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مل يغ��ادر ذن��ون �أحم��د عبي��د )21 �سن��ة( منذ 
�سه��ر �لق�س��م �لد�خل��ي يف جامع��ة �ملو�س��ل، 
خوف��ًا م��ن ت�ساب��ه �لأ�سم��اء. فاآخر خ��روج له 
كلف��ه �عتقال ليوم��ن و"حفلة �ستائ��م"، وفقًا 
لو�سف��ه، و�رضب��ا تعر���ض له م��ن قب��ل �أفر�د 
�لأم��ن عل��ى حاج��ز �لتفتي���ض حي��ث �عتق��ل، 
و�ل�سبب ه��و ت�سابه ��سمه م��ع قيادي بارز يف 
تنظي��م "د�ع���ض". ويقول عبي��د، متهكمًا حول 
م�سكلة ت�سابه �لأ�سماء يف �لعر�ق، "مل يبق �أحد 
يف �ملو�س��ل مل يعرف ��س��م �أمي، جليلة ح�سن 
عبا�ض، كونها هي من �أنقذتني �آخر مرة. فا�سم 
و�لدة �لإرهابي �ملطلوب خمتلف، و�حلمد هلل".

ورغ��م �إ�س��د�ر �ل�سلط��ات �لعر�قي��ة تعليم��ات 
م�س��ددة حول م�سكل��ة ت�سابه �لأ�سم��اء، ما ز�ل 

�أف��ر�د �لأمن يعتم��دون يف عملي��ات �لعتقال 
على �ل�سم �لثالثي للعر�قين.

 وت�س��ر تقاري��ر �إىل وج��ود 60 �أل��ف مطل��وب 
للق�س��اء بتهم �لإره��اب، بينه��م �لع�رض�ت من 
�لطلق��اء، �لذين تبحث بغ��د�د عنهم، من خالل 
ن�رض �أ�سمائهم عل��ى حو�جز �لتفتي�ض �ملنت�رضة 
يف �لع��ر�ق، و�لتي جتاوز عددها عتبة �لع�رضة 
�آلف حاج��ز �أخ��ر�ً، ع��د� عن تل��ك �لتابعة �إىل 
"�حل�س��د �ل�سعبي"، �لتي تبلغ نحو �ألفي حاجز 

وتتميز بكون �أغلبها متحركا ولي�ض ثابتًا.
ول تتوف��ر لدى �لقو�ت �لعر�قية قاعدة بيانات 
كاملة عن �ملتورطن بجر�ئم �إرهابية و�لقتال 
م��ع تنظيم "د�ع���ض" �أو م�ساعدت��ه، �إذ بالعادة 
يك��ون �أف�س��ل ما لديه��ا هو ��سم �ملته��م و��سم 

و�لده �أو جده بال تفا�سيل �أخرى. ويف �ملجتمع 
�لعر�ق��ي هن��اك ظاهرة تك��ر�ر �لأ�سم��اء، مثل 
ح�س��ن علي وح�سن فالح وحممد جا�سم وزياد 
خلف و�إبر�هيم خلي��ل وعمر خطاب وجنم عبد 
�هلل وج��و�د كاظ��م وغرها م��ن �لأ�سماء، حيث 
�عت��اد �لعر�قي��ون عل��ى �إط��الق �أ�سم��اء �لآباء 
و�لأج��د�د عل��ى مو�ليده��م، �أو �ألق��اب مث��ل �أن 
كل عل��ي يجب �أن يكون �أبو ح�سن، وكل حممد 
يجب �أن يك��ون �أبو جا�سم، وكل خليل يجب �أن 
يك��ون �أبو �إبر�هيم، وكل كاظ��م يجب �أن يكون 
�أب��و جو�د، وكل �سالم يجب �أن يكون �أبو �أحمد، 

وكل عمر يجب �أن يكون خطاب، وهكذ�.
حقيق��ي،  كابو���ض  �إىل  �لظاه��رة  وحتول��ت 
فهن��اك من ل ي��ز�ل معتقاًل بانتظ��ار رد د�ئرة 
�جلن�سي��ة للتاأكد من حقيقة �أنه لي�ض �لإرهابي 
�ملق�س��ود، وهو �أمر قد يتطل��ب �سهر� �إىل �إثنن 
ب�سب��ب �لروتن، وهناك م��ن متكن من �خلروج 
�رضيع��ًا بعد دفع ر�ساوى �أو ��ستخد�م و�ساطات 
ملتنفذي��ن. و�سج��ل وف��اة �إثن��ن خ��الل �ل�سهر 
�ملا�سي حتت �ل�رضب، وذلك قبل �إثبات �أنهما 
غ��ر �ملطلوب��ن باأم��ر �لعتق��ال، بينما تويف 
ثالث مطل��ع يونيو/حزير�ن �حلايل جر�ء �أزمة 
قلبية، وذلك بعد �أن طلب جندي على حاجز يف 

بغد�د منه �لرتجل من �ل�سيارة لتدقيق ��سمه.
ويوؤكد م�سوؤولون حمليون يف �ملو�سل �أن نحو 
2500 �سخ�ض يف �ملدينة يعانون من م�ساألة 
ت�ساب��ه �لأ�سم��اء، وقد ��ستح�س��ل بع�سهم على 
ق��ر�ر ق�سائي با�سم��ه و��سم و�لدت��ه و�أنه لي�ض 
�ل�سخ�ض �ملطلوب من قب��ل �ملحاكم �لعر�قية، 
�إل  منطقته��م  م��ن  يخرج��ون  ل  و�لآخ��رون 
لل���رضورة �لق�سوى. ووفق��ًا لع�سو يف جمل�ض 
�ملو�س��ل فاإن "�لظاهرة، وبع��د �أن خفت كثر�ً 
بفع��ل �سجة �سيا�سية خ��الل �لأ�سهر �ملا�سية، 
عادت �ليوم جمدد�ً للمو�سل وكذلك باقي مدن 
�لعر�ق". وي�سيف، "يجب �أن تعذر قو�ت �لأمن، 
فهي تتعامل م��ع �أو�مر عليا باأ�سماء �أ�سخا�ض 
يج��ب �عتقاله��م، ول ميك��ن لأح��د �أن يلومهم. 
�لعي��ب يف �لق�س��اء �لعر�قي �ل��ذي ي�سدر مثل 
ه��ذه �لأو�مر"، مبين��ًا �أن "خل��ل �لق�ساء �سبب 
يف  للفا�سدي��ن  ��س��رتز�ق  دكاك��ن  فت��ح  يف 
وز�رت��ي �لد�خلي��ة و�لدف��اع و�حل�س��د، وكذل��ك 
د�ئ��رة �جلن�سي��ة �ملكلف��ة بالف�س��ل يف تبي��ان 
معلوم��ات كل �سخ���ض، �إذ يدف��ع ذوو �ملو�طن 
�ملعتق��ل مبالغ كبرة ت�س��ل �إىل مليون دينار 
)نح��و 900 دولر( للت�رضي��ع با�ستخ��ر�ج م��ا 
يثبت ب��ر�ءة جنلهم، و�أنه غر �ملطلوب، وكذلك 

ل�سمان عدم �رضبه لإجباره على �لعرت�ف".
ويق��ول �لنائب �ل�ساب��ق عن حمافظ��ة نينوى، 
ناي��ف �ل�سم��ري، �إن "�ل��ذي �أرب��ك �لو�س��ع يف 
مدينة �ملو�س��ل هو مو�سوع ت�ساب��ه �لأ�سماء، 
�إذ �إن هن��اك �أع��د�د�ً كبرة من �أبن��اء حمافظة 
نين��وى �أ�سبح��و� مطلوب��ن ب��ال ذن��ب له��م". 
ويو�س��ح �أن "�لأم��ر �ملقل��ق �لي��وم �أن هن��اك 
�أعد�د�ً كبرة من �ملو�طنن ل ت�ستطيع مغادرة 
منازله��ا، لأنه عندما يت��م �إلقاء �لقب�ض عليهم 
يحالون �إىل مركز �ل�رضطة، ومن مركز �ل�رضطة 
�إىل �لقا�سي، �لذي يطل��ب حتقيقًا من �لأجهزة 
�لأمنية وتدقيقًا من د�ئرة �لأحو�ل �ملدنية يف 
��سم��ه و��سم و�لدته، وهذ� �لأم��ر ي�ستغرق وقتًا 
طوياًل. وقد يبقى �ملو�طن �ل�سحية فرتة ت�سل 

�إىل �ستة �أ�سهر يف �ل�سجن. هذ� �لأمر بات مقلقًا 
لكل �أهايل حمافظة نينوى".

ويتاب��ع "من تورط م��ع د�ع�ض يج��ب �عتقاله 
ومعاقبته، لك��ن ت�سابه �لأ�سم��اء م�سكلة باتت 
كب��رة، وفيه��ا ظل��م للنا���ض"، مبين��ًا �أن على 
"�ملجل���ض �لأعل��ى للق�س��اء بالع��ر�ق ووز�رة 
�لد�خلي��ة ت�سكي��ل جلنة عليا م��ن �أجل �لوقوف 
على �لأمر ووق��ف �إ�سد�ر مذكر�ت قب�ض با�سم 
�أو �إثنن، و�أن يكون يف �ملذكرة �ل�سم �لرباعي 
للمته��م ولقبه و��سم و�لدته �أي�سًا كي ل يحدث 

�أي ت�سابه بالأ�سماء، ول يظلم �أحد".
وحول ذل��ك، يقول �لنائب عب��د �لكرمي عبطان 
�إن "هناك �لكثر من �لأ�سخا�ض يف �ملعتقالت 
و�ل�سج��ون ب�سب��ب ت�سابه �لأ�سم��اء". وي�سيف، 

�أن "ع��ودة �ملخ��ر �ل���رضي و�لته��م �لكيدية �أو 
�لعرت�ف��ات بالإكر�ه �أدخلت �لكثر من �لنا�ض 
�لأبري��اء �ل�سج��ون، ومن �ملفرو���ض �أن تلتفت 
�حلكومة له��ذ� �لأمر و�أن يك��ون �لتحقيق وفق 
�لآليات �لقانوني��ة و�لد�ستورية. �إن �ملادة 17 
م��ن �لد�ست��ور تفر���ض ذل��ك، فحري��ة �ملو�طن 
وكر�مت��ه ومنزل��ه حق��وق م�سون��ة ول توؤخذ 
تثُب��ت.  �أو  دلي��ل  م��ن دون  بال�سبه��ة  �لأم��ور 
لك��ن مع �لأ�س��ف يف هذه �لف��رتة ر�أينا �أن هذه 
�لق�ساي��ا ع��ادت من جديد، و�أن هن��اك تع�سفا 
يف ��ستخ��د�م ق�ساي��ا �ملخر �ل���رضي وت�سابه 
�لأ�سماء، وعلى �جلهات �ملخت�سة �إعادة �لنظر 
يف ه��ذ� �ملو�س��وع لأن��ه من �لق�ساي��ا �ملهمة 

�لتي تقلق �ل�سارع �لعر�قي".

لعنة تشابه األسماء تزيد زحمة السجون وتعرض حياة المواطنين للخطر
الجورنال – متابعة 

قناديل البحر تغزو شط العرب بعد ارتفاع ملوحتهمستشفيات العراق بال كهرباء ومرضى يموتون بسبب الحر

الكعيدي... أمنية شبان عراقيين

  ." 
ك�سفت منظمة حملية عر�قية يف بغد�د، عن وفاة 
عدد من �ملر�سى يف �مل�ست�سفيات ب�سبب �نقطاع 
�لتيار �لكهربائي، بالتز�من مع موجة �حلّر �لتي 
�حلر�رة  درجات  وبلوغ  �أيام  منذ  �لبالد  ت�رضب 

معدلت قيا�سية.
فاإن  بغد�د  يف  عر�قية  طبية  مل�سادر  ووفقا 
غالبيتهم  عر�قين  مو�طنن   10 عن  يقل  ل  ما 
�أطفال ق�سو� خالل �لأيام �لثالثة �ملا�سية، يف 
م�ست�سفيات ببغد�د وغرب وجنوب �لعر�ق نتيجة 

�نقطاع �لكهرباء ل�ساعات يوميًا.
وب��ح�����س��ب �مل�����س��ادر ذ�ت��ه��ا ف����اإن �مل��ول��د�ت 
�لحتياطية للم�ست�سفيات غر قادرة على �لعمل 
بعد  خ�سو�سًا  يوميًا،  �ساعة   20 �أو   18 م��دة 
بالكهرباء  �حلكومية  �لتغذية  �ساعات  �نخفا�ض 

�إىل �أقل من 6 �ساعات يف �ليوم.
 وتابع "لالأ�سف هناك �أجهزة �أوك�سجن و�إعطاء 
عنها  �نقطعت  عمليات  وغرف  توقفت،  وريدي 
ومن  للمر�سى،  �لعمليات  �إجر�ء  �أثناء  �لكهرباء 
قو�تنا  ج��رح��ى  م��ن  �ث��ن��ان  ق�سو�  �ل��ذي��ن  ب��ن 
�مل�سلحة"، يف �إ�سارة �إىل جرحى �جلي�ض �لعر�قي.
وقال رئي�ض منظمة دجلة حلقوق �لإن�سان، �سياء 
�مل�ست�سفيات  عن  �لكهرباء  �نقطاع  "�إن  �لوكيل 
و�ل�سيا�سين  �مل�سوؤولن  مب��ن��ازل  ووج��وده��ا 
�أمر  �خل�رض�ء  �ملنطقة  ومنازل  �لدين  ورج��ال 
"ن�سبة  �أن  مبينا  �آدمي"،  وغ��ر  للغاية،  مقزز 
لل�سفاء  بامل�ست�سفيات  �لر�قدين  �ملر�سى  متاثل 

تر�جعت �إىل �لن�سف".
 ون�رض نا�سطون على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
�لتيار  �ن��ق��ط��اع  �أظ��ه��رت  ت�سجيلية  م��ق��اط��ع 

يف  �لر�قدين  �ملر�سى  رده��ات  يف  �لكهربائي 
منا�سد�تهم  و�سط  �ل��ب��الد،  م�ست�سفيات  بع�ض 
حياة  لإنقاذ  بالتدخل  للحكومة  وذويهم  هم 

�ملر�سى.
ت�سجيليا  مقطعًا  ن�رض  �لعر�قي  ح�سن  �لإعالمي 
يف  �ملر�سى  فيه:"  قال  �لر�سمية  �سفحته  على 
من  يعانون  و��سط  مبحافظة  �لزهر�ء  م�ست�سفى 
�حلر�رة".  درجات  �رتفاع  مع  �لكهرباء  �نقطاع 
�لر�قدين  �ملر�سى  ذوي  �أح��د  �لت�سجيل  و�أظهر 
�لتيار  �نقطاع  عن  يتحدث  وهو  �مل�ست�سفى  يف 
يف  �ل��ر�ق��دي��ن  �ملر�سى  ب�سهادة  �لكهربائي 
�ساحب  وقال  �لإنعا�ض.  وردهة  �لطو�رئ  ردهة 
�لت�سجيل "قمنا باإخر�ج مري�سنا من �مل�ست�سفى 
مر�سى  وهناك  �مل�ست�سفى  يف  �لأعطال  ب�سب 

م�سابون بجلطات يرقدون هنا دون تكييف".
هذه �حلالة و�حدة من ع�رض�ت �حلالت �لتي مل 
ب�سبب  توثيقها  من  �لنا�سطن  عد�سات  تتمكن 
منع �ل�سلطات �مل�سوؤولة عن حماية �مل�ست�سفيات 

من �لت�سوير.
"حاولنا  �جل��و�ري:  مظفر  �ملدين  �لنا�سط  وقال 
�لدخول �إىل عدد من �مل�ست�سفيات لت�سوير �حلالة 
يف  �ل��ر�ق��دون  �ملر�سى  بها  مير  �لتي  �ملزرية 
ردهات �لإنعا�ض و�لطو�رئ ب�سبب �نقطاع �لتيار 
�لكهربائي، لكننا منعنا من �لت�سوير". و�أ�ساف 
عن  موؤكدة  �أنباء  "و�سلتنا  �جلديد"،  ل�"�لعربي 
�مل�ست�سفيات  خمتلف  يف  ح�سلت  وفاة  حالت 
ب�سب �نقطاع �لتيار �لكهربائي، ومل تتخذ وز�رة 

�ل�سحة �إجر�ء�ت �رضيعة لإنقاذ حياتهم".
�مل�ستمر  �لنقطاع  من  بدورهم  �ملر�سى  و�سكا 
�لعر�ق  م�ست�سفيات  معظم  يف  �لكهربائي  للتيار 
وز�رة  قبل  من  وب��د�ئ��ل  �حتياطات  �أخ��ذ  دون 

�ل�سحة و�حلكومة �لعر�قية.
�أح��د  يف  "رقدت  �ل��ك��ري��ع��اوي  م�رض  و�أو���س��ح 
جر�حية  عملية  �إج��ر�ء  بعد  بغد�د  م�ست�سفيات 
كانت  �لكهرباء  �أن  �مل�سيبة  ولكن  �لأمعاء،  يف 
�أ�ستطع  فلم  �ل��ي��وم،  يف  �ساعات  ع��دة  تنقطع 
�أحد  �إىل  لنقلي  و�لد�ي  دفع  وهذ�  �أكرث  �ل�سمود 

م�ست�سفيات كرد�ستان".

وي��ن��ق��ل �أغ��ل��ب �لأه�����ايل م��ر���س��اه��م �إم���ا �إىل 
�إقليم  يف  م�ست�سفيات  �إىل  �أو  �أهلية  م�ست�سفيات 
ت�سد  عمالقة  مولد�ت  لوجود  نظر�ً  كرد�ستان، 
بح�سب  �لكهربائية  �لطاقة  يف  �حلا�سل  �لنق�ض 

خمت�سن.
�أغلب  �أن  �إىل  عامًا(   51( �لزبيدي  مي�رض  و�أ�سار 
�لفرن  ي�سبه  ما  �إىل  تتحول  �لعر�ق  م�ست�سفيات 
بالن�سبة للمر�سى �لر�قدين فيها ب�سبب �لنقطاع 
�مل�ستمر للكهرباء، و�لغريب عدم ت�سغيل �ملولد�ت 

لتعوي�ض �لطاقة بحجة نق�ض �لوقود". 
�أح���د  �إىل  و�أخ���ذت���ه  ط��ف��ل��ي  "مر�ض  وت���اب���ع 
للطاقة  �ملزرية  �حلالة  وب�سبب  �مل�ست�سفيات 
ح��ر�ً  �مل���وت  م��ن  عليه  خ�سيت  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
و�رض�ء  �أهلي  م�ست�سفى  �إىل  لنقله  فا�سطررت 
وقود على ح�سابي �ل�سخ�سي حت�سبًا من �نقطاع 

�لكهرباء".
�سجلت  جد�ً  �سديدة  حر  موجة  �لعر�ق  وت�رضب 
غر  قيا�سية  م��ع��دلت  �حل���ر�رة  درج���ات  فيها 
 56 فاقت  �لبالد  مناطق  من  عدد  يف  م�سبوقة 
يف  �لبقاء  �إىل  �ملو�طنن  ودفعت  مئوية،  درجة 
على  و��سعن  �لعمل  �إىل  �خل��روج  �أو  �ملنازل 
لإ�سابات  تفاديًا  مبللة  قما�ض  قطع  روؤو�سهم 

�ل�سم�ض.

�لبحرية  و�لكائنات  �لأ���س��م��اك  مالين  ون��ف��وق 
�أخرى منها  �لأخرى، مقابل ظهور كائنات بحرية 
قناديل �لبحر يف �سط �لعرب �آتية من مياه �خلليج 
�لعربي. ويقول �سكان يف �لب�رضة �إن هذه �لكائنات 
بينها  من  �لعرب،  �سط  يف  �لظهور  لها  ي�سبق  مل 
�أ�سماك بحرية مفرت�سة، وكذلك قناديل �لبحر �لتي 

تظهر بكميات كبرة جد�.
وتعاين حمافظة �لب�رضة �ملطلة على �خلليج �لعربي 
جنوب �لعر�ق، و�لتي حتتل �ل�سد�رة يف �أغنى مدن 
�لقت�سادية،  عا�سمته  بكونها  وتعرف  �لعر�ق، 
�لحتالل  منذ  عذبة  ���رضب  مياه  وج��ود  ع��دم  من 
�لأمركي للبالد. وف�سلت �حلكومات �ملتعاقبة منذ 
عام 2003 ولغاية �لآن يف توفر حمطات حتلية 
و�لفر�ت  دجلة  من  ري  قنو�ت  ت�سييد  �أو  كافية، 
لإحياء مناطق �لب�رضة �لتي يبلغ عدد �سكانها نحو 
ثالثة مالين ن�سمة. وقال �سيادون ومو�طنون يف 
�لتي  �لبحر  "ل�سعات حادة من قناديل  �إن  �لب�رضة 
�لنا�ض  دفعت  كبرة  وباأحجام  �لعرب  �سط  غزت 
�إىل جتنب �لنزول للمياه �لتي كانت مالذ� لهم من 
حر�رة �لطق�ض". و�أو�سح حممد عو�ض )39 عاما( 
"�إن كائنات كثرة  �لعرب،  �سط  ويعمل �سياد� يف 
يف  بالأ�سا�ض  وموطنها  موجودة،  تكن  مل  ظهرت 

�خلليج لكنها دخلت �سط �لعرب بعد �رتفاع ملوحته 
�لتي �ساوت تقريبا ملوحة مياه �خلليج". ور�أى �أن 
"هذه �مل�سكلة هينة مقارنة مب�سكلة توقف م�رضوع 
بالكامل  �ل�رضب  مياه  بتحلية  �خلا�ض   )RO(��ل�

بعد �رتفاع ملوحة �سط �لعرب".  
ويف ذ�ت �ل�سياق، �أكد �ملخت�ض يف جامعة �لب�رضة 
"ملوحة  �أن  ت�رضيح  يف  �لب�رضي،  �أ�سعد  عمار 
مياه �سط �لعرب �سببت لظهور كائنات بحرية غر 
��سطياد  مت  كما  �ملحلين،  �ل�سكان  لدى  ماألوفة 
�لع�رض�ت من قناديل �لبحر �لتي ظهرت ب�سبب �سدة 

�مللوحة يف �سط �لعرب".
و�أ�ساف �أن "معاناة �لب�رضة كبرة و�إير�ن قطعت 
جميع م�سادر �ملياه �لعذبة نحو �سط �لعرب ومنها 
بت�رضيف  يوميا  تقوم  �أنها  كما  �ل��ك��ارون.  نهر 
كميات كبرة من �ملياه �ملاحلة نحو �ل�سط خالفا 
لالتفاقيات �لدولية �ملوقعة حول ذلك، لذلك يلجاأ 
 50 �إىل  ت�سل  بكلفة  �ملياه  ل�رض�ء  �ل�سكان  غالبية 

�ألف دينار لغر�ض �ل�رضب و�ل�ستخد�م �ليومي".
�مللوحة تقتل �لأ�سماك يف دجلة )في�سبوك( 

تنفيذ  يف  �سنة   14 منذ  ف�سلت  "�حلكومة  �أن  و�أكد 
م�رضوع و�حد لتحلية �ملياه رغم �أن �إنتاج �لب�رضة 
برميل،  م��الي��ن   3 يتجاوز  �لنفط  م��ن  �ليومي 
�ل�سالح لال�ستهالك  �ملاء  و�أهل �ملدينة ل يجدون 

�لب�رضي".

بانتقا�ض  �إليه  ينظر  �سخ�سًا  "�لكعيدي"  يعد  مل 
قبل  �حلال  كان  مثلما  �لعر�قين  قبل  من  و�حتقار 
�سنن، بل �إّن طموح �لكثرين يتمثل يف �أن يتحولو� 
�سكنًا  �لأح��و�ل  �أقل  يف  �سيجدون  �إذ  "كعيدية"  �إىل 
�حلال  بطبيعة  تاأثر  �ل��ع��ر�ق  يف  جاهز�ً.�ملجتمع 
يتحمل  �أن  ومنها  �لأ�سالف،  عن  تو�رثها  بعاد�ت 
�لرجل تكاليف زو�جه وتاأ�سي�ض بيت �لزوجية، ومن 
على  �إّل  تكاليف  �أّي  �لزوجة  �أهل  يدفع  �أن  �ملعيب 
من  على  يطلقون  كانو�  بذلك،  �لهد�يا.  تقدمي  �سبيل 
ي�سكن يف بيت عائلة زوجته لقب "كعيدي" وجمعه 
�لكلمة  من  م�ستقة  حملية  كلمة  وه��ي  "كعيدية" 
�أن  �لعر�قيون  ويق�سد  "�لُقُعود".  �لف�سيحة  �لعربية 
يقعد �لزوج يف بيت �أهل زوجته، مبعنى �ل�سكن معهم. 
يقول �لثمانيني عبا�ض �لزهري، �لذي كان خمتار�ً 
يف حي �لكرخ ببغد�د يف ثمانينيات �لقرن �ملا�سي، 
قبل  تزوج  �لذي  حفيده  �ختار  حن  يعرت�ض  مل  �إّنه 
عام، �أن يكون "كعيديًا"، بل رحب باخلطوة، خمالفًا 
بذلك ر�أيه �لذي كان يتزمت به يف �ل�سابق. يف حديثه 
ي�سر �لزهري �إىل �أّن كثر�ً من �لعاد�ت بد�أت تنتهي 
�أكرث  "لالنفتاح  يعود  �ل�سبب  �أّن  مبينًا  �لبالد،  يف 
�لقت�سادي  �لو�سع  ب�سبب  هو  و�لأه��م  �لعامل،  على 

بيت  تكوين  و�سعوبة  �حلياة  و�سغوط  �مل��رتدي، 
�أّنه  �لزهري  يوؤكد  �لزو�ج".  على  للمقبلن  �لزوجية 
�أعز  �أحد  خا�سمت  �ملا�سي  �لقرن  خم�سينيات  "يف 
�أ�سدقائي، كونه �سكن يف بيت عائلة زوجته... وعلى 
تعي�ض مع  لكون زوجته  �أّنه كان معذور�ً  �لرغم من 
م�سنة  �سيدة  تبقى  �أن  �خلطاأ  من  وكان  فقط،  �أمها 
يف �لد�ر من دون رعاية، لكّن ت�سمية كعيدي حينها 
تلك  على  يتح�رضون  كثرون  جد�ً".  معيبة  كانت 
�لتقاليد �لتي ت�سر �إىل �أّن �ملجتمع كان يعي�ض حالة 
جهوده  على  �ل�ساب  يعتمد  �أن  �ل�سهولة  فمن  ي�رض، 
�لذي  �لزوجية  بيت  وبناء  م�ستقبله  لتكوين  �لذ�تية 
لن ياأخذ منه وقتًا طوياًل، وهو ما يوؤكده �لزهري.  
�سحك  تثر  "�لكعيدي"  ومنها  متو�رثة  تقاليد  لكّن 
ي�ستغربون  فهم  �ليوم،  �لعر�قين  �ل�سباب  و��ستهز�ء 
كرمي  عي�ض  "فر�سة  يعترونها  �لتي  �لو�سمة  تلك 
�لذي  جمعة،  فار�ض  بح�سب  ذهب"  من  طبق  على 
يف  بات  �ل��ذي  جمعة  "كعيديًا".   يكون  �أن  يتمنى 
�لأربعن منذ �سهور قليلة يقول �إّنه بالرغم من عمله 
بائعًا  �مل�ساء  يف  ي�ستغل  فهو  حكومية،  وظيفة  يف 
للخ�رض يف �سوق �سعبي، مبينًا �أنه ي�ساعد و�لده يف 
�لإنفاق على عائلته. يتابع: "ظرويف �سعبة جد�ً، ل 
�أ�ستطيع �أن �أترك عائلتي تعاين، فو�لدي متقاعد وهو 
�أي�سًا  ي�ساعدين  ده�ض.  حادث  �إثر  حركية  �إعاقة  ذو 

من  تخرج  �ل��ذي  �سقيقي  �أ�رضتنا  على  �لنفاق  يف 
�ليوم،  حتى  وظيفة  يجد  ومل  عامن  قبل  �جلامعة 
ما  �أخو�ت  ثالث  لدّي  �خل�سار.  بيع  يف  معًا  ونعمل 
يت�سع  ل  �سغر  وبيتنا  �جلامعة  يف  طالبات  زلن 
�أملك  ول  تزوجت،  �إن  زوجتي  مع  فيه  �أ�سكن  لكي 
"�أن  ما ي�ساعدين يف تاأ�سي�ض بيت زوجية". ي�سيف: 
�أكون كعيديًا �أ�سبحت �أمنية لدّي، حينها �ساأنفق على 
�أهلي من عملي، و�ساأ�سكن يف بيت عائلة زوجتي". 
بناتها  تزويج  كثرة  عائالت  حتاول  �ملقابل،  يف 
م�ساعدة  على  فتعمل  �لعنو�سة،  من  عليهن  خوفًا 

�ل�ساب �لذي يتقدم خلطبتها. 
تقول ر��سية �سعيد �إّن زوج �بنتها �سعيد جد�ً بالعي�ض 
نحن  �لأمر.  يف  م�سكلة  �أي  توجد  "ل  وتوؤكد:  معهم، 
حن  مرتاحة  �ستكون  �أّنها  وتو�سح  بذلك".  �سعد�ء 
�إىل  �لوحيدة  �بنتها  تزويج  من  متكنت  فقد  متوت، 
�أولد وبنت و�حدة،  "لدّي ثالثة  �ساب جيد. ت�سيف: 
�ملتوفى،  زوج��ي  م��ن  ورث��ت��ه  و��سعًا  بيتًا  و�أم��ل��ك 
فعملت على تق�سيم �ملنزل وحتويله �إىل �أربعة بيوت، 
كثرون  تقدم  ح�س�سهم.  و�بنتي  �أولدي  و�أعطيت 
خلطبة �بنتي، حتى و�فقت على �أحدهم بعدما �أعجبت 
�بنتي.  بيت  يف  يعي�ض  �ليوم  هو  وه��ا  باأخالقه، 
فيزوجن  �إمكانية  لديهن  يكون  �أن  يتمنن  �لكثر�ت 

بناتهن لكعيدي، لينقذهن من �لعنو�سة".
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أدى انخفاض منسوب 
نهري دجلة والفرات، وفتح 

السلطات اإليرانية مشروعًا 
لتصريف المياه المالحة 

إلى شط العرب من حدودها 
الشرقية مع البصرة، إلى 

ارتفاع معدالت الملوحة بما 
ينذر بتوقف محطة تحلية 

المياه في المدينة، 


