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اأ�ص��واق ال�صفاف��ر كان��ت الهوّي��ة املمّي��زة للم��دن 
العراقّي��ة يف املا�صي، تواجه اليوم خطر االنقرا�ض 

الكامل بعد اندثار املهارات واحلرفّيني.
ي�صك��و النّحا���ض حمّمد ح�صن يف �ص��وق النحا�ض يف 
منطق��ة ب��اب االأغ��ا يف بغداد، م��ن انح�ص��ار حركة 
الزبائ��ن، و�صع��ف جت��ارة امل�صّنع��ات النحا�صّي��ة 
التي ي�صنعها بيده من��ذ نحو ثالثني عامًا، واأغلبها 
جم�ّصم��ات تقّل��د اآث��ار الع��راق ورم��وزه التاريخّي��ة 
والوطنّي��ة، مثل النخل��ة، اأ�صد باب��ل، مئذنة �صامراء، 
واحلدب��اء، الت��ي ن�صفه��ا تنظي��م "داع���ض" يف عام 

.2017
لك��ّن ه��ذه املهنة التي تع��ود اإىل الع���ر العّبا�صّي، 
وحتمل ا�ص��م معدن النحا�ض، حي��ث يعمل العاملون 
اإىل  وحتويل��ه  والن��ار  باملط��ارق  تطويع��ه،  عل��ى 
�صل��ع مفي��دة، "كان��ت يف ي��وم م��ن االأّي��ام، حاجة 

ال ي�صتغن��ى عنه��ا يف توف��ر م�صتلزم��ات احلاج��ة 
اليومّي��ة م��ن الق��دور واأدوات املطب��خ والبيت مثل 
اإبري��ق ال�صاي واملاء، و�صح��ون املائدة، واملالعق، 
واالأك��واب، وامل�صاخن، والكوؤو�ض، واإطارات ال�صور، 
والفواني�ض النحا�صّي��ة، ف�صاًل عن االأ�صلحة البي�صاء 
مثل ال�صكاكني واخلناج��ر"، وفق ح�صن الذي حتّدث 
اإىل "املونيت��ور" بح�رة، قائاًل: "لق��د اأجهز التطّور 
يف تقنّي��ات ال�صناع��ة عل��ى املهن��ة، وحّوله��ا اإىل 
عمل يوّف��ر ال�صل��ع الكمالّية فقط الأغرا���ض الديكور 
والزين��ة". ه��ذه التفا�صيل تنطبق متام��ًا على حال 
اأ�ص��واق ال�صفاف��ر يف املدن االأخ��رى، التي ت�صرتك 
كّله��ا يف التهمي�ض، لتنزوي دكاكينها التي تقّل�صت 
اأعدادها، يف االأزق��ة ال�صّيقة الواقعة خلف االأ�صواق 
احلديث��ة. ففي بغداد، هن��اك �صوق اأعم��ال النحا�ض 
املن��زوي خلف �صوق ال���راي، ويف النا�رّية يكاد 

ب��ازار النحا�ض يختفي اإىل االأبد ل��وال ب�صعة ور�ض، 
ويف املو�ص��ل الت��ي ا�صتهرت ب�ص��وق ال�صّفارين يف 
منطق��ة ال���راي، ع�ص��ف الزم��ن واالأح��داث، بهذه 
املهن��ة العريقة التي عرفت به��ا املدينة على نطاق 
وا�ص��ع، ويف الب���رة يقرتب �ص��وق مو�ص��ى العطّية 
لي�صب��ح ج��زءاً م��ن املا�ص��ي، فيما تق��اوم حماّلت 
ال�صف��ارة يف النج��ف حتّولها اإىل ذك��رى يف تاريخ 

املدينة.
تال�ص��ى �ص��وق ال�صّفاري��ن ال�صه��ر يف باب��ل خلف 
املح��اّلت احلديث��ة، فيم��ا "كان يف يوم م��ن االأّيام 
يع��ّج بال��زّوار وال�صائح��ني الذي��ن يعّرج��ون علي��ه 
ح��ني يزورون مدين��ة بابل التاريخّي��ة القريبة منه 
عل��ى م�صاف��ة ع�ري��ن كيلوم��رتاً"، وف��ق االأ�صط��ة 
حي��در اخلفاجي الذي قال ل�"املونيتور": "اأعمل يف 
ه��ذه املهنة من��ذ اأربعني عامًا، ح��ني كان النحا�ض 
�صاح��ب دور مه��ّم يف املجتم��ع لتوف��ر حاج��ات 
النا�ض، وكان له ح�صور اجتماعّي وجتارّي، وكانت 
��ة بها، اأّما اليوم فقد  له��ذه ال�صناعة هوّيتها اخلا�صّ
اختلطت م��ع حماّلت احلدادة وحا�رتها الدكاكني 
الع�رّية". ي�صيف حيدر: "عملنا اليوم يقت�ر على 
�صناع��ة الهدايا والتذكارات الت��ي ت�صارع من اأجل 
البقاء"، م�ص��راً اإىل اأّن "اخلوف م��ن اندثار تقنّيات 
ال�صناع��ة وحرفّييها بات جّدّيًا، يف ظّل غياب جيل 

جديد يحر�ض على تعّلم هذه املهنة".
تق��ول ع�صو جلنة الثقافة الربملانّية النائب مي�صون 
الدملوج��ي "اأهّمّية ه��ذه االأ�صواق مل تعد جتارّية يف 
توفره��ا احلاج��ة اليومّية م��ن �صل��ع النحا�ض، فقد 
انته��ت تل��ك احلقب��ة واإىل االأبد، لكّن احلف��اظ عليها 
ك��رتاث ومعلم ح�ص��ارّي وثقايّف مهّم ج��ّداً، لتعزيز 
هوّي��ات املدن العراقّي��ة التي انح���ر عنها الطابع 
الرتاثّي، وتهّدم��ت اأغلب البي��وت واالأحياء القدمية، 
ب�صب��ب �ص��وء التخطي��ط وقّلة الوع��ي باأهّمّي��ة بقاء 

الرمز التاريخّي".
وترجع الدملوج��ي اأحد اأ�صباب االندثار اإىل "قانون 
الق��رن  خم�صينّي��ات  يف  ال�صّح��ة  وزارة  اأ�صدرت��ه 
املا�صي مينع ا�صتخ��دام االأواين النحا�صّية الأغرا�ض 

االأكل، كونها ت�صّبب الت�صّمم".
ال�صب��ب االآخر ال��ذي توؤّكده الدملوج��ي، هو "الو�صع 
االأمن��ّي وال�صيا�صّي غ��ر امل�صتقّر يف الع��راق، حيث 
�ص��ت الدول��ة العراقّي��ة من��ذ ت�صعينّي��ات القرن  خ�صّ
املا�ص��ي، اقت�صاده��ا وميزانّيتها للح��روب، لتغيب 

اأّي م�صاريع حتافظ على الرتاث الثقايّف".
يف  املتمّر���ض  احلدي��ث  التاري��خ  اأ�صت��اذ  يتح��ّدث   
جامع��ة املو�صل الدكتور ابراهيم خليل العالف عن 
�صبب اآخ��ر النح�صار املهنة وهو "ع��دم قدرة اأ�صواق 
ال�صفاف��ر على ال�صمود، اأم��ام الب�صاعة النحا�صّية 
االأجنبّي��ة وباأ�صعار زهيدة، الت��ي ت�صّخ اإىل االأ�صواق 

يف �صور جم�ّصم��ات ملعامل العراق التاريخّية، االأمر 
الذي يك�صبها رواجًا يف ال�صوق".

يتاب��ع بالقول: "�صوق ال�صفاف��ر يف املو�صل اندثر 
متامًا".

ينظ��ر العالف ب��اأمل اإىل انهيار تاري��خ مدينته اأمام 
عيني��ه، فيقول: "نحتاج اإىل �صيانة املعامل الرتاثّية 
والتاريخّي��ة يف �ص��كل دورّي ومنتظ��م، واال�صتفادة 
م��ن التقنّيات احلديث��ة يف ال�صيانة وجتارب الدول 

املتقّدمة يف تخطيط املدن واالأ�صواق".
يق��ول الع��الف: "يج��ب اأن ت�ص��ع مديرّي��ة ال��رتاث 
واالآث��ار ا�صرتاتيجّي��ة وطنّي��ة �صامل��ة وتتعاون مع 
منّظم��ة االأمم املّتح��دة للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة 
ال�"�يون�صك��و"، الأن �ص��وق ال�صفاف��ر يف كّل مدين��ة 
لي���ض �صوقًا جتارّي��ًا بل متحفًا يحاف��ظ على املهنة 

وال�صلعة اليدوّية".

واملتح��ّدث  الثقاف��ة  وزارة  اإع��الم  مدي��ر  ويوؤّك��د 
الر�صم��ّي با�صمها عمران العبي��دي اأّن الوزارة تعترب 
�صيانة �ص��وق ال�صفافر خ��ارج م�صوؤولّيتها بح�صب 
القوان��ني واالأنظمة املعمول بها، ويق��ول اإّن "اإدامة 
�ص��وق ال�صفاف��ر هو مهّم��ة اأمان��ة بغ��داد، وعملنا 
يقت�ر عل��ى اال�صت�صارة الفّنّية"، معترباً اأّن "اأ�صواق 
ال�صفاف��ر واجه��ة ثقافّية تع��ّرف الع��امل بالعراق، 
ف�ص��اًل عن اأّنها توّث��ق �صنع��ة فولكلورّية ومهارات 

نادرة تو�صك على ال�صياع".
وك�ص��ف العبيدي اأّن "ال��وزارة �صّنفت �صارع الر�صيد 
حيث يق��ع ال�ص��وق يف نهايته منطق��ة تراثّية، لذلك 
ف��اإّن اأّي تغير يف املب��اين، ي�صتل��زم راأي الوزارة"، 
موؤّك��داً اأّن "اأهّمّية املحافظة عل��ى هوّية هذا ال�صوق 

تكمن يف كونه يخت�ّض يف اإنتاج الرتاثّيات".
اإ�ص��ارة العبي��دي اإىل م�صوؤولّي��ة اأمان��ة بغ��داد جعل 

االّت�صال به��ا مهّم��ًا، ال�صت�راف م�صتقب��ل ال�صوق، 
حي��ث يق��ول مدي��ر االإع��الم والعالق��ات العاّمة يف 
االأمانة حكي��م عبد الزهرة ل�"املونيت��ور اإّن "اأمانة 
بغداد حتا�ص��ب املتجاوزين على االأماك��ن الرتاثّية 
وال ت�صم��ح بذلك، ولديها اخلطط بالتن�صيق مع هيئة 
ال��رتاث لتحدي��ث البي��وت واالأ�ص��واق الرتاثّية حال 
حت�ّصن الو�صع امل��ايّل". يتاجر اأ�صح��اب امل�صلحة 
يف �ص��وق ال�صفافر اأي�ص��ًا بال�صلعة امل�صتوردة، ومل 
يعودوا ي�صنعونه��ا باأيديهم، االأمر الذي يت�صّبب يف 
نهاي��ة تراجيدّية لهذه املهنة التي تبدع يف ت�صميم 
نحا�صّي��ات فّنّي��ة عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن االّتقان 
والدّق��ة، مّم��ا يتطّل��ب م�صاريع ا�صرتاتيجّي��ة الإعادة 
اإحيائه��ا، ودعمه��ا بامل��ال، وعدم ال�صم��اح بتغير 
مع��امل االأ�صواق، وت�صجيع اجلي��ل اجلديد على اّتقان 

املهنة.
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تصل اسعارها الى 30 الف دوالر 

كالب "الهوشار" اشهر االنواع في كردستان والطلب عليها بتزايد
  في بغداد .. المالهي الليلية .. منابر للدعاية االنتخابية 

تالشي نظرة الدونية لهم ... العراق مجتمع الينبذ السجناء 

يفخر هواة تربية الكالب يف كرد�صتان بنوعية 
كالبهم، ولكن عندما ياأتي احلديث عن كالب 

"الهو�صار" فال يبقى عند احد �صيء ليقوله.
الكالب  واأك��ر  اأق��وى  من  الهو�صار  كالب  تعد 
التي تتم تربيتها يف كرد�صتان اأ�صالة، ويعود 
اأ�صل هذا النوع من الكالب اإىل منطقة "ب�صدر" 
عليها  يطلق  ولذلك  ال�صليمانية  �رقي  �صمال 

هذا اال�صم.
ومتتاز هذه الكالب بقوة كبرة وطول القامة 
وهي من الكالب ال�ر�صة، وت�صتخدم غالبا يف 
ب�صهولة،  الذئاب  مواجهة  ميكنها  اذ  احلرا�صة 
ومع وجودها يف معظم مدن كرد�صتان اإال اأن 
ب�صدر هي موطنها احلقيقي فاأنواعها النادرة 

واملميزة جدا ال تزال موجودة هناك.
كبرة  اأهمية  الكالب  من  النوع  ه��ذا  وميثل 
احد  اأراد  ف��ان  املحليني  لل�صكان  بالن�صبة 
احد  له  ير�صل  ما  ل�صخ�ض  قيمة  هدية  تقدمي 
يعود  الكالب  هذه  بع�ض  ولكن  الكالب،  تلك 
ل�صالالت مميزة ال يقبل اأ�صحابها منحها باأي 

ثمن. 
ويربي البع�ض هذه الكالب كهواية اما اآخرون 
يربيها  من  هناك  فيما  املال  جلني  فربونها 

خلو�ض عراك مع كالب اأخرى
من  االأم��وال  يجنون  الذين  احد  اهلل  عبد  اآرام 
جراء  وهي  بها  مي�صك  فهو  الكالب،  هذه  وراء 
عليها  ي�صع  ثم  تكرب  ان  اىل  بتدريبها  ويقوم 

اأ�صعار باهظة.
بني  نوعها  ح�صب  اجل���راء  ا�صعار  وت���رتاوح 
انه ال ميكن الأحد  اال  األفي دوالر،  اإىل   )200(
لديه  كان  اإذا  اإال  ال�صعر  بهذا  عليها  احل�صول 

قريب يجد له كلبا من هذا النوع
كبرا  جهدا  "نبذل  املو�صوع  :عن  قال  اآرام 
لرتبية هذه الكالب حتى تكرب ثم نبيع بع�صها 
باأ�صعار جيدة، اال ان بع�صها االآخر ال يكون من 

النوعية اجليدة وتذهب جهودنا �صدى".
وقد ي�صل �صعر كلب واحد من نوع الهو�صار يف 
بع�ض االأحيان اىل اكر من ثالثني الف دوالر 
ان  اىل  املحليون، م�صرين  ال�صكان  يقول  كما 
ولبنان  ورو�صيا  وتركيا  اإي��ران  من  اأ�صخا�صًا 
واأرمينيا جاوؤوا وا�صرتوا هذه الكالب باأ�صعار 

باهظة وعادوا بها اىل بلدانهم.
وعلى بعد ب�صعة كيلومرتات من مركز مدينة 
قلعة دزة اأقام احد هواة تربية الكالب مزرعة 
مميزة  اأن��واع��ا  فيها  وجمع  لرتبيتها  كبرة 
املنا�صبات  جميع  يف  بكالبه  يفخر  وه��و 

والتجمعات.
برفقة  يكون  ان  دون  املكان  احد  دخل  فاإذا   
ان  ال�صعب  فمن  املزرعة  اآودير عزيز �صاحب 
كالبا  هناك  الن  االق��رتاب  على  ق��ادرا  يكون 
ولكن  �صخ�ض  اي  ملهاجمة  م�صتعدة  �صخمة 

عندما ياأتي �صاحبها فتجل�ض خا�صعة.
كلبا   )17( ولديه  عاما(   30( اآودي���ر  يبلغ 
مميزا يقوم برتبيتها يف مزرعته ويتابع نوع 
وهي  با�صتمرار،  ال�صحي  وو�صعها  طعامها 

لي�صت للبيع كما يقول.
ويقول اإن "اأف�صل اأنواع كالب الهو�صار يدعى 
مبلغ  علي  عر�ض  من  هناك  الكب�ض"،  "الكلب 
ثالثة اآالف دوالر مقابل بيعه ولكنني رف�صت، 

الأنني مل اأ�صع اي �صعر على هذا النوع".
عن  واأع���رب  ج��اء  �صخ�صا  اأن  ���ص��ادف  وق��د 
ا�صتعداده ملبادلة �صيارته باأحد الكالب ولكنه 

مل يقبل بذلك ح�صب ما يقول اآودير.

امل�صكلة تكمن يف ان مربي كالب الهو�صار يف 
يخ�صعونها  االأخ��رى  واملناطق  ب�صدر  منطقة 
خو�ض  على  ويجربونها  عادلة  غر  مل�صابقة 
ب�صعة  ال�راعات  هذه  رهان  ويكون  ع��راك، 

اآالف دوالر يت�صلمها الفائز.
خو�ض  بهدف  ال��ك��الب  ي��رب��ون  م��ن  وي��ذه��ب 
الكالب  وي��رتك��ون  خا�ض  موقع  اىل  ال��ع��راك 
الفائز  الكلب  يكت�صب  وبالتايل  بع�صها  تقاتل 

�صهرة ويرتفع �صعره اأي�صًا.
واملنظمات  الهيئات  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن   
كرد�صتان  يف  احليوان  حقوق  عن  املدافعة 
مرارا عن احتجاجها �صد دفع الكالب للقتال 
وطالبت بالكف عن هذه الظاهرة "املكروهة".
اإعالم  م�صوؤولة  اآفي�صتا كمال  الدكتورة  وقالت 
"منظمة باكو حلماية احليوانات" "هناك من 
يخ�صع الكالب للقتال من اجل املتعة ويعترب 
وخمالفة  احليوانات  حلقوق  كبرا  خرقا  هذا 

قانونية".
واأ�صافت اأن "املنظمات املدافعة عن احليوان 
بل  الظاهرة،  هذه  معاجلة  ميكنها  ال  وحدها 
ت�صدر  ان  الت�ريعية  وال�صلطة  احلكومة  على 
قوانني خا�صة جترم قتال الكالب وت�صع لها 

عقوبات".
وهناك جدل دائر ب�صاأن امللكية احلقيقية لهذا 
النوع من الكالب، اذ يقول االأتراك اإنها كالب 
املحليون  ال�صكان  اما  الرتكية،  ال�"كاجنال" 
في�رون على ان ب�صدر هي املوطن احلقيقي 

لكالب الهو�صار.
ال�صكان  من  وه��و  �صنة(   67( �صورو  فا�صل 
ويعمل  ال��ك��الب  اأ���ص��ل  يف  وخبر  املحليني 
كالب  "الهو�صار  ان  ويقول  جامعي  كاأ�صتاذ 
كردية اأ�صيلة وجدت يف كرد�صتان منذ القدم".

طول  على  الواقعة  الليلية  املالهي  و�صهدت 
و�صط  مي��ر  ال��ذي  املن�صور  جعفر  اأب��و  ���ص��ارع 
بع�ض  من  اإقباال  ببغداد،  الراقي  املن�صور  حي 
و"كروت"  "بو�صرتات"  لتوزيع  املر�صحني 
ح�صن  يوؤكده  ملا  وفقا  االنتخابية،  للدعاية 
يف  يقع  ليلي  ملهى  يف  يعمل  ال��ذي  ال��الم��ي، 
امللهى  ج���دران  اأن  اإىل  الف��ت��ًا  ذات���ه،  ال�صارع 
واملالهي االأخرى يف املن�صور غطتها دعايات 
"الغريب  واأ���ص��اف  لالنتخابات.  املر�صحني 
مواقف  يف  الكبر  التناق�ض  هو  االأمر  هذا  يف 
اأحزابهم  كانت  الذين  القوائم  مر�صحي  بع�ض 
حتى وقت قريب تطالب باإغالق النوادي الليلية 
هذه  كانت  "اإذا  مت�صائال  بغداد"،  يف  والبارات 
والف�صاد،  ال�ر  جتلب  الأنها  مرفو�صة  االأماكن 
ملاذا اأ�صبحت جدرانها وباحاتها مهمة لتوزيع 
الدعاية االنتخابية؟".  ويقول ال�صاب الثالثيني 
مالهي  يف  لياليه  يق�صي  اإن��ه  مو�صى،  عامر 
بغداد  من  الر�صافة  جانب  يف  الكرادة  وبارات 
الحظ  اأن��ه  موؤكدا  التعب،  من  طويل  ي��وم  بعد 
كبر  عدد  بوجود  متثلت  غريبة  ظاهرة  اأخ��راً 
ر�صمية  ب��دالت  يرتدون  الذين  االأ�صخا�ض  من 

يروجون ل�صيا�صيني داخل النوادي والبارات.
ك��ارت��ات  االأ���ص��خ��ا���ض  ه���وؤالء  "يوزع  وت��اب��ع 
ويدعون  لالنتخابات  ملر�صحني  وبو�صرتات 
اأن بع�ض ممثلي  ال�صباب النتخابهم"، مو�صحا 
املر�صحني ا�صتاأجروا مطربني ومطربات ونظموا 

حفالت غنائية و�صهرات جمانية يح�رها من 
يتعهد بانتخاب املر�صحني الذين يروجون لهم.

تنت�ر  والبارات  الليلية  املالهي  اأن  اإىل  ي�صار 
هي  ببغداد،  رئي�صة  مناطق  اأرب��ع  يف  بكرة 
والكرادة  بغداد،  الكرخ من  املن�صور يف جانب 
من  الر�صافة  بجانب  نوا�ض  واأب��و  والعر�صات 
املناطق  هذه  عن  وعرف  العراقية،  العا�صمة 
من  قليل  غر  لعدد  ق��دم  موطئ  متثل  باأنها 
يرتادونها  الذين  االأعمال  ورجال  ال�صيا�صيني 

بوترة �صبه يومية.
ويف ال�صياق، قال اأحد اأ�صحاب البارات يف حي 
جاءت  �صيا�صية   قائمة  اإن  ببغداد،  العر�صات 
البار،  واج��ه��ة  غطت  احلجم  كبرة  بالفتات 
اإزالتها  اأو  منها  االق��رتاب  يخ�صى  اأنه  مو�صحا 
املرتطني  القائمة  مر�صحي  انتقام  خ�صية 

بجماعات م�صلحة متنفذة.
"متدن"  حت��ال��ف  رئ��ي�����ض  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأن حملته  واأكد  ال�صيخ علي، �صبق  النائب فائق 
�صاربي  على  باالأ�صا�ض  ت�صتند  االنتخابية 
اخلمور الذين ي�صمون يف العراق ب�"العركجية". 
يف  ببغداد  عقده  �صحايف  م��وؤمت��ر  يف  وق��ال 
"العركجية" ويدعوهم  اإنه يخاطب  وقت �صابق 
الذي  الوحيد  الرجل  باأنه  مذكرا  النتخابه، 
وقف اإىل جانبهم منذ تاأ�صي�ض الدولة العراقية. 
اخلمور  �صاربي  جانب  اإىل  وقف  اأن��ه  واأو�صح 
ودافع عن حقوقهم وحرياتهم ال�صخ�صية، مبينا 
يف  اأ�صواتهم  منحه  اليوم  منهم  املطلوب  اأن 

االنتخابات.

عاد ثامر عبد اهلل الزوبعي )36 عامًا( اإىل منزله وقريته غرب 
عامني  بعد  اأحواله  وا�صتقرت  عماًل  وجد  ما  و�رعان  بغداد، 
ق�صاها يف ال�صجن بتهمة االإرهاب، قبل اأن ُتثبت براءته.  هذا 
الرجل الذي ينتظر مولوده االأول بعد �صهرين، ال يجد �صعوبة 
يف التكّيف مع كونه �صجينًا �صابقًا. النظرة التي كانت ت�صود 
اليوم،  موجودة  تعد  مل  ال�صجني  حيال  العراقي  املجتمع  يف 
وال�صبب هو اكتظاظ ال�صجون باالأبرياء. اليوم، يو�صف بع�ض 
ال�صجناء باالأبطال، ب�صبب ت�صّديهم لقوات االحتالل االأمركية. 
ويقول الزوبعي "زمالء اآخرين له يف ال�صجن كانوا مظلومني 
مفا�صل  من  اأي  يف  �صعوبة  يجد  ومل  خرج  وبع�صهم  اأي�صًا، 
املعتقلني  حيال  العراقّيني  نظرة  ال�صجن".  خ��ارج  احلياة 
عليه  كانت  عما  اختلفت  اإرهابية  وج��رائ��م  جنائية  بتهم 
املعتقلني  با�صتثناء  والدونية،  االحتقار  نظرة  اختفت  �صابقًا. 
اأو  الطائفي  العنف  اأو  امل�صلح  ال�صطو  اأو  بال�رقة  تتعّلق  بتهم 
االعتداء اجلن�صي. على مدى �صت �صنوات، تنّقل اأحمد اجلغيفي 
والده،  ب�صتان  عن  دفاعه  وب�صبب  وُع��ّذب.  عدة،  �صجون  بني 
االأمنية.  للقوى  ومقاومته  القاعدة  تنظيم  اإىل  باالنتماء  اتهم 
�صكان  اعتقال  م�صلحني  بداأ  حني   ،2006 عام  يف  ذلك  كان 
من قرى يف حميط بغداد، ومداهمة منازل وحقول وب�صاتني 

بداعي وجود م�صلحني تابعني لتنظيم القاعدة فيها. والهدف، 
اال�صتيالء  ب��ل  ال��ق��اع��دة،  حم��ارب��ة  "لي�ض  اجلغيفي،  بح�صب 
تلك  "نتيجة  ان  وي�صيف  فيها".   واأمالكنا  مناطقنا  على 
االعتداءات، ا�صطر �صكان هذه املناطق اإىل الدفاع عن اأنف�صهم 
وممتلكاتهم، يف وقت هاجر عدد اآخر تاركًا خلفه بيوته التي 
عامرة  ب�صاتني  ميلكون  ال�صكان  غالبية  الب�صاتني.  بها  حتيط 
يهاجر  اأن  قرر  الذي  والدي،  ب�صتان  منها  املثمرة،  باالأ�صجار 
حياتهم،  على  للحفاظ  العائلة  اأفراد  برفقة  البالد  خارج  اإىل 
اأن يجربه على  اأحمد عن  لكنني رف�صت املغادرة". عجز والد 
اأو  القتل  من  هربًا  اخل��ارج  اإىل  العائلة  ومرافقة  البالد  ترك 
وكنت  عامًا،  وع�رين  خم�صة  عمري  "كان  يقول:  االعتقال. 
ناقمًا على هذه اجلهات التي كان هدفها طائفيًا". كان م�صر 
ا�صتباكه مع القوى االأمنية  اأحمد االإعدام، على حد قوله، بعد 
والده عن طريق  تدّخل  العائلة.  ب�صتان  بيته يف  داهمت  التي 
مبلغًا  دفعه  مقابل  يف  ال�صجن  يف  حيًا  عليه  لالإبقاء  و�صطاء 
ال�صجون.   عن  امل�صوؤول  الكبار  ال�صباط  الأحد  املال  من  كبراً 
وبعد ثالثة اأعوام من ال�صجن، ا�صتطاع والده تربئته بعد دفع 
مبلغ كبر ل�صخ�ض رفيع امل�صتوى يف وزارة الداخلية. ي�صيف 
بعد  النا�ض  �صمعتي طيبة بني  تبقى  اأن  اأتوقع  اأكن  "مل  اأحمد: 
ومل  كثراً،  تغرت  لل�صجناء  العراقيني  نظرة  ال�صجن".  دخويل 
اأو  فيه،  حمكوميته  وق�صى  ال�صجن  دخل  من  على  ُيطلق  يعد 

اأعفي عنه، ب� "خريج �صجون" كما يف ال�صابق، واإن �ُصجن اأكر 
البالد  حال  تغّر   ،2003 عام  يف  البالد  غزو  بعد  مرة.  من 
اأبرياء.  ُي�صجنون  البع�ض من  اأن  ُيدركون  النا�ض  كثراً، وبات 
ورفاقه  اإنه  عامًا(،   42( جواد  �صعد  يقول  ال�صياق،  هذا  يف 
النا�ض  نظرة  يخ�صون  كانوا  ال�صجن،  يف  عليهم  تعرف  الذين 
اإليهم بعد خروجهم من ال�صجن. لكنه يوؤكد اأن ذلك مل يح�صل، 
ببع�ض  يلتقي  زال  ما  اأنه  ي�صيف  لهم.  النا�ض  احرتام  زاد  بل 
يف  �ُصجن  اأنه  اإىل  م�صراً  ال�صجن،  داخل  عليهم  تعّرف  الذين 
"و�صاية خمرب �ري يعمل مع االأمن، قال  2014 ب�صبب  عام 
اإرهابيني. ومن فعل ذلك مناف�ض يل يف  ات�صال مع  اإنه على 
جمال العقارات". ويو�صح اأنه بعد �صجنه ل�صتة اأ�صهر نال حكمًا 
بالرباءة بعدما دفع مبلغًا كبراً من املال لو�صيط على ات�صال 
لل�صجني  االإيجابية  النظرة  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة  مبناف�صيه. 
اإىل املجتمع واندماجه به،  ال�صابق لها دور فعال يف عودته 
توؤدي  التي  ال�صلبية  النظرة  عك�ض  على  بنائه،  يف  وامل�صاركة 
اأ�صتاذ  ويوؤّكد  اأي�صًا.  عائلته  على  وتوؤّثر  الفرد،  حتطيم  اإىل 
جميع  اأن  ال�صجني  "ي�صعر  اجلنابي،  الهادي  عبد  النف�ض،  علم 
النا�ض ينظرون اإليه بدونية واحتقار. وهنا ياأتي دور املجتمع 
"نظرة  ي�صيف:  يرف�صه".  اأم  ال�صخ�ض  هذا  �صيتقبل  كان  اإن 
املجتمع تغرت كثراً ب�صبب االأحداث التي عرفها العراق. وما 
اجلميع  و�صار  اأقاربها.  اأو  اأبنائها  اأحد  ُي�صجن  مل  عائلة  من 
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مل يرتك املر�شحون 
لالنتخابات الت�شريعية 

العراقية طريقا يو�شلهم اإىل 
الربملان اإال �شلكوه، حتى واإن 

كان متناق�شا مع ثوابتهم 
و�شلوكياتهم، يف وقت يوؤكد 

فيه عراقيون اأن مر�شحني 
�شمن قوائم اإ�شالمية بداأوا 

ي�شتغلون النوادي الليلية 
لرتويج دعاياتهم االنتخابية. 


