
 
بغداد ـ متابعة 

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 
ال�سلف  اأن الهرم االجتماعي او خللف يقلد  وا�سمى. يف 
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 
)املتقدمة(  للمجتمعات احلديثة  بالن�سبة  االمر يختلف 
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 
جديدة  قيمة  نبوغ  و  معينة  اجتماعية  ملمار�سة  قيمة 

حملها.
يف  �سائعا  كان  امر  وج�سديا  نف�سيا  االطفال  معاقبة 
كان  الذي  التربير  عام.  مئة  قبل  اال�سكندنافية  الدول 
مقبوال لهذه القيمة االجتماعية يف حينها هو ان الطفل 
يجب ان يتعلم االن�سباط وال�سلوك احل�سن ا�سافة اىل ان 
االبوين يعرفان م�سلحة اطفالهم اأكرث من غريهم كما ان 
االمر من اوله اىل اخره ق�سية وقد كانت الكني�سة تدعم 
هذا التوجه. ومع مرور الزمن وبعد عائلية داخلية لي�س 
االن�سان  تعلم  ان  وتغيريها.  التدخل  املجتمع  حق  من 
ا�ساليب الرتبية العلمية ال�سليمة واالثار النف�سية ال�سلبية 
النا�س  االطفال من  التي ترتتب على معاقبة  الكارثية 
متيل  امليزان  كفة  فبداأت  االمر.  تغري  ونف�سيا  ج�سديا 
كثري  بداأ  ثم  االطفال.  الي�ستح�سنون �رصب  ل�سالح من 
تطور  واخريا  لل�رصب  االطفال  تعر�س  من  ي�سمئزون 
االمر اىل ان الكثري بداأ ينتف�س واليقف مكتوف االيدي 
البلدان  عندما يرى طفال يتعر�س لل�رصب، خا�سة يف 
"حممد"  اهلل  لر�سول  عدة  احاديث  من  انطالقا  العربية 
�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  تلتقط  عليه  اليختلف  ب�سكل  را�سخة  وت�سبح 
امل�رصع  قبل  من  فاأن  لذا  الت�رصيع  االجتماعية  القيمة 
حتت  الفرد  ت�سع  وخمالفتها  قانونية  قواعد  فت�سبح 
ما  جرم  حينما  ال�سويد  يف  ح�سل  كما  القانون  طائلة 
عام 1987والرنويج 1983وتبعته دول اخرى اعتربت 

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

تركمان�ستان.

 
اقليم  من  توقيف  مذكرات  ا�سدار  عن  االعالن  بعد 
كرد�ستان بحق عدد من اع�ساء الربملان و�سخ�سيتني 
باب  يف  يدخل  االقليم  من  املتخذ  االجراء  كان  واذا 
قب�س  مذكرات  �سدرت  ان  بعد  اذ  الق�سائية  احلرب 
بحق رئي�س اركان اجلي�س ال�سابق الفريق زيباري عن 
تهمة ف�ساد مايل واداري ولي�س م�ساأله �سيا�سية ولعدم 
الرغم من تبليغه و�سدور مذكرة قب�س  ح�سوره على 
اجلي�س  اهانة  تهمة  عن  ر�سول  كو�رصت  ال�سيد  بحق 
بو�سفه ب�سفة اجلي�س املحتل ومذكرات قب�س او تبليغ 
او ا�ستقدام اخرى و�سدور احكام بحق �سقيق �سخ�سية 
كبرية عن تهم تتعلق بالنزاهة وحاالت اخرى وخا�سة 
احكام على كثريين باحكام و�سلت اىل االعدام فالذي 
باملثل  باملعاملة  ي�سمى  ما  اىل  اللجوء  مت  انه  يبدو 

بنف�س  االحتادية  احلكومة  على  االقليم  يرد  بحيث 
ملواجهة  اربيل  من  مذكرة  ا�سدار  وهو  اال�سلوب 
مذكرات بغداد واذا كان اغلب من وردت ا�سماوؤهم من 
النواب الذين منحهم الد�ستور �سالحية ابداء الراأي ملا 
لهم من �سلطة الرقابة الربملانية التي قررها الد�ستور 
وملا لهم من ح�سانة برملانية تقف امام اوامر القب�س 
جرمية  عن  التهمة  وان  خا�سة  اربيل  من  ال�سادرة 
ال�سادرة  االقوال  باعتبار  النظامية  الهيئات  اهانة 
مت�س رئا�سة االقليم والبي�س مركة واجلهات االقليمية 
اجلهات  هذه  بع�س  ان  علمنا  واذا  اربيل  يف  االخرى 
ينق�سها اال�سا�س الد�ستوري يف ك�سب ال�سفة ال�رصعية.

راأي قانوين 
نذكر  ان  بد  :"ال  حرب  طارق  القانوين  اخلبري  قال 
العام  االدعاء  رئا�سة  بقانون  حمكوم  املو�سوع  ان 
وقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية وهو ان املو�سوع 

حتريك  يف  العام  االدعاء  رئا�سة  اخت�سا�س  من 
االجراءات  اتخاذ  ان  اىل  م�سرياً   ،  " اجلزائية  الدعوى 
يف  العام  االدعاء  اخت�سا�س  من  ولي�س  القانونية 
االقليم اذا مل تكن هنالك �سكوى اما اذا كانت هنالك 
�سكوى فانها ال بد ان تتم ال�سكوى طبقا لالخت�سا�س 
اخلا�سة  التهم  ان  باعتبار  بغداد  حماكم  اي  املكاين 
بغداد  وال�سخ�سيتني يف  النواب  باالهانة �سدرت من 
هذه  قبول  اربيل  ملحاكم  يجوز  ال  فانه  وبالتايل 
الدعاوى او عدم قبولها واحتلتها ح�سب االخت�سا�س 
من  املو�سوع  و�سيكون  بغداد  حماكم  اىل  املكاين 
اخت�سا�س جمل�س الق�ساء االعلى بالطلب من االقليم 
املوقر  املجل�س  يودعها  ثم  ومن  التحقيقية  االوراق 
االجراءات  واتخاذ  التحقيق  بغداد الجراء  اىل حماكم 
القانونية بحيث ان اوامر القب�س ال يتم تنفيذها مامل 

يتم �سدور اوامر جديدة من حماكم بغداد .

الواليات  يف  مقيمة  االإنكليزية  اللغة  و  العربية  باللغة  عراقية  �ساعرة 
بغداد  بغداد  وهي خريجة جامعة  1965 يف  �سنة  املتحدة ولدت يف 
جامعة  من  وتخرجت  املتحدة  الواليات  اإىل  هاجرت  الت�سعينات  ويف 
االأمم املتحدة لكتاباتها عن  2001 ونالت جائزة من  وين �ستيت يف 

حقوق االإن�سان.
اأعمالها  من  �سعرية  وخمتارات  بالعربية  �سعرية  جمموعات  عدة  لها 
�سدرت بعنوان »احلرب تعمل بجد« وجمموعات مرتجمة اإىل االإنكليزية، 
م�ساركتها  عقب  حتدثت  وثقافية؛  اأدبية  مهرجانات  يف  وم�ساركات 
»�سباك«  مهرجان  يف  املا�سي،  يوليو  متوز/  منت�سف  يف  االأخرية 
لالأدب العربي املعا�رص يف لندن، حول عدة حماور، عن ال�سعر واحلرب 

والرتجمة ومغامرتها ال�سعرية املقبلة.
اأين وكيف ومتى عرثت على ال�سعر اأو عرث عليك، اأو كما قال لوركا يومًا: 

من اأراك طريق ال�سعراء.؟
جمدة  هي  كم   « بجد«،  تعمل  »احلرب  ق�سيدتها  بداأت  كلمات  ب�ست   
باأقل عدد ممكن من  احلرب.. ون�سيطة وبارعة«؛ وهي تكتب ق�سيدتها 
طابع  ذات  ميخائيل  دنيا  العراقية  تكتبها  التي  الق�سيدة  الكلمات، 
بع�س  يف  �سنقراأ  كما  ال�سعرية،  والكثافة  اللغوي  االقت�ساد  يف  غاية 
الغزو  اأثناء   2003 �سنة  التي ن�رصت  تلك  من ق�سيدتها »كي�س عظام« 
االأمريكي للعراق: يا للحظ!/ عرثُت اأخرياً على عظامه/ جمجمته اأي�سًا 
يف الكي�س/ الكي�س بيدها/ ُي�سبه بقية االأكيا�س/ يف االأيادي املرجتفة 

االأخرى/ عظامه ُت�سبه اآالف العظام/ يف املقربة اجلماعية.
تقول كنا ننام فوق �سطح منزلنا يف بغداد، وكانت جدتي تعي�س معنا 
وهي امراأة حكيمة جداً، فكانت حتكي يل الق�س�س الفلكلورية وق�س�س 
يف  كتاب  اأي  عندنا  يكن  مل  والدرو�س  العرب  يل  وتلّخ�س  احليوانات 
من  ال�سابعة  اأو  ال�ساد�سة  يف  واأنا  قمُت-  لذلك  الوقت  ذلك  يف  البيت 
عمري – بتاأليف ذلك الكتاب املكّون من تلك احلكايات، ولكن باأ�سلوبي 
مع  كنُت  �سنوات،  خم�س  اأو  باأربع  ذلك  بعد  اأخرى،  ومرة  ور�سوماتي. 
كتبُت  اأقاربي  مع  دجلة  نهر  على  �سفينة  ظهر  فوق  اأخرى،  مرة  ال�سعر 
اأول ق�سيدة يل وكانت عن موجات البحر، كيف ت�سل موجة اإىل النهاية 
عندما تبداأ واحدة اأخرى اأو �سيئًا من هذا القبيل، وحني اأعطيُت الق�سيدة 
البن عمتي، عمَل منها زورقًا ورقيًا ورماها يف النهر. ا�ستمتعنا بالنظر 
اإىل الق�سيدة – الزورق وهي تتاأرجح يف النهر وتبتعد. بعد ذلك باأربع 
من  ق�سائَد  ميالدهن  اأعياد  يف  �سديقاتي  اأهديُت  �سنوات،  خم�س  اأو 

تاأليفي وبخط جميل، ف�ساروا ي�سمونني »ال�ساعرة«.
 وكان احل�سول على ا�سم- لقب »ال�ساعرة« يف وقت باكر �سيء جميل. 

معاقبة األطفال جسديا .. بين الواجب والمبالغة
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

العنف  ملناه�ضة  اال�ضالمي  اليوم  �ضفر،  من  االول  اأختري 
�ضد املراأة، حتت �ضعار ”املراة وطن” اقيم املوؤمتر بن�ضخته 
التا�ضعة الذي انطلق منذ العام 2009 ، يعترب هذا التوجه 
نحو االهتمام بواقع املراأه والوقوف على متغرياته، نحو 
اخلارطة  �ضمن  العراقية،  املراة  مبوقع  تغيري  حتقيق 
الن�ضاء  امام  املجال  بف�ضح  وذلك  اجلديدة،  ال�ضيا�ضية 
والعمل  ال�ضيادية،  املنا�ضب  لتبواأ  النوعيات،  العراقيات 

على متكينها.
يجهلها  قد  عظيمة،  رمزية  �ضفر  من  االول  ختيار  الأ ان 
قد  احل�ضني  لعيال  يكون  اليوم،  هذا  مثل  يف  الكثريون، 
من  �ضائرون  وهم  واال�ضر  ال�ضبى  يف  يوما   20 ق�ضوا، 
العراق حتى ال�ضام، يف االول من �ضفر دخلوا جمل�س يزيد 
كلبوة  املجل�س،  زينب  ال�ضيدة  تو�ضطت  وقد  معاوية،  ابن 
يف  الرعب  وادخلت  اجلال�ضون  ب�ضوتها  اخافت  جريحة 
قلوبهم، مثلت انذاك االعالم املدافع عن الق�ضية احل�ضينية، 
وقد �ضلبت قوة املكان وا�ضعفت بوقفتها تلك كل من حولها.
اياكن  العامل  لن�ضاء  تنبيه،  �ضفعة  تلك  وقفتها  ج�ضدت 
ان  تقبلن  وال  اال�ضت�ضعاف،  او  وال�ضعف  واال�ضتكانه 
يتعامل احدهم معكن بدونية مطلقا، حتى لو كننت ا�ضارى 

و�ضبايا!
لبنات  منار  وا�ضبحت  العز،  قمة  زينب  ال�ضيدة  ت�ضلقت 
الن�ضائية،  ال�ضخ�ضيات  بالتاأريخ  م�ضيئة  ونقطة  حواء، 
اجربت العامل ان يقف ويوؤدي لها التحية الع�ضكرية ويرفع 
عن  القتال  فنون  بتعليم  مدر�ضة  ا�ض�ضت  فقد  القبعة،  لها 
احلقوق، والدفاع عن النف�س، بقوة احلجة واملنطق، فلو مل 
تكن زينب مت�ضلحة بالعلم والبالغة، مل ت�ضتطع ان ت�ضمد 
الذات، اهمية و�ضرورة  للمعرفة وتطوير  ملا  الطغاة،  امام 
من �ضرورات احلياة، وا�ضلحة املراة ملواجهة معارك اثبات 

الوجود.
ب�ضمة  لها  ان  جند  العراقية،  املراة  لواقع  الرجوع  عند 
ت�ضحيات  من  وتقدم  قدمت  ملا  العامل،  ن�ضاء  و�ضط  مميزة 
التحديات  رغم  االمام،  نحو  احلياة  بعحلة  ودفع  م�ضتمرة 
تلك  تقابل  فلن  تواجها  التي  واملعوقات  وال�ضعوبات، 
املعرقالت بنف�س لوامة، بل عملت على تذليل كل ما يواجهها 
من �ضعوبات، وال�ضعي الدائم نحو التقدم، االرتقاء بذاتها 
االم  فكانت  االمان،  بر  نحو  بهم  والعبور  حولها  ومبن 
ترمي  العز،و  ب�ضاحات  يلتحق  وهو  وحيدها،  تودع  التي 
�ضتقبله  الأ ت�ضتعد  حتى  ماء،  قطرات  ب�ضع  خطواته  وراءه 
رتبة  يحمل  وهو  لكن  االبن  ذلك  ياتي  ورمبا  اخرى،  مرة 
�ضهيد، م�ضهد لطاملا تكرر يف بيوتاتنا العتيقة، لكن �ضرعان 
وحتمل  اوراقها،  ترتيب  لتعيد  جديد  من  املراأه  تنه�س  ما 
م�ضوؤولية العائلة، بعد غياب املعيل الوحيد، �ضواء كان االب 
او الزوج او االبن، فراحت تغزو كل زوايا احلياة باحلب 

والعطاء والتميز.

مبدعون
من العراق  خبير قانوني : اتخاذ االجراءات القانونية من اختصاص رئاسة االدعاء العام في بغداد فقط

دنيا ميخائيل

انت كاملة لست 
نصف احد!

بقلم / رسل جمال

أقالم حرة

ذكرى  بغداد  اأمني  الطاهر،  عبا�س  حيدر  املواطن  نا�سد 
علو�س حول تلكوؤ الواقع اخلدمي ملنطقة ال�سعب يف بغداد 
ال�سعب ذو �سجون،  "احلديث عن بلدية  وقال يف �سكواه: 
اآليات  من  االحتياجات  كل  لها  وفرت  الدولة  العلم  مع 
تخ�س�سية حديثة، ومواد ب�رصية متوفرة. النتائج اهمال 
وا�سح، واال�سباب، هو تق�سري من ال�سادة امل�سوؤولني يف 
الدائرة، ات�ساءل ماهي واجبات ال�سيد املدير العام؟ ماهي 
واجبات ال�سيد املعاون؟ ماهي واجبات ال�سادة م�سوؤويل 
الدائرة. امل�سكلة  اأ�سغر موظف يف  اإىل  االق�سام اخلدمية 
ال�سحف عن  اأ�سكو يف  وانا  �سنة  اليوم، منذ  وليدة  لي�س 
توثيقي  من  جزء  اخلدمات.هذا  يف  املتعمد  الرتدي 
الطفح  وكذلك  اور،  حي  منطقة  يف  الو�سطية  للجزرة 
والكارثة   ٤٣ ٣٤٣زقاق  حملة  يف  للمجاري  املزمن 
عن  تبعد  للمجاري  عامودية  حمطة  �سنة  قبل  افتتحت 
الزقاق ٥٠ مرت، ومل تربط املنطقة على املحطة اجلديدة، 

هذا جزء خمت�رص مما يحدث يف تقدمي اخلدمات.
دائرة  يف  املوظفني  ا�ستغالل  من  مواطنون،  �سكى  كما 
با�سعار  اال�ستمارة  بيع  من  الكرخ  يف  املدنية  االحوال 

اعلى من ال�سعر الر�سمي لها.
لدائرة  مراجعتي  "اثناء  انه  النوري  علي  املواطن  وقال 
احوال الكرخ قام احد املوظفني ببيع ا�ستمارة اخلا�سة 
بقيد الت�سجيل بالف دينار"، مبينا ان "اال�ستمارة تباع 

وح�سب ال�سعر الر�سمي بـ250 دينار فقط".
"هذه لي�س املرة االوىل التي يقوم بها بع�س  وتابع ان 
املوظفني من بيع اال�ستمارة خارج الت�سعرية الر�سمية"، 
اجليوب  من  اي  واىل  ال�سعر  فرق  م�سري  "عن  مت�سائال 

تذهب".
املوظفني  "بع�س  ان  كاظم  عدنان  املواطن  اكد  فيما 
الر�سمي،  ال�سعر  من  اكرث  اال�ستمارات  بيع  اىل  يعمدون 
معامالتهم  انهاء  اىل  املراجعني  حاجة  بذلك  م�ستغلني 

بال�رصعة 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".

منذ سنوات وحي أور تناشد !

المواطن و المسؤول
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