
العراق  الكوت جنوبي  مدينة  و�سط  يقع  �سعبي  مقهى  داخل  من 
يرتفع �سوت ) اأبو �سكر( زعيم متا�سيح وا�سط ال�سعبية، مطالبًا 
فوق  امل�ستعل  الفحم  من  جديدة  قطع  بو�سع  املقهى  عامل 
البالغ  الرجل  يخرج  كعادته  اأمامه.   ي�سعها  التي  نارجيلته 
ويبداأ  النقال،  هاتفه  ال�سفلي  جيبه  من  )45عامًا(  العمر  من 
الع�رشات  وي�سل  دقائق  اإال  ماهي  التما�سيح،  بفريق  االت�سال 
و�سط  املقهى،  زوايا  بهم  لتمتلئ  الطويلة،  ال�سوارب  ذوي  من 
اهتمام من  تلفت  املتواجدين فيها، ويف ظاهرة  ذهول وده�سة 
يجل�س يف املقهى، يبداأ جميع التما�سيح با�ستخراج م�سط �سغري 
ثم ي�رشحوا �سواربهم التي متثل ر�سمًا للرقم ثمانية، على مراأى 
وم�سمع من املارة ومرتادي املقهى، الذين باتوا يتقبلون فكرة 
التما�سيح �سيئا ف�سيئًا  "كٌل منا ي�سعر بحالة من عدم الر�سا وهو 
يرى الأول مرة �سبابا يق�سون �سعرهم بق�سات غريبة ويرتدون 
مالب�س غري الئقة" هذا ما يقوله اأبو �سقر حني يبداأ احلديث عن 
واأ�سبابه ومربراته.  التجمع  الإن�ساء مثل هذا  الدعوة  جتربته يف 
�ساربه،  على  �سوداء  �سبغة  بو�سع  مهتمًا  يبدو  الذي  الزعيم 
يوازيها  ال  رجولية  داللة  الفت  ب�سكل  ال�سوارب  اإطالة  يف  يرى 
باالأمر  "لي�س  يقول  كما  الطوال  ال�سوارب  فحمل  اآخر.  �سيء 
التي  االأ�سباب  تتعّدد  وموقف".  وم�سوؤولية  رجولة  فهي  ال�سهل، 
اأمثال هوؤالء اىل تاأ�سي�س مثل هذه التجمعات، لكن ما  قد تدفع 
يكون  قد  ال�سباب  بع�س  عند  الرجولية  للقيم  تراجع  من  يرونه 
اأبو  يقول  وا�سط  متا�سيح  فريق  ان�ساء  فكرة  وعن  رئي�سًا.  �سببًا 
�سكر ان فكرة تاأ�سي�س متا�سيح وا�سط، جاءت رداً على ما ميكن 
ا�ستفحلت  التي  الدخيلة  "ظاهرة امليوعة واملمار�سات  ت�سميتها 
�سلبي يف ملب�سهم  واأثرت ب�سكل  ال�سباب  اأو�ساط  ب�سكل كبري يف 
وهياأتهم اخلارجية" وعلى الرغم مما تتمتع به مدينة الكوت من 
طبيعة ع�سائرية  ترف�س اإىل حٍد ما، التقاليد التي ال تن�سجم مع 
التما�سيح  فريق  تاأ�سي�س  يف  �سكر  اأبو  مهمة  اأن  اإال  الواقع،  هذا 
خ�سو�سًا  ال�سعبية  االأو�ساط  خمتلف  يف  وقبواًل  رواجًا  القت 
بعدما عكف املوؤ�س�سون للرتويج اإىل فريقهم عرب مواقع التوا�سل 
دخان  من  �سهقة  �سدره  اإىل  الرجل  ي�سحب  وبينما  االجتماعي 
م�رشوعه  حول  لـ"نقا�س"  يقول  امامه،  ي�سعها  التي  نارجيلته 
"بداأت بتنفيذ هذه الفكرة ب�سكل اأويل منذ �ستة اأ�سهر عرب دعوات 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  اأُطلقتها  الكرتونية  و�سيحات 
املو�سة  باأفكار  ال�سباب  لتاأثر  جميعها كانت حتاول و�سع حد 
الدخيلة ، حتى اأ�ستقر الراأي على تاأ�سي�س هذا الفريق من اأ�سحاب 
خمتلف  ب�سكل  ال�سباب  دعوة  اىل  يهدف  الذي  الطويلة  ال�سوارب 
اإىل  لوحدنا،  كنا  البداية،  "يف  الرجولية".  القيم  على  للحفاظ 
ال�سوارب  اأ�سحاب  من  االأ�سدقاء  من  جمموعة  على  تعرفنا  اأن 
الطويلة، و�ساروا يخرجون معنا يف االأ�سواق واالأماكن العامة" 
�سكر.  اأبي  جانب  اإىل  يجل�س  �سغري  مت�ساح  لـ"نقا�س"  يقول 
فيها  يكرث  التي  االأماكن  اأمام  ا�ستعرا�سًا  "نظمنا  وي�سيف 
اليهم  التحدث  وبداأنا  االأنرتنيت،  ال�سباب، كاجلامعات ومقاهي 
ويوا�سل  نطرح"  مبا  وتاأثراً  تفاعال  اأبدوا  وقد  مبا�رش،  ب�سكل 

املرحلة  احلديث حول ما ميكن عمله يف  تبادل  وا�سط  متا�سيح 
برفقة  الها�سمي(  )اأثري  التم�ساح  مفاجئ  ب�سكل  ويظهر  املقبلة، 
عافية  األف  �سارع  يف  متجواًل  الفريق،  من  اآخرين  اأع�ساء 
�سواربهم،  لت�رشيح  اأم�ساطًا  بيدهم  مي�سكون  وهم  الكوت،  و�سط 

ويحر�سون على تاأدية حركات ج�سمانية خمتلفة. 
يقول    زمالئه  توجيه  يف  الثالثيني  التم�ساح  ينهمك  وبينما    
بحما�س "مع الظهور االأويل للفريق ا�ستغرب اأهايل املدينة هذه 
الظاهرة، وتعر�سنا يف بادئ االأمر النتقادات كثرية وخ�سو�سًا 
"هذه  اأن  الها�سمي  االنتقاد يرى  املقربني".لكن وبرغم هذا  من 
البداية كانت �سببًا رئي�سًا ل�سهرتهم وحتقيق ولو جزء مما ي�سعون 
ت�سل�سل  "يرتقي  يقول  للفريق  االنت�ساب  �رشوط  اليه".وحول 
وكثافته،  ال�سارب  طول  بح�سب  وا�سط  متا�سيح  �سمن  الرجال 
مواقع  اأحتل  كلما  طويل،  ب�سارب  يتمتع  املتقدم  كان  فكلما 

قيادية يف الفريق".ويقول "ظهورنا ب�سكل علني ياأتي بهدف اأن 
نكون اأكرث قربًا من ال�سباب يف تقدمي الن�سح واالإر�ساد، وداللة 
ج�سمانية  قوة  من  به  متتع  ما  اإمكانية  من  ماأخوذة  التما�سيح 
يف  متوا�ساًل  تزايداً  الفريق  "ي�سجل  عالية".ويتابع  و�سالبة 
على  ونعتمد  الطويلة،  ال�سوارب  اأ�سحاب  من  له  املنتمني  اأعداد 
التربعات التي جنمعها من اأع�ساء الفريق".هذا املوقف ي�سري له 
اأحد ال�سباب موؤكداً "جتاوز اأقرانه بع�س املمار�سات الدخيلة من 
امللب�س وغريها، خ�سية من اأن يكونوا �سخرية لفريق التما�سيح".

ذات  املالب�س  بع�س  ال�ستبدال  البع�س  "ا�سطر  الحقا  ويوؤكد 
النق�سات الغريبة وتغري ق�سات ال�سعر بطريقة اأكرث عقالنية".

جميل  الدكتور  وا�سط  جامعة  يف  االجتماع   علم  اأ�ستاذ  ويقول 
التما�سيح ان هوؤالء ي�سعون  ا�سباب ظهور فريق  العبودي حول  
الظواهر  لردع  االآخرون  يقدمه  عما  خمتلف  �سيء  تقدمي  اإىل 

الدخيلة على املجتمع العراقي من خالل الرتكيز على ال�سوارب 
متب�سمًا  خا�س".وي�سيف  ب�سكل  للعربي  داللة  من  متثل  ومبا 
عن  امل�ستهدفة  وال�رشائح  النا�س  انتباه  جذب  يحاولون  "هم 
طريق ت�سوير تربية ال�سوارب، لكن بال �سك مل يكن ثمة ارتباط 
بني الرجولة و�سارب الرجل، فال�سارب مطلقًا مل يكن ميزة من 
مميزات الرجولة عند العربي".ومع كلِّ هذه احلوارات والنقا�سات 
التي تدور ب�سكل يومي و�سط مقهى عتاب بني اأبي �سكر واأع�ساء 
فريقه،  يبقى عامل ذلك املقهى فرحًا ملا يجنيه من اأموال غري 
معهودة لقاء اخلدمات التي يقدمها.يقول وقد بدت عليه مالمح 
"ما  للتما�سيح  متوا�سلة  يوؤديه من خدمة  والقناعة مبا  الر�سا 
اأن ي�سل زعيم التما�سيح كعادته يف كل يوم اإىل املقهى، حتى 
عملي  دميومة  ان  اإذ  وجه،  اأمت  على  يريد  ما  بتجهيز  اأ�سارع 

متوقفة على وجود هوؤالء الزبائن".

حركات  راق�سني  جمموعة  يوؤدي  الراب  اأنغام  على 
حاد  ب�سكل  وتتمايل  اأج�سادهم  فيها  تتحرك  �ساقة 
اإىل اخللف واجلانبني، ويقف الالعبون على روؤو�سهم 
و�رشيع.   متكرر  ب�سكل  االأعلى  اإىل  اأرجلهم  وترتفع 
خم�سة ع�رش �سابا من عدة حمافظات عراقية، جتمعهم 
يف بغداد قاعة رق�س، ميار�سون فيها تدريباتهم على 
يف  املاألوف  عن  خارج  ايقاع  وفق  غريبة  رق�سات 
الرق�س العراقي.  فريق )B-BOY( ال�سبابي متتزج 
رق�سات  ويوؤدون  والريا�سة  الرق�س  بني  حركاتهم 
ويحتاج  عالية،  وبر�ساقة  باإتقان كبري  دن�س(  )بريك 
الراق�سون اىل تدريبات بدنية �ساقة الكت�ساب اللياقة 
واحلركات  ال�رشيعة  الرق�سات  الأداء  الالزمة  البدنية 
توجد  ال  الراب.   مو�سيقى  ت�ساحبها  التي  البهلوانية 
اأ�ساتذة  يوجد  ال  كما  الرق�سات  لهذه  عامة  قواعد 
خمت�سون يف فن الرق�س لتدريب هوؤالء ال�سباب على 
من  اال�ستفادة  الراق�سون  يحاول  بل  الرق�سات،  هذه 
خربات بع�سهم خالل التدريب. وعلى الرغم من كون 
واأمريكا  االأوربية  الدول  يف  معروفة  الرق�سات  هذه 
وتتباين  العراق،  يف  ماألوفة  غري  لكنها  كبري،  ب�سكل 

حولها ردود اأفعال امل�ساهدين بني موؤيد ومعار�س
الفريق ميثله عدد قليل من ال�سباب واملراهقني الذكور 
ومل تن�سم له الفتيات حتى االآن، لكن هوؤالء ياأتون اىل 
الب�رشة وكركوك، ملمار�سة  العا�سمة بغداد من مدن 
اجلادرية،  وبحرية  نوؤا�س  ابي  حدائق  يف  الرق�س 

ويتجمع حولهم جمهور عفوي مل�ساهدة العرو�س.
 يقول ال�ساب اأمني طارق وهو من حمافظة كركوك انه 

ميار�س هذا النوع من الرق�س منذ عام 2010 وكان 
حينها يف املرحلة املتو�سطة من درا�سته، وي�سيف انه 
الرق�س ووجده  النوع من  تدرب مع �سقيقه على هذا 
خالل  من  ا�ستطاع  انه  يوؤكد  اأمني  وم�سليا.  ممتعا 
الفريق  على  يتعرف  اأن  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
املوجود يف بغداد ثم بداأ بتوطيد عالقته بهم واأ�سبح 
العا�سمة،  اىل  كركوك  من  واأخرى  مدة  بني  يح�رش 
ويتدرب معهم يف العا�سمة ا�سوة بزمالئه من املدن 
االأخرى، ويقول "انا ِجدِّي يف التمرين واأحب ان اطور 
يتدرب  مّنا  �سخ�س  وكل  الرق�س،  جمال  يف  نف�سي 
لوحده وي�ستفيد من خربات زمالئه، فيما تفتقر قاعة 
مدينة  وت�سهد  التدريبية".   االأدوات  الأب�سط  التدريب 
اربيل �سمايل العراق كل �سنتني زيارة منظمات دولية 
B-( فرق  لدعم  واملو�سيقى  بالرق�س  خمت�سة  لها 
BOY( وت�رشف هذه املنظمات على تدريب ال�سباب 
الفريق  العبي  من  عددا  وا�سطحبت  ايام  ع�رشة  مدة 
العراقي اىل اأمريكا بعد ان وجدوا فيهم املهارة يقدم 
الطلق  الهواء  ال�سباب عرو�سا جمانية يف  الراق�سون 
لكنهم  امل�سارح  يف  حفالت  لهم  تنظم  ان  دون  من 
ي�رشون على اأداء هذا النوع من الرق�س، ويقول ازهر 
عام  منذ  بداأ  انه  بغداد  فريق  يف  ع�سو  وهو  طارق 
2012 واحرتف الرق�س عام 2015، وي�سيف "نحن 
وم�سابقات،  بطوالت  تنظيم  بهدف  موؤ�س�سات  نرا�سل 
لكن االأو�ساع االمنية يف العراق ال ت�سمح بذلك ونحن 
عر�س".    )400( االآن  حتى  بلغت  عرو�سا  قدمنا 
وحول ا�سباب االجتاه اىل هذا النوع من الفنون يقول 
ازهر "نحن �سباب نحاول ان نوؤدي �سيئا مميزا والن 
هذا الفن يف العراق غري معروف كثريا لذلك تعلمناه 

لكي نتميز به باال�سافة اىل جماليته". يتابع حديثه 
قائال "نحر�س على التمرين ونرق�س كثريا لنتخل�س 
فبعد  منها  نعاين  التي  وامل�سكالت  الدنيا  هموم  من 
االنتهاء من التمرين ن�سعر بالطاقة والفرح فهي منفذ 
التي حتا�رشنا غالبا".  ال�سلبية  الطاقة  للتخل�س من 
يقول كاظم طالب وهو ع�سو يف الفريق اأي�سًا اإن لعبة 
)B-BOY( انت�رشت يف بغداد عام 2009 وبعدها 
يف  وعرفت   ،2012 عام  املحافظات  يف  انت�رشت 

حمافظات الب�رشة وبغداد والنجف وكركوك
وكان  كبريا  الفريق  اأع�ساء  عدد  "كان  ي�سيف  لكنه 
بداأ  العدد  لكن  يزداد،  الفريق  اإىل  االن�سمام  طلب 
يتناق�س تدريجيا ب�سبب �سفر كثري من اأع�ساء الفريق 
لهذا  النا�س  انتقاد  من  طالب  الدعم"وي�سكو  ونق�س 
الفن الأنه يعتمد بالدرجة االوىل على الرق�س ويقول 
االن�سمام  كان  اإذ  اجلارح،  والكالم  النقد  من  "نعاين 
والطلب على الفريق كبريا، لكن االن قل بدرجة كبرية 
اأجوراً  تعطي  وال  مردود  لها  لي�ست  اللعبة  كون  جدا 
الفرقة  مدير  لعيبي  عادل  قال  جانبه  للفريق".من 
 )B-BOY( لعبة  اإن  بغداد  يف  للرق�س  ال�سعبية 
التابع للربيك دن�س هو رق�س حديث ومعا�رش ي�سمى 
الدول   بع�س  يف  وتوجد  ال�سوارع  رق�س  امريكا  يف 
ال  انه  الرق�س.وا�ساف  من  النوع  لهذا  مهرجانات 
توجد مهرجانات لهذا النوع من الرق�س يف العراق ، 
بل جمرد عرو�س يقيمها ال�سباب بجهود ذاتية، كما ال 
توجد �سوى م�سابقات خجولة ب�سبب  الظروف الراهنة.
التي  والقفزات  العنيفة  احلركات  ان  اىل  ا�سار  لعيبي 
يقوم بها الراق�سون تعد �رشخة احتجاج على الواقع 

وتعك�س عمق ت�سبث ال�سباب باحلياة.

ولدت اجلبوري  يف بغداد عام 1967م  اأنهت درا�ستها اجلامعية عام  
1988م  وهي �ساعرة وحمامية عراقية متخ�س�سة يف ق�سايا حقوق 

االإن�سان وتراأ�س االكادميية العربية حلقوق االإن�سان يف لندن.
ودر�ست االأدب االإجنليزي يف جامعة بغداد عام   1989م  ، وفى عام 
2011م  انتقلت اإىل لندن ملتابعة درجة املاج�ستري يف قانون حقوق 

االإن�سان.
عملت اأمل اجلبوري كمرا�سلة يف العديد من ال�سحف خارج العراق منها 

�سحيفة القب�س الكويتية يف نهاية الثمانينات حتى 1990م .
يف  املجلة  توقف  حتى  1990م   باري�س  يف  ال�سادرة  احلوار  وجملة 

منت�سف الت�سعينات .
عام   نهاية  منذ  الغد  برنامج  االأول  الثقايف  الربنامج  وقدمت  واأعدت 
يف  ال�سباب  والفنانني  باملثقفني  يهتم  كان  الذي  1990-1088م  

العراق .
1996م   عام  خا�س  ب�سكل  تلفزيونية  ثقافية  مو�سوعة  اأول  واأنتجت 
العربي  العامل  يف  املخطوطات  نفائ�س  حــول  حلقة   13 من  تاألفت 

واالإ�سالمي .
وٌعينت م�ست�ساراً للحكومة اليمنية وا�ستمرت يف هذا املن�سب 11عام .

ون�رشت اأوىل ق�سائدها يف الثمانينات يف ال�سحف واملجالت العراقية .
كما اأنها ن�رشت العديد من كتب ال�سعر ومنها :

خمر اجلراح ــ  دار ع�ستار ببغداد 1986م .
1994 الطبعة االوىل ،  ــ دار ال�رشوق باالأردن  اأيتها الكلمات  اأعتقيني 

الطبعة الثانية عام 1999م ــ الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة .
لك هذا اجل�سد ال خوف علي ــ دار ال�ساقي ببريوت .

ومن اأبرز اأعمالها
االأملاين  العربي  لل�سعر  موؤمتر  اأول  بتنظيم  قامت  2000م   عام   يف 

باليمن .
وفى عام 2001م  اأ�س�ست موؤ�س�سة ال�رشق والغرب للغة العربية والثقافة 

االأملانية .
 ، 2003م  يف  االأيتام  للفتيات  االأملانية  اللغة  لتعليم  مدر�سة  اأن�سئت 
وخالل هذا الوقت وا�سلت ن�رش ال�سعر و�ساركت يف اإنتاج اأفالم وثائقية .

واأ�س�ست اجلبوري القلم العراقي يف دم�سق عام 2007م .
وح�سلت على جائزة االإبداع العربي عام 2003 "99 حجابا" .

"هاجر قبل  2012م  عن كتابها   ح�سلت على جائزة جوم�سكى عام 
االإحتالل ، هاجر بعد االإحتالل" الذي اأٌختري واحداً من اأف�سل خم�س كتب 

يف امريكا عام 2011م .
و ح�سلت على اجلائزة الف�سية الأجمل كتاب  "لك هذا اجل�سد ال خوف 

علي"  يف معر�س بريوت الدويل 1999، الطبعة الثانية 2000 . 

أصحاب الشوارب الطويلة في واسط يؤسسون فريقًا للتماسيح
واسط – متابعة 

 بغداد – متابعة 

افرتا�ض م�سبق،  الفكر مبنية على  املطالبة بحرية  اأن  يبدو 
وهو اأن الفكر مقيد وحمدد م�سبقًا بقيود اأو حدود مفرو�سة 
اخلارجية،  القيود  هذه  عن  بعيدًا  اأنه،  اأي  اخلارج.  من 
اآديولوجيات  وجود  واإن  باملطلق.  حرًا  حمدد  غري  �سيكون 
فكرية حتدد التوجه الفكري للأفراد، يوؤكد الفكرة ال�سابقة، 
حيث ميكن ملحظتها يف كافة االنتماءات الدينية، احلزبية، 
تطرح  التي  االآديولوجيات  وهذه  املناطقية  و  الطائفية 
اأفكارها ومفاهيمها حتدد من خللها - وعلى �سبيل املثال- 
لها  املنتمني  االأفراد  وتدفع  تراه،  كما  واخلطاأ"  "ال�سواب 

لتحديد مفاهيمهم عن ال�سواب واخلطاأ تبعًا ملا تقدمت به.
  مثل.. اأنا كفرد اأنتمي اإىل حزب معني يرى اأنه من االأف�سل 
االإميان  علّي  �سيفر�ض  انتمائي  فاإن  وعزله،  االآخر  اإق�ساء 
بالروؤية املطروحة، واأن اأ�سعى يف كل فكرة اإثبات �سحة هذه 
الروؤية، و�ساأقوم عندها بتحليل كافة املعطيات املطروحة يف 
اأي ت�سرف م�سيء من  فاإن  اأي�سًا، وبالتايل  الإثباتها  الواقع 
فكرة  �سيعزز  معايريي،  ح�سب  يل،  مقبول  غري  اأو  االآخر، 
االإق�ساء لدي.   يف هذه احلالة، فاإن جميع االأفراد املنتمني 
"فكر احلزب،  لفكر ما ميتلكون مفاهيم معدة م�سبقًا خلدمة 
اأو الدين اأو الطائفة". اأي اأنها مفاهيم م�سوهة هدفها الوحيد 
مفاهيم  ميلك  الذي  الفرد  فاإن  عليه،  بناًء  �سلطتها.  تعزيز 
�سينتج  التفكري،  اأ�سا�سيات  هي  املفاهيم  اأن  ومبا  م�سوهة، 
الأي  بالن�سبة  احلال  م�سوهًا. وكما هو  فكرًا  الفرد  هذا  لدى 
مفاهيم  الإنتاج  اآيدولوجيا  �سحنها  يتم  دينية  لفكرة  انتماء 
م�سوهة عن اجل�سد واجلن�ض واحلرية والعبودية وغريها، 
�سليمًا  تفكريًا  ننتظر  اأن  ن�ستطيع  ال  احلال  بطبيعة  فاإننا 
من اأ�سحاب هذه االنتماءات، واإن كل ما ن�ستطيع فعله هو 
متثل  التي  املفاهيم  وال�سيما  جديدة،  مفاهيم  وتقدمي  طرح 
�سنواجه  هنا  اأننا  املوؤكد  ومن  املنطقي.  التفكري  اأ�سا�سيات 
اأ�سابها  التي  اللغوية  امل�سطلحات  با�ستخدام  �سعوبة 
الت�سويه اأي�سًا، و�سارت ترمز يف ذهن املتلقي ملعاٍن خمالفة 
اإي�سال  يف  وظيفتها  فقدت  اأنها  اأي  نريده.  الذي  للمعنى 
املعنى املطلوب. فنحن ال ميكننا التكلم عن احلرية مثًل اإال 
ونواجه بالرف�ض امل�سبق من قبل االأفراد الذين ينتمون اإىل 
جن�سية.  ا�ستباحة  اأنها  على  احلرية  ي�سّور  معني،  جمتمع 
�سيحبط  املطروحة  للأفكار  امل�سبق  الرف�ض  احلالة  هذه  يف 
- عملية  العملية  اإن هذه  التغيري.  �سبيل  املبذول يف  اجلهد 
طرح مفاهيم جديدة وت�سحيح معاين امل�سطلحات - تبدو 
�سبه م�ستحيلة، وهي بحاجة اإىل دقة عالية، ووعي بالطبيعة 
النف�سية واالجتماعية للأفراد الذين نتوجه لهم. وكذلك فهم 
بال�سعوبات  وعينا  اإن  به.  يوؤمنون  الذي  للمعتقد  دقيق 
ن�سعر  اأن  اأو  مهمتنا،  عن  التخلي  يعني  ال  �ستواجهنا  التي 
على  بل  بها،  نقوم  حماولة  اأي  اجتاه  والعبثية  باالإحباط 
لل�ستفادة  يدفعنا  ال�سعوبات  بهذه  معرفتنا  اإن  العك�ض، 

باأكرب قدر ممكن من فهمها وفهم طبيعتها للتغلب عليها.  

مبدعون
من العراق »B-BOY«: فن حر يسعى هواته للوصول إلى العالمية

أمل الجبوري 

حرية الفكر.. 
واالنتماء اآليديولوجي

سوسن علي

أقالم حرة

 اأبدى مواطنون انزعاجهم من ا�ستغالل اأ�سحاب حمالت 
الب�سائع  خللط  العيد  منا�سبة  بغداد  يف  االألب�سة  بيع 
تخفي�سات  عرو�س  يف  وتقدميها  باجلديدة،  القدمية 
املواطن  واو�سح  وهمية.   وكاأنها  بدت  التي  االأ�سعار 
خالد نوري، جانبا مما ي�سفها بخدع ا�سحاب املحالت 
حيث يفاجاأ املواطن عند حماولته دفع ثمن قطعة ما، 
امل�سمولة  القطع  اأن  املعلن،  التخفي�سات  نظام  وفق 
خا�سع  غري  ب�رشائه  قام  وما  نفدت،  بالتخفي�س 
للتخفي�سات. وقال املواطن اأثري عادل اأن معظم االألب�سة 
املعرو�سة قدمية واالأ�سعار ظهرت مرتفعة قيا�سا بالعام 
لبيع  حمل  �ساحب  وهو  كرمي  احمد  واأكد  املا�سي: 
اأ�سعار مبالغ  اإىل و�سع  يلجاأ  الباعة  اأن بع�س   االألب�سة 
حقيقية،  تخفي�سات  هناك  اأن  الزبون  يقنع  حتى  فيها، 
اجلديدة  مع  القدمية  الب�سائع  ي�سع  االآخر  والبع�س 
اأكد مواطن  اإىل ذلك  ويقوم بتغليفها حتى تبدو حديثة. 
لنظام  خا�سعة  غري  البالد  يف  واالأزياء  االألب�سة  اخراأن 
الرقابة وال�سيطرة النوعية، م�سريا اأن امل�ستهلك يتعر�س 
خلدع كثرية جدا. ودعا حلل مثل هذه امل�ساكل من خالل 
معاودة  خالل  من  املحلية  ال�سوق  على  الدولة  �سيطرة 
من  به  يتميز  كان  ملا  املركزية  االأ�سواق  بنظام  العمل 

عرو�س بالغة اجلودة

�سكى مواطنون، من ا�ستغالل املوظفني يف دائرة االحوال 
اعلى من  با�سعار  اال�ستمارة  بيع  الكرخ من  املدنية يف 
ال�سعر الر�سمي لها. وقال املواطن علي النوري انه "اثناء 
ببيع  املوظفني  احد  قام  الكرخ  احوال  لدائرة  مراجعتي 
ا�ستمارة اخلا�سة بقيد الت�سجيل بالف دينار"، مبينا ان 
دينار  بـ250  الر�سمي  ال�سعر  وح�سب  تباع  "اال�ستمارة 
"هذه لي�س املرة االوىل التي يقوم بها  فقط". وتابع ان 
الت�سعرية  خارج  اال�ستمارة  بيع  من  املوظفني  بع�س 
اي  واىل  ال�سعر  فرق  م�سري  "عن  مت�سائال  الر�سمية"، 
من اجليوب تذهب". فيما اكد املواطن عدنان كاظم ان 
"بع�س املوظفني يعمدون اىل بيع اال�ستمارات اكرث من 
اىل  املراجعني  حاجة  بذلك  م�ستغلني  الر�سمي،  ال�سعر 

انهاء معامالتهم بال�رشعة املمكنة".
دون  املبالغ  هذه  يدفع  ما  غالبا  "املواطن  ان  وقال 
اجلهات  مطالبا  معاملته"،  تاخري  من  خ�سية  اعرتا�س 

امل�سوؤولة بـ"متابعة االمر وحما�سبة املخالفني".

مواطنون يشكون غش باعة 
المالبس

شكوى من بيع االستمارات 
في دوائر األحوال 

المواطن و المسؤول
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