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قالدة النصر التي صيغت بفتوى 
المرجعية ودم الشهداء

احتفل العراقيون بالذكرى 
الرابعة النتصار العراق في 
الحرب ضد تنظيم "داعش" 
اإلرهابي، ففي التاسع من 
شهر كانون األول من العام 
2017 ألقى رئيس الوزراء 
األسبق حيدر العبادي بيان 
النصر، بعد آخر املعارك التي 
خاضتها القوات العراقية 
لتحرير ثالث محافظات 
عراقية بعد معارك استمرت 
تسعة أشهر، 

مجلة الشبكة العراقية                       

في الذكرى الرابعة لسحق " داعش"    
في  عظيمة  دروسًا  العراقيون  فيها  قدم 

التي  املدينة  وحرروا  واإليثار،  التضحية 

ها 
ّ

وعد اإلرهابي  التنظيم  فيها  تمترس 

الى  بيت  من  املزعومة  لدولته  عاصمة 

بيت.

الفتوى الخالدة
مواقع  على  عراقيون  مغردون  واستعاد 

الذكرى  وفيسبوك،  كتوتير  التواصل، 

مستذكرين  لالنتصار،  بكثافة  وغردوا 

احتشد  حني  الدينية  املرجعية  فتوى 

بادرت  التي  القوة  ليؤسسوا  العراقيون 

على  اإلرهابي  التنظيم  تقدم  لوقف 

أسوار بغداد.

واستذكروا أسماء األبطال الذين حققوا 

شارك  كما  الشهداء،  وحّيوا  النصر، 

املعارك  فيديو  بمقاطع  منهم  العديد 

األمنية  القوات  خاضتها  التي  الكبرى 

العراقية، الجيش والحشد الشعبي، وهم 

يقتحمون بصوالتهم مخابئ األعداء.

الشهداء 

أبنائهم،  بصور  عراقيون  وشارك 

الشهداء، في تلك املعارك الخالدة التي 

الديمقراطية،  وتجربته  العراق  حمت 

وكسرت شوكة اإلرهاب.

وألقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

استغلها  التي  الفلوجة،  من  خطابًا 

فيها  تجري  إرهابية  قاعدة  التنظيم 

تشن  التي  السيارات  تفخيخ  عمليات 

في  األبرياء  املواطنني  ضد  هجماتها 

حيا  والجامعات،  والشوارع  األسواق 

النصر  حققوا  الذين  األبطال  فيه 

العراق  بوحدة  وإيمانهم  بسواعدهم 

وشعبه. 

وأكد الكاظمي أن االنتصار على داعش 

هو  بل  عسكري،  انتصار  مجرد  ليس 

انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم 

أمام الرجعية، اإلنسانية أمام الوحشية. 

تنظيم  عمل  "لقد  الكاظمي:  وقال 

داعش اإلرهابي على اختطاف الفلوجة 

لكن  العراق..  من  واألنبار  والخالدية 

الى  مشيرًا  القسمة،"  يقبل  ال  العراق 

كرامة  الى  وإساءته  التنظيم  جرائم 

أمامه  وجد  "لكنه  مستدركًا  العراقيني، 

معنى  اإلنسانية  موا 
ّ
عل وصناديد   

ً
أبطاال

الكرامة الوطنية."

حيدر  األسبق،  الوزراء  رئيس  وكان 

العبادي، قد أعلن في )10 كانون األول 

تنظيم  على  االنتصار  رسميًا   )2017

خالل  من  املوصل،  مدينة  في  داعش 

عمليات  مقر  داخل  من  أصدره  إعالن 

تابع لقوات مكافحة اإلرهاب في املوصل.

جرائم التنظيم اإلرهابي

داعش،  على  العراق  انتصار  إعالن 

الذي كان يسيطر على ثالث محافظات 

عراقية )نينوى وصالح الدين واألنبار( 

وكركوك،  ديالى  محافظتي  من  وأجزاء 

مليون   1.4 من  أكثر  بنزوح  وتسبب 

إقليم  في  النزوح  مخيمات  إلى  مواطن 

كردستان وكركوك وديالى وبغداد وبابل 

منذ  دولي  باهتمام  حظي  وكربالء، 

اللحظات األولى. 

عددًا  احتالله  خالل  داعش  ارتكب  لقد 

فقد  شنيعة،  جرائم  العراقية  املدن  من 

وسبي  اإليزيديني  الرجال  بقتل  قام 

على  تلعفر  أهالي  قتل  كما   ، نسائهم 

جبني  له  يندى  مجازر  وارتكب  الهوية 

العراقي  االنتصار  كان  لهذا  اإلنسانية، 

انتصارًا لإلنسانية كلها.

الجهاد الكفائي
النجف  في  العليا  الدينية  املرجعية 

يوم  الكفائي  الجهاد  فتوى  أصدرت 

العراقيني  ودعت   )2014 حزيران   13(

لالنخراط  السالح  حمل  على  القادرين 

 ، داعش  ملواجهة  األمنية  القوات  مع 

إلى  استنادًا  الشعبي  الحشد  فتأسس 

األعلى،  الشيعي  املرجع  فتوى 

علي السيستاني.

الحشد الشعبي 
العظمى  الله  آية  العراقيون  حيا  وبينما 

ذكرى  استعادوا  السيستاني،  السيد 

بها  مر  التي  العصيبة  اللحظات  تلك 

وكيف  املوصل،  احتالل  بعد  الجيش 

نجح مقاتلو القوات االمنية والحشد في 

بشجاعة  ليواجهوا  املبادرة  زمام  مسك 

قل نظيرها مقاتلي التنظيم في مناطق 

حققها  التي  لالنتصارات  وكان   ، عدة 

على  الكبير  أثرها  والحشد  الجيش 

زخمًا  أعطت  أنها  كما  الشعب  معنويات 

األخرى،  األمنية  للقوات  كبيرًا  معنويًا 

النصر  وعززت  تقدمها  واصلت  التي 

وسيطرة على املزيد من املناطق.

تاريخ لن ينسى 
تلك  عاشوا  الذين  العراقيون  ينسى  لن 

أبناؤهم  نجح  كيف  العصيبة،  األيام 

العراق  وتمزيق  االنكسار  تحويل  في 

وتقسيمه الى انتصار كبير عزز ايمانهم 

تحية  وطنهم،  بوحدة 

والشهداء  لألبطال 

النصر  صناع 

لوال  الذين 

تهم  تضحيا

عتهم  شجا و

وال  ا 
ّ
ماكن

كان العراق. 
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محسن حسن 

شهدت العالقات االقتصادية 

بني العراق والسعودية، مؤخرًا، 

حالة من االنفتاح املتبادل املشوب 

بالحذر والترقب من قبل الفرقاء 

اإلقليميني والدوليني، الذين يرون 

في هذا التقارب أبعادًا خفية 

يختلط فيها االقتصاد بالسياسة 

والستراتيجية واألمن؛ فلم تعد 

العالقات الثنائية بني الدول 

أحاديَة املصلحة، إذ ال يمكن فصل 

املصالح بعضها عن بعض، وفي 

عالقة متأرجحة تاريخيًا بني 

االضطراب واالستقرار، كعالقة 

بغداد والرياض، ثمة جملة من 

التساؤالت بشأن هذا التقارب، من 

باب التحليل والفهم، واستشراف 

الجدوى والنتائج.

؟ 
ً
ومآال  

ً
حاال لطرفيه  بالنسبة  وجدواه 

وإلى أي حد يرتبط بملفات أخرى شائكة 

دوليًا وإقليميًا؟

مالمح ومؤشرات
حجم  أن  إلى  املؤشرات  أقرب  تشير 

من  ارتفع  البلدين  بني  التجاري  التبادل 

مليار  إلى   ،2017 عام  دوالر  مليون   400

 900 إلى  هبط  ثم   ،2018 عام  دوالر 

ليشهد   ،2019 عام  تقريبًا  دوالر  مليون 

 %15 قدرها  ارتفاع  نسبة   2020 عام 

السعودية.  اإلحصاء  هيئة  تقديرات  وفق 

بني  االقتصادية  العالقات  تشهد  وحاليا 

البلدين نموًا ملحوظًا في مجاالت تخص 

الحدودية  واملنافذ  املوانئ  دور  تعزيز 

ومشاريع  والجوي،  البحري  والنقلني 

تقارب  سياق  ضمن  الكهربائي،  الربط 

الخليج؛  دول  مع  لبغداد  وشامل  عام 

الثالث  التجاري  الشريك  يعد  فالعراق 

عربيًا والخامس عامليًا لإلمارات العربية 

تزيد  متبادلة  تصدير  بحصة  املتحدة، 

وبحجم  تقريبا،  دوالر  4.5مليار  على 

مليار   20 من  أكثر  قوامها  بينية  تجارة 

إلى  ُعمان  دوالر، كما تجاوزت صادرات 

العراق حاجز الــ300 مليون دوالر، ومنذ 

العراقية  الصادرات  شهدت   2013 عام 

تفوق  بنسبة  زيادة  الخليج  دول  إلى 

املناظرة  بالصادارت  مقارنة  الــ%7، 

لدول عربية أخرى، وبنسبة تفوق الـــ%4 

غير  العالم  لدول  بالصادرات  مقارنة 

متصاعدة،  املؤشرات  وهذه  الخليجية، 

ما ال تقوله السياسة 
يكشفه الواقع

التقارب االقتصادي 
بين العراق والسعودية



أسماء في األخبار

بحث وفد  من اإلطار التنسيقي، برئاسة زعيم ائتالف دولة القانون، 

نوري املالكي، مع رئيس تحالف العزم خميس الخنجر، مسألة ترتيب 

التحالفات الجديدة.

االطار  من  ووفد  املالكي  إن  محلية،  اعالم  لوسائل  مصدر  وقال 

التنسيقي ضم الشيخ همام حمودي وفالح الفياض ناقش مسألة ترتيب 

التحالفات الجديدة مع الخنجر.

اللقاح  على  حصلوا  ممن  املواطنني  عدد  أن  الصحة،  وزارة  أكدت 

باملتحور  إصابة  أية  تسجل  عدم  مبينا  الف  و600  ماليني   8 ال  تجاوز 

)اوميكرون( في العراق.

متلفز:"نشهد  تصريح  في  البدر  سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

الف  و600  ماليني   8 وتجاوزنا  الثالثة  الوبائية  املوجة  في  انحسارا 

مواطن ممن أخذوا اللقاحات من الجرعات االولى والثانية والثالثة" .

عن  تحدثت  التي  شح  بشأن  السابقة  االرصاد  هيئة  بيانات  بخالف 

على  منشور  في  عطية  صادق  الجوي،  املتنبئ  قال  جفاف،  موسم 

على  السطحي  املنخفض  جبهة  موقع  :"ان  الفيسبوك  في  صفحته 

سواحل الشام، ويبدو ان الحالة ستطول، ويتذبذب فيها هطول األمطار 

بني مكان وآخر".

وتوقع غزارة االمطار في مدن الشمال، وخفيفة في مناطق من وسط 

البالد. 

اصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد 

الرصافة االتحادية،االسبوع الفائت ، حكمًا بالسجن ملدة ست سنوات 

االعلى  القضاء  ملجلس  تعود  مزورة  اختام  باستعمال  قام  مجرم  بحق 

ووزارات ودوائر الدولة الرسمية في منطقة سبع قصور في بغداد.

المالكي والخنجر

وزارة الصحة

صادق عطية

مجلس القضاء
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بني  االقتصادية  العالقات  يعزز  وهذا 

العراق والخليج.

االقتصاد وسر التقارب 
املشتعل  اإلقليمي  الصراع  واقع  يمنحنا 

امللف  خلفية  على  وخليجيًا،  عربيًا 

الواقع  مع  بالتزامن  اإليراني،  النووي 

مؤشرًا  للعراق،  املتأزم  االقتصادي 

الرياض  بني  التقارب  لسر  كاشفًا 

االقتصادي  العراقيني  فوضع  وبغداد؛ 

يؤشر   ،2003 عام  النظام  سقوط  منذ 

لوضعية معقدة، أدت إلى تعاظم الديون، 

بفعل اعتماد العراق على الريع النفطي، 

وانتشار  الدخل،  مصادر  تنويع  وعدم 

مظاهر الهدر في املوارد، وغلبة الفساد، 

الناجم عن  بالتزامن مع استمرار األثر 

تبعه  وما   2014 عام  الداعشي  الغزو 

ما  وهو  التحتية،  للبنية  كبير   دمار  من 

النووي  الثنائي  السجال  اشتداد  واكبه 

بني أمريكا وإيران، األمر الذي تعرضت 

اقتصادي  حصار  إلى  األخيرة  بسببه 

من  الكثير  العراق  معه  خسر  دولي، 

تبادالته التجارية مع ثاني أكبر شركائه 

التي  )إيران(،  تركيا  بعد  التجاريني 

تقديرات  وفق   ، دوالر  مليار   12 تقارب 

وزارة الخارجية العراقية2020.

استقطاب ومصالح أمنية 
الوضعية  هذه  من  انطالقًا 

في  ظهرت  املعقدة، 

 ، فق أل ا

خلفية  وعلى  األخير،  العقد  خالل 

التداعيات املتالحقة لظاهرة الربــــــيع 

حالة  الخليجية،  األزمة  ثم  العربي، 

بوابة  عبر  للعراق  خليجي  استقطاب 

زالت  وما  السعودية،  تبنتها  االقتصاد، 

بغداد  مكانة  توظيف  بهدف  تتبناها، 

لتحقيق  والجيوسياسية،  الستراتيجية 

تلك.  الصراع  حالة  في  خاصة  توازنات 

ديناميكية  أن  سنجد  النظر،  وبتدقيق 

خلفية  على  الخليجي  اإلقليمي  األمن 

على  كثيرًا  شجعت  املتبادلة،  املصالح 

املضي قدمًا في حالة االستقطاب تلك؛ 

ففي األصل يدرك الخليجيون أن العراق 

األمنية،  معادالتهم  في  الزاوية  حجر 

بحدود  الشمالي  الخليج  قمة  يمثل  كونه 

تمتد ألكثر من 50 كيلومترًا. 

والسيما  الخليجي،  االقتصاد  يتحرك  و 

ناعمة،  كقوة  بغداد،  نحو  السعودي، 

العراق  استقطاب  أجل  من 

والحفاظ على توازن القوى 

  ، املنطقة  في  االقليمية 

وهو ما يختل معه امليزان 

األمني والعسكري للخليج . 

دوافع متبادلة
وبعيدًا عن بروباجندا استقطاب العراق 

شعار)العودة  تحت  وخليجيًا  عربيًا 

بالعراق إلى محيطه العربي والخليجي(، 

فإن ما تنكره السياسة ويفضحه الواقع، 

تقارب  أي  من  الحقيقي  الغرض  أن  هو 

هو  العراق،  مع  خليجي  اقتصادي 

والستراتيجية  األمنية  امللفات  خدمة 

والعسكرية، وليس من أجل عيون العراق، 

واملعتدل،  املحايد  املنطق  فإن  ذلك  ومع 

كافة  على  لالنفتاح  العراق  حاجة  يؤكد 

األطراف عمومًا، وعلى محيطه الخليجي 

والعربي خصوصًا، إلحداث التوازن على 

أكثر من صعيد؛ فأمنيًا يساعد التقارب 

مع السعودية والخليج في إحكام القبضة 

على الجماعات اإلرهابية، وفي مقدمتها 

العراق  محور  يساعد  كما  داعش، 

على  السعودية، 

حفظ 

التوازن  وإحداث  املنطقة،  استقرار 

االقتصاد،  صعيد  وعلى  فيها،  املطلوب 

عدوى  نقل  يسهل  التقارب،  هذا  فــــإن 

تحسن أسواق املال واالستثمار الخليجية 

االستفادة  في  يساعد  كما  العراق،  إلى 

في  اإليجابية  الخليجية  التجربة  من 

تنويع مصادر الدخل، ومضاعفة إسهام 

الجهة  ومن  النفطية.  غير  القطاعات 

السعودي  االقتصاد  ل   يحصِّ األخرى 

جراء  املنافع  من  الكثير  والخليجي 

خاصة  العراقية،  السوق  على  االنفتاح 

وتراجع  النفط  انكماش  توقعات  ظل  في 

الخليج  حكومات  ومعاناة  أسعاره، 

الوفاء  على  القدرة  عدم  من  املتكررة 

املساعدات  بضمانات  للخليجيني  املعتاد 

االجتماعية واالقتصادية.

محاذير السيادة 
سيادة  بأن  العراق  مع  املعنيني  كل  يؤكد 

املساس  يجب  وال  أحمر،  خط  البلد  هذا 

وأن  املسميات،  من  مسمى  أي  تحت  بها 

إفساح املجال لبغداد كي تبني عالقاتها 

والدبلوماسية  واالقتصادية  السياسية 

منطقيًا  األنفع  هو  وحيادية،  بحرية 

املنطقة  وملستقبل  األطراف،  لجميع 

العراق  إقحام  الخطورة  ومن  أيضًا، 

املتأزم  االقتصادي  وضعه  استغالل  عبر 

واملخاوف  اإلقليمي  التنافس  حمى  في 

بني  املتبادلة  واألمنية  العسكرية 

السعودية والخليج من جهة، وإيران من 

جهة أخرى؛  فكثيرًا ما كان االقتصاد هو 

القوة الناعمة الختراق السيادة.
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مسّيرات وصوار يخ وذخيرةوخطط التطوير بانتظار الدعم   

قرارات  واستقاللية  قوة  ترتبط   

العالم  دول  من  دولة  أية  وعالقات 

حديثة  أسلحة  امتالك  على  بقدرتها 

الدفاع  من  تمكنها  ورادعة،  ومتطورة 

عن أراضيها ضد أي عدوان أو محاوالت 

بوحدتها  للمساس  خارجية  أو  داخلية 

وسالمة شعبها.

كان هذا لوحده دافعًا للعراق للعمل على 

إنشاء هيئة الصناعات الحربية وتسمية 

املهندس محمد صاحب الدراجي رئيسًا 

لها.

هيئة  عمل  إعادة  أن  أكد  الدراجي 

صّوت  أن  بعد  جاء  الحربية  الصناعات 

التاسع  الشهر  في  النواب  مجلس 

قانون  مشروع  على   2019 العام  من 

للصناعات  قاعدة  إنشاء  الى  يهدف 

الحربية، إذ ربطت شركة الصناعات 

الشركة  بأن  علمًا  بها،  الحربية 

مستحدثة بعد أن دمجت أربع عشرة 

بها،  سابقة  حربي  تصنيع  شركة 

وكانت تلك الشركة قد باشرت فعليًا في 

العام 2016 من خالل إنتاج نماذج أولية 

من قنابر الهاون وصاروخ من عيار 107. 

خطوة متقدمة.. ولكن
عددًا  تمتلك  الهيئة  أن  الدراجي  أوضح 

الى  بحاجة  لكنها  العاملة،  املصانع  من 

والحكومة  البرملان  من  حقيقي  دعم 

لتتمكن  اإلعالم  وكذلك  والشعب، 

أن  مؤكدًا  صناعاتها،  تطوير  من 

الحربية  لصناعته  الشعب  امتالك 

ضمان لحفظ كرامة وسيادة البلد، 

ألنها تؤمن له االكتفاء من األسلحة 

واألعتدة 

الشر  قوى  مقابل  نفسه  عن  للدفاع 

تنتهك  أن  تحاول  التي  األخرى  والقوى 

ال  الصناعة  تلك  تطوير  وبدون  سيادته. 

يمكنه العيش في هذا العالم، ولفت الى 

الهيئة تمتلك 28 مصنعًا موزعة بني  أن 

شركتني، هما الشركة العامة للصناعات 

للصناعات  العامة  والشركة  الحربية، 

امليكانيكية والنحاسية.

صناعة متقدمة

تمكنت  الشركة  إن  الهيئة  رئيس  وقال 

خطان  حاليًا:  خطوط  أربعة  تشغيل  من 

املصفحة  العربات  إلنتاج  يعمالن  منها 

إضافة  للدروع،  املضادة  واأللغام 

املسّيرة  الطائرات  إلنتاج  خط  الى 

قنابر  إلنتاج  وخط  االستطالعية، 

الهاون واملدافع الثقيلة بمختلف أنواعها 

صناعتنا  أن  الى  مشيرًا  وأحجامها، 

من  العاملية  الصناعة  تضاهي  املحلية 

حيث الجودة والنوعية، الفتًا الى أن لدى 

الهيئة كفاءات قادرة على تطوير قدرات 

يؤمن  بما  البالد،  في  الحربي  التصنيع 

األسلحة  والسيما  منها،  البالد  حاجة 

الخفيفة واملتوسطة التي ستعود بالفائدة 

أن  والسيما  البالد،  على  االقتصادية 

أربعة  من  أكثر  ماقيمته  تستورد  البالد 

واألعتدة  األسلحة  من  دينار  مليارات 

لصالح القوات األمنية.

خطة ستراتيجية 
خطة  أعدت  الهيئة  أن  الدراجي  وبنّي 

الحربية  الصناعة  إحياء  إلعادة  واعدة 

في البالد، وجرى التداول والتباحث مع 

بناء صناعة  شركات عاملية في إمكانية 

الخفيفة  لألسلحة  محلية  عسكرية 

الهيئة  أن  مبينًا  وأعتدتها،  واملتوسطة 

تقوم بأداء دورها في نقل التكنلوجيا من 

حاجتها  الى  الفتًا  العراق،  الى  العالم 

املادي  للدعم 

املؤمل  ومن  الخطط،  تلك  لتنفيذ 

إضافة تلك التخصيصات خالل موازنة 

منتجات  أن  الى  مشيرًا  املقبل،  العام 

العراقي  الجيش  ورفد  لدعم  هي  الهيئة 

من  الضرورية  املستلزمات  بجميع 

القيام  من  لتمكينه  واألعتدة  األسلحة 

الوطن  أرض  عن  الدفاع  في  بواجباته 

وحماية شعبه من مخططات العصابات 

وحدة  من  النيل  تحاول  التي  اإلرهابية 

البالد وأمن شعبها.    

 خبرة مكتسبة في هذا املجال
ويعتقد الخبير األمني الدكتور فاضل أبو 

مكتسبة  خبرات  لديه  العراق  أن  رغيف 

صناعة  في  له  السابقة  التجارب  من 

ثمانينيات  منذ  بدأت  التي  األسلحة، 

اكتسبتها  التي  والخبرة  املاضي،  القرن 

التي خاضتها  الحروب  أيضًا من خالل 

تلك  بناء  إعادة  باإلمكان  لذا  البالد، 

هذه  توأمة  خالل  من  الصناعات 

الخبرات مع الخبرات الغربية واألوربية، 

التي  الشرقية،  أوروبا  دول  وباألخص 

اعتاد العراق على التعامل معها في هذا 

املجال باستيراد خطوط إنتاجية جديدة 

والسيما  واألعتدة،  األسلحة  لصناعة 

وأجهزة  واملتوسطة  الخفيفة  األسلحة 

االتصاالت واألجهزة الدقيقة والنواظير 

نحتاجها  التي  القناص،  وسالح  الليلية 

العصابات  ضد  املقبلة  حربنا  في 

اإلجرامية واإلرهابية.

أولوية حكومية
وأوضح أن إعادة بناء وتطوير الصناعة 

ضمن  من  ستكون  املحلية  الحربية 

الحكومة  أولويات 

 ، ملقبلة ا

التي يتعني عليها تقديم الدعم واالهتمام 

تمر  البالد  أن  والسيما  الصناعة،  لهذه 

اإلرهاب،  مكافحة  في  جديدة  بمرحلة 

لذلك يتوقف عليها وقف نزيف الخزينة 

بسب  ارتفع  الذي  الخارجي  والدين 

استيراد األسلحة واألعتدة إلدامة زخم 

املعركة ودعم قواتنا املسلحة في حربها 

اقتصادنا  أن  والسيما  اإلرهاب،  ضد 

املحلي اقتصاد ريعي يعتمد على موارده 

فنحن  لذا  فقط،  النفط  تصدير  في 

املحلية  الصناعة  تطوير  الى  بحاجة 

لجميع هذه االعتبارات، بمعنى أن تكون 

حسب  أي  )حاجوية(،  التصنيع  عملية 

حاجة األجهزة األمنية لذلك.

 وزارة الدفاع
جمعة  الدفاع،  وزير  أكد  جانبه،  من 

عناد الجبوري، أن الوزارة وقعت مذكرة 

الحربية  الصناعات  هيئة  مع  تفاهم 

من  عة 
ّ
املصن واألعتدة  األسلحة  لشراء 

قبل الهيئة، مشيرًا الى أن الوزارة رحبت 

في  الحربية  الصناعات  إحياء  بإعادة 

البالد، وتعهدت بدعم هذا املشروع من 

الهيئة  شركات  منتجات  شراء  خالل 

من  وتشجيع  كدعم  وأعتدة  أسلحة  من 

الوزارة للصناعة الوطنية.

تطوير  الى  صحفية  أحاديث  في  ودعا 

وتطوير  إعادة  من  لتتمكن  الهيئة  عمل 

الرافد  لتكون  الحربية  صناعاتها 

الرئيس واألساسي لرفد القوات األمنية 

باألسلحة  اصنافها  بجميع  العراقية 

إصرارًا  ملس  أنه  الى  مشيرًا  واألعتدة، 

الهيئة  في  العاملني  قبل  من  واضحًا 

اإلمكانيات  وفق  عملهم  لتطوير 

يمتلكونها،  التي  والخبرات 

لوضع  ستؤهلهم  التي 

الحربية  الصناعة  أقدام 

الطريق  على  البالد  في 

الصحيح.

على أنقاض مصانع حربية كبيرة جرى تدميرها ونهبها وتشتيت خبرائها ومهندسيها عام 2003، 
أعاد العراق، قبل خمس سنوات، بناء مصانعه الحربية بهدف تطوير أسلحته الحربية، ألهداف 

سياسية واقتصادية وعسكرية، وخالل هذه السنوات تحقق الكثير.. لكن التطلعات أكبر.

طه حسين                              

العراق يعـيد بناء مصانعه
الحربية              
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الكاتب واألكاديمي د.علي المرهج

حماية السلطة للفلسفة 
ُحكم عليها باإلعدام!

الهادي  عبد  علي  الدكتور  ستاذ 
ٔ
اال إنه 

املرهج، ٔاستاذ ورئيس قسم الفلسفة في 

قلعة  في  املولود  املستنصرية،  الجامعة 

العام 1970،  الناصرية  سكر بمحافظة 

البكالوريوس في  والحاصل على شهادة 

واملاجستير  بغداد،  جامعة  من  الفلسفة 

وشهادة  املعاصرة،  الفلسفة  في 

الدكتوراه في الفلسفة االٕسالمية والفكر 

العربي من الجامعة املستنصرية.

الذي كان لنا معه هذا الحوار....

تبسيط  يمكن  وكيف  الفلسفة؟  ما 

مفاهيمها للقارئ العادي، ال املختص؟

صديقي،  رغبت  كما  مبسطة،  بصيغة   -

الفلسفة هي رٔوية عقالنية وتسأول حول 

تسليم  دون  من  والحياة،  الوجود  ٔاصل 

العقائد  تفرضها  ُمسّبقة  بمقوالت 

وتفضيله  االٕيمان  على  القائمة  ديان 
ٔ
واال

على التعقل.

مغامرون  ٔانهم  الفالسفة  ُيميز  ما 

الطبيعة  نظم  تستفز  ٔاسئلة  يسٔالون 

لومة  يخشون  وال  االجتماعية  عراف 
ٔ
واال

الئم.

معرفاتهم  في  ُيشككون  ٔانهم  وميزتهم 

ومسلماتهم وال يعدونها حقائق، بقدر ما 

إلى  الوصول  في  تنفع  طرقًا  يحسبونها 

الحقيقة، ٔاو االقتراب منها.

ن طرحه 
ٔ
ك طرح فيلسوف ما، ال

َّ
ال يغرن

ُمجرد رٔوية اجتهد فيها، فإن ٔاصاب فله 

ٔاجر، وإن ٔاخطٔا فله ٔاجر، أدعوك لتفعيل 

عقلك.

يكونوا  كي  ويجتهدون  يسعون  الفالسفة 

عون 
ّ

 إلدراك الحقيقة، لكنهم ال يد
ً
رسال

ٔانثى  ابن  وكل  بشر،  نهم 
ٔ
ال امتالكها 

ُيخطئ..!

الفلسفة تفسير فيه سعي لتغيير -بحسب 

فالسفة  يرى  كما  وهي،  املاركسية- 

ملعاني  وفك  فكار 
ٔ
لال "توضيح  التحليل: 

 
ً
املفاهيم"، وال تظنوا ٔان في الفلسفة حال

املشكل  عن  سٔوال  هي  بل  مشكل،  لكل 

ومحاولة لفهمه.

ٔان  الفلسفة  ُيميز  ما  إن  لكم  ٔاقول 

العقل"،  "استفزاز  ُيجيدون  ٔاصحابها 

فهم دعاة التفكير من ٔاجل ٔان ال يتوقف 

والحياة،  الوجود  مشاكسة  عن  العقل 

إنها تفكير من ٔاجل التفكير، وتفكير من 

 
ً
ٔاوال بذاته  العقل  وعي  بناء  إعادة  ٔاجل 

وبمحيطه ٔاو بالوجود ثانيًا.

نظام الوصاية
يشاع ٔان هناك قصدية واضحة في تقليل 

ٔاهمية درس الفلسفة في مجتمعاتنا، ما 

رٔايك؟

ن 
ٔ
ال الحقيقة!  هي  وإنما  ُيشاع،  -ال 

)نظام  وفق  العيش  اعتادت  مجتمعاتنا 

نظنه  ٓاخر  على  واالعتماد  الوصاية( 

علم لُيفسر لنا ما نحن عليه 
ٔ
فضل واال

ٔ
اال

وما ينبغي ٔان نكون عليه.

بيح للمقدس، من دون 
ُ
نحن مجتمعات ن

تٔاكد من مقدار ما يستحقه من تقديس، 

ليكون وصيًا على حياتنا واختيار ٔاسلوب 

العيش لنا وطرق التفكير.

املشكلة التي تواجهها الفلسفة هي تغافل 

إنها  بل  لدورها،  وإهمالها  عنها  الدولة 

تعدها خطرًا عليها، ما بعده خطر. وما 

للفلسفة هو في  ُيسمونه "حماية الدولة" 

ن 
ٔ
الواقع ُحكم على الفلسفة باالٕعدام، ال

الفيلسوف سيكون حينئذ عبدًا من عبيد 

السلطة(،  بمعنى  هنا  )الدولة  الدولة 

وعلى  لحسابها  وُيفكر  بٔامرها،  ئاتمر 

فوق  الدولة  فيجعل  تهواه،  الذي  النحو 

كما  فلسفة.  كل  على  يقضي  ٔاي  الحق، 

شيء  وأبغض  ثبات،  مصدر  الدولة  ٔان 

ٔانها  ٔاي  والصيرورة،  التغيير  لديها 

نفسها  الفلسفة  لطبيعة  خصمًا  ستكون 

ستمر 
ُ
وجوهرها الحقيقي، وهو الخلق امل

الوجود،  إلى  النظر  الدائمة في  ة 
ّ

والِجد

فلسفة  وكل  حقًا..   حَية  فلسفة  كانت  إن 

الفلسفة  هي  إنما  الدولة  من  حمى 
ُ

ت

مكنها الدولة من القضاء 
ُ

الوضيعة، كي ت

متازة، لهذا يقول نيتشه: 
ُ
على الفلسفة امل

ٔان  لنفسه  يرضى  الذي  الفيلسوف  "إن 

يرضى  ٔان  يجب  الدولة  فيلسوف  يكون 

ٔانه  باعتبار  إليه  ُينظر  ٔان  ٔايضًا  لنفسه 

ٔانكر على نفسه حق البحث عن الحقيقة 

ٔاسرار."  من  عليه  تحتوي  ما  بكل  لها 
ُ
ك

كما ٔان الدولة إذا جعلت لنفسها فلسفة 

في  الحق  وحدها  لها  فسيكون  رسمية، 

نفسها  ستضع  الدولة  ٔان  ٔاي  اختيارها، 

ُيميز  ٔان  يستطيع  الذي  الحاكم  موضع 

بني الفلسفة الجيدة والفلسفة الرديئة.

•هل يمكننا القول بوجود فالسفة عرب 

روا في مجتمعاتهم؟
ّ
ٔاث

مجموعة مفكرين
العربي  تراثنا  في  تقصد  نت 

ُ
ك -إن 

فالسفة  هناك  نعم،  ٔاقول:  واالٕسالمي، 

وكتب  منا،  الكثيرين  حياة  في  ٔاثروا 

بهم  نتفاخر  ونحن  تذكرهم،  التاريخ 

نمط  تغيير  في  تٔاثير  من  لهم  كان  ملا 

التفكير العربي من تسييد لنمط التفكير 

الفلسفي  التفكير  ليحضر  االٕيماني 

بنيته  ويهدد  له،  موازيًا  العقالني 

بفكر  تٔاثر  نقديًا  فكرًا  ليبني  التسليمية 

صناعة  في  دوره  عن  ودافع  خر( 
ٓ
)اال

حوار/ علي السومري- تصوير: يوسف مهدي

كاتب وأكاديمي يعيش وفق فلسفته الخاصة، الفلسفة التي دَرسها لسنوات 
طوال ويدّرسها اليوم في الجامعات العراقية، أستاذ ئومن بان االهتمام بهذا 

الدرس يمكنه تغيير املجتمعات نحو االفضل عبر التنوير وخلق بيئة فكرية 
يمكنها تقبل االخر وآرائه املختلفة بشان الحياة وقيمها.

ثــــقــــافــــيــــةثــــقــــافــــيــــة



السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )395395( ( 1515 كانون االول  كانون االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya17 16

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ثــــــقــــــافــــــةثــــــقــــــافــــــة

العلم والحوار الحضاريني.

العربية  ثقافتنا  إن كنت تقصد في  لكن 

وجدت  فقد  واملعاصرة،  الحديثة 

مجموعة من املفكرين، على ما في مفهوم 

املفكر من تعميم وتعمية وغموض، ولكن 

نقصد ٔاصحاب املشاريع الفكرية الذين 

مشكل  لفهم  جديدة  رٔوى  تقديم  حاولوا 

بالفكر  النهوض  على  والعمل  التخلف 

بعد-  -فيما  ليكشف  الحديث،  العربي 

عن  املعاصرين  العرب  املفكرين  بعض 

التخلف،  مشكل  مع  متعالقة  "إشكالية" 

"التراث  بني  العالقة  إشكالية  وهي  ٔاال 

نهضويًا  فكرًا  لنا  لُينتجوا  والحداثة" 

جديدًا، هو ٔاكثر قربًا وارتباطًا بالسياسة 

واآليديولوجيا منه إلى الفلسفة بوصفها 

فكرًا كونيًا ال يفقد خصوصيته.

املعاصرة  العربية  الفكرية  املشاريع  كل 

مقدار  هي  آيديولوجية  رٔوية  تحكمها 

خر" 
ٓ
"اال عن  واالبتعاد  االرتباط 

غالبيتها  تبحث  لم  لذلك  ="االغرب"، 

والتخلف  التفكير  عقم  عن  الكشف  في 

خر" حاضرًا في املدح 
ٓ
عندنا إال وكان "اال

ٔاو القدح.

.تقليد محمود

قناة  في  تلفزيونيًا  برنامجًا  قدمت 

العراقية عن الفلسفة، ما الرسائل التي 

حاولت تضمينها للمشاهد العراقي؟

نتفلسف  )خلي  برنامج  قدمت  -نعم، 

شعبية  بلهجة  عنوانه  واخترت  شوية( 

الفهم  تقويض  ورائها  من  القصد  كان 

فكٌر  ٔانها  على  الفلسفة،  عن  السائد 

اهد 
ُ

للمش ٔابني  ٔان  وحاولت  ُمعقد، 

ٔاهمية  الخصوص-  وجه  -على  العراقي 

ومشكالته  بواقعه  تعريفه  في  الفلسفة 

البرنامج  كان  عاش، 
ُ
امل الواقع  وتحديات 

وتيسير  الفلسفة  لتبسيط  محاولة 

واالٕنسان  العادي  للمثقف  فهمهما 

يعرف  وال  عنها  يسمع  الذي  البسيط 

مضامينها.

م -ٔاكاديميًا- إقبال الطلبة على  كيف تقيِّ

اختيار قسم الفلسفة في جامعاتنا؟

القليلة  القلة  لدى  إال  عليها،  إقبال  -ال 

من الطلبة الذين عرفوا ٔاهميتها، فكان 

هم منهم هم الذين جاءوا لدراستها 
ٔ
اال

راغبني، وال سيما في الدراسات املسائية 

ٔاخرى،  اختصاصات  درسوا  الذين  من 

للفكر  راء 
ُ

ق لكنهم  الدراسة،  تركوا  ٔاو 

والثقافة عرفوا ٔاهمية الفلسفة.

املقبولني  حتى  الفلسفة،  طلبة  ُيميز  ما 

بعد  ٔانهم  املركزي،  القبول  وفق  فيها 

وال  بها،  تعلقًا  ٔاكثر  نجدهم  دراستها 

نهم 
ٔ
ال املتقدمة،  املراحل  في  سيما 

طريقًا  تختط  الفلسفة  ٔان  يكتشفون 

في  التبعية  توصيفات  خارج  لهم 

بعض  إعجاب  وبرغم  الخطاب،  بناء 

بوصفهم  ٔارسطو  بفلسفة  الفالسفة 

طلبة له، ومن ثم تقليدها، إال ٔانه  تقليد 

نه تقليد لعقل 
ٔ
محمود، وملاذا محمود؟ ال

وعلوم  جديدة  معرفة  عن  يكشف  نقدي 

قلد 
ُ

إلى عصرها، فٔان ت حديثة بالقياس 

الفالسفة وتسير على نهجهم العقالني، 

ذاتك  لبناء  تسعى  ٔانك  يعني  فذلك 

اآليديولوجيا  توهمات  خارج  وعقلك 

املوروثة ودوغمائيتها املعروفة.

التقليد  على  املٓاخذ  من  الرغم  على 

في  التقليد  يشبه  ال  لكنه  الفلسفة،  في 

عمى، 
ٔ
اال التدين  في  التقليد  وال  الفقه 

ن التقليد في الفلسفة يستدعي إعمال 
ٔ
ال

وساط 
ٔ
اال في  حضوره  وتفعيل  العقل 

الدينية، املسيحية واالٕسالمية.

رغبة  من  تحد  التي  خرى 
ٔ
اال املشكلة 

عدم  هي  الفلسفة،  دراسة  في  الطلبة 

غرب 
ٔ
توفر فرص عمل بعد التخرج، واال

توظف  ال  التربية  وزارة  ٔان  ذلك  من 

لها في  الفلسفة رغم وجود مادة  خريج 

اإلعدادية، وتجعل مدرسًا غير مختص، 

يستخف  وبعضهم  ٔاهميتها،  يفقه  وال 

بها، ويدرسها!!

بسٔوال  متفائل  بقول  لك  ختم 
ٔ
ال لكن 

اجترحته ٔانا:

في  واعدون  ؤاساتذة  طلبة  يوجد  هل  ـ 

لهم  اتسعت  لو  العراق  في  الفلسفة 

مساحة الحرية والتعبير؟

جيلنا  يتجاوزون  وقد  نعم،  لك:  ٔاقول 

وجيل من سبقنا.

ي
اف

ثق
 ال

رع
شا

ال

األســـبوع  افتتـــح،  حاشـــد  بحضـــور 

الدولـــي  العـــراق  معـــرض  املاضـــي، 

للكتـــاب فـــي دورتـــه الثانيـــة. املعـــرض 

ـــران(،  ـــة والجي ـــعار )النخل ـــل ش ـــذي حم ال

ـــة  ـــب طعم ـــل غائ ـــي الراح ـــاًء بالروائ احتف

ـــس  ـــس مجل ـــميًا رئي ـــه رس ـــان، افتتح فرم

الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي، وشـــاركت 

العربيـــة  البلـــدان  مـــن  العديـــد  فيـــه 

قاعـــة  مـــن  أكثـــر  وضـــم  واألجنبيـــة، 

لعـــرض الكتـــب.

ــيقية  ــات موسـ ــاح بمقطوعـ ــدأ االفتتـ ابتـ

فـــي  العـــود  بيـــت  أوركســـترا  قدمتهـــا 

ـــار،  ـــد العط ـــان محم ـــادة الفن ـــداد، بقي بغ

زار  الـــذي  الكاظمـــي،  بعدهـــا  ألقـــى 

غالبيـــة قاعـــات املعـــرض، كلمـــة أكـــد 

فيهـــا علـــى أهميـــة الثقافـــة ودورهـــا 

فـــي بنـــاء األوطـــان، مشـــيرًا إلـــى حاجـــة 

العـــراق املاســـة لدعمهـــا وتمكينهـــا مـــن 

أداء دورهـــا الحقيقـــي.

ضمن فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب، التقى الروائي والباحث املصري 

يوسف زيدان بجمهور املعرض، في جلسة ثقافية قدم لها الكاتب واإلعالمي 

وعن  واملعرفة،  الثقافة  عن  )زيدان(  فيها  تحدث  ضمد،  محسن  سعدون  د. 

أهمية دراسة التاريخ وفحصه ونقده كمحاولة لتعلم الدروس منه، كما فتح باب 

النقاش مع الضيف، ما أثرى الجلسة معرفيًا. 

معرض العراق 
الدولي للكتاب

يوسف ز يدان

علــى أنغــام املوســيقى، وضمــن 

العــراق  معــرض  فعاليــات 

ــاعر  ــى الش ــاب، ألق ــي للكت الدول

اللبنانــي شــوقي بزيــع عــددًا مــن 

والجديــدة.  القديمــة  قصائــده 

قــدم  التــي  الشــعرية،  الجلســة 

عــارف  الدكتــور  الشــاعر  لهــا 

جمهــور  حضرهــا  الســاعدي، 

الشــعر  محبــي  مــن  املعــرض 

والشــاعر.

شوقي بز يع
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الصادرة  روايتها  في  السهيل  رغد  تبدو 

حديثا "منازل ح 17" مصرة على ما قاله 

ابن عربي "كل ما ال ئونث ال يعول عليه"، 

حيث تقودنا -وبسرد استثنائي- إلى عالم 

يمكننا  هنا  ومن  خر، 
ٓ
اال هو  استثنائي 

ول  حكاية  
ٔ
الحديث عن ٔامرين مهمني: اال

العني  )قرة  الزمان  قمر  املتفردة  املرٔاة 

التكنيك  هو  الثاني  مر 
ٔ
اال القزوينية(، 

لتبدٔا  الكاتبة  استخدمته  الذي  الروائي 

بنا  وتطوف  التاسع،  القرن  بداية  من 

مراحل  كل  عبر  قزوين  مدينتها  من 

وحتى  املختلفة،  ومحطاتها  حياتها 

فقد  واملراجع  الكتب  وبحسب  قتلها، 

عام1852ميالدية  العني  قرة  أعدمت 

الحقت  التي  املجازر  حملة  ضمن 

وضمت  مكاِن،  كل  في  البابية  الحركة 

أبرز رموزها )حروف حي( ومنهم قرة 

العني.

الزمان  قمر  حكاية  اختيار  مجرد  إن 

من  الكثير  فيه  ٔامر  هو  للرواية  كمنت 

ٔاوقمر  البرغاني،  ففاطمة  الجرٔاة، 

ٔاحد  النقطة،  ٔاو  العني،  قرة  ٔاو  الزمان، 

ٔالقابها. لم تكن امرٔاة عادية في زمنها، 

الباب بطلة  فهي ال تزال بالنسبة التباع 

التحرر  دعاة  من  وداعية  معاصرة، 

والحض على حرية املرٔاة.

في  تترك  ورحالتها  حياتها  سلسلة  إن 

في  الدرامي  البعد  عن  انطباعا  املخيلة 

ٔاو  الجديدة  الالهوتية،  القضية  هذه 

فيها  امتزج  وقائع  مواجهة  في  تجعلنا 

سطورة بالشعر.
ٔ
الدين باال

امتلكت  جريئة  ٔانثى  بسيرة  تتعلق  وقائع 

في  مختلفا  ونمطا  واضحا  لسانا 

ويعدها  الدينية  الحادثة  مع  التعاطي 

املباشر  السبب  املٔورخني  من  الكثير 

في  املرٔاة  حرية  لقضية  ساسي 
ٔ
واال

الشرق االٕسالمي .

الزمان  قمر  اختيار  فإن  وباعتقادي 

حداث في رواية السهيل 
ٔ
وزمنها ملحور اال

ليس ٔامرا عبثيا بل هو ٔامر له اسقاطاته 

وتٔاويالته املختلفة.

الجانب املعرفي:

عملت  الكاتبة  ٔان  للقارئ  الواضح  من 

كل ما بوسعها من جهد معرفي لتستطلع 

واقع الحياة بتفاصيلها في القرن التاسع 

عشر وحركتها من امللبس واملٔاكل، حيث 

القزوينية،  املٔاكوالت  من  الكثير  يرد 

دوغ،  ش 
ٔ
اال وحساء  نثار  قيمة  طبق  مثل 

ماكن 
ٔ
اال من  الكثير  يرد  حيث  ومعماريا 

الصالحية  مدرسة  التاريخي  ثر 
ٔ
اال ذات 

املدارس  ٔاقدم  من  وهي  قزوين  في 

قصر  داخلها،  مسجدا  وتضم  الدينية 

املعظم  باب  ؤابوابها:  بغداد  كلستان، 

وباب  الطلسم  وباب  الوسطاني  وباب 

الحسم.... إلخ

ويمكن ٔان نالحظ أن الكاتبة تروي سيرة 

شخاص، 
ٔ
اال سير  جانب  إلى  مكنة 

ٔ
اال

تٔونسن  وكٔانها  كربالء،  بغداد،  قزوين 

التوت،  شجرة  ٔانسنت  كما  ماكن 
ٔ
اال

شخاص 
ٔ
والنملة، وتحدثتا كواحد من اال

الحكاية ؤاضاؤوا  الذين رووا جانبا من 

ما عتم منها.

من حديث شجرة التوت العجوز: "عندما 

تصورتها  منها،  خفت  مرة  ٔاول  ملستني 

تقضم  الديدان  من  ٔاضخم  دودة 

لم  لكنها  املرض،  لي  وتسبب  ٔاوراقي، 

فاستمتعت  عروقي،  تٔامل  سوى  تفعل 

برقة ٔاصابعها على ٔاجزائي ..."ص45

في منازل ح 17 ال يمكن فصل املنت عن 

حيث  من  يتممه  كونه  وذلك  الهامش. 

الكتب  ككل  والداللة  والتوضيح  الشرح 

التي عنيت بالتاريخ.

من هنا يمكن القول ٔان الكاتبة قد هئات 

إلى  للدخول  والطقوس  الظروف  كل 

يكون  ٔان  اختارت  التي  الرواية،  عوالم 

بداية  من  الشفويني  السّراد  نمط  لها 

من  عدد  لسان  على  نقلت  التي  الرواية 

ٔان  رواياتها النساء، وهي هنا تشير إلى 

ٔانثى، فجداتنا  صل 
ٔ
الراوية ٔايضا في اال

الحكايات  نقل  في  برعن  الراويات 

تنساها  ٔان  يمكن  ال  بٔاساليب  وروايتها 

مخيلتنا الصغيرة.

 

النوافذ

-وبشكل  يقودنا  سوف  سبق  ما  كل 

التي  النوافذ  عن  للحديث  تلقائي- 

فتحتها الكاتبة في جوف السرد املكتنز 

على  الحاضر  شباك  من  عبره  لتطل 

التبجح  عن  حديثها  املاضي،  إرث 

متيبسة  العقول  بينما  السرد  بحداثة 

بكل فكر عتيق، وهي إشارة واضحة إلى 

الشيزوفرينيا التي تتغلغل في مجتمعاتنا 

التي تتبجح بالحداثة بينما تعيش بعقلية 

املاضي )إن ٔاحوالكم عجيبة، تتبجحون 

تيبست  عقولكم  بينما  السرد  بحداثة 

بكل فكر عتيق، برٔوياه تحمون، وبتقليده 

تشرعون، وبسببه تتنازعون تتخاصمون 

مس( 
ٔ
اال حكاية  باطن  في  زلتم  وما 

ص172.

قمر  بني  حوار  في  ٔاخرى  نافذة  وفي 

املكتبات  إحدى  في  والكاتبة  الزمان 

دعا  من  ٔاول  ٔانها  الزمان  قمر  تخبرها 

الفكر  لتحرير  التٔاويل  في  النظر  إلى 

والنساء.

مني 
ٔ
اال نصرت  السهيل  تذكر  وهنا   

في  الباحثة  (هجري.   1403-1308(

كامال  كتابا  وضعت  التي  الديني  الفقه 

لتفسير القرٓان بعنوان )مخزن العرفان 

في تفسير القرٓان( .

قمر  موت  وبعد  الرواية  نهاية  وفي 

ٔاخيرة  نافذة  في  الكاتبة  تطل  الزمان، 

على  قادرة  كانت  ٔاخرى  امرٔاة  لتذكر 

بنت  ٔاروى  امللكة  وهي  والتغير،  البناء 

اليمن  حكمت  التي  الصليحي  ٔاحمد 

للهجرة   )532-492( طويلة  سنني 

ولقبت بالسيدة الحرة .

ٔان  خالله  من  الروائية  تؤكد  سبق  ما 

كان  الذي  املجال  هذا  اخترقت  املرٔاة 

لتفوقها  وحاربها  الرجل،  على  حصرا 

عليه وملحاولتها نزع السلطة املعرفية في 

إلى  دائما  سعى  لذا  عنه،  الديني  الفقه 

 وجسديًا ثانيًا.
ً
قتلها روحيًا ٔاوال

التكنيك الروائي

إلى  واضح-  -وبجهد  السهيل  سعت 

فهي  مختلف،  سياق  عبر  عملها  تقديم 

متمثلني  رواة  لعملها  اختارت  بداية 

فيهم  بمن  النسوة  من  مجموعة  في 

من  غيرها  ٔاو  النص،  بطلة  وجدة،  ٔام 

صلة  ٔاو  معرفة  على  كن  اللواتي  النسوة 

بقصة قمر الزمان القزوينية.

تمنح  النحو  هذا  على  الروي  فعملية 

الحكاية بحد ذاتها بعدًا روحيًا، يذكرنا 

يضيف  الذي  مر 
ٔ
اال الراويات،  بجداتنا 

اتخذته  الذي  التاريخي  السياق  إلى 

ويحفز  املصداقية  من  مزيدا  الكاتبة 

للبحث  الفضول  ذلك  القارئ  عند 

والتقصي واملعرفة.

 

اللعبة الروائية

لها  منازل  إلى  الفصول  الكاتبة  قسمت 

عالقة  لها  املنازل  هذه  ونوافذ.  ٔابواب 

الزمان،  قمر  البطلة  بحياة  روحية 

مر الذي تشير إليه 
ٔ
وبتحوالت حياتها، اال

الرواية:  في  مكان  من  ٔاكثر  في  الكاتبة 

والقمر  الشرنقة  من  تنبعث  )الفراشة 

ينتقل بني املنازل(

عاد  حتى  منازل  قدرناه  )والقمر 

كالعرجون القديم( ص48

املحاق  بمنزل  تبدٔا  الرواية  في  فاملنازل 

الذي  القديم،  العرجون  بمنزل  وتنتهي 

تنتهي فيه حياتها.

وتقول لها املرٔاة التي تلتقيها في صغرها 

)ستٔاخذين من القمر تحوالته( ص51

من الرواية.

 كل منزل يتناول جانبا من جوانب حياة 

تسعة:  هي  املنازل  وتلك  الزمان،  قمر 

وباب  الحرية  باب  وفيه  املحاق  منزل 

الحب ونافذة.

باب الهالل املتزايد وفيه باب 

الحزم مع نافذة.

وفيه  ول 
ٔ
اال التربيع  منزل  باب 

باب الخيبة الصغرى مع نافذة .

حدب املتزايد وفيه باب 
ٔ
منزل اال

الحلم مع نافذة.

منزل البدر وفيه باب الحلم وباب 

الحرب وباب الحنق مع نافذة.

باب  وفيه  املتناقص  حدب 
ٔ
اال منزل 

الشناشيل وباب الحيرة مع نافذة.

باب  وفيه  املتناقص  الهالل  منزل 

الحبس وباب الحزن وباب الحكم مع 

نافذة.

تٔودي  الحظنا-  -كما  املنازل  هذه  كل 

على  تفتح  بواب 
ٔ
اال هذه  ٔابواب،  إلى 

وتفضي  السرد  عملية  مصاريعها 

ٔاسرارها، فاملنازل ٔاسرار.

بابا.  عشر  سبعة  بواب 
ٔ
اال هذه  وعدد 

في  الكاتبة  قصدتها  التي  املنازل  وهي 

العنوان.

التاريخني  منزل  بكل  ٔالحقت  وقد 

ذكر  إلى  إضافة  وامليالدي.  الهجري 

بواسطتهن  تنقل  اللواتي  الراويات 

السرد  بذلك  لتمنح  الحكاية، 

مصداقيته.

الشاكلة يمنح  الراويات على هذه  وجود 

العمل شيئا من الواقعية التاريخية، كان 

السراد فيما مضى، وال سيما الشعبيني، 

حريصني عليهِا، وقد ال تمثل في ٔاحيان 

كثيرة سوى ٔانا السردية ال النفسية.

تاريخية  شخصية  إلى  الحكاية  وإسناد 

وال  الشخصية  وجود  على  حجة  يعد  ال 

على ثبوت النص املروي عنها، وإنما هنا 

لعبة استخدمتها الكاتبة الٕثبات تاريخية 

دبي، وإضفاء الشرعية الواقعية 
ٔ
الفعل اال

على وجوده.

في روايتها "منازل ح 17"..
رغد السهيل ولعبة السرد المتقنة

روال حسن
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ــود  ــات، ووج ــر القاع ــل تعفي ــات، مث الكمام

 بوابــات للتعقيــم قبــل الدخول إلــى الجناح،"

ــام  ــينمائي بس ــاعر والس ــدث الش ــا تح فيم

مطبوعــات  عــن   
ً
ممثــال الــرزاق،  عبــد 

العــراق  ــاب  وكتـّ دبــاء 
ٔ
ال العــام  االتحــاد 

ــم  ــودة تنظي ــي ج ــاوت ف ــاك تف : "هن
ً
ــال قائ

مــر 
ٔ
معــارض الكتــب فــي العــراق، وهــذا اال

إلــى خبــرة املنظمــني، وحتــى مــع  عائــد 

بــني  تطــورًا  نشــهد  فنحــن  مــر، 
ٔ
اال هــذا 

-وعلــى  جميعــًا  لكنهــا  وٓاخــر،  معــرض 

إلــى  تحتــاج  إقامتهــا-  مــدن  اختــالف 

ــر، وأن تعطــى مســاحة للفضــاء  ــر ٔاكث تطوي

املغلقــة". القاعــات  حســاب  علــى   العــام 

بشــٔان  ســٔوالنا  الخســارةوعن   
ُ

تعويــض

فــي  املحليــة  الكتــب  معــارض  مســاهمة 

تحولــت  ٔانهــا  ٔام  الكتــاب،  ســوق  حركــة 

قــال  ثقافيــة،  ٔانشــطة  مجــرد  إلــى 

التــي  "الجــدوى  حنــش:  كريــم  تبــي 
ُ
الك

تمثــل  املعــارض  إقامــة  مــن  نســتخلصها 

االٕنتــاج  حيــث  مــن  بالزمــن،  اللحــاق 

مختلــف  مــن  القــادم  للكتــاب  املعرفــي 

بمشــاركتها  ٔاعطــت  التــي  العالــم،  دول 

زخمــًا مهمــًا للمتلقــي العراقــي بهــذا الكــم 

والتنمويــة". الفكريــة  للمٔولفــات   الهائــل 

فقــال:  ٔاكــرم  حســن  تبــي 
ُ
الك ٔامــا 

"الكســاد الــذي حصــل فــي فتــرة تفشــي 

مــن  الكثيــر  دفــع  )كورونــا(،  فايــروس 

بشــغف". املعــارض  النتظــار   الناشــرين 

عدنــان:  محمــد  تبــي 
ُ
الك قــال  حــني  فــي 

"شــهد العــراق بعــد العــام 2014 انخفاضــًا 

 فــي مبيعــات الكتــب، بســبب امتنــاع 
ً
هائــال

كافــة  والجامعــات  الحكوميــة  املٔوسســات 

عــن شــراء الكتــب، وعــدم ظهــور طبقــة 

ــة  ــي حرك ــر ف ــا ٔاث ــو م ــراء، وه ــدة للق جدي

تبيــة بــراء البياتــي فقالــت: 
ُ
الســوق." ٔامــا الك

إعــادة  فــي  الكتــب  معــارض  "تســاعد 

إحيــاء حركــة ســوق الكتــب، إضافــة إلــى 

للقــارئ  يتســنى  ثقافيــًا  نشــاطًا  كونهــا 

ــى  ــرف عل ــاب ٔاو التع
ّ

ت
ُ
ــاء الك ــه لق ــن خالل م

والعراقيــة". العربيــة  االٕصــدارات   ٓاخــر 

ــم،  ــرزاق: "نع ــد ال ــام عب ــاعر بس ــال الش وق

ــد  ــذا نج ــر، له ــكل كبي ــارض بش ــهم املع تس

 واســعًا مــن قبــل املكتبــات املحليــة 
ً
إقبــاال

مرتبــط  ٔامــر  وهــو  الكتــب،  شــراء  علــى 

ظاهريــًا  تكــون  وإن  عليهــا،  بالطلــب 

فهــذا  الثقافــي،  النشــاط  خانــة  فــي 

العــراق بحاجــة  ٔايضــًا، ألن  ٔامــر مقبــول 

ــي  ــة ف ــة وثقافي ــرات مدني ــع ثغ ــرة لوض كبي

الطبيعيــة،  هويتــه  تمثــل  لكونهــا  مدنــه، 

وإضعافهــا". مســخها  محــاوالت   مقابــل 

مبيعــات  نســبة  وبشــٔان  الكتــب  بورصــة 

الكتــب فــي املعــارض، وهــل تختلــف عــن 

يــام 
ٔ
اال فــي  ومكتباتهــم  دورهــم  مبيعــات 

ٔاكــرم:  حســن  تبــي 
ُ
الك قــال  خــرى؟ 

ٔ
اال

 
ّ

ــي كل ــارض ف ــدد املع ــادة ع ــع زي ــد م "ٔاعتق

املحافظــات، لــم يعــد الفــرق كبيــرًا بــني 

إلــى  ٔاضــف  واملكتبــة،  املعــرض  مبيعــات 

ٔاخــذت  التــي  االٕلكترونيــة  الســوق  ذلــك 

كبــر فــي إدارة بورصــة الكتــب".
ٔ
 الحصــة اال

فٔاوضحــت  البياتــي  بــراء  تبيــة 
ُ
الك ٔامــا 

فــي  الكتــب  مبيعــات  "ٔان  حديثهــا   فــي 

املعــارض تكــون ٔافضــل مقارنــة بمبيعــات 

املتنبــي،". شــارع  فــي  خــرى 
ٔ
اال يــام 

ٔ
 اال

ً
ٔاوال الروايــة 
 

ــر  كث
ٔ
ــب اال ــن الكت ــٔوالنا ع ــص س ــا يخ وفيم

دبيــة، 
ٔ
اال املبيعــات،  ناحيــة  مــن  رواجــًا 

السياســية، العلميــة ٔام الدينيــة؟ قال حســن 

ــة،  ــة والسياس ــيرة الذاتي ــب الس ــرم: "كت ٔاك

تليهــا الروايــات الكالســيكية،  ثــم روايــات 

كاديميــة 
ٔ
اال الكتــب  وبعــض  الفتيــان، 

دبيــة." فــي حــني قــال 
ٔ
العلميــة منهــا واال

الســوق  تشــهد  "حاليــًا  عدنــان:  محمــد 

دبيــة بمختلــف 
ٔ
 واســعًا علــى الكتــب اال

ً
إقبــاال

فيــه  انخفضــت  وقــت  فــي  صنوفهــا، 

 مبيعــات الكتــب الفكريــة بشــكل واضــح".

"الكتــب  فقالــت:  البياتــي  بــراء  ٔامــا 

الصعــب  مــن  عبــارة  رواجــًا،  كثــر 
ٔ
اال

ٔاكان  ســواء  تحديدهــا،  ٔاو  اســتخدامها 

ٔاو  الكتــاب  معــارض  يخــص  فيمــا  ذلــك 

ننــا 
ٔ
ال وذلــك  املتنبــي،  شــارع  فــي  حتــى 

ــراء".
ُ

للق مختلفــة  ذائقــة  مــع   نتعامــل 

ؤاشــار الشــاعر بســام عبــد الــرزاق فــي 

املوضوعــة  هــذه  عــن  إجابتــه  معــرض 

إلــى تنــوع املبيعــات، موضحــًا ٔان الفتــرة 

 واســعًا وانحيــازًا 
ً
خيــرة شــهدت إقبــاال

ٔ
اال

ــوم االجتمــاع لكــن  نحــو كتــب الفلســفة وعل

ــة  ــن ناحي ــدرة م ــي املتص ــة ه ــى الرواي تبق

املبيعــات والتــداول، والســيما فــي الســنوات 

ــٔات  ــم ي ــر ل م
ٔ
ــذا اال ــنًا أن ه ــرة." مبيـّ خي

ٔ
اال

ــار  ــة النتش ــل كنتيج ــة، ب ــاب املصادف ــن ب م

ــم  ــي العال ــا ف ــة وترجماته ــة العراقي الرواي

مهمــة،  جوائــز  علــى  وحصولهــا  العربــي 

ــاب مرموقني، 
ّ

مثلمــا حصــل مــع روايــات لكت

ٔامثــال ٔاحمــد ســعداوي، ؤانعــام كــه ججــي، 

والراحــل ســعد محمــد رحيــم وغيرهــم.

ن القــراءة كانــت واحــدة مــن ٔاهــم ركائز 
ٔ
وال

ٔاجرينــا  الرافديــن  ٔارض  فــي  الحضــارة 

ــاب دور  ــض ٔاصح ــع بع ــتطالع م ــذا االس ه

ــات  ــم املبيع ــة حج ــات ملعرف ــر واملكتب والنش

ــارض. ــي املع ــًا ف ــر طلب ــب األكث ــواع الكت  وأن

إيجابيــة  منافســة 

مكتبــة  صاحــب  حنــش،  كريــم  تبــي 
ُ
الك

تحــدث  املتنبــي،  شــارع  فــي  )الحنــش( 

إيجابيــة  منافســة  "هنالــك   :
ً
قائــال

كــدار  املعــارض،  علــى  القائمــني  بــني 

بغــداد،  فــي  الناشــرين  وجمعيــة  املــدى 

والبصــرة  وبغــداد  ٔاربيــل  وتمثــل 

التنافــس." لهــذا  بــارزة  ٔامكنــة   والنجــف 

حســن  تبــي 
ُ
والك والروائــي  القــاص  ٔامــا 

ــن  ــة الرافدي ــر دار ومكتب ــذي يدي ــرم، ال ٔاك

فــي شــارع املتنبــي، فقــال: "غالبيتهــا جيــدة 

معــارض  مــع  باملقارنــة  لكــن  التنظيــم، 

ــة  ــى بني ــع- إل ــاج –بالطب ــرى نحت ــة ٔاخ دولي

 تحتيــة جديــدة لنتنافــس مــع دول الجــوار".

تبــي محمــد عدنــان، 
ُ
فــي حــني يقــول الك

مديــر دار ومكتبــة عدنــان للطباعــة والنشــر 

فــي شــارع املتنبــي: "تقــام معــارض الكتــاب 

ســنويًا فــي غالبيــة دول العالــم، ؤاصبحــت 

تقليــدًا فــي جميــع الــدول العربيــة، ملــا لهــا 

مــن ٔاهميــة فــي عــرض ثقافــات الوطــن 

مــن 
ٔ
اال اســتتباب  "ٔان  موضحــًا  العربــي." 

النســبي فــي البــالد ٔاعــاد معــارض الكتــب 

ــاب  ــن غي ــه- ع ــي حديث ــفًا -ف ــوة،" متٔاس بق

 الدعــم الحكومــي لهــذه الفعاليــات املهمــة.

الوافديــن  ســالمة 

تبيــة بــراء البياتــي، صاحبــة دار 
ُ
ٔامــا الك

ــارض  ــت "إن مع ــراء(، فقال ــورات )ب ومنش

الكتــب التــي ٔاقيمــت، مــا بعــد )جائحــة 

ــة  ــن ناحي ــات م ــت كل التوقع ــا(، فاق كورون

التنظيــم، مــع االهتمــام بســالمة الوافديــن 

بارتــداء  االلتــزام  علــى  والتشــديد 

الرواية تتصدر المبيعات 
معارض الُكتب في العراق

استطالع : علي الشيخ داغر
تصوير: صباح االمارة

كريم حنش

براء البياتي
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حــــــــضــــــــارةحــــــــضــــــــارة

الوجه اآلخر للفالسفة ..

الشيء  الفيلسوف ال يدرك معنى  أن  أم 

نوع  لها  والتنظير  يعيشه،  حني  إال 

اإلنجاز  وهل  العقلية،  الرياضة  من 

حياة  إلى  بالضرورة  يقود  لهم  العقلي 

عقالنية؟؟ 

لوك،  جون  اإلنكليزي  الفيلسوف  فهاهو 

في  له  رسالتني  ووجود  ليبراليته  بكل 

املدني،  الحكم  عن  وكتاب  التسامح، 

اإلنساني،  العقل  في  بحث  من  وأكثر 

الحديثة  النظرية  في  بالغ  تأثير  وله 

للديمقراطية في كل من إنكلترا وأميركا، 

في  املستثمرين  أبرز  من  كان  ذلك  ومع 

األفريقية  الشركة  في  العبيد  تجارة 

امللكية، إذ غابت العبودية، وبكل ما فيها 

من امتهان إنساني، عن كتابات العديد 

من الفالسفة.  

املتكلف املتصنع
املنظر  وهو  روسو،  جاك  جان  يقول 

األول للتيارات الثورية الرومانسية: "ولد 

مكبل  مكان  كل  في  وهو  حرًا،  اإلنسان 

باألغالل." 

ويعتبر روسو أن اإلنسان فاضل بطبيعته، 

من  الخاطئة  البيئة  لكن  تعبيره،  وفق 

ميال  فهو  الخطأ،  الرتكاب  تدفعه  حوله 

النازع  وأن  الطبيعية،  الفطرية  للحياة 

من  الدوام  على  األفضلية  له  الطبيعي 

فإن  ذلك،  وبرغم  ع. 
ّ
املتصن ف 

ّ
املتكل

كانت  للطبيعة،  املحب  الثوري  روسو، 

الطبيعي  الشكل  عن  بعيدة  حياته 

كتابه  في  بنفسه  به  أقر  ما  والفطري، 

على  املازوشية  كسيطرة  "اعترافات"، 

بقي  وأيضًا  الخاصة،  وحياته  مزاجه 

حالة  في  النساء  بوجود  اعتقاده  على 

تبعية سياسية واجتماعية، إذ أنه رفض 

على  وعاش  صريح  بشكل  املساواة 

حساب اآلخرين من األغنياء وأصحاب 

عن  بإسهاب  تحدث  أنه  ومع  النفوذ. 

التنشئة  في  االجتماعي  املحيط  أهمية 

أبنائه  عن  تخلى  فإنه  لألفراد،  السوية 

ما  األيتام،  دور  إلى  بهم  ودفع  الخمسة 

أدى إلى موتهم املبكر إثر ذلك.

فريدريك نيتشه 
البهجة،  ينبوع  "الحياة  أقواله:  من   

جميع  تكون  الرعاع  يشرب  حيث  لكن 

الكثيرون  تأثر  لقد  مسمومة."  اآلبار 

واإلنسان  القوة  فلسفة  صاحب  بأفكار 

السوبرمان، ووقع غالبيتهم تحت سطوة 

وكتابيه  زرادشت"،  تكلم  "هكذا  كتابه 

و"جينالوجيا   – والشر"  الخير  "ماوراء 

األخالق"، وقد كان ألفكاره في أطروحة 

موت اإلله وقٌع مدوٍّ في محيطه، وبخاصة 

عند  املسيحية  األخالقيات  من  نفوره 

واملسيحية،  البوذية  بني  مقارنته 

لكنها  بشيء،  اإلنسان  تعد  لم  فالبوذية 

وعدت  بينما  الوعود،  على  حافظت 

املسيحية بالكثير ولم تنفذ أي وعد.  

عالقات  أية  لنيتشه  تعرف  لم    

املكتمل  غير  عشقه  باستثناء  غرامية، 

بمرض  إصابته  ولوال  سالومي(،  )لو  لـ 

مات  إنه  لقيل  أيامه  آخر  في  السفلس 

 .
ً
بتوال

مارتن هيدغر 
الشيء  أن  على  هيدغر  فلسفة  تقوم 

وجودها  هو  الكينونة  في  الجوهري 

وهو  الوجود،  معنى  كشف  وعلى  ذاته، 

بإفراده  للجدل  املثيرين  الفالسفة  من 

يعني  الذي  )الديزاين(  مصطلح 

العائدة  وملكيته  العالم  في  )وجودي 

لي(،  في كتابه )الكينونة والزمان(.

لذا  بالريف،  هيدغر  أصول  ارتبطت 

كان يحمل في أعماقه سخرية واستهزاء 

قدم  ذلك  ورغم  املدنية،  بالحضارة 

أن  الحديث مساهمات عدة، كما  للفكر 

تأثيره كبير على مجموعة من الفالسفة 

أرندت-هانس  حنا  مثل:  حوله،  من 

–كارل  ماركوس  هربرت   – جوناس 

لويز، ولكل منهم حضور بالغ في الحياة 

الفكرية في أملانيا آنذاك.

لحركة  مساندته  هيدغر  على  يؤخذ 

النازية،  هي  متطرفة،  سياسية 

وإعطائها شرعية فلسفية رأى الكثيرون 

ولم  واألخالق،  للفلسفة  مدمرة  أنها 

ما  النازي،  بالحكم  ارتباطه  عن  يعتذر 

والحيرة: كيف يمكن  للسؤال  املرء  يدفع 

النازية  يؤيد  أن  العمالق  املفكر  لهذا 

للفكر  ومعاد  قاتل  أكبر  بتأييد  ويقوم 

اإلنساني، كما يحكى عنه سلوكه املعادي 

في  اليهود  الطالب  ضد  تمييزه  في 

الجامعة.

جان بول سارتر 
من  الغزير،  األدبي  بإنتاجه  تميز   

مفوهًا  خطيبًا  وكان  ورواية،  مسرح 

وناشطًا سياسيًا، أصدر مجلة )األزمنة 

الحديثة(، وعلى يديه تألقت الوجودية، 

ومن أهم تنظيراتها حق الفرد باإلبداع 

بالتالؤم  الكبير  واهتمامه  حرية،  بكل 

بني الفكر الغربي واملاركسية، كما تميز 

بامتالكه شخصية جذابة وغريبة، فهي 

ال شك في أن لكل فيلسوف ومفكر عامله الخاص، ونمطًا مختلفًا من الحياة قد يبدو 
مفارقًا ملا يعتبره، أو يحسبه سائر الناس، أسلوب عيش طبيعي، األمر  الناجم عن 
استغراقه في املماحكات العقلية والقضايا الفكرية املؤرقة. من هذا الجانب نتطرق 
للتساؤل: هل هذه األرستقراطية الفكرية تعطي للفيلسوف حقوقًا فوق بشرية، وهل 
تعفيه من االلتزام بمنظومة األخالق املتعارف عليها، رغم اشتغاله على معانيها، وهل 
األخالق نسبية تختلف من عصر إلى آخر، 

دمشق/دعد ديب 

ما وراء قناع 
الحكمة
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تنوع  من  بسبب  اآلخرين  وتنفر  تجذب 

واآلداب  الفلسفة  بني  الفكرية  معارفه 

كل  من  مريدين  له  خلق  ما  واملسرح، 

أقواله: )الجحيم هو  التيارات. من أهم 

تجسد  األساسي  وانتقاده  اآلخرون(، 

يريده  ما  وفق  نكون  أن  نسمح  ال  بأن 

اآلخرون وإنما على ما نريده نحن. 

من  حرره  والده  موت  أن  سارتر  ادعى 

وجود سلطة عليا في حياته، لذا تحدث 

ما  لديه،  عليا  )أنا(  وجود  عدم  عن  

يعكس رغبته في الظهور بشكل منفلت، 

الدامية  بالعقوبة  الدفينة  رغبته  لكن 

للطغاة، وكرهه لزوج أمه، كل ذلك يؤكد 

عدم مصداقيته في هذا الشأن. 

أشكال  كل  سارتر  هاجم  وقد 

الفرد،  حرية  باسم  السلطة 

ومع ذلك استخدم سلطته 

حوله  من  على  السيطرة  في  الفكرية 

لفرط  داخله  في  كامنة  عميقة  لرغبة 

دائم،  بشكل  محبوبًا  يكون  أن  حاجته 

غرامية  عالقات  إلى  دفعه  الذي  األمر 

وجنسية بشكل كبير، لكن مع محافظته 

بوفوار،  دي  بسيمون  عالقته  على 

جانبية  عالقات  على  يحوز  وكالهما 

في ذات الوقت، ما يوحي بعالقات فيها 

ما  نساء،  وأجساد  ملشاعر  استغالل 

إليها. يدعو  التي  الحرية  فكرة  يناقض 

الوجود  هي  األنثى  سارتر  اعتبر  وقد 

الوجود ألجل  الذكر فهو  أما  بحد ذاته، 

فعالقة  ذكوريًا،  فكرًا  مبديًا  ذاته، 

الجنس ليست تبادلية عنده، فهي إما أن 

تكون سادية أو مازوشية. 

فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

لالتحاد  مناصرته 

ستالني  أيام  السوفيتي 

بالسلطة  بولعه  توحي 

القادرة، األمر الذي يناقض 

الشخصية  بالحرية  فلسفته 

الذي  الرأي  والوجودية، 

فيما  مختلفة  بحجج  برره 

وهذه  ذلك،  ومع  بعد، 

تحفظ له، فإنه عارض 

االستعماري  الوجود 

الجزائر،  في  لفرنسا 

كما رفض جائزة نوبل، 

شجب  و

و  غز

االتحاد السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا في 

ربيع براغ. 

كارل ماركس 
صاحب املادية الديالكتيكية والتاريخية، 

يعتبر  الذي  األول،  الشيوعية  ر 
ِّ

ومنظ

العالم  في  املؤثرين  أكثر  من  واحدًا 

مريدين  لها  أوجدت  التي  بتنظيراته 

في  سياسية  وتشكيالت  وأنصارًا 

ورفيقه  صاغ،  ومشرقها.  األرض  غرب 

فريدريك أنجلز، البيان الشيوعي. ويعد 

للماركسيني   
ً

إنجيال املال(  )رأس  كتابه 

سّر  ثمة  ذلك  ومع  املعمورة،  أنحاء  في 

برز إلى الوجود بعد موته، وهو وجود ابن 

الحقيقة  سرية،  جانبية  عالقة  من  له 

)ابنة  البنته  أنجلز  بها  اعترف  التي 

ماركس( اليانور، وهو على فراش املوت، 

لرفيق  املادي  استغالله  عنه  يحكى  كما 

حسابه  على  يعيش  كان  إذ  أنجلز،  دربه 

بشكل دائم.  

بيري:  لوك  الفرنسي  الفيلسوف  يقول 

يكون  أن  من  أحدًا  تمنع  ال  "الثقافة 

ممارسات  بعض  كشفت  فقد    ،
ً
سافال

ونوازع  مريضة  شخصيات  عن  املثقفني 

الفالسفة  إن  للقول  يدعو  ما  دنيئة، 

خلقوا للفلسفة، أما في ميدان العالقات 

والسياسة فهم فاشلون بامتياز."

بعض  وحياة  سيرة   من  نالحظ  لذا 

التي  التناقضات  من  الكثير  الفالسفة 

يعيشونها، وما ذلك إال نتيجة للمفاهيم 

امللتبسة واملتغيرة تبعًا لزمانهم وزماننا، 

بشؤونهم  منها  يتعلق  ما  في  والسيما 

الشخصية، فماهو غير أخالقي في زمن 

يصبح عاديًا في زمن آخر، فوجود حياة 

جانبية لهم على صعيد املثال، إلى جانب 

مؤسسة الزواج التقليدية، قد ال يكون له 

وهو  الحالي،  عصرنا  في  الصدى  ذات 

يحاصر  مجتمع  على  طبيعي  فعل  رد 

الفرد بتركيبته األخالقية واالجتماعية.

 

استحوذت كرة القدم على 
غيرها من الرياضات كافة، 
وحتى على األلعاب التي 

تحمل اسم "كرة"، مثل الكرة 
الطائرة، السلة، املنضدة، 

اليد.. الخ، وذكر أحد التقارير 
الدولية أن متابعي وعشاق 
كرة القدم في العالم يصل 
عددهم إلى اكثر من )4( 

مليارات، وهو رقم قد اليخلو 
من مبالغة، وهنا يجب 

مالحظة التالي، فأعظم 
مطربي العالم وفنانيه 
وأدبائه، وأعظم العلماء 
والفالسفة واملخترعني 

والزعماء ال يكاد يحظى 
بنصف مليار عاشق.

نــــواعــــم

حسن العاني

 ومن عجائب هذه الكرة أن حذاء الرياضي املشهور منهم يباع في املزاد العلني بعشرة 

أضعاف ما يباع فيه تراث آينشتاين ونظريته النسبية، وقميص ميسي أغلى عشرين 

الواردات  فإن  األرقام،  بلغة  نتحدث  دمنا  وما  مونرو.  مارلني  نوم(  )قميص  من  مرة 

السنوية ألي مشهور من مشاهير هذه اللعبة  تفوق واردات أهم رئيس عربي، وأكبر 

سياسي عراقي، وأغنى تاجر في العالم!!

لعبة  القدم  كرة  فإن  والغيرة،  الحسد  رائحة  منه  تفوح  الذي  الكالم،  هذا  عن  بعيدًا 

يشارك فيها اثنان وعشرون العبًا، وستة على دكة البدالء، وعدد ممن يتولون مهمات 

ممية، أي أنها 
ُ
التحكيم واملراقبة وتطبيق القانون، ولعل أروع ما في كرة القدم أنها أ

ال تمتلك وطنًا وال آيديولوجية وال مفاعالت نووية، ويصفها بعضهم باألخالقية، على 

الرغم من وحشية بعض الالعبني.. أما رصيدها الوحيد للبقاء وتنامي االهتمام بها 

فهو الجمهور وشغفه بها، لكونها -بالنسبة له- مصدر إمتاع وتسلية، وفي حاالت قليلة 

مصدر رهانات وعراك وإبراز عضالت..

هذه اللعبة ولدت من أرحام الشعوب الفقيرة وأحيائها الترابية، وال فضل للحكومات 

الجماهير  إلبعاد  استغلتها  طاملا  التي  الحكومات  على  املتفضلة  هي  إنها  بل  عليها، 

وإشغالها عن الجوع والتقصير الحكومي، أو لتمرير بلوى هنا ومصيبة هناك.. ولهذا 

فإن كرة القدم إذا كانت لعبة الشعوب، فإن السياسة هي لعبة الحكومات، وال شيء 

أشد أذى على كرة القدم من عبور السياسي إلى ساحة الرياضة، فهي ليست ساحته، 

وليست لعبته!!

العراق تواصل تطورها ومسيرتها الطبيعية حتى تولى )عدي(  كانت كرة القدم في 

وفي  وتقديره،  ملزاجه  شيء  كل  فأخضع  الرياضة،  ومقاليد  األوملبية  اللجنة  رئاسة 

تسجيل  أصبح  حتى  قيادته،  على  طويل  زمن  يمض  ولم  القدم(.  )كرة  املقدمة 

يختبئ  السياسة  عباءة  وتحت  الخسارة.  وكذلك  سياسة،  والفوز  سياسة،  )الهدف( 

الترغيب والترهيب والتخويف والرضوانية والتعذيب إلى الحد الذي كان فيه الالعب 

تمت  وهكذا  حذائه،  في  التأديبي  واملعسكر  عدي  عقل  وضع  وقد  املباراة  إلى  يذهب 

 في )خزينة( السياسة الحكومية!!
ْ

سرقة اللعبة من حب الجماهير وُوِضعت

إذا لم تخذلني الذاكرة، فقد كان العراق في نهاية العقد الثمانيني من القرن املاضي 

الحكومة  تمد  أن  قبل  العربي(،  )الخليج  بطوالت  من  واحدة  يحصد  أن  وشك  على 

أصابعها عبر فرمان أصدره رئيس النظام، يقضي بانسحاب املنتخب من البطولة، 

وكان  لعبتها،  غير  لعبة  تمارس  السياسة  ألن  وصمتًا،  غضبًا  تتلوى  الكرة  وجماهير 

 فنًا وأداء ومتعة وندّية، لوال تدخل 
ً

مقدرًا ملباراة مصر والجزائر أن تكون مباراة راقية

تكون  أن  قبل  محزنة،  نتائج  من  كان  ما  كان  ثم  ونجليهما،  والرئيسني  الحكومتني 

مخجلة، وذلك على ما يبدو قاسم مشترك يوحد األنظمة العربية ويجمعها، أكثر مما 

تجمعها املشاعر القومية واملصالح االقتصادية.

أن  والغريب  الرياضة،  تراجعت  إرادتها  وضعت  حيث  الحكومة  أن  التاريخ  ويحدثنا   

أو كبير من  صغير  تتدخل في شأن  أن  بالسوء  األّمارة  لها نفسها  ل  لم تسوِّ الرياضة 

العربية  األنظمة  زعل  من  وخوفي  املجال  ضيق  ولوال  السياسة،  أو  الحكومات  شؤون 

وضيق صدرها لحدثتكم عن أنواع  البالوي واملصائب في مجال الطوبة!! 

خواطر كروية
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ضحى مجيد سعيد

في  الجميلة  الفنون  أكاديمية  في  تخرج 

بغداد عام 1972.

في  وعمل  الخارج،  في  عامًا   25 أمضى 

األسدي  فّر  العربية.  الدول  من  العديد 

البلد بعد  من النظام السابق، وعاد إلى 

سقوطه.. مجلة "الشبكة العراقية" أجرت 

جواد  الكبير  املخرج  مع  الحوار  هذا 

األسدي..

تجربتي
الفنية  تجربتك  لنا  تصف  *كيف 

املسرحية؟

- تجربتي املسرحية تقوم على فن التمثيل 

الروحي  األساس  هو  الذي  واملمثل، 

جماالت  سر  وأن  واإلنساني،  والجسدي 

البروفة هي الشراكة املعرفية مع املمثل، 

لذلك فإن اختياري للممثل عملية معقده 

جدًا، ألن املمثل الذي ليست لديه موهبة 

مرجعيات  يمتلك  وال  معرفي،  عمق  وال 

في  سيبدو  وثقافية،  وموسيقية  تشكيلية 

البروفات شخصًا فارغًا وميتَا.

مخرج  بأنك  أسلوبك  عنك  *عرف 

يهتم باملمثل ويجعل منه أهم عالمة في 

العرض.. ماذا يضيف هذا األسلوب إلى 

تجربتك في التمثيل؟

حاالته  تقصي  على  بناء  املمثل  اختار  ـ 

على  وقدراته  اإلنساني  وطبعه  السلوكية 

الشاقة  أو  الطويلة  البروفات  في  الصبر 

وجسده،  روحه  تجديد  في  وإمكانياته 

تمثال  إلى  التحول  فخ  في  الوقوع  وعدم 

شمعي، كذلك قدرته على هضم التجديد 

الطالق  ويحدث  التمرين،  في  اليومي 

العودة  يكرس  عندما  املمثل  مع  املهني 

ميكانيكيًا،  تنفيذًا  البروفات  تنفيذ  إلى 

التمارين  حياة  منح  عن  يكف  وعندما 

ذلك التجديد العاصف في تطوير بنيته 

الشخصية، شكسبيرية كانت أم غيرها، 

الطري،  املمثل  مع  عالقتي  تثمر  حتى 

لديه  الذي  البروفات،  يوميات  عاشق 

البروفات  إعطاء  في  الشهي  الزاد  ذلك 

دمًا حارًا وإلقاًء مبتكرًا.

الشريك الروحي
في  كثيرة  جوائز  على  *حصلت 

مهرجانات عربية.. ما الفرق بينها وبني 

بغداد  مهرجان  في  اإلخراج  جائزة 

بدورته الثانية؟

- كنت، وباستمرار، أحس بالوجع عندما 

تتوج مسرحياتي في مهرجانات أوروبية 

الشريك  ذلك  غياب  بسبب  عربية،  أو 

وغصتي  الجمهور،  واإلنساني:  الروحي 

ومغادرة  البالد  عن  لغيابي  كبيرة  كانت 

األساس  كان  الذي  العراقي  الجمهور 

املسرح  لعروض  واإلنساني  الروحي 

إعجاب  أعتبر   ،
ً
مثال الحديث  الفني 

التتويج  هو  املسرحية  بعروضي  الناس 

يمثل  فهو  املسرحي،  ملشروعي  الحقيقي 

بالنسبة لي أفضل جائزة.

*قدمت مسرحية )تقاسيم على الحياة( 

للكاتب  رقم6(  )عنبر  عن  إعداد  وهي 

الروسي تيشخوف، التي سبق أن قدمتها 

عربية،  ومهرجانات  غربية  عواصم  في 

بني  املتغير  ما  دمشق..  مهرجان  منها 

في  عرضها  تتمنى  كنت  وهل  العروض؟ 

العراق؟

عربية  دول  في  مسرحياتي  ـعرضت 

ثقافات  ذات  أوروبية  دول  وفي  كثيرة 

كانا  ووجداني  عيني  لكن  مغايرة، 

حصد الكاتب والفنان جواد األسدي جائزة أفضل ممثل 
ومخرج في مهرجان بغداد الدولي للمسرح الثاني، الذي 
عقد في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ تشرين الثاني املنصرم ، 
برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

يعد األسدي من أبرز املخرجني املسرحيني، حاز عام 
2004 على جائزة األمير كالوس للمسرح، وعمل ملدة 14 
عامًا مع املسرح الوطني الفلسطيني، والحقًا مع املعهد 
العالي للفنون املسرحية في دمشق.

المسرح جّنتي
األسدي :
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يتجهان إلى الجمهور العراقي، ألني كنت 

كان،  أينما  الفنان  أن  أجزم  زلت-  -وما 

وهناك،  هنا  نجاحات  من  قطف  ومهما 

مشدودًا  وفكرًا-  وقلبًا  -روحًا  يظل  لكنه 

إلى أهله وشعبه، أبناء املصلحة الكبيرة 

في الشراكة الجمالية، كما حصل لي مع 

 في البروفات 
ً
)تقاسيم على الحياة( أوال

ألفة  من  اليومي  العيد  تشبه  كانت  التي 

قداسة  إلى  العمل،  في  تفاٍن  إلى  نادرة، 

في الدفاع عن العرض املسرحي. .

أنت  وها  االحترافية،  تجاربك  *بعد 

اليوم في بغداد.. كيف تصف لنا جمهور 

املسرح العراقي؟

الغيوم  رغم  العراقي،  ـالجمهور 

السياسية امللوثة التي أمطرت عليه آالمًا 

يستعيد  ذلك  مع  لكنه  ونزيفًا،  وجروحًا 

املسرحية  العروض  مع  تدريجيًا  عافيته 

جدًا  أنتمي  املتفردة،  النكهات  ذات 

الثقافي  التعسف  رغم  البالد  هذه  إلى 

الرسمي الذي يعرقل ويخدش أحالمنا.

زمن  في  املمثل  على  تعتمد  إنك  يقال   *

بحسب  املؤلف  موت  مفاهيم  فيه  تتعالى 

في  رأيك  ما  الحداثة..  بعد  ما  طروحات 

هذا املفهوم؟

ــ فكرة استعادة ممثلني، بروح احترافية 

املواهب  على  تقوم  وأصيلة  حقيقية 

الشابة، هي ثمرة استعادة فرقة املسرح 

الفني الحديث، تلك الفرقة العريقة التي 

أن  يندر  وشعبية  جمالية  عروضًا  قدمت 

املسرحية  الفرق  بني   
ً
مثيال لها  تجد 

العربية.

التنوع املسرحي
يقدمون  الذين  املخرجني  من  *أنت 

العمل املسرحي في أكثر من مكان، ومع 

أكثر من ممثل.. هل تتغير عندك املعادلة 

ملعطيات  تخضع  أنك  أم  املسرحية، 

وظروف املكان الذي تقدم فيه؟

املسرحي،  عملي  إخراج  في  التنوع  إن  ــ 

أو في تونس  مع ممثلني عرب في دمشق 

الخ،  املغرب..  في  أو  اإلمارات  في  أو 

في  كبيرة  إمكانيات  منحني  التنوع  هذا 

وثقافات  وأرواح  خواص  إلى  التوغل 

خواص  ألن  واألوروبيني،  العرب  املمثلني 

املمثلني وطبعهم وبيئتهم تعطي حساسية 

عندما   
ً
مثال آخر،  نوع  من  نكهة  التمثيل 

عملت مع املمثلني السويديني أو اإلسبان 

نحو  املمثل  أجرُّ  كنت  الفرنسيني،  أو 

على  وعنيف،  وحار  متفجر  تمثيل  إيقاع 

كانت  التي  األوروبية  ثقافاتهم  عكس 

تقوم على البرود والتلقي البارد،  لذلك، 

املسرحية  عرض  وخالل  التمارين  في 

مصادمات  هناك  كانت  الجمهور،  على 

إيقاعية وذوقية قوية.

في  )نساء  مسرحية  وأخرجت  *كتبت 

الحرب(، وهذه املسرحية قدمها املخرج 

كاظم نصار.. هل تمكن نصار من تقديم 

أقرب  العرضني تجده  وأي  للنص؟  رؤية 

إلى النص واالحترافية؟

وعربي،  عراقي  مخرج،  من  -أكثر 

املسرحية،  نصوصي  على  اشتغلوا 

على  االشتغال  جرى   ،
ً
مثال املغرب  في 

للمخرج  فضة(  من  )خيوط  مسرحيتي 

قام  العراق  وفي  )هناءي(،  املغربي 

)شباك  بإخراج  داود  مناضل  املخرج 

أوفيليا(، وكاظم نصار أخرج مسرحيتي 

)نساء في الحرب( التي قمت بإخراجها 

أقوله  أن  يمكن  ما  دولة،  من  أكثر  في 

وتفسيره  خصوصيته  مخرج  لكل  إن 

في  وموهبته  واجتهاداته  عمله  وطريقة 

نقل النص من الورق إلى خشبة املسرح، 

أمام جمهور عراقي وعربي، هو صاحب 

الحق في تقييم هذه التجربة أو تلك.

رصد عميق
قدمتها  التي  الفنية  النتاجات  أبرز  *ما 

في العراق؟

- قدمت في املسرح العراقي، بعد سقوط 

)تقاسيم  األولى  مسرحيتني:  النظام، 

على الحياة( والثانية )حنني حار(.

تي(.. هل هو تطبيق 
ّ
* كتابك )املسرح جن

لرؤى املؤلف املخرج؟

تي( هو بيان إنساني لعملي 
ّ
ـ )املسرح جن

اإلخراجي وتطبيقات في تجربة الكتابة 

املسرحية، وهو ترجمة الحياة املسرحية 

عبر  للبروفات  عميق  ورصد  اليومية 

ثانية.  جهة  من  اليومي  املمثل  عمل 

يحاكي الكتاب حياتي اليوم والحنني إلى 

العراق في سنوات اإلقصاء والنفي، وهي 

تشريحها  في  وصادقة  حقيقية  يوميات 

العراق  خارج  والغربة  املنفى  ألسباب 

وداخله.

* برأيك.. ما أهم التحديات التي تواجه 

السينما  أكانت في  العراقي.. سواء  الفن 

أم املسرح أم الشاشة الصغيرة؟

تاريخي،  مأزق  في  العراقي  الفن  ـ 

عن  السلطة  انفصام  إلى  يعود  والسبب 

في  رغبتها  وعدم  والثقافة،  املعرفة 

أن  والظن  املدني،  املجتمع  بناء  إعادة 

شوكة  هم  الحقيقيني  واملثقفني  الثقافة 

الذين  والسيما  السلطة،  حنجرة  في 

يرصدون اختالل الحياة والفن واملعرفة 

والتعسف  الدكتاتوريات  مراحل  في 

والعنف.



في   1932 عام  العاني  لطيف  ولد   

بدخول  شغفه  وبدأ  كربالء،  محافظة 

عوالم التصوير من خالل هواية اكتشفها 

املتنبي،  شارع  في  الواقع  أخيه  محل  في 

األساسية  املبادئ  تعلم  حينها  ليبدأ 

للتصوير من صاحب محل تصوير اسمه 

نيسان، وفي عام 1947 اشترى له شقيقه 

أّول كاميرا من نوع "كوداك". 

خطوات التصوير األولى 
املهني  التصوير  بعني  نظراته  أولى 

في  له  مقعد  على  حصل  حينما  بدأت 

ولغاية   1954 عام  النفط"  "أهل  مجلة 

صور  بالتقاط  مكلفًا  وكان   ،1960 عام 

ملظاهر العراق الجديد واالنتقالة املبهرة 

له  خصصت  فقد  البالد،  في  بالصناعة 

الشركة واملجلة مروحية خاصة اللتقاط 

مصور  أول  ليصبح  السماء،  من  الصور 

عراقي يلتقط صورًا للمواقع األثرية في 

بغداد والعراق من الجو.

تصويره،  فترة  خالل  العاني،  شهد  كما 

حقبًا مختلفة وعديدة من أزمنة العراق 

حكموا  ورؤساء  ملوكًا  فقابل  التاريخية، 

وتوثيقه  صوره  أصبحت  حتى  العراق، 

بمثابة  املواطنني  لحكايات  الفوتغرافي 

ذكريات لجميع أزمنة العراق -املعاصرة 

-وفي  صوره  أن  مع  وتاريخه،  والقديمة- 

واألبيض  باألسَود  كانت  السنوات-  كل 

كشعار له رمزية خاصة للمصور العاني. 

املصورين  أهم  من  العاني  لطيف  يعد 

في العالم، إذ كانت له بصمته في تطّور 

واهتمامه  جهة،  من  الفوتغراف  فن 

بالبورتريهات  املعني  الجوي  بالتصوير 

السمائية املميزة، من جهة أخرى. أيضا 

واملزارات  املناطق  صور  التقاط  فإن 

األثرية كان من اختصاص العاني، الذي 

تفرد بنقل مشاهد املكان وإبراز معامله، 

االجتماعي  التوثيق  من  نوعًا  ُيعد  ما 

الصوري. 

الصورة وعالقتها باألرض 
الصحافة  وكالة  في  املصور  يوضح 

أكد  العاني  أن  فالح،  حسني  الفرنسية، 

بالتاريخ،  على وظيفة الصورة وعالقتها 

فريدتني،  وموهبة  بمهارة  استطاع،  فقد 

بمختلف  العراقية  الذاكرة  إحياء 

إظهار  طريق  عن  وشواهدها،  صنوفها 

املعالم واألمكنة بعينه املختلفة عن عيون 

املصورين اآلخرين.

يضيف: "أنا لم ألتق بشيِخ وأب املصورين 

العراقيني لطيف العاني، وقد يبدو صعبًا 

وصف شخص لم تلتق به، لكنني أستطيع 

وأعماله  صوره  خالل  من  أعرفه  أن 

كأرشيف  تبقى  سوف  التي  الخالدة 

عظيم لحقبة من زمن العراق الحديث، 

القالئل  املصورين  من  العاني  يعتبر  إذ 

الذين أسهموا بتوثيق تلك الحقبة. "

صور  أرشيف  أغلب  أن  حسني  وذكر 

مصورين  بكاميرات  مصور  العراق 

لطيف  الراحل  يعتبر  فلذلك  أجانب، 

من املميزين في العراق، اذ أسهم بنقل 

مشاهد األفراد والجماعات، وطقوسهم 

بالد  لوجه  رّسخت  التي  بعينه  ومهنهم 

ممتع بصريًا. 

معارض مختلفة في العالم 
قد  الراحل  املصور  أعمال  وكانت 

دول  معارض  مختلف  في  عرضت 

وفي  وأوروبا،  أميركا  ومنها  العالم، 

ستينيات  منذ  األوسط،  الشرق  أنحاء 

من  واحد  شهر  قبل  حتى  املاضي  القرن 

كالوس  األمير  مؤّسسة  وكّرمته  وفاته، 

ملختلف  أرشيٍف  أّول  إلنجازه  الهولندية 

جوانب الحياة في العراق، ولدوره الكبير 

الفوتغرافي  التصوير  فن  تطوير  في 

تغطية  معارضه  أهم  ومن  الوثائقي. 

املؤتمر التأسيسي ملنظمة أوبك في بغداد 

عام 1960. كما شارك لطيف العاني في 

إذ تم تخصيص  معارض دولية عديدة، 

"باريس  معرض  في  لصوره  كامل  جناح 

في  املنصرم  الشهر  افتتح  الذي  فوتو" 

دولي  فني  معرض  أكبر  ويعد  باريس، 

مخصص للتصوير الفوتوغرافي.

أرشيف ممزق
الصوري  األرشيف  أن  املؤسف  من  لكن 

الصور  آالف  يحوي  الذي  للعاني، 

الثقافة،  وزارة  في  والتاريخية  التوثيقية 

سقوط  بعد  والنهب  اللهب  ألسنة  أكلته 

أحد  العاني  2003.تسلم  عام  النظام 

أهم املناصب، حني ترأس قسم التصوير 

وفي   ،1960 عام  اإلعالم  وزارة  في 

التصوير  لقسم  رئيسًا  ُعني  السبعينيات 

توقف  لكنه  العراقية،  األنباء  وكالة  في 

عن التقاط الصور في عام 1979 عندما 

على  حظرًا  حسني  صدام  نظام  فرض 

التقاط الصور في األماكن العامة.

لطيف العاني، املؤثر بالجميع 
أجيال  في  أثر  العاني  لطيف  أسلوب 

ومن  العراقيني،  املصورين  من 

رويترز  وكالة  في  املصور  بينهم 

إنه قال  الذي  الدين  ضياء  الله   عبد 

خالل  من  خاص  بشكل  بالعاني  "تأثر   

العراق،  بتاريخ  املوشومة  صوره 

مهمة  كانت  وثقها  التي  الفترة  وإن 

وجيلنا،  العراق،  عن  صورة  لنقل 

أنه  إذ  بعدنا،  ستأتي  التي  واألجيال 

تتذكر  تجعلك  بطريقة  العراق،  صور 

من  أكثر  قبل  كان  وكيف  األول،   شكله 

خمسني عامًا. "

تجعلني  "صوره  الدين:  ضياء  يضيف 

سنوات  قبل  العراق  كان  كيف  أفكر 

–كمصورين-  اليوم  أننا  وكيف  عديدة، 

زال  ما  مهم  جزء  توثيق  نستطيع 

واحد  هو  البالد،  هذه  في  موجودًا 

أخرج  تجعلني  التي  األسباب  أهم  من 

التي  الحياة  بتوثيق  وأقوم  الشارع  إلى 

بالتغيرات وأفكر  يوميًا   أشاهدها 

في  زالت،  وما  تحصل،  التي   

تتغير أن  املمكن  من  وكيف   املدينة، 

للمدن  البَصرية  الهوية    

استغله  الذي  الجانب  هذ  العراقية." 

دافعًا  ومنحه  الله،  عبد  ألهم  العاني، 

كما  الخاصة،  بطريقته  العراق  لتوثيق 

فعل أب املصورين العراقيني.  

لطيف العاني.. 

بعد أكثـر من سبعني سنة، حمل فيها  
الكاميرا، ووثق بعدسته الحضارة واإلنسان.. 
رحل املصور العراقي العاملي لطيف العاني، 
عن عمر ناهز التسعني عامًا، بعد أن كانت 

البدايات منذ زمن بعيد، بعيد جدًا، حني 
كانت الكاميرا تحتاج إلى صندوق لتستطيع 

 بعد ان وثق حضارة بالد النهر ين 

رِ ملوِك وحكاِم العراق رحيُل مصوِّ
   آية منصور   
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الدافئ،  الرومانسي  الصوت  صاحب 

الذي ينتمي إلى العصر الذهبي لألغنية 

العربية، كان قد برز في الوسط الفني في 

زمن عمالقة الفن العربي، كالفنان عبد 

الوهاب،  عبد  ومحمد  حافظ،  الحليم 

ونجاة الصغيرة، لكنه تمكن من أن يشق 

طريقه بنجاح ليكسب ثقة كبار الفنانني، 

وفي مقدمتهم عبد الحليم حافظ الذي 

"كده  أغنية  في  معه  الغناء  شرف  نال 

ضمن  الغناء  يكن  قمر".لم  يا  برضه 

قائمة أولوياته، فقد كان مولعًا بالتمثيل، 

آنذاك،  الفن  عالم  في  انطالقته  حيث 

الفنية  مسيرته  في  فيلم  أول  وكان 

تجسيده حياة املوسيقار )سيد درويش( 

نحو  ينزلق  لم   .1966 عام  طفولته  في 

الفنية،  مسيرته  طيلة  الهابط  الغناء 

واألسس  بالثوابت  متمسكًا  ظل  لذلك 

متصدرًا  زال  وما  الرصينة،  الفنية 

تلقى  التي  بأغنياته  الغنائية  الساحة 

 واسعًا من أجيال متعاقبة، متواضع 
ً
قبوال

جدًا مع جمهوره ومحبيه، هذا ما ملسناه 

العراقي  جمهوره  وسط  وجوده  أثناء 

في  للمشاركة  بغداد  إلى  زيارته  خالل 

مهرجان بابل الدولي بنسخته الخامسة 

عشرة.. 

هذا  فكان  بابل  في  التقته  )الشبكة(   

الحوار:

في عيون الناس
 * كيف رأيت مهرجان بابل الدولي لعام 

2021؟ 

كنت  إذ  للعراق،  الثانية  زيارتي  هذه   -

وال  طويل،  زمن  منذ  العراق  زرت  قد 

أنني  إال  الزيارة،  تلك  تفاصيل  أذكر 

اليوم سعيد جدًا بحفاوة االستقبال منذ 

وأعد  بغداد،  مطار  أرض  قدمي  وطأت 

مشاركتي في مهرجان بابل الدولي بداية 

ملرحلة فنية جديدة في العراق الحبيب، 

الكلمات تخونني في حب العراق والطيبة 

وهم  الجماهير  عيون  في  وجدتها  التي 

يحيونني في بابل، أهل العراق )مدلعيني 

 ...
ً
آخر دلع( بصراحة، ويضحك طويال

* بداياتك الفنية كانت من خالل التمثيل 

درويش"  "سيد  لشخصية  تجسيدك  عبر 

 ،1966 عام  ذاته  االسم  حمل  فيلم  في 

كيف انتقلت إلى عالم الغناء بعد ذلك؟

بعيدًا   
ً
ممثال بدأت  فقد  صحيح،  هذا   -

عن عالم الغناء، إال أن نقطة التحول في 

امللحن  لقائي  حني  كانت  العملية  حياتي 

هاني شاكر لـ )الشبكة(:
أنا تلميذ في مدرسة عبد الحليم 

حوار: أحمد سميسم
تصوير: صباح الربيعي

صاحب الصوت الرومانسي الدافئ، 
الذي ينتمي إلى العصر الذهبي 
لألغنية العربية، كان قد برز في 
الوسط الفني في زمن عمالقة الفن 
العربي، كالفنان عبد الحليم حافظ، 
ومحمد عبد الوهاب، ونجاة الصغيرة، 
لكنه تمكن من أن يشق طريقه 
بنجاح ليكسب ثقة كبار الفنانني، 
وفي مقدمتهم عبد الحليم حافظ 
الذي نال شرف الغناء معه في أغنية 
"كده برضه يا قمر".

اكتشف  الذي   1972 عام  املوجي  محمد 

للجمهور  وقدمني  الغناء،  في  موهبتي 

بأغنيتي األولى )حلوة يا دنيا(، ومن ثم 

اغنية )سيبوني أحب(، بعد أن خضعت 

واإللقاء  الصوت  في  تدريبية  لجلسات 

خبرة  خاللها  من  اكتسبت  كثيرة  وأمور 

ألكون  لتؤهلني  طريقي  اختصرت  كبيرة 

مطربًا ناجحًا وبشهادة أساتذة الفن.      

زمن  في  كمطرب  الفني  ظهورك  كان   *

الحليم  عبد  أمثال  العربي  الفن  عمالقة 

الصغيرة  ونجاة  األطرش  وفريد  حافظ 

وآخرين، كيف استطعت أن تجاري هؤالء 

العمالقة وتطرح نفسك مطربًا بكل ثقة؟

كوني  املحظوظني  من  نفسي  أعتبر   -

عاصرت هؤالء العمالقة الكبار في الفن، 

وشهرة  فني  اسم  بعد-  -فيما  لي  وأصبح 

وسط هذا الكم من األسماء الفنية التي 

العربي،  الفني  الوسط  في  ثقلها  لها 

فقد تذوقت املوسيقى منذ طفولتي حني 

أسمع  عندما  كنت  إذ  )اللفة(!  في  كنت 

هذه  فورًا،  البكاء  عن  أتوقف  املوسيقى 

ووالدتي  والدي  انتباه  أثارت  الحالة 

منذ  فّي  ساكنًا  الفن  ترى  لذلك  حينها، 

أثبت  أن  استطعت  الحمد  ولله  والدتي، 

قياسية،  فترة  في  بداياتي،  في  جدارتي 

ومدروسة،  صحيحة  بداية  بدأت  ألني 

وكنت عندما أغني يعتقد الناس أن عبد 

وذلك  أنا،  وليس  يغني  حافظ  الحليم 

لقرب طبقة صوتي إلى صوت العندليب، 

يا  )حلوة  األولى  أغنيتي  في  والسيما 

دنيا(. 

    التزام أخالقي
املوسيقيني  نقيب  منصب  اآلن  تشغل   *

جعلك  هل  صراحة  بكل  املصريني، 

الفنية  عالقاتك  بعض  تخسر  املنصب 

نتيجة للقرارات التي تتخذها النقابة؟

ال  عليه،  سأجيبك  لكن  صعب،  سؤال   -

نقابة  هرم  على  وجودي  أن  عليك  أخفي 

تنفيذ  على  وحرصي  املصريني  الفنانني 

القانون والتأكيد على االلتزام األخالقي 
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تلك  حتمًا  الفن،  مجال  في  واملهني 

إذ  األصدقاء،  بعض  ستزعج  القرارات 

القانون  تطبيق  في  للمجاملة  مجال  ال 

التي تحد  املتبعة  واملضي في اإلجراءات 

يعد  الذي  املصري،  الفن  انحدار  من 

كما  أجمع،  العربي  العالم  أنظار  محط 

أن عملي النقابي أخذ من جرفي كفنان 

األخرى،  اهتماماتي  عن  كثيرًا  وشغلني 

مؤخرًا،  جاءني  الذي  اإلرهاق  وحتى 

وعلى إثره دخلت املستشفى، كان بسبب 

الضغوط اليومية واملشاكل التي أواجهها 

كالم  أكده  ما  وهذا  النقابة،  عمل  في 

قسطًا  آخذ  أن  نصحوني  الذين  األطباء 

من الراحة. 

شاكر  "هاني  بداياتك:  في  عنك  *قالوا 

سيغني أغنية واحدة ويجلس في البيت"، 

املسيرة  هذه  بعد  لهم  ستقول  فماذا 

الفنية الطويلة الحافلة باإلبداع؟

لهم  أقول  دي"..  الحكاية  فاكر  "كويس   -

بأن  غرض  لهم  كان  يسامحهم،  الله 

يحبطوني ويشعروني بأن ال قيمة لصوتي 

مشواري  بداية  في  وأنا  أقدمه  وبما 

خالل  نجاح  من  حققته  ما  لكن  الفني، 

كم  أشعرني  الفن  في  الكبيرة  رحلتي 

كانوا صغارًا في نظري.          

* يقال إنك لديك هواية اقتناء السيارات 

وتصليحها بنفسك، هل هذا صحيح؟

.. ثم يقول: نعم لدي تلك 
ً
- يضحك طويال

السيارات  اقتناء  أعشق  فأنا  الهواية، 

من  بنفسي  بإصالحها  وأقوم  القديمة 

يواجه  قد  عطل  وأي  املختلفة،  األعطال 

موجود  فأنا  األسرة  سيارات  إحدى 

إلصالحها! 

أغاني املهرجانات
* برأيك، كفنان ونقيب، ما الذي ساعد 

الساحة  الهابطة في  انتشار األغاني  في 

العربية؟

انتشار  في  ساعد  الذي  هو  اإلنترنت   -

هذه النوعية من األغاني، رغم إيجابياته 

العالم قرية صغيرة، لكن سوء  في جعل 

انحدار  في  تسبب  له  البعض  استخدام 

الذوق العام. 

أغاني  ضد  بأنك  مؤخرًا  صرحت   *

املهرجانات وال تعترف بها، ملاذا؟ 

األغاني،  تقديم  في  اإلسفاف  ضد  أنا   -

تكمن  املشكلة  عليها،  غبار  ال  املوسيقى 

الركيكة  الغنائية  النصوص  بعض  في 

والخادشة للحياء، التي توظف في أغاني 

عليه  نعمل  ما  وهذا  الفنية،  املهرجانات 

األغاني  انتشار  من  للحد  النقابة  في 

املصري  الفن  على  والحفاظ  الرديئة 

فنان،  أي  ضد  لست  أنا  االنحدار،  من 

-كنقيب  دوري  ألن  االبتذال،  ضد  لكني 

أن  الفنان،  عن  بعيدًا  للموسيقيني-، 

أوالدنا  وعلى  الغناء،  صحة  على  أحافظ 

املمكن  من  التي  الكلمات  هذه  خطر  من 

أن تتسبب في إفساد أخالقهم. 

للتمثيل  مرتقبة  عودة  هناك  هل   *

مجددًا؟

مجددًا  التمثيل  إلى  أعود  أن  ممكن   -

بعمل درامي تلفزيوني، وليس سينمائيًا، 

عمل  تقديم  في  النية  لدي  كانت  وإذا 

أحب  ألني  كوميديًا  فسيكون  سينمائي 

الكوميديا وأستطيع الظهور بثوب املمثل 

الكوميدي. 

تلميذ في مدرسة عبد الحليم
الخليفة  شاكر  هاني  الفنان  هل   *  

الشرعي لعبد الحليم حافظ؟

الحليم  عبد  مدرسة  في  تلميذ  أنا    -

شرعي  خليفة  أي  يوجد  وال  حافظ، 

للفنان عبد الحليم حافظ. 

عراقية  أغنية  نسمع  متى  أخيرًا،   *

هاني  الفنان  بصوت  دافئة  رومانسية 

شاكر؟

أغنية  أقدم  أن  يسعدني  ذلك،  أتمنى   -

وكتاب  ملحنني  مع  بالتعاون  عراقية 

هذا  على  الشبكة  ملجلة  شكرًا  عراقيني، 

على  العراقي  لجمهوري  وشكرًا  الحوار، 

حفاوة االستقبال

ذاكرة المستقبل 

حاجة من ستين حاجة!

قبل أن يداهمنا مساء اليوم 
األخير في شهر رمضان 

املنصرف، دعوت صديقي 
غريب املتروك إلى نزهة 
عند ساحل البحر. وافق 
الرجل من فوره، وكنت 

أعرف فيه نزوعًا ملقابلة 
البحر عندما يريد تنظيم 

أفكاره. التقاني صاحبي 
مبتسمًا، فقلت لنفسي: 

 تحيته بأحسن منها، 
َّ

ألردن

" ما أقوى شيء؟ الحاجة، ألنها تدفع املرء إلى اقتحام األهوال"

)الفيلسوف اليوناني: تاليس(

 قبل السحر من يوم أمس األول!
ُ

طبت
ُ

ـــ بارك لي يا صاحبي، فلقد خ

أرسل إلّي نظرة متشكك، وقال:

ـــ أنا صائم يا صديقي، ولوال ذلك، لقلت عنك أشياء من أشياء، وليس شيئًا من أشياء!

وحني حاولت أن أعترض، رفع سبابته في وجهي، وقال: ـــ يا دردبيس، من هي هذه املسكينة التي 

تريد أن تمضي بقية عمرها معك في حديث عن الوفاء والصدق واملروءة والصمت والكتاب؟

غير  سرعتها  في  تنطلق  سيارة  يتابع  ورأيته  أمامنا،  هو  ما  أوضح  أن  لي  اسمح  غريب،  قلت: 

االعتيادية، حتى اختفت في نقطة سوداء عند تخوم األفق.

قلت: غريب، أريد ان أعتذر. قال: ما عليك، كثيرون منا، نحن جنس الرجال، ال نعرف يميننا من 

شمالنا عندما يتقدم بنا العمر، فنحسب من يحيينا قد وقع صريع حبنا، أو أن من نسلم عليه 

يظننا من أرباب التسول والكدية. وعند نهاية جملته  هذه أدركت أن صاحبي، يريد أن يتقرب 

إلى الله بكلمة حق. قلت: كأني بك منفطر القلب؟

قال: أي والله، من أجل صاحب تلك السيارة الفاخرة التي مرت بسرعة قبل لحظات، لقد وجدته 

وحيدًا في مفازة قبل أسابيع، فأسرعت نحوه أسلم عليه، وأسطر أمامه رغبتي بمساعدته في 

أال  أثرك،  يقطع  الله  وجهي،  عن  أغرب   :
ً
قائال نهرني  قال:  رده؟  كان  وماذا  قلت:  البيداء.  تلك 

تستحي من الكدية، وأنت ما تزال في مطالع الرجولة!؟ ضحكت، وقلت له: أتريد ان تسمع حاجة 

من ستني حاجة؟  قال: هّيا. دخل رجل على الفيلسوف اليوناني "تاليس"، وأراد أن يمتحن علمه، 

فأخذ يسأله والفيلسوف يجيب:

*ما أقدم شيء؟

-الله، ألنه كائن منذ األزل.

*وما أجمل شيء؟

-الطبيعة ألنها من صنع الله.

*وما أثبت شيء؟

-األمل .

*وما أصعب شيء؟

-أن يعرف اإلنسان نفسه.

 :
ً
قاطعته قائال

- بورك في سعيك. ولكن أتدري من تقدم لخطبتي؟ 

قال: ال.

  تمامًا.
ُ

عت
َّ
ن

َ
ق

َ
 قلت: شابٌّ أمرد يقود سيارة مسرعة حسبني غادة حسناء، ألنني ت

قال صاحبي ضاحكًا: هذا حال بعض شبابنا في هذه األيام، فالواحد منهم ال يفرق بني الذكر 

واألنثى،  وال يعرف هل أن الدجاج الرومي من فصيلة الهوش أم البوش.

** مالحظة ليست للنشر **

ــ تاليس هو ارسطو طاليس،

وأوردته هنا بهذا االسم للمفارقة، 

جمعة الالمي
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السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )395395( ( 1515 كانون االول  كانون االول 20212021

احتفلت بذكرى تأسيسها الثانية والستين 

سرمد إرزوقي

املراسلني  من  شبكة  الوكالة  تمتلك 

البالد  محافظات  عموم  في  املنتشرين 

وخارجها، وفي هذا الصرح الكبير الذي 

كل  تزال  ال  والستني،  الثالث  عامه  دخل 

أحداث  في  الوكالة  بها  مرت  محطة 

الجيل  هذا  ذاكرة  في  منقوشة  العراق 

 مهمًا وكبيرًا.
ً
الجديد الذي يدير عمال

يقول مدير وكالة األنباء العراقية )واع( 

قفزة  حققت  الوكالة  العرداوي"إن  ستار 

الدعم  بسبب  قصيرة  مدة  خالل  مهمة 

ورئيس  األمناء  مجلس  قبل  من  املباشر 

ستراتيجية  وضع  إلى  إضافة  الشبكة، 

املدارس  أحدث  وفق  مدروسة،  عمل 

الخبرية، التي تضمنت أهم املفاصل في 

إتقان نوعية الخبر أو الحدث، باإلضافة 

إلى األمور الفنية واإلدارية األخرى."

التي  الخطوات  أولى  "أن  وأضاف 

اتخذتها، منذ تكليفي بإدارة الوكالة في 

إلعادة  خطة  وضع   ،2019 العام  نهاية 

العمل  مستويات  وتغيير  الوكالة  هيكلة 

للكادر ووضع كل شخص في املكان الذي 

يجيده ويبدع فيه، حتى باتت الوكالة اآلن 

 من 
ً
تمتلك فريقًا إعالميًا مهنيًا متكامال

ومصورين  وفنيني  ومراسلني  محررين 

اللغوي،"  التصحيح  في  ومتخصصني 

على  يقوم  الوكالة  عمل  "أن  إلى  مشيرًا 

ساعة   24 مدى  على  األحداث  تغطية 

لتحديث  السريعة  املتغيرات  بسبب 

ذلك  وألجل  وحيادية،  بدقة  املعلومات 

تم تقسيم العمل إلى ثالث وجبات، وهو 

ومصدرًا  املقدمة  في  الوكالة  جعل  ما 

مهمًا لألخبار في وسائل اإلعالم املحلية 

والعاملية. 

وتطبيقًا  إلكترونيًا  موقعًا  الوكالة  وتضم 

 
ً
فضال الذكية،  الهواتف  أجهزة  عبر 

)العربية،  هي  لغات  بأربع  تبث  أنها  عن 

التركمانية(،  الكردية،  اإلنجليزية، 

منصات  من  عدد  في  مواقع  ولديها 

جميع  أن  إذ  االجتماعي،  التواصل 

تتعدى  ال  تكليفنا  قبل  كانت  املنصات 

الـ90 ألفًا، واآلن تخطت حاجز املليون."

نهضة جديدة

 ويقول رئيس التحرير في  وكالة األنباء 

تتجه  الوكالة   إن  سليم  محمد  العراقية 

أصبحت  فقد  جديدة  نهضة  نحو 

األقسام  مختلف  في  العاملني  بجهود 

الساحتني  في  لألخبار  رئيسًا  مصدرًا 

العمر  من  الرغم  على  والعاملية،  املحلية 

ورغم  واع،  تأسيس  بإعادة  القصير 

العراقية،  اإلعالمية  املؤسسات  كثرة 

األنباء  وكالة  جعل  من  تمكنا  فقد 

املؤسسات  أهم  قبل  من  املعتمد  املصدر 

ورويترز،   bbc الـ  مثل  العاملية  اإلخبارية 

وغيرهما من املؤسسات الرصينة.  اليوم 

تجربة  وهي  جديدة،  تجربة  نخوض 

غراف،  والفيديو  الوثائقية  األفالم 

وتعتبر هذه التجربة هي األولى للوكاالت 

وثائقي  فيلم  من  أكثر  وانتجنا  العراقية 

بطل(،  قصة  واع  )عدسة  عنوان  تحت 

تناولنا خالل تلك األفالم توثيق بطوالت 

املجاالت،  مختلف  في  العراقي  اإلنسان 

مكافحة  جهاز  أبطال  ألحد  أولها  وكان 

فرقة  في  قناص  عن  والثاني  اإلرهاب، 

أحد  قصة  تناولنا  كذلك  السريع،  الرد 

وكيف  الصحي،  القطاع  في  العاملني 

جائحة  ظل  في  األوضاع  مع  تعامل 

 عن قصة عامل نظافة. كل 
ً
كورونا، فضال

بطوالت  بأعمالهم  سطروا  أبطال  هؤالء 

تعكس شهامة وشخص املواطن العراقي 

في مختلف املجاالت، وحصلت جميع تلك 

ومشاهدات  كبيرة  مكانة  على  األفالم 

واسعة اجتازت املليون مشاهدة.

التي  األفكار  إحدى  أن  سليم  وأوضح 

املقابلتني  بني  املزج  هي  تنفيذها  تم 

الصحفية والتلفزيونية، ويكون ذلك من 

ونشر  فيديويًا  املقابلة  تسجيل  خالل 

مقاطع الفيديو املسجلة داخلها ، ويتخلل 

الذي  الفيديو  مقطع  مكتوب  جزء  كل 

يثبت دقة وقوة ومصداقية املقابلة.

 الدقة واملوضوعية

اما رئيس التحرير، علي جاسم السواد، 

باألمر  ليس  الوكالة  في  عدالعمل  فقد 

السهل ألن معياره قائم على أسس ثالثة 

وهذا  واملوضوعية،  والدقة  السرعة  هي 

استنفار  حالة  في  الجميع  يجعل  ما 

آخر  جانب  ومن  الساعة،  مدار  على 

وسائل  عن  الوكالة  يميز  ما  أهم  فإن 

اإلعالم االخرى هي صناعتها لألخبار، 

امللفات  أبرز  بتحديد  يبدأ  فالعمل 

وتوزيع  عليها  الضوء  تسليط  يتم  التي 

واملحررين  املراسلني  بني  امللفات  هذه 

وانعكس  الصحيح،  بالشكل  لتغطيتها 

في  تحقق  الذي  النجاح  على  األمر  هذا 

وقت قياسي." وأضاف السواد "أن وكالة 

مهمة  نافذة  تمثل  اليوم  العراقية  األنباء 

للدولة ومخرجًا مهمًا لألخبار."

امتداد لواع التأسيس

مسؤول  األمني،  مالذ  يقول  فيما 

املراسلني في وكالة األنباء العراقية واع، 

1959وكنت  عام  تأسست  الوكالة  "إن 

نهاية  الصحفي،  عملي  بداية  في  حينها 

بأن  أطمح  املاضي،  القرن  سبعينيات 

إذ  لها من سمعة حسنة،  ملا  فيها،  أعمل 

وكانت  اإلعالميني..  خيرة  فيها  يعمل 

بالتعاون   2003 قبل  الصحفيني  نقابة 

في  للصحفيني  دورات  تنظم  واع  مع 

املراسل  وعمل  الخبر  كتابة  مجال 

هذه  التصوير..  مجال  في  ودورات 

واع  مبنى  في  تقام  كانت  الدورات 

زمالؤنا  كان  حيث  نواس..  أبي  بشارع 

الوافية  املعلومات  لنا  يقدمون  واع   في 

عن املحاضرات."

حاولت   2003 "بعد  أنه   األمني  وأوضح 

من  واع  إعادة  العراقي  اإلعالم  شبكة 

من  اإلعالم  وزارة  ُحلت  أن  بعد  جديد 

املحاوالت  أن  إال  االئتالف،  سلطة  قبل 

 النجاح إال في عام 2017 حني بدأ 
َ

لم تلق

من  واع  تأسيس  وأعيد  الفعلي  التحرك 

جديد. إن التطور في أجهزة االتصاالت 

العاملني  عدد  من  قلل  التحرير  وأسلوب 

في معظم املؤسسات اإلعالمية، كما أن 

سابقتها،  إلى  امتداد  هي  الحالية  واع 

العراقية  األحداث  نقل  تواصل  وهي 

ساعة   24 مدى  على  بلحظة،  لحظة 

إلى  الحالي  كادرها  ويحتاج  اليوم،  في 

وعربية  عاملية  أنباء  وكاالت  في  دورات 

عمل  على  واالطالع  الخبرات  لتبادل 

وبصفتي   ، املماثلة  اإلخبارية  الوكاالت 

فإن  فيها،  املراسلني  شعبة  مسؤول 

على  أكون  أن  مني  تتوجب  املسؤولية 

املحافظات  مراسلي  مع  دائم  اتصال 

الوقت  نفس  وفي  املجاورة،  والبلدان 

الوكاالت  في  أخبار  من  ينشر  ما  متابعة 

األخرى ونقل الحدث بأسرع ما يمكن."

لم تمض على إعادة الحياة 
إليها إال ثالث سنوات، حتى 
انطلقت وكالة األنباء العراقية 
)واع( في فضاء اإلعالم لتنحت 
اسمها في سجل كبريات وكاالت 
األخبار في العراق والوطن 
العربي، وتغدو نافذة مهمة 
ومصدرًا تعتمد عليه املئات 
من وسائل اإلعالم املحلية 
والعاملية.

وكالة األنباء العراقية..
مصدر األخبار األول 

ستار العرداوي محمد سليمعلي جاسم السواد



مينا أمير الحلو                         

زينب خليل إبراهيم محفوظ، فتاة جميلة ولدت في ٢٧-٥-١٩٢4 بمدينة بني 

سويف.. توفيت األم فتزوج األب من امرأة قاسية كانت تشّغل الطفلة ليل نهار، 

لذا قررت الهروب الى القاهرة.. لتبدأ املشوار.

كانت البداية كالسيكية بالنسبة لصبية 

في  لتجده  عمل،  عن  بحثت  إذ  وحيدة.. 

بسيطة  مهنة  في  الخياطة  معامل  أحد 

تعتاش منها. لكنها كانت تحب الرقص، 

بديعة  صالة  في  امتهانه  قررت  لذا 

مصابني )األشهر آنذاك(، التي تديرها 

الراقصة واملغنية اللبنانية بديعة. لم تكن 

مدرسة  كانت  بل  العادية،  بالصالة  تلك 

للفن تخرج فيها: فريد األطرش، وتحية 

والراقصة  ياسني،  واسماعيل  كاريوكا، 

ببا، ومحمد فوزي، والعديد من األسماء 

الالمعة.  

فارس األحالم 
تستحق  حكاية  الشابة  لهذه  كانت 

بدأت  حياتها،  في  عانته  ملا  تسرد  أن 

اللقاء  حيث  بديعة،  صالة  محطة  من 

تقدمت  األطرش.  فريد  األحالم  بفارس 

بديعة،  الست  أمام  لالختبار  سامية 

جهدها  حاولت  لكنها  ومرتبكة،  خجلة 

-كما  )بدعدع(  لتوافق  تعجبها  أن 

كانت  -كما  املسارح  ملكة  أو  يدلعونها- 

هو  كالعادة  إجراء  أول   تلقب-.  أن  تحب 

تغيير االسم ليكون فنيًا من جهة، كذلك 

اسم  اختيار  فتم  به،  األهل  معرفة  لعدم 

ضمن  تعيينها  وجرى  جمال،  سامية 

الراقصة  خلف   
ّ

يكن راقصات  مجموعة 

الرئيسية في العرض، الى أن جاء اليوم 

على  منفردة  بالرقص  لها  سمحوا  الذي 

والحذاء  الرقص  بدلة  فارتدت  املسرح، 

لكن  خوفًا،  ترتجف  املسرح  على  وأطلت 

الخوف لم يكن هّمها األوحد.. بل الحذاء!  

كسرت قوالب الرقص

بخطوات  الرقص  سامية  تستطع  لم 

نعلم  وكلنا  الحذاء،  بذلك  واسعة 

قدمت  من  أول  هي  جمال  سامية  أن 

الشرقي كفن استعراضي، فقد  الرقص 

كسرت قالب الرقص في البقعة لتنطلق 

كالفراشة..  تطير  كأنها  كبيرة  بخطوات 

إذ  ذلك،  في  يساعدها  لم  الحذاء  لكن 

بدأ الجمهور يضحك ويلقي عليها كلمات 

لذا  إليها،  يتسلل  اليأس  جعلت  قاسية 

قررت نزعه، فتوجهت نحو حافة املسرح 

ترقص،  وانطلقت  حذاءها  وخلعت 

بـ  الحقًا  لتلقب  بها  الجمهور  فأعجب 

)الراقصة الحافية(. 

اللقاء مع فريد
الشابة  هذه  أحالم  فارس  إلى  نعود 

فريد  كان   .. عامًا   17 الـ  ذات  البسيطة 

تجمع  وكانت  الوحيد،  غرامها  األطرش 

صوره بصعوبة، لكن أين الصعوبة؟ 

لدفع  يكفي  ال  جدًا   
ً
قليال مرتبها  كان 

إيجار الغرفة واألكل والشرب واملالبس، 

بما فيها )بدالت الرقص(، فكانت تجمع 

القليل محاولة شراء املجالت التي تحمل 

صور فريد.. 

فكيف التقت بحبيب العمر؟ 

فريد كان يعمل في نفس الصالة، لكنها 

حتى  بل  قرب،  عن  تَره  ولم  تحدثه  لم 

لم تحاول. وفي يوم اشترت -بعد جمعها 

على  صورته  كانت  مجلة  املال-  بعض 

في  تقفز  تكاد  سعيدة  وكانت  غالفها، 

الشارع، وتوقفت أمام باب الصالة ورأت 

له في سعادة وبراءة   واقفًا فقالت 
ً
طفال

األطفال:  

يا  ده  مني  تعرف   .. الصورة  شوف   -

حبيبي؟ 

فرد صوت من الخلف:  

- ده أنا ..

فارس  هو  أمامها..  لتجده  استدارت 

األحالم وملك العود ذو الصوت الشجي.. 

هو فريد األطرش.. فأغمي عليها مباشرة 

!

أفاقت سامية بعد غيبوبة قصيرة لتدخل 

حلم  حقيقة..  لكنه  حلم  طويل..  حلم  في 

عام  من  اليوم  هذا  من  استمر  جميل 

1941 ليستمر حتى عام 1952.  

)انتصار  فيلم  أوپريت  نشاهد  عندما 

فريد  بطولة  من   1941 الشباب( 

تقف  سامية  سنجد  أسمهان  وشقيقته 

الراقصات  مجاميع  ضمن  جانبه  الى 

تنظر إليه بحب نكاد أن نلمسه.. 

الثنائي الذهبي
ليدخل   1944 عام  أسمهان  توفيت 

فيه  يساعده  لم  حاد  اكتئاب  في  فريد 

هذا  عصر  ليبدأ  له،  سامية  حب  غير 

من  مثلثًا  شكل  الذي  الذهبي  الثنائي 

غناء وألحان ورقص لم نره بعدهما أبدًا. 

وتوالت النجاحات في أفالم هي األشهر 

آخر  هانم،  عفريتة  مثل:  استعراضيًا، 

والعديد  انت،  أحبك  م، 
ّ
سل تعال  كذبة، 

من هذه الروائع التي أطربنا فيها فريد 

لم  استعراضي  بفن  سامية  وامتعتنا 

يجرؤ أي ناقد -عبر الزمان- على وصفه 

الراقصة  الجميع  ونسي  باالبتذال، 

االستعراض  )فراشة  بـ  لتلقب  الحافية 

والرقص(.

نهاية  سامية  حياة  في  فرحة  لكل  لكن 

عامًا   11 دامت  عالقة  فبعد  مأساوية.. 

معلن-  غير  -بشكل  مخطوبني  عاشاها 

لكن  والزواج،  االستقرار  منه  طلبت 

فريدًا رفض.

فريد األطرش كان من أصل سوري ومن 

لكن  فنان،  أنه  صحيح  الدروز،  أمراء 

فكرة الزواج من راقصة، أو حتى ممثلة، 

كانت مرفوضة لديه.. فرفض!

الهجرة  فقررت  برفضه  سامية  صعقت 

أميركي  مصور  من  لتتزوج  أميركا  الى 

بأجمل  صورها  كينج(  )شيبرد  اسمه 

الصور، لكنه سرق كل مالها الذي ربحته 

فتطلقت  سنتني  ملدة  هناك  العيش  من 

وعادت إلى مصر.  

يعرفها-  من  قل  معلومة  -وهي  خطبت 

قصيرة،  ملدة  حمدي  بليغ  املوسيقار  إلى 

 1957 عام  وفي  انفصال،  لكنهما 

السينما املصرية  إلى دون جوان  تعرفت 

 1958 عام  منذ  لتتزوجه  أباظة  رشدي 

الفيلم  أمامه  مثلت  أن  بعد   ،1977 الى 

التي  صباح  مع  الثاني(  الشهير)الرجل 

سنوات-  -وبعد  أنها  آنذاك  تتوقع  لم 

ستكون سبب طالقها منه.  

صدمة سامية
حب  بكل  وتفرغت  الفن  سامية  تركت 

زوجته  من  وابنته  ولرشدي  لبيتها 

لتصوير  رشدي  سافر  أن  الى  السابقة.. 

لتصدم  لبنان،  في  صباح  مع  فيلم 

أيام  ثالثة  استغرق  منها  زواجه  بخبر 

فقط، )وهذه قصة مثيرة سأرويها على 

لتثور  رشدي  عاد  الحقًا(.  حضراتكم 

سامية وتهدأ، ثم تعود للثورة، فال عودة 

بعدها، وطلبت الطالق، فقد تحملت منه 

بعد  سامية  وعانت  الطالق.  تم  الكثير، 

وترقص  لتعود  املادية  الحاجة  من  فترة 

وهي في سن الخمسني في مهرجان كان 

املسؤول عنه رشدي، )وتوجد صور لهذه 

الرقصة تظهر سامية فيها ترقص بخفة 

الفراشة لكن يبدو الحزن على وجهها(. 

كل  في  زاهدة  وحيدة  ذلك  بعد  عاشت 

فريد  العمر  حبيب  أغاني  من  إال  شيء 

األطرش، لكن الجيران كانوا يتضايقون 

سماعها  عند   
ً
ليال املسجل  صوت  من 

العمر(  )حبيب  أغنية  السيما  ألغانيه، 

التي غناها لها.

حّجت إلى بيت الله الحرام، وبقيت أنيقة 

أصابها  حني  أيامها  آخر  حتى  وبسيطة 

الذي  األكل  قلة  بسبب  األمعاء  سرطان 

من  الدائم  خوفها  بسبب  تخشاه  كانت 

السمنة.

أموت  عندما  "أخرجوني  وصيتها:  كانت 

فلقد  للعمارة..  الخلفي  الباب  من  بهدوء 

العالم بهدوء وبساطة وأريد  دخلت هذا 

الله  أن أخرج منه كما دخلت."  فتوفاها 

يوم 12-1 -1994.

وكان للفراشة ما تريد، ولكن آلخر مرة .

فراشة الرقص االستعراضي فراشة الرقص االستعراضي 
سامية سامية جمالجمال
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للتلقي  موجهة  النصب  "أن  وأضاف 

تماثيل  نجد  ال  أوروبا  ففي  الجماهيري، 

مرتفعة كتمثال بغداد الشاهق في ساحة 

بـ  النصب  تكون  ما  وغالبا  األندلس، 

باملستوى  وأعني  الجماهير(،  )مستوى 

هنا ارتفاع النصب، من أجل إتاحة درجة 

النصب  بني  الحي  التفاعل  من  كبيرة 

ينطبق  واألمر  الساحة،  مرتادي  وبني 

إحاطته  ناحية  من  املكان  اختيار  عل 

ومجال  رؤية  مجال  وتوفير  بالبنايات 

استنادًا  املتلقني.  مع  امكن  إن  تالمس 

التمثال  نقل  نحبذ  فنحن  ذكرنا  ما  الى 

)جماهيرية(  ساحة  الى  الزوراء  من 

بموضوع  عالقة  لها  ملؤسسة  واجهة  او 

النصب، أي الفلسفة والثقافة هنا."

مكان صاخب
أيضًا،  حديث  إبراهيم  حسن  وللفنان 

أشاهد  لم  أنني  من  بالرغم   " يقول  إذ 

التمثال في مكانه الحالي بشكل مباشر، 

البحت  التجاري  املكان  هذا  أن  إال 

وشخصية  يتناسب  ال   
ً

عادة والصاخب 

واملوسيقي  الطبيب  الفارابي،  العالم 

ما  يز ر لكا ا و

والعالقة  التاريخية، 

املكانية ال تكاد ترتبط 

ارتبطت  كما  معها، 

والعالقة  الذاكرة 

تماثيل  مع  املكانية 

الرصافي وأبي نواس 

املنصور،  جعفر  وأبي 

املثال  سبيل  على 

أتمنى  الحصر،  ال 

ودراسة  املراجعة 

ليأخذ  أفضل  مكان 

استحقاقه الذي يليق 

به."

أمر ال يصدق..!
الناقد  يرى  فيما 

أن  الزيدي  خضير  التشكيلي  والفنان 

تليق  مهمة  ساحات  فيها  توجد  ال  بغداد 

نصب  توجد  "نعم،  قال  إذ  باسمها، 

نحترمها  أن  جميعًا  علينا  فنية  وأعمال 

والتعبيرية، لكن وضع  الجمالية  ملكانتها 

والفضاء،  املساحة  حيث  من  الساحات، 

يبدو غير مقنع، شخصيًا ال أتفق مع وضع 

ساحة  في  الفارابي  كنصب  مهم  نصب 

ال  ساحة  يصدق،  ال  أمر  إنه  الوثبة،  مثل 

من  املكان  وال  مساحة  وال  فضاء  تملك 

حيث الشكل يحقق لنا أن نتأمل في عمل 

فني مثل هذا.."

تأثير بصري
: "في جوانب مثل هذه،  وأضاف الزيدي 

نحتاج  للتأمل،  مساحة  الفن  من  تتخذ 

الغربي،  العالم  في  املختصني  رؤية  الى 

تحسب  منطقية  دراسة  وفق  ذلك  يكون 

ومدى  وأبعاده،  النصب  والرتفاع  للمكان 

مؤثرة..  بيئية  عوامل  من  عليه  الحفاظ 

)الفارابي(  النصب  هذا  مع  حدث  ما 

كان أمرًا غير مدروس وغير ناجح، لكن 

بغداد  أن  هل  النهاية:  في  نتفق  أن  علينا 

من  خرجت  قد  فبغداد  جميلة؟  مدينة 

وما  بساحاتها  فكيف  الجمال،  فكرة 

بصري  تأثير  من  الفنية  باألعمال  يليق 

فكرة  مع  أتفق  ال  شخصيًا  أنا  وجمالي.. 

أصبح  نتمناه  ال  الذي  لكن  املكان،  هذا 

نحتج  أن  غير  نفعل  فماذا  واقعًا،  أمرًا 

بمثل هذا القول وهذه الكتابة."

عالقة األمكنة
صاحب  مبارك،  خالد  النحات  أما 

املوجود في ساحة حافظ  السالم  نصب 

القاضي ببغداد، فقد تحدث عن األمكنة 

عملية  "إن  وقال  باملنحوتات،  وعالقتها 

وضعها  من  األمكنة  وتغيير  اإلعمار 

اإلهمال  تراكمات  تحمل  وهي  البائس، 

التي  الفوضى  وآخرها  عدة،  عقود  عبر 

عظيمة  مدينة  من  ليجعل  املحتل  جلبها 

مدينة  أمكنتها  وجمالية  الكبير  بإرثها 

بائسة تسودها الفوضى الخالقة."  وعن 

موضوع ساحة الوثبة قال "اختيار ساحة 

الوثبة وما تمثله من تاريخ مرتبط بمدينة 

من  تم  وما  مهم  شيء  العظيمة  بغداد 

تطوير لهذه الساحة شيء يبعث األمل."

أمانة  التفتت  األخيرة،  اآلونة  في 

لبعض  الروح  إعادة  الى  العاصمة 

خالل  من  املهمة،  بغداد  ساحات 

مكان  من  النصب  بعض  ونقل  ترميمها 

استغراب  أثار  ما  وهذا  آخر،  الى 

غني  محمد  تمثال  نقل  فقد  الفنانني، 

حكمت )فتاة بغداد( من قاعدته ومكانه 

املتحف  ساحة  الى  األندلس  ساحة  في 

قاعدة  على  وضع  حيث  العالوي،  في 

مكان  الى  السابق  النصب  ورفع  أخرى، 

الفارابي  تمثال  نقل  تم  وأخيرًا  آخر، 

ساحة  الى  الزوراء  متنزه  في  موقعه  من 

كبيرة  جهود  أنها  من  وبالرغم  الوثبة. 

لتزيني الساحات، إال أنها أثارت حفيظة 

آراء  الفنانني والنقاد، وكانت لهم  بعض 

في  الشبكة"  "مجلة  نقلتها  ومالحظات 

هذا االستطالع:  

دراسة املكان
تحدث الفنان محمد عزيزية عن خطوة 

تمثال  نقل  في  األخيرة  بغداد  أمانة 

ساحة  الى  الزوراء  متنزه  من  الفارابي 

 
ً
الوثبة ووضعه على قاعدة جديدة.. قائال

تمثال  نقل  موضوع  عن  النظر  "بغض 

عالقة  له  فني  عمل  أي  أن  إال  الفارابي، 

عندما  والتماثيل  والنصب  باملكان، 

املكان  توضع في مكانها تخضع لدراسة 

والفضاء وعالقة التمثال باملحيط ." وعن 

تغيير مكان التماثيل قال "يجب أن تحال 

إلى لجان مختصة في هذا املوضوع من 

فنية  جهات  من  ومختصني  فن  خبراء 

كنقابة الفنانني العراقيني او كلية الفنون 

الجميلة."

وضع  "إن  فقال  حجاب  جابر  الفنان  أما 

عام  إنجازه  تم  الذي  الفارابي  تمثال 

الترك،  فتاح  إسماعيل  للفنان   ،1975

وضجيجها  املزدحمة  الوثبة  ساحة  في 

أمر  الظهر،  بعد  واملغلقة  نهارًا  املستمر 

هو  من  أعرف  وال  إطالقًا،  منطقي  غير 

ذلك؟"  في  الرأي  وصاحب  املستشار 

وأضاف أن "هناك قواعد لوضع التماثيل 

ومضمونًا  جماليًا  تتناسب  والنصب، 

فليس  فيها،  توضع  التي  األماكن  مع 

هي  وال  الساحات،  لكل  تمثال  من  هناك 

الساحات لكل التماثيل أيضًا." 

ساحة ضيقة
الفارابي،  عالقة  عن  جابر  وتساءل 

الوثبة  بساحة  واملوسيقي،  الفيلسوف 

املتروكة  البنايات  من  وقربه  التجارية 

"إن  وقال  به؟  املحيطة  واملتهالكة 

إلى  املركون  وعوده  كتابه،  مع  الفارابي، 

فضاء  ذات  ساحة  إلى  يحتاج  جانبه 

أوسع من ساحة الوثبة الضيقة واملحاطة 

العمل  تخنق  ببنايات  جوانبها  بعض  في 

وتحجب الرؤية املناسبة له."

"أنه يعتبره  العمل أكد  وعن جمالية هذا 

في  التشخيصية  النصب  أجمل  من 

بغداد مع تمثال مواطنه أبي نواس، ومن 

ولو  الترك،  الفنان  يدا  صنعته  ما  أجمل 

كان بيدي األمر لوضعته في حدائق أبي 

شداد  بن  عنتر  تمثال  معه  وأنقل  نواس، 

-حاليا في حديقة الزوراء-  للفنان ميران 

 
ً

السعدي، ولجعلت من هذا املكان حديقة

 
ً

للتماثيل ومتحفًا مفتوحًا للعامة، وساحة

لالحتفاالت الشعبية."

نصب جماهيري
خالد  الناقد  تحدث  أخرى،  جهة  من 

خضير الصالحي، وكان رأيه مغايرًا، إذ 

الفارابي في ساحة  تمثال  "إن وضع  قال 

الزوراء  ألن  الزوراء،  من  أفضل  الوثبة 

الفارابي،  لنصب  مثالي  غير  مكان 

مكانه  من  أفضل  ساحة  أية  تكون  فقد 

السابق."

استطالع – زياد جسام
تصوير : صباح االمارة

تزداد أهمية النصب والتماثيل في الساحات 
والشوارع كلما مر عليها الزمن، إذ تعد شاهدًا على 
التاريخ بما يحمل من متغيرات، كما تتحول هذه 

األعمال -بمرور الزمن- إلى شواهد تاريخية مرتبطة 
باملكان الذي وضعت فيه وألجله، أما بالنسبة 

لتماثيل الشخصيات، من شعراء وفنانني وعلماء، فهي 
تمثل هوية وطنية وإنسانية تتفاخر بها الشعوب.. 

الفارابي بين هدوء الفلسفة 
وصخب المدينة 

األعمال النحتية ترتبط بمحيطها
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

-عبر  العريق  السعدون  لشارع  وكانت   

أيامها  من  األسد  حصة  األزمان- 

حتى  تسهر  بغداد  كانت  فقد  ولياليها، 

يشبه  ال  الذي  املخملي،  ليلها  في  الفجر 

حيث  األرض،  بقاع  كل  في  ليل  أي 

ومعارض  الثقافية  والصاالت  املسارح 

الرسم وصاالت السينما في أوج عطائها 

املتدفق الذي رسم مالمحها الفاتنة.

أحجية  بغداد  في  السعدون  شارع  ل 
ّ
يمث

غريبة، ففيه تجد أرقى محال الخياطة، 

الخياط  حسن،  أحمد  خياطة  مثل 

حسن  أحمد  الراحل  للرئيس  الخاص 

غالبية  يرتادها  كان  التي  املحال  البكر، 

األجانب  السفراء  من  بغداد  ذوات 

والوزراء، كذلك مكاتب السفر والسياحة 

وشركة الخطوط الجوية العراقية وفندق 

الوطنية  التأمني  وشركة  الشهير  بغداد 

العراقية،  األسماك  وشركة  الرصينة 

أنواع  أرقى  لبغداد  تجلب  كانت  التي 

األنواع  وبمختلف  املجمدة  األسماك 

واألشكال.

الشاي املعتق                              
هذا  معالم  أبرز  السينما  دور  وكانت 

الشارع، حيث توجد عدة صاالت للسينما 

وسميراميس،  وأطلس  والنصر  كبابل 

وشاءت األقدار أن أجد نفسي، وأنا طفل 

وأعمامي  أبي  )جايخانة(  في  صغير، 

الفارغة،  األقداح  جلب  في  معهم  أعمل 

وهي عبارة عن استكان مذهب وماعون 

االستكان،  فيه  يستقر  الشكل  بنفس 

عالقًا  الفرفوري(  )أبو  منظر  ومازال 

-بني  إلينا  يأتي  كان  حني  ذاكرتي  في 

)القواري(  إلصالح  وأخرى-  فترة 

والحرارة  االستخدام  بفعل  تتكسر  التي 

بوضع  الفرفوري  أبو  يعمل  إذ  املستمرة، 

)القوري(  جهات  بكل  تحيط  أسالك 

ويمزجها مع مادة خاصة تشبه اإلسمنت 

جاهزًا  فيصبح  األطراف،  على  األبيض 

لالستخدام مرة أخرى.  و)القوري( هو 

لتحضير  يستخدم  الحجم  متوسط  دلو 

الفحم،  من  هادئة  نار  على  الشاي 

في  قباني  نزار  الشاعر  عنه   قال  الذي 

قصيدة )بلقيس(: الشاي العراقي املعتق 

ذا  العراقي  الشاي  كان  نعم  كالسالفة، 

نكهة خاصة ومميزة. 

سينما بابل
كانت  بابل  لسينما  املالصق  الجدار  في 

السعدون  شارع  في  أبي   )جايخانة( 

نهاية سبعينيات القرن الفائت، أي الفرع 

املالصق لها من جهة واملعرض الروسي 

كبة  مطعم  من  بالقرب  أخرى  جهة  من 

تتميز  كانت  التي  الشهيرة  يونان(  )أبو 

بمذاقها الفريد.

راقيًا  ومكانًا  صرحًا  بابل  سينما  كانت 

ملشاهدة  العراقية  العوائل  تقصده 

واألجنبية  العربية  األفالم  عشرات 

بإدارة  السينما  كانت  حني  املحترمة، 

شركة  تملك  محمد(  )الحجي  مالكها 

أنواع  جميع  باستيراد  تقوم  بها  خاصة 

أني  وأذكر  العالم،  دول  كل  من  األفالم 

صغيرًا   
ً
طفال كنت  حني  شاهدًا،  كنت 

الشاي  من  السينما  كادر  طلبات  ألبي 

العراقي والحامض من )جايخانة( أبي 

املتواضعة، على جودة األفالم التي كانت 

فوق  )أبي  فيلم  مثل  صالتها  في  تعرض 

و)نحن  حافظ،  الحليم  لعبد  الشجرة( 

الهند(  و)أم  لشادية،  الشوك(  النزرع 

)الرسالة(  وفيلم  ولدي(،  يا  )ال  وفيلم 

بابل  سينما  وكانت  العربية.  النسخة 

ببضعة  منها  القريبة  النصر،  وسينما 

في  شريفًا  تنافسًا  تتنافسان  أمتار، 

األفالم  من  والحديث  الجديد  عرض 

عالية  باحترافية  واألجنبية  العربية 

وجودة فائقة.

الشاي مقابل مشاهدة األفالم                 
يوصف،  ال  بشكل  مكيفة  الصالة  كانت 

الثاني مطله  فيها )لوجات( في الطابق 

على الشاشة، وكانت تستخدمها العوائل 

العراقية ألنها كانت موزعة بشكل جميل، 

واملشاهدة  النظر  استرق  وكنت 

من خالل غرفة املاكنة العمالقة 

التي كانت تعرض تلك األفالم، 

ذلك  )أدور(،  عن  أبحث  وكنت 

الفتى املسيحي الذي هو املسؤول 

أزوده  كنت  إذ  لها،  واملشغل 

كي  ساعة  نصف  كل  بالشاي 

األجهزة  تلك  إلى  بالنظر  أتمتع 

واألشرطة السينمائية وهي تبث 

الحياة على الشاشة. 

رقابة ذاتية                            
هي  بابل  سينما  إدارة  كانت 

األفالم  وعرض  تقديم  عن  املسؤولة 

املراد  الفيلم  مشاهدة  فبعد  الجديدة، 

عرضة على شاشتها، تختار يومًا محددًا 

ألي  تسمح  وال  السينما  أبواب  فيه  تغلق 

فقط  الصالة،  إلى  بالدخول  شخص 

السينما وصاحبها  الحاج محمد، مالك 

أو ثالثة اشخاص  اثنان  الشرعي، ومعه 

تملكها  التي  االستيراد  شركة  من 

السينما و)أدور( مشغل ماكنة العرض. 

األساسية  مهمتها  كانت  اللجنة  هذه 

الجودة  حيث  من  الفلم  معاينة 

يعرض  أن  مناسب  هو  وهل  واملضمون، 

هناك  كانت  وإن  العراقية،  للعائلة 

حجي  يطلب  بها،  مرغوب  غير  مشاهد 

تلك  يحذف  أن  املشغل  أدور  من  محمد 

املشاهد بعد أن تقص وتلصق من جديد 

على الشريط السينمائي.

كانت هناك رقابة ذاتية مجتمعية يعيها 

السائدة  األخالقيات  هي  تلك  الجميع، 

التي كانت بغداد فيها  الفترة،  إبان تلك 

كانت  وقد  الذهبي،  عصرها  أوج  في 

فالكل  رقيب،  الى  تحتاج  ال  رقابة  هناك 

املسموح،  وغير  املسموح  حدود  يعرف 

العوائل  تالقي  مكان  السينما  كانت  لقد 

محترمة  أماكن  كانت  ألنها  العراقية، 

كانت  كما  باملجتمع  يرتقي  فنًا  تقدم 

نشر  في  أسهمت  معرفية  ثقافية  واجهة 

الوحيدة  الوسيلة  كانت  ألنها  الوعي 

حيث  الخارجي،  بالعالم  تربطنا  التي 

لم يكن هناك إنترنيت أو وسائل تواصل 

نعم  الخارجي..  العالم  على  تطلعنا 

ألنها  للجميع  آمنًا  مالذًا  السينما  كانت 

بالعراق  يليق  راقيًا  محتوًى  تقدم  كانت 

والعراقيني.

عن ايام "سينمات" بغداد وليالي 
شارع السعدون

كانت بغداد ومازالت تعج بمظاهر 
التمدن الثقافي واملعرفي، 
وتتنافس مع القاهرة في املجاالت 
الثقافية والفنية، فبغداد، 
التي عشقها الشعراء والفنانون 
واألدباء، كانت صرحًا ثقافيًا 
كبيرًا تمتزج فيه كل أساليب 
الحداثة، إذ كانت –بحق- قبلة 
الزمان ودار السالم ومدينة ألف 
ليلة وليلة واألربعني حرامي، 
ومثلت على الدوام إحدى أهم 
حواضر الفن واملعرفة.

عادل مكي
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الخيال، ال  الذي ينجذب نحوه  املكان  إن 

يمكن أن يبقى مكانًا ال مباليًا.

غاستون باشالر

******

يعتبر الفيلم اإليطالي "سينما باراديسو"    

الكاتب  بتوقيع  وهو   Cinema paradise

تورناتوري    جوزييي  االيطالي  واملخرج 

يعاد  الذي  املكان  عن  قصيدة   –  1988

له عبر الخيال وتجذره في الالوعي؛ 
ّ
تشك

أهمّية  عن  باشالر  لفكرة   
ٌ

تأكيد وهو 

املكان األول وجمالّياته ودوره في تصورنا 

سماته  من  الكثير  يفقد  والذي  للعالم؛ 

الواقعّية ليتحول إلى صورة حلمية؛ فلكل 

– منا  واحد  كل  وعلى  األول  مكانه  منا 

طرقه  "عن  يتحدث  باشالر-أن  بحسب 

بجوار  عليها  يجلس  التي  ودككه  ودروبه 

الطريق"

نشأته  في  مدين  مجمله  في  الفن  ولعل   

الزائل. وفي  النسيان والغفلة وإنقاذ  إلى 

املكان  عالقة  الفيلم  يطرح  اإلطار  هذا 

املدهشة  مفارقاته  من  ولعل  بالذاكرة 

أدق  بتعبير  أو  حياة  من  كجزء  م 
ِّ

د
ُ

ق أنه 

)سينما داخل سينما(. 

املكان في ذاكرة سلفاتوري،  إلى  نتعرف 

يسمى  كان  الذي  الخمسيني،  الرجل 

بلدته  عن  غائب  إنه  )تيتو(  صغره  في 

خاللها  أصبح  عامًا.   30 منذ  الصغيرة 

– ذكرياته  وتستيقظ  مشهورا،  رجا 
ُ
مخ

متزامنة مع البرق والرعد خارج النافذة-

لحظة إخباره باتصال والدته التي تدعوه 

لحضور جنازة الفريدو.

في  األفالم  عارض  هو  هذا:  والفريدو   

تيتو  الطفل  كان  التي  باراديسو،  سينما 

مولعا بالذهاب لها، وهو بمثابة األب له، 

الطفل  حب  تغذية  على  يعمل  كان  فقد 

حجرة  بدخول  له  ويسمح  للسينما، 

املشاهد  تحذف  حيث  الصغيرة  العرض 

يعمل  الذي  القّس  من  املمنوعة-بأمر 

عن  تيتو  يسأل  لألفالم-وحني  مراقبا 

وعدًا  يتلقى  املقصوصة،  املقاطع  مصير 

من الفريدو أنها ستكون ملكه ذات يوم. 

ُبعدًا  اكتسب  وقد  باملكان  نلتقي  وبهذا 

الذي  تيتو  مخيلة  من  ُمستمدًا  شاعريًا 

عاش فيه طفولته وشبابه، قبل أن يغادره 

قطع  ضمن  املشاهد  تعرض  رجعة.  دون 

ة 
ّ

وحد يتناسب  بما  املونتاج  في  سريع 

عليها  غلب  كما  وتأججها.  املشاعر 

الفضاء الواسع ليعبر عن شساعة الحنني 

ممتزجًا  للسماء  األزرق  اللون  خالل  من 

بلون الشفق.

الفريدو  وفقدان  السينما  حريق  بعد 

نيابة  األفالم  عرض  تيتو  يتولى  لنظره 

عنه، لكن الفريدو يظل إلى جانبه ويغذي 

ذاته؛  ولتحقيق  للسينما  النهم  هذا  فيه 

لديه  األخير  وبأن  تيتو  بشغف  يؤمن  فهو 

عن  بعيدًا  دفعه  ويريد  سيقوله،  شيء 

والسيما  األول  به  يتشبث  الذي  املكان 

غرم بفتاة في مثل سنه. إضافة 
ُ
أ بعد أن 

شكلت  التي  باراديسو  بسينما  لتعلقه 

أللفريدو  خالفًا  وشبابه  طفولته  عالم 

النجاح  عن  عائقًا  الحب  هذا  يرى  الذي 

ا منه بمقولة 
ً
والتحقق ويدفعه للسفر إيمان

أن )كل منا له نجم يجب أن يتبعه(. 

حوارهما-بعد  املشاهد  أجمل  من  ولعل 

رحيل  واكتشافه  الجندية  من  تيتو  عودة 

أن  هنا  ونالحظ  الشاطئ.  حبيبته-على 

توسطت  التي  الصدئة  السفن  مرساة 

املشهد تعبر عن ثقل التجذر في مكان، أو 

القيد الذي يربطنا به فاملرساة إذا ثبتت 

غمرها ملح البحر وصدأ الرطوبة.

واألشياء تتبدل والتغيير قانون. وال يمكن 

تثبت الزمن. 

ما  موجودًا  ليس  عنه  لتبحث  أتيت  )ما 

كان ملكك قد ضاع(.

والعودة  الرحيل  فكرة  طرحت  وقد   

من  الكثير  في  موطنه  إلى  البطل  وحنني 

هناك  أن  كما  والروائية  الفنية  األعمال 

مسألة  تناقش  السينما  في  كثيرة  نماذج 

املكان ومفارقته بحيث يقترن نمو البطل 

ألم  ومعاناة  املكان  بمغادرة  الروحي 

الفقد واالشتياق.

املالحم  في  أوديسيوس  رحلة  نتذكر 

دروز  في  يعقوب  حنا  رحلة  اليونانية، 

جابر  ربيع  اللبناني  للروائي  بلغراد 

البطل  يغادر  األعمال  هذه  وفي  وغيرها. 

بل  يغادره؛  ال  املكان  لكن  رأسه  مسقط 

ربما يكون نقطة ارتكاز له في رحلة وعيه 

القطار  محطة  في  واإلنساني.  الروحّي 

يهمس ألفريدو في أذن تيتو :

-ال تفكر فينا، ال تنظر للوراء، ال تكتب لنا، 

ال تغرق في الحنني إلى املاضي، إنس كل 

شيء.

بما  ربما  بالنصيحة  تيتو  سيأخذ  فهل   

لم  املكان  لكن  نعم.  بعيدًا  بالبقاء  يتعلق 

يغادر روحه بل ظل منبع إلهامه. لقد كان 

انعكاسا لنغمّية حياته الداخلية. 

عند عودته لحضور جنازة الفريدو يجد 

جدران  تآكلت  لقد  تغير،  شيء  كل  أن 

إلقامة  هدمها  وتقرر  باراديسو  سينما 

السينما  هدم  وكان  للسيارات.  مرآب 

على  داللة  الفريدو  موت  مع  بالتزامن 

جديد.  عالم  ووالدة  الحياة  شكل  اندثار 

كان  التي  البلدية  ساحة  تحولت  فقد 

السينما  ملشاهدة  فيها  يجتمعون  الناس 

إلى مواقف سيارات وفي حوار مؤثر يقول 

لوالدته:

كنت  العودة،  من  أخاف  دائما  )كنت   

العديد  نسيت  وأنني  أقوى،  أنني  أعتقد 

من األشياء

لم  وكأنني  أمامي،  هنا  األشياء  كل  لكن 

أبتعد مطلقا(. 

وهو  نستالوجي  شخص  سلفاتوري  إن 

عن  يسألها  وحني  والدته  يشابه  هذا  في 

طفليها  مع  وحيدة  شبابها  إهدار  سبب 

أكون  أن  اختياري،  هذا  )كان  تجيب: 

مخلصة دائما ألبيك، هذا هو معدني، وال 

أستطيع فعل شيء حيال ذلك وأنت مثلي. 

أنت مرتبط جدًا باملاضي واإلخالص له 

دائما  فأنت  مخلصا  كنت  إذا  سلبياته، 

وحيد(.

شخصية  هي  املهمة  اإلشارات  من  ولعل 

املكان  في  يدور  كان  الذي  املخبول 

ويصرخ: هذا امليدان ملكي، هذا ميداني، 

هو  فالتغير  باملكان  نحتفظ  أن  يمكن  ال 

في  قديم  راهب  كتب  الوحيد.  الثابت 

اسما،  الوردة  كانت  الفقد:  لهذا  إشارة 

ونحن ال نملك إال األسماء.

بل  فحسب  املخيلة  نتاج  ليس  والفن 

حارس للذاكرة وهو يضاهي الزمن قوة. 

لذا فإن انهيار سينما باراديسو داللة على 

يتبق  لم  النهاية  في  كامل،  عالم  انهيار 

املقاطع  سوى  )تيتو(  سلفاتوري  لـــــــــــ 

التي بقيت في الذاكرة.

يمر  إن  ألفريدو  زوجة  تخبره  سفره  قبل 

سوى  ليست  وهي  له  تركت  أمانة  لتسلم 

املقاطع املحذوفة من األفالم وقد جمعها 

واحد  شريط  في  موته  قبل  الفريدو 

يشاهدها  سلفاتوري.  لـــــــــ  وتركها 

ويشعر  والدموع  االبتسام  بني  األخير 

وكأن جزءا من مكانه األول عاد إليه. 

تتكثف  -وفيه  املشاهد  أجمل  من  ولعل 

بصرية  متعة  يحمل  الذي  الفيلم  فكرة 

يشارك  املشاهد  تجعل  عميقة.  وروحية 

الزمن  يد  طالتها  التي  أمكنته  تخيل  في 

أللفريدو  سلفاتوري)تيتو(  يحكي  حني   –

حوارًا دار ذات زمن بني قائد وجندي.

التي  الهواء  طاحونة  تذكر  هل  القائد: 

كانت هناك؟ 

نعم ياسيدي، أذكر أن الطاحونة اختفت 

لكن الهواء لم يزل هناك.

سينما باراديسو .. 
البحث عن الزمن المفقود

دمشق / فدوى العبود 
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ال تلعن الظالمال تلعن الظالم

كرسي متحرك وانطالق..

، وكيف 
ً

يتحدث حاتم عن طفولته بداية

وأنه  والتاريخ،  اآلثار  لكتب  محبًا  كان 

األثرية  األماكن  زيارة  تستهويه  كانت 

تجذب  قد  أخرى  أماكن  أية  من  أكثر 

ذلك  إلى  إضافة  فكان  آخر،  طفل  أي 

بالتاريخ  عنى 
ُ

ت التي  الكتب  يقتني 

القديم تحديدًا، إلى أن أصبحت لديه 

مكتبة خاصة بهذه الكتب.

لعبة  في  كمحترف  قصته  تبدأ  ثويني 

بطوالت  فيها  حقق  التي  املصارعة 

وإنجازات عدة حتى عام 2014، بعدها 

إثرها  على  أصيب  إلصابة  تعرض 

بالشلل، وجلس على كرسي متحرك.

من  الفترة  هذه  "خالل  حاتم:  يقول   

الكرسي  على   
ً
مشلوال هكذا،  جلوسي 

حركتي،  تقييد  ومع  هذا،  املتحرك 

لآلثار  وحبي  هوايتي  إلى  رجعت 

بجلب  أكثر  أطورها  فبدأت  والتاريخ، 

أطور  وأخذت  الكتب،  من  العديد 

أفكاري أيضًا في طريقة تقديمها وأخذ 

 املعلومات أكثر، حتى وصلت إلى مرحلة 

الدراية الكاملة بها".

عن  متكاملة  فكرة  حاتم  أخذ  أن  وبعد 

كيف  في:  فكرته  بدأ  القديم،  التاريخ 

العراق  وتاريخ  آثار  ما  العالم  يعرف 

وشواهده؟ يقول ثويني:

 "فمن خالل مجموعة الكتب هذه، أعدت 

التواصل  مواقع  في  تقديمها  اختصار 

الجهود  هذه  أحول  وصرت  االجتماعي 

واألفكار إلى منشورات وأبحاث، وإذا بها 

تالقي نجاحًا واهتمامًا ومتابعني كثر وفي 

عدد  وازدياد  الفكرة  نجاح  وبعد  تزايد، 

واألفكار  الجهود  هذه  بدأت  املتابعني، 

أكثر  انتشرت  إذ  الترجمة،  حيز  تدخل 

بصدى أكبر، وبدأت من أناس مختصني 

ترجم  إلى اللغات اإلنجليزية واإلسبانية 
ُ

ت

مجلة  منها  مجالت  وإلى  والسويسرية، 

واألثرية  التاريخية  للدراسات  )العبر( 

 National." ومجلة   certainty ومجلة 

. Geographic

متاحف وإنجازات
والنجاح  االنتشار  بعد  قصتنا،  بطل 

باإلسهام  أخذ  فكرته،  حققتهما  الذين 

 تعرف 
ً
واملضي بخطوات أوسع، فهو مثال

في  املقيمني  العراقيني  من  الكثير  على 

وأمريكا،  وأملانيا  وبريطانيا  فرنسا 

أثرية  لقطع  بصور  يمدونه  بدأوا  الذين 

من داخل املتاحف العاملية هناك، ليقوم 

بدوره بشرح معلومات وتعريف عن هذه 

وواٍف  ومحبب  مختصر  بشكل  القطع 

وازداد  املعلومات،  هذه  إلى  للمتعطشني 

معرفتهم  بعد  والسيما  املهتمني،  عدد 

املتاحف  هذه  في  عراقية  آثار  بوجود 

العاملية لديهم...

مناشدات  في  ثويني  تحرك  بعدها 

سرقت  التي  االثرية  القطع  السترجاع 

بعد 2003 بعد اقتحام املتحف العراقي، 

الشرعي  غير  التنقيب  بعد  وكذلك 

"هذه  حاتم:  يقول  العراق..  في  وانتشاره 

املناشدات حققت املرجو بشكل فاجأني، 

ممن  اثنان  أو  شخص  يراسلنا  كان  إذ 

عليها  العثور  تم  إما  آثار،  قطع  لديهم 

لديهم  موجودة  كانت  أو  منطقتهم،  في 

إلى  إرجاعها  يريدون  وكانوا  بعد2003 

ذلك.  كيفية  عن  ويستفسرون  املتحف 

بإرجاع  املتحف  إدارة  مع  أسهمنا   
ً
وفعال

كانت  التي  األثرية  القطع  من  الكثير 

مسروقة أو منقبة بطريقة غير شرعية ."

التي  والثمار  اإلنجازات  "هذه  مضيفًا: 

قويًا  دافعًا  أعطتني  وملستها  حصدتها 

لكي أتعافى سريعًا وأقف مرة أخرى على 

االحتياجات  ذوي  كرسي  ألغادر  قدمي 

أمل  كلي  كنت،  كما  وأعود  الخاصة 

 ألتحول من عاجز مشلول 
ٍّ

وإصرار وتحد

إلى مانح لألمل والعطاء بأفكار ومجهود 

وحضارتي،  وناسي  بلدي  بهما  أخدم 

من  الكثير  بتنظيم  ذلك  بعد  ألقوم 

إلى  إضافة  األثرية،  للمواقع  الرحالت 

املواقع  لهذه  تنظيف  بحمالت  القيام 

أيضًا."

مناهج دراسية
الدائم  والسعي  واألفكار  الجهود  هذه 

حاتم ثويني.. شاب مختص في مجال اآلثار وعلوم 
األنثروبولوجيا، ابتكر طريقة جديدة سلسة 
يختصر بها كتب اآلثار والحضارة املركونة في 
املكتبات ليحولها إلى منشورات وأبحاث مختصرة 
جدًا، هي عصارة مجموعة كتب ضمن أسطر 
معدودة، مع التزويد بالصور والشرح. وقد القت 
تجربته رواجًا ونجاحًا بني متابعيه واملهتمني، 
وترجمت إلى لغات عدة، كما أسهم في استعادة 
الكثير من القطع األثرية، فكانت قصته التي 
تحدث عنها لـ "الشبكة":

حاتم ثويني..حاتم ثويني..
المصارع الذي هزم 

كرسي االعاقة

االنثربولوجي

رجاء الشجيري                            
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تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية

 )افراداً ومؤسسات( الراغبين ببث 
االعالنات  و الحصول على الرعايات 

للبرامج التلفزيونية واالذاعية 

Mark@imn.iq

 االتصال على الرقم )07828070838(
او المراسلة عبر البريد االلكتروني

وتاريخه،  العراق  بحضارة  للتعريف 

ترى  كيف  ثويني:  حاتم  لسؤال  دفعتنا 

مناهجنا الدراسية في مختلف مراحلها 

والحضارة؟  للتاريخ  وتقديمها  وتناولها 

ليجيب:

من  الرغم  وعلى  الدراسية،  "مناهجنا 

سنوات الدراسة الطويلة، لكننا لم نعرف 

خاللها عن تاريخنا القديم إال نادرًا، إذ 

كانت املناهج مهتمة بتحوالت التاريخني 

األوروبي والعربي بكل تفاصيلهما اململة، 

إلى  التفتيش  محاكم  طغيان  من  ابتداًء 

الفرنسية،  والثورة  االقطاع،  عصر 

وعصر النهضة األوروبية..

جميعنا نعرف نابليون وعشيقته جوزفني، 

ونعرف ماري انطوانيت، وهنري الثامن، 

ومارتن لوثر كنغ، وبسمارك، وروبسبير، 

وماجالن،  وراسبوتني،  وكليمنصو، 

وفاسكو دي غاما، والقضية الفلسطينية 

نعرف  ال  لكننا  وغيرها..  بلفور،  ووعد 

ملحمة  يقرأ  لم  الجميع  حمورابي، 

كلكامش أيام الدراسة إال التسمية، ولم 

نعرف الكثير عن إنليل وأنكي، وسرجون، 

وسنحاريب،  وأورنمو،  بانيبال،  وآشور 

زاكيزي،  ولوكال  وشبعاد،  وأسرحدون، 

عزرا،  مملكة  هزم  الذي  نصر  ونبوخذ 

في حني كرست أوروبا جهودها التنقيبية 

السومرية  آثارنا  بقايا  عن  البحث  في 

والكلدانية،  واآلشورية،  والبابلية، 

واألكدية،  ذلك ألنها كانت تدرك تمامًا 

عظمة العراق، وربما يعود لها الفضل في 

القديمة،  املسمارية  كتاباتنا  رموز  فك 

الدراسية  مناهجنا  تبقى  متى  فإلى 

بعيدة عن تاريخ وحضارة العراق ؟ "...

مقترحات 

والدعم  الجهود  تكثيف  "رسالتنا 

اإلعالمي لكل ما يخص تاريخ وحضارة 

أبناء  بني  الوطنية  الروح  لبث  العراق 

ف  تعرِّ واعية  أجيال  لتأسيس  شعبنا 

بدأ  هكذا  العراق،"  يعني  ماذا  العالم 

حاتم رسالته، ليضيف:

بنود  وضع  الثقافة  وزارة  على  "ونتمنى 

الفضائية  القنوات  تراخيص  ضمن 

التي لديها مكاتب في العراق، ببث عمل 

عن  األقل  على  عام  كل  واحد  تلفزيوني 

برامج   
ً
مثال العراق،  وحضارة  تاريخ 

أو  مسرحية،  أو  مسلسل  أو  مسابقات 

التراث  بهذا  العالم  لتعريف  شابه،  ما 

العريق"..



من "الخلدونية" إلى "قراءتي"
التالميذ هم الخاسر األكبر

كان  الفائت،  القرن  سبعينيات  في 

الثالث االبتدائي  بإمكان تالميذ الصف 

دون  الصحف  من  عديدة  أجزاء  قراءة 

الخلدونية  درسوا  ألنهم  تذكر،  صعوبة 

والكتابة  القراءة  من  فتمكنوا  فقط، 

الصحيحتني، لكن في السنوات األخيرة 

الخلدونية  بني  املنهاج  واضعو  مزج 

استقر  حتى  وحسن(،  )ريم  والتوليفية 

التوازن،  فاختل   ،) )قراءتي  على  األمر 

القراءة  هي  والنتيجة  البوصلة،  وفقدوا 

العرجاء والكتابة مثلها.

تسأل،  العراقية  العائالت  من  العديد   

في كل عام دراسي: ملاذا؟ هل العيب في 

التي  وحسن(  )ريم  في  أم  الخلدونية 

أول  ونحن  ؟  )قراءتي(  في  أم   ، ألغيت 

ما  والقراءة،  الكتابة  العالم  م 
ّ
عل من 

األسباب؟ وما املعالجة؟

املختصني  من  عددًا  التقت  "الشبكة"   

لفهم املشكلة وأبعادها. 

وسائل اإليضاح
موسى،  شنشول  يسرى  املعلمة،  تؤكد 

)ابن  مدرسة  في  األول  الصف  معلمة 

ماجد االبتدائية( أن التعليم في الصف 

يستوجب  العراق،  في  االبتدائي  األول 

االستعانة بمجموعة من وسائل اإليضاح، 

واستخدامها في كل حصة دراسية، ألنها 

أسهل طريق إلى قلوب وعقول األطفال، 

الروضة،  عن  األطفال  ابتعاد  أن  إذ 

ضعيفًا   
ً
جيال لنا  أنتج  الجائحة،  بسبب 

سوء  عن  ناهيك  والكتابة،  القراءة  في 

كراسة  تفعيل  عدم  مرّده  الذي  الخط  

تقول  وتلك )كارثة(، بحسب ما  الخط، 

الست يسرى!

األول  الصف  معلمة  بينت  جهتها،  من 

االبتدائي  في مدرسة االبتهال االبتدائية                                                                                                                                       

أمضت  معلمة  وهي  محمد،  انتظار 

عملها،  في  عامًا  ثالثني  من  أكثر 

في  التعليم  في  املعتمدة  القراءة  أن 

)صوتية- وهي  هي)قراءتي(،  العراق 

مقطعية(، وهذه الطريقة تعطي التلميذ 

املقطع والصوت، إذ نعطيه اسم الحرف 

أصحاب  وجد  القراءة  وهذه  لفظه،  ثم 

التعليم،  في  األصلح  أنها  االختصاص 

الحرف،  صوت  تعلم  الخلدونية  أن  إذ 

لكنها التصلح لكل املستويات، أما )ريم 

أي  السن،  لكبار  تصلح  فإنها  وحسن( 

ع، كذلك اليافعني،  تالميذ التعليم املسرَّ

ألن عقولهم تدرك الكلمة على نحو أوسع.

بعض  أن  إلى  انتظار  الست  وتشير 

القراءة  يحسنون  ال  الذين  التالميذ 

نوع  إلى  يعود  ال  السبب  فإن  والكتابة، 

القراءة، وإنما إلى عدم وجود متابعة من 

األهل، وعدم جديتهم بتحفيظ أبنائهم.

األول  الصف  معلمة  زميلتها  أكدت  فيما 

االبتدائي، جنان، أن الصف األول يحتاج 

والتناغم  واملدرسة،  البيت  تعاون  إلى 

الجانبني، أي أن تكون  التدريس بني  في 

تمامًا  تشبه  البيت  في  التعلم  طريقة 

ال  لكي  املدرسة،  في  التعلم  طريقة 

كما  بالصعوبة،  الصغير  التلميذ  يشعر 

زميلتي  قالت  كما  اإليضاح،  وسائل  أن  

فبدونها  ضرورية،  يسرى(،  )الست 

األول  الصف  في  التعليم  طريقة  تكون 

باستخدام  أننا  وأرى  عرجاء،  االبتدائي 

والتوليفية  الخلدونية  الطريقتني: 

على  نتغلب  أن  يمكن  إبداعية  بطريقة 

غالبية صعوبات التعلم في الصف األول 

االبتدائي.

معلم  الختيار  الصحيحة  الضوابط 

العاملية  املعايير  ضمن  األول  الصف 

األول  الصف  معلم  إلعداد  وضعت  التي 

االبتدائي.

معلم  أن  معلومة،  أزيدك  تضيف: 

املعلمني  بقية  عن  يختلف  األول  الصف 

العالم  في  االبتدائية  املدرسة  ضمن 

الناحية  ومن  اإلعداد،  بطريقة  )كله( 

راتبه  أن  إذ  )الراتب(،  االقتصادية 

متميز،  وصوته  أجمل،  وأناقته  أعلى، 

الصف  معلمة  تكون  أن  يفضل  كذلك 

املواصفات  ضمن  متزوجة،  غير  األول 

البريطانية، لكي تخصص كل اهتمامها 

إلى التالميذ.

نبدأ بالطفل
سليمًا  عراقيًا  مجتمعًا  نضمن  ولكي 

علينا  شيماء(،  للدكتورة  والكالم   (

من  املعلمني  له  ونعد  بالطفل،  نبدأ  أن 

كذلك  العاملية،  املواصفات  أصحاب 

فنبدأ  املدرسية،  بالبيئة  نهتم  أن  يجب 

الحالي  فالجلوس  جلوسهم،  طريقة  من 

لتلقي  الجامعات  طلبة  جلوس  نفس  هو 

يكون  أن  يجب  حني  في  املحاضرات، 

االبتدائي  األول  الصف  تالميذ  جلوس 

ملونة،  كراسي  وعلى  حلقات،  شكل  على 

قبل  من  ولونه  الكرسي  انتقاء  ويكون 

على  سينعكس  اللون  ألن  نفسه،  الطفل 

شخصيته، وأن يكون الصف األول مميزًا 

كارتونية  وبشخصيات  زاهية  بألوان 

محببة للطفل، وأن ال يتجاوز عدد تالميذ 

الصف أكثر من )15-20( تلميذًا .

الخلدونية  القراءة  أن  أرى  أنا   : وتابعت   

والكتابة،  القراءة  الطفل  لتعلم  كافية 

للصف  أخرى  لغات  ندخل  أن  وممكن 

في  حاصل  هو  كما  االبتدائي،  األول 

علي غني

سألت والدة الطفلة وسن 
ابنتها عن حروف كلمة 

)دور(، عرفت الكلمة، 
لكنها لم تتمكن من تهجي 

حروفها، صرخت والدتها 
في وجهها، فأجهشت 

بالبكاء، فاألطفال، والسيما 
في األول االبتدائي في 

مدارسنا، يعرفون الكلمة 
كمقطع، لكنهم اليميزونها 

كحروف.

د. شيماء العباسي

نشاط علمي في ر ياض االطفال
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املدارس األهلية والحكومية، 

كما أن القراءة الخلدونية أظهرت العديد 

حتى  العراق،  في  العباقرة  اب 
ّ

الكت من 

وإن لم يتموا املراحل الدراسية الالحقة، 

من  األولى  املراحل  في  أساسهم  ألن 

التعليم متقن وفعال.

املتقن  التأليف  إلى  أنّوه  أن  من  والبد 

يالئم  بما  وإعدادها  الدراسية  للمناهج 

تطور مناهج الصفوف األولى في العالم، 

الصف  هذا  لتالميذ  املجال  وفسح 

آرائهم  عن  للتعبير  االبتدائي(  )االول 

ستراتيجيات  إلى  باالستناد  وأفكارهم 

ينفذها  أن  املعلم  وعلى  للتعلم،  متعددة 

والتعلم  الذهني  العصف  كستراتيجيتي 

الستراتيجيات  من  وغيرها  النشط، 

النظريات  عليها  تؤكد  التي  الحديثة 

النفسية والتربوية.

كراسة الخط
أستاذ  زاير،  علي  سعد  الدكتور  وعزا 

العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية 

- ابن رشد - جامعة بغداد، رداءة الخط ، 

والسيما لدى تالميذ الصفوف االبتدائية 

)االول،الثاني،الثالث(، إلى إلغاء كراسة 

الخط املقررة منذ عام )1988(، فضال 

التي  والخط(  )الرسم  حصة  إلغاء  عن 

لذا  الفنية،  التربية  ملادة  مرادفة  كانت 

أيضًا،  املعلمني  على  أثر  االمر  هذا  فإن 

فمعظم املعلمني يتميزون بضعف الخط، 

معلمي  إعداد  برنامج  خلو  جانب  إلى 

اللغة العربية من مادة الخط.

وتابع )زاير(: يمكنني أن أضيف أسبابًا 

على  التشجيع  ضعف  منها  أخرى، 

النقال،  الهاتف  ووجود  الحرة،  املطالعة 

التي  الفضائية،  والقنوات  واآليباد، 

القراءة،  عن  االبتدائية  طالب  أبعدت 

للجميع  أتاحت  اإلنترنت  شبكة  أن  كما 

الحصول على املعلومة مختصرة من دون 

أطالة.

تعليم الحروف
الدكتور  بني  الدراسات،  خالل  ومن 

حسني سالم، معاون مدير مركز البحوث 

والدراسات في وزارة التربية، أن القراءة 

لكنها  التهجي،  على  تركز  الخلدونية 

وضعف  التلميذ،  فهم  وقلة  املعنى  تغفل 

إجادة  في  تساعد  لكنها  الترابط، 

بأصواتها  الحروف  وتعليم  الكتابة، 

تعلم  ال  أنها  مساوئها  لكن  الكالم،  دون  

الطالقة في الكالم، في حني أن الطريقة 

تعطي  )التوليفية(،  الصوتية  املقطعية- 

لباقة في الكالم.

كلمة أخيرة
على  طوال-  -لسنوات  مدارسنا  أعتمدت 

اعتمدت  بعدها  الخلدونية،  القراءة 

اعتمدت  واآلن  وحسن(،  )ريم  قراءة 

يشكو  من  هنالك  ومازال  )قراءتي(، 

التالميذ  لدى  والكتابة  القراءة  ضعف 

املتوسطة،  في  والطلبة  االبتدائية  في 

حل  إلى  التوصل  الباحثني  على  فإن  لذا 

األخذ  مع  املشكلة،  لهذه  وثابت  حقيقي 

الذين  من  االختصاص  أصحاب  بآراء 

 من التنقل من قراءة إلى 
ً
التقيناهم، بدال

العراقي  الذكاء  فإن  وبالتأكيد  أخرى، 

األسر  تؤرق  باتت  التي  املشكلة  سيحسم 

العراقية.

د سعد علي زاير

د حسين سالم

أخــــبار

ازيــح الســتار موخــرا عــن لوحــة كامــل شــياع التــي انجزهــا مؤخــرا الفنــان 

التشــكيلي زيــاد جســام وتــم وضعهــا فــي قاعــة" بيتنــا الثقافــي"، وتخللــت 

املناســبة جلســة احتفائيــة بالفنــان جســام، حضرهــا ســكرتير اللجنــة 

املركزيــة للحــزب الشــيوعي العراقــي االســتاذ رائــد فهمــي، ووزيــر الثقافــة 

مــن  ونخبــة  شــياع  كامــل  الشــهيد  وعائلــة  الجزائــري،  مفيــد  الســابق 

ــني. املثقف

ــيرة  ــن س ــدث ع ــذي تح ــاط ال ــن الخط ــالح حس ــور ف ــة الدكت وادار الجلس

الفنــان ومحطاتــه االعالميــة التــي عمــل فيها،وعــن تجاربــه ومســيرته، كمــا 

كانــت هنــاك كلمــة لشــقيق الشــهيد شــياع، فيصــل عبداللــه بثــت مــن محــل 

اقامتــه فــي لنــدن عبــر االنترنيــت.

احتفاء بتجربة جسام وازاحة 
الستار عن لوحة شياع 
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عبر  ة 
ّ

عد هجمات   
ِّ

لصد خِدمت 
ُ

است

املدن  تتوسط  رقعة  ضمن  التاريخ 

..الكوفة.. البصرة  الثالث:  القديمة 

وآخر  حصنًا،  أسماها  بعضهم  الشام. 

فبال  منها  املتبقي  أما  حامية،  يراها 

هوية.

هيكل يعوم في بحر رملي:
حصن ُبني من اآلجر املرصوف بمادتي 

م2   1806 مساحة  على  والقار  الجص 

ارتفاعاتها  تتراوح  جدران  من  يتألف 

زواياها  في  أمتار،  وثالثة  مترين  بني 

تستخدم  الشكل  أسطوانية  أبراج  بنيت 

التي  الجدران  وحماية  للمراقبة 

بها  تحيط  )گاره(،  ربوة  على  شيدت 

منخفضات رملّية )فيضات(.

متعب  الدكتور  اآلثاري،  الخبير  يقول   

"تكاد  وصفه:  معرض  في  الريشاوي، 

أضالعها  أطوال  الشكل،  مربعة  تكون 

تتراوح بني ثالثة وأربعني واثنني وأربعني 

مترًا، أسوارها الخارجية بسمك 3,8 م، 

إلى  فيعود   ارتفاعاتها  في  التباين  أما 

املاضية،  العقود  طوال  التعرية  عوامل 

إلى  مضافًا  والرمال،  األتربة  ولتراكم 

الجدران،  أصاب  الذي  التآكل  ذلك 

وغالبية بناياتها مهدمة بسبب اإلهمال 

الذي حّولها الى أكداس حجارة."

بالكثير  التاريخية  املكتبة  حفلت  وقد    

من اإلشارات عن وجود القلعة، إذ أورد 

الفصل  في  امليالي،  رجوان  الدكتور  لها 

األول من أطروحته للماجستير )القالع 

عمارتها  العراق،  وجنوب  وسط  في 

االحتالل  فترة  خالل  وتخطيطها 

من  األول  املبحث  في  ِذكرًا  العثماني( 

الدراسة  احتوتها  مباحث  سبعة  بني 

مازالت  التي  الشاخصة،  القالع  عن 

باقية، وهي: الگصير، والرحبة، وقلعة 

الشعيبة،  وقلعة  ذرب،  وقلعة  شالل، 

العزيز  عبد  وقلعة  الخميسية،  وقلعة 

هذه  "دراسة  امليالي:  ويقول  الفواز. 

أعماقها  في  التوغل  إلى  تهدف  القالع 

لكي نصل الى غاية ما تحتويه من فلسفة 

والتاريخ،  اآلثار  بني  مزدوجة  علمية 

ذات  في  تاريخية  حضارية  دراسة  فهي 

واقتصادية  سياسية  وبجوانب  الوقت، 

الوظيفة  من  مستقاة  واجتماعية 

العسكرية للقالع والحصون."

الراوي  الجبار  عبد  املؤرخ  أعطى  فيما   

)البادية(  كتابه  في  لها  مقتضبًا  وصفًا 

عني  من  الغربي  الشمال  الى  تقع  بأنها 

اآلثار  عالم  وصفها  كذلك  غزيرة،  ماء 

من  كلكامش  ملحمة  ومترجم  العراقي 

األكادية الى العربية، طه باقر،  بالقول 

مبعدة  على  تقع  الگصير  قلعة  "إن 

في  الگصير  منطقة  من  كيلومترين 

الى  نسبة  وسميت  السماوة،  بادية 

الوادي الذي شيدت فيه."

  وقد تباينت اآلراء والروايات حول تاريخ 

إنشائها، وفي وقت لم تحدد مديرة اآلثار 

الحقبة  مشكور،  قاسم  إيثار  املثنى،  في 

عمليات  ستكَمل 
ُ

ت أن  قبل  التاريخية 

الخبير  والدراسة حولها، يقول  التنقيب 

اآلثاري، متعب الريشاوي: "إن الروايات 

فمنهم  اختلفت،  القلعة  بناء  تاريخ  حول 

لحماية  ساسانية  محمية  إنها  يقول  من 

من  الساسانية  اإلمبراطورية  حدود 

البرتغالي  الرحالة  مثل  البدو،  هجمات 

بيدرو تاكسيرا )تيخيرا حسب آخرين( 

الشرق  ومنطقة  العراق  زار  الذي 

األوسط في القرن السابع عشر، إذ ذكر 

راشد  بن  محمد  الشيخ  الى  تعود  أنها 

الفتح  قبيل  البصرة  حاكم  مغامس،  آل 

العثماني."

طراز معماري ودور تاريخي 
النمط  الى  العمراني  طرازها  ينحاز 

الكالسيكي املتعارف عليه، الذي يرجح 

في  للجنود  كحامية  بنائها  من  الغاية 

ُيقصي  ما  وهو  مختلفة،  زمنية  حقب 

صحراء  وسط  قصرًا  كونها  فرضية 

بني  الواصلة  الطرق  يتوسط  شاسعة 

توزعت  داخلها  وفي  القديمة،  املدن 

جدران، منذ مئات السنني، 
تنتصب وسط صحراء 
النهاية لها بمواجهة 
التقلبات املناخية 
والسيول الجارفة خالل 
مواسم األمطار، حزينة 
تخفي قصص الوقوف 
بوجه الغزوات، تحتفظ 
بحكايات امُلحاَصرين فيها، 
وآثار املهاجمني على 
أسوارها الخارجية، هي 
قلعة الگصير في بادية 
السماوة، مّر بها الرحالة 
األوربيون والعرب .. وكتب 
عنها اآلثاريون،  ... 

بعد ان مرَّ بها الساسانيون والعباسيون والُغزاة

أطول عزلة لشاخص 
تاريخي!

قلعة الگصير ...قلعة الگصير ...

السماوة : 
يوسف المحسن
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يجوبون البادية الجنوبية ملمارسة هوايته 

من  الگصير  قلعة  إلى  نأتي  "إننا  قال: 

أجل التقاط الصور والتمعن بتاريخ هذه 

البالد، ومن أعلى أسوار القلعة يمكن أن 

نا 
ّ
نتمتع بمناظر جميلة عند الغروب، لكن

نشعر باملرارة حني نرى هذا الصرح وقد 

تعرض للتخريب والنهب."

وهو  كاطع،  حمودي  رحمن  زميله  أما   

جمعية  فرع  يرأس  للصقور  صّياد 

املثنى،  في  الصقور  ومربي  الصّيادين 

ومنظمات  الحكومية  "الجهات  دعا  فقد 

املجتمع املدني واملنظمات الدولية املهتمة 

من  املشترك  العمل  ضرورة  إلى  باآلثار 

أجل حماية قلعة الگصير من التدمير 

واتخاذها مرفقًا سياحيًا هو عبارة عن 

والسيما  الصحراء،  وسط  في  استراحة 

تستقبل  الگصير(  )وادي  املنطقة  أن 

تجتذب  وكانت  العراقيني،  الصيادين 

العربي،  الخليج  دول  من  القادمني 

أماكن  املحيطة  املساحات  تمثل  فيما 

الرّحل،  البدو  فيها  يستوطن  وافر  رعي 

فالقلعة تأكيد على حضارة متأصلة، أما 

فخالبة،  بها  املحيطة  الصحراء  أجواء 

لم أشاهد مثلها سابقًا."

في  العراقي  اإلعالم  )شبكة  من  فريق 

أجزاء  وجود  اكتشف   )2010 العام 

جدران  من  ×75سم  100سم  بقياس 

حيث  بعناية،  مرفوعة  األربعة  القلعة 

"ُرفعت  أنها  بسيطة  صفاء  الصياد   
ّ

أكد

وأعتقد  مجهولة،  جهة  إلى  وُحملت 

معلومات  تبت 
ُ
ك األجزاء  هذه  على  أن 

تاريخية مهمة تحكي قصة هذه القلعة." 

على  والحفاظ  اآلثار  لدائرة  خطة 

التراث:

في  ومتخصصون  باحثون  يتفق 

الدكتور  بينهم  من  التاريخي،  الشأن 

عمليات  من  املزيد  أن  على  الريشاوي، 

تخرج  أن  يمكن  والكشف  التحّري 

التاريخية  الحقبة  حول  مدهشة  بنتائج 

والدورين  فيها  يدت 
ُ

ش التي 

االقتصادي والسياسي اللذين شغلتهما، 

فيما تفيد دالئل على وجود أجزاء ملحقة 

عمليات  بفعل  واندثرت  دفنت  بالقلعة 

ألحقت  التي  املائية  والسيول  التعرية 

ويضيف:  الخارجية،  بالجدران  ضررًا 

عمليات  أجريت  لو  املحتمل،  "من 

دالئل  على  العثور  منها،  بالقرب  تنقيب 

تقع  كونها  قديمة،  سكانية  تجمعات 

وادي )أبو غار(،  على  يطل  على مرتفع 

ومن  العربي،  للخليج  قديم  امتداد  وهو 

معلم  الى  وتحويلها  صيانتها  املمكن 

وبشكل  بالفائدة،  يعود  وتراثي  سياحي 

مماثل ملا حصل مع حصن اإلخيضر في 

مساحة  تتوسط  أنها  والسيما  كربالء، 

غنية بمخزون املياه الجوفية العذبة التي 

تسمح بإقامة املتنزهات."

قبل  املشاهدات  بهذه  اإلقرار  يمكن  وال 

والدراسة  الكشف  عمليات  استكمال 

مفتشية  لها  تخطط  التي  والتنقيب 

قاسم:  إيثار  املديرة،  تقول  إذ  اآلثار، 

وهي  الحصن،  لصيانة  تتجه  النّية  "إن 

األثار  دائرة  من  املوافقة  بانتظار 

والحفاظ على التراث، والسيما أن املوقع 

مضيفة:  نائية."  منطقة  في  ويقع  كبير 

"من املمكن أن يتحول الحصن الى مكان 

له  نخطط  ما  إنجاز  حال  في  سياحي 

ليكون  وحماية  وكشف  تأهيل  إعادة  من 

والسياح  للدارسني  جذبًا  األكثر  م 
َ
املعل

في البادية الجنوبية."

ألطول  نهاية  تضع  قد  وخطط  أمنيات 

تاريخي  م 
َ
معل لها  يتعرض  عزل  عملية 

بذاكرة ممتلئة.. مثل قلعة الگصير.

غرف  لجدران  ومتضررة  مهدمة  بقايا 

فيما  كبيرة،  وقاعة  ومخازن  ومسجد 

حضور  إلى  تشير   واللقى  الدالئل 

أشكال زخرفية على الجدران الداخلية 

العربية  الريازات  من  كخليط  املغمورة، 

وتصفها  والرومانية،  والساسانية 

اآلثار  في  متخصصة  وهي  قاسم، 

لها  سبق  أثري،  فخار  ورسامة  القديمة 

األملانية  البعثة  مع  التنقيب  في  العمل 

الوركاء القديمة، قبل أن تتسلم  بمدينة 

"الحصن قديم  املثنى  آثار  مهمة مفتش 

واحدة  تاريخيتني،  فترتني  على  وُبني 

الحجر  من  وأخرى  القديم،  اآلجر  من 

نصف  أبراج  على  يحتوي  الطبيعي، 

بناء  وهو  األربع،  جهاته  من  دائرية 

شاخص وكبير وعلى درجة من األهمية 

التاريخية."

هذه  "لعبت  الريشاوي:  يضيف  فيما 

ظفير  آل  أقامه  الذي  وامللحق  القلعة 

الهجمات  صد  في  دورًا  منها  بالقرب 

مطلع  العراقية  العشائر  على  الوهابية 

بقايا  هناك  وماتزال  العشرين،  القرن 

الذين  املهاجمني  رفات  تضم  ملقبرة 

قتلوا على يد آل ظفير."

ومن خالل البحث يمكن القول إن القلعة 

والوالة  األمراء  ملعارك  مسرحًا  كانت 

الثاني  العباسي  العهد  في  املتصارعني 

334هـ 656 هـ .

عزلة ال تنتهي
الخضر،  قضاء  من  الجنوب  إلى 

وستني  خمسة  على  تزيد  وبمسافة 

الرملية  األرض  تمّوجات  وبني  كيلومترًا 

)الحصن(،  القلعة  ّيدت 
ُ

ش الزاحفة، 

للبادية،  الصحراوية  املسافة  لتتوسط 

واتساع  املدن  زحف  من  الرغم  وعلى 

عمليات  من  جلبه  وما  الطرق  شبكات 

استزراع لألراضي  باالعتماد على املياه 

الجوفية إال أن الحصن )القلعة( مازال 

يغط في أطول عزلة لشاخص تاريخي، 

العراقية  الحكومة  سجالت  أن  والسيما 

حني   ،1966 العام  في  إال  إليه  شر 
ُ

ت لم 

تعّرض هذا املوقع األثري املهم للتخريب 

عن  الباحثني  قبل  من  مرة  من  ألكثر 

اآلثار واملهربني لها، فيما تهدمت أجزاء 

املنطقة  مهمة من جدرانه، وقد شهدت 

نبش  عمليات  األثرية  بالقلعة  املحيطة 

واسعة بحثًا عن لقى تاريخية.

استراحة هواة الصيد:
من  واحد  وهو  بسيطة،  صفاء  الصياد 

التنوع  حماية  ميدان  في  الناشطني 

الذين  الصيد  هواة  ومن  اإلحيائي 

إيثار قاسم مشكور
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

: املحافظة على ما تبقى من النظام.
ً
أوال

 %50 بـ  مقدرة  بنسبة  الزحام  تقليل  ثانيًا: 

رة.
َ

وتوفير طاقة مهد

والعقلية  البدنية  السالمة  ثالثًا: رفع نسبة 

من خالل تخفيض نسب الحوادث والتلوث 

البيئي. 

العامل  في  التفاؤل  درجة  رفع  رابعًا: 

النفسي للموظف وزيادة إنتاجه. 

خامسًا: بناء عنصر ثقة بالحكومة والدولة 

بأنها تعمل ولم تغفل هذا الجانب الحيوي.

أرقام ينبغي الوقوف عندها: 
أي  كم2   4555 بغداد  مساحة  تبلغ    -1

بنسبة 1.04 % من مساحة العراق .

2- عديد نفوس بغداد 8.500.000 نسمة 

من   %21.2 بنسبة  أي   2016 عام  حسب 

سكان العراق .

3- عدد السيارات في بغداد 1.800.000 

حسب آخر إصدار.

واإلرادة(،  )اإلدارة  منها:  ننطلق  مثابة 

من  أكثر  اآلن  نحتاجه  ما  هو  ومزيجهما 

وعلمية  ونشيطة  واعية  إدارة  مرحلة..  أية 

حقيقية  إرادة  مع  تتمازج  ونزيهة  وخبيرة 

غير متأثرة بمطامع أو منافع .

مالحظات عامة: 
مؤسسات  كل  تشمل  وطنية  الحملة   :

ً
أوال

املرور  على  تقتصر  وال  واملواطن،  الدولة 

املحافظات  في  إعمامها  ويمكن  العامة، 

بعد نجاح بغداد. 

سنحصل  عديدة  عرضية  منافع  ثانيًا: 

عليها، مثل انخفاض نسبة التلوث في الجو 

واملشاكل  التصادم،  حوادث  نسبة  وتقليل 

ورفع  الزحام  من  املواطنني  بني  الناتجة 

الحالة املعنوية للمواطن، طالبًا أو موظفًا 

. 
ً
أو عامال

املشروع  ومناقشة  تفصيل  أرجو  ثالثًا: 

بحزمة واحدة من قبل باحثني أمام لجنة 

كل  إمكانيات  ملعرفة  ومجتمعية  حكومية 

جدول  بها  م 
ّ

ُينظ لكي  وواجباتها،  جهة 

تقدم  أن  على  لها،  عمليات  غرفة  شكل 
ُ

وت

خالل  تنفيذ  وسقف  خريطة  جهة  كل 

عليا  لجنة  عن   
ً
فضال فقط،  أسبوعني 

لإلشراف واملتابعة .

وسائل  من  إعالمية  خلية  تشكيل  رابعًا: 

اإلعالم املحلية كافة.

تقليل  أو  معالجة  من  أقترب  لم  خامسًا: 

بل  واألمنية،  العسكرية  السيطرات  عدد 

التعامل مع املكان والزمان واإلنسان واآللة 

كما هي وبوضعها الحالي .

حزمة الحلول                           
دوام  بتقسيم  الزمن  عامل  استثمار   -

على  دوائرها  بكافة  والهيئات  الوزارات 

أربع وجبات تبدأ من الساعة 7 وحتى 10 

صباحًا، وينتهي دوامها من 2 ظهرًا وحتى 

زخم  يراعى  أن  على  عصرًا،  الخامسة 

أعدادها ويكون هناك توازن في استيعاب 

نفس العدد من السيارات لعديد الوجبات، 

املالية  املؤسسات  خصوصية  مراعاة  مع 

حسب  الخارج  مع  يتواصل  وما  والبنوك 

توقيتات تلك الدول. ولو طبق هذا النظام 

متحركة  سيارات   %25 وجود  يعني  فهذا 

املثالية،  الحالة  وفي  علميًا  الشوارع  في 

ولألمانة العلمية والصحافية فإن أول من 

طرح فكرة تقسيم الدوام عام 2004 هو د. 

لبنان الشامي في لقاء إذاعي معي.  

من  كافة  املغلقة  والشوارع  الطرق  فتح   -

والشخصيات  والدوائر  األحزاب  قبل 

الستيعاب  منها،  والفرعية  واملنظمات، 

من  املتسربة  السيارات  من  عدد  أكبر 

هل  الرئيس(،  )الشارع  العام  املصب 

نعطيها نسبة 5% في أقل تقدير؟

أطراف  الى  املحافظات  مرائب  نقل   -

الجغرافية  الجهات  حسب  بغداد  مدينة 

املحافظات  سيارات  دخول  عدم  لضمان 

الذين  األجرة  سيارات  أصحاب  وتشغيل 

وبشكوى  حاليا  البطالة  من  يعانون 

مستمرة، ولنقل أنها توفر لنا %1 ..

حمولة  لتفريغ  أماكن  تخصيص   -

ونقل  استثناء،  أي  بدون  الشاحنات، 

بواسطة  بغداد  داخل  الى  بضاعتها 

نكون  وبذلك  صغيرة،  حمل  سيارات 

هذه  أصحاب  من  عدد  أكبر  لنا 
ّ

شغ قد 

البطالة،  من  اليوم  تعاني  التي  السيارات 

ر معي كم شاحنة تدخل بغداد        يوميًا 
ّ

قد

!!

لسيارات  خاصة  أماكن  تخصيص   -

لالتصال  الهاتف  خدمة  وتفعيل  األجرة 

 حسب منطقة سكنه، لكي 
ٌ

بأصحابها، كل

عن  للبحث  فارغة  تجوالها  عدم  نضمن 

شوارع  في  تجول  أجرة  سيارة  كم  راكب، 

بغداد اآلن فارغة بحثًا عن زبون؟

)الكّيات(  لتجمع  خاصة  أماكن  إيجاد   -

ناقصًا  بالركاب  وفرض انطالقها )مليئة 

وبذلك نضمن عدم  الخط،  بداية  2( من 

 عن توفير 
ً
تكدسها في التقاطعات، فضال

وقودها وتالفي ضرر عوادمها .

-اإليعاز إلى الدوائر بمنع دخول السيارات 

مرائبها   إلى  الحكومية  غير  الخاصة 

خط  سيارة  ارتياد  على  املوظف  إلرغام 

الدائرة في حال توفرها، كم موظفًا يرتاد 

سيارته الخاصة رغم وجود خطوط لنقله؟

م 
َ

ُيلز نقل  خطوط  توفر  عدم  حال  في   -

باالتفاق  موظفيه  بجدولة  الدائرة  مدير 

تتطلب لمسات فنية وإدارية

خطة بميزانية صفر 
لتخفيف الزحام في بغداد          

تقدم مجلة "الشبكة العراقية" خطة تهدف إلى تحقيق 
انسيابية حركة املركبات، من خالل تقليل الزحام، والتكلف 
هذه الخطة الجهات املعنية أية مبالغ تذكر، واملطلوب 
لتنفيذها إرادة وملسات فنية وإدارية، وفضاًل عن حركة املرور 
تشتمل هذه الخطة على خمسة جوانب مهمة هي: 

إياد السعيد
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

واحدة  منطقة  في  موظفني  أربعة  كل  بني 

نركن  وبذلك  أحدهم،  سيارة  الستخدام 

ثالث سيارات في بيوتهم ونستخدم واحدة 

مصروف  لهم  رنا 
ّ
وف قد  ونكون  فقط، 

البنزين واالندثار وخلقنا حالة من التآلف 

االجتماعي والتعاون كسلوك حضاري .

تعتمد  التي  الدوائر  موظفي  تكليف   -

من  عملهم  بإكمال  الحاسبات  عمل  على 

مراحل  لتشمل  الشبكة  وفتح  منازلهم 

نتائجها  خطوة  وهي  العمل،  إلتمام  كثيرة 

مع  التماس  عدم  في  تصب  العرضية 

)دول  واالبتزاز  الرشوة  وتالفي  املواطن 

الشركات  األسلوب،  هذا  اعتمدت  كثيرة 

خاصة(.

املصلحة  بباص  العام  النقل  تشجيع   -

في  األولوية  ومنحه  النظيف،  املكّيف 

خاص(  )سايد  وجود  ويفضل  الطريق، 

أية  قبل  من  تجاوزه  يمنع  فقط  للباصات 

سيارة )عدا اإلسعاف واإلطفاء(، وتجربة 

كم   30 بطول  شارع  في  واضحة  إيران 

مواعيد  ضبط  بشرط  العاصمة،  داخل 

محددة  وتوقفاته  بالدقيقة،  انطالقه 

بمناطق، وليست كيفية أو عشوائية. بذلك 

في  سيارته  حفظ  على  املواطن  سنشجع 

وتعرضها  والوقود  الزحام  بدل  منزله 

للمخاطر والعطالت واالندثار .

-تفعيل خطوط السكك الحديد الداخلية، 

التاجي،  -كاظمية-  العالوي  خط  والسيما 

من  أمكن  ما  وإنشاء  توقيتاته  ضبط  مع 

والشعلة  والحرية  الصدر  ملدن  خطوط 

وبغداد الجديدة. 

لبعض  تعود  مهملة  مساحات  استخدام   -

املناطق  تحاذي  الحكومية  املؤسسات 

خطوط  انتظار  في  الستثمارها  املزدحمة 

في  وقوفها  ومنع  واملوظفني،  الطلبة 

واستثمارها  األرصفة..  على  أو  الشوارع 

األرض  مثال:  للمؤسسة،  ماليًا  ربحًا  يدر 

جامعة  من  شاسعة  وبمساحة  البور 

النهرين املطلة على نزول جسر الجادرية 

يمكن استثمارها إليواء سيارات الخطوط 

جباية  لقاء  الجامعتني  لطلبة  املنتظرة 

رّصها  إلى  إال  تحتاج  وال  بسيطة،  مبالغ 

بالسبيس، وباب للدخول والخروج، وبذلك 

نمنع وقوف السيارات في الشارع الرئيس .

تمنع  التي  واألشرطة  السكراب  رفع   -

مثل   ،
ً
أصال ضيقة  شوارع  في  الوقوف 

يمنع  ال  فوجودها  والجادرية،  الكرادة 

ويضّيق  فقط  السير  يربك  بل  الوقوف، 

من  فإن  الحاالت  كل  وفي  الشارع، 

املتنفذون يقف،  سوف  الوقوف   يريد 

 خاصة .

ومرتادي  للمتجاوزين  شديدة  محاسبة   -

عكس السير، ولو كانوا مسؤولني رفيعني .- 

تفعيل قانون العبور من األماكن املخصصة 

ُيرَبك  ال  لكي  املباشرة  الغرامات  وفرض 

السير .

بديلة  إرشادية  مرورية  دالالت  وضع   -

مرور  كتجربة  جدا،  بسيطة  لإلشارات، 

مصبوغة  براميل  وضعت  التي  الديوانية 

ترشد  مصطنعة  ساحة  على  للداللة 

ومعاملتها  حولها  لالستدارة  السائق 

بشكل  االتجاه  وتغيير  لالستدارة  كساحة 

باستخدام  أنصح  العشوائية..  بدل  منظم 

صغير  تقاطع  كل  في   T حرف  تقاطع 

املنافذ  لرباعي   + تقاطع  أو  املنافذ  ثالثي 

باالستفادة من الحواجز الكونكريتية .

الوسطية  الجزر  في  االستدارات  فتح   -

التقاطعات  في  االزدحام  لتخفيف  كافة 

السائق  قبل  من  االتجاه  وتغيير  بانسيابية 

أمام  والسيما  آخر..  بديل  طريق  الختيار 

وما  األرض  احتلت  التي  الوزارات  بوابات 

عليها وسلبت الحق العام.  

كافة،  األرصفة  عن  التجاوزات  رفع   -

قانون  ووضع  للسابلة،  ممرات  هي  التي 

أرصفة  تجاوزات  على  قاٍس  غرامات 

الشوارع الرئيسة .

السياقة،  إجازات  على  املحاسبة  جدية   -

ألن نسبة كبيرة جدا من الشباب والنساء 

لطيبته،  املرور  رجل  معهم/هن  يتساهل 

وبإبعادهم  إضافيًا،  زخمًا  يشكلون  ألنهم 

الشارع  ملرتادي  الكبير  العدد  من  نقلل 

بسياراتهم .

في  السيارات  إيواء  أسعار  ضبط   -

الكراجات، لتشجيع املواطن بركن سيارته 

 من الشارع، ألن أسعارها عالية 
ً
فيها بدال

حددته  الذي  للسعر  مخالفة  وكلها  جدًا 

أمانة بغداد -حسب ادعائها .- 

املقرات  وتسوير  الخضراء  املنطقة  فتح   -

وتحصني  الخرسانية  بالكتل  فقط  املهمة 

اليها من بوابات خاصة محصنة  الدخول 

يساوي  املواطن  أمن  ألن  أمني،  بأسلوب 

أمن املسؤول.. أم ال؟؟

بكثرة  أرضية  شوكية  بوابات  نصب   -

للسيطرة على اتجاهات الطرق والشوارع 

وتحديد االتجاه .

الصيانة  أعمال  تنفيذ  على  التأكيد   -

للشوارع،  والردم  والحفر  واإلكساء 

الكثير  في  متبع  هو  كما  فقط،  ليال 

على  ذلك  ويشترط  العالم،  دول  من 

األمن  لعامل  استثمارًا   املقاول، 

في   
ً
ليال الجو  لبرودة  وكذلك   املستتب، 

الصيف الالهب .



السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )395395( ( 1515 كانون االول  كانون االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya63 62

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

 فقيهًا.
ً
عاملًا ورعًا جليال

مدرسة دينية
التغييرات  من  الكثير  مرقده  شهد 

بعيد،  زمن  منذ  بنائه  على  طرأت  التي 

يد)شرف  على  املرقد  بناء  تجدد  فقد 

العهد  في  الخوارزمي(  سعد  أبي  امللك 

شيدت  الزمن  ذلك  ومنذ  السلجوقي، 

للحنفية،  دينية  مدرسة  منه  بالقرب 

على  كانت  فقد  –حينذاك-  قبته  عن  أما 

بناية  وبقيت  السلجوقي،  الفن  طراز 

الطراز  ذات   بالنقوش  حافلة  املسجد 

أدهش  الذي  الجميل  العربي  الفني 

العالم بالفن التجريدي، حيث الزخارف 

املطرزة  القرآنية  والكتابات  اإلسالمية 

في  الفسيفسائي.  بالفن  األخرى-  -هي 

اإلنسان  يقف  الشريف،  املرقد  داخل 

التاريخي  الصرح  هذا  أمام   
ً
متأمال

حفلت  التي  الكبيرة،  الدينية  والقامة 

فاألواوين  والفقه،  والعلم  بالعطاء 

بنية  في  الزائر  تستهوي  واألروقة  

اللونية  وماهيتها  الشكلي  طرازها 

فن  من  هو  األسلوب   وهذا  والتعبيرية، 

نجد  إذ  املدهش،  اإلسالمية  العمارة 

 نظيره في 
ّ

تحت قبته طرازًا معماريًا قل

 في 
ً
عالم الفن اليوم، وكلها تشكل جماال

البناء والتصميم الفني الجذاب.

السلطان  عهد  خالل   1066 سنة  في    

قبة  بنيت  ارسالن(،  )ألب  السلجوقي 

مرقد أبي حنيفة، أما تاريخ الجامع الذي 

وتقام  كبير  بشكل  اليوم  املؤمنون  يؤمه 

فيه صالة الجمعة والعيدين، فيعود إلى 

سنة 1871 ميالدية. ولم يكتف القائمون 

توسعت  بل  البناء،  من  القدر  بهذا  عليه 

يد  على  يوم  بعد  يومًا  وازدادت  رقعته 

ملوك ورؤساء حكموا العراق.

الشخصية  هذه  عن  الكثير  وكتب  حكي   

والفقه  العلم  حب  ورثت  التي  التاريخية 

نعومة  منذ  وسعى  وأسرته،  أهله  عن 

الحديث،  وعلوم  القران  لحفظ  أظافره 

فقد تتلمذ على يد شيوخ بارزين في تلك 

الفترة التاريخية. ومما زاده علمًا وورعًا 

ما تعلمه على يد سبعة من صحابة رسول 

الله، وثالثة وتسعني من التابعني، منهم 

الجليل  وهذا  سليمان،  أبي   بن  حماد 

يعد شيخه الذي زوده بعلوم الفقه، وبعد 

رئاسة  النعمان  حنيفة  ألبي  آلت  وفاته 

عامًا،  أربعني  عمره  وكان  الفقه  حلقات 

عرف  الرأي،  مدرسة  أتباع  من  وهو 

الشرعية،  األحكام  استنباط  في  بدقته 

تعمق  بل  فحسب،  منها  الظاهر  ليس 

بعيدًا في بواطن 

املسائل،  وكان صارمًا في وضع شروط 

نقل الحديث النبوي. 

الفقه األكبر
الصادق  اإلمام  عند  حنيفة  أبو  درس 

دروسًا  منه  وأخذ  السالم(،  )عليه 

وله  والورع،  والعلم  الفقه  في  كثيرة 

مؤلفات كثيرة، من أبرزها: الفقه األكبر 

/ الوصية / رسالة اإلمام أبي حنيفة إلى 

عثمان البتي، وغيرها . 

عام  من  سنوات  ثماني  امتدت  فترة  في 

)1921 /1929 ( شيدت واحدة من روائع 

بحق  وكانت  بغداد  في  املهم   املزار  هذا 

تلك  جماليًا،  رونقًا  ترك  تاريخيًا  معلمًا 

املرحوم  يد  صنعتها  التي  الساعة  هي 

األعظمي،  محسوب  الرزاق  عبد  الحاج 

للقاصي  معروفة  وكانت  له،  معمل  في 

الوقت  بضبط  اشتهرت  التي  والداني، 

ومتانة العمل. ويذكر لنا الكثير من شيوخ 

كان  نصبها  وقت  أن  األعظمية  ورجال 

عام 1958.. 

الفقهاء  من  واحدًا  األعظم  اإلمام  يعد 

املهمني في العصور اإلسالمية، ومكانته 

إلى  نذهب  أن  علينا  أملت  التاريخية 

باإليمان  املليئة  العطرة،  واحاته 

الروحية  األجواء  تلك  لنشاهد  والتقوى، 

نجوب  ونحن  والنقوش  الفن  ومعالم 

أنحاء ضريحه املقدس.  

في بغداد، كما في الكثير من املحافظات 

األخرى، نجد العديد من املراقد الدينية 

أناس  يؤمها  التاريخي  الشأن  ذات 

وكما  مختلفة.  ومذاهب  طوائف  من 

تاريخ  من  معينة  فترات  في  معلوم  هو 

وزارة  استطاعت  فقد  املعاصر،  العراق 

تأخذ  أن  العراق  في  والسياحة  الثقافة 

املراقد  ببعض  االهتمام  عاتقها  على 

في مرحلة ما من عمر العراق املعاصر، 

وكذلك املؤسسات الدينية.  

العراق  به  يزخر  ما  هو  عندنا  واملهم 

النكهة  ذات  التراثية  األبنية  أنماط  من 

من  السّياح  تثير  ومواقع  ألماكن  الدينية 

املسلمني، ممن يوجهون شطرهم  صوب 

الدينية  املراقد  تلك  بني  ومن  العراق. 

مسجد  املهمة  الروحية  االعتبارات  ذات 

ومرقد اإلمام أبي حنيفة النعمان...

 مقبرة الخيزران
أن  التاريخني  املؤرخني  غالبية  يذكر 

النعمان كانت  أبا حنيفة  اإلمام األعظم 

هجرية   80( سنة  الكوفة  في  والدته 

-701ميالدية(، وال نرى اختالفا في ما 

ونقبوا  بحثوا  ممن  اآلخرون  إليه  ذهب 

في سيرة هذا الرجل التاريخية، إذ عاش 

اإلمام  خالفة  زمن  في  الكوفة  في  أبوه 

علي )عليه السالم(،  وإن كانت أصوله 

غير عربيه. 

أنه  إلى  التاريخية  الدراسات  وتشير  

بعض  حياته-  من  فترة  -في  عاصر 

الله )صلى  املعّمرين من صحابة رسول 

من  نهلوا  الذين  وسلم(،  وآله  عليه  الله 

حني  غرابة  وال  واإليمان.  الوحي  مدرسة 

نجد في هذه الشخصية امتدادًا حقيقيًا 

ألولئك األبرار من الرجال الصالحني.  

التاريخيون  أشار  فقد  وفاته،  عن  أما 

 767 املصادفة  هجرية    150 سنة  إلى 

يعرف  موضع  في  دفن  وقد  ميالدية، 

إلى  تنسب  التي  الخيزران،  بمقبرة 

الخليفة  زوج  عطاء  بنت  الخيزران 

هارون  الخليفتني  والدة  املهدي، 

بمدينة  اليوم  تعرف  والهادي،  الرشيد 

)األعظمية(، إذ قضى سنواته السبعني 

َمعَلــٌم عمرانيٌّ معطٌر َمعَلــٌم عمرانيٌّ معطٌر 
باإليمان باإليمان 

مرقد أبي حنيفة النعمان..مرقد أبي حنيفة النعمان..

خضير الزيدي
تصوير: حسين طالب 

للمراقد الدينية والتاريخية في العراق أهمية كبيرة،  اكتسبت طابعًا سياحيًا مختلفًا قياسًا 
بالكثير من الدول الشرقية، التي تسمو باملراقد، العتبارات روحية وإيمانية. وتكمن أهميتها في 

االعتبارات ذات الشأن العمراني والديني والنفسي، يضاف إليها هاجس األعراف االجتماعية 
الذي طبعها بطابع شعبي أضفى على املكان قدسية ومنظرًا براقًا.

مــــــعــــــالــــــممــــــعــــــالــــــم
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

العنف ضد المرأة في ميسان..

حرب خفية بين 
التشريعات واألعــراف 

العراقي  املشهد  لقراءة  وبالعودة 

جدليًا  مرهونًا  نراه  فيه،  املرأة  وحضور 

ومن  واالقتصادي"  "السياسي  بعاملي  

املجتمعية  البنية  على  إسقاطاتهما  ثم 

لتحديد دورها فيه.

بعض  في  مريرًا  املرأة  واقع  واليزال 

وفقدانها  املشاكل  تراكم  بسبب  وجوهِه 

من  للحياة،  األساسية  املقومات 

الصحية  والرعاية  املالئم  السكن 

تعرضها  عن   
ً
فضال والتعليم،  والعمل 

الطائفي  العنف  جراء  لالضطهاد 

ذلك  الى  تضاف  القسري..  والتهجير 

الحالة  ترسيخ  في  استجدت  عوامل 

القهرية للمرأة العراقية، أبرزها العنف 

والترمل  والبطالة  األسري  والتعنيف 

اإلكراه  وزواج  والعنوسة  والطالق 

والزواج املبكر وزواج القاصرات.

باتهام  يأتي  العنف  من  مهم  جانب 

عن  خروجها  أي  "االنحراف"،  بـ  املرأة 

خطوطها  وتخطي  العائلة،  نظم  سيِر 

مساسًا  ذلك  يصبح  ثم  ومن  الحمر..!! 

طرحها  إلى   
ً
وصوال االجتماعية  بالقيم 

"تداوليًا" كحكاياٍت تشكل تحديًا للسلطة 

أن  "العائلة"، والسيما  ونواتها  املجتمعية 

هذه "االنحرافات" تقع في واقع متشدد، 

والحضري  الثقافي  التراتبني  وبحسب 

شرائحه  من  شريحة  كل  لطبيعة 

املجتمعية.

انتهاك لحقوق اإلنسان
تعتقد املحامية أسماء الدوري "أن العنف 

ضد املرأة كسلوك موّجه ضدها، صادر 

منه  القصد  املجتمع،  من  او  الرجل  من 

مكانتها  من  والنيل  تحقيرها  او  إذاللها 

االجتماعية واإلنسانية، وينتج عنه أذى 

او  للمرأة،  نفسي  أو  معنوي  أو  مادي 

إعاقة ممارسة حقوقها داخل مجتمعها. 

كثيرة،  املرأة  ضد  العنف  أسباب  إن 

املستوى  وضعف  األسري،  التفكك  منها 

عن  بالعجز  وشعوره  للرجل  االقتصادي 

األسرة،  واحتياجات  مطالب  كل  تلبية 

وخروج املرأة إلى العمل ملواجهة ظروف 

عليها،  الشديدة  وغيرته  الحياة، 

ونظرته  املجتمع  في  دورها  وتجاهل 

إليها.. ووو..الخ.

 العنف ضد املرأة واحدًا من 
ّ

وعليه، يعد

انتشارًا  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أكثر 

ظاهرة  بسبب  اليوم  عاملنا  في  وتدميرًا 

في  العنف  ويتمثل  العقاب،  من  اإلفالت 

فإن  وبالتالي  ونفسية،  جسدية  أشكال 

تحقيق  سبيل  أمام  حاجزًا  يشكل  هذا 

املساواة والتنمية والسالم.

من الصعوبة بمكان تحقيق مسح شامل لواقع املرأة العراقية، وحضورها 
وغيابها في جميع امليادين، ثم الخروج بنتائج تغير من واقعها. ففي 
الوقت الذي نشاهدها عاملة مستلبة الحقوق في معامل الطابوق، أو 
متسولة في تقاطعات الشوارع، نراها جليًا في الوجه الثاني للعملة 
طالبة جامعية بأبهى حلتها، أو موظفة أنيقة تحلو لها الحياة...!!

نصير الشيخ

حنان احمدالشيخ نصير الغنام



ثــــــقــــــافــــــةثــــــقــــــافــــــة

فنجان محبة

اتحدوا ضد العنف 

انتهت، مؤخرًا،  الفعاليات 
العاملية إليقاف العنف ضد 
املرأة، التي تمتد سنويًا على 

مدى ١٦ يومًا تنتهي مع احتفال 
العالم باليوم العاملي لحقوق 

اإلنسان. إن اختيار اليوم 
األخير يؤكد مدى االرتباط 
الوثيق بني حقوق اإلنسان 

وإيقاف العنف ضد املرأة، الذي 
يعني –باملجمل- إيقاف العنف 
ضد الطفل وضد الرجل أيضًا، 
إذ أن العنف ضد املرأة –قطعًا- 

يؤدي ببعض النساء،

 وإن كان عددهن محدودًا جدًا، إلى ارتكاب العنف أيضًا ضد من حولها. 

اليوم العاملي إليقاف العنف ضد املرأة في العالم، يبدأ نشاطاته سنويًا تحت 

شعار معني، كان في السنة هذه )لننِه العنف ضد املرأة اآلن(. وشهد  العراق 

أو ملنظمات  الرسمية،  املرأة في املؤسسات  للجان تمكني  نشاطات عدة، سواء 

والرجل  املجتمع  فعاليات  اتحاد  في  الشعار  بتفعيل  مطالبة  املدني،  املجتمع 

إذ  العراق،  في  ارتفاعًا  يشهد  الذي  املرأة  ضد  العنف  إليقاف  كافة  املرأة  مع 

أكد تقرير رسمي أن 14 ألف حالة عنف ضد املرأة ُسجلت رسميًا في 2020، 

مضيفًا أن العدد أكبر، فهناك حاالت عنف لم تسجل بسبب العادات واألعراف 

العشائرية.. 

وعامليًا، فإن األمم املتحدة تؤكد أن امرأة واحدة من كل ثالث نساء وفتيات في 

معظم  في  ويكون  حياتها،  خالل  الجنسي  أو  الجسدي  للعنف  تتعرض  العالم 

األحيان من طرف عشير. وفي تقرير سابق، أكدت املنظمة أن 137 امرأة يقتلن 

أقرب  أحد  والقاتل  البيت،  هو  الجريمة  موقع  فإن  وغالبًا  يوميًا،  العالم  حول 

 قانونًا 
َّ

العائلة! وأيضًا فإن غالبية هذه الجرائم حدثت في دول لم تتنب أفراد 

للحد من العنف ضد املرأة. 

وللعنف ضد املرأة أسباب عديدة، ففي الدول املتحضرة والثرية أسباب تختلف 

االجتماعية،  والحالة  املادي،  الوضع  بينها  من  يكون  ما  ودائمًا  غيرها،  عن 

شعور  هو  األول(  أو  )األهم  السبب  فإن  وقطعًا  والتقاليد،  والعادات  والغيرة، 

إلى  ملتفت  غير  العنف،  ارتكاب  له  تبيح  سلطة  تمنحه  التي  بفوقيته  الذكر 

القانون، الذي يعرف مسبقًا أنه ينحاز بشكل أو بآخر إليه.. 

 خاصًا بهذا اليوم، أطالب، أو أتمنى، أن نتحد نساًء 
ً
للسنة الرابعة، أكتب مقاال

 إليقاف العنف ضد املرأة خاصة، والعنف األسري عامة، ونتحد كذلك 
ً
ورجاال

إقراره من دورة  الذي يؤجل  العنف األسري،  الحد من  من أجل صدور قانون 

برملانية إلى أخرى، إذ سيشكل إقراره خطوة مهمة نحو استقرار املجتمع ألنه 

سيمنع العنف غير املبرر ضد املرأة، الذي يتحول إلى عنف ضد املجتمع كله، 

بسبب األطفال الذين يكبرون في بيئة غير صحية.. لنتذكر دائمًا أن املرأة هي 

األم واألخت واالبنة والزوجة والصديقة والحبيبة..

املرأة هي حنان الكون ودفؤه، احترامها وعدم مصادرة حقوقها وعدم تعنيفها 

يعني وضع ركيزة أساسية قوية في البناء األساسي لألسرة، التي تشكل بدورها 

نواة املجتمع.. فالرجولة ليست في تعنيف املرأة، إنما باالتحاد معها ضد هذا 

العنف.. يقول جالل الدين الرومي: "أن تولد ذكرًا فإنه قدر من الله، وأن تصبح 

 فإنه من صنع يديك،" إذ أن الذكر نوع اجتماعي )جنس(، بينما الرجولة 
ً
رجال

قيمة أخالقية عليا.

نرمين المفتي
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قبل  من  املطالبات،  تبقى  حني  في 

الوضعية  واألنظمة  التشريعية  الجهات 

حق  تأكيدها  على  الدولية،  واملنظمات 

عليها،  املفروضة  القيود  ورفض  املرأة 

التي هي نتاج العادات والتقاليد البالية، 

املطالبات  بحسب  ـ  اإلبقاء  ثم  ومن 

الشخصية  األحوال  قانون  على  املدنيةــ 

الذي   )1959( لسنة   )188( املرقم 

اإلسالمية  الشريعة  روح  مع  يتماشى 

أحكام  من  جاء  ما  وعلى  السمحاء، 

والعصر  الحضارة  تناغم  شرعية 

التي  والحقوق  فيه  نعيش  الذي  الحديث 

حققتها املرأة على الصعيد الدولي."

ال إفراط وال تفريط
هذه  في  والجذب  الشد  عملية  أن  ويبدو 

منهما  كل  طرفني  بني  قائمة  املوضوعة 

ينظر إلى واقع حاله، فهناك املدافع عن 

حقوق املرأة وتنفيذ بنودها وتشريعاتها، 

وعلى الطرف اآلخر هناك من يتمترس 

خلف قناعاته التي تنظر إلى املرأة كائنًا 

لالعتداء  الدوام  على  معرضًا  مقيدًا 

الضرب  وإلى  وجسديًا  نفسيًا  والتعنيف 

واالضطهاد.

ويرى الشيخ عدنان الغنامي أن "في كل 

)ال  بمبدأ  العمل  علينا  بالحياة  شيء 

الحرية  إعطاء  وأن  تفريط(  وال  إفراط 

أنهم  يعني  وشاباتنا  لشبابنا  املطلقة 

اذا  أما  األهواء..!!  ستتالقفهم  –حتمًا- 

أعطيناهم الحرية في إطاريها الشرعي 

سيكونوِن  –حتمًا-  فإنهم  والقانوني، 

من  لكل  راسمًا  مجتمعيًا،"  منتجني 

على  الحقيقي  دوره  والشابة  الشاب 

خطى املستقبل.

لهذه  كبيرة  التحديات  تبدو  هنا  من 

الشارع  في  املّر  وحضورها  الظاهرة 

من  لها  املتابع  يلمسه  وبما  العراقي، 

وقوعها  ومديات  الجانبية  تأثيراتها 

"الفعل  هذا  وأن  املجتمعية،  البنية  في 

الثقافي  للمستوى  تبعًا  وجد  القهري" 

عن  الصادرة  القوانني  تطبيق  وفهم 

املنظمات الدولية. في حني يرى آخرون 

حق  هو  الفتاة  او  املرأة  "ضرب"  أن 

"تأديبها"  لـ  جادة  ومحاولة  طبيعي 

للعدول عن أي تصرٍف غريب أو مشني، 

هما  والتعنيف"  "الضرب  فإن  وبالتالي 

املياه  انحراف  ملنع  الناجعان  الدواءان 

عن مجاريها.

معالجات مناسبة 
فيما تقول حنان محمد، مديرة قسم 

ميسان،  محافظة  في  املرأة  تمكني 

كل  في  متميزًا  حضورًا  للمرأة  "إن 

الدستور  كفله  الحياة،  مفاصل 

وعملت  والقوانني،  والتشريعات 

املنظمات  بنوده  تطبيق  على 

واضحة  صورة  لرسم  اإلنسانية 

الى  هنا  ونسعى  للمرأة،  املعالم 

وضع املعالجات املناسبة للحد من 

ظاهرة العنف ضد املرأة والوصول 

الى املسببات الفاعلة لالنحرافات 

الجهات  مع  بالتعاون  الحاصلة، 

املجتمعية.  كالشرطة  املختصة 

املرأة،  دور  تعزيز  في  خططنا  وضمن 

العليا  الجهات  قرارات  الى  واستنادًا 

املرأة  وحماية  )وقاية  الى  تشير  التي 

مالي  دعم  الى  نحتاج  عامة(  بصورة 

وثقافيًا،  اقتصاديًا  عدة،  برامج  لتنفيذ 

حضورها  تحقيق  من  املرأة  يمكن  بما 

والواجبات  فالحقوق  وجه،  أحسن  على 

تمشي  أن  يجب  الذي  الطريق  يمهدان 

يضمنان  فهما  حياتها،  في  املرأة  عليه 

لها حياة أسرية كريمة، وحرية مشروطة 

وتطلعها  إرادتها  فيها  تتحقق  ومنتجة 

القيم  مع  يتساوق  وبما  أفضل،  غد  نحو 

املجتمعية ويتناغم مع العادات والتقاليد 

املرأة  تسليع  لعدم  سعي  في  االجتماعية 

وغمط حقوقها وتقييد تصرفاتها، ذلك 

ما  فّصلت  قد  ببنودها  التشريعات  أن 

يضمن حقوقها وطنيًا ودوليًا."

أنظمة وقوانني
من جهته، يؤكد الحقوقي أحمد ستوري، 

مدير شعبة اإلعالم في مكتب املفوضية 

ميسان،  في  اإلنسان  لحقوق  العليا 

قائال:  كريمة  حياة  في  املرأة  أحقية 

"املرأة العراقية بحاجة الى وضع أنظمة 

وتعديل  وإلغاء  حقوقها،  تكفل  وقوانني 

لضمان  املرأة  تمس  التي  القوانني  كل 

التشريعات  هذه  ومواءمة  الحقوق،  تلك 

التي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  مع 

اتفاقية  وباألخص  العراق،  عليها  ع 
ّ

وق

ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 

للقضاء  برامج  ووضع  )سيداو(  املرأة 

تعاني  التي  االجتماعية  الظواهر  على 

املتعلقة  تلك  والسيما  املرأة،  منها 

بالجهل واملرض والفقر والعوز، وتمكني 

العمل  فرص  على  الحصول  في  املرأة 

وتطوير مهاراتها وتوسيع مشاركتها في 

التمثيل السياسي وصنع القرار."
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جدارة واستحقاق، كذلك فإن الجماهير 

ملعب  حضرت  التي  العراقية  الرياضية 

هذا  في  الكبير  الدور  لها  كان  املدينة 

خالل  من  تحقق  الذي  الكبير  اإلنجاز 

لقد  العراقي،  للفريق  الرائع  تشجيعها 

الكأس،  الوفي بخطف  أفرحنا جمهورنا 

ونحقق  األفضل  نقدم  الله  شاء  إن 

في  العراقية  للكرة  املتتالية  اإلنجازات 

البطوالت الخارجية املقبلة."

األفراح مقبلة
ملنتخب  املساعد  املدرب  أعرب  كذلك 

فرحته  عن  تركي،  حساني  الشباب، 

وقال:  آسيا  غرب  ببطولة  الليوث  بفوز 

"ألف مبارك للجماهير العراقية التتويج 

لوزارة  أبارك  كما  آسيا،  غرب  بلقب 

في  نجاحها  على  والرياضة  الشباب 

للحكم  أيضًا  وأبارك  البطولة،  تنظيم 

منفي،  فالح  الكابنت  السابق  الدولي 

املدينة،  مللعب  املنفذة  الشركة  مدير 

غفير،  جماهيري  بحضور  افتتح  الذي 

الجميل  الرياضي  الصرح  هذا  ليشكل 

الرياضية  املالعب  إلى  مهمة  إضافة 

في  رائعًا   
ً
كرنفاال كان  لقد  العراق،  في 

خالل  الليوث  قدم  بغداد،  العاصمة 

املنتخب  أمام  النهائية  املباراة  فواصل 

طربت  مميزًا  عرضًا  اللبناني  الشبابي 

التي  الغفيرة  الرياضية  الجماهير  له 

تحقق  لقد  املباراة،  خالل  الفريق  آزرت 

بهذا  الجميع  وأفرحنا  له  ماخططنا  كل 

سنستعد  الله  شاء  إن  الكبير،  اإلنجاز 

لنفرح  املقبلة  للبطوالت  جيد  بشكل 

جماهيرنا الرائعة."

عرس رياضي
وتحدث الصحفي الرياضي نعيم حاجم 

:  "كنت أتوقع فوز 
ً
عن إنجاز الليوث قائال

الليوث ببطولة غرب آسيا، ألسباب كثيرة 

الفتي،  الفريق  بهذا   
ً
متفائال تجعلني 

تدريبي  كادر  عليه  يشرف  الفريق   
ً
أوال

شبابي رائع يقوده الكابنت عماد محمد، 

املرحلة  أثناء  وتفاٍن  جد  بكل  عمل  الذي 

املواهب  استدعاء  خالل  من  املاضية 

بصحبة  األندية،  في  املوجودة  الكروية 

كاملة  بشفافية  املساعدين،  املدربني 

النتائج خالل  أية إشكاالت، وكانت  دون 

بالنجاح  تكللت  طيبة  السابقة  الفترة 

الكامل في البطولة التي قدم فيها الليوث 

أروع مايكون على أديم مالعبنا الزاخرة 

بتفوقهم  البطولة  كأس  خطفوا  عندما 

الترجيح  اللبناني بركالت  املنتخب  على 

على  أقيمت  التي  الختامية  املباراة  في 

الحبيبة  عاصمتنا  في  املدينة  ملعب 

رياضيًا  عرسًا  كان  لقد  حقيقة  بغداد، 

الغفير  العراقي  الجمهور  حالوته 

الكبير  فالحضور  املباراة،  حضر  الذي 

الرائع  والتنظيم  العراقية  للجماهير 

الى  واضحتني  رسالتني  كانا  للمباراة 

االتحادين الدولي واآلسيوي بأن مالعب 

عن  الحظر  رفع  من  والبد  آمنه  العراق 

مالعبنا قريبًا."

حضور مبكر
الرياضي محمد كريم،  املتابع  فيما قال 

"لقد  الختامية:  املباراة  حضر  الذي 

الشبابي  منتخبنا  مباراة  إلى  حضرنا 

أمام املنتخب اللبناني قبل خمس ساعات 

مكان  على  نحصل  لكي  انطالقها،  من 

الجماهير  كانت  فقد  املدرجات،  في 

الرياضية العراقية حاضرة أمام امللعب 

منذ الصباح من أجل الوقوف مع الفريق 

العراقي، وقد قدم الليوث خالل املباراة 

الجمهور  لها  طرب  رائعة  فنية  فواصل 

منتخبنا  أن  والسيما  الحاضر،  الكبير 

الالعبني  من  رائعة  مجموعة  يضم 

عرف  شبابي  تدريبي  طاقم  يقودهم 

هذا  يدعم  فلو  الالعبني،  يختار  كيف 

منتخبًا   
ً
مستقبال سيكون  الفتي،  الفريق 

جميع  على  الفوز  يستطيع  قويًا  عراقيًا 

فرق القارة اآلسيوية، 
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في ملعب المدينة 
فاز العراق ببطولة غرب آسيا..

ثمة مساحة ألفراح جمهور الكرة 

كبيرة  مجموعة  وجود  عن  كشفت  التي 

القوة  ستكون  التي  الكروية  املواهب  من 

.
ً
الضاربة للكرة العراقية مستقبال

افتتاح وحضور جماهيري كبير
بني  النهائية  املباراة  انطالق  قبل 

ساعات،  بسبع  ولبنان،  العراق  شبابي 

في  املدينة  ملعب  مدرجات  امتألت 

زادت  التي  الرياضية  بالجماهير  بغداد 

القدرة  وهي  مشجع،  ألف  الـــ32  على 

إشارة  في  الجديد،  للملعب  االستيعابية 

إلى االتحادين الدولي واآلسيوي من أجل 

رفع الحظر الكامل عن املالعب العراقية 

من  املاضية  السنوات  خالل  عانت  التي 

ظلم واضح في عدم احتضان املباريات 

العراقية،  الوطنية  للمنتخبات  الرسمية 

بافتتاح  رائعًا  رياضيًا   
ً
كرنفاال كان  لقد 

من  بغداد  العاصمة  في  املدينة  ملعب 

الرائع  والتنظيم  املميز  التشجيع  حيث 

للبطولة سواء في التصفيات األولية التي 

أقيمت في أربيل، أو في البصرة.

فرحة الجماهير الرياضية
عن فوز الليوث في بطولة غرب آسيا، قال 

درجال:  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير 

والالعبني  التدريبي  الكادر   
ً
أوال أشكر 

على الجهد الرائع الذي قدموه في جميع 

األخيرة  املباراة  والسيما  املباريات، 

أمام  لبنان عندما خطفوا كأس البطولة 

الغالي،  العراقي  الشعب  أبناء  وأفرحوا 

التي  الرياضية  الجماهير  أشكر  كما 

حضرت وآزرت املنتخب.

في  املدنية  ملعب  افتتاح  درجال  وبارك 

افتتاح  "كان   :
ً
قائال بغداد،  العاصمة 

الفرحة العراقية الفوز بلقب بطولة غرب 

الوقت،  نفس  في  امللعب  وافتتاح  آسيا، 

إال  اليسعني  بفرحتني،  الفرحة  فكانت 

أن أتقدم بوافر الشكر لكل من أسهم في 

إنجاح هذا الكرنفال الرياضي الرائع."

مواهب عراقية كروية
ملنتخب  املساعد  املدرب  قال  فيما 

اإلنجاز  عن  والي،  أحمد  الشباب، 

العراقية:  للكرة  تحقق  الذي  الشبابي 

فراغ،  عن  يأِت  لم  بالبطولة  فوزنا  "إن 

بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  نتيجة  وإنما 

في  العراقية،  الكرة  على  القائمون 

رئيس  درجال  عدنان  الكابنت  مقدمتهم 

القدم،  لكرة  املركزي  العراقي  االتحاد 

فقد واكب الفريق طيلة الفترات املاضية 

التي  توفيره كافة املستلزمات  من خالل 

تسهم في نجاح مهمة الفريق، فالبطولة 

فيها  شاركت  شك،  بدون  قوية  كانت 

منتخبات تضم العبني جيدين، والسيما 

مجموعة  يضم  الذي  اللبناني  الفريق 

املواهب  أصحاب  الالعبني  من  مميزة 

الكروية، أيضًا فإن فريقنا يضم مواهب 

املستطيل  على  كلمتها  قالت  عديدة 

التدريبي  الكادر  بذل  حيث  األخضر، 

املدرب  بقيادة  العراقي  الشباب  ملنتخب 

عماد محمد جهدًا كبيرًا من أجل تهيئة 

في  األمثل  بالشكل  وظهورهم  الالعبني 

بكل  كأسها  خطفنا  التي  البطولة  هذه 

اختتمت، قبل أيام، على ملعب املدينة في العاصمة بغداد بطولة غرب آسيا للشباب، 
التي توج فيها منتخب شباب العراق باملركز األول إثر فوزه في املباراة النهائية على 

منتخب شباب لبنان بركالت الترجيح، بعد أن قدم الليوث مستوًى رائعًا في أغلب 
املباريات التي خاضها املنتخب،

ملعب المدينة / أحمد الساعدي
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العبة المنتخب الوطني فاطمة عالء :

كرة السرعة لعبة حديثة 
تقدمنا فيها إلى العالمية 

* البعض في الوسط الرياضي ال يعرف 

قوانني كرة السرعة فما هي؟ 

حديثة،  رياضية  لعبة  السرعة  كرة  ــ 

بلدان  جميع  في  مؤخرًا  انتشرت 

من  عليها  الشديد  اإلقبال  بعد  العالم  

من  رياضية  لعبة  وهي  الجنسني،  كال 

واحد  بمضرب  تلعب  املضرب  ألعاب 

دوران  هي  اللعب  طريقة  مضربني،   أو 

وهناك  الجهاز،  محور  حول  الكرة 

والتتابع،  السنكل  مثل  األلعاب  من  عدد 

مختلطًا،  يكون  الذي  تتابع  والسولو 

وزوجي  نساء،  وزوجي 

لعبة  فهي  رجال،  

للعراق،   دخلت  حديثة 

ألول  فيها  مشاركتنا 

بطولة  في   كانت  مرة 

العالم التي أقيمت في 

تونس الشهر املاضي، 

إنجازًا  حققنا  إذ 

ثالث  على  بالحصول  البطولة  في  كبيرًا 

وبرونزية،  وفضية  ذهبية  ميداليات: 

وقدمنا مستوى رائعًا فيها. 

مشاركات دولية
*من أين انطلقت هذه اللعبة؟

من  رياضة  إنها  مسبقًا  قلت  ـكما 

مارسها  واملضرب،  الكرة  رياضات 

تكون  ممارستها  البداية،  في  املصريون 

نايلون  خيط  طرف  في  الكرة  بتثبيت 

مثبت  اآلخر  وطرفه  م  طوله1.5  رفيع 

بحلقة تركب على كرة في أعلى الجهاز، 

من  مصري  ابتكار  هي  الرياضة  وهذه 

وقواعد  االختراع  وبراءة  الفكرة  حيث 

اللعب وتصنيع الجهاز والكرة واملضرب.

وهل  الرياضة،  هذه  اخترت  ملاذا   *

مارست غيرها؟

ـ منذ الصغر وأنا أعشق الرياضة بكافة 

والسلة  الطائرة  مارست  فقد  ألعابها، 

وكرة اليد وغيرها من األلعاب الرياضية 

األخرى، ليستقر بي الحال في لعبة كرة 

السرعة، وهي من األلعاب املميزة، وقد 

الكابنت  املدرب  على ممارستها  شجعني 

رسول سلطان. 

الداخلية  مشاركاتك  أبرز  *ما 

والخارجية؟

ــ على الصعيد املحلي شاركت في الكثير 

وكركوك،  بغداد  في  البطوالت  من 

األولى  املراكز  مشاركتي  خالل  وحققت 

بجدارة، أما على الصعيد الخارجي فقد 

السرعة  لكرة  العالم  شاركت في بطولة 

حققت  تونس،  في  مؤخرًا  اختتمت  التي 

من خاللها امليدالية البرونزية، إن شاء 

الله ستكون لنا مشاركة قريبة في بطولة 

الشهر  اإلمارات  في  ستقام  التي  آسيا 

الثالث من العام املقبل.  

العمل باملمكن   

*ما طموحك ؟ 

امليدالية  على  أحصل  أن  طموحي  ـ 

املقبلة،  العالم  بطولة  في  الذهبية 

وأتمنى الوصول الى العاملية. 

*مثلك األعلى؟

_ والدي. 

*هوايات غير كرة السرعة؟ 

مارستها  فقد  الطائرة،  الكرة  -أهوى 

كثير  في  أمارسها  ومازلت  الصغر  منذ 

من األوقات.

* الصعوبات التي تواجهكم؟ 

النسوية  الرياضية  الفرق  جميع  ـ 

الدعم  قلة  أبرزها  صعوبات،  تواجهها 

تدعم  أن  نتمنى  النسوية،  للفرق  املقدم 

وزارة الشباب والرياضة الفرق النسوية 

من أجل الظهور باملستوى الالئق املميز 

في البطوالت الخارجية، فإذا لم يوجد 

دعم ستكون النتائج غير جيدة بال شك.

*االتحاد.. ألم يقدم لكم الدعم؟

علينا  يبخل  لم  السرعة  كرة  اتحاد  ـ 

لديه،  املتوفر  وفق  يعمل  فهو  بشيء، 

راضي،  فراس  االتحاد  رئيس  والسيما 

التي  العقبات  من  الكثير  ذلل  الذي 

الى  سعى  إنه  بل  اللعبة،   تواجه  كانت 

لقاءاته  خالل  من  وتثبيتها  تطويرها 

العراقية،  الرياضة  بمسؤولي 

وآخرها لقاؤه بعدنان درجال وزير 

مع   تطرق  إذ  والرياضة،  الشباب 

الوزير الى واقع اللعبة وما حققته 

البطوالت  في  الرياضية  فرقنا 

اإلنجاز  والسيما  الخارجية، 

في  أبطالنا  حققه  الذي  األخير 

السرعة  لكرة  العالم  بطولة 

تونس  في  مؤخرًا  جرت  التي 

نال  حيث  الشقيقة، 

ملونة  أوسمة  أبطالنا 

كبيرة  جهود  عدة، 

من  االتحاد  يبذلها 

أبطالنا  تألق  أجل 

املسابقات  في 

نتمنى  الخارجية، 

دعم وزارة الشباب 

والرياضة للعبتنا. 

*هل فكرت باالحتراف الخارجي؟ 

إن  يحترف،  أن  يتمنى  العب  كل  أكيد   _

في  باالحتراف  حلمي  يتحقق  الله  شاء 

هذه اللعبة التي انتشرت بشكل كبير في 

جميع بلدان العالم. 

* أمنيه تحققت؟

_عندما مثلت املنتخب الوطني العراقي 

العالم  بطولة  في  العراقي  العلم  ورفعت 

بإحرازي املركز الثالث.

في  آسيا  لبطولة  أعددتم  *ماذا 

اإلمارات؟

 على بطولة آسيا في اإلمارات 
َ

_ لم يبق

سوى شهرين، وقد أعددنا العدة لخطف 

القارية  البطولة  هذه  في  األولى  املراكز 

على  مصممون  فالالعبون  املهمة، 

الكوادر  أن  الجيدة، كما  النتائج  تحقيق 

مع  الجهد  بذل  على  عازمة  التدريبية 

الالعبني من أجل الظهور بالشكل األمثل 

إدارة  أيضًا،  آسيا،  بطولة  في  واملميز 

أجل  من  رائعًا  منهاجًا  وضعت  االتحاد 

االستعداد، فالجميع يعملون كخلية نحل 

الحصول  أجل  من 

األولى  املراكز  على 

في البطولة.   

حاورتها / أميرة محسن 

رياضة كرة السرعة من 
الرياضات الحديثة التي 

تعتمد على اللياقة البدنية 
العالية والتركيز داخل امللعب 

ومواجهة الخصم، مارسها 
الكثيرون في العراق خالل 

الفترة األخيرة، والسيما 
العنصر النسوي الذي فضل 

هذه اللعبة على بقية 
األلعاب الرياضية، ومن بني 

أبرز العبات املنتخب الوطني 
العراقي في هذه اللعبة 

فاطمة عالء التي التقيناها 
في هذا الحوار: 
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في بطولة العراق بالِكك بوكسنغ ..
مواهب َتعُد بمستقبل زاهر لّلعبة

الديوانية / أحمد رحيم نعمة

خذوهم صغارًا..
في  شاركوا  الذين  الالعبني  عديد  بلغ   

ناشئ،  العب   300 العراق  أندية  بطولة 

مستويات  قدموا  شابًا  مدربًا   30 بقيادة 

حيث  النزاالت،  بساط  أديم  على  رائعة 

كشف  لجنة  قبل  من  املتميزون  اختير 

منتخب  صفوف  إلى  لضمهم  املواهب 

خطوة  وهذه  العمرية،  للفئات  العراق 

بوكسنغ  الكك  اتحاد  بها  يقوم  رائعة 

النجوم  من  جيل  وإعداد  تهيئة  أجل  من 

األوملبي  اإلنجاز  تحقيق  باستطاعته 

للعراق في األوملبياد املقبلة، بعد أن جرى 

–مؤخرًا- ضم رياضة الكك بوكسنغ إلى 

األلعاب األوملبية.  

خطف األوسمة الذهبية
للكك  املركزي  العراقي  االتحاد  رئيس 

على  أكد  الواسطي،  قاسم  بوكسنغ، 

الرياضية  املواهب  احتضان  ضرورة 

الظهور  لغرض  األلعاب  جميع   في 

بمستوى عال يليق بمكانة وسمعة العراق 

الرياضية، والسيما في األوملبياد املقبلة. 

أضاف الواسطي "أن االتحاد يعمل، منذ 

وإعداد  تهيئة  على  بالقليلة،  ليست  فترة 

أصحاب  الالعبني  من  جديد  جيل 

في  األوسمة  خطف  أجل  من  املواهب، 

والعاملية،  والقارية  العربية  البطوالت 

لقد أقمنا بطولة أندية العراق قبل يومني 

اكتشفنا  إذ  املراد،  خاللها  من  حققنا 

املهمة،  اللعبة  هذه  في  موهبة  من  أكثر 

التي أصبحت مؤخرًا لعبة أوملبية تشارك 

البطولة  هذه  في  املقبلة،  األوملبياد  في 

في  األول  املركز  الكوفة  نادي  حقق 

نادي  ثانيًا   
ّ

وحل األشبال  فئة  منافسات 

ناديا  الثالث  باملركز  جاء  فيما  واسط، 

على  أما  بالتساوي،  والحدود  السالم 

صعيد الناشئني، فقد جاء نادي السالم 

الكوفة  نادي  ثانيًا  وتاله  األول  باملركز 

وحل نادي داموك باملركز الثالث."

تهميش ودعم مالي فقير
املنتخب  مدرب  زاجي،  رعد  وقال  

األندية  بطولة  "إن  العراقي:  الوطني 

كشفت  والناشئني  لألشبال  العراقية 

إذ  اللعبة،  هذه  في  موهبة  من  أكثر  عن 

بصفوف  لاللتحاق  العب  من  أكثر  ُدعي 

املواهب ستكون  العراقي، فهذه  املنتخب 

".
ً
قوة ضاربة للمنتخب العراقي مستقبال

 أضاف زاجي: "بالرغم من الدعم املالي 

الفقير والتهميش لجميع األلعاب الفردية 

من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة 

من  الجاد  العمل  نشاهد  لكن  األوملبية، 

بعض  إن  بل  العمرية،  للفئات  األندية 

أصحاب  الالعبني  احتضنت  االتحادات 

والشيء  مختلفة،  ألعاب  في  املواهب 

أن  العراقية  الرياضة  أمر  في  املحزن 

يكون  األولى-  -بالدرجة  املوجه  الدعم 

دائمًا لكرة القدم فقط، دون النظر إلى 

اإلنجازات  تحقق  التي  األخرى،  األلعاب 

العريضة لرياضتنا في البطوالت املهمة 

على الصعد كافة، فلو كان الدعم املالي 

لحقق  جيدًا،  الفردية  لأللعاب  املقدم 

أقوى  في  الذهبية  األوسمة  أبطالنا 

كرة  تبقى  ولكن!  العاملية..  البطوالت 

في  ى 
ّ
املعل القدح  صاحبة  هي  القدم 

خروج  ؟!!  والنتيجة  العراقية  الرياضة 

حزين من أضعف البطوالت!"

البد من دعم االلعاب الفردية
بالِكك  العراق  منتخب  مدرب  أما 

سعيد  "أنا  فقال:  محمد،  مالك  بوكسنغ، 

قدمها  التي  الرائعة  باملستويات  جدًا 

الالعبون في بطولة األندية، فقد تمتعنا 

برغم  قدموها  التي  العالية  باإلمكانيات 

صغر سن املشاركني، حقيقة أنها فرصة 

املواهب  أصحاب  الالعبني  لدعوة 

الوطني  للمنتخب  العمرية  الفئات  إلى 

املواهب،  هذه  صقل  أجل  من  العراقي، 

وبالتالي سوف نشكل منتخبًا عراقيًا قويًا 

الكبيرة  اإلنجازات  يحقق  أن  يستطيع 

على الصعيد العاملي، فأغلب دول العالم 

على  البداية  في  تعمل  رياضيًا  املتطورة 

العمرية  الفئات  فرق  ومؤازرة  دعم 

طويلة  تدريبية  معسكرات  بإدخالها 

رائعة  النهاية-  -في  نتائجها  تكون  األمد 

من خالل مشاركتها في أقوى البطوالت 

العاملية، إال العراق، لم يدعم فرق الفئات 

العمرية -إال ماندر- بل إن جميع األلعاب 

برغم  الواضح،  اإلهمال  تعاني  الفردية 

لوزارة  املستمرة  واملطالبات  املناشدات 

أن  نتمنى  عمومًا  واألوملبية!  الشباب 

يدعم أصحاب اإلنجازات من أجل عودة 

رياضة العراق إلى مكانتها الطبيعية."   

قادرون على خطف وسام أوملبي

نجم  سامي،  حسني  الالعب  ولفت   

آسيا،  بطل  العراقي،  الوطني  املنتخب 

العراقية  الفردية  األلعاب  "أن  إلى 

الوزارة  قبل  من  واضحًا   
ً
إهماال تعاني 

العبي  غالبية  أن  والدليل  واألوملبية، 

كرة  عدا  العراقية،  الوطنية  املنتخبات 

أعمال حرة من أجل  يعملون في  القدم، 

للرياضة  حبهم  بسبب  عوائلهم  معيشة 

معظم  نجد  املثال  سبيل  فعلى  وللعراق، 

بوكسنغ  بالِكك  العراق  منتخب  العبي 

وبرغم  البناء(!  )أعمال  في  يشتغلون 

في  الكبيرة  اإلنجازات  يحققون  ذلك 

البطوالت العاملية املهمة."

املسؤولني  يدعم  أن  نتمنى  "كنا  وتابع: 

األلعاب الرياضية الفردية، لكن الكالم 

الكك  رياضة  عمومًا  ينفذ،  ال  هذا  حول 

قبل  من  عليها  التصويت  بعد  بوكسنغ، 

ضمن  بإدخالها  الدولية،  األوملبية 

االتحاد  أعطى  املقبلة  األوملبية  األلعاب 

على  العراق  لحصول  فرصة  العراقي 

األوملبياد،  في  ذهبية  ميدالية  أول 

يعمل  إذ   ، الله  شاء  إن  قادرون،  ونحن 

قاسم  اللواء  رئاسة  تحت  اللعبة،  اتحاد 

طويلة  فترة  منذ  رائعًا  شيئًا  الواسطي، 

وضمها  الصغيرة  املواهب  باحتضان 

بطولة  إن  بل  العراقي،  املنتخب  إلى 

التي  العمرية،  للفئات  األخيرة  العراق 

أقامها االتحاد، أفرزت وجود العديد من 

االنتصارات  سيحققون  الذين  الالعبني 

للعراق في البطوالت الخارجية، وأهمها 

لعبة  تدعم  أن  نتمنى  العاملية،  األوملبياد 

الشباب  وزارة  قبل  من  بوكسنغ  الِكك 

والرياضة واللجنة األوملبية، ألنها ستأتي 

بالوسام الذهبي في األوملبياد."  

اختتمت –مؤخرًا- في مدينة الديوانية، بطولة أندية العراق لألشبال والناشئني بالكك بوكسنغ 
بمشاركة 25 ناديًا، وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز أشبال نادي الكوفة باملركز األول، 

وحل نادي واسط ثانيًا وجاء باملركز الثالث، مناصفة، ناديا السالم والحدود،  فيما كانت نتائج الناشئني: 
نادي السالم في املركز األول، والكوفة ثانيًا وجاء نادي داموك في املركز الثالث.



االستحقاق.. واال .. 

أفعال  ردود  بالجائزة  ميسي  فوز  أثار 

بالجائزة،  أحقيته  عدم  بشأن  كثيرة 

فيما عده البعض استحقاقًا "للبرغوث"، 

في  قدمه  الذي  العالي  املستوى  بعد 

كأفضل  واختياره  أميركا  كوبا  بطولة 

العب.. 

منافسة قوية 
بالكرة  للفوز  كانت  قوية  منافسة 

ملصلحة  النهاية  في  لتستقر  الذهبية، 

معارضة  وسط  ميسي  األرجنتيني 

روبرت  البولندي  أمام  الكثيرين! 

ليفاندوفسكي الذي حل ثانيًا، فيما جاء 

أما  جورجينيو،  الالعب  الثالث  باملركز 

نجم  نصيب   من  فكان  الرابع  املركز 

باملركز  وجاء  بنزيما،  كريم  الريال 

نجولو  الخامس 

أما  كانتي، 

كز  ملر ا

كريستيانو  نصيب   من  فكان  السادس 

العربي  النجم  حصل  كذلك  رونالدو، 

فيما  السابع،  املركز  على  صالح  محمد 

الثامن،  باملركز  بروين  دي  كيفن  جاء 

التاسع،  باملركز  مبابي  كيليان  والنجم 

وجيانلويجي دوناروما باملركز العاشر.

كوبا أميركا
ميسي  إن  كريم  علي  املدرب  يقول 

العالم  في  العب  أفضل  جائزة  استحق 

نتيجة الخدمات الرائعة التي قدمها مع 

فريقه ومع منتخب بالده في بطولة كوبا 

أميركا التي كانت عنوانًا للتألق واإلبداع 

العالم،  في  العب  أفضل  فهو  مليسي، 

بدون شك، لذلك كان االختيار صحيحًا 

الالعبني  أكثر  مستويات  تراجع  بسبب 

في  العب  أفضل  جائزة  إلى  املرشحني 

العالم.

البرغوث اليستحق
أن  يعتقد  هاشم  محمد  املدرب  لكن 

العب  أفضل  جائزة  يستحق  ال  ميسي 

أداء  قدموا  العبون  فهنالك  العالم،  في 

األفضل،  ويستحقون  العام،  هذا  رائعًا 

صالح،  محمد  املصري  الالعب  مثل 

بجدارة،  األفضل  جائزة  يستحق  الذي 

فقد كان صالح محمد –ومازال- األبرز 

إن  بل  اإلنكليزي،  الدوري  في  واألفضل 

وجوده مع املنتخب املصري أعطى نكهة 

ال  مبارياتهم،   في  للدراويش  خاصة 

أعرف ماذا عمل ميسي هذا العام، فهو 

لم يحقق شيئًا يذكر على اإلطالق 

ذلك  قدم  لكنه  الدوري،  في 

في  األرجنتني  منتخب  مع 

كوبا أميركا فقط .   

املستوى املطلوب 
الرياضي  املتابع  عّبر  فيما 

استغرابه  عن  سالم  محمد 

على  ميسي  لحصول 

لم  وقال:  الذهبية  الكرة 

املستوى  ميسي  يقدم 

إذ  العام،  هذا  املطلوب 

تراجع  بل  املوسم،  هذا  بريقه  فقد 

ناديه  مع  شيئًا  يقدم  ولم  مستواه  عن 

باريس سان جيرمان، فاختياره كأفضل 

إطالقًا،  موفق  غير  العام  لهذا  العب 

اإلنكليزية  األندية  في  العبون  فهنالك 

العاملي،  اللقب  يستحقون  واإلسبانية 

عرش  على  يتربع  جعلته  املجاملة  لكن 

الوسط  رأي  وحسب  العاملية،  الصدارة 

الرياضي فإن الالعب  البولندي روبرت 

الذهبية  الكرة  يستحق  ليفاندوفسكي 

في  وعاٍل  مميز  مستوى  من  قدمه  ملا 

مباريات فريقه بايرن ميونخ األملاني، إذ 

كان -ومازال- الهداف األول في الفريق، 

إنه يستحق الجائزة. 

النجم األول
حسن:  تحسني  املتابع  قال  جانبه،  من 

كونه  عامليًا،  األول  النجم  ميسي  يبقى 

تشاهده  عندما  خاصة  نكهه  يعطي 

 
ً
شماال يتحرك  فهو  امللعب،  داخل  يلعب 

لبقية  كبيرًا  حافزًا  يعطي  بل  ويمينًا، 

الرائعة  تمريراته  نتيجة  الالعبني 

في  يحرزها  التي  املرسومة  واألهداف 

ظاهرة  ميسي  الخصوم،  مرمى  شباك 

ساحر  فهو  إطالقًا،  تتكرر  لن  كروية 

مباشر-  -بشكل  أسهم  القدم،  كرة  في 

اإلنجازات  على  برشلونة  حصول  في 

التي  املاضية  السنوات  خالل  الكثيرة 

كان يلعب فيها لهذا النادي الكبير،  لكن 

الحظ لم يحالفه في بعض املباريات مع 

فريقه األخير باريس، لكنه قدم فواصل 

كوبا  في  األرجنتني  مع  كروية  موسيقية 

كأفضل  اختياره  جرى  لذلك  أميركا، 

األول  النجم  إنه  البطولة،  في  العب 

هناك  أن  الننكر  نقاش،  بدون  عامليًا 

فرقهم  مع  رائعة  عروضًا  قدموا  العبني 

أو  اإلنكليزي  الدوري  مباريات  في 

أمثال  الفرنسي،  أو  األملاني  أو  اإلسباني 

مبابي ورونالدو ومحمد صالح وروبرت 

هو  ميسي  يبقى  لكن  ليفاندوفسكي، 

ى في كرة القدم.
ّ
صاحب القدح املعل

اختير األرجنتيني ليونيل 
ميسي كأفضل العب في 

العالم لعام 2021 ليخطف 
جائزة الكرة الذهبية 

للمرة السابعة في تاريخه 
الحافل باإلنجازات، متفوقًا 

على املرشح األبرز لنيل 
الكرة الذهبية البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجم بايرن ميونخ 

األملاني.

بغداد/ أميرة الزبيدي 

ميسي
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تتعرض  حينما  اقتصاديُا  املستقلة   
َ

املرأة أن  حقًا  وهل   

للتعنيِف الذكوري تستطيع أن تخرج من دائرِة العالقِة 

للثأِر منه  الهادمة وتبدأ حياتها بقوِة كراهيٍة مضاعفة 

بأثٍر رجعي!؟

ّ
كارثة اإلقصاء الجندري

طيعة، الصامتة، جميعها ُمسمّيات 
ُ
امل "ماكنة اإلنجاب، 

عن  الرجال  عقول  في  رعت 
ُ

ز ومغلوطة  خاطئة  عرفية 

رأٌي  واملعنوية"..  الجسمانية  وتركيبتها  املرأة  بايولوجية 

األكاديمية  في  العامة  العالقات  ملسؤولة  محتج  نسوٌي 

األميركية للتدريب، مريم سمير، التي تعتقد أن التمكني 

ستقل فكرة ُمخيفة لبني آدم، ألنهم أقنعوها، 
ُ
املادي امل

ثقافيًا وتربويًا، بأنها ال تصلح ألكثِر من فكرة اإلنجاب 

وتدبير املطبخ، ال إدارة ميزانيته، فهي الكائن الضعيف، 

هو  األخير  فمكانه  مداه  بلغ  مهما  الجناح،  مكسور 

املطبخ، ال القيادة وصندوق املال، رغم أن لدينا الكثير 

ممن يفهمون ويقدسون املرأة ودورها املنصف في شتى 

النواحي، وبمفهوم صحيح، علمًا بأنني ال أنكر أن الجزء 

الصعبة  والوظائف  الشاق  البدني  العمل  من  األكبر 

بنيته  الختالف  مسؤوليتها  ويتحمل  الرجل  بها  يتكفل 

الجسدية وحالته الجسمانية، لكن هذا ال يمكن اعتباره 

املرأة  إلبقاء  الوظيفية  التقسيمات  بني   
ً
فاصال حدًا 

لوحدها  القوانني  ليست  إذن،  العمل.  سوق  عن  بعيدة 

التوجهات  وإنما  فحسب،  آخر  إلى  بلد  من  تختلف 

الذاتية والدينية والعرفية، التي صارت تدخل حتى في 

نوعية أطعمتنا ومالبسنا، كيف يمكنها أن ال تتدخل في 

القوانني  تختلف  أوروبا  في  لكن  وتفسدها.  كهذه  أمور 

الهشة،  الشرقية  مجتمعاتنا  في  املوجودة  عن  جذريا 

التفاضل  ناحية  من  والسيما  بالترهالت،  املتخمة 

الثقافي،  الصدام  يحدث  لذلك  واملرأة،  الرجل  مابني 

خاضعة  ومازالت  الجداالت  فيه  كثرت  املوضوع  هذا 

ملزاجيات املجتمع الذي سواده األعظم يميل إلى ماتميل 

إليه السلطة الذكورية.

اضطراب نسوي حاد
)رائد  الشيف  تساءل  األملانية،  "شتوتغارت"  مدينة  من 

النسوّي  الهجوم  هذا  من  ومتذمرًا،  ُمستغربًا  علي(، 

 بامتعاض:
ً
ّر، ودافع عن أبناء جنسِه، قائال

ُ
امل

، ألسنا شرقيني ولنا عاداتنا مثلما لآلخر 
ّ

"ماذا دهاكن

أصولنا  نحصر  ملاذا  حياته؟  وأسلوب  وتقاليده  عاداته 

الزائفة؟  الحريات  بحجة  والهمجية  التخلف  خانة  في 

مع أن املشاركة االقتصادية داخل البيوت، ووفقًا للنظام 

التمكين المادي للمرأة 
تحدٍّ يهّز كيان الرجل!                                   

برلين ــ آمنة عبد النبي

ما حكايةُ النسوة الالتي 
تحولت جيوبهّن إلى 

صندوِق ماٍل ُحّر، وأنهُ آن 
األوان للعيِش باستقالليِة 

القانون األوروبي وحمايتِه، 
بعد أن كّن في عهدِة زوٍج 

شرقي متحكم بميزانيِة 
البيِت وصرفياتِه؟ ولماذا 
تعتبر الزوجة الُمتمردة 

قيادة الرجل وحصر 
المصروف بجيبِه انقالباً 

مؤجالً على حقوقها 
وتنتظر ساعة الحسِم لرميِه 

خارج المنزل؟



السنة السادسة عشرة العدد )السنة السادسة عشرة العدد )395395( ( 1515 كانون االول  كانون االول 20212021 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya79 78

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

اســــــــرتــــــــياســــــــرتــــــــي

البيت لالهتمام باألطفال، او ربما كنوع من الدالل والتقدير 

بقوانني  التالعب  يتم  حٍق  بأي  معززة،  بيت  كسيدة  لوجودها 

الحياة املستقرة؟ بصراحة أشعر أن هنالك اضطرابًا نفسيًا 

يتحكم بمشاعر بعض النساء في أوروبا.

فكرة مرعبة للرجال
من  كنوع  األوروبي  املجتمع  في  النفسّية  ثورتها  أستغرب  "ال 

شخصيتها  هيبة  وإعادة  الثقة  معادل  اهتزاز  أمام  الفعل  رد 

املنسحقة بأثٍر رجعّي على يد الرجل.."

نور القيسي.. اإلعالمية املقيمة في مدينة "اوربرو" السويدية، 

اآلمن  وغير  عامليًا  املترهل  االقتصادي  الوضع   
ّ

أن اعتبرت 

واملنافسة  العمل  سوق  تدخل  أن  على  أجبرها  ما  هو  للمرأة، 

ُمرعبة  فكرة  للمرأة  االقتصادي  التمكني  ألن  االقتصادية، 

في  املساواة  قدم  -على  الكاملة  ومشاركتها  عامليًا،  للرجال 

جميع جوانب املجتمع- بما في ذلك املشاركة في عملية صنع 

القرار وبلوغ مواقع السلطة على نحو عادل ومنصف، هو هدف 

ومازالت  حياتها،  من  مسلوب  وإنساني  قانوني  واستحقاق 

املجتمعات  وستظل  نيله،  أجِل  من  تناضل 

معطلة  املحوري  دورها  بدون 

ومتعثرة، وعبثًا تحاول أن 

تطير بجناح واحد.

كالهما ضحّية 
ُعرفية

ع  ضو ملو ا "

عالقة  ال 

بنظرية  له 

لم  لظا ا

 ، م ملظلو ا و

كليهما  ألن 

الحقيقة-  -في 

منظومة  ضحية 

غير  متكاملة  عرفية 

الصعيدان  يحكمها  متجزئة 

الديني واالجتماعي املتزمتان"..

مصطفى  شاركنا  املشكلة،  لجذر  املتناصف  الرأي  بهذا 

األملانية  العاصمة  في  قيم 
ُ
امل العراقي  الكوافير  الحمداني، 

"برلني".. حيث قال:

التي  العربية  التقاليد  أساس  على  بالدنا  في  الطرفان  ينشأ 

واألطفال،  املرأة  عن  الكاملة  املسؤولية  على  الرجل  ترغم 

لحظِة  من  للرجل  املطلقة  سلطتها  العربية  املرأة  تمنح  وهنا 

خضوعها إلنجاب أكبر عدد من الصبية، ودعاؤها املستمر أن 

تنجب الطفل الذكر كي تضمن عدم زواج الرجل من أخرى أو 

تركه لها..

في  ذاتها  للمرأة  املرأة  تجاهل  أيضًا  ننسى  ال  ُمضيفًا: 

العراقي  البرملان  في  حتى  العام،  الصعيد  على  مجتمعاتنا 

ال  املرأة  أن  يعلمون  ألنهم  للنساء،  كوتا  تخصيص  تم   ،
ً
مثال

أو  بأِي دعم  بالنتيجة ألنها ال تحظى  الرجل  تنافس  أن  يمكن 

تأييد حتى من بناِت جنسها!

كبت وعقد متوارثة
البيئات  في  اقتصاديًا  فشلن  الالتي  النساء  "باملناسبة، 

الشرقية، ولم يكن لديهن عمل في مجتمعاتهن، سيتبني عليهن 

رد الفعل بشكٍل حاد وصادم للرجل، أما الالتي كن بشخصيات 

مستقلة فال أعتقد أن التغّير سيجعلهن ملتزمات"..

ختصة في 
ُ
هو التشخيص التربوي الذي تبنته )إلهام علي(، امل

مجال التربية األسرية في مدينة "يتبوري" السويدية، مكملة:

الذي  الرجل  حتى  السايكولوجية،  العقدة  يتقاسمان  كالهما 

األربعني  فوق  أي  السن،  في  كبيرًا  األوروبية  البيئة  الى  يأتي 

الحال  السويدي كما هو  التأقلم مع املجتمع  مثال، ال يستطيع 

مع املرأة، فنجده منطويًا على نفسه، على عكس املرأة القادرة 

غالبية  عن  أتحدث  وهنا  واإلنتاجية،  والعطاء  التكيف  على 

الثانوي  التعليم  إلى  يفتقرون  الذين  أولئك  والسيما  الرجال، 

أو الجامعي وبعض الحرفيني، ألنني قابلت الكثير من النساء 

ويتمّيزن  مختلفة  عمل  مجاالت  يدخلن  أن  استطعن  الالتي 

من  متذمرًا  البيت  في  يجلس  الزوج  تجدين  بينما  بجدارة، 

طاقتها وطموحها اللذين سينهيان العالقة في نهاية املطاف. 

املريضة  الثأر  عقدة  تحت  قابعات  أخريات  أيضًا  قابلت  كما 

التي ال تملك من حريتها سوى النّيل من الرجل..

يتضح  باالستفزاِز،  املشحونة  الصحافية،  دردشتنا  نهايِة  في 

جليًا أن متطلبات الحياة األوروبية هي التي تفرض على املرأة 

هناك،  والقوانني  للمستجدات  والطاعة  االنصياع  والرجل 

هي  الجميع  منها  يعاني  التي  الثقافي  التصادم  متالزمة  وأن 

من  املرأة  حولت  مفاجئة  استقالل  لتجربة  طبيعية  نتيجة 

مستقل.  دخل  ذات  مستقلة  سيدة  الى  وخاضعة  محكومة 

البيئة  تغيير  يسهم  أن  يفترض  عليه،  وبناًء  املنطلق،  هذا  من 

والقبول بالقوانني بشكٍل كبير بترويض النزعة الشرقية لدى 

كل منهما، ألن هنالك فارقًا كبيرًا بني تحصيل الحقوق وثقافة 

سد النقص النفسي..

السؤال  لكن  عليه،  اعتراض  ال  جميل  منطلق  هي  األوروبي، 

لنقل  او  بطموحها،  للتفّرد  هنا  الشرقية  املرأة  استثمرته  هل 

جديرات   
ّ

كن وهل  األسرة؟  وضياع  تهديمه  ال  بيتها،  لتدعيم 

الذي  للبيت،  الرجل  قيادة  املرأة   تعتبر  وملاذا  البيت؟  بإدارة 

هذا  ملاذا  مكبوتة؟  وثورة  ية 
ّ
رجول سطوة  هو  الجميع،  يضم 

واملظلوم..  الظالم  نظرية  على  املبني  الخاطئ  االفتراض 

مقدرتها  أعرف  ألنني  بالعمل  لزوجتي  أسمح  ال  شخصيًا  انا 

على التحمل، ولدّي أصدقاء طلبوا من زوجاتهم الجلوس في 
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كل  نجاح  في  السر  هو  أسري  جانب 

أو  عرفتهن،  الالتي  السيدات  من  سيدة 

تحدثت معهن، إذ أن هناك زوجًا يمتلك 

وعيًا حضاريًا وإنسانيًا يتفهم دور املرأة 

من  البد  وأنه  االجتماعية،  الحياة  في 

بخطواتها  واالفتخار  واالرتقاء  إسنادها 

املتقدمة .

زوجي سندي
 – كاظم  جواد  ندى  السيدة   لي  قالت 

موظفة وأم لشباب في الجامعات-  وهي 

بناء  مستوى  على  نجاحاتها  تستذكر 

األسرة والعمل الوظيفي: "لم أكن أتصور 

نفسي بعد انتقالي من بيت أهلي إلى بيت 

الزوجية، أن ال يختلف دور زوجي عن دور 

أبي وأخي في إسناد خطواتي في الحياة، 

إذ أخذ بتشجيعي وإسنادي في تفاصيل 

حياتي العملية لتحقيق ذاتي وطموحاتي، 

تجربتي الخاصة مع زوجي هي تجربة 

متفهم  فهو  جدًا،  ومثالية  رائعة 

طموحًا  تملك  بأنها  املرأة  لدور 

إلى  بيدي  يأخذ  أن   من  والبد 

بّر النجاح".

لم أكن أتوقع تحقيق 
ذاتي 

صارت  التي  الجملة،  هذه 

التي  هي  فرعيًا،  عنوانا 

األسنان  طبيبة  بها  بدأت 

أضافت:  التي  محمد،  مالك 

الدراسة  مرحلة  في  كنت  حني  "تزوجت 

دراستي  في  متفوقة  وكنت  اإلعدادية، 

آنذاك، أصر زوجي على مواصلة تفوقي 

املرحلة  اجتزت  لذلك  ذاتي،  وتحقيق 

اإلعدادية بتفوق على الرغم من والدتي 

لطفلنا األول، مع ذلك أصر زوجي على 

كلية  في  الدراسية  خطواتي  مواصلة 

الطب، وها أنا اليوم طبيبة أمارس عملي 

بكل شغف، وامرأة ناجحة داخل أسرتي 

."

لم أكن عائقًا 
على الجانب االخر، البد لنا من أن نقف 

سندًا  يقف  الذي  اآلخر  نظر  وجهة  عند 

حسن:  بالل  يقول  إذ  حياته،  لشريكة 

يكن  لم  زوجتي  حياة  في  وجودي  "إن 

ذاتها،  وتحقيق  طموحاتها  أمام  عائقًا 

خففت  إذ  ذلك،  عكس  إلى  سعيت  بل 

من  البيتية  املسؤولية  أعباء  زوجتي  عن 

رعاية واهتمام باألوالد ومتابعة دروسهم 

 عن بعض األعمال 
ً
واحتياجاتهم، فضال

املنزلية التي أجيدها، لكي تتفرغ لعملها 

الوظيفي  تميزها  وتحقق  تحبه  الذي 

وتؤكد دورها الفاعل في بناء املجتمع ".

املعادلة املعكوسة 
املعادلة  موظف-   – كريم  يحيى  يقلب 

امرأة  كل  "وراء  إن  يقول  إذ  السابقة، 

"نحن  ويضيف:  أعظم."  رجل  عظيمة 

كالنا يكمل أحدنا اآلخر، ونتفهم املهام 

من  يومًا  أكن  لم  لذلك  منا،  املطلوبة 

عملها،  طريق  في  عائقًا  أقف  األيام 

في  ملساعدتها  جاهدًا  أسعى  كنت  وإنما 

التي  الصعوبات  وأذلل  نجاحها،  تحقيق 

قد تصادفها في طريق النجاح ".

أبي ثم أبي 
فيما أكدت لي الطالبة الجامعية، زينب 

ودعمه  الرجل  دور  أهمية  على  سعد، 

قالت:  إذ  نجاحها،  تحقيق  في  للمرأة 

دراستي  أثناء  والدي  من  الدعم  "تلقيت 

جانبي  إلى  وقوفه  ولوال  الجامعية، 

على  وتشجيعي  لخطواتي  وإسناده 

اليوم  لكنت  العلمي،  تقدمي  مواصلة 

منتظرة  والدتها،  تساعد  فتاة  أية  مثل 

لتنتقل  الزوجية،  باب  يطرق  طارق  أول 

لكن  الزوجية،  بيت  إلى  أهلها  بيت  من 

في  املرأة  لدور  ومتفهم  متنور  رجل  أبي 

الحياة االجتماعية ".

في الختام
طرفني،  بني  مشتركة  مسؤولية  النجاح 

رسم  في  األهل،  أم  الزوج  أكان  سواء 

االجتماعي  بالوعي  املستقبل  صورة 

املتطور الذي يحسن أداءنا وفاعليتنا في 

الحياة االجتماعية.  

فكرة الطائي                             في  العامالت  السيدات  من  فالعديد 

مجاالت مختلفة حققن التفوق والنجاح، 

متفوقات  نساء  على  الضوء  هنا  ونسلط 

مجال  في  إنجازات  حققن  عملهن،  في 

أعمالهن، ما كانت لتتحقق لوال أن هناك 

 متفهمًا يقف خلفهن.
ً
رجال

 قصة كفاح
نماذج  بقيت  السيدات  تلك  بني  من 

الدكتورة  منهن  ذهني،  في  راسخة 

انتصار عباس، وطالبة الدكتوراه  فاطمة 

خاصة  كفاح  قصة  منهما  ولكل  خضير، 

في النجاح .

فهناك  األكاديمي،  الجانب  عن  وبعيدًا 

"وراء كل رجل عظيم 
امرأة عظيمة"، هو 

األمر املتعارف عليه، 
لكن بمجرد اإلبحار 

في حياة نساء 
ناجحات في ميادين 

عملهن الوظيفي 
واإلبداعي، سوف 

ندرك أنه البد أن 
 ثاٍن 

ٌّ
يكون هناك شق

يوازي القول السائد، 
أال وهو "وراء كل امرأة 
ناجحة رجل متفهم ".

وراء كل امرأة ناجحة وراء كل امرأة ناجحة 
رجل متفهم..رجل متفهم..



مشار يع األطعمة المنزلية ..

نســاٌء أَعلــَن أسرهـّن 
وحققَن النجاح 

أتابع  وبقيت  الطريقة  علمتني  رائعة 

حتى  اليوتيوب  على  التعليمية  املقاطع 

تضيف:  عملي."  في  أجيد  أن  استطعت 

"أعمل منذ سنة ونصف السنة، واملردود 

على  يعتمد  وهذا  به،  البأس  املالي 

أسعار  تحديد  حيث  من  العمل،  منطقة 

ارتفاع  تحدد  التي  فهي  املنتجات، 

ج. "
َ

وانخفاض أسعار املنت

فشلت بسبب والدي   
بغداد،  جامعة  في  الطالبة  زينب..  أما 

وإعداده،  الطعام  طبخ  تحب  فإنها 

للتجهيزات  صغير  مشروع  فتح  فقررت 

وجود  مستغلة  البيت،  من  الغذائية 

لكي  منزلهم،  مساحة  ضمن  لهم  محل 

إذ  املعيشة،  تكاليف  في  أهلها  تساعد 

زينب:  تقول  اليكفيهم.  والدها  راتب  أن 

هذا  في  خالتي  ساعدتني  "لقد 

لكن  والدي،  اعتراض  رغم  املوضوع، 

والدتي وخالتي ساعدتاني كثيرًا، واقتنع 

لم  األمور  لكن  األمر،  بادئ  في  والدي 

والدي  اعترض  فقد  مايرام،  على  تجر 

إفشال  ويحاول  يتضايق  وبدأ  كثيرًا 

مشروعي، رغم أنه القى استحسانًا في 

والدي  ولكن  األول،  يومه  منذ  املنطقة 

إلغاء  إلى  فاضطررت  كثيرًا  حاربني 

املشروع."

توصيل الطلبات      
أبو محمد )صاحب تاكسي( يتحدث عن 

التجهيزات  طلبات  توصيل  في  تجربته 

عدة  صفحات  مع  تعامل  إذ  الغذائية، 

مختصة بها، عن تجربته يقول: "إن نقل 

والكيك  الغذائية  املنتجات  وتوصيل 

أن تحافظ على  متعب جدًا، ألنك يجب 

توازن السيارة، وأن يكون التبريد جيدًا 

ألن  النقل،  أثناء  املواد  تتلف  ال  كي  جدًا 

ثمنه،  دفع  إلى  سأضطر  فيها  تلف  أي 

إلى  إضافة  لي،  بالنسبة  مكلف  وهذا 

وجوب التزامي بموعد محدد في إيصال 

يرفض  الزبون  يجعل  تأخير  وأي  املواد، 

الطلب."

لوائح صحية        
قسم  مدير  الطائي،  رعد  الدكتور  يقول 

الصحة  دائرة  في  الصحية  الرقابة 

العامة بوزارة الصحة: "إن إعداد 

في  الغذائية  التجهيزات 

البيت وترويجه للمستهلك 

بدون إجازة صحية غير 

مسموح به إطالقًا."

أي  "إن  وأضاف:   

شخص يعمل في 

أن  يجب  الغذائية  التجهــــــــيزات 

الخاصة  الصحة  لوائح  إلى  يخضع 

أية  إعداد  اليجوز  أنه  كما  بالعاملني، 

إال  للمستهلك  وتسويقها  غذائية  مادة 

الصحية  بالشروط  تتمتع  أماكن  في 

الكاملة."

قال  الصحية  الرقابة  إجراءات  وعن 

مكان  أي  تفتيش  اليمكننا  الطائي:"نحن 

واستحصال  شكوى  ورود  بعد  إال  خاص 

موافقة القاضي بالتفتيش، أما األماكن 

الدوري  للتفتيش  تخضع  فهي  العامة 

الرقابة  قوانني  أن  ثم  فرقنا،  قبل  من 

الصحية اليمكن الجدال واملجاملة فيها 

ألنها تتعلق بصحة املواطن."

املوافقة  استحصال  متطلبات  وعن 

الرقابة الصحية:  الصحية أوضح مدير 

"يجب تقديم طلب بخصوص أي مشروع 

الصحية  الرقابة  شعبة  إلى  غذائي 

االطالع  ويجري  العمل،  موقع  وتحديد 

صالحيته  لتأييد  فرقنا  قبل  من  عليه 

ثم  ومن  للضوابط،  ومطابقته  الصحية 

فحص  يتم  كما  للمكان،  اإلجازة  منح 

دوريًا  الغذائي  املشروع  في  العاملني  كل 

تثبت  لهم  صحية  بطاقات  وإصدار 

خلوهم من األمراض السارية واملعدية."

أما دائرة تمكني املرأة  في أمانة مجلس 

باملدير  االتصال  حاولنا  فقد  الوزراء، 

سابق،  بموضوع  مرة،  من  ألكثر  العام 

تصريح  أو  رد  على  نحصل  لم  لكن 

تواصل  أن  ونعتقد  أسئلتنا،  بخصوص 

والشخصيات  الجهات 

في  املعنية 

ع  ضو مو

تمكني 

ة  أ ملر ا

سطة  ا بو

ال  أمر  اإلعالم 

غنى عنه في نجاح 

عمل الدائرة.

أم زهراء.. امرأة منفصلة وأم لفتاتني، تعمل في تجهيز املواد الغذائية كـ )الكبة والفطائر، لحم بعجني، 
الدوملة(، وكل مايطلبه الزبائن من أطعمة توصلها إلى منازلهم.  تقول أم زهراء عن تجربتها وسبب 

اختيارها لهذا العمل :"بعد انفصالي عن زوجي ووفاة والدتي، عملت مربية أطفال، لكن عملي لم يدم 
طوياًل بسبب بقاء بناتي لوحدهن في البيت، حاول أشقائي مساعدتي، لكن ظروفهم لم تكن تسمح 

بذلك، لذا قررت في العام 2012 أن أعمل في توفير تجهيزات غذائية للراغبني،

هند الصفار        

  

منطقتي،  في  محدودين  بزبائن  وبدأت 

الطلبات  لتلبية  عملي  وسعت  ثم 

املتزايدة."

وبينت أم زهراء أنها واجهت صعوبات، 

أشقائها  برفض  يتعلق  فيما  والسيما 

"لكنني  بمعيشتها،  وتكفلهم  لعملها 

أعلم  فأنا  مشروعي،  مصرةعلى  كنت 

بظروفهم وبأن مساعدتهم لي لن تدوم 

، لذا استمررت في عملي وفتحت 
ً
طويال

لله  والحمد  الفيسبوك،  على  صفحة 

املشروع يالقي نجاحًا جيدًا."

بشراء  ونجحت  زهراء  أم  مشروع  توسع 

منزل وتسعى لفتح مطعم خاص بها. 

استقالل مادي         
إحدى  خريجة  وهي  هنادي،  أما 

تجربتها  عن  فتحدثت  الجامعات، 

من  الغذائية  التجهيزات  في  بالعمل 

البيت :"حني كنت في املرحلة الرابعة من 

الجامعة عام 2017 ازدادت مصاريفي، 

املكلفة،  التخرج  مصاريف  إلى  إضافة 

وقد  املجال،  هذا  في  العمل  فقررت 

ومازلت  وصديقاتي،  أهلي  شجعني 

مستمرة والحمد لله."

العمل  هذا  لي  وفر  هنادي:"لقد  تضيف   

في  عمل  كل  "أن  مبينة  جيدًا،"  مردودًا 

بعض  أن  إذ  معوقات،  يواجه  الحياة 

ما  يستخدمون  املجال  هذا  في  العاملني 

قليلة  وهي  اإلسالمية،  اللحوم  تسمى 

بأسعار  منتجاتهم  يبيعون  لذا  الكلفة، 

بخسة ويقدمون عروضًا للزبائن، فيقوم 

إلى  وأضطر  األسعار،  بمقارنة  الزبون 

ارتفاع  إلى  إضافة  لهم،  املوضوع  شرح 

أسعار املواد الغذائية في اآلونة األخيرة."

  دعم من صديقتي          
يساعدونها،  الذين  األشخاص  وعن 

واحتياجاتها، تقول هنادي:"لقد دعمتني 

صديقتي ساندرا جوزيف كثيرًا، كذلك 

في  كثيرًا  يساعدونني  الذين  أهلي 

أن  إلى  إضافة  العمل،  وتنفيذ  التسوق 

والدي يقوم بنفسه بتوصيل الطلبات."

ملح وفلفل           
مشروع  صاحبة  ظروف  تختلف  قد 

-كما  فهي  سابقتيها،  عن  وفلفل(  )ملح 

الطبخ  امتهنت  عائلة  من  تنحدر  قالت- 

ملا  عملهم  وامتد  مطاعم،  وامتلكت 

يقارب الـخمسني عامًا، تقول: "ليس هذا 

رائع  س 
َ
ف

َ
بن تتمتع  أيضًا  فوالدتي  فقط، 

أهلي  ألن  ذلك  أحببت  وأنا  الطبخ،  في 

اقترحت  لذا  )الباجة(،  بأكلة  اختصوا 

لتجهيز  مشروعًا  أفتح  أن  زوجي  على 

كثيرًا،  دعمني  وقد  املختلفة،  األكالت 

جيدًا،   
ً
دخال لي  يوفر  وعملي 

واألهم من ذلك أني أعتمد على 

نفسي."

تعلمُت على يد سيدة رائعة        
نفسها(  قدمت  )هكذا  الزمان  أميرة 

عن  تحدثت  الكيك،  بتجهيز  تعمل 

أجيد  ال  "كنت  قائلة:  ذلك  في  تجربتها 

العادية،  البيتية  الكيكة  حتى  عمل 

لله  الحمد  لكن 

سيدة  صادفت 
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ترجمة / الشبكة

في تشكيلة خفيفة، راقصة ومنسابة، أصدرت Hermès مجموعتها 

هي  دافئة  ترابية  بألوان  متألقة  املرأة  فيها  بدت  التي  الجديدة 

بموسمني:  لتنبئنا  مغرية،  وقمم  محترقة  بنغمات  الفجر،  ألوان 

املتعددة  األلوان  عن  بعيدًا  املعتاد،  عن  مختلفني  وصيفي،  ربيعي، 

من  واالستراحة  لالسترخاء  الوقت  حان  فقد  التفاصيل.  قليلة 

خفيفة،  كانت  الحال  بطبيعة  املالبس  املاضية.  السنوات  ضجيج 

أحد،  به  يفكر  لم  الذي  الجلد،  تبنت  قد  املجموعة  هذه  أن  حتى 

ويتركه  الجسم  تقاسيم  مع  يتكيف  لكي  الحريرية  تنسيقاتها  في 

حرًا يعبر عن نفسه، ال شيء مفرطًا، ال شيء فضفاضًا، بل تبدو 

البساطة ظاهرة مع االعتناء بالتفاصيل.

مدروسة  كانت  فقد  واللحامات(،  )الحواف  يخص  ما  في   

املسامير   –أيضًا-  املجموعة  أضفت  كما  األحجام،  لتنعيم  بإتقان 

الصخور  من  ملسة  إلضفاء  املدببة،  أو  املستديرة  والفصوص، 

جمال  باستحضار   توحي  التي  الآللئ  كذلك  الصامتة،  الساحرة 

البحر.  املظهر أحادي اللون من الرأس إلى القدمني، أما املقاسات 

والتفاصيل فكانت متعددة االستخدامات، حتى أنها تسمح للمرأة 

باالنتقال من مكان إلى آخر مع الحفاظ على أناقة ال تشوبها شائبة.

على  التركيز  تم  فقد  املجموعة،  في  األحذية  يخص  ما  وفي 

وقت  قضاء  او  التسكع،  حني  تفويتها  يمكن  ال  التي  )الصنادل( 

مبهج في الهضبة، إذ أصبحت الرائد باستنباطها في املجموعة، 

منها باللون البرتقالي أو األسود املحترق، فيما يكون الحذاء للربيع 

القادم مريحًا؛  إنه رائع ممتع غريب األطوار، لكنه يظل متعرجًا 

ونحيفًا، يضيع بني أحجام املالبس.

أز ياء مجموعة هيرميس 
لعام 2022  

تشكيلة بألوان 
ترابية دافئة 

Hermès

Hermès
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اعياد ميالد 2021
 لون مختلف ونغمة جديدة

السنة  ورأس  املجيد  امليالد  عيد  احتفاالت  اقتراب   مع 

رّبات  وتبدأ  املنزل  اركان  الكرسمس  الوان  تمأل  امليالدية، 

البيوت مشاركة اطفالهن بتزيني شجرة امليالد، مع الحرص 

على اضافة ملسة تعطي كل شجرة سمة تعكس هوية و ذوق 

صاحبتها وتميزها عن نظيراتها من اشجار العيد

 - واألخضر  باألحمر  التقليدية  امليالد  عيد  ألوان  مازالت 

ومؤخرا الذهبي والفضي، مواتية كما ستكون دائمًا.

ومع ذلك، يشهد عيد امليالد هذا العام ابتعادًا عن األلوان 

ألوانا مثل األزرق الداكن   ما، اذ يقدم 
ّ

- الى حد التقليدية 

واألخضر والبني والوردي، وتدرجاتها.

الديكور  شركات  بعض  مصممي  توصيات  و  نصائح  اليكم 

انيقة  انماط  على  للحصول  البريطانية  الداخلي  والتزيني 

ومتناسقة. 

الخاص  االحتفال"  "ركن  إنشاء  في  األولى  الخطوة  تتمثل 

بك، بتحديد مخططات ألوان الكرسمس التي سُيبنى عليها. 

 يؤدي اختيار تركيبة اللون إلى إنشاء مظهر أكثر تماسكا، 

اللوني، يصبح اختيار  اذ بمجرد أن تستقر على مخططك 

:
ً
الديكورات واإلكسسوارات أمرا سهال

املخصصة  اللونية  التدرجات  من  جديدة  لنغمات  نماذج 

ألعياد امليالد.

هذا اللون الغني دافئ ورائع في فصل 

بالسحر  تقليديا  يرتبط  الشتاء، 

التفكير في لون  والغموض، وال يمكن 

في  املنزل  الوان  مع  لالندماج  أفضل 

هذا الوقت الخاص من العام.

التقليدي،  لألحمر  رائعا  بديال  يعتبر 

ممزوجا  ساحرًا  يبدو  الغامق  ولونه 

الزاهية على شجرة  الوردية  باأللوان 

الكرسمس وطقم مائدة الطعام.

زّين منزلك باللون األزرق:

اللون املتنوع - الذي يضيف الدفء والثراء إلى املنزل؛ يقوم اللون األزرق 

باحتواء املكان بشكل سريع.

ل هذه االلوان 
ّ
مابني لون سماِء منتصف الليل إلى الزبرجد الجليدي، تشك

مع  جميل  بشكل  يتماشى  جيدا،  تنسيقها  تم  اذا  مدهشا  احتفاليا  نمطًا 

النمط الذهبي والفضي التقليديني لعيد امليالد.

استكمل الجدار البحري مع اكسسوارات بدرجات متفاوتة من األزرق.

اجواء نحاسية دافئة:

البرونزية  التدرجات  بل  البراقة،  املعادن  من  االكثار  ذلك  اليعني 

املصقولة والنحاسية القديمة، مع ملسة أكثر تطورًا، الضفاء اناقة على 

املظهر الالمع. التدرجات الدافئة للزوج البرونزي تشكل منظرًا مثاليًا 

مع ظالل الخردل والصدأ.

كن مزاجيًا مع األحمر الطيني:

موسم  في  منزلك  إلى  الدراما  بعض  أضف 

البركاني  الطني  إلى  التحول  خالل  من  األعياد- 

والبرغندي.

الحمراء  الكرسمس  ألوان  الى  الراشدون  يميل   

)احمر  اللوني  التدرج  هذا  ويعمل  الكالسيكية، 

بخضار  إقرانه  عند  جميل  بشكل  غامق(  بني   /

شجرة التنوب )او اغصان مماثلة(.

وقت  في  خاص  بشكل   
ً
فعاال النمط  هذا  يكون 

تضاء  لذا  بالدفء،  شعورًا   يعطي  اذ  املساء، 

الشموع معه بسخاء لتعزيز اجواء امسية مريحة 

وهادئة.

ة:
ني

وا
ج

أر
ة 

ني
 ف

حة
لو

2021
لندن / هالة السالم
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اســــــــرتــــــــياســــــــرتــــــــي

قطعة  كل  عن  الحكومة  تمنحه  أجر 

أفادت  التجربة  السلعة.هذه  من  منتجة 

أيضًا،  واملجتمع  الصينية  الحكومة 

عشرات  تشغيل  من  تمكنت  فالحكومة 

في  زيادة  وحققت  النساء  من  املاليني 

اإلنتاج دون الحاجة إلى معامل أو أجهزة 

تدفئة أو طاقة كهربائية، أي إنتاج نهائي 

للسلع بتكلفة زهيدة. باملقابل فإن النساء 

كن يعملن بعد إنجاز واجباتهن املنزلية، 

إضافيًا،   
ً
ودخال جيدة  أجورًا  وحققن 

إلى  للوصول  التنقل  جهد  عن  بعيدًا 

املعمل في وقت محدد.. 

رصيف البطالة
في عام 2003 أصدرت سلطة االئتالف 

قرار السوق املفتوحة  والسماح باستيراد 

السوق  فأغرقت  السلع،  أنواع  جميع 

والرخيصة  الرديئة  بالسلع  العراقية 

تنافس  في  الوطنية  املنتجات  ووضعت 

كبيرة  خسائر  إلى  أدى  ما  مشروع،  غير 

تدهورت  الوطني،  اإلنتاجي  القطاع  في 

على إثرها الصناعة والزراعة، فأغلقت 

ومعامل  الحكومية  املعامل  غالبية 

املعامل،  تلك  وتحولت  الخاص،  القطاع 

العمال،  مئات  فيها  يعمل  كان  التي 

ووظف  املستوردة،  للسلع  مخازن  إلى 

التجارة  في  أموالهم  املعامل  أصحاب 

رصيف  اتساع  إلى  أدى  ما  واالستيراد، 

الصناعي. القطاع  قتل  مع  البطالة 

قبل  من  واملطالبات،  املناشدات  ورغم 

اتخاذ  بضرورة  والخبراء،  البرملان 

إجراءات لضبط االستيراد ودعم املنتج 

أن  إال  والصناعي،  الزراعي  الوطني 

إجراءات الحكومة كانت بطيئة وخجولة 

إلى  اإلنتاجي  القطاع  إعادة  إلى   
َ

ترق لم 

رصيف  اتساع  إلى  أدى  ما  عهده،  سابق 

البطالة، إذ يتخرج سنويًا من الجامعات 

طالب،  ألف  عن70  يزيد  ما  العراقية 

 %10 يتمكن  ال  لكن  طالبات،  نصفهم 

من الخريجني من الحصول على فرصة 

تنشيط  الحكومة  على  ينبغي  عمل.لذا 

القطاع الخاص ودعمه من خالل إصدار 

اإلجراءات  وتسهيل  والضوابط  القوانني 

الصغيرة،  املشاريع  إقامة  وتشجيع 

التصليح  ورش  أو  املنزلية،  كاملعامل 

الصغيرة لتمكني الخريجني والخريجات 

في  يسهم  سوف  ما  واإلنتاج،  العمل  من 

وزيادة  واإلنتاج  األموال  تدوير  عملية 

األرباح وتحقيق التنمية املرجوة.

احتفل العالم باليوم الدولي لوقف العنف ضد املرأة من خالل فعاليات ومؤتمرات 
وورش عمل بدأت من ٢٥ تشرين الثاني ولغاية ١٠ من كانون األول...

مالذ األمين                            

عمل المـرأة يسهـم عمل المـرأة يسهـم 
في استقالليتها..                     في استقالليتها..                     

العنف  املتحدة  األمم  هيئة  ووصفت 

عمل  "كل  بأنه  النساء  له  تتعرض  الذي 

ينتهج إيذاء املرأة جسديًا أو نفسيًا، وما 

وعزت  اإلذالل"،  أو  الجوع  إلى  يعرضها 

والتقاليد،  املجتمعي  اإلرث  إلى  ذلك 

االقتصادية،  الضغوطات  إلى  إضافة 

دراسة  -وفق  املتحدة  األمم  وأكدت 

العالم  في  النساء  ثلث  أن  أعدتها- 

يتعرضن للعنف، وهذا مؤشر خطير إذا 

ضد  يمارس  ال  العنف  هذا  أن  علمنا  ما 

املرأة فقط في املجتمعات النامية، وإنما 

في املجتمعات الغربية أيضًا.

نصف املجتمع
تشكل املرأة -في جميع املجتمعات- نسبة 

األم  فهي   %50 عن   
ً
قليال تقل  أو  تزيد 

والصديقة  واألخت  والزوجة  والجدة 

 %50 الـ  هذه  أن  بمعنى  والزميلة، 

والطبيبة  واملهندسة  املعلمة  فيها  تجد 

حالها،  املرأة  أن  بمعنى  والعاملة، 

كالرجل، بإمكانها أن تعمل، إضافة إلى 

الضغوطات  أن  إال  املنزلية،  واجباتها 

املجتمعية في غالب األحيان تجبر أولياء 

املرأة تحت عنوان  األمور على منع عمل 

بيتها لخدمة زوجها  املرأة عملها في  أن 

وأوالدها... 

من  املرأة  منع  املتحدة  األمم  ت 
ّ

وعد

من  نوعًا  رزقها  لكسب  عملها  مزاولة 

فرص  توفير  إلى  ودعت  العنف،  أنواع 

من  لتتمكن  بالرجل،  أسوة  لها  العمل 

وزيادة  اقتصاديًا  استقاللها  تحقيق 

أهداف  وتحقيق  املالي  أسرتها  مدخول 

النسوية،  املنظمات  ودأبت  التنمية. 

خمسينيات  منذ  خصوصًا،  العراق  في 

القرن املاضي على محاربة األفكار التي 

تمنع عمل املرأة خارج منزلها، ونشطت 

بإمكانها  املرأة  أن  باتجاه  بالتثقيف 

واملعامل  الحكومية  الدوائر  في  العمل 

بيتها،  في  عملها  جانب  إلى  األهلية 

كبيرة  إنجازات  تحقق  أن  وبإمكانها 

أتيحت  لو  فيما  تخصصها  مجال  في 

الفعاليات  نتيجة  وكانت  الفرصة..  لها 

املنظمات،  هذه  قبل  من  املتواصلة 

التي  املتعاقبة،  الحكومات  من  وبدعم 

ظهرت بعد عدة عقود، أن تبوأت النساء 

واتسعت  الحكومة،  في  مهمة  مفاصل 

رقعة النساء العامالت وطالبات الكليات 

خارج  املرأة  عمل  وأصبح  واملعاهد، 

مع  النساء  وتتساوى  طبيعيًا،  شيئًا  بيتها 

الرجال في األجور واملرتبات.

إن حجر نصف املجتمع في البيوت، بعيدًا 

بتعطيل  يتسبب  اإلنتاجية  األعمال  عن 

تقدمة،  ويؤخر  املجتمع  طاقات  نصف 

ويقلل من دخله القومي. فلو افترضنا أن 

بأجر  العمل  بإمكانهما  والزوجة  الزوج 

لكل منهما،  ألف دينار  يبلغ 750  شهري 

الشهري  دخلها  سيكون  األسرة  فإن 

املبلغ  املليون دينار، وهذا  مليونًا ونصف 

كاف ملعيشة األسرة ودفع تكاليف السكن 

وباإلمكان  والنقل  واملالبس  والطعام 

في  األسرة  رغبات  لتحقيق  االدخار 

تحسني أحوالها. 

دون  بمفرده  يعمل  الرجل  كان  لو  لكن 

الشهري   األسرة  دخل  فإن  زوجته، 

املبلغ  وهذا  دينار،  ألف   750 سيبقى 

يتطلب  ما  للمعيشة،  كاف  غير  سيكون 

يصل  لكي  إضافيًا   
ً
عمال الزوج  يعمل  أن 

شهريًا،  دينار  مليون  إلى  األسرة  دخل 

لألسرة،  جيدًا  الدخل  هذا  يكون  وربما 

والتعب،  لإلنهاك  الزوج  سيعرض  لكنه 

باألمراض  لإلصابة  معرضًا  ويكون 

سواء الجسدية أو النفسية. 

معامل املنازل
نجاح  ومع  املاضي،  القرن  ستينيات  في 

الثورة الصينية، ولغرض دعم االقتصاد 

الحكومة  ابتكرت  الصيني،  الوطني 

الطريقة  املنازل(، هذه  طريقة )معامل 

تتلخص في أن العائلة املكونة من خمسة 

مثل  بسيطة  سلعة  إنتاج  بإمكانها  أفراد 

لعب األطفال، مشابك الشعر، مالبس..

بتزويد  الصينية  الحكومة  وتقوم  الخ 

 تقوم 
ً
معامل املنازل باملواد األولية، مثال

للعبة  جسد  بمئة  املنازل  هذه  بتزويد 

األعمال  وإجراء  بتلوينها  النساء  تقوم 

النهائية للسلعة من تغليف ورزم، مقابل 



األطباق  من  الفطر(  )منزلة  تعد 

بالطعم  تتميز  التي  املعروفة،  الشامية 

الوصفة  تزيد  التي  واملكونات  اللذيذ 

ومن  الغذائية،  والعناصر  بالفوائد 

لحم  أو  املفروم  اللحم  استخدام  املمكن 

كما  املتوفر(،  )حسب  املفروم  الدجاج 

أن من املمكن تقديمها في وجبتي الغداء 

العزائم  تناسب  فإنها  كذلك  والعشاء، 

العديد  على  الفطر  يحتوي  إذ  والوالئم، 

 12  C - D - B منها  الفيتامينات،  من 

والكالسيوم  البوتاسيوم  على  كذلك 

واملغنسيوم واملنغنيز، وأيضًا نسبة عالية 

املفيدة  الصحية  واأللياف  البروتني  من 

على  والحفاظ  الجسم  مناعة  تعزيز  في 

صحة القلب.  

 املكونات :  
 1 - نصف كيلو فطر.  

2 - نصف كيلو لحم مفروم.  

3 - حبة بصل كبيرة.  

4 - كوب من عصير الطماطم.  

معجون  من  كبيرة  مالعق  ثالث   -  5

الطماطم.  

6 - مكعب ماجي.  

7 - ملح وفلفل أسود.  

8 - ملعقة كبيرة من البابريكا.  

9 - حبة بطاطا متوسطة.  

10 - حبة فلفل حار )حسب الرغبة(.  

 طريقة اإلعداد :  
 1 - نقوم بتنظيف حبات الفطر بواسطة 

قطعة قماش مبللة باملاء )تمسح بها حبة 

الفطر( وبعدها توضع جانبًا. 

وتوضع  ناعمًا  البصل  حبة  تفرم   -  2

جانبًا، يغسل اللحم ويصفى جيدًا.  

من  كمية  نسخن  عميقة  مقالة  في   -  3

رشة  مع  ب 
ّ
ونقل البصل  ونضيف  الزيت 

من امللح، يترك الخليط حتى يشقر لونه، 

ثم نضيف اللحم املفروم ويقلب معًا حتى 

يتحول لون اللحم إلى البني. 

 تعد حلوى األكلير من الحلويات الفرنسية  الشهيرة املعروفة على نطاق واسع في 

العالم، إذ تتميز بالطعم اللذيذ، إضافة الى سهولة إعدادها، كذلك تتميز بكونها 

ال تحتاج الى مكونات باهظة الثمن بل إن مكوناتها موجودة ومتوفرة في كل بيت، 

البيت  ربة  لدى  متوفرة  تكون  بمواد  املكونات  بعض  استبدال  املمكن  من  كذلك 

لذيذًا  األكلير  طعم  تجعل  بسيطة  طريقة  سنتعلم  اليوم  استخدامها.   وتستطيع 

بتوفر الشكوالتة الحلوة والعجينة الهشة الناعمة، وحتمًا ستبهر هذه 

الطريقة كل من يتذوق قطعة من هذه الوصفة الشهية الرائعة. 

 املقادير :  
 1 - كوب من الطحني األبيض املنخول.  

2 - كوب من املاء الدافئ.  

3 - كوب من الزبدة او السمن )الدهن(. 

4 - ملح.  

5 - ملعقة كبيرة من السكر.  

6 - 4 حبات من البيض.  

7 - فانيليا.  

8 - ملعقة كوب من البيكنك باودر.  

9 - كوب من الشكوالتة مع ثالث مالعق قشطة او كريمة سائلة.  

 طريقة اإلعداد :  
 1 - نضع كمية من املاء في قدر على النار، ثم نضيف اليه الزبدة والسكر مع 

رشة ملح، وعندما يبدأ في الغليان نرفعه من على النار. 

2 - نضيف إليه الطحني ونحرك الخليط بملعقة خشبية لكي تدخل كمية كبيرة 

من الهواء. 

واحدة  البيض،  نضيف  ثم  يبرد،  حتى   
ً
قليال ويترك  طبق  في  العجني  نضع   -  3

ب حتى يختفي البيض من العجني، ويعجن الخليط جيدًا حتى 
ّ
بعد األخرى، ونقل

نحصل على عجينة ناعمة سهلة التشكيل. 

صينية  نحضر  ثم  الكيك،  لتزيني  بالكريمة  خاص  كيس  في  العجينة  توضع   -  4

ل األكلير بانتظام في الصينية.  
ّ
مغلفة بورق الزبدة ونشك

ل درجة الحرارة إلى 180 درجة 
ّ
5 - نضع الصينية في الفرن ملدة 10 دقائق ونقل

ملدة 20 دقيقة، ثم نطفئ الفرن ونبقي الصينية داخل الفرن 10 دقائق. 

ويحشى  األكلير  جانب  في  ثقبًا  نعمل  ثم  لتبرد،  وتترك  الصينية  نخرج    -  6

ونزّينه  التقديم  الرغبة(، نضع األكلير في طبق  الكاسترد )حسب  او  بالكريمة 

مائي  حمام  في  بطبق  والقشطة  الشكوالتة  وضع  ممكن  السائلة.   بالشوكوالته 

وتقلب حتى تذوب ثم تقدم.

األكلير الفرنسي 
المنزلي

والبابريكا  األسود  الفلفل  نضيف   -  4

ب، ثم نضيف حبات الفطر، ) نقّطع 
ّ
ونقل

البطاطا الى مكعبات صغيرة تضاف مع 

الفطر( ونقلب املكونات جميعًا. 

الى  الطماطم  عصير  نضيف   -  5

املكونات، ثم نضيف مكعب ماجي وحبة 

النار  على  املكونات  وتترك  الحار  الفلفل 

حتى تغلي. 

كوب  مع  الطماطم  معجون  نضيف   -  6

على  املكونات  وتترك  الساخن،  املاء  من 

نار متوسطة حتى يثخن القوام وينضج، 

وتقدم ساخنة مع الرز وتزين بالبقدونس 

املفروم. 

 الكمية تكفي 10 أشخاص  

إعداد وتصوير : تغريد العبدلي 

 الكمية تكفي 10 أشخاص  

الفطر بصلصة 
الطماطم الحارة 
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القوس
HOROSCOPE

الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الدلـــوالجــديالحــوت

مهمة  بتغييرات  الفترة  هذه  تأتي  قد 

مع  والعاطفة،  واملال  السفر  صعيد  على 

ظهورنا أكثر جاذبية في عيون من نحب. 

علينا  كما  مهم،  بسفر  نقوم  أن  نستطيع 

أن نهتم أكثر بوضعنا االجتماعي.  

أمام  نحن  جيد.  بشكل  حيويتنا  نستعيد 

على  الحصول  أو  بخطبة  للقيام  فرصة 

نبدأ  أن  في  الوقت  لدينا  عمل,  فرصة 

دورة عالجية ناجحة لألمراض املزمنة, 

نهتم كثيرا بتدعيم مواقفنا املالية.

األمــور  زمــام  اســتعادة  نحــاول 

،لدينــا  أوضاعنــا  علــى  والســيطرة 

ماليــة  شــراكة  فــي  للدخــول  الفرصــة 

ــوم  ــابقة ،نق ــة س ــوق مالي ــتعادة حق واس

ــى  ــر يتلق ــة والكثي ــرات إداري ــراء تغي بأج

. قريــب  مــكان  مــن  اتصــاالت 

التغييرات  القيام ببعض  إذا رغبنا في 

علينا  ذلك،  نستطيع  ال  قد  اإلدارية 

والبيت،  العائلة  مواقف  لدعم  التوقف 

وقد نشعر بمزاج غير رائق، وهناك من 

إلى  واالنتقال  اإلقامة  في  رغبته  يبدي 

مكان آخر.

تراجعت  التي  الجسدية  طاقتنا  نستعيد 

كل  ترجمة  إلى  وصلنا  إذ  كبير،  بشكل 

أن  علينا  سابق،  وقت  في  له  خططنا  ما 

نبدأ بخطواتنا كي تأتي بنتائج محسوسة 

واملال  والسفر  العمل  حيث  من  وملموسة 

والعالقات العاطفية.

نحمي  كي  واقعيني  نكون  أن  إلى  نحتاج 

أنفسنا من خطر التعرض للمتاعب كي ال 

تستغل طيبتنا, هناك من يحاول إيقاعنا 

في ورطة أو مشكلة أو يتحدث عنا بسوء. 

أية  تحقيق  دون  بسفر  يقوم  قد  البعض 

مكاسب.

متعددة  اتجاهات  لدينا  الوقت  هذا  في 

في  الحظ  تعطينا  أنها  من  بالرغم 

جهة  من  لكن  عمل،  فرصة  على  الحصول 

أخرى هناك عراقيل قد تقف لعرقلة هذا 

التوجه، فاملطلوب أن ال نثير حولنا ضجة.

أكثر  في  مواقعنا  لدعم  إيجابي  وقت 

والدراسة،  والسفر  كالعمل  مجال  من 

بنا.  تحيط  كبيرة  بطاقة  نشعر  أننا  كما 

الوقت األكثر أهمية لنا للتغيير في العمل 

ال  أن  علينا  لذا  املالي،  والوضع  واملهنة 

ندع هذا الوقت يمر.

علينا أن نحذر من مشاكل قد يسببها لنا 

نثور ضدهم.  أو قد  املقربني منا،  بعض 

صبرا  أكثر  نكون  أن  يلزمنا  وضعنا 

لالنتقاد  اللجوء  نتجنب  وأن  وحذرا، 

التكوينية  فاألجواء  حولنا  بمن  والشك 

تصنع زوايا صعبة.

يشــكل هــذا اليــوم زاويــة تربيــع مــع البــرج 

ــا  ــا انعكاس ــبب لن ــه،و يس ــي ل ــذي ننتم ال

ســلبيا يوجــب التــزام الحــذر فــي جوانــب 

علينــا  كمــا  املتزوجــني  تحديــدا  كثيــرة 

ــب  ــي الجان ــذر ف ــن الح ــدا م ــي مزي توخ

ــة.  ــة صحي ــرض لوعك ــد نتع ــي فق الصح

والبعض  مالية  مكافأة  على  نحصل 

سيربح مسابقة مالية. أفضل وقت للبدء 

على  للحصول  أو  جديد  عمل  بمشروع 

منكم  الكثير  زميل،  خالل  من  وظيفة 

أخذ  علينا  لكن  شركائه،  مع  ينهمك 

األمور بهدوء.

االنتقال من حال إلى حال آخر أفضل، 

والعمل  والحب  السفر  فرص  حيث 

واالجتماعية  السياسية  واملكاسب 

من  ويمكن  لواقعنا،  قريبة  تبدو  كلها 

خاللها االنطالق إلى عالم جديد مليء 

باألحداث املهمة.

وهللا اعلم

خفايا  هناك  ان  القارئ  يدرك  ال  قد   

حركة  فكل  فعل،  ورد   
ً
فعال تمثل  وأحداثًا 

رد  يقابله  فعل  نتيجة  هي  الكون  هذا  في 

فعل خفي او ظاهر، او قد يأتي الحقا، وهنا 

التكوينية  اآلثار  البحث  هذا  في  نتناول 

التي  االنقالبات  هذه  كل  فشل  في  الفلكية 

لم تأِت بالخير على شعوبها.

خالصة تكوينية ألسوأ االنقالبات في 

القرن العشرين 

تكوينية  ظروف  في  االنقالب  يحدث  ال 

انقالب  أي  يسجل  ولم  ايجابية،  فلكية 

تتسم  فلكية  ظواهر  ظل  في  إال  ثورة،  أو 

بالنحس. لذا نجد جميع االنقالبات تخلف 

االنقالب  اعتبار  نتيجة  الحقا  دارة  سوء 

االنقالب.  أو  الثورة  لتلك  ميالد  تاريخ 

السلبي  بالتغيير  الظروف  تأتي  ما  فغالبا 

وعدم القدرة على تغيير الواقع، وان التغيير 

يتراجع.  املضمون  ويبقى  الشكل  يعدو  ال 

املاضي،  القرن  في  انقالبا   49 أمامكم 

نالحظ أن جميع هذه االنقالبات جاءت في 

يجب  صغيرة.  أو  كبيرة  فلكية  ظواهر  ظل 

فلكية  ملصطلحات  تعريفية  نظرة  إلقاء 

االنقالب،  لدواعي  الحقيقي  النسيج  تعد 

او  اقتصادية  ظروف  من  يتمخض  ما  وان 

سياسية او اجتماعية، ال تنفجر إال في ظل 

انقالب  حالة  تسجل  ولم  السلبية،  الفترة 

في فترة ايجابية. وهنا قد يتساءل البعض: 

ايجابية؟  فترة  في  انقالب  حصل  لو  ماذا 

نعم،  الجواب:  ايجابي؟  اثر  له  سيكون  هل 

وهنا  ايجابي،  ميالد  تاريخ  سيأخذ  ألنه 

بدماء  يأِت  لم  ألنه  الحالة،  تعديل  يسمى 

هنا  واقتتال.  وجيش 

التي  للظروف  تعريف 

تأتي باالنقالب:  

الظروف التكوينية لالنقالب 

تعريف لبعض الحاالت الفلكية:

1-زاوية تربيع وهي تمثل زاوية 90) درجة 

وهي  مربعات،  أربع  إلى  الفلك  وينقسم   )

األبراج مثال  الصعبة جدا بني  الزوايا  من 

مع  والحمل  السرطان  مع  الحمل  برج  بني 

الجدي.

درجة   )  180( تمثل  وهي  مقابلة  2-زاوية 

صعبة  وهي  زاويتني،  إلى  الفلك  وينقسم 

وتكوينيا  السلبية  للمواجهة  وترمز  جدا، 

بني برجني )الحمل مع امليزان(.

كوكبني  وجود  وتعني  االقتران،  3-حاالت 

هو  اقتران  وأسوأ  واحد،  برج  في  أكثر  أو 

اقتران ظاهرة النسق بني املشتري وزحل، 

وهذا يحدث كل )20 سنة( ويتبع نوع البرج 

الذي يتم االقتران فيه، وهو ما حاصل منذ 

سنتني.

وكوكب  املريخ  كوكب  بني  مصغر  4-اقتران 

زحل يحدث كل سنتني، وأيضا يعتمد على 

نوعية البرج الذي يتم االقتران فيه. 

5-مجاورة الكواكب بعضها بعضا، أي قبل 

ان تصل إلى حالة االقتران، الذي هو سلبي 

مجاورة  مثال  للحدث،  توتر  ملسة  يضفي 

املريخ(  )كوكب  للكوكبني:  القمر(  )كوكب 

و )كوكب زحل( .

مجموع حاالت االنقالب التي درست )49( 

انقالبا، األسباب التكوينية:

كانت  الكواكب  بني  االقتران  1-حاالت 

)30( حالة  من مجموع )49( انقالبا. 

2-زاوية تربيع بني كوكب ) القمر ( وكوكب 

)املريخ( )11( حالة. 

3-زاوية تربيع  بني كوكب )القمر( وكوكب 

)زحل( )7( حاالت. 

4-زاوية تربيع  بني كوكب )القمر( وكوكب 

)املشتري( )10( حاالت. 

5-زاوية مقابلة  بني كوكب )القمر( وكوكب 

)املشتري( )7( حاالت.

6-زاوية مقابلة  بني كوكب )القمر( وكوكب 

)زحل( ) 4( حاالت.

املشتري  كوكب  بني  درجة   150 7-زاوية 

وزحل )10( حاالت. 

في النهاية ..

التي  الصبغة  يعطينا  تكويني  نسيج  هناك 

يخلف  الذي  اإلنقالب  هذا  إطار  تأخذ 

الفترة  وصول  حال  عليه  منتظرا  انقالبا 

السلبية، وان لم يحصل فسيبقى حال هذا 

لم  إذا  املتغيرات  بانتظار  يترنح  االنقالب 

ينجح االنقالب في تغير الواقع الذي انقلب 

عليه .

االنقالبات تكوينيا

االبراج....قمر..... في  الكواكب  تواجد 

مريخ.......مشتري...زحل.

  1909-4-13 العثماني  1-االنقالب 

جدي..90...دلو.........عذراء........حمل   9

 1913-1-23 العثماني  2-االنقالب 

أسد...90...جدي.......جدي...........ثور    2

3-االنقالب التركي  27-5-1960  جوزاء....

حمل..........جدي..........جدي   3

   1971-3-12 التركي    4-انقالب 

عذراء....90.قوس.....قوس...........ثور   6

5-انقالب تركيا   12-9-1980     ميزان.....

التاريخ  في  عسكري  انقالب  اول  ومنذ 

لغاية اخر انقالب لم تغير هذه االنقالبات 

حياة الناس الى االفضل ، وضلت شعاراتها 

احالمًا وردية تناقض الواقع.

في دراسة فلكية لعينة من )49( انقالبا جرت خالل املئة عام املاضية، لم 
تنجح هذه االنقالبات في تغيير الواقع الذي انقلبت عليه إلى األفضل، بل 
بقي على حاله او تحول إلى حال أردأ. ترى ما السبب الخفي في ذلك؟

لماذا تفشل االنقالبات 
العسكر ية في تغيير 
الواقع؟

برؤية فلكية
إعداد الباحث الفلكي علي البكري
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الحل

د.  النفس  علم  أستاذة  وردتنا،  التي  الحالة  هذه  عن  أجابت 

،
ً

شيماء العباسي، مشكورة

وكان ردها على هذه األم الشابة كاآلتي:

أب  أن  إدراك    
ً
أوال الرسالة..عليك  صاحبة  العزيزة  ابنتي   

أسرتك هذا مدمن، وعندما يصل اإلنسان إلى مرحلة اإلدمان 

فإنه يكون فاقدًا لوعيه، غير مدرك ملا يقوم به من سلوكيات، 

وبالتالي فإنه يعد خطرًا على نفسه وعلى اآلخرين، وباألخص 

عائلته، أنت وأطفالك،  ومن املمكن أن يقوم بأي عمل إجرامي 

على  الحصول  سبيل  في  آخر  شيء  أي  أو  السرقة  أو  كالقتل 

املادة املخدرة.

على  الحفاظ  في  الكبيرة  املسؤولية  عليِك  تقع  ابنتي،  يا  لذا 

من  عال  قدر  على  تكوني  بأن  أطفالك  وسالمة  سالمتك 

الشروع  قبل   
ً
أوال إلينا  لجوئك  بدليل  كذلك،  وأنت  املسؤولية، 

تحسب  مسؤول  ووعي  ذكاء  نقطة  وهذه  تنفيذي،  إجراء  بأي 

مستوى  على  عائلي  تحرك  بإجراءات  ذلك  بعد  تكلل  لك، 

عائلتيكما املمتدة )أهلك وأهله( عسى أن يكون للعقالء فيهما 

تعديل  أمل  على  منه  جزء  أو  املذكور  الوضع  تصحيح  في  دور 

، مع التفاؤل بإمكانية هدايته بالتوفيق اإللهي 
ً
سلوكه مستقبال

الذي نشترك جميعنا في التمسك به. 

وفي حال استنفاد السبل املذكورة أعاله، يكون ال خيار أمامك 

من  )بمرافقة  الشرطة  لدى  رسمية  شكوى  تقدمي  أن  سوى 

لضمان  العائلية  شاكلتهما  على  هم  من  أو  أخيك(  أو  أبيك 

الشكوى  بنية  علمه  حال  زوجك  قبل  من  عليك  االعتداء  عدم 

)الشرطة  لدى  تحديدًا  بالشكوى  وعليك  متعلقاتها،  او 

بإيداع  ستقوم  والتي  الحاالت،  بهذه  املختصة  املجتمعية( 

زوجك في مستشفى )ابن رشد( لعالجه من اإلدمان.

خالل  من  زوجك،  أهل  إعالم  الوقت،  ذات  في  عليك،  كما 

والدك، والتواصل مع كبير عائلة زوجك أو عشيرته إلعالمهم 

بحالة اإلدمان التي يعيشها الزوج ومحاولة قتل أطفاله وإيذاء 

هذه  من  الغاية  املخدرات،  لشراء  املال  على  للحصول  زوجته 

الخطوة تأكيدك أن إجراءاتك املتخذة كانت من أجل حمايتك 

وحماية أطفالك من تصرفات ابنهم )زوجك( الغائب عقليًا 

تحت وطأة الكحول واإلدمان.   

وحاولي بعد ذاك –عزيزتي األم- تغيير سكنك وأطفالك، وأن 

يكون مع األهل أو بالقرب منهم ألجل حمايتك من أي اعتداء 

وارد من زوجك، وفي ذات الوقت يكون أوالدك تحت إشرافك 

وإشراف أهلك وحمايتهم املباشرة.

االجتماعية  للرعاية  طلبًا  تقدمي  أن  أيضًا  الضروري  ومن 

، من احتياجات عائلتك )إن تفاءلنا 
ً
لتضمنني، ولو شيئا قليال

بإمكانية نجاح هذه الخطوة(. 

الحالية،  الغالية، وضمن مشكلتك ومحنتك  ُبنيتي  وأوصيك، 

وأن  أوالدك،  وأمام  نفسك  أمام  الشخصية  قوية  تكوني  أن 

 وإن كان بسيطًا بادئ االمر، الذي 
ً
تجدي لنفسك ولهم عمال

يمكن الشروع به من داخل بيتك )كالخياطة أو عمل املعجنات 

البسيطة أو األكالت املنزلية ( بما يضمن لك كرامتك وعدم 

على  أوالدك  تعلمي  وأن  منك،  قربوا  مهما  لآلخرين  الحاجة 

الحياة  ظروف  مواجهة  على  قادرين  ليكونوا  معك  العمل 

الحاجة  دون  النفس،  على  االعتماد  في  عالية  وقدرة  بسمو 

الحذر  مع  االخرين..  إلى 

ترك  عدم  من  الشديد  

ونأمل  الدراسة،  مقاعد 

سبحانه  الله  من  ذلك  بعد 

وتعالى أن يشملكم برحمته 

أسرة  تعودوا  وأن  وعطفه، 

مع  بعضكم  متماسكة  قوية 

بعض، أنت وأوالدك..

وتنتهي الليلة بأني أتصل بنجدة الشرطة لتنقذنا منه، ويسجن، وبعد أيام يعود. 

وهكذا هو الحال.. الحياة جحيم، إذ ال مأوى ال أهل آلخذ أوالدي عندهم، وال وظيفة تعينني 

ألنقذ أطفالي بعيدًا عنه. ابني اآلن في حالة نفسية صعبة، أشد من أخوه وأخته، فهو كل ليلة 

 ،
ً
يشعر بخوف شديد من النوم  وكابوس أن أباه ربما يقتله، وكل يوم يصرخ إذا ما نام قليال

األب،  هذا  مع  مصيرنا  نعرف  فال  والبقية  أنا  أما  الجميع،  عن  يتوحد  بدأ  أنه  إلى  إضافة 

أنقذونا! فكيف يعيش أوالدي بشكل سوي مثل غيرهم؟ وكيف أنتشلهم من الضياع النفسي 

واالجتماعي؟

تخطيط زياد جسام

زوجي المدمن حاول قتل ابني!

السيدة )أ.ه.م( أم لثالثة أوالد: بنت وولدين، بعثت تحكي قصتها واستغاثتها للمجلة، تقول: أعيش 

مع أوالدي وأبيهم في منزل بمساحة 50 مترًا، واألب ال عمل وال مسؤولية وال صحو أو اتزان أيضًا، 

مع  ألوالدي،  عيش  لقمة  أجلب  أن  ألجل  البيوت  خدمة   في  أعمل  أنا  وحبوب،  كحول  مدمن  فهو 

 مخمورًا ويبدأ رعبه 
ً
مالبس لهم يتصدق بها الجيران واملعارف، الكارثة أن زوجي يأتي كل يوم ليال

بالتكسير والصراخ والتهديد والوعيد بأخذ النقود من تعبي، ويبدأ بضربنا، وأكثر من مرة حاول 

أن  يريد  ما  ألجل  النقود  إعطائه  عن  امتنعت  إذا  فيما  أنا،  وكذلك  بسكينة،  الصغير  ولدي  ذبح 

يشربه كل يوم.. 

ــاًل ــ ــاًلأريـــــــــــد حـ ــ أريـــــــــــد حـ

صفحة تُعنى بالمشاكل 
األسرية التي تصل المجلة 
عن طريق البريد اإللكتروني 
وأرقام المجلة نضعها  
أمام مجموعة من 
المتخصصين بقضايا األسرة 
والمجتمع إليجاد حلول 
لها.
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هذا التعبير من املتداوالت الشعبية املحببة، يقال في مواقف كثيرة: تعبيرا 

أكذب  ال  )أنا  مقياس  على  التجُمل  أساليب  من  وهو  والتقرب،  التودد  عن 

ولكني أتجمل(.. فقد يقوله لك سائق التاكسي حني تمد اليه يدك باألجرة 

وأنت  يقوله لك صاحب املطعم  التي ظل يماطلك عليها نصف ساعة، وقد 

تهم بدفع الحساب، بعد أن أدخل فيه ثمن الصمونة )العوازة( التي طلبتها، 

واإلجابة  البقال،  أو  املحل  أو  الكافتيريا،  أو  املقهى،  صاحب  لك  يقوله  وقد 

املعتادة على هذه املجاملة التقليدية، هي ان تضع يدك اليمنى على صدرك 

تقول،  كأن  بمثلها،  املجاملة  ترد  أن  ويستحسن  والعرفان،  بالشكر  متمتما 

بقبول  لك  مصرحا  وليس  اسمه(،  تعرف  كنت  )إذا  فالن  أبو  منك  والنعم 

هذه  في  علينه(  )خليهه  عبارة  ألن  وذلك  الظروف،  كانت  مهما  العرض 

املواقف ال محل لها من األعراب.

حياتنا  في  الهش  االعرابي  موقعها  من  الرغم  وعلى  العبارة،  هذه  أن  إال 

البائع  واملتلقي،  العرض  صاحب  بني  تآلفيا  دورا  تؤدي  فهي  اليومية، 

والشاري، فهي تخفف من التوتر الذي غالبا ما يصاحب )الِعملة(، وتجعل 

الشاري أو طالب الخدمة يدفع ثمنها وهو املمنون..

وبصراحة، اليصح استخدام )خليهه علينه( بني أي بائع وأي مشتٍر، فهي 

تقتصر على التبادالت الخفيفة، وجبة طعام، أجرة تاكسي، استكان شاي ، 

فنجان قهوة، لفة فالفل، سلعة بسيطة، فلهذه العبارة مخاطرها، والبد من 

ق الداللة الحرفية للكلمة.
ّ

التحسب ملن يصد

قد يعارضني البعض ويدافع عن مدلوالت الكرم الحقيقي مشفوعا باملجاملة 

في تالفيف عبارة )خليهه علينه(.. 

مما يضطرني أن أجيبه: خليهه علينه !

خضير الحميري
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ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري



ذكريات عراقية

السياب.. نخلة العراق

وأنا في الصف الخامس االبتدائي، 

فاز أخي األكبر في مسابقة إذاعية، 

فأرسلوا إليه جائزته، وكانت 

مجموعة كتب، فالتهمتها التهامًا 

لشحة كتب املطالعة في الريف 

الذي تنقلت فيه بحكم عمل والدي 

في الشرطة. وبني تلك الكتب 

كتابان سيزلزالن كياني، فقد كنت 

أخربش القصائد منذ الصف الثالث 

االبتدائي، ومن مصادري األدبية 

األساسية وقتها مجلتان عسكريتان، 

وبعض كتب القراءة املدرسية ملراحل 

أعلى، أما الكتابان فهما )منزل 

األقنان( و)شناشيل ابنة الجلبي( 

لبدر شاكر السياب.

الشعر  أن  آمنت  مرة  وألول  وثورياته،  وأحزانه  عواطفه  وتسحرني  شعره،  د 
ِّ
أقل صرت 

الحديث أقرب إلى روحي، بعد أن كنت منغمسًا في الشكل العمودي.

رت فيما بعد كثيرًا بعد أن قرأت شعره ودراسات عنه، وصار   أن عالقتي بالسياب تطوَّ
َّ

ال شك

أحد معلميَّ القالئل شعريًا، وكتبت له قصيدة بعنوان )بكائيات إلى بدر شاكر السياب( في 

مجموعتي األولى )ويطرح النخل دمًا( الصادرة عام 1976. 

للتحقيق،   
ً
قابال حلمًا  جيكور  زيارة  صارت  الجامعية  لدراستي  العراق  اخترت  عندما  لذا 

ومن حسن الطالع أن رابطة الطلبة السوريني قد أعلنت عن رحلة إلى البصرة بعد وصولي 

إلى العراق بأشهر قليلة، فكان أن رأيت البصرة لعدة أيام في أول فبراير-شباط  من عام 

1977، وسحرني شط العرب والقرنة وأم قصر وأبو الخصيب، حيث تقع جيكور، وهي قرية 

صغيرة جدًا، وأدهشني أن نهر بويب الذي تغنى به السياب ال أكثر من جدول كبير، وهكذا 

الخصيب،  أبو  هواء  أتنشق  كنت  لكنني  كبرى،  رموز  إلى  العادية  األشياء  الشعراء  يحول 

قصيدة  مطلع  في  السياب  قال  كما  فاتنات  صبايا  عيون  فيها  النخل  غابات  أن  وأحس 

)أنشودة املطر(. 

والتقيت بالسياب ألول مرة، لكن مع تمثاله، فكتبت قصيدة )أمام تمثال السياب( ومنها:

/  وأنك سافرت نحو العدْم/ وأن جدارًا من الضوِء/ 
َ

"ولكنني اآلن أيقنت مرتعبًا أنني ال أراك

 قبل البكاء انهدْم/ ثم أجهشت تحت املطْر/ كان بدٌر حجْر!"
َ

بيني وبينك

وال أنسى الطفل الصغير الذي حملنا في مشحوفه في رحلة قصيرة في أبو الخصيب، حني 

سألته إن كان يعرف شاعرًا كبيرًا من هذه املنطقة، فأجابني على الفور  وباعتزاز:

-السياب!. تكررت زياراتي إلى البصرة، وجيكور، والبيت املهجور الذي عاش فيه السياب، 

 مأسوية وشعرًا عظيمًا، ووجدت 
ً

م فيما بعد، وظل خيال السياب ال يفارقني، حياة والذي ُرمِّ

 إليه في 
ُ

نفسي أمام تمثاله من جديد، كان ذلك أثناء املربد السابع عام 2010 الذي ُدعيت

ظرف أمني خطير، وكان لقائي األول بالعراق بعد عام 1982، فكتبت له قصيدة )شظايا 

فقط( منشورة  في مجموعتي )كتابها( بعد أن رأيت بقايا شظايا على معطفه:

ْم/ 
َ
ين لم  يتعب/  لم  بيده/  حًا  ملوِّ العرب/   ِّ شط  عند  واقفًا  هناك/  مازال   /

ْ
يمت لم  "السياب 

الرمادي/  معطفه  أصابت  فقط/  شظايا  بعينّي/  رأيته  لقد  اطمئنوا/  يمت/  لم  وللمصادفة 

حًا بيده للعابرين." وإلى اآلن/ مازال في مكانه/ ملوِّ

التي وراءه، وعلى بعد  لكن آملني أن أجد األوساخ تحيط بالتمثال، بل تتراكم على الضفة 

أمتار قليلة، وتذكرت أن تلك األوساخ تحيط بالتمثال بسبب اإلهمال، ما كان يدفع زوجته 

إقبال لتقوم بالتنظيف، وهو أمر قرأته من قبل أيضًا في الصحف خالل فترة دراستي في 

ص املسؤولون، وعرفت أن األمر 
َّ
ا طلب بعض الحضور زيارة منزل السياب، تمل

ّ
بغداد، ومل

أمام  سيحرجهم  ما  السابق،  ترميمه  بعد  ب  تخرَّ فقد  املنزل،  عليه  الذي  باإلهمال  يتعلق 

حضور معظمه من األجانب وقتها. ظلت للسياب قامته وقيمته العاليتان عند الجميع، وقد 

حواري  الُعمانية  )نزوى(  مجلة  في  نشرت  عندما  عامني،  من  أخيرة  مساهمة  لي  كانت 

مع الشاعر سليمان العيسى وذكرياته عن السياب، وقد كان زميل دراسة وسكن له أوائل 

 سيرة الشاعر لألطفال وصدرت عن هيئة 
ُ

األربعينيات في دار املعلمني العالية، ثم نشرت

الكتاب في وزارة الثقافة السورية.

السياب سيظل نخلة من نخالت العراق، تلوح لنا بحروفها الخضراء.

بيان الصفدي

alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya 98


