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الخاتون البغدادية 
هويَّة اللوحة البهيجة

مدير يات التربية 
تتنافس استعداداً للعام

 الجديد 23-22



حفر بئر ين نفطيتين 
في حقلي مجنون واللحيس

الجهاز التنفيذي لمحو األمية يدعو 
النساء لاللتحاق بالمراكز المجتمعية
بغداد / علي الهاشمي 

دهوك / ضحى مجيد

البصرة / "الشبكة" 

األسبوع  دهوك،  سياحة  مديرية  أعلنت 

أكثر  استقبلت  املحافظة  أن  املاضي، 

األول  النصف  خالل  سائح  مليون  من 

هيئة  أكدت  فيما  الجاري،  العام  من 

أوجه  تفعيل  ضرورة  على  االستثمار 

التعاون املشترك مع وزارة الثقافة بشأن 

تنشيط السياحة في العراق.

العامة  املديرية  باسم  املتحدث  وقال 

)ريوار  دهوك  محافظة  في  للسياحة 

معه  أجرته  حوار  خالل  رشيد(،  محمد 

"تقديرات  إن  العراقي  اإلعالم  شبكة 

املحافظات  باقي  من  السياح  أعداد 

بلغ وألول مرة خالل  واألجانب  العراقية 

عام 2021 مليونًا وخمسمئة ألف سائح."  

منذ  سجلت  املديرية   " أن  الى  مشيرًا 

تموز  نهاية  ولغاية  الجاري  العام  بداية 

دخول أكثر من مليون سائح." 

املالية  الواردات  "حجم  أن  واضاف 

للنشاط السياحي املستند على اآلثار في 

دهوك قليل، وذلك لتوجه غالبية السياح 

لزيارة املصايف قياسًا بالعدد املتواضع 

اآلثارية  األماكن  زيارة  الى  يتجه  الذي 

في املحافظة."

العامة  املديرية  "خطه  أن  رشيد  وتابع 

لدعم  دهوك  محافظة  في  للسياحة 

توافد السياح األجانب واستقطابهم، من 

داخل وخارج العراق، تعتمد على برنامج 

العاملية،  الفضائية  القنوات  ترويجي في 

املؤتمرات  إقامة  خالل  من  وأيضًا 

السياحية  للشركات  الدولية  واملعارض 

السياحي  "النشاط  أن  مؤكدًا  الدولية." 

في  كبير  دور  له  دهوك  محافظة  في 

للمحافظة،  االقتصادي  الوضع  إنعاش 

إذ أنه يسهم في توفير فرص عمل كثيرة 

ألبناء املحافظة."

التابع  األمية،  ملحو  التنفيذي  الجهاز  دعا 

البالد  عموم  في  النساء   التربية،  وزارة  الى 

بغداد  في  املجتمعية  باملراكز  االلتحاق  الى 

دورات  في  إدخالهن  لغرض  واملحافظات 

الجهاز  رئيس  الوزارة،  وكيل  تخصصية.وقال 

التنفيذي ملحو األمية في الوزارة، الدكتور عالء 

يبلغ  التي  املراكز  "هذه  إن  الشبكة"  "مجلة  بـ  خاص  تصريح  في  الحلبوسي 

عديدها أكثر من )٤٥( مركزًا خاصًا بالعنصر النسوي، تعمل على محو أمية 

الدارسات وتعليمهن املهن والحرف املتنوعة، مثل الخياطة والحالقة وصناعة 

من  "املتخرجات  أن  مؤكدًا  تخصصية."  دورات  طريق  عن  والحاسوب  األغذية 

هذه الدورات يمنحن شهادة تؤهلهن للعمل في مجال اختصاصهن." وأضاف 

في  الحق  ولهن  بالدعوة،  مشموالت  العراقيات  النساء  "جميع  أن  الحلبوسي 

االلتحاق باملراكز املنتشرة في بغداد واملحافظات من أجل  تحسني حياة املرأة، 

بإكسابها املهارات في املهن التي تتعلمها لتحقيق االكتفاء الذاتي." 

أنجزت املالكات الفنية والهندسية في شركة 

حفر  املاضي،  األسبوع  العراقية،  الحفر 

بئرين نفطيتني لصالح شركة نفط البصرة. 

باسم  )املهندس  للشركة  العام  املدير  وقال 

الفنية  "املالكات  إن  ناصر(  الكريم  عبد 

البئر  حفر  أنجزت  الشركة  في  والهندسية 

النفطي  مجنون  حقل  في   138-MJ النفطية 

 LU النفطية  البئر  وحفر  مترًا   33٦8 بعمق 

النفطي بعمق 28٧0  اللحيس  - ٥٦ في حقل 

الحالية  اإلنتاجية  الطاقة  أن  يذكر  مترًا. 

مليون   ٤.8 تبلغ  العراق  في  الخام  للنفط 

برميل يوميًا، ويجري العمل على زيادتها إلى 

ماليني   8 وإلى   202٧ قبل  برميل  ماليني   ٦

مع  بالتعاون   202٧ عام  بنهاية  يوميًا  برميل 

الشركات األجنبية.

دهوك استقبلت أكثر من مليون 
سائح منذ بداية العام  
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الشبكة الشبكةفــي  فــي 

الهالل األحمر ينفذ مشروعًا للحد من الكوارث 
بالتعاون مع الصليب األحمر الفرنسي والسويدي

التربية: قرار إضافة الخمس درجات يشمل 
المدارس األهلية ومدارس الخارج

بغداد / الشبكة

 بغداد / علي غني 

الهالل  جمعية  نفذت   

مشروعًا  العراقي  األحمر 

للحد من الكوارث  واملخاطر 

وذلك  محافظات،  أربع  في 

بالتعاون مع الصليب األحمر الفرنسي 

من  وبتمويل  السويدي،  األحمر  والصليب 

اإلنسانية.  للمساعدات  األوروبية  املفوضية 

األحمر  الهالل  جمعية  في  اإلعالمي  وذكر 

أن  الشبكة"  "مجلة  لـ  ثويني(  )غسان 

املجتمعات  مساعدة  الى  يهدف  "املشروع 

عوامل  لفهم  قابلياتها  تطوير  في  املحلية 

األخطار الناجمة عن الكوارث واإلجراءات 

تساعد  أن  يمكن  التي 

بها،  التأثر  تقليل  في 

قدرات  تعزيز  عن   
ً
فضال

العراقي،  األحمر  الهالل  فرق 

لديها،  والوعي  املعرفة  مستوى  ورفع 

والحد  للتصدي  أفضل  بنحو  واستعدادها 

من مخاطر الكوارث." وأضاف أن "املشروع 

هي:  محافظات  أربع  في  مرحلتني  على  نفذ 

)السليمانية، واسط، بابل، ميسان( لكونها 

حسب  الطبيعية،  للمخاطر  عرضة  األكثر 

السنوات  في  للعراق  التاريخية  اللمحة 

العشرين املاضية." 

إضافة  التربية  وزارة  قررت 

طلبة  الى  درجات   )٥(

املنتهية  غير  الصفوف 

إضافة  الكورسات(،  )طلبة 

الى درجة القرار)10(.

للتقويم  العام  املدير  وذكر 

وزارة  في  واالمتحانات 

نعمة  شاكر  األستاذ  التربية 

الشبكة"  "مجلة  لـ  عون  عبد 

عليه  وافق  الذي  القرار  أن 

قرار  درجات   )٥( تضاف  بأن  تطبيقه  آلية  تكون  مخلف  حميد  علي  األستاذ  التربية  وزير 

 عن إضافة ما تبقى من درجات القرار الـ 
ً
للدور الثاني الى كل كورس )األول والثاني( فضال

)10( مع درجة القرار الـ )٥( اإلضافية الى نفس الكورس.

وأوضح املدير العام للتقويم واالمتحانات: أن القرار يشمل املدارس األهلية ومدارس الخارج 

أسوة بمدارس الداخل.

يذكر ان وزارة التربية قد ألغت نظام الكورسات وعادت الى النظام الفصلي الذي سيطبق 

في العام الدراسي الجديد )2023-2022(.

حددت نقابة الصحفيني العراقيني 

لتوزيع  موعدًا  املقبل  العام  بداية 

للصحفيني،  التشجيعية  املكافأة 

املمنوحة من قبل الحكومة، مؤكدة 

الغرض  لهذا  املخصصة  املبالغ  أن 

مؤمنة.

العراقيني  الصحفيني  نقيب  وقال 

خاص  حديث  في  الالمي  مؤيد 

توزيع   "آلية   إن  الشبكة"  "مجلة  لـ 

املكافأة التشجيعية بني الصحفيني 

العام  املدير  أبلغنا  كما  مستمرة 

الثقافة  وزارة  في  اإلدارية  للدائرة 

باعتبارها  واآلثار،  والسياحة 

الجهة املشرفة على توزيع املنحة." 

املوازنة  إقرار  حال  "في  واضاف: 

شمول  سيجري  للدولة  العامة 

أرسلت  التي  الصحفيني  أسماء 

حال  في  أما  الوزارة،  الى  مؤخرًا 

توزيع  فسيكون  املوازنة  إقرار  عدم 

املنحة على األسماء املسجلة سابقًا 

العام  قوائم  وبحسب  الوزارة  لدى 

املوازنة  نظام  وحسب  املاضي 

الحكومة  لدى  بها  املعمول  املالية 

بطريقة 12/1."

وتابع الالمي أن "النقابة تعمل بكل 

الصحفيني  مع  للوقوف  جهودها 

وضمان حقوقهم بالشكل الذي يليق 

بهم وبمجهودهم الذي يبذلونه من 

الى  أجل إيصال املعلومة الحقيقية 

املواطنني."

طه حسين

نقابة الصحفيين 
تحدد موعد 

توزيع المكافأة 
التشجيعية
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المحلِّقة فوق األزمات المحلِّقة فوق األزمات 
بالحيادبالحياد

مصطفى السعيد

تمتعت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة بشعبية واسعة داخل بريطانيا 
وخارجها، ليس فقط ألنها امللكة املتوجة ملدة 70 عامًا لواحدة من أكبر إمبراطوريات 
العالم، وإن كانت الشمس قد انحسرت عنها، وإنما ألنها عاصرت الكثير من األحداث، 

وحازت مكانة تمتعت فيها بالجانب الطيب من دولة كبرى، فلم يكن دورها مثار جدل، 
ألنها تملك وال تحكم، وتحظى برمزية عالية، فهي رئيسة الدولة وفق الدستور 

البريطاني غير املكتوب، والنشيد الوطني ينتهي بعبارة "حفظ الله امللكة"، 

والطوابع  الدولة  عمالت  على  صورتها 

وال  الحكومية.  واملباني  الرسمية  واملعامالت 

الوزراء على الشرعية إال حني  يحصل رئيس 

تختار  التي  وهي  يدها،  ويقبل  امللكة  يلتقي 

يكون  بأن  مقيد  اختيار  لكنه  الوزراء،  رئيس 

في  املقاعد  أغلبية  على  حصل  قد  حزبه 

كما  األغلبية.  له  ائتالف  رئيس  أو  البرملان، 

تسيير  النظرية-  الناحية  -من  للملكة  يحق 

الحرب،  وإعالن  للدولة،  اإلداري  الجهاز 

وعقد  الجيش،  وقيادة  السالم  وإبرام 

االتفاقيات والتحالفات، والتصديق عليها.

لم  للملكة  للغاية  الواسعة  الصالحيات  هذه 

عمليًا  أما  الشرفي،  الجانب  إال  منها  يبق 

في  الصالحيات  هذه  ممارسة  للبرملان  فإن 

امللكة،  لدور  تهميش  ذلك  أن  ورغم  الواقع. 

الواقع،  التي ال تملك صالحيات حقيقية في 

محايدة  فهي  الخالفات،  فوق  وضعها  فإنه 

تدلي  وال  الدول،  بني  وكذلك  األحزاب،  بني 

تتحدث  وعندما  السياسة،  في  بتصريحات 

السالم  إلى  تدعو  عامة  كلمات  تلقي  فإنها 

تلتقي  سجال.  أي  في  تخوض  وال  واملحبة، 

ال  لكنها  إليهم،  وتستمع  والرؤساء  امللوك 

تخوض في جدل أو تدلي برأيها في مشكالت. 

هذا الوضع، بكل مزاياه وعيوبه، وضع امللكة 

في مكانة روحية، فهي موجودة كرمز للدولة، 

يصيبها  فال  الواقع،  في  تديرها  ال  لكنها 

لنتائج  املتحملني  السياسيني  يصيب  ما 

ويسقط  يعلو،  من  يعلو  وقراراتهم،  مواقفهم 

من يسقط، وتبقى امللكة في مكانتها العالية. 

سبعني  طوال  الثانية  إليزابيث  حلقت  وهكذا 

وطقس،  كرمز  حاضرة  األزمات،  فوق  عامًا 

بأنها  واالدعاء  مواقفها،  تأويل  يصعب  لهذا 

خاطئة،  سياسة  أو  سلبي  موقف  ضد  وقفت 

أيضا  فهي  مظلوم،  أو  قضية  عن  دافعت  أو 

لم تفعل ذلك، بل تدعو إلى السالم واملحبة، 

الكثير  وغزت  الحروب  شنت  حكوماتها  لكن 

من البلدان، فقد شاركت في العدوان الثالثي 

على مصر، وحرب الفوكالند ضد األرجنتني، 

على  والحرب  وأفغانستان،  العراق  وغزو 

وأخيرًا  وسوريا،  ليبيا  وضرب  يوغسالفيا، 

تشارك بشكل أو آخر في حرب أوكرانيا.

لم تقل امللكة كلمة واحدة ضد حكومة الفصل 

ارتكبت  التي  إفريقيا،  جنوب  في  العنصري 

الكشف  جرى  وعندما  الفظائع،  من  الكثير 

البريطاني  االحتالل  ارتكبها  فظائع  عن 

األصليني،  السكان  أطفال  بحق  كندا  في 

بمدارس  قسرًا  إلحاقهم  يجري  كان  الذين 

وتعرضوا  األصلية،  ثقافتهم  ملحو  داخلية 

إليزابيث
الملكة
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من  املئات  اكتشاف  وجرى  والقتل،  للتعذيب 

رفاتاتهم، لم تقدم امللكة أي اعتذار أو تعليق 

العالم،  وجدان  هزت  التي  الجريمة  على 

يصدر  بأن  األصليني  السكان  مطالبة  رغم 

لكنها  شخصيا،  إليزابيث  امللكة  من  اعتذار 

عن  بمنأى  فهي  كالعادة،  الصمت  التزمت 

املمارسات وال تتحمل أي نقد وال يحق قانونيًا 

الحكومة،  مقاضاة  يمكن  بينما  مقاضاتها، 

تلتزم  امللكة  لكن  بها،  اإلطاحة  أو  نقدها  أو 

لهذا  إيجابيًا،  أو  سلبيًا  كان  سواء  الحياد 

إلسرائيل،  زيارتها  عدم  تأويل  ينبغي  ال 

في  امللكة  تدخل  أن  يمكن  التي  فالزيارات 

نصائح  وتنفذ  عنها،  بنفسها  تنأى  جدل  أي 

وزارة الخارجية في هذا الصدد، وكان رأي 

يمكن  إلسرائيل  امللكة  زيارة  أن  الخارجية 

سواء  الخالفات،  دائرة  في  امللكة  يضع  أن 

كلمة  كل  ألن  اليهود،  أو  العرب  جانب  من 

متباينة،  تفسيرات  لها  ستكون  حركة  أو 

إسرائيل،  إلى  امللكة  تذهب  لم  فقط  لهذا 

إسرائيل،  لسياسات  رفضًا  أو  مقاطعة  ليس 

الوزراء  رؤساء  من  عددًا  استقبلت  ألنها 

ولم  قصرها،  في  اإلسرائيليني  واملسؤولني 

يصدر منها أي تصريح مناصر أو متعاطف 

مع الفلسطينيني، لكنها تأويالت لكالم عام 

لشعوب  الكريم  والعيش  السالم  أماني  عن 

املنطقة.

صورتها  على  الراحلة  امللكة  حافظت  لقد 

البعيدة عن االستقطاب والجدل، وتجاهلت 

يتعلق  ما  سواء  أسرتها،  تمس  انتقادات  أية 

الزواج،  خارج  عالقات  أو  أميرات،  بطالق 

تلك  عن  بعيدة  تكون  أن  على  وتحرص 

تسمع  لم  وكأنها  وتتصرف  التجاذبات، 

القصر  داخل  أنها  املؤكد  كان  وإن  بها، 

للعائلة  املثالية  الصورة  بتكريس  كثيرًا  تهتم 

املالكة، وتسعى إلى فرض قيود صارمة على 

األمراء واألميرات، ونجد ذلك في مذكرات 

وتصريحات  املالكة،  األسرة  أفراد  من  عدد 

األميرة الراحلة واملحبوبة ديانا قبل نهايتها 

صديقها  مع  سيارة  حادث  في  املأساوية 

دودي الفايد، الذي أثار الكثير من التكهنات. 

املؤكد أن امللكة إليزابيث سعت طوال حكمها 

الكامل  الحياد  على  تحافظ  أن  في  الطويل 

في القضايا الداخلية والخارجية، ومن بينها 

مساءلة  ينبغي  ال  التي  الفلسطينية،  القضية 

ملكة ال تحكم لكنها رمز لدولة، وعلينا تقييم 

وليس  قضايانا،  من  الدولة  تلك  مواقف 

وأية  مسؤولية  أية  من  املفرغ  رمزها  من 

صالحيات حقيقية. 

9السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )412412( ( 3030 أيلول  أيلول 20222022

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

الــــــــحــــــــدثالــــــــحــــــــدث



الحروب 
وإدارة االقتصاد

بغداد – مصطفى الهاشمي

تغيرت أساليب وفنون الحروب في السنوات األخيرة، 
وامتازت بتنوعها، حتى تخصصت بعضها بضرب 
الشؤون االقتصادية. ومع اختالف التمييز بني الحروب 
التقليدية والحروب الحديثة، فإن اقتصاد الدول 
إبان الحروب يتمثل بمجموعة من إجراءات الطوارئ 
التي يجري اتخاذها من ِقبل الدول املتحاربة لتعبئة 
اقتصادها لإلنتاج خالل فترة الحرب.

اقتصاد  بيلون(  لو  )فيليب  ويصف 

وتعبئتها  املوارد  إنتاج  بأنه نظام  الحرب 

وتخصيصها لدعم املجهود الحربي.

أحيانًا،  وفوائدها  أضرارها  وللحرب 

للدول  الداخلي  الصعيد  على  والسيما 

املتحاربة، فهي تضع الحكومات وإداراتها 

وتوفير  االستقرار  تحقيق  تحديات  أمام 

رغم  لشعوبها  الحياة  وإدامة  الغذاء 

بشاعة مناظر الدم على جبهات القتال.

اقتصاد الحروب العراقية

اندلعت  املاضي  القرن  ثمانينيات  في 

وإيران  العراق  بني  استنزافية  حرب 

مؤشراته  من  الكثير  العراق  فيها  خسر 

املرتفعة،  االقتصادية 

تراجع  جانب  الى 

معدالت رفاهية املواطن 

الواردات  توجيه  بسبب 

النقدي  واالحتياطي  املالية 

إلدامة زخم الحرب في تلك 

الفترة.

الدكتور  االقتصادي  األكاديمي  يقول 

به  خص  تصريح  في  البيضاني،  ماجد 

من  يجِن  لم  "العراق  إن  الشبكة":  "مجلة 

عبثية،  كانت  ألنها  شيئًا  الحرب  هذه 

كارثية  اقتصادية  بأزمات  الحقًا  تسببت 

صادرات  وتعرضت  ثقيلة.  ديونًا  ولدت 

بسبب  التراجع  الى  النفطية  العراق 

طال  الذي  الخليج  في  املالحة  تضرر 

واألجنبية  العراقية  النفطية  الناقالت 

فاضطرت  سواء،  حد  على 

التأمني  شركات 

جراء  من  العاملية 

أهم  إلغاء  الى  ذلك 

وهي  اال  العالم،  في  تجارية  تأمني  وثيقة 

وثيقة التأمني البحري، ما ألحق خسائر 

 
َ

معيد بصفته  العراق  اقتصاد  في  أكبر 

االستغناء  يصعب  وشريكًا  عاملي  تأمني 

عنه."

في  الحرب  "ظروف  أن  البيضاني  وتابع 

من  تطلب  الحكومة  جعلت  الفترة  تلك 

واملصوغات  باألموال  التبرع  املواطنني 

الذهبية  والحلي 

بعض  في  والسيارات، 
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الحربي،  املجهود  دعم  لغرض  األحيان، 

مع منح املتبرع امتيازات عينية وترقيات 

مع  املوظفني،  من  كان  ملن  الوظيفة  في 

)السيد  من  رمزية  شخصية  هدايا 

الرئيس(!"

سوء اإلدارة

عانى العراق كثيرًا من جراء هذه الحرب 

وما تالها، واستهلك ما حققه من أرقام 

وعدم  التقدير  سوء  بسبب  اقتصادية 

فبعد  الحقيقية،   الحرب  كلفة  احتساب 

صار  املانحة،  الدول  من  يعد  كان  أن 

ديونها  بإسقاط  تطالب  التي  الدول  من 

املترتبة عليها من دول العالم التي فاقت 

أن  بعد  حينها،  في  دوالر  مليار   100 الـ 

ماليًا  فائضًا  الحرب  قبل  حقق  قد  كان 

بلغ أكثر من 30 مليار دوالر! 

هذه  "بسبب  البيضاني  وأضاف 

الحرب،  تلك  انتهاء  وبعد  املديونية، 

جديدة  كارثية  أزمة  مباشرة  اندلعت 

على اقتصاد العراق بسبب املديونية التي 

سببتها حرب الثماني سنوات، وكانت من 

التي  الديون  األول  وقتها:  في  مصادر   3

منحتها دول الخليج التي بلغت ٤0 مليار 

حكومات  من  املمنوحة  والقروض  دوالر، 

ومصارف غربية تقدر بـ3٥ مليار دوالر، 

واألخرى قروض )سوفييتية( وبلدان من 

أوروبا الشرقية بلغت 11 مليار دوالر."

"الكويت  أن  االقتصادي  األكاديمي  وتابع 

طالبت العراق بتسديد ديونه، لكنه طالب 

نقص  جراء  من  الديون  تلك  بجدولة 

السيولة وانهيار أسعار النفط في حينها، 

باجتياح  انتهت  حتى  األزمة  فتفاقمت 

العراق للكويت في آب سنة 1990."

الواليات  تدخلت  أشهر   8 "بعد  انه  وبني 

وقادت  عسكريًا  األزمة  لحل  املتحدة 

تحالفًا من 30 دولة ضد العراق إلخراجه 

التحتية  البنية  ودمرت  الكويت،  من 

االقتصادية  املوارد  وتراجعت  العراقية، 

الحصار  بسبب  التضخم  وارتفع  أكثر 

الدولي وتبعات الفصل السابع، ما انهك 

الى  العملة  فانهارت  البلد،  اقتصاد 

مستوى القاع بعد أن كان الدينار يساوي 

قبل  سنتًا   ٤0 و  دوالرات   3 من  أكثر 

الحرب األولى."

الحرب الروسية األوكرانية

األوكرانية   - الروسية  الحرب  تشغل 

العالم ككل، باعتبار أن  وآثارها اقتصاد 

ثلث إنتاج الغذاء العاملي يصدر من مزارع 

القمح وحب دوار الشمس إلنتاج الزيوت 

والسيما  بالبلدين،  دفع  ما  النباتية، 

لدعم  إجراءات  اتخاذ  الى  روسيا، 

املحلي  الصعيدين  على  اقتصادهما 

والدولي.

روسيا  وفرت  املحلي،  صعيدها  فعلى 

 
ً
فضال مدعومة،  بأسعار  لشعبها  الغذاء 

عن توفيرها املحروقات للطبخ والتدفئة، 

أوروبا  دول  من  عدد  فيه  تشهد  وقت  في 

وارتفاع  التضخم  من  حاالت  اآلن، 

إذ  الغذاء،  من  املعروض  ونقص  األسعار 

والحبوب  والرز  القمح  أسعار  ارتفعت 

مسبوقة،  غير  معدالت  الى  الطبخ  وزيت 

املحروقات  أسعار  ارتفاع  عن   
ً
فضال

والفحم  والغاز  السيارات  ووقود 

املستخدم للتدفئة.

من  نفطيًا  بلدًا  روسيا  كون  جانب  والى 

دولة  فهي  أوبك،  منظمة  خارج  الدول 

على  الغاز  من  هائلة  احتياطيات  تمتلك 

صعيد العالم، الى جانب كونها ثاني أكبر 

معدل  يبلغ  إذ  العالم،  في  للذهب  منتج 

إنتاجها من املعدن النفيس 330.9 طن/

 332.0 تنتج  التي  الصني  بعد   ، سنويًا 

طنًا من الذهب سنويًا.

الدكتور  االقتصادي  األكاديمي  يقول 

روسيا،  "اقتصاد  إن  البيضاني  ماجد 

جرى  فإنه  طالته،  التي  العقوبات  رغم 

رسم خط واضح إلنعاش اقتصاد البالد 

معدالت  وتراجع  املحلي،  الصعيد  على 

التضخم مع وفرة واضحة للغذاء والوقود 

مقابل ما تعانية كثير دول من أوروبا."

رئيس  أعلنه  "ما  أن  البيضاني  ويرى 

ميشوستني  ميخائيل  الروسي  الوزراء 

اتخذت قرارات لدعم  بأن حكومة بالده 

القيود  ملواجهة  ومواطنيها  الشركات 

استقرار  زيادة  بهدف  جاءت  الخارجية 

االقتصاد عبر تخصيص 100 مليار روبل 

لهذه األغراض."

قدم  قد  الروسي  املركزي  البنك  وكان 

الروسي  االقتصاد  لتطور  توقعات 

يعود  أن  ويتوقع  املقبلة،  الثالث  للسنوات 

العام  بحلول  إيجابية  مستويات  إلى 

202٤. وذكر املركزي الروسي إنه بحسب 

التوقعات سيكون الناتج املحلي اإلجمالي 

أن  على  املقبل،  العام  في  سلبيًا  لروسيا 

بني  تتراوح  إيجابية  مستويات  يسجل 

كما   .202٤ العام  بحلول  و٥.%2   %1.٥

التضخم  مؤشر  يبلغ  أن  املتوقع  من  أن 

أن  على   ،%1٥  -  %12 مستوى  العام  هذا 

ينخفض ٥% - ٧% في العام 2023، وإلى 

٤% بحلول العام 202٤.

11السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )412412( ( 3030 أيلول  أيلول 20222022

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

الحرب الحربذاكــرة  ذاكــرة 



ألن املوتى مبتوري العمر ال يروون 
الحكايات، لذلك ظلت ونة حسني 

البصري ووياله املعجونة بحزن حايل 
ومرارة بارود غض تشبه التربيتة على 

القلب األسمر اململوح، أسير الحيرة 
بوجهه الكظيم وهو يبز حواف القلوب 

ويسرد لنا نكبتنا بـ "نايم املدلول.. 
حلوة نومته".. بداللة كفه املضمومة 

الى خده كلما غناها ناعيًا بصوت 
كورالي يفتقد من غابوا وحولتهم 

حرب القادسية املوهومة الى تراب.

مجلة الشبكة

نايـــم المدلـــول 
حلوة نومته

في چادر الحرب
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الفجائع  تكتب  وأنت  حٍق  على  كنت  كم 

لم  وقٍت  في  القهر  ات 
ّ

زخ وتؤبن  بصوتك 

 الصراخ املضموم 
َّ

 عد
ُ

 يحسن
ٌ

يكن فيه أحد

اإلحساس  بينما  بيوتنا،  حيطان  داخل 

املوت  بها  شوارٍع  في  يتضاعف  بالظليمة 

الذي  الطويل  التأمل  ُيشبه  بل  يتمشى، 

صالة  إتقاِن  على  السمران  وليداتها  يعّود 

يطلق  وأحيانًا  للخسارات،  تتويجًا  الوحشة 

تشبه  ناعمة  بذخيرة  ذواتنا  على  النار 

البعثي  جارنا  )كاولّيات(  قهقهة  صوت 

وحيده  يزوج  أن  خميس  ذات  أصر  الذي 

ظلت  وفخفخة  باذخ  بزفاف  الطائش 

ألياٍم  املنطقة  جيران  أفواه  في  سالفة 

متتالية ومتناسية ألي صوت آخر.

االصطدام  وتحاشي  املألوف  عن  الكتابة 

صعبة  مهمة  هي  قطعًا  فجأة،  بالقلوب 

ولن تنفعني الرتوش حينما يكون اللقاء مع 

 وحيدة، أنا الصغيرة 
ُ

الحرب أخير وعشته

لم  صندقچة،  مثل  محكم  وعقل  بضفائر 

)تدبارة(  حبوبتي  ثغيب  أبدّية  افهم  أكن 

الشيخانية  عصابتها  تلف  كانت  التي 

جنوبيٍة  كٔاّية  املطينة  البريسم  يلتها 
َ

وش

تكن  لم  الحسني،  ر 
ْ

ِجد مثل  وعة 
َّ
الل َدِسمة 

الخام،  األرض  من  فراٍش  على  إال  تنام 

بَمجّساتها  ترسُم  الغروب  ساعِة  وفي 

مواساٍة  )چادر(  خيلة 
ُ
امل داخل  النقّية 

ونواحهم  الناِس  عويِل  عن  وبعيدًا  غريبًا 

بٔان  ُمٔومنة تمامًا  قيم فيه مٔاتمها، كانت 
ُ

لت

الحياِة هو  لنا في  بقي  الذي  الوحيد  النفع 

ْهر 
َ

الق أبناَء  تسمينا-  –كما   
ُ

نحن البكاُء، 

املوت  حتى  بنا  يرفق  لم  به،  واملمسوسني 

شبه 
ُ

ت التي  أحبتنا  رويحات  غافل  الذي 

ج وخمشها بال رحمٍة. 
َّ

خدود الخد

حينما تنوح تشعرك ٔان املالئكة قد غادرت 

)تدبارة(  مع  وتنحاز   
ّ

لتصطف السماء 

مثل  ل 
َ

حال ورويحة  الطيبة  الشروگّية 

 
ُ

تعرف  
ُ

تكن لم  بة،  ُمذهَّ ة  يروزيَّ
َ
ف خضرمٍة 

هّيس( القرٓان، 
ُ

القراءة وال الكتابة، لكنها )ت

خالدًا.  الفقِد  على  اإلبقاِء  صالبة  جيد 
ُ

وت

بدشداشتها  املنكوبة  وهي  عامًا  عشرون 

في  )محْيسن(  عمي  فقد  على  الَعِتمة 

ممسوسة  أصبحت  أنها  لدرجة  الحرب، 

حزنها،   
ّ

فك الكبير  عمي  حاول  وكلما  به، 

تنهرُه زاجرة؛ "خايب مسعدة ٓانه ومحْيسن 

 شيلتها بعبوٍس وتناشغ 
ّ

َحدر التراب،" فتلف

روحه كأنها معتذرة:

وبشعواط  ليته، 
ّ
بل گبرك  دمعي  "من 

ريته يـ محيسن ما ظل بخيت وما 
ّ
چبدي بخ

نخيته"..

أن  اعتقدت  حينما  ظنها  خاب  املسكينة، 

هو  األمهات،  )فتشت(عيون  الوِليدات 

ل 
ّ
املكان الوحيد الذي يخاف املوت ان يتسل

إليه مكشوفًا، لذلك أدمنت النواح في ركن 

وُمْهجة  التراب  صوت  شّمت  كلما  الحوش 

 الخالد )حمزة الصغير( ناعيًا:
ّ

الطف

مّر زفة شباب"..
ُ

ه ذكريني، كلما ت "ُيمَّ

وال  الحرب  هي  ساخنة   
ٌ

نشغة أبشعها،  ما 

ُمرعبة،  طفولية  خياالٍت  غير  منها  أتذكر 

على  وتتقافز  مّر،  بتكرار  تتخطف  أراها 

شريط العمر، ولعلي محظوظة هنا حينما 

عاد  كيف  ؛ 
ً
مثال آنذاك،  جيدًا  أفهمها  لم 

بقدٍم  املحمرة  قيامة  من  الفّرار(  )حميد 

واحدة، وملاذا اضطر شقّي املنطقة )هشام 

الشقندحي( لثقِب يده بـ )درنفيس( هربًا 

من مطحنة الخفجي القاتلة.

كفّي  ذّيلت  حينما  أبدًا،  أنساه  لن  ومما 

صوب  مهرولة  وهي  امللحة  أمي  بعباءة 

صراخ وعويل جارتنا الخبازة سعدية التي 

املحموم  وسعيها  حزنها  في  هاجَر  فاقت 

شعرها  نتِف  بني  ما  السبعة  ٔاشواطها  في 

من  به  جيء  شاب  ولدها،  تابوت  ومسك 

معركة نهر جاسم جثة مكونة من عظمني 

فقط، أما خطيبته ساجدة، البنت الوحيدة 

ح 
ّ

تتوض فلم  للتابوت،  واملالصقة  الصامتة 

البالهة في عينيها الى أن سمعت من يقول 

لها بزجر واضح:

ـ كافي لخاطر الله..

الدمع  من  سنوات  ثالث  بعد  الغريبة، 

ساجدة  رئتي  على  الهواء  شّح  سلفن، 
ُ
امل

دمها  ضغط  ضحية  فراحت  املنكوبة 

الحاّد، او باألحرى قهرها األزلي..

يا إلهي، يبدو أن النسيان نعمة ال نجيدها، 

أّم  ننسن،  حال  ُيشبه  حالنا  إن  بل 

السادس  اللوح  في  النواحة  گلگامش 

من امللحمة، حينما قالت:

يا   ،
َ

عليك والنواح  بالبكاء  سأقضي   "

مني   
َ

خذك
َ
أ سنة،  بعد   

ً
سنة گلگامش، 

طيُر الحسد أّيها الواحد "... 

أي  بي  ينجو  أن  على  أحرص   
ُّ

بت لذلك 

الهروب  أحتاج  كم  بل  هذا،  كل  من  شيء 

في  واالرتجال  والعجز  الذاكرة  رداءة  من 

اللغة..

آه، ليت لي قدرتكم على البكاء..
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إلـــى عبـــد الحســـين رحيـــم ســـعار 

ظلت  طائرة الخطوط التركية  تدور في سماء اسطنبول، تحول بيننا وبني األرض 
عاصفة بيضاء حجبت عن الطيار رؤية املدرج، وبرج املراقبة يقول إن أرض املطار 

غير مستعدة الستقبالنا. ضحكنا أنا وجارتي في املقعد، عواصف ثلجية لّفت كل 
ما حولنا ببياض يشبه يوم ولجنا ذاكرة هذا الزمان، بروانة او بروارة، في الحقيقة 

لم يسعني حفظ اسمها بالطريقة التي تلفظها، لكنها قالت إن معناه بالفارسية 
الفراشة، تحدثنا كثيرًا طوال رحلتنا من بروكسل وحتى طهران.

في سماء إسطنبول 

التي  الحرب  الحرب،  عن  تحدثنا 

أناشيدي  في  مجوسًا  فرسًا  جعلتهم 

عربًا  وجعلتنا  سنوات،  لثماني  املدرسية 

أوباشًا لسنوات مثلها وفي أناشيد أعتقد 

وهي،  أنا  أسمائنا.  سوى  تبدل  لم  أنها 

حرصنا  مقعد،  في  بالصدفة  جارتان 

نستبدل  ونحن  حتى  متجاورًا  يبقى  أن 

أشبه  تواطؤ  في  طهران،  نحو  الطائرة 

الحرب  اقترف  عمن  نيابة  باالعتذار، 

فأهدر فيها عمر أحبتنا، أحبتنا جميعًا، 

بال استثناء.

عنه  أبحث  شيئًا  تذكرت  كمن  فجأة، 

عن  وبعيدة  تامة  بسرية  هاتفي  فتحت 

علينا  يمنعون  الذين  الطيران،  مضيفي 

والطائرة  إقحامه في مثل هكذا مواقف 

الهبوط،  في  فرصتها  تنتظر  زالت  ما 

الناس  ترصد  الفارسية  والفراشة 

ألم  سألتها:  مضحكة،  تعليقات  وتطلق 

في  مشوشة  صورة  كانت  تصادفيه؟ 

سألتني  محددة،  وغير  قديمة  الحقيقة، 

مات  هل  شهيد،  هو  هل  بحزن:  بروارة 

في  غاب  بل  لها:  قلت  معكم؟  حربنا  في 

حربنا معكم!!!!!

معنى لوجودك  

فيها  تحدثت  التي  املرات  هي  كثيرة 

لعله  املصير،  املجهول  الغائب  هذا  عن 

، لكنني أشبه أبي في هذا، 
ً
ليس مجهوال

كانت  موته،  لفكرة  االستسالم  أرفض 

وينتظره  بحياته  يؤمن  كي  أسبابه  ألبي 

إيمانه  أبي  عن  ورثت  وأنا  عنه،  ويبحث 

الفقد،  مرارة  ذقت  حتى  وانتظاره، 

معنى  يريد  كان  إنما  أبي  أن  فعرفت 

كي  حيًا  يظل  أن  يجب  كان  لذا  لحياته، 

تظل عنده لكل شيء جدوى.

لم  كأنه  ينسى  وأن  يغيب،  أن  قدره  كان 

يكن، تمامًا كما يقول درويش، كان عمي 

، من قال 
ً
سيصير أشهر منه لو عاش قليال

إنه مات، هو لم يمت، لكنه غاب مثل كل 

الذين غابوا، وكل الذين يخطفهم املوت 

عن  عمرهم  وما  أحبابًا  يظلون  شبابًا، 

األبنودي،  الخال  يقول  كما  غابوا،  البال 

وقريبًا.  وحاضرًا  حبيبًا  عمي  ظل  لذا 

هو  وكان  عرفته،  الفقد  أعرف  أن  قبل 

أكن  لم   ، نعم  ذاكرتي،  في  األول  الفقد 

أعرفه، لكن قصصًا صاغها الخيال عنه 

جعلته حاضرًا جدًا، وملا عثرت على دفتر 

صار  يده،  خط  من  شيء  عليه  يخصه 

قررت  الذي  الوحيد  اإلرث  هو  يده   خط 

صليبه،  يحمل  وكمسيح  به،  احتفظ  أن 

في ذكرى غيابه الـ ٤٠

عربية الجنابي
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أحمله معي.

صّرة الحزن 

أمي  أن  أذكر  جدتي،  إليه  تعّرفني  لم 

املرات  لكنها  قليله،  مرات  عنه  تحدثت 

 له 
ً
التي أنحفر فيها بعقلي، وأذكر خياال

حديثًا،  وصلناها  التي  املدينة  تلك  في 

ذلك  نياتها 
ْ

غ
ُ
أ ِمن  ر 

ُ
ذك

َ
أ التي  املدينة 

باب  على  يتمايل  كان  َالذي  الشاب 

ة جلوس العائلة، يتمايل 
َ
املدخل بني غرف

الجارلس،  وبنطلونه  الخنافس  بشعره 

على  الشباب  حب  ترك  العود،  نحيل 

بط 
ّ

بالض وجهه  أذكر  ال  أنا  آثارًا،  وجهه 

ِفي  وجدتها  التي  الصورة  خالل  من   
َّ

إال

حني  َطِويلة،  وات 
َ
سن بعد  جدِتي  ة  صرَّ

صرة  معها  حاملة  َمعنا،  لتعيش  جاءت 

لم  غائب  على  حدادها  وثوب  حزنها، 

تعد ترجو عودته، فال قوة بها لتفرح به، 

أكل منها الحزن أيامها وصبرها، وبدت 

الصورة  في  موته،  لفكرة  أكثر  مرتاحة 

الكاميرا،  نحو  بندقية  يصوب  أنه  بدا 

وا 
ُ
ان

َ
ك ِرفاقه،  ِمن  مْجموعة  به  تحيط 

رهم 
َّ

يكد ال  ا 
ّ

جد ومطْمئنني  ُمْبتسمني 

 املْوت وال الفقد. 
َ

خاِطر الحْرب وال

ه ِفي جبهة 
َ
نها أول صورة ل

َ
وعلى األرجح أ

القتال، التي التحق بها بعد إنهائه دراسة 

 
ّ

إال عّمي  أعرف  لم  والفندقة،  ياحة  السِّ

مالمحه  وأذكر  ة  الضبابيَّ الّصورة  بهذه 

ت 
َ

التي حفظتها فيما بعد من صورة علق

فقد  َالذي  الشاب  عّمي  بيتنا،  صالة  في 

في  اإليرانّية  العراقّية  الحرب  أّول  ِفي 

دائمًا  اسمها  ظل  لذا  املحمرة،  معارك 

له،  انتهاء  ال  الذي  والغياب  الفقد  قرين 

حيث  هناك،  إلى  يذهب  ملن  عودة  وال 

ال  الرب،  حكم  عن  خارجة  املحمرة 

لوعة  وال  الجنود  أمهات  تواسيل  تصلها 

يتاماهم وال حتى نداء جدتي.

شيوعي غائب

فريد  ِبأغاني  مولعًا  كان  إنه  عنه  ِقيل   

حسن  ه 
َ

َصوت  
َّ

ِإن ِقيل  وأْيضًا  األطرش 

هد وحيد 
ْ

ًا ، تْستْحضره ذاكَرتي ِبمش
ّ

ِجد

َوُهو يدندن  ِإلي َهيأته  ل 
ُ

نق
َ

ت ْير واِضح، 
َ

غ

مَّ 
ُ
ث ماَيل 

َ
َيت رفة 

ُ
َالغ ل 

َ
َمدخ باب  ِفي  واقفًا 

يتالشى، غاب ذاك الَعم األْصغر، الذي 

 
ّ

ل
ُ
ك ب 

ّ
عق

َ
ت ه 

َّ
ن

َ
أ ى 

َّ
َحت طويال،  ِبي 

َ
أ ره 

َ
انتظ

هداء 
ُّ

والش واملفقودين  األْسرى  سماء 
َ
أ

نيات، استمع إلى كل األسماء 
ْ

ى األغ
ّ

وحت

التي كان املذياع يقرأها معلنًا عن وجبة 

حيث  هناك،  السجون  في  ولو  حّية، 

عن  َيعِرف  ولم  حرب،  أسرى  يسمونهم 

يملك  يكن  لم  الذي  عمي  شْيئًا.  َمصيِره 
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وعلبة  وكتاب  قلم  غير  الدنيا  متاع  من 

السوفييت،  الى  رحل  إنه  قيل  سجائر، 

يكن  لم  الذي  عمي  المعًا،  شيوعيًا  كونه 

بعث  والعشرين،  الثالثة  عمره  يتجاوز 

شيوعيًا  كان  ألنه  غورباتشوف  يطلبه 

فذًا، هكذا كان أبي يطمئن نفسه، فقط 

له  أن  فكر  وربما  حيًا،  يريده  كان  ألنه 

تنتهي   
ً
وأطفاال حسناء،  روسية  زوجة 

يسمي  ما  عادة  على  وف،  بـ  اسماؤهم 

هو  شيوعيًا  أبي  كان  الروس،  مسلمو 

شهيد  بمصير  يرض  لم  فهو  اآلخر، 

كان  الجنة،  في  بحورية  يحظى  لكي  له 

يريده حيًا وبزوجة شيوعية ربما، ال يهم، 

لكن عمي لم يعد. 

في  طاف  قد  عْوَدته  عن  خبرًا   
َّ

أن ر 
ُ
ذك

َ
أ

مَسة َوعشِرين 
َ

ر ِمن خ
َ
كث

َ
ا َبْعد أ

َ
أْرَجاء بْيتن

ِبي 
َ
ه أ

َ
ي َوطَرب ل مِّ

ُ
ه أ

َ
زَعت ل

َ
عامًا، خبر ف

ه ِسّرًا، على سطح الدار.
َ
 ل

ُ
وبكْيت

اليائسون  ُيَسربها  األخبار،  ِتلك  ِمثل 

 ما ِفي َعوَدة غريب، 
ً
هم ُيحُيون أمال

َّ
عل

َ
ل

 غريبًا،
َّ

ِكن َالغريب ظل
َ
ل

اكرة،
َّ
فوس والذ

ُّ
فَرته الن

َ
ى ن

َّ
َحت

غنية،
ُ
رخه أ

َ
ؤ

ُ
ل ت

َ
َوتظ

خرى تاريخ،
ُ
فاألغنيات ِهي َاأل

صور الشهداء القدامى 

ة 
َ
غرف حاِئط  على  املْصلوبة  ي  َعمِّ صوَرة 

أحد  َبعد  جاورتها  والتي  االستقبال 

اِلي 
َ

ار ، خ يَّ عشر عامًا صورة لخالي الطَّ

َوُهو َيضَحك  َالِذي دخل ِمن باب املْطبخ 

ِفي  ام 
َ

ُيق ِلعْرس  غاِني 
َ
أ َصْوت  ِلسماعه 

البْيضاء  داشته 
ْ

ِبدش ره 
ُ
ذك

َ
أ القْرية، 

ظيفه 
ْ
وتن حفره  ِفي  ِعب 

َ
ت نايًا   

ً
حامال

ي 
ِّ
ُيغن كان   ، فاسه 

ْ
أِلن ُمناِسبًا  ِليصير 

اد ُمْستْبشرًا : ِلفاضل َعوَّ

ه  َجفيَّ
َ

 خبر ال
َ

ال

رَبت،
َ

 ش
َ

و ال
ْ
 َحاِمض ُحل

َ
ال

ال خبر كالوا صوانيكم شموع انترست،

 بيت التّمن،
ّ

ل
ُ
والتّمن الحلوات ِمن ك

 
ّ

ظل الثانية،  الحْرب  ته 
َ
خذ

َ
أ َالِذي  اِلي 

َ
خ

 
ِّ

ل
ُ
ك َوِفي  القصبّية  ايات 

ّ
الن ِفي  حاضرًا 

وصورة  ُصورته  ت 
َ
ان

َ
ك املهر،  جفاِفي 

ّوار البْيِت،
ُ

ي تستقبالن جميع ز وعمِّ

اِريخ 
َ

سرة عن ت
ُ
ت َاأل

َ
ازل

َ
ن

َ
يف ت

َ
عِرف ك

َ
ال أ

هدائها،
ُ

ِنضاِلها َووجوه ش

اريخ،
َّ

حفل ِبَهذا الت
َ

ُعد ت
َ

م ت
َ
وال َمتى ل

ِزيارة  َوِفي  عامًا،  عشر  مَسة 
َ

خ فبْعد 

ان 
َ
اِطفة َعثرت على ُصورتْيهما ِفي َمك

َ
خ

نِي  الشابَّ هذْيِن  ت 
ْ

وجد عه، 
ّ

أتوق ن 
ُ
ك

َ
أ م 

َ
ل

إذ  َالُحروب،  َطَوتهما  اللذين  األْعزبني 

م 
َ
سرة عن ُصَورتيهما َاللِتني ل

ُ
ت َاأل

َ
ازل

َ
ن

َ
ت

َالجِديد،  البْيِت  أِلثاث  اسَبتني 
َ
ُمن ُعودا 

َ
ت

ياء 
ْ

األش ن 
َ

َمخز ِفي  ُمتعانقني  هَما 
ْ

فوجدت

وم 
ُّ
الث َحْيث  ار، 

ّ
الد َسطح  على  القديمة 

مناسبات 
ْ
ِلل بخ  الطَّ ور 

ُ
َوقد َبصل 

ْ
وال

كثير 
ْ
وال َالقِديم  واألثاث  تب 

ُ
َالك وبْعض 

ِديوانًا  ترك  َالِذي  َعّمي  الجْرذان،  ِمن 

ِاْسم  ه 
َ
ل ار 

َ
اخت قد  كان  َيِده  ِبخطِّ  وبًا 

ُ
َمكت

َيقَرأ  كان  تحر(، 
ْ
املن َالنِبي  )ُمذكَرات 

َالِتي  ك 
ْ
ِتل ِبه 

ْ
ش

ُ
ت باِبية 

َ
ِنهاية ض ِفيه قارئه 
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إحدى  في  كتب  ذاكَرتي،  ِفي  ه 
َ
ل حِملها 

َ
أ

الحب  ورغم  املساء  "رغم  صفحاته: 

الجيرة  وجوه  ورغم  رمادًا،  سأكون 

غاب  فيما  رمادًا...."  سأكون  البيضاء 

اِلي تمامًا عن حديث بْيتنا َالِذي قضى 
َ

خ

ام، ِفيه َالكِثير ِمن األيَّ

إلى  خاطرًا  رهما  مرِّ
ُ

ت األغاني  ت 
َّ
َوظل

ُروحي

ل 
ْ
ِمث وتْستْحضرهم  ذاكرتي  ق 

ُ
َوتش

ُهز َالحِنني،
َ

تْعويذة ت

شر األْسماء والوجوه واألماكن،
ْ
فتن

ولى،
ُ
َرته َاأل

ْ
ْيء ِبخض

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
يِطل ك

َ
ف

ًا ورطبًا،
ًّ

ِنديا وهش

وتتَعّطر  األْرض،  كَما   
ُ

ت
ْ

الوق َينَطِوي 

لك العْطر
َ
األماكن ِبذ

ِمن  املاليني  ِإلى  ة 
َ

حظ
َ
ل ِفي  ك 

ُّ
ُيقل َالِذي 

،
ْ

نوات َالِتي مضت السَّ

رنا ِفي 
ُ
نيًا، َوُهو َيبذ

َ
ه ُمغ

َّ
فتْسمع َصْوت َالل

بر،
ْ
ْوء ِلنك

َّ
اء والض

ْ
ا َامل

َ
رِضه َويُصب علْين

َ
أ

ْسيان،
ِّ
 الن

ِّ
ا ِإلى حد

َ
برن

َ
ك

َ
ف

فقدنا عطرنا األول، وتشوهت مالمحنا، 

وبقيت وحدي أنبش في األشياء القديمة، 

بحثًا عن بقية حياة، 

عجيبة أشياؤهما، ال تفقد سحرها رغم 

أنها من غابر الزمان.

حارسة املقبرة 

حزن  وريثة  أثرهم،  بحفظ  أنا  موكلة 

وضياعهم،  آبائهم،  وقهر  أمهاتهم، 

أحمل صورهم القديمة، أقفل عليها في 

أن  دون  حقيبتي، 

أفكر بمطالعتها، لحفظ مالمحهم على 

يبصره  ولم  قلبه  يحمل  من  كمثل  األقل، 

النهاية لن يستغني عنه،  لكنه في  يومًا، 

ذاك هو املعنى الذي كان يتمسك به أبي 

لتصير حياته أكثر جدوى، لذا ظل قلبه 

قويًا وظل جسده فتيًا، ألنه كان يملك ما 

عنه  حملت  املوت،  قهره  وحني  ينتظره، 

خيمة  باب  على  وعلقتها  انتظاره  شعلة 

غّيبتهم  من  درب  أرقب  وجلست  الرب 

الحرب.

بالوجوه  أدثر  كنت  حني   أني  أعرف  لم 

التي أحبها غربتي

موقد  في  حطبًا  بأصواتهم  وألقي 

الذاكرة 

من  تبقى  ما  العتيقة  بالصور  وأسّيج 

أرضي

لم أكن أدرك أني 

جعلت مني

 للمقبرة!
ً

حارسة
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الحرب الحربذاكــرة  ذاكــرة 



داخل بيت طيني متهالك 
يعيش الكفاف بقناعة، 

يدرس على ضوء شمعة 
خافتة وأحيانًا ال يجد غير 
بقايا ضوء مؤذ ترميه شاشة 

موبايله املحطمة. يبدأ 
يومه الصعب بتحد قد ال 

تحمد عواقبه حينما يقطع 
طريقًا طويال من الغرائبيات 
املكانية على ظهر )بايسكل( 

ليواجه بمفرده عزلة الريف 
والطرقات الطينية الصعبة 

التي تفصله عن مكان املدرسة 
النائي كل يوم.

ـــوي ـــر الموس ـــة جعف أّول الديواني

زهراء الحسني

هذا الشاب املجتهد، النابغة بني أقرانه، 

هو ذاته عامل البناء والفالح )الچادود( 

معدل  على  حصل  الذي  املزرعة  في 

بعد  اإلضافة،  درجات  بدون   %98.٥٧

وزارة  قبل  من  النهائية  النتائج  إعالن 

أّول  بذلك  ليكون  العراقية،  التربية 

محافظة الديوانية بال منافس.

بلقائه  انفردت  العراقية"  "الشبكة  مجلة 

حياته  عن  بصراحة  للحديث  املفصل 

أقرانه  عن  امتاز  أنه  وكيف  العصيبة 

الكلية  لدخول   
ُ

يؤهله بمعدل  املترفني 

الطبية.

*من القرية الطينية الى الطبية..  يخرج 

الشاب املجتهد من منزله الطيني الغاط 

والخدمات  الغائبة  الكهرباء  بعتمة 

املعدومة متحديًا، كيف؟

من  عشته  ما  لكل  كبير  تحٍد  هو  تفوقي   -

أية  بدون إسناد  ظروف عصيبة، درست 

أهلي،  معهد  أي  وال  خصوصية  دروس 

بدراسة  وبدأت  الله  على  توكلت  وإنما 

املواد )الفهمية( كالرياضيات والكيمياء 

من خالل متابعة مدرسني على اليوتيوب، 

املواد )الدرخية(، أي مواد الحفظ،  أما 

على  فقط  قراءتها  في  اعتمدت  فقد 

املدرسون،  يقدمه  وما  املدرسة  منهاج 

قبل  ما  عطلة  استثمرت  ذلك  جانب  الى 

تقدمًا  فيها  وأحرزت  السادس  الصف 

أكملتها  األخرى  واملواد  املواد،  بعض  في 

بفضل الله قبل أن تبدأ السنة الجديدة، 

مع  دروسي  تابعت  الدوام  بدأ  إن  وما 

استثمار  في  استمررت  وكذلك  املدرسة، 

يخص  وفيما  اليوتيوب،  مدرسي  فرصة 

والبيت،  القضاء  داخل  الخدمي  الوضع 

من غرفة طينية.. إلى مقعد الطبية
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قاسية  الكهرباء  مشكلة  كانت  فقطعًا 

أنني  إذ  لي،  بالنسبة  جدًا  ومدمرة 

اإلضاءة  على  استمر  توفرها  حال  في 

البسيطة في البيت، وفي حال انقطاعها 

أو  شمعة  أية  أو  املوبايل  إنارة  استخدم 

إنارة صناعية.

عن  تفصلك  كيلومترات  مسافة  *على 

لتواجه  )البايسكل(  بـ  تذهب  املدرسة 

والطرقات  الريف  مخاطر  بمفردك 

أم  الظرف  هنا،  يجبرك  ما  الصعبة، 

الطموح الصلب؟

االعتيادية  األيام  في  قطعًا،  الطموح   -

بواسطة  املدرسة  الى  أذهب  كنت 

األيام  أما في  )البايسكل(، 

أضطر  فكنت  املمطرة 

سيرًا  املدرسة  الى  للذهاب 

تتوفر  ال  حني  األقدام  على 

ال  أخرى،  نقل  وسيلة  أية 

أنكر أن تلك الوضعية كانت 

أن  والسيما  جدًا،  مرهقة 

الى  للوصول  الطرق  أقصر 

 ٥-٦ يبعد   كان  املدرسة 

منزلي،  عن  كيلومترات 

بتلك  ناهيك عما يصادفني 

املسافة الطويلة في طريقي، 

وكذلك  السائبة،  كالكالب 

أتعرض  كنت  إذ  األمطار، 

شديدة،  مضايقات  الى 

في  سقطت  أنني  درجة  الى 

األرض  على  املرات  إحدى 

في الوحل، فلم يزدني ذلك 

بعدها  ألنني  إصرارًا،  إال 

طرقًا  أسلك  أن  قررت 

املدرسة  إلى  للوصول  أبعد 

ولكي  الدرس،  على  حفاظًا 

ال يكون هذا األمر عائقًا في 

طريق دراستي.

تأكل  والبيئية  املعيشية  اإلرهاق  *حاالت 

هل  الوقت،  مع  النجاح  جرف  من  عادة 

فصرخت  طموحك،  من  يومًا  التعب  أكل 

كفى؟

على  يقومان   
ٍّ

تحد وكل  إصرار  كل  إن   -

من  أسمعه  كنت  الذي  والكالم  الحافز، 

أهلي وأساتذتي وزمالئي وكل أصدقائي، 

شكل حافزًا عظيمًا للتحدي بالنسبة لي، 

 
ً
فلن أنسى عباراتهم املفعمة باألمل مثال

الله  "جعفر أريدك دكتور، جعفر إن شاء 

وكذلك  املستقبلي."  دكتورنا  عام،  طب 

كان  أسمعه  حينما  الغالية  أمي  دعاء 

وكذلك  وأكثر،  أكثر  لالجتهاد  يدفعني 

من  أهلي  مع  أعيشه  كنت  الذي  الواقع 

كافيًا  كان  لوحده  هذا  الحال،  محدودية 

وعزيمة  إصرار  ودافع  حافزًا  يكون  أن 

ألرفع  الحال  واقع  أغير  لكي  لي  بالنسبة 

أرى  كنت  كذلك  املعيشي،  مستوانا  من 

لبعض  تفوق  وقصص  نجاح  قصص 

ظروف  في  يعيشون  كانوا  الذين  الطلبة 

لكنهم  للدراسة،  مالئمة  وغير  صعبة 

وحققوا  وصلوا  الظروف  هذه  رغم 

بهذه  فشكلوا  عالية،  ومعدالت  درجات 

العزيمة  منها  أستمد  حوافز  القصص 

واإلصرار ، وال أنكر أنني مررت بظروف 

بسبب  والتعب  اإلرهاق  من  وحاالت 
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تــحــقــيــقــاتتــحــقــيــقــات



الله  بفضل  لكن  الدراسة،  على  التركيز 

تجاوزتها بفضل إصراري.

*الوالد عمود خيمة كل بيت.. هل أرهقته 

أم  املكلف  بطموحك  الدخل  محدود  وهو 

أنه كان فرحًا بكل ما يقدمه من تعب؟

والدي كان راحة  لي  الذي قدمه  التعب   -

كبير  دور  لوالدي  كان  الواقع  في  له، 

في  األولى  املراكز  بحصد  نجاحي  في 

خيرًا  بي  يأمل  كان  اآلخر  فهو  الدراسة، 

فلم  يبذله،  ملا   
ً
وأهال  

ً
مثاال ويعتبرني 

يستطيع  الذي  والقدر  بالشيء  يقصر 

تقديمه، إذ كان كان يوفر لي اإلنترنيت، 

يبذل  كان  احتاجها  دراسية  ملزمة  وأية 

رغم  عليها  الحصول  أجل  من  املستحيل 

أبًا  لي  بأن  افتخر  جدًا،  املحدود  دخله 

عظيمًا.

أم  قريتك  بأبناء  محظوظ  أنت  *هل 

املعنوي  الدعم  وجدت  وكيف  محسود، 

من جانبهم؟

شباب  حولي،  من  بكل  محظوظ  أنا   -

لهم  كانت  غالبيتهم  األحبة،  قريتنا 

كل  في  ومشرفة  وطيبة  أخوية  مواقف 

منهم  أن  درجة  الى  الدراسية،  مسيرتي 

املالزم  يعطيني  أن  علي  عرض  من 

شيء  وبأي  باملصادر  ويمدني  الدراسية 

دائمًا  لي  يدعو  كان  من  ومنهم  احتاجه، 

بالتوفيق وتحقيق األمل.

على  يراهنون  كانوا  هل  *املدرسون، 

بإرادة  جهبذًا  ويعتبرونك  نجاحك 

حديدية، أم أن وصولك للطب في نظرهم 

كان أمرًا صعبًا؟

بي  يتأملون  كانوا  املدرسون  بصراحة   -

خيرًا وكالمهم كان مليئًا باألمل والطموح 

متى  ينتظرون  كانوا  ألنهم  والتحفيز 

كان  هكذا  )طبيبًا(،  يرونني  ومتى  أصل 

شعورهم الطيب الذي كنت أحسه وأملسه 

ثمرة  ينتظرون  كانوا  فهم  كالمهم،  في 

تعبهم وخير مثاٍل ودليل على كالمي ثقة 

مدير مدرستي الذي كان متوقعًا أن أحقق 

 لم أخيب ظنه وحققت ما 
ً
االمتياز، وفعال

وتعبهم  وجهدهم  كالمهم  في  لي،  تأمله 

فيما  االستمرار  نحو  دائمًا  معي  كانوا 

ه .
ُ

ابتدأت

هي  هل  جعفر..  الطب  اخترت  *ملاذا  

للناس  تثبت  لكي  أم  الصغر  من  أمنيتك 

أنك ستكون رغم أنف الظروف؟

-السبب األول في اختيار هذا التخصص 

وأخدم  بلدي  أخدم  لكي  هو   
ُ

أحبه الذي 

مدينتي الحبيبة، وأيضًا أخدم ناسي، ألن 

تفوقي كان يضع في بالي الطب باعتباره 

املجال الذي أقدم من خالله أكبر خدمة 

فألني  اآلخر  السبب  أما  شعبي،  ألبناء 

شيئًا  وأمي  ألبي  أقدم  أن  الى  أحتاج 

قلبيهما وأرسم  الى  السرور  كبيرًا ألدخل 

الطب  وتخصص  وجهيهما،  على  البسمة 

بدأ  الصغر،  منذ  أمنيتي  كان  بالذات 

داخلي  في  غرسها  كأمنية  االبتدائية  في 

أساتذتي من خالل كالمهم الذي شّوقني 

ذلك  صار  أن  الى  التخصص،  هذا  إلى 

جزءًا من شخصيتي.

املنشغلون  عمرك..  في  هم  ممن  *الطلبة 

تعتقد  التي  الكلمة  ما  ميديا،  بالسوشيال 

أنها كفيلة بـ إيقاظهم؟

املنشغلني  الطلبة  إلخواني  نصيحتي   -

بالسوشيال ميديا واملبتعدين عن الدراسة: 

مواقع التواصل لن تبني شخصيتكم، ولن 

في  قيمتكم  ترفع  ولن  مواهبكم،  تنمي 

املجتمع في حال إهمالكم الجانب العلمي، 

الى  توصلكم  من  فقط  هي  الدراسة  ألن 

القمة، وهي التي ترفعكم أمام الله تعالى 

إذا  وحتى  ثانيًا،  الناس  قلوب  وفي   ،
ً
أوال

عليكم  فما  صعبة  بعضكم  ظروف  كانت 

ألن  ينساكم  لن  تعالى  والله  السعي،  إال 

إن  بل  مبتغاه،  وصل  أصرَّ  إذا  اإلنسان 

النجاح هو من يصنع الظروف.

أمنية على شكل رسالة  أن لديك  *عرفنا 

ومنظمات  الحكومة  الى  موجهة  تربوية 

املجتمع املدني..

- رسالتي كطالب، وكمواطن عراقي، الى 

املجتمع  منظمات  وإلى  املوقرة  الحكومة 

الكبير  اهتمامهم  يركزوا  أن  املدني، 

هذا  ألن  للشباب،  التعليمي  الجانب  على 

الثقافة  بغرس  الكفيل  فقط  هو  الجانب 

والقيم واملبادئ، وبالتالي فإن بناء مجتمع 

ويدوم  ينجح  لن  وسليم  حضاري  فكري 

وأن  الجانب،  هذا  إغناء  خالل  من  إال 

من  الترغيب  وسائل  مختلف  يستخدموا 

الدراسة  طريق  إلى  الشباب  جذب  أجل 

وطلب العلم.
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على عادتها، ترفض 
ذاكرتي استحضار التاريخ 
على وجه الدقة، ولكنه 
ال يتعدى عام 1958 أو 

عام 1960 كأبعد احتمال، 
كان )رئيس( البالد يومها 
هو الزعيم عبد الكريم 
قاسم ، الذي حظي بحب 
جماهيري كبير، وحضور 

شعبي واسع.  

نــــواعــــم

حسن العاني

صادق  فبعضه  الحضور،  وذلك  الحب  ذلك  طبيعة  عن  النظر  بغض 

حقيقي، وبعضه جهل او نفاق او مسايرة للشارع، أما أغلبه فسياسي، 

واالنتفاع  ملصلحته  تجييره  الى  التنظيم  ذاك  أو  الحزب  هذا  عمد  إذ 

بمالحظة  للزعيم  يتعرض  من  أن  التجيير  هذا  نتائج  من  وكان  منه، 

نقدية – حتى وإن كانت تخدمه وتخدم سياسته – تقوم الدنيا عليه وال 

التوقيف..  يودع  ما  وغالبًا  )باملؤامرة(،  اتهامه  يتم  العادة  وفي  تقعد، 

ومثل هذه اإلجراءات التعسفية ال عالقة للزعيم بها من قريب او بعيد، 

للزعيم  السياسية، ولهذا رسموا  ولكنها تصدر عن أصحاب املصالح 

صورة دكتاتورية مؤذية باسم الحب واإلخالص له!

هناك  كانت   ، السالم(  حي   – )الطوبچي  الشعبية  سكني  منطقة  في 

فيما  أسكنه،  الذي  نفسه  الزقاق  في  تسكن  جبار(  أم   ( تدعى  سيدة 

املباشر،  جاري  الله(  )رحمه  اكرم  أبو  السيد  املحلة،  مختار  كان 

الحائط على الحائط.. والذي حصل أن السيدة الكريمة أم جبار بلغها 

أن زوجها قد دخل بيت )فالنة(، وهي أرملة منذ ثالث سنوات، لديها 

 جنون أم جبار، وفي نوبة زعلها واحتدام غضبها، 
َّ

ولد وابنتان.. وقد ُجن

وقد ذهبت بها الظنون بعيدًا عن الحقيقة، قصدت منزل املختار في 

يوم صيفي شديد الحرارة، والساعة تقرب من الثالثة ظهرًا، وطرقت 

إذا  حتى  وأفزعهم..  الدار  أهل  أربك   
ً
ومتواصال عنيفًا  طرقًا  الباب 

)شتم(  زوجها  إن  للمختار  قالت  مقدمات،  دون  ومن  املنزل،  دخلت 

الزعيم ويجب أن ينال جزاءه.. في سره ضحك املختار واخبرها بأنه 

أكمل  ثم  السجن..  وتودعه  عليه  القبض  لتلقي  الشرطة  مركز  سيبلغ 

إنسان  فهو  زوجك،  من  التصرف  هذا  مثل  يصدر  أن  "عجيب  حديثه: 

ر وبعيد عن لغاوي السياسة.. حتى إنني كلفته أمس أن يذهب  طيب وخيِّ

الى بيت )فالنة( األرملة ليخطبها للمعلم إسماعيل الذي توفيت زوجه 

سيعقدان  املقبل  الخميس  ويوم  باملهمة،  زوجك  قام  وقد  سنني..  قبل 

جبار:  ألم  وقال  تمثيلية  بحركة  املختار  ونهض  الله."  شاء  إن  املهر 

الى مركز  الوضع مايتحمل تأخير.. سأذهب اآلن  ختي.. 
ُ
أ لي  "اسمحي 

الشرطة ألقوم بالواجب!!"

فجأة تغير سلوكها وقالت: "الصحيح عمي أبو أكرم هو ما شتم الزعيم.. 

بس كان يشكو من الرواتب القليلة." وفيما كان املختار يواصل حركاته 

الحد  الى  تتوسل  هي  كانت  الشرطة،  الى  الذهاب  في  ويلح  التمثيلية 

الذي قبلت يده!!

غيرة زوجة !!



سيئة  بعضهم  عدها  التسميات  هذه 

الطلبة،  بني  للتفرقة  إثارة  فيها  ألن 

مصانع  بأنها  آخر  بعض  عدها  بينما 

األهم  التساؤل  لكن  األذكياء.  للطلبة 

الى  التعليم  سفينة  يقود  الذي  من  هو: 

بر األمان؟ وما تأثير اسم املدرسة على 

الجانب النفسي للطلبة؟ ومتى نلغي كل 

كلها  مدارسنا  لتصبح  التسميات  هذه 

التربية  وزارة  "يا  واحد؟  مستوى  ذات 

كوني على قدر املسؤولية!" نداء خفي من 

آالف العوائل العراقية التي لديها أبناء 

في املدارس العادية التي تطمح بحصة 

تعليمية واحدة من هذه املدارس.

محاولة للتغيير                             

البد لي من اإلقرار بأن هذا املوضوع هو 

املدرسة  دور  في  النظر  إلعادة  محاولة 

دون  من  العلماء  خّرجت  التي  العراقية 

السنني  في  التسميات  هذه  الى  حاجة 

األمور  أولياء  أكثر  أن  إذ  املاضية، 

في  يعانون  تراهم  العراق  عموم  في 

أوالدهم  تسجيل  مشكلة  من  سنة  كل 

اهتمت  الوزارة  أن  فلو  املدارس،  في 

األجواء  فيها  وخلقت  املدارس  بجميع 

واستراحت،  أراحت  لكانت  التنافسية، 

أنحاء  جميع  في  األمور  أولياء  وطمأنت 

الصحافة  نظرية  في  نحن  العراق. 

بات  املوضوع  هذا  مثل  نناقش  عندما 

لزامًا علينا أن نستمع الى كل اآلراء.

رفض وقبول                                

الكرخ  في  املتميزات  ثانوية  من  بدأنا 

السيدة  مديرتها  دافعت  حيث  الثانية، 

مدارس  تجربة  عن  قاسم(  )آمنة 

تجربة  تها 
ّ

وعد واملتميزين،  املوهوبني 

فئة  لبناء  للتنافس  ومثيرة  ناجحة 

كان  "عندما  الطلبة:  من  مجتهدة 

الشخصي،  بمجهوده  يقبل  الطالب 

وبدون  قدراته  على  وباالعتماد 

أو  بقرار  سواء  إضافية،  مساعدات 

 عن املثابرة ملدة ست 
ً
بغير قرار، فضال

علي غني- تصوير: حسين طالب

 كثرت في السنوات األخيرة ظاهرة تسميات املدارس 
في عموم العراق، منها مدارس: املوهوبني، واملتفوقني، 
واألساسية، والجذب الجيد، والنموذجية، واالعتيادية. 
وانسحب هذا األمر على املدارس األهلية فأطلقت على 
بعض مدارسها اسم )الدولية(. 

فخفخة .. أم رقّي 
تر بوي!

األسماء الرنانة للمدارس
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سنوات ليحصل على معدل البقاء،  فإن 

ذلك شيء يستحق التميز، إذ أن غالبية 

على  يحصلون  املدارس  هذه  طلبة 

مقاعد املجموعات الطبية والهندسية، 

املدارس  هذه  خصوصية  في  زاد  ومما 

هي املناهج املختلفة عن بقية املدارس." 

قائلة:  حديثها  آمنة  السيدة  تواصل   

سميت  مدارس  استحدثت  "لألسف 

وبعد  التحدي،  بمدارس  البداية  في 

بسبب  االسم  هذا  ألغي  قصيرة  فترة 

الى  وتغير  الكثيرة،  االعتراضات 

مدارس املتفوقني، وقد استقطبت هذه 

لم  الذين  الطلبة  البداية  في  املدارس 

املوهوبني  مدارس  في  للقبول  يتأهلوا 

وبنحو  أثر،  األمر  وهذا  واملتميزين، 

كبير، على بقية املدارس ألنها أصبحت 

شبه خالية من الطلبة املثابرين."

تجربة فاشلة                                 

آمنة،  السيدة  آراء  من  النقيض  على    

للبنني  املنتظر  متوسطة  مدير  وصف 

مدارس  تجربة  كاكي(  موسى  )عصام 

فاشلة،  بأنها  املتفوقني  أو  املتميزين 

ويعزو هذا الفشل الى "محاوالت سحب 

وجعلهم  املدارس  من  املتفوقني  الطلبة 

في مدرسة لوحدهم، وهذا سيؤدي الى 

قتل روح املنافسة وروح التطور والغيرة 

بني الطالب اآلخرين."

 ويرى )كاكي( "أن إرجاع املدارس الى 

تطورًا  وأكثر  أفضل  هو  واحد  صنف 

هذا  أن  بعد-   -فيما  تبني  اذ  للتعليم، 

نسب  وأثبتت  صحيح،  غير  التمييز 

مدارس  أنها  السابقة  للسنوات  النجاح 

اعتيادية."

محمد(،  بجاي  )ميثاق  الست  وأيدت   

قاله  ما  للبنات،  البسملة  ثانوية  مديرة 

املسميات  "هذه  بأن  عصام  األستاذ 

سببت ضياع فرص املنافسة بني الطلبة 

املدارس  هذه  في  الطلبة  جميع  لكون 

تنعدم  وبذلك  واحد،  علمي  بمستوى 

املدارس،  هذه  طلبة  بني  املنافسة  روح 

املدارس  على  سلبًا  يؤثر  األمر  وهذا 

في  املتفوقني  الطلبة  ألن  االعتيادية، 

الى  يلجأون  ما  غالبا  املدارس  هذه 

يؤدي  ما  واملوهوبني،  املتفوقني  مدارس 

لهذه  العلمي  املستوى  انخفاض  الى 

املدارس الفتقارها الى روح املنافسة."

فجوة مجتمعية!

ويرى مدير ثانوية الدراويش )إسماعيل 

"تسميات  أن  املوصل  تربية  من  خليل( 

خلقت  عديدة  بمسميات  املدارس 

مشاكل وفجوات مجتمعية وعدم عدالة، 

فيصل مدلولفيصل مدلول

آمنة قاسمآمنة قاسم
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النواحي  من  متكاملة  مدارس  ألنها 

كافة، فيما غيرها من املدارس ال تتمتع 

نوعية  ناحية  من  امتيازاتها  بنصف 

املالك والتمويل، كما أنها ألغت حقيقة 

الى  يجلس  الذي  الذكي  الطالب  وجود 

جانب الطالب العادي، وهذا األمر كان 

يحفز ويحسن مستوى األخير، أما اآلن 

إذا  الطلبة  غالبية  تحفيز  سيتم  فكيف 

العلمية،  الكفاية  يمتلك  ال  املالك  كان 

وغير متكامل في جميع االختصاصات، 

لذلك أصبح الحافز في خبر كان." 

املدارس األساسية

مديرة  فرج(  منسي  )نهلة  الست 

مدرسة الصمود األساسية قالت: "أتمنى 

املدارس  نظام  اعتمدت  الوزارة  أن  لو 

إيجابيات  حققت  لكانت  األساسية، 

عديدة، منها اختزال عدد املدارس في 

بناية واحدة يمكنها أن تصبح مدرستني 

ابتدائية ومتوسطة، وهذا األمر ينعكس 

 من مالكني ابتدائي 
ً
على املالك، فبدال

واحد،  مالك  هناك  سيكون  ومتوسط، 

كما يمكن لإلدارة أن تتصرف باملالك 

شهادة  حملة  من  والسيما  التدريسي، 

البكالوريوس داخل املدرسة على النحو 

الذي يخدمها."

مقومات النجاح 

فيما وصف املشرف اإلداري املتابع في 

)فيصل  األستاذ  الثانية  الكرخ  تربية 

املتميزين  مدارس  تجربة  مدلول( 

ما  إذا  لكن  اإلشادة،  تستحق  "بأنها 

وإدامة   النجاح  مقومات  لها  توفرت 

في  لكن  مستمر،  بنحو  بناياتها 

مدارس  استحدثت   األخيرة  السنوات 

االزدحام  لفك  باملتفوقني  خاصة 

املتميزين،  مدارس  في  يحصل  الذي 

ويشترط في قبولهم اجتياز اختبارات 

خلق  األمر  وهذا  الذكاء(،  )تحصيل 

من  العديد  مشاعر  في  جديدًا  تمايزًا 

الطلبة في املدارس االعتيادية بأهمية 

التنافس."

املتميزين  "مدارس  إن  مدلول:  وتابع 

تعرضت الى غنب في القبول املركزي، 

فهم لم يحصلوا على االمتياز املطلوب 

باللغة  دراستهم  من  الرغم  على 

وزارتا  تتدارك  لم  وإذا  اإلنجليزية، 

التربية والتعليم العالي أمرهم فسوف 

عنهم."  التميز  صفة  نزعنا  قد  نكون 

لهم  تضاف  أن  )مدلول(  واقترح 

وفق  على  القبول  في  إضافية  درجات 

لالجتهاد  خاضعة  غير  دائمة  قوانني 

فلسفة  الى  نحتاج  بل  الشخصي، 

تربوية يستند اليها النظام التربوي. 

إلى ذلك، يعد الباحث  التربوي )محمد 

اكتساب  في  التمايز  "وجود  فخري( 

الطبيعية  األمور  من  والعلوم  املعارف 

املؤسسة  على  فإن  لذلك  الطلبة،  بني 

بإيجاد  املتعلم  الفرد  رعاية  التربوية 

أفضل الفرص املناسبة لقدراته، وعلى 

املدارس  تسميات  جاءت  األساس  هذا 

عندنا، واستمر األمر بذات النهج حتى 

عام 201٦ في ثانويات املوهوبني وكلية 

التسميات  بمختلف  واملتميزين  بغداد 

املضافة."

كثرة االستثناءات 

األستاذ  املخضرم  التربوي  يرى  فيما 

تسميات  "تعدد  أن  يوسف(  )ناجي 

على  قيمتها  من  تقليل  هو  املدارس 

قاعدة )كل شيء يزيد عن حده ينقلب 

املتميزين  مدارس  فكانت  ضده(، 
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بدرجة  )ولو  تتساهل  ال  بغداد  وكلية 

أن  اآلن  تجد   حني  في  واحدة(، 

املقبولني،  أعداد  تعادل  االستثناءات 

جديدة  ضوابط  نضع  أن  علينا  لذلك 

التجاوز  يمكن  ال  القوة  من  نوع  فيها 

عليها." 

بني  و

من  املالح(  إبراهيم  )زياد  األستاذ 

الطلبة  "حجز  أن  املوصل  محافظة 

في  املتفوقني(  او  )املتميزين  األذكياء 

ن الطالب املتفوق 
ّ
مدرسة واحدة ال يمك

من الشعور باملنافسة العلمية، لكونهم 

يوزعون  لكنهم عندما  بمستوى واحد، 

على املدارس األخرى سيشعرون 

قدوة  فيكونون  بالتفوق، 

منهم  األقل  للطلبة 

جانب  الى  دراسيًا، 

من  التخلص 

التمييز واألنانية."

إشكاالت نفسية                  

جانب  على   

عدت  آخر، 

ة  ر كتو لد ا

حسن  )إيمان 

األستاذة  الجنابي(، 

في  املتخصصة 

اإلرشاد  النفسي 

جيه  لتو ا و

في  التربوي 

كلية 

بغداد،  جامعة  في  رشد-  -ابن  التربية 

سبب  املدارس  تسميات   "تنوع  أن 

الطلبة  من  العديد  لدى  نفسيًا   
ً
إشكاال

املتميزين  مدارس  في  والسيما   ،

املدارس  هذه  في  فالطلبة  واملتفوقني، 

ينظرون بتعاٍل الى الطلبة في املدارس 

دونية  نظرة  ينظرون  كذلك  العادية، 

لهم  املقربني  مع  حتى  التعامل  في 

يصابون  يجعلهم  ما  األسرة،  داخل 

مثل  السلبية  النفسية  السمات  ببعض 

ما  وهذا  والكمالية،  والتعالي  الغرور 

املحلية  الدراسات  من  العديد  أثبتته 

والعربية." 

"توفر  إن  إيمان:  الدكتورة  وتابعت 

الصحي  والغذاء  املالئم  السكن 

املدرسة،  والى  من  االنتقال  ووسائل 

املناسب  وامللبس  إجهاد،  دون 

يتطلبها  التي  املادية  واإلمكانات 

التحصيل الدراسي، قد ال يكون له أثر 

إنك  بدراستهم،  األبناء  اهتمام  على 

تالحظ أن كثيرًا من األسر ذات دخل 

محدود، لكن أبناءها يتميزون بالتفوق 

إذ  صحيح،  والعكس  دراستهم،  في 

اهتمام  مدى  على  يعتمد  ذلك  أن 

على  أوالدها  تشجيع  في  األسرة 

خالل  من  الدراسي  وتقدمهم  التفوق 

إحاطتهم بالحب والطمأنينة."

ميثاق بـچـايميثاق بـچـاي اسماعيل خليلاسماعيل خليل د. ايمان الجنابيد. ايمان الجنابي
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مســـتقبل مجهـــول 
بغياب الحلول

مستوى التعليم في العراق

طه حسين

كثيرة هي األسباب التي حولت بوصلة التعليم من االتجاه العلمي الرصني الى االتجاه 
الربحي املبني على األسس التجارية، عندها تكون املحصلة كمًا ال نوعًا. خريجون ال 
يحملون من الصفة العلمية إال العناوين فقط، بذلك نكون قد أسهمنا في هدم أهم 
ركيزة من ركائز التطور العلمي والتكنلوجي الذي يعد املسعى األساسي واألهم لكل 
دولة من دول العالم املتحضر.

تراجع كبير

العراقية  واملدارس  الجامعات  كانت  فبعدما 

جودة  حيث  من  العاملية  التصنيفات  تتصدر 

أو  القوائم،  تلك  تتذيل  اآلن  باتت  التعليم، 

القرن  ففي   العاملية.  التصنيفات  خارج  أنها 

املاضي كان التعليم في العراق يوازي التعليم 

في الدول اإلسكندنافية، أي الدول األوروبية 

املتقدمة، فقد كانت جامعات بغداد واملوصل 

والبصرة واملستنصرية والجامعة التكنلوجية 

التصنيفات  في  متقدمة  مراكز  تحتل 

حني  فيها،  التعليم  رصانة  حيث  من  العاملية 

املجتمع  رفد  في  الجامعات  تلك  أسهمت 

بكفاءات علمية يشار إليها بالبنان في جميع 

االختصاصات، وكانت تلك الجامعات محط 

العرب  الطلبة  وباألخص  الجميع،  أنظار 

مقعد  على  للحصول  يتسابقون  كانوا  الذين 

دراسي إلكمال دراستهم الجامعية فيها.

بصمات واضحة

واألجنبية  العربية  البلدان  غالبية  أن  كما 

كانت تسعى الستقطاب الخريجني العراقيني 

العلمية  لكفاءتهم  بلدانها،  في  للعمل 

واألمثلة  والشواهد  العمل،  في  وإخالصهم 

كان  العراقيون  فاألطباء  كثيرة،  ذلك  على 

من  عامليًا  الطب  تطور  في  كبير  شأن  لهم 

التي  العلمية  والدراسات  البحوث  خالل 

واملعماريون  املهندسون  وكذلك  قدموها، 

صروح  تشييد  في  أسهموا  الذين  العراقيون 

ناهيك  املعمورة،  أصقاع  شتى  في  عمرانية 

واملؤرخني  والفنانني  والشعراء  األدباء  عن 

والعسكريني  والسياسيني  الدين  وعلماء 

والقانونيني في جميع االختصاصات العلمية 

الواضح في  األثر  لهم  الذين كان  اإلنسانية، 

دفع عجلة التقدم الحضاري علميًا.

غياب التعاون بني األسرة واملدرسة

مدير  الطائي(،  حسني  )عباس  األستاذ 

"مجلة  لـ  حديث  في  قال  النبراس،  مدرسة 

في  التعليمي  املستوى  "تراجع  إن  الشبكة" 

املدارس تقف وراءه أسباب عدة أهمها غياب 

وعدم  املدرسة،  وإدارة  األسرة  بني  التعاون 

األمور  أولياء  قبل  من  حقيقية  متابعة  وجود 

ألبنائهم وعدم السؤال عن مستواهم العلمي 

أو الوقوف على أهم املشكالت التي تواجههم 

مع  بالتعاون  لها  الحلول  إيجاد  على  للعمل 

املفرط  االستخدام  أن  كما  املدرسة،  إدارة 

لإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي من 

قبل الكثير من الشباب أسهم في تقليص عدد 

للدراسة  التي يخصصها معظمهم  الساعات 

لالمتحانات  والتهيؤ  الدروس  ومطالعة 

بالشكل املطلوب."

كثرة العطل

لـ  أكد  العبيدي(  )جمعة  التربوي  املشرف 

الدراسة  أيام  "تقليص  أن  الشبكة"  "مجلة 

املوسم  خالل  الرسمية  العطل  وكثرة 

عدم  في  كبير  وبشكل  أسهما  الدراسي، 

املواد  إيصال  على  واملعلمني  املدرسني  قدرة 

إضافة  ودقيق،  كامل  بشكل  للطلبة  العلمية 

الدراسية  املناهج  في  املستمر  التغيير  الى 

الى  منها  الجديدة  الطبعات  وصول  وعدم 

العام  بداية  مع  او  قبل  املدارس  إدارات 

بني  توزيعها  من  املدارس  لتتمكن  الدراسي 

عدم  او  الدراسي،  العام  بداية  مع  الطلبة 

الطلبة  لجميع  منها  الكافية  الكميات  وصول 

وحرمان قسم منهم من الحصول عليها يعد 

سببًا رئيسًا في إرباك العملية التعليمية، لذا 

فإن الجهات املعنية بهذا األمر مطالبة بشكل 

واملعوقات  املشاكل  تلك  على  بالوقوف  كبير 

alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya 26



والعمل على إيجاد الحلول املناسبة لها."

التعليم األهلي

العامري(  عبادي  سلمان  )أحمد  املواطن 

األهلي  التعليم  ظاهرة  "انتشار  أن  الى  أشار 

في  والتفاوت  والجامعات،  املدارس  في 

الحكومية  املدارس  بني  التعليم  مستوى 

واألهلية، أسهما في إحداث فارق بني الطلبة 

أن  والسيما  املدارس،  تلك  من  املتخرجني 

األهلية  املدارس  في  واالهتمام  التعليم  طرق 

املدارس  في  التعليم  مستوى  من  بكثير  أكثر 

العالية  الدراسية  األجور  أن  كما  الحكومية، 

أبناء  أمام  عائقًا  تشكل  األهلية  املدارس  في 

في  املحدود  الدخل  وذوي  الفقيرة  الطبقات 

يتمتع  بينما  فيها،  والدراسة  إليها  الدخول 

تؤهلهم  التي  االمتيازات  بهذه  األغنياء  أبناء 

ثم  ومن  األهلية  املدارس  أرقى  في  للدراسة 

الكليات األهلية التي قد يصل القسط السنوي 

ماليني  عشرة  أو  ثمانية  الى  فيها  للدراسة 

دينار لدراسة االختصاصات الطبية."

مستقبل مجهول

الى  لفت  األعرجي  كريم  عباس  الطالب 

العراق  في  الوظيفي  املستقبل  "ضبابية  أن 

الهائل  الكم  ووجود  العمل  فرص  وجود  وقلة 

وأصحاب  العلمية  الكفاءات  من  والكبير 

او  العمل  عن  العاطلني  العليا  الشهادات 

تتناسب  ال  حرة  أعمال  في  يعملون  الذين 

يتمكنوا  أن  ملجرد  العلمية  مؤهالتهم  مع 

أصبح  ذلك  كل  اليومي،  قوتهم  كسب  من 

الكثير  لدى  مرعبًا  كابوسًا  بل  هاجسًا، 

وهم  لهم  محبطًا   
ً
وعامال الطالب،  من 

حقيقي  وتوزيع  عدالة  وجود  عدم  يرون 

وحصر  الخريجني،  بني  العمل  لفرص 

وظائف التعيني املركزي بشريحة معينة من 

وكليات  الطبية  كاالختصاصات  الخريجني، 

أسهمت  األسباب  هذه  كل  النفط،  ومعاهد 

أيضًا في تراجع رغبة الكثير من الطلبة في 

مهمة  اختصاصات  في  للدراسة  التقديم 

اإلنسانية  والكليات  الهندسة  ككليات  أخرى 

العلمية  واالختصاصات  الزراعة  وكليات 

الحكومة  في  املعنيني  على  فإن  لذا  األخرى، 

بني  العمل  فرص  توزيع  في  النظر  إعادة 

جميع االختصاصات بالتساوي."
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مدير يات التر بية تتنافس
استعداداً للعام الجديد 23-22 

علي الهاشمي 
 تصوير: علي القزويني

يتوقع بعض املعنيني في شؤون التربية أن العام الدراسي الجديد )-2022
2023( سيشهد تنافسًا شديدًا بني الطلبة والتالميذ  في مدارس العراق 

كافة بعودة جميع القوانني التي تحث على التفوق )اإلعفاء الفردي 
والشامل، التسريع، العودة للعلمي واألدبي، إلغاء نظام الكورسات(، ويرافق 
ذلك افتتاح فروع عديدة في التعليم املهني، والغاء التكييف، والعودة الى 
املناهج املتكاملة، تقابل ذلك استعدادات واسعة من قبل املديريات العامة 

للتربية في عموم العراق،

عامًا  الجديد  العام  هذا  سيكون  فهل 

خطر  تالشي  بعد  حاسمة  ملرحلة  يؤسس 

)كورونا(؟ 

سوق للذكاء العراقي!

العراقي  الذكاء  بأن  البعض  قد ال يصدق 

)دقوا  العالم،  في  متقدمة  درجات  يحرز 

الصغار  فالتالميذ  الخشب(،  على 

رياضيات  في  األولى  املراكز  يحصدون 

من  أبعد  نذهب  بل  )الذهني(،  العصف 

أنشئت  عاملية  )سوقًا  إن  قلنا  إذا  ذلك 

لشراء العقول العراقية(!

ال  العراقية  الحكومة  أن  من  ونعجب 

أزمة  من  فالرغم  األمر،  هذا  الى  تنتبه 

تستطع  لم  التربية  وزارة  فإن  )كورونا(، 

 ،)100 % ( الكاملة  املعدالت  إيقاف 

الطب  كليات  على  الواسع  اإلقبال  وذلك 

املدرسة  عن  يقال  ما  برغم  والهندسة، 

والتلميذ  الطالب  يواجه  وما  العراقية، 

العراقيني من األجواء الحارة والعواصف 

واملنغصات األخرى.

ذوو االحتياجات

التي  املحفزة  النشاطات  تدفعنا  ربما 

في  للتربية  العامة  املديرية  بها  قامت 

أول سنة دراسية بعد )كورونا( 
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الدراسي  العام  بدء  قبل  ديالى،  محافظة 

املتحدثني  أول  نختار  أن  الى  الجديد، 

خورشيد(،  نامق  )حسن  فاألستاذ  فيها، 

محافظة  في  التربوي  اإلشراف  مدير 

عن  نتج  جديد،  بإنجاز  جاء  الذي  ديالى، 

واملدرسة،  األمور  أولياء  بني  تعاوني  فعل 

بإعطاء دروس تقوية مجانية الى األطفال 

تتضمن  اإللزامي،  بالتعليم  املشمولني 

متنوعة  وترفيهية  وتعليمية  تربوية  برامج 

من  الشريحة  هذه  تهيئة  الى  تهدف 

األطفال واستعدادهم النفسي للتكيف مع 

بيئة املدرسة.

بل  بهذا،  نكتفي  "لن  )خورشيد(:  يقول 

الدراسي  املنهج  من  دروس  إعطاء  قررنا 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  الى  املقرر 

أتم  على  ليكونوا  والسبت   الجمعة  يومي 

االستعداد للعام الدراسي الجديد."

تأهيل املدارس 

في  نحن  بغداد،  الى  ديالى  محافظة  من   

الرصافة  لتربية  العامة  املديرية  ضيافة 

وصولنا  وحال  الصدر،  مدينة  في  الثالثة 

الرصافة  لتربية  العام  املدير  استقبلنا 

الذي  العبودي(  )حسني  األستاذ  الثالثة 

اصطحبنا في املساحة الجغرافية ملدارس 

قسم  منتسبي  يوجه  نراه  حيث  املدينة، 

املدارس  الى  بالذهاب  املدرسية  األبنية 

لكل  والصيانة  التأهيل  ملتابعة  بأنفسهم 

معه  عرجنا  ثم  ذلك،  الى  تحتاج  مدرسة 

فقال  والتجهيزات،  اإلدارة  قسم  الى 

ملنتسبيه: وفروا املستلزمات املطلوبة لخلق 

الرحالت  وهيئوا  للطلبة،  جاذبة   بيئة 

للتالميذ  مريح  جلوس  لضمان  املدرسية 

والطلبة.

أيام العطل 

اإلدارة  قسم  مدير  يبني  جانبه،  من 

الثانية  الكرخ  تربية  في  والتجهيزات 

أن  كيف  فالح(  شخير  )رعد  األستاذ 

لتجهز  العطل  أيام  استغلت  مديريته 

املستلزمات  من  تحتاجه  ما  بكل  املدارس 

بمتابعة  واألثاث  والكتب  والقرطاسية 

)الدكتور  للتربية  العام  املدير  من  حثيثة 

قيس الكالبي( الذي كان يحضر في أثناء 

الدوام  انتهاء  بعد  حتى  التجهيز  عملية 

الرسمي. 

ونحن نواصل تنقلنا بني املديريات العامة 

في  للتربية  العام  املدير  وجدنا  للتربية 

األستاذ  الثالثة  الكرخ  بغداد  محافظة 

)سعد صابر عباس الربيعي( يحث جميع 

دائمي  حضور  في  وهو  التربية،  أقسام 

العام  لبدء  مبكرًا  نستعد  أن  "نريد  معهم: 

بكل    2023/  2022 الجديد  الدراسي 

 
ً
حافال عامًا  يكون  أن  في  وإصرار  عزيمة 

التالميذ  أبنائنا  لجميع  والنجاح  بالتفوق 

والطلبة." 

سعد الربيعيسعد الربيعي

حسين العبوديحسين العبودي
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حرصت،  "املديرية  إن   :
ً
قائال ويسترسل 

على  الجديد،  الدراسي  العام  بدء  قبل 

والقرطاسية  املنهجية  الكتب  توزيع 

جرى  وما  مديريتنا،  مخازن  في  املتوفرة 

لتوزيعه  التربية  وزارة  مخازن  من  تسلمه 

إقرار  عدم  أن  مع  والتالميذ،  الطلبة  بني 

في  كبير  بشكل  أثر  االتحادية  املوازنة 

تمويل طبع الكتب املنهجية." 

ثم أخذنا بصحبته لزيارة بعض املدارس 

"جميع  ليقول:  الثالثة،  للكرخ  التابعة 

)مدرستي  حملة  عليها   طبقنا  مدارسنا، 

إدارات  بني  بالتعاون  وانظف(  أجمل 

من  واملعلمني  اآلباء  ومجالس  املدارس 

أجل تأهيل وتنظيف املدارس."

سد الشواغر

أنهت  "املديرية  أن  العام:  املدير  يضيف 

وسد  املحاضرين  وتوزيع  املالكات  تسوية 

وسيكون  املديرية،  مدارس  في  الشواغر 

العام  بدء  موعد  قبل  عنها  اإلعالن 

التعليمية  الهيئات  جميع  ودعا  الدراسي." 

والتدريسية أن يكونوا على أهبة االستعداد 

وجعل  والتالميذ،  الطلبة  الستقبال 

من  لهم  ومحببة  جاذبة  بيئة  املدارس 

خالل توفير األجواء التعليمية املناسبة. 

مؤكدًا: "لقد عملت املديرية على زج العديد 

التربوية في دورات تدريبية  من مالكاتنا 

بالتعاون   emis دورات  والسيما  متقدمة، 

بني وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف من 

من  التحول  في  نوعية  نقلة  إحداث  أجل 

النظام الورقي الى النظام اإللكتروني في 

العديد من مهام اإلدارة املدرسية." 

ومن الكرخ الثالثة التي مقرها في مدينة 

التربية،  وزارة  الى  املقدسة  الكاظمية 

وبالذات الى املديرية العامة للمناهج التي 

رياض  )الدكتور  العام  ملديرها  أفردنا 

العمري(، املتعاون دائما معنا، ليقول لنا: 

أن  إذ  املناهج،  تكييف  ألغت  "الوزارة  إن 

حضوريًا  سيكون  الجديد  الدراسي  العام 

بامتياز، كما أن جميع املواد الدراسية -بما 

الطلبة  من  مطلوبة  االجتماعيات-  فيها 

كتاب  ستعتمد  الوزارة  وأن  والتالميذ، 

اإلعدادي  للسادس  التطبيقية  الفيزياء 

العلمي."

التي  حديثًا،  املؤلفة  الكتب  "من  أن  وبنّي 

اللغة  كتاب  هو  التنفيذ،  حيز  دخلت 

أما  اإلعدادي،  السادس  للصف  العربية 

عليها  يطرأ  لم  ذاتها  فهي  الباقية  الكتب 

التربية  كتاب  بطباعة  ونأمل  تغيير،  أي 

األخالقية )ألول مرة(، وعلى وفق قرارات 

الوزارة، وكذلك إلغاء تنوع التعليم ونظام 

بتقسيم  النظر  أعيد  كما  الكورسات، 

والسيما  الدراسية،  للمناهج  الدرجات 

بعد إلغاء نظام الكورسات، وتهيئة املناهج 

بما يتناسب مع القرارات الجديدة." 

شتلة وقبول!

ومن وزارة التربية في الباب الشرقي الى 

العامة  املديرية  حيث  املنصور،  منطقة 

لنجد   واملدرسي،  الرياضي  للنشاط 

والحدائق  البيئية  التربية  شعبة  مسؤولة 

)املهندسة  التربية،  وزارة  في  املدرسية 

استقبالنا  في  إياد(  ناهد  الزراعية 

إن  قالت:  قصيرة  استراحة  وبعد  هناك، 

 )2023-2022( الجديد  الدراسي  "العام 

العواصف  ملعالجة  جديدة  حالة  سيشهد 

متطلبات  أحد  سيكون  وذلك  الترابية، 

االبتدائي،  األول  الصف  في  القبول 

الى  شتلة  أو  شجرة  التلميذ  بجلب  وذلك 

عليها،  التلميذ  اسم  وسيكتب  املدرسة، 

ويكون هو املسؤول املباشر عنها ملدة ست 

سنوات، طبعًا بمساعدة اإلدارة واملعلمني، 

التلميذ حر في اختيار نوع الشتلة  كما أن 

على  التركيز  يفضل  لكن  الشجرة،  أو 

املزروعات املقاومة للجفاف."

للنشاط  العامة  "املديرية  أن  وأوضحت 

أمانة  مع  تنسيق  لها  والرياضي  املدرسي 

بغداد والبلديات في املحافظات من ناحية 

التشجير وتزويد املدارس بالشتالت."

حسن نامقحسن نامق

رعد أشخيررعد أشخير

alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya 30



ذاكرة المستقبل 

ولكنها ستبقى تدور.
هكذا أعلن ذلك 

العالم وهو يواجه 
ضباط محاكم 

التفتيش. وصدق 
ما أعلنه، فها هي 

األرض تدور حول 
نفسها، وتدور حول 
الشمس أيضًا، إلى 
حيث ميقات ربك 

املوعود.

 ومن هو الجالد الذي نفذ الحكم بقتل غاليلو؟ بل من هو األمير، أو امللك، أو الدهقان، أو 

اإلمبراطور الذي أمر بقتل ذلك العالم الفذ؟

االمبراطور.  أو  امللك  اسم  عرفنا  إن  يعنينا  ماذا  الجالد،  اسم  نجد  وال  أنفسنا  سنتعب 

لكننا نتعب من أجل غاليلو او كوبرنيكوس، ونتعب أكثر من أجل عباس بن فرناس، ونحترم 

أنفسنا أكثر وأكثر إذا ما نحن سرنا مع سقراط، أو تقفينا درب الحسني بن منصور، أو 

، وزيد بن عمر بن 
ّ

وقفنا عند ضريح حافظ الشيرازي، وغوته، والكندي، وطاغور، واملعز

نفيل بن الخطاب، وغيرهم.

هؤالء هم الذين يرثون األنبياء، ألنهم العلماء.

 شاتمًا شامتًا، فال يعيره 
ً
كان أحد خلعاء بغداد القديمة يقتفي أثر رجل صالح ويسمعه قوال

، ويتجه إلى حيث مقصده: املسجد، ليتربص به ذلك الشتام بعد خروجه من 
ً
الرجل باال

امه، 
ّ

املسجد ويأخذ بشتمه. وذات يوم خرج الرجل الصالح من داره فلم يسمع صوت شت

ذلك  سيدنا  يا  له:  قيل  عنه  سأل  وعندما  شاتمه،  صوت  يصله  فلم  املسجد  من  واقترب 

الرجل عند صاحب الشرطة، فشفع لشاتمه وأخرجه من السجن واألخير مذهول، ويقال 

إنه أصلح نفسه.

 

وصالح النفس بالعلم واألخالق.

والعلم يتطلب تشغيل العقل، لتشتغل بعد ذلك محركات الجسد كله، ثم تنهض تلك القوى 

النائمة في الجسد من رقاد طويل، وتبدأ بالعمل لتزكية النفس. ويتزكى الحديد بالنار، 

فيخرج من هذه العملية السيف، والسوار. ويتزكى التبر بالنار، فيخرج من ذلك الجوهر 

الفريد.

 

سأل أعرابي أحد العرفاء: أريد معرفة الله!

فرد العارف: سل قلبك.

 فقيرًا: ما هي الحجة العظمى التي لدى اإلنسان؟ فرد الفقير: العقل.
ً
وسأل أحدهم رجال

 

والعقل مجرة ال نهاية لحافاتها.

خلق  في  يتفكرون  الذين  وهؤالء  العقل.  أصحاب  من   
ّ

عد عقله  إنسان  احترم  ما  وإذا 

السماوات واألرض، ربنا ما خلقت هذا عبثًا، ربنا إنك أنت الرحمن الرحيم.

الله الذي جعل من العقل عماًء وحجة على اإلنسان وحجة له  وسالم على إنسان يخشى 

أيضًا.

ولكن، ما هو العماء؟!

جمعة الالمي

لغز الحياة وحيرة األلباب ... أن يستحيل 
الفكر محض تراب!
                                              )الجواهري(

عقلك عماؤك!
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في بداية كل عام دراسي جديد، وقبل أن يأتي اليوم األول للذهاب الى 
املدرسة، تبدأ العائالت العراقية استعدادها لهذا الزائر السنوي، فهي تريد 

ألبنائها التقدم والنجاح والتفوق في الدراسة منذ الخطوة األولى الى 
املدرسة حتى الخطوة األخيرة، حني يضع األوالد أقدامهم على عتبة 

أبواب الكلية. 

كل عائلة تتمنى ألبنائها أفضل كلية، فهناك 

الكثير من العائالت العراقية ترى مستقبل 

األبناء في كليات املجموعة الطبية، في حني 

لذلك  مغايرًا،  رأيًا  العائالت  بعض  ترى 

اإلنسانية،  الكليات  في  أبنائها  رغبة  تنمي 

تحبيب  الى  البداية  منذ  األهل  ويسعى 

قدراتهم  وتعزيز  الدروس  ببعض  أبنائهم 

يحبون  األوالد  بعض  أن  حني  في  املعرفية، 

ذلك  وفي  أخرى،  دروسًا  يحبون  وال  درسًا 

بعد  معالجتها  من  لألسرة  بد  ال  مشكلة 

االنتباه ومالحظتها.

هذه الحالة أثارتها سيدة في الخمسني من 

عمرها مع صديقة اشتكت لها من معاناتها 

صديقتها  الدراسي،  العام  في  أوالدها  مع 

أنها  ويبدو  الثالثينات،  منتصف  في 

السيدة  تلك  تجربة  من  تستفيد  أن  أرادت 

وشمل  توسع  الحديث  لكن  الخمسينية، 

دعوة  حضرن  الالئي  السيدات  من  دائرة 

حينما يحب الطالب درسًا ويكره آخرحينما يحب الطالب درسًا ويكره آخر

فكرة الطائي 
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اآلراء  وكانت  السيدة،  هذه  بيت  في  الغداء 

واالختيارات  متنوعة  والتجارب  مختلفة 

مشكلة  أن  ذهني  في  ترسخ  ما  لكن  كثيرة، 

آخر  درس  وكراهية  درس  حب  في  األوالد 

تكاد أن تكون مشتركة عند غالبيتهم.

يعد وال يفعل  :

لولدين  أم   – القرغولي  إيثار  السيدة  تقول 

– "منذ الدراسة االبتدائية ملست لدى ولدي 

 
ً
فضال العلمية،  الدروس  في  تفوقه  ياسر 

املخصصة  املصورة  للموسوعات  حبه  عن 

سوق  من  الوالد  يجلبها  التي  لألطفال، 

الكتب، وقبل أن ينهي االبتدائية صار يتابع 

لم  العلمية،  القنوات  الفراغ-  أوقات  -في 

أتدخل في ذلك أو أسعى الى التقليل من هذه 

الحظت  أني  من  الرغم  على  االهتمامات 

لكن  األخرى،  الدروس  في  مستواه  تراجع 

ذلك التراجع ليس بالتراجع الخطير وإنما 

يقلل من ترتيبه املتقدم في الصف، حاولت 

ال  التي  الدروس  تلك  عن  معه  أتحدث  أن 

والعلوم،  الرياضيات  مثل  اهتمامًا  يعيرها 

في  لكنه  باالهتمام  ويعدني  يسمع  كان 

النهاية ال يفعل ذلك."

 – تربوي   – سعد  عبدالله  السيد  تبنى  فيما 

"يبدو  وهو:  إيثار،  السيدة  عن  مختلفًا  رأيًا 

األوالد،  لدى  عملها  تعمل  الجينات  أن  لي 

وأحب  بالتاريخ  أهتم  كنت  صغري  فمنذ 

الحكايات التاريخية، وهو األمر الذي ملسته 

الدرس  لهذا  حبه  لكن  محمد،  ولدي  لدى 

لم يقف عائقًا أمام حبه للدروس األخرى، 

يكون  أن  في  له  محفزًا  صار  بالعكس  وإنما 

مجتهدًا في الدروس األخرى، وبقيت أتابعه 

لتقويم  االبتدائية  الدراسة  سنوات  في 

الدراسة،  أثناء  لها  يتعرض  التي  العثرات 

لذلك أشعر أني جنبت ولدي من حبه لدرس 

دون درس آخر، إذ جعلته يهتم بكل الدروس 

والرسم  الرياضة  مواد  من  واحدة  بدرجة 

حتى الرياضيات واللغات، مرورًا بالدروس 

األخرى." 

غرست فيهم حب العلم 

عبد  يسرى  السيدة  ذكرت  ذلك،  الى 

"أنا  حديثها:  بداية  في    - موظفة   - الحميد 

الجامعية،  الدراسة  في  علمي  تخصصي 

العلمية  التخصصات  وأحب  الكيمياء،  فرع 

ألني أشعر أن فيها متعة االكتشاف وتنشيط 

الحب  هذا  غرس  الى  سعيت  لذلك  العقل، 

الرغبة  لديهم  أن  وجدت  إذ  أوالدي،  لدى 

والتفوق  العلمية  املواد  واستيعاب  تقبل  في 

أقول  ال  األخرى،  الدروس  بقية  عن  فيها 

لم  العلمية  غير  الدروس  في  النتائج  إن 

من  كانوا  فقد  بالعكس،  بل  متميزة،  تكن 

أن  في  معهم  سعيت  لذا  األوائل،  املتميزين 

دخولهم  منذ  املستوى  هذا  على  يحافظوا 

اإلعدادية،  دراستهم  أنهوا  حتى  املدرسة 

كليات  أبواب  على  أو  خريج  بني  اآلن  وهم 

املجموعة الطبية." 

ابنتي أتعبتني 

اشتكت السيدة فريال عبد العزيز – تربوية 

التي  ابنتي  مع  "تعبت  قالت:  إذ  ابنتها  من   -

سعيت جاهدة في أن تحب الدروس العلمية 

بقيت  لكنها  األخرى،  اهتماماتها  وترك 

والسيما  دروس،  من  تحب  ما  على  مصرة 

الرسم،  في  موهبتها  وتطوير  الفنية  درس 

املدرسة  في  الفراغ  أوقات  في  أنها  حتى 

في  تبقى  بل  زميالتها،  مع  للعب  تخرج  ال 

الرسم،  في  متعتها  تمارس  الصف  داخل 

بشرط  الواقع  لألمر  رضخت  النهاية  في 

نجاحها في املواد الدراسية األخرى." 

مواصفات كثيرة لحب الدرس 

حسني  موسى  التربوي  الباحث  يقول 

القريشي إن "غالبية التالميذ يتخوفون في 

بداية دخولهم املدرسة من املعلم والدروس 

لهم  مالزمًا  الخوف  هذا  ويبقى  وموادها، 

البداية-  -منذ  النهم  الدراسة،   سنوات  في 

يعيشون أجواء جديدة لم يعهدوها من قبل، 

وهم لذلك يبحثون عما يرغبون فيه ويتالءم 

وعليه  وفهمهم،  وقدراتهم  نفسياتهم  مع 

فإن أكثرهم يلجأون الى األمور التي تقترب 

معينة  مادة  يحب  من  فمنهم  رغباتهم،  مع 

املادة  معلم  يحبون  وآخرون  لسهولتها، 

بروحية  معهم  ويتعامل  مرح  ألنه  نفسها 

األب، أو أنهم يرون فيه مواصفات تجعلهم 

تعامله  خالل  من  مادته  ويحبون  يحبونه 

السلس معهم، ومنهم من ال يرغبون بمعلم 

وشخصيته  ومالمحه  متسلط  ألنه  آخر 

فتكمن  املعالجات  أما  للتالميذ.  منفرتان 

مع  فيه  ينسجم  صف  في  التلميذ  وضع  في 

آخر  صف  الى  نقله  أو  واملعلمني،  التالميذ 

حضور  أو  ذلك،  على  وتشجيعه  آخر  ومعلم 

ويتعود  ينسجم  حتى  الصف  في  معه  ذويه 

على الجو الجديد الذي يعيش فيه." 
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تظهر نتائج دراسة جديدة أن التعليم في املدارس الخاصة قد ال يكون أفضل من التعليم 
في املدارس العامة. الدراسة شملت نقاطًا عدة لتنير درب اآلباء وتعلمهم كيفية االختيار 

الصحيح بني التعليم الخاص والعام ألوالدهم. يتغير عالم التعليم باستمرار، لكن اآلراء 
حول املدارس الخاصة مقابل املدارس العامة ستكون دائمًا محط  خالف. من املفترض 
أن التعليم في املدارس الخاصة أعلى جودة من التعليم في املدارس العامة، لكن نتائج 

الدراسة الجديدة تشير إلى أن هذا قد ال يكون هو الحال.

بعد مراجعة بيانات أكثر من ألف طالب، 

فيرجينيا  جامعة  من  الباحثون  يجد  لم 

من  الطالب  أن  إلى  يشير  دليل  أي 

واألطفال  املنخفض  الدخل  ذات  األسر 

الحضرية  املدارس  في  املسجلني 

من  أكثر  الخاص  التعليم  من  استفادوا 

النتائج  هذه  العام.  املدرسي  التعليم 

مشرعو  يكافح  إذ  خاص،  بشكل  مهمة 

قطاع التعليم  للتحرك نحو نظام تعليم 

يوضحون  كما  خصخصة.  أكثر  عام 

املدارس  بأن  القائل  االفتراض  أن 

الخاصة  املدارس  من  أدنى  الحكومية 

هو افتراض خاطئ.

حقيقة األمر هي أن بعض املدارس هي 

نتائج  لكن  غيرها،  من  أفضل  ببساطة 

أن  إلى  تشير  الجديدة  الدراسة  هذه 

السابق  في  يعتقد  كان  التي  العوامل 

أنها تلعب الدور األكبر في تحديد جودة 

التعليم العام مقابل التعليم الخاص قد 

نتائج  فهم  أجل  من  جدًا.  مهمة  تكون  ال 

 
ً
أوال دعونا  أفضل،  بشكل  الدراسة  هذه 

المدارس الحكومية المدارس الحكومية 
أفضل من المدارس الخاصةأفضل من المدارس الخاصة

في دراسة 
عالمية

ترجمة وإعداد: آالء فائق
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الفوائد  بعض  على  فاحصة  نظرة  نلقي 

مقابل  الخاصة  للمدارس  املفترضة 

املدارس العامة.

الفوائد املفترضة للمدراس الخاصة 

مقابل العامة

الوطني  األميركي  للمركز  ا 
ً

وفق

إلحصاءات التعليم، يلتحق ما يقرب من 

10 باملئة من الطالب األميركيني )نحو 

بـ  مقارنة  خاصة  بمدارس  ماليني(   ٥

٥0 مليون طالب في املدارس االبتدائية 

مدرسة  اآلباء  يختار  العامة.  والثانوية 

بما في ذلك:  لعدد من األسباب  خاصة 

نفس  من  التعليم  في  والرغبة  الدين، 

الجنس، واملناهج املرنة، وعدد الفصول 

الدراسية األصغر.

نظرة عامة على الدراسة الجديدة

سي.  روبرت  استخدم  بحثهما،  إلكمال 

طولية  دراسة  أنصاري  وآريا  بيانتا 

أمل  على  املدارس  أطفال  من  ومتنوعة 

الخاصة  املدرسة  قدرة  مدى  تحديد 

النتائج  وكذلك  إنجازهم،  توقع  على 

سن  في  والشخصية  االجتماعية 

الخامسة عشرة. بدأوا من خالل بيانات 

الوطني  املعهد  دراسة  من  جمعها  جرى 

لصحة الطفل والتنمية البشرية لرعاية 

الطفولة املبكرة وتنمية الشباب.

من  ملشروع  تتويجًا  البيانات  هذه  تمثل 

الوالدة  منذ  لألطفال  تابع  مواقع   10

لديهم  وجميعهم  عامًا،   1٥ سن  حتى 

أكمل  مشترك.  دراسة  بروتوكول 

مع  كاملة  سنوية  مقابلة  املشاركون 

املالحظات في املنزل واملدرسة والحي. 

أسرة  و3٦٤  ألف  شاركت  املجموع،  في 

في الدراسة، وبشكل عام، مثلت بشكل 

لسكان  األسرة  ودخل  األعراق  عادل 

على  القائمون  أخذ  املتحدة.  الواليات 

مشاركًا   109٧ من  بيانات  الدراسة 

إلكمال الدراسات الخاصة عليهم.

تظهر نتائج الدراسة أنه على الرغم من 

أن طالب املدارس الخاصة قد يتفوقون 

العامة،  املدارس  طالب  على  األداء  في 

عليه  القضاء  يتحقق  االختالف  أن  إال 

األسرة  دخل  في  تتحكم  عندما  تمامًا 

للوالدين.  التعليمي  التحصيل  ومستوى 

 ٥ سن  حتى  يولدون  الذين  األطفال 

الدخل لديهم  سنوات من منازل عالية 

موارد تعليمية ال يحصل عليها األطفال 

أنها  ُيفترض  ظروف  وهي  اآلخرون، 

ستستمر خالل سنوات دراسة الطفل.

التحصيل  كان  الدراسة،  هذه  قبل 

األكاديمي هو املحور األساسي للدراسات 

التعليم  فعالية  لتحديد  املصممة 

هذا  وآريا  أنصاري  فحص  الخاص. 

املقياس، لكنهما أخذا في االعتبار أيضًا 

وتكيفهم  ودوافعهم،  الطالب  مواقف 

املحفوف  السلوك  وحتى  االجتماعي، 

باملخاطر الذي يمكن أن يرتبط بالتعليم 

توصلوا  البيانات  فحص  بعد  الخاص. 

دليل  يوجد  ال  أنه  مفاده  استنتاج  إلى 

الخاصة،  "املدارس  أن  إلى  يشير  قاطع 

الدخل(،  )خاصة  عائلية  خلفية  بدون 

الطالب"  نجاح  تعزيز  في  فاعلية  أكثر 

من املدارس العامة.

املدارس الخاصة 

الرأي  فإن  البحث،  عن  النظر  بغض 

القائل بأن املدرسة الخاصة أفضل من 

املدرسة العامة ال يزال سائدًا. في الواقع، 

الرابطة  نشرتها  التي  البيانات  ظهر 
ُ

ت

و   )NAIS( املستقلة  للمدارس  الوطنية 

)Gallup( أن خريجي املدارس الخاصة 

الطويل.  املدى  على  أفضل  نتائج  لديهم 

من  البيانات  مع  مجتمعة  البيانات  هذه 

بمدى  تذكرنا  أعاله  املذكورة  الدراسة 

املدارس  أداء  ملقارنة  املنطقي  الحس 

عدد  يكون  عندما  والعامة  الخاصة 

الطالب مختلفًا بشكل كبير.

إليك مقارنة بني أداء املدارس الخاصة 

الطالب  عدد  يكون  عندما  والعامة 

مختلفًا بشكل كبير:

الوطنية  الرابطة  خريجي  نسبة   •

أعلى  هي   )NAIS( املستقلة  للمدارس 

املسجلني  العامة  املدارس  خريجي  من 

في الكلية بعد املدرسة الثانوية مباشرة 

)8٥ باملئة مقابل ٦9 باملئة(.

خريجي  من  باملئة   100 من  يقرب  ما   •

أكثر من  الكلية، مع  إلى  NAIS يذهبون 

املدارس  بعض  إلى  يذهبون  باملئة   ٥0

األكثر انتقائية في البالد.

ذلك  في  بمن   ،NAIS خريجو  يتفوق   •

على  األول  والجيل  األقليات  طالب 

خريجي املدارس العامة في البحث عن 

الالمنهجية  والفرص  التجريبي  التعلم 

في الكلية.

• من املرجح أن يشارك خريجو مدارس 

فرص  من  واسعة  مجموعة  في   NAIS
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التعلم الالمنهجي والتجريبي في الكلية 

بما في ذلك:

أعضاء  أحد  مع  بحث  في  املشاركة   •

هيئة التدريس.

• شغل منصب قيادي في ناد أو منظمة.

• املشاركة في الرياضات الجماعية.

أو  رجالي  ناٍد  في  عضوًا  تكون  أن   •

نسائي.

من  أكثر  تدوم  مشاريع  على  العمل   •

فصل دراسي.

تشير نتائج هذا التقرير إلى أن طالب 

NAIS يدخلون وظائفهم التعليمية بعد 

نظرائهم  على  نسبية  بميزة  الثانوية 

الفوائد  هذه  وأن  العامة،  املدارس  في 

التقدم  ربط  تم  التخرج.  بعد  تستمر 

الكلية  خالل  من  للطالب  املستمر 

األعلى  البداية  كرواتب  املالية  باملزايا 

وانخفاض ديون الطالب.

بينما يبدو أن هذه النتائج تدعم فكرة 

أن املدرسة الخاصة أفضل من املدرسة 

محدودة  رؤية  تقدم  فإنها  العامة، 

يجري  اليوم،  عالم  في  للموضوع. 

ما  تلقائيًا  الجديدة  األفكار  استجواب 

لم يكن دعمها بأدلة علمية.

شيئًا  ليس  هذا  أن  من  الرغم  على 

الى  يؤدي  أن  أنه يمكن  إال  تمامًا،  سيئا 

الكثير  الناس  يضع  عندما  مشكالت 

ويفشلون  األرقام  في  املخزون  من 

وراءها.  الكامنة  الحقيقة  مراعاة  في 

تقرير  نتائج  املثال  سبيل  على  خذ 

أن  يبدو  سابقًا.  املذكور   NAIS-Gallup

النتائج تظهر أن خريجي NAIS أفضل 

الطالب  من  وبعدها  الكلية  في   
ً
حاال

هو  الدراسة  هذه  في  العيب  اآلخرين. 

االستطالع  في  الواردة  االدعاءات  أن 

تسهم  التي  العوامل  سوى  تقّيم  ال 

املستقبل  في  بالرفاهية  الشعور  في 

 
ً
)كالعمل الجيد والحياة املرضية( بدال

من القياس الفعلي ملدى تعليم الطالب 

جيدًا.

املقاييس في غالبية األحيان ليست في 

العميق.  التعلم  مقاييس  أفضل  الواقع 

يبدو أن معدالت إتمام الكلية، ودرجات 

األنشطة  في  واملشاركة  األعلى،   SAT

عن  ثاقبة  نظرة  تقدم  الالمنهجية، 

الخاصة،  املدارس  في  التعليم  جودة 

تمامًا،  صحيحًا  ذلك  يكون  ال  قد  لكن 

فحتى أدوات التقييم األكثر شيوعًا مثل 

SAT و ACT تفشل في تقديم أية رؤية 

أو مدى  الطالب  حقيقية ملستوى مهارة 

ببساطة  فهي  املفاهيمي،   فهمه  تعقيد 

االختبارات  إجراء  على  القدرة  تقيس 

والذاكرة.

ال  العلمية  األدلة  أن  هي  األمر  حقيقة 

يتعلق  عندما  إال  بعيدًا  تذهب  أن  يمكن 

الخاص  التعليم  جودة  بقياس  األمر 

هناك  ستكون  العام.  التعليم  مقابل 

االجتماعي  كالوضعني  عوامل،  دائمًا 

التعليم،  إلى  والوصول  واالقتصادي 

األمر  النهاية،  في  دورًا.  تلعب  التي 

األفضل  هو  ما  ليقرر  والد  لكل  متروك 

لطفله.
كيت بار ينجتون
عن / ببلك سكول 
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مواقع أثرية                            

: إن "ما يميز محافظة دهوك   
ً
وحدثنا قائال

ويجعلها من ضمن املناطق األثرية أو منطقة 

كثرة  هو  كردستان  إقليم  في  للسياح  جذب  

يقارب  ما  عديدها  يبلغ  التي  األثرية  املواقع 

 عن  تنوع 
ً
الـ 2000 موقع أثري ُمسجل، فضال

من  سواء  املنطقة،  تلك  في  والتراث  اآلثار 

الناحية التاريخية أو من ناحية التنوع األثري، 

محافظة  في  قديمة  معابد  هناك  أن  كما 

منذ  املختلفة  األديان  تنوع  الى  ترمز  دهوك 

القدم وحتى اآلن مثل الزرادشتية واليهودية 

عزز 
ُ

ت يجعلها  ما  واإلسالمية،  واملسيحية 

التعايش السلمي في املدينة." 

قبل  من  اتخذت  التي  "اإلجراءات  إن  وتابع: 

أن  هي  دهوك  في  اآلثار  لحماية  مديريتنا 

على  وتثبيتها  املواقع  هذه  تسجيل  يجري 

وقد  الحديثة،  قنيات  التـِ بأحدث  الخرائط 

أكبر  جلب  من  السنوات  هذه  خالل  تمكنا 

واملؤسسات  واملعاهد  الجامعات  من  عدد 

الدولية للعمل في أعمال التنقيب والصيانة، 

وفرنسية  وإيطالية  أملانية  جامعات  منها 

أخرى  مؤسسات  الى  باإلضافة  وأميركية، 

مثل أليف واليونسكو وغيرها، كما أن هنالك 

منها  الصدد،  هذا  في  مستقبلية  خططًا 

والعراق،  دهوك  في  آثار  حديقة  أكبر  عمل 

مربعًا  كيلومترًا   130 مساحتها  ستبلغ  التي 

قرت خطة أخرى 
ُ
بكافة املستلزمات، كذلك أ

)عقرة(،  ئاكرى  في  سياحية  مدينة  إلنشاء 

كما أن لدينا برنامجًا إلنشاء متحف كبير في 

دهوك." 

تعاون األهالي                             

نهب  عمليات  حصلت  إذا  فيما  سؤالنا  وعن 

أو تهريب لآلثار وهل نجحتم في إحباط تلك 

العمليات؟

مدينة  في  التخريب  "أعمال  إن  أجاب: 

ذلك  ويعود  الحظ،  لحسن  قليلة  دهوك 

األمنية  الجهات  بني  املشترك  التعاون  الى 

حاالت  بخصوص  أما  املنطقة،  وأهالي 

أفشلتها  قليلة  حاالت  فهناك  التهريب 

الحركة السياحية في دهوك الحركة السياحية في دهوك 
عامل جذب وتنوع أثريعامل جذب وتنوع أثري

ضحى مجيد سعيد                     

تشهد محافظة دهوك 
نموًا إيجابيًا  في الحركة 

السياحة الترفيهية 
والسياحة املستندة إلى 

اآلثار، وذلك ملا تمتاز 
به املحافظة من طبيعة 

جميلة وأجواء خالبة 
وآثار وفلكلور يعكس قدم 

هذه املحافظة وأصالتها، 
وللوقوف على أهم ما يميز 

املحافظة  والتعرف أكثر 
على سياحة اآلثار فيها، 

التقينا عددًا من املسؤولني 
في املحافظة...وكان الحوار 

التالي الذي انتزعناه مع 
الدكتور د. بيکه جمال 

الدين  مدير آثار والتراث 
في محافظة دهوك
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إن   :
ً
قائال واستدرك  األمنية."  الجهات 

تمر  التي  الجيدة  غير  االقتصادية  "الحالة 

عيق 
ُ

ت التي  املعوقات  أحد  تمثل  كردستان  بها 

دهوك،  في  السياحي  اآلثاري  النشاط 

ميزانية  الى  األثرية  الصيانة  لحاجة  وذلك 

صص رئيس 
َ

كبيرة، وعلى الرغم من ذلك خ

 900 مبلغ  حكومته  برنامج  في  الحكومة 

عدا  الطارئة  للحاالت  سنة  كل  دينار  مليون 

األعمال األخرى املتفرقة."

التسويق واإلعالم                         

اما السيد ريوار محمد رشيد، املتحدث باسم 

املديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك 

والتسويق  "اإلعالم  إن  فقال:  عامًا-    30   -

يؤديان دورًا مؤثرًا وكبيرًا للحفاظ على اآلثار 

في املدينة، حيث يجري بواسطتهما تنشيط 

الحركة السياحية، وذلك من خالل القنوات 

املناطق  على  الضوء  وتسليط  الفضائية 

التواصل  مواقع  في  لها  والترويج  السياحية 

دعم  بهدف  حاليًا  املستخدمة  االجتماعي 

على  الحفاظ  بضرورة  والتوعية  السياحة 

اآلثار."

في  للسياحة  العامة  "املديرية  إن  وأكمل: 

دهوك تسير على وفق خطة وضعتها مسبقًا 

هذا  في  املحافظة  تستقطب  أن  أجل  من 

مقارنة  السياح  من  أكبر  عددًا   2022 العام 

والسيما  والجنوب،  الوسط  بمحافظات 

قياسًا  الجوار  دول  من  األجانب  السياح 

بالسنة املاضية." 

السياح  ألعداد  التقديرات  يخص  وفيما 

يقول  املحافظة  في  واألجانب  العراقيني 

السياح  عدد  يصل  مرة  "ألول  الرشيد: 

الوافدين الى محافظة دهوك في عام 2021  

الى املليون وخمسمئة ألف سائح، أما في هذا 

الشهر  نهاية  والى  األول  الشهر  )من  العام 

السابع( فقد بلغ العدد أكثر من مليون سائح 

املردود  حجم  لكن  دهوك،  محافظة  زار 

اآلثار  إلى  املستند  السياحي  للنشاط  املالي 

السياح  غالبية  ألن   ،
ً
قليال يعد  دهوك  في 

ُيقدمون على زيارة املصايف السياحية، لكن 

األماكن  بزيارة  يقومون  منهم   
ً
قليال عددًا 

ضمن  وضعنا،  لذلك  املحافظة،  في  األثرية 

بالتنسيق  السياحية،  الكروبات  برنامج 

آثار  ومديرية  للسياحة  العامة  املديرية  مع 

منهاجًا  فصاعدًا،  اآلن  من  دهوك  محافظة 

بأخذ السياح الى املتحف األثري، باإلضافة 

الى األماكن السياحية في املحافظة، كذلك 

السياحة  لتنشيط  مستقبلية  خططًا  وضعنا 

تقوم على أساس توسيع رقعتها وحجمها في 

دهوك، حيث تعمل املديرية العامة للسياحة 

ومؤتمرات  معارض  إقامة  على  سنويًا 

سياحية دولية."

تنقيبات تعليمية                  

يزدين،  خالت  قيصر  د.  يقول  ذلك..  إلى 

السابق  املوظف في دائرة اآلثار واألكاديمي 

"هنالك  إن  عامًا-     ٤0  - دهوك  جامعة  في 

واآلثار  بالسياحة  مختصة   علمية  أقسامًا 

في دائرة اآلثار تقوم بتنقيبات علمية بشكل 

شبه مستمر في إقليم كردستان، وفي بعض 

للطلبة،  تعليمية  تنقيبات  هنالك  األحيان 

النشاطات نقوم بها عندما يسمح  لكن هذه 

األمني،  والوضع  للدولة  املادي  الظرف 

نقوم  التي  العلمية  السفرات  إلى  باإلضافة 

 عن املواقع 
ً
بها إلى املكتبات واملتاحف، فضال

األثرية في كردستان."

اآلثار  قسم  على  الطلبة  "إقبال  أن  وأضاف 

صالح  جامعة  في  افتتح  الذي   2000 عام 

هذا  مثل  لفتح  مشجعًا  كان  أربيل  في  الدين 

جرى  حيث  األخرى،  الجامعات  في  القسم 

ودهوك،  السليمانية  جامعتي  في  افتتاحه 

واآلن بصدد فتحه في جامعة زاخو أيضًا."
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كيف تتكيف 
صناعة السياحة 
مع ظاهرة 
االحتباس 
الحراري؟

إعداد: مجلة الشبكة

موجات الحرارة الشديدة 
ألقت بتأثيرها على حركة 
السياحة في العالم، وفي 
ظل كل هذه الكوارث بدأ 
قطاع السياحة في العالم 
يتأثر تدريجيًا، ويبقى 
السؤال: كيف تتكيف 
صناعة السياحة مع ظاهرة 
االحتباس الحراري؟

شواطئ مايوركا

مايوركا إحدى أكبر جزر إسبانيا الواقعة 

وجزء  املتوسط،  األبيض  البحر  في 

أنها  كما  اإلسباني.  البليار  أرخبيل  من 

التغير املناخي، فقد ضاق  إحدى ضحايا 

الذين  وكل  فيها،  طبيعي  شاطئ  أطول 

شاطئ   وتحديدًا  شواطئها،  أرقى  قصدوا 

تأثير  مدى  كثب  عن  الحظوا   ،EsTrenc

التغير املناخي على هذا الشاطئ الجميل.

اإلسباني  الجنرال  مخابئ  كانت 

فرانشيسكو فرانكو الخرسانية الضخمة، 

الرملية.  الكثبان  وسط  األصل  في  مخّبأة 

كاإلبهام  الهياكل  هذه  برزت  اليوم، 

املرتفعة  املستويات  ابتلعت  فقد  املؤلم، 

وتغير  الشاطئ،  من  أجزاء  البحر  لسطح 

هذا املشهد الساحلي جذريًا، فقد اصبح 

الشاطئ اآلن أقصر بـمعدل ٤0 مترًا مما 

االحتباس  استمر  وإذا  سابقًا،  عليه  كان 

يختفي  فسوف  متوقع،  هو  كما  الحراري 

ويبتلعها  مايوركا  شواطئ  من  العديد 

البحر. 

شواطئ آخذة في التالشي 

منسقي  أحد  دوراك،  توماس  يقول 

الفيدرالية  البيئة  وكالة  أجرتها  دراسة 

الحراري  االحتباس  آثار  حول  األملانية 

العام  في  شرت 
ُ
ن التي  السياحة،  على 

2022: "هذا احتمال مقلق للغاية بالنسبة 

بني  بشعبية  تحظى  التي  مايوركا  لجزر 

شواطئها  بسبب  تحديدًا  املصطافني، 

انكماش  تأثر  عدم  وبرغم  الواسعة، 

أعداد  على  الحالي  الوقت  في  شواطئها 

الزوار، بل بالعكس، فقد شهد هذا الصيف 

غير  للسائحني،  قياسية  أعدادًا  تحديدًا 

أن األمر يظل مقلقًا للغاية."

التغير املناخي وسلوكيات السفر

األدلة  من  القليل  "ثمة  توماس:  يوضح 
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سلوك  يغيرون  الناس  أن  الى  تشير  التي 

فبرغم  املناخ."  تغير  بسبب  سفرهم 

على  العواقب  بشأن  التحذيرات  تصاعد 

يشير  عديدة،  لسنوات  السياحة  صناعة 

عدد  سوى  هناك  يكن  لم  إنه  الى  توماس 

إمكانية  توضح  التي  الدراسات  من  قليل 

تأثر  على  ملموسة  تأثيرات  حدوث 

السياحة باملناخ.

األوروبيني،  طبيعة  عن  حديثه  إطار  وفي 

بالعادة،  نمطيون  "األوروبيني  إن  يقول: 

السنوات  أمضى  الذي  فالشخص 

إجازات  في  عمره  من  املاضية  العشرين 

سوف  وإسبانيا،  إيطاليا  في  صيفية 

يستمر بفعل ذلك مهما حصل من تغيرات 

املروعة   الطبيعية  الكوارث  حتى  مناخية." 

التي حصلت، كانهيار الكتل الجليدية في 

جبال الدولوميت اإليطالية في أوائل تموز 

املاضي، التي أودت بحياة 11 شخصًا، ال 

فيه  بما  مروعًا  انطباعًا  تركت  أنها  يبدو 

آراءهم  يغيروا  كي  الناس  لدى  الكفاية 

بدرجة كبيرة.

قلة تساقط الثلوج ضربت منتجعات 

التزلج 

العاصفة  ضربت   ،  2019 أيلول  في 

البهاما،  جزر  دوريان  املدمرة  االستوائية 

ما ألحق ضررًا بالغًا بقطاع السياحة، إذ 

املناطق  بعض  في  التزلج  منتجعات  تقع 

الحراري،  االحتباس  من  تضررًا  األكثر 

في  أثر  الحرارة  درجات  الرتفاع  فكان 

تقليل كمية تساقط الثلوج بهذه املنتجعات. 

ويشير  توماس، منسق الدراسة: "هذا هو 

تغير  بني  للعالقة  وضوحًا  األكثر  املكان 

سوى  تتساقط  لم  إذ  والسياحة."  املناخ 

املنطقة،  تلك  في  الثلوج  من  قليلة  كميات 

في حني لم تتساقط أية ثلوج على اإلطالق 

لسنوات متتالية عدة في املناطق املجاورة 

لها، األمر الذي سيدفع بعشاق الرياضات 

املنتجعات  هذه  عن  بعيدًا  الشتوية 

 ".
ً
مستقبال

بدائل سياحية.. ولكن

سمحت مدافع الثلج للعديد من املنتجعات 

عن  النظر  بغض  موسمها،  بإطالة 

للغاية  فعالة  وكانت  الجوية،  الظروف 

بضمان بقاء املنحدرات مفتوحة.

املشكلة  هذه  األلب  جبال  مناطق  تعرف 

املنتجعات  من  الكثير  أن  برغم  جيدًا، 

تساقط  لتعويض  الثلج  مدافع  الى  لجأت 

جنوب  في  السياحة  وزير  يشير  الثلوج. 

إيطاليا(  شمال  إيطالية  )مقاطعة  تيرول 

خدم  االصطناعي  الثلج  إنتاج  أن  الى 

على  السياح  وشجع  جيد،  بشكل  املنطقة 

التزلج،  برياضة  لالستمتاع  شتاًء  القدوم 

لكن وزير السياحة نوه الى أن إنتاج الثلج 

االصطناعي ال يعمل إال في درجات حرارة 

منخفضة جدًا، وتوجد بالفعل مناطق في 

فيها  ممكنًا  التزلج  يعد  لم  تيرول  جنوب 

األنهار  انكماش  بسبب  السنة  مدار  على 

الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.

مخططات عمل للتكيف مع التغير 

املناخي

أنه  الى  السياحة  مسؤولي  غالبية  يشير 

للتكيف  واحد  عمل  مخطط  يوجد  ال 

فكل  الحراري،  االحتباس  ظاهرة  مع 

تدابير  التخاذ  بحاجة  سياحية  وجهة 

الوطنية  فاملتنزهات  بمنطقتها،  خاصة 

بينما  الغابات،  بحرائق  مهددة  اإلفريقية 

في  املياه،  في  حادًا  نقصًا  اليونان  تواجه 

جزر  )إحدى  سيلت  جزيرة  تعاني  حني 

من  أملانيا(  في  الشهيرة  الشمال  بحر 

الحلول  أن  يعني  هذا  كل  شواطئها.  تآكل 

املنطقة  حسب  مصممة  تكون  أن  يجب 

املناطق  هذه  سكان  بعض  املتضررة. 

السياحية سيبحثون عن عمل خارج قطاع 

السياحة، كما سيجبر استمرار االحتباس 

السياحية  الشركات  من  العديد  الحراري 

موسمي  في  للسفر  السياح  تشجيع  على 

في  السفر  من   
ً
بدال والخريف،  الربيع 

أشهر الصيف الالهبة.

DW/عن موقع  
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تكشف الدراسات الحفرية والتنقيبات العديدة أن املطبخ 
العراقي الحالي له جذور سومرية وبابلية، ويعد الحساء 

)الشوربة( أو )السوب( أحد أهم ركائز وجبة اإلفطار للعائلة 
العراقية الرمضانية التي لها جذور بابلية وسومرية.

عشر  ثمانية  تضم  البابلية  املائدة  كانت 

من  نوع  وثالثمئة  األجبان،  من  نوعًا 

الخبز، كما نجد أن أكلة )خبز العروق( 

هي  اإليطالية-  البيتزا  تشبه  -التي 

أي  الى  والسؤال:  قديمة.  سومرية  أكلة 

العراقي؟  املطبخ  أصول  تمتد  العصور 

وما األكالت التي توارثها العراقيون لحد 

اآلن؟

يؤكد األكاديمي واملعماري )الدكتور علي 

ثويني( أن لكل شيء جذر في التاريخ، وال 

يمكن لشعوب أصيلة، كالشعب العراقي، 

له  تكن  لم  إذا  باستمرارية  يعيش  أن 

يعد  الذي  املطبخ  أن  الى  ويشير  جذور. 

من  جزء  سوى  يكن  لم  الحياة  أساس 

يرتبط  أنه  إذ  العراقي،  الفرد  جذور 

املطبخ  خالل  فمن  ذاتها،  بالحضارة 

أو  الشعب  هذا  لدى  تناوله  يجري  وما 

لديهم.  الحضارة  مالمح  تعرف  ذاك، 

بدأ  العراقي  املطبخ  أن  الدكتور  ويوضح 

ديورانت  ول  املؤرخ  وأن  السومريني،  مع 

السومريون  أن  ذكر   )1981-188٥(

التي  الطعام،  أنواع  من  الكثير  لهم  كان 

جاءت لكثرة اآللهة التي تقدم لها النذور 

الطعام  أهمية  على  يدل  ما  والقرابني، 

ألواح  آنذاك، ويذكر أن  الناس  في حياة 

)گوديا( ملك لكش تنص على األكالت 

لحوم  ومنها  اآللهة،  تفضلها  التي 

واليمام،  والضأن،  واملاعز،  الثيران، 

الى  إضافة  والسمك،  والبط،  والدجاج، 

التمر، والتني، والخيار، والزبد، والزيت، 

والكعك. 

بابل والحساء

ويذهب الدكتور ثويني الى أن الحفريات 

ـــي  ـــخ العراق للمطب

علي لفتة سعيد

هل
؟جذور سومر ية وبابلية
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في  )ييل(  جامعة  نشرتها  قد  ودراستها 

باالستناد   ،198٥ عام  املتحدة  الواليات 

باللغة  وردت  مسمارية  مدونات  إلى 

الثامن  القرن  إلى  تعود  وأنها  األكدية، 

أو  حمورابي  قبيل  أي  امليالد،  قبل  عشر 

وقد  )ع(،  الخليل  إبراهيم  النبي  زمن 

أظهرت أن أهل بابل كان لهم مئة نوع من 

نوعًا  عشر  وثمانية  )الحساء(،  الشوربة 

الخبز  من  نوع  وثالثمئة  األجبان،  من 

الدقيق  من  مختلفة  أنواع  من  املصنوع 

تتراوح  مختلفة  وأشكال  وألوان  بنكهات 

املرأة.  ثدي  شكل  حتى  القلب  شكل  بني 

ويقول أيضًا إن بعض الباحثني تصور أن 

هذه الكتابات عبارة عن وصفات طبية، 

بوتيرو(  )جان  الفرنسي  العالم  أن   
ّ

إال

اكتشف أنها كتب ووصفات للطبخ كتبت 

الواحد  اللوح  احتوى  إذ  ألواح،  على 

تتعلق  منها   21 طعام،  وصفة   2٥ على 

والغزالن  الضأن  لحوم  وأهمها  باللحوم 

واألسماك  والطيور  واملاعز  والخنازير 

الباقية  وصفات  واألربع  والسالحف، 

السلطات  وتحضير  بالخضراوات  تتعلق 

املتنوعة.

 البيتزا والنقانق

الدكتور  يقول  البابلية  األكالت  وعن 

لحوم  من  أصنافًا  تضمنت  إنها  ثويني 

وكذلك  والداجنة،  البرية  الحيوانات 

والهالميات  والسالحف  األسماك 

والفطر.  والخضر  بأنواعها  والحبوب 

ويؤكد وجود نص على رقيم طيبني يشرح 

نص  أول  ولعله  املصران،  حشو  كيفية 

)الباسطرمة  السجق  أو  النقانق  يصف 

العامة  التي يعتقد  اللهجة العراقية(  في 

نقش  وثمة  التسمية.  بحسب  تركية  بأنها 

حبوب  من  صحنًا  يحمل  شخصًا  يظهر 

الرمان وجنادب حارة. ويرى أن األمر ال 

يقتصر على التاريخ القديم، بل حتى قبل 

عليه  يطلق  ما  أن  يورد  إذ  قرون،  عشرة 

باللهجة  تسمى  ما  أو  اإليطالية  البيتزا 

ذكرها  قد  العروگ(  )خبز  العراقية 

عبد  أبو  الشاعر  عام  ألف  من  أكثر  قبل 

الله الحسني بن الحجاج ) ت: عام 391 

هـ /1001 م ( وقد رثاه الشريف الرضي 

وصف  وقد   كثيرًا،  الثعالبي  عليه  وأثنى 

الخبز:

وجوهها   :::: التي  القوافي  هذي  سيدي  يا 

مثل الدنانير

كأنها   :::: هشـــــة  نضجها  من  خفيفة 

خبـــز األبازير

العروق  خبز  هو  األبازير  وخبز 

من  محرفة  عروق  وكلمة  )العروگ(. 

)بفتح  عرق  جمع  العني(  )بضم  الُعراق 

أي  عظم  بدون  اللحم  وتعني  العني( 

الفدرة )الشرح( من اللحم بدون عظم. 

الخبز والصمون

مقتصرة  تكن  لم  العراقية  الحضارة  إن 

أيضًا  بل  وغيرها،  والطب  العلوم  على 

على الطبخ، إذ يؤكد باحثون ورود أسماء 

األطعمة على 2٤ رقيمًا طينيًا.

مدير  اآلثاري  الخبير  يشير  جانبه،  من 

آثار ذي قار سابقًا )عامر عبد الرزاق( 

األشهر  هو  العراقي  املطبخ  إن  الى 

أو  ابتدع،  الذي  وهو  الجذور  ناحية  من 

من  ليس  األطعمة،  طبخ  كيفية  اكتشف، 

لتكملة  بل  الطعام،  الى  الحاجة  خالل 

التي كانت سائدة  اإلبداعات الحضارية 

اختراع  مع  والسيما  الوقت،  ذلك  في 

أسماء  أن  وأضاف  والعجلة.  الحرف 

كلمة   
ً
فمثال ذاتها  هي  بقيت  األطعمة 

األكدية  اللغة  في  )الكبْو(  أو  )كبابو( 

العراقيون  يأكله  الذي  الكباب  تعني 

العالم،  في  طريقة  أية  تشبه  ال  بطريقة 

ما  وجود  مؤكدًا  املشوي،  اللحم  وتعني 

ومثلها  الخبز،  من  نوع   300 من  يقرب 

العراق  في  لدينا  تتعدد  ولهذا  لألجبان، 

بما  بأنواعه،  الخبز  تحضير  عمليات 

الكاتب  أن  الى  ويشير  الصمون.  فيها 

كتاب  لديه  جاك(  )جون  الفرنسي 

غير  لكنه  القديم،  العراقي  املطبخ  عن 

لو  أننا  الى  وأشار  العربية.  الى  مترجم 

العراقية،  األكالت  من  الكثير  تتبعنا 

لوجدنا  العراقي،  الجنوب  في  والسيما 

أن لها جذورًا سومرية، فلو أخذنا أشهر 

السمك  وهي  الحاضر  الوقت  في  أكلة 

املشوي  السمك  هو  الذي  )املسكوف( 

بالطريقة العراقية، لوجدنا أنها طريقة 

طبخ عراقية سومرية، بل إن هناك مئات 

جذور  لها  بالسمك  املرتبطة  األكالت 

أكلتي  عن  آخر   
ً
مثاال ويورد  تاريخية، 

تحضيرهما  وطريقة  والحساء  الباميا 

في العراق إذ تطبخان وتحضران بذات 

الطريقة السومرية.
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منذ أن قدم أطروحته العلمية 
في املاجستير )دراسة في 
قضية املجاز في القرآن عند 
املعتزلة(، التي طبعت  فيما 
بعد تحت مسمى )االتجاه 
العقلي في التفسير(، تحت 
إشراف عبد العزيز األهواني، 
وأطروحته املثيرة للجدل في 
نيل الدكتوراه )فلسفة التأويل.. 
دراسة في تأويل القرآن عند 
ابن عربي(، منذ ذلك ونصر 
حامد أبو زيد محل اهتمام 
وإثارة في الجدل الفكري. حتى 
أن طروحاته أخذت به بعيدًا 
عن مصر، كشخص منفي من 
جهة، ومرتد من جهة ثانية. 

طروحات نصر حامد أبو ز يد

القاهرة  جامعة  من  طرده  الى  باإلضافة 

)هولندا  أوروبا  في  واستقراره  ولجوئه 

نشاطيه  أعاد  هناك  ومن  تحديدًا(. 

كم  بعد  فيما  ليبني  واملعرفي،  األكاديمي 

كان متأثرًا بآراء مفكرين اهتموا بالفلسفة 

اإلسالمية  والدراسات  واآلداب  والعلوم 

حسني  وطه  والعقاد  حنفي  حسن  أمثال 

وسالمة موسى والشيخ أمني الخولي.

الحقول  في  متزايدًا  اهتمامًا  له  أن  وبما   

من  بات  فقد  االجتماعية،  والعلوم  األدبية 

ميخائيل  بطروحات  يتأثر  أن  الطبيعي 

باختني، وهرمنيوطيقا غادامير، ومدرسة 

كونستانس األملانية، وبول ريكور، وميشال 

وقبل  جاكوبسون.  اللغوي  والعالم  فوكو، 

السياسي  الشأن  في  اهتمام  له  كان  ذلك 

منذ أن تفتحت عيناه على جماعة اإلخوان 

املسلمني، فأصبح سيد قطب ومحمد عبده 

التي  األسماء  بني  من  خالد  محمد  وخالد 

يراهايراها
ــًا؟ ــًا؟يـ ــر  يـ ــرون فكـ ــراآلخـ ــرون فكـ اآلخـ

كيف
خضير الز يدي  
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تستهويه بمشاريعهم الفكرية.

ليقدم  بعد  فيما  قاده  ذلك  كل   

 
ً
متناوال وكتاب،  بحث  من  أكثر  للقارئ 

واألنثروبولوجيا  األنطولوجيا  مفاهيم 

ذلك  عند  لديه  وتبلورت  واألبستمولوجيا، 

)ظاهراتي(  واتجاه  معرفية  أرضية 

واملاهية،  الوجود  نحو  بحوثه  في  ليتحقق 

طروحات  ليتأمل  بحثه  جذور  وانعكست 

ويقرأ  النص  مفهوم  على  ويركز  املتصوفة 

أما  عربي.  البن  )العرفانية(  اآلراء  ويعيد 

في األنثروبولوجيا، فمازال قوله يتردد في 

اإلنسان،  أن  يرى  حينما  اآلخرين  مسامع 

كائن  الغالب،  اإلسالمي  التصور  في 

الله.  خليفة  بوصفه  مسؤول  وهو  ف، 
ِّ
مكل

القرآن  أن  إلى  أكثر من موضع  ويشير في 

الكريم يلعب دورًا مميزًا في مجال التعرف 

على اإلنسان. 

السيرة الذاتية والتوجه العام 

سنة  من  تموز   / يوليو  من  العاشر  في 

زيد  أبو  حامد  نصر  املفكر  ولد   19٤3

الكريم  القرآن  وحفظ  درس  طنطا.  في 

وبعد  عمره.  من  عشرة  الخامسة  في  وهو 

للجماعة  إمامًا  أصبح  سنوات  خمس 

ومكانة  شأنًا  له  أن  يعني  ما  املسجد،  في 

في  الدينية  العلوم  طالب  من  أقرانه  بني 

على  وحصل  علميًا  تدرج  املرحلة.  تلك 

من   العديد  ف 
ّ
وأل والدكتوراه  املاجستير 

)النص(  مفهوم  في  تبحث  التي  الكتب 

ما  في  كتاب  من  أكثر  وله  القرآن،  وعلوم 

و  األمة(  خطاب  في  )املرأة  املرأة:  يخص 

)دوائر الخوف.. قراءة في خطاب املرأة(. 

وقد أشكل في هذين الكتابني حول الرؤية 

املساواة  مبدأ  وإثبات  للمرأة  اإلسالمية 

بينها وبني الرجل.

-ملن  )الهرمنيوطيقية(  منهجيته  بدت   

التراث  ضوء  في  اعتمدها  بأنه  كتبه-  قرأ 

وبقيت  الحديث،  واألدب  اإلسالمي 

مقولته الشهيرة معلنة للقارئ عن توجهه: 

بني  يميز  ال  الدينية  الناحية  من  )القرآن 

ومن  متكافئان(.  فهما  واألنثى،  الذكر 

دارسي  من  الغالبية  يختلف  املنطلق  هذا 

منهجه  خالل  من  معه  الدينية  العلوم 

املتبع وأسلوبه، ولهذا كتب أكثر من باحث 

بدت  زيد  أبو  حامد  نصر  أن  إسالمي 

مشكلته مع النص الديني تكمن في غفلته 

عن الرؤية التاريخية، ما يعني أنه البد من 

وماهية  واملنسوخ  الناسخ  علم  فهم  إعادة 

اللغة في النص والحقائق االجتماعية التي 

وردت في القرآن الكريم. 

تعدد القراءات 

املركز  عن  مؤخرًا  الصادر  الكتاب  في 

الستراتيجية  للدراسات  اإلسالمي 

دراسة  زيد..  أبو  حامد  )نصر  بـ  واملوسوم 

النظريات ونقدها( ملجموعة من املؤلفني، 

التجربة  عمق  الكتاب  منت  في  يتناولون 

الفكرية عند هذا املفكر، سواء ما اختص 

ما  او  توجهاته،  مع  باالختالف  منها 

أثرها  تركت  قّيمة  طروحات  من  يميزها 

املفكر  هذا  ملصادر  القارئ  نفسية  في 

املنهجية  يناقش  من  فمنهم  املصري، 

مسلم  طرحها  مثلما  الفكرية  التأسيسية 

املوضوعية  يعالج  من  ومنهم  ظاهري، 

القرآن  فهم  في  التاريخية  واألصالة 

قدمه   ما  وهذا  حامد،  نصر  عند  الكريم 

الشيخ محمد جعفر من تصور يمتلك وعيًا 

تأويل  أما  املبحث.  هذا  يخص  فيما  نقديًا 

النص القرآني فكان من اختصاص محمد 

رضا حاجي وعلي األصفهاني.

النقدية  املباحث  بعض  أيضًا  هناك 

والطروحات التنظيرية التي تدرس تجربة 

االختالف،  من  مساحة  في  املفكر  هذا 

إسالمية  وداعية  ومنظر  ناقد  لكل  وتبقى 

رؤيته التي يتمسك بها. 

أبو زيد وترك خلفه  لقد رحل نصر حامد 

مهمة  مراجع  اليوم  تعد  قّيمة  مؤلفات 

العلوم الدينية، كما أن هناك  للدارس في 

قراءاته  تعدد  مع  يختلفون  ممن  الكثير 

طروحات  من  فيها  ملا  العامة  وتوجهاته 

يعدها اآلخرون غريبة على فهم املسلمني، 

أن  هو  املعرفة  أهل  عند  املهم  األمر  لكن 

لنا  يضيء  كثيرة  جوانب  في  االختالف 

ويتعامل  النص  يقرأ  وكيف  اآلخر  معرفة 

مع الخطاب، وهذا ما عمد إليه أبو زيد في 

عشرات املباحث من مؤلفاته القّيمة.  
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بأوامر مباشرة من )ستيفن سبيلبرغ ( مخرج فيلم )إنقاذ الجندي ريان( على )توم هانكس( أن يتوجه فورا من 
شاطئ أوماها ليبحث عن املقاتل )رايان(، إنها املهمة األصعب أن يجد مجندًا مغمورًا بني آالف املقاتلني، قد ُحمل 
جوًا الى أحد مواقع القتال في فرنسا ضمن الفرقة 101. ولسوء الحظ فإن القناص األملاني غالبًا ما يكون قادرًا 

على إيقاف خطط اإلنقاذ وإيقاع الصراع بني مجموعة املنقذين بقيادة النقيب )ميلر - توم هانكس( الذين 
يقارنون بني أهميتهم كمجموعة وأهمية مجند واحد،

على طريقة سبيلبرغ 

ال أحد ينقذ الطفل عبد الله

 وما هو الشيء العظيم في هذا الشخص 

ويموت  للخطر  حياتهم  يعرضوا  كي 

)رايان(..  إلنقاذ  منهم  قسم  بالفعل 

ألهمية  القيادة  فهم  من  تبدأ  الحكاية 

أن يبقى هذا املجند على قيد الحياة بعد 

أن علموا أن إخوته الثالثة قد قتلوا، وأن 

دون  الوطن  الى  يعود  أن  اإلنسانية  من 

هذا  أبنائها..  كل  رايان  عائلة  تخسر  أن 

الرئيسة  الثيمة  كان  اإلنساني  املحتوى 

للفيلم، ومع مخرج فذ يستطيع أن يظهر 

قادهم  الئق،  بشكل  الشعبية  العواطف 

أن  بعد  األمان  بر  الى  سبيلبرغ  ستيفن 

الجبهات،  جميع  على  االنتصار  حقق 

هدف  تحقق  وهنا  هزموا،  قد  األملان 

الجهة املنتجة وأرضى القيادة العسكرية 

ومن  يقهر(،  )ال  األمريكي  الجيش  بأن 

القادة  اهتمام  مدى  أظهر  أخرى  ناحية 

بأمر مجند ال يعرفونه شخصيًا.

 في املحصلة.. كان ستيفن قادرًا على خلق 

محمد موسى

ما بين األمر يكي ر يان والحشداوي 
عباس.. كان ياما كان
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املتناغمني،  غير  املنقذين  من  مجموعة 

أن  إال  املتاعب،  يثيرون  كانوا  ما  وكثيرًا 

كل  رغم  الثوابت  من  هو  األوامر  تنفيذ 

شيء، إنه إرضاء للجميع ونيل لألوسكار، 

واكتشاف طاقات لم تكن مؤثرة قبل هذا 

ديمون،  ومات  ديزل،  )فني  مثل  الفيلم 

ونذهب  القصة  لنترك  بيرنز(..  وإدورد 

لم  فرد  كل  أحالم  املقاتلني،  أحالم  الى 

في  أحالمه  يترك  أن  يومًا  يتوقع  يكن 

إليها  يعود  لن  وربما  الصغيرة  غرفته 

املعركة  أرض  في  قاتل  من  كل   ، أبدًا 

املدنية،  حياته  في  طموح  شخص  هو 

الجميع:  يسأله  ينفك  لم  الذي  والسؤال 

ملاذا الحرب؟

وهل  البشر؟  بني  لكل  األرض  تتسع  أال   

أنى)رايان( هو الحالة األولى في التاريخ 

الذي فقد إخوته جميعًا دون أن يعلم أين 

وكيف قتلوا؟ 

على  فلمه  أسس  قد  ستيفن  كان  إذا    

أمريكي  أنه  يغفل  لم  فإنه  رايان،  قاعدة 

عليه أن ينتصر، وهكذا هم جميع صناع 

وصاحب  باملنتج  محكومون  السينما، 

السلطة. 

 -
ً
–مثال اليابانية  األفالم  فعشرات 

أظهرت بسالة ومقدرة الجيش الياباني، 

وكيف أنهم انتصروا في غالبية معاركهم، 

من  يستسلموا  لم  األملان  فإن  وبالتالي 

الناحية الفنية كما استسلموا من الناحية 

يستعرضون  زالوا  ما  فهم  العسكرية، 

قوة املؤسسة العسكرية لهتلر رغم خيبة 

كل  املنوال  هذا  وعلى  بالنتائج،  األمل 

يذهب باتجاه تمجيد مؤسسته السياسية 

والعسكرية والوطنية. 

الحوار  أداروا  ممن  القليل  هناك 

الفلسفي حول الحرب وابتعدوا عن مبدأ 

أن  جاهدين  حاولوا  والربح،  الخسارة 

وأجوبة  الكراهية  ألسباب  أجوبة  يضعوا 

شمولية للنتائج الكارثية على املجتمعات 

بعد الحرب.

الفيلم  يجعلنا  تحديدًا  السياق  هذا  في 

الفيلم  من  الحقيقة  الى  أقرب  الوثائقي 

الدرامي، فهو عادة ما يستخدم لقطات 

الى  إضافة  الحدث،  واقع  من  وصورًا 

الفيلم،  فكرة  يدعمون  الذين  املتحدثني 

أن  إال  الوثائقي،  الفيلم  تأثير  ورغم 

وأبطالها  الخاص  سحرها  لها  الدراما 

)كذب(  رغم  لتصديقهم  نميل  الذين 

يتنافس  وبهذا  أحيانًا،  السيناريو 

النجوم  أكثر  لجذب  اآلراء  أصحاب 

الرأي  وإقناع  أفكارهم  لطرح  شهرة 

العام بأحقية وصدق معتقداتهم.

أين نحن مما ذكر؟

 
ً
خجوال العربي  اإلنتاج  كان  باملقابل،     

املصرية  السينما  قدمته  ما  باستثناء 
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 ،19٧3 )أكتوبر(  تشرين  حرب  عن 

تتجنب  السينما  هذه  كانت  وكالعادة 

ميزانية  ألن  الضخمة  املعارك  إظهار 

ذلك  إلى  يضاف  جدًا،  عالية  تنفيذها 

املعارك  هذه  إدارة  في  املتخصصني  أن 

وبالحديث  مصر.  في  جدًا  نادر  للسينما 

نشاهد  لم  الحربية،  األفالم  سينما  عن 

على  الضوء  يسلط  واحدًا  عربيًا   
ً
عمال

األمر  وهو  انعكاساتها،  او  الحرب  نتائج 

الغربي  الفيلم  من  العكس  على  األهم، 

قناعة  وحسب  الحرية  هذه  يمتلك  الذي 

االتهام  دائرة  في  يوضع  أن  دون  املنتج، 

الفيلم  في  فنرى  والعمالة،  بالخيانة 

بسبب  وقتلة  مدمنني   
ً
أبطاال األمريكي 

هناك  األبطال  الحرب.  في  املشاركة 

وعلى  تاريخ،  لها  التي  السينما  تلك  في 

الشخصية  تتحرك  تاريخها  أساس 

برسم واضح ما يجعل املتلقي قادرًا على 

فهم سر املتناقضات في العمل وهذا ما 

يجعله جذابًا ومشوقًا.  

صعلى حدودنا امللتهبة

من  الثمانينيات  فترة  وفي  العراق  في 

حربية  أفالم  نتجت 
ُ
أ املاضي،  القرن 

إخراج  امللتهبة(  )الحدود  أشهرها  عدة 

)املنفذون(  و   198٥ حداد  صاحب 

و   ،198٥ الراوي  الهادي  عبد  إخراج 

صوت  هو  األوحد  الرأي  كان  كالعادة 

الحر  املنتج  بغياب  السياسية،  السلطة 

ولم  والديمقراطية،  الحرة  واإلرادة 

ويالت  يناقش   
ً
عمال نشاهد  او  نشهد 

بعد  حتى  بل  اإليرانية،  العراقية  الحرب 

انتهاء الحرب لم يجرؤ أي عمل أن يناقش 

رأي  للمسرح  كان  حني  في  املسالة،  هذه 

آخر، والسيما عند الكاتب الكبير )فالح 

بعد  ما  مرحلة  شاكس  الذي  شاكر( 

والخاصة  العامة  ذوق  وأرضى  الحرب 

في طرحه املسرحي الحر. 

في الجانب اآلخر كانت السينما اإليرانية 

توقف  دون  األفالم  عشرات  تضخ 

الحرب  حول  والعاملية  املحلية  للسينما 

العراقية اإليرانية، وكانت، وعلى طريقة 

اإليراني  الجيش  تمجد  املصري،  العمل 

دون أن تلتفت الى أبعد من هذا، وبالطبع 

الهوليودية، ولكن  هذا ما تفعله السينما 

ومع  مقنع.  وإخراج  مكتوب  باحتراف 

تظل  الحروب  وانتهاء  الزمن  تقادم 

من  هي  )الوثائقية(  الحية  املشاهد 

)صور  فـ  الحروب،  كارثية  حول  تخبرنا 

التلفزيون  يبثها  كان  التي  املعركة(  من 

أذهان  في  عالقة  زالت  ما  العراقي 

عن  دفاع  وسيلة  افضل  وهي  العراقيني، 

العراقية  السياسية  القيادة  إنجازات 

ومن  إيران،  ضد  وقتها  في  الدكتاتورية 

ثم أدركنا أن الطرف اآلخر كان يستعمل 

بقيت  أنها  باستثناء  األدوات  نفس 

على  هذا،  يومنا  الى  وشاهدة  محفوظة 

العكس من أرشيف العراق الذي تبخر. 

ما يحسب للسينما اإليرانية أنها تسلقت 

بقوة  وحضرت  العاملية  السينما  دور 

تعد  لم  باملقابل  مهمة،  مهرجانات  في 

صالحة  للسينما  واحدة  دار  بغداد  في 

للعرض.

عبد الله والجندي رايان

والتفكير  رايان  الجندي  الى  بالعودة 

بحقيقة السيناريو، وهل أن للحادثة أثرًا 

العاملية  الحرب  سجالت  في  وحقيقة 

الثانية، أم أن  الكاتب )روبيرت رودات( 

قوات  أن  نجد  فذة،  بمخيلة  اختلقها  قد 

مكافحة اإلرهاب والحشد الشعبي الذي 

أثناء  األكبر  العبء  عاتقهما  على  وقع 

معارك تحرير املوصل واملنطقة الغربية 

)رايان  وجدوا  قد  داعش،  ثعابني  من 

نجت  طفل  هو  رايان  هناك،  العراقي( 

أمه هربًا من موقع الشباك الدامي، وظل 

)راياننا(  مدمر،  بيت  في  عالقًا  طفلها 

هنا هو الطفل الرضيع )عبد الله( الذي 

كان ملقًى على األرض بعيدًا عن الجميع 

تائهة  حائرة،  عيون  نظرات  من   وقريبًا 

حيث  أمل،  بارقة  او  مرجوة  نتيجة  بال 

الحناجر،  بلغت  قد  كانت  حينها  القلوب 

وتكلفة الوصول إلنقاذه قد تكلفهم حياة 

املنقذ او املنقذين. 

ولكن ال بأس إذا كان املوت قد كتب علينا، 

بعدها  وليحدث  فاصلة،  معركة  هي  إذ 

واآلخر  أحدهم..  ولينطلق  يحدث،  ما 

يصاب  القناصة  نيران  وبني  يسانده، 

بطل املعركة، السيناريو هنا حقيقي ليس 

فيه من الخيال إال حجم غيرة العراقي، 

وهو يسمع صراخ أم الطفل على ولدها، 

واملسافة تبعد شارعًا واحدًا فقط بحكم 

وحجم  بحكم  أشواط  ولكنها  األمتار، 

يجعله  بما  الشارع  في  املسلطة  النار 

آخر  شاب  وليتطوع  يتصور،  ال  جحيمًا 

إلنقاذ الطفل.. 

يعبر الشارع بأقصى سرعته..
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ويدخل البيت.. 

البيت قد هدم..

 لكن مشيئة الله تفرض أن يبقى على قيد 

الحياة.. 

يسمع صراخ الطفل..

يذهب اليه.. 

يحمله بني يديه كأب له.. 

وهنا.. 

وسط  ساملًا  عليه  املحافظة  مهمة  تأتي 

أن  له  وكيف  الطاحنة،  املعركة  هذه 

يحدث؟  قد  الذي  وما  بالطفل؟  يجري 

عينيه  ويرفع  الله  على  )عباس(  يتوكل 

ما  كل  يستذكر  وكأنه  السماء  الى 

الله  )عبد  حول  وموروثه  ذاكرته  وعته 

ثانية،  يموت  ال  أن  يجب  الذي  الرضيع( 

ومخبرًا  ذاتها،  والباطل  الحق  ومعادلة 

إيانا في ذات الوقت أنه قد تجاوز مرحلة 

أمانة  يحمل  فهو  نفسه،  على  املحافظة 

بني يديه. 

يحاول عباسنا أن يركض..

 ثم يتردد لكثرة النيران..

سيارة  الى  متوجهًا  الشارع  عبر  ينطلق 

الهمر املعطوبة ليختبئ خلفها..

وهناك يجلس القرفصاء ..

محتضنًا الرضيع عبد الله الذي لم يبِك 

رغم هول املشهد.. ربما ألنه أحس حينها 

باألمان الصادق. 

واألهم.. أن املسافة نحو الرفاق أصبحت 

ال  الورق  )بحسابات  أمنًا  وأكثر  أقرب 

التي  األم  توجد  أيضا  وهناك  الواقع(، 

تشاهد كل ما يحدث. 

القرفصاء  وضع  في  مازال  عباس 

يتحرك ثم يركض.. 

ينبطح.. ثم يزحف.. وسط تكثيف الجهد 

الناري املعادي باتجاهه.. 

منحنيًا  أحجار  أكوام  ببقايا  يستتر 

ومحتضنًا عبد الله.. 

خطوة  إال  هي  فما  النظرات..  يتبادالن 

واحدة.. ومن ثم النجاة.. 

وخطاها.. 

ونجيا.. 

رضيعها..  ويسلمها  األم  نحو  ليصل 

أحد  كتف  على  ذلك  بعد  بطلنا  وليتكئ 

ولتأتيه  للصعداء،  تنفسًا  املقاتلني  رفاقه 

جبت  "ما  له:  فتقول  بلهفة  الله  عبد  أم 

مميته ويا"..؟؟؟ 

اعة الحليب، وليبتسم الجميع 
ّ

تقصد رض

برغم هول املشهد، فهي لم تدرك أن بني 

الحياة واملوت كانت أمتار شارع، ولتذهب 

التي أمن  النساء والعوائل  األم بعيدًا مع 

متكئًا  ظل  الذي  عباس  رفاق  وجودهم 

انتبه  الذي  رفيقه  كتف  على  حراك  دون 

مالبس  من  شق  في  لزجة  رطوبة  على 

الكثيف  الغبار  وسط  فيتلمسها  عباس، 

ليكتشف نزف  الكثيفة،  النار  وإطالقات 

عباس وجرحه الغائر في خاصرته، وما 

هي إال دقائق ويسلم عباس وجهه وروحه 

لله مؤديًا أمانته. 

أم عباس لم تقتنع -الى اليوم- بأن ابنها 

األوحد قد مات، لذا فقد سكنت املقبرة 

وبنت لها غرفة من جريد النخل عند قبر 

كل  القبر  تغسل  أبدًا،  تفارقه  ال  عباس 

طعام،  وجبات  ثالث  لعباس  وتعد  يوم، 

وهي ما زالت حتى اليوم تدعو أن ينصره 

وتتحدث  الظاملني،  القوم  على  الله 

مازالت  أنها  وكيف  خالته  ابنة  عن  معه 

بانتظاره، وأن العرس سيكون ثالثة أيام 

الرقص  من  ساعتها  أحد  يمنعها  ولن 

أن  إياه مشترطة عليه  في زفته، ومكلمة 

يكون اسم ولده البكر )الحر(.. وما زالت 

أم عباس تتحدث معه حتى هذه اللحظة 

معتقدة أن عباس سينهض صباح اليوم 

التالي من قبره كطائر الفينيق. 

من الرابح من لعب املوت؟

وإذا  وتموت،  تتقاتل  الشعوب  بينما 

املوت  نشر  في  يبدعون  بتجارها 

هناك  الربحية،  بطرقهم  والخراب 

أدواتها  اختيار  ملريديها   تتيح  لعبة 

أن  بإمكانها  التي  وجوانبها،  وأسلحتها 

تفوز  كي  املعركة  ستراتيجيات  تضع 

املعدمون  ثمنها  يدفع  التي  بمخططاتها 

لعبة  الدموي(،  )الفجر  إنها  واألبرياء، 

يتسلون بها ويضحكون على عقول رضيت 

خيرة  استنزفت  لحرب  رمادًا  تكون  أن 

وقلة  بفعلهم  زلنا  وما  شعوبهم..  شباب 

على  ننقم  يحيطنا  ما  واستيعاب  الوعي 

زالت  وما  مذهب..  او  دين  بسبب  االخر 

لدى الجميع الرغبة بأن تكون كل شعوب 

االعتقاد  من  واحد  وجه  على  األرض 

األرضيات  يهيئ  ما  وهذا  والتوجه 

الرخوة لالقتتال.

قتلوا  بل  فقط،  عباسًا  تقتل  لم  النتائج 

وتذبل  األلم  سيطويها  التي  خالته  ابنة 

كما ذبلت آالف نساء العراق، وقتلت أمه 

شرود  في  اليوم  إلى  تكلمه  مازالت  التي 

ذهن ال تستحمله الجبال. 

ثالث  لتبعات  بسيط  نموذج  عباس..  أم 

حروب حمقاء ودواعش ظالميني.. 

فهل من عاقل متعظ؟؟
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تعتبر مرحلة الخمسينيات هي 
الفترة التي ظهرت فيها والدة 
أغنية أو أنشودة )الحرب( في العالم 
العربي، فبعد العدوان الثالثي 
على مصر عام 1956 أصبح هناك 
نمط جديد قدم فيه كبار امللحنني 
واملطربني الكبار أمثال محمد عبد 
الوهاب وكمال الطويل ورياض 
السنباطي وأم كلثوم وعبد الحليم 
حافظ أناشيد تعبوية سميت 
بأناشيد الحرب لخدمة املعارك 
الدائرة رحاها وما تالها، وقد شكلت 
تلك األغنيات الحماسية، ليس في 
مصر فحسب بل في جميع بلدان 
العالم العربي،

يألفها  لم  جديدة  حماسية  حالة 

الشعب العربي واملصري من ذي قبل، 

)لبيك  مثل  مميزة  ألحان  فخرجت 

اللبناني  للفنان  العروبة(  علم  يا 

زمان  )والله  ونشيد  سلمان  محمد 

كلثوم.  أم  غنته  الذي  ياسالحي( 

تلتها حقبة الستينيات بظهور أغنيات 

أنشودة  مثل  الفلسطينية  الحرب 

وأنشودة  طالع(  ياعدوي  )طالعلك 

)كالشنكوفي(.

لدينا  يكن  فلم  العراق،  في  نحن  أما 

العراق  أن  اعتبار  على  التوجه،  هذا 

تحني  وعندما  مستقرًا،  آمنا  بلدًا  كان 

باألناشيد  يستعينون  كانوا  الضرورة 

الحليم  وعبد  كلثوم  ألم  املصرية 

الوطنية  املناسبات  أكثر  في  حافظ 

كانت  التي  املتعددة،  االنقالبات  أو 

األغنية  ألن  مستجد،  أمر  ألي  جاهزة 

واضحة  تكن  لم  ذاتها  بحد  العراقية 

عبارة  ألحانها  فكانت  حينها،  املعالم 

اللحن  بنفس  وكوبليه  مذهب  عن 

األحيان.  غالبية  في  سطحي  وبكالم 

سهله  البغدادية  األغنية  وكانت 

أن  الى  واملحتوى،  املعنى  بسيطة 

غزتها بجدارة األغنية الريفية متمثلة 

وداخل  عزيز  أبو  حضيري  بأصوات 

حسن وآخرين، لكنها امتازت بحالوة 

ألحانها  وشجون  الفطرية  أصواتها 

التالقح  من  حالة  فحصلت  الحزينة، 

)البغاّدة(  من  الكثير  اعتراض  رغم 

بتكوين  حسم  ثم  األمر،  ذلك  على 

دخول  بعد  رصينة  عراقية  أغنية 

ملحنني أكفاء وشعراء مخضرمني في 

وحدة  حيث  من  الغنائي  النص  كتابة 

املوضوع والبناء التسلسلي الصحيح.

وال يذكر لنا التاريخ أن هناك أنشودة 

عراقية خالصة إبان تلك الفترة سوى 

كرد  )هربجي  هي  واحدة  أنشودة 

أحمد  للملحن  النضال(  رمز  وعرب 

عادل مكي

عندما أكلت حـــــــــــــــرب الثماني عندما أكلت حـــــــــــــــرب الثماني 
سنوات أغنياتنا!سنوات أغنياتنا!
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باالتفاق  تغنى  نشيد  وهو  الخليل، 

عام  اتفاق  في  األكراد  مع  الحكومي 

19٧0 بعد منحهم الحكم الذاتي. 

اإليرانية  العراقية  الحرب  جاءت  ثم 

أرشيف  يكن  لم  حينها   ،1980 عام 

أو  أغنية  أية  على  يحتوي  اإلذاعة 

أنشودة وطنية سوى نشيدين، أحدهما 

هو  الخوري  بشارة  اللبناني  للشاعر 

هو  آخر  ونشيد  الوطن(  )ياتراب 

وأناشيد  العروبة(  علم  يا  )لبيك 

أخرى ألم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

صدرت  معدودات  أيام  غضون  وفي 

األوامر، وعلى عجالة، بتقديم أناشيد 

مفتوحة،  بميزانية  الحرب  تلك  تمجد 

كبيرة  جمهرة  قدمت  ذلك  على  وبناء 

من  واملطربني  وامللحنني  الشعراء  من 

لشحذ  مختلفة  أناشيد  األول  الصف 

الحرب  هذه  أن  باعتقاد  الهمم، 

طالت  لكنها  أسبوع  خالل  ستنتهي 

ملدة ثماني سنوات من الفقد والضياع 

الضحايا  وآالف  والتشريد  واملوت 

وآالف األرامل واأليتام.

توالت بغد ذلك األناشيد واملهرجانات 

فيها  اتخذت  واملوسيقية،  الشعرية 

بني  ما  الفنية  األغراض  مختلف 

السريعة  واأللحان  والدبكة  الهوسة 

ذات اإليقاعات التعبوية املختلفة التي 

أنشودة   20000 بحدود  عديدها  بلغ 

وطنية! 

ولم تكتِف املاكنة اإلعالمية بذلك، بل 

دعي العشرات، او املئات من الفنانني 

الجزائرية  وردة  أمثال  العرب، 

وعبد  عطية  وسوزان  سعيد  وسميرة 

ورباب  الشيخ  وخالد  رويشد  الله 

الكويتية إلقامة املهرجانات املوسيقية 

خزينة  من  صرفت  طائلة  وبأموال 

الدولة العراقية . باإلضافة الى تكوين 

فرق غنائية متعددة مثل فرقة املسرح 

الطيران  مسرح  وفرقة  العسكري 

عندما أكلت حـــــــــــــــرب الثماني عندما أكلت حـــــــــــــــرب الثماني 
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والفرقة النغمية وفرقة مطربي الريف 

وفرقة األطفال. 

حياة  على  األمر  هذا  انعكس  لقد 

رغمًا  تعسكر  الذي  العراقي  الفرد 

تبث  صارت  الوطنية  فاألنشودة  عنه، 

رفعة  وفي  التلفاز  ومن  اإلذاعة  من 

لهذا  واألعراس،  الحفالت  وفي  العلم 

في  العاطفية  العراقية  األغنية  باتت 

إال  مغيبة،  او  مهملة  الثمانينيات  فترة 

خجولة  تكون  قد  وبمحاوالت  ماندر، 

وامللحنني  الشعراء  انشغال  بسبب 

بتقديم فروض الطاعة لدعم الحرب 

الطاحنة رحاها في شرقي البالد.

أغنيات  برزت  الظروف  تلك  وبرغم 

الشجن  طياتها  في  تحمل  عاطفية 

العذب رغم قلتها، لكنها شكلت عالمة 

خالل  من  كبيرة  وانعطافة  فارقة 

القاهرة  ستوديوهات  في  التسجيل 

في مصر، وبتمويل من شركات عربية 

)أصوات  برنامج  خالل  من  او  كبيرة 

الفنان  عليه  يشرف  كان  الذي  شابة( 

أصوات  إلينا  فخرجت  هالل،  فاروق 

الساهر  كاظم  مثل  وكبيرة  معبرة 

وقاسم  جودة  وعلي  أنور  ومحمود 

البالد  خارج  ومن  وآخرين.  إسماعيل 

وقحطان  سالم  فؤاد  الفنانان  قدم 

في  تحمل  عذبة  أغنيات  العطار 

في  للوطن  واالحتراق  الشوق  جنباتها 

ألحان ستظل خالدة ألنها كانت تحمل 

اإلنسان  يعانيه  عما  مشفرة  رسائل 

الوطن،  وخارج  داخل  املغيب  العراقي 

ذلك  العراقي  الفنان  استشعر  إذ 

الوجع فجّسده بعذوبة وحزن دفني.

لقد كانت أغنيات تلك الفترة العصيبة 

تمثل مرحلة خطيرة من تاريخ العراق 

اللعينة  الحرب  تلك  ولوال  املعاصر، 

كبيرة  ألحان  لخرجت  الدامية 

)األغنية  بدالالتها  وعميقة  بمعانيها 

يقف  ولم  أنموذجًا(،  السبعينية 

بل  األيدي  مكتوف  الحقيقي  الفنان 

صنع من املستحيل أغنيات رغم قلتها 

األمر  وهو  وكبيرة.  مؤثرة  كانت  لكنها 

الذي دفع من رفض االندماج مع هذا 

مبررة،  غير  لحرب  التعبوي  التوجه 

تغرب  من  فتغرب  موقف،  اتخاذ  الى 

في  الفنانني  من  هاجر  من  وهاجر 

شبح  عن  بعيدًا  املعمورة  أنحاء  شتى 

الكويت  الى  سالم  فؤاد  فهاجر  املوت، 

وفاضل  أوروبا  الى  العطار  وقحطان 

وجعفر  كمال  وسامي  ليبيا  الى  عواد 

حسن الى اليمن، وغيرهم كثير.

ورغم هذا األمر بقيت األغنية العراقية 

تجاه  الدفني  الولع  جنباتها  في  تحمل 

ألنها  الجميل  العراق  يخص  ما  كل 

سمة مّيزتها عن باقي أغنيات الوطن 

اإلرث  ذلك  وليدة  فهي  العربي، 

واألنغام  األطوار  من  الهائل  الغنائي 

لغير  الصعب  من  التي  واملقامات 

العراقية  فاألغنية  إتقانها،  العراقي 

بقيت  لذا  تموت،  ال  لكنها  تمرض،  قد 

وستظل تسجل للتاريخ مراحل تطورها 

عبر الحقب واألزمان بالرغم مما مر 

بها من حروب وانتكاسات متالحقة.
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شاب  من  الشبابية  املواهب  تلك  تتنوع   

الغناء  مواهب  لديه  فبعضهم  آخر،  الى 

التشكيلية،  والفنون  والخط  والرسم 

التميز  فأراد  بعيدًا  ذهب  وبعض 

باكتشاف فن يمزج بني مواهبه املتعددة، 

بنفسه,  اكتشفها  فضاءات  في  ويحلق 

والحاضر  املاضي  بني  جسرًا  ليبني 

الخطاط  قصبة  بني  مزجت  لوحات  في 

وفرشاة  الرسام.   

موهبة مبكرة

اكتشف  طفولته،  منذ  ورسام  خطاط 

الحرف في بيئة فنية تزخر بالفن، التفت 

موهبته  الى  والخطاط  الرسام  والده 

محسن العكيلي

يزخر العراق بإرث حضاري كبير يمتد من 
املاضي الى الحاضر، لينهل من هذا اإلرث شباب 

موهوبون ومبدعون يحلمون أن يصلوا إلى 
أهداف ترسخت في عقولهم منذ الصِغر، أو 

منذ اكتشاف مواهبهم بأنفسهم.

ينفرد بدمج 
الخط العر بي بالرسم

محمد علي رحيم
في رسالة فنية جديدة
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من  العديد  في  وإشراكه  بتعليمه  فبدأ 

محافظة  مستوى  على  الفنية  املسابقات 

بابل، فحقق املركز األول بمسابقة الخط 

بعمر  بابل  ورياضه  شباب  مديرية  في 

األشبال،  مستوى  على  سنوات  التسع 

الثانية  عمر  في  الثاني  املركز  وبعده 

من  العديد  في  أيضًا  وشارك  عشرة، 

كان  وخارجه.  العراق  داخل  املعارض 

دائم البحث عن نوع من الفنون يحتضن 

طاقته ويعكس شخصيته، أبحر في عالم 

الخط لعربي في هذا العالم الجميل.

من  بالرغم  رحيم،  علي  محمد  أيقن   

في  كان  لطاملا  شيئًا  هناك  طفولته،أن 

عن  باحثًا  روحه  طّيات  يسكن  داخله، 

فرصة الظهور للعلن. ورغم حصوله على 

فن  في  مشواره  بداية  في  األولى  املراكز 

عن  مميزًا  يكون  أن  أراد  أنه  إال  الخط، 

أقرانه ليفكر بشيء ربما لم يكن مألوفًا، 

بوتقة  في  والرسم  الخط  يضع  أن  وهو 

واحدة في محاولة  لجعل العمل ذا رسالة  

فنية جديدة في أدواتها وأشكالها لتشتمل 

رمزية  تكوينات  على  التشكيلية  العالقة 

يتحول فيها الخط العربى الى كائن حي 

يتم  وحني  محدود,  غير  أفق  الى  ينطلق 

للخط مذاق  بالرسم يصبح  الخط  مزج 

خاص، وللرسم مذاق آخر مرتبط بشكل 

التي تكتب أو ترسم، حني يمتزج  الكلمة 

رمزًا  النهاية  في  ويصبح  باملعنى  الشكل 

لعمل يبرز للخيال لحظة صدور الكلمة.

رسالة فنية

الرسم  بني  مزج  عن  عبارة  لوحاته 

والخط العربي، ويعتبر األول في العراق 

بهذا الفن، ولندرة من يمارس هذا الفن 

فإن  عامة،  وبصورة  العربي  الوطن  في 

فنانيه معدودون حاليًا, بدأت لوحاته في 

اللوحات  من  العديد  له  وبيعت  االنتشار 

ودول  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 

الخليج، كما استطاع عمل 12 لوحه فنيه 

كـ أغلفة أللبوم املطرب الكويتي إبراهيم 

من  املنصات  جميع  في  وضعت  دشتي، 

وغيرها،  وديزر  وأنغامي  ميوزك  أبل 

وهناك أيضًا بعض )براندات( املالبس 

لوحاته  بعض  حقوق  شراء  في  بدأت 

أن  محمد  يحاول  املالبس.  على  وطبعها 

الى  والشوارع  املدارس  جدران  يحول 

كي  العراق،  إرث  تحاكي  فنية  لوحات 

ليخبر  الفن  هذا  نشر  في  رسالة  يوصل 

للطاقات  منبعًا  مازال  العراق  أن  العالم 

الى  لوحاته  تصل  أن  ويتمنى  املبدعة، 

العاملية. 

محمد تعهد، وبمجرد توفر املواد األولية، 

بأنه مستعد لرسم الجدران في الشوارع 

واملدارس مجانًا. 
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التزام فني

للفنان  )يصّبرني(  أغنية  أن  يحكى 

الراحل  كلماتها  كتب  التي  نعمة،  أحمد 

كاظم إسماعيل الكاطع، ولّحنها الفنان 

بها  أخبرني  حكاية  لها  ماجد،  سرور 

ففي  الكاطع.  شاعرنا  من  املقربني  أحد 

الكاطع  كتب  املنصرم  القرن  ثمانينيات 

نصوصًا غنائية عديدة للمطرب صباح 

من  )يصبرني(  أغنية  وكانت  الخياط، 

فترة  بعد  لكن  النصوص,  تلك  ضمن 

 :
ً
قائال الكاطع  إلى  الخياط  عاد  وجيزة 

تلحينًا،  النص  حق  أفَي  أن  أستطع  "لم 

برغم  )يصبرني(."  أغنية  هنا  ويقصد 

يتمتع  كان  الخياط  صباح  الفنان  أن 

املستوى  على  واسعة  بشهرة  حينها 

يلّحن  وكان  الكاسيت،  وسوق  الشعبي 

الفني  االلتزام  لكن  أغانيه.  جميع 

دفع  الكلمة  بمسؤولية  واإلحساس 

تلك  تلحني  عن  االعتذار  إلى  الخّياط 

األغنية خوفًا من أن ال يتالءم اللحن مع 

قوة النص الغنائي، وهذا يحسب للفنان 

صباح الخياط. 

صدفة خير من ألف ميعاد

يحكى أن الصدفة هي من قادت الفنان 

يحكى أن..
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سامي قفطان لولوج عالم السينما، حني 

شارع  أعمدة  أحد  على  إعالنًا  شاهد 

الصافي  )شركة  فيه  تطلب  الرشيد، 

جديدة  وجوهًا  والتمثيل(  للسينما 

املقابلة  وبعد  الذكريات(،  )دموع  لفيلم 

تحققت مشاركته في الفيلم، ثم لتتكرر 

التجربة مرة أخرى في فيلم )يد القدر( 

التجربة  تلك  )ذكريات(.  فيلم  وبعده 

في  ليدخله  املسرح  باب  أمامه  فتحت 

العام 19٦٥ للعمل في فرقة )1٤  تموز( 

  تحت التجربة ملدة ستة 
ً
املسرحية ممثال

العراقي  املسرح  ممثلي  كبار  مع  أشهر 

وجيه  الرزاق،  عبد  أسعد  أمثال  آنذاك 

عبد الغني، وآخرين. 

العام  في  قفطانًا،  أن  ويحكى 

العلم،  خدمة  يؤدي  كان  19٦٦وحينما 

وبعد اجتيازه االختبار في إذاعة القوات 

 
ً
املسلحة، قدم أكثر من ثالثة عشر عمال

معظمها،  ى 
ّ
وغن ولّحن  كتب  غنائيًا، 

فاروق  أمثال  امللحنني  كبار  له  لحن  كما 

هالل، ومحمد نوشي، وجعفر الخفاف، 

وحسن الشكرجي.. باإلضافة الى كتابته 

والفصيح  الشعبي  الغنائيني  النصني 

معًا..

شلونك عيني شلونك

عبد  صالح  الراحل  الفنان  أن  يحكى 

الغفور، وبعد الشهرة التي نالها من خالل 

تأديته املقام العراقي بصورة رائعة أثنى 

أراد  العراقي،  املقام  قراء  جميع  عليها 

تتكون  غنائي  ألبوم  تسجيل  الى  االتجاه 

البغدادية  والكلمات  األمثال  من  كلماته 

الدارجة. وصادف أن كان هناك شاعر 

شلونك(،  عني  )شلونك  أغنية  كتب  قد 

األغنية  بكلمات  الغفور  عبد  فأعجب 

وطلبها من الشاعر، لكن األخير أخبره 

إحدى  مدير  الى  الكلمات  م 
ّ
سل أنه 

املدارس ليقدمها التالميذ في األنشطة 

املدرسة  مدير  سؤال  وبعد  املدرسية، 

املهمالت،  سلة  في  ألقاها  أنه  أخبرهم 

القمامة  أكوام  في  البحث  رحلة  لتبدأ 

عن نص األغنية، وبعد جهد غير عادي 

ليلحنها شقيقه  النص،  العثور على  كان 

الفنان نجاح عبد الغفور، لتنال األغنية 

-فيما بعد- شهرة واسعة.

حكايات يزخر بها الوسط الفني العراقي.. أبطالها نجوم 
عراقيون تركوا بصمة واضحة في مسيرة الفن بأشكاله كافة، 
منهم من غادر بصمت، ومنهم الذي مازال يقدم عطاءه الفني. 
حكايات فنية هي استذكار لكل من أسهم وأغنى مسيرة الفن 

العراقي..

مجلة الشبكة
سامي قفطان

كاظم اسماعيل كاطع

صالح عبد الغفور
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آمنة المحمداوي

هل لك أن تتخيل صبّية 
شقراء تقفز فوق اندهاشك 
املعاند بطرفها الناعس 
املتخثر بالنقاء وتحيلك 
بلقطة جانبية من شامتها 
وخصرها املّياس بالفستان 
التفاحي الفاتح من ماركة 
"بوتشي" إلى جثة هامدة..؟
إنها مارلي ياسادة، الشامة 
الخرافية وضحكتها الشهية 
تقطران في الروح طفولة 
ويتمًا، وكأنهما ظاهرتان 
دمعيتان ال تحدثان إال مرة 
في سحب املجّرة..

مونرو
نهايـــُة 
الُزمرُّدة

مارلين
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كثيرًا ما سألتِك يا مارلي، هل تعلمني كم 

أوجعِت قلوبنا حينما طار ثوبِك األبيض 

الكون  فدّوخ  هوليود  مترو  محطة  في 

كسر  لنفسه  يريد  ال  وكأنه  بهفهفاته؟ 

البؤس  رصيف  على  املشردين  رقاب 

املخملي  طرفه  أنزلِت  لذلك  اليومي، 

 وحنّية.
ً

بتدرج من الحواف ليظللهم رأفة

 
ً
خجال تقفي  أن  لِك  أراد  القدر  كأن  بل 

طيران  لحظة  التأريخ  مظلة  تحت 

الفستان ليصنع من عود خصرك املّياس 

مارلني  "لحظة  عنوان  تحت  أبديًا  خلودًا 

بأسره  العالم  معها  طار  التي  مونرو" 

سعيدًا وشبقًا، إال أنِت، فقد كنت تتأملني 

بعزلٍة مميتة يا )منيكان( الثوب األبيض 

العالم  فساتني  أشهر  الى  تحول  الذي 

ديانا  األميرة  زفاف  فستان  جانب  إلى 

في  هيبورن  ألودري  األسود  والفستان 

.Breakfast at Tiffany's فيلم

وأنا أعدد على أصابعي النادرين جدًا في 

تنقيب معادن األلم وتجفيفها، كم بودي 

غاضبة،  العالم  هذا  وجه  في  الصراخ 

كيف لم تروا مارلني البائسة؟

بئسًا لكم يا لصوص الباباراتزي وجيوش 

غائر  حزن  ثمة  القتلة،  الفوتوغرافيني 

املّحارة،  وجه  في  مخالبه  يدفن  ُمرعب 

اختالط  ملح  منكم  من  رآه؟!  منكم  من 

ال  قطعًا  املطر؟  تحت  بالقطرات  الدمع 

أحد منكم وضع نفسه مكان املطعونة بأٍم 

والتقط  النسيان  قمامة  إلى  بها   
ْ

قذفت

لكلتيهما صورة، هل ثمة صحافي متطفل 

التي  الكلمات  وجع  واحدة  ملرة  ولو  كتب 

ملجأ  طفلة  ترديدها  على  تتدرب  كانت 

لقيطة تتأتئ لتجاوز التلعثم: "تحياتي لِك 

الذي  الطائر  أنت  السعيدة،  الروح  أيتها 

لم يكن موجودًا أبدًا"..

آه يا حلبة كولومبوس البوليسية البشعة، 

الباحثة على مر الزمان عن أنثى دامغة 

الزيف   
ُ

بآلة لثرمها  واإلغواء  اإلثارة 

السينمائي والحماقة األمريكية املنشغلة 

 الجنون بصناعة دمية آدمية تبطش 
ّ

حد

بخصومها.

ليتِك  لكن  مارلي،  يا  بعيدة  اآلن  أنِت 

الحزن اآلدمي، كم كان  يا دمية  تعرفني 

العظيمة  الجملة  حزن  اللعنة   
ّ

حد مؤذيًا 

تفلح  ولن  مذكراتك،  في  قرأتها  التي 

الفزع:  توصيف  من  بأسره  الكون  لغات 

النقص  أستشعر  أن  بإمكاني  "كان 

رخيصة  مالبس  كانت  لو  كما  بموهبتي 

أردت  كم  إلهي  يا  لكن  بداخلي،  أرتديها 

أن أتعلم، أن أتطور، أن أتغير.." 

وأكثر ما أفزعني واستشعرته في وجعك 

أيتها الشقراء الثرية املنفصمة أن يبقي 

منه  تهربني  كنت  الذي  الحقيقي  اسمك 

جني"  "نورما  بقيت  الفقر،  أيام  من  ثأرًا 

ملارلي  ومالصقة  ومضادة  حّية  صبّية 

األيقونة، لم تعرف لها أبًا وال أّمًا حنونًا، 

باستثناء  أحد  كتفها  على   
ْ

ت ُيَربِّ ولم 

في  اسمه  كتب  الذي  الوحيد  الرجل 

شهادة مولدها على أنه أبوها، وهو أحد 

هذا  كل  أمام  غرابة  فال  ها،  أمِّ عشاق 

املحنة  من  تخرجي  أن  املضمر  القهر 

بجنون ناعم على شكل اضطراب ثنائي 

قاس  هو  كم  أتذكر  اآلن  وحتى  القطب، 

ما صرخِت به يومًا: "يغمرني شعور دومًا 

كما لو أني كنت شخصني، أحدهما نورما 

أحد،  إلى  تنتمي  ال  التي  ْيتم 
َ
امل ابنة  جني 

واألخرى شخص لم أكن ألعرف اسمه".

مثل  كئيبة  مارلي  تجلس  كيف  إلهي،  يا 

روح  يطحن  الليالي  وُمّر  عزالء  جزيرة 

على  تربعة 
ُ
امل الكون،  في  امرأة  أجمل 

االنهيار  لحظات  في  أحيانًا  املجد،  قمة 

من  أيًا  تحب  لم  بأنها  تعترف  النفسي 

وجوتي  دوجرتي  جيم  الثالثة  أزواجها 

الوحيد  والرجل  يبمابيوم،  وجود  هايد 

املسرحي  الكاتب  هو  أحبته  الذي 

الزواج-كما  لكن  ميلر،  آرثر  األميركي 

تخيلوا،  ويحرقه،  الحب  يفسد  تقول- 

حتى لحظة الفرح الوحيدة التي تسربت 

بالصدفة من محمّية كولومبوس البشعة، 

وكتبوا  املثقفة  البندقية  جار 
ُ

ت لوثها 

فكرت  التي  النجمة  من  بآلمٍة  ساخرين 

آرثر  مع  الخام  أنوثتها  باستعادة  للحظة 

ووصفها  اآلخر  هو  بها  غدر  الذي  ميلر 

جيدًا  يعرف  وهو  النرجسي،  بالوحش 

برناردشو  بقراءة  املولعة  الوديعة  أنها 

ولم  توين،  ومارك  وتولستوي  وهمنغواي 

وتونات  بيتهوقن  موسيقى  تفارقها  تكن 

موزارت.

مارلي، كيف تدحرج وجهك الصبوح في 

وادي الظلمات، 

يدِك  أفلت  من 

هاوية  الى 

البطيء،  املوت 

زة 
ّ

امللغ املرأة 

تنبت  تعد  لم 

إال  ضحكتها 

من أحراش ألٍم 

لسنوات  مساٍو 

عمرها القليلة، 

قدر  حاولت 

أن  اإلمكان 

ضحكتها  تفرد 

شة  ملغشو ا

الجميِع  بوجِه 

ض  لتخو

األخير  النزال 

مع الرئيس جون كينيدي، عشيقها الذي 

زمّردة  بجواره  تكون  أن  وتمنت  أحبته 

املوت   
ّ

حد فراقه  فأوصلها  العرش، 

وآخر  فرق،  ال  منحورة،  او  منتحرة، 

الحزينة  الفاتنة  عاشتها  قهر  قصاصة 

في  غموضها  بتوثيق  حتى  تظفر  ولم 

املذكرات:

وأحيانًا  جفن،  لي  يغمض  لم  أمس  "ليلة 

أتساءل ِلم وجد وقت الليل، فهو يكاد أال 

يكون موجودًا عندي، بل يبدو الوقت كله 

.."
ً
نهارًا مروعًا طويال
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ـــي  ـــراً ألن ـــت كثي ـــور ب ح
ال أقبل الخطأ

حوار: محسن إبراهيم

بدأ حياته كفنان تشكيلي، لكنه وجد أن الرسم غير كاف الستيعاب 
مخيلته، لذا تحول إلى التمثيل، ثم أكمل دراسته الجامعية في أكاديمية 

الفنون - قسم السينما - ليعمل بعدها مخرجًا في تلفزيون بغداد.  الدراسة 
والقراءة املستمرة واالطالع على مصادر مهمة وقراءة الرواية وعمله 

كمخرج منفذ ملخرجني مهمني، كلها أبرزت موهبته، ما شجع املنتجني على 
إعطائه الفرصة. 

خرج  قد  العراقي  الفن  يرى  أن  يتمنى 

على  يوضع  وأن  الضيقة،  دوائره  من 

كان  صالح  عزام  الصحيحة.  سكته 

ضيفًا على مجلة "الشبكة العراقية."

بمثابة  كانت  التى  الفارقة  املحطة  ما   *

عزام  املخرج  نبتة  فى  األولى  البذرة 

صالح؟

- لم تكن هناك عالمة واضحة أو محطة 

طفولة  أعيش  كنت  أنني  إذ  فارقة، 

شيء،  كل  أراقب  كنت  لكني  بسيطة، 

كبير،  بفضول  يتحدث  ملن  وأصغي 

تزال-  -وال  التلفزيون  شاشة  وكانت 

كثيرة،  عوالم  الى  للدخول  املنفذ  هي 

كذلك اصطحابي الى السينما من قبل 

العائلة، وأخي الكبير بشكل خاص.

الى  واتجهت  بالفطرة  رسامًا  كنت   *

املسرح.. هل وجدت أن الورقة املستطيلة 

كافية  غير  بالرسم  الخاصة  أو 

الستيعاب خيالك؟

الدقة  يعتمد  ألنه  جميل  الرسم  -عالم 

ال  لكنك  والتكوين،  واللون  والحرفية 

في  وأنت  املشاهد  تسحر  أن  تستطيع 

فكان  التقني،  املستوى  على  بداياتك 

 ،
ً
وخياال طاقة  تمتلك  وأنت  لك،  بد  ال 

وكان  للتعويض،  آخر  شكل  إلى  تلجأ  أن 

وكذلك  املدرسة  في  املتاح  هو  املسرح  

في الفرق األهلية، لكن املسرح لم يشِف 

الكثير،  االفتعال  من  فيه  ألن  الغليل، 

هنا  أتحدث  وال  الشكل،  في  والسيما 

عن  وإنما  الدرامي  املمثل  أداء  عن 

السينوغرافيا من إضاءة وديكور.

اإلخراج..  تجربة  في  يغريك  الذي  ما   *

يشد  الذي  اإلخراج  طبيعة  وما 

اهتمامك؟

- كل شيء في اإلخراج يغري، ابتداًء من 

وبناء  معينًا،  فكرًا  يحمل  الذي  النص 

الشخصية، واألحداث، والسيما عندما 

واملوسيقى  واللوكيشن  املمثل  تختار 

والزوايا والتكوين وقيادة الكادر الفني، 

تضع  أن  من  انطالقًا  التعبير  وكيفية 

الثقافة  مختلف  جمهور  أمام  نفسك 

سيراقبك، وقد يتفق معك ويصفق أو ال 

الدراما اآلن 
ال تمثل الواقع 

العراقي..

المخرج عزام صالح:
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يرضى عما فعلته.

من  التلفزيوني  اإلخراج  إن  يقال   *

مقومات  ماهي  الفنون،  أنواع  أصعب 

النجاح.. وكيف تتخطى الصعوبات التي 

تواجهك في هذه الظروف؟

اإلخراج  في  صعوبة  هناك  ليست   -

املوهبة  تمتلك  كنت  إذا  التلفزيوني 

من  سبقوك  الذين  ومتابعة  والدراسة 

األساتذة الكبار في اإلخراج التلفزيوني 

وعمانوئيل  هاريتيون،  كارلو  أمثال 

رسام، وإبراهيم عبد الجليل وغيرهم, 

أصعب  من  يعد  الحالي  الظرف 

الظروف، فالعراق بلد مخاضات وغير 

القنوات  من  الكثير  وهناك  مستقر، 

يقابلها  من  هناك  وليس  املؤدلجة، 

أموال  عن   
ً
فضال بل  الدولة،  قطاع  في 

دراما  لتمويل  البلد  خارج  من  تصرف 

املجتمعية،  البنية  لتغيير  رسائل  ترسل 

فإن  لذا  نوعية.  سيطرة  بدون  هذا  وكل 

كبيرة  معاناة  يعيش  العراقي  املخرج 

بسبب قلة اإلنتاج ومنافسة مخرجني 

داخل  اإلقليمي  املحيط  من  عرب 

بلده ألسباب إنتاجية وآيديولوجية.

ملعظم  خاطئ  فهم  هناك  هل   *

هذا  وجد  إن  الفنية؟  األعمال 

الفهم الخاطئ فما أشكاله وأبعاده 

في إنتاج األعمال الدرامية؟

لكن  خاطئ،  فهم  هناك  ليس   -

والوضع  عسيرة،  اإلنتاجية  الظروف 

العراق ال يشجع املستثمر إلنجاز  داخل 

الدولة  أن  كما  املشاريع،  هذه  مثل 

بسبب  اإلنتاج  عن  عاجزة  أصبحت 

إذ  املستقرة،  وغير  املتالحقة  األحداث 

وتبويب،  أموال  الى  يحتاج  اإلنتاج  أن 

وال  لسنوات  تقر  لم  الدولة  وموازنات 

تبويب  طياتها  في  يوجد 

لإلنتاج الدرامي.

* متى تخرج السينما العراقية من بوتقة 

تمويل الدولة؟

املسرح،  عن  السينما  نفرز  عندما   -

بها  تعنى  خاصة  هيئة  للسينما  وتكون 

بعد  ولكن  العراق،  محافظات  كل  في 

بادئ  في  وميزانية  دعم  تخصيص 

في  االستثمار  تسهيل  ثم  ومن  األمر، 

بأن  واالعتراف  للمنتج  السينما 

صناعة  السينما 
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ووضع  أخرى،  صناعة  أية  حال  حالها 

سنويًا،  العرض  صاالت  على  ضريبة 

كل  وفحص  الصاالت  إلنشاء  وضريبة 

البلد كسيطرة  الى  ما يدخل من أفالم 

نوعية ودعم الشباب بشكل خاص جدًا.

معظمها  في  اآلن  العراقية  الدراما   *

التركي  والتأثير  بالواقع،  مرتبطة  غير 

يكمن في غالبية األعمال..

فإن  مهم،  سؤال  هذا  أحسنت..  نعم   -

هي  أعمال  من  إلينا  يدخل  ما  غالبية 

في واقع حالها ال تمثل الواقع العراقي، 

علمًا  قصة،  وال  بيئة  وال  كشخصية  ال 

واألحداث  القصص  من  نمتلك  بأننا 

الى ما النهاية، إذ نمتلك روايات ممتازة 

وتاريخًا كبيرًا، وكل ما يقدم من خالل 

خارج  من  تمول  التي  القنوات  بعض 

العراقي  املجتمع  بنية  لتهديم  هو  البلد 

املتماسك رغم كل الظروف.

* على الرغم من غنى العراق وثراء إرثه 

الذاكرة  إلى  يفتقر  أنه  إال  الحضاري، 

وجهة  من  ذلك  في  السبب  ما  املرئية.. 

نظرك كمخرج؟

يقاد  شيء  وكل  تخطيط،  هناك  ليس   -

يقاد  او  محاصصاتي،  عشوائي  بشكل 

الى  افتقار  هناك  خارجية،  بإرادات 

ثقافيًا  اإلنسان  بناء  في  التخطيط 

اكتفينا  لكننا  العالم،  في   
ً
فاعال ليكون 

ونسينا  وصراعاتنا،  بمحليتنا  فقط 

وسياسيني  وكتابًا  شعراء  نمتلك  أننا 

من  يمتد  وتاريخًا   
ً
وأبطاال ورياضيني 

سومر وحتى اآلن، كما أن الجيل الجديد 

البلد  بذاكرة  املعرفة  قلة  من  يعاني 

بتأثير السوشيل ميديا.

* أمطار النار، وسيدة الرجال، كانا من 

النجاح  هذا  فتح  هل  األعمال..  أفضل 

قبل  من  صالح  عزام  لتحييد  الباب 

بعضهم؟

أقبل  ال  ألني  كثيرًا  حوربت  فقد  نعم،   -

كان  من  وهناك  و)التلزيك(،  الخطأ 

ينتفع بذلك التلزيك، حتى أنهم أخذوا 

اشتغلت  قد  كنت  اب 
ّ

لكت نصوصًا  مني 

أخرى  محافل  في  ووقفوا  عليها، 

هذه  تزال  وال  عملي،  طريقة  يشوهون 

الحرب مستمرة لحد االن، ليست معي 

املخرجني  من  غيري  فهناك  فقط، 

يعانون نفس املعاناة.

* هل ما زالت لديك أحالم وطموحات.. 

 تتمنى تحقيقها، أم أنها 
ً
وهل أنك فعال

األحالم  تلك  هي  وما  أفكار،  مجرد 

والطموحات؟

وكذلك  النفس،  مع  يتجدد  الطموح   -

في  التغيرات  ننتظر  ونحن  األحالم. 

بشكل  والسينما  بالثقافة،  االهتمام 

خاص. لدي مجموعة من السيناريوهات 

أني  كما  منها،  بعض  ينتج  أن  أتمنى 

واطئة  سيناريوهات  كتابة  على  عاكف 

لنا  تعيد  شباك  أفالم  وهي  التكلفة، 

ويبدو   ،
ً
مستقبال إليه  نطمح  مما  جزءًا 

في  األنسب  هي  الطريقة  هذه  أن  لي 

بالسينما  للنهوض  الحاضر  الوقت 

العصي  تضع  ميتة  مؤسسات  عن  بعيدًا 

في عجلة إنتاج املبدعني.
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ــة ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ــةت ــ ــ ــم ــ ــ ــرج ــ ــ ت

افتح قلبك: 
حياتي مع والدي 

حرب مفتوحة

أكاذيب األطفال .. 
خيال إبداعي أم حالة 

مرضّية؟

بارعــون  ممثلــون 
وطّشاشو أسرار 

ة  
بك

ش
 ال

لة
عائ

الخاتون البغدادية 
هويَّة اللوحة البهيجة

ُمصممة األزُمصممة األز  ياء التشكيلية سرى الخفاجيياء التشكيلية سرى الخفاجي
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بـ  مغطاة  ُمّرة  وحقائق  بارعون  ممثلون 

الُعقد  لطمر  محكمة  فخمة  )كڤرات( 

بني  ما  املتنوعة،  السلوكية  واألمراض 

عمر  صداقات  وركل  وعدائية  خيانة 

من  املوقف  وحده  باملحن.  ضي 
ُ

ق كامل 

ويظهر  الحقيقة  تجاه  اإلنسان  يعري 

الطيب  فالقريب  شخصيته،  في  املدفون 

وضمانة  العدائية،  شديد  يصبح  قد 

فجأة  ينقلب  قد  اآلمن  ومستودعه  العمر 

اش أسرار.
ّ

إلى طش

 أكشن وقلة وعي

قد   
َ

األنسان بأن  مؤمنًا  َجعلك  "الذي 

يحبه،  أنه  جرد 
ُ
مل يعذبه  او  اآلخر  يترك 

ك يوما ما لن تملك غير 
ّ
يعرف جيدًا بأن

وحيدًا  وستقف  املغشوشة،  ضحكتك 

املظلمِة"..  باألياِم  ومحاصرًا  املحنة  في 

املحامية  أوجزت  املؤملة  الكلمات  بهذه 

ظهر  التي  القاتلة  اللحظة  سعيد(  )آية 

بعد  العمر  لشريك  البشع  الوجه  فيها 

تكمل  لسنتني،  استمرت  عاطفية  عالقة 

بمضض: 

لعدوي،  أتمناها  ال  عشتها  التي  "الخيبة 

لسنتني  أراه  كنت  الذي  الرجل  خيبة 

كابوس  الى  فجأة  تحول  ذاته  هو  بقلبي، 

مكانه  كان  الذي  القلب  في  أسود  وثقب 

لسنتني، خيانة العيش وامللح نبتة وحشّية 

الذي  لساني  أن  أصدق  ال  القلب،  تأكل 

ذاته  هو  األوصاف  بأجمل  يناديه  كان 

األدعية  بأقسى  األلم  من  يلهج  الدي 

الرجال  يحذف  كيف  أعرف  ال  عليه، 

البشع  بالوجه  ويظهرون  فجأة  شيء  كل 

في  تتهدم  القبح  من  درجة  الى  فجأة 

الخطوبة  العالقة،  أسرار  حتى  داخلها 

وكأن  اختفت،  واألحالم  والذكريات 

أن  علمتني  الصدمة  بيننا.  يكن  لم  شيئًا 

خصلة  يحمل  استثناء،  بدون  إنسان،  كل 

ممكن  مبطنًا..  ووجهًا  وعدائية  خبيثة 

تتالشى  وممكن  شرسة،  فتصبح  ينميها 

القضية  أن  أي  فجأة،  لتظهر  وتضمحل 

مالك  إلنسان  وجود  وال  التجارب  حسب 

األحقاد  و)زومبيات(  الكراهية  بنات  بإمكاِن  صار  أنه  تخيلوا   
الصنع،  محلية  بأريحيِة  التمثيلية  األقنعة  تبادل  الناعمة 
سوسة  أن  طاملا  الواقعية  حياتنا  لّب  هو  الكاذب  املسرح  وكأن 
بيوتنا  حيطان  تنخر  التي  واالجتماعي  النفسي  الخراب 
وال  الخارج،  من  تأتي  تعد  لم  بالنفاق  بيبان ضمائرنا  وتهدم 
على منت البوارج، وإنما أصبحت تولد بيننا خلسة وتكبر في 
أدغال الوجوه دون أن يصطدم ويشعر بقبحها أحد إال حينما 
النص  عن  البارع  املمثل  ويخرج  املحبوك  السيناريو  يفلت 
ليظهر الوجه الحقيقي البشع فجأة..

ممثلون بارعون وطّشاشو أسرار 

آمنة عبد النبي

حينـما يظهر الوجه 
البشع فجأة
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ــو ــ ــوهـــــي وه ــ هـــــي وه

على وجه األرض.."

الطالب في كلية اآلداب )عدنان الباوي( 

خالف بكائية املتحدثة قبله مستغربًا:

اي  املوضوع  في  أجد  ال  "شخصيًا، 

الحياة  ألن  وفجائية،  صدمة  أو  أكشن 

والشر  الخير  ثنائية  على  قائمة  أساسًا 

بالتوازن، الوعي والتميز هما الكاشفان، 

التحمل  قابلية  في  هنا  الوحيد  الفارق 

النساء  عند  ضعيفة  أعتقدها  التي 

وإال  اإلدراك،  قليالت  أساسًا  ألنهن 

الجزيئة  بهذه  النحيب  تجدين  ملاذا 

أنا  ثابتًا،  يكون  يكاد  بشكٍل  النساء  عند 

كرجل مؤمن بأنه إذا كان املقابل يظهر 

البشاعة بموقف مفاجئ فسوف أحذف 

ليالي  آخر  كأنهما  والشخص  املنظر 

حزيران الكئيبة".

بشاعة السوشيال ميديا

وتحديد  تضييق  الى  بحاجة  "حياتنا 

تطوي  دائمًا  املرأة  العالقات،  دائرة 

دون  عليه   
ّ

وتعض أيضًا،  ليطول  حزنها 

ملرورِه.."  ينتبه  أحدًا  تجعل  أو  َسّميه 
ُ

ت أن 

أوجاع  استثنت  عصام(  )سعاد  الكاتبة 

ضحية  واعتبرتها  الالمباالة  من  املرأة 

ترفة، مكملة: 

اآلخرين،  تجارب  من  يتعلم  أحد  "ال 

وإنما من تجربته فقط، صدمتي برفيقة 

قاسية  محنة  في  خذلتني  التي  العمر 

أن  دون  حياتها  وأكملت  ظهرها  وأدارت 

عظيمًا  درسًا  أعطتني  جفن،  لها  يرف 

لذلك  األصدقاء،  تغربل  املواقف  بأن 

فإن كل شيء نمر به في حياتنا هو درس 

عدم  الى  نحتاج  وتجربة  منه،  نتعلم 

الله  بعوض  الثقة  تالفيها،  بل  تكرارها 

وعزاء كبير للقلب النسوي الترف، الذي 

إليه  الناس  أقرب  لدى  بشعًا  وجهًا  يرى 

سواء أكان صديقًا أم حبيبًا.."

حسان(  )علي  العمل  وزارة  في  املوظف 

البشع  الوجه  يحصر  ممن  استغرب 

:
ً
بحبيب أو بتعريف معني! قائال

بالحب  محصور  غير  األمر  "هذا 

والشركاء  باألصدقاء  وإنما  وتفاهاته، 

الناس  من  وكثير  والجيران،  واألقارب 

شغلهم  أصبح  ميديا  السوشيال  في 

تجميل  او  صورتهم  تأطير  الشاغل 

أن  أظن  ال  لذلك  املتلقي،  أمام  قبحها 

هناك وقتًا محددًا يظهر به اإلنسان على 

حقيقته، كثيرون منا يعانون من العصبية 

أن  إذ  التكنولوجيا،  عصر  في  املفرطة 

تعبير  لسوء  مهددًا  يعتبر  العصر  هذا 

لذلك  الخارجية،  املؤثرات  عن  اإلنسان 

بشكل  يعّبر  شخص  كل  أن  األرجح  فإن 

عند  او  عصبي  بشكل  ممكن  مختلف، 

على  نفسه  أحدهم  يصدر   
ً
مثال الغيرة، 

ويتصرف  و)كيوت(  وكامل  شفاف  أنه 

لكنه  والجمال،  بالهدوء  الوقت  طوال 

وباختالف  كثيرة-  -واألمثلة  الواقع  في 

يهدد  شخص  مع  الفيس  في  بسيط 

ويتوعد بالعشيرة والبذاءة والعصابات".

اإلنسان ليس روبوتًا

" نحن ال نتحدث عن ضغطة زّر، الوجه 

وال  انسان  ألي  خرافية  صدمة  البشع 

بالضعف  النسيان  عالقة  ما  أعرف 

)شذى  التجميل  خبيرة  والقوة.." 

منا  يريد  من  على  احتجت  عمران( 

تناسي األمر، قائلة بامتعاض:

بـ  يتحدد  كي  روبوتًا  ليس  "اإلنسان 

وثمن،  وليل  ذاكرة  هنالك  )سستم(، 

ال أحد بإمكانه أن يلمع من جديد فجأة 

الله،  بطمأنينة  ويتمسك  يتناسى  وإنما 

أن  مك 
ّ
يعل من  بالخيبة  الشعور  وحده 

علمًا  أحبابك،  من  غالبًا  تأتي  جروحك 

أن استنفار الجزء السيئ في الشخصية 

املمكن  ومن  موازنته،  يمكن  أحيانًا 

اإلبقاء على املقابل في حالة سكون حتى 

األهم  السؤال  لكن  أحدهم،  يتأذى  ال 

الحقيقي  الوجه  رؤية  أن  هل  ذلك:  عن 

من  أسهل  قيود  دون  من  للشخصية 

نعمة  هي  أم  وخيمة؟  بعواقب  تخزينه 

نحتاجها؟ أم أن األمر خاضع للموقف، 

فالطيب قد يصبح شديد العدوانية أثناء 

بسيطة،  أو  لدينا  محسوبة  غير  غلطة 

وهكذا  غاضب،  إلى  ينقلب  قد  والهادئ 

تتبدل األدوار واألطوار."

األزمات ميزان البشاعات

بطرائق  املختص  وفاق(،  أحمد  )د. 

البحث االجتماعي يعتبر أن األزمات هي 

 :
ً
ميزان البشاعات، قائال

بقية  عن  فيه  يختلف  محك  إنسان  "لكل 

املحك،  هذا  نعرف  أحيانًا  الناس، 

وأحيانًا يظهر فجأة بدون حسابات، هنا 

يظهر اإلنسان على حقيقته إذا ُحرم ما 

تتفاضل  فهنا  يكره،  ما  ُحّمل  وإذا  ُيحب 

اختبار  في  وتدخل  بينها  فيما  النفوس 

تحمد  نفس  فهناك  وشرها،  خيرها 

إلى  األمر  وتفوض  تعترض  وال  وتشكر 

وتحتج،  ربها  تعاتب  نفس  وهناك  الله، 

وهناك نفس ال تظلم وليس لها سوى وجه 

واحد، وهناك من تتعجل فتسرق وتقتل 

حرمانها.  وتنهي  حالها  لتصلح  وتعتدي 

وهكذا تتفاضل النفوس وتظهر الحقائق 

عند الخالف، كما تظهر املعادن،  إذ إننا 

ما  ملعرفة  أحيانًا  الخالفات  الى  بحاجة 

تجد  فقد  قلوبهم،  في  اآلخرون  يخفيه 

له  تنحني  ما  أو  ذهول،  في  يجعلك  ما 

تتعارض  عندما  برمته  األمر  احترامًا، 

مصلحة اآلخر مع مصلحتك، هنا يظهر 

معدن اإلنسان، في السفر خصوصًا".



بالمشمش واألفوكادو
وجــــــهك ناعم كالحر ير

الحصول  تحاول  سيدة  كل  حلم  الوجه  نعومة 

لذلك  ثمن،  بأرخص  لوجهها  الفيتامني  على 

الهائلة  الغذائية  الفوائد  إحصاء  يمكن  ال 

وطعمها،  بشكلها  املميزة  األفوكادو  لفاكهة 

ر 
ّ
لتوف الجسم  تتعدى  فوائدها  إن  بل 

التجميلية  الخصائص  من  العديد 

ماسك  والسيما  والبشرة،  للشعر 

بيتية  بطريقة  وعمله  الوجه 

سهلة بخلط حبة أفوكادو وحبة 

باملكسر  وهرسهما  مشمش 

العجينة  وترك  الكهربائي 

ساعة،  لنصف  الوجه  على 

سترين النعومة فور غسله.

مّي التمن 

الغريب أن تأثير الكركم الذي ال يتوقعه أحد أنه يدخل في مجال فوائد الفيتامني، 

إذ أثبت قدرة كبيرة على ترطيب وتنعيم البشرة لدرجة أن استخدامه أصبح شائعًا 

جدًا بني النساء، فما عليك غير خلط القليل من مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة 

من اللنب والعسل، بعدها حركي الخليط وافرشيه على وجهك بحركات دائرية هادئة 

ملدة عشر دقائق ثم اغسلي وجهك بالغسول املالئم وستالحظني الفرق.

ماسك الكركم والعسل
ُمرطب فعال للوجه الجاف

يجدد شباب البشرة
)الفوح(،  وجداتنا  أمهاتنا  تسميه 

والقيمة  بالفيتامينات  غني  ماؤه 

الغذائية، إال أنه أثبت فعاليته أيضًا 

وتماسكها،  الوجه  بشرة  بتنظيف 

فهو مضاد لاللتهابات ويوازن نسيج 

وشبابها،  تماسكها  ويعزز  البشرة، 

كمية  غلي  في  تترددي  ال  لذلك 

بقنينة  ماءه  وصفي  الرز  من  كافية 

كل  وجهك  بغسل  وقومي  محفوظة 

صباح به.
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وأكثر  مشدودًا  مظهرًا  البشرة  يمنح 

امتصاص  على  قدرة  وله  شبابًا، 

نضارة  الوجه  ومنح  الزائدة  الدهون 

يتكفل  مهمة  هي  وحيوية.  واضحة 

البيض  بياض  قناع  وبجدارة  بها 

وعمل  والعسل.  الليمون  وقطرات 

خفق  سوى  يتطلب  ال  سهل  املاسك 

بياض البيض جيدًا إلى أن يتحول الى 

رغوة )كريمية( ثم إضافة ملعقة من 

العسل وعصير الليمون، بعدها يوضع 

لنصف  الوجه  على  الناتج  املزيج 

شعرت  حال  وفي   ، يغسل  ثم  ساعة 

تطبيق  عند  الحرقان  من  نوع  بأي 

املاسك على الوجه قومي بغسله.

بياض البيض 
وقطرات 
الليمون 
يشّد بشرتك 
وينظفها من 
الدهون

على  يحتوي  العنب  أن  تعلمون  هل 

الكوالجني  مادة  من  جيدة  كميات 

الكوالجني  من  النوع  هذا  املتحول؟ 

البشرة  شد  على  يساعد  تحديدًا 

عام  مظهر  وإضفاء  مرونتها  وتعزيز 

ومقاومة  الجلد  ترطيب  على  مشرق 

العنب  قناع  يتكون  قد  لذا  جفافه، 

مهروس  عنب  من  بالنضارة  الخاص 

لنب  أو  عسل  أو  ليمون  مع 

الوجه  على  ويفرش 

ساعة،  لنصف 

رائعة  وصفة  هو 

البشرة  جفاف  ملقاومة 

ناعمًا  البشرة ملمسًا  وإلكساب 

استخداماته  أما  الدوام.  على  على 

الداكنة  البقع  ن ملحاربة  فيكو

مع  العنب  ة بهرس  ثمر

بجهاز  طماطم 

الكهربائي  املكسر 

املزيج  يوزع  على ثم 

الوجه،  بشرة 

يغسل  بعد و

نصف ساعة.

قناع العنب 
المهروس

كوالجين محاربة 
التجاعيد

مشكلة البشرة، الدهنية خصوصًا، 

وإفرازاتها تؤرق الكثير من السيدات اللواتي 

يتمتعن بجمال املالمح، مع العلم أن مكعبات 

الثلج العادي او املجرش أو غسل الوجه باملياه 

الباردة املعقمة عالج منزلي بسيط يساعد 

كثيرًا في تنشيف وتخفيف االلتهابات التي 

تسببها الحبوب، كما أنها تخلص البشرة من 

الزيوت الزائدة وبثور حب الشباب وتعطيها 

ترطيبًا ومرونة.

الثلج المجرش
يخفف بثور الشباب
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في  علينا  مرت  الحاالت  من  الكثير 

مرات  -في  أننا  حتى  األسرية،  حياتنا 

عديدة- نقف حيارى أمامها بني مصدق 

أو مكذب ملا يقوله أوالدنا، أو ما يبتكرونه 

نستنكر،  أو  فنسمع  ملفقة،  حوادث  من 

شديد  بعقاب  نهدد  أو  نوبخ،  أو  نضحك 

من  نبغي  أمور  كلها  التكرار،  حال  في 

ورائها تقويم وإصالح سلوك أوالدنا.

النجاة في الكذب!

أدركت السيدة نبأ قاسم – موظفة- خطأ 

العاشرة  في  كانت  حني  املقلوب  فهمها 

في  تكن  لم  النجاة  ألن  عمرها،  من 

قالت:  اذ  الصدق،  قول  في  وإنما  الكذب 

كانت  التي  والدتي  عقاب  أخشى  "كنت 

في  دقيق،  بشكل  البنات-  -نحن  تتابعنا 

دراستنا  وفي  كالمنا،  وطريقة  سلوكنا 

درجات،  من  عليه  نحصل  وما  بالبيت 

مالبسنا وطريقة ارتدائها، كانت تتدخل 

في أدق التفاصيل، وكان الهدف من وراء 

ذلك -كما تقول- أنها تريد أن تعلمنا كيف 

ببناء  جديرات  نساء  املستقبل  في  نكون 

األطفال األصحاء جميعا يمتازون 
بقدرات االبتكار والتخيل بغية 

حماية ممتلكاتهم الشخصية 
البسيطة أو اإلفالت من عقاب 

مرتقب من جراء ارتكاب خطأ ما، لكن 
كيف يمكن لألم أو األب اكتشاف هذه 

الحالة ومعالجتها العالج الصحيح، 
والسيما أن لكل فئة عمرية 

ابتكاراتها من األكاذيب، التي يصنفها 
علم النفس الى عدة تصنيفات من 

عمر أربع سنوات فما فوق، إذ تتنوع 
األكاذيب وتتعدد أهدافها وأغراضها 

عند األطفال، ومنها ما تجب معالجتها 
قبل أن تصبح حالة مرضية صعبة 

العالج .

فكرة يحيى 

أكاذيب األطفال .. 
خيال إبداعي أم حالة مرضّية؟
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أسرة رصينة، لكني في مرات كثير كنت 

املدرسة،  في  تحدث  أشياء  عنها  أخفي 

حني أحصل على درجات ضعيفة، فأقوم 

لكني  عقوباتها،  لتجنب  أكاذيب  بخلق 

أني يجب أن أكون قريبة من  اآلن أدرك 

أجنبهم  كي  ناصحة  وصديقة  أوالدي 

الكذب."

الكذب وسيلة للهروب 

جامعي  طالب   – كريم  يحيى  السيد  قال 

للخالص  وسيلة  الكذب  أتخذ  "كنت   –

علي  وقلقهم  الزائد  أهلي  اهتمام  من 

أمارس  وأنا  البيت،  خارج  تأخرت  كلما 

تنسيني  التي  أصدقائي  مع  هواياتي 

البيت،  الى  متأخرًا  فأدخل  الوقت 

ومركز  للعائلة  الوحيد  الولد  كنت  فأنا 

اهتمامها جميعا." 

أكذب للحصول على ما أحب 

تربوية   – سعدي  إيثار  السيدة  تقول 

أمارس  األحيان  من  كثير  في  "كنت   –

الكآبة  أو  املرض  حاالت  بافتعال  الكذب 

التي  األشياء  على  للحصول  والعزلة 

أحبها من لعب وهدايا، فقد كنت أعرف 

أني البنت املدللة في البيت والبد لي من 

أريد،  ما  لتحقيق  الحب  هذا  استغالل 

على  كنت  أني  أدركت  سنوات  بعد  لكني 

أن  من  لي  والبد  هذا،  تفكيري  في  خطأ 

الحب  بمقدار  أهلي  مع  واضحة  أكون 

الذي يكنونه لي." 

الكذب تعبير عن النقص 

 – تربوي   – حسني  عالء  السيد  يتوقف 

عند نقطة مهمة إذ يقول: "بعض األطفال 

للتغطية عن النقص  الى الكذب  يلجأون 

غير  أشياء  فيدعون  يعيشونه  الذي 

موجودة وال يمتلكونها ليكونوا في مستوى 

من  املدرسة  في  زمالئهم  مع  متقارب 

األكاذيب  تلك  ويمارسون  التالميذ 

عالم  في  أنهم  فيشعرون  ويصدقونها، 

يعيشون  الذين  أصدقائهم  عن  منفصل 

يتصورون  هم  فيما  به،  ويتمتعون  الواقع 

الواقع في خيالهم." 

الخيال الكاذب 

موظف   – جعفر  إبراهيم  السيد  يقول 

في  طفله  أكاذيب  مستوى  أدرك  أنه   –

رسوماته  رصد  عندما  الخامسة  سنته 

وتعليقاته الشارحة على تلك الرسومات، 

خلوة  باستمرار  أالحظ  "كنت  يقول  أذ 

ولدي في زوايا البيت بعيدًا عنا، وعندما 

كان  الذهن،  شارد  يكون  معنا  يجلس 

وأقالمًا  بيضاء  وأوراقًا  دفاتر  يطلب 

لكني  الروضة،  في  يحتاجها  ألنه  ملونة 

أوراق  من  يستخدمه  ما  أن  أشعر  كنت 

لذا  املعتاد،  من  أكثر  كان  ملونة  وأقالم 

ألستفهم  الروضة  الى  الذهاب  قررت 

على  تشرف  التي  واملعلمة  املديرة  من 

--أو تيقنت- من  األطفال، هناك عرفت 

هذه  يطلب  كان  فإنه  إحساسي،  صدق 

الروضة  وفي  خياله،  لينمي  األشياء 

رسوماته  من  بعضًا  الجدار  على  رأيت 

وشجعت  بذلك  وسررت  له،  تشجيعًا 

فإنها  اإلبداعيةـ  موهبته  لتنمية  طفلي 

حتما سوف تكبر معه وتنمو وتتطور." 

القول الفصل 

يقول الدكتور سعد العبيدي – اختصاص 

تربية وعلم النفس – إن  "الكذب لم يكن 

موجودًا  الحقائق-  لتزييف  -كسلوك 

موجود  هو  وإنما  آخر،  دون  عصر  في 

يكن  ولم  والعصور،  األزمنة  كل  في 

إنه  بل  أخرى،  دون  أمة  على  مقتصرًا 

فهو  والشعوب،  األمم  جميع  بني  ينتشر 

جمعاء،  البشرية  فيه  تتشارك  سلوك 

متفاوتة،  وانتشار  حدوث  بنسب  لكن 

اإلثارة  وأساليب  العيش  لظروف  تبعًا 

والحكم وطبيعة العائلة من حيث القدرة 

للتقويم،  التدخل  ومقدار  اإلدراك  على 

لذلك نال الكذب اهتمام األديان جميعًا 

فحرمته ووصفته بأوصاف مختلفة، كما 

واالجتماع،  النفس  علماء  اهتمام  نال 

لتفاوت  سوي،  غير  سلوكًا  عدوه  الذين 

الشديد  الى  العابر  البسيط  من  شدته 

تكراره  ويقترن  يتكرر،  الذي  املرضي 

واالحتيال،  والنصب  الغش  بأفعال 

وه أيضًا سلوكًا مكتسبًا أو متعلمًا من 
ّ

وعد

املحيط بعض البيئة املعاشة، وأكدوا أن 

البعض من األطفال يبدأون الكذب من 

السنوات األولى، تقريبًا من الرابعة، مع 

بعض الفروقات الفردية، حني يتمكنون 

من التخيل وإدراك املحيط من حولهم، 

وسبل  يريدون  ما  على  الحصول  وكيفية 

نفسه  الوقت  في  لكنهم  العقاب،  تجنب 

التي  الكف  أساليب  بتفهم  يبدأون 

وتوعية  وإرشاد  نصح  من  الكذب،  تمنع 

التغيير  يحدث  عندها  العقاب،  وأحيانًا 

معه  تنفع  ال  قد  البعض  لكن  الكف،  أو 

هذه األساليب، والبعض اآلخر يحققون 

نفعًا أو تعزيزًا لسلوكهم الكاذب فيتطور 

في  وشدة  التكرار  في  زيادة  الى  األمر 

بالشخصية  يخل  مستوى  الى   ، النوع 

العالج  يحتاج  نفسيًا  اضطرابًا  ليصبح 

في بعض الحاالت." 

سعد العبيدي 
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وبعيد  املنفردة،  بجماليته  فاخر  الرمادي  فاللون   

على  الفائقة  القدرة  له  وأصبحت  الكآبة،  عن 

مع  يتكامل  ه 
ّ
ألن وأناقته،  رقّيه  في  األسود  منافسة 

األكسسوارات على اختالفها ويسير بأناقة ويمتزج 

مع امللحقات املصنوعة من الذهب األبيض والفضة 

باردة،  بألوان  أحجار  أية  أو  والفيروز  والصدف 

التصاميم،  تدرجاته  بكل  الرمادي  اللون  ُيزّين  إذ 

ل لدى 
ّ

ولم يعد مستبعدًا أن نراه )الستايل( املفض

فساتني  وليست  الخطوبة،  على  املقبالت  الفتيات 

السواريه املقتصرة على السهرات.

االسبوع  هذا  الجميلة  عزيزتي  لِك  اخترنا  وقد 

ُمرصع  رصاصي  بفستان  عراقية  )مودل( 

هذا  وبيج،  غامق  سموكي  مكياج  مع  باألحجار 

الستايل الذي ترتديه غالبية النساء العراقيات في 

السهرات:

ظالل سموكي غامق

عيون  ملكياج  األسود  باآليالينر  املمزوج  الظل 

سموكي داكن مع األلوان الترابية بجميع تدرجاتها، 

اختيار  ويمكن  الرصاصي،  اللون  مع  مناسبًا   
ّ

يعد

العيون  مكياج  مع  لتطبيقها  منه  عديدة  درجات 

ذهبي  عيون  ظل  هنالك  أيضًا  العني.  لون  وحسب 

اللون مع فستان رصاصي، وهو املشاع، والسيما إذا 

كان لون العيون بنيًا مع تطبيق رموش اصطناعية، 

كما يمكن تطبيق ظل عيون فضي اللون والمع لجعل 

االكتفاء  فيمكنِك  املاسكارا  أما  الفتة،  اإلطاللة 

ستبرز  أنها  إذ  منها،  مختلفة  طبقات  بتطبيق 

العينني وتسلط الضوء أكثر على الفستان.

تتمايلني بتاج الفتنة املرصع باألحجار الخالبة وثوب املساء الرصاصي 
املطعم بالذهب األبيض والفيروزي واللؤلؤ الغامق، وغيرها من املجوهرات 

الباردة، ما يجعل منِك فاتنة من طراٍز أسطوري فاخر في ليلة العمر.

خبيرة التجميل - سارا 
بعدسة - علي محمد

األنـــــــوثة الملكية
فستان فضي بمكياج جريء
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كحل أسود داكن

األبرز لعينيك هو آيالينر بلون أسود داكن ومظلل 

اختيارك  وهو  الغامقة،  الزرقاء  الظالل  بتدرجات 

األنسب، كذلك يمكن اختيار لون فضي ومزجه مع 

درجات   
ّ

أن كما  العينني،  فوق  املنطقة  إلبراز  ملعة 

اللون البرونزي والذهبي متاحة أيضًا، ولكن يعتمد 

استخدامه.  سيتم  الذي  العيون  ظل  على  اختيارها 

األفكار  من  الحادة  غير  القطة  عيون  رسمة   
ّ

عد
ُ

وت

وراقية،  ناعمة  مكياج  فكرة  لوحدها  وهي  املناسبة 

ويمكن االكتفاء بها مع شفاه بيج المعة.

خدود ناعمة وجريئة

الخدود  أحمر  هو  وتدرجاته  اللون  الباهت  الوردي 

والجريئة  الناعمة  اإلطالالت  مع  سيتماشى  الذي 

الوقت  نفس  وفي  الرصاصي،  الفستان  لسيدات 

هو خيارك اآلمن الذي ُيبِرز الخدود دون أن يطغى 

الفضي  الرصاصي  الفستان  طلة  على  كبير  بشكل 

ويسرق منه األضواء.

شفاه بيج رقيقة

اللون  في  الشفاه  أحمر  مع  املتوائمة  األلوان  أنسب 

لون  من  القريبة  البيج  الدرجات  هي  الرصاصي 

يجب  لكن  ناعمة،  تكون  أن  يفترض  التي  البشرة 

إبرازه،  على  تساعد  وانما  الفستان  على  تطغى  أن 

 اللون الوردي الباهت الذي يمكن ارتداؤه على 
ً
مثال

لطيف  فهو  النهارية،  للمناسبات  رصاصي  فستان 

لون  وهو  املخملية،  األحمر  درجات  وأيضًا  وناعم، 

أنيق وبإمكانه أن يكون لوحده في املناسبات الليلية 

كافيًا إلطاللة مذهلة وجذابة.
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وشعر  الساحرة،  املها  غزاالت  كعيون  وسيعة  شرقّية  عربية  عيون 

الغامقة  البدوية  شفاه  تغازله  مسافر  كليٍل  ومجعد،  أسود  غجري 

لذلك  بها،  املحيطني  جميع  ُيحببان  وحياء  بفطرة  واملحددة  اللون 

آخر  جمال  أّي  يضاهي  أن  بإمكانه  رونقًا  البدوي  الجمال  امتلك 

في عذوبته وطلته الشرقية، لذلك كان العرب قديمًا ينظرون إلى 

على  جماليًا  جانبًا  ُيفضلون  وال  وشاملة  ُمتزنة  بصورة  الجميالت 

ملعايير  مقياسًا  املرأة  في  األصيلة  املالمح  يضعون  ألنهم  آخر، 

متلئة البدينة الساقني وصاحبة العيون الكحيلة 
ُ
الُحسن، والسيما امل

باعتبارها ما يميز وجه املرأة البدوية وتكوينها اململوح بصفاِء اللون 

الوثيقة  صلته  في  يشاكلها  الذي  املّيال  وطرفها  الرموش  وسواد 

بمروج الشلب وبلورّية املاء ومرابع القمح الفسيحة.

الى  بلٍد  من  الُحسن  ومعايير  العاملي  الجمال  مقاسات  وتختلف 

 
ً
فمثال فيها،  السائد  االجتماعي  واللون  الثقافية  للبيئة  وفقًا  آخر 

جميلة،  امرأة  بالضرورة  هي  النحيفة  املرأة  يعتبرون  فرنسا  في 

خرى مثل ظهورها طبيعية 
ُ
باإلضافة إلى معايير أ

أما  جمالية.  مساحيق  أية  إضافة  دون  الشكل 

قيمة  فال  إفريقيا  قارة  في  الجمال  معايير 

لجمال الشعر ونعومته فيها، بل أن بعض القبائل 

األجمل،  هي  الرأس  حليقة  املرأة  تعتبر  اإلفريقية 

الغامق  واللون  البشرة  سمرة  زيادة  فإن  وكذلك 

إليه،  تنتمي  الذي  العرق  وأصالة  صفاء  على  يدالن 

متلئ بتفاصيله، 
ُ
طبعًا باإلضافة إلى البدانة والجسم امل

أن  النساء  فيها  تؤمن  روسيا  جمهورية  أن  حني  في 

الجسم الرياضي الرشيق والعيون الزرق والشعر األشقر 

التايلنديون  أما  الحسناء،  لألنثى  الحقيقية  املقاييس  هي 

فيفضلون ذوات البشرة الفاتحة كداللة بارزة للجمال، بينما 

تعتبر اليابان صغر قدم املرأة عالمة فارقة وأن األسنان غير 

رتبة والشعر الناعم والبشرة الصافية مكمالت أساسية في 
ُ
امل

مالمح الفاتنة األولى!

خالخل البدوية 
المصمم- سيف العبيدي 
ماكيير- علي إسماعيل بعدسة - علي الفارس

رنَّة
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مملوحة  بغدادية  وسوالف  مهّيل  شاي 

هو  التراث،  درابني  في  عصرونية  تشبه 

طعم الحوار الصحافي املؤثث بخفة ظل 

ولطافة سرى:

النفس  تفتح  التي  البهيجة  األلوان  *سّر 

لوحاتك،  في  الروح  عن  الكآبة  وتزيح 

اإليجابية هنا ملسة أم عالج؟

الفرح  تجيب:  لوحاتها  تشبه  -ببشاشٍة 

الذي أحمله واالستشعار الروحي البهيج 

املمزوج بفرشاتي له انعكاس مباشر على 

ُمصممة األزياء التشكيلية سرى الخفاجي

الخاتون البغدادية 
هـــــــــــــويَّة اللوحة البهيجة

الخدود التفاحّية والعيون 
البغدادية املدورة واملسحوبة 
بطرفها الناعس، والخاتون أم 
العباية تتمشى بدربونة املحلة 
وخلخال الفضة يّرن في القلوب، 
هي الثيمة التراثية التي شكلت 
ة لوحات وتصاميم "سرى  هويَّ
الخفاجي" التي تجد دائمًا في 
لوحة العائلة واملرأة دفئًا فنيًا 
وعذوبة شرقية نتمناها حاضرة 
في كل بيت.

مجلة الشبكة
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ملن  ضيفه 
ُ

ت أن  يمكن  وما  اللوحة  هدف 

يقتنيها، اإليجابية والتفاؤل وزرع البسمة 

هي ملسات ال شعورية تتسلل للمتمعن بها، 

الذي يضعها بني أشيائه املحببة، صدقًا 

أشعر بسعادة غامرة حيال ردود األفعال.

*فكرة طبع اللوحة التشكيلية ومزاوجتها 

واألكسسوارات  العباءة  بستايل 

بإلهام  حديثة  أفكار  والديكورات، 

خاٍص، كيف؟

ذكي  اقتصادي  توظيف  -الجمال 

ننتجها  التي  الفنية  القطع  أن  والسيما 

غير موجودة في أِي مكان، فكرتي كانت 

غالء  ظل  في  الشراء  وممكنة  تبسيطية 

خصوصًا،  الجاهزة  العباءات  األسعار، 

في  املختلف  الدزاين  يكون  ان  أحببت 

متناول الجميع 

وناقدة،  ومصممة  رسامة  تكوني  *أن 

كيف  قاسيًا،  نكرانًا  تحتاج  مهمة  هي 

تروضينها؟

الحقيقي  الناقد  هو  الفنان  أن  -أؤمن 

وقاسية  جدًا  دقيقة  أنا  لذلك  لنفسه، 

أستغرق  التي  لوحاتي  تجاه  النقد 

أنا  فقط،  بلونني  إلنجازها  أيامًا  أحيانًا 

خانة  في  أتركه  فيما  بعيد  بمدى  أفكر 

اآلرشيف.

أموري،  جواد  محمد  نؤاس  *الفنان 

رحلة  في  حقيقي  شريك  أم  متابع  زوج 

النجاح؟

بمجرد  وتستذكر..  بخجل  تبتسم  -هنا 

ما فكرت بأخذ خطوة جادة نحو مشوار 

لوحة  وخامة  فرشاة  أول  كانت  الرسم 

معنوي  بدعم  شجعني  نؤاس،  من  هدية 

يخطط  أصبح  بل  كبير،  وإسناد  مذهل 

أنا  عاليًا،  التحليق  نحو  ويوجهني  لي 

وأب  مبدع  وفنان  محب  بزوج  محظوظة 

عظيم.

لوحة  في  الطموح  املرأة  أن  حقًا  *هل 

ة  العائلة هي ثيمة تراثية فنية شكلت هويَّ

ُسرى؟

دفئًا  أملس  العائلة  لوحة  في  -دائمًا 

أتمناها  شرقية  عذوبة  واستشعر  فنيًا 

حاضرة في كل بيت، أما املرأة فال قيمة 

فنية  رسالة  املرأة  بها،  يؤنث  ال  ملكان 

مقدسة وعنوان جدلي كبير، لذلك كنت 

داخل  تضمينها  على  حريصة  –وسأظل- 

هدف اللوحة. 

بالحياة  متمسكة  الناعمة  *فرشاتك 

العراق  داخل  قّيمة  فنية  معارض  في 

وخارجه، حدثينا عن رحلة الجاليري؟

كان  األول  الشخصي  -املعرض 

 ،201٦ عام  ياشهرزاد”  بعنوان”إحكي 

كان  فقد  الثاني  الشخصي  املعرض  أما 

إضافة   ،201٧ عام  حواء”  بعنوان”بنات 

ومعرض  للشباب  عشتار  معرض  الى 

دائم في السليمانية في غاليري الدكتور 

دائم  ومعرض  رشيد،  اللطيف  عبد 

حظيت  أربيل،  في  غاليري  ميديا  في 

بتكريمات عدة في محافل دولية وأوروبية 

التشكيلية  مقتنياتي  وماتزال  عديدة، 

في  الكاليريهات  جداريات  تزّين 

اململكة  في  وكذلك  والسليمانية،  بغداد 

األردنية الهاشمية وفي الواليات املتحدة 

الفن  تطويع  أضفت  ومؤخرًا  األميركية، 

واألكسسوارات،  والديكوارات  باملالبس 

وأتأمل الوصول الى العاملية.
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مقادير الكيكة:

كوب  مع  السكر  من  وكوبان  بيضات  أربع 

من الزيت وكوب من املاء البارد، بإضافة 

كيس من الفانيليا وكيس من الخميرة، أما 

ثالث  وكذلك  الخليط،  فحسب  الطحني 

مالعق كاكاو مع فراولة للتزيني.

 طريقة العمل:

واملاء  والزيت  والسكر  البيض  اخلطي 

جيدًا،  الخالط  في  والفانيليا  والكاكاو 

إليه  وأضيفي  إناء  في  الخليط  ضعي  ثم 

الكل  بخلط  وقومي  والخميرة  الطحني 

قالب  ادهني  بعدها  يدوي،  بخالط 

الزبدة، ثم قومي برشه  أو  بالزيت  الكيك 

في  ضعي  بعدها  الطحني،  من  بالقليل 

الفرن  في  وأدخليه  الكيك  خليط  القالب 

بعدها  لينضج،  هادئة  نار  درجة  على 

أخرجي الكيك وزينيه بالشكوالته وقطع 

الفراولة، وقدميه للعائلة بألف عافية.

كيكة شكوالته بالفراولة
جـــــو لطيف مع العائلة 

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

ميساء فاضل
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يفضل الكثيرون في الصيف الالهب كوبًا مثلجًا 

للمعدة  واملريح  البارد  الطبيعي  العصير  من 

واألعصاب، والشك في أن الفواكه تفي بالغرض، 

وفي مقدمتها النعناع والليمون والرقي، وطريقة 

فما  جدًا،  سهلة  البيت  في  املطعم  العصير  عمل 

مكعبات  مقطع  ي 
ّ

رق من  كمية  أخذ  سوى  عليك 

الرغبة، مع  نعناع حسب  وأوراق  وربع كوب سكر 

ربع كوب من عصير الليمون. في البداية اخلطي 

ورق النعناع والسكر واملاء في قدر صغير وقومي 

الخليط  اتركي  ثم  السكر  يذوب  حتى  بغليها 

ليبرد، بعدها ضعي املكونات جميعها في الخالط 

مع مبروش الثلج ثم قدميه بألف عافية.

تحصلني  باهظًا،  ثمنًا  يكلف  ال  هائل،  عافية  كم 

عليه من الفيتامينات واملعادن واأللياف ومضادات 

في  معًا  تعمل  التي  النباتية  واملغذيات  األكسدة 

جميعها  موجودة  املناعة،  جهاز  لتقوية  الجسم 

يوميًا  تناولها  يمكن  التي  الطازجة  الفواكه  في 

الجهاز  صحة  بتعزيز  تسهم  ألنها  متوازن  وبشكل 

وحاالت  والحرقة  املعدة  آالم  من  والتخفيف  الهضمي 

اإلمساك، وملعالجة فقر الدم، وأيضًا الوقاية من نقص 

مستويات  لخفض  وكذلك  الجسم،  في  الحديد  مخزون 

التقليل  في  ُيسهم  ما  الجسم  في  والدهون  الكوليسترول 

تحافظ  وكذلك  القلب،  بأمراض  اإلصابة  احتمالية  من 

التلف  من  املخ  خاليا  وتحمي  العيون  صّحة  على  الفواكه 

العظام  تقوي  أنها  كما  الصحيح،  بالشكل  وظائفه  وتدعم 

 
ً
والعضالت وتخلصك من وجع املفاصل والروماتيزم، فضال

عن كونها تغذي البشرة وتحافظ على النضارة.

عصير الرّقي بالنعناع
مريح لألعصاب من حّر الصيف

صحن فاكهة متنوع
يقوي القلب ويجدد المناعة
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المشكلة

حياتي مع والدي حياتي مع والدي 
حرب مفتوحةحرب مفتوحة

الى هيأة تحرير املجلة تطلب  بعثت اآلنسة ص. م برسالة مقتضبة 

سطور  في  تقول  وأخيها.  أبيها  مع  مشكلتها  حل  في  املساعدة  فيها 

الرسالة إنها "طالبة جامعية في املرحلة الثانية، أحب املرح والضحك 

دائمًا وال أحب الحزن أو التشكي والتذمر، فأنا في طبيعتي متفائلة، 

ورثت ذلك الطبع عن أمي )رحمها الله(. لكن أبي دائمًا ما ينتقدني 

على هذا السلوك، ويتذمر منه، ويعود بالالئمة على والدتي ويتكلم 

الحنون،  الطيبة  بأمي  يليق  ال  ألنه  أسمعه  أن  أحب  ال  بكالم  عنها 

وأنا ال أستطيع الرد على انتقاداته وكالمه بحق أمي، والسيما حني 

أرى سلوك أخي الذي يسايره ويتملق له. وصار أبي يتدخل في أدق 

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

افتح قلبك
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الحل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته: نرحب بك ابنتنا الكريمة 

ص. م في هذه الصفحة، ونسأل الله تعالى أن يلهمك السداد 

يسعدنا  وكم  يرضيه.  أمر  كل  على  يعينك  وأن  واإلرشاد، 

الكريمة،  ابنتي  موضوع.  أي  وفي  وقت  أي  في  بنا  اتصالك 

بخصوص ما ورد في رسالتك التي عّبرت فيها عما في نفسك 

أنني استوقفتني  من معاناة وضيق تجاه والدك وأخيك، إال 

البنت  أنت  هل  ومنها:  الرسالة،  في  تذكريها  لم  مهمة  أمور 

الوحيدة لوالدك؟ وهل لديك إخوة آخرون غير أخيك؟ 

ومع هذا، أريدك أن تفهمي شيئًا مهمًا وأساسيًا قد ال تكونني 

وقلة  العمرية  مرحلتك  بحكم  الحالي  الوقت  في  له  مدركة 

خبرتك بالحياة، وهو أن والدك هو سندك في هذه الحياة، 

أن  دون  عليك  ويخاف  يحبك  الذي  الوحيد  الشخص  وأنه 

ينتظر منك أو من أخيك أي مقابل، كما أنه يتمنى أن يراك 

الوالدين أن يحسنا تربية  إذ أن واجب  في أحسن األحوال، 

مسؤوالن  فهما  التربية،  في  أهمال  أو  قصرا  فإن  أوالدهما 

أمام الله وأمام املجتمع. لذا عليك أن تسترضي والدك بسماع 

وطريقه  كالمك  عن  رضاه  وعدم  انتقاده  في  حتى  كالمه، 

مزاحك واختيار مالبسك ومكياجك وانت بهذا العمر، فال 

تتضايقي من نصائحه، بل إن عليك أن تعطيه مكانته األبوية 

ورعايته.  إشرافه  تحت  مازلتما  كونكما  تربيتكما،  في  ودوره 

رحيل  بعد  معًا  واألم  األب  بدور  يقوم  والدك  أن  تنسي  وال 

 عنكم او يتزوج، بل كّرس 
َّ

والدتك )رحمها الله(، ولم يتخل

حياته لكما، فعليك ابنتي الكريمة أن تتفهمي أسباب تذمره 

وانتقاده لك، كما أن عليك أال تكوني قاسية في الحكم على 

والدك، ألن الله )عز وجل( أمرنا أن نبّر الوالدين واإلحسان 

صديقًا  والدك  من  تجعلي  أن  عليك  لذا  وطاعتهما،  إليهما 

وفي  الشخصية  أمورك  في  رأيه  تأخذين  فمثال  لك،  مقربًا 

مالبسك،  اختيار  في  رأيه  واحترمي  ومستقبلك،  دراستك 

وطاوعيه ونفذي له طلباته حتى لو لم تقتنعي بها، ألن انتقاده 

وما  املجتمع  من  عليك  وحرصه  وخوفه  ملصلحتك  ونصحه 

مع  دائمًا،  ينصحك  تجعله  مخيفة  أحداث  من  فيه  يجري 

العلم أنك تعتبرين ذلك انتقادًا وتذمرًا، لكنك مخطئة بهذا 

الوصف، بل إني اعتبره أبًا واعيًا وحريصًا عليك.

واختالطه  الحياة  مع  تعامله  بحكم  أيضًا،  فهو  أخوك  أما   

ألن  سمعتك،  وعلى  عليك  حريص  منك،  أكثر  باملجتمع 

من  فإن  انكسرت  إذا  التي  كالزجاجة  مجتمعنا  في  البنت 

عليهما  تحكمي  فال  إصالحها،  املستحيل،  او  الصعب، 

ونباهة  فطنه  أكثر  تكوني  أن  عليك  بل  يحبانك،  ال  بأنهما 

وأن تتقربي ألخيك، وان تجعليه صديقك املقرب وأن تتقربا 

وأخ  واع  النعمة، فوجود أب  والدكما، فال تخسري هذه  الى 

فقدان  جربِت  قد  فأنت  الحياة،  هذه  في  نعمة  هو  حريص 

، وعندما 
ً
األم، فال تخسريهما ألنهما سندك اآلن ومستقبال

وحرص  األب  قيمة  ستعرفني  أمًا  وتصبحني  تتزوجني 

الوالدين على أبنائهما. 

الله(  )رحمها  والدتك  عن  والدك  كالم  عن  ذكرته  ما  أما 

فقد تكونني أنت السبب من خالل كالمك عن والدتك، بحيث 

تنتقدين والدك وتقولني له إن والدتك كانت أفضل منه، او 

تقولني له إنها كانت تحبني أكثر منك، فهذا الكالم يجرحه، 

تتصدقي  أن  دائمًا  حاولي  فاشل.  أب  إنك  له  تقولني  وكأنك 

بالفردوس  لها  والدعاء  القرآن  لها  تقرئي  وأن  لوالدتك 

والقوه  الحنان  مصدرا  هما  واألخ  األب  أن  واعلمي  األعلى، 

أمور  تتوقفي عند  الحياة، فال  الله في هذه  بعد  والسند لك 

بسيطة. ومن املؤكد أن والدك وأخاك يحبانك كثيرًا.

 أخيرًا فإني على يقني أنك إذا اتبعِت نصائحي ستالحظني 

معك،  يتبعانه  الذي  وأخيك  والدك  أسلوب  في  التغير 

وستفوزين برضا والدك، وعليك أن تجتهدي في بّره واحملي 

كالمه على محمل الجد ألنه في مصلحتك.. ونكرر الترحيب 

بك ونسأل الله لك التوفيق والسداد.

التي أذهب  اليومية، حتى في اختيار مالبسي  تفاصيل حياتي 

بها الى الجامعة، أو املكياج الذي أضعه على وجهي، فأنا أحب 

أن أتابع آخر تحديثات األزياء في مواقع اإلنترنيت، مثلما أحب 

متابعة أخبار الفنانني، حياتي معهما صارت جحيمًا، وال أعرف 

كيف أكسبهما الى جانبي." 

في  والنصح  املساعدة  ص.  اآلنسة  تطلب  رسالتها،  ختام  في 

في  زميالتها  باقي  مثل  حياتها  تعيش  لكي  املشكلة  هذه  تالفي 

الكلية، كما أنها ال تريد أن تخسر عالقتها بأخيها وال أن تفقد 

حبها ألبيها أيضًا.

االختصاصية التربوية النفسية 
الدكتورة شيماء العباسي أجابت على 
املشكلة قائلة:
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سالم مدر بًا 
لمنتخب الصم 

طائرة العراق تستعد للبطولة العربية

الكرخ يدعم فر يقه بخمسة العبيــــــــــــــن محترفين

الطائرة  بالكرة  الوطني  منتخبنا  دخل 

أربيل،  محافظة  في  تدريبًا  معسكرًا 

التي  العربية  للبطولة  استعدادًا  وذلك 

شهر  مطلع  كردستان  إقليم  يحتضنها 

تصريح  وفي  املقبل.  الثاني  تشرين 

قال  بهير  محمد  لالتحاد  العام  لألمني 

فيه: إن "منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة 

يستعد في أربيل بشكل مكثف تحت قيادة 

الى  نتطلع  حيث  خلف،  عالء  املدرب 

تحقيق نتيجة جيدة في البطولة العربية 

التي ستقام في محافظة أربيل في شهر 

تشرين الثاني املقبل." 

تدريب  سالم مهمة  املدرب شاكر  تسلم  

بكرة  للصم  العراقي  الوطني  املنتخب 

ألعاب  اتحاد  رئيس  ذلك  أعلن  القدم. 

وأضاف:  علي،  محمد  حسنني  الصم  

سالم  شاكر  الجديد  املدرب  باشر  "لقد 

منتخبنا  مع  التدريبية  وحداته  أولى 

للصم بكرة القدم خلفًا للمدرب السابق 

تحضيرًا  الربيعي  كاظم  الدكتور 

تنتظر  التي  الخارجية  للمشاركات 

وأشار  املقبلة."  الفترة  خالل  منتخبنا 

خالل  من  جاء  سالم  اختيار  أن  الى 

كونه  الجيدة  التدريبية  سيرته  قراءة 

عمل مدربًا محترفًا مع األندية القطرية 

للفئات العمرية لفترة طويلة وحقق معها 

شخصيته  عن   
ً
فضال إبجابية،  نتائج 

املحببة. 

خطف الالعب الناشئ يوسف قحطان 

سالح  منافسات  في  الذهبية  امليدالية 

ضمن  سنة   13 تحت  العربي  السيف 

باملبارزة  آسيا  غرب  بطولة  منافسات 

التي أقيمت منافساتها في األردن. 

بالتايكوندو  للناشئني  آسيا  بطولة  وفي 

هاورن  الناشئان  العراق  بطال  خطف 

محمد ورضا حسني وسامني نحاسيني 

أقيمت  التي  للناشئني  آسيا  بطولة  في 

العراق  أبطال  قدم  حيث  فيتنام،  في 

من  الكثير  به  أشاد  رائعًا  مستوى 

املتابعني.

ذكر املكتب اإلعالمي لنادي الكرخ أن رئيس النادي وقع -من طرف النادي- 

عقودًا مع العبني محليني، ومع خمسة محترفني، باشر قسم منهم التدريبات، 

منهم السوري كامل حميشة، فيما يلتحق أربعة محترفني بالفريق في األيام 

وقت  في  عقده  جدد  الذي  أميد،  حسن  حسني  الحارس  غياب  مع  املقبلة، 

وأشار  الشباب.  منتخب  بمعسكر  اللتحاقه  التوقيع  جلسة  عن  وغاب  سابق 

ثالثة ناشئين 
يحوزون الذهب والنحاس
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ــراء  ــارة الصفـ ــيد القـ ــراق يتسـ العـ
في بناء األجسام 

نورهان.. بطلة من 
الموصل 

الكرخ يدعم فر يقه بخمسة العبيــــــــــــــن محترفين

العماري،  أمير  قال 

ميالبي،  نادي  العب 

الدوري  في  يلعب  الذي 

سعيد  "أنا  السويدي: 

باستدعائي  جدًا 

للمنتخب الوطني." 

وفخور  بالدعم الذي غمرني به الجمهور 

الوطني  املنتخب  مع  سواء  العراقي، 

شاء  إن  فيها،  احترف  التي  الفرق  او 

الجماهير  ظن  حسن  عند  سأكون  الله 

العراقية من خالل تقديمي األداء الجيد 

في املباريات."

نورهان غزوان رمضان، بطلة من مدينة 

الرياضية  نشأتها   ،2008 تولد  املوصل 

فقد  بوكسنغ،  الكك  لعبة  في  بدأت 

شاركت في بطولة العراق وأحرزت املركز 

والصالبة،  بالقوة  تمتاز  بجدارة.  األول 

 أية رعاية أو اهتمام 
َ

لكنها لألسف لم تلق

من قبل القائمني على الرياضة. اتجهت 

في  فشاركت  املالكمة  عالم  إلى  بعدها 

التي  األولى،  النسوية  العراق  بطولة 

وأحرزت  بغداد  العاصمة  في  أقيمت 

شاركت  ثم  ومن  فيها،  األول  املركز 

مؤخرًا في بطولة العراق النسوية الثانية 

التي جرت في السليمانية وأحرزت أيضا 

التوالي،  على  الثانية  للمرة  األول  املركز 

التي  آسيا  للعب في بطولة  وهي مرشحة 

ستقام في بغداد.

ج العراق -وللمرة الثانية على التوالي-  توِّ

االجسام،  ببناء  آسيا  لقارة   
ً
بطال

التي  البطولة  في 

مؤخرًا  اختتمت 

العاصمة  في 

ية  غيز لقر ا

 . بيشكيك

ذلك  أعلن 

األجسام  لبناء  العراقي  االتحاد  رئيس 

للعبة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  نائب 

 3٥ أن  مؤكدًا  الحسن.  عبد  فائز  السيد 

البطولة،  منافسات  في  شاركت  منتخبًا 

 31 تحقيق  من  أبطالنا  تمكن  حيث 

عرش  على  عبرها  تربعوا  ملونًا  وسامًا 

الصدارة متفوقني على أعتى املنتخبات 

اآلسيوية.

دعم  أن  بعد  املقبل،  املوسم  في  متقدم  بمستوى  سيظهر  الكرخ  أن  الى  املكتب 

صفوفه بالعبني مؤهلني للمنافسة بقوة على املراكز الخمسة املتقدمة، والسيما 

بعد أن نجح بالبقاء في دوري النخبة بقيادة جهازه الفني املتجانس واملتمكن، 

املؤلف من الكابنت أحمد عبد الجبار وحيدر عبيد ومدرب الحراس الدكتور عبد 

الكريم ناعم والكابنت عباس خضير، وبدعم كامل من إدارة النادي.

بالعـــودة  فخـــور  العمـــاري 
الى المنتخب الوطني
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على مدى سنوات، نجح توني كروس وزميله السابق كاسيميرو في تكوين شراكة مميزة 

للغاية في خط وسط ريال مدريد، فقد ساعد هذا الثنائي بشكل واضح "امليرنغي" على 

التتويج املحلية والقارية في أكثر من مرة. وقبل إغالق سوق االنتقاالت  اعتالء منصات 

كاسيميرو  فاجأ  وجيزة،  بفترة  الصيفية 

مدريد  ريال  عن  رحيله  وأعلن  الجميع 

الذي  يونايتد،  مانشستر  إلى  واالنتقال 

على  املوسم  هذا  بسخاء  خزائنه  فتح 

عنه  الغائب  املاضي  بريق  استعادة  أمل 

ريال  وسط  نجم  أن  ويبدو  سنوات.  منذ 

قرار  كثيرًا  يعجبه  لم  كروس  توني  مدريد 

مدريد  ريال  عن  بالرحيل  كاسيميرو 

ففي  يونايتد،  مانشستر  إلى  واالنتقال 

كروس  توني  أوضح  صحفية  تصريحات 

أن الدوري اإلنجليزي لم يحقق النجاحات 

املنتظرة منه رغم إنفاق أموال طائلة على 

التعاقدات، وذلك في انتقاد مبطن لزميله 

السابق كاسيميرو.

ـــا ـــي تكنولوجي ـــا ه م
التسلل الجديدة؟

ينتقد الدوري اإلنكليزي

  نسف مقولـــــــــــــــــة "دور يات الفالحين"

الحظ املشاهدون استخدام تقنية التسلل 

دوري  انطالق  مع  األوتوماتيكية  شبه 

للموسم  أوروبا  أبطال 

والغرض  الحالي. 

التكنولوجيا  هذه  من 

القرار  اتخاذ  تسريع 

دقة  أكثر  وجعله 

من  سلسلة  باستخدام 

شديدة  الكاميرات 

حركة  لتعقب  التعقيد 

الكرة.  مع  العب  كل 

استخدام  املقرر  ومن 

التقنية الجديدة في كأس العالم بقطر. 

بدأ تجريب هذه التقنية للمرة األولى في 

ريال  بني  األوروبي  السوبر  كأس  مباراة 

مدريد اإلسباني وإينتراخت فرانكفورت 

بتمكني  التقنية  عمل  ويتلخص  األملاني. 

صحيحة  قرارات  اتخاذ  من  الفار  حكم 

التقنية  تتضمن  ممكن.   وقت  أسرع  في 

الجديدة أن تتعقب الكاميرات 29 جزءًا 

مختلفًا من جسم كل العب، إضافة الى 

امللعب  سقف  تحت  كاميرا   12 توزيع 

كل  موقع  تعقب  ويجري  الكرة.  تتعقب 

الواحدة  الثانية  في  مرة   ٥0 العب 

لحظة  أية  في  الدقيق  موقعهم  لتحديد 

من زمن املباراة.

املحلية  الدوريات  بطوالت  وصف  يعد 

عبارة  الفالحني"  "دوريات  بـ  األوروبية 

اإلعالم  وسائل  لدى  مفضلة  مجازية 

املمتاز  الدوري  ومشجعي  اإلنكليزية 

كرة  في  الحقيقي  التقسيم  لكن  هناك، 

القدم يقع داخل الدوريات نفسها وليس 

فيما بينها.

فقد غّير العبان عامليان نادييهما خالل 

انتقل  اذ  الصيفية،  االنتقاالت  فترة 

الى  األملاني  الدوري  من  هاالند  إيرلنغ 

توني
كروس
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معروف  األملاني  ميونيخ  بايرن  نادي 

درجات  بأقصى  الالعبني  مع  بالتعاقد 

كان  الوضع  لكن  املمكنة،  الهدوء 

روبرت  إنخرط  إذ  الصيف،  هذا  مختلفًا 

للنادي  الذي لعب 8 مواسم  ليفاندوفسكي 

النادي  إدارة  مع  علنية  كالمية  معركة  في 

الفريق.  من  للخروج  منه  محاولة  في 

نيتهم  نفي  من  أسابيع  بعد  النادي  اضطر 

الى  انتقاله  على  املوافقة  الى  هدافهم  بيع 

مبررًا  ترددهم  ويبدو  اإلسباني،  برشلونة 

العمالق  نتائج  في  الالعب  ألهمية  نظرًا 

التوقعات  وكانت  سنني.  طيلة  البافاري 

تقول أن خسارة العب بهذا الحجم سيقلل 

لكن  كبير،  بشكل  للفريق  الهجومية  القوة 

نتائج بايرن حتى اآلن توحي بعكس ذلك.

قابل  غير  ليفا  بدون  البايرن  هجوم  يبدو 

للتوقع أكثر من أي وقت مضى ألن املدرب 

-2-2-٤ خطة  الى  عاد  ناغلسمان  جوليان 

2، وتخلى عن فكرة االعتماد على مهاجم 

الخطة ممكنًا  ولم يكن نجاح هذه  وحيد. 

وأبرزهم  الالعبني  بعض  تألق  لوال 

ساديو ماني وجمال موسياال، ناهيك 

مولر  لتوماس  الكبير  الدور  عن 

وساني وكومان وكيميش.

الفرنسي  مارسيليا  نادي  مشجعو  قام 

بنزع الفتة للمثليني جنسيًا، خالل املباراة 

اإلنكليزي،  هوتسبيرز  توتنهام  أمام 

أبطال  لدوري  املجموعات  دوري  ضمن 

أوروبا. وتسبب تصرف جماهير مارسيليا 

الداعم  توتنهام،  في  نظرائهم  بغضب 

شغب  أعمال  بعدها  لتندلع  للمثليني، 

أنصار  بني  املدرجات  على  وفوضى 

الفريقني.

الشرطة  فإن  "صن"،  لصحيفة  ووفقا 

البريطانية ألقت القبض على خمسة من 

تعرض  بينما  الفرنسي،  الفريق  مشجعي 

خالل  طفيفة  إلصابة  عناصرها  أحد 

محاولته فض العراك.

هل سيكون بايرن ميونيخ أفضل 
بدون ليفاندوفسكي

جماهير مارسيليا الفرنسي تنزع علم 
دعم المثليين من المدرجات

  نسف مقولـــــــــــــــــة "دور يات الفالحين"
ساديو  مع  العكس  وحصل  اإلنكليزي 

ماني  أن  السائد  الرأي  وكان  ماني. 

سيبهر الجميع في دوري أضعف مستوى، 

بينما سيعاني هاالند من أجل التكيف مع 

التنافس القوي. لكن بعد فترة وجيزة من 

بدء املوسم ظهر اكتساح هاالند للدوري 

قوة  بنفس  ماني  بداية  تكن  ولم  املمتاز، 

إذًا،  التوقعات.  خالف  ما  وهو  سابقه 

ذلك  ومع  كبيرًا،  يبقى  الكبير  الالعب 

استمر الحديث عن تلقي ماني اهتمامًا 

أكبر مما يستحق، أما هاالند فقد 

تنافسية  بطولة  في  الكثيرين  فاجأ 

ويعكس  اإلنكليزي.  الدوري  مثل 

القائل  الرأي  تفاهة  ذلك  كل 

أقوى  بطولة  ليغ  البريمر  أن 

أملانيا  دوريات  من 

وإسبانيا،  وفرنسا 

فة  صو ملو ا

ت  ال ببطو

الفالحني.

ترجمة واعداد: خالد قاسم
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عندما نستعرض تاريخ كرة القدم العراقية، فاننا بالشك نجد أن هناك مدربني عراقيني 
قدموا أروع النتائج للمنتخبات الوطنية العراقية خالل قيادتهم األسود، بل إنهم لطاملا 

أدخلوا الفرحة في نفوس أبناء شعبنا الغالي. واألمثلة على هؤالء املدربني كثيرة، نتذكر 
منهم املدرب الوطني حكيم شاكر، املدرب الذي صنع العديد من النجوم الذين مازالت 

أسماؤهم مضيئة في املالعب العراقية والعربية.

حكيم شاكر :

من  أكثر  في  العراقية  الكرة  حكيم  قاد   

من  العديد  خاللها  من  حقق  مناسبة، 

النجاحات، منها ذهبية بطولة التصفيات 

ثم  بنغالدش،  في   2010 لعام  األولى 

وصيف كأس آسيا للشباب عام 2012 في 

اإلمارات، بعدها قاد أوملبي العراق ليكون 

 2012 عام  في  األوملبية  التصفيات  بطل 

آسيا  غرب  بطل  وصيف  ثم  مسقط،  في 

 2 0 1 في 2

كأس  بطولة  وصيف  كذلك  الكويت، 

أقيمت  التي   2012 عام  العربية  الخليج 

منتخب  أيضا  وقاد  البحرين،  مملكة  في 

في  رابعًا  حل  الذي  العراقي  الشباب 

نهائيات كأس العالم للشباب عام 2013 

في تركيا حيث قدم عروضًا ال أروع منها، 

ليتحول بعدها الى حصاد ذهبي آخر هو 

بطل آسيا األوملبي عام 201٤ في عمان، 

الثالث  املركز  بنيله  آخر  نجاح  الى  ثم 

 201٤ عام  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في 

مجموعة  ثاني  ثم  الجنوبية،  كوريا  في 

التصفيات املؤهلة ألستراليا عام 201٥.

 كثيرة هي اإلنجازات التي حققها حكيم 

برغم  الحالي،  الكرة  اتحاد  لكن  شاكر، 

املنتخب  على  يشرف  مدرب  وجود  عدم 

لتسلم  مفاتحته  في  يفكر  لم  العراقي، 

ألسباب  الوطني  تدريب  مهمة 

الكابنت  إليها  سيتطرق 

حكيم 

مجلة  معه  أجرته  الذي  الحوار  هذا  في 

"الشبكة العراقية". 

لألندية  التدريبية  قيادتك  *بعد 

هل  نفسك،  تجد  كيف  واملنتخبات، 

نجحت في مسيرتك؟

ما  كل  في  نجحت  أني  تأكيد  بكل  _نعم، 

لألندية  قيادتي  في  سواء  له،  خططت 

لكرة  العراقية  الوطنية  املنتخبات  او 

القدم، والنتائج التي حققتها مع األندية 

او املنتخبات هي التي تقّيم مدى نجاحي.

مع  أخفقت  *لكنك 

الجوية..

مع  أخفق  _لم 

الصقور، فقد تسلمت 

النادي  قيادة 

املركز  في  وهو 

وسلمته  السادس، 

املركز  في  وهو 

لديه  وكانت  الثالث، 

مؤجلة  مباريات  ثالث 

دوري  وفي  الدوري،  في 

أداء  الفريق  قدم  األبطال 

نقاطًا  جامعًا  جيدًا  ومستوى 

وكانت  األخرى،  األندية  من  أكثر 

إنجازاتي تتكلم..

حوار/ احمد الساعدي

alshabaka alshabaka aliraqyaaliraqya 84



الشبكة- وكاالت

حني  في  السعودية،  في  فقط  مشاركته 

بطريقة  تلعب  االخرى  املجموعات  كانت 

فال  الزوراء  مع  أما  واإلياب،  الذهاب 

يوجد لدي اي إخفاق، إذ تسلمت الفريق 

خسر  فقد  مواسمه،  أسوأ  في  كان  حني 

مع أربيل  ٤/ 0، لكني استطعت أن أنهض 

بالفريق من جديد وأحقق له نتائج جيدة 

بشهادة املتابعني.

*وهل نجحت مع األندية الخارجية؟

إنجازًا  حققت  فقد  نجحت،  تأكيد  _بكل 

إذ  العماني،  السويق  فريق  مع  كبيرًا 

عمان  سلطنة  في  الجماهير  مازالت 

 
ً
تتذكر إنجازي مع فريقهم الذي حل أوال

االردني  الفيصلي  قدت  كما  الدوري،  في 

تركته  لكن  فقط،  واحدة  مباراة  في 

مواصلة  من  منعتني  عائلية  لظروف 

املشاور معه. 

املنتخبات  صعيد  على  إنجازاتك  *ما 

العراقية؟

حققتها  التي  اإلنجازات  هي  كثيرة   _

أننا  منها  اذكر  العراقية،  املنتخبات  مع 

آسيا  كأس  تصفيات  وفي   2012 عام  في 

وعلى   0/٦ بنغالدش  على  الفوز  حققنا 

جزر املالديف 0/9 وعلى عمان 1/٤ وعلى 

للشباب  آسيا  كأس  وفي   ،2/3 السعودية 

وحققنا   ،0/0 الجنوبية  كوريا  مع  تعادلنا 

 0/3 تايلند  وعلى   1/2 الصني  على  الفوز 

فوزنا  ثم   1/2 اليابان  من  الفوز  وخطفنا 

مع  تعادلنا  وأخيرًا   0/2 أستراليا  على 

حني   1/1 النهائي  في  الجنوبية  كوريا 

بفوز  الترجيح  بركالت  املباراة  انتهت 

كاس  بطولة  في   2013 عام  وفي  كوريا. 

 2/2 إنكلترا  مع  تعادلنا  للشباب  العالم 

وحققنا الفوز على مصر بهدفني لهدف، 

وفوزنا على تشيلي بهدفني لهدف، كذلك 

رد،  دون  بهدف  بارغواي  على  الفوز 

الجنوبية،  كوريا  على  الفوز  حققنا  كما 

كلها  عامليًا،  الرابع  باملركز  العراق  وحل 

خالل  للعراق  تحققت  كبيرة  إنجازات 

قيادتي الفريق.

في  األجنبي  املدرب  نجح  هل  *برأيك.. 

قيادته للمنتخب العراقي؟

في  نجح  األجنبي  املدرب  أن  أعتقد  _ال 

القدم،  لكرة  العراقي  املنتخب  قيادة 

أسود  تدريب  على  أشرفوا  الذين  فجميع 

التي يتطلع  النتائج  الرافدين لم يحققوا 

إليها الشارع الرياضي العراقي، والدليل 

نهائيات  الى  التأهل  فرصة  ضياع  هو 

كانت  التي   2022 قطر  في  العالم  كأس 

العالم  كأس  الى  للوصول  سانحة  فرصة 

لكن التخبطات االدارية والفنية أضاعت 

كل شيء.   

تدريب  مهمة  إناطتك  عدم  سبب  *ما 

املنتخب حاليًا؟

الرياضية  القيادات  أن  الحقيقة   _

العراقية العليا التعرف ماذا تريد، فهم، 

يبحثون  أشهر،  خمسة  من  أكثر  ومنذ 

العراقية  الكرة  يقود  أجنبي  مدرب  عن 

االستحقاقات  قرب  برغم  يجدونه،  وال 

فإن  لذلك  الوطني،  للمنتخب  الكروية 

أن  على  قادر  غير  اآلن  األجنبي  املدرب 

الصعبة  الظروف  هذه  ظل  في  يعمل 

التي نعيشها. عمومًا، فإن عدم اختياري 

بأسباب  برر  العراقي  املنتخب  لقيادة 

مصالح  هناك  أن  إذ  )عالقاتية(،  تبدو 

من  لست  وأنا  الكواليس،  خلف  تتفاعل 

والعالقات،  املصالح  عن  يبحثون  الذين 

ألني أؤمن أن سمعة العراق فوق كل شيء، 

بل إن إفراح أبناء شعبنا فوق الجميع. لقد 

فكانت  الشباب  منتخب  قيادة  تسلمت 

باملنتخب  وصلت  بعدها  رائعة،  النتائج 

تّوج  حني  الدرجات  أعلى  الى  األوملبي 

رابعًا على العالم، لقد أفرحت من خالل 

إن  العراقيني،  ماليني  الجيدة  النتائج 

شاء الله في النهاية اليصح إال الصحيح، 

العراقية  الكرة  شأن  إعالء  هو  املهم 

أكان  سواء  األمجاد،  الى  بها  والعودة 

أي  أم  املنتخب  يقود  الذي  هو  حكيم 

تحقيق  هو  املهم  آخر،  عراقي  مدرب 

فقدت  التي  العراقية  للكرة  االنتصارات 

بريقها في الفترة األخيرة.
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النسوية  الرياضة  كانت  السابق  في 

بل  الخارجية،  املالعب  سوح  في  متألقة 

إنجازاتها،  في  كبيرًا  مشوارًا  قطعت 

بالبنان،  إليهن  يشار  بطالت  فقدمت 

وكان السبب في ذلك التألق هو االهتمام 

من قبل القائمني على الرياضة النسوية، 

 عن تشجيعها وتحفيزها، وبالتالي 
ً
فضال

النسوية  العراقية  الساحة  على  ظهرت 

اللواتي  العراقيات  البطالت  من  العديد 

النسوية  للرياضة  إنجازات رائعة  حققن 

للمنتخبات  املشرف  تمثيلهن  خالل  من 

العراقية في البطوالت العربية واآلسيوية 

الذهبية  امليداليات  وإحرازهن  والعاملية 

والفضية والبرونزية في مختلف األلعاب، 

لكن رياضتنا النسوية تراجعت في األداء 

املاضية  القليلة  السنوات  خالل  والنتائج 

بسبب اإلهمال الواضح من قبل القائمني 

على هذه الرياضة، على الرغم من وجود 

رياضتنا  زالت  ما  إذ  النسوية،  املواهب 

الخامات  حضور  مع  مهملة  النسوية 

العراق  بطلة  املثال  سبيل  على  النسوية، 

والعرب في رفع األثقال هديل سالم التي 

تمكنت من أن تتغلب على الصعاب لتظهر 

حصولها  والدليل  مميز،  بشكل  موهبتها 

على أكثر من  ميدالية ذهبية في بطوالت 

"مجلة  االسالمي.  والتضامن  العرب 

العراقي  املنتخب  نجمة  التقت  الشبكة" 

برفع األثقال هديل سالم فدار معها هذا 

الحوار: 

األثقال  لعبة  ممارسة  على  شجعك  *من 

وهي لعبة صعبة للنساء؟

أني  إال  صعبة،  لعبة  هي  شك  بدون   _

أن  تمنيت  إذ  الصغر،  منذ  مارستها 

أكون بطلة برفع األثقال، شجعني والدي 

بصحبة  ممارستها  على  الله(  )رحمه 

كنا  دولية،  بطلة  وهي  هدى،  شقيقتي 

نمارس اللعبة في القاعة الرياضية التي 

كنت  قبلها  لدارنا،  مجاورًا  موقعها  كان 

رفع  ألمارس  القاعة  الى  الدخول  أتمنى 

غياب مدرّسة التر بية الر ياضية في العراق 
وراء تراجع الر ياضة النسوية

تزخر املالعب 
الرياضية العراقية 
بالعديد من املواهب 
النسوية في األلعاب 
الرياضية كافة، لكن 
هذه املواهب لم تجد 
ذلك الدعم الذي 
يساعدها على تكملة 
مشوارها الرياضي 
بنجاح، واملحصلة 
النهائية هي خسارة 
الرياضة العراقية 

حوار/ أميرة محسن 

بطلة العراق والعرب برفع االثقال

هديل سالم
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مع  اللعبة  دخلت  لله  والحمد  األثقال، 

شقيقتي، فمارست اللعبة، ودخلت بعدها 

بطوالت محلية عديدة حققت من خاللها 

املراكز األولى في كل بطولة شاركت فيها، 

خارجية  بطوالت  في  شاركت  ذلك  بعد 

واستطعت أن أحصل على املراكز األولى، 

كنت  التي  العربية،  البطوالت  والسيما 

وما زلت أحقق املركز األول فيها، كل هذه 

واملعلم  املدرب  بفضل  جاءت  اإلنجازات 

عباس أحمد، الذي شجعني منذ البداية 

الفضل  صاحب  وهو  اللعبة،  دخول  على 

في مسيرتي الرياضية.

* أي االندية تمثلني؟

من  قريبًا  لكونه  الحسنني  نادي  _أمثل 

دارنا، أجري فيه التمارين الخاصة بلعبة 

التي  البطوالت  في  وأمثله  االثقال،  رفع 

يقميها اتحاد رفع األثقال.

*ما البطوالت التي شاركت فيها؟

شاركت  التي  البطوالت  هي  _كثيرة 

العراق  بطولة  إحرازي  منها  أذكر  فيها، 

أما  ولغاية  عام 2022،   منذ عام 201٧ 

العرب  بطلة  فأنا  الدولية  البطوالت  في 

عام  لغاية  أيضا  عدة،  لسنوات  للشابات 

بإحرازي  )كبار(  العرب  وبطلة   ،2021

املركز األول  لسنوات عدة، وبطلة الدورة 

 ،2018 عام  أذربيجان  في  اإلسالمية 

وحققت املركز الخامس في  بطولة آسيا 

واملركز   201٥ عام  قطر  في  للناشئات 

عام  شابات  آسيا  بطولة  في  الرابع  

في  الرابع   واملركز  النيبال،   في   201٧

 ،2020 عام  دبي  في  آسيا  غرب  بطولة 

كما حصلت على لقب أفضل رياضية في 

البطولة.

*من االفضل لتدريب العبي رفع األثقال، 

املدرب املحلي أو األجنبي؟

_  املدرب األجنبي اآلن غير قادر أن يعمل 

يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في 

لذا  بالقصيرة،  ليست  فترة  منذ  البلد 

واألقرب  األفضل  هو  املحلي  املدرب  فإن 

إمكانيته  يعرف  فهو  العراقي،  لالعب 

وماذا يريد.

*ماذا تحقق لك في املسابقات املحلية؟

اليومي  التدريب  فإن  مسبقًا  قلت  _كما 

وتوجيهات املدرب عباس أحمد جعالني 

املستوى  على  سواء  األولى  املراكز  أحقق 

العربي  النطاقني  على  او  املحلي 

واآلسيوي.

*من اكتشف موهبتك؟

صاحب  الكابنت  املعلم  املدرب  _إنه 

احمد،  عباس  لي  بالنسبة  األول  الفضل 

اكتشفني وأوصلني الى أعلى املستويات.

*هل تحب عائلتك الرياضة؟

ويعملون  رياضيون  جميعهم  _عائلتي 

الداعم  فهم  زمن،  منذ  املجال  هذا  في 

على  يحفزونني  دائمًا  إنهم  لي،  الرئيس 

تقديم األفضل، بل كان والدي متابعًا لي 

ولهدى طيلة مشوارنا الرياضي.

*ما سر ابتعادك عن اإلعالم؟ 

الضوء  يسلط  لم  اإلعالم  أن  _الحقيقة 

هي  القدم  كرة  أن  إذ  لعبتنا،  على 

صاحبة القدح املعلى دومًا، بينما أهملت 

منهمك  فاإلعالم  االخرى،  الرياضات 

في تسليطه املباشر على كرة القدم، فهي 

ولها.  معها  اإلعالم  وكل  األول  املقام  في 

دعمنا  اإلعالم  بعض  إن  يقال  والحق 

في  اإلنجازات  تحقيقنا  بعد  كبير  بشكل 

يزداد  أن  أتمنى  الخارجية،  املسابقات 

تسليط الضوء على لعبتنا التي أصبحت 

تحقق األوسمة في البطوالت العاملية.

النسوية  الرياضة  ينقص  *ماذا 

العراقية.. وملاذا هذا التراجع؟

له  العراقية  النسوية  الرياضة  تراجع   _

أسباب عدة، أهمها غياب مدّرسة التربية 

الرياضية املؤهلة املختصة من مدارسنا 

البنية  توفر  عدم  كذلك  االبتدائية، 

رياضية  وصاالت  مالعب  من  األساسية 

أهم  أحد  يعد  وهذا  املدارس،  ملختلف 

الرياضي  النشاط  تواجه  التي  املعوقات 

النسوي، إذ التتوفر إمكانيات، وإن كانت 

محدودة في املدارس، لذا ال بد من النظر 

الرياضية واعتبارها  التربية  إلى مناهج 

مادة أساسية واحتساب عالماتها ضمن 

على  عملنا  فلو  للطلبة.  النهائي  املعدل 

العبات  لنا  تكون  فسوف  املنوال  هذا 

نتمنى  الرياضية،  األلعاب  مختلف  في 

كانت  ما  الى  النسوية  رياضتنا  تعود  أن 

عليه من تألق وإبداع في سوح املسابقات 

الخارجية.. نتمنى ذلك.
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أيضًا  هم  هناك  األندية  مدربي  أن  كما 

الكروي  الدوري  تجد  لذلك  محترفون، 

في معظم البلدان العربية واآلسيوية قوي 

جدًا، ما أدى الى بروز العبيهم املحليني، 

الوطنية.بينما  منتخباتهم  تقوية  وبالتالي 

العراقية  الكرة  على  القائمون  يسعى 

املحترفني  عدد  تقليص  الى  دوريينا  في 

لالعب  الفرصة  منح  بحجة  االجانب 

املحلي، وهو مفهوم خاطئ في كرة القدم، 

الدوري،  تقوية  في  يسهمون  فاملحترفون 

ومن خاللهم يبرز الالعب العراقي.

للمقترح  األندية  ورفض  املحترفني  عن   

وبعض األمور، تحدث النائب األول لرئيس 

االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم علي 

جبار عندما قال: 

ستة العبني أجانب يقللون من فرصة 

الالعب املحلي

الدوري  إن "غالبية األندية املشاركة في    

العبني  ستة  من  أكثر  تمتلك  العراقي 

محترفني، وهذا العدد نجده كبيرًا ويكون 

الذي  العراقي  الالعب  على  سلبيًا  تأثيره 

له  األمر  هذا  الظهور.  في  فرصته  تقل 

العراقية،  املنتخبات  على  سلبية  عواقب 

في  يظهر  أن  من  البد  العراقي  فالالعب 

ومستواه  قدراته  معرفة  أجل  من  الدوري 

داخل امللعب، فعلينا أن  نفكر بخلِق دوري 

ذلك  ألن  محليني،  بالعبني  قوي  عراقي 

وجود  أن  والسيما  العراقية،  للكرة  أفضل 

فريق  مع  أجانب  محترفني  العبني  ستة 

الشباب  الالعبني  فرص  يقتل  واحد 

كما  الدوري،  فرق  مع  مواقعهم  أخذ  في 

مع  جيدين  العبني  بروز  فرصة  من  يقلل 

املنتخبات العراقية املختلفة في املستقبل، 

من  مراجعة  إلى  يحتاج  األمر  وهذا 

الجميع."

سلبيات وإيجابيات

فقال:  حسني  كريم  املدرب  وتحدث 

"الحقيقة أن وجود الالعبني األجانب في 

جيدة  حالة  هو  العراقي  الكروي  الدوري 

من ناحية احتكاك الالعبني العراقيني مع 

تقديم  في  التسابق  عن   
ً
فضال األجانب، 

برغم  املحلي،  لالعب  العالية  املستويات 

يكلف  األجانب  الالعبني  مع  التعاقد  أن 

األندية  بعض  إن  بل  النادي،  ميزانية 

أعلنت إفالسها نتيجة التعاقد مع العبني 

أجانب، لذلك أرى أن التعاقد مع الالعبني 

املحليني أفضل بالنسبة لألندية من ناحية 

لالعب  الفرص  إعطاء  كذلك  العقود، 

املتابع للدوريات الكروية العربية، يجد أن غالبية األندية تتعاقد 
مع العبني محترفني من بلدان متقدمة في كرة القدم. وهذا 

التعاقد مع املحترفني هو من أجل تقوية الدوري، وفي نفس الوقت 
يكتسب الالعب املحلي الخبرة واالحتكاك مع الالعب املحترف. بل 

إن بعض البلدان عملت دوريًا خاصًا باملحترفني مع تواجد بعض 
الالعبني املحليني.

أميرة الزبيدي 

تقليص عدد المحترفين في األندية 

من المستفيد؟!
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داخل  جعبته  في  ما  تقديم  في  املحلي 

االحتراف،  مع  نحن  األخضر..  املستطيل 

ولكن!  ليس على حساب الالعب العراقي 

يتفوق  عالية  فنية  بإمكانيات  يتمتع  الذي 

الالعب  على  األحيان  من  كثير  في  فيها 

األندية  من  كثيرًا  أن  والدليل  األجنبي، 

املحترفني  العبيها  عن  استغنت  العراقية 

الالعب  على  األساس  بالدرجة  واعتمدت 

املحلي ".

في مصلحة الكرة العراقية

فيما قال ثائر أحمد مدرب الطلبة: "ليس 

الالعبني  عدد  تحديد  االتحاد  حق  من 

النادي  كان  فإذا  األندية،  في  املحترفني 

حقه  من  فإن  جيدة،  مالية  وفرة  يمتلك 

أجل  من  سوبر  العبني  مع  يتعاقد  أن 

املنافسه  وبالتالي  الفريق،  صفوف  تقوية 

له  خططت  ما  وهذا  الدوري،  درع  على 

تمتلك خزينة جيدة،  التي  األندية  غالبية 

عشرة،  او  العبني  مع  النادي  تعاقد  سواء 

مليئًا  الدوري  كان  فإذا  العكس،  أرى  أنا 

شك،  بال  قويًا  يكون  فسوف  باملحترفني 

وشاهدنا الدوريات العربية والعاملية مليئة 

أصبحت  بحيث  املحترفني،  بالالعبني 

بفضل  جدًا  قوية  بلدانهم  منتخبات 

التقليص  دورياتهم،  في  املحترفني  وجود 

واليقوي  األندية  مصلحة  في  اليصب 

مستوى املنتخبات العراقية." 

االتحاد لم يضع خطة ثابته لالحتراف

رأي  قاسم  مهند  الدولي  للحكم   وكان 

في  األجانب  املحترفني  "وجود   : فيه  قال 

في  به  معمول  نظام  العراقي  الدوري 

فائدته  مدى  وواضح  كافة،  العالم  أنحاء 

من  مع  السؤال  لكن  خالله،  من  والتطور  

تتعاقد وكيف؟ هذه مشكلة حقيقية، وإذا 

مردودها  سيكون  إيجابي  بشكل  ماجرت 

بمستوى  واالرتقاء  الدوري  على  جيدًا 

االحتكاك  خالل  من  العراقي  الالعب 

معها،  واملنافسة  الجيدة  املستويات  مع 

السنوات  في  االحتراف  أصبح  وبالتالي 

االتحاد  شروط  من  شرطًا  األخيرة 

املشاركة  العراقية  األندية  على  اآلسيوي 

العراقي  فاالتحاد  بطوالته،   ضمن 

ثابتة  خطة  يضع  لم  القدم  لكرة  املركزي 

ومدروسة لالحتراف، وإذا أراد أن يرغم 

األندية على التقليص في عدد الالعبني، 

بعض  من  رفضًا  سيواجه  أنه  أعتقد 

األندية، والسيما الجماهيرية التي تسعى 

من  باملحترفني  صفوفها  تقوية  الى  دائمًا 

أجل خطف لقب الدوري."

  ضياع املشيتني!!

 :
ً
أخيرا تحدث الصحفي نعيم حاجم قائال

الكرة ضيع )املشيتني(  اتحاد  أن  "أعتقد 

وانكسار  للمتعة  الدوري  فقدان  حيث  من 

خالل  العراقية  الكرة 

القليلة  السنوات 

 ، ضية ملا ا

في  هو  والسبب 

غير  التخطيط 

التحادنا  السليم 

فهم  املوقر، 

ماذا  اليعرفون 

فيوم  يفعلون، 

اتحادي  قرار  يصدر 

املحترفني،  عدد  بتقليص 

ويوم آخر بزيادة عددهم، 

العراقية  الكرة  تاركني 

في حقل ألغام!! فإذا كان 

فبالتأكيد  قويًا،  الدوري 

العبون  هنالك  سيكون 

جيدًا  أداًء  يقدمون  مميزون 

كان  إذا  لكن  املنتخب،  مع 

مدروس  وغير   
ً
مترهال الدوري 

سلبية  نتائجه  تكون  فسوف 

الوطني،  املنتخب  نتائج  على 

فيه  توفرت  اذا  فالدوري 

الالعبني  من  مجموعة 

األجانب فإنه بال شك 

سيكون دوريًا قويًا، 

وسط  البروز  يحاول  املحلي  العبنا  إن  بل 

الشيء  وهذا  املحترفني،  الالعبني 

وتألق  القطري  الدوري  في  شاهدناه 

املنتخب  قوة  شاهدنا  وبالتالي  العبيهم، 

ويرجع  األخيرة،  السنوات  في  القطري 

الالعبني  من  كبير  كم  وجود  الى  ذلك 

فقرار  القطرية،  األندية  في  املحترفني 

العراقي  الدوري  في  املحترفني  تقليص 

الكرة  تراجع  في  وسيساعد  صحيح  غير 

العراقية."
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عدد  قوائم  صدارة  فنانون  ارتقى 

موقع  على  "الترند"  بسبب  املشاهدات 

نموذج  على  تغييرًا  أحدث  ما  توك،  تيك 

املوقع  يستغل  ولم  املوسيقى.  قطاع  عمل 

الشركة  لكن  بالكامل،  الظاهرة  هذه 

على  الحصول  طلب  قدمت  له  املالكة 

تطور  بحدوث  يوحي  ما  تجارية،  عالمة 

ما في القريب العاجل.

الصينية  دانس"  "بايت  شركة  تمتلك 

هذا التطبيق املستخدم على نطاق واسع 

عقب  على  رأسًا  املوسيقى  وقلبت  عامليًا، 

الى  املجهول  من  فنانون  تحول  أن  بعد 

الفيديو  مقاطع  بفضل  العاملية  الشهرة 

وتحاول  مستخدم.  أي  ينشرها  التي 

وصانعو  والفنانون  األسطوانات  شركات 

التربح  كيفية  تحديد  املحتوى 

وعدم  توك  التيك  عالم  من 

األسماء  ركب  عن  التأخر 

الالمعة.

التيك  أهمية  إنكار  يمكن  ال 

بلغ  مضى  عام  فقبل  توك، 

عدد مستخدمي التطبيق أكثر 

شهريًا،  شخص  مليار  من 

التواصل  مواقع  بقية  وتحاول 

فقد  به،  اللحاق  االجتماعي 

وإنستغرام  فيسبوك  ضخ 

مقاطع  ميزة  لتطوير  األموال 

الفيديو القصيرة.

الهاتف  بطاقة  الستخراج  ورقي  دبوس  استخدام  أيام  نهاية  باتت 

أبل  شركة  كشفت  إذ  جدًا،  قريبة  النقال  الهاتف  من  كارد"  "سيم 

داخل  بها  املرتبط  واملنفذ  البطاقة  هذه  من  التخلص  نيتها  مؤخرًا 

 عنه يسمى بطاقة الهاتف اإللكترونية.
ً
الجهاز، وتتبنى الشركة بديال

 2018 عام  األولى  للمرة  امليزة  هذه  دعم  أطلقت  قد  أبل  كانت 

ووعدت حينها بتسهيل مهمة تفعيل املستخدمني خططهم الخليوية 

واستخدام أرقام هاتف عديدة ألكثر من شركة اتصاالت بنفس 

االتصاالت  هيئة  ذكرت  ثانية،  جهة  املحمول.من  الجهاز 

األميركية أن شريحة الهاتف اإللكترونية فيها مزايا أمنية 

كبيرة، والسيما القضاء على ظاهرة سرقة تلك الشرائح 

والولوج الى املعلومات الشخصية ألصحابها الشرعيني. 

يضاف الى ذلك توفير مساحة أكبر لبطاريات الهاتف 

أو خصائص أخرى مفيدة للمستخدم.

أبل تتخلص من بطاقة الهاتف

تيك توك يسيطر على قطاع الموسيقى
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بهذه  املطالبة  من  سنوات  بعد 

تجريب  تويتر  شركة  أعلنت  امليزة، 

تعديل التغريدات، إذ قالت إن هذه 

قبل  داخليًا  تجريبها  جرى  امليزة 

وصولها الى املشتركني في تطبيقها 

بدأت  بلو".  "تويتر  الثمن  املدفوع 

الخدمة  مشتركي  لدى  التجربة 

وكندا  وأستراليا  نيوزيلندا  في 

والواليات املتحدة.

كانت الشركة قد أعلنت في نيسان 

االختبار  هذا  إجراء  املاضي 

الرغم  وعلى  كاملة.  سنة  طيلة 

هذه  بتطبيق  كثيرة  مطالبات  من 

فيسبوك  غرار  على  الخاصية، 

أثار  البعض  لكن  وإنستغرام، 

املحتملة،  نتائجها  من  مخاوف 

بمجال  يتعلق  ما  في  والسيما 

السالمة واألمان.

تستمر كبريات شركات ألعاب الفيديو اآلسيوية، مثل سوني وتني سنت 

ونيت إيست، في عمليات االستحواذ واالستثمار سعيًا منها المتالك 

تصاميم جديدة. وترغب الشركات الصينية بالنمو خارجيًا ألن سوق 

األلعاب املحلية تتباطأ بسبب القوانني الصارمة. 

التحكم  وحدات  سوق  على  سوني  لشركة  ستيشن  بالي  سيطرت 

لكن  طويلة.  لفترة  باأللعاب 

النوعية  لهذه  التطور  نموذج 

من األلعاب بدأ يتغير، وال يتعلق 

األجهزة  بيع  بمجرد  األمر 

الناس  يشتري  بأن  والتمني 

يتعلق  لكنه  الجديدة،  األلعاب 

اإليرادات  من  املزيد  بكسب 

خالل  من  األلعاب  تلك  عبر 

وإنفاق  املنتظمة  التحديثات 

املستخدمني أموالهم عليها وبيع 

خدمات االشتراكات أيضًا، كما 

من  أبعد  للتوسع  سوني  تسعى 

أنها  ذكرت  إذ  األلعاب،  أجهزة 

ألعاب  لتطوير  وحدة  خصصت 

جديد  مشروع  وهو  املوبايل، 

نسبيًا بالنسبة للشركة.

تسعى شركة بريطانية لصناعة الهواتف الذكية 

بتقديم  وذلك  أبل،  لشركة  مفاجأة  طرح  الى 

باألقمار  االتصال  عبر  يعمل  جديد  هاتف 

الصناعية. وتعتمد فكرة عمل الهاتف الجديد، 

االتصال  على  "بوليت"،  شركة  تنتجه  الذي 

األقمار  شبكات  كبريات  من  باثنتني  تلقائيًا 

الصناعية العاملية في حالة عدم التقاط إشارة 

االتصال بشبكة واي فاي أو شبكة مزود خدمة 

الهاتف.

في  خدمتها  إطالق  "بوليت"  شركة  وتعتزم 

شباط 2023، وسوف يستطيع املستخدمون في 

البداية إرسال واستقبال الرسائل النصية فقط. 

كما سيتلقى املستخدم الرسالة في هيئة رسالة 

نصية قصيرة، ويستطيع الرد عليها عن طريق 

لهؤالء  بالنسبة  املجاني  "بوليت"  تطبيق  تحميل 

سداد  فقط  عليهم  يتعني  الذين  املستخدمني، 

قيمة اشتراك شهري مقابل خدمة الشركة.

تويتر تجرب خاصية تعديل 
المنشورات

شركة بريطانية 
تتحدى أبل بطرح 

هاتف يعمل 
باألقمار الصناعية

شركات ألعاب الفيديو 
اآلسيوية مستمرة بالتوسع

ترجمة وإعداد: مجلة الشبكة 

91السنة السابعة عشرة العدد )السنة السابعة عشرة العدد )412412( ( 3030 أيلول  أيلول 20222022

alshabakaalshabaka
aliraqyaaliraqya

تــكــنــولــوجــيــاتــكــنــولــوجــيــا



الفلكية  الظاهرة  هذه  عن  تحدثنا  ما  كثيرًا 

األحداث  على  تأثيرها  في  صعوبة  األكثر 

طوفان  أو  بعاصفة  أشبه  فهي  الحياتية، 

قادم للتغيير بعد أن تتهيأ األسباب األرضية 

حساب  دون  من  والتراكمات  األخطاء  نتيجة 

الفلكية  الدورة  مع  تحدث  قد  التي  للنتائج 

)زحل  هما  كوكبني  أكبر  التقاء  نتيجة 

جرت  فقد  الشمسي،  نظامنا  في  واملشتري( 

عشرين  كل  الكوكبان  هذان  يلتقي  أن  العادة 

هذا  ويستمر  واحد،  شمسي  برج  في  سنة 

سنوات،  أربع  فيه(  املرغوب  )غير  اللقاء 

حياة  على  األصعب  هي  السنوات  هذه  وتبدو 

كل  هو  بالتكوين  والقصد  والتكوين.  الناس 

خريف  في  بدأت  فالظاهرة  وجسد  روح  ذو 

نهاية  مع  الله  بإذن  وستنتهي   2019 سنة 

مع  سنبدأ  عندها   ،2023 لسنة  شباط  شهر 

وعادة  الظاهرة،  هذه  لنا  تركته  جديد  عالم 

األزمات  تحدث  الظاهرة  لهذه  بداية  كل  مع 

العالم،  في  والثورات  واالنقالبات  والحروب 

اإلجباري.  التغيير  على  البشر  يجبر  ما  وكل 

التحليلية  املقالة  هذه  عنوان  الى  أعود  وهنا 

بها  العراق  وارتباط  الفلكية  الناحية  من 

سنة1921،    العراقية  الدولة  تأسيس  منذ 

للعراق  عنوانًا  الظاهرة  هذه  أصبحت  إذ 

وحتى يومنا هذا, لنبدأ رحلة املعاناة مع هذه 

على  حسني  بصدام  جاءت  التي  الظاهرة 

حكمه  ابتدأ  والتي  العراق،  في  السلطة  رأس 

قاعة  أحداث  الرفاق(او  )بمجزرة  فيها 

الخلد من هنا نبدأ حني يدخل صدام العراق 

في أتون حرب مدمرة مع إيران،بعد اسقاط 

ندفع  نزال  ال  والتي   19٧9 في  الشاه  نظام 

ثمنها، إذ أنها عدت من الحروب الطويلة في 

هنا  من  سنوات.  ثماني  استمرت  فقد  العالم 

ذبذبات  مع  للعراق  جديدًا  ارتباطًا  نسجل 

هذه الظاهرة الثقيلة، التي سندور في فلكها 

مثل القمر الذي يدور حول فلك األرض. 

التي  اللحظة  هذه  حتى  الحال  بنا  ينته  لم 

فكل  الظاهرة،  هذه  تبعات  من  فيها  نعاني 

بعد  معها  ينتهي  الظاهرة  هذه  مع  يأتي  ما 

حني، وقد يكون أمد ذلك )20 او ٤0 او ٦0 ( 

سنة، وهذا أيضًا ما حدث مع النظام البعثي 

الذي حكم العراق من سنة 19٦3 إلى 2003 

حكم  نظام  معها  وانتهى  عامًا،  أربعون  أي 

صدام الذي صعد بظاهرة النسق وانتهى به 

املطاف بنفس الظاهرة. قد يبدو من الصعب 

بدون  الظاهرة  هذه  ذبذبات  من  التخلص 

للقوانني  املستمر  والتحديث  مواكبتها  عملية 

الزمن  متطلبات  مع  تنسجم  التي  الحياتية 

ينتبه  الذي تقطعه بني دورة وأخرى، ومن ال 

الى ذلك فسوف ينتهي مع هذه الدورة.

هي  الظاهرة  هذه  أن  هو  توضيحه  أود  ما 

بمثابة وحدة قياس للعقالء وأصحاب العقول 

منها،  والعبر  الدروس  الستيعاب  الفذة 

فعندما تأتي هذه الظاهرة فهي بمثابة إنذار 

مبكر لتصحيح األخطاء وتعديل املسار، وكلنا 

رأينا كيف جرت األمور من سنة )19٧9 حتى 

وقع  الذي  والظلم  األخطاء  وكمية   ،)2003

على العراقيني، حتى انفجرت األمور وانتهى 

على  ونحن  النظام،  ذلك  بقايا  من  شيء  كل 

خطورة،  األكثر  الظاهرة  هذه  نهاية  أعتاب 

فهي ظاهرة رافقها هذه املرة ظهور فيروس 

كورونا الذي أزهق أرواح ماليني البشر حول 

هذه  مرافقة  مظاهر  تتوقف  ولم  العالم، 

حرب  نشوب  تخللها  بل  ذلك،  على  الظاهرة 

التوترات  وتصاعد  وأرمينيا،  أذربيجان  بني 

بني تركيا واليونان، والصني وتايوان، وأخيرًا 

الحرب الروسية األوكرانية التي هي األخطر 

على عاملنا املتهالك داخليًا، فقد نسمع بوالدة 

عصر جديد على بقايا القيم الحالية التي لم 

تعد ذات جدوى، وأقصد عالم ما بعد الحرب 

العاملية الثانية. نحن نمر في أخطر أيام هذه 

بحدث  عليها  الستار  سيسدل  التي  الظاهرة 

نعيشه  الذي  العالم  شكل  يغير  جدًا  كبير 

حاليًا.

عليه  الذي  العراق  إلى  أشير  النهاية  وفي 

فمنذ  الظاهرة،  هذه  دروس  من  يتعلم  أن 

سياسية  أوضاعًا  نعيش  ونحن  عام  مئة 

هذه  من  نستفيد  أن  وعلينا  مستقرة،  غير 

إن  كبيرة.  الخسارة  تكون  قد  وإال  التجارب، 

ما نحتاجه للخروج من هذه الذبذبة الكونية 

املنطق  بلغة   
ً
أوال التحلي  هو  الظاهرة  لهذه 

والعقل والشجاعة والجلوس مع بعضنا بعضًا 

وإجراء  واالختالف،  الخالف  كان  مهما 

نتخلص  كي  حقيقية  وتعديالت  إصالحات 

املدمرة.  الظاهرة  هذه  ذبذبة  من  تدريجيًا 

وأال ننسى أن هذه الظاهرة أطاحت بزعماء 

ولينني،  نابليون،  منهم  التاريخ  عبر  كثيرين 

وهتلر، وموسوليني، والسادات، وصدام. 

علي البكري- باحث فلكي

 وظاهرة النســق التــي أتت بـ)مجــزرة الرفاق( 

العراق..
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وهللا اعلموهللا اعلم

العذراء
HOROSCOPE

الدلوالسرطــان

الجوزاءالميـــزانالثـــور

العقــربالحمــلاألسد

الجدي القوسالحــوت

تسعون لتعزيز الجوانب املالية، وبعضكم قد 

جديدة  بتجربة  الدخول  في  الحظ  يسعفه 

دراسة.  ألجل  بسفر  يقوم  قد  أو  العمل،  في 

يالحظ بعضكم أنه في حال تحسن مستمر 

نحو تعزيز وضعه املهني، عليكم تطوير هذه 

فرص  التكويني  أفقكم  في  تلوح  الناحية. 

للسفر.

متطلبات  على  الحصول  في  تنجحون 

مهنية، ومنكم من ينجح في الحصول على 

االستفادة  عليكم  جديدة.  عمل  فرصة 

ترك  وعدم  فاعل  بشكل  الوقت  هذا  من 

األمور تسير بشكل بطيء، أنتم اآلن أمام 

فرص جديدة في الجانبني املهني واملالي 

تساعدكم في االنتقال إلى وضع أفضل.  

تزداد الضغوط عليكم في العمل، والكثير 

منكم قد ال يجدون الوقت املناسب لطرح 

بميزانيتكم  االهتمام  عليكم  أفكارهم. 

التعامل  في  مرونة  وإبداء  أكثر  املالية 

في  تلوح  العمل.  في  والزمالء  اإلخوة  مع 

الصعيد  على  بسفر  للقيام  فرصة  أفقكم 

الخارجي. 

يلعب الحظ دورًا كبيرًا في الحصول على 

ملن  وفرصة  شخصية،  أو  مالية  متطلبات 

أن  شرط  اإلنجاب  في  تعطل  من  يشكو 

يتفق ذلك فسيولوجيًا معه، كما أن الوقت 

يشير إلى حالة من الفوز بمسابقة مالية. 

أنتم  قريب.  بسفر  القيام  فرص  تزداد 

قريبون من فرص الزواج.

تزداد مصروفاتكم املالية، بعضكم عليه أن 

لهذا  الضرورية  غير  املشتريات  عن  يبتعد 

لصحتكم  االنتباه  عليكم  أن  كما  الوقت، 

املكثف  السعي  في  أنفسكم  إرهاق  وعدم 

حذار  مالية.  متطلبات  على  الحصول  في 

من كفالة أي شخص ماليًا. تقتربون بشكل 

تدريجي من ارتباط. 

الطابع  ذات  عالقاتكم  تعززون 

بتحركات  يقوم  من  وهناك  االجتماعي، 

إيجابية ألجل الفوز بمنحة مالية أو سفرة 

خارجية. أنتم أمام أجواء مشجعة للسفر 

والعمل في ميدان جديد، وقد تبدون في 

عليكم  لذا  مشجع،  إيجابي  نفسي  جو 

لالستفادة  ممكن  وقت  بأسرع  التحرك 

من هذا الوقت وتحريك شؤونكم املعطلة.    

احتياجات  لتلبية  وقت  إيجاد  تحاولون 

إعادة  في  يرغب  من  وهناك  العائلة، 

أحد  مع  السابق  وضعها  إلى  عالقة 

بالكثير  التحلي  عليكم  عائلته.  أفراد 

في  تغير  نحو  يمر  الوقت  الصبر،  من 

الجانب املالي. أنتم اآلن في وضع يدعم 

التغيير ما يسبب لكم نوعًا من املفاجأة 

اإليجابية. 

والتواصل  معكم  أحبتكم  مشاركة  تزداد 

بشكل مريح، وتجدون أنكم  في وضع إيجابي. 

عليكم  القيام بتحركات كبيرة وإجراء عملية 

بيع أو شراء. تزداد فرص االرتباط العاطفي 

واالنتقال الى أجواء جديدة مع تحسن فرص 

فرصة  هناك  الوقت.  هذا  في  العالقات 

لتجاوز املتاعب التي لحقت بكم.

الحصول  محاولني  أعمالكم  وتيرة  تزداد 

من  وهناك  بمال،  املرتبطة  الفرص  على 

إيرادات  وإيجاد  ظروفه  تعديل  يحاول 

انتبهوا  أفضل.  واقع  الى  والخروج  إضافية 

خالف  ينشب  فقد  العاطفي،  لوضعكم 

عليكم  سطحية.  أسباب  نتيجة  زوجي 

االهتمام بالجانب الصحي.

وقد  مزاجكم،  في  بفتور  تشعرون 

تبذلون  أنكم  وتجدون  للمتاعب  تتعرضون 

الكثير من الجهد لكن دون الحصول على 

النتائج التي ترجونها. هناك مواضيع ليس 

الوقت،  هذا  خالل  تخطيها  السهل  من 

أكثر  بشكل  ظروفكم  دراسة  عليكم  إن  بل 

واقعية. 

القريبة،  االتصاالت  من  الكثير  تتلقون 

سكن  إلى  لالنتقال  الفرصة  لديه  وبعضكم 

اإليجابية  األوقات  من  وقتكم  يعد  جديد. 

والقيام  خاللها  التحرك  يمكنكم  التي 

واملثابرة  العمل  من  الكثير  لديكم  بمبادرة. 

الوقت  لكم.  املناسبة  األماكن  في  والحضور 

يشجع على إتمام مراسم خطبة أو زواج.  

وتبدون  األعمال،  حولكم  من  تتراكم 

الراحة.  أوقات  من  مزيد  إلى  بحاجة 

عليكم أخذ املزيد من الحذر عند وجودكم 

تشعرون  قد  السريعة.  الطرقات  على 

برغبة كبيرة في القيام بأعمال إضافية، 

لكن قد تكون اإليرادات غير متناسبة مع 

مصروفاتكم  ضبط  عليكم  العمل.  هذا 

واالبتعاد عن هدر املال. 
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الكلمات األفقية

الكلمات العمودية

الكلمات 
المتقاطعة

كوميدي  فنان  الصورة  1-صاحب 

عراقي

2-نادي كرة قدم برتغالي، تاتو)م(

3-لظى،آله، نصف قيمر

ماجد  الفنان  أغاني  ٤-من 

املهندس

٥-أديبة وكاتبة عربية

علم  كارتونية،  ٦-شخصية 

مذكر)م(

٧-دولة آسيوية

8-نصف طوبة،عملة خليجية)م(

9-أحسب، إلحاد

10-وسيلة نقل

1-من أشهر علماء النبات

2-فنانة عربية

شاكر  )بدر  الراحل  قصائد  3-من 

السياب(،يجري في الجسم

٤-للنداء)م(،يرتديه الجنود

٥-نصف نكتب، لح،مفرد نشطاء

٦-مدينة ايرانية، ثلثا وريد)م(

٧-من أشهر حقول النفط في العراق

8-ظاهرة طبيعية)م(، جود

9-حيوان مفترس

10-فنانة عربية قديرة

جواد سليم
جواد سليم )1921-19٦1( نحات عراقي يعد من أشهر النحاتني 

عراقيني  ألبوين  أنقرة  في  ولد  الحديث،  العراقي  الفن  تاريخ  في 

وإخوته  سليم  الحاج  والده  كان  فقد  بالرسم،  معروفة  وعائلته 

فنانني  كلهم  ونزيهة  ونزار  سعاد 

تشكيليني. 

"العائلة  لوحة  لوحاته  أشهر  من 

ولوحة   19٥3 عام  البغدادية" 

و"ليلة  ودلة"  و"امرأة  النساء"  "كيد  ولوحة   19٥٦ عام  "الزفة" 

الحناء" و"بائعة الشتالت" عام 19٥٧.

"نصب  البانورامي  النحتي  عمله  هو  اإلطالق  على  أعماله  أهم 

الحرية" في ساحة التحرير،   ويعتبر النصب أحد أهم املنحوتات 

في الشرق األوسط. وُيذكر أن جواد اضطر للسفر إلى فلورنسا في 

إيطاليا لصب منحوتات  النصب بالبرونز.

وفي جواد سليم بعد عشرة أيام من إصابته بنوبٍة قلبيٍة، نتيجة 
ُ

ت

اإلجهاد في عمله لنصب الحرية عن عمر ناهز ٤0 عامًا .

شخصية عراقية.. 

أستاذ: 

الشعر  في  الكلمة  هذه  ترد  لم  إذ  عربية،  غير  فارسية  كلمة  هي 

الجاهلي، وتنطق بضم الهمزة، وتعني املهارة في العمل، أو املاهر في 

شيء ما، وتعد هذه الكلمة صفة من صفات أهل العلم، وقد أصبحت 

في  قديمًا  وظهرت  التدريس،  بمهام  يقومون  الذين  لألشخاص  لقبًا 

الدولة العثمانية ساللة كبيرة من العائالت التي كان يطلق عليها عائلة 

األستاذ.

أصل الكلمة  
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العهد  في  اللصوص  كبير  وفاة  عند 

ترك  عسقلة(  بن  )أدهم  العباسي 

وصية ألتباعه اللصوص:

وال  جارًا  وال  امرأة  تسرقوا  "ال 

بيتًا  سرقتم  وإذا  فقيرًا،  وال   
ً
نبيال

النصف  واتركوا  نصفه  فاسرقوا 

تكونوا  وال  أهله  عليه  ليعتاش  اآلخر 

مع األنذال."

ذكر أبو هالل العسكري في كتابه )األوائل(:ان أول من ركب الخيل هو إسماعيل 

عليه السالم، قال: وكانت الخيل قبل ذلك وحشًا فأخذها وطوعها فأنست، وتعلم 

بها، وهي  باملعرفة  العرب  ولده صنعتها منه، فبقي علمها فيهما، ولهذا اختصت 

مما يمتدح بارتباطها.

أن  حقًا  دوستويفسكي:  فيودور   *

على  يتعود  كيف  هنا  يتعلم  اإلنسان 

احتمال كل شيء. 

* من عمل بيده فهو عامل ومن عمل 

بيده وعقله فهو صانع ومن عمل بيده 

وعقله وقلبه فهو فنان – بتهوفن-

احي  جرَّ أشهر  كارسون،  بن  *يقول 

نقطة  إن   : العالم  في  األطفال  دماغ 

 
ْ

التحول في حياتي كانت يوم أغلقت

أمي التلفاز وأجبرتني على القراءة!

قدس  كينغ:  لوثر  مارتن  *يقول 

ثانية،  فرصة  لست  فأنت  نفسك، 

عالجًا  وال  احتياطية،  خطة  ولست 

مؤقتًا، فإما الكمال أو الزوال. 

كال  أن  يعني  الطويل  *الخالف   

الطرفني على خطأ!! – فولتير-

نوادر و طرائف

أول من ركب الخيل

 حليمة هي زوجة 
َّ

إن  يقال 

الذي  الطائي  حاتم 

بينما  بالكرم  اشتهر 

اشتهرت هي بالبخل، 

أرادت  إذا  فكانت 

في  سمنًا  تضع  أن 

ارتجفت  الطبخ، 

يدها،  في  امللعقة 

أن  حاتم  فأراد 

الكرم،  يعلمها 

 األقدمني 
َّ

فقال لها: إن

كلما  املرأة   
َّ

إن يقولون  كانوا 

من   
ً

ملعقة وضعت 

يومًا،  بعمرها  الله  زاد  الطبخ  في  السمن 

في  السمن  مالعق  تزيد  حليمة  فأخذت 

وتعودت  طيبًا  طعامها  صار  حتى  الطبخ، 

ابنها  مات  ملا  لكنها  والسخاء،  الكرم  على 

حتى  جزعت  تحبه  كانت  الذي  الوحيد 

تمنت املوت، وأخذت لذلك تقلل من وضع 

السمن في الطبخ حتى ينقص من عمرها 

إلى  حليمة  عادت  الناس:  فقال  وتموت، 

عادتها القديمة.

عادت حليمة 
إلى عادتها القديمة

قصة مثل

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   

متى تأسست وزارة التربية في العراق؟

الفائز بجائزة العدد السابق
عامر جليل ابراهيم / البصرة

ترسل االجابات على أرقام هواتف المجلة  
والجائزة اشتراك شهري مجاني 

سؤال وجائزة

قالوا:
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ملنصة  األم  الشركة  )ميتا(،  ضد  دعوى  أميركية  سيدة  "رفعت  الخبر:  في 

هذه  على  تمامًا  مدمنة  أصبحت  ابنتها  أن  فيها  ادعت  وأخواتها،  فيسبوك 

)تتعاطى(  سنة   13 العمر  من  تبلغ  التي  ابنتها  أن  وأضافت  الرقمية.  املنصة 

إصابتها  الى  أدى  ما  وهو  العمر،  من  السابعة  في  كانت  منذ  الفيسبوك 

باضطراب في األكل وإيذاء النفس أحيانًا، الذي يعد من أعراض اضطراب 

جسده،  من  مناطق  حرق  أو  عض  أو  جرح  الى  املدمن  يعمد  إذ  الشخصية، 

يشعر بعدها بالراحة التي يعقبها الشعور بالخزي و الندم."

أي  وأهملت  املوقع  بهذا  اهتمت  "ابنتها  أن  تيش(  )سيسيليا  األم  وذكرت   

مستيقظة  تبقى  فهي  وعائلتها،  ودراستها  نفسها  أهملت  فقد  آخر،  نشاط 

وأشارت  الفيس،  على  تردها  التي  املتتالية  اإلشعارات  ملتابعة  الصباح  حتى 

هذه األم الى أن املراهقني أشد عرضة للضرر من سواهم بسبب اإلغراءات 

)وفق  السيدة  هذه  تكن  ولم  املوقع."  يتيحها  التي  النرجسية  والدغدغات 

شكوى   12 سبقتها  فقد  الشكاوى،  من  النوع  هذا  في  الوحيدة  هي  الخبر( 

أخرى تندرج تحت ذات اإلشكالية اإلدمانية، وبرغم أن أيًا من هذه الشكاوى 

البداية في تذمر األهالي من األضرار  تمثل  أنها  إال  بعد،  القضية  لم تكسب 

الكبيرة التي تطول أبناءهم جراء االستخدام املفرط ملواقع التواصل. 

كان هذا هو الخبر وإليكم الكاريكاتير بالتفصيل..

الى  الفيسبوك  تتعدى  املفرط  التواصلي  )التعاطي(  ظاهرة  أن  الواضح  من 

وآخر  أنستغرامي،  إدمان  فهناك  واملستحدثة،  الجديدة  املنصات  عشرات 

تويتري، وتكتوكي، ويوتيوبي، وريلزي، وسواها من املنصات التي تحرض على 

ة والشهرة معًا، ولهم في التك توكر السنغالي 
ّ

ة( أو الشهرة، أو الطش
ّ

)الطش

اإليطالي الطاش )خابي الم( أسوة حسنة! 

ومن املؤكد أن الشركة أجابت األم املتذمرة عن مضار منصات التواصل بذات 

اإلجابة التي تعودنا سماعها في مواقف مشابهة:

 اتركي النصف الفارغ.. وانظري الى النصف املآلن من الكأس..

انظري الى ما حققه )خابي الم( من املاليني املتلتلة من دون أن ينطق ببنت 

شفة! 

خضير الحميري
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ــر ــي ــكــات ــركــاري ــي ــكــات كــاري



أغنيات من دم!

ذكريات عراقية

معروف أن العراق غني بتراثه الغنائي بأشكاله، فما إن عشت 

في العراق حتى تعرفت أكثر، وعن قرب، إلى تلك األصوات 

الرافدين، وكأن  الناس وفرحهم في بالد  التي حملت شجن 

بعض النوح الشفيف الذي يصدح من حنجرة كثيرين امتداد 

األلم،  وجه  في  عراقيون  أطلقها  وبابلية  سومرية  ألغاٍن 

واأللم  والفرح  والحب  والصداقة  والجمال  للحياة  فأنشدوا 

عندما  مألتني  التي  الرهبة  أنسى  ال  النهرين.  وماء  والنخل 

في  نعمة  لحسني  آدم"  بن  "يا  أغنية  إلى  مرة  أول  استمعت 

السيارة التي حملتني من ساحة الصالحية إلى شارع املغرب 

في الوزيرية:

 بيها/ روحي انحلت 
ْ

"يا بن آدم دادا بهيده على بختك/ ال ِتعت

والشوك ما بيها/ 

والشوك  جروح/  كلها  جنها  وال  آدم/  ينب  الروح  ذيج  جنها  ما 

ما بيها"

لكن هذا الحزن الجميل -إن صح التعبير- كان مرافقًا للمعنى 

ف كل غناء أصيل ومبدع في كل مكان، ففي 
ِّ
العميق الذي يغل

الحب حزن من فراق وهجر، وفي الزمن لوعة مروره. 

وفي ألحان قادمة من هور أو جبل أو بادية في غناء ريفي أو 

غناء مديني أو غناء راسخ تحس أنك معه في بغداد الرشيد 

الصديق  أن  وأذكر  العراقي،  املقام  عمالقة  يد  على  وزرياب 

املرحوم محمد شمسي كان يقول لي إن غناءنا في العراق يشبه 

النخيل، فهو قوي وشامخ وأخضر، لكن يهزه الحزن فيتمايل 

سعفه كأنه أيدي موّدعني أو أمهات أو عشاق مهجورين.

الطبيعة  بهجة  في  منغمسًا  لعقود  عاش  العراقي  الغناء 

وحزنها، وفي ألم العشق وفرحه، يعكس مشاهد الوطن وناسه 

حسن  وداخل  املالية  وصديقة  حكيم  ناصر  من  الحقيقية، 

ووحيدة خليل )عليمن يا قلب تعتب عليمن( حتى حضيري أبو 

عزيز ومليعة توفيق وعفيفة إسكندر وزهور حسني ورضا علي 

)تدري شكد أحبك( وسليمة مراد الصادحة:

"على شواطي دجلة مر/ يا منيتي وكت الفجر"

أو: "هذا مو إنصاف منك/غيبتك هلكد تطول

الناس لو تسألني عنك/ شرد اجاوبهم شكول"

أو زهور حسني عندما تؤكد لنا: 

"تفرحون أفرحلكم/ تحزنون أحزنلكم

روحي تتعذب كبلكم/ أحبكم أحبكم"

وعفيفة اسكندر:

"حركت الروح ملن فارقتهم"

بأغنية  ث  يتلوَّ الغنائي  املشهد  كان  قليلة  سنوات  وبعد  فجأة 

بأغاني  األمر  فبدأ  والترهيب،  الترغيب  تحت  مصنوعة 

فأنزلت  الحرب،  كارثة  ت 
َّ
حل ثم  القائد،  أغاني  ثم  الحزب، 

الجميع بالقوة إلى وحولها.

الجميلة  مشاريعهم  لهم  كانت  وملحنني  مغنني  نرى  أخذنا 

قه  تسوِّ الذي  الحربي  املجهود  مغطس  في  ينزلون  بدأوا 

وتحشد  حولها،  الطبول  يقرع  من  إلى  تحتاج  يوم  السلطات 

لن  الذي  الحاكم  وتقديس  الحقد  عراضات  في  الهازجني 

يتورع عن قتل من كتب فيه يومًا:

"كوجه الله ينضح بالجالِل"

انطلق جنون الغناء للحرب، ولهذه املهمة حشدوا كل املطربني 

واملطربات في الساحة العراقية من مائدة نزهت إلى صالح 

الهادر رأينا الجميع وقد  الغفور وقتها، وفي هذا السيل  عبد 

لبسوا املالبس العسكرية، وظهروا في التلفزيون كالدمى في 

 
ُّ

وأعز تتدفق،  الدم  شالالت  كانت  بينما  كئيب،  واحد  حشد 

 
ً
قتال أو  أسرًا  أو  استشهادًا  يغيبون  واإلخوة  واآلباء  األزواج 

عن  بعيدًا  معقودة  الكاذب  الفرح  حلقات  بينما   ،
ً
واعتقاال

الجميع!

كان الالمرئي مباشرة في املشهد دموع األمهات في مهرجان 

 من العراقيني.
ً
الجنون الذي طحن أجياال

فروا  من  تالحق  أن  الدموي  مهرجانها  في  السلطة  تنَس  لم 

بجلودهم مثل: كوكب حمزة وفؤاد سالم وجعفر حسن وشوقية 

العطار وغيرهم، بل تقتل املطرب صباح السهل، ثم تستدعي 

كل من بقي، حتى من املطربني الذين منعتهم من الظهور من 

قبل في وسائلها اإلعالمية، فرأينا )س ح( بمالبس الجنود 

يحدو املعركة مع أنه من قبل متهم بأنه مطرب هابط خاص 

الغناء  اعتزل  الذي  ع(  )ف  املطرب  وحتى  النقل،  بسيارات 

ف واختار إكمال دراسته، فقد جلب إلى الخندق الوطني  وتصوَّ

جبرًا لينشد للقائد واملعركة، وقد حدثني قريب للمطرب )ح 

ن( أنه عتب عليه لظهوره في أكثر من أغنية تعبوية، لكن ذلك 

املطرب أجابه:

"وليش ما أغني؟ مو أحسن ما أقعد بزنزانة كلها دم!"

أو  املستنقع  في  الجميع  تضع  أن  إال  تقبل  ال  الطغاة  حرب      

تغرقهم فيه، وقد تختفي فيها أو تختنق أو تكاد تضيع آهات 

نابعة من القلب تقول:

"مابيَّ عوفن هلي    وما بي عوف هواي

قلبي نسيته هناك   يا هو اليدوره وياي؟"
بيان الصفدي

يقول أحد الشعراء:

"ألي جانب مالت كفة النصر

لكن األكيد أن هناك في 

الجانبني قلوَب أمهات 

كسيرة!"

    الحرب ينتصر فيها الحزن 

والدم واألشالء، والسالم 

موا  دائمًا فرصة البشر ليرمِّ

حياتهم، ويحققوا أحالمهم 

الصغيرة والكبيرة، ومن سوء 

حظ العراق أنه ُأدخَل في 

حروب حمقاء عدة أكلت 

األخضر واليابس فيه، حتى 

أنها أكلت غناءه املشهود له 

بالتميز واألصالة.
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