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زُت مع جميع  متيَّ
لُتها  االأندية التي مثَّ
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 مروان ح�سني:

م����و�����س����ة تراجع العائدات يف �سوق اخلزعبالت!
ال�سبعينات



الغجر  مع  ق�صتها  لنا  ت�صرح   .. العراق  يف 
بالقول:

- اأطلقت حملة "الغجر ب�صر"، وهي احلملة 
والديوانية  عامة،  العراق  بغجر  تعنى  التي 
الدونية،  النمطية  ال�صورة  لك�صر  خا�صة، 
الذين  الب�صر،  بهوؤالء  العار الالحقة  وو�صمة 
يعانون  اأنهم  �صوى  ب�صيء  عنا  يختلفون  ال 

النبذ املجتمعي كل يوم.
رف�ص وترحيب ومدار�ص

ت���وؤك���د م��ن��ار اأن���ه���ا مت��ك��ن��ت م���ن دم���ج روح 
ق�صة  خللق  امل��دين  الن�صاط  مع  ال�صحافة 
جديدة ومبهجة للغجر العراقيني بعد درا�صة 
رغم  زوجها،  ومب�صاعدة  دقيقني  وتخطيط 
يخ�ص  مبا  املجتمع  اأفعال  ردود  من  خوفها 
اأن  لو  قائلة:  ت��ردف  املعقدة،  الق�صية  ه��ذه 
الرف�ص  ل��واج��ه  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  تبنى  رج���اًل 
الطرق  ب�صتى  حتاول  ب�صيدة  فكيف  القاطع، 
اإي���ج���اد م��ن��اف��ذ احل���ي���اة ل��ل��غ��ج��ر؟ ج��وب��ه��ُت 
واأق��ارب��ي،  جمتمعي  م��ن  وال��ن��ق��د  بالرف�ص 
مواقع  يف  الع�صرات  بان�صمام  فوجئت  لكني 
واإعالنهم  اإىل احلملة،  االجتماعي  التوا�صل 

العزم على امل�صاعدة.
التهمت  التي  االأفكار  واأوىل  اأوىل اخلطوات، 
راأ�ص منار، كانت حملة تعليم اأطفال الغجر، 
لتدري�صهم  ب��ال��ت��ط��وع  ك��ث��رون  اأ���ص��ه��م  وق���د 
التي  الدرا�صية  املناهج  عن  ف�صاًل  جمانًا، 
تطوع بتوفرها متطوعون اآخرون. كان حلمًا 
االأمر  عبد  منار  ال�صحفية  متكنت  �صعبًا، 
العراق،  الفئة اجلميلة يف  لهذه  من حتقيقه 

تتابع قائلة:
- ا�صرتك يف هذا املنجز االإن�صاين اأ�صخا�ص 
كثرون، وحتملُت اللوم الع�صائري واملجتمعي 
من اأهل مدينتي "الديوانية" واتِهمُت بكوين 
"غجرية"، لكني اكتفيت بال�صر نحو حتقيق 

ما تبقى من اأحالمهم. 
املتطوعون من كل تربة

متكنت منار، مب�صاعدة املنظمات املجتمعية 
الأطفال  م��دار���ص  بناء  من  الرتبية،  ووزارة 
بتنفيذ  اإن�صان"  "اأنا  فريق  و�صاعد  الغجر، 
من  كثر  الجتياز  كافة  التطوعية  الفعاليات 

العوائق، كما اأن منظمة اليوني�صيف اأ�صهمت 
يف افتتاح مدر�صة لهم، ف�صاًل عن كثر من 
�صباب  مب�صاعدة  لهم  اأقيمت  التي  االأن�صطة 

متطوعني من خمتلف حمافظات العراق. 
كما اأ�صهمت منار بفكرة ا�صتحداث البطاقة 
الوطن  يف  باإخوتهم  اأ���ص��وة  للغجر  الوطنية 
حتى متكنت، مب�صاعدة عدد من النواب، من 
ا�صت�صدار قرار من وزارة الداخلية مبنحهم 
لي�صبحوا  هويتي"  "اأين  حملة  بعد  الهوية 
املدنية  باحلقوق  يتمتعون  مواطنني عراقيني 
كافة، تقول منار: - ما يزال هناك الكثر من 
اإكمال  على  نف�صي  عاهدت  لكنني  املعوقات، 
يطالب  من  هناك  اأن  اإذ  الأجلهم،  م�صرتي 
بحقوق االأقليات وق�صاياهم، ولكن با�صتثناء 

الغجر، وهكذا اأ�صبح الغجر هم ق�صيتي!. 
حكاية من اجلوائز والتكرميات

متكنت عبد االأمر من تعزيز مكانتها يف عامل 
اجلوائز  ع�صرات  على  وح��ازت  ال�صحافة، 
لتفانيها يف عملها ال�صحايف واالإن�صاين، كما 

اال�صت�صارية  الهيئة  دائمًا يف  اخترت ع�صوًا 
لتحالف االأقليات من اأجل ق�صية الغجر: 

- للجوائز قيمتها املعنوية واأهميتها، بالن�صبة 
يفي�ص  وما  لالآخرين  اأقدمه  تتحدد مبا  يل، 

من �صعادة على مالحمهم. 
ك��م��ا ح�صلت ع��ل��ى ج��ائ��زة )ال��ت��ول��ي��ب( يف 
 2019 ع��ام  الغجر  حلملة  االإن�صاين  العمل 
�صبكة  من  جائزتني  عن  ف�صاًل  هولندا،  من 
)نريج( لل�صحافة اال�صتق�صائية عن دورها 
امل�صردات  الن�صاء  عن  ال�صردية  التقارير  يف 
من  تكرميها  اإىل  اإ�صافة  ال��دول��ة،  دور  من 
منتدى االإعالميات العراقيات اأكرث من مرة،  

وهي ع�صو يف حتالف القرار 1325.
ال�صحافية، حمامية املراأة 

االأمر  عبد  منار  ال�صحافية  بال  ي�صغل  ما 
هو ق�صايا املراأة، االأمر الذي دفعها لدرا�صة 
القانون من اأجل حت�صني حاجتها للمعلومات 
القانونية املتعلقة بالن�صاء، وم�صاعدتهن عرب 

تقدمي املعونة القانونية، تختم قائلة: 
- تعي�ص الن�صاء اليوم اأو�صاعًا ماأ�صاوية، من 
ت�صّول وفقر وتعنيف وجوع ومرارات املجتمع 
اأن  دون  نف�صي  تخيل  اأ�صتطيع  وال  واملعي�صة، 
�صوف  م�صاعدتهن،  حت��اول  التي  اليد  اأك��ون 
يل  �صبق  كما  ال�صحايف،  العمل  يف  اأ�صتمر 
الن�صاء  مل�صاعدة  "اأوان"  منظمة  اأن�صاأت  اأن 
فات واملبتّزات اإلكرتونيًا، وتوفر احللول  املعنَّ

الالزمة لهن. 

ابنة ال�سحافة ونا�سطة حقوق االأقليات

ا�ست�سدرت قرارات تن�سف الغجر.. 

منار عبد االأمري

ا�صتوطن حب ال�صحافة روحها 
منذ عام 2007، ومل يكن االأمر 
بالن�صبة لها اأكرث من هواية وولع 
بالكتابة وفنونها، تكتب هنا، وتن�صر 
هناك، لكنها بعد مرور كل هذه 
ال�صنني غدت واحدة من ال�صحفيات 
املعروفات يف العراق، لتبداأ مرحلة 
جديدة تخلق فيها منار عبد االأمري، 
التي اقتحمت ميادين �صعبة يف 
جمال ال�صحافة واالهتمام بق�صايا 
املراأة واالأقليات. 

اآية من�سور 

ذاكرة البدايات
ت�صتمد  كاأنها  لنا،  ا�صرتجاعها  منار  تبا�صر 
ال�صحافة  اأي��ام  قلبها،  ذاك��رة  من  احلديث 
بالكتابة،  احل��ي��اة  خلق  وحم��اوالت��ه��ا  االأوىل، 

تبت�صم وهي تخربنا حكايتها من البداية:
املقاالت  بع�ص  اأكتب  االأم��ر  ب��ادئ  يف  كنت   -
الذي  اأقاربي  اأح��د  اإىل  واأقدمها  ال�صحفية، 
ال  املحلية،  ال�صحف  يف  ن�صرها  يتوىل  ك��ان 
كتاباتي،  بن�صر  �صعادتي  مدى  تخيل  ميكنك 
على  وقدرتهم  القراء  اأفعال  بردود  و�صعوري 

قراءة ما اأكتب وما اأ�صعر. 
عمل  عقد  على  احل�صول  م��ن  منار  متكنت 
العراقية،  ال�صحف  اإح���دى  يف   2009 ع��ام 
والتعمق  التخ�ص�ص  قولها-  ح�صب   - وب��داأت 
وقدرتها  االإن�صانية  ال�صحافة  مببادئ  كثرًا 
حقوقهم،  وا����ص���رتداد  الب�صر  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 

التطوعي  املجال  يف  انخرطُت  قائلة:  ت�صيف 
واالإن�������ص���اين، ب��ال��ت��زام��ن م��ع دخ����ويل جم��ال 
قوية  رواب��ط  بوجود  اأ�صعر  فبت  ال�صحافة، 
االإن�����ص��اين،  اخل��ري  والعمل  ال�صحافة  ب��ني 

واكت�صاف ظواهر املجتمعات. 
ال�صحافة والتطوع: وجهان الإن�صانية واحدة

عن  بالدفاع  التزامها  بوجوب  منار  �صعرت 
ال�صحفي  التزامها  عن  ف�صاًل  املراأة،  ق�صايا 
يواجه  ما  بكل  للعامل،  املطلقة  احلقيقة  بنقل 
الن�صاء العراقيات من حتديات واأزمات ُمّرة، 
يف  ب�صيط،  ب��ج��زء  ول��و  امل�صاهمة،  وحم��اول��ة 

اإيجاد احللول:
هاج�صًا،  ي�صكل  يل  بالن�صبة  العمل  اأ�صبح   -
وق�صية اتبعها، ولي�ص عماًل جمردًا، اإذ �صرت 
يف عملي اأبحث عن احللول الواقعية ل�صيوف 
الكتابة عنهم فقط، حتى  مو�صوعاتي، ولي�ص 

ال�صحافة،  واأ�صبحت  معنويًا،  احلل  كان  لو 
ال�صعفاء  مل�����ص��اع��دة  و���ص��ي��ل��ة  يل،  بالن�صبة 
�صوت  اإي�صال  عربها  وا�صتطعت  واملهم�صني، 

االآخرين وق�صاياهم. 
الغجر ب�صر

"العفوية"  احلمالت  من  ع��ددًا  منار  اأطلقت 
االأ�صري،  العنف  الن�صاء من �صحايا  مل�صاعدة 
وال��ف��ق��ر، وغ��ر ذل���ك، واأ���ص��ه��م��ت يف البحث 
عافيتهن  وا�صرتجاع  مل�صكالتهن،  حلول  عن 
ت��وف��ر فر�ص  اإىل احل��ي��اة، وح��ت��ى حم���اوالت 
اأحالمهن  حجم  مع  يتنا�صب  مبا  لهن  العمل 
وطموحاتهن، لكنها مل تقف عند هذه العتبة، 
مهّم�صة،  فئة  اإىل  وفكرها  روحها  وّجهت  بل 
واال�صطهاد  الفكري  القمع  من  كثرًا  عانت 
زال��ت  وم��ا  فكانت  ط���وال،  �صنني  م��دى  على 
الغجر  اإنهم  حقوقهم،  عن  �صر�صة  مدافعة 

السنة الخامسة عشرة العدد )363( 16 تموز 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

7 ب������ص������م������ة6

اأ�صهمت منار بفكرة ا�صتحداث البطاقة 
الوطنية للغجر اأ�صوة باإخوتهم يف 

الوطن حتى متكنت، مب�صاعدة عدد من 
النواب، من ا�صت�صدار قرار من وزارة 
الداخلية مبنحهم الهوية بعد حملة 

هويتي" "اأين 



جها من كلية الهند�صة �صعت مرمي اإبراهيم للح�صول على فر�صة عمل باخت�صا�صها  منذ تخرُّ
هند�صة امليكانيك يف القطاع اخلا�ص لكن مع انهيار هذا القطاع فمن ال�صعوبة اأن جتد خريجة 

ال متتلك اخلربة وظيفة فيه، ومع هذا فاإنَّ م�صاعيها  للح�صول على فر�صة عمل مل تتوقف حتى 
�صها، غري اأّنها اأ�صيبت باالإحباط ل�صوء معاملة املراأة العاملة من قبل  بوظيفة ال تالئم تخ�صّ

اأ�صحاب العمل والنظرة غري الالئقة لها، اإذ ت�صكو العديد من الن�صاء من تعر�صهن للتحر�ص من قبل 
اأرباب العمل.

بع�س اجلامعات حتولت
اىل دكاكني لبيع ال�سهادات

ين�سم  �سنويا  خريج  الف   180
 اغلبهم اىل قوائم العاطلني

اياد عطية اخلالدي
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وخليجية ولبنانية وجزائرية، وهذا لوحده مربر 
التي  ب��االإج��ازات  النظر  اإع��ادة  ي�صتدعي  ك��اٍف 

منحت لتلك اجلامعات ال �صيما االأهلية.
جودة التعليم

وتخرج اجلامعات العراقية نحو 180 األف طالب 
والبحث  التعليم  وزارة  لبيانات  وفقًا  �صنويًا، 
و�صوق  الدولة  موؤ�ّص�صات  ت�صتوعبهم  ال  العلمي 
العاطلني  قائمة  على  بالتايل  وي�صافون  العمل، 

عن العمل.
وواجه قطاع التعليم يف العراق انتقادات وا�صعة 
ل�صعف خمرجاته، ال �صيما مع التو�صع الهائل يف 

اجلامعات االأهلية.
ورف�ص حيدر جرب املتحدث با�صم وزارة التعليم 
يف  املخرجات  م�صتوى  تطال  التي  االتهامات 
اأم  حكومية  اأكانت  �صواء  العراقية  اجلامعات 

اأهلية.
اإّن  حملية:  لقناة  ت�صريحات  يف  ج��رب  وق���ال 
اجلامعات العراقية االأهلية ت�صتحدث بناء على 
درا�صات و�صروط ومقومات قبل اأن يوافق عليها 

جمل�ص الوزراء.
توفر  ع��ن  م�صوؤولة  غ��ر  ال���وزارة  اأن  واأ���ص��اف 
خ��ط��ط��ه��ا يف  واأن  ل��ل��خ��ري��ج��ني،  ع��م��ل  ف��ر���ص 
درا���ص��ات  على  قائمة  اجل��ام��ع��ات  ا���ص��ت��ح��داث 

حلاجة ال�صوق املحلية واخلارجية.
جعفر  ال�صابق  العراقي  ال�صحة  وزي��ر  ويقول 
ال��ع��راق��ي��ني ال  االأط���ب���اء  اإّن  ���ص��ادق ع����الوي: 
هو  يكن عالوي  للعمل ممر�صني. مل  ي�صلحون 
واأ�صاتذة  اأكادمييون  اأجمع  اإذ  املنتقدين  اأول 
واأبدى  العراق،  يف  التعليم  م�صتوى  �صعف  على 
ال��ك��ث��رون ا���ص��ت��غ��راب��ه��م م��ن رك��اك��ة اأ���ص��ل��وب 
التلفزيون  على  تظهر  اجتماعية  �صخ�صيات 
وحتمل �صهادة عليا وهي ال جتيد كتابة جملة من 

اأربع كلمات بدون اأخطاء.
كليات اأم دكاكني؟

الفقار  ذو  التعليم  جم���ال  يف  ال��ن��ا���ص��ط  وع���ّد 
ح�صني اجلامعات العراقية تخّرج اأميني بدرجة 

بكالوريو�ص ودكتوراه.
الكليات  "اإن  حملية:  لقناة  ح��دي��ث  يف  وق���ال 

االأهلية ماهي اال دكاكني �صغرة جلني االأموال 
واال هل يعقل اأن حت�صل جامعة على رخ�صة من 

وزارة التعليم ومقّرها عبارة عن منزل موؤّجر!
روؤية  وجود  وعدم  التخطيط  غياب  اإىل  واأ�صار 
ل���دى ال�����وزارة ل��درا���ص��ة وت��ق��دي��ر ح��اج��ة �صوق 
ا�صتغرابه  عن  واأع��رب  املخرجات،  من  العمل 
من حديث الوزارة عن ت�صدير خمرجاتها اإىل 
يعتد  ال  العراقية  وال�صهادة  اخلارجية  االأ�صواق 

بها ب�صبب عدم ر�صانة التعليم يف البالد.
اأربعة ع�صر عامًا  نحو  قبل  اأي  ويف عام 2006، 
ع الكبر يف  �صّخ�ص مراقبون واأكادمييون التو�صُّ
ا.د  اأك��د  وقد  اجلديدة،  اجلامعات  ا�صتحداث 
"اأّن  اآن��ذاك  بغداد  جامعة  رئي�ص  عطية  ح��امت 
ودرا���ص��ة  تخطيط  ع��رب  مت��ر  مل  ع  التو�صُّ عملية 
جوانبها  من  العديد  يف  خ�صعت  واأنها  علمية، 
م�صتوى  يف  اأّث��ر  وه��ذا  ارجتالية،  ق���رارات  اإىل 
ونوعية الدرا�صة يف هذه اجلامعات وعلى �صعف 

املتخرجني بالنتيجة.
وبح�صب دائرة االح�صاء يف وزارة التعليم فقد 
ارتفع عدد اجلامعات احلكومية يف العراق اإىل 
كما  نحو 35 جامعة مقابل 27 جامعة م�صرية 
ارتفع معدل اجلامعات والكليات االهلية اإىل 73 
�صكانه  يبلغ عدد  بلد  مقابل 35 يف م�صر، وهو 
وتتقّدم  ال��ع��راق  �صكان  ع��دد  �صعف  م��ن  اأك��رث 
عن  كبر  ب��ف��ارق  التعليم  ج���ودة  يف  جامعاته 
اجلامعات العراقية، ويدر�ص يف جامعاته االآالف 
الطلبة من دول عربية وافريقية مبا فيهم طلبة 

عراقيون.
الربح  ت�صتهدف  باأنها  االأهلية  الكليات  وُتتََّهم 
واالعراف  القيم  منظومة  ح�صاب  على  ال�صريع 
للعراقيني  ميكن  حيث  واجل��ام��ع��ي��ة،  العلمية 
احل�صول على ال�صهادة دون اأن يكّلفوا اأنف�صهم 
عناء الدوام اأو الدرا�صة اجلادة، طبعا ال نعمم 

هذه احلالة، لكّنها حقيقة موجودة.
امل�صتحدثة  العربية  اجلامعات  مع  وباملقارنة 
والذكاء  التكنولوحيا  علوم  يف  �صت  تخ�صّ التي 
تواكب  ال  العراقية  اجلامعات  ف��اإّن  ال�صناعي 
كما  املت�صارعة  والتكنولوجية  العلمية  التطورات 
اأّنها ال تلبي احتياجات ال�صوق العراقية اال بقدر 

ب�صيط.

الطلبة يتظاهرون
تظاهرات  يف  م��رمي  انخرطت   2019 العام  يف 
اأعدادهم  تت�صاعف  الذين  اخلريجون  نظّمها 
تنا�صب  وظ��ائ��ف  ي��ج��دوا  اأن  دون  م��ن  �صنويًا، 
الدولة  اأبواب  فيطرقون  العلمية،  �صاتهم  تخ�صّ
توفرها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ص  تنح�صر  ب����داأت  ال��ت��ي 
تت�صاعف  الذين  العراقية  اجلامعات  خلريجي 
�����ص��ات  م��وؤ���صّ ت��ع��د  مل  ك��ب��ر،  ب�صكل  اأع���داده���م 
على  قادرة  باملوظفني  تنفجر  تكاد  التي  الدولة 

ا�صتيعابهم.
اليها  دع��ا  تظاهرة  اأول  يف  اإبراهيم  �صاركت 
منطقة  يف  التوا�صل  �صفحات  عرب  اخلريجون 
العام  م��ن  التا�صع  ال�صهر  يف  احل��ل��ة   ع���الوي 
مفرط  بعنف  قوبلت  التظاهرات  لكن  الفائت، 
ما  يف  ومهدت  االأمنية  القوات  من  م��رّبر  وغر 
يف  ال��ع��راق  �صهدها  ك��ب��رة  الح��ت��ج��اج��ات  بعد 
الفائت كان الطلبة وال�صباب  العام  ت�صرين من 

العاطلون راأ�ص احلربة فيها.
وحتت �صغط التظاهرات منحت حكومة رئي�ص 
الوزارء ال�صابق عادل عبد املهدي خم�صة اآالف 
ال��دف��اع،  وزارة  يف  للمتظاهرين  عمل  فر�صة 
اإّن  ي��ق��ول��ون  لكن م��رمي وامل��ئ��ات م��ن زم��الئ��ه��ا 
اأو  بالف�صاد  اإّم���ا  منهم،  �صرقت  الفر�ص  تلك 

منهم  امل��ئ��ات  ل��ك��ن  وال��وا���ص��ط��ة،  باملح�صوبية 
ي��ت��ظ��اه��رون دائ��م��ا رغ���م ح����رارة اجل���و، وق��ال  
حممد،  وزميله  عربية  لغة  بكالوريو�ص  حيدر، 
بكالوريو�ص هند�صة مدنية، اإّنهم جميعا تقّدموا 
املطلوبة  امل�صتم�صكات  جميع  مع  التعيني  بطلب 
كافة،  املحافظات  وم��ن  كبرا  ع��دده��م  وك��ان 
ا�صم  عليها  �صغرة  ورق��ة  اأعطوهم  املقابل  يف 
املتقدم ورقم، ال يعرفون �صّرها، ولي�ص عليها اأي 

تاريخ، كان ذلك يف ت�صرين الثاين املن�صرم..
وعادت مرمي مرة اأخرى مع املئات من زمالئها 
كورونا  وب��اء  تف�صي  ظل  يف  مطالبهم  لتجديد 
امل�صتجد وحتت لهيب �صم�ص متوز احلارقة، هذه 
املرة يطالبون بحق يعتقدون اأّنه اغت�صب منهم، 
ويف الثامن من متوز، وبينما يحاول املتظاهرون 
ت�صّدت  اخل�صراء  مداخل  اأح��د  من  االق��رتاب 

لهم قوات اأمنية حاولت تفريقهم...
امل�صوؤولني  اإّن  وزم��الوؤه��ا  ابراهيم  م��رمي  تقول 
وينظرون  تظاهراتهم،  مكان  من  يوميا  ميرون 
اأن  دون  الفارهة  �صياراتهم  نوافذ  من  اليهم 

يكّلفوا اأنف�صهم اال�صتماع ل�صكاواهم.
يف  ب��اأم��ل  وزم���الوؤه���ا  م���رمي  تتم�ّصك  وب��ي��ن��م��ا 
ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  يف  وظيفة  على  احل�����ص��ول 
التي تعاين من ت�صخم عدد املوظفني والبطالة 
املقنعة وتواجه اأزمة مالية دفعتها اإىل االقرتا�ص 
املحلي واخلارجي لدفع مرتبات العاملني فيها، 
فاإّن ع�صرات اآالف من اخلريجني يئ�صوا وراحوا 
ينخرطون يف اأعمال ال تنا�صب مع ما بذلوه من 

جهد يف تعليمهم.
املزيد من اخلريجني

وي��ت�����ص��اءل ك���رمي ال���غ���راوي خ��ري��ج اجل��ام��ع��ة 
اأهلنا  كّلفنا  تعبنا،  در�صنا،  ملاذا  التكنولوجية؛ 
لقمة  من  اقتطعوها  التي  االأم���وال  من  الكثر 
عي�صهم، اذا كانت النهاية اأن اأعمل �صائق اأجرة 
تك�صي، حايل حال اأي �صائق اأجرة مل َيتعب ومل 

ُيتعب اأهله.
اإىل  وحملية  دولية  ملنظمات  اإح�صائيات  ت�صر 
اأّن ن�صبة البطالة يف العراق تقرتب من الثالثني 
العمل،  على  القادرين  ال�صكان  عدد  من  باملائة 

ي�صّكل اخلريجون ن�صفهم تقريبًا.
وبينما تتظاهر مرمي ابراهيم اإىل جانب االآالف 
من اأقرانها للح�صول على وظيفة فاإّن 20 األف 
طالب درا�صات عليا يدخلون امتحانًا الكرتونيًا 
على  للح�صول  ال��ع��راق  يف  نوعه  من  االأول  هو 
�صهادتي الدكتوراه واملاج�صتر، يقول املعنيون اإّن 
اأعدادهم اأكرب من حاجة البالد، وباملقارنة مع 
الدول العربية فاإّن ن�صبة طلبة الدرا�صات العليا 
باملقارنة  م�صر  يف  الطلبة  اأعداد  �صعف  ت�صّكل 
اأعدادهم  اأ�صعاف  وخم�صة  ال�صكان،  عدد  مع 
على  حكومية  جامعة   30 اأن  مع  اجل��زائ��ر،  يف 
التعليم  جلودة  عاملي  ت�صنيف  اأي  خارج  االقل 
هذه  يف  القوائم  ذيل  منها  خم�صًا  حتتل  بينما 
تاميز  جملة  ت�صنيف  بينها  وم��ن  الت�صنيفات 
اجلامعات  اأّن  كما  التعليم،  جلودة  الربيطانية 
اأف�صل ع�صرين جامعة  العراقية خارج ت�صنيف 
م�صرية  ج��ام��ع��ات  تتقا�صمها  ال��ت��ي  ع��رب��ي��ة 
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اإح�صائيات ملنظمات دولية وحملية 
اإىل اأّن ن�صبة البطالة يف العراق 

تقرتب من الثالثني باملائة من عدد 
ال�صكان القادرين على العمل، ي�صّكل 

اخلريجون ن�صفهم تقريبًا.

بح�صب دائرة االح�صاء يف وزارة 
التعليم فقد ارتفع عدد اجلامعات 
احلكومية يف العراق اإىل نحو 35 
جامعة مقابل 27 جامعة م�صرية 

كما ارتفع معدل اجلامعات والكليات 
االهلية اإىل 73 مقابل 35 يف م�صر



ملف �صيا�صي
اأحمد  امل�صتن�صرية  اجلامعة  يف  اال�صتاذ  ويعتقد 
ا�صتحداث  يخ�ص  ما  يف  املعيار  اأن  الفرطو�صي 
ولكن  ال�صكانية  الن�صبة  زي���ادة  ه��و  اجل��ام��ع��ات 
ب�صروط ومن بينها حاجة �صوق العمل، واعتمادها 
كامل�صاحات  اال���ص��ت��ح��داث  يف  العاملية  امل��ع��اي��ر 
املتطورة،  العلمية  املختربات  وتوفر  اخل�صراء، 
كل ذلك  واالهم من  بالبيئة اجلامعية،  والعناية 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ا���ص��راف  حتقق 
العلمي عليها، وهذا امللف حقيقة بحاجة العادة 
الّن  اف�صل،  ب�صكل  معايره  و�صبط  فيه،  النظر 
امللمو�صة ما يفر�ص عليك واقع  امل�صاكل  فيه من 
اال�صالح واملعاجلة ال�صريعة، وهذا واجب دوائر 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ب���وزارة  كاملة 
للمعاجلة  تاأتي  حني  ولكّنها  امللف،  هذا  ملتابعة 
ذات  غالبها  يف  ومعرقالت  مبعوقات  ت�صطدم 

بعد �صيا�صي.
العليا  الدرا�صات  على  التقدمي  م�صاألة  اأما  وقال: 
ف��ه��ذا امل��ل��ف ه��و االخ���ر ا���ص��ب��ح ف��ي��ه معرقالت 
�صيا�صية مثاًل يفر�ص قانون ال�صجناء ال�صيا�صيني 
وق��ان��ون  ال�صيا�صيني،  لل�صجناء  م��ق��اع��د  م��ن��ح 
ال�����ص��ه��داء ك��ذل��ك، م��ع ان ه���ذه م�����ص��األ��ة علمية 
باالن�صان  حلق  الذي  بالظلم  لها  عالقة  ال  بحتة 
جمل�ص  على  ينبغي  وك��ان  االنظمة  ا�صتبداد  من 
لها من خطورة  ملا  القوانني؛  تعديل هذه  النواب 
ال  م�صاألة  فهي  البلد  يف  العلمي  ال��واق��ع  على 
باالموال،  يكون  التعوي�ص  بالتعوي�ص،  لها  عالقة 
املو�صوع  ي��اأت��ي  ان  ول��ك��ن  بغرها  ب��ال��ع��ق��ارات، 
جادة  وقفة  اىل  يحتاج  فهذا  مقاعد،  منح  على 
الفر�ص  وعدم  الطبيعي  لن�صابها  االمور  العادة 

ملنظومتها  تنتمي  ال  بقوانني  التعليم  وزارة  على 
ع غر امل�صبوق باعداد  العلمية، ناهيك عن التو�صُّ
ان  فريد  البطالة  اعداد  ب�صبب  تارة  املتقدمني 
الو�صع  لتح�صني  وتارة  وقته مبا هو مفيد،  ي�صغل 
االم��ر  وه��ذا  للموظفني،  بالن�صبة  االقت�صادي 
بامل�صتوى  لي�صت  امل��خ��رج��ات  م��ن  ق�صمًا  يجعل 
املطلوب، ما ي�صتدعي تعليق الدرا�صات العليا يف 
يف  �صنوات  خم�ص  ملدة  االخت�صا�صات  من  عدد 

االقل. 
فتح  جعل  اإىل  الفرطو�صي  اأحمد  اال�صتاذ  ودع��ا 
للبلد،  الفعلية  باحلاجة  مرتبط  االخت�صا�ص 
عن  فائ�صة  املخرجات  هذه  اأع��داد  تكون  ال  كي 
طرح  ي�صتدعي  وه���ذا  للبلد،  الفعلية  احل��اج��ة 
بني  باالتفاق  ال��وزراء  جمل�ص  جل�صة  يف  املقرتح 
التعليم  �صيما  ال  ال�صاأن  بهذا  املعنية  ال���وزارات 
العايل، والرتبية، والتخطيط، الّن ذلك �صيجعل 
نحن  و�صحيحة،  ناجعة  الت�صحيح  عملية  من 

ننطلق من روؤية منطقية للمعاجلة. 
ثالثية الف�صل

ويحّدد الدكتور حممد ابو الطيب االأ�صباب التي 
اأّدت اإىل ف�صل وزارة التعليم العايل �صواء يف ما 
وكذلك  العليا،  اأو  االأول��ي��ة  الدرا�صات  يخ�ص 
التهاون  وهي  االأهلية،  اأو  احلكومة  الدرا�صات 
ومن  درا���ص��ات  ب��دون  الكليات  ا�صتحداث  يف 
دون معايرعلمية، و�صارت الكليات تهدف اإىل 
منح عناوين اأكرث مما تزّود املتخرج بالكفاءة 
عدد  اأك��رب  تخريج  هو  الهدف  وك��اأّن  والعلمية 
امل�صائية  الدرا�صات  يف  �صيما  ال  الطالب،  من 
ف�صل  مقابل  يف  االأهلية  والكليات  احلكومية 
احلكومات املتعاقبة يف خلق قطاع خا�ص يوّفر 

للمتخرجني فر�ص عمل حقيقية.
يف  ال���وزارة  اأّن  الطيب  اأب��و  الدكتور  ويعتقد   
عن  منف�صلة  وت�صرفاتها  وقوانينها  خططها 
نرى  اأن  وميكن  فيه.  يجري  م��ا  وك��ّل  ال��واق��ع 
ا�صتحداث املزيد واملزيد  بثورة هو�ص يف  ذلك 
تغيب  حيث  واالأهلية،  االإن�صانية  الكليات  من 

الر�صانة املعقولة.
اأّدى  م��ا ح���دث  اأن  ال��ط��ي��ب ع��ل��ى  اأب���و  و���ص��دد 
املوؤ�ص�صية  البنية  يف  وا�صحة  ت�صوهات  اإىل 
للجامعات العراقية.  ويت�صاءل الدكتور حممد 
العايل  التعليم  وزارة  متتلك  "هل  الطيب  اأب��و 
على  اخل��ري��ج��ني  اإىل  البلد  ح��اج��ة  ع��ن  روؤي���ة 
اأج���رت درا���ص��ة  ال��ق��ادم��ة؟ ه��ل  ال�صنني  م��دى 
االعتبار،  بنظر  واأخ��ذه��ا  احلقيقية  للحاجة 
دخل  م�صدر  اأ�صبحت  االهلية  الكليات  اإن  اأم 
مريح وهائل، دون النظر الأي معيار اآخر. وعلى 
يف  امل�صّجلني  املحامني  عدد  كان  املثال،  �صبيل 
ب�صع  قبل  االأ�صرف  النجف  يف  املحامني  نقابة 
�صنوات يتجاوز 4000 حماٍم، هل ميكن ت�صّور 
هذا الرقم!!!.. ما الذي ميكن اأن يعمله 4000 
يتعّدى  ال  �صكانها  ت��ع��داد  حمافظة  يف  حم��اٍم 
مليونا وربع املليون اإن�صان، وطبعا ما زال العدد 

بازدياد كبر وم�صتمر.
وجود  هو  نلم�صه  ما  كل  اإّن  الطيب  اأب��و  ويقول 
ي�صرب  ال��ع��ايل  التعليم  م��رّبر يف  غ��ر  ت��ه��اون 
اإىل  اأّدى  مما  االأ�صا�صية،  النجاح  معاير  بكل 
اأي  ال�صخمة من الطالب دون  االأع��داد  تخرج 

ا�صتحقاق حقيقي لنيل �صهادتهم.
املعقولة  غر  الزيادات  من  ذلك  على  اأّدل  وال 
وحتى  الثالثة  االأدوار  وت��ك��رار  ال��درج��ات  يف 
ال��ط��الب،  وت��خ��ري��ج  جن���اح  ل�صمان  ال��راب��ع��ة 
فلم  �صروط.  اأي  دون  قيودهم  املرّقنة  واإع��ادة 
يعد اأي مرّبر ل�صعي الطالب للتح�صيل العلمي 

احلقيقي، ما دام النجاح م�صمونًا يف النهاية.
خطيئة  ارتكبت  احلكومة  اأّن  الطيب  اأبو  واأكد 
كربى باإهمالها للقطاع اخلا�ص، وعدم �صعيها 
 17 ال�صنوات  هذه  من  مرحلة  اأي  يف  الإحيائه 
اال  خيار  م��ن  ال�صباب  يجد  مل  ل��ذا  املا�صية، 
وحيدة  كو�صيلة  احلكومي  القطاع  يف  التعيني 

للح�صول على دخل مادي.
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 لي�س بني ال�سداة 
واللحمة غالب او 

مغلوب، وال بني ذوي 
القربى طالب او 

مطلوب

ح�سن العاين 

نواعم

م�ساحلة تراثية 

حتفل كتب الرتاث مبئات احلكايا واالحداث والوقائع التي تك�صف 
هوية االمة، ومتيط اللثام عن طبيعتها ومزاجها والعقلية التي حتكم 
�صلوكها ومنط تفكرها مبا له وما عليه، ومن طريف ما وقفت عليه 
يف هذا املجال، حكاية تفيد باأن قبيلتي )كعب( و) اأياد( اتفقا فيما 
بينهما ) وكانت العرب تتفق من دون حاجة اىل ورقة وقلم وكاتب 
عدل... بل هي كلمة تقوم مقام العهد والوثيقة( على تقا�صم مرعى 
خ�صب للما�صية، يكون لكل منهما عام، غر ان كعبًا اخلت بالعهد 
ونق�صت االتفاق ... وهذا لي�ص باالمر الهني بعد ان ا�صتاأثرت كعب 

باملرعى وحدها، وحرمت قبيلة اياد من حقها ون�صيبها..
الغرابة اذا ماتلبدت ال�صماء بغيوم �صود تنذر بحرب تطرق االبواب 
على الرغم من الود الكبر واجلرة الطيبة بني القبيلتني لوال حكمة 
خطيب العرب) ق�ص بن �صاعدة االيادي( ورجاحة عقله، فقد جمع 
افراد قبيلته الذين كانوا يعدون العدة للقتال، ووقف فيهم خطيبًا 
عاقل،  الينكره  احلق  ان  املعبود،  وال��رب  املوعود  بال�صبح  "اأق�صم 
ان  اليقني،  وعلمت علم  املبني،  الراأي  راأيت  فقد  والين�صده جاهل، 
حتى  اجلار،  حلم  وغرها  النهار،  و�صح  يف  )اعتدت(  جهلت  كعبًا 
َوَعَدْت  ابلج،  �صبٌح  العادل  وليل  اهوج،  ليل  الغادر  �صبح  ان  غفلت 
ظهر  وقلبوا  ال�صنن،  على  خرجوا  فرجعت،  وع��اه��دت  فنك�صْت، 
لكان  الغاية،  اىل  وال�ُصرى  الراية،  عقد  اىل  دعوتكم  فان  املجن، 
و�صيوفكم  جبارة،  رماحكم  الُتقحم،  وك��رثة  اليرحم،  �صليل  لكم 
وعدنان،  بكر  �صمالكم  وع��ن  و�صيبان،  تغلب  ميينكم  عن  ب��ت��ارة، 
خيام هاوية، ون�صاء عاوية، �صرف يهرق، وبيت يحرق، جنهل كما 
اعذر  وقد  والت��ذر،  التبقي  فر�صانكم  يبغون،  كما  ونبغي  يجهلون، 
من انذر، وذلك هو احلق املبني، يف كالم االولني واالخرين، اقرته 
كعبًا  ان  غر  بال�صن،  وال�صن  بالعني  العني  واجل��ن،  االن�ص  احكام 
لنا،  ازواج  وبناتهم  لهم  ازواج  بناتنا  ودم،  و�صهر  ون�صب  عم،  بنو 
ُي�صاأل  ال  يوم  �صاألناهم  عنا،  ذادت  ورماحهم  عنهم  ذادت  رماحنا 
نار  اوق��دوا  الفطيم،  على  املر�صعات  حنو  علينا  فحنوا  ك��رمي،  اال 
�صكر  ومن  فناكر جميل،  انكر  وال�صاة، من  الناقة  وذبحوا  الفالة، 

فمعدن ا�صيل، اعلموا ان ا�صبنا منهم مقتاًل، او ا�صابوا منا مقتاًل، 
ورجالها،  القبيلة  �صادة  يا  اال  واح��دة،  واللطيمة  عائدة،  فال�صهام 
وماهي  الغافل،  نزوة  اال  منهم  ماهي  حبالها،  اليكم  ترمي  الفتنة 
الكالأ واملرعى،  فاأنبئوا عني كعبا، لهم  اال  العاقل،  منا اال ب�صرة 
هذا العام وكل عام، فهم االهل الكرام، لي�ص بني ال�صداة واللحمة 
غالب او مغلوب، وال بني ذوي القربى طالب او مطلوب، لو كان فيها 
– حا�صاها – الطمع – واجلمح، فمنا العفو وال�صفح، ان التزموا 
بالعهود، ف�صيمتهم الوفاء واجلود، اهلل اهلل يف ذرية كعب، واللعنة 

اللعنة على احلرب ".
وحتدثنا كتب التاريخ، ان �صع�صعة بن همام بن مازن، زعيم كعب 
ملا بلغته خطبة ق�ص بن �صاعدة االيادي، بكى حتى اخ�صلت حليته، 
"لقد الزمتنا اياد  ودعا قومه ووقف فيهم خطيبًا، وقال فيما قال 
احلجة، واوقعتنا يف دروب اللجة، افيهم ابن �صاعدة و�صفوة اياد، 
وقد �صهدوا ان كعبًا من االجواد، تااهلل ن�صائي علّي مثل ظهر امي، 
واين م�صهد على ذاك قومي، املرعى لهم هذا العام، وما يعقبه من 
اعوام" وحني بلغ اعتذار �صع�صعة م�صامع ابن �صاعدة، اأومَل وليمة 
كبرة التقت عندها عيون القبائل، ووقف فيهم خطيبًا، واخرب من 
وقبيلته الترد هدية  باملرعى،  كعبًا جادت عليهم  ان  كان حا�صرًا، 
كعب  ابل  على  وح��الٌل  حٌل  وماءها  وكالأها  االر���ص  ولكن  الكرمي، 

وما�صيتها، ترتادها متى طاب لها االرتياد!! 
النبيل  واخللق  احلكمة  من  ب�صيء  �صاعدة  بن  ق�ص  جنح  وهكذا 
االخ�صر  تاأتي على  ان  كان ميكن  درء حرب  الذكي يف  والت�صرف 
والياب�ص، من دون �صالة موحدة، وال كالم تبثه الف�صائيات يف الليل 

ومتحوه الطبقة ال�صيا�صية يف النهار...

م�������ق�������االت



متعتي اأن اأخدم
النا�س عرب براجمي

االإعالمية 

نحن والكوادر الطبية 
يف خندق واحد

بداأت م�صوارها االإعالمي يف 
ال�صحافة املكتوبة وحتديدًا يف 
حمافظة كربالء املقد�صة كونها 
بنت تلك املحافظة، ا�صتطاعت 
اأن تنتقل من الف�صاء املحلي اإىل 
الف�صاء العربي يف املجال ال�صحفي 
حني ح�صولها على فر�صة العمل يف 
ال�صحافة العربية االإماراتية، كانت 
نقطة التحول يف حياتها املهنية 
عند ولوجها االإعالم املرئي وتعّمقها 
يف الربامج ال�صيا�صية واخلدمية من 
على �صا�صات الف�صائيات املختلفة. 

االإعالمية  مع  لقاء  لها  ال�صبكة" كان  "جملة 
يف  جت��رب��ت��ه��ا  ع��ن  ل��ل��ح��دي��ث  املاجد"  "نور 

ال�صحافة والتلفزيون. 
اكت�صبِت  فماذا  املقد�صة،  كربالء  بنت  اأنت   *

من البيئة الكربالئية؟
املحطة  كانت  )ط��وي��ري��ج(  ق�صاء  ك��رب��الء   -
االإعالم؛ طفولتي  االأوىل النطالقتي يف ف�صاء 
جمل�ص  يف  عملت  ث��م  وم���ن  ف��ي��ه��ا،  وتعليمي 
من  االإب���داع  ب��درع  م��ُت  وُك��رِّ كربالء  حمافظة 
االأمم املتحدة وعملُت اأي�صا يف جريدة كربالء 
ال�صادرة عن جمل�ص املحافظة، اإذ لديَّ انتماء 

كبر ملحافظتي التي ع�صت بها اأجمل اأيامي.
اللغة  يف  البكالوريو�ص  يف  ���ص��ه��ادة  ل��دي��ك   *

االإنكليزية، لذا هل جتيدين احلديث بها؟
ن��در���ص  ال���ع���راق  يف  م�صكلة  ل��دي��ن��ا  ن��ح��ن   -
اأن  اأ�صتطيع  االخت�صا�ص لكن مل منار�صه، لذا 
ل�صت  لكّنني  االإنكليزية  باللغة  واأكتب  اترجم 
�صليعة بها، رغم اأيّن مل ا�صتخدم االإنكليزية يف 

عملي االإعالمي اال ما ندر. 
* ذات مرة كتبِت و�صيتِك باأن توزع اأع�صاوؤك 
اجل�صدية عند وفاتك بني املحتاجني، ما الذي 
دفعك لهذا االأمر؟ وهل ما زلت م�صرة عليه؟ 

من  االأم���ر  ل��ه��ذا  دفعني  م��ا  �صحيح،  ه��ذا   -
بعد  طّيبًا  اأث��رًا  اأت��رك  واأن  االإن�صانية  منطلق 
ل��زرع  املحتاجني  للمر�صى  �صيما  ال  وف��ات��ي 
واأنا  الو�صية  تلك  كتبُت  لذا  ب�صرية،  اأع�صاء 
هذا  ينّفذ  اأن  على  وم�صرة  اأكتب  ملا  مدركة 

االأمر بعد وفاتي.  
ال�صيا�صية  ال���ربام���ج  يف  ت��ع��ّم��ق��ت  مل����اذا   *

واخلدمية ومل تلتفِت للربامج املنوعة؟ 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال���ربام���ج  يف  ن��ف�����ص��ي  اأرى   -
واخلدمية واأجد متعة كبرة اأن اأخدم النا�ص 

برنامج  فقّدمت  امل�صتطاع،  قدر  براجمي  عرب 
االن )هام�ص(  ا�صمه  اأ�صبح  الذي  )ال�صابعة( 
واأي�صا  الف�صائية،  اآ�صيا  قناة  �صا�صة  على  من 
ا�صمه  املا�صي  رم�صان  يف  برناجما  ق��ّدم��ت 
والفن، نعم مل  ال�صيا�صة  )اخليمة( يجمع بني 
تعّلقي  بقدر  مطلقا  املنوعة  الربامج  جتذبني 
من  ج��زءًا  اأع��ده��ا  التي  ال�صيا�صية  بالربامج 

�صخ�صيتي الر�صمية.  

* عندما يذكر 
ا�صمك؛  ي�صبق  اأن  املاجد ماذا ميكن  نور  ا�صم 
هل االإعالمية، مقدمة الربامج، اأم ال�صحفية؟ 
- االأقرب اإىل نف�صي هو ال�صحفية نور املاجد، 
كون بداياتي كانت من ال�صحافة، التي هذبت 
حلقاتي  اأع����ّد  ك��ي��ف  اأع����رف  وجعلتني  قلمي 
التلفزيونية من دون حاجة اإىل معد، واأي�صا ما 
عاد لقب االإعالمية ي�صكل ح�صورا وهيبة كما 

اأ�صبح  وال�صمات  االألقاب  منح  كون  ال�صابق  يف 
�صهال يف ظل غياب الرقابة واملحتوى احلقيقي 
ال�صحفية  لقب  ل  اأف�صّ جتدين  لذا  يعر�ص،  ملا 

على االإعالمية.
* ما الهاج�ص الذي يطاردك دومًا؟

املعاير  االأ�صف غياب  املناف�صة، مع  - هاج�ص 
للموؤ�ص�صات االإعالمية اأدى اإىل �صعود اأ�صخا�ص 
غر موؤهلني يف العمل االإعالمي مبعنى ات�صال 
هاتفي من �صخ�ص متنفذ ممكن اأن تكون هذه 
االإعالمية اأو تلك يف مكان مرموق يف ال�صا�صة 
دون عناء اأو تدرج وظيفي، لذا دائما ما اأفكر 
اأن  دون  االإعالمي  م�صتواي  على  اأحافظ  كيف 
زمن  وقت ق�صر يف  ا�صمي يف  ياأفل  اأو  اأهبط 

املناف�صات.  

حاورها: اأحمد �سمي�سم
ت�سوير واأزياء ومكياج:
مركز �سيف العبيدي
وعلي اإ�سماعيل لالأزياء والتجميل

)ال�سبكة(: " ل� 

نور املاجد
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لدينا م�صكلة يف العراق ندر�ص 

االخت�صا�ص لكن مل منار�صه، 

لذا اأ�صتطيع اأن اترجم واأكتب 

باللغة االإنكليزية لكّنني ل�صت 

�صليعة بها.



* كنت ترتدين احلجاب قبل اأن تتزوجي، وبعد 
متعلق  املو�صوع  ه��ل  احل��ج��اب  خلعِت  ال���زواج 

بالزواج اأم ماذا؟
- جمرد قناعات مل اأكن مقتنعة حينها مبو�صوع 
احلجاب عندما كنت حمّجبة، رغم اأين ولدت 
مبدينة حمافظة ال تتقبل املراأة ال�صافرة، لكن 
فيها  عملي  واأ�صبح  بغداد  اإىل  انتقلت  عندما 
اأخلع  اأن  ق��ررت  الفرد  وحرية  االنفتاح  و�صط 
احلجاب ب�صورة نهائية و�صارحت زوجي بهذا 

القرار ومت املو�صوع باالتفاق. 
* ما الذي ينق�صك االآن؟

اأنا  مما  اأك��رب  م�صاحة  اأ�صغل  اأن  ينق�صني   -
عليه االآن يف جمال تقدمي الربامج التلفزيونية 
اخلدمية واأمتنى اأن اأ�صل اإىل اأنا�ص مل ي�صلهم 
اأي  يف  م�صاكلهم  واأح��ل  طلباتهم  الأق��ّدم  اأح��د 

ا�صت�صافتي  عرب  الدولة  مفا�صل  من  مف�صل 
الربامج،  ال�صيا�صية يف  ال�صخ�صيات  لعدد من 
جمال  يف  واح���دا  رقما  اأ�صبح  اأن  اأمت��ن��ى  ل��ذا 
ت��ق��دمي ال���ربام���ج اخل��دم��ي��ة يف ال���ع���راق ل��دى 
اجلمهور ولي�ص يف الو�صط االإعالمي واأنا واثقة 
اأّنه ال توجد اإعالمية عراقية �صواي مهتمة بهذا 
جتد  اأن  على  حقيقي،  ب�صكل  اخلدمي  ال�صاأن 
الربنامج  يف  النا�ص  مل�صاكل  املنا�صبة  احللول 

اخلدمية  ال��ربام��ج  يف  يح�صل  ما  ن��ادر  وه��ذا 
وهذا ما ميّيزين.

لديك  كانت  االإع��الم  تدخلي جمال  اأن  قبل   *
جتارب يف التمثيل، هل هذا �صحيح؟

االإعالم  اأدخ��ل جمال  اأن  قبل  �صحيح،  هذا   -
التحدي(  ا�صمها )فرقة  للتمثيل  اأ�ّص�صت فرقة 
يف ق�صاء طويريج التابع اإىل حمافظة كربالء 
اأع�صاء  بني  الوحيدة  البنت  وكنت  املقد�صة 
الفرقة، كان هدف الفرقة ت�صليط ال�صوء على 
املوا�صيع االإن�صانية واالجتماعية عرب العرو�ص 
التمثيل  جمال  يف  نف�صي  اأج��د  ومل  امل�صرحية، 

لذا مل ا�صتمر فيه طويال.  
يف  واح���دًا  �صيئًا  تغري  اأن  منك  طلبت  ل��و   *

حياتك ماذا �صيكون؟ 
- اأغّر �صفة من �صفاتي هي الطيبة مع النا�ص 
امتلك  اأين  رغم  طيبتي،  ي�صتحقون  ال  الذين 

�صخ�صية قوية قادرة على مواجهة ال�صيئني. 
* هل هناك �صخ�صية ما تتمنني اأن تلتقي بها 

تلفزيونيا؟ 
ال�صدر  ال�صيد مقتدى  التقي  اأن  اأمتنى  نعم   -
الواقع  تاأثر على  يف حوار تلفزيوين ملا له من 
ال�صخ�صيات  من  ويعد  وال�صيا�صي  االجتماعي 
املوؤثرة يف امل�صهد العراقي، وب�صراحة مل اأ�صَع 

اإىل لقائه حتى االآن.
* براأيك ما ر�صالة االإعالم اليوم يف مواجهة 

جائحة كورونا؟
واإر���ص��اد  توعية  يف  مهمة  االإع���الم  ر�صالة   -
كورونا،  جائحة  ظل  يف  ال�صواب  اإىل  النا�ص 
اجلهود  ت�صاوي  ت��ك��اد  االإع��الم��ي��ة  فالر�صالة 
خندق  يف  الطبية  والكوادر  فاالإعالم  الطبية، 
واحد رغم اأّن الكوادر الطبية العراقية اأعّدها 
االإمكانات  �صعف  اأم��ام  ف��داء  وكب�ص  مظلومة 
هم  حياتهم  يفقد  من  اأول  ن��رى  ل��ذا  الطبية، 
يف  جهدا  ي��دخ��روا  مل  الذين  الطبية  ال��ك��وادر 
�صبكة  دور  نن�صى  ال  كذلك  االإن�صاين،  عملهم 
ك��وادره��ا  ت�صخر  يف  الفذ  العراقي  االإع���الم 
اأبطال  مع  التلفزيونية  للتغطيات  االإعالمية 
لهم  فتحية  االأبي�ص  اجلي�ص  من  االأول  ال�صد 

جميعا.
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

افتح عينك اأو قد تفتقده

عنوان املقال هو ترجمة بت�صرف حمدود لعنوان تغريدة يف �صفحة نا�صا ) وكالة الف�صاء 
االأمريكية( على تويرت وهو )Blink or you miss it(، وتقول اإن املذنَّب )نيوويز( 
بداأ رحلته التي نراه فيها ملرة واحدة يف حياتنا، فقد اقرتب من ال�صم�ص يف الثالث من 
متوز اجلاري و�صيمر من املدار اخلارجي لالأر�ص وهو يف طريق عودته اإىل خارج النظام 
ال�صم�صي ولن نراه بعد منت�صف اآب املقبل، ومن املمكن م�صاهدته من االر�ص بعد 6800 

�صنة. 
يف العراق، ن�صتطيع م�صاهدة )نيوويز(، والذي اأخذ ا�صمه من ا�صم التل�صكوب الف�صائي 
الذي يحمل اال�صم نف�صه يف الرابع من اآذار املا�صي، للفرتة من 22متوز اجلاري وحتى 
�صليمة جدًا،  العني  كانت  اإذا  بعني جمردة، طبعًا  اأو  ب�صيط  بتل�صكوب  املقبل  اآب  بداية 
اأراجع غوغول باحثة عن  واأف�صل وقت للم�صاهدة هو يف الرابعة فجرًا.. �صخ�صيًا، لن 
الكوارث،  بحدوث  ظهورها  وربطوا  املذنَّبات  روؤية  من  التاريخ  مر  على  تطّروا  الذين 
جرى  مبا  �صاأحّدثه  اإمن��ا  اجلميلة،  املذنَّبات  مبناظر  للتمتع  لي�ص  م�صاهدته  �صاأحاول 
له اأمانة اأن يحتفظ ب�صهادتي  ويجري يف بلدي من ماآ�ٍص على مدى عقود طوال، و�صاأحمِّ
ي�صتقل  اأن  و�صاأرجوه  اأي�صًا،  العقود  التي جمعتها دون حتقيق على مر  اأمنياتي  وبقائمة 
لنا  يجدوا  اأن  االأر�ص  �صكان  وي�صاأل  والثمانني  التا�صع  القرن  اإىل  لي�صل  زمنية  مركبة 
حاًل يحمله اإلينا قبل اأن يختفي يف مكان ما يف الف�صاء خارج درب التّبانة! واإن مل يفعل، 
�صاأ�صيف اأمنية جديدة اإىل قائمتي، اأن ينفجر  مثل مذّنبات غره واأن ير�صل مع �صظاياه 
ما حّدثته به اإىل اإنحاء االأر�ص والف�صاء، عّلُه ي�صاعدنا يف اأن نرغم اأحدهم اأن ي�صمعنا.. 
واإن مل تتحقق اأمنيتي هذه اأي�صًا، �صاأطالبه اأن ي�صرح ملن ي�صكن الكرة االأر�صية يف �صنة  
د فوتونه الف�صائي ويرجع  8802 ما حدث لنا وما عانيناه، رمبا عامل من علمائهم ي�صعِّ

اإىل �صنة 2020 وي�صرح لنا االأ�صباب ويفكك امل�صاكل ومينحنا احللول..رمبا! 
ق �صهادتي، قبل  واأنا التي تكره التقاط ال�صور وجتميد اأيامها، �صاألتقط �صورك معه الأوثِّ
عّل  معًا،  �ص  ولرنمِّ �ص(..  )رمِّ هو  برتجمته  ت�صرفت  الذي  فالفعل  رم�صتي،  مت�صي  اأن 

هناك من يعتربها )م�صكول( مكاملة فائتة ويت�صل بنا..

لن اأراجع غوغول باحثة عن الذين تطرّيوا على مر التاريخ 
بات وربطوا ظهورها بحدوث الكوارث، �ساأحاول  من روؤية املذنَّ

بات اجلميلة، اإمنا �ساأحّدثه  م�ساهدته لي�س للتمتع مبناظر املذنَّ
مبا جرى ويجري يف بلدي من ماآ�ٍس على مدى عقود طوال

اأمتنى اأن التقي ال�صيد مقتدى ال�صدر 

يف حوار تلفزيوين ملا له من تاأثري 

على الواقع االجتماعي وال�صيا�صي 

ويعد من ال�صخ�صيات املوؤثرة يف 

امل�صهد العراقي
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اإجازة االآمدي
اأن  وعامليًا  وعربيًا  عراقيًا  االإعالمية  االأو�صاط  جتد  اأن  عجب  ال 
ومثمرة  طويلة  رحلة  بعد  ذن��ون  يو�صف  العراقي  اخلطاط  تنعى 
اخلط  لعا�صقي  مرجعًا  الرجل  ذلك  من  جعلت  اخل��ط،  عامل  يف 
االآم��دي  حامد  اأمثال  من  اخل��ط  �صالطني  رحيل  بعد  وتالميذه 
وها�صم البغدادي، ويكفينا فخرًا ولي�ص يكفيه فقط اأنَّه ح�صل على 
ال�صهادة واالإجازة الكربى يف اخلط العربي من اخلطاط الرتكي 
الرابعة  ب�صن  العام 1966وه��و  االآم��دي يف  الراحل حامد  ال�صهر 

ال�صهولة  من  يكن  ومل  العمر  من  والثالثني 
العربي من  اإج��ازة يف اخلط  احل�صول على 
قبل االآمدي اال بعد متكن احلا�صل عليها من 
فهم جميع اأنواع اخلط العربي واإدراك وفهم 
ر يف عامل ذلك  م�صادرها التاريخية والتَّبحُّ
يف  التفوق  جائزة  منحه  ثم  الدقيق،  الفن 
العام 1969، وكلتا اجلائزتني مذيلة بتوقيع 

االآمدي املتوفى يف العام 1982.

حكايتي مع الراحل
يف منت�صف ثمانينيات القرن املا�صي ح�صل يل ال�صرف اأن اأ�صاهد 
مديرية  اأقامتها  العربي  للخط  دورة  خالل  من  ال�صخ�صية  تلك 
يقيم  ك��ان  ال��ذي  ذن��ون  يو�صف  اخلطاط  باإ�صراف  نينوى  تربية 
جمموعة  كّنا  اإذ  املديرية،  تلك  خالل  من  جمانية  تعليمية  ور�صًا 
من اجلنود الذين كّلفنا حينها اآمر الوحدة ب�صرورة تعّلم اخلط 
لكوننا نعمل يف قلم الوحدة، ول�صرامته يف التدري�ص رغم الهدوء 
الذي عرفت به �صخ�صيته، ومل�صاك�صاتي ال�صبيانية وعدم املباالة 
كنت اأول الهاربني من تلك الدورة التي ندمت 
ا�صرتكوا  من  جميع  لكون  الندم  اأ�صّد  بعدها 
اأ�صبحوا  وغرهم  اجلنود  من  ال��دورة  بتلك 
اأمام  اأمامي وحتى  يتباهون بخطهم اجلميل 
تلك  فعلتي  على  عاقبني  ال��ذي  الوحدة  اآم��ر 
تهمني  ومل  اأي��ام  لثالثة  الراتب  قطع  بعقوبة 
لنف�صي  عقوبتي  بقدر  الحقا،  العقوبة  تلك 
وخيبتي  ال��دورة  تلك  بخ�صارتي  متّثلت  التي 

بعدم احل�صول على �صهادة تخّرج موّقعة من قبل 
فقيه اخلط العربي الراحل يو�صف ذنون.

املركز الثقايف للخط
من  الثالث  اجلمعة  يوم  ذنون  يو�صف  الكبر  رحل 
متوز اجلاري عن عمر ناهز )88( عاما يف مدينته 
عام  يف  فيها  ول��د  التي  قلبية،  جلطة  اإث��ر  املو�صل 
باأكملها خلدمة هذا  كّر�ص حياته  والراحل   ،1932
وتطويره  اخلط  فن  على  واحلفاظ  الكبر  ال��رتاث 

ليكون اآخر فر�صان هذا الفن الذي حمل ر�صالته حتى 
اآخر حلظات حياته، اإذ اإنَّه وبعد حترير املو�صل من 
العام  قام يف  بالعمر  تقّدمه  "داع�ص" ومع  ع�صابة 
2017 بافتتاح املركز الثقايف اخلا�ص باخلط العربي 
يف مدينته وقام بت�صييده على نفقته اخلا�صة، وكانت 
يلقيها على  املركز  اأ�صبوعية يف هذا  له حما�صرات 
النخب املعنية باخلط العربي؛ يزودهم من خاللها 
بتجربته الغنية يف هذا الفن العربي االأ�صيل، وكان 
امل��راج��ع  ع��ي��ون  ت�صم  مكتبة  على  يحتوي  امل��رك��ز 
اخلا�صة  والدرا�صات  والبحوث  والر�صومات  والكتب 

باخلط العربي.

مناقب وموؤلفات
الزائر ملحافظة نينوى وجلامعة املو�صل ال بّد اأن يرى على بوابة تلك 
اجلامعة عبارة "وقل ربي زدين علمًا" التي خّطها الراحل بيده على 
تلك البوابة، وت�صر امل�صادر اإىل اأّن خطوطه اجلميلة وباأنواعها قد 
عن  ناهيك  العراق،  يف  وجامعًا  م�صجدًا   )250( يقارب  ما  زّينْت 
لوحاته وخطوطه ال�صهرة التي ُخّطْت يف الكثر من م�صاجد الدول 

العربية ال �صيما اخلليجية منها.
العربى  املوؤلفات فى جمال اخلط  العديد من  واأ�صدر يو�صف ذنون 
قواعد  خال�صة  )1965م(،  الفّنية  الرتبية  "درو�ص   : منها  نذكر 
خّط الرقعة )1971م(، اخلط الكويف )1972م(، مبادئ الزخرفة 

كّرا�صة  )1972م(،  )ال��ت��وري��ق(  العربية 
)1978م(،  االع��ت��ي��ادي��ة  الكتابة  حت�صني 
قواعد  )1978م(،  ال��رق��ع��ة  خ��ط  ق��واع��د 
وفّن  الكتابة  )1978م(،  الديواين  اخل��ّط 

اخلّط العربي.. الن�صاأة والتطّور.
يف  يوؤكدها  التي  للخطاطني  ن�صائحه  من 
اخلطاط  يكتب  ال  اأن  حما�صراته  جميع 
ا�صمه حتت خمطوطته ما مل يكن حا�صاًل 

على اإجازة يف اخلط من قبل مرجعية معروفة لهذا الفن، واملتعارف 
عليه اأن تكون االإجازة موّقعة يف خطي الثلث والن�صخ، لكون هذين 
اخلطني من اأ�صعب اخلطوط، ولكن املالحظ هذه االأيام اأّن الكثر 
من اخلطاطني يكتبون اأ�صماءهم على خمطوطاتهم وهم ال ميلكون 

االإجازة يف ذلك، من دون الّتقّيد بو�صية فقيه اخلط العربي. 

منا�صدة لوزارة الثقافة
وكذلك  والدولية  والعربية  املحلية  االأو�صاط  العديد من  نعت ذنون 
اأحد  لكونه  ذل��ك،  يف  �صّباقة  كانت  التي  العراقية  الثقافة  وزارة 
الرموز التي تتباهى ونتباهى بها، لكن ننا�صد وزارة متمّثلة بوزيرها 
تذكاري  ن�صب  لعمل  يبادر  اأن  الثقايف  البيت  من  بو�صفه  اجلديد 
املو�صل  مدينته  يف  �صواء  الثقايف  الرمز  لهذا 
اأو يف العا�صمة بغداد، وهي من اأب�صط االأ�صياء 
عمالقة  الأحد  ال��وزارة  تقدمها  اأن  ميكن  التي 
اأكادميية  من  نتمّنى  وكذلك  العربي،  اخلط 
على  الراحل  ا�صم  تطلق  اأن  اجلميلة  الفنون 
اأفنى  رج��ل  لتاأريخ  تخليدًا  قاعاتها،  اإح��دى 
هذا  تعليم  على  باحلفاظ  عمره  من  ع��ق��ودًا 

الفن الزاخر باجلمال واإدامته.

العراق يوّدع فقيه اخلط العربي

التي  الرئي�صة  العوامل  "اأحد 
قادتني لتعّلم اخلط هي كتابتي 

الرديئة، وال�صبب يف تاأّخر 
درا�صتي للخط هو ن�صاأتي يف 

عائلة فقرية، ا�صطّرين ظرفها 
االقت�صادي للعمل اأثناء متابعة 

الدرا�صة منذ ال�صغر".
بهذه الكلمات الب�صيطة يف لغتها 

والعميقة بدالالتها التي جعلت من 
الراحل يو�صف ذنون يرتّبع على 
عر�ص اخلط العربي بعد رحيل 

اخلطاط الكبري ها�صم البغدادي، 
وينال عن ا�صتحقاق وباإجماع 

عربي وعاملي لقب فقيه اخلط 
العربي .

يو�سف احلاج را�سي

يو�سف ذنون

خطوطه اجلميلة وباأنواعها قد زّينْت 
ما يقارب )250( م�صجدًا وجامعًا يف 

العراق، ناهيك عن لوحاته وخطوطه 
ال�صهرية التي ُخّطْت يف الكثري من 
م�صاجد الدول العربية ال �صيما 

اخلليجية منها.

اجازة الفقيد بتوقيع االآمدي

يو�صف ذنون

من اعماله
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بريطانيا تزيل متاثيل جّتار الرقيق من �ساحاتها
حياة ال�سود مهمة

باتخاذ مثل هذه االإجراءات.
تبنت  التي  ترا�صت(  )ريفر  موؤ�ص�صة  و�صّرحت 
"جاء  ميليغان  متثال  اإزال���ة  اأن  احلملة  ه��ذه 
فقد  املجتمع"،  بطموحات  واع��رتاف��ًا  امتثااًل 
اإذ  تاريخيًة  حلظًة  التمثال  اإزال��ة  حلظة  كانت 
التمثال  رفع  عند  والت�صفيق  الهتافات  تعالت 
عرّب  كما  ال��راف��ع��ة.  با�صتخدام  ق��اع��دت��ه  م��ن 
ملثل  التام  ارتياحه  عن  دوكالنز  لندن  متحف 
املتحف:  با�صم  الناطق  ف�صّرح  االإج��راء،  هذا 
املعروف  الربيطاين  الرقيق  تاجر  متثال  "اإن 
الذي اأثرى من جتارة الرقيق وامتلك مزرعتني 
قد  العبيد يف جامايكا،  من   526 و  ال�صكر  من 
وقف ب�صكل غر مريح وال حمبَّب اأمام املتحف 
املتحف  با�صم  الناطق  واأ�صاف  طويل"،  لوقت 
الن�صب  ه��ذا  ب��اأن  يعرتف  لندن  "متحف  اأن 
ال��ت��ذك��اري ه��و ج���زء م��ن ال��ن��ظ��ام االإ���ص��ك��ايل 
ال��ذي  ال��ت��اري��خ،  �صفحات  لتبيي�ص  امل�صتمر 
يت�صارعون  زالوا  ما  الذين  اأولئك  اأمل  يتجاهل 
ارت��ك��ب��ه��ا ميليجان  ال��ت��ي  ب��ق��اي��ا اجل��رائ��م  م��ع 

واأمثاله �صد االإن�صانية."
وقالت �صركة ريفر ترا�صت اإنها عملت مع لندن 
بورو اأوف تاور هامليت�ص واملتحف وال�صركاء يف 

كناري وارف الإزالة هذا التمثال.
واأ�صاف �صادق خان حمافظ العا�صمة اأن على 
لندن اأن تواجه "حقيقة غر �صاّرة وال مريحة" 
ووعد  بالرق،  التاريخية  روابطها  عن  بالك�صف 
املجال  يف  بالتنوع  خا�صة  جلنة  باأن  اللندنيني 
ال��ع��ام ���ص��رتاج��ع م��ع��امل امل��دي��ن��ة، مب��ا يف ذلك 
اجل��داري��ات وف��ن ال�����ص��ارع واأ���ص��م��اء ال�����ص��وارع 
والتماثيل والن�صب التذكارية االأخرى، والنظر 
اأي  معرفة  املدينة  ل�صكان  ليت�صنى  تاريخها  يف 
التو�صيات  تقدمي  قبل  به  االحتفال  يجب  اإرث 
من  "واحدة  ك��ان��ت  ل��ن��دن  اأن  مبّينًا  ب�����ص��اأن��ه، 
اإن  ق��ال  لكنه  العامل."  يف  تنوعًا  امل��دن  اأك��رث 
االأخ���رة  مهمة(  ال�����ص��ود  )ح��ي��اة  احتجاجات 
ال�صوارع  واأ�صماء  واللوحات  التماثيل  اأن  اأبرزت 
ال  الفيكتورية  بريطانيا  كبر  حد  اإىل  تعك�ص 

بريطانيا املتنوعة. 
اإىل  املعروفة  و�صراحته  بجراأته  خ��ان  واأ���ص��ار 
ومدينتنا  اأمتنا  اأن  مريحة  غر  حقيقة  "اأنها 

تدين بجزء كبر من ثروتها لدورها يف جتارة 
يوم  املحتجني  على  اع��رت���ص  لكنه  الرقيق"، 
االأحد الذين ر�ّصوا متثال رئي�ص الوزراء ون�صتون 
ت�صر�صل باحلرب واالألوان وقال اإنه ال يعّد متاثيل 
�صمن  مدرجة  ت�صر�صل  قبيل  من  �صخ�صيات 
يف  التالميذ  الأن  عليها  يعمل  التي  املراجعة 
املدار�ص بحاجة اىل تثقيفهم عن ال�صخ�صيات 
ت�صكيل  يف  اأ�صا�صيًا  دورًا  لعبت  التي  االأ�صا�صية 
اأح��د  ال  واأن  واقت�صاديًا،  �صيا�صيًا  بريطانيا 
ذلك  يف  مبا  االأخطاء  من  مع�صومًا  اأو  كاماًل 

ت�صر�صل وغاندي ومالكومل اإك�ص.
ويف معر�ص حديثه �صّرح ال�صيد خان على راديو 
ملكية  ميلك  ال  اأنه  �صي  بي  لبي  الرابعة  القناة 
التماثيل وال االأر�ص التي ُن�صبت عليها. وقال اإن 
�صهاًل  لي�ص  اإزالتها  �صتتم  التي  التماثيل  ح�صر 
للغاية ووعد با�صتبدال ُن�صب جديدة بالن�صب 
ل�صتيفن  تذكاري  ن�صب  اإقامة  ومنها  املُزالة، 
لوران�ص ال�صاب االأ�صود الذي ُقتل يف لندن عام 
1993، ووعد اأي�صًا ببناء متحٍف وطني �صيخّلد 

تاريخ العبودية يف بريطانيا.

يف  املحلية  املجال�ص  اأن  اإث����ارة  االأك���رث  االأم���ر 
عموم اململكة املتحدة قد �صارعت للتجاوب مع 
التي  املعامل  الإزال��ة  تدعو  التي  احلمالت  ه��ذه 
كالعبودية  للجدل  مثرة  ب�صخ�صياٍت  حتتفل 
املجال�ص  اأعلنت  وقد  تعديلها،  اأو  العن�صرية  اأو 
اأنحاء  يف  الربيطاين  العمال  حل��زب  املحلية 
مالءمة  م��دى  �صرتاجع  باأنها  ووي��ل��ز  اإجن��ل��رتا 
للمجتمع  التذكارية  والنُّ�صب  والتماثيل  االآث��ار 

الربيطاين وعر�صها يف قراهم ومدنهم.
ويف م��دي��ن��ة اأك�����ص��ف��ورد دع���ا ���ص��ت��ة وع�����ص��رون 
االإمربيايل  متثال  اإزال��ة  اإىل  ونائبًا  م�صت�صارًا 
اأك�صفورد،  جامعة  يف  ال��واق��ع  رود���ص  �صي�صيل 
اإىل  لوحة  �صت�صيف  اأنها  اأدن��ربه  اأعلنت  بينما 
املدينة  عالقة  لتعك�ص  دون��دا���ص  ه��رني  ن�صب 
مدينة  زع��ي��م جمل�ص  و���ص��ّرح  ق��دمي��ًا،  ب��ال��رق 
العبيد  تاجر  متثال  اإزالة  �صيدعم  اأنه  كارديف 
ال�صر توما�ص بيكتون من املبنى الرئي�ص ملجل�ص 

املحافظة.
ُيذكر اأن بريطانيا كان لها تاريخ طويل بتجارة 
الرقيق، وقد كانت تلك التجارة من اأهم املوارد 
االقت�صادية التي كّونت ثروة البالد، فقد حقق 
ال�صر توما�ص غاي ثروته من ملكية عدد كبر 
�صركة )�صاوث �صي=بحر  االأ�صهم يف  جدًا من 
الرقيق  بيع  يف  تن�صط  كانت  والتي  اجل��ن��وب( 
للم�صتعمرات االإ�صبانية. وقد مت تكرميه بو�صع 
العا�صمة  م�صت�صفيات  اأك��رب  اأح��د  على  ا�صمه 
لندن )م�صت�صفى غاي( الواقع على �صفة النهر. 
فقد  متثاله  اأ�صقط  ال��ذي  ميليغان  روب��رت  اأم��ا 
كان تاجرًا معروفًا غرب الهند ولديه حامالت 
التجارة  ملركز  االأول  املوؤ�ص�ص  وهو  للرقيق  نقل 

العاملية بلندن )وي�صت انديا دوك�ص(.
اأما ال�صر جون كا�ص فيعّد ال�صخ�صية الرئي�صة 
واقت�صاد  الرقيق  لتجارة  املبكر  التطور  يف 
وكالء  مع  مبا�صرة  تعامل  اإذ  االأطل�صي  الرقيق 
الرقيق يف احل�صون االإفريقية ويف منطقة بحر 
الكاريبي. ورغم اأعماله اخلرية لكن يبدو اأنها 
الربيطاين  ال�صعب  غ�صب  اأم��ام  له  ت�صفع  مل 
ال��رق يف  بتاريخ  يتعلق  م��ا  ك��ل  ال��داع��ي الإزال���ة 
بريطانيا واحرتام اآالم ال�صعوب التي ا�صُطهدت 

عرب ال�صنني بالعبودية القا�صية.

خان،  �صادق  ال�صيد  لندن  حمافظ  اأعلن  فقد   
مراجعة  ع��ن  االإن�صانية،  مبواقفه  وامل��ع��روف 
�صوارعها  واأ�صماء  لندن  متاثيل  جلميع  �صاملة 
ب التذكارية  والعزم على اإزالة التماثيل والن�صُ
تغير  وكذلك  عن�صريًا،  تاريخًا  حتمل  التي 
اأ�صماء املباين اأو ال�صوارع التي تخّلُد اأ�صماء كبار 

اأو  متثال  اأو  ن�صب  اأّي  "اإن  قائاًل:  العن�صريني 
ا�صم �صارع له عالقة بالرق يجب اإزالته". وقد 
حزيران  من  التا�صع  الثالثاء،  يوم  بالفعل  مت 
تاجر  متثال  باإزالة  اإج��راء  اأول  تنفيذ  الفائت، 
خارج  الواقع  ميليغان  روب��رت  ال�صهر  الرقيق 

متحف لندن دوكالنز.

وم����ع ت�����ص��اع��د وت�����رة االح���ت���ج���اج���ات فقد 
للعن�صرية  املناه�صون  املتظاهرون  اأ�صقط 
يف  املا�صي  ح��زي��ران  م��ن  ال�صابع  االأح���د  ي��وم 
م��ن��ط��ق��ة ب��ري�����ص��ت��ول، وه���ي م��ن��ط��ق��ة م��ع��روف��ة 
"اإدورد  الرقيق  تاجر  االأفارقة، متثال  ب�صكانها 
كول�صتون"، ما جعل املحافظ �صادق خان ُيعّجل 

مع تزايد التظاهرات العاملية �صد العن�صرية والرقيق، واحلمالت االإن�صانية 
التي حملت �صعار )بالك اليفز ماتر( اأي )حياة ال�صود مهمة(، التي اأ�صعلها 
مقتل املواطن االإفريقي االأمريكي جورج فلويد، الذي �صار رمزًا للثورة �صد 
العن�صرية االأمنية وال�صيا�صية يف اأمريكا، تفاعل ال�صارع الربيطاين بكل 

اإثنّياته العرقية املختلفة مع هذه احلمالت االإن�صانية.

ورود املو�سوي- لندن



وب�صام  ر�صام  عمانوئيل  منهم  الطلبة  من 
ال���دورة  ميثلون  اجلميلي  ورا���ص��م  ال���وردي 
االوىل لكلية الفنون اجلميلة ويف تلك الفرتة 
ان�صم اإىل فرقة 14 متوز لينطلق بعدها يف 
اإذاع��ة  موؤ�ّص�صي  اأح��د  فكان  االإب��داع،  �صماء 
واأول  الع�صكري  وامل�صرح  امل�صلحة  القوات 
ع�صو يف الفرقة القومية للتمثيل يف م�صلحة 
لي�صغل يف  تاأ�صي�صها،  وامل�صرح عند  ال�صينما 
ما بعد من�صب مدير ال�صينما ومعاون مدير 

عام ال�صينما وامل�صرح الأكرث من 20 عاما.
مو�صوعة �صينمائية

العراقية  ال�صينما  موؤرخي  اأهم  من  البياتي 
وداأب طوال حياته على جمع اأر�صيف �صوري 
اأّلف  وخمرجيها،  العراقية  االأف��الم  الأغلب 
مو�صوعة ال�صينما العراقية باإجزائها الثالثة 
لل�صينما،  امل��ه��م��ة  امل��راج��ع  م��ن  ت��ع��ّد  ال��ت��ي 
واأف��الم  الذاتية  ال�صرة  املو�صوعة  و�صّمت 
والعام  اخلا�ص  للقطاعني  اأُنِتجْت  روائ��ي��ة 
ثقة  منذ العام 1909 ولغاية العام 2013، موَّ
ببو�صرتات اأفالم عراقية.ف�صال عن ال�صرة 
عملوا يف  �صينمائيا  "268" فنانا  ل�  الذاتية 
الفرتة من عام 1946  العراقي يف  ال�صينما 
�صينمائيا  خمرجا  و280   2003 ع��ام  اإىل 
اإىل  اإ�صافة  اأفالمهم  م��ن  بع�ص  م��ع  �صابا 

بو�صرتات لها.
عالقته بالفنانني العرب

الفنانني  مع  ممّيزة  عالقات  للبياتي  ك��ان 
�صعبان  ويو�صف  �صاهني  يو�صف  مثل  العرب 
اأب��و  و���ص��الح  طاهر  وليلى  العاليلي  وع��زة 

الجتماعات  احل�����ص��ور  دائ���م  وك���ان  �صيف 
حينها  وك��ان  القاهرة،  يف  العرب  الفنانني 
وامل�صرح  ال�صينما  دائ��رة  يف  ال�صينما  مدير 
ثم معاون مدير عام فيها، ا�صتطاع البياتي 
اآنذاك اأن يح�صل من احلكومة العراق على 
فوق  اأب��ي  فيلم  لدعم  دينار  األ��ف   70 مبلغ 
حافظ،  احلليم  عبد  مثله  ال��ذي  ال�صجرة 
تلك املبادرة التي فتحت الباب اأمام الفنان 
امل�صرية.  ال�صينما  يف  للم�صاركة  العراقي 
اأن  ا�صتطاع  الطيبة  العالقة  لتلك  ونتيجة 

يف  العراقيني  الفنانني  من  مبجموعة  ي��زج 
ال�صامرائي  ن��زار  منهم  امل�صرية  ال�صينما 

وقائد النعماين، و�صعاد عبد اهلل. 
م�صاركات وجوائز

اجل��وائ��ز وامل�����ص��ارك��ات ك��ان��ت ح��ا���ص��رة يف 
وح�صر  ���ص��ارك  حيث  ال�صينمائي  م�صواره 
مهرجان  مثل  عاملية  �صينمائية  مهرجانات 
طا�صقند  ومهرجان  ال�صينمائي،  مو�صكو 
ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي وم��ه��رج��ان ك���ارل���و ف��ي��ف��اري 
ومهرجان  باإيطاليا  فيني�صيا  وم��ه��رج��ان 
دم�صق  وم��ه��رج��ان  ال�صينمائي  ال��ق��اه��رة 
ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ال������دويل وم���ه���رج���ان ب��امل��و 
ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي، وح����از ف��ي��ل��م ال��ع��ج��ل��ة ال��ذي 
�صياء  واأنتجه  جميل  �صكري  حممد  اأخرجه 
البياتي على جائزة )اوزوري�ص( الذهبية يف 
وتعّد  الدويل  ال�صينمائي  كراكوف  مهرجان 
هذه اجلائزة من اأرقى اجلوائز بعد جائزة 

االو�صكار.
ف�صال عن ح�صول فيلم االأ�صوار على جائزة 
البياتي  �صياء  اأنتجه  الذي  الذهبي  ال�صيف 

يف مهرجان دم�صق ال�صينمائي الدويل.
وارن��رب��راذر  �صركة  م��ع  اإن��ت��اج  م��دي��ر  عمل 
للمخرج  )اك�����زورزت(  التعويذة  فيلم  يف 
ال��ذي ح��از على جائزة  االأم��رك��ي ف��ردك��ن 
االو�صكار عام 1973. وجهت له الدعوة من 
�صركة  يف  م�صت�صارا  لتعيينه  هوليوود  قبل 
ومتابعة  لفح�ص  الع�صرين  للقرن  فوك�ص 
اأفالم  اأخرج ع�صرة  العربية،  االأفالم  جميع 
�صارك  الذي  عيون  اآخرها  ق�صرة  وثائقية 
اأحد  وحاز  ال�صينمائي  اليزبك  مهرجان  يف 

جوائزه . 
اإن���ت���اج الأك����رث م���ن 18 عمال  ع��م��ل م��دي��ر 
اأدار  م��ن��ه��ا.  ب��ع�����ص  يف  وم���ّث���ل  �صينمائيا 
ما  واأنتج  بغداد  تلفزيون  يف  الدراما  ق�صم 
�صهرات  وخم�ص(  )مائة  من  اأك��رث  يقارب 
من  عمله  ف��رتة  خ��الل  درامية  وم�صل�صالت 

عام 1990 لغاية 2000.
 رحل البياتي ورمّبا ما زال يف جعبته الكثر 
من  الكثر  �صيتبعه  اأث��ر  من  تركه  ما  لكن 

ع�صاق ال�صينما.

يف  ا�صمه  يحفر  اأن  البياتي  �صياء  ا�صتطاع 
مل  رمب��ا  م�صيئة،  بحروف  ال�صينما  تاريخ 
ينل حظًا وافرًا من ال�صهرة ومل ت�صلط عليه 
العراقية  لل�صينما  مه  اأن ما قدَّ اال  اال�صواء، 
مديرا ومنتجا ومّوثقا يبقى عالقا يف ذاكرة 

الفن ال�صينمائي العراقي.
رحل البياتي عن عمر يناهز 85 عاما، نعته 
اإذ  بوزيرها،  ممثلة  العراقية  الثقافة  وزارة 
الفنان  ننعى  اأن  واالأ���ص��ى  االأمل  من  اأن  عد 
البياتي،  �صياء  الكبر  ال�صينمائي  الرائد 
�صينما  ل�صناعة  اأ�ص�ص  بناء  اأ�صهم يف  الذي 
بالفن  ممّيز  �صغف  للفقيد  وك��ان  عراقية، 
خا�صة  مل�صات  و�صع  يف  واجتهد  ال�صابع، 
مع  جتربته  فيها  نقل  العراقية،  لل�صينما 

وكان  والعرب،  العامليني  ال�صينمائيني  كبار 
كرميا مع االأجيال اجلديدة فاأوالها رعايته، 
ال�صينما  )ع���راب  لقب  بحق  ي�صتحق  فهو 

العراقية(.
فال�ص باك

عائلة  ويف  احل��ل��ة  مدينة  يف  البياتي  ول��د 
م��رغ��وب،  غ��ر  �صيئا  ال��ف��ن  تعد  حمافظة 
االف��الم  م�صاهدة  على  داأب  طفولته  منذ 
يف  وه��و  بال�صينما  ولعه  وب���داأ  ال�صينمائية 
املرحلة االبتدائية ويف العام 1952، انتقلت 
العائلة اإىل بغداد ويف منطقة الباب ال�صرقي 
حتديدا، تلك االنتقالة التي اأثرت يف تكوين 
�صخ�صية البياتي ال�صينمائية لقربه من دور 
تقدم   1958 العام  يف  ال�صينمائي،  العر�ص 

اإىل جلنة االختباريف معهد الفنون اجلميلة. 
ومت قبوله يف الدورة الثالثة ق�صم ال�صباحي، 
مل يكن الطالب �صياء جمرد طالب فقط بل 
وميثل  يكتب  ك��ان  الن�صاط،  من  �صعلة  ك��ان 
االعمال  يف  مهمة  اأدوار  له  تن�صب  وكانت 
)ثم  م�صرحية  مثل  املعهد  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
اخلطيب،  ابراهيم  للمخرج  القمر(  غاب 

وم�صرحية )اأوديب ملكا( جلعفر ال�صعدي.
فرتة  ويف  ال��ف��رتة  تلك  خ��الل  ا�صمه  ب��رز   
ملدر�صة  "عوايل"  م�صرحية  اأخرج  التطبيق 
وا�صتمر  االع��ظ��م��ي��ة  يف  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ف��ن��ون 
اأي��ام،  لثالثة  ال�صعب  قاعة  على  عر�صها 
الفنون  معهد  من  للتخرج  اطروحته  وكانت 
اجلميلة. ويف العام 1960 كان هو وجمموعة 

مو�صوعة متنقلة وعا�صق ال�صينما 
تخرجت من حتت عباءته اأجيال 
�صينمائية، باتت يف ما بعد اأ�صماء 
المعة، تعامل البياتي مع ال�صينما 
وكاأنها مع�صوقته االأبدية وعابدا 

يف حمرابها.
حم�سن ابراهيم اب ال�سينما العراقية   عرَّ

رحيل �سياء البياتي...
حكاية اإبداع متوا�سل 

البياتي من اأهم موؤرخي ال�صينما 
العراقية وداأب طوال حياته على جمع 
اأر�صيف �صوري الأغلب االأفالم العراقية 

وخمرجيها، اأّلف مو�صوعة ال�صينما 
العراقية باإجزائها الثالثة التي تعّد 

من املراجع املهمة لل�صينما
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

البع�ص يرى ان ال�صينما يف العامل ي�صرتك يف حمبتها النا�ص من خالل معمارها، امل يقل كوته ان 
العمارة مو�صيقى جممدة؟ الكثر تابع وكتب عن ال�صينما من خالل معمارها وحتى يف بالدنا كما 
يذكر املوؤرخ عبا�ص البغدادي يف كتابه املو�صوم بغداد يف الع�صرينيات،هذا �صحيح متاما،لكن من 
خالل تتبعي و�صغفي بال�صينما وجدت ان اجمل العالقات االجتماعية حدثت من خالل ال�صينما، 

اهل البالد �صغفهم بالق�صايا االجتماعية وخلق روح لهاهو االهم بالن�صبة لهم،ما ان انهارت هذه 
التجمعات حتى بدا الت�صدع االجتماعي.

بدايات  عن  موجز  ب�صكل  حتدثنا  ان  بعد 
البدايات  وبالذات عن  البالد  ال�صينما يف 
ه��ذه  ن�صتكمل  ان  ل��ن��ا  ف��الب��د  ب��غ��داد  يف 
البدايات باحلديث عن �صينما املحافظات 
)الوية(  م�صى  فيما  ت�صمى  كانت  والتي 
ملو�صوعنا  ال��وي��ة  ا�صم  م��ن  نتخذ  و���ص��وف 
وكما جاء يف بع�ص الكتابات التي دونت يف 
تلك الفرتات، يف كتابه من تاريخ النه�صة 
ال�����ص��ادر يف  ال��ع��راق احل��دي��ث  الفنية يف 
عبداملنعم  اال�صتاذ  لنا  يذكر   1950 العام 
اجل����ادر ب��ع�����ص امل��ع��ل��وات ح���ول ب��داي��ات 
له  م��ن  ال��ع��راق،  ال��وي��ة  اك��رث  ال�صينما يف 
دراية جيدة ومتابعة طيبة لتاريخ ال�صينما 
يف الوية العراق �صيالحظ ان هناك لوائني 
االول  اللواء  االم��ر،   االولوية يف هذا  لهم 
هو الب�صرة ويعود الف�صل يف ذلك لقربها 
ال�صينما  لهم  كانت  الذي  البلد  ايران  من 
يف  واحل��ر���ص  متابعته  ي��ج��ب  ث��ق��ايف  ه��م 
الثاين  واللواء  العر�ص،  دور  اىل  الذهاب 
ولبنان  �صوريا  ملتخامته  املو�صل  ل��واء  هو 
ملا كانت تتمتع به تلك البلدان من انفتاح 
كانت  والتي  ال�صينما  واهمها  طيب  ثقايف 
تعترب من اهم احلقول يف تا�صي�ص جمتمع 
مباهجها  بكل  احل��ي��اة  على  يقبل  متنور 
وحبورها، الب�صرة التي ت�صمى ثغر العراق 
البا�صم بداأت ال�صينما فيه بف�صل رجل ظل 
وم�صتوردا  ومن�صئا  متابعا  حياته  اخر  اىل 
الب�صرة  اهايل  تابعها  التي  االفالم  الهم 
وكل اهل البالد ب�صغف كبر، انه الراحل 
كر�ص  البا�صل  الرجل  هذا  املالك،  حبيب 

ببناء  يقوم  فهاهو  ال�صينما  يف  ثروته  جل 
انها  ع��امل��ي��ة،  ومب��وا���ص��ف��ات  �صينما  دار 
املقاعد فيها  �صينما احلمراء، كانت عدد 
الف مقعد وكانت تعر�ص االفالم الهندية 
والعربية ولها فرع اي�صا هو �صينما احلمراء 
مقعد،  ل�صبعمائة  تت�صع  والتي  ال�صيفي 
اخل�صري  عبدالكرمي  الوجيه  ياتي  ث��م 
ي�صل  مبقاعد  الر�صيد  �صينما  لين�صىء 
عددها اىل�صتمائة وخم�صني مقعدا، علينا 
ان نعرف ان ن�صبة املقاعد اىل ن�صبة �صكان 
تلك الفرتة كانت قليلة فالنا�ص كانت تقبل 
ب�صغف كبر على ال�صينما،  ثم ياتي ال�صيد 
ماجد ال�صالمي لياخذ عل  عاتقه بناء دار 
الوطني  �صينما  ا�صم  عليها  اطلق  �صينما 
وك��ان��ت ت��ع��ر���ص االف����الم ال��ع��رب��ي��ة وع��دد 
مقاعدها �صبعمائة و�صتون مقعدا ولها فرع 
فيها  املقاعد  وع��دد  اال�صم  بنف�ص  �صيفي 
ال�صتوي  وحت��ر���ص  مقعد  ال��ف  اىل  ي�صل 
العربية،  االف��الم  عر�ص  على  وال�صيفي 
تيمنا  اال�صم ماخوذا  لعل  روك�صي،  �صينما 
مقاعد  ع��دد  ب��غ��داد،  يف  روك�صي  ب�صينما 
مقعدا  و�صتني  �صتمائة  ه��و  ال�صينما  ه��ذ 
تاتي  ثم  و�صبحي،  ق��دري  هم  وا�صحابها 
الوجيه  ا�ص�صها  التي  العرب  �صط  �صينما 
املعروف عبدالكرمي اخل�صري ومقاعدها 
ت�صع لت�صعامائة م�صاهد، ولعل ا�صم الوجيه 
ا�صماعيل �صريف قد ذاعت �صهرته يف تلك 
الفرتة من خالل اجتهاده يف متابعة امور 
ان�صاء  يف  الف�صل  فله  البالد  يف  ال�صينما 
منت�صف  خ��الل  مهمة  �صينمائية  ثقافة 

عقود القرن املا�صي الثالث، وا�صتطاع ان 
يكون له ا�صما حتى يف الوية البالد فهاهو 
ين�صىء �صينما مهمة يف تاريخ دور ال�صينما 
وتت�صع  �صينما احلمراء  انها  الب�صرواية،  
مقاعدها ل�صتمائة م�صاهد وكانت حتر�ص 
على عر�ص االفالم العربية، ثم ياتي لواء 
املو�صل وياتي ال�صادة امني وكامل وماجد 
عليها  اطلق  �صينما  دار  بان�صاء  ليقوموا 
ل�صبعمائة  ت�صع  مبقاعد  احلمراء  �صينما 
م�صاهد، ثم �صينما احلمراء اجلديدة التي 
�صريف  ا�صماعيل  ال�صيد  بان�صاءها  ق��ام 
ولها  م�صاهدا  وخم�صون  لت�صعامئة  وتت�صع 
فرع �صيفي يت�صع لثمنمائة م�صاهد، �صينما 
وعدد  داود  عزيز  ال�صيد  وموؤ�ص�صها  ربيعة 
و�صبعون  وخم�ص  خم�صمائة  فيها  املقاعد 
ال�صيد  ل�صاحبها  االح��رار  �صينما  مقعدا، 
الربعمائة  وتت�صع  عبدالفتاح  ع�صمت 
ملوؤ�ص�صها  االندل�ص  �صينما  ث��م  م�صاهد، 
وع���دد مقاعدها  ح��م��ودي احل���اج ط��ال��ب 
خم�صمائة مقعد، يف كركوك حيث التعاي�ص 
ال�صلمي يف اجمل �صوره ،  تركمان وعرب 
كانت  واملذاهب،  الطوائف  وجميع  واكرد 
تخرج  ومنها  واالدب  الفن  قبلة  كركوك 
اجمل الرواة وال�صعراء، ما ان يحل امل�صاء 
بالوانها  املدينة  تعج  حتى  الليل  وي��ات��ي 
االخ��ر،   على  املنفتح  و�صبابها  ال��زاه��ي��ة 
مبحبة  ي�صافح  ال���ذي  امل�صتنر  االخ���ر 
حمبة  مدينة  ك��رك��وك  االخ���ر،  ي��د  عالية 
�صينما  اىل  م�صاءا  ال�صباب  يحج  و�صالم 
مقاعدها  وع���دد  روز  و�صاحبها  غ���ازي 

ورجاال  ن�صاء  كلها  ثمنمائة مقعد متتلىء 
واخر  االل��وان  واجمل  ابهى  يرتدون  وهم 
�صيحات االزياء يف العامل، هذه ال�صينما 
مبقاعد  �صيفي  ف��رع  لديها  اي�صا  ه��ي 

ت�صع ل�صبعمائة وخم�صون م�صاهد، �صينما 
وا�صحق  عبدالرحمن  وا�صحابها  العلمني 
مقعد  ت�صعمائة  مقاعدها  وعدد  وا�صالن 
يت�صع  اال���ص��م  بنف�ص  �صيفي  ف��رع  ول��ه��ا 

لت�صعمائة واربعني مقعدا، ثم تاتي �صينما 
�صيون  و�صاحبها  ال�صيفي  احل��م��راء 
باباتي وعدد مقاعدها ت�صعمائة وخم�صون 
يحبون  اي�صا  اهلها  العمارة  يف  مقعدا، 
كبر  ب�صغف  ويرتادونها  كثرا  ال�صينما 
�صريف  ا�صماعيل  اال�صتاذ  �صيد  وفيها 
وعدد  احلمراء  �صينما  عليها  اطلق  درا 
مقاعدها ثمنمائة مقعد ولها فرع �صيفي 
وك��ان��ت مت��ت��از ه��ات��ان ال����دراران بعر�ص 
ال�صيليمانية  والهندية،  العربية  االف��الم 
�صينمائية  دارا  ق���زاز  عمر  ان�����ص��اأ  فيها 
الدين  �صالح  �صينما  ا�صم  عليها  اطلق 
ل�صبعمائة م�صاهد ولها فرع  تت�صع  وكانت 
ل�صبعمائة وخم�صون مقعدا،  يت�صع  �صيفي 
ففيها  تعدد،  مدينة  االخرى  هي  خانقني 
كان يعي�ص اجلميع بالفة ووئام و�صخ�صيا 
فتحت عيني على ال�صينما من خاللها اذ 
الزلت  بقطار  ال�صينما  اىل  اخي  اخ��ذين 
ال�صينما  كانت  و�صرعته،  �صوته  اتذكر 
الكتاب  يف  ت��رد  ال��ت��ي  ه��ي  لعلها  �صيفي 
الثاين  في�صل  امللك  �صينما  ا�صم  وحتمل 
ا�صحابها  اع����رف  اك���ن  مل  ال�����ص��ي��ف��ي، 
وحمدي  قطان  وحممود  خليفة  ال�صادة 
وهي  �صباح  املطربة  عرفت  لكني  روؤوف 
تغني )االقي زيك فني ياعلي( ومنذ ذلك 
ل�صيق  نظرا  باخليال،  متعلق  وانا  الزمن 
يف  ال�صينما  دور  اىل  نتطرق  مل  امل�صاحة 
االلوية االخرى ،  رمبا يف وقت اخر حينما 
�صنتحدث عن مهم ال�صينما يف زهو املدن 

ورقى املجتمع.

هال �صينما

ال�سينما  بدايات   
يف البالد

3-3
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اأزمة يف تبدل الهوية
• هل ترى اأنَّ هناك اأزمة حا�صلة يف الهوية 

العراقية بعد تغير النظام ال�صيا�صي؟
العمدي،  والتغير  التلقائي،  التغير   -
والتبدل الظريف، كّلها من �صمات الهوية، ال 
الهوية  �صاكنة.  تخيُّل هوية  باالأ�صا�ص  ميكن 
ال معنى لها من دون وجود االآخر. وما دام 
االآخر متبداًل ومتغّرًا �صتكون الهوية كذلك 
اأي�صا. اأنا ال اأعرف اأناي من دون وجودك. 

ومبا اأنَّ املجتمع العراقي مّر بتحوالت كبرة 
طيلة املدة املا�صية، فمن الطبيعي اأن يواجه 
اآراء متنّوعة  لدينا  الهوية.  تبدل  اأزمات يف 
ال�صيا�صية  ال�صو�صيولوجيا  يف  الباحثني  بني 
�صناعة  يف  االأمة  على  الدولة  اأولوية  ب�صاأن 
الهوية اأو العك�ص. مبعنى هل اأّن الدولة هي 
ببناء  تتكّفل  االأم��ة  اأم  االأم��ة،  ت�صنع  التي 
الدولة. كان راأي الراحل الدكتور فالح عبد 
اجلبار مييل اإىل اأّن العراق دولة تبحث عن 

اأّن  اأ�صّدد على  اأمة. وكنت يف حواراتي معه 
ال��ع��راق مل ي��ن دول��ة ك��ي يبحث ع��ن اأم��ة. 
اأربعة  من  تتاألف  اأفهمها  ملا  وفقا  فالدولة 
اأركان رئي�صة )االأر�ص، وال�صعب، وال�صيادة، 
ال��ث��الث(.  ب�صلطاتها  احلكم  وموؤ�ص�صات 
اأع��ق��ب  ال���ذي  ال��ت��اري��خ  وب��احل��ق��ي��ق��ة طيلة 
م�صكالت  واجهنا  العراقية  الدولة  تاأ�صي�ص 
زال��ت هناك  فما  االأربعة.  االأرك��ان  يف هذه 
وما  بيننا وبني اجلران،  خالفات حدودية 

تف�صل  ال�صعب  من  قطاعات  هناك  زال��ت 
عدم التواجد �صمن العراق املوّحد، وهناك 
بها  ي�صعر  مل  العراقي  التاريخ  يف  ف��رتات 
ال�صعب بال�صيادة للدولة، وكذلك موؤ�ص�صات 
احل��ك��م يف ال���ع���راق م��ن��ذ ب���داي���ات ال��ق��رن 
من  را�صخة  اأ�ص�ص  على  تكن  مل  الع�صرين 
توؤ�ّص�ص  العقالنية  البروقراطية  التقاليد 
اأمام  ال�صفافية  اأ�صا�صه  وا�صتقرار؛  لرتاكم 
تلك  فبقيت  ال�صعب.  اأبناء  من  امل�صتفيدين 
الطابع  ذات  ال�صراعات  رهينة  املوؤ�ص�صات 
ومك�صوفا  معلنا  ذلك  كان  �صواء  الهوياتي، 
اأو خفيا كما يف  مثل مرحلة ما بعد 2003، 

مرحلة ما قبلها.  

�صرورة التغيريات البنيوية
هي  ه��ل  االأزم�����ة  ه���ذه  ت�����ص��ف  • مب����اذا 

اجتماعية اأو ثقافية؟
بناء  دون  م��ن  ث��ق��اف��ة  ت�����ص��ور  مي��ك��ن  ال   -
امل�صّكل  االج��ت��م��اع��ي  فالبناء  اج��ت��م��اع��ي. 
ل��ل��ع��الق��ات ب���ني االف������راد وب����ني االف�����راد 
توؤ�ّص�ص  ال��ت��ي  تلك  واأي�����ص��ا  وامل��وؤ���ص�����ص��ات، 
لتبادالت اقت�صادية، كل ذلك ي�صّكل ثقافة 
املجتمع. فال ثقافة من دون تلك العالقات 
وتعريف  تعبر  ه��ي  الثقافة  وال��ت��ب��ادالت. 
فاإذا  الكامل.  لالإن�صان  املجتمعات  تقدمه 
ما �صعى �صخ�ص اأو جماعة اإىل جتاوز هذه 
اإن�صانا  حينئذ  �صيكون  الثقافية،  املعاير 
من  ومنبوذة  االأهلية،  منقو�صة  جماعة  اأو 
ما  واإذا  معا.  واالجتماعي  الثقايف  ال�صياق 
ت�صورنا امل�صكلة املوجودة يف العراق ثقافية، 
البناء  يف  جذورها  عن  نبحث  اأن  فينبغي 
مثل  ق�صايا  عن  مثال  ن�صمع  االجتماعي. 
اأو الطقو�صية  العنف االأ�صري،  اأو  التطرف، 
ميكن  ال  الق�صايا.  من  اآخ��ره  واإىل  الدينية 
حّل هذه االأمور من خالل اإجراءات اأمنية، 
وال عن طريق املوعظة احل�صنة يف امل�صاجد 
االأفراد،  يف  لي�صت  فامل�صكلة  واحل�صينيات. 
احلل  بهم.  املحيط  االجتماعي  بالبناء  بل 
يف  بنيوية  تغيرات  اإج���راء  يف  ه��و  حينئذ 

التنمية  خ���الل  م��ن  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ب��ن��اء 
من  ثقافة  ن�صوء  ت�صور  ميكن  ال  ال�صاملة. 
الثقافة  تلك  ���ص��وى  ال��ق��ن��اة  ���ص��رق  منطقة 
تغيرها  اأردن��ا  واإذا  يوميا.  ن�صاهدها  التي 
ال�صكنية  ال���دور  نهدم  اأن  حينئذ  فينبغي 
ال�صغرة وال�صيقة يف هذه املنطقة، ونو�ّصع 
اأهلية،  اأجنبية  ونوؤ�ّص�ص جلامعات  ال�صوارع، 
لغر�ص  املفتوحة  اخل�صراء  باملناطق  ونهتم 
اأن  ميكن  التنموية  الربامج  بهذه  الرتفيه. 
ناأمل تبدل العالقات بني النا�ص، وبالنتيجة 
تبدل  ث��م  وم��ن  االج��ت��م��اع��ي،  البناء  ت��ب��دل 

النمط الثقايف لدى النا�ص.

جمتمع املخاطرة
اجتماعي  ن��ظ��ام  ق��ي��ام  ن�صهد  نحن  *ه��ل 
اأم  ال��ع��راق��ي��ون،  عليه  اع��ت��اد  ع��ّم��ا  يختلف 

من  العراقي  املجتمع  اأّن  يف  يقع  كله  ه��ذا 
�صبه  ب�صكل  متّر  التي  امل��اأزوم��ة  املجتمعات 
عنها  حتّدث  التي  املخاطرة  بحالة  م�صتمر 
كتابه  ب��ي��ك يف  اول��ري�����ص  االج��ت��م��اع  ع���امل 

املخاطرة"؟ "جمتمع 
باقي  ع��ن  يختلف  ال  ال��ع��راق��ي  املجتمع   -
املجتمعات من حيث التنوع واملخاطرة التي 
اإّن  القول  بل ميكن  اليوم.  يعي�صها يف عامل 
الثقايف  لتاريخه  ونظرا  العراقي  املجتمع 
واالجتماعي الطويل والعميق، ميتلك مرونة 
من  كثر  يف  تتوفر  ال  التكيف  على  وقابلية 
اأّن  عن  احلديث  لكّن  الب�صرية.  جمتمعات 
العراقي  املجتمع  داخ��ل  يف  بنيوية  االأزم���ة 
هناك  بالطبع  فيه.  مبالٌغ  ق��وٌل  ���ه  اأنَّ اأظ��ن 
مثال،  الطائفي  االنق�صام  اأّن  اإىل  مييل  من 
هي  ال��ق��وم��ي،  االخ���ت���الف  اأو  ال��ع��ن��ف،  اأو 
يف  منها  الفكاك  ميكن  وال  اأ�صيلة،  اأزم��ات 
كل  لتاأريخ  بالنظر  لكن  العراقي.  املجتمع 
احلوادث ذات الطبيعة الطائفية اأو القومية 
تلك  تلم�ص  ميكن  ال��ع��راق،  يف  العنيفة  اأو 
التنوع(  )اإدارة  يف  احلقيقية  امل�صكالت 
ولي�ص )وجود التنوع(. بغداد كانت تتحّدث 
مل��اذا  االأي���ام،  ب��اأك��رث م��ن 45 لغة يوما م��ن 
والطائفي؟!  القومي  التنوع  من  تت�صايق 

العراق مل ينِب دولة كي يبحث عن اأمة

 يذهب �صيفنا يف هذا احلوار 
اإىل اأنَّ هناك نوعًا من ال�صدمة 

يف ما يجري ملعاين الهوية 
العراقية منذ التغيري ولغاية 

اليوم، بح�صب ما قام به د.علي 
من بحوث ودرا�صات حول 

الهوية والدولة واالأمة يف 
العراق، اإذ يخل�ص اإىل اأنَّنا 
اأمام حتٍد خمتلف يف تاريخ 

العراق االجتماعي، مالمح هذا 
التحدي التحّول اجليلي داخل 

املجتمع العراقي، تغريُّ القيم 
واملعايري االجتماعية منذ 

العام 2003، ولهذا نحاوره يف 
هذه املجاالت.

الباحث د. علي طاهر احلمود: 

حاوره : د.عالء حميد

كرا�سٍد للتحوالت االجتماعية
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موؤ�ص�صات احلكم يف العراق منذ بدايات 
القرن الع�صرين مل تكن على اأ�ص�ص 
را�صخة من التقاليد البريوقراطية 
العقالنية توؤ�ّص�ص لرتاكم وا�صتقرار؛ 

اأ�صا�صه ال�صفافية اأمام امل�صتفيدين من 
اأبناء ال�صعب.



اال  باحلقيقة  له  وج��ود  ال  الت�صايق  هذا 
ب���اأن عدم  م��ن يظنون خ��ط��اأ  اأذه���ان  يف 
اأ�صحاب  اأكرب.  التنوع يحمل لهم �صالما 
الب�صيطة  التفكر  يف  الطريقة  هذه  مثل 
يف  ف�صلنا  ما  اإذا  اأّننا  يدركوا  اأن  ينبغي 
والقومي،  واملذهبي  الديني  التنوع  اإدارة 
اأخرى  تنوعات  اإدارة  يف  اأي�صا  �صنف�صل 
مثل املتدين غر املتدين، العامل والغني، 
االأ�صواق  �صاحب  املتعلم،  وغ��ر  املتعلم 

جرا.  وهلم  الكبرة،  واالأ���ص��واق  ال�صغرة 
ال�صعوب،  ثقافة  م��ن  اأ�صيل  ج��زء  التنوع 
ولي�ص  التنوع  اإدارة هذا  اأزم��ة  واالأزم��ة هي 
اأّننا نعي�ص  اعرتافًا بالتنوع. ومن املفارقات 
اأزمات جتاوزها الزمن طويال. ففي الوقت 
وحدتهم  بتعزيز  االأوروبيون  به  يفّكر  الذي 
�صمن االحتاد االأوروبي، نحن ما زلنا نبحث 
ويف  احلكومة،  وفاعلية  الدولة  �صيادة  عن 
ال��وق��ت ال��ذي يتحّدث ب��ه اول��ري�����ص ب��ك يف 
احل�ص  زي��ادة  عن  املخاطرة  جمتمع  كتابه 
باخلطر املحدث جراء زيادة التقدم العلمي 
والتكنولوجي، يبدو اأّننا نعي�ص اأخطار عدم 
مراكز  واأي�صا  احلكومية  املوؤ�ص�صات  فاعلية 
من  النا�ص  حماية  يف  االجتماعية  الثقل 

االأخطار االأمنية واالقت�صادية. 

العامل وابن خلدون
ال��ع��ل��وم  اأق�������ص���ام  ق�����درة  ��م  ت��ق��يِّ • ك��ي��ف 
على  العراقية  اجلامعات  يف  االجتماعية 
اأزم��ة  تنتجها  التي  املخاطرة  حالة  ر�صد 

املجتمع العراقي؟ 
متاأخرة  االجتماعية  العلوم  عام  ب�صكل   -
االجتماعية  ال��ت��ح��والت  ر���ص��د  ع��ن  ك��ث��رًا 
واالأزمات التي يعي�صها املجتمع. امل�صكلة تعود 
من  الكثر  اأهلية  عدم  اإىل  اأ�صا�ص  بدرجة 
وبدرجة  امل�صهد،  وق��راءة  فهم  الباحثني يف 
بالنتاجات  املوؤ�ص�صات  اهتمام  عدم  ثانية 

الفكرية الأق�صام العلوم االجتماعية.  
• هل تعتقد اأننا ما زلنا واقعني حتت تاأثر 
طروحات الدكتور علي الوردي عن املجتمع 

العراقي، اأم اأنَّنا بحاجة اإىل مراجعتها؟ 

خلدون  ابن  نظرية  يعتمد  زال  ما  العامل   -
يف  االإن�صانية  الظواهر  من  جزء  تف�صر  يف 
عيبا،  لي�ص  وه��ذا  نعي�صها.  التي  املنطقة 
ب��ل ت��اأ���ص��ي��ل ن��ظ��ري ن��ح��ن ب��اأم�����ص احل��اج��ة 
ال��وردي  علي  للراحل  بالن�صبة  نعم  ال��ي��ه. 
التف�صر  عر�ص  على  مهيمنًا  ي��زال  ما  هو 
مل  االآن  واإىل  العراقية،  للظواهر  النظري 
اأو  خجولة  �صفاهية  حم���اوالت  �صوى  جت��ر 
ال��رتاث  نقد  ا�صتهدفت  مهمة  غر  كتابية 
فهم  اإىل  بحاجة  نحن  ل��ل��وردي.  النظري 
مالئمة  نظريته  تكون  كي  ل��ل��وردي،  اأعمق 

مل�صتجدات الظواهر يف عراق اليوم.

منهجية التف�صري والتحليل 
الدرا�صات  توجهات  اإىل  تنظر  كيف   •
العراقي  باملجتمع  تهتم  التي  االجتماعية 
لباحثني  اأو من اخلارج  الداخل  �صواء من 

اأجانب مثل توبي دوج اأو ت�صارلز تريب؟
املجتمع  باحث غريب عن  الأي  - ال ميكن 
ال���ع���راق���ي ف��ه��م ال�����ص��ي��اق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
تنتجه  ال����ذي  وامل��ع��ن��ى  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
اأّن التعقيد  الظواهر املختلفة. فرتى مثال 
يجرب  العراقية  ال��ظ��واه��ر  يكتنف  ال���ذي 
ب��اح��ث��ني اأج���ان���ب ع��ل��ى ق����درة ع��ال��ي��ة يف 
لتف�صرات  ين�صاقوا  اأن  واملنهج،  النظرية 
الغربي.  التفكر  تالئم  و�صاذجة  مب�ّصطة 
الغربي  يفهم  الطائفية  الق�صية  ف��ف��ي 
يفهمه  م��ا  غ���رار  على  الطائفي  ال�صياق 
الربوت�صتانت  ب��ني  و���ص��راع  خ���الف  م��ن 
ال�صياق  لكن  االأي��ام.  غابر  يف  والكاثوليك 
التنوع  من  ج��زء  هو  ال��ع��راق  يف  الطائفي 
تنتهي  دوم��ا  ولذلك  �صراع.  �صياق  ولي�ص 
الدرا�صات الغربية اإىل نتائج ت�صور الواقع 
ال  االم��ر  وه��ذا  يطاق،  ال  العراقي جحيما 
خالل  من  اال  باحلقيقة  مواجهته  ميكن 
درا����ص���ات ع��راق��ي��ة ع��ل��ى ق���درة ع��ال��ي��ة يف 
الغربية،  االكادميية  املوؤ�ص�صات  يف  النفاذ 
التف�صر  مبعنى قدرة نظرية ومنهجية يف 

والتحليل.
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الراحل علي الوردي .. ما يزال مهيمنًا 
على عر�ص التف�صري النظري للظواهر 

العراقية، واإىل االآن مل جتر �صوى 
حماوالت �صفاهية خجولة اأو كتابية 

غري مهمة ا�صتهدفت نقد الرتاث 
النظري للوردي.

يو�سف املحمداوي

مي�سا
املرتبات واملنافذ

ما اأثاره املتحدث االعالمي با�صم احلكومة ب�صاأن وجود موظفني 
التَّوقُّف  اإىل  جميعا  يدعونا  �صهري  مرتب  من  اأك��رث  يتقا�صون 
اأمام   احلكومة  يجعل  ال��ذي  اخلطر  االأم��ر  هذا  اإىل  وااللتفات 
ظاهرة اإرهابية؛ �صحاياها �صريحة ال�صباب العاطلة عن العمل، 
يف حني يتقا�صى اأكرث من 18 األف موظف يف وزارة واحدة اأكرث 
القنوات  اأغلب  تناولتها  التي  االأخبار  بح�صب  �صهري  مرتب  من 
بتقدمي  ال���وزراء  اأح��د  يقوم  اأن  وامل�صيبة  املحلية،  االإعالمية 
مناذج عينية من هوؤالء املوظفني اإىل دولة رئي�ص الوزراء بح�صب 
هوؤالء  اأغلب  اأنَّ  علمًا  للحكومة  االإعالمي  املتحدث  به  �صّرح  ما 
املجل�ص  �صّرعها  قوانني  وفق  املرتبات  تلك  يت�صّلمون  املوظفني 
يف  اأ�صواتهم  ول�صمان  هوؤالء  واأه��واء  اأهوائهم  الإر�صاء  النيابي 
االنتخابات، وتبقى اأ�صئلة املواطن املبتلى باالأزمات َمْن هوؤالء؟، 
�صتقوم  الدوائر؟، وهل  تلك  املالية يف  الرقابة  ْت على  وكيف مرَّ
اإنَّها  اأم  املوظفني  اأولئك  قبل  من  االأم��وال  با�صرتجاع  احلكومة 
�صتكتفي بقطع مرتباتهم فقط؟ اإم اإن قوانني الدولة تطّبق فقط 
على املوظفني الذين لديهم تقاطع وظيفي لكونه يعمل نهارا يف 
�صة  العقد يف موؤ�صَّ امل�صاء يعمل ب�صيغة  الدولة ويف  اإحدى دوائر 
اأخرى، ومع ذلك مت تغرميهم جميع املرتبات التي تقا�صوها عن 

ذلك العقد.
اإزالة القلق من   االأمر بالتاأكيد يعود للحكومة التي يجب عليها 
الدولة  اعتماد  نظرية  تغييب  خالل  من  وذلك  مواطنيها  عقول 
اأكرثها  وما  البدائل  والبحث عن  النفط،  بالكامل على ت�صدير 

لو كانت هناك رغبة حقيقية للنهو�ص بواقع البلد االقت�صادي.
العراق حباه اهلل بخرات لو توفرت عند غرنا لت�صّيدوا قوائم 
كليلة  اقت�صادية  بعني  نظرنا  ولو  الدول،  بني  واالزده��ار  التقدم 
اأنف�صنا  ولي�صت كاملة العافية لقدرتنا يف ذلك القطاع، لوجدنا 
ف�صنكون  الكربى  م�صانعنا  بع�ص  عجالت  تدوير  مبجرد  نا  باأنَّ
ال�صوق  ب�صائعها  تت�صّيد  التي  ال��دول  من  الكثر  من  �صاأنا  اأعلى 

بدعم  وقيامها  احلكومة  مب�صاندة  اال  ذلك  ياأتي  وال  العراقية، 
القطاع اخلا�ص. 

وبغ�ص النظر عن ال�صناعة يعرف اجلميع اأنَّ العديد من بلدان 
العامل تعتمد كلّيًا على ال�صياحة يف توفر دميومة احلياة، يف حني 
نحن  منتلكها  التي  ال�صياحية  املرافق  ت�صاهي  اأن  ميكن  ال  اأنَّها 
لو ا�صتغلت بال�صورة املطلوبة، فاأهوار العراق ت�صاهي "فين�صيا" 

بفتنتها لو وجدت من يكّحل عيون تلك الفتنة.
 بحراتنا – ومنها بحرة �صاوة العجيبة – ال حتتاج �صوى لفندق 
ت�صاوي  ال  االأجنبية  املتاحف  متالأ  التي  واآثارنا  ا�صرتاحة،  ودار 
�صيئا اإزاء ما هو مطمور حتت االأر�ص اأو م�صروق من قبل مافيات 
التهريب واأّنها تبحث عن منقذ ي�صنع منها األف متحف "لوفر"، 
من  يجعل  وطني  حا�صوب  عقلية  اإىل  بحاجة  الدينية  وال�صياحة 

تلك املاليني الزائرة موازنات ولي�ص موازنة �صنوية للبلد.
خ��رباء  ب��نيَّ  كما  الر�صمية  احل��دودي��ة  املنافذ  على  ال�صيطرة 
ما  اذا  ال���دوالرات،  مبليارات  البلد  موازنة  �صرتفد  االقت�صاد 
جعلت احلكومة يدها على الدخل اليومي لتلك املنافذ الر�صمية 
ت�صيطر  ر�صمية  غر  منافذ  هناك  الأنَّ  الر�صمية  واأق��ول  فقط، 
دولة  اأنَّ  �صيما  ال  الدولة،  عند  العناوين  معلومة  جهات  عليها 
رئي�ص الوزراء احلايل يعرف كل �صغرة وكبرة يف البلد، لكونه 
اأو  �صاردة  اأي  الذي ال تخفى عليه  كان رئي�صا جلهاز املخابرات 
على  النا�ص  قلق  ي�صتمر  ال  اأن  بوجوده  نتمنى  البالد،  يف  واردة 

قوتهم اليومي.

 يعرف اجلميع اأنَّ العديد من بلدان العامل تعتمد 
كلّيًا على ال�سياحة يف توفري دميومة احلياة، يف 

ها ال ميكن اأن ت�ساهي املرافق ال�سياحية التي  حني اأنَّ
منتلكها نحن لو ا�ستغلت بال�سورة املطلوبة، فاأهوار 

العراق ت�ساهي "فين�سيا" .

م�������ق�������االت



النتاجات  اأحدث  متابعة  تخلفهم عن  �صيما يف  ال  والدراما  ال�صينما 
ال�صينمائية والتلفزيونية العاملية والعربية واملحلية، وواحدة من فوائد 
احلجر ال�صحي يف العراق، اأعاد الكثر منهم برجمة �صاعاتهم يف 
و�صائل  يف  اخلا�صة  �صفحاتهم  يف  عنها  والكتابة  مل�صاهدتها،  البيت 
التوا�صل االجتماعي، واإثارة االأ�صئلة عن م�صامينها مما حّفز كثرون 
العراقية،  للثقافة  ج��دًا  مهم  ذات��ه  بحد  وه��ذا  مل�صاهدتها،  غرهم 
ولع�صاق ال�صينما والدراما يف العراق من خالل ت�صليط ال�صوء على 
وت�صعب م�صامينها،  اإنتاجها  العاملية وطرق  ال�صينما  اإليه  و�صلت  ما 
�صن�صهد  ورمبا  املجال،  بهذا  للم�صتغلني  مهم  در�ص  ذاته  بحد  وهو 
يف  تاأخرت  جديدة  حملية  اأف��الم  عرب  امل�صاهدات  هذه  ثمار  قريبًا 
وم�صوؤولياتهم  اخلا�صة  باأعمالهم  اأ�صحابها  ان�صغال  ب�صبب  الظهور 
لل�صينما  احلديثة  الكتابة  مواكبة  يف  �صلبًا  اأث��رت  التي  االجتماعية 

والدراما.
نتاٌج جديد

ا�صتعادة  اأخبارهم، ب�صاأن  اأعرف الكثر من املبدعني ممن ت�صلني 
عالقتهم بالكتابة، �صواء اأكانت �صردية اأو �صينمائية، وكّلي اأمل بروؤية 
جديدة  دم��اء  �صت�صخ  واأف��الم  كتب  العاجل،  القريب  يف  جديدهم 
كورونا،  بعد جائحة  وتر�صم مالحمها  العراقية  الثقافة  �صرايني  يف 

وباء  اأجرب  ت�صكيلية،  وحتى  وم�صرحية  و�صينمائية  �صردية  م�صاريع 
لرفد  اإكمالها  على  مبدعيها  عليهم  فر�صها  التي  والعزلة  كورونا 
"ورب �صارة  تتج�ّصد مقولة  وهنا  باجلديد منها،  وثقافتنا  مكتباتنا 

نافعة".
جناٌة حمتملة

جديد  عامل  يف  الدخول  ت�صبه  كورونا  زمن  يف  احلياة  يل،  بالن�صبة 
عن  يختلف  ا�صطراري،  اجتماعي  تباعد  قبل،  من  اأعرفه  اأكن  مل 
ذلك الذي كنت اختاره لنف�صي يف اأوقات معينة، ت�صبه ركوب �صفينة 
موبوء  ع��امل  يف  احلياة  ت�صبه  هائج،  بحر  يف  املجهول  اإىل  مبحرة 
اأن تكون  وموا�صلة املقامرة للخال�ص من اأجل جناة حمتملة، ت�صبه 
يف  يكون  اأن  يحاول  بطل  حقيقية،  حياة  يف  فيلم  اأو  كتاب  يف  بطاًل 
نهاية هذه املغامرة اأمثولة الآخرين رمبا متكن الياأ�ص منهم، وتوقفوا 
عن حماولة التمل�ص من �صباك هذه النهايات املرعبة التي ترميها 

وتر�صمها ن�صرات االأخبار اخلانقة!
باأن  ن�صعى  التي  والثقافة  للمعرفة  يكون  املحن  هذه  مثل  ويف  وهنا 
تكون اأحد االأغذية الرئي�صة لالإن�صان، جدار ال�صد االأول يف مواجهة 
اأ�صرار  خّلفته من  وما  كورونا  اأزمة  ومنها  عليها،  والتغلب  االأزم��ات 

ثقافية واجتماعية واقت�صادية على �صكان العامل اأجمع.

حب�ص �صحي وقائي وجد املثقف العراقي فيه نف�صه يف مواجهة مع 
ذاته، يف �صوؤال عن كيفية ا�صتثمار هذا الكّم الهائل والفائ�ص عن 

احلاجة من الوقت الإجناز ما مل يكن با�صتطاعته اإجنازه �صابقًا؟.
واحدة من املهام ال�صاقة كانت يف ترتيبهم ملكتباتهم اخلا�صة، ونحن 
اأ�صبه مبن  اأي مكتبة خا�صة �صيكون موؤثرًا،  اأن ترتيب  نعرف جيدًا 
يفتح �صندوقًا من�صّيًا منذ �صنوات طوال، كم الكتب غر املقروءة، 
خمطوطات  الكتب،  بع�ص  ت�صمنتها  التي  ال��ورق  ق�صا�صات  جمع 

من�صّية معفرة برتاب زمن طويل، وكلها م�صاريع موؤجلة.
املُعلمون االأوائل

احلزن  م�صح  حماولة  كبر  حد  اإىل  ي�صبه  مكتبة  ترتيب  اإع��ادة  اإّن 
عن وجوه املعلمني االأوائل من الكّتاب العامليني واملحليني، وا�صتعادة 
جتد  اأن  غريبًا  لي�ص   - – املكتبة  وفيها  جديد،  من  معهم  العالقة 
احلرب  برائعته  التفكر  يعيد  وه��و  نف�صه  على  منطويًا  تول�صتوي 
من  ينتظر  وه��و  املئوية  بعزلته  غ��رق  ال��ذي  ماركيز  اأو  وال�صالم، 

حياة  بعد  االأخ��رة  اأنفا�صه  يلفظ  وهو  �صيوران  جتد  اأن  اأو  يكاتبه، 
ق�صاها يف مياه بلون الغرق، و�صعراء يحاولون عبور اأزقة معتمة عرب 
اأي�صًا �صتحاول تتبع  اأزمنة متداخلة، وفيها  �صياء ق�صائد كتبت يف 
اأنهكتهم رحالتهم  وباحثني متعبني  رّحالة  اأقدام  اآثار  تبقى من  ما 
املكوكية عرب التاأريخ، جديده وقدميه، هذا التيه يف عامل من الكتب، 
اأن  متّنى  الذي  والكاتب  ال�صاعر  بورخي�ص،  عامل  يف  الدخول  ي�صبه 

تكون جنته يف نهاية املطاف مكتبة كبرة.
كل هذا وغره رمبا �صيكون بالن�صبة الأي كاتب حقيقي دافعا ملوا�صلة 
ورمّبا  االإبداعية،  م�صرته  موا�صلة  اأجل  من  امل�صنية،  الرحلة  هذه 
�صتكون بالن�صبة اإليه وقفة الإثارة �صوؤال مهم، ما الذي اأريد الو�صول 
اإن كانت نهاية هذه الرحلة امل�صنية هي الن�صيان؟ ال�صياع يف  اإليه 

عامل من الكتب �صمن جمرة كبرة ملكتبات من�صّية!
اأ�صئلة الثقافة

�صحة الوقت كانت اأي�صًا �صببًا للكثر من الفنانني عمومًا وملتذوقي 

مل يعد الوقت بعد جائحة كورونا التي اأ�صابت العامل اأجمع، عذرًا مقبواًل عند اأغلب 
املثقفني والفنانني العراقيني، الذين طاملا حتّدثوا عن عدم وجوده يف مقابالتهم 

ال�صحفية اأو نقا�صاتهم ال�صخ�صية مع بع�ص، هذا العائق الذي كان يحول دون 
اإكمالهم مل�صاريعهم املوؤجلة، �صواء اأكانت م�صاريع كتابية اأو حتى م�صاريع فنية.

الوقت يف زمن كورونا!
علي ال�سومري
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اإىل  حتيل  الرواية  جند  االأوىل  العتبة  فمنذ 
اأ�صبابه  تكون  قد  ال��ذي  التناق�ص  من  �صيء 
من  ك��ث��رًا  ال��ق��ارئ  ل���دى  وت��ث��ر  اجتماعية 
االأ�صئلة، كما يف ت�صاعيفها، اإذ تدور اأحداثها 
الن�صاء  زير   - املثقف  توفيق  �صخ�صية  حول 
الذي تت�صم �صخ�صيته بالتعقيد والتناق�ص-، 
�صلوكه  يف  عقالنيًا  متزنًا  ن���راه  جهة  فمن 
يعاين عقدًا  اأخ���رى  م��ن جهة  ون���راه  ال��ع��ام، 
فيها  اأف��رط  التي  بغريزته  ترتبط  فرويدية 
عالقاته  تعدد  م��ن  ذل��ك  مل�صنا  وق��د  ك��ث��رًا، 
)كميلة(  زوجته  مع  اأكانت  �صواء  اجلن�صية 
ا�صتاأجر  الذي  الفرا�ص  ابنة  اأم مع )فتحية( 
ثم  ال��ع��ام��ل،  ح��ي  منطقة  يف  غ��رف��ة  ع��ن��ده 

غ�صان،  �صديقه  خطيبة  الح��ق��ًا  اأ�صبحت 
العن�صر  زوجته  مع  بالتعاون  �صّكلت  والتي 
ثم  ال��رواي��ة،  اأح��داث  حتريك  يف  االأ�صا�ص 
وال�صيما  االأخ���ري���ات،  الن�صاء  ا�صطلعت 
املتزوجات، بدور تكميلي ي�صهم يف ت�صعيد 
وقد  جيدًا.  �صبكًا  و�صبكها  االأح��داث  وترة 

�صخ�صياته جن���ح ال��ت��ك��ريل  ب��ن��اء  يف 
ب����ت����م����اي����ز 

����ص���دي���د، 
ف������ك������ل 

�صخ�صية كان لها مزاج خمتلف و�صلوك ينّم 
اأو  االإن�صاين،  ال�صعف  من  كثرة  عن جوانب 
من الظلم الذي قد يقع على كثرين دون اأن 
تكون لهم القدرة على درئه عن اأنف�صهم، كما 
كلها، وهذا  واأ�صرته  والدته  لتوفيق مع  حدث 
الرواية  واأح���داث  يتماهى  القارئ  يجعل  ما 
ويتفاعل معها لي�صبح بالتايل جزءًا ال يتجزاأ 

منها.
هذه  ق���راءة  تفر�صه  ال���ذي  اال���ص��ت��ب��اك  اإن   
الرواية على القارئ يحملنا على التحليق يف 
رحلة لنعي�ص تفا�صيل تلك احلقبة، فرنى فيها 
تاريخية  كمدينة  تنمو  كيف  اجلميلة  بغداد 
ت�صتعيد نف�صها يف اإهاب جديد معا�صر، وكيف 

يتلقف اأهلها و�صائل التطور، كما لو اأن الكاتب 
اأراد اأن يرافق ن�صوء الدولة واملجتمع يف حركة 
مت�صقة، ومثلما منت ال�صخ�صيات واالأحداث، 

كانت املدينة تنمو منوًا خفيًا تدريجيًا.
ان��دالع  م��ع  ات��خ��ذ،  االأح����داث  م�صار  اأن  بيد 
احل���رب ال��ع��راق��ي��ة االإي���ران���ي���ة، م��ن��ح��ًى من 
ال���ذي هيمن على  االن��ك��ف��اء  ع��رب  ال��رتاج��ع 
املحورية  ال�صخ�صية  لتوفيق،  النف�صي  اجلو 
م�صتويني:  على  ذلك  حدث  وقد  الرواية،  يف 
عالقاته  انقطعت  اإذ  االجتماعي،  امل�صتوى 
مع اأ�صرته واأ�صدقائه القدامى واأ�صرة فتحية 
وباتت  ال�صابقات،  وحبيباته  معارفه  وك��ل 
املتق�صفة  الغرفة  ب��ني  مغلقًا  دوران���ا  حياته 
واملقهى  امل��رب��ع��ة،  ح��ي  يف  ا�صتاأجرها  التي 
حيث يلعب الدومينو مع اأ�صدقاء جدد، يقول 

توفيق:
اأن  م�صى  اأ�صبوع  خ��الل  وجنحُت  "اأردت 
ال�صاعات  من  املفرغة  احللقة  بهذه  اأرتبط 
تعرجات  اأو  تغرات  دون  متر  التي  واالأي���ام 
من  اأح����دًا  اأزور  اأن  يل  يخطر  ومل  ح���ادة، 
بهم  ف��ال حاجة يل  اأ���ص��دق��ائ��ي،  اأو  م��ع��اريف 
االآن".. اإنه زمن احلرب، زمن احلياة الرّثة 
واالندحار غر املرئي لكل �صيء ذي قيمة 

كان موجودًا من قبل.
امل�صتوى  فهو  لالنكفاء  االآخر  امل�صتوى  اأما 
الوحدة  م��ن  يعاين  ك��ان  فلقد  النف�صي، 
بني  ويتحرك  يخطو  اأن��ه  رغ��م  ال�صديدة 
ال�صعور  ه��ذا  وك��ان  اأح��ي��اء،  يبدون  اأن��ا���ص 
يجعله كائنًا منقطعًا عن العامل، م�صتغنيًا 
عن عالقاته التي واجه فيها خيبات كثرة، 
وحتى حني كان يندمج يف جل�صات املقهى 
الداخلي  عامله  كان  اجلدد،  اأ�صدقائه  مع 
مع  ظاهريًا  منخرط  فهو  باالأفكار،  ميور 
اإن�صان  احلقيقة  يف  لكنه  )اجل��م��اع��ة(، 
اأ�صباب  يف  البحث  عن  كفَّ  مهزوم،  وحيد 
املاأ�صاوي  امل�صر  وكان  واأوجاعه،  تعا�صته 
ل�صديقه غ�صان، خطيب فتحية، الذي اأكلته 
احلرب اآخر هزائمه اأمام �صراوة احلياة يف 

عامل �صديد التوح�ص.

لقد اأراد لروايته اأن ت�صجل اأي�صًا ذلك ال�صراع 
اخلفي املحتدم بني املركز والهام�ص يف تاريخ 
تلك  اأن  اإذ  واالجتماعي،  ال�صيا�صي  العراق 
العائلة التي بداأت تتكاثر ب�صرعة غريبة، خرج 
وحتديدًا  بغداد،  اإىل  توجه  �صغر  فرع  منها 
الر�صيد(   )���ص��ارع  التاريخي  �صارعها  اإىل 
الذي مثل بوؤرتها ال�صيا�صية واالجتماعية منذ 
بدء تاأ�صي�ص الدولة العراقية، وهناك بداأ هذا 
الفرع بالتماهي واالندماج يف احلياة املدنية، 
�صياق  يف  املدينة،  جمتمع  مع  عالقات  وبناء 
التي  اجل��ذور  من  الكامل  االن�صالخ  حماولة 

ترتبطه بخانقني )الهام�ص(.
واتخذ ال�صراع دومًا �صكل عالقات م�صطربة 
فمرة  واال�صتمرار،  التجذر  على  ق��ادرة  غر 
جتده متج�صدًا يف ال�صخ�صيات التي كان على 
�صخ�صية  وال�صيما  معها،  يتعامل  اأن  توفيق 
مل  التي  الق�صاب(  )اآل  اأ���ص��رة  ابنة  زوجته 
كان  ومرة  بها،  يحلم  التي  امراأة حياته  تكن 
الغالب على �صلوك توفيق  ال�صكل  اجلن�ص هو 

اإزاء كل الن�صاء الالتي عرفهن. 
كثر  يجروؤ  مل  تابو  منطقة  اجلن�ص  ظل  وقد 
فيها،  اخلو�ص  على  العراقيني  الكّتاب  من 

د  اإذ �صكلت اأ�صبه ما يكون بحقل االألغام املهدِّ
يخو�ص  من  وعلى  حلظة،  اأي��ة  يف  باالنفجار 
غمار هذه املنطقة اأن يكون مت�صلحًا باجلراأة 
الرواية  يف  جليًا  يبدو  ما  وه��ذا  وال�صجاعة. 
باأ�صلوب  ي�صور  اأن  موؤلفها  ا�صتطاع  ال��ت��ي 
وامل�صكوت  اخلفي  اجل��زء  ذل��ك  الذكاء  بالغ 
�صيوع  بحكم  االإن�صانية،  العالقات  من  عنه 
املنظومة  جوهر  متثل  التي  القيم  م��ن  ن��وع 
يعد  الذي  لدى جمتمعنا  واالأخالقية  القيمية 
من املجتمعات املحافظة، وال�صيما يف بدايات 

ت�صكله كمجتمع "عراقي". 

قراءة يف "امل�سّرات واالأوجاع" لفوؤاد التكريل

م فوؤاد التكريل روايته  �صمَّ
املهمة )امل�صّرات واالأوجاع( 
لتكون وثيقة اأدبية بالغة 
االإتقان واالأثر اجلمايل، 

جاعاًل اإطارها الزمني ينطلق 
من بدايات القرن الع�صرين، 

من ن�صوء تلك االأ�صرة الفقرية 
يف ذلك احلي �صبه املجهول 
من مدينة خانقني، الذي 

اأخذ ا�صمه الحقًا )دربونة 
ال�صواذي( من الطريقة التي 
كان النا�ص ينظرون بها اإىل 

عائلة عبد املوىل ذوي االأ�صكال 
الغريبة.

مها �سعد
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كل �صخ�صية كان لها مزاج خمتلف 
و�صلوك ينّم عن جوانب كثرية من 

ال�صعف االإن�صاين، اأو من الظلم 
الذي قد يقع على كثريين دون اأن 
تكون لهم القدرة على درئه عن 

اأنف�صهم.



 

اثناء النزول من ج�صر امللكة عالية ) اجلمهورية االن ( 
هناك  ال�صعدون  �صارع  باجتاه  وت�صتدير  الر�صافة  باجتاه 
وتذكر  النا�ص  ذاك��رة  يف  حمفوظة  ظلت  ا�صارات  ب�صعة 
كان  اجل�صر  نهاية  عند  البداية  وحيويتها،يف  بغداد  بالق 
الذي  ج��اراهلل  بناي  و�صاحبه  الكتب  لبيع  ك�صك  هناك 
حتول فيما بعد اىل مكتبة التحرير،ثم يف اول اال�صتدارة 
�صيواجهك ن�صب ال�صيد عبداملح�صن ال�صعدون قبل دفعه 
ال�صر  يف  تبدا  ان  الن�صر،ما  �صاحة  عند  اخللف  اىل 
مرطبات  �صتجد  حمل  اول  وعند  ال�صعدون  �صارع  عند 
وح��ل��وي��ات كيت ك��ات ال��ذي ك��ان يعترب واح���دا م��ن اهم 
املقاهي االوربية الغر تقليدية التي ظهرت يف اربعينيات 
الذي كان  الفل�صطيني  الرجل  املن�صرم،ابو �صمر  القرن 
ي�صكن يف نف�ص املنطقة التي كنت ا�صكن فيها وهي مدينة 
احلرية جاء وافتتح فرعا لل) كيت كات ( والذي هو االن 
باطاللتة  اجلميلة  وقتها  املكان يف  التحرير،متيز  مكتبة 
على �صاحة التحرير،وكان اغلب مرتاديها من العوائل ) 
امزجتهم  التنا�صب  الذي  املثقفني  من  والكثر   ) احللوة 
املقهى  هذه  مامييز  اهم  االعتيادية،كان  بغداد  مقاهي 

والكرامفون  فيها  اال�صتقبال  وح�صن  اجلميلة  ديكوراتها 
ال���ذي ك���ان ي�صع اخ���ر االغ����اين ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة،يف 
او  ال��ط��اويل  ���ص��وت  ت�صمع  ان  ل��ك  المي��ك��ن  املقهى  ه��ذه 
جناة  او  ف��روز  �صوت  على  طربا  تتمايل  الدومينو،رمبا 
ي�صكن  كان  الذي  ذلك  بحزن عن  تتحدث  وهي  ال�صغر 
ق�صادها ، او ورمبا ت�صمع فرانك �صيناترا ب�صوته العذب 
وانت  تردد معه  My way فرتوح  باغنية   ي�صدو  وهو 
يف فرح غامر،االنقالب املروع احال هذه االمكنة وب�صبب 
الطبية  االجهزة  لبيع  مكانا  االمرا�ص  وهجوم  احل��روب 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة، واالك���رث م��ن ذل��ك �صار 
يف  ظهرا  الثانية  ال�صاعة  بعد  فيه  احدا  جتد  لن  موح�صا 
حني كان يتالال حتى ال�صاعات االخرة من الليل كما يف 

ال�صورة التي تعود للم�صور اال�صتاذ حازم باك.

مهم جدا 
 اليحق الأي �صخ�ص او موؤ�ص�صة او جملة او �صا�صة او مواقع الكرتونية 

واأية و�صيلة اعالمية اخرى ا�صتعمال هذه ال�صور  ) هي ار�صيفي 
ال�صخ�صي ومعي عقد �صرائها(، جملة ال�صبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�صه �صتكون املحاكم هي الفي�صل.
مقداد عبد الر�سا

ه��ن��اك ح��ال��ت��ان يف ال���ع���ودة ل��ل��ت��واري��خ،ف��ه��ي ام��ا 
العك�ص  او  ونفرح  ايجابي،نكت�صف  ب�صكل  تفاجئنا 
ال�صوت  تاريخ  من  اه��م  ال�صورة  ذلك،تاريخ  من 
ممكن  ع��امل  اىل  و�صلنا  ان��ن��ا  ول��و  �صدقا  واالك���رث 
هناك  املقابل  يف  خطر،لكن  ب�صكل  التالعب  فيه 
ويخل�صنا  ال�صح  من  الغ�ص  يفرز  كيف  يعرف  من 
عليه  ماكانت  تو�صح  الالعيب،ال�صورة  ه��ذه  من 
احلياة يف املقابل الي�صتطيع ال�صوت ان يحقق ذلك 
احلياة،  اليه  اآل��ت  وما  ماكنا  دقيق،ال�صورة  ب�صكل 
هذه،كلنا  �صورتنا  حكاية  و�صمن  املثال  �صبيل  على 
نعرف ان احالم وهبي عافاها اهلل هي مغنية ولها 
ومن  البغدادية  االغنية  ت��اري��خ  يف  كبرة  م�صاحة 
حلن  وكذلك  بغداد  تلفزيون  د�صنوا  الذين  االوائ��ل 
االغنية  تاريخ  يف  الكبار  امللحنني  من  الكثر  لها 
املفاجاة  اخلم�صينيات،لكن  منت�صف  منذ  العراقية 
ه��ي ان��ن��ي ح�صلت ل��ه��ا ع��ل��ى ه���ذه ال�����ص��ورة وه��ي 
�صخ�صيات  اح��دى  متثل  انها  ؟  متثل  مت��ث��ل،وم��اذا 
�صيك�صبر ويف م�صرحية يوليو�ص قي�صر ويعود تاريخ 
الفنانني  اح��د  م��ع   1949 ال��ع��ام  اىل  ال�صورة  ه��ذه 
ال��راح��ل��ني ه��و اال���ص��ت��اذ ق���دري ال��روم��ي ال���ذي مثل 
وهبي  احالم  للفنانة  دورا  ومنح  امل�صرحية  واخ��رج 
امللك  قاعة  على  امل�صرحية  �صامار،عر�صت  دور  هو 
في�صل الثاين) ال�صعب االن ( ويف هذه ال�صورة تبدو 

الفنانة احالم وهبي والفنان قدري الرومي .

الرجل الذي يقف خلف الزعيم عبدالكرمي قا�صم هو واحد من اهم ال�صخ�صيات 
يف  ولد  عبداهلل،  عبداجلبار  الكبر  الفيزياء  عامل  هو  العراق،  بها  جاد  التي 
اجنازاته  ليحقق  الرحب  العامل  اىل  انطلق  1911ومنها  �صكر  قلعة  العمارة، 
البكالوريو�ص عام 1934، ثم ح�صل  �صهادة  نال  العراق حتببا واخال�صا،  با�صم 
على �صهادة الدكتوراه من جامعة ما�صاجو�صت للتكنلوجيا، عاد اىل البالد وعني 
ر�صح  ذلك  خالل  ويف  ب��غ��داد1958-1929،  يف  العالية  املعلمني  دار  يف  ا�صتاذا 
ا�صتاذا باحثا يف جامعة نيويورك 1952-1955، يف العام 1958 عني امينا عاما 
جلامعة بغداد ووكيال لرئي�ص اجلامعة وا�صتمر حتى العام 1959 حيث عني رئي�صا 
جلامعة بغداد وا�صتمر يف من�صبه حتى قيام انقالب 8 �صباط عام 1963،اعتقل 
احلر�ص  من  جمموعة  جاءت   1963 رم�صان   14 يوم  يف  بق�صاوة،يقول:  وعومل 
الفا�صلني،  الطلبة  احد  ب�صهولة  ميزت  ج��اوؤا  الذين  بني  ومن  العتقايل  القومي 
�صربني  فجاة  الطريق  ويف  خرجت  معهم،  واذه��ب  مالب�صي  اغ��ر  ان  طلبت 
تلميذي را�صدي قوي افقدين توازين وكدت ا�صقط على االر�ص، ومل يكتف هذا 
الت�صرف بل مد يده اىل جيبي واخذ مني قلم احلرب الذي اعتز  الطالب بهذا 
به ومل يفارقني وهو عبارة عن ياقوت احمر هدية العامل الربت ان�صتاين، ك�صر 
ال�صبي هذا القلم، ظلت دموعي تنهمر كلما تذكرت ذلك احلادث الغا�صم، من 

ال�صهادات التي قيلت يف حقه:
رفيعة ان�صانية  �صفات  ذو  • ان�صان 

علمائه ابرز  من  واحدا  مبوته  العراق  وطنه  فقد  • لقد 
العراق حدود  العلمية  �صهرته  • جتاوزت 

العلمي العراق  • �صفر 
تويف يف العام 1969
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جمتمع ال�صكون وجمتمع التغيري
– هو  االجتماع  عليه علماء  يطلق  – كما  ال�صكوين  واملجتمع 
املجتمع املحافظ على عاداته وتقاليده واأحالمه واأفكاره، ومن 

ال�صعوبة ك�صر هذه امل�صلَّمات وتغيرها.
ويدعم  التجديد  يتقبل  ال��ذي  املجتمع  هو  التغير  وجمتمع 
واأ�صول  وامل��اأك��ل  امللب�ص  يف  اجل��دي��دة  االجتماعية  التجارب 

التحرك االجتماعي.
اأجهزة  وجود  بفعل  بع�صه  مع  يتقارب  اليوم  العامل  كان  واإذا 
املتعلِّم_بب�صاطة  ال��ف��رد  وح�����ص��ول  امل��ت��ط��ورة،  االت�����ص��ال 
اأخبار  من  يريد  ما  على  االط��الع  له  يتيح  ات�صال  على جهاز 
وتطورات يف املجتمعات االأخرى، فاإن تو�صيف )ال�صكون( مل 
يعد مالئمًا للمجتمعات التي متتلك و�صائل االإعالم  احلديثة، 

ومل يعد العامل جمتمعًا �صكونيًا متامًا.
عاملان

وال  ع��ام،  بوجه  املتقاربة  املجتمعات  ع��ن  هنا  نتحدث  اإن��ن��ا 
الغربية  فالبيئات  املت�صابهة،  احل�صارية  املجتمعات  اأق��ول 
احلديثة،  )ال�صرعات(  وتقبُّل  للتجديد  قابلة  بيئات  عمومًا 
بالنمط  امل��ت��اأث��رة  القطاعات   ع��دا  ال�صرقية-  واملجتمعات 
العارمة  التجديد  �صعوبة  تعاين  الت��زال   – الغربي  الفكري 

حماولة احلفاظ على قيمها االأ�صا�صية.
اأن نف�صل بني هذين املجتمعني املتح�صرين-  اإننا هنا ينبغي 
العامل  وبني  واحل�صارية-  البيئية  �صروطه  منهما  واحد  ولكل 
وجمتمع  امل��ن��ال��ي��زي،  واالأي��رك��وان��ت��ان  البغمي  االآخ���ر..ع���امل 
ال��زول��و  وجمتمع  ت�صمانيا،  ج��زي��رة  م��ن  ال��ق��ري��ب  ال��ق��وارب 
الدينية ال�صغرة يف  اإىل املجتمعات  اإ�صافة  االإفريقي املغلق، 
لكنهما  متباعدان،  عاملان  اإنهما  وغرها.  ال��ق��ارات..  عموم 
ميتلكان �صروط حيواتهما ومعتقداتهما واأفكارهما، ومنها ما 

. يتعلق بالتفاوؤل والتطرُّ
ح�صاب االأوالد

اأوالدها  مثلما تخ�صى املراأة الريفية عندنا من احت�صاب عدد 
فاإن  ال���والدة،  و�صنوات  االأع��م��ار  يف  والتدقيق  الغر  ِقبل  من 
نهر  اأع���ايل  يف  املتواجدتني  وب��اجن��ايل(  )�صولوكي  قبيلتي 
الكونغو تخافان �صوؤااًل مثل هذا، فاإذا �صاأل اأحدهم )هناك( 

الفرد عن عدد االأوالد اأجابه بب�صاطة: ل�صت اأدري!
لكن بع�ص الرجال والن�صاء يف الكثر من تخوم العامل يتباهون 

بذكر االأ�صماء واالأعداد واملهن لكل ولد.
اإىل  ع�صر  االأحد  اأوالده  دخول  على  يعقوب  النبي  حر�ص  وقد 
)يو�صف  اإىل  الو�صول  يريدون  وهم  متفرقة  اأبواب  من  م�صر 
( اأخيهم وعزيز م�صر اأيام القحط ذات ال�صنوات ال�صبع، كما 

يقول الذكر احلكيم، خ�صية احل�صد.
 ح�صاب احلا�صل وح�صاب كي�ص النقود

عدد  يح�صبوا  اأال  الب�صاتني  ذوي  فالحينا  ع��ادة  م��ن  وك��ان 
اأ�صجارهم املثمرة ونخيلهم خوفًا من ح�صد اأنف�صهم واالآخرين 
�صواها  ويف  بغداد قدميًا،  الك�َصبة يف  عادة  كان من  كما  لها، 
من املدن العراقية، اأال يح�صبوا كي�ص نقودهم عند العودة اإىل 

الدار اإاّل لل�صرورة وال ي�صمحون لغرهم  بفعل ذلك.
اقرب ال ترد الفال

هذا العنوان ال�صغر)اقرب ال ترد الفال( مطلع اأغنية، وهو 
مثل معروف، يقوله من جل�ص لتناول طعامه وزاره �صيف على 

غر موعد فيطلب منه م�صاركته طعامه مقدرًا فاأله احل�صن.
اللهم ال خر اإال خرك

قدميًا كانت العرب ت�صافر فرادى وجماعات، وامل�صافر يردد:
اللهم ال خر اإال خرك

وال طر اإال طرك
وال اإله غرك

الرحلة،  ه��ذه  يف  اخل��ر  ياأملون  اجلميل  ال��دع��اء  بهذا  وه��م 
حلظة  ال�صماء  يف  يتحرك  ال���ذي  ال��ط��ر  ح��رك��ة  وي��ن�����ص��دون 
واخلر،  ال�صعد  ذلك  كان  اليمني  من  حترك  ف��اإذا  التحرك، 
واإذا حترك الطر من الي�صار اأبطل امل�صافر رحلته خوفًا.. وكل 

ذلك حم�ص خرافة ال ت�صتند اإىل واقع.
 عر�صة اأرنب

اأو على راحلة اأخرى، يف مدن وريف  وكان امل�صافر بال�صيارة  
قفز  اأن  �صفرته  بدء  اأثناء  �صادف  ما  اإذا  العراقي،  اجلنوب 
عائدًا  وقفل  اأرن��ب(  عر�صة  )ه��ذه  لنف�صه  ق��ال  اأرن��ب  اأمامه 
ويدرك  كثرًا  ي�صرُّ  فهو  طريقه  يف  غ��زال  قفز  اأم��ا  م�صائمًا، 

جناح الرحلة.
واليوم، وقد قل عدد االأرانب يف الطريق الريفي، وغاب الغزال 
من  البع�ص  لكن  لتعطيل،  يحتاج  ال  ال�صفر  �صار  فقد  اأي�صًا، 
اال�صتخارة  لعمل  امل�صبحة  ي�صتخدم  اأمثايل  والكهول  ال�صيوخ 

قبل ال�صفر.
اأذكر  اأثقل عليكم  واأبعدكم عن هذه اال�صتخارة، لن  ولكي ال 
عند  للقول  واأدع��وك��م  والتطرُّ  الفاأل  �صعيد  على  تفا�صيلها 

ال�صفر)توكلت على اهلل( وينتهي االأمر.
املاء وال�صفر

بناتها،  من  واح��دة  اأو  البيت،  ام��راأة  اأن  ال�صفر  مناقب  ومن 
املغادر  اأو  امل�صافر  خلف  ال��دار  عتبة  يف  املاء  من  كمية  ترمي 
بعيدًا.. ا�صتجالبًا للخر ودفعًا لل�صرور، مثل �صر كورونا اللعني 

ومن اأتى به اإىل هذا العامل املتَعب... والعافية وياكم.

هواج�س االإن�سان 
بني الفاأِل والتطري

تعاي�ص االإن�صان منذ مئات ال�صنني، بل 
قل االآالف، و�صط جمموعة متوارثة 

من املعتقدات االجتماعية التي 
العالقة  لها باالأديان مبا�صرة، بل 

بتطور البيئة االجتماعية وقبولها 
لل�صكون اأو التغيري.

با�سم عبد احلميد حمودي
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من اإعالن الثورة، طلب مني م�صوؤويل يف التنظيم 
اإخواننا  م��ن  وه��و  �صريف  حممد  علي  النقيب 
باأن  والوطنية  بال�صجاعة  له  وم�صهود  االك���راد 
�صباح  م��ن  االأوىل  ال�صاعات  يف  يوميًا  اأح�صر 
ال��دف��اع  وزارة  مبنى  اأم���ام   12،13،14 االي���ام 
مالب�صي  ارتدي  واأنا  هام  الأمر  اإلزامي  كح�صور 
اأّنه مل يخربين عن حقيقه االأمر  الع�صكرية غر 
وح�صرت  مت��وز  من  ع�صر  ال��راب��ع  ي��وم  حل  حتى 
كاملعتاد يف املكان املحدد وفوجئت بوقوف �صيارة 
مقدمتها  يجل�ص يف  وكان  مني  بالقرب  ع�صكرية 
ال��ن��ق��ي��ب ع��ل��ي حم��م��د ���ص��ري��ف وم��ع��ه ع���دد من 
اأ�صلحتهم  يحملون  واجلنود وهم  ال�صف  �صباط 
لي�صطحبني معه، فعرفت حينها اأّن موعد اإعالن 
والفرح،  بالغبطة  �صعور  اأزف فغمرين  قد  الثورة 

لكوين �صاأنال �صرف امل�صاركة فيها.

  املهمة االأوىل 
قلت للعزاوي: يف خ�صم تلك االحداث املت�صارعة 
اأن  لنا  ه��ل  واحلا�صم  الع�صيب  ال��ي��وم  ذل��ك  يف 

نتعرف على طبيعة املهمة التي كلفتم بها فقال:
 لقد �صدرت االأوامر يل من النقيب علي وح�صب 
اآم��ر  ال��دراج��ي  اللطيف  عبد  العقيد  توجيهات 
العقيد  كّلفه  ال��ذي  الع�صرين  ل��واء  االأول  الفوج 
وزارة  ال�صيطرة على  ال�صالم عارف مبهمة  عبد 
واملهمة،  احل�صا�صة  والدوائر  واملديريات  الدفاع 
جمموعة  ا�صطحب  ب��ان  علي  النقيب  ف��اأم��رين 
ال�صرطة  مديرية  على  لل�صيطرة  اجل��ن��ود  م��ن 
وال��دوائ��ر  ال��دف��اع  وزارة  م��ن  القريبة  ال��ع��ام��ة 

املكان  اإىل  فعاًل  وتوجهت  بها،  املحيطة  املهمة 
املطلوب ومل يكن فيه �صوى اأعداد من ال�صرطة 
�صرطة  من  و�صرية  بواجبات احلرا�صة  املكلفني 
وب�صكل  الرحاب  ق�صر  بحرا�صة  املكلفة  ال�صيار 
دوري، وما اإن قلنا لهم بخرب الثورة حتى �صّلموا 
لها  والهتاف  الثورة  تاأييدهم  معلنني  اأ�صلحتهم 
وقادتها، كما اأطلقنا �صراح املوقوفني وال�صجناء 
املوقف  على  ال�صيطرة  ومتت  هناك  املوجودين 
والعودة ثانية اإىل النقيب الإبالغه بتفا�صيل ما 

ح�صل .

 ال�صدفة تك�صف عن مكان مطلوبني 
مهمني للثورة..

واللحظات  ال�صاعات  تلك  عن  احلديث  متعة 
من  املزيد  ملعرفة  دفعتنا  وامل�صرية  احلرجة 
العزاوي ذلك  عاي�صها  التي  والوقائع  املعلومات 
ما  تفا�صيل  �صرح  اأكملت  اأن  بعد  فقال:  اليوم 
اأّنه ن�صي دائرة  ح�صل للنقيب علي تذّكر فجاأة 
مهمة مل جتِر ال�صيطرة عليها بعد وهي مت�صرفية 
لواء بغداد، فطلب مني اأن ا�صطحب ح�صرة من 
اجلنود مع اأ�صلحتهم والتوجه اإىل هناك لفر�ص 
املت�صرفية  اإىل  و�صلت  اإن  فما  عليها،  ال�صيطرة 
املقاومة  بعدم  ال�صرطة  من  املوجودين  واأم��رت 
اأعلنا  الأننا  حياتهم،  على  حفاظًا  واال�صت�صالم 
والتاأييد  باال�صت�صالم  جميعا  بادروا  حتى  الثورة 
للثورة وقادتها، وهنا اأخربين اأحد �صباط ال�صف 
باأن هناك ثالثة م�صوؤولني كبار يختبئون يف اإحدى 
اقتحامي  وبعد  املت�صرفية،  بناية  داخل  الغرف 
املكان مع جمموعة من اجلنود فوجئت باأن هوؤالء 
بهجة  العام  االمن  مدير  من  كل  اال�صخا�ص هم 
العطية وعبد اجلبار فهمي مت�صرف لواء بغداد 
ال�صرطة  مدير  غالب  علي  عبا�ص  الركن  واللواء 

اجلرنال �صتانلي مود الذي كان موقعه يف اجلهة 
من  مع  و�صاهدت  الربيطانية  لل�صفارة  املقابلة 
ك���ان م��ع��ي ك��ي��ف ه��ّب��ت احل�����ص��ود اجل��م��اه��ري��ة 
على  والفوؤو�ص  باملطارق  تنهال  وه��ي  الغا�صبة 
معلنة  وحطمته،  االر�ص  على  واأ�صقطته  التمثال 
تاأييدها لالإطاحة باحلكم امللكي يف العراق الذي 
ا�صتمر �صبعة وثالثني عاما ليبداأ عهد جديد من 

تاريخ العراق املعا�صر باإعالن اجلمهورية.
التي عا�صها  هذه احلادثة وغرها من االأحداث 
���ص��وره��ا يف  ي��وم��ذاك جت��ّل��ت  ال��ن��ا���ص  و�صهدها 
ذاكرتي واأنا التقي اللواء املتقاعد �صاكر حممود 
يف  امل�صاركني  االح���رار  ال�صباط  اأح��د  ال��ع��زاوي 
الثورة الإجراء حديث اإذاعي معه الأحد براجمي 

ال�صاد�صة  جت��اوزه  من  الرغم  وعلى  االذاع��ي��ة.. 
يتذكر  يزال  ما  كان  اأّنه  اال  العمر  والثمانني من 
�صباح  ملا ح�صل  والتفا�صيل  ال�صواهد  كثرًا من 

يوم الرابع ع�صر من متوز عام 1958.
  �صاألت اللواء املتقاعد �صاكر العزاوي اأن يحّدثني 
امل�صاركني يف  االح��رار  ال�صباط  كاأحد  دوره  عن 
الع�صكرية  الكلية  اإىل  دخويل  بعد  فقال:  الثورة 
ال��دورة 34 دعاين املالزم  امللكية عام 1955 يف 
االن�صمام  اإىل  مق�صود  م�صطفى  حامد  االول 
هذا  ك��ان  وق��د  االأح����رار،  ال�صباط  تنظيم  اإىل 
اإىل  ال�صباط  من  كبر  عدد  �صم  وراء  ال�صابط 
وبعد   1958 عام  حتى   1956 منذ  التنظيم  هذا 
اأ�صبوعني  وقبل  مالزم  برتبة  الكليه  يف  تخرجي 

يف الذكرى الثانية وال�ستني لثورة 14 متوز

وقائع  ي�ستذكر  العزاوي  �ساكر  املتقاعد    اللواء 
ال�ساعات االأوىل

 اجلماهر   ت�صقط متثال 
اجلرنال مود يف ال�صاحلية

  ما زلت اتذكر جيدًا ما ح�صل 
وما �صاهدته من اأحداث �صباح 
ذلك اليوم التموزي القائ�ص، 
وبالتحديد يف الرابع ع�صر من متوز 
عام 1958، اأي قبل اثنني و�صتني 
عامًا حني هرعت م�صرعًا مع من هم 
يف عمري من ال�صبيان يف حملتنا 
ال�صعبية يف كرخ بغداد وكنت قد 
جتاوزت العا�صرة من العمر باجتاه 
منطقة الكرميات القريبة من 
ال�صاحلية، حيث كان متثال القائد 
الربيطاين الذي احتل العراق عام 
1917

علي نا�سر الكناين 

�صاكر العزاوي
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العام وقد كانوا ينوون الذهاب اإىل املطار لتوديع 
موؤمتر  حل�صور  تركيا  اإىل  لل�صفر  في�صل  امللك 

هناك.
اأن يحدثني عن الطريقة  العزاوي  اللواء   �صاألت 
والو�صيلة التي اتبعها الإنقاذ تلك ال�صخ�صيات من 
نقمة اجلماهر التي جتمعت باأعداد كبرة خارج 
املكان وكان ي�صعب ال�صيطرة عليها، فقال: نظرا 
املحت�صدة  اجلموع  اإىل  توجهُت  املوقف  خلطورة 
ونا�صدتهم ب�صفتي اأحد �صباط الثورة بان يجلبوا 
ما يتمكنون من جمعه من الطعام جلنود الثورة 
كجزء من امل�صاندة والدعم لهم، وفعاًل ان�صحبت 
اال���ص��واق  اإىل  متوجهني  منهم  ك��ب��رة  اأع����داد 
ل�صراء  ال�����ص��راي  ���ص��وق  م��ن  القريبة  وامل��ط��اع��م 
فاأح�صرُت  ان�صغالهم  فر�صة  فانتهزت  الطعام، 
بعد  الثالث  ال�صخ�صيات  لنقل  ع�صكرية  �صيارة 
تغطيتهم ببطانية ع�صكرية الإخراجهم من املكان 
واإي�صالهم اإىل ال�صابط امل�صوؤول وهم العقيد عبد 
�صريف  حممد  علي  والنقيب  الدراجي  اللطيف 
يخلو  ال  ال��ذي  العمل  بهذا  كثرا  رحبا  ال��ل��ذان 
وي�صيف  وال�صجاعة،  اجل��راأة  من  قولهما  ح�صب 
عوملوا  فاإّنهم  والتاريخ  لالمانة  قائاًل:  العزاوي 

املوقف  واأودع��وا  ُيعتَد عليهم..  اح��رتام ومل  بكل 
التحقيقية  اللجان  على  عر�صهم  حل��ني  ال��ع��ام 

امل�صكلة لهذا الغر�ص. 
اأن  العزاوي  يقول  كما  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
هناك ثالث �صخ�صيات من االحتاد الها�صمي بني 
االردين  الدفاع  وزير  بينهم  من  واالردن  العراق 
من  مرورهم  اأثناء  تعر�صوا  قد  طوقان  �صلمان 

هناك اإىل القتل على اأيدي اجلماهر الغا�صبة.

جثمان امللك في�صل مت اإح�صاره اإىل 
وزارة الدفاع ..

على  والهجوم  املالكة  العائلة  مقتل  حادثة  ولعل 
الوقائع  تلك  كل  بني  االبرز  هما  الرحاب  ق�صر 
للثورة،  االول  اليوم  التي ح�صلت يف  واالح��داث 
وقد تاأثر الزعيم كثرًا ملقتل امللك في�صل الثاين 
العزاوي  اللواء  لنا  يذكر  كما  املالكة  والعائلة 

بقوله: 
قام  الرحاب  ق�صر  احتالل  واقعة  انتهاء  بعد 
عبد  النقيب  وهو  فيها  امل�صاركني  ال�صباط  اأحد 
اهلل احلديثي باإنقاذ االمرة هيام زوجة الو�صي 
عبد االله وهي كرمية اأمر ربيعة يف الكوت من 

اإطالق  اأثناء  اإ�صابتها بجروح طفيفة  بعد  املوت 
النار من قبل النقيب عبد ال�صتار العبو�صي، ونقل 
جثمان امللك في�صل الثاين ب�صيارة ع�صكرية اإىل 
الركن  الزعيم  هناك  كان  حيث  الدفاع،  وزارة 
اأقف على م�صافة  عبد الكرمي قا�صم الذي كنت 
لي�صت بعيدة عنه واأمر بح�صور عدد من االأطباء 
الع�صكري  والر�صيد  املجيدية  م�صت�صفى  م��ن 
كان  ولكن  الإن��ق��اذه  حم��اول��ة  يف  امللك  لفح�ص 
االأوان قد فات، فاأمر بتغ�صيله ودفنه يف املقربة 

امللكية.
* موقف اإن�صاين ال ين�صى للزعيم

االخرة من  املحطة  العزاوي يف  اللواء  لنا  روى 
عاي�صه  اإن�صانيًا  موقفًا  ه��ذه  اال�صتذكار  رحلة 
يل  االوام��ر  �صدرت  اأن  بعد  ق��ال:  اإذ  �صخ�صيًا، 
واأثناء  الزعيم،  حماية  ل�صرية  اآم��رًا  بتن�صيبي 
خلف  منطقة  يف  ل��ه  الليلية  اجل����والت  اإح����دى 
ال�صدة التقى هناك امراأة كبرة ت�صكن بيتًا من 
الطني و�صاألها: ملاذا ال تبنني قطعة االر�ص التي 
فاأجابته  ال��ث��ورة؟  مدينة  يف  عليكم  توزيعها  مت 
ابنيلي  حتى  دي��ن��ارًا  اخلم�صني  يعطيني  وم��ن 
الزعيم،  به  وتعني  "املخبل"؟  هذا  غرفة؟  ولو 
فاأر�صلني  �صخ�صيته  عن  يخربها  ومل  فابت�صم 
االقدم  مرافقه  اإىل  الليل  من  متاأخر  وقت  ويف 
الإكمال  العزاوي  املقدم جا�صم  الدفاع  وزارة  يف 
خم�صة  وهو  جيبه  من  اإي��اه  اأعطاين  الذي  املبلغ 
اإىل وزارة الدفاع ب�صيارتي  دنانر وفعاًل ذهبت 
خم�صة  مبلغ  جمع  مت  بالغة  وب�صعوبة  الع�صكرية 
مل  غرفته  يف  التي  القا�صة  الأن  دينارًا،  واربعني 
يكن فيها �صوى ع�صرة دنانر فاأ�صرعت بالعودة 
دينارا  خم�صون  فيه  ظرفًا  و�صّلمته  الزعيم  اإىل 
وبعد  �صكرته  التي  العجوز  اإىل  ب��دوره  ليعطيه 
اأعطاك املبلغ  باأن الذي  اأوالدها  اأخربها  ذهابه 
بهم  تتو�صل  فاأخذت  �صتمِته..  الذي  الزعيم  هو 
بان ياأخذوها اليه لتطلب منه العفو وال�صماح اال 

اأنه كان قد غادر املكان ...
هناك  اأن  اإىل  حديثه  ختام  يف  العزاوي  واأ�صار   
مواقف اإن�صانية كثرة للزعيم الراحل ظلت هي 
ومبادئ ثورته خالدة يف ذاكرة النا�ص وعلى مر 

ال�صنني وااليام.
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د. ح�سن عبد را�سي

رازونة

م�سرح الر�سيد ودار االأوبرا

�صاأن  �صاأنه  الر�صيد،  م�صرح  تعر�ص   2003 ع��ام 
نهب  لعمليات  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  ك��ث��ر 
واحلق  عرو�صه.  على  خاويًا  هيكاًل  تركته  وتخريب 
اأننا  وهي  م��ّرة،  على حقيقة  اأيقظنا  االأم��ر  ذلك  اأن 
القرن  من  مبكر  وقت  منذ  بامل�صرح  احتفائنا  رغم 
املا�صي، ورغم ما يعرفه القا�صي والداين عن تفوق 
نكن  مل  اأننا  اإال  ور�صانته،  اجل��اد  العراقي  امل�صرح 
العر�ص  مقومات  على  تتوفر  حقيقية  م�صارح  منلك 
الر�صيد من اخلدمة  اأُخرج م�صرح  امل�صرحي. فحني 
امل�صرح  �صوى  لدينا  يبق  والنهب، مل  التخريب  بفعل 
عدا  ما  كل  اأن  وتبني  مبعجزة،  جنا  ال��ذي  الوطني 
ذلك هي اإما قاعات احتفاالت عادية )غر ُمدّرجة( 
اأو  كامل�صرح،  �صيئًا  لت�صبح  ف�صاءاتها  وُكّيفت  ُحّولت 
ال�صينما  �صوق  ك�صاُد  حّولها  �صابقة  �صينما  قاعات 
اإىل   )2003  –  1990( احل�صار  �صنوات  يف 

م�صارح، فهي م�صارح بالقوة ال بالفعل.
رين بهذه امل�صاألة هو احلراك الذي ت�صطلع به  ما ذكَّ
واملباركة  الت�صجيع  ويلقى  وامل�صرح،  ال�صينما  دائرة 
م�صرح  اإع��م��ار  الإع���ادة  الثقافة،  وزي��ر  من  وال��دع��م 
االأع��م��ال  احت�صان  اإىل  ليعود  وت��اأه��ي��ل��ه  الر�صيد 
امل�صرحية الكبرة، وي�صهم يف تن�صيط اجلهد الثقايف 
كثرًا طوال  فاعليته  انح�صرت  لالأ�صف-  يا   - الذي 
�صنوات املحن التي ال تكاد تنق�صي واحدة حتى حتل 
تغليب  اآثاره يف  له  الذي كانت  االأمر  اأخرى مكانها، 

النزعات العنفّية يف ال�صلوك االجتماعي العام.
بهذا  الهتمامها  اليوم  الثقافة  وزارة  اأحيي  ومثلما 
من  فاإنني  ال�صابقة،  ال��وزارات  اأغفلته  ال��ذي  االأم��ر 
هذا املنرب اأود اأن اأنّبه اإىل �صرورة البحث يف م�صر 

دار االأوبرا، ذلك ال�صرح الذي ظلت ثقافتنا مفتقرة 
قد  ال��ذي  نف�صه  االأوب��را  لفن  بال�صرورة  لي�ص  اإليه، 
يقول قائل اإنه لي�ص من ثقافتنا، ولكن الأن مثل هذا 
ال�صرح �صيكون منا�صبًا لالأوبرا والأي ن�صاط م�صرحي 

اأو فني اأو مو�صيقي كبر.
لت�صييده،  ُر�صدت  اأم��وااًل طائلة  اأن  نعلم  اأن  ويكفي   
اأنه ظل حربًا على ورق، وظلت االأر�ص  لكن الغريب 
رة، مل تتنبه  املخ�ص�صة لت�صييده خربة �صا�صعة م�صوَّ
هدر  على  ُيحا�صب  ومل  �صابقة،  حكومة  اأي��ة  اإليها 
يعلم  اأح��د  وال  م�صوؤول،  اأي  له  املخ�ص�صة  االأم���وال 
قدميًا:  قالت  العرب  ولكن  حقًا،  ذلك  وراء  ال�صبب 

اأنَفه". ق�صٌر  جَدَع  ما  "الأمٍر 
بقي اأن اأقول اإن االأهمية الثقافية للم�صرح وال�صينما 
النفو�ص  تهذيب  نت�صوره يف  قد  ما  تفوق  واملو�صيقى 
والتنوع  الت�صامح  روح  واإ���ص��اع��ة  ال��ط��ب��اع  وت��ه��دئ��ة 
واختالف االآراء، ولوال ذلك ما اأولتها االأمم، �صرقّيها 
اجلوائز  لها  خ�ص�صت  وال  العناية،  تلك  وغربّيها، 
وجامعاتنا،  مدرا�صنا  اأن  ولنتذكر  واملهرجانات، 
قبل اأن يحّولها الطاغية اإىل مراكز احتجاز وجتنيد 
اأو  مدر�صية  م�صارح  على  ت�صتمل  كانت  وجت�ص�ص، 

جامعية واأن�صطة مو�صيقية وفنية متنوعة.

ال�سرح الذي ظلت ثقافتنا مفتقرة اإليه، 
لي�س بال�سرورة لفن االأوبرا نف�سه الذي قد 
يقول قائل اإنه لي�س من ثقافتنا، ولكن الأن 

مثل هذا ال�سرح �سيكون منا�سبًا لالأوبرا والأي 
ن�ساط م�سرحي اأو فني اأو مو�سيقي كبري.

م�������ق�������االت



#ص����ن����ع_ف����ي_ال����ع����راق

االأخرة  االأيام  املحلية يف  االأ�صواق  و�صهدت 
وف���رة ك��ب��رة يف االإن��ت��اج ال��زراع��ي املحلي 
على  ال��ت��ج��ارة  وزارة  تعلن  اأن  اإىل  واأدت 
احلنطة  من  حاجتها  اكتفاء  املثال  �صبيل 
املحلية وهو االأمر الذي يوؤكد من جانب اآخر 
اإيقاف ا�صتراد هذه املادة حل�صاب البطاقة 

ملجاالت  ال�صعبة  العملة  وتوفر  التموينية 
اأخرى.

بقيام  اال  ال��زراع��ة  ت��زده��ر  ال  قدميا  وقيل 
التعرف  م��ن  ب��د  ال  ك��ان  لذلك  ال�صناعة، 
يف  واملعادن  ال�صناعة  وزارة  مبادرات  على 
حتقيق  بغية  الزراعي  القطاع  وتفعيل  دعم 

رف��ده  يف  �صيما  ال  القطاعني  ب��ني  التكامل 
باال�صمدة، وهو ما اأكده املهند�ص �صعد اأمني 
في�صل مدير عام �صركة كربيت امل�صراق يف 
العام  القطاعني  لتجهيز  ال�صركة  ا�صتعداد 
بنوعيتها  متتاز  التي  مبنتجاتها  واخلا�ص 
يف  ج��ّه��زت  ال�صركة  اإن  ق���ال:  اإذ  العالية، 

�صهر اأيار املا�صي 73 طنًا من ال�صب املكّي�ص 
لل�صركة العامة لالأ�صمدة اجلنوبية، يف حني 
على  يربو  مبا  املواطنني  من  ع��ددًا  جهزت 
513 طنًا من مادة الكربيت الزراعي فائق 

النعومة ومتو�صط النعومة".

ت�صغيل خطوط اإنتاجية رغم 
اجلائحة

مل تتوقف همة االن�صان العراقي املبدع عند 
حد معني بل جتاوزت كل معوقات االإنتاج التي 
كان اأخطرها جائحة كورونا والتي اجتاحت 

العامل قاطبة وتركته يغلق اأبوابه يف مواجهة 
ج�صيمة  باأ�صرار  ت�صّبب  مما  ال��وب��اء،  ه��ذا 
يوقف  مل  ه��ذا  اأن  اال  العاملي،  لالقت�صاد 
ل�صناعة  العامة  ال�صركة  منت�صبي  عزمية 
ال�صيد خالد  اأخربنا  اإذ  االأ�صمدة اجلنوبية، 
توا�صل  ال�صركة  مالكات  اأن  ناجي  كاظم 
حتى  اليوريا  ب�صماد  الزراعة  وزارة  جتهيز 
اأثناء جائحة كورونا، اإذ اإّنها مل تتوقف عن 
االإنتاج فقد بلغت معدالت االإنتاج من �صماد 
اليوريا التي �ُصّوقت اإىل وزارة الزراعة العام 
للن�صف  بلغت  بينما  الف طن   280 املا�صي 

االول من هذا العام 140 الف طن".
لكن هل ت�صد هذه الكميات االإنتاجية حاجة 
اأجاب  ال�صوؤال  هذا  اال�صمدة؟  من  ال��وزارة 
من  ليعزز  قاطعة  اإجابة  العام  املدير  عنه 
�صتكون  التي  القادمة  للخطوات  اطمئناين 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  يف  امل�صاعد  العامل 
هذه  من  البع�ص  ا�صتراد  عن  واال�صتغناء 
مع  ال�صركة  ت��ع��اق��دت  ق���ال:  اإذ  اال���ص��م��دة، 
�صماد  اإنتاج  يف  �صة  متخ�صّ عاملية  �صركات 
وم�صاعفة  ال��ث��اين  اخل��ط  لت�صغيل  اليوريا 
ال�صناعة  وزارة  اح��ت��ي��اج  و���ص��د  االإن���ت���اج 
كما  اال�صتراد،  اإىل  احلاجة  دون  بالكامل 
تعاقدت ال�صركة الإنتاج �صماد الداب بطاقة 
واأن  �صنويًا  طن  الف   500 ب�  تقّدر  اإنتاجية 

هذه العقود قيد التنفيذ".

قدرات اإ�صنادية
تعددت اجلهات ال�صناعية ال�صاندة للقطاع 
الزراعي ومديات الدعم وهو ما حدثتنا به 
�صالمة  ال�صيدة  االق��دم  املهند�صني  رئي�صة 
معاون  من�صب  ت�صغل  التي  عطية  حممد 
املدير العام للدائرة الفنية يف مقر الوزارة، 
ق��درات  �صركاتنا  معظم  متتلك  قالت:  اإذ 
القطاع  ازده���ار  وت�صند  تدعم  واإم��ك��ان��ات 
الزراعي وحتقيق االكتفاء الذاتي، اإذ لدينا 
اإنتاج منوع ي�صهم يف تطوير الزراعة وخدمة 
ال�صركة  لدى  املثال  �صبيل  فعلى  اأهدافها، 
االمكانية  امليكانيكية  لل�صناعات  العامة 

مثل،  والُعدد  الزراعية  للمكننة  االإنتاجية 
احلا�صدات واملحاريث، كما لديها االمكانية 
والتنقيط  بالر�ص  ال��ري  منظومات  الإن��ت��اج 
عن  ف�صال  البال�صتيكية  االأغطية  واإن��ت��اج 

االإنتاج الرئي�ص اال وهو �صماد اليوريا.

جولة ميدانية
بعيدا عن الغرف يف الدوائر الر�صمية وعلى 
و���ص��رورات  الوبائية  اجلائحة  م��ن  ال��رغ��م 
االجتماعي  وال��ت��ب��اع��د  ب��احل��ظ��ر  االل���ت���زام 
اأق��وم  اأن  ف�صلت  ال��وق��اي��ة  ت��داب��ر  وات��خ��اذ 
بجولة ميدانية على بع�ص املزارع واحلديث 
ال��ف��الح��ني حت��ت ح����رارة �صم�ص مت��وز  م��ع 
احلارقة التي قد ت�صل يف بع�ص االوقات اإىل 
متاعبهم  ما  لنعرف  الغليان  درج��ة  ن�صف 
هذا  لتطوير  يقدمونها  التي  احل��ل��ول  وم��ا 

القطاع احليوي املهم؟
منطقة  باجتاه  امل�صيب  مدينة  مركز  عربت 
"العلكاية " حيث تتجاور وتتداخل االأرا�صي 
الزراعية يف ما بينها وترى اخ�صرار االأر�ص 
على مد الب�صر وال�صواقي واجلداول يتقافز 
من  ه��رب��ًا  و�صطها  اإىل  جرفها  م��ن  ال��ب��ط 

فكرة الطائي

ترمي احلكومة �صمن خطتها للنهو�ص بالواقع االقت�صادي 
ومغادرة االقت�صاد الريعي اإىل تن�صيط وتع�صيق االأن�صطة 

املختلفة لتعظيم موارد الدولة االقت�صادية، وال ميكن 
النجاح لهذه اخلطوة اال بتعا�صد موؤ�ّص�صات الدولة كافة يف 

قطاعاتها املختلفة اخلا�ص والعام واملختلط

مبادرات يف وزارة ال�سناعة لتن�سيط 
االإنتاج الزراعي

�صالمة حممد

خالد كاظم ناجي

اأعلنت قدرتها على ت�سنيع املكائن واملعّدات واالأ�سمدة 
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املكان  ه��ذا  يف  الالهبة،  ال�صيف  ح���رارة 
زراعية  اأرا���ص��َي  ميلكون  اأ�صدقاء  لنا  ك��ان 
ل�صح  �صابقة  �صنوات  يف  غ��ادروه��ا  وا�صعة، 
ليديروا  اإىل فالحني  واأوكلت رعايتها  املياه 
�صوؤونها، اال اأن اأ�صحاب االأر�ص يف ال�صنوات 
اإىل  وع��ادوا  اأرا�صيهم،  اإىل  عادوا  االخرة 
التي  الزراعية  املحا�صيل  باأنواع  زراعتها 
يف  بع�صهم  اأخذ  بينما  املدينة  ملركز  ت�صوق 
تربية  اأح��وا���ص  اإن�صاء  او  ال��دواج��ن  تربية 

اال�صماك.
قبل  قائاًل:  علوان،  حممد  امل��زارع  حدثني 
قطعة  ا���ص��رتي��ت  ع��ام��ًا  ع�صرين  م��ن  اأك���رث 
االر�����ص ال��زراع��ي��ة ه����ذه، وك��ان��ت فاحتة 
دارا  فيها  بنيت  عائلتي،  وعلى  عليَّ  خر 
اأوالدي كلهم مبا فيهم  لل�صكن جمعت فيها 
كل  ينّفذ  اأن  حرية  لهم  وتركت  املتزوجون 
يف  اأفكار  من  ينّفذ  اأن  يريد  ما  منهم  فرد 
التجوال  ت�صتطيعني  اليوم  اأنِت  وها  ذهنه، 

يف املزرعة وترين ما يقومون به من اأعمال 
خمتلفة. 

الدواجن  لرتبية  قاعات  راأي��ت  فيما  راأي��ت 
واأخرى للما�صية واأحوا�ص اأ�صماك واأقفا�ص 
ي�صتمتع  اأو  يعمل  وال��ك��ل  خمتلفة،  ط��ي��ور 
لل�صيد علوان:  مبنظر خ�صرة االر�ص، قلت 
عامل  خ��ارج  خا�صًا  عاملًا  لك  �صنعت  لقد 

املدينة!
اأجاب: اأنا قبل اأن اأكون فالحًا فاأنا مهند�ص 
زراع����ي وع��الق��ت��ي ب��االر���ص ع��الق��ة ع�صق 
واأ�صم  لغتها  اأف��ه��م  ف��اأن��ا  وت��وا���ص��ل  وحمبة 
بي  خا�صة  اأر���ص  امتالك  وك��ان  رائحتها، 
حلمي االول واالخر واحلمد هلل متكنت من 
حتقيق هذا احللم وزرعته يف نفو�ص اأوالدي 
تكرمك  ما حتبها  فبقدر  االر�ص  لهذه  حبا 

فهي اأر�ص معطاء كرمية.
قلت: وكيف تواجهون املعوقات؟

منها  كثرة  نواجهها  التي  املعوقات  ق��ال: 

الب�صر، ولكل حالة  طبيعية ومنها من �صنع 
من هذه احلاالت معاجلة خا�صة بها، لكن 
اأن هناك  ما نالحظه يف ال�صنوات االخرة 
ال��زراع��ي  ال��واق��ع  لتحطيم  �صر�صة  هجمة 
واالإن����ت����اج احل���ي���واين ب��غ��ي��ة ت��خ��ري��ب ه��ذا 
القطاع  يوازي  الذي  املهم  احليوي  القطاع 
النفطي اإن مل يكن اأهم منه، اال اأن كل تلك 
اإدام��ة  يف  عزميتنا  ت�صعف  مل  التحديات 
اإىل  ا�صطررنا  لو  حتى  ال��زراع��ي  اإنتاجنا 
بيعه برخ�ص الرتاب كما ح�صل يف منتوجنا 
اإغراق  جراء  العام  هذا  ال�صيفية  للزراعة 
اجلوار،  دول  من  بامل�صتورد  املحلية  ال�صوق 
يف  احلكومة  اأي���دي  على  ن�صد  نحن  لذلك 
احل��دودي��ة  املنافذ  على  قب�صتها  ت�صديد 
ت�صويق  يف  ل��ن��ا  م�����ص��اع��دًا  ع��ام��اًل  ل��ت��ك��ون 
ال�صعبة  العملة  على  واحل��ف��اظ  منتجاتنا 
يف  الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  البالد  داخ��ل 

ال�صلة الغذائية.
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الف�صاد  م��ظ��اه��ر  ت��ت��ح��دث ع��ن  ك��ث��رة  م��زاع��م 
بحياة  وتالعبت  تنوعت  لالأ�صف،  التي،  املختلفة 
�صنتطرق  وحاجتهم،  هلعهم  م�صتغلة  النا�ص، 
يف  �صاعدنا  من  هناك  اإن  نقول  وب��دءًا  لبع�صها. 
متامًا  رف�ص  من  وهناك  احلقائق،  اإىل  الو�صول 
اأي تعاون وامتنع عن الرد على ا�صتف�صاراتنا عن 
ال�صحة  وزارة  رد  عدم  مثل  االتهامات،  �صجة 
عن  �صابق  ن��ائ��ب  اأث���اره  م��ا  ب�صان  �صوؤالنا  على 
ل�صراء  مالية  خم�ص�صات  وطلبه  ال�صحة  وزير 
ب� 150 مليون دوالر!  م�صتلزمات مواجهة كورونا 

ميديا(  )ال�صو�صيال  واإ�صاعات  حقائق  بني  وما 
اأن  اأب��دًا  ميكن  ال  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأو 

تخفى احلقيقة اإن كان هناك بحث جاد عنها..
اختفت  اأي��ن  ���ص��وؤال:  من  تنطلق  م�صوارنا  بداية 
مطار  اإىل  و�صولها  بعد  ال��رتك��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 
ف��اي��رو���ص  ع��ن م�صنع  ن��ع��رف  م���اذا  ك���رك���وك؟ 

اليمامة؟ 
فندق وباء اليمامة!

تداولت وت�صاركت �صفحات الفي�صبوك ق�صة هذا 
الفندق الذي اأطلقوا عليه ا�صم )وباء(، وبني من 

اأواًل  ن�صر الق�صة �صخ�صيات اإعالمية تقول: يتم 
قبل  الطران  تذكرة  على  دوالر   300 ا�صتيفاء 
اأم  ك��ان  بالغًا  ف��رد،  كل  عن  العراق  اإىل  العودة 
طفاًل، من عمر �صنتني ف�صاعدًا، ب�صرف النظر 
عن كون العائلة �صتحجر يف الفندق اأو ال، وعند 
النزول من الطائرة توؤخذ جوازاتهم ثم يح�صرون 
يف حافالت نقل الوفود وامل�صافرين مع حقائبهم 
اليدوية التي كانت معهم داخل الطائرة ليذهبوا 
ا�صمه  ك��ان  اأن  بعد  ميامة"  "وباء  ف��ن��دق  اإىل 
"فندق اليمامة" الواقع يف �صارع ال�صعدون، وهم 

توزيعهم  يجري  ثم  اإليه،  الذهاب  مرغمون على 
على غرف الفندق.

وقد حتدث بع�ص نزالء اليمامة عن و�صع الغرف 
االأبواب  بغلق  الفندق  اإدارة  قيام  وعن  البائ�ص، 

بال�صال�صل احلديدية!
 1500 دفعت  اأن  العوائل  باإحدى  احل��ال  وو�صل 
�صاعات  �صت  ���ص��وى  فيها  تبق  مل  لغرفة  دوالر 
واحدًا  حاماًل  اأن  اإىل  اأ�صار  من  وهناك  تقريبًا! 
قد  ع��ار���ص  اأي  عليه  يظهر  اأن  دون  للفرو�ص 
يت�صبب باإ�صابة الع�صرات وب�صمنهم اأفراد عائلته 

الذين )ُيح�صر( معهم يف الغرفة نف�صها.
اأول  )ك��ان��ت  رو�صيا  م��ن  ال��ع��ائ��دون  الطلبة  اأم��ا 
املا�صي(  اأيار  الثالثني من  لهم يف  طائرة عودة 
اأب��دًا،  ُيحجروا  اأو  ُيفح�صوا  مل  اإنهم  قالوا  فقد 
اأن  املفارقة  اإج��راءات متامًا.  اأية  دون  عادوا  بل 
رو�صيا  من  العائدين  للطلبة  االأخ���رى  الطائرة 
ُحجروا يف فندق "وباء اليمامة" ون�صروا مقاطع 
عليهم  اأغلقت  وقد  الفندق  يف  لتجّمعهم  فيديو 
البعد  كل  البعيد  احلجر  مناظر  حيث  االأب��واب، 

 200 من  اأك��رث  هناك  كان  اإذ  �صحيًا،  كونه  عن 
اأرب��ع��ة  اأو  ث��الث��ة  ك��ل  اإن  الطلبة  ي��ق��ول  ط��ال��ب.. 
وبعد  واأنهم  واحدة  غرفة  يف  يو�صعون  اأ�صخا�ص 
اإىل  و�صولهم  على  �صاعة   24 م��ن  اأك���رث  م���رور 
ومل  طبية،  جلنة  اأي��ة  على  يعر�صوا  مل  الفندق 
كورونا  لفرو�ص  طبي  فح�ص  اإج��راء  اأي  ُيتخذ 
الرديء واحلّمامات  الطعام  عليهم، كما �صوروا 
وهم  مر�صّية  ب���ووؤرًا  تعد  التي  ج��دًا(  )املت�صخة 
ارتفاع  وم��ع  باملعتقل،  هناك  و�صعهم  ي�صفون 
االأنباء  تواترت  الفندق،  لهذا  االنتقاد  اأ�صوات 
عن اإغالقه، وناأمل اأن تكون مواقع احلجر �صحية 

فعاًل وبداية لل�صيطرة على انت�صار اجلائحة..

اختفاء
اخلربية  املواقع  ن�صرت  )الف�صاد(:  اأخبار  ومن 
النيابية  االأزم��ة  خلية  من  ر�صمي  لكتاب  �صورة 
اإىل وزارة ال�صحة تت�صاءل فيه عن اختفاء ق�صم 

لعالج  املقدمة  الرتكية  الطبية  امل�صاعدات  من 
واأ���ص��ار  وامل��و���ص��ل،  ك��رك��وك  ك��ورون��ا يف  م�صابي 
الكتاب اإىل اأن املواد )اختفت( اأثناء نقلها مل�صافة 
ات�صلنا  كركوك..  مطار  من  فقط  مرتين  كيلو 
العالقات  م��دي��ر  ع��ث��م��ان،  �صمد  دل��ر  بال�صيد 
العامة - ق�صم االإعالم واالت�صاالت يف حمافظة 
كركوك وع�صو جلنة خلية االأزمة فيها فقال: "اإن 
يف  واالتهامات  والكالم  اللغط  وكرثة  االإ�صاعات 
انت�صرت بكرثة، والبد من وجود  التوا�صل  مواقع 
الوثائق التي توؤكد �صدقية املعلومات من عدمها، 
واأ�صاف: اأما بخ�صو�ص هذه ال�صرقة التي ُذكرت 
عن املواد الطبية القادمة من تركيا فقد �ُصكلت 
زال  وما  ب�صاأنها  كركوك  �صحة  دائ��رة  من  جلنة 

التحقيق فيها م�صتمرًا ويف انتظار النتائج.. "

و�صول االكتيمرا
بعد االنتهاء من املجلة، حتريرًا وت�صميمًا وقبل 
ال�صحة عرب  وزارة  اأعلنت  املوقع،  اىل  �صعودها 
العامة  ال�صركة  ب���اأن   الفي�صبوك  على  موقعها 
اأعلنت  الطبية  وامل�صتلزمات  االأدوي���ة  لت�صويق 
وتنفيذًا لتوجيهات وزير ال�صحة والبيئة د.ح�صن 
حممد التميمي وتو�صية اللجان اال�صت�صارية عن 
ومن  االكتمرا  عالج  من  كبرة  كميات  و�صول 
دوائ��ر  على  الكمية  توزيع  ومت  ر�صينة،  منا�صئ 

ال�صحة يف بغداد واملحافظات ..

اأرغمنا تف�صي الوباء على 
متابعة اأخبار حاالت 

االإ�صابة وال�صفاء التي 
نرتقب �صماعها يوميًا، 

واأرغمنا يف الوقت نف�صه 
على �صماع ادعاءات 

تف�ّصي فريو�ص الف�صاد، ال 
نق�صد الف�صاد الروتيني 

الذي عهدناه يف الكثري 
من موؤ�ص�صات الدولة، بل 
الف�صاد اخلا�ص بكورونا!

جملة "ال�سبكة العراقية" تنكاأ جراح االأزمة

اأيهما اأخطر: فايرو�س كورونا اأم 
فايرو�س الف�ساد؟

رجاء ال�سجريي
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يقول الطلبة اإن كل ثالثة اأو اأربعة 
اأ�صخا�ص يو�صعون يف غرفة واحدة 

واأنهم وبعد مرور اأكرث من 2٤ 
�صاعة على و�صولهم اإىل الفندق مل 

يعر�صوا على اأية جلنة طبية



مَل ل�صنا كذلك؟
يبداأ  حتى  اآخ��ر  بلد  ح��دود  ق��دم��اك  تطاأ  اإن  م��ا 
الأنف�صهم  العراقيون  ي�صاأله  الذي  االأزيل  ال�صوؤال 

وهو: مَل ل�صنا كذلك؟
الثالث،  اجل��ي��ل  تكنولوجيا  ن�صتخدم  زل��ن��ا  م��ا 
واالأردن  تركيا  مثل  اجل��وار  دول  اأن  من  بالرغم 
الرابع،  اجليل  ي�صتخدمون  وال�صعودية  والكويت 
ت�صيطر  اللتني  واإي��ران  �صوريا  مع  نت�صابه  ونحن 
احلكومات فيهما على ا�صتخدام االإنرتنت وت�صع 
و�صرعة  الت�صفح  حرية  اأم��ام  وع��وائ��ق  �صروطًا 

االإنرتنت.
م�صاحة،  ال��ع��راق  م��ن  اأ�صغر  تعد  التي  االأردن 
اأن  اإال  العراق،  �صكان  ثلث  يعادل  �صكانها  وعدد 
مبلياري  �صنويًا  تقدر  للدولة  االإنرتنت  عائدات 

دوالر اأمريكي.
�صّنت  فقد  ال��ع��راق  يف  االت�����ص��االت  وزارة  اأم���ا 
�صوالت "ال�صدمة" �صد مهربي االإنرتنت. يقول 
الوقت  ال��وزارة يف  الربيعي: متكنت  نعيم  الوزير 

احلايل من حت�صيل اإيرادات مالية لت�صبح وزارة 
التابعة  اأن ال�صركات  ذات مردود مايل، يف حني 
يف  خا�صرة  �صركات  كانت  االت�����ص��االت  ل���وزارة 
ال�صابق، لكن منذ اأكرث من �صنة ون�صف اأ�صبحت 
مت  بحيث  اإيراداتها،  على  تعتمد  ربحية  �صركات 
هذا العام ت�صديد ق�صم من الديون املرتتبة عليها 
مليارات   4 نحو  البالغة  املالية،  وزارة  قبل  من 
دينار عراقي، علمًا اأن الوزارة وال�صركات التابعة 
لها كانت مدينة بحدود 7 مليارات دينار لوزارة 

املالية.
بني القيل والقال... �صاع احلق 

واملال
  ع�صو جلنة اخلدمات واالت�صاالت يف الربملان 
ل�صبكة  �صّرح   البخاتي  جا�صم  النائب  العراقي 
حتى  االت�صاالت  وزارة  قائاًل:  العراقية  االإعالم 
االآن مل ت�صع حاًل الإيقاف �صرقة االإنرتنت وبيعه 
ل��دول جم��اورة، الأن وراء ه��ذه االأزم��ة جمموعة 
من امل�صكالت من بينها تداخل �صالحيات هيئة 

االآن  ال���وزارة، وحتى  مع  واالت�����ص��االت  االإع���الم 
من  ننتفع  مل  ول��ذل��ك  االآخ���ر،  يقود  م��ن  نعلم  ال 

االإنرتنت ماليًا لرفد موازنة الدولة العامة.
املنظمة  ك�صفت  الفائت  ني�صان  من  ال��راب��ع  يف   
لها  بيان  يف  االت�صاالت،  جودة  لقيا�ص  العراقية 
فيه  العراقية )واع( ذكرت  االنباء  وكالة  ن�صرته 
االإنرتنت  تهريب  ب�صبب  ال�صهرية  "اخل�صائر  اأن 

ترتاوح بني 9 - 12 مليون دوالر."
"اإنهاء  اإىل  االت�����ص��االت  وزارة  املنظمة  ودع��ت 
اإىل  ال�صعات  دخ��ول  و�صبط  التهريب  عمليات 

العراق من خالل بوابات الدولة الر�صمية."
تقدر  التي  اخل�صارة  "اأن  بيانها  يف  وا�صافت 
�صنويًا ب� 120 مليون دوالر اأمريكي ب�صبب تهريب 
الدولة  موازنة  من  منهوبًا  مبلغًا  تعد  االإنرتنت 

العامة."
خ�صارة  ن�صبة  "اأن  موثوق  م�صدر  اأك��د  حني  يف 
وزارة االت�صاالت �صهريًا ب�صبب تهريب االإنرتنت 
والف�صاد الرقمي تبلغ80 مليون دوالر �صهريًا، اأي 

قرابة املليار دوالر �صنويًا."
)مل��دا(،   90 ال��ع��راق  ي�صتورد  امل�صدر:  اأ���ص��اف 
واللمدا هي وحدة قيا�ص تعادل 10 جيجا، �صعر 
العراق  ي�صتفيد  دوالر،  مليون  ال��واح��دة  اللمدا 
داخليًا  تهريبه  يتم  والباقي  فقط  مل��دا   10 من 

وخارجيًا.
اخلدمات  جلنة  ع�صو  �صّرح  اأخ��رى  ناحية  من 
النائب جا�صم  العراقي  الربملان  واالت�صاالت يف 
البخاتي، يف ت�صريحه ل�صبكة االإعالم العراقية، 
تعرف  االت�صاالت  وزارة  اأن  من  بالرغم  قائاًل: 
الق�صاء  وحاولت  االإنرتنت  تهرب  التي  اجلهات 
على هذه العمليات، اإال اأننا مل نلم�ص اأي تغير اأو 

نتائج للق�صاء على مافيات الف�صاد هذه.
يف حني يرى ال�صيد وزير االت�صاالت نعيم الربيعي 
"اأن ن�صبة 50% من الف�صاد داخل الوزارة قد قّل، 
الف�صاد  ن�صبة  االت�صاالت  وزارة  يف  حددنا  فقد 
االإن��رتن��ت  �صعات  تهريب  بعمليات  تتعلق  التي 
التحتية،  البنى  على  وال��ت��ج��اوز  االأب����راج  ع��رب 
ف�صاًل عن الكوادر التي تتعامل مع 
القطاع اخلا�ص دون علم 

الوزارة."

تهريب داخل وتهريب خارج!
بح�صب ذوي االخت�صا�ص، فاإن التهريب نوعان: 
مُترر  التي  احلدودية  املنافذ  بوابات  عرب  االأول 
الدولة،  عليها  ت�صيطر  ال  اإنرتنت  �صعات  خاللها 

اأي ال تدخل لل�صبكة الر�صمية.
اأما التهريب الثاين فهو عن طريق اإحداث ثقب 
يف الكابل ال�صوئي وربطه باأ�صالك �صعرية دقيقة 

ب�صورة متقنة.
يذكر اأن الطريقتني حتدثان يف اإقليم كرد�صتان 
اأو ع��رب ح���دوده، ف��اخل��ارج��ي ع��ن ط��ري��ق امل��دن 
والقرى املتاخمة لالإقليم يف اإيران والداخلي عن 
اأكرث من م�صدر  طريق كركوك، وقد ذكر ذلك 

حكومي.
االأهلية  ال�صركات  "اأن  املوثوق  امل�صدر  اأكد  كما 
على  الرئي�ص  امل�صيطر  هي  العراق  يف  واخلا�صة 
االإنرتنت، وهي ت�صتغل الف�صاد االإداري احلا�صل 
وتكالب االأحزاب لل�صيطرة على الوزارات بتمرير 
دون  و�صرقاتها  عملها  ا�صتمرار  تعزز  �صفقات 

عقاب."
وا�صاف: يف عام 2018 متت عملية كربى الإلقاء 
حمافظة  يف  اإيرثلنك  �صركة  مدير  على  القب�ص 
كركوك داخل موقعي اإيرثلنك و�صركة اأي كيو، اإذ 
�صبط متلب�صًا بتهريب 47 ملدا عرب م�صروع عراق 
نعرف  اأن  املمكن  من  هل  لكن  �صيمفوين، 
ومَل  ال�صركة؟  مبدير  ح��ّل  م��اذا 
طليق؟..  حر  اليوم  هو 
ال���ف�������ص���اد ه��و 

اجلواب االأوحد لكل �صيء.
االإنرتنت  ت�صرق  ال  هي  قائاًل:  حديثه  ويوا�صل 
اأب���راج  م��ن  التحتية  ال��ب��ن��ى  ت�صتغل  ب��ل  ف��ق��ط، 
امل��واط��ن،  خلدمة  ال��دول��ة  و�صعتها  ومنظومات 
اأ�صاءت بتوقيعها عقودًا مالية تخدم  لكن الدولة 

ال�صركات ال املواطن.
نبقى هنا اأمام مع�صلة كبرة هي كيف �صتحا�صب 
الدولة �صرقة ما ال نعرفه  وال نراه اإال عن طريق 
�صراق  حما�صبة  عن  عجزت  اأن  بعد  اخل��رباء.. 

النفط والقمح والطماطم؟
وزارة  ع��ززت  ك��ورون��ا  جائحة  اأث��ن��اء  اأن��ه  يذكر 
جمانًا   %25 بن�صبة  االإنرتنت  �صعات  االت�صاالت 
ذل��ك �صعف  م��ن  وب��ال��رغ��م  اجل��ائ��ح��ة،  لتخطي 
االإن��رتن��ت ط��وال ه��ذه الفرتة يف ال��ع��راق، وظهر 
وزير االت�صاالت يف حمطات التلفاز ليعلل �صعف 
االإنرتنت قائاًل: قبل الوباء كان عدد امل�صتخدمني 
م�صتخدم،  مليون   11 بحدود  االإن��رتن��ت  ل�صبكة 
 20 ال�  وجت��اوز  العدد  هذا  ارتفع  احلظر  واأثناء 
هي  التي  ال�صبكة،  ه��ذه  على  م�صتخدم  مليون 
على  تعتمد  الأن��ه��ا  تطوير  اإىل  بحاجة  اأ���ص��ا���ص��ًا 
طموح  تلبي  ال  التي  االأب���راج  ف��اي  واي  �صبكات 
املواطن العراقي، ف�صاًل عن اأن اأ�صعارها مرتفعة 
جدًا، لذا منحنا تخفي�صًا بحدود 25% من �صعات 
هذه  يف  امل��واط��ن  اإىل  تذهب  جمانية  االإن��رتن��ت 
الفرتة، وخف�صنا اأ�صعار االإنرتنت وزدنا ال�صعات، 
ال�صحي  احلجر  ومواقع  امل�صت�صفيات  زودنا  كما 
 45 بني  عددها  وي��رتاوح  جمانًا  باالإنرتنت  كافة 
ال�صوؤال  ويبقى  ال�صحي..  للحجر  مركزًا   50 –

قائمًا: َمن ي�صرق َمن؟

االإنرتنت يف العراق .. 
دورة الف�ساد يف الطبيعة

اأحمد م�صلم )18 عامًا( يحلم بدخول كلية الهند�صة، تربع اأ�صاتذته بتدري�صه وزمالئه مواد 
مرحلته االأخرية عرب من�صات االإنرتنت. يعاين اأحمد، كما الكثري من اأمثاله، من �صعف �صبكة 

االإنرتنت، لكنه يعاين من م�صكلة اأخرى وهي عدم تفّهم والده للدرا�صة عرب االإنرتنت فيقوم يوميًا 
باإيقاف )راوتر( املنزل العتقاده باأن ابنه من�صغل عن الدرا�صة بهاتفه املحمول وحا�صوبه.

حاولنا اإقناع اأبي اأحمد، الذي يعمل موظفًا يف وزارة النقل، لكنه رف�ص ب�صدة، ال الأنه يكره ابنه، بل 
الأنه يجهل االإنرتنت ويعتقد باأننا نكذب عليه.

ريا عا�سي
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اال���ص��ط��دام  ب�صبب  ال��ط��رق  ووف��ي��ات  ت�صيبها 
ب��امل��رك��ب��ات وف��ق��دان امل��وائ��ل وزي����ادة هجمات 

الكالب الوح�صية واخلنازير. 
منا�صدات

ينبه ال�صندوق اإىل وجود "تهديد فوري وم�صتمر 
�صاوث  نيو  والي��ة  يف  ال��ك��واال  النقرا�ص  وخطر 
ويلز، ما يجعلها موؤهلة لالإدراج املوؤقت يف قائمة 
احليوانات املهددة باالنقرا�ص على اأ�صا�ص طارئ 
نيو  يف  البيولوجي  التنوع  حفظ  قانون  مبوجب 

�صاوث ويلز لعام 2016."
ويدعو �صندوق رعاية احليوان  IFAW حكومة 
عاجلة  اإج���راءات  التخاذ  ويلز  �صاوث  نيو  والي��ة 
انخف�صت  ال��ذي  احل��ي��وان،  ه��ذا  على  للحفاظ 
الثالثة  االأجيال  مدى  على   %66 بن�صبة  اأع��داده 
ي�صل عدد احليوانات  اأن  املرجح  ومن  املا�صية، 
خم�صة  م��ن  الأع��ل��ى  باحلرائق  املرتبط  النافقة 

اآالف.
خرباء  عن  الربيطانية  التاميز  �صحيفة  ونقلت 
تقديرات  االأ�صرتالية،  �صيدين  جامعة  يف  البيئة 
والطيور  ال��ث��دي��ي��ات  م��ن  مليون   480 نحو  ب���اأن 
والزواحف قد نفقت ب�صكل مبا�صر اأو غر مبا�صر 
اندلعت يف غابات  التي  املدمرة  ب�صبب احلرائق 

اأ�صرتاليا موؤخرًا.
وي�صمل ذلك ما يقارب 8000 من حيوانات الكواال 
النادرة، التي ُيعتقد اأنها لقيت حتفها حرقًا على 
الذي  القليل  اأم��ا  الأ�صرتاليا،  ال�صمايل  ال�صاحل 

جنا منها فيهيم بحثًا عن املاء والطعام.
امل�صطافني  م��ن  االإط��ف��اء  م�����ص��وؤول��و  طلب  كما 
احل��رائ��ق  فيها  ن�صبت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م��غ��ادرة 
 260 ب��ط��ول  مت��ت��د  م�صاحة  وال���ص��ي��م��ا  ب�����ص��رع��ة، 
كيلومرتًا من �صاحل نيو �صاوث ويلز، حيث �صهدت 
املنطقة اأكرب عملية اإجالء على االإطالق وُعزلت 

بلدات باأكملها.
موطنه

يعي�ص الكواال يف �صرق اأ�صرتاليا وجنوب �صرقها، 
وال�صيما يف واليات كوينزالند، ونيو �صاوث ويلز، 
اأي�صًا  يعي�ص  كما  وفيكتوريا،  اأ�صرتاليا،  وجنوب 
معظم  الكواال  ويق�صي  االأوكالبتو�ص.  غابات  يف 
الكينا،  اأ�صجار  ف��روع  يف  االأ���ص��واك  بني  اأوق��ات��ه 
من  فقط  وينزل  االأ�صجار  على  وينام  ياأكل  فهو 

على  حتتوي  اأخ���رى  �صجرة  اإىل  ال��ذه��اب  اأج��ل 
الكواال  يحتاج  وعندما  اأف�صل.  غذائية  م�صادر 
ال�صجرة  يف  مظللة  بقعة  يجد  فاإنه  الظالل  اإىل 
لي�صرتيح، وعندما يربد يذهب اإىل بقعة ت�صلها 
النوم  يف  وقته  معظم  ويق�صي  ال�صم�ص،  اأ�صعة 
التزاوج، وتربية  اأثناء  واالأكل، ويختلط مع غره 

�صغاره فقط.
تكاثر الكواال

الو�صع املتقلقل وامل�صطرب للكواال ال ي�صاعده يف 
رفع معدل االإجناب، فمعدل اإجنابه بطيء جدًا. 
عام،  كل  فقط  واحدًا  �صغرًا  الكواال  اأنثى  ت�صع 
الكواال  يتكاثر  ا�صم )جوي(. عمومًا  يطلق عليه 
�صنوات،  ثالث  حتى  اأو  �صنتني،  كل  واح��دة  مرة 
بعد مدة حمل ال تتجاوز 35 يومًا فيولد ال�صغر 
يف حجم ال�صكاكر اأ�صلع، بدون فراء وال ي�صتطيع 
مبا�صرة  ينتقل  اجلرابيات،  جميع  ومثل  الروؤية، 
اإىل  ت�صل  ملدة  فيه  ليمكث  االأم  كي�ص  يف  للعي�ص 
الكواال �صغرها عند  اأنثى  وتفطم  اأ�صهر،  �صبعة 
لالعتناء  مهياأً  حينها  فيكون  كاماًل  حواًل  بلوغه 
بنف�صه واإيجاد طريقه اخلا�ص به، ويعي�ص الكواال 

15 عامًا.
غذائه 

ما  اأو  االأوكالبتو�ص،  اأ�صجار  على  الكواال  يعتمد 
لطول  بالكافور  ال���دول  بع�ص  يف  عليها  يطلق 
ال�����ص��ن��ة، وتتمتع  م����دار  ازده���اره���ا ع��ل��ى  م���دة 
خمتلفان  نوعان  فيها  يوجد  مبناطق  ا�صرتاليا 
االأوكالبتو�ص  اأ�صجار  اأوراق  االأوكالبتو�ص.  من 
عن  ف�صاًل  للكواال،  اللذيذة  االأغ��ذي��ة  م��ن  ه��ي 
ل�صد  كافية  املاء  من  عالية  ن�صبة  على  احتوائها 
عط�صها، فهي ت�صتعي�ص بها عن �صرب املياه الأنها 

ال تف�صل النزول من على اأغ�صان 
تعر�صها  ملخاطر  وذل��ك  ال�صجر 
ل��الف��رتا���ص ع��ل��ى ي��د ح��ي��وان��ات 

تعي�ص  مفرت�صة 
يف 

بيئتها، لذلك نادرًا ما تراها على االأر�ص.
احليوانات  ه��ذه  على  ال��ك��واال  كلمة  اإط���الق  مت 
ذات  كلمة  فهي  للماء،  �صربها  على عدم  للداللة 

اأ�صل ا�صرتايل تعني )بال ماء(.  
ك�صول وكثري النوم

والفتقار اأوراق االأوكالبتو�ص للكثر من العنا�صر 
الكامل،  الكواال على غذائه  الغذائية، ال يح�صل 
ال��ي��وم  يف  ���ص��اع��ة   20 لنحو  ل��ل��ن��وم  ي�صطره  م��ا 
الواحد، ويتحرك ببطء عندما يكون م�صتيقظًا، 
ارتباطًا  ومرتبط  اجلرابية  احليوانات  من  وهو 
ي�صبه  ج��راب��ي  )ح��ي��وان  الومبت  بحيوان  وثيقًا 
الدب، ق�صر االأقدام(، والكواال من احليوانات 

االأنانية كالقطط، امل�صتقلة بذاتها.
حرائق الغابات

التهمت حرائق الغابات التي اندلعت منذ اأواخر 
م�صاحات   2020 ع��ام  اأوائ����ل  اإىل   2019 ع��ام 
وويلز، كما  اإنكلرتا  االأرا�صي بحجم  �صا�صعة من 
ف�صاًل  االأ�صجار،  من  حت�صى  ال  اأع���داد  ُدم��رت 
املا�صية  من  االآالف  ومئات  امل��ن��ازل،  اآالف  عن 
واالأغنام، ومئات املاليني من احليوانات الربية.

وي�صر خرباء البيئة اإىل اأن احليوانات يف مناطق 
احلريق مل تنفق جميعها مبا�صرة ب�صبب النران، 
اإذ اإّن بع�صها وجد مالجئ بعيدًا عن النار، �صواء 
اأعداد  ولكن  الطران،  اأو عرب  االأر���ص  باطن  يف 
احليوانات التي تاأثرت مبا�صرة باحلرائق �صخمة 
اأّن  اإىل  ال�صابقة  االأبحاث  وت�صر  وا�صح،  ب�صكل 
احليوانات  وتوغل  وال��غ��ذاء،  امل��اأوى  يف  النق�ص 
�صيوؤدي  املحروقة،  املناطق  يف  الغازية  املفرت�صة 

اإىل مزيد من ال�صحايا.
على قارعة الطريق

التوا�صل االجتماعي   تناقلته مواقع  هناك فيديو 
دراج��ة،  راكبي  من  يقرتب  ك��واال  حيوان  يظهر 
فيما بدا اأنه متعب من احلرائق ويطلب م�صاعدة، 
راكبي  م��ن  جمموعة  م��ع  هيو�صيلر  اآن���ا  وك��ان��ت 
درجات  حتت  اأدياليد  نحو  يتجهون  ال��دراج��ات 
جال�صًا  احليوان  �صاهدوا  عندما  عالية  ح��رارة 
العط�صان  الكواال  و�صارع  الطريق،  منت�صف 
عليه  ع��ر���ص��وا  ع��ن��دم��ا  بنهم  امل���اء  ل�����ص��رب 
زجاجة ماء، و�صاركت هيو�صيلر الفيديو على 

اإن�صتغرام.

فمع التهام احلرائق ال�صريعة اال�صتعال م�صاحات 
ُدمرت  االأ�صرتالية،  الغابات  اأرا�صي  من  �صا�صعة 
)مواطن  املوائل  من  وا�صعة  م�صاحات  باملقابل 
بيئية( واأ�صجار الكافور التي تعد امل�صدر الرئي�ص 
لغذاء هذا احليوان، وت�صببت احلرائق مبقتل ما 
يقرب من 10 اآالف من حيوان الكواال االأ�صرتايل، 

اأي بحدود ثلث احليوانات الربية.
املحافظني  م�صاعي  فيه  تتزايد  الذي  الوقت  ويف 
املهدد  الكواال  حيوان  على  للحفاظ  البيئة  على 
ب��االن��ق��را���ص وف��ق��ًا الأ���ص�����ص ح����االت ال��ط��وارئ 
انقرا�ص  خطر  اليوم  العامل  يواجه  واالأزم���ات، 
اأنحاء  يف  واحليوانات  النباتات  من  ن��وع  مليون 

العامل كافة.
ال�صعيفة  احليوانات  اأن��واع  كاأحد  الكواال   اأُدرج 
يف اأج����زاء ع���دة م��ن ال��ق��ارة االأ���ص��رتال��ي��ة منذ 
العام 2012، لكن هذا احليوان قد يواجه خطر 
االنقرا�ص يف والية نيو �صاوث ويلز )NSW( يف 

اأعقاب حرائق الغابات االأخرة.
اأ�صباب انقرا�ص الكواال

وي���������ص����ر ال���������ص����ن����دوق ال����������دويل ل���رع���اي���ة 
قتلت  احل��رائ��ق  اأن  اإىل   )IFAW(احليوان
 NSW الكواال يف  اآالف من حيوان  نحو خم�صة 
وحدها، واأن احليوانات كانت بالفعل "تعي�ص على 
ال�صغوطات  من  جمموعة  الهاوية" ب�صبب  حافة 
اأع��داده��ا  انخفا�ص  اأ�صباب  من  وك��ان  البيئية، 
التي  واالأم��را���ص  االأرا���ص��ي،  اإزال���ة  يف  التمادي 

ترجمة: اآالء فائق
�سون فليمينغ
عن موقع: وي فروم اورك

�صاأنه �صاأن الكنغر وطائر 
االإميو، اللذين يعدان من رموز 
اأ�صرتاليا الوطنية، يعي�ص 
حيوان الكواال منذ �صنوات 
طوال اأ�صواأ اأيام حياته، فكلما 
اندلعت حرائق الغابات يف 
اأ�صرتاليا، زادت معاناته ومعاناة 
غريه من احليوانات والطيور 
االأخرى، ما اأثر اأي�صًا يف 
طبيعة احلياة الربية يف عموم 
االأرا�صي االأ�صرتالية. 

التغريرُّ املناخي يهدد 
الكواال االأ�سرتايل 
باالنقرا�س
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فرٌع من فروع الدوحة 
املحمدية املطهرة

يقع املرقد يف بقعة طاهرة من حمافظة دياىل 
اإىل ال�صمال من ق�صاء بعقوبة بنحو 6 كم على 
مفرتق طرق املقدادية ـ بغداد ـ بعقوبة ـ بلدروز، 
وعلى طريق الزوار القادمني من اإيران منفذ 
املنذرية، وهي قرية )دورة االإمام( التابعة 
يت القرية بهذا اال�صم  لناحية العّبارة، و�صمِّ
تيمنًا با�صم االإمام )ع(، وحتيط باملرقد ال�صريف 
من جميع اجلهات اأ�صجار النخيل املثمرة.

االإمام عبد اهلل ابن 
االإمام علي الهادي )ع(

"جملة ال�صبكة العراقية" ت�صرفت بزيارة 
ال�صوء  لت�صليط  ال�صريف  وامل��زار  املرقد 
�صل�صلة  �صمن  الطاهرة  البقعة  هذه  على 
اأهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا  الدينية(،  )ال�صياحة 
العراقية  الدينية  ال�صياحة  م�صتوى  على 
والتقت ال�صيد �صامي �صاكر حممود الباوي 

االأمني اخلا�ص للمزار.
من هو ال�صيد عبد اهلل؟

يقول ال�صيد �صامي �صاكر حممود الباوي: 
بن  االأ�صقر  علي  بن  عبداهلل  االإم��ام  اإن��ه 
ال��ه��ادي  علي  االإم����ام  ب��ن  ال��ت��واب  جعفر 
)ع(، االإمام العا�صر من ولد علي وفاطمة 

)عليهم ال�صالم(.
حياته وا�صت�صهاده

يذكر ال�صيد الباوي اأن والدة االإمام 
معلومتني،  غ��ر  ووف��ات��ه  اهلل  عبد 
لكنه عا�ص مدة من حياته ال�صريفة 
متخفيًا  �صنة  ع�صرة  اثنتي  تقارب 
اأثناء  العبا�صية  ال��دول��ة  ظلم  م��ن 
احلجة  ل��الإم��ام  ال�صغرى  الغيبة 

وك��ان  )ع���ج(،  املنتظر 
م����ط����اردًا ���ص��اأن��ه 

��������ص�������اأن ك���ل 
ال���ع���ل���وي���ني 

ت���ل���ك  يف 

الفرتة، واأثناء توجهه اإىل خرا�صان هاربًا 
ج��الوزة  اأدرك���ه  واال�صطهاد  الظلم  م��ن 
فا�صت�صهد  املنطقة  ه��ذه  يف  العبا�صيني 

ودفن فيها.
امل�صاحة ومراحل البناء

م�صاحة  تبلغ  ال���ب���اوي:  ال�����ص��ي��د  ي�صيف 
دومنًا   )20( نحو  للمزار  التابعة  االأر���ص 
دومنات،   )5( م�صاحتها  مقربة  ب�صمنها 
دي��وان  قبل  م��ن  االأر�����ص  ا�صتمالك  ومت 
الوقف ال�صيعي / االأمانة العامة للمزارات 

ال�صيعية. 
االأول  امل��زار  بناء  اأن  االأم��ني  ال�صيد  يكمل 
الطريقة  على  وك���ان  ال��ق��دم،  يف  م��وغ��ل 
واجل�ص  الفر�صي  بالطابوق  العبا�صية 
وتعلوه قّبة �صغرة، وقد ن�صفه االإرهابيون 
توغلوا  عندما  2006/6/17م  ب��ت��اري��خ 
وعلى  ال��ع��زي��زة،  حمافظاتنا  بع�ص  يف 
و�صرعوا  املنطقة  اأبناء  هبَّ  التفجر  اإثر 
مب�صاحة  البناء  واإعادة  التنظيف  باأعمال 
االأم��ني  م��ن  بجهود  مربع  م��رت   )1000(
ح�صني  ال�صيد  ال�صابق  اخلا�ص 
ال������ب������اوي وت���وج���ي���ه���ه، 
وق�����ام�����ت االأم�����ان�����ة 
للمزارات  العامة 
ب��اإك��م��ال ال��ب��ن��اء 
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و�صّيدت قّبة بارتفاع ثمانية اأمتار فوق البناء، 
ومئذنتني ارتفاع كل منهما )22( مرتًا وُغّلف 
من الداخل باملرمر وُزّجج ال�صقف، وُزّين من 
مكتب  ت�صييد  وجرى  قيم(  بال�)جف  اخلارج 
ل��الإدارة  كرفانات   واأرب��ع��ة  وغرفتني  االأم��ني 
وملحقاتها، وبناء قاعة للمنا�صبات واالأن�صطة 
الدينية والثقافية م�صاحتها )200( مرت مربع 
مربع  مرت   )100( م�صاحتها  خم��ازن  وقاعة 
الفرتة  ويف  كهرباء.  مبولدتي  املزار  وجتهيز 
االأخرة مت بناء �صياج للمزار من البلوك طوله 
عر�صها  كبرة  بوابة  على  ي�صتمل  مرتًا   150
واجلانبية  االأم��ام��ي��ة  للواجهة  اأم��ت��ار  اأرب��ع��ة 
الي�صرى للمزار، وتغليف الطرامي وامل�صقفات 
للرجال  �صحيات  وبناء جمموعة  بالكرانيت، 

مماثلة  اأخ���رى  وجمموعة  كابينة   12 فيها 
لل�صرب  للن�صاء، وجتهيز منظومة ماء �صالح 

تبلغ قدرتها )1000( لرت يف ال�صاعة.
 ي�صيف ال�صيد االأمني اخلا�ص: يحتوي املزار 
يف�صلهما  للن�صاء  واآخر  للرجال  م�صّلى  على 
و�صباك  مرتين  بارتفاع  االأملنيوم  من  فا�صل 

للقرب، واأن�صئت حدائق ال�صتيعاب الزوار تبلغ 
م�صاحتها نحو )1000( مرت مربع يف اجلهة 
االآن  وي��ج��ري  ل��ل��م��زار،  واالأم��ام��ي��ة  اجلانبية 
دومن  م�صاحتها  ج��دي��دة  ح��دائ��ق  ا�صتحداث 
امل��زار  اإدارة  قبل  م��ن  ذات��ي��ة  وبجهود  واح��د 

ال�صتيعاب اأعداد الزائرين املتزايدة.
زيارته..

عبود  فا�صل  ال�صيد  فيحدثنا  زيارته  عن  اأما 
اأحمد الباوي نائب االأمني اخلا�ص قائاًل: اإن 
اأيام االأ�صبوع وتكون الذروة  زيارته على عدد 
اأيام اجلمعة وال�صبت والعطل الر�صمية، يوؤمه 
ومن  كافة  العراقية  املحافظات  من  ال��زوار 
دول العامل االإ�صالمي، وتبلغ اأعداد الزائرين 
اأكرث من 2000 زائر، وتقام يف املزار ن�صاطات 
القرية  اأبناء  منها  ي�صتفيد  وثقافية  قراآنية 
لتعريف  ال�صنة  م��دار  على  املجاورة  والقرى 

االأجيال اجلديدة باآل البيت وذراريهم.
ويكمل احلديث بالقول: يف �صنة 2009م اأحلق 
املزار بديوان الوقف ال�صيعي / االأمانة العامة 
موزعني  موظفًا   48 وُعنّي  ال�صيعية  للمزارات 
دوام  �صاعات  �صبع  بواقع  وجبات  ثالث  على 
للوجبة  ���ص��اع��ات  وع�صر  ن��ه��اري��ة  وج��ب��ة  لكل 
وال�صعبة  ال��ن�����ص��اء،  �صمنهم  وم���ن  الليلية 
يف  والبناء  االإعمار  اأعمال  ملتابعة  الهند�صية 
مزارات دياىل كافة مكونة من �صتة مهند�صني 

متخ�ص�صني. 
ي�صيف ال�صيد نائب االأمني اخلا�ص اأن املزار 
خمطط  ولدينا  االإع��م��ار،  مب��راح��ل  م�صمول 
يتمتع  ملا  �صياحيًا  جلعله  املزار  تو�صعة  ي�صمل 
مقرتحات  ولدينا  ون��اف��ورات،  حدائق  من  به 
عدة ت�صمل بناء حمال جتارية و�صاحة لوقوف 
العجالت واأ�صواق واأماكن ترفيهية للزائرين. 
واالأمانة العامة متجاوبة معنا متمثلة بال�صيخ 
خليفة اجلوهر الذي يلبي لنا كل ما نطلبه، وال 
نن�َص جهود املتربعني من االأهايل املي�صورين 
وزوار  امل���زار،  اإع��م��ار  يف  معنا  مب�صاركتهم 
وال�صيما  يوم،  بعد  يومًا  ي��زدادون  االآن  املزار 
اخلرين  بجهود  وبنائه  اإع��م��اره  اإع��ادة  بعد 

التي ذكرناها.

ينربي عدد كبري من االآثاريني االأجانب 
للتنقيب عن اأوابد عربية واإ�سالمية قدمية، 

وغالبًا ما تقف موؤ�ّس�سات علمية "غري عربية" 
خلف تلك اجلهود "غري العربية"، وغالبًا ما 

يتعّر�س اأولئك االآثاريون واملنّقبون اإىل اأعمال 
خطف اأو �سرقة يف "اأر�س العرب"،

السنة الخامسة عشرة العدد )363( 16 تموز 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

55 54

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل

خرائط االأحقاف!

العثور  ب�صدد  خرب  ق��راءة  من  انتهيت  بعدما 
جريدة  يف  عاد"  ق��وم   " مللوك  متثالني  على 
ال�صخ�صي،  اأر���ص��ي��ف��ي  اإىل  رج��ع��ت  عتيقة، 
اإيلَّ  به  وتطّلعت يف �صورة هيكل عظمي، بعث 
ب�صر  اإىل  يعود  اإّن��ه  يقال  الكرام،  الُقراء  اأحد 
الربع  يف  اآثاريون  عليه  عرث  عاد"،  "قوم  من 
اأ�صرع  اخلايل داخل اأحد القبور، و�صرعان ما 
التي  بالقبور  النا�ص  تذكر  اإىل  اخل��ر  اأه��ل 
هوؤالء  ون�صي  ال�صالح،  بالعمل  وتّت�صع  تتو�ّصع 
– واالأعمال بالنيات - دعوة االأجيال احلالية 
بوا�صطة  ديارنا  يف  التنقيب  الأعمال  للت�صدي 
واملنّقبني  للرحالة  تركها  من  ب��داًل  خربائنا، 

االأجانب.
"نيكوال�ص كالب" االإعالن  وقد �صبق للرحالة 
اأ�صطورية  مدينة  اكت�صف  اأّنه   ،1990 �صنة  يف 
�صّماها: "ُعبار" بني ال�صعودية و�صلطنة عمان، 
العماد"  ذات  "اإرم  مدينة  اإّنها  النا�ص  فقال 
البالد،  يف  طغوا  ال��ذي��ن  ال��ق��وم  قطنها  التي 
اأج��ل  م��ن  "هودًا"  اإليهم  تعاىل  اهلل  فاأر�صل 

هدايتهم.
واملجالت  ال�صحف  امتالأت  ال�صنة  تلك  ويف 
على  ح�صل  ال���ذي  "كالب"  امل��ن��ّق��ب  ب��خ��رب 
االمركية  نا�صا"  "وكالة  من  جوية  خرائط 
الرمل  "مدن  بقايا  تظهر  ال��ع��رب،  جل��زي��رة 
العربية " ومنها مدينة " ُعبار " ذات االأعمدة 
ال�صخمة. ونقل اإيّل �صديق ميني معنّي باالآثار 

"ُدوعن" �صرقي  وادي  يف  عرث  اأّن��ه  ب��الده  يف 
متثالني  على  اجل��ب��ال،  اأح��د  يف  ح�صرموت، 
مللك وملكة، يعودان لقوم "عاد"  الذين �صكنوا 
منطقة "االأحقاف" الواقعة يف حمافظة ح�صر 

موت واالأحقاف هي الرمال.
وي��ن��ربي ع��دد كبر م��ن االآث���اري���ني االأج��ان��ب 
قدمية،  واإ�صالمية  عربية  اأواب��د  عن  للتنقيب 
وغالبًا ما تقف موؤ�ّص�صات علمية "غر عربية" 
ما  وغالبًا  العربية"،  "غر  تلك اجلهود  خلف 
يتعّر�ص اأولئك االآثاريون واملنّقبون اإىل اأعمال 
خطف اأو �صرقة يف "اأر�ص العرب"، متامًا كما 
ل�صو�صية منظمة  اإىل عمليات  اآثارنا  تتعّر�ص 
وال  احلا�صر.  يف  كما  املا�صي  يف  وم��ربجم��ة، 
اأمل يف اإيقاف هذه العلميات الال اأخالقية يف 
اأي�صًا، يف قيام  اأَمَد منظورًا،  اأمد منظور. وال 
املوؤ�ّص�صات احلكومية العربية، بو�صع "خريطة 
بينما  الثقايف،  تراثنا  ثقافية" حلماية  طريق 
الرمل،  وُتباري  الريح،  ت�صابق  جند عوا�صمنا 
للحاق بخريطة "�صفقة الع�صر"  التي ال تقود 

اإىل اأي طريق.

طغى" �صبع  واإذا  ت�صّرع،  جاع  اإذا  االإن�صان،  يف  اأقول  اأن  ع�صى  "ما 
                          ) االإمام علي (

م�������ق�������االت



الغاية  هذه  اإىل  الو�صول  �صبيل  يف  �صيء  كل  االإن�صان  ا�صتثمر  ولقد 
وحتقيقها، فعمل على حتوير امللحقات التي يقتنيها ب�صكل �صبه دائم 
لتكون منفذًا اآخر للتوا�صل مع العامل ب�صكل م�صتمر. ولقد تعدى بذلك 
ال�صهولة واخلّفة  اآخر من  اإىل م�صتوى  وانتقل  واالأناقة  املو�صة  حدود 
واال�صتعمال العملي اليومي، وما يوؤثر عليه من عوامل كثرة. و�صملت 
ال�صاعات  من  االإن�صان  يرتديها  التي  االأك�ص�صوارات  العملية  ه��ذه 
ويف  االإن�صان..  ج�صم  يف  �صرائح  زرع  اإىل  ذلك  وتعدت  والنظارات، 
فعاًل  ُنفذ  وبع�صها  الدرا�صة  قيد  االأفكار  هذه  بع�ص  اأي�صًا.  دماغه 

واأ�صبح اليوم واقعًا ملمو�صًا.

مل تعد ال�صاعات اليوم اآالت جمردة ملعرفة الوقت، بل اأ�صبحت اأكرث 
ذكاء فهي تقدم خدمات اأكرث بكثر من جمرد معرفة الوقت، ولهذا 

�ُصميت بال�صاعات الذكية.
ميكن  م�صغرة  ذكية  هواتف  باأنها  الذكية  ال�صاعات  تعريف  وميكن 
متامًا،  الذكية  الهواتف  ن�صتعمل  كما  وا�صتعمالها  باليد  ارت��داوؤه��ا 
بنظام  ال�صاعات  تعمل هذه  اإذ  االأحيان،  بع�ص  اأكرث من ذلك يف  بل 
الهواتف الذكية نف�صه من حيث قدرتها على املعاجلة ووجود �صا�صٍة 
الت�صوير  خدمات  من  كثرًا  تقدم  كما  بال�صاعة،  والتحكم  للعر�ص 
العمليات  بهذه  خا�صة  تطبيقات  على  احتوائها  بحكم  واحل�صاب 

وميكن  اللم�ص  طريق  عن  معها  التعامل  ميكن  كما  الكثر،  وغرها 
�صحنها وتختلف مدة ال�صحن من ماركة اإىل اأخرى.

كثرًا  متنحها  فاإنك  املحمول  بهاتفك  الذكية  �صاعتك  تربط  عندما 
ال�صوت  مقاطع  وت�صغيل  التطبيقات  فتح  مثل  ال�صالحيات  م��ن 
العمليات احل�صابية عرب  اإجراء  واإمكانية  ال�صور،  وت�صفح  والفيديو 
تطبيق احلا�صبة. وف�صاًل عن ذلك متنحك �صاعتك معلومات يومية 
مهمة عن التاريخ والطق�ص ودرجة احلرارة، واإمكانية تلّقي املكاملات 
لك  يتيح  الذي  باالإنرتنت   االت�صال  واأخرًا  عليها،  والرد  والر�صائل 

الو�صول اإىل كثر من املعلومات.
�صاعات  فمنها  ا�صتخدامها،  وفق  على  نوعني  اإىل  ال�صاعات  وتق�صم 
م�صممة  �صاعات  هي  االآخر  والنوع  واليومي،  ال�صخ�صي  اال�صتعمال 
التي  ال�صاعات  مثل  العمل،  لهذا  خا�صة  ظروفًا  وتتحمل  معني  لعمل 
اخلا�صة  املعلومات  بع�ص  ال�صاعات  هذه  تقدم  اإذ  املاء،  حتت  تعمل 
تتمثل يف  والتي  اأعمالهم  االأ�صخا�ص يف  التي يحتاجها بع�ص  واملهمة 
والن�صاط  ال�صغط  الذكية  ال�صاعة  تراقب  كما  القلب.  نب�صات  تتبع 
اجل�صدي ب�صكل عام، وحت�صب امل�صافات التي يقطعها االإن�صان ما�صيًا 
مت  التي  ال�صعرات  وع��دد  لذلك  ا�صتغرقه  ال��ذي  والوقت  راك�صًا  اأو 
الرياح  �صرعة  معرفة  مثل  مهمة  اأخرى  خدمات  عن  ف�صاًل  حرقها، 

واجتاهها، وغر ذلك.
بع�ص ال�صاعات خم�ص�ص لعمل ما مثل ال�صاعات املخ�ص�صة للم�صي 
مل�صافات طويلة، وتتميز بعمر بطاريٍة طويٍل مع نظام حتديد مواقع 
واأدوات مراقبة املوؤ�صرات احليوية وتنبوؤات الطق�ص، 
وه����ي ����ص���اع���اٌت م��ت��ي��ن��ٌة وم��ق��اوم��ٌة 
ل��ل�����ص��دم��ات وال��غ��ب��ار 

والرطوبة واالأتربة.
ي�صتخدمها  وال��ت��ي  امل���اء  حت��ت  للعمل  املخ�ص�صة  ال�����ص��اع��ات  اأم���ا 
وتقدم  البلوتوث،  الذكي عن طريق  الهاتف  مع  فرتتبط  الغوا�صون، 

للغوا�ص معلومات كثرة منها العمق ودرجة احلرارة اأينما كان.
النب�ص  تقي�ص  التي  للطران،  املخ�ص�صة  ال�صاعات  لدينا  واأخ��را 
وتعر�ص اخلريطة املتحركة التي تعمل بنظام حتديد املواقع العاملي 

GPS كما اأنها تقدم معلوماٍت عن الطق�ص.
من اجلدير بالذكر اأن هذه ال�صاعات تعتمد يف ت�صميمها على القوة 
واملتانة و�صهولة اال�صتعمال بحكم اال�صتعمال امل�صتمر لها، لذلك فاإن 
طويلة  �صحن  م��دة  ولديها  واالأت��رب��ة  للماء  م�صادة  ال�صاعات  اغلب 

ل�صمان ا�صتمرار عملها وتقدميها للخدمات املنوطة بها.
�صل�صة  مع  تبداأ  مبيعا  واأكرثها  العامل  يف  ال�صاعات  �صال�صل  اأ�صهر 
�صاعات Apple4 التي تتميز باالأناقة والت�صميمات الرائعة واالأ�صعار 
الباهظة كما هو معتاد، واأهم مميزاتها اأن عمر بطاريتها بني -18

24 �صاعة، وتدعم نظام GPS لتحديد املواقع، كما تعمل حتت املاء 
وفيها نظام لقيا�ص �صربات القلب والن�صاط احليوي لالإن�صان.

وهي   Samsung �صركة  م��ن   Galaxy �صاعات  �صل�صة  تليها 
اأي�صًا تعمل حتت املاء وتدعم نظام ال� GPS وكذلك تقي�ص الن�صاط 
احليوي لالإن�صان، مبا يف ذلك تتبع النوم ون�صاط امل�صتخدم، ولكنها 
تتميز بعمر بطارية ي�صل اإىل 36 �صاعة واأ�صعار منا�صبة، وهي تقدم 

.Samsung اأف�صل اخلدمات مع اأجهزة �صركة
اأما �صاعات Fitbit Versa فهي �صاعات ذات ت�صاميم اأنثوية تقدم 
اخلدمات ذاتها التي تقدمها �صاعات Apple  و Samsung لكنها 
تتميز بعمر بطاريتها الذي ي�صل اإىل اأربعة اأيام ف�صاًل عن اأحجامها 
  Android ال�صغرة واأوزانها اخلفيفة كما اأنها تعمل على اأنظمة

و IOS وتقدر قيمتها باأقل من 200$ .

تكنولوجيا تتعدى حدود املو�سة واالأناقة
ال�ساعات الذكية.. 

منذ مطلع الثورة التقنية التي اجتاحت العامل منت�صف 
القرن املا�صي، وحتى يومنا هذا، زاد �صغف االإن�صان ورغبته 

باملزيد من التقنيات ال�صريعة والدقيقة و�صهلة احلمل.
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ف�صعب  القا�صم  يف  لل�صكن  جئت  "اذا 
جئت،" هذا  حيث  من  وترجع  ترتكها  اأن 
الذين  الب�صريني  من  االآالف  حال  ل�صان 
االأوىل من  اخل��ل��ي��ج  ح���رب  اإّب����ان  ن��زح��وا 

الفيحاء و�صكنوا ق�صاء القا�صم.
"جملة ال�صبكة العراقية" التقت قائممقام 

العي�صاوي(  )و�صام  ال�صيد  القا�صم  ق�صاء 
الذي حتدث عن املدينة وتاريخها.

يقول ال�صيد العي�صاوي: ق�صاء القا�صم من 
اإداري��ًا،  بابل  تتبع حمافظة  التي  االأق�صية 
ب�صرعة  �صكانيًا  منت  التي  امل��دن  من  وهو 
ال�  يقارب  ما  االآن  نفو�صها  فعديد  كبرة، 

215،000 األف ن�صمة بعد اأن كان نحو 77 
األفًا يف عام 1987م.

ال��ف��رات،  نهر  على  القا�صم  مدينة  تقع 
املحافظة  مركز  عن  كيلومرتًا   35 وتبعد 
العا�صمة  ع��ن  كيلومرتًا  و140  احللة  يف 
األف   245،468 الق�صاء  م�صاحة  بغداد، 

املهمة  االأق�صية  من  الق�صاء  ه��ذا  دومن. 
اإىل  االأو���ص��ط، حت��ول  ال��ف��رات  يف منطقة 
ناحية  ك��ان  اأن  بعد  2013م  ع��ام  ق�صاء 
بالطابع  ميتاز  الها�صمية.  لق�صاء  تابعة 
الع�صائري امللتزم واملتما�صك وتتناغم فيه 
طبائع اأبناء املدينة مع عادات اأهل الريف. 
يحت�صن هذا الق�صاء مرقد االإمام القا�صم 
ابن االإمام مو�صى الكاظم )ع( فمّن على 

اأهايل الق�صاء با�صمه وبربكاته.

فعاليات متنوعة
ي�صتهر الق�صاء بفعالياته املتنوعة واملوزعة 
والتجارة  واحليواين  الزراعي  االإنتاج  بني 
الدينية  وال�صياحة  ال�صعبية  وال�صناعات 
فاأُ�ص�صت  العلم  يغفل  مل  لكنه  واالآث��اري��ة، 
للعلوم  اخل�صراء  القا�صم  )جامعة  فيه 
الطب  كليات  على  وت�صتمل  ال��زراع��ي��ة(، 
احلديثة،  ال��زراع��ي��ة  وال��ع��ل��وم  البيطري 
ح�صب ال�صيد العي�صاوي الذي ا�صتمر قائاًل: 
ت�صرفنا  ال���ذي  باملرقد  الق�صاء  ا�صُتهر 
ابن  القا�صم  االإم��ام  مرقد  ا�صمه؛  بحمل 

االإمام مو�صى الكاظم )عليهما ال�صالم(.
االأثرية ما  االأماكن  القا�صم من  يف مدينة 
ت�صمع  اأثريًا، وعندما  ال� 60 موقعًا  يقارب 
ا�صم مدينة )�صورا( القدمية، فهذا اال�صم 

يعود بك اآالف ال�صنني.
وتل �صورا ميتد من مدينة القا�صم باجتاه 
يف  الها�صمية،  ق�صاء  اإىل  وي�صل  الطليعة 
بن  اأحمد  هو  ث��ورة  لقائد  مرقد  الق�صاء 
العينني(  )اأحمر  وي�صمى  املثنى  احل�صن 
اأ�صماء  )ع(  علي  االإم����ام  زوج���ة  وم��رق��د 
بنت عمي�ص وابنها االإمام املعني وهو على 
عن  ويبعد  علي  بن  زيد  ومرقد  �صورا،  تل 
ومرقد  كيلومرتًا،   20 ب�  القا�صم  االإم���ام 
وعلى  املدينة  مركز  يف  خديجة  العلوية 
تّلة اأثرية عالية، ف�صاًل عن التالل االأثرية 

االأخرى.
باحلاكة  تعجُّ  بل  القا�صم،  مدينة  وت�صتهر 
بالعامية: حايج(،  الواحد منهم  )وي�صمى 

هذه املهنة التي توارثها االأبناء عن اآبائهم 
ان���واع  اأ���ص��ه��ر  تنتج  وك��ان��ت  واأج���داده���م 
والتغرات  الزمن  مبرور  لكن  "الُب�ُصط"، 
ان��دث��رت ه���ذه احل��رف��ة واأ���ص��ب��ح��ت �صبه 

معدومة ب�صبب التكلفة واالأ�صعار.
والق�صاء عبارة عن منطقة زراعية خ�صبة 
م�صاريع  وفيه  ال��ف��رات  نهر  على  لوقوعه 
وي�صتهر  زجاجية،  وبيوت  �صخمة  زراعية 
وحقول  واالأب��ق��ار  املوا�صي  برتبية  كذلك 

الدواجن.

تطوير م�صتقبلي
ي��ق��ول ال�����ص��ي��د ال��ع��ي�����ص��اوي: ي��ح��ت��اج ه��ذا 
من  فهو  م�صتقبلي،  تطوير  اإىل  الق�صاء 
حمافظة  يف  املهمة  ال�صياحية  امل��ن��اط��ق 

بابل اإذ يرتاده اآالف الزوار كل �صهر، وما 
يقارب مليونًا ون�صف املليون طوال ال�صنة، 
دول  م��ن  ه��م  ال�صّياح  م��ن  ك��ب��رة  ون�صبة 
البنى  تطوير  اإىل  بحاجة  ونحن  ال��ع��امل، 
الكبرة  االأع��داد  هذه  ال�صتيعاب  التحتية 
وت��ق��دمي اخل��دم��ات لهم على  وامل��ت��زاي��دة 
النحو الذي يليق ب�صمعة املدينة، ومن اأهم 
ال�صحي  ال�صرف  م�صروع  امل�صاريع  هذه 
امل��دار���ص  وب��ن��اء  ال��ط��رق  وتعبيد  للمدينة 

احلديثة.
بناء  امل�صتقبلية  خططنا  و�صمن  يكمل: 
عليه  ل  نعوِّ اآخ��ر  وم�صروع  �صياحي،  فندق 
امل��رور  بطريق  وا�صط  حمافظة  رب��ط  هو 
مير  ال��ذي  النجف  حمافظة  م��ع  ال�صريع 
القا�صم  طريق  لين�صم  القا�صم  مبدينة 
و�صط  �صبكات  يربط  ال��ذي  ال�صوملي   -
فالنجف  امل��ح��اف��ظ��ات،  ب��اأغ��ل��ب  ال��ع��راق 
ال�صريع  امل��رور  اإىل  طريقها  يتحول  �صوف 
وكربالء  الديوانية   - القا�صم  طريق  عن 
ال��ك��وت،  مي�صان   - ال��ق��ا���ص��م  ط��ري��ق  ع��ن 
الطريق  ع��ن  ف�صاًل  تتحول،  �صوف  كلها 
باجلمهورية  ال��ع��راق  يربط  ال��ذي  ال��ربي 
املقد�صة  العتبات  اإىل  االإيرانية  االإ�صالمية 

عندما تقلِّب يف �صفحات تاريخ ق�صاء القا�صم، فاإنك 
�صوف تقف مدهو�صًا من عظمة هذه املدينة املوغلة 

يف القدم، فهي باالآرامية )�صورا( اأيام البابليني 
واالآ�صوريني، وهي حي )باخمرا( اأثناء حكم الدولة 

العبا�صية، ثم مدينة االإمام القا�صم بعدها. مدينة 
ك، ففيها قادة  فيها من الف�صيف�صاء االجتماعي ما يحريِّ

االإ�صالميني ومدار�صهم ال�صهرية، وفيها اأعالم ال�صيوعيني 
ومثقفوهم، �صكن فيها اأ�صهر التجار اليهود، فيها املدينة 

وتعقيداتها وفيها الريف بب�صاطته.

ط لنهو�س اقت�سادي مدينة مهملة تخطِّ

ق�ساء القا�سم..

م�����دن ع���راق���ي���ة

تقع مدينة القا�صم على نهر 
الفرات، وتبعد 35 كيلومرتًا عن 
مركز املحافظة يف احللة و1٤0 
كيلومرتًا عن العا�صمة بغداد، 

م�صاحة الق�صاء 2٤5،٤68 األف 
دومن.

عامر جليل اإبراهيم
ت�سوير / ح�سني طالب
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مرورًا بطريق القا�صم ليخت�صر الكثر من 
الوقت واجلهد.

اخلدمات
نحن  الق�صاء:  قائممقام  ال�صيد  ي��وؤك��د 
)احل��ك��وم��ة امل��ح��ل��ي��ة( ن��ع��د ���ص��ن��وي��ًا خطة 
االأم��وال  ح�صب  وال��ري��ف  باملدينة  خا�صة 
على  م��ق��داره��ا  ويعتمد  لنا،  املخ�ص�صة 
الكثافة ال�صكانية وتخ�صي�صات املحافظة، 
ومنذ �صنة 2012م حتى االآن مل يخ�ص�ص 
لنا اأي م�صروع، هذا العام اأعددنا م�صاريع 
���ص��وارع  اأرب����اع  ث��الث��ة  ي��ق��ارب  م��ا  لتطوير 
مب�صاعدة  عليها  ���ص��ودق  وق���د  امل��دي��ن��ة، 
االأمانة اخلا�صة ملرقد االإمام القا�صم التي 
ال��وزراء  رئا�صة  طريق  عن  املو�صوع  تبنت 

ووزارة التخطيط.

االحتياجات
القا�صم:  ق�صاء  قائممقام  ال�صيد  ي�صيف 
متكاملة،  لي�صت  تقدم  التي  امل�صاريع  اإن 
من  متكاملة  م�صاريع  اإىل  حتتاج  فاملدينة 
اأر�صفة و�صوارع و�صرف �صحي، ف�صاًل عّما 

كالتعليم  االأخ����رى  ال��ق��ط��اع��ات  حتتاجه 
وال�����ص��ح��ة وال����زراع����ة وال�����ص��ن��اع��ة، كل 
القطاعات طالها االإهمال، وهذا التطوير 

بحاجة اإىل روؤو�ص اأموال.
و�صوؤون  الق�صاء  اإدارة  يف  اإيجابياتنا  اأما 
مقرتح  اأي  على  انفتاحنا  فمنها  �صكانه، 
يريد  ف��م��ن  ال��ق�����ص��اء،  م����وارد  ال�صتثمار 
فاأ�صحابها  الزراعية  االأرا�صي  ا�صتمالك 
يريد  م��ن  م��ع  ي��ت��ع��اون��وا  اأن  م�����ص��ت��ع��دون 
�صارت  واإذا  املدينة،  وتطوير  اال�صتثمار 
ت�صبح  ف�صوف  املطلوب  بال�صكل  خططنا 
ال�صياحية  امل����دن  م��ن  ال��ق��ا���ص��م  م��دي��ن��ة 

ال�صخمة.
واأهم م�صروع خططناه باالتفاق مع االأمانة 
تو�صعة  ه��و  املدينة  اأه���ايل  وم��ع  اخلا�صة 

مرقد االإمام القا�صم وحتويله اإىل منطقة 
�صياحية.

بع�ص  اآراء  ا�صتطلعت  ال�صبكة"  "جملة 
اأول  فكان  املنطقة،  اأح��وال  عن  املواطنني 
)اأب����و ح�صني(،  امل��واط��ن  امل��ت��ح��دث��ني ه��و 
���ص��اح��ب م��ط��ع��م ك��ب��اب، ي��ق��ول: االإم����ام 
املحال  واأك���رث  علينا  الف�صل  ل��ه  القا�صم 
ونتمنى  املليونية،  ال��زي��ارات  على  تعتا�ص 
�صياحي  اإىل مركز  املدينة  تتحول هذه  اأن 

ديني كبر.
اأما املواطن الذي التقيناه يف قائممقامية 
فيقول:  ك�صار(  اأحمد  )حممود  الق�صاء 
يف  اخلدمات  اإىل  وتفتقر  فقرة  املنطقة 
ولوال  ال�صوارع،  وتعبيد  والتعليم  ال�صحة 
لكانت  وبركاته  االإم��ام  ه��ذا  مرقد  وج��ود 
اأن  نتمنى  اأ�صباح،  مدينة  القا�صم  مدينة 
املهمة،  املدينة  هذه  اإىل  احلكومة  تلتفت 
اأ���ص��ب��اب ع��دم  ون��ح��ن جن��ه��ل ح��ت��ى االآن 
حتويلها اإىل مدينة �صياحية دينية بالرغم 
من وجود مرقد االإمام القا�صم ابن االإمام 
الر�صا  االإم��ام  واأخي  )ع(  الكاظم  مو�صى 

)ع(. 

لالستفسار 

يرجى االتصال على الرقم 
او البريد االلكتروني

07809165013

Mark@imn.iq

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية لبث اعالناتها من خالل 

قنوات شبكة االعالم العراقي او احلصول على 
الرعايات اخلاصة ببرنامج الشبكة



على  باحلفاظ  مطالب  جميعنا  وبالتايل  حلظة، 
الوقت  وتخ�صي�ص  امل�صتطاع،  قدر  البدنية  لياقته 
علينا  كالعبني  نحن  بالتايل  للتدريبات،  الكايف 
اأجل  للحفاظ على اجلاهزية من  اأن جند طريقة 

التاأهب للم�صاركة اخلارجية املقبلة.
*هل تعّد نف�صك مظلومًا ومن ظلمك؟

اجلماهر  لكن  كهذا،  حكم  اإ�صدار  ا�صتطيع  ال   -
التي ت�صدر احلكم، فعدم  الكروية هي  الريا�صية 
قناعة  اإىل  يعود  العراقي  املنتخب  م��ع  ت��واج��دي 
لقد  لهم،  راج��ع  ال�صيء  وه��ذا  التدريبي  ال��ك��ادر 
ق��ّدم��ت ك��ل م��ا ل��دي م��ن ج��ه��ود داخ���ل امل�صتطيل 
الذي  واملو�صم  ال�صابقة  ال�صنوات  خالل  االخ�صر 
االندية  جميع  مع  جيد  ب�صكل  متّيزت  فقد  األغي،  
عندما  ال���زوراء  مع  هدافًا  كنت  بل  مثلتها،  التي 
عام  اأف�صل مهاجم  على  ال��دوري وح�صلت  خطف 
2019، وتالقت اأي�صا مع فريق نادي الطلبة عندما 
اأحرزت اأكرث اأهداف الفريق يف مباريات الدوري، 
عطائي،  اأوج  يف  كنت  ال�صرطة  ن��ادي  فريق  وم��ع 
وهم  ج��ي��دًا  تعرفني  ال��ك��روي��ة  اجلماهر  عموما 

احلكم يف دخويل �صفوف املنتخب من عدمه.
*اأي الفرق التي مثلتها كنت الهداف االأول فيه؟

- حقيقة قدمت عر�صًا جيدًا مع جميع الفرق التي 
مثلتها واحلكم النهائي يبقى للجماهر الكروية.
*ماذا تقول عن احرتافك يف ال�صعودية واإيران؟

كثرة،  اأ�صياء  فيه  تعلمت  ناجحًا  احرتافًا  كان   -
لعبت  اإذ  اخل���ربة،  واكت�صاب  االح��ت��ك��اك  اأول��ه��ا 
وقّدمت   2015 عام  يف  ال�صعودي  اخلليج  لنادي 
ممن   ال��ك��ث��رون  ب��ه  اأ���ص��اد  طيبًا  م�صتوى  معهم 
تابعوين، ويف 2017 كان احرتايف مع نادي �صبهان 
وكل  جميل  ���ص��يء  االح���رتاف  عموما  االي����راين، 
الريا�صية  م�صرته  من  ليعّزز  اإليه  يطمح  العب 
االيراين  �صباهان  نادي  يف  االحرتافية  وجتربتي 
ونادي اخلليج ال�صعودي كانت متو�صطة احلظوظ، 
كروية  ثقافات  م��ع  واحتكاكًا  خ��ربة  زادت��ن��ي  اإذ 

خمتلفة. 
* ما هي املدار�ص الكروية التي تخرج منها مروان 

ح�صني؟
- بدايتي كانت مع الزوراء املدر�صة، وهو �صاحب 
الذي  لل�صرطة  انتقلت  بعدها  ظهوري  يف  الف�صل 

بدوره اأ�صاف يل الكثر من خالل خربة الالعبني 
الكبار واكت�صاب اخلربة وزيادة الطموح واالأداء، 

وبعدها مثلت الطلبة ومن ثم ال�صرطة.
*من فتح لك اأبواب ال�صهرة؟

وبالتحديد  �صهرتي  كانت  االوملبي  املنتخب  مع   -
حياتي  اأي��ام  اأجمل  من  �صاكر  حكيم  امل��درب  مع 
ب�صمتي  وت��رك��ت  وب���رز  ا�صمي  مل��ع  اإذ  ال��ك��روي��ة، 
فيها فقد كنت االأقرب اإىل للح�صول على هداف 
البطولة االآ�صيوية حينها، بعد ذلك ان�صممت اإىل 
املنتخب الوطني وجاءتني عقود احرتافية كثرة. 

* اأجمل هدف اأحرزته؟ 
- مع املنتخب االوملبي العراقي يف مرمى الفريق 

ال�صعودي يف بطولة اآ�صيا حتت 23 �صنة. 
*هل حققت طموحك الريا�صي؟ 

- اأنا م�صتمر يف م�صرتي الريا�صية وال اأقف عند 
اأن  اأطمح  اعتزايل،  لغاية  م�صتمر  وطموحي  حد 

اأكون هدافا للدوري مّرة اأخرى.
التي  االحرتافية  العقود  لبع�ص  رف�صك  *�صبب 

قدمت لك موؤخرًا؟
مْت يل عقود كثرة ومن  ُقدِّ االأخ��رة  امل��دة  - يف 
الطموح،  مب�صتوى  تكن  مل  لكنها  خمتلفة  بلدان 

اأنَّ  كما  بكثر،  اأف�صل  العراقي  الدوري  البقاء يف 
العراقي  الدوري  اأحققه يف  اأن  اأحاول  لدّي هدفًا 

واأثبت اأّنني موجود وبقوة هذه املرة.
*ماذا تتوقع لل�صرطة يف االأيام املقبلة؟

اإدارة  متتلك  التي  الفرق  من  ال�صرطة  فريق   -
زاخر  والنادي  متميزًا،  تدريبيًا  وك��ادرًا  ناجحة 
حتقيق  على  القادرة  والكبرة  الالمعة  باالأ�صماء 
اإجنازات ريا�صية كبرة لي�ص على م�صتوى العراق 
فقط واإمّنا على امل�صتوى العربي واالآ�صيوي واالأيام 

املقبلة حبلى بالنتائج ال�صارة جلمهور القيثارة.
توجهها  اأخرة  كلمة  من  هل  احلوار  ختام  • يف 

للجمهور والالعبني؟
امتنى من اجلميع  الرائعة  - من خالل جملتكم 
وزارة  تعليمات  بجميع  االلتزام  والعبني  جمهورا 
وب��ه��ذه  ال��ل��ع��ني،  امل��ر���ص  ه���ذا  ل��ت��ف��ادي  ال�صحة 
الراحلني  وعائلتي  نف�صي  اأع��زي  املوؤملة  املنا�صبة 
العراقي بهذا  وال�صعب  واأحمد را�صي  علي هادي 
اتخاذه  اجلميع  على  يجب  الذي  اجللل  امل�صاب 
اجلميع  ودع��اء  الوباء  هذا  من  لالحرتا�ص  عربة 
اأن يحفظ اهلل الب�صرية جمعاء من هذا الداء، اإّنه 

على كل �صيء قدير.

 مروان ح�سني:
زُت مع جميع االأندية  متيَّ

لُتها واحلكم للجمهور التي مثَّ
برغم تاألق املهاجم مروان 

ح�صني مع جميع االأندية 
التي مثلها طيلة املوا�صم 

املا�صية، اإال اأّنه مظلوم 
بالن�صبة للعب يف �صفوف 

املنتخب الوطني العراقي، 
لقد عّده النقاد واملتابعون 

خليفة �صفاح الكرة العراقية 
يون�ص حممود، لكن القائمني 

على الكرة واملدرب الوطني 
مل مينحوا الفر�صة لهذا 

املهاجم للم�صاركة مع 
املنتخب العراقي الأ�صباب 

تبدو مبهمة
اأحمد رحيم نعمة

اأول م�صاركاته  القنا�ص يف  املهاجم   ملع جنم هذا 
اخلارجية مع املنتخب االأوملبي العراقي يف البطولة 
عمان  �صلطنة  يف  �صنة   22 �صن  حت��ت  االآ���ص��ي��وي��ة 
بها  قاد  اأه��داف  الأربعة  اإح��رازه  بعد   ،2014 عام 
الأعرق  لعب  اإّن��ه  بل  البطولة،  لقب  الإح��راز  الليوث 
والطلبة،  وال�صرطة،  ك��ال��زوراء  العراقية  االأن��دي��ة 
املعروفة،  االأندية اخلارجية  اأقوى  كما احرتف يف 
واأمور  االأ�صود  ل�صفوف  ا�صتدعائه  �صبب عدم  عن 
اأخرى ت�صفحتها معه )جملة ال�صبكة العراقية( يف 

هذا احلوار:

ت��اأث��ر ف��رو���ص ك��ورون��ا على الفرق   *ب��راأي��ك م��ا 
ونف�صية الالعبني؟

- وباء كورونا دّمر العامل برمته نف�صيًا، لقد اأوقف 
جميع جماالت احلياة مبا فيها الريا�صة، اأ�صبحنا 
االإ���ص��اب��ة  م��ن  ال��ب��ي��وت، خ��وف��ا  يف قف�ص داخ���ل 
مل  يل  بالن�صبة  ذلك  وبرغم  اللعني،  املر�ص  بهذا 
اأو  املنزل  حديقة  يف  �صواء  التدريبات  عن  اأتوقف 
يف ال�صاحة القريبة من داري، فاأنا كنت وما زلت 
ملتزمًا بالتدريبات حت�صبًا لعودة املناف�صات يف اأي 
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ب�صبب  الفريق  اإع��داد  يف  العراقي  تاأخراملنتخب   
ورغم  باأ�صره،  العامل  �صربت  التي  كورونا  جائحة 
من  اأك��رث  با�صتدعاء  كاتانيت�ص  امل��درب  ق��ام  ذل��ك 
االأكمل  اال�صتعداد  لغر�ص  وحم��رتف  حملي  الع��ب 
لهذه املباريات، اإذ وّجه الدعوة موؤخرا اإىل جمموعة 
من الالعبني العراقيني الذين يلعبون يف الدوريات 
ريبوار  يا�صني،  واأحمد  منهم ج�صنت مرام  العاملية 
العماري،  اأمر  جعاز،  مهند  ر�صيد،  اأ�صامة  اأم��ني، 
�صياغة  يف  كاتانيت�ص  �صينجح  فهل  حمد،  جيلوان 
وي��ج��ت��از احل��واج��ز  ال��الع��ب��ني  توليفة ج��دي��دة م��ن 
)جملة   ... املجموعة  عن  التاأهل  وبالتايل  الثالثة 
املدربني  بع�ص  اآراء  ا�صتطلعت  العراقية(  ال�صبكة 
والالعبني ب�صاأن حظوظ االأ�صود يف هذه الت�صفيات.   

كاتانيت�ص والت�صكيلة االأولية 
العراقي  الوطني  املنتخب  م��درب  اأعلن  اأي��ام  قبل 
الوطني،  ملنتخبنا  االأولية  الت�صكيلة  عن  كاتانيت�ص 
حميد،  حممد  ح�صن،  ج��الل  من  القائمة  وتاألفت 
حلرا�صة  �صالح  حممد  ك��اظ��م،  علي  ط��ال��ب،  فهد 
ناطق،  �صعد  فايز،  علي  اإبراهيم،  واأحمد  املرمى، 
علي  حممد،  م�صطفى  جبار،  ميثم  �صوالقا،  ريبني 
عدنان، فراني�ص �صياء، ح�صن رائد، م�صطفى معن 
طارق  همام  وج��ود  القائمة  و�صهدت  الدفاع  خلط 
و�صفاء  علي  وح�صني  ر�صن  وب�صار  عطوان  واأجم��د 
هادي واإبراهيم باي�ص ومازن فيا�ص وحممد قا�صم 
مزهر  وحممد  الكاظم  عبد  و�صريف  ر�صا  وحممد 
خلط الو�صط وعالء عبد الزهرة ومهند علي واأمين 
قا�صم  وحممد  داود  وحممد  عبا�ص  وع��الء  ح�صني 

خلط الهجوم. 
ال بّد من اإجراء مباريات ودية

يف  العراقي  املنتخب  حظوظ  عن  املتحدثني  اأول 
وامل��درب  ال�صابق  الوطني  امل��درب  كان  الت�صفيات 
اأّن  يرى  ال��ذي  علوان  يحيى  النفط  لنادي  احل��ايل 
احل��ظ��وظ ج��ي��دة ب��ال��ت��اأه��ل م��ن امل��رح��ل��ة االأوىل ال 
االآن،  لغاية  رائعة  نتائج  حّقق  منتخبنا  اأّن  �صيما 
على  اإمكانيات  من  منتخبنا  يف  موجود  ما  اعتقد 
اأف�صل بكثر من مناف�صينا �صواء  م�صتوى الالعبني 
اأن  اعتقد  اإيران،  با�صتثناء  كمبوديا  اأو  كونغ  هونك 
امل�صتويات مت�صاوية، اأما بخ�صو�ص التوقفات فبكل 
تاأكيد توؤثر يف م�صتوى الالعبني وجاهزيتهم وتوؤثر 

يف ا�صتقرار الفريق وثبات م�صتواه واعتقد اأن اأكرث 
املنتخبات تاأثرت بهذا التوقف، اذا ما اأخذنا بنظر 
هذه  من  ق�صم  يف  ال��دوري��ات  بع�ص  ع��ودة  االعتبار 
اأثناء  املنزلية  التدريبات  وحتى ظروف  املنتخبات، 
العراق  من  اأف�صل  البلدان  هذه  منازل  يف  احلظر 
من حيث الظروف املتاحة لالعب العراقي للتدرب 
واملعدات  واالأجهزة  امل�صاحة  حيث  من  منزله،  يف 
احلدائق  وج��ود  مع  بلد  كل  طبيعة  وحتى  املتوفرة 
اأن  خاللها  من  ميكن  التي  اخل�صراء  وامل�صاحات 
لذلك  احلظر،  اأثناء  التدريبات  الالعبون  ميار�ص 
اعتقد اأن املباراة االأوىل وهي اأقرب ا�صتحقاق يوم 
وحتقيق  امل�صوار  تكملة  يف  االأ�صعب  ه��ي   10/13
فرتة  على  احل�صول  يجب  ل��ذا  اجل��ي��دة،  النتائج 
وكذلك  التدريب  حيث  من  للمنتخب  جيدة  اإع��داد 
جتريبية  مباريات  اأرب���ع  اأو  ث��الث  على  احل�صول 
على م�صتوى عال للو�صول بالالعبني اإىل اجلاهزية 

املطلوبة قبل خو�صنا اأول مباراة 13/10.
مباراتنا مع اإيران �صعبة جدًا

اجل��وي��ة ها�صم  ال��ق��وة  ح��را���ص  م���درب  ق��ال  بينما 
خمي�ص: حظوظنا قوية يف بلوغ الت�صفيات النهائية، 
املنتخب االيراين يف  الذي حتّقق على  الفوز  اإن  اإذ 
اأدن��ى  اأو  قو�صني  ق��اب  جعلنا  ال��دويل  عمان  ا�صتاد 
الت�صفيات،  من  القادمة  املرحلة  اإىل  االنتقال  من 
كونغ  هونك  اأم���ام  م��ب��ارات��ني  هنالك  اأّن  �صيما  ال 
نتائج  ح�صم  اهلل  �صاء  اإن  امل��ت��ن��اول،  يف  وكمبوديا 
اإىل  املباريات الثالث وت�صدر جمموعتنا واالنتقال 
من  النخبة  فيها  جتتمع  التي  النهائية  الت�صفيات 
ثقافة  العبيها  ل��دى  اأ�صبح  التي  االآ�صيوية  الفرق 
ال��ت��اأه��ل وال��ل��ع��ب يف ك��اأ���ص ال��ع��امل ب��اال���ص��اف��ة اإىل 
العاملية  ال��دوري��ات  يف  اال�صيوي  الالعب  اح��رتاف 
الكربى، لذلك اأرى من ال�صعب عبور تلك املرحلة، 
لكاأ�ص  منتخبنا  يتاأهل  اأن  القلبية  اأمنياتي  لكن 
انتظار  طال  التي  اجلماهر  طموح  ليحقق  العامل 
االك��رب،  العاملي  احل��دث  يف  واللعب  الو�صول  حلم 
�صلبيا  تاأثرها  يكون  رمّبا  ح�صلت  التي  فالتوقفات 
اأّن  اأداء وم�صتوى الالعب ال �صيما اذا ما علمنا  يف 
التوقف  فرتة  ي�صتغل  مل  اال�صف  مع  العبينا  اأغلب 
التي تدل على عقليته االحرتافية، لذلك  بال�صورة 
من ال�صروري اأن تتوفر للمنتخب مباريات جتريبية 

وعلى اأقل تقدير اأربع مباريات ي�صتطيع الالعب من 
خاللها العودة اإىل َنف�ص املباريات الذي افتقده طول 
تلك الفرتة، وكلما كان الربنامج التدريبي املعد من 
قبل املدرب لرفع لياقة الالعب جيدًا فاإنه لن يدخل 
اأكّرر  لذلك  للمناف�صة،  باالأجواء احلقيقية  الالعب 
ي�صتطيع  جتريبية  مباريات  توفر  ال�صروري  من 
العبيه  جاهزية  على  االط��الع  خاللها  من  امل��درب 
الفعلية، اعتقد اأن هذه املرحلة �صيكون فيها الفريق 
االيراين هو االكرث جهوزية ب�صبب عودة مناف�صات 
الدوري هناك، لذلك �صتكون مباراتنا معهم �صعبة 
ومهمة للغاية، وعلينا جميعًا الوقوف خلف الالعبني 
يف  ثقتنا  كامل  وو�صع  وموؤازرته  التدريبي  والكادر 
ال�صابقة  املرحلة  يف  جناحه  اأثبت  الأنه  اختياراته، 

رغم كرثة االنتقادات التي تعر�ص لها.
املهمة لي�صت �صهلة

اأم���ا جن��م ال��ق��وة اجل��وي��ة ح��م��ادي اح��م��د ف��ق��ال: 
حظوظنا كبرة جدا اإن �صاء اهلل اذا حتمل اجلميع 
ال�صهلة  اأكيد لي�صت باملهمة  امل�صوؤولية وتكاتف وهي 
الذي  التوقف  اأن  �صيما  ال  والكادر،  الالعبني  على 
ح�صل اأثر ب�صكل كبر واأبعدنا عن املناف�صة. لذلك 
عن  يقل  ال  الوطني  للمنتخب  مع�صكر  اإقامة  يجب 
االأقل  على  له  تكون  واأن  لياقته  ي�صتعيد  لكي  �صهر، 

ثالث اأو اأربع مباريات جتريبية.
املناف�صة قوية

�صالم  ال�صابق  ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي  املنتخب  جن��م 
جدا  �صعبة  كانت  الفرتة  ه��ذه  قائال:  اأك��د  �صاكر 
على الالعبني ب�صبب التوقف واالبتعاد عن املالعب 
ب�صورة  يتدرب  الالعب  كان  واإن  وحتى  والتدريب 
فردية، وهذا ما اأثر بالتاأكيد يف ا�صتعدادات الالعب 
الت�صفيات  على  مقبلون  اأننا  �صيما  ال  بطولة،  الأي 
لكن  اأقوياء،  مناف�صون  وفيها  العامل  لكا�ص  املوؤهلة 
ناأمل خرا يف الالعبني والكادر التدريبي مبزيد من 

الهمة والتدريب واملباراة الودية. 
م�صرون على التاأهل

ح��ار���ص م��رم��ى اال���ص��ود ج��الل ح�صن حت���ّدث عن 
روح  ولدينا  ن��اأم��ل  جميعا  ف��ق��ال:  اال���ص��ود  حظوظ 
املناف�صة، رغم كل الظروف املحيطة بنا، لكن نحن 
جماهرنا  نفرح  واأن  والتاأهل  الفوز  على  م�صرون 

الريا�صية .

هل ينجح كاتانيت�س بتخطي منتخبات 
هونك كونغ وكمبوديا واإيران !

مل يتبَق على انطالق الت�صفيات االآ�صيوية املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص العامل 2022 
يف قطر اإال ثالث مباريات حل�صم التاأهل، التي تنطلق منت�صف ت�صرين االأول 

املقبل، اأوىل املباريات �صتكون مع منتخب هونك كونغ بينما املباراة الثانية اأمام 
منتخب كمبوديا و�صتكون املباراة الثالثة وهي احلا�صمة اأمام املنتخب االيراين

 اأمرية  حم�سن 

بعد ا�ستدعاء الالعبني املحرتفني لت�سكيلة االأ�سود 
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رامو�س اجلزار...

احتفل موؤخرًا املدافع اال�صباين �صريخيو 
رامو�ص قائد ريال مدريد االإ�صباين، بعيد 

ميالده الـ3٤، وهو املولود يف 30 /اآذار 1986 
مبدينة "اإ�صبيلية" االأندل�صية.

للجدل،  مثر  العب  اأنه  رامو�ص  عن  ُيعرف 
لقب  ع��ل��ي��ه  اأط��ل��ق��وا  ال��ك��ث��ري��ن  اأن  ح��ت��ى 
على  العنيفة  تدخالته  ب�صبب  "اجلزار" 
من  الهائل  الكم  هذا  عنها  ونتج  مناف�صيه، 
م�صرته،  نالها يف  التي  البطاقات احلمراء 
على  بطولة  ب���25  ت��ّوج  اأي�صًا  فاإّنه  ذل��ك  مع 
املنتخب  م��ع  ���ص��واء  كالعب  م�صرته  م��دار 

االإ�صباين اأو ريال مدريد.
الهدافني  املدافعني  اأف�صل  من  يعّد  رامو�ص 
يف التاريخ االإ�صباين والعاملي وله العديد من 

االأهداف احلا�صمة.. 
مرحلة ريال مدريد االأ�صطورية

ب���داأ رام��و���ص رح��ل��ت��ه االح��رتاف��ي��ة م��ع ك��رة 
يف  تاألقه  وج��ذب  اإ�صبيلية،  ن��ادي  مع  القدم 
�صن مبكرة مع الفريق االأندل�صي اأعني ريال 
مدريد، لينجح خالل �صيف 2005 يف �صمه 
مقابل 27 مليون يورو، لي�صبح حينها اأغلى 

مدافع اإ�صباين يف التاريخ.
يف  رامو�ص  جنح  عاما،   15 م�صرة  وخ��الل 
 4 منها  لقبا،  ب�21  مدريد  ريال  مع  التتويج 
األقاب لدوري اأبطال اأوروبا يف 2014 و2016 
االإ�صباين  للدوري  ومثلها  و2018،  و2017 
لالأندية،  ال��ع��امل  وك��اأ���ص  املحلي  وال�صوبر 
االأوروب����ي  لل�صوبر  ب��ط��والت   3 ع��ن  ف�صال 

ولقبني لكاأ�ص ملك اإ�صبانيا.
اجليل الذهبي االإ�صباين

على ال�صعيد الدويل، يعد رامو�ص ب�صحبة 
واإي��ك��ر  هرنانديز  وت�صايف  بيكيه  ج���رارد 
فيا  وديفيد  اإنيي�صتا  واأن��دري�����ص  كا�صيا�ص 
وفرناندو توري�ص و�صي�صك فابريجا�ص، اأبرز 
التاريخ  التي كتبت  االإ�صبانية  الكتيبة  جنوم 
بطوالت كربى   3 بتحقيق  لالإ�صبان  الذهبي 
اأي  قبل  م��ن  يحققه  مل  اإجن���از  يف  متتالية 

منتخب اأوروبي. 
اأوروبا  اأمم  بكاأ�ص   2008 يف  اإ�صبانيا  فازت 
االأول  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  عامني  بعد  حققت  ث��م 
على  لتحافظ  "الروخا"،  تاريخ  والوحيد يف 
الثانية  للمرة   ،2012 يف  االأوروب����ي  اللقب 
اأي منتخب يف  يحققه  اإجناز مل  وهو  تواليًا 

القارة العجوز.
170 مباراة دولية لعبها رامو�ص مع املنتخب 
هدفا،   21 ت�صجيل  خاللها،  ا�صتطاع  االأول، 
كما اأّنه اأكرث من حمل قمي�ص "الروخا" على 

مدار التاريخ.
على  مقت�صرة  تكن  مل  رام��و���ص،  ب��ط��والت 
ا�صتطاع  اإّن��ه  اإذ  االإ�صباين؛  االأول  املنتخب 
"الروخا"  فريق  مع  الفوز   ،2004 ع��ام  يف 
لل�صباب  اأوروب���ا  اأمم  ك��اأ���ص  بلقب  لل�صباب 

حتت 19 �صنة.
اأهداف تاريخية 

ظهر ح�صم رامو�ص يف العديد من االأهداف 
ري��ال  م��ع  منها  ُتن�صى،  ال  التي  التاريخية 
اأوروب��ا 2014، حني  اأبطال  مدريد يف دوري 
�صّجل هدفني يف االنت�صار 4-0 على بايرن 
ميونيخ االأملاين مبلعبه "األيانز اأرينا" باإياب 

ن�صف نهائي امل�صابقة.
ريال  ظل  مدريد  اأتلتيكو  �صد  النهائي  ويف 
مدريد خا�صرًا 0-1 حتى الوقت بدل ال�صائع 
للحياة،  الفريق  اأعادت  رامو�ص  راأ�صية  لكن 
وجعلته يخو�ص االأ�صواط االإ�صافية، ومن ثم 
االأبطال  دوري  ويحقق   ،1-4 بنتيجة  يفوز 

للمرة العا�صرة يف تاريخ النادي.
يف 2016، �صجل رامو�ص هدف الريال االأول 
اأتلتيكو يف نهائي دوري  يف التعادل 1-1 مع 
الفريق  ح�صمه  ال��ذي  اللقاء  وهو  االأب��ط��ال، 

امللكي بركالت الرتجيح.

يف مباراة الكال�صيكو مبو�صم الليجا 2012-
بر�صلونة  ال��غ��رمي  على  ال��ري��ال  ف��از   ،2013
2-1 بف�صل هدف رامو�ص من راأ�صية رائعة، 
اآخر كال�صيكو  نهاية  وذلك قبل دقائق على 
للفريق امللكي حتت قيادة املدرب الربتغايل 

جوزيه مورينيو.
اجلزار

الكثرين  جعلت  ال��ت��ي  االأ���ص��ه��ر  ال��واق��ع��ة 
يطلقون على رامو�ص لقب "اجلزار"، هو اأنه 
خالل اخل�صارة 0-5 من بر�صلونة يف مباراة 
الكال�صيكو التي اأقيمت بتاريخ 29 /ت�صرين 
حمراء  بطاقة  الالعب  تلقى   ،2010 الثاين 
ليونيل  لالأرجنتيني  عرقلته  نتيجة  عا�صرة، 

مي�صي بطريقة قوية.
ب�صكل عام، فاإن رامو�ص دخل تاريخ الدوري 
واأي�صا  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  ودوري  االإ���ص��ب��اين 
البطاقات  يخ�ص  م��ا  يف  ب���الده،  منتخب 
اإنه  اإذ  احلمراء،  اأو  ال�صفراء  �صواء  امللونة 
اإنذارات يف الليجا بواقع 167  اأكرث من نال 
امل�صابقة  االأكرث يف  اأنه  كما  �صفراء،  بطاقة 
حالة  ب���20  احل��م��راء  البطاقات  حيث  م��ن 

طرد.
على �صعيد دوري اأبطال اأوروبا، يعد رامو�ص 
تاريخ  يف  ملونة  بطاقات  ن��ال  الع��ب  اأك���رث 
و4  �صفراء   40 بواقع  بطاقة  ب�44  امل�صابقة 
حلاالت  تعّر�ص  من  اأكرث  اأّنه  علما  حمراء، 
ال�صويدي  مع  بالت�صاوي  البطولة  يف  ط��رد 
اإدج��ار  والهولندي  اإبراهيموفيت�ص  زالت��ان 

ديفيدز.
�صاحب ال�34 عاما، وهو حاليا يحمل �صارة 
نال  من  اأك��رث  بات  اإ�صبانيا،  منتخب  قيادة 
ب�24  "الروخا"  تاريخ  يف  �صفراء  بطاقات 

اإنذارا.

اعداد: ال�سبكة العراقية

اأكث�ر العب اإ�سباين 
نال االإنذارات

مل��������ك 
الدقائق 
االأخرية
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باملقابل تقف كارزما املراأة بال�صِد من حتليالتِه 
ال��ذي  االقت�صادي  ا�صتقاللها  بوجهِه  وت�صهر 
مينحها �صخ�صية ال ميكن تهمي�صها اأو اعتبارها 
مكماًل الأثاث املنزل، بل العب ندٌّ م�صاٍو يف القرار!

بدائل وجينات
اأفراد البيت هي  نظرية ال�صيد املُطاع من جميع 
ال�صويد  يف  ال�صرقي  الرجل  احلقيقي،  املتحكم 
التي  الزوجية  امل�صاركة  مبداأ  من  مرعوب متامًا 
انتجتها فكرة املراأة امل�صتقلة اقت�صاديًا واملحمية 

قانونيًا!
النار  خ�صر(  )اأرج���وان  فتحت  �صتوكهومل  من 

اختالف  بحجة  امل�صاواة  بفكرة  ي�صكك  من  على 
الرجل  على  "ي�صعب   : قائلة  بايولوجيًا،  االأدوار 
بجينات  ت�صطدم  الأنها  املت�صاوية  االأدوار  تقبل 
الثقافة الذكورية التي تفر�ص عليه حق ال�صيادة 
داخل البيت، الفكرة االأ�صلية مل تغرها ال�صويد 

واأوروبا رغم ادعائه ذلك.
م�صندة  حقوق  لها  اأوروب���ا  يف  ال�صريكة  اأن  ومب��ا 
اأمام  بها  امل�صا�ص  على  اأح��د  يجروؤ  وال  بالقانون 
متالأ  التي  ال�صرقية  االإف����رازات  م��ن  الكم  ه��ذا 
لذلك  امل���زدوج���ة،  ثقافته  اأ���ص��ل  ب�صبب  راأ���ص��ه 
ب ف��ك��رة  جت��دي��ن��ه ي��ب��ع��د ف��ك��رة ال�����زواج وي���ق���رِّ

�صعوبة  يّدعي  ثم  واجلن�صية،  العاطفية  البدائل 
اأن  مت��ام��ًا  يعلم  ه��و  ا�صتحالته.  اأو  اال���ص��ت��ق��رار 
الزواج يف عموم اأوروبا م�صوؤولية وحدود والتزام 
وم�صاواة، وهو قطعًا غر مهياأ لكل هذا ومن كل 
اإذًا  نف�صيًا.  وال  عاطفيًا  وال  ماديًا  ال  اجلوانب، 
معه  حملها  التي  واملجتمعية  النف�صية  االأ�صباب 
بت�صلط  املراأة  اإىل  ينظر  اأن  على  للمهجر جتربه 
ذلك  اإىل  اأ�صيفي  بها.  االرت��ب��اط  من  ويتخوف 
حالة الذكورية التي ُزرعت يف راأ�صه من ال�صغر، 
وبيئته، وظروفه، وتقاليده، وتربيته واأمور كثرة 
ال  ال�صلطة  مقود  واأن  امل�صيطر  هو  باأنه  اأقنعته 

ي�صح اأن يكون اإال بيده. وباملنا�صبة اأود اأن اأذكر 
الرابعة  املرتبة  ال�صويد  احتلت  فقد  مهمًا،  �صيئًا 
على م�صتوى العامل على �صعيد امل�صاواة بني املراأة 
راأب  من  وبهذا متكنت  العمل،  �صوق  والرجل يف 

ة بني اجلن�صني متامًا." الهوَّ
وح�ٌص كا�صر

احل�صول  حمنة  جت��اه  يقلق  اأن  الرجل  حق  من 
على زوجة ال تفكر ب�صلب جيوبه وتهدمي حياته، 
التمتع  للمراأة  يجيز  االأوروب���ي  القانون  دام  ما 
الرجل،  مع  الكاملة  امل�صاواة  ومينحها  بحريتها 

ال الثاأر منه!
امل�صرحي  الفنان  فعل  ردة  ج��اءت  اآيرلندا  من 
)ح�صني الزهري( بنربٍة غا�صبة: "اال�صتقاللية 
فكرة  جت��اه  م��ت��ب��ادل  ع��دائ��ي  مفهوم  لها  ���ص��ار 
قد  اللواتي  الن�صاء  بع�ص  من  وال�صيما  ال�صريك، 
لها  ه��مَّ  ال  كا�صر،  وح�ٍص  اإىل  اإح��داه��ّن  تتحول 
رميه  و�صرورة  وعقدِه  تراكماتِه  من  الثاأر  غر 
الرجل  كان  لو  حتى  خطاأ،  اأول  مع  البيت  خارج 
يف  مهم  كعن�صر  وي�صاركها  حقوقها  ي��ح��رتم 
اأوروب��ا  اإىل  جئن  ن�صاء  هناك  الزوجية.  حياته 
رة للكيان  وبعد معرفتهن بالقانون وثغراته املدمِّ
وهدمن  ت�صلَّطن  االأخ���ط���اء،  باأب�صط  االأ���ص��ري 
ك��ل ���ص��يء حت��ت ع��ن��اوي��ن احل��ري��ات اخل��اط��ئ��ة. 
�صيئة  �صفات  يحملون  الرجال  كل  لي�ص  باملقابل 
قرارها  اأو  االقت�صادي  ا�صتقاللها  ويحتقرون 
امل��ن��ف��رد، واإمن���ا ه��ن��اك رج���ال ارت��ب��ط��وا بن�صاء 
وحياة  عوائل  واأ�ص�صوا  ناجحة  النتيجة  وكانت 
ن�صج  على  يعتمد  باعتقادي  االأمر  وهذا  كرمية، 
عقلية الطرفني. والغريب اأمام هذا الكمِّ الهائل 
نظرة  اجلاليات  بني  اأي�صًا  جتدين  االنفتاح  من 
وف�صلت  مرتبطة  كانت  التي  امل���راأة  جت��اه  �صيئة 
تعد  مل  الكثرين  بنظر  فهي  الزوجية،  جتربتها 
دونية ب�صراحة ما  للزواج، وهذه نظرة  �صاحلة 
فاإن  باملح�صلة  بها.  يوؤمنون  الرجال  بع�ص  يزال 
كل �صخ�ص، رجاًل كان اأم امراأة، ينظر مبا يراه 
بلدانهم  من  جاءوا  اأ�صخا�ص  هناك  له.  منا�صبًا 
والفكرية،  العلمية  ومهاراتهم  اأنف�صهم  لتطوير 
والبع�ص االآخر ما يزال ينظر الأوروبا مثل حمطة 
الأنه  باالرتباط  يفكر  وال  الليلية  وال�صهرات  للهو 

يرى اأن لي�صت ثمة �صعوبة يف احل�صول على ن�صاء 
يف املجتمع االوروبي".

زيجات ومنفعة
ارتبطت  ام��راأة،  اأم  كان  رج��اًل  ال�صريك،  فكرة 
اأي�صًا مبحاولة احل�صول على االإقامة اأو اجلن�صية 
بتهدمي  ك��ث��رًا  اأ�صهم  ال��داف��ع  ه��ذا  اأوروب����ا،  يف 
باملنفعة  احلقيقية  ال�صراكة  فكرة  وا�صتبدال 

الوقتية!
ب��راأي  �صاركتنا  م��امل��و،  م��ن   )اب��ت��ه��ال ع��م��ران( 
خمتلف عمن �صبقها، قائلة بهدوء:"الزواج عند 
كثر من الرجال الباحثني عن الغايات الفرعية 
هناك يقت�صر على منفعة، لذلك تكون ال�صيدات 
الالتي يتم االقرتان بهن اأكرب عمرًا اأو اأقل جمااًل 
ال  طبعًا  وهذا  الزيجات،  من  النوع  هذا  مثل  يف 
فعاًل،  احلب  على  القائمة  الزيجات  وجود  ينفي 
اإذ تتكون عالقات يف اإطار االجنذاب واالإعجاب 
اأو لنقل �صادقة من اأحد  وعادة ما تكون ناجحة 

الطرفني.
للغ�صاوة االإعالمية املنقولة  اأن ننتبه  اأي�صًا يجب 
اأمر  هذا  الغربي،  املجتمع  يف  و�صاباتنا  ل�صبابنا 
مهم جدًا، هناك من ي�صور لنا �صهولة احل�صول 
ره بع�ص القنوات  على كل �صيء، وال�صيما ما ت�صخِّ
لة من اخلراب، ف�صاًل عن من�صات التوا�صل  املموَّ
ر على عقليه ال�صاب  االجتماعي، اإنها عن�صر موؤثِّ

اأو املراهقة يف هذا االأمر ".
عقلية اإق�صائية

نظر  يف  �صاذجة  فكرة  ال�صراكة  تكون  حينما 

اأحدهما، وي�صتمر �صراع "البقاء لالأ�صلح"، حتمًا 
متطرفة  حياتية  معادلة  اأم��ام  اجلميع  �صيكون 

طرفاها الظاهران كذبًا هما الرجل واملراأة!
ال�صاعر الطموح )حمزة جواد كاظم( كانت لديه 
هنا  "ال�صوؤال  بالقول:  بداأها  جدًا،  م�صاملة  اأ�صئلة 
يتحكم  من  اأو  البيت  قيادة  عن  يبحثان  ملاذا  هو 
بقراراتِه، واأكيد مبقيا�ص العائلة العراقية و�صكلها 
العام، فذلك من اخت�صا�ص الرجل، الكارثة اإذًا 
ترتكز يف فكرة العقلية االإق�صائية لدى الطرفني، 
تدخلت  الثابتة  العرفية  االأحكام  بع�ص  اأن  حتى 
وجردتها  القراآنية  التعريفات  دائ���رة  يف  حتى 
الكرمية  االآية  مثاًل  الروحي، خذي  من حمتواها 
)الرجال قّوامون على الن�صاء(، هناك من اأقحم 
نف�صه وو�صع تفا�صر لها على وفق اأهوائه وعقدِه 
وكي  اأي�صًا،  باملقابل  الذكورية.  وميوله  النف�صية 
�صريك  على  احل�صول  حمنة  جتاه  من�صفًا  اأكون 
البع�ص  ل��دى  معاق  ن�صوي  فهم  هنالك  العمر، 
وحتت  بالطريقة،  ومغاالة  التحرر،  فكرة  جت��اه 
ومعادل  االقت�صادي  العنوان  منها  عناوين كثرة 
تلك  يحملن  ممن  كثرات  اأع��رف  ال�صخ�صية، 
االأفكار التي ظاهرها جيد لكن توظيفها واإقحامها 
االأ�صري  ال�صقف  حتت  اجتماعي  عازل  ب�صناعة 
املجتمعية  العادات  اإذًا  �صيء.  بكل  �صيطيح  حتمًا 
والتقاليد املتجذرة بقالب الوعي اجلمعي هي التي 
متنع من ا�صتيعاب فكرة التحرر �صواًء للرجل اأم 
ال  التحديث  خارجها،  اأم  البالد  وداخ��ل  للمراأة، 

يرتبط بجغرافيا واإمنا بفكرة."

حمنة ال�سريك ال�سائع!
القرار امل�ستقل واالنفتاح ال�سويدي

حمنة اقتطاف �صريك احلياة، من حقول االنفتاح االأوروبي الوفرية، حتولت 
اإىل مهمة مرعبة يعي�صها الطرفان يف عزلتهما املريبة، الرجل ينظر حلريتها 

املحمّية وقرارها امل�صتقل مبثابة فخ قانوين لرميِه خارج البيت، يف حلظة 
مزاجية رمبا. 

ال�سويد/ اآمنة عبد النبي
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منظمة  اأن  من  الرغم  )على  ه��وارد،  يقول  كما 
ال�صحة العاملية تن�صح بغلي الكماّمة ملدة دقيقة 
واحدة اإذا مت غ�صلها يدويًا يف ماء بدرجة حرارة 

الغرفة(.
اإن اأي �صيء على ما يرام ما دمَت ت�صتخدم نوعًا 
التي  الدهنية  الطبقة  يدمر  الذي  ال�صابون  من 
ب�صكل  غ�صلها  اإىل  حتتاج  وال  الفرو�ص  حتمي 

منف�صل عن مالب�صك االأخرى.
 كيف ميكنك جعل االأطفال 

يرتدون واحدة؟
يقول هاورد:

كيفية  ل��الأط��ف��ال  ن�����ص��رح  اأن  ال�����ص��روري  م��ن   
هي  ك��م  لهم  نو�صح  واأن  الكّمامات  ا�صتخدام 
فكرة جيدة، واأن نوفر لهم كّمامة تنا�صب حجم 
وجه الطفل على اأن تكون مريحة قدر االإمكان يف 
التهوية، ففي اإجنلرتا بينت احلكومة اأن االأطفال 
يجب  �صنوات  ث��الث  عن  اأعمارهم  تقل  الذين 
الذين  االأطفال  يعفى  كّمامة، وكذلك  يرتدوا  اأاّل 
اأو  اإعاقات  اأو  التنف�ص  يف  �صعوبات  من  يعانون 
دون  من  الكّمامة  نزع  على  قادرين  غر  اأنهم 

م�صاعدة.

وعلى الرغم من نداءات خرباء ال�صحة العامة، 
اإال اأن ن�صبة اال�صتجابة مل تبلغ اأكرث من 25% فقط 
يف اململكة املتحدة، مقارنة ب� 83.4% يف اإيطاليا 

و 65.8% يف الواليات املتحدة.  
العامة  ال�صحة  اأ���ص��ت��اذ  م��اك��ي،  م��ارت��ني  ي��ق��ول 
االأوروب����ي����ة يف ك��ل��ي��ة ل��ن��دن ل��ل�����ص��ح��ة وال��ط��ب 
االإ���ص��ت��وائ��ي:  اإن ارت����داء ال��ك��ّم��ام��ة ه��و جم��رد 
والتباعد  اليدين  غ�صل  جانب  اإىل  واحد  اإج��راء 
االجتماعي ويجب التعاي�ص مع هذا الو�صع لتقليل 

خماطر الفرو�ص على االآخرين.
اأين يجب عليك ارتداء الكّمامة؟

اإىل اخلارج  الفرو�ص  انتقال  يقول ماكي: خطر 
احلقيقي  اخلطر  اأن  حني  يف  منخف�صًا،  يكون 
يكمن يف الداخل، وال�صيما يف االأماكن املزدحمة، 
النا�ص  يتحدث  وعندما  للهواء،  ت�صفية  ال  حيث 

ب�صوت عال اأو ي�صرخون اأو يغنون.
الفرو�صات  عاملة  �صيفكومار،  مايرتيي  تقول    
واملحا�صرة يف علم االأحياء اجلزيئية يف جامعة 

دي مونتفورت: 
االبتعاد  فعاًل  ميكنك  ال  اأ�صخا�ص  مع  تلتقي  قد 
فمن  الت�صوق،  واأثناء  ماركت  ال�صوبر  يف  عنهم 
مزاولة  عند  اأم��ا  الكّمامة،  ارت���داء  ال�����ص��روري 
داعي  فال  والرك�ص  الطلق  الهواء  يف  الريا�صة 

الرتدائها.
 ما نوع الكّمامة التي يجب عليك اختيارها؟

هي  ارت��داوؤه��ا  يجب  التي  الكّمامات  اأف�صل  اإن 

على  امل��وج��ودة  كتلك  ب�صّمامات،  امل���زودة  تلك 
للتلوث.  امل�صادة  الدراجات  واأقنعة  الغبار  اأقنعة 
ووجدت درا�صة اأجراها باحثون يف جامعة اأدنربة 
الكّمامات امل�صنوعة من  اأنواع خمتلفة من  على 
من  ح�ّصنت  ق��د  ال�صمامات  ه��ذه  اأن  القما�ص 
تنف�ص  جهاز  مبثابة  وه��ي  مل�صتعمليها  التهوية 
اأنواع  اأق�صى  لالأ�صخا�ص  وتوفر  الهواء،  ير�صح 

احلماية من االإ�صابة بالفرو�ص. 
كم مرة ميكنك ارتداء كّمامة ميكن 

التخل�ص منها؟
يقول جرميي هوارد عامل بيانات:

غر  الأن��ه��ا  فقط  واح���دة  كمامة  ارت����داء  يجب 
اجلراحية  وال�صيما  م��رة،  م��ن  الأك��رث  م�صممة 
منها، اأما الكّمامات امل�صنوعة من القما�ص فاإنها 
حتتوي على مواد اأكرث مالءمة واأكرث امت�صا�صًا 
ح�صب  عدة  م��رات  ا�صتخدامها  اإع��ادة  وميكن   ،
الرغبة. اإنها حقًا و�صيلة اأف�صل وباالإمكان �صراء 
امل�صنوعة  اجلاهزة  القما�ص  كّمامات  من  كثر 
من القطن الذي يحتوي على 600 خيط، وهناك 
برامج تعليمية عرب االإنرتنيت تو�صح للنا�ص كيف 

ي�صنعون كّماماتهم اخلا�صة.
اأن  يجب  ملعظمنا،  بالن�صبة  اأن��ه  ه��وارد  ويعتقد   

ال��ي��وم ي���ك���ون ارت������داء ك��م��ام��ة  واح�����دة يف 
ك�����اف�����ي�����ًا، 

كان  اإذا  اأم���ا 
يقوم  ال�صخ�ص 

عليه  فيجب  ب�صدة   ويتعرق  للغاية  �صاخن  بعمل 
تغيرها اإذا اأ�صبحت رطبة جدًا.

 كم عدد الطبقات التي يجب اأن 
حتتوي عليها الكّمامة اخلا�صة بك؟

عن  يقل  ال  مبا  العاملية  ال�صحة  منظمة  تن�صح 
طبقات  اأربع  اأن  من  الرغم  على  طبقات،  ثالث 
�صبع  اإىل  ي�صل  مبا  فعالية  اأكرث  تكون  اأن  ميكن 

قما�ص  ق��ط��ع��ة  م���ن  م����رات 
واحدة. 

 كم مرة يجب 
اأن تغ�صلها؟

ت���ع���ام���ل م����ع ك��ّم��ام��ة 
نف�صها  بالطريقة  وجهك 

اأو  ج��وارب��ك  بها  تعامل  التي 
يقول  كما  ال��داخ��ل��ي��ة،  مالب�صك 

ه����اورد، م��ا دم��ت م��ن ال��ن��وع ال���ذي ال 
يرتدي �صوى بنطاله قبل غ�صله. من اجليد 
بحيث  احتياطية  كّمامة  ل��دي��ك  ت��ك��ون  اأن 
ميكنك غ�صل اإحداهما وارتداء االأخرى يف 

اليوم التايل.
 كيف يجب اأن تغ�صلها؟

ل��ل��غ�����ص��ي��ل، يف درج���ة  يف ع��م��ل��ك امل��ع��ت��اد 
مثايل،  ب�صكل  مثالية  ح��رارة 

 دعت منظمة ال�صحة العاملية موؤخرًا اإىل �صرورة ارتداء الكّمامات امل�صنوعة 
من القما�ص، وهو ال�صيء ال�صحيح الذي يجب فعله، واأن رف�ص االن�صياع لهذا 

االأمر يجب اأن ُينظر اإليه على اأنه غري مقبول اجتماعيًا مثل القيادة حتت تاأثري 
الكحول اأو عدم ارتداء حزام االأمان.

و�صّجع اخلرباء على اختيار الكّمامة والعناية بها باعتبارها )نعمة مقّنعة(. 

ترجمة: ثريا جواد

االأطفال وارتداء الكّمامات 
امل�سنوعة من القما�س

 عن اجلارديان
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ه���������ي 
اأخطر  م��ن 
املتعلقة  االأم����را�����ص 
اجل�صم  ي�صبح  عندما  يحدث  ب��احل��رارة، 
درج��ة حرارته  التحكم يف  على  ق��ادرا  غر 
ي�صتطيع  وال  التعرق،  اآلية  وتف�صل  ب�صرعة، 
اجل�صم التربيد، وقد ترتفع حرارة اجل�صم 
االأ�صا�صية اإىل ما يقارب 40.5 درجة مئوية، 
اأو اأعلى يف غ�صون 10 اإىل 15 دقيقة، ميكن 
اأن تت�صبب �صربة ال�صم�ص يف اإتالف الدماغ 
والقلب والكليتني والع�صالت ب�صرعة،  يزيد 
ال�صرر �صوءًا اإذا تاأخر العالج لفرتة اأطول، 
اأو  خطرة  م�صاعفات  ح��دوث  ي�صبب  مما 

الوفاة.
اأعرا�ص ال�صربة
القلب  �صربات  معدل  • ارتفاع 

ال�صديد • التعرق 
• اجلفاف 

امل�صي يف  �صيما  ال  باالإجهاد  • ال�صعور 
• االإغماء
• الدوخة

باجل�صم عام  • �صعف 
• اإعياء

و�صريع �صعيف  • نب�ص 
الوقوف عند  الدم  �صغط  • انخفا�ص 

بتقل�صات  ال�صعور   •
يف  اأمل  وح����������دوث 

الع�صالت
بالغثيان  ال�صعور   •

والقيء
جلدي طفح  • ظهور 

وال�صعف  ب��ال��ه��زال  ال�����ص��ع��ور   •
و�صداع الراأ�ص

عالجه
لعالج  للع�صالت،  املرخية  االأدوي��ة  اأخذ   •
االرجت�����اف ال��ن��اجت ع��ن ع��الج��ات خف�ص 
ي��ق��ل��ل م��ن فاعلية  ح����رارة اجل�����ص��م، مم��ا 

العالج.
• لف اجل�صم بالبطانية اخلا�صة بالتربيد، 
الفخذ،  مناطق  على  اجلليد  ح��زم  وو�صع 
درجة  خلف�ص  واالإب��ط��ني  والظهر  والرقبة 

احلرارة.
ثم  امل�����ص��اب،  على  ال��ب��ارد  امل��اء  و�صع   •
يحفز  مم��ا  عليه،  ال��داف��ئ  ال��ه��واء  ت�صليط 

عملية التبخر وتربيد اجللد.
جدًا  ال��ب��اردة  امل�صروبات  تناول  جتنب   •

التي قد ت�صّبب تقل�صات املعدة.
اال�صتلقاء  ع��ل��ى  ال�صخ�ص  م�����ص��اع��دة   •

والراحة.
الوقاية

اأكرث. اأو   30 بعامل  ال�صم�ص  واقي  • و�صع 
الدماغية  ال�صكتة  خطر  تقليل  ميكن   •
االحتياطات  مراعاة  خ��الل  من  احل��راري��ة 

لتجنب ارتفاع درجة احلرارة واجلفاف.
الف�صفا�صة  اخلفيفة  املالب�ص  ارت��داء    •
التي ت�صمح للعرق بالتبخر وتربيد اجل�صم .

ال�صاقة  التمارين  ممار�صة  جتنب  •  يجب 
�صاعات  يف  �صيما  ال  احل��ار،  الطق�ص  اأثناء 
ال�صوائل  من  الكثر  �صرب  ال�صم�ص،  ذروة 
ال���ب���اردة واالأم������الح امل��ع��دن��ي��ة ال���ص��ت��ب��دال 

ال�صوائل املفقودة من التعرق. 
حالة  يف  مرهق  ن�صاط  اأي  عن  التوقف   •
من  واالجهاد  االعياء  الأنَّ  بالتعب،  ال�صعور 

اأوىل عالمات االإ�صابة ب�صربة ال�صم�ص.
املاء  من  حو�ص  يف  ال�صخ�ص  غمر  اإن   •
على  بها  معرتف  تربيد  طريقة  هو  البارد 
الطريقة  ه���ذه  تتطلب  ق��د  وا���ص��ع،  ن��ط��اق 
مراقبة  ويجب  االأ�صخا�ص  من  العديد  جهد 
العالج، يجب  اأثناء عملية  بعناية  ال�صخ�ص 
ولكن  الوعي،  فاقد  ل�صخ�ص  الغمر  جتنب 
اإذا مل يكن هناك بديل، يجب اأن يكون راأ�ص 

ال�صخ�ص فوق املاء.
يف  ال�صخ�ص،  تربيد  يف  مهم  الرتطيب   •
امل�صاحب،  اجلفاف  من  اخلفيفة  احلاالت 
املاء،  �صرب  طريق  عن  ذلك  حتقيق  ميكن 
الريا�صية  امل�صروبات  ا�صتخدام  ميكن  اأو 
يتفاقم  اأن  وميكن  كبديل،  التوتر  املت�صاوية 
ميكن  للمياه،  ال��زائ��د  اال�صتهالك  ب�صبب 
طريق  عن  ال��دم  �صوديوم  نق�ص  ت�صحيح 

تناول �صوائل مفرطة التوتر. 
ال�صاعة  بني  ما  مظّلل  مكان  يف  • التواجد 

احلادية ع�صرة اىل الثالثة ظهرا.
على  املحتوية  امل�صروبات  �صرب  جتنب   •
وال�صاي  القهوة  مثل:  والكافيني،  الكحول 

الأنها توؤدي اإىل جفاف اجل�صم.
كل  ال�صوائل  من  واحد  لرت  �صرب  يجب   •
ربع  امل��اء كل  اأو كوب من  االأق��ل  �صاعة على 

�صاعة.
طريق  عن  املنزل،  برودة  على  احلفاظ   •

ال�صتائر خالل النهار.
عند  ال�صديد  ال��ب��دين  املجهود  جتنب   •
االعمال  تاأجيل  وباالإمكان  خارجا،  العمل 
اأو  ال�صم�ص  غ����روب  ب��ع��د  م��ا  اإىل  امل��ت��ع��ب��ة 

ممار�صتها يف ال�صباح الباكر.
بع�ص  مع  اإ�صافية  باحتياطات  االأخ��ذ   •
املتعلقة  امل�����ص��اك��ل  ع���ن  اب��ح��ث  االأدوي�������ة، 
اأن  ميكن  اأدوي��ة  تتناول  كنت  اإذا  باحلرارة 
رطبًا  البقاء  على  اجل�صم  ق��درة  يف  ت��وؤث��ر 

وتبديد احلرارة.

�صربة ال�صم�ص، هي نوع من اأمرا�ص 
احلرارة ال�صديدة التي توؤدي اإىل 
ارتفاع درجة حرارة اجل�صم اأكرب 

من ٤0.0 درجة مئوية )0.10٤ 
درجة فهرنهايت(، ويبدو نق�ص يف 
التعرق وهو موجود ب�صكل عام يف 

�صربة حرارية قد تكون مفاجئة 
اأو تدريجية، رمبا تتكرر النوبات 

او تت�صبب بف�صل كلوي.. 

اإعداد/ هبة الزيدي

�سربة ال�سم�س..
اأ�سبابها والوقاية ال�سليمة
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وقد   ،2020 ري��زورت  جمموعات  يف  عاد  ال�صبعينيات  حقبة  ميز  الذي  البوهيمي  الأ�صلوب 
وغوت�صي  ومي�صوين  وكوت�ص  ديور  كري�صتيان  اأمثال  عديدة  دور  ال�صيحة  هذه  على  ركزت 

وغرها كرث.
متتاز املالب�ص البوهيمية ب�صكٍل عام باأنها ف�صفا�صة وملونة م�صنوعة من االأقم�صة الطبيعية.
ال مُيانع البوهيمّي يف ارتداء املالب�ص امل�صتعملة اأو البالية، بل جنده ينظر لالأمر على اأنه 
منط حياٍة خا�ص ومميز ُيرثي التجربة البوهيمية، ف�صاًل عن ا�صتخدام العنا�صر ال�صرقية، 
وتركيا  والهند  فار�ص  بالد  ل�صكان  االأ�صلية  والت�صاميم  والكيمونو  اجللباب  ذلك  يف  مبا 

وال�صني، وارتداء املجوهرات واالأ�صاور والقالئد واالأقراط الكبرة امل�صنوعة يدويًا. 

مو�سة ال�سبعينيات
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الأن  املري�ص  م�صاحبة  على  ن�صجع  اأن 
ومن  جهة  من  حقيقية  بالعدوى  االإ�صابة 
�صت�صبب  امل�صاحبة  فاإن هذه  اأخرى  جهة 
يف اإرباك عمل الكوادر الطبية ف�صال عن 
التي  امل�صت�صفيات  يف  زح��ام  يف  ت�صببها 

اإمنا  فقط،  للم�صابني  اأّنها  املفرت�ص  من 
نحاول اأن نقول اإن احلب ي�صنع املعجزات 
عنه،  للتعبر  ع��دي��دة  اأ�صاليب  وه��ن��اك 
للم�صابني  وتاأكيد  ودع��اء  تلفونية  مكاملة 
الأي  بحاجة  كانوا  لو  منهم  قريبون  باأننا 

�صيء واأحيانا كلمة طيبة واحدة تكفي.
�صور حب

ولنتذكر كيف متكن اأفراد جي�صنا االبي�ص 
من التعبر عن حبهم من خالل من�صورات 
وف���ي���دي���وه���ات ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 
يف  احل�صني  م�صت�صفى  ففي  االجتماعي، 
الذي  املمر�ص  �صاهدنا  املقد�صة،  كربالء 
يغني مع امل�صابني ال�صغار ويلعب معهم، 
يف  للم�صابني  يغنون  وطبيبات  واأط��ب��اء 
يلوحون  وامل�صابني  الطب  مدينة  باحة 
�صابني  طبيبني  وراأي��ن��ا  النوافذ  من  لهم 
تعافيهما  فور  بالعمل  التحقا  من كركوك 
للم�صابني  بالبالزما  وتربعا  كورونا  من 
املحافظات  جميع  يف  ك��ث��رة  واالأم��ث��ل��ة 

العراقية.
طاقة احلب

)اأ�صلوب حياة(  �صل�صلة  بداأنا يف  اأن  منذ 
ال�صخ�ص  ت�صالح  نوؤكد  ونحن   2015 يف 
اإيجابية  طاقة  متنحه  بخطوة  نف�صه  مع 
يف  يوؤثر  اأن  خاللها  من  ي�صتطيع  كبرة 
اإيجابية  مواجهة  اإىل  ويدفعهم  االآخرين 
اجتماعيا  كان  اإن  اأي عار�ص حياتي؛  مع 

اأو وظيفيا اأو �صحيا..
واأن  �صبق  م��ا  ن��ك��رر  اأن  ن��ري��د  ال  قطعا 
اأن  يبداأ  باأن احلب  نذكركم  اإمنا  ن�صرناه 
ولي�ص  �صويا  حبا  نف�صه،  ال�صخ�ص  يحب 
يتمناه  م��ا  ل��الآخ��ري��ن  يتمنى  واأن  اأن��ان��ي��ا 
"ال  ال�صريف  احل��دي��ث  ولن�صع  لنف�صه 
يحب  ما  الأخيه  يحب  حتى  اأحدكم  يوؤمن 
وتعاملنا  حلياتنا  د�صتورا  دائما  لنف�صه" 
اأن  مع االآخرين. ولو نلتفت حولنا �صنجد 
االميان  حب،  حياتنا  يف  حقيقي  اأمر  كل 
حب  ط��اق��ة  كلها  واال����ص���رار،  واالرادة 
ويوؤدي  معٍد  القلق  اأن  ولنتذكر  اإيجابية، 
وقد  اأي�صا  معٍد  واأن اخلوف  اال�صابة  اإىل 
يوؤدي اإىل املوت )ال �صمح اهلل( واأن احلب 
معٍد اأي�صا ويوؤدي اإىل رفع املناعة لي�ص من 
كورونا فقط، اإمنا من اأمرا�ص اأخرى ومن 

امل�صاكل اأي�صا.

جنم اإن�صاين 
الفي�صبوك  على  ن�صره  مت  له  فيديو  اأول  مع 
ي�صحب  وهو  مل�صاب  )�صالمات(  يغني  وهو 
االطمئنان  اآث��ار  كانت  دم��ه،  من  عّينة  منه 
النف�صي وا�صحة على وجه امل�صاب وي�صكره 
بالكلمات وبو�صع يده فوق راأ�صه وبداأ اجلميع 
ال�صجي  ال�صوت  �صاحب  يكون  عمن  ي�صاأل 
الذي بخ�صم عمله كفرد من اأبطال جي�صنا 
االأبي�ص مل ين�ص اأن احلب اأف�صل عالج الأي 
بعد  اإن�صانيا حقيقيا  واأ�صبح جنما  مر�ص.. 
يف  كبرة  ل�صيدة  يغّني  وه��و  له  فيديو  ن�صر 
لقاء  اأول  وبعد  الوفا(  اأم  يا  اأمي  )يا  العمر 

له مع الف�صائيات عرفنا ا�صمه ومكان عمله.
جرعة اأمل

كل  على  ق��ادر  احلب  اأن  كرمي  حممد  يوؤكد 
ال�صيدة  لتلك  يغني  ك��ان  ح��ني  واأّن���ه  ���ص��يء 
الراحلة  الأم��ه  يغني  وك��اأّن��ه  �صعر  امل�صابة 
امل�صاب  جعلت  العدوى  خمافة  اأن  وي�صيف 
يبقى لوحده يف امل�صت�صفى ويزداد قلقا مما 
جعله يكون قريبا من امل�صابني واأن ي�صعرهم 
باأّنه ابنهم اأو اأخوهم ويعرّب عن هذا القرب 
التي  االأغ����اين  وي�صّمي  ب��ال��غ��ن��اء..  واحل���ب 
"جرعة  يغنيها للم�صابني )جرعة( ويقول: 
امل�صاب  مناعة  ترفع  اأغنية  بجرعة  اأم��ل 

وتعادل جرعات اأدوية حقيقية"...
ق�ص�ص موؤملة

ال��ذي  اخل���وف  اأن  جميعا  ن��وؤم��ن  اأ�صبحنا 
ت�صببت به اجلائحة يف بداياتها جعل اأفراد 
بكورونا  اأ�صيب  ال��ذي  عن  يتخلون  العائلة 
قراأنا  ورمب��ا  لوحده  امل�صت�صفى  يف  وت��رك��وه 
جميعا ق�صة ذلك االب الفرن�صي الذي خابر 
لتوديعه،  لياأتوا  عائلته  اأفراد  املعالج  طبيبه 
االإ�صابة  ع��دم  لهم  �صي�صمن  اأّن���ه  م��وؤك��دا 
لكّنهم رف�صوا وت�صبب حزنه بانهيار مناعته 
عائلته  برف�ص  الطبيب  اأبلغه  اأن  فور  وتويف 
التي  امل�صرية  االأم  تلك  ق�صة  وقراأنا  روؤيته 
رف�ص اأبناوؤها حتى ال�صالة عليها واأ�صبحت 
فقرة يف ن�صرات االخبار ولي�ص فقط من�صورا 

على مواقع التوا�صل االجتماعي.
)حنية( العراقي

تاأخذ  اأن  يف  �صببا  العدوى  من  اخلوف  كان 
وخارجه  ال��ع��راق  يف  امل�صت�صفيات  اإدارات 
زيارته.. اأو  امل�صاب  م�صاحبة  بعدم  قرارا 
جعلنا  )حنيته(  ب�  املعروف  العراقي  ولكن 
ن�صاهد من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي 
ابنا من ال�صماوة رافق والده ال�صيخ والعاجز 
يف امل�صت�صفى وكان �صببا يف تغلبه على خوفه 
رافقت  �صابة  اأع���رف   و�صخ�صيا،  وقلقه. 
الطبي  الكادر  اهتمام  اأن  واأك��دت  والدتها 
لكن وجودها قربها جعلت  يكن قا�صرا،  مل 
مناعتها ترتفع وتقاوم كما اأكد لها الطبيب.. 
وهناك االبن ال�صاب الذي كان يزور والدته 

طوال اإقامتها يف امل�صت�صفى.. 
كلمة تكفي

ق��ط��ع��ا ال ن��ري��د م���ن خ���الل ه���ذه االم��ث��ل��ة 

جرعة حب ترفع املناعة 

مل يكن حممد كرمي، م�صاعد املخترب يف م�صت�صفى املوانئ يف الب�صرة، وهو ميّر  بامل�صابني بكورونا 
الأخذ عينات للتحليل يفّكر اأن ي�صبح جنما تت�صابق الف�صائيات اإىل لقائه واأن يت�صارك االآالف 

من العراقيني ن�صر اأخباره وفيديوهاته يف �صفحاتهم  على مواقع التوا�صل االجتماعي..

اأن�سام ال�ساجلي
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ا�ستقبلتهما �سابة جميلة وبطريقة تختلف 
كليًا عن عمته )اأّمها( وكانت ت�سمت حينما 

تنظر اليها. وبعد اأن انتهوا من الع�ساء، قالت 
العّمة اإّنها وجدت له مكانًا قريبًا من مدر�سته 

لالإقامة فيه واأن ين�سى اأن له عّمة )هنا( 
واأ�سافت اأّن اجلميع )هنا( يعتمدون على 

اأنف�سهم و�سّددت اأن عليه االكتفاء باملبالغ 
التي �سري�سلها والده.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
رجاء خ�سري

 حينما تنقطع املعجزات عن زمن ما، فهذا يدُلّ على زوال 
اإىل حياة  التي ت�صدنا  التوا�صل،  الرحمة وانقطاع خيوط 
الدنيا  �صعاب  على  نتغّلب  وبهذه  واملحبة  احلنان  ملوؤها 
جّفت  زمن  بال  فما  ق�صرة  لفرتة  ولو  همومها  ونن�صى 
االأوراق  لتبقى  التعاون  اأوراق  ويب�صت  الينابيع  هذه  فيه 

ال�صفراء حتملها الرياح اأينما ت�صاء... اأينما ت�صاء...

مركز �صرطة الأول مرة  و�صهد مدير املدر�صة بذلك وحينما مل 
جتد ال�صرطة �صّده اأي �صكوى �صابقة مت االإفراج عنه بكفالة، 
املجموعة  اأفراد  لبع�ص  كانت  فقد  اأيام،  بعد  االأمور  لتت�صح 
اإلقاء  وحني  اأخالقية  �صوابق  منه  يغارون  الذين  املدر�صية 
القب�ص عليهم ذكروا ا�صمه يف التحقيق لالإيقاع به وحتطيم 
م�صتقبله. والإبعاده عن امل�صاكل واحل�صد، قّرر والده اأن ير�صله 
اإىل اإحدى الدول التي تقيم فيها عّمته ليكمل درا�صته وينجو 

بنف�صه وامتثل اأحمد لرغبة والده. 
وحتّمل دموع اأمه وقلقها عليه و�صافر.

ملاذا  اأعرف  وال  املطار،  يف  عّمتي  "ا�صتقبلتني  اأحمد  ويكمل 
�صعرُت بربودة اللقاء، يف الطريق اإىل بيتها �صمعت حما�صرة 
قبل  باالآخرين  هنا  االختالط  وع��دم  االأخ���الق،  عن  طويلة 
معرفتهم جيدًا واأن ال اتقرب من ابنتها الوحيدة واأح�ص�صت 
و�صلت ومل  اإن  ما  رقبتي  يلتُفّ حول  التعليمات  اأن حباًل من 
اأجبها و�صردت متيقنا اأن والدي اتخذ القرار اخلاطئ الأّنه مل 
يكن يعرف اأن الغربة وبرودتها تبّلد م�صاعر غالبية املغرتبني 
من  يتمّكنون  وال  اأحبتهم  لقاء  لهفة  وين�صون  طباعهم  وتغّر 
التي جتربهم  واالأ�صباب  تركوهم خلفهم  الذين  معاناة  مل�ص 
اأن  على مغادرة البلد وانتبهُت من �صرودي وهي تنادي علّي 

اأنزل من ال�صيارة فقد و�صلنا". 
عمته  عن  كليًا  تختلف  وبطريقة  جميلة  �صابة  ا�صتقبلتهما 
)اأّمها( وكانت ت�صمت حينما تنظر اليها. وبعد اأن انتهوا من 
الع�صاء، قالت العّمة اإّنها وجدت له مكانًا قريبًا من مدر�صته 
لالإقامة فيه واأن ين�صى اأن له عّمة )هنا( واأ�صافت اأّن اجلميع 
االكتفاء  عليه  اأن  و���ص��ّددت  اأنف�صهم  على  يعتمدون  )هنا( 

باملبالغ التي �صر�صلها والده.
بحجة  اجلميع  من  "ا�صتاأذنت  ق�صته  ويكمل  اأحمد  ويعود 
اأع��دت  التي  الغرفة  اإىل  ودخ��ل��ت  الطريق  م��ن  متعب  اأّن��ن��ي 
علّي  قلقهم  اأزيد  ال  التفا�صيل كي  بهذه  والّدي  اأخرب  يل، مل 
فتحُت  الباب،  على  خفيفًا  طرقًا  �صمعت  تقريبا  �صاعة  وبعد 
وابت�صامة لطيفة على وجهها، وطلبت مني  ابنة عمتي  الأجد 
اأحزن من  ال  اأن  واأخربتني  بجانبي  بالدخول، جل�صت  االذن 
�صيئًا  حت�صُب  ال  البداية،  منذ  كذلك  فهي  اأمها  ت�صرفات 
مل�صاعر االآخرين، ولكن قلبها طيب ! قاطعتها مت�صائال واأين 

طيبتها جتاهي واأنا الأول مرة افرتق عن اأهلي؟  
توا�صل ولكن  يبقيا على  اأن  واتفقا  بينهما  نقا�ص طويل  ودار 
بدون علم اأمها واأكد لها اأنه يحتاج ل�صخ�ص مثل ابنة عمته 

اأع��وام  اأرب��ع��ة  م�صت  وهكذا  وال��ف��راق.  الغربة  اأمل  ليتحمل 
الهاتفي  واحلديث  عمته  ابنة  مب�صاعدة  بطماأنينة  عا�صها 
اأن يقدم  اللذين �صاعدهما تفوقه الدرا�صي وقّرر  مع والديه 

للدرا�صات العليا التي مت قبوله بها.
اإىل  و�صل  اأن  منذ  م��رة  الأول  بيته  يف  عّمته  زارت��ه  م��وؤخ��رًا، 
)هنا( وخ�صي اأن تكون قد اكت�صفت م�صاعدة ابنتها له، لكّنها 
باإ�صابة  واأبلغها  بها  ات�صل  وال��ده  اإّن  قائلة  خماوفه  اأوقفت 
لكّنها  اإبالغه،  عدم  منها  وطلب  اللعني  بالفرو�ص  والدته 
ي�صاعدها  قربها  يكون  واأن  الوحيد  ابنها  الأّنه  اإبالغه  قّررت 

على املقاومة..
بغداد  مطار  فتح  خرب  ولكن  عليه  كال�صاعقة  اخل��رب  ن��زل 
اأراحه قليال وات�صل بوالده، موؤكدا اأّنه عرف باإ�صابة والدته 
بغداد  اإىل  �صيعود  واأّن��ه  باإخباره  ال�صحيح  فعلت  عمته  واأن 

ليكون اإىل جانب والدته..
ويكمل اأحمد "بعد دقائق اأعاد والدي االت�صال بي وفاجاأين 
�صوت والدتي احلنون والتعب واملتقطع ب�صبب �صعوبة التنف�ص 
لزيارتي  وتاأتي  ت�صافر  باأن  واأق�صمت  العودة  بعدم  وطالبتني 
موا�صلة  من  تتمّكن  ومل  ال�صفاء  لها  �صبحانه  اهلل  ق�صم  اذا 

احلديث وعاد والدي للحديث معي وهو يبكي"..
مع  املكوث  اأّن  جيدًا  يعرف  الأّن��ه  العودة  على  م�صر  اأحمد 
امل�صاب يقّوي مناعته ومقاومته للفرو�ص اللعني ويف الوقت 
نف�صه ال يريد اأن يع�صي اأمر اأبيه واأمه بعدم العودة. وطالبني 
باقناع والده بينما ا�صتمر هو م�صليا وداعيا اهلل �صبحانه ان 

يكون بعون والدته وال يحرمه منها..
توكلت على اهلل وخابرت الوالد وعّرفته بنف�صي وذهبت اليه، 
كان قد نقل اأم اأحمد اإىل امل�صت�صفى ل�صعوبة حالتها واأبلغته 
ق�صرة  مناق�صة  وبعد  بالعودة..  له  بال�صماح  اأحمد  برجاء 

وافق..
والدته  مقاومة  اأّن  اأبلغني  ال��ذي  وال��ده  بقرار  اأحمد  اأبلغت 

للفرو�ص اللعني ا�صتدت ما اإن عرفت بقرب عودة ابنها..

 

حدثني  ال��ذي  عمره  من  الثالثني  ابن  ا�صم  ليكن  )احمد(   
عرب املا�صنجر عّلني امتّكن من اإقناع والده لي�صمح له بالعودة 
وروى ق�صته، قائال: "ن�صاأُت بني اأمي واأبي اللذين مل يق�صرا 
فاأنا  جمابة،  طلباتي  كل  كانت  �صنوات  وط��وال  ب�صيء  علّي 

ابنهم الوحيد".
وحني كرب، يوا�صل اأحمد ال�صاب حديثه، اأ�صبح اليد اليمنى 
متفوقا  ا�صتمر  نف�صه  الوقت  ويف  البيت  ويف  العمل  لوالده يف 
واآخ��رون  يحّبونه  واأ�صدقاء  زم��الء  له  خلق  مما  درا�صته  يف 
ينتبه،  اأن  وال��دت��ه  حذرته  وطاملا  منه.  وي��غ��ارون  يح�صدونه 
اأي فعل،  اأن يرتكب  فالذي يغار يكون حاقدًا وعلى ا�صتعداد 
االأيام،  ومع  حذر..  اأّنه  موؤكدًا  بابت�صامة،  يجيبها  كان  ه  لكنَّ

ي�صيف اأحمد "بدت حتذيرات اأمي ت�صدق بعد اأن ت�صبَّب يل 
بع�ص الطالب مب�صاكل مل يكن يل يٌد فيها وكنت اأ�صاحمهم 
ب��ع��دم��ا ي��ط��ل��ب م��ن��ي امل��دي��ر 
الذي كان يخ�صى على �صمعة 
وطالبا".  اإدارة  امل��در���ص��ة 
"ومع  حديثه  اأح��م��د  ويكمل 
والدي  حدثت  امل�صاكل،  حّدة 
يف  وا�صطحبني  اأعانيه  مب��ا 
املدر�صة،  اإىل  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 
حتّدث طوياًل مع املدير الذي ن�صحه اأن ينقلني اإىل مدر�صة 
الن�صف  انتهاء  بعد  ولكن  املجموعة،  هذه  عن  بعيدًا  اأخرى 
االول من العام الدرا�صي، واإىل ذلك احلني اأو�صاين اأبي اأن 

ابتعد عنهم كي اتقي �صرهم"..
امتحانات  انتهاء  بانتظار  وبطئها  التئام  بثقل  اأحمد  �صعر 
اإح��دى  ويف  اأخ���رى  مدر�صة  اإىل  ينتقل  حتى  ال�صنة  ن�صف 
ال�صباحات ال�صتوية �صاهد مع الطالب يف املدر�صة اأفرادًا من 
االأثاث بل وحتى الطالب.  ال�صفوف وتفت�ص  ال�صرطة تدخل 
على  ن��ادوا  املطاف  اآخر  ويف  اجلميع  وفّت�صوا  �صفنا  ودخلوا 
اأ�صماء معينة كي ترافقهم اإىل مركز ال�صرطة للتحقيق معهم، 
ومن بني هذه االأ�صماء، كان ا�صمه ونظر مت�صائال  اإىل املدير 

الذي نظر يف اجتاه اآخر.
اإىل  ياأخذونه  تهمة  وباأي  نف�صه ترى ماذا يجري!  ت�صاءل مع 

مركز ال�صرطة؟ 
واأخربته  ف��ورًا  بوالدي  "ات�صلت  حدث  ما  اأحمد  لنا  ي��روي 
بكل �صيء وحلقني م�صرعا  وا�صتف�صر من ال�صابط عن �صبب 
اإلقاء القب�ص علينا وكانت االإجابة باأّننا متهمون بع�صابة تبتز 
الن�صاء وت�صرق و...." ومل يدعه الوالد يكمل �صيل االتهامات 
وتوّقع  ابنه هذه اجلرائم  يرتكب  اأن  امل�صتحيل  اأّنه من  واأكد 
من  حماميًا  ا�صتدعى  الفور  وعلى  كيديا.  االإب��الغ  يكون  اأن 
اأ�صدقائه الذي اأتى وبنّي لهم ح�صن �صلوك اأحمد الذي يدخل 

رغم الفريو�س اللعني، 
االبن يعود اإىل اأمه 
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خ�سري احلمريي

الذي  امل�صتظرف  احلديث  هي  "وكيبيديا"  وف��ق  على  اللغة  يف  اخلزعبالت 
االأ�صحوكة،  هي  واخلزعبلية  الباطل،  تعني  خزعبل  ومفردة  منه،  حك  ُي�صَ
تقنع  التي  اخل��داع  و�صائل  من  و�صيلة  كل  باعتبارها  القانون  يف  وت�صتخدم 

ال�صحية  وتوهمها بوجود م�صاريع ال اأ�صل لها.
مثل  حا�صما  ف�صال  العلمية  واحلقائق  اخلزعبالت  بني  العالقة  ت�صهد  ومل 
املع�صكر  ح�ّصد  حيث  ك��ورون��ا،  فايرو�ص  بف�صل  اليوم  ت�صهده  ال��ذي  الف�صل 
مواجهة  يف  بجاهزيته  النا�ص  الأيهام  والغبية  الغيبية  اأدوات��ه  كل  اخلزعبلي 
الوباء، مدججا ببخور احلرمل و"خرزة" دفع ال�صرر، واالأ�صتعا�صة عن الدواء 

مبا تي�صر من دعاء.
اآالف اخلزعبليني اىل املحاكم  ل�صيق  القانون  اإحقاق احلق وتطبيق  اأردنا  ولو 

بتهمة القتل العمد، اأو القتل باجلهل، اأو القتل بالت�صليل، فقد حازت هذه الفئة 
الذين  الب�صطاء  االأتباع  من  الكثر  على  النوايا  وح�صن  الدراية  عدم  ب�صبب 
اأو ُتخترب  يوؤمنون مبا ي�صدر عنهم من ترهات، الأن تلك الرتهات مل مُتتحن 
كذا،  واأنذر  كذا،  اإفعل  للم�صاب  اخلزعبلي  يقول  اليوم،  يح�صل  مثلما  جديا 

وردد كذا، فيطيعهم منقادا.. ويف اليوم التايل ميوت!
مباراة حا�صمة خ�صرتها اخلزعبالت من "الو�صفة" االأوىل، يف اجلولة االأوىل، 
جتاوز  و  اجلميع،  اأم��ام  احللبة  اأر���ص  على  بها  واأطيح  القا�صية،  وبال�صربة 
اإنبطاحها فرتة العد القانوين، ومع ذلك فهي تكابر وتتوعد امل�صككني بقدراتها 
اخلزعبلية اخلارقة ، يف حماولة مهلهلة لرتق الفتق، واإنعا�ص ب�صاعتها البائرة، 

بعد اأن اأ�صبحت "اخلزعبولة" الواحدة .. بفل�ص ون�ص!



د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

االأوىل  للمرة  ر�صمت  التي  الع�صرين  ث��ورة  النطالقة  املئوية  الذكرى  االأي��ام  هذه  متر 
مفهوم ال�صعور الوطني، فكانت االإطار البكر  ملوؤ�ص�صة الدولة العراقية الفتية الطالعة 

من اال�صتعمار الربيطاين وريث اخلالفة العثمانية املري�صة.
ال�صباب  وال�صيما  العراقيون،  يرى  كيف  االأوىل..  العراقية  الثورة  من  قرن  بعد  ولكن 

منهم، هذه الثورة ونتائجها؟ 
هل كان ينبغي اأن نفرح باال�صتعمار وثورته ال�صناعية ومدنّيته املعا�صرة؟

�صكان  بني  عليه  متفقًا  ملمو�صًا  حقيقيًا  مفهومًا  العراقية  الوطنية  الهوية  كانت  وهل 
الواليات العثمانية الثالث ال�صابقة؟ وهل اللهاث احلا�صل اليوم وراء الواليات املتحدة 
وريثة اململكة املتحدة مربر بعد ف�صل االأنظمة الوطنية التي اأجنبتها ثورة الع�صرين اأو 

من تتهم الثورة بوالدتها حقًا وباطاًل؟
 1919 عام  ث��ورة  مثل  اأخ��رى  عربية  ث��ورات  عن  بعيدة  العراقية  الع�صرين  ث��ورة  وهل 
امل�صرية وماتالها؟ وملاذا انقلب العرب يف م�صرقهم على ثورتهم الكربى التي اأعلنها 
عن  الربيطانيني  نكو�ص  اأن  اأم  العثمانية،  اخلالفة  على  مكة  �صريف  ح�صني  ال�صريف 

وعودهم لل�صريف باإقامة دولة عربية م�صتقلة كربى كان مربرًا للثوار وثورتهم؟
وبعد  خريفًا،  املنقلب  العربي  الربيع  بعد  بجراأة  اليوم  تطرح  وغرها  االأ�صئلة  هذه 
الهوية  انفجار  مع  وال�صيما  العراق،  اأولها  عديدة  عربية  بلدان  يف  الدموية  االأح��داث 
ال�صيا�صية  عن  ناهيك  واالجتماعية،  االقت�صادية  االأو�صاع  وتردي  داع�صيًا  االإ�صالمية 
وحتى  والعروبية  الوطنية  واملفاهيم  الع�صرين  ثورة  على  لالنقالب  ذلك  يكفي  فهل   ،

االإ�صالمية؟
ولعل هذه االأو�صاع على �صوداويتها توجب اإعادة نظر حقيقية يف امل�صكالت اجلوهرية 
التي تعاين منها الهويات الوطنية والهويات االأخرى، لكنها ال ينبغي اأن تقتل الهويات 
واللون  الِعرق  بحّجة  القدامى  اأبناءها  ترف�ص  م�صتوردة  هويات  نحو  بزحف  الوطنية 
والدين، فما الذي يوهمنا باأنها تقبلنا ونحن جنمع هذه اخلالفات معهم كلها ون�صيف 

عليها اعتدادًا بتاريخنا وتراثنا احل�صاري والعلمي املوؤ�ص�ص للنه�صة املعا�صرة عامليًا؟
اإن االنك�صار ال يعني االنتحار وال يربره، وعلينا اأن نعيد النظر بجراأة واعتداد بالهوية، 
فالتجربة  االآخ��رون  به  تقدم  مما  ا�صتفدنا  واإن  عراقيًا،  اخلا�صة  �صماتنا  لنا  ولتكن 
العراقية عراقية مثلما كانت جتربة اليابان يابانية، ومئوية ثورة الع�صرين دافع اأ�صيل 

لتجاوز االنك�صار.
حتية لثورة الع�صرين وقادتها و�صاعرها حممد مهدي الب�صر.. وحتية للعراق الطالع 

اأبدًا من امل�صتقبل.

ثورة الع�سرين اأم انقالب املفاهيم 
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