
 
ال�سيارة بنف�سه  العا�رشة من عمره، يقود  ها�سم مل يكمل 
يف ال�سارع العام، ال ميكنك ر�ؤيته لق�رش قامته، ما تراه 
منه يدا �سغرية، �راأ�سا يرفعه بجهد �ا�سح لريى طريقه، 
��ساربا مل ينبت عد، يت�سابق مع ال�سيارات االأخرى كاأنه 
اىل  ��سل  �اإن  عام،  �سارع  يف  �لي�س  �سباق  ملعب  يف 
اأهله �ساملا فتلك معجزة حيث ُيكتب له عمر جديد، �اإن 
تعر�س حلادث فهذا ل�سوء حظ ال�سائق االآخر، فهنا تخرج 
العائلة الكرمية مطالبة بدفع الغرامة )�الف�سل( �ت�سليح 
ال�سائق.  على  التجا�ز  يتم  مل  اإن  هذا  احلديثة،  ال�سيارة 
اأطفال  العام،  ال�سارع  احلاالت يف  ن�ساهد هذه  ما  كثريا 
يقود�ن ال�سيارات من د�ن اأي متابعة اأ� رقيب، االأب مل 
بالفخر  ي�سعر  فهو  ال�سيارة،  �سياقة  عن  يومًا  �لده  مينع 
�عد�ه  �قد  �لده،  كف  يف  ال�سيارة  مفتاح  يرى  عندما 
�االأم  جناحه،  هدية  )ال�سايبة(  �ستكون  جناحه  حال  يف 
ال تعطي فرحتها الأحد فقد �سهل عليها امل�سوار �مل تعد 
غافلني   . رجاًل  اأ�سبح  �لدها  �اإن  )التك�سي(  اىل  بحاجة 
بحكم  بعدها،  �ماذا  ال�سياقة  من  العمر  هذا  اأخطار  عن 
متهورا،  �سائقا  منه  جتعل  قد  �ال�سبيانية  املراهقة  ان 
�قد  حم�سوبة،  غري  ب�رشعة  ال�سوارع  بني  يخطف  ا� 
ال�سيارات،  �كرثت  العراق  يف  ال�سياقة  ظاهرة  انت�رشت 
ال�سوارع تزدحم �يرتفع عدد احلوادث ب�سبب  مما جعلت 
التهور �ال�رشعة، �ذهب الع�رشات من ال�سباب �املراهقني 
الوعي �قد  الت�سادم، بع�سهم يفقد�ن  ك�سحايا حلاالت 
قيل  التي  ال�سيارة  قيادة  نتيجة  اإعاقة،  اىل  يتعر�سون 
اأن )ال�سياقة فن �ذ�ق �اخالق(، �هذه امل�ساهدات  فيها 
�بني  العراقي.  ال�سارع  يف  �معتادة  ماألوفة  اأ�سبحت 
حرية  يعتربها  من  �بني  االأطفال  �سياقة  يعار�س  من 
هذه  حول  املختلفة  االآراء  با�ستطالع  قمنا  �سخ�سية، 

الظاهرة التي كرثت يف االآ�نة االأخرية.
على االآباء اأن يفكر�ا ب�سالمة اأ�الدهم

م�سوؤ�لية  يتحملون  ال  مرتفني  �اأطفال  فارهة  �سيارات 
�ساحب  �هو  حديثه  الكبري  امل�سن  بداأ  هكذا  اأنف�سهم، 
اخلوف  بنربة  م�سمخ  ب�سوت  كالمه  بداأ  )اجرة(  �سيارة 
�احلر�س يطلب من االآباء ان يفكر�ا قبل ان يعطوا مفتاح 
للطفل  �ساعة  اآخر  هذه  يكون  فرمبا  الأ�الدهم،  ال�سيارة 
كان  ��سببه  مر�ع  �سري  حادث  ح�سل  اأيام  فقبل  معهم، 
املانع  ما  )يو�سف(:  ال�ساب  قال  اأخرى  ناحية  من  طفل. 
ان ا�سوق �سيارتي ان كنت اعرف قوانني ال�سارع �ا�سارات 
الطريق، �لدي اجازة �سوق  االآخرين يف  املر�ر، �احرتم 

�معي �سنوية ال�سيارة؟؟.
ال�سيارة  يقود�ن  ال�سباب  معظم  قالت:  )منى(  ال�سيدة 
�كاأنهم يف م�سمار �سباق مع عدم املراعاة باأن املنطقة 
�سكنية �من املوؤكد اأن هناك اأطفاال يتجولون يف �سوارعها 
ا� ي�ستخدمونها يف لعب كرة القدم، االأمر هنا خطري جداً 

ال  كان  اإن  بابنه  ُي�سحي  اأن  لوالد  ميكن  كيف  نعلم  �ال 
يف  يعمل  �هو  )حمزة(  �يعلق  احلديثة؟.  ب�سيارته  يهتم 
ال�سغار  اأحيان كثرية ياأتي اال�الد  لل�سيارات، يف  مراآب 
اأعمارهم  تتجا�ز  فال  املراآب،  يف  �سياراتهم  �يرتكون 
الرابعة ع�رش، �اخلام�سة ع�رش، اغلبهم مراهقون �ياأتون 
الواحدة ليال، ف�سال عن عدم احرتامهم  ال�ساعة  هنا بعد 
ُيزعجني جدا  االأمر  �هذا  �سنهم،  رغم كرب  هنا  للعاملني 
ا�  ال�سيارة  �قوف  م�سوؤ�لية  احتمل  ان  اجتنب  �احيانا 
االحيان  بع�س  يف  �ا�ساف  ليلة.  املراآب  يف  بقائها 
االأب هو من ير�سل ابنه ليخرج ال�سيارة من املراآب، �ان 
رف�ست يتذمر �يتلفظ بكلمات غري الئقة، �يردعني قائال 
ال�سيارة؟.  هذا لي�س من �ساأنك ان متنع �لدي من �سياقة 

من  اليوم  نراه  ما  يقول:  الركابي  ا�سعد  القانوين  الرجل 
االأغاين  �سماع  من  العام  ال�سارع  يف  ��سو�ساء  فو�سى 
نائما  رجال  هناك  كان  ان  مراعاة  د�ن  من  )�التزمري( 
االأزقة،  يف  البطن�سة(  اأ�  )الت�سحيط   � مري�سا،  طفال  ا� 
املارة.  الفزع بني  الطريق، �زرع  �االنطالق ب�رشعة يف 
تقع امل�سوؤ�لية على عاتق اجلميع من اال�رشة اىل �رشطة 
املر�ر، �املجتمع، كل من موقعه، لكن االأ�لوية يف حتمل 
�سخ�سية  بناء  يف  لد�رها  اال�رشة  على  تعود  امل�سوؤ�لية 
الطفل، فمنهم من يعتقد ان املال �ال�سيارات جتعل منه 
قد  االمور  هذه  ان  اىل  االلتفات  د�ن  من  �سلبا،  رجال 
تكون �سببا يف �سياعه �انفالته، �من اال�سح اأن يتدرب 
ان  يعرف  حتى  اخلربة،  ذ�ي  مع  ال�سياقة  على  املراهق 

القانون مينع من هم د�ن �سن )18( من ال�سياقة حفاظا 
على �سالمتهم ��سالمة املجتمع.

اىل  املراهق  ال�ساب  تعر�س  حال  يف  )الركابي(  �اأ�سار 
حادث ا� موقف يفقد ال�سيطرة على نف�سه فيفزع �ي�سفر 
لونه �قد يفعل اأمرا خاطئا فقط ليخل�س نف�سه من املوت، 
مواجهة  عند  �سيارته  �رشعة  باإيقاف  التحكم  يفقد  �قد 
اخلطر القادم، فيوؤدي ذلك اىل اأن يفلت زمام االمور من 

يده، �ي�سقط جريحا هذا ان مل يكن ميتا.
اكمل  قد  يكون  اأن  العراقي  املر�ر  قوانني  �سمن  من 
الدراجة  ل�سائق  بالن�سبة  عمره  من  ع�رشة  ال�ساد�سة 
احلمل  �سيارة  ل�سائق  بالن�سبة  �الع�رشين  النارية؛ 
�سواق  يخ�س  فيما  ع�رشة  �الثامنة  العامة؛  �ال�سيارة 

 
عن  حما�رشة  لنا  كانت  بغداد  تراث  �سل�سلة  يف 
الثاين  امللك في�سل  فا�سلة خطيبة  االمرية  مو�سوع 
الزيجة ب�سبب ح�سول  اآخر ملوك بغداد �مل تتم هذه 
انقالب ١٤/٧/١٩٥٨ �انتهاء النظام امللكي �قيام 
اجلمهورية �مقتل امللك �سباح ذلك اليوم فيما ي�سمى 
اىل  تنت�سب  فا�سلة  �االمرية  الرحاب  ق�رش  مبجزرة 
بداية  يف  م�رش  �سلطان  الكبري  علي  حممد  ال�سلطان 
القرن التا�سع ع�رش من حيث االب االمري حممد علي 
هذه  حكم  انتهى  �الذي  م�رش  �سلطان  �حتى  حممد 
امل�رشية  الثورة  �قيام  فار�ق  امللك  بحكم  العائلة 
١٩٥٢ �االمرية فا�سلة ينتهي ن�سبها من حيث االم 
احلكم  توىل  الذي  املجيد  عبد  العثماين  ال�سلطان  اىل 
امها االمرية خانزادة  التا�سع ع�رش  القرن  ا�ا�سط  يف 
ابنة االمري عمر الفار�ق الذي ينتهي ن�سبه لل�سلطان 
عبد املجيد �تبداأ ق�سة اخلطبة كما �ردت بالوثائق 
الر�سمية ان رئا�سة الت�رشيفات امللكية ا�سدرت بيانا 
اعلنت فيه خطوبة امللك  ر�سميا يوم ١٨/٩/١٩٥٧ 
الثاين من االمرية ف�سيلة �لي�س فا�سلة بنت  في�سل 
حممد علي بنت حممد علي الكبري �قد اعلنت رئا�سة 
ر�سمية �يف ٢٧/٩/١٩٥٧  اليوم عطلة  الوزراء هذا 
جودت  علي  الوزراء  رئي�س  عودة  عن  االعالن  مت 
تركيا  خاللها  زار  ا�سبوعني  ملدة  �سفرة  من  االيوبي 

اخلطوبة  �سبكة  امللكي  الديوان  رئي�س  مع  قدم  حيث 
يف  �رد  قد  �كان  امللك  خطيبة  ف�سيلة  لالمرية 
اىل   ١٦/٧/١٩٥٧ يوم  �سافر  امللك  ان  الوثائق 
التعرف  ان  �يحتمل  هنالك  ال�سيف  لتم�سية  تركيا 
مذكرات  �يف  اثنائها  ح�سل  فا�سلة  االمرية  على 
من  العراق  عر�س  على  الو�سي  اخت  بديعة  االمرية 
�سنة ١٩٣٩ حتى �سنة ١٩٥٨ االمري عبد االله �ابنة 
امللك علي �سقيق امللك في�سل اال�ل جد امللك في�سل 
املالكة  العائلة  ان  املذكرت  هذه  تقول  حيث  الثاين 
�تتويجه  الر�سد  �سن  اكماله  منذ  امللك  تز�يج  قررت 
ملكا على العراق �سهر ايار ١٩٥٣ �ان ا�ل حما�الت 
حممد  ال�سيد  اقرتح  حيث  التتويج  بعد  كانت  الز�اج 
يف  م�ساهمة  االكرث  كانت  التي  ال�سخ�سية  ال�سدرين 
اقامة الد�لة �الذي رافق جده عند قد�مه من احلجاز 
رئي�س  بر�ك  نورث  الباخرة  ظهر  على  بغداد  اىل 
جمل�س االعيان �من توىل تتويج ملوك بغداد الثالثة 
الغرا�س  ايران  �ساه  اخت  ناز  �ساه  من  تز�يجه  اراد 
االيرانية  العراقية  اخلالفات  بانهاء  تتمثل  �سيا�سية 
كانت  حيث  رف�سها  اياها  مقابلته  عند  امللك  �لكن 
متحررة اكرث من الالزم �جل�ست مع احل�سور �الكاأ�س 
بيديها �هي حتت�سي اخلمرة �حما�لة الز�اج الثانية 
كانت مع االمرية املغربية عائ�سة ��ساهم فيها كامل 
�قتها  البري�تية  احلياة  جريدة  حترير  رئي�س  مر�ه 
امللك  ��ساهدها  اخلام�س  حممد  امللك  اخت  �هي 

يتم  �مل  الفرن�سية  كان  مدينة  يف   ١٨٥٦ �سيف  يف 
الز�اج كونها �سمراء �امللك يف�سل البي�ساء ال�سقراء 
�بعد هاتني املحا�التني اخلافقتني كانت املحا�لة 
الثالثة ناجحة حيث مت التعرف على االمرية فا�سلة 
اىل  بيخته  جاء  الذي  االتراك  االمراء  احد  بوا�سطة 
مدينة كان الفرن�سية �اقام حفلة راقية �ما ان �قعت 
عينا امللك على االمرية حتى اأُعجب بها كونها بي�ساء 
�سقراء ذات عينني خ�رشا�ين من النوع املف�سل لدى 
 ١٩٥٧ �سنة  ا�سطنبول  يف  التقاها  ذلك  �بعد  امللك 
��سافرا  اخلطوبة  �األب�سها خامت  منها  �اعلن خطبته 
معا اىل فرن�سا �زارت اخلطيبة بغداد ملرتني للتعرف 
ق�رش  يف  ت�سكن  �كانت  �عاداتهن  العراقيات  على 
الزهور الن امللك ي�سكن ق�رش الرحاب �تقرر ان يكون 
حفلة  لتجهيز  لندن  اىل   ١٤/٧/١٩٥٨ يوم  ال�سفر 
العر�س لكن الع�سكر يف بغداد اعلنوا االنقالب �قيام 
مت  حيث  الرحاب  ق�رش  جمررة  �ح�سلت  اجلمهورية 
فتح النار على العائلة املالكة �كان من القتلى امللك 
�كانت  فرح  يوم  اليوم  هذا  اراد  الذي  الثاين  في�سل 
نهايته يف ذلك اليوم �الذي يذكر عن االمرية فا�سلة 
�بعد  يونانيا  تز�جت  ثم  �مات  تركيا  تز�جت  انها 
ذلك انقطعت اخبار امللكة التي مل حت�سل على العر�س 
ز�جة  يعترب  الذي  املالكة  اال�رشة  قانون  مبوجب 
نف�سله  كان  الذي  العر�س  فقدت  �هكذا  ملكة  امللك 

عنها ايام فقط .

يف مدينة الوا�سطي �االر�س التي �سمت بني ترابها جثمان اكرب 
ا�ستفاقت  املتنبي  الطيب  ابو  االكرب  اللغة  �فار�س  عربي  �ساعر 
مدينة الكوت يف العام 1947 على �رشاخ طفل حتول �رشاخه 
الوجدان  ار�سيف  ليمالأ  املو�سيقية  االنغام  اجمل  اىل  بعد  فيما 
اأغان غاية يف الر�عة �االح�سا�س)غريبة الر�ح ،عيني  العراقي 
، ما بيه اعوفن هلي( بعد  ، يكولون غني بفرح  ،البارحة  عيني 
قدا�سة  مدينة حملت  اىل  �عائلته  انتقل  ا�سهر من �الدته  ثالثة 
�سارت  كربالء  مدينة  يف  الكربياء  األق  التاريخ  �منحت  الدم 
خطواته اال�ىل �ت�سبعت ر�حه با�سوات املنابر �هديراملواكب 
انت�رش فيها  ان�سانية  التي تردد توا�سيح اكرب ملحمة  �احلناجر 
الدم على ال�سيف �انطبعت ر�حه بذلك احلزن ال�سفيف لتنعك�س 
العراقية  ال�سوتية  املكتبة  اغنت  التي  احلانه  على  بعد  فيما 
�العلماء  العلم  يبجل  الذي  الكربالئي  املجتمع  حيث  هناك   ،
يف  بد�رهم  املطلق  الميانه  �املفكرين  �الفنانني  �االدباء 
الذي خرجت من منجمه ع�رشات  �سناعة احلياة، ذلك املجتمع 
)حم�سن  ترعرع  احلياة.  جماالت  جميع  �يف  املهمة  اال�سماء 
�االدب  ال�سعر  يهوى  بيت  يف  الالمي(  اهلل  خ�سريعبد  فرحان 
�سوت  �ذ�  ال�رشطة  �سلك  يف  يعمل  ابوه  كان  فقد  �املو�سيقى 
جميل �له عالقاته الطيبة �احلميمة ببع�س املثقفني �الفنانني 
الذي  املعملجي(  ر�ؤ�ف  لطيف  )الفنان  بينهم  �من  كربالء  يف 
)حم�سن(  يف  �جد  الذي  املو�سيقية  املحافظة  فرقة  يقود  كان 
املوهبة الفنية ف�سمه اىل كورال الفرقة اال ان )حم�سن( مل يجد 
نف�سه يف االن�ساد بل ان طموحه اكرب فوا�سب على املجيء لقاعة 
فاأ�ستغل  ع�رشاً  تتمرن  الفرقة  كانت  حيث  �سباحًا  التدريبات 
�اال�كر�ديون ففاجئ  العود  اآلة  العزف على  يتعلم  �بداأ  الوقت 
التي  الكتب  كل  جمع  هّمه  ا�سبح  بل  يكتف  �مل  بذلك  اجلميع 
تتعلق باملو�سيقي �الغناء حتى اأتقن التد�ين املو�سيقي)النوتة( 

معتمداً على ذكائه �فطنته 
الفنون اجلميلة يف بغداد كان املرحلة اجلديدة يف حياة  معهد 
القائمني  بع�س  درا�سة العرتا�س  يكمل  لكنه مل  حم�سن فرحان 
�كان  �سكر(  )�سلمان  العود  عازف  الفنان  امثال  املعهد  على 
اد�اتك  الطلبة الن  لغريك من  املجال  اف�سح  له  قالوا  ان  ال�سبب 
للدرا�سة  بحاجة  �ل�ست  �التد�ين  العزف  يف  مكتملة  الفنية 
خالله  من  قدم  �الذي  املدر�سي  الن�ساط  يف  للعمل  فا�سطر 
الع�رشات من االحلان املختلفة �اال�بريتات الغنائية التي طور 
من خاللها موهبته التلحينية �اكتملت �ن�سجت اد�اته الفنية. 

قيادة السيارات.. انفالت بذريعة الحرية وحكايات من الموت المجاني
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب 

يختلف الأبناء فيما بينهم وكذلك يفعل الأخوة واجلريان، وتختلف 
�شاأن  هو  هكذا  والأقوام،  ال�شعوب  وكذلك  بع�شها  مع  الع�شائر 
الب�شرية  النف�س  تكّوَن يف  قد  الختالف  وكاأن  والطبيعة  الن�شان 
مع اأول اإن�شان اأقام على هذه الكرة الأر�شية، والختالفات بوقعها 
ل بطرق خمتلفة اأي�شًا تبعًا للتكوين النف�شي والثقافة  َ احلا�شل تحُ
خط  على  تقع  نقطة  احلل  روؤية  وكاأن  ت�شبيهها  ميكن  ال�شائدة، 
احلرب،  �شماله  اأق�شى  ويف  الت�شامح  ميينه  اأق�شى  يف  م�شتقيم 
اليمني،وت�شتد  �شوب  ذهبنا  كلما  وطاأتها  تخف  درجات  وبينهما 
اآخر  احلرب  لتكون  ال�شمال  نحو  اجتهنا  كلما  �شعودًا  الدرجة 
ثقافة  تتبعنا  لو  املجال  هذا  يف  بالقوة.   الرادة  لفر�س  و�شيلة 
اىل  عدنا  وكلما  اأننا  جند  الختالف  مع  التعامل  يف  ال�شعوب 
تنحو  بثقافتها  ال�شعوب  اأن  نتلم�س  ح�شاريًا  املتخلف  املا�شي، 
كلما  وباملقابل  الختالف،  فعل  مع  للتعامل  �شبياًل  احلرب  باجتاه 
حميطها  يف  الثقافة  اأن  جند  املتح�شرة  املجتمعات  نحو  توجهنا 
التفكري  قبل  وغريها،  والت�شامح  واللني  التحاور  مبفردات  مليئة 
يف احلرب �شبياًل اىل احلل، حتى جعلت هذه ال�شعوب احلرب اآخر 
احللول املكروهة، الأمر الذي يثبت اأن الثقافة توؤثر على اجتاهات 

ومناحي انتاج احلروب. 
وعلى  الن�شاين  ال�شلوك  على  املجال  هذا  يف  ركزنا  ما  واذا  هذا 
بعد  خا�شة  الختالف  اىل  النظر  يف  واجلماعة  الفرد  توجهات 
اأوروبا  �شعوب  اأن  وا�شح  وب�شكل  نرى  الثانية  العاملية  احلرب 
والتواد  التفاهم  منحى  نحت  غريها،  من  ت�شرًا  اأكرث  تعد  التي 
والتاأين اأي اجتهت �شوب اليمني على اخلط امل�شتقيم املذكور يف 
اأعاله، وهذا �شلوك يعد �شليما بعد اأن عانت من ويالت احلروب، 
مازالت  ال�شالمية  العربية  جمتمعاتنا  اأن  ذاته  الوقت  يف  ونرى 
تعتمد الت�شدد والنفعال يف تعاملها مع الختالف، مل�شتوى انتاج 
الختالف  وهو  الراهن  وقتنا  يف  نعي�شه  مثال  ولناأخذ  احلرب، 
املركزية  احلكومة  بني  ال�شتفتاء  مو�شوع  يف  جرى  الذي 
فيه  انفعايل،حرقت  �شحن  �شلوك  من  تخلله  وما  القليم  وحكومة 
اأعالم الدولة العراقية بطريقة ت�شتفز املقابل وتدفعه اىل ت�شجيع 
فيه  فعت  َورحُ بالقوة،  الرادة  وفر�س  النتقام  �شبياًلاىل  احلرب 
والت�شفي  الغاظة  عن  ينم  باإ�شلوب  العرب  عدوة  اإ�شرائيل  اأعالم 
وال�شتقواءمنتجة انفعال يجرب املقابل اىل الهرولة �شوب احلرب 
اهانة  عبارات  الرتويج  فرتة  طوال  واأطلقت  العقاب،  لتوجيه 
النابية، وهي وان  الكلمات  القدر وال�شتهزاء وتبادل  وتقليل من 
كانت قليلة ن�شبة اىل تعداد ال�شكان الكرد يف القليم والعرب يف 
عموم العراق لكن حدوثها وال�شتمرار يف وقعها اىل اليوم الأخري 
قبل ال�شتفتاء ينم عن وجود كره مل�شتوى البغ�س بني عدد لي�س 
قليل من الأبناء ينذر بال�شوؤم ويوؤ�شر وجود رغبة مكبوتة للتوجه 
�شوب حرب اإذا ما ح�شلت �شتكون اخل�شارة فيها ج�شيمة ل تطفئ 
جذوى النتقام ول تتنا�شب مع تقيق الأهداف يف موازين الربح 
واخل�شارة ول تبني اأوطان: ومع هذا فمازالت هناك فر�س لتجنب 

احلرب اإذا ما ت�شلح الطرفان 

مبدعون
من العراق حكاية األميرة "فاضلة".. آخر ملكات بغداد غير المتوجة 

محسن فرحان 

ثقافة الكره

بقلم / سعد العبيدي 

أقالم حرة

من البديهي ان اجلميع يالحظون ع�رشات املت�سّولني يف 
بع�سهم  �االأ�سواق،  الرئي�سية  �ال�سوارع  الطرق  تقاطعات 
بحاجة للم�ساعدة �بع�سهم االآخر يعملون �سمن ع�سابات 
�فقرهم  ت�رشدهم  اأ�  اإعاقتهم  ت�ستغل  للت�سول،  منظمة 
الع�سابات  هذه  اإن  بالذكر  �اجلدير  املال.  جلمع  ال�سديد 
الرجال  من  اأكرث  امل�رشدين  �االأطفال  الن�ساء  تف�سل 
املال،  دفع  على  �حثهم  النا�س،  ال�ستعطاف  �ال�سباب 
ملر�ؤ��سيهم  املال  املت�سّولون  يحمل  اليوم  نهاية  �يف 
اأن  باحثون  �يعترب  لهم.  �املاأ�ى  الطعام  توفري  مقابل 
انت�سار الت�سول عمومًا، �حتّوله اإىل عمل ع�سابات منّظم 
ي�ستغل امل�رّشدين �الفقراء، بات ظاهرة اجتماعية خطرية 
الفقر  االأ�ل  ��سببها  جذرية،  حلواًل  احلكومة  لها  جتد  مل 
اأن  لنا  البد  كان  ال�سياق  هذا  �يف  االأمن.  �ترهل  ال�سديد 
ناخذ راأي الكاتب ال�سحفي �الباحث يف �سوؤ�ن االرهاب 
فكان  الظاهرة  اإنت�سار هذه  اأ�سباب  الطالقاين" عن  "علي 
ع�سابات  بظهور  �ساهمت  عوامل  جملة  )هناك  جوابه: 
االجتماعي  التفكك  اال�سباب  هذه  اهم  بني  من  الت�سول، 
�االأ�رشي الذي نتج عن احلر�ب �التهجري الق�رشي ا�سافة 
اجتماعية،  امرا�س  عنه  نتج  �الذي  امل�ستمر  العنف  اىل 
�هذين  �البطالة  الفقر  االأخرى  اال�سباب  بني  �من 
الأ�سباب  احلاالت  هذه  ظهور  يف  ب�سدة  �ساهما  العاملني 
التعليم  تردي  اآخر  �الفقر، من جانب  البطالة  بها  تتعلق 
�االهتمام بقطاع التعليم الذي يعتمد عليه �يعول كثريا 
�الرقابة  القانون  ا�سافة اىل �سعف  االأجيال،  يف توعية 
�بح�سب  �الع�سابات  املجموعات  هذه  خلف  يقف  حيث 
االأجهزة  يف  املتنفذين  من  جمموعة  �سحفية  تقارير 
تقع  هنا  امل�سوؤ�لية  الطالقاين:  �اأ�ساف  املخت�سة. 
بالدرجة االأ�ىل على املجتمع بجميع مكوناته الع�سائرية 
ان  اىل  ا�سافة  �الثقافية  الدينية  �املوؤ�س�سات  �ال�سعبية 
االأ�سا�س  مهمتها  االعتبار  بعني  الد�لة  موؤ�س�سات  تاأخذ 
تاأخذ  ان  خالل  من  اخلطرية  الظاهرة  لهذه  الت�سدي  يف 
موؤ�س�سات الد�لة د�رها احلقيقي يف الت�سدي جلذ�ر هذه 
يجب  بحيث  القوة،  طريق  عن  لها  الت�سدي  قبل  امل�سكلة 
�سقف  حتديد  خالل  �من  ا�سرتاتيجيًا  التخطيط  يكون  ان 

زمني لكل مرحلة.

عصابات التسول.. شبكات منظمة 
تستغل العاهات والفقراء لالستجداء 

المواطن و المسؤول
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