رشط اأن تتوافر الأموال بني اأيديهم". ديننا ال�صلمي حث 
العمل وال�صعي اىل انتزع اي فر�صة مبثابرة وايثار وبطرق 
حممد  اهلل  نبي  قال  ال�رشيف  احلديث  يف  جاء  كما  �صليمة 
اأجزاء يف طلب احللل(  ت�صعة  اأجزاء  )العبادة ع�رشة  )�ض( 
�صبيل  عياله كاملجاهد يف  )الكاد على  )�ض(،  واي�صا عنه 
اهلل(، هكذا يحث ال�صلم على العمل باعتباره من املرتكزات 

الرئي�صة للنجاح والتقدم.

عبود بن غفلة بن جواد بن ح�صني بن عبد الر�صا ال�صمرتي 
اخلاقاين )1276 هـ - 1356 هـ(. هو �صاعر �صعبي عراقي 
باإ�صمه  ومطبوعة  معروفة  �صعرية  دواوين  عدة  له  �صيعي 
ديوان عبود غفلة،]1[ وق�صائده ال�صعرية مكتوبٌة باللهجة 
املوا�صيع  حول  ق�صائده  وتتمحور  العامَيّة،  العراقَيّة 
الدينية ورثاء اأهل البيت. والعديد من الرواديد )امُلن�صدين 
ال�صيعة( يقراأون ق�صائده وُي�صّجلونها باأ�صواتهم كق�صيدة 
با�صم  املعروف  الرادود  قراأها  التي  الع�رشين  عّجت 

الكربلئي.
ال�صمرتي  الر�صا  عبد  بن  جواد  بن  غفلة  بن  عبود  هو 
ع�صائر  اإحدى  وهي  البوهات  لقبيلة  ويرجع  اخلاقاين، 
خاقان التي ت�صكن اأر�ض املحاويل التابعة للحَلّة، واأ�رشته 
ة منها، واأخواله من  اآل ال�صمرتي املوجودة بالنجف متفرَعّ

اأ�رشة اآل الفيخراين وهي اإحدى الأ�رش اخلاقانَيّة كذلك.
واأما ولدته فكانت يف حملة الرباق بالنجف عام 1276 
هـ وفقًا ملا ا�صتقربه علي اخلاقاين يف ترجمته له املوجودة 
ة ديوان البلغة ال�صعبَيّة املطبوع، وكان اأخواله  يف مقدَمّ
ف�صاعده  احل�صينَيّة  باخلطابة  معروفون  الفيخراين  اآل  من 

ذلك على تنمَيّة �صاعريته.
ال�صعبيني،  بال�صعراء  زاخراً حينها  النجفي  وكان املجتمع 
البازي، وحممد  وعلي  احللي،  ومرزة  الدويج،  زاير  ومنهم 
�صعد،  ال�صيخ  جبار  ومل  �صبع،  اأبو  واإبراهيم  �صحاثة،  علي 
اأن  ا�صتطاع  عبود  »و�صاعرنا  ذلك:  يف  اخلاقاين  ويقول 
ال�صعراء  اأفذاذ  حوى  الذي  جمتمعه  يف  نف�صه  يفر�ض 

ال�صعبيني«.
كانت وفاته بالنجف �صنة 1356 هـ، و�صارك يف ت�صييعه 
جموع من اأهل ال�صعر واخلطابة، وُدفن مبقربة وادي ال�صلم 

جماوراً ملقام هود و�صالح.
كان  ه  اأَنّ غري  ال�صعبي،  لل�صعر  ناظمًا  غفلة  عبود  كان  واإن 
به  املحيطني  من  املهتمني  اأَنّ  غري  ويكتب  يقراأ  ل  اأميًا 
قاموا بجمع �صعره وتفريغه يف دواوين، وله اأ�صعار متفِرّقة 

ومبثوثة داخل الكتب واملوؤَلّفات

الصيف في العراق.. درجات حرارة غير مسبوقة وحشرات مسببة لألمراض
بغداد ــ خاص

بغداد ــ متابعة

,فاحل�شد  احلق  ينكروا  ان  الباطل  اهل  على  غريب  لي�س   
 , انت�شارًا اال وكان قائده  . وما كان يف املعارك  االبي حق 
واملتقدم االول فيه . بالدي اخرتق االرهاب ارا�شيه ,فخان 
قنبلة  انفجرت  حينها  املواجهة  من  فر  من  وفر  خان  من 
وهب   . اجلهاد  فتوى  فاطلق  االمة  مرجع  بل�شان  احلكمة 
..رجال  الوطن  و�شمري  ووجدان  الغرية  واهل  اال�شراف 
ونعم الرجال يبحثون عن التحرير ال عن من�شب او �شمعة 
وال�شمعة  واملن�شب  واملال  اجلاه  ,فهم  جاه  او  ماال  عن  وال 
كلها . واليوم ياأتي من خان ايًا من كان ممن ادخل االرهاب 
املجتمعات  حلثالة  ذليال  ليكون   , االرادة  وخانته  و�شاعده 
داع�س التكفري , فباع اخرته بدنياه من اجل حفنة دوالرات 
, و�شيع اعرا�س حرائر بالده , ذلك ياتي اليوم لينكر دور 
وا�شله  اخل�شي�س  ملا�شيه  العودة  ,يريد  املقد�س  احل�شد 

النج�س .
 هوؤالء االنذال الذين عجنوا باحلرام واالآثام من امل�شتحيل 

ان يقروا باحلق كونهم من معدن الباطل واحفاد ال�شر .
الدوالر  عبيد  فانتم  االحرار  ت�شتفزوا  ان  هيهات  ولكن 
وغذائكم دماء االبرياء , فرجال احل�شد اوالد العراق االبرار 
يف  جتري  ,فاخليانة  العمالء  ايها  االمة  ديوث  وانتم   ,

عروقكم هكذا ورثتم النذالة عن ا�شالفكم .
م�شيح  االديان  خمتلف  من  العراق  مكونات  �شيعتم  يامن   
ح�شدنا  احل�شد   , وغريهم  و�شنة  و�شيعة  و�شبك  وايزيدية 
وهويتنا ..حا�شرنا وم�شتقبلنا .. ونخط بحرب الدماء دوره 
ون�شجل مواقفه يف القلوب ونحيي بطولته بالعقول ونهتف 

بالل�شن عن انت�شارته , فلواله ملا كان انت�شار .
العلم  ينبوع  من  بفتوى  حتركتم   , االرادة  مبح�س  جئتم 
نيلها  ومب�شر  والفرات  دجلة  بالعراق  اخجل  ما  ففعلتم   ,

وبال�شام �شيحانه حتى قدمتم ارواحكم اطيب ريحانة .
 وا�شبحتم يف ع�شركم بدر �شماء اجلهاد , ونري افق ال�شهادة 
, را�س ال�شهداء انتم وامراء اجلنة كنتم , �شار ذكركم م�شري 

املثل , وطلعت اخباركم طلوع ال�شهب يف الفلك .
 وكل من �شاألناه عنكم اعرتف بتفردكم بالت�شحية واالخالق 
وبذل النف�س وعزتها وكرم االطباع وح�شن املعاملة حتى ال 

ي�شتطيع من عرفكم ادعاء ذلك لنف�شه .
 لقد فاق ف�شلكم على من عمل معكم حتى اتعبتم العدو يف 

خمابئه , فاأعلنتم ملن ا�شتعان بدعاة جهنم قائلني :
 )مالكم تقيمون ببلدة فيها بناء الدين هدا (

غره  ممن  البقايا  من  الرجال  يف  فيما  البع�س  فا�شتفاق 
داع�س فكان يختبئ بني خبايا الزوايا فرفع الراية البي�شاء 
… انتم �شمو�س مل تغب  ايها احل�شد االبي   . بعد اعالنكم 

عن ناظري … 
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أقالم حرة

بيًتا  اأغنام(  )راعي  جا�صم  اأبو  �صّيد  الديوانية،  يف   
قطعان  ترعى  حيث  متنزه،  و�صط  ال�صفيح  من 
قبل  من  علي  اأبو  واأُبِلغ  منه.  بالقرب  الأغنام 
وا�صرتط  ذلك،  رف�ض  لكنه  املكان،  برتك  البلدية 
له.   ملئم  �صكن  توفري  على  م�صاعدته  البلدية  على 
داخل  البناء  اإن  املو�صوي  �صادق  امل�ّصاح  ويقول 
وال�رشوط  لل�صوابط  يخ�صع  ل  العراقية  املدينة 
املعتمدة، فبالإمكان بناء بيت وفق ما تتمناه من 
اأ�صاف:  البناء.  و�صكل  بحجم  املوافقات  اأخذ  دون 
يهتم  ل  روتينية،  عملية  البناء  رخ�ض  "اأ�صبحت 
يبنون  املواطنني  من  الكثري  اإن  بل  املواطن،  لها 
من دون حيازتهم اإجازة بناء". ويرّبر رجل حمدود 
اأبو حيدر، جلوَءه اإىل ال�صكن الع�صوائي  الدخل، مثل 
ويتحدث  الديوانية.  يف  الأرا�صي  اأ�صعار  بارتفاع 
عن  املقاولني،  احتاد  ع�صو  غالب،  علي  املهند�ض 
ل�صيما  العراق،  بيئة  لها  تتعّر�ض  �رش�صة  هجمة 
امل�صاحات اخل�رشاء، ب�صبب التجاوز عليها من قبل 
الع�صوائيات. يقول اأبو ح�صن، الذي ي�صكن حي الغدير 
يف مدينة كربلء: "اإذا ا�صطرت الدولة اإىل اإزالة هذه 
الأحياء ف�صاأقاوم ذلك، فعليها قبل كل �صيء توفري 

امل�صاكن لنا قبل ال�رشوع يف هذه اخلطوة".
�صبعينيات  يف  �صّيدت  العراقية  الدولة  وكانت 
�صكنية  م�صاريع  املا�صي  القرن  وثمانينيات 
جممع  مثل  متخ�ص�صة،  عاملية  �رشكات  مب�صاعدة 
لكن  حيفا،  و�صارع  وزيونة  وال�صيدية  ال�صاحلية 
ال�صتمرار  اأعاق  متتابعة  حروب  يف  العراق  دخول 
الد�صتور  من   30 املادة  وتكفل  امل�صاريع.  يف 
للفرد  الدولة  "تكفل  للمواطن:  ال�صكن  حق  العراقي 
وللأ�رشة املقومات الأ�صا�صية للعي�ض يف حياٍة حرٍة 
كرمية، توؤّمن لهم الدخل املنا�صب، وال�صكن امللئم".
ما  اإن  اجلبوري  عقيل  العقاري  املوظف  ويقول 
الزراعة  ا�صت�صهال  الع�صوائي هو  البناء  ي�صّجع على 
بغية  بيعها  اأ�صحابها  تف�صيل  مع  الب�صاتني،  يف 
مينع  "مل  ي�صيف:  مالية.  عوائد  على  احل�صول 
امل�صنفة  الأرا�صي  حتويل  يجيز  ل  الذي  القانون 
على  البناء  يف  ال�صتمرار  من  �صكنية  اإىل  زراعية 

الأرا�صي الزراعية".
اجلهات  اإليها  ت�صعى  التي  احللول،  �صمن  ومن 
الع�صوائي،  ال�صكن  ظاهرة  على  للق�صاء  امل�صوؤولة 
�صالح  القانون  دولة  عن  النائب  عنه  ك�صف  ما 
تقدمي  اأي  املا�صي،  الأ�صبوع  خلل  احل�صناوي 
الأحياء  م�صكلة  حلل  الوزراء  جمل�ض  اإىل  مقرتح 
وقرو�ض  اأرا�ٍض  قطع  توزيع  يت�صمن  الع�صوائية، 
اإىل تنفيذ م�صاريع  عقارية. ويتطلع كثريون اليوم 
�صكنية كبرية، مثل م�رشوع ب�صماية ال�صكني جنوب 

بغداد، لتخفيف اأزمة ال�صكن يف العراق.

العشوائيات.. شكوى مستمرة 
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