
الزقاق   ر�صيف  على  �صائرا  بيتك  من  تخرج  وانت 
جتد نف�صك يف حركة �صعود ونزول وكاأن الر�صيف 
يبني  الكل  ان  وذلك  اجلبال  ت�صلق  لريا�صة  م�صمم 
ح�صبما ي�صاء، وال �صابط وال رابط ، وان �صلمت امرك 
هلل تفاجئ ب�رضورة االبتعاد بحكم ارادة جارك ذلك 
جارك  اما   ، ل�صيارته  مراآب  الر�صيف  من  �صنع  انه 
حبه  نتيجة  ذلك  االخرين  من  اح�صن  فهو  الثالث 
اىل  الر�صيف  حول  فقد  احل�صن  والوجه  للخ�صار 
متابعة  على  قادر  غري  النه  تيب�س  تركها   ، حديقة 
يف  ال�صري  اال  عليك  فما   ، النهاية  اىل  االخ�رضار 
بدراجته  يده�صك  اخلام�س  اجلار  بابن  واذا  ال�صارع 
معتذرا والئما ملاذا يا عم الت�صري على الر�صيف ..؟ 
واذا �صمحت الفر�صة  و�رضت على الر�صيف  اذا بغ�صن 
�صجرة غري معتنى به ي�صدخ وجهك او ي�صوهه، واذا 

�صلمت وو�صلت اىل  ال�صارع العام ،  تواجه االمرين 
من كرثة احلفر وعدم انتظام الر�صيف ، واذا كانت 
فكتوريا  بحريات  قرب  معاناة  بدون  فانت  ماطرة 
،واذا �صلمت امرك هلل وال زالت بدلتك ورباطك �صليما ، 
فال تعجب اذا اتتك رذاذة حارة ملولدة من�صوبة على 
منت الر�صيف وهي حمملة بالكاز لتلون بدلتك من 
دون ان تذهب اىل امل�صبغة واذ تقدمت باالحتجاج 
يجيئك الرد انها من�صوبة للم�صلحة العامة ،عا�صت 
العامة  امل�صلحة  بدل  تولد  فانها  الكهرباء  وزارة 
تتا�صى على مظهرك  وانت   ، الواحدة م�صالح عامة 
ال جتد اال بعد ب�صع خطوات  فيرت  نعم فيرت مهمته 
ال�صيارات  ا�صالح  الوطنية  املواطن مهمته  م�صلحة 
العاطلة وقد ترك جانبا حمركا قدميا مبلل بالدهون 
او هيكل كري )�صابط ال�رضعة( ملقي على بعد قليل من 
املحرك واذا اعرت�صت جاء �صبي الفيرت وبيده درام 
�صفت �صائحا )�صعليك تكول اهنا مو كراج(انت بلدية 

، فما عليك اال الهروب  ،الن املتكلم �صغري ال عتب 
عليه ، وعليك اي�صا ان ال حتتج  على قف�س الدجاج 
ت�صحي  الديكة  ترك  �صاحبه  الن  خملفاته  ورائحة 
النيام من نومها على هذه احلال التي و�صلنا اليها ، 
ويف م�صريي اىل االمام قليال �صاهدت ر�صيفا فارغا 
من كل �صئ اال مياه ا�صنة تنبعث من اعماق املجاري 
العامة ، فنزلت مرغما اىل ال�صارع العام واذا ب�صيارة  
توقفت بقدرة قادر واال لكانت نهايتي ، اما �صاحب 
منهم  كل  فان   ، اال�صواق  �صاحب  او  االنيق  املحل 
والب�صطيات   ، االر�صفة  بحور  يف  ب�صاعته  عر�س 
عليها  للكالم  جمال  ال  العاطل  ال�صباب  دواء  فهي 
الن االر�صفة اخر  مالذ لهم امام البطالة التي بلغت 
�صيا�صية  اية عملية  ن�صبتها فوق احلد املعقول فعن 
كانت  فاذا  ي�رضحون   م�صاريع  اية  وعن  يتحدثون 
ان ال حتكمنا  ي�صعرون فال غرابة  �صا�صة  الدولة بال 
ار�صفة. بال  �صوارعنا  تكون  ان  غرابة  ، وال  �صوابط 

 ، انه  1911 ويقال  �صنة  العراق ولد يف  مطرب و�صاعر �صعبي من 
يجهل تاريخ والدته اال انه توجد ادلة على انه اأكرب من هذا التاريخ 
علي  بن  عزيز  احلقيقي  وا�صمه  الكرخ،  جانب  يف  بغداد  يف  بكثري 
االبتدائية  الدرا�صة  اأكمل  هانئ،  بن  حامت  بن  علي  العزيز  عبد  بن 
الثانوية املركزية عام  الثانوية يف  واأنهى درا�صته  1924م،  عام 
1931. واأ�صتهر بغناء )املونولوج(، ومل يكن هذا اللون معروفا اأو 

ماألوفا يف اأو�صاط الغناء العراقي قبله.
كلمة املونولوج م�صطلح يوناين- التيني مركب من كلمتني )مونو( 
وتعني )واحد- فرد( و)لوج( وتعني )كالم- مقال( وتركيبها يعني 

الكالم الفردي اأو املقال الفردي .
عام  من  االأوىل  الفنية  مرحلته  يف  ناقدا  فنانا  علي  عزيز  كان 
1937 لغاية عام 1939م، وناقدا �صيا�صيا بعد هذه املرحلة، بل 
الثورة ونتاجه يف هذه املراحل كلها  اإىل  الداعني  اأكرث  اأ�صبح من 
يدل على ن�صج فكري ووعي �صيا�صي والتزام مبدئي. وهذا يت�صح 
ماي�س  ثورة  يف  الفعلية  وم�صاركته  وم�صاندته  املعلق  موقفه  يف 

1941م، واعتقل و�صجن ب�صببها.
الن�صاد  اال�صــتوديو   لدخول  ا�صتعد   1956 عام  اأالربعاء  يوم  يف 
بوجود  فوجئ  االن�صاد  واأثناء  عالنبي(  و)�صل  )ال�صفينة(  مقال 
ينظر  اال�صتوديو  مراقبة  غرفة  زجاج  وراء  -با�صا-  ال�صعيد  نوري 
ايَلّ مع بع�س موظفي االذاعة وقد خيل له انه �صيكرمه فاأن�صجمت 
مع املقال وبعد فرتة ترك غرفة املراقبة وعاد بعد قليل وهو يحدق 
بي ويطيل النظر نحوي وبعد حلظات دخل مهند�س االذاعة )ناجي 
�صالح( وا�رض يف اذنه )هل حتمل معك جمموعة ا�صعارك الن البا�صا 
يريد ان يراها( ف�صلمه اياها وهي بخط يدي وكان البا�صا قد �صاأله 
هاي  ينظم  هو  هذا  )البا�صا  فاأجابوه  قلبه(  من  يحجي  هذا  )لك 
االأ�صياء وحافظها ويقراأها على الغيب ومدير االذاعة موافق عليها( 
قبل  )طلع  فاأجابوه  االذاعة  مدير  وين  وقال  البا�صا  �صواب  فطار 
�صويه( فقال )لعد جيبويل اال�صعار اللي دايكولهه هذا- يق�صد عزيز.
يف كانون االأول �صنة 1968 اأ�ص�س عزيز مدر�صة االأطفال املو�صيقية، 
وا�صتورد  ال�صوفيتي  االحتاد  من  مو�صيقني  خرباء  با�صتقدام  وبادر 
االالت املو�صيقية املطلوبة لهذه املدر�صة على ح�صاب وزارة الثقافة 
واالعالم وا�رضف على اإدارة هذه املدر�صة �صنتني. حيث قالت ابنته 
لزيارة  لوالدي  دعوة  هناك  كانت   1968 عام  )يف  مي  ال�صغرى 
وزارة  يف  الفني  للق�صم  مديرا  و  اعالميًا  لكونه  ال�صوفيتي  االحتاد 
لالطفال  املو�صيقى  مدار�س  زار هناك  و عندها  االعالم  و  الثقافة 
هناك و عندما عاد اىل العراق قام بتقدمي طلب لل�صيد وزير الثقافة 
و االعالم ]عبد اهلل �صلوم[ انذاك و طلب منه اأن يعمل من اأجل فتح 
دار�صة  لتكون طليعة متعلمة  و  املو�صيقى لالطفال  لتعليم  مدر�صة 
من  متعلمة  نا�صئة  قاعدة  يكونون  و  املو�صيقى  ا�ص�س  و  لقوانني 
وقراءتها  املو�صيقية  النوطة  كتابة  تعرف  العراقيني  املو�صيقيني 

فاأنيط له مهام فتح هذه املدر�صة من ال�صفر.
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قبل فرتة قر�أت خرب� يف تايتل �حدى �لقنو�ت �لف�ضائية �أن علماء 
�جليلوجيا �ل�ضينيون �كت�ضفو� �ثار� للطوفان يف �ل�ضني ، وهكذ� 
�مت���دت جغر�فية نوح �ىل �بعد من تلك �المكنة �لتي حتدثت عنها 
كت���ب �ل�ضماء و�ال�ضاط���ر و�حلكاي���ات �ل�ضهبية عن �مل���كان �لذي 
ر�ض���ت فيه �ضفينة �لنبي بعد �ن ��ضطحب �ملوؤمنني من قومه ومن 

كل زوجني �ثنني لينقذهن من غ�ضب �ل�ضماء ) �لطوفان (.
�أمكن���ة ر�ضو �ل�ضفين���ة هي �ليوم م���ز�ر�ت تطمئن قربه���ا �الدعية 
و�لقل���وب ونذور ��ضحابها ، ولكن �لغر�بة �أن �أي مكان �أو خطوة 
�و مرق���د بقب���ة من طني مغلف���ة بحجر �لفروز �الخ�ض���ر يقول �أن 
نوح���ا كان هن���ا ، ومن هن���ا �بتد�أ رحلت���ه �لكونية بالرغ���م �ن علم 
�الآث���ار ومن���ه ما حت���دث عن���ه مكت�ض���ف �آث���ار مدين���ة �أور �لعالمة 
�الآث���اري ليون���اردو وويل و�ال�ضاط���ر �ن �لطوف���ان كان مبت���د�أه 
جنوب ب���الد �لر�فدي���ن ) ميزوبوتاميا ( ورمبا �اله���و�ر �لو�قعة 
ب���ني �ضفايف نه���ري دجل���ة و�لفر�ت هي م���ن بقايا �لطوف���ان و�أن 

�وتونوب�ضتم حكيم �خلليقة و�لطوفان �ل�ضومري هو نوح ذ�ته.
م�ض���ى نوح وم�ض���ت معه �أح���الم �أول �ضفر طويل لغرب���ة �لكائنات 
�حلي���ة ، ورمبا هو �ملهاجر �الأول �لذي ف�ض���ل �أن يخلَق للموؤمنني 
�مكن���ة تقيهم من غ�ضب �ل�ضم���اء و�مطارها �لتي مل تتوقف لتغرق 
�الخ�ض���ر و�لياب�س � فقيل �نه���ا ر�ضت على جبل �جلودي ) �ر�ر�ت 

( يف �نا�ضول تركيا .
 ويف مدين���ة طنج���ة �ملغربية يعتق���دون �ن نوحًا ر�ض���ى ب�ضفينته 
عل���ى �ر����س �ملدينة و�ن �حلمام���ة �لتي �ر�ضلها �لنب���ي لتتيقن من 
�لو�ض���ول �ىل �لياب�ض���ة �ضاهدت بر �المان وج���اءت للنبي تب�ضره 
بقوله���ا: ) �لط���ني ج���اء ( . فاأتى ��ض���م مدينة طنجة م���ن عبارتها ) 

�لطني جا (.
ه���ذ� ما قر�أته يف �ور�ق �لرو�ئي �ملغربي حممد �ضكري يوم زرت 
�ضقة �حد ��ضدقائه يف �ضارع تول�ضتوي يف طنجة من �جل �جناز 
كتاب يل عن رحلة �بن بطوطة �لذي �تى يف قدر �مل�ضادفة �ن يبد�أ 
رحلت���ه �لطويلة كما نوح من ذ�ت �ملدين���ة �لتي ��ضطرتها حكايات 

�لنا�س هنا من �أن �ضفينة نوح ر�ضت يف طنجة.
�لروؤيا �جلديدة هو ما يوؤكده �لعلماء �أن �ثار من �لطوفان �لعظيم 
�ل���ذي �غرق �لعامل ذ�ت يوم بع�س من �ث���اره على �لرتبة وبع�س 
�المكن���ة �لت���ي حدد فيها �لعلم���اء �ل�ضينيون �أن �ملي���اه جرفت تلك 
�المكن���ة ب�ضكل هائل ، فيح�ضب �ن���ه �ول تو�ضينامي �ضرب �لعامل 
وجنوب �ضرق ��ضيا ، وم���اد�م �لطوفان ميتلك �لروؤية �ملحددة يف 
�حلديث �لدين���ي و�ال�ضطوري و�حلكاي���ة �ل�ضفاهية يف �ملوروث 
�ل�ضعب���ي و�أن���ه حم�ض���ور يف و�ح���ٍد من �مكن���ة �ل�ض���رق �الو�ضط 
و�كرثه تاأكي���د� �ل�ضهل �لر�ضوبي يف جنوب �لع���ر�ق ، فهذ� يعني 
�أن عل���ى �ملخيال �لذي تتبع �ضر �ل�ضفين���ة ينبغي �ن يتجه �ضوب 
�ل�ضني حيث وجود �ثار� تدل على �ن �لطوفان �الول ي�ضمل �ر�س 

�ل�ضني �ي�ضا.
�الآن ن���وح يف �فرت��س خيال �حلكاية قد و�ضل �ىل بالد ماوت�ضي 
تون���غ وذل���ك يعني �لتالق���ي �ل�ضعب ب���ني �ال�ضرت�كي���ة �ملارك�ضية 
و�لفكر �لديني �لذي يعترب �ن �ل�ضيوعية كفر� و�حلادً� ، فرمبا لو 
�علنو� �كت�ضاف �لطوفان يف زمن ماو ل�ضحك كثر� والأعترب هذ� 

و�حد� من �فيونات �لدين .
وهكذ� جنا �لطوفان من غ�ضب ماو وخرج للعامل يف زمن حتولت 
فيه �ل�ضني �ىل دولة ع�ضرية و�ضناعية وتهتم باأي �ضيء من �جل 
تو��ضله���ا م���ع �ل�ض���رق �الو�ض���ط �لغن���ي ، الأجل ذلك فه���ي �ضعيدة 
�لي���وم بهذ� �لك�ضف �لذي يق���ول �ن �لطوفان كان على تخوم بكني 
و�ضنغه���اي ، ورمبا كان نوح هنا ي�ض���ارك �ل�ضينيني حفلهم ب�ضنة 

�لتنني وهي �ل�ضنة �ل�ضينية �جلديدة.!

المواطن والمسؤولمبدعون من

عزيز علي 

بغداد - خاصاعداد: مريم الياس

نوح في بالد ماوتسي تونغ 

نعيم عبد مهلهل

أقالم حرة

االجتماعية  الظواهر  من  والت�رضد  الفقر  ظاهرة  تعترب 
القدمية التي �صهدتها املجتمعات الب�رضية خالل مراحلها 
ب�صكل  بالظهور  بداأت  فقد  العراق  يف  اما  املتعاقبة.. 
املا�صي  القرن  من  الثمانينيات  عقد  بداية  منذ  ملمو�س 
العراقية - االيرانية وما اعقبها من  وذلك ب�صبب احلرب 
العراق  على  االقت�صادي  واحل�صار  الكويت  غزو  احداث 
انتهجها  التي  والقمع  اال�صطهاد  �صيا�صة  اىل  باال�صافة 
مرحلة  بداأت  حيث   2003 عام  حتى  ال�صابق  النظام 
ارهابية  التغيري وما رافقها من احداث وعنف وعمليات 

كانت ظاللها ثقيلة على املجتمع..
وهذه االحداث اال�صتثنائية وال�صاذة التي عا�صها املجتمع 
واالقت�صادي  واالمني  ال�صيا�صي  ال�صعيد  على  العراقي 
�صعبة  معي�صية  ظروف  بدورها  خلفت  واالجتماعي 
على  ال�صلبية  واثارها  ب�صماتها  تركت  حيث  وا�صتثنائية 
االطفال  ظاهرة  ذلك  بني  ومن  احلياة  جماالت  خمتلف 

امل�رضدين..
الطفل  االحداث  رعاية  قانون  من   )24( املادة  وعرفت 
ومل  العامة  االماكن  يف  مت�صوال  كان  من  بانه  امل�رضد 
يكن له و�صيلة للعي�س او ويل لالمر او ترك منزل والديه او 
املكان الذي و�صع فيه دون عذر م�رضوع او مل يكن حمل 
اقامة معني واتخذ من االماكن العامة ماأوى له او مار�س 
متجويل  ذلك  بني  ومن  ذويه  غري  مع  عمل  او  مهنة  اي 
�صبغ االحذية وباعة ال�صكائر وغريهم من ا�صحاب املهن 

التي تتخذ غطاء للت�رضد.
توفر �حلاجات �ال�ضا�ضية للعائلة

وحول �صيوع هذه الظاهرة وانت�صارها ب�صكل وا�صع يقول 
معقدة  امل�صكلة  هذه  ان  �صلمان  �صالح  ح�صن  الباحث 
وتقف وراءها ا�صباب اقت�صادية و�صيا�صية واجتماعية اال 
تفاقمها  ا�صا�صيا يف  دورا  تلعب  االقت�صادية  العوامل  ان 
اذ عا�س املجتمع العراقي يف ظل النظام ال�صابق والفرتة 
اىل  ادت  �صعبة  اقت�صادية  ظروف  ل�صقوطه  الالحقة 
انخفا�س م�صتوى القدرة ال�رضائية للمواطن يف ظل ارتفاع 
املوظفني  من  الثابتة  الدخول  ال�صحاب  �صيما  اال�صعار 
الواقع  انعك�س  كما  وغريهم  والك�صبة  واملتقاعدين 
على  وخطري  �صلبي  ب�صكل  البلد  يعي�صه  الذي  املاأ�صاوي 
تقديرات  ت�صري  اذ  للعاطلني  العمل  فر�س  توفري  امكانية 
 50% بن�صبة  البطالة  ظاهرة  �صيوع  اىل  الدويل  البنك 
بن�صبة  الفقر  ظاهرة  وانت�صار  العاملة  القوى  اجمايل  من 
التموينية  البطاقة  على  املعتمدين  ال�صكان  بني   60%
من  اطفالهم  ت�صغيل  اىل  العوائل  من  بالكثري  دفع  مما 
للعائلة  اال�صا�صية  احلاجات  من  االدنى  احلد  توفري  اجل 
االطفال  ظاهرة  انت�صار  يف  وا�صح  ب�صكل  �صاهم  مما 

امل�رضدين واملت�صولني يف املجتمع العراقي..
�ال�ضرة و�ملدر�ضة و�ملجتمع

عنا�رضها  بكل  االجتماعية  البيئة  ان  الباحث  وي�صيف 
)اال�رضة ، املدر�صة، املجتمع( تلعب دورا كبريا يف زيادة 
اال�صا�صية  النواة  هي  فاال�رضة  االطفال  ت�رضد  ظاهرة 
املجتمع  �صالمة  متا�صكها  ومدى  �صالمتها  على  تتوقف 
االطفال  اغلب  ان  اىل  االح�صاءات  ت�صري  حيث  وتقدمه 
امل�رضدين ينتمون اىل اال�رض املفككة اجتماعيا اما ب�صب 

الطالق او وفاة احد الزوجني او ب�صبب غياب االب للعمل 
اىل  يوؤدي  مما  معينة  �صيا�صية  ال�صباب  او  اخلارج  يف 
�صعف التوجيه والرتبية والرقابة داخل اال�رضة وبالتايل 
لالنحراف  عر�صة  ويكون  �صليم  غري  ب�صكل  الطفل  ين�صاأ 
العمل  وزارة  اعدتها  درا�صة  ك�صفت  وقد  والت�رضد.. 
امهاتهم  امل�رضدين  من   40% ان  االجتماعية  وال�صوؤون 
مطلقات و %12 منهم لوجود زوجة االب و %13 لزواج 
اخر  فان  للمدر�صة  بالن�صبة  اما  ثانية..  بزوجة  االباء 
الدرا�صات احلديثة ت�صري اىل ان ن�صبة الت�رضب من الدرا�صة 
كانت  �صنة   )11  -  6( �صن  من  االبتدائية  املرحلة  يف 
ا�صبحت  حيث   2004  -  2003 الدرا�صي  للعام   21%
اىل  االمور  اولياء  على  اقت�صاديا  عبئا  ت�صكل  املدر�صة 
الظروف املدر�صية والرتبوية للطلبة  جانب عدم مالءمة 
اهمية  يف  واالمهات  االباء  لدى  الثقايف  الوعي  وتدين 
االبناء  ي�صجعون  نراهم  لذلك  اوالدهم  مل�صتقبل  الدرا�صة 
ي�صاحب  ما  مع  العمل  �صوق  يف  واالنخراط  تركها  على 
ا�صنافه  بكل  ال�صوق  ارباب  مع  الطفل  اختالط  من  ذلك 
ادراكه  لقلة  لالنحراف  عر�صة  ي�صبح  حيث  وحمتوياته 
االكرب  اجلانب  بالدولة  املجتمع ممثال  ويتحمل  ووعيه.. 
تهاون  ان  حيث  امل�رضدين  االطفال  م�صكلة  تفاقم  يف 
موؤ�ص�صات الدولة املعنية بايواء ورعاية االطفال الذين ال 

او ان  الن�صب  ايتاما او جمهويل  ماأوى لهم ب�صبب كونهم 
ا�رضهم قد تخلت عنهم حيث يتعر�س هوؤالء االطفال اىل 
التي مل يكن لها اي  �صوء املعاملة داخل تلك املوؤ�ص�صات 
دوافع  عززت  فقد  العك�س  على  بل  لالطفال  تاأهيلي  دور 
ال�صلوك االجرامي لديهم وا�صار ا�صتطالع ا�صتبياين لنزالء 
�صجن ابو غريب عام )1983( ان %80 من النزالء كانوا 
 ، الفتيات  �صجن   - اال�صالحية  )�صجن  املوؤ�ص�صات  �صمن 
دور الدولة( وقد ازدادت هذه االو�صاع �صوءا بعد �صقوط 
الو�صع االمني  ال�صابق وما رافق ذلك من تدهور  النظام 
تلك  من  االطفال  هوؤالء  من  الكثري  هرب  على  �صاعد  مما 
اجلمعية  بها  قامت  ميدانية  درا�صة  وح�صب  املوؤ�ص�صات.. 
الوطنية للمراأة العراقية وجد ان ما بني )150 - 200( 
طفل من كال اجلن�صني ترتاوح اعمارم ما بني )10 - 18( 
حالة  يف  بغداد  من  خمتلفة  مناطق  على  يتوزعون  �صنة 
االقرا�س  وبيع  وال�رضقة  الت�صول  ميار�صون  لها  يرثى 
ال�صوارع  يف  املخدرة  احلبوب  وبيع  وترويج  الليزرية 
العامة واالماكن املجهولة  الليل يفرت�صون احلدائق  ويف 
وتقع على وزارتي الداخلية والعمل م�صوؤولية اعادة هوؤالء 
االطفال امل�رضدين يف ال�صوارع اىل مراكز االيواء احلكومي 

لكي يتم زجهم يف املجتمع بطريقة ر�صينة و�صحيحة.
�زدياد حجم ظاهرة �لت�ضرد

الدرا�صات  ق�صم  من  ح�صب  حمد  حميد  الباحث  اما 
عن  لنا  حتدث  فقد  االن�صان  حقوق  وزارة  يف  والبحوث 
اح�صاءات  هناك  توجد  ال  بالقول..  الت�رضد  ظاهرة  حجم 
الطفولة  باو�صاع  يتعلق  فيما  و�صاملة  دقيقة  حكومية 
يف العراق ال�صيما ظاهرة االطفال امل�رضدين فقد رف�صت 
بوجود  االعرتاف  �صنوات  ولعدة  ال�صابق  النظام  حكومة 
بهذه  االعرتاف  بعد  وحتى  العراق  يف  م�رضدين  اطفال 
درا�صات  باجراء  منظمة  الية  ال�صماح  رف�س  احلقيقة 
عليها.. ولكن ميكن تكوين �صورة وا�صحة عن �صعة هذه 
يف  امل�رضدين  لالطفال  امل�صاهدة  خالل  من  الظاهرة 
بع�س  اىل  باال�صافة  العمل  وور�س  واال�صواق  ال�صوارع 
التحقيقات والدرا�صات املعنية بواقع الطفولة يف العراق 
ب�صكل عام حيث جاء اخريا ويف تقرير ملنظمة اليون�صيف 
قلة  العراق كانوا  االطفال امل�رضدين يف  ان  الدولية ذكر 
غري ملحوظة تقريبا قبل حرب اخلليج عام )1991( اال 
اجرب  حيث  الت�صعينيات  منذ  ارتفعت  قد  الن�صبة  هذه  ان 
الثانية نق�س اخلدمات االجتماعية  الفقر وحرب اخلليج 
يتوقفوا  لكي  االطفال  من  مزيدا  االقت�صادي  واحل�صار 
عن الدرا�صة ويت�رضدوا وتفاقمت هذه الن�صبة ب�صبب حرب 
االف  تركت  والتي  االرهابية  والعمليات  االخرية  العراق 

العراقيني �صحايا لها او م�صوهني او م�رضدين..

مع تغيب المعالجات الجدية لمعالجة هذه الظاهرة 

األسباب التي أدت الى ازدياد أعداد األطفال المشردين 
تحقيق-ساجدة خضر

املجتمعات  به  امتازت  �صعبي  موروث  والتقاليد،  العادات 
اأو  �صلبي  يكون  اأما  املوروث  فهذا  الغربية،  وحتى  ال�رضقية 
اإيجابي، فكلتا احلالتني لهما جمهور معني، وهناك من يقد�س 

تلك الظواهر، وامل�صا�س بها كالقاطع بالدين!.
التي  والتقاليد،  العادات  بتلك  متيزت  العربية  املجتمعات 
اعتربوها اإرث عن االآباء واالأجداد، فتارة تكون اإيجابية وذات 
منها،  اخلروج  وعدم  املجتمع  قدرات  لتنمية  ومعنى  مدلول 

وهناك من يعتربها ركيزة اأ�صا�صية بعد الدين واملعتقد.
تعددت تلك العادات مفهومها االإيجابي،واأ�صبحت ذات مردود 
اأثرت على املجتمع وتعددت حتى و�صلت اىل االعتداء  �صلبي 
بذات االإن�صان. وهذا املوروث ال�صلبي مل ياأتي من فراغ بل جاء 
نتيجة ظروف معينة، نتيجة خرافات واأوهام كانوا يعتقدون 
بها، فالفقر واجلهل واالإمالق يف اجلاهلية قبل االإ�صالم، واأد 
البنات ودفنهم اإحياء، والظلم الذي اأدى اإىل ا�صتعباد ال�صعيف 
بع�صهم  األقاء  اإىل  قدمياآ  بالهنود  دفع  الذي  واجلدب  ورقهم، 
البع�س يف النهر، قرابني لالآلهة بغية اال�صت�صقاء ونزول املطر، 
ناهيك عن الوهم الذي و�صل الية االآريني باأعتقادهم اأن ارواح 

االأموات حتتاج اإىل الطعام وال�رضاب وامل�صكن.
يف  ونحن  اإلينا  و�صلت  وغريها  ال�صلبية  العادات  هذه  كل 
األفية القرن الع�رضين، والزلنا رغم تطور العلم والتكنولوجيا، 
والتو�صع يف املفهوم الديني، واإن�صاء املدار�س ودور العبادة، 
م�صت�رضي  �رضطان  اأ�صبحت  التي  ال�صلبية،  بالتقاليد  نوؤمن 
تلك  اأحد  العراقي  املجتمع  ا�صتئ�صاله.  ميكن  ال  املجتمع  يف 
املجتمعات التي اأ�صبحت فري�صة لتلك املورثات ال�صلبية، حيث 
رغم التطور العلمي و االر�صاد الديني، اإال اأنه بقت احلال وكاأنه 
مقيت،  عمل  هو  اليوم  يحدث  ما  جاهلي،  جمتمع  يف  نعي�س 
وغري مر�صي به رغم توجيهات رجال الدين والقانون والنهي 

عنه، اإال اأنه ال جدوى من ذلك.
انت�صار ظاهرة اإطالق العيارات النارية، ع�صوائيا وبدون مربر، 
الظاهرة  هذه  املنا�صبات،  اأغلب  يف  و  واالأحزان،  االأفراح  يف 
لالأ�صف ال�صديد اأخذت ماأخذ و مردود �صلبي اأثر بناء العالقات 
ت�رضفات  اأثناء  رحم،  قطيعة  اأ�صبحت  حيث  االجتماعية، 
جاهلية مورثة من عادات من االأوهام، اأدت اإىل اإزهاق كثري 
من االأرواح اأثناء حفل زفاف اأو وفاة اأحدهم، بل وحتى اأثناء 
الت�صجيع ملباراة كرة القدم، والنهوة على الن�صاء اأثناء الزواج، 

بحجج ما اأنزل اهلل بها من �صلطان .
اليوم ونحن نعي�س تلك املرارة واحلرقة التي يعانيها الكثري 
على  للق�صاء  جادة  وقفة  اإىل  بحاجة  جمتمعنا،  اأبناء  من 
و�صيوخ  الدين  ورجال  اأوال  القانون  القبلية،  املوروثات  تلك 
الظاهرة  هذه  نتفادى  لكي  بذلك،  الف�صل  كلمة  لهم  الع�صائر 

علينا التم�صك بالقانون وتعاليم الدين االإ�صالمي.

متى سنشفى من سرطان 
التخلف!؟ شــوارع بال ارصفـــة
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