
 تكلمنا يف العدد ال�سابق عن ظاهرة عقوق الأبناء 
للأباء، ولكن ل يخفى علينا اأن هناك من ل ي�ستحق 
اأن يقال له اأبا وكذلك هناك من ل ت�ستحق اأن يقال 
لها اأما، فاأحيانا ن�سهد اأثار كدمات زرقاء وحمراء 
للأ�سف  تعود  الكدمات  هذه  الأطفال،  اأج�سام  على 
اإىل �سفعات تلقاه الطفل من اأحد اأبويه، طبعا لهذه 
م�ستقبل  على  عقباه  يحمد  ل  مما  الكثري  الظاهرة 
املكون  ه��ذا  ي�سم  ال��ذي  املجتمع  وعلى  الطفل 
ال�سغري. ويوؤكد رجال الدين وهذا ما يجب الأ�سارة 
الآباء ل تربر عقوق  باأن ق�سوة  اإليه والت�سدد عليه 
الوالدين فهي من الأمور املحرمة ومن الكبائر عند 
اخلري  يف  الوالدين  طاعة  دائما  الأبناء  وعلى  اهلل، 

ومر�ساة اهلل.
ق�س�ص تروي ق�سوة الأباء

 ما يزال قلب الع�رشينية لينا عبا�ص ل يعرف معنى 
وطعم احلب للأب، نتيجة اأ�سلوبه القا�سي معها ومع 
اإكمال  ت�ستطع  التي مل  لينا  وتوؤكد  الثلث.  اأخوتها 
درا�ستها اجلامعية ب�سبب ظلم والدها قائلة "منذ اأن 
وعينا على الدنيا اأنا واإخوتي الثلث، ونحن ن�ساهد 
والدي يعامل اأمي بق�سوة ونحن اأي�سا، ول يناديها 
ب�رشاهة،  اأنه بخيل ومدِخن  باألفاظ مهينة كما  اإل 
ول يخرجنا من البيت اإل اإىل بيوت اأعمامي وجدتي 
التي مل نلم�ص فيها احلنان، حيث كانت تعامل اأمي 
ها غري موَظفة، وعندما كنا نحاول  لأَنّ كاخلادمة، 
اأننا  لدرجة  ي�رشبنا  اأبي  كان  والدتنا،  الِدفاع عن 
ال�رشب".  اآث��ار  من  للمدر�سة  ال��َذه��اب  ن�ستطع  مل 
مدمرة  بنف�سية  العامة  الثانوية  "اأنهيت  وت�سيف 

لأن  اجلامعة،  يف  الت�سجيل  اأ�ستطع  ومل  جدا، 
يف  يزالون  ما  واإخوتي  �سئيل،  معديل 

كل  نف�سها،  حياتي  بوترية  املدار�ص 
منا يحمل يف قلبه كرها لأبي، ب�سبب 

�سوء طباعه ومعاملته".
امل��ع��ان��اة   

يعانيها  ال�سنوات،  تلك  خلل  لينا  بها  مرت  التي 
اأعوام،  الطفل لوؤي علي الذي يبلغ من العمر �سبعة 
فاأنا  اأب،  ال�سخ�ص  ه��ذا  ب��اأن  اأ�سعر  "ل  يقول  اإذ 
وال�ستم  ال�رشاخ  دائ��م  فهو  عنده،  احلنان  اأج��د  ل 
لنا".  يدعو  اأن  من  بدل  علينا  ويدعو  ولأمنا،  لنا 
املر�سدة النف�سية يف اإحدى املدار�ص اخلا�سة �رشاب 
�ستار ت�سري اإىل اأن هناك اأطفال لديها يف املدر�سة 
امل�ساكل،  وك��رة  الأم  وق�سوة  الأب  ظلم  ي�سكون 
املنزل  يف  يقام  ما  واأن  والعطف،  احلنان  وقلة 
فقط الواجبات من دون ال�سعور باأنهم اأ�رشة واحدة.  
لهذا  النف�سي  بالأذى  الإح�سا�ص  درجة  اأن  وتو�سح 
اجليل، قد اختلفت عن اأطفال ما قبل 20 عاما على 
م�ستوى  وزي��ادة  احلياة  ظ��روف  لختلف  الأق��ل، 
ثقافات  على  الأولد  واإط��لع  الجتماعي،  الرفاه 
�سعوب اأخرى من خلل طرق التوا�سل الجتماعي 
النف�سي،  فالأذى  وغريها.  والإنرتنت  والديجيتال 
كما تقول �رشاب، بقي حتت م�سمى اأذى وله تاأثريه 
يف النف�ص الب�رشية، يف اأي درجة كانت، مبينة اأن 
العنف القائم على الأطفال ل مير مرور الكرام، ول 
اآث��ارا  وراءه  يخلف  واإمن��ا  وانتهت،  حلظات  يكون 
بني  العاطفية  العلقة  يف  و�رشخا  كبرية  نف�سية 
الطفل ومن اآذاه، وتزداد �سعة هذا ال�رشخ كلما كان 
ال�سخ�ص اأكر قربا من الطفل، فل يجدر بالأهل اأن 

يحا�سبوا الأبناء على عقوق هم الأ�سا�ص به.
�سلوكيات العقوق

من  الرغم  على  لأبنائهم،  الآب��اء  عقوق  ظاهرة   
واأ�سكاًل  تاأخذ �سوراً  اأنها  اأنها ظاهرة قدمية، غري 
�ساكني  الأب��ن��اء  من  العديد  ي�رشخ  بينما  �ستى، 
للوالد  اأن  فكما  لهم.  اآبائهم  بعقوق  منددين 
حقًا  للولد  ف��اإن  ول��ده،  على  حقًا 
كليهما  اأن  ول��و  وال���ده،  على 
واأّداه  �ساحبه  حق  ع��رف 
وذه��ب  خريهما  لزداد 
ي�سووؤهما.  م��ا  عنهما 
لأبنائهم  الآب��اء  وعقوق 
كثري  يتجاهلها  ظ��اه��رة 
من الآباء رغم اأنها خطرية 
ج�����داً. وم���ن ال�����س��ل��وك��ي��ات 

غ�سب  ت��وج��ب  ال��ت��ي 
وكرههم  الأبناء 

لإب�����ائ�����ه�����م، 
ك���ال�������رشب امل����ربح 

الأبناء  على  فر�ص  اأو  ذن��ب،  اأي  دون  والتعذيب 
اأو  ت�رشيدهم  اأو  الطعام  من  وحرمانهم  عقوبات 
ال�رش  للطرق  الأبناء  دع��وة  اأو  املنزل  من  طردهم 
والرذيلة التي ل تر�سي اهلل عز وجل. ومن مظاهر 
عقوق الإباء لأبناهم ال�ستبداد وفر�ص الراأي على 
الأبناء، كاإلزام فتاة بالزواج من �ساب ل يخاف اهلل 
جمرد ان لديه مال وفري ومنفعة، اأو اأن يفر�ص الأب 
او  اجلامعة  يف  معني  تخ�س�ص  دخ��ول  ابنه  على 
اإلزامه بعمل معني او مهنة معينة ل يرغب بها، وقد 
نف�سية  على جوانب  العقوق  من  النوع  هذا  تنطوي 
اأو  عمه،  اأو  خاله  ي�سبه  لأّنه  ابنه  الأب  يكره  كاأن 
تكره اإلم ابنتها لأّنها ت�سبه عمتها، فهنالك العديد 
قمع  اأ�سلوب  ميار�سون  ممن  والأمهات  الآب��اء  من 
ودكتاتوري بفر�ص �سيا�سة معينة، كفر�ص عليهم 
عائلة  اأو  معني  جمتمع  اأو  معينة  �سخ�سية  حب 

معينة اأو غريها من ال�سيا�سات الرادعة. 
دوافع العقوق

جمال  يف  واملخت�سون  الباحثون  اأه��ت��م  ولقد   
اأ�سبابا  تكون  التي  الدوافع  عن  البحث  يف  الرتبية 

للبع�ص وتدفعهم اإىل عقوق اأبناءهم:
الثقافية  اجلوانب  كافة  يف  العامل  على  النفتاح 
ظهور  على  اأث��ر  له  وه��ذا  والقيمية:  والقت�سادية 
التي  الأخلقية  القيم  مع  تتفق  ل  واأ�ساليب  اأمناط 
ي�سمى  ما  ياأتي  هنا  وم��ن  اأبناءنا.  عليها  تربى 

بال�رشاع بني الأجيال. 
اخلوف ال�سعوري والل�سعوري: وهناك من يرى اأن 
الدوافع،  اإىل نوعني من  الظاهرة تعود غالبا  هذه 
النوع  ففي  �سعورية.  ل  ودواف��ع  �سعورية،  دواف��ع 
الأول: ي�سيطر خوف الآباء من التغريات احلا�سلة 
اأما  الأبناء.  مع  التعامل  طريقة  علي  املجتمع  يف 
ال�سيطرة؛  فقدان  خوف  فيظهر  الثاين  النوع  يف 
بع�ص  عن  يك�سف  اأن  ميكن  يكرب  ال��ذي  فال�ساب 
يعرفها  اأن  يحب  الذي مل  والده  ال�سعف يف  نقاط 

ابنه عنه.
الن�ساط  اأوج���ه  ك��اف��ة  يف  املتلحقة  ال��ت��غ��ريات 
الإن�ساين يف املجتمع وما ي�ساحبه من تغريات يف 
القيم والجتاهات والعادات: فل �سك اأن لهذا اأثره 
اإذ  والأخلقي؛  الرتبوي  لدورها  الأ�رشة  اأداء  على 
اإنها تواجه العديد من التيارات الفكرية 
التي تتناق�ص مع القيم التي يعمل 
�سخ�سية  يف  دجمها  على  الآباء 
اأبنائهم. وهذا ما حدث يف حالة 
الفتاة امللتزمة خوف اأبيها من 
اإ�سلمي  تيار  اأي  يف  الندماج 
ول���ه���ذا جن���د ال��ت�����س��دد يف 
زيادة  عليها.  املعاملة 
امل��ت��ط��ل��ب��ات الأ���رشي��ة 
علي  الن��ف��ت��اح  نتيجة 
امل�ستوى  وت��دين  العامل: 
يلجاأ  للأ�رشة  القت�سادي 
لتوفري  ال�سفر  اإىل  الآب���اء 
املادية؛  اأبنائهم  متطلبات 
وهو  متطلب  اأه��م  وين�سوا 

احلاجة املعنوية للأبناء. 

فيها  حتدث  البغدادي  املركز  يف  ندوة  له  اقيمت  وقد 
كذلك  البغدادي.  بالرتاث  واملهتمني  الباحثني  بع�ص 
واللغة  الأن�ساب  عن  اخرى  حما�رشات  الندوة  ت�سمنت 

العربية.
عن  املحمداوي حتدث  ها�سم  وامل��وؤرخ حمود  الباحث   
طرائف حدثت اأيام �سق ال�سارع فقال: اإن "�سق ال�سارع 
طويلني  بحبلني  جيء  فقد  عجيبة  بطريقة  يجري  كان 
وعر�سه  ا�ستقامته  لتحديد  ال��دور  �سطوح  ف��وق  وم��ّدا 
ال��دور  اإح���دى  ف��وق  احلبلني  اأح��د  م��رور  وك��ان  بهما، 

دارهم  اأن  اأي  الدار  تلك  اأهل  على  الكارثة  نزول  معناه 
�ستتعر�ص للهدم". ويتابع اأن "�ساحب الدار كان ي�رشع 
ازاحة  اإىل من ي�ساعده على  اإىل ا�سدقائه لكي ير�سدوه 
احلبل عن داره لقاء ر�سوة فكان احلبل يتحول من دار 
اإىل اخرى ح�سب مبلغ الر�سوة التي تدفع اأو النفوذ الذي 
ي�ستخدم". وهذا ما ف�رش كرة اللتواءات واللتفافات يف 
�سارع الر�سيد وكان من اأعرق �سوارع بغداد يتحول من 
ملتقى للفنانني والدباء ورواد ال�سينما اإىل �سوق كبرية 
له  تعر�ص  ما  اإن  الكهرباء،  ومولدات  ال�سناعية  للعدد 
ال�سارع وما اآلت اليه اموره يعترب جرمية بحق التاريخ.

ح�سن  ح�سون  املوؤرخ  الباحث  حما�رشة  ت�سمنت  كما   

واملجتمع(  )الأن�ساب  بعنوان  املفرجي،  علي  ال�سيخ 
الأفراد  من  عبارة عن جمموعة  املجتمع  اأن  ذكر  حيث 
بعلقات  بينها  فيما  ترتبط  معني  موقع  يف  تعي�ص 
القرابة  هو  والن�سب  ن�سبية،  ورمبا  واجتماعية  ثقافية 
وابي  واجلد  كالأب  الن�سب  منها  ينحدر  التي  والأ�سول 
اجلد �سعودا، وعلم الن�سب اأو جينيالوجيا هو علم يهتم 
باأن�ساب القبائل والع�سائر والأ�رش وي�سمى عامل الأن�ساب 
ن�سابة. يكت�سب علم اأهمية لدى الفرد بو�سفه �سنة كونية 
وغريزة ان�سانية هذه الغريزة تدفع الن�سان اإىل معرفة 
الأن�ساب حتظى  التي جتعل كتب  ا�سوله وجذوره وهي 
بهذا القبال وهذا الرواج لي�ص عند العرب فقط بل عند 

الكثري من الأمم مهما بلغوا من العلم والتقدم.
)�سعد  ال��دك��ت��ور  لل�سيخ  حم��ا���رشة  ت�سمنت  ح��ني  يف 
ال�سائعة(  اللغوية  الأخطاء  )بع�ص  بعنوان  الرماحي( 
منوذج  مثل  والكلمات  الأخطاء  تلك  بع�ص  بني  حيث 
و"فاة"  "هياأة"  وال�سحيح  وهيئة  اأمن��وذج  وال�سحيح 
بني  كما  اإمكانات  اتفاقات  اتفاقيات  )جمع(  وفيات 
اأنواعها  وب��ني  الهمزة  موقع  حما�رشته  يف  الدكتور 
التي  القيمة  املحا�رشات  من  وكانت  الإع��راب  ح�سب 
ا�ستفاد منها احل�سور حيث مت تدوين هذه امللحظات 
بطريقة  الدكتور  و�سحها  التي  الأخطاء  تلك  لتليف 

مهنية خالية من التعقيد.

نحن نازحون عراقيون يف املخيمات ال�سورية )خميم روج وخميم 
الهول( ننا�سد امل�سوؤوليني والنواب ال�رشفاء ورئي�ص الوزراء الدكتور 
حيدر العبادي املحرتم بال�سماح لنا بالدخول اإىل اأرا�سينا، نحن 
عالقون يف �سوريا منذ 4 اأ�سهر يف املخيمات ال�سورية قرب احلدود 
من  اأبنائكم  نحن  احلدودي،  ربيعه  ومعرب  )�سيمالكه(  العراقية 
اجلهات  من  فاأرجو  واأطفال،  ن�ساء  معنا  الدين  �سلح  حمافظة 

املعنية النظر يف حالنا، وادخالنا اإىل اأرا�سينا العراقية. 

نا�سد املواطن حيدر عبا�ص الطاهر، اأمني بغداد ذكرى علو�ص حول 
�سكواه:  يف  وقال  بغداد  يف  ال�سعب  ملنطقة  اخلدمي  الواقع  تلكوؤ 
لها  وفرت  الدولة  العلم  مع  �سجون،  ذو  ال�سعب  بلدية  عن  "احلديث 
كل الحتياجات من اآليات تخ�س�سية حديثة، ومواد ب�رشية متوفرة. 
النتائج اهمال وا�سح، وال�سباب، هو تق�سري من ال�سادة امل�سوؤولني 
ماهي  العام؟  املدير  ال�سيد  واجبات  ماهي  ات�ساءل  الدائرة،  يف 
الق�سام  م�سوؤويل  ال�سادة  واجبات  ماهي  املعاون؟  ال�سيد  واجبات 
اليوم،  وليدة  لي�ص  امل�سكلة  الدائرة.  يف  موظف  اأ�سغر  اإىل  اخلدمية 
اأ�سكو يف ال�سحف عن الرتدي املتعمد يف اخلدمات. منذ �سنة وانا 
اور، وكذلك  الو�سطية يف منطقة حي  للجزرة  هذا جزء من توثيقي 
الطفح املزمن للمجاري يف حملة ٣٤٣زقاق ٤٣ والكارثة افتتحت 
الزقاق ٥٠ مرت، ومل  للمجاري تبعد عن  �سنة حمطة عامودية  قبل 
اجلديدة، هذا جزء خمت�رش مما يحدث  املحطة  املنطقة على  تربط 

يف تقدمي اخلدمات".

 مل يكن غدير �سباح اإ�سحاق، وهو من مواليد 1981 ميكانيكّيًا 
قبل اأن يهاجر اإىل ال�سويد. ل بل اأن الإخت�سا�ص الذي در�سه ل 
علقة له بذلك، لكن الفر�ص املتاحة يف هذا البلد، والرغبة يف 
حتقيق النجاح، اإ�سافة اإىل �سغفه بال�سيارات، دفعه الدخول اإىل 
ُولد  اأخرى.  العمل يف جمالت  �سنوات من  بعد  امليكانيك،  عامل 
يف بلدة عينكاوا ب�سمال العراق، ودر�ص يف كلية العلوم بجامعة 
العراق  كرد�ستان  لأقليم  التابعة  اأربيل  مبحافظة  الدين  �سلح 
ال�سويد يف  اإىل  الريا�سيات، لكنه قطع درا�سته وهاجر  يف ق�سم 
ول�سعوره  الإقت�سادي،  امل�ستوى  لتح�سني  وذلك   ،2001 العام 
بغمو�ص الأو�ساع ال�سيا�سية والإ�ستقرار يف بلده. يقول غدير: " 
اأول ما و�سلت ال�سويد اإن�سغلت بتعلم اللغة ال�سويدية، ومل اأجد اأبداً 
اأ�سهر،   6 باأقل من  اللغة  اأكملت درا�سة  �سعوبة يف تعلمها، فقد 
وبا�رشت على الفور يف العمل بعدة جمالت اإ�سافة اإىل الدرا�سة". 
عمل ال�ساب غدير يف عدة جمالت، قبل اأن ي�ستقر به احلال يف 
ميكانيك ال�سيارات. فقد تعنّي مبخازن اإحدى ال�رشكات اأول، وبعد 
ماكدونالدز  �سل�سلة  يف  املطاعم،  ب�سلك  العمل  يف  اأنخرط  ذلك 
لكنه  العا�سمة.  يف  منها  عدد  على  م�رشفا  واأ�سبح  ب�ستوكهومل 
مل ي�ستمر يف العمل، وقرر التوجه اإىل مقاعد الدرا�سة من جديد، 
�رشعان  لكنه  �ستوكهومل،  بجامعة  الإقت�ساد  جمال  يف  فدر�ص 
جمال  يف  الإ�ستمرار  رغبته  لعدم  اأي�سا،  الدرا�سة  عن  توقف  ما 
الإقت�ساد، الذي مل يجذبه، فتحول اإىل درا�سة هند�سة البناء، الذي 
الدرا�سة  انهاء  من  ومتكنت  نف�سي  اإىل  اأقرب   " وجده  اإنه  يقول 
يف هذا املجال ويف نف�ص الوقت كنت اعمل، لكن مل اعمل فيه، 
لأنني بب�ساطة مل اأجد عمل فيه". يف عام 2005، اإ�ستمرت حالة 
جمال  درا�سة  غدير  فقرر  حمدد،  عمل  اإتخاذ  يف  الإ�ستقرار  عدم 
احلرا�سة  جمال  يف  عمل  على  ح�سل  وبالفعل  والأمن،  احلرا�سة 
الأمنية، واأ�ستمر فيه ملدة 6 �سنوات. يف عام 2008 رغم اأنه كان 
اإىل  ال�سيارات دفعه  �سغفه بعامل  فاأن  يعمل يف جمال احلرا�سة، 
جتربة اإعادة �سنع �سيارة جديدة، وقاده ذلك اإىل التو�سع يف هذا 
ال�سيارات. بعد ذلك  اإ�سافيا ببيع و�رشاء  املجال، ومار�ص عمل 
اأ�س�ص �رشكة  ذلك، حيث  له  تاأ�سي�ص �رشكته اخلا�سة، فكان  قرر 
عليها  اأطلق   2011 عام  من  )اأبريل(  ني�سان  ا  يف  به،  خا�سة 
اأ�سم )Direkt Svensk Autotjänst AB (، وهي �رشكة 
ال�سيارات  و�سبغ  البدن  وتعمري  ال�سيارات  و�رشاء  ببيع  خا�سة 
واملكيانيك ب�سورة عامة. وخلل هذه الفرتة واثناء عمله كان 
تطورت  وت�سنيعها.  ال�سيارات  ميكانيك  جمال  يف  اأي�سا  يدر�ص 
موظفني   10 لديه  الآن  واأ�سبح  عملها،  يف  وجنحت  �رشكته 

يعملون فيها.
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بغداد - قحطان جاسم جواد 

حت�صن الواقع املعي�صي واخلدمي وال�صحي واالقت�صادي 
للف���رد هذا م���ا يفهمه اب�ص���ط مواطن عراقي ع���ن اال�صالح 
ال���ذي ينادي به منذ �صنة تقريبا ع���ر تظاهراته م�صتخدما 
�صت���ى ال�صع���ارات واالهازيج فق���ط لي�صل �صوت���ه اإىل من 
يهمه���م االأمر وم���ن ميلك���ون مفاتيح ااخلروج م���ن االزمة 
الت���ي �صيقت اخلناق على ال�صع���ب وجعلته نادما النتخابه 
م���ن ت�صب���ب بذل���ك م���ن ال�صيا�صي���ن رغ���م وعوده���م الت���ي 
اأطلقوه���ا اأبان االنتخابات ومل يكتف���وا بذلك بل يحاولون 

ا�صتغالل اال�صالح ليغطي ف�صادهم وف�صلهم.
مل تكتف احلكوم���ة العراقية بعملي���ة التحايل على مطالب 
ال�صع���ب وركوبها املوجة ع���ر ورقة اال�ص���الح التي اأعلن 
عنه���ا ال�صي���د العبادي وطال���ب بتفوي�ض �صعب���ي وبرملاين 
لتنفي���ذ خط���وات اال�ص���الح ال���واردة فيه���ا، ولع���ل اأبرزها 
ت�صكي���ل حكومة التكنوقراط بدال ع���ن حكومة املحا�ص�صة 
الت���ي يرف�صها ال�صعب. واالأمر ذات���ه بالن�صبة لورقة ال�صيد 
�صليم اجلبوري وورقت���ه االإ�صالحية، بل عمل املجل�صن ) 
الوزراء و النواب ( على تق�صيم املنا�صب جمددا و ت�صريع 
القوان���ن حت���ت م�صم���ى االإ�ص���الح، فاأعلنوا ع���ن مناق�صة 
تغي���ر كادر املفو�صي���ة العلي���ا لالنتخاب���ات، وجعلوا ذلك 
حدي���ث ال�صارع لتغطي���ة الت�صويت على قان���ون امتيازات 
اع�ص���اء جمل�ض النواب الذي اأكد اع�صائه اأنه جاء كمقرتح 
م���ن جمل����ض ال���وزراء وباخلط���ة ذاته���ا رف����ض الرمل���ان 
اال�صتقطاع من رواتب موظفي الدولة الذي اأمر به جمل�ض 
ال���وزراء ليناق�ض قان���ون اجلرائم املعلوماتي���ة الذي يقيد 

حرية ال�صعب يف االنتقاد ورف�ض الف�صاد.
م���ن خالل هذه املمار�صات واحليل التي ميار�صها ال�صا�صة، 
اأ�صب���ح املواط���ن العراق���ي �صحي���ة م���ن جدي���د لك���ن لي�ض 
للف�ص���اد والف�صل، بل �صحية اال�صالح ال���ذي يطالب به يف 
تظاهرات���ه. فكل م���ا تتخ���ذه احلكومة من ق���رارات تندرج 
حت���ت م�صم���ى اال�ص���الح وكل م���ا ي�صرعه جمل����ض النواب 
يعت���ر داعم���ا خلط���وات اال�صالح )م���ن وجه���ة نظرهم(، 
والواق���ع اأن كل ذلك ياأتي ليعزز �صلطة االحزاب ويزيد من 
قوتها ملواجهة ال�صعب. فاالإ�صالح االقت�صادي مثال يتحمله 
املوظ���ف العراقي من خالل تخفي����ض راتبه ال�صهري، ويف 
الوق���ت نف�صه يح�ص���ل الوزير اأو الرمل���اين على زيادة يف 
الرات���ب وب���دال م���ن ت�صري���ع قوان���ن جت���رم الت�صريحات 
الطائفي���ة الت���ي يتق���اذف ال�صيا�صين به���ا فيم���ا بينهم يتم 
مناق�صة القوانن التي متن���ع املواطن العراقي من التعبر 
ع���ن راأيه، وبدال م���ن ال�صروع يف ت�صكي���ل حكومة م�صتقلة 
تخ���دم املواطن. تناق����ض االحزاب ت�صكي���ل حكومة حتفظ 
ن�صيبه���ا م���ن ال���وزارات، وطبعا م���ع اال�ص���الح علنا ويف 
اخلف���اء تخدم م�صاحله���ا وبالتايل اأ�صب���ح اال�صالح �صببا 
التفاقات �صيا�صية بعيدة ع���ن مفهوم اال�صالح الذي يريده 

ال�صعب.

مبدعون من
عقوق اآلباء لألبناء.. ظاهرة يتجاهلها الكثيرون

مناشدة من نازحين عراقيين في 
المخيمات السورية

حي أور يعاني ويناشد وينادي 
أمين بغداد

شكاوى

تحقيق – ساجدة خضرغدير صباح إسحاق

�صارع الر�صيد اأو ملك 
ال�صوارع البغدادية 

واأول �صارع اأجنز يف 
بغداد يف مثل هذه االيام 

من عام 1916 وكان 
ي�صمى حينذاك بجادة 
�صتي اأيام العثمانين. 

طلب االصالح

بقلم ناصوح

نصيحة


