
 
امليدان  منطقة  يف  الواقعة  ال�ضيقة  الأزقة  من  جمموعة    
ُتعرف بـ"�ضوق ال�ضفافري"وهذه املنطقة بحد ذاتها منطقة 
كل  على  يدها  العراقية  الرتاث  دائرة  و�ضعت  ولقد  تراثية، 
يق�ضي  احلكومة  و�ضعته  لقانون  تنفيذا  البنائية  من�ضاآتها 
ا  باعتبار اأي بناء م�ضى عليه اأكرث من مائة عام اأثًرا تراثيًّ
ل يجوز الت�رصف به، ويجب املحافظة على نكهته القدمية، 
ولهذا فقد و�ضعت دائرة الرتاث يدها على مناطق مهمة يف 
�ضوق  فيها  تقع  التي  امليدان  منطقة  مقدمتها  يف  بغداد، 

اقني التي ت�ضمى ب�ضارع املتنبي. ال�ضفافري و�ضوق الورَّ
يفعلها  اأن  العراق  زائر  على  لزمًا  كان  عدة  اأ�ضياء  ثمة   
العرب  عليها  يتهافت  لل�ضياحة  مركزاً  البالد  كانت  اأيام 
يف  كانت  القدمية  والأ�ضواق  املتاحف  لزيارة  والأجانب 
املقدمة املتحف البغدادي الذي يعر�ض متاثيل من ال�ضمع، 
يخ�ض  ما  ويف  النادرة،  مبحتوياته  العراقي  واملتحف 
الأبرز  ال�ضياحي  املعلم  كان  ال�ضفافري  �ضوق  فاإن  الأ�ضواق 
الذي يق�ضده الزوار لقتناء بع�ض مما يباع فيه، بالإ�ضافة 
بغداد  اأ�ضواق  من  وهما  والكاظمية  ال�ضورجة  �ضوقي  اىل 
القدمية وترجع ت�ضمية ال�ضفافري اىل مادة النحا�ض ال�ضفر 
الذي ت�ضنع منه الأواين املنزلية واأباريق ال�ضاي والكا�ضات 
ومقتنيات  والقدور  والفواني�ض  ال�ضور  واإطارات  واملالعق 
العرو�ض  مقتنيات  عن  ف�ضاًل  العراق،  اآثار  حتاكي  اآثارية 
�ضناديق  من  املا�ضي  القرن  خم�ضينات  يف  البغدادية 
خ�ضبية مر�ضعة بالنحا�ض كان يو�ضع فيها جهاز العرو�ض 
املادة  النحا�ض  . ويعترب  الطفل وحاجياته وغريها  وحلي 
وي�ضمى  ال�ضوق،  بها  ي�ضتهر  التي  لل�ضناعات  الأ�ضا�ضية 
مراحل  بح�ضب  عملهم  ويق�ضم  ال�ضفارون  املهنة  اأ�ضحاب 
با�ضتخدام  نحتًا  النحا�ض  على  ي�رصب  من  فمنهم  الإنتاج 
املطرقة وامل�ضمار، واأكرثهم من �ضغار ال�ضن بينما يخت�ض 
�ضفائح  على  �ضُتنحت  التي  الزخارف  بت�ضميم  الآخرون 
بعد  املنتج  �ضقل  على  غريهم  يعكف  حني  يف  النحا�ض، 
اأو يلّون بع�ض اأجزاء ال�ضفائح املطروقة  زخرفته وتلميعه 
وبع�ضهم  الأواين،  على  جمالية  اأكرث  فنية  مل�ضات  لت�ضفي 
ير�ضعها بالأحجار �ضبه الكرمية اأو يطليها باملينا. ويعترب 
تاريخ  يف  ومكانته  لقدمه  �ضياحيًا  معلمًا  ال�ضفافري  �ضوق 
بغداد ويف الوقت الذي تخلى العراقيون عن اقتناء الأواين 
ال�ضفارين مل  فان  الزجاجيات،  ل�رصاء  وتوجهوا  النحا�ضية 
النحا�ضيات  امتالك  اأ�ضبح  وقت  يف  مهنتهم  عن  يتخلوا 
التي متثل جانبًا من  الرتاثيات والتحف  اقتناء  �رصبًا من 

امل�ضنوعات ال�ضعبية العراقية.
 ويتفاخر ال�ضفارون ب�ضوقهم الذي يرونه اأهم اأ�ضواق بغداد 
اأن  اأنحاء العامل ويوؤكد عدد منهم  ول مثيل له يف خمتلف 
املهنة مل ت�ضلم من الغ�ض، فغياب الرقابة يف هذه الظروف 
ُي�ضجل  وكذلك  امل�ضتعمل،  النحا�ض  جودة  تراجع  اىل  اأدى 

كان  بعدما  احلرفيني  بع�ض  قبل  من  العمل  اإتقان  عدم 
الأ�ضواق  الرفيع.  واإذا كانت  بالفن والذوق  عملهم م�ضهوراً 
الأخرى ت�ضهد يف كل فرتة ظهور باعة جدد ل حتتاج منهم 
اإىل كثري من الدقة وال�ضرب والذوق، فاإن من مميزات �ضوق 
اأًبا عن جد،  ال�ضفافري وجود احلرفيني الذين ورثوا املهنة 
والقدرة  النحا�ض  على  الطرق  يف  الرباعة  ا  اأي�ضً وتوارثوا 
وهما  ترجتفان  يدان  فهاتان  والبتكار،  اخليال  على 
تطرقان على النحا�ض جتدان متعة كبرية يف هذه العملية 
الطاعن يف  ال�ضيخ  هذا  لكن  لالآخرين،  �ضاقة  تبدو  قد  التي 
ال�ضن لن يتخلى عنها، لأنها تاأخذه من متاعب احلياة اإىل 
متعة العمل والإبداع، فقد اأبدعت يدا هذا الرجل الآلف من 
الأعمال النحا�ضية التي انت�رصت يف اأغلب البيوت البغدادية 
عليه  يح�ضلون  �ضيء  كاأثمن  بلدانهم  اإىل  ال�ضواح  وحملها 
للزيارات  �ضجاًل  املكان  هذا  لميتلك  لبغداد،  زيارتهم  من 
والحداث التي حتفظ له تاريخه من الن�ضيان، ولكنه ميتلك 
ذاكرة قوية توؤهله ل�رصد الوقائع بالدقة والتف�ضيل، كما لو 

اأنها مدونة يف كتاب مفتوح. 
الأ�ضل التاريخي

لها  اأعداد ل ح�رص  كانت  بغداد  عام يف  مائتي  مدار  على 
من الآباء والأبناء ي�ضوغون معدن النحا�ض يف �ضكل اأواين 
املخ�ض�ض  ال�ضيق  ال�ضارع  هذا  يف  وم�ضابيح  واأطباق 
بغدادية  حملة  دروب  من  واحد  ال�ضوق  هذا  للم�ضاة،ويعترب 
يف ع�رص الدولة العبا�ضية ت�ضمى حملة �ضوق الثالثاء، وهذه 
املحلة كانت قريبة من دار اخلالفة العبا�ضية، وحتيط بدار 
اخلالفة معاهد ومدار�ض اإ�ضالمية مما ي�ضتبعد اإن يكون اأهل 
عنهم  يعرف  مبا  الع�رص،  ذلك  يف  �ضغلوه  قد  املهنة  هذه 
وغري  النحا�ض  معدن  على  الطرق  عن  ناجت  �ضجيج  من 
درب  اأو  م�ضعود  ب�ضوق  الأرجح  على  ال�ضوق  ويعرف  ذلك، 
امل�ضعودة، كما و�ضفُه املوؤرخ اإبن عبد احلق باأنه درب نافذ 
جنوبِه  اإىل  تقع  كانت  والتي  النظامية،  املدر�ضة  مقر  اإىل 
الو�ضف ينطبق  نافذة، وهذا  بِه دروب وطرق غري  وتت�ضل 
على  الو�ضف  ينطبق  وكذلك  ال�ضفافري  �ضوق  هيئة  على 

النظامية،  املدر�ضة  موقع  ومن  الثالثاء،  �ضوق  من  موقعِه 
يعرف  ومل  اأندثرت  التي  الأثرية  املعامل  من  هي  التي 
املئذنة  منارة  اآثارها  ومن  ر�ضومها  واأندر�ضت  موقعها 
املقطوعة يف حملة حتت التكية التي هدمت يف اخلم�ضينات 
من القرن املا�ضي، ول يعرف على وجه التحديد متى �ضغل 
واأتخذوا منُه مكانًا ملهنتهم، ولكن  ال�ضوق  ال�ضفارون هذا 
اأول وثيقة وقفية تاأريخية اأ�ضارت اإىل وجودهم فيِه كانت 
�ضنة 1098 هـ/1687م، ويف وقفية اأخرى متاأخرة عرف 
حيث  1159هـ/1746م،  �ضنة  ال�ضفافري  �ضوق  ا�ضم  عنه 
ذكر اأ�ضمُه بالتحديد منذ ذلك التاريخ وبقي يعرف بِه حتى 
وقتنا احلايل.   ويحتوي �ضوق ال�ضفافري على م�ضجد اأثري 
بغداد  م�ضاجد  من  وهو  ال�ضفارين،  م�ضجد  ي�ضمى  قدمي، 
على  ويحتوي  تقريبًا،  250م2  م�ضاحتُه  وتبلغ  الرتاثية، 
حرم م�ضلى �ضغري يت�ضع لأكرث من 40 م�ضل، ولقد بني هذا 
العثمانية  الدولة  اأحد املح�ضنني يف زمن  امل�ضجد من قبل 

وحتديداً يف منت�ضف القرن الثامن ع�رص. 

 
يف �ضل�ضلة تراثيات بغدادية كانت لنا كلمات عن 
زيادة عدد حمالت بغداد مبا ي�ضل اىل �ضعف ما 
�ضنة  يف  الزيادة  هذه  وحتققت  بغداد  عليه  كانت 
١٩٣٠ وما بعدها اذ مل حت�ضل زيادة يف م�ضاحة 
بغداد امل�ضكونة من اهلها منذ مئات ال�ضنني ولكن 
ال�ضكاين  بغداد  لتو�ضع  بداية  كانت  ال�ضنة  هذه 
بحيث ميكن القول ان هذا التاريخ كان النطالقة 
القول  ميكن  بحيث  بغداد  يف  وال�ضكانية  ال�ضكنية 
ان �ضكان وعمران مدينة بغداد قد ت�ضاعف واكرث 
اي  الر�ضافة  جانب  يف  كان  الكرث  ان  ويالحظ 
تو�ضع  بغداد ومل يكن هنالك  ال�رصقي من  اجلانب 
يف الكرخ �ضوى حملة املن�ضور احلالية والتي بداأت 
الع�رصين  القرن  اربعينات  يف  فقط  بيوت  كعدة 
منطقة  هنالك  كانت  الكرخ  من  اجلنوب  واىل 
الوادي  �ضاكر  اىل  ن�ضبة  ال�ضاكرية  ا�ضمها  �ضعبية 
امللكي  العهد  يف  وزارية  منا�ضب  ا�ضغل  الذي 
ت�ضم  الق�ضب  او  الطني  من  بيوتات  هذه  وكانت 
املجموعات ال�ضكانية التي وردت من املحافظات 
اجلنوبية ويف منت�ضف خم�ضينات القرن الع�رصين 

ما  او  احلديدية  ال�ضكك  ملحطة  بناء  هنالك  كان 
ي�ضمى باملحطة العاملية يف عالوي احللة اما يف 
الر�ضافة فقد كان المر وا�ضعا وكبريا ب�ضكل كان 
ا�ضعاف ما ح�ضل يف الكرخ حيث ح�ضلت حركة 
جديدة  وحمالت  احياء  ان�ضاء  ومت  كبرية  عمران 
ال�رصقي  الباب  من  ال�ضعدون  حملة  ظهرت  حيث 
وجنوبا وتو�ضعت العظمية وظهرت حملتا راغبة 
خاتون  وهيبة  بالكامب  ي�ضمى  ما  او  خاتون 
وتو�ضعت حملة باب ال�ضيخ ومت بناء مئات الق�ضور 
فيها  ال�ضوارع  و�ضقت  ال�رصقية  الكرادة  منطقة  يف 
بعد ان كانت قرية �ضغرية وظهرت حملة الوزيرية 
العيوا�ضية  منطقة  وتطوير  املعظم  باب  �ضمال 
باب  �ضمال  الوزيرية  جنوب  دجلة  على  املطلة 
امللك  ك�ضارع  جديدة  �ضوارع  وافتتحت  املعظم 
العمران  من  نوع  وظهر  الكفاح  �ضارع  غازي 
بارك  حمالت  يف  الغربي  الطراز  مياثل  والبناء 
ال�ضعدون جنوب �ضاحة الطريان وبيوت كبرية على 
و�ضوارع  املعظم  وباب  العظمية  بني  دجلة  نهر 
يف  العمري  ار�ضد  بغداد  امني  فرتة  ويف  اخرى 
ال�رصقي  الباب  هدم  مت  الع�رصين  القرن  اربعينات 
وبع�ض الدور الرتاثية يف الكاظمية و�ضارع الر�ضيد 

توىل  لكنه  بالرتاثيات  اكرتاث  عدم  اظهر  حيث 
ومت  فيها  �ضارع  وفتح  اجلادرية  منطقة  تنظيم 
ان�ضاء الق�رص البي�ض كدار لل�ضيافة جنوب �ضاحة 
الطريان وان�ضاء پارك ال�ضعدون كاول متنزه كبري 
بغداد  مدينة  بناء  مت   ١٩٤٥ �ضنة  ويف  بغداد  يف 
الع�رصية  املدينة  اجلديدة كمدينة ع�رصية متاثل 
التي مت ان�ضاوؤها يف قاهرة م�رص وبعدها مت بناء 
وعر�ضات  امل�ضبح  منطقة  وقامت  المانة  م�ضبح 
كانت  وان  بالتو�ضع  بغداد  بداأت  وهكذا  الهندية 
هنالك حملة من ال�رصائف متتد مما يقابل منطقة 
بغداد  او  حممد  تل  منطقة  حتى  خاتون  راغبة 
اهل  �ضكنها  �رصائف  �ضل�ضلة  �ضكل  على  اجلديدة 
الذين تركوه و�ضكنوا بغداد بطول بحدود  اجلنوب 
خم�ضمائة  على  ليزيد  وعر�ض  كيلومرتا  ع�رصين 
مرت فقط وبجانب هذه ال�رصائف التي حملها الن 
�ضارع حممد القا�ضم ال�رصيع وكان هنالك نهر مير 
اإ�ضطيط ينقل مياه بغداد  ا�ضمه  يف هذه ال�رصائف 
يطلق  وكان  بغداد  جنوب  دياىل  نهر  اىل  الثقيلة 
على هذا التجمع ال�ضكاين ا�ضم امليزة او املجزرة او 
خلف ال�ضدة ال�رصقية التي كانت حتيط �رصق بغداد 

او �ضدة ناظم پا�ضا او ت�ضمى با�ضم العا�ضمة .
العراق. عام   ممثلة عراقية ولدت يف مدينة الب�رصة يف جنوب 
 1995 عام  ويف  اجلميلة،  الفنون  معهد  يف  در�ضت   1980
ح�ضلت  م�رصحي،  مهرجان  يف  للم�ضاركة  الفر�ضة  لها  �ضنحت 
امام  اأول مرة وقفت فيها  اأف�ضل ممثلة واعدة.  فيه على جائزة 
الكامريا كانت مع املخرجة رجاء كاظم يف م�ضل�ضل بدوي من 
الوهم"  اإىل  "الهرب  م�ضل�ضل  يف  �ضاركت  وبعدها  عراقي،  اإنتاج 
وكان  عمياء  فتاة  دور  فيه  ادت  والذي  كامل  جالل  للمخرج 
دور�ضعاد  فيه  ادت  التي  با�ضا  مناوي  م�ضل�ضل  لهاعمل جيد يف 
للم�ضاركة  تاأتيها  العرو�ض  بداأت  افندب.  بهجت  بنت  خاتون 
اما  اينا�ض طالب  اأول مرة تقف فيها  اأما  تلفزيونية.  اعمال  يف 
الكامريا فكانت مع املخرجة رجاء كاظم يف م�ضل�ضل بدوي من 
اإنتاج عراقي، بعدها �ضاركت يف م�ضل�ضل "الهرب اإىل الوهم" الذي 

اخرجه الفنان جالل كامل والذي ادت فيه دور فتاة عمياء.
و"اأرجوحة  الظل"  "رجال  يف  البطولة  ادوار  يف  اإينا�ض  قامت 
يف  وكذلك  لها،  مطلقة  بطولة  اعمال  اأول  كانت  والتي  النار" 
التميمي  فار�ض  با�ضا" للمخرج  الوهم" و"مناوي  اإىل  "الهروب 
ال�ضحيحة  البداية  كانت  امل�ضل�ضالت  هذه  ان  اإينا�ض  وتعترب 

لدخولها لل�ضاحة الفنية.
الفنية.  ال�ضاحة  عن   2003 العراق  منذ حرب  اإينا�ض  انقطعت    
وكانت يف ذلك الوقت يف �ضنتها الثالثة يف درا�ضتها اجلامعية 
وب�ضبب اأو�ضاع العراق اأثناء احلرب قررت اإينا�ض مغادرة العراق 
للعي�ض يف عمان، الأردن لإكمال درا�ضتها يف عام2005  ويف 
عام 2011 عادت اإينا�ض اإىل الدراما العراقية يف م�ضل�ضل يحكي 
�ضرية حياة الفنانة العراقية عفيفة اإ�ضكندر يدعى "فاتنة بغداد" .
كانت  وقد  العراق.  جنوب  يف  الب�رصة  مدينة  يف  اإينا�ض  ولدت 
معهد  يف  الثانوية  درا�ضتها  تنهي  اأن  يف  البداية  منذ  رغبتها 
مل  لكن  الكمان،  اآلة  على  والعزف  املو�ضيقى  لدرا�ضة  الفنون 
حقل  يف  ا�ضمها  وو�ضع  الق�ضم  هذا  يف  القبول  فر�ضة  لها  تتح 
الحتياط. فلم يكن لها خيار �ضوى ان تقبل ما اآلت اإليه المور، 

بعد اأن قبلت للدرا�ضة يف ق�ضم الفنون امل�رصحية.
مل يكن لهل اإينا�ض اي اعرتا�ض على درا�ضتها اإل انهم كان لهم 
اإينا�ض  حتفظ جتاه العمل يف التلفزيون لي�ض اأكرث. وقد تزوجت 
من �ضخ�ض ت�ضفه بالواعي واملتفهم لعملها وطبيعة حياتها يف 

عام 2008.

سوق الصفافير .. نحاس يعكس بهاء الماضي 
إعداد ـ الجورنال 

بغداد ـ طارق حرب

 اأنا اأحّب الكذابني منذ طفولتي، ال اأق�صد الذين يكذبون 
بطريقة �صوداء للتغّلب  علينا بالباطل، اإمنا اأعني اأولئك 
احلّبابني، احللوين، من اأمثال اإبراهيم عرب  وابن عمي 
ثم  اأبطالها  هم  ق�ص�صا  يوؤلفون  ممن  واأمثالهما  جّبار 
يتماهون مع الوهم  في�صّدقون اأنف�صهم، حتى اإذا �صحك 
اإليه  اأبدى  ا�صتغرابه  مما ي�صمع نظر الكذاب  اأو  اأحدنا 
اأعّد هوؤالء  اأنا  اأ�صاح عنه باجتاه من ي�صدقه.   ثم  �صزرا 
و�صّطوا  االأدب  اإىل  الدرب  اأخطاأوا  بروائيني  اأ�صبه 
يروي  كما  ي�صتيقظ،  اأحدهم  حيث  اأخرى،   لناحية 
العرب، فيكت�صف اأن قطعة من الليل ال تزال منتبهة  رغم 
منه  فتهرب  ب�صيفه  ويطاردها  فيتعجب  ال�صباح  طلوع 
لها حتى  من طراده  الفار�س  يهداأ  ال   ثم  التفتت.  وتاأبى 
الذي  الكّذاب   بح�صامه.  �صوادها  فيبعرث  عليها  ينت�صر 
قا�س  اأّي  براأيي، عن  اإبداعا،  يقّل  ال  روى هذه احلكاية 
عن  حّدثني  الذي  عمي  ابن  مثل  اأنه  حداثوي.   بعد  ما 
بطل  تخيلته  حتى  الثمان  ال�صنوات  حرب  يف  بطوالته 
فيلم �صوفيتي. لقد حّدثني مرة اأن فوجه ابتلي اأياما بـ) 
اأن  به  يتو�صلون  ال�صباط  وكان  اجلنود  ياأكل    ) كو�صج 
عليهم  يتمندل(    ( وهو  منه  ويخل�صهم  النهر  اإىل  ينزل 
دقائق،  من  اأكرث  االأمر  بيديه  ي�صتغرق  ال  االأخري  ويف   .
انه  بل   . مقتوال  به  وياأتي  بحربته   ) الكو�صج    ( يقّطع 
؛  نظريها  قّل  بجراأة  مرة،   ذات   ، الفيلق  قائد  اأحرج 
الهمام  له ابن عمي  اأمالر�صا�س( فينربي   ( يزورهم يف 
به  اجلي�س  �صيدي،  ـ  مك�صورة  جنوبية  بلهجة  قائال  
عن�صريات . في�صكت اجلميع وي�صاأله  القائد ـ �صلون بيه 
عن�صريات ؟ فيجيب جبار ـ مقدم فالن ونقيب فالن كانوا  
جمازين بالهجوم واأنطيتهم اأنواط �صجاعة واآنه خّل�صت 

الفوج كله وحمد انطاين  نوط! 
بطولة ما بعدها بطولة تنتهي كما يف االأفالم واالأحالم 
بيد القائد وهي تنزع نوطا من مقدم لتعّلقه يف �صدر ابن 

عمي املكرود . 
يف  اجلي�س  يف  كرموه  من  يا  عمي،  ابن  يا  م�صكني 
دينارا  ينطح  دينار    ، دينار  اآالف  بـ3000  الثمانينات 
هذا،   الكبري  املبلغ  اأودع  م�صرف  اأّي  يف  �صاألته  وحني   ،
امل�صرف وتروح  اكلك على   ، اأنه زوج  ـ جا  ابت�صم وقال 

ت�صحبهن !! 
اأحببت الكذابني من هذه الرجل فهم  نعم ، منذ طفولتي 
على  واالنت�صار  والتمكن  القوة   يف  اأحالمنا  يكثفون 
قوانني الطبيعة . باملقابل فاإنني كرهت النمط االآخر  الذي 
تعرفونه جيدا ، ذلك اأن هوؤالء ، على العك�س ، يلّخ�صون 
، ويجهدون لالنت�صار علينا  كّل كوابي�صنا  واإحباطاتنا 
القر�س  والعفاريت وقطع  واأ�صماك  االأ�صود  ولي�س على 

الليل التي تاأبى التفتت يف �صوء النهار.

مبدعون
من العراق كيف كانت محالت بغداد السكنية عام ١٩٣٠؟

إيناس طالب

الكذب فن رائع 

محمد غازي األخرس

أقالم حرة

امانة بغداد بحل م�ضكلة   يقول مواطن عراقي طاملا وعدت 
بغداد  العا�ضمة  ل�ضكنة  ال�ضكنية  الرا�ضي  وتو�ضيع  ال�ضكن 
يف  احرتافية  و  والت�ضويف  الكذب  يف  المانة  �ضفات  ولكن 
 ، امل�ضتدام  بالف�ضل  ال�ضالحات  هذه  بددت  الر�ضاوي  قب�ض 
تلك العوامل �ضاهمت كثريا يف اندثار وخراب العا�ضمة بغداد 
العامل  دول  عوا�ضم  بني  من  اخرى  مرة  ال�ضواأ  حتتل  وهي 
واطراف  �ضواحي  يف  ال�ضكنية  املواقع  من  العديد  وتقع   ،
بغداد وميكن ال�ضتفادة منها وتوزيعها على �ضكنة املناطق 
الع�ضوائية وما ت�ضمى )احلوا�ضم( ولو بادرت احلكومة باأن�ضاء 
�ضنوية  باأق�ضاط  البيع  ويتم  الكلفة  واطئة  �ضكنية  جممعات 
العديد  وهناك  التجربة  هذه  جناح  تتم  حتى  املدى  بعيدة 
بهذا  العمل  تروم  اخلا�ض  والقطاع  احلكومية  ال�رصكات  من 
هذا  من  ال�ضتفادة  وميكن   ، واحل�ضاري  الإن�ضاين  امل�رصوع 
العا�ضمة  �ضكان  لبقية  و  املتجاوزين  من  العديد  الربنامج 
على  اخلطوات  تلك  تعميم  يتم  حتى  واملتعففني  الفقراء  من 
يف  حاده  ازمة  من  تعاين  وهي  العراقي  حمافظات  بقية 
الذين  من  الفقراء  بع�ض  ن�ضيان  ميكن  ل  اذ   ، وللفقر  ال�ضكن 
ارا�ضي  على  يتجاوزا  مل  ولكنهم  موؤجرة  دور  يف  ي�ضكنون 
الدولة وال�ضكن فيها ولهم الولوية ا�ضوة ب�ضكنة الع�ضوائيات 
. ان غياب التخطيط واملتابعة وال�ضتطالع وقاعدة البيانات 
كيف  بالف�ضل  ال�ضتمرار  على  وا�ضح  دليل  بغداد  امانة  يف 
وممتلكات  ق�ضور  على  ي�ضتولون  المانة  موظفي  وكبار  ل 
وا�ضتثمار  اللعاب  ومدن   ، ال�ضيارات  باركات  من  العا�ضمة 
العقارات الطاكة و قب�ض املق�ضوم من ال�ضفقات واملزايدات 
المتيازات  تلك  ظل  ويف   . الكثري  الكثري  وغريها  ال�ضكلية 
وتوزيع الرثوات بني المناء والوكالء واملدراء فقط ، اذا كيف 
ونرى  ال�ضكن  م�رصوع  ودعم  العا�ضمة  بق�ضايا  التفكري  يتم 
منها  واندثرت  ف�ضلت  قد  العا�ضمة  وتطوير  ترفهيه  م�ضاريع 
الر�ضافة  اكذوبة م�رصوع ماء   ، م�رصوع تطوير قناة اجلي�ض 
تراثية  واماكن  �ضوارع  اهمال   ، املج�رصات  ان�ضاء   ، الكبري 
وهي  خدمات  بدون  ال�ضكنية  املناطق  بع�ض  ترك   ، كثرية 
تابعة اىل امانة بغداد ومرتوكة منذ اكرث من ثالثة عقود مثل 
مناطق الثعالبة ، والغزالية ، والر�ضيد ، واملعالف ، والركية ، 

والرواد ، وام اجلدايل .

أين حل مشكلة )الحواسم( 
يا مجلس الوزراء ؟

المواطن و المسؤول
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