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اأخ��ذت الكنائ���س عل��ى عاتقه��ا اإقن��اع امل�س��يحّيني 
داع���س  تنظي��م  دّمره��ا  الت��ي  امل��دن  اإىل  بالع��ودة 
االرهابي وم�س��اعدتهم على العودة .  و قال املطران 
ال�رسيانّي��ة  الكني�س��ة  م��ن  مو�س��ي  بطر���س  يوحن��ا 
الكاثوليكّية يف قراقو�س: "كنُت اأّول من اأ�سلح منزله 
وع��اد اإىل هن��ا".  واأ�س��ار اإىل منزله يف ه��ذه املدينة 
امل�س��يحّية الواقعة يف �س��هل نينوى حيث بات طالء 
حديث و�س��ور دينّية جديدة تغّطي االآن اآثار �س��نتني 
من املعاناة ب�سبب تنظيم داع�س االرهابي.  واأ�ساف: 
"اأعددنا هذا املنزل وبداأنا نقيم مرا�سم دينّية جمدداً 
لكي ن�سّجع النا�س على العودة مع عائالتهم. وعندما 
راأوا ذل��ك، اأتوا هم اأي�س��ًا". ومّت حتري��ر قراقو�س قبل 
18 �س��هراً، لكّن املدنّيني مل يب��داأوا بالعودة اإال بعد 
بداي��ة الع��ام الدرا�س��ّي يف ت�رسي��ن االأول .  وي�س��عى 
مو�س��ي اإىل جذب اأكرب عدد ممكن من امل�سيحّيني من 

اأج��ل اإعادة احلياة اإىل املدينة. لكّنه يواجه �س��عوبة 
ب�س��بب ال�س��ائعات.  وق��ال: "عندما يق��ول النا�س اإّن 
الو�س��ع خط��ر، اأجيبهم ب��اأّن هناك مطاع��م ومتاجر 
كثرية واأّن النا�س ي�ستمتعون باحلياة من جديد". لقد 
عاد حوايل 5 اآالف عائلة و22 األف �س��خ�س بف�س��ل 
جه��ود املط��ران وكني�س��ته ب�س��كل اأ�سا�س��ي.  وتتوىّل 
جلنة الإعادة اإعمار الكنائ�س م�س��اعدة املدنّيني على 
اإ�س��الح املنازل التي تعّر�س��ت للنهب وال�رسر، وقد 
ا�س��طلعت بدور مهّم يف اإع��ادة فتح املتاجر. ي�رسف 
املطران على العملّية �سخ�س��ّيًا، وقد قال اإّن االأولوّية 
هي للمنازل، ال للكنائ�س، مو�سحًا: "نريد اأن يتواجد 
هن��ا مدنّيون ي�س��هدون عل��ى التنمي��ة. واأن��ا اأحاول 
ا�س��تحداث وظائف وتوفري فر�س لال�ستجمام اأي�سًا. 
وُيعت��ربرَ افتت��اح املتنّزه��ات خط��وة مهّمة م��ن اأجل 
اجليل ال�ساّب". وافتتح املطران ، مركز ت�سّوق �سغرياً 

للمالب�س الرجالّية باإدارة رجل االأعمال املحلّي مهند 
يو�سف.  وقد عاد و�سط مدينة قراقو�س اإىل احلياة من 
جديد، فبات ي�س��ّم متاج��ر تبيع الفاكهة واخل�س��ار 
الطازج��ة، واملالب���س، واالألع��اب وحّت��ى الدراجات 
الهوائّي��ة، باالإ�س��افة اإىل مقاٍه واأك�س��اك تبيع اخلبز 
التقليدي. ويوم اأحد ال�سعانني، جتّمع االآالف يف و�سط 
املدينة حل�سور االحتفال االأّول يف الهواء الطلق منذ 
ث��الث �س��نوات. وق��ال يو�س��ف: "اأح��ّب ه��ذه املدينة 
وهذا البلد"، مو�س��حًا �س��بب عودته من والية �سمال 
الراين- و�س��تفاليا االأملانّية على الرغم من اأّنه اأتقن 
اللغ��ة االأملانّي��ة واأح��ّب حياته هناك.  وق��ال: "نعم، 
كانت حياتي اأف�س��ل هناك، لكّن عائلتي واأ�سدقائي 
هنا. انتظرُت بفارغ ال�س��رب اأن يتح�ّس��ن الو�س��ع يف 
قراقو���س" ي�س��ّكل يو�س��ف مث��ااًل عل��ى اأّن الكني�س��ة، 
التي جنح��ت يف ا�س��تقطاب النا�س الذي��ن هربوا اإىل 
اإقليم كرد�س��تان املجاور عندما و�س��ل داع�س �س��نة 
2014، تنج��ح كذل��ك يف اإع��ادة اأبنائها من الغرب 
الذي هاجر اإليه حوايل ن�سف امل�سيحّيني الذين فّروا 
من نينوى. واأ�س��ار املط��ران اإىل اأّن 15 عائلة عادت 
من فرن�س��ا و13 عائلة من اأملانيا، متوّقعًا اأن يرتفع 
ه��ذا العدد. وقال اإّن الكثريين من اأبناء رعّيته لي�س��وا 
�س��عداء يف اخلارج، �س��ارحًا: "عندم��ا اأزور عائالتنا 
يف اأوروب��ا، يق��ول يل الكثريون، 'نح��ن نبكي عندما 
ن�سحو من النوم ونبكي عندما نخلد اإىل النوم'". قبل 
ع��ام 2003، بلغ عدد امل�س��يحّيني يف العراق حوايل 
1.5 ماليني ن�سمة. وبعد اندالع احلرب االأهلّية بني 
ال�س��يعة وال�س��ّنة وبروز تنظي��م القاع��دة، مل يبقرَ يف 
الع��راق �س��وى 600 األف م�س��يحّي تقريب��ًا ، وُيعتقد 
اأّن ن�س��ف ه��وؤالء غ��ادر الب��الد من��ذ �س��يطرة داع�س 
على اأجزاء كبرية من العراق. وي�س��ّكل االأمن ال�ّس��اغل 
االأ�سا�س��ي والعام��ل ال��ذي يح��ّدد بق��اء العائالت يف 
اخل��ارج اأو عودته��م. فمع اأّن رئي�س ال��وزراء العراقّي 
حي��در العبادي اأعل��ن انتهاء احلرب �س��ّد داع�س قبل 
اأ�س��هر ع��ّدة، م��ا زال اأف��راد �رسّي��ون يف املجموع��ة 
االإرهابّي��ة ينّفذون عدداً متزاي��داً من الهجمات، مثل 
قت��ل طبيب م�س��يحّي وزوجت��ه ووالدت��ه يف منزلهم 
ببغداد يف �س��هر اآذار. وب�س��بب هذه احل��وادث، يرتّدد 
النا���س يف الع��ودة، وقّررت زوجة يو�س��ف البقاء يف 
اأملانيا مع اأوالدهما.  وقال يو�سف: "ت�رسي �سائعات 
ع��ن اأّن الو�س��ع لي�س جي��داً. لكّن هذا لي�س �س��حيحًا 
الأّن الو�س��ع اأف�س��ل بكثري االآن. وباإذن اهلل، �ستن�س��ّم 
املقب��ل".  الدرا�س��ّي  الع��ام  نهاي��ة  يف  اإيّل  عائلت��ي 
ويح��اول يو�س��ف االآن، بع��د ا�س��تقراره يف قراقو�س، 
الت�سّدي لل�س��ائعات واإقناع االآخرين بالعودة اأي�سًا. 

وقال: "اأّت�سل بالنا�س عرب الهاتف واأحاول اإقناعهم. 
اأن��ا االآن اأك��ر اقتناعًا �سخ�س��يًا، ما ي�س��اعدتي على 
اإقناع االآخري��ن". ومع اأّن احلكوم��ة العراقّية بالكاد 
حتّركت مل�س��اعدة قراقو�س، نرى اأّن يو�س��ف متفائل 
يف م��ا يتعّلق مب�س��ري م�س��قط راأ�س��ه. فالدولة غائبة 
هن��اك بقدر غيابها يف امل��دن العراقّية االأخرى التي 
ا�س��تعادتها من داع�س، مثل املو�سل املجاورة حيث 
اّتخ��ذ املدنّي��ون املب��ادرة ويتحّمل��ون ع��بء اإع��ادة 
اإعمار مدينتهم باأنف�س��هم. اأّما يف قراقو�س فالكني�سة 
ه��ي التي تت��وىّل عملّية اإعادة االإعمار بف�س��ل اأموال 
مانحني اأجانب وم�س��اعدتهم. لقد خ�رس يو�س��ف اأكر 
م��ن 400 األ��ف دوالر عندما اأ���رسم داع�س النار يف 
متاجره اأثناء حترير قراقو�س �سنة 2016. ويف مركز 
الت�سّوق، حيث متتزج رائحة الطالء برائحة احللويات 
العربّي��ة الطازج��ة املعرو�س��ة مبنا�س��بة االفتت��اح، 

��ة خل�س��ارته ُعر�ست فيها  مّت تخ�س��ي�س غرفة خا�سّ
�س��ور لالأ�رسار. وافق يو�س��ف على م�ساعدة الكني�سة 
ل��ه الأّن االإرث امل�س��يحّي االأ�س��وري يف ب��الد ما بني 
النهري��ن عزيز على قلبه. وقال: "اإرثنا وثقافتنا هنا. 
نح��ن موجودون يف ه��ذا البلد قبل اأّي �س��خ�س اآخر. 
ومن اخلطاأ اأن ن��رتك كّل هذا خلفنا". لطاملا حاولت 
الكنائ���س العراقّية اإقن��اع رعاياها بع��دم املغادرة، 
م�س��رية اإىل اأّن احلياة �س��تكون اأكر خطورة بالن�سبة 
اإىل الذين قّرروا البقاء اإذا ا�س��تمّرت االأقلّية امل�سيحّية 
يف التقّل���س. لك��ّن هذه احلّجة مل تع��د جمدية عندما 
اأ�س��بح داع�س اخلطر االأكرب منذ قرون، ويف ال�سنوات 
الثالث املا�س��ية، �سعى الكهنة جاهدين اإىل م�ساعدة 
رعاياه��م على الهجرة حر�س��ًا على �س��المتهم. لكّن 
مو�س��ي مل يذك��ر ه��ذا ال�س��بب كداف��ع للجه��ود الت��ي 
يبذلها م��ن اأجل اإقناع النا�س بالع��ودة اإىل ديارهم، 

ب��ل قال اإّن امل�س��األة تتعّل��ق باإرث م�س��يحّيي العراق 
التاريخي والديني. واأو�س��ح قائاًل، "تتعّلق امل�س��األة 
باالإمي��ان وباأن تكون �س��اهداً وباأن تكون م�س��يحّيًا 
هنا". لك��ّن مقاربته الفاعلة اأّدت اإىل خالفات كبرية 
بني قراقو�س واملدن املجاورة، حيث ين�س��ح الكهنُة 
امل�س��يحّيني بعدم العودة ب�س��بب اخلطر الذي يطرحه 
امل�س��لمون الذين عادوا وا�س��تقّروا هن��اك. مل تعد اإىل 
برطل��ة املج��اورة �س��وى 500 عائلة تقريب��ًا، ويوّد 
بع�س��ها املج��يء اإىل قراقو���س والعي�س فيه��ا، لكّن 
املطران ال يريدها اأن ت�س��تقّر هنا، مو�س��حًا: "عليها 
الع��ودة اإىل ديارها. فاإذا مل تعد، من �س��يقوم باإعادة 
االإعم��ار ومن �س��يحميها؟" واأ�س��اف اأّن ه��ذه حلقة 
مفرغة ينبغي ك�رسها. وه��و يوّجه منّظمات االإغاثة 

نحو تلك املدن "لكي تعود احلياة اإىل هناك اأي�سًا".

الكنائس العراقية ... تتكبد حاليًا عبء إعادة اإلعمار
اخذت على عاقتها اقناع المسيحيين بالعودة 

الجورنال – متابعة 
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مقهى "أرادن" يعيد الحياة لمنطقة الكرادة ... لقاء الطوائف وعشاق السهر

كر�سيها  على  واأن��اق��ة  بلياقة  فليحة  جتل�س 
باألوان  ملونة  ب�ساعة  واأمامها  البال�ستيكي 
من  تنتجه  م��ا  عليها  ل��ت��ع��ر���س  االأن���وث���ة، 
كاخلوامت  رجالية  وحلي  ن�سائية  اإك�س�سوارات 
وامل�سبحات ذات االأ�سكال املميزة التي �سنعتها 
يدويا بنف�سها .   وقد نحت اجلهد وال�سهر مالمح 
متعبة لهذه ال�سيدة االأربعينية مما اعطاها رمبا 
عمرا اكرب من عمرها فربغم جمال اأ�سلوبها يف 
التعامل مع زبائنها وبهندامها املرتب واملن�سق 
اإال ان ق�سوة احلياة بدت وا�سحة املعامل عليها . 
فليحة من مدينة كركوك ك�رست حاجز اخلوف 
اأر�سفة  على  باأعمالها  وانطلقت  وال����رتدد 
اآخرين  باعة  على  نتاجها  لتبيع  ال�����س��وارع 
وتديرها  املدينة  مناطق  بع�س  يف  يتوزعون 
ليك�سنب  منها  ال�سنعة  واأخ��ذن  تتلمذن  ن�ساء 
اأي��ٍد  رزق��ه��ن كما تفعل امل���راأة امل��ك��اف��ح��ة.    
يف  جت�سدت  التي  تلك  خالبة  واأف��ك��ار  وردي��ة 
طاوالت  على  الن�سوة  يفرت�سنها  التي  الب�سائع 
�سغرية امامهن بعدما حتدين املجتمع وقيوده 
االم��ام  اىل  باأعمايل  "انطلقت  فليحة  وتقول 
على  الوقوف  فكرة  من  االه��ل  معار�سة  بعد 
لعمل  القبيحة  نظرة جمتمعنا  بح�سب  االر�سفة 
اإال  واملارة  ال�سارع  يحكمها  ظروف  يف  املراأة 
".  فليحة من  الداعمني يل  اأول  اأن زوجي كان 
مواليد مدينة بغداد انتقلت اىل كركوك يف عام 
2005 بعد ا�ستعال احلرب الطائفية يف العراق 
م�سوؤولية  حاملة  العا�سمة،  يف  وخ�سو�سا 
عائلتها ال�سيما وان لديها ابنا م�سابا بعموده 
الفقري مما يجعله غري قادر على احلركة.  هذه 
العي�س ومر�س  �سظف  واالم خلقت من  الزوجة 

ولدها فر�سًة لالإبداع، بعد ان وجدت يف نف�سها 
وترتيبها  امللونة  اخل��رزات  تن�سيق  على  قدرة 
جميلة  اك�س�سوارات  ب�سكل  لت�سوغها  بدقه 
احللي  ان��واع  وجميع  واالق���راط  اال���س��اور  مثل 
�سواين  عمل  جانب  اىل  واخلياطة  واحلياكة 
املجتمع  عادات  من  تعد  التي  واخلطوبة  املهر 
يف العراق .    فليحة بداأت بعر�س ب�ساعة على 
و�سط  القد�س  �سارع  يف  ج��دا  �سغرية  طاولة 
امل�سايقات  ل�ستى  وتعر�ست  كركوك  مدينة 
لكنها  تعر�سه  الذي  العمل  قيمة  تقلل من  التي 
بقيت �سامدة فهناك فئة من النا�س الكادحني 
يدعمونها ورفيقاتها  وتقول "و�سل عددنا اىل 
امراأة نقف وراء طاوالتنا ونروج   12 اأكر من 
الن�سوة  ه��وؤالء  العي�س،  لقمة  لك�سب  الأعمالنا 
ت�سميم  يف  الفني  واحل�س  ال�سغف  ميلكن  كلهن 
مني  االيجابي  احلث  ببع�س  لكن  االإك�س�سوار 
مهما  ج��زءا  اأ�سبحن  العمل  يف  وم�ساعدتهن 
التي تبدو  امنيات فليحة   الفريق".  احدى  من 
ان  هو  للقدر  ت�ست�سلم  ان  ال�سعب  ومن  عنيدة 
منتجاتها  فيه  لتعر�س  �سغريا  حمال  متتلك 
وت�سل بها اىل جميع املحافظات العراقية حيث 
الن�ساطات  اغلب  يف  وجمموعتها  ت�سارك  انها 
كليات  بع�س  يف  تقام  التي  واملهرجانات 
املواد  الن�سوية  الندوات  يف  او  كركوك  جامعة 
االأولية التي ت�سنع منها فليحة هذه احللي تقوم 
طاملا  التي  املدينة  بغداد  مدينة  من  ب�رسائها 
وال�سليمانية  اربيل  مدنيتي  جانب  اىل  ع�سقتها 
فهناك من يدعمها من التجار ويبيعها باأ�سعار 

اجلملة والتي تختلف بح�سب جودة هذه املواد
�سابة    افرت�ست  فليحة  ال�سيدة  من  مقربة  وعلى 
ب�ساعتها على طاولة جماورة يبدو من طريقة 
كالمها انها متعلمة ومل ينل من ل�سانها ال�سوق 

واأحاديثه اإذ كانت تتحدث بلياقة غري معهودة 
لدى الباعة االآخرين

ثقة  بكل  تقف  ربيعا  الع�رسين  ذات  عادل  نور 
واتزان مرتدية مالب�س تبني قدرتها على اللعب 
املنمقة،  بااللوان وهو ما جت�سد على طاولتها 
متزينة ببع�س من اعمالها ك�سوار يحمل ا�سمها 

وقالدة احجار ملونة باألوان احلياة 
هذه الطالبة يف كلية االدارة واالقت�ساد جامعة 
وبداأت  امامها  عائقا  اخلجل  جتعل  مل  تكريت 
منتجاتها  بيع  طريق  عن  عي�سها  لقمة  بك�سب 
الوقت نف�سه مل تهمل درا�ستها  من احللي، ويف 
للمحا�سبة تقول نور ان "مهمة البيع يف ال�سارع 
طبقات  ك��ل  ن�سادف  كوننا  �سعوبتها  رغ��م 
نف�سي  الأعيل  يل  رزق  ب��اب  انها  اال  املجتمع 
وعائلتي حيث ان والدي رجل يعاين من بع�س 
عاطال  جعله  ال��ذي  االم��ر  املزمنة  االم��را���س 
بع�س  يف  مب�ساعدتي  يقوم  لكنه  العمل  عن 
ال�سارع"،  اىل  وانزالها  بحمل طاولتي  االحيان 
ي�سطر  االحيان  بع�س  "ويف  �ساحكة  وتتابع 
م�سايقات  اي  من  منعا  بجانبي  الوقوف  اىل 

خ�سو�سا يف االماكن املزدحمة"
درا�ستي  بني  التوفيق  "احاول  نور  وت�سيف    
اعمال  يف  والدتي  م�ساعدة  جانب  اىل  وعملي 
املنزل اإذ اأقوم برتتيب وقتي وال اهدره مبتابعة 
اداء  عن  يلهيني  ما  او  مثال  فلم  او  م�سل�سل 

واجباتي". 
الرابعة تاأمل ان تتخرج  ال�سنة  الطالبة يف  نور 
من كليتها وال تقف يف طابور الطلبة املنتظرين 
انفراج ازمة التعيينات يف العراق فكلها امل ان 
املوؤ�س�سات  احدى  يف  عمل  فر�سة  على  حت�سل 
و�سعهم  حت�سني  يف  اهلها  مل�ساعدة  احلكومية 

املادي.

ج�سمه  اأنحاء  كل  يف  حكة  من  يعاين  طفلي  ك��ان   
العديد  اىل  اخذته  حمر،  بقع  اإىل  ج�سمه  حتول  وقد 
ت�سفيه  اأن  اآمل  ج��دوى،  دون  من  ولكن  االأطباء  من 
بركة )كراو(" هذا ما قاله هردي عبد اهلل الذي جاء 
بطفله من مدينة ال�سليمانية اىل خورما". . واأ�ساف 
هردي : انه "�سبق وان زار بع�س اقاربنا هذه املنطقة 
وا�ستفادوا من مياه الربكة، لذلك اآمل اأن ت�سفي طفلي 
اأي�سًا". وت�سم ناحية خورمال )�سمال �رسق حلبجة( 
"كراو"  ا�سم  عليها  يطلق  املعدنية  املياه  من  بركة 
متتاز مياهها بدرجة حرارة اأعلى من املياه العادية 
كما حتتوي على مواد كيميائية اذ توجد فيها كمية 
رائحة  ت�سبه  الكربيت ولها رائحة خا�سة  كبرية من 
من  كراو  بركة  املواطنون  ويزور  امل�سلوق.  البي�س 
ال�سفاء  العراق وكرد�ستان املختلفة من اجل  مناطق 
يزورونها  الذين  معظم  ويقول  جلدية  اأمرا�س  من 
ال�سفاء. �سريوان حممد  بداأت تتجه نحو  ان حاالتهم 
هو مالك �رسكة �سياحية تنظم رحالت للزائرين اىل 
اليوم  "اأتينا  لقد    : قال  العراق،  اأنحاء  من  الربكة 
مبجموعة من الزوار من الب�رسة اذ يطلب الكثري من 
املواطنني يف اأنحاء العراق زيارة الربكة". وا�ساف 
ال�سياحة منذ �سنوات وكل من اتى  "نعمل يف جمال 
اأنا  قمت  وقد  اجللدية  امرا�سهم  �سفيت  الربكة  اىل 
املكان  اأ�سبح  فقد  الربكة،  بزيارة  اأي�سا  واقاربي 
مني  املواطنون  ويطلب  املناطق  جميع  يف  معروفا 
اآتي بهم اىل هنا، ويف كثري من املرات ياأخذون  اأن 
ولون  طعم  ويختلف   . املياه"  من  قناٍن  عدة  معهم 

ورائحة مياه الربكة التي ال ميكن ا�ستخدامها لل�رسب 
تروى  نبتة  كل  جفاف  اىل  �ستوؤدي  الأنها  وال�سقي، 
اربيل  من  ج��اءت  التي  ن��ادر  �رسمني  وقالت  بها. 
لزيارة الربكة  حول ما �سمعته عن املكان ان  "جميع 
لذلك  منها  ا�ستفادوا  اإنهم  قالوا  الربكة   زاروا  الذين 
زرناها نحن اأي�سا وقد طلب اأقاربي ان اآخذ لهم عدة 
قنان من املياه لكن لالأ�سف مل يلق املكان اأي اهتمام 
ولو كان يف اية منطقة اأخرى لكانوا �سيحولونه اىل 
منطقة �سياحية مهمة". الربكة مت اكت�سافها منذ عام 
1920 ومنذ ذلك احلني واملياه تتدفق من حتت جبل 
�سغري بالقرب من القلعة التاريخية يف خورمال دون 
ان تقل او تزيد كما متتاز درجة حرارتها باال�ستقرار 
العام  يقارب  ما  ومنذ  وال�ستاء.   ال�سيف  ف�سلي  يف 
لتجمع  اأماكن خا�سة  باإن�ساء  االإقليم  قامت حكومة 
اأحوا�س خمتلفة  مياه الربكة وهي عبارة عن ثالثة 

اثنان منها مغلقان للرجال والن�ساء واالآخر مفتوح.
مياه  "تتدفق  قال  الربكة  على  امل�رسف  احمد  علي 
ب�سعة  بع�سها  عن  تبعد  مواقع  ثالثة  من  الربكة 
ال�سابق  يف  كثريا  منها  اال�ستفادة  تتم  ومل  اأمتار، 
فتتم  االآن  اأما  �سياج وغرف،  لها  ان�ساأ  قد  يكن  اذ مل 
"ميكن  واأ�ساف:  اأف�سل وجه".  على  منها  اال�ستفادة 
ف�سعر  قليل،  مبلغ  مقابل  الربكة  زي��ارة  للمواطنني 
هو  ماء  قنينة  كل  و�سعر  دينار  األف  اإليها  الدخول 
اية  ان ال يحمل  الربكة  500 دينار والبد ملن يزور 
يف  �ستت�سبب  املياه  الن  نحا�سية  او  حديدية  قطعة 
نخرها، كما ال يجوز لل�سخ�س الذي يدخل املياه اأن 
ي�ستحم اال بعد 24 �ساعة حتى ي�ستفيد من مفعولها 

برغم رائحتها الكريهة".

ال�سهري  الكرادة  قليلة من موقع تفجري  اأمتار  ُبعد  على 
 ،2016 متوز  من  الثالث  يف  وقع  الذي  بغداد،  و�سط 
واأ�سفر عن ا�ست�سهاد  اأكر من 400 �سخ�س، يقع مقهى 
"اأرادن"، اأحد املقاهي ال�سبابية يف املدينة الذي اأعاد 
مل  جريء  اإع��الن  خالل  من  املنكوبة،  للكرادة  احلياة 
يف  للعراق  االأمريكي  االحتالل  منذ  العا�سمة  ت�سهده 
ال�ساعة، يف  اأبوابه على مدار  2003، متّثل بفتح  عام 
عامني  مدى  على  نكبت  ملنطقة  االأم��ل  تعيد  مبادرة 
اأعقبت  التي  الفرتة  خ��الل  ال��ك��رادة  عا�ست  كاملني. 
 2016 عام  من  الفطر  عيد  قبيل  وقع  ال��ذي  التفجري 
املتب�سعون  يعد  ومل  فيها،  احلياة  و�سل  حزينة،  اأياما 
باحلياة،  تعج  كانت  التي  ال�سهرية  اأ�سواقها  يرتادون 

خوفا من التفجريات.
"اأرادن"،  مقهى  �ساحب  وه��و  القي�سي،  حيدر  يقول 
مدار  على  املقهى  عمل  عن  اأطلقتها  التي  "املبادرة 
24 �ساعة، جاءت بعد التفكري بكيفية معاجلة الو�سع 
التفجري  بعد  �سيما  ال  الكرادة،  على  مّر  الذي  البائ�س 
وكذلك  �سبابها،  من  املئات  بغداد  وخ�سارة  الكبري 
من  منهم  رواده.  من  الع�رسات  خ�رس  ال��ذي  املقهى 

مات، ومنهم �سار يخ�سى املجيء اإىل املنطقة، ب�سبب 
الرعب الذي ا�ستمر يرافق العديد من زبائننا". واأ�ساف 
املقهى،  اإغالق  اإعالننا عن عدم  االأول من  ال�سهر  "يف 
من  جيداً  اإقبااًل  نلق  مل  فادحة.  مادية  خ�سارة  �سهدنا 
النا�س، لكن بعدها �سار العمل يف الليل ال يختلف عن 
النهار، فنحن نقدم االأراكيل والع�سائر والكتب للقراءة 
يف  االأمني  الو�سع  "حت�سن  اأّن  اإىل  واأ�سار  املجانية". 
الفكرة  رواج  على  �ساعد  االأخ��رية،  الفرتة  خالل  بغداد 
املقاهي  من  عدداً  اأّن  حتى  الزبائن،  قبل  من  وتقبلها 
"اأحيانا  واأ���س��اف  تقلدنا".  و���س��ارت  الفكرة  اأحبت 
اأخرُج من املقهى عند الثالثة فجراً الأذهب اإىل منطقة 
من  املقهى  اإىل  اأع��ود  ثم  الكرخ،  جانب  من  املن�سور 
دون اأي خوف، بغداد عادت لها احلياة، لكن ال نعرف 
املقهى  "هدف  اأن  واأكد  التي قد حتدث".     املفاجاآت 
اإن�سانية،  اأهداف  اإىل  اأ�سعى  اإمنا  فقط،  اقت�ساديًا  لي�س 
من  "اأردت  متابعًا  الكرادة"،  منطقة  لتطوير  واأي�سا 
وعدم  اال�ستمرار  على  النا�س  حتفيز  فكرتي  خ��الل 

اخل�سوع للتهديدات االإرهابية".
اأحد رواد املقهى، يدعى علي الطوكي )36 عامًا(، قال 
اإّن "املقهى اأ�سفى على منطقة الكرادة بهجة وحيوية 
اأّن  مبينًا  املا�سيني"،  العامني  تكن حا�رسة خالل  مل 

اليوم،  خالل  واملتوا�سل  الدائم  العمل  نظام  "تفعيل 
اأدى اإىل تفاعلنا معها". واأ�ساف "اأنا اأعمل طيلة النهار 
العمل  اأنتهي من  واأحيانًا  القانون واملحاماة،  مبجال 
بعد منت�سف الليل، مل اأكن اأجد مقهى اأق�سي فيه القليل 
من الوقت لال�سرتخاء، لكن مبادرة املقهى اأ�سهمت يف 
احتواء اأمثايل من ع�ساق ال�سهر والليل". واأكد اأّن "بغداد 
بحاجة اإىل ا�ستن�ساخ جتارب عديدة �سبيهة بتجربة هذا 
والتمتع  اخلروج  يخافون  النا�س  من  فالكثري  املقهى، 
بليل العا�سمة، مع العلم اأن الو�سع اآمن، واأحيانًا عدم 
غياب  ب�سبب  يكون  الليل  يف  وال�سباب  العوائل  خروج 
االأماكن الرتويحية، فال بد من ت�سجيع هذه املبادرات".
"العا�سمة بغداد من اأكر مناطق العراق  اأّن  ولفت اإىل 
يف  ع�سف  ال��ذي  الطائفي  النزاع  من  ل�سنوات  تاأثراً 
النا�س  التي جتمع  البالد، وباملقاهي واملطاعم كذلك 

من �ستى الديانات واملذاهب. 
ويحدث اأن يلتقي �سديقان اأخذتهما الغربة اأو م�ساكل 
احلياة، من دون موعد"، م�سيفا اأّن "ما مييز املقاهي 
البغدادية اجلديدة، اأنها �سارت تقدر قيمة الكتب، فنجد 
اأن  القي�سي قد خ�س�س ركنًا خا�سًا للكتب، فيمكن  اأن 
يحت�سي الزبون �رسابه وي�ستمتع بقراءة ال�سعر اأو ق�سة 

ق�سرية".

بغداد – متابعة  الجورنال  - متابعة 

الجورنال - متابعة

�أ�صبحت بركة للمياه 
�ملعدنية يف �إحدى نو�حي 

مدينة حلبجة مق�صد� 
للم�صابني باأمر��ض �جللد 

من جميع �أنحاء �لعر�ق 
ب�صبب �حتو�ئها على مو�د 

كيميائية، ولكن �لأطباء 
يحذرون من �أن تكون �صارة 

يف بع�ض �حلالت.
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