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بني ال�سيا�سة والتجارة و�سائج كثرية لكن الأ�سواأ عندما يجمع ال�سيا�سي 
بني املهنتني. فالتاجر يغ�س النا�س بالب�ساعة وال�سعر والكالم املع�سول، 
لكن  الكاذبة.  والوعود  واخلطب  بال�سعارات  النا�س  يغ�س  وال�سيا�سي 
الغ�س  م�ساحة  تكون  نف�سه،  الوقت  يف  تاجرا،  ال�سيا�سي  يكون  عندما 
يكذب  حني  يف  النا�س  بع�س  على  يكذب  فالتاجر  واأخطر،  اأو�سع  لديه 

ال�سيا�سي على النا�س جميعا.
ي�سرتي  فييالأخييري  التاجر،  على  ال�سيا�سي  فيها  يتفوق  ميزة  وهناك 
ربحه،  ال�سعر هي م�سدر  زيادة يف  مع  ال�سوق  ويعر�سها يف  الب�ساعة 
فيما يربح ال�سيا�سي اأموال طائلة من دون اأن ي�سرتي �سيئا لكي يبيعه. 

والتاجر يق�سم باأغلظ الميان لكي يقنع النا�س ب�سراء ب�ساعته.
ن�شر هذا املقال بتاريخ  28 كان�ن الول 2015
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اأوىل
كلمٌة

يبقى احلياد مطلبا �شعبا 
وعملة نادرة اأن مل يكن 

م�شتحيال يف عامل الإعالم 
ال�شيا�شي الذي بات الي�م يق�د 

معارك اأ�شهمت يف اإ�شقاط 
دول واأنظمة �شيا�شية برمتها 

والأمثلة على ذلك يتكفل 
بت��شيحها ما اأطلق عليه 

بالربيع العربي.
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اإعييالم  م�سوؤولية  فيياإن  تقدم  مييا  على  وبيينيياء 
على  اأكيير  �ستكون  واملتطور  اجلديد  النظام 
العالقة  مبادئ  تر�سيخ  هو  الأول  م�ستويني: 
والييثيياين  وامليي�ييسييوؤول  الإعييييالم  بييني  احلقيقية 
مييواجييهيية الإعييييالم الأ�ييسييفيير اليييذي يرتب�س 

بالتجربة ال�سيا�سية الفتية الدوائر.
وعليه ومن منطلق امل�سوؤولية املهنية والوطنية 
ب�سقيه  العراقي  الإعييالم  على  لزاما  اأ�سبح 
يف  فاعال  �سريكا  يكون  اأن  وغييريه  الر�سمي 
ال�سيا�سي  النظام  عن  ومدافعا  الوطن  بناء 
مييازال غري  الدفاع  مفهوم  اأن  اإل  اجلييديييد،  
فعقدة  الإعالمي،  القرار  �سانع  لدى  وا�سح 
املا�سي الدكتاتوري ال�سمويل القمعي مازالت 
تلقي بظالها على اأمكانية التعامل مع املرحلة 
اجلديدة مع حتدي اإحداث القطيعة الثقافية 
مع احلقبة املا�سية بكل اإ�سكالتها و�سلبياتها.

فلم يعد مفهوم الدفاع عن النظام ال�سيا�سي 
يف البلد مقرتنا بالدفاع عن �سخو�س النظام 
وهنا تكمن اجلدلية و حماولت التحرر منها،  
فالت�سدي للفا�سدين والفا�سلني وك�سف نقاط 
ال�سيا�سية  العملية  منها  تعاين  التي  ال�سعف 
والد�ستورية  القانونية  احلييلييول  اإعييطيياء  مييع 
الذي  الإعالم  من  اإمنا جتعل  القرار  ل�سانع 
اأريد له اأن يكون بوقا جتعله �سلطة رابعة بكل 
ما حتمله هذه الكلمة من معنى،  فالإعالمي 
�سلطة  نف�سه  من  يخلق  اأن  ي�ستطيع  ل  الييذي 
ويف  للوطن،   مدمرا  عن�سرا  �سيكون  رابعة 
الذي  ال�سيا�سي  النظام  فيياإن  املقابلة  اجلهة 
والقانونية  اللوج�ستية  الإمكانيات  يوفر  ل 
هو  فاإمنا  الإعالمية  للموؤ�س�سات  والد�ستورية 

يخون نف�سه بنف�سه من حيث ل يعلم.
مل  اإذا  ورق  على  حييرا  تقدم  مييا  كييل  ويبقى 

تقدمي  يف  املهنية  احليييييادييية  مييبييداأ  يتحقق 
الر�سالة الإعالمية للمتلقي،  واأي�سا فمفهوم 
اأن  اأو  وا�ييسييح  غييري  ميييازال  املهنية  احليادية 
من  املفهوم  هييذا  ت�سويه  يتعمد  ميين  هيينيياك 
ويدعي  وطنية  غري  لأجندات  ترويجه  خالل 
يف الوقت نف�سه اأنه حمايد،  فالإعالمي الذي 
احلق  بني  ما  ال�سراع  يف  احلياد  على  يقف 
والييبيياطييل فهو بييال �سك مييع الييبيياطييل،  وهييذه 
كانت  التي  الإعييالمييييية  للموؤ�س�سات  ر�سالة 
تدعي احلياد يف معركة العراق �سد اإرهابيي 
داع�س نقول لهم بكل جراأة اأنكم اأيها الأبواق 
الوطن،   الإرهيياب �سد  كنتم يف مع�سكر  اإمنا 
الد�ستور  لبنود  فعلي  تطبيق  هناك  كان  ولو 
�ستحاكمون  فاإنكم  النافذ  العراقي  والقانون 
بني  حييييياد  ل  اإذ  العظمى  اخليانة  بجرمية 

الوطن واإعدائه.

اأن  نادرة  وعملة  �سعبا  مطلبا  احلياد  ويبقى 
مل يكن م�ستحيال يف عامل الإعالم ال�سيا�سي 
اأ�سهمت يف  مييعييارك  يقود  اليييييوم  بييات  الييذي 
اإ�سقاط دول واأنظمة �سيا�سية برمتها والأمثلة 
عليه  اأطلق  ما  بتو�سيحها  يتكفل  ذلييك  على 

بالربيع العربي.
ونرجع ونقول اأن مهمة الإعالم العراقي اليوم 
التي  التحديات  وحجم  تتنا�سب  جدا  كبرية 
الآن،   وحتى   2003 عييام  منذ  الوطن  تواجه 
امل�سهد  يف  القرار  �سناع  جميع  على  وينبغي 
مب�سوؤولياتهم  ينه�سوا  اأن  العراقي  الإعالمي 
الربح  مييبييداأ  ويييرتكييوا  التحديات  هييذه  جتيياه 
وقت  اإىل  الغنائم  عن  واحلديث  واخل�سارة 
اآخييير فييالييعييراق هييو اليييروة الييكييبييرية الييتييي ل 
�سريف  مييواطيين  كييل  قلب  يف  ثيييروة  تدانيها 

يقد�س اأر�سه وترابه. 

ل�سك اأن لالعالم دورا مهما 
يف بناء اأي نظام �سيا�سي، 
خا�سة اإذا ما علمنا اأن هذا 
النظام ي�سكل تهديدا للعقلية 
ال�سمولية التي متار�س احلكم 
يف الدول املجاورة والإقليمية، 

الإعالم ... وحتديات 
املرحلة



دوٌل واأحزاٌب وتنظيماٌت اأ�شعلت معارَكها على م�اقع الت�ا�شل 

 اجلي��س الإلكرتونية
اململكة العربية ال�شع�دية كانت من اأوائل الدول اخلليجية التي اعلنت ب�شكل ر�شمي عن 

تاأ�شي�س منظ�مة اإلكرتونية يف وزارة اخلارجية مل�اجهة ما اأ�شمته باحلرب الإلكرتونية التي 
ت�شنها جي��س مماثلة لدول اخرى، املخابرات الأمريكية ت�ا�شل التحقيقات والتهامات م�جهة 
التهامات جلي�س الكرتوين رو�شي بالتدخل يف نتائج النتخابات الأمريكية، وتنظيم “داع�س” 

الإرهابي �شكل جي�شًا الكرتونيًا بهدف التاأثري النف�شي على الق�ات العراقية وال�ش�رية، اما 
تنظيم حزب البعث املحظ�ر فيملك جي�شًا الكرتونيًا بح�شب ما ر�شدته املخابرات العراقية 

ينتحل اأ�شماء مزيفة يهدف اىل تق�ي�س العملية ال�شيا�شية.

اإياد عطية اخلالدي �� حممد حميد ال�ش�اف 

حروب  بال نريان
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 حييييروب كييبييرية ومييييوؤثييييرة �ييسيياحييتييهييا الييعييامل 
الفرتا�سي واأذرعها جيو�س الكرتونية، مل تعد 
ت�سكيل جيو�س  العالن عن  تتحفظ يف  الدول 

مماثلة ملواجهتها.

تالعب كبري
م�ساحات  تعد  مل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
للرتفيه والتوا�سل كما خيل ملبتكرها اوًل، لقد 
خمتلفة  اجيينييدات  بني  �سراع  �ساحة  ا�سحت 
ا�ييسييتييفييادت ميينييهييا الأحييييييزاب يف �ييسييراعيياتييهييا 
الداخلية وا�ستفادت منها قوى الإرهاب، مثلما 
وجه  لتغيري  و�سيلة  اىل  الكرى  القوى  حولتها 

العامل ل�سيما يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
الكبري  الإن�ساين  التطور  الظاهرة  واكبت هذه 
كان  الييتييي  والتيي�ييسييالت  التقنيات  جمييال  يف 
هدفها خدمة الب�سرية والرتقاء مب�ستوى الوعي 
املعلوماتية  �سعيد  على  خ�سو�سا  واملعرفة، 
وتقنيات الت�سال مبا يف ذلك و�سائل الإعالم 

مبختلف اأنواعها، فيما كانت ال�سو�سيال ميديا 
الر�سائل  لإي�سال  الو�سائل  تلك  اأبييرز  احييدى 
الييراأي  يف  والتاأثري  واملعتقدات  الأفكار  ون�سر 
مييواقييع  اليي�ييسييدارة يف  بييذلييك  اليييعيييام، حمتلة 
التوا�سل الجتماعي كالفي�سبوك وتويرت نظرا 
جهة  من  ال�سريع  كالنت�سار  اعتبارات،  لعدة 

وقلة الكلفة املادية من جهة اأخرى.
التكنلوجيا  وا�ستخدام  الكبري  التالعب  لكن 
خماوف  اأثييارا  والأميينييي  ال�سيا�سي  التاأثري  يف 
وقلق العديد من املعنيني يف جمال الت�سالت 
العاملية  املييخييابييرات  اجييهييزة  اهييتييمييام  واأثييييارا 
كبري،  ب�سكل  التوا�سل  مواقع  مرتادي  وحتى 
لها  تيييروج  الييتييي  اخلييطييرية  للتداعيات  نييظييرا 
مترير  بهدف  والدولية  املحلية  اجلهات  بع�س 
الت�سقيط  عمليات  او  امل�سبوهة  الأجيينييدات 
ورميييوز  ل�سخو�س  اجلييميياعييي  اأو  ال�سخ�سي 

معروفة.
اأن  الييزيييدي  با�سم  ال�سيا�سي  الباحث  يعتقد 

الإلكرتونية  باجليو�س  يعرف  بات  ما  “تاأثري 
احلييروب  اأدوات  ميين  الكثري  ميين  وقييعييا  اأكييير 
وال�سراعات امل�سلحة التي حتدث بني الدول او 
“اأ�سهمت  ذاتها.” مبينا:  الدولة  بني مكونات 
اأنظمة  انهيار  يف  فاعل  ب�سكل  اجليو�س  هييذا 
�سيا�سية متكاملة ف�سال عن اإيقاع ال�سراعات 

امل�سلحة يف الكثري من الدول.”
النفوذ  اجليييييو�ييس  تلك  “ا�ستغلت  وي�سيف: 
الوا�سع التي توفره �سبكات التوا�سل الجتماعي 
يف  جناحها  جانب  اىل  وتييويييرت،  كالفي�سبوك 
لتاأليبها  عري�سة  اجتماعية  �سرائح  ا�ستغفال 
على ال�سلطة ال�سيا�سية تارة او ت�سقيط رموز او 
ب�سكل  “يظهر  وطنية.” مو�سحا:  �سخ�سيات 
تقع  التي  الجتماعية  ال�سرائح  اأن  اأكيير  جلي 
املراهقون  تلك اجليو�س هم  فري�سة لأجندات 

واليافعون والب�سطاء وال�سذج.”

ح�سان طروادة

»الها�ستاكات والروابط الإلكرتونية واملعلومات 
املييغييلييوطيية اأ�ييسييبييحييت حيي�ييسييان طييييروادة الييذي 
بح�سب  الإليييكيييرتونييييييية«،  اجليييييو�ييس  متييتييطيييييه 
م�سريا:  اجلييييالب.  منتظر  امليييدين  اليينييا�ييسييط 
التوا�سل  مواقع  رواد  اغلب  نرى  الأ�سف  »مع 
مع مطلقي  عمياء  ب�سورة  تتفاعل  الجتماعي 
تلك الإ�ساعات دون التدقيق يف اأهدافها او من 

يقف خلفها.«
التفاعل  هذا  اجلالب  منتظر  املهند�س  ويعزو 
اىل قلة الوعي ال�سائدة لدى املتفاعلني مع تلك 
ال�سائعات من جانب، وعدم وجود جهة ر�سمية 
مهنية ومتمر�سة يف مكافحة او �سد الهجمات 
الفو�سى  اإ�ساعة  اىل  ت�سعى  التي  اللكرتونية 
ح�ساب  على  متييريييره  يف  ترغب  مييا  مترير  او 

امل�سلحة الوطنية من جانب اآخر.
ويلفت اجلالب: »اليوم ام�ست مواقع التوا�سل 
الييراأي  خللق  الأول  امل�سدر  هييي  الجتماعي 
او  الأجنبية  الأجييهييزة  بع�س  نييرى  لييذا  الييعييام، 
الأحزاب ت�سارع اىل التاأثري يف تلك املواقع دون 

ان جتد من يت�سدى لها ب�سكل علمي دقيق.«
الإلكرتونية  اجليو�س  فاإن  خمت�سني،  وبح�سب 
تيينيي�ييسييط عييلييى اأكييييير مييين �ييسييعيييييد يف الييعييامل 
الفرتا�سي، فهي تر�سد من جهة وتخرتق من 
املجتمعات  يف  التاأثري  لت�ستطيع  اأخييرى،  جهة 
يرى  كما  احلقيقة،  يف  وهييي  الييييدول،  داخيييل 
جابر،  حممود  امل�سري  ال�سيا�سي  الباحث 
فيقول:  دخيييان.  او  نييار  بييال  ع�سكرية  حييروب 
تعكف  التي  الإلييكييرتونييييية،  اجليو�س  »تخو�س 
اعدادها،  على  ال�ستخبارية  الأجهزة  بع�س 
عييلييى توظيف  وتييعييتييمييد  اليينيياعييميية،  احليييييروب 
مبينا:  اللييكييرتوين.«  الف�ساء  يف  التفاعالت 
او  اأمنيا  امل�سرة  املعلومات  اإطيييالق  »مبعنى 
ا�ستدراجه  خييالل  ميين  الييعييام  اليييراأي  حت�سيد 
والإربييياك  الفو�سى  ميين  بيئة  خللق  عاطفيا 
�سيا�سيًا  او  اقت�ساديًا  الإ�ييسييرار  يف  ت�سهم 

بالدولة امل�ستهدفة.«

قانون العقوبات
اإبراهيم  القانوين  امل�ساور  يييرى  جهته،  ميين 

عن  تقاع�ست  املعنية  اجلييهييات  ان  اجلييبييوري 
تلك  اىل  بالت�سدي  املفرت�س  بدورها  القيام 
اجلهات او التق�سي عمن يقف وراءها او يروج 
لها، �سواء اأكان الرتويج بق�سد ام دون ق�سد، 
فيقول: »تق�سي الفقرة الثانية من املادة 180 
لقانون العقوبات العراقي باأن يعاقب باحلب�س 
او  اخبارًا  اخلييارج  يف  عمدًا  اذاع  مواطن  كل 
حول  مغر�سة  او  كيياذبيية  ا�ساعات  او  بيانات 
الأو�ساع الداخلية للدولة وكان من �ساأن ذلك 
من  النيل  او  بالدولة  املالية  الثقة  ا�سعاف 
كانت  طريقة  باأية  با�سر  او  الييدويل  مركزها 
ن�ساطًا من �ساأنه الإ�سرار بامل�سالح الوطنية.«

وي�سيف: »للحد من ظاهرة الت�سقيط وحماولة 
داخل  والفو�سى  البلبلة  اثييارة  اجلهات  بع�س 
من  لكل  والتق�سي  التحقق  ي�سرتعي  البالد 
احلفاظ  اأهمها  اعتبارات  لعدة  لذلك  يييروج 

على ال�سلم الأهلي والمن الجتماعي.«
من  »الكثري  ان  اىل  القانوين  امل�ساور  وي�سري 
امل�سلحة  واجليييهيييات  الإرهييابييييية  اجلييميياعييات 
جيو�سًا  وظفت  القانون  �سلطة  على  اخلارجة 
خللق الرعب بني �سفوف املجتمع العراقي من 
اأخرى  جهة  من  الدولة  هيبة  من  والنيل  جهة 
من خالل ترويج افكارها عر مواقع التوا�سل 

الجتماعي.« 
متكن  ان  الإرهيييابيييي  داعيي�ييس  لتنظيم  و�سبق 
التي  اخلا�سة  الييروابييط  من  العديد  ن�سر  من 
حتوي ا�سم تنظيم »داع�س« يف املواقع العربية 
التوا�سل  و�سبكات  وال�سحف  الإلييكييرتونييييية 
رابط،  مليون  نحو 4.2  اإىل  الجتماعي ي�سل 
غوغل،  حمييركييات  يف  البحث  نتيجة  بح�سب 
تويرت  موقعي  على  التنظيم  انت�سار  برز  حيث 
كان  حمددة  ها�ستاكات  خالل  من  وفي�سبوك 
باقية  اأو  الإ�سالمية  مثل اخلالفة  ي�ستخدمها، 

وتتمدد اأو علم التنظيم الأ�سود.
خالد  الإليييكيييرتوين  اليينييا�ييسيير  ينكر  ل  بييييدوره، 
تطلق  التي  الها�ستاكات  بع�س  ان  الييثييوراين 
على مواقع التوا�سل الجتماعي تكون جمهولة 
امل�سدر، ول ي�ستبعد ان تقف وراءها اجندات 
وال�ييسييطييرابييات  الييفييو�ييسييى  خييلييق  اىل  ت�سعى 

امل�ستمر  تفاعلي  خالل  »من  فيقول:  ال�سعبية، 
مع الفي�سبوك ار�سد بني الفينة والأخرى ظهور 

ها�ستاكات مريبة حتري�سية.«
وي�سيف: »اغلب تلك الها�ستاكات تدغدغ �سعور 
املواطن العراقي وثري عواطفه وت�سع مقارنات 
املعي�سي  امل�ستوى  م�سروعة ل�سيما على �سعيد 
املواطنني.«  من  الكثري  يعانيه  الذي  واخلدمي 
عنوان  حتت  ها�ستاك  ظهر  »موؤخرا  م�سريا: 
يحر�س  كييان  »الها�ستاك  ويتابع:   .»88 نييداء 
على ا�سقاط النظام ال�سيا�سي يف العراق عر 
النتفا�س والثورة وقد لقى تفاعال وا�سعا بني 

مرتادي الفي�س البوك.« 
مع  املتفاعلني  بييني  ب�سيطا  تدقيقا  ان  »ال 
امليييروجيييني  مييعييظييم  �ييسييتييجييد ان  الييهييا�ييسييتيياك 
ليييه واملييتييفيياعييلييني مييعييه مييين اأنيي�ييسييار اليينييظييام 
ال�سذج  ال�سباب  من  اأو  ال�سابق  الديكتاتوري 
الذين ينعقون مع كل ناعق.« بح�سب الرواين، 
ذاته  الوقت  يف  »انييرى  خمتتما:  اأردف  الذي 
م�ساد  ها�ستاك  لييرتويييج  ال�سباب  ميين  عييدد 
على  احلفاظ  اىل  للدعوة   313 عنوان  حتت 
التظاهر  بحق  واللتزام  الوطنية  املوؤ�س�سات 

يرجح العديد من املراقبني وج�د 
جي��س الكرتونية اإ�شرائيلية ظهرت 

جليًا خالل احداث ما ي�شمى با�شتفتاء 
القليم اذ ظهر التاأثري ال�شرائيلي من 

خالل هذه اجلي��س

ام�شت م�اقع الت�ا�شل الجتماعي 
هي امل�شدر الأول خللق الراأي العام، 

لذا نرى بع�س الأجهزة الأجنبية او 
الأحزاب ت�شارع اىل التاأثري يف تلك 

امل�اقع دون ان جتد من يت�شدى لها 
ب�شكل علمي دقيق
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ال�سلمي.«

ا�سرائيل تتكلم عربي
جيو�س  وجييود  املراقبني  ميين  العديد  ويييرجييح 
الكرتونية اإ�سرائيلية ظهرت جليًا خالل احداث 
التاأثري  ظهر  اذ  القليم  با�ستفتاء  ي�سمى  ما 
اجليو�س،لكن  هييذه  خييالل  ميين  ال�ييسييرائيييييلييي 
عر  تدخلت  ا�سرائيل  ان  يعتقدون  املراقبني 
العنف  لتغذية  جيو�سها اللكرتونية مبكرًا من 

الطائفي يف العراق و�سوريا.
العراقيني  قلوب  لك�سب  الآن  ا�سرائيل  وت�سعى 
من  لكثري  �سحية  خييدمييات  تقدمي  خييالل  ميين 
ان�سطها  عييديييدة  �سفحات  عيير  املييحييتيياجييني 

�سفحة ا�سرائيل تتكلم عربي.
فعاليته  انخف�ست  الكرتوين  جي�س  ولداع�س 
يف  الحييتييجيياجييات  لكن  التنظيم  هييزمييية  بعد 
التنظيم  وي�ستخدم  ن�ساطه،  اعييادت  الييعييراق 
الف احل�سابات الوهمية التي ت�ستخدم ا�سماء 
مف�سلة لدى ال�سيعة لإيهام الآخرين ان ال�سيعة 
وكذا  الدينية.  ومرجعياتهم  بلدهم  يهاجمون 
ي�ستخدم  الييذي  املحظور  البعث  حييزب  يفعل 
ما�سيه  وتزويق  افكاره،  لن�سر  التوا�سل  مواقع 
م�ستخدمي  من  كثريا  فييان  وبالطبع  الأ�ييسييود، 
خبيثة  و�سائل  مع  يتجاوبون  التوا�سل  و�سائل 

وم�سللة ويعملون على نقلها اىل نطاق وا�سع يف 
الف�ساء الإلكرتوين.

هجمات ت�ستهدف بريطانيا
يف  الإلييكييرتوين  لالأمن  الوطني  املركز  ويقول 
يف  �ييسييركييات  �سملت  الأهييييداف  اإن  بريطانيا 
يف  الدميقراطي  واحلييزب  واأوكييرانيييييا  رو�سيا 
تلفزيونية �سغرية يف  املتحدة و�سبكة  الوليات 

اململكة املتحدة.
الحتاد  كمبيوتر  اأجهزة  الهجمات  طالت  كما 
الدويل ملكافحة املن�سطات )وادا(، من جانبها 
هجمات  يف  بال�سلوع  رو�سيا  اأملييانيييييا  اتهمت 

اإلكرتونية على مواقع حكومية.
بع�س  وراء  رو�سيا  وقوف  اإىل  تقارير  واأ�سارت 
الهجمات، لكن هذه هي املرة الأوىل التي ت�سري 
ال�ستخبارات  وكالة  اإىل  املتحدة  اململكة  فيها 
وحتملها  �ييسييراحيية  ييييو(  اآر  )جيييي  الييرو�ييسييييية 

م�سوؤولية الهجمات.
قيييال وزيييير اخلييارجييييية الييريييطيياين، جريمي 
هيييانيييت: »تيي�ييسييرفييات وكيييالييية ال�ييسييتييخييبييارات 
يحاولون  اإنهم  وع�سوائية:  متهورة  الرو�سية 
الأخرى  الييدول  يف  النتخابات  عملية  تقوي�س 
لتدمري  م�ستعدون كذلك  اإنهم  فيها،  والتدخل 

�سركات رو�سية والإ�سرار مبواطنني رو�س.«

يثبت  الت�سرفات  من  النمط  »هييذا  واأ�ساف: 
للقانون  ميييراعييياة  دون  الييعييمييل  يف  رغييبييتييهييم 
الدويل واملعايري املعمول بها والقيام بذلك مع 
�سعورهم بالإفالت من العقاب وعدم وجود اأية 

تداعيات لذلك.«
وتابع قائال: »ر�سالتنا وا�سحة: )نحن نعمل( مع 
حلفائنا، و�سنك�سف و�سرند على حماولت جي اآر 

يو الرامية لتقوي�س ال�ستقرار العاملي.«

جي�س �سعودي 
العربية  باململكة  الإلكرتوين  الأمن  مركز  اأعلن 
اأنه ر�سد هجوما الكرتونيا »متقدما«  ال�سعودية 
من  جييديييدة  حميياوليية  يف  املييمييلييكيية،  ي�ستهدف 
اىل  الييعييائييدة  احلوا�سيب  لتعطيل  القرا�سنة 

احلكومة.
»تويرت«   على  الر�سمي  ح�سابه  يف  املركز  وقييال 
التحكم  برجمية  ا�ستخدام  ت�سمن  الهجوم  اإن 
م�سدر  على  تعليق  ي�سدر  مل  لكن  »باور�سل«، 
هدفا  احلكومية  الأجهزة  كانت  الذي  الهجوم 

له.
الكرتونيًا  هجومًا  »ر�سد  اأنييه  املركز  واأ�ييسيياف 
العربية  اململكة  ي�ستهدف  م�ستمرًا  جييديييدًا 
ال�سعودية«، وقد �سعى الهجوم لخرتاق حوا�سيب 
عر ا�ستخدام تقنيات ر�سائل الكرتونية خادعة.
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يوم آلِت الخالفة الى الدولة العباسية، كانت "اإلمبراطورية" العربية 
اإلسالمية قد تجاوزت مرحلة الفِتن والحروب، واستقرت بها الحال 
في أعلى مقامات الثراء والبذخ واالسترخاء، فعمدْت الى استعادة ما 

فاتها من بناء حضاري وثقافي، ولذلك ازدهرت علوم الطب والفلسفة 
والترجمة والفلك، وظهرت العديد من الحركات الفكرية والصوفية 

والدينية. أما أعلى مقامات الوضع الجديد فتمثل في علو هامة الغناء 
والموسيقى ومجالٍس اللهو والطرب، وانتعشت انتعاشاً غير مسبوق 

ظاهرة شعراء "الكدية" كما يسميهم أستاذي الراحل مدني صالح، 
ويعني بهم الذين تكسبوا بقصائدهم، وما كان لهذه الظاهرة أن تتفشى 
لوال رغبة الخلفاء في تأسيس فصيل من الشعراء يمدحهم ويسلّيهم، 

وهكذا تفتحت أبواب القصور للغّث والّسمين منهم، ولم يكن باب الرشيد 
استثناًء، بل ربما كان من أكثر زعماء الدولة جذباً للشعراء، وأكثرهم 

معرفة بطبائع الناس وطبيعة النفس البشرية.
تروي لنا كتب التاريخ، أعاجيب األمور وغرائب األحداث والحوادث 
عن هذا الخليفة "المثقف"، فقد ُحكي أن ثالثة شعراء مثلوا بين يديه، 
الواحد بعد اآلخر، مادحين مهنئين مباركين لمناسبة عودته من أداء 

فريضة الحج السابعة، وقف الشاعر األول فمدحه واصفاً إياه بالبحر 
المزدان بالدرر والآللئ، وأن الجود من سجايا بني العباس، وهارون 
منهم رأس الكرم، فلما انتهى، أمر الرشيد حاجبه أن يعطيه ألف دينار 
وكسوة ومؤونة لعياله، وأن ال يسمح له بالدخول الى مجلسه إال مرة 

واحدة في السنة، )ألنه شاعر يتكسب بقصائده ويستجدي عطايانا، 
ولو وجد من يعطيه أكثر لمدحه بأفضل مما َمَدحنا، لكنه لن يشتمنا، 
فليكن بابنا مفتوحاً له حتى نكفيه حاجته، وما ذاك اال واجب الراعي 
تجاه الرعية(. وصدق الخليفة، فقد تنقل الشاعر طارقاً أبواب القادة 

والموسرين إال أنه ما تعرض للرشيد بسوء.. ودخل الثاني فمدح وبالغ 
وتمادى حتى جعل من هارون نبياً ال تنقصه إال الرسالة، فلما انتهى 

أمر الخليفة بخمسة آالف دينار ومزيٍد من المؤونة والكسوة، لكنه 
أوصى حاجبه أن يمنعه من الوصول الى المجلس بعد اليوم، ألن ]هذا 

الشاعر علينا وليس لنا، فكل مديح فاق حده انقلب ضده، وما أرى 
لسانه في آتيات األحداث إال هجاء لنسبنا، فو الذي نفس الرشيد بيده، 

ما ارتبُت في أحد يوماً كارتيابي برجل يزيّن الباطل في معصية الخالق 
إرضاء لمخلوق، ولو منعته العطاء لوهبته الحجة على شتمنا، ولكنني 
أجزلُت العطاء لتكون الحجة عليه، وحتى يعرف من يقف عند أبوابهم 
من خصومنا، أنه كذاب منافق، وناكر نعمة، فال ينزل مجالسهم منزلة 

العزيز[. وتحققت فراسته، فما هو إال عام حتى هرب الشاعر من 
بغداد والتحق بمعسكر الخصوم، وهجا الرشيد وأقذع في هجائه، ومدح 

أعداءه وبالغ في مديحهم، إال انه نزل منهم منزلة األذاّلء والعبيد..
ثم دخل ثالث الشعراء ومدح الرشيد سائالً هللا أن يبقيه ذخراً لألمة، 

وشكا إليه ظلم الوالي، ثم طلب الصفح لعشيرته عن ذنب ما قصدوا به 
السوء، وعاهده أن يبقى سيفاً من سيوفه مادام راعياً للحق، ناشراً للعدل 

منصفاً للمظلوم متمسكاً بحبل هللا.. فلما فرغ قال له الرشيد ]عزلنا 
الوالي وصفحنا عن العشيرة، فاطلْب غير ذلك ما شئت[ رّد عليه 

الشاعر ]ما جئت أشكو الحال وكثرة العيال وقلة المال، وما مدحُت 
أمير المؤمنين في غير ما هو عليه، وقد أجبتني لما أريد فكيف أطلب 

المزيد، وهللا سبق فضلك طلبي[، قال الرشيد مخاطباً الحاجب ]هذا 
لسان لنا وليس علينا، جاء طالباً لغيره غافالً نفسه، ولو كان فيه شيء 

من طمع لقّدم حاجته على قومه، أكرمه أيها الحاجب وضاعْف في 
كرمه، فمثله لن يسأل، وإنه ورب الكعبة أكثر الشعراء حاجة وفاقة[ 

وصدقت نظرة الخليفة، فقد جالسه الرجل طوال حياته، حتى إذا انتقل 
الرشيد الى جوار ربه، لزم الشاعر بيته وانقطع عن نظم الشعر..

ح�شن العاين 

ن�اعم
الر�شيد وال�شعراء

 تفتحت اأب�اب الق�ش�ر للغّث وال�ّشمني منهم، ومل 
يكن باب الر�شيد ا�شتثناًء، بل رمبا كان من اأكث�ر 
زعماء الدولة جذبًا لل�شعراء، واأكث�رهم معرفة 

بطبائع النا�س وطبيعة النف�س الب�شرية.



اأنحاء العامل حتديثات وا�سعة يف عدد  �سهدت الكثري من املدن  يف جميع 
من تقاطعاتها، وبينما تطلق �سبكة الإعالم العراقي مبادرتها »بغداد حلوة« 
للتجديد  للم�ساة  املخ�س�سة  الأماكن  حتويل  اىل  اأي�سًا  البغداديون  يتطلع 
اأماكن وتقاطعات ملونة  واحلد من خماطرها القامتة نحو ال�سيارات اىل 
 Bloombe )بلومرغ(  موؤ�س�سة  من  بدعم  وذلييك  وم�سيئة  وجميلة 

اخلريية للمحافظة على �سالمة الطرق العاملية. 
“بغداد حلوة” مع مبادرات عاملية دعمًا للمدن وجلمالها  تتزامن مبادرة 

)حوادث  ل�سحايا  العاملي  اليوم  ذكرى  لإحياء  والأر�سفة  الطرق  وتنظيم 
اأوجد  واأول من  الثاين.  الطرق( الذي يحتفل به كل عام يف �سهر ت�سرين 
هذه املنا�سبة هي موؤ�س�سة )�سالمة الطريق( Road Safety واأ�سبح 

الحتفال باليوم عامليًا بعد اأن اأيدته الأمم املتحدة يف العام 2005.  
الفكرة تتلخ�س بدعم املدن يف العامل لت�سبح اأكر مرونة جتاه التحديات 
اليحكومية(  )غري  املنظمات  من  وهي  والجتماعية،  واملادية  القت�سادية 
من  م�سحة  واإ�سافة  العامل  اأنحاء  كل  يف  الب�سرية(  رفيياه  )تعزيز  هدفها 

اجلمال والألوان الزاهية.

امل�شي بني املدن..

بغداد
ثريا ج�اد

مرحبًا بالأل�ان
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الهدية الأجمل للمدينة
يرعى  هييذه،  املدينة  حب  اأي  احلييب،  اأن  يجد  الرملي  حم�سن  اجلميل  الروائي 

التفا�سيل ويجعلها اأكر جماًل:
-األف حتية لكل من عّر عن حّبه لبغداد نظيفة وحلوة.. ولو برفع عقب �سيجارة 
عن اأر�سفتها، ولو مبحو بقايا دخان اأو اأثر ر�سا�سة من على جدرانها، ولو بطم�س 
�سعار قبيح بلون مبهج اأو بر�سم جميل.. اأما من زرع �سجرة اأو وردة فيها.. فهذا 
عا�سق حقيقي يقدم حلبيبته هدية كي يراها تبت�سم وت�سبح اأجمل.. فيا بخته!.. 

وله اأن يزهو ويتبغدد ويتفاخر بكونه ينتمي للعراق وعا�سمة روحه بغداد...
املدينة ت�ستحق ان ُتكافاأ

كما   - و�ستظل  لنا،  اأم  هي  بغداد  اأن  يرى  احلمداين  �سالح  والإعالمي  الكاتب 
اأو تركت على  اأعيننا حلوة، و�ساّبة، �سواء تزينت كما نحب لها دومًا،  يقول- يف 

طبيعتها.
- بغداد حلوة باأهلها، ومبن �سكنها، اأو زارها، ولن يقلل من "حالتها" اإهمالنا لها 

اأحيانًا، فهي ملكة جمال العراق دومًا واأبدًا.
من  وت�سفينا  ومتدننا،  وتثقفنا،  تعلمنا،  فتحت�سننا،  املييدن  كل  من  لها  ناأتي 

اأمرا�سنا، ونعود منها اأكر تهذيبًا ورقيًا ومعرفة.
�سكرًا لكل من ي�ساهم يف تزيينها، �سكرًا لكل من يزرع فيها وردة اأو �سجرة، �سكرًا 

لكل من يجعل اأّمنا بغداد  حلوة.
�سرورة اإعادة اجلمال ملكانه

ال�سحية  وحتى  الأخالقية  املحا�سرات  بالبتعاد عن  ن�سح  �سعيد  �سعد  الروائي 
يف اأهمية النظافة وح�سن ال�سلوك البيئي، ولكن األي�ست هي بغداد حبيبتنا؟ كما 

يت�ساءل وي�سيف:
متتلك  ل  التي  املدن  ببقية  نقارنها  حني  فخرًا  متلوؤنا  التي  املدينة  هي  -األي�ست 
تاأريخا ميكن اأن يقرتب من عراقتها؟ والأهم والأجدر بالنتباه، األي�ست هي الوجه 

الذي يراه الغريب ويعرف من خالله من نكون؟
كلنا  لنكن  ت�ستحق..  التي  ون�سارتها  ابت�سامتها  بغداد  اىل  لنعيد  اأحبتي  فهلموا 

م�سوؤولني عن نظافة بيتنا اجلميل امل�سمى بغداد، ولنقدم له اأف�سل ما عندنا.
الأبناء الباّرون مبدينتهم الأم

ل  وبناتنا  �سبابنا  واأن  الكثري،  منا  ت�ستحق  بغداد  اأن  توؤكد  ال�سهيل  رغد  ة  القا�سّ
يجدون �سفقة اأجمل من اإعادة الروح لبغداد، و�سفقتهم هذه هي الرابحة، بغداد 

باقية واجلميع �سريحل.
-ما تقومون به هو �سعور باحلب ال�سادق للمدينة كما هو اإح�سا�س عاٍل بامل�سوؤولية، 
للعامل  ر�سالة  نو�سل  وبكم  اأجمل  �ستكون  بغداد  بكم  ذراعيه،  لكم  يفتح  التاريخ 
اأن بغداد حلوة فعاًل يف عيون من يحبها ويخل�س لها.. اأ�سد على اأيديكم واأقّبل 

عيونكم...

"كدادا" املباركة
ال�ساعرة عالية طالب، تبارك كل مبادرة نحو جتميل بغداد واإعادة ن�سارتها وبهاء 

اأمكنتها:
- بغداد املوجودة قبل التاريخ بي 4000 �سنة حني كان ا�سمها "كدادا" او "بكدادا " 
ثم تطور مع الزمن لي�سبح "بغداد".. ت�ستحق من اجلميع الهتمام، وحني تبادر 
قناة العراقية بحملة لتنظيفها وت�سجريها واإدامتها فال منلك اإل اأن ننحني لها 

ا�ستح�سانًا وامتنانًا. بوركتم جميعًا
لتكون احلملة منظمة، لئال ت�سيع.

ختامها كان املمثلة اآلء جنم التي باركت مبادرات كهذه لها الوقع الكبري على واقع 
املدينه واملجتمع، متاأملة اأن تاأخذ احلملة مدى اأو�سع، ت�سيف بع�س الن�سائح:

-اأمتنى اأن تعمم النظافه كثقافة واأن يو�سع قانون رادع ملن يخالف، اأما الت�سجري 
فاأعتقد اأنه يجب اأن ينجز حتت اإ�سراف هند�سي خمت�س ولي�س ع�سوائيًا، فكلما 
كان ع�سوائيًا �ساعت ن�سف اجلهود وهذا ما ل اأمتناه، ما اأمتناه اأي�سًا اأن ل يتم 
الرتكيز على مركز املدينه واملناطق )الراقية( كما ت�سمى، اأمتنى اأن نذهب لأبعد 
من ذلك للرتكيز على املناطق الب�سيطه واملعدومه اخلدمات حيث �سيكون الوقع 

اأكر تاأثريًا واأكر �سدقًا واإقناعًا.

التوعية قبل كل �سيء
يوؤكد الناقد ال�سينمائي مهدي عبا�س على اأهمية رفع الوعي لأهايل بغداد و�سرح 
والأزبييال يف  املخّلفات  بعدم رمي  نا�سحًا  اأحلى،  النظافة يف جعل مدينتهم  دور 

ال�سوارع والأماكن العامة و�سرورة اللتزام برميها يف الأماكن املخ�س�سة.
القناين  رمي  بعدم  اللتزام  ب�سرورة  املركبات  �سائقي  توعية  يجب  واأ�ييسيياف: 

الفارغة او ما�سابه من نوافذ ال�سيارات ويف الطريق العام 
- بغداد باألقها وتاريخها وماقدمته لالإن�سانية حتتاج منا اأن نحافظ عليها وعلى 
الأر�س وحا�سرة  واأجمل مدن  اأنظف  اأن تعود لت�سبح  نظافتها وجمالها ونتمنى 

الدنيا و�ساغلة النا�س.
للحملة اأهدافها النبيلة

قرار  العا�سمة  نظافة  اأن  فريى  الها�سمي  ه�سام  ال�سيا�سي  واملحلل  الباحث  اأما 
اجتماعي اكر من كونه خدمة حكومية: 

اأزمة �سوء اخلدمات التي حتيط بالعا�سمة بغداد، ترك  اأخرى، ويف ظل   - مرًة 
�سباب بغداد اأ�سغالهم للقيام بحملة بغداد حلوة وان�سغلوا برفع النفايات وتنظيف 
احلملة  هذه  جناح  اأن  متويل،  اأعتقد  اأي  عن  بعيدا  العاّمة  وال�ساحات  الطرق 

�سيحقق هدفًا نبياًل.
مبادرة بطعم ال�سكر

فيما يجد الت�سكيلي �ستار نعمة اأن العنوان املده�س للحملة يحيلنا لتخيل ال�سّكر 
واحللوى اىل متعة التذوق لكننا هنا ب�سدد التذوق الب�سري، هذا الذي اأهملناه 

يف زحمة اخلراب واحلروب.
طالها  اأن  بعد  بنا  ت�ستنجد  اأ�سبحت  التي  بغداد  الأ�سدقاء،  اأيها  بغداد  -اإنها 
تعود  ولكي  عنها  الغبار  لنف�س  احلاجة  باأم�ّس  اليوم  بغداد  وال�سحوب،  الإهمال 
كنت  لو  اأمتنى  مبدينتنا،  نفخر  جتعلنا  نظيفة  ببيئة  �سكانها  يتمتع  زاهية  لمعة 

معكم لن�سارك جميعًا بحملة تنظيف بغداد لتعود حلوة.

اإ�شادة وا�شعة مببادرة
لت�شتعيد بغداد نظارتها وعافيتها

اأطلقت �سبكة الإعالم العراقي مبادرة "بغداد حلوة" للم�ساهمة بتجميل مدينة ال�سحر 
واجلمال بغداد، تاأتي املبادرة يف �سياق جهود "ال�سبكة" لإطالق مبادرات بّناءة من اأجل 

عراق مزدهر. املبادرة التي  �ست�ستمر على مدى �سهر كامل، مب�ساهمة العديد من املتطوعني، حظيت 
باإ�سادة وا�سعة من املثقفني العراقيني.

 "بغداد حل�ة"

اآية من�ش�ر- ت�ش�ير: ح�شني طالب
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اأهييمييييية هييذه املييبييادرة وحيياجيية بغداد  ولييفييتييوا اىل 
ال�ستمرار  "ال�سبكة" اىل  لها داعني  العراق  ومدن 
موقع  اىل  بغداد  اإعيييادة  اىل  الرامية  جهودها  يف 

ال�سدارة والريادة بني دول العامل.
تنظيف ال�سوارع والنفو�س

 كان اأول املتفائلني بهذه املبادرة الدكتور با�سل عبد 
املهدي خبري خراء الريا�سة العراقية عندما قال: 
يتعلق  ما  كل عمل خري خ�سو�سًا  بارك اهلل يف 
بتنظيف ال�سوارع والنفو�س الب�سرية!

خطوة لالأمام
العراقية  الكرة  جنم  واأ�ساد 

ال�سابق اأحمد را�سي مببادرة "بغداد حلوة" وعدها 
عرالرامج  التوعية  اأهمية  موؤكدًا  جدًا  �سرورية 
ي�سارك  حمالت  اىل  نحتاج  الف�سائية:  والقنوات 
ال�سوارع  لتنظيف  ال�سباب  ل�سيما  اجلميع،  فيها 
اجلهود  ميين  الكثري  حتييتيياج  بييغييداد  لأن  والأبيينييييية، 
تاألقها  عييودتييهييا اىل  اجييل  ميين  واملييحييبيية  املييرتا�ييسيية 
وزهوها، هذه الفكرة جميلة جدًا ومن ال�سرورة اأن 

واأنييا  فيها  الكل  حا�سر ي�سارك 
عيينييدمييا اأكييييون 

كي  بييغييداد  يف 

اأ�سارك فيها فهي خطوة لالأمام.   
حلوة فعاًل 

املركزي  العراقي  الحتاد  رئي�س  الوا�سطي،  قا�سم 
بالكك بوك�سنغ، قال عن مبادرة العراقية: اإن بغداد 
جعلتها  الأخييرية  الظروف  لكن  جميلة  دائمًا  كانت 
تفقد بريقها، نتمنى اأن تعود اىل �سابق عهدها من 
العراقية  بها  بييادرت  التي  اجلميلة  اخلطوة  خالل 
حتت م�سمى "بغداد حلوة"، وهي حلوة فعاًل باأهلها 

ونا�سها الطيبني.
�سيدة العوا�سم

فيما قيييال زاهيييد نييييوري، رئييييي�ييس احتييياد الييرميياييية 
انها خطوة ومبادرة جميلة جدًا، فبغداد  العراقي: 
تظهر  اأن  اىل  وحمتاجه  العراقيني  كييل  قلوب  يف 
مفاتنها، اإنها �سيدة العوا�سم بدون جدال وما تقوم 
به قناة العراقية من حملة تنظيف واإطالق ت�سمية 
"بغداد حلوة" جتعل ال�سيب وال�سباب يهبون  رائعة 
لدعم هذه املبادرة الرائعة، اإن �ساء اهلل تظل بغداد 

�سيدة العوا�سم بجهود اأبنائها املخل�سني.
الرتبة الأ�سيلة

حتدث  طرة  حممد  ال�سابق  العراقية  الكرة  جنم 
الطيبني،  باأهلها  حلوة  بغداد  قائاًل:  املبادرة  عن 
جيياءت  واإن  احلملة  وهيييذه  الأ�ييسيييييليية،  باأطباعهم 
متاأخرة لكنها �سيء جميل ملا فيها من معاٍن عديدة 
وكبرية، �سنبقى مهما عملنا مدينني لبغداد احلبيبة 
حالة  عيين  تنم  والييبييادرة  احلملة  وهييذه  والييعييراق، 
�سحية وحب حقيقي لهذه الرتبة الأ�سيلة خ�سو�سًا 
العلم  ميين  امل�ستوى  بهذا  ال�سخ�س  يكون  عندما 
يعطي  كي  والأحلى  الأجمل  منه  فيكون  والثقافة، 

انطباعًا لالآخرين ليحذوا حذوه.
اأول امل�ساهمني 

اأما مدرب املنتخب الوطني العراقي ال�سابق با�سم 
قا�سم فقال: نحن جديرون اأن نكون اأول من ي�ساهم 
املييدن  وكييل  بييغييداد  الييعييزيييزة  مدينتنا  تنظيف  يف 
اأنا�س  من  ورائعة  كبرية  اللتفاته  وهذه  العراقية، 
لهم كلمتهم احلرة .. حتية لهم وهم ال�سباقون يف 

فعل ما هو رائع خلدمة عراقنا الغايل.
حملة ت�ستحق الحرتام

مدرب فريق نادي النفط الكابنت ح�سن احمد قال 
الحييرتام  ت�ستحق  حملة  العراقية:  مييبييادرة  حييول 
الييدوليية واليييوزارات  والقييتييداء بها من كافة دوائيير 
العراقية، العراقية دائما �سباقة يف كل �سيء جميل، 
قناة  ميين  الييبييادرة  تكون  اأن  للنظر  لفييت  اأميير  اإنييه 
يعملون  متميزون  اإعالميون  يقودها  التي  العراقية 
يف خدمة الوطن.. األف حتية لكادر العراقية و�سبكة 

الإعالم العراقي.
احلمالت ت�ساهم يف بناء البلدان

القدم  لكرة  التخ�س�سية  املدر�سة  مدير  وحتييدث 
عن  روؤوف  ب�سام  ال�سابق  العراقي  املنتخب  جنم 
واحلمالت  املييبييادرات  اأن  حقيقة  قييائيياًل:  املييبييادرة 
هي  والعراقيه  البلدان،  بناء  يف  ت�ساهم  الوطنيه 
الرامج  وتنميه  تفعيل  يف  العراقيني  حييال  ل�سان 
اأجل  ن�سارك من  الإن�سانيه والجتماعيه والوطنيه، 
يف  باملوفقية  للجميع  متنياتي  واأحلى،  اأجمل  بغداد 
العراق  خدمة  يف  ي�سب  الييذي  الرائع  العمل  هييذا 

وتطوره.
بغداد العز وال�سالم

اأما املدرب �سعد حافظ  فتحدث عن املبادرة: اأكيد 
ت�سعى  اأن  والطيبة  ال�سحية  اخلييطييوات  ميين  اأنييهييا 
اأن  القناة لهذه املبادرة الطيبة، لأن بغداد ت�ستحق 
ل�سابق عهدها  تعود  واأن  وراقية  بحّلة جميلة  تظهر 

بييغييداد الييعييز واليي�ييسييالم والإبيييياء، اأمتيينييى اأن تييزداد 
يف  اجلميع  ي�سارك  اأن  اأجييل  من  التوعية  حمالت 

تنظيف عا�سمة العوا�سم بغداد احللوة.
العراقية �سّباقة

الآ�ييسيييييوي  الحتييياد  كيياأ�ييس  وهيييداف  ال�سقور  جنييم 
عندما  العراقية  مبادرة  عن  حتدث  اأحمد  حمادي 
قال: بغداد حلوة.. مبادرة جميلة من �سبكة الإعالم 
تنظيف مدن  لتتبنى حملة  العراقية  وقناة  العراقي 
العراقية  هييي  موظفيها،  بيياأيييدي  بييغييداد  و�ييسييوارع 
ال�سباقة جلميع الأحداث ولكل �سيء جديد جميل، 
اأمتنى  احلملة،  بهذه  تقوم  اأن  عنها  غريبًا  ولي�س 
لها النجاح والتاألق الدائم وال�ستمرار بكل ما ينفع 

ويخدم عراقنا احلبيب. 
مبادرة رائعة

امليييييدالييييية  �ييسيياحييب  بوك�سنغ  بييالييكييك  اآ�ييسيييييا  بييطييل 
الذهبية لبطولة الحرتاف الأخرية التي اأقيمت يف 
الكبري  بالدور  اأ�ساد  جمبل  حممد  علي  ال�سليمانية 
الذي تقوم به قناة العراقية من خالل حملتها التي 
رائعة  مبادرة  اإنها  حقيقة  حلوة":   "بغداد  اأطلقت 
لإعطاء رونق للعا�سمة بغداد، وهذا ما نريده، بالد 
نظيفة، بل نريد اأن حتذو الدوائر واملجال�س البلدية 
العراقية  قناة  بييه  قامت  مييا  حييذو  املحافظات  يف 
من�ساآته  يف  �سواء  نظيفًا  بلدًا  العراق  ي�سبح  حتى 
اتقدم  اأن  اإل  لي�سعني  ذلييك..  نتمنى  �سوارعه،  او 

بال�سكر لقناة العراقية على هذا اخلطوة املميزة.

اأ�ساد عدد من جنوم الريا�سة العراقية مببادرة �سبكة الإعالم العراقي 
)بغداد حلوة( موؤكدين دعمهم واإ�سادتهم بالدور الكبري الذي تلعبه ال�سبكة 

خلدمة العراق.

ريا�شي�ن

)بغداد حل�ة(
ي�ؤكدون دعمهم ملبادرة 

اأحمد رحيم نعمة / اأمرية حم�شن

 ت�ش�ير: ح�شني طالب
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 بعد اأن تخرج على يديه الع�سرات من الطلبة منذ اأربعني عامًا ق�ساها يف جامعة 
الب�سرة وجامعات عربية، اأحال نف�سه اىل التقاعد، ومثل �سمك ال�سلمون قرر العودة 
اإىل م�سقط راأ�سه )مدينة العمارة(، ووقف اأمام ناظريه �سوؤال كبري: ماذا ا�ستطيع اأن 

اأقدم ملدينتي؟ 

ب������ص������م������ة

يف وقت ا�ستفحلت فيه ظاهرة اجلهل والغ�س 
اأمامه  يكن  ومل  والر�سا.  والو�ساطة  واخلييداع 
غري اأن يجمع كل ما لديه من مال ك�سبه من 
�سعبه  اأبناء  معاناة  فيه   ليخفف  حالل  رزق 
اأيتام  من  وال�سبيبة  وال�سبيان  الأطفال  من 
امل�سلحة  القوات  اأبناء  من  مي�سان  حمافظة 
ال�سعبي البطل تيمنًا بالآية الكرمية  واحل�سد 
"لن تنالوا الر حتى تنفقوا مما حتبون . وما 
تنفقوا من �سيء فاإن اهلل به عليم" اآل عمران 

. 92
ابتدائية  مييدار�ييس:  ثييالث  اإنيي�ييسيياء  اإىل  بيييادر 
ومتو�سطة وثانوية، وخ�س�س فيها اأربع ور�س 
والكهرباء  واحلييدادة  النجارة  حرف  لتعليم 
وعلميًا  ميييادييييًا  يتمكن  ل  مليين  واحلييا�ييسييوب 
ا�سم  عليها  واأطييلييق  الييدرا�ييسيية،  موا�سلة  ميين 
اآماًل يف �سد الفراغ الذي تركه  "الواعدون"، 

اآباوؤهم الأبطال بعد اأن قدموا اأرواحهم ثمنًا 
لرتاب الوطن الغايل. 

الرتبوية  املوؤ�س�سات  تلك  واجييهيية  يف  وخييط   
"اأنا  اآباوؤكم" تيمنًا باحلديث ال�سريف  "نحن 

وكافل اليتيم يف اجلنة."  
فييميين هييو هيييذا اليييعيييامل  وميييا هييي اإجنيييازاتيييه 

العلمية؟؟ 
  انه عامل الأع�ساب الطبية الأ�ستاذ الدكتور 
مدينة  يف  ولييد  اليييذي  الربيعي  جا�سم  داود 
1950م،  عييام  مي�سان  حمافظة   / الييعييمييارة 
واملتو�سطة  البتدائية  درا�سته  اأكمل  وفيها 

والثانوية عام 1968م .
ح�سل على البكالوريو�س من جامعة الب�سرة 
باملرتبة الأوىل  عام 1972م، واملاج�ستري من 
جامعة  من  والدكتوراه  بتفوق،  بغداد  جامعة 
1984م.  عييام  بامتياز  بريطانيا  يف  )درم( 

ال�سبعينات.   منذ  التدري�س اجلامعي  عمل يف 
كتب العديد من البحوث الطبيعية والزراعية 
عام  الأ�ستاذية  لقب  على  وح�سل  والب�سرية 
1997. ا�ستغل يف جامعة �سنعاء يف اليمن  ويف 
�سلطنة عمان، مار�س العالج عمليًا بالأع�ساب 
�سنة.  ع�سرة  اإحيييدى  ملييدة  والتغذية  الطبية 
العراقية  اجلامعات  يف  باحث  كاأف�سل  ر�سح 
للعلماء دون  فرن�سا  "روكان" يف  لنيل جائزة 
الع�سرات   وناق�س  اأ�سرف  عامًا،   )40( عمر 
العراق  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  ر�سائل  من 
ال�سهادات  من  العديد  على  ح�سل  وخارجه، 

التقديرية جلهوده العلمية والرتبوية.
   كما اأّلف ون�سر العديد من الكتب والبحوث 
ذات ال�سلة بحياة النا�س، وعلى �سبيل املثال 
وكيفية  ال�سعر  يت�ساقط  "ملاذا  احل�سر:  ل 
عالجه؟". "مدينة اأرم ذات العماد" . "من هو 

الن�ساء"  مرعب  بري�س،  "اأبو  الَع�ّساب؟". 
اأذنيك"."دوران  بييني  اجلن�سية  "القدرة   .
 . ال�سحية"  وتاأثرياته  نف�سها  حييول  الأر�ييس 
ال�سحية".  وتاأثرياتهما  والعطور  "البخور 
داخييل  "تلوث   . واأ�سرار"  قد�سية  "املاء 
امل�سكن". "ف�سيلة دمك حتدد نوع غذائك". 

...الخ. والن�سيان" .  والذاكرة  "الدماغ 
  

املو�سوعة العربية للعالج 
بالأع�ساب

درا�سة  على  عكف  قييرن  ربييع  من  اأكيير  وقبل 
الييوطيين  يف  امل�ستعملة  الطبية  الأعيي�ييسيياب 

))املو�سوعة  ا�سماها  مو�سوعة  يف  العربي 
املوؤلفة  العربية للعالج بالأع�ساب الطبية(( 

من جملدين .
من  والييثيياين  اأجيييزاء  �ستة  ميين  يتكون  الأول 
ج�سم  اأمييرا�ييس  الأخيييري  يف  تيينيياول  ثمانية. 
اأ�سا�س الأجهزة وعالجات كل  الإن�سان على 
الطبعة  �سدرت  والغذاء.  بالأع�ساب  مر�س 
طبعة  ثانية  تطبع  والآن   2013 عام  الأوىل 

مزيدة ومنقحة..
جتول يف معظم بلدان الوطن العربي مبا فيها 
من جبال واأهوار و�سهول و�سحاري و�سواحل 
اجل  من  والهند،  اإيييران  عن  ف�سال  بحرية، 
جييمييع املييعييلييومييات امليييييدانييييية عيين الأعيي�ييسيياب 
من  العديد  على  اطلع  كما  وا�ستخداماتها. 

املراجع العلمية العربية والأجنبية.
اأ�ييسييحيياب روؤو�يييس الأميييوال    واأخيييريا نا�سد 

املكتفية عوائلهم ماديًا يف حمافظة مي�سان 
واملحافظات الأخرى اأن ينفقوا من اأموالهم 
ما يحتاجه ال�سعب من مدار�س وم�ستو�سفات 
ومتنزهات  اأطييفييال  وريييا�ييس  عييجييزة  ودور 

وطرق معبدة. 
الياباين  ال�سعب  مب�ستوى  نكون  ان  اأمنيته 
بجهوده  اليابان  بنى  الييذي  امل�سلم(  )غييري 

املتظافرة مع اجلهد احلكومي.
  اأخريا ُكلف الروف�سور هذا العام اأي العام 
املنارة  "كلية  باإدارة  الدرا�سي 2017ي 2018 
املعامل  اأهييم  من  تعد  التي  الطبية"  للعلوم 
يف  �ست�ساهم  والتي  املحافظة  يف  الأكادميية 
متميزة   طبية  بكوادر  العراقي  املجتمع  رفد 
ف�سال عن فتح مراكز طبية لتقدمي خدمات 

العالج وزراعة الأ�سنان. 

وور���س  م��دار���س  ث��الث  ببناء  ت���رّبع 
للتعليم املهني

لتعليم وتدريب اأبناء �شهداء الق�ات امل�شلحة واحل�شد

الربوف�ش�ر
داود جا�شم الربيعي:

جبار عبد اهلل اجل�يرباوي 



 طبيبة ال�شنان
طريقها  �سقت  التي  القي�سي  �سهري  العالمية 
للنجاح يف العالم لتكون مهنتها يف احلياة بدل 
وح�سلت  در�سته  الذي  ال�سنان  طب  مهنة  عن 
قد  وكييانييت  بييغييداد  جامعة  ميين  �سهادتها  على 
والييرامييج ال�سحية  نيي�ييسييرات الخييبييار  قييدمييت 
ال�سحافة  ان  ت�سعر  وهي  يومها  ومن  الذاعية 

والعالم هو املكان الذي يحقق لها ذاتها.

القرى اليزيديات
بعراقيتها  القي�سي  �سهري  العييالمييييية  تفتخر 
ن�سرها  طريق  عن  ذلييك  اظهار  دومييا  وحتيياول 
للعراق  والمييتيينييان  بيياحلييب  مفعمة  تييغييريييدات 
ول�سعبه كما انها حاولت تغطية جميع الحداث 
اوىل  من  وكانت  للعراق  التي ح�سلت وحت�سل 
العالميات اللواتي زرن القرى الزيدية عامي 
يف  ،عملت  بذلك  تفتخر  وهييي  و2015   2014
قناة العربية ال�سعودية منذ عام 2004 كمذيعة 
عنوان  ا�سبوعيا حتت  برناجما  قدمت  و  اخبار 
)من العراق(.وهي تعمل حاليا لدى حمطة الي 

 MBC1
تقول �سهري القي�سي يف احد لقائاتها التلفزيونية 
ان لقب �سفرية النوايا احل�سنة هو اجمل �سفة 
ح�سلت عليه وتتمنى ان تكن قدر امل�سوؤولية التي 

ح�سلت عليها من جمهورها العراقي الوا�سع.

النيي�ييسيياين  والييعييمييل  العييييالم  ان  �سهري  تييقييول 
مرتبطان اذ من واجب العالمي ان يبث روح 

احلب والميان باخلري.
�سهري تقول كل م�سرية عملي كنت ا�سع وظيفتي 
العالمي  لقب  احقق  ان  واحيياول  دومييا  امامي 
مهمة  توجد حلظة حتول  ،لكن حقيقة  املحايد 
واحييد  انييا  تغطيتنا  ،عيينييد  حياتي  يف  وكييبييرية 
اإرهابيي  من  املو�سل  حترير  لعمليات  الزمالء 
داع�س تعر�سنا للرمي بالر�سا�س ب�سكل كثيف 
،كنا نحاول العبور نحن والهايل معا ،حلظتها 
ال�سفحي  من  اكر  لدي  الن�ساين  املوقف  برز 
وعو�سا عن التغطية بادرت مب�ساعدة الخرين 
،يييومييهييا حييقييا �سعرت  امليييوت  يف اخلييييروج ميين 
حياة  على  باحلفاظ  اأ�سهمت  لنني  بالرتياح 

الخرين.
منذ يومها وانا احاول م�ساعدة النازحني ب�سكل 
بل  فقط  الحييييداث  بتغطية  ل  قبل  ميين  اكيير 
�سرت اتابع مالذي ميكن ان ي�ساعدهم املجتمع 
قالت  النازحات  الطفالت  ،احييدى  به  الييدويل 
ا�ستهي املوز،نظرت حويل وادركت ان  انني  يل 
كل امل�ساعدات املقدمة لهم متثل الرز والعد�س 
وحفظها  خزنها  ي�سهل  التي  البقوليات  وكييل 
اجلبوا  ان  الدويل  للمجتمع  ر�سالة  وجهت  ،لذا 
املخيمات  يف  فييان  واللييعيياب  معكم  الفواكهة 

اطفال ملت الكل املجفف والنتظار.

�شهري القي�شي ..

اختارها م�قع �شتيب واحدة من �شمن ع�شر �شحفيات عربيات هن الكرث تاأثريا باجلمه�ر 
العربي عام 2018. واختارها العراقي�ن �شفرية للن�ايا احل�شنة يف ق�شايا املراأة والطفل لدى 

جلنة الهالل الحمر العراقي عام 2007.
جملة ال�شبكة العراقية اختارت �شهري القي�شي كملكة �ش�مرية،وجنمة لغالف هذا 

العدد،حيث ترتدي مالب�س امللكة �شبعاد من ت�شميم �شيف العبيدي.
اعداد/ ريا عا�شي 

اإعالمية برتبة ملكة �ش�مرية
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نرمني املفتي

ل� اأ�شقطنا ال�)باء(

في نهاية نيسان ٢٠٠٣، حاولت مع صديقات من داخل العراق و خارجه ان نصدر كتابا يتضمن رسائل متبادلة بيننا ال تزيد 
عن التمني بانتهاء الحروب في العراق، ال ادري لماذا توقعنا انها ستكون الحرب االخيرة؟ لم يخطر في بالنا ولو للحظة 
العنف واالرهاب اللذين شكال حربا اخرى! اتذكر ذلك الكتاب الذي لم يصدر وأنا اشاهد احتفاالت باريس بمناسبة مرور 

مئة عام على انتهاء الحرب العالمية االولى.. احتفال مهيب حضره قادة العالم الذين كانت دولهم اما مع الحلفاء او المحور، 
يجلسون مع زوجاتهم جنبا الى جنب، احتفال بال ابتسامة واحدة، وطالبات وطلبة المدارس الثانوية يقرأون رسائل كان 

الجنود قد كتبوها ألحبائهم قبل ان يقتلوا ولم تصل اليهم، انما تم العثور عليها هنا وهناك من جبهات القتال، واذ بدأ الناس 
احتفاالتهم في الساعة الحادية عشرة من يوم الحادي عشر من تشرين الثاني ١٩١٨، ساعة اعالن الهدنة في الحرب العالمية 

االولى.
 ينقل كتاب )نهاية الكابوس(، رسائل الذين كانوا على جبهات القتال، يقول كامي روفيار من فوج المشاة الـ4١١ "أال 

نضحك؟ أال نغني؟ أال نقبل بعضنا؟ أال نقفز فرحا؟ أال ننفجر؟ إنه السالم! السالم يا إلهي! فهل نبقى هامدين؟ الويل! هل قتلنا 
من الداخل؟" والجواب على سؤاله مستمر منذئذ لحد االن، بل لحد عقود قادمة ال نعرف عددها وهو "انها قتلتنا من الداخل" 

، ليس الذين قاتلوا وبغفلة من الرصاص بقوا على قيد الحياة، انما اثرت بعوائلهم وأحبتهم.
اعود الى الكتاب الذي حاولنا إصداره، كانت رسالتي "واخيرا، انتهت الحرب وما زلت أعيش"، ودائما اقول ان هناك فرقاً 

شاسعاً بين ان نعيش وان نحيا ..
لطالما فكرت كيف نسقط الـ)باء( من كلمة )الحرب(، ولم اجد وسيلة، هو الحرف نفسه الذي صادر احالم االف الشباب، 
كنت قد تخرجت للتو ولدّي طن من األحالم، وبدأت الحرب في ١٩٨٠، منذئذ وجيلي واجيال بعدنا، استمروا بال احالم، 

وهناك من حقق بعضا من احالمنا البنائه ولنفسه ونسينا..
حفل باريس والهدنة التي أعلنت في ١٩١٨/١١/١١ بينما لم يعلن عن انتهاء الحرب، ربما بقصد لتستمر الحروب بعد حرب 

عالمية وصفت بأنها األكثر وحشية واألكبر في التاريخ، كان مهيبا وموجعا، وبين قادة العالم "وبينهم من يخطط الدامة 
الحروب كي يزداد ثراء دولته"، كان يجلس احفاد المفقودين في هذه الحرب وهم ستة ماليين مفقود واحفاد قتلى الحرب من 

العسكريين فقط، بينما عدد القتلى المدنيين كان يوازي عدد العسكريين، كلهم، االحفاد كلهم كبار في العمر ولم يعرفوا من 
قتل او فقد، لكن وجوههم كانت ممتلئة وجعا ودموعا..

ليس اقسى من الحرب اال الذين ركبوا و يركبون موجتها ويصبحون اما اثرياء حرب او نهازو الفرص، واألمثلة من حولنا 
كثيرة .. وان لم نتمكن من إسقاط الـ)باء(، لنحلم ان يسقط..لنحلم ..

فنجان حمبة

لطاملا فكرت كيف ن�شقط ال�)باء( من كلمة )احلرب(، ومل اجد و�شيلة، 
ه� احلرف نف�شه الذي �شادر احالم الف ال�شباب، كنت قد تخرجت 

للت� ولدّي طن من الأحالم، وبداأت احلرب يف ١٩٨٠، منذئذ وجيلي 
واجيال بعدنا، ا�شتمروا بال احالم، وهناك من حقق بع�شا من احالمنا 

لبنائه ولنف�شه ون�شينا..

ل اقول انني قدمت ال�سيء الكثري لنني ا�سعى 
او�سل  وان  للجميع  ا�سل  ا�سعى لن  الكر  نحو 
لدور  فعلية  بحاجة  الييعييراق  لن  للكل  �سوتهم 
فمخلفات  اخلييراب  بناء  اعييادة  يف  كبري  دويل 

احلرب كبرية ودرب النازحني �سعب ومر. 

من يذكر �شهري يذكر اجلمال ومن ثم 
اللباقة ايهما اول ؟؟

والتعلم  واملعرفة  اول  الن�سانية  يل  بالن�سبة 
بكثري  اهييم  هييو  باملعلومة  والملييييام  الخييير  ميين 
العديد  ،اتابع  الييرب  وهبة  اجلمال  عطية  من 
لن  ل  حياتهن  يف  الناجحات  العالميات  من 
�سكلهن جميل  بل لن روحهن تطغى على العمل 

فيرز جمال ما بعده جمال.

من ه� ال�شريك القادم
انني  ال  العائلية  واحلييييياة  العائلة  احييب  انييا 
وجمال  كرمه  الرجل  يف  ،احييب  جييدا  انتقائية 

روحه وهذا ما امتنى ان اح�سل عليه.

حلم �شهري القي�شي
للديار  الييعييودة  النازحني  احييالم  ي�سبه  حلمي 
واليي�ييسييالم فييهييو حييلييمييي الييييذي ا�ييسييعييى كييل يييوم 

لتحقيقه.
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جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد 
الإعالم  �سبكة  يف  العراقية  منتدى  مبنى  يف 
العراقي بح�سور عدد من الفنانني من اأبطال 
العمل الذين ارت�سمت الفرحة على حمياهم 
الييدرامييا  ثييمييار مييبييادرة دعييم  وهييم يقطفون 

العراقية بهذا امل�سل�سل اجلديد. 

الدراما العراقية
العراقية  الدراما  دعم  جلنة  رئي�س  واعييرب 
اأبو  جماهد  العراقي  الإعيييالم  �سبكة  رئي�س 
املييوؤمتييرعيين  يف  الييقيياهييا  لييه  كلمه  يف  الييهيييييل 
الييدرامييا  م�سروع  باحياء  الييغييامييرة  �سعادته 
قامات  اأقف بني  وانا  " الن  وقييال:  العراقية 

حلم  حتقيق  بفخر  لأعييليين  الييعييراقييي  الييفيين 
من  العراقية  للدراما  احلياة  اإعييادة  م�سروع 
العراقية على  الييدرامييا  مييبييادرة دعييم  خييالل 
اأر�س الواقع وذلك باإنتاج عمل درامي عراقي 
الفنانني  من  نخبة  بجهود  �سيتحقق  متكامل 
وبدعم  العراقي  الإعييالم  و�سبكة  العراقيني 

زين  و�سركتي  العراقية  امل�سارف  رابطة  من 
با�ستثناء  املركزي  والبنك  وا�سيا�سيل  العراق 
�سركة كورك كونها مل تِف بوعدها معنا خالل 

موؤمتر دعم الدراما.  
وا�ساف اأبو الهيل: يعد انتاج م�سل�سل "ي�سكن 
قلبي" باكورة اعمال جلنة دعم الدراما بعد 
املوافقة على اإنتاج ثالثة اعمال درامية وقعت 
عقودها �سابقا، حيث �سيبداأ العمل به خالل 
الأيام املقبلة بعد ا�ستكمال اإجراءات الإنتاج 
ومواقع الت�سوير وا�سناد الأدوار اىل املمثلني. 
الييعييون من  يييد  اأبييو الهيل كييل ميين مييد  و�سكر 
مييوؤ�ييسيي�ييسييات وافييييراد لإجنيييياح هيييذه املييبييادرة 
الدكتور حيدر  ال�سابق  الوزراء  ل�سيما رئي�س 
اأ�سدر  و  املييبييادرة  مع  تفاعل  الييذي  العبادي 
اأمرا ديوانيا بذلك اخل�سو�س، كما تعهد ابو 
الهيل با�ستمرار متويل �سندوق دعم الدراما 
ولن يتوقف من خالل ت�سويق الأعمال الفنية 
املبادرة اىل �سركة  او من خالل حتويل هذه 
ال�سبكة  بني  ال�سراكة  اقامة  خالل  من  اإنتاج 

كمبادرة ورابطة امل�سارف العراقية. 
�سهاب كلبجة

اىل ذلك ا�سار الفنان �ستار خ�سري يف حديثه 
"ي�سكن  م�سل�سل  ان  اىل   : ال�سبكة  جملة  لي 
الدراما  يف  ال�ستهاليل  امل�سهد  قلبي" يعتر 
العراقية كونه البادرة الأوىل يف انتاج عراقي 
جييديييد بييعييد تييوقييف لييلييدرامييا الييعييراقييييية دام 

احداثه  تدور  امل�سل�سل  اأن  مو�سحا  ل�سنوات، 
الجتماعي،  الييعييراقييي  املجتمع  واقيييع  حييول 
التي  كلبجة(  )�سهاب  �سخ�سية  فيه  واج�سد 
مل اأج�سد �سخ�سية م�سابهة لها من قبل رغم 
انها �سخ�سية �سلبية ال اأن لها وقعها واثرها 

يف املجتمع.    
فاحتة خري 

فرحتها  عن  عزيز  بتول  الفنانة  عرت  كما 
"ي�سكن  م�سل�سل  يف  بييا�ييسييرتاكييهييا  الييكييبييرية 
بعد  اخلييري(  )بفاحتة  اإيييياه  وا�ييسييفييًة  قلبي" 
يقارب  مييا  العراقية  الييدرامييا  عجلة  تييوقييف 
خم�س �سنوات، م�سرية اىل ان ق�سة امل�سل�سل 
الذي  العراقي  الواقع الجتماعي  تقرتب من 
�سيبداأ ت�سويره قريبا يف داخل العراق وبع�س 
�سخ�سيتها  باأن  مو�سحة  تركيا،  يف  امل�ساهد 
زوجة  بييدور  تظهر  حيث  امل�سل�سل  يف  مركبة 
تلك  تتبدد  ما  �سرعان  لكن  القا�سية  الأب 
مع  تباعا  اخلفية  طيبتها  لتظهر  الق�ساوة 

ت�سل�سل حلقات امل�سل�سل.   
نخبة من جنوم الفن 

ميين جييانييبييه قيييال املييخييرج اأكييييرم كييامييل، اأن 
م�سل�سل "ي�سكن قلبي" ي�سم جمموعة كبرية 
يف  للعمل  ا�ستقطابهم  مت  العراق  فناين  من 
هذا امل�سل�سل، موؤكدا على اأن “اللجنة متمثلة 
للمخرج  العنان  اطلقت  الهيل  اأبييو  برئي�سها 

بتحقيق �سعار النتاج يف خدمة الخراج". 
من  نخبة  فيه  �ست�سرتك  العمل  ان  اىل  ي�سار 
املع جنوم الدراما العراقية بينهم  الدكتورة 
وفاطمة  العبا�س،  ابو  وحممود  �سامل،  �سذى 
وبتول  الب�سري،  ال�ستار  وعييبييد  الربيعي، 
عزيز، ومنا�سل داوود، وغامن حميد وحممد 
وعلي  الطيب،  وبا�سم  طعمة،  واأحمد  طعمة، 

جنم الدين.
يذكر ان جلنة دعم الدراما كانت قد قررت 
يف حفل مو�سمها الأول اإنتاج ثالثة م�سل�سالت 
و)عائلة  قلبي(  و)ي�سكن  اليييردى(  )جفن 
الوطني  بييني  مييا  وتييوزعييت  التغطية(  خيييارج 
اإمكانات  م�ستوفية  والكوميدي،  والجتماعي 

الإنتاج التي جتعلها قابلة للت�سويق عربيا.

تت�شمن ثالثة اأعمال قابلة للت�ش�يق عربيًا

م������ب������اردة دع�������م ال�����درام�����ا
ي�شكن قلبي تطلق م�شل�شل

بعد عمل م�سٍن ملدة ثالث �سنوات وتظافر اجلهود اأعلن رئي�س جلنة مبادرة دعم الدراما 
العراقية رئي�س �سبكة الإعالم العراقي جماهد اأبو الهيل عن انطالق اإنتاج امل�سل�سل العراقي 

اأحمد �شمي�شماجلديد )ي�سكن قلبي( للكاتب با�سل ال�سبيب واملخرج اأكرم كامل.

ت�ش�ير:ح�شني طالب
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ترف�س اأن يبقى الفنان املبدع يف ال�شاحة ملجرد احل�ش�ل على املال

هند اأقرب يل من هديل!
ف�زية ال�شندي:

حوار: قحطان جا�سم جواد

*هل تتابعني احلركة الفنية يف العراق؟
- وهيييل ميييكيين تيييرك الييفيين الييعييراقييي وعييدم 
م�ساهدته.. اين ا�ستمتع بالعمل العراقي. وقد 
ت�ستحق  التي  الأعمال  بع�س  موؤخرًا  �ساهدت 
الييبيياب  وقيي�ييسييييية،  امليي�ييسيياهييدة، منها )رجييييال 
ال�سرقي، واآخر امللوك( اأعمال لطيفة واأف�سل 
من غريها، وفيها جهد كبري يف الأداء والن�س 

والإخراج.

يوؤثر  األ  لعمله،  املمثل  ممار�سة  عدم   *
على اأدائه؟

ما  كل  وميثل  ال�ساحة  البقاء يف  يود  الييذي   -
فهذا  ال�ساحة  يف  البقاء  ملجرد  عليه  يعر�س 
لكن  النوع..  هذا  من  ل�ست  واأنييا  خطري.  اأمر 
الفنان الذي يرتك عمله لفرتة لبد اأن يتاأثر 

اأداوؤه.

*اأمل تفكري بكتابة مذكراتك الفنية؟
)بع�سها  حياتي  عن  �سيناريوهات  عملت   -
الأندل�س  �سركة  واأنتج يف  واأقدم  كلها(  ولي�س 
رمبا  العمر  ربييي  اأعييطيياين  واإذا  الأردن.  يف 

اأ�سدرها كتابًا.

* ما �سبب مغادرتك اىل عمان ولندن؟
- ظروف خا�سة واأخرى عامة. لكل فنان وقت 
يتاألق فيه ل�سيما حني يكون �سابًا.. كلها مررت 

ال�سينما  يف  واجلوائز  العمل  من  و�سبعت  بها 
وقتًا  هناك  اأن  ولبييد  والتليفزيون،  وامل�سرح 
العمل  من  ذهبي  زمن  يف  كنا  فيه..  ن�سرتيح 
الفني.. وحني وجدت اأن اأعمالنا اأقل م�ستوى 
فالبد للفنان املبدع، الذي يحرتم فنه ونف�سه، 
اأن ين�سحب وهو يف اأوج تاألقه وعطائه، لذلك 
ان�سحبت و�سافرت اىل اخلارج، بعدما تركت 
اأثرًا اجتماعيًا وثقافيًا وفنيًا يف امل�سهد الفني 

يف العراق.
*وقبلها �سحبِت نف�سك من امل�سهد الفني؟

- �سحبت نف�سي يعني اأنني مّت! وها اأنا اأقف 
املركب  يف  موجودة  دائمًا  واأنييا  حية!  اأمامك 
الذي ي�سري باأمان... وي�سري يف مياه �سافية.. 
بقينا  لكننا  فيها،  نعد منثل  وجيياءت فرتة مل 
والثقافة.. نفكر جيدًا ونكتب  الفن  اأجواء  يف 

جيدًا ونقراأ جيدًا ون�ساهد جيدًا. وهي فر�سة 
والييقييراءة،  وامل�ساهدة  والتفكري  للتاأمل  لنا 
نعمل  لأننا  الكبار،  اإبداعات  من  نتعلم  حتى 
كانت  وامل�ساهدة  القراءة  وفر�س  با�ستمرار 
قليلة بحكم ارتباطنا باأعمال م�ستمرة، وهذه 
فر�سة ال�سرتاحة التي يجب اأن يتمتع بها كل 

فنان.

*يعني ان�سحابك كان برغبتك اأم...؟
خييارج  اىل  �ييسييافييرت  بييل  انيي�ييسييحييابييًا،  لي�س   -
لثماين  الريموك  جامعة  يف  وعملت  العراق، 
املكان  جغرافية  علّي  تغريت  وقييد  �سنوات، 
ذلك  مع  واأ�سدقائي.  اأعمايل  عن  وابتعدت 
منها  اأعييميياًل،  واأخرجت  اجلامعة  يف  در�ست 
على  واأ�سرفت  وكتبت  م�سرحية،  ع�سرة  �ست 

الدرا�سات العليا. كنت اأدر�س املكياج والإلقاء 
وال�سوت والتمثيل والإخراج امل�سرحي ودراما 
اأنني  اأي  العربية،  والدراما  الع�سرين  القرن 
عن  ابتعدت  لكني  اخت�سا�سي  عن  افرتق  مل 
اعمال  يف  ا�ستغل  ل  لأنني  ح�سب،  ال�سا�سة 
وم�سريتي،  بييتيياريييخييي  تليق  ل  تليفزيونية 
الثقافية  الييدرامييا  مع  اأتعامل  اأين  خ�سو�سًا 
التي مل اأجدها ب�سراحة يف الأعمال املوجودة 
لندن  اىل  غييادرت  ثم  الفنية،  ال�ساحة  على 
وفيها العمل �سعب جدًا ولي�س هينًا بحكم قلة 

الأعمال واملكان للعر�س.

* ويف لندن؟
- �ساركت يف ن�ساطات املركز الثقايف العراقي 
واملركز الإ�سالمي املنفتح على الثقافة العامة 

على نحو كبري.

اأعمالكم  اليوم مع  قارّنا بني دراما  *لو 
ال�سابقة؟

يقا�س  يقدم ل  الييذي  اأبيييدا... كل  تقا�س  - ل 
باملا�سي.. لأن فناين املا�سي ر�سموا اأعمالهم 
لت�سنع  الري�س  جتمعت  وحيث  خا�سة  بري�سة 

اأعماًل كبرية.
يف  الفنانني  ميين  انتباهك  لفت  ميين   *

الأعمال التي �ساهدِتها؟
ابن  فا�سل  خليل  منهم  جمموعة  هناك   -
جيد،  فنان  وهو  خليل  فا�سل  الراحل  الفنان 
كذلك احدى طالباتي يف الأردن الفنانة ريام 
من  ح�سني  فييريييال  املذيعة  ابيينيية  اجلييزائييري 

زوجها املخرج �سليم اجلزائري.

هي )الآن�سة قواعد( يف م�سل�سل )اأين مكاين من الإعراب(، 
وهي )رازقية( يف متثيلية )رائحة القهوة(.. هي ثاين فتاة يف 

الدورة الثانية ملعهد الفنون اجلميلة، واأول طالبة يف كلية الفنون 
اجلميلة. وهي اأم النجمتني املعروفتني »هند وهديل.« وهي اإحدى 

جنمات اجليل الذهبي يف العراق ممن تركن ب�سمة وا�سحة يف 
امل�سهد الفني، ذلك اجليل املثقف الذي �سعى لتقدمي ر�سالة الفن 

ال�سامية. اإنها فوزية ال�سندي، اأ�ستاذة الفن وجنمة الدراما، ت�ستقر 
الآن يف لندن لكن قلبها ي�سكن بغداد.

اأجنزت ت�شعة وخم�شني عماًل م�شرحيًا 
منها )�شهرزاد( جلعفر ال�شعدي و)م�شرع 

كلي�باترا( لبراهيم جالل
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ذاته. يحقق  اأن  يريد  ملن   ، الأر�سية  الكرة  اأنحاء  جميع  يف  مكان  "هناك 
اإنه حّق لالإن�سان اأن يعرتف به القانون"

) هرنيك اإب�سن( 

يعتقد المسرحي النرويجي هنريك إبسن، أن اإلنسان الذي يؤمن بوجود هللا تعالى، يقدر أن يعيش 
حراً في أسوأ الظروف، ويستطيع أن يحيا بشرف ومسؤولية مهما تكاثرت حوله الصعاب، ألنه 

يمضي في الشوط حتى نهايته، ويحقق ذاته، كما يقول في إحدى مسرحياته.
وهو بهذا يعيد إلى أذهان قراء مسرحياته ومشاهدي عروضه المسرحية، القوى الروحية العظيمة 
الكامنة في النفس اإلنسانية، عندما يتسنى لها أن تعبر عن قدرتها التي يهبها لإلنسان رب الوجود 

العظيم.
هذا يعني، من جهة أخرى، أن يتأكد اإلنسان أنه قادر أن يتمثل فيض هللا، وانه سيكون مكيناً على 

ذلك، إذا ما تقدم إلى هذا الوجود بكونه "فرداً"ً، ألن "اإلنسان الذي يدرك أن هللا إن أنهكه في معركة 
الحياة، فإنه يجعل منه فرداً" حسب قول إبسن على لسان أحد شخصيات مسرحياته.

لم يصل إبسن إلى هذا الوعي الفريد في القرن التاسع عشر ألنه قرن الفلسفة، وفترة ظهور األسماء 
الشاهقة في الفنون واآلداب والعلوم فقط، بل ألن إبسن، كما غيره من "األرقام الصعبة" في ذلك 

القرن، تلقف رسائل رب الكون إليه، بعد أن هيأ نفسه لمثل هذه المهمة الكونية.
يصدق هذا األمر على غوته، بل إنه يصدق أيضاً حتى على كارل ماركس، الذي يبدو للوهلة االولى 
أمام قارئ ال يذهب إلى المصادر الحقيقية الماركسية، مبشراً سياسياً،  مع إنه "عالم اجتماع" قدير. 

وشتان ما بين "الداعية"  السياسي  و "العالم" المخلص لرسالته، كما هو تماماً "هيغل" الذي لم 
ينكر "اإليمان"  باهلل خارج  الكهنوت األوروبي في حينه، كما ورد في رسائله الخمس الشهيرة.

ماذا يفيد قارئ هذه السطور، في هذه الفوضى التي تضرب أطنابها العالم كله؟ تظهر اإلجابة 
واضحة تماماً  عند قارئ يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إلى ما يريد، وما هي رسالته التي يريد 

إيصالها إلى محيطه وعالمه.

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل

هذا يعيد اإىل اأذهان قراء م�شرحياته وم�شاهدي عرو�شه 
امل�شرحية، الق�ى الروحية العظيمة الكامنة يف النف�س 

الإن�شانية، عندما يت�شنى لها اأن تعرب عن قدرتها التي يهبها 
لالإن�شان رب ال�ج�د العظيم.

عندما ُتريد

*اآخر قراءاتك؟
ا�سمه  جيييدًا  متميز  عييراقييي  كيياتييب  هيينيياك   -
منذ  الييدامنييارك  يف  يعي�س  ح�سني(  )عيياميير 
ثالثني عامًا ثم جاء اىل لندن، لديه روايات 
وواحييييدة يف  و)امليييييياأزق(  منها )املييجييانييني( 
و�سعرت  بييهييا...  واأعييجييبييت  قييراأتييهييا  الطريق 
باخلجل لأن هذا الكاتب مل يح�سل على نوبل 
او البوك على رواياته ملا فيها من قيم ثقافية.

* ماذا ت�ستمعني من اأغان؟
- اأية اأغنية للطيفة، واأي �سوت جميل وحلن 

موؤثر اأ�سمعه.

*مثاًل؟
اأحلان  العراقيني  ومن  �سامل  بكر  اأبو  اأحب   -
التي  الأ�ييسييوات  جميع  يف  غويل  القرة  طالب 

حلن لها، اإنه فنان كبري وراٍق، رحمه اهلل.
خليفتك

*هل راأيت نف�سك يف اإحدى املمثالت؟
- �سوؤال ذكي و�ساأجيب عليه ب�سدق: ال�ساعرة 
ورود املو�سوي، لو اأنها طالبة عندي، حل�سلت 
واأدائها  الدرامي  لتقطيعها  املئة  يف  مئة  على 
اجلميل، وهي مرهفة احل�س وتعي�س يف لندن، 
احليوية  حيث  ميين  �سبابي  يف  مثلي  اأجييدهييا 

والييعييطيياء واحلييمييا�ييس والييثييقييافيية.. تييذكييرين 
ب�سبابي ل�سيما حني كنت اأقراأ ال�سعر.

* من اأقرب اإليِك فنيًا من بناتك.. هند 
اأم هديل؟

بر�ستيج  هند  اخلا�س،  لونها  واحييدة  لكل   -
وكل  ب�سرعة..  معها  واأتعاطف  اأحبها  وهديل 
واحدة تعمل ح�سب طبيعتها، واأعتقد اأن هندًا 

اأقرب يل من ناحية الأداء، وطبقة ال�سوت.
بغداد ع�سقي

* العودة اىل بغداد؟
 – ع�سقي  اىل  اأعييييود  واأخييييرى  فيييرتة  بييني   -
عماًل  كتبت  وقييد  الرائعة،  اجلميلة  بييغييداد- 
اجلهات  مع  اأتعامل  واأنييا  بغداد،  عن  جمياًل 
رغم  عنها  انقطع  وليين  العمل،  يف  الر�سمية 

وجودي يف لندن.
* هل توافقني على العمل جمددًا؟

- نعم، لكن ب�سرط.
*وهو ؟

الفني  تيياريييخييي  ميييع  اليييييدور  ييييتيييالءم  اأن   -
و�سخ�سيتي الفنية... واأن يقول امل�سل�سل جملة 

مفيدة واأن تكون لغته عالية.
�سبعة اأفالم وت�سع وخم�سون م�سرحية

* ما ر�سيدك يف ال�سينما؟

يف  )وجهان  منها  �سينمائية  اأفييالم  �سبعة   -
امللك  و)راأ�ييييس  اجليينييابييي  حل�سن  اليي�ييسييورة( 
�سنطروق( و)بابل حبيبتي( لفي�سل اليا�سري 
مع  اآخيير(  و)يييوم  علي  مع جعفر  و)اجلابي( 

�ساحب حداد.
*ماذا عن امل�سرح؟

م�سرحيًا  عماًل  وخم�سني  ت�سعة  اأجنيييزت   -
و)م�سرع  ال�سعدي  جلعفر  )�سهرزاد(  منها 
كليوباترا( لبراهيم جالل و)تاجر البندقية( 
راأ�ييسييان(  له  و)الن�سر  احلميد  عبد  ل�سامي 

و)وراء الأفق(.
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و”الها�سميون”،    الإ�سالم”  ”رايات  كتب  كما 
كانت  احلقيقة  انطالقه  نقطة  اأن  يعد  اأنييه  اإل 
العراقية  اأنتجته  الييذي  الييدرامييي  العمل  ذلييك 
والذي كان عبارة عن �سوؤال يف داخل 
لعبث  كيييييف  اأن  طيييه  نييا�ييسيير 
حمبَّني  يحول  اأن  احلييييياة 
ين!  او �سديقني اىل عدوَّ
ثييالثييني  اىل  ليييييتييحييول 
من”البنف�سج  حلقة 

الأحمر”..
ال�سبكة”  “جملة   
كيييييييان لييييهييييا هييييذا 
احليييييوار مييعييه حييول 

الكتابة والدراما:
 

ال�سيناريو  كّتاب  هم  من   *
اأّثييرت  الذين  وعربيًا  عامليًا 
جتييربييتييهييم الييكييتييابييييية 

فيك؟

- بداية �سكرًا لك ولل�سبكة على هذا اللقاء... 
عكا�سة  اأنييور  اأ�سامة  كييان  احلقيقة  يف  عربيًا 
عييلييى جتييارب  تييربييى  تييلييفييزيييونيييييًا، رمبيييا جيلنا 
عبد  داود  و�سينمائيًا  عكا�سة،  الكبري  الراحل 
اأميل جدًا  اأما عامليًا فكر طبعًا ولكني  ال�سيد، 
“يف  و  »كرا�س«  فلم  �ساحب  هاغي�س  بول  اىل 
وادي اياله« وبالإمكان اأن اأ�ستعر�س كل اأفالمه 
تييردد..  بال  ال�سيناريو  كتابة  يف  بييارع  كنموذج 
واأقف  تارتينو..  كويننت  جنون  متامًا  واأع�سق 
�سناعة  يف  ماميت  ديفيد  قدرة  اأمام  باحرتام 
ويف  مييدهيي�ييسيية،  درامييييية  بلغة  متما�سك  نيي�ييس 
�ساحب  مارتن  ار.ار.  جورج  عامليًا  التلفزيون 
»غيم اوف ثرونز«، هذا كاتب من طراز خا�س. 

والخييتييالف  الت�سابة  خيييييوط  هييي  مييا   *
_ )امليي�ييسييرح  بييني  ال�سيناريو  بنية  يف 

ال�سينما_التلفزيون(؟ 

اأ�سرت يف حلقات قدمتها عن  اأكون قد  - رمبا 
اأن  هييو  املييو�ييسييوع..  هييذا  اىل  ال�سيناريو  كتابة 
يعتمد  مما  اأكيير  احلييوار  يعتمد  مثاًل  امل�سرح 
ال�سورة، لهذا فاإن كاتب الن�س امل�سرحي واإن 
فاإن  الأر�سطي  الثالثي  الن�س  ببناء  التزم 
احلوار هو و�سيلته الأ�سا�سية يف بناء الن�س 
ال�سيناريو  فيما  والأحييداث،  وال�سخ�سيات 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سورة  يعتمد  ال�سينمائي 
ل  بال�سور  ق�ستك  تكتب  فاأنت  بنائه،  يف 

احلوار فقط، والأمر ذاته ينطبق على التلفزيون 
اأن الن�س  اىل حد ما مع الأخذ بنظر العتبار 
التلفزيوين يعتمد م�ساحة حدثية وبنائية اأو�سع 

من م�ساحة ال�سينما وامل�سرح.

اأن الن�س  املت�سابه بينها باعتقادي هو   *
الثالثي  البناء  يعتمد  الغالب  يف  فيها 
وجييود  مييع  طبعًا  عييام  ب�سكل  لييالأحييداث 

ا�ستثناءات ل جمال لذكرها هنا.

كيييتيييابييية  يف  جتيييييربيييييتيييييك  عييييييين  حيييييدثييييينيييييا   
الأحمر”  الدرامي”البنف�سج   اليييعيييميييل 
ثم  ميينييه  الأوىل  اخلييميي�ييس  احلييلييقييات  كتبت   -
توقفت لنحو عام،  بعد ذلك ات�سل بي الفنان 
اأن يدخل كمنتج  حكيم جا�سم الذي كان ينوي 
على  وعر�سه  الن�س  اإكمال  مني  وطلب  منفذ 
عدد  اإنييتيياج  تنوي  كانت  التي  الإعيييالم  �سبكة 
احللقة  بكتابة  بييداأت  وفعاًل  امل�سل�سالت،  من 
خالل  الن�س  اأكملت  اأنييى  واأتييذكيير  ال�ساد�سة، 
العمل وكنت  اإجييازة من  اأخييذت  �سهر،  اأقل من 

اأجل�س بني �ست اىل ثماين ع�سرة �ساعة باليوم 
انغم�ست  فييعيياًل  ولأين  م�سبوق،  غييري  حتييّد  يف 
يوم  كييل  اأكييتييب  كنت  حمييمييوم،  ب�سكل  بالكتابة 
الذي  ما  وي�ساألني  حكيم  لل�سيد  واأر�سلها  حلقة 
�سيحدث يف احللقة املقبلة وكنت اأجيب ل اأعلم 
كتابيًا  بالن�سبة يل رحلة ممتعة  كانت  �سرنى.. 

على الورق.  

* ما هي طقو�سكم يف كتابة ال�سيناريو؟

- لن اأكون طق�سيًا مثل �ساحب )رجل الرمل( 
او )اللهة الأمريكية( او كاتبًا فذًا مثل �ساحب 
)لعبة العرو�س(.. كالهما عظيمان ويحق لهما 
اأن  اأحب  �سخ�سيًا  لكني  لغريهما..  يحق  ل  ما 
حميطة  وعائلتي  للمو�سيقى  ا�ستمع  واأنييا  اكتب 
اأ�سع �سماعة  اأكييون وحيييييدًا..  اأحييب ان  بييي.. ل 
الغرائبية  للمو�سيقى  غالبا  وا�ستمع  اأذين  على 
انغم�س  ثم  البيت  يف  وبناتي  وزوجتي  امللحمية 
اأنني كتبت )البنف�سج  اأتذكر جيدا  الكتابة،  يف 
ال�ساب  مو�سيقى  اىل  اأ�ستمع  واأنيييا  الأحييميير( 

املجنون اأدريان فون زيغلر. 

* ميين خيييالل حمييا�ييسييراتييكييم عيين كيفية 
هو  ما  �سوؤالكم  اأردت  ال�سيناريو..  كتابة 
ال�سيناريو النقي او املثايل او اجليد؟ وهل 

باإمكاننا جميعًا ان نتعلم كتابته؟

- ال�سيناريو اجليد هو املكتوب بطريقة ل تثري 
اأيًا كانت طريقة كاتبه.. اأي فيلم  ملل امل�ساهد 
او م�سل�سل او عر�س م�سرحي ناجح �سّره الوحيد 
والأ�سا�سي هو اأن �سّناعه جنحوا يف دحر امللل 
احلقيقي  ال�سر  هييو  وهييذا  اليه  املتفرج  و�سد 
بها  نعجب  التي  املهمة  والأعييمييال  الأفييالم  لكل 
على  �سمنية  اإجابة  وهذه  النجاح..  وح�سدت 
عليها  واأ�سيف  طبعًا،  �سوؤالك  يف  الثاين  ال�سق 
كتابة  لن جتعل   - كتاب  اأي   - كتاب  قييراءة  اأن 
ال�سيناريو ق�سية �سهلة.. كتابة وتطوير �سيناريو 
قييدرًا  املوهبة،  اإىل  بالإ�سافة  يتطلبان،  جيد 

كبريًا من العمل ال�ساق.   

»البنف�شج الأحمر«
نقطة حتّ�ل يف م�شريتي

ال�شيناري�شت

نا�شر طه:
فنان وكاتب م�شرحي 

و�شيناري�شت امتلك نا�شيتي 
احللم وال�اقع معًا..الفن 

والكتابة وامل�شرح مدار 
�شغفه.. فامل�شرح كان اخلامة 
الوىل لت�شكيله.. تخرج  يف 

كلية الفن�ن اجلميلة ق�شم 
امل�شرح.

اخذته احلياة و�شحبته 
ل�شعابها خارج مداره.. وهكذا 

اىل اأن غادر البالد لتن�شط 
يف داخله روح الكاتب املتمرد 

ليكتب الكثري من الأعمال 
الدرامية يف الت�شعينيات يف 
العراق والردن مثل "ل�ثة" 

وهي �شباعية بدوية

رجاء ال�شجريي
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 �شامر اأن�ر ال�شمايل

فهل اأ�سهم هذا يف تطور الأدب؟ اأم اأنه مل يكن يف 
�ساحله؟ وهل احلرية التي وفرتها و�سائل الن�سر 
التعبري  على  اأكر  قدرة  الكاتب  منحت  احلديثة 

عن اأفكاره وم�ساعره؟

خيارات الكاتب
ييد ر�ييسييول(،  الييدكييتييور الييعييراقييي )ر�يييسيييول حمييمَّ
الفل�سفي  الفكر  جمييالت  يف  با�ستغاله  املعروف 
املحدودة  غري  احلرية  اأن  وجد  الأدبييي،  والنقد 
للكاتب  الإلكرتونية  الن�سر  و�سائل  اأتاحتها  التي 
ويييقييول:  بيياليي�ييسييرورة،  الأدب  �سالح  يف  تكن  مل 
ال�سحيح  هييي  الييييدوام  على  لي�ست  “احلرية 
وال�سواب، وال�سوابط الآن هي يف فو�سى، فكم 
من الأخطاء توجد يف مقالت ومن�سورات نقراأها 
هذا  ولكن  الزرقاء.”  ال�سا�سات  جيييدران  على 
منا�سبة  م�ساحات  توفر  مل  احلرية  اأن  يعني  ل 
�سروط  كافة  من  تخل�س  الييذي  الإبييداع  لتقدمي 
الكّتاب،  “اأجد، كما غريي من  الرقيب اجلائر: 
املحرر  وتخل�سنا من مزاج  الن�سر جيدة،  حرية 

واأحقاده وغريته وح�سده ولوؤمه اأحيانًا.”
ويتفق مع هذا الراأي الكاتب امل�سري )م�سطفي 
جمال  يف  املييميييييزة  التجربة  �ساحب  البلكي( 
الرواية والق�سة، وذلك باعتبار اأن حلرية الن�سر 

م�سوؤولية  هي  احلرية  اأن  ويجد  و�سلبيات.  فوائد 
“اإن احلرية ال�سليمة هي التي  يختارها الكاتب: 
هي  واأي�سًا  عليه،  تفر�س  ول  الكاتب،  يحددها 

التي ل ت�سرب ثوابت اأي جمتمع.”

هام�س احلرية
)طالل  الإميياراتييي  وال�ساعر  اجلامعي  الأ�ستاذ 
املبدع  اأن احلرية هي يف �سالح  يوؤكد  اجلنيبي( 
الإلكرتوين  الن�سر  حرية  هام�س  “اإن  احلقيقي: 
م�سرعة  نوافذ  وجد  الذي  احلقيقي  املبدع  اأفيياد 
حاجة  بال  املتلقي  على  عرها  يطل  اأن  له  تتيح 
غري  معطيات  اأو  ليي�ييسييروط  اإذعييييان  اأو  لو�ساية 
ميينيي�ييسييفيية. وقيييد متييكيينييت الييعييديييد ميين الأقييييالم 

املتميزة اأن حت�سل على فر�ستها وت�ست�سعر ردود 
اأ�سهم يف تطوير  الفعل املبا�سرة ب�سكل �سريع ما 
اأعلى  مراتب  اإىل  به  والنهو�س  الإبداعي  املنتج 
بدوره  يغفل  والتميز.” ول  والإمتاع  الإبييداع  من 
امل�سروطة:  غري  احلرية  �سلبيات  اإىل  الإ�ييسييارة 
الهام�س  هيييذا  اأ�ييسيير  فييقييد  اآخيييير  جييانييب  “من 
الإلكرتوين بذائقة املتلقي و�سمح ملن ل موهبة ول 
ال�ساحة  اأغرق  ما  الإبييداع،  باإدعاء  عنده  معرفة 
واأ�سر  ال�سعوبة مبكان،  وجعل متييز اجليد من 
واأ�ساءت  واملبدعني،  لالإبداع  العامة  بال�سورة 
م�سوؤولية  الإبداعية  العملية  اأطراف  كل  وحملت 
الإبداعي  الفكري  املنتج  يتمكن  حتى  اإ�سافية 

امل�ستحق من العبور بجدارة اىل بر الأمان.«

القارئ العربي
احلديث  ر�سول(  د  حممَّ )ر�سول  الدكتور  يتابع 
لأنها  الييورقييي  الن�سر  عن  البتعاد  �سلبيات  عن 
كان  التي  املرعية  الأعييراف  من  بالكثري  ذهبت 
زالت  فما  الأدبييي،  العمل  �سالح  بها يف  اللتزام 
للن�سر الورقي قواعده ال�سارمة: “مل تعد للن�سر 
يعد  فلم  الييورقييي،  الن�سر  يف  كما  مرعية  اأ�سول 
قبل  وي�سّذبه  الن�س  الذي ي�سحح  املحرر  هناك 
املحرر،  بدور  اإ�سادته  ورغم  للقراء.”  اإخراجه 
على  املحرر  هذا  تطاول  عدم  �سرورة  اإىل  ينبه 
املحرر  “اأحرتم  راأييييه:  واحيييرتام  الكاتب  اإبيييداع 
ول  الإنيي�ييسييائييييية،  اأخييطييائييي  يل  ي�سحح  عيينييدمييا 
احرتمه عندما مينع ن�سر مقالتي، عندها يتحّول 

اإىل دكتاتور.”
الكاتبة )غالية خوجة( على دور القارئ  تراهن 
ال�سادق،  الإبييداع  اإىل  �سينحاز  اأنييه  الييذي جتده 
نهاية  يف  الف�سل  الكلمة  �سيقول  ميين  هييو  واإنيييه 
العربي  والقارئ  عام،  ب�سكل  “القارئ  املطاف: 
الفرز،  على  قييادرة  ب�سخ�سية  يتمتع  خ�سو�سًا، 
مييورثيياتييه  يف  املييرتاكييم  بحكم  مثقفة،  ذائييقييتييه 
احل�سارية التاريخية واملعا�سرة، لذلك ل جمال 
من  فكم  اإبييداعيييييًا،  غ�ّسه  اأو  الييقييارئ،  ملخادعة 
الكتبة الذين انت�سروا وا�ستهروا مع كتاباتهم اإّل 

اأنهم مل يقنعوا القارئ باإ�سافة جديدة.”
)غالية  ال�سورية  وال�ساعرة  الروائية  وتاأخذنا 
اأتاحتها  التي  ال�سهرة  عن  احلديث  اإىل  خوجة( 
عالقة  ل  اأنييه  اإىل  وت�سري  الأدبييييية،  املييواقييع  تلك 
�سرطية بني ال�سهرة الوا�سعة والإبداع احلقيقي، 
وترى اأن: “النت�سار ل يعني الرتقاء اأو الإبداع، 
لكنها مل  مبيعًا  الأكر  اإىل  و�سلت  كتب  وكم من 
مواقع  ميين  وكييم  اإبييداعييييية،  وفنيات  روؤى  ت�سف 
الكرتونية حتقق عددًا هائاًل من الزيارات، لكن 
ما ين�سر فيها، غالبًا، ل يكون يف ف�ساء الإبداع، 
ل�سيما يف زمننا اجلاهل الذي جتل�س فيه العائلة 
معًا، لكنها غري جال�سة معًا، لأن كاًل من اأفرادها 
�سلبية،  بطريقة  الإلكرتونية  بالأجهزة  من�سغل 
لكن  م�سكلة،  ل  كاتبًا،  اجلميع  اأ�سبح  وتاليًا، 

املبدعني قلة.”

و�شائل الن�شر احلديثة منحت اجلميع فر�شة للتعبريعن اأفكارهم

النا�شرون كث�ر لكن اأين هم 
املبدع�ن؟!

منذ عقود قليلة كان الن�سر مقت�سرًا على دوريات ورقية قائمة عليها 
جمموعة من الأدباء الذين يقراأون الن�سو�س الواردة، ويختارون 
ما يرون اأنها الأف�سل، وين�سرونها بعد اإجراء الإ�سالحات اللغوية 
يف حال وجودها، وقد يجرون بع�س التعديالت الطفيفة لتقدمي 

الن�سو�س باأبهى حّلة. ولكن بعدما تطورت و�سائل الن�سر بات باإمكان 
اأي �سخ�س، واإن مل يكن كاتبًا حمرتفًا، ن�سر ما يريده على �سفحات 

املواقع الإلكرتونية.



وثقافية  �سيا�سية  واأحييييداث  وروؤ�ييسيياء  مييلييوك 
لعبد  �سورًا  التقط  بعد�سته،  اخلادي  اأر�سفها 
ونهرو  النا�سر  عبد  وجييمييال  قا�سم  الييكييرمي 
وبريجنيف  وتيتو  غاندي  واأنييديييرا  و�سوكارنو 
العامل،  زعماء  من  وغريهم  النمريي  وجعفر 

 1959 عييام  ال�سحفيني  لنقابة  م�سور  اأول 
نقيبًا  اجلييواهييري  الكبري  ال�ساعر  كييان  حييني 
للجواهري  ال�سور  ميين  العديد  والتقط  لها 
اجلمهورية  جريدة  اأعدته  ملف  �سمن  كانت 
اآنذاك، اول م�سور عراقي وعربي يتنكر بزي 
ليتعرف  معهم  ويعي�س   1969 عام  ال�سحاذين 
كان  املهنة.   تلك  زيف  ويك�سف  اأحوالهم  على 
مرت  تاريخية  واأحيييداث  ق�سايا  على  �ساهدًا 
امللكي  الع�سر  نهايات  ميين  بيييداأت  بييالييعييراق، 
والنقالبات  املتالحقة  باجلمهوريات  مييرورًا 
ال�ساهد  هي  لديه  ال�سورة  كانت  املتعاقبة، 

وهي الوثيقة.
حقبة تاريخية

ر�سم  الييعييراق  يف  ال�سحفي  الت�سوير  تيياريييخ 
وّثقوا  م�سورين  جمموعة  و�سفاته  مالحمه 
تقدم  فكلما  والأماكن.  وال�سخو�س  الأحييداث 
ثمنها  غييال  تاريخها  وتيياأخيير  اليي�ييسييورة  عمر 
الراحل  ال�سحفي  .وامل�سور  واملييادي  املعنوي 
جميييييد اخلييالييدي ميين مييواليييييد بييغييداد 1941 
ال�سحافة  تاريخ  امل�سورين يف  اهم  واحد من 
خم�سينات  منت�سف  الت�سوير  بداأ  العراقية، 
يد  على  تتلمذ  بعدها  كييهيياٍو،  املا�سي  الييقييرن 
الداغ�ستاين  مييراد  منهم  امل�سورين  اأ�سهر 
واليا�س جموعة حتى دخل ال�سحافة من بوابة 
جريدة البالد التي كان يراأ�سها الراحل فائق 
بطي. عمل اأي�سًا منذ عام 1957 يف عدد من 
يف  عمل  بعدها  والزمان،  كالطليعة  ال�سحف 

كان  والتي  ال�ستينات  اأوا�ييسييط  النور  جريدة 
يراأ�سها الرئي�س الراحل جالل طالباين. 

ال�سحفيون يف ال�ستينات وال�سبعينات يعرفون 
امل�سورين،  كبار  اأفرزتا  احلقبتني  هاتني  اأن 
للت�سوير  جمعية  اول  تاأ�س�ست  اإثرها  وعلى 
على  جدًا  كبرية  املناف�سة  وكانت  العراق،  يف 
وحتديدًا  ال�سحفية،  ال�سور  اأف�سل  تقدمي 
وجييريييدة  بييياء  األيييف  مبجلة  ال�سبعينات  يف 
واأبرز امل�سورين  اأخرى،  اجلمهورية و�سحف 
اخلالدي  جميد  عا�سروا  الذين  ال�سحفيني 
و�سامي  بيياك  وحيييازم  الييزبيييييدي  جا�سم  هييم 
تتناف�س  الأ�سماء  هييذه  وكانت  الن�سرواوي، 

حمليًا وعربيًا وعامليًا .
اأر�شيف خالد

اأغييلييب زعييميياء الوطن  جميد اخلييالييدي �ييسييّور 
الييعييربييي والييعييامل بييداييية ميين نييهييرو وغييانييدي 
عبد  وجمال  و�سوكارنو  وتيتو  النمريي  وجعفر 
من  العراقية  اجلمهورية  روؤ�ساء  وكل  النا�سر 
عبد الكرمي قا�سم و�سوًل اىل جالل طالباين 
الثقافية  ال�سخ�سيات  لأهييم  �ييسييورًا  والتقط 
كاجلواهري وعبد الوهاب البياتي وعلي جواد 
الطاهر وعلي الوردي والعديد من ال�سخ�سيات 
العراقية املهمة. اخلالدي تزوج مرتني واأجنب 
مهنة  يف  يعملون  اأربعة  بينهم  من  اأولد  �سبعة 
امل�سورة  الثانية  زوجييتييه  وكييذلييك  الإعييييالم، 

ال�سحفية حمزية جا�سم .
يعد اخلالدي من اأوائل امل�سورين يف ال�سورة 
ويغ�سل  يحّم�س  كان   1976 عام  ففي  امللونة، 
ويطبع الأفالم الفوتغرافية يف منزله مبنطقة 
الكرادة. عمل يف نقابة ال�سحفيني العراقيني 
وكان اأول م�سور لها بعد تاأ�سي�سها عام 1959 
ال�سبيبة  مع  وعمل  واأقرانه  اجلواهري  فزامل 
خم�سني  من  اأكيير  ليكمل  املتعاقبة  والأجيييييال 
مع  اآخييرهييا  كييان  ال�سحفي  العمل  يف  عييامييًا 

جريدة الحتاد . 
تويف جميد اخلالدي عام 2009 تاركًا لأولده 
تاريخ العراق بالأبي�س والأ�سود وامللون، اذ مل 
اإل جمموعة �سور  وفاته  بعد  تن�سر من �سوره 
تثري الف�سول ملعرفة اأ�سرار الأر�سيف الكامل .

التقط �ش�راً لأغلب الزعماء العرب والأجانب 

جميد اخلالدي..
امل�ش�رالراحل

عد�شته اأّرخت اأحداثًا مهمة يف العراق 

يف العام 1955 بداأ هاويًا حني اأهداه والده اآلة ت�ش�ير، داعب اأزرارها 
ب�شغف ف�لد بينهما حب من ن�ع خا�س. اأيقن اأن هذه الآلة �ش�ف 

ترافقه طيلة اأيام عمره. وعلى مدى42 عامًا من عمره كانت الكامريا 
رفيقة دربه،

حم�شن ابراهيم
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جبارة  حممد  الييعييراقييي  املييخييرج  ح�سد  وقييد 
اليييدراجيييي جييائييزة اأفيي�ييسييل خميييرج عيين فيلمه 
املمثلة زهراء غندور  ح�سلت  فيما  “الرحلة”، 
على جائزة اأف�سل ممثلة عن الفيلم نف�سه، كما 
اأف�سل  جائزة  على  خالد  عادل  املخرج  ح�سل 
فيلمه   عيين  الق�سري  الوثائقي  للفيلم  خمييرج 
»الناجون من �ساحة الفردو�س”، وتوزعت بقية 
اجلوائز على الأفالم الأخرى امل�ساركة من بقية 

الدول العربية. 
�سناعة الفيلم

وقييييال امليييخيييرج حمييمييد جيييبيييارة اليييدراجيييي للي 
مبارك  للعراق،  مبارك  اأوًل  »اأقييول  )�سبكة(: 
اليوم  ب�سناعتها  يقوم  التي  العراقية  لل�سينما 
�سمنهم  وميين  املجتهدون  العراقيون  ال�سباب 

عيييادل خييالييد وزهييييراء غيينييدور ونييحيين �سعداء 
ماملو  مهرجان  يف  اجلوائز  هذه  بتحقيق  جييدًا 
لنا  متثل  اجلييوائييز  هييذه  اإن  العربية،  لل�سينما 
يف  لال�ستمرار  املهم  الييدافييع  وتعطينا  الكثري 
املييهييرجييانييات  يف  وعيير�ييسييهييا  اأفييالميينييا  �سناعة 
ونحن يف  والأوروبي،  العربي  وللجمهور  العاملية 
العراقية  وال�سينما  العراق  مّثلنا  املهرجان  هذا 
خري متثيل واأثبتنا باأن العراق موجود وموؤثر يف 

خارطة ال�سينما العربية والأوروبية.« 
فيما قالت بطلة الفيلم زهراء غندور: “يف البدء 
�ساعدوين  الذي  الأ�سخا�س  كل  اأ�سكر  اأن  اأحب 
يف جتربتي الأوىل هذه يف عامل التمثيل، كذلك 
�ساعدين  لأنييه  الييدراجييي  حممد  املخرج  اأ�سكر 
كذلك  ب�سخ�سيتي،  املمثلة  زهراء  اكت�ساف  يف 
وكل  العربية  لل�سينما  ماملو  مهرجان  اأ�سكر 
�سعيدة  اأنا  بال�سينما،  يوؤمنون  الذين  العراقيني 
ممثلة  اأف�سل  جائزة  وهي  اجلائزة  بهذه  جدًا 
كثريات  ممثالت  ناف�ست  حيث  املهرجان  يف 
هذه  اأح�سد  اأن  وا�ستطعت  العربية  الييدول  من 
يف  ح�سدتهما  جائزتني  بعد  الثالثة  اجلائزة 

هي  اجلوائز  هذه  وبالتاأكيد  وم�سقط،  باري�س 
مكاأفاة وتقييم لعمل وجهد كبري بذلناه يف هذا 
الفيلم مع �سباب رائعني وجمتهدين وهم �سباب 
اأن اقدم  واأحب  امل�ستقل  للفيلم  العراقي  املركز 

لهم ال�سكر اأي�سًا.«
جوائز

اما عادل خالد فبنّي اأنه »�سعيد جدًا باجلائزة 
يقام  الييذي  املهرجان  يف  عليها  ح�سلت  التي 
هنا يف ال�سويد يف واحدة من اهم واأكر الدول 
ال�سكندنافية، حيث ميثل هذا املهرجان حلقة 
و�سل مهمة بني �سّناع ال�سينما يف الدول العربية 
بينهما  العالقة  لتوطيد  وي�سعى  والأوروبييييييية 
وعمل ور�س عمل مهمة ل�سناعة اأفالم جديدة 
تناف�س على اجلوائز الدولية، اأعتقد انها فر�سة 
هذه  مثل  يف  العراقية  الأفيييالم  لعر�س  طيبة 
حتى  اأوروبييييية  دول  يف  تقام  التي  املهرجانات 
من  الأوروبييي  وكذلك  العربي،  امل�ساهد  يتمكن 
نحن  تاأكيد  وبكل  بها،  وال�ستمتاع  م�ساهدتها 
فخورون بالأعمال التي قدمناها والتي ح�سلت 

على ثالث جوائز من جوائز املهرجان.«

ثالث ج�ائز يف التمثيل والإخراج

ال�شينما العراقية تتاألق يف مهرجان

ال�ش�يد � �شنان ال�شبع

ح�شد العراق ثالث ج�ائز يف مهرجان مامل� لل�شينما العربية بدورته 
الثامنة التي انطلقت ي�م اخلام�س وحتى التا�شع من �شهر ت�شرين الأول 
الفائت. فقد �شهدت الدورة ح�ش�ر ح�شد كبري من جن�م العامل العربي 

من ممثلني و�شناع اأفالم ومنتجني ونقاد، وتن�عت اأن�شطتها من عرو�س 
اأفالم امل�شابقة الر�شمية، و�شهرات ليال عربية، وفعاليات ال�ش�ق لدعم 

م�شاريع اأفالم ال�شباب.
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من  كييان  اليييذي  عبد  قا�سم  الييعييراقييي  املييخييرج 
هذا  اأح�سر  »انا  قال:  املهرجان  يف  امل�ساركني 
مهرجان  اأن  واأعتقد  الأوىل  للمرة  املهرجان 
ماملو هو واحد من املهرجانات اجليدة املوجودة 
والفعاليات  التنظيم  ناحية  من  اأوروبييا  يف  الآن 
املقامة والتي من �سمنها الندوات وور�س العمل 
وكذلك  ال�سباب  اأفالم  لدعم  ال�سوق  وفعاليات 
عرو�س الأفالم، واأعتقد انه لو ا�ستمر على هذا 
العربية  املهرجانات  من  واحدًا  �سيكون  املنوال 
العراقية  الأفييالم  وم�ساركة  اأوروبييا،  يف  املهمة 
اأوروبييا هي م�ساركة  يف مهرجان كهذا يقام يف 
الأوروبييي  اجلمهور  لأن  العراقي  للفيلم  مهمة 
ال�سينمائي والعمل  الفن والفيلم  ذواق ويحرتم 
الذي يحمل قيمة فكرية وجمالية وال�سينما هي 
املهم جدًا  لذلك من  رئي�سي من حياتهم  جزء 

ان تعر�س هذه الأفالم يف مثل هذه البيئة.«
 

اأفالم مهمة
واأ�ساف اأن »اأفالمنا العراقية، على قلتها وعلى 
غياب امل�ساعدة وقلة الإمكانيات املتاحة للعمل، 
كبري  وهناك عدد  قوي،  لها ح�سور  كان  لكنها 

من النا�س يحبون ال�سينما العراقية ومو�سوعات 
افالمها وطريقة طرحها كما اأن هناك عددًا ل 
باأ�س به من الأفالم العراقية التي ت�سارك حاليًا 
توجد  وكذلك  والدولية  العربية  املهرجانات  يف 
اأفالم مهمة لل�سباب، وح�سور ال�سينما العراقية 

موجودة يف كل املهرجانات.«
فيما قال م�سطفى قاعود، اأحد اأع�ساء املكتب 
يحاول  دورة  كييل  »يف  للمهرجان:  الإعييالمييي 
فعاليات  باإ�سافة  متميزًا  يكون  اأن  املهرجان 
تنظيم  طريقة  يف  واحيييييانييًا  جييديييدة  وفييقييرات 
يف هذه  املهرجان  مييز  ما  واأبيييرز  املهرجان، 
ك�سيف  امل�سرية  ال�سينما  وجييود  هييو  اليييدورة 
�سرف على الدورة الثامنة، و�سبق ذلك الإعالن 
العربية  م�سر  من  اليييدورة  هييذه  فعاليات  عن 
بح�سور  هيينيياك  ال�سويدي  ال�سفري  بيت  وميين 
ذلك  وكييان  امل�سرية،  ال�سينما  ل�سّناع  وا�سع 
ترجم  وهييذا  امل�سرية  ال�سينما  لتكرمي  بداية 
خالل  امل�سرية  الأفيييالم  عييرو�ييس  ميين  باملزيد 
فعاليات  ذلييك  اىل  بالإ�سافة  املهرجان،  اأيييام 
ي�سارك  حيث  الرابعة  دروتييه  يف  الأفييالم  �سوق 
فيه جمموعة من �سناع الأفالم وجلان عديدة 

وكييذلييك جييهييات ومييوؤ�ييسيي�ييسييات اأوروبييييييية داعمة 
ل�سناعة الأفالم.« 

جلان حتكيم
التي �ساركت خ�سعت  »الأفييالم  اأن  وبني قاعود 
والبع�س  التحكيم،  جلان  و�سروط  لختبارات 
مهمة،  جييوائييز  على  ح�سل  الأفيييالم  هييذه  ميين 
املهرجان  هذا  يف  ت�سارك  التي  الأفالم  واأغلب 
ال�سكندنافية،  الدول  يف  الأوىل  للمرة  تعر�س 
وهيينيياك اأفييييالم اأييي�ييسييًا تييعيير�ييس لييلييمييرة الأوىل 
املناف�سة  كانت  وبالتاأكيد  العامل.  م�ستوى  على 
قييوييية بييني الأفييييالم امليي�ييسيياركيية يف هييذه اليييدورة 
فيلمًا  اأربييعييني  من  اأكيير  م�ساركة  �سهدت  التي 
للم�سابقات الر�سمية كما ان هناك اأي�سًا اأفالم 
وغريها.  العربية  الليايل  يف  للعرو�س  كانت 
يف  متنوعة  كييانييت  الأفيييالم  هييذه  اأن  واجلميل 
اأكر  �سناعتها  يف  �ساركت  حيث  مو�سوعاتها 
من  اأفيييالم  وهيينيياك  دولييية  وع�سرين  �سبع  ميين 
و�سهدت  الدول،  بني عدد من  امل�سرتك  الإنتاج 
اجلمهور  قبل  من  مميزًا  ح�سورًا  الييدورة  هذه 

العربي والأوروبي مل�ساهدة الأفالم امل�ساركة.«
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 يظهرون بأسمائهم وصورهم الصريحة، يطلقون تصريحات خطيرة ويمتلكون جرأة يحسدون عليها، يدّوخون أجهزة 
األمن والمخابرات، يهاجمون الحكومات بشجاعة الفتة يتفاعل معها جمهور وسائل التواصل االجتماعي، تتساقط 
اإلعجابات على بوستاتهم كزخات المطر. إنهم مطارق وألسنة حادة تواجه الجميع دون خوف اومواربة، وتفضح 

خصومها، لكنها تنبطح أمام قوة الترى عيوبها وتتستر على أخطائها وجرائمها، بل تّزوقها وتبّرر لها، ألنها الجهة التي 
تحميهم وتمدهم بهذه البطولة المزيفة التي تبهرنا وتدفعنا لالنحناء لها، إنهم األبطال الوهميون خلف الشاشات الفضية.

هؤالء هم الذين كشفوا لنا عن زيفهم وعن ارتباطهم بتلك الجهات الحامية التي تجندهم ضد خصومها، لكنها جهات 
قادرة دائماً على توفير كل انواع الرعاية لهم، تغدق عليهم بسخاء فهي تحتاجهم في السلم كما في الحرب، انهم يمثلون 

في الواقع قوتها الضاربة في منظومة كبيرة اسمها الجيوش اإللكترونية، لكنها لن تتردد في التخلي عنهم وعن خدماتهم 
إن اقتضت مصالحها لذلك.

الرجال والنساء الجالسون خلف الشاشات الفضية لديهم مايميزهم، ما يجعلهم مشاريع جيدة لقيادة الهجمات ضد األعداء 
والخصوم، ولديهم القدرات المتميزة على استخدام مساحيق لتجميل أقبح األفعال وتشويه أجمل الصور، فإلى جانبهم 
تصطف منظومة كبيرة يحتشد فيها إعالميون وشعراء وفنانون ومهّرجون وكتّاب، ما يجمعهم انهم مستعدون دوماً 

لتقديم خدماتهم مقابل المال واشياء اخرى.
أوافق على أن العالم االفتراضي له ألعابه غير البريئة وله أساليبه المختلفة في األداء والتعامل، لكن تجربة الحشود التي 

تعمل لصالح أجندات ليست جديدة، سبق للطغاة والحكام الجيدون والسيئون على السواء أن استخدموها، لكنها ارتدت 
هذه المرة جلباباً إلكترونياً، وجرى إخراجها بطريقة مختلفة وأكثر تأثيراً.

ال أختلف مع من يرون أن اآلخرين الذين يواجهون هجوماً من هذه الجهات لهم الحق في مواجهتهم بجيوش مماثلة 
وبجذب قيادات وشخصيات قادرة على مواجهة رموزهم، ولم يعد خافياً أن لداعش جيشها اإللكتروني الفاعل كما أن 

للبعث جيشه اإللكتروني وألحزاب وقوى ومخابرات وسفارات جيوشها الفاعلة التي تربك األوضاع األمنية والسياسية 
واالجتماعية، والتي تنعكس في نهاية المطاف سلباً على حياة المواطن في العراق، األمر الذي ينبغي على الحكومة أن 
تفّعل قوانينها التي تمكنها من مواجهات عالم جديد يحتاج الى تنظيم، وأن ال يترك سائباً خاضعاً لقرارات غير واضحة.

ينبغي إذن أن تعمل الحكومة والبرلمان على حماية األمن الوطني واالجتماعي وحتى االقتصادي من عالم بات ينقل 
المزيد من تعامالته الى الفضاء اإللكتروني ما يعني أن هذا العالم بحاجة دائمة الى المزيد من القوانين التي تنظم الحياة 

االفتراضية فيه.

اإياد عطية اخلالدي

الرجال والن�شاء اجلال�ش�ن خلف ال�شا�شات الف�شية لديهم 
مامييزهم، ما يجعلهم م�شاريع جيدة لقيادة الهجمات �شد 

الأعداء واخل�ش�م، ولديهم القدرات املتميزة على ا�شتخدام 
م�شاحيق لتجميل اأقبح الأفعال وت�ش�يه اأجمل ال�ش�ر

اأبطال من وهم!

ورق اأبي�س
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ماذا �سيبقى منا ونحن نقرتب من وعاء عزلتنا؟ 
ونحن على و�سك ان نرفع يدنا بتلويحة اأخرية؟ هل 
الخرية،  الورقة  ينتزع  حتى  الآخر  رحمة  ننتظر 
اأم اأن الرحيل وقوفًا هو الأجدر باحلياة، الأجدر 
بهيبتنا؟ ما الذي تعنيه مفردة حب اأمام التهجي 
الأخري؟ كل هذه الأ�سئلة يطرحها املخرج مايكل 
هاينكة يف فلمه حب )اآمور(، الذي خطف جائزة 
كاف�سل  الأو�سكار  وجائزة  بجدارة  الكرى  كان 
الباب  يحطمون  الإطييفيياء  رجييال  اجيينييبييي،،  فلم 
باري�س،  العا�سمة  و�سط  ال�سقق  لإحدى  الرئي�س 
باإحكام،  مو�سد  النوم  احدى غرف  باب  ليجدوا 
داخل الغرفة ترقد امراأة عجوز يكلل ج�سدها ورد 
�ستظل  مفزعة  حلظات  انها  غطاها،  حتى  كثري 
الذي  الفلم  �سري  نتابع  ونحن  اأذهاننا  يف  عالقة 
ر�سمه لنا املخرج هاينكة بحرفية عالية،، جورج 
الزوجة  اآن  ترتنيانت(،  لوي  جان  )املمثل  الزوج 
)اميانويل ريفا(، �سبق واأن عملت مع املخرج اآلن 
يف  كالهما  حبي(،  )هريو�سيما  فيلم  يف  رينييه 
على  وح�سال  العمل  غييادرا  العمر،  من  الثمانني 
مو�سيقية  اأم�سية  يح�سران  الليلة  هذه  التقاعد، 
الأم�سية  تنتهي  لآن،  �سابقة  تلميذة  حتييها 
بحميمية عالية وجناح، يعود الزوجان اىل البيت 
ل�س،،  بفعل  رمبا  ت�سرر،  قد  ال�سقة  باب  ليجدا 
يكون  قييد  املييخييرج  ويييوؤكييده  لحييقييًا  ما�سرناه  لكن 
خمتلفًا، هل هو القدر الذي يرفع اإ�سارة بدء �سوط 
اخلال�س؟ رمبا اأكر اأجزاء الفلم فزعًا هي تلك 
الذبذبات ال�سغرية التي تبث اإلينا، اآن حتدق يف 
ال�سماء لياًل، يرتبك جورج، لكنها تطمئنه من اأن 
كل �سيء ي�سري على مايرام، طاب ال�سباح وعند 
مائدة الإفطار حتاول اآن اأن متالأ اململحة الفارغة 
حتولت  لكنها  جييورج  يحدثها  حركتها،  فتتجمد 

اإطالقًا،  لحييراك  ميت،  كقناع  �سمع،  متثال  اىل 
اأ�سبح عقلها لوحة بي�ساء، هنا يذكرنا  للحظات 
�ستوؤول  ملييا  التمهيد  يف  هت�سكوك  بلعب  املييخييرج 
ي�ستبدل  الأمور، يهرع جورج اىل غرفته كي  اإليه 
مالب�سه ويخرج طلبًا للم�ساعدة، لكنه يتذكر اأنه 
ترك �سنبور املاء مفتوحًا يف املطبخ، يعود م�سرعًا 
طبيعية،  حالة  يف  واآن  مغلقًا  يجده  لكنه  ليغلقه 
مرة  تطمئنه  لكنها  جييورج،  على  ت�سيطر  الريبة 
اخرى باأحاديث يومية،، يقول الأطباء اأنها تعاين 
العملية  عند  ال�سباتي،  ال�سريان  يف  ان�سداد  من 
يحدث خطاأ ما اأ�ساب ن�سفها الأمين بتوقف تام 
مع تهديد موؤكد بحدوث جلطة دماغية اأكر �سدة 
اآلت  ما  وهييذا  متامًا،  احلركة  من  حترمها  رمبا 
الآن دون حراك، ممددة فوق  اإنها  اليه المور،، 
لتقيم  ياأخذها  لن  باأنه  يعدها  جييورج  ال�سرير،، 
لها  اأح�سر  رعايتها،  على  اأ�سر  امل�ست�سفى،  يف 
ممر�سات يف البيت لثالث مرات يف الأ�سبوع، اآن 
تتحطم، تخفي وجعها، حتاول ان تقراأ لوحدها، 
لترغب حتى يف اأن يراقبها جورج كي ليتطلع اىل 
موت اأع�سائها و�سقوط الكتاب من يدها، يوقعها 
تييوتيير وحيييرج كييبييريييين، تت�ساعد  هييذا الأمييير يف 
اأن تقنع  التوترات، هو يخفي تعبه، البنة حتاول 
ي�سر  جورج  امل�ست�سفى،  يف  الرقاد  بوجوب  الأب 
لعلمه  املمر�سات  يطرد  البيت،  يف  رعايتها  على 
باأنهن يتقاع�سن يف اداء الواجب،، حمّبان وجهًا 
لوجه، جورج هو امل�سوؤول املبا�سر،، يف حلظة بني 
�سعور اآن بالقرف من حياتها والتمني باخلال�س 

و�سعور جورج باحلنو عليها.
 يف واحد من اأهم م�ساهد الفلم، يحاول اأن ي�سع 
النهاية  يف  لكنها  فمها  يف  طعام  مالعق  ب�سعة 
الطفل  هو  هل  ب�سدة،  في�سفعها  الأكييل  تب�سق 

امل�ساك�س ووالده الغا�سب واحلري�س يف اآن؟ اأبدًا، 
لكليهما،،  هاج�سًا  اخلال�س  يف  الرغبة  اأ�سبحت 
اأن  جييورج  يحاول  قييدره،  يتخل�س من حمتوم  اأن 
من  اأكر  قبل  ال�سباب  اأيام  من  جانبًا  لها  ي�سرد 
ن�سف قرن، يروي لها كيف كان يكتب لها ق�س�س 
غرًا  كان  حينما  عليها  يق�س  اآن،  تتورد  احلب،، 
منه  طلبت  حيث  �سيفي  خميم  اىل  اإر�ساله  ومت 
والدته اأن ير�سل لها بطاقة بريدية يوميًا، ير�سم 
كان  اإن  النجوم  او  �سعيدًا،  كان  اإذا  الزهور  بها 
تعي�سًا، مل ينا�سبني املخيم، بعثت اىل اأمي بطاقة 
بريدية مليئة بالنجوم، يروي لها كيف اأنه ح�سر 
عزفوا  حيث  اأ�سدقائهم  اأحييد  جنازة  يوم  ذات 
  yesterday البيتلز   اغنية  الت�سييع  اثناء 
اىل  ت�سل  يييوم، حتى  كل  �سوءًا  احلياة  تييزداد   ،
اأجل  وميين  و�سريعة  خاطفة  حلظة  يف  ذروتييهييا، 
اأن يظل احلب رحيمًا ي�سع جورج الو�سادة فوق 
وجه اآن وينهي الأمر، من قتل من؟ هل اأن جورج 
جورج  قتلت  اآن  اأن  اأم  بها،  رحمة  اآن  بقتل  قام 
وعجزها؟  �سعفها  اىل  التطلع  ميين  ليتخل�س 
�سوؤال ت�سعب الإجابة عليه، حتلق اآن، لكن لي�س 
املبنى،  داخييل  حتوم  حمامة  اىل  تتحول  بعيدًا، 
للممثل  ي�سبق  مل  بالجنذاب،  يغري  وديع  طائر 
ريفا،  اميانويل  التقى  ان  تريتناينت  لوي  جان 
اأنهما  يوؤكدا  اأن  فييذ،  بيياأداء  ا�ستطاعا،  لكنهما 

زوجان تقا�سما حياة طويلة.
افييالمييه،  معظم  ويف  غييالييبييًا،  هايكنة  املييخييرج   
ميار�س العقاب ال�سديد على اأبطاله، يف )عازفة 
البيانو(، )الو�ساح الأبي�س( )�سناأتي على ذكره 
للحياة  يعطي  هنا  لكنه  اخييرى،  واأفييالم  قريبًا( 
الو�سادة  الرحيم حيث  اآخر، معنى احلب  معنى 

والتخل�س من عذاب قد يدوم طوياًل .

كتب/حّب هاينكة الرحيم
مقداد عبد الر�شا

هال �شينما

لتتاأمل من النّظارة، واأعني اأهل بالدك، وحتى العامل وهم يجل�سون يف ال�سالة يتطلعون اىل اإجنازك، لأتتامل 
منهم اأن ي�سفقوا لك او يرفعون لك القبعة اإن اأنت اأتيت بلعبة لت�سبه لعبة بالدك، ظاللهم، اأنفا�سهم، 

عالقاتهم، وحتى اإمياءاتهم الب�سيطة، اإنك اإن اأنت ذهبت بغري هذا فتاأكد باأنهم �سيديرون لك ظهورهم 
و�ستخطو خطوات بائ�سة لمفر من اأنهم �سيعيدون لك فورًا ما اأجنزته لتحتفظ به فوق رّف كهولتك، البالد 

ليحررها �سوى البالد ولن ت�سرق اأنت اإل من خالل البالد،  تذكر ذلك وحتزّم به.
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التي كانت  املنافذ  الكثري من  له يف  ثقافة العالن وروجت  البالد  عرفت 
�سائدة انذاك واهمها الذاعة والتلفزيون وكذلك ال�سحف املحلية وكذلك 
الت�سدير  عرفت  التي  املهمة  البلدان  من  كان  والعراق  العربي،  الوطن 
ويعتمد عليه الكثري من بلدان العامل، وكانت العالنات حتظى بالكثري من 
الهتمام، العراق كان من اهم البلدان امل�سدرة للكثري من ال�سياء املهمة 
والتي كان لها ا�سواق رائجة يف خمتلف دول العام، منها احلنطة وال�سعري، 
اجللود واخريا التمور، وحكاية هذه ال�سورة هي واحدة من ال�سور الكثرية 
التي كانت ال�سحف ت�سعها للرتويج، �سركة ل�ستخراج التمور يف الب�سرة 
تعطي  ال�سركة  ان  العالن،  وكما هو مذكور يف  التمر(،  )ام  كانت  والتي 
يعني  )هييذا  الب�سائع  خمتلف  لت�سريف  للم�سدرين  عالية  م�ساعدات 
وكما ذكرنا ان العراق كان ي�سدر الكثري من انتاجه( بوا�سطتها وكذلك 

للموردين )ماكول بالعافية(.

كثري من املطربات واملطربني اتخذوا من البالد مكانا لهم ولجنازهم واقاموا فيها، نذكر 
منهم، املطربة ال�سورية فائزة احمد، امل�سرية حف�سة حلمي،  اللبنانية نهاود، امل�سرية 
ان�ساف  ال�سورية  ال�سايف،  وديع  اللبناين  عبداملطلب،  حممد  امل�سري  �سوقي،  ترج�س 
يون�س  نزهت  طييروب،  جاكلني،  �سباح،  كامل،  فايدة  �سهرزاد،  ال�سغرية،  جناة  منري، 
املطربني  لهوؤولء  الغاين  من  الكثري  تلحني  يف  برعوا  عراقيون  ملحنون  هيام،  واختها 
واملطربات يقف يف مقدمتهم ر�سا علي ووديع خونده، يف خم�سينيات القرن املن�سرم حلن 
الفنان ر�سا علي اغنية ظلت يف الذاكرة اجلمعية اىل يومنا هذا هي اغنية ادير العني 
الدين ولئي وغنتها باقتدار  الغنائي �سيف  ال�ساعر  ماعندي حبايب والتي كتب كلماتها 
املغنية راوية والتي تبدو يف هذه ال�سورة  عام 1951، هذه الغنية بقيت يف يوميات النا�س 
وهواج�سهم وهموهم والكثري من احزانهم، مل تكن راوية قد طافت �سهرتها يف اى مكان 
من الوطن العربي، فلقد بدات يف الذاعة العراقية و�سجلت اغانيها فيها، اي�سا �سجلت 
بع�س اغانيها عند ا�سطوانات جقماقجي، غادرت اىل بريوت وغنت هناك لفرتة، لكنها 

اعتزلت فيما بعد.

البالد  ذاكييرة  يف  و�ستبقى  بقيت  التي  التواريخ  من 
و�سعبه و�سجلت �سفحات مهمة من البطولة والفداء 
من  ايييار  �سهر  يف  اندلعت  التي  الع�سرين  ثييورة  هي 
هذه  تعد  الييريييطيياين،  الحييتييالل  �سد   1920 الييعييام 
التي حدثت  النتفا�سات  النتفا�سة واحدة من اهم 
وحتقيق  بال�ستقالل  مطالبة  الييعييربييي  الييوطيين  يف 
ال�سيادة الوطنية، وقد كان هناك الكثري من البوا�سل 
يف  البطولة  املالحم  اعظم  بدمائهم  �سطروا  الذين 
القتال والدفاع عن البالد، منهم ال�سيخ عبدالواحد 

نور  ال�سيخ  �سريف،  ال  �سليمان  ال�سيخ  �سكر،  احلاج 
اليا�سري، �سعالن ابو اجلون، ال�سيخ ذرب ال ثامر، 
ال�سيخ حم�سن ابو طبيخ، ال�سيخ احلاج مرزوك العواد 
فوق  خطوا  الييذييين  الخييرييين  البييطييال  ميين  والكثري 
�سفحات تاريخهم ال�سخ�سي وتاريخ البالد ب�سالتهم 
الريطانية،  ال�سيطرة  ميين  للخال�س  واندفاعهم 
باملقابل قامت قوات الحتالل مبواجة هذه النتفا�سة 
ب�سرا�سة وقوة وا�ستطاعت من ان حتد من اندفاعها، 
كان �سجن احللة الع�سكري واحدا من الماكن التي 

عليهم  واحلكم  البطال  هوؤلء  من  البع�س  فيها  زج 
خلم�سة  هي  ال�سورة  هذه  وحكاية  خمتلفة،  باحكام 
ابطال، ما ) ماكتب خلف ال�سورة ( : �سجن احللة 
الع�سكري، ابطال ثورة الع�سرين اخلالدة، املحكومني 
)بني ح�سن(،  الغازي  خادم  اليمني،  من  بالعدام، 
 ( الراك  �سلمان  �سلطان(،  )البو  الهيم�س  �سخري 
كربالء،  اهايل  )من  احل�سن  خليفة  �سلطان(،  البو 

دليمي الراك ) البو �سلطان ( . 

افالم ثالث قامت بادائها املمثلة املعتزلة خولة عبدالرحمن 
البيتية  حلياتها  واجتهت  الفنية  احلياة  اعتزلت  واكتفت، 
درب احلب  انعيمة 1962،  الثالثة هي،  الفالم  والعائلية، 
1966، واخريا �سذرة البدوية 1967،، يف فيلم درب احلب 
جا�سم،  الدين  برهان  واخرجه  له  ال�سيناريو  كتب  الييذي 
وجدي،  مديحة  هالل،  فيياروق  من  كل  التمثيل  يف  �ساركها 
الن�سر  �سينما  يف  وعر�س  الرفاعي،  وخليل  فيا�س  فاروق 
بتاريخ 15-8-1966، اما فيلم �سذرة البدوية الذي اخرجه 
علي  حممد  �سفاء  ميين  كييل  �ساركها  فقد  الميييام  عييدنييان 
وعدنان المام، وحكاية هذه ال�سورة الذي تقف يف و�سطها 
انعيمة ويف منطقة  املمثلة خولة عبدالرحمن هي من فيلم 
الهوار حتديدا، الفيلم حكايته ب�سيطة ومكررة حتدث يف 
املواقف  بع�س  مع  حب  ق�سة  العربية،  البلدان  اكر  ريف 
وجود  من  ولبد  الفالح  حتب  الفالحة  والعفوية،  الطريفة 
اخرج  املحبني،  ل�سالح  الفيلم  ينتهي  كي  ومناف�س  عييذول 
الفيلم عبداجلبار ويل ومثل مع الفنانة خولة كل من، جواد 

الغافل، توفيق لزم، �سلمان اجلوهر، اول عر�س للفيلم كان 
يف �سينما اخليام يف 28-ماي�س 1962 .

مهم جدا 
)مقداد عبدالر�شا (

 ليحق لى �شخ�س او م�ؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او م�اقع 
الكرتونية واية و�شيلة اعالمية اخرى ا�شتعمال هذه 
ال�ش�ر  ) هي ار�شيفي ال�شخ�شي ومعي عقد �شرائها(  ، 

جملة ال�شبكة العراقية ال�حيدة لها  احلق بذلك وبعك�شه 
�شتك�ن املحاكم هي الف�شل.
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متاهات  فيياإن  ممكن،  وقت  باأقل  منها  والنفاذ 
ين�سبها  ب�سراك  اأ�سبه  ال�سردية  �ساوي  برهان 
حل  على  قييدرتييه  ميين  واثييقييًا  يبدو  الييذي  لقارئه 
األغازها وتفكيك مغازيها والوقوف على  فحواها، 
فاإذا به يتورط يف متابعة حتب�س الأنفا�س، �سمن 
متاهات  كوابي�سه،  و  برعبه  ميييور  عييامل  خ�سم 

تغرق بالعنف والرغبة واملوت. 
الروائية  ال�سل�سلة  هذه  مي�سك  الييذي  الت�سويق   
بتالبيب  املتتابعة بخيط خفي مي�سك  للمتاهات 
املتلقي، برتقب فيه من اخلوف والتوق والنبهار 
ال�سيء الكثري، تبداأ من تلك العناوين الفتتاحية 
قابيل- متاهة  حواء-  متاهة   – اآدم  متاهة   "
متاهة اإبلي�س -متاهة الأ�سباح و�سواهم"  كعتبة 
ن�سية تعطي دللت مبهمة لأ�سماء رمزية، ذات 
ال�سحر يف  فعل  ولها  الوجدان اجلمعي  عمق يف 
العنوان  هييذا  مايخفيه  لتف�سري  النتباه  جييذب 

الوا�سح الغائم.
رمبيييا تييكييون اأزمييية 
الييفييرد الييوجييودييية 
قييييد بييييييرزت عييلييى 
الييي�يييسيييطيييح بيييحيييدة 
جيييّل  يف  وو�ييييسييييوح 
اأعييييمييييال الييكيياتييب، 
خميييتيييزًل الأبيييعييياد 

والوحيد،  الأعييزل  لالإن�سان  والكثيفة  املرتامية 
انتماءات  اأييية  عن  النظر  بغ�س  ب�سري  ككائن 
قاع  يف  يبحث  دينية،   اأو  مناطقية  اأو  عرقية 
منها؛   الأ�ييسييود  الغام�س  يف  الإن�سانية؛  الييذات 
القهر  من  عهود  بفعل  �ُسوهت  اأو  ت�سوهت  التي 
متوغاًل  يبغيه،  ما  العارية  احلقيقة  والتدجني، 
ي�سيء عالقة  لأبطاله، حيث  النف�سي  العمق  يف 
وحقيقة  حقيقته  تعك�س  كونها  بج�سده  الييفييرد 
اأزماته ورغباته وفهمه للحياة والكون، وجت�سيد 
يعي�سها،  التي  والييوحييدة  والقلق  الييرعييب  ذلييك 
اإ�سافة اإىل ال�سجيج وال�سخب اللذين يعتمالن 
التي  والأ�ييسييئييليية  ال�سكوك  ملييواجييهيية  اأعييميياقييه  يف 
وجييودييية  اأ�سئلة  غيييرار  على  بييوجييدانييه  تع�سف 
"اأين يذهب وعينا عند املوت؟"  مازالت توؤرقه: 
وكاأنها  حلياتك  تنظرين  كنت  ياحواء  "ملاذا  اأو 

لي�ست حياتك ول تخ�سك اأنت..؟؟"
فيها  الكامن  واملعنى  واحلييييياة  الييوجييود  اأ�سئلة   

الييي�يييسيييوؤال اليييييذي يييواجييه 
الإنييييي�يييييسيييييان-ميييييطيييييليييييق 

كان  واإن  وحمطاته  مراحله  كافة  يف  اإن�سان- 
يحمل ذاكرة املكان الذي اأتى منه. 

القارئ  تييراوغ  �سردية  كتقنية  املتاهات  اأ�سلوب 
وذكاءه يف الإم�ساك باخلط املحوري يف العمل، 
والتي  رواييية  �سمن  الييرواييية  منييوذج  يف  ظهرت 
الأ�سل  اأيها  حتار  لدرجة  بدورها،  رواييية  حتوي 
عن  يروي  من  متاهة  عنه،  املحكي  الفرع  واأيها 
مع  الواقعي  البطل  حياة  تتقاطع  وكيف  ميين، 
ت�سعبية  �سريورة  يف  عنه  املييروي  املتخيل  البطل 
ع�سرات  اإىل  تتفرع  �سجرة  وكاأنها  لييالأحييداث، 
كوين  معمار  يف  جييذورهييا  لتن�سب  التفا�سيل 
و�سورة  املختلفة  جتلياته  يف  الإنيي�ييسييان  ير�سد 

الكوارث التي تالحق كينونته.
كييمييا اأن الييفييانييتييازيييا الييغييرائييبييييية، وعييلييى وجييه 
التي  الكائنات  اإبلي�س،  متاهة  يف  اخل�سو�س 
مكان  من  اأكر  يف  تظهر  والتي  وتختفي،  تظهر 

املتنا�سلة بذات الوقت،  ال�سخو�س 
مييييييين بيييعييي�يييسيييهيييا، 
واملييييتييييداخييييليييية يف 
تييفييا�ييسيييييلييهييا بييني 
الييواقييع واخليييييال، 
بييييييييني امليييييرئيييييي 
والييييالمييييرئييييي، 
لتعطي  جييياءت 
مييييييزيييييييدًا ميين 
الإغيييييييييراق يف 
العامل العبثي، 
الييييييذي ييييدخيييل املييتييلييقييي 
اأبطاله  لت�سمية  لأن  حمييايييد،  غييري  كطرف  بييه 
ال�سخو�س  ل�سائر  وا�سحة  رمزية  وحييواء  اآدم 

برمزية  واحييد   منبع  من  وخروجها  مبرجعيتها 
وا�سعة الدللة لالإن�سان املتحدر منها.  

احلوارات  من  الكثري  اأفرد  قد  الكاتب  كان  واإن 
الت�سكيك  جلهة  رواييياتييه  �سخو�س  بني  الفكرية 
بكل امل�سلمات التي انتقلت عر الزمن، بطريقة 
احل�سور  بالغة  �سفة  احليوية  لالأ�سئلة  جتعل 
الثقايف  املوروث  فاإنه وظف ذاك  وال�ستمرارية، 
الديني ب�سكل لفت، جتلى يف اأكر من لوحة مثل 
الظهور والختفاء املتكرر للطفل هابيل يف متاهة 
الكرى"،  والغيبة  ال�سغرى  "الغيبة  العميان 
الطفل  ورمزية  املهدي  واختفاء  بظهور  م�سابهة 
باأنها  لييبيييييب،  عييلييى  تخفى  ل  الييعيير�ييس  هيييذا  يف 
الإ�سراقة البعيدة للقادم اجلميل و�سط كل هذا 

اخلراب.  
ال�سردية  جتربته  ي�سابه  اإنه  �ساوي  برهان  يقول 
ملتاهاته املكونة من ت�سع روايات متتابعة، بطبقات 
األيجيريي  دانتي  "انفرينو"  يف  الت�سع  اجلحيم 
بتنا�س مع املعنى اخلفي للجحيم الأر�سي الذي 
هذا  بقوله  اأراد  ولرمبا  لأقرانهم،  الب�سر  يعده 
جحيم  اجلحيم،  اأروقيية  يف  يتقلبون  اأبطاله  اأن 
احلياة، والوجود املتهالك املدمر، الذي علقوا به 

كقدر ظامل وجائر يرزحون حتت وطاأته.  
ارتيييبييياط العنف  �يييسييياوي مييو�ييسييوع  كييمييا حليييظ 
بالقمع  الييذكييورة  وعييالقيية  وال�سلطة،  باجلن�س 
والإذلل والكبت اجلن�سي، حيث يراد به تدمري 
يف  امتهان،  كو�سيلة  وج�سديًا  نف�سيًا  اخل�سم 
الذي  والتجدد  واخل�سب  للطبيعة  قاهر  عبث 
النف�سية  العقد  اإىل  اإ�ييسييافيية  اأجييلييهييا،  ميين  خلق 
الأوادم  حيييييوات  يف  املتاأ�سلة  املحرمات  وتييابييو 
واحلواءات القادمني من ال�سرق ومن بالد مابني 
اأن ر�سده حلالت �ساذة ولنماذج  النهرين، كما 
خارجة عن العرف والتقاليد تندرج حتت يافطة 
واجلن�س  ال�سيا�سة  يف  عنه  امل�سكوت  من  الكثري 
والغرتاب  ال�ستالب  فيها  يختئ  والدين، حيث 
جبل  الذي  واملييوت  والقهر  اجلور  مع  الإن�ساين، 
اأزماتهم  خييالل  ميين  لي�ستعر�س  حياتهم،  مييع 
املركبة تاريخ العراق منذ عهد الدكتاتور مرورًا 
بييالحييتييالل الأمييريكييي والييواقييع الييكييارثييي الييذي 
والرحيل عن  الهروب  لتت�ساعف موجات  خلفه، 
يجذب  اأ�سوَد  ثقبًا  اأم�سى  الذي  الوطن  الوطن، 

موبقات الوجود باأكملها.   
لغرابة اأن اأغلب الروائيني بداأوا �سعراء لريفدوا 
عامل ال�سرد بتلك النفحة النورانية من املو�سيقا 
والإيقاع، وبرهان �ساوي ككثري من معا�سريه اأتى 

من ال�سعر اإىل الرواية، لعتقاٍد منه اأن معانيه 
�ساق بها ال�سعر ومل يعد يت�سع لإ�سهاباته يف 
تدفق الأفكار، حيث الرواية  انفجار العبارة 
تطول  التي  احليثيات،  ودقائق  والتفا�سيل 
وحتتمل  والنفو�س،  بالواقع  املعتمة  الزوايا 
والغو�س  بيياجلييزئيييييات،  والإغيييييراق  الإطيياليية 

بذات  والنف�س  واجلغرافيا  التاريخ  يف  عميقًا 
الوقت، وقد كان لثقافته الأكادميية يف الفيزياء 

منجزه  على   بييارز  انعكا�س  وامل�سرح  وال�سينما 
الروائي، حيث و�سعت الفيزياء الكونية من فهمه 
للوجود وعوامله واإقامة عامل حم�سو�س للروح فى 
ال�سرد،  الذي اكت�سى باألوان من الرتقب والتوقع 

حبكات  �سمن  الدرامي  بالتوتر  املكتظ 
مت�ساعدة جمع فيها مقدرة كبرية 

العوامل  فانتازيا  ا�ستعارة  يف 
التي  واملتداخلة،  املتوازية 
جتمع بني الواقع واخليال؛ 
بيييني احلييقيييييقيية والييغيييييب؛ 
بيييني احلييلييم واليييييقييظيية؛ 
�سبغها  وا�يييسيييتيييطييياع  
بيييطيييابيييعيييهيييا امليييحيييليييي 
املييلييتيي�ييسييق بييالييبيييييئيية 
املحيطة،  والييظييروف 
وعك�س حقيقة الرعب 
اأعييميياق  املييهيييييميين يف 
التي  الب�سرية  النف�س 
�سنوف  وعانت  لقييت 

والإجيييييييييرام  الإذلل 
يطبق  الكابو�س  وميييازال 

على اأنفا�سها.    
الكائنات  رفيق  املييوت  وحييده 

واجهة  اإىل  يعيدهم  احلزينة 
احلقيقة  ب�سفته  املقلوب  امل�سهد 

القلق،  بوجودهم  الت�ساقًا  الأكييير 
العالقني  متاهة  هي  احلياة  وتبقى 

بها.   

برهانمتاهات 
ال�����ش��اوي   

��������ش�������راٌك ل�����ش����ط����ي����اد ق����رائ����ه

دعد ديب

اإذا كانت املتاهة يف علم النف�س ن�عًا من الت��شيف، 
حلالة من ال�شياع لرتكا�شات الكائن الب�شري 

بتالوينها املختلفة من جهة، واأحد الأ�شاليب املتبعة 
لقيا�س الذكاء والقدرات العقلية من جهة اأخرى، 

لناحية ر�شدها لإمكانية الدخ�ل واخلروج من 
اأحابيلها،
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

الظاهرة  انت�سار هذه  �ساهم يف  الذي  ما  ترى 
ردعها  عيين  امليي�ييسييوؤوليية  اجلييهييات  تعجز  وملييياذا 
ا�ستمرار  منع  يف  املواطن  دور  وماهو  وايقافها 
هذه الظاهرة غري احل�سارية والتي ف�سال عن 
خماطرها على �سحة النا�س فاإنها ت�سوه املدن 
حيث م�ساهد اجلزارين الذين يعلقون حلومهم 
الييرتاب  بها  علق  وقييد  امل�سدر  املعروفة  غييري 
الناقلة  واحليي�ييسييرات  الييذبيياب  حولها  وجتييمييع 

لالمرا�س.
ذبح ع�ش�ائي

ح�سن  الدكتور  ال�سحية  الرقابة  ق�سم  مدير 
م�سلم او�سح ان وزارته ومن خالل فرق الرقابة 
ال�سحية تر�سد مو�سوع الذبح الع�سوائي وتعد 
خمالفة  باعتبارها  احلالة  هذه  عن  تقاريرها 
�سحية غري مقبولة وم�سدر خطر على ال�سحة 
يييكييون غري  الييلييحييوم  ميي�ييسييدر  ان  اذ  الييعيياميية، 
احليوان  يكون  اأن  احتمالية  وهناك  معروف، 
املذبوح غري مفحو�س من البيطرة او اأن يكون 
احليوان م�سابا باأحد الأمرا�س التي ممكن ان 
اللحوم  تنتقل اىل الن�سان، ف�سال عن تعر�س 
�سحية  وغري  نظامية  غري  اأماكن  على  املعلقة 
الناقلة لالأمرا�س،  ال�سارة  للتلوث واحل�سرات 
�سروط  اب�سط  فيها  لتييتييوفيير  بالتاأكيد  وهييي 
للذبح  خم�س�سة  غري  اأماكن  كونها  النظافة 
الق�سابة  حمييال  او  الر�سمية  امل�سالخ  يف  كما 
وحتى القائم بالذبح يعتر �سخ�سا غري خمول 
ال�سحة  من  �سحية  �سهادة  ميلك  ول  ر�سميا 

توؤيد خلوه من المرا�س.
الرقابة ال�سحية اىل اهمية  ولفت مدير ق�سم 
التي  الق�سابة  مهنة  اجيييازة  على  احل�سول 
اأما  البيطرة،  دائييرة  الزراعة/  وزارة  متنحها 
الإجييازة  فتكون  البي�ساء  اللحوم  بخ�سو�س 
م�سرتكة بني امانة بغداد لفتتاح املحل، ووزارة 
يخ�س  وفيما  ال�سحية،  الإجييازة  ملنح  ال�سحة 
�سمن  الييزراعيية  ليييوزارة  تابعة  فانها  امل�سالخ 

قانون 32 وهي التي متنح الجازات لها.
ف��شى الرقابة

وحتدث الناطق الر�سمي لوزارة الزراعة حميد 
غياب  تخ�س  تنظيمية  فو�سى  عيين  اليينييايييف 

الذبح  بعملية  املعنية  اجلييهييات  بييني  التن�سيق 
ومنح اجازات ممار�سة املهنة وقال: يف ال�سابق 
كانت املجازر الر�سمية تابعة لنا كوزارة زراعة 
وكانت بحدود جمزرتني اىل ثالث جمازر حتى 
تغري  فقد  التاريخ   هييذا  بعد  امييا   ،2003 عييام 
القانون وا�سبحت هذه املجازر تابعة اىل امانة 
للبلديات،  تابعة  جمزرة  اي�سا  وهناك  بغداد، 
تعدد  لأن  تنظيمية  الجييراء خلق فو�سى  وهذا 
على  يوؤثر  الييقييرارات  واختالف  القوى  مراتب 
تابعة  كونها  املييجييازر،  لييهييذه  التحتية  البنى 
باملزايدة  اليجار  طريق  عن  اخلا�س  للقطاع 
لنا  بالن�سبة  اأما  اليجار.  قانون  العلنية ح�سب 
بيطري  طبيب  لدينا  فكان  للزراعة  كيييوزارة 
يفح�س ويتاأكد من �سالمة احليوان قبل الذبح 
يف املجازر الر�سمية، وبعد الذبح ي�سع الطبيب 
عمليات  لكن  اللحوم،   على  ال�سحي  اخلتم 
الذبح احلالية غري قانونية ونحن غري م�سوؤولني 
عنها كونها غري ر�سمية وت�سبب م�ساكل عديدة 
لال�ستهالك  �ساحلة  غري  اللحوم  تكون  فقد 
مري�سة  املوا�سي  بع�س  تكون  قد  او  الب�سري 
من  املجازر  هذه  تخلفه  عما  ف�سال  نافقة،  او 
من  الييعييديييد  ت�سبب  كريهة  وروائييييح  ف�سالت 

امل�ساكل ال�سحية ..
م�ش�ؤولية م�شرتكة

اأمانة  م�سوؤولية  الزهرة  عبد  حكيم  حدد  فيما 
بغداد بخ�سو�س الذبح الع�سوائي التي تتلخ�س 
ال�سحة  وزارتي  مع  تفتي�سية  بحمالت  بالقيام 
والزراعة، وهما اجلهتان املعنيتان، من خالل 
واملخالفات  الييتييجيياوزات  ورفييع  الآليييييات  توفري 
الطمر  اماكن  اىل  ورفعها  الكناريات  وازاليية 
ال�سحي، عالوة على حجز وم�سادرة الأغنام 
من خالل موقعني يف الر�سافة والكرخ، وهناك 
توجيه من الأمانة العامة ملجل�س الوزراء باعادة 
النظر مبو�سوع املجازر مبا يتنا�سب مع التو�سع 

احلا�سل. 
تك�ّشب غري م�شروع

ميار�س  اليييذي  طييه(  )مييهييدي  الق�ساب  لكن 
اأنا  يقول:  طويلة  �سنني  منذ  الق�سابة  مهنة 
اأماكن  من  احلية  املوا�سي  �سراء  على  معتاد 

يف  وذبحها  )اجلوبات(  املعروفة  املوا�سي  بيع 
اإجازة  املك  انني  حيث  ر�سميا،  املجاز  حملي 
ما  ودائما  اجتماعيا،  و�سمانا  املهنة  ملمار�سة 
للتاأكد  بالمر  املعنية  ال�سحية  الفرق  تزورين 
واللتزام  النظافة  و�سروط  عملي  �سالمة  من 
بالتعليمات وال�سوابط. واأكد مهدي اأنه ل يذبح 
اأن هناك  املوا�سي املري�سة ابدا، لكنه مل ينف 
بع�س الق�سابني من ا�سحاب النفو�س ال�سعيفة 
يبيعون حلوما ملوا�ٍس مري�سة او حلوما جممدة 
ب�سدة  م�ستهجنا  طييازجيية،  حلييوم  اأنييهييا  على 
ظيياهييرة اجلييييزر الييعيي�ييسييوائييي لييلييمييوا�ييسييي على 
بطرق  تتم  لأنها  العامة  احلدائق  او  الأر�سفة 
وا�ساليب ملتوية للتك�سب احلرام غري امل�سروع  

واملتاجرة بحياة النا�س.

هدر للث�روة احلي�انية 
بحوث  مركز  مدير  خليل  كمال  يحيى  دكتور 
ال�سوق وحماية امل�ستهلك و�سف هذه الظاهرة 
ظيياهييرة  بيياأنييهييا  )اليي�ييسييبييكيية(  ملجلة  حييديييثييه  يف 
احليوانية،  للثورة  كبريا  هدرا  ت�سبب  خطرية 
كرة  لوحظت  الخيييرية  الآونييية  يف  يييقييول:  فهو 
يلفت  ب�سكل  وانت�سارها  الر�سمية  غري  املجاز 
حيث  احلكومية،  الرقابة  غياب  ب�سب  النظر 
اأية جمزرة  ان�ساء  نقاطا مهمة عند  اأن هناك 
عن  بعيدة  تييكييون  ان  وجيييوب  منها  ع�سرية، 
املناطق ال�سكنية واأن تكون الأماكن املخ�س�سة 
قبل  دورية من  لرقابة  الذبح خا�سعة  لعمليات 

جلان تابعة لوزارة الزاعة.
  اأ�شرار نف�شية

يو�سف  الدكتورة نريان  النف�سية  الخت�سا�سية 
عند  امل�سالة  الدماء  منظر  تاأثري  عن  حتدثت 
ذبح هذه احليوانات على الأطفال واأن لها تاأثريا 
كبريا على نف�سية الطفل، فهي تغر�س فيه حالة 
من اخلوف الدائم من منظر الدم وعدم تقبل 
التعود  بعد  الطفل  تدفع  انها  كما  اللحم،  اأكل 
حتى  العنف،  اىل  كهذه  مناظر  على  امل�ستمر 
جتاه  عدائيا  �سلوكه  ي�سبح  مرحلة  اىل  ي�سل 
الآخرين لي�سبح يف النهاية �سخ�سية عدوانية 

ل تخاف ول تهاب منظر الدماء.

اجلهات املعنية تتبادل 
التهامات ب�شاأن م�ش�ؤولية 

انت�شاره

على الرغم من خماطره 
ال�شحية والبيئية اجل�شيمة

الذبح خارج 
املجازر  الر�شمية

على الرغم من التحذيرات املتكررة التي تطلقها اجلهات الرقابية 
وال�سحية يف البالد اإل اأن ظاهرة الذبح الع�سوائي تنت�سر حتى 

غدت هي القاعدة وغريها ال�ستثناء.
و الذبح الع�سوائي  اذا كان حم�سورًا يف املناطق ال�سعبية فاإنه بات 

ينت�سر يف معظم احياء املدن ويف بغداد �سار م�سهد الذبح خارج 
املجازر الر�سمية امرًا معتادًا حتى يف الأحياء الراقية.

بغداد / اآمنة مكي
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اأ�شخم جتاوز عددهم الثالثة ماليني تفا�شيل  العراقية” تك�شف  “ال�شبكة 
عمليات تزوير طالت عقارات املرقد املقد�س

�شرق اأم�ال العتبة 
الع�شكرية 

ترتيب الأوراق
العام  منذ  بيييداأ  الق�سية  هييذه  يف  الييتييزوييير 
2010 وا�ستمر ل�سنوات، ويف كل �سنة يتنا�سل 
وطمعًا  �سرا�سة  املف�سدون  ويييزداد  الف�ساد 
الوقف  دييييوان  ميين  دفعه  مت  فما  بييالأمييوال، 
ل�ستمالك  الييدنييانييري  ميياليييني  ميين  ال�سيعي 
مل  الع�سكرية  بالعتبة  املحيطة  الييعييقييارات 
رتّبوا  فيياملييزورون  لها،  اأريييد  ما  اىل  يذهب 
الأوراق  بتح�سري  الييتييزوييير  عمليات  لأكيير 

وال�سجالت العقارية لإيهام اجلهة امل�ستفيدة 
ب�سالمة اإجراءات عمليات ال�ستمالك، لكن 
هذا ال�ستنزاف لالأموال مل ي�ستمر، ف�سقط 
املزورون يف وحل اجل�سع، والعديد منهم الآن 
بانتظار  هاربون  واملتبقون  الق�سبان  خلف 

نهايتهم.
تخطيط م�شبق

ال�سيد  العدل  لييوزارة  العام  املفت�س  حتييدث 
كيييرمي اليييغيييّزي لييي«اليي�ييسييبييكيية الييعييراقييييية«عيين 

َمن

يف �شامراء؟
ق�سية ف�ساد �سخمة تك�سف تفا�سيلها »ال�سبكة العراقية«، حيث 

جرى ال�ستيالء على مئات ماليني الدنانري بعمليات تزوير وحتريف 
وتالعب يف م�ساحات العقارات امل�ستملكة من قبل ديوان الوقف ال�سيعي 

خالل عملية تو�سعة العتبة الع�سكرية يف �سامراء. فقد حتايلت اأكرث 
من ع�سابة ل�سرقة اأموال الوقف، ت�سبب فيها موظفون يف مالحظية 

الت�سجيل العقاري ب�سامراء اإ�سافة اىل مواطنني وجدوا من �سعف 
الرقابة على تدقيق ال�سجالت العقارية منفذًا مّرروا به خمطط 

اإنعام العامري�سرقة الأموال.
ال�ش�ر:م�قع العتبة الع�شكرية اللكرتوين
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التزوير  بداأت ق�سة  وقال:  الق�سية  حيثيات 
بتو�سعة  ال�سيعي  الييوقييف  دييييوان  �ييسييروع  مييع 
با�ستمالك  �سامراء،  يف  الع�سكرية  العتبة 
العقارات املحيطة بها ودفع تعوي�سات مالية 
لأ�سحابها، فبداأ معها التخطيط لال�ستحواذ 

و�سرقة الأموال بعمليات التزوير.
وجود  التحقيقات  اأثبتت  الييغييّزي:  واأ�ييسيياف 
عييمييليييييات تيييزويييير وحتيييرييييف وتيييالعيييب يف 
ال�سجالت العقارية، ما اأدى اىل �سرف مبالغ 
م�ستحقيها،  غييري  اىل  ال�سخمة  التعوي�س 
التعامالت  يف  املتبعة  لالأ�ساليب  نتيجة  وهو 
اىل  الأحيييييان  بع�س  يف  تييوؤدي  التي  الورقية 

ال�سطب والإ�سافة والتزوير باأ�سكاله كافة.

تزوير الأمالك
يف  �ساعد  ما  فيياإن  الييعييام،  املفت�س  وبح�سب 
املوظفني  اأحد  قيام  التزوير،  عمليات  وقف 
املكلفة  الفنية  اللجنة  يف  للعمل  بالتفرغ 
اإجنيياز  لغر�س  الع�سكرية  العتبة  بيياإعييمييار 
وبعد  بالعتبة،  املحيطة  العقارات  معامالت 
ال�سجالت،  اىل  والرجوع  الأ�سابري  تدقيقه 
يف  وتالعب  وتييزوييير  حتريف  عمليات  وجييد 
مالحظية  يف  موظفني  قبل  من  امل�ساحات 
الت�سجيل العقاري يف �سامراء. وتابع بالقول: 
اأ�سارت اإفادات عدد من حرا�س الدائرة اىل 
اأن مدير الدائرة قام ولأكر من مرة باإخراج 
ال�سجالت العقارية من دائرته نهاية الدوام 
قانوين  اأمر غري معتاد وغري  وهو  الر�سمي، 
اإجراء التزوير يف مكان ل ت�سله  يثبت نيته 
بتغيري  ع�سابته  مع  ويقوم  زمييالئييه،  اأعييني 
اأخرى  وي�سطب  اأ�سماء  وي�سيف  امل�ساحات 
للعقارات امل�سبوهة، لكن القانون اأخذ جمراه 
م�سراعيها  على  املحاكم  اأبيييواب  وفتحت 
الق�سائية  الحكام  واإ�سدار  املزورين  لإدانة 

بحقهم.
ال�شن�ات ال�شبع

ووفق ما جاء بقرارات احلكم ال�سادرة عن 
فقد  النزاهة،  بق�سايا  املخت�سة  املحاكم 
بييياإدارة  املتورطني  بيياإدانيية  احلكم  ت�سمنت 
الت�سجيل  مالحظية  يف  الييتييزوييير  عمليات 

يعمل  موظف  ومنهم  �سامراء،  يف  العقاري 
يياحييًا، وذليييك بييال�ييسييرتاك مييع متهمني  ميي�ييسّ
مرت   )100( باإ�سافة  �ساهم  اإذ  اآخييرييين، 
على امل�ساحة الأ�سلية لعقار ا�ستملكه الوقف 
 )250( امل�سافة  امل�ساحة  وقيمة  ال�سيعي، 
مليون دينار، فتم احلكم عليه بال�سجن )7( 
�سنوات. وكذلك احلال مع موظفني اثنني مل 
اآخر  لعقار  امل�ساحة احلقيقية  بتثبيت  يقوما 
بدًل من )193( مرتًا،  بجعله )254( مرتًا 
 )152( الييعييام  بيياملييال  ال�سرر  مييقييدار  وبلغ 
اأي�سًا  املوظفان  هييذان  وقييام  دينار،  مليون 
واأ�سافوا مل�ساحته  اآخر  بتغيري م�ساحة عقار 
احلكم  مت  حيث  ميييرتًا   )220( احلقيقية 
عليهما بال�سجن عن كل ق�سية )7( �سنوات.

ملي�ن دينار لمراأة!  835
ن�ساء  ا�ييسييرتاك  الق�سية  هييذه  يف  الييالفييت 
اأنها  اّدعييت  املدانات  فاإحدى  اجلرمية،  يف 
مديرية  لها من  تخ�سي�سه  عقارًا مت  متلك 
يف  موظفون  �ساعدها  وقد  �سامراء،  بلدية 

�سامراء  يف  العقاري  الت�سجيل  مالحظية 
واأ�سدروا �سندًا دائميًا با�سمها، فتمت عملية 
قييدره  مبلغًا  ال�سيعي  الييوقييف  ودفيييع  البيع، 

)835( مليون دينار، كقيمة لال�ستمالك. 
مزورة  البيع  معاملة  اأن  اأثبتت  التحقيقات 
اىل  اأ�ييسييارت  الأ�سلية  فال�سجالت  برمتها، 
بيع،  معاملة  اأييية  عليه  جتييِر  مل  العقار  اأن 
�سنٍد  لإ�سدار  ا�سمها  اأدخلوا  املزورين  لكن 
والييهييرب  املبلغ  �سرقتها  لإمتيييام  ا�ستخدم 
حكمًا  خلفها  فرتكت  اليييي)835(،  باملاليني 
غيابيًا بال�سجن )7( �سنوات وحجزًا ق�سائيًا 
املوؤمل  لكن  املنقولة،  وغري  املنقولة  لأموالها 

هو العار الذي طال عائلتها.

اعرتافات �شقيق املجرم
مواطن اآخر قام ب�سرقة )52( مليون دينار، 
ومتثل قيمة امل�ساحة امل�سافة على ح�سته يف 
عقار مت ا�ستمالكه للوقف ال�سيعي، لكن من 
الييذي ميلك ح�سة  �سقيقه  هو  جييزءًا  ك�سف 

املعلومة خالل  بهذه  واأفيياد  العقار،  يف ذلك 
الر�سافة  جنايات  حمكمة  اأميييام  �سهادته 
الإ�سافة  وهذه  النزاهة،  بق�سايا  املخت�سة 

مالحظية  يف  اثنني  موظفني  مب�ساركة  متت 
فاأ�سدرت  �سامراء،  يف  العقاري  الت�سجيل 
املحكمة على اأطراف الق�سية الثالثة حكمًا 
بال�سجن مدة )7( �سنوات لكل واحد منهم 
املنقولة،  وغري  املنقولة  اأموالهم  وم�سادرة 
بفعل  ال�سقيق  قبول  املاليني  تلك  ت�سفع  ومل 

اأخيه الهارب من وجه العدالة.
من  م�ساحتيهما  تزوير  مت  اآخييران  عقاران 
والآخيير  ميييرتًا،   )275( اىل   مييرتًا   )172(
اىل  مرتًا   )129( حّولت  �سغرية  قلم  بجّرة 
)229( مرتًا، وكان املت�سببان بهذا التحريف 
 )491( مبلغ  بيييرّد  اإلييزامييهييمييا  مت  مييوظييَفييني 
اإ�سافة  ال�سرر،  قيمة  وميثل  دينار،  مليون 

اىل احلب�س ال�سديد ملدة �سنتني.
اجلمل مبا حمل

الأغرب من ذلك، اأن الطمع وداء ال�ستيالء 
قام  اإذ  اآخيير،  �سكاًل  اأخييذ  العام  املييال  على 
العقاري  الت�سجيل  مالحظية  يف  مييوظييف 
عقار  �سند  على  ا�سمه  بتثبيت  �سامراء  يف 
بال�سرتاك والتفاق مع موظفني من زمالئه، 
يعود  العقار  بيياأن  املخت�سة  اجلهات  لإيهام 
ال�سيعي وح�سل  الوقف  العقار اىل  وبيع  له، 
مليون   )457( البالغ  ال�ستمالك  مبلغ  على 
ا�سم  ي�سمل  مل  التزوير  اأن  املفارقة  دينار، 

تبني  الييذي  العقار  موقع  اإمنييا  فقط،  املالك 
يف التحقيقات اأنه يبعد م�سافة )570( مرتًا 
نطاق  خييارج  اأنييه  اأي  الع�سكرية،  العتبة  عن 
فاأ�سدرت  بال�ستمالك،  امل�سمولة  العقارات 
�سنوات   )10( ب�سجنه  قييرارهييا  املحكمة 
واحلب�س ال�سديد ل�سنتني بحق َمن �ساركه يف 
عملية التزوير التي طالت هذا العقار الذي 
كييان جييزءًا من جمموعة عييقييارات مييزورة، 
باإدانة  اأحكامها  ت�سدر  املحاكم  تييزال  وما 

املت�سببني بهدر املال العام.
ردع املزورين

كرمي  ال�سيد  العدل  وزارة  يف  العام  املفت�س 
القيمة  ميين  الييرغييم  على  اأنيييه  اأكيييد  الييغييّزي 
عمليات  يف  اليي�ييسييائييعيية  ليييالأميييوال  الييكييبييرية 
اليييتيييزويييير، وطييريييقيية تييفييكييري امليييزوريييين يف 
الأميير  اأن  اإل  الر�سمية،  بيييالأوراق  التالعب 
اجليييييد هييو وجيييود جييهييات تييتييحييدى خماطر 
على  والعمل  التزوير  ع�سابات  عن  الك�سف 
تنفيذ  اإ�سافة اىل  العامة،  ا�ستعادة احلقوق 
اإجييراءات  وهي  املجرمني،  بحق  الق�سا�س 
اإجييييراءات  مكننة  اىل  بييالإ�ييسييافيية  ت�ساهم 
يييحيياول  ميين  ميينييع  يف  الييعييقيياري،  الت�سجيل 
خاللها  من  وي�سرق  �سلبية  بطريقة  التفكري 

ممتلكات املواطنني والدولة.
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واأ�سار اىل “اأن العقبات ماتزال قائمة للقيام 
يف  امل�ساهمة  ويجب  ا�ستثمارية،  مب�ساريع 
للجميع”،  الفائدة  لتحقيق  الإعييمييار  اإعييادة 
التحتية  البنى  دمييرت  “احلروب  اأن  مبينًا 
وحده”..  البناء  م�سوؤولية  يتحمل  ل  والعراق 
وتابع: “اإن معركتنا اليوم هي لفر�س النظام 

ال�سلعة  اقت�ساد  نريد  ول  القانون،  وتطبيق 
الواحدة.”

الييدكييتييور حممد  الييتييجييارة  اأكيييد وزيييير   فيما 
ها�سم العاين اأن تزامن انعقاد دورة معر�س 
حكومة  ت�سكيل  مييع  احلالية  اليييدويل  بييغييداد 
دميييقييراطييييية جييديييدة هييو ر�ييسيياليية وا�ييسييحيية 

البناء  عييلييى  عيييازم  الييعييراق  بييياأن  وحقيقية 
اأر�سه من دن�س  والإعمار كانت�ساره وحترير 
اقامة  الإرهابية ف�ساًل عن  ع�سابات داع�س 
على  واملحافظة  مثمرة  اقت�سادية  عالقات 
على  العامل  دول  مع  املتكافئ  التعاون  وحييدة 

ال�سعيدين القليمي والدويل.

تييوجييهييه  وميييين خييييالل  الييييعييييراق،  اأن  واأكييييييد 
خ�سبة  �ساحة  ميثل  اجلييديييد،  القت�سادي 
وجاذبة لال�ستثمارات حيث تتوفر فيه فر�س 
معر�س  ودورات  هائلة،  واإمييكييانييات  كييبييرية 
للتعريف  م�سرعة  نوافذ  هي  الييدويل  بغداد 
الفر�س  وتوفري  وال�سلع  واملنتجات  بامل�ساريع 
يف  والدخول  العراقية  ال�سوق  من  لالقرتاب 
م�ساريع ال�ستثمار والبناء على كافة ال�سعد 

ومبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة.
قوة  بكل  تعمل  التجارة  وزارة  اأن  واأ�ييسيياف 
اأعلنه  الذي  احلكومي  الرنامج  تفعيل  على 
عليه  و�سادق  الييوزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سيد 

لتطوير  حقيقية  بوابة  وهييو  اليينييواب  جمل�س 
على  املنفتح  الييعييراقييي  القييتيي�ييسيياد  وتفعيل 
اأن  ت�سمن  جديدة  وفعاليات  وباأطر  اجلميع 
ا�ستقبال  يف  رائيييدة  العراقية  ال�سوق  تكون 
ال�ستثمارات اخلارجية والتوجه نحو اقت�ساد 
التطورات  مواكبة  يتحقق عند  وهذا  ال�سوق، 
الرتييقيياء  على  واحليير�ييس  بييالإنييتيياج  التقنية 

بالنوعية. 
فيييييمييا اأ�يييسيييار مييدييير عيييام اليي�ييسييركيية الييعيياميية 
للمعار�س العراقية ها�سم حممد حامت اىل اأن 
عدد الدول امل�ساركة ر�سميًا يف الدورة )45( 
منها  دولة   )17( هي  الييدويل  بغداد  ملعر�س 

وفل�سطني  والأردن  )�سوريا  عربية  دول  اأربع 
اأجنبية )ايران  وتون�س(، وثالث ع�سرة دولة 
واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا  واليابان  وباك�ستان 
اأوكييرانيييييا  و  وهنكاريا  وكييوريييا  واإندوني�سيا 
واإ�سبانيا والهند( حيث كانت اأكر امل�ساركات 
من ناحية امل�ساحة هي اأملانيا واليابان والأردن 

ف�ساًل عن امل�ساركات احلكومية الكبرية.
ال�سناعة  وزييير  الفييتييتيياح  فعاليات  وح�سر 
طارق  الدكتور  الأردين  والتموين  والتجارة 
والتيي�ييسييالت  الييكييهييربيياء  ووزراء  احلييمييوري 
ال�ستثمار  هيئة  ورئي�س  والزراعة  وال�سناعة 

وعدد من الهيئات الدبلوما�سية.

دعا اىل بيئة منا�شبة لإطالق ال�شتثمار

عبد املهدي يفتتح فعاليات الدورة 
)45( ملعر�س بغداد الدويل

افتتح رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي فعاليات معر�س بغداد الدويل، موؤكدًا على �سرورة 
توفري بيئة ا�ستثمارية منا�سبة لإطالق امل�ساريع.

وقال عبد املهدي يف كلمته خالل افتتاح معر�س بغداد الدويل: “اإن تطوير القت�ساد 
العراقي من اولويات احلكومة الأ�سا�سية.”

عامر جليل ابراهيم

ت�ش�ير: �شباح الربيعي
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الريافة  مهنة  تتطلب  اليدوية،  املهن  وكاأغلب 
مهنة  ولأنييهييا  ممار�ستها،  يف  والرتكيز  الييدقيية 
دقيقة فاإنها تتطلب ال�سر وعافية النظر حتى 

ي�ستطيع الرواف اأن يتقن عمله.
الرّفاء واحلرفة

ي�سار اىل اأن مهنة الريافة هي مهنة ب�سيطة، ل 
ترى  قد  لكنك  بقدمها،  اإل  املهن  بباقي  تقا�س 
تعقيدًا يف ب�ساطتها، فقد تعيد ا�سالح املالب�س 

تاأتيك   ل  لكنها  مثايل،  ب�سكل  التالف  وال�سجاد 
مبورود مادي كبري.

ترجع بدايتها اىل القرن الرابع الهجري، ومن 
ال�سري  املو�سلي  ال�ساعر  اآنذاك  مزاوليها  اأهم 
بن اأحمد الرّفاء، ن�سبة اىل مزاولته الريافة يف 
ذكرها،  من  �سعره  يخُل  مل  حيث  الوقت،  ذلك 
عندما �ساأله �سديق له عن حاله فاأجاب باأبيات 
ت�سكو �سيق احلال وقّلة الرزق من هذه احلرفة 

�سائنة   ... م�سى  فيما  الإبييرة  فيقول"وكانت 
وجهي واأ�سعاري ...فاأ�سبح الرزق بها �سيقًا ... 

كاأنه من ثقبها جاري."
�شارع الرّوافني

بغداد  �سوارع  اأغلب  يف  الريافة  مهنة  تركزت 
املهمة، مثل �سارع الر�سيد و�سارع النهر، واي�سا 
قرب اجلامعة امل�ستن�سرية، اأما �سارع الروافني 
اآنييذاك فقد  اأقييدم احلرفيني  كييان ي�سم  الييذي 

وج�د ع�شرين حماًل يف �شبعينات القرن 
الفائت ي�ؤكد اأهميتها 

 حرفة تندثرالريافة.. 

انح�شرت حرفة 
الريافة يف عدد قليل 
من العاملني فيها، بعد 
ان كان�ا منت�شرين يف 
بغداد وحمافظاتها 
منذ عام 1910. 
وكباقي احلرف املهمة 
يف العراق، وجدت 
لها مكانًا يف طاب�ر 
الن�شيان والإهمال، 
وباتت تندثر ي�مًا بعد 
اآخر، منهية بذلك اإرثًا 
عراقيًا مهمًا.

ذوالفقار ي��شف

ت�ش�ير- ح�شني طالب

امتزج ببائعي ال�سبح والعباءات وال�ساعات.
اإل حماًل  الروافني مل جند  �سارع  دخولنا  عند 
واحدًا فقط لأحد قدماء احلرفة، ال�سيد خ�سري 
احلرفة  هذا  ميار�س  الذي  عامًا(،  عبا�س)70 
تعلمها  والذي كان قد  اكر من 55 عامًا،  منذ 
من والده عبا�س الرواف. عند �سوؤالنا اإياه عن 
�سبب وجود حمل واحد لريافة املالب�س، اأجابنا 
منت�سرون  ونحن  الكثري،  منا  يبق  "مل  بح�سرة 
يف انحاء بغداد بالرغم من عددنا القليل، بعد 
ع�سرين  من  اكيير  ي�سم  ال�سارع  هييذا  كييان  اأن 
ملزاوله  �سواي  يبق  مل  الريافة،  حلرفة  حميياًل 
هييذه احلييرفيية، حيث حتييول اأغييلييب املييحييال اىل 
مهن اخرى، كبيع ال�سبح وال�ساعات والأقم�سة، 
ولول اعتزازي باحلرفة لكنت قد امتهنت مهنة 

اخرى تدر علّي رزقًا اأكر اأعي�س من خالله."
اأ�ساف عبا�س اأن اأغلب الأ�سماء املهمة يف هذه 
احلرفة قد وافاهم الأجل، امثال روؤوف الرواف 
الذي تفنن يف ا�سالح املالب�س املمزقة واإعادتها 
وكيياأنييهييا جيييدييييدة، وعيييدنيييان اليييييرواف و�ييسيياكيير 
واأولده يف حمله القريب من �سربت زبالة. اما 
املتواجدون الآن يف احلرفة فهم جا�سم حممد 
مهدي  واآخييرهييم  وحيدرعلي  مطلوب  وحم�سن 
وحتول  اأ�سهر  قبل  املهنة  تييرك  الييذي  اليييرواف 
اىل بيع ال�سبح وال�ساعات، حيث عزا ذلك اىل 
ب�سبب  عليها  الطلب  قل  قد  الريافة  مهنة  اأن 
ال�سترياد الذي جعل الأقم�سة رخي�سة الثمن، 

ما دعا اأغلب النا�س اىل رمي املالب�س املت�سررة 
وعدم ت�سليحها.

 الإبرة وال�شرب
من  يتقنها  لكي  العمل،  يف  اأ�سا�س  حرفة  لكل 
اما  الييزبييون،  تر�سي  دقيقة  ب�سورة  يييزاولييهييا 
يحدثنا  والييتيياأين.  ال�سر  فاأ�سا�سها  الريافة 
احليييييريف خيي�ييسييري عييبييا�ييس مييين هييييذا الإطيييييار 
كباقي  الأدوات  اىل  يحتاج  ل  فيقول:"عملنا 
احلرف التي تطورت مع التكنولوجيا احلديثة، 
ا�ييسيييييفييت يف  الييتييي  وغييريهييا  اليينييدافيية  كمهنة 
والبديلة  امل�ساعدة  واملكائن  الآلت  ممار�ستها 
للعمل اليدوي، وهذا اأحد اأ�سباب اندثارها يومًا 
بعد اآخر، فاأغلب مزاوليها من كبار ال�سن، نال 
العمل  الرتكيز يف  وقّلة  والرهاق منهم،  التعب 
الأداة  هييي  ال�سغرية  فييالإبييرة  جييودتييه،  حتييدد 

الوحيدة التي يرتكز عملنا عليها."
ب�ساطتها  فرغم  العمل،  خطوات  "اما  ي�سيف: 
عند روؤيتك لأحد الروافني اثناء عمله، اإل اأنها 
اأ�سل  ن�ستخدم خيوطًا من  معقدة جدًا، فنحن 
ريافة  ثم  ومن  ا�سالحه،  املراد  القما�س  قطعة 
املالب�س بخطوات دقيقة كما تبنى املنازل، ولكي 
على  اإ�سالحها  يتم  اأن  يجب  الزبائن  نر�سي 
وبالرغم  جديدة.  كاأنها  واإعادتها  وجه  اأكمل 
من قلة املال امل�ستح�سل من ريافة املالب�س، اإل 
اأين ما زلت اأمتتع بعملي واتقنه، فلم ترجع يل 
قطعة قما�س كنت قد اأ�سلحتها، وهذا اإجناز يل 

التي  ملهنتي  واإخال�س  باأمانة  عملي  اكمل  باأن 
تعلمتها من والدي رحمه اهلل."

امللك غازي واحلاج عبا�س
مهنة الريافة ل حتتاج اىل مكان وا�سع للعمل، 
ما  هييو  املييربييع  امليييرت  يييتييجيياوز  ل  �سغري  فمحل 
يحتاجه خ�سري عبا�س ملزاولة مهنته، اإل اأن هذا 
املكان ميثل اإرثًا ح�ساريًا ملا كان له من مواقف 
ولل�سخ�سيات  عييام،  مئة  من  لأكيير  وذكييريييات 
الييتييي ميييرت عييلييى عييتييبيياتييه، ووقييفييت عييلييى بابه 

خ�سري  ي�سري  حاجتها.  ا�سالح  منتظرة 
ه عليه والده،  اىل حدث كان قد ق�سّ

حيث يقول"لقد مرت علينا الكثري 
طلبت  التي  املهمة  الأ�ييسييميياء  ميين 
واأهمهم  مالب�سهم،  ريييافيية  منا 
كان امللك غازي رحمه اهلل، فقد 
له  ي�سلح  ان  واليييدي  ميين  طلب 

عييبيياءتييه الييتييي متييزقييت، 
اىل  بنف�سه  ح�سر  وقييد 
لكن  لإ�سالحها،  املحل 
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قبل 45 عاماً، وتحديداً في 6(-١٠-١٩7٣( نشرت أول مقالة لي في الصحافة 
وكانت في العدد ٢٠ من جريدة طريق الشعب.

وبين تلك المقالة وهذه السطور كتبت ماليين الحروف، وال أدري إن كنت 
كتبتها على الورق أم في الهواء؟

كانت المقالة بعنوان "الهارب من السياسة"! ولعل هربي تحدد سلفاً منذ ذلك 
العنوان! فلقد قضيت حياتي هارباً بسبب السياسة.

األغرب من هذا أن أول قصة نجحت في قراءتها في طفولتي كانت قصة 
السندباد ورحالته البرية والبحرية.. وهي قصة تهجيّت حروفها من كتاب 

مدرسي ألخي الكبير!
والحصيلة التي أراها أمامي بعد 45 عاماً في الكتابة بسيطة وواضحة:

القراءة األولى والكتابة األولى ستحدد مصيرك الى األبد!
وألنني قرأت أوالً رحالت السندباد وكتبت أوالً عن الهروب، فمن الطبيعي 

أن ينقضي أكثر من نصف عمري وأنا في المنفى.. ومن الطبيعي أن ال أشعر 
بأنني وصلت الى بيتي األول حتى بعد مضي سنوات على عودتي للعراق.

***
وكان أخي )أبو أنيس( يسخر من استغراقي في القراءة بالقول إنني سانتهي 

مثل "أبو سعيد"!
وأبو سعيد هو "عرضحالجي" المحمودية، وكان مثقفاً أودى به شغفه بالقراءة 

الى الفشل في الحصول على عمل في الخمسينات ولم يجد عمالً سوى كتابة 
العرائض.

لكن سخرية أخي ونبوءته بمصيري تحققت بحذافيرها أيضاً!
فقد قضيت عمري وأنا أعرض حال الناس ومشكالتهم مع حكوماتهم ومع 

أنفسهم ومع قيودهم المقدسة! 
ال أدري إن كان أخي أبو أنيس فخوراً بمصيري.. لكنني فخور وسعيد 

باختياري.
 في الواقع الشيء عندي افتخر به اليوم سوى ما كتبت!

***
وال يفوتني، بهذه "المناسبة"، أن أتذكر معلمتي االولى: أمي )ونحن صنيعة 

عالقتنا بأمهاتنا بشكل كبير(، فقد حببت الّي الكلمات دون أن تشعر.
كنت اتوّسط تسعة إخوة وأخوات.. أي أنني لم أكن مرئياً في العائلة الكبيرة 

المشغولة بمشكالت من هو أكبر أو أصغر مني واحتياجاتهم.. وكنُت إن 
احتجت لالهتمام تظاهرت بالمرض حتى أحصل على لمسة من أمي وانتباهة 

أطول من التي تعطيها لبقية أفراد العائلة الكبيرة. )وصارحتها عندما كبرت 
بأنني كنت أتمارض فقالت لي إنها كانت تعلم(!

وتوقفت عن التظاهر بالمرض عندما عدت مرة الى البيت وكنت طفالً ، 
وحكيت لها عن وضع مأساوي لطفل فقير صادفته في الدربونة فتأثرت به.

وقد فاجأني إصغاء أمي ونزول دموعها وهي تسمع الحكاية!
واكتشفت السر!

وكنت كل يومين او ثالثة أعود ألمي بقصة مأساوية أقول إنني شهدتها او 
كنت طرفاً فيها مع فارق حاسم سيؤثر على حياتي فيما بعد:

لقد كانت تلك القصص المأساوية من تأليفي! 
وكأنها كانت تعرف أنني مؤلف تلك المآسي الكبرى! فقد قالت لي مرة وأنا 

أهم برواية إحدى المآسي التي ألفتها:
- مو هّسه.. مابّي حيل أبكي!

أعتقد أن إصغاء أمي لقصصي الملفقة جعلني ادرك قدرة الكلمات على التاثير 
في اآلخرين.. فمن خالل سردي للقصص لها كنت أتابع مالمحها وأعرف أي 

الكلمات أكثر تأثيراً بها وعند أي حدث تنطلق دموعها!
وأختم بالعودة الى التحذير الذي في العنوان وفحواه: إحذر من قراءتك األولى 

فقد ينالك منها ما نالني وتكّرس ما تبقى من حياتك لتجسيد ما قرأت أوالً.
هل فات أوان التحذير؟

عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

كان اأخي )اأب� اأني�س( ي�شخر من ا�شتغراقي يف القراءة 
بالق�ل اإنني �شانتهي مثل "اأب� �شعيد"!

واأب� �شعيد ه� "عر�شحاجلي" املحم�دية، وكان مثقفًا 
اأودى به �شغفه بالقراءة اىل الف�شل يف احل�ش�ل 

على عمل يف اخلم�شينات ومل يجد عماًل �ش�ى كتابة 
العرائ�س

اإحذر من الأوىل!

�سا�ستنا  من  مانراه  هو  الآن،  املبكي  امل�سحك 
الذين مل نرهم مرة واحدة يدخلون هذا ال�سارع 
لالطمئنان على اأحواله، واأحوال مزاويل املهن 
واحلرف من الك�سبة، فال اهتمام ولرقابة على 

احلرف والعاملني فيها."
الق�ار�س والنار

يحر�س اأغلب الروافني املتواجدين الآن يف هذه 
العوائق  رغم  مهنتهم  ت�ستمر  ان  على  املهنة، 
التي حتيط بها، فمن امل�ستورد اىل قله الطلب، 

بات عملهم يواجه الندثار. 
املالب�س  "اأكر  مبت�سمَا  الييرواف  مهدي  يقول 

ممزقة  تكون  ا�سالحها،  يييراد  التي  وال�سجاد 
او  امليينييازل  يف  تعي�س  الييتييي  الييقييوار�ييس  ب�سبب 
يف  وعيياداتييهييم  العراقيني  طبيعة  مييع  املييحييال، 
تييخييزييين املييالبيي�ييس اليي�ييسييتييوييية، حيييييث اأن اأغييلييب 
فهي  ال�سكائر  امييا  التلف.  تواجه  قد  املالب�س 
كانت  انها  مع  املالب�س  حرق  يف  الثاين  العامل 
تكون  الذين  واغلب  عملنا،  انتعا�س  يف  �سببًا 
فلكل  ال�سن،  كبار  من  هم  حمرتقة  مالب�سهم 
مر  على  بها  ويحتفظ  بها  يعتز  حاجة  �سخ�س 
من  هدية  او  اأثييرييية  قطعة  كانت  اإن  ال�سنني، 
وجانبه  لأهميته  به  يحتفظ  لبا�س  او  �سديق 

العاطفي، فقد جتد اأن اغلبهم يق�سد الرواف 
عليها  مر  ومهما  كانت،  كما  مالب�سه  لإعيييادة 
الزمن فانه يحتفظ بها ويتم�سك حتى ل تتلف 

وبالتايل ترمى يف النفايات."
ّجاد ريافة ال�شِ

ال�سجاد عن ريافة املالب�س، كما  تختلف ريافة 
اأو�سح احلريف مهدي الرواف، الذي يقول "اإن 
عدم تطور احلرفة ليعني اأنها تخلو من جوانب 
اخرى ذات اهمية غري ريافة املالب�س، فريافة 
للقطع  بالن�سبة  اأثرية  قطعة  كبيع  هي  ال�سجاد 
اأنها ذات مدخول  والتجارية، بحيث  امل�ستوردة 
الكثري  تاخذ  لكنها  بها  للعاملني  بالن�سبة  كبري 

من الوقت يف اعادة ا�سالح ال�سجاد."
وي�سيف: "اأن العديد من حرفيي ريافة ال�سجاد 
يقومون باإعادة اإ�سالح ال�سجاد التالف للمحال 
وبالتايل يقوم �ساحب  ال�سجاد،  ببيع  املخت�سة 
وكاأنه  ا�سالحه  مت  الييذي  ال�سجاد  ببيع  املحل 
امل�سرتي  انتباه  عدم  اىل  ذلك  ويعزو  جديد"، 
هذا  لكن  ريافتها،  متت  التي  املمزقة  للقطعة 
اأنييا  لهذا  واليي�ييسييدق،  الأمييانيية  ميين  يخلو  العمل 
"احلل  بعيد جدًا عن ريافة ال�سجاد، واريد ان 

خبزتي."
تعليم باملجان

هي  اأهلية،  اأم  حكومية  املوؤ�س�سات،  تكن  مل 
والتي  القدمية،  احلييرف  تنمية  يف  تييبييادر  ميين 
يهددها خطر النقرا�س، اإل اأن اأحد احلرفيني 
اليومي  حم�سوله  يتعدى  ل  والييذي  الب�سطاء، 
اكر من 10 اآلف دينار، هو من يحاول ان يبقي 
على هذا الإرث العراقي، حيث بادر با�ستعداده 
لتعليم حرفته خلم�سة افراد، وكي لتندثر قرر 
اأن يقوم بتعليمهم جمانًا، لينقل موهبته ومهنته 
من جيل اىل اآخر، كما علمه والده وكما علم هو 
ابنه من بعده، رغم اأن اأحد اأبنائه هو موظف يف 
ومهدي  اأمنية خ�سري  اأن  اإل  موؤ�س�سة حكومية، 
تلتفت  اأن  هي  القالئل  الروافني  من  واملتبقني 
لهم  جتعل  واأن  املتعاقبة،  احلكومات  اإليهم 
ح�سة من الهتمام بدًل من �سرقة اموال البلد، 
العراقي، وتهدمي ماتبقى من  وحتطيم الرتاث 

ح�سارة وادي الرافدين.
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لكنهم ميثلون يف النهاية ال�ستثناء يف القاعدة.
 جاٌر غري مت�شل

الأيييام  يف  نراها،  اأن  اعتدنا  التي  التقاليد  من  اإن 
اأمام  اجللو�س  هي  العراقية،  الأ�سر  عند  ال�سالفة 
احلديث  اطييراف  وتييبييادل  الع�سر،  وقييت  منازلهم 
بينهم وبني جريانهم، وهذا مافعلته يف اأحد الأيام، 

لكنني فوجئت باأن بيت جرياين يخلو من اأي ات�سال 
املفعول  �ساري  الأمر  هذا  واأن  العنكبوتية،  بال�سبكة 

منذ دخول الإنرتنت اىل العراق.
عائلته  مييع  يعي�س  الييذي  عييامييًا(،  جييير)46  �سنان   
وجدين  اأن  بعد  يل  قييال  افيييراد،  �سبعة  من  املكّونة 
منده�سًا من كيفية مقاومتهم عدم وجود هذه الأداة 

املهمة يف منزلهم: "لقد كان قراري يف بادئ الأمر 
الإنرتنت  ا�ستخدام  من  اأطفايل  على  خويف  ب�سبب 
ي�ستغرق  يومي  عمل  �ساحب  لأين  خيياطييئ،  ب�سكل 
ثماين �ساعات، فقد ُح�سرت الرقابة على والدتهم 
التي هي اأي�سًا لديها عملها كرّبة منزل. م�سيفًا اأن 
اأ�سباب  اأحد  هو  طبيعية  حياة  من  الأطفال  حرمان 

املنزل،  يف  اإنرتنت  منظومة  امتالك  عن  امتناعي 
ايام الطفولة، ومن ثم  نلعب ب�سكل طبيعي  كما كنا 
وعدم  لالأمور  ا�ستيعابهم  وحتى  بذويهم،  عالقتهم 
انطوائهم يف بحر املواقع والألعاب الإلكرتونية التي 
ل فائدة منها غري اختزال اهتمامهم، وتعليمهم ما 
لي�ساعدهم يف تعلم الأ�سياء املفيدة كقراءة كتاب، 

من  لأحد  اأريد  ل  اإنني  القول  واآخر  هواية،  تعلم  او 
خالل  من  �سخ�س  قتل  كيفية  يل  ي�سرح  اأن  اأولدي 
الأغاين  لإحدى  اإن�ساده  او  الإنرتنت،  األعاب  اإحدى 
ق�سيدة  اإن�ساد  عن  تبعده  انها  غري  لها  لنفع  التي 
ل�ساعر قد تعلمها من خالل قراءته لأحد الكتب، واأن 
تكون حياته طبيعية مع ذويه واأ�سدقائه احلقيقيني، 

،واإبعاده  والديه  وبني  بينه  �سرخ  هناك  ليكون  واأن 
كليًا عن العامل الفرتا�سي.

زوجتي اأَم الإنرتنت؟
هذا ماردده على م�سامعي ال�سديق حميد جبار)28 
عامًا( بعد ان عاتبته يف عدم توا�سله معي من خالل 
عازيًا  )الفي�سبوك(،  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

يخ�ش�ن على اأطفالهم من خماطر 

التقنية، ويف�شل�ن الت�ا�شل التقليدي

عراقي�ن 
يرف�ش�ن ا�شتخدام 

!الإنرتنت

على الرغم من ف�ائد 
ال�شبكة العنكب�تية التي ل 
ح�شر لها، اإل اأنها باتت اأحد 
اأ�شباب حتطيم العالقات 
الأ�شرية التقليدية.
ومع اأن اغلب العراقيني 
لي�شتغن�ن عن خدمات 
الإنرتنت وال�شرتاك يف 
م�اقع الت�ا�شل املختلفة، 
لكن هناك من ف�شل 
البتعاد عن التكنل�جيا 
والع�دة اىل احلياة 
التقليدية والت�ا�شل املبا�شر 
مع حميطه من الأهل 
واجلريان، 

ذوالفقار ي��شف
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ذلك: "لقد كانت حياتي الزوجية عبارة عن ماأ�ساة 
اأن  اإمييا  ُخييريت  فقد  الييزواج  ولأنني حديث  �سامتة، 
اأخ�سر زواجي، لهذا  او  اأترك ا�ستخدامي لالإنرتنت 
قمت باإغالقه متامًا، م�سيفًا: اأن كرة انغما�سي يف 
زوجتي  اعرتت  التي  وال�سكوك  الإنرتنت،  ا�ستخدام 
ملواقع  املفرط  ا�ستخدامي  خالل  من  اأخونها  باأنني 
واقت�سار  الدرد�سة،  وغرف  الجتماعي،  التوا�سل 
هو  اليييييوم  ميين  قليل  وقييت  على  الييزوجييييية  عالقتي 
حتى  النف�سال،  خلطر  معر�سًا  زواجيييي  ماجعل 
�سرت ل انتبه ملا تقول وماتريد. م�سيفًا اأنه اليوم قد 
�سعر باحلرية والراحة النف�سية التي افتقدهما بعد 
تواجد هذه الأداة التي ما انفكت اإل اأن تعطل احلياة 
باأن  الزوجني، وملعرفتي  ال�سحيحة بني  الجتماعية 
عالقة العائلة ال�سحيحة اأهم �سيء يف الوجود، واأنه 

ليجب ا�ستبدالها باأي �سيء اآخر مهما كان مغريًا.
الإدمان على الألعاب

عند  هّمًا  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  كانت  وفيما 
الهّم  هييذا  اىل  اأ�سيفت  الييعييراقييييية،  الأ�ييسيير  اأغييلييب 
مع  مبا�سر  ب�سكل  املت�سلة  الإلييكييرتونييييية  الألييعيياب 
هناك  يكون  خاللها  من  والتي  العنكبوتية،  ال�سبكة 
توا�سل بني الأفراد داخل هذه اللعبة، وكمثال لهذه 
اوف  "كال�س  لعبة  العراقية  البيوت  احتكرت  امليزة 
كالن�س" التي تتكون من قبائل يحاولون من خاللها 
القبائل  باقي  الو�سول اىل نقطة معينة بقتالهم مع 
التوا�سل  جعل  ما  بالق�سري،  لي�س  وبوقت  الأخييرى، 
هذا  ميين  م�ستحيل.  �سبه  اأميييرًا  العائلة  افيييراد  بييني 
والذي  عامًا(   58( ح�سام  ابو  العم  يحدثنا  الإطييار 
يق�سم  جعله  ما  اأولده،  مع  اللعبة  هييذه  من  عانى 
عائلته،  اأفييراد  بني  الإنييرتنييت  ا�ستخدام  عييدم  على 
حيث يقول: "ماجعلني اتخذ هذا القرار هو انعدام 
املنزل،  داخييل  الجتماعية  العالقات  مظاهر  كييل 
الرد  عدم  من  اأولدي،  عند  امل�سوؤولية  ح�س  ونهاية 
او الهتمام باإمورهم الدرا�سية، ومل تكن هذه اآخر 
�سيئاته، فال�سهر هو من اأ�سا�سيات هذه اللعبة، حتى 

اأنهم يف اأحد الأيام مل يكونوا قد خلدوا اىل النوم اإل 
�ساعة واحدة من �سدة التعب. م�سيفًا باأنهم ادمنوا 
واأن الأ�سرة هي من  التي لفائدة منها،  اللعبة  هذه 
اأفرادها  ا�ستخدام  نتيجة  واخلييراب  التفكك  تعاين 
ول  معًا  يجل�سون  ل  اأفييرادهييا  اأن  حيث  لالإنرتنت، 
اأمور حياتهم معًا، بل يعي�س كل فرد فيها  يناق�سون 
ل  ما  وهذا  الإنرتنت،  على  افرتا�سي  ب�سكل  حياته 

اأريده لأ�سرتي.
قي�د اإيجابية

معاناة  تخت�سر  العزاوي  كوثر  الجتماعية  اخلبرية 
فتقول:"اإن  مداخلتها  خييالل  من  العراقية  الأ�ييسيير 
هي  ا�ستعمالته  واإن  حييدييين،  ذو  �سالح  الإنييرتنييت 
ماحتدد ايجابياته و�سلبياته، ومع هذا ليجب اإهمال 
اىل  ننجرف  ل  لكي  والأ�سرية،  الجتماعية  احلياة 
عامل اأقرب مايكون اىل اخليال، واأن ليكون اأ�سا�سًا 
الجتماعية  روابطنا  اإهمال  خالل  من  حياتنا،  يف 
اأن  كما  الأ�سرية،  بالروابط  املبالة  وعييدم  كب�سر، 
باأكر  م�ستوياتها  اعلى  حققت  قد  الطالق  ن�سب 
الإنرتنت  دخول  منذ  طالق  حالة  األييف(   675( من 

كل  ما جعل  هييذا،  يومنا  اىل   2003 عام  للعراق يف 
مظاهر احلياة الأ�سرية مهددة من قبل هذه ال�سبكة 
البع�س،  قبل  من  ا�ستعمالها  ي�ساء  التي  العنكبوتية 
اأبدى الكثري من  والتي قد ت�سل حد الإدمان. فيما 
مرتادي مواقع التوا�سل الجتماعي راأيهم الإيجابي، 
حني قامت احلكومة بقطع بث ال�سبكة العنكبوتية يف 
البلد لعدة ايام، فمنهم من قال: لقد عادت جمعتنا 
يف البيت كما كنا قبل وجود الإنرتنت، وي�سيف اآخر 
اآخرون  النقطاع"،  فرتة  اأثناء  كتابني  قراأت  "لقد 
حت�سن  وبالتايل  املدر�سية،  كتبهم  لدرا�سة  اعتكفوا 

م�ستواهم التعليمي.
ل للف�شيحة!!

يعتر الإنرتنت منذ دخوله العراق هو الو�سيلة التي 
الأ�سخا�س،  بييني  احليييدود  وقللت  امل�سافات  قربت 
وجعلتها من خالل الأجهزة املتنوعة يف متناول اليد، 
اإل اأن هناك العديد من الأ�سر العراقية التي اتخذت 
الوخيمة.  عواقبه  من  خوفًا  الأميير  هييذا  يف  قيييرارًا 
ولأننا يف بلد ذي تقاليد ودين يرف�س كل املمار�سات 
مع  التعامل  يف  حييذرة  العوائل  �ييسييارت  امل�سبوهة، 

الإنرتنت يف البيوت.
"عندي  تقول:  عامًا(   54( خالد  ر�سمية  احلاجة 
بنات )حديثات( وخويف عليهن من الإنرتنت جعلني 
اأرف�س دخوله ملنزيل، لأن هناك العديد من الأمور 
الإنرتنت،  ا�ستخدام  خييالل  من  نواجهها  قد  التي 

كاإر�سال ال�سور واملعاك�سات والبتزاز الإلكرتوين.

 الأ�شرة هي من تعاين التفكك واخلراب نتيجة ا�شتخدام اأفرادها 
لالإنرتنت، حيث اأن اأفرادها ل يجل�ش�ن معًا ول يناق�ش�ن اأم�ر 

حياتهم معًا، بل يعي�س كل فرد فيها حياته ب�شكل افرتا�شي 
على الإنرتنت

الذهاب الى الرواية بات نوعاً من الحل، ربما هو حلٌّ ماكر، أومخادع، 
لكْنه يظل بعيداً عن طريقِة كافافييس في تبرير البحث عن الخالص، 

فالبرابرة - هنا- اليشبهون القراَء  الُمحاصرين تماماً، وال الرواية تشبه 
لعبة مناورة لإلفصاح، وال للكشف عن وجٍه آخر للعالقة مع أولئك 

القّراء الخارجين من التاريخ، والذاهبين الى التخيّل  السردي، حيث 
تتحول الرواية  الى ما يشبه السحر، وحيث يتحول القراء البرابرة 
الى باحثين للخروج عن الحصار، وعن شفرات  أسرار التاريخ، 

ومقموعاته، وعن ماهو مضمر في سرديات األساطير، وفي  ِسيَر 
أبطال ذلك التاريخ أو ضحاياه. 

أكثر من ١٠٠٠ رواية وخالل خمسة عشر عاماً صدرت في العراق 
منذ عام ٢٠٠٣ والى اآلن!! تكشف عن هذا الذهاب او النزوع 

الفنطازي الى الحل، االفتراضي أو الواقعي، ذلك الذي يتجوهر حول 
مواجهة ثأرية البرابرة، أو مع التاريخ، السيما التاريخ السياسي الذي 
كان يحمل في)كشاكيله( كثيراً من الرعب، والخوف والخداع والكذب 

والطالسم..
ميالن كونديرا يكتب الرواية ببساطة، ال ينتظر أحداً، وال يُنظّر 

للكتابة، وال يفتح عبرها جبهةً مع التاريخ، ذلك الذي اليعنيه تماماً، 
رغم أّن للرعب ذاكرةً إيطالية فاشية أيضاً، فهو يجد أّن الرواية خارج 

اآليديولوجيا، وخارج األرخنة، بقدر ما يجدها داخل الحكاية، حيث 
تفتح هذه الحكاية أفَق الوجود، وليس نسيانه على طريقة الفيلسوف 
هيدغر، مثلما يجد في سرفانتس الحكواتي أكثر أهمية من ديكارت 

الفيسلوف في النظر الى موضوعة)األزمنة الحديثة( والتي تعني 
الحداثة في توصيفها الثقافي واألنثربولوجي، إذ يفتح)دون كيخوته( 

العالم للتغيير، من خالل مغامرته في تجاوز عقدة التاريخ الفروسي، 
والتاريخ االقطاعي، وحيث  تكون حكاية هذا الـ)دون( هي المدخل 
السري لتقويض تاريخ القرون الوسطى، في حروبها، وفي أنماط 

عشقها، وحتى في أنماط ثوارها.. 
روائيونا  يؤدلجون العالم على هواهم، يفتحون النار على التاريخ، 

والذاكرة، والمتحف والسلطة وكأنهم المخولون شرعياً لممارسة هذه 
اللعبة القاسية، وكأنهم يستعيرون خيارات الفالسفة في هذا التقويض، 

إذ يكتب ريكور عن حموالت الهوية السردية الطاردة للهوية 
التاريخية، وحيث هايدن وايت عن التاريخ بوصفه سرداً، وحيث يكتب 
أمبرتو إيكو عن الفلسفة التي تلبس قناع الرواية، وبما يُعطي للروائي 

حقوق المؤرخ والسياسي والفيلسوف والمناضل والفقيه..
كونديرا يقترح لنا توصيفاً لهذا الروائي، إذ يقول: أنا مرتبط باألزمنة 
األوروبية، لكن بصفتي روائياً وليس كفيلسوف. وهو مايعني سخريته 

من كل تغيير غير منطقي للوظائف، ولعدم معرفة القدرة على أّن وعي 
هذا التغيير هو المسؤولية الكبرى التي تؤطّر عمل الروائي، والتي 

تُحفّزه على أْن يساند فاعلية الرواية في)سبر مايحدث داخل اإلنسان( 
حيث اليومي، والحسي، والجمالي، وبعيداً عن أدلجة الخيارات، تلك 

الذي ذهب اليها الروائيون المؤدلجون الذين أدانوا)آنا كاريننا( أو 
انحازوا لخيارها العاطفي.

ألُف روايٍة قد تعني رقماً للتراكم، أو توصيفا للتحّول، لكنّها تضع 
الدارس لها أمام معطياٍت تفترض مقاربة هذا الرقم مع القيمة، 

ومع المغامرة، ومع طبيعة ما يخّص تحليل تقانات الكتابة، ومدى 
فاعليتها في تجديد رؤية العالم، وفي إدراك التحوالت الكبرى التي 

بّررت وجود الرواية كندٍّ للتاريخ، أو مغامرة تعبيرية أراد من 
خاللها روائيون مؤدلجون، أو روائيون لهم ُعقدهم السياسية والطبقية 

والجنسية أْن يُصفّوا حساباتهم مع التاريخ والسلطة والجسد.

علي ح�شن الف�از

روؤى

ك�نديرا يقرتح لنا ت��شيفًا لهذا 
الروائي، اإذ يق�ل: اأنا مرتبط 

بالأزمنة الأوروبية، لكن ب�شفتي 
روائيًا ولي�س كفيل�ش�ف. وه� 

مايعني �شخريته من كل تغيري غري 
منطقي لل�ظائف

روائي�نا لي�شبه�ن ميالن ك�نديرا
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بطاًل لكاأ�س الحتاد الآ�شي�ي 
للمرة الثالثة

الق�ة اجل�ية

اإجناز غري م�شب�ق لل�شق�ر اآ�شي�يًا
بغداد / اأمرية حم�شن 

ت�ش�ير/ علي الالمي

اأكدت الأندية العراقية جدارتها يف امل�سابقات اخلارجية بعد اأن خطف فريق 
نادي القوة اجلوية كاأ�س الحتاد ال�سيوي للمرة الثالثة على التوايل عندما 

اأ�سقط خ�سمه فريق التني اآ�سري الرتكماين يف املباراة النهائية التي اأقيمت على 
ملعب جذع النخلة الدويل يف الب�سرة.
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ومبعنويات عالية، كنا متفائلني بثقة كادرنا التدريبي 
الالعبني  وبهّمة  قا�سم  با�سم  املييدرب  يقوده  الييذي 
املطاف.  نهاية  يف  ن�سيبنا  من  �سيكون  الفوز  بيياأن 
وا�ساف: اأنا املهاجم الوحيد يف العراق الذي ح�سل 
ثالث  وعاملية  قييارييية  ذهبية  ميداليات  اأربيييع  على 
العامل  كاأ�س  والأخرى يف  الآ�سيوي  منها من الحتاد 
الع�سكري، وبذلك ا�سبحت الهداف التاريخي للقوة 
اجلوية واأف�سل لعب فيه، اأهدي هذا الفوز للجمهور 
العراقي عامة واجلمهور اجلوي خا�سة الذي �ساندنا 
لأنه  �سني�سل  را�سي  للكابنت  اأهييديييه  كذلك  كييثييريًا، 
كانت له ح�سة يف هذا الإجناز، الفريق ا�ستحق هذا 
الإجناز ولدينا العديد من الالعبني اجليدين الذين 
كانوا جاهزين للعب بروح معنوية عالية، حيث كانت 
يف  اأ�سجل  اأن  اأمتنى  كنت  جييدًا،  جيدة  ا�ستعداداتنا 
اأمام  خا�سة  مهاجم  اأي  حلم  اأعتره  وكنت  النهائي 
جماهرينا الكبرية ونهائي الكاأ�س، واحلمد هلل حتقق 
رقم  كان هديف  قبل عامني  الهدف،  و�سجلت  احللم 
16 يف املباراة النهائية اأهم من جميع الأهداف الي15 
العام  وهييذا  البطولة،  يف  العام  ذلك  �سجلتها  التي 
النهائية  املباراة  ت�سجيلي هدف يف  فاإن  بالن�سبة يل 
اأهدايف الي25 التي �سجلتها  اأهم من جميع  كان من  
جائزة  على  بح�سويل  فخور  اأنا  البطولة،  تاريخ  يف 
لكرة  الآ�سيوي  الحتاد  كاأ�س  بطولة  اأف�سل لعب يف 
القدم ملو�سم 2018، و�سبق يل اأن ح�سلت على لقب 
عام  ن�سخة  يف  ذاتها  البطولة  وهييداف  لعب  اأف�سل 

.2016
جه�د اجلميع

املدافع �سعد ناطق حتدث عن اإجناز ال�سقور قائاًل: 
الآ�سيوية  البطولة  يف  الفريق  قدمه  مميز  م�ستوى 
بجهود  الثالثة،  للمرة  كاأ�سها  خطفنا  التي  الأخييرية 
وم�ساندة  والالعبني  التدريبي  والكادر  النادي  اإدارة 
نخطف  اأن  ا�ستطعنا  العراقية  الريا�سية  اجلماهري 
الكرة  تاريخ  له يف  لمثيل  اإجنيياز  الثالثة يف  النجمة 
الذي حتقق  الإجنيياز  بهذا  �سعيد جدًا  اأنا  العراقية، 
بعد رحلة طويلة تناف�سية مع اأف�سل الفرق الآ�سيوية.

 اإجناز كبري
اأما الالعب اأحمد عبد الر�سا فقال: �سعداء بالإجناز 
الييكييبييري الييييذي حتييقييق لييكييرة اليي�ييسييقييور وهيييي تفرح 
اجلماهري الريا�سية بخطف كاأ�س الحتاد الآ�سيوي، 
اأروع امل�ستويات يف هذه البطولة، ل�سيما  لقد قدمنا 
التي  الييرتكييميياين  الييفييريييق  اأميييام  النهائية  املييبيياراة 
كنا  لقد  بهدفني،  فيها  الييفييوز  نحقق  اأن  ا�ستطعنا 

اجلهود  نتيجة  النهائي  على  واحل�سول  الفوز  نتوقع 
اجلماهري  م�ساندة  اأن  بل  اجلميع،  لييدى  والتفاوؤل 
روحًا  اأعطت  الأخييرية  مبارته  يف  للفريق  الريا�سية 
معنوية عالية لالعبني ما جعلنا نقدم اأروع العرو�س 

والفوز يف املباراة.
جماهري الب�شرة

النجم علي ح�سني  الب�سرة  اأر�س  القادم بقوة من 
قال: اأوًل اأ�سكر جماهري الب�سرة التي ح�سرت ملعب 

للفريق  وعييون  �سند  خري  كانت  فقد  النخلة،  جييذع 
اجلوي يف مباراته النهائية لكاأ�س الحتاد الآ�سيوي، 
املباراة، قدم  دقائق  الت�سجيع طيلة  ينقطع  حيث مل 
اأمييام  النهائية  املييبيياراة  يف  عاليًا  م�ستوى  ال�سقور 
تتويجنا  النهائي  عنوانه  كييان  الرتكماين  الفريق 
انا  اجلوية،  لكرة  كبري  اإجنيياز  وهييو  الثالث  باللقب 
�سعيد جدًا بهذا الإجناز و�سنقدم املزيد يف الدوري 

وبطولة الأبطال التي �سن�سارك فيها.    
 العراق اأوًل

اجلماهري الريا�سية العراقية ب�سورة عامة وجماهري 
م�سرية  يف  كبري  دور  لها  كان  خا�سة  ب�سورة  اجلوية 
النهائية  املواجهة  الالعبني يف  دعم  ويف  النادي  هذا 
تواجدت  التي  فاجلماهري  الرتكماين،  الفرق  اأمييام 
اأن�سار  فقط  لمتييثييل  كييانييت  النخلة  جييذع  ملعب  يف 
عدد  جماهري  �سمت  املدرجات  اأن  بل  اجلوية،  القوة 
على  الوطن  ميثل  واأنييه  خا�سة  العراقية،  الأندية  من 
الالعبني  حتفيز  يف  ذلك  و�ساهم  الآ�سيوي،  امل�ستوى 
ب�سكل كبري، خا�سة بعدما �سعروا باأنهم ميثلون العراق 
امليناء  م�سجعي  من  جمموعة  فقط.  ناديهم  ولي�س 
عن  حتييدثييوا  والنجف  والييييزوراء  والطلبة  وال�سرطة 
اإجناز اجلوية، عندما قال معظمهم: حقيقة جميعنا 
كنا ن�سجع اجلوية لأن الفريق كان يلعب با�سم العراق، 
ويف هذه احلالة لبد من ت�سجيعه فلو كان اأي ناٍد يلعب 
ن�سجعه لأن م�سلحة الكرة العراقية فوق كل امل�سالح. 
نقولها مبارك للكرة العراقية ومبارك  للجوية ح�سوله 
على لقب كا�س الحتاد الآ�سيوي للمرة الثالثة يف تاريخ 

الكرة العراقية وامل�سابقة الآ�سيوية .

 وبييهييذا الييفييوز يييكييون الييقييوة اجلييوييية قييد حقق لقبه 
و   2016 عامي  بعد  الييتييوايل،  على  الثالث  الآ�سيوي 
2017، ليت�ساوى مع نادي الكويت الكويتي، ولي�سبح 
ثالث  البطولة  بلقب  يتوج  فريق  اأول  اجلوية  القوة 
على  الكويتي  الكويت  ح�سل  بينما  متتالية  مييرات 
يف  و2013  و2012   2009 اأعييييوام  الييثييالثيية  األييقييابييه 

البطولة الآ�سيوية التي انطلقت عام 2004.
اأفراحهم  اجلوية  القوة  �ساركت  ال�سبكة(  )جملة 
حول  والالعبني  التدريبي  الكادر  اآراء  وا�ستطلعت 
للمرة  ال�سيوي  الكاأ�س  ورفعهم  بالفوز  �سعورهم 

الثالثة فكان هذا الال�ستطالع : 
تهنئه اأوملبية

لّلجنة  التنفيذي  املكتب  با�سم  الر�سمي  املتحدث 
ل�سقور  حتقق  مييا  عييّد  الإليييه  عبد  �سرمد  الأوملييبييييية 
عام  ب�سكل  العراقية  للكرة  كييبييريًا  اإجنيييازًا  الييوطيين 
الكرة  تاريخ  بدخولهم  ب�سكل خا�س  الأزرق  وللنادي 
الآ�سيوية من اأو�سع اأبوابه كونهم الفريق الأول الذي 
القارة  م�ستوى  على  متتالية  بطولت  ثييالث  يحقق 
ال�سفراء، مثمنًا يف الوقت ذاته الأداء املتميز الذي 
ظهر عليه الفريق الأزرق يف املباراة النهائية ليدون 
ا�سمه باأحرف من ذهب يف �سجالت الحتاد الآ�سيوي 

عن جدارة وا�ستحقاق كبريين. 
معن�يات مرتفعة واإح�شا�س كبري 

ال�سابق  الييعييراقييييية  الييكييرة  فييرطييو�ييس، جنييم  جمييبييل 
كان  قييال:  اجلوية،  القوة  نييادي  يف  الكرة  وم�ست�سار 
الحتيياد  كيياأ�ييس  بلقب  للفوز  حظًا  الأوفييير  اجلييويييون 
مع  املباراة  يف  التوايل  على  الثالثة  للمرة  الآ�سيوي 
الفريق دخل  اأ�سري الرتكمان�ستاين، كون  التني  نادي 
على  ظهر  كبري  وحما�س  مرتفعة  مبعنويات  املباراة 

بتنفيذ  الفني  اجلهاز  مع  وتعاونهم  الالعبني  اأداء 
كان  لالعبني  النف�سي  اجلييانييب  اأن  كما  اأفيييكييياره، 
بياأربع   والفوز  اجليدة  النتائج  بعد  ل�سيما  اإيجابيًا، 
مباريات يف الدوري املحلي ومباراة واحدة يف بطولة 

كا�س العراق. 
والالعبني  الفني  باجلهاز  كبرية  ثقتي   كانت  لقد 
الوفية واىل  الثالثة اىل جماهرينا  اأن يهدوا النجمة 

عراقنا احلبيب. 
اأو�شع الأب�اب 

الييذي حققه  الإجنييياز  اأن  اىل  اأ�ييسييار  الفريق  مييدرب 
اآ�سيا  م�ستوى  على  م�سبوق  غري  اإجنيياز  هو  الفريق 
التوايل،  على  الثالثة  للمرة  اللقب  على  بح�سولنا 
وبذلك يدخل اجلوية من اأو�سع الأبواب على امل�ستوى 
للكرة  م�سبوق  غري  اإجنيييازًا  حققنا  اأن  بعد  القاري 
العراقية بح�سولنا على اللقب الآ�سيوي للمرة الثالثة 
تدريبي  الكادر  اجلهود،  جميع  بتظافر  حتقق  الذي 
جمهور  كذلك  الييعييزيييز،  وجمهوراجلوية  والإدارة 
الب�سرة الأعزاء وكافة اجلماهري الوفية التي وقفت 
معنا، نطمح للم�ستقبل بتحقيق كل ماهو اأف�سل لكرة 
اإن �ساء اهلل،  اجلوية وحتقيق املزيد من الإجنازات 
اليوم نحن ن�سعر بالفخر مبا قدمناه والذي عجزت 
الراقية  وملجلتكم  لك  ى�سكرًا  الأخرى،  الأندية  عنه 
واأهم  اأبييرز  تتابع  التي  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 

الأحداث الريا�سية. 
التفاوؤل عن�ان

اأحمد  حمادي  البطولة  وهييّداف  ال�سقور  جنم  اأمييا 
فقال: ب�سراحة الفوز بهذه البطولة يعني لنا دخول 
التاريخ من اأو�سع الأبواب، لقد ا�ستطعنا اأن نفوز ثالث 
مرات متتالية، لعب الفريق بروح التعاون والن�سجام 
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 اأُ�س�س يف 4 متوز 1931، وُيعد من اأقدم اأندية كرة القدم الحرتافية العراقية. اأحرز النادي لقب الدوري العراقي 
املمتاز �ست مرات، اآخرها كان يف مو�سم 2016-2017. فاز بلقب كاأ�س العراق اأربع مرات، وكاأ�س ال�سوبر العراقي 
مرتني فقط. وهو اأول فريق حقق رباعية بطولت الكرة العراقية يف مو�سم عام )1996-1997( عندما فاز بكل 

من )الدوري العراقي، كاأ�س العراق، بطولة العراق، وكاأ�س ال�سوبر(.
يف املناف�سات القارية حقق نادي القوة اجلوية لقب كاأ�س الحتاد الآ�سيوي يف مو�سم عام 2016 حيث حقق اأول 
اآ�سيا، وعلى  اأبطال  لقب لفريق عراقي منذ تاأ�سي�س البطولة يف عام 2004. �سارك الفريق يف مناف�سات دوري 

م�ستوى البطولت العربية و�سل الفريق للمرحلة ربع النهائية يف البطولة العربية لالأندية يف مو�سم عام 2012-
.2913

كاأ�س الحتاد الآ�سيوي:
فاز فيها للموا�سم 2016، 2017، 2018

األقاب حملية
فاز �ست مرات بالدوري العراقي املمتاز 75-1974، 90-1989، 92-1991، 97-1996، 05-2004، 17-2016.
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

اجل�اري يحكمن الدول من وراء ال�شتار

ه�����ل ان����ت����ه����ى ح��ك��م 
اجل�اري؟



تتغذى  كاملة  �سنة  منهن  الواحدة  متكث  وهناك 
وتدلك  الييعييطييور،  بيياأنييواع  وت�ستحم  خا�س  بييغييذاء 
انق�ساء  بعد  ثم  الذكية،  الرائحة  ذات  بالزيوت 
اإل  الق�سر  امللك، ول تخرج من  بها  العام يحظى 

اىل القر.
ثم نقل نظام احلرمي عن الفر�س اىل ق�سور ملوك 
ومن  بامللوك،  والأمييراء  الييوزراء  واقتدى  ال�سرق، 
املطلوب  لكرة  جتييارة  الأبي�س  الرقيق  �سار  ثم 
ميين احليي�ييسييان. وظييل نييظييام احليييرمي قييائييمييًا حتى 
بقليل،  بعده  ما  واىل  احلميد  عبد  ال�سلطان  اأيييام 
على  م�سر  مبوافقة  هنا  احلييرمي  عهد  وانق�سى 
معاهدة حترمي الجتار بالرقيق يف عهد اخلديوي 

ا�سماعيل.
جواري احلرمي كن يتمتعن باأ�سهى املاآكل والأ�سربة، 
الكرمية،  بالأحجار  ويتجملن  يلب�سن احلرير  وكن 
باأنف�س ثمرات الفن  وكن يرق�سن ويغنني وينعمن 
الف�سيحة،  الييريييا�ييس  يف  يتنزهن  وكيين  اجلميل، 
واأحيانًا كن يخرجن يف نزهة نهرية اأو يذهنب اىل 
خيام  يف  والقن�س  ال�سيد  على  للفرجة  الغابات 
من  اأكر  والف�سة،  بالذهب  مو�ساة  ال�سنع  بديعة 
هذا متتعت به اجلواري يف الق�سور! فبع�س الغواين 
الق�سر،  �ساحب  وحكمن  وبالطه  الق�سر  حكمن 

وبع�سهن امتد حكمهن اىل ما وراء الق�سر، وعلى 
اتخذت احلظايا واجلواري من اخل�سيان  الدوام 
اآلت لتنفيذ الأغرا�س واأحكام الد�سائ�س حتى اأن 
بع�س الأذكياء من هوؤلء اخل�سيان بلغ من النفوذ 
خطر  ذات  ممالك  يف  املطاع  ال�سيد  جعلته  درجة 
ناطق  برهان  الأخ�سيدي  وكافور  ممتازة،  ومكانة 
على �سدق ما اأقول. ولعل اإح�ساء اجلواري الالئي 
حكمن الدول من وراء ال�ستاء �سيء يطول �سرحه، 
واأكره  واأمتعه  اأروع ما عرنا عليه  �سنختار  لذلك 
اأ�سراره  ومقدار  احلييرمي  نظام  ف�ساد  على  دلليية 

باملمالك ال�سرقية على وجه اخل�سو�س.
يف م�سر

اأن  باهلل"  "امل�ستن�سر  الفاطمي  اخلليفة  اعتاد 
يحتال يف اأمر احلج، فيذهب يف زمرة من احلجاج 
اىل  ال�سفر  يعتزم  بيياأنييه  متظاهرًا  اجلييمييال  على 
احلجاز، فاإذا بلغ "بركة عمرية" الواقعة يف �سمال 
احلجاج  فيها  يلتقي  حمطة  –وكانت  الييقيياهييرة 
اجلنود-،  حتميها  قوافل  يف  ي�سافرون  ثم  جميعًا 
نقول كان امل�ستن�سر باهلل يلقي ع�سا الرتحال عند 
هذه الركة هو وحا�سيته وهناك ين�سبون اخليام 
مدة  انق�ساء  بعد  يعودون  ثم  اللذات،  ويعاقرون 
ففي  احلييرام.  اهلل  بيت  من  عييادوا  كاأنهم  املو�سم 

وا  بداأ نظام "احلرمي" عند الفر�س الأولني، اإذ ان�ساأه ملوكهم الذين انق�سّ
على احل�سارات القدمية فهدموها، وهي ح�سارات البابليني وامليديني 

والفراعنة. ويرجح املوؤرخون اأن دارا الأول هو الذي ابتدع نظام احلرمي يف 
بالطه وجلب له الغانيات من البالد التي اأخ�سعها، ومل تكن الفتيات يبعن 
وي�سرتين اأول الأمر، بل كان امللك ياأمر بحملهن اىل ق�سره متى اأعجب بهن.

اجل�اري يحكمن الدول من وراء ال�شتار

وحتّكمهن  اجل����اري  ح��روب  ع��ن  الق�ش�س  اأغ���رب 
باملل�ك والدول

ه�����ل ان����ت����ه����ى ح��ك��م 
اجل�اري؟
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امل�ستن�سر  اأحد جنود  اأن  �سنة 454 هجرية حدث 
براأ�سه  ولعبت  ال�سراب  يف  اأفييرط  الأتيييراك  بيياهلل 
اخلمر، فا�ستل �سيفه وهدد اأحد اجلنود ال�سود من 
حر�س اخلليفة، فهجم رفاق الزجني على الرتكي 
وقتلوه، وجاء اجلنود الأتراك اىل اخلليفة وقالوا: 
فال�سمع  بر�ساك  قتل  اجلندي  هييذا  كييان  "اذا 
والييطيياعيية، واإن كيييان هيييذا ميين غييري ر�ييسييى اأمييري 

املوؤمنني فال نر�سى."
ر�ساه!  بغري  كان  ح�سل  ما  بيياأن  اخلليفة  فاأجاب 
كثارًا  وكييانييوا  ال�سودانيني  على  الأتيييراك  فانق�س 
ون�سبت بينهم معركة، ولكن اأم اخلليفة امل�ستن�سر 

باهلل كانت زجنية.
الييوزارة  ولييت  اأنها  نفوذها  عن  تعلم  اأن  وح�سبك 
اإ�سرائيليًا كان فيما م�سى �سيدها، واأنها ا�ستكرت 
خم�سة  عددهم  بلغ  حتى  جلدتها  اأبناء  �سراء  من 
ع�سر األفًا، غري الذين اأو�ست اأن�سارها من القواد 
العدة  بابتياعهم، فاأ�سبحوا جي�سًا كامل  والكراء 
مب�سيئتها.  وي�سدع  لأوامييرهييا  يخ�سع  وال�سالح، 
اخلليفة  ابنها  جمعها  الييتييي  اليييروة  رغييم  وعييلييى 
باأثمان  وبيعها  الييغييالل  احتكار  ميين  امل�ستن�سر 
وبعرت  وبذخًا  اإ�سرافًا  اأرهقتها  فاإنها  باهظة، 

باليمني وال�سمال.
الدولة  جي�س  جي�سني،  بني  اإذن  املعركة  ن�سبت   
وجنوده بي�س وجي�س اأم اخلليفة الزجنية وجنوده 
الفريقني،  بني  �سجاًل  احلرب  وكانت  �سود،  عبيد 
ا�ستمرت �سنوات �سادت فيها الفو�سى وا�سطراب 
الدولة، وتال�ست هيبتها  حبل الأمن و�سعف نفوذ 
اأن كانت �سوريا هادئة  يف الداخل واخلارج. وبعد 
البيزنطية  الدولة  كانت  اأن  وبعد  حكامها،  مترد 
حكم  اأوائيييل  يف  اأبييرمييت  هييدنيية  مبقت�سى  م�ساملة 
اخلليفة، طغت على اأطراف الدولة الفاطمية، وبعد 
اقتطعت  م�ستعمراتها  على  اآمنة  الدولة  كانت  اأن 
"�سقلية"، بل وقعت الطامة الكرى  منها جزيرة 
بن�سوب احلروب ال�سليبية، التي عجل بها �سعف 
الذي  امل�سلح  واخلييالف  والعبا�سيني  الفاطميني 
احتدم بني الفريقني، ت�ساف اىل ذلك اأطماع دولة 

الربر يف غرب اأفريقيا وانق�سام الأندل�س.
ول �سك يف اأن الدولة الفاطمية �سرعت تنحدر منذ 
وال�سود، ول �سك  البي�س  الأهلية بني  تلك احلرب 

يف اأن اأم اخلليفة امل�ستن�سر كانت املحرك الأكر 
للفتنة، كما كانت ال�سبب املبا�سر وغري املبا�سر يف 

ن�سوب خزانة الدولة.
جارية  ب�سبب  الفاطميني  دولة  دالت  كيف  فانظر 

�سوداء قب�ست على زمام الأمور من خلف ال�ستار!
اخلالفة العبا�سية تديرها 

اجلواري!!
كانت لأم اخلليفة العبا�سي املقتدر باهلل، -وهي 
جارية تركية- �سطوة على رجال الدولة، وكانت 
تت�سرف يف الأحكام دونه بال�سرتاك مع احلّجاب 
واخلدم، وكان الوزراء يهابونها ويرتعدون خوفًا 
من ذكرها وكانت هذه ال�سيدة ترت�سي، وت�ساركها 
يف اأخذ الر�سوة وامل�ساومة على الوظائف وق�ساء 
املقتدر،  اإحييداهييميياخيياليية  �ييسيييييدتييان:  امليي�ييسييالييح، 
من  اأخرجوا  وقد  القهرمانة،  مو�سى  اأم  والثانية 
قر الأوىل 600 األف دينار كانت قد خباأتها �سنًا 

باأن يحرزها ان�سان بعد موتها.
ثم جاءت اأم امل�ستعني باهلل )املتوفى �سنة 251هي( 
امل�ستعني  اخلليفة  فاأطلق  �سقلية،  جارية  وكانت 
قائدان  ذلييك  يف  يعاونها  الدولة  اأمييور  يف  يدها 
فكانت  و"�ساهك"،  "اأتام�س"  هييمييا:  تييركيييييان 
الأموال التي ترد اىل بيت املال من نواحي الدولة 

العبا�سية، ي�سري معظمها اىل هوؤلء الثالثة.

بل كانت اأم "هارون الر�سيد" نف�سه من اجلواري 
الهادي،  اأخيه  خالفة  يف  بالأمور  ا�ستبدت  وقد 
الت�سال  الدولة  رجييال  على  وحظر  منعها  لكنه 
بها، فحقدت عليه، اىل اأن عزم على اقامة ابنه 
من  "الر�سيد" فبعثت  وحرمان  بعده  من  خليفة 
د�س له ال�سم فمات، واأطلق الر�سيد لها العنان، 
اإل اأنها مل تع�س طوياًل –فماتت عن ثروة طائلة 

انتفع بها هارون يف توطيد ملكه واإ�سالح دولته.
اإيطالية حتكم تركيا

اأغار القرا�سنة يف البحر البي�س املتو�سط على 
هوؤلء  وكييان  "جنوا"،  مدينة  من  خرجت  �سفن 
القرا�سنة يف الغالب من اجلزائريني، ل يبالون 
يكن  ومل  �سغريًا  ول  كبريًا  يحرتمون  ول  ب�سيء 
امتدت  التي  لأوكارهم  مغالبتهم  ي�ستطيع  احد 
على طول ال�ساحل الإفريقي من تون�س اىل بوغاز 

جبل طارق.
عائلة  اأفييراد  حتمل  كانت  ال�سفن  هذه  اأن  واتفق 
�سهرية من نبالء "جنوا" التي ازدهرت جتارتها 
واعرتفت  الو�سطى،  الييقييرون  يف  نفوذها  وقييوي 

بجمهوريتها كريات الدول وتعاهدت معها.
ومن بني هذه العائلة اختطفت فتاة تدعى الآن�سة 
اىل  القر�سان  بها  فذهب  بافو"،  دي  "اأمى 
ال�سلطان  �سراي  يف  للبيع  وعر�سوها  الأ�ستانة، 
له،  حمظية  واتخذها  فا�سرتاها  الثالث،  مييراد 
وبعد اأن ولدت له ولدًا �سماه حممدًا "هو حممد 
الثالث" اعتقها واتخذها زوجة �سرعية و�سميت 
وت�سلطت  بلّبه  ا�ستاأثرت  وقد  الإيطالية،  �سفية 
اأنها  فعلته  فما  العثمانية،  الييدوليية  �ييسييوؤون  على 
الوزير  على  ود�ست  "جنوا"  امتيازات  جييددت 
ميين عمد  وكيييان  بييا�ييسييا،  الييكييبييري حمييمييد �سقلي 
الإنك�سارية  من  تتخذ  ان  وا�ستطاعت  الييدوليية، 
اآلة لبث الفنت والثورة على القواد بل وعلى ارادة 

ال�سلطان نف�سه.
والأمثلة التي تنطوي على اأفظع اجلنايات كثرية، 
ت�سور لنا ان ن�ساء "احلرمي" كّن يف اأحيان غري 
اخلدم  مع  بالتفاق  امللك  �ييسييوؤون  يديرن  قليلة 
يف  تييكييررت  ظيياهييرة  وهييي  واخل�سيان  واحل�سم 
"احلرمي"  نظام  فيها  �ساد  التي  ال�سرقية  الدول 

وما فيه من اأ�سرار وفجائع!

العربية  الأميييية  اىل  بيييييان 
الكرمية

جلنة  بييني  التييفيياق  مت  لقد 
�يييسييينيييدوق الأمييييييية الييعييليييييا 

بك  عزيز  الغيور  والييوطيينييي 
فابريقه  �ييسيياحييب  امليييييقيياتييي 
احلقيقية  الوطنية  الييدخييان 
�سناديق  �ييسيينييع  عييلييى  بحيفا 
"�سندوق  با�سم  تدعى  �سجاير 
قييريييبييا  و�ييسييتيي�ييسييدر  الأمة" 
ل�سندوق  و�ستكون  لييالأ�ييسييواق، 

الأمة من هذه ال�سجاير واردات 
خا�سة مبوجب هذه التفاقية كما 

ن�سر عنها يف ال�سحف �سابقًا.
عماد  �سيكون  الأمييية  �سندوق  اإن 
احلركة الوطنية يف البالد وكل ما 
امل�سروع  كهذا  اإجناحه  اىل  يييوؤول 
املباركة  احلييركيية  هييذه  على  يييعييود 
عموم  من  فرنجو  العميم  باخلري 
هذه  اأبناء  من  الكرام  املواطنني 
الأمة اأن يدخنوا من هذه ال�سجاير 

لهذه  واأحيييييانييًا  وتن�سيطًا،  تيياأييييييدًا 
نرجو من  اأننا  املقد�سة كما  الوطنية  احلركة 
يبذلوا  اأن  والعاملني  الوطنية  الهيئات  عموم 
هذا  وتن�سيط  ال�سجاير  هذه  لن�سر  جهدهم 

امل�سروع املبارك.
املوافق  �سنة 1301  الأنييوار  ربيع  القد�س يف9 
12 متوز �سنة 1932 فل�سطني مت اإن�ساء معمل 

للدخان وال�سجاير مل تدخل فيه اليد الأجنبية، 
اأن  النبيل  العربي  اأيييهييا  وتيياأكييد  اعلم  ولكن 
وطني  معمل  هو  بحيفا  امليقاتي  عزيز  معمل 
حقيقي رف�س وما زال يرف�س اإدخال الأ�سابع 
و�سكايره  دخانه  من  فدخنوا  فيه،  الأجنبية 

التي هي من اأهم مميزاتها:

غ�س..  كل  من  خالية  اأنها   -1
�سحية ولذيذة الطعم.

فيها  روعيييييت  اأ�ييسييعييارهييا   -2
حيياليية اليييبيييالد القييتيي�ييسييادييية 
املعامل  اأ�سعار  دون  فجعلناها 

الأخرى.
دخييل  ل  حقيقية  وطيينييييية   -3

لأجنبي فيها.
هل تعلم ملاذا؟

الإجنبية  اليي�ييسييركييات  اإن  اأ. 
ا�يييسيييرتت مييعييامييل الييدخييان 

الوطنية يف فل�سطني.
تق�سي  ان  تييريييد  لأنييهييا  ب. 
عييلييى كيييل ميي�ييسييروع وطيينييي 
رقاب  يف  خمالبها  لتحكم 

هذا ال�سعب.
اإذن بجد  واعمل  فاعلم  ج. 
ال�سعب  ايييهييا  واأخييييال�ييييس 
الكرمي حلياة هذا املعمل 
على  اآىل  الييذي  الوطني 
نف�سه اإل اأن يظل بتوفيق 

هلل  وت�سجيعك وطنيًا.ا
والإخال�س  الت�سحية  من  اأعظم  برهان  واأي 
وطني  ملعمل  �ييسيياحييب  بهما  انييفييرد  الييلييذييين 
طويلة  ملييدة  وملني  ون�سف  ومييل  مبل  بالترع 
من  تباع  علبة  كل  الأميية عن  ل�سندوق  اإعانة 
قريبًا  �ست�سّدر  التي  الأميية  �سندوق  اأ�سناف 

لالأ�سواق.

اأب��ن��ائ��ه  م��ن  ال���ط��ن  يطلب  ع��ن��دم��ا 
التدخني و�شرب البرية!

ل يرتدد منتج الب�ساعة يف ا�ستخدام اأغرب اأنواع الدعاية لب�ساعته.. وقد ح�سل هذا يف العراق وم�سر 
وفل�سطني و�سورية وغريها يف الثالثينات والأربعينات.

هنا منوذجان من الدعاية التي ح�سر فيها ا�سم الوطن، ومتت دعوة املواطنني الغيارى ل�سرب
البرية وتدخني ال�سكائر الوطنية حماربًة لال�ستعمار ودعمًا للوطن!
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عن  عاجز  واأنييا  ال�ساعة،  عقارب  عك�س  معي  ي�سري  الزمن 
ال�ساعة  قييراءة غياهب  اعييرف  اأنييا ل  اأمييي،  اللحاق به. مع 
خُلييقنا  الييذي  الع�سري  الييزميين  فيايف  لنقطع  معها  لأ�ييسييري 
منت  اأغ�سان  عن  فيه  اأنييا  ما  اأدراأ  اأن  متنيُت  وكييم  فيه، 
خيوط  دفء  اأن  تعرف  ومل  دافئه،  اأح�سان  بني  واخ�سرت 
ال�سم�س �سيزول دون اأن ن�سعر. املغفرة من الذين مل ا�ستطع 
وت�سري  بهم  تعبث  ال�ساعة  وتركُت  معهم  الزمن  م�ساحلة 

كما ن�ساء يف هذا الزمن الع�سري.

معي  طالبة  فهي  بها،  ب�سيطة  معرفة  بعد  حبي  لها  اأعلنت 
يف نف�س املرحلة الدرا�سية يف كلية الطب، كانت متفوقة يف 
الطب غري  األغاز  وتفهمني  الدرو�س  ت�ساعدين يف  درا�ستها 
بيي)املو�سوعة  وي�سمونها  يحبونها  الأ�ساتذة  وكان  املعروفة، 

الطبية(.
املييدة  تييطييل  بييهييا، مل  انييتييظييرُت ردهيييا عييلييى حييبييي وتعلقي 
ف�سارحتني هي اي�سًا بحبها، وباأنني الإن�سان الوحيد الذي 
ملك قلبها، من يومها مل نفرتق، ندر�س معًا، ناأكل، نخرج، 

و...
على  وعزمُت  النزيهة.  العالقة  هذه  الأ�سدقاء  لنا  بييارك 
مفاحتة اأهلي بالأمر حيث كانوا بني معار�س  ومبارك لهذه 

العالقة، لكن والدي طلب مني الرتيث يف الأمر حلني اكمال 
درا�ستنا، ومن ثم نناق�س الأمر. 

تقول  �ساألتها  ما  واذا  ال�سرود واحلزن،  األحظ عليها  كنُت 
ل�سيء ... ل�سيء. 

�ساألُت �سديقتها املقربة عن �سر حزنها بني فرتة واأخرى ، 
فاأكدت يل عدم معرفتها بالأمر،

اأن  وظننت  درا�سية،  مرحلة  تقدمنا  كلما  اكتئابها  يييزداُد 
وقلقها  حييريتييهييا  يف  ال�سبب 
ابواب  على  ا�سبحنا  اأننا  هو 
لن  اأننا  يعني  وهييذا  التخرج 
البع�س  بع�سنا  روؤية  ن�ستطيع 
ويف  الآن،  احلييييال  هيييو  كييمييا 
جل�سة هادئة بيننا طلبُت منها اأن حتدث اأهلها عني وباأننا 
مل  بكلمات  متتمت  ر�سميًا،  لنطلبها  زيارتهم  على  عازمون 

اأفهمها وتركتني وخرجت من الكلية.
حاولت الت�سال بها م�ساًء لكنها مل جتب، وكذا احلال يف 
التالية. ات�سلُت ب�سديقتها ملعرفة ما بها فاأجابتني  الأيام 
احدى  يف  تقيم  التي  اأمها  لزيارة  �سافرت  وقد  بخري  اأنها 

الدول الأوروبية لأنها منف�سلة عن والدها.
حريتها،  قلقها،  حزنها،  �سيء:  كل  يل  ات�سح  الآن  اإذن، 
باأنها  تعتذر  واأنها  عادت  باأنها  لتخرين  عودتها  وانتظرُت 
�ساحمتها  اإرادتييهييا.  عن  خارجة  لأمييور  بال�سفر  تبلغني  مل 
باأنها  فاأكدت  عالقتنا  حروف  فوق  النقاط  لن�سع  وتقابلنا 
الدرا�سات  يف  قبولها  بعد  ولكن  والييدهييا  لتخر  م�ستعدة 
هذا  ومِل  اأجبتها:  الطفولة.  منذ  طموحها  فهذا  العليا، 
ثم  ومن  الأهل  واإقناع  اخلطوبة  اإجييراءات  لنبداأ  النتظار، 

فكري بتكملة درا�ستك. 
م�سريتها  تعرقل  واليييزواج  اخلطوبة  مرا�سم  لأن  رف�ست 

العلمية، وهكذا انتظرُت.
بعدها  تييريييد،  مييا  وحققت  اجلامعة  يف  اأمييورهييا  ا�ستقرت 
اأقنعت  اأهييلييي.  لييروؤييية  ا�ستعداد  على  اأهلها  بيياأن  اأخرتني 
والدي الذي مل يكن را�سيًا على هذا الزيجة، ذهبنا اليهم 
بهم  الأول  لقائنا  ومن  وزوجته،  ووالدها  هي  وا�ستقبلتنا 
انتهت الأمور على خري واتفقنا على جميع الجراءات حتى 
ودرا�ستها  عملها  يف  اأتدخل  ل  اأن  على  والدها  �سرط  على 

م�ستقباًل.
ول  لها  مرتاح  غري  باأنه  والييدي  ليحدثني  بيتنا  اىل  عدنا 

لوالدها، وحينما �ساألته عن ال�سبب مل يجبنى. 
متت اإجراءت اخلطبة والزواج ب�سرعة مل اأ�سدقها، ومعها 
اهتمامها  جّل  كان  فهي  اأهلي،  وبني  بينها  امل�ساكل  بييداأت 
بعملها يف امل�ست�سفى والدرا�سة، اأما البيت وما يتطلبُه من 
اعماٍل وم�سوؤوليات فهي ل تهتم به، حتى اأنا زوجها مل تكن 
اأمي  عاتق  على  بقيت  م�سوؤوليتي  احتاجه،  ومبا  بي  تهتم 
و�سقيقاتي. ويف اأحد الأيام انفجر املوقف بينها وبني اأهلي، 
اأهلها.  ومب�ساعدة  فيه  ن�ستقل  بيت  لتاأجري  ا�سطرنا  ما 
متالأ  وحييب  �سعادة  من  توقعته،  ما  بعك�س  الأمييور  �سارت 
حياتنا، نعود اىل البيت نبحث عن لقمة  ناأكلها ثم نرتاح 
اأجنبنا  الروتني حتى  بقي هذا  العيادة،  اىل  لنخرج  قلياًل 
البيت  اىل  وتلتفت  قلياًل  تتغري  اأن  وتاأملت  الأوىل،  طفلتنا 
والطفلة ولكن طموحها مل يقف عند حٍد، بل اأخذت ت�سرع 

يف حتقيق ما تريد.
و�سعادة  بيتها  اأجييل  من  هو  تعمله  ما  بيياأن  طوياًل  حدثتني 
اأطفالها ل �سيما واأنها حامل بتواأم، و�سكُت مرة اأخرى من 
هم  كانوا  حياتي،  من  اأكر  اأحببتهم  الذين  اطفايل  اجل 
فرحتي حينما اعود اىل البيت،  وظننُت انها �ستتغري جتاه 

م�سووؤلياتها اجلديدة، ولكن عبثًا فكرُت بذلك.
كانت كلما تنجح يف عملها وتتميز يف درا�ستها، التي انهتها 
والأطييفييال  البيت  عن  تبتعد  اأقييرانييهييا،  جميع  على  بتفوق 
يف  اإل  البيت  اىل  تعود  ل  واأ�سبحت  بل  كبرية،  م�سافات 
�ساعات متاأخره من الليل. حدثت والدها بالأمر وات�سلت 
بوالدتها التي تعي�س يف اخلارج، كانوا يف �سّفها واأكدوا يل 
باأنهم اأفهموين مقدمًا باأن ل اأقف بوجه طموحها العلمي. 

بعدها تركت البيت والأطفال بيد املربية فزاد الأمر تعقيدًا 
وبداأت اأنا اي�سًا اتغيب عن البيت ب�سبب عملي وتعريف على 
احتاجه،  ما  واأعطتني  يل  وفييرت  ومهذبة  جميلة  اإن�سانة 
ي�سغلني  عما  و�ساألتني  ذلييك  هي  لحظت  كليًا،  وتغريت 

و�سبب تاأخري عن البيت وعدم الهتمام بالأطفال. 
نظرت اليها بتعجب: وت�ساألينني عن ال�سبب! 

واأين اأنِت من اأطفالِك وزوجك والبيت!
البيت مبكرًا؟ هل لأكييون بدياًل عنك يف  اأعييود اىل  ومليياذا 

رعاية اولدنا، اأم لزوجة تنتظرين بحب وحنان، اأنا اهتم 
بهم قدر ا�ستطاعتي، اأما اأنِت، فماذا قدمِت لهم؟

والدي  حدثت  وا�ستغرابها.  ده�ستها  بني  وخرجُت  تركتها 
عن عالقتي اجلديدة فن�سحني باأن ل اأتخذ قرارًا بالزواج 
باأنني  لأهييلييي  اأو�سحت  الييقييرار.  هييذا  على  اأنيييدم  ثييم  بها 
كل  عن  الأوىل  زوجتي  و�ساأحدث  تريحني،  مبن  �ساأتزوج 

�سيء، ولكن تو�سالت والدّي جعلتني اأوؤجل املو�سوع قلياًل.
مرة  ولأول  تييزورين يف حمل عملي  زوجتي  جيياءت  يوم  يف 
يف حياتها وطلبت مني التحدث، خرجنا اىل مطعم حيث 
باأنها  فاجاأتني  ثم  ومن  عليها،  اأجب  مل  باأ�سئلة  اأمطرتني 
بالزواج  برغبتي  وتعرف  بييي)!(  اجلديدة  بعالقتي  تعرف 

منها. 
اأجابت  بيننا،  دار  ما  كل  على  واأطلعتها  بوالدتها  ات�سلت 
وبرود الغربة التي تعي�سها: هذه حياتكما واأنتما اأحراريف 

اتخاذ القرار! 
ن�سحتني والدتي باأن اأتراجع عن قرار الطالق خ�سية على 

اأطفايل من ال�سياع بيننا، فاأفهمتها اأنها ل تريدهم.
اأن تكون  اأطفال فما هو ذنبهم يف  بكت وقتها وقالت: هم 
اأمهم بهذا الق�سوة، واكدت يل باأنها �سرتبيهم وت�سهر على 

راحتهم طوال حياتها. 
وخرجت،  الطالق  اأميير  وّقعت  قوية  واأع�ساب  بييارد  بقلب 
و...و... فعرفت  الأطفال  انتقال  ت�ساأل عن كيفية  اأن  دون 
من �سديقتها باأنها ح�سلت على زمالة درا�سية متقدمة يف 

اإحدى الدول، لذا اأقدمت على هذه اخلطوة!
ُعدنا اأنا واأطفايل اىل اأهلي الذين مل يق�سروا يف العتناء 

بهم، بل والهتمام الذي مل اأره من قبل اأمهم. 

ناق��س ال�شمائر.. 
متى يقرع؟

بقلب بارد واأع�شاب ق�ية وّقعت اأمر الطالق 
وخرجت، دون اأن ت�شاأل عن كيفية انتقال 

الأطفال و...و... فعرفت من �شديقتها باأنها 
ح�شلت على زمالة درا�شية متقدمة يف اإحدى 

الدول، لذا اأقدمت على هذه اخلط�ة!

امليزان 

امليزان 

يف

يف

ف���ي ال��م��ي��زان



اس��������رت��������ي

ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جم�ال جمعة

المرأة
في الحضارات القديمة



كلمة
»املراأة العراقية خائفة، تخاف من نف�سها، تخاف من عائلتها، تخاف من جمال

خائفة  باخت�سار  اإنها  الدولة..  من  تخاف  املجتمع،  من  تخاف  الرجل، 
من كل �سيء!« 

هذا ما قالته يل اإحدى الزميالت ونحن يف معر�ض احلديث عن خ�سونة 
املراأة العراقية الظاهرية وغياب مظاهر الأنوثة من هيئتها. 

الرجل  فيه  �ساندها  و���س��اق��ًا،  ط��وي��اًل  كفاحًا  اأوروب����ا  ن�ساء  كافحت  لقد 
الأم���ان  يف  الإن�����س��ان��ي��ة  حقوقها  على  حت�سل  لكي  املتح�سر،  الأوروب�����ي 
ق�سوة  لكّن  ال��رج��ل.  بزميلها  اأ���س��وة  القت�سادي  وال�ستقالل  وامل�����س��اواة 
لتكون  الأن��ث��وي��ة  �سفاتها  ع��ن  تتخلى  جعلتها  العمل  �سوق  يف  املناف�سة 
ة �سعرها، بل  ن�سخة مطابقة للرجل يف كل �سيء، �سلوكها، مالب�سها، َق�سَّ
تختلف  ل  باأنها  العمل  اأرب��اب  اإقناع  ليمكنها  كالمها،  طريقة  يف  وحتى 
عن الرجل يف �سيء، بل واأنها ت�ساهيه اإن مل تكن اأبرع منه. يف النهاية، 
بعد عقود كفاح طويلة ا�ستطاعت املراأة هناك فر�ض نف�سها على املجتمع 
وحققت ما ت�سبو اإليه. لقد ربحت املراأة الأوروبية حقوقها لكنها خ�سرت 

اأهم ما فيها: اأنوثتها.
واأعراف  ع�سائرية  قوانني  ثمة  فالو�سع يختلف جذرياً،  العراق،  اأمّا يف 
�سجون  عن  عبارة  وه��ي  عليها،  مفرو�سة  حكومية  وق��وان��ني  اجتماعية 
مرتاكبة ما اأن تفلت من اأحدها حتى تقع يف براثن الآخر: �سجن الذات، 
�سجن العائلة، و�سجن املجتمع. وتلك ال�سجون ل ميكن اخلال�ض منها 
دون الإفالت من ال�سجن الأول، اأَل وهو �سجن الذات. ول ميكن حتطيم 
امل��راأة لذاتها من وهم العجز  اإل من خالل حترير  هذا ال�سجن الذاتي 
والتبعية القت�سادية للرجل، وهما خ�سلتان غر�سهما فيها املجتمع عرب 
قرون، من خالل الإ�سرار على اإكمال تعليمها والدخول اإىل �سوق العمل.
مرير  دوؤوب،  ك��ف��اح  اإىل  اأغ��الل��ه��ا  حتطيم  فيحتاج  ال�سجون  بقية  اأم���ا 
وم�سرتك، تخو�سه املراأة نف�سها مع املنظمات املدنية والدولة، لكن لي�ض 
فيه  تعي�ض  املجتمع  جعلها  ال��ذي  ال�سخ�سي  �سجنها  من  تفلت  اأن  قبل 
اأ�سرية له، ليمكنها اأن تعي�ض حياتها حّرة يف جمتمع حّر ومتمدن، جتّمله 

باأنوثتها الراقية و�سخ�سيتها امل�ستقلة.

جمال جمعة
jamaljuma@gmail.com

بعد عقود كفاح طويلة 
استطاعت المرأة األوربية 

فرض نفسها على 
المجتمع وحققت ما تصبو 

إليه. لقد ربحت المرأة 
األوروبية حقوقها لكنها 

خسرت أهم ما فيها: 
أنوثتها.

قّدمت لنا الدرا�سات املخت�سة يف 
امليثولوجيا والأنربولوجيا والتاريخ 

ت�سورًا عن املكانة املهمة للمراأة 
يف بالد وادي الرافدين، �سواء 

الجتماعية منها اأو ال�سيا�سية،  
بل وحتى املكانة التي جعلت منها 
اآلهة اأّمًا وما انبثق عن هذا الدور 
من طبيعة اأعطت لها خ�سائ�س 
وجودية جعلتها ت�سمو يف و�سعها 

على الرجل. واأمّدتنا تلك 
الدرا�سات ب�سيء من ت�سور 

مفاده اأن املراأة ت�سّيدت 
وترّبعت على عر�س الدولة 

فرتة تاريخية طويلة. 

المرأة
في الحضارات القديمة

بقلم: خضير الزيدي
ازياء وتصوير: دار شبعاد



وما تركته التماثيل ال�سرقية والن�سو�س املكتوبة 
اأو يف الأليييييواح والييرقييم  عييلييى جييييدران املييعييابييد 
قييراءة  على  و�ساهد  دليل  خييري  لهي  الطينية 
املراأة  ومكانة  للح�سارة  الأوىل  البدايات  واقع 
نعي  املعرفية  الت  التو�سّ تلك  وجعلتنا  فيها. 
ملحوظًا  ن�ساطًا  اأر�ست  املجتمعات  بيياأن  متامًا 
وموروثًا نتيجة ل�سورة )الأم( وهيمنتها كاآلهة 
ل ي�ساركها احلكم اإل ابنها، والذي بدوره خلق 
ما  وهذا  الذكرية.  لالآلهة  التاأ�سي�س  من  نوعًا 
كان وا�سحًا من خالل تعدد اأ�سماء الآلهة الأم، 
�سومر  يف  املتنوعة  الأ�سماء  من  الكثري  فهناك 
وبابل واليونان والهند، ومنها على �سبيل املثال 
فينو�س،  اأفييروديييت،  ننخر�ساج،  اأنييانييا،  )منييو، 
الفر�سية  تلك  روؤية  ما غرّي يف  ع�ستار(، وهذا 
نظامًا  للعائلة  الأّويل  النظام  يف  وجييدت  التي 
املهتمة  الدرا�سات  اأغلب  وا�ستطاعت  اأبييوّيييًا. 
تلك  تفّند  اأن  والتاريخي  الأنربولوجي  بال�ساأن 
تاريخيًا  امل�سهد  قيييراءة  خييالل  ميين  الفر�سية 
حني تبينت مكانة قيم الأنوثة يف العامل القدمي 
البدائية  النطالقة  وكانت  الأمييوميية.  ومكانة 
املجتمع  خلية  �سنعت  التي  النواة  هي  للعائلة 
اإل  ال�سيء  بع�س  غام�سة  تبدو  واإن  الأمييومييي، 
اأن الواقع الك�سفي للتاريخ يثبت �سحة ما نقول. 
وعليه اأفرزت نظامًا غريبًا وهو انت�ساب الأبناء 
ال�ساأن  يف  الباحثون  ي�سميه  ما  وهذا  الأم،  اإىل 
والييذي  الأم(،  بييي)حييّق  والتاريخي  الأ�سطوري 
اإىل  ولي�س  الأم  اإىل  الأولد  ينت�سب  خالله  من 
الأب، ولهم من �سرائع الإرث اأكر مما لزوجها 
الأمييور  هذه  على  ترتبت  ولقد  املييوت.  حالة  يف 
طبيعية.  وحييقييوق  عييالقييات  ميين  وقيم  مفاهيم 
من  جديدة  مرحلة  ولييدت  الأ�سا�س  هذا  وعلى 

نظام العائلة منها:
ي حترمي العالقة اجلن�سية بني الأبناء والآباء.

ي حترمي العالقة اجلن�سية بني الإخوة والأخوات، 
العالقة  من  نوع  اإىل خلق  بييدوره  اأدى  ما  وهذا 
النظام  ميين  العك�س  على  ال�سيقة،  العائلية 

القدمي للعائلة الكبرية.
العائلة  نييظييام  تاأ�سي�س  هييو  الأخييييري  واليينييوع  ي 

الثنائية.
 ونتيجة لهذا التطور يف البنية الجتماعية اأنتج 

هذا النوع و�سعًا متغريًا، فكان للمراأة احلق يف 
النف�سال عن الرجل اأّنى �ساءت، مع الحتفاظ 
بانت�ساب البنني والبنات اإىل ح�سن الأم. اإّل اأن 
املوؤ�سر املهم يف هذا التغيري هو حدوث انقالب 
بتغيري  الييرجييل  لتفكري  نتيجة  جييياء  ذكييييوري 
القدمي،  الوراثة  نظام  وقلب  ال�سابقة  املعادلة 
فاأ�سبح الأمر يف نهايته منطلقًا لإر�ساء مفهوم 
)حّق الأب(. واأ�سفر هذا التكوين اجلديد عن 
قيام العائلة الأحادية، فكانت تلك هي الهزمية 
تكوين  تاريخ  يف  املييراأة  بها  منيت  التي  الأوىل 
ال�ستعباد  الييرجييل  مييار�ييس  وعليه  الإن�سانية، 
الذكوري جتاه املراأة، وتعّمق ال�سعور بذلك يومًا 
اأننا لرناه قائمًا يف زماننا هذا.  بعد يوم حتى 
املخت�سني يف  اأغلب  اأن  هو  هنا  الغريب  اأن  اإل 
القدمي  والتاريخ  لالأنربولوجيا  املعريف  احلقل 
وجود  القبائل ل  من  نييوع  وجييود  على  يييوؤكييدون 
عن  الأ�ساطري  يف  جاء  ما  ومنها  فيها،  للرجل 
الن�ساء الأمازونيات اللواتي �سكلن قبيلة كبرية 
وكانت لهن طقو�س خا�سة بهن، ومن اأعمالهن 
امل�سهورة التي توؤكدها الأ�سطورة اأنهن يحاربن 
اأجل  من  بع�سهم  باختطاف  ويقمن  الييرجييال 
ويف  الإجنيياب،  لغر�س  معهم  ممار�سة اجلن�س 
بقتلهم  الن�سوة  تقوم  الييذكييور  اإجنابهن  حالة 
ويخرنا  اأعدادهن.  لزيادة  الإناث  على  وتبقي 
هذا  على  ق�سيا  وثي�سيو�س  هرقل  اأن  التاريخ 
)لغز  كييتيياب  كييمييا جنييد يف  الأمم.  ميين  اليينييوع 
ع�ستار( لفرا�س ال�سواح اأدلة من هذا القبيل، اإذ 
يذكر املوؤلف م�سمونًا لأ�سطورة اإغريقية يو�سح 
تذكر  حيث  )اأثينا(،   مدينة   ا�سم  اأ�سل  فيها 
النا�س  فوجئ  غزير  ماء  نبع  انبثاق  الأ�سطورة 
�ساهقة  زيتون  �سجرة  ووجييود  �سباحًا  بوجوده 
مل تكن موجودة من قبل، وتاأكدوا اأن وراء هذا 
العرافة  اإىل  امللك  فبعث  عظيمًا،  �سرًا  النبع 
لي�ستطلع منها معرفة الأمر فجاء تف�سري ذلك: 
نبع  واأن  »اأثينا«  الإلهة  هي  الزيتون  �سجرة  اأن 

امليياء هييو الإليييه »بييو�ييسيييييدون« اإلييه البحر، 
اأّيييًا  املدينة  اأهييل  يخريان  واأنهما 

يطلقون  ال�ييسييمييني  مييين 
عييلييى مييدييينييتييهييم، 

تت  ف�سو

اإىل  الييرجييال  »اأثييييينييا«، و�ييسييّوت  اإىل  اليينيي�ييسيياء 
»بو�سيدون«، فكان الفوز يف النهاية اإىل الن�ساء 
»بو�سيدون،،  الإله  فغ�سب  عددًا،  الأكر  لأنهن 
وتوّلدت  اأثينا،  اأرا�ييسييي  املاحلة  املياه  فغّطت 
اأن  عليها  املراأة  على  الأمر عقوبات  جراء هذا 
تلتزم بها، حيث مت تعطيل اأي م�سروع انتخاب 
اإليهن  ينت�سب  وليين  الييقييادم،  الييزميين  يف  لهن 
واأن  الييرجييل  اإىل  انت�سابهم  يييكييون  بييل  الأولد 
اأن  اآبائهم، والعقوبة الثالثة هي  اأ�سماء  يحملوا 
يقت�سر  واإمنا  الثينيات،  لقب  الن�ساء  ل حتمل 

ذلك على الرجال. 
هكذا ميتد تاريخ الوجود خللق نوع من ال�سراع 
ل  الدميومة  �سبيل  فكاأن  والييرجييل،  املييراأة  بني 
بني  ال�سراعات  وخلق  تاأجيج  عند  اإل  يتوقف 
اأهمية  الأكر  امل�ساركة  اأن  مع  الواحد،  اجلن�س 
وحدة  باإقامة  اإل  ت�ستقر  ل  الإن�سانية  تاريخ  يف 
احلية  للروح  النتماء  جوهر  الأ�سا�س  يف  هي 
نعي�سه،  الذي  للزمن  اأو  قدميًا  الإن�سان  لتاريخ 
فكيف لنا اأن نعي امتدادات التكوين الجتماعي 
قيمة  ثمة  وهل  الن�سائي؟  العن�سر  عن  بعيدًا 
هذا  على  القمعية  ال�سلطة  ملمار�سة  وجييودييية 

اجلن�س ال�سفاف؟ 
مع اأننا  نقراأ عن مل�سات وا�سحة وكبرية اأججها 
الوعي والثقافة يف النظام الأمومي عند قدماء 
على  حفاظًا  الييفييرعييوين  العهد  يف  امل�سريني 
لييزواج  فكان  احلاكمة،  الأ�ييسييرة  عر�س  �ساللة 
تثبيت  يف  �ييسيياأن  اأخييتييه  اأو  ابنته  ميين  الييفييرعييون 
اأن  يخفى  ل  الأوىل  البدايات  املييراأة. يف  مكانة 

لعقد الزواج بني الثنني �سيغة رائعة حتتوي 
يف داخييلييهييا عييلييى منييط جييمييايل من 

التاأ�سي�س امل�سرتك، فها نحن 
حييفييريييات  يف  نيييقيييراأ 

�سك  التاريخ 
ج  ا و ز

يعود تاأريخه اإىل الألف الثالث قبل امليالد يقول 
الزوج فيه: )منذ اليوم، اأقّر لك بجميع احلقوق 
الزوجية. لن اأقول اأمام النا�س باأنك زوجة يل، 
بيتك  ممتلكات  كل  لك.  زوج  باأنني  �ساأقول  بل 
لِك وحدِك، وكل ما ياأتيني اأ�سعه بني يديك(.  

الك�سوفات التاريخية تعيد لنا �سياغة اأخرى يف 
الأ�س�س  تثبيت  ويف  الزوجية  العالقة  م�سمون 

وملكانة  الييواحييدة  لالأ�سرة  الوا�سعة  والدعائم 
اأو  العقد  ذلك  من  عام  األفي  بعد  اإذ  العائلة، 
اآخر  �سك  اكت�ساف  يتم  للزواج  الأول  ال�سك 
يعود تاأريخه اإىل فرتة ثانية، نرى يف ال�سك ما 
تقوله املراأة لزوجها: )اإذا تركُتَك يف امل�ستقبل 
اأتعهد  فاأنني  اآخر  رجاًل  ملحبتي  اأو  لَك  لكرهي 
اأن اأدفع لَك مكيالني ون�سف من الف�سة، واأعيد 

التي  ال�سيغ  هي  هكذا  الييزواج(.  هدايا  اإليك 
حملها لنا التاريخ عن ع�سق املراأة ومكانتها يف 
كبريًا  منوذجًا  بحق  فكانت  الإن�ساين،  الوجود 
تخلو  ل  الزمن يف �سفحة  لقراءة  �سيقًا  واإملامًا 

من احلب اأو ال�ستعباد.
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الختيار،  �سوء  �سببه  التوافق  وجييود  عييدم  اإن 
وهيييو �ييسييبييب رئييييي�ييس لييلييتيينييافيير واليييطيييالق، لأن 
بينهما  تباين  وجود  يكت�سفان  عندما  الزوجني 
يوؤدي  ذلك  فاإن  ذكرها،  ال�سابق  امل�ستويات  يف 
اإىل عدم تقبل اأحدهما لالآخر، وبالتايل انهيار 

احلياة الزوجية.
والتوافق الزوجي يف حقيقته هو الر�سا املتبادل 
بني الطرفني وقبول اأحدهما لالآخر بايجابياته 
وحتمل  الييتييوا�ييسييل  عييلييى  واليييقيييدرة  و�سلبياته، 

امل�سوؤولية واحتواء اخلالفات.
هييذا  عييلييى  اليي�ييسييوء  ن�سلط  امليي�ييسيياحيية  هيييذه  يف 
املو�سوع،  من خالل التعرف على وجهات نظر 
العديد من الأ�سخا�س من كال اجلن�سني،  وكان 

حمور التحقيق يدور حول ال�سوؤال التايل:
كيف يوؤثر الختيار على التوافق بني الزوجني؟

تكافؤ الطرفين

جمال  يف  املتخ�س�سة  حممد،  �سوزان  د.  ترى 
ب�سكل كبري  توؤثر  الختيار  اأن عملية  الجتماع، 
اأن  اإذ  الييزوجييني،  بييني  الييتييوافييق  على  ومبا�سر 
زواج،  اأي  لنجاح  جييدًا  مهم  التكافوؤ  عن�سر 
بني  والن�سجام  لال�ستمرار  م�ساعد  وعييامييل 
عنه  ين�ساأ  التوافق  لأن  ذلييك  وامليييراأة،  الرجل 
واإخييال�ييس،  واحييييرتام  وثييقيية  وحمييبيية  ان�سجام 
وهذه الركائز مهمة جدًا ل�سري احلياة الزوجية 
اأ�سباب  هي  التي  وال�ستقرار  ال�سكينة  ون�سوء 
اإىل  وا�ستمرارها  الزوجية  احلياة  يف  النجاح 
قوية  اأ�ييسييرة  يخلق  الييتييوافييق  اأن  كما  النهاية. 
بدءًا  البع�س،  بع�سها  بني  مرتابطة  متما�سكة، 

من الأبوين فالأبناء.
اأقطاب  بني  متني  ترابط  عنه  ين�ساأ  والتوافق 
الختيار  اأ�سا�سها  احلميمية  تلك  لأن  العائلة، 
هو  فالتوافق  البداية.  منذ  واملييدرو�ييس  اجليد 
املحبة  تظللها  اأُ�سرة  اأية  بناء  يف  الأوىل  اللبنة 
لن  الأ�سياء  هذه  وبدون  والحييرتام،  وال�َسكينة 
تكون هناك اأُ�سرة، ولن يكون هناك زواج ناجح.

االختيار الموفق

نا�سطة  وهي  اجليياف،  رونيياك  ال�سيدة  تقول 
يف املجال الجتماعي والن�ساين: اإن العديد 
اليييييزواج والييعييالقييات  �يييسيييوؤون  اأن  يييعييتييقييدون 
الييزوجييييية يييكييون اجلييياين فيها هييو الييتيياأثييري 
الروتني  اأي  »الرتابة«،  حتدثه  الذي  املميت 
واحدة  وتييرية  على  طوياًل  زمنًا  يبقى  الييذي 
حدين،   ذو  �سالح  هو  والختيار  يتغري.   ول 
اأو  الزوجية  العالقة  الذي  يحدد جناح  فهو 
ف�سلها، وبالتايل فهي ت�سعف كلما كان هناك 

خلل يف هذا الختيار.

توافق نفسي وفكري

اأن الزواج الذي ميكن  د. كرمي ماهود يجد 
الختيار  يف  مييوفييق  زواج  بيياأنييه  يو�سف  اأن 
الزواج  للكلمة، هو  العميق  باملعنى  و«�َسَكن«، 
اأهمها  املُْقنع لطريف العالقة من نواح عدة، 
طرف  كييل  يجد  بحيث  النف�سية.  النواحي 
وهيينيياك  نف�سيًا.  اإليييييه  يييتييوق  مييا  الآخيييير  يف 
اجلانب الفكري، حيث جتمعهما لغة تفاهم 
اأية  تناول  خاللها  من  ي�ستطيعان  م�سرتكة 
لوجهة  منهما  كل  وتقبل  ومناق�ستها  ق�سية 
اإيجاد  امل�ستحيل  من  اأنييه  ومبا  الآخيير.  نظر 
�سخ�سني متطابقني ومتوافقني يف كل منحى 
فالق�سية  التواأم،  يف  حتى  املناحي  هذه  من 

اإذن ن�سبية.
ول نن�سى كذلك العوامل الجتماعية، فهناك 
ميين عييا�ييس يف و�ييسييع اجييتييميياعييي مييعييقييد قد 
اإ�سافة  الزوجية،  ع�س  على  نتائجه  تنعك�س 
اإىل امل�ستوى القت�سادي، ما ينتج عنه عدم 
يكون  ان  يجب  لييذا  احلييييياة،   بهذه  الر�سا 
اأ�سا�س كل هذه العوامل  الختيار قائمًا على 

لكي تنجح احلياة الزوجية.

المتوافق والمختلف

الختيار  اأن  اإىل  ال�ساعدي  رحيم  د.  ي�سري 

الجتماعية  واحليياليية  بالثقافة  ي�سطدم 
بح�سب  تييغييرّيه  اأو  فيييييغييرّيهييا  والقييتيي�ييسيياد 
زوجني  خ�سائ�س  فيياإن  لييذا  اأحدهما،  قييوة 
عدة،  لحتمالت  خا�سعة  �ستكون  خمتلفني 
الزوجني  اأحييد  خ�سائ�س  ته�سم  اأن  فاإما 
لالآخر ويتم التوافق وال�سكون، اأو اأن يتالقى 
ويختلفان  اخل�سائ�س  بع�س  يف  الييزوجييان 
املتوافق  اأهمية  يعتمد على  اأُخييرى، وهذا  يف 
اأو  ال�ستمرار  اإما  واملختلف، فيحدث حينئذ 
لعدم  الييزوجييان  ينف�سل  اأن  اأو  النف�سال، 
توافق اختياراتهما بعد مدة ب�سيطة، و�سبب 
جوهري  اأمييير  هييو  فيه  اختلفا  مييا  اأن  ذلييك 

وثابت.

ضعف الوعي 

هييذا  يف  النف�س  عييلييم  راأي  عييلييى  ولييلييتييعييرف 
بيياأن  �سعدون  ابت�سام  د.  تعتقد  املييو�ييسييوع، 
معايري الختيار متعددة ومعر�سة للم�ساكل، 
املال  نحو  تتجه  الختيارات  جند  ما  فغالبًا 
يعّر  وهيييذا  والن�سب،  واحليي�ييسييب  واجلييمييال 
وعييدم  والإدراك  الييوعييي  قلة  عيين  بييو�ييسييوح 
القدرة على حتمل امل�سوؤولية للحياة الزوجية 
لدوام  كافيًا  وحده  املال  فلي�س  ومتطلباتها. 
الزواج، ولي�س اجلمال هو اأ�سا�س حل م�ساكل 
عن  يعّر  كله  فهذا  الأبناء.  وتربية  الأ�سرة 
وبالتايل  الإدراك،  التفكري وق�سور  �سطحية 
وال�ساذجة  ال�سطحية  الختيارات  هذه  فاإن 
عند  الآخيير  الطرف  تقبل  عدم  اإىل  تو�سلنا 
الييزواج  م�سوؤوليات  وظهور  احلياة  معرتك 

ومتطلباته.
ال�سلبي  الختيار  اإىل  الفتاة  تلجاأ  قد  كما 
وجتيياوز  العنو�سة،  منها:  عييديييدة  لأ�ييسييبيياب 
داخل  العالقات  و�سوء  الييزواج،  �سن  عمرها 
وتهمي�س  الأهل  ت�سّلط  اإىل  اإ�سافة  اأ�سرتها. 
اأول  قييبييول  اإىل  ي�سطرها  مييا  �سخ�سيتها 

فر�سة للتخل�س من هذه الهيمنة. 

تحقيق: عادل الميالي

ازياء وتصوير: دار شبعاد

االختيار
وأث��ره على
ت�����واف�����ق 
ال���زوج���ي���ن

ي�سري علماء النف�س اإىل 
اأن الختيار ال�سحيح 

ل�سريك احلياة من الأ�س�س 
املهمة جدًا لنجاح الزواج، 
فاإذا توفر ح�سن الختيار 

�سيتحقق التوافق املطلوب، 
والتوافق هو وجود التقارب 
والتطابق النف�سي والعلمي 

والجتماعي والعقلي، 
ف�ساًل عن الكثري من الأمور 

التي يجب اأن جتمع بني 
الزوجني.  
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دخل  ذات  عائلة  يف  ولييدت  اأحمد”،  “ب�سمة 
حمدود يف ق�ساء بلد )حمافظة �سالح الدين(، 
)فتاتان، وثالثة اأولٍد(، تقول “ب�سمة” عندما 
تيياركييًا  واليييدي  “تويف  ن�ساأتها:  عيين  �ساألناها 
م�سوؤولية تربيتي واأخوتي لالأم التي حتملت عناء 
بداأت  اأمثل.  لتن�سئنا ب�سورة  احلياة و�سعوبتها 
�سنة  بعمر  واأنييا  معي  والتحدي  الييعييذاب  رحلة 
واحدة عندما ت�سبب خطاأ طبي باإ�سابتي ب�سلل 
الأطفال،  كباقي  طفولتي  تكن  فلم  الأطييفييال، 
�سفائي،  يف  اأميياًل  امل�ست�سفيات  يف  ق�سيتها  بل 
واأنا  اأقييراين  بقية  ت�سبه  تكن  مل  درا�ستي  حتى 
ويقفزون  يلعبون  كيف  بعيد  من  اليهم  اأنظر 
ال�سف  يف  اأبييقييى  مييا  غالبًا  فكنت  وميييرحييون، 

اأطالع الدرو�س.”

حلُم الدراسِة كان ُمكلفًا

تركت »ب�سمة« املدر�سة ب�سبب التكاليف املادية، 

كانت  لكنها  عائلتها،  بقية  اأجييل  من  م�سحية 
�سربة  النجاح  هل  نف�سها:  قييرارة  يف  تت�ساءل 
كذلك  ليكونوا  وليييدوا  اليينيياجييحييون  هييل  حييظ؟ 
حلكمة اإلهية؟ وهل الفا�سلون مقّدر لهم الف�سل 
قرارها  فجاء  احليييال؟  هييذه  لتغيري  �سبيل  ول 
وتطالع  تقراأ  بييداأت  واليييذات،  املجتمع  بتحدي 
اإىل  النفو�س بحاجة  »اإن  لنف�سها  قائلة  وتتعلم، 
اأثبت  اأن  علّي  ويجب  لآخيير،  وقييت  من  حتفيز 
ذاتي واأحتدى نظرة املجتمع وا�ستهزائهم مبن 

يحملون مر�سًا معينًا«.

رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة

مل تكن بداية دخولها لالإعالم �سدفة، بل كانت 
. تقول ب�سمة:  بتخطيط واإ�سرار وحتدٍّ

اليييييومييييية وبع�س  مييذكييراتييي  بييكييتييابيية  »بييييييداأُت 
اأعود  اأن  جديد  من  قييّررُت  اأنني  اإل  اخلواطر، 
ملدر�ستي واأكمل امل�سرية التعليمية، فعاود احلظ 

ال�سيئ حماولته بالوقوف يف طريقي مبوت اأخي 
وابنه بتفجري ارهابي قرب مرقد ال�سيد حممد 
وحياة  حياتي  �ييسييوداء  غيمة  فاجتاحت  )ع(، 
واأملي  حزين  كتمت  اين  اإّل  جديد،  من  اأ�سرتي 
والنهو�س  ال�ست�سالم  عييدم  معلنة  داخلي  يف 

ملواجهة هذه احلياة مرة اأخرى.”
قييّررُت  عندما  فعليًا  الأوىل  اخلطوة  “كانت 
ياأت �سدفة  اأدخل عامل الإعييالم، والذي مل  اأن 
اأ�سارك  فكنت  بها،  حلمُت  طاملا  اأمنية  كان  بل 
يف اإذاعة ن�ساأت يف مدينة بلد بعد عام 2003. 
والدينية  العلمية  الرامج  يف  واأ�سارك  اأّت�سُل 
لهذه  برامج  باإعداد  بييداأُت  اأن  اإىل  والثقافية، 
الذاعيييييية. وبيي�ييسييبييب متيييييزي وكييفيياءتييي طالب 
ب�سورة  لديهم  اأعييمييل  اأن  الإذاعيييية  اأ�ييسييحيياب 
تزهر حويل من جديد  فبداأت احلياة  ر�سمية، 
من  الييرغييم  وعلى  والب�ساتني.  الييكييروم  وتيييورق 
ب�سبب  ووالدتي،  اأ�سرتي  اأفييراد  اأحييد  معار�سة 

بقيت  اأنني  اإّل  هناك،  املجتمع  خ�سو�سية 
م�سّرًة على حتقيق هذا احللم الذي اأطمح 
يف اأن اأقدم من خالله خدمة ور�سالة �سامية 
اأن�س  الذي مل  الوقت  ويف  املجتمع.  بها  اأنفع 
عالية  ومرتبة  مكانة  التي حتتل  الكتابة  فيه 
كنت  حيث  واهتماماتي،  اأولوياتي  �سّلم  يف 
اإحييدى  لتن�سر يف  وخييواطيير  مييقييالت  اأبييعييث 
ويف  “بلد”.  مدينة  يف  ال�سادرة  ال�سحف 
واملحزنة،  ال�سعيدة  اللحظات  هييذه  خ�سم 
خالل  ميين  نييحييوي  الأنييظييار  لفت  ا�ستطعت 
البلداوي  هيثم  احلاج  مني  فطلب  مواهبي، 
لديهم  اأعييمييل  اأن  “بلد”،  اإذاعييية  موؤ�س�س 
مقّدمًة للرامج. وبعد حماولت عدة لإقناع 
جيياء  لييلييرامييج،  ميية  كييمييقييدِّ بالعمل  عائلتي 
حمدُت  موافقون(.  )نعم،  بالإيجاب:  الرد 
مًة  ومقدِّ معّدًة  العمل  وبا�سرت  كثريًا،  اهلل 
واملنوعة، وحزت  والثقافية  الدينية  للرامج 
العديد من التكرميات وال�سهادات التقديرية 

يف منا�سبات عديدة.”

»بسمة أمل«.. خيٌر وعطاٌء

وجمتمعها  وطنها  هموم  حتمل  التي  »ب�سمة« 
وترتقي  تنه�س  برامج  بتقدمي  بخدمته  اآملة 
به، وجدت نف�سها اأمام مهمة اأخرى ت�ستحق اأن 
فريقها  تاأ�سي�س  فكرة  عن  �ساألناها  تخو�سها، 

الطوعي فقالت:
»بداأت فكرة تاأ�سي�س فريق »ب�سمة اأمل« تختمر 
واملن�سادات  املطالبات  بييداأت  عندما  راأ�سي  يف 
الفي�سبوك  على  �سفحتي  يف  متابعّي  قبل  من 
وبييداأت  م�سكالتهم،  حلل  اأ�سواتهم  باإي�سال 
اأجُد ا�ستجابًة من قبل بع�س امل�سوؤولني، فقررُت 
اأنا وزميلي يا�سني الكظماوي اإن�ساء �سفحة على 
الفي�سبوك با�سم )جمانًا يف بلد( تخت�س بالعمل 
الطوعي وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني. ف�سرع 
اإىل  بالن�سمام  »بلد«  يف  وال�سابات  ال�سباب 
غذائية  �سالت  فوزعنا  التطوعي،  الفريق  هذا 
وجتهيز  الفقراء  بيوت  وترميم  ببناء  و�ساركنا 
غرف نوم واأثاث للمحتاجني وم�ساعدة الأيتام، 
من خالل نزهات ترفيهية و�سراء ك�سوات عيد 

ومالب�س مدر�سية وتقدمي امل�ساعدات العالجية 
والأدوية، واأخذ فريق )جمانًا يف بلد( بالنت�سار 
واأ�سبح له �سدى وا�سع لدى الأهايل، ثم بداأنا 
املدينة  خييارج  للمحتاجني  امل�ساعدات  بتقدمي 
التي  امل�ساعدات  خالل  من  وغريها،  بغداد  يف 

ت�سلنا من املترعني.
الفريق  قييرر  واجييتييهييادي  ومثابرتي  وجلييهييودي 
عرفانًا  اأمل(،  )ب�سمة  لي�سبح  ا�سمه،  يغري  اأن 
اإىل  خالله  ميين  يهدفون  واليييذي  يل،  وتييقييديييرًا 
ر�سم الب�سمة والفرح وادخال ال�سرور على قلب 

كل فقري ويتيم وحمتاج يف هذا الوطن. 

َبسَمة أَمل
حوار: جواد سليم قصة نجاح امرأة

عندما ت�سيق احلياة بك، تت�ساءل يف 
داخلك عن جدواها واأهمية وجودك، هل 

ت�ستحق الكفاح، اأم تركن وت�ستلم ل�سعوباتها 
ومعوقاتها التي تقف حائاًل يف طريقك 

وم�ستقبلك؟ تبداأ الت�ساوؤلت اأكر واأكر، رغبة 
يف اإثبات ذاتك. هنا تتولد يف داخلك �سعلة 

وهاجة تنري لك الدرب، وتكون حافزًا واأماًل 
لت�ستمر يف احلياة، لكن لي�س كما الأخرين، 
بل اأن تكون مميزًا، وحتظى بفر�س النجاح 

والتفوق، فتكون ق�سة جناح.



قصص رعب

اليينييا�ييس يف �سرد  اليينيي�ييسيياء احليييواميييل  تيي�ييسييارك 
الإنرتنيت   عيير  حملهن  عيين  الييرعييب  ق�س�س 
ومثل  الأطييفييال.  اإجنيياب  واحلييديييث عن عملية 
احلوامل  ت�سيب  والق�س�س  احلكايات  هييذه 
اجلدد بيال�سدمة، وقد يوؤدي يف بع�س الأوقات 
ب�سبب  متامًا  احلمل  عن  الن�ساء  امتناع  اإىل 
ُتَبث  التي  اليييولدة  اآلم  ميين  ال�سديد  خوفهن 

ق�س�سها عر هذه املنتديات.

تسونامي

ذهبت  اإذا  »القبالة«:  حما�سرات  اإحدى  تقول 
اإىل منتدياتMUMSNET ، وهي اإحدى 
“منتديات الأبّوة والأمومة” فاإنك جتد العديد 
الولدة، وهذا  الن�ساء يخرن ق�س�سًا عن  من 
و�سفته.  كما  دم”،  “حّمام  اإنييه  فظيع،  اأميير 
حيث  معه  التعامل  ال�سعب  ميين  الأمييير  وهييذا 
�سبيهة  اأعا�سري  املواقع هي عبارة عن  اأن هذه 
هذه  ال�سلبية.  الييولدة  ق�س�س  من  بت�سونامي 
و�سائل  عر  ُتن�سر  التي  واحلكايات  الييروايييات 
التوا�سل الجتماعي، وخا�سة الفي�سبوك، توّلد 
بني  واخلييوف  القلق  من  عاليًا  م�ستوى  وتبعث 

الن�ساء احلوامل.

والدات قيصرية

�سّلطت  الريطانية  »الإنييدبيينييدنييت«  �سحيفة   
الكثري  اأثيييار  اليييذي  املييو�ييسييوع  هييذ  على  ال�سوء 
مييين اجليييييدل. وذكيييييرت )كييياتيييرييييونيييا جييونييز( 
 The هيييييال  وهيييييي حميييا�يييسيييرة يف جييياميييعييية 
من  املزيد  اأن    University of Hull
ب�سبب  باخلوف  ال�سعور  لديهن  يييزداد  الن�ساء 
ق�س�س  معهن  يت�ساركن  جييديييدات  اأمييهييات 
الإنييرتنييت.  عيير  ال�سلبية  واحلييكييايييات  الييرعييب 
يعاين  املا�سي  العام  مطالبات  من  درا�سة  ويف 
الن�ساء احلوامل يف كل  ما يقرب من 14% من 
اأنحاء العامل من رهاب التزاوج، وبالتايل ميكن 
اأن يقود ذلك اإىل زيادة يف “رهاب التوكوبيا”، 
وهو اخلوف ال�سديد من احلمل والولدة، وهذا 

الرقم يتزايد باطراد منذ عام 2000.
الن�ساء  يف  طييفييرة  ثييميية  “اأن  جييونييز:  ت�سيف 
احليييواميييل الأ�يييسيييحييياء اليييليييواتيييي ييي�ييسييعييني اإىل 
من  املخاوف  ب�سبب  القي�سرية”  “الولدات 
اأغلب  اأن  اإىل  بالإ�سافة  طبيعي  ب�سكل  الييولدة 
الن�ساء ياأتني يف وقت متاأخر من احلمل، ويتعني 
لإف�سال  كبرية  جهود  وبذل  الكثري  العمل  علينا 

فكرة خوفهن من الولدة.”

احلوامل  الن�ساء  من  واحدة  هي  “�سامانثا” 
�سخ�س  بالرعب من وجود  “اأ�سعر  تقول:  التي 
روؤيييية احلييوامييل  اأن  كما  بييطيينييي(،  )غييريييب يف 
اأو  احلمل  عن  التحدث  جمرد  وحتى  تخيفني، 
واأ�سعر  واأتعرق  كثرياً   اأنزعج  جتعلني  الييولدة 

بالقلق.” 

إجهاض

اأو�سحت »رينا غوف«، وهي مديرة ملجموعة من 
اللواتي  الفتيات يعملن يف جمال رعاية الن�ساء 
»الييتييدخييني«:  ميين  ال�سديد  اخلييوف  ميين  يعانني 
ب�سبب  بالإجها�س  يقمن  الن�ساء  بع�س  هناك 
اأو بب�ساطة جتّنب  ال�سديد من احلمل،  خوفهن 

احلمل باأي ثمن«. 
»احلوامل«:  الن�ساء  لكل  النهاية  يف  ن�سيحتي 
اأكر من حجمها،  اإعطاء الأمور  لبد من عدم 
خمت�س  طبيب  ا�ست�سارة  جدًا  ال�سروري  ومن 
الإنرتنت  على  العتماد  وعدم  الأ�سياء  هذه  يف 
ينجح  و�سوف  للمعلومات،  به  موثوق  كم�سدر 

الأمر كله ومير ب�سهولة. 

عن اإلندبندنت

وسائل التواصل
تصيب الحوامل بالصدمة
ترجمة: ثريا جواد

اأ�سبح مو�سوع احلديث عن الولدة واحلمل مو�سوعًا �سائعًا جدًا عر الإنرتنيت من 
خالل و�سائل التوا�سل الجتماعي وموقع MUMSNET الإلكرتوين ال�سهري، اإذ 
بات التب�سيط هو القاعدة حيث تف�سح الن�ساء احلوامل عن ق�س�سهن عر جمموعة 

من املن�سات دون اتباع اأي منهج مقّيد بالتفا�سيل. 
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بعد،  ع�سرة  ال�ساد�سة  تتجاوز  مل  فتاة  اأبييرار، 
لكنك حني تقرتب من روحها حتديداً، ت�ست�سعر 
لون �سعرها  النا�سجة.  القوية  الفتاة  تلك  فيها 
على  وقدرتها  املتوهجة  ابت�سامتها  اجلميل. 
التحدث عن نف�سها بطالقة كاأي ع�سفور بليغ. 
اأبييييرار، والييتييي حتييب الألييييوان كييثييريًا، انتهجت 
طييريييقييًا خييا�ييسييًا بييهييا: �سبغ اجلييييدران واإعيييادة 
ترتيبها. ال�سّباغة التي تلّون جدران الآخرين، 

حتّب اأي�سًا تلوين حياتها، اإذ تقول:
الر�سم كثريًا،  اأحب  واأنا  الرو�سة  »مذ كنُت يف 
معهد  دخييول  حتى  بالنتظار  لنف�سي  اأ�سمح  مل 
الفنون اجلميلة من اأجل التعلم. دخلت دورتني 
لتعّلم اأ�سا�سيات الر�سم، وكان اليوتيوب �سديقي 

املف�سل لتعلم املزيد.«
»ال�سّباغ«  مهنة  يف  لأبييرار  الول  العر�س  كان 
لتبداأ  الأطفال،  ريا�س  اإحدى  ر�سم جدران  هو 

رحلتها اجلديدة. 
واألييعيياب  الييقييدم  بكرة  ولعها  ميين  الييرغييم  وعلى 
من  العديد  يف  وم�ساركتها  وامليييييدان،  ال�ساحة 
اأجمل  اإحييدى  كانت  الألييوان  اأن  اإّل  امل�سابقات، 
اهتماماتها كما تقول. تر�سم اأبرار هنا وهناك 
ب�سعرها  دييياىل،  حمافظة  يف  الواقع  حّيها  يف 
امللون ومالب�سها الزاهية، ت�ستقبل كل ما يقوله 

جمتمعها وتبت�سم ثم تكمل اعمالها:
ثمة  اأن  ي�ستغرب  البع�س  فعلهم،  رد  اأعرف  »ل 
فتاة ت�سبغ �سعرها بهذا اللون يف حمافظة مثل 
دياىل، وبع�سهم يرى اأن هذا الأمر مظهر جيد 
حلياة اأكر مدنية. اأتابع عملي فقط بحب دون 

التفكري بذلك، الكثري من اأبناء املنطقة يطلبون 
ميينييي امليي�ييسيياعييدة يف اإجنيييياز اأعييمييال يييدوييية اأو 
اأطفال احلي  بها  ياأتيني  ر�سومات لالمتحانات 

فاأعملها لهم دون مقابل.«
ُيذكر اأن اأبرار التي ت�سكن دياىل، حتاول جاهدة 
روؤية اجلانب الإيجابي من كل ما يحدث لها يف 
م�ستقبلها  تاأمني  على  قدرتها  وكيفية  حياتها 
ت�ستطيع  لن  لكنها  درا�ستها،  اإكمال  خالل  من 
للمعهد قبل بلوغها  الق�سم امل�سائي  الدخول يف 

الثامنة ع�سرة من العمر.
�سينمائية،  كم�سورة  العمل  يف  اأبيييرار  تطمح 
وتوؤكد اأنه �سغفها الكبري واأن الر�سم هو هوايتها 

املحببة.
الر�سم،  خييالل  ميين  ال�سلبية  طاقتي  »اأفييييّرغ 
�سيء  اأي  اأر�ييسييم  بييه،  واأحييلييم  اأعي�سه  ما  اأر�ييسييم 
اأ�ييسييعيير بييه، لكنني اأرغييب  وكييل �ييسيييء، لييكييوين 
بالت�سوير ال�سينمائي كثريًا واجنذب نحوه مثل 

املغناطي�س.«
�ييسيياركييت اأبيييييرار يف الييعييديييد مييين املييعييار�ييس، 
وكانت  اجلييامييعييات،  ومهرجانات  الييبييازارات، 
اأحييد  يف  اأبيييرار  ابتاعتها  التي  الأوىل  اللوحة 
بييوؤرة  من  اخلييروج  حتيياول  لفتاة  هي  املعار�س 
الفتاة  اأبييييرار،  جت�سد  كييانييت  وكيياأنييهييا  مظلمة، 

امل�سعة و�سط الظلمة، ح�سب قولها.

لنصبغ أحالمنا! 

ترميم  لأبييرار  فيمكن  اأما عن �سبغ اجلييدران، 
اجلدران وترتيبها ثم �سبغها بالطرق الطبيعية 

مثل اأي �سباغ اآخر ميتلك تلك القوى البدنية.
دائمًا  ال�ساقة.  املهن  اأو  الرجال،  مهن  »اأحييب 
رجالية  الأعمال  بتق�سيم  قمنا  مَل  اأت�ساءل:  ما 
اأعمالهم  اأخوتي يف  اأ�ساعد  ما  ون�سائية؟ غالبًا 

ال�ساقة، وكان باب بيتنا اأول �سيء �سبغته.«
للعمل  طلبات  فتح  اأبيييرار  ا�ستطاعت  بعدها 
ك�سّباغة يف املنازل، وعلى من يوّد �سبغ منزله 

اأن يقوم باحلجز. 
»املهمة �ساقة ومتعبة جدًا، لكنني اأحبها كثريًا، 
واأ�سعر بذلك بقوة حاملا اأنهي العمل، كما اأنني 
اأ�سعر  العمل  مقابل  اأجييري  على  اأح�سل  حاملا 

بقيمة ذلك العمل وتلك امل�سقات رغم تعبي 
اأحيييييانييًا«،  منك�سرة  وعييودتييي  الع�سبي 
»لكن  تكمل  وت�سحك ثم  ذلييك  تييقييول 
على  اعتمادك  مقابل  يهون  �سيء  كل 
وجود  اإن  الآخييرييين.  على  ولي�س  ذاتييك 

الكثري  منحني  بجانبي  اأمييي 
واأنا  وال�سر  القوة  من 

�سعيدة بذلك.« 

َصّباغة الغيوم
تصبغ الجدران وتلّون حياتها 

باألحالم والنجاح
بقلم: آية منصور
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- م�سمم اأزياء عراقي، ولد يف بغداد عام 1981
- بكالوريو�س ت�سميم من كلية الفنون اجلميلة، بغداد 

- دبلوم يف ت�سميم الأزياء من معهد �سمي�سم الدويل، دم�سق
- مدير دار �سبعاد لالأزياء والتجميل، بغداد

التابعة  العراقية  الأزييياء  دار  يف  الفني  الإنتاج  ق�سم  مدير   -
لوزارة الثقافة
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افقي

حل العدد ال�شابق

عم�دي

احلذاء ال�شحي … 
كيف ميكنك اختياره؟

الأناقة  العايل،  الكعب  الن�ساء  من  الكثري  تف�سل 
والإثارة ت�سطدمان باأمرا�س الأقدام الدائمة! ومن 
اأجل هذه الأ�سباب فاإنه من البديهي واملعروف باأن 
احلذاء ال�سحي واحلذاء اجليد يكونان ذا اأهمية 
ق�سوى عند الأ�سخا�س الن�سطني وعند الريا�سيني 
ال�سكري  مر�سى  مثل  املر�سى  فئات  بع�س  وعند 

والقدم املفلطحة ومر�سى الأوعية الدموية. 
ن�سائح عند �سراء احلذاء ال�سحي

 قد يختلف حجم القدم اليمنى عن الي�سرى عند 
قيا�س  باأخذ  ين�سح  فاإنه  ولهذا  الأ�سخا�س  بع�س 

لكل من القدمني يف و�سعية الوقوف. 
عادة ما تتورم القدمان يف اأخر اليوم وبعد الوقوف 
لفرتة طويلة ولهذا فين�سح ب�سراء احلذاء يف هذا 
العتبار عند  التورم يف  اأخذ هذا  يتم  لكي  الوقت 

قيا�س احلذاء.
الأكر  القدم  ينا�سب  الذي  هو  املنا�سب  القيا�س   
غالبية  عند  اليمنى  الييقييدم  تكون  مييا  عييادة  وهييي 

النا�س. 
يجب اأن تكون مقدمة احلذاء وا�سعة ومريحة و اأن 
ل ت�سبب �سغطًا على الأ�سابع و اأن ل حت�سرها معًا 
ويف�سل اأن يتم اختيار احلذاء ذي 

املقدمة العري�سة. 
 ييييجيييب املييي�يييسيييي يف 
احلييييييييييذاء عيينييد 
لتحديد  جتربته 
مالءمته للقدم. 

احلل�يات و�شحة الأ�شنان والفم

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

تبدلت جذرية ولكن مهمة 
جدًا يف العمل، وتنتقل من 
لت�سع  الهجوم  اإىل  الدفاع 
وتو�سح  ن�سابها  يف  الأمور 
�سببت  الييتييي  املييغييالييطييات 
ب�سيط  فتور  امل�ساكل.  لك 
ال�سريك،  مييع  العالقة  يف 
وتعود  يييدوم  لن  ذلييك  لكن 

الأمور .

بحال  متر  اليوم  هذا  يجعلك 
على  والقلق  ال�سطراب  من 
اأيام  م�ساألة  لكنها  امل�ستقبل، 
املعهود  التفاوؤل  بعدها  ويعود 
والييينيييجييياح. ا�ييسييتيينييتيياجيياتييك 
ال�سخ�سية تو�سلك اإىل نتيجة 
مفادها اأن احلبيب يعي�س قلقًا 

ب�سببك.

عن  يتحدث  احلا�سل  الت�ساوؤم 
�سغط،  اأو  اخييتييفيياء  اأو  غييييياب 
وتتلقى اقرتاحًا اأو عر�سًا ي�سبب 
ليييك بييعيي�ييس الييقييلييق. حيييياول اأن 
تتقّرب اأكر من ال�سريك، فهذا 
من  املزيد  ومينحكما  يريحكما 
جيدًا  تابع  بامل�ستقبل.  التفاوؤل 

الرامج املهتمة بال�سحة .

مغامرة جديدة تلوح يف الأفق، 
املييو�ييسييوع  تييدر�ييس  اأن  فييحيياول 
بييعيينيياييية كييبييرية قييبييل الإقييييدام 
عليك  تنهال  خطوة.  اأييية  على 
الأخبار اجلميلة، ما ي�ساعدك 
عالقتك  عيييرى  تييثييبيييييت  عييلييى 
بيياليي�ييسييريييك مبييا يييتيينييا�ييسييب مع 

اأهدافكما.

�سيئًا  يييكييون  لييين  اليييييييوم  هيييذا 
بالعك�س  بييل  اإليييييك،  بالن�سبة 
ومهمة،  كثرية  امل�ساريع  يجعل 
لييكيين تيييرييييث بييعيي�ييس اليي�ييسيييء. 
بتغيريات  و�ييسييعييورًا  قلقًا  توقع 
تييطييول بييعيي�ييس نييواحييي احلييييياة 
قييرارات  تتخذ  وقد  العاطفية، 

تثري الده�سة.

يتحدث هذا اليوم عن تغيري 
اتفاق  اأو  ح�سم  اأو  وانتفا�سة 
ميييايل مييهييم قييد ييييدر عليك 
حتيياول  ل  الطائلة.  الأربييياح 
ال�سغط على ال�سريك، لأنك 
و�سلت  حييال  يف  تخ�سره  قييد 
طريق  اإىل  بينكما  الأمييييور 
عن  الرتفيه  حيياول  م�سدود. 

نف�سك قدر الإمكان.

نتائج  اإىل  تتو�سل  اأن  حيياول 
وا�ييسييحيية، ولييكيين بييعيييييدًا عن 
واعمل  وامل�سكالت،  اللتبا�س 
بع�س  عيياطييفيييييًا:  بيي�ييسييمييت. 
كرى  لثقة  توؤ�س�س  التنازلت 
مع ال�سريك، ومتنح الأف�سلية 
وم�ستقر.  ميي�ييسييرق  مل�ستقبل 
على  قييدرتييك  للجميع  اأظييهيير 

تنفيذ القرارات املتعلقة.

ل ترتك اأحد زمالء العمل ياأخذ 
مكانك الذى ت�ستحقه، فالرتقية 
كل  ن�سيبك،  من  هى  املرتقبة 
قلياًل  الجتهاد  هو  حتتاجه  ما 
ال�سركة  مدير  نظر  تلفت  حتى 
الأ�ييسييرار فى  بييخييرتييك. حفظ 
الييعييالقيية الييعيياطييفييييية ميين اأهييم 

مقاومات جناحها.

يييولييد هييذا اليييييوم جيييوًا عامًا 
ن�ساطك  ت�ستعيد  لكن  دقيقًا، 
وثييقييتييك بيينييفيي�ييسييك وتيينيي�ييسييط 
وتنفرج  املثمرة  الت�سالت 
احلالية  الظروف  الأو�ييسيياع. 
احلذر،  بع�س  عليك  تفر�س 
لكن ذلك �سيتبدل مل�سلحتك 

وال�سريك لحقًا. 

اأربيياح  يتحدث هييذا اليييييوم عيين 
تتوقعها،  تكن  مل  ومكت�سبات 
املفاو�سات.  يف  جنمك  ويلمع 
اأ�ييسييلييوب  الييتيينييويييع يف  حييييياول 
فهذا  اليي�ييسييريييك،  مييع  تعاطيك 
اأن يقّربه منك ويبعد  من �ساأنه 
اخلييلييل يف الييعييالقيية. حييياول اأن 

ت�ستغل هذا ال�سهر.

ييييتيييحيييدث هييييييذا اليييييييييوم عيين 
بال�سرورة  يكون  ل  قييد  تغيري 
�ييسيييييئييًا، لييكيين قيييد حتييتيياج اإىل 
م�ستعد  هو  من  وثمة  ن�سيحة، 
مهّمة  للم�ساعدة.انفراجات 
وهذا  العاطفي،  و�سعك  تطول 
اكيير  م�ستقبل  اىل  يييييوؤدي  مييا 

ا�ستقرارًا وا�سراقًا. 

احذر هذا اليوم افتعال امل�ساكل 
الوقت  العمل،  يف  الزمالء  مع 
غييري مييالئييم لييذلييك اإطيييالقيييًا. 
تطولك بع�س النتقادات ب�ساأن 
يف  لكنها  املييرتاخييييية،  العالقة 
ال�سريك  اإىل  موجهة  الييواقييع 
يير جتيياهييك. تييقيياوم كل  املييقيي�ييسّ
اإىل  ت�سيء  قييد  التي  املغريات 

�سحتك، 

اعداد/ ثريا ج�اد

بدرجة  العامة  ال�سخ�س  ب�سحة  الفم  �سحة  ترتبط 
بع�سًا من خيارات منط حياتك  باأن  يعتقد  اأكر مما 
ت�ساعد  اأحييوالييه  باأف�سل  ليكون  ج�سمك  ت�ساعد  التي 
ولثتك، فمثاًل  اأ�سنانك  اأي�سا على �سحة  املحافظة  يف 
تقليل كمية احللويات املتناولة وجتنب التدخني من 
الأمور التي ت�سفي فائدة على كل من �سحة 

الفم وال�سحة العامة.
اأفيي�ييسييل وقيييت لييتيينيياول احلييلييويييات 
الرئي�سة  الييوجييبييات  بييعييد  هييو 
تييبييداأ  اذ  مييبييا�ييسييرة، 
بيييكيييتيييريييييا الييفييم 

الرئي�سية  الوجبة  يف  املوجودة  الكربوهيدرات  بتحليل 
بعد  احللويات  تناول  وعند  اأحما�س،  اىل  وحتويلها 
تزيد  اأن  للبكترييا  مبا�سرة ل ميكن  الرئي�سية  الوجبة 
عند  اأ�ييسييال  فيياملييعييدلت  الييفييم  احلمو�سة يف  مييعييدلت 
بعد  الأوىل  الدقائق  تعتر  لييذا  الق�سوى.  حييدودهييا 
لتناول  الذهبية  الفر�سة  مثل  الرئي�سية  الييوجييبييات 

احللويات باأقل التاأثريات على �سالمة الأ�سنان.
اأ�سواأ وقت لتناول احللويات هو قبل النوم مبا�سرة، اذ 
اأن معدل اإفراز اللعاب ي�سل اإىل اأدنى م�ستوياته خالل 
اأ�سا�س يف تخفيف احلم�سية يف  النوم، واللعاب عامل 

الفم و بذلك يقلل من ت�سو�س الأ�سنان.
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خ�شري احلمريي

اأو  الفرد  يحتاجه  الدخل  من  م�ستوى  اأدنييى  باأنه  الفقر  خط  يعّرف 
املييواد  �سلة  خييالل  من  ويح�سب  مييا،  بلد  يف  العي�س  ل�سمان  الأ�ييسييرة 
اىل  بالإ�سافة  منها،  معني  بعمر  الفرد  وحاجة  الأ�سا�سية  الغذائية 
متطلبات النقل وال�سكن وا�سعار املالب�س ال�سرورية، ف�سال عن ا�سعار 
اخلدمات الطبية التي يتلقاها الفرد، فمن وقف على اخلط جنا ومن 

هبط منه وقع يف �سراك )الفقر املدقع(.
 وقد تو�سل البنك الدويل ا�ستنادا اىل متو�سط 15 خط  فقر وطني 
يف بع�س البلدان الأ�سد فقرا يف العامل باأن خط الفقر هو 1،9 دولر 
باليوم للفرد الواحد ،يعني 57 دولرا بال�سهر، مايقابل 68 الف دينار 

عراقي بال�سهر!!
فقرة  )املُ�سللة(  العاملية  الفقر  خطوط  معدلت  يف  تدخل  ل  طبعا 
يف  ال�سطراري  )العالج  ا�سمها  فقرة  ول  املولدة(  )فلو�س  ا�سمها 
اإحرتك ماطور املي تعال ا�سرتي غريه(  ا�سمها )  اخلارج( ول فقرة 
فقرة  ول  اإيدك(  اذا ما حترك  ا�سمها )معاملتك مامت�سي  فقرة  ول 
وهذه  خ�سو�سية(  درو�س  ا�سمها)  فقرة  ول  اخلط(  )فلو�س  ا�سمها 
كلها مميزات حملية جتعل من خط الفقر لدينا خطا اأفعوانيا يتلوى 
�سعودا ونزول كاأنه �سوط يل�سع ظهر كل من ي�سوقه حظه العاثر ليتكئ 

على .. اخلط !!



مل يرتبك املثقفون والإعالميون العرب يف العقد الأخري اكر من ارتباكهم يف ق�سية اختفاء الكاتب 
ال�سعودي جمال خا�سقجي يف قن�سلية بالده ا�سطنبول. 

جهوية  او  طائفية  او  م�سلحية  لعوامل  تبعا  ندر-  ما  اإل  العرب-  املثقفني  ولءات  ا�ستقرت  لقد 
الأحييداث  الأمييور حتى يف  ينبع من هذه  الأحييداث  تعبريهم عن  وكييان   ، قبلية حتى  او  واإقليمية 
اجل�سيمة مثل املاأ�ساتني ال�سورية واليمنية دون مراعاة اجلوانب الإن�سانية املفرت�سة لدى الب�سر 

الأ�سوياء.
 وال�سبب يف ارتباكهم وافت�ساح بع�سهم هو تناق�س الرواية ال�سعودية للحدث وتقلباتها الغريبة، 
فقد بداأت املواقف الثقافية والإعالمية منحازة للعوامل ال�سابقة فمرتزقة ال�سعودية نفوا و�سككوا 
عندما نفت و�سككت وكالوا التهم لرتكيا وقطر وايران وحتى ترامب، لكن ال�سعودية �سرعان ما 

اعرتفت اعرتافا ناق�سا احرجهم وف�سحهم وتركهم عراة اأمام ال�سم�س.
  واأيا يكن راأينا بال�سيد خا�سقجي واآرائه ) وقد اختلفنا مع غالبية طروحاته عندما كان حيا ( لكن 

هذا ليجعلنا نغادر ان�سانيتنا ونوؤيد القتلة وندعم رواياتهم املهلهلة.
ان جوهر ق�سية خا�سقجي مي�س جوهر  حرية التعبري يف العامل العربي ويف ال�سعودية حتديدا ، 
ولأن حرية التعبري ل تتجزاأ  يف العامل كله فاإن ق�سية اخرا�س خا�سقجي مت�س حرية التعبري يف 
التي كان يكتبها  اإىل نوعية الآراء  العامل كله وقد تفاعل معها الأحرار يف العامل كله دون النظر 

والتي كانت يف جمملها قريبة من طروحات النظام ال�سيا�سي يف مملكته.
 نعود للمثقفني والإعالميني العرب بعد اآخر رواية �سعودية للحدث املاأ�ساوي لنجدهم قد �سمت 
بع�سهم، وهم املنحازون ابتداء ، على م�س�س يف حني اأخذت املرتزقة منهم العزة بالإثم وت�ساعد 
�سقوطهم مع ت�ساعد احلرج ال�سعودي اأمام العامل فهوؤلء املرتزقة اعتروا ما ح�سل خلا�سقجي 

مو�سما لالرتزاق قد ل يتكرر قريبا.
 الثقافة العربية الر�سمية والإعالم العربي الر�سمي والرتزاقي قد تعّفنا ويجب اأن يدفنا مع جثة 
اإن�سانية  يرر  الذي  الأخالقي  المتحان  يف  �سقطا  لأنهما   جثة-  للم�سكني  بقيت  ان  خا�سقجي- 

الإن�سان.

د. علي ال�شاله

اأيا يكن راأينا بال�شيد خا�شقجي 
واآرائه ) وقد اختلفنا مع غالبية 
طروحاته عندما كان حيا ( لكن 

هذا ليجعلنا نغادر ان�شانيتنا 
ون�ؤيد القتلة وندعم رواياتهم 

املهلهلة.

يف املنتهى
املثقف�ن العرب.. وال�شق�ط بامتحان خا�شقجي
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