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تـكـــــرميـــــاً لـــــرجــــــاله وإدانــــــة للـــمجـــــرمــني الـــــذيــن يــتــنـكــــــرون به

اذا اردت ان تصبح رائداً
يف الشرطة او اجليش
اذهب الى الباب
الشرقي واحمل معك
خمسني الف دينار ال
غير!!

طلبة كلية اهلندسة يرتدون زي مغاوير الرشطة يف احتفاالت خترجهم هذا العام
بغداد/اياد عطية -نصوير :هيثم ياسني
ارت ــدى خـ ــريج ــو ق ـسـم الـكه ــربـ ــاء يف كلـيـ ــة الهـن ــدس ــة
ب ــاجلـ ــامع ــة امل ـسـتـنــص ــريـ ــة زي مغ ــاوي ــر الــش ــرط ــة يف
احتفاالت تخرجهم هذا العام..
ويقول الـطالب رائـد الربـيعي رئيس الـرابطة الـطالبية
يف كليــة الهنـدسـة :ارتـداؤنـا لـزي مغـاويـر الـشـرطـة يف
احـتفـاالت الـتخـرج هــذا العـام كـان اشــارة ذات مغـزى..
لقــد اردنــا ان نحـيي رج ــال االمن ال ــذين يــرتــدون هــذا
الــزي املقــدس ..فهــؤالء الــرجــال ميـثلــون يــد العــدالــة
وقبضـة القانـون قدمـوا التضحيـات واكدوا علـى الدوام
اصـرارهم علـى مطـاردة فلـول اجلـرميـة واالرهـاب ،انهم
الــرجــال الــذيـن يــرتــدون الــزي الــذي ميـنحـنــا الـثقــة
باالمـن واالطمئنـان ،لكننـا اردنا ان نـوجه صرخـة ادانة
واحـتجــاج ب ــوجه ثلــة مـن اجملــرمـني الــذيـن يحــاولــون
االســاءة لق ــدسيــة هــذا ال ــزي عب ــر التـنكــر بـه وتنـفيــذ
جرائم بشعة يندى لها جبني االنسانية ..هؤالء القتلة
ارادوا ان يحـولـوا الـزي الـذي يـرتـديه رجـال االمن الـى
زي يرعبنا بدالً من ان مينحنا الشعور باالطمئنان..

يف الـواقع فـان العـديــد من جــرائم الـقتل واالخـتطـاف
الـتي طالـت املواطنـني وبينهم اسـاتذة جـامعات وطالب
نفذها مجرمون يتنكرون بزي الشرطة..
سهولة احلصول على الزي
يقول الطالـب اوس خليل من كلية الهنـدسة :ليس من
الـصعـوبــة اآلن احلصـول علـى زي الـشـرطــة او اجليـش
فـاحملـال التجـاريـة يف البـاب الشـرقـي تبيع هـذه االزيـاء
بـشكل علـني ،ولـيس هــذا فقط بـل ميكنـك ايضـاً شـراء
أي رتبـة عسـكريـة تريـدها ..خالل نـصف ساعـة ومببلغ
قـد ال يتجـاوز اخلـمسـني الف دينــار ميكنـك ان تتحـول
من مدني الى رائد يف الشرطة او نقيب يف اجليش.
كمـا ان أي خيـاط يف العـراق اآلن لن يـرفـض لك طلبـاً
يف خيـاطة اية كميـة من البدالت العسكـرية ،لقد حدث
ذلك معـنا عـندمـا اشتـرينـا البـدالت التي ارتـدينـاها يف
حفل التخرج..
يقـول اوس :اعتـقد ان االمـر ال يخـتلف كثيـراً بالـنسـبة
الـى الـسيـارات ،فـأي سيـارة مـدنيــة ميكن حتـويلهـا الـى

سيــارات عــسكــريــة مبجــرد طالئهــا بــاللــون االزرق انهــا
عمـليــة سهلــة ب ــالنــسبــة الــى اجملــرمـني ال يتــرددون يف
تنفيذ ابشع اجلرائم من اجل احلصول على املال.
قوة ملكافحة االرهاب
يقول اللواء رشيد فليح قائد مغاوير الشرطة ..رمبا ال
يعرف اجلمـيع ان مغاوير الـشرطة هي اول قـوة عراقية
التــأسيـس واالنـتمــاء قــارعت قــوى االرهــاب واجلــرميــة
وهـي القــوة الـتـي مــزقـت فلــول االره ــاب وانقــذت مــدن
العراق من سيطـرة هؤالء القتلة هـذه القوة لم تخضع
للـمحــاصـصــات الـطــائـفيــة والـفئــويــة واحلــزبيــة وامنــا
الكفـاءة وااللتـزام بخـدمة املـواطن وحتقـيق امنه وامن
الوطن هي اساس بنائها..
وتـ ــابع الل ــواء رشـي ــد يق ــول :والن ه ــذه الق ــوة حـظـيـت
ب ــاحتــرام وتقــديــر الــشعـب الع ــراقي وحــازت ثقـته فــان
القــتلـ ــة واجملـ ــرمـني ادركـ ــوا ذلـك واسـتـغلـ ــوه لـتــنفـيـ ــذ
ج ــرائمـهم ،وقــد عـمل عــدد مـن العـصــابــات واجملــامـيع
االرهابيـة على التنكـر بزي مغاويـر الشطـرة وقد نفذت

ب ــالـفعل ع ــدداً مـن اجل ــرائــم ،لكـنـنـ ــا متكـن ــا مـن الق ــاء
القـبــض عل ــى الع ــدي ــد مـن ه ــذه العـص ــاب ــات وال ــزم ــر
االره ــابيــة ومت الـتحقـيق مـع عنــاصــرهــا واحـيلــوا الــى
القضاء لينالوا جزاءهم العادل..
إندساس
وقـال :ان من املـؤسف القــول ان بعض هـؤالء اجملـرمني
انــدســوا بـني صفــوف مـنتــسبـينــا واسـتغلــوا انـتم ــاءهم
الجهزة الشرطة ومت جترميهم وفصلهم واحالتهم الى
القـضــاء ..لكـن العـصــابــات االرهــابيــة مــا زالت حتــاول
التـنكــر بــزي القــوات االمـنيــة العــراقيــة ونـحن بــدورنــا
اتخذنا اجراءات لكشف هؤالء ،وباكتمال جتهيز قواتنا
بـاالسلحـة وبالـهويـات والبـاجات الـتي يصعـب تزويـرها
فـان اسقاط هـؤالء القتلـة واكتشـافهم لن يكـون صعباً،
ونحـن مـت ــأك ــدون مت ــامـ ـاً ان ي ــد الع ــدال ــة سـتـالحقهـم
وتسقطهم.
جهود كبيرة
وجــدد رشيـد عـزم قــواته علـى مـواصلــة عمهــا حلمـايـة

امـن امل ــواطـن ،وقــطع دابـ ــر كل مج ــرم يح ــاول زع ــزع ــة
االمـن ،وقـ ــال ان رج ـ ــاله يـتـمــتعـ ــون بـ ــالـكفـ ــاءة يف ردع
اجملرمني وحتقيق االمن لكل املواطنني.
واشــار الــى ان وزارة ال ــداخلـيــة تـب ــذل جهــوداً كـبـيــرة يف
تـطـويــر االجهــزة واملعــدات واالسلحـة ملـنتـسـبي قــواتهـا
وهـن ــاك خـطـط او اج ــراءات مل ــواجه ــة العـن ــاص ــر الـتـي
تـشغل او تتنكـر بزي الـشرطـة ومركـباتهـا ..وقد حقـقنا
تقدماً بالفعل يف هذا اجملال.
وقال عـلينا ان نعـرف اننا يف مـواجهة مجـرمني قتلة ال
يتورعـون عن استخدام اية وسـيلة مهما كانـت بشاعتها
من اجل تنفيذ عملياتهم االجرامية.
فهــؤالء اسـتخــدمــوا دور الـعبــادة وتــستــروا بــزي رجــال
ال ــديـن ..وانـتـهك ــوا كل املق ــدس ــات ،واســتغل ــوا كل شـيء
يـسـهل لهـم تـنفـيــذ جــرائـمهـم ..ولــذلـك فال غــرابــة ان
يـسـتغلـوا زي الـشـرطــة او اجليـش ليـتمـكنــوا من ايقـاع
وخـ ـ ــداع ضحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ــاهــم مــن امل ـ ــواط ـنــني
االبرياء.

إنتبه ممنوع التجوال..عطل رسمية وغري رسمية تشل احلركة واحلياة معاً
بابل /مكتب املدى
يف سـوق احللـة الـكبيـر عـربــات واكشـاك
لـبـ ــاعـ ــة مــتجـ ــولـني (مـخلــص عـبـ ــاس)
الـذي بــدا متـذمــراً يتـأفف وهـو يقـول:
هل ان اح ــداً يعقل بــان تـبقــى الـشــوارع
مغلقـة اليــام من دون ان نعـرف الـسـبب
واصـبحت معـانـاتنـا كـبيـرة جـداً يف ظل
اوضــاع ت ـســوء يــوم ـاً بعــد آخ ــر ولك ان
تـت ـصـ ــور بـ ــانـنـ ــا ن ـ ــدفع اجـ ــرة يـ ــومـيـ ــة
والــبعــض اآلخـ ــر ي ـ ــدفع ـ ــون الصحـ ــاب
احملـال اضـافـة الـى اجـرة مبـيت العـربـة
اال ان الكـثيــر منـا ال يحـصل الف علـى
دينار يومياً.
لق ــد ك ــان عـملـن ــا ي ــزده ــر اي ــام العــطل
واملــن ـ ـ ــاســب ـ ـ ــات واالعــي ـ ـ ــاد ام ـ ـ ــا الــي ـ ـ ــوم
فاصبحت الـعطل واالعياد متـثل كساداً
وتعطالً خـاصـة اذا مـا صـاحبهـا ممنـوع
التجوال.
اسبوع عطلة
اميان محمد طالبة يف الصف السادس
العلمي بـدت حائـرة ال تعرف مبـاذا ترد
على من يسـألها عن حال الـدراسة هذا
العـام فـالطـالبـات لم يـستــوعنب املنهـاج

املقـرر بسـبب كثـرة العطل الـتي اكثـرهـا
غيــر رسـميــة أول مــرة يف تــاريخ العــراق
تعـطل املدارس الكثر من اسبوع وامتنى
من الـسـادة املـسـؤولـني يف وزارة التـربيـة
مـراعـاة حــالنـا خـاصــة ان االمتحـانـات
الـوزارية ال تأخـذ بعني االعتبـار تطبيق
املــدارس يف احملــافـظــات بــاملـنـهج املقــرر
ولك ان تتصور عشـرات الطالبات تركن
الـ ــدراسـ ــة وف ــضلـن الـتـ ــأجــيل وكـ ــذلـك
الـطلبــة كي يـضـمنــوا معـدالً يف الــسنـة
املقبلـة اوليس من املستحيل االستمرار
يف هكـذا وضع ونحـصل علـى الـدرجـات
العالية.
ازمة الوقود
عبــد اهلل مـحمــد ســائق تــاكـسـي نقـلنــا
الــى محـل عمـلنــا من دون ان نــوجه أي
سؤال ابتـدأ احلديث والشـكوى هل هذا
معقـول؟ هل حـدث هـذا يف بلـد قـبلنـا؟
انني حـائـر ويجـب عليّ ان اسـدد سلفـة
اشـت ــركــت به ــا مــن اجل ش ــراء اط ــارات
جديدة اضافة الى تصليح السيارة.
ان س ــواق الـت ــاك ـسـي اصـبح ــوا ب ــاآلالف

ولم تعــد املهنـة مقـتصـرة علـى احـد بل
ان كل مـن ميلك سيارة (منفـيست) وما
اكــث ـ ــرهــم له احلـق يف العــمل كـ ــسـ ـ ــائق
ت ـ ــاكـ ـسـي ه ـ ــذا غـي ـ ــر هـمّ االنـتــظ ـ ــار يف
طـوابير محطـات الوقود حتـى اصبحنا
نقضي الليل امـام احملطات بـانتظار ان
نحصل على الوقود يف اليوم التالي.
العطل واالقتصاد
عـب ــاس ف ــاضل م ــوظف اك ــد ان العــطل
وان كـان تـأثيـرهـا علـى اصحـاب االجـور
اليـوميـة والكـسبـة لـكنهـا تـؤثـر وبـشكل
خـاص وكـبيــر علــى االقتـصــاد العــراقي
الـذي يعـانـي اصالً من مـشـاكل عـديـدة
اضــافــة الــى امللل الــذي يـصيـب النــاس
ف ــاملـص ــانع تع ــانـي مـن انقـط ــاع الـتـي ــار
الكهـربـائي املـستمـر وقلـة االنتـاج الـذي
ب ــدوره يـقلل ن ـسـب ــة االرب ــاح واحل ــواف ــز
ال ـت ــي يحـ ـصـل عل ــيهـ ـ ــا العـ ـ ــاملـ ـ ــون يف
املصـانع والـدوائـر االنتـاجيـة امـا دوائـر
الـدولـة االخـرى فـهي ايـض ـاً تعـانـي من
عـدم تلـبيــة طلبـات املـواطـنني وخـاصـة
املعــامالت يف دوائــر العقــارات والـطــابــو

واالحوال املدنية والبلديات.
حركة مشلولة
امل ــدرس ــة اله ــام ع ــزي ــز ت ـس ــاءلـت :كـيف
يريـدون من الطالبـات النجاح وحتقيق
معـدل .ان الـذهـاب الـى املـدرســة اصبح
مــشكلــة كـبيــرة للكـثيــر من الـبنــات مع
معـانــاة الكـثيــر من العــوائل الـى درجـة
انـه ــم ي ـ ـ ـ ــرافـق ـ ـ ـ ــون ب ــن ـ ـ ـ ــاتـه ــم يف احلـل
والـت ـ ــرح ـ ــال خ ـ ــوفـ ـ ـاً علــيهـن ام ـ ــا مــنع
التجـوال فصار ميـثل لنا مـشكلة كـبيرة
النه ي ــشل ح ــرك ــة الـنـ ــاس وال ميكـن ان
نـأتي مشـياً ملـسافـة ( )5كم ذهـاباً وايـاباً
يـومياً امـا نسـبة الغيـابات فقـد جتاوزت
احلـد املـسمـوح به ممـا يـؤثـر سلبـاً علـى
ن ـسـب ــة الــنج ــاح الـتـي متــثل م ـســتقــبل
الكـثـيــر مـنهـن ل ــذلك امتـن ــى ان نعـمل
وب ـســرعــة لـتاليف م ــا يحــصل فــالــوقـت
قصير ولم يتبق لنا سوى اسابيع.
مساطر العمال
عـشــرات الـعمــال يحـملــون غ ــداءهم يف
صــرر وهم يف حيـرة ينـتظــرون عسـى ان
يــأتي احـد يـدعـوهـم للعـمل اربعـة ايـام

وهم ينـتظـرون وهـذا يـعني الـكثيـر لهم
يعملـون بأجر يـصرفونه يف نـفس اليوم
وهـ ــا هـم يـنـت ـظـ ــرون واالمـل يحـ ــدوهـم
عل ــى ال ــرغـم مـن ان ال ـس ــاع ــة جت ــاوزت
العـ ــاشـ ــرة صـبـ ــاح ـ ـاً حـتـ ــى ان احـ ــدهـم
(صــب ـ ــار غـ ـ ــافل) ن ـ ــاش ـ ــدن ـ ــا ان ن ـ ــدع ـ ــو
احلكــومــة الــى مــراعــاة ح ــالهـم وحــال
عـوائلـهم معلقـاً متـى تتحـسن احـوالنـا
انـنـ ــا نع ــانـي االم ــريـن مــن قلـ ــة العــمل
ي ـضـ ــاف الــيهـ ــا مـتـ ــاعــب العــطل ومــنع
التجوال الذي قطع ارزاقنا.
دفع بال مورد
املــواطـن عـبــاس كــاظـم طه بـني لـنــا ان
ال ـ ـتـح ـ ـ ـ ـسـ ــن املـلـحـ ـ ـ ـ ــوظ يف احلـقـ ـ ـ ـ ــوق
واحلـريـات الـشخـصيـة وحـريـة التعـبيـر
ك ــان يـنقـصـه الكـثـي ــر وكـمـ ــا تعلـم ف ــان
االمن واالمــان مـطلــوبــان لكـن الكـثيــر
من االمـور اصبـحت تعكـر سيـر حيـاتنـا
اليـومية ومن هذه االمـور منع التجوال
الــذي اصـبح مــؤرق ـاً ومـتعـب ـاً وخــاصــة
العمال واصحاب احملال الذين يعملون
حل ـس ــابهـم اخل ــاص فه ــؤالء الـن ــاس ال

ميلـكـ ـ ــون راتــب ـ ـ ـاً وم ــطـ ـ ــالــبـ ـ ــون ب ـ ـ ــدفع
االيجــارات العــالـيــة اضــافــة الــى اجــور
احلراسات واملولدات.
عيادات ومرضى
س ـ ــاح ـ ــات وام ـ ــاكــن عــي ـ ــادات االطــب ـ ــاء
حتولـت الى سـاحة لـكرة القـدم وكذلك
الـكـ ــراجـ ــات اخلـ ــالـيـ ــة مـن الـ ـسـيـ ــارات
ميارس بها االطفـال هواياتـهم املفضلة
امــا املــرضــى فقــد اجل الـبعـض زيــارته
للـ ـط ـب ـيــب وال ـ ــذي ال حت ـتــمل ح ـ ــالــته
ت ـ ــأج ــيالً جـ ـ ــاء به اهـله امـ ـ ــام العــي ـ ــادة
ينـتظـر الـطبـيب الـذي لن يـأتي بـسـبب
مـنع الـتج ــوال واذا م ــا ارادوا نـقله ال ــى
املـ ـسـتـ ــشف ـ ــى ف ـ ــاالم ـ ــر اصعـب بـ ـسـبـب
اجـ ـ ـ ــراءات مـ ـنـع الـ ـتـجـ ـ ـ ــوال ح ــتـ ـ ـ ــى ان
االطبــاء ال يــستـطـيعــون الــوصــول الــى
املـستـشفـى ويف قـسـم الطــوارئ يتكـدس
العشـرات من املـرضـى يـنتظـرون دورهم
يف الفحــص طبـيبــة واحــدة وصيــدليــة
صغيرة ومعاناة كبيرة.
ام س ــام ــر رب ــة بـيـت ق ــالــت :انهـ ــا تك ــره
الع ــطل ـ ــة ومــنع الــتج ـ ــوال الن ال ـب ـيــت

ي ــتحـ ـ ــول الـ ـ ــى هـ ـ ــرج ومـ ـ ــرج فـ ـ ــاالوالد
ووالــدهم اضــافــة الــى االطفــال يـصيــر
لهـم املـنـ ــزل سـ ــوق ـ ـاً ومـلعـب ـ ـاً يحـ ــولـ ــون
غ ـضــبهــم علـيـن ـ ــا ويـ ــشع ـ ــرون وك ـ ــأنهـم
سجناء وكـما تعلم فـان الرجـال يحبون
اخلـروج واذا مـا اجبـروا علــى البقـاء يف
املــنـ ـ ــزل ف ـ ـ ــانهــم ي ـ ــشعـ ـ ــرون بـ ـ ــالـ ـض ــيق
والعصبية وتعكير املزاج.
اماني واحالم
النــاس يحـلمــون ومـن حقـهم ب ــاحليــاة
اآلمــن ـ ــة وه ـ ــذا اقل م ـ ــا ي ـت ـمــن ـ ــونه مــن
احلكـومــة التـي نتـمنـى ان تـأخـذ بـعني
االعتـبار معانـاتهم املستمـرة التي بدأت
بــاحلــواج ــز الك ــونكــريـتيــة والـط ــوابيــر
والـتصـريحــات التي ال طـائل منهـا ولم
تـنته مبـنع التجـوال والـعطل الـرسـميـة
وغير الرسمية.
ان مــا ف ــاتنــا كـثيــر وان مــرحلــة الـبنــاء
تـتـطلـب مـنــا اع ــادة تق ــومي واصالح مــا
تهـدم وال يـتم ذلك اذا مـا قـررنـا اعطـاء
الـنــاس عـطل ــة ثالثــة ايــام يف االسـبــوع
ومبختلف املبررات.

آراء متباينة يف مراسيم العزاء
إمتصاص الصدمة وارتفاع التكاليف ودعوة لتحديث تقاليد الفاحتة
بغداد/علي االشتر
تـعكــس مــراسـيـم الفــاحت ــة (العــزاء) ،كـمـنــاسـبــة
اجتمـاعيـة مهمـة يف حيـاة العــراقيني ،جـانبـاً من
ثق ــافـتهـم ،ورؤيـتهــم للحـي ــاة واملـ ــوت ،والعالق ــات
االنـســانيـة ،واسـتمـرارهــا علــى النحـو الـذي نـراه
يبــرهن دميـومــة التـقليـد والعـادة وقــوة ثبــاتهمـا،
فكـيف يــرى الع ــراقي ــون شكل ه ــذه املن ــاسب ــة من
ح ـيــث وظ ــيف ــته ـ ـ ــا ال ــنفـ ـ ـســي ـ ـ ــة (يف امل ـ ــش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة
االجـتم ــاعي ــة للعــائلــة املـصــدوم ــة بفقــدان احــد
افرادها ،والتكاليف الباهظة المتامها.
امتصاص الصدمة
يتـوافـد االقـارب واالصـدقــاء واجليــران يف احلي،
ملـ ــدة ثالثـ ــة ايـ ــام مـتـتـ ــالـيـ ــة علـ ــى عـ ــائلـ ــة املـيـت
ليـشـاركــوهم احلـزن والـدعـاء .اعـداد كـبيــرة تفـد

علــى العــائلــة ،فـتـنغـمــس يف عـملـيــة االسـتقـبــال
وال ـضـيـ ــافـ ــة والـتـ ــوديع؛ وت ــسهـم هـ ــذه امل ــشـ ــاركـ ــة
واحلــضـ ــور االجـتـمـ ــاعـي يف الـتـخفــيف مـن أثـ ــر
صـ ــدمـ ــة فـ ــراق املـيــت .والعـ ــراقـيـ ــون عـ ــاطفـيـ ــون
يـرتبـطون بـبعضهـم باواصـر محبـة قويـة تختلف
عن بقيـة الشـعوب ،وعـلى الـرغم مـن ان ديانـاتهم
تعلـمهم ان هــذه سنــة طبـيعيــة ،وانهــا متثل أرادة
اخلــالق ،اال انهـم يحــزنــون بـشــدة الفتــة لـلنـظــر،
وقـد يصل حـزن بعـضهم حتـى املـوت؛ ولهـذا جتـد
العــوائل (املـنكــوبــة) ،مــواســاة ومــداراة كـبي ــرة من
الـوسـط االجتمــاعي ،حتـى وان كـان املـيت ينـتمي
الـى عـشيـرة ثـانيـة او دين آخـر .ان هـذه الـوظيفـة
النفسيـة هي احد االسبـاب غير املـرئية لـلتمسك

مبراسـيم الفاحتـة ،كوسـيلة المتـصاص الصـدمة
النفسية ملفارقة عزيز يف العائلة.
ويعـتق ــد العــديــد مـنهـم ان اهـم م ــا يق ــدمه هــذا
الـتـقلـي ــد االجـتـم ــاعـي ،ه ــو الـتـخفــيف عــن اهل
العـزاء ،وهـذا اهم بـكثيـر ممـا يـراه الـبعض اآلخـر
مـن كلفـة عــاليـة وبـاهـظـة ،وقــد سعـينــا للـوقـوف
علـى آراء عـدد من العـراقيـني بشـأن هـذا الـتقليـد
االجـتـم ــاعـي مـن حـيـث م ــراسـيـمهـ ــا ،وامك ــانـي ــة
حتـديثها ،ووجدنا تبـايناً يف اآلراء حيث انقسمت
اآلراء الـى صـنفني ،احــدهمـا يـؤيــد االبقــاء علـى
الــشكل الـسـائـد لهــذا التـقليـد ،امـا اآلخــر فيـرى
امكانية حتديث املراسيم.
نقد املراسيم
يـنتقـد املـواطـن مجيـد
حـميـد الـشكل احلــالي
مل ـ ـ ــراس ـيــم الـف ـ ـ ــاحت ـ ـ ــة،
ف ــيقـ ـ ــول :ال ــط ـ ـ ــريقـ ـ ــة
احلـالية غـير صحـيحة
النه ـ ــا تــثقـل الع ـ ــائل ـ ــة
املصـابة مـادياً ومعنـوياً
وصحيـاً حيث تـستنـفر
الـعائـلة ملـدة ثالثـة ايام
الســتقـبـ ــال وت ـضـيــيف
عـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــرات املـع ـ ـ ـ ـ ــزيـ ــن
وتقـ ــدمي ثالث وجـب ــات
للـ ــطعـ ـ ــام مع الـ ــش ـ ــاي
والـ ـ ـسـك ـ ـ ــائ ـ ـ ــر واخل ـيــم
وملحـقاتـها ،وغـالبـاً ما
تخسر الـفاحتة عـندما
يحدث فـرق بني ما يرد
مـن (واجـب) ،وبـني مـ ــا
يـصرف ،كـما انهـا تثقل
ك ــاهل امل ــواطـن املع ــزي
ذلـ ـ ــك الن ــه مـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم
اجـتمــاعي ـاً وعـشــائــري ـاً
ب ـ ــدفع مـبـلغ ال ـ ــى اهل
املـ ــيـ ــت ،ونـحـ ــن نـعـلـ ــم
حــج ـ ـ ــم ال ـعــالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االجـتمــاعيــة لالنـسـان

العــراقي ،اذ يصـادف ان حتـدث ثالث منـاسبـات او
اكثـر يف نفـس الـشهـر ،وصـدقـني لقــد دفعت هـذا
الـشهــر مبلـغ ( )250الف دينــار للفـواحت وهـذا مـا
عـدا االعـراس واملــواليـد وانـا رجل كـاسـب ،كمـا ان
الفـواحت تسـبب مضـايقـة للجيـران واالقارب اذ ال
يـ ـسـت ـطــيع صـ ــاحــب العـ ــزاء ان ي ـضــيف اجلـمــيع
لـضـيق املكـان االمـر الـذي يـضـطــر بقيـة االقـارب
الى ان يحولوا بيوتـهم الى فنادق طوارئ ،واقترح
ان تق ـ ــوم الفـ ــاحتـ ــة وتـن ـظـم مـ ــراسـيــمهـ ــا يف دور
الـعبــادة ولــوقـت محــدد ،وان ال يقــدم فـيهــا ســوى
الـشـاي او القهـوة مع الـسكـائـر ،اضـافـة الـى ذلك
فــان الـطــريقــة احلــالـيــة فـيهــا مـضـيعــة للــوقـت،
اعـرف صديقـاً لي تـوقفت سيـارته عن العـمل ملدة
تـسعـة ايـام بـسبـب املنــاسبـات االجـتمــاعيـة وسـوء
تنظيمها.
حتديث املراسيم
امـا املــواطن سعــد عيــدي فكــان من رأيه حتــديث
بعــض جـ ــوانـب هـ ــذا الـتـقلـيـ ــد االجـتـمـ ــاعـي (ان
االسالم ال يـكلف االنـسـان مـا ال يـطـيقـه) ،فبـدالً
مـن ان تتكبد العـائلة املفجـوعة مبلغ ( )3ماليني
دينـار ،ميـكن اقـامــة الفـاحتـة يف اجلــامع ويحـدد
لها وقـت مناسب ويقـدم خاللها الشـاي او القهوة
مع الـسكـائـر ،وبال (واجـب) واملبــالغ التـي تصـرف
ال معـن ـ ــى لهـ ــا ،والـ ـشـكل احلـ ــالـي لـلفـ ــاحتـ ــة يف
املنـاطق الـشعبيـة غيـر حضـاري ،ويـجب ان نغيـره
مـن دون ان يــتعـ ــارض مع قـيـمـنـ ــا االجـتـمـ ــاعـيـ ــة
والــديـنـيــة وبــالـن ـسـب ــة للـتخفـيف عـن الـصــدمــة
فيمكن للمـقربني القيـام بهذا الـواجب للتخلص
من االثر النفسي.
وات ــذك ــر انـنـي ذات ي ــوم حـض ــرت مجلــس ف ــاحت ــة
لصديق لي يف الكـرادة ،اعجبني تنظـيمه ،واسينا
ال ـ ــرجل يف الـيـ ــوم االول يف احلـ ـسـيـنـيـ ــة عــصـ ــراً،
وجـمعنا مبلغـاً من املال ووضعنـاه يف ظرف وحني
اعطيته له ،رفض وقال :ان طـريقتنا هذه ترفض
اخذ املال (الواجب) ،ودعانا حلضور اليوم الثالث
وقد وضعـوا مجموعـة من االواني الكـبيرة امللـيئة
بـالـطعــام وعلـى عـدد مـن املنـاضـد وكـانـت هنـاك
العــش ــرات مـن الــصح ــون الف ــارغ ــة واملـالعق وكل
ضــيف يق ــوم ب ــأخ ــذ صحـن وميأله مـن الــطع ــام،
يأخـذ ما يحـتاجه ،وثـمة منـضدة لـلفاكهـة ..هذه

الــط ـ ــريقـ ــة فــيهـ ــا فـ ــوائ ـ ــد صحـي ـ ــة ،يف مجـتــمع
(اخلـيمــة) يتــواجــد االقــارب وغيــر االقــارب وانت
مجــب ـ ـ ــر علـ ـ ــى م ــص ـ ـ ــافح ــتهــم ،واس ــتخـ ـ ــدام مـ ـ ــا
يـستخـدمـونه كـاملنـشفـة علـى سبـيل املثـال ،وهـذه
فرصة النتشار االمراض.
النسيج االجتماعي
امــا رأي املــواطـن قيــس اخملتــار فـيقــول :انــا أؤيــد
الـشكل احلـالي للفـاحتـة النه داعـم كبيـر لتقـويـة
االواصـ ــر يف العالق ــات االجـتـم ــاعـي ــة ..ومــس ــأل ــة
املشـاركة يف (اخلسـائر املـالية) التـي حتصل جراء
اقـامـة املـآمت الـكبيـرة ليـست عـامـة وال مـطبقـة يف
كل العـشـائـر وامنــا تنـحصــر فيـمن يـتفقـون علـى
ذلك ،واعتـقد بـاننـي اذا ما شـاركت يف رفع العبء
عـن اخوتي واقاربي يف هـذا اجملال فانهم بال شك
سيقفـون معي ذات املـوقف ،ونظـامنـا االجتمـاعي
يخـتلف كـثـيــراً حـتــى عـن ال ــدول العــربـيــة ،ومـن
خالل جتـربتي الـتي عشـتها يف اخلـارج وجدت ان
العالقــات االجـتـمــاعـيــة هـنــاك تـنحـصــر يف اداء
التحيـة ،وقد حـضرت العـديد مـن املآمت يف الـبلد
ال ــذي كـنـت فـيه وكـم كـنـت اشع ــر ب ــاحل ــزن لـتـلك
احلـاالت التي شـاهدتهـا هنـاك حيث شعـرت حقاً
ان صـاحـب املصـيبــة يعيـش مـصيـبته وحـده علـى
عكس ما موجود يف مجتمعنا.
وهنـاك مـسـألــة مهمـة اخـرى وهي ان هـذه العـادة
تــزي ــد من الـثقــة يف الـنفـس لــدى الـش ــاب وتنـمي
شخـصيتـه االجتمـاعيـة وحتـى الثقـافيـة وهنـاك
حكـمـ ــة تق ــول (ان اجمل ــالــس م ــدارس) وامل ــأمت او
العـزاء عند ابنـاء اجلنوب اكثـر سخونـة من املآمت
يف املــنـ ـ ــاطق االخ ـ ــرى مــن الع ـ ــراق ح ـيــث يـكــث ـ ــر
خاللهـا تبـادل االحـاديث الــدينيــة واالجتمـاعيـة،
واحـي ــان ـ ـاً يج ــري ت ــداول امل ــواضــيع ال ـسـي ــاسـي ــة
والثقافية.
عودة (العراضة)
وهـنــاك مـن يـص ــر علــى شـكل الفــاحتــة احلــالـي،
ويـ ــرى ان هـ ــذا الـ ـشـكل يـتــطـ ــور مـن تـلق ـ ــاء ذاته،
ويالحظ عـودة (العراضة) ،فـالسيد سـعد الكعبي
يقـول :ان الفـاحتـة عـرف عـشـائـري وديـني سـائـد
وهـو تـراث وتقليـد نعتـز به وال نـستـطيع الـتقليل
من مـظاهـره ،واعتقـد ان نصـب خيمـة افضل من
اقـ ــامــتهـ ــا يف اجلـ ــامـع ،صحــيح هـنـ ــاك تـكـ ــالــيف

بــاهظـة ،ولـكنهـا تـسهل امــام اللحمـة العـشـائـريـة،
فنحن مثالً اسـتحدثـنا صنـدوقاً مـالياً نـدفع منه
لـكل شخـص فقــد عــزي ــزاً علـيه مبــا ي ـسـهل علـيه
الصرف ،ويحضر اجلميع الى الفاحتة وقد عادت
(العــراضــة) أي االهــازيـج التـضــامـنيــة واملفــرح ان
الشباب هم الذين يقومون بها.
تشابه املراسيم
ومع التـعدديـة التـي تسـم اجملتمع العـراقي وتـنوع
الثقافات فان الوظيـفة اجلوهرية ملراسيم العزاء،
واح ــدة وهـي امل ــواس ــاة االجـتـم ــاعـي ــة وامل ــش ــارك ــة
االنــس ــانـي ــة بـ(احل ــزن) وتـتف ــاوت امل ــراسـيـم تـبعـ ـاً
للقـوميـة او الديـن ،وقد الـتقينـا بعدد مـن االخوة
املسيحيني للوقوف على رأيهم بهذه املسألة.
اآلنسـة شموني مملـوك (آثورية) تقـول :اعتقد ان
املـراسيم مـتشـابهـة حيث يجـري دفن املتـوفـى ،ثم
يق ـ ــام ق ـ ــداس خـ ـ ــاص عل ـ ــى روح املــت ـ ــوفـ ـ ــى داخل
الكـنيـسـة ويــؤدي رجل الـديـن صالة خـاصــة علـى
روح امليت وبحضور االهـل واالقارب واجليران ،ويف
املـن ــزل يق ــوم الـن ــاس ب ــزي ــراة الع ــائل ــة املفج ــوع ــة
ملــواســاتهــا وهـنــاك مـن يقــدم املـســاعــدات املــاديــة
(املــاليــة او الغــذائيــة) ،ويجـري اسـتقبــال املعــزين
بح ـسـب حجـم املـن ــزل ون ــادراً م ــا تـن ـصـب خـيـم ــة
للعزاء .وبعد مـضي ستة ايام يجـري اقامة قداس
يف الكـنيـسـة وبعـد مــرور اربعني يـومـاً كـذلك يقـام
القداس.
امـا الصـديق ابـو ريـاض (سـريـاني كـاثـوليـكي) من
بغـ ــداد فـيـ ــرى :املـ ــراسـيـم تـبـ ــدأ مـن الـبـيـت الـ ــى
الكنيـسة بواسـطة السـيارات او مشيـاً على االقدام
وجت ــري إق ــام ــة (الــصالة املـتـمـمـ ــة) يف الكـنـيــس ــة
بحـضــور ذوي املـتــوف ــى وبعــدهــا يــدفـن مع وضع
اكـاليل الـزهـور ،ويف املثـوى االخيـر يقـوم الـقس او
الشمـاس بتأديـة الصـالة ثم يعودون الـى البيت او
قاعة الكـنيسة ملـدة ثالثة ايام ويحـدد الوقت مثالً
مـن السـاعة الـرابعـة الى الـثامـنة ،وتـوزع السكـائر
والقـهوة ويتـم تبادل الـذكريـات عن املتـوفى وتـذكر
اعـمـ ــالـه ،وبعـ ــد ذلـك تـنــتهـي املـ ــراسـيـم يف الـيـ ــوم
الثـالث جتـري تهيئـة طعام خـاص ويدعـى (طعام
امليت) ،ومن يأكل مـنه حتصل له البركـة والرحمة
والثـواب للـميـت ،وتبعـاً المكــانيـات االهل املـاديـة.
وهو تقليد يساهم يف تعزيز االخوة االنسانية.

