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التعليم العالي تطمئن طلبة الجامعات 
الملغاة بشأن وضعهم القانوني

العراقيون ينفقون 192 مليون دوالر في تركيا 
خالل الربع االول من 2022 

مجلة الشبكة

علي غني

طه حسين مجلة الشبكة

 طارق االعرجي 

عن  والتراث  لآلثار  العامة  الهيئة  كشفت 

آثارية  قطعة  ألف   18 من  اكثر  استعادة 

مختلف  من  املاضية  املدة  خالل  عراقية 

أعمال  استمرار  عن  أعلنت  فيما  الدول، 

في  العراقي  اليهودي  األرشيف  صيانة 

الواليات املتحدة.

والتراث  لآلثار  العامة  الهيئة  مدير  وقال 

"مجلة  لـ  حسني  مجيد  ليث  الدكتور 

الشبكة" إن الهيئة، ونتيجة التفاعل الكبير 

الدكتور  الثقافة  ووزير  الحكومة  قبل  من 

اآلن  من  عام  ومنذ  نجحت  ناظم،  حسن 

باستعادة وتسلم أكثر من 18 قطعة آثارية 

الواليات  بأن  منوهًا  الدول.  مختلف  من 

ما  أعادت  وحدها  األميركية  املتحدة 

يقارب الـ 17 ألف قطعة آثارية، إضافة الى 

لبنان،  من  مسماريًا  لوحًا   337 استعادة 

ما  جانب  الى  مختلفة،  دول  من  تبقى  وما 

وأضاف  العراق.  داخل  من  تسلمه  جرى 

الى  أعيد  أبرز ما  أن من بني  الهيئة  مدير 

كان  الذي  كلكامش(  )حلم  لوح  املتحف 

مسّعرًا في املزاد وجرى بيعه بمليون و600 

ألف دوالر، إال أن جهود العراق الخارجية 

هذا  استعادة  عن  أثمرت  والدبلوماسية 

اللوح.

أكد  العراقي  اليهودي  األرشيف  وعن 

الواليات  في  وجوده  استمرار  ليث  الدكتور 

تلكأت  إذ  الصيانة،  ألغراض  املتحدة 

األموال  محدودية  بسبب  صيانته  عمليات 

وقمنا  الصيانة،  لغرض  املرصودة 

الخارجية  وزارة  طريق  عن  بإبالغهم 

بانتهاء املوعد، إذ كان من املفترض أن يتم 

تسليمه الى العراق منذ شهر آب من العام 

املاضي. 

العامة لآلثار غير مسؤولة  الهيئة  وبنّي أن 

هي  املسؤولة  الجهة  أن  إذ  امللف،  هذا  عن 

دائرة الكتب والوثائق. منوهًا بأن األخيرة 

املسؤولة  الجهة  مع  مداوالت  وجود  أكدت 

عن صيانة األرشيف إلقامة معرض متنقل 

لألرشيف في الواليات املتحدة الستحصال 

أموال إلنجاز أعمال الصيانة له.

لتوقف  موعدا   2025 العام  النفط  وزارة  حددت 

عمليات استيراد مادة البنزين والوصول الى مرحلة 

االكتفاءالذاتي من هذه املادة من خالل ماينتج من 

املصافي املحلية فيما اكدت ان خطة الوزارة تقضي 

الخام  للنفط  التصديرية  العراق  بقدرة  بالوصول 

ماليني   4 من  يقرب  ما  إلى  الجنوبية  موانئه  من 

برميل باليوم، بحلول نهاية العام القادم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط ملجلة الشيكة 

في  للنفط  منتج  أكبر  ثاني   
ّ

يعد الذي  "العراق،  ان 

وتعزيز  النفطية  مصافيه  بتوسعة  يقوم  أوبك، 

قدراته التصديرية من أجل مواكبة تصاعد معدالت 

الطلب على الوقود والنفط الخام".

إنتاجها  مضاعفة  الى  تعمد  "الوزارة  أن  واضاف 

املحلي  الطلب  بتغطية  يسمح  ما  البنزين  مادة  من 

من  املادة  لهذه  املطلوبة  االستيرادات  عن  والتوقف 

الوقود بحلول العام 2025 ليصل بذلك العراق الى 

ستباشر  "الوزارة  بأن  منوها  الذاتي"  االكتفاء  حد 

مصفى  من  يوميًا  برميل   140,000 انتاج  بعمليات 

كربالء بحلول تشرين الثاني القادم.

سيوفر  كربالء  مصفى   " ان  الى  املصدر  واشار 

ووقود  والديزل  البنزين  مادة  العمل  دخوله  حال 

هذه  وستوجه  العاملية  وباملواصفات  الطائرات، 

املشتقات الى االسواق املحلية اذ من املتوقع أن يتم 

النصف  خالل  القصوى  بطاقته  املصفى  تشغيل 

اعداد  جانب  2023الى  القادم  العام  من  األول 

االنتاجية  الطاقات  وتاهيل  وتحسني  لتطوير  خطة 

صالح  مصفى  تاهيل  واعادة  املقامة  املصافي  من 

الدين بطاقة 140 الف برميل يوميا ما يسهم بتوفير 

كميات اكبر من مختلف املشتقات النفطية. 

التعليم  وزارة  طمأنت 

طلبة  العلمي  والبحث  العالي 

والعليا  األولية  الدراسات 

بشأن  امللغاة  الجامعات  في 

وضعهم القانوني .

وقال مدير العالقات واإلعالم 

العالي  التعليم  وزارة  في 

الناطق  العلمي،  والبحث 

حيدر  الدكتور  الوزارة  باسم 

شبكة  ملجلة  خاص  تصريح  في  العبودي، 

اإلعالم العراقي إن "قرار اعتماد الوزارة 

الدليل الجديد لجامعات االبتعاث والنفقة 

أيلول  مطلع  من  ابتداًء  سيطبق  الخاصة 

املقبل".

وتابع العبودي : "هذا يعني أن القرار اليؤثر 

التاريخ  على من باشر بالدراسة قبل هذا 

الصادرة  واإلعمامات  القرارات  ضوء  في 

من دائرة البعثات والعالقات الثقافية."

الناطق  والعالقات  اإلعالم  مدير  ونوه 

التطبيقات  بأن  الوزارة  باسم  الرسمي 

الدليل  في  معيارًا  اعتمدت  العاملية 

الجامعات  نوعية  عن  كاشفة  الجديد، 

املطلوبة للدراسة".

خزينًا  امتالكها  عن  التجارة  وزارة  كشفت 

ضمن  تدخل  التي  الحنطة  مادة  من  جيدًا 

التي  التموينية  للبطاقة  الرئيسة  املفردات 

توفرها الوزارة للمواطنني.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة املواد 

الغذائية محمد حنون في حديث ملجلة الشبكة 

مادة  من  الوزارة  لدى  املتوفر  الخزين  ان 

لالشهر  البالد  حاجة  لسد  يكفي  الحنطة 

من  االولى  واالشهر  العام  هذا  من  املتبقية 

على  حريصة  الوزارة  ان  املقبل.واكد  العام 

الذي  الستراتيجي  الخزين  ودعم  توفير 

مفردات  ضمن  الداخلة  املواد  من  تمتلكه 

الرئيسة  املواد  السيما  التموينية،  البطاقة 

والسكر،  الرز  مادتي  اهمها  من  التي  منها 

صناعة  في  تدخل  التي  الحنطة  الى  اضافة 

توفيررغيف  عن  الرئيس  املسؤول  الطحني 

الخبز للمواطنني.وبني ان الوزارة تسعى الى 

املحلية  الشركات  افضل  مع  العقود  ابرام 

ذات  الغذائية  املواد  الستيراد  واالجنبية 

ارقى  ومن  الجيدة  والنوعية  العالية  الجودة 

املواطنني  الى  لتقديمها  العاملية  املناشئ 

ضمن مفردات البطاقة التموينية التي تشكل 

الحلقة الرئيسة في توفير املواد الغذائية.

الهيئة العامة لآلثار: استعدنا
18 ألف قطعة أثرية خالل عام

النفط : العام 2025 سيشهد 
توقف استيراد مادة البنزين

يكفي لمدة تزيد على ستة أشهر 
التجـــارة : نمتلـــك خزينـــا جيـــدا 

من مادة الحنطة
الى  زيارتهم  خالل  العراقيون  انفق 

خالل  دوالر  مليون   200 قرابة  تركيا 

يمثل  ما  الجاري  العام  من  االول  الربع 

السياحة  ايرادات  مجمل  من   %3.5

السياحة  وزارة  بحسب  التركية. 

الكلية  االنفاق  قيمة  فأن  التركية 

االول  الربع  خالل  العراقيني  للزائرين 

من السنة الحالية بلغت 192.5 مليون 

نسبته  بلغت  بارتفاع  امريكي  دوالر 

48% مقارنة مع نفس الفترة من السنة 

املاضية 2021 والتي كانت قيمة االنفاق 

مليون   129 العراقيني  للزوار  الكلية 

من  االيرادات  ومثلت  امريكي  دوالر 

 %3.5 نسبته  ما  العراقيني  الزاىرين 

السياحية  تركيا  ايرادات  مجمل  من 

السنة  من  االول  الربع  خالل  والبالغة 

عدد  وارتفع  امريكي  دوالر  مليار   5.5

الربع  في  لتركيا  العراقيني  الزائرين 

مقارنة   %113 بنسبة  السنة  من  االول 

املاضي  العام  من  الفترة  نفس  مع 

 215 العراقيني  الزائرين  مجموع  ليبلغ 

االولى  الثالثة  االشهر  في  زائر  الف 

زائر  الف   100 ب  مقارنة  السنة  من 

وتراجع   .2021 من  االول  الربع  في 

بنسبة  العراقي  للزائر  الصرف  معدل 

السنة  الربع االول من  30% مقارنة مع 

املاضية ليبلغ معدل الصرف لكل زائر 

 1282 مع  مقارنة  امريكي  دوالر   894

العام  من  الفترة  نفس  خالل  دوالر 

بالشكل  االنفاق  نسب  توزعت  السابق 

 %17 والشرب  االكل  عل   %21 التالي 

للنقل والسفر 16% شراء مالبس %10 

للسكن.
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الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث

العراق وتركيا بوعورتها  الحدود بني  تتسم 
كونها تقع في منطقة جبلية، ولكنها غالبا 
كان  التركي  الجانب  من  خروقات  تشهد  ما 
آخرها ضرب منتجع سياحي في زاخو وذهب 

ضحيته عشرات من الشهداء والجرحى. 

الحدود العراقية الحدود العراقية 
خط أحمرخط أحمر

مالذ االمين

عشرات  ضحيتها  يذهب  والتي  الجانبني 

االبرياء من املدنيني في العراق وتركيا.

ملوقف  تفهمها  ومع  العراقية  الحكومة  ان 

ان  في  ترغب  انها  اال  التركية  الحكومة 

املعارضة  قوات  مع  مشكالتها  تركيا  تحل 

االرض  استخدام  عن  بعيدا  التركية 

يسيء  ما  مسلحة  اعتداءات  في  العراقية 

للعالقات املتطورة بني البلدين والتي تمتد 

الى عشرات السنني اضافة الى خسائر في 

االرواح واملمتلكات.

االجتماعي  التواصل  وسائل  وكانت 

،بعد  املاضي   االسبوع  منذ  ضجت  قد 

التركي  القصف  عن  وصور  رسائل  نشر 

تعد  والتي  زاخو  في  السياحية  للمنتجعات 

وتوافد  السياحي  التدفق  اوج  في  حاليا 

اذ  اليها،  وغيرهم  العراقني  من  املواطنني 

سببها  التي  االضرار  الصور  هذه  اظهرت 

الجرحى  نقل  وعمليات  التركي  القصف 

االسعاف  واجراءات  املستشفيات  الى 

من  زاد  ،ما  املصابني  من  لعدد  الفوري 

بني  والوطني  االنساني  التعاطف  جذب 

الى  االجتماعي،  التواصل  مستخدمي 

في  جماهيرية  تظاهرات  تنظيم  جانب 

بغداد وعدد من املحافظات احتجاجا على 

االنتهاكات التركية والتي طالبت الحكومة 

تكرار  ملنع  حازمة  اجراءات  باتخاذ 

ضمانات  تركيا  تقديم  مع  االعتداءات 

وسالمة  امن  يضمن  بما  ذلك  ملنع  للعراق 

املواطنني .

تتخذ  ان  العراقية  الحكومة  على  وينبغي 

مع  الطيبة  العالقات  لتعزيز  اجراءاتها 

وضمان  االخرى  الجوار  ودول  تركيا 

استخدام  منع  خالل  من  استمرارها 

اراضيها كموقع لالعتداء على دول الجوار 

املنشآت  على  هجمات  لتنفيذ  االنطالق  او 

،وذلك  الدول  لتلك  واملدنية  الحكومية 

للمعلومات  وطنية  امنية  منظومة  عبر 

االرهاب  مكافحة  منظمات  مع  مشتركة 

الدولية تدون فيها اوصاف واسماء وصور 

ليتسنى  دولهم  في  للقضاء  املطلوبني 

القوانني  وحسب  العدالة  الى  تسليمهم 

االتفاقيات  الدول وضمن  تلك  املطبقة في 

الدولية النافذة.

سينعكس  العراق  في  امنة  بيئة  توفير  ان 

ان  في  العراقية   الحكومات  اهتمام  على 

منطقة  في  مهمة  وصل  صلة  العراق  يكون 

الخدمات  توفير  مع  االوسط  الشرق 

وعده  الحديد  والسكك  البرية  والطرق 

التجارة  محطات  من  مهمة  كمحطة 

العاملية ولنقل السلع والبضائع بني الشرق 

تصنيعها  امكانية  الى  باالضافة  والغرب 

باالعتماد على الطاقات املتوفرة ، ما يعزز 

االمال في تحقيق مستقبل اقتصادي كبير 

وواعد للعراق يضمن الجياله املقبلة حياة 

مستقرة على مدى العقود املقبلة .

إن  قلت  اذا  جديدة  معلومة  اضيف  وال 

االموال  رؤوس  يحفز  االمني  االستقرار 

توفر  مضمونة   ارباح  لتحقق  ويجذبها 

فرص عمل كبيرة مع تطور مالي واقتصادي 

املشاريع  النشاء  الجذب  مساحات  وتوسيع 

الجديدة النتاج وتقديم الخدمات املتنوعة 

في  املتطورة  الوسائل  باستخدام  يدفع  ما 

توفير  مقابل  االموال  وتدوير  االتصال 

السلع والخدمات .

على  املحافظة  في  الحكومة  توجهات  ان 

من  نابع  املنطقة  في  االمني  االستقرار 

تفهم عميق ملبادئ النمو االقتصادي الذي 

ضمان  مع   ، سياسي  استقرار  عنه  ينتج 

في  بينهم  فيما  واملساواة  االفراد  حرية 

الى  تفضي  والواجبات،والتي  الحقوق 

الذي  العاملي  الحضاري  باملركب  اللحاق 

يعد العراق جزءا مهما منه.

وعلى الفور قدمت وزارة الخارجية شكوى 

العراق الى مجلس األمن، تضمنت 22740 

ضحايا  بأسماء  مشفوعة  تركيا  خرقا 

أن  إلى  أشارت  فيما  األخير،  االعتداء 

تلك  وراء  توسعية  أغراضًا  تركيا  لدى 

االعتداءات.

أحمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

ايضا  تضمنت  "الشكوى  أن  الصحاف، 

املخاطر  طبيعة  على  االمن  مجلس  إطالع 

التي ينطوي عليها االعتداء االخير والذي 

داخل  بالسكان  اآلهلة  املدن  الى  وصل 

"هذه  أن  الى  الفتا  العراقية"،  االراضي 

تتعلق  مخاطر  على  تنطوي  االعتداءات 

بجهود مكافحة االرهاب".

توسعية  اغراضا  تركيا  "لدى  أن  واضاف 

مشيرا  بها"،  تقوم  التي  االعتداءات  وراء 

اتفاقية  اي  توجد  "ال  أنه  الى 

امنية او عسكرية مع الجانب 

التركي".

الشكوى   " أن  وأكد 

يقدم  أن  تضمنت 

الجانب 

جراء  وشعبه  للعراق  اعتذارا  التركي 

الخسائر التي طالت البنى التحتية"، الفتا 

من  االولى  هي  االجراءات  "هذه  أن  إلى 

اتخذت  التي  مستواها  في  واالعلى  نوعها 

تجاه االعتداءات التركية".

اكد  حسني،قد  فؤاد  ة  الخارجيَّ وزير  وكان 

كافة  ستتخذ  الحكومة  بان  له  بيان  في 

ة  الدوليَّ املواثيق  كفلتها  التي  اإلجراءات 

ومن  العراق،  وسيادة  املواطنني  لحماية 

في  عناد   جمعة  الدفاع  وزير  اكد  جانبه 

القوات   " ان  املاضي  االسبوع  متلفز  حوار 

عدوان  اي  ردع  على  قادرة  العراقية  

ان  االراضي"،مبينا  وحماية  خارجي 

القوات العراقية خاضت حروبا لم تتمكن 

جيوش عظمى من خوضها".

تنتج  ما  بانتظار  الحكومة   " ان  واضاف 

كون  والدبلوماسية  السياسية  الحلول  عنه 

والدماء  الخراب  اال  تجلب  لن  الحروب 

للشعب".

العراقية  الحدود  على  'ان"الوضع  واوضح 

على  العمل  وسيتم  جدا  خطير  التركية 

الحدود  حرس  قوات  من  تعزيزات  دفع 

عناصر  وجود  لردع  وتسليحها  االتحادية 

انهاء  ثم  ومن  الكردستاني  العمال  حزب 

التواجد التركي في العراق"

قدرة  عدم  بشان  حديثه   " ان  الى  واشار 

"،مؤكدا  تحريفة  تم  املسلحة  القوات 

حروب  من  خرجت  املسلحة  "القوات  ان 

جديدة  بحروب  زجها  واليمكن  متتالية 

ملجرد الحماس".

ادانات  تلقت  قد  الخارجية  وزارة  وكانت 

العربية  الدول  من  للعدوان  واستنكارات 

والصديقة ومنظات دولية متعددة ، اعربت 

طال  الذي  للقصف  استهجانها  عن  فيها 

زاخو  مدينة  في  ة  السياحيَّ املنتجعات  أحد 

في محافظة دهوك، ما أدى إلى استشهاد 

العراقيني  املدنيني  من  كبير  عدد  وإصابة 

اآلمنني بضمنهم نساء وأطفال.

بمحاربتها  التركية  الحكومة  وتتحجج 

حزب  الى  التابعة  املسلحة  للفصائل 

العمال التي تتخذ من القرى الحدودية بني 

داخل  هجمات  لتنفيذ  امنا  مالذا  البلدين 

العراقية  الحكومة  من  يتطلب  ما  تركيا، 

من  االعتداءات  لوقف  حزما  اكثر  موقفا 
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الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث

إعادة إحياء الصناعة الحربية في البالد مهمة وطنية ال تقع على عاتق العاملني في هيئة التصنيع 
الحربي فقط، بل إن تطوير هذه الصناعة والوصول بها الى حد االكتفاء الذاتي للبالد، والسيما في انتاج 

األسلحة النوعية التي تحتاجها قواتنا األمنية لدعم معركتها ضد أعتى قوى الظالم املتمثلة بعصابات 
داعش اإلرهابية، إنها مهمة تقع على عاتق الجميع.

يجب أن ال ننسى أن قوة وسيادة أية دولة 

من  تمتلكه  بما  تقاسان  العالم  دول  من 

ما  الى  اضافة  قوية،  عسكرية  ترسانة 

محلي  وبإنتاج  نوعية  اسلحة  من  تنتجه 

بواقع  النهوض  آلية  فإن  لذا  خالص، 

مهمًا  مطلبًا  بات  العسكرية  الصناعة 

وجوهريًا من ضمن األولويات والبرامج 

وتقدم  الحكومة  تدعمها  أن  يجب  التي 

ام  كان  ماديًا  الدعم  انواع  جميع  لها 

معنويًا.

صناعة محلية خالصة

الحربية  الصناعات  هيئة  رئيس 

الدراجي  صاحب  محمد  املهندس 

لـ"مجلة  حديث  في  أكد 

املعامل  انتاج  ان  الشبكة" 

بجميع  للهيئة  التابعة 

صناعة  يمثل  صنوفها 

غير  خالصة  محلية 

أن  الى  مشيرًا  مجمعة،  

الصناعة  آلية  مفهوم 

التجميعية لم يعد موجودًا 

لدى غالبية الشركات العاملية، والسيما 

تصنع  عامليا  املصنعة  األسلحة  أكثر  أن 

كل  ان  اي  عدة،  شركات  في  اجزاؤها 

شركة مسؤولة عن انتاج جزء من ذلك 

شركات  هنالك  ان  فنجد  السالح، 

وأبدان  هياكل  صناعة  في  متخصصة 

املعدات الحربية واخرى متخصصة في 

واخرى  اإللكترونية  األجهزة  صناعة 

لإلطارات، لذا فإن جميع الدول العاملية 

الحربية  واملعدات  لألسلحة  املنتجة 

غادرت مفهوم التجميع بشكل نهائي.

خبراء دوليون لتطوير األسلحة

تعاقدت  الهيئة  ان  الى  الدراجي  ولفت 

مختلفة  بلدان  من  دوليني  خبراء  مع 

)املاستر  تسمى  ما  او  ستراتيجية  لبناء 

على  تعتمد  الستراتيجية  وهذه  بالن( 

وحراجة  املسلحة  القوات  احتياجات 

عملت  الهيئة  أن  عن  كاشفا  االحتياج. 

القطاع  مع  الشراكة  خطوة  تفعيل  على 

تفعيل األطر االستثمارية  وأن  الخاص، 

في مجال الصناعة الحربية للهيئة يأتي 

التي حددها وينص عليها  ضمن األطر 

من  النوع  هذا  ان  الى  مشيرًا  القانون، 

القطاعني  بني  ما  والتعاون  الشراكة 

العام والخاص في مجال دعم الصناعة 

الحربية يحدث ألول مرة في العراق، 

وأكد ان الشركة اعدت خططًا 

لتطوير  واسعة 

الحربية  الصناعة 

الى  وتطمح  البالد،  في 

جميع  سد  على  العمل 

احتياجات القوات األمنية من 

األسلحة  والسيما  واعتدة،  اسلحة 

الحالي  الوقت  في  والخفيفة  املتوسطة 

كل  صناعة  من  املستقبل  في  لنتمكن 

بها  يسمح  التي  واألعتدة  األسلحة 

القانون الدولي.

الهيئة بحاجة الى الدعم

األمنية  القوات  الهيئة  رئيس  وطالب 

بجميع صنوفها من قوات جيش وشرطة 

بالتعاون  وبيشمركة  شعبي  وحشد 

شراء  على  والعمل  الهيئة  مع  الجاد 

واعتدة  اسلحة  من  احتياجاتهم  جميع 

على  حرصت  التي  الهيئة  منتجات  من 

او  تضاهي  منتجاتها  جودة  تكون  ان 

ومطابقة  العاملية  املنتجات  بعض  تفوق 

لدى  املعتمدة  القياسية  للمواصفات 

الهيئة  ان  الى  واشار  األمنية.  اجهزتنا 

حد  الى  نصل  لكي  دعم  الى  بحاجة 

الكثير  نواجه  لكننا  الذاتي،  االكتفاء 

العمل  من  تمنعنا  التي  املعرقالت  من 

والتأثيرات  الخارجي  التدخل  وأهمها 

القرار  اصحاب  بعض  على  الخارجية 

تقديم  بعدم  عملنا  يعرقلون  الذي 

الكافية  واألموال  الالزمة  التسهيالت 

وعدم شراء املنتجات العراقية.

سالح نوعي

حرصها  خالل  ومن  الهيئة،  ان  وبنّي 

األسلحة  من  جديدة  انواع  انتاج  على 

بدون  والطائرة  املسيرة  كالطائرات 

طيار، تسعى الى صناعة اسلحة نوعية 

قادرة على قلب موازين املعارك. مشيرًا 

الى ان كل التصريحات واملعلومات التي 

الطائرة  مواصفات  حول  تسربت 

املسيرة التي صنعتها الهيئة غير دقيقة 

ما  كل  ان  الى  الفتًا  الواقع.  عن  وبعيدة 

وميزتها  الطائرة  هذه  عن  قوله  يمكن 

مراقبة  على  قدرتها  هي  األساسية 

فيها.  صفة  أهم  وهذه  البلد  اعداء 

حصلت  الهيئة  ان  الى  مشيرًا 

القوات  موافقة  على  مؤخرا 

بصناعة  للشروع  املشتركة 

طيار  بدون  جديدة  طائرة 

مؤكدًا  القريب.  املستقبل  في 

عدم امكانية صناعة طائرات 

الحالي  الوقت  في  ال  حربية 

عديدة  ألسباب  املستقبل  او 

أهمها قلة الدول املصنعة لهذا 

النوع من الطائرات.

العمل بأقصى طاقة

تعمل  الهيئة  أن  على  الدراجي  وشدد 

النهوض  اجل  من  لها  طاقة  بأقصى 

ورسم  املحلية  الحربية  الصناعة  بواقع 

العمل  ملسار  واضحة  طريق  خريطة 

فيها، والحرص على تمتني 

اطر التعاون بني الهيئة وباقي مؤسسات 

وهذا  منها،  األمنية  والسيما  الدولة، 

ماحصل فعال من خالل الورشات الفنية 

الهيئة  بني  الخبرات  وتبادل  املشتركة 

والورش الفنية التابعة لوزارة الداخلية، 

وقطع  األعتدة  توفير  في  نجحت  التي 

الغيار لعدد من األسلحة الداخلة ضمن 

خدمة قواتنا األمنية، التي توقف تصنيع 

األساسية  الشركة  عند  لها  الغيار  قطع 

الى  مشيرًا  األسلحة.  لتلك  املصنعة 

في  يسهم  التعاون  من  النوع  هذا  ان 

تذليل العديد من الصعوبات والعراقيل 

الفعلية  الحاجة  على  الوقوف  وتسهيل 

زخم  إلدامة  األمنية  للقوات  واآلنية 

أية  وضد  الظالمية  القوى  ضد  املعركة 

البالد  بارض  املساس  تحاول  قوى 

املقدسة.

هيئة التصنيع الحربي: خطط وبرامج لتطوير هيئة التصنيع الحربي: خطط وبرامج لتطوير 
الصناعة العسكرية في البالدالصناعة العسكرية في البالد

طه حسين

املهندس محمد صاحب الدراجي
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اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد

ــوالدة  ــم ل ــه العال ــر ب ــذي يم ــاض ال واملخ

تلــك  أن  فنــرى  الجديــد،  النظــام  هــذا 

الــى  امــا  جديــة  بصــورة  ســعت  الــدول 

االلتحــاق باملعســكر الجديــد او الوقــوف 

علــى مســافة واحــدة بــني املعســكرين او 

ــا  ــد، إذ الحظن ــم والجدي ــني القدي النظام

ــا  ــا انه ــة منه ــوات مهم ــت بخط ــا قام انه

ــاج  ــادة انت ــي بزي ــب األمريك ــت الطل رفض

النفــط، وعللــت ذلــك بســببني همــا ان 

ــادة  ــا بزي ــمح له ــة ال تس ــا اإلنتاجي طاقته

اإلنتــاج اكثــر مــن 13 مليــون برميــل يوميا، 

ــررات  ــة بمق ــا ملتزم ــر انه ــبب االخ والس

ــا،  ــي تقرره ــص الت ــالس والحص ــك ب أوب

ــد  ــالس تؤك ــك ب ــة أوب ــإن منظم ــم ف وللعل

ان القــرار يكــون باشــراك روســيا الغريــم 

الكبيــر ألمريــكا بعــد الصــني فــي العالــم، 

عليهــا  أقدمــت  التــي  الثانيــة  والخطــوة 

الصــني  التفــاوض مــع  الســعودية وهــي 

توريــد  فــي  األولــى  الدولــة  ان  )للعلــم 

ويحتــل  الســعودية  هــي  للصــني  النفــط 

العــراق املرتبــة الثالثــة او الرابعــة( فــي 

بيــع النفــط باليــوان الصينــي بــدل الدوالر 

ــك  ــن ذل ــر م ــت بأكث ــل ذهب ــي، ب األمريك

مصنــع  انشــاء  صــدد  فــي  االن  انهــا  إذ 

للصواريــخ البالســتية بمســاعدة الصــني، 

وبالتالــي فانهــا لــن تشــتري الصواريــخ 

مســتقبال مــن الواليــات املتحــدة .

تأثير االزمة االوكرانية
وبالعــودة إلــى اصــل موضوعنــا املعنــى 

بأساســه العــراق، الــذي نعلــم بــال ســر انــه 

يعتمــد فــي تمويــل موازنتــه االتحاديــة على 

ــو  ــل لنح ــبة تص ــة بنس ــرادات النفطي اإلي

95 %، والــذي رفعــت األزمــة االوكرانيــة 

 120 حــدود  الــى  النفــط  برميــل  ســعر 

دوالرا، والــذي وصلــت حجــم  صادراتــه 

النفطيــة لشــهر حزيــران املاضــي بحــدود 

 ،
ً
برميــال و236  ألفــا  و191  مليــون   101

فيمــا بلــغ حجــم الــواردات 11,505 مليــار 

دوالر، وهــو أعلــى مــورد مالــي يحصــل 

فــي تاريــخ العــراق لشــهر واحــد، حيــث ان 

ــر  ــغ أكث ــد بل ــل الواح ــعر البرمي ــدل س مع

دوالر،  113,70 مــن 

وهــو األمــر الــذي جعــل العــراق يشــهد 

ــض  ــى ان البع ــا، حت ــا مريح ــا مالي فائض

ــار  ــى 25 ملي ــض ال ــل الفائ ــد ان يص يعتق

ــم  ــن رغ ــام، لك ــذا الع ــة ه ــي نهاي دوالر ف

ذلــك فــان خطــوات الحكومــة فــي هــذه 

بعــض  فــي  موفقــة  غيــر  كانــت  االزمــة 

األحيــان ومنهــا فيمــا يتعلــق باســتيعاب 

خطــوات  واتخــاذ  العامليــة  املتغيــرات 

للتقــرب  الســعودية  لخطــوات  مشــابهه 

مــن الصــني واملعســكر الشــرقي علــى اقــل 

الــذي  املركــز  علــى  للمحافظــة  تقديــر 

ــام  ــط الخ ــد النف ــي توري ــراق ف ــه الع يحتل

ــث  ــز الثال ــراق املرك ــغل الع ــني، إذ ش للص

ــران  ــهر حزي ــالل ش ــط خ ــد النف ــي توري ف

هــي  الســعودية  فــإن  وللعلــم  املاضــي، 

املــورد األول للنفــط الــى الصــني.

خطوات اقتصادية
التــي  بالخطــوات  يتعلــق  مــا  فــي  امــا 

قامــت بهــا الحكومــة العراقيــة تجــاه هــذا 

-: فهــي  االقتصــادي  املخــاض 

ــة  ــن العمل ــراق م ــات الع ــع احتياط  1 - رف

الصعبــة مــن الــدوالر، إذ وصــل املبلــغ الــى 

72 مليــار دوالر، فيمــا  كان مــن املفــروض 

العمــالت  مــن  العــراق  احتياطــي  رفــع 

واليــوان  كالروبــل  األخــرى  األجنبيــة 

الصينــي بــدل الــدوالر األمريكــي.

 2 - زيــادة شــراء الســندات االمريكيــة، إذ 

ــة  ــندات الخزان ــن س ــراق م ــازة الع ان حي

 2022 عــام  مــن  اذار  لشــهر  االمريكيــة 

ارتفعــت بمقــدار ملياريــن و117 مليــون 

دوالر بنســبة 8.79% لتصــل الــى 26.203 

مليــار دوالر بعــد ان كانــت 24.086 مليــار 

ــي.  ــباط املاض ــهر ش ــي ش دوالر ف

وهــو األمــر الــذي يدفعنــا إلــى تفســير 

وحيــد لشــراء الســندات االمريكيــة مــن 

فائــض األمــوال العراقيــة  هــو )مســاعدة 

حســاب  علــى  األمريكــي  االقتصــاد 

العراقــي(! االقتصــاد 

تلــك  نترجــم  ان  باملقابــل  يمكننــا  اذ 

ميســرة  داخليــة  قــروض  الــى  األمــوال 

اكتســبنا:  قــد  نكــون  وبالتالــي 

أ- حركنــا عجلــة االقتصــاد الداخلــي عــن 

طريــق القــروض االســتثمارية. 

نســب  مــن  ماليــة  فوائــد  اكتســبنا   - ب 

القــروض. تلــك  فوائــد 

القطــاع  حركــة  دعمنــا  قــد  نكــون   - ج   

فــي  جــدا  مهــم  شــريك  وهــو  الخــاص 

عامــة. بصــورة  واالقتصــاد  الصناعــة 

اشــترى  فالعــراق  الذهــب،  شــراء   - د   

ذهبــا ليصبــح مجمــوع مــا يمتلكــه العــراق 

الثالثــني  املرتبــة  فــي  طنــا   )130.39(

رغــم  عربيــًا،  الرابعــة  واملرتبــة  عامليــًا 

ــي  ــور ه ــي أم ــتغاللها ف ــكان اس ــه باإلم ان

افضــل بكثيــر مــن ذلــك.

ــة  ــة الحالي ــن الحكوم ــروض م إذ كان املف

التعامــالت  فــي  املوازنــة  تحقيــق 

الكبــرى  األقطــاب  بــني  االقتصاديــة 

ــض  ــن الفائ ــتفادة م ــك االس ــم وكذل للعال

-: فــي 

الداخلــي  العــام  الديــن  ســد   -  )1(  

، جــي ر لخا ا و

يقــوم  ســيادي  صنــدوق  انشــاء   -  )2(  

منهــا  االســتثمارية  املشــاريع  باقــراض 

املثــال. ســبيل  علــى  النفطيــة  املشــاريع 

وبمحصلــة ماذكــر.. هــي أفــكار نأمــل مــن 

االقتصــادي  بواقعنــا  االرتقــاء  خاللهــا 

ــرر  ــد التتك ــة ق ــرة مالي ــتغالل وف ــر اس عب

ــا. دائم

العمالت العاملية كالحضارات.. لها فترة تنمو فيها وتصل أوج 
عظمتها، ولكن سرعان ما تصل للكهولة وتضعف قواها لتظهر 

بعد ذاك عملة أخرى تحل محلها، فاألزمة األوكرانية التي 
حدثت هذا العام شكلت انعطافا كبيرا في السياسة الدولية 

واالقتصاد العاملي، ففي مجال السياسة العاملية عاد للعالم قطبه 
الثاني، والعالم يشهد نهاية تفرد الواليات املتحدة االمريكية 
كقوة عاملية وحيدة، أي ان العالم يعود الى ما قبل 26 كانون 

االول1991 وانهيار االتحاد السوفييتي.

د. بالل الخليفة

ــابقا  ــم س ــإن العال ــروف ف ــو مع ــا ه ومثلم

شــهد هيمنــة للبــاون اإلســترليني حتــى 

التــي  الثانيــة  العامليــة  الحــرب  مجــيء 

ــول  ــدة واف ــة جدي ــا والدة عمل ــهد بعده ش

اقتصــادي  نظــام  ووالدة  أخــرى  عملــة 

ــدة  ــات املتح ــة الوالي ــد بزعام ــي جدي عامل

ــة، وبالتحديــد بــدا ذلــك التغيــر  االمريكي

منــذ  االقتصــاد  مجــال  فــي  العاملــي 

ــي  ــام 1944 الت ــون وودز( ع ــة )برت اتفاقي

كعملــة  الــدوالر  العالــم  علــى  فرضــت 

اساســها   علــى  جــرى  أولــى  مرجعيــة 

ــط،  ــل النف ــيما برمي ــلع، والس ــعير الس تس

حيــث انبثقــت مــن بريتــون وودز أيضــا 

ــد  ــدوق النق ــدة كصن ــة ع ــات دولي مؤسس

ــدة  ــم املتح ــي واألم ــك الدول ــي والبن الدول

الجمركيــة  للتعرفــة  العامــة  واالتفاقيــة 

أمريــكا  اســتطاعت  وبالتالــي  والتجــارة 

علــى  مهيمنــة  تكــون  ان  خاللهــا  مــن 

العالــم. اقتصاديــات 

عمالت جديدة
الوضــع اآلن مشــابه وبشــكل كبيــر لظروف 

الحــرب العامليــة الثانيــة مــن بــزوغ نظــام 

سياســي واقتصــادي عاملــي جديــد ســيعيد 

سياســيا  والقوانــني  األنظمــة  ترتيــب 

واقتصاديــا، ومنهــا مــا ينبــئ بــوالدة عملــة 

او عمــالت جديــدة ســتكون مؤثــرة فــي 

التجــارة واالقتصــاد العامليــني، ويرافــق 

ازدهــار  افــول عصــر  امــا  ذلــك أيضــا 

اقــل  فــي  ضعفــه  او  األمريكــي  الــدوالر 

األحــوال، ولهــذا األمــر دالئــل عــدة تدعــم 

ذلــك منهــا ان الصــني انشــأت بورصــة 

للتعامــل باليــوان الصينــي بــدل الــدوالر 

واســمتها  البتروليــة  املعامــالت  فــي 

)بورصــة شــنغهاي( للبترويــوان، وكذلــك 

ــي  ــتثمار ف ــيوي لالس ــك اآلس ــأت البن انش

البنــك  مايقابــل  وهــو  التحتيــة  البنــى 

ــي  ــد الدول ــدوق النق ــك صن ــي وكذل الدول

والــذي يعمــل علــى انشــاء حلــف اقتصــادي 

والحــزام  الطريــق  عنــوان  تحــت  كبيــر 

)طريــق الحريــر(. وقــد تســابق العديــد 

مــن دول العالــم لالنضمــام الــى ذلــك 

البنــك وعلــى راســها اململكــة املتحــدة، 

وممــا  عربيــا،  وعمــان  وقطــر  والكويــت 

الــى  لــم ينضــم  العــراق  لــه ان  يؤســف 

ــه.  ــام الي ــي االنضم ــر ف ــم يفك ــل ل االن، ب

والســيما أننــا نعيــش مخاضــات سياســية 

واقتصاديــة متســارعة تؤكــد علــى والدة 

مثــل  جديــد  عاملــي  اقتصــادي  نظــام 

الخطــوات التــي قامــت بهــا روســيا مــن 

شــروط التعامــل بالروبــل فــي عمليــة بيــع 

ــك  ــي، وكذل ــاز الروس ــط والغ ــراء النف وش

دول  بعــزم  الروســي  الرئيــس  تصريــح 

ــم،  ــدة له ــة موح ــاء عمل ــس( إنش )البريك

ــابيع  ــل أس ــال قب ــران وفنزوي ــت اي إذ قدم

طلبــا لالنضمــام الــى ذلــك التجمــع، كمــا 

ــيا  ــم لروس ــف القدي ــر الحل ــن ذك ــد م ال ب

والصــني وحلفائهــم مــن كوريــا الشــمالية 

ــذي  ــنغهاي(، ال ــر ش ــو )مؤتم ــران وه واي

تجــاوز ان يكــون مجــرد حلــف سياســي 

العســكري  الــى  يصــل  قــد  حلــف  الــى 

واالقتصــادي.

نظام جديد
الــدول  والســيما  الــدول،  مــن  الكثيــر 

املجــاورة لنــا، ومنهــا الســعودية ومصــر 

ذلــك  مــن  جــزء  هــي  وايــران  وتركيــا 

التغيــر  حالــة  فهمــوا  فقــد  الحلــف، 

العراق 
وحّمى التغير 
االقتصادي 
العالمي

اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد



االستثمارات  منسوب  تصاعد   وقد 

الطاقة  مصادر  من  الكهرباء  توليد  في 

السنوات  في  ملحوظ  بشكل  املتجددة 

تكنولوجيا  أسواق  شهدت  كما  األخيرة، 

نموًا  العالم  في  املتجددة  الطاقة 

من  العراق  أين  هنا:  والسؤال  متزايدًا، 

أنه  والسيما  الدولية؟  التوجهات  هذه 

أنه  كما  باملناخ،  تأثرًا  الدول  أكثر  أحد 

األكثر تأثرًا بأية تغيرات تطرأ على سوق 

العراق  يمثل  إذ  النفط،  وبدائل  الطاقة 

وهو  للنفط،  املنتجة  الدول  أكبر  أحد 

مكانة  العراق  يعطي  الذي  الوحيد  األمر 

مهمة في االقتصاد العاملي.

التحول،  هذا  مع  تنسجم  مشاريع  ثمة 

وثمة آمال في أن يبقى العراق في طليعة 

الدول القادرة على إنتاج الطاقة النظيفة 

وتصديرها الى العالم، وفي أقل األحوال 

تترتب  وما  الطاقة  أمن  على  الحفاظ 

عليه من تداعيات اقتصادية وسياسية.

شركة  بتمويل  أجريت  لدراسات  وفقًا 

املستدامة  الطاقة  مع  بالشراكة  غوغل 

من  خالية  طاقة  أجل  )من  للجميع: 

جرى  الساعة(،  مدار  على  الكربون 

الكربون  إزالة  عملية  أن  الى  التوصل 

لديها  الكهرباء  أنظمة  من  كلي  بشكل 

غازات  انبعاثات  من  الحد  على  القدرة 

االحتباس الحراري بنسبة   تصل الى 50 

باملئة عامليًا.

املتحدة،  األمم  تسعى  اإلطار،  هذا  في 

الى  الطاقة،  حول  الحوار  خالل  من 

على  للحصول  تاريخي  تغيير  إحداث 

طاقة نظيفة ومتوفرة للجميع بحلول عام 

التنمية  من  السابع  الهدف  وهو   -2030

على  القضاء  إلى   
ً
وصوال املستدامة-  

االنبعاثات بحلول عام 2050.

جرى  التي  العاملية  الخارطة  تشير  إذ   

توفير  إلى   2030 لسنة  اقتراحها 

من  خالية  طاقة  إلى  والتوجه  الكهرباء 

الطاقة  مضاعفة  طريق  عن  الكربون 

أضعاف،  أربعة  إلى  والرياح  الشمسية 

من  التدريجي  التخلص  الى  باإلضافة 

مصانع الفحم في البلدان الغنية بحلول 

تولي دول العالم املختلفة أهمية خاصة ألمن الطاقة واالكتفاء الذاتي، وهناك أكثر 
من دافع الى هذا التوجه العاملي، أولها ما يشهده العالم من تغيرات مناخية ، تفرض 
عليه التخلي عن الوقود األحفوري، والسيما النفط، والثاني دوافع سياسية لتحرير 

أوروبا من هيمنة روسيا على مصادر الطاقة. إيفان الخفاجي

ـــه ـــراق مكانت ـــر الع ـــل يخس ـــهه ـــراق مكانت ـــر الع ـــل يخس ه
في سوق الطاقة؟في سوق الطاقة؟

العالم يتوجه إلى الوقود المتجدد
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اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد

 .2040 لعام  أخرى  ومشاريع   2030 عام 

كفاءة  تطوير  الى  الخطة  تدعو  كما 

الطاقة  استثمار  بمضاعفة  الطاقة 

النقية بمقدار ثالثة أضعاف لتصل الى 

الواحدة،  السنة  في  دوالر  تريليونات   5

للوقود  الدعم  توجيه  إعادة  جانب  إلى 

كما  الكربون.  سعر  وتحديد  األحفوري 

انتقالية  فترة  الى  الحاجة  تؤكد  أنها 

عادلة تؤمن من خاللها عشرات املاليني 

الفئات  ومساعدة  البيئية  الوظائف  من 

األكثر ضعفًا.

التحالف  يقوم  االتجاه،  ذات  في 

وتشيلي  الدانمارك  دول  تقوده  الذي 

بتقنيات  الطاقة  اتفاقية  بتفعيل  وأملانيا 

مع  بالتعاون  الخضراء  الهيدروجني 

 IRENA العاملية  املتجددة  الطاقة  وكالة 

واملنتدى االقتصادي العاملي وغيرها.

قوة دافعة للتنمية

الدوري  يعرب  الدكتور  الباحث  يشير 

كثيرة  تحديات  يواجه  "العالم  أن  الى 

النمو  ظل  في  الكهرباء  تأمني  أهمها: 

الطبيعية،  املوارد  ومحدودية  السكاني، 

مع أهمية التكامل والتعاون اإلقليمي بني 

الطاقة  املتجاورة، واالعتماد على  الدول 

البديلة، ودخول االستثمارات  املستدامة 

الدول  إلى  الطاقة  مجال  في  الخارجية 

وتلبية  الكهرباء،  لتأمني  الفقيرة 

الطاقة،  من  املتزايدة  االحتياجات 

للجميع  واملتاحة  اآلمنة  الطاقة  لتحقيق 

املطلوبة،  التحتية  البنى  وضع  ضوء  في 

كضرورة ماسة لديمومة الحياة."

غير أن سالفاتور برنابي، رئيس مؤسسة 

"املنطقة تتمتع  حلول الطاقة يجادل بأن 

املتجددة،  الطاقة  من  هائلة  بإمكانيات 

أن  ويمكن  الشمسية،  الطاقة  والسيما 

الهائلة  للقدرة  العنان  إطالق  يكون 

االجتماعية  للتنمية  دافعة   
ً

قوة للمنطقة 

واالقتصادية املستدامة."

لم  الذي  "ما  عن   
ً
سؤاال برنابي  ويثير 

تقليديًا  السؤال املطروح  يحدث؟" وليس 

وهو "ما الذي يحدث؟" ليصل –بالنتيجة- 

يتعلق  فيما  أهمية  األكثر  السؤال  الى 

الذي  "ما  وهو:  املنطقة  في  الطاقة  بأمن 

حد من نمو الطاقة املتجددة؟ وما املتوقع 

تخذ إجراءات عاجلة؟" 
ُ

حدوثه إذا لم ت

ويؤكد أنه "رغم اإلمكانيات الهائلة التي 

مصادر  حيث  من  املنطقة  بها  تتمتع 

نصيبها  أن  إال  املتجددة،  الطاقة  توليد 

للطاقة  العاملية  املضافة  القدرة  من 

السنوات  في  فقط   %1 بلغ  املتجددة 

العشر املاضيات، وال يزال أكثر من %90 

يأتي  املنطقة  بلدان  في  الكهرباء  من 

معدل  تسجيل  مع  التقليدي،  الوقود  من 

املعدالت  أعلى  بني  من  للفرد  انبعاثات 

في العالم." 

كبيرة  تغيرات  شهدت  املنطقة  أن  ويقر 

"ولكن  املاضيات،  العشر  السنوات  في 

نحو  على  تأثرت  إذ  األفضل"،  إلى  ليس 

ظروف  حيث  من  املناخ  بتغيرات  كبير 

البحر،  وارتفاع مستوى سطح  الجفاف، 

ارتفاع  عن   
ً

فضال الهجرة،  وزيادة 

درجات الحرارة.

ويحدد أهم العقبات أمام تحقيق التنمية 

املنطقة،  في  املتجددة  للطاقة  الكاملة 

التنظيمية  األطر  ُبعد  شملت  التي 

عن  قليلة-  استثناءات  -مع  والسياسية 

قطاع  وتأثر  التنمية،  أهداف  تحقيق 

عبر  التجارة  حركة  بضعف  الطاقة 

في  املتكررة  واالنقطاعات  الحدود، 

خدمات املرافق التي تعاني نقص اإلنفاق 

الناتج  من   %4 يتجاوز  ال  الذي  عليها، 

املحلي اإلجمالي لدول املنطقة.

من  الجهود  توحيد  أن  برنابي،  ويعتقد 

وازدهارًا   
ً

استدامة أكثر  مستقبل  أجل 

ويخفف  الحوار  يعزز  أن  يمكن  للجميع 

املناخ،  لتغير  بالفعل  امللموسة  اآلثار  من 

وهو أحد املخاطر الرئيسة في املنطقة.

الشمس أجمل في بالدي

معظم  تغطي  الشمس  حيث  العراق،  في 

أيقونة  تكون  أن  وتكاد  اليوم،  مساحة 

النهارات العراقية التي ال تخلف موعدها 

طيلة أيام السنة، هذه الشمس العراقية 

بدر  والسيما  الشعراء،  بها  تغزل  التي 

الشهيرة،  قصيدته  في  السياب  شاكر 

نهم  مصدر  أنها  على  الخبراء  يجمع 

حال  في  العراق  في  النظيفة  للطاقة 

أحسنت الجهات املختصة توظيفها.

حسني  كمال  يوضح  الصدد  هذا  في 

للسيطرة  العراقية  الهيئة  رئيس  لطيف، 

على املصادر املشعة، وهي هيئة مستقلة 

ع 
ّ

وق "العراق  أن  الوزراء،  برئاسة  ترتبط 

في  مهمة  عقود  ثالثة  تقريبًا-  عام  -منذ 

واحد  الشمسية،  للطاقة  محطات  إنشاء 

بقدرة  الفرنسية  توتال  شركة  مع  منها 

قرابة 1000 ميغا واط، والثاني مع شركة 

واط،  ميغا   750 بقدرة  تشاينا  الباور 

اإلماراتية  مصدر  شركة  مع  والثالث 

أن  إلى  الفتًا  واط"،  ميغا   1000 بقدرة 

تدخل  أن  املفترض  من  املشاريع  "هذه 

في  الوطنية  بالشبكة  وتربط  الخدمة 

عام 2025".

يضيف لطيف أن "هناك استعدادات 

هذه  توقيعه  بعد  العراق،  بها  قام 

العقود، منها تهيئة األرض واختيار 

هناك  ومبدئيًا  املناسب،  املكان 

إلنشاء  اختيارها  جرى  عدة  أماكن 

واألنبار،  البصرة  منها  فيها،  املحطات 

واعدة  مناطق  وهي  املثنى،  وربما 

"حال  أنه  مبينًا  الشمسية."  بالطاقة 

إنجاز هذه املشاريع سيتم ضمان دخول 

بحدود 3 كيكا واط إلى الشبكة الوطنية 

أي قرابة 10% من الحاجة إلى الكهرباء 

عام 2030 ملعدل حمل الشبكة الوطنية."

للسيطرة  العراقية  الهيئة  رئيس  لكن 

هذا  أن  إلى  يلفت  املشعة  املصادر  على 

ألن  ودراسة،  وقفة  إلى  يحتاج  املوضوع 

من املفترض أن يتزامن مع إبرام العقد 

األمر  كون  التحويل،  ملحطات  آلية  وضع 

عدم  األول  لسببني:  كبيرًا  معوقًا  يعد 

وجود  والثاني  املحطات،  هذه  وجود 

تحمل  موضوع  في  بسيطة  إشكالية 

الشبكة الوطنية إلدخال 3 كيكا واط إلى 

املنظومة في 2025".

عديدة  مقترحات  "هناك  أن  إلى  ويشير 

الحلقة  على  املحطات  إدخال  بينها  من 

املحافظات  تجهيز  في  املتمثل  الصغيرة 

 من ارتباطها بالشبكة الوطنية التي 
ً
بدال

نستطيع  قد  وبذلك  األكبر،  الحلقة  تعد 

الوطنية،  الشبكة  على  الضغط  تخفيف 

وإن كان في ذلك فقدان حرية التجهيز 

إلى  الشمال  من  التجهيز  حركة  أو 

الجنوب".

اقتصاد أخضر

االهتمام بالطاقة النظيفة 

املستويات  أعلى  من  يأتي 

يوجد  إذ  الدولة،  في 

الشمسية.  بالطاقة  اهتمام 

الجعفري،  رحيم  يقول 

مجلس  رئيس  مستشار 

إلنتاج  يتطلع  "العراق  إن  الوزراء، 

12 ألف ميغا واط من الطاقة الكهربائية 

داعيًا   ".2030 عام  بحلول  النظيفة، 

هذا  من  "اإلفادة  إلى  املحلية  الشركات 

املفصل الذي يمكن أن يخفف من اآلثار 

نحن  طاقة  ويوفر  البالد  على  البيئة 

بحاجة لها."

في منتصف نيسان املاضي، أعلن البنك 

تريليون  قدره  مبلغ  تخصيص  املركزي 

دينار لدعم الطاقة النظيفة في البالد، 

عن  العراقية  املصارف  رابطة  ونقلت 

إحسان  املركزي  البنك  محافظ  نائب 

"البنك  إن  قوله  الياسري،  شمران 

املاضي  العام  مطلع  منذ  اتجه  املركزي 

استثمار  الى  البيئة،  وزارة  مع  بالتعاون 

والطاقة  األخضر  االقتصاد  مجاالت 

املتجددة في العراق، وبدأ العمل بتشكيل 

لتجري   املتجددة،  بالطاقة  خاصة  لجنة 

البنك  محافظ  موافقة  إثرها  على 

بقيمة  مبادرة  اطالق  على  املركزي 

ترليون دينار."

بأن  تقر  التي  البيئة  وزارة 

أكثر  من  مصنف  العراق 

تأثرًا  العالم  دول 

املناخية بسبب وجود مشاكل  بالتغيرات 

من  زاد  الذي  املائي  باألمن  تتعلق  جدية 

مستويات التصحر والعواصف الغبارية، 

تقول على لسان وزيرها جاسم الفالحي 

البنك املركزي في  "الوزارة تعمل مع  إن 

عن  الكهرباء  لدعم  الوطنية  مبادرته 

نحو  والتحول  الشمسية  الطاقة  طريق 

"الطاقة  أن  مبينة  األخضر"،  االقتصاد 

ودعت  املقبل،"  االقتصاد  هي  املتجددة 

التوجه  الى  واملستثمرين  االعمال  رجال 

الجدي نحو االقتصاد األخضر.

"الحكومة  أن  االستثمار  هيئة  وأوضحت 

وقعت اتفاقًا مع الشركات العاملية إلنشاء 

طريق  عن  كيكاواط   7.5 تنتج  محطات 

الشركات  ودعت  الشمسية."  الطاقة 

مبادرة  "استثمار  إلى  واملحلية  العاملية 

كهرباء  محطات  إلنشاء  املركزي  البنك 

تعمل بالطاقة الشمسية". 

أن  النجار  سهى  الهيئة  رئيسة  وأكدت 

جميع  لدعم  مستعدة  االستثمار  "هيئة 

العراق  وأن  للبيئة،  الصديقة  املشاريع 

بيئة واعدة في هذا املجال، لكن بشرط 

أن تكون هذه املشاريع متطورة تكنولوجيًا 

وقادرة على تحقيق الربح وحماية البيئة 

في ذات الوقت".
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أموال العراقيين في أجواء دول أخرى

إهمال مستدام للسياحة إهمال مستدام للسياحة 
في العراقفي العراق

أن أكثر من مئة ألف سائح غادروا البالد 

وأنفقوا  الفائت،  األضحى  عيد  خالل 

أميركي  دوالر  مليون  مئة  من  يقرب  ما 

كان  حني  في  فقط،  أيام  عشرة  خالل 

عدد الرحالت الجوية الى البلدان التي 

رحلة   500 من  أكثر  هؤالء  صوبها  يّمم 

وضعنا  ولو  الحج(.  رحالت  )باستثناء 

هذه األرقام على طاولة التشريح الدقيق 

لوجدنا أن شريحة املوظفني وعائالتهم 

قد  العطلة  ألن  األعظم،  النسبة  يمثلون 

املوظف  يستثمرها  أيام  لعشرة  تمتد 

على  طويلة،  إجازة  شكل  على  الحكومي 

األعمال  وصاحب  الكاسب  من  العكس 

يستطيع  الذي  والخاصة،  الحرة 

مالحظة  مع  يريد،  فترة  أية  استثمار 

واملرافق  والفنادق  النقل  أسعار  أن 

ومع  املواسم،  في  تتضاعف  السياحية 

للسفر  مضطر  العراقي  فاملواطن  هذا 

ما  وجود  لعدم  الخارج  في  والسياحة 

يلقي  ما  هناك،  متوافر  بما  هنا  يقارن 

لقطاع  املستدام  اإلهمال  على  الضوء 

السياحة املنسي رغم ما تدره السياحتان 

الداخلية والخارجية من أموال وتنشيط 

القطاع  هذا  خالل  من  البالد  اقتصاد 

الحيوي، ويشذ عن ذلك إقليم كردستان 

العراق الذي يتوجه نحوه من ال يستطيع 

توفير مبلغ السياحة في الخارج، فتقدم 

له املتعة والراحة في املرافق السياحية، 

من  األلوف  عشرات  اإلقليم  ويستقبل 

العائالت القادمة من الوسط والجنوب، 

الشمال  من  سياحيًا  فوجًا  نَر  لم  لكننا 

من  حتى  وال  والجنوب،  الوسط  الى 

سوى  وبالعكس،  الجنوب  الى  الوسط 

أو  العائالت  تزاور  أو  الدينية  الزيارات 

إحباط  مؤشر  وهذا  الرسمي،  العمل 

لتقديم  املستمر  التساؤل  الى  يدعونا 

وافكار  اراء  على  واالعتماد  إجابات 

منها  لالنطالق  كمرتكزات  املواطنني 

نحو خلق صناعة سياحية وبيئة سياحية 

جديدة. 

سياحة في الخارج

أحد  من  عاد  30سنة-   - إياد  همام 

سبب  يعزو  العيد،  إجازة  بعد  البلدان 

يمكن  العراق:"ال  في  العيد  قضائه  عدم 

ألننا  البلدان  تلك  مثل  نكون  أن  أبدا 

حياتنا،  كل  في  الجاهز  على  تعودنا 

وأختي  ووالدتي  وزوجتي  أنني  تعلم  هل 

ما  صرفنا  االثنني  وطفلّي  الصغيرة 

أسبوع  خالل  دوالر  آالف   5 من  يقرب 

كان  فلو  واحد،  بلد  وفي  فقط  واحد 

األماكن  وهذه  السياحي  البرنامج  هذا 

العراق، ولو بقي هذا املبلغ  واملرافق في 

عدد  مشكلة  يحل  لكان  العراق  داخل 

بهذه  وتشغيلهم  العاطلني  الشباب  من 

الخدمات." 

معوقات االستثمار السياحي

 يتساءل حسن حمادي -52 سنة- بعصبية 

: "أين خريجو السياحة والفندقة؟ وملاذا 

درسوا؟ وأين يعملون؟"  فترد عليه زوجته 

مرافق  هناك  "وهل  علي:  أم  الحاجة 

في  شاهدنا  مثلما  العراق  في  سياحية 

تلك الدول؟ الحبانية والرزازة وغيرهما 

مزرية،  بحالة  مستنقعات  الى  تحولت 

صحارى،  صارت  الخضر  واملساحات 

واآلن نتحسر على ظل شجرة." 

رجل األعمال خضير غيدان يؤشر الخلل 

املحلي  املستثمر  يحاصر  الذي  الكبير 

واألجنبي في القطاع السياحي: "الفساد 

ودفع اإلتاوات والرشا واإلكراميات التي 

قد تتجاوز مبلغ االستثمار أحيانًا لذلك 

املجاالت  كل  في  االستثمار  عن  نبتعد 

وليس في السياحة فقط." 

فقال:  ك  .ع.  ع  األعمال  رجل  أما 

"بصراحة ال يوجد أي توجه ألي مسؤول 

في تنمية قطاع السياحة وانكماشه على 

فليست  املاضية،  سنة  العشرين  مدى 

العراق  تعيد  ستراتيجية  خطة  هناك 

إلى سابق عهده في هذا املجال الحيوي، 

أثري  موقع  آالف  عشرة  هناك  أن  مع 

مصدرًا   
ّ

تعد والحقب،  األزمان  مختلفة 

إنعاشها  يمكن  األجنبي  السائح  لجذب 

كل  أهملت  لألسف  لكن  وتأهيلها، 

الخطط واملشاريع التي قدمناها، هناك 

مؤتمر  في  بنفسي  أجريته  استطالع 

أعربت  إذ  السياحة،  لشركات  عربي 

لتفويج  استعدادها  عن  الشركات  كل 

والقصر  سامراء  ملوية  الى  السائحني 

العراقي  واملتحف  والحضر  العباسي 

انفتح  لعقود  استمر  طويل  انعزال  فبعد 

والبلدان  والجهات  العالم  على  العراق 

املوظف  انتعش  أن  وبعد  السياحية، 

معيشيًا )أغلبهم(، نشهد اليوم قوافلهم 

في  العراق  تغادر  وهي  األعياد  أثناء 

سفرات قد تمتد إلى أسبوع أو أكثر، مع 

صرف مبالغ وفروها من رواتبهم.

رئيس  العبيدي،  منار  املهندس  يقدر   

عنى بشؤون االقتصاد، 
ُ

مؤسسة عراقية ت

   في كل عيد أو عطلة ملناسبة ما تطول أليام، تبرز أفكار سياحية واقتصادية الستثمار العائد 
املالي داخل العراق بدال من إخراجه بالعملة الصعبة الى دول أخرى، ثم ال تلبث أن تتالشى لتتبخر 

األفكار ولتظهر في العيد التالي. وكعادتنا نحن قبل املسؤولني نقرأ ونسمع هذا الهدر والتبذير بأموال 
العراقيني وهي تطير معهم الى دول توفر لهم املساحات الخضر والفنادق واألماكن الجميلة من بحر 
وبالجات ضمن جوالت سياحية في شوارع نظيفة وجميلة وبتضاريس تختلف عن تضاريس بلدنا 

بمجملها، على عكس ما يعتقد أو يعلق البعض على أنها رفاهية من أجل الصرف فقط ..
إياد السعيد
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تأهيل،  أي  نلمس  لم  لكن  ..الخ،  وبابل 

أخرى  مرافق  وال  طرق  وال  فنادق  فال 

تناسب هذه األفواج، وأعتقد أن القضية 

إنها  بل  عفويًا،   
ً
إهماال وليست  سياسية 

تهدف الى تخلف البلد!! "  

وعي سياحي 

رحلة  من  للتو  عائدا  كان  السعدي  نهاد 

سياحية يقول: "مشكلتنا في العراق حتى 

لو توفرت املرافق السياحية ومفرداتها، 

الرئيسة،  املقومات  أحد  نفتقد  فإننا 

املجتمع،  لدى  السياحي  الوعي  وهو 

إذ  القطاع،  هذا  في  العاملني  والسيما 

دائمًا ما ينظر صاحب املنتجع أو املطعم 

وكأنه  الزبون  الى  باستعالء  الفندق  أو 

متفضل عليه، وذلك بسبب ندرة املرافق 

التنافس  لعنصر  وجود  وال  السياحية، 

وبالسعر  األفضل  الخدمة  تقديم  في 

األنسب، لذلك لم أتمتع ولو ملرة واحدة 

بجلسة أو زيارة سياحية داخل العراق." 

رأي آخر في جانب مهم يطرحه الدليل 

عبد  الصاحب  عبد  السابق  السياحي 

العراق  جو  بسخونة  "التحجج  الحسني: 

فقد  السياحة،  النعدام  مبررًا  ليس 

الربيعي  االعتدال  موسم  نستثمر  كنا 

العرب  السائحني  لتفويج  والشتاء 

مزدهرة  السياحة  وكانت  واألجانب، 

وحتى  ونيسان  وآذار  شباط  األشهر  في 

مايس من كل عام."

دخول مفاجئ ألحدهم الى حلقة نقاشنا 

"ماكو   : نصه  ما  بالدارج  ليقول  الضيقة 

نظافة ماكو سياحة."

من  بعضًا  سبق  مما  نستنتج  ربما    

وضعها  يمكن  التي  املثابات  أو  الحلول 

وتيسيره  االستثمار  مثل  املسؤولني  أمام 

والتشجير  بخبراته،  واألجنبي  للمحلي 

ومكافحة  الطبيعي،  الجو  إلعادة 

الفساد بصورة مباشرة، وتشريع قوانني 

القطاع  وإبعاد  وصرامة،  حزمًا  أكثر 

نظام  واتباع  السياسة،  عن  السياحي 

مشاريع  في  العاملة  الشبابية  املجاميع 

وتعشيق  تعاونيات،  شكل  على  سياحية 

مهرجانات  إقامة  مع  السياحية  األفكار 

تكون  لكي  العراق  بها  يتفرد  متخصصة 

في  التفرد  من   
ّ

البد وأخيرًا  جاذبة، 

تقديم الخدمة السياحية.

ذاكرة المستقبل 

بقي جوزيف ستالني، أيامًا 
في مكتبه، ال يستطيع 
أي من أقرب معاونيه 

الدخول عليه، ألنهم كانوا 
قد انتزعوا تمامًا، من 

شجاعتهم الشخصية، ولم 
يعد لديهم ما يربطهم 

بهذا املخلوق اإللهي املكلف 
بالحرية: اإلنسان. وكان 

هذا، أيضًا، حال عدد 
من املثقفني واألدباء 
واألكاديميني الروس 

وغيرهم..

 وهي حال انتقلت إلى عدد من نظرائهم من مثقفي بلدان العالم الثالث، 

بل وحتى بعض البلدان األوروبية.

الكبير،  الزلزال  حدث   ،
ً
فعال مات  ستالني  أن  للناس  تأكد  بعدما   ،

ْ
لكن

كما وصفه ذات يوم الشاعر يفتشينكو، ليبدأ كل مواطن في جمهوريات 

إليها  يخلو  نفسه  إلى  ويلجأ  فرديته  يستعيد  السابق  السوفيتي  االتحاد 

معلبة.  آيديولوجية  عواطف  وبثه  الزعيم  تمثال  مواجهة  بدل  ويحاورها، 

بعد،  ينته  ولم  املاضي،  القرن  من  الثاني  النصف  بدايات  مع  ذلك  كان 

الصورة  يحملن  العجائز  بعض  تشهد  موسكو  تظاهرات  بعض  تزال  فال 

التقليدية لذلك الرفيق امليت.

إعالم  عليه  أسبغ  الذي  او  ص، 
ّ
املخل الشجاع،  امللهم،  "الفرد"  ثقافة  إن 

قميء صفات " إلهية"، هي منظومة متوارثة من عهود سحيقة، فصارت 

جزءًا من البنيان النفسي ملجتمعات تعودت أن ترتجي التغيير والتطوير 

من خارجها، سواء بهبة من فرد بشري، أو انتظارًا ملخاريق. وهذه لعمرك 

َمن  البشر  ثقافة  في  األول  املتنور  الديني  الخطاب  كان  فاسدة،  نظرة 

َجاوزها إلى بديل كوني ال منتٍه، يجعل اإلنسان خليفة الله في 
َ

َدَحضها وت

األرض.

للدين،  النظير  منقطع  عداًء  الشمولية  األنظمة  كرست  ذلك،  أجل  من 

والرسل  األنبياء  أعناق  قطعت  بل  الله،  بالد  في  فقط  بتحريمه  ينتِه  لم 

والصالحني، في احتفاالت شيطانية علنية وسرية. أكثر من هذا، عملت 

األنظمة الشمولية، منذ أشكالها الجنينية األولى – على اختراع منظومات 

فكرية، تفسر تطور الحياة واألكوان بفعل جامد. 

وإلى يومنا هذا توقفت عن الحياة جميع النظريات واملنظومات السياسية 

محقت  إنها  بل  الله،  عن  اإلنسان  عزلت  التي  واألخالقية،  واالقتصادية 

تمامًا، مع إطاللة البشرية على األلفية الثالثة.

أما العقل اإلنساني، الذي يقول إن تراتب بعثات األنبياء يفسر ما يجري 

جسورًا،  شابًا  يزال  ال  فإنه  األكوان،  كل  وفي  األرضية،  الحياة  هذه  في 

ومؤمنًا بأن الحرية هبة إلهية.

جمعة الالمي

"دعي أغنية الحّب هذه، وال تصبي السّم في 
قلبي، أنا شاب لكني نسيت شبابي..."

)بوتيف – شاعر بلغاري(     

نعمة اإليمان 
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الجمال والبساطة والطبيعة الخالبة والجبال املغطاة باألشجار 
املثمرة والبساتني امللونة بألوان الفواكه واملحاصيل الزراعية املتنوعة، 

بعض ما يميز  ناحية هيران التابعة لقضاء شقالوة واملحاذية 
للجانب الشرقي من سفوح جبل سفني، التي تمتاز أيضًا بوفرة املياه 

ومناظرها الخالبة في فصول السنة كافة. 
ضحى مجيد سعيد               

قمم  يوشح  الذي  الشتاء  فصل  في  والسيما 

مزينة  عروس  وكأنها  الثلج  ببياض  جبالها 

 
ً

قبلة جعلها  الذي  األمر  األبيض،  بالوشاح 

للسياح والوافدين من كل مكان، األمر الذي 

لتنشيط  بها  االهتمام  من  مزيد  إلى  يدعو 

الحركة السياحية فيها... 

طبيعة خالبة                        

املهمة  السياحية  املواقع  من  واحدة  هيران 

إداريًا  تخضع  العراق،  كردستان  إقليم  في 

أربيل،  ملحافظة  التابع  شقالوة  قضاء  الى 

مقارنة  السكنية  األحياء  قلة  فيها  والالفت 

خالبة  بطبيعة  تتميز  والبساتني.  بالغابات 

املعتدل  طقسها  الى  باإلضافة  وساحرة، 

تكتسي  حني  والربيع  الصيف  فصلي  خالل 

بالثلوج خالل فصل  وتتوشح  بالثوب األبيض 

يجعلها مدينة  ما  الثلوج،  إثر تساقط  الشتاء 

أعداد  توجد  ال  الفصول.  كل  في  سياحية 

الى  الزوار  غالبية  لكن  فيها،  للسياح  دقيقة 

قضاء شقالوة يرتادون هذه الناحية ملا تتمتع 

به من ميزات جمالية كثيرة، وهي ال تبعد عن 

قضاء شقالوة سوى 21 كم.

جبل سفني                       

يقول مدير ناحية هيران  رابر صالح شيرة: 

"إن هيران تشتهر بكثرة املحاصيل والبساتني 

والحدائق منذ القدم، وأهالي املنطقة لديهم 

خبرة معروفة في زراعة الرمان، واهتمامهم  

أهالي  امتياز  عن   
ً
فضال املحلية،  باملنتجات 

املنطقة بكرم ضيافتهم وترحيبهم بالسياح، 

للمصطافني  الجيدة  اإلدارة  الى  باإلضافة 

واألمان  األمن  توفير  من  بدءًا  الوافدين 

من  املنطقة  نظافة  على  الحفاظ  الى   
ً
وصوال

قبل رئاسة بلدية هيران."

هيران  ناحية  يميز  ما  "أبرز  أن  إلى  وأشار 

موقعها  هو  األخرى  السياحية  املناطق  عن 

سفني،  جبل  يتوسط  الذي  الجغرافي، 

أربيل، باإلضافة  وقربها من مركز محافظة 

املياه،  ينابيع  جود  مع  الكثيفة  غاباتها  الى 

أكثر  مناخها  جعلت  عوامل  األمور  هذه  كل 

مالءمة للوافدين من مختلف مناطق العراق 

وقت  وأيضًا  الصيف،  فصل  في  والعالم 

الثلوج في فصل الشتاء، لذلك  يقبل  سقوط 

ثم  قصيرة  ولفترة  العام  طيلة  السياح  عليها 

 ذلك بعدم وجود 
ً
الرجوع الى شقالوة." معلال

"هناك  شيرة:  "يضيف  هيران.  في  فنادق 

انسيابية  لتسهيل  الناحية  تتخذها  إجراءات 

املتابعة  لجنة  بإشراف  السياحية  الحركة 

قيام  حكومة  الى  للناحية،" مشيرَا  الصحية 

اإلقليم بفتح الشوارع وتوفير املياه والكهرباء 

أن  ويوضح  املنطقة.  بنظافة  واالهتمام 

"غياب أية خطة للمشاريع السياحية، وكذلك 

منح  وعدم  لإلعمار،  خريطة  وجود  عدم 

كل  البلدية،  قبل  من  السياحية  اإلجازات 

أعاق  ما  فيها،   
ً
قليال االستثمار  جعل  ذلك 

 
ً
حال يستدعي  الذي  األمر  السياحة،  حركة 

البلدية  مدير  قال  جهته،  من  املشكلة."  لهذه 

بنظافة  "االهتمام  إن  سعيد:  حمد  نريمان 

املهام  أبرز  من  األماكن،  وتهيئة  الناحية 

أولى  كخطوة  هيران  بلدية  تتخذها  التي 

الستقطاب السياح في هيران، كما أن هناك 

اماكن عدة لالستثمار السياحي." مؤكدًا -في 

لتنشيط  مالي   دعم  أي  غياب  نفسه-  الوقت 

وجود  عدم  تقدير  أقل  على  او  السياحة، 

خدمات  لتقديم  كافيه  مالية  تخصيصات 

املالي  املردود  حجم  يخص  فيما  أما  مميزة. 

وهل  السياحي،  النشاط  عن  الناتج  للبلدية 

لتوسيع  اإليرادات  استخدام  املمكن  من  أن 

قال  هيران  في  السياحية  األماكن  وتطوير 

أي  وال  مالي  مردود  أي  لدينا  "ليس  سعيد: 

إقليم  حكومة  قبل  من  مالي  تخصيص 

أن  موضحًا  السياحة."  لتنشيط  كردستان 

العائق  للناحية هو  املالي  التخصيص  انعدام 

تطوير  خطط  تنفيذ  يعيق  الذي  األساسي 

في  رسمنا  "لقد  وأضاف:  السياحية.  الحركة 

هيران(  لي 
َ
)ك لـ  أجمل  صورة  ستراتيجياتنا 

في  السياحة  تطوير  ناحية  من   
ً
مستقبال

خطط  إعداد  طريق  عن  وذلك  الناحية، 

الناحية  حدود  بتوسيع  االهتمام  تتضمن 

مجال  في  أكبر  فرص  بإتاحة  يسهم  بما 

االستثمار السياحي، وأيضًا رسم خطط أكبر 

لي هيران ".
َ
الستقطاب السياح في ك

آغا واحد بك                          

آغوات  احد  وهو  بك،  واحد  آغا  َسرتيب  اما 

هيران  مساحة  "إن  فيقول:  هيران  ناحية 

عليها  ُبنيت  التي  فاملساحة  كبيرة،  ليست 

 )75( تبلغ  الرسمية  الناحية  ودوائر  بيوت 

للزراعة  صصت 
ُ

خ التي  أما  تقريبًا،  دونمًا 

فهي ما يقارب الـ )80( دونمًا." 

الجانب  الى  تقع  الناحية  هذه  أن  الى  وأشار 

طريق  وعلى  سفني،  جبل  سفح  من  الشرقي 

إليها  املؤدى  الطريق  وهو  )شقالة-هيران( 

بمسافة تقترب من )20( كم. وتابع: "إن وفرة 

املياه التي تسقي تلك األراضي التابعة لناحية 

األمثال  مضرب  والتزال  كانت  )خوشناو( 

وينابيع  عيون  من  قسٍم  وضمور  جفاف  رغم 

املياه فيها."

هيران  قرية  يميز  ما  "إن   :
ً
قائال واستدرك 

الطبيعي  املاء  من  ضخم  رافد  وجود  هو 

باحة  في  يجري  ينبوع  عمق  من  الجاري 

يروي  الجامع  هذا  وأن  هيران(،  )جامع 

قصصًا عن حقب غابرة من التأريخ املشّرف 

في  الرافد  هذا  أن  الى  مشيرًا  للمنطقة." 

هيران،  جامع  من  طريقه  يشق  جريانه 

وهو  بك،  واحد  آغا  ومضايف  بديوان  مارًا 

هذه  في  واملهمة  البارزة  الشخصيات  أحد 

.
ً
الناحية، حيث يبدو املنظر أكثر زهوًا وجماال

منطقـــة ســـياحية 
لكل الفصول    

هيران.. 
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طالب مكي..طالب مكي..
نصف قرن مع رسوم األطفالنصف قرن مع رسوم األطفال

محسن فرحانمحسن فرحان
وتٌر خالٌد في الذاكرةوتٌر خالٌد في الذاكرة

معرض طبيعة عراقية معرض طبيعة عراقية 
إلنقاذ الجمالإلنقاذ الجمال

عارف الساعدي يستنطقعارف الساعدي يستنطق
الشعرالشعر
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رحيــل  الحيــاة،  ة 
ّ
ســن هــي  هــذه  لكــن 

محبيــه  أكتــاف  علــى  محمــول  أخيــر، 

ــن  ــمي م ــييع رس ــب وتش ــهد مهي ــي مش ف

مقــر نقابــة الفنانــني فــي بغــداد حضــره 

واملثقفــني  الفنانــني  مــن  غفيــر  جمــع 

يتقدمهــم  وعائلتــه  الفنــان  ومحبــي 

الجــوق العســكري، مشــهد يليــق بملحــن 

الحــروب  مللحنــي  ينضــم  لــم  وطنــي، 

ــالته  ــل رس ــل واص ــة، ب ــن الديكتاتوري زم

والغــرام. والســالم  بالحــب  املوشــومة 

ألحان خالدة
ونعــت نقابــة الفنانــني العراقيــني امللحــن 

الراحــل فــي بيــان نشــرته علــى حســابها 

الرســمي: "ببالــغ الحــزن واألســى، تنعــى 

نقابــة الفنانــني العراقيــني رحيــل الفنــان 

الكبيــر محســن فرحــان، الــذي وافتــه 

اليــوم، ســائلني املولــى أن  املنيــة هــذا 

ــه  ــم ذوي ــه وأن يله ــع رحمت ــده بواس يتغم

والســلوان،  الصبــر  وزمــالءه  ومحبيــه 

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون"، مشــيرة فــي 

ــد  ــن موالي ــل كان م ــى أن الراح ــا إل بيانه

وعــرف   ،1947 عــام  الكــوت  مدينــة 

وأســس  الســبعينيات..  منــذ  بألحانــه 

جمعيــة  آخريــن  عراقيــني  فنانــني  مــع 

امللحنــني واملؤلفــني العراقيــني".

والســياحة  الثقافــة  وزيــر  نعــى  كمــا 

واآلثــار الدكتــور حســن ناظــم الراحــل 

)الفيســبوك(:  علــى  صفحتــه  عبــر 

امللحــن  الكبيــر  فناننــا  اللــه  "رحمــك 

ــل  ــان، يرح ــن فرح ــتاذ محس  األس
ّ
ــذ الف

خالــدة   
ُ

ــه
ُ
ألحان وتبقــى  الســاعة  هــذه 

ــة  ــت لجن ــك نع ــراق". كذل ــرة الع ــي ذاك ف

ــواب  ــس الن ــي مجل ــياحة ف ــة والس الثقاف

تغريــدة  فــي  فرحــان  محســن  امللحــن 

عبــر موقعهــا الرســمي جــاء فيهــا: "لجنــة 

ــعب  ــاء الش ــزي أبن ــياحة تع ــة والس الثقاف

برحيــل  الفنانــني  ونقابــة  العراقــي 

امللحــن الكبيــر محســن فرحــان فــي أحــد 

ــه  ــور حالت ــد تده ــداد بع ــفيات بغ مستش

ــدان  ــفها لفق ــن أس  ع
ً

ــة ــة"، معرب الصحي

شــخصية فنيــة أثــرت املكتبــة الغنائيــة 

بأعــذب األلحــان منــذ ســبعينيات القــرن 

املاضــي.

أغاني الراحل
لــم يتوقــف نعــي الفنــان الكبيــر محســن 

ــة  ــى لحظ ــه وحت ــر وفات ــذ خب ــان من فرح

كتابــة هــذه املــادة، إذ انتشــرت صــوره 

ــل  ــع التواص ــي مواق ــدة ف ــه الخال وألحان

االجتماعــي، مــع )هاشــتاكات( تضمنــت 

أشــهر أغانيــه تلــك التــي أصبحــت جــزءًا 

ــة. ــا العراقي ــن ذاكرتن م

األغانــي  هــذه  مثــل  تكــون  ال  وكيــف 

ــة  ــي اللحني ــة ف ــيد وطني ــد أناش ــي تع الت

ــة  ــة عراقي ــن هوي ــه م ــا تحمل ــة مل العراقي

أصيلــة، أغــان مثــل )غريبــة الــروح(، 

ــي(،  ــن هل ــه أعوف ــض(، و)مابي ــا في و)ي

و)عينــي  بفــرح(،  غنــي  و)يكولــون 

مــن  وغيرهــا  و)البارحــة(  عينــي(، 

العراقيــة. األغانــي  روائــع 

خسارة ال تعوض
حضــرت  التــي  )الشــبكة(  مجلــة 

مراســم تشــييع الفنــان الراحــل ومجلــس 

عزائــه الــذي اســتمر ليومــني فــي جامــع 

ببغــداد،  العرصــات  فــي  الخضيــري 

للحديــث  الفنانــني  مــن  عــددًا  التقــت 

عــن هــذه الخســارة الكبيــرة، إذ قــال 

ــني  ــب الفنان ــودي، نقي ــار ج ــور جب الدكت

هــذا  عــن  حديثــه  فــي  العراقيــني، 

ال  كبيــرة،  "خســارتنا  املفجــع:  الرحيــل 

منــذ  واكبتــه  لقــد  تعــوض،  أن  يمكــن 

ــار  ــد الكب ــو أح ــفى، ه ــي املستش ــوده ف رق

ــه  ــا برحيل ــا فقدن ــن بأنن ــارتنا تكم وخس

لقــد  العراقيــة،  لألغنيــة  ذاكــرة  أهــم 

ــن  ــا، م ــن أغانين ــيء ع ــرف كل ش كان يع

مطربــني وملحنــني، ويعــرف أجوبــة كل 

ــه  ــال، رحيل ــذا املج ــة به ــئلة املختص األس

غصــة ستســمر طويــال." وشــكر الدكتــور 

جــودي فــي حديثــه، وزارة الصحــة ملــا 

قدمتــه للفنــان أثنــاء انتكاســته الصحية، 

كمــا شــكر وزارة الدفــاع وقيــادة عمليــات 

بغــداد واملراســم الخاصــة الرئاســية ملــا 

قدمــوه أثنــاء التشــييع الرســمي للراحــل، 

ضــرورة  حديثــه  ختــام  فــي  طالبــًا 

الحفــاظ علــى منجــز الراحــل محســن 

فرحــان وباقــي املبدعــني العراقيــني مــن 

الضيــاع.

هوية عراقية
نســيم  ســامي  وامللحــن  املوســيقي  أمــا 

فرحــان  محســن  يكــون  "يــكاد  فقــال: 

حيــث  العراقيــة،  الهويــة  إلــى  األقــرب 

ــي  ــني العرب ــيقاه باملحيط ــر موس ــم تتأث ل

بهويتــه  التمســك  وآثــر  واإلقليمــي، 

بمصــاف  بهــذا  وأصبــح  املحليــة، 

القــره  طالــب  أمثــال  الكبــار  مجايليــه 

ــد  ــوري، ومحم ــواد أم ــد ج ــي، ومحم غول

ــة  ــروا باملدرس ــن تأث ــن، الذي ــد املحس عب

املصريــة، وهــذه تحســب لــه"، ووصــف 

األغنيــة  مجــدد  بأنــه  الراحــل  نســيم 

بمقدمــات  السبعينيــــــة،  العراقيـــــــة 

موســيقية كبيــرة إضافــة لدعمــه أصوات 

مهمــة مثــل قحطــان العطــار وســعدون 

الكثيــر. وغيرهــم  جابــر 

سهل ممتنع
فــي حــني قــال امللحــن واملوســيقي محمــد 

هــادي عــن الراحــل: "محســن فرحــان 

العراقيــة،  لألغنيــة  الروحــي  األب  هــو 

العلميــة  بــني  مــا  جمــع  فنــان  وهــو 

ــع،  ــهل املمتن ــن الس ــو امللح ــة، ه والروحي

ــهلة  ــا س ــعر بأنه ــه تش ــمع ألحان ــني تس ح

وهــي  الغنــاء  صعبــة  ولكنهــا  الســمع، 

ميــزة جميــع أغانيــه عنــد التحويــالت 

النغميــة واإليقاعيــة" موضحــًا فــي حديثه 

كان  فرحــان  محســن  الراحــل  بــأن 

ــوم  ــه مظل ــه لكن ــي إنتاج ــرًا ف ــًا غزي فنان

إعالميــًا.

ــيرة  ــت مس ــر انته ــن الكبي ــل امللح وبرحي

خاللهــا  أثمــرت  اإلبــداع،  مــن  طويلــة 

والتــي  الخالــدة،  األغانــي  عشــرات 

ستســتمر كلمــا اســتمعنا إليهــا بتذكيرنــا 

فرحــان،  محســن  الكبيــر  بمبدعهــا 

الفنــان الــذي أحــب الحيــاة وقدرهــا عبــر 

ــرب  ــره الح ــل، وك ــي الطوي ــواره الفن مش

ــدًا. ــًا واح ــا لحن ــن له ــم يلح ــي ل ــك الت تل

علي الشيخ داغر
تصوير – حسين طالب

غر يبة الر وح
في وداع الملحن الكبير محسن فرحان

عن عمر ناهز الخامسة 
والسبعني، غيب املوت واحدًا 

من أعمدة امللحنني العراقيني، 
امللحن الكبير محسن فرحان 

بعد صراع طويل مع املرض، لم 
يستسلم له الراحل بل واصل 
تحديه له حتى آخر أنفاسه، 

وما كم املشاريع اللحنية 
واملهرجانات التي كان يستعد 

لتلحينها وإقامتها إال دليل حي 
على أن هذا الفنان الوطني، 

صاحب أجمل األلحان الراسخة 
في ذاكرة العراقيني لم يكن 

يعرف االستسالم للموت 
والعزلة والحزن، كيف يحزن 
وهو صانع سعادات أصدقائه 

ومنبع أفراحهم.



املعاني  من  الكثير  حملت  الصرخة  هذه 

ضد كل ما تعرضت له الطبيعة العراقية 

من إهمال وتجريف، سواء أكان متعمدًا 

املناطق  أخذت  فقد  ذلك،  غير  أم 

باالنحسار،  البالد  عموم  في  الخضر 

  .
ً
وهذا الشيء يؤسف عليه فعال

يعد  عراقية"  "طبيعة  معرض  أن  والواقع 

من  املعارض املهمة التي تقيمها جمعية 

منهاجها  خالل  العراقيني  التشكيليني 

من  كبير  عدد  فيه  ويشارك  السنوي، 

عن  تعبر  بلوحات  والفنانني  الفنانات 

العراقية  املحافظات  في  الطبيعة  جمال 

أقيم  -الذي  املعرض  هذا  أن  إال  كافة، 

اختيار  ناحية  له خصوصية من  مؤخرًا- 

موضوع الطبيعة، او ما يسمى بـالـ "الند 

الفنانون  يستخدمه  كمصطلح  سكيب" 

الطبيعة  أن  باعتبار  التشكيليون، 

وهنا   ،
ً
فعال باالنقراض  مهددة   باتت 

أن  وأرادوا  التشكيليون  الفنانون  انتفض 

ليكون  هذا  معرضهم  افتتاح  يستثمروا 

أن  آملني  احتجاجية،  صرخة  بمثابة 

تصل صرختهم الى املسؤولني وأصحاب 

القرار ليضعوا حدًا لهذه املسألة املهمة. 

رسم مباشر

على  للبيئة  املدمرة  اآلثار  انعكست 

اإلعالم  الى  الفنانني  غالبية  أحاديث 

في  معاناتهم  وعن  االفتتاح،  بمناسبة 

الحصول على منظر طبيعي ذي مساحة 

خضراء واسعة ليرسموه رسمًا مباشرًا، 

الطبيعة  لوحات  جمالية  أن  باعتبار 

بطريقة  ُرسمت  قد  كونها  في  تكمن 

في  حضر  الفنان  وأن  املباشر،  الرسم 

لرؤيته  املناسبة  الزاوية  واختار  املكان 

حتى وإن بدا معرض "طبيعة عراقية"، الذي أقيم مؤخرًا على القاعة 
الرئيسة في جمعية الفنانني التشكيليني العراقيني ببغداد، أنه مهرجان 
فني الستعرض املواهب واإلمكانيات التقنية واملسائل اإلبداعية فقط،  لكنه 
في الحقيقة كان بمثابة صرخة احتجاج كبيرة أطلقها سبعون فنانًا وفنانة 
عبر لوحات كانت كأنها نوافذ تطل على مناظر طبيعية ملختلف محافظات 
العراق.

صرخة احتجاج إلنقاذ
الطبيعة 

ز ياد جسام

في معرض )طبيعة عراقية(

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )408408( ( 3131 تموز  تموز 20222022ثــــقــــافــــيــــةثــــقــــافــــيــــة alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya29 28

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya



علـــى  ينفذهـــا  التـــي  اإلنشـــائية 

الفنانـــني  أن  فاملعـــروف  اللوحـــة، 

ــد  ــة- عنـ ــورة عامـ ــكيليني -بصـ التشـ

دراســـتهم األكاديميـــة كان لديهـــم 

اإلنشـــاء  عـــن  مخصـــص  درس 

واأللـــوان، الـــذي يعـــد مـــن أهـــم 

ـــد كان  ـــم.. فق ـــم الرس ـــدروس لتعلي ال

ـــد  ـــي معه ـــكيلي ف ـــن التش ـــاتذة الف أس

ــون  ــة الفنـ ــة، أو كليـ ــون الجميلـ الفنـ

الرائـــد  أمثـــال  مـــن  الجميلـــة، 

والفنـــان  حســـن  فائـــق  الراحـــل 

ـــا  ـــري، وغيرهم ـــد صب ـــل محم الراح

مـــن املتميزيـــن، يأخـــذون طلبتهـــم 

ـــى درس خـــارج  ـــرة وأخـــرى ال بـــني فت

إذ  التعليميـــة،  املؤسســـة  نطـــاق 

ـــة  ـــن مختلف ـــى أماك ـــم ال ـــون به يذهب

املحافظـــات-  -أو  بغـــداد  مـــن 

الطبيعـــة  رســـم  زوايـــا  ليختـــاروا 

او املناطـــق الخضـــر، التـــي كانـــت 

األحيـــاء  داخـــل  حتـــى  موجـــودة 

املناطـــق  هـــذه  ومـــن  الســـكنية، 

التـــي اشـــتهرت بالطبيعـــة الخالبـــة 

الطارميـــة،  مناطـــق  والبســـاتني 

والـــدورة، وأبـــو غريـــب، وغيرهـــا 

مـــن املناطـــق الخضـــر.. 

جوانب بصرية

ـــل املعـــرض مناســـبة للفنانـــني 
َّ
مث

مـــن  هواجســـهم  عـــن  للتعبيـــر 

التـــي  الســـلبية  التأثيـــرات 

والســـيما  بالطبيعـــة،  لحقـــت 

الـــى يذهبـــون  كانـــوا   أنهـــم 

 هـــذه املناطـــق ليســـتعيدوا ذكرياتهـــم 

لوحاتهـــم  ويرســـموا  الدراســـية 

هنـــاك، لكنهـــم فوجئـــوا بأنهـــا لـــم 

تعـــد مناطـــق زراعيـــة، بـــل تحولـــت 

بنـــاء  او  ســـكنية  مجمعـــات  الـــى 

عشـــوائي، وهـــذا مـــا أثـــار حفيظتهـــم 

وجعلهـــم يطلقـــون هـــذه الصرخـــة، 

هـــا تصـــل الـــى املعنيـــني بهـــذا 
ّ
عل

األمـــر، باعتبارهـــا رســـالة إنســـانية 

بالجانـــب  معنيـــني  فنانـــني  مـــن 

النواحـــي  وتقييـــم  الجمالـــي 

ـــة ـــدوا أن معالج ـــد وج ـــة، فق  البصري

والجماليـــة  البصريـــة  الجوانـــب   

فـــي املدينـــة تعمـــل علـــى تحقيـــق 

بيئـــة نظيفـــة خاليـــة مـــن التلـــوث 

املســـاحات  توفيـــر  خـــالل  مـــن 

وبالتأكيـــد  الخضـــر،  واملناطـــق 

اقتصـــادي  مـــردود  لهـــا  ســـيكون 

أفضـــل ناتـــج عـــن الجـــذب الســـكاني 

والعناصـــر  للمناطـــق  والســـياحي 

الراحـــة  وكذلـــك  الجماليـــة، 

فالواحـــات  للســـكان،  النفســـية 

ــل ــم العوامـ ــن أهـ ــد مـ ــر تعـ  الخضـ

والراحـــة  العـــني  متعـــة  فـــي   

الحيـــاة  ألن  النفســـية، 

مناســـب منـــاخ  وجـــود   تتطلـــب 

ــر  ــق معاييـ ــة وفـ ــة نقيـ  للعيـــش وبيئـ

معينـــة، وال يحـــدث ذلـــك إال بتوفـــر 

مناطـــق خضـــر وحدائـــق بمختلـــف 

األشـــكال، وهـــذا مـــا تعمـــل عليـــه 

ــًا. ــة دائمـ ــدول املتقدمـ الـ
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أبرز  ومن  العمود،  شعراء  أهم  ومن 

الشاعر  املهمة  لهذه  املتصدين 

الدكتور عارف الساعدي، وهو شاعر 

العمودي،  الشعر  بكتابة  عربيًا  عرف 

ونال من خالل مشاركاته بهذا الشعر 

الصدى  بينها  من  لعل  عدة،  جوائز 

وجائزة  دبي،  في  للشعر  )املبدعون( 

للشعر  الفيصل  الله  عبد  األمير 

عن   
ً
فضال السعودية،  في  العربي 

فهو  كثيرة،  ومحلية  عربية  مشاركات 

أدبي  مشروع  في  منخرط  جاد  كاتب 

الصورة  ألق  العربي  الشعر  الى  يعيد 

واإلحساس  املعنى  وفخامة  الشعرية 

العالي بالكلمة.

محاولة مع الساعدي: 

ه وخيوط الصوت ترتفُع
ُ

ناديت

سُع
ّ

هل في السفينة ياموالي مت

هم هل في سفينتكم
َّ
هم كل

ُ
ناديت

هم سمعوا صوتي وما سمعوا
َّ
كأن

 أسأله ياشيخ قسمة من
ُ

ورحت

 وحدك والباقون قد وقعوا
َ

نجوت

وهل سترتاح هل في العمر طعم ندًى

وأنت وحدك والصحراء تجتمُع

القطعة  هذه  استنطاق  نحاول  حني 

الشعرية نجد أنفسنا أمام سؤال مهم 

التي  بالسفينة  والنجاة  العمر  عن 

كانت رمزًا للحياة، ومع أن الساعدي 

اشتغل هنا على املوروث الديني، لكنه 

ربطه  خالل  من  حديثة  فكرة  وظف 

نوح  سيدنا  فسفينة  العامة،  بالحياة 

التي نجا من ركبها وخسر من تخلف 

عنها، إنما هي داللة فكرية على لحظة 

التوجه  بوصلة  تحديد  في  الخيار 

مفترق  أمام  اإلنسان  يوضع  عندما 

طريقني متناقضني.

لوحتي وطني

ٌم، لو منحت له
ْ
وكان في الطني حل

وقتًا ندّيًا لكانت لوحتي شجرا

نا فإذا
ُ
لكنه اختلطت ألوان

 يصبغ الفقرا
ً
هذا الرماديُّ ليال

 في اللون، كانت لوحتي وطني
َ

ال لون

 في أحالمه حذرا
ُّ

 أمتد
ُ

وكنت

نهران طفالن، مرَّ اللون فوقهما

فرفرفا واستراحا، بعدما كُبرا

 يدي
َ

 اآلن َمْسك
ُ

وسافرا... ما استطعت

 بنا نعبر اللوحات واألُطرا
ْ
فإذ

ما  يستحضر  أن  هنا  ناقد  ألي  يمكن 

أن  الى  كرنسو(  )مليان  اليه  ذهب 

كأنك  باألشياء  تشعر  يجعلك  الشاعر 

إحساسًا  يخلق  فهو  مرة،  أول  تعرفها 

وفق  لنا  ويصورها  تجاهها،   
ً
جميال

رؤيته، فال يكفي أن تملك املفردة من 

للكلمات،  أن تكون صائغًا ماهرًا  دون 

كما يفعل الساعدي هنا، حيث تحضر 

املوهبة وتحضر القدرة على اإلدهاش.

أرواح  أن  يعتقدون  اإلغريق  كان  لقد 

الشعراء  أجساد  الى  تدخل  اآللهة 

يمكن  ال  الكالم  فهذا  الشعر،  وتنطق 

أن يقوله اإلنسان العادي، فيما اعتقد 

الجن  يخالطون  الشعراء  أن  العرب 

ما  ظهر  ولهذا  الشعر،  ويعلمونهم 

يعرف بـ )شيطان الشعر( حتى قالوا 

إن لكل شاعر شيطان يعلمه الشعر.

وهنا يلمع شيطان الساعدي، فيقودنا 

معه الى هذا الوهم ويرسم لنا ما يشاء 

من لوحات خيالية، فياله من شيطان 

حد  بعواطفنا  يتالعب  وحاذق  ساحر 

البكاء: 

 غيمًا ولم أرسم له مطرا
ُ

رسمت

ه كسَر اللوحاِت وانهمرا
ّ
لكن

ز املاء طينًا كان مختبئًا
ّ

وفز

في لوحتي ناطرًا في صمته املطرا

 له
ُ

وكان في الطني حلٌم لو منحت

وقتًا ندّيًا لكانت لوحتي شجرا

ه اختلطت ألواننا فإذا
ّ
لكن

 يصبغ الفقرا
ً
هذا الرمادّي ليال

هذه القصيدة تمنحك فرصة للتجول 

الساعدي،  عارف  قصائد  عوالم  في 

العالية  بالقدرة  الجمال  يمتزج  حيث 

معتمدًا  شعرًا،  الحياة   ترجمة  على 

باألشياء،  وتالعبه  تصوره  قوة  على 

وقد الحظنا كيف أخرج الغيم املرسوم 

من لوحته الى الواقع، إنه يشتغل على 

عليها  اشتغل  التي  األماكن  ثقافة 

إخراج  وهي  وباشالر،  فوكو  من  كل 

الروح  وبث  فضاءاتها  من  األشياء 

فيها.

شفرة الساعدي:

نهران طفالن فّرا من عباءتها

فرفرفا واستراحا بعدها كبرا

 اآلن مسك يدي
ُ

وسافرا ما استطعت

فإذ بنا نعبر اللوحات واألطرا

مسافرون وإذ ال شيء يوقفنا

وخلفنا أنهٌر مخبولة وقرى

يا لوحة القلق الصوفّي من رسم 

املعنى وحّمل أشجاَر الِصبا حجرا

الساعدي  نص  مع  االشتباك  عند 

من  جملة  نلمس  شفرته،  لفك 

الخيال  فرز  فيها  يصعب  التعقيدات 

الصوري،  التعبير  وقوة  الشعري 

بالنص ترتقيان  امليزتان   وتلك 

بلمسات  وقلقها،  الصوفية  وتوظفان   

نحيل  أن  العسير  من  تجعل  شعرية 

الساعدي  مدرسة  الى  إال  الساعدي 

نفسه.

هو  غيره  عن  الشاعر  يميز  ما  إن 

تجعل  التي  وموهبته  املعرفي  خزينه 

وهم  أجنحة  على  يسافر  القارئ 

يرسمها فنان متمكن في كل الحاالت 

الشعرية  باللحظة  اإلمساك  على 

وقادر دائمًا على استغاللها: 

ومن تلكأ في األلوان وارتبكت

 واختصرا
َ

سماؤه فأراق اللون

إذ ليس من قمٍر في الرسم منشتٍل

فكيف أرضى برسٍم ناقٍص قمرا

حزني إذا أكمل الرساُم لوحته

 منكسرا
ّ

أعاف بيتًا له أم ظل

ينسى ويرسم والدنيا تدور به

 يرسم عمرًا يأكل الُعُمرا
ّ

وظل

 لوحتِه
ُ

 تسكنه ألوان
َ

ال بيت

ى يطفئ السفرا
ّ

وال مراسَي حت

لنا  يترك  الشعرية،  محاوراته  كل  في 

املعاني  الكتشاف  مساحة  الساعدي 

ومتعة اكتشاف الجمال، وبقدر 

بها  رسم  التي  الحرية 

ترك  الشعرية،  لوحته 

حرية مثلها   للقارئ 

عن  والبحث  التفكير   

التي  الصورة  دالالت 

من  نتخيلها  أن  يمكن 

دون أن يساوم على بنية 

لصالح  ووحدته  النص 

إرضاء املتلقي.

ــكان  ــية للمـ ــدالالت الحسـ ــكان الـ ــية للمـ ــدالالت الحسـ الـ
في شعر عارف الساعديفي شعر عارف الساعدي

مع هيمنة قصيدة النثر الحداثوية على 

الذائقة العامة، لسهولة كتاباتها، وكونها ال 

تخضع لقانون الوزن والقافية الذي وضعه  

الفارابي وأنها تتمتع بروحية العصر، والسيما 

أن هيمنتها تزامنت مع اتهامات لشعراء العمود 

بالكالسيكية ووحدة الفكرة، أي القولبة 

والخضوع لقوانني العروضية لعقود طوال من 

الزمن، لكن نخبة من شعراء العمود واجهت 

هذه االتهامات وتصدت ملهمة كسر الحاجز 

النفسي الذي رسخ في أذهان متذوقي الشعر، 

ليعيدوا لكتابة القصيدة العمودية الحديثة 

مكانتها التاريخية، ما شكل تهديدًا حقيقيًا 

لقصيدة النثر.

عدي العبادي
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الفنان طالب مكي واحد من الرسامني القالئل الذين رسخوا أسماءهم في ذاكرة الطفولة العراقية على مدى 
خمسة عقود. فقد ارتبط اسمه بمجلة )مجلتي( ألنه من أوائل مؤسسي هذا املشروع الثقافي.  كان طالب أول 

مسؤول عن القسم الفني في )مجلتي( حني كان هذا القسم يضم أهم رسامي األطفال في العراق والوطن 
العربي أمثال فيصل لعيبي، وصالح جياد ووليد شيت، وماهود أحمد، وفالنتينا أحمد، وبسام فرج، وعصام 

الجبوري، والراحل مؤيد نعمة وغيرهم.

طالب مكي.. األب الروحي لرسامي األطفال

الصامت الذي حكى لنا كلَّ ما هو جميل 

 جليل خزعل

وقوة  األلوان  وتدرج  الفرشاة  وملسات 

التخطيط، جعلتها مميزة بشكل واضح 

مدرسة  إنها  القول  بإمكاننا  صار  حتى 

عراقية في الرسم لألطفال.  في الوقت 

الذي كانت فيه رسوم املجالت األخرى 

واحدة  لونية  ومساحات  خطوط  هي 

بألوان طباعية خالصة ال أثر فيها لروح 

الفنان وإبداعه.

أرشيفية  ذاكرة  مكي  طالب  يمتلك   

دق التفاصيل 
َ
فريدة من نوعها تحفظ أ

الرسام  فهو  القديمة.  الحضارات  عن 

في  ينقلنا  أن  يستطيع  الذي  الوحيد 

على  التأريخية  األجواء  إلى  رسومه 

تكاد  دقيقة  بواقعية  مراحلها  اختالف 

الفوتغرافي.  التصوير  من  تقترب 

واألزمنة  الحقب  تلك  في  عاش  وكأنه 

أبطالها.  وعايش  البعيدة،  التأريخية 

والبنايات  والشوارع  واألزياء  فالوجوه 

بدقة  مرسومة  واآلالت  واألدوات 

وخيال  بسحر  ممزوجة  متناهية، 

خاصني،  حتى صارت رسومه ولوحاته 

تلك  دراسة  يريد  ملن  املوثوقة  املصادر 

ذلك   
َّ

كل يرسم  أنه  والغريب  األزمنة. 

دون االعتماد أو الرجوع إلى أي مصدر 

سوى ذاكرته التي لم تخذله في يوم من 

نه عاشها 
َ
األيام. إنه يتخيل األشياء وكأ

واقعًا ويضيف إليها ماتجود به عبقريته 

من خيال وسحر.

 رسم طالب مكي عشرات الكتب ومئات 

التأريخية  القصص  من  الصفحات 

السيرة  وكتب  املغامرات  وكتب  للفتيان 

وكانت  الدينية.  والكتب  والتراجم 

اإلنشاء  في  ببراعة  تمتاز  رسومه 

ومرونة  وقدرة  الخطوط،  في  وجرأة 

واملشاهد   الشخصيات  تحريك  في 

متنوعة   زوايا  من  ومتابعتها  املرسومة 

واإلخراج  بالتصوير  شبيهة  عملية  في 

السينمائي املتقن.   

 بعراقيتها، 
ً
ألوانه الترابية تشعرك حاال

تكاد تشم فيها رائحة األرض والحقول 

التي  الطيور  وزقزقات  الجياد  وأنفاس 

ووجوهها  شخصياته  عيون  يرسمها، 

فهو  وصفاء،   وبهجة  ألقًا  تشع  مشرقة 

بيئته،  الى  بإخالص  منتم  عاشق 

تفاصيلها،  بكل  الخبير  معرفة  يعرفها 

ر واحدة من أهم 
ّ
وفي هذا الجانب أتذك

الذي  للرسام  يوجهها  التي  مالحظاته 

يطلع على رسومه، وال يجدها قريبة من 

الشهيرة  البيئة املحلية، فيطلق عبارته 

)شنو هذا ، هذا مو هو !!!( 

تمثل  ال  املالمح  هذه  هذا؟   ما  أي 

يريد  ناسنا,  وجوه  وال  أطفالنا،  مالمح 

يرسمون  الذين  للرسامني  يقول  أن 

بالرسوم  التأثر  من  دعكم  لألطفال 

املطبوعات  في  تشاهدونها  التي 

له  وأضيفوا  واقعكم  ارسموا  األجنبية. 

 وساحرًا. 
ً
من  خيالكم ما يجعله جميال

كان دقيقًا وصادقًا إلى درجة الصرامة 

والتشدد في مالحظاته، ال يجامل أحدًا 

الرسامون أفضل  أن يقدم  أبدًا. يطمح 

أثر  هذه  ملالحظاته  فكان  لديهم.  ما 

الرسامني  من  كثير  مسيرة  في  واضح 

الذين أشرف عليهم. 

نصف قرن مع الفن 

مئة  من  أكثر  في  مكي  طالب  شارك 

وحصل  وعاملي،  وعربي  محلي  معرض 

تقديرية  وشهادات  جوائز  على 

تدريب  على  أشرف  كما  كثيرة، 

دار  في  الرسامني  من  كبير  عدد 

قرن  نصف  مدى  على  األطفال  ثقافة 

الطفل  وثقافة  الفن  خدمة  في  قضاه 

من  العشرات  وتابع  فدّرب  بالتحديد، 

الكثير  يديه  على  وتخّرج  الرسامني، 

واسعة شهرة  لبعضهم  صارت   منهم، 

 في أنحاء العالم  .

من   
ً
أجياال أبهجت  مكي  طالب  أعمال 

قيمتها  من  شيئًا  تفقد  ولم  العراقيني، 

الطوال،  السنوات  هذه  امتداد  على 

من  جزءًا  اليوم  أصبحت  انها  لدرجة 

الجمعي  الوجدان 

من  العراقية.  للطفولة 

ينسى سيناريو الوحش، ورسوم مسلسل 

في  املريخ  من  ورجال  الزمن،  آلة 

األعداد األولى من مجلتي؟ ومن ينسى 

الكتب الخالدة، ابن النجوم، والرازي، 

القرآن  وقصص  بانيبال،  وآشور 

الكريم،  وليث وملك الريح وغيرها؟ 

فنان وموظف

حني يرسم طالب مكي بمزاجه الخاص 

يعامل  حني  لكنه  أحد،  يضاهيه  ال 

  املدرسة العراقية 

على  عجيبة  قدرة  مكي  طالب  يمتلك 

)كومكس(،  املصورة  األشرطة  رسم 

وهذا النوع من الفنون الذي يطلق عليه 

املتخصصون الفن الثامن - بعد السينما 

 
ّ

إال إتقانه  يجيد  ال  السابع-  الفن  وهي 

إمكانيات  يمتلك  الذي  املبدع  الرسام 

الرسم.  في  واسعًا   
ً
وخياال متميزة 

لوحات  املصورة  مكي  طالب  أشرطة 

كنا  التي  األشرطة  عن  تميزت  فنية 

نشاهدها في مجالت األطفال العربية 

واألجنبية، التي كانت تصل إلى العراق 

بكثرة. فرسوم طالب في األشرطة هي 

الكلمة، تصوير  بكل معنى  لوحات فنية 

لقطة،  لكل  السينمائي  باإلخراج  أشبه 
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ثــــقــــافــــيــــةثــــقــــافــــيــــة

ف برسم ما ُيطلب 
ّ
كموظف تقليدي يكل

منه ترى رسومه دون املستوى املعهود.

مجلة  لتحرير  مديرًا  كنت  حني  ر 
ّ
أتذك

عن  غالف  برسم  فته 
ّ
كل "مجلتي" 

دون  الغالف  فرسم  رسمية،  مناسبة 

تعجب  لم  وبطريقة  حقيقية،  رغبة 

وقتها،  الثقافة  وزارة  في  املسؤولني 

أن  دون  وسؤالي  استدعائي  وجرى 

كان  فقد  استدعائه،  على  أحد   
َ
يتجرأ

مهابًا من الجميع.

نعمتي  من  ُحرم  صامت  عمالق  إنه 

على  حصل  لكنه  والنطق،  السمع 

منه  م 
ّ
فتعل والذكاء  اإلبداع  نعمة 

بحق  إنه  كثيرًا،  واألطفال  الرسامون 

في  األطفال  لرسامي  الروحي  األب 

العراق بشهادة أغلبهم. 

فيها  ث 
ّ

تحد التي  القليلة  املرات  في 

 
ُ

 أمسك
ُ

طالب عن طفولته قال لنا : كنت

البيوت  جدران  على  وأرسُم  الطباشير 

 
َّ

في مدينة الشطرة التي ولدت فيها كل

الحيوانات،  أرسم  أمامي،  يقع  شيء 

ووجوه النسوة الريفيات، أرسم الشوارع 

أرسم  الدار  سطح  فوق  ومن  واملقاهي، 

الجوامع واملآذن.

 1953 عام  الجميلة  الفنون  معهد  دخل 

بعد  التربية  وزير  من  خاص  بقرار 

وأحد  والده  فيها  تحايل  طريفة  قصة 

طالب  ليجعال  الوزير،  على  األعيان 

مكي يرسمه دون علمه. في الوقت الذي 

طفل  مجرد  أنه  يعتقد  الوزير  فيه  كان 

)يشخبط( جاء مع الضيفني. 

في الرسم والنحت

الرسم،  قسم  في  قبوله  كان  املعهد  في 

حسن  فائق  الكبير  الفنان  أخذ  حيث 

يدّربه على التخطيط، لكن فضول هذا 

مرارًا  يذهب  جعله  الصغير  الطالب 

الفنان  يرأسه  الذي  النحت  قسم  إلى 

أكثر  بطرده  جواد  فقام  سليم،  جواد 

ذات  دخل   مكي  طالب  لكن  مرة،  من 

النحت،  قسم  طالب  قدوم  قبل  يوم 

القسم  العاملني في   ألحد 
ً
وأنجز تمثاال

جواد  شاهد  وحني  قياسية،  بسرعة 

سليم  النحت اندهش كثيرًا وسأل عمن 

قام به، وحني أخبروه أنه الطالب الذي 

في  البقاء  منه  طلب  يوم،  كل  يطرده 

الرسم،  فقد  النحت وترك قسم  قسم 

أدرك جواد سليم أن هذا الصبي نّحات 

بأسد  بعد  فيما  ولقبه  بالفطرة.  مبدع  

صمت  يشبه  الذي  البليغ  لصمته  بابل 

تمثال أسد بابل الشهير.

في  )العاملون  مجلة  في  طالب  عمل 

عام1960،  توضيحيًا  رساما  النفط( 

وهي مجلة ثقافية يرأس تحريرها جبرا 

إبراهيم جبرا. ومعلمًا للرسم في معهد 

مجلتي  وفي   ،1966 عام  والبكم  الصم 

فيها  1969وبقي  العام  منذ  واملزمار 

األطفال  ثقافة  دار  إلى  تحولت  حتى 

فيما بعد. 

   عانى طالب مكي، هذا العمالق الكبير، 

املؤسسة  قبل  من  واإلهمال  العزلة  من 

وأصيب  األخيرة،  سنواته  في  الرسمية 

الشديدين  والحزن  الكآبة  من  بحالة 

العني  شبكية  بانحراف  أصيب  أن  بعد 

في أواخر العقد الثمانيني؛ األمر الذي 

التي  املتأخرة  رسومه  على  انعكس 

واالعوجاج  االنحراف  عليها  لوحظ 

غير  خطوطه  فصارت  الواضحني، 

أيضًا،  جميلة  ظلت  لكنها  مستقيمة، 

وكأنها أسلوب جديد في الرسم.

إشارات فنية

على  الحجار  ضياء  الفنان  تحّسر  وقد   

زميله وأستاذه في حياته بالقول:

في  يعيش  مكي  طالب  كان  لو  "آه   

أميركا أو أوروبا بمستواه الفني العاملي 

قد  لكان  الكومكس،  فن  في  املشهود 

عومل كمعاملة نجوم الفن املشاهير في 

العالم."

قال  فقد  ياسر  الرحيم  عبد  زميله  أما 

بعد رحيله: 

كان  كما  بصمت  الكبير  منا 
ّ
معل "رحل 

ف لنا عاملًا ناطقًا 
ّ
في كل حياته, لكنه خل

واملعنى،  والجمال  بالحياة  ضاجًا  بليغًا 

املدهشة  مخلوقاته  تسكننا،    
ً
أعماال

املرسومة واملنحوتة في ذاكرتنا كما هي 

سبيل  ال  والورق.  والطني  القماش  على 

والفنان  املوهوب  هذا  عن  للحديث 

املوت  حضرة  في  ونحن  بعجالة  واملعلم 

خالدًا  فنًا  أنجب  أنه  عزاؤنا  والفقدان, 

سيكون عصّيًا على املوت والنسيان."

املبدع  الرسام  زميله  عنه  يقول  فيما 

ماجد وعد الله:

الوقت  ويأتي  األيام،  ستمر  "صدقوني 

طالب  جاور  فالنًا   
َّ

أن فيه  يقال  الذي 

عليكم  بالله  عليه.  م 
َّ
سل حتى  أو  مكي، 

 منكم  فنانًا يرسم باأللوان 
ٌ

هل رأى أحد

الرصاص  بقلم  تخطيط  دون  املائية 

اآلن  عنه  يفصلني  ذلك؟  يسبق 

ببدلته  أراه  لكني  بغربة،  ينطق  محيط 

الرمادية قابعًا في ركنه يرسم بصمت، 

وذكرياتنا وسفراتنا تؤججني."

شخصية استثنائية

مجلتي  مشروع  مؤسس  يقول  وعنه 

واملزمار الدكتور إبراهيم السعيد:

"كان طيب الذكر طالب مكي شخصية 

عما  الله  عوضه  فقد  استثنائية، 

شفاهنا  يقرأ  فكان  حاد،  بذكاء  فقده 

الكامل  فهمه  ليؤكد  أيدينا  وحركات 

السيناريو  لقطات  لفهم  أو  نقوله،  ملا 

قدرة  له  كانت  برسمها،  يهم  كان  التي 

تقويمه  في  صارمًا  وكان  مذهلة،  

كان  ألنه  الجدد  الرسامني  بعض  لعمل 

م قسمه - باعتباره رئيس 
ّ

يطمح أن يقد

 استثنائيًا. كذلك كان 
ً
الرسامني- عمال

في  أدوارًا  يمثل  جميعًا،   معنا  طريفًا 

مسرحي  ممثل  وكأنه  الرسم،  قاعة 

أوالضحكة  االبتسامة  ليمنحنا   ماهر 

في حومة العمل املرهق الذي كنا نقوم 

أن  يمكن  ال  جميعًا.  أستاذنا  كان  به،  

الخالق  وهبه  الذي  اإلنسان  هذا  أنسى 

املتعدد  العبقري  موهبة  الرحمن 

املواهب. سيظل في قلوبنا جميعًا، األب 

 
ً
الروحي ملجلتي واملزمار،  يستحق تمثاال

أمام دار ثقافة األطفال."

حنان  األطفال  رسامة  عنه  وقالت 

شفيق، التي زاملته كثيرًا:

طالب  ومعلمنا  أستاذنا  الله  "رحم 

والطيبه  البساطه  يملك من  مكي، كان 

بقدر ما كان يملك من إبداع، له مخيلة 

بموضوعات  دائمًا  يرسمنا  عجيبة، 

وتخيالت تبهرك وبحسب ما يعطيه من 

تفكيره وخياله في لحظات. كنت أترجم 

له القصص املطلوب منه رسمها للمجلة 

بعد أن اقرأها وأبسطها له، وأشرح ما 

الخيال  يبدأ  لكي  التفاصيل  بأدق  فيها 

يعيش  كان  إنسانًا  الله  رحم   .. واالبداع 

التي  الشخصيات  مع  صومعته  في 

 على 
ً
يخلقها في خياله ويجسدها عمال

الورق أقل ما يقال عنه إبداع وتميز."

مكي  طالب  الكبير  فناننا  الله  رحم 

سكن  الذي  الجمال  تفاصيل  مبدع 

وجدان الطفولة العراقية.
كاريكاتير للفنان عبد الرحيم ياسر
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فارس طعمة التميمي:

*هل تتذكر اللحظة التي وقعت فيها في غرام 

اإلخراج؟ متى كانت؟

كانت  اإلخراج  فيها  أحببت  التي  -اللحظات 

بواكير سني عمري، والسيما في املرحلة  في 

املتوسطة من الدراسة, حني ذهبت ملشاهدة 

تصوير فيلم )املنعطف( للراحل جعفر علي، 

الكبيرة،  الفنية  القامة  تلك  شاهدت  حيث 

كيف تعمل وتشتغل على املشهد, سحرني هذا 

مخرجًا  أكون  أن  أحببت  خالله  ومن  الجو، 

مميزًا كما جعفر علي، وأصررت على دخول 

كانت  السينما,  قسم  الجميلة  الفنون  معهد 

زادني  بالفرح  غامرًا  وشعورًا  حقيقية  متعة 

حبًا لهذه املهنة، وحفزني ألكون من الطالب 

الفنون  معهد  في  الكبير  النشاط  ذوي 

الجميلة.

أسلوب مغاير

* بعد تجارب تلفزيونية عديدة.. بماذا امتاز 

فارس طعمة عن أقرانه؟

أضع  كنت  بداياتي،  ومنذ  عمل،  كل  -في 

أسلوبًا مغايرًا ألي مسلسل آخر، وكما يالحظ 

)قطار  مسلسل  اشتغلت  حني  أنني  املشاهد 

عن  مختلفًا  فيه  األسلوب  كان  الكلمات(، 

)مناوي  مسلسل  وعن  )السياب(،  مسلسل 

األسلوب  كان  والثاني،  األول  بجزءيه  باشا( 

هناك  يكون  أن  أحب  جزء,  كل  في  مختلفًا 

ضمن  أطورها  التي  الرؤية،  في  اختالف 

وحركة  الزوايا  خالل  من  عدة  اختيارات 

الكاميرا والتنوع في أداء املمثل.

* حالة اإلقصاء والتهميش للمخرج العراقي، 

التي بانت معاملها مؤخرًا، ماهي أسبابها في 

رأيك؟

الدرامي  للعمل  جدًا  مربكة  حالة  -هذه 

العراقي، وهي ليست وليدة اليوم، وإنما تمتد 

ودخول  سوريا  في  عملنا  خالل  من  جذورها 

تنجح  لم  والسوريني،  األردنيني  املخرجني 

ذلك  تكرر  اآلن  كبير,  بشكل  آنذاك  التجربة 

التهميش مبني على  العراق، وهذا  في داخل 

غالبية  في  العراقية،  الدراما  لضياع  أسس 

األعمال الدرامية هذا املوسم، او الذي سبقه، 

أن  اللبناني  او  السوري  املخرج  يستطع  لم 

يقدم شيئًا للدراما العراقية، وكان واضحًا أن 

هناك عدم دراية وعدم فهم للبيئة العراقية. 

املادي  السبب  هو  األول  السبب  أن  أعتقد 

او  السوريني  املتمثل برخص أجور املخرجني 

اللبنانيني، الذين يتقاضون أجورًا أقل بكثير 

العملية  يتبع  وهذا  العراقيني،  املخرجني  من 

اإلنتاجية، بدليل أن األعمال التي عرضت لم 

يكن لها تأثير في الدراما العراقية.

حاجز املحلية 

مثيله  يوازي  كان  العراقي  الدرامي  النتاج   *

الدراما  تعثر  أسباب  تعزو  ملن  العربي, 

العراقية؟

مزدهرة  بالتأكيد  الثمانينيات  فترة  -كانت 

كسر  استطاعت  حني  الدراما،  بإنتاج  جدًا 

الخليجية  التلفزيونات  وغزت  املحلية  حاجز 

العراقي مشهورًا جدًا  والعربية، وكان املمثل 

لألسف  لكن   العربية،  الفنية  األوساط  في 

إبان  االقتصادي  الحصار  تداعيات  وبسبب 

العراقية  الدراما  تراجعت  التسعينيات  فترة 

منذ ذلك الحني، ما جعلها تعيش حالة ضياع, 

وفنيني  ومخرجني  كتابًا  نمتلك  اآلن  نحن 

جيدين، والبأس في استقدام خبرات أخرى 

من أجل إعادة الدراما إلى سابق عهدها.

واملخرج  واملمثل  املؤلف  العمل:  أركان  في   *

وجهة اإلنتاج، من يقود العمل الى النجاح او 

الفشل؟

املؤلف  الثالثة:  العمل  أركان  أن  تصوري  -في 

واملخرج واملمثل هي جميعها أركان مهمة في 

نجاح أي عمل, فإذا كان هناك مخرج متمكن 

يمكن  ال  فإنه  بسيط  بنص  وتأتيه  أدواته  من 

 مميزًا, ولو كان هناك مؤلف 
ً
له أن يقدم عمال

ممتاز ومخرج ممتاز وجهة إنتاج غير جيدة، 

كذلك  الصحيح،  بالشكل  األموال  توظف  وال 

األركان  هذه  الفشل.  شباك  في  العمل  سيقع 

نموذجيًا   
ً
عمال وقدمت  اتحدت  إذا  الثالثة 

العمل  حليف  سيكون  النجاح  أن  فأعتقد 

في  كثيرة  تجارب  وهناك  شك,  أدنى  بال 

مسلسل  املثال  سبيل  على  املسلسالت،  إنتاج 

العملية  كانت  جزءيه,  في  باشا(  )مناوي 

لذلك  ومؤلف,  وإخراج  إنتاج  من  متكاملة 

املشاهد  ذاكرة  في  عالقًا  املسلسل  هذا  بقي 

األعمال  من  الكثير  هناك  أن  كما  العراقي, 

أخرى.  وأعمال  املدينة(  وعيون  )الذئب  مثل 

دراما  انتاج  أجل  من  اهتمام  هناك  كان 

العمود  هي  الثالثة  العناصر  هذه  عراقية, 

الفقري لنجاح أي عمل درامي.

* هل تشارك الرأي القائل بأن أزمة الدراما 

تعود الى غياب النص املؤثر؟

أزمة  من  تعاني  ال  األمر  حقيقة  في  -الدراما 

ممثل،  من  تعاني  وال  مخرج  أزمة  وال  نص 

أتطلع إلخراج فيلم يوثق 
عشق السينما وسحرته أجواؤها، وظل يبحث عن نافذة تتيح جر يمة "سبايكر" 

له دخول هذا العالم املدهش، حتى وجد ضالته في معهد 
الفنون الجميلة قسم السينما، ليصبح فيما بعد من أهم 

مخرجي الدراما في العراق. يمتلك أسلوبًا يمتاز به عن أقرانه، 
فهو يبحث عن السهل املمتنع الذي يبقى راسخًا في الذاكرة، 

إنه املخرج فارس طعمة التميمي الذي التقته "مجلة الشبكة" 
فكان هذا الحوار:  

محسن إبراهيم
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املثال  سبيل  على  خذ  اإلنتاج.  في  املشكلة 

على  أنا  دوالر,  مليون  على  حصل  منتجًا  أن 

يقني إن هذا املبلغ لن يذهب إلى إنتاج دراما 

والنصف  املبلغ  نصف  يصرف  ربما  ناجحة, 

اآلخر يذهب لحساب املنتج, حني نتخلص من 

سابق  الى  الدراما  تعود  الكبيرة  األزمة  هذه 

العمل الدرامي  عهدها، املنتج اآلن يعتبر أن 

ان  حقه  من  وأن  املادي،  للكسب  مشروع  هو 

إنتاج  خالل  من  للربح  هامش  عن  يبحث 

حساب  على  الربح  يكون  أن  لكن  املسلسل، 

العمل فإن هذا إجرام بحق الدراما، وعندما 

ستنافس  منتجني  هكذا  مثل  من  نتخلص 

الدراما العراقية كل الدراما العربية.

لكل قناة أهدافها 

الدراما  تحاكي  أن  يمكن  هل  رأيك..  في   *

القضايا  تلك  تحمله  ما  بكل  عراقية  قضايا 

من  توجس  او  خوف  دون  إشكاالت؟  من 

طرف ما؟

العراقي  الواقع  من  الكثير  هناك  -بالتأكيد 

الذي لم يطرح، وهناك أسباب كثيرة، منها 

اتجاه  قناة  فلكل  القنوات،  آيديولوجيات 

أن  القنوات-  بعض  -في  تالحظ  إذ  معني، 

وحني  وحاملة،  جميلة  العراقية  الدراما 

تشاهد  أخرى  قناة  على  آخر   
ً
عمال تشاهد 

-كما  سببها  األشياء  هذه  كل  والقتل.  البؤس 

القنوات,  آيديولوجيات  اختالف  هو  ذكرت- 

بالنسبة لي ال أخرج أي عمل إن لم يكن قريبًا 

من الواقع العراقي، واملشكلة أن ليس جميع 

إن  أقول  نصوص,  هكذا  مثل  تقبل  القنوات 

إظهار  في  القنوات  بعض  من  توجسًا  هناك 

الواقع االجتماعي العراقي بشكل مغاير.

نادم على تسنمي إدارة السينما

* كنت مديرًا للسينما في وقت ما، ومخرجًا 

من  قريب  أنك  كما  ناجحًا،  تلفزيونيًا 

بشكل  الدراما  تحتاجه  الذي  ما  همومها.. 

عام؟

مدير  منصب  تسنمي  على  نادم  انا  -أوال 

من  البعض  هناك  أن  ولألسف  السينما، 

وأقولها  واملسرح،  السينما  دائرة  موظفي 

إن  بل  فنيًا  همًا  يملكون  ال  هؤالء  إن  بأسف، 

هناك أيضًا همًا ماديًا, ولألسف فإن الثقافة 

والسراق,  السرقة  دهاليز  في  دخال  والفن 

شيئًا,  اقدم  وأن  وأطور  أصلح  أن  حاولت 

القليل  إال  أحد  يساعدني  لم  لألسف  لكن 

ممن أكن لهم كل االحترام, ألن املوجة كانت 

او  الدراما  أعلى من ذلك، حني نتحدث عن 

بالرغم  كثيرة،  همومًا  هناك  فإن  السينما 

أرجع  لكن  ممتازة،   كوادر  نمتلك  أننا  من 

أن  همها  يكن  لم  اإلنتاج  شركات  إن  وأقول 

تقدم دراما عراقية، والعمل في السينما هو 

متعة حقيقية لي، فقد أنجزت فيلمًا قبل سنة 

اآلن  والى  واملسرح  السينما  دائرة  لحساب 

بحجج  والفنانني  الفنيني  أجور  تصرف  لم 

أجازت  املشاهدة  لجنة  أن  العلم  مع  كثيرة، 

هناك  أن  يبدو  ما  على  لكن  الفيلم،  عرض 

لعدم  أو  الفيلم  هذا  لتهميش  سيئة  نيات 

عرضه.

الثقافة أوال

* ذكرت في أحد الحوارات أن 

اختيار وزير الثقافة أهم بكثير 

او  الخارجية  وزير  اختيار  من 

ما  توضح  أن  لك  هل  الدفاع، 

قصدته من هذا التصريح؟

وزير  اختيار  أن  أؤكد  -نعم، 

الثقافة هو أهم من اختيار وزير الخارجية أو 

بالعقول  زاخرة  الثقافة  وزارة   , الدفاع  وزير 

يمثلون  قامات  روادها  واإلبداعية،  الثقافية 

البلد في كل املحافل الفنية والثقافية في كل 

بقاع األرض, لذلك فإن اختيار وزير الثقافة 

تشكيل  في  اتمنى  االختيارات,  أهم  من  هو 

وزير  اختيار  يكون  أن  القادمة  الحكومة 

الثقافي  اإلبداع  قامات  من  لقامة  الثقافة 

وزارة  بناء  سيعيد  أنه  أكيد  العراقي،  والفن 

الثقافة من جديد، وأعتقد أن الوزارة بحاجة 

املثقفني  وأشباه  الطارئني  لفرز  غربلة  الى 

ممن تسللوا إليها.

* هل ما زالت لديك أحالم وطموحات، وهل 

 تتمنى تحقيقها، أم أنها ركنت في خانة 
ً
فعال

النسيان؟

-أكيد أن أحالم وطموحات الفنان ال تنتهي، 

دراميًا   
ً
عمال أقدم  أن  في  طموح  لدي 

منذ  حدث،  ما  كل  يضم  تاريخيًا  اجتماعيًا 

أو  قيود  بدون  اليوم،  هذا  الى  االحتالل 

العراق،  تاريخ  عن  وثيقة  يبقى  كي  شروط 

سينمائيًا  فيلمًا  أعمل  أن  أيضًا  أتمنى  كما 

يسلط الحقيقة على ضحايا )سبايكر(، هذا 

امللف يجب أن يفتح من خالل عمل سينمائي 

يفضح كل ما جرى. 

من األمور املتعارف عليها 
أن السنة األولى من الحياة 

الزوجية تكون حافلة 
باملتاعب بني الزوجني، 

حتى لو كانت بينهما حكاية 
)قيس وليلى(، وغالبًا 

ماتؤدي تلك املشكالت – وإن 
كانت تافهة – الى االنفصال. 

ويرجع علماء االجتماع 
هذه الظاهرة الى التباينات 

التربوية والسلوكية بني 
الطرفني قبل الزواج..

نــــواعــــم

حسن العاني

 إذ يدخل كل واحد منهما )القفص الذهبي( 

هو  تخصه  وعادات  طباع  الى  ينتمي  وهو 

تأخذ  وأحيانًا  بالضرورة..  اآلخر  والتخص 

الذي  الحاد  الخالف  صورة  التباينات  تلك 

يزعزع الثقة ويثير النفور ويقود الى الطالق.

ري 
ّ

ومنظ االجتماع  علماء  رأي  -على  ويبدو 

الى  مرحلة  من  االنتقال  أن  السياسة- 

ابن  بانتقال  حاصل  هو  كما  جديدة،  مرحلة 

الخصوص  وجه  على  او  املدينة،  الى  القرية 

او  االجتماعية  واالنقالبات  الثورات  بعد 

هذا  أقول:  العالم..  يشهدها  التي  السياسية 

السابقة  املرحلة  تجاوز  اليعني  االنتقال 

الجديدة،  املرحلة  لصالح  باملئة  مئة  وآثارها 

متمسكة  تبقى  القديم  من  مساحة  فهناك 

بشتى  وتقاتل  بل  واعتادته،  عليه  نشأت  بما 

أليس  )اعتيادها(..  على  للحفاظ  السبل 

هذا -على سبيل املثال- ما أقدم عليه الشعر 

العمودي بعد ظهور الشعر الحر؟ وما حصل 

عند انطالق الدعوة املحمدية لهجر األوثان 

وعبادة واحد أحد؟!

من هنا، تحتاج التحوالت التاريخية الى شيء 

يتراجع  حتى  واالنتظار  والصبر  الزمن  من 

لصالح  فشيئًا  شيئًا  املألوف(  )املاضي 

بسهولة  يتم  لن  وذلك  الغريب(،  )الحاضر 

والعديد  الجاد،  العمل  عبر  اإلقناع  دون  من 

تنعكس  التي  الحقيقية  اإلصالحات  من 

حياة  وعلى  الشارع  على  اإليجابية  آثارها 

يملك  القديم  يبقى  ذلك  وبخالف  الناس، 

نفسه،  عن  للدفاع  القوة  من  الكثير  الشيء 

مسيرة  ذاك-  أو  القدر  -بهذا  يعرقل  وقد 

الجديد..

على  هي  تقريبها  حاولنا  التي  الصورة  هذه 

لم  إذ   ،)2003( بعد  ماحصل  الدقة  وجه 

ريد للتغيير 
ُ
أ يخرج العراق من إطارها، فقد 

-على وفق املعلن- أن ينقل البالد نقلة نوعية 

عهد  من  وتحديدًا  مرحلة،  الى  مرحلة  من 

الحزب الواحد والدكتاتورية وشعار )القائد 

الضرورة(، الى عهد االنفتاح والديمقراطية 

والتبادل  التعبير  وحرية  الجماعية  والقيادة 

التبدالت  من  سلسلة  والى  للسلطة..  السلمي 

السياسية  الحياة  عموم  في  الجوهرية 

العيش  بلقمة  التبدأ  والثقافية،  واالقتصادية 

والتنتهي باألصابع البنفسجية...

أن  جدًا-  والطبيعي  -بل  الطبيعي  من  كان 

يتسرب الكثير من سلوكيات ومعالم املرحلة 

صريحة  معركة  غمار  تخوض  وهي  السابقة 

وجودها  عن  عبرها  الدفاع  حاولت  ومعلنة، 

أن  باملقابل  الطبيعي  من  وكان  واستمرارها، 

نفسه،  عن  الجديد  السياسي  النظام  يدافع 

املالي  والفساد  والسكن  املاء  أزمات  فينسب 

وال  لها  أول  ال  التي  واملشكالت  و..  والرشوة 

آخر مع دول الجوار ومع معظم دول العالم.. 

وسيادة نظرية املؤامرة و.. وقائمة طويلة من 

كان  أقول:  السلبية..  واملظاهر  املالحظات 

النظام السياسي الجديد ينسب تلك الصور 

وأنها  السابق،  النظام  الى  جميعها  القاتمة 

من مخلفات املرحلة السابقة.. وُيالحظ، في 

 )2003( مابعد  حكومات  أن  نفسه،  السياق 

للعراقيني  تتعهد  بأنواعها ومسمياتها، كانت 

بأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول 

الجذرية  اإلصالحات  وجه  في  الوقوف 

واإلنجازات الكبيرة، وستقضي على املظاهر 

االضطهاد  مرحلة  خلفتها  التي  السيئة 

واملقابر الجماعية.. الخ 

الصوت  مع  العراقي..  الشعب  أعني  نحن.. 

لكننا   ،2003 مابعد  ملرحلة  والرائع  الجميل 

حقوقنا  أبسط  ومن  نفهم،  لم  بصراحة 

الديمقراطية أن نفهم، ملاذا لم يتم اجتثاث 

أصبح  وملاذا  "؟  الضرورة  "القائد  مصطلح 

لدينا بدل القائد الواحد ألف قائد؟! 

صراع القديم والجديد
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االحتفاء  نفتقد  مازلنا  االنطالقة  تلك  بعد  لكننا 

إقامة  بالرغم من  العراق،  العراقي خارج  بالفيلم 

أسابيع سينمائية لدول أخرى داخل البلد. 

سياسة سينمائية

:
ً
الناقد واملوسوعي د. جواد بشارة تحدث قائال

"ال يوجد مانع -من الناحية النظرية- ولكن بشرط 

توفر العدد الالزم من األفالم العراقية املستوفية 

للشروط الحرفية، التي تعتبر أفالمًا حقيقية وفق 

املواصفات الدولية، وليست مجرد محاوالت تغلب 

الشرط  وهذا  االحتراف،  من  أكثر  الهواية   عليها 

غير متوفر حاليًا، إذ أن كّم ونوع اإلنتاج السينمائي 

في العراق ال يسمح بإقامة أسبوع للسينما العراقية 

والسينما  السورية  السينما  مع  الحال  هو  كما 

دعم  عن  عاجزة   الدولة  وغيرهما،  اإليرانية 

الخاص  والقطاع  املبرمج،  السينمائي  اإلنتاج 

وهو  قليلة،  استثناءات  عدا  محترف،  وغير  خامل 

يمكن  ونوعًا  كّمًا  سينمائي  بمنتج  البلد  يرفد  ال 

األسابيع  وإقامة  املهرجانات  في  به  نشارك  أن 

السينمائية، كما ال توجد سياسة سينمائية حقيقية 

في العراق منذ ما قبل سقوط النظام السابق، إذ 

مهنيًا  وضعيفة  فجة  دعائية  املنتجة  األفالم  كانت 

واحترافيًا وغير قادرة على املنافسة في املهرجانات. وبعد السقوط 

ألسباب  الحيوي  الفني  القطاع  هذا  املتعاقبة  الحكومات  أهملت 

يطول شرحها، وبالتالي البد من وضع خطة عملية للنهوض بالواقع 

الواعد لكي يقدموا  السينمائي  للشباب  الفرص  السينمائي وتوفير 

جيدة  أفالم  خالل  من  السينمائي  ووعيهم  قدرتهم  ويثبتوا  رؤيتهم 

الصنع تقنيًا وذات محتوى قابل للدراسة والتحليل والتأويل ويعكس 

الواقع العراقي االجتماعي واالقتصادي والسياسي."

ذائقة الجمهور

الناقد السينمائي علي حمود الحسن قال: 

"خرجت أسابيع األفالم السينمائية من معطف املهرجانات العاملية 

الكبرى، على شاكلة مهرجان البندقية )1932(، ومهرجان موسكو 

املهرجانات  هذه  تخصص  إذ   ،1946 )كان(  ومهرجان   ،)1935(

أول  عراقيًا  األفالم.  نوعية  حسب  او  دول  سينما  ألسبوع  فقرة 

وكذلك  السينما،  صناع  أحد  نظمه  الصينية،  لألفالم  كان  أسبوع 

في  السينمائية  األسابيع  وانتعشت  السوفييتي،  الفيلم  أسبوع 

الفلسطيني،  الفيلم  أسبوع  شاهدنا  إذ  املاضي،  القرن  سبعينيات 

األفالم   أسابيع  تكون  ما  وغالبًا  وغيرها،  والروسي،  والروماني، 

 أسبوع 
ً
خارج املهرجانات باتفاق دولتني ضمن برنامج ثقافي، فمثال

األفالم اإليرانية في بغداد مقابل آخر لألفالم العراقية في طهران، 

سوريا  في  العراقية  لألفالم  أسبوعًا  نشهد  وربما 

حسب اتفاق دائرة السينما واملسرح.

فنحن  العراقية،  الروائية  لألفالم  بالنسبة  أما 

الكّم  صعيدي  علي  منها  الكثير  نملك  ال  لألسف 

قابل  غير  معظمها  الكالسيكية  فاألفالم  والنوع، 

القصيرة  األفالم  ربما  القليل،  عدا  للعرض، 

والوثائقية، لكن الجمهور يريد أن يرى أفالمًا روائية 

لم  الذي  الجمهور  ذائقة  تغير  نلمس  كذلك  طويلة.. 

الحافلة  املوالت  صاالت  عدا  بالسينما،  يهتم  يعد 

العموم  الشباب.. على  تناسب رغبات  التي  باألفالم 

بعقد  واملسرح  السينما  إدارة  لدى  توجه  هنالك 

اتفاقيات مع بعض البلدان العربية لهذا الغرض".

أسباب عدة

الحرص  يقدر  انه  الى  املاجد  بشير  املخرج  ويشير 

على أن تكون لدينا سينما عراقية جديرة باالهتمام, 

أسابيع  هناك  تكون  ال  لَم  هو  األهم  السؤال  لكن 

العراق  داخل  إليها  نفتقد  التي  العراقية  للسينما 

؟ ناهيك عن سؤال آخر: هل هناك دولة عربية 
ً
أصال

في  إال  العراقية؟  لألفالم  أسبوعًا  أقامت  واحدة 

مهرجان قرطاج، إذ زودتهم دائرة السينما واملسرح 

إن  العراقية.  السينما  واقع  تعكس  ال  قديمة  بأفالم 

عدم وجود أسابيع لألفالم العراقية تكمن خلفه أسباب عدة منها 

أن األفالم هي ليست نتاج مؤسسة السينما واملسرح، التي هي الجهة 

نمتلك  ال  أننا  كما  السينما،  مهرجانات  مع  تتعامل  التي  الرسمية 

شركة إنتاج خاصة لديها رصيد كاف من األفالم لتكون هي الجهة 

أنتجت  املهرجانات, في اآلونة األخيرة  تلك األفالم في  التي تسّوق 

األفالم  وتلك  قصيرة،  أفالم  مجموعة  واملسرح  السينما  دائرة 

أعضائها،  أحد  أنا  فيلمًا,   22 لنحو  وتقييم  فحص  للجنة  ستخضع 

وستعرض بمناسبة عيد السينما العراقية, وأنا أقترح أن يكون هذا 

اإلنتاج  واملسرح  السينما  دائرة  ترصد  أن  بمعنى  سنويًا،  التقليد 

سنحظى  أننا  أعتقد  أعمالهم،  لتقديم  املخرجني  وتدعو  عام،  ملدة 

بنتاجات جيدة من املمكن أن تشارك بأسابيع في مختلف البلدان, 

اإليراني  والفيلم  السوري  للفيلم  أسابيع  نقيم  أننا  هو  اآلخر  األمر 

ومهرجات سينمائية لدول الجوار، وكأن االهتمام منصب على تلك 

الدول دون االهتمام بنتاجنا السينمائي, إذ لم نشهد مبادرة سورية 

أو مصرية او خليجية بأن يكون هناك عرض لألفالم العراقية، مع 

أن هناك مخرجني عراقيني  به، كما  إنتاجًا البأس  أن هناك  العلم 

في  اآلن  الكرة  العراق,  خارج  يقيمون  أنهم  رغم  جيد  نتاج  لديهم 

على  خطوات  هناك  ان  وأعتقد  واملسرح،  السينما  دائرة  ملعب 

الطريق الصحيح.."    

بعد مرحلة جديدة دخلتها السينما العراقية في مجال املنافسة واإلبداع، 
راحت األفالم العراقية تحصد الجوائز في مهرجانات عدة، منها فيلم 

)أحالم( ملحمد الدراجي، وفيلم )العودة إلى بابل( لعباس فاضل، وفيلم 
)غير صالح( لعدي رشيد، وفيلم )زمان رجل القصب(، لعامر علوان.. 

وغيرها من االفالم التي بلغ عددها أكثر من 40 فيلمًا شارك معظمها في 
مهرجانات عاملية وحصد الجوائز األولى. 

محسن العكيلي

د. جواد بشارةد. جواد بشارة

علي حمود الحسنعلي حمود الحسن

بشير الماجدبشير الماجد

متى يكون 
للسينما العراقية 

أسبوعها؟

بعد أسابيع سينمائية لدول الجوار
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فانطلق إلهامها نحو رحلة املجد الغنائي 

العشرين،  في  كانت  عندما   1983 عام 

براون  بوبي  املغني  من  بعدها  تزوجت 

الذي سبب لها، بنزقه وخيانته املتكررة، 

بسقوطها  أسهمت  مريرة  عذاباٍت 

خراب  بأنه  بها  زواجه  وصف  إذ  املريع، 

منذ البداية.

 

نجومية بطعم التعاسة

والطاووس  الذهبية  الحنجرة  صاحبة 

املتبختر بنجاحاته، ملعت تجربتها األولى 

الشخصي"  "الحارس  بفلم  التمثيل  في 

حب  قصة  عن  أكشن  رومانسي  وهو 

سمراء،  امرأة  و  أبيض   
ً
رجال تجمع 

بصوت  أغانيه  تزال  ال  الذي  الفلم 

في  الصدارة  عرش  على  متربعة  ويتني 

غير  العاملية،  املوسيقى  وذائقة  مبيعات 

والبطل  وتني  حياة  بهدم  تسبب  أنه 

أصر  الذي  كوستنر  كيفن  الهوليودي 

الفلم  بطل  باعتباره  إشراكها  على 

تعرض  التي  الضغوط  رغم  ومنتجه 

هوليود،  في  الفن  سماسرة  قبل  من  لها 

 عن هجوم كبير من النافذين بغية 
ً
فضال

ثقافة الحب  إجبارهم على عدم تسويق 

اقتراح  وتم  العرقني،  بني 

ان  إال  كبديلة  مادونا 

تمسك  وبطله  الفلم  منتج 

بعد  وحتى  باختيارهم، 

تتوقف  لم  الفيلم  تصوير 

الحمالت الهجومية والقى 

من  مضادة  حمالت  الفلم 

لقصة  الرافضني  البيض 

و  "كوستنر"  بني  الحب 

هجوم  وايضًا  "هيوسنت" 

السود  من  ضراوة  يقل  ال 

نفس  شاركوهم  الذين 

واالستهداف  العنصرية 

هدم  الذي  الشخصي 

وهدم  "كوستنر"  زواج 

هيوسنت"  عالقة"ويتني 

بزوجها.

علمًا انه حقق أرباحًا تقدر بـ410 ماليني 

 ،1992 سنة  في  خيالي  رقم  وهو  دوالر 

 I will always love you" أغنية  وفازت 

وتصدرت  للعام،  أغنية  أفضل  بجائزة   "

أسبوعا  ل31  األمريكية  األغاني  قائمة 

متتاليا.

 

لعنة الفلم واألميرة ديانا

أميرة ويلز التي لقيت حتفها في ظروٍف 

البطولة  ألداء  مرشحة  كانت  غامضة 

تحمست  إذ  الثاني،  بجزئه  الفيلم  في 

كيفني  يكتب  أن  على  بشغف  الليدي 

كوستنر سيناريو الفيلم وتكون هي بطلة 

القصة فيما يقوم كوستنر بدور الحارس 

من  لحمايتها  لألميرة  الشخصي 

"الباباراتزي"  املصورين  ومن  معجبيها 

لتتحول  بينهما  العالقة  تتطور  أن  إلى 

صرح  وقد  رومانسية.  حب  عالقة  إلى 

املمثل األميركي كيفن كوستنر عن قيامه 

فيلم  من  ثاٍن  لجزء  بالتحضير  سابقًا 

الشركة  أن  وذكر   )The Bodyguard(

اإلنكليزية  األميرة  وأن  كثيرًا  تحمست 

للبطولة،  املرشحة  كانت  ديانا  الراحلة 

ويلز  أميرة  قيام  على  حريصًا  كان  وأنه 

بدور البطولة، وقال كوستنر في حوار مع 

"أنا  كوبر:  اندرسون  األميركي  اإلعالمي 

وديانا تحدثنا بشأن الفيلم وقد أخبرتها 

بأنني سأعتني بها مثلما اعتنيت بويتني".

 

خسرت الرهان األخير

الغنائية بقيت فارغة من ويتني  الساحة 

سنوات  سبع  بعد  اليها  عادت  أن  الى 

بألبوم جديد تباينت حوله ردود األفعال، 

لنجمة  جيدة  بداية  البعض  اعتبره  إذ 

واملشكالت،  املخدرات  دوامة  طحنتها 

من  لواحد  مؤسفة  نهاية  اعتبره  واآلخر 

املوسيقى  عرفتها  التي  األصوات  أقوى 

األمريكية.

في  نفسها  تقديم  جاهدة  حاولت 

ضيفة  وحلت  لعشاقها  جذابة  صورة 

وينفرى  أوبرا  الشهيرة  املذيعة  على 

أن  إال  املاليني  شاهدها  حلقة  في 

الذهبي  عصرها  يعد  لم  هذا  كل 

مراتب في  األلبوم  أغاني  أهم   فظلت 

األمريكية  األغنيات  سباق  من  متأخرة   

واألوروبية.

الحفالت  أول  على  األخير  رهانها  وبقى 

الجمهور،  مع  املباشرة 

مسرح  اعتلت  حينما 

مدينة  في  بارك  سنترال 

صباحي  بحفل  نيويورك 

من  املئات  اصطفاف  مع 

عشاقها في طوابير طويلة 

تذاكر  على  للحصول 

لم  لألسف  لكنها  الحفل، 

 
ً
طويال تصمد  أن  تستطع 

الجمهور  وتحسر  فانهارت 

التي  الحنجرة  على 

أنهكتها املخدرات والحياة 

لينتهي  املضطربة، 

ذلك  بعد  بها  املطاف 

مخدرة  بجرعات  منتحرة 

داخل حوض االستحمام.

إال  تشبه  ال  التي  الغريبة  املّحارة  ويتني 

حنجرتها  الخلق،  متحف  في  نفسها 

باألحاسيس  تلمع  كانت  املوجوعة 

انها  لدرجة  زمرد  فّصي  مثل  الحقيقية 

لبس صوتها 
ُ

كانت حينما تغني تصر ان ت

دافئًا  معطفًا  منه  لتجعل  حارًا  حزنًا 

يرتديه كل املقهورين في هذا العالم..

 عذابات وعنصرية ُمّرة

طفولتها  مثل  ز 
ّ

ُملغ املرأة  هذه  جمال 

ضجة،  أية  يحدث  أن  يريد  ال  وموتها 

عاشت  اذ  فقط،  الصمت  يحتل  أن  بل 

مريرة  طفولة  املثيرة  امريكا  جوهرة 

حارسها  تنبأ  كما  وحيدة  بموتها  انتهت 

الشخصي في الفيلم، أمها مغنية وأبوها 

األكبر  أخاها  أن  كما  مغنيًا،  كان  ايضا 

مند  بدأت  تعاستها  كذلك.  مغن  مايكل 

السياسة  وبسبب  والديها،  انفصال 

إبان  أميركا  في  السود  ضد  العنصرية 

الستينيات فقد انتقلت العائلة إلى مكان 

عليها  بانت  حيث  نيوجرسي،  من  آخر 

موهبة الغناء في صغرهاـ فساندتها أمها 

الكنيسة،  الغناء في  وضمتها إلى كورس 

الثانوية.  املدرسة  أغاني  في  برعت  ثم 

في  معا  لتغنيا  بيدها  أمها  أخذت  بعدها 

نفسها  عرضت  وايضًا  الليلية،  املالهي 

وجدت  ويتني  لكن  لإلعالنات،  كموديل 

البوب،  غناء  في  تكمن  موهبتها  أن 

الزمردة السمراء تموت وحيدة!

مجلة الشبكة

كما هَي رّشة عطر 
"الكاديالك" املدللة حينما 

تنث على الرقبة بغنج ودالل، 
كان لهذه الزمردة السمراء 

جمال فاخر ال تفرضه على 
أحد، إال أنه ليس حياديًا، 
جمال ناعم مخملي يشبه 
الوتر الذي تقف وتنصت 

جميع العوالم النابضة خلفه 
اذا ما نطقت اول آٍه بحنجرتها 

من املقطوعة العاملية: "إن 
كان علّي البقاء فإنني سأكون 

عائقًا في طريقك، لذا انا 
راحلة وسابقى أحبك لألبد"..

ويتني هيوستن
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ــاؤل  ــى التس ــا ال ــا يدفعن ــر هن اال أن االم

والبحــث وهــو كيــف كان املمثــل العراقــي 

ــن  ــد م ــدور الجي ــه ال ــتوى منح ــى مس عل

عدمــه ، وملــاذا فــوت الفنــان العراقــي 

الفرصــة علــى نفســه فــي فتــرات ماضيــة 

وعلــى ســلفه فــي فتــرات الحقــة املشــاركة 

فــي افــالم ومسلســالت مصريــة رصينــة 

.

واالســتذكار  املراجعــة  خــالل  مــن 

ذاكــرة  علــى  بنــي  والــذي  الشــخصي 

فيمــا  ســجلت  التــي  باملواقــف  مفعمــة 

قــوة  ومــدى  العراقــي  الفنــان  يخــص 

اســم  ذكــر  الــى  باالضافــة  مشــاركته 

ــال  ــي اعم ــي ف ــأن العراق ــراق أو الش الع

الدرامــا التلفزيونية أو الســينمائية ، فإن 

ــد  ــف عن ــى التوق ــي ال ــا يدعون ــر هن االم

عــدد مــن النقــاط واالعمــال التــي ســوف 

أمرعليهــا مــن أجــل تحليلهــا واشــراك 

القــارئ فيهــا، اذ خرجــت بخالصــة تبني 

ــى  ــي ارتض ــان العراق ــل أن الفن ــا ه منه

التهميــش أم ابتعــد بمــلء ارادتــه عــن 

زاويــة ضيقــة يشــار لهــا بالتهميــش عــن 

ــرة  ــر ومنحس ــطحية التعبي ــب ادوار س لع

الشــهرة ، وفــق معادلــة غيــر عادلــة .

مراحل الستينيات 
يتبــادر الــى الذهــن فــي بــادئ االمــر 

الفنــان الراحــل كنعــان وصفــي الــذي 

لعــب العديــد مــن االدوار التــي ظهــر فيها 

ذا جســد ممتلــئ جاهــز للمشــاجرة أو 

أن يكــون فــي موضــع حــارس شــخصي 

ــرة  ــت ام ــة تح ــى عصاب ــي ال ــا وينتم ربم

ــي  ــر ف ــذا االم ــر ه ــا ، وانحس ــخص م ش

تأديــة تلــك االدوار وباتــت لصيقــة بــه 

ــه ،  ــرت علي ــي م ــع الت ــب املواض ــي أغل ف

ــان  ــذا الفن ــن ه ــس باط ــر اليعك ــو أم وه

تمعنــه  خــالل  مــن  والعــذب  الراقــي 

وكأن   ، االخــرى  والفنــون  باملوســيقى 

يعامــل  بــأن  عليــه  مكتوبــًا  كان  االمــر 

بهــذا الشــكل ،كمــا نذكــر مشــاركته فــي 

فليــم " الناصــر صــالح الديــن " .

مرحلة مابعد احتالل الكويت 
علــى  الرماديــة  بالغــة  حقبــة  تبــدأ 

حــرب  مــن  الخــروج  بعــد  العراقيــني 

مدمــرة أكلــت اخضرهــا ويابســها بــال 

رابــح يذكــر ، ومــا زلــت أذكــر مقطعــًا 

مسلســل  خــالل  مــن  التأثيــر  واضــح 

ليالــي الحلميــة الجــزء الخامــس بالحلقة 

الحاديــة عشــرة عبــر زج مشــهد للعمــدة 

حــرب  تحليــل  فــي  الغانــم  ســليمان 

الخليــج الثانيــة ، والتعامــل مــع تفاصيــل 

دقيقــة يذكرهــا عجــوز مائــل للخــرف 

، والغــرض منهــا هــو زج حــوار يظهــر 

تعبئــة إجباريــة فــي مسلســل مشــاهد مــن 

قبــل املاليــني خــالل املوســم الرمضانــي 

، وهــو االمــر الــذي يــؤدي الــى تفاعــل مــع 

ــني . ــرب للعراقي ــن الع ــور م ــدث ونف الح

مابعد 2003 .. من هنا تبدأ الحكاية 
ــا فــي أول مسلســل تنــاول العــراق  فوجئن

واالحتــالل   2003 العــام  ومابعــد 

االميركــي ، حيــث هــروب املصريــني مــن 

ــذي  ــري ال ــاس الدمي ــم عب ــراق ومنه الع

الفخرانــي  يحيــى  الفنــان  دوره  جســد 

فــي مسلســل عبــاس االبيــض فــي اليــوم 

واربعــة  الفــني  عــام  انتــاج   ، االســود 

يوســف  الكبيــر  السيناريســت  وتأليــف 

ــادر  ــراج ن ــي واخ ــمير خفاج ــي وس معاط

جــالل ، حيــث يظهــر املسلســل عبــاس 

اضطرتــه  الــذي  املصــري  الدميــري 

الــى  الســيئة  االقتصاديــة  االوضــاع 

فــي  الشــباب  اقرانــه  كحــال  الســفر 

التأريــخ  ملــادة  مــدرس  وهــو  الشــتات 

خلفــه  تــاركًا  العــراق  الــى  ويســافر 

تعتريــه  الصدمــة  لكــن   ، واوالد  زوجــة 

عنــد العــودة فــي االصطــدام بالعديــد 

 ، واملجتمعيــة  االســرية  املواقــف  مــن 

ــاره  ــاع اخب ــي النقط ــه توف ــم ان ــد ظنه بع

بســبب ايداعــه الســجن ويعــود بهويــة 

اخــرى غيــر التــي عليهــا ليشــاهد العجــب 

ــدة ،  ــرته الجدي ــع اس ــش م ــر للعي ويضط

ويظهــر فــي الحلقــة الثانيــة حــوار مــع 

رفيــق الســجن مرســي مصطفــى ويــروي 

عــددًا  وســأل  الصــف  فــي  وقــف  بأنــه 

الدولــة  مــن الطلبــة مــن هــو مؤســس 

ــور "  ــى الف ــة عل ــون االجاب ــية لتك العباس

الرئيــس القائــد امللهــم صــدام حســني " 

ــه ، ليســأل  ليعديهــا بمزاجــه حســب قول

بعدهــا مــن هــو مؤســس الدولــة االمويــة 

ليرفــع أحــد الطلبــة اصبعــه باالشــارة 

ذات  لــه  فقــال  االجابــة  معرفــة  الــى 

 ثالثــًا فــي القــول 
ً
االجابــة ، ليســأل ســؤاال

مــن هــو الــذي بنــى حدائــق بابــل املعلقــة 

مــن ثالثــة االف عــام ليجيــب الصــف 

الدراســي باجمعــه وبقــول واحــد وهــو 

الزعيــم امللهــم ، ليســخر مــن الطلبــة 

عليــه  دخــل  الفــراش  أن  علــى  ويعــرج 

ــل  ــجل بالكام ــه مس ــأن حديث ــارة ب باالش

ليقــوم بالتملــق للزعيــم فــي اظهــار دوره 

بتحريــر عــكا ودحــر الهكســوس ، ليــودع 

علــى اثرهــا الســجن .

الســلبية  الصــورة  علــى  نمــر  كمــا 

الــذي  الكباريــه  فلــم  وهــو  االخــرى 

ــدور  ــر ب ــة فاخ ــة هال ــه الفنان ــر في تظه

امــرأة عراقيــة تدخــل بمالهــا الوافــر 

 ســحرها 
ً
الــى الكباريــه لتختــار رجــال

ليلتهــا  لتقضــي   " الصــاوي  خالــد   "

ــد  ــج أحم ــًا أن املنت ــه ، علم ــراء مع الحم

ــة  ــى الفنان ــدور عل ــرح ال ــد ط ــبكي ق الس

العراقيــة ناديــة ، اال انهــا رفضتــه بشــكل 

ــرأة  ــورة امل ــوهًا لص ــاره مش ــع باعتب قاط

العراقيــة ، ليقــول لهــا بمــلء الفــم " انــت 

مــش وش نعمــة " .

والننســى بــأن العديــد مــن االعمــال 

تناولــت العراقيــني بشــكل ســلبي ومنها 

ــة  ــاول قص ــو يتن ــم " وه ــم " اوالد الع فل

ــل  ــن أص ــر " م ــريف مني ــرائيلي "ش اس

املصريــة  زوجتــه  يســتدرج  عراقــي 

املســلمة " منــى زكــي الــى تــل ابيــب مــع 

ــيكون  ــر س ــأن االم ــم ب ــا وايهامه بناته

 " مسلســل  الــى  باالضافــة   ، طبيعيــًا 

فرقــة ناجــي عطــا اللــه " للفنــان عــادل 

امــام وهــو يصــور املجتمــع العراقــي 

ــف  ــث خل ــه والاله ــى نفس ــل عل املنفص

االختالفــات والتقســيم باالضافــة الــى 

فلــم محمــد عــادل امــام " لــص بغــداد 

" واالمــن الهــش والقــدرة علــى التســلل 

ــب . ــم أو مصاع ــال ه ــرقة ب والس

خالصــة القــول تكمــن فــي التســاؤل 

عــن ماهيــة التســقيط واالســتهداف 

أن  علمــًا   ، العراقيــة  للشــخصية 

ــرعة  ــه مش ــت أبواب ــا كان ــراق لطامل الع

منــذ  املصريــني  واالشــقاء  لالخــوة 

نهايــة الســبعينيات مــع توقيــع اتفاقيــة 

ــراق  ــان الع ــد " ، واحتض ــب ديفي " كام

ــاوع  ــرم مط ــن ك ــني م ــني املصري للفنان

كانــوا  الذيــن  املرشــدي  وســهير 

رافضــني للمعاهــدة ، باالضافــة الــى 

ضــرورة اعتبــار روح االخــوة والتعاضد 

الشــخصية  اعطــاء  فــي  املرجــو 

العراقيــة وحتــى العربيــة جانبــًا مــن 

. واالرتقــاء  الســمو 

العراقي ..
في السينما والدراما المصر ية 

طموح يالزم املمثل العراقي في 
الحصول على شهرة تدر عليه 
املعجبني واملال والحظوة لدى 
منتجي االفالم ، طموح لطاملا 

تحول من السعي املكثف في فترات 
السيتينيات الى اعوام ما بعد الفني 

وثالثة ، حتى الوصول الى العام 
الفني وعشرة مع وجود وسائل 

التواصل االجتماعي التي عبدت 
الطريق أمام نيل الشهرة بسعي أقل 

وحظوة أكبر ، مدججة بشيء من 
العالقات باعتبارها امرًا البد منه 

من أجل التوسع االفقي املبتغى 

سنان باسم



في النهايات القريبة لسوق 

العمارة الكبير، وبني محال 

النجارين وبضعة دكاكني قديمة 

تحترف الصناعات الشعبية 

بطرق يدوية بسيطة، تأخذنا 

خطانا الى معلم ترتخي أركانه 

وكأنه يشير إلينا بتاريخ مضى 

وحضور على وشك الرحيل، لكن 

عواصف الزمن تجري مسرعة 

على جنباته. إنه "حمام الحيدري 

للرجال"، الذي شيد في ثالثينيات 

القرن املاضي..

نصير الشيخ

شواهٌد على طقوس الناس شواهٌد على طقوس الناس 
وذكروذكر  يات المدينة  يات المدينة  

حّمامات العمارة

حّمام  يظل  السنني،  تلك  كل  وبرغم 

الوافدين  وملتقى  عصٍر  شاهد  الحيدري 

واملحال  الدكاكني  أصحاب  من  إليه 

"طقس"  بـ  يستمتعون  وهم  املجاورة، 

"كورته"،  وتحت  جنباته  بني  االستحمام 

وذلك ملوقعه الجغرافي في السوق القديم، 

إدارة  منضدة  وراء  من  يستقبلك  حيث 

عجيل،  محمد  السيد  الصغيرة  الحّمام 

والده،  من  الحّمام  إدارة  إليه  آلت  الذي 

وهو يقوم أيضًا بمهمة  "املدلكجي"..!!

طراز قديم
يضم الحّمام صالة متوسطة تحتوي على 

مصاطب لجلوس الزبائن، وعلى الجدران 

علقت خزانات معدنية توضع فيها مالبس 

الحمام  بني  املستحمني.  وحاجيات 

تحتفظ  جدرانه  أن  إذ  هندسية،  بطريقة 

الجدران-  -أي  وهي  الالزمة،  بالحرارة 

هناك  العلوي  الجدار  وفي  سميكة،  تكون 

البخار.  لتصريف  وفتحات  للهواء  منافذ 

االستحمام،  مكان  أي  "الكبة"،  ندخل 

والنورة  الجص  بمادتي  مطلية  جدرانها 

وهناك   الحرارة.  درجة  على  للحفاظ 

لالغتسال،  خاصة  ومقصورات  أواوين 

بالقدور  أشبه  حجرية  أواٍن  على  تحتوي 

يوضع فيها املاء ويخلط حارًا وباردًا ليكون 

حجرية  مقاعد  مع  لالستحمام،  جاهزًا 

بمقاعد  اآلن  استبدلت  املستحم،  لجلوس 

بالستيكية.

)رجالي  بقسمني  كان  الحيدري  وحمام 

في  اليهودية  األبنية  من  وهو  ونسائي(، 

الداخل  من  يحتوي  إذ  القديم،  طرازه 

"الكبة"  وكانت  خانه"،  و"نور  "الكبة"  على 

تبنى  القدامى،  الرواة  تناقله  ما  وبحسب 

الذي  الحري  الطني  أولها  أولية  مواد  من 

يخلط مع صفار البيض كي يكون متماسكًا 

في  الصغيرة  األحواض  املهمة.  هذه  ملثل 

مكونًا  الحار  املاء  فيها  يسكب  الغرف 

بخارًا كثيفا يمأل  "الكبة" ما ينشط الدورة 

جزءًا  "املناشف"  وتعد  للجسم.  الدموية 

بعد  للزبون  التحميم  عملية  في  أساسيًا 

"البرنص"  ارتداء  كذلك  االغتسال، 

للمحافظة على حرارة الجسم.

مدينة  في  عديدة  حّمامات  هناك  كانت 

"حّمام  وأقدمها  أولها  لعل  العمارة، 

سابقًا  اسمه  كان  الذي  الحيدري"، 

ألن  بالحيدري  وسمي  اإلسالم"  "حّمام 

ليلة  في  املطبرين  من  كبيرة  أعدادًا 

يدخلون  املحرم  عاشوراء  من  العاشر 

من  الدم  آثار  ومحو  فيه  لالغتسال 

رؤوسهم.

الشرق"،  "حّمام  هو  الثاني  الحّمام 

"، والحّمام الرابع 
ْ

والثالث "حمام الَسنية

املعارف  شارع  وسط  الخالدي"  "حّمام 

"حّمام  الخامس  والحّمام  سابقًا، 

السوارية" في محلة السرية.

رواد الحمامات 
يومي  والسيما  روادها،  للحّمامات 

ارتياد  طقس  وظل  والجمعة،  الخميس 

زفافه  قبل  العريس  قبل  من  الحّمام 

حمام  في  لالستحمام  أصدقائه  مع 

الحيدري طقسًا طبيعيًا له نكهة خاصة. 

يقول السيد  محمد عجيل: "نقدم للزبائن 

الورد،  وشراب  والدارسني  الشاي  هنا 

وهناك زبائن من الشخصيات العمارية 

لالستحمام  التردد  دائمة  القديرة 

حسن  والحاج  فالح  سلمان  مثل:  هنا 

أقوم  وأنا  وآخرين..  سوزة  والحاج  مودة 

يطلب  حني  "املدلكجي"  بمهمة  هنا 

علي  الدالكني  أبرز  ومن  الزبون،  مني 

األسود وسلمان عبدوش وصبيح كاظم، 

الزبون  جسم  بمد  تتلخص  املهمة  وهذه 

املستحم على  صبة حجرية تتوسط كورة 

".
ً
الحمام، لتدليك جسمه كامال

متعة وعالج
يحدثنا ضياء سعيد عن حّمام الحيدري 

هذا  أرتاد  كنت  الصغر  "منذ   :
ً
قائال

الحّمام برفقة والدي لالستحمام ظهيرة 

لكونه  سواه  على  نفضله  وكنا  جمعة،  كل 

اإلنشائية،  املواد  لبيع  محلنا  من  قريبًا 

متعة  السوق  حمام  في  ولالستحمام 

الحاالت،  من  الكثير  لعالج  وفوائد 

وتشنجاته،  الجسم  عضالت  السيما 

في  الحّمامات  أقدم  من  الحّمام  وهذا 

حمام  جانبه  الى  وكان  العمارة،  مدينة 

الحقيقة  هدمه،  جرى  لكن  للنساء  آخر 

أننا نشعر بألفة حني نزور هذا الحّمام، 

معجبني  العمارة،  سوق  في  تراثي  كبناء 

بطراز بنائه، أتمنى على الجهات املعنية 

االلتفات الى هذا املكان وإعادة ترميمه 

كمعلم اجتماعي."                                  

المحرر
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صيادو األخطاء..
مجرمون بال سالح!

حينما  األرانب  تنجو  فلن  بأكملها  للعائلة 

يختطفها ذئٌب حاذق بلمح البصر. "

موضة الطشة الفضائحية

بالشاهد  يجري  التوثيق  كان  "سابقًا 

ال  واالعتراف،  واملبرزات  والشاهدين 

الدنيئة  والصفحات  ميديا  بالسوشيل 

الثمن  أكان  سواء  ة، 
ّ

الطش عن  الباحثة 

سمعة أم حياة اآلخرين".

أن  أوضح  چياد(  )ثائر  دون 
ُ
وامل الكاتب 

التوثيق  هذا  هو  أجيالنا  يواجه  ما  أخطر 

:
ً
القاتل، قائال

ُم 
َ

ُرز ومعها  إال  تنتقل  الخطيئة  تكن  "لم 

صعبة  الغالب  في  تكون  التي  اإلثباتات 

حينما  ولكن  االنتشار.  ومحدودة  اإلثبات 

الهاتف  مع   
ً

مدمجة الكاميرا  أصبحت 

وصار الهاتف لصيقًا بصاحبه في كل وقٍت 

ومكان، صار الفرد مشروع خطيئٍة موثقة، 

الفرد بلحظات ضعٍف واضطراٍب  إذ يمر 

من  قريبًا  ويصبح   ٍ نفسية  وانتكاساٍت 

الوقوع في أخطاء قد ال يقع فيها بعد تعديه 

والواعي  كالبالغ  ليس  فاملراهق  األزمة، 

املحطات  هذه  في  الخطأ  كالغافل،  ليس 

يمكن تجاوزه بعد عبور هذه املواقف ويعود 

لكن  طبيعي،  بشكٍل  حياته  ملمارسة  الفرد 

يصبح  اإلنترنت  وعلى  التوثيق  وجود  في 

املوقف مختلفًا مكلفًا ومؤملًا لفترة طويلة، 

تدفع  صغير  عمٍر  في  خطأها  ترتكب  بنت 

أو  الصورة  بقيت  إن  كثيرة  سنواٍت  ثمنه 

املقطع الخاص بذلك الخطأ موجودًا على 

حياتها  رصيِد  من  ثمنه  وتدفع  اإلنترنت، 

لسبب بسيط، إنه عصر التوثيق القاسي".

افتراس من أجل البقاء

الگروبات  ضجت  فترٍة  قبل  تخيلوا،   "

السخرية  بحفالت  والبيجات  والصفحات 

يبيع  رجل  قصة  تتداول  وهي  شتائم  وُرزم 

من  فرحتِه  توثيق  فجرى  سيدي  أقراص 

قبل أحد املدونني  بحركة  غير اخالقية "

في  ختص 
ُ
امل تكلم  هكذا  وألٍم،  بانزعاج 

مهدي(  )جهاد  البشرية  التنمية  مجال 

:
ً
عن حادثة مؤملة، قائال

"الرجل كان مستمتعًا مع أغنية ابراهيم 

عفوية  بحركات  معها  ومنسجمًا  تاتلس 

لنفسه  يسّوق  أن  خاللها  من  يحاول 

شاب  فجأة  يظهر  وهنا  لبضاعته،  او 

طبعًا  وقاحة،  بكِل  ليوثقها  مستطرق 

النار  في  كالهشيم  انتشر  املقطع 

افتراس  بغابة  أشبه  كانت  والتعليقات 

ومن  للمستطرق  هنا  السؤال  موثقة، 

هذه  سبب  ماهو  ترى  يا  شاكلته:  على 

تنتقم  لكي  دفعتك  التي  الدنيئة  العقدة 

من هذا الرجل في لحظة ربما ال تعرف 

الضياع،  على  مبنية  حياتك  ألن  قيمتها 

توثيق  هو  حياتك  في  شيء  وأعظم 

ها، 
ّ

وطش اآلخرين  عفويات  او  هفوات 

تجعل  وأنت  حققته  الذي  املنجز  وماهو 

على  يضحكون  ومتابعيك  أصدقاءك 

يملكه  ما  كل  لديه،  والقوة  الحول  رجل 

قوته  وكل  املدمجة،  األقراص  هذه  هي 

هي الحركات التي نؤديها في لحظة فرح 

وأحيانا في حزن، ألم تفكر بأوالده وهم 

ويتأملون  ويصفنون  الهواتف  يتصفحون 

بوالدهم؟  واالستهزاء  التنمر  على 

واللطلطة  الهيلگية  توثيق  أن  والسبب 

كبار  عقول  جرفت  ثقافة  صار  والتنمر 

الناس قبل صغارهم".

ڤايروس افتراضي قاتل

الجريمة  عصر  في  غارقة  "األجيال 

القاتلة املوثقة، ألن صانع املحتوى مجرم 

ٔاين  يعرف  والترصد،  اإلصرار  سبق  مع 

يضع قدمه، ڤيديوهات خاصة وحوارات 

يسّوقها  من  لها  مريضة  وأفكار  تنمرية 

تحت غطاء الترفيه واملزاح، والنتيجة أن 

حياتنا هي الثمن"..

بهذا التشخيص بدأت الباحثة والناشطة 

)بلقيس  ميديا  السوشيل  مواقع  على 

كاووش( قائلة:

العراق  في  االجتماعي  التواصل  "مواقع 

وانما  فحسب،  الناس  عقول  تدمر  لم 

حولت بعض النفوس الى وحوش كاسرة 

عن  بحثًا  اإللكتروني  الفضاء  تجوب 

فريسة نسائية او إنسان ضعيف لتمارس 

االفتراضي  بالقتل  وعقدتها  هوايتها 

ذهنب  طائشات  فتيات  القاتل،  والتوثيق 

ضحايا هفوة مراهقة او مقطع شخصي 

في  الباحثني  فوبيا  أن  املشكلة  ُمسرب، 

جمهور  عن  صارم(  )قانون  غياب  ظل 

شيء  ٔاي  فعل  توثيق  بإمكانهم  وشهرة 

يلفت إليهم األنظار وبدون أية اعتبارات 

بٔادمغة  مزودون  جنود  ولهم  أخالقية، 

وخطٔا  بصواب  التفكير  بدون  مغسولة 

ما يقدمون، جيوش لديها استعداد دائم 

يخالفهم  من  كل  عن  والبحث  للهجوم 

ؤاظن  بعينه،  التوحش  هو  وهذا  الرٔاي، 

نشر  هو  اللعبة  هذه  كل  من  الغاية  أن 

الجهل والتطرف والقتل االفتراضي بكل 

أشكاله طاملا أن املواضيع الهادفة لم تعد 

هي الهدف، واملشكلة ٔان من يتابع بمتعة 

ال يعلم ٔانه السبب في الشهرة من خالل 

عدد املشاهدات والاليكات، وهذا يشبه 

ڤايروس،  انتشار  في  املساهمة  تمامًا 

وجيل  باملجتمع  ڤايروس مضر  هنا  لكنه 

قادم بكل التشوهات، والقلة القليلة ممن 

ال  واألخالق،  بالقيم  التمسك  يحاولون 

تستطيع فعل شيء ٔامام سيل جارف من 

السطحية املدروسة."

داخل  محبوسون  فجميعنا  اليوم  اّما 

مصيدة التوثيق اإللكتروني الذي ال عمل له 

واالنفالت،  الضعِف  لحظاِت  أرشفِة  سوى 

أي أن املراهقة التي تخطئ في عمٍر طائٍش 

املقطع  ألن  ثمنًا  حياتها  لدفِع  تضطر  قد 

املوثق في هواتِف شباِب املنطقِة والعشيرة 

املقطع  وأن  أبدي،  عائلٍي  عاٍر  الى  تحول 

املسروق من هاتِف أحدهم سيرهن حياته 

وكذلك  االفتراضية،  )الدياثِة(  كِف  في 

لحظِة  في  تخرج  التي  الصوت  بصمة 

غضٍب ستبقى محفوظة في خانِة الرسائِل 

ذكر صاحبها كم كان بشعًا"!
ُ

اللئيمة لت

مجرمون بال سالح

 المرأة ضحية مسكينة 
ّ

" املقطع الذي طش

يستجوب  كيف  يظهر  عليها،  االعتداء  تم 

بـ  عليه  ترد  وهي  املرأة  التحقيق  ضابط 

أنهت  التي  الجملة  برضاتي(  مو  )كوة 

حياتها الى األبد"!

التربوية  بدأت  القاسي،  التوثيق  بهذا 

عن  بحرقة  تتكلم  وهي  سعيد(  )جنان 

مآسي التوحش، مكملة:

)ترندًا(  املسكينة  املراة  اصبحت  "لقد 

وانتهى  األبدي،  والعار  والتنمر  للسخرية 

محاولة  في  حرقًا  منتحرة  املطاف  بها 

للهروب من هذا التوثيق القاتل ألن ال أحد 

الفضيحة  مواجهة  استطاع  عائلتها  من 

أسراب  من  والتخفي  والهرب  والناس 

املصيبة  ميديا،  السوشيل  في  املتوحشني 

عفويًا  سواء  املساكني،  هؤالء  ُيبرر  حينما 

قد  الطيبة  بنواياهم  مسربًا،  اختراقًا  او 

انه  هامدة،  جثث  الى  دقائٍق  في  يتحولون 

الذي أصبحت فيه  القاسي  التوثيق  عصر 

مدمرة  القاتلة  الطيبة  والنوايا  الهفوات 

كانت الخطيئة او"الطرگاعة" مختبئة في جوِف الزماِن 
واملكاِن، ال يتعدى حيزها طشة العائلة او نسوان املحلة او 

"سالوفة" عصرية تطش ليومنِي في الدربونة، لم يكن 
هنالك فيسبوكي لئيم يحفر مكانها املؤبد في ذاكرِة 

األجياِل وال وجود ألنستغرام او تويتر ليتكفال بمهمِة 
تعليقها مشنوقة أمام العالم 

آمنة عبد النبي

مصيدُة التوثيق اإللكتروني 
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عروض دولية 
لشرائهم مدى 

والحماس برفقِة والدتها التي تحدثت لنا الحياة!

جدًا  متفوقة  طالبة  "سما  غامرة:  بسعادٍة 

وكانت  واملدربات  املعلمات  كل  وبشهادة 

ونسبة  كافة  الدراسية  املراحل  في  االولى 

ذكائها عالية جدًا، وهي اآلن سعيدة جدًا 

بما حققته ومتحمسة ألنها بذلت مجهودًا 

اجِل  من  وتحملت  التدريب  في  كبيرًا 

بأنني  افتخر  الصعاب،  من  الكثير  فوزها 

وتابعت  هذا  لكل  االساسي  املخطط  كنت 

خط سير الدراسة والتدريب لنخرج بهذه 

وجهت  سما  والدة  الرائعة"،  الثمرات 

النجاح،  على  القائمني  لجميع  شكرها 

)نور  الذهني  الحساب  استاذتي  وخصت 

مجهودًا  بذلتا  اللتني  مدربتيها  وزينب( 

كبيرًا في التدريب واملتابعة.

جينات الذكاء الفطري

في  والتالميذ  الطلبة  يميز  ما  "أجمل 

الذكاء  جينات  يحملون  انهم  العراق 

العباقرة  منافسة  وبامكانهم  الفطري 

وخط الصدارة بالتحدي" .

هذا ما اكدته املختصة بالذكاء الصناعي 

أم  يسمونها  التي  اسماعيل"  "اسيل  

االختراعات في مدرسة بغداد للموهوبني 

سابقًا، اما اآلن فهي تكمل دراستها العليا 

به  افتخر  "بالحقيقة ما   :
ً

في لندن، مكملة

وحدوا  العباقرة  الصغار  التالميذ  ان  هو 

واثاروا  الدولية  املسابقات  في  العراق 

اهتمام االذكياء من الدول االخرى".

حسن  )محمد  املوهوب  عائلة   ،
ً
مثال

بغداد  في  املوهوبني  مدرسة  من  يوسف( 

جامبيون(  )السوبر  لقب  على  والحاصل 

الحاصل  االن  وهو  تركيا  في  انطاليا  من 

أعلى  ومستوى  اكبر  عمر  عن  اللقب  على 

من جمهورية مصر العربية، وبعد خوضه 

الى  ترشيحه  تم  متقدمة  اختبارات 

الجنوبية  كوريا  في  تقام  كبرى  مسابقة 

الحالي،  العام  من  االول  كانون  شهر  في 

وقد كشف لنا والدُه معلومة مهمة وتحتاج 

الى وقفة حكومية جادة من السيد رئيس 

اذ  التربية  وزارة  في  واملعنيني  الوزراء 

حول  حسن(  )محمد  الطالب  والد  يقول 

االغراءات  رفض  وملاذا  املغرية  العروض 

من  املتقدمة  الدول  احدى  قدمتها  التي 

مثله  واحدًا  وكم  ابنه،  ذكاء  شراء  اجل 

ستعرض عليه مثل هذه العروض امللفتة:

عقد احتكار في السويد!

رعاية  مديرة  "د.سوزان"  علّي  عرضت 

املوهوبني في مملكة السويد بعد حضورها 

لبغداد خصيصًا لتوقيع عقد خاص بشراء 

بصفة  جاءتنا  حيث  محمد،  ابني  عقل 

جواز  باعطاء  وتعهدت  بيتي  الى  رسمية 

السفر السويدي البني حال توقيع العقد، 

تطوير  تكاليف  جميع  لتحمل  اضافة 

مليون  ال100  الى  من)الدوالر  ابني 

بالرياضيات  يتخصص  ان  على  دوالر( 

فقط دون اتعاب عقله بالدروس االخرى 

عقل  احتكار   على  ينص  العقد  ان  وبما 

بلده  غير  في  استثماره  وامكانية  ابني 

ينهي  النه  الشيء  هذا  رفضنا  لذلك 

ال  بصراحة  بوطنه،  وجذورِه  عراقيته 

املك تعليقًا حيال هذا االمر وانما اترك 

الرأي الصحاب القرار والضمائر الحية 

ملستقبل  املهددة  الكارثة  هذه  منع  في 

ابنائنا.

غياب املسؤولني مؤسف

املوهوبني  الطلبة  اولياء  من  الكثير 

جميع  ان  بأسف  لنا  اكدوا  واالذكياء، 

واملصاريف  الخاصة  النفقات  تكاليف 

يرشح  حني  املوهوب  اسرة  تتحملها 

دعم  ولالسف  العاملية،  للمسابقات 

رى ما هي معايير اختيار االذكياء دوليًا 
ُ

  ت

وملاذا  ة، 
ّ
الفذ املهارات  تصنيف  وُاسس 

تحديدًا  اوالدنا  على  الشراء  خيار  وقع 

يقل  ال  االخرى  الدول  مع  التنافس  ان  مع 

شأنًا في عبقريته، وما هي املناشدة التي 

اولياء االمور واملختصون من اجِل  قدمها 

املركونة  العبقرية  البراعم  تلك  استثمار 

على رفوف االهمال املؤسف.

العراق يفوز بكِل أطيافه

االذكياء  احد  عمر(  )الخطاب  املوهوب 

)سوبر  االول  املركز  على  الحاصلني 

زمالئه  باقي  مع  حظي  الذي  چامبيون( 

لنا  قال  باكمله،  العراقي  الشعب  باشادة 

بكِل  للعراق  فوزًا  يمثل  فوزي  بحماس: 

وفخر  بسعادة  اشعر  وقومياته،  طوائفه 

ضغطًا  واجهنا  الفائزين،  اصدقائي   
ّ

كل

على  واصراٍر  تحٍد  من   
ُ

نحمله ملا  كبيرًا 

الفوز وما احلم به للمستقبل هو ان اعيد 

وارفع  االعالم  شاشة  على  بلدي  تمثيل 

 عاليًا.
ُ

راسه

اما )نور الحسني باسم( املوهوب والفائز 

يمأل  زمالئه  مع  بفرحته  كان  فقد  االول، 

والده  لنا  تحدث   ،
ً
وجماال عطرًا  املكان 

بفخٍر: 

واهديه  الفوز  بلدي هذا  ابناء  لكل  ابارك 

الن  وانما  أبوه  النني  ليس  العراق  ملجِد 

بهذا  ذاهبني  كانوا  الفائزين  االطفال 

رأسها  ويرفعوا  بالدهم  ليمثلوا  الحماس 

عاليًا.

دور االسرة

سومر  وحفيدة  الفائزة  املوهوبة  اما 

العبقرّية )سما محمد غازي( التي كانت 

البسمة تعلو وجهها الجميل واملليء بالفخر 

قرنفالت عراقية يانعة اثبتت للعالم باسره عبقرية و ذكاء احفاد سومر وابناء السالالت الحضارية الفذة 
واملتربعة على عرش الصدارة في مسابقاِت العباقرة واستثنائيي الذكاء إذ خطفوا مؤخرًا مرتبة "السوبر" في 

مسابقات الحساب الذهني الدولية بل ان بعضهم ولشدة عصفه الذهنّي حاز على مرتبة الشرف وهو مركز يفوق 
املركز االول، واالكثر دهشة وفخرًا ان مراكز تنمية االبداع االهلية تتشارك مع مدارس املوهوبني بهذا الفوز وهي 
بحد ذاتها ظاهرة جديدة في املدارس العراقية، لكن السابقة النادرة الحدوث هي أن هنالك عروضًا دولية خاصة 

من خارج البالد جاءت خصيصًا لشراء العقول العراقية بمبالغ مرعبة واغراءات كبيرة..

بغداد - علي غني
تصوير - علي القزويني

بعد فوزهم الساحق 
في مسابقة الحساب 

الذهني

اثير االسدي

رواء وليد
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غائب  التربوي  الشأن  في  املعنيني 

الطفولية  العقول  هذه  متابعة  عن 

عرضة  تركها  بل  ودعمها  الجبارة 

العاملية  العبقرية  ساحات  في  للبيع 

كما  االصلية  تربتها  خارج  واستثمارها 

املانيا  وزراء  رئيسة  فعلت)ميركل( 

طالب  اذكى  تبنت  عندما  السابقة 

عبد  حيدر  العبقري  العالم  في  عراقي 

الجامعة  من  تخرج  والذي  الوهاب 

بعمر)18( سنة.

موروث وذكاء حضاري

الوهاب"  عبد  وليد  "رواء  الدكتورة 

بمدرسة  واالبداع  الذكاء  في  املختصة 

املوهوبني في بغداد، اكدت من جانبها:

خارقًا  ذكاًء  يمتلك  العراقي  التلميذ 

العميق  الحضاري  ارثه  الى  جذوره  تعود 

الذي  السومري  العهد  الى  يمتد  الذي 

العديد  البشرية  للحضارات  قدم 

واالعداد  كالكتابة  االختراعات  من 

الري  ومنظومة  والدوالب  والرياضيات 

من  وغيرها  والنقود  والزراعة  والحرث 

الحياة،  مناحي  جميع  في  االختراعات 

والرياضيات  الحوسبة  علم  نشأة  وكانت 

على يد السومريني والبابليني حيث ولدت 

وسجلوها  اليدوية،  والحوسبة  االرقام 

 5000 حوالي  قبل  طني  من  الواح  على 

وهذا  الحضارة  ابناء  نحن  لذلك  سنة 

االرث  هذا  والذهني،  الحسابي  موروثنا 

بقائمة  جليًا  وصار  االجيال  عبر  انتقل 

اجمع  العالم  في  العراقيني  املخترعني 

سواء كانوا اطباء ام مهندسني معماريني 

هم  الذين  العلوم  شتى  وفي  اكاديميني  او 

اغلبهم من ابناء حضارة وادي الرافدين 

في  العراقيني  الطلبة  فوز  ماجسده  وهو 

وقد  السريع  الذهني  الحساب  مسابقة 

وعربيًا(  عامليا  )االذكى  العراق  صنف 

نسبي  معدل  وهو   iq اعلى  يمتلك  النه 

فقط  هذا  وليس  الذكاء  نسبة  لقياس 

طلبة  منهم  الفائزين  الطلبة  هؤالء  ألن 

ذكائهم  نسبة  تكون  الذين  وهم  موهوبون 

هذه  الذكاء  ونسبة   )145-  130( مابني 

بناء  العامل االساسي في  نسبية والتشكل 

تقترن  لم  اذا  واملعرفية  العقلية  القدرات 

بالتفكير االبداعي .

كربالء تتميز باذكيائها

كربالء  في  االبداع  تنمية  مركز   مدير 

حصد  جانبه:  من  يقول  االسدي"  "اثير 

املسابقة  في  جوائز  خمسة  مركزنا 

السريع  الذهني  الحساب  في  الدولية 

اقيمت  التي   )  MENTAL MATH  (

عربية  دولة  وبمشاركة)19(  مصر   في 

واجنبية والفي مشارك من مختلف الدول 

من  تلميذا    )  31  ( العراق  مثل  حيث 

محافظة  نصيب  وكان  املحافظات  شتى 

ثالثة  متسابقني،  خمسة  فوز   كربالء 

 ،CHAMPION مركز  على  حصلوا  منهم 

على  واخرى  االول  املركز  على  واحدة  و 

كبير  جهد  نتاج  طبعًا  وهذا  الثاني  املركز 

وهم  واملثابرة  الجد  من  طويلة  أليام  دام 

محمد  ودنيا  تقي  صالح  الحسني  نور 

وعلي السجاد ورهف هادي وبسملة صباح 

شدهان.

العراق قادرون  ان أطفال وتالميذ وطلبة 

وتحقيق  العلمية  املسؤولية  تحمل  على 

ذهنية  قدرات  بامتالكهم  الكبير  املنجز 

املنافسة  على  قادرون   وانهم  مذهلة 

في  كما  متقدمة  مراكز  على  للحصول 

املسابقات واملشاركات الدولية ومن خالل 

املسابقة  خالل  حدث  الذي  الكبير  الفوز 

الدولية في العاصمة عمان وحصل العراق 

على املركز االول عامليا لتلحقها بعد ايام 

في  السريع  الذهني  الحساب  مسابقة 

اطفال  وحصول  العربية  مصر  جمهورية 

العراق على مراكز متقدمة .

البنك الدولي يعتذر 

يؤكد  كما  املؤسفة  واملوانع  العراقيل  ومن 

االسدي:

احراج  من  الدولي  البنك  له  تعرض  ما 

حينما انتقص من قيمة التعليم في العراق 

للعراق  رسميا  اعتذاره  لتقديم  دعاه  مما 

وذلك بعد تقريره الذي تحدث عن ان %90 

من الطلبة العراقيني يعجزون عن فهم ما 

يقرأون وان 41% من طالب الصف الثالث 

حسابية  طرح  مسالة  حل  من  يتمكنوا  لم 

ذلك  جاء  حيث   ، صحيح  بشكل  واحدة 

وزير  السيد  استقبال  خالل  من  االعتذار 

الرسمي  بمكتبه  الدليمي(  )علي  التربية 

في  الدولي  البنك  لبعثِة  الخاص  للممثل 

على  يدل  وهذا  نعمان(  )رمزي  العراق 

ذهنية  قدرات  يمتلكون  العراق  اطفال  ان 

تحتاج  متميزة  جينية  وخصائص  عالية 

التحتية  البنى  ودعم  والصقل  للدعم 

حيث  التعليمية  العملية  لتطوير  املناسبة 

اشكالها  بجميع  الدعم  عمليات  اثبتت 

وتصدرهم  تميزهم  على  العراق  ألطفال 

الفعاليات العلمية الدولية.

غياب الدعم النفسي

الحساب  برنامج  ان  على  اكد  االسدي   

 )MENTAL MATH( السريع  الذهني 

من  عنه  الحديث  صدد  في  نحن  الذي 

حيث  القدرات  تنمية  في  املهمة  البرامج 

)جمع،  الحسابية  العمليات  مع  يتعامل 

خالل  من  وتتم  قسمة(  ضرب،  طرح، 

االنتقال  ثم  العداد)االباكس(  استعمال 

ذهنيا  العداد  استخدام  الى  تدريجيا 

والثقة  والتخيل  الذاكرة  تقوية  لينتج 

الى  والدقة،  املالحظة  وقوة  بالنفس 

جانب البرامج االخرى، اذ ان للفوز عدة 

اليه  سعى  الذي  الهدف  اهمها  اسباب 

متعلم  جيل  بإعداد  االبداع  تنمية  مركز 

من  العالم  اطفال  منافسة  على  قادر 

بالتدريب  الناجح  االسلوب  اتباع  خالل 

املقدم  النفسي  الدعم  جانب   الى 

قبل  ومن  املركز  قبل  من  للمتنافسني 

اثبات  على  وتشجيعهم  امورهم  اولياء 

قدراتهم وامكانياتهم في تحقيق املراكز 

االولى.

ذكاء فردي ومناشدة

"نصير  الرياضيات  مدرس  يصف 

الشعرباف" الظاهرة بأنها جديدة وفردية 

واملسالة برمتها تتعلق برغبة االهل في أن 

يتفوق ولدهم وال سيما اذا اكتشفوا ميوله 

بالتفوق بالرياضيات ومن ثم اخذه ملراكز 

االونة  في  انتشرت  التي  االبداع  تنمية 

تنمي  التي  الوسائل  تمتلك  النها  االخيرة 

الوسائل  هذه  التمتلك  حني  في  االبداع 

املدارس االعتيادية االخرى .

املخضرم  الرياضيات  مدرس  ويرى 

يديه  على  تتلمذ  الذي  البياتي"  "عدنان 

اتفق  انا  الرياضيات:  مدرسي  من  العديد 

التالميذ  تفوق  ظاهرة  بأن  زميلي  مع 

هؤالء  كون  فردية  هي  الذهني  بالعصف 

عوائلهم  وتقف  واذكياء  متميزين  افرادًا 

في  طالبي  أحد  أن  فتصور  خلفهم 

نظرية  يبرهن  ان  استطاع  السبعينات 

مبسطة  بصورة  املنهجي  الكتاب  في 

وسهلة)وهذا سر الذكاء العراقي(. 

مادة  مدرس  حيدر"  "د.غزوان  اما 

في  املوهوبني  مدرسة  في  الرياضيات 

التالميذ  حصول  سبب  فيرجع  بغداد 

العراقيني على املراتب االولى في مسابقات 

يتعلق  ما  اولهما  عاملني  الى  الرياضيات 

يمتلكون  فالعراقيون  الوراثية  بالجينات 

نسبة ذكاء تصل) % 80(باملقارنة مع نسبة 

ذكاء التالميذ بالعالم، اما الجانب االخر 

واستعداده  الفطري  بالذكاء  يتعلق  فهو 

للتدريس  ذلك  ويعود  املعلومات  لتقبل 

الجيد السيما في مدارس املوهوبني، لذلك 

انا اوجه الدعوة لكل مسؤول محب للعراق 

هؤالء  يستثمر  ان  في  العلم  على  وغيور 

التالميذ والطلبة ويدعمهم ماديا ومعنويا 

فالتبخلوا  للعراق  الحقيقية  الثروة  النهم 

هناك  الن  عقولهم  والتخسروا  عليهم 

مخططات خارجية لشراء عقولهم حتى لو 

كلف تلك الجهات ماليني الدوالرات النهم 

واكثر  لهم  سترجع  انها  تماما  يعرفون 

والحليم تكفيه االشارة.

نصير الشعرباف

عدنان البياتي
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كان أحد الببغاوات املعذبني حائرًا بزمانِه األغبر وبريشاتِه الفيروزية املموجة، 
فيما يحاول الوقوف بصعوبٍة على أحد أسالك القفص الجانبية املعقوفة ليستند 

عليها بسبب عدم وجود عصا خاصة لالتكاء عليها، وحينما سألت صاحب املحل عن 
سبب عدم توفيره لعصا ترحم هذا الببغاء - املكسور الظهر والخاطر- وتجعله يقف 

بصورة جيدة دون الحاجة للترنِح في قفٍص ظالٍم يشبه أيامنا الحالكة، أجاب منزعجًا 
وبسرعة حادة وثقة مطلقتني: 

ـــات ـــب الحيوان ـــوٌن لتعذي فن
في سوق الغزل..

خشبية  عصا  كل  يأكل  ألنه  أعاقبه  أن  "أود 

لعبارته  استمع  وأنا  ُصدمت  له."  أجلبها 

أن  يعلم  كان  ما  إذا  عما  وتساءلت  هذه، 

وفطري  طبيعي  أمر  هو  الببغاء  يفعله  ما 

أيعقل  منقاره،  تيبس  ملنع  الببغاء  يحتاجه 

أن يعاقب حيوان ال يفهم ما معنى العقاب؟ 

بعد  غريزته؟  من  الحيوان  يحرم  أن  أيعقل 

عصا  بشراء  النساء  إحدى  قامت  ذلك 

بصورة  عليها  ليقف  له  وضعتها  بالستيكية 

بأننا عند عودتنا  مريحة، مع علمنا جميعًا 

املقبلة سنجد هذا الطائر او غيره في موقف 

مشابه من التعذيب. 

سوق تعذيب الحيوانات 

تجمهر  ومصدر  منبع  الغزل،  سوق  يبدو 

رواد عالم الحيوان ومحبيه في العراق ككل 

تعيشها  التي  األخرى  املوجعة  التفاصيل 

من  ايضًا  السوق  هذا  يسلم  لم  إذ  البالد، 

بحق  املرة  هذه  لكن  واإلهمال،  التقصير 

تحدث  حيث  مالكيها،  قبل  من  الحيوانات 

خاللها  يستغل  سيئة  ومعاملة  بشعة  أمور 

الرقابة  انعدام  الحيوانات  مالكي  بعض 

وإهمال الجهات املعنية.  

سالحف في علبة إسفنجية

مكان  ألنه  الغزل  سوق  نحب  "جميعنا 

لكن  الحيوانات،  من  األنواع  مئات  يحوي 

تلك  تعانيه  الذي  اإلهمال  كم  ترى  حينما 

الحيوانات، تعلم أن ال أمل في هذه البالد، 

وجدوا  كلما  منه  للخروج  يدفعونني  أبنائي 

حيوانًا يئن من األلم." 

هكذا يوضح أحمد البكري، وهو أب لثالثة 

ويكررون  بالحيوانات،  متعلقني  أطفال 

زياراتهم برفقة أبيهم الى سوق الغزل لكنه، 

وكل مرة، يصدم بموقف غريب يحدث في 

سوق الحيوانات الكبير هذا، حتى أن ابنته 

في املرة األخيرة بكت بشدة حينما شاهدت 

فوق  بعضها  مرصوف  السالحف  عشرات 

أية  ترك  دون  اسفنجية!  علبة  في  بعض 

مسافة لتنفسها او حركتها، يكمل حديثه لـ 

"مجلة الشبكة":

"كان املوقف صادمًا، وحينما سألت البائع، 

أخبرته  شعليك؟  وانت  بوقاحة:  أجابني 

مكانًا  وتستحق  تتنفس  حية،  كائنات  أنها 

أفضل يليق بها دون رّص السالحف واحدة 

اشتريها  أن  مني  طلب  لكنه  الثانية،  فوق 

جميعًا إلنقاذها إذا أردت! أو السكوت. 

األطفال يخشون مثل هذه املشاهد 

التعود  ألطفاله  يريد  ال  أنه  البكري  ويؤكد 

أماكن  في  الحيوانات  وضع  مشاهد  على 

مواقف  واعتبارها  لها،  مناسبة  ليست 

طبيعية او اعتيادية: 

السوق  الى  الذهاب  يحبون  الصغار  "كان 

ملشاهدة مختلف الحيوانات، لكنهم اليوم 

وهو  حيوان  رؤية  يريدون  ال  إنهم  يقولون 

يتعذب بصورة غير مباشرة، وليس شرطًا 

أن يكون التعذيب بالضرب، بل إن إهماله 

هو موت بطيء أيضًا." 

أسماك قرش في سوق الغزل

-وبشكل  فتعودت  الحسناوي،  سندس  اما 

لشراء  الغزل  سوق  الى  الذهاب  مستمر- 

األسماك التي يبدو أنها تحبها جدا، لكنها 

باألشكال  تصدم  تقول،  كما  زائر،  وككل 

األسماك  تشبه  ال  التي  لألسماك  الغريبة 

التي تعيش في البيئة العراقية مطلقًا .

مختلفة  أسماك  مجموعة  يضعون  "كانوا 

ألن  كارثة،  وهذه  تهجينها،  ملحاولة  معًا 

ووضعها  الغريبة  األسماك  بعض  جلب 

سيرعب  أخرى  أنواعًا  تحوي  أحواض  في 

من  بالكثير  ويهدد  جميعها  الحيوانات 

هذا  الكثيرون  يفهم  وال  البيئية،  املشكالت 

األمر." 

يجب  الحيوانات  بأن  ذلك  سندس  وتعلل 

بيئتها،  وكأنه  تكون في مكان تشعر فيه  أن 

وبغير ذلك تتعرض الى النفوق، مسترجعة 

يموت  بعضها  أن  مؤكدة  كمثال،  أسماكها 

إذا  فكيف  اخرى،  أنواع  مع  اختلط  ما  اذا 

بحيوانات مختلفة كليًا؟ 

أصحاب  مع  النقاش  مرة  كل  "أحاول 

في  قرش  أسماك  وضع  بتجريم  املحال، 

القرش  أسماك  تفعل  فماذا  الغزل،  سوق 

والبحار  املحيطات  في  مكانها  إن  هنا؟ 

او  مراوح  الى  حتى  يفتقر  سوق  في  وليس 

من  تجارنا  يفعل  ماذا  للحيوانات،  مدافئ 

أجل املال؟ الى أين سيقودنا جشعهم؟ كيف 

يكون الجشع؟ 

رفض  األسماك  بيع  محال  أصحاب  أحد 

جدًا  صغيرة  بالستيكية  ألكياس  تصويرنا 

 جدًا 
ً
يضع في داخل كل منها سمكة وقليال

من املاء، فيما يكّوم هذه األكياس الصغيرة 

بعضها فوق بعض في علبة إسفنجية، كان 

ماء  مع  أكياس  في  األسماك  وضع  مشهد 

هذا  في  تجده  مشهد  للغاية،  بشعًا  قليل 

على  الجواب  رفض  أنه  حتى  فقط،  السوق 

الصورة،  بهذه  األسماك  هذه  وضع  سبب 

ولم نعرف حتى اللحظة ملاذا؟ 

جريمة بحق الحيوانات 

لـ  أوضح  األسدي  رعد  البيئي  الناشط 

سوق  في  يحصل  ما  أن  الشبكة"،  "مجلة 

الحيوانات،  بحق  كبرى  جريمة  هو  الغزل 

تكون  األخرى  الدول  في  مثله  أسواقًا  وأن 

فهم  الدائمة،  واملتابعة  بالقوانني  محمية 

بالضبط،  الحيوانات  عدد  هو  كم  يعرفون 

مستمرة  تلقيح  جلسات  مع  تحتاجه  وما 

وتطعيم للحفاظ على سالمتها. 

في  الحيوانات  يخص  قانون  "هنالك 

بحق  يحدث  وما  مهمل،  لكنه  العراق 

جدًا،  مخز  أمر  لهو  السوق  في  الحيوانات 

أصحاب  أبدًا،  اإلنسانية  من  يقترب  ال 

شيء  أي  لفعل  مستعدون  والتجار  املحال 

على  كان  ولو  األموال،  كسب  سبيل  في 

حساب  على  أو  الحيوانات  هذه  حساب 

تهديدها بالنفوق، كذلك يعمد البعض الى 

باالنقراض  مهددة  نادرة  حيوانات  جلب 

في  الالهبة  الشمس  أشعة  تحت  ويعرضها 

بيئة قاسية."

ويحث األسدي على وجوب تخصيص فرق 

السوق  وتراقب  وتكشف  تحاسب  جوالة، 

املقصرين،  ومحاسبة  واآلخر  الحني  بني 

مؤكدًا أن محاسبة املسيئني ستجعلهم أكثر 

احترامًا للحيوان.

آية البهادلي

اسماك في اكياسببغاء في نهار قائظ

سالحف في صناديق موت
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يقاس مستوى تطور البلدان من خالل نوعية الخدمات التي تقدمها الى مواطنيها، وتعد 
شبكات النقل واملواصالت واحدة من أهم تلك الخدمات األساسية التي تحرص جميع 

الدول على إنشائها وفق أحدث التصاميم العاملية، والعمل على تطويرها بشكل مستمر 
كونها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنى التحتية األساسية لكل دولة.

مشارمشار  يع الطرق والجسور يع الطرق والجسور 
في طريق وعرفي طريق وعر

في العراق، وعلى الرغم من وجود أكثر من 

وتصميم  إنشاء  عن  مسؤولة  ووزارة  دائرة 

اإلهمال  أن  إال  الطرق،  تأهيل  وإعادة 

حال  حاله  املهم،  القطاع  هذا  طال  قد 

أصابها  التي  األخرى  الخدمية  القطاعات 

اإلهمال والتهميش.

 حوادث مميتة

سائق   - املياحي  الكاظم  عبد  علي  املواطن 

سيارة حمل منذ أكثر من 20 سنة - أكد في 

وتهالك  قدم  أن"  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث 

معظم الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية 

التي  والتشققات  التخسفات  وكثرة 

تحتويها، تسببت في حصول عدد كبير من 

الحوادث املرورية التي راح ضحيتها اآلالف 

املنظومة  لهذه  املستخدمني  األبرياء  من 

الطرق  تلك  والسيما  الطرق،  من  املتهالكة 

الواصلة بني املحافظات، التي باتت تسمى 

شهدتها  التي  الحوادث  لكثرة  املوت  بطرق 

جراء  من  أزهقت  التي  البريئة  واألرواح 

عدم صيانتها وإصالح األضرار فيها".

رسوم عالية

 - الجبوري  اسماعيل  أحمد  السائق  أما 

والضرائب  "الرسوم  أن  فأوضح  52عامًا-  

سائقي  على  الحكومة  تفرضها  التي 

)الطرق  رسوم  مسمى  تحت  املركبات 

طرق  شبكات  ملد  كافية  وحدها  والجسور( 

القديمة  الطرق  تأهيل  وإعادة  جديدة 

املبالغ  أن  والسيما  البالد،  عموم  في 

املستحصلة من املواطن تحت هذا العنوان 

كبيرة جدًا، إذ تتراوح بني  60 إلى 300  ألف 

باختالف  تختلف  الواحدة،  للمركبة  دينار 

وحجم  أجرة(  أم  )خصوصي  املركبة  نوع 

مخصصة  أم  صالون  كانت  إن  املركبة 

للحمل".

جباية األموال 

اللواء  العامة،  املرور  مديرية  عام  مدير 

"مجلة  لـ  حديث  في  بنّي  اسماعيل،  طارق 

املديرية  خّول   40 رقم  "القرار  أن  الشبكة" 

والرسوم  والجسور  الطرق  رسوم  بجمع 

أو  غرامات  أو  كرسوم  األخرى  السيادية 

ومواقع  لدوائر  املراجعني  قبل  من  غيرها 

املرور كافة في بغداد واملحافظات لتسليمها 

وزارة  الى  التابعة  املركزية  الخزينة  الى 

املالية، كونها الجهة املعنية بذلك التي يحق 

وفق  املستحصلة  باألموال  التصرف  لها 

املفترض  "من  أنه  الى  مشيرًا  القوانني."  

الحصص  بتسليم  املالية  وزارة  تقوم  أن 

إنشاء  بعملية  معنية  دائرة  لكل  املخصصة 

بينها  من  التي  الطرق،  وصيانة  وتبليط 

ودائرة  بغداد  وأمانة  العامة  املرور  مديرية 

الطرق والجسور ومديرية البلديات العامة 

كما نص عليها القانون".

مديرية  "مهمة  أن  اسماعيل  اللواء  أضاف 

وتزويد  بتأثيث  تختصر  والجسور  الطرق 

والعالمات  املرورية  بالعالمات  الطرق 

الطريق  جانبي  على  توضع  التي  الدالة 

بالقوانني  املركبات  سائقي  لتعريف 

القصوى  كالسرعة  املرورية،  واألنظمة 

وإمكانية  عدمه،  من  الوقوف  وإمكانية 

 
ً
فضال ذلك،  الى  وما  واالستدارة  االجتياز 

للسائق  تبني  التي  الداللة  عالمات  عن 

التي تقع على جانبي وطول  أسماء املناطق 

والشوارع  الساحات  وأسماء  الطريق 

أن  مبينًا  والفرعية"،  الرئيسة  والطرق 

تأهيل  وإعادة  وتبليط  إنشاء  "مسؤولية 

الجغرافية  الرقع  حسب  مقسمة  الطرق 

والجسور  الطرق  ودائرة  بغداد  أمانة  بني 

ومديرية البلديات العامة".

غياب التخصيص املالي

مدير عام دائرة الطرق والجسور، املهندس 

حسني جاسم كاظم، أكد في حديثه للمجلة 

املتعلق  املالي  التخصيص  "غياب  أن  على 

على  تزيد  ملدة  والجسور  الطرق  بمشاريع 

ولغاية   2013 العام  بني  ما  سنوات  سبع 

تراجع  في  كبير  بشكل  أسهم   2020 العام 

مستوى الخدمات املقدمة من قبل الدائرة 

فيما يخص تنفيذ عمليات مد شبكات طرق 

شبكات  وصيانة  تأهيل  إعادة  أو  جديدة 

غالبية  توقف  الى  إضافة  القديمة،  الطرق 

الرئيسة  الطرق  بتطوير  املتعلقة  املشاريع 

السريعة الواصلة بني املحافظات، التي تقع 

التابعة  والدوائر  املديرية  مسؤولية  ضمن 

لها في بغداد واملحافظات".

وإنشاء  مد  "مسؤولية  أن  الى  كاظم  ولفت 

الطرق  وتطوير  وصيانة  تأهيل  وإعادة 

واملحافظات  بغداد  بني  الواقعة  السريعة 

تقع على عاتق املديرية، في حني أن الطرق 

من  بغداد  محافظة  مركز  في  الواقعة 

مسؤولية أمانة بغداد، أما الشوارع والطرق 

والنواحي  الواقعة ضمن األقضية  الرئيسة 

ملناطق أطراف بغداد، والطرق الواقعة في 

مراكز املدن واألقضية والنواحي في جميع 

املحافظات، فهي تقع ضمن أعمال مديرية 

في  لها  التابعة  والدوائر  العامة  البلديات 

بغداد واملحافظات".

بني  مشتركة  غرفة  "هناك  أن  وأوضح   

الدوائر املعنية أسست لتنسيق الجهود فيما 

بينها." مشيرًا الى أن "األموال املستحصلة 

هذه  بني  تتوزع  املركبات  أصحاب  من 

األعمال  لدعم  متفاوتة  بنسب  املديريات 

املتعلقة بتنفيذ وصيانة الطرق والجسور".

100 مشروع جديد قيد اإلنجاز

بني  والجسور  الطرق  دائرة  مديرعام 

التخصيصات  توفير  وبعد  "املديرية،  أن 

في  الطرق  وإنشاء  تأهيل  إلعادة  الالزمة 

 100 من  أكثر  بتنفيذ  شرعت   2020 العام 

السريعة  للطرق  وإنشاء  مد  مابني  مشروع 

ثان  ممر  وإنشاء  املحافظات،  بني  الواقعة 

من  للتقليل  الواحد  املمر  ذات  للشوارع 

الحوادث وتأمني وصول مستخدمي الطرق 

والسيما  املقصودة،  وجهتهم  الى  بأمان 

وكركوك  بغداد  بني  الواقعني  الطريقني 

على  العمل  الى  إضافة  وديالى،  وبغداد 

الطرق  شبكات  تأهيل  وإعادة  صيانة 

القديمة، كذلك العمل على تنفيذ عدد من 

الجسور الرابطة لتسهيل حركة السير وفك 

بعض  على  الحاصلة  املرورية  االختناقات 

الطرق".

التابعة  السريع  املرور  "دائرة  أن  وأضاف 

األعمال  تنفيذ  على  أيضًا  تعمل  للمديرية 

ضمن  الواقعة  الطرق  بصيانة  املتعلقة 

مداخل العاصمة بغداد والطريق املمتد بني 

املجمع السكني في مدينة بسماية وحددود 

من  االنتهاء  املؤمل  ومن  بغداد،  العاصمة 

املدة  خالل  املشاريع  تلك  غالبية  تنفيذ 

القليلة املقبلة".

43  ضحية يوميًا

وزارة  عن  صادر  تقرير  ذكر  ذلك..  إلى 

الضحايا  عديد  أن  مؤخرًا  الصحة 

على  الواقعة  الحوادث  نتيجة  واملصابني 

ضحية  و700  ألفًا   62 الـ  تجاوز  الطرق 

بني  ما  يوميًا  ضحية  وأربعني  ثالث  بواقع 

قتيل وجريح خالل األربع سنوات املاضية، 

عدد  في  وخطيرًا  كبيرًا  ارتفاعًا  يؤشر  ما 

التي  واملرور،  السير  حوادث  ضحايا 

الطرق  شبكات  بسبب  غالبيتها  تحصل 

لقيادة  الغالب  في  التصلح  التي  املتهالكة، 

والتشققات  الحفر  لكثرة  وسلسة  آمنة 

خطرًا  تشكل  باتت  أنها  بحيث  واملطبات، 

حقيقيًا على مستخدمي تلك الطرق، األمر 

الذي يستدعي وقفة جادة إلعادة النظر في 

الدولة  مؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات 

على  حفاظًا  املواطنني  الى  بذلك  املعنية 

إعطاء  على  والعمل  وممتلكاتهم،  أرواحهم 

صورة إيجابية وأمل بغد أفضل.

طه الحسني

43  قتياًل يوميًا ضحايا الحوادث المرورية 
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"اضطررت لالنتقال الى أربيل فقط من أجل أطفالي، إذ ال يعقل أني في 
العطلة الصيفية أقوم بسجنهم في البيت." تبدو علياء أحمد، وهي موظفة 

في وزارة الصحة، ممتعضة من عدم وجود اي "متنفس" او فسحة لألطفال 
في البالد لقضاء عطلهم الصيفية بعد سنة دراسية مجهدة، إذ تؤكد أن 

العطلة في العراق ال تعد سوى كونها أيامًا فائضة للصغار ليس إال!

آية منصور

كلما ضاق متنفس 
األطفال الواقعي 

هر بوا الى االفتراضي
سبل  انعدام  اآلباء  من  العديد  يشكو 

لألطفال  التعليمية  النشاطات  أو  الترفيه 

تفعل  كما  الصيفية،  العطل  أوقات  في 

الطفل  يجعل  الذي  األمر  األخرى،  الدول 

العراقي منغمسًا في ألعاب الفيديو فقط، 

لها  التي  املحمولة،  بالهواتف  اللعب  او 

تأثيرات سلبية على صحة الطفل النفسية 

وتفاعله مع محيطه.

الهروب هو الحل!

صيفية،  عطلة  كل  في  أنها،  علياء  تبني 

مدن  من  مدينة  أية  الى  صغارها  تأخذ 

ألسباب  وذلك  عنهم،  للترفيه  كردستان 

الحرارة  درجات  اعتدال  منها  عديدة، 

تملك  ال  العاصمة  أن  كما  ببغداد،  مقارنة 

املوالت  بعض  سوى  لعلياء-  -بالنسبة 

واملطاعم! "أزج صغاري في دورات تثقيفية 

لتعلم  دورات  كثيرة،  وتعليمية  وترفيهية 

الرسم او املوسيقى، كما يستطيع أطفالي 

وقتهم  من  واالستفادة  االستمتاع  الثالثة 

يمارسون  جدد  اصدقاء  على  والتعرف 

معهم نشاطات ممتعة تصقل موهبتهم."

لم ألعاب الفيديو فقط؟

أب  وهو  السالم،  حارث  يشكو  جهته،  من 

الفيديو  بعالم  ولديه  تعلق  من  لولدين، 

واأللعاب فقط، "فال وجود -حسب تبريره- 

أمامهم  متاح  هذا  غير  آخر  ممتع  لعالم 

تركهم  سوى  عائلته  أمام  حل  وال  بأمان، 

يمضون وقتهم بإدمان األلعاب."

عمرهم،  في  كنت  "عندما  السالم:  يقول 

كنت أشعر بالحيرة عند اختياري ما أريد 

التخييم،  الى  نذهب  كنا  النشاطات،  من 

كذلك  الصيفية،  الصفية  والنشاطات 

الكشافة  فرق  الى  لالنضمام  نتسابق  كنا 

والتوجه نحو الطبيعة واستكشاف الحياة، 

لكن كل شيء تغير اليوم."

على  إصراره  وبرغم  أنه،  السالم  ويبني 

يشعر  أهليه،  مدارس  في  ولديه  تعليم 

بالخيبة، فال وجود لفكرة "السفرات" حتى 

قد  العراقي  الطالب  وكأن  الدراسة،  أثناء 

خلق لنظام التدريس وحسب، الذي يجري 

فيه إلغاء مواد الترفيه كالفنية او الرياضة 

هذه  بأن  علمًا  علمية،  بدروس  لتعويضها 

الطرق تجعل الطالب مشمئزًا من الدراسة 

وال يطيق املدرسة. "أقصى ما أستطيع فعله 

لبنان،  او  تركيا  الى  عدة  أليام  السفر  هو 

وال  الفيديو  وألعاب  الرتابة  الى  العودة  ثم 

صغاري  أن  إذ  بالحزن  أشعر  آخر،  شيء 

أدنى  يملكون  ال  جميعًا  العراقيني  وصغار 

ما  يعلمون  وال  الترفيه  بأساليب  معرفة 

يعني )التخييم( او إجراء تجارب فنية او 

 
ً
جيال يكونوا  أن  منهم  يطلبون  ثم  علمية، 

اًء، فكيف يتحقق هذا؟"
ّ
بن

ال أماكن تعليمية وال ترفيهية

سبل  توفر  عدم  الربيعي  نور  تؤكد  فيما 

الترفيه والتثقيف للطالب العراقي، األمر 

الذي يسبب للموهوبني إحباطات ومتاعب 

يكون  ال  ان  منها  املستقبل،  في  حياتية 

الحياة.  آفاق  على  منفتحًا  الفرد  ذهن 

مجرد  مدارسنا  في  "التدريس  تضيف: 

مواد  أبنائنا  تدريس  يجري  إذ  تلقني، 

علمية وحفظية، دون االنتباه الى عقولهم 

ما  يعرفون  ال  وهم  ومواهبهم،  وهواياتهم 

املدارس  بينما  الحفظ،  بغير  الذي يجري 

تدريسية  طرق  الى  اتجهت  العالم  في 

الطفل  عقل  تحفيز  خالل  من  جديدة 

الصندوق،  خارج  يفكر  تجعله  بأنشطة 

التي    summer school بتوفير        وذلك 

النشاطات  مختلف  الطالب  فيها  يمارس 

ومتحمسًا  ومحبًا  متحفزًا  تجعله  التي 

للفصل الدراسي املقبل."

أهم  "من  أن  الربيعي  وتوضح 

على  يتوجب  التي  األنشطة 

عليها  االعتياد  الطالب 

السباحة  هي  العطلة  في 

وتعلم بعض البرمجيات 

لقدراته  املحركة 

تعلم  كذلك  الذهنية، 

املتاحة  غير  جديدة  لغات 

في املدرسة، أي أن الطالب 

أمور  الى  العطلة  في  يحتاج 

ليستوعب  درسه  عما  مختلفة 

الحياة ويعتاد على التفكير اإليجابي.

بعض  توفير  تحاول  بدأت  املدارس  بعض 

وبدائي،  مبسط  بشكل  التفاصيل  هذه 

أنها  كما  الخبرة،  من  الكثير  الى  يحتاج 

باهظة الثمن، أتمنى أن أرى هذه املدارس 

في  لطلبتهم  ونشاطات  بفعاليات  تقوم 

او  املتاحف  الى  الذهاب  مثل  العطلة 

الطالب  وجعل  األثرية  او  العلمية  األماكن 

أكثر عطاء من خالل مدرسته." كما تدعو 

نور الى ضرورة استخدام الطرق الجديدة 

توفير  على  تشتمل  التي  والترفيه،  للتعليم 

توجد  لألطفال،  ممتعة  تكون  لعب  أماكن 

األم  تترك  أن  وإمكانيات  مساحات  فيها 

محدد،  وقت  في  اليهم  والعودة  صغارها 

أوقات  للطفل قضاء جزء من  تتيح  كذلك 

عطلته في أماكن وبيئة مناسبة كهذه."

وتحاول نور -قدر اإلمكان- تسجيل أوالدها 

الصيفية  النوادي  بعض  في  العطلة  خالل 

والكاراتيه  الباليه  دروس  "توفر  التي 

الخاصة،  نفقتها  على  الذهني  والحساب 

إذ ال وجود ألماكن حكومية كهذه بالطبع."

الشاشة بديال عن االستكشاف

من جهتها، توضح املختصة املحللة في علم 

عدم  أن  املوسوي،  والء  الدكتورة  النفس 

االستكشاف  او  الترفيه  سبل  توفير 

"غير  سيجعلهم  األطفال  لدى 

ذواتهم  وستكون  حياتهم،  في  آمنني" 

ية وحتى 
ّ

مشبعة تدريجيًا بالحرمان والحد

بحاجة  الطفل  أن  ذلك  السلبية،  املشاعر 

ألن يشعر بطفولته من خالل هذه األمور. 

وتوضح أن "فوائد الرحالت االستكشافية 

للطالب في العطلة الصيفية كثيرة، ومنها: 

االستكشافية  الذهنية  القدرات  تنمية 

الحقيقية،  الحياة  على  والتعرف  للطفل، 

واألشجار  الزهور  أنواع  معرفة  مثل 

وغيرها،  األليفة،  والحيوانات  والحشرات 

الحيوانات  حدائق  زيارة  خالل  من 

العالقات  وتشكيل  الطبيعة  والسفرات 

االجتماعية من خالل التعارف واللعب مع 

ال  الحقيقي،  العالم  في  اآلخرين  األطفال 

االفتراضي."

أيضًا  أهمية  التفاصيل  "لهذه  أن  وتوضح 

والتخطيط  التفكير  قدرات  تنمية  في 

األطفال  مع  واالختالط  اللعب  خالل  من 

اآلخرين، ما يؤدي الى  تقليل االضطراب 

عن  الناتجة  والكآبة  الذهني،  والتشويش 

انزواء الطفل وعزلته مع الشاشة."
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ــة  ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ــة ت ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ت

 أوربية عدة 
ً
كما ضربت موجة الحر دوال

سجلت  وقد  الغابات،  بحرائق  وتسببت 

واليات أميركية عدة ارتفاعات ملحوظة 

في درجات الحرارة، منها واليات غرب 

والسيما  األميركية،  املتحدة  الواليات 

درجات  تخطت  حيث  فيغاس،  الس 

شمال  ضربت  التي  املرتفعة   الحرارة 

الحرارة  درجات  الهادئ  املحيط  غرب 

من  العديد  وحوصر  سابقًا،  املسجلة 

الخبراء  عليه  أطلق  ما  تحت  املناطق 

حالة  كانت  بينما  الحرارية(.  )القبة  بـ

إذ  املفعول،  سارية  الشديدة  الطوارئ 

قياسيًا  ارتفاعا  بوسطن  مدينة  سجلت 

في درجات الحرارة لم يكن معروفًا منذ 

العام 1933.

كسر  تحقق  مئوية،  درجة   50.7 مع 

الحرارة  لدرجة  العاملي  القياسي  الرقم 

على األرض في أونسلو غربي أستراليا، 

يسخن  كوكبنا  أن  نعلم  أصبحنا  هكذا 

وجود  لعدم  ونظرًا  عام.  بعد  عامًا 

البيئة  ينذرخبراء  دقيقية،  عاملية  تعبئة 

لدى  العاملون  املناخ،  بتغير  املعنيون 

مع  األرض  على  بجحيم  املتحدة،  األمم 

تكاثر وتكثف موجات الحرارة التي بدأت 

وهذا  املاضي.  القرن  خمسينيات  منذ 

الحرارة  لتأثير  نظرًا  للقلق،  مثير  أمر 

حرائق  بزيادة  املتمثلة  البيئة،  على 

على  تأثيرهما  ومدى  والجفاف  الغابات 

على  تؤثر  ال  فالحرارة  اإلنسان.  صحة 

الجسم فقط، بل تؤثر على العقل كذلك.

بحث جامعة بوسطن

اآلثار  في  بوسطن  جامعة  فريق  بحث 

الصحية املترتبة من جراء التغير السريع 

ضمان  الى  يهدف  الصحة  على  للمناخ 

ومستدامة  مرنة  مجتمعاتنا  تكون  أن 

البحث  ويدرس  اإلمكان،  قدر  وصحية 

كيف يمكن لسياسات التخفيف والتكيف 

على  بالفائدة  تعود  أن  املناخ  تغير  مع 

آمنًا  إلبقائه  ونصائح  اإلنسان  صحة 

الى  الحرارة  درجات  تصل  عندما 

مستويات خطيرة.

تأثيرات  قياس  كيفية  عن  دراسة  وفي 

الفريق  ربط  الصحة،  على  الحرارة 

الطقس  عن  التفصيلية  البيانات 

كبيرة  سريرية  بيانات  بمجموعات 

الحرارة  تأثيرات  دراسة  أجل  من  جدًا 

صحة  على  األخرى  املناخية  واملخاطر 

الناس ورفاهيتهم.

 تأثير الحرارة على الجسم

إن تعرض الجسم للحرارة العالية يمكن 

مخاطر ارتفاع درجات الحرارة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة 
على االنسانعلى االنسان

ترجمة: آالء فائق

حل الصيف وبات كل شيء حولنا يفور. فلقد اجتاحت موجات الحر هذا 
املوسم مناطق عديدة في العالم، منها منطقة الشرق األوسط التي تتعرض 

ألقسى موجات حرارة في التاريخ بهذا الوقت من العام، إذ وصلت درجات 
الحرارة إلى 51.67 درجة مئوية بعد آخر موجة حر قياسية خيمت على 

املنطقة.

واإلرهاق  بالجفاف  الناس  يصيب  أن 

القصوى  الحاالت  وفي  الحراري، 

الحارة  األيام  لكن  الشمس.  بضربة 

اإلصابة  مخاطر  بارتفاع  أيضًا  ترتبط 

بعدد من الحاالت األخرى التي ال ُيعتقد 

كمشاكل  بالحرارة،  مرتبطة  أنها   
ً

عادة

املبكرة  والوالدة  الجلد  والتهابات  الكلى 

ضربة  عن   
ً
فضال الحوامل،  النساء  بني 

الشمس، واإلجهاد الحراري، والجفاف، 

الشمس  وحروق  الحراري،  والطفح 

فوق  لألشعة  العارية  البشرة  )تعرض 

واالرتباك،  طويلة(،  لفترة  البنفسجية 

اليدين  أصابع  )تورم  الحرارة  ووذمة 

ضربات  معدل  وارتفاع  القدمني(،  أو 

القلب.

تأثير الحرارة على الدماغ

إلى  األدلة  من  متزايدة  مجموعة  تشير 

أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر سلبًا 

على صحتنا العقلية. فقد وجدت دراسة 

األيام  أن  نيويورك  في  نشرت  حديثة 

الحارة مرتبطة بارتفاع مخاطر زيارات 

بعضهم،  الضطرار  الطوارئ  ردهة 

والسيما الرجال، الى تعاطي املشروبات 

الكحولية واملخدرات، وإصابة بعض آخر 

والفصام  والقلق  املزاج  باضطرابات 

أن  أخرى  دراسات  تظهر  كما  والخرف. 

في  األداء  بتدني  مرتبط  الحار  الطقس 

مخاطر  وزيادة  املعيارية،  االختبارات 

ومخاطر  والحكم،  القرار  اتخاذ  أخطاء 

ناهيك  باملهنة،  متعلقة  إلصابات  أعلى 

واملزاج  الحرارة على اإلدراك  تأثير  عن 

العقلية  لصحتنا  األخرى  والجوانب 

ورفاهيتنا.

العمال أكثر عرضة لألجواء الحارة

بعض  على  الحرارة  تأثير  أن  شك  ال 

يكون  املجتمعات  وبعض  املجموعات 

الذين  فالعمال  غيرهم،  من  أخطر 

كذلك  الطلق،  الهواء  في  يعملون 

ومنسقو  البناء  وعمال  الفالحون 

الحدائق، معرضون بشكل خاص لخطر 

بالحرارة.  املرتبطة  باألمراض  اإلصابة 

الحوامل،  والنساء  السن،  كبار  أن  كما 

أمراض  من  يعانون  الذين  واألشخاص 

معينة، هم أكثر عرضة للخطر.

جزر حرارية

 في بعض املجتمعات، حيث تقل األشجار 

واملتنزهات، ما يجعل هذه األحياء أكثر 

حرارة من املناطق املحيطة، ويسهم في 

 Urban heat خلق جزر حرارية حضرية 

كبرى  مدن  أو  حضرية  )مناطق   island

املحيطة  الريفية  املناطق  من  دفئًا  أكثر 

املتمركزة  البشرية  األنشطة  بسبب  بها 

األشخاص  أن  أيضًا  ُيعتقد  إذ   فيها(، 

الحرارة  جزر  في  يعيشون  الذين 

مخاطر  الى  معرضون  الحضرية 

حرارية أكثر من غيرهم.

تكيف املجتمعات مع الحرارة 

واملجتمعات،  الناس  يبدأ  الوقت  بمرور 

املحلي،  مناخهم  مع  بالتكيف  جزئيًا، 

وهما  وهيوسنت،  فينيكس  فمنازل 

مدينتان حارتان صيفًا، تتمتع بمكيفات 

هواء مقارنة بمنازل شمال غرب املحيط 

الهادئ، حيث يكون الصيف أقل حرارة. 

يؤثر املناخ كذلك على العديد من جوانب 

عيشنا وعملنا، كما يمكن أن تؤثر طبيعة 

التعرض  قابلية  على  أيضًا  السكان 

التي  املجتمعات  تواجه  قد  إذ  للحرارة، 

التي  تلك  أو  أعلى،  مسنني  نسبة  فيها 

لديها أشخاص يعملون في الهواء الطلق، 

خطرًا أكبر من املجتمعات املجاورة ذات 

التركيبة السكانية املختلفة.

أعراض تأثرك بالحرارة 

الى  العرق  يدفع  أجسامنا  تبريد  نظام 

الهواء  يمتص  عندها  الجلد،  سطح 

لذا  التبخر(،  )عملية  العرق  حبات 

جسمك.  فيبرد  بعيدًا  الحرارة  تنسحب 

املناخات  في  أفضل  التعرق  نظام  يعمل 

الرطوبة  تكون  حيث  جفافًا  األكثر 

منخفضة.

 اإلنهاك الحراري

يحدث ذلك في درجات الحرارة العالية 

بدرجة  باردًا  جسمك  يكون  ال  عندما 

كافية، فيتعرق كثيرًا، ما يؤدي الى طرح 

يصبح  إذ  وامللح،  املاء  من  كبيرة  كمية 

جسدك شاحبًا ورطبًا، وغالبًا ما تتجاوز 

فهرنهايت.  درجة   100 حرارتك  درجة 

قد تشعر أيضًا بالتعب والضعف والدوار 

والغثيان والصداع،  وفي حالة كهذه، ما 

مظللة  منطقة  الى  اللجوء  سوى  عليك 

أو  امللح  مع  ماًء  وتناول  واستلق  باردة 

السكر. 

• كاثرين جياني 
عن موقع/ جامعة بوسطن 
webmd.com األميركية و
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ــة ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ــةت ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ت

يدعــو ناشــطون الــى تجديــد الضغــط 

بهــدف  عامليــا  اللقــاح  تلقــي  لزيــادة 

إبطــاء انتشــار فايــروس كورونــا ومنــع 

وجــاءت  مســتقبلية.  متحــورات  ظهــور 

منظمــة  تصريحــات  مــع  دعوتهــم 

ــرة  ــادات كبي ــأن زي ــة بش ــة العاملي الصح

فــي  والوفيــات  املصابــني  أعــداد  فــي 

أوروبــا.

املنســق  ماتونــدو،  كافينغــو  يقــول 

ملكافحــة  العامليــة  للدعــوة  االفريقــي 

الفقــر: "مــا لــم ننجــز عمــال متســاويا 

لالهتمــام بهــذا الوبــاء، فإنــه ســيبقى 

معنــا دائمــا حــول العالــم. وأظهــر الوبــاء 

شــيء،  أي  الــى  التحــول  علــى  قدرتــه 

مــن  خطــورة  أكثــر  مرضــا  ويصبــح 

األصلــي." املــرض 

مــع طــرح أول اللقاحــات عامليــا ســنة 

الفقيــرة  الــدول  اضطــرت   ،2020

تلقــي  قبــل  عــدة  ألشــهر  لالنتظــار 

ــس  ــبكة كوفاك ــالل ش ــن خ ــات م الجرع

مانحــني  مــن  أو  اللقاحــات  لتقاســم 

آخريــن. أمــا الــدول الغنيــة فقــد اشــترت 

حصــة األســد مــن اللقاحــات املتاحــة.

املشــكلة األخــرى هــي أن جرعــات اللقاح 

الفقيــرة كانــت  الــدول  عنــد وصولهــا 

قريبــة مــن تاريــخ انتهــاء صالحيتهــا 

املراكــز  احتياجــات  لســد  تكفــي  ال  أو 

الصحيــة، مــا أصــاب النــاس باإلحبــاط 

ورفــض مراجعــة مراكــز التلقيــح.

الجديــدة،  املتحــورات  ظهــور  ســاعد 

رفعــت  التــي  دلتــا  موجــة  والســيما 

الــدول،  معــدالت الوفيــات فــي بعــض 

بإقنــاع عــدد مــن املعنيــني أن اللقاحــات 

ال تعمــل. أمــا فــي الجانــب املعيشــي فقــد 

أضــاف الوبــاء والقضايــا االقتصاديــة 

الــى  نســمة  مليــون   100 بــه  املرتبطــة 

اقنــاع  صعوبــة  زاد  مــا  الفقــر،  خــط 

فــي  للوقــوف  بتــرك أعمالهــم  النــاس 

اللقــاح. تلقــي  طوابيــر 

تذكــر أرقــام احــدى املنظمــات الخيريــة 

ســكان  مــن  باملئــة   16 مــن  أقــل  أن 

الــدول الفقيــرة تلقــوا لقاحــا كامــال، 

مقارنــة مــع 55 باملئــة مــن ســكان الــدول 

تقريبــا  باملئــة  و79  الدخــل،  متوســطة 

مــن ســكان الــدول الغنيــة.

امتلكــت القــارة االفريقيــة أدنــى أعــداد 

اســتثنينا  وإذا  امللقحــني،  األشــخاص 

لــم  اللتــني  الشــمالية  وكوريــا  إريتريــا 

تلقيــح  ببرنامــج  اآلن  حتــى  تباشــرا 

ــا  ــر دول عاملي ــل عش ــن أق ــبعة م ــإن س ف

افريقيــا.  فــي  تقــع  التلقيــح  بمعــدالت 

أمــا الــدول الثــالث األخــرى فهــي بابــوا 

غينيــا الجديــدة وهايتــي واليمــن.

يقــول مراقبــون أن كوفاكــس كانــت فكرة 

ــن،  ــاس التضام ــى أس ــة عل ــة مبني جميل

لكنهــا فشــلت بســبب الجشــع وضعــف 

التخطيــط. وتظهــر بيانــات أخــرى أن 

كنــدا وأســتراليا وبريطانيــا قــد اشــترت 

مــا يكفــي مــن جرعــات اللقــاح لتطعيــم 

ــدة. ــرات ع ــكانها م س

تمكنــت  ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى 

جنــوب افريقيــا مــن شــراء مــا يعــادل 

الواحــد،  للشــخص  جرعــة  نصــف 

واشــترى اإلتحــاد االفريقــي 330 مليــون 

جرعــة مــن لقاحــي موديرنــا وجونســون 

أي مــا يعــادل 5/1 مــن الجرعــة الواحــدة 

لــكل نســمة داخــل اإلتحــاد.

وكوفاكــس  االفريقــي  االتحــاد  أضــاع 

لقــاح  مــن  جرعــات  لشــراء  فرصــا 

بفتــرة  يتمتــع  الــذي  أســترازينيكا، 

موديرنــا  ولقــاح  قصيــرة،  صالحيــة 

الــذي يجــب الحفــاظ عليــه بدرجــات 

يناســب  وال  جــدا.  بــاردة  حــرارة 

ال  التــي  الــدول  املذكــوران  اللقاحــان 

تمتلــك شــبكات طــرق مناســبة وبنــى 

املبــرد. للنقــل  تحتيــة 

تقــول شــبكة كوفاكــس أن التســليم عنــد 

املاضــي  العــام  فــي  للقاحــات  الطلــب 

الــدول  علــى  الصعوبــة  مــن  جعــل 

الفقيــرة أن تخطــط مواعيــد التلقيــح. 

املتوفــرة  اللقاحــات  زيــادة  مــع  لكــن 

ــني  ــة ب ــى مواءم ــبكة ال ــو الش ــا تدع حالي

مــن  املطلوبــة  والتوقيتــات  التســليمات 

حمــالت  لتخطيــط  الفقيــرة  الــدول 

لديهــا. التطعيــم 

ــب  ــان/ نفيلي ــة الغاردي ــن صحيف ع
ــي كيل

ضاع الهدف العاملي لتلقيح 70 باملئة من سكان األرض في منتصف العام الحالي ألن الدول الفقيرة 
كانت "في مؤخرة الطابور" عند توزيع اللقاحات. يظهر أحدث البيانات تفاوتا كبيرا في معدالت 

التلقيح حول العالم، اذ حصل 7/1 من سكان الدول ذات الدخل املنخفض على جرعتي لقاح. أما في 
الدول الغنية فتلقى ثالثة أرباع السكان اللقاح طيلة عام تقريبا.

أرقام لقاحات كورونا تفضح عدم المساواة عالميًا

ترجمة: خالد قاسم 
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مجتمع مدنيمجتمع مدني

تغيرات جندرية واحتجاجية نسوية فاعلة مازالت تناضل بشراسٍة الثباِت ذاتها في ساحة 
الهوية املجتمعية امللغومة بالتابواِت واملحاذير، إذ أسهمت تلك النقطة املفصلية في التغييِر 
بتشكيِل منظومة مدنية اكثر تشعبًا واتساعًا وبات وجود عدد ال متناه من املنظمات شيئًا 
الفتًا بعد عام 2003 واصبح شيوع ثيمات الديمقراطية التي كفلت حق تأسيس منظمات 

املجتمع املدني الفتًا في الساحة العراقية التي غصت بها، ةالسيما النسوية املنادية بحقوق 
املرأة والطفل واملساواة املطلقة مع الرجل، وكذلك تمكني املرأة اقتصاديًا في ظل فوضوية 

الظروف، االمر الذي اثار تساؤالٍت واستفهاماٍت كثيرة! 

من  تتواصل  الجديد،  باليسار  يسمى  ما 

الخارج مع ابرز قيادات الحركة النسوية 

ملشاريع   عقود  مقابل  لها  الدعم  وتقدم 

املوجودة  فاملنظمات  عليها،  االتفاق  يتم 

مثال في هولندا واملانيا والسويد وامريكا 

وعموم أوروبا ، ترسل امواال ومساعدات 

في  دورها  يكون  التي  املحلية  للمنظمة 

االتفاق تنفيذ اوامرهم من ناحية اقامة 

التي  االفكار  وطرح  ورش  او  ندوات 

رؤيتهم  وفق  للشباب  ايصالها  يريدون 

وأهدافهم، وتوفر امتيازات للمتفقني مع 

افكارهم، فمثال يوفرون اللجوء للمثليني 

الجنسيني  ومساعدات ملن يريد او تريد 

املنظمات  بعض  اما  اهلها،  على  التمرد 

املحلية فتقبل بذلك ألنها تسعى لالنتفاع 

املادي.

سرقات ومتاجرة جسدية

ومن ابرز املتاجرات االوروبية والسرقات 

املدنية التي وثقتها الناشطة طيبة سعد :

املنظمات  احدى  أن  سنتني  قبل  "شهدت 

إلحصائية  طلبا  ارسلت  التي  االوروبية 

محافظات  في  األميات  النساء  بعدد 

نسوية  وقيادية  ناشطة  وقامت  الجنوب 

عراقية بإبالغهم ان لدينا اكثر من 700 

املنظمة  فارسلت  عمل  الى  تحتاج  امرأة 

خياطة  ماكنة   700 لشراء  تكفي   
ً
امواال

فقط،  ماكنة   100 سوى  فعليا  توزع  ولم 

هو  االنتفاع  اشكال  من  ذلك  وغير  هذا 

النسويات  من  كبير  عدد  اتهام  وراء 

املقابل  وفي  املقدم  املادي  بالدعم 

التيارات الداعمة تحقق بث افكارها الى 

املجتمعات العربية بمخطط هو األخطر 

العالم ألننا ال يمكننا مواجهة حرب  في 

الذي  الوقت  ففي  واملغالطات،  االفكار 

الحقيقية  للمساواة  الدعوة  فيه  تجب 

ان  نجد  املسلوبة  كرامتها  املرأة  واعطاء 

يتاجرون  النسوية  دعاة  من  كبيرا  عددا 

جسدها  تسليع  على  ويعملون  باملرأة 

وحقوقها."

في  عملت  نسوية  ناشطة  "انا   :  
ً

ُمضيفة

على  واطلعت  لسنوات  النضالي  املجال 

خداع  يتم  كيف  وعرفت  كثيرة  حقائق 

الناس ، لذا قررت ان اعمل على تثقيف 

وجود  ضرورة  الى  والدعوة  الفتيات 

حراك نسوي ال يحارب الرجل وال يحرض 

املرأة على االنحالل او التدني األخالقي، 

انا في حراك )انتفضي( ادعو  بالعكس 

حصولهن  بضرورة  النساء  توعية  الى 

والحياة االقتصادية  واملعرفة  العلم  على 

وتكوين  ذواتهن  على  واالعتماد  اآلمنة 

اي  القى  ال  نعم  ومحترمة،  ناجحة  اسر 

او خارجية لكن  او مساندة داخلية  دعم 

أن  وبرغم  استسلم،  ان  يعني  ال  هذا 

الخارج  من  معي  تواصلت  كثيرة  جهات 

مشتركة  مشاريع  مقابل  االموال  لتقديم 

لكن دعمهم مشروط بتقديم تقارير عن 

الواقع العراقي وتنفيذ توجيهات وهذا ما 

ال اقبله."

املرأة تدير العالم

املرأة  بحقوق  تعنى  التي  "املنظمات 

طويل  باع  لها  بل  اليوم   وليدة  ليست 

نتيجة الظلم الذي وقع عليها ابتداء من 

وأد البنات حتي يومنا"..

ولي  االجتماعي  الباحث  يعتقدُه  ما  هذا 

جليل الخفاجي الذي بنّي من جانبه:

األخيرة  الفترة  في  املنظمات  "ازدادت 

واالجتماعي  الفكري  االنفتاح  بسبب 

والحرية  االتصال  وسائل  وزيادة 

عن   واالفصاح  العالم  إلى  املرأة  وخروج 

مشاكلها، اذ بدأت هذه املنظمات بوضع 

الندوات  خالل  من  املرأة  تخص  برامج 

والتجمعات ولهذه الفعاليات والنشاطات 

من  بحقوقها  املرأة  توعية  في  مهم  دور 

جانب وحمايتها من جانب اخر، إذ ملسنا 

أن هناك الكثير من النساء استفدن من 

حياتهن،  نمط  بتغيير  النشاطات  هذه 

من  األسري  الواقع  على  هذا  وانعكس 

مع  سواء  وفنه  التعامل  حسن  خالل 

املجاور،  املحيط  أو  االطفال  أو  الزوج 

منتفعا  هناك  أن  نجد  ال  أننا  الحقيقة 

والرجل،  املرأة  بني  العالقة  سوء  من 

الرجل،  على  املرأة  تمرد  يسمى  كما  أو 

سلبية  آثارًا  يعكس  العالقة  سوء  ألن 

واملجتمع  واألطفال  نفسها  العائلة  على 

الدعم  يخص  وفيما  الوقت،  نفس  في 

املادي للمنظمات فمنها ما يكون هدفها 

ربحيا إذ تقوم بجمع تبرعات من جهات 

وشخصيات مختلفة ومنها انساني فعال 

عن طريق األمم املتحدة أو جهات دولية 

ساندة ومنها تطوعي من خالل ناشطني 

ومثقفني."

اإلسالم كرم املرأة

الكالبي  محمد  الشيخ  الديني  الخطيب 

اإلسالمي  الدين  أن  جانبه  من  اعتبر 

يا ترى، ما حكاية شبهة االموال االوروبية 

نسوية  منظمات  مجموعة  غذي 
ُ

ت التي 

مهمتها تسويق االنفالت وترويج الشذوذ 

الحريات،  يافطة  تحت  الرجل  ومعاداة 

من  كبيرة  نسبة  اصطبغت  حقًا  وهل 

املنظمات بصبغة مصلحية حتى صارت 

وملاذا  األسرية،  األواصر  لتفكيك  بؤرة 

تغييرًا  الحقيقية  املنظمات  تحدث  لم 

حقيقيًا في واقع املرأة وعاملها املهمل!

دعارة مغلفة بالتحرر!

"انتفضي"  لحراك  واملؤسسة  الناشطة 

هنالك  ان  ذكرت  سعد  طيبة  النسوي، 

حركات  تقابلها  هادفة  تحررية  حركات 

مشبوهة، إذ تقول:

"هناك عدد كبير من املنظمات النسوية 

املجتمعات  تغيير  أهداف  على  يعمل 

استقطاب  خالل  من  النساء  وتحديدا 

بتقديم  واملراهقات  الشابات  الفتيات 

إلعطاء  تصل  قد  التي  املكتسبات 

ومنافع  شهريا  راتبا  املنتمية  الفتاة 

لبناء  محاولة  في  واجتماعية  مادية 

اعتقاداتهن، فمثال هناك منظمة نسوية 

أجل  من  تعمل  جدا  معروفة  عراقية 

الجنسية  واالستقاللية  التام  التحرر 

منظمة  لتشكيل  تسعى  انها  حتى  للفتاة 

تهتم بالنساء اللواتي يعملن في النوادي 

عملية  من  جزءا  باعتبارهن  الليلية، 

الجسدية،  الحرية  وممارسة  التحرر 

فتاة  انتماء  اصال  ترفض  املنظمة  هذه 

الحجاب  خلع  وتشترط  لها  محجبة 

تشويه  يتم  املستوى  وبهذا  االنتماء،  قبل 

اكثر  ولنكن  الحقيقية  النسوية  الحركة 

دقة فإن التيارات اليسارية االوروبية، او 

 نور الالمي

شمران مروكل

محمد الكالبي

منظماُت المجتمع المدنيمنظماُت المجتمع المدني
بين حسن النّية المسّوقة.. والمبّيتة المسمومةبين حسن النّية المسّوقة.. والمبّيتة المسمومة



بحجة السعادة الوهميةبحجة السعادة الوهمية
بلوگرات يهدمن حياة الزوجاتبلوگرات يهدمن حياة الزوجات

اسئلة األطفال الُمحرجة
مشكلة تؤرق األمهات

عيون القطة
نظرة جر يئة مغلفة باالسرار

افتح قلبك:
انجذاب الشاب لمن

 تكبرُه سنًا!
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عائلة الشبكةعائلة الشبكة

واملفاهيم  القيم  على  أكد  القدم  منذ 

املعنية  واألخالقية  الدينية  والركائز 

باملرأة املسلمة ملا لها من أهمية في بناء 

:
ً
األسرة وصيرورة املجتمع، مكمال

يخص  فيما  الهية  أوامر  جاءت  "لقد 

وتعامالتها،  ولبسها  املرأة  تصرفات 

الرحمن  الله  بسم  تعالى:  الله  قال  إذ 
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باإلضافة  الواضح  النص  هذا  وآلخر 

وروايات  )ص(  الرسول  احاديث  الى 

اهتمام  على  تؤكد  كلها  )ع(  البيت  اهل 

االسالم بالنساء واعطائهن اهمية بالغة 

تدعي  كما  وليس  االسالمي  املجتمع  في 

بأن االسالم  والحراكات  املنظمات  هذه 

الحنيف  ديننا  ان  علمًا  النساء،  يظلم 

االسالم  أن  يؤكدون  العظام  ومراجعنا 

او  التعلم  او  العمل  من  املرأة  يحرم  ال 

ضمن  ذلك  لها  يجيز  بل  ابدا  الخروج 

الضوابط االخالقية كالثياب واالحتشام 

ان  الحقيقة  وفي  الحسن  والسلوك 

ضد  تحاك  خارجية  مؤامرات  هناك 

عن  اخراجها  بهدف  املسلمة  املرأة 

اطرها االخالقية من خالل بذل الجهد 

واألموال الخبيثة."

التمكني ال يعادي الرجل

مروكل  شميران  اكدت  آخر  جانب  من 

سكرتيرة رابطة املرأة العراقية على انه 

املجتمع  منظمات  دور  نكران  يمكن  "ال 

املفاهيم  نشر  في  النسوية  املدني 

املجتمعية والتثقيف والتوعية والسيمافي 

فإننا  لذا  والصحي،  القانوني  املجالني 

إيجابيا،  دورا  املنظمات  لهذه  ان  نرى 

النسوية  املنظمات  غالبية  أن  كما 

املنظمات  والسيما  كبير،  بشكل  أسهمت 

ومخططاتها  برامجها  في  تضع  التي 

الريفية  املناطق  في  والفتيات  النساء 

الذي  التعليم  وهي  مهمة  بقضية  وتهتم 

واملشاركة  الوعي  رفع  في  األساس  هو 

املجتمع  بناء  في  الفعالة  النسوية 

املجتمع  نصف  تعطيل  أن  إذ  اقتصاديا 

عن أداء مهمته اإلنتاجية هو هدر للقوى 

العاملة واملنتجة."

ُمضيفة: "من الضروري العمل على أرض 

من  الكبيرة  باألعداد  واالهتمام  الواقع 

وكذلك  املدارس  املتسربات من  الفتيات 

للعمل  وتأهيلهن  بقدرات  الفتيات  تزويد 

واإلنتاج، وايضا التثقيف بقضايا أضرار 

الى  التطرق  وكذلك  املبكر،  الزواج 

املنظمات  هذه  الن  الخارجي،  الدعم 

الحقيقية ال تحصل على الدعم املادي وال 

ما  اال  الحكومية  املؤسسات  من  املعنوي 

ندر، إنما يأتي الدعم من منظمات دولية 

عليها  االتفاق  يتم  برامج  وفق  مانحة 

البرامج  تنفيذ  يتم  وال  الجهتني  قبل  من 

بوضع  متعلقة  ذاتية  تكون  قد  ألسباب 

املنظمة نفسها أو ألسباب عامة ما يعتبر 

تحديا كبيرا لها والسيما الوضع األمني، 

أو تتعارض مع العادات والتقاليد والقيم 

العدائية  مفهوم  أن  إذ  عليها،  املتعارف 

للرجل خاطئ ومدسوس."

ولي جليل الخفاجي

طيبة سعد
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هــو و  ــي  ــ هــوه و  ــي  ــ ه

عصابة مشاهير "فالصو" ونكرات نسوية متخفية غيرت وجوهها املجعدة 
بترف الفالتر وأنعشتها بكذبة الرفاهية، همهن الوحيد هو املرابطة 

بجوار )ترفكاليت( الترند واألنستغرام لغرض تسول أكبر قدر من اليكات 
املشاهدة، سوق بضاعتهن الوحيد ال يتعدى تقليب املالبس الداخلية في 

الخزانة وأرخص حيل جذب املتابعني...

آمنة المحمداوي

حرٌب ناعمة وخرابحرٌب ناعمة وخراب
بيوت المرئي!بيوت المرئي!

بلوگرات وفاشنستات جز يرة السعادة الوهمية

زوج  من  املهداة  الفرنسي  العطر  زجاجاِت 

بني  التجوال  غير  وظيفة  وال   
ً
عمال يملك  ال 

املاركات لشراء ما يرضي ذوق زوجته املدللة 

او خطيبته الدلوعة، أخطر ما في هذا الخراب 

البلوگر  تلك  أن  تخيلي  وخفي،  ناعم  أنه 

ذهبت الى محل كوزمتك في منطقة املنصور 

عطرًا  أهداها  الذي  زوجها  مع  وصورت 

أغراضًا  وعرضت  الصعبة،  بالعملة  جديدًا 

أخرى موجودة في الكوزمتك تنوي شراءها، 

 
ّ

والتعليقات النسوية هنا تكالبت باآلالف يلعن

اهتمامهم  وعدم  أزواجهن  وبخل  حظوظهن 

والمباالتهم 

وطبخ  إنجاب  آلة  وأنها  الزوجة،  باهتمام 

هذا  في  العامالت  إحدى  أن  الغريب  فقط، 

أعطى  املكان  صاحب  إن  قالت  الكوزمتك 

الدوام  يكون  بأن  العامالت  لجميع  تبليغًا 

راحة،  ساعة  حتى  دون  كامل  لشهٍر  مستمرًا 

البضاعة  من  املخازن  تفريغ  املتوقع  من  ألن 

للمحل،  البيجاما  أم  زيارة  بسبب  الغالية 

ولكم أن تقيسوا الى أين وصل بنا الحال."

متسوالت بباب األنستا

"الجهد الفردي الذي يأتي بكل هذه األرباح، 

إهانة  سوى  املشهورة  السيدة  يكلف  ال 

املشاهدات  زيادة  ألن  عائلتها،  واسم  ذاتها 

في  والغش  التفاهة  بترويج  مشروطة 

املحتوى.." 

هذا ما عبرت عنه اإلعالمية جود السعيدي 

قائلة بامتعاٍض:

"لسن أكثر من متسوالت على أبواب األنستا، 

فيديو  ومقاطع  صورًا  أن  املبكي  واملضحك 

والكافيهات،  و)الجم(  البيت  داخل  لحياة 

غالبًا  مدسوسة،  ام  عفوية  أكانت  سواء 

واقتباسات  وحكم  جمل  ترافقها  ما 

تعيشه  ما  مع  تتقاطع  ونصائح 

ويقتدين  ويتصرفن  أغلبهن 

أن  األمر  في  ما  كل  به، 

نفسه  يجهد  من  هنالك 

مرتبة  الصور  تبدو  لكي 

الطريقة  بتلك  ومصففة 

الوجوه  تشبه  ال  بوجوه  املخادعة 

معها  ونتعامل  الشارع  في  نراها  التي 

في حياتنا."

قلوب تعيسة ومحطمة

الظاهرة  األشياء  بإصالح  "االجتهاد 

مشكلة كبيرة، في حني أن الروح هي من 

تحتاج لإلصالح.."

ربة  طرحت  املوزونة  الكلمات  بهذه 

البيت حنان ستار رأيها من خالل 

متابعة املشهورات، قائلة:

الحياة  اتابع  أنا  "حقيقة، 

الفاشنستات  مع  بتفاصيلها 

والبلوگرات، وأتساءل: هل هؤالء النسوة 

من  أنزعج  أحيانًا  الكوكب،  نفس  في  معنا 

باملنطق  عقلي  أحكم  حينما  لكن  حياتي، 

نكون  أن  علينا  تمثيل،  برمته  األمر  أن  أجد 

يهم  ال  وأزواجنا،  أنفسنا  مع  سعيدات 

يهم  ما  الخارج،  من  لآلخرين  نبدو  كيف 

تعليقات  الحظ 
ُ
أ لألسف  الداخل،  في  هو 

آالف  مع   تختلط  املتزوجات  صديقاتي 

منشور  كل  بني  ما  التعيسة  املحطمة  القلوب 

أنهن  يعتقدن  ممن  األنستغرام،  ضحايا  من 

صاحبات حظ سيئ وأقدار سود، ممن ولدن 

العالم  ذلك  داخل  السعيدات  ملراقبة  فقط 

االفتراضي املوهوم والكاذب."

نحتاج الى نماذج حقيقية

تناولت  عباس  بشرى  االجتماعية  الباحثة 

املوضوع من جوانب مجتمعية عديدة، قائلة:

الخراب  سينالها  بيوتنا  فإن  "لألسف 

والتفكك من أثِر هذا التسويق الكاذب وغياب 

من  بريق  أما  املهذب،  األسري  املحتوى 

يسمني أنفسهن بالبلوگرات والفاشنستات، 

أحسن  في  معدودات  سنني  يتعدى  لن  فإنه 

وإن  محترمة  نماذج  هنالك  نعم،  األحوال، 

من  الكثيرات  لكن  األصابع،  على  تعد  كانت 

بالفعل  السيئات  يتبعن  وأمهاتنا  فتياتنا 

عن أجسادهن باإليحاءات 
ِّ
واملقارنة ممن يسل

لديهن  مشكلة  ال  وممن  الفاسدة،  والبضائع 

لكن  املتابعات،  على  الحصوِل  طريقة  في 

-في رأيي- أن املشاهد سرعان ما سينساهن 

وجدن-  -لو  نافعات  أخريات  الى  ويتجاوزهن 

وحياتهن  أنفسهن  يقدمن  الواقع  في  ألنهن 

وهذا  رخيصة،  نفعية  كسلع  تفاصيلها  بكل 

أشبه  األمر   ،
ً
مستقبال ممالت  يجعلهن  ما 

بالصفقة مع شيطان ال يشبه باقي الشياطني، 

وهن  الحدود،  أبعد  الى  ونفعي  انتهازي  فهو 

ما  أغلى  سيعطني  أنهن  –ضمنيًا-  يعلمن 

أعمارهن  وأن  مادي،  تسول  مقابل  لديهن 

الخاطفة  الشهرة  ستنطفئ  إذ  جدًا  قصيرة 

ليعدن من حيث أتني، نكرات، بل قد يصبحن 

طعم  تذوقن  أن  بعد  وتعاسة  بؤسًا  أشد 

الشهرة واألضواء، ولن يتركن –لألسف- غير 

خراب حياتنا وبيوتنا."

وشعر  الحمام  بروب  إحداهن  تخرج  حينما   

الزوج  هدايا  لتستعرض  بمنشفة  ملفوف 

ماركة  كريمات  مرآتها:  على  املتراصفة 

هنا  املحتوى  وكأن  عاملية،  شفاه  وحمرة 

نوبل  نال  فيزيائي  عالم  نظرية  يضاهي 

ألعلميته!

السعادة  جزيرة  وفاشنستات  بلوگرات 

لتخريب  خصيصًا  صنعت  التي  الوهمية 

داخل  الزوجية  العالقات  وتفكيك  بيوتنا 

الالطمات  النساء  من  آالف  تتابعها  البيت، 

مع  العاثر  حظهن  والنادبات  الصفحة  داخل 

)رانج(  لشراء  أحمر  فلسًا  يملكون  ال  أزواج 

مغلفة بشريط أحمر في ليلة الفالنتاين.

بلوگر أم البيجاما!

غّصت  اللواتي  البلوگرات  من  "واحدة 

وطفحت بهن صفحات األنستا، التي يتجاوز 

بال  ظهرت  ماليني،  الثالثة  متابعيها  عدد 

حياء تعرض بضاعتها بالبيجاما )الفيزون( 

وال  أخواتها  قولها-  حد  -على  املتابعات  ألن 

فرق بينهن.."

التدريسية  عبرت  الحاد  الهجوم  بهذا 

الزاملي  سعاد  املستنصرية   الجامعة  في 

والتلوث  االنحدار  هذا  من  انزعاجها  عن 

البصري، قائلة:

تستعرض  إحداهن  مهزلة،  نشاهده  ما  "إن   



من  للبطيخ  ما  أحد  على  يخفى  ال 

الجسم  إنعاش  على  وقدرة  لذيذ  طعم 

فإن  املميز،  طعمه  جانب  فإلى  والبشرة، 

له العديد من الفوائد الصحية والعالجية 

باملياه،  وتزوده  اإلنسان  جسم  تفيد  التي 

بسبب  وذلك  البشرة،  لترطيب  كذلك 

احتوائه على كمياٍت عاليٍة من املاء والحديد، 

 عما له من قدرة فائقة على ترطيب الجلد 
ً
فضال

ومعالجة األمراض الجلدية مثل التيبس، وأيضًا 

إذ  الدهنية،  البشرة  إفرازات  على  السيطرة 

بتوحيد  يقوم  كذلك  طبيعيًا،  ملعانًا  عليها  يضفي 

فال  استخدامه  كيفية  وملعرفة  البشرة،  لون 

ومسحها  بطيخ  قطعة  فرك  سوى  األمر  يتطلب 

بشكل دائري على الوجه ملدِة عشر دقائق.

األفوكادو مع زبدة الكاكاواألفوكادو مع زبدة الكاكاو
نعومة وترافة وكوالجين

فرك البشرة بالبطيخ 
لمعالجة تيبس الجلد وترهله

يسمونها ثمرة الجمال املجانية التي تعطي نعومة وملعانًا فوريًا وال تكلف 

غير هرسها أو مزجها مع مكونات نباتية مهمة، والسيما حينما نستخدم 

األفوكادو مع زبدة الكاكاو، إذ ال يتطلب األمر أكثر من هرسهما باملكسر 

ليصبحا كريمة حليب ومن ثم مزجهما بعضًا مع بعض وفردهما على 

التجاعيد  من  البشرة  األفوكادو  يخلص  إذ  الجفاف،  لحني  الوجه 

الفعالة  األكسدة  مضادات  على  الحتوائه  وذلك  املبكرة  والشيخوخة 

والفيتامينات مثل فيتاميني EوC الكفيلني بخالص الوجه من الندبات 

حماية  على  يعمل  كما  واحد،  بلون  البشرة  وتوحيد  والبقع  والشوائب 

خاليا البشرة وتجديد بناء األنسجة للحصول على وجه نضر مليء 

بالشباب والكوالجني والحيوية.

قد  الهبة  شمٍس  حرارة  ظِل  في 

سيدة  كل  من  يتطلب  بالبشرة،  تضّر 

البثور  مشكلة  من  بشرتها  حماية 

لظهور  منعًا  وترطيبها  والبقع 

الذي  والتحسس  االلتهابات 

يقوم بتسريع ظهور عالمات 

وهنا  البشرة،  سن  تقدم 

ناضجة  موزة  تحضير  سوى  عليِك  ما 

وملعقة  العسل  من  صغيرة  وملعقة 

بعدها  الليمون،  عصير  من  صغيرة 

مع  نمزجه  ثم  جيدًا،  املوز  لب  نهرس 

عليك  وما  الليمون،  وعصير  العسل 

وجه  بشرة  على  املزيج  توزيع  سوى 

 15 الى   10 بني  ما  تتراوح  ملدة  نظيفة 

دقيقة قبل غسله بماء فاتر.

مقشر منزلّي الصنع وسهل التحضير 

تتجاوز  ال  مكوناته  الثمن،  ورخيص 

يحتوي  الذي  الهند  جوز  زيت  مادة 

على خصائص عطرية ويضيف رطوبة 

فيقشر  الخشن  السكر  أما  للبشرة، 

البشرة برفق ويزيل خاليا الجلد امليتة 

أكثر  بشرة  الوجه  ليمنح  والشوائب 

صحة، ولعمل املقشر نحتاج الى نصف 

له  تضاف  الخشن  السكر  من  فنجان 

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند 

الخيار،  عصير  من  صغيرة  وملعقة 

بعدها تخلط املكونات بامللعقة وتفرش 

ثم  الدائري  التدليك  مع  الوجه  على 

يشطف  بعدها  دقيقة،   15 ملدة  تترك 

الوجه بماء فاتر.

هما  البشع  ومنظرها  السود  البقع 

اجل  ومن  امرأة،  كل  مشكلة  تقريبًا 

بشرة  على  والحصول  منها  التخلص 

من  كبيرة  ملعقة  بخلط  قومي  نقية 

نصف  مع  الرمان  حبيبات  مسحوق 

الكاكاو  بودرة  من  صغيرة  ملعقة 

الليمون،  عصير  من  قطرات  وبضع 

ثم ضعي املزيج على وجهك ورقبتك 

بفركه  بعدها  قومي  دقيقة،   15 ملدة 

الفرق  وستالحظني  باملاء  وشطفه 

فورًا.

الموز والعسل وعصير الليمون
ماسك وحماية وفيتامين

مقشر ومنظف 
منعش للبشرة

الهنــد جــوز 
والسكر  

حبيبات الرمان
تحارب البقع 

السود
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صــــــــالــــــــونصــــــــالــــــــون

خبير التجميل ميثم أر يدو

ــة  ــة مغّلف ــر يئ ــرٌة ج نظ
باألســـرار

مكيـاج "عيون القطة" بظـالٍل دخانية

يمثل مكياج رسم )عني القطة( باآليالينر والظالل الدخانية 

السموكي  والرسمة  العني  كحل  موديالت  آخر  )السموكي(، 

األوقات  يناسب  أنه  كما  هوليود،  نجمات  عيون  تفارق  ال  التي 

العادية، علمًا أن عملية وضع هذا املكياج تعتبر مركزة ودقيقة، 

طبيعي  بجمال  أنثويًا  لوك(  )نيو  األسبوع  هذا  اخترنا  وقد 

وسحبة عني متالئمة مع مكياج عيون القطة.

هل جهزِت األدوات؟

أو  )آيالينر(،  سائل  كحل  قلم  تحتاجينها:  التي  الضروريات 

قلم عادي أسود أو بني داكن أو ملون، وطبعًا يفضل هنا الكحل 

الى ظالل دخانية متدرجة، وإيضًا تحتاجني  السائل، إضافة 

سوداء  ماسكارا  وكذلك  الرغبة-  -حسب  صناعية  رموش  الى 

غامق،  رمادي  ظل  الى  إضافة  عيوب(  )خافي  وكونسيلر 

وأخيرًا مزيل مكياج ملا بعد االنتهاء.

ما رأيِك أن نبدأ بثقة؟

إلخفاء  العينني  زوايا  في  الكونسيلر  وضع  يجب 

الرموش  بتركيب  تقومني  ثم  ومن  السود،  الهاالت 

الصناعية إلعطاء مظهر مكثف، أما إذا كنِت برموش 

طبيعية فال بأس، بعدها اسحبي الجفن بخط آيالينر 

الخط  جعل  مع  ترتجفي،  وال  العني،  نهاية  حتى  مرفوع 

سميكًا الى أن ينتهي في نقطة حادة، بعد ذلك استخدمي 

 بلون دخاني متدرج فوق عني القطة ومديه الى عظمة 
ً
ظال

الحاجب، ثم ضعي املاسكارا.

لكل عني رسمتها الخاصة

سوف  وطبيعتها،  عينيِك  شكل  على  تتعرفي  أن  بمجرد 

تجدين نفسك بارعة ومحترفة في اختيار رسم مكياج عيون 

القطة التي تناسبها:

العيون املبطنة )املجفنة(:

وتحتاج  االرتباك  بعض  بطنة 
ُ
امل العيون  صاحبة  تواجه  ربما 

تبدأ  أن  عليها  لذلك  بنجاح،  الرسمة  إكمال  على  وصبرًا  دقة 

برسم خط آيالينر عريض على خط الرمش العلوي، ومن ثم 

فوق  األعلى  الى  تمده 

 الى التجعيدة في وسط العني، بعدها تحتاج الى 
ً
الجفن وصوال

الخارج  الى  اآليالينر  جناح  تمد  لكي  العيون  ظالل  فرشاة 

ليالمس طرف الحاجب.

العيون األحادية )املسطحة(:

ما يميز العيون األحادية أنها مسطحة وال يوجد فيها الكثير 

عني  آيالينر  كحل  خط  رسم  فإن  لذلك  التجاعيد،  من 

القطة خيار مثالي وال تواجه صاحبتها ارتباكًا في الرسمة، 

الزاوية  الى  ويسحب  الرموش  خط  من  العني  بمحدد  وتبدأ 

الداخلية  الزاوية  من  الثاني  بالخط  تبدأ  ثم  ومن  الخارجية 

للعني برسم خط التقاء.

العيون املتقاربة )الضيقة(:

ترغبني  التي  بعض  عن  بعضها  البعيدة  العيون  عكس  على 

، فالعيون املتقاربة يجب توسيعها بعض الشيء. 
ً
بتقريبها قليال

لذلك اجعلي الخط أطول أفقيًا  لكي تتوسع العني، وركزي دومًا 

على الزاوية الخارجية لفتحة العني.

العيون الكبيرة: 

يكون جناح اآليالينر على العني الواسعة مثيرًا أكثر من الالزم، 

لذلك ننصح بإبقاء الخط املجنح قصيرًا وموجهًا نحو األعلى 

ليعطي سحرًا طبيعيًا.

العيون الصغيرة:

قلم الكحل للعيون الصغيرة ال ينفعها أبدًا، والتحديد 

، لذلك يجب أن تستخدمي 
ً
يمكن أن يصغر العني قليال

على  يعمل  سوف  ألنه  دومًا  اآليالينر  السائل  الكحل 

يصبح  لكي  الخارج  إلى  رفعه  وعليك  العني،  توسيع 

تأثيره دخانيًا ويوسع العني وال يضيقها.

العيون اللوزية )املسحوبة(:

مثالية نوعًا ما، وتترك ارتياحًا وسهولة لصاحبتها 

جمالها  إظهار  أجل  من  القطة  آيالينر  رسم  أثناء 

وجاذبيتها، إذ تبدأ بخط رفيع في الزاوية الداخلية 

للعني ومن ثم تسميكه في النصف باتجاه الخارج 

ما يوفر للعني أكشنًا وأثرًا دراميًا.

سر جاذبية أي أنثى يكمن بامتالكها عينني ساحرتني بكحل جذاب، 
تطالن على العالم بنظرات جريئة وفاتنة، وال شك في أن الفتيات 

يرغنب دائمًا بالحصول على إطاللة أنثوية من خالل رسمة العني 
بطريقة احترافية ومودرن..



مباشــر بتشــكل عقــل الطفــل، ســواء فــي 

ــد  ــة، فق ــة أو املدرس ــة أو الروض الحضان

ذكــرت أنهــا عملــت فــي هــذا املضمــار 

ــف  ــذه املواق ــل ه ــت ملث ــا تعرض ــرا م وكثي

ــة  ــي اإلجاب ــة ف ــدت صعوب ــة ووج املحرج

ــك  ــن تل ــي ع ــي إجابات ــول "ف ــا، اذ تق عنه

األســئلة املحرجــة البــد مــن أن أبحــث 

عــن وســيلة ســهلة ومبســطة تناســب عقــل 

الطفــل مــن أجــل إقناعــه، والســيما تلــك 

األســئلة التــي تتعلــق بالخالــق ســبحانه 

وتعالــى أو الجنــة والنــار، ألننــا فــي هــذه 

املرحلــة العمريــة البــد لنــا مــن غــرس 

املفاهيــم  والقيــم الصحيحــة فــي عقــول 

أطفالنــا، وكمــا قيــل قديمــا – التعلــم فــي 

الصغــر كالنقــش فــي الحجــر – بمعنــى 

ــة  ــذه املرحل ــي ه ــل ف ــه الطف ــا يتعلم أن م

ــه ". ــي ذهن ــخا ف ــى راس يبق

الهروب من اإلجابة :
فيمــا قالــت الســيدة هــدى عبــاس – ربــة 

أكثــر مــن  فــي  بيــت- "وضعنــي طفلــي 

ــار  ــث أحت ــة بحي ــف صعب ــي مواق ــرة ف م

فــي  أفكــر  مقنــع،  جــواب  إيجــاد  فــي 

التهــرب مــن اإلجابــة عــن أســئلته، لكنــي 

أجــد نفســي محرجــة مــن هــذا الهــروب 

ــى  ــاعد عل ــيلة تس ــاد وس ــرب وإيج أو الته

ــث  ــال للبح ــت طوي ــك أصم ــة، لذل اإلجاب

عــن جــواب واقعــي بســيط، ذات مــرة 

ســألني" كيــف خرجــت مــن بطنــك؟ وهــل 

ســيخرج أخــي مــن بطنــك أيضــا؟ كيــف 

عشــت فــي بطنــك؟ هــل كنــت ألعــب وآكل 

واشــرب؟ وفــي كل مــرة كنــت اصمــت 

وامــارس معــه العابــًا بســيطة يحبهــا حتى 

ــواب ". ــي الج ــر ف ــن التفكي ــغله ع اش

أسئلة محرجة :
تقــول الســيدة شــيماء بــرزان – ربــة بيــت- 

"حــني ســمع زوجــي طفلــه يســألني أســئلة 

يصــرخ  وبــدأ  فــه 
ّ
وعن زجــره  محرجــة 

ــذه  ــل ه ــرح مث ــن ط ــف ع ــه بالك ــي وجه ف

اعترضــت  الــذي  االمــر  وهــو  األســئلة 

عليــه، الن تلــك األســئلة البريئــة البــد 

مــن التعامــل معهــا ببــراءة أيضــا مــن 

دون تعصــب أو تشــنج، فســؤال الطفــل 

عــن كيفيــة الحمــل بالنونــو، وكيــف بــرزت 

ــكل  ــا بش ــل معه ــرض التعام ــن، يفت البط

ــب ". ــية أو تعص ــن دون حساس ــي م طبيع

القول الفصل :
عنــد  توقفنــا  األخيــرة  املحطــة  فــي 

الدكتــور عبــد الكريــم محســن محمــد 

ــي  ــوي –ليدل ــس الترب ــم النف ــتاذ عل - أس

ــرض  ــم يتع ــا ل ــن من ــل: "م ــول الفص بالق

ألســئلة الطفــل املحرجــة؟ كيــف كانــت 

ردود أفعالنــا تجاههــا؟ هــل أجبنــا عنهــا 

أم تجاهلناهــا؟ هــل أجبنــا عنهــا بصــدق 

فقــط  اإلجابــة  كانــت  أم  وموضوعيــة 

إلســكات الطفــل وقمعــه؟ هــل تقبلنــا تلــك 

األســئلة أم شــعرنا بالغضــب منهــا؟ واقــع 

ــات  ــاء واألمه ــن اآلب ــر م ــال أن الكثي الح

بإحــدى  األســئلة  لتلــك  يســتجيبون 

الطــرق اآلتيــة: فالبعــض ينهــرون الطفــل 

ــار،  ــؤون الكب ــي ش ــه ف ــه- وتحدث – لوقاحت

آخــرون يلجــأون الــى محاولــة تشــتيت 

ونتيجــة  املوضــوع.  عــن  الطفــل  انتبــاه 

لذلــك فــإن ردود األفعــال هــذه تبعــث الــى 

الطفــل رســالة خاطئــة مؤداهــا أنــه دخــل 

بســؤاله فــي مجــال غامــض أو محــرم، 

مــع أن تلــك األســئلة طبيعيــة وصحيــة 

وتــدل علــى نمــو تطــور الطفــل الطبيعــي ".

االســتجابة  هــي  ومــا  الحــل؟  ماهــو   *

ــئلة  ــك األس ــرح تل ــا تط ــة عندم الصحيح

فــي أوقــات غيــر مالئمــة.

التربــوي  املنهــج  باتبــاع  هــو  الحــل   _

الســليم بإشــباع حاجــة الطفــل واإلجابــة 

صــدر  وبرحابــة  موضوعيــة  بــكل 

ومناقشــته فــي املوضــوع وجعلــه مشــاركا 

إيجابيــًا ال مســتقبال ســلبيًا وفــق اآلليــات 

ضــرورة  علــى  االتفــاق  يجــب  االتيــة: 

طــرح  مواصلــة  علــى  الطفــل  تشــجيع 

ــه  ــبة ل ــك بالنس ــذا يجعل ــئلة، ألن ه األس

حينمــا  املســتقبل  فــي  صادقــا  مرجعــًا 

يواجــه بســؤال مشــابه فــي هــذا املجــال، 

ــوء  ــي ض ــة ف ــع اإلجاب ــل م ــك التعام كذل

ســن الطفــل، فالطفــل مــن ســن 2الــى 

فيمــا  مبســط،  شــرح  الــى  يحتــاج   5

يحتــاج األطفــال بعمــر 8الــى 12 ســنة 

الحيــاة  عــن  حقائــق  يعرفــوا  أن  الــى 

علميــة  مســتويات  الــى  يتطرقــوا  دون 

وطبيــة معقــدة، كذلــك عــدم تجاهــل أي 

ســؤال، والتواصــل الفاعــل بينــك وبــني 

طفلــك مــن أول يــوم هــو الطريــق القويــم 

ــب  ــي، يج ــي واملعرف ــل النفس ــو الطف لنم

الصحيحــة  باإلجابــة  الطفــل  يــزود  أن 

والحقيقيــة ، والتعامــل مــع األســئلة  علــى 

أنهــا مفاهيــم ســتكبر معــه، وأخيــرا فيمــا 

يخــص أســئلة الجنــس واالســئلة الغيبيــة 

األفضــل أن ال نقــول لــه كالمــا مثــل عيــب 

وخطــأ ممــا يســبب لــه إربــاكا ".

الهروب الهروب 
من أسئلة من أسئلة 

محرجة لعقول محرجة لعقول 
متقدةمتقدة

كثيرا ما يضعنا سؤال غير 
متوقع من طفل في دائرة 
اإلحراج أو الصمت والذهول 
من الفكرة التي يحملها ذلك 
السؤال املباغت الذي ال يناسب 
عمره ما يشكل إحراجا علميا 
في حال اإلجابة عنه، فهو ال 
يدرك معنى الكالم الذي يقال 
او طبيعة الجواب، ألن ما يحمله 
الجواب من معلومات هو خارج 
استيعابه العقلي، وقد يسحبنا 
الجواب الى أسئلة أخرى أكثر 
أحراجا، وال ينفع في هذه 
الحال االحتماء بعدم املعرفة 
أو املراوغة في اإلجابة التي 
قد ترسخ معلومات خاطئة في 
ذهن األطفال، فاألسئلة حقا 
محرجة واإلجابة عنها أكثر 
إحراجا وتحتاج الى طريقة 
علمية مبسطة إليصال 
املعلومة الى الطفل .
فكرة الطائي

زينب شعالن

عبد الكريم محسن

محرجــة،  الطفولــة  أســئلة  هــي  مثلمــا 

عــرض  فــي  صعوبــة  أيضــا  وجــدت 

ــن  ــن الذي ــر م ــى الكثي ــوع عل ــذا املوض ه

الــى  وصــوال  املناقشــة  فــي  اشــركتهم 

إجابــات وتوثيق لحــاالت االحــراج وكيفية 

مواجهــة كل حالــة علــى انفــراد، لكــن هــل 

تبقــى هــذه األســئلة التــي نراهــا محرجــة 

ــم  ــال اذا ل ــان األطف ــي أذه ــة ف ــا عالق لن

يعثــروا علــى إجابــة مقنعــة؟ وهــل لديهــم 

يقتنعــون  انهــم  أم  اإلقنــاع  فــي  قيــاس 

ويحفظــون جــواب األهــل؟ وهــل يبقــى 

الســؤال والجــواب فــي العقــول الغضــة أم 

يتــم نســيانهما بمــرور األيــام؟

عقول صغيرة متقدة ذكاء:
ــة-   ــعالن – تربوي ــب ش ــيدة زين ــت الس كان

عــن  الحديــث  فــي  األولــى  محطتنــا 

تعمــل  أنهــا  والســيما  املوضــوع،  هــذا 

تمــاس  علــى  هــو  الــذي  الحقــل  فــي 
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ــا ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــيـ ــ بـ



جوهرة شرقية

لوحاتي  في  البهيجة  املرأة   
ُّ

تحتل

تمثل  ألنها   
ً

رئيسة مكانة  وتصاميمي 

جوهرة الدنيا وزهر الحياة، لذلك شكلت 

أعمالي فنًا مختلفًا انفردت به، أنا مفتونة 

باألشكال الغريبة واملختلفة والعيون التي 

لذلك  الدائرية.  واملالمح  ناعسة  تبدو 

وجمعها  صياغتها  وإعادة  بقولبتها  قمت 

املالبس  وتصاميم  اللوحات  في  معا 

والعباءات الشرقية والبغدادية.

أكان  سواء  التشكيلي،  الفن  الى  انظر 

ملونة  وسيلة  بأنه  تصميمًا،  أو  لوحة 

بالدنا  وتراث  بتاريخ   العالم  لتعريف 

سهلة  بطريقة  درر  من  تكتنزه  وما 

بهجة  أن  دائمًا  وأجد  للمتلقي،  وجذابة 

تعبيرًا صادقًا عن  تمنح  الزاهية  األلوان 

على  واالبتسام  الفرح  وصناعة  التفاؤل 

تعقيدات،  من  حياتنا  يلف  مما  الرغم 

دائمًا  أعتقد  شديدة-  -وبصراحة  ألنني 

إرادة  إيقاف  على  قادرة  غير  الحرب  أن 

الشعوب في كل املجاالت.

ــم ــمبتصاميـ بتصاميـ
 العباءة العباءة

ــرأة ــُه المـ ــرأةوجـ ــُه المـ وجـ

الُمصممة والتشكيلية 
سرى الخفاجي
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املكونات:

نصف كيلو لحم غنم او لحم بقر مفروم 

وبصلة  طازج  كرفس  ونصف  باقة  مع 

وطحني  لزيت  اضافة  طماطم،  وحبتي 

ملعقة  مع  املطلوبة  الكمية  قدر  على 

صغيرة من الكركم وامللح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

الطماطم  مع  الكرفس  بفرم  نقوم 

املفروم  اللحم  نحضر  بعدها  والبصل، 

ونضع عليه البصل والطماطم والكرفس 

ونضع الكركم وامللح ورشة الطحني

ونقوم بالعجن جيدا حتى تصبح الخلطة 

متماسكة،

اسطواني  شكل  على  بعمله  نقوم  بعدها 

كباب  يقدم  بالعادة  قليه،  ثم  ومن 

والريحان  البطاطا  مع  عادة  العروگ 

بالف  الخضروات  وشرائح  والزيتون 

عافية.

كباب عروگ )طاوة(
عصرونية العائلة العراقية

االكل الطّيب عافية والفائدة الغذائية املليئة 
بالفيتامينات والعناصر الغنية املهمة تحتاجها االسرة 
ويجب ان ال تخلو منها سفرة اهلنا لضمان دوام الصحة 
واملذاق..

املقادير:

ثالث بيضات مع كوب متوسط الحجم من الحليب 

باضافة  الزيت  من  الحجم  متوسط  كوب  وايضًا 

كوبًا  نحضر  وايضًا  وبشورها،  بعصيرها  ليمونة 

وخمرة  طحني  كوبي  مع  السكر  من  متوسطًا 

كيميائية.

طريقة التحضير:

وعصير  والحليب  والزيت  والسكر  البيض  نخلط 

الليمون ونضربهم بالخالط جيدًا، بعدها  وبشور 

نضيف على الخليط الخمرة ونقلبهم وندهن قالب 

الكيك بالزبدة والطحني، نصب الخليط بالقالب 

وملده   180 حرارة  بدرجة  املسخن  الفرن  وندخله 

20 دقيقة، ونقدمه بعد ذلك بالف عافية.

باستخدامه  القديم  التايواني  الطب  شتهر 

 
ً
فعاال مضادًا  لكونه  وذلك  كثيرًا،  السمسم  لزيت 

لاللتهابات حيث يستخدم ُمنذ القدم لعالج التهاب 

فوائد  اما  والخدوش،  األسنان  وآالم  املفاصل 

وينظم  للقلب  مفيد  فهو  الريق  على  السمسم  زيت 

الذاكرة  الدم وكذلك يحفز  النبضات وينشط دورة 

من   
ّ

ُيعد كونه  عن   
ً
فضال واالكتئاب،  القلق  ومعالجة 

التي  الطبيعية  املواد  أفضل 

صفاًء  البشرة  تعطي 

وإشراقًا وُيستخدم في 

الجلد  جفاف  حالة 

والحساسية.

كيكة بنكهة الليمون 
تعلولة بغدادية هادئة

ز يت السمسم
ُينشط القلب ويحفز الذاكرة

ميساء فاضل
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اهلنا اهلناُســفــرة  ُســفــرة 



الحل

المشكلة

الحب ينتصر الحب ينتصر 
على فارق العمرعلى فارق العمر

النفسية أجابت  العباسي االختصاصية  الدكتورة شيماء 

على سؤال السيدة ف.ع قائلة:

وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  السالم  الفاضلة،  سيدتي 

في   )
ً
حال )أريد  صفحة  في  بك  نرحب  أن  يسرنا  وبعد: 

 ومرحبًا بك. جوابًا 
ً
 وسهال

ً
مجلة "الشبكة العراقية" فأهال

من  أكبر  السن  موضوع  أعطيت  أنك  أرى  مشكلتك  على 

حجمة بكثير، ألنه فرق تافه، إذ يعد من ضمن نفس الجيل 

والعمر، واليشكل أية عقبة بأي حال من األحوال، فعليك 

سيدتي الفاضلة أن تصرفي عنك هذه الفكره والوسواس 

فورًا، ولك أن تسألي األطباء عن صدق كالمي، واعلمي 

أن الحب والتفاهم والصدق والصراحة بني الزوجني هي 

بالضرورة  الترتبط  وأنها  الزوجية،  العالقة  نجاح  أسس 

بسن  الزواج  نجاح  درجة  قياس  اليمكننا  إذ  بالسن، 

أكبر  الزوجة  فيها  تكون  كثيرة  حاالت  فهناك  الزوجني، 

والفتاة  ابنك  بني  كالفارق  ليس  كبير،  بفارق  زوجها  من 

ناجحًا،   الزواج  كان  ذلك  ومع  بها،  الزواج  يرغب  التي 

قبولكم  لعدم  سببًا  ذكرته  الذي  الفارق  هذا  يعد  فال 

على  الينطبق  الفاضلة  ياسيدتي  فالقياس  الزواج،  بهذا 

تفكيرنا وواقعنا الحالي، فالوضع االجتماعي الذي يعيشه 

املرتبطة  االجتماعية  التغيرات  نتيجة  جدًا  مزر  العراقي 

بالحروب وعدم االستقرار، لذا عليك أن تناقشي ارتباط 

ابنك بالفتاة التي اختارها من ناحية إنسانية، فإذا كان 

الحب بينهما حبًا صادقًا فال أعتقد أنه يحمل أثرًا سلبيًا، 

والسيما عندما يتزوج الشاب من فتاة تكبره بضع سنني، 

الحنون  األم  له  كوني  بل  اختياره،  على  ابنك  تلومي  فال 

عن  تبحثني  الحتوائه،  والواعية  له  القريبة  والصديقة 

سنًا  األكبر  املرأة  أن  ولتعلمي  األمر.  كلف  مهما  سعادته 

والنضج  العاطفي  واالستقرار  بالهدوء  تتسم  الرجل  من 

والصبر وتحمل كل الظروف، وهذا ما يجعل الرجل أكثر 

استقرارًا وطمأنينة، وقد اليحدث ذلك مع امرأة في نفس 

املرأة  سن  أن  –سيدتي-  واعلمي  أصغر،  او  الزوج  عمر 

او  غريبًا  شيئًا  اليعد  الزوج  سن  من  اكبر  يكون  عندما 

غير مقبول بسبب سرعة الحياة والتطورات التي شهدتها 

املجتمعات وانشغال الناس بأمور الحياة،  كل مايهم اآلن 

على  يعتمد  االرتباط  هذا  وأن  سعيدان،  الزوجني  أن  هو 

مدى تمسك وتعلق ابنك بالفتاة، فإذا كان الرفض لهذا 

واليأس  باإلحباط  ابنك  يصاب  فقد  قبلكم  من  املوضوع 

من  فعل  ردة  عنده  تخلف  عنيفة  نفسية  أزمة  في  ويدخل 

الزواج ومن أية فتاة أخرى، ويدخل في حالة كآبة صعبة 

التحمد عقباها.

 من هنا عزيزتي اسمعي نصيحتي: عليك أن تكوني األم 

تكوني  أن  كذلك  املوضوع،  لخطورة  املدركة  الواقعية 

مرتاحًا  فيه  يكون  وقت  في  األب  مع  تتكلمي  وأن  شجاعة 

وغير عصبي، وأن توضحي له خطورة املوضوع، وعليه ان 

يتقبله بصدر رحب وأن يكون األب الصديق البنه ويحيطه 

السؤال  خالل  من  اختياره  ومشاركته  واالهتمام  بالحب 

ومستواها  عائلتها  وعن  ودينها  أخالقها  وعن  الفتاة  عن 

 عن وضع العراقيل 
ً
االجتماعي واالقتصادي والثقافي بدال

في طريق اختيار ابنكم، وبالتالي تندمون 

وتخسرون  ورفضكم  معارضتكم  على 

ابنكم لألبد.

 أخيرًا، أسأل الله أن يقدر لك وألبنائك 

الخير حيث كان، ويهديكم لصالح األمور 

وتقبل األمر بفكر منفتح واع وعدم تعقيد 

األمور، فالحياة أبسط مما تتوقعون ألنها 

أسمع  أن  أتمنى  األحوال.  كل  في  تسير 

خيرًا  وجزيت  خيرًا..  ابنك  وعن  عنك 

سيدتي.

 
ً
حال تجد  لعلها  الشبكة"  "مجلة  تحرير  هيأة  الى  بمشكلتها  بعثت  ع  ف.  السيدة 

يساعدها على تجاوز األزمة التي يعيشها ولدها البكر. تقول السيدة ف. ع في ثنايا 

األيام  وبمرور  العمل،  في  له  زميلة  الى  تعرف  أحمد  ولدها  إن  رسالتها  تفاصيل 

اللقاءات حصل تقارب ومحبة بينهما، توطدت هذه العالقة وصارت عادة  وتكرار 

يومية ال فكاك منها. تضيف األم في رسالتها قائلة: "ولدي يشعر أنه قريب مني أكثر 

من قربه الى أبيه ألنه حاد املزاج وصعب التفاهم، فاتحني في أحد األيام برغبته في 

الزواج من زميلته، وبعد نقاشات مستفيضة فهمت منه أن زميلته هذه تكبره بأربع 

سنوات، هنا توقفت كثيرًا، وسعيت الى إقناعه بالتخلي عن هذا القرار ألنها أكبر 

منه، لكنه بقي مصرًا على قراره ، وطلب مني مفاتحة أبيه في هذا األمر وإقناعه، 

 ،
ً
وأنا اآلن في حيرة من أمري، كيف أقنع والده بهذا األمر وأنا غير مقتنعة به أصال

فأنا –كامرأة- أدرك أن املرأة تكبر قبل الرجل من جراء الحمل والوالدة والواجبات 

البيتية وتترهل بسرعة، ما يدفع الزوج للبحث عن امرأة بديلة عن زوجته." في ختام 

رسالتها تطلب السيدة ف.ع الحل الذي يرشدها ملواجهة هذه املشكلة 

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.

افتح قلبك
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ريــــــــاضــــــــةريــــــــاضــــــــة

دماء الشهداء
لقــد كان قــرار األوملبيــة العراقيــة 

دورة  منافســات  مــن  باالنســحاب 

اإلســالمي  التضامــن  ألعــاب 

فــي  إقامتهــا  املقــررة  الخامســة 

املقبــل،  آب  شــهر  بدايــة  تركيــا 

العراقيــة  الدمــاء  علــى  احتجاجــًا 

مدينــة  فــي  أريقــت  التــي  البريئــة 

املوقــف  مــع  وانســجامًا  زاخــو، 

وتوصيــات  العراقــي  الشــعبي 

فــي  العراقــي  النــواب  مجلــس 

جلســته الطارئــة األخيــرة، واملوقــف 

وزارة  ببيــان  املتمثــل  الحكومــي 

. جيــة ر لخا ا

قرار منسجم مع منظومة الدولة 
العراقية

فــي حديــث للصحفــي الرياضــي طــه 

األوملبيــة  انســحاب  حــول  الجنابــي 

التضامــن  بطولــة  مــن  العراقيــة 

ــة  ــرار اللجن ــه: إن "ق ــال في ــالمية ق اإلس

جــاء  العراقيــة  الوطنيــة  األوملبيــة 

الدولــة  منظومــة  مــع  منســجمًا 

النيابــي  بمفصليهــا  العراقيــة 

مــن  جــزء  هــو  مثلمــا  والحكومــي، 

العراقــي  الشــعب  ومطالــب  عــات 
ّ
تطل

قبــل كل شــيء، فهــو قــرار مهنــي، إذ 

ــل،  ــن ان يتواص ــا يمك ــداد أبطالن أن إع

ــوالت  ــف البط ــي مختل ــم ف ــن زجه ويمك

التــي ال تقــل فنيــًا عــن دوره التضامــن 

لقــد   ، أوملبيــا  بهــا  املعتــرف  غيــر 

فعلــت األوملبيــة حســنًا عندمــا قــررت 

أبناءنــا  يقتلــون  كيــف  إذ  االنســحاب، 

ــر  ــيء غي ــذا ش ــم، ه ــي بلده ــر ف ونحض

منصــف." أي  بــه  يقبــل  وال  منســجم 

قرار شجاع
كمــا تحــدث الصحفــي مزهــر كاظــم 

ــذي  ــب التنفي ــرار املكت ــارك ق : "نب
ً
ــال قائ

جنــة األوملبيــة العراقيــة باالنســحاب 
ّ
لل

مــن املشــاركة فــي دورة ألعــاب التضامن 

ــا، اذ مهمــا تترتــب  اإلســالمي فــي تركي

ــة،  ــرار مادي ــن أض ــرار م ــذا الق ــى ه عل

فإنــه قــرار وطنــي شــجاع، ومــا علــى 

املؤسســات الرســمية والشــعبية واملهنيــة 

يشــعر  كــي  حــذوه  تحــذو  ان  ســوى 

املعتــدون أن هنــاك إجماعــًا وطنيــًا علــى 

رفــض العــدوان".

غير معترف بها أوملبيًا
وأشــاد املــدرب جابــر محمــد بالقــرار 

الســليم الــذي اتخذتــه اللجنــة األوملبيــة 

الوطنيــة العراقيــة باالنســحاب من دورة 

ســتنطلق  التــي  اإلســالمي  التضامــن 

فعالياتهــا فــي التاســع مــن آب املقبــل 

مدينــة  التركيــة، فــي  قونيــا 

علــى  الغاشــم  "االعتــداء  ان  وأضــاف 

ــة كان  ــوات التركي ــل الق ــن قب ــا م أبنائن

تســعة  ضحيتــه  راح  اجراميــًا  اعتــداًء 

ــداًء  ــد كان اعت ــًا، لق ــهداء و35 جريح ش

متعمــدًا ، لــذا البــد مــن مقاطعــة تركيــا 

ــدم  ــم بع ــا، نقاطعه ــت أبناءن ــا قتل كونه

التبــادل  ونوقــف  للســياحة  الذهــاب 

إعطائهــم  وعــدم  معهــم  التجــاري 

نوقفــه  التعامــل  انــواع  وكل  النفــط، 

واألخيــر  األول  الخاســر  وهــم  معهــم 

نتيجــة هــذا االعتــداء الجبــان، فعلــى 

صعيــد الرياضــة فعلــت األوملبيــة الشــيء 

األمــوال  صــرف  برغــم  الصحيــح 

حيــث  مــن  الوطنيــة  منتخباتنــا  علــى 

اســتعدادها للــدورة، وهــذا الشــيء خلــق 

الوطنيــة،  ملنتخباتنــا  وقــوة  تماســكًا 

وهنــاك بطــوالت عربيــة وآســيوية مقبلــة 

يمكــن ان يشــارك فيهــا العــراق ويحقــق 

النتائــج الجيــدة ، فالــدورة التــي ســتقام 

فــي تركيــا غيــر معتــرف بهــا أوملبيــًا، 

نحــن نريــد وســامًا اوملبيــًا عامليــًا وليــس 

كبطولــة  تؤخــر  وال  التقــدم  بطولــة 

تركيــا".

مقاطعة األعداء
العراقــي  املنتخــب  مــدرب  قــال  فيمــا 

بالــكك بوكســنغ أحمــد كريــم: الحقيقــة 

أن قــرار االنســحاب مــن دورة التضامــن 

االســالمية فــي تركيــا قــرار الغبــار 

عليــه، واال كيــف يعتــدي االتــراك علــى 

ــب  ــا تلع ــي ومنتخباتن ــعبنا الغال ــاء ش ابن

ــا  ــر ان منتخباتن ــم، ال ننك ــى أراضيه عل

الرياضيــة  العابهــا  بجميــع  الوطنيــة 

والخــارج  الداخــل  فــي  عســكرت 

اســتعدادا للبطولــة ولخطــف الذهــب، 

لكــن حــب الوطــن والدفــاع عنــه فــوق 

كل اعتبــار، لقــد اســتفادت منتخباتنــا 

التدريبيــة  معســكراتها  مــن  الوطنيــة 

ويمكــن ان تتألــق وتخطــف األوســمة فــي 

بطــوالت قريبــة قادمــة ان شــاء اللــه." 

 يبقى العراق شامخًا
علــى  رحيــم  صبيــح  املــدرب  وأكــد 

اإلنســانية  اعــداء  مقاطعــة  ضــرورة 

ــث  ــو، حي ــي زاخ ــا ف ــوا أبناءن ــن قتل الذي

استشــهد األطفــال والنســاء والشــباب 

ويريــدون  غاشــمة،  حاقــدة  بصواريــخ 

ــة ان  ــة الرياضي ــا العراقي ــن منتخباتن م

ــا  ــم ، حق ــي دورته ــراح ف ــاركهم األف تش

ــى  ــب عل ــا ان نلع ــف لن ــداء فكي ــم اع انه

ــعبنا،  ــاء ش ــل ابن ــن قت ــم م ــم وه أرضه

فالقــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة األوملبيــة 

الوطنيــة العراقيــة كان صحيحــا مئــة 

باملئــة ويتماشــى مــع تطلعــات وغضــب 

الشــارع العراقــي ، فمهمــا حصــل يبقــى 

العراقــي صاحــب غيــرة ويجابــه األعداء 

مهمــا كانــت قوتهــم ولنــا فــي الصــوالت 

والدانــي،  القاصــي  يعرفــه  تاريــخ 

العــراق يبقــى شــامخًا مهمــا عصفــت بــه 

الريــاح، عامــرًا بأهلــه الغيــارى.

االولمبية العراقية 
تنسحب من دورة التضامن في تركيا

عقد املكتب التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية العراقية اجتماعًا 
طارئًا بحث فيه العدوان السافر للقوات التركية على شمالنا 

الحبيب، بقصف مدينة زاخو، الذي أسفر عن تسعة شهداء وأكثر من 
35 جريحًا.. 

 احمد رحيم نعمة
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من الالعبات الالئي قدمن أروع العروض 
الكروية في بطولة غرب آسيا األخيرة 
للسيدات التي احتضنتها مدينة جدة السعودية، 
حيث توج املنتخب النسوي العراقي بطال 
لها، وعن الفوز العراقي الكبير بهذه البطولة 
ومحطات ومواقف مهمة في مسيرتها الكروية، 
كان لنا حوار مع نجمة املنتخب النسوي بكرة 
القدم زينب عباس: 

منتخبنا سيكون منافسًا قويًا 
في البطوالت القارية

بعـــد الفـــوز بـــكأس غـــرب آســـيا 

زز  ينب عباس:ينب عباس:

دون  القدم  لكرة  اختيارك  سر  ما   *

غيرها؟

كنت  القدم،  كرة  أعشق  صغري  منذ   -

األطفال  مع  منطقتي  في  الكرة  ألعب 

الذين هم في سني، أمارسها بكل جدية، 

أن  أنكر  ال  فيها،  مستقبلي  أن  فوجدت 

الكرة تحتاج الى جهد كبير، لكني تغلبت 

على الخوف الذي كان ينتابني وتفكر فيه 

الكثير من الفتيات، املتمثل بالخوف من 

أن  وجدت  أني  إال  اللعب،  أثناء  اإلصابة 

ممارستها شيء ممتع مع اتخاذ الحيطة 

والحذر أثناء اللعب.         

املشوار  مواصلة  على  شجعك  *من 

الكروي الصعب بالنسبة للفتيات؟

الذي  والدي  والسيما  شجعوني،  األهل   -

كان يعطيني دافعًا معنويًا كبيرًا ملواصلة 

إذ  والتميز،  النجاح  أجل  من  املشوار 

كنت –ومازلت- أسمع كالم الوالد في كل 

خطوة أقدم عليها.

 * ما سبب تنقلك بني األندية؟

- في بادئ األمر لعبت لكثير من األندية، 

القوة  نادي  مع  الحال  بي  استقر  أن  الى 

الجوية، الذي حققت معه بطوالت كثيرة 

املاضي،  املوسم  دوري  بطولة  آخرها 

فقد  اخرى،  أندية  الى  انتقالي  عن  أما 

األندية  ألحد  االستعارة  سبيل  على  كان 

الشمالية، لكني باقية مع الجوية.

*ما أهم البطوالت التي شاركت فيها ؟

- كثيرة هي البطوالت املحلية والخارجية 

فريق  مع  والسيما  فيها،  تميزت  التي 

من  العديد  حققنا  فقد  الجوية،  القوة 

النسوي  الدوري  خطفنا  إذ  اإلنجازات، 

وجرى  مرة،  من  أكثر  القدم  لكرة 

اختياري كأفضل العبة في الدوري.

* أي األندية لعبت لها؟

الرياضية  األندية  من  للكثير  لعبت   -

نادي  منها  الكروية،  مسيرتي  خالل 

النسوي  الدوري  في  املميز  سيروان 

املاضي  العام  حققنا  إذ  الكردستاني، 

لقب  ونلت  الكردستاني،  الدوري  درع 

الجوية،  القوة  مع  أيضًا  الدوري  هداف 

األلقاب  من  العديد  على  وحصلت 

في  وهداف  العب  أفضل  منها  الفردية 

أكثر من املواسم املاضية.

لقب  على  الحصول  تتوقعني  كنت  هل   *

بطولة غرب آسيا؟

ألن  لنا،  بالنسبة  صعبًا  كان  التكهن   -

طويل  باع  لها  واجهتنا  التي  املنتخبات 

في  منتخبنا  خسر  إذ  اللعبة،  مجال  في 

السنوات السابقة مع نفس الفرق بفارق 

اختلف  الحال  لكن  األهداف،  من  كبير 

اليوم من حيث نوعية الالعبات والكادر 

املدربة  تقوده  الذي  املميز  التدريبي 

في  املتخصصة  شاهناز،  اإليرانية 

بصقل  نجحت  فقد  الصاالت،  كرة  لعبة 

وإعدادها  العراقية  النسوية  املواهب 

خالل فترة قصيرة ، كما أن دعم اتحاد 

املستوى  هذا  يقدم  جعله  للفريق  الكرة 

الجيد، ناهيك عن الجمهور الذي تفاعل 

البطولة،  في  األولى  املباراة  منذ  معنا 

  في تحقيق 
ً
وهو ما ولد في نفوسنا أمال

التي  الفرق  على  الفوز  فحققنا  اإلنجاز، 

القريب،  األمس  في  علينا  تتغلب  كانت 

جميع  في  راقية  مستويات  وقدمنا 

قوية  األخيرة  املباراة  وكانت  املباريات، 

صاحبات  على  الفوز  فيها  حققنا  جدًا 

سعادتنا  كانت  لذا  واألرض،  الجمهور 

غامرة في إدخال البهجة في نفوس أبناء 

شعبنا الغالي عندما توجنا باملركز األول 

كأس  وخطفنا 

ألول  آسيا  غرب 

مرة.

كان  كيف   *

وأنت  شعورك 

كأس  تحملني 

غرب آسيا؟

الكأس  نرفع  ونحن  يوصف  ال  شعور   -

الجهود  تكاتف  نتيجة  جاء  الذي  الغالي 

تدريبي  كادر  الى  اتحاد  إدارة  من 

في  شارك  فالكل  والعبات،  ومشرفني 

هذا اإلنجاز الرفيع، وإن شاء الله ستكون 

البطوالت املقبلة عراقية في ظل املواهب 

النسوية التي تزخر بها األندية العراقية، 

واملسرات  األفراح  تكون  أن  طموحنا 

حاضرة في املناسبات املقبلة. 

*  أي األندية العاملية تتابعني؟

نادي  مشجعي  ومن  جيدة  متابعة  انا   -

يلعب  الفريق  أن  إذ  اإلسباني،  برشلونة 

هذا  في  تراجع  لكنه  مجنونة،  كرة 

إن  تراجعه،  سبب  أدري  وال  املوسم، 

في  االنتصارات  سكة  الى  يعود  الله  شاء 

املوسم الجديد ويكتسح الفرق األخرى. 

منتخب  كالعبة  طموحك  تحقق  هل   *

وطني؟

عندما  طموحي  من  جزءًا  حققت   -

أحرزنا بطولة غرب آسيا للسيدات، لقد 

كانت نقطة تحول في رياضتنا النسوية، 

السابق  في  واضحًا  اإلهمال  كان  فقد 

فوزنا  بعد  لكن  النسوية،  الحركة  على 

بسبب  يزداد  الدعم  بدأ  البطولة  في 

املواهب  حيث  من  النسوي  الوضع  تفهم 

الرياضة  شأن  ترفع  التي  املوجودة 

املقبل  الله  شاء  إن  العراقية،  النسوية 

أفضل بوجود الدعم للعنصر النسوي. 

أميرة محسن 



يقدمه  وما  الجوي،  الفريق  تشكيل  عن 

دوري  مباريات  في  متميز  مستوى  من 

املوسم الحالي، كانت لنا وقفة مع مدرب 

أشبال القوة الجوية مخلد علي الذي قال:

"تسملت مهمة تدريب فريق أشبال القوة 

الكادر  برفقة  العام،  هذا  بداية  الجوية 

اللياقة  التدريبي: ضرغام علي، ومدرب 

حسن  الحراس  ومدرب  هاشم،  حسن 

"الفريق  أن  مخلد  وذكر  فليح."  كاظم 

املواهب  من  جيدة  مجموعة  يضم 

الكروية التي ستقول كلمتها على الساحة 

 ".
ً
الكروية العراقية مستقبال

بالدعم  يحظى  "الفريق  أن  وأضاف   

النادي،  إدارة  قبل  من  واالهتمام 

مجموعته  يتصدر  فريقنا  أن  والسيما 

األشبال  لفئة  الدوري  منافسات  في 

والحقيقة  واستحقاق،  جدارة  بكل 

تخريج  هو  واألخير  األول  طموحنا  أن 

بهم  والزج  األمثل  بالصورة  الالعبني 

العراقية،  الوطنية  املنتخبات  في 

وهناك أكثر من العب موهوب يستحق 

أشبال  منتخب  صفوف  ضمن  اللعب 

الذي  العالي  للمستوى  نظرًا  العراق 

يتمتعون به في مباريات الدوري."

ألن  أسفه  عن  أعرب  مخلدًا  لكن 

دوري  على  الضوء  يسلط  لم  اإلعالم 

الفئات العمرية، وعلى الالعبني الذي 

برزوا فيه، إذ كرس اهتمامه في أندية 

املواهب   
ً
متجاهال املمتاز،  الدوري 

الواعدة في الفئات العمرية، مؤكدًا أن 

العمرية  بالفئات  اإلعالمي  االهتمام 

في  األفضل  تقديم  على  يحفزهم 

املباريات.

أعمار بدون تزوير
القوة  حراس  مدرب  أكد  جهته،  من 

الصقور   "أشبال  أن  محمد  جابر  الجوية 

والتكريم،  اإلشادة  يستحق  متميز  فريق 

دوري  في  رائعة  مستويات  من  يقدمه  ملا 

الكرة  اتحاد  يقيمه  الذي  األشبال 

النادي  "حرص  الى  مشيرًا  العراقي." 

صحيحة  بأعمار  العبني  استقطاب  على 

مئة باملئة، دون أي تزوير، وهذا ما يصب 

العراقية  والكرة  الالعب  مصلحة  في 

للنظر  بالدرجة األولى، والشيء الالفت 

في أشبال القوة الجوية هو أن الفريق في 

فقط،  الفوز  أجل  من  يلعب  ال  مبارياته 

به الجمهور." مبينًا  أداء يمتع  إنما يقدم 

 بني الالعبني، 
ً
أن هناك "انسجامًا كامال

على  رائعة  فنية  فواصل  يقدمون  وهم 

هذا  وأن  األخضر،  املستطيل  أديم 

وراءهما  يقف  العالي  واملستوى  االنتظام 

ويوظف  يعلم  كيف  عرف  تدريبي  كادر 

مستوى  تقديم  في  الالعبني  مهارات 

فني عال داخل امللعب، لذلك كانت نتائج 

الفريق ممتازة في دوري هذا املوسم." 

عروض رائعة
رحيم  صبيح  املدرب  أعرب  كذلك 

هذا  دعم  بمواصلة  تمنياته  عن 

تحفيز  أجل  من  املميز  الفريق 

على  والالعبني  التدريبي  الكادر 

في  الرائعة  العروض  تقديم 

على  الحصول  وبالتالي  املباريات، 

الدوري، ودعوة املميزين منهم الى 

املنتخبات الوطنية العراقية. 

تألق وإبداع
محمد  العمرية  الفئات  مدرب  أما 

علي فقال: "ال يختلف اثنان على أن 

األندية  يعد من  الجوية  القوة  نادي 

من  لالعبني  بتخريجها  املعروفة 

أصحاب املواهب على مدى سنوات 

تابعنا  العام  هذا  وفي  عديدة، 

ضم  الذي  األشبال  فريق  باهتمام 

في صفوفه نخبة كبيرة من املواهب 

في  العروض  أروع  قدمت  التي 

الفريق  فاز  فقد  الحالي،  املوسم  دوري 

خاللها  من  وقدم  مبارياته،  جميع  في 

عروضًا رائعة."

أضاف محمد علي أن "مباريات الدوري 

الكروية  املواهب  من  الكثير  عن  كشفت 

." متمنيًا أن 
ً
التي ستقول كلمتها مستقبال

املستويات  تقدم  التي  املواهب  هذه  تنال 

األخضر  املستطيل  أديم  على  الرائعة 

الوطنية  املنتخبات  تمثيل  في  حقها 

األمجاد  إعادة  أجل  من   
ً
مستقبال

عانت  فقد  العراقية،  للكرة  واإلنجازات 

السنوات  خالل  األمّرين  العراقية  الكرة 

السابقة بسبب عدم إقامة دوري الفئات 

وعدم  اإلهمال  أصبح  بحيث  العمرية، 

عمل  في  بارزتني  عالمتني  املباالة 

لذلك  السابقة،  الكروية  االتحادات 

في  منتخباتنا  ترافق  اإلخفاقات  باتت 

البطوالت الخارجية.  

يضم أشبال نادي القوة الجوية بني صفوفه نخبة مميزة من 
الالعبني املوهوبني، ممن تخرجوا في مدرسة النادي للفئات 

العمرية تحت إشراف مالك متخصص. ويحظى الفريق بالدعم 
واالهتمام من قبل إدارة النادي، والسيما بعد تصدره مجموعته 

احمد الساعديفي منافسات الدوري لفئة األشبال عن  جدارة واستحقاق.

أشبال القوة الجوية
يخطفون الصدارة واألنظار

في دوري الكرة العراقي

مخلد علي

ضرغام علي
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الرابعة،  النسخة  في  األولى  مشاركته  ومنذ 

ل املنتخب الوطني العراقي ملح البطولة، 
ّ
مث

بمتابعة  تحظى  كانت  مبارياته  فجميع 

رفع  في  وأسهمت  لها،  نظير  ال  جماهيرية 

على  التنافس  وتيرة  وزيادة  البطولة  مكانة 

به في  الفوز  العراقيون في  الذي نجح  لقبها 

النسخ األربع األولى تحت قيادة املرحوم عمو 

بابا. 

بعد  البطولة  في  املشاركة  الى  عودته  ومنذ 

باستضافة  العراق  طالب  طويلة،  قطيعة 

مطالباته  لكن  البصرة،  مدينة  في  البطولة 

األوجه،  متعددة  ومعوقات  صعوبات  واجهت 

الخليجي  التنفيذي  املكتب  أصدر  حتى 

شرف  العراق  بمنح  النهائي  قراره  مؤخرًا 

استضافة البطولة.

نجاح درجال

والرياضة  الشباب  ووزير  عام  من  أكثر 

عدنان درجال يتابع باهتمام تفاصيل إقامة 

البطولة الخليجية في البصرة، حتى اكتملت 

البصرة،  بمالعب  الخاصة  النواقص  جميع 

الذي  الرياضية،  املدينة  ملعب  في  والسيما 

باستطاعة  وبات  مؤخرًا،  فيه  العمل  انتهى 

بعد  الرياضية  الجماهير  احتضان  مالعبنا 

أن أنجزت املنشآت الراقية والفنادق املميزة 

التي ستحتضن الوفود املشاركة.

دفع  البصرة  في   25 خليجي  تنظيم  إعالن   

درجال الى تقديم الشكر لجميع الجهود التي 

كما  للبطولة،  العراق  تنظيم  لغرض  بذلت 

رئيِس  إلى  واالمتنان  بالشكِر  درجال  تقدم 

ساند 
ُ
الوزراء  مصطفى الكاظمي الداعم وامل

من  الخليج  كأس  بطولة  البصرة  الستضافِة 

دوِل  زعماء  مع  باالتصاِل  مساهمته  خالل 

 عن تسخيِر 
ً
مجلس التعاون الخليجي، فضال

جميع اإلمكانات للوصوِل إلى ما ننشدُه. 

في  عقده  الذي  املؤتمر  خالل  درجال  وقال 

اآلن  "نحن  والرياضة:  الشباب  وزارة  مبنى 

موعِد  عن  تفصلنا  ال  إذ  كبيٍر،  تحٍد  أمام 

ما  وهو  أشهر  خمسة  سوى  الُبطولة  انطالق 

وكثيرًا  كبيرًا   
ً
عمال نباشر  أن  الجميع  يلزُم 

وجهدًا مضاعفًا ملا احتجنا إليه منذ سنوات 

طوال."

خطوة رائعة

اللجنة  رئيس  حمودي  رعد  عد  جهته،  من 

الخليجي  االتحاد  قرار  الوطنية  االوملبية 

بتسمية  فترة  قبل  اتخذه  الذي  القدم  لكرة 

النسخة  الحتضان  العراقية  البصرة  مدينة 

الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج 

أدخل  رائع  قرار  بأنه  القدم،  بكرة  العربي 

الفرحة في نفوس الوسط الرياضي العراقي.

القرار  بهذا  سعادته  عن  حمودي  وأعرب 

األشقاء  الستقبال  البصرة  جاهزية  مؤكدًا 

اآلن  الضروري  "من  أن  مبينًا  الخليج،  في 

والقطاعي  الحكومي  الجهد  استنفار 

البصرة  محافظة  في  والبلدي  والرياضي 

-التي  املقبلة  النسخة  لتكون  سعيًا  مبكرًا، 

في  نموذجًا  املقبل-  العام  مطلع  ستقام 

والفن  النبيل  والتنافس  والتنظيم  الضيافة 

في  بالندية  يتسم  الذي  الخليجي  الكروي 

فالبطولة  الشقيقة،  املنتخبات  مباريات 

الله  شاء  إن  خاص،  طعم  لها  الخليجية 

ستكون عرسًا كرويًا خليجيًا."

العرس الخليجي

رحيم  الرياضي  الصحفي  أشار  ذلك،  إلى 

عودة الى موضوع مهم يتعلق بقدرة العراق 

كثيرة،  ألسباب  بطولة  أية  استضافة  على 

بنى  ووجود  املجال  هذا  في  الخبرة  منها 

تحتية من مالعب وفنادق وأماكن سياحية 

فقد  أخرى،  ومستلزمات  تدريب  ومالعب 

استضافة  في  رائع  بشكل  العراق  نجح 

املنتخب الكويتي قبل أكثر من سنة، وهو ما 

في  األشقاء  لإلخوة  جيدًا  انطباعًا  أعطى 

أن العراق قادر على استضافة البطوالت.

وقال إن "هذا الجهد الجماعي الذي قدمه 

والرياضة  الشباب  وزارة  سواء  الجميع، 

ومجلس  الكرة  واتحاد  العراقية  واألوملبية 

محافظة البصرة واإلعالم الرياضي، نجح 

مجلس  موافقة  خالل  من  ثماره  جني  في 

التعاون الخليجي على إقامة خليجي 25 في 

الله تكون بطولة  بصرتنا الفيحاء، إن شاء 

الخليج فاتحة خير على الرياضة العراقية، 

وعودة  رياضتنا  عن  العقوبات  ولرفع 

مالعبنا الرياضية الى احتضان البطوالت 

بكل مسمياتها، ونحن قادرون على ذلك."  

استضافة البطوالت

السابق  الدولي  الالعب  قال  جانبه،  من 

مميزًا  كان  "العراق  إن  كريم:  مهدي 

العربية  البطوالت  إقامة  في  ومتمكنًا 

واآلسيوية في عقود سبعينيات وثمانينيات 

ناجحًا  –ومازال-  كان  فقد  املاضي،  القرن 

العرب  بطولة  من  البطوالت:  احتضان  في 

الى كاس الخليج، فهو مالذ آمن للبطوالت 

العربية واآلسيوية، اآلن نحن نضم صوتنا 

بعودة  تطالب  التي  الخيرة  األصوات  الى 

املدرجات  والى  العراقية  الكرة  الى  الروح 

ألهازيج  متعطشة  األخرى  هي  التي 

تساند  وهي  الكروية  الجماهير  وهتافات 

نجاح  هو  دليل  وخير  املفضل،  فريقها 

والكويت  العراق  بني  الودية  املباراة  تنظيم 

على أكمل وجه من ناحيتي التنظيم واألمور 

على  قادرون  أننا  املعنيون  يعلم  كي  الفنية، 

إنجاح خليجي 25 في البصرة ، لقد شارك 

استضافة  الكبير:  اإلنجاز  هذا  في  الجميع 

يعود  إذ  طويل،  غياب  بعد  للبطولة  العراق 

البطوالت،  الحتضان  أخرى  مرة  العراق 

وهذه املرة من بوابة خليجي 25."

بنكهة بصرية

إن  فقال:  العكيلي  مهدي  الصحفي  أما 

العربية  البطوالت  من  هي  الخليج  "بطولة 

مصغر،  عالم  كأس  بمثابة  وهي  املهمة، 

املنتخبات  خيرة  البطولة  في  تشارك  إذ 

وجوالت  صوالت  لها  التي  العربية  الوطنية 

فاملنتخبات  والعالم،  آسيا  بطوالت  في 

واالمارات،  وقطر،  السعودية،  العربية: 

ومنافسة  كبيرة  حظوظ  لها  والبحرين، 

والعاملية،  اآلسيوية  البطوالت  في  بقوة 

غالبية  في  صعبة  أرقامًا  تعتبر  إنها  بل 

عن   
ً
فضال فيها،  يشاركون  التي  البطوالت 

املنتخب العراقي الذي يعتبر من املنتخبات 

في  املنتخبات  هذه  مشاركة  أن  إذ  القوية، 

املنافسة  تكون  ما  دائمًا  الخليج  بطولة 

مستويات  تقارب  نتيجة  جدًا  قوية  فيها 

املنتخبات في البطولة، لذلك يصعب دائما 

أن  أتمنى  عمومًا  املباريات.  بنتيجة  التكهن 

فاملالعب    ،25 خليجي  كأس  العراق  يحرز 

املالعب  أفضل  من  تعتبر  اليوم  العراقية 

وصممت  شيدت  إذ  والعاملية  العربية 

عاملية  مالعب  نافست  بل  الطرق،  بأحدث 

بمالعبنا  أشاد  حتى  ورونقها،  بنائها  في 

يقتصر  ولم  الكرويني،  النجوم  من  الكثير 

فقط  البصرة  في  الحديثة  املالعب  وجود 

معظم  في  الحديثة  املالعب  شمل  وإنما 

تسعد  الله  شاء  إن  العراق،  محافظات 

الفيحاء  بصرتنا  في  العربية  الجماهير 

طال  الذي  الخليجي  العرس  تحتضن  وهي 

انتظاره." 

بالرغم من عدم اعتمادها من قبل الفيفا، إال أن بطولة الخليج 
احتلت مساحة واسعة من االهتمام لدى دول املنطقة، وكانت سببًا 

أساسيًا في تطور كرة القدم الخليجية. ومنذ انطالقتها حظيت 
باهتمام من قبل الوسطني اإلعالمي والشعبي العربيني. 
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52البصرةتحتضن خليجي 

الرابعة،  النسخة  في  األولى  مشاركته  ومنذ 

ل املنتخب الوطني العراقي ملح البطولة، 
ّ
مث

بمتابعة  تحظى  كانت  مبارياته  فجميع 

رفع  في  وأسهمت  لها،  نظير  ال  جماهيرية 

على  التنافس  وتيرة  وزيادة  البطولة  مكانة 

به في  الفوز  العراقيون في  الذي نجح  لقبها 

النسخ األربع األولى تحت قيادة املرحوم عمو 

بابا. 

بعد  البطولة  في  املشاركة  الى  عودته  ومنذ 

باستضافة  العراق  طالب  طويلة،  قطيعة 

مطالباته  لكن  البصرة،  مدينة  في  البطولة 

األوجه،  متعددة  ومعوقات  صعوبات  واجهت 

الخليجي  التنفيذي  املكتب  أصدر  حتى 

شرف  العراق  بمنح  النهائي  قراره  مؤخرًا 

استضافة البطولة.

نجاح درجال

والرياضة  الشباب  ووزير  عام  من  أكثر 

عدنان درجال يتابع باهتمام تفاصيل إقامة 

البطولة الخليجية في البصرة، حتى اكتملت 

البصرة،  بمالعب  الخاصة  النواقص  جميع 

الذي  الرياضية،  املدينة  ملعب  في  والسيما 

باستطاعة  وبات  مؤخرًا،  فيه  العمل  انتهى 

بعد  الرياضية  الجماهير  احتضان  مالعبنا 

أن أنجزت املنشآت الراقية والفنادق املميزة 

التي ستحتضن الوفود املشاركة.

دفع  البصرة  في   25 خليجي  تنظيم  إعالن   

درجال الى تقديم الشكر لجميع الجهود التي 

كما  للبطولة،  العراق  تنظيم  لغرض  بذلت 

رئيِس  إلى  واالمتنان  بالشكِر  درجال  تقدم 

ساند 
ُ
الوزراء  مصطفى الكاظمي الداعم وامل

من  الخليج  كأس  بطولة  البصرة  الستضافِة 

دوِل  زعماء  مع  باالتصاِل  مساهمته  خالل 

 عن تسخيِر 
ً
مجلس التعاون الخليجي، فضال

جميع اإلمكانات للوصوِل إلى ما ننشدُه. 

في  عقده  الذي  املؤتمر  خالل  درجال  وقال 

اآلن  "نحن  والرياضة:  الشباب  وزارة  مبنى 

موعِد  عن  تفصلنا  ال  إذ  كبيٍر،  تحٍد  أمام 

ما  وهو  أشهر  خمسة  سوى  الُبطولة  انطالق 

وكثيرًا  كبيرًا   
ً
عمال نباشر  أن  الجميع  يلزُم 

وجهدًا مضاعفًا ملا احتجنا إليه منذ سنوات 

طوال."

خطوة رائعة

اللجنة  رئيس  حمودي  رعد  عد  جهته،  من 

الخليجي  االتحاد  قرار  الوطنية  االوملبية 

بتسمية  فترة  قبل  اتخذه  الذي  القدم  لكرة 

النسخة  الحتضان  العراقية  البصرة  مدينة 

الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج 

أدخل  رائع  قرار  بأنه  القدم،  بكرة  العربي 

الفرحة في نفوس الوسط الرياضي العراقي.

القرار  بهذا  سعادته  عن  حمودي  وأعرب 

األشقاء  الستقبال  البصرة  جاهزية  مؤكدًا 

اآلن  الضروري  "من  أن  مبينًا  الخليج،  في 

والقطاعي  الحكومي  الجهد  استنفار 

البصرة  محافظة  في  والبلدي  والرياضي 

-التي  املقبلة  النسخة  لتكون  سعيًا  مبكرًا، 

في  نموذجًا  املقبل-  العام  مطلع  ستقام 

والفن  النبيل  والتنافس  والتنظيم  الضيافة 

في  بالندية  يتسم  الذي  الخليجي  الكروي 

فالبطولة  الشقيقة،  املنتخبات  مباريات 

الله  شاء  إن  خاص،  طعم  لها  الخليجية 

ستكون عرسًا كرويًا خليجيًا."

العرس الخليجي

رحيم  الرياضي  الصحفي  أشار  ذلك،  إلى 

عودة الى موضوع مهم يتعلق بقدرة العراق 

كثيرة،  ألسباب  بطولة  أية  استضافة  على 

بنى  ووجود  املجال  هذا  في  الخبرة  منها 

تحتية من مالعب وفنادق وأماكن سياحية 

فقد  أخرى،  ومستلزمات  تدريب  ومالعب 

استضافة  في  رائع  بشكل  العراق  نجح 

املنتخب الكويتي قبل أكثر من سنة، وهو ما 

في  األشقاء  لإلخوة  جيدًا  انطباعًا  أعطى 

أن العراق قادر على استضافة البطوالت.

وقال إن "هذا الجهد الجماعي الذي قدمه 

والرياضة  الشباب  وزارة  سواء  الجميع، 

ومجلس  الكرة  واتحاد  العراقية  واألوملبية 

محافظة البصرة واإلعالم الرياضي، نجح 

مجلس  موافقة  خالل  من  ثماره  جني  في 

التعاون الخليجي على إقامة خليجي 25 في 

الله تكون بطولة  بصرتنا الفيحاء، إن شاء 

الخليج فاتحة خير على الرياضة العراقية، 

وعودة  رياضتنا  عن  العقوبات  ولرفع 

مالعبنا الرياضية الى احتضان البطوالت 

بكل مسمياتها، ونحن قادرون على ذلك."  

استضافة البطوالت

السابق  الدولي  الالعب  قال  جانبه،  من 

مميزًا  كان  "العراق  إن  كريم:  مهدي 

العربية  البطوالت  إقامة  في  ومتمكنًا 

واآلسيوية في عقود سبعينيات وثمانينيات 

ناجحًا  –ومازال-  كان  فقد  املاضي،  القرن 

العرب  بطولة  من  البطوالت:  احتضان  في 

الى كاس الخليج، فهو مالذ آمن للبطوالت 

العربية واآلسيوية، اآلن نحن نضم صوتنا 

بعودة  تطالب  التي  الخيرة  األصوات  الى 

املدرجات  والى  العراقية  الكرة  الى  الروح 

ألهازيج  متعطشة  األخرى  هي  التي 

تساند  وهي  الكروية  الجماهير  وهتافات 

نجاح  هو  دليل  وخير  املفضل،  فريقها 

والكويت  العراق  بني  الودية  املباراة  تنظيم 

على أكمل وجه من ناحيتي التنظيم واألمور 

على  قادرون  أننا  املعنيون  يعلم  كي  الفنية، 

إنجاح خليجي 25 في البصرة ، لقد شارك 

استضافة  الكبير:  اإلنجاز  هذا  في  الجميع 

يعود  إذ  طويل،  غياب  بعد  للبطولة  العراق 

البطوالت،  الحتضان  أخرى  مرة  العراق 

وهذه املرة من بوابة خليجي 25."

بنكهة بصرية

إن  فقال:  العكيلي  مهدي  الصحفي  أما 

العربية  البطوالت  من  هي  الخليج  "بطولة 

مصغر،  عالم  كأس  بمثابة  وهي  املهمة، 

املنتخبات  خيرة  البطولة  في  تشارك  إذ 

وجوالت  صوالت  لها  التي  العربية  الوطنية 

فاملنتخبات  والعالم،  آسيا  بطوالت  في 

واالمارات،  وقطر،  السعودية،  العربية: 

ومنافسة  كبيرة  حظوظ  لها  والبحرين، 

والعاملية،  اآلسيوية  البطوالت  في  بقوة 

غالبية  في  صعبة  أرقامًا  تعتبر  إنها  بل 

عن   
ً
فضال فيها،  يشاركون  التي  البطوالت 

املنتخب العراقي الذي يعتبر من املنتخبات 

في  املنتخبات  هذه  مشاركة  أن  إذ  القوية، 

املنافسة  تكون  ما  دائمًا  الخليج  بطولة 

مستويات  تقارب  نتيجة  جدًا  قوية  فيها 

املنتخبات في البطولة، لذلك يصعب دائما 

أن  أتمنى  عمومًا  املباريات.  بنتيجة  التكهن 

فاملالعب    ،25 خليجي  كأس  العراق  يحرز 

املالعب  أفضل  من  تعتبر  اليوم  العراقية 

وصممت  شيدت  إذ  والعاملية  العربية 

عاملية  مالعب  نافست  بل  الطرق،  بأحدث 

بمالعبنا  أشاد  حتى  ورونقها،  بنائها  في 

يقتصر  ولم  الكرويني،  النجوم  من  الكثير 

فقط  البصرة  في  الحديثة  املالعب  وجود 

معظم  في  الحديثة  املالعب  شمل  وإنما 

تسعد  الله  شاء  إن  العراق،  محافظات 

الفيحاء  بصرتنا  في  العربية  الجماهير 

طال  الذي  الخليجي  العرس  تحتضن  وهي 

انتظاره." 

بالرغم من عدم اعتمادها من قبل الفيفا، إال أن بطولة الخليج 
احتلت مساحة واسعة من االهتمام لدى دول املنطقة، وكانت سببًا 

أساسيًا في تطور كرة القدم الخليجية. ومنذ انطالقتها حظيت 
باهتمام من قبل الوسطني اإلعالمي والشعبي العربيني. 

 أميرة الزبيدي

تحتضن خليجي 
البصرة

25
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ولد  الفلكية..  الخريطة  خالل   من  املرة  هذه 

عبد الحليم في 1929-6-21 

وكيف  الفلكية  الخريطة  عن  نعرف  ماذا 

نفسرها؟ 

في  الكواكب  توزيع  تعني  الفلكية  الخريطة 

األبراج، وحيث أن لكل كوكب حركة مختلفة 

مختلفة،  وسرعة  ومسارًا  اآلخر  الكوكب  عن 

كيف  ونتعرف  الفلكية  الخريطة  سنحلل  لذا 

كثيرًا،  عانت  وملاذا  الشخصية،  هذه  تكونت 

وما سر هذا الحنان الجامح في أدق تفاصيل 

والحب،  الزواج  في  ينجح  لم  ملاذا  حياته، 

دون  التكويني  العاطفي  الفشل  عانى  وكيف 

مواقع  لنتابع  معجبوه..  به  ويشعر  يحس  أن 

الكواكب في خريطته.

توزيع الكواكب في خريطة العندليب: 

القمر.. في برج القوس

الشمس..  في برج الجوزاء

عطارد..  في برج الجوزاء

الزهرة ..  في برج الثور

املريخ ..  في برج األسد

املشتري ..  في برج الجوزاء

زحل .. في برج القوس 

أورانوس..  في برج الحمل

نبتون ..  في برج األسد 

بلوتو ..  في برج السرطان

أن وجود  األبراج  املتعارف عليه في علم  من 

 في ميزان 
ً
أي اقتران في برج ما يعني اختالال

في  نقصانًا  او  زيادة  يكون  كأن  معينة،  قوى 

ثم  املولود،  تكوين  في  الكونية  الطاقة  معدل 

أم  سلبي  هو  هل  االقتران،  نوع  الى  ننتقل 

يقع  مكان  أي  في  ننظر  ذلك  بعد  إيجابي، 

هذا االقتران، هل هو في الجانب الشخصي 

الزوجي  أو  العاطفي  أو  العائلي  او  املالي  أو 

في  ندقق  ذلك  كل  بعد  الخ.  األصدقاء..  أو 

إيجابية،  أم  سلبية  هي  هل  املتشكلة:  الزوايا 

ثم نرى الطالع، أي ساعة الوالدة، بعد ذلك 

نتابع تجانس الخريطة الفلكية مع الخريطة 

لهذه  الواقعي  التحليل  نعطي  ثم  الرقمية، 

الشخصية. 

خريطة  في  االقتران  حالة  معكم  لنتابع 

العندليب 

أولى حاالت االقتران كانت: 

بني )القمر+زحل( في برج القوس، وذلك 

بالزواج  املتعلقة  السابعة  املنزلة  يمثل 

والتعاطف  واآلخرين  والشراكة 

وقلة  للنفس  النفسي  واالضطهاد 

الحظ والتنكر من اآلخرين وعدم 

ومن  األلم.  واستمرار  االستقرار 

أن  األبراج  علم  في  عليه  املتعارف 

في  األسوأ  يعد  زحل  مع  القمر  اقتران 

مع  حصل  ما  وهذا  الفلكي،  االقتران 

وعدم  الحزينة  اللمسة  هذه  العندليب: 

االستقرار، وكأن األلم الذي يعتاش على هذه 

الروحية ال يبرح مكانه مع كل الحب املتدفق 

والجارف للمحبوب وكل االنجراف والحسرة 

بأن حليمًا كان يضطهد  في كل حركة توحي 

ويعذب نفسه ال شعوريًا بسبب الضغط الذي 

يواجهه أمام اآلخرين بصورة املضحي املحب 

الذي يسعد محبيه وهو غير قادر على إسعاد 

معرقلة  قوة  الزاوية  لهذه  كانت  لقد  نفسه. 

محتاجًا  حليم  يكن  لم  عاطفية،  خطوة  لكل 

لفهم  احتياجه  بقدر  اآلخرين  عطف  الى 

والغرام  العشق  أطالل  على  املحطمة  نفسه 

املنسابني بني يديه، وحينما يحاول أن ينجح 

في تجربة حب خفية كانت تالحقه الخيبات 

حليم  أنه  او  مشهور،  نجم  أنه  الى  يأبه  ولم 

قلوب  وامتلك  الغناء  عرش  على  تربع  الذي 

ولو  حقيقي،  بحب  يحلم  كان  لقد  مستمعيه. 

قدر له أن يفصح عما تعرض له لربما اهتزت 

صورته في نظر عشاقه، فهذا العمالق الذي 

ذوب قلوب محبيه عجز عن إتمام قصة حب 

حقيقية تستطيع أن تقف على قدميها.

يستحق  وهو  العذر،  له  نجد  أن  علينا  ربما   

وملهم  والغرام  الرومانسية  رمز  فهو  ذلك، 

دمرت  الزاوية  هذه  إن  لنقول  نعود  العشاق. 

حق.  وجه  بال  والجنسية  العاطفية  حياته 

ضغطت  غريبة  صراعات  حليم  عانى  لقد 

عليه من داخل نفسه املولعة بالتغيير والتنقل 

األمور  كانت  مرة  كل  في  لكن  والتجديد، 

ان  يستطع  لم  السبب،  معرفة  دون  تخفت 

يستوعب هذه الصدمات داخليًا، فالتناقض 

الغنية  الفنية  حياته  مستوى  في  الكبير 

فرصة  في  الحظ  وقلة  واملتيمني  باملعجبني 

حقيقية للحب والزواج، هذا الصراع أنتجته 

وقائع حياتية.. أما فلكيا فلم يكن للحظ حلف 

معه.

العندليب عبد الحليم حافظ
من رؤية رقمية

باحث فلكي

علي البكري

الجزء الثاني

وهللا اعلم

الجوزاء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

العــذراءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

تبدو آثار املتاعب واضحة عليكم، والبعض 

مضطرًا.   الجراحي  التداخل  إلى  يلجأ  قد 

املرتبطة  الضغوط  من  الكثير  أمام  أنتم 

بالعمل، حذار من قيادة مركباتكم دون أن 

لكم  التكوينية  فالخريطة  جاهزين،  تكونوا 

إيجابية  مواقف  بالتركيز.  كثيرًا  تسمح   ال 

هي األهم في تطور عاطفي.

عليكم التحلي بالصبر في موضوع  العمل. 

نتيجة  مهمة  أوراقًا  البعض  يخسر  قد 

ضياعها.

بوضعكم  جديًا  لالهتمام  حاجة  في  أنتم 

نفسه  يجد  والبعض  املرتبك  الصحي 

ملزمًا بتغيير نوعية عمله. 

أنتم في وقت يلبي طموحاتكم الشخصية. 

القمر  كوكب  بني  الزوايا  مقدار  يتغير 

مع  العذراء  برج  في  اليوم  هذا  الحاضر 

كوكب املريخ املوجود في برج الثور، األمر 

الذي قد ينتج وضعًا أقل تأثيرًا فيكم على 

الصعيد النفسي. 

واملتاعب  الضغوط  من  الكثير  تجاوزتم 

خالل األشهر املاضية. 

أوضاعكم  متابعة  وتشغلكم  تهتمون 

لتقديم  منكم  للكثير  وفرصة  املالية، 

استرجاع  أو  لعمل،  الرسمية  أوراقهم 

من  الكثير  لديكم  ضائعة.  مهنية  حقوق 

انتم  األسبوع،  هذا  في  اإليجابي  التطور 

فاتتكم  التي  الفرص  من  الكثير  أمام 

خالل الوقت املاضي.

األكثر  هي  والعاطفية  الشخصية  الرغبات 

وفرصة  الوقت،  هذا  في  لكم  حضورًا 

زوال  بعد  هجرة  موضوع  في  للتحرك 

ينشغل  الكثير  السلبية.  التكوينية  املؤثرات 

الكثير  أمام  أنتم  مكثفة،  اتصاالت  بإجراء 

والزواج  العاطفة  في  الحظ  فرص  من 

وبعض التحسن املالي.

املالية،  املتاعب  بعض  الى  تتعرضون  قد 

عليكم  تجارية.  قضية  يخسر  قد  وبعضكم 

ترك األمور تسير بإيقاعها الطبيعي لتجنب 

قدر من املصاريف املالية غير املهمة. خالل 

القيام  عليكم  املقبلة  الثالثة  األسابيع 

من  واالستفادة  طاقتكم  بكامل  بتحرك 

الفترة املقبلة إلصالح ما تعثر من خطوات 

في العمل أو في حياتكم العاطفية. 

على  املتاعب  من  بالكثير  ملبدة  أجواء 

بتوتر  يشعر  والبعض   النفسي،  الصعيد 

ومزاج غير رائق أثناء التواصل والتعامل مع 

العائلة,  تحاولون إجراء تغييرات في وضعكم 

تحتاجون  أنتم  آخر  جانب  على  الشخصي. 

بحالة  الظهور  وعدم  الصبر  من  الكثير  الى 

اليوم، مع أخذ املزيد من  من العصبية هذا 

الحذر على الطرقات.

فرصة  مع  التكوينية  طاقتكم  تستعيدون 

والقيام  إيجابي  طابع  ذات  قرارات  التخاذ 

جيدة  فرص  لديكم  شخصية.  بمبادرة 

على  يحصل  قد  وبعضكم  أعمالكم،  لدعم 

قرض مالي او يقتني ممتلكًا أو مركبة، أما 

الجانب السلبي فإن عليكم الحذر من بعض 

األعداء الذين يتسترون بصداقة زائفة.

الكثير  يتجه  إيجابية تغمركم، وقد  مشاعر 

العمل.  في  مطلب  على  للحصول  منكم 

لعالقة  وتقييم   مراجعة   الى  بحاجة  أنتم 

عاطفية في الخفاء. تتلقون اتصاالت مكثفة 

والفرصة مع الحظ تسمح بتجربة موضوع 

ومنكم  اختبار،  واجتياز  الدراسة  او  السفر 

من يتابع موضوع بيع او شراء مركبة. 

ظروف  في  يضعكم  وقت  الى  تصلون  قد 

إيجاد  عليكم  االهتمام.  تستحق  جديدة 

حل يتناسب وحياتكم العاطفية التي نالها 

الكثير من اإلرباك وعدم االستقرار خالل 

الفرصة  لديه  بعضكم  املاضية.  الفترة 

للتعامل مع موضوع عمل جديد. وبعضكم 

يستطيع القيام بسفر خارجي او داخلي.

النفسي  بالضيق  شعوركم  من  بالرغم 

لكن  اليوم،  لهذا  جيد  بمزاج  التمتع  وعدم 

يجب عليكم وضع خطة عمل لتعديل بعض 

أساليب اإلدارة في العمل. حاولوا االهتمام 

الجانب  الفترة.  لهذه  املالي  بالجانب 

العودة  عليكم  سلبًا.  يتأثر  قد  العاطفي 

بعالقاتكم الى سابق عهدها.

بعض  إجراء  في  منكم  الكثير  ينجح 

هذه  خالل  انتبهوا  العمل.  في  التغييرات 

الفترة: عليكم ضبط أعصابكم في اليومني 

الصعوبات  بعض   تواجهون  فقد  املقبلني، 

التي قد تعرضكم  الى ضغوط مفاجئة، كما 

مالية،  نفقات  منكم   الكثير  أمام  تكون  قد 

عليكم االبتعاد عن هدر املال وادخاره لوقت 

الحاجة. 
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واحـــــــــــــــــــةواحـــــــــــــــــــة

الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

1- صاحبة الصورة فنانة عراقية.

2- ماركة سيارة، نصف عامر.

3- ظاهرة طبيعية.

4- من الحروف االبجدية، رفض.

5- مدينة ايرانية، عاصمة بيرو.

حرف  التشكيلية،  املهن  من   -6

نصب.

7- سيل)م(، طني)م(.

8- عكس صعب، متشابهة.

9- متشابهة، املقدام.

امريكية)م(،  والية   -10

نجل)م(.

1- من مسرحيات شكسبير، شّرع)م(.

2- غير ناضج، من االنبياء)ع(.

3- رج، نادي كرة قدم فرنسي.

4- قرباج)م(، قضية)م(.

5- مدرب كرة قدم عراقي.

6- في الفم.

7- ممر مائي يصل البحر االحمر بخليج 

عدن.

8- مكان ترفيهي)م(.

9- في الحاسبة)م(، شتم.

10- دولة افريقية.

شخصية عراقية 
حاتني 

َ
يخ الن

َ
لقب ِبش

ُ
ني ِحكمت امل

َ
ُمحمد غ

 
ُ

له ِعراقي  حات 
َ
ن  ،)2011-1929(

أبرز  ِمن  َعد 
ُ

ت ماثيل 
َ

وت صب 
ُ
ن َمجموعة 

َمعروف  وهو  َبغداد،  العاِصمة  َمعاِلم 

الِفنية  جموعات 
َ
امل في  كعضو  ا 

ً
أيض

ذلك  في  بما  العشرين،  القرن  ِمن  األولى  الِعراقية 

جموَعات 
َ
امل وهذه  الَحديث،  للفن  َبغداد  وَمجموعة  الرواد  َمجموعة 

للفنان  وكان  الَحديث.  ن 
َ
والف قاليد 

َ
الت َبني  جوة 

َ
الف َسد  على  ساَعدت 

الِعراقية  نية 
َ
الف األعمال  من  الَعديد  اسِتعادة  في  عال 

َ
ف دور  حكمت 

املقامة  نية 
َ
الف عماله 

َ
أ واهم   .2003 عام   

َ
َبعد هبت 

ُ
ن والتي  فقودة، 

َ
امل

،ِتمثال املتنبي ، نصب شهرزاد وشهريار، تمثال كهرمانة ،نصب إنقاذ 

صب بغداد،نصب أشعار بغداد.
َ
الثقافة،ن

فوقف  متصيدا،  الحجاج  خرج   •  

فسأله:  له،  إبال  يرعى  أعرابي  على 

كيف رأيت سيرة أميركم الحجاج يا 

أعرابي؟ فقال : ظلوم غشوم، ال حياه 

شكوتموه  أفال  الحجاج:  فقال  الله! 

إلى أمير املؤمنني عبد امللك؟ فقال 

وإال  وأغشم  أظلم  ذاك  األعرابي: 

كذلك  هو  فبينما  مثله.  ى 
ّ
ول كان  ما 

إذ أحاطت به الخيل, فأمر الحجاج 

األعرابي  فسأل  فأخذ  باألعرابي 

الله؟  يرحمك  هذا  من  الجند:  أحد 

األعرابي  فحرك   . الحجاج  قال: 

الحجاج  من  اقترب  حتى  دابته 

, السر الذي بيني  وقال: أيها األمير 

وبينك أحب ان يبقى بيننا! فضحك 

الحجاج وأمر بإخالء سبيله. 

قبيل  زوجته  مع  أعرابي  •تخاصم 

اذهبي   : لها  فقال  الفجر،  صالة 

كم  الله  قّبحك  فقالت  طالق.  فأنت 

فإذا  الصالة،  إلى  خرج  ثم  تنافق. 

 
ّ

اإلمام يفتتح بقراءة: "األعراب أشد

ولم  األعرابي،  فصاح  ونفاقا"  كفرا 

ما  وأنت  الكتاب،  في  آية  أنها  يعلم 

أشهدكم   ! ؟  ثقيل  يا  بيننا  دخلك 

أنني راجعت زوجتي، نكاية بإمامكم 

! وترك الصالة وخرج.

تقدم  عربية  دولة  أول  العراق  يعتبر 

شارك   1954 عام  ففي   ، التلفزيون 

وزير التربية والتعليم العراقي آنذاك 

بغداد  في  دولي  معرض  في 

قدمته  الذي  التلفزيون  ووجد 

فيه  معروضا  "باي"  شركة 

وقرر شراءه مع أدوات تعليمية 

 ، بعامني  ذلك  بعد  للمدارس 

افتتح امللك فيصل الثاني أول 

الشرق  في  تلفزيونية  محطة 

العراق  فكان   ،  1956 عام  األوسط 

اللتني  ومصر  سوريا  على  متقدًما 

عرفتا التلفزيون عام 1960.

ترسل االجابات على أرقام هواتف املجلة  والجائزة اشتراك 
شهري مجاني 

في أي عام انطلق البث االذاعي من العراق  ؟

أول من

سؤال وجائزة

نوادر و طرائف

 العراق يقتني أول جهاز تلفزيون 
في الشرق األوسط

مصروفه  ألخذ  والدته  مداعبة  على  الشباب  احد  اعتاد 

منها بعد وفاة والده, وقد اسرف كثيرا وقررت األم تقليل 

املبلغ, ولم يوافق الشاب على ذلك اإلجراء ودخل معها في 

شجار واساء األدب مع امه, فأقسمت األم على رفع شكوى 

ضد ابنها الى الوالي الحاج احمد اغا ..وهكذا نفذت األم 

قسمها و ذهبت الى الوالي وشرحت له املوضوع, فانزعج 

الله يقول: ال  لها: )هازا عمل قبيح(,  الحاج احمد, وقال 

تقل لهما أف ! كيف هذا, ولد صايع يشتم حضرتكم !..ثم 

نادى على الجالد وطلب منه الذهاب مع املرأة واحضار 

وكان  الجالد  مع  املرأة  ..خرجت   ! بالقوة  هنا  الى  ابنها 

!.. وملا رأت األم الشرر  ضخما و مدججا بكافة األسلحة 

يتطاير من عيون ذلك الجالد, خافت على ابنها وبنفس 

الى  اشارت  لذا  الشكوى,  عن  التراجع  تستطع  لم  الوقت 

شاب يسير بمفرده في الشارع, وقالت للجالد, ذاك ابني 

الى  اقتاده بعنف  و  الشاب  نادى الجالد على ذلك  !...ثم 

مقرالوالي الحاج احمد, والشاب يتوسل بالجالد ملعرفة 

السبب ولكن من دون جدوى. بدأ الحاج أحمد باملحاكمة 

وقال للشاب :) ملاذا انت تكلم امك كالمًا يغضب ربنا؟ (, 

: موالنا, امي ميته من زمان  تعجب الشاب وقال للحاكم 

نكران  الحاج احمد من  ! غضب  املرأة ال اعرفها  وهذي 

بعدم  وقسمه  الشاب  توسل  من  بالرغم  ألمه  الشاب 

معرفة هذه املرأة. كل هذا واملرأة صامته لم تنطق بكلمة 

الكتابة  من  انتهى  ان  الى  احمد  الحاج  قرار  وانتظرت 

امه  انكر  اذا  بالجلد  الشاب  يعاقب  ان  الجالد  وامر 

في  بها  ويدور  كتفيه  على  يحملها  ان  عليه  اعترف,  واذا 

شوارع املدينة الى ان يصل الى بيتها ! وافق الشاب على 

حمل املرأة والتجول بها والجالد خلفه للتاكد من تطبيق 

وهكذا  احمد,  الحاج  اصدره  الذي  الحكم  لبنود  الشاب 

وبعد دقائق التقى الشاب مع اخيه وجها لوجه وقال األخ 

الشاب  فقال   -- ؟  شايل  أملن  انت  شنو؟  هاي  ويلك--   : له 

ألخيه : هاي امنا ! فقال األخ : ويلك,.. امنا ماتت من زمان 

! --- فأجاب الشاب: آني اعرف لكن روح فهم حاج احمد 

آغا !

روح فهم حاج أحمد أغا! 

قصة مثل

؟



ــخص  ــى ش ــض عل ــاء القب ــار الق ــرى بأخب ــرة وأخ ــني فت ــاء ب ــا وكاالت األنب تطالعن

ــون  ــا يك ــا م ــة، وغالب ــة املنتحل ــن الصف ــب م ــق مكاس ــة لتحقي ــة معين ــل صف انتح

ــة أو  ــن درج ــاء- م ــح الح ــل -بفت ــى واملنتَح ــة أدن ــن درج ــاء- م ــر الح ــل -بكس املنتِح

ــى.. ــة أعل مكان

التــي تشــجع علــى  واملالبســات  الظــروف  الخبــر عــن  نقــرأ  ونتســاءل حــني   

االنتحــال، والظــروف التــي تجعلــه ممكنــا، ومــدى تبايــن هــذه الظاهــرة مــن 

مجتمــع الــى آخــر، وماهــي الفتــرة التــي يمضيهــا املنتحــل فــي مهامــه االنتحاليــة، 

وكــم عــدد الضحايــا الذيــن انطلــى عليهــم مظهــره االنتحالــي، وهــل يجــري 

القبــض علــى كل املنتحلــني أم أننــا نتعامــل أحيانــا معهــم مــن دون أن نعــرف فيمــا 

ــا!! ــاء.. أم بفتحه ــر الح ــوا بكس إذا كان

)ماديــا  الدســمة  واالمتيــازات  املكاســب  أن  الذهــن..  الــى  يتبــادر  مــا  وأول 

أن  الظــن  وأغلــب  لالنتحــال،  املشــجعة  األســباب  أول  مــن  هــي  واجتماعيــا( 

ــه  ــر أن وضع ــد فك ــب، ق ــض املكاس ــه بع ــدر علي ــة ت ــص صف ــو يتقم ــل، وه املنتِح

االنتحالــي ســيكون مؤقتــا، ولفتــرة قصيــرة جــدا، بحــدود ماســيجنيه مــن مكاســب 

ســريعة مــن خــالل النصــب واالبتــزاز يعــود بعدهــا كمــا كان، خوفــا مــن اكتشــاف 

وضعــه املريــب، ولكــن مــع مــرور الزمــن واكتســاب الخبــرة واإلفــالت املتكــرر مــن 

القانــون يــزداد تقمصــه للشــخصية املنتحلــة ، وتتعــزز ثقتــه بالــدور الــذي يلعبــه، 

ــني! ــي دوري املنتِحل ــمي ف ــراف الرس ــة االحت ــر بإمكاني ــدأ التفكي ــم يب ث

قلنــا إن االنتحــال يكــون عــادة مــن شــخص بدرجــة ماديــة واجتماعيــة وتأهيليــة 

لالنتحــال  النــادرة  االســتثناءات  ومــن  أعلــى،  صفــة  بانتحــال  يقــوم  أدنــى، 

املعكــوس مــا شــاهدته فــي برنامــج تلفزيونــي كان يســتضيف فــي العــادة شــخصا 

)مليونيــرا( لينتحــل برغبتــه صفــة عامــل بنــاء أو صّبــاغ أو عامــل نظافــة أو نزيــل 

ــرف  ــيطة، يتع ــة البس ــع االجتماعي ــن واملواق ــن امله ــا م ــنني وغيره ــي دار للمس ف

مــن خاللهــا علــى معانــاة أشــخاص وعوائــل وحاجتهــم للمعونــة.. ثــم بعــد انتهــاء 

ــاس،  ــات الن ــى حاج ــا عل ــرف فعلي ــد ان يتع ــة، وبع ــة املعكوس ــة االنتحالي املعايش

يكشــف عــن حقيقتــه و يتبــرع لهــم باملبالــغ التــي يحتاجونهــا وهــي عــادة بمئــات 

آالف الــدوالرات..

هكذا االنتحال وإال ..بالش!!

خضير الحميري
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ــر ــي ــكــات ــركــاري ــي ــكــات كــاري



دكتور وهمي!

ذكريات عراقية

- صحيح العراق اليوم ضرب صاروخني نوع سكود على 

إيران؟

باله،  على  يخطر  ما  حسب   5 أو   4 بأصابعه  فيشير 

وهكذا..

بمنزله  أحيانًا  يتصل  حسني  صدام  أن  مرة  وحدثنا 

يكتب  وصار  زوجته،  على  حتى  الجميع،  على  ويطمئن 

يوم  وذات  وعبقريته،  بصدام  تبجيل  فيها  افتتاحيات 

في  أرضًا  يملك  أنه  مختصرها  طريفة،  افتتاحية  كتب 

الجليل بفلسطني، ويحتفظ بأوراق ملكيته لها، وبما أنه 

الدين  كصالح  فلسطني  سيحرر  حسني  صدام  أن  واثق 

األيوبي، فيرجوه أن يتقبل هذه األرض هدية منه!!.

هذه  أمثال  شاعت  اذ  عادي،  فاألمر  الحد،  هذا  إلى 

ال  مكاسب  ت  درَّ وأحيانًا  هستيري،  بشكل  الكتابات 

تحصى، تبدأ بطقم أقالم فاخر أو ساعة، ثم بسيارة أو 

مبلغ من املال، وانتهاء بشقة في العراق أو خارجه!

القائد  أن  مفاجئًا  خبرًا  تنشر  بالصحف  وإذا  أيام  بعد 

الرمز يستقبل الكاتب العربي س.

قًا أن التقي به ليحكي لي ماذا دار في ذلك  صرت متشوِّ

أمر  وهو  لي  قال  فقد  منه،  الخياالت  رمينا  وإذا  اللقاء، 

عرفنا حقيقته:

شي؟  محتاج  الرئيس  لي  قال  الفرصة،  ت  فوَّ ما  -أخوك 

له: نعم بيت فأمر لي به فورًا فقال: بعد أكو شي؟  فقلت 

ثم  أيضًا،  بتأثيثه  فأمر  أؤثثه،  أقدر  ما  سيدي  له:  فقلت 

صعب  وضعي  أنا  سيدي  فقلت:  بعد،  شي  تريد  قال: 

وماخذ قرض من البنك، لو تكمل فضلك معي. فأمر بأن 

تسدد الدولة القرض.

أذكر في نفس اليوم كيف اصطدم س مع صحفي آخر 

ضابط  أنه  والطريف  الرحيم،  عبد  محسن  اسمه  ربما 

شقة  نال  أنه  عرف  فعندما  الجماهير،  دار  في  األمن 

مؤثثة قال له:

تطلب  حتى  عراقي  مو  أنت  بعدين  متسول،  أنت  -والله 

بيت ملك.

سحب  س  وحاول  الضرب،  إلى  يصل  الشجار  وكاد 

املسدس الذي كان يحمله على جنبه لوال تدخل من حوله.

كرجل  يتصرف  فصار  س،  أطيق  أعد  لم  أنني  أنسى  ال 

أمن ال كصحفي، فبال سبب تركت العمل في امللحق، لكن 

كان  فقد  معه،  املقالب  أطرف  من  مقلبًا  رتبت  أن  بعد 

دائم املفاخرة بأنه أهم قاص عربي، وأنه بعد أن نام مع 

كاتبة معروفة قالت له:

-والله أنت أهم من غسان كنفاني!

لهذا اتفقت مع الصديق مالك املطلبي على املقلب التالي:

وسنجتمع  جلجامش،  مطعم  في  معنا  سيسهر  س  كان 

امللحق مساء لالنطالق، مجموعة مؤلفة من  جميعًا في 

علي املندالوي وأحمد رستم وعلي حيدر وضرغام هاشم 

جياد  وأمني  العامري  عويد  وكامل  املجيد  عبد  وأحمد 

يطلب  الهاتف  رن  بدقائق  االنطالق  وقبل  حيدر،  وعلي 

بقدرته  املطلبي  مالك  اآلخر  الجانب  على  فكان  س، 

أنه  فأخبره  الصوت،  نبرة  وتغيير  املقالب  في  الفائقة 

الدوري  سعد  اسمه  املتحدة  الواليات  في  دكتوراه  طالب 

أدب  في  رسالته  ويعمل  منصور،  امليليا  فندق  في  ينزل 

فهو  اليوم،  أرشيفه  عن  وصورًا  مؤلفاته  ويريد  س، 

مضطر للسفر غدًا صباحًا!!

وصار  املفاجأة،  فرحة  من  آخر  مخلوق  إلى  س  انقلب 

يقول لنا:

عني  بيعملوا  اللي  الطالب  على  لحق  بدي  شو  أخي  -يا 

هذا  وأرشيفي،  نسخي  خلصولي  جامعية،  رسائل 

البيت جبلوا نسخي وصور  ع  واحد منهم، مضطر روح 

أرشيفي.

قبل  س  فجاء  ننهيها،  وكدنا  سهرتنا،  إلى  ذهبنا 

وال   ،
ً
كامال املقلب  أكل  وقد  متجهمًا،  بقليل  انفضاضها 

الطالب،  ذلك  بأمر  املندالوي  وعلي  سواي  يعرف  أحد 

فلو تسرب األمر النتقم انتقامًا مؤذيًا، فسألته:

-ان شاء الله مشي الحال أستاذ س؟ شايفك زعالن؟

فقال:

-مشي الحال، لكن دخت وأنا دور له على كتبي وأرشيفي، 

املهم حرام الرجل مسافر الصبح  ألمريكا!

دائمًا  أنه  ع 
َّ
تصن لكنه  مهانًا،  شاردًا  ظل  الجلسة  في 

ولم  العراق  غادرت  لقد  الدارسني،  لخدمة  مضطر 

هو  مه 
َّ
كل من  وأن  وهمي،  اسم  الدوري  سعد  أن  يعرف 

مالك املطلبي!.

جديد  لقائد  اكتشافه  له  قرأت  طويلة،  بسنوات  بعدها 

يريد أن يهديه وثائق ملكيته ألرٍض له في فلسطني، لكن 

لسبب ما كان عرضه بال ردة فعل من ذلك القائد الذي 

تجاهله تمامًا.
بيان الصفدي

كانت املرة األولى التي عملت 

فيها في ملحق جريدة 

الجمهورية الثقافي،  ومسؤولها 

حينها صحفي عربي، وكان 

شخصًا عجيبًا يكذب بشكل 

مرضَي، فيحدثنا عن عالقاته 

باملسؤولني ومعرفته بأدق 

األسرار، خاصة عندما 

اشتعلت الحرب مع إيران فكنا 

للسخرية نهمس له مثال:
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