
القيم والعادات االجتماعية عبارة عن افكار وممار�سات 
بت�رصفات  للتحكم  اليها  املجتمعات  حلاجة  تن�ساأ 
للمجتمع  يكون  لكي  وتنظيمها  واالفراد  اجلماعات 
هذه  لكن  متجان�سة.  واجتماعية  وثقافية  دينية  روؤى 
القيم والعادات التتجذر ب�سهولة الن كثريا من ال�رصائح 
ال�سباب  بالقدمي  التم�سك  تريد  املحافظة  االجتماعية 
تتعلق مب�ساحلها ويقوى عودها لديها ممانعة ال�سباب 
دينية او ب�سبب ا�سطدام فهم االجيال ملا تعتربه اف�سل 
وا�سمى. يف اأن الهرم االجتماعي او خللف يقلد ال�سلف 
التقليدية  املجتمعات  اىل  والعودة  وعاداته  بقيمه 
كمجتمعنا. تتغري هذه القيم ب�سكل بطيء جدا فالتاأريخ 
والبحث يف ادغاله عن حلول مل�ساكل احلا�رص ا�سافة 
ان  اأال  املحافظة.  الدينية  القوى  طغيان  ب�سبب  او  اىل 
االمر يختلف بالن�سبة للمجتمعات احلديثة )املتقدمة( 
العلمي  و  العقالين  والتفكري  الدائم  بالتغري  تت�سم  التي 
الظروف  جمارات  اىل  ا�سافة  او�سع  وم�ساحات 
لها  لي�س  هنا  القيم  اجلديدة.  احلياتية  والتحديات 
فالقيم  حريابراجماتيكي.  ب�سكل  تعامل  وامنا  قد�سية 
تعد  ومل  الزمن  جتاوزها  و  الغبار  عالها  التي  واملثل 
حملها  ل  الفكر  مع  تن�سجم  وال  احلا�رص  مطالب  تلبي 
قيما جديدة دومنا جمابهات كبرية تهدد وحدة املتنور 
تدريجي  ب�سكل  وت�سمحل  االن�سان  اليه  و�سل  الذي 
الفكرة  ت�سيع  ال  ولكي  االفراد.  و�سالمة  واملجتمعات 
يف مطب التجريد ن�سوق لكم  مثال ب�سيطا لكيفية �سمور 
قيمة جديدة  نبوغ  و  اجتماعية معينة  قيمة ملمار�سة 

حملها.
�سائعا  كان  امر  وج�سديا  نف�سيا  االطفال  معاقبة 
الذي  التربير  عام.  مئة  قبل  اال�سكندنافية  الدول  يف 
هو  حينها  يف  االجتماعية  القيمة  لهذه  مقبوال  كان 
احل�سن  وال�سلوك  االن�سباط  يتعلم  ان  يجب  الطفل  ان 
اأكرث  اطفالهم  االبوين يعرفان م�سلحة  ان  ا�سافة اىل 
من غريهم كما ان االمر من اوله اىل اخره ق�سية وقد 
الزمن  مرور  ومع  التوجه.  هذا  تدعم  الكني�سة  كانت 
التدخل  املجتمع  حق  من  لي�س  داخلية  عائلية  وبعد 
العلمية  الرتبية  ا�ساليب  االن�سان  تعلم  ان  وتغيريها. 
ال�سليمة واالثار النف�سية ال�سلبية الكارثية التي ترتتب 
ونف�سيا  ج�سديا  النا�س  من  االطفال  معاقبة  على 
من  ل�سالح  متيل  امليزان  كفة  فبداأت  االمر.  تغري 
ي�سمئزون  كثري  بداأ  ثم  االطفال.  �رصب  الي�ستح�سنون 
اىل  االمر  تطور  واخريا  لل�رصب  االطفال  تعر�س  من 
عندما  االيدي  مكتوف  واليقف  ينتف�س  بداأ  الكثري  ان 
يرى طفال يتعر�س لل�رصب، خا�سة يف البلدان العربية 
انطالقا من احاديث عدة لر�سول اهلل "حممد" �سلى اهلل 
عليه واله و�سلم "علموا وال تعنفوا، فاإن املعلم خري من 

املعنف" �سدق ر�سول اهلل .
املعنية  الدول  موؤ�س�سات  الوقت  نف�س  يف  بداأت  كما 
�سمن  له  املدين  املجتمع  ومنظمات  باملو�سوع 
بحمالت  دول  من  وبدفع  واأخريا  ال�سيا�سية  براجمها 
القيم  ان  بالذكر  اجلدير  ومن  اخل�سو�س.  بهذا  توعية 
الدولية  االتفاقية  وقعت  1989ال�سمال  االجتماعية 

املجتمع  بقبول  حت�سى  التي  عام  االطفال  حلقوق 
او  العادة  وت�سبح را�سخة ب�سكل اليختلف عليه تلتقط 
امل�رصع  قبل  من  فاأن  لذا  الت�رصيع  االجتماعية  القيمة 
حتت  الفرد  ت�سع  وخمالفتها  قانونية  قواعد  فت�سبح 
جرم  حينما  ال�سويد  يف  ح�سل  كما  القانون  طائلة 
اخرى  دول  1983وتبعته  1987والرنويج  عام  ما 

والقائم  مقبول  غري  عمل  االطفال  �رصب  ان   اعتربت 
بهذا الفعل يعاقب  بال�سجن مدة ثالث �سنوات من بينها 
اكرث من خم�سني دولة جرمت �رصب االطفال حلد االن 
تون�س  اال  عمليا!(  القوانني  هذه  التطبق  )مع�سمها 
دولة  بينها  من  ا�سالمية  دول  اىل  ا�سافة  والبانيا 

عربية واحدة فقط هي تركمان�ستان.

تعلن   مرة  من  اأكرث  ؟؟  بهذا  قبال  �سمعتم  هل 
الزلزايل  والر�سد  اجلوية  لالأنواء  العامة  الهياأة 
غزيرة  اأمطار  ت�ساقط  اإحتمالية   عن  العراق  يف 
متتلىء  وبالفعل  رعدية  بعوا�سف  م�سحوبة 
ال�سماء بالغيوم ولكن �رصعان ما تختفي وتنق�سع 
و�سط  �سيئا مل يكن،  ثانية وكاأن  ال�سم�س  لت�رصق 
اإ�ستعدوا  ممن  بع�سهم   ،و�سخرية  اجلميع  ذهول 
املطرية  املعاطف  وارتداء  املظالت  بحمل 
الذهاب  التجارية وعدم  ورمبا باإغالق حمالهم  
التي  املناطق  اأماكن عملهم  وباالأخ�س يف  اىل 
ا�سافة  للطرق  واإن�سدادا  للمجاري  طفحا  ت�سهد 
كهرباء   - الناقلة  الكهرباء  خطوط  �سقوط  اىل 
يعيق  ما  الوطنية  املحوالت  وانفجار   - ال�سحب 
حركة املركبات وال�سابلة ذهابا وايابا ،  ف�سال 
عن وفاة عدد من االأ�سخا�س �سعقا او هدما كما 
يف كل عام ، و مل يجرب �سابقا على هياأة االأنواء 
اجلوية الر�سينة  انها  كررت  اخلطاأ ذاته مرارا  
خالل ا�سبوعني ، رمبا ملرة واحدة  ولكن ملرات 

عدة فالبد من وجود – ليك – يف املو�سوع !!  
والقفار  الفيايف  يف  الكفاف  يعي�سون  نازحون   

بال   ، دواء  بال   ، طعام  بال   ، االأ�سم  التيه  و�سط 
امطرت  لو  لل�رصب  �ساحلة  مياه  بال   ، خيام 
على  ي�سدق  ..احلديث  لهلكوا  االن  ال�سماء  عليهم 
�سكنة الع�سوائيات واالأحياء الفقرية املكتظة ممن 
يغرقهم املطر يف كل عام ويتلف متاعهم وي�سقط 
�سقوف منازلهم فوق روؤو�سهم وما اكرثهم داخل 
ما  و�ساأظل  جيدا  واأذكر   ، اأطرافها  وعلى  املدن 
االأحياء  احد  يف  قدمي  منزل  �سقط  كيف  حييت 
القدمية يف ر�سافة بغداد وقتل عددا من �سكانه 
ي�سكن يف هذا  اعمى  يتيم  الناجني  واذا من بني 
املنزل -  نزل - فاأ�سبح م�رصدا ولوال اأهل اخلري 

ممن كفلوه �رصيعا ل�ساع و�ساع وجاع !!
عنهم  منع  قد  وجل  عز  الباري  ان   ، اأعلم  اهلل 
ال�سماء  بحب�س  نحن  فهلكنا  بهم  رحمة  القطر 
وجفاف  االأر�س  وجدب  الثمرات  ونق�س  ماءها 
ال�رصع وهالك الزرع  !! ولو كنا معهم الأغاثتهم 
رجل  قلب  على  وعالجهم  واإيوائهم  ورعايتهم 
واحد كج�سد واحد ، ان تداعى منه ع�سو تداعى له 
�سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر ، ولو اخرجنا زكاة 
رحمناهم  كما  اهلل  لرحمنا  لن�رصتهم  اأموالنا 
والأمطر اهلل علينا ال�سماء جميعا مطر رحمة ، ال 
مطر عذاب فتفي�س ار�سنا باخلري والعطاء الوافر 

ليعم اخلري على اجلميع . 
ال  اهلل  رحم  من  اإال  العراق  مزارعي  ان  العجيب   
يف   الوعيد  �سدة  مع  ثمارهم  زكاة  يخرجون 
�سعف   100 يخ�رصون  انهم  والنتيجة  حب�سها 
بهالك  حما�سيلهم  على  املفرو�سة  الزكاة 
واجلفاف  واحل�رصات  االآفات  واإجتياح  زروعهم 
والت�سحر حتى ان قرى باأكملها اليوم اعلنت ان 
الطيور - ت�سور - الطيور اجلميلة ولي�س اجلراد،  
متطر  مل  وان  وال�سعري  احلنطة  حبوب  اكلت  قد 
هباء  �سي�سبح  حم�سولهم  فاأن  لتنبت  ال�سماء 

منثورا لهذا العام خالل اأقل من ا�سبوعني !!
و�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم القائل : ) 
مَلْ َتْظَهْر اْلَفاِح�َسُة يِف َقْوٍم َقطُّ َحتاَّى ُيْعِلُنوا ِبَها اإِالاَّ 
ْت  اُعوُن َوااْلأَْوَجاُع الاَِّتي مَلْ َتُكْن َم�سَ َف�َسا ِفيِهْم الطاَّ
ْكَياَل  امْلِ وا  َيْنُق�سُ َومَلْ  ْوا  َم�سَ ِذيَن  الاَّ اأَ�ْساَلِفِهْم  يِف 
ُئوَنِة َوَجْوِر  ِة امْلَ ِننَي َو�ِسداَّ يَزاَن اإِالاَّ اأُِخُذوا ِبال�سِّ َوامْلِ
اإِالاَّ  اأَْمَواِلِهْم  َزَكاَة  َنُعوا  مَيْ َومَلْ  َعَلْيِهْم  ْلَطاِن  ال�سُّ
َطُروا  َماِء َوَلْواَل اْلَبَهاِئُم مَلْ مُيْ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمْن ال�ساَّ
 ُ اهللاَّ �َسلاََّط  اإِالاَّ  َر�ُسوِلِه  َوَعْهَد   ِ اهللاَّ َعْهَد  وا  َيْنُق�سُ َومَلْ 
يِف  َما  َبْع�َس  َفاأََخُذوا  ِهْم  َغرْيِ ِمْن  ا  َعُدوًّ َعَلْيِهْم 
وا  ُ ِ َوَيَتَخرياَّ ُتُهْم ِبِكَتاِب اهللاَّ ُكْم اأَِئماَّ اأَْيِديِهْم َوَما مَلْ حَتْ

ُ َباأْ�َسُهْم َبْيَنُهْم(. ُ اإِالاَّ َجَعَل اهللاَّ ا اأَْنَزَل اهللاَّ مِماَّ

انقذوا الزقاق 26 يف حي الغدير من ال�سو�ساء واالوبئة 
الغدير  حي  يف   706 املحلة  يف   26 الزقاق  اهايل  نا�سد 
والبيئة  ال�سحة  وزيرة  وال�سيدة  بغداد  حمافظ  ال�سيد  ببغداد 
قامت  التي  الكهربائية  املولدة  من  النقاذهم  بالتدخل 
من  الكثري  �سبب  مما  الزقاق  مدخل  يف  بن�سبها  جمموعة 
االزعاج للمواطنني ناهيك عن ان مكان املولدة �سار مالذا 
احل�رصات  من  والكثري  والفئران  اجلرذان  من  للكثري  اآمنا 
للكثري من  املكان م�سدرا  يكون هذا  بان  ينذر  ال�سارة مما 
اجلميع  لدى  واملعروف   . االن�سان  اىل  تنتقل  التي  االوبئة 
ان من يروم ت�سغيل مولدة كهربائية يف االحياء ال�سكنية و 
)و�سط زقاق اهل بال�سكان( ي�سرتط عليه حت�سيل املوافقات 
ال�سحية والبيئية وكذلك االمنية من خالل موافقة حمافظة 
وال�سيدة  املحافظ  بال�سيد  ثقتهم  ي�سعون  املواطنون  بغداد. 

وزيرة ال�سحة والبيئة النقاذهم .. وفقكم اهلل.

حتية طيبة 
 ، امل�سيب  �سكنة  من  حم�سن   الكاظم  عبد  جواد  املواطن  اين 
املا�سي  اآب  �سهر  منذ  بداأت  جدا  وقاهرة  خا�سة  لظروف 
معاملة اإفراز قطعة اأر�س من داري لغر�س بيعها ، ومل تنته 
بعد ؛ فقد عانيت كما غريي من الروتني اململ واإهدار الوقت 
امل�سكورة  الت�سهيالت  بع�س  ، رغم  املعامالت  يف مثل هذه 
العقاري  الت�سجيل  دوائر  بني  درت  فقد  يل،  قدمت  التي 
وغريها  وال�رصيبة  العمراين  والتخطيط  والبلديات  والبلدية 
ح�سل  الذي  التاأخري  بهذا  لكم  عالقة  وال  ؛  عديدة  ملرات 
هو  م�سوؤوليته  تتحملون  ما  ولكن   ، كلها  الدوائر  هذه  يف 
حمافظتكم  ديوان  اإىل  الر�سمي  بالربيد  اأر�سلت  املعاملة  اأن 
يف   3204 العمراين  التخطيط  مديرية  كتاب  ح�سب  املوقر 
خمططها  على  توقيعكم  و�سع  اأجل  من  4/10/2016م 
، وقد مّر  الر�سمية  ال�سجالت  الفرز وتثبت يف  لتكتمل عملية 
�سهران وب�سعة اأيام حلد االآن ، ومل تنجز هذه الفقرة ال�سغرية 
جدا وهي االأخرية يف م�سل�سل اإجناز املعاملة!.  اأقول جلنابكم 
املحرتم اإن من يقوم بفرز قطعة اأر�س من داره بل من قلبه 
لغر�س بيعها البد اأن ظرفا قاهرا قد اأجربه على ذلك ، وغالبا 
جراحية  عملية  اإجراء  م�ساريف  تغطية  اأجل  من  يكون  ما 
 ، اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف  باهظة  طبية  معاجلة  اأو  كربى 
اإن  املوؤكد  ومن   ، ذلك  �سابه  ما  اأو  عائلته  اأفراد  الأحد  اأو  له 
تاأخري معاملة االإفراز وتوفري املال الالزم �سيوؤثر كثريا على 
و�سع املري�س املنتظر على اأحر من اجلمر بل �سيدركه املوت 
اأتوجه بال�سوؤال جلنابكم الكرمي  الذي ال يعرف االنتظار. لذا 
واأرجو اأن يت�سع �سدركم له : هل ير�سى �سمريكم – وال اأظنه 
كذلك – اأن تتاأخر معاملة يف ديوان حمافظتكم املوقر اأكرث 
من �سهرين من اأجل توقيع فقط ؟!! ومن �سيتحمل – اأمام اهلل 
على اأقل تقدير – م�سوؤولية ما اأ�ساب اأو �سي�سيب �ساحبها 

من �رصر بالغ قد ال يعو�س اأبدا ؟!!
حتياتي لكم ثانية واأ�سكركم.

قلعة  مواليد  من  اأفندي  اهلل  لطف  حمادي  حممد  اح�سان  هو 
اربيل. كان اأباه خمتارا ملحلة ال�رصاي يف القلعة، وبعد اإكماله 
ليدر�س  بغداد  اىل  اأنتقل   1942 باأربيل عام  الثانوية  الدرا�سة 
الهند�سة يف كلية الهند�سة ببغداد متخرجا منها بدرجة امتياز 

عام 1946. تويف يف اإ�سطنبول عن عمر ناهز الت�سعني عامًا.
اأكمل  كما  االوىل،  اأربيل  مدر�سة  يف  االبتدائية  درا�سته  اأكمل 
درا�سته املتو�سطة والثانوية يف اأربيل اي�سا. والنه ح�سل على 
كلية  يف  للدرا�سة  ،ر�سح  املتو�سطة  الدرا�سة  يف  االأوىل  املرتبة 
ترك  باأهله  ال�سديد  تعلقه  ب�سبب  .ولكن  بغداد  يف  في�سل  امللك 
الثانوية  درا�سته  ليكمل  اربيل  اىل  وعاد  يوم  اأول  من  الكلية 

هناك . 
�سنة  بامتياز  البكالوريو�س،  �سهادة  على  اإح�سان  ح�سل 
1946من كلية الهند�سة العراقية، يف اول دفعة من اخلريجني. 
من  اإن�ساءات  املدنية/  الهند�سة  يف  املاج�ستري  �سهادة  ونال 
جامعة مي�سغان باأمريكا عام 1950. كما ح�سل على �سهادة 
بكالوريو�س قانون من كلية احلقوق بجامعة بغداد عام 1962، 
وبامتياز اي�سًا. وح�سل على �سهادة الدكتوراه يف االإدارة، من 
دون  خارجية  )درا�سة  العليا  للدرا�سات  كاليفورنيا  جامعة 
عام  حما�رصا  الهند�سة  كلية  يف  عني   .1987 �سنة  اإق��ام��ة( 
1950، وتدرج يف ال�سلم االأكادميي فيها، و�سواًل الأعلى مرتبة 
لقب  نال  بعدها   ،1965 "اأ�ستاذ" عام  لقب  منح  حني  علمية، 
االكادميي  عمله  اىل  وا�سافة   .1988 عام  متمر�س"  "ا�ستاذ 
يف  االخت�سا�س  حقل  يف  بحوث  عدة  ن�رص  انه  )اذ  والبحثي 

جمالت علمية(.
انخرط اإح�سان �سريزاد يف العمل املهني والنقابي، طيلة عقود 

عديدة حلني تقاعده الطوعي موؤخراً.
ت�سلم �سريزاد خم�س مرات وزارات االأ�سغال واال�سكان والبلديات 
ح�سن  واأح��م��د  ع��ارف  الرحمن  عبد  رئا�ستي  فرتتي  خ��الل 
الكردية  القيادة  بني  التي جرت  املفاو�سات  �سارك يف  البكر، 
تاأ�س�س  حني  بالنجاح  تكللت  والتي  املركزية،  واحلكومات 
احلكم الذاتي لكرد�ستان العراق يف 11 اذار 1970 وبا�ستحداث 

حمافظة دهوك اجلديدة.
اخريا ومن ابرز اجنازاته الهند�سية نذكر انه ا�س�س بناية م�رصف 
الرافدين ، وا�س�س بناية فندق بغداد، وعمارة بري داود، وجامع 
وج�سور  عبود،   وعمارة  عبا�س،  منري  وعمارة  نفي�سة،  ال�ست 
قناة اجلي�س، ومبنى جمل�س الوزراء ، واملجمع العلمي العراقي، 
�سواء  املباين  من  الكثري  ذلك  وغري  ال�سناعات،  احتاد  ومبنى 
امل�سيدة ون�سب احلرية ون�سب ال�سهيد يف بغداد ، بل وحتى يف 

خارج العراق اي�سا.
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�سغالت املح�سي عديدة يف املجتمع العراقي فمنذ ان 
وعينا على احلياة ونحن ن�سمع عن املح�سيات وهي 
العراقيني ونادرا ما جتد ان �سخ�سا ال  ت�ستهوي كل 
يحب املح�سي ومنها طر�سي حم�سي وكبايات الباجه 
وم�رصان  حم�سي  ودجاج  حم�سي  وخروف  املح�سية 
مكدون�س   ( حم�سي  وباذجنان   ) با�سطرمة   ( حم�سي 
الدوملة  اكلة  ويف  ال�سوريني  اخوننا  ي�سميه  كما   )
من  العديد  على  حتتوي  بها  العراقيون  تفنن  التي 
والبطاطا  والطماطة  ال�سلق  مثل  املح�سية  اخل�رص 
والفلفل  العنب  وورق  والب�سل   والباذجنان  واخليار 
بالعراق  ي�سمى   كما  ال�سجر  او  والكو�سة  االخ�رص 
هو  كما  اخر  اىل  معمول  من  تختلف  واحل�سوات   ....
وبع�س  والثوم  بالكرف�س  يح�سى  فالطر�سي  معلوم 
فتح�سى  وما�سابه  والدجاج  اخلروف  اما  البهارات 
واملطيبات  والك�سم�س  والف�ستق  واجلوز  واللوز  بالرز 
والبهارات  والثوم  اللحم  البا�سطرمة فتح�سى يف  اما 
زيت  مع  واملطيبات  باجلوز  يح�سى  واملكدون�س 
من  يكون  عادة  فهو  حم�سي  ال�سيخ  اما   .. الزيتون 
اخليار او الباذجنان وتكون احل�سوة من الرز واللحم 
من  املطيبات  اىل  ا�سافة  اخل�رص  وبع�س  املرثوم 
هذا  يومنا  واىل  ال�سابق  النظام  عهد  من     .. البهار 
ينق�سم  النوع  ال�سيخ حم�سي هذا  ظهر نوع جديد من 
ال�سابق  النظام  الذي عا�رص  الق�سم االول  اىل ق�سمني 
 2003 بعد  الثاين  الق�سم  اما  بالدنانري  حم�سي  كان 
التليد  العهد  حكومة  ان  حتى  بالدوالر  ح�سوه  فيتم 
فكرت يف اعادة العمل يف قانون الع�سائر الذي الغته 
�سلطة  �سحب  جرمية  القرتافها  البائ�سة  متوز  ثورة 
التي  االرا�سي  وتوزيع  الفالحني  على  االقطاعيني 
اىل  ومنحها  لهم  الربيطانية  التحرير  قوات  وهبتها 
الفالحني العبيد مما �سكل جرمية بحق املجتمع لذلك 
عمدت ال�سلطة اجلديدة اىل رد االعتبار للم�سيخة بعد 
ف�سل جتربة جمال�س اال�سناد التي �سكلها طيب الذكر 
وويل الع�رص ووهب مليارات الدنانري ملجاميع اخلري 
االموال  وهبها  ملن  بالدعاء  تلهج  انفكت  ما  التي 
مل�رصوع  املناق�سة  اثناء  ويف  ابوه  عن  ورثها  التي 
قانون الع�سائر اجلديد العتيد يف جمل�س النواب اكرث 
ابو  الكبري  املنا�سل  قام  عندما  للمو�سوع  �سدين  ما 
قانون  مع  انه  عنفوان  بكل  ليعلن  دوللي  النعجة 
وبوركت  ال�سنديد  املنا�سل  ايها  بوركت  الع�سائر 
ال�سيوخ   احد قياديها وبوركت معك  انت  التي  كتلتك 
النوع  من  حم�سي  �سيخ  بحق  هي  والتي  املح�سية 
مع  املعمورة  كل  يف  �سبيه  له  لي�س  الذي  املح�سن 
جل احرتامنا ل�سيوخ العز والكرامة املتم�سكه بالقيم 

الوطنية واالخالقية.
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