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الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث

أحيــا ماليــن املؤمنــن ذكرى استشــهاد 

وإمــام  الطويلــة  الســجدة  صاحــب 

)عليــه  جعفــر  بــن  موســى  األخيــار 

الســالم(. هــو ســابع أئمــة املســلمن بعد 

رســول اللــه )صلــى  اللــه  عليــه  وعلــى آلــه 

ــن  ــرة، الذي ــرة الطاه ــن العت ــلم( م وس

ــه  ــى  الل ــم )صل ــول األعظ ــم الرس قرنه

بمحكــم  وســلم(  آلــه   عليــه  وعلــى 

التنزيــل، وجعلهــم قــدوة ألولــى األلبــاب 

وســفنا للنجــاة وأمنــا للعبــاد وأركانــا 

للبــالد.

علــى  ســيرًا  الزائــرون  زحــف  فقــد 

أمنيــة  إجــراءات  وســط  األقــدام، 

وصحيــة، مــن أقاصــي مــدن العــراق 

الكاظــم  اإلمــام  مرقــد  حيــث  إلــى 

)عليــه الســالم(، ســليل شــجرة النبــوة 

اليانعــة،  العلويــة  والدوحــة  الباســقة 

مــن  وبــاب  الرســول،  علــم  ومحــط 

أبــواب الوحــي واإليمــان، ومعــدن مــن 

معــادن علــم اللــه. اســتمرت إمامتــه 35 

عامــا إلى أن استشــهد ســجينا مســموما 

ــر  ــن عم ــنة 183 هـــ ع ــب س ــي 25 رج ف

55 عامــا، ودفــن جســده الطاهــر فــي 

بغــداد.  العاصمــة  شــمالي  الكاظميــة 

رسالة اإلمام 
لقــد ســار اإلمــام موســى الكاظــم )عليه  

الســالم( علــى منهــاج جــده رســول اللــه 

)صلــى  اللــه  عليــه  وعلــى آلــه وســلم(  

وآبائــه املعصومــن فــي االهتمام بشــؤون 

الرســالة اإللهيــة وصيانتهــا مــن الضياع 

ــة  ــة األم ــي صيان ــد ف ــف، والج والتحري

ــة  ــالل، ومقارع ــار واالضمح ــن االنهي م

الظاملــن، وتأييــد اآلمريــن باملعــروف 

والناهــن عــن املنكــر للوقــوف بوجــه 

تمــادي الحــكام فــي الظلــم واالســتبداد.

قــب اإلمــام موســى بالكاظــم بـــ )كاظم 
ُ
ل

الغيــظ( لشــدة حلمــه بالعبــاد، إذ أنهــا 

بهــا  يتحلــى  ال  نبيلــة  أخالقيــة  صفــة 

ســوى أصحــاب النفــوس الكبيــرة، وقــد 

أحمد امجد
تصوير/ صباح الربيعي   

بينما كان املؤمنون يؤدون الزيارة، فإن عشرات السرادقات واملواكب الدينية انتشرت على طول مسير 
الزائرين، ونجحت وزارة الصحة بتنفيذ خطة طوارئ طبية خاصة، إذ نشرت سيارات إسعاف مجهزة بشكل 

كامل، وتهيئة فرق طبية جوالة لخدمة الزائرين، والسيما كبار السن. 

مــن  وتعالــى(  )ســبحانه  اللــه  مــدح 

ــن  ــى "والكاظم ــال تعال ــا فق ــف به يتص

واللــه  النــاس  عــن  والعافــن  الغيــظ 

يحــب املحســنن." 

كــم نحــن بحاجــة إلــى مثــل هــذه الصفــة 

اليــوم لفــض النزاعــات التــي تحــدث 

ــذا  ــن ه ــم م ــي نتعل ــة، لك ــباب تافه ألس

نبراســا  ولنتخــذه  البليــغ،  الــدرس 

يحتــذى بــه؟  

مواكب الزيارة 
وبينمــا كان املؤمنــون يــؤدون الزيــارة، 

واملواكــب  الســرادقات  عشــرات  فــإن 

مســير  طــول  علــى  انتشــرت  الدينيــة 

الصحــة  وزارة  ونجحــت  الزائريــن، 

بتنفيــذ خطــة طــوارئ طبيــة خاصــة، 

مجهــزة  إســعاف  ســيارات  نشــرت  إذ 

بشــكل كامــل، وتهيئــة فــرق طبيــة جوالــة 

كبــار  والســيما  الزائريــن،  لخدمــة 

الســن. 

عمليــات  قيــادة  عملــت  جانبهــا،  مــن 

اإلمــام  زيــارة  تأمــن  علــى  بغــداد 

الكاظــم )عليــه الســالم(، التي شــاركت 

فيهــا مفاصــل قواتنــا األمنيــة كافــة، من 

والداخليــة،  الدفــاع  وزارتــي  قطعــات 

والــوكاالت  الشــعبي،  الحشــد  وهيــأة 

واألجهــزة االســتخبارية، التــي كثفــت 

جهدهــا االســتخباري، قبــل وأثنــاء أيــام 

الزيــارة، ونفــذت العمليــات االســتباقية 

والتفتيــش  بالبحــث  املتمثلــة  النوعيــة 

مختلــف  فــي  املســلح  واالســتطالع 

مناطــق  والســيما  املســؤولية،  قواطــع 

محيــط  فــي  والبســاتن  الفضــاءات 

بغــداد.    العاصمــة 

جولة الشبكة 
حرصــا منهــا علــى تغطيــة املناســبات 

"مجلــة  لـــ  كانــت  كافــة،  الدينيــة 

مدينــة  فــي  مســائية  جولــة  الشــبكة" 

اتشــحت  التــي  املقدســة،  الكاظميــة 

واألســى،  الحــزن  ومظاهــر  بالســواد 

الذكــرى األليمــة  تعيــش أجــواء  وهــي 

الكاظــم  موســى  اإلمــام  باستشــهاد 

)عليــه الســالم(، فقــد اتشــحت جدران 

ــواد،  ــريف بالس ــي الش ــن الكاظم الصح

علــى  الســود  الرايــات  نشــرت  فيمــا 

)عليهمــا  الكاظمــن  اإلمامــن  قبتــي 

الســالم(. 

كان مشــهد الزائريــن الذيــن اكتظــت 

الرئيســة  والشــوارع  األزقــة  بهــم 

إلــى  يدعــو  املقدســة  الكاظميــة  فــي 

الخشــوع، وهــم يهمــون صــوب مرقــد 

اإلمــام، بينمــا تســابقت املواكــب فــي 

تقديــم الخدمــة للزائريــن مــن مــأكل 

الراحــة  أماكــن  وتوفيــر  ومشــرب 

املحافظــات. مــن  للقادمــن  واملبيــت 

وتميــزت منطقــة األنباريــن فــي مدينــة 

فــي  الخاصــة  بطقوســها  الكاظميــة 

إحيــاء زيــارة اإلمــام الكاظــم، حيــث 

بــادر عــدد مــن ســكنة تلــك املنطقــة 

بفتــح أبــواب منازلهــم بجميــع محتوياته 

مــن  الوافديــن  الزائريــن  الســتقبال 

مــن  قســط  ألخــذ  بعيــدة  مناطــق 

ــن  ــة م ــك الخدم  تل
ُ

ــل ــم تخ ــة، ول الراح

أيضــا... الطعــام  تقديــم 

 يقــول الحــاج رســول األنبــاري، صاحــب 

موكــب "األنباريــن"، الــذي كان منهمــكا 

بخدمــة الزائريــن: 

"إننــا فــي هــذه املناســبة األليمــة نعيــش 

إلــى  خاشــعة  بقلــوب  إيمانيــة  أجــواًء 

العلــي القديــر."

اإلســالمية  األمــة  "نعــزي  مضيفــا:   

وجميــع املســلمن فــي العالــم بذكــرى 

استشــهاد رمــز مــن رمــوز التضحيــة 

املعصومــن،  األئمــة  ســابع  والصبــر، 

)عليــه  الكاظــم  موســى  اإلمــام 

فارقــة  عالمــة  كان  الــذي  الســالم(، 

ــض  ــان ورف ــم والطغي ــة الظل ــي محارب ف

كلمــة  إعــالء  ســبيل  فــي  االســتبداد 

الحــق." 

"موكــب  أن  إلــى  األنبــاري  وأشــار 

األنباريــن مــن أقــدم املواكــب وأعرقهــا 

فــي مدينــة الكاظميــة، الــذي لــم يتــوان 

عــن تقديــم الخدمــات إلــى الزائريــن 

فــي كل عــام، وتوفيــر أماكــن نظيفــة 

مختلــف  مــن  شــهي  وطعــام  والئقــة 

"أغلــب  أن  موضحــا  األصنــاف." 

ــي  ــتراك مال ــم اش ــة لديه ــي املنطق أهال

اختيــاري، وليــس إجباريــا يســجل باســم 

املوكــب يجمــع املــال ســنويا بإشــراف 

ليصــرف  املنطقــة  وجهــاء  مــن  عــدد 

الغذائيــة  املســتلزمات  شــراء  فــي 

والحاجيــات الــالزم توفرهــا فــي زيــارة 

الكاظــم."  اإلمــام 

                      باب الحوائج  
عــرف اإلمــام موســى الكاظــم )عليــه 

إذ كان  الحوائــج"،  "بــاب  بـــ  الســالم( 

اإلمــام فــي حياتــه الدنيويــة بابــا لقضــاء 

ــة  ــيرته املبارك ــي س ــاس، فف ــج الن حوائ

أنــه كان يتفقــد الفقــراء مــن العبــاد فــي 

ــر،  ــق والتم ــم الدقي ــل إليه ــل، فيحم اللي

ــك. ــم بذل دون علمه

الحوائــج"  "بــاب  لقــب  يقتصــر  ولــم   

ــى  ــام موس ــة لإلم ــاة الدنيوي ــى الحي عل

ــتمر  ــل اس ــالم(، ب ــه الس ــم )علي الكاظ

أيضــا،  )البرزخيــة(  حياتــه  فــي 

ــي   لطالب
ً
ــال ــد موئ ــريف بع ــده الش فمرق

املذاهــب  مختلــف  مــن  الحاجــات 

أو  مكــروب،  قصــده  إن  مــا  واألديــان، 

حزيــن، إال وفــرج اللــه آالمــه وأحزانــه، 

ــدس  ــه املق ــد بضريح ــتجار أح ــا اس وم

ــه  ــى أهل ــع إل ــه ورج ــت حوائج إال وقضي

مســتريح القلــب والــروح والفكــر ممــا 

ألــم بــه مــن طــوارق الزمــن.

حملوا رسالة إنسانية ضد الظلم والطغيان

ماليين المؤمنين يحيون ذكرى 
استشهاد اإلمام الكاظم )ع( 
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ســـــيـــــاســـــةســـــيـــــاســـــة

عندما  الحر  اإلعالم  أن  غير      

يفسر  أن  ينبغي  ال  ما،   
ً
خلال يشخص 

أية  تجاه  مقصود  استهداف  أنه  على 

وهو  للفتنة،  مثيرًا  بكونه  أو  جهة، 

إذ  عليه،  نتحفظ  مقبول،  غير  اتهام 

العراقي، بكل  تاريخ شبكة اإلعالم  أن 

من  قدمت  وقد  مشرف،  مفاصلها، 

عكس  يثبت  ما  والتضحيات  الشهداء 

تحفظنا  نؤكد  الذي  االتهام  ذلك 

"إنه  القول  والسيما  عليه،  الشديد 

يتسبب بفتنة بن الشعب والجيش."في 

أنها  مجلتنا  لقراء  نؤكد  الوقت  ذات 

الداعم  الوطني  الصوت  ذلك  ستظل 

النتصاراته  املواكب  وشعبنا،  لجيشنا 

هو  كما  امليادين،  كل  في  مجده  وبناء 

جريمة  شهداء  نحيي  أننا  دأبها.كما 

بـ  اتهامهم  على  ونتحفظ  العظيم 

لشهداء  األعماق  من  تحية  "االهمال". 

اإلعالم  شبكة  وشهداء  األمنية  قواتنا 

بدمائهم  رسموا  الذين  العراقي، 

طريق  وأضاءوا  الوطن  خارطة 

الجميع  يرفل  فبتضحياتهم  النصر، 

باألمن والخير، ويتنفس األحياء العزة 

والفخر.

ردًا على ما نشرته مجلة الشبكة، حول حادثة العظيم وتحت عنوان "الضلع الناقص 

في مواجهة داعش"

الفتنة وشق وحدة  نود أن نبن أن ما تم طرحه في مجلة الشبكة، هو محاولة لزرع 

الدفاع،  وزير  السيد  تصريح  أن  يعلم  فالجميع  والجيش،  الشعب  أبناء  بن  الصف 

فيما يخص حادثة العظيم، جاء نتيجة للتحقيق في الحادث وبناًء على شهادة أحد 

الناجن من الحادث.

فقد تمت زيارة املوقع من قبل السيد وزير الدفاع، وكان املوضع محصنا بشكل جيد، 

والضلع الناقص ما هو إال درئية و)الدرئية تستخدم في اإلنذار الصباحي واملسائي 

لغرض حماية الجنود عند االنتشار(، وهي موجودة قرب البرج الكونكريتي الذي لم 

بارتفاع 9  البرج  إذ كان  املوقع بسبب اإلهمال،  يشغل، مع األسف، من قبل عناصر 

املوضوع  وكان  للدفاع.   الالزمة  املتطلبات  كل  على  املوقع  ويحتوي  ومحصنا،  أمتار، 

 واضحا من قبل املجموعة التي كانت تشغل املوقع.
ً
إهماال

الدفاع والسيد رئيس األركان، تعتز بكل  الدفاع، وعلى رأسها السيد وزير  إن وزارة 

الطاهرة  والذين عبدت دماؤهم  الوطن،  الذين ضحوا في سبيل  شهدائها األبطال 

طريق الحرية.

إن حادثة العظيم، رغم مأساتها، جاء الرد عنها في وقت قياسي، حتى يعلم العالم 

أجمع أن كل قطرة من دماء الشهداء تعادل ألفا وأكثر من اإلرهابين الجبناء.

أن  شأنها  من  مواضيع  ونشر  نقل  لعدم  كافة  اإلعالمين  الدفاع  وزارة  تدعو  لذا، 

تزعزع األمن وتخلق جوًا من التوتر يصب أخيرًا في مصلحة اإلرهاب.

وزارة الدفاع العراقية

١٣ شباط ٢٠٢٢

 إيمانًا منها بهذا الحق، تنشر مجلة "الشبكة العراقية" رد وزارة الدفاع كما ورد بشأن موضوعها  

عدد  استشهاد  جريمة  وتناول   ٣98 العدد  في  نشر  الذي  داعش"،  مواجهة  في  الناقص  "الضلع 

من أبطال العراق في عملية إرهابية لتنظيم "داعش" الذي سحقته قواتنا األمنية في معارك 

نقل  في  الشبكة"،  "مجلة  ومنه  الوطني،  اإلعالم  أسهم  التي  البطولية  املعارك  تلك  التحرير، 

بطوالت قواتنا األمنية وتضحياتها فيها. 

وزارة الدفاع ترد على مـجلة 
"الشبكة العراقية"

رد وزارة الدفاع كما 
ورد إلى مجلتنا:

تصوير / واثق خزاعي



السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )400400( ( 2828 شباط  شباط 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya11 10

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ســـــيـــــاســـــةســـــيـــــاســـــة

اإلقليم يرفض                 

كردســتان  حكومــة  رفضــت  وبينمــا 

العليــا،  االتحاديــة  املحكمــة  قــرار 

فــإن املراقبــن يعتقــدون أنــه لــم يعــد 

االتحاديــة  للحكومــة 

ي  أ

ــم  ــة اإلقلي ــع حكوم ــاوض م ــش للتف هام

اســتخراج  موضــوع  فــي 

وتســويقه،  النفــط 

يلــزم  فالقــرار 

القــرار،  بتنفيــذ  االتحاديــة  الحكومــة 

ووفقــا لحكــم املحكمــة االتحاديــة، فــإن 

قانــون النفــط والغــاز فــي اإلقليــم ملغــى 

وفــق  الدســتورية  النصــوص  ملخالفتــه 

املــواد 110 و111 و112 و115 و130 

ــه  ــتور، إذ أن ــن الدس م

علــى  أوجــب 

حكومــة 

ــر  ــط بأث ــليم واردات النف ــتان تس كردس

العقــود،  إبــرام  تاريــخ  مــن  رجعــي 

وديــوان  النفــط  لــوزارة  والســماح 

هــذه  علــى  باالطــالع  املاليــة  الرقابــة 

ســوف  اإلحجــام  حالــة  وفــي  العقــود، 

النســبة  مــن  األمــوال  هــذه  تســتقطع 

املوازنــة  مــن  لإلقليــم  املخصصــة 

التــي كانــت 17% وخفضــت  الســنوية، 

العــام املاضــي إلــى 12% مــن إجمالــي 

موازنــــــــــةالعراق.

ووصــف مجلــس وزراء إقليــم كردســتان 

ــاع  ــأن قط ــة بش ــة االتحادي ــرار املحكم ق

كردســتان  إقليــم  فــي  والغــاز  النفــط 

بأنــه "غيــر دســتوري وغيــر عــادل"، بعــد 

وزراء  مجلــس  رئيــس  ترأســه  اجتمــاع 

اإلقليــم مســرور بارزانــي.

كردســتان  إقليــم  أن  بارزانــي  وأكــد   

والدفــاع  لحمايــة  جهــوده  ســيواصل 

الدســتورية  والســلطات  الحقــوق  عــن 

الدســتور  فــي  عليهــا  املنصــوص 

. قــي ا لعر ا

ــة،  ــا باألغلبي ــة قراراته ــدر املحكم  وتص

القضايــا  فــي  واحــد،  زائــد  النصــف 

يخــص  القــرار  كان  إذا  أمــا  العامــة، 

ــب  ــة، فيج ــة االتحادي ــم والحكوم األقالي

أعضــاء  ثلثــي  بتصويــت  يصــدر  أن 

املحكمــة عليــه، أي ســتة أصــوات مــن 

أصــل تســعة.

أزمة مزمنة                        

ــى ملــف األزمــة  ــع عل يقــول مصــدر مطل

"الخــالف  إن  واإلقليــم  املركــز  بــن 

بــدأ منــذ وزارة  إقليــم كردســتان  مــع 

الــذي  الشهرســتاني،  الدكتــور حســن 

ــى  ــرص عل ــا كل الح ــا حريص كان حينه

إبــرام  باتجــاه  اإلقليــم  يذهــب  ال  أن 

عقــود مــع الشــركات العامليــة بعيــدًا عــن 

ــة  ــط والحكوم ــم وزارة النف ــة وعل موافق

االتحاديــة."

رفــض  الــذي  املصــدر،  وأوضـــــــــــح 

ــبكة" أن  ــمه، لـــ  "الش ــن اس ــاح ع اإلفص

ــى  ــط إل ــع وزارة النف ــم دف ــض اإلقلي "رف

ــة  ــركات العامل ــع الش ــل م ــاف التعام إيق

الحكومــة  موافقــة  دون  اإلقليــم  فــي 

 أوقــف التعــاون مــع 
ً
االتحاديــة، وفعــال

ــى  ــة. ال ــل األمريكي ــن موبي ــركة أوكس ش

الحكومــة  اســتخدمت  ذلــك،  جانــب 

اإلقليــم  وحصــة  املوازنــة  –حينهــا- 

اإلقليــم،  علــى  أخــرى  ضغــط  كورقــة 

تلــك  الــى  لــم يســتجب  أن االخيــر  إال 

الضغــوط." 

وتابــع أنــه "فــي وزارة املهنــدس كريــم 

لعيبــي فــي عــام 2012، رفعــت دعــوى 

ــي  ــة، الت ــة االتحادي ــي املحكم ــكام ف احت

ــوى  ــا أن الدع ــرًا." مبين ــا مؤخ ــت فيه بت

آليــات  علــى  خــالف  لوجــود  أقيمــت 

التعامــل فــي ملــف النفــط بــن الحكومــة 

اســتمر  الــذي  واإلقليــم  االتحاديــة 

دون  النفــط  واســتثمار  بالتعاقــدات 

الرجــوع الــى وزارة النفــط االتحاديــة او 

"مجلة الشبكة"
النفط والغاز، الذي شرعته حكومة  العليا ببطالن قانون  تصدر قرار املحكمة االتحادية 

وبيع  الستخراج  أجنبية  شركات  مع  التعاقد  لها  أتاح  الذي   ،٢٠٠7 عام  كردستان  إقليم 

إلى استخراجه  النفط من حقول داخل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، باإلضافة 

بغداد،  إلى  العودة  دون  من  الدين  وصالح  وديالى  وكركوك  نينوى  محافظات  مناطق  من 

تصدر املشهد السياسي للبالد، التي تواجه أزمة تشكيل الحكومة، بفعل االنسداد السياسي 

رئيس  منصب  بشأن  والديمقراطي  الوطني  االتحاد  الكرديني  الحزبني  بني  حاد  وانقسام 

الجمهورية، وبني الكتلة الصدرية و"اإلطار التنسيقي" بشأن الكتلة الكبرى.

قضت بعدم دستورية قانون نفط إقليم كوردستان

المحكمة االتحادية العليا تعيد 
رسم العالقة بين أربيل وبغداد
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ت تا ا

املركزيــة. الحكومــة 

 2014 عــام  بعــد  أنــه  املصــدر  وبــن 

انطلقــت الشــركات للتعاقــد مــع اإلقليــم 

باســتثمار وإنتــاج النفــط هنــاك علــى 

أســاس املشــاركة فــي اإلنتــاج، وقــد بلــغ 

ــع  ــدة م ــة املتعاق ــركات النفطي ــدد الش ع

االقليــم نحــو 50 شــركة، وهــي مســتمرة 

ــة،  ــة واضح ــد مخالف ــا يع ــل، م ــي العم ف

موافقــة  دون  مشــاركة  عقــود  ألنهــا 

الحكومــة االتحاديــة، وأن النفــط والغــاز 

ــه.  ــي بأكمل ــعب العراق ــك للش ــا مل هم

وعلــى هــذا األســاس تجــاوزت املبالــغ 

منــذ  اإلقليــم  عليهــا  اســتحصل  التــي 

مليــار   130 الـــ  اآلن  حتــى   2014 عــام 

دوالر، بعــد اســتقطاع حصــة اإلقليــم، 

مســتحقات  تعــد  املبالــغ  هــذه  وأن 

للحكومــة االتحاديــة، وأن قــرار املحكمــة 

االتحاديــة األخيــر منصــف لجميــع أبنــاء 

الشــعب العراقــي، بمــن فيهــم الشــعب 

الكــردي.

 لكــن الخبيــر هــاوري توفيــق، املقــرب 

ــرارات  ــد أن ق ــم، يعتق ــة اإلقلي ــن حوم م

ــة  ــت قطعي ــة، وإن كان ــة االتحادي املحكم

ــرة  ــة امل ــذه الحقيق ــا، وه ــن فيه وال يطع

صحيحــة قانونيــا، لكنهــا سياســيا وعلــى 

 ،
ً

وقطعيــة  
ً

باتــة ليســت  الواقــع،  أرض 

لذلــك فــإن حكومــة اإلقليــم تراهــن علــى 

ــة. ــرار املحكم ــن بق ــي للطع ــرار سياس ق

ــبق أن  ــة س ــى أن املحكم ــق ال ــت توفي ولف

غيــرت قرارهــا بشــأن الكتلــة الكبــرى 

ــاك  ــو كان هن ــى، فل ــة األول ــد الجلس وعق

املحكمــة  ســتعمد  سياســي،  اتفــاق 

بنفســها إلــى تغييــر قرارهــا أو إبطــال 

ــدور  ــو ص ــذا ه ــى ه ــل عل ــا، والدلي رأيه

العديــد مــن القــرارات القطعيــة والباتــة 

بخصــوص  املاضيــة  الســنوات  فــي 

املحكمــة  أصــدرت  ثــم  عــدة،  مســائل 

قرارهــا  تخالــف  قــرارات  بعــد  فيمــا 

الســابق.

لــم  الــى أن  قانــون املحكمــة    وأشــار 

الدســتور،  بموجــب  اآلن  حتــى  يصــدر 

ويجــب أن يكــون شــرط الكــرد للحــوار 

والتفــاوض بشــأن تشــكيل الحكومــة هــو 

االتفــاق علــى إصــدار قانــون املحكمــة 

االتحاديــة بحيــث يكــون عــدد ممثلــي 

الثلثــن،  تصويــت  فقــرة  فــي  الكــرد، 

ــل  ــن قب ــم م ــم اختياره ــاة يت ــة قض ثالث

مجلــس قضــاء إقليــم كردســتان، وبهــذا 

الكــرد فــي املحكمــة  ســتثبت حصانــة 

كردســتان.  إقليــم  لصالــح 

املحكمة ترفع الغطاء القانوي 

مــن جانــب آخــر، يؤكــد مديــر شــركة 

تســويق النفــط ســومو الدكتــور فــالح 

علــى  االتفــاق  عــدم  أن  العامــري، 

كان  االتحــادي  والغــاز  النفــط  قانــون 

بســبب خالفــات كان باإلمــكان التوافــق 

ــل  ــن قب ــا م ــي حينه ــا ف ــا وتجاوزه عليه

الطرفــن. 

ــودة  ــليم مس ــرض تس ــاف "كان يفت وأض

قانــون النفــط والغــاز االتحــادي، الــذي 

عاليــة  فنيــة  لجنــة  قبــل  مــن  أنجــز 

ــا  ــة أعضاؤه ــة قانوني ــى لجن ــتوى ال املس

مــن   
ً
بــدال واإلقليــم،  االتحاديــة  مــن 

ــان السياســية لغــرض  ــى اللج اللجــوء ال

التوافــق الــذي لــم يحصــل منــذ عــام 

اآلن." ولحــد   2007

وأشــار الــى أن اإلقليــم لجــأ الــى إيجــاد 

بســن  نفطــه  تســويق  لعمليــة  غطــاء 

قانــون النفــط والغــاز إلضفــاء الشــرعية 

الحقــا  أبرمهــا  التــي  العقــود  علــى 

العامليــة،  والغــاز  النفــط  مــع شــركات 

ومكــن هــذا القانــون اإلقليــم فــي تعيــن 

أجنبيــة  استشــارية  قانونيــة  شــركات 

الحصريــة  الدســتور  مــواد  فســرت 

110،111،112 وغيرهــا لصالــح اإلقليم 

ــاور  ــاز، دون التش ــط والغ ــي إدارة النف ف

او التعــاون مــع املركــز. 

ــدم  ــى ع ــذا أدى ال ــري أن ه ــن العام وب

ومــكان  اإليــرادات  مصيــر  معرفــة 

إيداعهــا ونســبة مســاهمتها فــي موازنــة 

ــي  ــن ف ــة املواطن ــار نقم ــا إث ــم، م اإلقلي

اإلقليــم وبقيــة أنحــاء العــراق، وضاعــف 

مــن الضغــوط علــى حكومــة اإلقليــم.

 تنفيذ القرار                         

ــة  ــومو أن الحكوم ــركة س ــر ش ــد مدي وأك

بــدأت بتنفيــذ قــرار املحكمــة االتحاديــة 

برئاســة  لجنــة  بتشــكيل  وبــدأت  فــورًا 

الــى  التوصــل  لغــرض  النفــط  وزارة 

آليــات مــن شــانها تطبيــق قــرار املحكمــة 

االتحاديــة.

وأشــار إلــى أن مهمــة لجنــة وزارة للنفــط 

أولهــا  عــدة:  ألســباب  للغايــة  صعبــة 

رفــض اإلقليــم لهــذا القــرار والتشــكيك 

فــي  وربمــا  وتوقيتــه،  مضمونــه  فــي 

ــؤولن  ــض املس ــدل بع ــاف يع ــة املط نهاي

عــن تنفيــذ إدارة امللــف فــي اإلقليــم، 

تداعيــات  للقــرار  تكــون  أن  متوقعــا 

سياســية وماليــة كبيــرة علــى اإلقليــم 

الــذي يحتــاج الــى حلــول صعبــة ســبق لــه 

رفضهــا.

وأوضــح العامــري أن الخيــارات املتوفــرة 

أمــام اإلقليــم محــدودة وصعبــة للغايــة، 

اتخــاذ  الــى  يلجــا  أن  يمكــن  لكنــه 

خطــوات تؤجــل تطبيــق القانــون لفتــرة، 

ــاوى  ــة الدع ــي أروق ــول ف ــيما الدخ والس

ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إجــراءات طويلــة. 

أمــا الخيــار الثانــي فهــو أن يقــوم اإلقليــم 

ضــد  العــراق  خــارج  دعــوى  بإقامــة 

ــن  ــة، ويمك ــة االتحادي ــة والحكوم املحكم

االستشــارية  الشــركات  تتبناهــا  أن 

ــواد  ــرت امل ــبق أن فس ــي س ــة الت القانوني

وأعطــت  الدســتور  مــن   117-110

ــط  ــون النف ــن قان ــي س ــق ف ــم الح اإلقلي

ملفــه. وإدارة  والغــاز 

االســتجابة  فهــو  الثالــث  الخيــار  أمــا 

مــع  والتعــاون  القــرار  هــذا  لتنفيــذ 

اللجنــة الوزاريــة وتقديــم مقترحــات، او 

ــاوض  ــالل التف ــن خ ــن م ــررات، يمك مب

االتحاديــة  الوزاريــة  اللجنــة  مــع 

والخــروج بتوصيــات تتماشــى مــع روح 

القــرار. 

أضــاف مديــر شــركة ســومو أن هــذا 

القــرار جعــل موقــف اإلقليــم صعبــا جدًا 

مــن جميــع النواحــي، الســيما بوجــود 

تأييــد لقــرار املحكمــة االتحاديــة مــن 

قبــل نســبة كبيــرة مــن املواطنــن فــي 

اإلقليــم وخارجــه، إضافــة الــى بعــض 

ــان  ــة وبرمل ــزاب الكردي ــراف واألح األط

محافظــة  فــي  والســيما  كردســتان، 

الســليمانية.

قرار ملصلحة العراقيني           

أن  يعتقــد  مــن  ثمــة  فــإن  وبالطبــع 

فــي  يأتــي  سياســي  املحكمــة  قــرار 

ضــد  يوجــه  الــذي  الضغــط  إطــار 

حــزب البارتــي، لكــن الكاتــب واملحلــل 

أن  أوضــح  بختيــار،  املــال  السياســي، 

القــرار ليــس سياســيا وقــال: "لــو كان 

ــاذا  ــيا، فلم ــا سياس ــة العلي ــرار املحكم ق

ــة  ــي املحكم ــاء ف ــعة أعض ــل تس ــن أص م

الثالثــي  التحالــف  مــن  أربعــة  صــوت 

لصالــح القــرار، اثنــان مــن )الســيادة(، 

واثنــان مــن )الصدريــن(، فيمــا رفــض 

تأييــده." فقــط  الكرديــان  العضــوان 

أن  السياســين  مــن  العديــد  ويؤكــد 

ــم،  ــي اإلقلي ــح مواطن ــاء لصال ــرار ج الق

غيــاب  مــن  عديــدة  شــكاوى  فثمــة 

الشــفافية عــن مصيــر إيــرادات نفــط 

يغلــق  القــرار  هــذا  أن  كمــا  اإلقليــم، 

البــاب أمــام أي سياســي يدخــل هــذا 

امللــف الــى مفاوضــات تشــكيل الحكومــة 

املواطنــن  مصالــح  حســاب  علــى 

العراقيــن بمــن فيهــم مواطنــو اإلقليــم.

ــة  ــو حرك ــد عض ــدد، أك ــذا الص ــي ه وف

التغييــر الكرديــة، فرمــان حســن، فــي 

حديــث متلفــز تابعتــه "الشــبكة" أن قــرار 

ــط  ــأن نف ــا بش ــة العلي ــة االتحادي املحكم

للحكومــة  التطبيــق  ملــزم  كردســتان 

إيــرادات  أن  مبينــا  أيضــا،  االتحاديــة 

ــى  ــب إل ــم تذه ــي اإلقلي ــاز ف ــط والغ النف

جيــوب الفاســدين واألحــزاب الحاكمــة.

ــت هنــاك أرقــام بشــأن  وأضــاف: "ليس

حكومــة  تصدرهــا  التــي  الكميــات 

 للسياســية 
ً
اإلقليــم، وأن هنــاك فشــال

ال  خيرهــا  ألن  اإلقليــم،  فــي  النفطيــة 

املواطنــن."  الــى  يعــود 

األمن الوطني

وانســجاما مــع قــرار املحكمــة االتحاديــة 

العليــا، أصــدر املجلــس الــوزاري لألمــن 

بشــأن  توجيهــات  حزمــة  الوطنــي 

قــرار املحكمــة العليــا بعــدم دســتورية 

قانــون النفــط والغــاز لحكومــة إقليــم 

كردســتان.

اســتضاف  "املجلــس  أن  بيــان  وذكــر 

وزيــر النفــط ملناقشــة قــرار املحكمــة 

ــط  ــأن إدارة النف ــر بش ــة األخي االتحادي

تكليــف  وقــرر  كردســتان،  اقليــم  فــي 

ــع  ــيق م ــل والتنس ــط بالتواص وزارة النف

والشــركات  كردســتان  إقليــم  حكومــة 

اآلليــات  إلعــداد  املعنيــة،  والــدول 

ــف  ــذا املل ــإدارة ه ــة ب ــوات الكفيل والخط

واملصلحــة  الدســتور  ألحــكام  وفقــا 

العليــا." الوطنيــة 

الــوزاري  "املجــــــــــــــلس  أن  وأضــاف 

النفــط  وزارة  خــول  الوطنــي  لألمــن 

والخبــراء  باالستشــارين  االســتعانة 

وخارجــه  العــراق  داخــل  مــن 

فنيــة طريــق  خريطــة  وضــع   ألجــل 

 وزمنية بهذا الصدد."



تتردد في األوساط السياسية واالقتصادية دعوات الى إعادة سعر صرف الدينار إلى 
ما كان عليه سابقًا، وهو أمر يؤدي الى زعزعة االستقرار املالي في العراق، والى توجه 

أصحاب رؤوس املال الى املضاربات بالعملة األجنبية وإرباك السوق العراقية، وبالتالي 
فقدان ثقة املؤسسات املالية الدولية بالسلطتني النقدية واملالية في العراق، والى 

التأثير سلبيًا على البيئة االستثمارية في البالد. 

نبيل المرسومي

تغيير سعر صرف الدوالر.. 
ضرورة أم ترف؟                            

 1450 الى   1118 من  الدينار  مقابل 

الحكومة  أن   غير   .  %23 وبنسبة  دينارًا 

عن  بمعزل  الدينار  سعر  تخفض  لم 

وأكثر  معه،  بالتشاور  بل  البرملان، 

البرملانية  املالية  اللجنة  فإن  ذلك  من 

ورقة  الحكومة  الى  قدمت  قد  السابقة 

الدعوة  ثناياها  في  تضمنت  إصالحية 

الى تخفيض سعر صرف الدينار.

مبررات رفع سعر صرف الدوالر 
مقابل الدينار

1- انهيار أسعار النفط عام 2020 نتيجة 

النفط  عائدات  وتدني  كورونا  لجائحة 

 35 بمقدار  انخفضت  التي  العراقية 

لذلك   .2019 بعام  قياسا  دوالر  مليار 

الدوالر  استهدف قرار رفع سعر صرف 

العراقية على  الحكومة  أساسا مساعدة 

تسديد الرواتب، بعد أن واجهت مشكلة 

ارتفعت  إذ  الجانب،  هذا  في  حقيقية 

الرواتب من 43 ترليون دينار عام 2019 

دينار  ترليون   53 الى 

ترليونا   70 الى  تصل  والتي   ،2021 عام 

وشبكة  املتقاعدين  رواتب  إضافة  بعد 

تخفيض  أدى  وقد  االجتماعية.  الحماية 

زيادة  الى   
ً
فعال الدينار  صرف  سعر 

بالدينار  مقومة  الحكومية  اإليرادات 

عام  دينار  ترليون   17 بنحو  العراقي 

.2021

تخفيض  إن  املحلي:  املنتج  تشجيع   -2

جعل  إلى  يؤدي  الوطنية  العملة  قيمة 

بالنسبة  أغلى  املستوردة  السلع  أسعار 

من  سيحد  أنه  ُيفترض  مما  للمقيمن، 

شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع 

وإذا  الوطنية.  املنتجات  على  اإلقبال 

هي  الطبيعية  فنتيجته  ذلك،  حصل 

فاتورتها  ونقص  الواردات  حجم  تراجع 

تصبح  وباملقابل،  األجنبية.  بالعمالت 

أرخص  محليا  املصنعة  السلع  أسعار 

بالنسبة لألجانب، ما ُيفترض أنه سيعزز 

الوطنية  للمنتجات  التنافسية  القدرة 

الصادرات  حجم  من  بالتالي  ويرفع 

الواردات  تراجعت  وإذا  الخارج.  إلى 

يكفي،  بما  الصادرات  وتضاعفت 

فإن ذلك يعيد امليزان التجاري 

إلى حالة التوازن.

مبيعات  من  الحد   -3

من  األجنبية  العملة 

العملة  نافذة  خالل 

املركزي  البنك  في 

الى  يؤدي  ما  العراقي، 

االستيرادات  تقليص 

من  الدولة  رصيد  زيادة  ومحاولة 

انخفضت  إذ  األجنبية،  االحتياطيات 

املبيعات من 44 مليار دوالر عام 

2020 الى 35.835 مليار دوالر 

عام 2021.

الدوالر  تهريب  من  الحد   -4

الرخيص الى الخارج. 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
لرفع سعر صرف الدوالر مقابل 

الدينار
للمنتجات  التنافسية  القدرة  1-إن 

على  تتوقف  ال  العراقية  الصناعية 

من  العديد  على  إنما  فقط،  أسعارها 

العوامل األخرى املصاحبة لعامل السعر، 

التي منها :

جانبه  في  العراقي،  اإلنتاج  جهاز  أن  أ- 

فهو  مرونة،  بأدنى  يتمتع  ال  الصناعي، 

جهاز قد مات أغلبه واندثر بفعل فاعل، 

ومتهالك  قديم  فهو  منه  تبقى  ما  أما 

سيخاطر  املستثمر  أن  أظن  وال  تقنيا، 

ظل  في  التصنيع  مجال  في  باالستثمار 

واإلدارية  والسياسية  األمنية  الظروف 

املعروفة وظروف البنى التحتية املدمرة.    

للمنتجات  التنافسية  القدرة  تتوقف  ب- 

مساهمة  نسبة  على  أيضا  العراقية 

في  املستوردة  األجنبية  األولية  املواد 

أيضا  فترتفع  العراقية  اإلنتاج  عملية 

الى  أدى  السعر  رفع  فإن  باملقابل، 

-وما  وزرها  تحملت  كبيرة  تداعيات 

أن  فهل  الفقيرة..  الشرائح  زالت- 

ضرورة  هو  الدوالر  صرف  سعر  تغيير 

اقتصادية أم بطر؟

صرف  سعر  تغيير  بأن  التذكير  ينبغي 

الدوالر جاء في إطار خطة إصالح مالية 

احتوت  البيضاء"،  "الورقة  اسم  حملت 

املطروحة  لإلجراءات  واضحة  مقدمات 

اإلصالح  بدعوى  اليوم،  تنفيذها  املزمع 

الليبرالي،  للمنطق  وفقا  االقتصادي 

على  التركيز  املقدمات  تلك  ومن 

وضرورات  الرخيص  الدوالر  مخاطر 

تخفيض قيمة الدينار لتعزيز التنافسية 

الحكومة  ركزت  كما  املوازنة،  واستدامة 

املركزي  البنك  سياسات  أن  على 

لم  السابقة،  السنوات  طوال  العراقي، 

العراقي  التجاري  امليزان  موقف  تخدم 

دول  مدفوعات  ملوازين  تعزيزها  مقابل 

صافية  مصدرة  أصبحت  التي  الجوار، 

للبلد، مستفيدة من تراجع الناتج املحلي 

قوانن  وثغرات  النفطي  غير  العراقي 

سيادة  وضعف  والضرائب  الجمارك 

القانون.

نهاية  العراقية  الحكومة  قررت  لذلك   

الدوالر  صرف  سعر  رفع   2020 عام 
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بارتفاعها، ألن املنتج العراقي ال يستطيع 

في  العراقية  املدخالت  على  االعتماد 

ناحية  من  توفرها  عدم  بسبب  إنتاجه، 

وعدم جودتها من ناحية أخرى.

موقف  فهو  هنا  الحاسم  العامل  أما  ج- 

موقف  والسيما  للعراق،  املصدرة  الدول 

حكومات دول الجوار من مستوى الدعم 

الذي تقدمه وستقدمه ملنتجاتها املوجهة 

بعض  أن  علما  العراق،  الى  للتصدير 

العراق  مع  للتعامل  مستعدة  الجوار  دول 

بالدينار العراقي من أجل املحافظة على 

والقضاء  العراقية  السوق  في  حصتها 

على أية فرصة لنهوض صناعة محلية. 

السوق  تترك  لن  سوف  الجوار  دول  إن 

فيها  أقامت  فقد  بسهولة،  العراقية 

-ومنذ سنوات- مشروعات إنتاجية مهمة 

العراق،  الى  املوجه  باإلنتاج  تختص 

تعويض  على  القدرة  الدول  لهذه  أن  ثم 

خسارة منتجيها ملدة طويلة من الزمن، 

باملنتجات  أسواقنا  إغراق  سبيل  في 

الرخيصة لتعطيل اإلنتاج العراقي الذي 

سوف لن يجد له ناصرًا حكوميا.

للبنك  األجنبية  االحتياطات  2-ارتفاع 

مليارًا   64 نحو  الى  العراقي  املركزي 

الدوالر  صرف  سعر  رفع  بسبب  يكن  لم 

اإليجابي  التأثير  بسبب  وانما  فقط، 

ارتفاع  بسبب  النفطية  العوائد  الرتفاع 

اسعار النفط.

مقابل  الدوالر  صرف  سعر  رفع  ان   -3

النقدية  السياسة  مع  يتعارض  الدينار 

للبنك املركزي العراقي التي تعتمد سعر 

توقعات  الحتواء  اسميا  مثبتا  صرف 

الجمهور التضخمية.

تكون  ما   
ً

عادة الفقيرة  الطبقة  إن   -4

للصدمات  السلبية  لآلثار  عرضة  أكثر 

الغنية،  بالطبقة   
ً

مقارنة الخارجية 

الفقراء  املالية تؤثر على دخل  فاألزمات 

التضخم،  معدالت  ارتفاع  خالل  من 

بأموالهم  الفقراء  يحتفظ  ما   
ً

فعادة

اتباع  فإن  وبالتالي  نقدية،  صورة  في 

سياسة تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى 

يمتلكون  ملا  الشرائية  القيمة  انخفاض 

من نقود، باإلضافة إلى انخفاض األجور 

من  يزيد  الذي  األمر  لهم،  الحقيقية 

وضع الفقراء سوءًا. 

التخطيط،  وزارة  تقرير  وفق  وعلى   

في  السنوي  التضخم  مستوى  فإن 

باملقارنة   %7.5 بلغ   2021 األول  تشرين 

يرتفع  فيما   ،  2020 األول  تشرين  مع 

و  األسماك  مجموعة  في   %14.5 الى 

والدهون  والزيوت  األلبان %12  منتجات 

8.5% والفواكه 7.3% والصحة %13.6 

. وتبدو هذه األرقام ضئيلة  والنقل %13 

العراقية  السوق  تشهده  ما  إلى  قياسا 

من ارتفاع كبير في األسعار وخاصة في 

وزارة  أرقام  بكثير  يفوق  الغذائية  املواد 

التخطيط .

تداعيات العودة إلى سعر الصرف 
القديم

من  بالقليل  ليس  لعدد  مطالبات  ثمة 

تستهدف  العراقي  البرملان  أعضاء 

كان  ما  الى  الدينار  صرف  سعر  إعادة 

من  مجموعة  يثير  ما  وهو  سابقا،  عليه 

املالحظات منها :

الدينار  صرف  سعر  تخفيض  إن   -1

محضا  فنيا  قرارًا  يكن  لم  العراقي 

واملالية  النقدية  السلطتان  اتخذته 

سياسي   - فني  قرار  هو  وإنما  لوحدهما 

واللجنة  السياسية  الكتل  بموافقة  حظي 

هي  لها  كانت  التي  البرملانية،  املالية 

األخرى، ورقة إصالحية فيها 33 إجراًء 

من بينها التوصية بتخفيض سعر صرف 

الدينار.

الى  سيؤدي  الصرف  سعر  تغيير  إن   -2

زعزعة االستقرار املالي في العراق والى 

وإرباك  األجنبية  بالعملة  املضاربات 

فقدان  والى  العراقية،  السوق 

املؤسسات  ثقة 

النقدية  بالسلطتن  الدولية  املالية 

سلبيا  التأثير  والى  العراق  في  واملالية 

على البيئة االستثمارية في العراق.

الى  الدينار  صرف  سعر  اعادة  إن   -3

اعتماد  يتطلب  سابقا  عليه  كان  ما 

سعر80 دوالرًا للبرميل في موازنة 2022 

ألن  يوميا،  برميل  مليون   3.3 وصادرات 

واملتقاعدين  املوظفن  رواتب  تغطية 

تتطلب،  االجتماعية  الحماية  وشبكة 

بعد إعادة سعر صرف الدينار،  نحو 60 

مليار دوالر سنويا.

في  الدينار  صرف  سعر  ربط  إن   -4

بمتغير  الثابت  السعر  نظام  يعتمد  بلد 

الخام  النفط  برميل  سعر  وهو  خارجي، 

الذي  العاملية،  السوق  في  يحدد  الذي 

سعر  يعرض  الشديد،  بالتقلب  يتميز 

صرف الدينار ملخاطر شديدة، والسيما 

في حالة االنخفاض الكبير في أسعاره، 

علما بأن إيرادات النفط العراقية تشكل 

اكثر من 90% من اإليرادات العامة.

الدينار  صرف  سعر  إعادة  إن   -5

الى  يؤدي  لن  سابقا  عليه  كان  ما  الى 

عليه،  كانت  ما  الى  السلع  أسعار  إعادة 

عند  عالية  بمرونة  تتمتع  األسعار  الن 

مرونة  ذات  او  لزجة  لكنها  االرتفاع، 

أن  والسيما  االنخفاض،  عند  ضعيفة 

سعر  بانخفاض  حاليا  تتأثر  ال  األسعار 

بمتغيرات  وانما  وحده،  الدينار  صرف 

في  العاملي  االرتفاع  منها  أيضا  أخرى 

الذي  والضرر   ، املستوردة  السلع  أسعار 

لجائحة  نتيجة  التوريد  بسلسلة  لحق 

كورونا التي أدت الى ارتفاع كلف الشحن 

والنقل.

في  والكبير  املفاجئ  التغيير  إن   -6

العملة  صرف  سعر 

شأنه  من  قصيرة  مدة  خالل  الوطنية 

املحلية  األسعار  هيكل  على  يؤثر  أن 

والتجارتن الداخلية والخارجية واإلنتاج 

واالحتياطي  واالستثمار  واالستهالك 

النقدي األجنبي، ما سيؤدي الى التأثير 

الكلي  االقتصاد  استقرار  على  الشديد 

في العراق.

اآلثار  مواجهة  اليوم  املهم  من   -7

عن  نجمت  التي  السلبية  االجتماعية 

الدينار  مقابل  الدوالر  صرف  سعر  رفع 

البطاقة  مفردات  تعزيز   
ً
مثال خالل  من 

الغذائية  السلع  وإعفاء  التموينية 

من  املستوردة  إنتاجها  ومستلزمات 

شبكة  وتوسيع  الجمركية  الرسوم 

رواتب  وزيادة  االجتماعية  الحماية 

املشمولن بها.

النفط  أسعار  في  الكبير  االرتفاع  إن   -8

كبير  ارتفاع  الى  سيؤدي  الذي  الحالية 

يهيئ  العراقية  النفطية  العائدات  في 

في  العائدات  هذه  الستثمار  الفرصة 

خالل  من  العراقي  االقتصاد  بنية  تنويع 

االستثمارية  املشاريع  من  العديد  انشاء 

املادية  القاعدة  تعزز  أن  تستطيع  التي 

وتوفير  العراقي  االقتصاد  تنوع  وأن 

 عن إمكانية 
ً
فرص عمل للشباب، فضال

في  العائدات  هذه  من  جزء  استثمار 

خالله  من  يتم  سيادي  صندوق  تأسيس 

لكي  النفطية  العائدات  من  قسم  ادخار 

وأن  أوال،  املقبلة  لألزمات  مصدًا  تكون 

األجيال  حصة  على  خاللها  من  نحافظ 

القادمة من الثروة النفطية ثانيا. 

أستاذ في جامعة البصرة 
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الكويت  دولة  األجنبي  هذا  يكون  مرة 

تريد  إنها  قيل  والتي  للعراق  املجاورة 

ميناء  ملصلحة  الفاو  ميناء  بناء  عرقلة 

سنوات  منذ  عليه  تعمل  الذي  مبارك 

للتجارة  وحيدًا  بحريا  منفذًا  ليكون 

العراقية. وقيل أيضا إن الجارة األخرى، 

امليناء  بناء  عرقلة  الى  تسعى  إيران، 

عباس  بندر  ميناء  ملصلحة  العراقي 

الداخل على خط طريق الحرير الصيني 

بعض  اتهام  الى  األمر  وصل  بل  بقوة، 

من  رشا  بتسلم  العراقين  املسؤولن 

الفاو  ميناء  بناء  يعطلوا  أن  مقابل  مصر 

ألنه سيؤثر على حجم حركة املالحة في 

قناة السويس، وقد يضع قناتي السويس، 

التاريخ  متحف  في  والجديدة،  القديمة 

البحري ويخرجهما من الخدمة نهائيا.

فأين الحقيقة وسط هذه الفوضى وذاك 

الغموض؟

سيرة ذاتية للميناء

عراقي  ميناء  هو  الكبير  الفاو  ميناء 

محافظة  جنوبي  الفاو  جزيرة  شبه  في 

 4.6 نحو  إنشائه  تكلفة  تبلغ  البصرة. 

املقدرة  امليناء  طاقة  وتقدر  يورو،  مليار 

بـ 99 مليون طن سنويا ليكون واحدًا من 

أكبر املوانئ املطلة على الخليج، والعاشر 

على مستوى العالم. ووضع حجر األساس 

لهذا املشروع يوم 5 نيسان 2010. وشهد 

املشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" املدير 

الجنوبية  الكورية  دايو  لشركة  الفني 

الكبير،  الفاو  ميناء  ملشروع  املنفذة 

املتابعون  فوجئ  حن  غامضة،  ألسباب 

بإعالن محافظ البصرة أسعد  العيداني 

وفاة جول هو بارك مدير الشركة املشرفة 

على إنشاء امليناء، مشيرًا إلى أن النتائج 

األولية تفيد بانتحاره.

الكبير  الفاو  ميناء  يكون  أن  ر 
َ

وُينتظ

الرافد االقتصادي األكبر للعراق واملحور 

إذ  االقتصادية،  للنهضة  الستراتيجي 

يفترض أن يربط بن قارتي آسيا وأوروبا 

أيضا  املفترض  ومن  البضائع،  لنقل 

حيث  البحرية  النقل  خريطة  يغير  أن 

يشق طريقه في البحر بعيدًا عن املوانئ 

تتراوح  أن  وينتظر  واإليرانية،  الكويتية 

الى   20 بن  االبتدائية  اإلنتاجية  طاقته 

45 مليون طن سنويا. ويجعل امليناء حال 

في  الرئيسة  املحطة  العراق،  اكتماله، 

مشروع الطريق الدولي البري والبحري، 

آسيا  قارتي  بن  الرابط  الحرير  طريق 

وأوروبا، إذ سيكون امليناء حلقة وصل بن 

مستهلكا  تعد  التي  العربي  الخليج  دول 

وصل  حلقة  هو  كما  األجنبية،  للبضائع 

مع تركيا التي تعد مستهلكا كبيرًا للنفط، 

الرئيس  املصدر  نفسه  الوقت  وفي 

تصبح  أن  املتوقع  من  لذا  للبضائع، 

منطقة الفاو حلقة وصل تربط عددًا من 

األطراف بعضها مع بعض.

فإن  الشبلي،  ناصر  النقل  لوزير  ووفقا 

كاسر األمواج الذي يتميز به ميناء الفاو، 

في  األطول  يعد  منه،  الغربي  وتحديدًا 

لألرقام  غينيس  موسوعة  ودخل  العالم 

القياسية، مشيرًا إلى أن الشركة الكورية 

الشرقي  األمواج  كاسر  أنجزت  التي  هي 

بـ16  والغربي  كيلومترات   8 بطول 

املشروع  أن  الشبلي  ويضيف  كيلومترًا. 

سيوفر أعدادًا كبيرة من األيدي العاملة 

للعمل في ميناء الفاو.

يعتقد أولئك العائمون على ضفاف ميناء الفاو الكبير أنهم على حق. ال فرق بني مطبل للشركات 
الصينية أو مهلل إلنجازات الشركة الكورية. ووسط الغموض الذي يلف املوقف الرسمي من االنحياز الى 

إحدى الجهتني، لتنفيذ إنشاء امليناء، تتقاذف جهات رسمية وأخرى شعبية مرتبطة باألحزاب التهم 
الجاهزة بالعمالة لألجنبي وعقد صفقات مع دول مجاورة. 

إيفان الخفاجي

ميناء الفاو الكبير.. 
هل ضاعت الحقيقة بين 

فصول الجدل؟ 
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دجل وجدل

تجهد جهات حزبية الى تسويق مجموعة 

تتركز  إعالمية  منابر  عبر  األفكار  من 

الشركة  أعمال  وقف  ضرورة  حول 

الفاو  ميناء  بتنفيذ  املكلفة  الكورية 

وعلى   
ً
كامال املشروع  وتسليم  الكبير، 

وبهدف  الصينية.  الشركات  الى  الفور 

هذه  أسست  ضاغط،  عام  رأي  صناعة 

الجهات مجموعة من القنوات اإلعالمية 

عبر وسائل التواصل االجتماعية وروجت 

ميناء  واردات  أن  أقلها  وردية،  ألحالم 

بيع  عن  العراق  ستغني  الكبير  الفاو 

تجاري  نشاط  أي  الى  حاجته  أو  نفطه، 

آخر، إذ ستبلغ واردات امليناء السنوية – 

مليار   400 قرابة   – الترويج  لذلك  وفقا 

هذه  أخرى  أطراف  تتهم  فيما  دوالر، 

السرديات بأنها "دجل" مكشوف الغرض 

منه هو محاولة خلق ضغط شعبي إلناطة 

يبدو  التي  الصينية،  بالشركات  املشروع 

أنها هي األخرى غير بعيدة عن خلق شبكة 

عالقات عامة للتشكيك بقدرات الشركة 

الكورية، وترسيخ صورة تأسيسية للميناء 

مرتبطة بقدرات الشركات الصينية دون 

غيرها.

ويجادل أنصار الشركات الصينية، بأنها 

إلنشاء  واحدًا  سنتا  العراق  تكلف  لن 

ستحول  الشركات  تلك  وإن  بل  امليناء، 

مجاالت  في  تنموي  نموذج  الى  العراق 

برية  طرق  من  التحتية  البنى  إعمار 

عن  ناهيك  ومطارات،  وموانئ  وسككية 

وشبكات  واملستشفيات  املدارس  بناء 

املياه والكهرباء، ألن امليناء، وفقا لهؤالء، 

سيكون عصب طريق الحرير الذي تسعى 

انطالقا  العالم  حول  تعبيده  الى  الصن 

الفاو  ميناء  من  وتحديدًا  العراق،  من 

املالية  املردودات  على  تأسيسا  الكبير، 

الفلكية التي يروجون لها.

بأن  اآلخر  الفريق  يجادل  حن  في 

املوارد  تقديرات  في  الكبيرة  املبالغات 

السخرية،  الى  تدعو  للميناء  املالية 

التي  السويس  بقناة  هؤالء  ويستشهد 

بن  للبضائع  األكبر  الرئيس  املنفذ  تعد 

إيراداتها  تتجاوز  ال  والتي  وأوروبا  آسيا 

أن  ويؤكدون  دوالر.  مليارات   4 السنوية 

أحوالها  أحسن  في  الفاو  ميناء  إيرادات 

العام  في  فقط  دوالر  ملياري  ستكون 

املوانئ  أكبر  تحققه  ال  ما  وهو  الواحد، 

العاملية، وأن هذا الرقم سيمثل 2% فقط 

يحتاج  التي  للعراق  السنوية  املوازنة  من 

لتغطيتها نحو 100 مليار دوالر.

بالحديث  كبير  قطاع  يشكك  وبينما 

الفاو  ميناء  واردات  عن  فيه  املبالغ 

للفساد  وشماعة  كذبة  مجرد  ويعدونها 

والفشل، فإن الخبير االقتصادي الدكتور 

في  "البصرة  إن  يقول  املرسومي  نبيل 

والقناة  الكبير  الفاو  ميناء  إنشاء  حالة 

الجافة يمكن أن تكون ممرًا عابرًا لتجارة 

الترانزيت من موانئ البصرة إلى أوروبا 

سكة  شبكة  طريق  عن  برًا  تركيا  عبر 

حدود  الى  مباشرة  مرورية  وطرق  قطار 

عن  برًا  البصرة  من  آخر  واتجاه  تركيا، 

جديدة  طرق  وشبكة  حديد  سكة  طريق 

سوريا،  عبر  املتوسط  البحر  موانئ  إلى 

ويمكن أن تكون البصرة منفذًا مهما من 

خالل القناة الجافة لنقل جزء من تجارة 

الصن مع االتحاد األوروبي، والتي تزيد 

على 680 مليار يورو".

عن  االقتصادي  الخبير  ويعبر 

بسبب  املشروع  فشل  من  مخاوفه 

الوطنية  اإلرادة  وغياب  التمويل،  قلة 

البيئتن  وانعدام  لتنفيذه   املوحدة 

األمنية والقانونية. 

خروج  شأن  "من  فإن  املرسومي،  وحسب 

تمكن  الوجود  إلى  الكبير  الفاو  ميناء 

للسفن  مستقطبا  يكون  أن  العراق 

 20 بن  ما  يوفر  أن  يمكن  إذ  التجارية، 

إلى 25 يوما للرحلة من شمال أوروبا إلى 

السويس،  قناة  عبر  آسيا  شرقي  جنوب 

الدوالرات  مليارات  توفير  ثم  ومن 

 
ً
فضال العاملي،  البحري  النقل  القتصاد 

والشحن  النقل  تكاليف  تخفيض  عن 

قيمة  من  بـ%15  تقدر  والتي  والتأمن، 

البضائع." 

الكبير  الفاو  "ميناء  إن  املرسومي  ويقول 

من املواقع الستراتيجية املهمة في شبكة 

بل  فقط،  للعراق  ليس  البحري،  النقل 

الدولي أيضا ألنه يمثل موقعا  لالقتصاد 

جهة  من  وإفريقيا  أوروبا  بن  متوسطا 

جهة  من  آسيا  شرقي  وجنوب  وشرقي 

أخرى، إذ أنه قد يحقق إيرادات متراكمة 

تصل إلى 100 مليار دوالر خالل 22 سنة 

من تشغيله ".

ميناء فوق العادة

والكمال  بالتمام  عاما   11 مرور  بعد 

ميناء  لبناء  األساس  الحجر  وضع  على 

الوزراء  مجلس  رئيس  عاد  الكبير،  الفاو 

مصطفى الكاظمي ووضع حجر األساس 

بإنشاء  للبدء   2021 نيسان  في  مجددًا 

 5 يضم  الذي  للمشروع  األولى  املرحلة 

أرصفة للحاويات، وحفر القناة املالحية 

بن  السريع  الطريق  وإنشاء  الداخلية، 

مينائي الفاو وأم قصر.

حجر  وضع  حفل  أثناء  له  كلمة  وفي 

الفاو  "ميناء  إن  الكاظمي،  قال  األساس، 

سيمنح العراق فرصا كبيرة ويعزز مكانته 

الجيوسياسية في املنطقة." وأشار إلى أن 

"العراق أمام مرحلة جديدة، فقد تجاوز 

واإلعمار."  البناء  نحو  ويتجه  األزمات 

إخفاق  على  راهنوا  "كثيرين  أن  وأضاف 

إلحباط  عدة  إشاعات  ونشروا  املشروع 

الشعب، لكن املشروع ينطلق اليوم رسميا 

التخطيط  مراحل  من  انتهينا  أن  بعد 

موازنة  من  املشروع  ومولنا  واملفاوضات 

العام الحالي".

أن  العراق  ملوانئ  العامة  الشركة  وتؤكد 

الكبير  الفاو  ميناء  مشروع  تنفيذ  أعمال 

املرسومة  الزمنية  التوقيتات  وفق  تجري 

لها من قبل الشركة املنفذة. 

ويقول مدير عام الشركة الدكتور فرحان 

محيسن الفرطوسي، إن "األعمال ضمن 

ميناء  بمشروع  الخاصة  الخمسة  العقود 

األرصفة  من  كل  وهي  الكبير،  الفاو 

الخمسة للحاويات وساحة خزن ومناولة 

الحاويات وحفر القناة املالحية الداخلية 

الخارجية  املالحية  القناة  وتأثيث  وحفر 

السريع  والطريق  الزبير  خور  قناة  ونفق 

الرابط بن ميناء الفاو وأم قصر، تجري 

لها  املرسومة  الزمنية  التوقيتات  وفق 

املنفذة  والشركة  العراق  موانئ  قبل  من 

للمشروع". 

يقول  أيضا،  الحكومي  املوقف  وفي 

إن  النجم،  بتال  خالد  التخطيط،  وزير 

قد  الكبير  الفاو  ميناء  مشروع  "إنجاز 

إياه  واصفا  سنوات،   4 قرابة  يستغرق 

العراق  لنهضة  حقيقية  بداية  يمثل  بأنه 

تنموية  قيمة  من  يمثله  ملا  االقتصادية، 

غير مسبوقة، سواء من خالل فتح اآلفاق 

والعالم  العراق  بن  الواسعة،  التجارية 

عشرات  خالل  من  أو  وغربا،  شرقا 

وغير  املباشرة  العمل  فرص  من  اآلالف 

املباشرة." 

العراق  في  املشاريع  معظم  مثل  ومثله 

معرضا  امليناء  حلم  يبقى  الجديد، 

الذين  الفاسدين  السياسين  لهجمات 

على  الشخصية  مصالحهم  يقدمون 

إرادة  تتوفر  لم  وما  العامة،  املصلحة 

املشروع  هذا  إلنجاز  حقيقية  وطنية 

محض  سيكون  فإنه  والهام،  الحيوي 

مشروع  اسمه  يوما  كان  مشروع  أطالل 

الفاو الكبير. 
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اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد



الشــابة التــي المســت الثامنة والعشــرين 

عامــا، تمتلك، بخــالف وجههــا الطفولي 

علــى  واإلرادة  الحمــاس  الخجــول، 

تحقيــق أهدافهــا، يملؤهــا شــعور بالفخر 

 2020 »إكســبو  منصــة  تعتلــي  وهــي 

ــخة  ــت نس ــي احتضن ــة، الت ــي« العاملي دب

2022 مــن جائــزة لوريــال ـ اليونســكو 

التــي تحتفــي باملنجــزات العلميــة لنســاء 

الشــرق األوســط الالئــي يشــكلن نمــاذج 

البحــث  فــي  للنســاء  وملهمــة  مضيئــة 

العلمــي.

تجاهل رسمي وإعالمي

وبــن زحمــة أخبــار الخالفــات بشــأن 

عمليــات  وأخبــار  الحكومــة،  تشــكيل 

العاملــة  فــوز  خبــر  مــر  اإلرهــاب، 

الشــابة، طالبــة الدكتــوراه، ســما حســان 

ـ  لوريــال  بجائــزة  اللــه  رحمــة  علــي 

تعيــر  أن  دون  مــن  للعلــوم،  اليونســكو 

التواصــل  ومنصــات  الفضائيــات  لــه 

ــا،  ــغلت زميالته ــا ش ــام، فيم ــى اهتم أدن

الالئــي وقفــن إلــى جانبهــا علــى منصــة 

خبــر  واحتــل  الفضائيــات  التتويــج، 

فوزهــن مســاحة واســعة مــن التغطيــة 

باهــر  باســتقبال  وحظــن  اإلعالميــة، 

فــي  واملســؤولن  القــادة  كبــار  مــن 

وشــعبي  رســمي  وباحتفــاء  بلدانهــن 

العلمــي. بمنجزهــن 

مــع هــذا، لــم يســلب االســتقبال الفاتــر، 

ــي،  ــي واإلعالم ــتوين الحكوم ــى املس عل

حمــاس العاملــة الشــابة، فهــي فخــورة 

بفوزهــا علــى الرغــم مــن شــدة املنافســة 

الجائــزة،  علــى  بحصولهــا  وســعيدة 

اللحظــات  تلــك  تصــف  أن  يمكــن  وال 

الرائعــة التــي صعــدت فيهــا إلــى املنصــة 

لتســلم جائزتهــا، وهــي جائــزة مهمــة 

املهنــي،  ومســتقبلها  ســما  حيــاة  فــي 

كمــا أن حصولهــا علــى منحــة تتيــح لهــا 

التدريــب فــي إحــدى الجامعــات الكنديــة 

ــي  ــما كان ينبغ ــوز س ــن ف ــم، لك ــر مه أم

ــاء  ــداء لنس ــن أص ــه م ــا يوازي ــد م أن يج

لكــي  عامليــة  تقييــم  لجنــة  اختارتهــن 

بنــات  مــن  لســواهن  ملهمــات  يكونــن 

بالدهــن. 

رسالة من سما 

ولكونهــا عاملــة شــابة ملهمــة لســواها مــن 

الشــابات، تؤكــد ســما حســان علــى أنــه ال 

ــي  ــز ف ــلم للتحي ــرأة أن تستس ــي للم ينبغ

متابعــة مســيرتها املهنيــة فــي العلــوم. 

 وتأمــل أن يشــجع فوزهــا الباحثــات فــي 

ــان  ــى اإليم ــي عل ــن العرب ــراق والوط الع

ــة  ــل القضي ــن أج ــال م ــهن، والقت بأنفس

التــي اخترنهــا، إذ ســيأتي الوقــت الــذي 

ــن،  ــى جهوده ــمس عل ــه الش ــرق في ستش

أبــدًا،  لــم تفكــر  فهــي عندمــا عملــت 

قبــل 10 ســنوات، فــي أنهــا يمكــن تلتحــق 

 - لوريــال  يكافئهــم  الذيــن  بالعلمــاء 

تتلقــى  اليــوم  هنــا  لكنهــا  اليونســكو، 

الحفــاوة وهــذا التقديــر الســاحق.

بخطوات واثقة، تقطع سما طموحاتها العلمية كشابة عراقية مثابرة، يجمعها مزيج من املحبة واإلعجاب 
بأستاذتها القديرة الدكتورة ريام ناجي، حاملة جوائز عاملية عدة في بحوث األحياء، وأول عراقية تنال 

جائزة لوريال ـ اليونسكو، التي رأت نفسها في طالبة تحمل جذوة متقدة من الحماس واالجتهاد، كانت 
ثمارها عمال قاد سما حسان إلى جائزة اليونسكو عن بحثها الذي يقدم حلوال لواحدة من أعقد املشكالت 

البيئية للدول املنتجة للنفط خصوصًا.

إياد الخالدي 
 از ياء وتصوير سيف العبيدي

فخورة بما حققته لبلدي..

سما علي حسان.. 
الفائزة بجائزة اليونسكو للعلوم:
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الــــــــغــــــــافالــــــــغــــــــاف



دعم من العائلة

بغــداد  فــي  ولــدت ســما علــي حســان 

وهــي   ،1993 عــام  املنصــور  بحــي 

ــقيقا  ــم  ش ــرة تض س
ُ
ــدة  أل ــت الوحي البن

لهــا  بتفوقهــا ومــا تحقــق  لهــا، تديــن 

فــي  )متقاعــد  علــي  حســان  لوالدهــا 

شــجعها  مــن  فهــو  الصحــة(،  وزارة 

علــى مواصلــة دراســتها وكان، ووالدتهــا 

وشــقيقها، عائلــة رائعــة عبــدت الطريــق 

التــي  ســما،  املجتهــدة  االبنــة  لنجــاح 

لديهــا الكثيــر مــن املشــاريع واألفــكار 

إلــى تحقيقهــا. التــي تســعى 

تخرجــت ســما فــي إعداديــة الرســالة 

الجامعــة  فــي  ودرســت  للبنــات، 

علــى  حصلــت  حيــث  املســتنصرية 

الحيــاة،  علــوم  فــي  »البكالوريــوس« 

نفســها. الجامعــة  مــن  و»املاجســتير« 

سما تلفت األنظار

أســاتذتها  ودعــم  تفوقهــا  بفضــل 

ــار  ــان األنظ ــما حس ــت س ــا، لفت وعائلته

ودوليــة،  محليــة  مؤتمــرات  فــي  إليهــا 

ونالــت شــهادات تقديــر. وهــي تعــرف أن 

ــاج  ــه مــن تعليــم فــي بلدهــا يحت مــا تلقت

إلــى تعزيــزه بمــا وصلــت إليــه األبحــاث 

فــي العالــم.

وألنهــا تشــتغل بالعلــوم وتمتلــك نظــرة 

ــى  ــة ســما تركــز عل واقعيــة، فــإن الباحث

النفــط،  اســتخراج  مخلفــات  دراســة 

بمــا  الحيــة  الكائنــات  علــى  وتأثيرهــا 

ــي  ــا ف ــث يضعه ــو بح ــان، وه ــا اإلنس فيه

امليــدان وقــرب الحقــول النفطيــة، لكنهــا 

علــى  مــرة  كل  فــي  جدارتهــا  أثبتــت 

املصاعــب. تحــدي 

اهتمام دولي

اهتمــام  ســما  الطالبــة  بحــث  أثــار 

وتقديــر اللجنــة العلميــة، نتيجــة لتأثيــره 

الحيــاة  جــودة  معاييــر  زيــادة  علــى 

واالهتمــام بالقضايــا البيئيــة، وهــو أمــر 

ــى  ــة عل ــة العاملي ــة الصح ــاعد  منظم يس

حــل املشــكالت املتعلقــة بالتلــوث البيئــي، 

الشــرق األوســط  أن منطقــة  والســيما 

يشــكل  فهــو  بالنفــط،  غنيــه  منطقــة 

ــي أدت – ــة، الت ــس للطاق ــب الرئي العص

بالتالــي- إلــى اإلضــرار بالبيئــة وبنوعيــة 

حيــاة اإلنســان، ومــن هنــا يأتــي اهتمــام 

ــث  ــه يبح ــث، ألن ــة بالبح ــة الصح منظم

بايولوجيــة  عــالج  طــرق  إيجــاد  فــي 

صالحــة  ســليمة  بيئــة  علــى  للحصــول 

للعيــش، وهــو مــا يحقــق ويدفــع بالتنميــة 

املســتدامة إلــى أمــام.

    مع الدكتورة ريام                            

إن لقــاء عاملــة شــابة مــع أســتاذة قديــرة 

تشــرف علــى بحثهــا، هــي الدكتــورة ريام 

ناجــي عجمي، شــكل لهــا دافعــا إضافيا، 

ــاوز  ــى تج ــرة عل ــدرة والخب ــا الق ومنحه

الصعــاب، كانــت ناجــي بالفعــل الداعمــة 

ــى،  ــبحانة وتعال ــه س ــد الل ــا بع ــى له األول

فقــد رأت فــي ســما نفســها، فغرســت 

ــي  ــة ف ــه علمي ــن معرف ــه م ــا تمتلك كل م

العاملــة الشــابة بهــدف تحقيــق أحالمهــا.

ــن  ــكو م ــال - يونس ــج "لوري ــس برنام تأس

 1998 عــام  العلــم"،  فــي  املــرأة  أجــل 

انطالقــا مــن إيمــان راســخ بــأن العالــم 

ــة  ــم بحاج ــم، وأن العل ــى العل ــة إل بحاج

إلــى املــرأة، وســعى البرنامــج مــن أجــل 

املــرأة فــي العلــم، وإلــى تشــجيع النســاء 

فــي  وتكريمهــن  وتحفيزهــن  العاملــات 

ــم. ــاء العال ــع أنح جمي

 وفــي كل عــام، يقــوم البرنامــج بتكريــم 

القيــام  فــي  نجحــن  اللواتــي  النســاء 

مجــال  فــي  اســتثنائية  باكتشــافات 

دول.  110 مــن  أكثــر  فــي  عملهــن 

شكرًا لجامعتي.. شكرًا ألساتذتي

وشــكرت الباحثــة ســما حســان رئيــس 

الجامعــة املســتنصرية األســتاذ الدكتــور 

حميــد فاضــل التميمــي، الــذي اســتقبلها 

بعــد فوزهــا بجائزتهــا العلميــة العامليــة،

ومشــرفتها  للباحثــة  بــارك  الــذي 

األســتاذة الدكتــورة ريــام ناجــي عجمي، 

عــادًا  الرائــد،  العلمــي  التميــز  هــذا 

هــذا الفــوز تأكيــدًا علــى قــدرة الباحــث 

ــد  ــة البل ــم ومكان ــع اس ــي رف ــي ف العراق

ــدًا  ــة، مؤك ــة والعاملي ــل الدولي ــي املحاف ف

أن هــذا الفــوز ســيكون حافــزًا لســما فــي 

املجــال الــذي أحبتــه، فالعلــوم الطبيعيــة 

واســعة وهــي شــغوفة بكشــف أســرارها.

كمــا 

شــكرت الباحثــة ســما عميــد كليــة العلوم  

الــذي  الكليــة  عميــد  فــرج،  محمــد  د. 

تابــع لحظــات فــوز طالبتــه املجتهــدة 

مؤكــدًا  وفخــر،  بحمــاس  بالجائــزة 

لتقديــم كل مــا فــي وســعه  اســتعداده 

تميــزت  التــي  كليتــه  بعمــل  لالرتقــاء 

ببحوثهــا الرصينــة التــي حققــت العديــد 

مــن الجوائــز العامليــة، مــا أســهم فــي 

الجامعــة املســتنصرية وتعزيــز  تقــدم 

شــهادتها. ورصانــة  العلميــة  مكانتهــا 

تصــف ســما وأســتاذتها د. ريــام ناجــي، 

بأنــه  فــرج،  محمــد  د.  الكليــة  عميــد 

أســتاذ ملــيء باملحبــة والحمــاس لرؤيــة 

ــة. ــي الكلي ــه ف ــه وزمالئ ــاح طلبت نج

بجائــزة  الفائــزة  الباحثــة  تنســى  وال   

ــى  ــكر إل ــم الش ــكو تقدي ــال ـ اليونس لوري

أســاتذتها الذيــن تتلمــذت علــى أيديهــم 

منــذ دخلوهــا الجامعــة لغايــة مرحلــة 

الدكتــوراه، والســيما  د. هــدى فــاروق، د. 

عاليــة عصــام، د. هاشــم كاظــم، د. آالء 

ــق. ــان ناط ــار، د. إيم جب

إلــى  أيضــا،  الجائــزة،  هــذه  تهــدف 

تحســن وضــع املــرأة فــي العلــوم عــن 

النســاء  بالباحثــات  التعريــف  طريــق 

التقــدم  مجــال  فــي   
َ

ســاهمن اللواتــي 

العلمــي.
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ٔاصدر  الذي  سعيد،  سعد  الروائي  إنه 

)كواليس  بعنوان  قصصية  مجموعة 

من  ؤاكثر   ،2008 العام  القيامة( 

ولى 
ٔ
اال روايته  بينها  من  روايات،  عشر 

العام  صدرت  التي  )الدومينو( 

حادي  و)يا  فعوان(، 
ٔ
اال و)قال   ،2007

و)ثالث  و)فيرجوالية(،  العيس(، 

اليمام(،  و)هسيس  وليلة(،  ليلة  عشرة 

العظيم(،  و)السيد  و)إنسانزم(، 

و)ٓايو(،  جدًا(،  خافت  و)صوت 

التي  رخيص(،  و)موت  و)فيث(، 

وكانت   ،2021 العام  صدرت 

سعيد  كتب  ن. 
ٓ
اال حتى  إصداراته  ٓاخر 

ٔاطفال  وقصص  إذاعية،  حلقات  ٔايضا 

فالم تسجيلية. 
ٔ
وسيناريوهات ال

مسيرته  على  الضوء  تسليط  ٔاجل  ومن 

في  آرائه  ومعرفة  السردي،  ومشروعه 

مواقع  وتٔاثير  الكتب،  ومعارض  النقد 

التواصل االجتماعي على تسويق نتاجات 

اب، كان لـ "الشبكة" حوار معه...
ّ

الكت

*هل حلمت يوما بالكتابة؟ 

-ال ٔاعتقد، فٔانا كنت ٔاستطيع ٔان ٔاكتب متى 

ما شئت، حتى إنني كتبت قصة ؤانا بعمر 

ثماني ٔاو تسع سنوات، وتجرٔات ؤارسلتها 

إلى مجلة ٔاطفال مصرية )ميكي(، طبعا 

تشجيع  رسالة  تلقيت  لكنني  تنشر،  لم 

حاولته،  ملا  مقدرة  تحريرها  رئيس  من 

لم  لكنني  الكثير،  كتبت  حياتي  وخالل 

ٔاما  محترفا،  كاتبا  ٔاكون  بٔان  يوما  ٔاحلم 

ما حدث على ٔارض الواقع، فهو اكتشافي 

املفاجئ ملقدرتي على كتابة الرواية التي 

نني 
ٔ
زلي كقارئ مزمن، وال

ٔ
هي عشقي اال

استمرٔات الفكرة، قررت االستمرار فيها 

من دون التفكير، لحد هذه اللحظة، بٔان 

ٔاحترفها. 

وسٔابقى  هاو،  روايات  كاتب  مجرد  ٔانا 

ٔاما ملاذا تٔاخرت كل  كذلك حتى النهاية. 

إدراكي  لعدم   
ً
ٔاوال فالسبب  املدة،  تلك 

ملقدرتي على كتابة روايات ال بٔاس بها في 

وقت مبكر، وثانيا بسبب انشغالي بهموم 

الحياة 

حتى  املادية،  عائلتي  بشٔوون  واالهتمام 

تغيرت الظروف.

ال سردية عراقية  

اليوم،  العراقية  السردية  تقيم  *كيف 

وهل يمكن القول بوصولها إلى العاملية؟ 

هذا  ملثل  ٔاتعرض  ٔاال  ٔافضل  كنت  ــ 

هذا  في  رٔايي  ٔان  ٔاعي  نني 
ٔ
ال السٔوال، 

دام  ما  لكن  الكثيرين،  يغيظ  قد  الشٔان 

ٔان  إلى   
ً
ٔاوال نحتاج  إننا  ٔاقول  طرح،  قد 

بخصائص  تتميز  رواية  لدينا  تكون 

رواية  عن  نتحدث  ٔان  لنستطيع  عراقية 

ٔاعتقد،  ال  ٔانا  هذا؟  توفر  فهل  عراقية، 

بغير  تسمى  ٔان  يمكن  ال  عندنا  فالرواية 

الرواية العربية في العراق، وشتان ما بن 

ٔاقول ال، لم نقترب حتى  مرين، لذلك 
ٔ
اال

من الرواية العربية الرصينة، فٔاين نحن 

المس  ؤان  حدث  وإن  إذًا؟!  العاملية  من 

العاملية، فتلك حالة فردية  كاتب عراقي 

ترتبط بقدراته الذاتية هو، ولكن هذا ال 

يعني ٔان هناك رواية عراقية.

كيف  روايات،  عشر  من  ٔاكثر  *نشرت 

ٓاثار  تتبعت  التي  النقدية  الحركة  تقيم 

مشروعك السردي؟

بالحركة  نعنيه  الذي  ما  ٔاعرف  ال  ٔانا  ــ 

ٔاهم  النقدية؟! 

يقدمون  الذين  شخاص 
ٔ
اال عشرات 

وما  نقاد؟  ٔانهم  ٔاساس  على  ٔانفسهم 

التي  التقليدية  سماء 
ٔ
اال ٔام  كذلك،  هم 

نعرفها، التي تعتمد ٔاساسا على الترجمة 

يسنها  التي  النقدية  القوانن  واتباع 

الغرب؟

العراق  في  الثقافي  الوضع  العموم،  على 

وقت  إلى  تحتاج  ذلك  ومناقشة  يسر،  ال 

العلم،  ذوي  من  مخلصة  وجهود  طويل 

الشفهية  الرسالة  يوما  ٔانسى  لن  لكنني 

ولى، 
ٔ
اال التي وصلتني، بعد توزيع روايتي 

على  ٔانا  الذي  املبلغ  عن  تسٔال  التي 

استعداد لدفعه لكي يكتب عني الشخص 

الذي ٔارسلها!!

متنزهات للعوائل   

*ما تقييمك ملعارض الكتب، هل أسهمت 

ٔانها  ٔام  االٕبداعية  نتاجاتكم  بترويج 

تحولت إلى كرنفاالت ثقافية؟

تحولت  املعارض  هذه  ٔان  هي  الحقيقة  ــ 

كرنفاالت  فهي  شيء،  كل  من  خليط  إلى 

ثقافية، وهي متنزهات تقصدها العوائل 

املمتعة،  وقات 
ٔ
اال بعض  وقضاء  للراحة 

وطبعا هي تفيد ٔايضا من ناحية ٔادبية من 

الجديدة  والسيما  الكتب،  عرض  حيث 

منها، وتداولها وعقد الصفقات الخاصة 

في  تبقى  لكنها  النشر،  دور  بن  بتبادلها 

استمرارها  ومسٔالة  مهم،  ٔامر  النهاية 

ترافقها،  التي  السلبيات  رغم  حيوية 

ٔاكبر  وليت الجهات املسٔوولة تبذل جهدا 

لضمان ديمومتها.

الوكيل األدبي

* هل يحتاج الكاتب في العراق إلى وكيل 

االجتماعي  التواصل  مواقع  ٔان  ٔام  ٔادبي، 

تكفلت بهذه املهمة؟

دبي 
ٔ
 دعنا نسٔال عن ٔاهمية الوكيل اال

ً
 -ٔاوال

في بلد يعاني من ظروف شاذة واستثنائية 

ال  ٔانا  العراق؟  مثل  الصعد  جميع  على 

يكون  وأحيانا  مهم،  الوكيل  دور  ٔان  ٔانكر 

طبيعية  ظروف  ظل  في  لكن  جدًا،  مهما 

مور بانسيابية وانتظام، ٔاما 
ٔ
تسير فيها اال

يقال  فالحق  االجتماعي  التواصل  مواقع 

إنها ٔاصبح لها ٔاثر كبير في هذا املجال، 

مضمون  غير  نتاجها  ٔان  املشكلة  لكن 

ملعايير  تخضع  ال  نها 
ٔ
ال ٔادبية  ناحية  من 

حقيقية، فهي تقدم ملن يستطيع ٔان يدفع 

دب في شيء.
ٔ
وهذا ليس من اال

 *ما جديد سعد سعيد؟

خيرة من كتابة رواية 
ٔ
 -ٔانا في املراحل اال

جاهزة  ٔاخرى  رواية  ولدي  جديدة، 

للطباعة سترى النور قريبا.

سعد سعيد:
ٔانا روائي هاو.. وسٔابقى!  

ولد في مدينة خانقني بمحافظة ديالى، ؤاكمل دراسته االبتدائية فيها، لينتقل 
بعدها مع عائلته ٕالى بغداد ٔاوائل سبعينيات القرن املاضي، العاصمة التي ٔانهى فيها 
دراستيه املتوسطة واإلعدادية ثم الجامعية، ٕاذ تخرج في كلية اإلدارة واالقتصاد 

بالجامعة املستنصرية العام 1978.
مارس هواية الكتابة منذ طفولته، التي أمضاها مع الكتب كقارئ يتلمس طريقًا ما، 

ٔاوصله إلى الرواية، التي ٔاصبح ٔاحد ُكّتابها البارزين في العراق.

 حوار/ علي السومري - تصوير/ حسين طالب
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بوح نسوي

ســرًا  ب  تهــرِّ عاشــقة  بــوح  يكــن  لــم 

وال  مدرســي،  كتــاب  فــي  محبوبهــا 

مفاهيــم  عندهــا  اختلطــت  متمــردة 

القيــم اإلنســانية فعبثــت علــى صفحــة 

تســتطيع  ال  عمــا  تبحــث  إلكترونيــة 

أن تجــده، هنــا بــن هــذه الصفحــات 

ــبهنني  ــات يش ــدت أخري ــي ووج وجدتن

ويشــبهن الكاتبــة فــي تطابــق تــام. نــدا 

خــوام ســعت إلــى أن تحفــر نفقــا، ليــس 

تحــت األرض، وإنمــا تحــت الذاكــرة، 

غيــر  مصغيــا  ببراعــة  فاســتحضرت 

ــوف  ــر مأل ــما غي ــه اس ــدي، ووهبت تقلي

ــي،  ــوي العراق ــوح النس ــط الب ــي محي ف

ــا،  ــات أفكاره ــن بن ــن م ــم يك ــو ل ه

التــي  كلمتهــا  صنــع  مــن  ولكــن 

ــت  ــع قارب ــرج بوق ــا أن تخ أرادت له

الترميــز  حــد  التحفــظ  فيــه 

اســتغراق  لحظــة  وفــي  املشــفر، 

ثقــل رأســها  بــكل  كاملــة قذفــت 

إليــه، فأنتجــت هــذا الكــم الهائــل 

مــن الســرد الــذي بــدا –لوهلــة- 

مذكــرات ســيرة ذاتيــة اقتطعتهــا 

تربــة  مــن  عجــل  علــى  الكاتبــة 

أحبــة،  إلــى  لتهديهــا  حياتهــا 

تفرقــوا هنــا وهنــاك فــي أرض 

أن  قبــل  ذواتهــم  عــن  شــتتتهم 

تذوبهــم فــي عناويــن املــدن التــي ملتهــم 

ــا  ــي غادروه ــدن الت ــارات امل ــن انفج م

تغادرهــم.  ولــم 

خيط الحكاية                          

صديقتــي  األول  كتابــك  أقــرأ  وأنــا 

ــر  ــا انتظ ــروت وأن ــار بي ــة مط ــي صال ف

الطائــرة التــي ســتحلق بــي فــي ظــالم 

تشــبه  ال  التــي  األراضــي  إلــى  ليــل، 

أرضنــا، كنــت أتســاءل لــو لــم تكــن 

ــة..  ــي الحاضن ــك اآلن ه ــروت مدينت بي

تــرى هــل كان ســيكون اســتحضارك 

املفعــم  الشــكل  بهــذا  للماضــي 

كانــت  هــل  واالســتغراب؟  بالدهشــة 

عالمــات ســؤالك املطروحــة أرضــا فــي 

ــى  ــك حت ــت الش ــا ينب ــا فيه أرض كل م

بأنفســنا؟

كنــت أقــرأ بشــغف، وفــي كل مــرة يفلــت 

منــك خيــط الحكايــة، كنــت أواصــل 

أكثــر ألعــرف أيــن أكملتهــا، وفــي أي 

جــزء مــن الكتــاب عــدت إليهــا، ورغــم 

إلــى نهايــة فــي كل  لــم تصلــي  أنــك 

الحكايــات التــي حدثتنــي عنهــا فــي 

عاملــا  خلقــِت  لكنــك  الروايــة،  هــذه 

نعيشــه،  مــا  حقيقــة  عــن  مقصيــا 

ــر  ــى عم ــاحر، إل ــة س ــي، بحيل وأعدتين

الســالم الــذي كان لنــا يومــا، برغــم 

علــى  خاطوهــا  التــي  القيــود  كل 

كتبنــا،  وحتــى  وشــفاهنا،  أصابعنــا 

كنــا نعــرف كيــف نحلــق بحريــة دون أن 

ــفالة  ــى س ــا إل ــاص، أو يردن ــا قن يلمحن

ــن  ــة م ــه موعظ ــا نتجرع ــذي كن ــر ال امل

ــن  ــة، لك ــن ني ــال بحس ــد تق ــق، ق صدي

 مــا كانــوا يفعلــون .
ً
قليــال

حبل سري                      

املاضــي الــذي كان حاضــرًا بالرغــم 

الوقــت  فــي  للحكايــة  إشــباعك  مــن 

أطــرت  أنــك  ورغــم  الحاضــر، 

محبوبــك بثقافــة مغايــرة، لكــن ثمــة 

 ســريا لــم تحســني قطعــه بفنيــة 
ً
حبــال

ــدًا  ــه عم ــا تركت ــة، أو ربم ــة متمرس قابل

ــة  ــك خلس ــر إلي ــي، كان يعب ــا صديقت ي

مــن ثغــرة بحجــم ثقــب رصاصــة، هــي 

ــه  ــر أن ــه، غي ــة إلي ــت مصوب ــا كان ذاته

لــم يكــن ليمــوت بهــذه الســهولة .

ــرد  ــن الس ــيء م ــص ش ــة كل ن ــي بداي ف

ثــم  األولــى،  للوهلــة  متماســكا  يبــدو 

عن ندا خوام 
ونسائها الهاربات العاشقات 

الحفر في أعماق 
الذاكرة

 

فلسطين الجنابي                         

مازلت أذكر حديثنا الطويل قبل أن 
نلتقي، وكيف كنت تفتحني شهيتي 
للثرثرة حتى ساعات الصباح، كنت 
واثقة من أنك ساحرة باستحضار 
جن الرواية، وإال كيف كنت تنجحني 
في إقناعي بالسهر كل هذا الوقت 
عبر التواصل االفتراضي، مع فارق 
الوقت الكبير، وحني اختفيت لوقت 
طويل، ثم عدت للظهور في بقعة 
جغرافية أخرى، ضحكت من كل 
قلبي لجنونك، وصفقت لشجاعتك، 
عرفت عندها أننا متشابهتني في هذا 
التحدي يا صديقتي.
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بنــا  الكاتبــة  لتقفــز  بالذوبــان،  يبــدأ 

إلــى حكايــة أخــرى وتنســينا ببراعــة 

ماكنــا نحــث القــراءة علــى اكتشــاف 

مصيــره، ومــن ثــم تقطــع علينــا املشــهد 

ــر  ــذا الـــ بودلي ــن ه ــا وب ــة بينه بحواري

فلــواله  عديــدة،  مــرات  لعنتــه  الــذي 

لربمــا أشــبعت الكاتبــة فضولــي وأتمــت 

ــدت  ــا وج ــام. هن ــي أن ــا ك ــي حكايته عل

نــدا ســليلة لشــهرزاد بحرفيــة مطلقــة، 

ــي  ــات، فتغرقن ــد الحكاي ــتوت تتوال فاس

ــوال  ــي، ول ــابكت عل ــرة تش ــص كثي بقص

أنهــا تعــود لبودليــر هــذا، لخيــل لــي 

أنهــا دســت نصوصــا غيــر مكتملــة مــن 

روايــات كثيــرة فــي هــذا املطبــوع، إنهــا 

تتــرك هنــاك عطشــا وحرقــة حــن ال 

تكمــل روايتهــا لقصــة معينــة وتخلــق 

شــغفا أكبــر، حــن تقضــم، مثــل طفلــة 

عنيــدة، تفاحــة الحكايــة وتســتبدلها 

بســرعة بتفاحــة أخــرى دون أن تأبــه 

ــر  ــت غي ــك مازال ــا تل ــت تفاحته إن كان

تحلــق  امــرأة  هنــا  وجــدت  مكتملــة. 

كنحلــة بــن عوالــم كثيــرة، ال لتخــرج 

ــت  ــوف، كان ــو مأل ــا ه ــهد كم ــا بش علين

نســاء  مــن  الحكايــات  رحيــق  تجمــع 

حقيقيــات مــررن بهــا صدفــة، فتركــت 

مفتوحــا  جرحــا  منهــن  واحــدة  كل 

حرصــت الكاتبــة أن تجــد ثمــة صلــة 

ــن  ــم م ــذا الك ــن كل ه ــا وب ــة بينه قراب

النســاء، مجهــوالت املصيــر، جميعهــن 

ومهزومــات  هاربــات  عاشــقات، 

جــدًا  شــجاعات  لكنهــن  مــا،  بشــكل 

حــن عبــرن ســور امِلحنــة مــن أجــل 

حيــاة لــم تعدهــن بالكثيــر. وهــذي هــي 

شــخصية الكاتبــة، إنهــا شــجاعة جــدًا 

ــاة  ــن أن الحي ــم م ــا، بالرغ ــا أعرفه كم

وجــدت  هنــا  بالكثيــر،  تعدهــا  لــم 

قابلتهــا  أن  وعرفــت  الســري  حبلهــا 

بمــا  حــادًا  مقصهــا  يكــن  لــم  التــي 

ليقطــع حبــل املاضــي،  الكفايــة  فيــه 

ذاك املاضــي الــذي –للحظــة- قادنــي 

ــت  ــا مض ــرين عام ــن عش ــر م ــى أكث إل

ــة بــالدي،  ــوم قامــت األكــوان بمحارب ي

ــة الســنن العجــاف،  لتبــدأ بعدهــا رحل

ولحظــة ســقوط اإلنســان ليورثنــا هــذا 

ــر  ــدا تحف ــت ن ــي، كان ــم األرض الجحي

الجــدار  ذاك  فــي  هــدى  غيــر  علــى 

إليهــا  موجهــة  برصاصــة  املثقــوب 

وإلــي، وإلــى كل نســاء البــالد لتحاكــي، 

ســر  الصغيــرة،  الفوهــة  تلــك  عبــر 

بالتفــكك  إمعانهــا  فــي  ملســته  رجــل 

ــي  ــرأة الت ــك امل ــيرة تل ــن س ــرر م والتح

كل  فــي  تنجــح  كانــت  هنــاك،  كانــت 

ــأ أن  ــم تش ــا ل ــق، إال أنه ــة للتحلي محاول

تحلــق بعيــدًا، خافــت مثلــي ومثــل كل 

أن  خافــت  الســرب،  غــادروا  الذيــن 

ــه  ــا أن ــم يقينه ــودة، رغ ــع درب الع يضي

مــا مــن عــودة، لكنــه حنــن املنافــي 

أجســادنا  فــي  كضعــف  يــدب  الــذي 

العاريــة مــن الوطن.نــدا، وخياناتهــا، 

كانــت وفيــة جــدًا، أكثــر مــن كل الذيــن 

ــة  ــاب الوطني ــهم ألق ــى أنفس ــوا عل خلع

فــي  نــدا  واللــه،  والديــن  والقوميــة 

خياناتهــا كانــت حاضــرة بعمــق فــي 

عقــل كل امــرأة صادفتهــا، لــم تشــوه 

ــن،  ــل الوط ــن بخ ــم تلع ــور، ل ــك الص تل

مخبــول  شــبح  يكفيهــا  كان  اللــه،  وال 

مــن  مســروقة  وبوظــة  بودليــر،  مثــل 

جــادة طريــق، لتســترخي كطفلــة أنهــت 

جميــع فروضهــا املدرســية وخلــدت إلــى 

دميتهــا تحدثهــا عــن أحالمهــا التــي 

عــن  حدثتنــا  نــدا  أن  غيــر  ســتكون، 

أحالمهــا التــي كانــت. 
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ثق
 ال
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التابعـــة  الثقافيـــة،  الشـــؤون  دار  أصـــدرت 
ديوانـــن  واآلثـــار،  والســـياحة  الثقافـــة  لـــوزارة 
شـــعرين مهمـــن، األول ضم قصائد الشـــاعر 
 محمـــد ســـعيد الحبوبـــي، والثانـــي لقصائـــد 

الشاعرة مليعة عباس عمارة.
 الديوانـــان لقيـــا ترحيبـــا كبيـــرًا مـــن مثقفي 

العـــراق ملا لهمـــا مـــن أهمية في حفـــظ أعمال 
)الحبوبـــي( و)عمـــارة(، وجعلهمـــا بـــن يـــدي 
مليعة  اإلبداعيتن،  تجربتيهمـــا  ودارســـي  القراء 
والحبوبـــي مـــن مؤسســـي الثقافـــة العراقيـــة، 
وإصـــدار الديوانـــن محاولـــة الســـتحضارهما 

. م ليو ا

الثــالث  الشــعرية  مجموعاتــه  بعــد 

الوقــت"،  فــي عســل  "عشــرة أصابــع 

الحــق"،  وقــت  فــي  مضــى  "مــا  و 

بالــدم"،   ملطخــة  دوالرات  و"حفنــة 

ــا  ــد رض ــاعر والناق ــرًا للش ــدر مؤخ ص

املحمــداوي الكتــاب النقــدي الجديــد 

كتابــات   - املتوهجــة  النقــد  "جمــرة 

عــن  العراقيــة"  الدرامــا  فــي  نقديــة 

مديريــة املطابــع فــي شــبكة اإلعــالم 

العراقــي.

نقديــة  مقالــة  ســتن  الكتــاب   ضــم 

ــا  ــرين عام ــاحة عش ــا ملس ــد تأريخي تمت

 .2003 العــام  إلــى   1983 عــام  مــن 

ــا:  ــدة، منه ــول ع ــي فص ــاب ف ــع الكت يق

ــات"،  ــي الثمانيني ــة ف ــا العراقي "الدرام

ــة  ــا العراقي ــة"، و"الدرام ــم وتجرب و"اس

القصــة  و"مــن  التســعينيات"،  فــي 

و"الدرامــا  الدرامــا"،  الــى  القصيــرة 

فــي  و"قــراءة  والتأريــخ"،   العراقيــة 

أزمــة الدرامــا العراقيــة".. وغيرهــا ..

قــدم للكتــاب الناقــد ناطــق خلوصــي 

يتميــز  "املحمــداوي  أن  أكــد  الــذي 

النقــد  مارســنا  الذيــن  نحــن  عنــا، 

زمنــا،  التلفزيونــي 

بــن  يجمــع  بأنــه 

النقــدي  الوعــي 

لتحصيــل  ا و

يمــي  د كا أل ا

م  ملــا إل ا و

العمــل  بآليــات 

 ، نــي يو لتلفز ا

بحكــم 

ممارســته الفعليــة الطويلــة مــن خــالل 

بعــد  التلفزيــون  فــي  مخرجــا  عملــه 

بكليــة  الســينما  قســم  فــي  تخرجــه 

هــذا  أكســبه  لقــد  الجميلــة،  الفنــون 

 ألن يكــون 
ُ

العمــل خبــرة مضافــة وأهلــه

الشــاعر  لغــة  ترفــده  رصينــا  ناقــدًا 

التــي يتوفــر عليهــا.. ويأتــي هــذا الكتاب 

ذلــك." علــى   
ً
مثــاال

وقعت الشـــاعرة آالء عادل مجموعتها 

أهمس"،  بمـــا  "ألهو  األولـــى  الشـــعرية 

الصـــادرة عـــن دار أبجد، فـــي مقهى 

)گهوة وكتاب(، في جلســـة حضرها 

حشـــد من املثقفـــن والفنانن، قدم 

لهـــا الكاتب زين حســـن، الـــذي قرأ 

في البدء ســـيرة الشـــاعرة اإلبداعية، 

لتقـــرأ بعدهـــا )عـــادل( عـــددًا من 

مجموعتها. قصائـــد 

مداخـــالت  الجلســـة  وشـــهدت 

إذ  الشـــاعرة،  تجربة  عن  وشـــهادات 

تحـــدث الشـــاعر حســـن املخزومي 

إياها  واصفـــا  بهـــا،  املحتفـــى  عـــن 

بأنهـــا تكتـــب الشـــعر بصـــدق كما 

تعيشـــه.

جمرة النقد                                    ديوانان للحبوبي ولميعة                      

"ألهو بما أهمس"
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أكثر  األدباء  كبار  ينال  بالسرقة  االتهام 

من سواهم، فالشاعر املتنبي كان عرضة 

تناص  أو  كلمة  ورود  بمجرد  االتهام  الى 

قصائده،  من  بيت  أو  شطر  في  فكرة  أو 

ويتهمونه  املتعصبون  لها  يتصدى  حتى 

-في  يتعمدون  الشعراء  أن  مع  بالسرقة، 

الغالب- تضمن قصائدهم بأقوال وحكم 

التشابه  هذا  يكون  وقد  غيرهم،  قالها 

األدب  كان  وإذا  خواطر.  توارد  مجرد 

بالسرقة  محدود  نحو  على  يتهم  العربي 

من  سبقهم  من  أو  الحكماء  أقوال  من 

التواصل  دائرة  اتساع  فإن  الشعراء، 

املعرفي وتطور تكنلوجيا التواصل، جعال 

الفنون،  أنواع  مختلف  تطال  االتهامات 

بما فيها األدب شعرًا ورواية.

تنوع 
واتسعت  تنوعت  بالسرقة  االتهامات 

والتالقح  التواصل  مساحة  باتساع 

في  العرب  شعراء  كان  وإذا  األدبي، 

يتهمون  والعباسي  األموي  العصرين 

واألمثال  الفالسفة  أقوال  من  بالسرقة 

وقصص القرآن واألحاديث النبوية، فإن 

السرقات في العصر الحديث امتدت الى 

األفكار  تقتبس  إذ  األدبي،  الجنس  ذات 

فقد  أخرى،  وثقافات  لغات  من  واملعاني 

عن  وقال  بالسرقة  تمام  أبا  دعبل  اتهم 

وثلثه  سرقة،  تمام  أبي  شعر  شعره"ثلثا 

صالح."

السرقات  باب  التساع  وبالنظر 

وكتبوا  العرب  بها  اهتم  فقد  األدبية، 

يحصر  الجرجاني  فالقاضي  عنها، 

اآلتية:  املصطلحات  في  السرقات 

واإلملام،  واإلغارة،  والغضب،  "السرقة، 

وهناك  واملالحظة."  واالختالس، 

ال  الذي  القول  أي  املشترك،  مايسميه 

ليس  الذي  واملبتذل  أحد،  إلى  ينسب 

حازه  الذي  واملختص  به،  أولى  أحد  من 

املبتدي، سواء أكان معنى أم صياغة.

من  رهط  مع  الجرجاني  القاضي  ويتفق 

الشاعر اآلخذ من زميله  أن  النقاد على 

إذا ما أحسن عرضه أو أضاف إليه فإن 

ذلك يعد سرقة محمودة، ال مذمومة.

الترجمة  تقنيات  تطور  مع  لكن 

نتاجات  من  العديد  فإن  والتواصل، 

اتهمت  والشعر،  الرواية  في  األدب 

بسرقة الفكرة والصورة، حتى أن ظهور 

بعض الروايات، التي ال تتوافق مع البيئة 

متناول  في  جعلها  العربية،  االجتماعية 

مسروقة،   
ً
أعماال كونها  النقد  سهام 

أن  ومصدرها.ومع  أصلها  يعن  لم  وإن 

السرقات  وجود  ينكر  أن  بوسعه  أحد  ال 

توظيفها  أراد  البعض  لكن  األدبية، 

الكراهية،  عن  تنم  شخصية  ألسباب 

وقد حدث هذا مع رواية أحمد سعداوي 

الصادرة  بغداد(  في  )فرانكشتاين 

بعض  هاجمها  التي  الجمل،  دار  عن 

بسرقة  كاتبها  واتهموا  املتربصن، 

فكرتها بمجرد اإلعالن عن 

الرواية  بجائزة  فوزها 

أن  ملجرد  العربية، 

وظف  الكاتب 

الشخصية  اسم 

ية  ر سطو أل ا

 ، ين نكشتا ا فر

شخصية  وهو 

لرواية  خيالية 

ماري،  اإلنكليزية  الكاتبة 

)الشسمه(  روايته  بطل  على  وأسقطها 

التي  األحداث  من  وقائعها  املستمدة 

جرت في الشارع العراقي.

موقفان
التمسوا  قد  العرب  النقاد  كان  وإذا 

تهمة  عن  للتخفيف  مبررات،  للمبدعن 

ملنجزهم  أثر  كل  تمحو  التي  السرقة 

وجهدهم، فإن النقاد اآلن وقفوا بتشدد 

املبدع  يقود  ومسوغ  تبرير  ألي  ورفض 

املبدعن،  من  غيره  إنجاز  على  للتعكز 

يضع  حمدان  أحمد  فهذا 

األدبية  السرقة 

في 

املادية،  السرقة  من  وأشنع  أحط  مرتبة 

النقل  في  العلمية  األمانة  إن  ويقول: 

ينسب  أن  تقتضي  واالستشهاد  والنشر 

تكون  هنا  فمن  صاحبه،  إلى  القول 

لكن  السرقة،  من  مأمن  في  األفكار 

البد  ربما  نعيشه  الذي  الزمن 

من أن تحفظ أفكارك في بنك 

هؤالء  أحد  يسرقها  ال  حتى 

واملفكرين،  املثقفن  إلى  املنسوبن 

ال  بأفكاره  إنسانا  ترفع  األمانة  إن 

وبقلمه ال  بنقله،  وبعلمه ال  بأفكار غيره، 

بخيانته،  ال  وبأمانته  غيره،  بقلم 

الحقيقي  لقدره  وبمعرفته 

ليس  بما  التباهي  ال 

النقاد  عنده، 

أجازوا  قد 

فلَم  االقتباس، 

وتساقطت  قلمه  وجف  فكره  احتبس 

عن  به  يعبر  ما  يجد  ولم  عقله  أوراق 

مكنونات نفسه في أن يأخذ بالقدر الذي 

ال يفرط في حق الغير، وهي نسبة ضئيلة 

فقد  السرقة،  في  تدخل  أن  يمكن  ال 

فيقترض  أسلوبه  الكاتب  على  يستعصي 

من غيره بما يعينه على إكمال فكرته.

يقول:  الجرجاني  القاضي  أن  حن  في 

عصرنا،  أهل  أن  علمت  أنصفت  "ومتى 

الى  فيه  أقرب  يلينا،  الذي  العصر  ثم 

فثمة  ذلك،  املذمة."ومع  من  املعذرة 

اتفاق قد انعقد بن النقاد واألدباء على 

أن املعاني والدالالت واألفكار مطروحة 

العبرة  وأن  الجميع،  أمام 

اللفظي  التعبير  في 

مها  ا ستخد با و

النص،  سياق  في 

ذهب  ذلك  وفي 

مثل  غربيون  نقاد 

الذي  )هيرد( 

املعارف  أن  يرى 

اإلنسانية تراث شائع 

الى  إخضاعه  يمكن 

طريقته  مبدع  ولكل  الخاصة،  التجارب 

في التعبير عن الفكرة او املعنى.

من  العديد  مال  النحو  هذا  والى 

الدراسات النقدية التي تناولت موضوعة 

املعاني  أن  ترى  إذ  األدبية،  السرقة 

هي  األولون  كتبه  وما  والتراث  واألفكار 

األدباء،  يستخدمها  التي  الخام  املادة 

ومن الطبيعي أن نجد تشابها في الصور 

تختلط  ال  وحتى  وآخر،  أديب  نتاج  بن 

تتحدث  ال  النقاد  فجمهرة  هنا  املعاني 

النصوص  تنقل  صارخة  سرقات  عن 

بمضمونها ولفظها، فهذه سرقة واضحة 

ال يتعرض إليها النقاد بالنقد والتحليل، 

واملنطق  للعقل  يمكن  ال  مذموم  أمر  وهو 

قبوله أو تبريره، أو وضعه في أي باب من 

أبواب النقد األدبي.

صورة وأخرى
مستوى  مع  التعامل  الى  النقاد  يميل 

النص بكامله، وعندما يلتفتون الى وجود 

معنًى  وبن  وأخرى  صورة  بن  تشابه 

أو  شاعرًا  لألديب،  يمكن  آخر  ومعنى 

اإلبداعي،  عمله  عليه  يبني  أن  قاّصا، 

فمسألة التأثر والتأثير في اآلداب صرح 

قام عليه األدب املقارن.

أسباب
هدارة  مصطفى  محمد  الدكتور  ويرجع 

أكثر  الشعر  في  السرقات  شيوع  أسباب 

عدة،  أسباب  الى  األدب  فنون  باقي  من 

على  اعتادوا  الشعراء  أن  بينها  من 

معالم  رسم  دون  بالجزئيات  العناية 

ضّيق  ما  وهذا  الفني،  للجمال  شاملة 

أمام الشاعر فرصة التجديد واالبتكار.

املتأخرين  مذهب  فإن  حال  أية  وعلى 

إخضاع  هو  السواء،  على  واملتقدمن، 

الى  االلتفات  وعدم  للحكم،  كله  النتاج 

في  صورة  مع  النص  في  صورة  تشابه 

أن  االنسان  طبيعة  من  ألن  يسبقه،  نص 

يتأثر بما يقرأ ويسمع ويشاهد، وكل ذلك 

يستلهم  التي  املبدع  مصادر  ضمن  يقع 

منها مضمونا ينبثق عنه إبداع جديد.

ــلم  ــم يسـ ــة لـ ــلم تهمـ ــم يسـ ــة لـ تهمـ
منها المبدعون! منها المبدعون! 

ما إن يظهر عمل إبداعي الفت، حتى تطاله سهام االتهام بالسرقة، فكرة أو نصًا أو 
استلهامًا، ولم يسلم جنس أدبي عن آخر من هذه االتهامات، فالسرقات األدبية باب 

معروف من أبواب النقد، لم يقتصر على األدب العربي، فالعديد من النصوص اإلبداعية 
العاملية اتهمت بالسرقة، ومع شيوعها، تظل سّبة السرقة مالصقة لألديب تحط من قدره 

ومكانته، حتى إن قدم أروع األعمال. 
ياسمين عباس

السرقات األدبية..
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 اســتحوذ الشــعر علــى هواجســه الغضــة 

الشــعراء  كبــار  يرافــق  كان  حينمــا 

املدينــة  مضايــف  فــي  واملهاويــل 

ــي،  ــغوفا بالقواف ــح ش ــا، فأصب ودواوينه

حافظــا للكبــار مــن الشــعراء، قبــل أن 

ينظــم قصيدتــه األولــى وهــو فــي مراحل 

الثانويــة. دراســته 

يســاجل  شــاعرًا  وغــدا  الطفــل  كبــر 

ــعر  ــابقات الش ــهر مس ــي أش ــعراء ف الش

النبطــي، ويعبــر مراحلهــا وســط ثنــاء 

النقــاد والجمهــور ولجنــة الحــكام، ولــم 

ــوى  ــب س ــدري واللق ــد الب ــن فه ــق ب تتب

 
ً
مرحلــة واحــدة ليعــود إلــى بغــداد حامــال

عراقــي  كأول  املليــون،  شــاعر  بيــرق 

يحصــل عليــه. 

تميــز البــدري  بحضــوره الالفــت وأدائــه 

العالــي ولغتــه الشــفافة، ووضــع بصمتــه 

املســابقة   فــي  لــه  إطاللــة  أول  فــي 

بقصيــدة هــزت مســرح شــاطئ الراحــة 

ووجــدان الجمهــور عندمــا أنشــد "ذي 

يحتــج  لــم  التاريــخ"،   قبلــة  يــا  قــار 

الشــاعر ســوى إلــى تلــك الثقــة والبراعــة 

التــي ســرد فيهــا تاريخــا مؤثــرًا ملدينتــه 

ــى  ــارات عل ــدم الحض ــن أق ــي تحتض الت

التــي  املدينــة  تلــك  البســيطة،  وجــه 

ــي  ــم ف ــعر وه ــال الش ــا األطف ــم فيه يتعل

املهــد، مــن مــواالت وأبوذيــات أمهاتهــم، 

ــا  ــي تلقيه ــة الت ــيقى الحزين ــك املوس بتل

األمهــات علــى مســامع أطفالهــن قبــل 

النــوم، التــي يقــول املتخصصــون إنهــا 

ــومرية.  ــذور س ــى ج ــد إل تمت

فــي  صعوبــة  البــدري  يواجــه  لــم   

ــون ذي  ــرب يعرف ــالته، فالع ــال رس إيص

قــار ويســردون قصــص كــرم رجالهــا 

يتنفــس  التــي  الرئــة  فهــي  وســيرهم، 

منهــا الشــعراء اإلبــداع، وعلــى ألــواح 

مالحــم  الســومريون  كتــب  طينهــا 

شــعرًا. الخلــود 

العراقيــة  بلهجتــه  البــدري،  ينســج     

الرقيقــة، أشــعاره التــي تالمــس شــغاف 

قلــوب الســامعن، بلهجــة يحبهــا العــرب 

وتأســر قلوبهــم وتالمــس مشــاعرهم، 

لبــذل كل مــا بوســعه  ليقــدم  ويســعى 

بموهبتــه  متســلحا  مالديــه،  أفضــل 

وأســلوبه فــي اإللقــاء، اللذيــن يســاعدانه 

فــي إيصــال رســالته للمتلقــن فتجعلهــم 

ومفرداتهــا  مضمونهــا  مــع  يتفاعلــون 

الجنوبيــة املحببــة.

 لقــد بــات فهــد البــدري قريبا مــن اللقب 

جــه الجمهــور العراقــي بأكاليل  بعــد أن توَّ

اإلعجــاب وهــم يتابعــون مســيرته لتســلق 

رائعــة  منافســة  فــي  الفــوز،  منصــة 

مــن  مزيــج  بأنهــا  البــدري  يصفهــا 

الحمــاس واملنافســة الشــريفة والحــب 

فــي  املشــاركن  يجمــع  الــذي  األخــوي 

إطــار ودي ونزيــه.

العراقــي  "الشــعر  إن  البــدري  يقــول 

بأنواعــه فــي الصــدارة، وكمــا نعلــم فــإن 

ــع كل  ــعراء، م ــعر والش ــد الش ــراق بل الع

االحتــرام للشــعراء فــي الدول الشــقيقة، 

ومــا يميــز الشــاعر العراقــي عــن غيــره 

التــي  واملرنــة  الرقيقــة  اللهجــة  هــي 

يملكهــا كل شــاعر عراقــي، فهــي بحــد 

واألنغــام  املشــاعر  مــن  مزيــج  ذاتهــا 

ــمعها. ــن س ــامع كل م ــس مس ــي تالم الت

ــعراء،  ــة الش ــن بقي ــي ع ــا يميزن ــا عم أم

أبذلــه  الــذي  الــدؤوب  الســعي  فهــو 

ألمثــل ذاتــي، علًمــا بــأن مــن يمثــل ذاتــه 

تتشــابه." ال  الــذوات  ألن  ســيتمّيز، 

الــذي  اإللقــاء  أهميــة  البــدري  يــدرك 

بــرع فيــه، ويؤمــن أنــه هبــة اللــه ملــن 

يشــاء مــن عبــاده، ويمكــن أن يعززهــا 

ــة،  ــن واملمارس ــم والتمري ــاعر بالتعل الش

الجســد،  ولغــة  الصــوت  تأثيــر  وفهــم 

لهــذا ينبغــي علــى الشــاعر أن يتحلــى 

بهــذه املوهبــة إليصــال رســالته بالشــكل 

ــه. ــاس حول ــار الن ــذب أنظ ــوب وج املطل

تأهــل فهــد البــدري إلــى املرحلــة الـــ 24 

ــار  ــدة "ذي ق ــون. بقصي ــاعر امللي ــن  ش م

ــا: ــول مطلعه ــي يق ــخ"، الت ــة التاري ــا قبل ي

"مهد العظام .. 

تبجيلهــا..  وزاد  الخليــل  ســكنها  أورك 

رســالة  وأقــدم  وعــي  مهبــط  أبــوك 

ــروف  ــرت ح ــما وأمط ــز الس ــالم .. ه س

ــت  ــي نال ــدة الت ــي القصي ــا." وه مخاييله

لجنــة  وكذلــك  الجمهــور،  إعجــاب 

التحكيــم املتكونــة مــن عــدد مــن األدبــاء 

ــلطان  ــم س ــن بينه ــرب، م ــعراء الع والش

الحســن،  غســان  والدكتــور  العميمــي، 

والشــاعر حمــد الســعيد، الــذي أثنــى 

للشــاعر  الهائلــة  القــدرات  علــى 

ــة،  ــدة النبطي ــج القصي ــي نس ــدري ف الب

وطالبــه بقــراءة املزيــد مــن "األبوذيــات 

ــعر  ــو الش ــقها محب ــي يعش ــة" الت العراقي

الشــعبي فــي كل مــكان .

"طفــل  املؤثــرة  قصيدتــه  نالــت  كمــا 

علــى  البــدري،  تأهــل  التــي  للبيــع"، 

ــاعر  ــي ش ــة الـــ 12 ف ــى مرحل ــا، إل إثره

املليــون، وهــي مــن املراحــل الحاســمة 

الحكــم  لجنــة  اهتمــام  اللقــب،  لنيــل 

فــي  واثقــا  البــدري  فيهــا  بــدا  التــي 

الوصــول إليهــا، وفــي هــذا الصــدد قــال: 

"إن إطــراء الجمهــور ولجنــة الحكــم كان 

لــه األثــر الكبيــر فــي بــث روح الحمــاس 

القصائــد  مــن  املزيــد  ألقــدم  لــدي، 

ــم  ــى دع ــرح،  وال أنس ــى املس ــرة عل املؤث

ــة  ــفارة العراقي ــي والس ــور العراق الجمه

مــن  حلقــة  كل  فــي  ســاندتني  التــي 

حلقــات البرنامــج، وهــو شــرف كبيــر 

ــال  ــذا الكرنف ــي ه ــي ف ــل وطن ــي أن أمث ل

مســرح  علــى  الكبيــر  املقــام  الشــعري 

اإلمــارات  دولــة  فــي  الراحــة  شــاطئ 

العربيــة."

وتشــهد الحلقــة األخيــرة مــن البرنامــج 

شــاعر  ولقــب  بيــرق  حامــل  تتويــج 

املليــون، وترتيــب الفائزيــن مــن األول 

ــة  ــاء لجن ــور أعض ــادس، بحض ــى الس إل

التحكيــم املؤلفــة مــن ســلطان العميمــي، 

والشــاعر  الحســن،  غســان  والدكتــور 

ختــام  فــي  يجــري  إذ  الســعيد،  حمــد 

األمســية جمــع درجــات لجنــة التحكيــم 

مــن 60 %، باإلضافــة إلــى نســبة تصويت 

اإللكترونــي  املوقــع  عبــر  الجمهــور 

والتطبيــق الخــاص بالبرنامــج )40 %(، 

ليكتمــل ترتيــب الفائزيــن فــي املســابقة 

مــن املركــز األول إلــى الســادس.

فهد البدري يتألق على مسرح 
شاطئ الراحة                    

نجالء الخالدي
فــي أرض ســومرية، يتنفــس أهلهــا الشــعر والفــن واألدب، منــذ أن شــعت حضارتهــا قبــل آالف 

ــرار  ــن أس ــر م ــظ بالكثي ــذي يحتف ــا ال ــى نهره ــدري، وعل ــد الب ــي فه ــاعر النبط ــد الش ــنني، ول الس

ــرة،  ــني الصغي ــات الط ــا  بيوت ــأ بظله ــي تتفي ــقة الت ــل الباس ــجار النخي ــت أش ــة وتح ــة الغافي املدين

حيــث يتبــارى الشــعراء واملهاويــل بســجال الشــعر املرتجــل واألبوذيــات، نمــت موهبتــه.
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املتقن،  عزفها  إلى  استمع  من  كل  أذهلت  العالية  مهارتها 

الرسمية  الفنية  والحفالت  املناسبات  من  العديد  في  شاركت 

وحفل  الفاتيكان،  بابا  استقبال  حفل  أبرزها  لعل  والشعبية، 

الرئاسي،  القصر  في  العراقية  الدولة  لتأسيس  املئوية  الذكرى 

وألق بغداد للموسيقار نصير شمة، وغيرها من املناسبات. تؤمن 

املرأة  إن  بل  الرجال،  على  حكرًا  يكن  لم  املوسيقي  العزف  بأن 

املبدعة شريكة في بث الجمال والحياة لوطن أجمل، تسعى إلى 

تحقيق حلمها في نيلها الشهادة العليا في مجال املوسيقى.

عازفة آلة القانون في الفرقة الوطنية للتراث املوسيقي العراقي 

الفنانة الشابة زهراء نائل كانت في ضيافة "الشبكة" عبر هذا 

الحوار: 

* متى وكيف بدأت رحلتك في العزف؟

ان  قررت  حن  املوسيقى  العزف  في  املمتعة  رحلتي  بدأت   -

أتخصص أكاديميا في العزف عبر دخولي معهد الفنون الجميلة 

البداية  منذ  يطاردني  كان  املوسيقى  هاجس  املوسيقى،  قسم 

وأحسست أن لدي شغفا عاليا في هذا املجال، وتوقعت ان أحقق 

نجاحا طيبا.. وهذا ما حصل، لله الحمد.  

شغف بآلة القانون
دون  القانون  آلة  تختارين  جعلك  ما  حدث  أو  قصة  هناك  *هل 

املهرجانات  في  رفيقتك  لتكون  املوسيقية  اآلالت  من  غيرها 

الفنية؟

-كان اختياري آلة القانون لشدة حبي وشغفي بها، وهناك سبب 

على  حثني  فقد  لذا  اآللة،  هذه  عشاق  من  والدي  أن  هو  آخر 

التخصص بها دون خوف أو تردد، فاستطعت أن أكسر حاجز 

املألوف عبر اختياري لهذه اآللة التي غالبا ما يعزفها الرجال، 

وهي من اآلالت البارزة في التخت الشرقي، التي لها مساحتها 

املقامات  إعطاء  في  إمكانيتها  عن   
ً
فضال البارزة،  الصوتية 

املوسيقية كافة. 

*هل عانيت من نظرة املجتمع القاصرة أحيانا تجاهك كونك 

فتاة شابة تمتهن مهنة العزف وسط مجتمع ذكوري متزمت؟ 

-ال أخفيك سرًا، فقد عانيت كثيرًا من نظرة املجتمع القاصرة 

تجاه املرأة املبدعة العاملة في مجال الفن، والسيما في مجال 

لم  التي  املوسيقية  املرأة  الخصوص  وجه  وعلى  املوسيقى، 

ليس  الجارح،  والكالم  السيئة  الظنون  من  اآلن،  حتى  تسلم، 

املوسيقي،  تخصصها  في  بشرف  تعمل  أنها  سوى  شيء  على 

لذا أتمنى أن نغادر هذه العادات والتقاليد املحبطة للفرد وأن 

ننفتح على املجاالت والعوالم املختلفة دون قيود أو حدود، تلك 

التي نصنعها بأنفسنا مع كل األسف. 

آلة الكمان
أنها  على  تصنف  ما  موسيقية  اآلالت  من  هناك  هل  *برأيك.. 

رجالية أو نسائية من حيث طريقة وأسلوب العزف عليها؟

الرجال  بن  العزف  في  مشتركة  املوسيقية  اآلالت  -غالبية 

والنساء، لكن بعض اآلالت ممكن أن تصنف على أنها  رجالية أو 

 آلة الكمان غالبية عازفاتها من العنصر النسوي، 
ً
نسائية، مثال

بينما آلة العود غالبية العازفن عليها من الرجال.    

*بعيدًا عن املوسيقى.. هل لديك هواية تمارسينها بشغف عال؟

كثيرًا،  تستهويني  فهي  والروايات،  القصص  قراءة  -أحب 

تأخذني إلى عالم جميل خال من الضجيج والصخب اليومي. 

*ما حلمك الذي تسعن إلى تحقيقه؟

-أسعى إلى تحقيق حلمي في نيل الشهادة الدراسية العليا في 

مجال املوسيقي، كذلك إقامة الكونسرتات املوسيقية الخاصة. 

*من صاحب الفضل عليك في دعمك فنيا؟

تقديم  في  وتعالى،  سبحانه  الله  بعد  الكبير،  الفضل  -يعود 

الدعم الفني لي، إلى رئيس الفرقة الوطنية للتراث املوسيقي 

العراقي املايسترو الفنان عالء مجيد. 

املقامات املوسيقية
*كان لديك شغف منذ الصغر بأن تصبحي فنانة تشكيلية، ما 

الذي غير تلك البوصلة نحو املوسيقى؟

-هذا صحيح، كان لدي شغف كبير في أن أصبح فنانة تشكيلية، 

إلى  التشكيلي  الفن  من  البوصلة  تتغير  أن  األقدار  شاءت  لكن 

املوسيقى، وما أجملها تلك اللحظة املتحولة من فن إلى آخر. 

*برأيك ما الخصوصية املوسيقية التي تتمتع بها آلة القانون؟

-جمال صوتها وروعته، وإظهار جميع املقامات املوسيقية، كما 

أنها آلة شرقية بحتة، وهي سيدة التخت الشرقي. 

*ما الصعوبات التي تواجه العازفة العراقية اليوم؟

العازفة  املرأة  تجاه  جدًا  الظاملة  القاسية  املجتمع  -نظرة 

املجاالت  حال  حالها  املوسيقى  أن  من  الرغم  على  املوسيقية، 

الفنية األخرى. 

املوسيقي  للتراث  الوطنية  الفرقة  أعضاء  إحدى  *كونك 

إياه  منحتك  الذي  ما  مجيد،  عالء  املايسترو  بقيادة  العراقي 

هذه الفرقة؟

املايسترو  بقيادة  العراقي،  املوسيقي  للتراث  الوطنية  -الفرقة 

كيف  تعلمت  أني  أهمها  عدة،  ميزات  منحتني  مجيد،  عالء 

جمهور  أمام  أقف  وأنا  الخوف  على  وأتغلب  الجمهور  أواجه 

ناجحة،  موسيقية  مني  صنعت  الفرقة  أن  عن   
ً
فضال غفير، 

تضم  التي  العريقة  الفرقة  هذه  أعضاء  إحدى  بكوني  أفتخر 

أسماء لها تأريخها في عالم املوسيقى. 

على  عزفك  أثناء  لك  حصل  محرج  موقف  عن  *حدثيني 

املسرح؟

فقد  لي،  لقاء  أول  في  ظهرت  عندما  اللحظات  تلك  أنسى  -ال 

كانت  أمامي،  الكبير  الجمهور  أرى  وأنا  وخائفة  خجولة  كنت 

رهبتي كبيرة في حينها. 

العازف  الرجل  تنافس  بدأت  العازفة  املرأة  أن  تعتقدين  *هل 

من حيث املهارة والحضور واألداء املوسيقي؟

حيث  من  الرجل  تنافس  أصبحت  العازفة  املرأة  فخر،  -بكل 

املوسيقى  مجال  في  ليس  وااللتزام،  واألداء  والحضور  املهارة 

فحسب، بل في مجاالت الحياة املختلفة، فلدينا أسماء نسائية 

وحضور  إبداع  من  تقدمه  وبما  بها  نفخر  التعريف  عن  غنية 

اجتماعي. 

العزف من على  الذي قد يزعجك وأنت تمارسن  *ما الشيء 

املسرح؟

-يزعجني جدًا صوت األطفال حن أكون مندمجة في العزف 

من على املسرح.

العزف  تعلم  في  رغبة  لديهن  ممن  الفتيات  تنصحن  *بماذا 

املوسيقي؟

املوسيقى وأشد  الفتيات ممن يرغنب في دخول مجال  -أشجع 

على أيديهن، سواء في بغداد أم في املحافظات األخرى. 

*وأنت في حال خلوٍّ مع نفسك.. هل تمارسن العزف في البيت؟

بعض  وأعزف  املوسيقى  إلى  أستمع  الفراغ  أوقات  -في 

املقطوعات املوسيقية القريبة إلى قلبي. 

*هل تبكيك آلة القانون أحيانا؟

ألنها  أيضا،  تفرحني  أنها  كما  أحيانا،  القانون  آلة  بكيني 
ُ

-ت

تالمس روحي، كونها الصديقة املقربة بالنسبة لي. 

بأناملها الذهبية يحلق خيالها عاليًا في فضاء املوسيقى، 
فال حدود، أو قيود، تفصلها عن صديقتها ورفيقة حلها 

وترحالها "آلة القانون"، التي أصبحت جزءًا ال يتجزأ من 
كينونتها الشخصية والفنية.

عازفة القانون 

حاجـــَز  كســـرُت 
المألوف!  

 أحمد سميسم- تصوير: حسين طالب 

زهراء نائل:
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ذنون:  عامر  الحكام،  لجنة  أعضاء  وأحد 

للتجديد  يكون محبا  أن  اإلنسان  إن طبيعة 

األفضل،  نحو  لكن  ومكان،  زمان  كل  في 

القراءات  من  املئات  هناك  أن  والسيما 

إذاعة  دعا  ما  ذلك  الكريم،  للقران 

األذان  في  مسابقة  تقيم  أن  إلى  الفرقان 

البغدادي،  اللون  أو  العراقية،  بالطريقة 

صوت  )مسابقة  عنوان  عليها  أطلق  وقد 

املآذن(، املسابقة الوطنية األولى بالطريقة 

العراقية. وبّن أن املسابقة تضمنت شروطا 

العراقية  بالطريقة  األذان  يكون  أن  منها 

عن 18  املشترك  عمر  يقل  وأن ال  -حصرًا- 

الصوتية،  املؤثرات  استخدام  ويمنع  عاما، 

أن  وأوضح  التلكرام.  عبر  األذان  يبث  وأن 

والتوجيهات   املالحظات  قدموا  املحكمن 

على  وحصل  األذان،  مادة  في  للمشاركن 

املركز األول الشيخ محمد رياض الجبوري 

من محافظة األنبار/ الفلوجة، وعلى املركز 

من  جلوخان  عادل  حيدر  األستاذ  الثاني 

النجف األشرف، أما الحاصل على املركز 

بغداد،  من  كنعان  عمار  الشيخ  فهو  الثالث 

كبار  من  نخبة  املسابقة  لجنة  ضمت  وقد 

د. عامر  العراق وهم كل من:  املحكمن في 

مضر  الشيخ  املسابقة،  مشرف   / ذنون 

الشيخ  الفصاحة،  في  حكم   / الصحاف 

ميثم التمار/ حكم في مادة النغم، األستاذ 

قصي عبدالكريم  من ديوان الوقف السني 

/ حكم في مادة الصوت.

الفائز األول 
الحاصل  الجبوري،  رياض  محمد  يقول 

"لقد  املسابقة:  في  األول  املركز  على 

عاما،  العشرين  قرابة  األذان  مارست 

املجال،  هذا  في  جدًا  جيدة  خبرة  ولدي 

أثناء  املقامات  بن  التنقل  إمكانية  مع 

املركز  على  أحصل  أن  توقعت  لذا  األذان، 

وذلك  املآذن،  صوت  مسابقة  في  األول 

)سبحانه  بالله  ثقتي  أولها  عدة  ألسباب 

من  والنجاح  التوفيق  أن  إذ  وتعالى( 

التحكيم  لجنة  برصانة  وإيماني  عنده، 

من  كذلك  والتقييم،  التحكيم  في  ودقتها 

العربية  النغمية  للمدارس  سماعي  خالل 

جعلني  ما  والتركية،  واملصرية  كالحجازية 

أمزج بن هذه املدارس واملدرسة العراقية 

وأوظف ذلك في مجال األذان، وذلك لخلق 

وصنع  األذان  في   
ً
جميال لونا  يعطي  تنوع 

وأضاف:  التقليد."  من  خاٍل  بي  خاص  أداء 

األذان،  أداء  في  كثيرة  بطرق  "تأثرت 

النغمي  األداء  في  العراقية  للمدرسة  وكان 

األذان،  بأداء  طريقتي  في  األكبر  النصيب 

لكونها طريقة قريبة إلى القلب وتحمل من 

الشجن واإلحساس الشيء الكثير، طموحي 

وتوظيف  النغمي  األداء  تطوير  هو  دائما 

واألذان،  الكريم  القرآن  تالوة  في  ذلك 

يوفق  أن  وتعالى(  )سبحانه  الله  من  أرجو 

الجميع خدمة لإلسالم واملسلمن." 

اإلخراج الفني للمسابقة
جمعة:  رسول  د.  العمل  مخرج  قال  فيما 

الجوانب  على  –كمخرج-  عملي  "يتركز 

وصالحيته  الصوت  حيث  من  الفنية، 

يكون  أن  املسابقة  للبث، فكان أحد شروط 

أو مؤثرات  أية إضافات  الصوت خاليا من 

هذه  تمييز  هو  البدء  في  ودوري  فلترة،  أو 

متسابقا،   150 الـ  تجاوزت  التي  األصوات 

وقد استبعدنا الكثير من املتسابقن الذين 

قام  منهم  فالبعض  الشروط،  خالفوا 

بإضافة مؤثرات على صوته مثل )اإليكو(، 

خالف  وبالنتيجة  واضحا،  هذا  وكان 

الشروط واستبعد من املسابقة."

من  مجموعة  اختارت  اللجنة  أن  وبّن 

املرحلة  الى  بانتقالهم  أبلغناهم  املؤذنن 

آخر،  أذان  إرسال  منهم  وطلبنا  املقبلة، 

وتكررت العملية خالل يومن، لكن في هذه 

املرحلة حضرت اللجنة الى االستيديو حيث 

سجلنا املرحلة الثانية في حلقتن ضمت كل 

حلقه 4 متسابقن وبوقت 45 دقيقة للحلقة 

الواحدة، وقد فاز أربعة متسابقن.

مع  املقاطع  بعض  أنشأ  املونتاج  أن  وتابع   

غالبية  أن  مبينا  الرقمية،  الصيغ  تحويل 

وجهلهم  املتسابقن  تخص  كانت  املعوقات 

نشرها  من  الرغم  على  املسابقة،  بشروط 

في  لإلذاعة  الرسمية  الصفحة  على 

العراقية  قناة  في  وكذلك  الفيسبوك، 

أن  كان  االشتراك  شروط  أحد  العامة، 

يسجل املقطع من الهاتف املحمول وإرساله 

إلى رقم خاص خصصناه للمسابقة، بعض 

أصواتهم  وبعثوا  يلتزموا  لم  املشاركن 

مباشرة  االتصال  او  الفيسبوك  طريق  عن 

جهل  كذلك  املعوقات  من  املاسنجر.  على 

التسجيل  وطريقه  بالتقنية  املتسابقن 

صوت  مقاطع  هناك  فكانت  واإلرسال 

فيها  صيغ  او  الحاسبة  على  تعمل  ال  بصيغ 

خلل، بالنتيجة يستبعد صاحب املقطع من 

املسابقة.

مقرئ الفلوجة 
يفوز بأذان الطر يقة العراقية

نظمت إذاعة الفرقان أول مسابقة لألذان بالطريقة العراقية،  وهو لون شجي 
تتميز أصوات مؤذنيه بإمكانات نغمية عالية، ويتفرد العراقيون بأدائه دون 

سواهم. 

سرمد رزوقي - تصوير / حسين طالب 

جميع  من  مؤذنا   125 املسابقة  في  شارك 

محمد  املؤذن  بحصول  العراق،انتهت  مدن 

الفلوجة  مدينة  من  الجبوري،  رياض 

بمحافظة األنبار، على املركز األول، واحتل 

من  جلوخان  عادل  حيدر  الثاني  املركز 

عمار  املؤذن  نال  فيما  األشرف،  النجف 

كنعان من بغداد املركز الثالث. 

وأقيم حفل لتتويج الفائزين الثالثة وتقديم 

 
ً
فضال لهم،  التقديرية  والشهادات  الدروع 

عن مبالغ نقدية، كما جرى تسجيل األذان 

بأصواتهم في ستوديوهات قسم املوسيقى 

في شبكة اإلعالم العراقي..

والدة الفكرة 
مصطفى  الفرقان  إذاعة  مدير  يقول 

الصائغ : "لم نشاهد أو نسمع، منذ أكثر من 

لألذان  مسابقة  بإقامة  عاما  عشر  خمسة 

كل  رغم  العراق،  في  العراقية  بالطريقة 

املعنية  واملراكز  القرآنية  املؤسسات  هذه 

أن  مع  البلد،  عموم  في  القرآني  بالشأن 

العراقية(  )الطريقة  األداء  من  اللون  هذا 

دون  به  العراقية  الساحة  تنفرد  هوية  يعد 

شجن  من  به  يمتاز  بما  األخرى  البلدان 

وإمكانات نغمية عالية."

هذه  تنظيم  "مبادرة  أن  الصائغ  وأضاف 

الدينية  اإلذاعة  بها  انفردت  املسابقة 

)إذاعة  العراق  لجمهورية  الرسمية 

وتعزيزًا  الوطنية  للهوية  تجذيرًا  الفرقان( 

القران  تالوة  في  األصيل  العراقي  للون 

تدرس  الشبكة  أن  مبينا  واألذان،"  الكريم 

شبكة  محطات  لكافة  موحد  أذان  اختيار 

العراقي اإلذاعية والتلفزيونية مع  اإلعالم 

رئيس الشبكة د. نبيل جاسم.  وأشار مدير 

الفرقان  مسابقة  أن  إلى  الفرقان  إذاعة 

حظيت  املآذن(  )صوت  عنوان  تحت 

ومؤذنا  قارئا   125 من  أكثر  بمشاركة 

منشدًا، وجرت بعيدًا عن املجامالت.  ولفت 

ضمن  نظمت،  قد  الفرقان  إذاعة  أن  إلى 

مشروعها الديني القرآني، مسابقة قرآنية 

 2020 عام  العراقية  بالطريقة  للترتيل 

األولى  هي  املسابقة  تلك  وكانت  أيضا، 

التي  الفرقان،  إذاعة  أن  مبينا  نوعها،  من 

العراق،  داخل  موجة   13 من  أكثر  في  تبث 

والبث  سات  النيل  على  بثها  الى  إضافة 

املرئي على شبكة التواصل االجتماعي من 

سياسة  تتبنى  الرسمية،  صفحاتها  خالل 

في  واالعتدال  بالشمولية  تمتاز  إعالمية 

األديان  ولكل  الدينية،  أفكارها  طرح 

والطوائف التي تشكل الطيف العراقي.

آلية وشروط املسابقة
املسابقة،  على  املشرف  يقول  جانبه،  من 

مصطفى الصائغمصطفى الصائغ

محمد رياض الجبوري

حيدر عادل جلوخان

د. عامر ذنون

المخرج رسول جمعة
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 رفضها الفنان زكى طليمات، ولم يكن 

الفنان  بها  رحب  بينما  بها،  مقتنعا 

جورج أبيض ومنحها فرصة االنتساب 

شاهد  وبعدما  السنيما.  معهد  إلى 

املعهد  في  موهبتها  طليمات  زكى 

قدم بنفسه مذكرة إلى الوزير ملنحها 

وحصولها  املعهد  في  االنتظام  حق 

العظيمة  الفنانة  إنها  مكافأة..  على 

املسرحية  أعمالها  أول  أيوب.  سميحة 

التي  ملوليير،  البخيل  مسرحية  كانت 

قدمتها وهي مازالت طالبة في املعهد, 

 مسرحيا, 
ً
كما قدمت مئة وسبعن عمال

تنتقى أدوارها ببراعة تؤثر في الجمهور 

وتؤدي رسالة للمتلقي.

"الشبكة" التقت الفنانة القديرة سميحة 

أيوب، سيدة املسرح العربي، ودار معها 

هذا الحوار:

*ما رأى الفنانة سميحة أيوب في املسرح 

هذه األيام؟

لكن  كاملنبر،  واملسرح  رسالة,  -الفن 

هو  هل  املنبر:  على  تقولينه  ما  هو  املهم 

تربوية  أو  اجتماعية  أو  سياسية  رسالة 

فخشبة  ثرثرة,  مجرد  أم  حضارية  أو 

املسرح مؤثرة جدًا في املتلقي.

على  الوقوف  يمكنه  ممثل  كل  ليس   *

خشبة املسرح لتأدية دور وتقديم رسالة, 

ما مواصفات ممثل املسرح؟

-البد من أن يكون عنده قبول من عند الله 

فأدوات  جدًا,  ثقافيا  ومحصن  ومؤهل 

املمثل هي أن يكون موهوبا, مثقفا, ولديه 

مناقشته,  ويمكنك  منه,  لتتلقى  حضور 

عنده  أن  أي  املتلقي،  في  يؤثر  وكالمه 

كاريزما خاصة.

املسرح والرسالة

*هل املسرح املصري -هذه الفترة- يقوم 

أن  يجب  ما  وتوصيل  الفن  في  برسالته 

والعربي؟  املصري  املتلقين  إلى  يصل 

على  يعتمد  الذي  التجاري  املسرح  وهل 

األعمال  في  يؤثر  والخسارة  الربح  

املسرحية؟

جنح  املاضية  السنوات  في  -املسرح 

الجمهور  وإضحاك  الخواء  الى   
ً
قليال

من أجل ال شيء، بدون موقف يضحك. 

ويمكننا  الزوال،  الى  سبيله  في  هذا 

و   %75 بنسبة  انتهى  قد  هذا  إن  القول 

الى  طريقه  في  أيضا  هو  و   %25 الباقي 

مثل  مثله  حاليا  يتغير  فاملسرح  الزوال, 

املجتمعات التي تتغير, الدول التي تتغير, 

الذى  والفكر  تتغير,  التي  والشوارع 

واآلن  لألحسن,  تغييرات  فهناك  يتغير, 

نعمل  فنحن  تجارية،  مسارح  توجد  ال 

تؤدى  مسارح  وهي  الدولة  مسارح  على 

رسالة، وليست تجارية.

"الشبكة" آخر ما قدمت..

  *ماذا كانت آخر أعمال سيدة املسرح 

العربي على خشبة املسرح، ومتى؟

 مسرحيا اسمه "الشبكة" منذ 
ً
-كان عمال

ثالث سنوات.

النص والحنن..

*هل يراودك الحنن للوقوف ثانية على 

خشبة املسرح؟

بل  للمسرح،  الحنن  يراودني  -ال 

الذى  والرمز  للنص  الحنن  يراودني 

شهيتي  تثار  فأنا  املسرح,  على  سيقدم 

عندما أجد رسالة أقدمها للجمهور من 

فإذا  املسرح،  خشبة  على  وقوفي  خالل 

ما وجدت النص الذى أجد فيه املقومات 

فلن  بها  أرجع  وتجعلني  تريحني  التي 

أتردد في القبول.

"نقل عام".. مسلسلي الجديد

*لسيدة املسرح العربي أدوار ال تنسى في 

التليفزيون من خالل تقديم املسلسالت 

هل  عمل,  املئة  تجاوزت  التي  الدرامية 

 درامية قريبا لك؟
ً
سنرى أعماال

"نقل  اسمه  مسلسل  بتصوير  اآلن  -اقوم 

بطولة  ومن  لبيب  عادل  للمخرج  عام" 

ودينا  بدر  وسوسن  حميدة  محمود 

محيي  ومحسن  العزيز  عبد  ومحمد 

الدين.

الفنانون العراقيون 

*هل هناك عالقة لسيدة املسرح العربي 

باملسرح العراقي ؟

شاهدته  العراق  في  للمسرح  بالنسبة   -

كثيرًا ولي العديد من األصدقاء الفنانن 

عالقات  بهم  تربطني  الذين  العراقين 

فنية وعالقات إنسانية مثل عزيز خيون 

العظيمة  واملمثلة  املخرجة  وزوجته 

الكبير  املخرج  واملرحوم  نعيم,  عواطف 

الصديق  واملرحوم  جالل,  إبراهيم 

كبيرة  ومجموعة  محمد,  قاسم  الحبيب 

من الفنانن ال يتسع املجال لذكرهم فهم 

واملسرح  الحبيبة،  الكبيرة  أسرتي  مثل 

الوتر  وعلى  الدرب  على  يسير  العراقي 

تنويرية  رسالة  ويقدم  راقيا   فنا  ويقدم 

كما  العراق  يرجع  أن  ونرجو  للجمهور, 

كان من قبل ويأخذ مكانته.

أيوب  سميحة  الفنانة  على  عرض  *اذا 

العراقي..  التليفزيون  أو  للمسرح  عمل 

هل ستقبل؟

- بالتأكيد سأكون سعيدة جدًا فسأستعيد 

ذكريات من أرقى الذكريات.

سيدة المسرح العربي سميحة أيوب: 

المسرح ضل طريقه..
لكنه سيعود

هي سيدة املسرح العربي بال منازع، فإذا ما ذكر املسرح ذكر اسمها, 
ولدت في الثامن من آذار من عام 1932 بحي شبرا في القاهرة،  بدأت 

مسيرتها الفنية في عمر الرابعة عشرة، ولعبت الصدفة دورها في 
دخولها هذا املجال، الذى شجعها عليه خالها الذى كان سندًا لها في 

هذا الوقت،

إيمان حسن 
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حسابات            

ــج،  ــة البرنام ــاة صاحب ــة، أو القن املحط

-علــى  للفائــز  ســتقدم   النهايــة  فــي 

تســجيل  وهــي  جائزتــه،  األغلــب- 

الفيديــو  بطريقــة  أغنيتــن  أو  أغنيــة 

بمــا  مقارنــة  حســبناها  ولــو  كليــب، 

ــاري  ــات التب ــاء حلق ــرب أثن ــه املط أنفق

ــى  ــد عل ــي تعتم ــرة، الت ــروض املباش بالع

نســبة األصــوات التــي يحصــل عليهــا 

طيلــة الشــهر أو الشــهرين مــن خــالل 

الذيــن  املقربــن،  مــن  لــه  التصويــت 

أغــدق عليهــم املــال، أو املعجبــن بــه، 

بــه،  ويســجل  ســيصور  الــذي  واملبلــغ 

ــك  ــجل تل ــه س ــو أن ــة ل ــل كلف ــاه أق لوجدن

األغانــي علــى حســابه الخــاص، لكــن 

ــة  ــي عملي ــز ف ــدى الفائ ــكلة ل ــى املش تبق

ــى  ــه عل ــث أغنيات ــالل ب ــن خ ــويق م التس

متابعــون.  لديهــا  تلفزيونيــة  شاشــة 

قواعد واشتراطات

الشــركات او املحطــات، لديهــا قواعــد 

معينــة، أوالهــا أن يكــون املتقــدم مقبــول 

الشــكل، وفيــه مزايــا الحضــور العربــي، 

تجــد  الــذي  املطــرب  تختــار  أنهــا  أي 

 عربيــا، وال تعيــر أيــة أهميــة 
ً
فيــه إقبــاال

ــة.  ــن باملئ ــبة خمس ــو بنس ــوت ول للص

الــذي هــو  الصــوت  أنهــا ال تختــار  أي 

)ابــن بيئتــه( حتــى لــوكان صوتــا قويــا أو 

طربيــا، بــل ينحصــر جــل اهتمامهــا فــي 

صــوت يلبــي رغبــات العالــم العربــي، أو 

ــن  ــويقه م ــوم بتس ــي تق ــي، ك ــى العامل حت

أن  املهــم  املتعــددة،  منصاتهــا  خــالل 

يكــون لــه حضــور وشــكل وموهبــة الغناء، 

ــا. ــي الحق ــوت  فيأت ــا الص أم

محرقة املواهب                

كــم موهبــة وصوتــا مقتــدرًا خرجــت مــن 

ذلــك التســابق بســبب قلــة املصوتــن، 

علــى  باألســاس  يعتمــد  ذلــك  ألن 

صاحــب  كان  إذا  فكيــف  التصويــت، 

املوهبــة ال يمتلــك العــدد الكافــي مــن 

ــره؟  ــيحددون مصي ــن س ــن الذي املصوت

تواجــه  كبيــرة  مشــكلة  أنهــا  أعتقــد 

ذلــك املوهــوب ألنهــا ســتخرجه فــي أول 

التســابقية.  األدوار 

تلــك القنــوات املحترفــة فــي صناعــة 

ــا،  ــل لوحده ــذا العم ــوم به ــوم ال تق النج

متخصصــة  شــركات  هنــاك  إن  بــل 

تســتعن بهــا فــي عملهــا الفنــي بفــرق 

فنيــة متخصصــة مــن املدربــن والفنيــن 

الــى  باإلضافــة  املهــرة،  والعازفــن 

والتجميــل،  األزيــاء  فــي  متخصصــن 

وحتــى مدربــي رقــص وأطبــاء نفســين، 

صــورة  هــو  لهــا  بالنســبة  فالهــدف 

الكبيــرة  أموالهــا  مــن خاللهــا  تجنــي 

مــن خــالل تلــك األصــوات التــي تشــارك 

ــا  ــون نجم ــل أن يك ــابقاتها مقاب ــي مس ف

عربيــا مســوقا بشــكل مــدروس، ألنهــا 

تكــون قــد  )حلبتــه( ماديــا قبــل الوصول 

ــه  ــابق علي ــذي يتس ــز ال ــك املرك ــى ذل ال

أصحــاب األصــوات التــي فــرزت ملرحلــة 

التنافــس املباشــر، وهــي فــي النهايــة 

محرقــة حقيقيــة للمواهــب. 

نسخ مقلدة          

فــي  العربيــة  البرامــج  هــذه  جــاءت 

األغلــب مــن نســخ مقلــدة لبرامــج عامليــة 

ــا  ــدل" وغيره ــس" و"أرب آي ــل "ذا فوي مث

مــن البرامــج املهتمــة بصناعــة وتســويق 

ــاء.  ــة الغن مهن

كانــت القنــوات العربيــة فــي ثمانينيــات 

الزمــن املاضــي تقــدم برامــج خاصــة 

والعــراق  ولبنــان  مصــر  فــي  بهــا 

واملغــرب العربــي، لكنهــا كانــت محــدودة 

االنتشــار، ورغــم ذلــك فإنهــا قدمــت 

أصواتــا كبيــرة أصبحــت -فيمــا بعــد- 

أصواتــا طربيــة مهمــة فــي ســاحة الغنــاء 

العربــي. 

ــج  ــذه البرام ــي ه ــوم ف ــة النج إن صناع

هــذا-  يومنــا  -فــي  أصبحــت  املختلفــة 

فبــدأت  املشــاهدات،  أكثــر  تســتقطب 

بعــض القنــوات املمولــة مــن أكثــر الــدول 

املاديــة  اإلمكانيــات  كل  بتســخير  لهــا 

نهــا  أل

مــج  ا بر

غيــر خاســرة، 

بــل ربحيــة نفعيــة تــدر لهــا 

طائلــة.   
ً
أمــواال

ــن  ــدد املطرب ــم ع ــو ك ــا ه ــؤال هن والس

الذيــن أصبحــوا نجومــا مــن خــالل تلــك 

 
ً
البرامــج؟ يــكاد يكــون العــدد ضئيــال

إذا مــا قــورن بعــدد تلــك البرامــج طيلــة 

ــنن.  ــك الس تل

إن  يقــول  قــد  الظاهــرة  لهــذه  املتتبــع 

هــذا يعتمــد علــى تواصــل ذلــك املطــرب 

ــي  ــح ف ــد نج ــه ق ــلمنا أن ــو أس ــز، ل الفائ

االختبــار وحــاز املرتبــة األولــى. 

كمــا  الســهولة،  بهــذه  ليــس  املوضــوع 

واملوهبــة  أو نتصــور، اإلصــرار  نعتقــد 

ن  ا ء جــز

فــي  مهمــان 

ــا  ــان إذا م ــاح أي فن ــة ونج ديموم

توفــرت لديــه املوهبــة مــع اإلصــرار مــع 

واملظهــر  واللباقــة  املوســيقية  الثقافــة 

ــارع  ــول ف ــة وط ــة خجول ــنان ضاحك وأس

الوســامة.  بمواصفــات 

ــرى  ــاه كب ــن أن تتبن ــر الفائزي ــم أكث وحل

لــه  تحقــق  التــي  اإلنتــاج  شــركات 

النجوميــة والشــهرة مــن خــالل التعاقــد 

لديهــا. واالحتــكار 

تلــك   
ً
فعــال هــل  الســؤال:  يبقــى  لكــن 

نجــوم  صنــع  علــى  قــادرة  املحطــات 

حاتــم  او  الســاهر  كاظــم  طــراز  مــن 

العراقــي؟

برامج المسابقات الغنائية.. محرقة 
المواهب الحقيقية                                                         

عادل مكي
غزت، في السنوات األخيرة، موجة برامج املسابقات الغنائية الشاشات العربية 

بمختلف األشكال واملسميات، لكنها في النهاية تعد أحد أهم األبواب التي تجلب الربح 

املادي للجهات أو الفضائيات التي تقدمها، من خالل االتفاق مع شركات الهاتف النقال 

الستقطاع مبالغ عالية من املشاركني، فكل متسابق يشارك عليه أن يضمن أن لديه من 

يقدم له الدعم املادي عبر التصويت كي يستمر بالتقدم إلى املراكز األولى، لكن أصحاب 

تلك املسابقات واملنتفعني منها، سواء أكانت شركات أم محطات فضائية، تختار شخصًا 

واحدًا فقط كي يكون صاحب الحظ السعيد، فكيف إذا كان عدد املشتركني في املراحل 

املباشرة خمسة عشر؟ إذن، لنتخيل كم ستجني تلك املحطات من أموال كبيرة من خالل 

التصويت لكل املتسابقني! 
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محافظــة  مواليــد  مــن  كوالنــي 

فــي  ترعــرع   ،1959 عــام  الســليمانية 

ذات املدينــة وأكمــل دراســته االبتدائيــة 

ــردي  ــال الك ــه كم ــث كان ملعلم ــا، حي فيه

اللبنــة  وضــع  فــي  األساســي  الــدور 

املوســيقى.   لتعلمــه  األولــى 

*حدثنا عن بدايتك في الغناء؟

األســس  تعلمــت  أن  بعــد  كوالنــي: 

دفعتنــي  ســليم،  بشــكل  املوســيقية 

موهبتــي فــي الغنــاء الــى اتخــاذ خطــوة 

 نجحــت 
ً
جــادة فــي هــذا الطريــق، وفعــال

عــام 1983 فــي تســجيل أغنيتــن ملحطــة 

ــة  ــع الفرق ــاون م ــوك بالتع ــون كرك تلفزي

املوســيقية التابعــة التحــاد العمــال - فــرع 

هــي  هــذه  كانــت  وربمــا  الســليمانية، 

االنطالقــة األولــى لــي كمطــرب يحــاول 

إثبــات وجــوده. 

*مــا األغانــي التــي تحــب أن ترددهــا 

دائمــا؟

ــى خــط  - كنــت ســائق شــاحنة أعمــل عل

15ســنة،  ملــدة  الســليمانية   - البصــرة 

فكنــت أثنــاء قيــادة الشــاحنة، او فــي 

بعــض  أدنــدن  االســتراحة،  مــكان 

األغانــي، منهــا أغانــي الفنــان الكبيــر 

وتايبــن،  حمــد،  )يــا  خضــر  يــاس 

الفنانــن  أغانــي  وكذلــك  وعــزاز(، 

ــي  ــعد البيات ــي وس ــعد الحل ــن س الراحل

عمــر. ويوســف  الغزالــي  وناظــم 

تقاليد عشائرية             

* مــا أبــرز التحديــات التــي واجهتــك فــي 

بدايــة مشــوارك الفني؟ 

كانــت  الوقــت  ذلــك  فــي  شــك،  ال   -

األعــراف والتقاليــد العشــائرية تقــف 

يصبــح  أن  يريــد  مــن  أمــام  عائقــا 

أن  يريــد  ال  والــدي  كان  لهــذا  فنانــا، 

أكــون مطربــا، حتــى أنــه خاصمنــي فــي 

ذلــك الوقــت، وذلــك لكونــي أنتمــي إلــى 

عشــيرة معروفــة، وفــي قاموس العشــائر 

العشــائر  بعــض  زالــت-  -ومــا  آنــذاك 

وكأنــه  الغنــاء  إلــى  تنظــر  اليــوم  الــى 

شــيء معيــب، وعلــى أنــه مخــل بأعــراف 

وتقاليــد العشــيرة، إضافــة إلــى ذلــك 

ال  الوقــت  ذلــك  فــي  أغنيــة  أي  كانــت 

ــن  ــي األم ــن دائرت ــة م ــجل اال بموافق تس

يثيــر  األمــر  ذلــك  وكان  واملخابــرات، 

القلــق.

* أين درست الغناء؟

 - حبــي للغنــاء جــاء بالفطــرة، فمنــذ 

وجمــال  الغنــاء،  أحــب  وأنــا  صغــري 

العاملــن  رب  مــن  هديــة  هــو  الصــوت 

يهديــه ملــن يشــاء، أكيــد أيضــا ســماع 

أغانــي الفنانــن يســهم فــي صقــل هــذه 

ــا،  ــا متمكن ــك مطرب ــل من ــة ويجع املوهب

ــرب  ــن الع ــرًا للمطرب ــتمع كثي ــت أس كن

والكــرد، وتعلمــت مــن أســلوبهم الغنائــي 

الكثيــر، كمــا تعلمــت املقامــات منهــم 

دون أن ألجــأ إلــى املعاهــد او الــدورات 

املوســيقية.

* ماذا يعني لك الطرب والغناء؟

- الطــرب والغنــاء عرفــان وموروثــان، 

مــن الضــروري املحافظــة عليهمــا.

* أي نوع من األغاني اشتهرت بها؟

- كان ذلــك فــي ســنة 1993 واألغنيــة 

ليــوت(،  ولــى 
َ
ك بــه  ولــه 

َ
)ك الكرديــة 

ــر وردة  ــى أصي ــي )أتمن ــا بالعرب ومعناه

بشــفافج(.

*اي لون غنائي تميل إليه؟        

ــم،  ــي القدي ــون الغنائ ــد الل ــي: أكي كوالن

ــون وغنيــت بــه،  فأنــا اشــتهرت بهــذا الل

القديمــة  لألغانــي  جــدًا  أميــل  فأنــا 

للفنانــن العــرب والكــرد القدمــاء، فهــم 

بمثابــة إرث فنــي عريــق  للكــرد والعــرب.

 * يعــرف عنــك أنــك عاشــق لألغانــي 

منهــا..  القديمــة  والســيما  العراقيــة، 

ملــاذا؟

ــزة،  ــة متمي ــة القديم ــة العراقي  - األغني

تختلــف عــن كل األغانــي األخــرى فــي 

وبرأيــي  غيرهــا،  او  العربيــة  الــدول 

ــا  ــي، أن ــام العراق ــس املق ــد يناف ــال أح ف

مســتمع جيــد لــكل األغانــي العربيــة، 

األغنيــة  مــن  أجمــل  توجــد  ال  لكــن 

العراقيــة.

ســبب  عــن  البعــض  يســألك  هــل   -  

باللهجــة  العراقيــة  لألغنيــة  غنائــك 

العربيــة؟ رغــم أنــك مطــرب كــردي، 

ومــا ســبب تفضيلــك لهــذا اللــون مــن 

األغانــي؟ 

يغنــون  الكــرد  املطربــن  مــن  قليــل   -

خصوصــا،  العراقيــة  عربيــة،  أغانــي 

علــى العكــس منــي، فأنــا أحــب األغنيــة 

لفظــي  فــإن  لهــذا  جــدًا،  العراقيــة 

صحيــح،  بشــكل  يجــري  للكلمــات 

ــة  وأغنــي بشــكل ســليم األغانــي العراقي

القدامــى  للمطربــن  حبــي  القديمــة، 

ــي،  ــال الفن ــي املج ــر ف ــي الكثي ــاف ل أض

وحتــى   1983 ســنة  منــذ  اغنــي  أنــا 

اليــوم، بالتأكيــد كان جمهــوري الكــردي 

أكثــر فــي الوقــت الســابق،  لكــن عندمــا 

يــاس  الكبيــر  األســتاذ  أغانــي  غنيــت 

القديمــة  العراقيــة  واألغانــي  خضــر 

أصبــح لــي جمهــور جيــد مــن العــرب 

عــام  بعــد  كبيــر  بشــكل  ازداد  أيضــا، 

ــوا  ــم وضع ــم ألنه ــاكر له ــا ش 2016، وأن

ثقتهــم بــي ومنحونــي هــذه املســؤولية 

ــكري  ــدم ش ــب أن أق ــا أح ــرة، وهن الكبي

والعــرب،  الكــرد  مــن  جمهــوري  لــكل 

وأدعــو اللــه أن يحفــظ العراقيــن -عربــا 

وكــردًا- فــي كل بقعــة مــن البــالد

ــن  ــا م ــود إيصاله ــاله ت ــاك رس ــل هن * ه

خــالل عشــقك لهــذا النــوع مــن األغانــي 

العراقيــة؟

- ســالمي إلــى كل العراقيــن الشــرفاء 

الجــدد،  واملطربــات  املطربــن  مــن 

علــى  يحافظــوا  أن  عليهــم  أتمنــى 

األغانــي العراقيــة األصيلــة، وأن ال يســاء 

وأن  األصيــل،  العراقــي  الطــرب  إلــى 

يحافظــوا علــى تاريخــه العريــق، ونحــن 

كعراقيــن ال فــرق بيننــا ككــرد أو عــرب، 

فكلنــا إخــوة أبنــاء وطــن واحــد.

كر يم كوالني : 
أتمنى على المطربين الشباب المحافظة

على األصالة العراقية                    
ضحى مجيد سعيد        

لفــت االنتبــاه إليــه كونــه مــن املطربــني الكــرد القالئــل ممــن يغنــون باللهجــة العراقيــة ملطربــني مشــهورين، 

ــي  ــن العرب ــن الجمهوري ــني م ــك معجب ــو يمتل ــذا فه ــة، له ــة الكردي ــه باللغ ــن غنائ ــاًل ع ــر، فض ــاس خض كي

والكــردي. إنــه املطــرب كريــم كوالنــي، التقتــه "الشــبكة" فــكان هــذا الحــوار الــذي تحــدث فيــه عــن مســيرته 

الغنائيــة وعــن أســباب غنائــه باللهجتــني العربيــة والكرديــة.
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ربمــا يكــون الفــن غيــر الواقعــي فــي نظر 

علــى  ومتمــردًا  متحــررًا  فنــا  البعــض 

حينمــا  أنــه  إال  األكاديميــة،  القواعــد 

ــدع،  ــان مب ــن فن ــا م ــا ونابع ــون صادق يك

فــإن الخطــوط واألشــكال واأللــوان تكــون 

غنيــة بالــدالالت والرمــوز واملعانــي، فقــد 

يأخــذ مــن املتلقــي زمنــا فــي الـــتأمل 

واملتعــة البصريــة واملالحظــة أكثــر ممــا 

يأخــذه منــه الفــن الواقعــي املــدروس، 

ــر  ــط واملعايي ــن الضواب ــة م ــد لجمل املقي

ــردات  ــراء مف ــود لث ــذا يع ــن.  وه والقوان

العمــل الفنــي، ســواء أكانــت تعبيريــة 

أخــرى  مدرســة  أيــة  أم  تجريديــة  أم 

خرجــت علــى الواقــع. فلــو أخذنــا أعمــال 

الفنــان إيــاد الحســيني، وتمعنــا فيهــا 

جيــدًا، لوجدناهــا تحيلنــا الــى املوضــوع 

أكثــر مــن التقنيــات التــي اشــتغل عليهــا، 

ــن  ــتغنى ع ــوي اس ــظ أن املوس ــا نالح كم

الشــخوص فــي اللوحــات واعتمــد الكتــل 

اللونيــة والتعبيــر املكثــف والتركيــز علــى 

اللــون، فهــو -علــى مــا يبــدو- جــرب علــى 

ــه  ــت لوحت ــى أن أصبح ــه ال ــطح لوحت س

معروفــة مــن قبــل الجمهــور مــن دون أن 

ــا. ــه عليه ــع توقيع يض

مفاهيم وتقنيات

ــور  ــث تط ــا الحدي ــي أن عصرن ــك ف ال ش

كثيــرًا مــن حيــث املفاهيــم والتقنيــات 

ســواء  للرمــز،  والتفكيــك  والتحليــل 

أكان محليــا أم عامليــا، إذ أصبــح بعــض 

املتلقــن يجتهــدون فــي تعددية القــراءة.. 

علــى  بظاللــه  يلقــي  بالتأكيــد  وهــذا 

الفنــان ويجعلــه أكثــر حريــة فــي التعبير، 

الفنــان  أن  نجــد  املنطلــق  هــذا  ومــن 

بتقنيــات  أعمالــه  رســم  قــد  املوســوي 

وتحمــل  الواقــع،  عــن  بعيــدة  وألــوان 

تحــت طياتهــا الكثيــر مــن التأويــالت، 

البغــدادي  التــراث  مشــاهد  ومنهــا 

والبيئــة  أعمالــه،  فــي  رســخها  التــي 

العراقيــة  والطبيعيــة  االجتماعيــة 

والذكريــات القديمــة، التــي تبــدو عالقــة 

ــة  ــة الجميل ــاة البغدادي ــه للحي ــي خيال ف

التــي عاشــها.

الشــخصي  معرضــه  فــي  تمعنــا  لــو   

"ذكريــات  عنوانــه  علــى  وركزنــا 

ســلط  الفنــان  أن  لوجدنــا  بغداديــة"، 

ــات  ــث الذكري ــكان، حي ــى امل ــوء عل الض

ــو  ــه وه ــت بذاكرت ــي ارتبط ــة الت الجميل

بالغربــة فــي كنــدا، إذ حــاول –بطريقتــه- 

ــا  ــم وأيض ــن بالرس ــذا الحن ــة ه معالج

الشــعرية  األبيــات  ببعــض  اســتعان 

الصــورة،  لتكتمــل  للوحاتــه  املرافقــة 

بغــداد  ذكريــات  "طقــوس  ومنهــا: 

رســمتها منــذ ســنن ألجلــك، فلنوقــد 

مصبــاح الحــب والســالم" ,"نائمــة منــذ 

عصــور ســحيقة ســاكنة كدميــة مرمريــة 

جميلــة  ذكريــات  ســومر،  أرض  مــن 

،"الشــمس  النخيــل"  كطلــع  محفوظــة 

تحيــل  املدينــة  وســط  فــي  املشــرقة 

الوقــت ثمــارًا وكرومــا"، "فــي بيــت جــدي 

تســلل النهــر بهــدوء"، "حديقــة مائيــة 

نجومــك  تضــيء  األزرق،  األفــق  فــي 

حولــي، تجمــع الشــوق فيهــا والعاشــقون 

آخــره. الــى  الشــرفات"..  علــى 

عالقات متجاورة

ــق الفنــان التشــكيلي إيــاد املوســوي،   خل

بأحجــام  فنيــا   
ً
عمــال  30 خــالل  مــن 

مختلفــة مرســومة باأللــوان الزيتيــة على 

القمــاش، عاملــا يجســد املــكان بشــكل 

ــدت  ــل جديــد، فتلــك التقنيــة وح متخي

رصفهــا  إمكانيــة  حيــث  مــن  أعمالــه 

ضمــن عالقــة تجــاور عمــودي أو أفقــي، 

إحســاس  دون  مــن  معــا،  االثنــن  أو 

بخلــل أو افتعــال، وهــذا بالتالــي أتــاح لــه 

ــة  ــة الخارجي ــة الهندس ــة مطاوع إمكاني

الفــراغ  توزيــع  فــي  والتناغــم  للمــكان 

ديناميكيــة ال  فــي  اللونيــة  واملســاحات 

يحكمهــا التكــرار. 

منحتــه  التــي  ذاكرتــه  علــى  اعتمــد 

حيــث  املاضــي،  عــن  التعبيــر  روحيــة 

اإليحــاءات  الغمــوض،  عــن  التعبيــر 

الضــوء  اســتخدام  وطريقــة  الغريبــة 

وألوانــه الغنيــة، وكل الرمــوز األخــرى 

أن  واســتطاع  مختبــره،  أدخلهــا  التــي 

يــرى  إذ  املتلقــي،  بإحســاس  يتالعــب 

لوحاتــه،  غالبيــة  فــي  املحليــة  الهويــة 

مــع التأثيــرات األوروبيــة، تفــرز أعمالــه 

الصراعــات الداخليــة الحــادة واملشــاعر 

ــر. ــى آخـ ــن إل ــن ح ــف م ــي تختل الت

في معرض التشكيلي إياد الموسوي
إحاالت تعبير ية لذكر يات بغدادية

ز ياد جسام
احتضنــت "قاعــة حــوار" للفنــون، قبــل أيــام، معرضــًا شــخصيًا للفنــان العراقــي املغتــرب إيــاد املوســوي حمــل عنــوان 

)ذكريــات بغداديــة(، عــرض فيــه مجموعــة مــن نتاجاتــه الفنيــة األخيــرة التــي تميــزت بأســلوب التعبيريــة، الــذي 

اعتــاد أن يقدمــه للجمهــور ويصــور مــن خاللــه مــا يجــول فــي ذاكرتــه مــن حنــني للوطــن. 
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للشعوب التي يقودها التافهون
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الفيلــم يمثــل إجماعــا شــبه تـــــــــام، 

حــد  التفاهــة،  بســطوة  ــا 
ً
واعتراف

جوهــر  كونديــرا،  عنــد  اعتبارهــا، 

الطبيعــة البشــرية. وقبــل ذلــك ُطرحــت 

ــن  ــه م ــان وتفريغ ــطيح اإلنس ــألة تس مس

الــروح فــي روايــة "استســالم" لــــــــــــ 

راي لوريغــا، وروايــة "نحــن" لــــــــــــــــــــ 

يفغينــي زمياتــن، التــي مهــدت بدورهــا 

إال  اورويــل.  لجــوروج   "1984" لــوالدة 

أن هــذه األعمــال لــم تصــل حــد رفــع 

الرايــة البيضــاء؛ وإن حــذرت مــن مغبــة 

تســطيح الوعــي عبــر التالعــب اللغــوي.

األخيــرة  تبــدو  التفاهــة"  "حفلــة  فــي 

ماثلــة فــي الجوهر اإلنســاني: "إنهــا معنا 

علــى الــدوام، فــي املــكان الــذي ال يرغــب 

ــي  ــذرة ف ــا كالب ــه،" إنه ــا في ــد برؤيته أح

ــية  الثمــرة؛ لــذا َيشــترط أســتاذ العدمــ

أن نملــك شــجاعة التعــرف إليهــا، وهــذا 

مــا يجســده مشــهد الروايــــــة االفتتاحي 

"آالن يتأمــل الســرة" والشــخصيات التــي 

)آالن-رامون-دارديلــو(  ســيختارها 

ليســت ســوى تعبيــرا عــن روح عصــر 

 دقيقــا 
ً
التفاهــة. وتبــدو املشــاهد تمثيــال

لــه )الحشــود أمــام معــرض شــاغال، 

بشــأن  املبتذلــة  داراديلــو  كذبـــــــة 

أربعــة  ســتالن،  الخطيــر؛  مرضــه 

وعشــرون طيــرًا مــن الحجــل، حكايــة 

التافــه والالمــع(.

نظام التفاهة

ــر  ــم "ال تنظ ــض أن فيل ــر البع ــا يعتب ربم

ألعلــى Don’t look up" كتابــة وإخــراج 

وبطولــة   Adm mcky مــكاي.  آدم 

ميريــل ســتريب وليونــاردو دي كابريــو 

دونــو  آالن  لكتــاب  حرفيــة  ترجمــة 

ــن  ــرى التافه ــذي ي ــة" ال ــام التفاه "نظ

مجــرد عصابــة، يكفــي تحديــد ســماتها 

وأســاليب عملهــا لنتقــي شــرها. لكــن 

نصيحــة  يخالــف  التحليلــي  الكتــاب 

ــا  ــداها لـــــــــــــ فكتوري ــي أس ــه الت كاتب

إلــى  "العــودة  بضــرورة:  جابريــن 

املفاهيــم القويـــــــة للتفكيــر فــي األمــور" 

فهــو، وعــدا عــن أنــــــــــه لــم يلتفــت 

للســؤال حــول جاذبيــــــــة التفاهــة، أو 

طــرق عملهــا اللغويـــــــة. فقــد بــدا أقــرب 

ــات  ــدد صف ــري: "يح ــي تطهي ــان دين لبي

رأينــاه." إن  نعرفــه  حتــى  الشــيطان 

منتهــى  فــي  أمــر  الحقــا  يحــدث  مــا   

الســهولة واليســر، كأن ينفــي املــرء عــن 

ذاتــه هــذه الصفــات فــي لعبــة أقــرب 

إلــى الكلمــات املتقاطعــة، ثــم يحصــن 

ــن.  ــة والتافه ــفالة التفاه ــن س ــه م نفس

فيمــا  لثانيــة  دونــو  آالن  يفكــر  أن  دون 

الذاتــي،  الخــداع  نســميه  أن  يمكــن 

الــذي يجعــل املــرء ينفــي عــن نفســه مــا 

ال يحــب رؤيتــه فيهــا. وال يمكــن لومــه 

فســد الكتابــة بالعقــل السياســي 
ُ

فلربمــا ت

اإلنســانين. والوضــوح  العمــق 

إذن نفهــم أن الطبقــة املســيطرة هــي 

ومــن  التافهــن،  األشــخاص  طبقــة 

ة أشــخاص ذوي طموحــات  يديــر اللعبــ

ــة، وســنراهم متجســدين فــي  متدنيـــــــ

ــات(  ــبه بـــ )أفيه ــدا أش ــذي ب ــم ال الفيل

يفــوق  مــا  علــى  امتــدت  ســاخرة 

الســاعتن. 

فاكتشــاف عاملــة شــابة ملذنــب يقتــرب 

ــذي  ــم ال ــدث األه ــو الح ــن األرض، ه م

الوجــوه  علــى  خاللــه  مــن  ســنتعرف 

ــا  ــدور عجلته ــي ت ــة، الت ــددة للتفاه املتع

منــذ لحظــة وصــول طاقــم العلمــاء إلــى 

البيــت األبيــض؛ إلخبارهــم بالكارثــة. 

النــاس  إخبــار  يريــدون  والعلمــاء 

بالحقيقيــة بخــالف السياســين، وإزاء 

تجاهلهــم ومعاملتهــم بالمبــاالة يقــرر 

وســائل  عبــر  الخبــر  تســريب  العلمــاء 

اإلعــالم.

بــدءًا  باملجــازات،  الفيلــم  يمتلــئ 

وكل  ألعلــى"،  تنظــر  "ال  العنــوان  مــن 

ــة  ــذ اللحظ ــاز، فمن ــي مج ــه ه ــة في لقط

فــي  جنــرال  منهــم  تقاضــى  التــي 

عليهــا  كتــب  أطعمــة  األبيــض  البيــت 

دنــاءة  علــى  نتعــرف  )مجانيــة(، 

يحتشــد  ثــم  وانحطاطهــم،  التافهــن 

باملجــاز:   النــص 

واملصابــون  الفاســدون  السياســيون 

بحالــة مــن الجهــل والتفاهــة، تمثلهــم 

أرســلت  التــي  الرئاســة  مرشــحة 

ملرشــح  الخاصــة  أعضائهــا  صــورة 

ملجــاز  مجــاز  وهــي  العليــا،  املحكمــة 

آخــر )ذكرتنــا فضائحهــا ومهاتراتهــا 

بمناظــرات ترامــب وكلينتــون وفضائحــه 

. ) لشــخصية ا

رجــال األعمــال: يمثلهــم بيتــر أوشــلر، 

بــاش  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

موبايــل  عــن  يحدثنــا  للموبايــالت، 

ــبه  ــر كان أش ــاعر، وبيت ــع املش ــل م يتفاع

بآلــة فــي حركاتــه ومعاملتــه ملــن حولــه، 

كل همــه تحويــل الكارثــة إلــى ثــروة، مــن 

خــالل تفتيــت النيــزك وإســقاطه فــي 

ــة  ــواد الثمين ــن امل ــتفادة م ــط لالس املحي

فيــه لرفــع أســهم شــركته.

يصورهــا  الكبيــرة:  اإلعــالم  وســائل 

برنامــج )ذا ديلــي رايــت( الــذي يعتمــد 

فدوى عبود

ة الثالثة، ويحظى التافهون باهتمام قل نظيره. فهي ليست  ـّ تفتتح التفاهــــــــــة مشهد األلفيـــــ
التفاهة: في الرواية  جزءًا من الحفلة بل قائد األوركسترا.  ومن أبرِز األعمال التي تطّرقت إلى 
"حفلة التفاهة" مليالن كونديرا، وفي مجال العمل الفكري "نظام التفاهة" آلالن دونو، وفي السينما 

"ال تنظر ألعلى" آلدم مكاي.
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كســلعة  الســريعة  والنــكات  التســطيح 

أساســية لبيعهــا. واإلعالميــة أورلــن، 

العالــم  إغــواء  تحــاول  كانــت  التــي 

ديكابريــو(. )ليــو  رانــدل  الدكتــور 

رانــدل  الدكتــور  يمثلهــم  العلمــاء،   .

وزميلتــه، غيــر القادريــن علــى مخاطبــة 

ويصرخــون. يرتبكــون  فهــم  النــاس، 

يعرفــون ســوى  الجمهــور: ال  أو  العــوام 

التصفيــق والهتــاف لطــرف مــا، يحولون 

ــج. ــى تهري ــرى إل ــة كب كل قضي

ــى  ــر إل ــطحة تفتق ــخصيات مس ــا ش إنه

الــذكاء ولعــل مــن املشــاهد املهمــة التــي 

التواصــل  ووســائل  امليديــا  عــن  تعبــر 

دايلــي  الشــهير  اإلعالمــي  البرنامــج 

رايــت، وفيــه تعلــن فنانــة اســتعراض 

آريانــا غرانــد أنهــا عــادت إلــى حبيبهــا 

ــة  ــذه الحادث ــدر ه ــه، فتتص ــم خيانت رغ

عــن  الحديــث  إلــى  ونتحــول  الترنــد 

يذكركــم  )هــل  الداخلــي  الســروال 

ال  قريبــا(.  جــرت  بحادثــة  األخيــر 

جــي  يســميه  مــا  أمــام  أننــا  شــك 

العالــم  االســتعراض،  مجتمــع  ديبــورا 

ــي  ــو حقيق ــا ه ــول م ــث يتح ــوب، حي املقل

ــف  ــو زائ ــات ماه ــن لحظ ــة م ــى لحظ إل

ســوى  يســتهدف  ال  "فاالســتعراض 

نفســه."

بني اللغة والوعي 

إنــه مجتمــع تتمثــل تفاهتــه فــي لغتــه، 

التــي تعتبــر أهــم آليــات صنــاع التفاهــة 

للســيطرة، فاللغــة مكــون أساســي وهــي 

لقــد  هيدجــر.  بحســب  الوجــود  بيــت 

ــة أم  ــبق، اللغ ــا أس ــاء أيهم ــاءل العلم تس

الوعــي؟

خــالل  مــن  شــك،  وال  نتخيــل  نحــن   

الصــور، لكننــا نفكــر عــن طريــق اللغــة، 

وحــن تســلب منــا لغتنــا يســلب تفكيرنــا 

ــا  ــة وتحويله ــى كل قضي ــاء عل )إن القض

ــة(. ــر اللغ ــم عب ــخافة يت ــى س إل

ــي  ــع "ديل ــارة مذي ــك عب ــة ذل ــن أمثل  وم

واآلن  للعلمــاء:  تقديمــه  فــي  رايــت" 

ــة  ــة علمي ــى تجرب ــرض زواج إل ــن ع )م

صغيــرة(.

وبهــذا يتحــول حدث يهــدد البشريــــــــة، 

إلــى تجربــة علميــة صغيــرة مــن تلــك 

التــي تجــري فــي مختبــرات املــدارس 

فــي  التأمــل  مــن  القليــل  إن  العامــة، 

عــن  سيكشــف  اإلعالميــة  القنــوات 

طــرق  بعــدة  يحكــى  ذاتــه  الخبــر  أن 

ــية؛  ــات السياس ــق وتوجه ــردات تتف ومف

نهايــة  اقتــراب  املذيعــان  حــول  لقــد 

إلــى فكاهــة، وحــول الجمهــور  األرض 

الحــدث إلــى صــور رائجــة وتعليقــات 

وبذيئــة.  هزليــة 

شخصيات جوفاء

ــر  ــم تفتق ــي الفيل ــخصيات ف ــت الش كان

ذلــك  فــي  البعــض  ورأى  الــذكاء  إلــى 

ــا، وهــذا مــا  ــا وقصــورًا مهني ضعفــا فني

الســخرية  تحويــل  عــن  عاجــزًا  جعلــه 

ــخصياته  ــرت ش ــي وقُص ــد حقيق ــى نق إل

الــذي  الجوفــاء عــن االرتقــاء بالعمــل 

وقــف دون العمــق. 

ــر  ــخصية وتفكي ــي ش ــة ف ــة ممثل فالتفاه

فريــق  وكل  ومستشــارها  الرئيســة 

رجــل  تفاهــة  عنهــا  تقــل  ال  عملهــا، 

يكــن  لــم  لــذا  الجمهــور؛  وال  األعمــال 

مــا  بقــدر  للسياســية  إدانــة  الفيلــم 

رد  مشــهد  ولعــل  للشــعوب.  إدانــة  كان 

الجمهــور فــي املقهــى، حــن يخبرهــم 

ــن  ــر ع ــم، يعب ــب عنه ــا يحج ــاء بم العلم

ذلــك، فقــد تحولــوا إلــى العنــف والنهــب 

والتخريــب وإشــعال الحرائــق؛ وهــذا إن 

دل علــى شــيء فهــو ذو عالمــة علــى أنهم 

نجحــوا فــي تســطيح اإلنســان وحرمانــه 

مــن درتــي تواصلــه: "اللغــة والوعــي". 

 إنهــا ليســت كوميديــا ضاحكــة، والوضع 

ــارة  ــي عب ــاره ف ــن اختص ــاني يمك اإلنس

ــك  ــن أن ــم: "تظ ــاش للعال ــركة ب ــر ش مدي

لكنــك  أخالقيــة،  باعتبــارات  مدفــوع 

تســعى إلــى اللــذة، واجتنــاب األلــم، أنــت 

ــدل." ــن اآلن ياران ــع الناضج م

بــاش  شــركة  أســهم  ارتفعــت  لقــد   

ــي،  ــار هزل ــى مس ــوع إل ــرف املوض وانح

وانقســم النــاس بــن فريقــن، أحدهمــا 

يصــرخ: 

 انظروا إلى السماء.

واآلخر: ال تنظروا إلى السماء

مقتطــف  فهــو  األخيــر،  املشــهد  أمــا 

مــن لوحــة العشــاء األخيــر، وهــو مجــاز 

أن  قبــل  تالمذتــه  مــع  املســيح  لعشــاء 

ينكــروه.

جــادة  فكــرة  كل  أن  التاريــخ  يخبرنــا 

وحقيقيــة تحمــل إمكانيــة أن تختــزل إلــى 

فــي  الوجوديــة  بالهــة، كمــا اختزلــت 

وافتــراش  الشــعر،  وتســريحة  موضــة 

الحدائــق والتجــول فــوق األرصفــة، وكما 

ــب  ــة االومل ــاء آله ــان القدم ــقط اليون أس

بتحويلهــا إلــى مجموعــة مــن املتآمريــن 

ــائس  ــة الدس ــي حياك ــون ف ــن يبرع الذي

صــر زوربــا فــي زيــر 
ُ

والنميمــة. وكمــا اخت

ــدة.  ــارة واح ــي عب ــه ف ــاء. ونيتش نس

عــدا  التفاهــة،  أن  الحاضــر  يخبرنــا   

 
ً
عــن كونهــا ابتســارًا وتقزيمـــــا وميــال

لتحطيــم كل قيمــة وقضية مصيريــــــــة، 

فإنهــا تحــول كل شــيء إلــى ترنــد، حتــى 

ــان.  ــاة اإلنس حي

ــب 
ّ
مذن قصــة  أصبحــت  كمــا  تمامــا 

ماليــا  هوســا  األرض،  مــن  يقتــرب 

 
ً

وحدثــا هزليــا، وفرصــة للفــوز أوتســلية

ــد  ــد يج ــذي ق ــور؛ ال ــدى الجمه ــاًء ل وإله

ــة  ــا الداخليــــــ ــة لثيابه ــل ممثل ــي تبدي ف

 وجوديــة ومصيريـــــــــة.
ً

قضيـــــــة

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية

ببــث  الراغبيــن  ومؤسســات(  )افــراداً 
ــات ــى الرعاي ــول عل ــات  و الحص االعالن

 للبرامج التلفز يونية واالذاعية 

Mark@imn.iq

 االتصال على الرقم )07828070838(
او المراسلة عبر البريد االلكتروني
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مــــــعــــــالــــــممــــــعــــــالــــــم

يعد جسر داقوق، في محافظة كركوك، شاهدًا على أحداث مثلت انعطافات كبيرة 
في تاريخ العراق، ومازال الجسر -رغم قدمه- سالكًا حتى اليوم، يستخدمه الناس 

في العبور الى الضفة اليمنى لنهر )جاي داقوق(، وهو أحد فروع نهر العظيم الذي 
ينبع من مرتفعات قرة حسن، ويعبر جبال حمرين ثم يلتقي بمجرى نهر العظيم 

الرئيس.

عامر جليل ابراهيم - تصوير حسين طالب

جسر داقوق.. معلٌم أثري شهد 
أحداثًا تاريخية

الحجر  ليتعانق  بريطانيا  من  استيراده 

ويبقى  اإلنجليزي  الحديد  مع  العثماني 

أثرًا لحقبتن مؤثرتن مرتا على العراق.

نبذة عن قضاء داقوق

على  شارف  الذي  الداقوقلي،  يختتم  

"تعتبر  يقول:  إذ  عمره،  من  الثمانن 

املدن  أقدم  إحدى  داقوق  مدينة 

بالسكان  مأهولة  بقيت  التي  العراقية 

املنطقة،  تاريخ  من  السنن  مئات  عبر 

تابعا  قضاًء  –إداريا-  تمثل  اليوم  وهي 

ملحافظة كركوك شمال شرقي العاصمة 

بغداد، مساحة مدينة داقوق تقدر بنحو 

وتبعد عن شمالي  120كيلومترًا مربعا، 

الطريق  على  كيلومترات   210 بـ  بغداد 

الذي يربط العاصمة بمحافظة كركوك 

مدينة  جنوبي  كيلومترًا   40 بنحو  وتبعد 

والعشائر  العوائل  أهم  ومن  كركوك، 

ودامرجي،  شيخلر،  داقوق:  مدينة  في 

والكهية، وأغالر، والجليلي، والصالحي، 

محالت  أسماء  ارتبطت  وقد  والبياتي. 

من  العديد  بأسماء  القديمة  املدينة 

داقوق  سكان  وحياة  العوائل،  هذه 

الكثيرون  يمتهن  إذ  بالزراعة،  مرتبطة 

الزراعة وتربية الحيوانات، وتعد  منهم 

داقوق  في  والفواكه  الكروم  بساتن 

كركوك  محافظة  بساتن  أفضل  من 

إنتاحا، كما يهتم مزارعو املدينة بتربية 

الحيوانات، وقد تزايد اهتمامهم بتربية 

النسيج  صناعة  وتعد  مؤخرًا،  املواشي 

الحرف  أهم  من  اليدوي  والسجاد 

للمدينة  أن  كما  داقوق،  في  اليدوية 

حقول  لوجود  نظرًا  اقتصادية  أهمية 

داقوق،  مدينة  شمالي  النفطية  جمبور 

عام  فيها  النفطي  اإلنتاج  بدأ  التي 

1959، وقد وضعت مؤخرًا خطط لرفع 

إنتاج حقل جمبور إلى 245 ألف برميل 

حقول  بن  للنفط  أنبوب  ويصل  يوميا، 

الشمال،  نفط  شركة  ومصافي  النفط 

إلى  جمبور  حقل  من  النفط  يضخ  كما 

ميناء جيهان التركي."

تعايش سلمي 
داقوق  "مدينة  أن  الداقوقي  ويؤكد 

بحسب  نسمة،  ألف  مئة  نحو  يسكنها 

وتتبعها   ،2017 لعام  السكان  تقدير 

إداريا ناحية الرشاد وأكثر من مئة قرية 

بالتعايش  تتميز  التي  باملدينة،  تحيط 

العراقي،  الشعب  مكونات  بن  السلمي 

الشعب  أطياف  كل  تجمع  مدينة  أن  إذ 

العراقي." يحتوي على اثنتي عشرة فتحة لمرور المياه

ضمن  العراقية"،  الشبكة  "مجلة   

التقت  املكان حيث  جوالتها، زارت هذا 

من  الداقوقلي،  علي  تقي  هاني  الحاج 

حكاية  لنا  ليروي  داقوق،  مدينة  وجهاء 

هذا الجسر. 

يقول الحاج الداقوقلي: "إن جسر داقوق 

يمثل أحد املعالم التاريخية في املدينة، 

ُبني قبل 138 سنة، إذ دخل الخدمة عام 

1883م ويقع على بعد 3 كم شمالي قرية 

طريق  على  )ع(  العابدين  زين  اإلمام 

القوافل التجارية. 

الوالي  أن  بالتاريخ   املختصون  يذكر 

هذا  ببناء  أمر  باشا  مدحت  العثماني 

أن  إال  بغداد،  والية  توليه  إبان  الجسر 

بعد  اكتمل  الجسر  تشييد  من  االنتهاء 

سنوات  بعشر  بغداد  والية  من  انتقاله 

تقريبا، وقد نفذ العمل مهندسون أتراك 

قدموا من إسطنبول. يتكون الجسر من 

ملرور  فتحة  عشرة  اثنتي 

ويصل  أسفله،  من  املياه 

سبعة  وعرضه  مترًا   365 إلى  طوله 

بالحجر  الجسر  هيكل  بني  وقد  أمتار، 

الشمال،  أحجار  من  القرميد  األحمر 

وتعرض جزء منه للتدمير أثناء معارك 

البريطاني  والجيش  العثماني  الجيش 

أعيد  ثم  األولى،  العاملية  الحرب  في 

ترميمه في العهد امللكي العام 1926م."

ذاكرة تاريخية
وبن الداقوقلي: أن "هذا الجسر استعمل 

–لسنوات- كممر رئيس النتقال املدنين 

أن  قبل  العاصمة،  باتجاه  كركوك  من 

الذي  الجديد  للمسار  ثان  جسر  يعتمد 

والطوز  داقوق  بقضائي  كركوك  يربط 

جسر  ويعد  وبغداد،  ديالى  إلى   
ً
وصوال

في  التاريخية  الجسور  أهم  أحد  داقوق 

كركوك إذ يمثل ذاكرتها التاريخية، كما 

أنه ال يزال قائما ويجذب السّياح، رغم 

غلقه بعد فتح طريق آخر لوجود الحقول 

النفطية."

ويوضح الداقوقلي: أن "الجسر الحجري 

بناه العثمانيون لغرض استخدامه أثناء 

مهم  كممر  العراق  في  وجودهم  فترة 

أجزاء  الجسر  مقدمة  في  وتوجد  لهم، 

يستخدم  الذي  الحديدي  الهيكل  من 

بعضها  الجسر  أجزاء  وربط  للعبور 

ببعض،" مؤكدًا: "في عام 1914م دخلت 

ملحاربة  العراق  إلى  اإلنجليزية  القوات 

جسر  واستخدمت  العثمانية  القوات 

مضيفا  بغداد،"  صوب  لالنتقال  داقوق 

في  شاخصة  مازالت  اللحظات  تلك  أن 

ذاكرة املدينة وأهلها.

قوة ورصانة 
يتكون  "الجسر  أن  الداقوقلي  ويوضح 

بحجر  مبنيا  قوسا  عشر  اثني  من 

الجبال، وهي الطريقة القديمة املعروفة 

التي  والقبب  األقواس  وبهيئة  البناء  في 

تتميز بالقوة والرصانة."

وأشار إلى انهيار مقدمة الجسر عندما 

جرى  ثم  اإلنجليزية،  القوات  عبرته 

تم  حديدي  هيكل  بواسطة  تعميره 

الحاج هاني الداقوقلي مع المحرر
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تــــــــــــــــــــــــــــــــــراثتــــــــــــــــــــــــــــــــــراث

   البوم في السيارة األملانية

        العن الزرقاء

      الكف املتقية للشرور

للمعتقــد  تصرفــات،  ثالثــة  هــذه   

الشــعبي الســحري دور كبيــر فيهــا, فقــد 

ــره  ــرقية تك ــعوب الش ــم الش ــت معظ كان

فــي  صوتهــا  مــن  وتتشــاءم  )البــوم( 

ــة,  ــاتن املتروك ــة والبس ــار املوحش القف

لكــن دميــة صغيــرة شــكلها شــكل البــوم 

الســيارة  ســائق  أمــام  مكانهــا  تأخــذ 

األملانــي.. ألنــه  يتفــاءل بوجودهــا! تــرى 

مــا ســبب هــذا التبايــن؟ إنــه بســبب 

ــى  ــرة ال ــي النظ ــي  ف ــالف الثقاف االخت

هــذا الطائــر وتــوارث هــذه النظــرة مــن 

ــل. ــى جي ــل ال جي

العني السحرية

عالــم  فــي  البحــث  الــى  جئــت  وإذا 

الزرقــاء،   الدائريــة  حــورس(  )عــن 

وفــي داخلهــا املثلــث الســحري، وجــدت 

الــذي يطغــى  التشــكيل  اختالفــا فــي 

فيــه اللــون األزرق، الــذي هــو لــون املــاء 

ــن  ــع اللون ــل م ــذي يتداخ ــراق، وال الرق

يرمــزان  اللذيــن  واألخضــر  األحمــر 

الــى الحــظ وطــول العمــر.

إن )عــن حــورس( املصريــة الفرعونيــة 

فــي  الســردية  صورتهــا  مــن  جــاءت 

التــي  وأوزيريــس،  ايزيــس  أســطورة 

لــم  )حــورس(  أن  دراميــا   توضــح 

عمــه  مــن  ملكــه  اســتعادة  يســتطع 

باســتخدام  إال  )ســيت(  الشــرير 

العــن الســحرية التــي ســميت )عــن 

داعيــة  تكــون  عــن  وهــي  حــورس(، 

لطــول العمــر ورصانــة التكويــن الشــبيه 

املثلثــة,  وقاعدتهــا  األهــرام  بتكويــن 

وبذلــك تتداخــل األشــكال الهندســية 

للدائــرة واملثلــث ومتــوازي األضــالع, 

منــه  أفــادت  ســحري  تداخــل  لكنــه 

ــف  ــوم.. كي ــحر الي ــة للس ــوق التركي الس

ذلــك؟ كان 

  تركيا والعني الزرقاء

فــروش(  )الخــردة  ســوقا  حــول 

الخــرزة  (التركيــان  و)األنتيــكات 

الزرقــاء الــى أيقونــة عامليــة اعترفــت 

لصالــح  واحتســبتها  اليونســكو  بهــا 

املأثــور الشــعبي التركــي، رغــم أن العــن 

الزرقــاء التــي تتداعــى مــع عــن حــورس 

 فولكلوريــا عامليــا 
ً
املصريــة تعــد تداخــال

بــدأ عنــد الفراعنــة  ووصــل الــى :

         الدوالر األمريكي

الصــورة  فــي  النظــر  أمعنــت  أذا   

للــدوالر األمريكــي الحالــي،  الخلفيــة 

الزرقــاء  حــورس  عــن  أن  لوجــدت 

مــع  واضحــة،  كخلفيــة  تتداخــل، 

ــل  ــونية، مث ــة املاس ــات  الرياضي القياس

األخــرى  واألدوات  واملثلــث  الدائــرة 

وضعــه  الــذي  التصميــم  وفــق  علــى 

الــدوالر  لصــورة  فرانكلــن  بنجامــن 

املتعــددة. أقيامــه  وبعــض  الواحــد 

  الخرزة الزرقاء

حــورس  عــن  اشــتقاقات  قبــل   

الزرقــاء،  العــن  مثــل  ومرادفاتهــا، 

الســمراء،  إفريقيــا  فــي  البشــر  كان  

وفــي آســيا، ينحتــون خــرزًا يلونونهــا 

باللــون األزرق، أو ينحتــون الصخــر مــن 

الجبــال الراســية التــي يجــدون الزرقــة 

ــم  ــا, وه ــا وصخوره ــض أعراقه ــي بع ف

منهــا  ويكونــون  الخــرز  هــذه  يثقبــون 

ــد  ــاء، أو قالئ ــا النس ــبحات تتقلده مس

صناعــة  الــى  إضافــة  أيضــا,  للزينــة 

ــار،  ــار والكب ــا للصغ ــعبية منه ــاور ش أس

 
ً
اتقــاًء للحســد ودفعــا للشــر وتجميــال

أيضــا!

   معوذات اإلنسان اليوم

  الخــوف مــن الحســد واتقــاء شــروره 

ــا  ــر، قديم ــة للبش ــة عام ــمة اجتماعي س

مريــم(  )كــف  كانــت  وقــد  وحديثــا، 

فــي  رئيســا  دورًا  تلعــب  اليهــود  عنــد 

اتقــاء شــر الحاســد، و)مريــم( هــي 

أخــت النبــي موســى عندهــم, كمــا هــي 

الســيدة العــذراء عنــد  املســيحين.

هــذه  فتســمى  املســلمن   عنــد  أمــا 

والشــرور  األذى  تمنــع  التــي  الكــف، 

وداخــل  املنــازل  أبــواب  علــى  وتعلــق 

إلــى  نســبة  فاطمــة(،  )كــف  البيــوت 

الســيدة فاطمــة بنــت محمــد )عليهمــا 

ذلــك  ومــن  والســالم(,  الصــالة 

اكتســبت )كــف فاطمــة( تلــك القدســية 

ــرور. ــع الش ــى دف ــا عل ــان بقدرته واإليم

ــذه  ــى أن ه ــن ال ــض الباحث ــب بع  ويذه

ــة  ــع الخمس ــل األصاب ــي تحم ــف الت الك

الــى  تشــير  إســالمية  تميمــة  تعــد 

القــرآن  فــي  الفلــق  ســورة  معــوذات 

التــي جــاء نصهــا: الكريــم 

قــل  الرحيــم-  الرحمــن  اللــه  بســم   (

أعــوذ بــرب الفلــق –مــن شــر مــا خلــق – 

ومــن شــر غاســق أذا وقــب – ومــن شــر 

النفاثــات فــي العقــد – ومــن شــر حاســد 

ــد(. أذا حس

وصريــح  واضــح  القرآنــي  والنــص   

فــي تفاصيلــه التــي تتجلــى فــي اآليــة 

الخامســة، وفيهــا إيضــاح شــر الحاســد 

أذا حســد, باعتبــار أن الحســد يملــك 

الحاســد  فــي  تتجســد  ســلبية  قــوة 

وشــروره.

   الرقية السحرية الكاشفة

 وتســمى أيضــا الرقيــة الشــرعية، إذ 

القرآنيــة  اآليــات  بهــا  العــارف  يتلــو 

الكريمــة التــي تمنــع الســحر وتبعــده 

عــن الشــخص املصــاب, أي أن قــراءة 

مــن  عــدد  مــن  املكونــة  الرقيــة  هــذه 

عــن  األذى  ترفــع  واألدعيــة  اآليــات 

اإلنســان  يســتخدم  وقــد  املصــاب, 

األذى  ومنــع  للتحصــن  الرقيــة 

وقوعــه. قبــل  الســحري 

     السحر في عالم األمس

تعــد بحــوث الباحــث العراقــي املهــم 

الدكتــور خزعــل املاجــدي، فــي علــوم 

واألديــان،  والشــعوب  الحضــارات 

واإلشــادة  االنتبــاه  تســتدعي  بحوثــا 

ــا  ــض تفصيالته ــع بع ــا م ــواء اختلفن س

واقتراحاتهــا الفكريــة، او اتفقنــا معهــا.

عــن  للماجــدي  مهــم  كتــاب  وفــي 

الــذي  الغريــب،  وعاملــه  )الســحر( 

يتناولــه علم الفولكلور كنشــاط إنســاني 

علمــاء  أن  نجــد  تأييــد,  أو  إدانــة  دون 

ــهم،  ــالف مدارس ــى اخت ــور، عل الفولكل

يؤكــدون القــول إن الســحر موجــود منــذ 

آالف الســنن وفــق )تمثــالت( متعــددة 

قبــل ظهــور األديــان.

قوة مؤثرة

ــرة  ــوة مؤث ــحر ق ــدي أن للس ــد املاج ويع

ــا  ــع وصاي ــن يتب ــه وم ــن ب ــن يؤم ــى م عل

الســاحر او معتقداتــه الروحيــة التــي 

يمارســها وجاهــا, والتمائميــة  نــوع مــن 

أنــواع املعتقــد الســحري, وهــي تقــف 

بقــوة  االعتقــاد  علــى  املاجــدي  عنــد 

الحجــر وقدراتــه الســحرية.

قدراتهــا  )الفيتــش(  وللتميمــة   

اإليحائيــة الســحرية التــي بــدأت مــع 

عالــم الســحر القديــم واســتمرت بعــض 

هــذا. يومنــا  حتــى  مظاهرهــا 

 وتأتــي الشــامانية صــورة ثانيــة للســحر 

علــى  أساســا  تعتمــد  التــي  القديــم، 

الســاحر  وهــو  )الشــامان(،  وجــود 

البشــرية  املجموعــة  يقــود  الــذي 

القديمــة فــي بلــدان األســكيمو وإفريقيا 

ســلوك  فــي  ويتحكــم  آســيا،  ووســط 

األفــراد والجماعــات ويمنحهــم الرضــا 

بشــتى  بعقابهــم  يقــوم  او  والســعادة، 

الطــرق.

       

    أنواع أخرى

 وللســحر أنــواع أخــرى لهــا تأثيرهــا 

قديمــا  البشــرية  املجموعــات  علــى 

ــد  ــي تعتم ــة الت ــل األرواحي ــا، مث وحديث

كل  فــي  الــروح  بوجــود  القناعــة 

شــيء, فــي الشــجرة وامليــاه والصخــر 

والحيــوان.

ــي  ــحر الطوطم ــفة الس ــي فلس ــد ف وتج

ــورة  ــو( ص ــرم )التاب ــد املح ــذي يعتم ال

االنفتــاح  تجــد  كمــا  أخــرى,  ســحرية 

ــة  ــة املوصوف ــاد اآلله ــر إيج ــبي عب النس

ــزى،  ــالت والع ــل وال ــل بع ــرة مث الظاه

ومئــات  وســيت  مــردوخ  وقبلهــم 

األشــكال الصنميــة التــي عبــدت فــي 

ــى  ــم، حت ــم القدي ــاء العال ــف أرج مختل

جــاءت األديــان الســماوية بفعــل اإلرادة 

ــتت  ــذا التش ــورة ه ــي ص ــة لتنه الرباني

االعتقــادي, واالحتــكام الــى عبــادة اللــه 

الواحــد األحــد.

الســـــحر ..
تعتقد به الشعوب وتختلف

في اتقاء شروره
باسم عبد الحميد حمودي

للسحر وجوده في املعتقد الشعبي العام لدى كل الشعوب على تباين  ثقافات الناس 
من بلد الى آخر, لكن ذلك املعتقد الذي ال ترى له أثرًا إال في بعض التصرفات 

الشخصية، يأخذ مداه في الفكر الشعبي على تباين الزمان واملكان.
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

املقذوفات  من  املالين  وربما  اآلالف، 

بقايا  هي  املنفلقة،  غير  والقنابل  واأللغام 

تشكل  مازالت  بالعراق  مرت  التي  الحروب 

واملدنين  األهالي  لحياة  حقيقيا  تهديدًا 

عمليات  يواجه  وتحديا  خاص-  -بشكل 

التي  املنطقة،  هذه  في  االقتصادية  التنمية 

تمثل عشرة باملئة من مساحة العراق.

االستزراع  وعمليات  الحيوانية  الثروة   

النفطية،  واملسوحات  التعدين  وأعمال 

ذات  تواجه  االستثمارية،  املشاريع  ومثلها 

التحدي، والحال يشير الى انتشار املخلفات 

وقنابل  وألغام  عتاد  وأكداس  الحربية 

الثانية  الخليج  حربي  إلى  تعود  عنقودية 

1991 وحرب العام 2003.

البيانات  كشفت  املاضين  العقدين  طوال 

اإلصابات  من  اآلالف  عن  الصحية 

هذه  النفجار  التعرض  بفعل  والضحايا 

املثنى،  بيئة  مدير  يقول  واملخلفات.  األلغام 

املهندس يوسف سوادي: إن "أعداد الضحايا 

تجاوز الثالثة آالف وسبعمئة شخص بحلول 

هذا  تبع  وما  الرقم،  وهذا   ،2014 العام 

بفعل  للزيادة  مرشح  حوادث،  من  التاريخ 

يقصدها  مناطق  في  املخلفات  هذه  وجود 

أو  النزهة،  ألجل  الربيع  أوقات  في  األهالي 

يمر بها رعاة األغنام."

أكثر  بن  من  املثنى  "تعد  أضاف:  سوادي 

بالقنابل  تلوثا  العراقية  املحافظات 

دائرة  مسوحات  إلى  بالرجوع  العنقودية، 

المتبقــي  المتبقــي المــوت  المــوت 
من الحروب  من الحروب  

يوسف المحسن 

مثل هياكل أسطورية متحفزة.. تظهر بعد سبات صيفي ساعية لالنقضاض، أجسام من املعدن 
الصِدئ، تتغير خارطة انتشارها بحسب املواسم، تغطيها عواصف القيظ الغبارية، وتجرفها 

سيول الشتاء وأمطاره فتكشر عن أنيابها: هي األلغام واملخلفات الحربية.. املشكلة التي أكملت 
عقدها الثالث في البادية الجنوبية العراقية، ومناطق أخرى.

األلغام..األلغام..
البــالد  امتــداد خارطــة  تتــوزع علــى 
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الجنوبي  اإلقليمي  واملركز  األلغام  شؤون 

مديرية  مع  باملشاركة  البصرة،  مدينة  في 

من  كم2   150 من  أكثر  عد  إذ  املثنى،  بيئة 

األراضي ملوثا باملخلفات الحربية والقنابل 

أماكنها  حددت  التي  واأللغام،  العنقودية 

37كم2  على  يمتد  حدودي  شريط  ضمن 

باملخلفات  ملوثة  مناطق  هي  واملتبقي 

الحربية والقنابل العنقودية."

أحمد  الباحث  يقول  التهديد،  ذات  عن 

السابق  الرئيس  وهو  الجشعمي،  حمدان 

بصّيه  ناحية  في  املحلي  للمجلس 

ملدير  معاونا  اآلن  ويعمل  الصحراوية، 

التي  املعوقات  أكبر  "أحد  إن  الناحية، 

تواجه الناس في البادية هو وجود املخلفات 

عام  الطائرات  من   ألقيت  التي  الحربية 

أصبحت  حيث  البادية،  امتداد  على   1991

أشباحا  املنفلقة  غير  والقنابل  األلغام  هذه 

يضيف  املنطقة."  على  بظاللها  تخيم 

من  عدد  يقع  واآلخر  اليوم  "بن  الجشعمي: 

وقت  في  والسيما  لها،  ضحايا  األشخاص 

املقذوفات  هذه  تختفي  حن  الربيع  ذروة 

بادية  سجلت  فيما  املرابع،  أعشاب  تحت 

هذا  يومنا  حتى   1991 العام  منذ  بصّية 

 
ٍّ

متوف بن   4000 الـ  يقارب  ما  سقوط 

ومعاق."

عواصف تخفي وسيول تكشف 
تغيرت  التي  العنقودية  والقنابل  األلغام 

الخارجية  أغلفتها  الصدأ  وأصاب  ألوانها 

ومصادرها،  صناعتها  تواريخ  واختلطت 

خارطة  تتغير  الصحراء،  برمال  فامتزجت 

والتغيرات  الفصول  بحسب  انتشارها 

املناخية، وعادة ما تنقلها السيول املطرية، 

التي  الطرق  الى  الركون  يمكن  ال  لذلك 

تطهيرها  تم  التي  املناطق  أو  سابقا  سلكت 

يشير  آمنة،  مناطق  أنها  على  األلغام  من 

الدفاع  مدير  محمد،  جاسم  محمد  العميد 

 :
ً
قائال الحقيقة  هذه  الى  املثنى،  في  املدني 

"في حالة وجود أمطار أو سيول، فقد يؤدي 

ونقلها  الحربية  املخلفات  جرف  الى  ذلك 

من أماكن الى أخرى، وهي مخلفات خطرة 

وشديدة التفجير تعود الى حرب عام1991، 

البادية-  مرتادي  -من  األهالي  نحث  لذلك 

او  منها  التقرب  وعدم  الحيطة  أخذ  على 

او  املسؤولة  الجهات  إبالغ  مع  بها،  العبث 

االتصال بالهاتف 115. "

املهندس  دها  ردَّ التي  القصة  ذات  وهي   

ألغام  "هنالك  قال   إذ  سوادي،  يوسف 

وقد  الغبارية،  العواصف  بفعل  مختفية 

ظهرت للعيان، او غيرت أماكنها بفعل مياه 

السيول واألمطار التي سقطت."

مهنة الخطأ الواحد! 
هي  واأللغام  املتروكة  القنابل  معالجة  إن 

املشتغلون  يقول  كما  الواحد،  الخطأ  مهنة 

والحذر  الدقة  تقتضي  فإنها  لذلك  فيها، 

أهمية  الى  إضافة  الفنية،  والخبرة 

التعرض  لتالفي  للسكان  الواسع  التثقيف 

غير  القنابل  معالجة  وفرق  لخطرها، 

مديرية  في  الحربية  واملخلفات  املنفلقة 

لرفع  مساعيها  تواصل  املدني  الدفاع 

البادية  من  الحربية  واملقذوفات  األلغام 

سابق-  وقت  -في  نجحت  الجهود  الجنوبية، 

األطنان،  من  العشرات  مفعول  بإبطال 

ال، من 
ّ
وهو ما أكده املقدم حازم هّبان هذ

شعبة املعالجة الذي قال: "بعد أن أعلنا خلو 

نفذنا  الحربية،  املخلفات  من  املدن  مراكز 

خالل  املربعة  األمتار  ملالين  مسح  عمليات 

التي عالجنا فيها اآلالف  السنوات املاضية 

من املقذوفات." لكنه يستدرك: "الكل يعرف 

األغنام   
ُ

رعاة يقصد  الربيع  فصل  في  أن 

مع  احتكاك  فيحصل  البادية،  واملتنزهون 

هذه األجسام املعدنية  املتوارية غالبا بفعل 

وعدم  الحذر  يجب  لذا  الجوية،  التقلبات 

االقتراب منها."

على  املتروكة  واأللغام  املخلفات  وتشتمل 

غير  ميدان  ومدفعية  طائرات  قذائف 

ألقيت  عنقودية  حاويات  وقنابر  منفلقة، 

من الجو، فيما تركزت الجهود األولى على 

النفطية،  الشركات  عمل  مساحات  تأمن 

وفي وقت يصف فيه مسؤول شعبة املعالجة 

طريق  على  بالجيدة  املتحققة  النتائج 

إعالن خلو البادية منها، فإن العميد محمد 

وثالثن  ثمانية  من  أكثر  رفع  أكد  جاسم 

ألف مقذوف مختلفة األنواع واألحجام من 

مساحة تجاوزت األربعة مليارات وخمسمئة 

مليون متر مربع، مضيفا أن "فرق املعالجة، 

في  أسهمت  املثنى،  في  التشكيل  حديثة 

تنفيذ أعمال مسح ورفع وإتالف للمخلفات 

الحربية كانت ستحتاج إلى ميزانيات كبيرة 

فيما لو أسندت الى شركات متخصصة."

أعضاء  بشمول  صدرت  مطالبات  وكانت   

والضباط  املنتسبن  من  الفرق  هذه 

املشعة  للعناصر  التعرض  بمخصصات 

الذي  املهم  بالدور  االعتراف  من  كجزء 

من  واحدة  في  يعملون  وكونهم  به،  يقومون 

أخطر املهن، التي تسمى مهنة الخطأ األول 

واألخير.  

النرويج على خط األلغام
ومع انطالق عمليات املسح في البادية قبل 

أعوام بحثا عن األلغام واملخلفات الحربية، 

شريطا  الرسمية-  -شبه  العراقية  قناة  بثت 

من  متطوعن  شبابا  يظهر  مصورًا 

يقومون  وهم  الصحراوية  بصية  ناحية 

حربية  واعتدة  مخلفات  وتفجير  بجمع 

دفع  الذي  األمر  الناحية،  حدود  عند 

الى  حينها-  -في  املسؤولة  الجهات 

من  االقتراب  بعدم  األهالي  مناشدة 

املساعدة  وطلب  الخطرة  األجسام  هذه 

أنها  يبدو  حادثة  املسؤولة،  الجهات  من 

لفتت األنظار الى ما يعاني منه السكان 

املحليون.

بيئي  ناشط  وهو  حمدان،  أحمد  يقول   

املاضية  الخمس  "السنوات  إن  ايضا، 

 )NPA( منظمة  أعمال  انطالق  شهدت 

النرويجية إلزالة هذه األلغام، عبر تقنيات 

من  العاملة  األيدي  وتشغيل  التقني  املسح 

منها  آالف  وتفجير  الصحراء،  أهالي 

بمساعدة من وزارتي الدفاع والداخلية." 

أوتاوا في األول من آذار 
وموعد األول من آذار / مارس من كل عام هو 

 1999 أوتاوا  معاهدة  دخول  الستذكار  يوم 

اختصار  هو  املعاهدة  واسم  التنفيذ،  حيز 

وإنتاج  وتخزين  استعمال  حظر  )اتفاقية  لـ 

ونقل األلغام املضادة لألفراد, وتدمير هذه 

األلغام.( ومنذ سريان مفعول هذه االتفاقية 

التحقت مئة وخمس وخمسون دولة وأعلنت 

لم  دول  شرعت  فيما  باالتفاقية،  التزامها 

تصادق عليها بإجراءات للحد من مخزونها 

ونقطة  األرض،  تحت  منها  املزروع  وتدمير 

املجتمع  عندها  التقى  التي  الرئيسة  القلق 

األلغام وسائل قتل وإعاقة  الدولي هي كون 

فوقها  او  األرض  تحت  لتزرع  مصممة 

او  األفراد  قبل  من  ملسها  حال  وتنفجر 

املرور بالقرب منها، وتشير لجنتا الصليب 

األلغام  أن  الى  األحمر  والهالل  األحمر 

ترك  وباء  أحدثت  لألشخاص  املضادة 

واملعاقن  واملصابن  الضحايا  من  اآلالف 

بعد  ما  الى  معاناتهم  استمرت  الذين 

املدنين  بن  تميز  ال  وهي  الحروب،  انتهاء 

والعسكرين وغالبا ما يقع األطفال ضحية 

لها. 

الذي نفذ،  يقول املقدم حازم هبان هذال، 

رفقة فرق املعالجة، املئات من عمليات رفع 

حددت  التي  "املناطق  إن  األلغام  ومعالجة 

العراقية  الجنوبية  البادية  في  اآلن  حتى 

الحربية  واملخلفات  باأللغام  ملوثة  كأماكن 

مربعا،"  كيلومترًا  وسبعن  مئة  الى  تصل 

ملوثة،  مناطق  فيها  "البادية   
َّ

إن مؤكدًا 

وأكثرها بالقنابل العنقودية املحرمة دوليا، 

والعام   1991 العام  حربي  الى  تعود  التي 

". 2003

يوسف  البيئي  والخبير  املهندس  يؤكد  فيما 

هبان،  حازم  املقدم  إليه  ذهب  ما  سوادي 

في  منتشرة  العنقودية  "القنابل  أن  مضيفا 

واسعة."  مناطق  وعلى  الجنوبية  البادية 

كانوا  "الطيارين  أن  الى  السبب  عازيا 

البادية  في  طائراتهم  حموالت  يفرغون 

هذا  أنتج  ما  وهو  فارغة،  مناطق  كونها 

االنتشار الواسع للمخلفات الحربية."

  ٢٠٢9 وستراتيجية ملواجهة األلغام
األلغام  ملواجهة  الوطنية  الستراتيجية 

الحكومة  أقرتها  التي  الحربية،  واملخلفات 

الحكومات  تعاون  اشترطت  العراقية، 

وتحقيق  اإلنجاز  سرعة  لضمان  املحلية 

من  خاليا  العراق  بإعالن  النتائج  أفضل 

املخلفات الحربية، اإلعالن كان مخططا له 

أن يكون في العام املاضي 2021 وبحسب ما 

واملخلفات  األلغام  شؤون  دائرة  عنه  أعلنت 

الحربية، لكن، وبفعل متطلبات الحرب على 

الى  تمديده  تم  كورونا،  وجائحة  اإلرهاب 

التمديد إلعالن  يعني  ما  وهو  العام 2029، 

أوتاوا، فيما يقول  الكامل التفاقية  التطبيق 

150كم2  إن  سوادي  يوسف  البيئي  الخبير 

تحتاج  كبيرة  مساحة  هي  باملخلفات  ملوثة 

وإعالنها  لتنظيفها  السنن  عشرات  الى 

املنظمات  مطالبة  يجدد  فهو  لذلك  خالية، 

والدول  األلغام،  رفع  بشؤون  املعنية  الدولية 

في  للمساهمة  الحروب،  في  شاركت  التي 

جهود إغالق هذا امللف. 
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الغد  صباح  معا  نذهب  بأن  جاري  "أقنعني 

إلى أحد مكاتب الصيرفة الذي يمنح سلفا 

فوائد  مقابل  دينار،  مالين  عشرة  بمبلغ 

شهرية.  كأقساط  سدادها  عند  مقبولة 

تسعة  مبلغ  تسلمت  أسبوعن  بعد   ،
ً
وفعال

صاحب  ألن  دينار،  ألف  وسبعمئة  مالين 

يعدها  ما  القرض  من  استقطع  املكتب 

يسدد  أن  على  للمكتب،  وأتعابا  رسوما 

من  ابتداء  الفوائد  مع  مقسطا  القرض 

الشهر املقبل، وهذا ما أراحني نفسيا، ولم 

كبيرًا  فخا  أو  خدعة  ثمة  بأن  للحظة  أفكر 

سأقع فيه." 

أجاب:  حصل؟  ماذا  طيب  سامي:  سألت   

لكني  عليه،  هو  ما  على  الوضع  "استمر 

تذكرت أنني سلمته املاستر كارد وبقي لديه 

مع  السترجاعه   
ُ

فذهبت الشهر،  يقارب  ملا 

لم  وبهذا  الرجل،  أعادها  مستمسكاتي، 

فالقرض  ناحية،  أية  من  شك  أي  يراودني 

تسلمته ومستمسكاتي الثبوتية عادت لي." 

ضحايا القروض
بعد  استغرب،  أنه  الكريم  عبد  يوضح 

 -مع الفوائد-، 
ً
استنفاد مبلغ القرض كامال

وأراد  يتوقف،  لم  الذي  القطع  باستمرار 

في  خطأ  هناك  كان  فربما  االستفسار، 

حساباته أو في حسابات املكتب أو املصرف، 

نفسه،  املكان  في  مكتب  أي  يجد  لم  لكنه 

بجواره  املحال  أصحاب  له  فقال  عنه  سأل 

إنه انتقل وال نعرف إلى أين، فذهب مسرعا 

املبلغ،  منه  يستقطع  الذي  املصرف  الى 

عبد  كاد  ربما  التي  الصدمة  كانت  حيث 

الكريم أن يموت من جرائها، عندما أدرك 

أن القرض الذي تسلمه كان خمسن مليونا 

وليس عشرة مالين !! ومن جراء الصدمة 

داهمه السكري والزمه ارتفاع ضغط الدم.

تتكرر،  الكريم  عبد  سامي  قصة  أن  الواقع 

موظفن  تعاون  الضمير  عديمو  يستغل  إذ 

وهم  بالضحايا،  لإليقاع  معهم  فاسدين 

منهم  وكثير  املتقاعدين،  من  الغالب  في 

إن  البل  الشماتة،  من  خوفا  الطعم  يبلعون 

له  حصل  ما  يسرد  أن  رفض  منهم  عددًا 

به، وحتى  من خداع، ألن هناك من يشمت 

تكون  القضايا  لهذه  الغالب-  -في  الحلول 

شيوخ  من  قريبة  املحاكم  عن  بعيدة 

العشائر الذين يتدخلون لحلها.

 التزام عشائري                      
عبد  لدى  توسعت  املشكلة 

قاده  من  ألن  الكريم، 

إلى املكتب هو جاره 

التزام  فثمة  اسمه-  عن  يفصح  لم  -الذي 

صاحب  عن  يبحث  بأن  وعده  إذ  عشائري، 

 توصال إلى حقيقة مفادها أن 
ً
املكتب، وفعال

ذمته  وفي  العراق  غادر  قد  املكتب  صاحب 

أكثر من ثالثن قرضا من صنف الخمسن 

مليونا بأسماء ومستمسكات مواطنن مثله، 

بأن  املكتب  صاحب  أقارب  وعدهم  وقد 

أشهر  ثالثة  خالل  حقوقهم  لهم  يعيدوا 

أو  لقبه،  أو  بابنهم،  التشهير  عدم  بشرط 

أو  اسم  أي  عن  يفصح   لم  لذلك  أقاربه. 

 
ً
وأمال التعهد،  بهذا  التزاما  عنوان 

خسره  ما  إليه  يعاد  بأن 

أو  مال،  من 

بعضه. 

شروط العقد            
إجابات  تنوعت  وإن  تتكرر،  القصة 

املتورطن بالسلف والقروض بن املصارف 

منه،  يشكو  ما  له   
ٌ

وكل واألهلية،  الحكومية 

من  دينار  مليون  الخمسن  قرض   
ً
فمثال

لكنها   ،%8 بفوائد  يكون  الرافدين  مصرف 

بدون  دينار  مليون   15 الى  تصاعديا  تصل 

علم أو إعالم املستفيد من القرض، حسب 

عباس،  عمران  واألديب  الصحفي  قول 

فهل  الفوائد،  بنار  املكتوين  أحد  كان  الذي 

ُيعقل أن يوافق املقترض على شروط العقد 

وتفحصه  العقد  قرأ  أنه  أم  كهذه؟  بفوائد 

قبل املوافقة؟ 

"حدث،  فيقول:  الزبيدي  علي  عبد  أما   

م موظف ما في دائرة 
ّ
وألكثر من مرة، أن سل

استغلها  ملواطنن  رسمية  وثائق  معينة 

الفاسدون في ترويج معامالت باسم 

املواطن بدون علمه! وال عجب أن 

املاستر  بواسطة  هؤالء  يتسلم 

قرضا  كارد  الكي  او  كارد 

املغفل  املواطن  باسم 

املستحيل  فمن  املسكن، 

أن يقرض املصرف األهلي، 

بال  مبلغ  أي  الحكومي،  او 

شخصيا  املستفيد  حضور  وبدون  ضمانات 

هناك  إذن  الرسمية!!  مستمسكاته  بكامل 

داخل  من  الفاسدة  املكاتب  مع  يتعاون  من 

هذه املصارف."

الفساد هو العلة الكبرى                    
القانوني واإلعالمي  أمام  الحاالت  عرضنا 

بحاالت  علمه  أكد  الذي  الشريفي،  أحمد 

يحل  أغلبها  لألسف  لكن  وتكررت،  حدثت 

"أن  الى  وأشار  القانون  عن  بعيدة  بطرق 

املكتب  صاحب  يستخدمها  التي  الطريقة 

تنصرف  املصرف  موظف  مع  بالتعاون 

العقوبات  قانون  من   456 املادة  أحكام  الى 

العراقي رقم 111 لسنة 1969، أما املوظف 

عليه  فتنطبق  املكتب  صاحب  مع  املتواطئ 

املشار  ذاته  القانون  من   318 املادة  أحكام 

إليه أعاله كونه استغل وظيفته بالتواطؤ."

 ،465 املادة  عليه  تنطبق  "أيضا  ويضيف: 

على  تزيد  ال  وبغرامة  بالحبس  يعاقب  إذ 

العقوبتن  هاتن  بإحدى  او  دينار،  ألف 

بفائدة  طريقة  بأية  نقودًا  آخر  أقرض  من 

األقصى  الحد  على  تزيد  خفية  او  ظاهرة 

قانونا.  عليها  االتفاق  املمكن  للفوائد  املقرر 

يزيد  ال  بما  املؤقت  السجن  العقوبة  وتكون 

املقرض  ارتكب  إذا  سنوات  عشر  على 

جريمة مماثلة للجريمة األولى خالل ثالث 

األول  الحكم  صيرورة  تاريخ  من  سنوات 

نهائيا."

    إن التكييف والتصنيف القانوني ملثل هذه 

القضايا يعود لتقدير املحكمة املختصة بها، 

لذلك توجهنا إلى القاضي إبراهيم حميد، 

جريمة  "إنها  بّن:  الذي  التجارية  قاضي 

قانون  من   456 املادة  أحكام  وفق  احتيال 

املتهم  هو  املكتب  صاحب  وإن  العقوبات، 

معه  شريك  واملصرف  املوضوع،  في  األول 

من  على  سؤالنا  عن  وإجابة  الجريمة."  في 

يشتكي املواطن املخدوع؟ أكد القاضي "على 

صاحب املكتب واملصرف معا."

"رن هاتفي لياًل، فكان املتصل جاري، الذي أراد 
أن يساعدني في الحصول على قرض إلكمال 
بناء بيتي الذي توقف العمل فيه بسبب 
حاجتي الى املال." 
يكمل سامي عبد الكريم، وهو متقاعد في 
منتصف العقد السادس من عمره، الذي لم 
يفصح عن اسم جاره ألسباب اجتماعية:

أمنحــك قرضــًا ألســتغفلكأمنحــك قرضــًا ألســتغفلك
بخمسة أضعافه!                بخمسة أضعافه!                

ضحايــا صامتــون ينتظــرون حلــواًل عشــائرية         

إياد السعيدي              



آخر  في  سنوات  عشر  قبل  لي  حدث  ما 

مراحل الدراسة االبتدائية ال يزال يشعل 

النار في ذاكرتي املعطوبة ويحيلها رمادًا، 

حينما قامت معلمة الصف بإجباري على 

ملجرد  )الزبالة(  صفيحة  قرب  الوقوف 

أنني قمت –خلسة- برفع تنورتي وطويتها 

شكل  منهما  ليبرز  سيقاني  أظهر  لكي 

بأنها  أعلم  أكن  لم  املزركشة.  جواربي 

حسباني  في  يكن  ولم  أمري،  ستكتشف 

أبدًا أنها كانت تسير خلفي أثناء مجيئي 

فعلته  ما   -
ّ

–بغل وتراقب  املدرسة،  إلى 

لهذا  بإهانتي  اكتفت  وليتها  براءة،  بكل 

الدرس  انتهاء  بعد  فوجئت،  وإنما  الحد، 

املعلمات،  غرفة  الى  باستدعائي  األول، 

حيث عززت العقوبة بكفها الغاضبة التي 

نزلت على خدي إلى درجة أن )ترچيتي( 

طارت من مكانها.

 صدمت وبقيت )مخلوسة( وأنا أتوسلها 

أبي  ستخبر  بدورها  التي  أمي،  تخبر  أال 

لغة  غير  يجيد  ال  فهو  طغيانه،  من  خوفا 

من  بطردي  والتهديد  والسب  )الصفع( 

البيت وحرماني من التعليم، مع أنني كنت 

ربية )الفاضلة( لن 
ُ
واثقة من أن حقد امل

ما  وهو  والدّي،  أمام  بفضحي  إال  ُيشفى 

مباغتة  صفعة   
ُ

تلقيت إثرِه  وعلى  حدث، 

من والدتي، أما نصيبي الدسم من الوالد 

فكان تأديبا وضربا بالحزام وإنهاء العار 

هكذا: "بعدچ زعطوطة وعينج طلعت، من 

تكبرين شتسوين، ماكو مدرسة بعد."

وُحرمت  ظلما  ابتلعته  الذي  الوصم  هذا 

بيت  رّبة   
ُ

وأصبحت التعليِم  من  بسببِه 

وأنا طفلة تتدلى ضفائرها، ومن ثم بعده 

 إلى زوجة جاهلة ال ُينظر 
ُ

بسنوات تحولت

وماكنة  للعيال  الخادمة  نظرة  غير  إليها 

إنجاب!..

ثقافة الضرب
يم( 

ّ
)الض يصرخ  أخرى  مرة  إذن، 

األسرية  االضطهاد  ملفات  من  الطفولي 

دواخلنا  عفونة  لُيعري  والتربوية 

وانصقالها بلوثة اإلجرام والبشاعة التي 

تسببت قبل أيام بوفاة طالبة في الصف 

مديرة  طردتها  االبتدائي  السادس 

ارتدائها  لعدم  االمتحان  من  املدرسة 

قاسية  ضربة  تلقت  وأخرى  الحجاب، 

على رأسها أفقدتها القدرة على املشي..

الضرب  ثقافة  جذور  حكاية  ما  رى 
ُ

ت

في  أسلوبا  صارت  التي  والتنّمر  والسلخ 

مع  واملعلمات  املعلمن  من  كثير  تعامل 

إلى  بحاجة  أصبحنا  وملاذا  تالميذهم؟ 

تفعيل قانون العقوبات للحد من سلوكيات 

ه مربٍّ قبل أن يكون معلما، 
ُ
ربي، مع أن

ُ
امل

وفاقدي  املخدرين  اآلباء  جوقة  سّر  وما 

والصفح،  العقاب  بن  ما  التمييز 

صرين على تفريغ عقولهم من مفهوم 
ُ
امل آمنة الموزاني

ــي  ــذرة ف ــٌة متج ــي ثقاف ــذرة ف ــٌة متج ثقاف
عقل مأزومعقل مأزوم

العنف ضد الطالبات.. 

رجفة ظاملة ما زلت أتذكرها كلما رأيت طالبة مهانة 
يلمع أثر الصفعة على خدها، وتبتلع صوتها خوفًا من ضرب 
وزعيِق ضربة مديرة أو معلمة مأزومة. 
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العدالة القانونية الكفيلة بردع املسعورين 

في السلك التربوي.

حق موصوٌم بالعار
من  املسعورين  نمنع  كيف  أعرف،  "ال 

العراق،  في  األطفال  إيذاء  عن  الكف 

وكيف نمنع آباًء يلفلفون قضايا اضطهاد 

عن  )العفو  درج  في  ويرمونها  أطفالهم 

عارًا  يستلزم  الجاني  فضح  ألن  الذنب( 

أكبر."

موت طفلة        
الناشط  بدأ  العصبي،  املزاج  بهذا 

دون باسم مردان حديثه عن حوادث 
ُ
وامل

ضرب الصغار ممتعضا:

نهرها  إثر  حياتها  تخسر  أخرى  "طفلة 

شيع- 
ُ
أ -كما  الحجاب  ارتداء  عدِم  بسبب 

بعد  الحركة  على  القدرة  تفقد  وأخرى 

تلقيها ضربة على الرأس من قبل معلمة. 

–كالعادة-  وتتمدد  املجزرة،  وتستمر 

حينما يجري التنازل عن القضية، فليس 

األطفال  اعتبار  الشرقية  الشيم  من 

والنساء مهمن الى درجة رفع قضايا من 

أي  أنهن،  كما  لهم،  العدالة  تحقيق  أجل 

النساء، ال يستحقن حتى أن ترفع قضايا 

ضدهن، فوجود امرأة، قد يكون السبب 

املباشر في موت طفل في السجن سيجلب 

األذى  من  أكبر  وألهلها  لها  وأذًى  عارًا 

لو  ربما  أنثى،  طفلة  موت  يجلبه  الذي 

كانت الطفلة ضحية هذه الحادثة ذكرًا، 

 
ً

الحقيقة آخر.  حديث  املوضوع  في  لكان 

أني صرت شبه جازٍم، ومن حيث املبدأ، 

أن جرائم املعلمن واملعلمات في العراق، 

تتطلب  ال  والخطورة،  العدد  ناحية  من 

وإنما  الطفولة،  بحق  خاصا  قانونا  فقط 

إغاثة،  وحمالت  دوليا،   
ً
تدخال تتطلب 

واستثناءات  جماعية،  إنقاذ  وعمليات 

التي  العائلة  ألن  اللجوء،  بقوانن  خاصة 

قبول  ُيفترض  العراق  من  طفل  لديها 

بسبب  العالم  في  مكان  كل  في  لجوئها 

الخطر املحدق بطفلها!"

موروث تربوي
)مدرسة  مديرة  أرجعت  جانبها،  من 

جذور  مجيد  عاصمة  األهلية(  النهرين 

العنف التربوي وما أفرزه داخل املدارس، 

قائلة:

في  املدارس  في  ينتشر  الذي  "الُعنف 

ملوروث  طبيعي  نتاج  هو  الحاضر  وقتنا 

منهجا  صار  الذي  التربوي،  التعنيف 

أضيفي  التربوين،  عقول  داخل  دراسيا 

كل  في  أنفها  دست  التي  العشائرية  له 

شيء، ودخلت مدارسنا إلى درجة أن أي 

توجيه بضبط سلوك الطالب، او تهذيبه، 

التي  بعشيرته  معه  تفاَجئي  أن  غرابة  ال 

حيل األمر إلى طائلة اإلساءة الشخصية 
ُ

ت

املناداة  من  الرغم  فعلى  و)تگاومنا(، 

وانتشار  والطفل،  اإلنسان  بحقوق 

وطرائق  التعامل  في  الحديثة  األساليب 

التدريس، إال أن أساس العنف له وجهان 

وأولياء  الطلبة  عنف  األول  جدًا:  سيئان 

األسباب،  وألتفه  املعلمن  ضد  أمورهم 

ضد  التربوين  املعلمن  من  آخر  وعنف 

أعناقهم،  في  أمانة  هم  الذين  الطلبة 

التعليم.  قبل  التربية  عن  مسؤولون  فهم 

في  والتخلف  مشتركة،  املهمة  إذن، 

يحتاج  األطراف،  جميع  ومن  مدارسنا، 

األطراف  كل  لتأهيل  جبارة  جهودًا 

وقبلهم  والنقابية..  والوزارية  التربوية 

أهالي الطالب".

القانون خيُر مؤدٍب
التبليغ  ثقافة  الطفل  رأس  في  "يزرعون 

الفوري للشرطة إذا ما تعرض ألِي ضرب، 

قبل  من  الصراخ  أو  باللمس  حتى  أو 

واملستشفيات  املدارس  ويلزمون  والديه، 

مشكوك  تعنيف  حالة  أية  عن  باإلبالغ 

أحد  أن  بالدليل  ثبت  ما  وإذا  أمرها،  في 

فيتم  كليهما،  أو  الجاني،  هو  الوالدين 

سحب  بعد  قانونيا  ومقاضاتهما  عزلهما 

الطفل للعيش مع عائلة سويدية"..

أو  أبا،  أو  معلما،  أن  لو  يحدث  ما  هذا 

 
ُ

أّما، قام بتعنيف او ضرب طفله أو ألزمه

به  أفادتنا  ما  بحسِب  إجباري،  بسلوك 

مدينة  في  قيمة 
ُ
امل العراقية  التربوية 

غوتنبورغ، ثاني أكبر مدن السويد، عبير 

الالمي، ُمكملة بامتعاض :

"القانون هو خير مؤدب ومؤهل لكل مختل 

من  طفلة  لدينا  كانت  ومأزوم،  نفسي 

تعنيفها  السوسيال عن  غت 
ّ
بل أفغانستان، 

الحجاب  ارتداء  على  والضرب  باإلجبار 

املبكر، ما تسبب لها بأزمة نفسية وتراجع 

فُسحبت  العلمي،  مستواها  في  ملحوظ 

حيلت 
ُ
من العائلة بعد التحقق من األمر، وأ

قرابة  هناك  وبقيت  سويدية  عائلة  إلى 

سنة، شَعرت خاللها باالستقرار النفسي 

طلبت  من  هي  بعدها  الخطر،  وبانتهاء 

أية ممانعة  إلى عائلتها، ولم تجد  العودة 

من السوسيال، علما أن السوشيال، طوال 

أبويها  بتأهيل  يقوم  كان  غيابها،  فترة 

نفسيا واجتماعيا لتقّبل املوضوع واحترام 

 
ُ

أسمعه مما  استغرب  أنا  لذلك  حريتها، 

عن عنف املعلمن واملدرسن، وما يسببه 

وكيف  نفسي،  وأذى  وموت  تشوهات  من 

يواصل  أن  طفل  على  مؤتمن  ملربٍّ  يمكن 

والتلقن  والصراخ  الضرب  منهجية   
ُ

معه

املرفوضة  وأفكاره  ملوروثاته  القسري 

إنسانيا".

من املعروف أن السنة األولى 
من الحياة الزوجية تكون 

حافلة باملتاعب بني الزوجني، 
وغالبًا ماتؤدي تلك املشكالت 
الى االنفصال. وُيرجع علماء 

االجتماع هذه الظاهرة 
الى التباينات التربوية 

والسلوكية بني الطرفني قبل 
الزواج، إذ يدخل كل واحد 

منهما )القفص الذهبي( وهو 
ينتمي إلى طباع وعادات 

تخصه هو، وال تخص اآلخر 
بالضرورة.. 

نــــواعــــم

حسن العاني

صراع القديم والجديد

ويبــدو، علــى رأي علمــاء االجتمــاع ومنظــري السياســة، أن االنتقــال مــن مرحلــة إلــى 

مرحلــة جديــدة، كمــا هــو حاصــل بانتقــال ابــن القريــة إلــى املدينــة، أو بعــد الثــورات 

واالنقالبــات االجتماعيــة التــي يشــهدها العالــم.. أقــول: هــذا االنتقــال اليعنــي تجــاوز 

املرحلــة الســابقة وآثارهــا مئــة باملئــة، فهنــاك مســاحة مــن القديــم تبقــى متمســكة 

بمــا نشــأت عليــه واعتادتــه.. أليــس هــذا -علــى ســبيل املثــال- مــا حصــل عنــد انطالق 

الدعــوة املحمديــة لهجــر األوثــان وعبــادة واحــد أحــد؟

ــى  ــار حت ــر واالنتظ ــن الصب ــيء م ــى ش ــة إل ــوالت التاريخي ــاج التح ــا، تحت ــن هن م

ــن  ــك ل ــب(، وذل ــر الغري ــح )الحاض ــيئا لصال ــيئا فش ــوف( ش ــي املأل ــع )املاض يتراج

ــا  ــس آثاره ــي تنعك ــة، الت ــات الحقيقي ــن اإلصالح ــد م ــن دون العدي ــهولة م ــم بس يت

اإليجابيــة علــى الشــارع وحيــاة النــاس، وبخــالف ذلــك يبقــى القديــم يمتلك الشــيء 

ــه.. ــن نفس ــاع ع ــوة للدف ــن الق ــر م الكثي

ــراق  ــرج الع ــم يخ ــد )2003(، إذ ل ــل بع ــة ماحص ــه الدق ــى وج ــي عل ــورة ه ــذه الص ه

ــة  ــة نوعي ــالد نقل ــل الب ــن، أن ينق ــق املعل ــى وف ــر، عل ــد للتغيي ري
ُ
ــد أ ــا، فق ــن إطاره م

والدكتاتوريــة  الواحــد  الحــزب  عهــد  مــن  وتحديــدًا  مرحلــة،  إلــى  مرحلــة  مــن 

ــة  ــادة الجماعي ــة والقي ــاح والديمقراطي ــد االنفت ــى عه ــرورة(، إل ــعار)القائد الض وش

وحريــة التعبيــر والتبــادل الســلمي للســلطة،  وإلــى سلســلة مــن التبــدالت الجوهرية 

ــة.. ــة والثقافي ــية واالقتصادي ــاة السياس ــوم الحي ــي عم ف

كان مــن الطبيعــي جــدًا أن يتســرب الكثيــر مــن ســلوكيات ومعالــم املرحلة الســابقة، 

وهــي تخــوض غمــار معركــة صريحــة ومعلنــة، حاولــت الدفــاع عبرهــا عــن وجودهــا 

ــد  ــي الجدي ــام السياس ــع النظ ــل- أن يداف ــي –باملقاب ــن الطبيع ــتمرارها، وكان م واس

ــكالت  ــوة و... واملش ــي والرش ــاد املال ــكن والفس ــاء والس ــات امل ــب أزم ــه، وينس ــن نفس ع

التــي ال أول لهــا وال آخــر، إلــى النظــام الســابق، وأنهــا مــن مخلفــات املرحلــة الســابقة.

ــمياتها،  ــد )2003(، بأنواعهــا ومس ــه، أن حكومــات مابع ــياق نفس ــي الس ــظ، ف  وُيالح

ــوف  ــاول الوق ــن يح ــد كل م ــن حدي ــد م ــتضرب بي ــا س ــن بأنه ــد للعراقي ــت تتعه كان

فــي وجــه اإلصالحــات الجذريــة واإلنجــازات الكبيــرة، وســتقضي علــى املظاهــر 

ــخ.  ــة.. ال ــر الجماعي ــاد واملقاب ــة االضطه ــا مرحل ــي خلفته ــيئة الت الس

ــد 2003،  ــة مابع ــع ملرحل ــل والرائ ــوت الجمي ــع الص ــي، م ــعب العراق ــي الش ــن.. أعن نح

ــم  ــاذا ل ــم: مل ــة أن نفه ــا الديمقراطي ــط حقوقن ــن أبس ــم، وم ــم نفه ــة ل ــا بصراح لكنن

ــد  ــدل القائ ــا ب ــح لدين ــاذا أصب ــرورة"؟ ومل ــد الض ــح "القائ ــاث مصطل ــم اجتث يت

ــد..  الواح

إلى آخره؟! 
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آية منصور                                          

تصوير/ يوسف مهدي       

عليك أن تحمي وجهك وتغطيه بكل ما 
تملك من األوشحة، وأن تجد وسيلة لتالفي 
األتربة، أما الدخان فال خالص لك منه، فهو 
يتسلل الى صدرك ويغطي جسمك بالكامل، 
ويهديك سعاال مستمرًا.

 الحياة في معامل الطابوق صعبة للغاية، 

واألطفال،  والرجال  النساء  ومشاهد 

الذين انحنت ظهورهم مبكرًا، 

معامل  عمال  إنهم  قاسية. 

تحت  يعيشون  الذين  الطابوق، 

أسوأ الظروف البيئية. 

معامل بدائية                         
مالين  تنتج  املعامل   هذه  مازالت 

مختلف  إلى  وتسوقه  يوميا  الطابوق 

املدن العراقية، معامل بدائية تعتمد 

اإلنسان  على  خطواتها  من  كثير  في 

املكائن  تطور  من  الرغم  على  املرهق، 

أنها  إال  وتوفر بعضها في هذه املعامل، 

ما زالت تفتقر إلى الكثير من التفاصيل 

على  الواقع  العبء  حجم  من  تقلل  التي 

السالمة  انعدام  إلى  إضافة  العمال، 

البيئية والصحية. 

أن  على  "اعتدنا  البلداوي:  سجاد  يقول 

يوم،  املر كل  ونستنشق  السموم،  نتنفس 

لكن ما العمل؟ هذا قدرنا." يبدو سجاد 

ومنهكا  عمله،  من  غاضبا  البلداوي، 

كل  يمضيها  التي  العمل  ساعات  بسبب 

ساعة،   16 من  ألكثر  تمتد  التي  يوم، 

أوالده  بها  يطعم  دينار،  ألف   25 مقابل 

ثمانية  عددهم  البالغ  وأباه،  وأمه 

أشخاص. 

أبعدوا األطفال عن النار..! 
سجاد، الذي قدم من محافظة الديوانية 

معامل  أحد  في  للعمل 

بعائلته،  يفكر  النهروان،  في  الطابوق 

السكن  تأمن  على  قادر  غير  لكنه 

لحاجته املادية: "كان من الصعب تركهم 

جميعا في الديوانية، فأنا مسؤول عنهم 

لم  لكني  املريض،  والدي  أولهم  جميعا، 

يزيد  قد  هنا،  امللوث  الجو  أن  أعلم  أكن 

إلعادته  اضطررت  لذا  أمراضه،  في 

الى الديوانية مع 

كل عائلتي، وكل فكري معهم وال أعلم 

حقا ما علي فعله، فكمية السموم هنا ال 

يستطيع أن يتحملها إنسان." 

سوء معاملة 
البيئي  الجو  سوء  أن  البلداوي  ويوضح 

يجعل  الذي  الوحيد  السبب  هو  ليس 

كل  حظه  ويندب  حياته  يكره  العامل 

يوم، بل إنها ساعات العمل الطويلة، في 

مهنة تكاد تكون إحدى أصعب املهن في 

كفاح وسط الدخان المميت             

لقمة العيش 
المّرة!              

معامل 
الطابوق..
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صنع  خطوات  أولى  من  بدءًا  الحياة، 

الطابوق حتى تجهيزه الى املدن، إضافة 

املعامل  أصحاب  بعض  فإن  هذا،  إلى 

ويستعبدونهم  بل  العمال،  يضطهدون 

كعبيد،  "يعاملوننا  بخسة:  أجور  مقابل 

فهم  باملنية،  معنا  ويتعاملون  ينهروننا، 

الفضل  )أصحاب  أقوالهم-  -وحسب 

في تناول عوائلنا الطعام(، وكأن عملنا 

يجعلهم  ولم  شيء،  ال  هذا،  الشاق 

الفينة  بن  أنهم،  كما  القصور!  يمتلكون 

واألخرى، يهددوننا بعدم منحنا رواتبنا 

لساعات  عملنا  فيزداد  األسبوعية، 

إضافية ألخذ استحقاقنا."

النساء ال يعملن 
معامل  عوالم  ملعرفة  رحلتنا  في 

الطابوق، كنا شديدي البحث عن النساء 

صادفناهم  من  كل  لكن،  العامالت، 

بعدم  أخبرونا  املعامل،  أصحاب  من 

الصارمة  القوانن  النساء، بسبب  وجود 

في  واألطفال  النساء  بعمل  املتعلقة 

نصدق  لم  املعامل،  كبيئة  قاسية  بيئة 

بعض  لنا  أكد  فقد  حقيقة،  الكالم  هذا 

وجود  املعامل  من  القريبن  السكان 

اللواتي  النساء  من  بالقليل  ليس  عدد 

الساعة  ومنذ  زهيدة،  بأجور  يعملن 

الثانية  حتى  صباحا  عشرة  الثانية 

دون  ساعة   12 بمعدل  أي  ظهرًا،  عشر 

نقل  مهامهن  وتكون  استراحة،  او  توقف 

الكورة  أو  املخازن،  الى  الطابوق  أكوام 

املخصصة لتجهيزه. 

أيام صعبة وشاقة 
أحد  زوجة  عاما(،   24( أحمد،  نرجس 

العمال، تؤكد أنها اليوم لم تعد تعمل في 

املعمل، إذ توفر وقتها للبقاء مع أوالدها، 

وأخواتها،  أمها  مع  تعمل  كانت  لكنها 

هذه  في  وإنجابها،  زواجها  بعد  حتى 

صعبة  أياما  "كانت  الصعبة:  املهنة 

وسيئة للغاية، لم أكن أشعر أني على قيد 

الحياة، وكأني مجرد شخص ولد ليحمل 

إذا  والصراخ،  للنهر  ويتعرض  الطابوق 

شرطي  كان  ليستريح،  لحظة  وقف  ما 

أيا  أوالدي،  من  أي  يرى  ال  أن  للزواج 

معامل  في  عشتها  التي  البشاعة  من 

الطابوق"!

التعليم أمنيتي 
توأمان  أكبرهم  أوالد،  أربعة  لنرجس 

تتناوب  سنوات،  أربع  العمر  من  يبلغان 

أثناء  رعايتهم  على  زوجها  أخت  مع 

العمل  وزارة  تقرر  أن  قبل  عملها، 

والشؤون االجتماعية رفض عمل النساء 

في املعامل، كما توضح: "لم أدرس يوما، 

وال أستطيع القراءة أو الكتابة، كنت، وما 

أبقى  وأن  بالدراسة  أحلم  زلت، 

طوال حياتي وأنا ادرس، سأعوض ذلك 

دراستهم  يكملون  وسأجعلهم  بصغاري، 

ويعملون بأية مهنة أخرى غير هذه املهنة 

!" وتضيف بحزن: "يلومنا اآلخرون 
ّ

املميتة

في سبب قبولنا بحياة صعبة وزج أوالدنا 

ما  لكن  صحي،  غير  مكان  في  معنا 

الحل؟ أنا امرأة ال حول لها وال قوة، في 

وحدها  املرأة  تعيش  أن  يتقبل  ال  مجتمع 

أعيش  أن  صعبا  سيكون  أوالدها،  مع 

بعيدًا عن عمل زوجي وأعود الى واسط، 

يعرف  لن  األخير  في  عنه،  وأمنعهم 

أم-  -كأية  أنا  عاشه،  من  إال  األلم  حجم 

لكن  جيدة،  حياة  سوى  ألوالدها  تريد  ال 

وأن  منعدمة،  شبه  هنا  العمل  فرص 

أفضل  الدخان  وسط  عيش  لقمة  تملك 

من املوت جوعا." 

أمراض كثيرة وأجور قليلة 
إنها  فتوضح  )12عاما(  سارة  أما 

على  واحد  عام  بعد  بالربو  اصيبت 

الى  الطابوق  حمل  مهنة  ممارستها 

مع  بالعمل  استمرت  لكنها  املخازن، 

الشديدة-  الربو  نوبات  -رغم  عائلتها 

كان  مذ  أعمل،  "كنت  إعالتهم:  أجل  من 

أصبت  ثم  فقط،  سنوات  سبع  عمري 

الشديد،  والدخان  األتربة  بسبب  بالربو 

الطابوقات  آالف  حمل  علي  كان  إذ 

املنطلقة  الترابية  العواصف  بن  يوميا 

وأحاول  أختنق  كنت  املعمل،  من 

استنشق  كنت  لكنني  التنفس، 

األتربة فتزداد حالتي سوءًا، كانت 

عليه  نحصل  ما  كل  تصرف  أمي 

من العمل لشراء أدويتي وعالجي." 

استغالل العمال 
تزاول  ال  أيضا  أنها  سارة  تضيف 

مهنة العمالة في املعمل هذه الفترة، 

بعام،  يكبرها  الذي  أخيها  باستثناء 

املعاملة  لسوء  تتعرض  كانت  لكنها 

لكنها  الربو،  عدا  األمراض،  وكثرة 

"كنت  قوتها:  كسب  أجل  من  تقاوم 

في  أخطئ  وأحيانا  جدًا،  صغيرة 

لكن  والسطحية،  البسيطة  األمور  بعض 

املشرف كان غالبا ما يشتمني أمام أمي 

التي تبقى تبكي وال تستطيع رده ألنه قد 

إذ  أب،  لنا  وليس  صغار  ونحن  يطردنا 

توفي والدي بحادث سير، فلم يكن أمام 

والدتي سوى هذا العمل." 

تكون  األجور  حتى  أنه  سارة  وتوضح 

األقل  يقدمون  إذ  العاملن،  بن  متفاوتة 

للمرأة مقارنة بالرجال، رغم أن االرهاق 

الرجل:  من  املرأة  على  شدة  أكثر  يكون 

دينار  ألف   75 األسبوع  في  أكسب  "كنت 

مع أمي، بينما يأخذ جارنا مبلغ 120 ألفا 

أسبوعيا."

طابوق  من  بيوت  في  العمال  ويقطن   

داخل  آمن،  أو  سليم  بشكل  مبني  غير 

بن  املعامل  داخل  فمنازلهم  املعامل، 

أصوات املكائن وروائح الدخان واألتربة، 

العالم  عن  منقطعن  شبه  فيكونون 

والحياة االعتيادية. 

عوائل كاملة قيد العمل 
وهو  الساعدي،  إسماعيل  السيد  يؤكد 

منطقة  في  الساكنن  املواطنن  أحد 

زلن  ما  "النساء  أن  للمعامل  مجاورة 

يعملن في هذه املعامل، واألطفال أيضا، 

من  للعمل  بأكملها  عوائل  تضطر  إذ 

وتكاليف  واملصاريف  العيش  توفير  أجل 

أمراضا  يعانون  أنهم  إذ  العالج، 

مستمرة، بسبب البيئة التي يقطنونها." 

ويضيف: "بالطبع يخشى غالبية أصحاب 

أو  زوجاتهم  بعمل  يعترفون  فال  املعامل، 

أطفالهم، كما يخشى آخرون من عقوبات 

كل  القادمن  املفتشن  او  العمل  وزارة 

فترة، فهم ال حول وال قوة لهم، الدولة من 

سالمتهم  ومسؤولية  مسؤوليتهم  تتحمل 

 من أن تمنعهم من 
ً
من األمراض، فبدال

مزاولة العمل في أماكن تهدد صحتهم، 

فإن عليها توفير فرص عمل كريمة لهم 

أبدًا،  العمال  لوم  أحد  على  وليس   ،
ً
أوال

فهم ضحايا أصحاب املعامل وجشعهم، 

والحكومة وإهمالها."

أحمد  البيئي  الخبير  يرى  جانبه،  من 

في  املنتشرة  الطابوق  معامل  أن  املولى، 

معظم محافظات العراق تسبب أضرارًا 

خطيرة للبيئة وصحة االنسان، حتى ملن 

متر.  كيلو  بمسافة  عنها  بعيدًا  يسكنون 

الى  يضطرون  الذين  بالعمال  فكيف 

مدار  على  والدخان  األتربة  مع  التعايش 

الحكومة  "على  يضيف:  وسنوات؟  أشهر 

على  صارمة  قوانن  بفرض  تقوم  أن 

مكائن  جلب  منها  املعامل،  أصحاب 

العامل،  تجهد  ال  للبيئة  صديقة  وآالت 

وال تدمر صحته، فهو باملحصلة شخص 

يريد العيش تحت أية ضغوط أو ظروف، 

واستغالل حاجته للمال من قبل أصحاب 

املعامل بهذه الطريقة، لهو تصرف بشع، 

والكارثة  والجهد  العمل  من  ساعات 

أية  توفير  دون  البشرية،  القدرة  تفوق 

غالبية  يعتمد  إذ  وقائية،  مستلزمات 

العمال على أقمشة متهرئة لسد وتكميم 

أنوفهم وأعينهم، لكنها ال تفعل شيئا." 

ماذا ستفعل الحكومة؟ 
الخارجة  التلوث  نسب  أن  املولى  ويرى 

عالية  لها،  القريب  للمحيط  املعامل  من 

جدًا، إذ توجد عوائل داخل هذه املعامل، 

بعد  األسرة  رب  مع  للسكن  اضطرت 

وهم  أخرى،  محافظات  من   مجيئهم 

بالتالي معرضون جميعا لخطر اإلصابة 

"ال  بقوله:  يضيف  األمراض.  بمختلف 

حل قريب، أو بعيد، لهذه الكارثة، الخلل 

تستطيع  ال  التي  الحكومات،  من  يبدأ 

فرض بيئات آمنة وصحية على أصحاب 

يتحملون  بدورهم  هم  الذين  املعامل، 

جزءًا كبيرًا من مسؤولية التلوث وإهمال 

ملوثة،  استهالكية  وجعلها  معاملهم 

فقط ألجل املال، لكنهم يستكثرون جلب 

مكائن تقلل من حجم التلوث او ساعات 

أن  يبدو  لكن  للعامل،  الشاقة  العمل 

يجري  من  وحده  مبالن،  غير  الجميع 

مع  الصراع  من  ساعات  في  رزقه  خلف 

األتربة والدخان.. هو املتضرر الوحيد." 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

متالزمُة التجميل حد الموت              
آمنة عبد النبي
خصر منحوت بنشاٍز ومالمح مبوزة 
ومتشابهة كأنها خرجت من نفس 
القالب التجميلي للمشاهير، سوقها تجار 
الجراحاِت الناعمة وغيبوا من خاللها 
روح اإلنسان وبراءتِه، ولكي يضمنوا 
إدمانها وجعلها آلًة لسحِب ما في الجيوِب، 
غلفوها بعناويِن )الطشِة( والستايل 
األنثوي الخارق للرجاِل، املفصل بحسِب 
ما تفرضه موضة املوسم كما هو الحال مع 
املاركاِت املعروضة في أسواِق املال!

رعٌب في المشرحة وهروب الجاني!        

البطــن  شــحوم  وإذابــة  املعــدة  قــص 

وشــفط األرداف وتنحيــف الذقــن، التــي 

ــر  ــا أصغ ــأن صاحبه ــي ب ــا توح ــادة م ع

مــن عمــرِه الحقيقــي ببضــِع ســنوات، 

الخطــرة  الجراحــات  أكثــر  مــن  هــي 

تســجل  أنهــا  مــن  بالرغــم  املنتشــرة 

املضاعفــات  نتيجــة  ُمســتمرة  وفيــاٍت 

ــة  ــز التجميلي ــِة واملراك ــاِء الطبي واألخط

رخصــة، فمــن املســؤول يــا تــرى 
ُ
غيــر امل

عــن فجيعــِة أم منكوبــٍة بوفــاِة ولدهــا 

تكميــِم  مــن  أســبوعن  بعــد  الوحيــد 

قلــِب  بإســكاِت  ــالم 
ُ
امل ومــن  معدتــه، 

شــابٍة عشــرينيٍة دخلــت صالــِة التجميــل 

بتابــوت؟! منهــا  وخرجــت  بابتســامٍة 

جثة متيبسة في تابوت..! 

كل  وثقتهــا  للحيــاة  محبــٍة  بابتســامٍة 

دخلــت  ميديــا،  السوشــيال  صفحــات 

إلجــراِء  التجميليــة  الجراحــة  صالــة 

عمليــة شــفط دهــون، ولــم تخــرج منهــا 

الطــب  ثالجــة  فــي  متيبســة  جثــة  إال 

ــان  ــة إيم ــدة الضحي ــول وال ــي، تق العدل

تســابق  والدمــوع  عامــا(،   23( جــواد 

كلماتهــا:

ــهر،  ــتة أش ــي س ــى زواج ابنت ــت عل "مض

ــي  ــارض صح ــن أي ع ــا م ــاِن فيه ــم تع ل

يمنعهــا مــن إجــراء العمليــة التــي أرادت 

الدهــون  بعــض  شــفط  خاللهــا  مــن 

والترهــالت فــي جســمها، رافقناهــا، أنا 

وزوجهــا، الــى العمليــة وطمأننــا الدكتــور 

بــأن العمليــة ســهلة ولــن تأخــذ أكثــر مــن 

ثــالث ســاعات، لكــن بعــد دخــول ابنتــي 

انتظرنــا لســت ســاعات  العمليــة  إلــى 

ــتغرابنا،  ــار اس ــا أث ــو م ــرج، وه ــم تخ ول

تأخــر  ســبب  عــن  ســألناهم  وعندمــا 

ــر  ــتوجب أكث ــا ال تس ــم إنه ــة بحك العملي

باختــالق  بــدأوا  ســاعات،  ثــالث  مــن 

ــون إنهــا مــا زالــت  ــارة يقول األعــذار، فت

يعــزون  وتــارة  العمليــات،  غرفــة  فــي 

مــن  الكثيــر  لوجــود  التأخيــر  ســبب 

العمليــات.

ــا  ــدًا فألححن ــا أب ــر طبيعي ــن األم ــم يك  ل

ــتريا  ــا بهس ــب زوجه ــا أصي ــم، وهن عليه

بعــد أن علــم أنهــم نقلوهــا -دون علمنــا- 

الــى مدينــة الطــب بســبب املضاعفــات، 

فــي  لنجدهــا  هنــاك  الــى  فلحقناهــم 

الطــب العدلــي جثــة هامــدة. فقــد كانــت 

إيمــان ميتــة منــذ ســاعات، إذ أن قلبهــا 

قــد توقــف خــالل العمليــة وظلــت تنــزف 

مــن كل مــكان، ولــم تخيــط جروحهــا، 

كانــت  وبطهــا  وفاتهــا،  بعــد  حتــى 

ــد الذ  ــب فق ــا الطبي ــا، أم ــرحا أيض مش

بالفــرار وأغلــق هواتفــه، ولــم نعــرف 

أيــن ذهــب، كل مــا نعرفــه هــو أن ابنتــي 

ــة  ــراء عملي ــفى إلج ــى املستش ــت ال دخل

تجميليــة وخرجــت بتابــوت".

عقدة وإهمال وتجلط

 التــي آزرتــه وشــجعته 
ُ

جعــت أســرته
ُ
ف

 
ُ

ــى إجــراء العمليــة، ظنــا أنهــا تدفعــه عل

ــى   إل
ُ

ــيعه ش
ُ

ــدة، ال أن ت ــاٍة جدي ــدِء حي لب

عمــار  الشــاب  األخيــر،  ومثــواه  قبــره 

ــه  ــص معدت ــذي ق ــا(، ال ــال )37 عام امل

بهــدف تنزيــل وزنــه الــذي فــاق املئــة 

بعــد  حياتــه  خســر  لكنــه  كيلوغــرام، 

أخــت  تقــول  العمليــة.  مــن  أســبوعن 

تغمــض عينيهــا مــن  الضحيــة، وهــي 

شــدة القهــر علــى فراقــه:

"كان يعانــي تأزمــا نفســيا بســبب وزنــه، 

مثيــرًا  أو  بدينــا  يكــن  لــم  أنــه  رغــم 

ــر النــاس، لكــن إصــراره وإلحاحــه  لتنّم

الحــل  هــذا  علــى  ملوافقتــه  اضطرنــا 

الخــالص  علــى  وتشــجيعه  الجراحــي 

ــن  ــبوعن م ــد أس ــدة، وبع ــك العق ــن تل م

لعمليــة  إجرائــه 

قــص املعــدة أصيــب بنكســة قلبيــة حــادة 

لدرجــة أنــه وصــل فيهــا إلــى املستشــفى 

وهــو فــي حالــة صحيــة حرجــة، ويعانــي 

آالمــا حــادة فــي بطنــه، وبعــد فحــص 

حالتــه املترديــة تبــن أنــه يعانــي هبوطــا 

أوقــف  الدمويــة  الــدورة  فــي  مفاجئــا 

قلبــه فجــأة، حــاول األطبــاء  نبضــات 

ــاعتن  ــدة س ــه مل ــي ل ــاش قلب ــراء إنع إج

متواصلتــن، إال أن املحــاوالت جميعهــا 

ــات  ــرًا باملضاعف ــي متأث ــح وتوف ــم تنج ل

التــي نتجــت عــن عمليــة  وااللتهابــات 

قــص املعــدة، علمــا بــأن الطبيــب الــذي 

أجــرى لــه العمليــة أعطــاه حقنــا تكفيــه 

ملــدة أســبوع واحــد فقــط ملنــع تجلــط 

 مــن أســبوعن، وهــو مــا 
ً
الــدم، بــدال

أدى إلــى إصابتــه بجلطــات قاتلــة، أي 

أن تعرضــه لإلهمــال مــن قبــل الطبيــب 

ــة  ــة الصحي ــت املتابع ــه تح ــدم إبقائ وع

ملــدة أســبوعن كانــا ســببن رئيســين 

لوفاتــه."

نزيف حتى املوت

أّمــا الضحيــة األكثــر غرابــة وبعــدًا عــن 

املتوقعــة  غيــر  وأســبابه  املــوت  أقــدار 

إطالقــا، فهــي مريــم عبــد اللــه، الشــابة 

إثــر  حياتهــا  فقــدت  التــي  العشــرينية 

ــة  ــحوم منطق ــفط ش ــل وش ــِة تجمي عملي

الذقــن، أي اســفل الحنــك فــي الوجــه 

وزنــا  تمتلــك  أنهــا  رغــم  )اللغلــوغ(، 

والــد  يقــول  أخــاذًا،   
ً
وجمــاال مثاليــا 

املنكــوب: الضحيــة 

"دخلــت لحتفهــا وهــي تضحــك وتعــج 

بالحيــاة، كنــا بجانبهــا نمازحهــا فــي 

بعــد  فيــه  لنــا  ســتظهر  الــذي  شــكلها 

ســاعتن، دخلــت وهــي بصحــٍة جيــدة 

وغيــر خائفــة ابــدًا، مــرت ثالث ســاعات 

نترقــب   
ُ

ونحــن العمليــة  صالــة  داخــل 

خروجهــا متلهفــن، لكــن ال خبــر، قلقنــا 

مــن الهــدوء الــذي عــم املــكان، وال أحــد 

خــرج لنــا مــن الصالــة، هــذا الوضــع 

اضطررنــا  ســاعات،  خمــس  اســتمر 

أخيــرًا  لــركل فيهــا 



ذاكرة المستقبل 

هذه مقابسة أردت 
بها املعلن واملضمر 
والقابل للتأويل، 

والسيما في حضرة 
من يبتغي من 

الخطاب الذي يناور 
ويداور، حتى قول 
الكثير فيم تبطنه 

اللغة!

وأّما هذا الذي هو أنت، أو نحن، فحديثه في سياق هذا الحديث، وبن جنباته، 

ألم  رسالة.  كلمة  من  الراء  حرف  كسر  حركة  وفي  منه،  سطر  كل  رأس  وفي 

ِة؟
َ
َبْسَمل

ْ
َطة َباِء ال

ْ
ق

ُ
ِشق صاحبنا فقال، وهو القائل، أنا ن

ْ
ق

َ
ُيش

ة؟
َ

يشق
َ

ق
ُ

شقشقة أم ش

ِضع الحليب من ثدي أمه العربية، كذلك الذي كان 
َ

َيْرت ربما، ولكن ليس من 

وعاليه  حوله  ما  وكل  صناعة،  وفراشه  صناعة،  أمه  وثدي  صناعة،  حليبه 

العربية،  أمه  ثدي  من  الحليب  ارتضع  والذي  صناعة.  في  صناعة  وسافله 

مقصد العلماء ومحجة املفكرين، ومطلب األدباء، تراه موجودًا، ويراه غيرك 

غير موجود، ألنه مثل الشمس خلف السحاب، يصل ضوؤها إلى آخر نقطة في 

كوننا الفسيح. ولذلك يعرفه تالمذته، ومحّبوه، تماما كما حدث مع الدكتور 

 من عرف أن أصل الثقافة الدين، 
َ
 منه إال

ُ
ن

ْ
محمود محمد شاكر، الذي لم َيد

.
َ

وأن هذا الضابط األخالقي، عاصم ما بعده عاصم، ألنه من روحك أنت

.
َ

ل
َ

 الَجد
َ

 الدين
َّ

وأن

 

عوا كل 
ّ
أال فليتذكر ذلك الذين لم يعرفوا الثقافة، ولم يعرفوا الدين، الذين سل

شيء وقع في أيديهم، وكل إنسان صار تحت هيمنتهم، وكل أرض، وكل ماء، 

السلعة هي الصنم الجديد، وهي صورة صخر بن حرب، في القرن الحادي 

والعشرين.

ظهور  وحامي  الحائرين،  دليل  يا  أنت  وأين  األصنام؟  ُمحّطم  يا   
َ

فأينك

على  القمر  يدل  كما  اسمه،  عليه  والدال  الكرام،  عثرات  وجابر  املجاهدين، 

ضوئه؟

هذا  اجترحه  ما  قلب  في  ولكن  املعّري،  شيخنا  أهاب  إلى  الحديث  وينتقل 

الشيخ، وهو في ليلته الزنجية، ينادي على من يسمع الصوت، ويعي الكالم، 

 ..... ل 
ْ

الَعق ،)ال إمام ِسوى 
ُّ

ن
َ

َب الظ
َ
ذ

َ
ويعرف مقاالت املقام، ومقام املقاالت: ك

ساء(
َ
ُمنيرًا في ُصبحِه َوامل

فأين أنت أيها العاِلم املحقق من هذا اللعب على الشعر، والنثر، واألسماء؟

بنا  ويستهان  دارنا،  عقر  في  ضام 
ُ
ن الستن،  تجاوزنا  الذين  أيتامك  ها نحن 

إنجازاتنا  تحت عناوين كانت ذات يوم مضمون عناويننا الشخصية، وليس 

فقط؟

 يا نقطة باء البسملة؟
َ

ت
ْ
أين أن

جمعة الالمي

َكذََب البَْعُض، ال َجماَل ِسَوى الفَّن ....  
ُمنيراً فِي ُصْبحِه َوالَمساِء
)أبو الكالم الُمَجلّي(

ُشَقيِشَقة!
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات

وهنــا  عنــوة،  والدخــول  الصالــة  بــاب 

ــم  ــا مري ــا وجدن ــة حينم ــت الصاعق كان

ــن كل  ــزف م ــدية تن ــى الس ــة عل مطروح

ــا  ــن بجانبه ــم يك ــدها، ل ــي جس ــكان ف م

أحــد ألن الطبيــب ومســاعديه هربــوا، 

فتجمهــر  أصواتنــا  بأعلــى  صرخنــا 

الجميــع ومديــر املستشــفى جــاء راكضــا 

إلــى  فــورًا  بنقلهــا  طمأنتنــا  وحــاول 

مدينــة الطــب بســيارِة إســعاف، غيــر 

 وهــي جثــة خاليــة مــن 
ّ
أنهــا لــم تصــل إال

أيــة نقطــة دم!"

قاســم  أنــور  د.  والصيدالنــي  الجــراح 

تحــدث للشــبكة عــن ســلبيات ومخاطــر 

عمليــات شــفط الدهــون وتكميــم املعــدة 

ــو  وغيرهــا، الــى جانــب تأكيــده علــى خل

ــة  ــل البدني ــة البدائ ــن ثقاف ــا م مجتمعن

جنبنا 
ُ

واألنظمــة الغذائيــة املثاليــة التــي ت

:
ً
ــال ــوت، قائ ــارط امل ــوخ ملش الرض

غيــر  النفــوس  ضعــاف  مــن  "الكثيــر 

املهنــة  يمارســون  أخــذوا  املختصــن 

وبأســعار  النــاس،  جهــل  مســتغلن 

صالونــات  بعــض  إن  حتــى  زهيــدة، 

الحالقــة النســائية تحولــت إلــى مراكــز 

تجــرى فيهــا العمليــات الجراحيــة! لكــن 

 مــن هوٍس 
ُ

بالرغــم مــن ذلــك فمــا يحدث

وانقيــاٍد أعمــى خلــف ثقافــة املشــارط 

املهمــل الطبيــب  يتحمــل  ال   التجميليــة 

أبــدًا،  لوحــده  نتيجتــه  املهنــي  وغيــر   

جميــع  علــى  يقــع  الذنــب  وإنمــا 

والراضيــة  املشــاركة  األطــراف 

الحلــول  الــى  واالرتــكان  باملجازفــة 

البديلــة، ســواء أكانــت الفكــرة بعمليــات 

ممــا  غيرهــا،  أو  الشــفط  أو  التكميــم 

العــام  بالتخديــر  املجازفــة  يســتدعي 

مضاعفــات حــدوث   وباحتماليــة 

 الوفاة املفاجئة. 

وعلــى الرغــم مــن أن جراحــة شــفط 

قــد  املعــدة  وقــص  تكميــم  او  الدهــون 

تكــون الخيــار والعــالج الوحيــد للمرضى 

ــم  ــه ت ــمنة، وأن ــن الس ــون م ــن يعان الذي

إثبــات نجــاح قــص املعــدة فــي تقليــل 

الــوزن الزائــد بشــكل الفــت عنــد الجراح 

املاهــر، الــذي تختفــي تحــت مشــرطه 

إال  املفاجئــة،  الســلبيات  كل  التجميلــي 

أن هنــاك مخاطــر ومضاعفــات يجــب 

عمليــة  بأيــة  االعتبــار  فــي  أخذهــا 

ــص  ــت ق ــواء أكان ــة، س ــة تجميلي جراحي

الكبــرى،  الشــفط  عمليــات  او  معــدة 

 مخاطــر حساســية التخديــر، 
ً
ومنهــا أوال

ــذي  ــاس ال ــط األس ــريبات خ ــا تس وأيض

فــي  الدبابيــس  بواســطة  إقفالــه  يتــم 

ســيكونون  ألنهــم  التكميــم،  عمليــات 

عرضــة لخطــر اإلصابــة بمضاعفــات 

مــا بعــد الجراحــة، بمــا فــي ذلــك مــرض 

قــد  الــذي  واملــريء،  املعــدة  ارتجــاع 

يحــدث بعــد ســنة إلــى ثــالث ســنوات 

بعــد  فــوري  بشــكل  أو  العمليــة  بعــد 

ــى  ــل إل ــا يص ــون م ــم يزيل ــة، ألنه العملي

تقليــل  وبالتالــي  املعــدة،  أربــاع  ثالثــة 

حجمهــا وإعــادة تشــكيلها بشــكل طولــي 

يربــط املــريء باألمعــاء الدقيقــة، كذلــك 

فــي معظــم الحــاالت الشــديدة تكــون 

ــن الــدم وفشــل  ــا بحــدوث تعف مخاطره

الجهــاز الهضمــي، إذ نجــد أن بعــض 

مرضــى املعــدة يعانــون مــن النزيــف، 

وهــو تفريــغ غزيــر للــدم مــن األوعيــة 

وضيــق  الجراحــة  بســبب  الدمويــة 

البلعــوم، مــا يســبب تقلصــا فــي قطــر 

مــن  الكثيــر  أن  علمــا  املعــدة،  مدخــل 

املرضــى يفقــدون الشــهية بعــد العمليــة، 

بالشــلل  الجســم  يصيــب  قــد  وهــذا 

الوفــاة". ويســبب 

عقدة الحياة الفارغة

الجمالــي  الهــوس  هــذا  تلقــف  "الــكل 

تســرب  الخبيــث  املدخــل  ألن  املعلــب، 

بالنفــس  الثقــة  قلــة  ثغــرات  مــن 

ــة  ــل الباحث ــِب تحلي ــا." بحس واهتزازاته

ــن  ــي -م ــي، الت ــارا الطائ ــة س االجتماعي

جانبهــا- أوضحــت أن هــوس التجميــل 

يتســبب  فإنــه  املــوت  يســبب  لــم  إن 

بتقزيــم شــخصية النســاء الطبيعيــات 

املجتمــع  نرجســية  أمــام   
ً
شــكال

ــت  ــم، إذ قال ــقوف مطالبه ــال وس والرج

: ٍب ا ســتغر با

ــة  ــة الفاره ــاة الفارغ ــدة الحي ــا عق "إنه

ــدم  ــة ع ــا متالزم ــكالها، وأيض ــكِل أش ب

ومحاولــة  العميــق،  النفســي  الرضــا 

ــل  ــايرة العق ــذات، ومس ــى ال ــرد عل التم

ال  الجميــع  جــارف.  كمــوج  الجمعــي 

محالــة واقعــون فــي هــذا الفــخ، لقــد 

التجميليــة  الوجــوه  تلــك  تســببت 

برفــع  املنحوتــة  واألجســاد  الخارقــة 

ــة أن  ــم، لدرج ــال وغروره ــد الرج رصي

أحدهــم صــار حينمــا يفكــر بشــريكته 

يضــع ســقفا جماليــا خارقــا ومثاليــا، 

وخــارج  الطبيعيــة  الجميلــة  تعــد  ولــم 

أنموذجــا  الجراحيــة  العلميــات  إطــار 

وجــه  مجــرد  وإنمــا  ومنفــردًا،  نــادرًا 

لذلــك  صــارخ،  غيــر  لكنــه  جميــل، 

بالتجميــل  املهووســات  أن  أعتقــد  أنــا 

التصالــح مــع  مصابــات بعقــدِة عــدم 

نفســها  تــرى  التــي  وحتــى  النفــس، 

أيــة  إخفــاء  الــى  ســتضطر  حســناء 

أن  علمــا  بالتجميــل،  بســيطة  عيــوب 

تســتخدم  ايضــا  األوروبيــة  الفتــاة 

التجميــل ورتوشــه، لكنهــا تعتمــد، فــي 

القــوة  معاييــر  علــى  اآلخــر،  الجانــب 

بإبــراز  والطمــوح  والنشــاط  الذاتيــة 

املالمــح  قبــل  وفعاليتهــا  جمالهــا 

والجســد، ألن األمــر غيــر ُملــح وال يمكــن 

ــد ــال عن ــو الح ــا ه ــه، كم ــتغناء عن  االس

 فتياتنــا، وإنمــا مجــرد بديــٍل ترفيهــي، ال 

ســياق حيــاة".
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ريــــــــاضــــــــةريــــــــاضــــــــة

وارد  شيء  كل  أن  يعتقدون  اخرون  فيما 

فرصة   هناك  مادامت  القدم  كرة  في 

األمل،  ينعش  ما  اإلمارات،  على  فوزنا 

فريقا  ستالقي  أنها  والسيما 

الجولة  في  قويا 

لهذا  الحاسمة، 

الفرصة  فإن 

ة  د جو مو

عمن  وتبحث 

يقول  يغتنمها. 

من  وهو  شهد، 

في  جيدة  نتائج  حققوا  الذين  املدربن 

والسيما  العراقية،  للمنتخبات  قيادتهم 

إنه سيعتمد على ذات  املنتخب األوملبي، 

املجموعة، "لكنني سأختار األفضل، وما 

أخطط له هو تغيير أسلوب اللعب بحيث 

ظهر  عما  مغاير  بشكل  الفريق  يظهر 

عليه في مباريات التصفيات النهائية."

تحقيق  في  باملنتخب  ثقته  شهد  ويؤكد 

إيجابية  رسالة  وهي  إيجابية،  نتائج 

يبعثها املدرب إلى الجمهور والالعبن.

فهل ينجح شهد في خطف بطاقة التأهل 

فشل  حيث  العالم،  كأس  نهائيات  إلى 

"الشبكة" استطلعت  املدربون األجانب؟  

آراء عدد من املعنين بشؤون الكرة..

مهمة صعبة
العراقي  املنتخب  مدرب  يعتقد 

الحميد  عبد  اإلله  عبد  السابق 

الوطني  املنتخب  "مهمة  أن 

املقبلتن  املباراتن  في  العراقي 

تحقق  إلى  وتحتاج  للغاية  صعبة 

الفوز  حققنا  ما  فإذا  معقدة،  حسابات 

ننتظر  سنبقى  وسوريا،  اإلمارات  أمام 

خسارة أو تعادل املنتخب اإلماراتي أمام 

كوريا، لكنني متفائل هذه املرة، وأتمنى 

املباراتن  في  الفوز  األسود  يحقق  أن 

ويتأهلون إلى امللحق."

من  شهد  غني  "املدرب  أن  إلى  وأشار 

وسيبذل  الجيدة  التدريبية  الطاقات 

األسود  ظهور  أجل  من  جهده  قصارى 

تحقيق  في  كبير  أملنا  مغاير،  بشكل 

من  الكثير  نزفنا  فقد  االنتصارات، 

سوء  بسبب  املنافسة  في  النقاط 

البعض،  لدى  أبالية  والال  التخطيط 

الخاطئة  االختيار  عملية  في  والسيما 

أو  التدريبية  للكوادر  سواء  للعناصر، 

يتصحح  الله  شاء  إن  الالعبن،  نوعية 

األمر ونعود إلى سكة االنتصارات."

سيبقى الحال كما هو عليه!
فيما يرى املدرب محمد جميل أن الحال 

املنتخب  في  عليه  هو  ما  على  سيبقى 

املدرب،  تغيير  تم  إن  حتى  العراقي، 

: "ال أعرف ما الذي سيفعله املدرب 
ً
قائال

أنفسهم  هم  فالالعبون  شهد،  غني 

يقدموا  ولم  التصفيات  في  لعبوا  الذين 

شيئا يذكر، بل إنهم لم يحققوا الفوز ولو 

املستوى  عن   
ً
فضال واحدة،  مباراة  في 

الهزيل الذي ظهر عليه الفريق في جميع 

املباريات التي خاضها."

فترة  في  شهد  سيغير  "ماذا  وتساءل: 

جدًا،  معقدة  األمور  جدًا،  قصيرة 

ونحن  نقاط  تسع  تمتلك  فاإلمارات 

تعادلنا  ما  فإذا  فقط!!  بخمس  مازلنا 

في  فزنا  إذا  وحتى  نخرج،  فسوف 

املباراتن، فسوف ننتظر هدية الكورين 

عموما  اإلمارات،  مع  التعادل  او  بالفوز 

إلى  ونتأهل  الرؤيا  تتحقق  أن  أتمنى 

بتكوين  شهد  غني  يقوم  ويومها  امللحق، 

املميزين،  الالعبن  من  مثالية  تشكيلة 

فالكرة  يقال-  -كما  حلم  أنه  حقيقة 

العراقية تحتاج إلى عمل كبير حتى تعود 

إلى سكة االنتصارات."

إمكانيات محدودة
حاجم  نعيم  الصحفي  يقول  جانبه،  من 

املدربن  من  شهد  غني  املدرب  "إن 

العراقية،  للكرة  الكثير  وقدم  املميزين، 

خالل  متقدمة  مراحل  إلى  وصل  بل 

العراقي،  األوملبي  للمنتخب  قيادته 

حينها  البرازيل،  على  يتفوق  أن  وكاد 

قيادته،  تحت  رائعا  أداًء  الليوث  قدم 

في  العراقي  املنتخب  قيادة  تسلمه  لكن  

الكرة  تعيشها  التي  الفوضى  هذه  ظل 

السليم  غير  التخطيط  نتيجة  العراقية، 

الكروي  االتحاد  عليه  ويسير  سار  الذي 

للمالكات  الخاطئ  االختيار  حيث  من 

التدريبية األجنبية السابقة التي أوصلت 

كرتنا إلى منحدر خطير، سيعقد مهمته، 

والسيما أن الوقت قصير ومنتخبنا يحتل 

مع  املجموعة،  في  األخير  قبل  ما  املركز 

وهي  للتأهل  وحيدة  فرصة  هناك  أن 

وتعادل  املقبلتن  املباراتن  في  الفوز 

وهذه  كوريا،  أمام  اإلمارات  خسارة  أو 

الصعوبة،  غاية  في  –طبعا-  )الحسبة( 

يقولون،  كما  أمان  فيها  ليس  فالكرة 

اإلمارات  على  فوزين  بعد  نتأهل  فربما 

الشيء  لكن  اإلمارات،  وتعادل  وسوريا 

الوسط  وبرأي  هو،  األمر  في  املنطقي 

الرياضي، أن البعض من العبي املنتخب 

تقديم  باستطاعتهم  ليس  العراقي 

يمكن  الذي  فما  املستوى،  هذا  من  أكثر 

هي  هذه  شهد؟  غني  املدرب  يغيره  أن 

النجاح  نتمنى  إمكانية العبينا! مع ذلك 

الصعبة  مهمته  في  شهد  غني  للمدرب 

والفوز في املباراتن." 

حلم الفوز
كريم:  علي  الرياضي  الصحفي  ويقول  

منتخبنا  يفوز  بأن  )يحلم(  "الجميع 

املنتخبن  أمام  املقبلتن  املباراتن  في 

اإلماراتي والسوري، لكن املؤشرات تقول 

مدرب  حتى  يغيره  ال  الحالي  الوضع  إن 

"أغلب  أن  ويضيف  البرازيل!"  منتخب 

املنتخب،  تمثيل  اليستحقون  العبينا 

ظهر  الذي  الهزيل  املستوى  هو  والدليل 

التي  املباريات  جميع  في  املنتخب  عليه 

الذين  األجانب  املدربن  أن  كما  لعبها، 

الخسارات،  يتحملون  ال  عليه  أشرفوا 

أن  إذ  الالعبن،  نوعية  بسبب  وذلك 

فيها  تشترك  الالعب  صنع  عملية 

–بالطبع-  لكن  متكاملة،  إدارية  منظومة 

سلبا  أثرت  الفادحة  اإلدارية  األخطاء 

على وضع منتخبنا ونتائجه."

اختار االتحاد العراقي لكرة القدم  املدرب عبد الغني شهد لقيادة املنتخب الوطني في 
املباراتني املتبقيتني له ضمن مجموعته أمام املنتخبني اإلماراتي والسوري في التصفياِت 

اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر 2022.  وبينما يرى عدد من املعنيني أن هذا االختيار 
تحصيل حاصل، كون آمال املنتخب العراقي باتت ضئيلة في الحصول على بطاقة التأهل 

إلى مرحلة أخرى في املنافسة على البطاقة الثالثة

عبد الغني شهد يطمئن 
الجمهور والالعبين!

في مهمته اإلنقاذية

بغداد / أحمد الساعدي



مباريات  إحدى  حضور  إلى  الصدفة  قادتني  أيام  قبل 

الفرق الشعبية في منطقة الزعفرانية، نزل الفريقان الى 

ة جميلة من حيث املالبس الراقية 
ّ
أرض امللعب وهما في حل

فرق  من  الفريقن  وكأن  الالعبون،  يرتديها  كان  التي 

الدوري املمتاز، بل أفضل منها في األمور التنظيمية، لعب 

جدًا،  راقيا  أداًء  وقدموا  وقوة  بحماس  املباراة  الفريقان 

الجمهور.  إعجاب  نالت  واعدة  شبابية  مواهب  فيه  برزت 

الرجل  الشوط األول، صرخ  الدقائق األخيرة من  وخالل 

املسن الذي كان يجلس الى جانبي بصوت عال: أين مدربو 

األبطال  الشبان  هؤالء  من  العراقية  الوطنية  املنتخبات 

أصحاب املواهب؟ أين اتحاد الكرة العراقي الذي أوصل 

للمواهب!؟  املكتشفون  أين  خطير،  منحدر  الى  كرتنا 

أكانوا  سواء  النجوم  من  العديد  فيها  العراقية  الساحة 

حجرة  تقف  املجامالت  لكن  شباب،  مدربن  أم  العبن 

عثرة في طريقهم للوصول الى املنتخبات العراقية! 

ظل الرجل الغاضب يعبر عن أمله على الحال الذي وصلت 

مخلصن  أكفاء   
ً
رجاال تجد  لم  التي  العراقية  الكرة  إليه 

يعيدون كرتنا الى سكة املجد واالنتصار.

 والواقع أن االنحدار بات مشكلة تعاني منها معظم األلعاب 

الرياضية، على الرغم من حجم األموال التي تنفق عليها، 

 عن 
ً
للقائمن عليها، فضال السليم  التخطيط غير  نتيجة 

األوملبية  واللجة  والرياضة  الشباب  وزارة  بن  التنسيق  غياب 

وعلى  أخرى.  جهة  من  واألندية  الرياضية  واالتحادات  جهة،  من 

عمله  تضبط  تشريعات  الى  يحتاج  الرياضي  العمل  فإن  يبدو  ما 

وتمنع االنتهازين من التسلق الى مواقع قيادة العمل الرياضي.

واآلسيوية،  العربية  املنتخبات  يرهب  العراقي  املنتخب  كان  لقد 

أي  فإلى  أضعفها،  مقارعة  على  يقوى  ال  –لألسف-أصبح  لكنه 

التصفيات  في  خيبتنا  تكون  وهل  العراقية؟  الكرة  تتجه  منحدر 

درسا نتعلم منه كيفية بناء رياضة منتخبات قوية؟ والسيما أننا 

وفرقا  الكرة  يعشقون  وشبابا  الكروية  املواهب  من  خزينا  نمتلك 

منظمة في املناطق الشعبية تمثل كنزًا للباحثن عن املواهب.

أحمد رحيم نعمة 

تعلموا من الفرق 
الشعبية 

أي مستقبل ينتظر 
الكرة العراقية؟

تتجه غالبية الالعبني الكرويني، عند اعتزالهم اللعب، صوب التدريب من أجل 
تكملة مسيرتهم الرياضية، لكن القليل منهم يحصل على فرصته في تدريب الفئات 

العمرية في هذا النادي أو ذاك، غير أن هؤالء املدربني يعانون األمرين بسبب 
التهميش وقلة الدعم املالي املقدم لهم من األندية التي يعملون فيها، بل إن بعض 

بغداد / أميرة الزبيدياملدربني ينفق من جيبه على الفريق من أجل الظهور باملستوى الالئق في املباريات.

الحديث عن فرق الفئات العمرية الكروية محزن للغاية، إذ ال 

دعم وال اهتمام بصانعي البذرة األولى ألية لعبة. مجلة "الشبكة 

تحدثوا  الذين  الشباب  املدربن  من  العديد  التقت  العراقية" 

)بحزن عميق( عن واقعهم ومعاناتهم:

مصاعب كبيرة
الجبوري:  حسن  املشاهدة،  نادي  شباب  فريق  مدرب  يقول 

العمرية،  الفئات  ملدربي  واضحا   
ً
إهماال هناك  أن  "الحقيقة 

الفئات  فلوال  القدم،  كرة  ومنها  رياضة،  كل  أساس  هي  التي 

مع  عملت  لي  بالنسبة  جيدون.  العبون  هناك  كان  ملا  العمرية 

املشاهدة  نادي  شباب   مع  أعمل  وحاليا  األندية،  من  العديد 

الرياضي، نحن، مدربي تلك الشريحة املهة من الفئات، نواجه 

من  املقدم  الدعم  قلة  بسبب  العمل  في   جدًا  كثيرة  مصاعب 

وزارة الشباب والرياضة والهيئات اإلدارية لألندية."

يعانون  العمرية  الفئات  مدربي  "جميع  أن  الجبوري  أضاف 

من تلك املشكلة، باختصار فإن املدرب هو الذي يصرف على 

للمدربن الشباب، وهذا   كبيرًا 
ً
إذ أن هنالك تجاهال النادي، 

يمتلكون  الشباب  املدربن  غالبية  أن  والسيما  مؤسف،  أمر 

شهادات تدريبية آسيوية، والبعض يمتلك شهادات تدريبية من 

االتحادات العربية واألوروبية عن طريق الـ )أون الين( أو من 

معايشات تدريبية، كما أنهم يمتلكون فكرًا تدريبيا حديثا في 

كرة القدم."

وأشار إلى أن املشكلة األخرى التي يعاني منها املدربون الشباب 

السابقة،  الفترة   في  العمرية  الفئات  من  بعض  "ترحيل  هي 

وهم باألصل لم يشتركوا في أية منافسة حقيقية، بل فقط في 

بطوالت تنشيطية، إذ أننا، قبل موسم، أعددنا الفريق الشبابي 

 
ً
أمواال الفريق  على  وصرفنا  املنهاج  ووضعنا  مميز،  بشكل 

ومستلزمات وشاركنا في الدوري، لكن بعد ذلك جرى إلغاؤه، 

وذهب جهدنا وتعبنا أدراج الرياح، لألسف أساس كرة القدم 

في العراق باتجاه الهاوية نتيجة التخطيط غير املبرمج، وهذا 

يؤثر سلبا على األندية واملنتخبات الوطنية، بدون شك."

نمتلك املواهب.. ولكن!!
فيما يؤكد مدرب الفئات العمرية في نادي الطلبة أحمد جمعة 

أن "الجميع يعلمون أن سبب التدهور والتراجع الخطير لكرتنا 

هو بسبب إهمال فرق الفئات العمرية من قبل غالبية املسؤولن 

 ،
ً
حاصال  

ً
تحصيال العمرية  الفئات  تعد  التي  األندية،  وإدارات 

بينما ينصب الدعم واالهتمام والتركيز على الخط األول فقط، 

دون النظر إلى املواهب الكثيرة في فرق الفئات العمرية."

املؤلم!   الحال  هذا  يستمر  متى  إلى  أدري  "ال  جمعة:  وتساءل 

باملمكن  يعملون  العمرية  الفئات  مدربي  غالبية  أن  والسيما 

على  تقع  التي  الكبيرة  األعباء  ثقل  ويتحملون 

عاتقهم حبا بمهنتهم وأنديتهم والعبيهم."

على  تعمل  كرويا  املتقدمة  "البلدان  وأضاف:   

تكوين  أجل  من  ستراتيجية  خطط  وضع 

تكون  إذ  بالبنان،  لها  يشار  قوية  منتخبات 

واختيار  العمرية  الفئات  فرق  مع  البداية 

املواهب الكروية من قبل الكشافن، مع دعمهم 

تحت  تدريبية  معسكرات  في  وإدخالهم  ماليا، 

املجال،  هذا  في  متخصصن  مدربن  إشراف 

الدول  من  الكثير  تقدمت  كيف  شاهدنا  فقد 

نمتلك  أننا  إال نحن، مع  القدم،  في مجال كرة 

الفئات.  هذه  يدعم  من  يوجد  ال  لكن  املواهب، 

الصرف،  جانب  يتحملون  من  هم  املدربون 

أجرة  الالعب  اليمتلك  األحيان  بعض  في  إذ 

حالة  وهذه  األجرة،  بإعطائه  فنقوم  )الكيا( 

مؤملة للغاية، فكيف نريد أن نبني منتخبات؟!"

جيوب فارغة!
نادي  في  العمرية  الفئات  مدرب  وأعرب 

املؤلم  للحال  حزنه  عن  رحم،  صبيح  الحسن، 

الذي تعيشه املواهب العراقية التي ركنت جانبا، 

إذ لم تدعم ماليا من أية جهة تذكر، وقال "إنه 

ألمر محزن عندما تشاهد الالعب املوهوب وهو 

)بجيوب  األقدام  على  مشيا  التمرين  إلى  يأتي 

واحدًا(   )درهما  ولو  تصرف  ال  األندية  غالبية  ألن  فارغة(! 

لالعبن، وتكتفي اإلدارات بصرف عقود الالعبن الذين يلعبون 

بالدرجة  تعتمد  األندية  معظم  إن  بل  فقط!  األول  الخط  في 

فلو  والتعاقد معه )بسعر خيالي(!  الجاهز  الالعب  األولى على 

كانت هذه املبالغ التي تصرف على الالعبن الذين يتم التعاقد 

لكان  األندية  في  العمرية  الفئات  فرق  على  صرفت  قد  معهم 

األمر مختلفا تماما من حيث صعود أبناء النادي إلى الخطوط 

األولى، وهذا التصرف مطبق في قاموس كرتنا، لذلك انحدرت 

في  الدوريات  أضعف  من  الكروي  دورينا  وأصبح  املستويات، 

املنطقة، كما أن منتخباتنا الوطنية أصبحت في حال يرثى له، 

والدليل هذا االنحدار الكبير للكرة العراقية." 
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إهمال الفئات 
العمرية.. 

احمد جمعة

جابر محمد

حسين الجبوري
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نادي  فريق  رديف  تدريب  اآلن  يتولى  إذ   

سالم  التقت  "الشبكة"  القطري،  الخور 

شاكر  فكان هذا الحوار:

أن  املعتزل  الالعب  باستطاعة  هل  *برأيك 

يصبح مدربا جيدًا؟

يكون  أن  باستطاعته  جيد  العب  كل  ليس  ـ 

العبا  كان  جيد  مدرب  كل  وال  جيدًا،  مدربا 

قدم،  كرة  يلعب  لم  املدربن  بعض  جيدًا، 

السجل  في  اسمه  فرض  من  تمكن  لكنه 

اإلنجازات  حيث  من  العاملي  التدريبي 

التي  الفرق  غالبية  مع  حققها  التي  الكبيرة 

أشرف على تدريبها.

*ما أدواتك للتدريب؟

الالعبون،  هم  مدرب  أي  أدوات  إن   -  

جيدين  العبن  يمتلك  املدرب  كان  فإذا 

أمر  فهذا  أفكاره،  تطبيق  يستطيعون 

نتيجة  سعادته  قمة  في  يكون  إنه  بل  رائع، 

الالعبن  بوجود  يحققها  التي  االنتصارات 

املميزين الذي يسيرون على النهج الصحيح 

الذي يتبعه.

دوري ضعيف

*ماذا عن  التدريب في الدوريات العربية؟

لنادي  الرديف  لفريق  مدرب  أنا  حاليا  ــ 

الخور القطري.  

مقارنة  العراقي  الدوري  تجد  *كيف 

بالدوريات العربية؟

ـ الدوري العراقي ليس بتلك القوة السابقة 

املشاركة،  الفرق  وأداء  املستوى  حيث  من 

محترفن  ومدربن  العبن  نجلب  لم  وإذا 

الدوري  يتطور  لن  عال،  مستوى  على 

النهج  هذا  على  يسير  سيظل  بل  العراقي، 

وبشكل  سلبا  يؤثر  وبالتالي  املثمر،  غير 

الوطنية  املنتخبات  مستوى  على  مباشر 

العراقية.

*هل أنت مع املدرب االجنبي؟ 

وينشر  فريقا،  يخلق  الذي  املدرب  مع  أنا  ـ 

الالعبن،  بن  امللعب  في  وأفكاره  ثقافته 

وإذا  امللعب،  في  األداء  على  ينعكس  وهذا 

كان التعاقد مع مدرب أجنبي فالبد من أن 

يكون املدرب معروفا وصاحب بطوالت. 

فرصة املنتخب
*أمنياتك لكرة القدم العراقية؟ 

لتستطيع  وتتطور  ترتقي  أن  لكرتنا  أتمنى  ـ 

أن تنافس الفرق الكبيرة، إذ انحدرت كرتنا 

املاضية  القليلة  السنوات  في  مخيف  بشكل 

العبور من منتخبات  وأصبح منتخبنا سهل 

فاألســــود  حساب،  ألف  لنا  تحسب  كانت 

االنتصارات  الى  للعودة  الكثير  ينقصهم 

واألمجاد  في الوقت الحالي، أتمنى أن تعود 

األفراح واملسرات مجددًا بعون الله. 

*كيف تقيم مسيرتك الرياضية؟ هل حققت 

طموحك الرياضي في اللعبة؟

_الحمد لله، أنا راٍض كل الرضا عما قدمته 

كالعب، سواء على مستوى املنتخب العراقي  

أو األندية التي مثلتها، لقد قدمت كل مالدي 

لخدمة كرة بلدي ونجحت -برفقة زمالئي- 

للكرة  الكبيرة  االنتصارات  تحقيق  في 

العراقية.

الدورات التدريبية
لكي ينهض  الوطني  *ماذا ينقص منتخبنا 

من جديد؟

ـ ينقص املنتخب العراقي لكرة القدم الكثير 

للعودة من جديد، فإذا كان الدوري العراقي 

-بدون شك- في حالة  املنتخب  قويا سيكون 

جيدة، ألن الدوري القوي تظهر فيه املواهب 

التي نستدعيها إلى املنتخبات الوطنية. 

* الدورات التدريبية التي اشتركت فيها؟

 Cشاركت في جميع الدورات التدريبية الـــ_

الدولية  )البرو(  شهادة  الى  إضافة   Aو  bو

التي حصلت عليها قبل فترة قليلة.

*هل ينبغي على جميع املدربن الدخول في 

الدورات التدريبية؟

مهمة  التدريبية  الدورات  بصراحة..  ـ 

آخر  على  االطالع  أجل  من  للمدرب،  جدًا 

املستجدات التي تخص كرة القدم الحديثة،  

ليس  وأنه  مهمة  يرونها  ال  العراق  في  لكن 

لكن  شهادته،  يظهر  أن  يدرب  الذي  على 

أساسي  شيء  العراق  خارج  في  الشهادة 

جدًا، مثلها مثل شهادة املهندس أو الطبيب، 

هذا ليس معناه أن الشهادة هي التي تصنع 

وأساسي،  ضروري  مطلب  لكنها  املدرب، 

ويبقى التطبيق العملي هو األهم، مع الخبرة 

والقيادة، كل هذه العوامل –بالتأكيد- تجعل 

املدرب ناجحا في عمله.

مبارياته  في  املنتخب  ينجح  هل  *برأيك 

املقبلة ويتأهل كثالث للمجموعة؟

في  العراقي  املنتخب  يتأهل  أن  _أتمنى 

بتلك  ليست  فاملهمة  املقبلة،  مبارياته 

الصعوبة، إن شاء الله سيكون الفوز حليفنا.

حاورته/ أميرة محسن 

سالم شاكر هو أحد نجوم جيل 2007 الذين 
خطفوا كأس آسيا، ملع نجمه مع األندية العراقية 
ونجح بشكل الفت للنظر من خالل االحتراف 
الخارجي، والسيما مع فريق نادي الخور القطري 
عام 2008، وفريق اتحاد كلباء اإلماراتي عام 
2016. انخرط سالم شاكر في العديد من الدورات 
التدريبية، سواء في داخل العراق أو خارجه، 
صقلت إمكاناته التدريبية، التي زادت عبر تجارب 

الفرصة مازالت متاحة لنيل
بطاقة التأهل إلى المونديال

سالم شاكر:
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ريــــــــاضــــــــةريــــــــاضــــــــة

حتى وقت قريب، كان ملعب الشعب هو امللعب الوحيد الذي يمكن أن نصفه بامللعب )الدولي(، 
وكانت جميع مباريات املنتخب الرسمية والودية وغالبية مباريات الدوري املحلي، والسيما 

بالنسبة لفرق بغداد، تقام عليه، من دون أن يشتكي أحد من نقص في املالعب، او أن يطلب ناٍد 
جماهيري أن يكون له ملعبه الخاص.

هوس بناء المالعب!
بال دراسة وال تخطيط

عالء عبد هللا

معلق وصحفي رياضي 

 

املالعب  من  غابة  الى  العراق  تحول  فجأة، 

الفاخرة، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، دون 

املالعب،  لهذه  ملحة  حاجة  هناك  تكون  أن 

تعد  وال  للبيئة،  صديقة  غير  جميعا  هي  التي 

العالم  انتشرت في  التي  الذكية  من املالعب 

وصار  األخيرة،  عاما  عشر  الـخمسة  خالل 

وجرى  هوسا،  خاص  ملعب  على  الحصول 

بالفعل بناء العديد من املالعب دون تخطيط 

والسيما في بغداد. 

لسنا البرازيل وال إسبانيا..!

كرة  بلد  ليس  والعراق 

قدم، فنحن 

ولسنا  إنجلترا،  وال  أملانيا  وال  إيطاليا  لسنا 

قطاع  أصبح  التي  البرازيل،  أو  األرجنتن 

موارد  من  فيها  واملدربن  الالعبن  تصدير 

الدخل القومي.  وبالتأكيد فإن أنديتنا التصل 

تشيلسي  أو  برشلونة  أو  ليفربول  مستوى  إلى 

حتى  وال  مدريد،  ريال  أو  ميونخ  بايرن  أو 

بطل  السعودي،  الهالل  او  املصري  الزمالك 

آسيا أربع مرات.  دعونا نأخذ النادي األهلي 

، فهو نادي القرن في إفريقيا، 
ً
املصري مثاال

بطولة  على  الحاصل 

أبطال  دوري 

يقيا  فر إ

العالم  كاس  في  لعب  الذي  مرات،  عشر 

املركز  على  الحاصل  مرات،  سبع  لألندية 

هذا  مرات.  ثالث  العالم  كأس  في  الثالث 

النادي الذي تأسس قبل 115 عاما ال يمتلك 

مبارياته  أغلب  وتقام  صغيرًا،  ملعبا  حتى 

املهمة في ملعب القاهرة أو ملعب برج العرب. 

وملعب  املدينة  ملعب  بناء  جرى  بغداد  في 

نادي الزوراء، وهناك ثالثة مالعب لعدد من 

األندية، ويجري بناء ملعب كبير في التاجي، 

وفي البصرة عدد من املالعب، وهناك ملعب 

أو ملعبان في كل محافظة تقريبا. فهل  كبير 

تحقق  أنها  وهل  املالعب؟  هذه  إلى  نحتاج 

أنفقت  التي  األموال  يوازي  ماليا  مردودًا 

للبيئة،  صديقة  مالعب  ليست  فهي  عليها؟ 

الكروي،  النشاط  على  دورها  يقتصر  بل 

التي تعد أصغر  العاصمة بغداد  والسيما في 

مدن  وأكثر  مساحة  العراق  في  محافظة 

العالم اكتظاظا بالسكان! 

أن  الغريب 

املطالبات ببناء املالعب تزداد حدة، والسيما 

من بعض اإلعالمين، وهم ال يقدرون الخطأ 

يطالبون  عندما  فيه  يقعون  الذي  الكبير 

والسيما  املالعب،  هذه  من  املزيد  بإنشاء 

لبقية أندية بغداد، كالشرطة والطلبة والقوة 

الجوية، بدعوى أنها أندية جماهيرية!

مناطق كونكريتية
مدارس  إلى  بحاحة  بغداد  أن  الحقيقة 

من  أكثر  خضر،   ومساحات  ومستشفيات 

ذكاء  بأي  تتسم  ال  كونكريتية  لكتل  حاجتها 

ملدة  وربما  واحد،  مجال  في  إال  تستخدم  وال 

ساعة ونصف الساعة، ثم تغلق أبوابها لبقية 

او  مكان  املالعب  هذه  في  وليس  األسبوع!  

مساحة ألي نشاط اجتماعي أو فني أو ثقافي 

أو تعليمي أو تجاري. فلماذا ال يكون لكل هذه 

أو  واحد  ملعب  –مجتمعة-  البغدادية  األندية 

 من بناء مالعب ال نحتاجها.
ً
ملعبان؟  بدال

 ملعبان في عاصمة إيطاليا..!
اإليطالية  العاصمة  أن  تتصوروا  أن  لكم 

نادي  وأن  فقط!  ملعبن  سوى  تمتلك  ال  روما 

ملعبا  يمتلكان  ال  التسيو  ونادي  روما  سي  أي 

خاصا لكل منهما، بل إنهما يستأجران ملعب 

املسابقات  في  مبارياتهما  إلجراء  األوملبيكو 

التاريخي  امللعب  فهذا  والقارية،  املحلية 

ال  التي  اإليطالية،  العاصمة  لبلدية   مملوك 

مالعب  بإنشاء  األذونات  تعطي  وال  تسمح 

التخطيط  تشويه  في  سببا  تكون  قد  إضافية 

مدينة  في  الحال  كذلك  للمدينة.  األساسي 

أكبر  ثاني  ميالن، 

ن  مد

ملعب  تملك  هناك  فالبلدية  إيطاليا، 

ضاحية  في  يقع  الذي  مياتزا(  )جوسيبي 

ناديي  إلى  بتأجيره  تقوم  وهي  سانسيرو، 

من  وبالرغم  ميالن،  وإنتر  ميالن  سي  أي 

في  ألقاب  عشرة  مجموعه  ما  يملكان  أنهما 

بالرغم  كذلك  أوروبا،  أبطال  دوري  بطولة 

واآلخر   1899 عام  تأسس  أحدهما  أن  من 

من  تأسيسا  أقدم  أنهما  أي   ،1908 عام 

ملعبا  يمتلكان  ال  أنهما  إال  العراقية!  الدولة 

خاصا بكل منهما. وإذا ما تحولنا الى أملانيا، 

سنجد  فإننا  برلن  العاصمة  الى  وتحديدًا 

من  بالرغم  األوملبي،  امللعب  هو  واحدًا  ملعبا 

األوروبي،  االتحاد  مدن  أكبر  هي  برلن  أن 

يمكن  ال  بصورة  خضر  مساحات  وتمتلك 

مقارنتها بعاصمتنا الحبيبة بغداد.

بأن  الكالم  هذا  على  البعض  يحتج  قد 

من  عددًا  تضم  لندن  اإلنجليزية  العاصمة 

تشيلسي،  ملعب  أشهرها  الكبرى،  املالعب 

توتنهام  وملعب  آرسنال،  نادي  وملعب 

باالس،  كرستال  لنادي  وآخر  هوتسبيرز، 

ملعب  إلى  باإلضافة  فولهام،  لنادي  ورابع  

لندن  إن  نقول  فإننا  حسنا..  األوملبي.   لندن 

في  القدم  كرة  عواصم  أهم  من  واحدة  هي 

من  يعد  القدم  كرة  وقطاع  والعالم،  أوروبا 

أهم القطاعات التجارية فيها، حتى أن كثيرًا 

املالعب  هذه  ملشاهدة  يأتون  السياح  من 

التصميم  ناحية  من  بالعراقة،  تمتاز  التي 

التي  واإلرث  والتقاليد  للعراقة  وثانيا   ،
ً
أوال

كسلعة  وتقديمها  فيها،  القدم  كرة  تميز 

العالم.  أنحاء  كل  في  مطلوبة 

يكفي أن نقول أن بيع حقوق 

للتأهل  الفاصلة  املباراة 

األولى  الدرجة  من 

املمتازة،  الى 

تدر  اللندني،  ويمبلي  ملعب  في  تقام  التي 

تعطى  باوند،  200مليون  الى  تصل  أرباحا 

بث  حقوق  أن  ذلك  على  زد  الفائز.  للفريق 

الى  تصل  اإلنجليزي  الدوري  مباريات 

مليارات الدوالرات سنويا، كما أن العمل في 

هذه املالعب يوفر آالف الوظائف، وتستقبل 

وجه  على  ولندن  أوروبا،  مالعب  غالبية 

على  سواء  أخرى،  نشاطات  الخصوص، 

الفني،  أو  الرياضي  أو  االقتصادي  الصعيد 

األيام  في  العمل  فترة  طوال  مفتوحة  وهي 

مالعب  بن  للمقارنة  مجال  فال  االعتيادية.  

بغداد  ومالعب  املتعددة  وأنشطتها  لندن 

التي أقيمت دون دراسة لفوائدها ومضارها، 

حاليا ومستقبليا.

ثمانية مالعب في قطر 
وإذا تحولنا إلى قطر، التي سوف تستضيف 

نهاية هذا العام أهم حدث كروي على سطح 

أو  بنتها،  التي  املالعب  فإن  الكوكب،  هذا 

مالعب،  ثمانية  تتعدى  ال  بتجديدها،  قامت 

بحيث  للبيئة،  صديقة  لتكون  شيدت  وقد 

وتجارية،  اجتماعية  نشاطات  تستقبل 

باإلضافة الى أنها تعتمد  الطاقة الشمسية، 

باملئة،  صفر  بنسبة  كاربون  وبمخلفات 

أجل  من  شيدت  ذكية  مالعب  فيها  أن  كما 

بعد  تفكيكها  سيتم  إذ  فقط،  العالم  كأس 

التخطيط  على  تؤثر  ال  حتى  املونديال  نهاية 

العمراني للبلد، مثل امللعب املعروف بـ )ستاد 

املوضوع،  هذا  نهاية  في  لنا،  ليس   .)974

بناء  عن  بالتوقف  وبشدة،  املطالبة،  سوى 

الى  تحتاج  ألنها  بغداد،  في  جديدة  مالعب 

كرة  مالعب  من  بكثير  أهم  أخرى  أشياء 

القدم، والسيما أنها تحتل املرتبة الثانية بن 

بعد  بالسكان  اكتظاظا  األكثر  العربية  املدن 

القاهرة.
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فسيح فسيحعــالــم  عــالــم 

أســئلة كثيــرة دارت فــي فكــر كل مــن 

التحــول  ســر  وعــن  الزوجــن  يعــرف 

إلــى  الحــب  قلــب  الــذي  املفاجــئ 

كراهيــة، أو عــدم تقبــل اآلخــر، األمــر 

االنفصــال.  إلــى  يــؤدي  أن  كاد  الــذي 

وقــف أكثــر األصدقــاء واملعــارف حائــط 

صــد فــي وجــه رغبــة الزوجــة، التــي لــم 

تعــد تتحمــل بــرودة أعصــاب الــزوج، 

ألن غالبيــة مــن تدخــل لتســوية املشــكلة، 

وا 
ّ

ــد ــة وع ــوغات الزوج ــوا بمس ــم يقتنع ل

ســبب طلــب الطــالق أمــرًا مــن بــاب 

البطــر، أو أنهــا تريــد أن "تخــرب عشــها 

أقــرب  حتــى  يقولــون.  كمــا  بيدهــا"، 

بالكثيــر  يقتنعــوا  لــم  إليهــا  املقربــن 

ــات  ــوغات لتجاذب ــن مس ــه م ــا قدمت مم

ــرودة  ــراء ب ــن ج ــت م ــاكالت حصل ومش

ــة  ــوا وجه ــا تفهم ــا، بينم ــاب زوجه أعص

ــاول  ــذي كان يح ــاد، ال ــا عم ــر زوجه نظ

ــيطة  ــور بس ــي أم ــا ف ــن انفعاله ــد م الح

ــه.  ــه وعائلت ــدة بيت ــى وح ــا عل حفاظ

الهمة وعدم التكاسل 

تقــول إينــاس عبــد الواحــد – موظفــة: 

ببــرودة  زوجــي  يزعجنــي  مــا  "كثيــرًا 

تتطلــب  التــي  املواقــف  فــي  أعصابــه 

أتصــور  كمــا  آنــي،  أو موقــف  الحســم 

أنــا، وهــو األمــر الــذي يســتفزني ويثيــر 

الحيــاة  إلــى  أنظــر  ألنــي  أعصابــي، 

ــات  ــات واملهم ــة بالواجب ــا مليئ بكونه

ــعي  ــا الس ــب من ــي تتطل ــة الت اليومي

وتكاســل،  تــردد  دون  ومــن  بهمــة 

فالفرصــة تأتــي مــرة واحــدة وقــد ال 

ــن  ــبق الزم ــن س ــا م ــد لن ــرر، والب تتك

ــه،  ــو إلي ــا نصب ــق م ــل تحقي ــن أج م

إلــى  تحتــاج  األمــور  وهــذه 

بــن  املشــاركة  حــرارة 

أفــراد  ومــن  الزوجــن، 

العائلــة كلهــا، إذ ال يمكــن 

أن  العائلــة  فــي  لفــرد 

يتحمــل كل شــيء فيمــا اآلخر 

يضــع يــده فــي املــاء البــارد."

زوجي يتجاهلني

هــل هــي حكمــة مــن الــزوج أم 

ــا  ــذا م ــة ؟ ه ــن املواجه ــرب م ته

أســتمع  وأنــا  فيــه  أفكــر  كنــت 

إلــى رأي الســيدة غنيــة حســن 

لــي:  قالــت  التــي  تربويــة،   –

ملــاذا يتصــرف  "أنــا ال أعــرف 

ــا  ــي كلم ــرود ويتجاهلن ــي بب زوج

األمــر  بيننــا،  شــجار  حــدث 

الــذي أحســه مــن أســوأ أســاليب 

الزوجــن،  بــن  التعامــل 

وهــذا األمــر لــو كان فــي بيتنــا فقــط 

ــلوكا  ــات س ــه ب ــه، لكن ــد تجاوزت ــت ق لكن

خــارج البيــت أيضــا، حتــى عنــد زيارتــي 

ألهلــي، فــإذا مــا حدثــت مشــادة كالميــة 

بينــي وبــن أخواتــي أو أخــي، فإنــه ال 

بكلمــة،  ولــو  مســاندتي  فــي  يتدخــل 

وإنمــا يلتــزم الصمــت تمامــا، حتــى وإن 

صرخــت فــي وجهــه طالبــة منــه رأيــا أو 

ــي  ــه يكتف ــه، لكن ــدث أمام ــا يح ــا مل موقف

ــم ال  ــر بينك ــذا أم ــل وه ــم أه ــة: أنت بجمل

أتدخــل فيــه ".

ال أشجع على االنفعال..
"كلمــا  موظــف:   – رائــد  وليــد  يقــول 

اختلفنــا، أنــا وزوجتــي، فــي أمــور بيتيــة، 

أتجنــب العصبيــة وعلــو الصــوت، لكــي ال 

أشــجع علــى االســتمرار فــي التصعيــد 

للمشــكلة ومحاولــة الحــد منهــا 

مــن  خروجــي  فــي 

ــرك  ــت لت البي

األمــور تهــدأ نســبيا بعــد أن تخــف حــدة 

التوتــر." 

فيمــا تــرى شــفاء كاظــم – ربــة بيــت "أن 

بــرودة أعصــاب أي طــرف مــن الزوجــن 

حكيمــا  تصرفــا  تعــد  املشــكلة  أثنــاء 

وعــدم  والغضــب  االنفعــال  لتجنــب 

-صــب الزيــت علــى النــار- كمــا يقــال، إذ 

ــى  ــور إل ــود األم ــر تع ــة األم ــي نهاي ــه ف أن

طبيعتهــا بفضــل هــدوء وحكمــة أحــد 

طرفــي املعادلــة الزوجيــة."

أشكو همي ملن حولي ..

الســيدة نــوال عبــاس – ربــة بيــت قالــت 

حياتــي  فــي  شــيء  كل  إنجــاز  "أحــب 

حــن  فــي  التكاســل،  وعــدم  بســرعة 

البيتيــة  باألمــور  يهتــم  ال  زوجــي  أن 

ــر  ــو أم ــز، وه ــم تنج ــزت أم ل ــواء أنج س

ــح  ــم مالم ــدوام ويرس ــى ال ــي عل يزعجن

الغضــب وعــدم الرضــا علــى وجهــي، 

فتبــدأ املشــكلة التــي قــد تصــل إلــى حــد 

." الخصــام 

البرود مصدر شك !
زوجــي  أعصــاب  "بــرودة 

اهتمامــه  وعــدم  وصمتــه 

إلــى  تدفعنــي  حولــه،  بمــن 

تصرفاتــه،"  فــي  الشــك 

بــدأت الســيدة نغــم  هكــذا 

وواصلــت:  موظفــة   – كريــم 

"لــو انقلــب البيــت رأســا علــى 

صــراخ  وتصاعــد  عقــب، 

ــتد  ــت وأش ــي البي األوالد ف

زوجــي  فــإن  شــجارهم، 

لــن يحــرك ســاكنا 

وكأنــه فــي بــرج 

عاجــي، 

ال 

يســمع وال يــرى، مــا يجعلنــي أشــعر بأنــي 

وحيــدة فــي هــذا البيــت وبــال شــريك 

العائلــة." أجــل  مــن  تعبــي  يشــاطرني 

 فــي حــن يقــول إيهــاب عبــد الهــادي إنــه 

"يعــد امتالكــه لبــرودة األعصــاب، التــي 

يســتخدمها -كنهــج حياتــي- فــي عالقتــه 

ــف  ــاعدًا  للتخفي ــرًا مس ــة، عنص الزوجي

شــريكة  وانزعــاج  عصبيــة  حــدة  مــن 

مســؤوليات  مــن  تحملــه  ملــا  حياتــه 

ــي  ــن ف ــن روت ــه م ــا تفرض ــة، وم منزلي

الواجبــات اليوميــة املتكــررة."

إيمــان  االجتماعيــة  الباحثــة  تقــول 

أعصــاب  بــرود  "مســألة  إن  الــراوي 

كثيــر  فــي  مباالتهــم  وعــدم  الرجــال 

مــن األمــور التــي تثيــر اهتمــام الزوجــة 

وأحيانــا غضبهــا، تعــد مشــكلة حقيقيــة، 

وهــي بالفعــل تســتفز غالبيــة النســاء، 

لكــن األمــر الجيــد أن نســبة هــذا النــوع 

مــن الرجــال قليلــة."

وفــي الواقــع، تضيــف الــراوي: "ال يمكننــا 

هنــا ســوى أن ندعــو الزوجــة إلــى التحلي 

بالصبــر، وتفهــم طبيعــة زوجهــا وبــرودة 

ــة  ــغل العائل ــكالت تش ــه إزاء مش أعصاب

ــا  ــما، وأحيان ــا حاس ــه موقف ــب من وتتطل

ــي  ــة ينبغ ــإن الزوج ــع ف ــا، وبالطب حازم

أن تعمــل علــى محاولــة تغييــر ســلوك 

زوجهــا، لكــن عليهــا أن تــدرك أن تغييــر 

ــاج الــى   ويحت
ً
ــاع ليــس أمــرًا ســهال الطب

املزيــد مــن الوقــت." 

مــا  أفضــل  "لكــن  الــراوي:  تســتدرك 

يمكــن قولــه هنــا أن تنظــر الزوجــة الــى 

ــا، وأن ال  ــي زوجه ــة ف ــب اإليجابي الجوان

تنشــغل فقــط بهــذا الجانــب الســلبي، 

ــي  ــة ف ــياء جميل ــة أش ــد أن ثم ــن املؤك فم

شــريك عمرهــا، قــد تخفــف عنهــا هــذا 

األمــر املســتفز، أشــياء تحســدها عليهــا 

ــن  ــال متهوري ــع رج ــن م ــات يتعامل أخري

ــباب." ــه األس ــن ألتف ومنفعل

برودة أعصابه
تستفزني!

فكرة الطائي 
لم يكن ألحد أن يتصور أن يتطور الخالف بني شذى حسني، املوظفة التي اقترنت بشريك 

حياتها، وزوجها، بعد قصة حب دامت لسنوات في مرحلة الجامعة، فقد أحبت فيه هدوءه 
واتزانه وعدم انفعاله، وتلك بعض صفات زوجها عماد جواد، وهو موظف حاليًا.لكن ما الذي 

تغير بعد كل هذه السنوات، ودفعها إلى طلب الطالق؟ 
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اســــــــرتــــــــياســــــــرتــــــــي

كم من النفائس واألحجار الكريمة والعطور املنعشة، التي نزهو بها فخرًا 
وامتالكًا، كانت في األصل بخسة املصدر، بل وحتى مقززة حاملا نسمع بها 

أو نراها رؤية العني متمثلة أمامنا باعتبارها شيئًا كريهًا ليس ذا قيمة 
او اعتبار عاٍل. كم من الحجارة وأكوام األنقاض واملخلفات املهدمة صارت 

صروحًا عالية وقصورًا عظيمة ومعالم تاريخية سامية ومزارات ومتاحف 
يقصدها القاصي والداني.

حين تولد اللذة من األلم 
والجمال من القبح 

جواد غلوم 

والغالية  النادرة  املعادن  ببعض   
ْ

لنتمثل

بألوانه  املاس،  أن  يتصور  فمن  جدًا؛ 

وصالبته  البريق  املتعددة  الجميلة 

زمنه  تقادَم  فحم   إال  ماهو  الفائقة، 

صلد!!  حتى  األرض  باطن  تحت  دهورًا 

امللمس،  والناعم  الصلب،  املرمر  وأن 

 
ً
، الذي نرصفه بالطا جميال

ً
املمتع شكال

في املباني والصروح والقصور الفارهة، 

مرت  صماء  جبلية  حجارة  سوى  ليس 

بمراحل طويلة زمنيا وتعرضت للضغط 

سنن طوال وهي تنوء في بطون الجبال.

رائحة العنبر واملسك
املسماة  األخاذة  العطرية  املادة  وتلك 

البهجة  أجوائنا  في  تشيع  التي  بالعنبر، 

اال  هي  ما  الزكية،  والرائحة  واملتعة 

قيء قبيح لفظ من معدة حيتان البحر، 

على  الصفراء  غدة  من  مرارتها  تفرزه 

سطح  على  يطفو  وحاملا  البحر،  سطح 

املاء تنبعث منه رائحة كريهة أول األمر، 

الفضالت  برائحة  شبيهة  تكون  تكاد 

البشرية، لكن ما إن تمر عليه فترة زمنية 

منه  وتصدر  وشميمه،  لونه  يتغير  حتى 

-بعد حن من الوقت- رائحة زكية محببة 

أكثر  النفس، وتزداد نشوة رائحتها  الى 

فيتضاعف  كحولية  بمادة  تدعك  حينما 

نشرها وضوعها املحبب الى النفس.

خثرة  فإن  العطور،  حديث  في  ومادمنا 

أن  يمكن  امليت  الغزال  دماء  من  سوداء 

املسك  من  الرائحة  زكية  قطرات  تهبنا 

نشمها،  رائحة  وأعطر  أثمن  يعد  الذي 

وتتخلل أنفاسنا ببهجة ال نظير لها.

القبح والجمال
والعلقم  املذاق،  املرير  الدواء  من  كم 

لنا  أعاد  استساغته،  جدًا  تصعب  الذي 

نا 
َ
الحياة البهيجة والعافية والهناء وأنقذ

نشعر  وجعلنا  الفتاكة،  األمراض  من 

بالصحة  نرفل  ونحن  السعادة  بطعم 

وننعم بالشفاء، مع أننا تجـرْعـناه رغما 

عنا طلبا لحياة أكثر راحة لوفرة العافية 

وغياب األوجاع من أجسادنا وأنفسنا.

وكثيرًا  األلم،  وليدة  اللذة  أن  حقا 

مكامن  على  ودلنا  القبح  ماعلمنا 

أن  قيمة  يعرف  ال  فاإلنسان  الجمال، 

ثم   
ً
اوال يمرض  حتى  معافى  سويا  يكون 

يشفى بعدها.. مثلما ال يعرف املرء قيمة 

الغنى والرخاء والبحبوحة إال من خالل 

واشتداد  والقحط  والفقر  العوز  أيام 

الحاجات املادية، التي ال يمكن االستغناء 

والسكن  والشراب  كالطعام  عنها، 

الالئق واالكتفاء من الضروريات.

لم أنَس، وانا صبي صغير، بدأت مدارك 

حينما  فشيئا،  شيئا  وتنمو  تتضح  عقلي 

شيوع  قبيل  الكرامافون  جهاز  أبي  جلب 

الحَجرية  األسطوانة  ووضع  الراديو، 

أصوات  منه  لتنبعث  بتدويره  وبدأ  فيه، 

 
ً
قبال مثلها  أسمع  لم  شجية  غنائية 

فسألته بفضول:

 أين لسان تلك األسطوانة بابا؟؟ 

فأجابني وهو معجب بسؤالي:

 إن هذه األسطوانة ال تمتلك لسانا وإنما 

هي مصنوعة من الحجر األصم.

منه  تخرج  الحجر  أن  حينها  أدركت   

وأصفى  األلحان  وأعذب  األغاني  أجمل 

القصور  أرقى  منه  بنى 
ُ

ت كما  األوتار، 

وأعلى الصروح حن يحسن استخدامها 

املبدع  اإلنساني  العقل  من  بترتيب 

الخالق املبتكر .

إبداعات العقل
باتجاه  الناس  سعي  من  كثيرًا  أعجب 

واملاورائيات  الكاذبة  واآلمال  األوهام 

بينما  الشاغل،  شغلهم  تكون  التي 

قادرة  خالقة  عقول  رؤوسهم  في  تكمن 

 
ً
جميال ليصبح  شيء  كل  تدوير  على 

واألسن  القاع  من  خرج  ولو  نافعا  ممتعا 

غاية  في  إليها  للناظر  تبدو  التي  واملواد 

ال  العقل  فإبداعات  والقذارة،  السماجة 

ولقيت  استغاللها  أحسن  لو  لها  حدود 

من  لتخلق  واهتماما  ودفعا  تشجيعا 

عالجا  السموم  ومن  حاضرة،  البادية 

ومبانَي  صروحا  األنقاض  ومن  شافيا، 

شاهقات، وربما ناطحات سحاب.

رعاية العقول وتغذيتها بالعلم والتجريب 

والعناية  امليتافيزيقي،  غير  والتنظير 

باألبدان والترويض السليم لها، وانتقاء 

كما،  ال  نوعا  طعام،  من  تحتاجه  ما 

جراثيم  وقتل  العقل  تطهير  واعتماد 

توازي  الغيبية  والخزعبالت  الخرافة 

وامليكروبات  األوبئة  على  القضاء  تماما 

وتنتج  األجسام،  في  تعشش  التي 

سليمة  حضارة  لنا  تشيد   
ً
أجياال لنا 

صحيحة  وشعوبا  خالقة  ومبتكرات 

استمررنا  لو  ننشده  ما  وهذا  معافاة، 

وأردنا ترتيب حياتنا وفق النهج القويم، 

وهذه هي الثروة البشرية املنشودة التي 

في  بما  ومفيد،  ممتع  شيء  كل  تصنع 

بها  يحلم  التي  الخالدة  الجنان  ذلك 

قاصرو العقول وذوو الهمم الواطئة.



رجاء الشجيري 

)ظاهرة  بـ  تسمى  ما  أو  الحنن،  طاقة  نفس  أن  يبدو 

الديجافو(، ستتسرب إلى عام 2022 أيضا في هذا الشتاء، إذ 

يتوقع املصممون إحياء تسريحات الشعر الشعبية من السنوات 

املاضية. لكن بالنظر إلى أن الحنن إلى املاضي قد بلغ ذروته 

بشكل الفت في الوقت الحالي )إنه موسم إعادة الذكريات!(، 

ومثلما عادت موضة ألوان الباستيل إلى املالبس، التي كانت 

دارجة في السبعينيات والثمانينيات وأيضا تسعينيات القرن 

الهائج   الشعر  موضة  مكثف،  وبشكل  عادت،  فقد  املاضي، 

والغرة القصيرة والضفائر والكيرلي عام 2022.

ا للخبراء، فإن أفضل تسريحات الشعر، من التسعينيات 
ً

 وفق

وأوائل القرن الحادي والعشرين، تتحول إلى )ترندات( لعام  

)قصة  الطويلة  التسعينيات  طبقات  أصبحت  فقد   ،2022

هذا  موضة  الطويلة،  الشعر  ودرجات  بالعراقي(،  األسد 

متحركة  تبدو  فإنها  التدرجات،  تلك  تصفف  عندما  املوسم. 

ترك لتجف في الهواء ) كيرلي(، 
ُ

بشكل مبتكر. وحتى عندما ت

أمر  وهو  للغاية،  وناعمة  جميلة  إطاللة  الشكل  تمنح  فإنها 

مفرح للمهملن ممن يتكاسلون من تصفيف الشعر!

 R + مجموعة  وعضوة  األزياء  مصممة  بشير،  مروة  تشرح   

طبقات  شعر  قصة  أن  "أعتقد  املتواصل:  غير  االتجاه   ،Co

التسعينيات الطويلة ستكون موجودة هذا املوسم، املزيد من 

وبدون  الفرنسية،  القصة  من  املستوحاة  تلك،  الشعر  قصات 

السويدي!   الكاريه  مثل  العادي  البوب  شعر  عاد  وأيضا  تعب! 

 R + مجموعة  وعضو  املصممة  روبنشتاين،  كالريس  تقول 

من  مستوحاة  حاًدة  الطول،  متوسطة  بوب  قصات  "أرى   :  Co

أو  مستوى  مع  أو  الكتف،  فوق  تكون  ما  وغالبا  التسعينيات، 

أسفل الذقن."

)املشابك(   Y2K املتقطعة  الشعر  تسريحات  أصبحت  أيضا 

شكل  على  الشعر  مشابك  وأن   ،  Lizzie McGuire شعر   مثل 

طريقة  أفضل  وهي  العام،   هذا  دارجة  موضة  الفراشة 

للحصول على أية تسريحة شعر عملية تنفع لكل األوقات.  من 

إلى  ستعود  االحتفالية  األكسسوارات  هذه  أن  الحظ  حسن 

الظهور في عام 2022، وهي ليست االتجاه الوحيد لشعر عام 

2000 الذي اكتسب شعبية هذا العام.

وقصة
موضة
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الــــــــواحــــــــةالــــــــواحــــــــة

املقادير… 
بالنسبة للطاجن: 

زبيب 

زيت الزيتون 

بصل شرائح 

دجاج 

زنجبيل..  أسود..  فلفل  ملح..   : توابل 

كركم.. عود قرفة )اختياري( 

بالنسبة للجزر املشرمل.. 
جزر مقطع مكعبات 

توابل.. ملح.. فلفل أسود 

زيت الزيتون 

ثوم مهروس 

كزبرة ومعدنوس مفروم 

القليل من الزيتون األحمر  

طريقة العمل :
جانبا   ونتركه  الزبيب  إلى  املاء  نضيف 

ملدة نصف ساعة.. 

البصل  وشرائح  الزيتون  زيت  نضع 

قطع  نضيف  ذلك  وبعد  جيدًا،  ونقلب 

الدجاج ويضاف امللح والتوابل. 

من  دائرية  شرائح  أيضا  ونضيف 

القرفة  وعود  الزبيب  ونضع  البصل، 

حتى  الزيتون  وزيت  املاء  من  والقليل 

يطبخ جيدًا.. 

للكفتة نحتاج املقادير التالية :

نصف كيلو لحم مثروم 

رأس بصل مبروش 

فصا ثوم مهروسان 

فلفل ألوان بارد مفروم ناعما 

ملح حسب الرغبة 

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا 

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة 

ل 
ّ
ملعقة بهارات مشك

إلى  كلها  وتضاف  املكونات  تخلط 

تماما  وتعجن  املثروم  اللحم 

مع  املواد  تتجانس  حتى 

على  وتكور  بعضها 

شكل أقراص دائرية 

متوسطة السمك. 

لعمل 
الصلصة 

الحمراء 
زيت  من  وقليل  زبد  مكعب 

الزيتون 

معجون  من  طعام  أكل  ملعقتا 

الطماطم 

األسود  الفلفل  من  وقليل  ملح  رشة 

وكوب ماء 

وتدخل  الكفتة  إلى  وتضاف  جيدًا  تخلط 

الفرن ملدة ساعة أو اقل حسب نوع الفرن، ونضعها 

في الرف الوسط، نار من أعلى ومن األسفل بدرجة حرارة 

 .180

وتقدم مع اللنب والسلطة حسب الرغبة.

كفتة بطاطس 
بالصينية 

امللح  من  القليل  ونضيف  الجزر  نسلق 

ونقلب جيدًا حتى يطبخ. 

بعد ذلك يتم هرس الجزر املسلوق في 

الزيتون  زيت  من  القليل  نضع  مقالة.. 

األسود  والفلفل  وامللح  املهروس  والثوم 

الجزر  ونضع  واملعدنوس،  والكزبرة 

املهروس والزيتون األحمر ونقلبه جيدًا 

ويوضع في كاسات صغيرة للتقديم مع 

طبق الدجاج بالبصل والزبيب.. 

إعداد / ميساء فاضل

طاجن الدجاج 
بالبصل والزبيب 

ــخ ــ ــ ــب ــ ــ ــط ــ ــ ــخم ــ ــ ــب ــ ــ ــط ــ ــ م

بالنسبة للجزر املشرمل… 



الكلمات 
المتقاطة
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واحـــــــــــــــــــةواحـــــــــــــــــــة

العراقيون القدماء والثلج..

أول صيدلية
 في العالم

ــام  ــوم، ع ــه الي ــذي نعرف ــوم ال ــة، باملفه ــت أول صيدلي تأسس

774م فــي بغــداد، التــي كانــت أكثــر مدينــة متمدنــة وحديثــة 

ــدن  ــة م ــى بقي ــة إل ــوم الصيدل ــل مفه ــا انتق ــا،  ومنه ــي وقته ف

ــا.  ــى أوروب ــم إل ــالمي ث ــم اإلس العال

الصيدالنــي قريــش  أبــو  قــام   فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

العقاقيــر  لبيــع  بغــداد  فــي  صيدليــة  أول  بافتتــاح   

مــن  أول  أنــه  علــى  املؤرخــون  ويصنفــه   الطبيــة، 

حمل لقب صيدالني باملفه

عراقي يدخل موسوعة جينيس

كانــت غالبيــة القصــور امللكيــة فــي بابــل ونينــوى، وغيرهــا مــن 

املــدن العراقيــة القديمــة، تضــم غرفــا تشــبه أقبيــة طويلــة 

ــت  ــز فكان ــة باملرك ــرف املحيط ــا الغ ــج، أم ــزن الثل ــرض خ لغ

لغــرض خــزن املــواد التــي يحتاجــون خزنهــا فــي جــو بــارد 

الباحثــون  يعتقــد  لهــذا  والفواكــه.  والزيــوت  الشــراب  مثــل 

وعلمــاء اآلثــار واملتخصصــون فــي علــم العــراق القديــم، أن 

بيــت األقبيــة مــا هــو إال ثالجــة القصــر الجنوبــي العائــد للملــك 

البابلــي نبوخــذ نصــر الثانــي, ألن املعلومــات التــي وصلــت إلينــا 

ــراق  ــوك الع ــى أن مل ــير ال ــل تش ــوك باب ــار املل ــق أخب ــن طري ع

ــج. ــاء املثل ــا امل ــربون صيف ــوا يش ــم كان القدي

كانــوا  الذيــن  الســومرين  الــى  املثلــج  املــاء  تاريــخ  ويعــود 

 إذا رجعنــا 
ً
يقدمــون أيضــا املــاء البــارد الــى اآللهــة.. فمثــال

الــى أخبــار امللــك الســومري كوديــا، الــذي حكــم فــي 2124 ق.م 

وهــو ثانــي حــكام ســاللة لكــش، نجــد مكتوبــا علــى لــوح طينــي 

بالخــط املســماري:

"الحاكــم كوديــا قــد دخــل الــى اإللهــة كاتومــدو حتــى مخدعهــا 

وقــدم خبــزًا ومــاء مثلجــا."

#سؤال وجائزة

الفائــزة بجائــزة ســؤال واحــة للعــدد الســابق كانــت جــوان 

بــاران عــارف.

ــوي  ــاك ل ــقراط للفرنســي ج ــو لوحــة مــوت س وكان الجــواب ه

دافيــد.   

اما سؤال هذا العدد فهو: 

ماذا تعرف عن مدينة التالل السبعة؟

 سـؤال املسـابقة لهذا العدد وهو سؤال رياضي. 

يقـع  وأيـن  سانسـيرو؟  ملعـب  يقـع  أيـن 

القـدم؟. لكـرة  مياتـزا  جوزيبـي   ملعـب 

شـهر. ملـدة  املجلـة  فـي  اشـتراك   والجائـزة 

واحـة  سـؤال  بجائـزة  الفائـز  ان  علمـا 

عـارف بـاران  جـوان  كانـت  السـابق   للعـدد 

سـقراط  مـوت  لوحـة  هـو:  الجـواب  وكان 

دافيـد لـوي  جـاك  للفرنسـي 

 ســعيد هويــدي، فنــان عراقــي يبلــغ مــن العمــر 27 عامــا، دخــل 

موســوعة جينيــس لألرقــام القياســية، بلوحــة عمــل عليهــا 

مســتخدما خيوطــا ومســامير فقــط، لتــدرج كأكبــر عمــل فنــي 

بالخيــط واملســمار فــي العالــم. واشــترطت موســوعه "جينيس" 

لألرقــام القياســية معاييــر صارمــة العتمــاد هــذا الرقــم 

القياســي، أبرزهــا اســتخدام 

ــكل  ــد ليش ــل واح ــط متص خي

ــع، أي  ــر مرب ــا 6.3 مت ــت أبعاده ــي بلغ ــة الت ــورة املطلوب الص

نحــو 67 قدمــا مربعــة و20 إنشــا وهــي تجســد مالمــح املصرية 

لجينــة صــالح.

 سؤال وجائزة



فلكية فلكيةرؤيـــة  رؤيـــة 

وهللا اعلم

الجــدي
HOROSCOPE

الجــوزاءالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الدلـــوالقوسالحــوت

ببعض  والتمتع  للراحة  وقتا  أنفسكم  امنحوا 

يمر  قد  فالوقت  القيود  من  والتخلص  الوقت 

ثقيال ما قد يتسبب ببعض العراقيل. تحاولون 

بشكل  والتحرك  العاطفي  بالجانب  االهتمام 

بالضغط  شعوركم  من  الرغم  على  مكثف 

النفسي. 

وتحديدًا  املرح،  من  الكثير  إلى  تحتاجون 

يحتم  الذي  املكان  في  او  العائلة  أجواء  داخل 

بإجراءات  يسمح   وضع  في  أنتم  حضوركم. 

تقسيم  او  عقار  شراء  او  بيع  بموضوع  تتعلق 

من  تستطيعون  التي  األوقات  أفضل  إرث. 

خاللها تقوية عالقاتكم العائلية.

األحداث  وكثرة  والعطاء  بالحب  يتميز 

وخاصة  عليها  أثرها  تترك  والتى  املتتالية 

أبناء  من  كنت  إذا  األخرين،  مع  التعامل  في 

للتعرف على حظك  تابعنا  البرج  مواليد هذا 

الصحي  الصعيد  على  الفلك  علماء  وتوقعات 

واملهني والعاطفي.

على  للحصول  السعي  في  مساعيكم  تزداد 

تأشيرة سفر.  الحصول على  او  قروض مالية 

بعملية  القيام  إلى  يلجأ  قد  منكم  الكثير 

لذلك،  السلبي  الوقت  اختار  فقد  تجميل، 

حالة  ترسم  مكافأة   على  يحصل  من  وهناك 

من االرتياح.

في  حضورًا  األكثر  هي  العاطفة  فرص   

منكم  الكثير  الوقت.  هذا  خالل  خارطتكم 

ومراقبة  الشخصي  بوضعه  االهتمام   عليه 

وقت  املقبلة.  الفترة  خالل  الصحية  أحواله 

إلى  االنتقال  في  رغبتم  إذا  ومناسب  جيد 

سكن جديد او سفر خارجي .

العمل وربما تنتج  لقاء قد يجمعكم مع رئيس 

على  حصولكم  أجل  من  مشجعة  بوادر  عنه 

يشكل  املقبل  الوقت  أن  كما  أفضل،  فرص 

االهتمام  أفضل.  أجواء  في  لالنطالق  نقطة 

بصحتكم وعدم إهمال كل صغيرة وكبيرة كي 

ال تفوتكم الفرصة إلعادة حيويتكم لطبيعتها.

والتنقالت  حولكم  من  السفر  فرص  تزداد 

أجواء  يدخل  منكم  والكثير  قريبة،  أماكن  إلى 

مجموعة  تلقي  او  السفر  خالل  من  عاطفية 

اختبار  الجتياز  إيجابي  وقت  االتصاالت.  من 

او  اللغة  لتعلم  دورة  في  الدخول  او  دراسي 

للحصول على موافقة رخصة قيادة مركبة.                         

لكم،  حضورًا  األكثر  هي  العاطفة  مشاعر 

للزواج  إيجابية  الوقت هناك  فرص  في هذا 

فيها  يبدو  أجواء  في  اآلن  أنتم   . االرتباط  او 

السفر واضحا جدًا. هناك من يتحرك بشكل 

التي  املطالب  بعض  على  الحصول  في  سريع 

تخص الدراسة.  

من األوقات األكثر إيجابية وأهمية لكم، إذ أن 

هناك فرصة للحصول على مال او هدايا، كما 

يعد من أهم األوقات التي تشجع على موضوع 

فسيولوجيا.  ذلك  ينسجم  أن  شرط  اإلنجاب 

مطالب  على  الحصول  في  ينجح  من  هناك 

بشكل أكثر سهولة.

مالية  عقود  على  للتوقيع  الفرص  أفضل  من 

مهني  موضوع  بشأن  للتحرك  أو  تجارية  أو 

خالل  بحاجة  أنتم  خارجي.  بسفر  مرتبط  

وعدم  التفاهم  من  الكثير  إلى  املقبل  الوقت 

التوتر. عليكم  التسرع وخلق أجواء بعيدة عن 

االبتعاد عن املشاكل .

أعمالكم،  تأدية  في  مكثف  بشكل  تهتمون 

والكثير قد يجد  في نفسه الرغبة إلدارة حوار 

من  الكثير  إلى  تحتاجون  أنتم  الزمالء.  مع 

العون من األصدقاء في تجاوز بعض األوضاع 

املالية. انتبهوا ملصروفاتكم لهذه الفترة. يطرأ 

تحسن، ومع مرور الوقت نعود إلى طبيعتنا .

كالسفر  واسعة  بتحركات  القيام  تستطيعون 

املالية. هناك  القروض  والحصول على بعض 

من ينجح في السفر خارجيا او القيام بطلبات 

هجرة أو العمل مع مؤسسات إعالمية أو فنية، 

ينتابكم السرور  النفسي في تحسن.  وضعكم 

وتقتربون من تحقيق ارتباط عاطفي.

مجلـة  توقعـات  اليـه  ذهبـت  ملـا  تأكيـدا   

الشـبكة فـأن الحرب اندلعـت بن الروس 

واوكرانيـا.. 

لسـنة   عـدد  آخـر  فـي  توقعنـا  كان  هـذا 

لسـنة  وقائـع  مـن  يحـدث  قـد  ملـا   2021

2022 فهـي سـنة املنافسـة بـن كبـار هذا 

. العالـم 

وهـا نحـن نقترب مـن تصعيـد خطير بن 

الـروس واألوكرانيـن وبتحريـض واضـح 

أوروبيـا وأمريكيـا، وهنـا نعـود إلـى األفق 

الفلكـي الـذي ينـذر بالكثير من الشـدائد 

اذا مـا حدثـت سـتحيل  اللـه(  )ال سـمح 

يحـرق  لهـب  بـركان  الـى  العالـم  هـذا 

ذلـك.  مـن  أوروبـا  تنجـو  لـن  الجميـع، 

نحـن فلكيـا نقتـرب مـن النقـاط املعتمـة 

التكوينيـة  الزوايـا  ضيـق  يـزداد  حيـث 

حـول مسـاحات روسـيا الشاسـعة، لكننـا 

بوتـن  الزعيـم  صبـر  قـوة  علـى  نعـول 

وقـوة تحكمـه بمجريـات األمـور بعقالنية 

لبواطـن  املـدرك  األمـن  رجـل  وبراعـة 

األمـور، كمـا أنـه سـيجعل سـالح الطاقـة 

الـذي سـيلتف حـول  الحبـل  لروسـيا هـو 

أعنـاق األوروبيـن قريبـا، فمـن الصعـب 

الخيـار. هـذا  هزيمـة 

والوقـت  قادمـة  الحرجـة  اللحظـات   

الخيريـن فـي هـذا  أمـام مسـاعي  ينفـد 

العالـم. أكثر مـا يقلق هـو أن االصطفاف 

الكوكبـي الـذي مـا يـزال قويـا، وظاهـرة 

نهائيـا  أنفاسـها  تلفـظ  لـم  التـي  النسـق 

الكواكـب يسـجل أصعـب  واقتـران  بعـد، 

الدرجـات مـن حيـث الشـدة. حيـال ذلك 

السـلمي  العالـم  يقـف  ال  أن  مـن  البـد 

أن  الحكمـاء  علـى  بـل  ذلـك،  عـن  بعيـدًا 

يجـودوا بأفكارهم لحمـــــــــــــــــاية هذا 

الكوكـب.

أمـام  بهـا  والتلويـح  الطاقـة  أمـا   

هـو  ويصبـح  يكبـر  فسـوف  األوروبيـن 

أوروبـا  شـعوب  يحكـم  الـذي  السـيف 

للسـنوات القادمـة. حتـى ذلـك نتوخى أن 

والوعيـد التهديـد  بحـدود  األمـور   تسـير 

ذلـك،  مـن  أكثـر  الـى  تذهـب  ال  وأن   ،

مـال  رأس  األمنيـات  أن  مـن  بالرغـم 

تحليـل  فـي  لتبحـروا  أترككـم  املفلـس، 

مـا  واسـتنتاج  بوتـن  الرئيـس  شـخصية 

منـه. يصـدر  قـد 

كما تنبأت مجلة الشبكة
الحرب تندلع بين روسيا واوكرانيا

باحث فلكي

علي البكري
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الحل

المشكلة

شيماء  د.  النفس،  علم  أستاذة  أجابت 

املرسلة  الشكوى  صاحبة  العباسي، 

بقولها: 

قوية  إنسانة  أنت  الفاضلة،  سيدتي   

أمام  معاناتك  طرحت  ألنك  وشجاعة، 

النصيحة  لك  ستقدم  التي  الجهات 

والحلول العملية..

 عليك أن تحاولي فتح حوار مع زوجك، 

تعنيف  من  به  يقوم  ما  أن  له  لتوضحي 

ألن  والكراهية،  الحقد  سوى  يجلب  ال 

لحياتها،  شريكا  تختار  عندما  املرأة 

تختار السند والقوة والحنان، وال تختار 

العنف والضرب والسب، وهناك أسلوب 

وأن  العنف،  أسلوب  عن  بعيدا  للتفاهم 

اإلنسان بطبعه خطاء، وتصحيح الخطأ 

ال يكون بالعنف وإنما بالتوجيه والتنبيه.

أوضحي لزوجك أن هناك أبناء بينكما، 

تصرفاتكم  كل  في  لهم  قدوة  أنتم 

قدوة  تكونوا  أن  عليكم  لذا  وكالمكم، 

الرحب  حسنة لهم، وأن تكونوا الصدر 

تكونوا  وأن  مشاكلهم،  يسع  الذي 

لهم،  الصالحن  واملوجهن  املرشدين 

خالل  من  لهم  سيئة  قدوة  تكونوا  أن  ال 

سلوك العنف املوجه إلى األم، وبالتالي 

أبنائكم  شخصيات  بناء  على  ستعملون 

باألمراض  املحمل  السوي  غير  البناء 

والعقد النفسية.

عليك  زوجك،  مع  الحوار  ينفع  لم  وإذا 

وتوضحن  عائلته،  كبير  إلى  اللجوء 

زوجك  مع  بالكالم  هو  ليقوم  األمر،  له 

إيذائك  بعدم  منه  تعهدات  وأخذ 

.
ً
مستقبال

كذلك حاولي أن تكوني أنت أكثر حكمة 

زوجك  مواجهة  تتجنبي  بأن   ،
ً
وتعقال

عصبية  حالة  في  بأنه  شعرت  ما  إذا 

من  تبتعدي  أن  تعلمي  ودائما  ومتوتر، 

أو  عصبية  حالة  في  يكون  حن  أمامه 

يمر بمشكلة، إذ أن أي تصرف منك قد 

يثيره فيعنفك.

وال  وأبنائك  بيتك  على  وحافظي 

تتهوري، وحاولي أن تتقربي من زوجك، 

له  وقدمي  واملحبة  املودة  له  وأظهري 

من  يتحمله  ما  على  والشكر  الثناء 

وال  أبنائه،  وتجاه  تجاهك  مسؤوليات 

وليست  صعبة  اآلن  الحياة  أن  تنسي 

التكاتف  واألب  األم  من  وتحتاج  سهلة 

على  والصبر  والتحمل  والتعاون 

الشدائد لتسير الحياة بسالم أسري..

التعقل  عليك  أتمنى  عزيزتي  أخيرا 

والصبر، ألنك أم قبل كل شيء، مسؤولة 

إلى  بهم  تصلي  أن  من  البد  أبناء  عن 

املستقرة  الحياة  لك  أتمنى  األمان،  بر 

الهادئة.

املجلة  إلى  أرسلت  أوالد..  ثالثة  ولديها  متزوجة  ثالثينية  امرأة  ش.د، 

مشكلتها:

نشأت في بيت متزمت جدًا تجاه التقاليد والنساء بالذات، حيث كل شيء 

ال  أنها  اعتقاد  مع  يسمع،  منها  صوت  وال  خروج  فال  املرأة،  عن  محجوب 

تخرج إال إلى قبرها، سواء من بيت أهلها أو زوجها، إضافة إلى أنه مصير 

أتزوج  أن  الله  دعوت  حصل..  مهما  املوت  حد  نهائيا  طالق  ال  إنه  أخواتي، 

 في تكوين عائلة أعوض فيها حرماني وسوء 
ً
ليكون حالي غير حال.. أمال

بدأت  حتى  تزوجت،  إن  ما  أنني،  إال  وأوالدي.  بزوجي  ألعتني  معاملتي 

اكتشف وحشا مريضا ينبض داخل زوجي.. 

فهو إن غضب مني ألي سبب تافه يضربني بشدة، وال يكتفي بذلك، بل يكون 

عقابه لي في كل مرة أن يقص شعري!.. ألم ومرارة ينتاباني ملا تعرضت له، 

بال أهل أستند إليهم، وال زوج يمكن العيش معه بسالم، والسيما أن أوالدي 

بدأوا يكبرون ويدركون ما يفعله بي أمامهم.. كيف أصل إلى حل مع زوجي.. 

أخبروني؟

صفحة تُعنى بالمشكالت 
األسرية التي تصل المجلة 
عن طريق البريد اإللكتروني  
أو أرقام هواتف المجلة 
نضعها  أمام مجموعة 
من المتخصصين بقضايا 
األسرة والمجتمع إليجاد 
حلول لها.

زوجي يعنفني
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ــر  ــي ــكــات ــر كــاري ــي ــكــات كــاري

املعدة  قص  طبعا(عمليات  أكثر  )النساء  ونساء  رجاال  الناس  بن  شاعت 

ملعالجة فرط السمنة ، في املشافي والعيادات املحلية والخارجية، وبدأنا نسمع 

اليها  امللحة  الحاجة  دون  من  العمليات  هذه  مثل  إجراء  في  التباهي  قصص 

مع تحمل )تكاليف ونفقات( العملية الباهظة في أرقى املستشفيات من قبل 

النساء والرجال )الرجال أكثر طبعا(..

والجمالي، فتلك  نتدخل في رغبة أحد في تحسن وضعه الصحي  أن  النريد 

من األمور الشخصية البحتة ، ونظن ان اللجوء ملثل هذه العمليات لن يحصل 

اال بعد عجز الطرق األخرى النقاص الوزن من أجل العودة الى الوزن املثالي 

الكتساب  التنحيف  عيادات  دعايات  في  تتردد  التي  الجنجلوتية  تقول  كما 

الشكل اللطيف بأرخص التكاليف.. ولكن يهمنا ما طفح على سطح الشاشات 

من أخبار القص ومآسيه، من فتق ورتق، وحصول املضاعفات والوفيات أثناء 

إغراء  تحت  القص  ملهرجان  املختصن  غير  دخول  بسبب   ، بعدها  أو  العملية 

الربح السريع والدخول الى ميدان الشهرة ..والقضاء من أوسع أبوابهما.

العملية على طريقة )قبل  التجميلية صورا مغرية الجراء  الدعايات  وتعرض 

العملية وبعدها( فيظهر لنا في الصورة )قبل العملية( شخص بدين، متجهم، 

يعاني من الضيق، وتبدو عليه الرغبة في الذهاب الى املرافق الصحية، وفي 

صورة )بعد العملية( يظهر ذات الشخص رشيقا وسيما بسيما وهو يكاد يطير 

من الفرح وتبدو عليه الرغبة في االنطالق الى عالم الطبيعة..

خصيصا  املعدة  العملية(  صور)بعد  التقطت  متى  الدعاية  تذكر  ولم 

البضاعة، هل هي بعد شهر، أم شهرين، سنة، أم سنتن.. ألن بعض  لترويج 

املقصوصن واملقصوصات قد شوهدوا بعد ستة أشهر من حفلة القص وهم 

يرفعون شعار: عادت حليمة لعادتها القديمة!!

خضير الحميري
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ذكريات عراقية

فاضل عواد وراء القضبان!

في يوم مفاجئ، وجد ثالثة 

طلبة دراسات عليا في جامعة 

بغداد أنفسهم في قبضة رجال 

األمن، كانوا أصدقاء ال يفترقون 

إال قلياًل، ألنهم من االختصاص 

نفسه في قسم اللغة العربية، 

وبالطبع ثالثتهم بعثيون، 

فالدراسات العليا في نظام البعث 

محصورة بالبعثيني، والعجيب 

أن كليات معينة أو معاهد أو 

أقسام ما قبل الدراسات العليا 

هي أيضًا لـ "الرفاق" حصرًا، مثل 

كلية القانون وكلية التربية 

وأكاديمية الفنون الجميلة 

وحتى كلية التربية الرياضية، 

رسمي  كمنتسب  النظام  ِنَعُم  تشملك  لم  لو  وحتى 

للحزب فسيواجهك شعار عجيب وحزين وقاهر أينما 

"كل  وهو:  والالفتات  الجدران  على  مكتوب  اتجهت، 

مواطن بعثي وإن لم ينتم!ِ"

فهو  األول  أما  العليا،  الدراسات  طالب  إلى  أعود 

وطيب،  محترم  رجل  كبيرة،  مودة  به  ربطتني  ممن 

قريتي،  تالصق  تكاد  وقريته  محافظتي،  من  وسوري 

اإلله  عبد  الشاعر  فهو  اآلخر  أما  ح(،  )ف  األخ  وهو 

الجاهلي  األدب  في  دكتورًا  سيصبح  الذي  الصائغ، 

نشيطا،  بعثيا  شاعرًا  كونه  إلى  إضافة  بعد،  فيما 

وهو  الثالث  الطالب  اعتقال  هي  الحقيقية  املفاجأة 

املطرب فاضل عواد، على الرغم من شهرته الواسعة، 

وصاحب األغنية البصمة في الغناء العراقي املعاصر 

)ال خبر(.

حدثني  فقد  الغناء،  اعتزال  قرر  قد  عواد  فاضل  كان 

صار  قد  أنه  ح(  )ف  أيضا  فاضل  واسمه  صديقي، 

إكمال  إلى  واتجه  الغناء،  عن  وتوقف  التدين،  شديد 

دراسته في قسم اللغة العربية في جامعة بغداد.

بعد تحقيق أولي في مديرية األمن العامة، أطلق سراح 

بقائه  ولحراجة  متعددة،  وساطات  بعد  عواد  فاضل 

 لدى النظام، فلم يعتقل سوى يومن.
ً
معتقال

لكن الواقعة وقعت برأس الطالبن اآلخرين، إذ وجدا 

وسيط،  أو  نصير  بال  مشتركة  زنزانة  في  نفسيهما 

كانا  أنهما  مع  ذلك،  خالل   
ً
أهواال وسمعا  وشاهدا 

مدللن قياسا باآلخرين.

بلد من خارج  التهمة أسخف من أن تصدق في  كانت 

بلدان )شرق املتوسط(، ففي البداية داخلهما الرعب 

أمر  في  باسميهما  زجَّ  قد  كاذب  تقرير  يكون  أن  من 

خطير، لكنهما شعرا بقليل من الطمأنينة عندما عرفا 

التهمة:

في  قضاها  أشهر  ثالثة  بعد  صديقي،  لي  حكى     

الحزب  إلى  يسيء  خبر  بنشر  اتهما  أنهما  املعتقل، 

لعديدين  تحدثا  فقد  بعثيون،  أنهم  والسيما  والثورة، 

في  التدريس  من  فصال  قد  أساتذتهما  من  اثنن  أن 

جامعة بغداد لعدم والئهما، وكان املدرسان من أعالم 

األساتذة الجامعين، ال في العراق وحده، بل في الوطن 

العربي كله، ولم يكونا حزبين، لكنهما ممن ال يحنون 

مهدي  الدكتور  متان 
َّ

العال وهما  للنظام،  رؤوسهم 

كان  وقد  السامرائي،  إبراهيم  والدكتور  املخزومي 

للغضب  مثيرًا  حدثا  الجامعة  1980من  عام  فصلهما 

شديد  إجراء  فهو  الكبير،  واالستهجان  الصامت 

العسف والغباء في حق قامتن عراقيتن شامختن.

لم  أنهما  للمحقق  يقسمان  معه،  ومن  صديقي،  راح 

يقوما بنشر الخبر ألي غرض، بل تحدثا به كأمر يتعلق 

بمسار حياتهما العلمية، وليس من قبيل التعاطف مع 

لم  أنهما   
ً
قليال تفهم  الذي  املحقق،  لكن  الدكتورين، 

أن  من  حذرهما  اإلصرار،  سبق  عن  اإلساءة  يقصدا 

مجرد التحدث عن إجراءات كهذه ممنوع، وفيه إساءة 

للحزب والثورة!

حصل،  لو  ذلك  يكررا  لن  أنهما  على  املعتقالن  أقسم 

لكن  املقصود،  غير  بخطئهما  يعترفان  وأنهما 

سوء  من  فيه  عانيا  أشهر،  ثالثة  استمر  اعتقالهما 

املعاملة والجوع والقلق ومعاناة ما يجري من حولهما، 

من  نهارًا  وال   
ً
ليال تتوقف  ال  كانت  املعذبن  فصرخات 

حولهما.

أن  كاد  إذ  اإلله،  عبد  زميله  عن  صديقي  حدثني  وقد 

يفقد عقله في الزنزانة، وكثيرًا ما كان يضرب رأسه 

بعيدًا  فيها  وقع  التي  الحال  من  عانى  فقد  بالجدار، 

عن زوجته وطفلته الصغيرة، إذ تأكدت لصديقي تلك 

العاطفي لدى شاعر رقيق  الكبيرة والضعف  الرهافة 

هو عبد اإلله الصائغ.

تلك  لكن  عازبا،  كان  صديقي  أن  الطالع  حسن  من 

فقد  حياته،  مسار  في   
ً
هائال شرخا  أحدثت  التجربة 

ق ألول مرة ما يقال عن 
َّ

حدثني -على انفراد- أنه صد

النظام، وأنه بات يخجل من صفته الحزبية بعد هذه 

التجربة، فازداد )ف ح( طيبة ورقة ووعيا بعدها.

وحدثني ضاحكا كيف أن اعتزال فاضل عواد للغناء لم 

عدة  أغاني  ليغني  مكرها  العودة  من  ُينِجه  ولم  يفده، 

لـ "قادسية صدام"، بل ظهر فيها باللباس العسكري، 

فقد كان كالجميع ال يجرؤ أن يرفض الغناء للمعركة.

الغني  بالعراق  رمت  التي  الغبية  واملعارك  املعركة.. 

والعريق إلى الهاوية.

بيان الصفدي


