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الشبكة الشبكةفــي  فــي 

فريق مشترك لتنفيذ المشاريع االستثمارية 
الجديدة داخل وحول مدينة بغداد

إجراءات لتسهيل إنجــــــــــــــــاز البطاقة الوطنية للموظفين 
طه الحسني

بغداد ـ طه حسين

الشبكة/خاص

عن  الحدودية  املنافذ  هيئة  كشفت 

مع  مشتركة  عمليات  غرفة  تشكيلها 

عملية  إلنجاح  العالقة  ذات  الجهات 

الحسني  اإلمام  أربعينية  الزوار  دخول 

مختلف  من  القادمني  السالم(  )عليه 

دول العالم، فيما وجهت الهيئة باستنفار 

املشمولة  املنافذ  لتعزيز  مالكاتها 

بالزيارة بعناصر إضافية.

عدنان  عمر  اللواء  الهيئة  رئيس  وقال 

إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث  في  الوائلي 

املستوى،  عالي  وبتنسيق  عملت،  "الهيئة 

على  العالقة  ذات  الدوائر  جميع  مع 

أجل  من  مشتركة  عمل  غرفة  تشكيل 

املاء  وشبكات  التحتية  البنى  ديمومة 

واملنشآت  الداخلية  والطرق  والكهرباء 

الصحية في املنفذ الواحد."

وأضاف: "باشرنا العمل على تعزيز الفرق 

لغرض  الجوازات  ومكاتب  الصحية 

أجل  من  الداخلة  األعداد  استيعاب 

تاخير."  أي  وبدون  سالسة  بكل  مرورهم 

على  حرصت  "الهيئة  أن  الى  مشيرًا 

تنسيق العمل مع قيادة العمليات املشتركة 

الداخلية  وزير  من  مباشر  وبإشراف 

الستقبال  الالزمة  اإلجراءات  لتطبيق 

الزائرين."

وبني الوائلي أنه "بوشر بإجراء العديد من 

األشخاص  بتفتيش  الخاصة  املمارسات 

األمني  واالنتشار  الجوازات  وتدقيق 

والتأكيد  اإلجراءات  تسهيل  لضمان 

على عدم مرور أي زائر إال بعد خضوعه 

 
ً
فضال الصادرة،  الحكومية  لإلجراءات 

عن إنشاء مقر مسيطر للتعزيز مقدم من 

وتشكيل  املشتركة،  العمليات  قيادة  قبل 

لجان لتعزيز الوضع األمني من قبل هيئة 

املنافذ الحدودية يعمل بشكل مشترك من 

أجل إنجاح الخطة املرسومة." 

"التعاون  أن  على  الهيئة  رئيس  وأكد 

والدوائر  الهيئة  بني  ما  املشترك 

العمل  خالل  من  املنفذ  في  العاملة 

في  يصب  الواحد،  الفريق  بروح 

في  املشاركني  مرور  تسهيل  عملية 

)عليه  الحسني  اإلمام  أربعينية  إحياء 

التي املنافذ  أن  الى  مشيرًا   السالم(." 

منها  األربعينية  زوار  دخول  سيكون   

والشيب،  وزرباطية،  الشالمجة،  هي: 

مطار  الى  اضافة  وصفوان،  واملنذرية، 

النجف الدولي." 

على  عملت  محددة،  فترة  خالل  الوطنية 

للموظفني  التسهيالت  من  جملة  تقديم 

سعيًا  وذلك  عليها،  الحصول  في  الراغبني 

لهم  الخدمات  أفضل  تقديم  في  منها 

تلك  إنجاز  سرعة  ضمان  في  ولإلسهام 

القريبة  "الفترة  أن  الى  ولفت  املعامالت." 

املقبلة ستشهد وصول الوجبة 

الوطنية  البطاقة  من  األولى 

الشركة  مع  عليها  املتعاقد 

تضم  سوف  التي  األملانية، 

من  بطاقة  ماليني  خمسة 

عليها  التعاقد  جرى  ماليني  عشرة  أصل 

هذه  "وصول  أن  الى  مشيرًا  الطرفني."  بني 

املواطنني  عديد  زيادة  في  سيسهم  الوجبة 

املوحدة،  الوطنية  البطاقة  على  الحاصلني 

التي تعد البديل الرسمي عن هوية األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية."

أن  عن  لالستثمار  الوطنية  الهيئة  كشفت 

بغداد كفريق مشترك  أمانة  تعمل مع  "الهيئة 

باملشاريع  قدمًا  املضي  الى  يهدف  متخصص 

مدينة  وحول  داخل  الجديدة  االستثمارية 

داود  سهى  الهيئة  رئيسة  قالت  بغداد."إذ 

"من  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  النجار في حديث 

على  اإلشراف  يجري  التي  املشاريع  أهم 

بنائها مشروع )مدينة الرفيل( في األراضي 

املحيطة بمطار بغداد الدولي." مشيرة الى أن 

"اتفاقًا جرى مع أمني بغداد على عقد سلسلة 

الطرفني  من  املعني  للفريق  دورية  لقاءات 

باستحصال  الخاصة  اإلجراءات  لتسهيل 

والتصاميم  االستعماالت  على  املوافقات 

الجديدة  للمدن  املشاريع  وحدود  األساسية 

البنى  بتنفيذ  االلتزام  الى  إضافة  بغداد،  في 

التحتية الكاملة لتلك املشاريع وشبكات الطرق 

األخرى،  واملناطق  بغداد  مع  تربطها  التي 

ملرحلة  الالزمة  االستعدادات  من  ذلك  وغير 

عاّدة  اإلستثمارية."  اإلجازات  منح  بعد  ما 

الطرفني  بني  املشترك  العالي  التنسيق  هذا 

مهمًا  منطلقًا 

الداعمة  املشاريع  من  ملزيد 

النجار  حولها.وأشارت  وما  بغداد  للعاصمة 

الى أن "الهيئة ناقشت مع املسؤولني في أمانة 

بغداد عددًا من املعوقات التي قد تواجه تنفيذ 

تسهم  حلول  الى  والتوصل  الكبيرة  املشاريع 

بإسراع تنفيذ تلك املشاريع التي تمثل واجهه 

استحصال  خالل  من  للعاصمة  حضارية 

األمانه،  من  الالزمة  التخطيطية  املوافقات 

بني  ستعقد  مستمرة  دورية  لقاءات  وأن 

الطرفني تعكس جدية األمانة وإصرار الهيئة 

على وضع املخططات موضع التنفيذ وتجاوز 

أية تقاطعات محتملة تحول دون ذلك."

غرفة عمليات مشتركة إلنجاح آلية 
دخول زوار األر بعينية 

للتربية  العامة  املديرية  كشفت 

في  املدرسي  والنشاط  الرياضية 

الدراسي  العام  أن  التربية  وزارة 

حالة  سيشهد   2023-2022 الجديد 

التربية،  العواصف  ملعالجة  جديدة 

وأن ذلك سيكون أحد متطلبات القبول 

بجلب  وذلك  االبتدائي،  األول  الصف  في 

التلميذ شجرة أو شتلة الى املدرسة. 

البيئية  التربية  شعبة  مسؤولة  وقالت 

التربية،  وزارة  في  املدرسية  والحدائق 

املهندسة  الزراعية ناهد إياد عبد الهادي، 

إن  الشبكة"  "مجلة  لـ  خاص  تصريح  في 

 عن هذه الشجرة 
ً
"التلميذ سيكون مسؤوال

أو الشتلة على مدار ست سنوات وسيسجل 

وأضافت  الشتلة."  أو  الشجرة  على  اسمه 

من  نوع  أي  التلميذ  على  يفرض  "لم  أنه 

التبرع  حال  وفي  االشجار،  أو  الشتالت 

اشتراك  باإلمكان  فإن  مثمرة  بشجرة 

أكثر من تلميذ فيها، لكن يفضل التركيز 

ودائمة  للجفاف  املقاومة  املزروعات  على 

الخضرة."

يشمل  اإلجراء  "هذا  أن  الى  وأشارت 

فقط،  االبتدائي  األول  الصف  تالميذ 

لتالفي  التجربة  تقييم  يجري  وبعدها 

املشاكل التي قد تحدث." 

وتابعت أن "شعبة التربية البيئية والصحة 

عامة  تربية  مديرية  كل  في  املدرسية 

املدارس  في  الجديدة  التجربة  ستتابع 

مع  تنسيق  ولدينا  واألهلية،  الحكومية 

املحافظات  في  والبلديات  بغداد  أمانة 

املدارس  وتزويد  التشجير  ناحية  من 

بالشتالت وتوفير املياه الكافية للسقي في 

املدارس.."

بغداد ـ علي غني

التربية تشترط... 
شتلة مقابل القبول

تخصيصها  عن  الداخلية  وزارة  كشفت 

دوائر  في  مسائيًا  ودوامًا  خاصة  نوافذ 

بغداد  في  لها  التابعة  املدنية  األحوال 

املوظفني  معامالت  إلنجاز  واملحافظات 

البطاقة  على  الحصول  في  الراغبني 

الوطنية.

واملعلوماتية  االتصاالت  قسم  مدير  وقال 

للوزارة  التابعة  البطاقة  شؤون  مديرية  في 

تلبية  "املديرية،  إن  الشبكة"  "مجلة  لـ 

القاضية  الوزراء  مجلس  لتوجيهات  منها 

البطاقة  على  املوظف  حصول  بضرورة 

بغداد ـ ميساء فاضل
قال  الناطق باسم القوات املسلحة اللواء يحيى رسول، أن "مديرية صنف اإلعالم 

 غنائيًا حماسيًا لكسر 
ً
والتوجيه املعنوي قامت بإخراج وإنتاج قرابة )١٦( عمال

بانتصار قواتنا من خالل  النصر، فمن حقنا أن نحتفي  املزاج الصارم وتوثيق 

حيث  املديرية،  داخل  ذاتية  وبجهود  القصيرة  واألفالم  الحماسية  األغاني 

توفرت لدينا املعدات واألجهزة كافة، وبنفس كادر املديرية استثمرنا املواهب، 

الدفاع  عن  للترويج  مهمة  إعالمية  نافذة  من  أكثر  لدينا  الحالية  املرحلة  وفي 

الوطني العراقي ومخاطبة الشباب، كما أن لدينا قناة في التيك توك، إليصال 

رسالة من املقاتل العراقي الى طبقات املجتمع كافة، باإلضافة الى سناب جات 

بالنشر بشكل مختلف، كذلك لدينا شعبة  اليوتيوب نقوم من خاللها  وقناة في 

املوقع والرصد اإللكتروني بإشراف ومتابعة من قبلي، ونقوم ايضًا بعمل سبوتات 

بلقطات خاصة تصل برسائلها الى املواطنني لتوجيه األخبار.

رسول: التوجيه المعنوي أصدر )16( عماًل 
حماسيًا لتوثيق النصر

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )411411( ( 1515 أيلول  أيلول 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya7 6

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya



خطة أمنية تشارك فيها الطائرات لتأمين 
ز يارة أر بعينية اإلمام الحسين )ع(

طه حسين

تستنفر قواتنا األمنية، وبضمنها القوة الجوية، جهودها 
وطاقاتها القصوى في هذا الوقت من كل عام من أجل وضع 
الخطط األمنية الكفيلة بحفظ أمن زائري اإلمام الحسني 

)عليه السالم( القادمني من داخل وخارج البالد. 

وتعمل هذه القوات بجميع صنوفها ليال 

املناسبة  األمنية  األجواء  لتهيئة  ونهارًا 

سهولة  بكل  الزيارة  مناسك  لتأدية 

وسالسة. على الرغم من كل التحديات 

املتمثلة  واجهتهم،  التي  األمنية 

وبعدها  القاعدة  عصابات  بإرهاب 

مرارًا  حاولت  التي  اإلجرامية  داعش 

باألحزمة  الزائرين  استهداف  وتكرارًا 

وغيرها  املفخخة  والسيارات  الناسفة 

التي  القذرة  اإلجرامية  األساليب  من 

اعتادت تلك العصابات استخدامها.

أجواء آمنة

في  أشاد  البديري  جمعة  علي  الحاج 

بالجهود  الشبكة"  "مجلة  لـ  حديث 

األمنية  القوات  بذلتها  التي  العظيمة 

أسهمت  التي  املاضية،  السنوات  طيلة 

-وبشكل واضح وجلي- في توفير األجواء 

"ال  أنه  الى  مشيرًا  للزائرين."  اآلمنة 

-أو  ينسى  أن  شريف  عراقي  ألي  يمكن 

العظيمة  التضحيات  تلك  يتناسى- 

ضباط   من  كبير  عدد  بها  جاد  التي 

منع  أجل  من  األمنية  القوات  ومنتسبي 

العمليات اإلرهابية التي كانت تستهدف 

)عليه  الحسني  اإلمام  أربعينية  زوار 

بالتضحية  قام  من  فمنهم  السالم(، 

بنفسه باعتراض طريق االنتحاري الذي 

بني  الناسفة  األحزمة  تفجير  يروم  كان 

الوصول  من  ومنعه  الزائرين  صفوف 

إليهم."

تحديات كبيرة

ذكر  الزيرجاوي  كاظم  حسن  الحاج 

تزال-  -وما  واجهت  األمنية  أن"القوات 

الرامي  عملها  خالل  كبيرة  تحديات 

تصديها  خالل  من  البالد  أمن  لحفظ 

عرفها  التي  اإلرهابية  القوى  ألعتى 

داعش  بعصابات  املتمثلة  التاريخ، 

التحديات  "تلك  أن  مبينًا  اإلجرامية." 

املقاتلني  عزيمة  زيادة  في  أسهمت 

عناصر  اجتثاث  على  وإصرارهم 

اإلرهاب والجريمة من جذورها ورميها 

الذي  املكان  حيث  التاريخ،  مزابل  الى 

تستحق أن تكون فيه." وقدم الزيرجاوي 

امتنانه ملا يبذله كل منتسب من منتسبي 

ينعم  أن  أجل  من  البطلة  األمنية  قواتنا 

جنوبه  من  العظيم،  الوطن  هذا  أبناء 

الى شماله ومن شرقه الى غربه، باألمن 

يحفظ  أن  وجل  عز  الله  داعيًا  واألمان، 

األعداء  شرور  من  وشعبًا  أرضًا  العراق 

وكيد املتربصني والطامعني.

املباشرة بالخطة األمنية

الركن  الفريق  بغداد  عمليات  قائد   

أحمد سليم، أوضح في حديث لـ "مجلة 

الشبكة" أن "البالد  ستشهد خالل األيام 

املليونية  الزيارة  انطالق  املقبلة  القليلة 

األربعينية  بالزيارة  املتمثلة  الكبيرة 

مشيرًا  السالم."  عليه  الحسني  لإلمام 

تستعد  بغداد  عمليات  قيادة  أن  الى 

ملرحلة االستحضارات التي تسبق عملية 

بالزيارة  الخاصة  الخطة األمنية  تنفيذ 

قبل  بتنفيذها  املباشرة  املؤمل  من  التي 

أسبوع من موعد األربعينية، وبما يعتمد 

على املوقف، فيما لو كان هناك زائرون 

الى  مشيرًا  بالعجالت."  أو  مشيًا   يأتون 

أن "القيادة حاليًا في طور توزيع قطعات 

بغداد،  وشرق  شمال  من  املسؤولية 

من  كبيرة  أعداد  توافد  تشهد  التي 

املقدسة،  كربالء  الى  املتوجهني  الزوار 

للزائرين  الطرق  تأمني  سيجري  إذ 

الوافدين، سواء سيرًا أو بالعجالت." 

خطة محكمة

وأوضح أن "الخطة األمنية التي وضعت 

محكمة  ستكون  األمنية  القوات  قبل  من 

محاولة  وتتضمن  عدة،  محاور  ومن 

التقليل من قطع الطرق أو القطع الجزئي 

"وجود  الى  الفتًا  الزائرين."  سير  لخط 

ستقوم  إذ  األمنية،  للخطة  إسناد  خطة 

وزارتا الدفاع والداخلية بتعزيز قطعات 

الحماية  لتأمني  بغداد  عمليات  قيادة 

وطيران  الجوية  القوة  طائرات  بإسناد 

الجيش، اضافة الى تفعيل االستخبارات 

ملراقبة قواطع املسؤوليات."

مع  تنسيقًا  "هناك  أن  الى  سليم  ولفت 

باتجاه  الدين  وصالح  ديالى  محافظتي 

وكربالء  بابل  مع  الفاصلة  الحدود 

العمليات  "قيادة  أن  مبينًا  املقدسة." 

أصحاب  مع  مؤتمر  عقد  على  اعتادت 

املثبتة  املسجلة  الحسينية  املواكب 

أيام  قبل  الزائرين  طريق  على  أماكنها 

ويجري  الزيارة،  مراسم  بدء  من  قليلة 

أصحاب  توجيه  االجتماع-  هذا  -خالل 

بإجراءات  االلتزام  بضرورة  املواكب 

الى  إضافة  والسالمة،  الصحة  لجنة 

أماكنها  وتحديد  أمنيًا  املواكب  تدقيق 

لتأمني السالمة."

يذكر أن قيادة عمليات بغداد قد وجهت 

جميع  املاضية-  القليلة  األسابيع  -خالل 

بفتح  والثانوية  الرئيسة  السيطرات 

بطاقة  والعمل  التفتيش  ممرات  جميع 

قصوى خالل فترات الذروة - 24 ساعة 

يوميًا- وفتح جميع ممرات السيطرات مع 

قاعدة  وفق  والتدقيق  التفتيش  مراعاة 

املطلوبني،  حاسبة  طريق  عن  البيانات 

السونار  عجالت  وجود  على  التأكيد  مع 

ومفارز  القوسي)سميث(  والسونار 

مداخل  سيطرات  جميع  في   )K9( الـ

يأتي  اإلجراء  هذا  وأن  بغداد،  العاصمة 

الحاصلة  االختناقات  تخفيف  بهدف 

بغداد  العاصمة  مداخل  سيطرات  عند 

وللمساهمة  الثانوية،  والسيطرات 

وقت  خالل  املواطنني  معاناة  بتقليل 

الذروة الصباحية وعند نهاية الدوام.
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 تستعد لألربعينية

زوار من خمس قارات زوار من خمس قارات 
يؤدون الطقوس يؤدون الطقوس 

كر بالء

كربالء- علي لفتة سعيد

في كل عام، ومنذ 2003، 
تبدأ رحلة االستعدادات 
املبكرة لجميع مفاصل 
الحياة في كربالء من 
أجل التهيئة أليام الزيارة 
بمناسبة عاشوراء وإحياء 
أربعينية اإلمام الحسني 
)ع(، التي أصبحت عاملية 
ال تحدها حدود املدينة 
املقدسة او العراق،  بل 
صارت على  مدار القارات 
الخمس، حتى لكأن 
كربالء تتحدث كل لغات 
العالم.

ازدحامًا  األجساد  حركة  تشهد  مثلما 

كان  وإن  املالبس،  ألوان  فيه  تتنوع  شديدًا 

شوارع  والن  تحديدًا.  أعظمها  السواد 

في  القليل  التوسع  رغم  ذاتها  هي  املدينة 

العقيلة  وصحن  الحرمني  بني  ما  منطقة 

في  املاليني  تستوعب  أنها  إال  زينب)ع(، 

واملشرب  املأكل  لهم  وتوفر  دائمة،  حركة 

واملبيت بشكل ال تستطيع دول أن تقوم به.

كربالء  محافظ  أكده  الذي  األمر  هذا 

مثلما  الخطابي،  جاسم  نصيف  املهندس 

يؤكده في كل عام، من أن "املدينة تستقبل 

الداخل  من  زائر  مليون   50 من  أكثر 

أن  يؤكد  بل  كبير،  رقم  وهو  والخارج، 

استثنائية  العام  هذا  األربعينية  الزيارة 

املستوى  على  ليس  كبيرة،  تحديات  وفيها 

الداللي  املستوى  على  بل  فحسب،  األمني 

املتعددة  العالم  صراعات  خضم  في  لها 

داخلية  وصراعات  وأمراض  حروب  من 

جهودًا  "هناك  أن  ويضيف  وخارجية." 

واملؤسسات  الدوائر  كل  تبذلها  مكثفة 

أن  كما   ، املحافظة  وأهالي  واملنظمات 

كربالء تواصل تنفيذ العديد من املشاريع، 

بالخدمات  يتعلق  ما  او  البلدية  منها  سواء 

ال  كربالء  وأن  واملجاري،  كاملاء  األخرى 

تقدم الخدمات ملواطنيها بل لزوار القارات 

الخمس."

استحضارات العتبة الحسينية

العتبات املقدسة دائمًا ما تستحضر هممها 

فهي  املستلزمات..  جميع  توفير  على  وتعمل 

الراعية الكبرى لهذه املناسبات. ولهذا فإن 

العتبة الحسينية املشرفة، التي تعد املرجع 

مبكر  وقت  منذ  تهيأت  املناسبة،  لهذه 

عباس  إعالمها  مدير  يقول  -كما  معتمدة 

املاضية  السنوات  خبرة  على  الخفاجي- 

حركة  ولد  ما  العقدين،  من  اقتربت  التي 

 .
ً
وهممًا وأدوات وجهدًا وأمواال

وأضاف أن "العتبة ال تدخر جهدًا في سبيل 

تقديم أفضل الخدمات للزوار في مثل هذه 

األولويات  أهم  من  فإن  ولهذا  املناسبات، 

جديدة  فضائية  مساحات  إضافة  هي 

"جرت  أنه  مؤكدًا  استراحة."  مواقع  لتكون 

زينب  العقيلة  صحن  الى  مساحة  إضافة 

زيارة  خالل  جاهزة  لتكون  السالم  عليها 

جسور  نصب  على  عملت  مثلما  األربعينية، 

لتكون الحركة مناسبة وال تتقاطع مع حركة 

طقوسها  تمارس  التي  الحسينية  املواكب 

بشكل يومي."

الخطة  هو  هذا  كل  في  "األهم  أن  وأوضح 

األمنية بعد الخدمية، التي ستكون بالتنسيق 

والتعاون واالرتباط مع خطة قيادة عمليات 

التنسيق  جرى  إذ  املقدسة،  كربالء 

في  املتفجرات  مكافحة  بمفارز  واالستعانة 

خلية الصقور، وكذلك التنسيق مع مديرية 

املدني  والدفاع  العامة  املدني  الدفاع 

املزيد  نشر  مع  املقدسة،  كربالء  ملحافظة 

املقدسة  العتبة  محيط  حول  املفارز  من 

 
ً
والشوارع املؤدية الى املرقد الطاهر، فضال

عن االستعانة بأكثر من سبعة آالف متطوع 

للمشاركة في خطة زيارة األربعني، إضافة 

الى نشر أكثر ١800 كاميرا مراقبة لرصد 

القديمة  املدنية  داخل  الزائرين  حركة 

ومحيط العتبة املقدسة والطرق املؤدية الى 

املرقد الطاهر ألبي عبد الله الحسني عليه 

السالم."

استعدادات صحية

مدير صحة كربالء الدكتور صباح املوسوي 
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طوال عقدين من الزمن 
والعراقيون يعيشون حالة 
غير مسبوقة من الجدل 

والخوف واألمل كلما انتهت 
االنتخابات وحان موعد 

تشكيل الحكومة وما 
يرتبط بها من )حكايات( 

املوازنة واملشاريع 
والتعيينات..الخ، ولهذا فإن 
احالمهم الليلية تدور في 

فلك هذه القضية!!

نــــواعــــم

حسن العاني

ما حصل معي قبل شهرين تقريبًا، أنني رأيت فيما يرى النائم، أن 

 
ً
أمني عام األمم املتحدة استدعاني الى مقره وأسمعني كالمًا جميال

العوائل  الى  انتمائي  لها  يشهد  التي  ونزاهتي،  كفاءتي  حيث  من 

األول  املواطن  نوط  عليها  استحق  التي  النادرة  ووطنيتي  املتعففة، 

في العراق، على حد تعبيره... وحني انتهى من كلمته التي انعشتني 

فهمت  كما  أولى  دفعة  وكأنها  دوالر(  آالف   9( جيبي  في  )دس( 

للسلطة،  السلمي  بالتبادل  املتمثلة  العراق  مشكلة  حل  في  لتكليفي 

الشعب  ممثلي  ملقابلة  الخضراء  املنطقة  الى  الذهاب  مني  وطلب 

ة واالقليات الدينية والقومية(!! 
ّ
هناك )الكرد والشيعة والسن

فيها  انتفخ  التي  اللحظة  منذ  قبل  من  به  أشعر  لم  نشاط  انتابني 

جيبي بالدوالرات وذهبت فورًا الى الخضراء، كان الجو في الخارج 

الغبار واألتربة، وحني دخلت املنطقة فوجئت بعذوبة  خانقًا بسبب 

الهواء وصفاء السماء ونقاوة الجو، وفي املكان املعد لالجتماع – وبعد 

وكأنني  لساني  وانطلق  قريحتي  تفتحت   – والتعارف  التحية  إلقاء 

 مقترحي لحل املشكلة – 
ُ

خطيب العرب )قْس بن ساعدة( .. وقدمت

فوافقت عليه األطراف جميعها، ورحبت به ترحيبًا حارًا – ويقضي 

بأن تتولى )األقليات( زمام السلطة ملدة سنتني، إذ تكون لها ومنها 

الرئاسات والوزارات واملناصب، ثم يأتي بعدها اآلخرون وعلى وفق 

يصل  طرف  وكل  والثالث،  والثاني  األول  يكون  ومن  بينهم  االتفاق 

الى السلطة يبقى فيها )3سنوات(، وتكون منه وله مقاليد الحكم 

والسلطة بالكامل، تمامًا كما حصل مع األقليات!!

بل واألحضان ودموع الفرح وزغاريد 
ُ

وسط عاصفة من التصفيق والق

مّرتا  اللتني  السنتني  انتهاء  وبعد  التاريخي..  اللقاء  انفض  النسوان 

)في الُحلم( كما لو كانتا دقيقتني، جاء دور من يتسلم السلطة بعد 

األقليات بناًء على االتفاق املبرم بني األطراف في حضوري وحضور 

باالتفاق،  االعتراف  رفضت  )األقليات(  ولكن  فضائية،   )5٦(

أحدًا  سمعتم  ]هل  املآلن  وبالفم  العبارة  بصريح  ممثلهم  وقال 

وعلى  سنة؟![،  خمسني  يده  في  بقيت  لو  حتى  السلطة  عن  يتنازل 

فحيح أصواتهم املخيفة وشجارهم العنيف الذي انتقل الى مرحلة 

 من الحلم فزعًا وأنا أحمد الله ألن ما 
ُ

التخوين والتهديد، استيقظت

يجري في األحالم أسوأ مما نرى في الواقع!!   

 

  

أحالم عراقية !!

ذكر أنه "جرى نشر85 عجلة إسعاف فوري 

قرب مراكز الطوارئ داخل املدينة القديمة 

مفرزة   75 تهيئة  مع  الخارجية،  والطرق 

طبية وثمانية مستشفيات حكومية وخمسة 

تحريك  عن   
ً
فضال أهلية،  مستشفيات 

مستشفى الزهراء )ع(  املتنقل امليداني مع 

الصحية  املراكز  في  للطوارئ  صاالت  فتح 

 50 "هيأنا  مضيفًا:  املدينة."  مركز  داخل 

فرقة صحية ملراقبة مياه الشرب واألغذية 

فرقة  تهيئة50  كذلك  للزائرين،  املقدمة 

الحاالت  مع  التعامل  السريعة  لالستجابة 

مع  والتعاون  بالتنسيق  الحرجة  الطارئة 

مفارز  تسع  لفتح  الشعبي  الحشد  طبابة 

القديمة،  املدينة  محاور  على  موزعة  طبية 

التابعة  الطبية  املفارز  وجود  عن   
ً
فضال

استمرار  جانب  الى  املقدستني،  للعتبتني 

املواطنني  بتطعيم  التلقيحية  املنافذ 

الحكومية  واملؤسسات  الدائرة  ومنتسبي 

لفيروس  املضادة  باللقاحات  واألهلية 

بني  التثقيف  عمليات  ممارسة  مع  كورونا، 

الزوار بمخاطر األوبئة وكيفية الوقاية منها 

وإشاعة مفهوم ارتداء الكمامات والنظافة 

الشخصية وغسل اليدين." 

 عشرون ألف موكب خدمي

إن ما يميز الزيارات الدينية، ومنها زيارة 

واألربعينية،  الحرام  محرم  من  العاشر 

هي املواكب الحسينية التي تقوم بممارسة 

للزوار..  الخدمات  تقدم  التي  او  الشعائر، 

الزيارة  هذه  في  املواكب  عديد  تجاوز  إذ 

الـ 20 ألف موكب من مختلف مدن العراق 

اآلسيوية  الدول  من  وحتى  وخارجه، 

واألوروبية. 

يقول املؤرخ والباحث حسني محمد اإلمارة 

خالل  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  "في  إنه 

مدينة  رجاالت  اتفق  العثماني،  العهد 

وتنظيم  تأسيس  على  وساداتها  كربالء 

محلة  لكل  خاص  حسيني  عزاء  موكب 

بداية  حتى  تباعًا  ذلك  واستمر  )طرف(، 

"الزيارات  أن  وأضاف  العشرين."  القرن 

الى  تنقسم  الطف  بمعركة  الخاصة 

قسمني: األول هو الخاص بيوم العاشر من 

األربعينية،  الزيارة  يخص  والثاني  محرم، 

بأهالي  خاصة  هي  العاشر  طقوس  ألن 

املحافظة، أما األربعينية فإنها خاصة بمن 

يزور املدينة من كل انحاء العراق والعالم." 

ويؤكد اإلمارة أن "الزوار من مختلف مدن 

من  األقدام  على  املسير  اعتادوا  العراق 

التي  املدينة  بعد  وحسب  صفر  أيام  أول 

من  مدنًا  يمثلون  وهم  منها،  ينطلقون 

في  يشاركهم  أدناها،  إلى  البالد  أقاصي 

من  األجانب  الزائرين  من  قسم  املسير 

بلدان الكويت والبحرين والسعودية وإيران 

املسير  مسافة  وتعتمد  العالم،  دول  وبقية 

املسير  هذا  الزائر،  وتحمل  مطاولة  على 

أهل  مواساة  عليهم  بأن  اعتقادهم  يعكس 

البيت )عليهم السالم( من خالل املشاركة 

في هذه الطقوس." 

بفترة  الزيارة  موعد  "قبل  أنه  ويوضح   

بإرسال  املواكب  متعهدو  يقوم  زمنية 

أجل  من  كربالء  مدينة  إلى  أفراد  بضعة 

املوكب  تهيئة مكان مناسب ملبيت أصحاب 

الحصول  تعذر  حال  في  الخيام  ونصب 

املوكب،  أصحاب  تسع  دار  أو  حسينية  على 

يتهيأون  املوكب  أصحاب  وصول  وعند 

مدنهم  تمثل  حسينية  مواكب  في  بالخروج 

"املواكب تختلف  في  ومحالتهم." مبينًا أن 

بموكب  يشارك  من  فمنهم  العزاء،  نوع 

من  ومنهم  الطبول،  قرع  يصاحبه  زنجيل 

يشارك على شكل موكب مكون من  مجاميع 

حسينية  ردات  فيها  يرددون  )جوگات( 

طم على الصدر وهم يدورون 
ّ
يصاحبها الل

الصحن  وصولهم  حتى  املدينة  شوارع  في 

العباسي،  الصحن  ثم  ومن  الحسيني، 

 إلى مكان 
ٌ

ومن بعدها التفرق والذهاب كل

إقامته." 

األربعينية  في  كربالء  أهالي  دور  وعن 

أهالي  فعاليات  إن"  اإلمارة  املؤرخ  يقول 

إيواء  أماكن  تهيئة  على  تقتصر  كربالء  

املواكب والزائرين الوافدين إلى املدينة مع 

تزويدهم بما يتطلبه املوكب من ماء ووقود 

مساهمتهم  إلى  إضافة  لوجستي(  )دعم 

الزائرين  إلى  وتقديمه  الطعام  إعداد  في 

الكرام مجانًا."
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طبعنا ولن نتخلى عنه." ويضيف :"لقد استضفت أناسًا كثيرين 

في بيتي ودون معرفة مسبقة، فقط ألنهم حلوا ضيوفًا علينا."

اإلبراهيمي  جعفر  الشيخ  ذكر  دينية  محاضرة  خالل  ومن 

قدمها  موعظة  في  والسماحة  الكرم  على  تدل  حادثة 

السجاد )علي بن الحسني( قد أجار  "ان اإلمام  للحاضرين: 

في املدينة املنورة أحد أعدائه عندما طلب منه اإلجارة وبقي 

عنده ضيفًا مكرمًا حتى انتهاء الفتنة." ويؤكد االبراهيمي ان 

الصالة  عليه  محمد  آل  سلوك  من  هو  والسلوك  الفعل  هذا 

اإلنسانية  من  املستوى  عالي  سلوك  وهو  آله  وعلى  والسالم 

والكرم والتسامح.

فالكرم صفة انسانية جاء اإلسالم وعززها، هكذا أبدى الشيخ 

علي الربيعي األستاذ في الحوزة العلمية في النجف األشرف 

وهو  بالشجاعة،  مرتبط  الكرم  ان  الى  ايضا  اشار  حني  رأيه 

والسالم  الصالة  عليه  الرسول  وان  محمودة،  عقلية  صفة 

وعلى آله قال لسفانة ابنة حاتم الطائي: "لو كان ابوك مسلمًا 

لترحمنا عليه اكرامًا لصفة الكرم التي اشتهر بها." وحيث أن 

بالكرم  العرب  اول  هو  العراق  فإن  بالكرم  األوائل  هم  العرب 

اهل  اختيار  يفسر  ما  وهذا  الصفات،  من  والكثير  والضيافة 

البيت ألرض العراق مستقرًا لهم ومركزًا ملحبيهم فيما بعد.

واألمر في السياقات العشائرية في العراق معروف، إذ يبقى 

الضيافة  لخدمات  ومقدمًا  مفتوحًا  العشيرة  شيخ  مضيف 

بسمعة  يتعلق  لديهم  فاألمر  غرباء،  كانوا  وان  اليه  للوافدين 

العشيرة وشيخها، إذ يرتبط صيتها بكرمها بني العشائر.

في  العشائرية  املضايف  مرتادي  بعض  به  تحدث  ما  هذا 

العراق.

وفي نهاية استطالعنا نصل إلى حقيقة أن العراقي، من شمال 

الوطن إلى جنوبه، مضياف بطبعه، وإن دارت عليه الظروف 

واجبًا  الضيف  خدمة  معتبرين  وضرها،  بيسرها  واملحن 

مشرفًا ال يناله اال ذو حظ عظيم.

في حوار بني بائعني حول دخول األجانب الى البالد أيام زيارة 

بائع  علي(،  )حازم  أكد  لهم..  الخدمات  وتقديم  األربعني 

عراقية  سمة  هي  الضيافة  أن  الخضراوات،  سوق  في  تمور 

ملدة  الضيف  يكرمون  انهم  حيث  الجنوب،  الى  الشمال  من 

يوافقه  أتيت؟  أين  ومن  أنت..  من  يسألوه  أن  قبل  أيام  ثالثة 

هو  العراقي  الكرم  أن  فيؤكد  ذلك  على  رضا(  )حسن  جاره 

ألنها  الحكومة  على  نعتب  لكننا  العراقيني،  في  متأصلة  صفة 

التعامل باملثل  الدبلوماسية وسياسة  بالبروتوكوالت  تتعامل  ال 

فيما يخص منح التأشيرة للداخلني أسوة ببقية الدول املجاورة 

وغير املجاورة.

هو  العراقي  الكرم  أن  فيؤكد  الحلويات،  بائع  )حسن(،  أما 

البيت  أهل  بزيارات  تختص  وال  عامة،  بصورة  إيجابية  صفة 

وزوارهم، وإنما هي سمة عامة، فنحن نتابع السياح األجانب 

وكيف أنهم يستغربون من أن الناس يدعونهم لوجبات مجانية 

ويقومون على خدمتهم بدون معرفة سابقة او طلب ثمن. 

سابقة  أعوام  في  يقول:  إذ  املوقف  ذات  )مرتضى(  ويؤكد 

جاءني شخص ال أعرفه وطلب مكانًا للمبيت ومعه 20 شخصًا، 

ولم تكن هناك أماكن شاغرة في الفنادق وغيرها، فأخذتهم 

الى بيتي حيث باتوا، وقامت والدتي بإعداد طعام العشاء لهم 

داري  في  وضيفتهم  عراقي(  طاوة  )كباب  عن  عبارة  وكان 

وبعدها علمت انهم زائرون من محافظة الكوت. 

أما )أبو علي( وهو مواطن عراقي قادم من مدينة تلعفر في 

هي  العراقية  العربية  الضيافة  أن  يؤكد  فإنه  نينوى  محافظة 

عنها  التخلي  يمكن  ال  التي  املتوارثة  السلوكيات  ضمن  من 

فهذا  يكون(  من  )لكائن  الضيافة  بواجب  اقوم  "انا  يقول:  إذ 

هند الصفار

أجرت مؤسسة  CAF الخيرية استطالعًا حول أكثر الشعوب كرمًا وضيافة، 
وقد حصل العراق بشعبه على املرتبة األولى. فقد أكد االستطالع أن 

%81 من الشعب العراقي قدموا خدمات وضيافة وطعام ألناس ليس 
بالضرورة أن يعرفوهم، ومن غير بلدهم أيضًا.

حول ذلك األمر أجرينا استطالعًا عن تقديم الخدمات وواجب الضيافة 
لدى العراقيني وكيف أمكنهم ذلك فعاًل ؟

األول عالميًا 
العراق ــرم..  ــة والكـ بالضيافـ
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كبيرًا  ضغطًا  يشكل  الدعم  هذا  أصبح 

السيما  العراقية،  الدولة  موازنات  على 

في السنوات األخيرة، وذلك على حساب 

التحتية  البنية  في  الضروري  االستثمار 

هذا  أن  عن   
ً
فضال والصحة،  والتعليم 

الدعم يشجع بشكل كبير على اإلسراف 

ويضر بشكل كبير في البيئة.

املشتقات  دعم  العراقية  للدولة  يروق 

الناحية  من  لسهولته  نظرًا  النفطية 

األخرى  باألدوات  مقارنة  اإلدارية 

ملنظومة األمان االجتماعي، التي تتطلب 

اإلعانات  برامج  مثل  أكبر،  توجيهًا 

الدعم  هذا  أن  إال  املباشرة،  النقدية 

ظالم ويفتقر بشكل كبير الى اإلنصاف، 

األعلى  الدخل  أصحاب  منه  يستفيد  إذ 

من  أكثر  مشكالت  وينشئ  غالبًا، 

التي يقصد معالجتها، فدعم  املشكالت 

ملكافحة  حقيقيًا   
ً
حال يوفر  ال  الطاقة 

املوازنات  على  كبير  بشكل  ويؤثر  الفقر، 

في  كبيرة  تشوهات  وينتج  العامة، 

االستثمار  ويثبط  الوطني،  االقتصاد 

التي  والصناعات  الطاقة  قطاعات  في 

تستخدم العمالة بكثافة أكبر.

الدولي  النقد  صندوق  بيانات  تشير 

العراق  في  الطاقة  دعم  فاتورة  أن  الى 

اإليرادات  مجموع  من   %22 تجاوزت 

من   %١0 قرابة  وهي  السنوية  الحكومية 

دعم  ويمثل  اإلجمالي،  املحلي  الناتج 

هذا  نصف  قرابة  النفطية  املشتقات 

املقدار، أما البقية فتشمل دعم الكهرباء 

والغاز، إذ صرحت وزارة النفط العراقية 

العامة  املوازنة  خسائر  بأن  شهر-  -قبل 

من دعم البنزين املحسن املستورد وزيت 

هذه  دوالر  مليارات   ٦ يتجاوز  قد  الوقود 

السنة لوحدها، وهذا املبلغ قد يكون غير 

دقيق ألنه يهمل الدعم الكبير املقدم الى 

سعر  يخص  ما  في  العراقية  املصافي 

برميل النفط الخام، وإذا ما أضيف هذا 

الرقم سيصبح الدعم رقمًا مخيفًا.

إن لعملية إصالح دعم الطاقة دور مهم 

االقتصادية  النهضة  إحداث  في  وحيوي 

تحقيق  وبالتالي  نموها،  معدالت  ورفع 

هذا  أن  إال  االجتماعية،  العدالة 

اإلصالح سيكون معقدًا على الصعيدين 

يكون  أن  ويجب  واإلداري،  السياسي 

كبيرين وحذر  بعناية  له   التخطيط 

وكذلك  والوتيرة  بالتوقيت  يتعلق  فيما   

توجيه  خالل  من  التعويضية  التدابير 

األكثر  للفئات  النقدية  التحويالت 

تضررًا من إلغاء الدعم.

العوائق أمام إصالح دعم الطاقة:

الدعم،  لحجم  الشفافية  وجود  ١-عدم 

لهذا  الحقيقية  الكلفة  يظهر  ال  أنه  إذ 

الدعم في املوازنات العامة، وبالتالي ال 

ارتباط  أي  تحديد  من  الجمهور  يتمكن 

النمو  على  الضارة  وآثاره  الدعم  بني 

االقتصادي والحد من الفقر.

وقدراتها  بالحكومة  الثقة  2-فقدان 

الجماهير  اعتراف  مع  فحتى  اإلدارية، 

باآلثار السلبية للدعم، فإنه في الغالب 

الوفورات  إنفاق  في  الحكومة  في  اليثق 

املالية بحكمه.

من  املستفيدة  الفئات  من  3-املعارضة 

الوضع الحالي.

4-ضعف األحوال االقتصادية في البلد، 

تكون  عندما  الجمهور  مقاومة  تقل  إذ 

مرتفعة  االقتصادي  النمو  معدالت 

ومستويات التضخم منخفضة.

املنافع املتحققة من إصالحات دعم 

الطاقة:

إعادة توجيه املوارد املالية املتحققة من 

اإلنفاق  زيادة  باتجاه  الدعم  إصالح 

بشكل  سيسهم  الذي  اإلنتاجي،  العام 

االقتصادي  للنمو  دفعة  إعطاء  في  كبير 

النهاية  في  وسيؤدي  الطويل،  األجل  في 

الفئات  حياة  في  كبيرة  تحسينات  الى 

هذه  ستؤدي  وكذلك  الدخل،  منخفضة 

املوازنات  عجز  خفض  الى  اإلصالحات 

يحفز  ما  الفائدة،  وأسعار  العامة 

وبالتالي  الخاص،  القطاع  استثمارات 

تعزيز االقتصاد الوطني.

سياسة دعم الطاقة سياسة دعم الطاقة 
عامل ضغط على الموازنة عامل ضغط على الموازنة 
الماليةالمالية

مرتضى العزاوي

تمارس الدولة العراقية، منذ عقود طوال، سياسة دعم الطاقة، 
وذلك ألهداف غالبيتها سياسية واجتماعية، بعيدًا عن الجدوى 

االقتصادية، وفي حني يوفر هذا الدعم إعانة -بدرجة معينة- للفئات 
الفقيرة، لكنها تعود باملنفعة الكبيرة على املستهلكني األغنياء.

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )411411( ( 1515 أيلول  أيلول 20222022اقـــــتـــــصـــــاداقـــــتـــــصـــــاد alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya17 16

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya



مالذ األمين

ارتفاع األسعار يهدد ارتفاع األسعار يهدد 
العالم بالركودالعالم بالركود

عندما ترتفع أسعار السلع بفعل الطلب املتزايد، ينبغي على 
اإلدارة االقتصادية زيادة اإلنتاج لخلق حالة من التوازن بني 

العرض والطلب وضمان استقرار السوق وتجنب اآلثار السلبية 
املترتبة على ذلك، سواء أكانت سياسية ام اقتصادية.

والطلب  العرض  بني  التوازن  خلق  عملية  إن 

دراسة  على  تعتمد  هادئة  سياسة  الى  تحتاج 

املستهلكني  ولرغبات  للسوق  دقيقة  علمية 

أخرى  سلع  نحو  أذواقهم  تشتيت  وإمكانية 

بديلة المتصاص تصاعد وتيرة الطلب ريثما 

وتوفيره  اإلنتاج  زيادة  تدابير  اتخاذ  يجري 

لسد حاجة السوق االستهالكية املتزايدة. 

مالباس،  ديفيد  الدولي،  البنك  رئيس  وكان 

االقتصاد  دخول  املاضي   الشهر  توقع  قد 

لفترة  التضخمي  الركود  العاملي في مستنقع 

من الوقت، ما لم تتمكن االقتصادات الكبرى 

من زيادة اإلنتاج بمعدالت قوية.

ركود تضخمي

ومن أهم أسباب الركود التضخمي 

السلع  أسعار  ارتفاع  هو 

ارتفاع  مع  االستهالكية 

الالزمة  الطاقة  أسعار 

املصانع  لتشغيل 

يدخل  الذي   األمر  النقل،  ووسائل  واآلليات 

السوق في دوامة ارتفاع أسعار البضائع، التي 

الخدمات  أنواع  جميع  الى  العدوى  ستنقل 

األخرى، ما يؤدي الى هبوط في قيمة العملة 

الوطنية قياسًا الى العمالت األجنبية، ويجر 

الطبقات  ثمنة  تدفع  اقتصادي  ركود  الى 

الفقيرة واملتوسطة.

ارتفاع  عند  الحكومات  واجبات  أهم  ومن 

هو  األسباب  من  ألي  األسعار 

وحياة  معيشة  على  املحافظة 

عبر  الفقيرة  الطبقات 

او  لهم  رواتب  تخصيص 

لكونهم  إغاثية،  مواد 

املجتمع  ضمن  أفرادًا 

تتكفل   أن  يجب  الذي 

وتوفير  وتطويره  بحمايته 

حياة آمنه لهم.

املضمار  هذا  في  ولدينا 

كثيرة،  عاملية  تجارب 

لطبقة  االقتصادي  املستوى  يتدنى  فعندما 

يشعرون  أفرادها  فإن  املجتمع،  في  معينة 

قبل  من  الظلم  الى  تعرضوا  قد  بأنهم 

اآلثار  ذلك  على  فتترتب  األخرى  الطبقات 

إطار  في  و)تتقولب(  العدوانية  النفسية 

ضد  مرتكبة  كانت  إن  السرقة  تجريم  عدم 

الطبقات الغنية، ما يعني أن الفوارق الطبقية 

الجرائم  بتبني  تسمح  الطبقات  بني  الكبيرة 

تحت شعار تحقيق العدالة، إال أنها تحمل في 

وهجرة  املجتمع  وانحالل  الفوضى  طياتها 

غالبية شبابه.

دورة اقتصادية

بداية  في  السلع  أسعار  ارتفاع  يكون  وربما 

أمره ظرفًا صعبًا على الطبقة الفقيرة، إال أنه 

وبعد فترة وجيزة تعمد الطبقة الرأسمالية او 

معامل  وافتتاح  اإلنتاج  زيادة  الى  الحكومة 

استجابة  أخرى  إنتاجية  خطوط  مع  جديدة 

في  إضافية  أرباح  ولتحقيق  السوق  لطلبات 

كثيرة  أحيان  وفي  جديدة،  اقتصادية  دورة 

أصحاب  يتوجه 

تحقق  بديلة  سلع  إنتاج  الى  األموال  رؤوس 

أبوابًا  وتفتح  املستهلكني  أذواق  في  انعطافًا 

األمر  معًا،  ولإلنتاج  لالستهالك  جديدة 

الذي يتطلب أيادي عاملة جديدة وتوسعة في 

العمل  سوق  على  باإليجاب  تنعكس  التسويق 

والحاجة الى أيد عاملة جديدة.

قطاعات إنتاجية جديدة

 وفي الدول التي تعتمد على عائدات تصدير 

املجاالت  في  تقدم  تحقيق  دون  النفط  

االقتصادية األخرى، فإنها يجب أن تعمد الى 

وتداور  تدر  أخرى  إنتاجية  قطاعات  إنشاء 

األموال لتحقيق بيئة اقتصادية تضمن توفير 

فرص العمل للشباب واالعتماد على أنفسهم 

الدول  فغالبية  عوائلهم،  مع  معيشتهم  في 

العقد  في  أهملت  النفطية  الخليجية 

السابق، القطاع اإلنتاجي غير 

فتعرضت  النفطي، 

لى  ا

على  الطلب  تضاؤل  عند  اقتصادية  أزمات 

وأمراض  بكوارث  تسبب  الذي  النفط، 

اجتماعية صعبة العالج، ما جعلها تتوجه الى 

مختلفة  معامل  إنشاء  في  األموال  استثمار 

العاملية  الشركات  مع  شراكات  في  والدخول 

وشركة  مارسيديس  شركة  مثل  الرابحة 

ما  النسيج،  إلنتاج  أميركية  وشركات  تويوتا 

املستقبل  الى  الدول  هذه  انتباهة  الى  يشير 

واالنبعاثات  النفط  من  خاليًا  سيكون  الذي 

الحرارية.

للنفط  املنتجة  الدول  تستثمر  أن  ينبغي  كما 

في  أسعاره  ارتفاع  عن  الناجمة  الزيادات 

في  كانت  وإن  حتى  مستقبلية،  مشاريع 

لتحقيق  والزراعة  املتجددة  الطاقة  مجاالت 

على  الطلب  انخفاض  بعد  الغذائي  األمن 

االنتقال  من  الدول  هذه  لتتمكن  النفط، 

الطاقات  عهد  الجديد،  العهد  الى  بسهولة 

النظيفة لحماية الكوكب.

مستقبل األجيال

موازناته  في  يعتمد  الذي  العراق  وفي 

على   تزيد  بنسبة  النفط  واردات  على 

90%،  فإنه قد اتخذ إجراءات ملرحلة ما 

القطاع  االستثمارفي  تتضمن  النفط  بعد 

استصالح  يشمل  الذي  الزراعي 

وافتتاح  الري  وتنظيم  الزراعية  األراضي 

سدود  إنشاء  مع  جديدة  إروائية  مشاريع 

في  منها  واالستفادة  املياه  لخزن  وبحيرات 

الحكومة  نفذت  كذلك  الجفاف،  مواسم 

الصناعي  القطاع  في  الطموحة  خططها 

على  االعتماد  وشجعت  وحداته  جميع  وفي 

الصناعات الوطنية لتقليص االستيراد، كما 

املحافظات  في  واسعة  مساحات  خصصت 

إلنشاء مناطق صناعية باالستفادة من املواد 

األولية املتوفرة، سواء عن طريق االستخراج 

أوعن طريق الزراعة.

بالقطاعات  االهتمام  نحو  التوجة  إن 

صناعية  أم  زراعية  أكانت  سواء  اإلنتاجية، 

تأسيس  يعني  وهذا  وغيرها،  سياحية  أم 

في  فالعراق  املقبلة،  لألجيال  آمن  مستقبل 

بالدرجة  زراعيًا  سيكون  النفط  بعد  ما  زمن 

عن  يزيد  ما  تصدير  من  يمكنه  بما  األولى 

نحو  التوجه  فإن  كذلك  الخارج.  الى  حاجته 

صناعيًا،  بلدًا  سيجعلة  الحديثة  الصناعة 

خارطة  على  الصناعية  املنشآت  تنتشر  اذ 

ما  إلنتاج  الجنوب  الى  الشمال  من  الوطن 

منه  الفائض  تصدير  مع  املواطن  يحتاجة 

السياحي  القطاع  عن  ناهيك  الخارج،  الى 

لو  للنفط  موازيًا  اقتصاديًا  موردًا  يعد  الذي 

من  وتجاري  علمي  بشكل  استغالله  جرى 

قبل الوزارات املعنية والشركات السياحية 

العاملية.

صراع النفط والتنمية
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آية البهادلي

تح 
ُ

افت مهيبة،  رسمية  احتفالية  في 

اإلرهاب  ملكافحة  الدولي  املعرض 

الثانية،  دورته  في  السيبراني  واألمن 

والشخصيات  القادة  كبار  بحضوِر 

والنخب  والسياسية  والعسكرية  األمنية 

العربية  الدول  عن  وممثلني  املجتمعية 

طرح  وقد  واسعة,  مشاركة  في  والناتو 

العراق ستراتيجية أمنية متطورة جديدة 

ومنظومته  السيبراني  أمنه  يخص  فيما 

العاملي  لإلرهاب  املضادة  اإللكترونية 

تواجه  التي  الكبيرة  التحديات  ظل  في 

استقرارها  زعزعِة  وتحاول  البالد 

وعجلة التقدم املجتمعي.

دعوة  تلقت  العراقية"  "الشبكة  مجلة 

رسمية لحضور االفتتاح وتغطيِة حيثياته 

من  األمني  املنهاج  خالل  من  دم 
ُ

ق وما 

ملواجهة  متطورة  سيبرانية  تكتيكاٍت 

اإلرهاب اإللكتروني.

تحديات ومعارك باسلة

األمن  مستشار  األعرجي،  قاسم  السيد 

الفاعل  حضوره  خالل  أكد  القومي، 

زالت  ما  قواتنا  أن  على  االفتتاحية  في 

تقاتل داعش في معارك باسلة رغم أننا 

هنالك  يزال  ما  ولكن  فيها،  انتصرنا 

العالم  يتفق  أن  يجب  إذ  حقيقي،  خطر 

على مواجهة هذا الخطر والقضاء على 

جذوره بشكٍل نهائي، وقال في كلمته:

تواجه  التي  التحديات  أن  في  شك  "ال 

بلدنا كثيرة، ولدى العراق تعاون مع حلف 

التجارب  لنقل  الشقيقة  والدول  الناتو 

العراقية  الدولة  لدى  وكذلك  الناجحة، 

التصنيع  هيئة  دعم  على  كبير  عزم 

تخطو  أن  منها  نأمل  التي  الحربي 

خطوات حقيقية بما يحتاجه العسكريون 

ومنع  العمل  لتطوير  خاصة  معدات  من 

فإن  وبصراحة  أمنية،  مخاطر  أية 

واألمان،  لألمن  يسعى  العراقي  الشعب 

واإلصالح الحقيقي يؤدي الى مخرجات 

ما  هو  للخدمات  االلتفات  أن  كما  آمنة، 

مطلوب أن نقدمه للشعب العراقي. لدينا 

تعاون واتفاقات مع الدول، والسيما التي 

ألن  داعش،  مع  حربنا  في  معنا  وقفت 

وقفوا  ممن  أصدقاءه  ينسى  لن  العراق 

هذه  في  يستمر  وسوف  جانبه،  الى 

العالقات الطيبة والشراكات الحقيقية، 

املنطقة..  الستقرار  مهم  بلد  العراق  ألن 

في  شاركت  التي  للشركات  التحية  كل 

هذا املعرض رغم الظروف."

أجهزة فنية متطورة

الحيدري،  مطلك  ثجيل  جبار  السيد 

األمني العام لوزارة الدفاع، ممثل معالي 

معرض  افتتاح  حفل  في  الدفاع  وزير 

الخاصة  والعمليات  اإلرهاب  مكافحة 

واألمن السيبراني بدورته الثانية، أشاد 

الحربية  الصناعات  تطوير  بأهمية 

بالخطوة  املعرض  واصفًا  وتكتيكاتها، 

الشركات  من  لالستفادة  املهمة 

شاركت  إذ  األمني،  املجال  في  العاملية 

والداخلية  الدفاع  وزارتا  املعرض  في 

وجهاز  القومي  األمن  ومستشارية 

األمنية  والشركات  اإلرهاب  مكافحة 

والصناعية األخرى.

األمن  تولي  الدفاع  "وزارة  أن  مؤكدًا   

في  لدوره  خاصًا  اهتمامًا  السيبراني 

فرصة  املعرض  وأن  اإلرهاب،  مكافحة 

األسلحة  أحدث  على  لالطالع  جيدة 

الفنية  واألجهزة  والعجالت  واملعدات 

املتعددة".

تقنيات الصناعة الحربية

العسكري  التصنيع  هيئة  رئيس  أّما 

فقد  الدراجي،  صاحب  محمد  السيد 

الخطر  هي  اإللكترونية  الحرب  أن  أكد 

تجنح  التي  البلدان  يواجه  الذي  األكبر 

زعزعة  خالل  من  وذلك  السلم،  الى 

اإلرهاب  منظمات  باستخدام  أمنها 

العاملي، أكمل حديثه بالقول:

" كما تعرفون فإن العراق معرض دائمًا 

ملثل هذه االعتداءات، لذلك يجب علينا 

والتقنيات  التكنلوجيا  نستخدم  أن 

الخطر  تفادي  الى  ترتقي  التي  الالزمة 

املحيط بنا من خالل الحرب اإللكترونية 

األمن  لهجمات  اإلرهابيني  واستخدام 

هيئة  في  نحن  البلد،  على  السيبراني 

ننقل  أن  واجبنا  الحربي  التصنيع 

الحربية  الصناعة  ونوطن  التكنولوجيا 

في داخل العراق من أجل تحقيق األمن 

السالح  استخدام  خالل  من  القومي 

ينتج  الذي  التقليدي  او  اإللكتروني 

االستيرادات،  من  للتقليل  البلد  داخل 

وأعتقد أن جميع الشركات العاملية تفهم 

لها  سيحقق  البلد  داخل  في  اإلنتاج  أن 

منافع وإيجابيات.

يلزم  الحربي  التصنيع  هيئة  قانون  إن 

بشراء  والوزارات  العسكرية  الجهات 

الحربي  التصنيع  هيئة  منتجات 

فإن  وكذلك  العراق،  داخل  املصنعة 

الخاص  القطاع  بدعم  يسمح  قانوننا 

وأيضًا  السيبراني،  باألمن  وحمايته 

بعقد  الخاص  القطاع  لشركات  السماح 

من  أن  كما  العام،  القطاع  مع  شراكات 

تريد  التي  العاملية  الشركات  مصلحة 

بتلك  تشارك  أن  للعراق  منتجاتها  بيع 

اإلرهاب اإللكتروني..
الوجــــه اآلخر للعصابات المسلحة

المعرض الدولي لمكافحة اإلرهاب واألمن السيبراني

جيوش إلكترونية إرهابية 
مهزومة وهاربة من أرض 

املعركة الخاسرة، تقاتل 
بأفكارها الداعشّية 

املنحرفة وتطلق زناد 
الكراهية والفنت من خلف 

الصفحات اإللكترونية 
الصفراء دون أن يراها أحد، 
خطرها املحيط بعراقنا ال 

يقل إجرامًا كما أن استخدام 
اإلرهابيني لهجمات األمن 

السيبراني على البالد 
يشكل الوجه اآلخر لحربنا 

مع داعش.
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لتدخل  العراقية  الشركات  مع  املنتجات 

العراق بشكل مباشر."

جهازنا هو األول شرقيًا

باسم  املتحدث  النعمان،  صباح  السيد 

خالل  تحدث  اإلرهاب،  مكافحة  جهاز 

أهمية  عن  املعرض  في  الفاعل  حضوره 

التي  التحفيزية  والرسالة  املعرض  هذا 

:
ً
يحملها قائال

"إن املعرض سنوي، بدأ سنته األولى في 

بامتياز،  الثانية  وهذه  املاضي،  العام 

التوقيت  هذا  في  يقام  أن  على  حرصنا 

رسالة  باعتباره  املربكة  الظروف  رغم 

للقدوم  والدول  الشركات  الى  تحفيزية 

املعرض.  هذا  في  واملشاركة  بغداد  الى 

اإلرهاب  مكافحة  جهاز  يخص  وفيما 

فيه  عرضت  خاصًا  جناحًا  لديه  فإن 

والتجهيزات  األسلحة  من  نماذج 

املعرض  خالل  ومن  السنة،  هذه  خالل 

سنتعرف على تلك األسلحة، نحن جهاز 

والتطوير. قسم  والتنوع  التقدم  في طور 

من املعروضات استخدم خالل معاركنا 

بالجهاز  خاص  منها  وقسم  داعش،  مع 

ما  آخر  امتالك  على  يحرص  الذي 

وصناعة  العسكري  الفن  اليه  توصل 

اليوم  نفخر  اإلرهاب،  ملكافحة  األسلحة 

األول  هو  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  بأن 

ونطمح  األوسط  الشرق  في  بتصنيفه 

قطعًا ملنافسة األجهزة العاملية." 

ثقافة إلكترونية مجتمعية

الدفاع  وزارة  في  اإلعالم  مديرية 

الناطق  رسول،  يحيى  اللواء  بإدارة 

لها  كانت  املسلحة،  القوات  باسم 

عراقية  ومبادرات  كبيرة  إنجازات 

"مدير  أن  إذ  ومتنوعة،  متعددة  وعربية 

قام  املعنوي  والتوجيه  اإلعالم  صنف 

 غنائيًا 
ً
بإخراج وإنتاج قرابة )١٦( عمال

وتوثيق  الصارم  املزاج  لكسر  حماسيًا 

بانتصار  نحتفي  أن  حقنا  فمن  النصر، 

الحماسية  األغاني  خالل  من  قواتنا 

القصيرة وبجهود ذاتية داخل  واألفالم 

املعدات  لدينا  توفرت  حيث  املديرية، 

املديرية  كادر  وبنفس  كافة،  واألجهزة 

استثمرنا املواهب، وفي املرحلة الحالية 

مهمة  إعالمية  نافذة  من  أكثر  لدينا 

العراقي  الوطني  الدفاع  عن  للترويج 

قناة  لدينا  أن  كما  الشباب،  ومخاطبة 

حصري  حديث  وهذا  توك،  التيك  في 

من  رسالة  إليصال  الشبكة(،  )مجلة  لـ 

املجتمع  طبقات  الى  العراقي  املقاتل 

وقناة  جات  سناب  الى  باإلضافة  كافة، 

بالنشر  خاللها  من  نقوم  اليوتيوب  في 

بشكل مختلف، كذلك لدينا شعبة املوقع 

ومتابعة  بإشراف  اإللكتروني  والرصد 

من اللواء يحيى رسول، نقوم ايضًا بعمل 

سبوتات بلقطات خاصة تصل برسائلها 

كذلك  األخبار،  لتوجيه  املواطنني  الى 

ومخرجون  ومنتجون  محررون  لدينا 

ومدنيون،  عسكريون  و)مونتيرية( 

نقدمها،  التي  األعمال  الى  باإلضافة 

منها  الصحفية،  اإلصدارات  مثل 

سبعة  منذ  تصدر  التي  العراق(  )خيمة 

العراق(،  )حماة  وبرنامج  عامًا،  عشر 

ومجالت مثل )بالدي( التي انبثقت منذ 

وأيضًا ننشر صفحات  الوزارة،  تأسيس 

ولدينا  املوقع،  في  إلكترونيًا  الجريدة 

الخاصة  الشجاع(  )الجندي  مجلة 

املدارس.  في  توزع  التي  باألطفال، 

وتعتبر خلية إعالن وزارة الدفاع بمثابة 

الحقائق  نقل  في  تسهم  أخرى  معركة 

– ميديا  السوشيال  ألن  املواطنني  الى 

على  املعركة  بقوة  أصبح  افتراضيًا- 

أرض الواقع".

وقاية تقنية هائلة

فريق  في  املوظف  أسامة،  املهندس   

آليات  عن  تحدث  السيبراني،  األمن 

تجاه  املجتمعي  الوعي  حالة  رفع 

من  الوقاية  وكيفية  اإللكترونية  الثقافة 

:
ً
أضرارها، قائال

السيبرانية هي مراقبة  "مهمتنا األمنية 

بالحكومات  الخاصة  التحتية  البنى 

وإقامة  الخاص  والقطاع  والوزارات 

النساء  للمواطنني،  التدريبية  الدورات 

نقوم  فني  وكدعم  خاصة،  بصورة 

بالتدريب وتشكيل الفرق منذ سنة 2020 

وقد قدمنا أكثر من خمسني دورة وندوة 

ستراتيجية  على  واطلعنا  اختصاصية 

حلف  مع  تعاون  ولنا  السيبراني،  األمن 

شمال األطلسي لرفع الوعي السيبراني، 

التي  الحوادث  أن  نعتبر  فإننا  وعليه 

اإللكترونية  الهجمات  مثل  تواجهنا، 

املختلفة، يجري التصدي لها بوسائلنا، 

البنى  في  املوجود  الحماية  جهاز  مثل 

التحتية الذي يوقف الهجمة اإللكترونية، 

املشابهة،  للهجمات  يتصدى  وكذلك 

ايضًا نتصدى لهجمات املايكرو بوصول 

التعرف  يجري  معني  واسم  معني  إيميل 

يشفر  الذي  )اللنك(  خالل  من  عليه 

بإيقافه  نجحنا   وقد  البيانات،  ويوقف 

توزيع  خالل  من  خطورته  من  والحد 

الرابط، واملواطن لديه إجراءات معينة 

ميديا  السوشيال  في  يتبعها  ان  يجب 

صفحاته،  حماية  لضمان  به  الخاصة 

لألطفال  مخصص  موقع  ايضًا  ولدينا 

قمنا  إذ  الهجمات،  من  لحمايتهم 

بإنتاج قصة كارتونية تثقيفية لها عالقة 

باألطفال،  الخاص  السيبراني  باألمن 

التعامل  في  للوالدين  نصائح  وكذلك 

)السايبر  أيضًا  وهناك  أوالدهم،  مع 

سبيس( و)بي بارت( كامل أي كيف يتم 

العمل باألمن السيبراني".

من جانبه.. املهندس مصطفى، موظف 

املشاركة  )البخيت(  شركة  في  مبيعات 

قال:  العسكرية،  للسيارات  املعرض  في 

)البخيت(،  شركات  مجموعة   
ُ

"نحن

جان(،  )شان  ملاركة  الحصري  الوكيل 

لسنا  بغداد،  في  مواقع  ثالثة  لدينا 

وإنما  العسكرية،  بالسيارات  مختصني 

الى  مستوردة  لكن  صينية  صناعة  هي 

مدنية  سيارات  الى  باالضافة  العراق، 

سيارات  الى  حولناها  راكب  سبعة  فئة 

ثالثة  بوزن  تصفيحًا  تتحمل  عسكرية 

كافة،  الصعوبات  تتحمل  وهي  أطنان 

سنة  أول  وهذه  موجودة  السيارات  هذه 

نشارك فيها بهذا االفتتاح الكبير."

الحكومة الكورية الصديقة

تسويق  مدير  سون(  )جويهان  السّيد 

في  األسلحة  لصناعة  الكورية  الشركة 

مشاركته  أهمية  عن  لنا  تحدث  العراق، 

والعمق الستراتيجي الذي يربط البلدين 

:
ً
الصديقني، قائال

منذ  املعرض  في  مشاركون  "نحن 

املشاركة  على  ونحرص  املاضي،  العام 

يحضرون  الناس  من  الكثير  السنوية، 

كذلك  ونحن  الكوفيد،  عن  رغمًا  هنا 

قررنا زيارة العراق ألننا سبق أن قدمنا 

وكذلك  والحكومة  العراق  الى  منتجاتنا 

الى وزارة الدفاع، بل إن خدماتنا متاحة 

تحتاج  حينما  العراقية  للحكومة  حتى 

الحكومة  من  طارئني  ودعم  دفاع  الى 

هي  الكورية  الشركة  أن  علمًا  الكورية، 

دائمًا  أننا  اذ  هنا،  املوجودة  الوحيدة 

على  ونصر  العراق  تجاه  حسًا  نملك 

لنا  احتاجت  ما  اذا  للمؤازرة  نذهب  أن 

الحفاظ  أجل  من  العراقية  الحكومة 

مختلف  مع  نتعامل  نحن  السالم،  على 

وهي  العراق،  في  األمنية  الوزارات 

العراقية، وفيما  للحكومة  تابعة  جميعها 

املقدم  السالح  نوع  فإن  األسلحة  يخص 

من قبل الحكومة الكورية جرى تصنيعه 

قبل خمسني سنة وهو متني وفعال."
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واضحًا  فارقًا  التكنلوجيا  تشكل 

املبذولني  والجهد  للوقت  واختصارًا  

حاالت  من  للحد  الطرفني  قبل  من 

من  كبير  عدد  في  املستشري  الفساد 

فإن  لذا  البالد،  في  الحكومية  الدوائر 

إصدار  في  والتكنلوجيا  الحداثة  إدخال 

واألساسية  الرئيسة  املستمسكات 

والنسخة  الوطنية  كالبطاقة  للمواطنني 

فارقًا  شكل  السفر،  لجواز  املتطورة 

 واضحًا لهذا التحول اإليجابي.
ً
ومثاال

دقة وسرعة 

لـ  أكد  الشمري  عاصي  أحمد  املواطن 

النظام  "استخدام  أن  الشبكة"  "مجلة 

إصدار  عملية  في  الحديث  العاملي 

التي  للمواطنني،  الرسمية  املستمسكات 

للتقديم  اإللكتروني  الحجز  بآلية  تبدْا 

او جواز  الوطنية  البطاقة  للحصول على 

والجلي  الواضح  األثر  له  كان  السفر، 

حيث  من  العملية  تلك  إيقاع  ضبط  في 

على  والحصول  املراجعة  مواعيد  دقة 

املستمسك املراد إصداره، وإسهامه في 

املعامالت،  تلك  وترويج  إنجاز  سرعة 

إضافة الى تكوين قاعدة بيانات متكاملة  

الدوائر  لدى  محفوظة  املواطنني  لجميع 

والدوائر  الداخلية  وزارة  في  املختصة 

إليها  الرجوع  يمكن  األخرى  األمنية 

الطارئة  الحاالت  في  بها  واالستعانة 

والضرورية."

القضاء على ظاهرة تعقيب املعامالت

املواطن سيف عبد الرزاق بنّي أن "اآللية 

التابعة  الدوائر  اعتمدتها  التي  الجديدة 

والسفر  املدنية  األحوال  مديرية  الى 

الحجز  باستخدام  واملتمثلة  واإلقامة 

العني  بصمتي  واعتماد  اإللكتروني 

واألصابع لتوثيق املعلومات الخاصة بكل 

إصدار  مكاتب  مراجعته  عند  مواطن 

الجوازات والبطاقة الوطنية كان له األثر 

الكبير والواضح في القضاء على ظاهرة 

حضور  بضرورة  املعامالت  تعقيب 

الشخص املعني إلنجاز معاملته، إضافة 

الى إسهامه في القضاء بشكل كامل على 

في  منتشرة  كانت  التي  التزوير  حاالت 

غالبية تلك الدوائر."

تسهيالت كبيرة

واملعلوماتية  االتصاالت  قسم  مدير 

الوطنية  البطاقة  شؤون  مديرية  في 

"مشروع  أن  بنّي  الداخلية  وزارة  في 

اإلنجازات  من  واحد  الوطنية  البطاقة 

التي تمكنت من تحقيقها وزارة  الكبيرة 

منذ  بها  العمل  في  والشروع  الداخلية 

الى  مشيرًا  اآلن،  والى  السنة  يقارب  ما 

األخير  القرار  مع  وتماشيًا  الوزارة،  أن 

والقاضي  الوزراء  مجلس  أصدره  الذي 

البطاقة  على  املوظفني  حصول  بضرورة 

الوطنية، البديل الرسمي لهوية األحوال 

على  عزمت  الجنسية،  وشهادة  املدنية 

الجديدة  التسهيالت  من  جملة  تقديم 

على  بالحصول  الراغبني  للموظفني 

إحدى  مع  وتعاقدت  الوطنية،  البطاقة 

املعروفة  األملانية  الشركات  كبريات 

ماليني  عشرة  من  أكثر  الستيراد  عامليًا 

من  للمواطنني  ومنحها  وطنية  بطاقة 

لها  التابعة  املدنية  األحوال  دوائر  خالل 

في بغداد واملحافظات." 

دوام مزدوج

املقدمة  "التسهيالت  أن  وأضاف 

خاصة  نوافذ  تخصيص  تضمنت 

الستقبال  املدنية  األحوال  دوائر  ضمن 

على  بالحصول  الراغبني  املوظفني 

والعمل على تخصيص  الوطنية  البطاقة 

معامالت  إلنجاز  املسائي  الدوام  فترة 

مراجعة  على  القادرين  غير  املوظفني 

ضمن  الوطنية  البطاقة  ومكاتب  دوائر 

الزخم  ولتقليل  الصباحي،  الدوام  فترة 

على  والعمل  الدوائر  تلك  على  الحاصل 

إنجاز أكبر عدد من معامالت املواطنني 

البطاقة  على  الحصول  في  الراغبني 

املعامالت  "أعداد  أن  مبينًا  الوطنية." 

املنجزة تختلف باختالف دوائر األحوال 

سجالت  أعداد  لتفاوت  وذلك  املدنية، 

حني  ففي  وأخرى،  دائرة  بني  املواطنني 

أحوال  دائرة  في  السجالت  عدد  يبلغ 

يتجاوز  ال   ،
ً
سجال  ١470 الصدر  مدينة 

عدد سجالت املواطنني في دائرة أحوال 

عدد  أن  كما  فقط،   
ً
سجال  57 الوحدة 

املعامالت التي يجري إنجازها في دوائر 

يتراوح  البالد  عموم  في  املدنية  األحوال 

مابني " ١8 ـ 20 " ألف معاملة يوميًا."

الحد من حاالت التأخير

االتصاالت  مدير  أكد  آخر،  جانب  من 

واملعلوماتية في املديرية على أن "الوزارة 

الشركات  إحدى  مع  مؤخرًا  تعاقدت 

من  أكثر  الستيراد  املتخصصة  األملانية 

جديدة  وطنية  بطاقة  ماليني  عشرة 

الراغبني  للمواطنني  منحها  لغرض 

بالحصول عليها." مشيرًا الى أن "الوجبة 

بطاقة  ماليني  خمسة  البالغة  األولى، 

القليلة  األيام  خالل  تسلمها  سيكون 

املقبلة، فيما سيكون تسلم الوجبة الثانية 

الى  مشيرًا  العامة."  املوازنة  إقرار  بعد 

البطاقة  من  األولى  الوجبة  "تسلم  أن 

الوطنية سيعمل على حل مشكلة التأخير 

البطاقة  تسليم  مواعيد  في  الحاصلة 

أنجزوا  الذين  للمواطنني  الوطنية 

واالهتمام  بالدعم  مشيدًا  معامالتهم." 

املديرية  تتلقاهما  الذي  املباشرين 

والسيد  الوزراء  رئيس  السيد  قبل  من 

املهام  إنجاز  من  لتتمكن  الداخلية  وزير 

من  ولتتمكن  وجه،  بأكمل  بها  املناطة 

تقديم أفضل الخدمات للمواطنني.

الشك في أن أغلب دول العالم على اختالف مشاربها وأصقاعها تسعى وبشكل 
واضح وجلي الى تقديم أفضل الخدمات ملواطنيها، وتحث الخطى مسرعة 

المتالك أحدث التقنيات والبرامج التكنلوجية املتطورة التي تسهم وبشكل 
كبير في تسهيل الحياة اليومية لشعوبها، والتغلب على الروتني القاتل 

والحلقات الزائدة  في إنجاز املعامالت والتعامالت اليومية ما بني الدوائر 
الرسمية واملواطن

التكنلوجيا تطيح بفساد التكنلوجيا تطيح بفساد 
طه الحسنيالمستمسكاتالمستمسكات
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املدير  مع  املهم  اللقاء  هذه  لنا  كان  لذا    

الدكتور  التربية  وزارة  في  للمناهج  العام 

رياض كريم عبد الله العمري، الذي أوضح 

املراحل،  لجميع  باملناهج  يتعلق  ما  كل  لنا 

وما هو الجديد لدى الوزارة، وكيف تواكب 

املناهج،  تخص  التي  التطورات  الوزارة 

تهم  التي  التفاصيل  ملعرفة  معنا  فتعالوا 

جميع الطلبة والتالميذ وعوائلهم.

 دوام حضوري                 

جميع  ستدرس  هل  يسأل:  من  *هناك 

الدراسي  العام  في  الدراسية  املناهج 

للصفوف  سواء  حذف،  دون  من  الجديد 

املنتهية أم غير املنتهية ؟

-تكييف املناهج كان حالة استثنائية بسبب 

جائحة كورونا الكونية التي فرضت أن يكون 

حضوري،  غير  بمعنى  الكترونيًا،  الدوام 

وبعد اتخاذ قرار بأن يكون الدوام في هذا 

على  األمر  إعمام  جرى  حضوريًا،  العام 

عموم  في  للتربية  العامة  املديريات  جميع 

أن  )أي  بالتكييف  العمل  بإنهاء  العراق 

جميع املناهج الدراسية ستكون مطلوبة من 

الطلبة والتالميذ(.

*بعد إلغاء اإلحيائي والتطبيقي في السادس 

العلمي، هل سيكون هناك كتاب  اإلعدادي 

موحد للسادس العلمي، وما البديل،  أم أن 

مادة  عن  وماذا  جديدة؟  توجيهات  هناك 

االجتماعيات للصف الثالث املتوسط ، هل 

ستعتمد في االمتحانات الوزارية في العام 

الدراسي الجديد؟

عند  الحلول  إليجاد  دائما  تعمل  -الوزارة 

التعليمية،  العملية  يخص  قرار  اي  اتخاذ 

اإلحيائي  التعليم  في  التنوع  إلغاء  فبعد 

العلمي  بنظام  للعمل  والعودة  والتطبيقي 

الفيزياء  مادة  يخص  ففيما  واألدبي، 

التطبيقي،  الفيزياء  كتاب  سنعتمد 

املديريات  الى  بذلك  إعمامًا  وسنصدر 

مادة  أما  العراق،  عموم  في  للتربية  العامة 

لجميع  أساسية  مادة  فهي  االجتماعيات 

املراحل الدراسية، لكن الظرف االستثنائي 

لهذه  االمتحان  بتعليق  تسبب  السابق  للعام 

املادة فقط من قبل املديرية العامة للتقويم 

الدراسي  العام  في  لكن  واالمتحانات، 

سنعود  إذ  طبيعيًا،  األمر  سيكون  الجديد 

الظرف  قبل  التعليم  عليه  كان  ما  الى 

التي  املواد  بقية  في  وهكذا  االستثنائي، 

كل  أن  أي  فيها،  االمتحانات  تعليق  جرى 

االمتحانات  في  ستدخل  الدراسية  املواد 

الوزارية بما فيها مادة االجتماعيات للصف 

الثالث املتوسط.

للعام  املنهجية   الكتب   من  الجديد  *ما 

التي   )2023-2022( الجديد  الدراسي 

وماذا  الطبع،  جدول  على  أنها  أو  طبعت 

تتضمن؟

العربية  اللغة  كتاب  طبع  جرى  العام  هذا   -

تأليف  هو  اإلعدادي،  السادس  للصف 

جديد، أما باقي املواد فهي ذاتها لم يطرأ 

كتاب  بطباعة  ونأمل  تبديل،  اي  عليها 

ما  اذا  مرة(  )ألول  االخالقية  التربية 

خصصت املبالغ لطبعه، وأعتقد انها سوف 

األول  الصف  ملنهج  األقل  على  تخصص 

االبتدائي. 

الدراسية  املناهج  إن  سابق  لقاء  في  *قلت 

خمس  كل  شاملة  مراجعة  الى  تخضع 

فيه  تتدخل  األمر  هذا  وإن  سنوات، 

واليونسيف  كاليونسكو  التربوية  املنظمات 

وغيرهما، كم سنة بقيت إلعادة النظر في 

املنظمات  تعرف  وكيف  الحالية،  املناهج 

غير  أو  جيدة  العراقية  املناهج  أن  الدولية 

أو  إيجابياتها  وما  شروطها،  ما  جيدة، 

سلبياتها.

للمراجعة  تخضع  الدراسية  املناهج  نعم،   -

سياق  وفق  على  سنوات  خمس  كل  الشاملة 

عمل املديرية العامة للمناهج، الذي يستند 

الى مواكبة التطور العلمي للمعرفة والتغذية 

والبحوث  والدراسات  امليدان  من  الراجعة 

أو  الدولية،  املنظمات  دور  أما  التقويمية. 

منها،  الحكومية  وغير  الحكومية  املحلية، 

وكما ذكرت، فإن دور اليونسكو واليونسيف 

توفير  عبر  ساندًا  يكون  األحايني  بعض  في 

الخبرات الدولية، والسيما في املواد العلمية.

مهمة  مالحظة  "هناك  إن  العمري:  وتابع 

أن  منها  الجميع،  يعرفها  أن  يجب  جدًا 

دراسي  منهج  ألي  الشاملة  املراجعة  عملية 

جذري  تغيير  إحداث  بالضرورة  تعني  ال 

من  الكثير  هنالك  أن  إذ  الدراسي،  للمنهج 

املناهج الدراسية مستقرة، ألفت منذ أكثر 

املناهج  غالبية  منها  سنوات،  خمس  من 

نستند  معايير  هنالك  أن  كما  اإلنسانية. 

إليها عند وضع مصفوفة املدى والتتابع ألي 

 عن محطات تقويمية 
ً
منهج دراسي، فضال

التغذية  املثال-  سبيل  –على  منها  أخرى، 

امتحانات  في  النجاح  ونسب  الراجعة 

صفوف املنتهية."

ورش تدريب           

هل  واملدرسني..  املعلمني  تدريب  شأن  في   *

يجد  التي  للمناهج  دورات  بإقامة  وجهتم 

املدرس والطالب صعوبة فيها، وما املناهج 

الدراسية التي ستقام فيها الدورات لإلفادة 

منها في تدريس املواد العلمية؟ 

املديرية  زودت  للمناهج  العامة  -املديرية 

التربوي  والتدريب  املعلمني  إلعداد  العامة 

التدريب-  عن  املسؤولة  الجهة  -بوصفها 

باالحتياجات التدريبية للمعلمني واملدرسني 

وهذا  دراسي،  منهج  كل  متطلبات  بحسب 

بالتعاون  مستمر  نحو  على  يحدث  اإلجراء 

مع هذه املديرية.

املهمة االساسية                   

العامة  للمديرية  األساسية  املهمة  *ما 

قامت  وهل  التربية؟  وزارة  في  للمناهج 

والحصص  التعليم  تنوع  إلغاء  تخص  بأمور 

الدراسية وتقسيم الدرجات بعد عودة نظام 

اإلعفاء؟

للمناهج هي في  العامة  - إن مهمة املديرية 

األساس املادة العلمية فقط، وكل ما يندرج 

لهذا  استعدادًا  يعد  ما  منها  ذلك،  تحت 

العام  لهذا  لكن  مقبلة،  لسنني  ومنها  العام 

م التعليمي 
ّ
قمنا بأمور كثيرة منها تهيئة السل

وفق  على  الدراسية(  الحصص  )جدول 

التعليم  تنوع  إلغاء  ومنها  الوزارة،  قرارات 

النظر  وإعادة  الكورسات،  نظام  وإلغاء 

الدراسية،  للمناهج  الدرجات  بتقسيم 

إلغاء نظام الكورسات، وتهيئة  والسيما بعد 

املناهج الدراسية بما يتناسب مع القرارات 

التي ذكرت، وأحيلت املواصفات الفنية لها 

إلى املديرية العامة للشؤون اإلدارية لغرض 

االستعداد للطباعة.

التي تشرف على تطوير  املهمة  التربية من املديريات  العامة للمناهج في وزارة   تعد املديرية 
املناهج  في العراق ، وبعد انحسار جائحة كورونا فإن العام الدراسي الجديد 2023-2022 سيشهد 
تطورات عديدة، منها إلغاء تكييف املناهج، وإعادة الدوام الحضوري بنسبة   100 %، والعودة الى 

نظام اإلعفاء وإلغاء نظام الكورسات، وما يترتب على ذلك من أمور عديدة تخص املناهج. 
  علي الهاشمي                    

ــم  ــدة لمعظـ ــب جديـ ــة كتـ طباعـ
المراحل الدراسية

المدير العام للمناهج في وزارة التر بية: 

الدكتور ر ياض العمري
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كلية  في  القرآن  علوم  ودرست  كبرت   

التربية للبنات، حيث أخبرتنا أنها اآلن، 

تصف  أن  لها  يمكن  كيف  تعرف  أخيرًا، 

نورًا، يعني صوت  أن  تعتقد  اسمها، فهي 

آالم طفل ضرير. 

قسم  في  طالبة  عامًا(   20( طه   نور 

للبنات،  التربية  بكلية  القرآن  علوم 

حققت نجاحا الفتًا، وتقديرات عالية في 

على  كوفئت  وقد  للبكالوريوس،  دراستها 

فكان  وزمالئها،  كليتها  عمادة  من  ذلك 

ونحاورها  عنها  لنبحث  لنا  دافعًا  ذلك 

حبًا وإعجابًا..

ولدت ضريرة

شكل  هو  ما  حدثيني،  نور..  يا   
ً
أهال  *

طفولتك؟

بالوراثة  ضريرة  ولدت  لقد  بك،   
ً
أهال  -

لم  هادئة،  طفلة  وكنت  جدي  منزل  في 

أجرؤ يومًا على الخروج الى الشارع خوفًا 

أفهم وال أعرف، عندما أصبحت  مما ال 

بعمر السادسة، دخل أقراني املدرسة، إال 

أنا إذ لم يسمح لي أبي بذلك، خوفًا علي 

من أن أتعرض للمخاطر. 

* إذن كيف استطعت بعدها الدراسة؟

وأصبحت  والدي  أستشهد  سنتني  بعد   -

وأرادت  بتربيتي،  والدتي  فتكفلت  يتيمة، 

وشخصية  افضل،  حياة  تمنحني  أن 

برغم  املدرسة،  في  فسجلتني  أقوى 

معارضة أعمامي لها، لكنها أصرت على 

غير  حياتي  في  جديدًا  لونًا  تعطيني  أن 

األسود، كان ذلك اللون اسمه املعرفة.

لطفلة  بالنسبة  املدرسة  كانت  كيف   *

بخصوصيتك؟

وعشقته،  عشته   ،
ً
جميال حلمًا  كانت   -

في  أصدقائي  من  أكبر  كنت  أنني  برغم 

معي  كانت  لكن  متأخرة،  لكوني  الصف، 

شقيقتي الصغرى في ذات املرحلة، وكان 

الدراسية  حالتي  في  مهم  أثر  لوجودها 

بالعموم. 

* وبعد ذلك؟

من  فريد  اهتمام  على  حصلت  -بعدها 

البوعيثة(   )مدرسة  مدرستي  إدارة 

املدرسة  مديرة  كانت  فقد  الدورة،  في 

املوافقة  على  الحصول  أجل  من  تسعى 

تمكنت   
ً
وفعال لي،  التسريع  قرار  على 

التربية  من  لجنة  وجاءت  ذلك،  من 

استحق  بأنني  وقيموني  ذكائي  واختبروا 

بأقراني  واللحاق  املرحلتني  هاتني  عبور 

معلماتي  موقف  كان  املرحلة،  نفس  في 

مشرفًا حينها. 

أكملت  كيف  أختك،  عن  افترقت  إذن   *

الدراسة بمفردك؟

- إنها امي العظيمة، فبعد أن أصبحت في 

تأتي  أمي  كانت  أختي،  من  أكبر  مرحلة 

املقعد  نفس  على  بجانبي  وتجلس  معي، 

فصلي،  أنهي  حتى  تنتظرني  الصف،  في 

ثم تأخذني الى البيت، وظلت تفعل ذلك 

املتوسطة  ودخلت  االبتدائية  أنهيت  حتى 

التي حصلت فيها على رفيقات، وكذلك 

بنات خالتي اللواتي كن معي في املدرسة 

كنت  لقد  بجانبي،  ويقفن  يساعدنني 

العيون  صفات  لهم  أناس  على  أحصل 

دائمًا، كنت أبصر بهم دربي، مدرساتي 

وصديقاتي وأمي، هم عيناي األخريان. 

تعانني  مما  يعانون  الذين  الطلبة   *

يدرسون في مدارس خاصة، كيف كانت 

الدراسة في املدارس الرسمية معك؟ 

تكن  لم  ارتدتها  التي  املدارس   ، نعم   -

الخاصة،  االحتياجات  لذوي  مخصصة 

ولم  للمكفوفني،  مناسبة  كتبي  تكن  فلم 

طريقة  فكانت  مساعدة،  وسائل  تتوفر 

اعتمد  كنت  إذ  جدًا،  مختلفة  دراستي 

املواد،  حفظ  في  فقط  الصوت  على 

مادة،  او  نصًا  لي  أحد  يقرأ  ان  فبمجرد 

بحاجة  أعود  وال  وأفهمها  أحفظها 

أمي  قامت  وقد  الله،  بفضل  ملراجعتها 

لي  القارئ  بدور  ومعلماتي  وصديقاتي 

طوال مراحل دراستي. 

* كيف كنت تمتحنني ؟

أثناء  مدرسة  لي  تخصص  إذ  شفويًا،   -

من  لها  أردد  ما  تكتب  االمتحانات، 

يختارون  وكانوا  شفوي،  بشكل  إجابات 

باملادة  اختصاص  غير  أستاذة  دائما 

املراحل  أقسى  وكانت  إجاباتي،  لكتابة 

التي  اإلعدادي  السادس  مرحلة  هي 

فلم  كورونا،  فايروس  تفشي  مع  تزامنت 

وصعب  املدرسات،  بشرح  أحظى  أكن 

علي فهم املواد بمفردي، لوال لطف الله، 

وأمي  املقربة  صديقتي  ساعدتني  إذ 

البكلوريا  اجتياز  من  فتمكنت  أيضًا، 

بنفس الطريقة وحصلت على معدل جيد 

والحمد لله .

* ما أهم ذكرى لك في املدرسة؟ 

اإلعدادية  الدراسة  بداية  في  كنت   -

واإلساءة  التنمر  من  لكثير  أتعرض 

والتجريح، وهذا كان يؤثر على نفسيتي، 

لكن باملقابل حصلت على حب مدرساتي 

في  أتذكر  أنني  حتى  يصدق،  ال  بشكل 

أيام االمتحانات، كانوا يخصصون  أحد 

لي مقعدًا خارجيًا في ممر املدرسة، حتى 

أقولها  التي  اإلجابات  الطلبة  يسمع  ال 

الشتاء  كان  يومها  الكاتبة،  للمدرسة 

صوتي  أن  شعرت  حتى   ، البرودة  شديد 

لي  فجاءت  البرد،   شدة  من  اختفى 

معاونة املدرسة بغطاء لفتني به وهمست 

في أذني: "هيا يا ابنتي، أكملي امتحانك، 

وارفعي رؤوسنا، فنحن نفتخر بك." هذا 

الصوت العظيم مازلت أتذكره جيدًا. 

حلمك  كان  هل  الجامعية،  املرحلة   *

دراسة علوم القران؟

دراسة  هو  األول  الحلم  كان  الواقع  في   -

االعالم،  كلية  في  بلت 
ُ

ق وقد  اإلعالم، 

أتمكن  أال  جدًا  علي  خافت  والدتي  لكن 

هذه  في  والصعوبة  التنمر  مواجهة  من 

، فاقتنعت بوجهة نظرها، وأردت  املهنة 

ولم  حلمي،  عن  يعوضني  شيء  دراسة 

علوم  من  أهم  اختصاص  هناك  يكن 

تحقق  أن  تحتاج  مثلي،  إلنسانة  القرآن 

شيئًا كبيرًا في حياتها. 

* الكلية.. هل أحببتها، وهل أحبتك؟ 

ومنحتني  جدا،  وأحبتني  أحببتها   -

وعلمها،  أشخاصها،  ولطف  جمالها، 

شخصيتي،  قويت  التنمر،  من  تخلصت 

كبرت أحالمي وتعطشت لتحقيق املزيد. 

متوقفًا،  الدوام  كان  مرحلة  اول  في 

فدرسنا إلكترونيًا، لكن في الثانية بدأت 

واآلن  الكلية،  مع  الطويلة  الحب  رحلة 

أريد أن أكمل دراستي العليا، وأن أحصل 

على الدكتوراه في علوم القرآن.

* نور.. بماذا تحلمني؟

أن  أحلم  مبتسمة،  قالتها   !.. أحلم   -

أرى  كي  فقط  واحدة  للحظة  ولو  أبصر 

وجه أمي، أمي.. ذلك النور الذي أشتاق 

في  حلمًا  أجد  ال  بشدة،  إليه  وأتعطش 

هذا الوجود أعز علي من رؤية أمي.. ملرة 

واحدة فقط.

هل  نور..  يا  اإلبصار  لك  أتمنى  وأنا   *

يقرأ  ملن  توصليه  أن  تريدين  ما  هناك 

حكايتك؟

أن  أجمع  العالم  يسمع  أن  أريد   ، نعم   -

تتوقفوا  ال  األرض،  هذه  في  مستحيل  ال 

والضعف،  الفقر،  تجعلوا  ال  أبدًا، 

تمنعكم  مبررات  واإلعاقة،  والعجز، 

كلنا  عبثًا،  نخلق  لم  أننا  إذ  التقدم،  من 

وظروفنا  املختلفة،  حكاياتنا  أبطال 

أخذ  كفيفة،  أنا  الصعوبة،  شديدة 

البصيرة  رزقني  لكن  البصر  مني  الله 

واإلرادة   والتوفيق  والذكاء  الناس  وحب 

ينكر  أن  منكم  ألحد  يحق  فال  والسعي، 

فضل الله عليه.

أن  يجب  صار  لكن،  ذلك،  أريد  ال   *

ختام  في  األخيرة  كلمتك  فما  أغادرك، 

لقائنا هذا؟ 

بشريحة  اهتمامكم  على  لكم  شكرًا   -

للمعاملة  شكرًا  واملكفوفني،  املعاقني 

ملن  شكرًا  الرفيعة،  واألخالق  اللطيفة 

سيقرأ قصتي، لدي طلب واحد: أرجوكم 

ادعوا لي بالصبر.

*حفظك الله وألهمك الصبر واإلرادة.

حلمي أن أبصر لحظة 
ألرى وجه أمي

نـور

في غرفة باردة، داخل مستشفٍى عراقي قديم، قالوا إن 
طفلة حسناء ولدت بعينني براقتني مطفأتني، أخبروا أمها 
أن "ابنتِك ولدت كفيفة، خذيها وليساعدك الله." وعندما 

خرجت  والمست خيوط الشمس وجه الطفلة ضحكت، 
فسألوا األم ماذا ولدِت؟ قالت: ولدت نورًا كفيفًا. وهكذا كانت 

نور، تلك الطفلة الجميلة، تكبر وهي تتساءل: ترى ما هو 
الوصف األنسب السمي؟

حاورتها – نور الهدى عبد الرزاق 



استخدم علماء املناخ جهاز رصد أوروبي 

التي  املدن  أكثر  من  مدينة   3٦ لتحديد 

يقصدها السياح في العالم، التي ستتأثر 

وذلك  البحر،  سطح  مستوى  بارتفاع 

باستخدام الخرائط التي جرى تخطيطها 

الجذب  مناطق  حددت  وقد  املدن،  لهذه 

السياحي الرئيسة املعرضة لخطر الغمر 

كليًا أو جزئيًا داخل املناطق املحددة التي 

ستتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر.

حسب   3٦ الـ  املدن  هذه  بتصنيف  قمنا 

عدد السكان من أجل تسليط الضوء على 

والتي  للخطر  املعرضة  الوجهات  أكثر 

ستشهد أكبر نسبة نزوح.

التي  املشهورة  السياحية  الوجهات  بعض 

ستغمرها املياه: 

كاتدرائية القديس مرقس – البندقية، 

إيطاليا

في  مارك  القديس  كاتدرائية  تعرضت 

خطيرة  لفيضانات  بالفعل  البندقية 

الجهود  من  الرغم  فعلى  مائية،  وأضرار 

الفيضان،  حاجز  نظام  إلدخال  املبذولة 

العام  في  مارك  سانت  ساحة  تضررت 

حاجز  استخدام  ينجح  لم  عندما   2020

الفيضان، ما يدل على أنه حتى في حالة 

املناخ،  أزمة  آثار  ملنع  تحتية  بنى  وجود 

بعض  سوى  تحل  ولن  كاملة  غير  فإنها 

املشكالت.

شاطئ ويكيكي - هونولولو، هاواي

هاواي  في  بيتش  ويكيكي  شاطئ  كافح 

البحر،  سطح  مستوى  ارتفاع  بالفعل 

ضد  الحماية  من  مزيدًا  يتطلب  وهو 

بالفعل  السواحل. وقد اختفى  تآكل  زيادة 

القرن  في  هاواي  شاطئ  من   
ً
ميال  ١3

املاضي، لكن محاوالت السلطات الحالية 

لتجديد الشواطئ بالرمال املستوردة هي 

مجرد إجراءات مكلفة ومؤقتة.

شاطئ ميامي، فلوريدا

مليارات  أربعة  فلوريدا  والية  تستثمر 

السيما  األضرار،  من  املزيد  ملنع  دوالر 

سياحية  وجهة  وهو   ميامي،  شاطئ  في 

منزل   ١200 من  يقرب  ما  تضم  شهيرة 

في  الفيضانات.  لخطر  حاليًا  معرضة 

الواقع أصبحت الفيضانات تحدث سنويًا 

في هذه املنطقة.

تمثال الحرية، مدينة نيويورك

تواتر  في  تزايدًا  نيويورك  مدينة  تشهد 

حالة  أول  تلقت  حيث  الفيضانات،  وشدة 

املدينة  في  املفاجئة  للفيضانات  طوارئ 

الثاني  تشرين  في  املسجل  التاريخ  في 

نيويورك  تكن  لم  مشكلة  هذه   .202١

مستعدة لها من الناحية الهيكلية. من بني 

شهرة،  األكثر  السياحي  الجذب  مناطق 

جسيمة  ألضرار  الحرية  تمثال  تعرض 

عرضة  أكثر  وهو  ساندي،  إعصار  خالل 

ارتفاع  بسبب  الفوري  الضرر  لخطر 

مستويات سطح البحر.

جزر املالديف

املالديف  جزر  في  جزيرة   90 من  أكثر   

عام،  كل  للفيضانات  بالفعل  تتعرض 

ومن املتوقع أن تفقد 80 باملئة أو أكثر من 

يجري  املقبلة.  الثالثة  العقود  في  جزرها 

الحكومة  قبل  من  خطط  وضع  بالفعل 

أخرى  بلدان  في  األراضي  لشراء  املحلية 

كتأمني لنقل سكان جزر املالديف إذا لزم 

األمر.

األقمار  التقطتها  صور  كشفت  وقد 

جديدة  علمية  وأبحاث  الصناعية 

املالديف  جزر  في  حقيقية  كارثة  عن 

غرق  سجل  حيث  الشهيرة،  السياحية 

اتخذت  الحكومة  لكن  الجزر،  من  عدد 

إجراءات عاجلة لتفادي الكارثة.

جزيرة الفصح، تشيلي

إيستر  جزيرة  تتعرض  لليونسكو،  ا 
ً

وفق

لخطر  الشهيرة  مواي  وتماثيل  الشهيرة 

شديد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر 

بالفعل  الجزيرة  تشهد  األمطار.  وهطول 

الصاعدة  األمواج  وتقترب  كبيرًا   
ً
تآكال

الجزيرة  عام.  كل  التراث  موقع  من 

تمثل  أنها  ُيعتقد  التي  بتماثيلها  الشهيرة 

املستوى  رفيعي  أسالفًا  أو  رؤساء  أرواح 

من البولينيزيني الذين اكتشفوا الجزيرة 

منذ نحو ألف عام.

سلسلة جبال إيفل، أملانيا

على  ليست  إيفل  أن  من  الرغم  على   

الساحل، إال أن األنهار الفائضة معرضة 

املناخ،  بتغير  تتعلق  كبيرة  لكوارث  أيضًا 

منطقة  تعرضت  املثال،  سبيل  فعلى 

النبيذ  مصانع  مركز  في  تقع  التي  إيفل، 

الى  أملانيا،  في  النبيذ  ومهرجانات 

أدت   202١ العام  في  هائلة  فيضانات 

إلى تسوية املباني وتدمير األعمال، حيث 

أملانيا  في  شخصًا   220 من  أكثر  توفي 

وبلجيكا خالل هذه الفيضانات.

مدينة كي ويست ، فلوريدا

الشهيرة   Key West شركة  استثمرت   

البنية  مشاريع  في  بالفعل  فلوريدا  في 

قبل  التوطني  وإعادة  الضخمة  التحتية 

الخبراء  يقدر  توصف.  ال  أضرار  حدوث 

أن أجزاء من كي ويست ستكون تحت املاء 

سيكلفه  الذي  واملال   ،2040 عام  بحلول 

االستعداد لهذا سيكون باملليارات.

جاكرتا تحت املاء بحلول العام 2050

السواحل تهديدًا كبيرًا، دون  تآكل  يشكل 

الكوارث  تأثيرات  االعتبار  في  األخذ 

املد  أو  كاألعاصير  املتزايدة  الطبيعية 

والجزر. هذا يعني أن املدن ستواجه حدثًا 

كارثيًا كبيرًا قبل أن تغمرها املياه بالكامل 

بشكل دائم.

املكتظة  الغارقة  املدن  من  العديد  هناك 

نيويورك،  شنغهاي،  كمومباي،  بالسكان 

عديد  يبلغ  للخطر،  املعرضة  ميامي 

سكانها ١0 ماليني نسمة، ويعتبر البعض 

في  غارقة  مدينة  هي"أسرع  جاكرتا  أن 

املاء  "تحت  تكون  أن  املتوقع  ومن  العالم" 

بالكامل بحلول عام 2050".

عن موقع/ذا سوفتست

 

ترجمة واعداد آالء فائق

علماء يتوقعون غرق )36( مدينة بالفيضان
بمقياس جهاز رصد أوروبي

ما من شك في أن محيطاتنا ترتفع وأن ثمة العديد من املدن ستغرق. لم يعد األمر يتعلق 
بـ "إذا" ولكن "متى". ال أحد يستطيع أن يتنبأ بالضبط، لكن، استنادًا لخرائط االرتفاع 

البسيطة، يمكننا التنبؤ بأبرز مدن العالم التي من املرجح أن تغمرها املياه بالكامل.
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قطاٌع منسيٌّ اسمه السياحة..                   

عارٌض سياسي أم تدميٌر مقصود؟                     
  في عام ١973 وفد إلى العراق 500 ألف 

سائح أجنبي، كانت نسبتهم تشكل %25 

الداخلية،  السياحة  بمرتادي  مقارنة 

أن  ميل"  "ديلي  لصحيفة  تقرير  وأكد 

جدًا  مشهورة  وجهة  يمثل  كان  العراق 

و  كاليابان  مختلفة  بلدان  من  للسياح 

عام  في  بريطانيا.  و  أملانيا  و  فرنسا 

١989 بلغ عدد الفنادق ١90٦ فنادق في 

ماليني   5 نحو  استوعبت  العراق  عموم 

سجلت  التسعينيات  في  ولكن  سائح. 

الحروب  بسب  انخفاضًا  السياحة 

إذ  العراق،  على  االقتصادي  والحصار 

سائح  ألف   ١5 وصول  التقارير  أكدت 

أجنبي فقط في عام ١997. أما بعد عام 

الدينية  السياحة  انتعشت  فقد   2003

أكثر  دخل   20١0 عام  وفي  العراق،  في 

ل 
ّ
العراق، شك إلى  من ١.5 مليون سائح 

وقد  منهم،   %88 نسبته  ما  اإليرانيون 

على  رئيس  بشكل  زياراتهم  اقتصرت 

وسامراء.  وبغداد  والنجف  كربالء  مدن 

السياح  عدد  انخفض   20١4 عام  بعد 

سيطرة  بسبب  العراق  الى  الوافدين 

وكادت  املحافظات،  بعض  على  داعش 

أسقط  لذلك  صفرًا..  تكون  النسبة 

بينها  من  الالئحة  من   
ً
دوال التقرير 

العراق.

أرقام حزينة

وطرحناها  الحزينة  األرقام  هذه  حملنا 

رابطة  رئيس  عامر،  حيدر  السيد  أمام 

العراق،  في  والسياحة  السفر  شركات 

"رابطتنا  فقال:  الخلل؟  أين  ليحدد 

املجازة  السياحة  شركات  عن  مسؤولة 

رسميًا من هيئة السياحة العراقية، ولم 

حكوميًا  اهتمامًا  وال  فعليًا  تطورًا  نشهد 

توجد  وال  كافة،  السياحة  مجاالت  في 

لقطاع  مخصصة  ستراتيجية  خطط 

السياحة، البلدان كافة تعمل على إنعاش 

خالل  من  عليه  واملحافظة  القطاع  هذا 

وبالتأكيد  فوائد،  بدون  والقروض  املنح 

في  لكننا  كافة،  الحكومية  الرسوم  إلغاء 

من  املحاوالت  كل  مع  نستطع،  لم  بلدنا 

قبل الرابطة، أن نحصل على إعفاء دفع 

هيئة  من  حكومية  جهة  ألية  واحد  رسم 

والضريبة  الشركات  ومسجل  السياحة 

فهي  الحلول  أما  وغيرها.  والضمان 

التحتية  البنى  بتأهيل  تتلخص  بسيطة 

ومنشآت  بنى  وإضافة  حاليًا  املوجودة 

فرص  منح  خالل  من  رصينة  سياحية 

عاملية  لشركات  متنوعة  استثمارية 

الحتياجات  حقيقية  وبدراسة  ومحلية، 

سابقًا،  ذكرناها  التي  السياحة  اقسام 

سلسة  بصورة  السياح  دخول  وتسهيل 

وكذلك  العراقية،  املطارات  خالل  من 

التوعية  ونشر  النقل  بوسائط  االهتمام 

من  املجتمع  شرائح  بني  السياحية 

والسوشيل  والبرامج  اإلعالم  خالل 

معهم  والتعامل  السياح  لتقبل  ميديا 

الخاص  القطاع  أن  كما  الئقة.  بصورة 

أن  يجب  لذا  الدولة،  لقطاع   
ً
مكمال يعد 

من  متواٍز  مسار  في  االستثمار  يكون 

الستقطاب  استثمارية  بيئة  توفير  خالل 

املستثمرين، كما أننا كدولة نفطية يجب 

أال  تعمل الدولة على أن كل مشروع يجب 

تنظر  أن  قبل  مادي،  بمقابل  يكون  أن 

أسس  هي  االستثمارية  املشاريع  أن  الى 

وكذلك  الدول،  بني  تميزها  للدولة  بناء 

إلبراز  الدولية  املعارض  في  املشاركة 

أرض  على  وحضارته  العراق  تاريخ 

الواقع، وفي املحافل الدولية كافة.

األسف  مع  فإنها  الدينية  السياحة  أما   

الصلة،  ذات  األطراف  كل  من  محاربة 

سمات  إصدار  في  التأخير  وكذلك 

في  الواحدة  النافذة  قبل  من  الدخول 

معامالت  إنجاز  في  والتلكؤ  السياحة، 

منح سمة الدخول في السفارات، وعدم 

أسوة  املطارات  في  تسهيالت  وجود 

بباقي الجنسيات بمنح سمة الدخول في 

املطارات، برغم حصول موافقة اإلقامة 

بعض  تدخل  عن   
ً
فضال بالدخول، 

في  الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات 

هذا العمل، مثل العتبات الدينية ودواوين 

خالل  من  الجمعيات  وبعض  األوقاف 

ما  مراقبة،  بدون  دينية  مجاميع  إدخال 

يسبب تسربًا للعمالة نحو العراق  ".

    كنز كبير وضخم من املواقع األثرية، 

آالف  عشرة  هو  لعديدها  تقدير  أقل 

موقع في العراق، لكن هل استثمرناها؟ 

عمرناها؟ هيأناها؟ أحصيناها بصورة 

وسرقة  العبث  من  حميناها  مضبوطة؟ 

حائرة  أسئلة  محتوياتها؟  وتهريب 

مقلقة  ستكون  وإجاباتها  بصراحة، 

والدليل  الخبير  لكن  توقعاتنا،  حسب 

الواحد  عبد  علي  املخضرم  السياحي 

أعمل  وأنا  السبعينيات  "منذ  فاجأنا: 

منه،  عدة  مفاصل  وفي  املجال  هذا  في 

اآلن،  هي  كما  إحباط  بمرحلة  أمّر  لم 

أية  ألرى  سنة  ثالثني  أنتظر  وبقيت 

الخاص  القطاع  من  أو  رسمية  خطوة 

لألسف  لكن  بلدنا،  في  السياحة  تنعش 

أن  إذ  سياسية،  إرادة  هناك  ليست  أنه 

كل شيء مرتبط بالسياسة، وأكاد أجزم 

مهمته  أنيطت  لو  السياحي  القطاع  أن 

لعاد  السياسة،  عن  بعيدًا  باملختصني، 

آثارًا  هناك  أن  إذ  قبل،  ذي  من  أفضل 

أنظار  عن  بعيدة  جيدًا  نعرفها  ومواقع 

على  القدرة  لنا  بها  واملتاجرين  السراق 

بمثابة  لتكون  الخطط  ووضع  إحيائها 

– بشرط  للبلد  رائعة  سياحية  وجهة 

عن  السياسية  املحاصصة  إبعاد  أكرر- 

هذا القطاع." 

املواقع  عدد  تفوق  ربما  عديدة  تساؤالت 

تبقى  واملزارات  واألثرية  السياحية 

بحمام  أجدرنا  فما  إجابات..  بدون 

العليل وينابيع املياه املعدنية وعيون املياه 

تحولت  لو  والشمس،  والرمال  الكبريتية 

سيوة  واحة  أو  األردن  في  امليت  كالبحر 

األمراض  بعض  عالج  بهدف  مصر  في 

الجلدية واآلالم الروماتيزمية لسائحني 

بحر  من  قطرة  وهذه  وأوربيني؟  عرب 

استثمرناها  لو  العراق  في  السياحة 

!
ً
فعال

  ثمة أسئلة عديدة عن أسباب 
غياب االهتمام بالسياحة في 
بلد يمكن أن يتحول بأقل الجهود 
وامليزانيات الى واحد من أكثر 
الوجهات السياحية إقباال في 
العالم. فعلى هامش تقريره السنوي 
لعام 2022، نشر املنتدى االقتصادي 
العاملي قائمة مؤشرات تنمية 
السياحة والسفر، وصنف الدول 
العربية حسب ترتيبها العاملي، 
فاحتلت اإلمارات الترتيب الـ25 
واليمن 116 عامليًا، لكن اختفت من 
القائمة دول مثل العراق وسورية 
والجزائر!! فهل يرجع ذلك لعدم 
وجود إحصاءات واقعية أم لعدم 
وجود نشاط سياحي أصال؟ 

                         إياد السعيد                               
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قصور الباشوات في البصرة      

شناشيل مهملة ومالذات 
عشوائية

قصر طالب النقيب

يعد قصر السيد طالب باشا النقيب، 

املدونة  إثراء  الذي أسهم في  القصر 

بناء  من  يحمله  بما  التاريخية، 

معماري فخم وشناشيل، رغم قدمها 

املعمارية.  هويتها  عن  تفصح  أنها  إال 

الفخمة  أسواره  ماتزال  القصر 

املنهكة  ومداخله  قائمة،  العالية 

الخشب  من  املصنوعة  ومظالته 

ماض  عن  تروي  الصاج،  وأعمدة 

جلسات  عناوينها  خطت  وذكريات 

سياسية  لشخصيات  واجتماعات 

عثمانية  وأخرى  بارزة،  عراقية 

أبواب  أما  آنذاك،  ووزراء  وأجنبية 

متداخلة  غالبيتها  فكانت  القصر 

بنيت على الطراز القديم.

 كما يحوي القصر مظالت وشرفات 

داخلية  حديقة  على  تطل  وشبابيك 

وجذوعها  باألشجار،  مليئة  مربعة 

التي تدل على عمر تلك القصور .

التجاوزات                                

الذي  النقيب،  قصر  من   بقي  ما  إن 

متر  ألف   20 من  أكثر  مساحته  تتجاوز 

للعوائل  مأوى  أصبح  قد  –تقريبًا-  مربع 

غرفة  من  اتخذت  التي  املتجاوزة 

العريقة  األسرة  وغرف  االجتماعات 

ولم  العشوائي،  والسكن  للتجاوز  بيوتًا 

ببنائها  الخدم  غرفة  سوى  منها   
َ

تبق

املهشم. 

هاشم  السيد  وقصر  القصر  هذا  بني 

كان  الذي  القديم،  الطراز  على  النقيب 

وقوة  صالبة  وبسبب  آنذاك،  شائعًا 

البناء ماتزال بعض من أجزاء القصرين 

شامخة وقائمة الى اآلن برغم ما تعرض 

مكثف  قصف  من  القصران  هذان  له 

إذ  اإليرانية،  العراقية  الحرب  أثناء 

السيد  قصر  من  كبيرة  أجزاء  تحطمت 

طالب النقيب، علما أن هذا القصر -قبل 

مدرسة  إلنشاء  استغل  للقصف-  تعرضه 

وبقيت  السبيليات(،  )مدرسة  سميت 

للقصف  القصر  تعرض  لحني  مستمرة 

في الحرب املذكورة.

البصرة  أرض  أن  الى  املصادر  تشير   

املعماري  للبناء  صالحة  حينذاك  كانت 

الرصني، حيث استند أهلها واستبشروا 

خيرًا ببناء القصر آنذاك، إذ أن البصرة، 

قوية  أرض  بأنها  عرفت  القدم،  ومنذ 

صالحة للبناء القوي والزراعة والتجارة 

والعيش الرغيد، فقد عرفت بأنها أرض 

رخوة،  حجارة  املربد  وأعلى  العقيق  بني 

)الحزيز(،  يسمى  الذي  املوضع  وهو 

البصرة  إلى  املسلمون  أقبل  وعندما 

أبصروا الحصى أو تلك الحجارة وقالوا 

للبناء  أي تصلح  هذه أرض بصرة"،  "إن 

جاءت  ومنها  والتجارة،  والزراعة  املتني 

هذه  أرض  وعلى  )البصرة(،  تسميتها 

بما  متيقنًا  قصره  النقيب  بنى  املدينة 

األرض  هذه  بمدح  قبله  املسلمون  أبداه 

وصالحية أرضها للبناء املتني .

طالب باشا النقيب 

بالسيد  هذه  جولتنا  أثناء  التقينا 

السيد  أسرة  أقارب  من  وهو  )دارين(، 

النقيب، ليحدثنا عن طالب  طالب باشا 

ذلك  احتواها  التي  واألحداث  النقيب 

القصر فقال:

طالب  السيد  هو  النقيب  طالب  "السيد 

السيد  سعيد  بن  محمد  بن  رجب  السيد 

في  ولد  الذي  الرفاعي،  درويش  طالب 

وزير  أول  وهو  بالبصرة،   ١87١ العام 

وأحد  العراقية،  الحكومة  في  داخلية 

النواب في مجلس املبعوثان العثماني عن 

البصرة، إلى جانب حمدي باشا وشوكت 

بمرض  أصيب  باشا.     وأحمد  باشا 

في  ميونخ  مدينة  إلى  ليرسل  عضال 

أملانيا للعالج حتى وفاته في العام ١929 

البصرة  الى  آنذاك  جثمانه  نقل  وقد 

في  البصري  الحسن  مقبرة  في  ودفن 

موقعها بقضاء الزبير "..

مصير القصر حاليًا :

ليست  فترة  "قبل  دارين:  السيد  يضيف 

السيد  عائلة  من  سيدة  قدمت  بالبعيدة 

أجزاء  وجعلت  القصر  هذا  الى  النقيب 

للوقف، ويكون دفع مبلغ  تابعة  بيوتًا  منه 

من املال )إيجار( مقابل ذلك، في حني 

الجزء اآلخر من القصر جرى بيعه، أما 

متهالكة  غرف  وهي  املتبقية،  األجزاء 

التجاوزات  نالتها  فقد  محطم،  وبناء 

من  عدد  قبل  من  العشوائي  والبناء 

العوائل املتجاوزة ."

يسترسل السيد دارين :

"أن حديقة القصر الكبيرة في مساحتها، 

قد  للقصر،  املقابلة  الجهة  في  تقع  التي 

جرى  جزء  أجزاء:  ثالثة  إلى  قسمت 

للعوائل  وجزء  عائلي،  كمتنزه  استثماره 

سيجري  املتبقي  والجزء  املتجاوزة، 

استثماره ".

قصر  إلى  ذلك  بعد  جولتنا  في  انتقلنا 

آخر هو قصر السيد هاشم النقيب، وهو 

يبعد  الذي  النقيب،  طالب  السيد  شقيق 

أمتار  بمسافة  طالب  السيد  قصر  عن 

قصر  فهو  األول،  كحال  وحاله  قليلة، 

وأسواره  وبنائه  بشناشيله  يمتاز  قديم 

استغل  التي  ومداخله  وأروقته  العالية 

أغلبها املتجاوزون.

القصر  هذا  عن  دارين  السيد  وحدثنا 

 :
ً
قائال

أركان  مألت  قد  العشوائيات  أن  "رغم 

هاشم  السيد  عائلة  أن  إال  القصر، 

التي تسكن حاليًا في أميركا لم  النقيب 

فترة  بني  يحضرون  إنهم  بل  ببيعه،  تقم 

وأخرى الى القصر للزيارة واالطمئنان، 

بأحداثه  عريق  ماٍض  واستذكار 

السياسية واالجتماعية."

القصر الكويتي 

القصور  آخر  نحو  توجهنا  ذلك  بعد 

القديمة املهمة في البصرة، وهو القصر 

العرب،  شط  قضاء  في  الواقع  الكويتي، 

وجسر  اإليطالي  الجسر  الجسرين:  بني 

سابقًا(   التنومة  )جسر  كنعان  الشهيد 

البصرة  كورنيش  على  املطلة  الجهة  في 

أسرة  إلى  القصر  هذا  ويعود  مباشرة. 

الشيخ الصباح وقد أزيل بناؤه بالكامل، 

فقط،  واحد  سور  سوى  منه   
َ

يتبق لم  إذ 

مشاريع  ثالثة  إلقامة  استغالله  جرى 

استثمارية يجري تشييدها على أرضه.

باملواقع  الدعوة لالهتمام  وبدورنا نوجه 

بما  إعمارها  وإعادة  القديمة  األثرية 

الثقافية  وجذورها  خصوصيتها  يحفظ 

والفنية والحضارية.

على ضفتي شط العرب وما يحاذيها من املناطق املجاورة، شيدت قصور فخمة لشخصيات سياسية 
واجتماعية مثلت رموزًا لحقبة مهمة من تاريخ البصرة السياسي واالجتماعي. ومع أن التقلبات 
الزمنية والعمرانية محت العديد من تلك القصور، لكن مازالت هنالك قصور تقاوم وإن لم تبق 

منها سوى جدران وسقوف محطمة ومجموعة أنقاض تخبئ طقوس زمن منصرم وشرفات وأروقة 
حفظت تاريخًا عميقًا.

البصرة/ صبا سامي حول



حلب  من  وأسرع  أسهل  املعزى  حلب  لكن 

من  أجود  الغنم  حليب  بينما  النعاج، 

حليب املاعز، وأكبر فائدة وأكثر تماسكًا، 

والسيما عند إعداد وتخمير اللنب الرائب 

ر منه الجنب العادي 
ّ

منه، لنب الغنم ُيَحض

والجنب الكردي املسمى )جاجي( وغيره، 

الذي يحبه الناس كثيرًا."

تربية  أن  من  الرغم  "على  وأوضحت: 

إنها  إال  وإرهاق،  مشقة  فيها  األغنام 

مصدر معيشتنا، فحياتنا متعلقة باألغنام 

)الروبة(  الرائب  اللنب  وليس  وألبانها،  

األغنام،  تربية  في  منه  يستفاد  ما  وحده 

والكشك  والقشطة  والزبدة  األجبان  بل 

من  خال  ألنه  األطيب،  وهو  املجفف، 

األضرار الصحية." حسب قولها.

منه  قسمًا  هدي 
ُ
ون حصتنا  "نأخذ  وأكملت: 

منه  الفائض  أما  لألقارب،  وآخر  لألهل 

فنبعثه الى األسواق القريبة منا في أربيل." 

الذي  الوقت  "إن  قائلة:  واستدركت 

متساويًا،  ليس  الغنم  حلب  يستغرقه 

لذلك  كثيرًا،  الحليب  ّر 
ُ

َيد غنم  فهنالك 

أكثر  أو  حلبتني  الواحدة  الشاة  نحلب  قد 

وبعدها  الحلوب،  الشاة  وحسب  أحيانًا 

نرسله  والبقية  البيت  الى  الحليب  نحمل 

الشياه  بعض  ننتقي  ولذلك  األسواق،  الى 

)ثدي  الضرع  جفاف  بسبب  البقية،  دون 

النعجة( لدى بعضها." 

وأشارت إلى أن  "كثيرًا من الناس يطلبون 

جهزهم باللنب الرائب أو أي مشتق 
ُ
منا أن ن

آخر من حليب الشياه، وهنالك أيضًا من 

يطلب املذاق املعتق، وكثير منهم يخبروننا 

بأنهم يحبذون إنتاجنا من حليب األغنام." 

طريقة التحضير
لنب  صنع  وكيفية  طريقة  بخصوص  أما 

على  القدر  نضع  أن  "بعد  فتقول:  أربيل 

 كي تصل درجة حرارته 
ً
النار ننتظر قليال

 من حليب 
ً
إلى ١80 درجة ثم نضيف قليال

بمعنى  أي  )يلجع(  حتى  النار  على  الغنم 

، ألننا بهذه )اللجعة( نحصل 
ً
يحترق قليال

على نكهة لنب أربيل املعروفة واملشهور بها، 

راد تخثيرها، 
ُ
وبعدها نضع بقية الكمية امل

فرغ الحليب 
ُ
طفئ الفرن، ون

ُ
وقبل الغليان ن

إليه  ونضيف  الطلب،  حسب  األوعية  في 

إنتاج  وُيمكن  الرائب،  واللنب  الخميرة 

مشتقات كثيرة منه." 

رائحة الدخان
أما السيد عبد الحسني رعد محسن، الذي 

يعمل بائع لنب أربيل في الشورجة، يبلغ من 

العمر 35 عامًا، فيقول: "توجد مصانع في 

منتجات  صنع  في  تعمل  العالم  بلدان  كل 

األلبان املتخمرة، وبضمنها اللنب الرائب، 

توجد  الخصوص-  وجه  -على  العراق  وفي 

)املدخن(،  او  أربيل  لنب  تسمى  نوعيه 

حليب  من  مصنوع  رائب  لنب  هو  واألصل 

هناك  األخيرة  اآلونة  في  ولكن  األغنام، 

عه من حليب بقري وإدخال رائحة 
ّ
من ُيصن

وبما  سهلة  بطريقة  )اللجعة(  الدخان  

الغنم يكون  الغنم، إذ أن حليب  يشبه لنب 

ه )غليانه( في 
َ

َرت
َ

َبست وأثناء  حساسًا جدًا 

الدخان،  رائحة  ويعطي  يحترق  القدور 

التي تكون قريبة من صناعة األلبان لدى 

والغاية  القرى،  في  الفالحني  أو  )البدو( 

منتج  يشبه  منتج  على  الحصول  ذلك  من 

لكن  املصانع،  تقنية  وبطريقة  البدو، 

البلدي  أربيل  لنب  على  اإلقبال  يبقى 

وجود  من  الرغم  على  أكبر،  ومشتقاته 

خطواٍت مبتكرة وجديدة لكنها بعيدة عن 

طرق تحضيره البدوية، كما أن لنب أربيل 

امللح  من  وقليل  املاء  مع  نخلطه  عندما 

والليمون وقليل من النعناع  وقوالب الثلج، 

التي من املمكن  النكهات   
ّ
ذ

َ
أل فهو يعد من 

العالية  الحرارة  درجات  في  تتذوقها  أن 

خالل الصيف، وبالتأكيد في رمضان وقت 

اإلفطار."

هذه  أربيل  لنب  أخذ  متى  سؤالنا:  وعن 

حتى  بعيد،  زمن  "منذ  أجاب:  الشهرة؟ 

التي  الواقعية  الُطَرف  ببعض  ارتبط  أنه 

ومنها  الدعابة،  سبيل  على  تروى  ما  عادة 

كانت  حني  أربيل،  أهالي  من  شخصًا  أن 

الواسطة  هي  آنذاك  البريدية  الرسائل 

األهل  بني  والتراسل  للتواصل  الوحيدة  

واألصدقاء، ُيحكى أن ابنه التحق بالجيش 

في ستينيات القرن املاضي ألداء الخدمة 

الى  تنسيبه  وجرى  اإللزامية،  العسكرية 

فكتب  املعظم،  باب  في  الدفاع  وزارة  مقر 

ولضمان  ولده،  إلى  رسالة  الجندي  والد 

في  كتب  بسالم،  ولده  الى  رسالته  وصول 

 - )بغداد  يلي  كما  الظرف  على  العنوان 

لوجود  أربيل(!  لنب  مقابل   - الدفاع  وزارة 

مقابل  يقع  أربيل  لنب  يبيع  مشهور  محل 

مبنى وزارة الدفاع في املنطقة املحصورة 

املعظم  باب  بني 

امليدان،  وساحة 

البغداديني  أن  إذ 

لنب  يعشقون  كانوا 

األغنام  وجنب  أربيل، 

ُيجلب  الذي  واملاعز 

باعتبار  الشمال  من 

أربيل  لنب  شهرة  أن 

من  أصبحت  الكبيرة 

في  البارزة  الدالالت 

بغداد." حسب قوله.

 بنكهته املميزة وطعمه اللذيذ، 
وبكونه يصنع من حليب األغنام 
التي تتغذى على مروج الجبال 
الخضر، نال شهرة واسعة بني 
العراقيني، حتى غدا لنب أربيل 
)املدخن( هدفًا للسياح من أهالي 
الوسط والجنوب وبقية محافظات 
العراق . شهرة لنب أربيل وتزايد 
الطلب عليه دفع العديد من أهالي 
 لنب 

ُ
اإلقليم إلى فتح معامل تنتج

أربيل وتصدره الى عموم محافظات 
العراق وحتى إلى خارجه .

لبن أربيل المدّخن.. 

 اربيل/ ضحى مجيد  

مميزات
وللوقوف والتعرف أكثر على مميزات لنب 

حاورنا  وإنتاجه،  ُصنعه  وطريقة  أربيل 

لنب  بائع   - حسني(  حمه  )بجار  السيد 

أربيل  أهالي  من  عامًا   45 العمر  من  يبلغ 

الذي قال: إن "صناعة لنب أربيل من املهن 

األجيال،  توارثتها  التي  املهمة  اليدوية 

في  وبقوة  الرائجة  السلع  من  تزال  وال 

األسواق العراقية، وهناك من قام بإنشاء 

مصانع إلنتاج هذه السلعة وتصديرها الى 

والسيما  وخارجه،  العراق  داخل  األسواق 

أربيل، كونها من املدن الجبلية  في مدينة 

التي تكثر فيها املروج الخضر التي تتغذى 

ميرفع  وهذا  جيد،  بشكل  األغنام  عليها 

من جودة األلبان ومشتقاتها."

عليها  ُيطلق  قريه  "هناك  أن  إلى  مشيرا 

)قرية األلبان( وهي قرية )كاني ماران( 

شمالي  رانيه  بلدة  مشارف  على  الكائنة 

املؤدي  الطريق  وأن  السليمانية،  محافظة 

الى القرية يوصف وكأنه معرض ملشتقات 

بمختلف  والزبادي  املتنوعة،  األلبان 

صنوفه."  

أربيل  لنب  يميز  ما  "أبرز  أن  موضحًا 

النكهة  هذه  وأن  نكهته،  هو  )املدخن( 

وإنما  فقط،  أربيل  لنب  على  تقتصر  ال 

باإلمكان عملها في أي بلد كان في العالم، 

عملها."  لسهولة  البيت،  في  حتى  ربما  أو 

على  يحتوي  أربيل  لنب  أن  الى  مشيرا   ،

بلدي  ألنه  ومفيدة،  كبيرة  غذائية  قيمه 

أو  الحافظة  املواد  من  خاٍل  )محلي( 

عليه  الطلب  يكثر  لذا  املهدرجة،  الدهون 

من قبل السياح،  كما أن  بائعي لنب أربيل 

متواجدون في بغداد واملحافظات." 

 قطيع االغنام
العمر 2٦  البالغة من  آزاد(  )شونم عزت 

في  تعمل  كومه(  )كوندي  قرية  من  عامًا 

ننتظر  يوم  كل  صباح  "في  قالت:  مزرعة 

املراعي  من  القطيع  عودة  ووالدتي-  -أنا 

واألغنام  عادة(،  العاشرة  الساعة  )في 

والسيما  البرية،  في  تكون  الفترة  هذه  في 

غطيها 
ُ

وت واملروج  املراعي  تخضر  حني 

الرعي  وقت  ينتهي  أن  فبعد  الحشائش، 

جّهز 
ُ
ن وحينها  العاشرة،  في  األغنام  تعود 

الدار.  الى  الحليب  ونقل  لحلبها  أنفسنا 

والغنم،  املاعز  نوعني:  من  مكون  قطيعنا 

صناعة تتحدى النسيان
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أوراق الغابة

حياته  محطات  أهم  عن  كاووش  يتحدث    

مجموعة  مع  سنبدأها  التي  اإلبداعية 

)لوحات الغابة( ..

وإن  مغاير،  بشكل  فيها  اشتغلت  أنك  *نرى 

َحدثنا 
ُ

كانت ضمن مدرستك املعروفة... هال ت

عن هذه اللوحات؟

 الكثير من الشخصيات 
ْ

ت
َ
- هذه اللوحات َحَمل

ذات التفاصيل واملالمح التي أرسمها دائمًا، 

لكن التقنية هنا هي التي تغيرت، وحني تتغير 

أماكن  الى  املوضوعات  فستذهب  التقنية 

وغامضة،  وبعيدة  قصية  تكون  ربما  جديدة، 

الطبيعة  تحيط  اللوحات  هذه  في  فإن  كذلك 

خرجت  فقد  وتحتضنهم،  الشخصيات  بكل 

من الغرف والصاالت واألماكن السرية التي 

خاصة  لحظات  في  والرجل  املرأة  جمعت 

في  ملهم  أهم  الى  وذهبت  سابقة،  بلوحات 

تحمله  ما  بكل  الطبيعة  وهي  الرسم:  تاريخ 

كثيرًا   
ُ

أحببت لذا  وجمال،  وسطوة  سحر  من 

 
ً
 فعال

ُ
 فيها، شعرت

ُ
هذه املناخات واسترسلت

 
ُ

بأني أعيش داخل هذه اللوحات، وقد تعودت

القريبة  واملزارع  الغابات  في  يوميًا  التجول 

تجمعت  قد  تكون  عودتي  وعند  مرسمي،  من 

املختلفة  األشجار  أوراق  من  ة  مَّ
َ

ض يدي  بني 

أعود  وحني  وهناك،  هنا  من  التقطتها  التي 

الوريقات  هذه  أفرش  املرسم،  باب  وأفتح 

ر  وأغيِّ قلُبها 
ُ
أ للمرسم،  الكبيرة  الطاولة  على 

وضعياتها بغية إدخال شيء منها في اللوحة 

أعيش  بأني  أشعر  هكذا  عليها،  أعمل  التي 

 
ُ

رسمت سواء  عندي   
َ

فرق وال  لوحاتي،  وسط 

 فيها.
ُ

الغابة أو تجولت

الضياء والظل

روح  هو  عام  بشكل  الضوء  كاوش:  يضيف    

الشمس  ضوء  الى  أنظر  وحني  الرسم، 

أعرف  األشجار،  هذه  أوراق  يتخلل  الذي 

الشمس  ضوء  يخترق  هكذا  الرسم،  معنى 

ذهبية،  دراهم  مثل  يتألأل  وهو  الغابة  جسد 

ويتناثر على جذوع األشجار وعلى األرضيات 

وحتى  األخضر،  الطحالب  بلون  املضمخة 

بقاياه  تظل   ،
ً
قليال الضوء  هذا  يخبو  أن  بعد 

األشجار  أوراق  حافات  على  ملتمعة  وآثاره 

ينتصب  الذي  للعشب  اليانعة  السيقان  وعلى 

أراقبه  هذا  كل  له،  ومعانقًا  بالضوء  مرحبًا 

في الغابات الصغيرة التي تنتشر في مقاطعة 

هكذا  فيها،  وأرسم  أعيش  التي  فريسالند 

أحاول أن أعكس املناخ الذي أعيش فيه على 

لوحاتي، ومن هنا جاءت لوحات الغابة.  

الرسم والكتابة

 * تعمل على اللوحة التي تميزت فيها بصمتك 

مميزة  مقاالت  تكتب  كذلك  الخاصة، 

ومتفردة في الطرح. أيهما يخدم اآلخر؟

الرسم،  هو  األساسي  عملي  رسام،  -أنا 

التي  الثانية  الرئة  فهي  للكتابة  وبالنسبة 

 ...
ً
قليال األلوان  باليت  يغفو  حني  بها  أتنفس 

أو  روحية  حاجة  من  ربما  نبعت  الكتابة 

معرفية، فأنا أكاد أزور متحفًا كل أسبوع، أو 

أو ثقافية، لذلك تزدحم  أشاهد فعالية فنية 

ذهني  في  والصور  التفاصيل  من  الكثير 

وهكذا  فيها،  اآلخرين  أشرك  أن  وأحاول 

عما  الغالب  في  الشخصية  انطباعاتي  أكتب 

تزور  حني  أنك  هو  األمر  في  الجيد   ، أراه 

تعرف  املختلفة،  العروض  وتشاهد  متحفًا 

تعرف  الرسم،  عالم  في  قدمك  تضع  أين 

وتعرف  واملعالجات،  والوسائط  التقنيات 

قيمة لوحتك وسط كل هذا. لم أكتِف بالكتابة 

باللغة العربية فقط، إذ لديَّ عمود ثابت أكتبه 

التي  )أتيليه(  مجلة  في  الهولندية  باللغة 

في  الفنية  املجالت  أفضل  من  واحدة  تعتبر 

رسائل   
ُ

ترجمت كذلك  املنخفضة،  األراضي 

الى  الهولندية  الرسام فنسنت فان خوخ من 

هذه  فيها  ترجم 
ُ

ت مرة  أول  وهذه  العربية، 

الرسائل مباشرة من لغتها األصلية الى اللغة 

التي  فاملهارات  يوميًا  أرسم  وألني  العربية.. 

أمارسها في الرسم تخدمني في الكتابة عن 

آخر  جانب  من  ومعالجاته،  وأساليبه  الفن 

يمنحاني  معها  والتماهي  بالكتابة  فاالنغمار 

كلتا  وفي  الرسم.  أثناء  وثقة  وثباتًا  قوة 

الحالتني يكون الصدق هو األساس وهو الذي 

يجعلني أمضي بقوة وسهولة أيضًا.   

سالح الغربة

هل  الثاني..  بلدك  في  اإلقامة  تجد  *كيف 

أضافت لك مميزات أخرى إضافه ملا تحمل؟

جانب  من  فهو  حدين،  ذو  سالح  -االغتراب 

يبعدك عن مكانك الذي تعودت عليه وتعلمت 

آخر  جانب  ومن  ذكرياتك،  كل  وحفرت  فيه 

فالغربة تجعل فرديتك عالية، وتمتحنك في 

عليك  ولفنك.  لحياتك  حلول  الحلول،  إيجاد 

هنا -كي تعرف طريقك للنجاح- أال تكف عن 

املحاوالت، وأال تتوقف عن البحث واملطاولة، 

معبدًا  ليس  والطريق 

تحتاج  دائمًا.  بالزهور 

الطريق  الى  يرشدك  ملن 

عابرة،  بكلمة  ولو  حتى 

في  معك  الحظ  يقف  أن 

تمضي  كي  معينة  حاالت 

ال  خطواتك.  مع  بيسر 

في  مقيمًا  نفسي  أعتبر 

هنا  أعيش  فأنا  هولندا، 

جدًا  طويلة  سنوات  منذ 

هذا  من  جزءًا   
ُ

وصرت

في  لكن  الجميل،  البلد 

كل الظروف وكل األحوال 

ما  على  تحصل  ال  فأنت 

مجانية،  كهدية  تريده 

الحلوى  يوزع  ال  فالعالم 

تعمل  أن  عليك  والهدايا، 

تتعلم  أن  عليك  وتجتهد، 

على  وتتعرف  البلد  لغة 

أن  وتقاليده،  ثقافته 

كمنافس  نفسك  تطرح 

البلد  أبناء  على  تتفوق  أن  بإمكانك  أن  وتثق 

النهاية،  في  التحكم  هي  املوهبة  ذاتهم. 

األمر.  آخر  في  ثماره  يعطي  املضني  والعمل 

أجمع   
ُ

كنت هولند  الى  مجيئي  بداية  في 

األعداد  وأشتري  معي  التي  القليلة  النقود 

أرخص  ألنها  )أتيليه(  مجلة  من  ة 
َ
عَمل

َ
املست

من الجديدة، واآلن أنا أكتب عمودًا ثابتًا في 

ذات املجلة. عمومًا أشعر بنوع من املتعة حني 

يشتري الفنانون الهولنديون املجلة لقراءة ما 

أكتب.  

مدارس فنية

*ما هي املدارس الفنية األقرب إليك؟

-بشكل عام أنا فنان تشخيصي، أي ال أرسم 

التعرف  ويمكنك  تجريدية،  بطريقة  لوحاتي 

بيسر على تفاصيل لوحتي، لكني مع ذلك ال 

بل  مباشرة،  الواقع  أنقل  وال  الطبيعة  أحاكي 

وأرسمه  خاصة  زاوية  من  الواقع  الى  أنظر 

األشكال  لتحريف   
ُ

وأعمد شخصية،  بطريقة 

بعض  أجرد  أو  فنية،  لضرورات  وهناك  هنا 

وأضع  الخطوط،  بعض  وأضيف  الهيئات 

املوجودة  ذاتها  هي  بالضرورة  ليست  ألوانًا 

دائمًا  القريبة  هي  التعبيرية  الطبيعة..  في 

بشكل  والفن  حياتي،  مراحل  كل  وفي  مني 

عام أعتبره كله فنًا تعبيريًا، إنك حني ترسم 

والخطوط  باأللوان  ما  شيء  عن  تعبر   
َ

فأنت

ومعالجة املساحات، إذن التعبير هو األساس 

ال  لي  بالنسبة  والتعبيرية  الفني،  العمل  في 

بل  االسم،  بذات  املعروفة  باملدرسة  تنحصر 

الواقعية ويمتد  إن ما قصدته يبدأ من حافة 

والتكعيبية  والوحشية  االنطباعية  نحو  بعيدًا 

حتى  االتجاهات  من  الكثير  مع  ويمضي 

يحاذي التجريدية. عمومًا لوحاتي بشكل عام 

ضمن  سواء  تصنيفها  يمكن  مرحلة  كل  وفي 

اآلن  ولوحاتي  املساحة،  تلك  أو  املنطقة  هذه 

ستار كاووش: 

أعمل على أن أجعل اللوحة 
تنطق بما هو جديد  

 استطاع الفنان العاملي 
ستار كاووش   ان يشغل 
مساحة واسعه في املشهد 
التشكيلي العاملي، ويثبت 
انه ظاهرة متفردة في 
رسم لوحاته.  وفي آخر 
مجموعه فنية له تحت 
عنوان )الغابة( نجد الكثير 
من الوجوه التي حولها 
الى لوحات توحي بالتفرد 
واإلبداع.

ميسان/ عبد الحسين بريسم      
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ثــــقــــافــــيــــةثــــقــــافــــيــــة



من  تقربها  التي  الغنائية  من  الكثير  فيها 

حكايات جاءت من مكان غامض وبعيد، لذا 

يمكنني أيضًا أن أقول على الكثير من لوحاتي 

بأنها قريبة أيضًا من الواقعية السحرية.  

تأثير الحضارة

أرى-  ما  -حسب  واضح  تأثير  *هناك 

في  والبابلية  السومرية  للحضارتني 

أعمالك.. ماذا تقول عن ذلك؟

هذه  كل  نتاج  هو  عام  بشكل  -الفن 

الحضارات التي مرت على األرض،  وأرى أن 

أعمالي فيها الكثير من التفاصيل العراقية 

رسمت  كذلك  وليلة،  ليلة  ألف  ومناخات 

لوحات كثيرة تمثل أشخاصًا مجنحني  وهذه 

استفادة واضحة من الفن العراقي القديم، 

الشهير في الحضارة  الثور املجنح  والسيما 

أيضًا  أخفي  ال  لكني  القديمة.  العراقية 

تأثري بالفن في هذا العالم الذي أعيش بني 

 تفاصيل 
ُ

جوانحه اآلن، وهكذا مثلما أدخلت

الرسم  من  كذلك   
ُ

استفدت بغداد،  وأجواء 

على الزجاج املعشق بالرصاص واآلرت ديكو 

سوى  يمكنني  ال  كذلك  الساحرة،  والطبيعة 

الكبار،  الرسم  لعباقرة  باحترام  أقف  أن 

املتاحف،  في  العظيمة  لوحاتهم  أتأمل  وأنا 

على  تنعكس  وغيرها،  التفاصيل  هذه  كل 

قماشات الرسم التي أنفذ عليها لوحاتي.

-آخر مشاريعك ومعارضك؟

بي،  خاص  غاليري  لدي  لي  --بالنسبة 

يحب  من  يزورني  وهنا  مرسمي،  يحاذي 

ولديَّ  اقتناءها،  أو  لوحاتي  على  االطالع 

ستأخذ  التي  الفنية  املشاريع  من  الكثير 

أو  هولندا  في  سواء  للعرض،  طريقها 

خارجها. وفي كل األحوال أنا أرسم كل يوم، 

املرسم،  في  يومي  ساعات  غالبية  وأقضي 

باللغة  كتاب  تأليف  من  انتهيت  كذلك 

للثقافة  رؤيتي  عن  فيه  أتحدث  الهولندية 

يوم  كل  أراه  وما  الفن  وتفاصيل  الهولندية 

السنة  هذه  نهاية  يصدر  أن  وأتمنى  أمامي، 

قليلة  أيام  وخالل  املقبلة.  السنة  بداية  أو 

الحكمة،  دار  عن  الفنية  سيرتي  ستصدر 

الجمالي  والباحث  الكاتب  تأليف  من  وهي 

التي  بسنواتي  تتعلق  وهي  مطلك،  خالد 

 فيها ببغداد في الثمانينيات 
ُ

عشتها ورسمت

مئة  من  أكثر  وتتضمن  التسعينيات،  وبداية 

الرسم  يبقـي  الفترة.  تلك  من  ملونة  لوحة 

وهو  كلها،  حياتي  مشروع  هو  العام  بشكله 

السبب الذي أصحو من أجله كل يوم، فاتحًا 

الذي  الضوء  نعمة  وشاكرًا  املرسم  نافذة 

شيء  وكل  واللوحات  املرسم  ويغمر  يغمرني 

حولي.

فلسفة الفن 

*ما فلسفتك في اللوحة؟

-ليست هناك فلسفة محددة أو خاصة، فأنا 

أعرف  وال  صباح،  كل  املرسم  الى  أتوجه 

هنا  أجرب  عليها،  سأحصل  التي  النتائج 

الجانب  هذا  في  لون  بقعة  أضيف  وهناك، 

من اللوحة  وأضع بضعة خطوط في جانبها 

تلك  وأعتم  الزاوية  هذه  أضيء  اآلخر، 

 
َ

وبعد هناك.  وأمحو  هنا  ُر  أغيِّ املساحة، 

املغامرة،  هذه  وسط  التعديالت  من  الكثير 

مرضية  ليست  تكون  وعادة  النتائج،  تأتي 

مناخ  في  منغمسًا  جديد  من  ألعوُد  تمامًا، 

اللوحة وتقنياتها. ربما أبدأ بتخطيط صغير 

الرسم  أثناء  لكني  للوحتي،  أساسًا  يكون 

األول  التخطيط  من  تبق  ولم  بعيدًا  أذهب 

الجاز  عازفي  يشبه  واألمر  كثيرة،  تفاصيل 

دون  املوسيقى  عزف  على  تعودوا  الذين 

وقت  النغمات  يبتكرون  بل  موسيقية،  نوتة 

العزف ويتماهـون مع تدرجات صوت آالتهم 

املوسيقية بشكل مرتجل، لتخرج معزوفاتهم 

أرواحهم.  من  جزء  ألنها  تمامًا  تشبههم 

تذهب  أن  هي  الرسم  في  الوحيدة  الفلسفة 

الى املرسم لترسم لوحة جديدة، وكل شيء 

لي.  بالنسبة  ثابتًا  وال  كافيًا  ليس  ذلك  غير 

يكتشف  وال  يعرف  ال  الحقيقي  فالفنان 

تقنياته سوى بالعمل اليومي الدؤوب. وحتى 

لو أحببنا الرسم وعشقناه تمامًا فهذا ايضًا 

اللوحة  ألن  فنانني،  يجعلنا  وال  كافيًا  ليس 

تشبه امرأة جميلة وحانية، فال تحدثها عن 

الفلسفة وال تشرح لها كيف أنك تحبها، بل 

.
ً
اعرف الطريق الى قلبها أوال

نافذة الفن

  *كيف تجد العاملية التي حققتها؟

موجودًا  كوني  بقدر  عاملية،  ذلك  سمي 
ُ
أ -ال 

وأعرض لوحاتي في أكثر من مدينة ومكان، 

وأنت  الجهات،  كل  على  مفتوح  اآلن  الفن 

منطقة  لك  لتجد  تكافح  أن  واجبك  كفنان 

خاصة  نافذة  تفتح  كي  تجتهد  عليها،  تقف 

بك، تتعب كي تجد من يحب أعمالك ويشير 

صورة  لتعكس  وهناك  هنا  تحاول  إليها، 

جئِت  الذي  بلدك  وعن  نفسك  عن  جيدة 

منه. في املعارض الهولندية عادة ما يتحدث 

عن  بدقائق  االفتتاح  قبيل  للجمهور  الفنان 

املتعلقة  التفاصيل  وبعض  وتقنياته  أعماله 

املعارض  كل  وفي  املعرض.  يبدأ  ثم  بعمله، 

وبغداد  العراق  وأذكر  أتحدث  أقمتها،  التي 

واملكان الذي جئت منه، العاملية بالنسبة لي 

هي أن أذكر بغداد وأشير لبلدي بمحبة ولو 

إن  حتى  بذلك،  أكتفي  ال  وأحيانًا  بعيد،  من 

أقمته  الذي   - األخيرة  معارضي  من  واحدًا 

في  )بغداد  عنوانه  كان  الفاي-  غاليري  في 

لشمال  بغداد  استحضرت  ألني  الشمال(، 

العالم حيث هولندا التي أعيش فيها. لذلك 

 نفسي عادة بشجرة جذورها ثابتة في 
ُ

ه بِّ
َ

ش
ُ
أ

بغداد وأوراقها تزهر في هولندا.
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ذاكرة المستقبل 

كأن شجرتنا، تلك 
التي رسمناها على 
دفاترنا املدرسية 

الصغيرة نمت، 
وكبرت، واشرأبت 
في صخب الحياة، 

ومعاركها، وخيباتها، 
وخذالناتها، 

وانتصاراتها.. لم 
تبق منها سوى بقية 

جذع.

إدريس،  يوسف  وقبله  أنيس،  العظيم  عبد  رحل  العالم،  أمني  محمود  بعد  العجوز!  لشجرتنا  يا 

وقبلهما أدميت قدمّي بني شوارع القاهرة الفاطمية، بحثًا عن سيدة تقودني إلى قبر وسيم خالد.

قال العم جابر بعدما قدم لي سيجارة اعتذرت عن عدم قبولها: 

ـــ "يمكن تشوف خبره عند املعلم أنيس."

- املعلم أنيس؟

- "أيوه، عبدالعظيم."

هكذا، كأنه يتحدث إلى صديقه الشائب، أو رفيقه القديم في سجن الواحات، وهو يختصر أيام 

مصر وحوادثها في أسماء عدد من مثقفيها وأدبائها ومناضليها. تناول شايه األسود، وقال: 

ـــ "أنت تفتح جروحي، يا أستاذ."

كنت قد ضعت، بل تهت في "درب الطبالوي"، حني عثر علّي العم جابر.عرفني فورًا: 

ه.
ّ
ــ "أنت ضايع؟".. ولم أخيب ظن

ـــ "منذ خمسني سنة".

ضحك، وقال: "عرفتك."

بعد ساعة من الزمن العربي الصحيح أصبحنا صديقني، فحكيت له جانبًا من مصادفة غريبة 

 مصادفة تعرفي إليه.
ّ
حدثت معي، ال تشبهها إال

قال باسمًا: "صدفة؟ مفيش صدفة."

تذكرت بحثًا قيمًا عن "مفهوم عربي للزمن" ملحمود أمني العالم، وذلك اللقاء النادر في منزل 

الدكتور طه حسني، الذي جمع بني العالم وإدريس والشرقاوي وأنيس، وبثه التلفزيون املصري 

في صيف سنة ١9٦٦.

- "حبايبي." قال العم جابر.

وقال صاحبي الجديد العتيق: "فني شفت أنيس؟"

على منت طائرة في صباح يوم صحراوي، كنت مسافرًا الى قبرص عبر الكويت، في أحد أيام 

السنة األخيرة من النصف األول لعقد ستينيات القرن املاضي.

- "اي، نعم."

 وحياني. عرفته: عبدالعظيم أنيس. كنت 
ً
 إلى جانب رجل يقرأ في كتاب. رفع رأسه قليال

ُ
جلست

أيامها،  بعض  فأخرجت  سترتي،  جيوب  أحد  في  حياتي  أحمل  وكنت  األصغر،  أخيه  عمر  في 

رها يومًا بعد يوم.
ّ

وأخذت أقش

السلمان"  نقرة  و"سجن  الواحات"  "سجن  حول  لنتحدث  الكفاية  فيه  بما  تعارفنا  سويعة،  بعد 

رأسمالي" ومؤلفاته.
ّ
و"الطريق الال

قال أنيس: إذا تخّربت جامعاتنا ومناهجنا التربوية، صرنا مثل بعرة في أْست تيس.

- "لهم دينهم، وألوطاننا ديننا."

أّمتان، وثقافتان.

وكان العم جابر ينصت اليَّ باهتمام.

جمعة الالمي

"كان والدي يقول: تستطيع، بمفتاح 
صغير، أن تفتح صندوقًا كبيرًا."                                                                               
) حمزاتوف: بلدي (   

أنيس ورفاقه ــ قصة صحفية!



الترميز في شعر 
سعاد الصباح   

عربية  نثرية  شعرية  أصوات  ظهرت  وقد 

ومحمد  الحاج  وأنسي  أدونيس  منها  كثيرة، 

التي  الصباح،  سعاد  والشاعرة  املاغوط 

امتازت عن الشعراء الباقني بنضج أسلوبها 

يحمل  لكنه  املباشرة،  فيه  تظهر  الذي 

ما  املمتنع،  بالسهل  يعرف  ما  أي  االنزياح، 

التي  أشعارها،  تتذوق  الطبقات  كل  جعل 

وصلت الى كل الناس. 

)فتافيت  مجموعتها  قرأت  أني  وأذكر 

أمراء( فوجدت فيها لغة ترميزية ووضوحًا، 

تجربتها  على  االطالع  زمن  بعد  وقررت 

الكتابية وقمت بعملية استقراء استكشافية، 

بصعوبة  اعترف  وأنا  نقديًا،  رأيًا  أكّون  كي 

صاحبة  الصباح  سعاد  فالشاعرة  املسألة، 

سأتناول  ولهذا  لسنني،  تمتد  طويلة  تجربة 

تجربة  حصر  يمكن  ال  إذ  الجوانب،  بعض 

شعرية عربية مهمة في دراسة نقدية واحدة. 

تقول الشاعرة في نص عنوانه )قل لي(:

هل أحببت امرأة قبلي ؟

تفقد، حني تكون بحالة حب

نور العقل..؟

قل لي.. قل لي

كيف تصير املرأة حني تحب

شجيرة فل ؟

قل لي

كيف يكون الشبه الصارخ

بني األصل، وبني الظل

بني العني، وبني الكحل ؟

كيف تصير امرأة عن

عاشقها

العمل  مفتاح  هو  الذي  النص،  عنوان  من 

الشاعرة  نجد  عامله،  الى  الدخول  ومقدمة 

عنها،  تفصح  لم  شخصية  الى   
ً
سؤاال توجه 

لكن الداللة تشير الى الحبيب، فيصنف هذا 

املقطع  في  تتحول  ثم  غزلي،  كنص  النص 

املخاطب-  -أي  له  فتقول  النص  من  الثاني 

الرؤية،  تتضح  كي  قبلي  امرأة  أحببت  هل 

فالشاعرة تجهد في إيصال الفكرة كاملة ثم 

تطرح تساؤالت جميلة مثل كيف تصير املرأة 

امرأة  تصير  كيف  فل؟  شجيرة  تحب  حني 

والتكرار  لي"  "قل  تكرر  وهي  عاشقها،  عن 

 على اعتبار أنه في كل مرة 
ً
هنا ال يخلق ملال

في  تقول  طرحتها.  مغايرة  حالة  مع  يكون 

مقطع ثان من النص:

قل لي لغة...

لم تسمعها امرأة غيري...

خذني.. نحو جزيرة حب

لم يسكنها أحد غيري

حدود الشعر

قل لي: إني الحب األول

قل لي: إني الوعد األول

قّطر ماء حنانك في أذنيا

وازرع قمرًا في عينيا

إن عبارة حب منك..

تحوالت شعرية              

تطالبه  التساؤل  طرح  فبعد  جميل،  تحول 

الشاعرة أن يقول لها لغة خاصة لم تسمعها 

جزر  إلى  يأخذها  أن  منه  وتطلب  غيرها، 

طلبها  في  الشعري  الصعود  وكان  الحب، 

خلف  كالم  نحو  "خذني  بها  يذهب  أن 

التي  السحرية  الواقعية  انها  الشعر"،  حدود 

في  الالتينية  أميركا  أدباء  عليها  اشتغل 

تقديم  وهي  وهمنغواي،  ماركيز  رواياتهم، 

الواقع بطريقة تسحر إذ أن الشاعرة سعاد 

الواقع، ومع  تتكلم بطريقة سحرية  الصباح 

لي"  "قل  نص  في  واالنتقاالت  الصور  تعدد 

البنية  على  محافظة  ظلت  الشاعرة  لكن 

النصية، وفكرة العمل الذي اكتملت صورتها 

)قد  عنوانه  ثان  عمل  نص  في  أذهاننا  في 

كان ُبوسعي،( تقول فيه:

قد كان بوسعي،

أن أحتسي القهوة في دفء فراشي

مارس ثرثرتي في الهاتف
ُ
وأ

ْ
دون شعوٍر باألّيام.. وبالساعات

قد كان بوسعي أن أتجّمل..

أن أتكّحل

ل...
ّ
أن أتدل

أن أتحّمص تحت الشمس

 
ْ

 الحورّيات
ّ

ص فوق املوج ككل
ُ

وأرق

الى  القصيدة  هذه  في  الدالالت  تحيلنا 

مفتوحًا  خطابًا  توجه  الصباح  سعاد  أن 

تقول  خطابها  بداية  ففي  العامة،  للذائقة 

دفء  في  القهوة  أحتسي  أن  بوسعي  "كان 

مارس ثرثرتي في الهاتف" أي أن 
ُ
فراشي وأ

هناك فكرة ما تسعى الى توضيحها، لكنها 

وضعت اإلشارات كي تفتح باب التأويل عند 

نصها  يجعل  ما  وهذا  فضوله،  لتثير  املتلقي 

أن  تريد  ماذا  املتلقي  فيه  ينتظر  تفاعليًا 

كتابتها  في  تسترسل  التي  الشاعرة،  تقول 

حتى تقول:

قد كان بوسعي أن ال أفعل شيئًا

أن ال أقرأ شيئًا

أن ال أكتب شيئًا

..
ْ

أن أتفّرغ لألضواء.. ولألزياء.. وللّرحالت

قد كان بوسعي

أن ال أرفض

أن ال أغضب

أن ال أصرخ في وجه املأساة

 قوانني األنثى
ُ

ي خنت
ّ
لكن

ْ
 الكلمات

َ
.. مواجهة

ُ
واخترت

إن أبرز مالمح شعر الدكتورة سعاد الصباح 

وتوضيحها  العمل  فكرة  في  العميق  الغوص 

نص  كل  في  أنك  أي  بالقضية،  يمتاز  بما 

الشاعر  هو  وهذا  قضية،  عن  تدافع  تجدها 

 يرتبط فيه 
ً
الذي يعتبر صوت املجتمع كماال

اإلنسانية  القضايا  من  بكثير  والفن  األدب 

أن  اعتبار  على  والسياسية،  واالجتماعية 

إنسانيان  فكريان  نتاجان  والفن  األدب 

من  كالهما  والفنان  فاألديب  خالصان، 

في  ويشاركانهم  معهم  يعيشان  الناس، 

يجري  ما  عليهما  ويجري  وحزنهم  فرحم 

املنتج  خالل  من  هذا  لنا  ويظهر  عليهم. 

والفنان  األديب  أن  كما  والفني.  األدبي 

بطريقة  الناس  من  غيرهما  عن  يختلفان 

التفكير والرؤية و اإلحساس واملشاعر فهما 

كائنان شفافان ذوا حسية عالية، والشاعرة 

 
َ

مواجهة  ...
ُ

"واخترت نصها:  ختمت  هنا 

الرافضني  ملواجهة  هنا  والترميز   "
ْ

الكلمات

الخطابات  تعني  والكلمات  املرأة،  لحرية 

شاعرة  بحق  انها  ضدها..  ستكون  التي 

القضية.

السيمفونية الرمادية     

الرمادية(  )السمفونية  عنوانه  جميل  نص 

ومهمة  كبيرة  قضية  الشاعرة  فيه  تطرح 

تخرج فيها عن محلية املرأة إلى فضاء أوسع:

يا أحبابي:

ْم
ُ
ْسِمَعك

ُ
كان بوّدي أن أ

شيئًا من موسيقى القلْب
ا في عصٍر عربيٍّ

َّ
لكن

 القلْب...
ُ

ْبض
َ
 ن

َ
ف

ّ
فيِه توق

يا أحبابي:

كيف بُوْسعي ؟

 الواقَع فِي أنياِب
َ

 هذا الوَطن
َ

أن أتجاهل

الُرْعْب ؟
 هذا اإلفالَس الروحيَّ

َ
أن أتجاوز

وهذا اإلحباَط القوميَّ

ْب
ْ

ْحَط.. وهذا الَجد
َ

وهذا الق

توظيف جيد وتناغم تشتغل عليه الشاعرة، 

األحباب  من  اعتذارًا  البداية  كانت  إذ 

القلْب،  موسيقى  من  شيئًا  إسماعهم  عن 

والسبب قضايا الوطن العربي، إنه إحساس 

الصعود  وكان  مفتوحة،  ورسالة  باملسؤولية 

اإلفالَس  هذا   
َ

أتجاوز "أن  بقولها  النص  في 

منتجها  يكون  كي  االنزياح  هذا   ،" الروحيَّ

وتكون  املتداولة،  اللغة  عن  بعيدًا  شعريًا 

كاليف  يقول   .
ً
وكماال نثرية  قصيدة  كتابتها 

سكوت إن "قصيدة النثر هي جزء من حركة 

الحر." ويصفها موينير  الشعر  باتجاه  عامة 

على  الفرنسي(  )الشعر  كتابه  مقدمة  في 

الشعراء  نجد  ولكن  فرنسية،  ظاهرة  أنها 

العرب حققوا قصيدة نثر عربية تستحق أن 

تنافس عامليني.

تقول الناقدة الفرنسية 
سوزان برنار: إن قصيدة 
النثر هي »قطعة نثر موجزة 
بما فيه الكفاية، موحدة، 
مضغوطة، كقطعة من 
بلور.. خلق حّر، ليس له من 
ضرورة غير رغبة املؤلف 
في البناء خارجًا عن كل 
تحديد، وشيء مضطرب، 
إيحاءاته ال نهائية.«

أي أنها تحمل أكبر عدد 
ممكن من الصور من خالل 
تلميح الناقدة، ومضغوطة، 
وفيها البناء الخارجي، أي 
قصيدة كونية مفتوحة على 
كل شيء.

عدي العبادي 
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الشعر ومفهوم الظاهرة
 زهير الجبوري                  

الشاعر 
موفق محمد

الشاعرة 
غرام الربيعي

الشاعر 
عبد الكريم راضي

في مرحلتنا الراهنة، وأعني عصرنا الثقافي االدبي اآلن، تعددت الرؤى 
وفتحت آفاق القراءة والتلقي الى حد كسر الرتابة التي اعتدنا عليها منذ 
زمن بعيد. ولم تكن الثورات الفكرية والفتوحات الكولنيالية والصراعات 

الديالكتيكية سوى مصائر كبيرة لشعوب العالم، استطاعت أن تكسر 
مفهوم الثابت والغور في تفاصيل أقحمت في أجواء مشتركة تحت عنوان 

)الظاهرة(، 

تجريدية  صياغات  على  انطوى  واألمر 

األدب  فكان  والبناء،  التجربة  حيث  من 

بمفهوم  اإلمساك  الى  األقرب  فروعه  بكل 

الظاهرة،

والفعال  املباشر  املجال  القصيدة  وكانت   

مثل  القصيدة  تكن  ولم  ذلك،  تطبيق  في 

البالغة  لعوالم  خاضعة  عهدها  سابق 

واملجاز والتشبيه، بقدر ما تطرح مشروعها 

االختيار  ألوان  من  لون  خلق  في  الدقيق 

الدقيق ملوضوعة معينة، بخاصة ما طرحته 

التجارب األخيرة في الساحة العراقية في 

تكن  لم  وهي  الشعري،  البناء  ثابت  كسر 

الذائقة،  في  الحساسية  او  املزاج  وليدة 

وانعكاساتها  اآليديولوجية  التأثيرات  انما 

 ، القصيدة  ثّم  ومن  الشاعر،  ذهنية  على 

والثمانينية  والسبعينية  الستينية  فالعقود 

بحكم  للقصيدة  جديد  وجه  عن  كشفت 

في  فيها،  والصراعات  الفكرية  التحوالت 

التسعيني  العقد  في  القصيدة  جاءت  حني 

رافضًا  موقفًا  بوصفها  األغلب(  )في 

والهامش  )املنت  فكان  لآليديولجيا، 

التجريبات  وبعض  والبياض(،  والسواد 

النص  مركزية  ال  شكلت  التي  املطروحة 

العوملة،  مالمح  انعكست  بعدها  الشعري، 

عن  معبرة  شعرية  تجارب  ظهرت  حينها 

والجزئيات  فالدقائق  هائمة،  مشاريع 

والفرعيات في وحدة القصيدة  استخلصت 

لنفسها وحدات موضوعية خالصة، منها: 

مشروع النص الشعري

نصًا  يتناول  مشروع  وهو  الشعري:  الكتاب   

حديثة  شعرية  بطريقة  كتب  واحدًا  شعريًا 

قراءتنا  بمعنى  معاصرة،  فنية  وبتقطيعات 

لتجارب مشبعة بكتابات متداخلة أجناسيًا 

كتجربة  متكاملة،  شعرية  كوحدة  طرحت 

الشعري  وكتابه  محمد  موفق  الشاعر 

وتجربة  جنائنه(،  في  الحلي  )سعدي 

الشاعر الدكتور عبد الكريم راضي جعفر 

الشعري )خطاب األمير بدر شاكر  وكتابه 

السياب(، وتجربة الشاعرة غرام الربيعي 

وكتابها الشعري )ال أجيد سواك(، وغيرها 

كعتبة  الظاهرة  حقت  ال  التي  التجارب  من 

، وطبقتها مضمونيًا ثانيًا..
ً
عنوانية أوال

كبيرة  انتقالة  هي  ربما  الشعري:  والعنوان 

يكون  أن  العراقي  الشعري  في  ومهمة 

للعنوان مشروعه الكامل في تجربة معينة، 

شاهدتها  التي  التجارب  هذه  قلة  ومع 

 أني أحسبها 
ّ
وقرأتها في اآلونة األخيرة، إال

على  انطوت  ألنها  ومهمة،  حساسة  انتقالة 

وحدات نصية متكاملة األبعاد، وحني يكون 

)العنوان + املنت + النصوص وهي مجتمعة 

الشعر  انسالخ  يؤكد  واحدة(،  تجربة  في 

غاية  في  جزئيات  الى  املألوفة  وحدته  من 

مزهر  كاظم  الشاعر  كتجربة  األهمية، 

فلسفة  هناك  حيث  يل(، 
ّ
الل )بستان  في 

غاير  الشاعر  يكون  قد  متوازنة،  نصية 

مفهوم العتبة النصية التي طرحها )جيرار 

متكاملة  وحدة  من  جزءًا  وجعلها  جينيت( 

الشاعر  تجربة  كذلك  يل(، 
ّ
)الل لوحدة 

الوقت(،  )جاللة  في  خلف  حسن  خضر 

كبير  قدر  على  النصوص  شعرية  تظهر  اذ 

أننا  صحيح  معًا،  واملوضوع  العنوان  وحدة 

تالحق  لكنها  القصائد،  من  العديد  قرأنا 

ثيمة  في  تتلخص  واحدة  موضوعية  أبعادًا 

تجربة  هناك  كانت  قبلها  لكن  الوقت، 

مهمة للشاعر جبار الكّواز، أال وهي )ورقة 

لسرديات  كبرى  مدونة  وهي  الحلة(، 

املدينة داخل املنت الشعري..

املضمون الشعري 

الناقد، حني  الشعري  وأعني هنا املضمون 

سياسية  السسيو  الظواهر  الشاعر  تالحق 

بفنية  التمسك  ومع  ثقافية،  السسيو  و 

وظيفة  الشاعر  وظيفة  أن  إال  النصوص، 

كاشفة، مهما كانت طريقة بناء القصيدة، 

في  النصية  أبعادها  أخذت  ومهما 

الصياغة، وسأكتفي بتجربة الشاعر كاظم 

فإنك  املعهودة،  النثرية  وقصائده  الحجاج 

فما  يقرأ،  تسمعه  او  للحجاج،  تقرأ  حني 

قصدية  في  يغور  ألنه  اإلصغاء  سوى  عليك 

شعرية تالحق الواقع، وهي ظاهرة شعرية 

تحتاج الى طريقة عالية في بناء النص ولغة 

في  يشاطره  طرحها،  بمكر  مشبعة  شعرية 

ذلك الشاعر موفق محمد، غير أن األخير 

الشهيرة  ثالثيته  في  الخاصة  أدواته  له 

)القصيدة واملنصة واملتلقي(..

مقدمة  في  العراقي  الشعر  يبقى  ككل، 

العربي، ألنه يطرح السؤال املعرفي  الشعر 

عنه  املسكوت  كشف  على  ويشتغل  دائمًا 

على  يعمل  بل  التجريب،  ثوب  ويلبس 

كثيرة  شواهد  ذلك  في  ولنا  التجريب، 

وتجارب سافرت في كل أنحاء العالم ..

ــر كس
الرتابة.. 

السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )411411( ( 1515 أيلول  أيلول 20222022 alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya45 44

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ثــــقــــافــــيــــةثــــقــــافــــيــــة



46

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya
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بعد  بدأت  "بداياتي   مالديني:  يقول 

اإلعالمي  واالنفتاح  الصنم  سقوط 

كاميرا  حينها  اقتنيت  العراق،  على 

أوتماتيكية بسيطة ألصور بها األصدقاء 

واألهل واألقارب، كانت املحاولة بالطرق 

أملك  أكن  لم  لألسف  لكني  الفنية، 

بعد  متطورة  كاميرا  اشتري  كي  املال 

منعني  ما  احترافية،  شبه  كاميرا  شراء 

وحرمني من  هواياتي الفنية." وأضاف: 

"بدأت  بتصوير حياة الشارع في مدينتي 

وأزقتها.  وشوارعها  الشعبية  وأسواقها 

في عام 20١3 عملنا على تأسيس رابطة 

تهتم باملصور، أنا وزميلّي محمد رهّيف 

التحية،  لهما  أوجه  السوداني،  ومهند 

خاصة  وورش  دورات  بإقامة  وبدأنا 

بالتصوير الفوتوغرافي."

املعارض واملشاركات

وعن أهم املعارض التي شارك فيها ذكر 

مالديني: 

معارض مشتركة في جامعة ميسان.

الرصيف  في  مشتركة  معارض 

املعرفي.

معرض خاص ملكافحة الفقر. 

يوم  بمناسبة  مشترك  معرض 

املحافظة في ميسان.

وعن املشاركات الخارجية قال: 

مشاركة دولية في روسيا.

مشاركة في مصر. 

العربي  الدولي  املعرض  في  مشاركة 

في املغرب.

االتحاد  يقيمها  التي  العاملية  املشاركة 

في  الفوتوغرافي  للتصوير  الدولي 

.FIP أميركا

مشاركتي في معرض الـ 44  و45 الذي 

تقيمه الجمعية العراقية للتصوير.

حاصل على درع اإلبداع والتميز. 

حاصل على قالدة اإلبداع.

في  األولى   املراكز  على  حاصل 

املسابقات التي أقامتها وزارة الشباب 

والرياضة.

ومشاركات  شهادات  على  حاصل 

محلية وعربية وعاملية.

هو  كثيرًا،  أحبه   خاص  أسلوب  لي 

محور الطبيعة، لكونه يعكس الجمال.

من  الكثير  التصوير  في  األعلى  مثلي 

شاكر  فؤاد  املصور  ومنهم   املبدعني، 

ولي  العاني،  ولطيف  الله(،  )رحمه 

جيفرس وستيف ماكوري. وعن تسميته 

رياضيًا  كنت  "عندما  قال:  بمالديني 

ارتدي  وكنت  القدم،  كرة  مارست 

ورقمي  اإليطالي  املنتخب  قميص 

الالعب  يرتديه  الذي   3 هو  املفضل 

علي  أطلق  لذلك  مالديني،  اإليطالي 

لقب مالديني.

قراءة في منجز 
مالديني الصوري                      

عندما يجعل املصور الفوتوغرافي عالء 
مالديني الصورة تختزل حياة كاملة ويوقف 
الزمن فيها، فإنه يتحرك في زاوية العني 
بني العدسة ونقطة الضوء، هناك يخلد 
مالديني ما يريد من حياة الناس وحياة 
األماكن، يجسد في عمله حياة الناس 
البسطاء واألماكن العتيقة، مثله األعلى 
الفنان الراحل فؤاد  شاكر.  مصور ميساني 
شاب استطاع أن يجسد حياه الناس بصورة 
فنية رائعة، ذلك هو عالء كامل رسن 
املعروف باسمه الفني: عالء مالديني، تولد 
مجلة الشبكةميسان١٩٨١.

رسامو الكاررسامو الكار  يكاتير.. يكاتير.. 
السخرالسخر  ية عالجًا لقضايا المجتمعية عالجًا لقضايا المجتمع

في السينما العربيةفي السينما العربية

"كنوز بالد مابين النهر ين" "كنوز بالد مابين النهر ين" 
ليس فيلمي األخير عن العراقليس فيلمي األخير عن العراق

 روح ثائرة بفرشاة السخرية روح ثائرة بفرشاة السخرية

ازدياد حضور المخرجات ازدياد حضور المخرجات 

الفنان الفرنسي إيفان الفنان الفرنسي إيفان 

المنافسة ال تهمني المنافسة ال تهمني 
وهدفي تحقيق ذاتيوهدفي تحقيق ذاتي

ة  
بك

ش
 ال

ون
فن

الفنانة المصرية الفنانة المصرية 

ميحسن:حسن:
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شهرة واختفاء

ميسانية  فتاة  هناك  كانت  أنه  يحكى 

يتذكره  اسم  هادي(،  )سيناء  تدعى 

ما  الغناء  في  وجدت  التي  الكثيرون, 

بسبب  أنها  إذ  املزمن،  مرضها  ينسيها 

ذلك املرض كانت مدللة العائلة. صوتها 

من  جوًا  البيت  على  يضفي  كان  الشجي 

الفرح والتفاؤل, أحبت أن ينطلق صوتها 

صوب  فتوجهت  املنزل،  أسوار  خارج 

)أصوات  برنامج  في  للمشاركة  بغداد 

فاروق  الفنان  يعده  كان  الذي  شابة( 

تركت  األولى  املشاركة  ومنذ  هالل، 

انطباعًا جيدًا لدى لجنة االختبار فنالت 

حني  القرغولي  طالب  الفنان  إعجاب 

للراحل  األوان(  )آن  بأغنية  شاركت 

األغنية  تلك  فتحت  إذ  أحمد,  رياض 

أبواب الشهرة أمام سيناء، التي ظهرت 

من  العراقية  الغنائية  الساحة  خلو  بعد 

األصوات النسائية.

 حينها بدأت مشوراها الفني بتعاونها مع 

اب وامللحنني, منهم الشاعران 
ّ

الكت كبار 

سعدون قاسم وكاظم السعدي وامللحنان 

بعدها  ماجد.  وسرور  القرغولي  طالب 

في  بمشاركتها  املحلية  أسوار  اجتازت 

مهرجان أفضل مطربة عربية مع أصالة 

حيث  التونسية  ولطيفة  وأنغام  نصري 

كلمات  بأعصابي(،  )رفقًا  أغنية  أدت 

القرغولي،  طالب  وألحان  جواد  نزار 

وكانت تلك األغنية سبب شهرتها عربيًا.

في  الحصار  أجواء  عاشت  أن  وبعد 

أن  وجدت  املاضي  القرن  تسعينيات 

الظروف  تلك  في  صعبًا  بات  الغناء 

الصعبة والسيما مع معاناتها من مرض 

القلب, فتركت الغناء ورحلت بصمت بعد 

أن تركت خلفها عشرات األغاني وشهرة 

واسعة. 

فاتن حمامة العراق

ت 
ّ
 يحكى أن هناك فتاة في العشرين أطل

املطلب  عبد  الراحل  مع  األول  عملها  في 

السنيد وحققت نجاحًا كبيرًا, تلك الفتاة 

عاشت وسط عائلة فنية ونهلت الفن من 

والدها الفنان الكبير طه سالم الذي فتح 

العاملية.  والروايات  املسرح  على  عينيها 

الحضور  دائمة  كانت  طفولتها  ومنذ 

اكتشف  املسرحية.  للعروض  والدها  مع 

أشركها  حتى  مبكرًا  موهبتها  والدها 

وهي  الحزين(  )البهلوان  مسرحية  في 

في  شاركها  سنوات،  الثماني  عمر  في 

اآلخر  هو  أصبح  طفل  املسرحية  تلك 

-فيما بعد- اسمًا مهمًا في تاريخ الدراما 

العراقية، أال وهو الفنان حسن حسني. 

واصلت شذى سالم مشوارها الفني حتى 

العراق،  في  ممثلة  أفضل  لقب  حازت 

في  عدة  عربية  مهرجانات  في  وشاركت 

لتقف  أهلها  ما  واألردن،  وتونس  مصر 

حتى  العربية،  السينما  عمالقة  أمام 

العراق.  حمامة  فاتن  لقب  عليها  أطلق 

سيف  أبو  صالح  املخرج  حضر  وحني 

)القادسية(،  فيلم  إلخراج  العراق  الى 

في  للمشاركة  ممثالت  عن  البحث  وبعد 

فيلم  في  سالم  شذى  شاهد  العمل  هذا 

واختارها  بأدائها  فأعجب  آخر(  )يوم 

القادسية,  فيلم  في  )سلمى(  لدور 

حسني  سعاد  الفنانة  اعترضت  حينها 

تمتلك  ال  سالم  شذى  أن  اعتبرت  إذ 

لكن  أمامها,  للوقوف  الكافية  الخبرة 

انتهاء  وبعد  وجودها,  على  أصر  املخرج 

سيف  أبو  صالح  عليها  أطلق  التصوير 

سعاد  لتنبهر  العراق،  حمامة  فاتن  لقب 

حسني بأداء شذى سالم. ويبدو أن طريق 

الفنانة  تلقت  اذ   ،
ً
سهال يكن  لم  الشهرة 

القادسية أكثر من  شذى سالم في فيلم 

سبع عشرة صفعة من قبل الفنان عزت 

العاليلي، ما دعاها الستخدام الكمادات 

الباردة ملواصلة تصوير مشاهد الفيلم!

مرشح للعاملية

الكاميرا  أمام  وهيبته  الجادة  شخصيته 

وفي املسرح أجبرت املخرجني أن يضعوه 

في قالب واحد، واختاروا له أن يؤدي في 

املدير  او  الخليفة  أدوار  األعمال  غالبية 

ذلك  من  التميمي  اشتكى  ولطاملا  العام, 

األمر، لكن املخرج إبراهيم عبد الجليل 

فجرها  أخرى  موهبة  التميمي  في  وجد 

مسلسلي  في  )رحومي(  دور  إسناد  في 

وعيون  والذئب  املدينة،  وعيون  )النسر 

طعمة  فيهما  أثبت  عمالن  املدينة(. 

جميع  إجادة  في  كعبه  علو  التميمي 

في  واضحة  بصمة  ترك  فقد  األدوار، 

مسيرة الدراما العراقية حني شارك في 

أعمال متميزة عديدة، ووقف أمام كبار 

املمثلني العرب، منهم أمينة رزق، وعبد 

تليق  )الكبرياء  مسلسل  في  غيث،  الله 

بالفرسان(.

أقرانه-  يذكر  -وكما  التميمي  طعمة   

له  توفرت  لو  فيما  للعاملية  مرشحًا  كان 

الظروف آنذاك. 

يحكى أن...

حررها: محسن ابراهيم

حكايات يزخر بها الوسط الفني العراقي.. أبطالها نجوم عراقيون 
تركوا بصمة واضحة في مسيرة الفن بأشكاله كافة، منهم من غادر 

بصمت، ومنهم مازال يقدم عطاءه الفني, حكايات فنية هي استذكار 
لكل من أسهم وأغنى مسيرة الفن العراقي.
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 روح ثائرة بفرشاة السخر ية

رسامو الكار يكاتير في العراق: 
السخر ية عالجًا لقضايا المجتمع

العراق مجلتان  الستينيات كانت في  في 

التي  )الفكاهة(  إحداهما  هزليتان، 

الغالف  الى  الغالف  من  يرسمها  كان 

نفسه  هو  الذي  املحل  حميد  الفنان 

فهي  األخرى  إما  االمتياز،  صاحب 

)املتفرج( التي استوعبت عددًا محدودًا 

تكن  لم  ألنها  العراقيني  الرسامني  من 

ضآلتها  رغم  التكلفة،  تحمل  على  قادرة 

التي  واملجالت  الصحف  أما  حينذاك. 

ظهرت في نهاية الستينيات وحتى نهاية 

القرن املاضي فقد كانت محدودة أيضًا 

وهي قطعًا ال تستطيع استيعاب رسامني 

كثر. 

عبد  الكاريكاتير  وفنان  الرسام  يوضح 

الرحيم ياسر أن "أعداد الرسامني يتأثر 

الصحافة  وجود  منها  كثيرة،  بعوامل 

عندما  واملعنوي.  املادي  والحافزين 

في  الكاريكاتير  لرسامي  معرضًا  أقمنا 

من  هناك  كان  التسعينيات  نهاية  مصر 

العدد  هذا  كل  لدينا  يكون  أن  استغرب 

من الرسامني قياسًا الى قلة املطبوعات 

أما بعد عام 2003  والصحف حينذاك، 

عددًا  فإن  املطبوعات،  كثرة  ورغم 

بالرسامني،  يستعني  كان  منها  محدودًا 

وألسباب كثيرة، ومع ذلك فما هو موجود 

الصحف  تستوعبه  مما  بكثير  أكبر  اآلن 

واملجالت".

سلطة الرقيب

في  التابوهات   وجود  من  وبالرغم 

معظم األحيان، لكن يوجد لدينا العديد 

أنها  ذلك  واملؤثرة،  املهمة  األسماء  من 

استطاعت –بذكاء- أن تحتال على سلطة 

الرقيب، والسيما في املواضيع السياسية 

عموم  الى  باإلشارة  وذلك  والحساسة، 

التخصيص، بحيث يمكن  الظاهرة دون 

إسقاط أفكارهم املرسومة على أي زمان 

الفنان  حديثه  في  ذلك  يبني  مكان.  أو 

 :
ً
عبد الرحيم ويضيف قائال

محكومًا  الكاريكاتير  رسام  كان  "طاملا 

بالرسام  ابتداًء  املراقبني  من  بسلسلة 

التحرير  برئيس  انتهاًء  وليس  نفسه 

املوظف الطموح في إرضاء املؤسسة التي 

عينته، التي هي بدورها تخضع للضغوط 

من داخل الحكومة ومن خارجها أيضًا".

يوضح،  كما  لكن،  دائمًا  موجود  األمل 

أن  يستطيع  لن  الكاريكاتير  "فنان  فإن 

ضامنة  قوانني  وجود  دون  الكثير  يفعل 

بما  والتعبير  والضمير  االعتقاد  لحرية 

الحكومة  تكون  وأن  للعنف،  يؤسس  ال 

قادرة على حماية القانون الذي يجب أن 

يكون هو صاحب النفوذ الوحيد في هذا 

البلد."

رؤية جديدة

بل  لوحده،  الكاريكاتيري  الرسم  "ليس 

)رسم،  مفرداته،  بكل  النقدي  املنهج 

وغيرها(  كوميدي،  أب  ستاند  كتابة، 

من  البيئة،  إنقاذ  في  تسهم  أن  يمكن 

عام  رأي  وخلق  والتحفيز  التنبيه  خالل 

ملجلة  تحدث  هكذا  املطلوب."  باالتجاه 

الكاريكاتير  رسام  العراقية"  "الشبكة 

الفنان خضير الحميري، مؤكدًا أن وفرة 

منصات التعبير وسرعة انتشار املحتوى 

االنتقادي، ساهما بخلق رؤية جديدة.

فن  يتجنب  ال  أن  املفروض  "من 

الفعاليات  فكل  شيئًا،  الكاريكاتير 

وثقافية  واجتماعية  سياسية  الحياتية، 

كاريكاتيريًا  للتناول  قابلة  واقتصادية، 

املواطن،  حياة  في  فعليًا  تؤثر  مادامت 

التعبير  حرية  معنى  فهمنا  هكذا  أو 

الواقع  أحكام  أن  إال  الديمقراطي، 

على  الرسام  تجبر  تحديدًا،  العراقي 

بعض  فوق  والقفز  طروحاته  )تقريم( 

وسالمة  سالمته  على  حفاظًا  الخطوط 

أن  والسيما  فيه،  يعمل  الذي  املطبوع 

بالذات  الكاريكاتير  ورسم  االنتقاد 

الى  أقرب  البعض  لدى  يعتبر  مازال 

الشتيمة منه الى الفن."

 ويضيف الحميري في حديثه أن "رسالة 

إن  الوصول  سريعة  الكاريكاتير  رسام 

فذلكة،  دون  من  بصريًا  صياغتها  أجاد 

لتقط بسرعة مضاعفة 
ُ

فاللغة البصرية ت

املفترض  ومن  املكتوبة،  باللغة  مقارنة 

وليست  الرسام  لحساب  تكون  أن  دائمًا 

 لـ "الشبكة:"
ً
على حسابه." ويكمل قائال

 
ً
"على فنان الكاريكاتير أن يكون مستقال

كان  مهما  اآليديولوجية  التبعيات  عن 

لونها، ألنها تحصر رسومه في حدودها 

بنجاحها  نجاحه  وتربط  الضيقة، 

واضمحالله باضمحاللها". 

 تتجاوز املخاطر

أن  الحميري  خضير  الفنان  ويؤكد 

اليوم  يعد  لم  العريق  الفن  هذا  جمهور 

بحجم جمهور العقود املاضية بالتأكيد، 

جمهور  من  تحول  وإن  موجود،  لكنه 

املحدود  التقليدية  الورقية  الصحافة 

بحكم محدوديتها الى جمهور الصحافة 

مبينًا  واملتجدد،  الواسع  اإللكترونية 

املتابعة  من  الكثير  يرصد  شخصيًا  أنه 

يرسم  ما  على  اإليجابية  الفعل  وردود 

بحق  املخاطر  أن  كما  إلكترونيًا،  وينشر 

رسام الكاريكاتير موجودة مادام الفهم 

الحقيقي لطبيعة هذا الفن غير موجود، 

النقد  من  التحسس  حالة  ومازالت 

"إنني  السائدة،  هي  باملدائح  والتلذذ 

في  بدأت  واملران  الخبرة  خالل  ومن 

تجاوز الكثير من هذه املخاطر من خالل 

تجنب التشخيص -على ضرورته- لرسام 

الكاريكاتير، مكتفيًا بالتلميح أو اإلشارة 

أنتقدها  التي  للشخصية  املباشرة  غير 

املساءالت  فخ  من  التخلص  أجل  من 

القانونية )غير القانونية(."

 فن الشعوب 

عالء  الكاريكاتير  فنان  يبني  جهته،  من 

الشعب  "فن  هو  الكاريكاتير  أن  كاظم 

على  يده  وضع  خالل  من  معاناته  ووليد 

املشاكل والهموم التي يواجهها وطرحها 

مشاعر  يالمس  فهو  ساخر،  بشكل 

بتحويلها  ويقوم  شرائحه  بكافة  املجتمع 

تغيير  نحو  يدفع  مرئي  نقدي  منجز  الى 

أحوالهم اجتماعيًا وسياسيًا."

"الشبكة"  ملجلة  حديثه  في   ويسترسل 

بالقول:

الدولة  قوى  فيها  تكون  التي  "املجتمعات 

فإن  األضعف،  الحلقة  هي  والقانون 

نحو  تدفعه  الكاريكاتير  فنان  شجاعة 

السير في حقل واسع من األلغام الحمر 

وطائفيًا،  وحزبيًا،  عشائريًا،  والصفر، 

غايته  الى  للوصول  يكافح  فهو  ودينيًا، 

وتبعات  الخطوط  بهذه  االحتكاك  دون 

املساس بها".

فنان  فإن  سبق  ما  الى  وباإلشارة   

التفسير  ثمن  يدفع  الكاريكاتير 

الخاطئ، وخير مثال على ذلك ما حصل 

لفنان الكاريكاتير الراحل أحمد الربيعي 

الى  بغداد  عن  للرحيل  دفعه  خالل  من 

التفسير  بسبب  وذلك  كردستان  إقليم 

جرى   التي  رسوماته  ألحد  الخاطئ 

تفسيرها بعيدًا عن فكرة وغاية اللوحة، 

يستذكره الرسام عالء ليوضح أن "فنان 

يمكن  ال  الحر  كالطائر  الكاريكاتير 

حبسه في قفص بإرادته ولو كان القفص 

حيثما  يحط  لكنه  الخالص،  الذهب  من 

يشاء وحيث يشعر باألمان واأللفة."

الثقافي  الوعي  من  الكثير  "يتطلب 

 لنقد 
ً
والسياسي وحتى املجتمعي، متقبال

فن الكاريكاتير ويمنحه املساحة األكبر، 

وعلى فنان الكاريكاتير أن يجسد الفكرة 

ليس على الفن الكاريكاتيري أن يحمل الكثير من العبارات والكلمات من أجل إيصال القصة، 
فرسمة واحدة كافية لتخبرك بحقيقة ما حدث، أو ربما، بمجموعة خطوط أخاذة تدهشك 
بما كنت تشعر أنك تريد قوله على طارف لسانك فيخرج بهيئة رسوم كاريكاتيرية الذعة 

بالحقيقة. إنه فن الكاريكاتير، الذي ينقل لنا الحياة من وجهة نظر رساميه.

آية منصور

عبد الرحيم ياسرعالء كاظمهالة زيادخضير الحميري
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فـــــــــنـــــــــونفـــــــــنـــــــــون

بشكل ال يقبل التأويل لتجنيبه االحتكاك 

قدر  أحاول  شخصيًا  باملحظورات، 

الخاطئ  التفسير  االبتعاد عن  املستطاع 

املشاكل  على  الضوء  تسليط  خالل  من 

عامة  كحالة  والسياسية  االجتماعية 

وتجنب االحتكاك بالشخوص."

التي  الكاريكاتير،  "قوة  أن  ويوضح   

هي  محليًا،  للمعنيني،  ة( 
ّ

)خض تحدث 

وذلك  ممكن،  دوليًا  لكن  معدومة،  شبه 

شوطًا  قطع  العاملي  الوعي  أن  بسبب 

واستيعاب  الحريات  مفهوم  في   
ً
طويال

أدوات  من  مهم  كجزء  الكاريكاتير 

أنظمة  نحو  والدفع  االجتماعية  التغيير 

وحكومات تتوافق مع ارادة الشعوب".

  السخرية عالجًا

توضح  زياد،  هالة  الكاريكاتير  فنانة 

السخرية  "وبرغم  أنه  "الشبكة"،  ملجلة 

التي يحملها الكاريكاتير في طياته إال أن 

له تأثيرًا كبيرًا في طرح األفكار وإيصال 

على  القدرة  له  أنه  إذ  فعالة،  رسائل 

الوصول الى كل طبقات املجتمع املختلفة 

وفئاته العمرية املتعددة."

املطروحة  الفكرة  نحو  الجدل  "إثارة 

املتلقي  غضب  تثير  أن  املمكن  من  التي 

الرسالة  على  سلبًا  األمر  وانعكاس 

أن  الرسام  على  يجب  ما  هي  الفنية، 

البلدان  في  فنحن  هذا  مع  عنه،  يبتعد 

والعراق  عمومًا  األوسطية  الشرق 

التابوهات  من  الكثير  هناك  خصوصًا 

ممكن  غير  فهذا  فيها،  الخوض  محرم 

ناحية  من  او  األمنية  الناحية  من 

التقاليد املجتمعية."

اليمكن  الحقيقي  الكاريكاتير  رسام   "

ان يصور رسائل اليؤمن بها، وإال فيجب 

تبني  هكذا  مأجورًا."  رسامًا  اعتباره 

"التاريخ  أن  مؤكدة  حديثها،  في  هالة 

على  الفن  هذا  تأثير  كان  كيف  يشهد 

-توضح  وبصراحة  الدول.   عظميات 

يقع  العراقي  الرسام  فإن  زياد-  هالة 

تحت محاذير عديدة، منها الشخصنة 

–كما  وهذه  االجتماعية،  او  السياسية 

تؤكد- قيود كافية ألي رسام ورسالة بأن 

يشكل  وهذا  يطرحه،  ما  بحذر  ينتقي 

تحديًا للفنان بإظهار براعته في تسليط 

 من األشخاص، 
ً
الضوء على األفكار بدال

األفكار  انتقاد  هو  الكاريكاتير  فن  ألن 

أفضل  وذلك  وتصحيحها،  املغلوطة 

التطور  رغم  إذ  األشخاص،  انتقاد  من 

وانتقالها  اإلعالم  وسائل  في  الحاصل 

-حيث  املرئي  الى  واملطبوع  املقروء  من 

فن  فإن  ميديا-  السوشيال  ساحات 

ومتاَبعًا  وقويًا  مؤثرًا  مازال  الكاريكاتير 

أجيال  ومن  جدًا  كبيرة  فئة  قبل  من 

عقل  الى  الوصول  في  لسهولته  مختلفة، 

املتلقي."

رسامي  "جميع  أن  زياد  وتوضح   

رسائل  لتلقي  معرضون  الكاريكاتير 

الكراهية،  وخطابات  والوعيد،  التهديد 

متوقع  وهذا  طاعنة،  مسيئة   وكلمات 

مختلفة  أفكار  تقبل  للكثير  يمكن  ال  إذ 

رسام  يسعى  لذلك  وضحاها،  ليلة  بني 

مجرد  أنه  إليضاح  دومًا  الكاريكاتير 

أداة ناقدة وساخرة، ليست موجهة نحو 

شخص ما أو فئة معينة من باب طائفي 

لالنتقاص  موجهة  أنها  أو  عنصري،  أو 

والتنمر".



جرد 
ُ
مل  

ً
عمال هناك  أن  ولو  الشخصية،  تلك 

الوجود فقط فلن أقبله، بل أقبل الدور الذى 

ُيضيف الى رصيدى الفني.

نجمات  وبني  بينك  باملنافسة  تهتمني  *هل 

جيلك؟ 

-ال أهتم أبدًا بغير عملي، وهدفي هو تحقيق 

أهتم  ال  فإني  لذا  املهنة،  هذه  في  ذاتي 

الحقيقية  املنافسة  اآلخرين،  مع  باملنافسة 

هي بيني وبني نفسي، وأحاول أن أقدم أفضل 

من  ليس   
ً
عمال تحب  حني  فإنك  لدي،  ما 

الصحيح أن تضع نفسك فى منافسة مع أحد 

العمل  على  االهتمام  ينصب  أن  يجب  بل  ما, 

 وأخيرًا 
ً
وما ستقدمه من خالله، والحكم أوال

هو للجمهور.

املمثالت، هل  الهائل من  الكم  *في ظل هذا 

تفكرين في أدوار البطولة؟ 

ما  بقدر  املطلقة  البطولة  في  حاليًا  أفكر  -ال 

أفكر في تقديم أدوار مهمة وناجحة ومفيدة 

للجمهور.

*هل تضيف البطولة الجماعية إلى الفنان؟

-لم تعد البطولة املطلقة هي املقياس لنجومية 

في  الفنان  ينجح  أن  املمكن  من  إذ  الفنان، 

إثبات نفسه من خالل مشهد واحد فقط، ألن 

الدور الجيد واملميز هو ما يبحث عنه الفنان 

ضمن بطولة مطلقة, نعم، البطولة الجماعية 

اكتساب  هي  اإلضافات  وأهم  كثيرًا،  تضيف 

الخبرة من النجوم اآلخرين.

إلى  األحيان  بعض  في  الفنان  *يتعرض 

مسيره  على  تأثيرها  مدى  ما  الشائعات، 

الفنان؟ 

من  الكثير  الى  الفنان  يتعرض  -أكيد 

ألنها  مسيرته  على  تؤثر  ال  لكنها  الشائعات، 

وعلى  الصحة,  من  أساس  لها  ليس  شائعات 

الفنان أال يلتفت الى تلك الشائعات أو يجعلها  

نّوهت،  وكما  الفنية,  مسيرته  في  عثرة  حجر 

فإنها شائعات تريد النيل من الفنان والتأثير 

عليه بشتى الطرق.

 *هل عانيِت في مجال الفن؟ 

-ال أعاني إطالقًا، ألني أفعل أكثر شيء أحبه 

في حياتي.

*من تتمنني العمل معه فنيًا؟ 

-منذ الصغر، حني كنت أشاهد النجوم الكبار 

من على شاشة التلفاز، كانت أمنيتي أن أقف 

أمام هؤالء النجوم، كل النجوم الكبار، أمثال 

وأحمد  إمام،  ومحمد  ويسرا،  إمام،  عادل 

عز.. والكثير من النجوم.

*في مسلسل )طلقتك نفسي( جسدِت خمس 

الفنان  يستطيع  كيف  مختلفة،  شخصيات 

التنقل بني الشخصيات في عمل واحد؟

املسلسالت  من  نفسي(  )طلقتك  -مسلسل 

حلقتني  كل  املنفصلة،  الحلقات  طابع  ذوات 

جديدة.  قصة  على  تحتويان  املسلسل  في 

الدرامية  املسلسالت  نوعية  من  واملسلسل 

الكوميدى  الطابع  عن   
ً
فضال واالجتماعية، 

املشاهد.  تجذب  التي  الطريفة  واملواقف 

جسدت في هذا املسلسل أكثر من شخصية، 

كل  واملهندسة،  املنزل  وربة  الطبيبة  منها 

الشكل  فى  األخرى  عن  مختلفة  شخصية 

مختلف،  اتجاه  ولها  والظروف،  واملضمون 

لهذه األسباب قدمت هذا العمل ألن اختالف 

الشخصيات يبرز مواهب الفنان.

*بني السينما والتلفزيون واملسرح.. أين تجد 

مي نفسها؟

الى  األقرب  فهو  التلفزيون،  في  نفسي  -أجد 

بيته,  في  املشاهد  على  أدخل  ألني  قلبي، 

أقدم  أن  وأتمنى  جميلة  بالطبع  السينما 

 جيدًا فيها، إذ أنها تصل الى الجمهور 
ً
عمال

اآلن  منصب  تركيزي  لكن  أكبر،  بشكل 

الفرصة  تأتى  أن  وسأنتظر  التلفزيون,  على 

فأعتقد  املسرح،  أما  الئق.  بشكل  السينمائية 

التعب  من  الكثير  الفنان  من  يستلزم  أنه 

على  ظهورك  وحني  ذلك،  ومع  واإلرهاق، 

الجمهور،  تصفيق  ومع  املسرح،  خشبة 

سيذهب كل شيء وسيكون شعورًا ال يوصف.

نسب،  أزمة  منها:  عديدة،   
ً
أعماال *قدمِت 

وطلقتك نفسي، والبرنسيسة بيسة، وغيرها، 

ما الدور الذي تحلمني بتجسيده؟ 

-كليوباترا.. أتمنى تجسيد هذه الشخصية في 

يوم من األيام، الشخصية غير املألوفة، وغير 

التجربة بشكل  الطبيعية، متشوقة جدًا لهذه 

سيكون  التقليدية  غير  فالشخصيات  كبير، 

وقعها أكبر للفنان والجمهور.

*كلمة أخيرة؟

إلتاحتها  العراقية"  "الشبكة  ملجلة  -شكرًا 

هذه الفرصة للتواصل مع الجمهور العراقي، 

والشكر موصول لكل من دعمني في مشواري 

التصوير،  جلسة  لكادر  وشكرًا  الفني، 

املاكييرة سما يوسف، الكوافير بشوي سمير، 

توما  اإلستسلست  حساني،  هشام  املصور 

زيدان.

الفنانة املصرية مي حسن في حوار مع مجلة 

"الشبكة العراقية". 

*متى اتجهِت الي عالم التمثيل، وملاذا؟

اكتشفت  الطفولة،  منذ  حلمي  هو  -التمثيل 

املوهبة في داخلي وسعيت لتنمية هذه املوهبة، 

وفرق كبير في أن تدخل مجال التمثيل وأنت 

تمتلك املوهبة، وأن تدخل لحبك هذا املجال 

فقط. وفي العام 20١٦ كانت تجربتي األولى 

زينة  الفنانني  مع  نسب(  )أزمة  مسلسل  في 

ومحمود عبد الغني وسلوى خطاب.

في  دورك  حول  األفعال  ردود  عن  *حدثينا 

)أزمة نسب(.. 

وغير  جدًا  إيجابية  األفعال  ردود  -كانت 

أقف  ثابتة  أرضًا  لي  هيأ  ما  وهذا  متوقعة، 

بعدها  لتتوالى  الوقت,  ذلك  منذ  عليها 

جديد  حافز  بمثابة  كان  عمل  وكل  األعمال، 

لتكملة املشوار في عالم التمثيل.

*ما السبب الرئيس الذي جذبك لهذا الدور؟

-السبب الرئيس األول هو أن الشخصية التي 

جسدتها في مسلسل )أزمة نسب( هي عكس 

شخصيتي تمامًا، والسبب اآلخر هو أن العمل 

للمخرج األستاذ الكبير سعيد حامد.

فنية  أعمال  عن  تعتذرين  يجعلك  الذي  *ما   

وتقبلني بأخرى؟

العمل,  لقبول  لي  بالنسبة  املغري  هو  -الدور 

فإذا كان الدور يضيف لي وملسيرتي، فسوف 

كان  إذا  ولكن  السهولة،  بمنتهى  العمل  أقبل 

أقبل ألي سبب من األسباب,  بال جدوى فلن 

كتابة  طريقة  هو  األولى  بالدرجة  يهمنى  ما 

كل دور، والشخصية التي سأظهر بها وطبيعة 

المنافسة ال تهمني الفنانة المصر ية 
وهدفي تحقيق ذاتي

ميحسن:
رغم قصر عمرها الفني الذي لم يتجاوز الست سنوات، إال أنها استطاعت 
أن تضع لها موطئ قدم في الدراما املصرية. وبفضل موهبتها كان لها 
حضور مميز مع كبار املمثلني واملخرجني. همها األول هو تقديم أعمال 
جيدة تضاف إلى رصيدها الفني. تفضل التنوع في الشخصيات التي 
تقدمها، لتثبت للجمهور موهبتها. 

حوار : محسن العكيلي -تصوير:هشام حساني
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من  املتبقي  فرصيدك  العمل  من  طردك 

الساعات هو كل ما لديك لتبقى على قيد 

مصارف  على  تسيطر  الحكومة  الحياة. 

تعيدها  أن  عليك  تقترض  وحني  الوقت، 

واملتنفذون  األعمال  رجال  معينة،  بفائدة 

أعمارهم تمتد الى قرون ويتحكمون بعدد 

الساعات املطروحة في األسواق.    

ويل  دور  في  تمبرليك   )جاسنت  البطل 

بوالدته  يلتقي  أن  عليه  كان  ساالس( 

ساالس(  ريتشل  دور  في  وايلد  )أوليفيا 

انتهاء  بعد  معينة  باصات  محطة  عند 

إن  ما  ولكن  لكليهما،  املسائي  الدوام 

جهاز  يخبرها  حتى  الباص  األم  تركب 

الدقائق  تملك  ال  أنها  الوقت  استقطاع 

السائق  تخبر  الحافلة،  لركوب  الكافية 

إال  يصل،  إن  ما  املبلغ  سيسدد  ابنها  أن 

تحاول  القوانني،  هي  فهذه  يرفض  أنه 

إال  الركاب،  من  دقائق  بضع  تستدين  أن 

أنهم تعلوهم نظرات الرفض، فينصحها 

وإال  ابنها  ملالقاة  بالركض  السائق 

عليها  املتفق  املحطة  في  هنا.  ستموت 

وهو  جاسنت  ينتظرها  باالبن  االم  للقاء 

عامها  دخولها  ملناسبة  زهور  باقة  يحمل 

الوقت  من  الكثير  يملك  وهو  الخمسني 

راكضة  األم  تصل  كهدية،  لها  ليعطيها 

األم  ملنح  جاسنت  يقفز  إن  وما  منهكة 

الوقت تكون ساعتها البايولوجية تعد آخر 

ثوانيها وتموت. من هنا يبدأ الفيلم، لكن 

باعتقادنا الى هنا تنتهي القصة الحقيقية 

عوالم  اكتشاف  هو  تبقى  ما  فكل  للوقت، 

من  باالنتقام  البطل  يبدأ  حني  األغنياء 

حاملي الوقت الكبار كاملصارف.

لكن، وقبل االنتقال الى املخرج، علينا أن 

اإلنسان،  أن  حقيقة  على  الضوء  تسلط 

لحظة  في  فإنه  للخلود،  حبه  وبرغم 

فعلى  الطويل،  البقاء  هذا  سيكره  ما، 

 ١١٦ لجاسنت  أعطى  الذي  الرجل  لسان 

ساعة وانتحر بنفاد الوقت أنه كره هذه 

الحياة، ألنه شاهد وفعل وعمل كل شيء 

وال يغريه البقاء بعد اآلن.  

حركة 

على  كان  الفيلم،  مدة  هي  دقائق   ١09

الوقت،  نفاد  سرعة  يحاكي  أن  املخرج 

والقطع  الحركة  أسلوب  الى  لجأ  وبذلك 

ان  اإلنسانية  للمشاعر  يترك  لم  السريع، 

تؤثر على مستوى حركة الكاميرا، فالوقت 

الفرد  من  تصدر  حركة  وكل  الغاية  هو 

هي ضياع للعمر. هذا على األقل ما يفكر 

الذين  الفقراء  أقصد  الناس،  عامة  به 

يموتون على األرصفة. 

اللقطات العامة في غالبية مراحل الفيلم 

ضرورية لفهم سير املجتمع، وحني ندخل 

الساعة  تكون  ما  )عادة  قريبة  لقطة  في 

ملعرفة  بالضرورة  فستكون  الذراع(  في 

او  الدقائق  خزين  من  لدينا  تبقى  كم 

بيئة  خلق  في  الفيلم  ينجح  لم  الساعات. 

التعامل  لعصر  التكنولوجي  التطور  تمثل 

يعود  الخلل  هذا  أن  وأعتقد  بالزمن. 

تتحمل  لن  التي  اإلنتاج  ميزانية  لضعف 

عصرنا  عن  متطورة  بيئة  خلق  تكاليف 

فإن  التمثيلي  األداء  مستوى  على  الحالي. 

محترف  بشكل  أعطانا  تمبرليك  جاسنت 

الرومانسية،  املشاعر  تجاوز  على  القدرة 

التي  الحب  عالقة  وبرغم  الفيلم،  إن  بل 

سيفريد  )أماندا  وبني  جاسنت  بني  نشأت 

ابنة  املدللة  البنت  سيلفيا(  دور  في 

املليونير)فنسنت كارثاليز في دور فيليب 

يملك  من  هو  املليونير  طبعًا  هنا  وايس(، 

أكبر عدد من السنني ويتاجر بها.

أن  الى  أدت  التي  العالقة  هذه  وبرغم   

أماندا  تتخلى 

جاسنت  فكرة  وتتبنى  بل  والدها،  عن 

الساعات  وتوزيع  والدها  بنك  بسرقة 

واأليام على عامة الناس، ما أدى الى ركود 

اقتصادي وتوقف حركة العمل ألن الجميع 

به،  ليستمتع  الوقت  من  وفرة  يمتلك  بات 

ضعيفًا،  ظل  الرومانسي  املنحى  أن  إال 

وهذا شيء جيد لفكرة فلسفية قائمة على 

الصراع مع الزمن. 

من عيوب اإلخراج الرئيسة والقاتلة، التي 

متوسطًا  تقييمًا  الفيلم  ينال  أن  الى  أدت 

هو الترهل في السرد، وهو بالطبع الجانب 

التجاري من العمل، فبعد الدقيقة 20 من 

باإلمكان  كان  أحداث  ستتوالى  الفيلم 

مواٍز  آخر  درامي  خط  خلق  أو  اختزالها، 

على  االعتماد  من   
ً
بدال األساسية  للقصة 

)كيليان  وجود  ورغم  واحد.  درامي  خط 

ريموند  الوقت  حامي  دور  في  مورفي 

بمالحقة  املكلف  الشرطة  ضابط  ليون( 

على  والسيطرة  الوقت  يسرقون  من 

أتقن  الذي  مورفي  للسوق،  الوقت  تدفق 

على  واملخرجني  النقاد  أجبر  بشكل  دوره 

وبالفعل كسب  املوهبة،  الى هذه  االلتفات 

األدوار  من  الكثير  مورفي(  )كيليان 

الرئيسة والبطوالت في أفالم ومسلسالت 

مهمة. 

انعكاس 

حقيقة  أصبحت  الفكرة  هذه  أن  لو  ماذا 

 منا يمتلك ساعة 
ً
للتطبيق، وأن كال قابلة 

ذراعه،  على  مرسومة  رقمية  بايولوجية 

هل كنا سنهدر الوقت في اللعب؟ هل كنا 

أكثر  سنكون  هل  لنا؟  يحلو  كما  سننام 

وبقليل  استهالكًا!  وأقل  إنتاجية 

هذه  أن  سنجد  التفكير  من 

وهي  بالفعل،  موجودة  الساعة 

على  اعتدنا  لكننا  العمل،  دائمة 

تجاعيد  ظهور  لحني  تناسيها 

التقطها  بصورة  مرورنا  او  الوجه 

لنا أحدهم فيكون من في الصورة 

غير من هو في الواقع .. فتقول "إنها 

االيام." 

  IN TIMEIN TIME  
حين يكون الوقت هو العملة 

الرسمية للموت  فلسفة

الدائم  الشباب  عتبة  على  تقف  فأنت 

عمرك،  من  والعشرين  الخامسة  عند 

والتحكم  الوراثية  الهندسة  هذا هو نظام 

يمنحك  وال  األبدية  يمنحك  بالجينات، 

يومًا من الكسل، عليك أن تراقب ذراعك 

وما  تكسبه  ما  يظهر  ففيها  الوقت  طوال 

مولود  ساعة  إنها  عمرك،  من  تنفقه 

تعمل..  دمت  ما  أخضر  بلون  تضيء  بها 

ارتفاع  ومع  دقائق   )3( القهوة  كوب  سعر 

األسعار اصبح بـ )4( دقائق، ولكي تنفق 

توقف،  دون  مستمر  بشكل  العمل  عليك 

أنت آلة منتجة وحني تتوقف اآللة سترمى 

في مقبرة الطمر الال آدمي. 

الحكاية

املحدد(  الوقت  )في  او  تايم(  )إن 

)أندرو  وأخرجه  كتبه  علمي  خيال  فيلم 

 )40( متواضعة  بميزانية  وأنتج  نيكول( 

ورغم   .20١١ العام  وصدر  دوالر  مليون 

العلمي،  الخيال  أفالم  فئة  من  الفيلم  أن 

اإلنسان  أنه يالمس بشكل كبير هوس  إال 

ثمن  يضع  الوقت  نفس  وفي  بالخلود، 

أن  ودون  توقف  بال  تعمل  أن  الخلود 

فعالقتك  الشخصية،  حياتك  الى  تلتفت 

لك  يضيفها  دقائق  عالقة  هي  بالواقع 

وإن  العمل،  انتهاء  بعد  املصنع  صاحب 

ال شيخوخة وال أمراض وكل مالديك هو )25( 
عامًا تقدمها لك الحكومة، فما إن تصل لهذه السن 
حتى يبدأ العد العكسي ملدة بقائك على قيد 
الحياة فتموت عند السادسة والعشرين ما لم 
تشتر الساعات والدقائق من اآلن فصاعدًا، وإن 
كنت محظوظًا تستطيع أن تبقى على قيد الحياة 
ملاليني السنني ولن يتغير مظهرك الشاب،

محمد موسى
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بروس ويليس.. 
ــارق  ــل خـ ــن بطـ مـ

الى رجل أبكم

بدأت نجومية بروس ويليس في غرفة اجتماعات قناة "أي بي سي" عام 
1984، حيث التقى كبار مسؤولي القناة آنذاك ملناقشة رغبة املخرج غلني 

غوردون بإسناد دور البطولة في مسلسل "موناليتنغ" الى بروس ويليس، 
وهو عامل حانة سابق من نيوجيرسي، أما مسؤولو القناة فأرادوا اسمًا 

مشهورًا يمثل ذلك الدور.

 من القبول بحقيقة 
ً
النص وظهر مشوشًا وال يعرف أين هو. وبدال

الذي  الوقت  تقليل  عمله  فريق  اختار  للممثل،  الواضح  العجز 

أقل  الى  منه  املطلوب  النص  واختصار  الشاشة  على  فيه  يظهر 

قراءته  أو  بالنص  لتذكيره  أذن  سماعة  له  ووضعوا  ممكن  قدر 

بصوت مرتفع. 

الى  الكالم  عذب  رومانسي  فنان  من  ويليس  لدى  التطور  هذا 

شخص عاجز عن التواصل جعل إخفاء االستغالل الذي تعرض 

اليه أكثر سهولة، وهي مفارقة حزينة لتراجعه في نهاية مسيرته 

الفنية. وتسبب نموذج تمثيله )قليل الكالم( الذي استمر عليه 

وضعه  رؤية  في  صعوبة  املشاهدون  يواجه  بأن  حياته  معظم 

الصحي الحالي.

منها  عدة،  ألسباب  األكشن  ألفالم  مثاليًا  خيارًا  ويليس  كان 

مظهره القوي الطبيعي )على عكس منتفخي العضالت ستالون 

وأرنولد( واملوثوقية التي اكتسبها في حل املشاكل بسرعة. لكن 

املبتذلة  أدوار األكشن  باالبتعاد عن  بدأ تدريجيا  ويليس  بروس 

كالتي جسدها في فيلم "داي هارد" باتجاه أدوار الرجل مفتول 

العضالت.

نهاية  في  األدوار  متعدد  املمثل  مكانة  لنفسه  ويليس  أسس 

األطوار  غريب  مالكم  من  التحول  يستطيع  الذي  التسعينيات، 

الى شخصية حساسة نفسيًا، لكن ما أبقاه في القمة هي أدوار 

لدى  البطولة  أدوار  انحسار  يبدأ  لم  الخشن.  والفتى  القاتل 

ويليس إال في منتصف العقد األول من القرن الحالي، وتزامن 

ذلك مع ميله نحو التساهل في أدوار الرجل القوي. لكن مع مرور 

الزمن، بدأ املشاهدون يلحظون قيامه باملزيد من األدوار التي 

تستنزفه جسديًا، وشخصيات الشرطي أو الجندي املرتزق.

تكونت املرحلة األخيرة من حياة ويليس الفنية من أدوار القتلة 

الرسميني  واملسؤولني  والجنود  العصابات  ورجال  املأجورين 

قليلي الكالم. أصابته تلك األعمال بأذى نفسي ألنه ظهر فيها 

وصورته  اسمه  ظهور  ضمنت  التسويق  شركات  أن  مع  بالكاد، 

كأنها  لتبدو  األفالم  تلك  إعالنات  على  ممكن  حجم  بأكبر 

لكنه  النجاح،  مقومات  ويليس  ويليس.امتلك  بروس  أفالم 

خسرها. وربما لن نعرف متى وكيف حصل ذلك، أو ما هي نسبة 

الخسارة التي تتحملها خيارات بروس ويليس وما هي الخسارة 

مصلحته  يعطوا  لم  الذين  مستشاريه  تصرفات  تتحملها  التي 

ويليس  معايير  تدهورت  هل  لفنية األولوية.  ا

إدراكيًا؟  يعاني  بدأ  ثم  ومن 

بدأ  التراجع  هذا  أن  أم 

منذ زمن بعيد، ما دفعه 

لقبول  مساعديه  ودفع 

متطلبة  غير  أدوار 

وضعًا جسديًا بالنسبة 

ملمثل عاجز؟ 

مجلة  زولر/  مات 

فولتشر

بعد انتقاله من مجرد شخص مجهول الى نجم تلفزيوني كبير 

نحو  مساره  بتحويل  الفور  على  ويليس  بدأ  أشهر،  بضعة  خالل 

الثمانينيات بفيلمني  العمل السينمائي. وكانت انطالقته أواخر 

للمخرج بليك إدواردز، واستمر بأداء أدوار متنوعة تراوحت بني 

وشخصية  الكحول  على  مدمن  وصحافي  سابق  عصابات  رجل 

يتجنب  مغاير  زمني  جدول  تخيل  ويسهل  الحكمة.  في  مفرطة 

 
ً
بدال ويصبح  العضالت،  مفتول  األكشن  بطل  أدوار  فيه  ويليس 

يتسم  ممثل  أي  غرانت،  كاري  الراحل  باملمثل  شبيهًا  ذلك  من 

ممارسة  وعدم  الحديث  في  والبالغة  الذاتي  والوعي  بالحذر 

أدوار األكشن ألنه يجيد الكالم عند األوقات الصعبة.

التمثيل في آذار املاضي بسبب إصابته  لكن مع اعتزال ويليس 

بمرض "فقدان القدرة على الكالم"، فإن الجمهور يتذكره بأداء 

دور البطل العنيف جدًا، قليل الكالم على غرار كلينت إيستوود 

وتشارلز برونسون، إضافة الى نجمي األكشن خالل الثمانينيات 

سيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنيجر. 

تعد التحوالت في شخصية ويليس من االنتقاالت األكثر حدة في 

تاريخ الثقافة الشعبية األميركية، ومثال على ذلك دوره في فيلم 

الخيال العلمي "أرماجيدون" عام ١998 حني ظهر فيه وهو يعمل 

ار نفط عبوسًا ساخرًا.  
ّ
حف

أما في السنوات األخيرة فقد ظهر تجسيد ويليس -القوي بدنيًا 

وقليل الكالم- في أفالم قصيرة ورخيصة التكاليف على أشرطة 

الفيديو. ولم يستطع ويليس أثناء تصوير تلك األفالم أن يتذكر 

 ترجمة وإعداد: خالد قاسم
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"الشبكة  مجلة  به  خص  حديث  في 

العراقية" يقول الفرنسي "إيفان إرهيل" 

نقل  لم  إن  مئات،  من  واحدًا  يعد  الذي 

التي  وحضارته  بالعراق  املعجبني  آالف 

شع نورها على العالم منذ آالف السنني: 

الى  الوصول  من  تمكنت  عناء  "بعد 

ثناياها،  بني  وتجولت  الحضارة  هذه 

قدمت  فقد  أعماقها.  في  غصت  بل 

 ،20١٦ عام  األولى  للمرة  العراق  الى 

ومخرجًا،  ومصورًا  إعالميًا  وباعتباري 

التصوير  معدات  برفقتي  كانت  فقد 

الذي  الوثائقي  الفيلم  بتنفيذ  ألقوم 

معي  كان  وأخرجته،  وصورته  كتبته 

أيضًا الشخصية الرئيسة في الفيلم  د. 

جواد بشارة."

"لقد   :
ً
قائال حديثه  في  إيفان  يسترسل 

االستثنائي  بالترحيب  جدًا  فوجئت 

املؤسسات  قبل  من  سواء  تلقيناه،  الذي 

السكان،  جانب  من  أو  املعنية  الرسمية 

داعش  تنظيم  احتل  الوقت  ذلك  ففي 

وصار  البالد  أراضي  ثلث  اإلرهابي 

يرتكب الفظائع في كل يوم، حقيقة أني 

في  رغبت  ألنني   
ً
قليال بالحرج  شعرت 

الحجر،  إنقاذ  اإلنسانية،  تراث  إنقاذ 

بينما يموت الناس في كل يوم كضحايا 

لإلرهابيني."

أقسى  مع  تزامن  الذي  عمله،  وعن 

قبل  من  وحضارته  العراق  على  هجمة 

املجاميع املسلحة الخارجة على القانون 

سألت  يقول:  داعش،  يسمى  ما  أو 

العراقيني عن شرعية توجهي، فأجابني 

"نحن  وهي:  ذكية  بجملة  منهم  العديد 

أوراقها  قطع  يمكنك  الشجرة،  مثل 

جذورها  قطعت  إذا  ولكن  وأغصانها، 

فلن تعود هناك شجرة." 

التصوير  معدات  عن  حديثه  ويكمل 

من  الكثير  أثرنا  "لقد  بها:  جاء  التي 

ماسحات  لدينا  ألن  أيضًا  الفضول 

شيء  كل  وقبل  األبعاد،  ثالثية  ضوئية 

االفتراضي  الواقع  وأقنعة  الكاميرات 

التي جربناها مع السكان املحليني، التي 

حد  على  والكبار  للصغار  مسلية  كانت 

جميع  في  وفريقي-  -أنا  تجولنا  سواء. 

حيث  الجنوب  من  بدءًا  البالد،  أنحاء 

مرورًا  تهديدًا،  يمثل  داعش  يكن  لم 

األهوار  وكذلك  وأوروك،  وأريدو،  بأور، 

قبل،  من  بوجودها  أعرف  أكن  لم  التي 

اكتشفت  حيث  بكردستان،  وانتهاء 

االستقالل الذاتي وثراء التراث األثري. 

في  العراقي  الجيش  تابعنا  أخيرًا، 

املواقع  ووثقنا  داعش  ملحاربة  كفاحه 

التنظيم  هذا  سطوة  من  تحررت  التي 

أو  املوصل،  متحف  نمرود،  اإلرهابي: 

األنفاق التي حفرها داعش تحت مسجد 

النبي يونس في املوصل."

وهنا تحدث إيفان بحسرة عن هجمات 

كانت  وقال:  اآلثار،  طالت  التي  داعش 

صدمتي شديدة إثر تدمير مواقع نمرود 

ومتحف املوصل األثرية في ربيع 20١4 

اإلرهابية،  داعش  عصابات  يد  على 

للتصرف  ما  طريقة  عن  أبحث  كنت 

متخصصًا  أكن  لم  لكنني  والتحرك، 

في التراث وال في السياسة أو في العلوم 

خالل  أفالمًا  أنتجت  لقد  العسكرية، 

األصدقاء  أحد  لي  قال  ودي،  اجتماع 

"إنه  ضوئيًا:  ماسحًا  للتو  اشترى  الذي 

ألمر مخز، لو كنا قد مررنا قبل ساعات 

ومشاهد  بصور  احتفظنا  لكنا  قليلة، 

اليوم."  اختفت  التي  الكنوز  لهذه  دقيقة 

ذلك  الضوئي  باملاسح  يقصد  وهو 

بتصوير  يقوم  الذي  الحديث  الجهاز 

األبعاد  ثالثي  بشكل  األثرية  القطع 

وبدقة متناهية بالحجم الطبيعي..

أيقظني  ما  هذا  "كان  إيفان:  أضاف 

وإعادة  حفظ  مشروع  ذهني  في  وفجر 

بدأت  املدمر،  العراقي  التراث  ترميم 

أجل  من  مشروع  مسودة  كتابة  في 

البداية  في  العراق،  إلى  رحلتي  تمويل 

وكاميرا  ضوئي  ماسح  مع  فقط  غادرنا 

سينمائية، ومن ثم أصبح املشروع فيلمًا 

".
ً
طويال

دخانها  شاهد  التي  الحرب  عن  أما 

الرغم  "على  فقال:  املدن  بعض  يغطي 

االهتمام  دائمًا  أتجنب  كنت  أنني  من 

أنني  إال  قرب،  عن  بالحرب  الشديد 

قائد  الجبوري  نجم  اللواء  بكتيبة  فتنت 

قضينا  التي  آنذاك،  املوصل  عمليات 

لقد  الثكنات،  في  أسابيع  عدة  معها 

األخرى،  الكتائب  عكس  على  أغوتني، 

تشكيلها  تم  قد  الكتيبة  هذه  أن  يبدو 

تنوعه  بكل  العراق  لتمثيل  –صراحة- 

والتركمان  ة 
ّ
والسن الشيعة  الديني: 

كلهم  كانوا  واملسيحيني.  واإليزيديني 

وعدت  صورتهم،  لقد  فيها،  حاضرين 

تصوير  لتكملة  الحرب  نهاية  بعد  إليهم 

فيلم عن كيفية تحولك من آلة حرب إلى 

جندي لحفظ السالم."

وجود الفرنسي إيفان بالعراق في فترة 

على  للتعرف  فرصة  منحه  محرم  شهر 

الشعائر الحسينية وتفاصيلها، إذ قال: 

األربعني  زيارة  فريضة  لحضور  "ُدعينا 

شعرت  أخرى  مرة  هنا  كربالء،  إلى 

وجود  أتجاهل  أن  لي  كيف  بالذهول: 

لطاملا حلم وتمنى زيارة مهد 
الحضارة واملدن األولى التي 
شيدتها البشرية، إذ قرأ عنها 
الكثير حتى أصبحت لديه 
رغبة كبيرة في أن يشاهد 
هذا العراق باعتباره األرض 
التي مازالت تحتفظ بأجزاء 
كبيرة من حضارتها كأطالل 
املدن األثرية في مدن سومر 
وبابل وأكد وغيرها.. وقد 
تحقق حلمه فعال حني وطأت 
قدماه هذه األرض للمرة 
األولى في عام 2016.

زياد جسام

"كنوز بالد مابين النهر ين" 
ليس فيلمي األخير عن العراق

الفنان مع املحرر

الفنان الفرنسي إيفان إرهيل:

ز ياد جسام
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ــة ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ــةت ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ت

املاليني  لعشرات  الهائل  التجمع  هذا 

لقد  العراق!  مثل  بلد  في  الناس  من 

أغرتني أجواء هذا التجمع املحزن، لكن 

أخرى  مرة  املضيفني،  وكرم  السلمي، 

فيه  ورافقت  تتبعت  فيلم  بتصوير  قمت 

بالزيارة  تقوم  فرنسية  شيعية  عائلة 

زيارة  في  مرات  ثالث  شاركت   ،
ً
إجماال

عاشوراء،  في  واحدة  ومرة  األربعني 

مع  األقدام  على  سيرًا  باملشي  وقمت 

فريقي من النجف إلى كربالء مع كامل 

معدات التصوير وتناولنا الطعام والنوم 

أنساها  لن  تجربة  كانت  املواكب،  في 

أبدًا."

 ،20١7 عام  نهاية  "منذ  إيفان:  يتذكر 

كنت حزينًا بعض الشيء لرؤية الوحدة 

قد  داعش  ضد  تشكلت  التي  الوطنية 

مكونات  أن  وشعرت  بسرعة،  اختفت 

إلى  بسرعة  عادت  املختلفة  املجتمع 

صراعاتها املعتادة. لكنني ال أتعامل مع 

الحرب،  مع  تعاملي  من  أكثر  السياسة 

مع  الوقت  من  الكثير  قضيت  لذلك 

هذه  خصوصيات  لفهم  املوصل  أهل 

املدينة املختلفة جدًا عن املدن العراقية 

هذه  جدران  داخل  نشعر  إذ  األخرى، 

املدينة بهوية راقية، تفخر باختالفاتها 

وتعشق مدينتها، شعرت أيضًا بالصدمة 

احتالل  جراء  من  املدينة  عانتها  التي 

كان  قابلته  شخص  كل  داعش،  تنظيم 

بروح  تأثرت  كذلك  له،  قريبًا  فقد  قد 

بتدمير  يقبلون  جعلتهم  التي  التضحية 

املدينة القديمة باعتباره السبيل الوحيد 

للتخلص من داعش."

بالد  "كنوز  فيلمه  من  االنتهاء  بعد 

على  ُعرض  الذي  النهرين"  بني  ما 

شاشتي التلفزيون الفرنسي والتلفزيون 

املجيء  إيفان  الفرنسي  واصل  األملاني، 

إلى العراق، حيث شعر أن عمله هنا لم 

املخرجني  من  للعديد  فأنتج  بعد،  ينته 

في  يرغبون  الذين  الشباب  العراقيني 

األفالم  خالل  من  أنفسهم  عن  التعبير 

في  شارك  كما  السينما،  أو  الوثائقية 

السينمائي  بابل  مهرجان  تحكيم  لجنة 

للشباب.

املقبلة  مشاريعه  عن  سألناه  وعندما 

بتطوير  أقوم  "اليوم  قال:  العراق  في 

الحفاظ  لصالح  دائمًا  آخر  مشروع 

انجذاب  لدي  العراقي،  التراث  على 

ولكن  عمومًا،  التراث  لقضايا  طبيعي 

في  خاصة.  أهمية  للتراث  العراق،  في 

التقسيمات  استخدام  جرى  البلد  هذا 

الثقافية لتأليب العراقيني بعضهم على 

بعض، لكن مع ذلك، هناك شيء واحد 

ورثة  يكونوا  أن  وهو  جميعًا،  يوحدهم 

عام،   5000 قبل  الحضارة  مخترعي 

والقوانني  بالكتابة  لهم  ندين  الذين 

والبنوك والطب وتقسيم الوقت وأشياء 

الحضارة  عليها  تستند  كثيرة  أخرى 

البشرية.. مع مشروعي الجديد، آمل أن 

أساهم في بث روح التسامح ووحدة هذا 

الجديد  مشروعي  أحببته.  الذي  البلد 

في  العراقيني  لتدريب  فرصة  سيتيح 

تأهيلهم  بمجرد  التراث،  على  الحفاظ 

على  قادرين  سيكونون  وتدريبهم، 

البالد  أنحاء  جميع  في  البيانات  جمع 

البلد  هذا  في  الوثائق  نقص  وتعويض 

الذي يعد متحفًا في الهواء الطلق الذي 

كانت 3 % فقط من املواقع البالغ عددها 

متعمقة،  لدراسات  مواضيع   30000

التراث  لتوثيق  فرصة  هذه  ستكون 

العراقي للعراقيني ولبقية العالم."

سر 
الجاذبية
عسل 

سر الجاذبية
عسل العيون البنية

افتح قلبك: 
صديقتي خطفت 

زوجي!

ألفاظ طفلك النابية
التيك توك أم شيطنة 

المدرسة؟

حقيقة ام دعاية 
ذكور ية

المرأة عدو المرأةالمرأة عدو المرأة

ة  
بك

ش
 ال

لة
عائ



ة  النسويَّ الصيحات  تلك  جيدًا  تخيلوها 

الهاربة من زومبيات بنات جنسها، تحاول 

مكان  أِي  عن  بعيدًا  الفرار  صاحباتها 

في  سواء  النوع،  هذا  من  امرأة   
ُ

تحكمه

املرأة  أن  مع  الشارع،  أو  العمل  أو  البيت 

الرجل  يولد  وال  حنونًا،  أّمًا  بالفطرة  تولد 

حلبة  سر  ما  رى 
ُ

ت أبًا.  هذا  كل  من  املعفّو 

داخلها  في  تتالكم  التي  املبطنة  الكراهية 

معرفة؟  أو  إنذار  سابق  بال  الصدفة  نساء 

وهل حقًا أن العداء النسوي الذي تواجهه 

بالحقيقة  هو  بالقيادة  الناجحة  املرأة 

يقف  وملاذا  نقص؟  وعقدة  مؤجل  حسد 

الدعاية اإلعالمية  بتلك  املتهمون  الرجال 

الفرجة  تِل  على  باسترخاٍء  "البروباغندا" 

فوگ..  النخل  فوگ  بتشٍف:  ويغنون 

فوگ..؟

گروبات اإلفتراس النسوي

الذي  التعنيف  املحدودات،  من  "دعِك 

-كما يدعني- في  املثقفات  النساء  تمارسه 

الجلسات الثقافية والكروبات االجتماعية 

بحق األخريات ُمقارب إلرهاب التكفيريني 

في العداوة واإلقصاء حينما تطرح إحدانا 

فكرة أو منجزًا او تباهيًا بنتاج".. فضفضة 

حينما  جمال(  )نور  الكاتبة  أكدتها  حادة 

في  واقعيتها  وكذبة  العداوة  عن  سألتها 

للمرأة  املرأة  "عداوة  قائلة:  البعض،  نظر 

كارثية، والدخول الى حلبتها يمتص طاقتي 

وصحتي، لذلك ال يمكنني االستمرار بأي 

يومني،  من  أكثر  نسائي  عراقي  كروب 

وأيضًا قلصت مساحة الجلسات الثقافية، 

النساء  غالبية  أن  هنا  األكبر  الكارثة 

هن  النفسي  اإلرهاب  لهذا  )املتبنيات( 

أي  صديقات،  أو  زوجات  أو  أمهات  إما 

األخالق  عن  يتحدثن  عائالت  بنات  أنهن 

والتربية والشرف، لكن مشكلتهن الوحيدة 

أن املتصدية لهن امرأة."

بهذه  املرأة  كانت  إذا  هنا:   السؤال  طيب، 

الشخصية املضطربة وتقود )كروبًا( بكذا 

مليون مشتركة، فكيف ستكون مسؤولة في 

املجتمع، وللعلم فإن تلك النماذج السادّية 

ممارسة  وقت  يظهر  إلكتروني  جيش  لها 

إرهابها وإقصائها لألخريات بداعي إبداء 

الرأي. هذا الجيش النسوي األعمى مهمته 

رأيها  عن  والدفاع  واملساندة  الهجوم 

إيجابي  نسوي  صوت  أي  وقبر  وإسكات 

رافض، وهنا نعود الى نفس النقطة، وهي 

أن هذه املجموعة من املتنمرات مسؤوالت 

مصائر  وتوجيه  تربية  عن  حياتهن  في 

أبنائهن وبيوتهن ومؤسساتهن.

مديرات التنمر الوظيفي

إذ  امرأة،  مديرتها  كانت  من  الله  أعان   "

أن فوبيا الكرسي وعقدة اإلدارة لن تفارق 

ذاكرتها اإلقصائية تجاه بنات جنسها، بل 

إذاللنا  على  ملعاونتها  الرجال  دور  تعضد 

في  املوظفة  فتحت  هكذا  وتهميشنا.."، 

النار  الحسني(  )تغريد  الزراعة  وزارة 

حق  عنهن  وأسقطت  جنسها  بنات  على 

اإلدارة واستبدلتها بقيادة املطبخ قائلة:

موظفة  امرأة  أية  سألِت  لو  أنك  "أجزم 

املرأة،  أم  الرجل  إدارة  في  رأيها  عن 

فإنها سوف تستغيث من النساء، غالبيتنا 

ستعرقل  القيادة  في  املرأة  أن  على  جمع 
ُ
ن

ضغوطات  من  وتزيد  الوظيفي،  ارتقاءنا 

غير  أمر  للمرأة  املرأة  قيادة  ألن  العمل، 

الرجال،  ال  النساء،  من  فيه  مرغوب 

 
ً
مثال أنا  وغيرتها،  ملزاجها  خاضع  وذلك 

بحالة  تمسكها  هي  املديرة  مع  مشكلتي 

وظيفتها  جلباب  داخل  املعقدة  النسوية 

شيء،  كل  نطاق  خارج  أنها  ُيفترض  التي 

لذلك فإن الخلط لديها هنا وارد وطبيعي 

جدًا في أن تكون آراؤها نابعة من تركيزها 

وهل  وعمرها  وملبسها  املوظفة  شكل  على 

مديرتنا  تفعل  مثلما  ال،  أم  متزوجة  هي 

التي أعتقد أن مكانها الطبيعي هو املطبخ، 

ألنها ال تكف عن نقدنا وتخطئتنا وتحقير 

)كيوت(  تكون  أنها  حني  في  إيجابياتنا، 

ومجاملة  ضعيفة،  باألحرى  أو  ومنحازة، 

جدًا تجاه أخطاء الرجال".

هجوم نسوي ظالم

"املرأة عدو املرأة، جملة نسمعها ونقرأها 

صحيحة  تكون  أن  ممكن  نعم،  كثيرًا، 

جلد  لكن  مطلق،  بشكل  وليس  ما  حد  الى 

الذات من املؤيدات يثير االشمئزاز.." بهذا 

)سميرة  املحامية  اعترضت  االنزعاج 

عباس( قائلة:

تجري  شريكته  او  لزوجته  الرجل  "خيانة 

والرابع  والثالث  الثاني  الزواج  امرأة،  مع 

املرأة  أن  القصد  امرأة،  من  يكون  أيضًا 

والرجل  وضحية،  ظاملة  الحالتني  كلتا  في 

الداعي  ما  إذن  الحساب،  عنه  مرفوع 

في  سبقنني  اللواتي  السيدات  لهجوم 

على  تركيزهن  فإن  بصراحة  الحديث، 

غير  وشيطنة  ظلم  هو  فقط  الظاملة  املرأة 

املجتمع  هو  الحقيقة  في  املذنب  عادلة، 

الذكوري الذي دّجنها قلقًا ُمذ كانت طفلة، 

وأقنعها بانحصار دورها في الحياة ما بني 

العمياء،  والطاعة  الزوج  وخدمة  اإلنجاب 

مجال  في   الناجحة  املرأة  تفعل  ماذا  وإال 

حينما تجد أن جميع من حولها من النساء 

حاسدات وال يسعدهن نجاحها، يقينًا هنا 

سوف تثق بالرجل وتعتمد على إسناده".

ضعف الشخصية مشكلتها

أصل  حدد  الذي  التي/  من  أعرف  "ال 

كارزما  إنها  بالرجل،  والعداء  النجاح 

كان   
ً
رجال اإلنسان،  بصفات  مشروطة 

الشخصية  قوة  هو  هنا  املعادل  امرأة،  أم 

واملهارة.."  الباحث األنثروبولوجي )خضر 

على  بشدة  اعتراضه  سجل  املالكي( 

الذكوري،  للمجتمع  اللوم  توجيه  عنصرية 

:
ً
قائال

القرآن  في  كرت 
ُ
ذ التي  بلقيس  "تاريخيًا.. 

الكريم كانت ملكة ُمطاعة من الرجال قبل 

النساء، ولست هنا مثاليًا وناكرًا  للذكورية 

ُيلغي  ال  هذا  لكن  حياتنا،  في  املهيمنة 

دورها وإثبات جدارتها من عدمها، أي أن 

فإذا  شخصيتها،  بقوة  مرتبطة  القضية 

كانت قوية وموضوعية فسوف تواجه أكبر 

سوف  بل  بحقها،  واالنتقاصات  األخطاء 

على  تحديدًا-  -والرجال  الجميع  جبر 
ُ

ت

القانون،  من  ُمسندة  كانت  إذا  احترامها 

املرأة  عالقة  أن  يعرفون  الكل  فإن  عمومًا 

عنصري  بحكم  أساسًا  مأزومة  باملرأة 

نحن،  شأننا  فما  والتحسس،  الغيرة 

الرجل  بني  ما  فرقًا  أجد  ال  وبصراحة 

واملرأة في إدارة العمل من ناحية الكفاءة 

جزئية  أما  الوظيفي،  والتنافس  والجهد 

خاضعة  فتبقى  والشخصية  القرار  فرض 

لطريقة كل منهما." 

مفهوم اجتماعي خاطئ

 
ً
متأصال أمرًا  ليست  للمرأة  املرأة  "عداوة 

كان  وانتشاره  القول  هذا  وظهور  فيها، 

دخول  وبتزايد  الحريات،  ملنجز  مرافقًا 

اجتماعي  تحليل  العمل"..  سوق  الى  املرأة 

واقعي اعتمدته الباحثة )فريدة الحجاج( 

قائلة:

أي  املرأة(  عدو  )املرأة  ملقولة  يكن  "لم 

وجود ُيذكر، واألسباب هنا متعلقة بالحيز 

الشرقية  مجتمعاتنا  في  للنساء  املسموح 

للغاية،  ضيق  حيز  وهو  املناصب،  بشغلها 

محاولة  الى  الطامحات  النساء  يدفع  ما 

نساء  هناك  املقابل  في  نظيراتهن.  إزاحة 

ذلك  ومع  واملهنية،  الكفاءة  تنقصهن 

يصلن لشغل املناصب والوظائف املختلفة 

املهانة  يثير  ما  ملتوية،  طرق  باستخدام 

التفاضل  الكفاءة، هذا  لدى النساء ذوات 

يسري على طموح املرأة في البيت والعمل، 

منذ  الرجل  به  يتمتع  مشروع  حق  وهو 

وغيرها  املذكورة  الحاالت  وبتكرار  األزل، 

ترسخ مفهوم خاطئ في الذهنية الشعبية 

بأن املرأة من طبيعتها معاداة املرأة."

حـقيقة أم دعاية ذكور ية!
المرأة عدو المرأة..

آمنة عبد النبي

" يا ويل وسواد ليل من كانت مديرتها في العمل امرأة مأزومة، وشريكتها في 
البيت حماة مخبولة أو )چنة( مضطربة بال أطفال، أو قد تكون جارتها السحارة 

في نفس )الدربونة( خطافة رجال وخّرابة بيوت "..
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دلعي شفتيِك بالشوندر
أحمر شفاه طبيعي

املرأة  تحرص  ما  أهم  الوردية  الشفايف 

لونها  حيث  من  إدامتها  على  الدلوعة 

بها  تهتم  لذلك  وجاذبيتها،  ونعومتها 

هذا  يعطيها  ما  لشراِء  كثيرًا   
ً
ماال وتخسر 

السحر الذي مهما أضاف لها من جمالية، 

بما يحتويه من مواد  أنه سيضر شفتيها  إال 

عنه  االستعاضة  جرت  لذلك  كيميائية، 

وفعاليته  الشوندر  نبات  مثل  ببدائل، 

عليك  وما  الشفاه،  بتوريد  الطبيعية 

سوى غسل الشوندر جيدًا باملاء ثم تقشيره 

في  لهرسه  صغيرة  شرائح  إلى  وتقطيعه 

الهند،  جوز  من  قليل  إضافة  مع  الخالط 

من  خاليًا  يصبح  أن  الى  الهرس  يستمر 

التكتالت ويستخدم بطرف اإلصبع.

الرموش  شعر  يتساقط  الوقت  مع 

بفعل أدوات املكياج ، لذلك يوصى به 

أيضًا إلزالة املواد الشمعية الالصقة 

والكحل  للماء  املقاومة  املاسكرا  مثل 

يمكنك  فائدته  والستمرار  الدائمي، 

صغيرة  كمية  يوميًا  تستخدمي  أن 

بها  وتدليك وجهك  الزيتون  من زيت 

مع  املاء  أضيفي  ثم  دقائق،  لبضع 

بلطف  بالتدليك  واستمري  الزيت 

لتظهر  البشرة  غسل  قبل  لدقيقتني 

ناعمة.

للبكتيريا  املضادة  خصائصه 

الليمون  عصير  جعلت  وامليكروبات 

يحتوي  الذي  بالنعاع،  املخلوط 

في  يساعد  الساليسيليك،  حمض 

الجلد  من  السطحية  الطبقة  تقشير 

والنعناع   الليمون  الشوائب.  وإزالة 

حب  ملحاربة  نباتي  كقناع  معًا  فعاالن 

الشباب، لذا ما عليك سوى أن تغسلي 

وتضعيها  الطازجة  النعناع  أوراق 

بعدها  املاء،  بعض  مع  الخالط  في 

أحضري املحلول وأضيفي إليه ملعقة 

كبيرة من عصير الليمون الطازج ثم 

بالتساوي  وضعيهما  معًا  امزجيهما 

الوجه لنصف ساعة ثم اغسليه  على 

بماء فاتر، كرري هذه الوصفة ثالث 

مرات أسبوعيًا وسترين الفرق.

ز يت الز يتون

قناع النعناع 
والليمون
يخلصِك من حّب 
الشباب

للتفاح فوائد عظيمة على البشرة وتجديدها والحفاظ على نضارتها وحمايتها من 

عالمات الشيخوخة املبكرة، السيما حينما يتم مزج عصيره بالعسل واللنب، إذ يعطي 

عصير  من  صغيرة  ملعقة  بخلط  تكون  التحضير  وطريقة  للبشرة،  مذهلة  تصفية 

التفاح مع ملعقتني من اللنب وملعقة من عسل النحل، ثم ُيوضع الخليط على الوجه 

هذه  تكرار  ُيساعد  إذ  الدافئ،  باملاء  ُيغسل  ثم  ساعة  لربع  وُيترك  قطنة  باستخدام 

العملية على تصفية البشرة من الشوائب.

تفاحتان
خداك بالعسل واللبن 

والتفاح

الوجه األنثوي الالمع والبشرة الرطبة 

جميع  خلفها  تركض  غاية  بترافة، 

باعتباره  املوز،  أن  شك  وال  الفتيات. 

فيتامينًا  الوجه  يمنح  الجمال،  فاكهة 

مكوناته،  خلط  خالل  من  طبيعيًا 

الذي  والخيار  املوز  قناع  وأبرزها 

الدهنية  البشرات،  جميع  يناسب 

الوجه  الخيار  يرطب  إذ  خصوصًا، 

ويخفف االلتهاب الناجم عن اإلفراط 

في إفراز الدهون، واملوز يغذي البشرة 

األكسدة،  بمضادات  الجافة  الباهتة 

مقشرة  خيارة  مزج  سوى  عليك  فما 

ونصف موزة بالخالط واصنعي منها 

على  يوم  كل  وضعيها  ناعمة  عجينة 

الوجه لنصف ساعة.

عجينة الموز 
والخيار 
لترطيب البشرة 
الدهنية

يفعل  الذي  السائل  الذهب  يسمونه 

بالبشرة  الجمالية  والغرائب  العجائب 

بفوائده  الغني  الزيتون  زيت  والشعر، 

الطويلة  الرموش  تكثيف  منها  املتعددة، 

إذ  العيون،  جمال  تزيد  التي  والداكنة 

نعومة وتكثيف 
رموش
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أتألُم كثيرًا حينما أملح 
بنتًا لهلوبة ترقص 

في التيك توك دون 
أن يغلف لون الخجل 

الفطري خديها 
الصغيرين بدلع طفولي 
خام، او قد يصادفني ولد 

بريء يحشش بكلمات 
نابية وبذاءة صلفة 
زرعها طيش الكبار 

بعقله لُيصبح )رجال(..

آمنة المحمداوي

 ضد الشقاوة البريئة والغنج 
ُ

قطعًا، لست

طفل  صناعة  ضد  ولكنني  الصبياني 

بحركاته  ومشيطن  بألفاظه  مؤدب  غير 

بسبب انشغال والديه بخراب البيت ربما 

ُيقال  كما  املدرسة  عركات  من  هروبه  او 

وبالتالي لن يتبقى له غير أصدقاء الشارع 

رعب الذي 
ُ
امللغوم والفضاء اإللكتروني امل

يلوث فطرة الصغيرة ويدرب الصبي على 

املستقبل  في  ليصبحا  النابية  الكلمات 

بطلني في قلة التربية واألدب الضائع. 

جيل متراقص عريان

ُمرعب  فُمستقبل  األمر،  نتالحق  لم  إذا   "

ُمتراقص  كهذا  جيل  ظل  في  ينتظرنا 

عريان يمرر الشتيمة بهيئِة تقليعة دارجة 

على ألسن أصدقائه وأهله في البيت من 

املؤلم  والقلق  التحذير  بهذا  توك!"  التيك 

ماجستير  في  والطالبة  الكاتبة  شخصت 

التأريخ )زهراء املوسوي( قائلة :

"الطفل اليوم يريد أن يكسر قالب طفولته 

الكبار،  شتائم  بتقليد  تارة  طريقة،  بكل 

أصدقائه،  وقاحة  بتقليد  أخرى  وتارة 

والتعنيف  الرقص  باحتراف  ثالثة  وتارة 

ترديدها  يحترف  التي  النابية  والكلمات 

البعض  يحفزه  بل  توك،  التيك  كارثة  من 

وكأنه في نظر بعضهم يحتاج البذاءة في 

.)
ً
صغره ليصبح )رّجاال

قوي  دور  -سـابقًا-  لها  كان  املدارس 

يمكن  وما  التعليم  قبل  التربية  في  وفعال 

تناسب  بريئة  جماليات  من  نكتسبه  أن 

أعمارنا، أتذكر عندما كنت في االبتدائية 

طالبة  كل  على  لتوزع  القراءة  معلمة  تأتي 

ورسومات  نصائح  على  تحتوي  مجلة 

هادفة، وأيضًا كان لكل طالب كراس لكي 

يقوي خطـه ولغته، حاليًا األجيال لألسف 

التي  توك(  وتيك  وسناب  )ببجي  أجيال 

تصدر للمجتمع تفـاهة ال حدود لها."

مدارس بال انضباط

"صدقيني، ليس أقسى على األبوين وأوجع 

على قلبيهما من أن يتلفظ ابنهما بألفاظ 

تلك  في  الغرباء،  وأمام  البيت  في  نابية 

اللحظة تحل محل التربية والتعب، بذاءات 

من  الحزينة  الشكوى  بهذه  توك!"  التيك 

تلك  من  املرشدي(  )عمار  املتلوع  األب 

العادة السيئة، إذ قال بأسف:

"قبل أسبوع فوجئت بولدي الصغير ينادي 

أخاه األكبر منه بكلمة )تعال مضغوط(، 

يسمعها  أن  خوف  او  خجل  أي  وبدون 

انفعلت كثيرًا ووبخته،  أني  أبوه، الحقيقة 

أنه تعلمها من شاشة هاتف أحد  وعرفت 

أصدقائه في املدرسة، علمًا أنني أخصص 

لهم وقتًا معينًا للعب في الهاتف وبرامجه 

داخل البيت فقط، لكن املصيبة أن الطفل 

واألحداث  األلفاظ  لكل  وجيد  ذكي  متلق 

التي يراها في الهاتف او تدور من حوله، 

صدورها  لدى  وحفظها  بترديدها  فيقوم 

من أصدقائه في املدرسة، وهو ما أعانيه 

مع أطفالي بعدما دخلوا املدرسة، لذا أنا 

ل املدرسة مسؤولية ما يجلبه  شخصيًا أحمِّ

املدرسة  ألن  نابية،  ألفاظ  من  أطفالي 

بتربية  أطفال  مجموعة  عن  عبارة  هي 

عالية يجالسون آخرين مهملني ومن أسر 

مضطربة، وبالتالي فإن الطفل الجيد هنا 

سوف يلتقط السيئات ويتعلم من أصدقاء 

السوء ما يلوث شخصيته".

أبوان غير مؤهلني

املعلمة في مدرسة األقباس )زهراء عبد( 

الحديث  في  سبقها  ممن  كثيرًا  امتعضت 

ال  املدرسة،  إهمال  على  الالئمة  وإلقاء 

خراب البيوت وقلة تربيتها، قائلة:

اتهام  أي  يريدون  ال  اآلباء  فإن  "بصراحة 

او شعور بالقصور في تربية األبناء، وهم 

وسقف  مكان  أول  أن  جيدًا  يعلمون 

يذكر فيه اللفظ البذيء وسوء الخلق 

البيت  سقف  هو  جدال-  -وبال  يكون 

وتحديدًا  الوالدين،  أحضان  وفي 

التي  األولى  أعمارهم  سني  في 

والى  للتلفزيون  فيها  يستمعون 

إخوتهم وجيرانهم، وقبل هؤالء من 

ظان بكلمات غير الئقة 
َّ
والديهم وهما يتلف

مع  كثيرة  تجارب  ولنا  الحقًا.  دونها  سيردِّ

يكونون  الذين  األولى  الصفوف  طالب 

املصدر  أما  مخزية،  بألفاظ  مزودين 

ينمي  أو  يفنن،  أو  يعزز،  الذي  الثاني 

إذا  والروضة  املدرسة  قطعًا  فهو  البذرة، 

األماكن  تلك  ألن  مؤهلتني،  غير  كانتا 

ويتعلم  يومه  نصف  الطفل  فيها  يقضي 

بأصدقاء  ويحتك  الكالم  فن  داخلها  في 

السوء ويتعامل معهم ويتعلم منهم."

الثقة تحمي الطفل

أنه ال يجوز إهانة  "كثيرًا ما أخبر أوالدي 

كلمات  بإسماعهم  اآلخرين  األطفال 

وسماع  احترامهم  يجب  بل  بذئية، 

الصحافي  الكاتب  دّرب  بهدوء  رأيهم.." 

)سعدي غزالة( أوالده، سواء في املدرسة 

احترام  على  املدرسة،  أو  الشارع  أو 

أطفالي  فإن  لذلك  يضيف:  اآلخرين، 

ذاكرتهم  في  بنحته   
ُ

قمت بما  ملتزمون 

السلوكية من ذوق وإتكيت وتربية، أتذكر 

وكنت  متعبًا  البيت  الى  مرة  عدت  أنني 

العمل،  ظروف  من  منزعجًا  ما-  -نوعًا 

بكلمة  وتلفظت  بحدة  ولدي  مع  فتحدثت 

إلي  التفت  عندها  بحقه،  مناسبة  غير 

ونظر في وجهي وقال بكل شجاعة: "ليش 

واحد  ميصير  تكول  مو  انت  بابا  تغلط 

بالخجل  شعرت  بصراحة  عندها  يغلط!" 

شجاعة  أمام  بالفخر  الوقت  نفس  وفي 

بخطئي  واجهني  ألنه  تربيته  وحسن  ابني 

ولم يخشني، املهم أني بعدها 

اعتذرت منه وانسحبت من املكان.

الوقاية منذ الصغر

الباحث االجتماعي )بسيم األمير( اعتبر 

حسن التعامل مع الطفل في محيطه بأنه 

بناًء،  توجهًا  باعتباره  أولى  وقاية  مرحلة 

:
ً
قائال

"األسرة هي خط الوقاية األول، ألن التربية 

 
ً
عامال تعد  الِصغر  منذ  الصحيحة  غير 

لقي، 
ُ
أساسيًا في ترّدي مستوى األبناء الخ

لسلوكيات  األهل  متابعة  عدم  أن  إذ 

شاب  صناعة  في  رئيس  سبب  أبنائهم 

مجرم أو عدواني، أما خط الوقاية الثاني 

في  الطفولة  مرحلة  على  التأكيد  فهو 

املدرسة ألن إهمال إدارة املدرسة لجانب 

يربط  كمن  سيجعلهم  التربوي  األطفال 

عالجة الخلل 
ُ
الجرباء قرب الصحيحة، ومل

نحتاج للهدوء قبل كل شيء، والبدء بشرح 

معنى األلفاظ السيئة للطفل ألنه ال يعرفه، 

وإفهامه بشاعتها وأنه ال يمكن مسامحته 

في  يعاقب  سوف  أنه  إذ  كررها،  ما  إذا 

حال تكرارها مرة أخرى بعد الشرح، كما 

يجب التأكيد على عدم استخدام العقاب 

الحالة  سيزيد  ألنه  نهائيًا  الجسدي 

العقاب  على  التركيز  وإنما  وسوءًا،  عنادًا 

املعنوي، كحرمان الطفل من املصروف او 

التنزه، وكذلك ضرورة االنتباه الى نوعية 

املدارس التي يتعلم فيها.

التيك توك أم شيطنة المدرسة؟
سرّ ألفاظ طفلك النابية



كوافير-والء المهندس

عســل 
العيون البّنية 

الدمج مع تحديد العينني بطبقة خفيفة من املاسكرا، إذ 

يجب أن تعاملي جفنيك كما تعاملني وجهك بالتناسق.

رسمة آيالينر قطة

ننصحك بتطبيق اآليالينر األبيض في داخلهما، وفيما 

صاحبات  من  كنِت  فإذا  اآليالينر،  أو  الكحل  يخص 

العيون البنية الغامقة او الفاتحة، فاستخدمي اآليالينر 

ملسة  مع  عينيِك  جمال  إبراز  على  يعمل  ألنه  تحديدًا، 

ذهبية، وأيضًا تستطيعني رسمه بطريقة جريئة إلبراز 

اتساع وطول عينيِك عن طريق سحبه الى خارج حدود 

، وللحصول على مظهر جرئ يمكنك تطبيق 
ً
العني قليال

رسمة عيون القطة.

شفاه بيج المعة

البيج  الشفاه  أحمر  ألوان  عادة  األسود  بشعرك  تليق 

والنود والسموك الفاتح، وايضًا يمكنك استخدام أحمر 

يناسبك  ألوانه  اختلفت  فمهما  الفاتح،  اللّماع  الشفاه 

ألوان  كلها  البنفسجي،  أو  الوردي،  أو  األحمر،  سواء 

كان  كلما  الشفاه  أحمر  أن  إذ  األسود،  شعرك  تناسب 

المعًا كلما أظهر جاذبيتك اكثر.

كريم أساس فاتح

األساس  كريم  من  بقليل  ورطبيه  جيدًا،  وجهك  نظفي 

وعنقك  وجهك  على  ضعيه  ثم  ليمتزج،  يديك  على 

كريم  اختيار  لك  األفضل  ومن  الشوائب،  تخفي  حتى 

لون بشرتك األصلي وامزجيه  أفتح من  أساس بدرجة 

اختيار  دائمًا  وحاولي  بأصابعك،  أو  رغوية  بإسفنجة 

كريم األساس املناسب لصاحبات الشعر األسود الذي 

وضع  تنسي  وال  غامق،  وال  المع  غير  يكون  أن  يفضل 

كريم خافي العيوب.

حور يقطر سحرًا

عينان يغفو في طرفيهما الحَور، أم زمردتان 

من عسٍل ُمصفى، ال أحد يقوى على إطالة 

أن  دون  املفرطة  جاذبيتهما  في  النظِر 

يلسع قلبه الغزل ويلهب نبضاته الخيال، 

او  الفاتحة  البنية  العيون  وهي  ال  كيف 

في  ينام  التي  فرق،  ال  السود،  او  الغامقة 

طرفها الحَور وتعتبر صاحباتها من أشد 

ظالل  درجات  معظم  ألن  حظًا،  النساء 

األلوان  وأكثر  لونها،  مع  تتناسب  العيون 

الظالل  هي  وسحرها  جمالها  تبرز  التي 

والوردي  والذهبية  والبرونزية  البيج 

نقدم  األسبوع  هذا  في  املختلفة.  بدرجاته 

وتسريحة   ملكياج  لوك(  )نيو  سيدتي  لِك 

لتحصلي  هادئ  طبيعي  بجمال  تتمتع  ملودل 

من خاللها على إطاللة مميزة بـ )الكياتة(:

ظالل نهاري بارد

بتطبيقه  البدء  يمكنك  هادئ  نهاري  عيون  مكياج 

أو  البيج  مثل  املحايدة،  األلوان  عبر  العيون  بظالل 

البنية  العيون  جمال  تبرز  ألوان  فهي  الفاتح،  الوردي 

والسود، ويجب أن تصنعي عمقًا لعينيك بتطبيق درجة 

ظل للجفنني أغمق من طيتهما، وتوزعيه جيدًا بفرشاة 
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لمسـة جمالية 
هادئة 

بنعومتها،  وهادئة  فخمة  جمالية  ملسة 

تطغى على املشغوالت اليدوية الكالسيكية 

تحتفظ  تزال  ال  التي  التصاميم  في 

بروحيتها الجمالية الخاصة وتصاميمها 

بزخرفة  أحيانًا  املطعمة  التراثية، 

الى  إضافة  نباتية،  زخرفة  أو  هندسية، 

املشغول  تصاميمها  في  يدخل  موديالت 

والزخارف  النقشات  في  العشوائي 

)مودل(  لكم  اخترنا  وقد  والتطريز. 

بهيجة  وتصاميم  يدوي  شغل  بستايل 

ملسة  مع  بالتطريز،  ومطعمة  شفافة 

جمالية من الخبير علي اسماعيل. وتعتبر 

التصاميم  من  اليدوية  التطريز  طريقة 

في  شهورًا  تستغرق  التي  الكالسيكية 

مستخدميها  وغالبية  فساتينها،  إكمال 

الباكستانيني  من  السابق  في  كانوا 

األزياء  دار  في  موجودة  وكانت  والهنود، 

كانت  إذ  التول،  على  وشغلها  العراقية، 

تطريز  في  برعت  هندية  عمالة  هناك 

هذه  قلت  لكن  والعباءات،  الفساتني 

-نوعًا  باالنحسار  وبدأت  حاليًا  الطريقة 

ما- بسبب صعوبتها ومجهودها وتكلفتها 

الباهظة جدًا..

الفساتين الكالسيكية

تصميم - سيف العبيدي
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املقادير املطلوبة:

ثالثة  مع  ماجي  وملعقة  الرز  من  كوبان 

مفرومة  وبصلة  ساخن  ماء  من  أكواب 

مكسرات  كوب  الى  باإلضافة  ناعمًا 

وخمس  صغيرة  ملح  وملعقة  متنوعة، 

من  خفيفة  رشة  مع  نباتي  زيت  مالعق 

مطحون  أسود  وفلفل  الطيب  جوزة 

وبزاليا مسلوقة.

طريقة الطبخ:

ملدة  املاء  في  وينقع  جيدًا  الرز  يغسل 

النار مع تسخني  ربع ساعة في قدر على 

ب حتى يقترب 
ّ
الزيت، يحّمر البندق ويقل

شرائح  له  تضاف  ثم  الذهبي  اللون  من 

اللوز، تصفى املكسرات وتترك جانبًا.

نار  على  البصل  ُيحّمر  القدر  نفس  في 

هادئة ثم يضاف له الزبيب حتى يصبحا 

الخليط  يصفى  ثم  اللون  ذهبي  خليطًا 

أيضًا الى جانب املكسرات.

من  ملعقتني  نضيف  القدر  نفس  في 

الزيت، ثم ُيحمر األرز ويضاف اليه امللح 

الساخن  املاء  يضاف  بعدها  والبهارات، 

تّمن بغدادي مطّعم
باللوز والبزاليا والخضراوات

األكل الطّيب عافية والفائدة الغذائية املليئة 
بالفيتامينات والعناصر الغنية املهمة تحتاجها األسرة 
ويجب أال تخلو منها سفرة أهلنا لضمان دوام الصحة 
واملذاق..

الليمون  عصير  من  مثلج  كوب 

تنشيط  على  يساعدك  والنعناع 

وكذلك  الدموية  والدورة  القلب 

وتخليصها  واألمعاء  املعدة  تليني 

واملغص،  واإلمساك  الحموضة  من 

أوراق  بغسل  تبدأ  عمله  وطريقة 

ثم  ومن  وتصفيتها  جيدًا  النعناع 

شكل  على  وتقطيعه  الليمون  تقشير 

إزالة  ضرورة  مع  دوائر،  أو  حلقاٍت 

في  الليمون  يوضع  بعدها  البذور، 

والسكر  املاء  إضافة  مع  الخالط 

جيدًا،  املكّونات  وتخلط  والنعناع، 

مع  األكواب  في  العصير  يسكب  ثم 

تزيينه حسب الطلب.

وأطيب  وأرخص  أفضل 

على  للحصول  وسيلة 

هي  الغذائية  املكمالت 

ألنها  البرتقال،  فاكهة 

الذي  سي  بفيتامني  غنية 

لذا  املناعي،  الجهاز  يقوي 

واحدة  برتقالة  تناول  فإن 

اإلصابة  من  يحمي  يوم  كل 

في  ويساعد  العظام  بترقق 

تخفيف أمراض املعدة كالقولون 

الجهاز  حركة  وتنظيم  واإلسهال 

الهضمي.

كوب ليمون بالنعناع
الحموضــة مــن  يخلصــك 

والمغص

برتقالة كل يوم
تقوي جهازك المناعي

ميساء فاضل

ثم مكعب مرقة الدجاج.

على  يغلي  الرز  نترك 

حتى  متوسطة  حرارة 

ثم  بالسوائل،  يتشرب 

ويترك  الحرارة  تخفف 

مع  ويقدم  لينضج  ساعة  ربع  ملدة 

املكسرات.
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أهلنا أهلناســفــرة  ســفــرة 



الحل

المشكلة

صديقتي خطفت صديقتي خطفت 
زوجي!زوجي!

تحية طيبة سيدتي أ. م، أسأل الله أن يوفقك في تجاوز محنتك وبعد.. 

فإن ما تعرضت له من خيانة وغدر، تعرضت له كثيرات قبلك، فالثقة 

األزواج  على  وتعريفهن  البيوت  وإدخالهن  الصديقات  في  العمياء 

اكتشفت معدنها  أنك  الله سيدتي  الغالب بمأساة. احمدي  تنتهي في 

دون أضرار جسيمة وأنك قادرة على استرجاع حب وثقة زوجك بك، 

وهذا درس تتعلمني منه عدم إعطاء الثقة ألية صديقة، وحتى قريبة، 

منزلك  في  وصديقاتك  بالفتيات  يختلط  زوجك  جعل  عدم  وأيضًا 

مهما بلغت معزتهن ودرجة قرابتهن ومحبتهن. لألسف أن صديقتك 

احفظني  "يارب  وهو  كثيرًا  يتردد  قول  وهناك  صداقتك،  استغلت 

من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم." عزيزتي: أحيانًا ال يتوقع 

اإلنسان الغدر من األصدقاء، ولذلك يأمنهم، ولكن ال ننسى أن املثل 

سيدتي  مرة."  الف  صديقك  واحذر  مرة  عدوك  "احذر   
ً
قائال يرد 

التخلي عن حقك في زوجك تحت أي ظرف من  بعدم  أ. م أنصحك 

الظروف، فاملشكلة التي أنت فيها تحتاج إلى وقت فقط، وعما قريب 

سيفيق زوجك وسيشعر بالندامة لفعلته هذه، ولكن عليك بشيء مهم 

مع  غراميه  عالقه  على  إنك  له  تقولي  أن  او  معاتبته  عدم  وهو  جدًا، 

إلى  التقرب  والفعل ستزرعني في داخله  القول  بهذا  صديقتي، ألنك 

مهم  بشيء  عليك  بل  معها،  عالقه  في  يكن  لم  إذا  حتى  صديقتك، 

جدًا هو حسن املعاملة، وأن تستخدمي العبارات العاطفية التي كنت 

تقولينها له قبل الزواج، وأن تستخدمي سالح األنوثة، فتزيني وتجملي 

والكلمات  العاطفية  العبارات  واستخدمي  األول،  من  أكثر  له  وتقربي 

وذكريه  والغرام،  الحب  عبارات  استخدام  من  وأكثري  الرنانة 

بعالقتكما العاطفية قبل الزواج وحاولي أن تنتظريه وأن ال تنامي قبل 

حضوره، وحضري له وجبات الطعام التي يحبها من يديك وشاركيه 

الطعام وفاجئيه بتغيرك، وال تقولي له: "إنني افعل ذلك حتى ترجع إلي 

وتبتعد عنها."  واحذري أن تستخدمي عبارات الضعف أمامه، وإنما 

وإذا  ذلك،  من  يستغرب  سوف  قطعا  وهو  جدًا.  عاديًا  األمر  اجعلي 

سألك فال تعلقي او تردي عليه بأكثر من قولك "هذا واجبي تجاهك 

ألنني أحبك." سيدتي شاركي معه في النقاشات الثقافية التي يحبها 

انشغالك  بسبب  الجانب  هذا  في  له  إهمالك  استغلت  صديقتك  ألن 

زوجك  قلب  الى  خاللها  من  تدخل  التي  الثغرة  لتجد  املنزل  بأعمال 

ة، زينيه بالورود واملناظر الجميلة 
ّ
لتبعده عنك، كذلك اجعلي بيتك جن

املالبس  له  والبسي  استطاعتك  قدر  بنفسك  واهتمي  استطعت،  إن 

واأللوان التي يحب أن تلبسيها له، وال تجعليه ينام في مكان غير غرفة 

النوم، وتفرغي له تفرغًا تامًا عندما يكون داخل املنزل. أما 

األعمال املنزلية فأنجزيها وهو خارج املنزل، وعليك سيدتي 

أن تتحلى بالحكمة وأال تهدمي حياتك الزوجية، فقد تكونني 

األسباب  في  جيدًا  فكري  لذا  زوجك،  على  بحكمك  خاطئة 

الخلل بك بدون أن  الى ذلك، فقد يكون  التي دفعت زوجك 

تتقصدي، لذلك حاولي الوصول إلى املشكلة بعقالنية وعدم 

أصبحت  الحاالت  هذه  أن  سيدتي  واعلمي  وتسرع،  تهور 

التي  واملشاكل  الحياة  وضغوط  الظروف  ظل  في  متكررة 

الذي  الزواج  سن  تأخر  مع  وأيضًا  العراقي،  البيت  يواجهها 

شبح  من  يهربن  حتى  شيء  اي  لفعل  الفتيات  بعض  يدفع 

العنوسة.

 أخيرًا سيدتي األهم من كل هذا أال تغفلي سالح الدعاء فإنه 

ستكون  النهاية  أن  من  واثقة  وأنا  الدعاء.  إال  القضاء  يرد  ال 

الله،  بإذن  إليك  زوجك  وسيرجع  الله،  شاء  إن  لصالحك 

بعد ذلك  أال تسمحي  وستكون حياتكما أسعد حياة، بشرط 

ألي شخص، صديقة او قريبة، أن تدخل بيتك او تتطلع على 

حياتك الزوجية. وعما قريب سوف تبشرينا بعودة املياه إلى 

مجاريها بإذن الله.. ومن الله التوفيق.

" تعرض فيها مشكلتها مع 
ً
بعثت السيدة أ. م برسالة الى صفحة "أريد حال

صديقتها املقربة جدًا، عرضت فيها جانبًا من عالقتها مع صديقتها التي 

ثم استمرار  التي ربطتها مع زوجها، ومن  الحب  كانت شاهدة على عالقة 

عالقتها بهما بعد الزواج. فقد كانت  -كما تقول- في رسالتها "هذه الصديقة 

ليست ضيفًا أو زائرًا عاديًا في املناسبات، وإنما كأنها واحدة من أهل البيت، 

في  ثالثنا  لتكون  بها  أتصل  كنت  طوعا  تأت  لم  فإن  يومي،  شبه  حضورها 

أنا وزوجي-  البيت، حيث تستمر نقاشتنا الى ساعات متأخرة، فندعوها – 

واالهتمامات  الزواج،  قبل  الحميمة  العالقة  جمعتنا  البيت،  في  للمبيت 

الثقافية بعد الزواج بينها وبني زوجي، إذ كانا يخوضان في نقاشات مطولة 

أكون في بعض األحيان طرفًا فيها، لكن طرفًا غير جالس معهما النشغالي 

بأمور املطبخ." 

تواصل السيدة أ. تفصيل مشكلتها إذ تقول: "أخذت عالقة زوجي تتغير معي، 

وملست منه اهتمامًا وتقربًا الى صديقتي، إذ عندما أفتح معه حوارًا بشأن 

هذه التغييرات، يصر بقوله إنها أوهامي الخاصة، ويطلب مني مغادرة هذه 

األوهام. ناقشت هذه الحوارات معه في ذكرى زواجنا  الثالثة، وبقيت 

أراقب تصرفاته مع صديقتي عن بعد أو قرب ، ومراقبة سلوكه وكالمه 

وإشاراته، وصارت شكوكي يقينًا. حتى أني لم أعد أتصل بها لزيارتنا 

أو إشراكها في الكثير من أمور البيت، لكن زوجي كان يدعوها بذريعة 

صديقتي  كانت  فيما  زوجي  وبني  بيني  األمور  تطورت  صديقتي.  أنها 

تقترب من زوجي أكثر مني وال تخفي تصرفاتها واهتمامها به أمامي، 

حتى صار زوجي يغادر فراش الزوجية وينام في االستقبال بعيدًا عني 

ألني أصبحت مصدر إزعاج له وإقالق لراحته، وهي خطوة للتقرب لها 

وإعالن مباشر عن استعداده التخلي عني والتمسك بها، ألنها أصبحت 

األقرب له واألكثر تفهمًا الهتماماته  ومشاركته تطلعاته الثقافية.

في ختام رسالتها تطلب السيدة أ. النصح واإلرشاد بغية الحفاظ على 

استمرارية حياتها الزوجية بعيدًا عن هذه املشاحنات وخشية فقدان 

في  به  لصيقة  أصبحت  أن  بعد  والسيما  صديقتها،  لصالح  زوجها 

حضور امللتقيات والفعاليات الثقافية.

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

رسم:  ز ياد جسام

الدكتورة شيماء العباسي االختصاصية التربوية 
النفسية أجابت على رسالة السيدة ق. ك قائلة: 
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في الديوانية 
اختتام تصفيات بطولة السوبر النسخة 

الثانية بالكك بوكسنغ
الديوانية  محافظة  في  مؤخرًا  اختتمت 

تصفيات بطولة السوبر -النسخة الثانية- 

رئيس  بحضور  بوكسنغ  الكك  بلعبة 

االتحاد العراقي املركزي لرياضات الكك 

وتأتي  الواسطي.  قاسم  اللواء  بوكسينغ 

من  التصفيات  هذه 

اختيار  أجل 

الالعبني األفضل لتمثيل املنتخب الوطني 

عربية  بطوالت  تنتظره  الذي  العراقي 

وقارية مهمة.

الالعب  فوز  عن  النتائج  أفرزت  وقد 

الـ  بنظام  كغم   ٦3 بوزن  صادق  أحمد 

زيد  من  كل  فاز  كذلك   ,fullcontact

والالعب  كغم،   57 بوزن  الزهرة  عبد 

مصطفى كريم بوزن 8١ كغم في نفس 

مرتضى  الالعبون:  فاز  كما  النظام، 

سعود  محمد  والحسن  لفته  علي 

حققوا  جميعهم  عبود.  علي  ومحسن 

 full الـ  بنظام  األولى  باملراكز  الفوز 

  ....contact

أما في نظام الـ K١ فقد حقق 

علي  من  كل  األول  املركز 

بوزن  علي  ومحمد  كغم   54 بوزن  مجبل 

كغم   ٦7 بوزن  سامي  وحسني  كغم   ٦0

ومصطفى طالب بوزن 9١ كغم. 

أما في نظام point fighting فحقق املركز 

وزن  في  مهدي  وليد  محمد  من  كل  األول 

الدين كريم بوزن ٦9 كغم،  57 كغم وتاج 

الزهرة  عبد  كريم  علي  الالعب  فاز  كما 

بوزن 84 كغم في نفس النظام.

يذكر أن املنتخب الوطني العراقي بالكك 

في  تدريبًا  معسكرًا  سيدخل  بوكسنغ 

العربية  للبطولة  استعدادًا  املقبلة  األيام 

في  الجاري  أيلول  منتصف  ستقام  التي 

العبو  ويطمح  دمشق،  السورية  العاصمة 

منتخبنا باحتالل املراكز األولى والتتويج 

باللقب.

الديوانية / أحمد رحيم نعمة 

للعراق..أول وسام قاري بالتايكواندو 

درع الدوري يخطفه اشبال الصقور في دهوك

نادي الحشد الشعبي يحرز بطولة العراق 
بالسباحة البارالمبية

أحرز منتخب ناشئة العراق بالتايكواندو 

للفئات  باللعبة  عراقي  قاري  وسام  أول 

العمرية، وذلك عن طريق الالعب رضا 

في  النحاسي  الوسام  نال  الذي  حسني 

بطولة  في  كغم   ٦5 تحت  وزن  منافسات 

مدينة  في  مؤخرا  انتهت  التي  آسيا 

هوشي بفيتنام.

وقال رئيس االتحاد العراقي للتايكواندو 

إن  البهادلي  جبار  إبراهيم  الدكتور 

منافسيه  تجاوز  حسني  رضا  الالعب 

تفوقه  عقب  النحاسي  الوسام  وحقق 

من  بالعب  جمعه  الذي  النزال  في 

النهائي  ربع  الدور  في  كونغ  هونغ 

كبير  عدد  فيها  يشارك  التي  للبطولة 

برياضة  القارية  املنتخبات  أفضل  من 

التايكواندو.

استطاع فريق أشبال نادي القوة الجوية 

خطف درع الدوري لفرق الدوري املمتاز 

املبارة  في  تلغبوا  حني  املوسم،  لهذا 

الطلبة  نادي  أشبال  فريق  على  األخيرة 

املباراة  في  مقابل  دون  أهداف  بثالثة 

وجاء  دهوك.  ملعب  على  أقيمت  التي 

حضر  وقد  الثاني.  باملركز  الطلبة  فريق 

املباراة النائب االول لرئيس اتحاد الكرة 

علي  املسابقات  لجنة  وعضو  جبار  علي 

عبيس، كما حضر املباراة جمهور غفير 

من محبي الصقور واألنيق.  

الشعبي  الحشد  نادي  فريق  أيام  قبل  توج 

البارملبية  بالسباحة  العراق  بطولة  بلقب 

الشعب  مسبح  في  منافساتها  أقيمت  التي 

اللجنة  إعالم  مدير  ذلك  أعلن  الدولي. 

السلمان.  هشام  العراقية  الباراملبية 

الرياضية  االندية  من  عددًا  أن  وأضاف 

في  شاركت  املتخصصة  الفرعية  واللجان 

الشعب  مسبح  في  أقيمت  التي  البطولة 

الدولي املغلق. وذكر أن فريق نادي اإلشراق 

حل باملركز الثاني، بينما جاء فريق النجف 

املنافسة  أن  الى  مشيرًا  الثالث،  باملركز 

توج  الذي  اللقب  للحصول على  كانت قوية 

به فريق نادي الحشد الشعبي. العامة  الجمعية  مؤتمر  انعقاد  املؤمل  من 

مقر  في   2022  /  9  /  2٦ يوم  األوملبية  للجنة 

اللجنة األوملبية بشارع فلسطني في العاصمة 

بغداد، الذي دعا إليه رئيس اللجنة األوملبية 

حمودي،  رعد  الكابنت  العراقية  الوطنية 

التي  القضايا  بعض  طرح  أجل  من  وذلك 

وتأتي  به.  واالرتقاء  الرياضي  العمل  تخص 

يخولها  التي  للصالحيات  استنادًا  الدعوة 

ل 
ّ

النظام الداخلي رقم )١( لسنة 2020 املعد

للسيد رئيس اللجنة األوملبية.

عقودًا  للشطرنج  العراقي  االتحاد  وقع 

لإلشراف  سوريني  مدربني  ثالثة  مع 

لكال  العراقية  الوطنية  املنتخبات  على 

وقد  العمرية.  الفئات  ولجميع  الجنسني 

املركزي  العراقي  االتحاد  رئيس  ثّمن 

دعم  األمير  عبد  ظافر  للشطرنج 

األوملبية  اللجنة  رئيس  السيد  وتعاون 

أن  في  ارتياحه  مبديًا  حمودي،  رعد 

الخطوة  هذه  األوملبية  اللجنة  ترعى 

لرياضة  مطلوبة  إضافة  ستشكل  التي 

أن  والسيما  العراق،  في  الشطرنج 

يسهمون  سوف  السوريني  املدربني 

أعضاء  مستوى  تطوير  في  بالتأكيد 

في  الجنيسني  لكال  الوطنية  املنتخبات 

السوريون  املدربون  مقبل األيام. وأعرب 

عن سعادتهم بعملهم الجديد في العراق 

التدريبية  خبرتهم  جل  بتقديم  واعدين 

فارق  لتحقيق  العراقية  املنتخبات  مع 

ملموس، بالنتائج واالداء، في املشاركات 

التي  املقبلة  الخارجية  واملستحقات 

تنتظر منتخبات الشطرنج.

ثالثة مدربين يقودون الشطرنج

26 من هذا الشهر موعد 
انعقاد الجمعية العمومية 

لّلجنة األولمبية العراقية

79السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )411411( ( 1515 أيلول  أيلول 20222022 78

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

ريــــــــاضــــــــةريــــــــاضــــــــة alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya



الدوري  أندية  تكاليف أجور  ارتفعت 

لتصل   %5 بنسبة  املمتاز  اإلنكليزي 

إسترليني  جنيه  مليار   3.5 إلى 

)4.١ مليار دوالر( في عامي 2020 

تقارير  من  الرغم  على  و202١، 

وسائل اإلعالم املنتشرة بأن العديد 

من األندية قد وافقت على تخفيض 

أجور الالعبني آنذاك بسبب تأثرها 

املباريات  لعب  ومع  كورونا.  بجائحة 

املوسم،  معظم  خالية  مالعب  في 

تحديات  األوروبية  األندية  واجهت 

اإلصدار  حسب  مسبوقة  غير 

املراجعة  من  والثالثني  الحادي 

لشركة القدم  كرة  لتمويل  السنوية 

املراجعة  يقدم  الذي   ،Deloitte

وتمويل  ألعمال  الرائدة  املستقلة 

األوروبية،  املحترفة  القدم  كرة 

بالقيود  و202١   2020 موسما  تأثر 

فيروس  جائحة  بسبب  املفروضة 

كورونا ما أدى إلى اضطراب كبير.

ضمن  سيتي،  ومانشستر  يونايتد  نيوكاسل  مباراة  كانت 

املباريات  من  املمتاز،  اإلنكليزي  للدوري  الثالث  األسبوع 

املتعة  أو  الالعبني  أداء  حيث  من  سواء  املوسم،  هذا  الرائعة 

أو  سيتي  مان  تواجه  التي  الفرق  غالبية  تحاول  الجمهور.  أو 

الهجمات  على  واالعتماد  الدفاعي  باللعب  االلتزام  ليفربول 

املعاكسة، لكن هذه لم تكن خطة نيوكاسل، إذ بادروا بالهجوم 

وكانوا الند للند. يستطيع نيوكاسل أن يكون من أفضل الفرق 

الحالي،  املوسم  خالل  البريمرليغ  في  الكبار  الستة  خارج 

وتعد الفترة الحالية ذهبية للنادي إذا ما نظرنا بعني االعتبار 

للنادي  الجدد  املالكون  ويحاول  قليلة.  سنوات  قبل  كان  أين 

جلب الالعبني املناسبني من ذوي الشخصية املناسبة، أيضًا 

ممن يندمجون جيدًا مع املدينة واملشجعني.

واحد  الفورموال  سائق  أعلن 

وقت  -في  هاميلتون  لويس  البريطاني 

باالعتزال  جديًا  تفكيره  سابق- 

كل  في  كان  لكنه  عدة،  مرات 

مرة يجدد عقده. وغّير البطل 

مقابلة  في  موقفه  العاملي 

مجلة  مع  مؤخرًا  أجراها 

"سأكون   :
ً
قائال فير(،  )فانيتي 

نفيت  إذا  ي كاذبًا  تفكير

عقدي."  بتمديد 

الناحية  من  هاميلتون  ويستطيع 

أخرى.  لسنوات  االستمرار  الجسدية 

السائق  يقدمه  ما  الرأي  هذا  يعزز 

اإلسباني فيرناندو ألونسو من مستوى 

بلوغه  رغم  الحالي  املوسم  خالل 

ولم  العمر،  من  واألربعني  الحادية 

تتراجع دوافعه للتنافس حتى بعد هذه 

في  مشاركته  من  الطوال  السنوات 

بطولة العالم.

لويس هاميلتون 
يفكر بتأجيل 
اعتزاله

بافلكو  أندري  القدم  لكرة  األوكراني  اإلتحاد  رئيس  يتحدث 

له.  نظير  ال  موسم  لبدء  بالتحضير  نجاحهم  كيفية  عن 

منتخب  خاض  عندما  بالبكاء  أجهش  أنه  ويضيف 

النشيد  وعزف  أسكتلندا  ضد  مباراة  أوكرانيا 

الوطني لبالده في حزيران املاضي. تأتي بداية 

املوسم بعد موافقة جميع األندية على استئناف 

األوكراني  الرئيس  وإعالن  املنافسات 

فولوديمير زيلينسكي تأييده لذلك. ويعد دوري 

املوسم الحالي إنجازًا ألنه لم يفقد سوى ناديني 

منطقتيهما.  على  الروسية  القوات  سيطرة  بسبب 

الذي  األوملبي  كييف  ملعب  في  االفتتاح  مباراة  وجرت 

استضاف نهائي يورو 20١2 ونهائي دوري األبطال 20١8.

تحول بطل العالم واألوملبياد السابق بسباق 

الركض ١00 متر أوسني بولت الى تسجيل 

شعار عالمة تجارية لنفسه تتعلق بطريقة 

التقديم  طلب  وجرى  الشهيرة.  احتفاله 

للشعار في الواليات املتحدة، ويصور بولت 

ينوي  خيال.  شكل  على  للسماء  يشير  وهو 

عدد  في  الشعار  هذا  استخدام  بولت 

والنظارات  املالبس  منتجات  من 

الشمسية واملجوهرات والحقائب 

يبيع  تجزئة  ومتجر  واملطاعم 

القوى.  أللعاب  حصرية  منتجات 

وكان العداء الجامايكي قد 

أوسمة  بثمانية  فاز 

أوملبية  ذهبية 

 2008 عامي  بني 

وإعتزل  و20١٦ 

عام  الرياضة 

.20١7

عودة الحياة 
إلى كرة القدم األوكرانية

أوسين بولت يحتفل 
بعالمته التجار ية ارتفاع أجور أندية 

الدوري اإلنكليزي 

الممتاز

نيوكاسل يونايتد.. المنافس المقبلنيوكاسل يونايتد.. المنافس المقبل

الشبكة- وكاالت

ترجمة وإعداد: خالد التميمي
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البطل األوملبي

البطل  صناعة  أن  الحميد  عبد  وبنّي 

 ، كبيرة  جهود  الى  تحتاج  األوملبي 

عال  مستوى  على  مدربني  توفير  أولها 

ومعسكرات تدريبية طويلة األمد من أجل 

املقبلة.  األوملبياد  في  االوسمة  أحد  نيل 

مكثف  بشكل  نعد  نحن  "حاليًا  وأضاف: 

الخارجية،  البطوالت  في  تألقوا  العبني 

املثال  سبيل  على  العمر،  مقتبل  في  وهم 

املاجدي  يوسف  الشاب  املالكم  البطل 

توفير  طلبنا  إذ  عمار،  علي  والرباع 

بالتعاون  لهما  استعداديًا  عمل  برنامج 

مع  األثقال  ورفع  املالكمة  اتحادي  مع 

على  باالعتماد  سنتني،  لفترة  منهاج 

والسيما  واملعسكرات،  البطوالت  نتائج 

مع  تقصر  لم  العراقية  األوملبية  أن 

وتوفير  املالي  الدعم  ناحية  من  األبطال 

املستلزمات التي يحتاجها الالعب خالل 

نعمل معهما خطوه بخطوة  مسيرته، كما 

تحقيق  هو  األول  همنا  النجاح،  أجل  من 

وسام أوملبي للعراق، وهذا ما خططنا له 

خالل الفترة املنصرمة." 

املالكمة  لعبتي  على  حاليًا  "نركز  وتابع: 

ورفع االثقال ألنهما األقرب في الحصول 

هناك  كانت  واذا  األوملبي،  اإلنجاز  على 

األخرى  الرياضية  األلعاب  في  موهبة 

فسوف يكون لها نفس املنهاج الذي نسير 

عليه مع املالكمة واألثقال، فإذا شاهدنا 

العبًا في ألعاب القوى أو في ألعاب أخرى 

سوف  أوملبي  بطل  مشروع  فيه  وملسنا 

نسعى جاهدين من أجل احتضانه وتوفير 

جميع املستلزمات التي يحتاجها من دعم 

نعول  نحن  له،  نوفرها  فنية  وأمور  مادي 

خيرًا على أوملبياد باريس 2024 وأملنا أن 

نحقق إنجازًا يليق باسم العراق."

لجنة فنية واستشارية

قال  االوملبي  البطل  إعداد  مشروع  وعن 

عبد الحميد: "هذه املسألة تطرقت لها في 

أكثر من مناسبة، إذ أن مشروع امليدالية 

مشروع  وليس  دولة  مشروع  هو  األوملبية 

مع  والعمل  التنسيق  أردنا  فإذا  مؤسسة، 

ينسق  من  هناك  أن  أعتقد  فال  الوزارة 

معنا، لذلك نجبر على العمل لوحدنا، ألن 

بالنسبة  األوملبية  نحو  تتجه  كلها  األنظار 

ملشروع البطل االوملبي. لدينا في األوملبية 

لديهم  أعضاؤها  تعمل،  فنية  لجنة 

واملالكمة  املصارعة  في  اختصاصات 

كما  األخرى،  والرياضات  القوى  وألعاب 

التي  األمور  من  الكثير  في  تساعدنا  أنها 

إذ  املواهب،  أصحاب  الالعبني  تخص 

أنها لجنة فنية واستشارية."

ال سلطة لنا على أي اتحاد رياضي!

فيما أوضح عبد الحميد عما يخص عمل 

الوطنية  "األوملبية  الرياضية:  االتحادات 

االتحادات  على  سلطة  أية  لها  ليست 

فصل   24 قرار  أن  إذ  الرياضية، 

وماليًا،  إداريا  األوملبية  عن  االتحادات 

يحقق  ال  عندما  االتحاد  يحاسب  فالذي 

العامة  الجمعية  هي  البطوالت  في  نتائج 

لالتحاد، ونحن عندما تردنا شكوى على 

لنا  ليست  بأننا  نجيب  فإننا  معني  اتحاد 

املسؤولة  هي  العامة  فالجمعية  عالقة، 

عن االتحادات وتستطيع أن تاخذ القرار 

املناسب بحق أي منها."

وأضاف أن "القرار 24 حدد صالحياتنا، 

تجاه  قرار  أي  اتخاذ   نستطع  ال  بحيث 

لديها  أو  نتائج  تحقق  ال  التي  االتحادات 

اللجنة  إن  يقول   29 قانون  مشاكل! 

وماليًا  فنيًا  االتحادات  تدعم  األوملبية 

حسب إمكانياتها." 

دورات أوملبية تطويرية

اللجنة  تقيمها  التي  الدورات  عن  أما 

مواظبون  "نحن  فقال:  العراقية  األوملبية 

على مواصلة الدورات األوملبية التطويرية 

للمالكات  العامة  األمانة  تجريها  التي 

واالتحادات  اللجنة  مقر  في  اإلدارية 

وغير  الرياضية  واملؤّسسات  الوطنية 

تنسجم  الدورات  هذه  أن  إذ  الرياضية، 

الدولية  األوملبية  اللجنة  تأكيدات  مع 

على نشر الفكر والثقافة األوملبيني داخل 

إلشاعة  والعامة،  الرياضية  األوساط 

املجتمعات،  عموم  في  الرياضية  الثقافة 

هي  الدورات  لهذه  النظرية  فاملناهج 

ومحاضرات  تطويرية  تجارب  من 

لالتحادات  التنظيمي  العمل  في  إدارية 

إنتقاء  جرى  كما  الرياضية،  واملؤّسسات 

التجربة  ذوي  من  فيها  املحاضرين 

تم  فيما  الدقيق،  واالختصاص  امليدانية 

بشكل  زمنيًا  الدورات  هذه  إقامة  ترتيب 

تصاعدي يتالءم مع طبيعة األداء اإلداري 

واملالي في املؤّسسات الرياضية الوطنية." 

مؤخرًا  أقيمت  التي  "الدورة  أن  وأضاف 

نوعها  من  الرابعة  هي  أربيل  مدينة  في 

األمانة  تسعى  اذ  أخرى،  دورات  وهنالك 

العامة لجدولة تكرار هذه الدورات بشكل 

األوملبية  اللجنة  رئيس  أن  كما  سنوي، 

يدعمون  التنفيذي  املكتب  وأعضاء 

نجاح  بعد  التطويرية  الدورات  مواصلة 

العامة  األمانة  وتأمل  األربع،  تجاربها 

الوسطى  املحافظات  في  دورات  بإقامة 

تعميم  لغرض  والغربية،  والجنوبية 

جميع  في  امليدانية  والتجربة  الفائدة 

محافظات البالد." 

*ملاذا اتجه بعض االتحادات الى املدربني 

األجانب؟

_كل اتحاد رياضي يعمل ما يراه مناسبًا 

كان  فاذا  لعبته،   مصلحة  في  ويصب 

جيدة  وطاقات  جيد  منتخب  ما  التحاد 

من الالعبني، يحاول االتحاد التعاقد مع 

األفكار  ترجمة  أجل  من  أجنبي  مدرب 

الحديثة لالعبني، وحاليًا تعاقد الكثير من 

استطاعوا  أجانب  مدربني  مع  االتحادات 

العراقية،  للفرق  جيدة  نتائج  يحققوا  أن 

مع  الكرة  اتحاد  تعاقد  املثال  سبيل  على 

تعد  أن  استطاعت  التي  اإليرانية  املدربة 

وتهيئ فريقًا نسويًا قويًا تمكن خالل فترة 

غرب  بطولة  على  يحصل  أن  من  قصيرة 

املدربة،  هذه  وأفكار  براعة  بفضل  آسيا 

والحال نفسه بالنسبة للمدربني األجانب 

في املنتخبات الوطنية األخرى.

أمين عام اللجنة األولمبية العراقية: 

احمد الساعدي 

عّبر األمني العام للجنة األوملبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد عن تفاؤله ملقبل 
الرياضة العراقية من خالل بروز أكثر من موهبة رياضية خالل السنة الحالية، وأضاف أن 
املواهب العراقية موجودة في العراق وخارجه. لكنها بحاجة الى صقل ومعسكرات تدريبية 

من أجل التالق في سوح املالعب الخارجية.

سلطة لنا على أي اتحاد!ال
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باتحاد  الخاصة  التغييرات  بعض  لكن   

قيادة  عن  بعيدًا  يقف  جعلته  الكرة 

مدربًا  تسميته  عدم  سبب  عن  املنتخب... 

في  جازف  وملاذا  العراقي،  للمنتخب 

ابتعد  الذي  امليناء  فريق  تدريب  اختيار 

أخرى  وأمور  املاضي  املوسم  في  مستواه 

هذا  في  قاسم  باسم  املدرب  عنها  حدثنا 

مجلة  معه  أجرته  الذي  الصريح  الحوار 

"الشبكة العراقية":

حالة  في  تقريبًا  وهو  للميناء  وقعت  _ملاذا 

من االنهيار؟

_ التوقيع لفريق نادي امليناء جاء من باب 

وضعه  الى  امليناء  نادي  إلعادة  التحدي 

اإلرث  هذا  على  واملحافظة  الطبيعي 

الكبير بإعادة أمجاده رغم كل الصعوبات 

املوجودة والوضع املربك للنادي، والسيما 

املوسم املاضي الذي عانى منه كثيرًا.

*ما سبب رفضك الكثير من العقود ألندية 

معروفة؟

_ كما قلت مسبقًا، إنه التحدي! قدمت لي 

فضلت  لكني  معروفة،  أندية  من  عروض 

لكني  صعبة،  تبدو  التي  التجربة  هذه 

سانجح ان شاء الله.

*هل ستعيد الفريق الى الواجهة؟

ألقاب  على  الحصول  أحاول  دائمًا  أنا   _

أجد  لم  وإذا  مشروع،  حق  وهذا  الدوري، 

أن  إال  علي  فما  أمامي،  سانحة  الفرصة 

من  نوع  فيها  أخرى  فرصة  عن  أبحث 

املجازفة والتحدي، مثل إعادة تجربة نادي 

دهوك الذي كان مغمورًا يقبع في املؤخرة، 

ففي أول سنة من العمل معه حققنا املركز 

الثالث،  املركز  الثانية  السنة  وفي  الرابع، 

النادي  لهذا  حققنا  الثالثة  السنة  وفي 

املغمور درع الدوري العراقي، إذ أن تحقيق 

سيكون  الفرق  هذه  مثل  مع  الدوري  لقب 

إثبات  وأكبر  فخرًا  وأكثر  تأثيرًا  أكثر 

لقدرات املدرب من أن يحقق درع الدوري 

مع الفرق الجماهيرية، إن شاء الله سيكون 

انة، الحقيقة أنها 
ّ
النجاح حليفنا مع السف

مجازفة، لكنها محسوبة، تكمن صعوبتها 

انتهاء  وحتى  الدوري  انطالق  بداية  في 

هي  الفترة  هذه  تعتبر  إذ  األولى،  املرحلة 

يمر  الذي  املربك  للوضع  نتيجة  األصعب 

الوضوح  عدم  وكذلك  امليناء  نادي  به 

في  الكبير  والتأخير  النادي  مستقبل  في 

عملية اختيار وإعداد الالعبني الذين وقع 

أكثرهم مع األندية األخرى، لذلك سنعتمد 

على مجموعة كبيرة من أبناء البصرة من 

الشباب مع إضافة عدد من املحترفني إذ 

او  أربعة  سوى  السابق  الفريق  من  يبق  لم 

خمسة العبني والباقي جميعهم من شباب 

النادي، ونطمح في إعادة نادي امليناء الى 

الواجهة لكن نحتاج الى مزيد من الوقت، 

الصحفي  املؤتمر  في  ذكرناه  ما  وهذا 

وكذلك ما جرى االتفاق علية مع اإلخوان 

في إدارة النادي. 

الوطني..  املنتخب  لقيادة  مرشحًا  كنت   *

ملاذا تم االستبعاد؟ من السبب؟

ملهمة  املرشحني  أبرز  من  كنت  _نعم، 

العراقي، وحسب  تدريب املنتخب الوطني 

الخبراء  لجنة  بها  تأخذ  التي  املعايير 

واللجنة الفنية، ومن حيث حساب عالمات 

من  النقاط  من  األعلى  جمعت  التنقيط 

العالم،  كأس  في  كالعب  مسيرتي  خالل 

مرات  لثالث  تحقيقي  خالل  من  كذلك 

حصولي  أيضًا  العراقي،  الدوري  لقب 

اليمن،  في  الدوري  لقب  على  مرتني 

ألربع  العراق  كأس  ثاني  على  وحصولي 

كاس  لقب  على  حصولي  كذلك  مرات، 

يحصل  لم  إذ  مرتني،  اآلسيوي  االتحاد 

البطولتني،  هاتني  على  عراقي  مدرب  أي 

في  مدرب  أفضل  ثاني  اختياري  كذلك 

األول  جعلتني  اإلنجازات  هذة  كل  آسيا. 

في جمع أعلى نتائج التنقيط، لكن املكتب 

عملية  على  يعتمد  لالتحاد  التنفيذي 

القرار املتفرد من قبله، ويعتبر رأي لجنة 

لكن  استشارة،  مجرد  والفنيني  الخبراء 

أن  وأعتقد  التنفيذي،  للمكتب  هو  القرار 

القرار،  على  اليصوت  التنفيذي  املكتب 

إرادات!   بفرض  القرار  يتخذ  وانما 

لدي  توجد  ال  أنه  أعلنت  أنني  والحقيقة 

قيادة  مهمة  بتسلم  حاليًا  الرغبة 

مثل  في  الوطني  املنتخب 

ومايالقية  الظروف  هذة 

املدرب الوطني من هجمة 

لها،  مخطط  ممنهجة 

قناعتي  جاءت  لذا 

السمي  احترامًا 

ولقيمة املدرب 

 ، طني لو ا

الذي عليه أن 

مثل  يرفض 

وفي  املهمة  هذه 

مثل هذه املواصفات.

املنتخب  لقيادة  حاليًا  األفضل  *من 

الوطني املدرب األجنبي أم املحلي؟

_ قناعتي تامة، ومازلت أقول، إن املدرب 

الوطني أفضل لقيادة املنتخب الوطني في 

قائمًا  اليزال  الهدف  ألن  الحالي،  الوقت 

من  كبيرة  لقاعدة  الجيد  التأسيس  وهو 

الالعبني، والبدء بإعداد جيل من الشباب 

استقدام  ثم  ومن  الزمن،  من  لفترة 

تطبيق  يستطيع  لكي  أجنبي  مدرب 

ومؤسس  واع  جيل  مع  التدريبية،  أفكارك 

أننا  املوضوع  في  والغرابة  صحيح،  بشكل 

من  نبدأ  إذ  التأسيس،  هذا  على  النعمل 

الهرم، ومع أن مدربي منتخباتنا الوطنية 

مدربون  هم  واألوملبي  والشباب  للناشئني 

وطنيون، وهم مقتدرون، وال اعتراض لدي 

وإثبات  املقارنة  باب  من  لكن  ذلك،  في 

الحقائق أن يكون مدرب املنتخب الوطني 

أجنبيًا.

قيادتي للميناء من باب التحدي 
الستعادة أمجاد الكرة البصر ية

مدرب التحدي باسم قاسم لـ "مجلة الشبكة": 

حوار/ أميرة محسن

يعد الكابنت باسم قاسم من األسماء التدريبية العراقية املعروفة، إذ قاد املنتخب 
الوطني العراقي في أكثر من بطولة حقق خاللها نتائج جيدة، فضال عن قيادته 

بعض األندية املحلية التي نال معها إنجازات كبيرة أهمها حصوله على درع الدوري 
ثالث مرات، وأكثر من مرة كان وصيفًا لبطل الدوري، كما أنه كان مرشحًا قويًا لتسلم 

مهمة تدريب املنتخب الوطني.
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حكام الكرة العراقية..
غبن وإهمال وأحالم مؤجلة!

أثبتت البطوالت العربية 
واآلسيوية بكرة القدم علو كعب 

الحكم العراقي في قيادته ملباريات 
كرة القدم، فقد تميز الحكام 

العراقيون في قيادتهم للمباريات 
الخارجية، بل نال غالبيتهم 

ثناء وتقدير االتحادين اآلسيوي 
والعربي في أكثر من مناسبة. 

تبقى املهام التحكيمية التي تناط بحكامنا 

بني  )عالقاتية(  تبدو  ألسباب  قليلة 

االتحادات املركزية للدول واالتحاد الدولي. 

حكامنا  ومعاناة  بالقصير  ليس  زمن  فمنذ 

تزداد نتيجة عدم وجود من يطالب بحقهم 

برغم  واآلسيوي،  الدولي  االتحادين  في 

تفوقهم على غالبية الحكام اآلسيويني.

 عن حق الحكم العراقي في قيادة املباريات 

الخاصة  األمور  وبعض  املهمة  الدولية 

من  مجموعة  الى  تحدثنا  بالتحكيم، 

مع  البداية  وكانت  والصحفيني،  الحكام 

تحدث  الذي  تركي  حسني  الدولي  الحكم 

 :
ً
قائال

اليوجد تنسيق مع لجنة الحكام 

اآلسيوية

من  الكثير  عانينا  السابقة  السنوات  في 

التحكيمية  اللجنة  من  واإلهمال  الغنب 

مهام  العراقي  الحكم  بإناطة  اآلسيوية 

عليه  هو  ما  على  الحال  ومازال  عاملية، 

متألق  عراقي  حكم  من  أكثر  وجود  برغم 

املهام  كانت  لقد  املباريات.  قيادة  في 

وفي  سنة،  كل  بالقطارة!  تأتينا  التحكيمية 

بعض األحيان التوجد. كنا نتمنى أن يرشح 

كأس  مباريات  إحدى  لقيادة  عراقي  حكم 

في  السبب  كانت  العالقات  لكن!  العالم، 

في  غائب  العراقي  فالصوت  الجانب،  هذا 

التحكيم اآلسيوي، إذ البد من وجود  لجنة 

مثل هذا الصوت في هذه اللجنة للمطالبة 

مهم  شيء  وهذا  العراقي،  الحكم  بحق 

اآلسيوي  االتحاد  مع  التنسيق  كيفية  في 

العراقي  الحكم  نجد  أن  لذلك  ولجانه، 

بل  العاملية،  املهام  عن  البعد  كل  بعيد 

ألن  اآلخرين  الحكام  الى  الخيارات  تذهب 

األمور،  لهم  تنسق  كيف  تعرف  اتحاداتهم 

التحكيم  ولجنة  الكروي  اتحادنا  بعكس 

العراقي، املنشغلني في مشاكلهم الداخلية، 

تاركني مهامهم التي هي من ضمن عملهم، 

ومنها التنسيق للحكام في قيادة املباريات 

كأس  نهائيات  ضمنها  من  التي  العاملية، 

العالم، الحقيقة أنه يوجد لدينا الكثير من 

باستطاعتهم  املميزين  الشباب  الحكام 

كما  لكن  العاملية،  املباريات  أقوى  قيادة 

قلت: التنسيق.. ال يوجد! 

الحكم العراقي مظلوم آسيويًا وعامليًا!

كريم:  نعيم  الرياضي  الصحفي  قال  فيما 

وانما  اليوم  ليس  مظلوم،  العراقي  الحكم 

منذ زمن طويل، وهو يعاني من شحة املهام 

التحكيمية، بل أنعدامها. فالحكم العراقي 

األممم  بطوالت  في  مباراة  أية  يقد  لم 

في  أقيمت  التي  البطولة  في  اال  اآلسيوية، 

اإلمارات عام 20١9، برغم أن العراق كان 

سباقًا باملشاركة في بطولة األمم اآلسيوية 

في  العراق  شارك  فقد   ،١972 عام  منذ 

دورات آسيا ١972 و١97٦ و ١99٦ و 2000 

و 2004 و 2007 و 20١١ و 20١5 ، لكن لم 

مباراة  بتحكيم  إال  العراقي  الحكم   
ً

يحظ

غنب  فأي  اإلمارات،  في   20١9 عام  يتيمة 

هذا الذي يالقيه الحكم العرقي الذي هو 

اآلسيوية.  القارة  حكام  من  بكثير  أجدر 

عراقي  حكم  اسم  هناك  يكون  أن  نريد 

لكني  املقبلة،   العالم  كأس  نهائيات  في 

قدرة  عدم  بسبب  محال!  هذا  أن  أعتقد 

مع  التنسيق  على  العراقي  الكرة  اتحاد 

نجد  لذلك  واآلسيوي،  العربي  االتحادين 

العاملية، لكن  حكمنا بعيدًا عن هذه املهام 

دوري  مثل  خفيفة  بمهام  يكلفون  حكامنا 

اآلسيوية،  األندية  ودوري  العرب  أبطال 

اآلخر  في  والنتيجة  اخرى،  بسيطة  ومهام 

أن حكمنا مظلوم آسيويًا وعامليًا!

حكامنا يتألقون لكن!

سليم  رعد  السابق  الدولي  الحكم  أما 

فكان له رأي قال فيه: إن الحكم العراقي 

املهمة،  للمباريات  بقيادته  دومًا  متألق 

فقد شاهدنا تألق الشباب خالل قيادتهم 

ملباريات الدوري العراقي، وهم يستحقون 

اآلسيوية  املباريات  أقوى  يقودوا  أن 

الحكم  أن  أجد  أنا  لكن!!  والعاملية، 

عدم  في  شديد  غنب  حالة  في  العراقي 

املهام  وانحصار  عاملية،  بمهمة  إناطته 

فقد  كفاءة،  عنهم  يقلون  عرب  بمدربني 

الدولي  االتحاد  قوائم  –ومازالت-  كانت 

العراقيني،  الحكام  من  تخلو  القدم  لكرة 

تبدع  العراقية  بأن الصافرة  برغم علمهم 

أدار  لقد  العاملية.  املباريات  قيادة  في 

حكامنا الدوليون أكثر من مباراة في دوري 

أبطال آسيا والعرب، وتميزوا في قيادتهم 

للمباريات، وكان النجاح عشرة من عشرة، 

فن  إجادة  عدم  في  يكمن  السبب  أن  إال 

العالقات بني اتحادنا الكروي واالتحادين 

اآلسيوي والعربي، إذ أصبح كل شيء يأتي 

النمتلك  كنا  وإذا  العالقات،  طريق  عن 

هذا التصرف فسوف يبقى حكامنا خارج 

نجد  أن  نتمنى  العاملي،  التحكيم  نطاق 

الحكم العراقي في مسابقات كأس العالم، 

قيادته  في  يتميز  سوف  شك  بدون  ألنه 

نجاحه  من  واثقون  ونحن  للمباريات، 

الدوري  نظرًا ملا يقدمه من جهد كبير في 

العراقي الصعب.

غنب البيت التحكيمي

الرياضي  الصحفي  تحدث  ذلك،  الى 

يالقيه  الذي  الغنب  عن  عودة  رحيم 

الخارجية  املهام  في  العراقي  الحكم 

عندما قال: نجاحات كبيرة حققها الحكم 

الكروي  للدوري  قيادته  خالل  العراقي 

األمّرين  عانى  لكنه  الصعب،  العراقي 

اعتبر  إذ  املنصرمة،  الفترات  خالل 

كرة  مفهوم  في  األضعف  الحلقة  الحكم 

الرياضة  القائمون على  أقره  القدم، وكما 

بأية  اليمت  خاطئ  مفهوم  وهو  العراقية، 

أنجبت  التي  العراقية  القدم  بكرة  صلة 

املاضية،  السنني  مدى  على  الحكام  خيرة 

فحكامنا  كثيرة!  الالمعة  واالسماء 

الحاليون يطالبون بحقوقهم  وليس هناك 

التي  غيرالوعود  يجدوا  لم  إذ  مجيب،  من 

اللجنة  قبل  من  وضحاها  ليلة  بني  تتبخر 

باألمر،  املعني  الكرة  واتحاد  التحكيمية 

وهذه األمور دفعت بعض حكامنا، الدوليني 

فالحكم  باالعتزال،  التسريع  الى  خاصة، 

هو  بينما  وخارجيًا،  داخليًا  ظلم  العراقي 

وآسيا،  العرب  حكام  غالبية  من  أجدر 

والسبب في كل هذه األمور املستعصية التي 

إجادة  عدم  هو  العراقي  الحكم  يواجهها 

اتحاد الكرة ولجنة الحكام فن العالقات، 

عن  مبعدًا  العراقي  الحكم  نجد  لذلك 

نهائيات  والسيما  العاملية،  االستحقاقات 

كأس العالم لكرة القدم. 

أميرة الز بيدي
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التيك توك أم شيطنة المدرسة؟

توجد أكثر من 80 ألف وظيفة تدريسية شاغرة في خمس دول فقط، وهي أملانيا 
وهنغاريا وبولندا والنمسا وفرنسا، وفقًا لتقديرات حكومية ونقابية. وتحذر النقابات من 

تدهورمستوى التعليم نتيجة لذلك.
تقدم املدارس األوروبية صفوفًا ألعداد كبيرة من الطلبة الذين هربت عوائلهم من الحرب 

األوكرانية، ما يضيف ضغوطًا على املوارد املحدودة. 

الحرب تضرب التعليم 
ومدارس أوروبا تغص بأطفال أوكرانيا

ترجمة وإعداد: مجلة الشبكة

طفل  ألف   400 وحدها  بولندا  وتتوقع   

أوكراني تقريبًا سينضمون الى املدارس 

في السنة الدراسية الجديدة.

أربعة  من  أكثر  فهناك  فرنسا،  في  أما 

كما  متاحة،  شاغرة  وظيفة  آالف 

رواتب  وتحتل  التعليم.  وزارة  ذكرت 

االبتدائية  املدارس  في  الجدد  املعينني 

دول  بني  العشرين  املرتبة  الفرنسية 

االقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة 

الرئيس  وتعهد  دولة.   38 عددها  البالغ 

بزيادة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

تقريبًا  باملئة   ١0 نسبتها  الرواتب  في 

الشهري   الراتب  من  أدنى  حد  لضمان 

وهو  يورو،  ألفي  يبلغ  الجدد  للخريجني 

إجراء يتطلب موافقة البرملان.

تمكنت فرنسا من تعيني وتسريع تدريب 

وعمل  متعاقد،  مدرس  آالف  ثالثة 

أغلبهم بصورة مؤقتة، وهم ال يحملون 

املعتمد  الفرنسي  الوطني  املؤهل 

)باب  التعليم  وزير  وتعهد  للتدريس. 

صف"  كل  أمام  "معلم  بحضور  ندياي( 

عند بداية السنة الدراسية.

النقابات  تتوقع  حيث  أملانيا،  في  أما 

يبلغ  املدرسني  عدد  في  نقص  وجود 

املعلمني  نقابة  حذرت  فقد  ألفًا،   40

التي  املدارس  في  طوارئ  حالة  من 

غير  أشخاص  تعيني  عبر  النقص  تسد 

املدن  إحدى  وقلصت  جيدًا،  مدربني 

بمقدار  األسبوعي  الدوام  األملانية 

كافة  االبتدائية  مدارسها  في  ساعة 

أحد  ويذكر  املعلمني.  نقص  بسبب 

دروسًا  أن  املحلية  النقابات  رؤساء 

الدراسية،  السنة  انطالق  مع  ألغيت 

وتقلص  حجمًا  أكبر  الصفوف  وصارت 

الخاصة  االحتياجات  لذوي  الدعم 

وتقليل الجدول الزمني للمدارس. 

لم تنج إيطاليا –أيضًا- من هذه األزمة، 

 94 تعيينها  التعليم  وزارة  أعلنت  فقد 

ألف مدرس خالل صيف العام الحالي. 

الحكومة  توقعت  نفسه،  الوقت  وفي 

النمساوية نقصًا بمئات املدرسني ألنها 

خالل  منهم  جدًا   
ً
قليال عددًا  عينت 

السنوات العشر املاضية.

تعد  التي  فنلندا،  األزمة  ضربت 

املجال  في  العالم  دول  أفضل  إحدى 

التعليمي، لكنها تواجه نقصًا في الكادر 

من  املعلمني  نقيبة  وحذرت  التدريسي. 

املرحلة  في  والسيما  املشكلة،  تفاقم 

وسوء  الرواتب  قلة  بسبب  االبتدائية 

أوضاع العمل.

في  املعلمني  نقيب  يعتقد  ذلك،  الى 

مزيجًا  أن  جيلسبي(  )مايكل  آيرلندا 

وأزمة  املدى  القصيرة  العمل  عقود  من 

دفعتا  قد  بالده  في  املستمرة  السكن 

املعلمني الشباب إما الى الرحيل خارج 

"سمعنا  ويضيف:  االستقالة،  أو  البالد 

الصيف،  طيلة  وظائف  إعالنات  عن 

لكن لم يتقدم إليها أحد."

التي  هنغاريا،  في  سوءًا  الوضع  يقل  ال 

ألفًا  تواجه شواغر تدريسية قدرها ١٦ 

والتي تعادل ١4 باملئة من القوى العاملة 

في مجال التعليم، ويعود ذلك الى تدني 

املعارضة  لكن  الجدد.  املعينني  رواتب 

الحزب  إن  يقولون  التعليم  وخبراء 

عقالنية،  غير  سياسات  نفذ  الحاكم 

منها فرض منهاج دراسي ينهك الطلبة 

ويعزز  الفرص  وتساوي  التنوع  ويقيد 

التشدد القومي.

في جانب آخر، تتوقع نقابة املعلمني في 

بولندا أن نقص الكادر التدريسي هناك 

بلغ 20 ألف مدرس، مع ازدياد الضغط 

األوكرانيني.  الالجئني  تدفق  بسبب 

وتسعى النقابة للحصول على زيادة 20 

باملئة في رواتب جميع املدرسني. 

كبير  هارترايت(  )إيان  يشير 

ملدراء  الوطنية  النقابة  مستشاري 

استطالعات  الى  بريطانيا  مدارس 

إنكلترا  تظهر أن 30 باملئة من مدرسي 

خططوا لالستقالة خالل خمس سنوات 

من بدء عملهم. وذكر أن سلسلة القيادة 

ويوجد  كافة،  املراحل  في  مكسورة 

الوباء  تأثير  بسبب  متزايد  استياء 

وأعباء العمل الثقيلة.

قال  إذ  وحدها،  أوروبا  األزمة  تشمل  ال 

إن  املعلمني  لنقابات  العاملي  االتحاد 

هذا  تجاه  بالغ  بقلق  يشعرون  "الجميع 

حقيقية."  أزمة  وهي  الكبير،  النقص 

نفذتها  كثيرة  معالجات  أن  من  وحذر 

الشهادات  عن  التخلي  مثل  الحكومات 

مؤهلني  غير  معلمني  وتوظيف  املطلوبة 

ألن  املشكلة،  ستفاقم  عقود  بصفة 

واألطفال  ستتراجع،  التعليم  معايير 

أكثر  هم  املهمشة  املناطق  في  الفقراء 

من سيعاني.

أندرو جاك/ صحيفة فاينانشال 
تايمز البريطانية
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دون  فيديوهات  صورت  قد  تكون  أن  املحتمل  فمن  آيفون،  جهاز  لديك  كان  إذا 

أن تدرك ذلك، وقد يكون لدى بعض مستخدمي الهاتف مئات أو آالف املقاطع 

املخفية داخل تطبيق الصور الخاصة بهم التي لم يروها من قبل. ومقاطع الفيديو 

هذه موجودة بفضل خاصية "اليف فوتو"، أو "الصور الحية"، وهي خاصية يمكن 

تفعيلها عن التقاط الصور العادية.

هذه الخاصية هي أداة تساعدك على التقاط اللقطة األفضل، وذلك بتسجيل 

١.5 ثانية قبل وبعد التقاط الصورة. ويمكن دمج هذه املقاطع القصيرة لتكوين 

فيديو كامل، وذلك "بتحديد جميع الصور الحية التي تريد استخدامها، والنقر 

سيجري  إذ  كفيديو(،  )حفظ  فوق  النقر  ثم  الصغير،  املشاركة  رمز  فوق 

تجميعها جميعًا وحفظها كمقطع فيديو في ألبوم الكاميرا."

مع توفر خدمات بث األفالم عبر اإلنترنت 

بإمكان  أصبح  "نتفليكس"،  أمثال  من 

املستخدم مشاهدة كثير من األفالم، أو 

أن  إال  املفضلة،  حتى مواسم املسلسالت 

من  كثيرًا  تستهلك  الخدمات  هذه  مثل 

الطاقة الكهربائية، ليس فقط في املنزل، 

التي  البيانات،  حوسبة  مراكز  في  ولكن 

والفيديو  الصوت  محتويات  فيها  خزن 
ُ

ت

ويتاح تشغيلها.

"بوردر  معهد  أوضح  الصدد،  هذا  في 

في  )برلني(  األملانية  بالعاصمة  ستيب" 

البيانات  حوسبة  مراكز  أن   2020 عام 

من  ساعة  وات  و370   220 بني  تستهلك 

فيديو  مقطع  لبث  الكهربائية  الطاقة 

دي"  إتش  "فل  وبدقة  واحدة،  ساعة  ملدة 

التوفير  للمستخدم  ويمكن   ،)Full HD(

أثناء  الكهربائية  الطاقة  استهالك  في 

اإلنترنت،  عبر  البث  خدمات  تشغيل 

التدابير  بعض  باتباع  النفقات  وخفض 

البسيطة.

طورت شركة Engineered Arts في بريطانيا الروبوت "أميكا" 

وكأنه نسخة طبق األصل من البشر، السيما في تعبيرات الوجه. 

عبوسة  وهي  أميكا  الروبوت  الصور  من  مجموعة  وأظهرت 

وتطبق  بالغمز  تقوم  كما  عريضة،  ابتسامة  وصاحبة  الوجه 

التي  أميكا  ظهرت  سابق،  فيديو  مقطع  كالبشر.وفي  شفتيها 

بيد  ممسكة  العالم"  في  تطورا  األكثر  "الروبوت  بأنها  توصف 

باحث في مقطع فيديو ألنه دخل حيزها الشخصي. من جهتها، 

قالت الشركة املصنعة في موقعها عبر اإلنترنت: "أميكا ستكون 

وهي  املستقبلية،  الروبوتات  تقنيات  تطوير  في  فارقة  عالمة 

والروبوت  اإلنسان  بني  للتفاعل  مثالية  بشرية  روبوت  منصة 

تثير ذهول الكثيرين."

"فيسبوك"  شركة  تطلق  أن  املتوقع  من 

"ميتا"  لشركة  التابعة   )Facebook(

)Meta( وشركة "آبل" )Apple( نظارة 

إذ  املقبل،  العام  في  املختلط  الواقع 

صناعة  بتحويل  الشركتان  تأمل 

املستخدمون  يرتديها  التي  األجهزة 

على الرأس إلى املنتج الكبير التالي 

في مجال الحوسبة الشخصية.

أمام  كبيرة  عقبة  هناك  لكن 

األجهزة،  هذه  انتشار 

في  املشارك  املؤسس  لوكي"  "باملر  يقول  إذ 

"أوكولوس"  االفتراضي  الواقع  نظارات  برنامج 

عام  أوائل  البرنامج  ترك  الذي   -  )Oculus(

فيه  بما  منخفض  سعر  يوجد  ال  إنه   -20١7

الناس  من  كبيرة  مجموعة  إلقناع  الكفاية 

االفتراضي.ويقال  الواقع  نظارة  باستخدام 

آالف  يكلف  قد  عنه  املعلن  غير  "آبل"  جهاز  إن 

جيوب  على  كبيرًا  عبئًا  هذا  ويعد  الدوالرات، 

لم  حديثة  تكنولوجيا  ملنتجات  املستخدمني 

تصبح سائدة بعد.

 )Facebook( فيسبوك  شعبية  أن  يبدو 

بدأت تتراجع مؤخرًا، إذ بدأ التطبيق يعاني 

األكثر  قائمة  ضمن  مركزه  على  للحفاظ 

الذكية  األجهزة  على   
ً
تنزيال تطبيقات   ١0

لبيانات  تحليل  وفق  املتحدة،  الواليات  في 

موقع آب ستور التابع لشركة آبل.فقد خرج 

العشرة  املجانية  التطبيقات  من  فيسبوك 

خالل  مناسبات   ٦ في   
ً
تنزيال األكثر 

في   ،202١ العام  من  األول  النصف 

مقابل 59 مرة في النصف األول من 

العام 2022.ويعد الوصول إلى ترتيب متقدم 

في قائمة أفضل ١0 تطبيقات، إحدى وسائل 

على  مؤشر  فهو   - التطبيق  نجاح  قياس 

جدد  مستخدمني  جذب  على  الشركة  قدرة 

قدرتها  لقياس  كافيًا  مؤشرًا  ليس  لكنه    -

الحاليني.  املستخدمني  على  الحفاظ  على 

ففيسبوك ال يزال التطبيق األفضل من قبل 

من  ابتداًء  شهريًا  النشطني  املستخدمني 

الربع األخير للعام 202١.

لوكالة  التابع  ويب"  "جيمس  التلسكوب  تمكن 

ثاني  رصد  من  "ناسا"  األميركية  الفضاء 

مجموعتنا  خارج  كوكب  في  الكربون  أوكسيد 

بـ  إليه  يرمز  الكوكب  وهذا  الشمسية، 

)WASP-39( يبعد نحو 700 سنة ضوئية عن 

ثاني  لغاز  اكتشاف  أول  وهذا  األرض.  كوكب 

أوكسيد الكربون على كوكب خارج مجموعتنا 

الشمسية.

كبيرة  غازية  كتلة  عن  عبارة  املعني  والكوكب 

تبلغ ربع كتلة كوكب املشتري، وقطره يبلغ 3.١ 

أكبر  املشتري،  قطر  من  أكثر 

الشمسية  املجموعة  كواكب 

مرتفعة  والحرارة  حجمًا. 

إذ  الكوكب،  هذا  في  للغاية 

درجة   87١ املعدل  في  تبلغ 

إلى  جزئيًا  ذلك  ويعود  مئوية، 

من  قريب  مدار  في  يدور  أنه 

مسافة  بعد  على  يقع  فهو  نجمه، 

عطارد  بني  املسافة  من 
ُ
ث توازي 

والشمس.

خاصية خفية في آيفون
ناسا: ثاني أوكسيد الكاربون في 

كوكب آخر

صعوبة انتشار النظارات االفتراضية  "نتفليكس" يستهلك الطاقة

فيسبوك يفقد روبوت بتعبيرات وجه بشرية
صدارته لمواقع 

التواصل

اعداد الشبكة - وكاالت
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وهللا اعلم

مؤيد البدري ولد في
)21-11-1934( 

أرقامه التكوينية )3-9-4(
البر ج: العقرب

الرقمية  الخريطة  مولود  عن  تحليلية  نبذة 

التكوينية )4-9-3(

التحليلية  والقدرات  والقوة  العملي  الواقع   

وعدم  االجتماعي  والجانب  واالنفتاح 

يحبون  وهم  العائلية،  باألجواء  االلتصاق 

ما  باستمرار،  والتغيرات  باملفاجآت  القيام 

يتطلب من الذي يعيش معهم أن يتفهم هذه 

أنهم  مع  الرقم،  بهذا  املرتبطة  السلوكية 

كرماء النفس وشجعان في اتخاذ القرارات، 

وبحثًا  للحرية  عشقًا  الناس  أكثر  من  وهم 

القوانني  ضد  التمرد  رغبة  ولديهم  عنها، 

واألنظمة على األقل داخل أنفسهم.

يمثل  رجولي  رقم  فإنه   9 الرقم  داللة   أما   

واملواجهات  والجنس  والعنف  الطاقة 

والتسرع  واملرح  االجتماعية  واملشاركة 

ال  أنه  كما  والجرأة،  الجارحة  والصراحة 

يمنح العيش بطريقة مثالية ويجعل من حياة 

تنتبه  أن  عليك  كسبها.  يجب  معركة  املولود 

لك  يغفروا  لن  فهم  وكبيرة،  صغيرة  كل  في 

دون  عنهم  تبتعد  يتركوك  أو  بسهولة  الخطأ 

رد االعتبار لهم. الحياة بالنسبة لهم معركة 

التطرف،  روح  لديهم  ستجد  كسبها،  يجب 

هذه  إثارة  عن  بعيدًا  تكون  أن  احرص  لذا 

حياتهم.  في  سلبية  األكثر  فهي  الصفة، 

غالبًا  وهم  باآلخرينـ  يثقوا  أن  الصعب  من 

 
ً
أشكاال يأخذ  التأثر  وهذا  بعمق  يتأثرون 

كما  صحيًا،  منهم  تنال  لألسف،  متعددة 

العائلة،  مع  املزاج  صعاب  أزواجًا  تجدهم 

لكن  لعائلتهم  الجيدة  الحياة  يوفرون  فهم 

تعتمد  أن  أي فوضى. تستطيع  بحساب ودون 

يحتاجون  لألمور،  وتنفيذهم  كالمهم  على 

معهم  والتعامل  الكامنة  طاقتهم  يفرغوا  أن 

بصدق.

الري كنك
ولد في 19-11-1933

األرقام التكوينية )1-9-1(
البرج العقرب

الخريطة  مولود  شخصية  عن  تحليلية  نبذة 

الرقمية التكوينية )١-9-١(

أكثر  في  الخريطة  هذه  مواليد  تميز  يظهر 

مذهلة  امتيازات  يملكون  فهم  اتجاه،  من 

ومقدرة عالية في اإلبداع وخلق أجواء التفرد 

هذه  مواليد  يحاول  اختصاصهم.  مجال  في 

من  مبكر  وقت  ومنذ  االعتماد،  الخريطة 

حياتهم، على أنفسهم وتخطي العقبات التي 

حولهم.  جلبة  إثارة  ودون  بصمت  تواجههم 

وسهولة  األمور  إدارة  في  فنية  ملسة  لديهم 

أسلوبهم  حولهم.  بمن  والتأثير  اإلقناع  في 

معروف بالصراحة والوضوح والدقة وسرعة 

روح  لديهم  آخر.  حال  إلى  حال  من  االنتقال 

الى  بأنفسهم  وثقة  كبرياء  ذوو  وهم  عالية 

أو  يخدعوك  لن  أنهم   كما  كبيرة،  درجة 

يستغلوك في وقت احتياجك لهم، وهذه صفة 

وسلوك تكويني فيهم. يستطيعون أن يرسموا 

الخطط لهم ولآلخرين، كما أن خيالهم واسع 

وتفكيرهم يحاكي الواقع وفيه من املوضوعية 

مقدرتهم  في  يتفردون  الكثير.  الشيء 

بشكل  الحلول  وإيجاد  والحوارية  الفكرية 

بهم  تحيط  التي  املخاطر  ويتخطون  سهل 

بحكمة شجاعة واضحني وصدق في التعاطي 

املقدمة.  في  يجعلهم  ما  هو  اآلخرين،  مع 

التي  واألعمال  املركبة  األعمال  في  ينجحون 

فيها تخطيط أو إدارة إعالمية، أو في املواقع 

الحساسة التي تتطلب صبرًا وكتمًا لألسرار 

الوقت  نفس  وفي  التصرف،  في  والهدوء 

أن  وجدوا  ما  إذا  سريع  بغضب  يشعرون  قد 

ال  كسل.  أو  برود  ذوو  معهم  يعملون  الذين 

فالعمل  األخطاء،  عن  التغاضي  يستطيعون 

قلوبهم  طيبة  من  الرغم  على  مقدس  لديهم 

الحياة  في  طريقتهم  الجياشة.  وعواطفهم 

لذاتهم، فهم ال  الكبير  تقديرهم  تعتمد على 

الروتني  أجواء  ظل  في  يكملوا  أن  يستطيعون 

تجدهم  ما  فسرعان  االنضباط،  عدم  أو 

وإن  حتى  أعمالهم  مواصلة  عن  يعتذرون 

كلفهم ذلك تركهم لوظيفتهم. نقاط ضعفهم 

تتمثل في ثقتهم الكبيرة في اآلخرين، وهذه 

التي  حياتهم  في  الرخوة  املنطقة  هي  غالبًا 

تتسلل منها املشاكل اليهم. عليك أن تعاملهم 

هي  صفة  تمتدح  ال  وأن  تملق  وعدم  بفخامة 

ليست فيهم، فقد يفاجئونك  برد فعل سلبي 

غير متوقع.

الفني  األداء  في  كان  التشابه  الخالصة: 

الكبير  والحضور  التأثير  وقوة  والشهرة 

لديهما وطول فترة العمل اإلعالمي . 

علي البكري- باحث فلكي
وهللا اعلم

العذراء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

الجوزاءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

اهتمامكم  يشغل  محور  أكثر  هو  السفر 

إذا  إيجابيًا  يعد  الذي  الوقت،  هذا  خالل 

على  للسيطرة  حاجة  في  أنتم  ذلك.  تحقق 

األشياء  شراء  وترك  املرتفعة  مصروفاتكم 

بشكل  تتقدمون  تزالون  ال  الضرورية.  غير 

عاطفيًا  لالرتباط  فرصة  هناك  جيد، 

عليكم عدم التفريط فيها.

العراقيل،  من  بالكثير  أجواؤكم  تتلبد 

ما  الحبيب،  مع  الطباع  حادي  وتبدون 

بحاجة  أنتم  بحذر.  التصرف  يلزمكم 

إظهار  وعدم  الصبر  من  الكثير  الى 

تمردكم في هذا الوقت، بل الحفاظ على 

به  تمرون  الذي  الوقت  يعد  منجزاتكم. 

سلبيًا في الجانب الصحي.

تحتاجون الى الكثير من الصبر وعدم جر 

األمور للمواجهة وإلقاء اللوم، فقد تفقدون 

الحقًا.  األمور  مجريات  على  السيطرة 

عليكم  يجب  لذا  مريح،  وضع  في  لستم 

في  الحضور  وعدم  بأعصابكم  التحكم 

تحتاجون  حساسيتكم.  تثير  التي  األماكن 

الى وقت أفضل لزيادة إيراداتكم املالية.

إنجاز،  لتحقيق  مهمة  إيجابية  أجواء 

لوظيفة  التقديم  في  يرغب  ملن  وفرصة 

او لبيع وشراء ممتلك، وفرصة ملن يبحث 

إيجاد  عليكم  العاطفي.  االرتباط  عن 

توازن بني مصروفاتكم وإيراداتكم خالل 

الوقت املقبل فهو األهم لكم كي تحافظوا 

على استقراركم املهني.

الصعيدين  على  بقوة  التحرك  تحاولون 

ضاغطة،  أجواء  ضمن  واملهني  املالي 

لتحسني  مساعيه  بتعثر  يشعر  بعضكم 

صورته في العمل. حذار من إرهاق أنفسكم 

مشجعًا.  يبدو  ال  فالوقت  إضافية  بساعات 

الفترة  خالل  أفقكم  في  تلوح  فرص  هناك 

املقبلة هي األكثر أهمية لتتويج مساعيكم.   

وحصولكم  خطواتكم  لدعم  الحظ  يقف 

على متطلبات كانت معلقة خالل الفترة 

تعطل  يشكو  ملن  وفرصة  املاضية، 

ببرنامج  القيام  بوسعه  فإن  اإلنجاب 

فرصة  لديكم  الوقت.  هذا  خالل  صحي 

الصعيدين  على  بسفر  للقيام  طيبة 

األوقات  من  وهو  والخارجي  الداخلي 

اإليجابية لذلك. 

عليكم أن تعيدوا حساباتكم واالستفادة 

السالمة  بمبدأ  والعمل  األخطاء  من 

اآلخرين،  مع  املنافسة  عن  واالبتعاد 

من  الكثير  الى  أنفسكم  تعرضون  فقد 

حظكم  لتجربة  فرصة  لديكم  املتاعب. 

في  تنجحون  فقد  الوقت،  هذا  خالل 

أوضاعكم  إلخراج  جديد  منفذ  إيجاد 

من الجمود.

ويبدو  والنفسية  الصحية  أوضاعكم  تتحسن 

عليكم االستعداد للتحرك في أماكن مختلفة، 

عمله.   في  بسيطًا  نجاحًا  يحقق  من  منكم 

اليه  تحتاجون  فقد  املال،  إهدار  عدم  عليكم 

خالل األيام القليلة املقبلة وعدم التسرع في 

الوقت  خالل  تحسن  أمام  أنتم  ممتلك.   بيع 

القليل املقبل. 

ضغط  عامل  يسبب  مصروفاتكم  ارتفاع 

غير  ظروف  من  به  تمرون  ملا  إضافيًا 

جديدة  خطة  وضع  عليكم  لذا  متوازنة، 

الحالية  األجواء  الوضع.  هذا  من  للخروج 

وبوسعكم  االستقرار  نحو  وتتجه  مشجعة 

تعريض  تجنب  حاولوا  بمبادرة.  القيام 

أنفسكم الى املزيد من الجهد.

خالل  من  صحتكم  على  املحافظة  عليكم 

التي  وتلك  اإلضافية  األعمال  تجنب 

تتطلب مجهودًا مزدوجًا كاملرتبطة بسفر. 

عليكم عدم التسرع في التوقيع على العقود 

ذات التصنيف املالي الكبيرتبدو أجواؤكم 

الصبر  من  الكثير  الى  بحاجة  العاطفية 

وعدم التسرع في القيام بمبادرة.

يلوح في أفقكم الكثير من فرص السفر على 

في  ينجح  من  ومنكم  الخارجي،  الصعيد 

مراسم  وإنهاء  قضائي  قرار  على  الحصول 

بذل  في  اإلفراط  عدم  عليكم  تركة.  تقسيم 

طابع  ذات  بأعمال  القيام  بل  كبير،  مجهود 

املرافق  الحظ  عامل  من  لإلفادة  روتيني 

لكم.

ينال منكم التعب على الصعيدين النفسي 

والجسدي، وتبدون بحاجة الى الكثير من 

لم  إذا  سلبيًا  يعد  املقبل  فالوقت  الراحة، 

وضع  عدم  حاولوا  الحالة.  هذه  تراعوا 

أنفسكم رهينة لعرض بعض املقربني في 

املعالم وعدم  عملية تجارية غير واضحة 

تتعرضون  فقد  ماليًا،  شخص  أي  كفالة 

الى عملية احتيال.

)مؤيــد البــدري  و الري كنــك(

القـــدرات فـــي  تكوينـــي  تشـــابه 
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الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

١-دولة آسيوية، من االقارب.

2- والية امريكية.

3- ماركة سيارة.

4-الفروسية، في الرياضيات)م(.

5- من البقوليات )م(، عسل.

الحرف  ناقص  عربية  فنانة   -٦

االخير، علم مؤنث )م(.

7- من اغنيات )كوكب الشرق(.

8- ــــــــ.

9- رحالة برتغالي.

١0- دولة اوروبية.

١- ناحية في محافظة الناصرية.

لبنانية  ملطربة  االول  االسم  للتمني،   -2

)م(.

3- نعم باالنكليزية، رتبة عسكرية )م(.

)م(،  خليجية  مطربة  متشابهة،   -4

موصولة.

5-قهوة، في البيضة، للنداء )م(.

٦- اركض، متشابهة، سحب.

7- نوال )مبعثرة(، متشابهة.

8- نصف سيوف، بطلة فوازير رمضان.

9- جمع سهم، خصم.

١0- صاحبة الصورة فنانة عراقية.

علي الوردي
من الشخصيات العراقية املرموقة علي حسني الوردي ١9١3-١995، 

بتبنيهم  عرفوا  الذين  املؤرخني  أكثر  من  عراقي  اجتماع  عالم  هو 

الواقع  بتحليل  املختصة  والسيما  الحديثة،  االجتماعية  النظريات 

وفي  العراق،  في  العلمانية  رواد  من  أنه  كما  العراقي،  االجتماعي 

العام ١93١ التحق بالدراسة املسائية إلكمال االبتدائية وكانت بداية 

وبعد  جديدة.  لحياة 

الدراسة  إكماله 

حصل  الثانوية 

األولى  املرتبة  على 

فأرسل  العراق  على 

دراسية  بعثة  في 

الجامعة  الى 

ليحصل  بيروت  في  األميركية 

نال  وبعدها  البكالوريوس،   على 

حلل  عامني.   بعد  الدكتوراه  شهادة 

شخصية  بأنها  العراقية  الشخصية 

ازدواجية تحمل قيمًا متناقضة تتأرجح بني قيم البداوة والحضارة، 

في  أثرًا  العراق  لجغرافيا  وأن 

فهو  الشخصية،  هذه  تكوين 

بسبب  حضارة  ببناء  يسمح  بلد 

من  قربه  لكن  النهرين،  وجود 

له  أوجد  العربية  الصحراء 

شخصية  حلل  أخرى.  شخصية 

غالبية مناطق العراق.

اسمها  سوداء  جاريه  للرشيد  كانت 

نواس  أبو  دخل  مرة   وفي   ، خالصة 

بليغه،  بأبيات  ومدحه  الرشيد  على 

عنده،  جالسة  الجارية  وكانت 

وعليها من الجواهر والدرر ما يذهل 

اليه،  الرشيد  يلتفت  فلم  األبصار، 

فغضب ابو نواس وكتب لدى خروجه 

على باب الرشيد :

لقد ضاع شعري على بابكم ......

كما ضاع در على خالصة.

حنق  الرشيد،  الى  الخبر  وصل  وملا 

من  دخوله  وعند  طلبه.  في  وأرسل 

الباب محا تجويف العني من لفظتي 

مثل  ثم  )ضاء(  فأصبحت  )ضاع( 

: ماذا كتبت  . فقال له  أمام الرشيد 

على الباب؟

فقال :

لقد ضاء شعري على بابكم ........

كما ضاء در على خالصة.

فأعجب الرشيد بذلك وأجازه .

فقال احد الحاضرين :

هذا شعر قلعت عيناه فأبصر .

حنون  نائل  العراقي  البروفيسور 

قراءة  في  الكبير  نهمه  عنه  عرف 

دراسته  مراحل  في  اآلثار  كتب 

هذا  لدراسة  قاده  ما  األولية. 

جامعة  اآلداب  كلية  في  التخصص 

شغفه  وتوج   ،١9٦8 عام  بغداد 

اللغة  فلسفة  في  الدكتوراه  بشهادة 

األكدية من جامعة تورنتو  في كندا. 

التاريخية  بمؤلفاته  حنون  اشتهر 

كما  مؤلفًا،   20 على  زادت  التي 

من  العديد  في  أستاذًا  عمل 

الجامعات العراقية والعربية، ومنها 

من  العديد  وشغل  دمشق،  جامعة 

رئاسة  وأهمها  العلمية،  املناصب 

هيئة  في  التاريخية  العصور  شعبة 

املتاحف  وقسم  العربية،  املوسوعة 

في  والحضارة  اآلثار  معهد  في 

سوريا.

أول من

نوادر و طرائف

ترجم السومر ية للعر بية

كلما تجاذب اثنان أطراف الحديث في أمر مهم أو 

هي  شهيرة  مقولة  احدهم  لسان  على  تتردد  سري، 

"الحيطان لها آذان"، لتنبيه الطرف الثاني بالحرص 

الشديد في كالمه أو خفض صوته حتى ال يسمع أحد 

بالد  إلى  ارتحل  بريطاني  مثل  قصة  وهي   . الحوار 

،حيث تجد فيه الشعوب ارتياحًا 
ً
العرب وبات متداوال

ملا تكنه الصدور أثناء الحديث عن بعض األمور التي 

الى  املثل  قصة  تعود   . الكثيرون  يعرفها  أن  يجب  ال 

القرن السادس عشر، في زمن حكم امللكة كاثرين، 

مهووسة  كانت  التي  الثامن  لهنري  األولى  الزوجة 

بمعرفة ما يقال عنها، فزرعت أجهزة تنصت في كل 

القاعات واملطابخ،  وبذلك  بما فيها  القصر،  أرجاء 

بشأنها،  والعامة  الخدم  آراء  معرفة  من  تمكنت 

أخبرتها  بما  إلملامها  عليهم  السيطرة  فاستطاعت 

أنيديباليتون  الوزير  اكتشف  وعندما  الحيطان.  به 

للحيطان  "إن  دائما  يردد  بات  أمرها، 

األجهزة  تلك  إلى  منه  إشارة  في  آذانا"، 

حينها  ومن   . القصر  داخل  املوضوعة 

فقد  مثل،  أنها  على  العبارة  هذه  ُعرفت 

أصبحت  حتى  الناس  بني  بقوة  انتشرت 

وذلك  بريطانية،  أصول  من  عربيًا   
ً
مثال

العربية،  املجتمعات  في  الدائم  لتكراره 

تستدعي  التي  الحالة  تلك  عن  ليعبر 

السرية في الحديث عن بعض األمور .

الحيطان لها آذان

قصة مثل

شخصية عراقية.. 

؟

هواتف تهمك
115 الدفاع املدني    
122 اإلسعاف الفوري    
104 شرطة النجدة      
400 جهاز املخابرات الوطني  
131 جهاز األمن الوطني    
533 مديرية مكافحة اإلجرام   
139 حماية األسرة   
153 االستخبارات العسكرية  
130 عمليات الداخلية   

الفائز بجائزة العدد السابق
أحمد محسن علي / ذي قار

ترسل االجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

سؤال وجائزة

لقد رايت الثقب في سفينتك منذ بداية اليوم االول للرحلة 
يصنع  الحب  بان  مني  ظنا  معك  االبحار  قررت  ،لكنني 

املعجزات..
 فيودور دستويفسكي

ادب عالمي

متى بدأت ركضة طوير يج؟
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مو  )ساعاته  الدارج  القول  عليهم  ينطبق  املزاج  متقلبو  أشخاص  هناك 

أفعالهم، كما يصعب  التكهن بردود  سوه(، ومثل هؤالء األشخاص يصعب 

تحديد ساعات الفرفشة من ساعات الدنفشة لديهم، وحكايتهم تشبه الى 

حد ما الحكاية التي تروى عن أحد ملوك الحيرة الذي قسم أيامه الى يوم 

)نحس( ويوم )سعد(، فإذا جاءه زائر في يوم النحس قطع رأسه وإذا جاءه 

في يوم السعد أكرمه وبذل له العطاء.. وأنت وحظك!

ملك  حددها  كما  أيامًا  وليست  دقائق،  أو  ساعات،  ومزاجنا  حياتنا  لكن 

بأنها  الحيرة، فنحن نقول عند اتخاذ قرار غاضب سرعان ما نندم عليه 

كانت )ساعة شيطانية(، وبخالف ذلك حني نستمع الى بعض الود واللطف 

من أشخاص طاملا عرفوا بالغلظة ، بأنها )ساعة رحمانية(، وحني نريد أن 

نذم اليوم الذي تعرفنا فيه على شخص أربك حساباتنا وعّرضنا لألذى، 

التغليس..  شيمته  صديق  من  دينًا  نسترد  وحني  السودة(،  )ساعة  نقول 

نقول )ساعة الحسم(.. كما نقول عن الوقت املحدد لبدء معركة االسترداد 

)ساعة الصفر(..

وليست  املزاجية  الساعة  النفسية،  الساعة  عن  هنا  نتحدث  نحن  طبعًا 

أو  اليسرى،  اليد  معصم  في  نرتديها  الزمنية  فالساعة  الزمنية،  الساعة 

)معصم( املوبايل، أو نثبتها على جدار الغرفة، في حني أن الساعة املزاجية 

وردات  بأقوالنا  وتتحكم  وجوهنا  سحنة  من  وتغير  )ترتدينا(  التي  هي 

أفعالنا.. فرحًا أو ترحًا، ابتسامًا أو تجهمًا، انفتاحًا أو انسدادًا.. وقد تخلعنا 

هذه الساعة )أو باألحرى تسلمنا الى ساعة أخرى( بعد لحظات أو دقائق، 

وقد يطيب لها أن ترتدينا أليام وشهور.. 

 عن الساعات من املزاج 
ً
قلنا إن الساعات أمزجة، وبودي أن أسوق لكم مثاال

اللبناني حيث تقول الشحرورة في إحدى أغانيها: ساعات.. ساعات، أحب 

عمري وأعشق الحاجات )بتعطيش الجيم(..

وأكسر  ساعة  الكرخي:  عبود  مال  العراقي  الشعبي  الشاعر  يقول  فيما 

املجرشة .. وألعن أبو راعيها..

خضير الحميري
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چـا وين أهلنا؟!

ذكريات عراقية

به صداقة، فقد  بعد ما يقرب من عامني جمعتني 

لعامني،  األعظمية  في  جاري  أنه  وقتها  اكتشفت 

ندوة  لحضور  يوم  ذات  دعاني  أنه  أسعدني  ولهذا 

كبير،  ذواق  جمهور  مع  بعقوبة  مدينة  في  فنية 

والسيما أن تلك الصحبة ترافقت بوجود اثنني من 

امللحن  وهما:  الحديث  سيشاركانه  العراق  أعالم 

ين 
ِّ

واملعد املذيعني  وأستاذ  جميل،  عباس  الكبير 

في  الكثير  سمعت  وبصحبتهم  الهرمزي،  سعاد 

عن  الغني  املمتع  الطريق  وخالل  والسهرة  الندوة 

الغناء العراقي، بألوانه البدوية والريفية واملدينية، 

واتجاهات التلحني وفنونه.

مع  الصالت  فيها  انقطعت  سنوات  عشر  مرت     

بلغ  قد  الصدامي  النظام  كان  فقد  تمامًا،  العراق 

 ،١989 عام  والغطرسة  والقمع  الجنون  في  الذروة 

إلى  انتقلت قبل عام مضطرًا من دمشق  وكنت قد 

بي  وإذا  )الثوري(،  جريدة  في  عملت  حيث  عدن، 

إلى  وصل  قد  كبيرًا  عراقيًا  ثقافيًا  وفدًا  أن  أسمع 

عدن إلقامة عدد من النشاطات، وما إن علمت أن 

كنت  فقد  شخصيًا،  أحبهما  ممن  اثنني  الوفد  في 

عبد  الرزاق  عبد  األطفال،  ثقافة  دار  في  معهما 

 ،١98١ عام  للدار  عامًا  مديرًا  صار  الذي  الواحد 

والجلسات  العمل  في  الذكريات  أطيب  له  وأحمل 

الشخصية، والزميل الشهم جواد الحطاب املعروف 

اقة تجاه اآلخرين، فلم أستطع إال أن 
َّ
بمشاعره الدف

 وأليام، إلى جانب فنان كبير التقيته 
ً
ألتقيهما مطوال

تنسى  ال  التي  الذكرى  لكن  يتيمًا،  لقاء  العراق  في 

كانت مع جواد وذلك الفنان الكبير... عباس جميل.

ل وهلة  كان صعبًا على الفنان عباس أن يتذكرني ألوَّ

رته برحلتنا اليتيمة إلى بعقوبة برفقة 
َّ
إال بعد أن ذك

املرحوم الهاشمي.

    تلك الذكرى املميزة حصلت بال ترتيب، وليتني 

تلك  تسجيل  في  لتسعفني  تسجيل  آلة  وقتها  حملت 

عباس  الفنان  فيها  ق 
َّ
تأل التي  الرائعة  الساعات 

من  وحوادث  نتفًا  لنا  يروي  وهو  واستفاض،  جميل 

ل الجلسة أحاديث في ألوان 
َّ
ذكرياته الفنية، أو تتخل

منه،  بغناء  يصحبها  جميل  وكان  العراقي،  الغناء 

إلى  بشغف  نصغي  الحطاب  جواد  والصديق  وأنا 

معًا  ا 
َّ
حزن وكم  واإلبداع،  الجمال  من  الفيض  ذلك 

الحجم  بهذا  لفنان  ذلك  تسجيل  نستطع  لم  ألننا 

وبال  جرى،  ما  كل  عفوية  بسبب  األهمية،  وهذه 

سابق تخطيط.

    ال شك أن زميلي جواد كان األمهر في استنباط 

تتناول  أسئلة  خالل  من  جميل،  الفنان  مكنونات 

وال  واملغنيات،  واملغنني  الغناء  أو  العراقي،  املقام 

طريفة  حوادث  ذكر  فيها  جرى  الجلسة  أن  شك 

مفارقات  من  جرى  وما  وبعضهن،  ببعضهم  تتعلق 

ع وعريق هو  عبر مسيرة فنية طويلة وغنية لبلد متنوِّ

العراق.

زهور  باملطربة  معجبًا  زلت  وما  كنت  شخصيًا 

حسني، ال أستطيع نسيان صوتها الذي يخفي حزنًا 

كأنه  مجروحة  ببّحة  ز  املميَّ الصوت  ذلك  فجائعيًا، 

ى، مع شجن يرشح من الكلمات واأللحان  وتر مدمَّ

 كبير من صنائع عباس 
ٍّ

إلى حد العذبة، لقد كانت 

ا عانته  ثنا عمَّ
َّ

جميل الجميلة فنيًا، وال أنسى أنه حد

بخصوصيات  تتعلق  ومعاناة  شخصي،  ألم  من 

حياتها.

إن  إبداع عباس جميل،  الكبرى في  امليزة  أتعرفون 

جاز لي أن أتطاول على النقد الفني، أو أن أبيع التمر 

للعراقيني! إنه من أهم من نقلوا الغناء العراقي إلى 

أو  لآلخرين،  بألحانه  سواء  املتمدن  الحديث  اللون 

بغنائه كمطرب مهمٍّ أيضًا.  

ذلك  الحطاب  ولجواد  لي  القدر  أه  هيَّ جمال  أي 

الساحل  )فندق  في  الغداء  نتناول  أن  اليوم، 

الغداء،  بعد  ننام  ثم ال  الذهبي( مع عباس جميل، 

إلى  نستمع  ونحن  املساء  حتى  لساعات  نجلس  بل 

حديثه وغنائه وهو في قمة االنطالق والراحة، بال 

تعب وال ملل. 

    ال أنسى مساء ذلك اليوم، عندما ودعني العزيزان 

 
َّ

جواد وعباس إلى باب الفندق، كان الشفق قد امتد

في سماء البحر قبالة ساحل الكولد مور في عدن، 

د  أردِّ وأنا  الرمال،  على  مشيًا  خطاي  أجر  ورحت 

بهدوء مع نفسي:

ا چـا وين أهلنا احَّ مالي صحت بويا  
بيان الصفدي

ي الغناء العراقي  أنا أحد محبِّ

بألوانه من قبل رؤيتي 

للعراق، وعندما عشت فيه 

لسنوات صرت في خضم 

ذلك الغناء، من القبنجي 

ويوسف عمر حتى حسني 

نعمة وفاضل عواد وسعدون 

جابر وحميد منصور وأنوار 

عبد الوهاب. وكنت معجبًا 

بناقد فني بارز هو املرحوم 

عادل الهاشمي، فقد كان 

مثقفًا ولِبقًا وعميقًا، وصاحب 

أسلوب ساحر في تقديمه 

لنقده املوسيقي كتابة 

وحديثًا.
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