
غياب  ظل  يف  ما  مبجتمع  ترتقي  ان  ميكن  ال 
حمطات  عرب  الثقافة،  ي�شكل  بدوره  الذي  الوعي 
توؤدي  متعددة مما  ميادين  معرفية يف  تراكمية 
املحموالت  وان  ال��ف��ك��ري،  االأف���ق  اأت�����ش��اع  اىل 
البو�شلة  اأي �شخ�ص تكون مبثابة  الثقافية لدي 
الظروف  كافة  يف  االخر  مع  وتعاطيه  ل�شلوكه 
لدى  املعريف  امل�شتوى  بها،  مير  التي  واحلاالت 
يف  �شلوكه  م�شار  يحدد  ال��ذي  هو  �شخ�ص  اأي 
بنية  يف  مهم  دور  للثقافة  االخ��ر،  مع  التعامل 
كانت  اأهميتها  عن  الك�شف  اجل  ومن  املجتمع، 
النباأ املعلوماتية( �شياحة حوارية مع  ل� )�شبكة 

العديد من املثقفني واملراقبني لهذا املو�شوع.
التاأثري مبا�شر

موؤ�ش�شة  ومدير  الكاتب  مع  كانت  االأوىل  وقفتنا 
القيثارة يف كربالء خالد ال�شمري قائاًل: ان لكل 
ت�شكيل  على  تنعك�ص  به  خا�شة  ثقافة  جمتمع 
الثقافات  ت�شكيل  وحمتوى  اخلارجية  البنية 
الطبقية لدى ابناء ذلك املجتمع، وعلى املجتمع 
كانت  املثقف  املجتمع  ك��ان  م��ا  وك��ل  ككل 
مردودات تلك الثقافة تعود على البناء احل�شاري 
اىل  حتى  ذل��ك  ي�شل  بل  ال  والتمدن  والعمراين 
والنتائج  مبا�رش  التاأثري  اعتقد  الريف،  جمتمع 
تنعك�ص على كل �شيء يف املجتمع ويكون هناك 
اخر،  وبني  واعي  مثقف  جمتمع  بني  كبري  فرق 
كما ي�شل تاأثريها على احلياة اليومية بالعموم 
كما ت�شل اىل حالة الوعي الذاتي واملكت�شب من 

الثقافة ومردوه ال�شيا�شي اي�شا واتخاذ القرار.
دورها وا�شع من الوعظ

مهدي  والرتبوي  الكاتب  ذلك  يف  الراأي  ي�شاطره 
وا�شع  كمفهوم  الثقافة،  تلعب  بقوله:  الده�ص 
ولكن  العام.  ب�شكلها  توجيهيًا  دوراً  وف�شفا�ص، 
امُلثّقف حتديداً ال يبحث عن ذلك فقط. فهو يرى 

خطاب  تكون  اأن  من  واأ�شمل  اأو�شع  دور  للثقافة 
امُلثمر. فهو  النتاج  وعظيواأر�شاد مُمل، يخلو من 
معرفيًا  اأ�شلوبا  الثقافة  يف  يرى   � امُلثّقف  اأي   �
من  معًا،  وامُلتلّقي  امُلنتج  فيه  ميتزج   ، بناءاً 
الفهم  اأ�شا�ص  على  ينبني  جمتمع  �شياغة  اأجل 
يكون  ، جمتمع  والتطوير  البناء  ل�شيغ  امُلتبادل 
فيه ال�شلوك اليومي الأفراده ُمتطابق مع التنظري .

تروق لعموم ال�شعب
تعترب  ال���وزين:  ح�شن  ال�شاعر  ق��ال  جانبه  م��ن 
يف  يجمع  ال��ذي  ال��رح��ب  الف�شاء  ه��ي  الثقافة 
قيم  من  االن�شانية  املمار�شات  جميع  حيثياته 
واخالق ومعرفة �شمن �شياقات معروفة. وتوؤثر 
الثقافة على الواقع االجتماعي والبيئة املحيطة 
تاأثري مبا�رش ، الأنها تروق لعموم ال�شعب او التي 
ي�شتوعبها ال�شعب اكرث من غرية وهي ما ت�شمى 
عندما  فاملثقف   . اجلماهريية  بالثقافة  احيانا 
اىل  الثقافية  ون�شو�شه  واأعماله  اإبداعه  يرتجم 
با�شتطاعته  ورمب��ا  فيهم  يوؤثر  فاأنه  اجلماهري 
نحو  و�شلوكياتهم  اخالقهم  من  �شيئًا  يغري  ان 
االف�شل. وكلما كانت البيئة مت�شبعة ثقافيا ًكلما 
وحيوي..  وذواق  م��وؤدب  جيل  خلق  من  نتمكن 
فالكتاب وامل�رشح هم اكرث الفروع االدبية تاأثري 

يف املجتمع.
املثقف وممار�شاته االنعزالية

حلركة  الميكن  ال�شويري:  ع��ادل  ال�شاعر  ا�شار 
الثقافة،  بدون  ت�شتقيَم  اأن  اأي جمتمع،  املجتمع، 
واال�شطالحي  اللغوي  املعنى  عن  النظر  وبغ�ص 
الركيزة  متثل  �شورها  ومبختلف  فاأنها  للثقافة 
ال�شوؤال  لكن  والتطّور،  التنمية  لعملية  االأ�شا�شية 
االأبرز هنا كيف ينه�ص املثقف بواقع جمتمعه؟ 
ممار�شاته   � لالأ�شف   - املثقف  على  مايوؤخذ 
االنعزالية التي تبعده عن جمتمعه الذي ينظر له 
بعني الريبة، وال اأدري ما جدوى �شفة النخبوية 
يف  دور  ل��ه  يكن  م��امل  باملثقف  تلت�شق  التي 

حركة الت�شحيح املجتمعي واأن يجَد حاًل مل�شكلة 
انح�شار)اال�شتهالكاال�شتهالك الثقايف ( املقت�رش 
الق�شيدة  تكون  ان  البد  انف�شهم،  املثقفني  على 
للواقع  انعكا�ص  والدرا�شة  واملقالة  وامل�رشحية 
وذلك  املفكر  او  الفنان  او  ال�شاعر  يعي�شه  الذي 
الياأتي من دون نقد ثقايف حقيقي ُي�شخ�ص بدقة 

قبل ان يبداأ باملعاجلة.
الثقافة ت�شمو ببنية املجتمع

ان  قائاًل:  غالب  علي  ح�شني  القا�ص  لنا  حتدث 
اأنواعها ت�شمو ببنية املجتمع فنجد  الثقافة بكل 
قراراتها  جتد  بكرثة  تقراأ  التي  االأوربية  ال��دول 
وا�شح  مثل  لك  اأقدم  ودعني  ومدرو�شة  حكيمة 
ا�شكتلندا يف الفرتة الق�شرية جرى فيها ا�شتفتاء 
فكريا  مت�شبع  فال�شعب  ف�شل،  و  اال�شتقالل  على 
موحد  كيان  يف  االحتاد  اأن  ويدركون  ومعرفيا 
مهم و�رشوري وجند يف اجلانب االأخر ال�شودان 
ال�شودان  جنوب  جمهورية  انف�شال  وجت��رب��ة 
حيث اأن املجتمع هناك يعاين من الفراغ والفقر 
االنف�شال رغم وجود  وقرروا  واملعريف  الثقايف 
الفقر واجلهل وق�ص على هاذين النموذجني كيف 
يواجه  املجتمع وجتعله  ببنية  ت�شمو  الثقافة  اأن 

ال�شعاب ويتغلب عليها ب�شهولة.
من  بها  التي خرجنا  املوؤ�رشات  من  هناك جمل 
خالل لقائنا باملعنيني بال�شاأن الثقايف منها ما 
اتفقت اىل درجة كبرية يف دور الثقافة وتاثريها 
املتعددة،  باأفاقيها  وتنويره  املجتمع  بنية  على 
روؤية  ح�شب  تفردت  ما  امل��وؤ���رشات  من  وهناك 
االنعزالية  وممار�شاته  املثقف  منها،  بع�شهم 
بعني  له  ينظر  ال��ذي  جمتمعه  عن  تبعده  التي 
تكون  قد  فقط  اإيجابية  لي�شت  الثقافة  الريبة، 
خالل  ومن  يحتويها،  الذي  الفكر  ح�شب  �شلبية 
اغلب الطروحات التي قدمت ت�شتنتج ان ال ميكن 
دون وعي وهو خال�شة  تتطور من  ان  امة  الية 

الثقافة.

منذ قرون واملراأة العراقية تعاين من العنف والغنب والتمييز 
والتخلف االجتماعي وال�شيا�شي والقانوين والق�شائي. ثقافة 
العنف متجذرة يف املجتمع العراقي لع�شور من الزمن، اأحد 
تف�شيل  للمراأة.  الدونية  النظرة  هي  الرئي�شية  العنف  اأ�شباب 
اأول يوم لوالدة الطفلة  الذكر على االنثى يبداأ من البيت من 
حيث يولد التمييز معها بالوالدة والوراثة وهذا التمييز ي�شمل 
وتقاليد  عادات  اىل  حتول  التمييز  اأو�شطية.  ال�رشق  دول  كل 
متاأ�شلة  الثقافة  هذه  جمتمع،  ثقافة  االن  هو  البل  موروثة 
القبيلة  كانت  املجتمع.  يف  عميقة  قبلية  ع�شائرية  بثقافة 
ت�شكنها.  التي  املنطقة  يف  بقاءها  عن  لتحارب  رجال  تريد 
زيادة عدد االناث كان ُي�شعف القبيلة لكون الن�شاء تتعر�ص 
اىل ال�شبي يف احلروب القبلية. ومن هنا جاءت كلمة ال�شبايا، 
بيد  �شبايا  ن�شائها  تقع  عندما  القبيلة  على  عار  ُيعترب  كان 
احلروب  يف  ُمنتج  غري  اإن�شان  ُتعترب  املراأة  كانت  لذا  العدو. 
يف  املراأة  دونية  جاءت  هنا  ومن  املحاربني  على  عالة  بل 
هذه املجتمعات القدمية، واإ�شتمرت معنا اىل يومنا هذا. االن 
املجتمع  تطور  مع  املجتمع  مقاي�ص  وتغريْت  املجتمع  تغري 
اأ�شبحْت  حيث  الدونية  النظرة  هذه  تتطور  اأن  بال�رشورة 
لها وظائف  بل  الرجل  منتج حالها حال  اإن�شان  االن  املراأة 
اأخرى من االجناب والوالدة وتربية االطفال وم�شوؤولية البيت 
تقييم  دون  العراقية  املراأة  تتبناها  ومهمات  واجبات  كلها 
لكل هذا العبئ الثقيل على ظهرها. دول الغرب فكرْت مرتني 
مع  نف�شها  ُتطوْر  بداأت  حيث  القدمية  االفكار  هذه  وحاربْت 
املراأة ميدان  التكنلوجيا احلديثة ودخلت  اآاللة وتطور  تطور 
العمل ال�شناعي واملهني واأ�شبحت اإن�شان منتج حالها حال 
الرجل وتدريجيا نبذت الفكر املتخلف جتاه املراأة وحاربت 
تطالب  الن�شالية  حمالتها  ب��داأت  نف�شها  امل��راأة  التمييز. 
بحقوقها وتطالب مب�شاواتها مع الرجل يف القانون واملجتمع 
والعمل بينما بقيت الدول ال�رشقية ومنها العراق ترتاجع اىل 
القبلي  ال�شيا�شة املتاأثرين بالفكر  الوراء ب�شبب �شلطة رجال 
املتخلف واالن هذه املجتمعات تعي�ص �رشاعات كثرية منها 
�رشاع املراأة احلديثة التي تريد ركب موجة التعلم والع�رشنة 
وبني املراأة التي تلتزم بالقدمي وتريد لنف�شها ان تكون اأ�شرية 
بني  هو  الثاين  ال�رشاع  القدمية.  ال�رشقية  والتقاليد  العادات 
املراأة التي تطالب بامل�شاواة والع�رشنة وبني الرجال الذين 
الذي يجعل من املراأة  الع�شائري املتخلف  يتم�شكون بالفكر 
األة طاحنة للرجل ي�شتعملها متى ما�شاء ولي�ص هناك قانون 
على  واجلديد  القدمي  بني  هو  ال�رشاع  اأخ��ر  مبعنى  يحميها 
العنف  م�شدر  ياأتي  هنا  من  واملجتمع.  احلكومة  م�شتوى 
يف  اال�شا�ص  هو  ه��ذا  ال��ع��راق.  مثل  جمتمع  يف  امل���راأة  �شد 
الفكر الذكوري اجلاهلي وبقي يتوارث عرب قرون وحتول اىل 
عادات وتقاليد موروثة حتتاج اىل درا�شات واجراءات كثرية 
املراأة  الذكر،  دائما مع  والتخل�ص منها. املجتمع  الخرتاقها 
عليها.  واملغ�شوب  املذنبة  فهي  ال�شحية  كانت  وان  حتى 
امر  وكاأنه  بب�شاطة  العائلي  العنف  تتقبل  االنثى  وا�شبحت 
ماألوف. عندما تتحول ظاهرة �شيئة اىل �شئ ماألوف تتحول 

او بالعراقي  اىل ثقافة جمتمع بعبارة اخرى ذهنية جمتمع 
اأ�شعب النها تتحول  " وهنا ت�شبح معاجلتها  "ذبة جمتمع 
روجت  العراق  يف  االن  العنف  هذا  ب�شبب  عامة.  ثقافة  اىل 
باالناث  االجت��ار  معدل  اإّن  تقرير  ذكر  حيث  الرقيق  جتارة 
يف العراق يف تزايد م�شتمر يف بلد عانى �شنوات من احلروب 
والعزلة والعقوبات الدولية، وتقول منظمة العفو الدولية يف 
تقاريرها الدورية اإّن العنف �شد الن�شاء والفتيات يبلغ اأعلى 
امل�شتويات اأينما وجدت احلروب وال�رشاعات يف البلدان التي 
وغياب  ومعا�شيا  اقت�شاديا  وتدهورا  اأمنيا  ا�شطرابا  ت�شهد 
للرقابة احلكومية. ثقافة العنف حتتاج اىل درا�شات واجراءات 
كثرية الخرتاقها املجتمع ال�رشقي دائما مع الذكر وال�شحية 
كانت  وان  عليها حتى  واملغ�شوب  املذنبة  االنثى فهي  هي 
املجني عليها. املراأة العراقية تواجه القهر واحلرمان بالوقت 
الد�شتور  يف  حقوقها  من  كثري  عنها  غيبت  اأن  بعد  احلا�رش 
اأحرار  العراقيون   :  39 ) املادة  راأ�شها املادة  العراقي وعلى 
يف االلتزام باأحوالهم ال�شخ�شية، ح�شب دياناتهم اأو مذاهبهم 
املادة  هذه  بقانون(.  وينظم  اختياراتهم،  اأو  معتقداتهم  اأو 
تق�شم املجتمع العراقي وال توحده فهي ترتك لرجال دين اأن 
ي�رشحو على هواهم بكل القوانني اخلا�شة بالطالق والزواج 
عارمة  فو�شة  هناك  و�شيكون  والطفولة  االمومة  وحماية 
قانون  من  ولي�ص  القبلي  الرجويل  الفكر  هذا  �شحية  واملراأة 
االح��وال  قانون  يف  مذكور  الزوجة  تاأديب  مثال  يحميها. 
ذلك  على  االعرتا�ص  اأو  التدخل  الن�شتطيع  وهنا  ال�شخ�شية 
الن الرجل الديني ينطلق مما ميلي عليه تفكريه واملراأة هنا 
العنف  الثانية النها تتعر�ص اىل  الدرجة  ت�شبح مواطن من 
من قبل الرجل وهناك قانون يحمي الرجل وي�شطهد املراأة. 
مبعنى اأخر هذا التميز هو الذي ولد العنف.القوانني العراقية 

املادة  تن�ص  متناق�شة.  العراقيني  امل�شئولني  وت�رشيحات 
"العراقيون  العراقي:  الد�شتور  يف  الثاين  الباب  من   14
العرق  اأو  اجلن�ص  ب�شبب  متييٍز  دون  القانون  اأمام  مت�شاوون 
اأو القومية اأو االأ�شل اأو اللون اأو الدين اأو املذهب اأو املعتقد 
اأو الراأي اأو الو�شع االقت�شادي اأو االجتماعي"، وكذلك املادة 
ال�شخ�شية، مبا  اخل�شو�شية  احلق يف  فرٍد  "لكل  اواًل:   :)17(
ال يتنافى مع حقوق االآخرين، واالآداب العامة". ع�شو �شبكة 
تتخذ  املراأة  "وزارة  اإن  قالت  اأدوار  هناء  العراقيات  الن�شاء 
قرارات تنطلق من م�شالح وتوجهات الكتلة التي تنتمي اليها 
الوزيرة دون اأن تعري م�شلحة املراأة وحقوقها اأية اهتمام". 
"ال�شحف العراقية" نحن يف القرن الواحد والع�رشين وقانون 
زوجته  ب�رشب  للرجل  احل��ق  يعطي   111 رق��م  العقوبات 
اخر حق �رشب  للزوجة( مبعنى  الزوج  تاأديب  وي�شمى )حق 
املراأة مكر�ص يف القانون العراقي. الكثري من الن�شاء يتعر�شن 
امام  ذلك  من  واكرث  اطفالهن  امام  واالهانات  ال�رشب  اىل 
االقارب واجلريان. واأحيانا اهل الزوج اي�شا يتطاولون عليها 
مثل اخ الزوج او اب الزوج. والزوج يرى بذلك م�شاألة طبيعية. 
ال�شارخ  التعدي  هذا  على  ي�شكنت  اللواتي  الن�شاء  كثريات 
ال�رشة  من  الزواج  او  الطالق  من  خوفا  ل�شببني  تهربا:  فقط 
ثانيا  امل�شوؤولني.  لدى  جدا  وا�شح  "هذا  عليها  يتزوج  " اي 
ولي�ص  يدينها  العراقي  املجتمع  االح��وال  كل  يف  الف�شيحة 
من قانون يحميها." واالن مع حكومة املحا�ش�شة ازدادت 
هذه الظاهرة الن غالبية رجال الدين ب�شكل عام مل يحرتمو 
املراأة والزالوا يعي�شون بالتفكري القدمي.  اإنها م�رّشة على نيل 
الفكر  يف  املخباأ  املت�شلط  الذكوري  الفكر  ودح�ص  حقوقها 
املجتمع  منظمات  تعمل  املتطرفني.  النا�ص  لدى  اجلاهلي 
املدين وعلى راأ�شها املنظمات الن�شوية يف ظروف �شعبة جدا 

الطائفية  اأحزاب املحا�ش�شة  االرهاب، تتحدى  اإنها تتحدى 
التي ت�شع م�شلحتها قبل م�شلحة عامة ال�شعب على ح�شاب 
املراأة العراقية متار�ْص التمييز بني املراة والرجل خري دليل 
"اين املراة العراقية يف الرئا�شات الثالثة" يف االونة االخرية 
يف  العنف  ام��ور  يبحثون  االكادميني  من  جمموعة  اخ��ذت 
ت�شجيعها  يجب  ممتازة  ب��ادرة  وهذه  ال�رشقية  املجتمعات 
امراأة  او  رجل  الدرا�شة  هذه  على  يقدم  كان  اي  بها  واالخذ 
واالجمل من ذلك ان الدرا�شات التي جاءت من قبل الرجال 
بها  تقوم  مما  اكرث  �رشورية  وهي  االهمية  غاية  يف  هي 
املراأة الن الرجل ال�رشقي ي�شمْع اىل الرجل اكرث من املراأة . 
لكننا بحاجة ما�شة للخو�ص يف م�شببات املوؤدية ايل جرمية 
القتل غ�شال للعار حتتاج اإعطائها اأهمية اكرث من قبل رجال 
القانون ورجال الدين ورجال علم االجتماع واالطباء ب�شكل 
ابتداءا  وحتديث  تعديل  اىل  يحتاج  العراقي  القانون  ع��ام.  
االحوال  وقانون  العقوبات  بقانون  وانتهاءا  الد�شتور  من 
ال�شخ�شية بالذات نحتاج اىل الغاء املادة التي تقر حق الرجل 
بتاأديب املراأة هذه اأهم امل�شاكل داخل العائلة. حتويل عقوبة 
قانون  ايل  ال�شخ�شية  االح��وال  قانون  من  املنزيل  العنف 
العقوبات. معاقبة املجرم الذي يقتل املراأة بحجة غ�شل العار 
واعتباره جمرم قاتل مع �شبق اال�رشار وحما�شبته وفق ذلك 
حديثة  توعية  اىل  بحاجة  العراقي  القانون  رجال  القانون. 
القانون. اعتبار  ابتداء بالق�شاة ورجال  عن حقوق االن�شان 
هيئة  ت�شكيل  الت�رشيع.  م�شادر  احد  االن�شان  حقوق  الئحة 
من نقابة املحامني ت�شم ن�شاء ورجال حقوقني يدر�شون كل 
وتقارير  بتقارير طبية  م�شتعينني  املراأة  العنف �شد  حاالت 
ابتداءا  والن�شوية  املدنية  املنظمات  وتقارير  ال�رشطة  مراكز 
من الريف ثم املدينة وف�شح كل هذه احلاالت بدون ا�شتثناء 
على م�شتوي االعالم. ت�شكيل مركز للبحث والدرا�شة بق�شايا 
الرجال  االكادميني  من  اليه  ين�شم  حمافظة  كل  يف  امل��راأة 
بني  ميدانية  بدرا�شات  يقوم  املركز  هذا  الن�شاء  من  اكرث 
الن�شاء والرجال ومنها تنزل تو�شيات اىل الدولة. باال�شافة 
ودرا�شات  بحوث  لتقدمي  العراقية  اجلامعات  ت�شجيع  اىل 
الت�شامح  ثقافة  تر�شيخ  اىل  بحاجة  العراق  اخل�شو�ص.  بهذا 
بهذا  املكثف  واالعالم  واملدر�شة  العائلة  من  ابتداء  وال�شالم 
العائلة  �شوؤون  رعاية  مراكز  ت�شمى  مراكز  اخل�شو�ص.خلق 
لتحمي �شحايا العنف العائلي مدعومة من احلكومة العراقية 
وحماميات  اجتماعيات  باحثات  من  كبري  ك��ادر  واع��داد 
متخت�شات يف كل انحاء العراق لتبحث هذه الق�شية املهمة 
اخلطرية. اإيجاد الية مربجمة وعملية هادفة لتثقيف ال�شعب 
باكمله بخ�شو�ص ق�شايا حقوق االن�شان ابتداءا من املناهج 
مبعنى  واالعالميني.  املدين  املجتمع  منظمات  ثم  الدرا�شية 
اأخر نحن بحاجة اىل حمالت توعية �شخمة من قبل املجتمع 
املدين + االعالم + رجال القانون املواكبون حلركة التطور 
التكنلوجية العاملية مبعنى اأخر نحن بحاجة اىل ثورة ثقافية 
كبرية  ب�رشية  طاقات  العراق  يف  املراأة  العنف.  �شيا�شة  لنبذ 
يجب زجها يف العملية االنتاجية واالقت�شادية مما يعطيها 
اإن�شان  اإنها  وت�شعر  العائلة  يف  اإقت�شادية  اإ�شتقاللية  اكرث 
منتج ولي�ص م�شتهلك فقط بذلك �شيعطيها دعم اأكرث للمطالبة 

بحقها عندما تتعر�ص للعنف من قبل اأفراد عائلتها. 

من  املنطقة  �شكان  ي�شكو  ال�شدر،  منطقة  من  )�ص،م(  املواطن  اأين 
ال�شحية،  ال�رشوط  اىل  تفتقر  األتي  واخلبز  ال�شمون  اأفران  بع�ص 
يلتزمون  ال  بها  العاملني  حتى  نظيفة،  غري  االأفران  تلك  وتكون 
بال�رشوط ال�شحية لهذه االأماكن، فاأرجو من دائرة ال�شحة واجلهات 
الالزمة  االأجراءات  واأخذ  االأفران يف هذه املنطقة،  املعنية متابعة 
التي  والنظافة  ال�شحية  ال�رشوط  ملراعاة  لهم  طلب  وتقدمي  معهم، 
من االأمور الالزم توفرها يف هذه االأماكن التي تعد خلدمة النا�ص، 
عانى  البلد  اأن  وخ�شو�شا  االأمرا�ص،  لن�رش  مركزا  تكون  ال  وحتى 
من الكثري من االأوبئة، واأرجو كذلك من اجلهات املعنية تخ�شي�ص 
ولي�ص  االأماكن،  هذه  مثل  على  اأ�شبوعيا  بالتفتي�ص  تقوم  دوريات 
االأ�شبوعي  التفتي�ص  ليكون يكون  �شكوى،  مراقبتها فقط عند تقدمي 

رادع لهم، يتخوفون منه ويراعون ال�رشوط ال�شحية يف عملهم.

التي متر من نفق قناة اجلي�ص  العجالت  املواطنني و�شائقي  ي�شكو 
النفق  طول  على  املنت�رشة  احلفر)الط�شات(  من  الكثري  وجود  من 
بغداد  اأمانة  ونتمنى من  ال�شيارات،  الكثري من حوادث  �شببت  التي 
االألتفات اىل هذا املو�شوع الذي اأ�شبح �شببا يف الكثري من حوادث 
األتي متر من  الرئي�شية  الطرق  اأحد  يعد نفق اجلي�ص  ال�شيارات، كما 
معامل  من  معلم  وهو  العراق،  يف  ال�شري  خطوط  من  الكثري  خالله 
احلوادث  من  للتقليل  له،  الالزم  االأهتمام  توفري  يجب  األذي  بغداد 

التي اأودت بحياة الكثريين من النا�ص.

ول��دت ام��ال ال��زه��اوي يف ب��غ��داد، يف ع��ام 1946 
وتخرجت يف كلية االآداب ق�شم اللغة العربية، وعملت 
اإىل  ال�شاعرة  ن�شب  ويرجع  والتدري�ص.  بال�شحافة 
ال�شعيدين  على  املعروفة  العريقة  الزهاوي  عائلة 
املفتي  حفيدة  وهي  العراق  يف  واالدب��ي  ال�شيا�شي 
الزهاوي  عائلة  رئي�ص  في�شي  حممد  ال�شيخ  العالمة 
الذي يرجع ن�شبه اىل ال�شحابي اجلليل خالد بن الوليد 
وعم والدها ال�شاعر والفيل�شوف الكبري جميل �شدقي 
الزهاوي  اده��م  اإبراهيم  ال�شاعر  وعمها  ال��زه��اوي 
وتربت ال�شاعرة يف جو عرف باالأدب وال�شيا�شة عائلة 
الزهاوي لذلك تاأثرت وتكونت �شخ�شيتها �شمن هذه 
املعطيات، بداأت بنظم ال�شعر العمودي اإاّل اأّنها حتّولت 
خليل  جربان  بكلمات  تاأّثرت  وقد  احل��ّر،  ال�شعر  اإىل 
جربان، وجربا اإبراهيم جربا، قامت الزهاوي وزوجها 
باإن�شاء �رشكة للطباعة ت�شم دار للن�رش با�شم �رشكة 
ع�شتار للطباعة والن�رش والتوزيع حيث �شاهمت بطبع 
العديد من االأعمال االأدبية لل�شعراء واالأدباء ال�شباب 
الزهاوي  عرفت  بدايتهم،  يف  جانبهم  اإىل  والوقوف 
واجلريئة  املختلفة  ال�شيا�شية  باآرائهما  وزوجها 
حيث عمال بال�شيا�شة وعرفا باآرائهما التي كلفتهما 
الكثري، لها م�شاهمات يف كتابة املقاالت ال�شيا�شية 
ومن  الريبورتاجات  وكذلك  العربية  ال�شحافة  يف 
الفدائي  ابن �شاعدة،  التداعيات، يقول ق�ص  دواوينها 
يو�شف،  اخ��وة  امل��وت،  بحار  الطارقون  والوح�ص، 
اال�شماء  من  ال�شاعرة  تعترب  النقمة.  واب��ار  ال�شتات 
العراق  يف  ال�شعري  امل�شهد  ت�شدرت  التي  القالئل 
بعد نازك املالئكة. وكانت حالتها ال�شحية تدهورت 
ملعاينتها،  طبيب  ح�شور  ا�شتدعى  مما  موؤثر،  ب�شكل 
ات�شل باحتاد  انه  ال�شاعر جواد احلطاب  يوؤكد  وكما 
باالأديب  املعنية  املهنية  املنظمة  باعتباره  االدباء 
لكونها  بيتها  اىل  طبيب  باإر�شال  وطالبهم  العراقي؛ 
مقعدة وال ت�شتطيع الذهاب اىل امل�شت�شفى او مراجعة 
الطبيب ولي�ص معها �شوى ابنتها؛ ولكنه لالأ�شف  كما 
يقول مل ي�شمع من االحتاد �شوى الوعود؛ بل مل يكّلف 
واجب"  "اداء  ك�  بابنتها  االت�شال  حتى  منهم  احد 
لتنتقل اىل مغفرة من اهلل ورحمة و�شعها  االقل،  يف 
ال�شماوات واالر�ص، توفيت عام 2015 يف بغداد عن 

عمر يناهز 71 عام.
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الغيرة العراقية 
وفهمنا لها

بقلم ناصوح

نصيحة

 دع���وين ا�شتكمل ما طرحته حول مفهوم "الغرية والدم 
احلار" وركون العراقيني الأيديهم حلل م�شكالتهم، وهو 
ما فهم من طريقة تعاطيهم يف برنامج »ال�شدمة«. ولدي 

اليوم �شوؤال جوهري يقول: ما �شر هذه الظاهرة؟ 
هل امل�شهد الذي راقنا وراق العرب، حني �شرب ال�شبان 
متحر�شا »زحف« لفتاة، طبيعي وي�شري ل�شخ�شية �شوية 
اأم اإنه �شاذ وي�شري رمبا ل�شخ�شية ال توؤمن باحلوار وال 
تغل���ب لغ���ة العق���ل. ولك���ي ال اأفهم خط���اأ، عل���ي تو�شيح 
االلتبا����س املعق���د احلا�شل. فمفه���وم الغرية م���ن اأعظم 
املفاهي���م التي ورثناها، الأنها تعن���ي االنت�شار للمظلوم 
وامل�شطه���د واملتعر�س ل���الأذى اأي���ا كان ويف اأي و�شع. 
و�شمن هذا املفه���وم ورثنا قيمة الدخالة والفزعة وغري 
ذل���ك من مرياث نظام ال�شح���راء االأخالقي. نعم، الغرية 
مفهوم جميل، لكنها يف بع�س االأحيان تغدو عالمة على 
غي���اب التم���دن والتح�شر، وه���ذا يعني البق���اء يف عامل 
ال�شحراء الثقايف حيث الدم يفور ويطغى على كل قيمة 

اأخرى مبا يف ذلك العقل واحلوار و�شيادة القانون.
دعك���م من االنفعاالت وم�شاعر احلما�س والفخر التي مل 
ي�شل���م »داعيك���م« منها. فهذه وجداني���ات جماعية عميقة 
اجل���ذور وم���ن ال�شع���ب ال�شيط���رة عليه���ا اأو ت�شذيبها. 
دعكم منه���ا وتعالوا ناق�ش���وا معي فكرة بقائن���ا اأ�شارى 
املنطق القدمي، منطق الركون لليد بدل احلوار وتغليب 

�شعار البقاء لالأقوى.
تعالوا ناق�شوا فكرة اأن مفهوم الغرية رائع يف جوهره، 
ولك���ن لي����س يف �ش���رب من ي�ش���يء الأبيه يف حم���ل، اأو 
يتحر����س بفت���اة يف �شارع. فه���ذا النوع م���ن ال�شرب قد 
يك���ون اإ�ش���ارة لتجذر قي���م العنف التي ميك���ن اأن حتول 
املجتم���ع اإىل غابة ينت�شر فيها االأق���وى ذراعا. واحلال 
اأن �شكل الغرية هذا ال يقارن بذلك ال�شكل امل�شروع الذي 
ميكن روؤيته االآن يف جبهات القتال، فال�شكل هناك مقنن 
بينما هو هنا غري قانوين. واملثري لالنتباه يف هذا كله، 
اأن ه�شا�شتن���ا وب�شا�شتن���ا مل���ا راأين���ا يف »ال�شدمة« رمبا 
توح���ي مبغازلة امل�شاهد لقي���م البداوة املخب���وءة فينا، 

القيم الكامنة التي تنتظر الفر�شة لالنبعاث.
واالأم���ر، م���ن قبل ومن بع���د، يوحي باأنن���ا مل ندخل بعد 
يف مرحل���ة املواطنة التي يفرت�س فيه���ا التقيد بقوانني 
معين���ة يف االأماك���ن العام���ة. ويف االأخ���ري، ثم���ة ما يلح 
يف الذه���ن؛ ملاذا انتع����س العرب عندم���ا راأوا ما فهم اأنه 
»غرية« عراقية فري���دة؟ ملاذا �شدموا ب�شورتنا؟ هل ثمة 

�شر يف هذا؟
اأن  اأمتن���ى  الوق���ت  ذل���ك  الأجي���ب، وحت���ى  انتظ���روين 
يع���ذرين م���ن يعتق���د اأنني خيب���ت ظن���ه براأي���ي اليوم. 
اأن���ا اأك���ره العنف، ول���و كان عنوانه »غ���رية« اأو »نخوة« 

اأو"مروءة".
وجداين البدوي يط���رب لها، لكن عقلي يقول يل دائما: 

يوا�س يوا�س.. ما هكذا تفهم االأمور يا �شاح!

مبدعون من

انعكاسات الثقافة على تشكيل البنية الخارجية 
أصحاب األفران 

الى أمانة بغداد

شكاوى

آمال الزهاوي
وكاالت -متابعة


