
دم��اء متناث��رة و"روؤو�س مقطوع��ة"، �شيوف �شاهرة 
ودراك��وال يتج��ول يف ال�ش��وارع م�شاه��د لي�ش��ت من 
�شناع��ة هولي��ود الأف��ام الرع��ب امنا ه��ي عرو�س 
وتع��د  تخ��رج طلب��ة جامعي��ون،  تنكري��ة حلف��ات 
حفات التخرج تقليد �شنوي يعي�ش��ه طلبة اجلامعات 
والكليات يف املرحلة االأخرية من حياتهم الدرا�شية، 
اذ تت��وزع بني التقاط ال�ش��ورة التذكارية اجلماعية، 
واقام��ة الكرنف��االت الطابي��ة الت��ي حتم��ل طاب��ع 
التوديع لنهاية احلياة اجلامعية، ورفقة اربع �شنوات 
درا�شي��ة جمعته��م. لك��ن ال�ش��ورة العام��ة حلف��ات 
التخ��رج اجلامعية خرجت يف ال�شن��وات االخرية عن 
طابعه��ا التقلي��دي لي�شوده��ا طاب��ع ال��زي التنكري 
املتن��وع ب��ني )الطري����ف واملرع����ب( وه��و ال�شف��ة 
االغلب لاأزياء التنكرية اجلامعية والتي هي بح�شب 
اأكادمييون ترجم��ة واقعيًة ل�شور املوت والتفنن يف 
اأ�ش��كال القتل ملا يدور من اأح��داث دامية يف العراق، 
فيم��ا يع��د اآخرون بع���س فعالياتها جتاوزاً ملعايري 

الذوق العام والعرف االجتماعي والديني.
�شلطن��ا ال�ش��وء عل��ى مو�ش��وع احلف��ات التنكري��ة 
اجلامعي��ة  واع��دت التحقيق الت��ايل، اوىل املحطات 
كان��ت  ا�شتعرا�س الآراء اأ�شح��اب ال�شاأن وهم الطلبة 
اخلريج��ني اأذ تق��ول م��روة عادل وه��ي طلبة مرحلة 
اخ��رية يف كلي��ة املن�ش��ور اجلامعة  "انه��ا ال متانع 
االزياء التنكرية �شمن حفات التخرج وتعدها �شاأن 
يخ���س الطلب��ة ذاتهم كونه��ا فرتة عمري��ة ال تتكرر، 

وهو ج��زء من احلرية ال�شخ�شية ايل ميار�شها الطلبة 
مبوافقة  جامعاتهم".

وت�شي��ف: "�شخ�شيا كان ال��زي التنكري خال حفل 
تخرجي هو "الفرا�شة" على اعتباري طالبة يف كلية 
الط��ب ون�شمى يف امل�شطلح الع��ام )مبائكة الرحمة 
لاإن�شاني��ة( فيما اأختار زم��اء يل ازياء تنوعت بني 
دراك��وال يطغى عل��ى اج�شاده��م "�شا���س طبي " يف 

ا�شارة الخت�شا�شهم يف العمليات اجلراحية.
دراما تنكرية

را���س مقطوع حتمل��ه اأذرع ملطخ��ة بالدماء يتجول 
ب��ني اأروق��ة جامع��ة بغ��داد يف م�شهد يبع��ث الرعب 
والغبط��ة لناظري��ه ه��و زي تنكري للطال��ب )مروان 
خلي��ل( اأح��د الطلبة املحتفل��ني بتخرجه��م من كلية 
العل��وم ال�شيا�شية بجامعة بغداد ويف �شوؤال مقت�شب 
عن �شبب اختيار هذا الزي التنكري والغريب؟، اأجاب 
م��روان: "ال��زي ر�شال��ة وا�شح��ة ل�شيا�ش��ة االرهاب 
الداع�ش��ي لقطع الروؤو�س اذ يقابلني زميل اأخر ارتدى 
ال��زي الع�شك��ري الأبط��ال اجلي���س واحل�ش��د ال�شعب��ي 
مثلن��ا يف ذلك دراما مب�شط��ة لكيفية مواجهة احل�شد 
ال�شعب��ي والقوات االمنية ل�شيا�ش��ة داع�س االجرامية 

وامل�شتهدفة االبرياء ب�شاح قطع الروؤو�س".
لطقو���س  تاأييده��ا  ع��ن  ك��رمي  روان  ع��رت  فيم��ا 
التخ��رج التنكري��ة معت��رة  ان "ذل��ك  ينح���ر يف 
دائ��رة التجدي��د والتغي��ري، وال ت��رى في��ه اي خروج 
ع��ن الع��ادات وان حن��ة اخلري��ج جاءت م��ن طقو�س 

حن��ة العري���س والعرو���س، ولي�س هنال��ك خروج عن 
املاألوف. وتوا�ش��ل روان حديثها  ،" ان حنة اخلريج 
تعتر مل�ش��ة جديدة وت�شفي نوعًا م��ن احليوية على 
تفا�شي��ل التخرج، وعن نف�شها قالت ان من �روطها 
حني تقب��ل على التخرج ان تكون جمموعتها موافقة 
على مبداأ تنكري��ة حفلة التخرج"، )زينة احمد( وهي 
طالب��ة متخرج��ة وم�شارك��ة لزمائه��ا يف االزي��اء 
التنكري��ة ب��زي طغ��ى علي��ه ال��ون االبي���س وحتمل  
بيده��ا م�شحف ورود بي�شاء وهو م��ا اعترته زينة 

ر�شالة لل�شام.
مظاهر م�ستفزة

واأنتق��دت زين����ة يف حديث��ا االزي��اء املرعب��ة لقطع 
الروؤو���س ،والدم��اء معترة اأن" تل��ك ال�شخ�شيات هو 
ا�ش��اءة وتفاقم حلال��ة اخلوف والرع��ب واملوت التي 

يعي�شها الواقع العراقي وترويج للفكر التكفريي .
وا�شاف��ت: احلف��ات التنكري��ة ظاه��رة جميل��ة بع��د 
ان �شه��دت بع���س الكلي��ات ازي��اء جميل��ة كاالأفام 
الكارتوني��ة او �شخ�شي��ات ابط��ال هولي��ود لكن من 
امل�شتفز اأن ت�شاه��د عرو�س تنكرية لطلبة جامعيون 
)ب��زي اخلرفان( كما حدث يف حفل تخرج طلبة كلية 
الزراع��ة ،او تل��ك الت��ي �شوه��دت لطلبة كلي��ة االآداب 
اللغ��ة االنكليزية حيث ارتدت الطلبات ازياء م�شابهة 
ل�شخ�شي��ات "االميو" ب�شكل جتاوز االلتزام باحل�شمة 
يف اأختيار املاب�س ناهيك عن املخالطة بني الطلبة 
والطالبات والغري مقبول��ة �شمن العرف االجتماعي 

العراقي .
�سور من الواقع

مظاهر الدم��اء، والروؤو�س املقطوع��ة، وال�شخ�شيات 
املرعبة، كان��ت وبح�شب اأكادميي��ون ترجمة واقعيًة 
ل�ش��ور املوت والتفنن يف اأ�ش��كال القتل ملا يدور من 
اأح��داث دامي��ة يف الع��راق اذ يب��ني الدكت��ور اح�شان 
اليا���ري ا�شت��اذ عل��م االجتم��اع يف كلي��ة االآداب 
جامع��ة بغ��داد : "ان االزي��اء التنكري��ة للطلب��ة يف 
حف��ات التخرج ما هي اال انعكا�ش��ة وا�شحة للواقع 
العراق��ي اليوم وهو يعد �شورة غري مبا�رة  يقدمها 
الطلب��ة للع��امل باأن  الدم��اء واملوت وقط��ع الروؤو�س 
واق��ع نعي�شه يتطل��ب م�شاندة عاملي��ة ووقفة �شعبية 

للخروج من تداعياته".
فيما انتقدت التدري�شية بكلية االآداب ق�شم علم النف�س 
اأ. دع��اء �شباح "غياب الوعي واملتابعة املو�شوعية 
ع��ن جمي��ع موؤ�ش�ش��ات الدولة مب��ا فيه��ا اجلامعات، 
وتقب��ل املوؤ�ش�ش��ات واالأفراد له��ذه احل��االت ال�شاذة 
والب�شع��ة يدف��ع الطلب��ة وال�شب��اب اإىل تقلي��د حاالت 
الرع��ب والدم��اء يف املنا�شبات العام��ة مثل حفات 
التخرج الذين يجدون فيها متنف�شا الإظهار مكنونات 

نفو�شهم والتعبري عن العنف اخلفي داخلها".
راي الدين

 فيما �شبق من اعوام كانت حفات التخرج اجلامعية 
تو�ش��ف ب��)التقليدية( مبعنى عدم جتاوزها ال�شورة 
اجلماعية بزي موحد ل��كا اجلن�شني ا�شافة حلفات 
متوا�شعة عبارة عن ملتقى لتوادع  فيما بني الطلبة 

وا�شاتذته��م  لك��ن تلك التقليدية خرج��ت عن اطارها 
الع��ام بحف��ات ع��دت للبع���س �شاخب��ة ومنافي��ة 
للعادات والتقاليد واالعراف الدينية، االمر الذي دعا 
رئا�ش��ة ديوان الوق��ف ال�شيعي النتقاده��ا واالبتعاد 
عم��ا و�شفها ب�"املظاهر ال�شلبية وغري الائقة" التي 

ترافق حفات التخرج لطلبة الكليات العراقية.
اذ طال��ب رئي���س الوقف ع��اء املو�ش��وي " بااللتزام 
باأخاقي��ات االإ�ش��ام ع��ر االبتع��اد ع��ن املظاه��ر 
ال�شلبية غري الائق��ة اأثناء حفات التخرج خ�شو�شا 
فيما يتعلق باإقامة احلفات التنكرية، واعتر ان  ان 

الر�شالة التعليمة  لها من مكانتها الكبرية".
وكان��ت املرجعية الديني��ة قد وجهت، خ��ال خطبة 
اجلمعة يف وقت �شابق، انتقادات اإىل حفات التخرج 
التي تق��ام يف اجلامعات العراقي��ة "ملا يجري فيها 
م��ن ت�رفات و�شلوكيات غري الئق��ة" ودعت اإدارات 
الكلي��ات اإىل ع��دم ال�شم��اح مبمار�ش��ات تبتع��د ع��ن 

االأخاق بعدما لوحظت يف بع�س تلك احلفات.
جتارة رائجة

وبعي��دا عن االنتقاد او القب��ول والرف�س فان االزياء 
التنكرية التي لقت رواجا كبري لدى الطلبة اخلريجني 
كان��ت �شوق��ا رابحة  لتج��ار بيعه��ا  املتواجدين يف 
مناطق حمدودة �شمن ا�شواق العا�شمة بغداد واهما 
)�شوق الباب ال�رقي، ال�شوق العربي ، ال�شورجة حيث 

�شارع الر�شيد( اأ�شافة ايل اخلياطني.
اذ يق��ول جعفر خ�ر �شاحب حمال جتارية لاألب�شة 

والذي بدا خال ال�شنتني املا�شيني با�شترياد االزياء 
التنكري��ة تزامن��ا مع حف��ات التخرج الت��ي تبدا من 
�شه��ر �شب��اط فراير حت��ة نهاي��ة �شهر اي��ار اذ يقول 
خ���ر: راجت جتارة االزياء التنكرية خال العامني 
املا�شي��ني واالقبال كبري ج��دا اذ ان غالبية م�شادر 
تلك االزي��اء يكون من اال�ش��واق اال�شيوية، وي�شيف، 
ان االقب��ال عل��ى حمالن��ا ال يكون من اج��ل ت�شميم 
بدل��ة التخرج الر�شمية، وامنا م��ن اجل ت�شميم ازياء 
غ��ري تقليدي��ة ممي��زة وح�شب طل��ب الزب��ون واغلبها 
تك��ون غريب��ة وم�شحك��ة فهن��اك طل��ب م��ن خريج 
لت�شمي��م بدلة دراك��وال و�شبايدر م��ان الوطواط اما 
الطالبات فان اغلبه��ن يرغنب بت�شميم الزي الهندي 
او اخلليج��ي و�شخ�شيات كارتونية منها زي �شاندي 
بيل و�شندريا وغريها هذا بالن�شبة للحفلة التنكرية 
ام��ا بالن�شبة حل�������فلة ما ي�شم��ى باحلنة فلها ازياء 

خا�س تعر عن الرتاث العراقي(.
التخ��رج ال  امل�شارك��ة �شم��ن حفل��ة  او  اال�شتع��داد 
ينح���ر �شم��ن زي تنكري وح�شب ب��ل االمر يتطلب 
اع��داد ميزاني��ة ت��رتواح ب��ني )750 ال��ف واملليون 
دين��ار( االمر الذي ميثل ع��بء جديد ومكلف يتحمله 
اأولياء االأمور الذين يكونوا يف اغلب االحيان مرغمني 

ال خمريين بحجة ان هذه  املنا�شبة ال تتكرر.
فجارت��ي ام �ش��ارة وه��ي اأرمل��ة وام لثاث��ة ابن��اء 
اكره��م �ش��ارة وا�شغره��م هن��د كانت ق��د ا�شرتكت 
�شم��ن العائلة ب�شلف��ة )500( الف وكانت تركز على 

ان يتم ت�شليمها ) ال�شلفة ( يف �شهر ن�شيان، وبف�شول 
�شحف��ي وا���راري على معرف��ة �شبب حتدي��د �شهر 
ني�ش��ان ف��كان جوابها )خال��ة حلفلة تخ��رج �شارة( 
وعن����د ابدائي برائي ال�شخ�شي عندما قلت لها البيت 
واالوالد يف غنى عن تبذير  ذلك املبلغ فكان اجلواب 
قاطعا!! �شارة م�رة عل��ى م�شاركتها حفلة التخرج 
لي�س بودي حرمانها من هذه املنا�شبة التي لن تكرر 

بالن�شبة حلياتها الدرا�شية.
فيم��ا عر ابو حيدر ع��ن امتعا�شه م��ن املبالغة يف 
تكالي��ف التخرج اجلامعي فيقول : ل��دي ثاثة اأبناء 
جامعي��ني اأثنان منهم يف �شنتهم االخرية فهل يعقل  
اأن انف��ق م��ا بني امللي��ون ون�س امللي��ون على حفل 
�شاخ��ب ال جدوى من��ه �شوى  امل��رح واملزايدة بني 
الطلب��ة والتفاخر فيما بينهم خا�شة يف ظل  الو�شع 

االقت�شادي  املتدهور.
فيم��ا اك��در الطال��ب املتخ��رج ابراهي��م ط��ه ،ان زي 
ال�شخ�شي��ة  زي  مث��ل  وال��ذي  ب��ه  اخلا���س  التنك��ر 
ال�شينمائي��ة )�شباي��در م��ان( كلف��ة 150 الف دينار 
فيم��ا كلفت خياطة زي  ف�شت��ان )ال�شندريا( لطالبة 
متخرجة 170 الف دينار .وال تقت�ر تكاليف حفلة 
التخ��رج اجلامعية على ما يح��دد من مبالغ الختيار 
ال��زي التنك��ري فامل�شاركة بحفل التخ��رج  يت�شمن 
طقو���س خمتلف��ة وه��ي )اجلن��ة –  حفل��ة الن��ادي 
اجلامع��ي – حفل��ة القاع��ة اخلارجي��ة – و�ش��ورة 

التخرج اجلماعية(.

 
 كل تل��ك ال�ش��ور ا�شتح�رته��ا " اأم �رور يف خيالها  
" وه��ي تق��ف اأمام �شاب��ط التحقيق ملرك��ز ال�رطة 
القري��ب م��ن حملته��ا، بع��د اأن قام��ت برف��ع دع��وى 
ق�شائي��ة �شد اجلار اجلديد نتيج��ة وابل ال�شب وال�شتم 
ال��ذي تلقت��ه منه��م بع��د اأن طالبتهم راجي��ة  باأهمية 
املحافظ��ة عل��ى نظافة ال�شارع وعدم رم��ي النفايات 
ب�ش��ورة عبثية . اأم ���رور قالت" انها مل تعرف مراكز 
ال�رط��ة واملحاكم  طريقا ط��وال حياتها واإن جارها 

اجلديد هو من اأو�شلها لذلك ." 
حكايتي مع جاري 

" اإن عاقة )اجلرية ( هي ا�شمى العاقات ، يكفي اأن 
خ��ري الب�رية اأو�شى عليها، وهو م��ا يقره اأي مواطن 
عراق��ي  تلتق��ي به وت�شاأل��ه عن اجل��ريان فيجيب بكل 
عفوي��ة " اجل��ار اأو�شى علي��ه النب��ي –�س-"غري اأن 

الواقع يعك�س �شيئا اآخر." 
ه��ذا ما ابتداأ ب��ه املوظف - علي عب��د الر�شا-" وهو 
يتح��دث ع��ن م�شكلة اجل��ريان املتنقلني �شم��ن احياء 
العا�شم��ة بغداد، خا�شة بعد ظاه��رة ان�شطار املنازل 
وبنائه��ا وال��ذي دف��ع باأغل��ب العوائ��ل اىل تاأجريها  

قائا: 
 " حتول��ت العاق��ة ب��ني ع�شي��ة و�شحاه��ا م��ن ود 
واحرتام بني اجلريان اإىل عاقة �راع وتنافر م�شتمر 
بني الطرفني، بحيث و�شلت تلك ال�راعات اإىل اأبواب 
املحاك��م وقبلها امل�شت�شفيات بع��د �شقوط جرحى يف 
تلك ال�شدام��ات الدامية التي ت�شرتك فيه حتى الن�شوة 
اإىل جان��ب الرجال، فكل ط��رف يواجه غرميه االأم مع 
االأم، واالأب م��ع االأب، واالأبن��اء مع االأبن��اء، واأقحمت 
حتى االأطفال يف تلك ال�شجارات وهي بالفعل مواقف 
كوميدية م�شحك��ة وحمزنة يف الوقت نف�شه جت�شد ما 
و�شلت اإليه عاقات " اجلرية "  التي كان ي�رب بها 
املثل، اإال اأن بع�س االأ�شناف هّدموا تلك القيم العالية 
الت��ي مل يعد له��ا اأي مكان يف الوق��ت احلا�ر وحلت 
حمله��ا الع�شبي��ة وع��دم تقب��ل االآخر واإع��ان احلرب 
�ش��ده."  واك��د عب��د الر�شا " يف اغل��ب االحيان يكون 
تخ��وف امل�شتاأجرين اجلدد من اث��ارة امل�شاكل �شمن 
املنطق��ة التي �شكنوه��ا لي�س بدرجة تخ��وف ال�شكان 
اال�شلي��ني، كونه يعلم اأنه �شريح��ل قريبا اأو بعيدا عن 
املنطق��ة وما تركه خلفه من �ش��ورة م�شوهة ال تعنيه 
�شيئ��ا، وانع��دام امل�شوؤولي��ة من قبل �شع��اف النفو�س 
ت��رك انطباعا �شلبيا من قبل ال�ش��كان اال�شليني حول 
�شعورهم حيال قدوم جار جديد يف منطقتهم اأو حيهم

 ال�شكني ." 
 طمع والمباالة

وقالت املوظفة �شعاد جبار:

" طم��ع ا�شح��اب العقار يف قيمة ب��دل االيجار الذي 
يدفع��ه امل�شتاأج��ر اجلدي��د يف ظ��ل ارتف��اع اال�شع��ار 
ال��ذي �شهدت��ه ب��دالت االيج��ار يف العا�شم��ة بغ��داد  
يدفع��ه لع��دم التفك��ري يف اخاقي��ات اجل��ار اجلدي��د 
او م��ا �شي�شبب��ه من ا���رار لباقي ال�ش��كان اال�شليني 
للمنطق��ة، ب��ل يكون تفكريه االكر قيم��ة بدل االيجار 
الذي �شيجنيه م��ن امل�شتاأجر، وبطبيعة احلال تنعك�س 
اخاقي��ات اجلار اجلدي��د على من حول��ه، خا�شة يف 
ما يخ�س بع�س الع��ادات التي يتبعها احلي، مبافيها 
النظافة وااللتزام باله��دوء وركن ال�شيارة يف املكان 

املنا�شب وعدم التدخل يف �شوؤون االخرين ."
 وا�شتطردت " ال اريد ان اأوقع اللوم باأكمله على اجلار 
اجلديد، فاأهل احلي هم اي�شا يقع اللوم عليهم، كونهم 
ينظ��رون للج��ار اجلديد نظ��رة اته��ام وت�شكي��ك باأنه 
�شيك��ون م�ش��درا لازع��اج وامل�شاكل، لذل��ك يكونون 
بعيدين عن��ه قدر االمكان ال يخالطون��ه وال يتقربون 
من��ه،  ما يول��د ردة فعل �شلبية من قب��ل اجلار اجلديد 
جت��اه �شكان احل��ي القدم��اء، متول��دة عن��ه ال مباالة 

مل�شاعرهم حول اي ت�رف و�شلوك يبدر منه ."
 عدم توا�سل 

ويرى املتقاعد اأحمد الربيعي:

"  اأغل��ب م�ش��كات اجلريان يف الوق��ت الراهن حتدث 
ب�شب��ب ع��دم التوا�شل فيم��ا بينهم، �ش��واء كان اجلار 
جدي��دا اأو قدمي��ا، وان القطيع��ة بينه��م ه��ي ال�شب��ب 
الرئي���س للم�شكات التي قد تدم��ر العاقات وجتعلها 
م�شتحيل��ة، فكلم��ا كان اجلار بعي��داً عن ج��اره ازداد 
التوترالأ�شب��اب تافه��ة، والعك�س �شحي��ح، وكلما كان 
التقارب بني اجلريان كب��ريا فان الوئام �شيكون اأكر، 
وانا عل��ى معرفة بجريان �شكن��وا �شارعنا قبل �شنتني 
كان��وا على درجة عالية من الرتبية واالخاق وال�شمو 
اك��ر من ا�شحاب البيت اال�شلي��ني الذي كان والدهم 
كثريال�شك��وى والتذم��ر ا�شاف��ة اىل زوجت��ه �شليط��ة 
الل�ش��ان الت��ي يعل��و �شوتها بال�ش��ب وال�شت��م الأطفال 
اجلريان الأتفه اال�شباب ، وق��د تنف�شنا ال�شعداء عندما 
قررا ال�شف��ر خلارج العراق يف زي��ارة طويلة البنتهما 
الت��ي ت�شك��ن " كن��دا "، ب��ل ان �شعورن��ا باالنزع��اج 
والتذم��ر ت�شاعف كثريا عندما �شمعن��ا بعودتهما اىل 
الدي��ار وبذلك �شنخ�ر جريانا كانوا على م�شتوى عال 

من االن�شانية
 والرقي ." 

ترحال م�ستمر 
وبينت الطالبة اجلامعية رجاء عبد االمري: 

" من��ذ �شغر �شني وان��ا ارى اهلي يف ترحال م�شتمر 
ب��ني منطق��ة واخ��رى، الأن و�شعن��ا امل��ادي ال ي�شمح 
لن��ا ب�راء من��زل، وبطبيعة احلال ه��ذا التنقل يفر�س 
علين��ا �ريب��ة علينا دفعه��ا بتقبل مزاجي��ة ال�شكان 
القدم��اء للمنطقة الت��ي علينا ال�شكن فيه��ا، وا�شافت 
ال ي�شتطي��ع اأحد اأن ُينك��ر تعّر�شنا للكثري من امل�شاكل 
كوننا من ال�شكان اجل��دد والأتفه اال�شباب، وهذا يعود 
لتدهورالعاق��ات االن�شاني��ة وع��دم اح��رتام " مب��داأ 
اجل��رية " يف ه��ذه االأيام، اإذ يبداأ م��ن القطيعة التامة، 
وي�ش��ل اإىل ال�شجار والتحا�ش��د والتباغ�س والعدوان، 
كم��ا اأنَّ ه��ذا التده��ور يف العاقات ب��ني اجلريان هو 
جزء من م�شكلة عامة ت�شود يف جمتمعنا هذه االأيام."

م�ساجرات م�ستمرة 
 واو�شح علي عبد العظيم خمتار منطقة الكرادة:

" انَّ املناط��ق املكتظ��ة املتا�شقة، �ش��واًء كانت يف 
اأحي��اء قدمية اأو يف عمارات �شكنية مليئة باالأ�ر ُتعدُّ 
ها قد ت��وؤدي للكثري من  ُمتعب��ًة بطبيعة احل��ال، كما اأنَّ
امل�شكات املو�شوعي��ة اأو املفتعلة، م�شيفًا اأنَّ العديد 
م��ن اأف��راد املجتم��ع يعانون م��ن م�ش��كات اجلريان، 
ه��م يري��دون اأن يحي��وا ب�ش��ام." واأو�ش��ح "اأنَّ  م��ع اأنَّ
هناك اأ�شبابًا جتعل اجل��ريان يت�شاجرون مع بع�شهم، 

وم��ن ذلك م��ا يتعلَّ��ق مب�شت��وى النظاف��ة يف احلي اأو 
يف البناي��ة، مو�شح��ًا اأنَّ بع���س العم��ارات ال�شكني��ة 
املكتظة بالعائات قد ت�شهد رمي نفايات على الدرج، 
وبالت��ايل فقد يعتمد كل �شخ���س على جاره لريفعها، 
م�ش��رياً اإىل اأنَّ االأم��ر �شبي��ه بذلك يف االأحي��اء الفقرية 
التي تتكد�س فيها النفايات يف حاويات تكون جممعة 
يف جه��ة واح��دة، االأم��ر الذي ق��د يزعج اأح��د اجلريان 
ويري��ح الطرف االآخ��ر، فتن�شاأ امل�شاج��رات بينهما يف 
كل ي��وم تقريب��ًا، اأما دورنا كمخت��ار للمنطقة نحاول 
ق��در االمكان بتو�شية من يعر�ش��ون دورهم لايجار 
ان يكون��وا حري�شني على اختيار عوائل حمرتمة  كي 
ال تتح��ول املنطقة اىل حلبة �راع��ات و�شجارات ما 

بني امل�شتاأجرين اجلدد وال�شكان
 اال�شليني ." 

م�سودة قانون 
وب��ني ع�ش��و املجل���س البل��دي ملنطق��ة الك��رادة عبد 

الرزاق املو�شوي:
 "ان جلنة الثقافة واالعام يف جمل�س حمافظة بغداد 
عق��دت عدة اجتماعات مع عدد م��ن اع�شاء املجال�س 
البلدي��ة يف بغ��داد واملحافظ��ات، و�رع��ت م�ش��ودة 
قان��ون انطاقا من �شاحي��ات  جمال�س املحافظات 
رق��م 21 ل�شن��ة 2008 ،لتنظي��م العاق��ة ب��ني �شكان 
املحل��ة الواح��دة يف جمي��ع اق�شي��ة ونواح��ي وقرى 
بغ��داد �ش��واء كان ال�شك��ن افقي��ا ام عمودي��ا، ،منوها 
ان ه��ذا القان��ون مينع �شمن احكام��ه العامة اي فعل 
ي��وؤذي اجل��ريان وباي و�شيل��ة ،فيما يتم اب��اغ مركز 
ال�رطة يف املحلة عن اي فعل موؤذ، منوها ان �شابط 
املرك��ز يقوم يف هذه احلالة باتخ��اذ االجراءات لرفع 
االذى ف��ورا ع��ن الط��رف ال�شاك��ي مع تروي��ج �شكوى 
ق�شائي��ة �شد امل�شكو منه بح�شب ال�شياقات القانونية 
،مو�شح��ا ان املخال��ف يغ��رم مبلغ 125 ال��ف دينار 
يف املخالف��ة االوىل ،و250 ال��ف دينار يف املخالفة 
الثاني��ة و500 الف دينار يف املخالف��ة الثالثة ،على 
ان يغرم يف املرة الرابعة مبلغ مليون دينار او احلب�س 
م��دة التزيد عن �شه��ر." واو�شح املو�شوي " ان �روط 
انتق��ال املواط��ن �شمن العا�شمة بغ��داد ونقل االثاث 
م��ن املحافظ��ات اىل العا�شم��ة متثل��ت بجل��ب بيان 
راي املنطق��ة القادم منه��ا املواط��ن وت�شديق مكتب 
معلوم��ات املحافظة، ف�شا عن تاأييد املجل�س البلدي 
للمنطق��ة الت��ي ينتق��ل اليه��ا يف بغداد يوؤي��د فيه بان 
املواط��ن املعني يرغب بال�شك��ن �شمن رقعة جمل�شهم 
اجلغرافي��ة ويف دار معل��وم العن��وان ولي���س ب�ش��ورة 
ع�شوائية مع ذك��ر )املحلة � الزقاق � الدار( ا�شافة اىل  
جل��ب امل�شتم�شكات الثبوتي��ة املتمثلة ) بطاقة ال�شكن 
� هوي��ة االأحوال املدني��ة � �شهادة اجلن�شي��ة( بال�شور 

امللونة." 

حفالت التخرج التنكرية.. بدع وترف أم فرح مناسب لسنوات طويلة من الجهد المضني؟

في بعض األحيان إغفال حقوق الجار يؤدي بك إلى الوقوف أمام أبواب المحاكم..!
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