
 على الرغم من التقدم العلمي و الثقايف و االنفتاح على العامل 
الذي ا�صبح قرية �صغرية من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي 
و معرفة اخبار اي دولة او بلد ب�صغطة زر اال اننا يف جمتماعتنا 
ال�رشقية ما زلنا ننظر للمراأة نظرة دونية و ال داعي ان نعطيها 
�صيطانًا  القدمي كانوا يعتربونها  الزمان  , يف  اكرب من حجمها 
العرب  قدماء  اما  االآلهة  من  وغ�صبًا  لل�صوؤم  مدعاة  و  نح�صًا 
اعتربوها عاراً البد و اأن يوارى حتت الرتاب ب�رشعة لكن االأمور 
لتفريغ  اأداة  يعتربونها  اأ�صبحوا  حيث  ذلك  بعد  قلياًل  تطورت 
�صهوات  لرت�صي  وجدت  و�صيلة  جمرد  و   متعة  اآلة  و  الكبت 
غريها اال ان الر�صالة ال�صماوية و تعاليم اال�صالم كانت تقد�س 
املراأة و رفعت من مكانتها و نهى واأد البنات و عدم اجبارها 
على اأي �صيء و نزلت فيها �صورة قراأنية هي �صورة الن�صاء و ال 
القراآن الكرمي مل ي�صاويها مع الرجل  تكاد �صفحة او �صورة يف 
كـ )املوؤمنني و املوؤمنات و ال�صاحلني و ال�صاحلات و الطيبني 
والطيبات و القانتني و القانتات و املت�صدقني و املت�صدقات( 
و  املف�صدات  و  )املف�صدين  كـ  العقوبة  يف  حتى  ت�صاوت  و  بل 
الظاملني و الظاملات ( من هي املراأة ؟  هي .. اأمي و اأمك , اأختي 
و اأختك , ابنتي وابنتك , انها املراأة اأكرث من ن�صف املجتمع الأن 
م�صطلح "ن�صف املجتمع" فيه ظلمًا لها فهي التي حتمل و تتاأمل  
و تلد و تر�صع و ت�صهر وتربي فهل هذا فقط هو الن�صف ماذا فعل 
اغلب الرجال مقابل ذلك ياأكلون و ينامون و ميار�صون ملذاتهم 
الدنيوية و يبقون خارج البيت اغلب النهار و لكنهم يح�رشون 
يجلنب  من  هن  االن  الن�صاء  من  لكثري  باملنا�صبة  فقط  النقود 
االموال من خالل عملهن فهل من املعقول ان نعادل ما تنتجه 
الن�صاء , انهن من �صنع الرجال فكيف اذا املراأة ن�صف املجتمع 
انها اأكرث من ن�صف املجتمع اأما اذا قبلنا جمازاً باأننا م�صلمون 
بهذا الت�صنيف )فنحن ح�صب اعتقادي ال�صخ�صي والذي ال األزم 
النبي  فان  الهيكل(  و  اال�صم  غري  اال�صالم  من  نحمل  ال  اأحد  به 
اأبوك" فالن�صيب  ثم  اأمك  اأمك,  "اأمك,  قال  )�س(   الكرمي حممد 
ال�رشيف  احلديث  ح�صب  املجتمع  اأرباع  ثالثة  هي  لالأم  االأكرب 
العربية  و بن�صب متفاوتة املراأة حتى  . يف جميع املجتمعات 
هذه اللحظة مهانة رغم قدوم اال�صالم الذي حررها من كثري من 
التكنولوجيا  فهي ال  العلوم و  التطور املهول يف  القيود ورغم 
تاأخذ حظها من الرعاية و القبول واالهتمام كالرجل منذ حلظة 
امليالد , هل يعقل اأن ت�رشب املراأة حتى اليوم من قبل بع�س 
االزواج املتزمتني هل يعقل اأن تبقى املراأة تعامل كجارية حتى 
احتلها  التي  االرا�صي  يف  بالن�صاء  الدواع�س  يفعل  كما  اليوم 
يبيع و ي�صرتي بالن�صاء يف اال�صواق كما يف زمن اجلاهلية هل 
يعقل اأن ت�صتغل املراأة اأب�صع ا�صتغالل )خا�صة املوظفات منهن( 
حتى هذه اللحظة من قبل بع�س املدراء عدميي الغرية هل يعقل 
اأنه حتى اللحظة تعاقب املراأة على ذنوب مل ترتكبها هل وهل و 

هل انني اأجزم باأن اأف�صل الن�صاء عندنا حااًل مهانة
عنهن  قال  الالئي  الن�صاء  بحق  تقرتف  جرائم  عن  كثريا  نقراأ 
الر�صول االأمني )�س( "رفقًا بالقوارير", فبعد اأن تغت�صب الفتاة 

اأ�صبحت �صحية من اغت�صبها  اأنها  اأي  العار  تقتل بحجة م�صح 
و بعد ذلك �صحية اأهلها ان و جود مثل من يفكر بتلك الطريقة 
وجود  على  يدل  لل�صحية  قتله  و  بعينه  العار  هو  اليوم  لغاية 
بذلك  الأنه  لديه  عقلي  �صعف  و  اأخالقي  جنب  و  جيني  تخلف 
يهرب و ال يواجه و ال ميار�س قوته اال على ال�صعيف و هذه من 

�صفات االأنذال منحطي االأخالق
مازالت املراأة حتى اليوم تهان ان اأجنبت اناثًا فقط و مل تنجب 
من  حمررها  و  جمدها  �صائن  و  العرب  حما  )حامي  الذكر 
التاأويل  يقبل  ال  �صارخ  �رشيح  اعرتا�س  ذلك  يف  و  التخلف( 
القراآن  اآيات  بع�س  يف  بو�صوح  قال  حيث  تعاىل  اهلل  على 
املحكم التنزيل "يهب ملن ي�صاء ذكوراً", "يهب ملن ي�صاء اناثًا", 
عقيمًا" نخالف  ي�صاء  من  "يجعل  اناثًا" و  و  ذكرانًا  "يزوجهم 

كالم اهلل عز و جل و تعاليم اال�صالم
يف  التالعب  يتم  اأو  املراأة  ترث  ال  يعرب  بني  دول  غالبية  يف 
يقروؤون  و  ال�رشعي  حقها  و  مرياثها  عليها  لياأكلوا  احل�ص�س 
القراآن  اأي قراآن هذا الذي تقروؤون حتى اليوم الغالبية العظمى 
من الن�صاء العربيات ي�رشبن على اأيدي اأزواجهن وال ي�صت�رشن 
اأي �صيء يتم  راأي وال يحق لهن االعرتا�س على  وال يقبل لهن 
هذا  يف  احلديث   , تعليمه  اأخوها  ليكمل  الدرا�صة  عن  توقيفها 
املو�صوع يطول ويطول و ما اأن تنتهي من جزء اال و ندخل جزًء 
اآخراً من امل�صل�صل امل�صئوم دون �صعور  العديد من الن�صاء يلجاأن 
املوؤ�ص�صات  تلك  لكن  املوؤ�ص�صات  لبع�س  عليهن  االعتداء  بعد 
هي  بل  كامل,  �صعب  ن�صاء  اآالم  حتمل  على  القدرة  لها  لي�صت 
حتاول حل بع�س امل�صاكل وب�صكل فردي حلاالت معينة ح�صب 

اأول  فان  لل�رشطة  جلاأت  و  امراأة  جتراأت  اذا  و  هذا  امكانياتها 
الن�صاز هو نف�س من �صي�صجل  من �صيحتقرها و ينظر لها نظرة 
بامل�صاحلة  اال  يتم  لن  م�صكلتها  حل  و  ال�رشطة  من  �صكواها 
م�صها  بعدم  منه  تعهد  اأو  زوجها  مع  امل�صوؤولية(  من  )تهرب 
لكنه فور الو�صول اىل البيت يكون اأول منتقم منها اأما ان جلاأت 
)عفواً(   باعها  اأن  بعد  والدها  اأن  اأعظم حيث  الهلها فامل�صيبة 
بد�س  يقوم  و  له  بالن�صبة  انتهت  اأنها  يعترب  اأق�صد زوجها فهو 
اأمها لتعقلها و تعيدها اىل ر�صدها و تعود لزوجها البطل وهنا 
تكتمل اأبعاد املاأ�صاة فال املوؤ�ص�صات قادرة و القانون عاجز و 
يا ترى؟ و اىل متى جمتمعنا و قوانينا  االأهل ظلمة فما احلل 
املو�صوعة تبقى تهم�س الن�صاء التي ال يحق لهن االعرتا�س على 

ما ق�صم لهن من اولياء امورهن او املجتمع  .

اليدوي,  ال�صجاد  ب�صناعة  وقراه  العراق  مدن  ت�صتهر 
هذه  اأّن  ورغم  زمن.  منذ  البلد  �صورة  من  جزء  وهو 
غرار  على  التحديات  من  العديد  تواجه  ال�صناعة 
واأ�صباغ,  غزل  من  االأولية  املواد  اأ�صعار  ارتفاع 
اإ�صافة اإىل ندرة االأيدي العاملة, فاإّن هذه احلرفة تظّل 
لها مكانة  العراق  ال�صجاد يف مدن  �صامدة. دكاكني 
تراثها  اإىل  وترمز  املدينة,  وجه  تزّين  فهي  خا�صة, 
ارتفاع  من  ال�صجاد,  �صناعة  تعانيه  ما  الثقايف.لكن 
اإىل  اإ�صافة  واأ�صباغ,  غزل  من  االأولية  املواد  اأ�صعار 
ندرة االأيدي العاملة التي جتيد هذه احلرفة, كلها اأدت 
ان  االأ�صيلة. كما  ال�صعبية  ال�صناعة  انح�صار هذه  اإىل 
ا�صترياد ال�صجاد امل�صنع اآليا والرخي�س الثمن كان له 

االأثر الكبري يف �صعف هذه ال�صناعة.
العراقية  املراأة  اأن  ال�صعبية  احلرفة  هذه  مييز  ما 
مار�صتها على قدر كبري من املهارة, كما جنحت رغم 
العوائق االإجتماعية ونق�س التعليم يف حياكة الب�صط 

وال�صجاد واملالب�س لقاء اأثمان زهيدة.
من  كثرية  اأنواعا  بالفطرة  العراق  حائكات  وحتفظ 
هند�صية  اأ�صكال  ذات  تكون  ما  غالبا  التي  النقو�س 
مالمح  املكان  على  ت�صفي  لونية,  تناظرات  توازنها 
النقو�س  اأن  اأم علي  جمالية خا�صة. ال تدرك احلاجة 
اإىل  تعود  تن�صجها  التي  ال�صجادة  على  تر�صمها  التي 
زمن البابليني واالأ�صوريني, فما زال احلائك ي�صطرها 
احلا�رش  تقنية  تربط  حكاية  يوثق  وكاأنه  باأنامله 
من  وقراه  العراق  مدن  تخلو  وال  املا�صي.  باإبداع 

ال�صجاد  ين�صجون  الذين  و"احلائكات"  "احلائكني" 
يدويا م�صتخدمني "اجلومة" كاآلة بدائية الإنتاج اأفخر 
واالأرياف  القرى  يف  امل�صايف  يف  وجند  ال�صجاد. 
ال�صجاد اليدوي يزين اجلدران, ويغطي االأر�س بقطع 

حمراء مزرك�صة ت�صفي بهاًء وجمااًل على املكان.
يف  تنت�رش  التي  "اجلومة"  باآلة  في�صنع  الب�صاط  اأما 
الب�صاط   ميتاز  حيث  العراق  وجنوب  و�صط  حمافظات 
الدقيقة  ن�صجه  بتقنية  املناطق  هذه  يف  امل�صنوع 

وتزينه نقو�س منها النجوم واملثلثات واملثمنات.
وت�صتهر بلدة املدحتية الواقعة جنوب بابل, بال�صجاد 

احلمزاوي, حيث ت�صرتك الن�صاء والرجال يف ن�صجه. 
كما ت�صتهر املدينة ب�صناعة الب�صط واالأزر من ال�صوف 
باآلة  الرجالية  العباءة  �صناعة  عن  ف�صال  اخلال�س, 
اأنواعًا  برباعة  ال�صجاد  بائع  اأحمد  يذكر  "اجلومة". 
والطب�صي  "الركم  منها  اليدوي  ال�صجاد  من  كثرية 
والفجة  واالإيزار  وال�صف  واحل�صك  والليان  والطبيعي 
واملدة والطرك والغليجة", وكلها اأ�صماء تبدو غريبة, 
الب�صط  و�صانعي  مقتني  لدى  مدلوالتها  لها  لكن 
واملعرفة  اخلربة  من  تخلو  ال  وبطريقة  وال�صجاد. 
عديدة  نواعا  اأحمد  ي�صمي  املهنة  واأ�رشار  بتفا�صيل 
"الطبا�صي  ال�صجاد مثل  امل�صتخدمة يف  النقو�س  من  
واجلواتي واأم الرتاجي واملقلمة والطرك واأم القوطية 
واالأ�صابع". من جهته, يفتخر حم�صن �صعرية باأنه من 
الذين يجيدون عمل  ال�صجاد  القالئل من حائكي  بني 
"ال�صدة " وهي عدة احلياكة. وي�صف �صعرية كيف يبداأ 
العمل "بدق اأربعة اأوتار من احلديد يف االأر�س, بعدها 
بحبال  وتربط  الوتدين  نهاية  يف  خ�صبتان  تو�صع 

خ�صبة  الو�صط  يف  وتو�صع  ال�صدة".  لتكتمل  غليظة, 
تعمل  الغزل  من  خيط  بها  يربط  النرية  ت�صمى  رفيعة 
على متا�صك اخليوط حتى تنزل وت�صعد وتت�صابك يف 
خطوات  للحياكة  احلياكة.  تبداأ  ذلك  وبعد  بينها  ما 
حمددة ي�رشدها حم�صن من بداية الن�صج "حيث تكون 
البداية من اخل�صبة االأوىل وترتك م�صافة طولها ع�رشة 
�صنتمرتات ون�صميها احلافة اأو ال�صيف, وبعد ذلك نقوم 
طب�صي"  "ن�صف  ي�صمى  ما  وهو  البداية  يف  بالنق�س 
االأطراف. وتر�صف �صفوف  الو�صط وعند  اإىل  وي�صتمر 
حم�صن  عنها  يقول  "املذراب"  ت�صمى  باآله  احلياكة 
"وتكون  واخل�صب  والقري  احلديد  من  م�صنوعة  اإنها 
اأ�صنانها مت�صاوية ل�رشب اخليوط املتما�صكة وزيادة 
اآخر  نوعًا  هناك  اأن  احلائك  جواد  يروي   متانتها".  
من ال�صجاد  ي�صمى "الليان" تكون حياكته اأي�صًا مثل 
"احل�صج". ويو�صح  "الفجة", وهو ما يطلق عليه ا�صم 
قيا�س  �صكل  على  اخليوط  بتقطيع  تتم  حياكته  اأن 
"الليان"  اأن  اإىل  جواد  ويلفت  األوان.  وبعدة  واحد 
مرغوب يف اأرياف العراق وبيوت ال�صيوخ الأنه �صميك 
اأنواع  اأجود  جداً, ويحتوي على نقو�س جمالية. وتعد 

الليانات ما ي�صمى باحلياوي واحلمزاوي واحلالوي.
ال�صوف  من  الو�صائد  فين�صج  جعفر  احلائك  اأما 
بالطريقة ال�صابقة نف�صها. وكذلك تتم حياكة "اخلرج" 

الذي يو�صع على ظهر البعري اأو احل�صان اأو احلمار.
امل�صلى  حياكة  وقراه  العراق  مدن  يف  تنت�رش  كما 
وهي "�صجادة ال�صالة", بح�صب النق�صة التي غالبًا ما 
تكون اآيات قراآنية اأو اأ�صكاال الأبنية امل�صاجد وبيت اهلل 

احلرام وغريها.  

نبوغه  بدا  وقد   ,1949 عام  الب�رشة  مدينة  مواليد  �صاعرمن 
ال�صعري وهو بعمر ال�صاد�صة ع�رشة وانت�رشت ق�صائده الغنائية 
قلب  من  قريب  ان�صاين  م�صمون  ذات  النها  النا�س  بني  ب�رشعة 
الغنائية  ال�صورة  اليها لن�صتمع اىل هذه  واحا�صي�س من ي�صتمع 
املليئة بال�صجن والعاطفة اجليا�صة التي كتبها يف احدى اغنياته 
التي انت�رشت ... لو حتب لوما حتب هَي وحدة من اثنني تاركني 
و�صط الدرب توعد الك �صنتني حتى بعذابك عذب ب�س ال�صرب لوين 
مظفر  الكبري  ال�صاعر  طليعتهم  ويف  �صبقوه  ب�صعراء  تاأثر  وقد 
موظفا  ال�صبعينات  بدايات  يف  ماكتب  باكورة  ومن   ... النواب 
اجلماهرييةاالغنيات  الثقافة  لدور  الب�رشي  الفولكلور  فيها 
التالية 1 - ويه ياميه الهوى دك بابي 2 -هاي هاي يابالم 
3 - هلك وين يا حاير وقد قام بعد ذلك بغنائها املطرب �صباح 
غازي وقد رف�صت له الرقابة يف تلك الفرتة اي يف ال�صبعينات 
ومما   ) �صفر  حمطة  بعنوان)  ق�صيدة  ومنها  الق�صائد  من  عددا 
جاء فيها اآخر حمطة �صفر واحليل اآخر حيل وعمر البطاقة انتهى 
ا�صتقبله  الذي  و�صاف  هله  حد  و�صل  وكلمن  الليل  علًي  وخًيم 
اىل  وباال�صافة   ... التيل  وعمود  اآنه  ا�صبحت  وحدي  اآنه  وب�س 
انور(  )حممود  للمطرب  كتبها  التي  حتب(  لوما  )لوحتب  اغنية 
فقد غنى له املطرب املذكور اي�صا اغنية انت�رشت يف العديد من 
االقطار العربية املجاورة وهي اغنية )واهلل وحمتاجك ياخي (
حيث يقول فيها حمتجك دوم انته وياي توكف لو دارت دنياي 
غنى  فقد  جاب(ر  )�صعدون  الفنان  اما  ا�صوي  واكول  اجلك  من 
يا  انت  -2لعيونك  تغريت  العزيز  -1انت  التالية  االغنيات  له 
حلو -3 اغنية املطار والتي يقول فيها تروح غايل وترد غايل 
ا�صوفك واحنه موعدنا  اودعك  الك باالنتظار ومثل ما  وروحي 
املطار وقد كتب للفنان) فوؤاد �صامل (االغنيات التالية -1 بحر 
عينك -2حنا يبويا رفاكه -3�صكته -4 ماتدرين -5 ام را�صد 
وللفنان) د. فا�صل عواد( كتب اغنيتني :- -1هلوا واحنه نهل 

-2خليك عني بعيد
 2- وحنني  غربة   1- له  غنى  فقد  خ�رش(  يا�س  املطرب)  اما 
ريا�س  للمطرب)  كتب  وقد  دوريتك  اغنية   3- حزن  يا  وداعًا 
احمد( االغنيات التالية -1جمرد كالم -2 مرة ومرة -3 عرفت 
روحي -4باهلل �صلم �صالم وكذلك غنى له املطرب) ح�صني نعمة( 
حم�صن(  مهند  املطرب)  له  وغنى   ) وليلة  يوم  مابني  اغنية) 

اغنيتني االوىلي�صويها البخت والثانية نحبكم يا حبايبنا
كاظم  وللفنان  وداع(  اآخر  كتباغنية)  اخلفاف  جعفر  وللفنان 
ال�صاهر كتب ق�صيدة) ال ل�صِت فاتنتي ( وللمطرب عارف حم�صن 

كتب اغنية) اكول اهلل على العايل( رد مع اقتبا�س

ما زالت المرأة تظلم في مجتمعاتنا العربية.. مالسبيل لمعالجة الظاهرة؟
 حال محسن هنيهن

بغداد ــ متابعة 

ب�صناعة  العراق  مدن  من  كغريها  مي�صان  ا�صتهرت 
االن�صان  بحياة  م�صا�س  لها  التي  املواد  من  الكثري 
 .. ال�صوفية   ) احلياكة   ( ال�صناعات  هذه  ومن   ،
ال�صوف  ال�صعبية على مادة  ال�صناعة  وتعتمد هذه 
املتوفرة كثريا يف املحافظة .. وتقوم �صناعته على 
عدة مراحل فاأوال يح�صر ال�صوف ويغزل بوا�صطة 
 ( وتهيئته  ال�صوف   ) نف�س   ( بعد   ، اليدوي  املغزل 
عن  اخليوط  غازل  او  الغازلة  تعمل  ثم   ) العميته 
طريق �صحب ال�صوف من العميته على �صكل خيط 
ابناء  لدى  توفرت  وقد   ، املدور  املغزل  يحرك  ثم 
الريف مهارة كبرية بذلك ، وتعترب ) اجلومة ( وهي 
املنتوجات  كل  بوا�صطتها  تن�صج  التي  احلياكة  اآلة 

ال�صوفية .
مي�صان  ونواحي  قرى  يف  احلياكة  انت�صرت  وقد 
ويف مركز املحافظة ، ويتمركزون يف حملة العروبة 
من   ) اجلومة   ( االآلة  هذه  وتتاألف   ، والدبي�صات 
اجزاء عديدة هي ) النول ، الدفة ، املنكوك ، النبوية 
 ، املداوي�س   ، البزاز   ، االكتاف   ، اخلج   ، الَكلب   ،
امليزان ، ازرار وبكرة حلق عليها ال�صدى ( بعد غزل 
ال�صوف وبرمه بوا�صطة ) املربم ( و�صبغه بالوان 
 ، الوردي   ، العنب  بلون  ازرق   ، كاللهانة   ( عديدة 
القرمزي ، اخ�صر ، احمر ، نيلي ، رماين ( ويلحق 
ت�صمى  واخرى   ، النازوكة  ت�صمى  اآلة  باجلومة 
ال�صدى  على  ن�صجه  يتم  وبوا�صطتها   ، الدوالب 
والفرع   ) اللحمة   ( ت�صمى  والتي  املنكوك  وخيوط 
اجلديد ي�صمى ) ت�صكام ( والثاين ي�صمى ) بازاري 
االول  النوع  من  اف�صل  وهو  جتاري  �صوق  اأي   )
ومن هذه املن�صوجات التي تنتج عن طريق حياكتها 
 ، الزولية   ، ال�صجاد   ، الب�صاط   (  : هي  باجلومة 
الهدم ، خاجيه ، فرج ، غفر ، عدل ، خمده ، غلف ، 
الغطوه ، ازار ، ر�صن ، العليجه ، املحجال ، الكاروك 
ال�صناعة  ، ولهذه   ) ال�صقيفه   ، الكماط   ، الرمريي   ،
حد  على  ومدينة  ريف  املحافظة  يف  وا�صع  انت�صار 
�صواء ، وال توجد يف هذه احلرفة اية خماطر عمل 
 ، املحلي  لال�صتهالك  معدة  ال�صناعة  هذه  وتعترب   ،
وال�صياحة ، واليوم تنت�صر الكثري من املحالت لبيع 
هذه ال�صناعة الرائجة يف املدينة وهي اليوم تعترب 
من تراث املدينة .وبالرغم من دخول االآلة احلديثة 
واللون  بال�صكل  تختلف  حديثة  انواع  وا�صترياد 
واحلجم وال�صعر ، اال ان حمبي هذه ال�صناعة ظلوا 

حمافظني عليها بالرغم من ب�صاطتها .

مبدعون
من العراق

صناعة السجاد العراقي تجابه منافسة اآللة واالستيراد 

طاهر سلمان

الحياكة اليدوية 

بقلم عبد المحسن داغر العقبي

أقالم حرة

مالكي  من  جعلت  بعقوبة  �صوارع  يف  املطبات 
املركبات زبائن دائميني عند حمال ت�صليح ال�صيارات. 
دياىل  ملحافظة  �رشفت  ومبالغ  خ�ص�صت  موازنات 
وحتديدا ملركزها بعقوبة, اال ان الواقع يبدو مغايرا, 
االبرز  ال�صمة  ا�صبحت  ال�صوارع  مطبات  وان  خا�صة 

لعموم املناطق.
ال  خري  برا�صه  �صارع  ماكو  "واهلل  �صعد:  املواطن  قال 
�صارع مكري جوي كريوا خري�صان على ا�صا�س ديكريوا 
منطقة  اقدم  هذي  القدمي  ال�رشاي  ركع.  ركع  �صووه 
ما  يطببولنه  كري  مال  عربانه  ب�س  ردنا  ابعكوبه 
طببولنه �صت حمافظني اتبدلوا وال واحد جاء لهناية".
بيه  تبليط  ماكو  "اعمار   : زهراء,  ابو  فاروق  �رشح 
ال�صارع خالل ماكو  يبلطلك  املقاول يجي  حظ ماكو 
ا�صبوعني تلث ا�صابيع ت�صتغلك احلفر بال�صارع التبليط 
يعني �صوارع تكوم تتحفر من كيفها كامنا ذاب بيها 
رمل. �صوارع تعبانه فدنوب ماكو تريدلك �صارع بيه 

حظ ماكو بكل دياىل".
يف  املعبدة  الطرق  وجود  وندرة  الطرق  حال  �صوء 
�صبه  روادا  املركبات  مالكي  من  يجعالن  املحافظة, 
�صيارة  �صاحب  حممد,  الت�صليح.قال  ملحال  دائميني 
اجرة: "ال�صوراع كلها حمفرة �صياراتنا احدث موديالت 

كلها وكعت وادمرنه اهلل �صاهد كل �صهر افتح �صدر".
�رشح ناظم, �صاحب �صيارة اجرة: "واهلل ما تخلي ال 
وعلى  اهلل  على  عاي�صني  واحنا  �صدر  تخلي  وال  دبل 
هاحلديدة هاي. وكلما جنمعهن �صوية �صوية دن�صرتي 
بيهن حاجة للبيت نروح نبدل بيهن �صدر لو تايرات".
مب�صاريع  االهتمام  عدم  ان  املحافظة  ابناء  ويرى 
على  الرقابة  �صعف  عن  ف�صال  واجل�صور,  الطرق 
من  وزادا  �صوءا,  احلالة  فاقما  م�صاريع  من  ماينفذ 
ن�صبة الطرق التي.. قد يفكر املرء كثريا قبل ان يتخذ 

قرارا باملرور فيها.

سائقو المركبات يشكون كثرة 
"المطبات" في شوارع بعقوبة

المواطن و المسؤول
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