
هو  وال�سوري  العراقي  املجتمعني  يف  الأقليات  من  اآخر  ن�سيج 
وهم  ال  الرافدين  وادي  و  �سوريا  من  بالرحيل  مهدد  اأي�سا 
بلد جديد، ي�سبح مو�سوع  تبني حياتك يف  اأن  فبعد   . الأرمن 
من  الكثري  لأن  �ساقًا،  اأمراً  فيه  ن�ساأت  الذي  بلدك  اإىل  العودة 
الأمور قد تغريت جذريًا"، وهذه اإ�سارة اإىل ما حدث له وللعديد 
�سوء  ب�سبب  �سورية  بلدهم  غادروا  الذين  الأرمن  ال�سبان  من 
اأرمن  يكن  ومل   .2011 منذ  والقت�سادية  الأمنية  الأو�ساع 
واجه  الذي  امل�سري  ذات  �سيواجهون  اأنهم  يتوقعون  �سورية 
يف  امل�سيحية  الأقلية  هذه  تتمتع  حيث  العراق.  يف  اأقرانهم 
البلدين بحرية يف اإن�ساء مدار�س تعلم فيها لغتها ومواد ثقافية 
خمتلفة  مهن  ممار�سة  جانب  اإىل  الكنائ�س  وببناء  تختارها 

اأو�سلت بع�سهم اإىل الرثاء، حتى اأجربتهم الظروف على ال�سفر.
يف  الأوىل  العراقية  الطائفية  احلرب  منذ  ت�سوء  الأحوال  باتت 
2006، حيث بداأت موجة العتقالت وعمليات اخلطف طالت 
امل�سيحيني ب�سكل عام، فا�سطرت الأغلبية اإىل اللجوء يف هولندا 
داع�س  ظهور  مع  اأكرث  الظروف  و�ساءت  املتحدة.  الوليات  اأو 
اأن  األفًا بعد   13 حيث انخف�س العدد احلايل لأرمن العراق اإىل 
2003 ح�سب موقع  األف �سخ�س قبل   25 كان عددهم حوايل 
ال�سفارة الأرمنية يف العراق. ويف �سياق م�سابه يعي�س حاليًا يف 
�سورية ما ل يزيد عن 30 األف �سخ�س بعد اأن كان عددهم يبلغ 
اإكونومي�ست"  "ذا  2011 ح�سب �سحيفة  األف مواطن قبل  مئة 
الربيطانية. متابعون اجتماعيون يرون ان �سبب بقاء البع�س 
منهم هو اقت�سادي اأو اأن طلبات الهجرة الذي قدموها مل تقبل 
واإىل جانب  اأنه  الأرمن املهاجرين  بعد"  بينما يو�سح بع�س 
اأ�سحاب  من  �سورية  اأرمن  بع�س  كان  القت�سادي  التحدي 
داع�س  تنظيم  قبل  من  �رسقتها  خ�سية  بقوا  قد  طائلة،  ثروات 
اأن عودة  اأو حتى امل�سلحني، موؤكدين  اأو غريهم من الل�سو�س 
يعني  ل  داع�س  خطر  انح�سار  لأن  جداً،  �سعب  اأمر  املهاجرين 
نهاية امل�ساكل القت�سادية والأمنية. اأما ال�سبب الأبرز هو اأن 
على  يعمل  اأهدافًا  عينيه  ن�سب  و�سع  للمغادرة  �سعى  من  كل 
وجه  و�سورية  العراق  يف  الأمني  التدهور  اإن  كما   " حتقيقها، 
�رسبة قا�سمة لتنوع الأقليات يف البلدين. ويقول باحثون يف 
�سوؤون الأقليات اإن الق�سية اأ�سبحت تتجاوز ق�سية العنف لأن 
مناطق  اأ�سبحت  مثاًل  العراق  داع�س يف  من  املحررة  املناطق 
ب�سبب  خ�رسا  البلدين  واأن  املختلفة.  الفئات  عليها  تتنازع 
الن�سيج املجتمعي،  ال�سيئة مكونًا مهمًا من  الظروف املعي�سية 
لأن الأرمن والذين هاجروا اإىل ال�رسق الأو�سط، ل �سيما �سورية 
والعراق ولبنان بعد جمازر 1915 على يد ال�سلطات العثمانية، 
انتقلوا  التي  املجتمعات  اندماجًا مع  الأقليات  اأكرث  كانوا من 
كما  القت�سادي.  ال�سعيد  على  كثرية  جناحات  وحققوا  اإليها، 
حملية  اأحزابًا  ي�سكلوا  ومل  �سيا�سية  مطالب  لهم  يكن  مل  اأنهم 
كغريهم من الطوائف كالآ�سوريني وال�رسيان مثاًل �سوى مطالبة 
الربملانات العرتاف بالإبادة اجلماعية التي قامت بها الدولة 
العثمانية. ويقول باحثون يف �سوؤون الأقليات ان هذا احلال ل 

اأن يبقى على ما هو عليه، حيث برزت احلاجة من قبل  ميكن 
البقاء.  على  الأقليات  ت�ساعد  بحلول  التفكري  اإىل  احلكومات 
ومن اأكرث ال�سيناريوهات املطروحة اإقامة حمافظات لالأقليات 
كنوع من توزيع ال�سلطة. ل يعني ذلك تفكيك البالد واإمنا اإقامة 
نوع  بالأمان وحت�سل على  الفئات  فيها هذه  ت�سعر  م�ساحات 
تكون  بحيث  واللغوية  والإدارية  التعليمية  اخل�سو�سية  من 
البلدان  احد  العراق  املجتمعي  التنوع  لإدارة  جديداً  منوذجًا 
بدخول  املو�سل  مدينة  يف  خا�سة  الأقليات  هاجرته  الذي 
العريقة  املدينة  هذه  ن�سيج  �سيختلف  .....ياترى  اليها  داع�س 
على  �سيجيب رمبا  املقبل  امل�ستقبل  داع�س؟  مابعد  يف مرحلة 
كثري من الت�ساوؤلت ......اأرمن �سوريا والعراق ...وم�سري الهجرة 
العراقي  املجتمعني  يف  الأقليات  من  اخر  ن�سيج   .... بالعودة 
بعد رحيلة من  �سوريا  بالرحيل من  اأي�سا مهدد  وال�سوري هو 

بالد وادي الرافدين ال وهم الأرمن ..
العودة  مو�سوع  ي�سبح  جديد،  بلد  يف  حياتك  تبني  اأن  فبعد 
الأمور  من  الكثري  لأن  �ساقًا،  اأمراً  فيه  ن�ساأت  الذي  بلدك  اإىل 

وللعديد  له  حدث  ما  اإىل  اإ�سارة  وهذه  جذريًا"،  تغريت  قد 
�سوء  ب�سبب  �سورية  بلدهم  غادروا  الذين  الأرمن  ال�سبان  من 
اأرمن  يكن  ومل   .2011 منذ  والقت�سادية  الأمنية  الأو�ساع 
واجه  الذي  امل�سري  ذات  �سيواجهون  اأنهم  يتوقعون  �سورية 
يف  امل�سيحية  الأقلية  هذه  تتمتع  حيث  العراق.  يف  اأقرانهم 
البلدين بحرية يف اإن�ساء مدار�س تعلم فيها لغتها ومواد ثقافية 
خمتلفة  مهن  ممار�سة  جانب  اإىل  الكنائ�س  وببناء  تختارها 

اأو�سلت بع�سهم اإىل الرثاء، حتى اأجربتهم الظروف على ال�سفر.
يف  الأوىل  العراقية  الطائفية  احلرب  منذ  ت�سوء  الأحوال  باتت 
2006، حيث بداأت موجة العتقالت وعمليات اخلطف طالت 
يف  اللجوء  اإىل  الأغلبية  فا�سطرت  عام،  ب�سكل  امل�سيحيني 
ظهور  مع  اأكرث  الظروف  و�ساءت  املتحدة.  الوليات  اأو  هولندا 
األفًا   13 اإىل  العراق  العدد احلايل لأرمن  انخف�س  داع�س حيث 
بعد اأن كان عددهم حوايل 25 األف �سخ�س قبل 2003 ح�سب 
يعي�س  م�سابه  �سياق  ويف  العراق.  يف  الأرمنية  ال�سفارة  موقع 
اأن كان  األف �سخ�س بعد   30 حاليًا يف �سورية ما ل يزيد عن 

"ذا  2011 ح�سب �سحيفة  قبل  األف مواطن  مئة  يبلغ  عددهم 
اإكونومي�ست" الربيطانية. متابعون اجتماعيون يرون ان �سبب 
الذي  الهجرة  طلبات  اأن  اأو  اقت�سادي  هو  منهم  البع�س  بقاء 
قدموها مل تقبل بعد"  بينما يو�سح بع�س الأرمن املهاجرين 
�سورية  اأرمن  بع�س  القت�سادي كان  التحدي  واإىل جانب  اأنه 
قبل  من  �رسقتها  خ�سية  بقوا  قد  طائلة،  ثروات  اأ�سحاب  من 

داع�س اأو غريهم من الل�سو�س اأو حتى امل�سلحني،
موؤكدين اىل اأن عودة املهاجرين اأمر �سعب جداً، لأن انح�سار 
خطر داع�س ل يعني نهاية امل�ساكل القت�سادية والأمنية. اأما 
ال�سبب الأبرز هو اأن كل من �سعى للمغادرة و�سع ن�سب عينيه 

اأهدافًا يعمل على حتقيقها، "
قا�سمة  �رسبة  وجه  و�سورية  العراق  يف  الأمني  التدهور  اإن 
لتنوع الأقليات يف البلدين. ويقول باحثون يف �سوؤون الأقليات 
املناطق  لأن  العنف  ق�سية  تتجاوز  اأ�سبحت  الق�سية  اإن 
تتنازع  مناطق  اأ�سبحت  مثاًل  العراق  يف  داع�س  من  املحررة 

عليها الفئات املختلفة.

 
حمافظة  اأهايل  من  وهي  عاما(   31( بتول  ترف�س 
التي يتم�سك بها جمتمعها،  التقاليد  الديوانية، معظم 
ومار�ست الثورة �سد ما و�سفته بـ "الع�سائرية والت�سرت 
بالدين وذكورية املجتمع، التي ت�سيطر على املجتمع 
اجلنوبي ب�سورة خا�سة، والعراقي ب�سكل اأعم". تقول 
الدين،  يف  اأكرث  البحث  فكرة  عندي  "�سارت  بتول 
وكلنا  الدين  اأرف�س  ل  فاأنا  جمتمعنا،  يف  خا�سة 
موؤمنون، لكن نرف�س من اأو�سلوا لنا الدين م�سوها"، 
م�ستوى  على  املوجود  "الدين  حديثها  يف  م�سيفة 
الأ�ساتذة يف اجلامعة اأو بع�س رجال دين جمرد غطاء 
الثورة  طرق  يرتكبونها".   التي  الأخطاء  من  للت�سرت 
كانت  الأوىل  �سبابها  �سنني  يف  بتول  مار�ستها  التي 
اأنثى،  اأنها  اأ�سا�س  على  يعاملها  من  كل  على  التمرد 
وترف�س كلمة "ل ت�ستطيعني ذلك لأنك فتاة". وتقول 
"مل اأ�سمح لنف�سي اأن اأظلم يف املجتمع. و�ساعدتني يف 
ذلك عائلتي، وا�ستطعت اأن اأثبت وجودي وجناحي من 

خالل تخرجي وح�سويل على ال�سهادة يف القانون".
در�ست بتول جا�سم يف كلية القانون بجامعة الكوفة 
للجامعة مرحلة  وكان دخولها  النجف،  يف حمافظة 
حتول يف حياتها، حيث تو�سح "عند دخويل اجلامعي 
لذلك  والإناث،  الذكور  من  خمتلطا  جمتمع  وجدت 
جميع  لدى  بها  اأوؤمن  التي  النقاط  تثبيت  حاولت 
عن  القانون  كلية  طالبة  حاولت  اجلامعة".  فتيات 
ثقافة رف�س  ن�رس  الجتماعي  التوا�سل  طريق مواقع 
ذلك  يف  و�ساعدها  الع�سائر،  و�سطوة  الديني  التطرف 
على  ال�سيالوي،  عالء  اجلامعة  يف  ق�سمها  رئي�س 
"تعرفت  بقولها  ذلك  عن  وتتحدث  تعبريها".  حد 
املجتمع،  يف  للتغري  مثال  وكان  عالء،  دكتور  على 

وان�سممت اإىل جمموعة يقودها".
تقاليد تعبد التاريخ؟

على  احلا�سل  عاما(،   35( ال�سيالوي  عالء  ويقود 
اإن  الفرن�سية،  كولون  جامعة  من  الدكتوراه  �سهادة 
عددا من ال�سباب املتخرج من جامعة الكوفة، ي�سعون 
حماولة  باجتاه  وثقافية  مدنية  بن�ساطات  للقيام 
ياأمل  العراقي،  املجتمع  طبيعة  يف  تغيري  اإحداث 
بامل�ساهمة يف عملية اإ�سالح املجتمع واإجراء تغيري 

اإيجابي، عرب جمموعة ال�سباب التي يقودها.
يقول ال�سيالوي، وهو يراأ�س حاليا ق�سم القانون العام 
الفر�سة خالل درا�ستي يف  "�سمحت يل  يف اجلامعة، 
باقي  يحرتم  الذي  احلر  الفكر  على  اأطلع  باأن  اأوروبا 
عودتي  "عند  ملوقعنا  حديث  يف  م�سيفا  الأديان"، 
ال�سباب  من  العديد  وجدت   ،2015 عام  العراق  اإىل 
والتمرد على  الرغبة يف معرفة احلقيقة  لديهم  الذين 
التاريخ".  تعبد  التي  التقاليد  منها  القائم،  الو�سع 
مع  التوا�سل  طريق  عن  البداية  كانت  هنا  ومن 
تكون  "حتى  املتخرجني،  وخ�سو�سا  ال�سباب  هوؤلء 
التعامل معهم، ول يجاملون  هناك مرونة عالية يف 
ال�سيالوي.  ي�سف  كما  الدرا�سية"،  املكا�سب  اأجل  من 
حراك ال�سباب ما زال على م�ستوى لقاءات على �سكل 
تنظيم  عن  البحث  طور  يف  في�سبوك،  يف  جمموعات 
ويقول  الآن.  حتى  معامله  تت�سح  مل  قريب،  ر�سمي 
فكرية  جمموعة  اإن�ساء  "نريد  العام  القانون  اأ�ستاذ 
موحدة. ول نفكر باإقامة حزب، لأن هذه املفردة تقتل 
القريب  "الهدف  ويتابع  الواعي".  ال�سباب  هذا  جهود 
هي قيادة حملة ثقافية لنت�سال ال�سباب العراقي من 

�سيا�سة التنييم والتجيي�س".
ثورة فكرية �سلمية

ويتوقع قائد املجموعة ال�سبابية، التي ل متتك ا�سما 

ر�سميا لها حتى الآن، جملة من املخاطر واملعوقات 
مع  تتعار�س  التي  اأفكارهم  ب�سبب  تنتظرهم،  التي 
املجتمع  على  امل�سيطرة  الدينية  الأحزاب  �سيا�سة 
العراقي، مو�سحا "ممكن اأن نقدم �سهداء لكن ل ميكن 
الكالم  با�ستخدام  �سوى  نواجه  لن  ال�سالح.  نحمل  اأن 
"�سنقوم  حديثه  نهاية  يف  ويوؤكد  الأفكار".  ون�رس 
بثورة فكرية. الثورات ل تفكر اأنها اأقوى اأو اأ�سعف من 
ال�سلطة. معظم الثورات كتب لها النجاح ب�سبب موقفها 

ال�سحيح".
بدوره، يوؤكد عميد كلية الإعالم بجامعة بغداد ها�سم 
وال�سو�سيال  الجتماعي  التوا�سل  "مواقع  اأن  ح�سن، 
م�ساعدا  عامال  وباتت  كبرية  فر�سة  اأتاحت  ميديا، 
مو�سحا  املجتمعات"،  يف  التغيري  لإحداث  مهما 
املجموعات  طريق  عن  ال�سباب  حديثه"باإمكان  يف 
من  يقدمون  جمتمعية  بفعاليات  القيام  النا�سطة، 

خاللها اأفكارهم بطريقة ذكية، حتقق اأهدافهم".
غياب احلركات الثقافية والن�ساطات الأدبية املنتظمة، 
اأ�سهم يف غلو التطرف الديني والع�سائري يف املجتمع 
العراقي، وفقا حل�سن الذي يوؤكد اأن "الطبقة ال�سيا�سية 
م�ستفيدة  لأنها  املجتمع،  تخلف  على  ت�سجع  من  هي 

من ذلك للتغطية على ف�سادها".
ورمبا اأ�سبح رف�س املجتمع العراقي لـ"واقع احلال" 
تراجع على خمتلف  اإليه من  وما و�سل  يعي�سه  الذي 
وحتى  والتعليمية  واخلدمية  ال�سحية  امل�ستويات، 
ال�سفوف  لتنظيم  تاريخية"  "فر�سة  الجتماعية، 
بكل  والغلو  التطرف  ترف�س  مدنية  دولة  باجتاه 
يو�سح  حيث  الإعالم،  كلية  لعميد  وفقا  اأ�سكاله، 
الآلية  خالل  من  التغيري،  ن�سمن  اأن  "ن�ستطيع 
اإىل  متنورين  اأ�سخا�س  اإدخال  عرب  الدميقراطية، 

النتخابات �سواء جمال�س املحافظات اأو الربملاين".

وت�سيدت  ال�ستينيات،  منت�سف  يف  ظهرت  عراقية.  مغنية 
ال�ساحة الغنائية الن�سائية يف العراق خالل فرتة ال�سبعينات. 
�سليمة  الكبرية  الفنانة  هي  فاأختها  فنية  عائلة  من  وهي 

خ�سري التي احت�سنتها و�ساندتها يف بداية الطريق.
ولدت اأمل خ�سري داود �سلمان التميمي يف حمافظة الب�رسة  
اأ�رسة  و�سط  ن�ساأت   .1950 العام  يف  امل�رساق  حملة  يف 
متاأثرة بالغناء الريفي. بداأت الغناء �سمن الن�ساط املدر�سي 
بعمر  وهي  املدر�سية  الغنائية  حفالتها  اأول  يف  و�ساركت 
اأمثال  القدمي  الزمن  ال)7( �سنوات. وكانت متاأثرة مبطربات 
اأنور  وبدرية  يو�سف  و�سلطانة  مراد  و�سليمة  خليل  وحيدة 
وتقدمي  الر�سم  تهوى  كانت  جورج.  الهوزوزوزكية  ومنرية 

العمل الإعالمي ف�ساًل عن الغناء.
�سـقيقتهاالفنانة  مع  بغداد  اإىل  قدمت   1963 العام  يف 
الهواة،  ركن  برنامج  يف  لت�سارك  خ�سري  �سليمة  املخ�رسمة 
وغنت اإحدى اأغاين املطرب الراحل عبد احلليم حافظ. لتكون 
اإىل  ان�سمت  بعدها  العراقية".  الن�ساد  "فرقة  كور�س  �سمن 
التدرج هو  هذا  وكان  فردية،  اأغاين  و�سجلت  القومية  الفرقة 
البداية ال�سحيحة لكل فنان يريد اأن يكت�سب اخلربة يف ذلك 
الوقت. كانت انطالقتها احلقيقية عام 1973 فغنت يف تلك 
الفرتة بع�س الغنيات التي كتبها كاظم عبد اجلبار وحلنها 
الفنان فاروق هالل ومن بني تلك الأغاين )على �سيك ياكمر( 
واغنية )مر فركاك(، وعرفت بذلك الوقت با�سم )اآمال حمدي(.
من  اجلمهور  وعرفها  وانت�رست  ظهرت  اأغنية  اأول  وكانت 
خاللها هي )كري�ستال( من احلان حم�سن فرحان، ثم توالت 
عيناك(  وبعد  و)عيني  حبك(  اأن�سه  )اأحاول  فغنت  الإحلان 
اغنياتها  لتاأخذ  ال�سباك(..  و)من  الهوة(  )يالعلمتني  واغنية 
واحلزن  ال�سفافية  بطابع  الحتفاظ  مع  اآخر  طابع  بعد  فيما 
وفدوه   - وياحيف  و�سفه  الف  )يا  فغنت  به  متيزت  الذي 
فدوه- وتعال( )واتوبه امن املحبة( و)يا ميه اآثاري هواي( 

وتلك الأغاين لقت �سدى وا�سع بني امل�ستمعني.
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بغداد ـ متابعة

معاجلة  �إىل  �سبيلها  يف  �أنها  عن  �حلكومة  �إعالن  منذ  مئة  �أيام  طمّرت 
تطبيقًا  نلم�س  �أن  �لأمل  وكان  بغد�د،  �لعا�سمة  يف  �ملرور  م�سكلة 
لالإجر�ء�ت �ملو�سى بها مع بدء �لعام �لدر��سي �جلديد، وهو ما مل نلمح 

له �أّي �أثر حتى �لآن.
�أّن  �لوزر�ء  جمل�س  با�سم  �ملتحدث  �أعلن  �ملا�سي  متوز  من  �لأول  يف 
لالختناقات  �آنية”  وحلول  �سريعة  “معاجلات  باإيجاد  وّجه  �ملجل�س 
�ملرورية يف بغد�د. ومعلوم �أّن هذه �لختناقات يف �ل�سو�رع وعند نقاط 
حتّمله  ميكن  ل  وحّدً�  قاتاًل  م�ستوى  بلغت  و�جل�سور  �لأمنية  �لتفتي�س 
�لزيادة  مع  و�لجتماعية(،  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لختناقات  )كما 
�ملفرطة يف �أعد�د �ل�سيار�ت وتخّلف نظام �ملرور �ملعمول به وعدم �لتقّيد 
ما  بني  ت�سّمنت  �ملوعودة  �حلكومية  �لإجر�ء�ت  �ملرور.  قانون  باأحكام 
يف  �لدو�م  �أوقات  تغيري  �لر�سمي:  �ملتحدث  ت�سريح  بح�سب  ت�سمنته، 
�لوز�ر�ت و�لدو�ئر و�جلامعات ب�سكل متفاوت، تقليل عدد نقاط �لتفتي�س 
و�إبعاد مو�قعها عن �لتقاطعات �ملهّمة وُعَقد �لزحام �ملروري وفتح ممر�ت 
يف  و�خلروج  للدخول  منفذ  من  �أكرث  �عتماد  �ل�سيطر�ت،  يف  متعددة 
عن  بعيدً�  �ملنافذ  هذه  مو�قع  و�ختيار  و�أحيائها  �لعا�سمة  مناطق 
�ل�سو�رع �ملكتّظة بالعجالت، قيام �أمانة بغد�د باأعمال �لتنظيف و�ل�سيانة 
خارج  �حلمولت  وتفريغ  �لب�سائع  تبادل  و�ساحات  مناطق  �إن�ساء  لياًل، 
�أو  )جم�ّسر�ت(  علوية  �لتقاطع  من  نقاط  م�ستويات  تعّدد  �عتماد  بغد�د، 
ذ�ت  بنايات  �إن�ساء  يرومون  �لذين  �مل�ستثمرين  �إلز�م  )�أنفاق(،  �سفلية 
�لإجر�ء�ت  هذه  لل�سيار�ت.   مو�قف  على  با�ستمالها  متعددة  طبقات 
�مل�سكلة  �أن تخّفف من وطاأة  بها،  �إن جرى تطبيقها و�للتز�م  لها،  مُيكن 
بع�س �ل�سيء، لكنه مل يظهر للعيان ما ي�سري �إىل و�سعها، �أو بع�سها، قيد 
و�ملد�ر�س  و�جلامعات  و�لدو�ئر  �لوز�ر�ت  يف  �لدو�م  فاأوقات  �لتنفيذ، 
�لليل،  من  �أكرث  �لنهار  تعمل يف  تزل  بغد�د مل  و�أمانة  باقية على حالها، 
�حلال  وكذ�  بها،  �ملرور  ُيي�ّسر  ومل  عددها  يرت�جع  مل  �لتفتي�س  ونقاط 
�ل�سكنية.  و�لأحياء  �ملناطق  يف  و�خلروج  �لدخول  منافذ  خ�ّس  ما  يف 
بغد�د حتتاج �ىل معاجلات جذرية مل�سكلة �ملرور من كل جو�نبها، فالبّد 
قطار�ت   ( �لع�سرية  �لنقل  و�أنظمة  بو�سائل  لالأخذ  م�سروع  و�سع  من 
م�سار�ت  �لكبرية وو�سع  �لبا�سات  �أعد�د  زيادة  �أر�سية،  �أر�سية وحتت 
خا�سة بها يف �ل�سو�رع(، ف�ساًل عن ترميم وتبليط �ل�سو�رع و�ل�ساحات، 
�أي�سًا  �أهمية ق�سوى  له  ف�سو�رع بغد�د و�ساحتها كلها تقريبًا تالفة. مما 
تنفيذ قانون �ملرور �لذي ل جند له �أّي �أثر يف �حلياة �ليومية، حتى ولو 
�أول هوؤلء �جلميع كبار  يف �سورة �سبح.. �لقانون ُمنتهك من �جلميع. 
�أ�سو�أ �أمنوذج ل�ستخد�م �ل�سو�رع  �مل�سوؤولني يف �لدولة �لذين يقّدمون 
يف تنقالتهم، بانتهاكهم �لقانون على نحو �سافر للغاية. رجال �ملرور هم 
�أي�سًا ينتهكون �لقانون بعدم تطبيقه �أو بتطبيقه مرة وعدم تطبيقه مر�ت 
�أو بعدم �لعد�لة و�لإن�ساف يف �لتطبيق. وبالطبع ياأتي �لنتهاك �لأكرب 
من �سائقي �ل�سيار�ت ومن �مل�ساة، وهوؤلء ما كان لهم �أن ينتهكو� �لقانون 
�ملرور  رجال  �لتزم  ولو  �ل�سالح،  �لأمنوذج  �مل�سوؤولني  كبار  قّدم  لو 
مهمتهم.  ت�سهيل  �سبيل  ويف  �أي�سًا  هم  �أجلهم  من  ُو�سع  �لذي  بالقانون 
يقال �إّن �ملال �ل�سائب يعّلم �ل�سرقة.. �ل�سارع �ل�سائب يعّلم �نتهاك قانون 

�ملرور، بل �سائر �لقو�نني كذلك.

مبدعون
من العراق شباب عراقيون :  تشويه "البعض" للدين وراء موجة اإللحاد في البالد

أمل خضير

بغداد تختنق.. 

مروريًا أيضا

بقلم / عدنان حسين 

أقالم حرة

دخول  اىل  ا�سولها  وترجع  العربي  العامل  يف  تنت�رس  ظاهرة 
يقوم  اعالم  كو�سيلة  فا�ستخدمت  العربي  الوطن  يف  ال�سلحة 
بها من يكون لديه منا�سبة فرح او حزن يعلم بها قومه يف 
يف  بدايتها  وكانت  توا�سل،  و�سائل  فيه  تكن  مل  الذي  الوقت 
املناطق البدوية ثم انتقلت اىل الريف وبعدها اىل املدن، وهي 
متوارثة اىل يومنا هذا ويف العراق انت�رست هذه الظاهرة ابان 
والع�سائر  الدولة  يف  املتنفذة  الفئة  عند  الدكتاتوري  احلكم 
ومقيدة  ممنوعة  الوقت  وبنف�س  ال�سلطة  عيون  عن  البعيدة 
بقانون �سارم يطبقه اجلميع يف املدن، لكنها بداأت بالنت�سار 
بعد 2003 ب�سبب �سعف قوة الدولة بتطبيق القوانني، وطبعا 

انا �سدها.
له  ونف�سية(  ع�سبية  امرا�س  اأخ�سائي  طعمة  )فائق  الدكتور 
راأي قال فيه: انا �سدها كونها ظاهرة �سلبية ولي�س لها ا�سل 
للحروب  تعر�ست  التي  الدول  يف  وتكرث  قانوين،  او  �رسعي 
له، و نف�سيا  ال�سالح وحمٌب  الرجل قد �سب على حمل  فيكون 
حالت  من  يعانون  النارية  العيارات  مطلقي  اأغلب  فاأن 
لي�س  �سجاعتهم  ويبينون  النا�س  انظار  لفت  يريدون  مر�سية 

اإّل .
ام حممد )موظفة خدمة يف مدر�سٍة ابتدائية( روت لنا ق�ستها 
جارنا  اطلقها  طائ�سة  طلقة  ب�سبب  قالت:  حني  واأمٍل  بحزٍن 
 20 اأخيه دخل اخي الأ�سغر يف غيبوبة ملدة  مبنا�سبة زواج 
يوما ليتوفى بعدها يف احدى ال�سباحات امل�سوؤومة واكرثها 
دوامة  يف  وع�سنا  القاتل  عن  التنازل  والدي  ورف�س  حزنا 
اهلنا  �سابقا  كانوا  الذين  جرياننا  مع  وامل�ساكل  العذاب  من 
والدي  وتنازل  ال�سلح  مت  بعدها  �سنتني،  ملدة  لنا  وحمبني 
عنهم، انا �سد الطالقات النارية انها ترعبني كلما �سمعتها 

تذكرت حادثة اخي رحمه اهلل.
انا اعترب  ال�ساب �سالح حمد له راأي خمتلف قال فيه:  بينما 
الطالقات النارية و�سيلة تعبري عن حزٍن او فرٍح وهي عادٌة 
ورثناها من الجداد والباء فما املانع اذا كان حامل ال�سالح 
النارية يف  العيارات  اأطلقت  مثال  فاأنا  ومتمكن وحذر،  بالغ 
كثرٍي من املنا�سبات منها )العرا�سة( وهو تعبري ت�سامن بني 
الع�سائر عندما يزور وفد ع�سائري لوجهاء ع�سرية اخرى حني 
اأي �رسر، رغم  اأ�سبب  او حزن ومل  لديهم منا�سبة فرح  يكون 

اننا ن�ستخدم بهكذا منا�سبات ال�سلحة املتو�سطة واخلفيفة.

متى ينتهي إطالق النار 
في مناسبات الفرح

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Mon. 9 Oct. 2017 issue no 434
االثنين 9 تشرين االول 2017 العدد 434


