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بــشـكل مــلـحــوظ وعـدم وجــود أي سـبب
مــعـقــول لــهـذه الــزيــادة الـتـي رفـعت من
ـوازنـة إلى نـحـو23 سـقف الـعـجــز في ا
ترليـون دينار نـاهيك عن ارتفـاع اللجوء
إلى االقــتـراض اخلــارجي فــيـهــا بــشـكل
كــبـــيــر). وتــابع (اخــتــصــار إن مــوازنــة
 2019إذا لم يتم إعادة صياغتها بشكل
آخــر مـع ضــغط الــنــفــقــات احلــكــومــيــة
الـهائـلـة بشـكل كـبيـر وتـخصـيص مـبالغ
ـشاريع اخلـدمية كافـية لالسـتثـمار في ا
األســـاســـيــــة وتـــخـــصــــيص الـــدرجـــات
الـوظــيــفـيــة لــلـعــاطــلـ وتــقــلـيـل حـجم
االقتراض اخلارجي فـإن الذي سيحصل
ــشـــاكل هــو تـــرحـــيل وتـــضـــخـــيم كـل ا
ــوجــودة في الــبــلــد مع االقــتـــصــاديــة ا
ـواطن الـعراق إلى الـديون مع مـعـانـاة ا
عام 2022 وسيبقى اخلاسر الوحيد في

واطن العراقي). وازنة هو ا هذه ا
’Uš ŸUD

ورداً عـــلـى ســؤال بـــشـــأن رؤيـــتـه لــدور
الـــقــــطــــاع اخلـــاص فـي الـــعــــراق قـــال
ان(الـعـراق اعـتـمـد مـنـذ عام 2003 نهج
ي فتوح وهو نهج عا اقتصاد السوق ا
حـديث  تـطـبيـقه بـنـجـاح في كـثـير من
الدول مثل الـص لـكن من ضمن شروط
تــطــبــيق هــذا الــنــهج هــو دعم الــقــطـاع
اخلـاص بـشـكـل كـبـيـر وإتـخـاذه شـريـكـاً
حـقـيـقـيـاً مع الـقـطـاع الـعـام لـيـأخذ دورًا
كبيرًا في بناء اقتصاد البلد ويعمل على

r U « bLŠ√ ≠ …dB³ «

حذر اخلـبير االقـتصـادي رائد الـهاشمي
ــشــاكل االقــتــصــاديــة من ان عــدم حـل ا
التي يعـانيهـا البلـد ومنهـا ازدياد اعداد
الـــعــاطــلــ وتــنـــامي حــجم االقــتــراض
اخلارجي في مـوازنة الـعام اجلـاري فإن
االمـور ستـسـير نـحـو تـرحيل وتـضـخيم
شـاكل االقـتـصـاديـة مع الـديون جـمـيع ا
إلى عـــــام   ? 2022مــــــشـــــيــــــراً الى ان
اخلـاســر الـوحـيــد سـيــكـون في في هـذه
ـــواطن الـــعـــراقي.وقــال ـــوازنـــة هــو ا ا
الـهــاشـمي  لـ(الـزمــان) امس ان(مـوازنـة
عــام  2019لم تـــخـــتــلـف مع األسف عن
سـابـقـاتـها فـهي مـوازنـة نـفـقـات جـارية
فـقط تـكـاد تـكـون خـالـيـة من االسـتـثـمـار
ـــشــاريـع وخـــالـــيــة مـن احلـــلــول ومـن ا
لــلـمــشـاكل االقــتـصــاديـة الــكـثـيــرة الـتي
يــعـانـيــهـا االقـتـصــاد الـعـراقـي وأهـمـهـا
الـبــطـالـة والـفــقـر والـفـســاد وانـخـفـاض
الــقــدرة الـــشــرائــيـــة لــلـــمــواطن وســوء
اخلــدمــات األسـاســيــة واسـتــمــرار شـلل
ــنــتــجــة مــثل الــصــنــاعـة الـقــطــاعــات ا
والزراعـة والسيـاحة والـتجارة) مـشيرًا
الى(إرتـفــاع الـنـفــقـات اجلـاريـة من75.5
تــريـــلـــيـــون ديـــنـــار في مـــوازنــة 2018
إلى 95.5تـرلــيـون في 2019عـلى الـرغم
من انتهاء حربـنا ضد داعش وانخفاض
الـنـفــقـات احلـربـيـة بـشــكل كـبـيـر وكـذلك
انـخفـاض الـنفـقـات عـلى ملف الـنـازح

ـالــيـة والـقـطـاع لــلـسـيـاسـة الــنـقـديـة وا
صرفي في الـبلد ولكن مـا يحدث على ا
ـــركــزي حــاله أرض الــواقـع أن الــبــنك ا
حـــال كل مـــؤســســـات الـــدولــة يـــخــضع
لضـغـوطات سـياسـية كـبـيرة تـتدخل في
ـلك جـمـيع الـقـرارات الـصادرة عـنه وال
حـريـة واسـتـقاللـيـة في الـعـمل) مـنـوهًـا
الى ان (عــمـــلــيـــة ســوق بــيـع الــعـــمــلــة
الـصــعـبـة الــتي جتـري في الــعـراق مـنـذ
ســــــــنــــــــوات هـي واحــــــــدة من اإلرادات

تــقـلــيل الــضـغط عـن الـقــطـاع الــعـام من
جـمـيع الـنـواحي) مـوضحًـا ان (من أهم
نتـائج مثـل هذا االمـر توفـير فـرص عمل
كبـيرة للـعاطلـ وتنـشيط حركـة السوق
وتـنـشـيط قـطـاعـات الـصـنـاعـة والـزراعة

والتجارة). 
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ولفت الـهاشمي الـى ان (الذي حصل في
ـتــعـاقــبـة الــعـراق هــو أن احلــكـومــات ا
أهملت دور الـقطاع اخلـاص بشكل كامل
ولم تـقـدم أي نـوع من الـدعم له فـأصـيب
بـشـلـل شـبه كـامل فــزاد ذلك من مـعـدالت
الـبـطـالـة والـفـقـر وزاد من الـضـغط عـلى
القطاع العام وأصبـحت أنظار العاطل
تتوجه فقط الى الـوظيفة احلـكومية ولم
تـتمـكن احلـكـومـة من توفـيـر فـرص عمل

لهم).
مـوضـحًـا ان(ذلـك زاد من حـجم الـفـجـوة
ـواطن واحلكومـة وكانت الـنتـيجة ب ا
تــدهــورًا اقـتــصــاديًــا كـامــلًــا في جــمـيع

القطاعات). 
ــركـــزي الــعــراقي في وعن دور الـــبــنك ا
تـطـويـر الـديـنـار الـعـراقي وسـعـر صـرفه
مقـابل الدوالر األمريـكي وجعـله منـافساً
ركزي نـطقة قـال ان(البـنك ا مهمـاً في ا
سؤول عن إدارة السياسة النقدية يعد ا
الـعــلـيـا فـي الـبالد ودسـتــوريـاً يـجب أن
يــتـــمــتع بـــاســتـــقاللــيـــة كــامـــلــة في كل
الــــــــقــــــــرارات واالجــــــــراءات فـي إدارته

ركزي فـروضة على البنك ا السياسية ا
وهي بــإعـتـراف اجلــمـيع بـاب كــبـيـر من
أبـواب الـفـســاد يـخـسـر الـعـراق بـسـبـبه
مالي الدوالرات إلى خارج البـلد يومياً
من أجل خـــدمـــة الـــكـــتل الـــســـيـــاســـيــة
تـلكون ـتنـفذين الـذين  والسـياسـي ا
مصـارف أهليـة وشركات كـبيـرة تختص
الـية) وبحـسب الهاشمي بالتـعامالت ا
ـــركــزي عـــلى وفق هــذه فـــإن (الــبـــنك ا
ــعـطــيــات قـد أخــفق بــشـكـل كـامل في ا
ـصرفي الـعـراقي الذي تـطويـر الـقطـاع ا
ــــر بـــــأســــوأ حـــــاالته ســـــواء أكــــانت
ـصـارف احلـكـومـيـة أم األهـلـيـة) الفـتًا ا
ـصرفي في أي الى أن (تدهـور القـطاع ا
ـسـتـثـمرين بـلـد يوّلـد حـالـة نـفـور لدى ا
خلــوفــهم عــلى رؤوس أمــوالــهم ولــعـدم

صرفي). ثقتهم بالقطاع ا
ورأى ان(مـــشـــروع حـــذف األصـــفـــار من
ـكن الــعــمــلـة هــو أحــد احلــلــول الـتـي 
اتخاذها حلل مـشاكل االقتـصاد العراقي
ــشـروع يـحـتـاج إلى دراسـة ولـكن هـذا ا
دقــيــقــة وإتــخــاذ خــطــوات اســتــبــاقــيـة
وعمـليـة تـهيـئة كـاملـة على كل األصـعدة
ويــحــتــاج إلى تــوعـيــة إعالمــيــة لــشـرح
العملـية بشكل كـامل للناس وبـعدها يتم
تــطــبــيــقـه) مــعــربًــا عـن اعــتــقــاده بــأن
(الوضع في الـبـلد غـيـر مالئم في الوقت
الـراهن لـتـطــبـيـقه ألن الـنـتـائج سـتـكـون

بغدادعكسية).
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هـنـاك من يـصف الـسـيـاســيـ بـالـكـذب  وال يـتـورع عن اتـهـامـهم به  ال بل

يجعل معنى السياسة مساوقاً له ..!!
وهذا خطأ كبير وجناية غير مبررة على السياسي ...

ذلك انّ الـسياسي اخمللص هو رجل األمة الناهض وهو الذي يُوظّف طاقاته
وامـكـانـاته كــلـهـا لـصـالح الـشــعب والـوطن يـدفـعه الـى ذلك شـعـوره الـعـالي
سؤولـية  وحبّه الـعميق لـلوطن  وتـوقه الشديـد الن يكون بـلده في طلـيعة بـا

بلدان العالم وازدهارا واستقرارا ...
وهذا ما يُوجب له منا التقدير الكبير وهو جدير بالشكر واالحترام .

وباختصار شديد نقول :
أين االصيل من الدخيل ?
وأين الزكيّ من الدعيّ ?
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وجـة لـلوصـول الى مـا يـريدون امـا احملتـرفـون الـسيـاسـيـون فهم يـركـبـون ا
كـاسب واالمتـيازات بـعيـداً عن االحساس حتـقيقـا للـمطـامع الشـخصـية وا
سؤولية وبعيداً عن التطلع الى خير البالد والعباد . االخالقي والوطني با
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واحملـترفـون السيـاسيـون هم الذين يـصلـون الى السـلطـة عن طريق الـتزوير
ـباد والقيم صـالح عندهم هـي االساس  وعلى ا والـصفقـات التجـارية فا

االصيلة ألف حتية وسالم ..
وقـد ابتلى " العـراق اجلديد " بأرتـال كبيرة من مـحترفي السـياسة وفرسان
هني عن االنـتهازية  وباعة االكاذيب وهم يحرصون عـلى ابعاد الوطني ا

شروعة وكما قيل : الساحة عبر كل الوسائل غير ا
العملة الرديئة تطرد العملة اجليّدة ..!!

ـا يظـهرونه من ثم انـهم يراهـنون عـلى طيـبة الـعراقـي وسـهولـة انخـداعهم 
أالعيب .
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شروعية بل تصطبغ واذا كـانت مقاومة الظلم سياسـية  فانها ال تصطبغ بـا

بالقداسة أيضا .
واالّ فما معنى قوله تعالى :

( وال تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ) ?
عذبة  التي اغتصب وانّ التصدي للظلم والظا  والدفاع عن االنسانية ا
الـطغـاة حـقوقـهـا وصادروا حـرياتـهـا وكرامـتـها هـو من صـميم مـا تـفرضه
ـسؤوليـة الشرعـية والـوطنيـة واالخالقيـة على كل االحرار واحلـرائر  وبكل ا
ــتـاحـة  واخلـيــر كل اخلـيـر في مالحـم الـنـضـال ضــد الـطـغـيـان الـوسـائل ا

واالستبداد واالنحراف ..
ومن هـنـا كـانت الـشـهادة هـي الوسـام الـرفـيع الـذي تـمـنـحه الـسـمـاء ألبـطال
الـتضحية والـفداء من أصحاب القـضية العادلـة واالهداف الرساليـة النبيلة

.
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ـواقف البـطـوليـة الـتي يقـفـها واذا اتـضح ذلك  يـتضح الـسـر الكـامن وراء ا
مـراجع الدين االعالم وعلماء االسالم الكرام ازاء ما تمر به االمة من محن

وأحداث ...
ا يـتـمتـع به العـلـماء من وعي واقـف ليـست االّ انـعكـاسـا صريـحـا  انّ تـلك ا
ـا يرسمه عـميق  وحرص شـديد على انـقاذ األمة من بـراثن الوقوع فـريسةً 

تسلطون على الرقاب من خطط وقرارات ... ا
انّ االمـام الشهيد الـــــسيد مـحمد باقر الصدر  دفع حـيــــــاته ثمناً للدفاع
عن الــدين والـشـــــــــعب والــوطن ازاء جـرائم ومــظــــــــالم الـدكــتــــــــاتــوريـة
ـظـــــــلـومة الـشـهـيدة بـنت الـهـدى وكواكب ة ا الـبائـدة وقـدّم شـقيـقـته الـعـا
الـعلـمـاء من طالبه واصـحـابه في مـلـحـمة جـديـدة  شـكـلت امـتدادا حـقـيـقـياً
لـثــورة أبي االحـرار وســيـد الــشـهـداء االمــام ابي عـبــد الـلـه احلـسـ (عــلـيه

السالم) .
-6-

والـذين يطـالـبـون العـلـمـاء بـان يكـون سـقف اهـتمـامـاتـهم مـحصـوراً بـالـبحث
شكالت سجد واحملـراب  هم الذين يطـالبونهم  –حـ حتتدم ا الـعلمي وبـا
واألزمات  –بـالتدخل للحلّ  ال بل يـجعلون احللّ محـصوراً بهم دون غيرهم

ؤسسات الدستورية والقانونية . من سائر ا
والسؤال االن :

ـطــالـبـة احلــثـيــثـة لــهم بـالــتـدخل حلل كـيف يــتـوافق الــطـرح االول مع هــذه ا
شكالت واالزمات في البالد ? ا

-7-
بادرة الى احلل انـهم ال ينتظرون أحداً أنْ يـطالبهم با
ــا هم مـركــز الــقــرار في كل مــا يــعـود بــاخلــيـر  وا

والنفع على العباد والبالد .

للـطبخ اسـرار ال يفك شـفرتـها اال الـطبـاخ البـارع وربات الـبيوت الـعاقالت .. وال
ة ) التي اشتهرت بـها مطابخ ومطاعم العـراق ب بلدان العالم كما سيمـا ( الدو
ـسـكــوف ) عـلى ضـفــاف نـهـر دجـلــة اخلـالـد .. وانك لـو ذاع صـيت ( الـســمك ا
ـا احسست تذوقت تلـكمـا االكلتـ االصيلـت بعـد جتهـيزهمـا بايد غـير عـراقية 

بذات الطعم على ايد عراقية ماهرة ... 
عـلى كل حـال ال اريـد هنـا ان اتـقمـص شخـصـية مـعـلم الطـبخ ومـؤلـفي كتب( لك
ؤلفات ¨كـما ال اريد ان سيـدتي) و ( تعلمي الطـبخ في سبعة ايام ) وغـيرها من ا
ــة ) وكـيـفـيــة طـبـخـهـا ــواد الـتي تـصـنـع مـنـهـا ( الـدو اضع بــ يـدي الـقـارىء ا
تميزة ¨ولـكني ارى فيها فرداتها ومسـتذوق لطعمها ونكـهتها ا فاجلمـيع عارف 
داللـة اخـرى عـلى الـتـنـوع اجلـمـيل بـ مـكـونـات الـشـعب الـعـراقي وفـسـيـفـسـائه

اجلميل واطيافه احلميمية في عالقاتها االجتماعية وتواصلها االنساني ... 
ـحـتــوى هـذه االكـلـة الـراقـيـة الـتـي يـسـيل لـهـا الـلـعـاب ولـو جـئــنـا نـدقق الـنـظـر 
ـعطـاءة وحلوم لـوجـدناهـا انهـا مؤلـفة مـن محـاصيل زراعـية جـادت بـها ارضـنا ا
ظــفــرت بــغــذاء امــتــصــتـه خاليــاه من خــصب وادي الــرافــدين (ارض الــســواد)
لـح التربـة الغـالية وان تـلونت تـلك احملاصـيل بالـوان الطيف وتشبـعت جمـيعـها 
ـواد الغذائيـة ما تعجز عـن جمعه معاشب االرض الـسماوي ¨وكلـها حتتوي من ا

وصيدلياته في جرعة واحدة ... 
هذه الـكيـنونـة تتـشابه مع كـينـونـة اسم العـراق الذي جتـتمع حتت رايـته اخلفـاقة
اديـان وقـومـيـات ووالءات عـشـائـريـة واحـزاب وكـتل وكـيـانـات وتـنـظـيـمـات اداريـة
نـتـم لـتـلك الـتشـكـيالت الجابك ومـنظـمـات مجـتـمع مدني ¨واذا سألـت أي من ا
واد طبخ عن حزمة ا على الـفور (انا عراقي) .. واذا سألت ربة البيت او عامل ا
الـتي كف عـلــــــى جـمـعـها في لـفـائف بـشــــــــكل مـنسـق ويضـــــــعـهـا عـلى نار

ة ) ...  هادئة ¨فيجيبك على الفور انها ( الدو
ا ابـتـعـدنـا عـن ثوابـت مـلـؤهـا القـدسـيـة تـدخل ولـو تصـفـحـنـا الـتـاريخ الـعـراقـي 
شخصـية العراقي وبنـائه اجلسدي والنفسي لـتجعل منه متـفردا ب الناس على
ارض الـله الواسعة ¨ومتـميزا بـصفات الـشجاعـة والكرم والـنخوة وحـفظ العرض
واالرض وان تــطـلب ذلك تـقـد الـشــهـداء عـلى مـذبح احلـريـة ¨وهـذا مـا ال جنـده
ة وسقوط الـقيم ونزوع الغـالبية مجتـمعا في شـخصية الـعراقية وذلك بـفعل العـو

صالح الضيقة وتسيد الدوالر وشيوع الكراهية ...  نحو ا
ـكــنك دخــول مــطـــــاعم الــغـرب والــعــرب الــتي تــقـدم االكالت ـــــــقــابل ¨ وفي ا
ة ) وان الـعـراقـيـة ¨وتـطـلب من الـنـادل ان يـعـد لـك وجـبـة غـذاء تـتـقـدمـهـا الـ ( دو
اخـتـلفـت في تـسـمـيـتـها عـنـدهم ¨ولـكـنـك ما ان تـتـذوق طـعـمـهـا اال وتـعـلـم الـفارق
طـبخ االجنـبي وطعمـها في مطـعمـنا العـراقي . بالرغم الواضح بـ طعمـها في ا
من تشـابه احملتـويـات وتوافق اجـهـزة ومعـدات الطـبخ بـسبب مـنـشأ اخلـضروات
طيبـات احملشوة بها واالهم من كل ذلك ان ربة الـبيت الطابخة واللـحوم والرز وا

لعيالها وضيوفها في العراق تتميز بـ ( نفسيتها ) كما يقال عندنا ...
فـلـنكن عـلى الـدوام كـما ارادنـا الـله سـبحـانه مـجتـمـعـ على اخلـيـر وان توزعت
ذاهب والقوميات ¨ولتـتعزز وحدتنا الوطنيـة مصدر قوتنا ولنعمل بـيننا االديان وا
على تعـميق ارتباطنا باالرض ونعيد ما ضاع من عالقـات وثيقة تشيع بيننا الثقة
ــتــيــنــة واحلب الـــذي حــاول االعــداء في الــداخل واخلــارج زعـــزعــة اواصــرنــا ا

باستعمار وهجمات ارهابية وكتل متناحرة ... 
ة ) مـثاال وقدوة حسنة ¨وال تـستغرب ولـتتخذ من الـ ( دو
من دعوتـي هذه فـاسـتـغـرابك يـزول حيـنـــــمـا تـتـفحص
ة) وتعـلم بأثر الـطباخ والـطـــــــباخة مكـونات لفـة (الدو
ـطــــــــعـمــيـة الفـواه في تـلك الــصـنــاعـة الـشـــــــعـبــيـة ا

العراقي !! 
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شــكـا كــربالئــيـون من عــدم تـوفــر فـئـة
الـــعــمـالت الــنـــقــديــة الـــصــغـــيــرة في
الـتـعامل الـيومـي اال في حاالت قـليـلة.
ـا لـها ـلـحة  واصـفـ ذلك بـاحلاجـة ا
مـن حـضـور مــهم في حـركــة الـسـوق).
ــواطـن احــمــد عــبــد الــقـادر لـ وقــال ا
(الـزمـان) امس يـعـمل كاسب  35عـامـا
(انــــــا اعـــــمل فـي الـــــســـــوق كـــــبـــــائع
ــنـزلـيــة وان الـعـمالت لــلـتـجــهـيـزات ا
ـا تـسـنى بـ (اخلـردة) الــصـغـيـرة او 
كـــانت لـــهـــا من االهـــمــيـــة الـــكــبـــيــرة
ــا ســهـلت ومــتــوفــرة عـلى الــدوام و
ـــــواطن فـي الــــتـــــصــــريف حـــــاجــــة ا

اليومي). 
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مــــســــتــــدركـــا (ولــــكن فـي عـــام 2018
سـجلت غياب كبير لعدم حضورها في
واطن في حـيرة ا جـعـلت ا الـسـوق 
واطن في الـتداول مـن امره واعـتمـد ا
الـيومي عـلى نفس الـعمالت الصـغيرة
لـسنـوات عدة وهـذا ما جـعل الـغالـبية
الـــكــبــيــرة مــنــهـــا تــالــفــة واصــبــحت
مــرفـوضـة من اجلـمـيع). داعـيـا (لـبـنك
ـركزي ان يـضخ كـميـات كبـيرة مـنها ا
ــواطن عــمـــلــيــة لـــكي تــســـهل عــلـى ا
وظف الـتـعـامل الـيـومي). فـيـمـا ذكـر ا
ابـــــو فالح اخلــــفــــاجـي من مــــصــــرف
الرافدين  –فرع الشهداء بالقول (نأمل
ـركزي ان تـكون له التـفاتة مـن البنك ا

زيد منها كـبيرة بهذا اجلـانب وضخ ا
صـارف لكي تـكون مـتوفـرة لدى الـى ا
ـواطن لكي يـستطـيع ان يتعـامل بها ا
مـن جـديـد وبــشـكل سـهـل وخـصـوصـا
لــدى شــراءه حــاجــاته االســاســيـة من
واطن على ما الـسوق). واضاف ان (ا
يـبـدو اصـبح اكـثـر حـاجة من اي وقت
مــضى لــتـلك الــعـمـالت لـونــهـا تــشـكل
الــركـيـزة االسـاســيـة له فـمــثال عـنـدمـا
ـواطن مع فـئة الـ 5 دنـانـير يـتـعـامل ا
يــبـقى في وضـع مـحـيــر عـنـدمــا يـقـدم
ـبـلغ عــلى شـراء حـاجـة مـن الـسـوق 
الف و 250ديـنار ويـبقى لـدى صاحب
ـا يـرغمـه على ـتـبـقي  بـلغ ا احملـل ا
شـراء حاجـة اخرى وهـذه تعـد مشـكلة
واطن يـعاني من شظف وخـصوصـا ا
الــعــيش وبــحـاجــة الى مــبـلغ الـ 250
ديـنـارا لـكي يـسـتـطـيع مـواكـبـة اموره
واطن عيشية). ومن جانبه اوضح ا ا
عــلي حــسـ لـ (الــزمـان) امس يــعـمل
عـروف بان سـائق كـيا 46 عـامـا (من ا
اجـرة النقل من شـارع اجلمهورية الى
شـارع قبلـة االمام احلس  250ديـنار
ولعدم توفر العمالت الصغيرة يضطر
ــــواطن الى دفـع مـــبـــلغ الف ديـــنـــار ا
وهـــكـــذا احلــال بـــالــنـــســـبــة جلـــمــيع
ـواطن ال الــركــاب). مــشــيـرا الـى ان (ا
يــســتــطـيع دفـع اجـرة الــنــقل من فــئـة
الـعملة الصغيرة وال يستطيع صاحب
ـركبة ان يـعود للـمواطن ما تـبقها له ا
ـعــرفــتي بــظـروف مـن مـبــلغ). الفــتــا (

بلغ عيشية اضطر باعادة ا ـواطن ا ا
لـه كامـال بدون اسـتـقـطـاع االجـرة منه
وبـــدال من ان تــكــون اجـــرة الــنــقل في
سـيارتي 5 االف ديـنـار يـصبح 3 االف
ديــنـار لـعـدم تــوفـر الـعـمـالت الـنـقـديـة
الـصـغـيـرة من فـئة الـ 250 ديـنـار والـ
500 دينار وهذه مشكلة يجب

معاجلتها). 
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الـى ذلك قـــال ولي امـــر احـــد الـــطالب
حــسـ كـاظم  44عــامــا (لــعــدم تــوفـر
الـعمالت النقـدية الصغيـرة وقلتها في
الـتـداول الـيومي اتـوجه بـالـذهاب الى
مـكاتب الصيرفة لغرض تصريف مبلغ
مـن فـــئـــة الـ 5 االف ديــــنـــار او الـ 10
االف ديـنار مقـابل استقـطاع مبلغ الف
ديـنار جراء عملية التصريف). مضيفا
(لـكوني مـتقـاعد وان راتـبي التـقاعدي
ال يــسـد احلـاجـة اعـمل عــلى مـيـزانـيـة
جتـعـلـني بـجـاحـة الى فـئـات الـعمالت
الـنـقـديـة الـصـغـيـرة لـكي اسـتـطـيع ان
الـبي حـاجـة ابـنـائي لـدى ذهابـهم الى
ـــدرســة). وقــال كـــاظم (عــتـــبي عــلى ا
ـركزي لكـونه اصبح مـتجاهال الـبنك ا
ـسـؤول ـفـروض عـلى ا لـذلك وكـان ا
ـعني في البنك ان يـنتبهوا على ما ا
يـدور بشـان ذلك وتـوفير فـئة الـعمالت
بـاسرع وقت وان يكـون ذلك مطلع عام

 .(2019
وتـــعــتــزم مــديــريــة اتــصــاالت كــربالء
تــــشــــغـــيل  5االف خـط ضـــوئي خالل

ـقـبـلـة بـعـدة مـنـاطـق مـنـها الـفـتـرات ا
احـيـاء التـحدي والـسالمـة و الصـمود
واالطـبـاء كـخـطوة اولى نـحـو تـوسيع
هـــذه اخلــدمـــات اجلــديــدة فـي ســائــر
مـناطق احملافظة وبأسلوب االستثمار
بـالـتـعـاون مع احـدى شـركـات الـقـطاع
اخلــاص وقـال بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
ــهــنـدس امـس ان مــديـر االتــصــاالت ا
الك الـــــفـــــني عـــــلـي عــــبـــــد عـــــون وا
ـتـخصص في مـشروع شـبكـة النـفاذ ا
الـــضــوئي تــابــعــوا أعــمــال الــفــحص
والـتهـيئة لـهذ الـشبكـات واالجهزة من
ـــعـــوقـــات اجـل الـــوقـــوف عـــلى اهم ا
ــــشـــاكل الـــتي قــــد تـــطـــرأ من اجل وا

شروع عـالجها تمهـيدا لتشـغيل هذا ا
وتــــــاتي هـــــذه االعــــــمـــــال  في اطـــــار
تــوجــيـهــات وزارة االتـصــاالت وكـذلك
الـــــشـــــركــــة الـــــعــــامـــــة لالتـــــصــــاالت
ـــعــلـــومــاتــيـــة من اجل الـــتــســريع وا
بــتـشـغـيـل شـبـكـات الـنــفـاذ الـضـوئي.
واضـــاف الـــبــيـــان (امــا فـي مــديـــريــة
الكات اتـصاالت واسـط  فقد تـمكـنت ا
الـفـنـية فـيـهـا من نصـب بدالـة سـعة 3
ــــزمع االف فـي مــــجـــمـع اتــــصـــاالت ا
االنــتــهــاء مـنـه قـريــبــا بــحي احلـوراء
حـــيث  اكـــمــال الـــبــنى الـــتــحـــتــيــة
ــدنــيـــة من مــد ديــورالين واالعـــمــال ا
وانــابــيب عـدد 4 اربــعــة بــعــد تــوقـفه

ـالي) ويـنـفـذ هـذا الســبـاب الـتـقـشف ا
ـشـروع عـلى حسـاب تـنـميـة االقـاليم ا
واكـد الـبـيـان قـيـام (مـديـريـة اتـصاالت
ذي قــار بـاعــمـال الــصـيــانـة لــلـشــبـكـة
اخلــارجـيـة واعـادة عــدد من الـهـواتف
االرضــيـة لـبـعض الـدوائـر احلـكـومـيـة
ة ركـز الثقافـي واحملكمـة القد مـثل ا
ـنطـقة ومـصـرفي الزراعي والـرشـيد 
الـسـراي عالوة عـلى خـطـوط الـبـطـاقة
ـنـطـقـة سـومـر ــوحـدة واجلـوازات  ا
الـى جـانب أجـراء الــصـيـانــة الـدوريـة
عــلى الــهـواتـف اخملـصــصـة لــلــسـجن
ــركـزي وعــددهـا  14هــاتــفـا خلــدمـة ا

النزالء).
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تلك احملال علـى غالبيـة محال شارع
ـهـا الـتـراثـية الـرشـيـد لـتـتـغـيـر مـعـا
واكدنـا على ضـرورة تبـليغ اصـحاب
احملال االساسـي بعـدم ايجارها او
ـهـا لـكن مع بـيـعــهـا او تـغـيـيـر مــعـا
قترحنا بحجة قطع االسف المجيب 
االرزاق وتـــــدخل بــــعـض اجلــــهــــات
واالحــزاب وخـاصـة الــديـنــيـة مــنـهـا

فعمت الفوضى بشارع الرشيد )
ويقول هـادي الربيـعي صاحب محل
بسـاحـة الغـريـري ( نعم نـثـمن زيارة
رئـيس الوزراء ونـبـارك بـخـطوة رفع
الـتــجـاوزات والـكــتل الـكـونـكــريـتـيـة
قابل نطـالب باعادة تاهيل لكن في ا
تهالكة من الشارع وترميم االجزاء ا
فالـكثـير من ابـنيـة الشـارع ومحـالها
هي ايــلــة لــلـســقــوط ومــعــرضـة الى
ــا تـتــسـبب بــكـارثـة  الــسـقـوط ور
فاعتـقد ان اعـمارها واعـادة تاهيـلها
ـواطن عندما وترميمـها مهم جدا وا
ـيـدان يـشــاهـد االبـنـيـة غـي سـاحـة ا
ـــدلل الـــذي كـــان وخـــاصــــة  خـــان ا
مــعــلــمـــا حــضــاريــا فـي الــســنــوات
اضية والننسى انه كان اول ملهى ا

الى محـال لصـبغ السـيارات وتـبديل
الــزيــوت ومـخــازن لــلــعـدد الــيــدويـة
ومــثـــاال عــلى ذلـك حتــولت اقــدم دار
ســيـنـمــا بـشـارع الــرشـيـد  ســيـنـمـا
الــزوراء الى مــخــزن كــبــيــر لــلــعـدد
الــيـدويــة وادوات صـحــيـة  بــيـنــمـا
حتـولت مــقـاهـيه ومـحــاله اجلـمـيـلـة
ـواشي الى مـحـال لـبــيع الـلـحـوم وا

واد االخرى ) . وا
ويـــشــــاطـــره الــــراي ســـيــــد جـــمـــال
وسوي 60 عاما فيقول ( احلكومة ا
اهـمــلت الـشــارع ورغم انـهــا اعـلـنت
عــــلى تــــاهــــيــــلـه في الــــعــــام 2004
وصرفت عليه مالي الدنـانير لكنها
قامـت فقط بـاكـسـائه وطالء جدرانه)
ويضيف ( لـقد قـدمت ومعي عدد من
اصـحـاب محـال الـشـارع  مـقـتـرحات
المانة بـغداد ومـجلس احملافـظة بان
تـقـوم اجلـهـات احلـكـومـيـة بـحـمالت
هن رفع التجاوزات ومنع اصحاب ا
احلــــرة كــــبــــيـع الــــلــــحــــوم وصــــبغ
ــهن الـتي الـســيـارات وغــيـرهـا من ا
مــكــانــهــا في ااحـــيــاء الــصــنــاعــيــة
ـهـنة فـزحفت ـارسة ا ومنـعـها من 
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بـالــتـزامن مـع زيـارة رئـيـس مـجـلس
ـهـدي االسـبوع الـوزراء عـادل عـبـد ا
ــنـصــرم لـشــارع الـرشــيـد واطالعه ا
على االعـمال اجلـارية العـادة احلياة
للشارع ورفع الكتل الـكونكريتية من
يدان امام وزارة الدفـاع في ساحـة ا
وفــــتح الــــطــــريـق مــــابــــ ســــاحـــة
ـركــزي واعـادة الــرصـافي والــبــنك ا
عـــبـــر تـــنــــشـــيط االعــــمـــال احلــــرة 
مــواطـــنـــون عن ارتـــيـــاحـــهم لـــهــذه
اخلــــطـــوة بــــالــــرغـم من تــــاخــــرهـــا
مناشدين في احـاديثهم لـ ( الزمان )
ــعــنــيـــة وامــانــة بــغــداد اجلـــهــات ا
بضـرورة اعادة احلـياة بـشكل فـعلي
وجاد الى اهم شوارع العاصمة وان
التـــكــون الـــزيــارة والــقـــرارات الــتي
حبر ورق او اتخذها رئيس الوزراء 

اعالمية فقط .
ـواطن عـبـد اللـه اجلواري صـاحب ا
محالت في ساحة الرصافي قال (من
ينـكـر ان شارع الـرشـيد هـو من اقدم
واعــرق شـــوارع الــعــاصــمــة بــغــداد
واجمـل الشـوارع في الـوطن الـعربي

? ومن يــنـكــر ان الــشـارع كــان مـزارا
للسياح العرب واالجانب ? 

ومن يــنــكــر ان شــارع الــرشــيــد كـان
يــــجـــمـع اجـــمل مــــحالت ومــــقـــاهي
ومـــخــازن ومــحالت بـــغــداد ? فــكــان
ابناء احملافظات يختارن ايام لزيارة
شارع الرشـيد ويتـمتعـون بجوالتهم
يـدان مرورا التي تـمـتد من سـاحـة ا
بـســاحـة الـرصــافي فـمـنــطـقـة حـافظ
القاضي مرورا بـالسنك لغـاية الباب
الــشــرقي حــيث كــان الــشــارع يــضم
ـقـاهي والـفـنـادق ـكـتـبـات وا ارقى ا
واحملال التجارية بانواعها فاليشعر
ــلل وهــو يــتـمــتع بــتـاريخ الــزائـر 
الــعـــراق الــذي كــان يــجــمع بــشــارع

الرشيد ) .
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ويــضــيف (ومـع شــديــد االسف ومع
دخـول احملــتل عـام 2003 وانـتـشـار
الـفوضى واالعـمـال الالانـسـانـية عم
اخلراب في هـذا الـشارع الـذي يـبقى
عنـوانـا للـعراقـة واالصـالة الـعراقـية
فتـحـولت غالـبيـة مـحاله الى مـخازن
بعـد ان هجـرهـا اصحـابهـا فتـحولت

بـبـغــداد بـعـنـوان الــهالل حـيث غـنت
فــيه كــوكب الــشـرق ام كــلــثـوم واالن
صـار مرتـعـا للـنـفايـات واحملـال التي
بقيت هي ايلـة للسقـوط كذلك االبنية
اجملاورة لـلخـان في عرضـة للـسقوط
في ايـة حلظـة  نعـم اعتـقـد ان حمـلة
اعمار ستعيد الق شارع الرشيد بدال
من ان تـاتـيــنـا شـخـصـيـات مـعـروفـة
وتــدعي الــوطـنــيــة وتـقــوم بــحـمالت
اعـادة تـاهـيل شـارع الـرشـيـد وتـقـوم
بـجــمع الـتـبــرعـات وتـقــوم بـحـفل او
مــــلــــتــــقى او نــــدوة  وتــــتــــرك االهم
والنـنـسى قـبل اشـهـر عـنـدمـا اعـلـنت
جـهات مـعـيـنـة اعادة تـاهـيل الـشارع
ناسبة مرور مئة عام على افتتاحه
فاين االموال واين التصريحات التي
اطلقت على شارع الـرشيد الذي بقي

يعاني االهمال والتهميش ) .
ـــواطـن مــحـــمـــد الـــشـــيخ صـــاحب ا
ـيدان قال ( االعمار محالت بساحة ا
ــيــدان يـــجب ان يــبـــدا من ســاحـــة ا
ـهــمـة وعـودة احلـيـاة لــهـا ولـغـايـة ا
الـبـاب الـشـرقي تـشـمل جـمـيع مـحال
اهم شـوارع بـغداد واعـادة تـاهـيـلـها

وانــقــاذ الــشــارع من الــطــارئــ وان
ــــسح تـــقــــوم االمــــانـــة واجملــــلس 
ــهن الــطـارئــة عـلى مــيـداني ومــنع ا
ــــواطن مع الـــشــــارع وبــــتــــعــــاون ا
ــكن ان نـقـول وقـتـهـا ان احلـكـومـة 
الـشـارع بـدا يـعـيـد حيـوتـه وتاريـخه
سح من ذاكرة الذي مع االسف بدا 
الــعــراقـيــ فــالـوقت حــان ان نــعـمل
جادين وان تخـصص اموال منـاسبة
لـتــأهـيل شــارع الـرشـيــد واعـتـقـد ان
مـحــافظ بـغــداد اذا مـااراد ان يــثـبت
جـدارته فـعـلـيه ان يـهـتم بـشـكل جـاد
بشارع الرشيد ويعيد له بهاءه  ومن
ثم يــــاتي دور االهــــتــــمــــام بــــشـــارع
الــســعـــدون  وابي نــوأس الــذي هــو
االخــر يــبــقى فـي ذاكــرة الــعــراقــيـ

والعرب واالجانب ).
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ـــواطن بالسـم الـــنــاجـي احــد رواد ا
مقهى حـسن عجمي قـال ( نعم زيارة
رئـــيـس الـــوزراء وقـــرار رفع الـــكـــتل
الكونكريـتية بشارع الـرشيد اسعدنا
كثـيرا ولـكن السـعادة احلـقيـقيـة يوم
يـعـلن تاهـيل وتـرمـيم مـعـالم الـشارع
وخذ مـثـاال هذه مـقهـى حسن عـجمي
التي لها تـاريخ عريق حيث تاسست
قبل اكثر من  60 عاما واالن معرضة
لـلـسـقــوط والـدمـار بـسـبب تـهـالـكـهـا
وقدمها وعدم صيانتها وان صاحب
ــقـهـى لـيس لـه االمـكــانــيـة بــاعـادة ا
تــاهــيـلــهــا لـكـن اذا مـا وجــد تــعـاون
احلــكـومــة واعــطـاءه ســلــفـة خــاصـة
فسـيقوم بـترميـمهـا مثل بقـية احملال
االخـــرى الـــتـي خالل اعـــوام قـــادمـــة
ستـكون ذكـرى فقط بـسبب سـقوطـها
بــعـدمــا تــعـرضت لالهــمــال وعـوامل
الـزمن وتركـهـا يـقيـنـا انـها سـتـسقط
ـعـالم من وتـكــون ركـامـا والن هــذه ا
ـقـاهي واحملــال في شـارع الـرشـيـد ا
تذكرنا بزمن جميل وراقي نتالم االن
ــنــاشــدة عــلـى واقــعــهــا ونــــــــرفع ا
لــرئـاســة الــوزراء ومـجــلس الــنـواب
ــنـا بــضــرورة انــقــاذ تــراثـنــا ومــعــا
اجلـمـيــــلـة والـتـاريـخـيـة الـتي تـمـثل
تـارخ وحـضارة الـعـراق ونـفـخـر بـها

دوما ).

رائد الهاشمي


