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نّظم��ت كنائ���س حمّلّي��ة عراقّي��ة زي��ارة لع��دد من 
امل�سيحّيني يف بغداد، اإىل كني�سة كوخي التاريخّية 
الت��ي تع��ود اإىل الق��رن الأّول املي��ادّي، والت��ي مل 
ي�س��تطع امل�س��يحّيون زيارته��ا يف الع�رشي��ن �س��نة 

املا�سية ب�سبب تدهور الو�سع الأمنّي يف بغداد
ويف املقابل، نّظم ال�س��ّكان امل�س��لمون يف املنطقة 
املحيط��ة بكني�س��ة كوخي غ��داء للم�س��يحّيني اأثناء 

زيارتهم اإىل الكني�سة التاريخّية
وانتهى التجّمع امل�س��يحّي– الإ�س��امّي اإىل اإطاق 
مبادرة لإحياء هذه الكني�س��ة التاريخّية، ح�س��ب ما 
ك�س��ف راعي كني�س��ة مار كوركي���س الكلدانّية الأب 
مي�رّش املخّل�سّي ، اإّن املبادرة لإحياء هذه الكني�سة 
التي تقع على بع��د 35 كم جنوب بغداد يف منطقة 
املدائن، تلقي ال�س��وء على روحّية جديدة لرم�سان 

ميكنه��ا اأن جتم��ع امل�س��لمني وامل�س��يحّيني بعدما 
فّرقته��م فظاعات تنظي��م "داع���س" والعنف خال 

ال�سنوات املا�سية
ويف ه��ذا ال�س��ياق، اأ���رشف الأب مي���رّش على تنظيم 
فطور لل�سائمني من امل�سلمني يف كني�سته )كني�سة 
م��ار كوركي���س( يف 27 اأّيار/ماي��و كتعب��ر ع��ن 
م�سرتك اإميايّن بني امل�س��لمني وامل�سيحّيني ينطوي 

على ر�سالة حمّبة.
ويعّل��ق الأب مي�رّش على هذه املب��ادرة بالقول اإّنها 
"مل تك��ن رّداً على املبادرة الأوىل، بل انطلقت من 
الإمي��ان الذي يجم��ع العراقّي��ني بطوائفه��م كاّفة، 
ورّب��ا يك��ون اإحي��اء هذه الكني�س��ة نقط��ة انطاق 
جديدة جتمع امل�س��لمني وامل�س��يحّيني معًا يف �سهر 

رم�سان املقّد�س عند امل�سلمني". 

اأّما ال�س��يخ �س��عد ثابت اجلّبوري، وه��و اأبرز زعماء 
الع�س��ائر يف املنطق��ة التي تقع فيها الكني�س��ة، فقد 
ق��ام بالإ���رشاف عل��ى مب��ادرة ل�س��تقبال ال��زّوار 
امل�س��يحّيني وتنظي��م غداء جماعّي لهم من ال�س��مك 
امل�س��كوف )ال�س��مك امل�س��وي على الطريقة ال�سعبّية 
العراقّي��ة(.  وب��ّرر اجلّبوري دعم املب��ادرة من قبل 
�س��ّكان املنطقة امل�س��لمني باأّنها "تت�س��ّمن ر�سالة 
اإيجابّي��ة عل��ى اأّن املنطقة ت�س��هد ا�س��تقراراً واأّن ما 
دّم��ره الإره��اب ميك��ن بن��اوؤه، �س��واء تعّل��ق الأمر 
باملب��اين اأم بالعاقات الجتماعّي��ة بني الطوائف 
الدينّية العراقّية". واأ�س��اف اجلّبوري الذي تعّر�س 
منزل��ه �س��ابقًا اإىل التفج��ر م��ن قب��ل اإرهابّيني اأّن 
"م��ا فعلته اأقّلّية م��ن الإرهابّيني ل ميكن تعميمه 
عل��ى جمي��ع �س��ّكان املنطق��ة، واأّن �س��هر رم�س��ان 
املقّد�س عند امل�سلمني �سيكون نقطة انطاق جديدة 
جلمع امل�س��لمني وامل�س��يحّيني عل��ى حتقيق اأهداف 
م�سرتكة، ومنها اإحياء اأهّمّية الكني�سة التاريخّية".

وكان موؤ�ّس�س مركز الدرا�سات امل�رشقّية يف كني�سة 
ال��روم الكاثولي��ك يف بغ��داد ومديره الأب من�س��ور 
ال��زّوار امل�س��يحّيني يف  املخّل�س��ّي ق��د ا�س��طحب 
رحلته��م اإىل كني�س��ة كوخي ع��ر مناطق عانت من 
الدم��ار والعن��ف خال ال�س��نوات الع�رش املا�س��ية. 
م�س��ت ال�س��ّيارات بوازاة �سور �س��اليق الذي يعود 
اإىل الق��رن الأّول املي��ادّي و�س��ط ثكنات ع�س��كرّية 
تعود اإىل اجلي�س العراقّي الذي كّثف نقاط احلرا�سة 
ل�س��بط العن��ف يف ه��ذه املنطق��ة. واأو�س��ح الأب 
من�س��ور وه��و ي���رشح لل��زّوار ع��ن املوق��ع احلايّل 
للكني�س��ة يف تّل ق�رش بنت القا�سي، اأّن "اكت�سافها 
قد مّت من قبل بعثة اأثرّية اأملانّية نحو عام 1929، 
وما ت��زال اآثار عملّية تنقيبه��م بادية للعيان، ويف 
امل��كان نف�س��ه، وعل��ى م�س��توى اأعمق، توج��د اآثار 
كني�سة اأخرى اأ�سغر واأعمق مبنّية على النمط نف�سه 

ميكن اإجراء حفرّيات لكت�سافها اأي�سًا". 
كتب ع��ن اأهمّية هذه الكني�س��ة التاريخّية )كني�س��ة 
كوخي( لهوتّيون م�س��يحّيون عراقّي��ون مثل الأب 
يو�س��ف حّبي والأب البر اأبون��ا، اإّل اأّن كتاباتهم مل 
تتح��ّول اإىل خّطة عم��ل لإحياء الكني�س��ة واإطاقها 
كمركز روحّي م�س��يحّي عاملّي، لكّن الأب من�س��ور 
املخّل�س��ّي يحدوه اأمل باأن ت�س��تعيد هذه الكني�س��ة 
والع��امل،  الع��راق  مل�س��يحّيي  الروحّي��ة  اأهّمّيته��ا 
فالكني�س��ة كانت املقّر البطريركّي لكني�سة امل�رشق، 
ودف��ن فيه��ا 24 بطري��ركًا، وم��ن هن��ا اأهّمّيته��ا 
الروحّية للم�سيحّية وامل�سيحّيني، فقد "كان املرجع 
الروح��ّي الأك��ر لكني�س��ة امل�رشق يحكم م�س��يحّيي 
العامل القدمي م��ن هذا املكان النائي، ومنه انطلقت 
امل�س��يحّية لتغزو اآ�سيا، وو�سلت اإىل ال�سني والهند" 

على حّد تعبر الأب من�سور 

وعلى �سعيد ذي �سلة، يرى الآثارّي العراقّي ومدير 
اإدارة الآثار يف حمافظة ذي قار بني عامي 2003 
و2010 عب��د الأم��ر احلم��داين اأّن ه��ذه املب��ادرة 
مهّم��ة وت�س��تحّق الدع��م يف �س��بيل "اإع��ادة تاأهيل 
اأّن  خ�سو�س��ًا  وترميمه��ا،  وملحقاته��ا  الكني�س��ة 
اأ�س�س��ها املبنّية بالآجر ما زالت قائمة، كي ت�س��بح 
مث��اًل واأمنوذج��ًا للتعاي���س ال�س��لمّي ب��ني اأدي��ان 
ال�س��عب العراقّي وثقافاته ومكّوناته. وي�س��يف يف 
حديثه اإىل "املونيتور" اأّن "من �س��اأن هذا العمل اأن 
ي�سهم بالتاأكيد، يف تعزيز ال�سعور بالهوّية الوطنّية 
الرافدينّي��ة التي ميكن للجميع اأن ي�س��تظّل بها. فا 
ميكن احلديث عن عودة املكّونات الأ�س��يلة للعراق 
من دون رعاية الرتاث الثقايّف لها، وتقدمي اإ�سارات 

وا�سحة على احرتام ثقافة املكّونات". 

ويّتف��ق مدير مكتب رئي�س دي��وان اأوقاف الديانات 
يف  املندائي��ة  وال�س��ابئة  والإيزيدّي��ة  امل�س��يحّية 
جمهورّية العراق هاين ق�س��طو م��ع روؤية احلمداين، 
وي�س��يف اأّنه على الرغم من اأّن الأوقاف امل�سيحّية 
لي�س��ت له��ا م�س��وؤولّية مبا���رشة على ه��ذه املنطقة 
م��ن حي��ث اأّنه��ا م��ن اخت�س��ا�س دائ��رة الآثار يف 
وزارة الثقاف��ة العراقّي��ة، اإّل اأّن ه��ذا مل مينع من اأن 
يعم��ل الدي��وان لإحي��اء هذا املعل��م الأث��رّي واإبراز 
اأهّمّيت��ه بالن�س��بة اإىل امل�س��يحّيني، وهن��اك بداي��ة 
تن�س��يق بني الديوان ووزارة الثقافة من اأجل تطوير 
خطط للمنطقة تعود بفائدتها على �س��ّكان املنطقة 

واقت�ساد البلد يف �سكل عاّم . 
اإىل احلكوم��ة  وتت�س��ّمن املب��ادرة ر�س��الة مهّم��ة 
العراقّي��ة ح��ول اأهّمّية ه��ذا الرتاث القدمي بو�س��فه 

م�س��دراً لرثوة دائم��ة، اإذ اأّن تنظي��م الرحات على 
نحو منهجّي ودوامه��ا واإعادة بناء البنية التحتّية 
للمنطقة وا�س��تثمار مزيد من الأموال يف تطويرها، 
لل�س��ياحة الدينّي��ة لي���س  �س��يجعل منه��ا مق�س��داً 
للم�سيحّيني العراقّيني فح�سب، بل جلميع م�سيحّيي 
اأق��دم الأماك��ن  اأح��د  املنطق��ة والع��امل بو�س��فها 
الرتاثّي��ة الدينّي��ة للم�س��يحّيني يف الع��امل، كم��ا اأّن 
ذلك �سيف�سح املجال اأمام امل�سيحّيني للتوا�سل مع 
هوّيته��م وتراثهم الدين��ّي وذاكرتهم بعدما تعّر�س 
ه��ذا ال��رتاث اإىل تدم��ر منهج��ّي م��ن قب��ل تنظيم 

"داع�س". 
واأخ��راً، تظهر املبادرة اأهّمّية املنا�س��بات الدينّية 
مثل �س��هر رم�س��ان لتعزيز التعاون امل�س��رتك بني 
امل�س��لمني وامل�س��يحّيني، لتوفر اإمكان��ات العي�س 

مبادرة في رمضان تجمع المسلمين والمسيحيين إلحياء كنيسة تاريخية
الجورنال – متابعة 

اغتصاب االطفال : جريمة تترك آثارها على الضحايا والمجتمع إستهداف القطارات العراقية ظاهرة تقيد ضد مجهولين

الطفل  اغت�ساب  جرمية  منفذي  على  القب�س  كان  واذا 
عزام قد هداأ من روع ا�رشته قليا فهناك ع�رشات الأ�رش 
التي تعر�س اطفالها اىل مثل تلك اجلرائم ومل يعرث على 
بينما   ، الف�سيحة  خ�سية  بال�سمت  اأحيطت  اأو  منفذيها 
ترتك  اذ   ، طويا  اآثارها  من  ال�سحايا  الطفال  عانى 
نف�سية ربا  اآثارا �سحية وتاأثرات  الغت�ساب  حوادث 
حياتهم  على  وتنعك�س  طويا  زمنا  الطفال  ت�ساحب 

وعاقاتهم مع الآخرين ..
م�سوؤولية الأهل 

لتوجد اح�سائيات دقيقة حول ظاهرة خطف الطفال 
و�سائل  يف  غالبا  عليها  الرتكيز  وليتم  ال��ع��راق  يف 
المنية  القوات  اله��ايل  اغلب  يتهم  بينما   .. الع��ام 
القدرة على و�سع حد حلالت اخلطف ف�سا عن  بعدم 
حوادث  يف  التحقيقات  بنتائج  يحيط  الذي  الغمو�س 
كهذه وعدم معرفة العقوبة التي ت�سدرها املحاكم بحق 
اخلاطف مااجر الهايل على حماية ابنائهم بانف�سهم 

وعدم تركهم فري�سة لتهديد اخلطف ..
فقط  الغنياء  على  الطفال  خطف  ظاهرة  ولتقت�رش 
لبتزازهم ماديا ، بل �سملت الفقراء اي�سا فلم يكن احد 
يتوقع اختفاء الطفلة ) عا ( ذات العوام ال�ست من احد 
الحياء ال�سعبية يف غرب العا�سمة وتوقعوا وقوعها يف 
ايدي ع�سابات ت�سغيل الطفال يف الت�سول ..وبعد ايام 
تعر�سها  بعد  مقتولة  للنفايات  مكب  يف  عليها  عرث   ،

لاغت�ساب ..
ويعاين الهايل من حتملهم م�سوؤوليات جديدة ت�ساف 
ظل  يف  العي�س  لقمة  حت�سيل  وراء  احلثيث  ال�سعي  اىل 
ام ح�سني  البيت  اذ تلخ�س ربة  ظروف معي�سية �سعبة 
هذه امل�سوؤوليات بقولها انها م�سطرة حاليا اىل اي�سال 
اولدها اىل املدر�سة يوميا واعادتهم ظهرا مهما كانت 
الهايل  من  املوظفون  جلا  بينما  مري�سة  او  م�سغولة 
اىل ا�ستخدام خطوط النقل حتى يف حالة قرب مدار�س 
 ، عليهم  الطمئنان  يف  زي��ادة  منازلهم  من  اولده��م 
وتطالب ام ح�سني اجلهات المنية بت�سديد العقوبة على 
حد  اق�سى  اىل  والغت�ساب  الختطاف  جرائم  مرتكبي 
بدل  عليها وعلى مرتكبيها  العام  الراي  واطاع  ممكن 

من ملء ال�سوارع ب�سور لأطفال مفقودين ..
 ) العامري  )موؤيد  فيه املحامي  يتهم  الذي  الوقت  ويف 
ثقة  عدم  املختطفون  ي�ستغل  طاملا  بالتق�سر  ال�رشطة 
ال�سكان بال�رشطة لأبتزاز ال�رش دون خوف من العقاب 
طفل  اأي  حترير  على  المنية  الج��ه��زة  ق��درة  م��وؤك��دا 
مزدحمة  �سوارع  يف  احلركة  بطيئة  املركبات  مادامت 
الزقة  متاأ  اجلرائم  عن  الب��اغ  هواتف  وارق��ام  جدا 
احيانا  مبا�رشة  يبلغون  والهايل  والحياء  وال�سوارع 
عملية  خال  حا�رشا  يكون  من  او  اطفالهم  خطف  عن 

اخلطف .. 
عقوبات رادعة 

عليها  الع��ت��داء  عمها  اب��ن  حماولة  ب��اأمل  هالة  تتذكر 
لتتخل�س  عينيه  يف  الرمل  القت  وكيف  طفولتها  يف 
لكن  اغت�سابها  من  متكنه  عدم  من  الرغم  وعلى   ، منه 
ورعبا  كبرا  �رشخا  اعماقها  يف  تركت  احلادثة  تلك 
الناث  الطفال من  اغلب  تعر�س  موؤكدة   ، الرجال  من 
واملناطق  القرى  يف  اغت�ساب  ح��وادث  اىل  وال��ذك��ور 

ال�سعبية لوجود تاحم بني الأ�رش واختاط بني اأبنائهم 
وعدم وجود رقابة مبا�رشة من قبل الأهل ..

تزايد  اىل  العاين  اخا�س  الرتبوية  ت�سر   ، جهتها  من 
احيانا  واغت�سابهم  ب��الط��ف��ال  التحر�س  ح���وادث 
دخ��ول  بعد  خا�سة  الي��ت��ام  وم��اج��يء  امل��دار���س  يف 
ال�سور  على  املراهقني  واط��اع  احلديثة  التكنولوجيا 
ا�ستغال  اىل  وتدفعهم  غرائزهم  تثر  التي  والف��ام 

الطفال جن�سيا.
ن��دى ج��واد /  ال��دك��ت��ورة  فيه  تعزو  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
اىل  ال�سلوك  هذا  الرتبية  كلية  يف  النف�س  علم  ا�ستاذة 
غر  �سخ�س  فهو  املتحر�س  ل�سخ�سية  النف�سي  اجلانب 
من�سبط نف�سيا ويعاين من ا�سطرابات جن�سية مرت�سبة 
منحرفة  بيئة  يف  الن�سوء  منها  لأ�سباب  الطفولة  من 
وماحتمل  والب  الم  عاقة  هو  اآخر  اخاقيا..و�سبب 
يف  اهمية  للرتبية  لأن  احرتام  وعدم  وت�سلط  عنف  من 
�سقل ال�سخ�سية اليجابية واملتوازنة لاأن�سان ، ا�سافة 
والعاطفي  النف�سي  ال�سباع  وعدم  اجلن�سي  الكبت  اىل 
الذي يجعل من بع�س ال�سخا�س منفلتني يف �سلوكهم 
عن  كتعوي�س  والغت�ساب  التحر�س  فياأتي  الغريزي 

النق�س الداخلي لديهم ..
تاأثر  اىل  العتابي  �سادق  حممد  ال�رشطة  عقيد  وي�سر 
العراق على تزايد حالت  انت�سار املخدرات يف  ظاهرة 
با  امل��خ��درات  مدمنو  لي�سعر  اذ  الط��ف��ال  اغت�ساب 
يقدمون عليه من �سلوكيات موؤكدا جلوئهم اىل اختطاف 
مواد  لهم  توؤمن  نقدية  مبالغ  على  للح�سول  الطفال 
من  لديهم  املخدرات  تولده  ملا  اغت�سابهم  اأو  التخدير 
�سعور بالن�سوة والرغبة اجلن�سية اأحيانا وغالبا ماتقود 
لأن  اغت�سابهم  بعد  الطفال  قتل  اىل  احل��وادث  تلك 
املخدرات متنحهم جراأة وقدرة على العنف قد لتتوفر 
، مطالبا اجلهات املتنفذة  الطبيعي  لديهم يف و�سعهم 
اىل  امل��خ��درات  ت�رشب  ملنع  رادع��ة  اج���راءات  باتخاذ 
العراق عر املنافذ احلدودية مع تطبيق قوانني �سارمة 
لتقليل  بها  واملتاجرين  امل��خ��درات  متعاطي  بحق 

خطرهم على املجتمع ..
علم  يف  ا�ستاذة  يو�سف   نادية  الدكتورة  توؤكد  بينما 
الجتماع ان ازدياد ن�سبة اغت�ساب الطفال له مررات 
كثرة منها كرثة املثرات اجلن�سية من قنوات تلفزيونية 
وانرتنت وتاأخر �سن الزواج بفعل الزمات القت�سادية 
وانهيار القيم الخاقية واملجتمعية والنف�سية و�سعف 
عدم  عن  ف�سا   ، الدينية  بالقيم  التم�سك  وقلة  النفو�س 
اذا  عليه  اله��ل  ت�سرت  اأو  للمغت�سب  كاف  ردع  وج��ود 
اعرا�س  ظهور  اىل  م�سرة   ، بهم  املحيطني  من  ك��ان 
واخل��وف  كال�سطراب  املغت�سب  الطفل  على  نف�سية 
منه  مايجعل  العلمي  امل�ستوى  وتردي  الختاط  وقلة 
�سخ�سية مهزوزة اأو يتحول اىل �ساذ جن�سيا اأو مغت�سب 

بدوره يف امل�ستقبل انتقاما ملا جرى له يف طفولته ..
لطفالهم  اله��ل  براقبة  نادية  الدكتورة  وتطالب 
عليهم  لاغت�ساب  تعر�سهم  حالة  ويف   ، حلمايتهم 
املحنة  ليتجاوزوا  نف�سي  تاهيل  لرنامج  اخ�ساعهم 
يكتفي  اذ  رادعة  بعقوبة  يحا�سب  اأن  فابد  اجلاين  اأما 
العراقي بعاقبة املغت�سب بال�سجن وخروجه  القانون 
معاقبته  ينبغي  بينما  �سنوات  عدة  بعد  اأحيانا  بعفو 
بالعدام خا�سة يف حالة قتل الطفل لكي ليتكرر ذلك 

مع اطفال اآخرين .

مل جتد وزارة النقل العراقية �سببا حقيقا وراء قيام 
املارة  القطارات  برمي  الأرياف  �سكان  من  بع�س 
ول  فيها،  ال�سبابيك  زج��اج  وته�سيم  باحلجارة 
الأمر، حيث  التي طاملا حققت يف  الداخلية  وزارة 
والب�رشة،  بغداد  املتحركة بني  القطارات  تتعر�س 
اإىل  يومي  �سبه  ب�سكل  وكرباء  وبابل  بغداد  وبني 
الرمي باحلجارة من قبل �سبان يقفون بالطرقات، 
على  امل�سافرين  من  املئات  وجود  من  الرغم  على 
من  �ستيني  فاح  نا�رش،  اأبو  القطارات.  تلك  منت 
وجود  يوؤكد  بابل،  حمافظة  يف  الإ�سكندرية  بلدة 
عدد من ال�سبان اأو الفتية، يرمون القطارات املارة 
العبث  من  نوع  انه  معتقدا  مرر،  دون  باحلجارة 
احلديدية  ال�سكك  �رشطة  اأن  اإىل  م�سرا  والت�سلية، 
امل��زارع  بني  مايختفوا  �رشعان  لكن  لهم،  تكمن 
�سائق  حم�سن  علي  بال�سكك.  املحيطة  والب�ساتني 
الر�سق  اإىل  يوؤكد تعر�سهم بنحو �سبه يومي  قطار، 
باحلجارة، من قبل �سبان و�سبية، وهم يرتب�سون 
مق�سورة  على  احلجر  ويلقون  القطارات،  م��رور 
ي�ستهدفون  اأخ���رى  اأح��ي��ان  ويف  ع���ادة،  ال�سائق 
ل�»اجلورنال«  حديث  يف  حم�سن  وق��ال  الركاب". 
اإن"اأكرث املناطق التي نتعر�س لها برمي احلجارة 
اأخرى  ومناطق  وامل�سيب،  الإ�سكندرية  نواح  هي 
قريبة من كرباء، غالبيتها مناطق زراعية، وكذلك 
العراق،  جنوب  والب�رشة  قار  ذي  حمافظتي  يف 
زجاج  ته�سم  اإىل  احلجارة  رمي  ي��وؤدي  ما  وع��ادة 
علينا  ي�سعب  حيث  القطار،  مقدمة  يف  النوافذ 

التوقف الفوري وماحقة هوؤلء العابثني".
ظاهرة عجيبة تبعث احلزن

الزجاجية  النوافذ  تعر�س  عن  ك�سفت  النقل  وزارة 
وبني  والب�رشة،  بغداد  بني  املتحركة  للقطارات 
بغداد وكرباء يوميًا ل�"الرجم باحلجارة"، معترًة 

ذلك "ظاهرة عجيبة تبعث على احلزن والأ�سف.

وق���ال���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ل��ه��ا اخل��م��ي�����س 
النازل  امل�سافرين  "قطار  اإن   ،)7/6/2018(
اإىل حادث تخريبي  الب�رشة تعر�س  اإىل  من بغداد 
بو�سع  العابثني  من  جمموعة  قامت  فقد  متعمد  
حمطة  ج��ن��وب  ال�سكة  خ��ط  ف��وق  ك��ه��رب��اء  ع��م��ود 
احلادث  واأدى  تقريبًا،  كم   ٥ ب�سافة  النا�رشية 
حتت  النبوب  انح�سار  ب�سبب  القطار  توقف  اإىل 
واأ�ساف  بالقطار".  اأ���رشار  توجد  ول  القاطرة، 
البيان، اأن "فرقة احلوادث التابعة اإىل وزارة النقل 
لغر�س  ال�سكك  �رشطة  برفقة  املوقع  نحو  توجهت 
النا�رشية  �سكك  مدير  اإىل  اليعاز  ومت  املعاجلة، 
لغر�س  الفاعلني  ومعرفة  بالتفا�سيل  للتحقيق 
الن��ذارات  توجيه  مع  القانون،  وفق  حما�سبتهم 

لكافة ال�ساكنني بالقرب من املوقع".
ق��ط��ارات  اأن  ل��ه  "املوؤ�سف  اأن  ال��ب��ي��ان،  وت��اب��ع 
وبني  والب�رشة،  بغداد  بني  املتحركة  امل�سافرين 
يوميًا  الزجاجية  نوافذها  تتعر�س  وكرباء  بغداد 
للرجم باحلجارة على وجه العتياد حتى يف اأيام 
تبعث  عجيبة  ظاهرة  يف  املبارك،  رم�سان  �سهر 

على احلزن والأ�سف".
اإ�سابات وته�سم زجاج النوافذ

الأه��ايل  �سابق  وق��ت  يف  النقل،  وزارة  ونا�سدت 
التي وجدت  القطارات  الإمكان على  باحلفاظ قدر 
القطارات  من  "العديد  اأن  اإىل  م�سرا  خلدمتهم، 
املواطنني  قبل  م��ن  باحلجارة  للرمي  تعر�ست 
لتعر�س  ذلك  واأدى  زجاجها،  بته�سم  ت�سبب  مما 
منطقتي  بني  وخ�سو�سا  لاإ�سابة  امل�سافرين 

ال�سكندرية وامل�سيب يف حمافظة بابل.
الرمي  اإىل  ال��ق��ط��ارات  تعر�س  عملية  اإىل  ي�سار 
باحلجارة حتدث اأي�سا يف بلدان عربية اأخرى مثل 
الدول  تلك  ك�سفت  حيث  وال�سودان،  واجلزائر  م�رش 
بعدما  جنائيا،  اأو  اإرهابيا  ولي�س  عبثيا  الأمر  اأن 

األقي القب�س على عدد من العابثني.
حتى اأن وزير النقل امل�رشي ه�سام عرفات طلب اأن 

يكون املواطن حري�سا على ال�سكك احلديدية، ويعلم 
�سباط/  يف  تعر�سه  بعد  له،  ملك  النهاية  يف  اأنه 
قبل  من  احلجارة  يف  الر�سق  اإىل  املا�سي  فراير 

�سباب، بينما كان يف جولة يف اإحدى القطارات.
ثقافة خاطئة ومتخلفة

قا�سم  العراقية  النف�سية  اجلمعية  ورئي�س  موؤ�س�س 
حممد �سالح اأكد اإن"اأحد اأهم الأ�سباب التي توؤدي 
ناجتة  العامة  املمتلكات  يف  وخا�سة  العبث،  اإىل 
وال�سارع  العائلة  واإن  ال�سلطات،  �سد  النقكة  عن 
لأنها  حكومة  �سد  النقمة  دافع  الطفل  لدى  �سفرت 

ووفق اإعتقادهم اأفقرتهم واأذلتهم".
اأو  ال�سبية  اإن"هوؤلء  ل�»اجلورنال«  �سالح  وقال 
ولي�س  للحكومة،  ملكا  القطارات  يعترون  ال�سبان 
ملك عام، فاإنهم ي�ستدهدفونها يف فعل تفريغ لهذا 

الإنتقام، وتلك بالطبع ثقافة خاطئة ومتخلفة".
م�سار اإقت�سادية

علي  حممد  ���رشغ��ام  القت�سادي  اخلبر  وي��رى 
اإن"هذا العبث غر مرتبط بالبطالة اأو ما�سابه بقدر 
ماهو �سلوك �سائن ي�سلكه البع�س للعبث، م�سرا اإىل 
اإ�ستمراه قد يوؤدي اإىل عزوف امل�سافرين من ركوب 
بالقطارات، وهذا مايعني وقوع خ�سائر  التنقل  اأو 

مادية لهذا القطاع ب�سبب عدد املقاعد ال�ساغرة".
من  اإن"احلد  ل���»اجل��ورن��ال«  علي  حممد  واأ���س��اف 
القطارات  حملية  بت�سديد  يتمثل  الظاهرة  ه��ذه 
�ستت�ساعف  فاإن اخل�سائر  و�سكك احلديد، وبخافه 
من خال تبديل قطع غيار والأدوات الإحتياطية، 
الت�سغيلية  الكلفة  مايزيد  ال�سيانة وهذا  وتكالليف 
توقيتات  على  تاأثرها  اإىل  اإ�سافة  للقطارات، 

الو�سول وتاأثر حركة واإن�سيابية القطارات".
دينية  فتوى  �سدور  اأهمية  اإىل  علي  حممد  واأ�سار 
حترم ظاهرة القاء احلجارة على القطارات، ف�سا 
هذه  مناطق  يف  تقع  التي  الع�سائر  خماطبة  عن 
احلوادث، لتقوم بدورها يف حماية القطارات ومنع 

ال�سبية وحما�سبتهم على اأفعالهم".

بغداد – متابعة الجورنال – متابعة 

في أول أيام شهر 
رمضان ، أثارت حادثة 

اغتصاب وشنق الطفل 
) عزام ( من محافظة 

كركوك غضبا واستياءا 
كبيرا ماقاد اقارب الطفل 

الى حرق منازل اثنين 
من منفذي الجريمة ، في 

الوقت الذي تبرأت فيه 
عشيرة أحد المجرمين 

منه مطالبة القضاء 
بمحاسبته واعدامه في 

موقع الحادث !!
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