
نلتقي  من  قلوب  يف  طيبة  كلمة  ..ولنرتك  بذرة  لنغر�س 
بهم..لأننا جنهل موعد الرحيل.. فلنرتك ب�سمة يف وجوهنا 
ووجوههم.. اطلب جلارك م�سباحا فاأنت اأي�سا ت�ستفيد من 

نوره و�سوف ي�ست�سيء به حميط دارك!.
يحافظ  البع�س  بينما  احلياة  يف  جتاربه  �سخ�س  لكل 
الفريد  لنف�سه، كي يبقى هو  اأ�رسار جناحه وف�سله  على كل 
والأف�سل بني النا�س، هناك جمموعة من النا�س فريدة من 
نوعها، بل يف اإخال�سهم وحب اخلري لغريهم، يتمنون اخلري 

لي�س لأنف�سهم فح�سب، بل ملن حولهم اأي�سا.
بنوره  املنفرد  الوحيد  هو  بيتك  يكون  ان  جميل  �سيء 
وجماله يف منطقتك، ولكن الأجمل اأن تكون جميع البيوت 
م�ساءة !ما هو الأف�سل يف راأيك، اأن يكون هناك بيت واحد 
فقط م�ساء مب�سباح متميز، اأم تكون بيوت ال�سارع باأكمله 
هناك  يكون  اأن  ل  تف�سّ وهل  جميلة؟  مب�سابيح  م�ساءة 
باأكملها  املدينة  اأم  م�ساء مب�سابيح جميلة  واحدا  �سارعا 

م�ساءة؟.
حتما �سوف يكون الختيار الثاين اأجمل واأرقى اأي ل�سالح 
كلها  واملدينة  الواحد،  البيت  من  بدل  كلها  ال�سارع  بيوت 
لل�سخ�س  الختيار  يبقى  ولكن  الواحد،  ال�سارع  من  بدل 
ونواياه الطيبة اأو عك�س ذلك !فالذكي هو من يختار اجلمال 
لبيته و�سارعه ومدينته ولأنه مي�سي يف خطواته بكل ثقة 
ومن دون خوف يف تلك املدينة، بينما ال�سخ�س الذي يبحث 
ابتعد قليال �سوف يتعرث وي�سقط  اإذا  لنف�سه فقط،  عن اخلري 
ليجد نف�سه حما�رسا بامل�ساكل لأنه ابتعد عن م�سباح بيته 
اآخر اىل  اأننا ننظر من جانب  لو   . ودخل يف ظالم املدينة 
او  اأّيام  او  بعد حلظات  راحلون  اأننا  �سوف جند  املو�سوع، 
اأكرث.. فال�سخ�س العادي يعي�س ب�سورة اآلية ول يبحث عن 
وينام وهكذا مت�سي  ياأكل  املعتاد،  العي�س  �سوى  �سيء  اي 
�سنوات عمره، ولكن الذكي يبحث عن �سيء يجعله خالدا بني 
ومينح  يده  وميد  جنما  ي�سبح  والأذكى  التاريخ،  �سفحات 
ال�سحيح.  هناك  الطريق  ي�سريوا يف  لالآخرين كي  خرباته 
طريق  واإ�ساءة  الآخرين  م�ساعدة  يف  متميزون  اأ�سخا�س 
املوهبة والإبداع اأمامهم، هوؤلء املتميزون من حمبي اخلري 
بالآخرين  واعتناء  وحتّمل  ب�سرب  وي�سعون  بيننا  يعي�سون 
الكتابة،  جمال  يف  وتتميز  اجلديدة  املواهب  تتطور  كي 
اخلرية  اأ�سحاب  من  الأ�سخا�س  هوؤلء  اأن  نعتقد  وكما 
الكامنة يف  وحمبي اخلري، كانوا �سببا يف منو بذرة اخلري 
اأعماق بع�س الأ�سخا�س املوهوبني، ف�ساعدوهم على تنمية 
بذرة املوهبة املوجودة لديهم، بعد اأن كانوا غافلني عنها 

اأو رمبا مل يهتموا بها كما يجب.
حاولوا  الذين  الأ�سخا�س  من  عددا  ا�ستطلعنا  لذلك 
ال�ستفادة من خربات الآخرين، ودخلوا عامل الكلمة واأتقنوا 
)مدربيهم  وبني  بينهم  املتباَدل  بالتعاون  الكتابة  فنون 

ومعلميهم( اأو اأ�سحاب اخلربة، فكان �سوؤالنا كالتايل:

قدميك..  على  تقف  كي  معني  اإن�سان  �ساعدك  اأن  �سبق  هل 
وخا�سة يف جمال تطوير موهبتك؟.

اأجابت الكاتبة مروة ح�سن اجلبوري عن هذا ال�سوؤال قائلة: 
زوجي هو من وقف معي يف تطوير الكتابة، اأما من العامة 
فهناك مدّرب دعم موهبتي و�سجعني.. بالإ�سافة اىل مديرة 
اأن يكون بجانبي من  اأكن لها الحرتام، ولبد  التي  العمل 

ي�ساعدين كي اأ�ستطيع اأن ا�سل اىل هديف.
هو  الواقع  يف  قائلة:  فاأجابت  ناه�س  مروة  الكاتبة  اأما 
الواحد  يذكر  الذي  اجلميل  الزمن  اىل  يعيدين  جميل  �سوؤال 
منا اليد التي ا�ستند عليها حتى ي�سل هدفه، ل زمن اليوم 
اأردنا ان  الذي متالأه الأنانية ونكران ف�سل الغري.. واإذا ما 
القائل �سلوات اهلل عليه  الرحمة وهو  باأخالق نبي  نتخلق 
ان  اقول  ان  اأوُد  اخلالق(..  ي�سكر  مل  املخلوق  ي�سكر  مل  )من 
اأنها  اإل  م�سريتي وان كانت متوا�سعة يف بداية خطواتها، 
البداية  منُذ  البيا�س ملا كانت  النا�سعة  الأيادي  تلك  لول 
، هناك  حتمًا فبعد ُلطف وعناية ربي و�ساداتي وموايل عليَّ
، �سدَّ على يدي وقال اإنني با�ستطاعتي  من �ساعدين، وثق يفَّ

ان ا�سل ومنهم:
اأمي ودعواتها وكل جهودها، اأبي وثقته وحلمه الذي كان 
اأردُت  الذي كان كلما  القدوة وامل�سعل  اأُ�ستاذي وهو  )اأنا(، 

ان ا�سقط يف الُظلمات ُيوقُد يف دربي �ُسعلة ل تنطفىء اأبدا، 
باأنني  باأذين  و�سجعتنَّي وهم�ست  �ساعدتني  التي  اأ�ستاذتي 
الف�سُل  له  كان  اإن�سان  وكل  و�سديقاتي،  اأخواتي  اأ�ستطيع، 
حقًا،  جميل  مو�سوعِك  العابرة..  بالكلمة  ولو  تطويري  يف 
من  �سكراً  حقًا  حُتيطني،  التي  النعم  حلجم  انتبه  جعلني 

الأعماق لكل من �ساندين وكان نوراً يف م�سريتي.
حيث  الر�سا  عبد  �سارة  للكاتبة  التالية  الإجابة  وكانت 
قالت: اإنه �سوؤال مهم جداً، بالطبع هنالك دائمًا �سخ�ٌس يف 
قوة  ملحرك  الرئي�سي  واحلافر  الدافع  وهو  الإن�سان  حياة 
النجاح يف الإن�سان، اإذ هو الذي ميالأ ال�سخ�س بوقود الأمل 
عندما ي�سعر بالتعب والإحباط . فاأنا وقودي الرئي�سي كان 
�ساحب الزمان )اأرواحنا لرتاب مقدمه الفداء( الذي متنيت 
وهو  ليبت�سم  خطوات  ب�سع  ولو  منه  اقرتب  ان  بكتاباتي 
يرى �سحيفة اأعمايل، فهذا هو حلمي ..وبعده وقودي الثاين 
اأ�سبحت  وت�سجيعهم  وم�ساندتهم  يل  فبدعمهم  عائلتي  هم 
الثالث هي  الكتابة م�ساعفة، ووقودي  الإرادة عندي نحو 
اأ�ستاذتي م�سوؤولة اجلمعية املودة والزدهار ومعلمي، فهما 
لكن   . علي  ف�سل  �ساحبا  فهما  كثرياً  و�سجعاين  دعماين 
بالطبع ياأتي على الإن�سان زمان قد يتعب فيه جداً وي�ساب 
بالإحباط والياأ�س فرييد ترك كل �سيء ..لكنه يت�سبث بقوة 

اأنا�س طيبني يف حياته.. لكن وقودي هم الثالثة  من اأجل 
)عز  املوىل  اأ�ساأل  القوي..  والدافع  بالأمل  ميلوؤوين  حيث 
وجل( اأن ل ي�سلب مني هذه اخلدمة لأكون من املخل�سني 

يف خدمة خلقه .
هل  تكون؟  اأن  �ستختار  ماذا  اأنت  لك،  ال�سوؤال  نوجه  الآن 
الذي يدعون له باخلري، ويتمنون  ال�سخ�س  اأن تكون  حتب 
ل اأن تكون ال�سخ�س  له النجاح، ويعّدونه قدوة لهم، اأم تف�سّ
القبول  اإليه بعدم  الذي يدعون عليه ويرف�سونه وينظرون 
اأننا ن�سعى كي نكون  اأنانيا وغري متعاون؟!.. ل �سك  كونه 
بتقدمي  بخل  ل  الذي  الإن�سان  وهو  الأول،  ال�سنف  من 
خرباته لالآخرين، فهو اأف�سل من الأناين، لأنه ي�سعى لنقل 
ت�سعى لتطوير حياتها  التي  الأجيال  خرباته ومعارفه اىل 
حياة  يف  �سخ�س  اأي  وجود  اإن  والأ�سّح.   الأجمل  نحو 
كي  الأ�سخا�س  بع�س  ير�سل  ربنا  بل  هباًء،  لي�س  الإن�سان 
درو�سا  منهم  نتعلم  احلياة،  هذه  يف  اأبطال  منا  يجعلوا 
والأمل  ال�سوء  باأن  حياتنا  من  خروجهم  بعد  ونفهم  وعربا 
قد ودعنا اىل لأبد!.. وهناك مالئكة ير�سلهم اهلل على هيئة 
ب�رس وكاأن همهم الوحيد ك�سف الهموم واإخفاء الغّم وطرده 
وهو  بالتحديد  ل�سبب  لهذا  ُوجدوا  قد  وكاأنهم  قلوبنا..  من 

م�ساعدة الآخرين.

حما�رسة  لنا  كانت  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف 
لتاأ�سي�س  الوىل  ال�سنوات  يف  بغداديات  ا�سواق  عن 
الغربية  املنطقة  يف   بغداد  بناء  كان  وملا  بغداد 
لذا  النهر  من  المين  اجلانب  يف  اأي  دجلة  نهر  من 
فاأن ال�سواق كانت يف منطقة الكرخ فقط يف بداية 
التاأ�سي�س اما الر�سافة فقد بنيت بعد عدة �سنوات من 
بناء كرخ بغداد وقد ا�رسف على توزيع تلك ال�سواق 
الذي  وهو  املن�سور  اخلليفة  بغداد  باين  الكرخ  يف 
ال�سواق اىل خارج املدينة  قرر بعد ذلك نقل  هذه 
اجلزارين  �سوق  جعل  انه  ذلك  اىل  وي�سار  املدورة  
عند ا�سفل النهر اخر ال�سواق وملا �ساألوه قال: انهم 
�سفهاء ويف ايديهم احلديد القاطع ولقد ظهر اهتمام 
ان  اىل  يرمي  كان  لنه  البداية  منذ  بغداد  باأ�سواق 
تتخذ املن�ساآت التجارية يف مدينته اجلديدة مكانه 
لال�سواق  والباعة  التجار  ا�سغال  وكان  املنا�سب 
التي بناها املن�سور جمانا وكانت ال�سواق مقببة 
بالطابوق املفخور واجل�س وكانت الزخارف تزين  
الربعة  ال�سواق   وكانت  ال�سواق  و�سقوف  جدران 
التي بنيت  على جانبي الطرق الربعة الرئي�سة ما 
خارج  نقلها  قبل  الثالث  وال�سور  الثاين  ال�سور  بني 

المني  اجلانب  منها  عديدة  ا�سباب  قيل  وقد  البناء 
والزدحام وملا يح�سل يف ال�سواق من هرج ومرج 
وحالت ال�سغب وارتفاع الدخان وا�سوداد احليطان  
لذلك مت بناء ال�سواق خارج املدينة وو�سع �سوارعها 
وكانت يف اجلهة اجلنوبية من بغداد مابني النهرين 
ينقالن  اللذان  امل�رساة  ونهر  عي�سى  نهر  الكبريين 
املاء اىل بغداد من نهر الفرات وكانت ال�سواق تدر 
وات�سعت  كبرية  ارباحا  ومالكيها  ا�سحابها  على 
احلربية  هي  بغداد  خارج  اماكن  وبنيت  ال�سواق 
ن�سبة اىل حرب بن عبداهلل �ساحب حر�س املن�سور 
املدورة  املدينة  اىل  بال�سافة  والكرخ  واملحول 
ويالحظ  بغداد  من  الغربي  اجلانب  تكون  والتي 
و�سميت  النهار  جماري  حول  جتمعت  ال�سواق  ان 
كنهر  فيها  تباع  التي  الب�ساعة  نوع  با�سم  النهار 
متتد  الكربى  ال�سوق  وكانت  الدجاج  ونهر  البزازين 
عبيد  احد  ميلكه  كبري  ق�رس  وهو  و�ساح  ق�رس  من 
ال�سارع  جانبي  وعلى  الثالثاء  �سوق  اىل  املن�سور 
حتى  املدورة  يف  املوجود  ال�رسقية  باب  حملة  من 
باب الكرخ ولكل جتار وجتارة �سوارع معلومة ومن 
و�سوق  التمر  و�سوق  الواحد  عبد  �سوق  ال�سواق  هذه 
و�سوق  احلناء  و�سوق  اجلوهريني  و�سوق  الثالثاء 
و�سوق  الدهون  و�سوق  الدباغني  و�سوق  اخلرازين 

ال�سيادلة  و�سوق  ال�سالح  و�سوق  الغنم  او  الدواب 
للعطارين  و�سوق  الطعام  و�سوق  ال�سيارفة  و�سوق 
النجارين  و�سوق  احلزارين  او  الق�سابني  و�سوق 

و�سوق النخا�سني و�سوق الوراقني
مفردين  مهنة  اهل  وكل  مفرده  �سوق  كل  وكان 
القنطرة  من  يبداأ  البزازين  �سوق  وكان  بتجاراتهم 
حتى  جنوبا  ويتجه  البزازين  نهر  على  املقامة 
مثال  اجلزارين  �سوق  ومن  الدجاج   نهر  من  يقرتب 
يتفرع طريقان احدهما ينحدر جنوبا ليلتقي ب�سوق 
ال�سابون  ب�سوق   ليلتقي  ينحدر  والخر  الدجاج 
وكانت القنطرة التي تقع على نهر ال�رساة عند باب 
التجارات  �سائر  فيها  كبرية  �سوق  عليها  الب�رسة 
الذين يتعاطون  الوراقني  ا�سواق  القنطرة  ويف غرب 
بيع و�رساء الكتب وكان فيه اكرث من مائة حانوت 
الوراقني يعطينا دليال على  للوراقني وات�ساع �سوق 
هنالك  وكانت  والعلمية  الثقافية  احلركة  ن�ساط 
بناوؤها  التي مت  ال�سواق  ا�سواق اخرى خارج  اي�سا 
اي ان عمليات البيع وال�رساء تكون يف العراء بحيث 
هوؤلء  وكان  الباعة  اليها  ياأوي  �سقائف  توجد  ل 
ياأمون  لبغداد  القرى املجاورة  �سكان  الباعهدة من 
ال�سواق �سباحا ويعر�سون �سلعهم ثم يرجعون اىل 

قراهم بعد بيعها .

�ساعر �سعبي عراقي. يعد واحًدا من ثالث اأعمدة لل�سعر ال�سعبي يف 
اإ�سماعيل  وكاظم  خلف  ال�سيد  عريان  النواب،  مظفر  وهم  العراق 

الكاطع.
يف  مي�سان  حمافظة  اإىل  بجذوره  يعود  الكاطع  اإ�سماعيل  كاظم 
اجلامعة  خريج  ال�سدر.  مدينه  يف  م   1950 مواليد  من  العراق 
امل�ستن�رسية/كلية الداب/ ق�سم اللغة الإنكليزية1974 م. يحمل 
اجلامعات  اإحدى  من  الإنكليزي  الأدب  يف  املاج�ستري  �سهادة 
العامليني)باري�س(  واملو�سيقني  املوؤلفني  جمعية  ع�سو  الهندية. 
يف  ورئي�سه  العراق  يف  ال�سعبيني  لل�سعراء  العام  الحتاد  ع�سو 

دورتني انتخابييتني عام 1993 و 1994.
مدينة  يف  كانت  بداياته  ال�ستينيات.  اإىل  ال�سعرية  بداياته  تعود 
الثورة حيث كتب اأول ق�سيدة له كانت ق�سيدة بعنوان)انتهينه( 
وتقول  احلب.  يف  اآماله  خابت  ل�ساب  ق�سيدة  عن  عبارة  وهي 

مقاطع الق�سيدة:
وانتهينا

وانتهى املاينتهي وخل�س حجينة
وانتهينا وبقت كطرات الوفى املذبوح تتناثر علينا.

وبقيت للمجفني كوم ا�رسار عد روحي المينة
وكون ندري بالعتاب يفيد بيهم عاتبينا

وكون ي�سوون البجي..جا باثنع�س ناظر بجينا
غافلونا وباكو الع�رسة غفل من بني ادينة.

وباكوا من ايد العمر �سنتني وبوجهم ر�سينة
تايل نزعوا �سوكنا من كلوبهم وكالوا عو�س عنكم لكينا.

اإىل اأخر الق�سيدة...
اأنه كتبها بعفوية حلبيبته حينما كان  ويقول عن هذه الق�سيدة 

ميار�س وقتها لعبة كرة القدم يف منتخب ال�رسطة.]2[
الق�سيدة جعلته ين�سم اإىل ركب ال�سعراء املعروفني وقتها ومنهم 
واأبو  الدراجي  ح�سون  وفالح  خلف  ال�سيد  ،عريان  احللفي  جمعة 
�رسحان وكرمي العراقي و�ساكر ال�سماوي بعد اأن داأب على الرتدد 
�سعراء  على  التعرف  وبداأ  الثورة  مدينة  يف  امليثاق  مقهى  على 

جيله هناك. وقد تاأثر ب�سديقه �ساكر ال�سماوي
دامعة(..  )ق�سائد  وعنوانه   1968 عام  الأول  ديوانه  �سدر 
وللكاطع نف�س مميز يف ال�سعر با�ستعماله اللغة العامية الدارجة 

وابتعاده عن )احل�سجة(.
 1963 اأحداث  وعا�رس  �سيا�سية  عائلة  �سمن  ال�ساعر  عا�س 
هي  ق�سيدة  ليكتب  موؤهال  جعله  مما  القومي  احلر�س  وجتربة 
ال�سجني  لأبنها  اأم  ل�سان  على  ق�سيدة  عن  عبارة  اأم(  )ر�سالة 
العراقية  احلدود  من  القريب  ال�سلمان  نقرة  �سجن  يف  ال�سيا�سي 
ال�سعودية يف و�سط ال�سحراء. وهذه الق�سيدة جعلت الذين حوله 
ي�سكون باأنها ل�ساعر مبتدئ لذا ن�سبوها ملظفر النواب ثم بعد ذلك 
ا�ستطاع ال�ساعر اأن يوؤكد اأنها له. عرف ال�ساعر مبواقفه الوطنية 
املناه�سة للنظام احلاكم ب�سبب انتماوؤه للحزب ال�سيوعي العراقي 
املمنوع وقتها مما �سبب له الكثري من املتاعب. كتب العديد من 
جورج  ال�ساهر،  كاظم  ومنهم:  الكثريون  غناها  التي  الق�سائد 
من�سور،  كرمي  نعمة،  �سامل،احمد  فوؤاد  جابر،  �سعدون  و�سوف، 
ا�ستهر  بري�سم.  يا�س خ�رس، ح�سن  العطار، ح�سني نعمة،  قحطان 
زوجته  رثاء  يف  ق�سيدته  واأ�سهرها  الرثاء  ق�سائد  من  بالكثري 
والق�سيدة التي نظمها يف رثاء ابنه ال�سغري )حيدر( والذي اأعدم 
اأو اغتيل �سنقًا وهو مل يتجاوز الثني ع�رسة �سنة ومل يعرف �سبب 
كما  البعث  زمر  قبل  من  اغتياًل  اأو  انتحاًرا  كانت  وهل  احلادثة 

قيل يف حينها.

ج المبدعين من ركام البطالة رعاية المواهب الجديدة.. حين تخرِّ
بغداد ـــ متابعة

بغداد ــ طارق حرب  

تعاىل:  قوله  يف  املعنى  بهذا  ورد  وقد  االقرتان،  يعني  لغة  الزواج 
يبيح  )عقد  باأنه:  �شرعًا  الزواج  وعرف   ،)) زوجت  النفو�س  ))واإذا 
لكل من الرجل واملراأة اال�شتمتاع باالآخر على الوجه امل�شروع ( اما  
قانون االأحوال ال�شخ�شية العراقي رقم 188 ل�شنة 1959 املعدل 
فقد عرف الزواج يف املادة )3( باأنه : )عقد بني رجل وامراأة حتل له 
امل�شرتكة( والزواج عقد ر�شائي  للحياة  رابطة  اإن�شاء  غايته  �شرعا 
ذو طبيعة خا�شة، ولي�س من العقود ال�شكلية التي ي�شتلزم لها �شكلية 
اأو  �شحته  اأو  الزواج  ل�شرعية  الزم  غري  فالتوثيق  لالنعقاد،  معينة 
العراقي  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  كان  واإذا  لزومه،  اأو  نفاذه 
املعدل قد و�شع عقوبة يف املادة العا�شرة الفقرة اخلام�شة فان هذه 
العقوبة و�شعت لتنظيم عقود الزواج والق�شاء على ظاهرة الزواج 
خارج املحكمة من دون م�س ب�شحة او نفاذ او لزوم العقد، وهناك 
)الرابعة  املواد  الزواج ذكرتها  اركان و�شروط النعقاد و�شحة عقد 
ال�شخ�شية  االحوال  قانون  من  بفقراتها(  وال�شاد�شة  واخلام�شة 
باأركانه  الزواج  عقد  يختلف  وال   1959 ل�شنة   188 رقم  العراقي 
واملحل   ) والقبول  )االإيجاب  )الرتا�شي  وهي  االخرى  العقود  عن 
. و�شروط  الزواج  ماهية عقد  لتتحقق  توفرهما  ( ويجب  وال�شبب 
العاقد  اإىل  يرجع  ما  منهما  الأن  نوعني:  اإىل  تتنوع  الزواج  انعقاد 
من  العاقد  اإىل  يرجع  ما  فاأما  العقد.  جمل�س  اإىل  يرجع  ما  ومنها 
عاقاًل،  العاقد  يكون  اأن  وهو:   واحد.  �شرط  فهو  االنعقاد  �شروط 
كل  الأن  يعقل  اأو �شبيًا ال  العاقد جمنونًا  كان  اإذا  الزواج  ينعقد  فال 
العقد  اإىل جمل�س  ما يرجع  واأما  للت�شرف.  اأهال  لي�س  منهما  واحد 
من �شروط االنعقاد فثالثة �شروط  اأن ظاهرة الزواج عرب االنرتنت 
)الزواج االلكرتوين( التي تتلخ�س بتقدمي طالب البحث عن �شريك 
اإىل  االآخر  �شخ�شه وموا�شفاته ويدعو  نبذة خمت�شرة عن  حلياته 
االقرتان به او يقوم ال�شخ�س باختيار ال�شريك املنا�شب بعد اطالعه 
على املعلومات واملوا�شفات ال�شخ�شية املن�شورة على اأحد املواقع 
نتيجة  ال�شخ�شي  التعارف  او  االنرتنت  �شبكة  يف  املتخ�ش�شة 
املمار�شة التقنية لل�شبكة العنكبوتية ويتم من خالله انعقاد جمل�س 
الزواج بني الطرفني وهو النموذج احلقيقي للزواج عرب االنرتنت، 
واإمنا  للزواج،  عقدا  يعني  فال  املتخ�ش�شة  املواقع  يف  العر�س  اما 
هو عبارة عن دعوة لالقرتان )املاأذون االلكرتوين ( ومتر مبرحلة 
من التفاو�س وال�شمانات لت�شل اإىل مرحلة اخلطبة والعقد بعد ذلك 
وال غبار من الناحية القانونية حول االإجراءات املتبعة بخ�شو�س 
ذلك فت�شعب احلياة ودخول التكنولوجيا يقابله جمود يف العالقات 
عالئقية  وفوا�شل  م�شاحات  خلق  واملراأة  للرجل  تبيح  االجتماعية 
التقنيات  ا�شتخدام  اإىل  البع�س  جلاأ  لذلك  بينهما  اقرتانا  تنتج 
البع�س وبن�شبة اكرب فقد  اأما  التعارف واالقرتان،  االلكرتونية يف 
وجد يف هذه املواقع فر�شة للتعبري عن الكبت النف�شي والبحث عن 
التقني  ح�شوره  ليزداد  االجتماعًي  ح�شوره  يتال�شى  الذي  االآخر 
والعر�س  التفاو�س  بدعوة  مت�شحا  رغباته  لتحقيق  منا�شبة  وهي 
للو�شول اإىل االآخر الذي رمبا يعتقد انه ي�شاركه فر�شة بناء عالقات 
عاطفية حتت غطاء �شرعي ويف االأغلب يكون العقد العريف الطريق 

لذلك.

مبدعون
من العراق

من أوراق الذاكرة البغدادية.. أسواق الكرخ في بغداد دوافع تأسيسها أمنية؟

كاظم إسماعيل الكاطع

الزواج اإللكتروني

القاضي ناصر عمران

أقالم حرة

يف  غاية  املو�سوع  هذا  الكعبي  �ساكر  املواطن  يقول 
الأهمية لأنه �سوط م�سلط على ظهر املواطن وغياب العدالة 
يف الدولة ولد هوة كبرية بينهما ، معاناة كثرية نهم�سها 
مبا يدور يف دهاليزها اأو غياب احلقيقة عن طياتها ، عدم 
عليه  اطرح  وانا   ، ظاهرة   باتت  ق�سايااملوقوفني  ح�سم 
، مدة موقوفيته  املوقوف  اأ�سم  تتطلب  التي  امل�سكلة  هذه 
ق�سيته،  مراحل    ، القا�سي  اأمر   ، امل�سوؤول  ال�سابط    ،
اأفرحني ذلك كثريا مبددا غيوم ال�سك والأتهام التي تعرتي 
هذا اجلهاز املنا�سل واعدا اجلمهورمن خاللنا باجراءات 
واأيجاد  الظلم  من  الكثري  حتل  من  �ساأنها  من  كفيلة 
ال�رسطة  عمل  تعرت�س  التي  للمعوقات  املنا�سبة  احللول  
القانون يف خدمة  اأن تعود لعملها وح�سب  املحلية نامل 
النا�س وتاأخذ ال�رسطة الأحتادية دورها يف م�سك الأر�س 
واأقامة ال�سيطرات ومباغتة العدو والأنق�سا�س عليه ، واأن 
اجلرمية  خيوط  ك�سف  يف  الأ�سا�سي  لعمله  املحقق  يعود  
مكافحة  موقويف  عزل  وكذلك   ، اجلاين  على  والأ�ستدلل 
اأ�سافية  داخل  اجلرمية عن ق�سايا املحلية ببناء غرف  
املراكز ، امتنى ان تكون  �ساحة العدالة خالية من الريبة 
والأبتعاد  والت�سقيط  التهم   عن  بعيدا  والظنون  وال�سك  
بح�سم  والأ�رساع  احلقائق  وقلب  الذمم  و�رساء  الر�سوة  عن 
نظيف  جلهاز  القلب  من  اأمنية  املوقوفني...  ق�سايا 

ومنت�سب مهني و�سابط ميداين .

نقاط  عند  يومية  حوادث  بغداد  �سكان  من  عدد  يروى 
التفتي�س يف بغداد.وقال موؤيد اإبراهيم، وهو من �سكان حي 
“طابور العجالت امتد اإىل نحو كيلومرت يف  اإن  املاأمون، 
)اأحد �سوارع الكرخ(، وبينما يجتازها املواطنون، تفاجئهم 
اأن  اإبراهيم، بعد  اأي�سًا”.واو�سح  مفرزة م�سرتكة للتفتي�س 
ق�سى نحو �ساعة ون�سف عند �سيطرة و�سط بغداد، اأنه “مل 
يتعر�س للتفتي�س، برغم النتظار الطويل”.وتابع “و�سلت 
كان  ال�سيطرة.  يف  اجلندي  يقف  حيث  اإىل  ب�سيارتي 
ي�ستعمل هاتفه اخللوي، وقال يل هل حتمل �سالحًا، اجبته 
ال�سبب فقط ننتظر  بالنفي، و�سمح يل باملرور )…( لهذا 
وم�ساحلنا”.ويقول  باإعمالنا  نلتحق  ان  قبل  �ساعات 
“بع�س عنا�رس الأمن، يعاقبون ال�سائق  اإن  و�سام عادل، 
�سياراته  زجاج  اأغلق  وقد  تفتي�س  نقطة  اإىل  ي�سل  عندما 
من اأجل التربيد”.ويعتقد عدد من املواطنني اإن الإجراءات 
لكنهم  البالد،  به  متر  ح�سا�س  ظرف  يف  مطلوبة  الأمنية 
يرون ان “اأداء عنا�رس الأمن ل يوؤدي غر�س التفتي�س”

من يحسم قضايا 
الموقوفين؟

المواطنون وشكاوى مستمرة 
من السيطرات في بغداد

المواطن و المسؤول
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